
 

الزوراء/ يوسف سلمان:
موج�ات  اوىل  هط�ول  م�ع  بالتزام�ن 
االمطار ع�ى العاصمة بغ�داد ومناطق 
املحافظات يف ساعة مبكرة صباح امس 
السبت ، وجهت رئاس�ة مجلس النواب  
بتش�كيل خلية ازمة من اعضاء مجلس 
الخدمي�ة  الدوائ�ر  اىل  للتوج�ه  الن�واب 
لدرء خط�ر االمط�ار وانق�اذ املواطنني 
م�ن الفيضان�ات ، فيم�ا ق�ررت لجن�ة 
الخدم�ات واإلعمار النيابية اس�تضافة 
امني بغداد ومسؤويل الجهات القطاعية 
التابع�ة لألمانة لالس�تيضاح عن خطة 
الح�ايل  الش�توي  املوس�م  ومعالج�ات 
ظهر اليوم االحد .و  طال�ب النائب االول 
لرئي�س مجلس النواب حس�ن الكعبي ، 
خالل الجلس�ة ، امانة بغ�داد والوزارات 
والجه�ات الس�اندة االخرى باس�تنفار 
جهدها اآليل والب�ري والعمل بطاقتها 
ببغ�داد  املواطن�ني  النق�اذ  القص�وى 
الفيضان�ات ومواقع  واملحافظات م�ن 
تجمع املياه ، مش�را اىل مخاطبة امانة 
بغداد والجه�ات املعنية بإطالق حمالت 
استباقية لتنظيف وادامة عمل شبكات 
ترصيف املياه يف كافة مناطق العاصمة 

بغداد، اضافة الس�تنفار كافة طواقمها 
استعداد ملوس�م الشتاء .  وشدد الكعبي، 
ع�ى رضورة االرساع يف التوج�ه نح�و 
املناط�ق االكثر ترضرا م�ن الفيضانات 
والعم�ل بجه�د واحد مش�رك لس�حب 
وترصيف مي�اه االمطار اآلنية ، ووضع 
خط�ة عمل مس�ركة ب�ني كل الجهات 
ذات العالقة ملواجه�ة الفيضانات طيلة 
لجن�ة  ق�ررت  .كم�ا  االمط�ار  موس�م 
الخدم�ات واإلعمار النيابية اس�تضافة 
امني بغداد ووكليها ومس�ؤويل الجهات 
القطاعي�ة التابعة لألمانة لالس�تيضاح 
عن خطة ومعالجات املوس�م الش�توي 
الح�ايل هذا الي�وم االحد ، بع�د اإلخفاق 
ال�ذي رصدته اللجن�ة ميداني�ا يف بغداد 
امس الس�بت بالتزامن م�ع هطول اوىل 
زخ�ات املط��ر .واش�ار رئي�س اللجنة 
مؤتم�ر  يف   ، الس�هالني  ولي�د  النائ�ب 
صحفي مش�رك تابعته » الزوراء« ، اىل 
الجول�ة امليداني�ة التي قام به�ا أعضاء 
لجنة الخدمات واإلعم�ار النيابية امس 
الس�بت بالتزامن مع غ�رق اغلب احياء 

بغداد بسبب هطول األمطار .

بغداد/ متابعة الزوراء:
الدولي�ة  األوملبي�ة  اللجن�ة  رفض�ت 
االع�راف بإنتخابات اللجن�ة األوملبية 
العراقية األخرة والتي فاز برئاس�تها 
رسم�د عبد االله عى حس�اب الرئيس 
الس�ابق رع�د حمودي.ج�اء ذل�ك يف 
رس�الة مطول�ة وجهته�ا اىل عدن�ان 
درج�ال، وزي�ر الش�باب والرياض�ة، 
والنائ�ب ديار ب�رواري، رئي�س لجنة 

الشباب والرياضة يف الربملان العراقي. 
وع�زت األوملبي�ة الدولي�ة يف الرس�الة 
س�بب إلغائه�ا نتائ�ج االنتخابات اىل 
وج�ود خروقات يف امليث�اق األوملبي يف 
س�بع نقاط.ووفقا للرسالة، فإن رعد 
حمودي سيعود إلدارة شؤون األوملبية 
العراقي�ة مؤقتاً حتى حس�م القضية 

بشكل كامل.

الزوراء/ حسني فالح:
احتضن املركز الع�ام لنقابة الصحفيني 
العراقيني يف بغداد، امس السبت، املؤتمر 
االنتخابي لنقاب�ة الصحفيني فرع بابل، 
بأج�واء اتس�مت بالديمقراطي�ة، حيث 
ف�از عيل الربيعي رئيس�ا للفرع، واربعة 
اعض�اء جدد للهيئ�ة االدارية، وفيما أكد 
نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس اتحاد 
الصحفي�ني الع�رب، مؤيد الالم�ي » ان 
الصحافة العراقية لم تتلوث بسياس�ات 
خبيثة وخاطئة« ، اشار رئيس فرع بابل 
املنتخب، عيل الربيعي، اىل ان لديه خططا 
جديدة لالرتقاء باملستوى املهني لخدمة 

صحفيي محافظة بابل.
وقال نقي�ب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
الالمي، يف افتت�اح املؤتمر الذي حرضته 

»الزوراء«: نعقد اليوم املؤتمر االنتخابي 
لفرع نقاب�ة الصحفيني يف بابل يف املركز 
الع�ام لنقاب�ة الصحفي�ني العراقيني يف 
بغداد. مبينا: ان فرع بابل يعد من الفروع 
املتمي�زة الت�ي ل�م تس�جل بحقه�م أية 
نقطة س�لبية، ما دفع النقابة الختياره 
اول محافظ�ة تجرى فيه�ا االنتخابات.

واض�اف الالم�ي: ان ال�دورة االنتخابية 
للفرع ستكون لس�نتني قابلتني للتجديد 
بقرار م�ن مجل�س النقابة. مبين�ا: انه 
خالل الس�نتني القادمت�ني إذا كان عمل 
الف�رع جي�دا ورائع�ا يمك�ن للنقابة ان 
تج�دد للهيئ�ة االدارية س�نة اخ�رى او 
اكث�ر الن قضية ف�روع النقابة هي من 
صالحي�ة املرك�ز العام.واش�ار الالم�ي 
اىل: ان ه�ذا املؤتم�ر يأتي إلع�ادة الروح 

وحيوي�ة العم�ل ونوعي�ة الجه�د الت�ي 
س�تبذل يف الف�رة املس�تقبلية لكونه�ا 
ف�رة لن تكون بالهينة مل�ا يواجهه البلد 
من مش�اكل كثرة. مؤكدا: ان الصحافة 
العراقي�ة لغاية اآلن لم تتلوث كما تلوثت 
بعض السياس�ات الخاطئة.وتابع نقيب 
الصحفيني: اننا من�ذ البداية قطعنا عى 
انفسنا بأن ندافع عن قضية البلد خارج 
الع�راق يف كل الظروف. مبينا: ان االرسة 
الصحفي�ة من�ذ 2003 ولغاي�ة اآلن ل�م 
تفرط بالبلد وال بسمعته سواء يف الداخل 
او الخارج.واوضح الالمي: ان الصحافة 
العراقية قدمت تضحيات بأكثر من 475 
ش�هيدا من الصحفيني، وهذا العدد ليس 
بالقليل بل يفوق الذين سقطوا يف حربي 
فيتن�ام والعاملية الثاني�ة والحروب التي 

بعده�ا، كم�ا ان هن�اك مئ�ات الجرحى 
واملصاب�ني واملهجرين م�ن الصحفيني.
وتابع الالمي: قد تكون نقابة الصحفيني 
واالرسة الصحفية اكثر الجهات تنظيما 
ووحدة عندما عقدن�ا املؤتمر لفرع بابل 
يف بغ�داد، وج�اء ه�ذا الع�دد الكبر من 
الصحفيني، وه�ذا يدل ع�ى انها عملية 
االرسة  ب�أن  لل�كل  ورس�الة  منظم�ة 
الصحفية العراقية ارسة واحدة متكاملة 
النض�وج وقارئة بش�كل جيد ملس�تقبل 
البل�د ومس�تقبل العم�ل الصحفي.وأكد 
الالمي ان »النقابة تعد اكثر املؤسس�ات 
تنظيما وهي ارسة واح�دة داعمة للبلد، 
ول�وال جائح�ة كورون�ا لش�هدنا تجمع 

جميع الصحفيني يف مقر النقابة«.
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بروت/ متابعة الزوراء:
قالت الرطة اللبنانية إن ما يقرب من 70 
نزيال فروا من سجن يف لبنان، امس السبت، 
بع�د تحطيم أب�واب زنازينه�م ومهاجمة 
حراس السجن.وبحس�ب بي�ان للرطة، 
لق�ي 5 م�ن الس�جناء الهارب�ني حتفهم 
عندم�ا اصطدمت س�يارة رسقوه�ا أثناء 
فرارهم بش�جرة أثناء مط�اردة الرطة، 
نق�ال عن وكال�ة األسوش�يتد برس.ووقع 
الهروب الجماعي من الس�جن الذي شمل 

69 سجينا يف سجن بعبدا، إحدى ضواحي 
العاصمة اللبنانية بروت. وقالت الرطة 
إنه حتى اآلن أعيد اعتقال 15 نزيال، وسلم 
4 من الس�جناء الهاربني أنفسهم.وقامت 
ق�وات األم�ن بإغ�الق املنطق�ة املحيط�ة 
بالس�جن وتقوم بمطاردة م�ن تبقى من 
السجناء. وذكر بيان للرطة أن التحقيق 
ج�ار يف الحادث.وقد ط�وق عنارص األمن 
محيط ق�رص العدل يف بعب�دا، بعد عملية 

الفرار الجماعية.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أع�رب املل�ك الس�عودي، س�لمان بن عبد 
العزي�ز، ام�س الس�بت، يف افتت�اح قم�ة 
مجموع�ة العرين، التي عقدت بش�كل 
اف�رايض، ع�ن تصمي�م أك�رب اقتصادات 
العال�م عى ب�ذل قصارى الجه�د من أجل 
تجاوز جائحة ف�روس كورونا وتبعاتها، 
إلتاح�ة  الظ�روف  تهيئ�ة  ع�ى  مش�ددا 

اللقاحات بش�كل عادل وتكلفة ميسورة.
وقال امللك سلمان بن عبدالعزيز: إن “هذا 
العام كان اس�تثنائيا”، حي�ث إن جائحة 
كورونا تسببت للعالم بخسائر اقتصادية 
واجتماعية. مضيفاً أنه “ينبغي أن نطمنئ 
شعوبنا ونبعث فيهم األمل”.وأضاف، خالل 
كلمت�ه يف افتتاح قمة مجموعة العرين، 
التي تس�تضيفها السعودية افراضياً هذا 

العام، نظراً لظروف جائحة كورونا: “نثق 
بأن تخرج قمة العرين بسياس�ات تعيد 
االطمئن�ان واألمل لش�عوب العالم”.واكد 
العاهل السعودي : “علينا تهيئة الظروف 
إلتاح�ة اللقاحات بش�كل ع�ادل وتكلفة 
ميس�ورة”.وأعرب امللك س�لمان عن ثقته 
“بأن قمة الرياض س�تؤدي إىل آثار مهمة 
وحاسمة”، مشراً: “ساهمنا يف مجموعة 

العري�ن ب�� 21 ملي�ار دوالر للتص�دي 
لجائح�ة كورونا.. وقدمن�ا الدعم الطارئ 
لل�دول النامية بتعلي�ق مدفوعات الدين”.

وق�ال: “نه�دف الغتن�ام ف�رص الق�رن 
الح�ادي والعري�ن للجمي�ع.. اتخذنا يف 
مجموعة العرين تدابر استثنائية لدعم 
اقتصاداتن�ا”، مش�دداً عى أن�ه “يتوجب 
علينا يف G20 تقدي�م الدعم للدول النامية 

بش�كل منس�ق”.وأضاف: “علين�ا إعادة 
فتح اقتصاداتنا وحدودنا لتس�هيل حركة 
التج�ارة واألف�راد.. فنح�ن مس�تبرون 
وعالج�ات  لقاح�ات  إيج�اد  يف  بالتق�دم 
لفروس كورونا”، مشدداً: “نعمل مجددا 
ملواجه�ة أزم�ة عاملية عصفت باإلنس�ان 

واالقتصاد”.

نقابة الصحفيني العراقيني حتتضن املؤمتر االنتخابي لفرعها يف بابل

الالمي: الصحافة العراقية مل تتلوث بسياسات خبيثة وخاطئة

حتت شعار »بتضحيات شهدائنا وعطاء صحفيينا«

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكدت منصة “توير” أنها تس�تعد لنقل الحس�اب 
الرئ�ايس POTUS@ تلقائي�اً إىل الرئي�س األمركي 
املنتخ�ب، ج�و باي�دن، يف اللحظ�ة الت�ي ي�ؤدي 
فيه�ا اليمني يف ي�وم التنصيب، وذلك س�واء تنازل 
الرئيس دونال�د ترمب أم ال.وينطبق األمر نفس�ه 
عى حس�اب البيت األبيض whitehouse@ ونائب 
 @FLOTUS والسيدة األوىل @VP الرئيس األمركي
، وع�دد قلي�ل م�ن الحس�ابات الرس�مية األخرى 
املرتبطة بالرئاس�ة.وقال املتحدث باسم “توير”، 
اإللكرون�ي:  بالربي�د  ني�ك باس�يليو، يف رس�الة 

“تس�تعد توير بنش�اط لدع�م انتقال حس�ابات 
توير املؤسسية للبيت األبيض يف 20 يناير 2021”.

وأضاف: “كما فعلنا بالنس�بة لالنتقال الرئايس يف 
عام 2017، تتم هذه العملية بالتش�اور الوثيق مع 
إدارة املحفوظات والسجالت الوطنية... وال تتطلب 
عملية التسليم أي نوع من مشاركة املعلومات بني 
فريق ترمب املنتهية واليت�ه وفريق بايدن القادم، 
وذلك وفًقا للركة.وتتم أرشفة جميع التغريدات 
املوجودة ضمن تلك الحسابات، وتقوم توير بنقل 
الحس�ابات إىل باي�دن يف يوم التنصيب مع مس�ح 

التغريدات السابقة بعد أرشفتها”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 تخط�ْت إصاب�ات كورونا ح�ول العال�م 58 مليونا، 
ودخلت أجزاء من إي�ران وبريطانيا يف اإلغالق العام، 
كما ش�ددت اإلجراءات يف مناط�ق بالواليات املتحدة 
والهند، وقريب�ا يف كندا.وتجاوز عدد مصابي كورونا 
ح�ول العال�م عتب�ة 58 مليونا، تويف منه�م أكثر من 
ملي�ون و380 ألف�ا، وتع�اىف ما يزيد ع�ى 40 مليونا 
و209 آالف، وف�ق موقع ورلد مير.وتتصدر الواليات 

املتحدة قائمة البلدان األكثر تسجيال لإلصابات ب�12 
مليون�ا و277 ألف�ا، ثم الهن�د يف املرتب�ة الثانية ب�9 
مالي�ني و50 ألف�ا، والربازي�ل ثالثا ب��6 ماليني و20 
ألفا.وبحس�ب رويرز، يأتي الع�راق عى رأس الدول 
العربية من حيث ع�دد اإلصابات، بحصيلة تزيد عى 
531 ألف مصاب، تليه السعودية بأكثر من 354 ألفا، 

ثم املغرب بأكثر من 316 ألفا.

أزمة األمطار تتفاقم باكرا وحترج األمانة يف أول اختبار وتفّجر غضبا شعبيا عارما يف بغداد
بعد غرق الشوارع ودخول املياه إىل املنازل 

الزوراء/ خاص:
ع�ن  بغ�داد  أه�ايل  معظ�م  أع�رب 
اس�تيائهم من اداء أمان�ة بغداد بعد 
غ�رق مناطقه�م يف أول زخة ملوس�م 
مواق�ع  ضج�ت  وفيم�ا  األمط�ار، 
التواص�ل االجتماع�ي بالكث�ر م�ن 
الت�ي توث�ق  الفيديوه�ات والص�ور 
يف  الخدم�ي  الوض�ع  س�وء  تفاق�م 
العاصمة، لقي شخصان مرصعهما 
جراء تعرضهما للصعق بسبب أعمدة 

الكهرباء املبتلة. 
من أق�ى جنوب بغداد إىل ش�مالها 
وم�ن غربه�ا إىل رشقه�ا، ل�م تب�ق 
االمط�ار ش�ارعا ب�دون أن تغرق�ه، 
فضال ع�ن دخ�ول مياه االمط�ار اىل 
املن�ازل، األم�ر الذي جع�ل املواطنني 
يرصخون بعصيبة تارة، وبس�خرية 
ت�ارة االخ�رى، نادب�ني حظه�م مع 
مش�هد “الوح�ل والطوف�ان” ال�ذي 
يتك�رر كل عام، وج�اء مكثفا يف هذا 
املوسم.  “طفحت بغداد وطفح كيلنا، 
وال أح�د يخلصنا من ه�ذه املهزلة”، 
هك�ذا يقول املواط�ن، عزيز كريم، يف 
حديث لصحيفة “ال�زوراء”، مؤكدا: 
أن األمط�ار طامل�ا تع�رب ع�ن الخر 
وراحة البال، لكنها يف العراق أصبحت 
“نقمة” بسبب سوء الخدمات.سامي 
حس�ام، مواطن آخر يقول يف حديث 

ل�”ال�زوراء”: إنه “تعيس الحظ فعال 
ألن س�يارته تعطل�ت بس�بب تجمع 
املياه، وبقي وسط الشارع حائرا هل 
ينجو بنفسه من غزارة املطر ام ينقذ 
سيارته التي فسد محركها. الفتا إىل: 
أن “نف�وس العراقيني لم تعد تحتمل 

مزيدا من سوء الخدمات، وهذا أبسط 
حقوقهم”. وفق ذلك اشتعلت مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي ب�ردود الفعل 
الغاضبة عى ما حل ببغداد يف املطرة 
األوىل للش�تاء، وح�ذر ناش�طون من 
دخول املياه اىل املنازل السكنية والتي 

قد تؤدي اىل كوارث.ولم يقترص رضر 
األمط�ار عى غ�رق الش�وارع فقط، 
وإنم�ا لق�ي ش�خصان مرصعهم�ا 
صعق�ا بأعم�دة كهرب�اء يف بغ�داد.
وقال مصدر يف حدي�ث ل�”الزوراء”: 
إن ش�خصني قضي�ا، أم�س، صعقا 

بعدم�ا قاما بلم�س اعم�دة كهرباء 
يف منطقت�ي حي الجه�اد والحرية يف 
بغداد. مبين�ا: أن ق�وة امنية طوقت 
مكان الحادث�ني ونقل�ت الجثتني اىل 
الط�ب الع�ديل. إىل ذلك، وج�ه رئيس 
ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، امس 
الس�بت، وزارات الدف�اع والداخلي�ة 
واإلعم�ار واإلس�كان وامل�وارد املائية 
وقيادة العمليات املش�ركة وعمليات 
بغداد وهيئة الحش�د الشعبي وجهاز 
الجهد  مكافحة اإلرهاب، باس�تنفار 
يف  اختناق�ات  ملواجه�ة  الهن�ديس، 
ترصي�ف مي�اه األمطار يف ع�دد من 
أحياء العاصمة بغداد.وزير الداخلية، 
عثم�ان الغانم�ي، بدوره وج�ه أمرا 
إىل جمي�ع مديريات واقس�ام الوزارة 
يقيض بإخ�راج العج�الت الحوضية 
لها، واالس�تنفار ضمن احياء مدينة 
بغ�داد وس�حب املي�اه م�ن املناط�ق 
التي غرقت ومس�اندة أمان�ة بغداد.
ويف خض�م ذل�ك، أصدر أم�ني بغداد، 
عالء مع�ن، توجيه�ا لدوائ�ر األمانة 
باالس�تنفار لس�حب وترصيف املياه 
خ�الل س�اعات، واس�تنفار الجه�د 
اآليل والب�ري واملحط�ات بطاقته�ا 
القص�وى ل�إلرساع بس�حب املي�اه، 
وذلك بعد س�اعات من غرق ش�وارع 

العاصمة.

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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صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7370    االحـد   22   تشرين الثاني     2020 No: 7370    Sun    22    Nov    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
انخفضت اسعار رصف الدوالر يف اسواق البورصة 
الرئيسية بشكل طفيف، فيما استقرت يف االسواق 
الكفاح  بورصة  السبت.وسجلت  امس  املحلية، 
امريكي،  دينار مقابل 100 دوالر  الف   124.850
ليوم  الدوالر  رصف  سعر  اسعار  كانت  فيما 
 100 لكل  دينار  الف   124.900 املايض  الخميس 
دوالر.اما اسعار سعر الرصف يف االسواق املحلية 
 125.500 البيع  سعر  كان  حيث  استقرت،  فقد 
الف دينار لكل 100 دوالر. أما سعر الراء فسجل 

124.500 الف دينار لكل 100 دوالر.

الدوالر يسجل اخنفاضا 
طفيفا يف األسواق احمللية

األوملبية الدولية ترفض اإلعرتاف بفوز 
عبد اإلله وتعيد محودي ممثال رمسيا

لبنان: 5 قتلى يف مطاردة للشرطة 
بعد هروب 69 سجينا 

تويرت تستعد لتسليم بايدن احلساب 
إصابات كورونا تتجاوز الـ 58 مليونا عامليا الرمسي لرئيس أمريكا 

والوباء يزداد قوة مع بدء الشتاء 

العراق على رأس الدول العربية بعدد اإلصابات

ألول مرة منذ أشهر.. العراق يسجل أقل من ألفي إصابة بكورونا

ص 4نقابة األطباء: تفعيل تسعرية األدوية سيحد من ظاهرة ابتزاز املواطن

ص 2

استضافة امني بغداد اليوم .. وتشكيل خلية 
ازمة لدرء خطر االمطار والفيضانات

وزير التعليم يعلن املوافقة على توسعة املقاعد الدراسية

امللك سلمان يشدد على تهيئة الظروف إلتاحة لقاحات كورونا بشكل عادل وتكلفة ميسورة
خالل افتتاح قمة جمموعة العشرين 

بغداد/ الزوراء:
اسلحة  تهريب  عملية  إفشال  االتحادية  والتحقيقات  االستخبارات  وكالة  أعلنت 
»مفارز  ان  بيان:  يف  الوكالة  العراق.وذكرت  اىل  الجوار  دول  احدى  عرب  ومتفجرات 
وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات الحدود يف وزارة الداخلية، وبعمليتني 
منفصلتني عى الحدود الفاصلة بني احدى دول الجوار، تمكنت من ضبط )7(صواريخ 
كاتيوشا و)57( قنربة هاون وكمية من اصابع الديناميت و )18( مسدسا وبندقيتني 
كالشنكوف وكميات كبرة من االعتدة داخل عجلة نوع بيك اب، بمحاولة فاشلة لعدد 
من املهربني إدخالها اىل البالد بصورة غر رسمية«.وأضافت أن »ذلك جاء بعد نصب 
املنفذة  اعاله  املفارز  قبل  من  النار  اطالق  بتبادل  معهم  والتصادم  لهم  محكم  كمني 
للعمليتني، مما اضطرهم للفرار وترك العجلة املحملة باملواد اعاله«، مبينة أنه »تم رفع 

املواد املضبوطة بدون حادث يذكر«.

إفشال عملية تهريب أسلحة ومتفجرات 
عرب إحدى دول اجلوار إىل العراق

تفاصيل اخرى ص3



بغداد/ الزوراء:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 

كورونا املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل  1786 اصابة جديدة و42 

حالة وفاة وشفاء 2646 حالة.

وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية 

الكلية: 3244188، مبينة  الفحوصات  ليصبح عدد  امس: 19883،  ليوم 

انه تم تسجيل  1786 اصابة جديدة و42 حالة وفاة وشفاء 2646 حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 463040 )86.8%(، اما عدد حاالت 

االصابات الكيل: 533555، بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: 58590، 

يف حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 366، وعدد حاالت الوفيات 

الكيل:11925.

يشار اىل ان وزارة الصحة والبيئة، اعلنت اول امس الجمعة ، عن املوقف 

 2543 تسجيل  اكدت  فيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس  الوبائي 

اصابة جديدة و49 حالة وفاة، وشفاء 2904 حاالت.

الزوراء/ يوسف سلمان:
موجات  اوىل  هطول  مع  بالتزامن 
االمطار عىل العاصمة بغداد ومناطق 
صباح  مبكرة  ساعة  يف  املحافظات 
امس السبت ، وجهت رئاسة مجلس 
من  ازمة  خلية  بتشكيل  النواب  
اىل  للتوجه  النواب  مجلس  اعضاء 
االمطار  خطر  لدرء  الخدمية  الدوائر 
 ، الفيضانات  من  املواطنني  وانقاذ 
واإلعمار  الخدمات  لجنة  قررت  فيما 
بغداد  امني  استضافة  النيابية 
التابعة  القطاعية  الجهات  ومسؤويل 
خطة  عن  لالستيضاح  لألمانة 
الحايل  الشتوي  املوسم  ومعالجات 

ظهر اليوم االحد .
مجلس  لرئيس  االول  النائب  و  طالب 
النواب حسن الكعبي ، خالل الجلسة 

والجهات  والوزارات  بغداد  امانة   ،
جهدها  باستنفار  االخرى  الساندة 
بطاقتها  والعمل  والبرشي  اآليل 
ببغداد  املواطنني  النقاذ  القصوى 
واملحافظات من الفيضانات ومواقع 
مخاطبة  اىل  مشريا   ، املياه  تجمع 
امانة بغداد والجهات املعنية بإطالق 
وادامة  لتنظيف  استباقية  حمالت 
عمل شبكات ترصيف املياه يف كافة 
اضافة  بغداد،  العاصمة  مناطق 
استعداد  طواقمها  كافة  الستنفار 

ملوسم الشتاء .
االرساع  رضورة  عىل  الكعبي،    وشدد 
يف التوجه نحو املناطق االكثر ترضرا 
واحد  بجهد  والعمل  الفيضانات  من 
مياه  وترصيف  لسحب  مشرتك 
عمل  خطة  ووضع   ، اآلنية  االمطار 

مسرتكة بني كل الجهات ذات العالقة 
موسم  طيلة  الفيضانات  ملواجهة 

االمطار .
واإلعمار  الخدمات  لجنة  قررت  كما 
بغداد  امني  استضافة  النيابية 
ووكليها ومسؤويل الجهات القطاعية 
التابعة لألمانة لالستيضاح عن خطة 
الحايل  الشتوي  املوسم  ومعالجات 
الذي  اإلخفاق  بعد   ، االحد  اليوم  هذا 
رصدته اللجنة ميدانيا يف بغداد امس 
اوىل  هطول  مع  بالتزامن  السبت 

زخات املطـر .
وليد  النائب  اللجنة  رئيس  واشار 
السهالني ، يف مؤتمر صحفي مشرتك 
تابعته » الزوراء« ، اىل الجولة امليدانية 
الخدمات  لجنة  أعضاء  بها  قام  التي 
السبت  امس  النيابية  واإلعمار 

بالتزامن مع غرق اغلب احياء بغداد 
بسبب هطول األمطار .

من  املبذولة  الجهود   « ان  واضاف 
ليست  بغداد  العاصمة  إمانة  قبل 
»، مؤكدا رضورة  الطموح  بمستوى 
الحكومي  الجهد  وصب  التنسيق 
 ، واإلسكان  اإلعمار  وزارة  قبل  من 
العالقة  ذات  القطاعية  والوزارات 
هيئة  سيما  العسكرية  والهيئات   ،
الهنديس  والجهد  الشعبي  الحشد 
بدعم  للمساهمة  العمليات  لقيادة 
ارتفاع  ملعالجة  العاصمة  أمانة 
اغلب  بغداد وغرق  يف  املياه  مناسيب 

مناطقها املكتظة بالسكان .
اىل ذلك انهى مجلس النواب مناقشته 
مع وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

بشان توسعة املقاعد الدراسية.

خالل   ، العايل  التعليم  وزير  واعلن 
التوسعة  عىل  املوافقة   ، الجلسة 
العامة  للنفقة  ملقعدين  الدراسية 
والسجناء  والشهداء  والخاصة 
للجيش  واحد  ومقعد  السياسيني 
هذا  خالل  القنوات  لجميع  االبيض 

العام .
 ، النواب  مجلس  رئاسة  واكدت 
اهمية استيعاب الطلبة يف الجامعات 
خطط  وضع  خالل  من  العراقية 

مدروسة لذلك.
الربملان  لرئـيس  االول  النائب  وقال 
جلسة  ترأس  الذي   ، الكعبي  حسن 
ان »   ، العايل  التعليم  استضافة وزير 
اكثر من مليار دوالر ُترصف من قبل 
بسبب  البلد  خارج  الدارسني  طلبتنا 

عدم استيعاب الجامعات لهم ».

بغداد/ متابعة الزوراء:

حول  كورونا  إصابات  تخطْت   

أجزاء  ودخلت  مليونا،   58 العالم 

اإلغالق  يف  وبريطانيا  إيران  من 

يف  اإلجراءات  شددت  كما  العام، 

والهند،  املتحدة  بالواليات  مناطق 

وقريبا يف كندا.

وتجاوز عدد مصابي كورونا حول 

العالم عتبة 58 مليونا، تويف منهم 

أكثر من مليون و380 ألفا، وتعاىف 

ما يزيد عىل 40 مليونا و209 آالف، 

وفق موقع ورلد ميرت.

قائمة  املتحدة  الواليات  وتتصدر 

لإلصابات  تسجيال  األكثر  البلدان 

الهند  ثم  ألفا،  و277  مليونا  بـ12 

و50  ماليني  بـ9  الثانية  املرتبة  يف 

ماليني  بـ6  ثالثا  والربازيل  ألفا، 

و20 ألفا.

وبحسب رويرتز، يأتي العراق عىل 

العربية من حيث عدد  الدول  رأس 

اإلصابات، بحصيلة تزيد عىل 531 

ألف مصاب، تليه السعودية بأكثر 

من 354 ألفا، ثم املغرب بأكثر من 

316 ألفا.

وسيخضع سكان إيرلندا الشمالية 

إلغالق ملدة أسبوعني إضافيني، كما 

يف  عام،  إغالق  يف  أسكتلندا  دخلت 

والحانات  املطاعم  أغلقت  وقت 

ويلز  مقاطعة  يف  مناطق  عدة  يف 

مساء  أبوابها  املتحدة  باململكة 

الجمعة لثالثة أسابيع.

املتحدة  الواليات  يف  الوباء  ودخل 

مع  مطرّد«  »تسارع  مرحلة 

إصابة  ألف   197 أكثر من  تسجيل 

جديدة و1800 وفاة يف البالد خالل 

سكان  وسيخضع  ساعة،   24

اليوم لحظر  ابتداًء من  كاليفورنيا 

تجول لييل يستمر شهراً.

أما يف نيويورك، فقد أُغلقت املدارس 

األهايل،  استياء عدد كبري من  رغم 

عن  االمتناع  إىل  األمريكيون  وُدعي 

الشكر  عيد  عطلة  خالل  السفر 

الخمس املقبل.

خالل  التجمع  تسبب  الهند،  ويف 

فضالً  املايض،  السبت  ديوايل  عيد 

التباعد،  قواعد  يف  الرتاخي  عن 

ما  العدوى،  بمعدل  مقلق  بارتفاع 

لزيادة  نيودلهي  يف  السلطات  دفع 

يضعون  ال  الذين  بحق  الغرامات 

أضعاف،  أربعة  بمقدار  كمامات 

فيما تفرض مدينة أحمد أباد حظر 

تجول لييل.

مع  قياسيا  رقما  روسيا  وسجلت 

اإلعالن عن أكثر من 24 ألف إصابة 

بينها  من  السبت  اليوم  جديدة 

ليصل  وحدها،  موسكو  يف    7168

مليونني  نحو  إىل  اإلصابات  إجمايل 

 467 تويف  بينما  حالة،  ألف  و64 

والعرشين  األربع  خالل  مريضا 

ساعة املاضية.

ألول مرة منذ أشهر.. العراق يسجل 
أقل من ألفي إصابة بكورونا  

استضافة امني العاصمة اليوم .. وتشكيل خلية ازمة لدرء خطر 
االمطار والفيضانات

إصابات كورونا تتجاوز الـ 58 مليونا عامليا والوباء يزداد قوة مع بدء الشتاء 

وزير التعليم يعلن املوافقة على توسعة املقاعد الدراسيةبعد تسجيل 1786 اصابة جديدة و42 حالة وفاة

العراق على رأس الدول العربية بعدد اإلصابات

إلحاقا بإعالننا املرقم 1929 يف 2019/9/1 ...
تعلـُن محافظـة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تشـييد وتأهيل شـبكات كهرباء يف الطار والعكيكـة والكرمة والفضلية( 
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسـنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط 
والضوابـط امللحقـة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019. ان وثيقة الدعـوة لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة 

لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية  )الزمان – العدالة – الزوراء (.
وسـيتم العمـل عند فحـص وتقييم العطاءات وفق االليـة املعتمدة للمناقصات الدوليـة العامة والتي تتيح ملقدمي العطـاءات كافة من الدول 

املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
 وبامـكان مقدمـي العطـاءات رشاء وثائق العطـاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحدد بالتعليمـات ملقدمي العطاء ان 
اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات 
عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة )12( ظهرا من يـوم الثالثاء املصادف 2020/11/24 يف بنايـة )الرشكة العامة لتوزيع 
كهربـاء الجنوب( فعىل الراغبني مـن الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية 
واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر 
العطـاء الواحـد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للـرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التسـجيل للرشكات 

االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التاهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبات الفنية :-والخربة التخصصية ولعقد عدد)1( وبمبلغ ال يقل عن)238,461,000( مئتان وثمانية وثالثون مليون وأربعمائة وواحداً 
وستون ألف دينار عراقي وللسنوات الـ)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب - املعدات واآلليات)توفري أو تعاقد(

ج - الكوادر الفنية

د - املتطلبات املالية
اوال:- املـوارد املالية )السـيولة النقدية( من خالل تقديم مـا يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي )80,000,000( ثمانون 

مليون دينار عراقي.
هـ-  املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتشـمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، الرشكات 
اململوكـة للدولـة )ان تثبـت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانهـا تعمل وفق القانون التجـاري وان ال تكون وكاالت تابعـة لصاحب العمل( غري 

مستبعدة من قبل صاحب العمل اواستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيـاً: لـم تظهـر عقود غري منفذة خالل الـ)5( سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء لم يصـدر بحق الرشكة مقدمـة العطاء قرار 
يمنع املشـاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اسـتناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ)5( سـنوات السابقة. جميع 
املطالبات املوقوفة سـوف لن تشـكل بمجموعها اكثر من 40% صايف مسـتحقات مقدم العطاء  وسـيتم التعامل معها كمشـاكل تم حلها ضد 

مقدم العطاء.
ثالثاً: عدم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

رابعـاً: شـهادة تأسـيس الرشكة مـع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمـة العطاء اجنبية  تقـوم بتقديم اوراقها كافـة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

خامسـاً: هوية تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب يف 
الجدول ادناه.

سادساً :وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(

2- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التامينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سفتجة 
صـادرة مـن مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة 1% من مبلغ الكلفـة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقـد )ديوان محافظة ذي قار/ 
قسـم العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز )الرشكة او 
املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ 
االحالـة عـىل ان يكون خطـاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغـداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعـد انتهاء فرتة الصيانة 

وتصفية الحسابات النهائية.
3- يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل 
املحـددة فيهـا بفروعهـا كافة والرشوط القانونية والفنيـة واملالية املطلوبـة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقـدم العطاء ملا تتطلبه 

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
4- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
6- تتحمـل مـن ترسـو عليه املناقصة اجور النـرش واالعالن والخر اعالن عـن املناقصة وان تتحمـل الرشكة التي يحال بعهدتهـا العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلتزم الطرف الثاني بان  يشغل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز 

عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.
8- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
9- املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10- تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشـف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد 
املقاولة.

11- املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
12- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام من تاريخ 

فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
13- تكـون االولويـة للمواد االوليـة املصنعة واملجهزة داخل العـراق للمرشوع مع مراعاة االلتـزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة  مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

15- ان اخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة )11( ظهرا من يوم االحد املصادف 2020/12/6 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قسـم 
العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سـابقا( عىل ان 
تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك 
والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته 
ويعتـرب التبليـغ من خالله ملـزم واصوليا وكما يقدم البطاقـة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن واليسـمح 
التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل  ديوان محافظة ذي 
قار املبنى الجديد/ يف شـارع االمام عيل )ع(. وسـوف ترفض العطاءات املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم 
الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم املناقصة واسـم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

والعنوان االلكرتوني.
16- عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالستمرار يف تنفيذ بدون 

مطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
17- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه لحني توفر التخصيصات املالية ولتمويل الالزم.
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اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 
م/اعادة اعالن

العدداآلليات واملعدات ت

3بيك اب 1

4لوري هباب 2

3رافعة انارة3

1شاحنة نقل 4

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس مدني1

1مهندس كهرباء2

1مهندس ميكانيك3

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

1794,873,000 250
يوم

تشييد وتأهيل شبكات كهرباء يف 
الطار والعكيكة والكرمة والفضلية

الرشكة 
العامة 
لتوزيع 
كهرباء 

الجنوب  

الطار 
والعكيكة 
والكرمة 

والفضلية 

1% من قيمة 
الكشف 

التخميني

كهربائية 
تاسعة  

 100,000
الف دينار

ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار 
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حقائق الواقع حتّدد سياسة بايدن جتاه الشرق األوسط
واشنطن/متابعة الزوراء:

 يس�ود اعتق�اد ل�دى مجموع�ة م�ن العارفني 
بخفاي�ا األم�ور يف املنطقة العربية ب�أن مهمة 
الرئي�س األمريك�ي املنتخ�ب جو بايدن ليس�ت 
س�هلة يف معالج�ة األس�باب الكامن�ة وراء ما 
وص�ل إلي�ه ال�رق األوس�ط وش�مال أفريقيا 
م�ن اضطراب�ات أدت إىل تزايد نزع�ة الكراهية 
للح�روب والرصاع�ات الطائفي�ة الت�ي كان�ت 
نتيجة سياس�ات خاطئ�ة لحكوم�ات الواليات 
املتحدة منذ س�بعينيات القرن املايض، لتحقيق 
اله�دف االس�راتيجي املتمثل يف ترس�يخ أركان 

النفوذ للحفاظ عىل املصالح األمريكية.
وحف�ر رؤس�اء الوالي�ات املتح�دة من�ذ انتهاء 
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة أس�ماءهم يف تاري�خ 
الحدي�ث،  أفريقي�ا  ال�رق األوس�ط وش�مال 
ع�ىل اختالف سياس�اتهم، بداف�ع الحفاظ عىل 
املصال�ح األمريكي�ة، والوقوف أم�ام أي قوة قد 
تحاول الدخول إىل رقعة نفوذهم، وهذا ما جعل 

املنطقة تدفع ثمن تلك السياسات الخاطئة.
وم�ع وص�ول الرئي�س املنتخ�ب جو باي�دن إىل 
الحكم، حيث يفرض أن يؤدي القسم الدستوري 
يف العري�ن من يناي�ر املقبل ليصب�ح الرئيس 
ال��46 للواليات املتحدة، تتجه أنظار املحللني إىل 
النق�اط الرئيس�ة التي يف�رض أن يركز عليها 
لن�زع فتيل األزمات املنترة عىل رقعة واس�عة 
من املنطق�ة العربية، ويف الوقت نفس�ه اإلبقاء 

عىل بالده العبا رئيس�ا هناك.
ويربط محللون نجاح باي�دن يف مهمته إلحالل 
االستقرار السيايس واألمني واالقتصادي بمدى 
فهمه للمتغريات الجيوسياسية التي طرأت عىل 
املنطقة، وذلك انطالقا من عدة عوامل أساسية 
تجاهله�ا عمدا أو لم ينتب�ه إليها عن غري قصد 
كل من س�بقوه يف البيت األبي�ض، ومن خاللها 
يمك�ن أن يركز ع�ىل العوامل املحرك�ة ألحداث 
الرق األوس�ط يف التاريخ الحديث والتي تبقى 
جميعه�ا ديناميكيات نشطة، وليس�ت قضايا 

تاريخية.
يعتق�د رام�ي خ�وري، زمي�ل أول يف السياس�ة 
العامة وأس�تاذ الصحافة يف الجامعة األمريكية 

يف بريوت، أن سيل التحليالت حول كيفية تعامل 
باي�دن م�ع العديد م�ن الح�روب واملواجهات يف 
الرق األوس�ط والقضايا األخرى، التي تورطت 
فيه�ا الواليات املتحدة، س�يبقى جوهر تكهنات 
م�ا ل�م ينج�ح يف ثالثة أش�ياء فشل�ت فيها كل 
الحكومات األمريكية الس�ابقة طيلة نصف قرن 

من الزمن.
وي�رى خ�وري، وه�و زميل ب�ارز غ�ري مقيم يف 
كلي�ة هارف�ارد كينيدي يف تحلي�ل نرته وكالة 
غلوب�ال )Agence Global( أن ع�ىل باي�دن أوال 
فه�م الحقائق األساس�ية واملتفاقم�ة يف الرق 
األوس�ط، وثاني�ا االع�راف بأس�بابها الفعلية، 
وثالثا صياغة السياس�ات الخارجية التي تخدم 
الوالي�ات املتح�دة نفس�ها، وش�عوب املنطقة، 

وقضية السالم واالستقرار العامليني األوسع.
وكث�ريا ما يتم ت�داول أن خ�رة نائ�ب الرئيس 
السابق باراك أوباما، والتي تمتد ألكثر من أربعة 
عقود من الزمن يف السياسة الخارجية للواليات 
املتح�دة تمنح�ه مي�زة بالنظ�ر إىل املس�ؤولني 
األمريكي�ني اآلخري�ن الذي�ن حاول�وا اإلبحار يف 

الرق األوسط وشمال أفريقيا دون جدوى.

وبالفعل، تعّد تلك الس�نوات مفيدة بالنسبة إليه 
إذا نظر إىل الوراء لينظر يف أسباب تغري الظروف 
واالتجاه�ات الحالي�ة يف جمي�ع أنح�اء الرق 
األوس�ط منذ أن ك�ان نائبا للرئي�س أوباما قبل 

أربع سنوات.
ولذل�ك فإن م�ن األفضل أن يتعام�ل مع قضايا 
مثل إرسائيل وفلس�طني وإيران وتركيا وروسيا 
والسياسات السعودية – اإلماراتية، والرصاعات 
الطائفي�ة، املنت�رة يف الع�راق واليمن، وغريها 
من الحقائ�ق الحالية عىل أس�اس أنها نتاجات 

دوافع أعمق للتغيري يف املنطقة.
ومن املؤكد أن يساعد التحليل الشفاف والشامل 
إلدارة بايدن حول كيفية وصول الرق األوسط 
إىل حالة العنف الحالية صانعي السياسة والعالم 
عىل صياغة سياسات من شأنها أن تحدث فرقا 

يف املنطقة.
ويق�ول خ�وري إن ذل�ك ينطب�ق بشك�ل أكث�ر 
وضوح�ا عىل س�كان الرق األوس�ط وش�مال 
أفريقيا، والذي�ن ال يزالون متعطش�ني للكرامة 
والتنمي�ة واالس�تقرار، بينم�ا يتجاهله�م قادة 

الرق األوسط والغرب عىل حد سواء.

ولتجس�يد ذل�ك ع�ىل األرض، ثم�ة محرك�ات 
ديناميكي�ة حرصه�ا خ�وري يف س�تة أم�ور، 
يج�ب ع�ىل إدارة باي�دن معالجتها خ�الل فرة 
واليتها يف الس�نوات األربع املقبل�ة، والتي يلقى 
عليه�ا اللوم يف مواصلة تدمري الرق األوس�ط، 
وحيث تتدهور الظروف بسبب جائحة فايروس 
كورون�ا املس�تجد وانخف�اض أس�عار النف�ط 

والركود االقتصادي.
التعمق أكثر يف فهم ما يحدث يف الرق األوس�ط 
ال يخ�رج عن س�ياقات الديناميكي�ات النشطة 
باعتب�ار املنطقة من أس�خن املناط�ق يف العالم، 
والتي تس�عى الق�وى الكرى للس�يطرة عليها، 
وبفعل ذلك ظهرت قوى إقليمية دخلت عىل خط 

األزمات.
وأدى التدخ�ل العس�كري األجنب�ي املتواص�ل يف 
الرق األوس�ط منذ نابليون، قبل قرنني وربع، 
والغض�ب  الداخلي�ة  االضطراب�ات  تأجي�ج  إىل 
الشعبي ض�د القوى األجنبي�ة. وتضاعفت هذه 
النزعة العس�كرية من�ذ نهاية الح�رب الباردة، 
وتشم�ل اآلن النزع�ة العس�كرية اإلقليمية من 
تركيا وإيران واإلمارات والس�عودية وإرسائيل، 
إىل جان�ب الوالي�ات املتح�دة وروس�يا وفرنس�ا 

وبريطانيا.
ومن هنا يؤكد خوري أن هذا اإلرث سبب معاناة 
إنس�انية يف العراق وس�وريا واليمن والصومال 
وفلس�طني وليبيا، فضال عن الدم�ار الذي لحق 
بها، وبالتايل فإن اس�تبدال العمليات العسكرية 
التنمي�ة االقتصادية  بالدبلوماس�ية ومحركات 

يعتر خيارا أفضل بالنسبة إىل بايدن.
وقد ش�كل ال�رصاع الفلس�طيني – الصهيوني 
والنزاع العربي – اإلرسائييل األوس�ع، الذي دخل 
قرن�ه الثاني وال يزال األكثر زعزعة لالس�تقرار 
يف ال�رق األوس�ط، أح�د املحركات مل�ا يحصل 
يف املنطق�ة، إذ س�اعد عىل بدء ظه�ور األنظمة 
العس�كرية العربية منذ أربعينات إىل سبعينيات 
مجتمعاته�ا  دم�رت  والت�ي  امل�ايض،  الق�رن 
القمعي�ة غ�ري  األنظم�ة  وأفلس�تها، وع�ززت 
الفعال�ة، وزادت م�ن املشاعر املعادي�ة للغرب، 
ووس�عت رقع�ة الرصاع�ات اإلقليمي�ة، بما يف 

ذلك التوترات اإليراني�ة – اإلرسائيلية – العربية 
األحدث.

وقل�ل هذا م�ن اح�رام املواطن�ني لحكامهم يف 
العدي�د م�ن الدول العربي�ة خاصة بع�د أن قرر 
بعض القادة العرب تطبيع العالقات مع إرسائيل 
بينما تواصل استعمارها لألرايض العربية. ولذلك 
يعتر خوري أن حل الرصاع العربي – اإلرسائييل 
والفلس�طيني – الصهيوني م�ع احرام رغبات 
ش�عوب املنطقة واحتياجاتهم، أولوية رئيس�ة 
ألي شخص يسعى إىل تعزيز االستقرار والكرامة 

يف جميع أنحاء املنطقة لجميع أفرادها.
وولّ�دت النزعة العس�كرية األجنبي�ة والرصاع 
العرب�ي – اإلرسائي�يل إرث�ا حديثا م�ن األنظمة 
العربية االس�تبدادية، وكان�ت جميعها بحاجة 
إىل دع�م أجنب�ي من أجل البقاء وقد تس�ببت يف 
إخفاق�ات تنموية دمرت االقتص�ادات الوطنية 
اإليراني�ني واألت�راك  الع�رب وبع�ض  ودفع�ت 
وحت�ى اإلرسائيلي�ني إىل الهج�رة، وبالتايل فإن 
إنهاء االس�تبداد يبدو أمرا مهم�ا إلنهاء حروب 

املنطقة.
بس�بب العوام�ل الثالثة املذكورة أع�اله، أصبح 
ع�دد كبري من س�كان املنطق�ة العربي�ة البالغ 
عدده�م 440 مليون نس�مة اليوم م�ن الفقراء 
واملهمش�ني اقتصاديا وسياس�يا. وأدى اإلفقار 
العربي�ة، من�ذ  الوس�طى  للطبق�ات  املس�تمر 
تس�عينات القرن، إىل تفاقم جمي�ع االتجاهات 
املدمرة الحالية، بما يف ذلك الرصاعات الطائفية 
الجماعي�ة،  املدني�ة  والعرقي�ة، واالنتفاض�ات 
والهجرة عىل نطاق واس�ع، والتهجري، وحاالت 

اللجوء.
كما يق�وي هذه األنظم�ة االس�تبدادية قمعها 
لتعب�ريات املواطن�ني ع�ن الس�خط واملطالب�ة 
بالحقوق بمزيد من العنف واالعتقاالت وترهيب 
املحتجني الس�لميني، وأدت ه�ذه االتجاهات إىل 
ان�دالع احتجاج�ات مس�تمرة للمواطن�ني ضد 
قياداتهم االستبدادية يف املنطقة العربية وأجزاء 

من إيران وإرسائيل يف الس�نوات األخرية.
وش�هدت املنطقة العربية عىل وجه الخصوص 
احتجاج�ات مس�تمرة يف 12 دول�ة من�ذ س�نة 

2010. وكان�ت تونس الوحي�دة التي انتقلت إىل 
الديمقراطية التعددية، ويمر الس�ودان بمرحلة 
انتقالية. وتؤكد االستطالعات استياء املواطنني 
واس�ع النط�اق م�ن مؤسس�ات الدول�ة مث�ل 
الرملانات ووسائل اإلعالم والسلطات التنفيذية 
والقضائي�ة. وأصبح�ت الفجوة ب�ني املواطنني 
وأنظمتهم الحاكمة أوس�ع، مما يجعل األوضاع 

يف بعض الدول أكثر هشاشة.
وتعان�ي ال�دول والشع�وب العربية م�ن اإلهانة 
املطلقة بس�بب العوامل املذكورة أعاله، وفقدت 
دول كث�رية الس�يطرة ع�ىل معظ�م حدوده�ا 
وأراضيها مثل سوريا والعراق ولبنان وفلسطني 
الت�ي تحتلها إرسائيل واليم�ن والصومال وليبيا 
الع�راق وجن�وب الس�ودان، ع�ىل  وكردس�تان 
س�بيل املثال. وم�ع س�يطرة الجه�ات الفاعلة 
غ�ري الحكومية عىل بعض مناطق الحكم الذاتي 
الخارجة عن س�يطرة الحكوم�ة املركزية، تشن 
الق�وى األجنبية حروبا مبارشة يف أي بلد، أو من 

خالل وكالء محليني.
وال يمك�ن لبع�ض املناط�ق اتخاذ ق�رارات ذات 
س�يادة كاملة تتعل�ق بأمنها القوم�ي، إذ يجب 
أن تحص�ل معظ�م ال�دول العربية، عىل س�بيل 
املث�ال، ع�ىل موافق�ة إرسائي�ل لراء أس�لحة 
أمريكية متطورة. ويجب أن يحصل البعض عىل 
موافقة إيران أو تركيا أو روس�يا عىل تحركاتها 

العسكرية أو الدبلوماسية.
ويق�ول خ�وري إن ه�ذه األمثل�ة وغريه�ا ترز 
تجريد الدول العربية من الس�يادة وهي مس�ألة 
ذات أولوي�ة يج�ب أن يفهمها أي ش�خص مثل 

بايدن يسعى إىل التعامل مع دول املنطقة.
وانطالق�ا من ك�ل تلك الديناميكي�ات، يبدو من 
األفضل أن تتوقف إدارة بايدن والقوى األجنبية 
األخرى التي تنظر إىل الرق األوسط املضطرب 
للحظ�ة ع�ن الركي�ز ع�ىل الصناع�ة النووية 
اإليراني�ة، واإلره�اب، وتوس�ع امليليشيات غري 
الحكومي�ة، وتدفق�ات الالجئ�ني، وغريه�ا من 
القضاي�ا املهم�ة، وتح�اول فهم كي�ف وصلت 
البل�دان العربية إىل ه�ذا املوق�ف، وكيف يمكن 

الخروج منه.

وسط خالفات وأزمات اقتصادية جتتاح العامل و حتديات “كورونا”

السعودية تستضيف قمة قادة جمموعة العشرين

اخلرطوم/ متابعة الزوراء: 
فرضت السلطات السودانية حظر التجول 
الخرط�وم،  العاصم�ة  رشق�ي  الشام�ل 
بسبب اش�تباكات قبلية مسلحة اندلعت 
هن�اك، فيما ح�ذرت األم�م املتح�دة من 
اكتظاظ مخيمات الالجئني جنوب رشقي 
السودان عىل خلفية الرصاع املسلح الدائر 

يف إقليم يتغراي اإلثيوبي. 
وج�اء يف بي�ان لحاك�م والي�ة الخرطوم 
أيمن نم�ر، أن القرار يأت�ي “حفاظا عىل 
الس�لم واألم�ن االجتماع�ي يف مدينة أبو 
دليق بمحلية رشق النيل رشقي العاصمة 
وسالمة املواطنني”، عىل أن يستمر الحظر 

حتى السبت 28 نوفمر الجاري.
ويف وقت سابق من يوم الخميس، اندلعت 
اشتباكات مسلحة بني قبيلتي البطاحني 

والكواهلة يف مدينة أبو دليق.
وق�ال ت�اج الدين عم�ر تاج الدي�ن زعيم 
قبيل�ة الكواهل�ة يف حدي�ث صحف�ي، إن 
“االش�تباكات أسفرت عن وقوع إصابات 
بني الطرفني وت�م نقل بعض املصابني إىل 

املستشفى لتلقي العالج”.
وحول أسباب االشتباكات، قال تاج الدين 
إن “الكواهلة نصبت�ه ناظرا عىل القبيلة، 
األم�ر الذي أثار حفيظ�ة قبيلة البطاحني 
الت�ي ترفض تنصيب زعام�ة مماثلة لهم 

يف أبو دليق”.
اىل ذل�ك رصح املكت�ب التنفي�ذي للنائب 
األول لرئي�س مجل�س الس�يادة االنتقايل 
يف الس�ودان محمد حمدان دقل�و، اليوم، 
بأن�ه ال صحة للمعلوم�ات املتداولة حول 
الكواهل�ة  قبيل�ة  يف  احتف�اال  حض�وره 

الدليقاب.
وأوض�ح املكت�ب، “عدم تواج�د حميدتي 
يف االحتف�ال الذي تقيم�ه قبيلة الكواهلة 
الدليق�اب لتنصيب ناظ�ر للقبيلة”، وأكد 
عىل اح�رام النائ�ب األول لجمي�ع قبائل 
الس�ودان وقيادات اإلدارة األهلية بالبالد، 
داعيا وس�ائل اإلع�الم إىل الحرص يف نقل 

املعلومات من مصادرها الرسمية.
ويف شأن منفصل يتعلق بالسودان، قالت 

األم�م املتح�دة، إن املنظم�ات اإلنس�انية 
تتوق�ع ف�رار أكثر من 200 ألف ش�خص 
من إثيوبيا خالل األيام واألس�ابيع املقبلة 
بس�بب القت�ال يف إقليم تيغ�راي، يف وقت 
أكدت في�ه وكاالت اإلغاثة ع�ىل الحاجة؛ 
إليجاد مواقع إضافية إليواء الوافدين مع 
اكتظاظ املخيمات جنوب رشق السودان.

ونقلت األمم املتحدة، يف بيان صحفي، عن 
املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية 
باباك�ار  الس�ودان،  يف  املتح�دة  لألم�م 
سيس�يه، قول�ه، إن املجتمع�ات املضيفة 
تدع�م الالجئ�ني اإلثيوبي�ني وتق�دم لهم 
الطعام وال�راب واألرايض، رغم أن هذه 

املجتمعات تعاني من الفقر الشديد.
وتفق�د سيس�يه مواق�ع الالجئني جنوب 
رشق الس�ودان، بصحب�ة ممثل�ني م�ن 
مفوضية ش�ؤون الالجئني، واليونيسف، 
للس�كان،  املتح�دة  األم�م  وصن�دوق 
وبرنام�ج األغذية العاملي، ومس�ؤولني يف 
الزيارة  الحكوم�ة الس�ودانية، وش�ملت 
مخيم “حمداييت” يف والية كس�ال )رشق 
الس�ودان(، ومخي�م “الفشق�ة” يف والية 

القضارف )رشق(.
وقال سيس�يه، “املس�ؤولون استمعوا إىل 
شهادات من الالجئني الذين يعانون أحيانا 

من الصدمة ولم يتوقعوا الرحيل”.
وأوض�ح أن أول طالب�ي لج�وء إثيوبي�ني 
وصلوا إىل الس�ودان يف 9 نوفمر الجاري، 
حيث عر نحو 7 آالف ش�خص يف غضون 
24 س�اعة، واآلن وصل أكث�ر من 30 ألف 

شخص إىل البالد.
وأضاف: يظل الناس يف مراكز االس�تقبال 
للتس�جيل، قب�ل أن ُينقل�وا إىل مخيم�ات 
الالجئ�ني.. ال يجب أن يبق�وا هناك ألكثر 
م�ن يوم�ني، ونح�ن ملتزم�ون بمعالجة 
ه�ذا التحدي العاجل فوًرا، داعًيا إىل توفري 

املزيد من املركبات لنقل الالجئني.
وأشار سيس�يه إىل إطالق خطة استجابة 
تس�تهدف 200 ألف فرد ملدة ستة أشهر، 
إلي�واء  إضافي�ة  مواق�ع  إليج�اد  داعًي�ا 

الالجئني املوجودين يف مناطق مكتظة.

حظر جتوال شامل يف اخلرطوم وخماوف أممية من اكتظاظ 
خميمات الالجئني يف السودان بسبب صراع تيغراي 

الرياض/متابعة الزوراء:
العربي�ة  اململك�ة  اس�تضافت   
أعم�ال  الس�بت  ام�س  الس�عودية 
الدورة الخامس�ة عرة الجتماعات 
قمة ق�ادة مجموع�ة العرين التي 
عق�دت بالري�اض بشك�ل افرايض 
برئاسة امللك س�لمان بن عبدالعزيز 
العاملي�ة  األوض�اع  ض�وء  يف  وذل�ك 
املرتبط�ة بجائحة كورونا املس�تجد 

)كوفيد – 19(.
وجددت اململكة الرحيب باستضافة 
أعم�ال القمة التي تع�ّد أهم منتدى 
اقتصادي دويل ُيعنى ببحث القضايا 
املؤثرة عىل االقتصاد العاملي، حسبما 
الس�عودية  االنب�اء  وكال�ة  ذك�رت 

الرسمية “واس” يوم الجمعة.
وتشك�ل دول مجموع�ة العري�ن 
ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من 
حج�م االقتصاد العاملي، و75 % من 

التجارة العاملية.
وتتطلع اململكة من خالل رئاس�تها 
للقمة إىل تعزيز التعاون مع رشكائها 
من الدول األعض�اء لتحقيق أهداف 
املجموع�ة، وإيجاد توافق دويل حول 
املطروح�ة  االقتصادي�ة  القضاي�ا 
يف ج�دول األعم�ال به�دف تحقي�ق 
استقرار االقتصاد العاملي وازدهاره، 
كم�ا ستس�هم اس�تضافة القمة يف 
طرح القضاي�ا التي ته�م منطقتي 

الرق األوسط وشمال أفريقيا.
ال�دول  ق�ادة  القم�ة  يف  ويش�ارك 
أضخ�م  تمث�ل  الت�ي  العري�ن 
اقتصادي�ات العالم، كما س�يشارك 
يف االجتماعات عدد م�ن قادة الدول 
األخرى الذين تمت دعوتهم لحضور 

دولي�ة  منظم�ات  وع�دة  القم�ة، 
وإقليمية.

ويتن�اول جدول أعم�ال القمة عدداً 
املالي�ة واالقتصادية  م�ن القضاي�ا 
واالجتماعي�ة، م�ن بينه�ا الطاق�ة 
والبيئ�ة واملناخ واالقتص�اد الرقمي 
والتجارة والزراعة والرعاية الصحية 

والتعليم والعمل.
وق�ال وزير املالية الس�عودي محمد 
بن عبدالله الجدع�ان إن “قمة قادة 
املقبل�ة  العري�ن  مجموع�ة  دول 
ستس�عى إىل تعزيز التع�اون الدويل 
لدعم تعايف االقتصاد العاملي ووضع 
أس�س صلبة لنمو قومي ومستدام 
ومتوازن وش�امل، من خ�الل البناء 
عىل نجاح القمة االس�تثنائية لقادة 
مجموع�ة العرين الت�ي عقدت يف 

مارس املايض”.

تطوي�ر  إىل  القم�ة  ه�ذه  وته�دف 
سياس�ات فعال�ة لتحقي�ق تنمي�ة 
مستدامة ومتوازنة، وتوفري وظائف 
حقيقي�ة لرفع مس�تويات املعيشة 

والرفاهية بني شعوب العالم.
وش�هدت العاصم�ة الري�اض خالل 
الف�رة املاضية اجتماع�ات وزارية 
تحضريية، وأخرى ملجموعات العمل 
ش�ارك فيه�ا كب�ار املس�ؤولني من 
الدول األعض�اء بمجموعة العرين 
يف القطاع�ات الت�ي تبحثه�ا القمة، 
وممثلو املنظم�ات الدولية والقطاع 
الخاص ومؤسسات املجتمع املدني.

وتض�م مجموعة العري�ن االتحاد 
األوروب�ي و19 دولة ه�ي: الواليات 
املتحدة واألرجنتني  املتحدة واململكة 
وأس�راليا والرازيل وكن�دا والصني 
وفرنس�ا وأملانيا والهند وإندونيسيا 

وإيطاليا واليابان واملكسيك وروسيا 
واململكة العربية الس�عودية وجنوب 

إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا.
بدوره أكد وزير الخارجية السعودي، 
فيصل بن فرحان، أن قمة مجموعة 
ال�20، التي تحتضنها بالده ستضع 
ع�ىل رأس أولوياته�ا حماية األرواح 
جائح�ة  تبع�ات  م�ن  واالقتص�اد 

كورونا.
وق�ال وزير الخارجي�ة إن قمة قادة 
مجموعة العري�ن، تأتي هذا العام 
يف ظ�ل ظ�روف اس�تثنائية فرضت 
فيها جائحة كورونا تحديات عديدة 
عىل العالم أجم�ع أعاقت الكثري من 

األنشطة بمختلف املجاالت.
وأوض�ح يف ترصي�ح لوكال�ة األنباء 
أن  ومن�ذ  اململك�ة  أن  الس�عودية 
تسلمت رئاس�ة مجموعة العرين 

“أع�دت برنامج�ا ش�امال وطموحا 
الحرم�ني  خ�ادم  م�ن  بتوجيه�ات 
الريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س�عود وبمتابعة حثيثة وإرشاف 
مبارش من األمري محمد بن س�لمان 
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع”.
ع�ىل  رك�ز  “الرنام�ج  إن  وق�ال 
ثالثة محاور رئيس�ة، ه�ي: تمكني 
كوك�ب  ع�ىل  والحف�اظ  اإلنس�ان، 
األرض، وتشكيل آفاق جديدة، وذلك 
من أجل العمل ع�ىل تهيئة الظروف 
الشع�وب،  تمك�ن  الت�ي  املالئم�ة 
وخصوص�ا النس�اء والشب�اب، من 

العمل واالزدهار”.
وأوضح أن اململكة وضعت عىل رأس 
أولوياته�ا حماية األرواح واالقتصاد 
من تبع�ات جائحة كورون�ا، وأولت 
اهتماما خاصا بمناقشة السياسات 
بمختل�ف  باألف�راد  املتعلق�ة 
اهتماماته�م واملج�االت التي تمس 
حياته�م. وأك�د وزي�ر الخارجية أن 
بالده تسعى إىل دفع حلول السياسات 
ملعالجة الوباء، والعمل مع الركاء 
الدولي�ني واملنظم�ات لتحقيق هذه 
الس�عودية  أن  مضيف�ا  الحل�ول، 
مس�ؤوليتها  م�ن  انطالق�ا  س�عت 
الدولي�ة وعق�د  الجه�ود  إىل حش�د 
املؤتم�رات واالجتماعات االفراضية 
الوزاري ومجموعات  املس�توى  عىل 
التواص�ل املختلف�ة، إيمان�ا بأهمية 
التع�اون ال�دويل املش�رك، للم�ي 
قدم�ا يف مواجهة التحديات العاملية، 
والتخفي�ف م�ن آث�ار األزم�ات عىل 

شعوب العالم أجمع.

تأكيد موت زعيم القاعدة “أمين الظواهري” وكشف اجواء جنازته 
كابول/ متابعة الزوراء: 

أك�دت وس�ائل إع�الم، م�وت زعي�م تنظي�م 
“القاعدة” أيم�ن الظواهري، الذي توىل قيادة 
التنظيم اإلرهابي بعد مقتل أس�امة بن الدن، 
الفت�ة إىل أن�ه “تويف يف أفغانس�تان ألس�باب 

طبيعية”.
 يث ذكر تقرير نقالً عن 4 مصادر يف باكستان 
وأفغانستان تحدثت بشكل غري رسمي كونها 
غ�ري مخول�ة بالتحدث لوس�ائل اإلعالم حول 
القضي�ة، أن “الظواه�ري )68 عام�اً(، تويف 

ألسباب طبيعية تتعلق بالربو”.
وج�اء ذلك بعد أي�ام من انتش�ار تقارير عن 
وف�اة “الظواه�ري” ع�ر مواق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي، وكان آخر ظه�ور للظواهري يف 
رس�الة مصورة يف ذك�رى هجم�ات الحادي 

عر من سبتمر عىل الواليات املتحدة.
كما أكدت الصحيفة أن “مس�ؤويل املخابرات 
األمريكي�ة ع�ىل عل�م بالتقاري�ر، ويحاولون 

التحقق من صحتها”.
وق�ال مصدر بالقاع�دة )عم�ل مرجماً لدى 
التنظ،ه إن “الظواهري تويف األس�بوع املايض 

يف مدينة غزنة الواقعة جنوب غربي العاصمة 
كاب�ل، بس�بب الربو، ألن�ه لم يتل�ق أي عالج 

رسمي”.
يف السياق ذاته، قال مسؤول أمني باكستاني، 
يقيم يف املناطق القبلية املتاخمة ألفغانستان، 
“نعتقد أنه لم يعد حياً، نحن حازمون عىل أنه 
مات ألس�باب طبيعية”.كما قال مصدر آخر 

مقرب م�ن القاعدة إنه “تويف يف وقت س�ابق 
م�ن الشه�ر الجاري وح�ر ع�دد قليل من 

أتباعه جنازته”.
وأضاف املصدر “ما نعرفه هو أنه كان يعاني 
م�ن مشاك�ل يف التنف�س، وت�ويف يف مكان ما 
يف أفغانس�تان”. وال يزال مكت�ب التحقيقات 
قائم�ة  ع�ىل  الظواه�رى  ي�درج  الفي�درايل 

اإلرهابي�ني املطلوبني، وتبل�غ مكافأة التبليغ 
عنه 25 مليون دوالر.

يذكر أن الظواهري، وهو طبيب عيون مرصي 
س�ابق، خلف ب�ن الدن بعد أن قتلت�ه القوات 
األمريكية الخاص�ة يف غارة عىل مجمعه عام 

.2011
وتأت�ي وفاة الظواه�ري عقب مقت�ل الرجل 
الثان�ي يف التنظي�م عبدالل�ه أحم�د عبدالله، 

واملعروف أيضاً باسم أبومحمد املرصي.
كذلك ففي 14 نوفمر/ترين الثاني 2020، 
أفادت صحيف�ة “نيويورك تايمز” بأن عمالء 
إرسائيلي�ني اغتال�وا عبدالل�ه أحم�د عبدالله، 
يف ش�وارع العاصم�ة اإليراني�ة طه�ران قبل 
ثالث�ة أش�هر.حيث قال�ت الصحيف�ة نق�اًل 
ع�ن مس�ؤولني يف االس�تخبارات، إن عبدالله 
املتهم بأن�ه أحد مدبري هجم�ات 1998 عىل 
الس�فارات األمريكية يف إفريقيا ُقتل يف عملية 

رسية بإيران، قبل ثالثة أشهر.
كم�ا أضاف املس�ؤولون االس�تخباراتيون أن 
عبدالل�ه ُقت�ل ه�و وابنته مريم، وه�ي أرملة 

حمزة، نجل أسامة بن الدن.

النظر برؤية خمتلفة إىل املنطقة



  بغداد/ الزوراء:
عقد   6 رقم  الديواني  األمر  لجنة  تواصل 
االجتماعات املشرتكة بني وزارة الصحة ونقابة 
األدوية  تسعرية  موضوع  لتفعيل  الصيادلة، 

بشكل تدريجي.
الشمري،  األمري  عبد  األطباء،  نقيب  وقال 
يف  األدوية  »تسعرية  ان  صحفي:  ترصيح  يف 
القطاع الخاص؛ إجراء مهم جداً للسيطرة عىل 
األدوية والحد من ظاهرة التالعب فيها وابتزاز 
الخطوة  هذه  تسهم  أن  ونأمل  املواطنني، 
بضمان حصول املواطن عىل دواء آمن وفعال، 

وبأسعار معقولة«.
املعنية  الشمري وزارة الصحة والجهات  ودعا 
إىل »القضاء عىل ظاهرة استرياد األدوية خارج 
الضوابط، وانتشار األدوية املهربة واملغشوشة 
بالتزامن مع إجراءات تسعرية األدوية«، منوهاً 
اىل أن »اكثرية األدوية التي تباع يف الصيدليات 
مستورد  وبعضها  للمواصفات،  مطابقة  غري 
عىل  سلبية  آثار  ولها  قانونية  غري  بطريقة 
املادي  االستنزاف  عن  فضالً  املواطن،  صحة 

له«.
املشرتكة  اللجنة  »تعمل  أن  أمله  عن  أعرب  و 
الصيادلة،  ونقابة  الصحة  وزارة  من  املشّكلة 
بالرسعة  مهمتها  إلنجاز  وفعال  جدي  بشكل 

متابعة  اىل  الرقابية  »الجهات  داعياً  املمكنة«، 
االلتزام بالتسعرية املقررة«.

اجتماعاً   6 رقم  الديواني  األمر  لجنة  وعقدت 
اتخاذ  تم  حيث  الصيادلة،  نقابة  مع  موسعاً 

قرار بتشكيل لجنة مشرتكة بني وزارة الصحة 
األدوية.  تسعرية  موضوع  لتفعيل  والنقابة، 
املشرتكة  اللجنة  أن  اىل  للوزارة  بيان  وأشار 
الجاري، بشأن عملية  األسبوع  ستعمل خالل 
إضافة  تدريجي،  بشكل  األدوية  تسعرية 
جميع  بحق  الرادعة  اإلجراءات  اتخاذ  إىل 
التي  العلمية،  واملكاتب  واملذاخر  الصيدليات 
أدوية غري مفحوصة، وغري مقرة  تتعامل مع 

داخل العراق.
ولفتت وزارة الصحة إىل أنها »اتخذت إجراءات 
من  الكثري  إغالق  عىل  عملت  حيث  رادعة، 
الصيدليات واملكاتب العلمية، فضالً عن اتخاذ 
يتواجد  ال  الذي  الصيدالني  بحق  إجراءات 
املخول  الوحيد  الشخص  كونه  صيدليته،  يف 

بالتعامل الدوائي«.
التفتيش  دائرة  وجهنا  »كما  وأضافت 
العيادات  يف  واسعة  تفتيشية  عمليات  بإجراء 
واملستشفيات األهلية، من أجل متابعة األدوية 
الكوادر  دوام  آلية  تنظيم  وكذلك  املستخدمة، 

الطبية والتمريضية يف هذه املستشفيات«.

بغداد/ الزوراء:

رشكة  الف   80 وجود  التجارة  وزارة  عدت 

القطاع  نشاط  مع  يتناسب  ال  لديها  مسجلة 

الخاص يف البالد عىل وفق انشطتها املسموحة، 

فيما اكدت تحركها لتصفية املخالفة منها.

بالتزامن مع ذلك، تتحدث جهات سياسية عن 

وزارة  عباءة  تحت  مخبأة  وهمية”  “رشكات 

التجارة، تمثل اكرب املمرات التي يتم من خاللها 

مالية  كتل  مناقلة  العراقي عرب  االموال  غسيل 

كبرية خارج البالد.

رشكة  الف   50 وجود  الجهات  تلك  وتوقعت 

التجاري  الرتخيص  اكتسبت  مسجلة،  وهمية 

والقانوني لكن ليس لها وجود فعيل وتعامالت 

تجارية تتناسب مع تخصصها.

الرشكات  تسجيل  دائرة  عام  مدير  وقال 

ترصيح  يف  هاشم،  خلف  رشاد  الوزارة،  يف 

اىل  ان “عدد الرشكات املسجلة وصل  صحفي: 

80 الف رشكة وهذا العدد يف تزايد، اذ يصل عدد 

الرشكات التي تسجل يوميا بني 15 اىل 30«.

الجهة  هي  التسجيل  “دائرة  ان  واضاف 

الرقابية الخاصة بثبوت املعلومات اذا ما كانت 

التدخل  دون  من  القانون  رشوط  ضمن  من 

صالحيات  من  تكون  التي  الرشكة  بنشاطات 

مكافحة  كمديرية  التجارية  الرقابة  الجهات 

يف  االموال  غسيل  ودائرة  املنظمة  الجريمة 

“اشرتط  القانون  ان  موضحا  املركزي”،  البنك 

لتسجيل الرشكات تقديم وثائق وليست انشطة 

لذا نحن كجهة نوثق املعلومات لتزويد الجهات 

ذات العالقة بها واملذكورة انفا«.

ممثلة  لجنة  “تشكيل  عن  هاشم  وكشف 

دائرة  عن  وممثل  الوطني  واالمن  باملخابرات 

الرشكات  مواقع  لزيارة  الرشكات  تسجيل 

ومعرفة نوع النشاط وبدأت تقديم تقارير«.

ويرى هاشم أن “هذا الكم الهائل من الرشكات 

املسجلة يف العراق ال يتالءم مع نشاط القطاع 

وفق  عىل  يعمل  والذي  العراق  يف  الخاص 

وجود  عدم  عن  فضال  املسموحة،  انشطتها 

ملزاولة  حكومية  عقود  الرشكات  ملنح  موازنة 

عملها.

رقم  الرشكات  قانون  “تعديل  ان  اىل  ولفت 
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بني  محصورة  كانت  ان  بعد  الرشكة  وشطب 

املساهمني، وقد اصدرنا كتاب تصفية الرشكات 

قانون  من  ثانيا   158 املادة  ألحكام  استنادا 

الرشكات املعدل التي منحت صالحيات ملسجل 

يف  يوما   60 كافة  الرشكات  امهال  الرشكات 

سيتم  وبعكسه  اوضاعها  تدارك  عدم  حالة 

العدد  اىل  للتوصل  التصفية  باجراءات  السري 

الرشكات  من  رشكة  الف   20 وهو  الحقيقي 

الفعلية املسجلة التي تمارس نشاطها«. 

وكشف عن “وجود رشكات لم تمارس نشاطها 

من 15 عاما، لذا وجهنا القسم املعني لجردها 

واصدار كتب تعميم وانذار بحسب املدة املذكورة 

انفا اذا لم تتم تسوية أوضاعها«.

بغداد/ الزوراء:
الفلوجة  قضاء  قائممقام  افاد 
فرحان  مؤيد  االنبار،  بمحافظة 
وزارة  بأن  السبت،  امس  الدليمي، 
االنبار  محافظة  جهزت  الكهرباء 
متنقلة  كهربائية  محطة   14 بـ 
لتحسني الطاقة الكهربائية يف عموم 

مدن االنبار .
صحفي:  ترصيح  يف  الدليمي  وقال 
والطاقة  النفط  لجنة  “رئيس  إن 
وعددا  الحلبويس  هيبت  النيابية 
حرضوا  املحافظة  يف  املسؤولني  من 
الشاحنات  من  رتل  وصول  مراسيم 
كهربائية  محطة   14 بـ  محملة 

الكهرباء  وزارة  من  مرسلة  متنقلة 
الوزارة  خطة  ضمن  االنبار،  اىل 
االنقطاعات  املعنية معالجة ظاهرة 
املستمرة يف التيار الكهربائي خاصة 
يف فصل الصيف وتحسني اداء التيار 

الكهربائي “.
واضاف ان” دوائر الكهرباء يف االنبار 

املحطات  توزيع  عملية  ستتوىل 
مدن  عموم  يف  املتنقلة  الكهربائية 
تخفيف  يف  يساهم  مما  االنبار 
الكهربائية  املحطات  عىل  االحمال 
التيار  ديمومة  مع  االنتاج  وزيادة 

الكهربائي«.
االنبار  أن “حكومة  الدليمي  وأوضح 

املحلية وبالتعاون مع وزارة الكهرباء 
الطاقة  لتحسني  خطة  اعدت 
من  االنبار  دن  عموم  يف  الكهربائية 
خالل معالجة وتذليل كافة املعوقات 
التيار  ديمومة  دون  تحول  التي 
الكهربائي من خالل االعتماد عىل سد 
حديثة يف توليد الطاقة الكهربائية “. 

بغداد/ الزوراء:

االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  وجهت 

والتدريب  العمل  دائرة  منتسبي  السبت،  امس 

من  والسبت  الجمعة  يومي  بالدوام  فيها  املهني 

اجل اكمال معامالت املقرتضني للمشاريع املدرة 

للدخل.

»وجه  انه  الركابي:  عادل  العمل،  وزير  وقال 

اثناء  تواجههم  التي  املعوقات  بتسوية  ايضا 

منح القرض بالفقرة الخاصة بالكفيل الضامن 

للمقرتض، وسيتم العمل عىل تبسيط االجراءات 

للمقرتضني وانجاز املعامالت بالرسعة املمكنة«.

للمستفيدين  القرض  منح  »سيتم  انه  وأضاف 

فضال  املعقدة،  االليات  ببعض  املرور  دون  من 

الضامن  الكفيل  موضوع  عن  دراسة  اعداد  عن 

الخصوص  بهذا  االجراءات  وتبسيط  للمقرتض 

كونه عائقا يقف امام املقرتضني«.

تسيري  تناقش  »الوزارة  ان  الركابي:  واردف 

 28 الـ  السابقة  للوجبة  املقرتضني  معامالت 

السابقة  املدة  يف  املمنوحة  بالقروض  واملتعلقة 

املوظفة  الزوجة  كفالة  قبول  مقرتح  وتقديم 

بهوية  الكفيل  مطالبة  وعدم  املقرتض  لزوجها 

عن  فضال  عليها،  حصوله  عدم  حال  يف  الدائرة 

مناقشة مذكرة القسم القانوني بخصوص حجز 

راتب الكفيل املتقاعد بنسبة 50 باملئة وفق املادة 

كل  وليس   2014 لسنة   9 رقم  القانون  من   33

ببيع  املبارشة  عن  افصح  اخر،  سياق  الراتب.يف 

السكني  السالم  دار  مجمع  يف  السكنية  الشقق 

بحي السالم ببغداد، وتم تخصيص عملية البيع 

واملتقاعدين  بالوزارة  للموظفني  االول  لجانبني، 

والعمال املضمونني والثاني للمواطنني كافة«.

تسجيل  عىل  تعمل  »وزارته  ان  الركابي  وبني 

والضمان  التقاعد  دائرة  ضمن  فيها  الراغبني 

االوىل  الدفعة  اىل »ن  للعمال«، منوها  االجتماعي 

من املبلغ الكيل للشقة املصممة ملوظفي الوزارة 

عرش  مدى  عىل  باملئة   25 بنسبة  يدفع  بان 

عىل  تستمر  للمبلغ  الكلية  الدفع  ومدة  سنوات، 

الوزارة مدة تسديد  مدى 25 سنة، بينما حددت 

 120 بـ  للمواطنني  املخصصة  للشقق  االقساط 

شهرا او 240 شهرا بحسب املساحة املخصصة 

للشقق«.

بغداد/ الزوراء:

املياحي،  جميل  محمد  واسط،  محافظ  أعلن 

يف  السيول  أزمة  تفعيل خلية  السبت، عن  امس 

املحافظة، تحسبا للحاالت الطارئة نتيجة هطول 

األمطار وارتفاع مناسيب األنهر أو زيادة كميات 

مياه السيول.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املياحي  وقال 

باستنفار  وجهت  املحلية  “الحكومة  إن  منه: 

دوائرها لالستعداد والتهيؤ للطوارئ املحتملة مع 

زيادة نسبة هطول األمطار ومساعدة املواطنني 

ومعالجة مشاكل ترصيف املياه وإصالح وإعادة 

فتح الطرق املترضرة«.

من  القادمة  السيول  “موقف  أن  وأضاف 

مسيطر  يزال  ال  االيرانية  االسالمية  الجمهورية 

لتحويل  الالزمة  الخطط  وضع  بعد  عليه 

داعياً  السكنية”،  املناطق  عن  بعيدا  مجراها 

الطوارئ  منحة  “إطالق  إىل  املركزية  الحكومة 

إلتمام  السيول  ملواجهة  املخصصة  السنوية 

سالمة  لضمان  املحافظة  يف  االستعدادات  كل 

املواطنني وممتلكاتهم”.

بغداد/ الزوراء:
طالب مكتب املفوضية العليا لحقوق االنسان يف البرصة، امس السبت، بحماية بيئة املحافظة 

من مشاريع استثمار الغاز املستخرج.
بتشكيل  الحكومة  رئيس  توجيه  »يتابع  ان  »الزوراء« نسخة منه:  تلقت  بيان  املكتب يف  وذكر 
لجنة للتفاوض مع قطاع الرشكات العاملة يف استثمار الغاز يف محافظة البرصة وألجل حماية 
حقوق األفراد االقتصادية يف هذه املحافظة طالبنا بأن تشمل هذه العقود الغاز املصاحب كما 

الغاز املستخرج إلنقاذ ماتبقى من بيئة نظيفة يف هذه املحافظة«.
الغاز يف  التي ستحال عليها مشاريع استثمار  الزام الرشكات  ايضا  ان »املكتب طالب  واضاف 
محافظة البرصة بنسبة تخصص إىل ملف حماية البيئة وتنقيتها ودعم ملف األمراض الرسطانية 
تكون بإرشاف وزارة الصحة والبيئة وجهات أخرى رقابية، وان تكون نسبة العظمى لأليادي 
العامله عراقية، ومن أفراد محافظة البرصة حرصا لتقليل نسبة الفقر والبطالة يف املحافظة 

الغنية بالنفط والغاز ».

بغداد/ الزوراء:

قيادة  باسم  الرسمي  املتحدث  كشف   

العمليات املشرتكة، اللواء تحسني الخفاجي، 

اإلرهابي  داعش  لعصابات  أوكار  تدمري  عن 

صالح  محافظة  عىل  خطرا  تمثل  جزيرة  يف 

الدين.

أن  صحفي:  ترصيح  يف  الخفاجي  وأوضح 

القوات  كلفت  املشرتكة  العمليات  قيادة 

الهنديس  والجهد  فقط،  العراقية  الخاصة 

}أم  جزيرة  باقتحام  الدفاع،  لوزارة  التابع 

مدينة  قرب  دجلة  نهر  يف  الواقعة  جريش{ 

سامراء جنوب رشقي صالح الدين.

منطقة  جريش  أم  جزيرة  أن  إىل:  ولفت 

واالنطالق  للقنص  اإلرهابيون  يستخدمها 

منها  مناطق  تستهدف  عمليات  يف  منها 

تكريت  جنوب  كم   40 مكيشيفة  منطقة 

مركز محافظة صالح الدين«.

باالقتحام  التكليف  ان  الخفاجي:  وأضاف 

داعش  عصابات  وأنفاق  مضافات  لتدمري 

وقطع  وتجريفها  الجزيرة  يف  اإلرهابية، 

كان  الذي  التهديد  قطع  وبالتايل  األشجار، 

يؤذينا«.

بغداد/ الزوراء:

عىل  القبض  إلقاء  عن  السبت،  امس  االتحادية،  والتحقيقات  االستخبارات  وكالة  أعلنت 

“آمر مفرزة عسكرية داعشية” بقاطع الجنوب يف بغداد.

وذكرت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن “مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة 

وفق  املطلوب  االرهابيني  أحد  عىل  القبض  إلقاء  من  تمكنت  بغداد  استخبارات  بمديرية 

احكام املادة 4 ارهاب النتمائه لعصابات داعش االرهابيية والذي عمل امر احدى املفارز 

العسكرية يف ما يسمى قاطع الجنوب«.

وأضافت أنه “تمت عملية القاء القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمني 

العصابات  لتلك  بانتمائه  اعرتف  والذي  ببغداد  الدورة  منطقة  يف  به  واالطاحة  له  محكم 

عمليات  قبل  واملواطنني  االمنية  القوات  ضد  ارهابية  عمليات  بعدة  واشرتك  اإلجرامية 

االجراءات  ولالتخاذ  التحقيقات  الستكمال  التوقيف  ايداعه  “تم  أنه  مؤكدة  التحرير”. 

القانونية بحقه”.

بغداد/ الزوراء:
افاَدت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
العامة، امس السبت، بأن مرشوع شبكة 
مجاري قضاء الحسينية يف بغداد يقرتب 

من االكتمال.
وقال مدير عام املديرية العامة للمجاري 
يف الوزارة، يعرب قحطان عباس، يف بيان 
“املديرية  ان  »الزوراء«:  عليه  اطلعت 
مرشوع  من  باملئة   96 فعلياً  انجزت 
مجاري قضاء الحسينية، والتي نوه بانها 
نسب انجاز متقدمة”، معربا عن امله ان 
“يتم إكمال باقي املرشوع وانجازه خالل 

املدة القليلة املقبلة«.
يتضمن  “املرشوع  أن  عباس  وأضاف 

بطول  وامطار  ثقيلة  مياه  شبكات 
من  يقرب  ما  فعليا  منها  انجز  كم   285
املرشوع يتضمن  ان  اىل  اضافة  284 كم، 
استالمها  تم  رفع  محطات  ست  نصب 
أوليا، عالوة عىل محطة معالجة مركزية 
بطاقة تصميمية تبلغ 65 الف مرت مكعب 

يوميا”.
وتابع أن “املرشوع يعد من مشاريع البنى 
السرتاتيجية كونه سيخدم 400  التحتية 
مبينا  القضاء”،  سكنة  من  نسمة  الف 
الواقع  بتحسني  سيسهم  “املرشوع  أن 
مياه  وانتاج  القضاء  يف  والبيئي  الخدمي 
الصالحة  البيئية  املحددات  وفق  معالجة 

للسقي حرصا”. 

 بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، استعدادها ملواجهة موجة االمطار والسيول 

املحتملة.
انه  منه:  »الزوراء« نسخة  تلقت  بيان  يف  التميمي،  والبيئة، حسن  الصحة  وزير  وذكر 
خالل  من  املحتملة  والسيول  االمطار  موجة  ملواجهة  الصحة   دوائر  استعداد  »يتابع 
تواصله املستمر مع املدراء العامون لدوائر الصحة يف بغداد واملحافظات ومركز العمليات 

وطب الطوارئ يف الوزارة والرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية«. 
ووجه التميمي بـ«استنفار الجهود وزيارة املٔوسسات الصحية وتبليغ مدراء املستشفيات 
االمطار«،  تشهد  التي  املحافظات  يف  والسيما  للتواجد  الهندسية  واملالكات  ومعاونيهم 
مشريا اىل »توفري خزين من االدوية وتعزيز املؤسسات الصحية بكل املستلزمات الطبية 

وتهئية سيارات االسعاف تحسبا ألي طارئ«.

بغداد/ الزوراء:
قانون  بشأن  مخاوف  من  أشيع  ما  السبت،  امس  النيابية،  والدفاع  األمن  لجنة  نفت 

الجرائم االلكرتونية.
الجرائم  املتداولة بشأن قانون  إن »األخبار  الركابي:  النائب كاطع  اللجنة،  وقال عضو 
االلكرتونية التي أشارت إىل أن القانون سيضع نصف الشعب العراقي يف السجن عارية 
عن الصحة ومجافية للحقيقة«، الفتاً إىل أن »هذا القانون هو لحفظ الشخصية العراقية 
وخصوصيتها، ويدافع عن الحقوق الشخصية، ويحفظ هذه الحقوق، وليس فيه ما 

يزعج الشعب العراقي وادخالهم للسجن كما يزعم البعض«.
وتضمن  الشخصية،  الحريات  عن  الدفاع  هو  القانون  هذا  »أصل  أن  الركابي  وأضاف 
سببها  التي  وباملخاطر  املوجود،  العراقي  بالواقع  عالقة  لها  التي  األمور  من  الكثري 
االنرتنت واملوبايل ،وتضمن إجراءات قانونية عىل من يخالف القانون«، وأنه »يف اآلونة 
األخرية حصل تعٍد كثري عىل الناس من خالل االنرتنت، واستغالل بعض ضعاف النفوس، 
الذي  القانون  هذا  إقرار  بشأن  كثرية  مطالب  وهناك  كبرية،  مشاكل  هناك  وأصبحت 

سيساعد عىل البنية االجتماعية العراقية«.
وأشار إىل أن »هناك مساعي من البعض لتعطيل هذا القانون حتى من بعض السفارات 
األجنبية، وتم عقد ورش عمل خارج العراق من أجل تعطيل هذا القانون ألن فيه الكثري 
من املواد التي تحدُّ من الفساد، وخصوصاً الفساد االخالقي الذي يتناول بعض القضايا 
االباحية يف االنرتنت«.وكانت سبع لجان نيابية شاركت، يف وقت سابق، يف ورشة دولية 

متخصصة بقانون جرائم املعلوماتية بإرشاف دويل مع الجانب الحكومي يف عمان.

 بغداد/ الزوراء:
األمطار  كمية  ان  بغداد  أمانة  أعلنت 
الهاطلة عىل العاصمة املستمرة حتى اآلن، 
اإلستيعابية  الطاقة  أضعاف  ثالثة  تعادل 

لخطوط ومحطات املجاري.
وقال أمني بغداد،  عالء معن،  يف ترصيح 
ان »الجهود مستنفرة لترصيف  صحفي: 

املياه حسب توجيهات رئيس الوزراء«.
بشكل  تعمل  القدس  »محطة  ان  وأضاف 
ان  اىل  مشرياً  املياه«.  ترصيف  عىل  جيد 

»نسبة األمطار بلغت 72.8 ملليمرت فيما 
 24.5 للعاصمة  التصميمية  الطاقة  تبلغ 

ملليمرت«.
عالية،   املطرية  »الشدة  ان  معن  وأكد 
ونحتاج إىل بعض الوقت لترصيف املياه«. 
الفتا اىل ان »األنواء الجوية أبلغتنا بتساقط 

األمطار خالل األربعة أيام املقبلة«.
وتشهد العاصمة بغداد وعدة محافظات،  
غزيرة  أمطاراً  السبت،  امس  صباح  منذ 

تسبب بغرق عدة مدن.

نقابة األطباء: تفعيل تسعرية األدوية سيحد من ظاهرة ابتزاز املواطن

التجارة تكشف عن شركات وهمية مسجلة تهّرب األموال

العمل توجه موظفيها بالدوام اجلمعة والسبت 
إلكمال معامالت املقرتضني

واسط تعلن تفعيل خلية أزمة السيول يف 
احملافظة

مطالبات حبماية حمافظة البصرة من 
مشاريع استثمار الغاز املستخرج

العمليات املشرتكة تقتحم بؤرة قناصة 
داعش يف صالح الدين 

اإلطاحة بـ”آمر مفرزة عسكرية 
إرهابية” يف العاصمة

الكهرباء جتهز حمافظة األنبار بـ 14 حمطة متنقلة

اإلعمار تنجز 95% من مشروع جماري 
احلسينية

الصحة تستنفر جهودها ملواجهة األمطار 
والسيول احملتملة

الدفاع النيابية تنفي ما أشيع من خماوف 
بشأن قانون اجلرائم االلكرتونية

أمانة بغداد: كمية األمطار اهلاطلة تعادل 
ثالثة أضعاف طاقتنا االستيعابية
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أكدت أن ما يصل من املنافذ احلدودية ال يتجاوز 10 %  الربملان يرهن خفض اسعار االتصاالت حبسم 
القضاء مللف شركات النقال

النزاهة تطالب باستعادة 40 مليون دوالر 
ملشاريع متلكئة مبطار النجف

معهد دولي: االتفاقية الصينية ستوفر اآلالف 
من فرص العمل للعراقيني

بغداد/ متابعة الزوراء:

 رهنت لجن�ة الخدمات النيابية، امس الس�بت، 

خفض اس�عار اجور االتصاالت للهواتف النقالة  

بالحس�م القضائي اللغاء رخ�ص عمل رشكات 

الهات�ف النق�ال الث�اث يف الب�اد “اس�يا  واثري 

وكورك”.

وقال�ت عضو اللجنة منار الش�ديدي  يف ترصيح  

صحف�ي لوكالة ش�فق نيوز، إن “اس�عار اجور 

االتص�االت املعتم�دة يف رشكات الهواتف النقال 

تفوق ق�درة الكثري من الرشائ�ح االجتماعية يف 

الباد، سيما اصحاب الدخل املحدود منذ سنوات 

ع�دة”، مبين�ة أن “خفضها بما يائم املس�توى 

الب�اد مطل�ب جماه�ريي  الع�ام  يف  املعي�ي 

ورضوري يجب تحقيقه بعد حسم ايقاف رخص 

عم�ل تلك ال�رشكات ، والت�ي لم تق�دم خدمات 

بمس�توى الطموح واالجور التي تستجبيها من 

املشرتكني”.

وأضاف�ت الش�ديدي، أن لجنته�ا “عازم�ة عىل 

اعتم�اد اجور  اش�رتاك مائمة لاتص�االت بعد 

انتهاء حقبة رشكات )اسيا واثري وكورك( والتي 

م�ازال ملفها قيد الحس�م القضائ�ي وبانتظار 

ص�دور ق�رار قطعي اليق�اف رخ�ص عملها يف 

الباد”.

وج�ددت الش�ديدي، مطال�ب الربمل�ان العراقي 

واالوس�اط الش�عبية بتأس�يس رشكات اتصال 

وطنية تحقق مكاس�ب مالية لاقتصاد العراقي 

الرشائ�ح  لكاف�ة  املعي�ي  التف�اوت  وتراع�ي 

املجتمعية”.

واص�در القض�اء العراقي يف وقت س�ابق ُحكماً 

بإبط�ال تجديد رخص الهوات�ف النقالة العاملة 

يف الع�راق واعتم�اد اس�عار تتناس�ب مع دخل 

املواطن.

ورف�ض الربمل�ان العراقي قبل ش�هور عدة قرار 

مجلس ال�وزراء العراقي بتجديد رخص رشكات 

الهات�ف النق�ال يف الب�اد بس�بب ع�دم ايفائها 

بالتزاماتها تجاه الدولة والشعب

بغداد/ الزوراء:

أك�دت هيئة النزاهة االتِّحاديَّة، امس الس�بت، 

ان ع�دم مطالب�ة إدارة مط�ار النجف األرشف 

ذة ملش�اريع فيه بتجديد  ال�دويل للرشكات املُنفِّ

خطاب�ات الضم�ان، ق�د تس�هم بع�دم اعادة 

مبالغ الدفعة االوىل، مطالبة بأتخاذ االجراءات 

القانونية الازمة الكفيلة باعادة تلك املبالغ.

وذك�ر بي�ان للهيئة تلق�ت “الزوراء” نس�خة 

من�ه: أن “دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة، ويف 

ذها  مع�رض حديثه�ا ع�ن عمليَّ�ة ضب�ٍط نفَّ

فري�ق عمل مكتب تحقيق النج�ف الذي انتقل 

إىل املط�ار، أش�ارت إىل ضب�ط أص�ل خطابات 

قيم�ة  تص�ل  بمش�اريع  الخاص�ة  الضم�ان 

دوالر  ملي�ون   )40,000,000( ل��  مبالغه�ا 

أمريك�ي، مخصصة إلنش�اء )امل�درج الجديد، 

صالة املسافرين – مرحلة ثانية، برج املراقبة( 

املتوقفة منذ عدة سنوات، واملحالة إىل عدٍد من 

الرشكات األجنبيَّة”، ُمبّينًة أن “الخطابات ُتَعدُّ 

باطلة بع�د انتهاء امل�دة القانونيَّ��ة لها، وتمَّ 

إصدار أوامر إداريَّ�ة بذلك”.

ونبهت الدائرة إىل ان “عدم مطالبة إدارة املطار 

لتلك ال�رشكات بتجديد خطابات الضمان وفق 

ه بإعادة مبالغ  املدة القانونيَّة الت�ي تكفل حقَّ

ُتقدَُّر ب�) 40,000,000( مليون دوالر حصلت 

عليه�ا ال�رشكات كدفع�اٍت أوليَّ�ٍة ع�ن تنفيذ 

ف العمل فيها منذ  املشاريع،عىل الرغم من توقُّ

عام�ي )2015 و2016( لغاي�ة اآلن، مطالب�ة 

بأتخاذ االجراءات القانونية الازمة العادة تلك 

املبالغ”.

وأوضح�ت أن “تحّريات الفري�ق والتحقيقات 

األولي�ة ق�ادت إىل أن خطابات الضم�ان قد تمَّ 

، مش�ريًة إىل  تمديده�ا بناًء عىل اتصاٍل هاتفيٍّ

أن الكت�ب الواردة من املط�ار لفرع املرصف يف 

املحافظة جاءت مخالفًة للقوانني والتعليمات 

الص�ادرة م�ن البنك املرك�زي، وليس له�ا أيَّة 

قيمٍة قانونيٍَّة”.

وبيَّ�ن�ت أنه “تمَّ تنظيم مح�ر ضبٍط أصويلٍّ 

�َذت وف�ق  باملضبوط�ات يف العمليَّ�ة الت�ي ُنفِّ

ُمذك�رٍة قضائيٍَّة، وعرضها عىل الس�ّيد قايض 

�ة بالنظر يف قضايا  محكم�ة التحقيق املُختصَّ

النزاهة يف النجف؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّ�ة 

املناسبة”. 

بغداد/ الزوراء:

االقتص�ادي  املحل�ل  أك�د 

واالس�رتاتيجي يف معهد شيللر 

العس�كري،  حس�ني  العامل�ي، 

االتفاقي�ة  أن  الس�بت،  ام�س 

س�توفر  الصيني�ة  العراقي�ة 

عرشات االالف من فرص العمل 

للش�باب العراق�ي العاطل عن 

العمل، مش�ريا إىل أن الرشكات 

الصيني�ة ال ترص عىل تش�غيل 

يف  ح�رصا  الصيني�ني  العم�ال 

مشاريعها.

العس�كري يف ترصي�ح  وق�ال 

صحف�ي: إن “ الع�راق س�وف 

يتمك�ن م�ن تش�غيل عرشات 

االالف م�ن الش�باب العاطلني 

ع�ن العم�ل يف املش�اريع التي 

س�تقام بن�اًء ع�ىل االتفاقي�ة 

العراقية الصيني�ة”. مبينا أنه 

العراق�ي  للمف�اوض  “يمك�ن 

الذكي والحريص عىل مصلحة 

العراق أن يش�رتط عىل الجانب 

الصيني إرشاك نسبة عالية من 

العمال واملهندس�ني واملرشفني 

يف كل م�رشوع م�ن املش�اريع 

ال�رشكات  تنفذه�ا  الت�ي 

الصينية”.

وأضاف العسكري أن “الرشكات 

الصيني�ة ال ترص عىل تش�غيل 

العم�ال الصيني�ني حرصي�ا يف 

مشاريعها بعكس ما هو دارج 

من تشويه للمعلومات يف بعض 

وسائل االعام”.

وأوض�ح أن “العامل واملهندس 

الصين�ي الي�وم لديه مس�توى 

أج�ور مرتف�ع نس�بيا ويتمتع 

برخاء واس�تقرار يف بلده وغري 

الخ�ارج  يف  للعم�ل  مس�تعد 

بمرتب أق�ل ويف ظروف صعبة، 

لذلك تقوم ال�رشكات الصينية 

البل�د املضيف  بتدريب س�كان 

وتشغيلهم بكلفة أقل بكثري”. 

بغداد/ الزوراء:
أكدت اللجن�ة املالية النيابية، 
امس السبت، أن ما يصل من 
املنافذ الحدودية ال يتجاوز ال� 
%10 من مواردها الحقيقية، 
مشرية إىل تشكيل لجنة فرعية 
لبي�ان وجه�ة نظ�ر مجلس 

النواب بشأن اإلصاحات.
ونق�ل عض�و اللجن�ة جمال 
“الورق�ة  إن  قول�ه:  كوج�ر 
البيضاء ه�ي رؤية الحكومة 
لإلص�اح، وأن اللجن�ة املالية 
ش�كلت لجن�ة فرعي�ة لبيان 
وجه�ة نظ�ر مجل�س النواب 
الرورية  اإلصاحات  بشأن 
يف ه�ذه املرحلة”، مش�رياً إىل 
ورق�ة  إرس�ال  “س�يتم  أن�ه 
وه�ي  للحكوم�ة،  الربمل�ان 
الت�ي تس�تطيع الدم�ج يف ما 
بينهم�ا وتب�دأ بعملية إصاح 

حقيقية”.
وأضاف أن “العراق سيقرتض 

مجدداً بكل تأكيد؛ ألن موارده 
ال تس�اوي نفقات�ه”، مبين�اً 
ترس�ل  ل�م  “الحكوم�ة  أن 
حت�ى اآلن م�رشوع املوازنة، 
ع�ىل الرغم من إرس�ال كتاب 
رس�مي لإلرساع بإرساله كي 
يقوم مجلس الن�واب بتعديل 

املرشوع”.
ويف م�ا يخ�ص طب�ع العملة 
العراقي�ة، لفت كوج�ر إىل أن 
“طبعها من دون وجود غطاء 
م�ايل س�وف يؤث�ر يف قوتها، 
وس�يتمكن م�ن ف�ك األزم�ة 
مؤقتاً؛ لكن بعد هذا سنواجه 
أزمة أخ�رى”، مضيفاً أنه “ال 

يوجد حلٌّ غري اإلصاحات”.
وتابع أن “ما يصل من املنافذ 
الحدودية ال يتجاوز ال� 10% 
من موارده�ا الحقيقية، وأن 
أي إصاح�ات فيه�ا س�توفر 

مبالغ إضافية مضاعفة”.
من جهته، قال مقرر اللجنة، 

أحم�د الصف�ار، يف ترصي�ح 
صحفي: ان “رئي�س الوزراء 
أبل�غ  الكاظم�ي  مصطف�ى 
قان�ون  إق�رار  قب�ل  اللجن�ة 
تموي�ل العجز املايل، بإرس�ال 
مرشوع قانون املوازنة املالية 
لع�ام 2021 إىل الربملان خال 
الجاري، وبخاف ذلك  الشهر 
ستواجه الحكومة مشكلة يف 
توف�ري رواتب كان�ون الثاني 

مطلع العام املقبل”.
وبحسب قانون اإلدارة املالية، 
إىل  املوازن�ة  إرس�ال  يج�ب 
الربملان منتصف شهر ترشين 
األول تمهي�داً إلقرارها، وقال 
الصف�ار يف ترصيح صحفي: 
إن “تأخ�ري تقدي�م القان�ون 
ملدة ش�هر ونص�ف حتى اآلن 
ق�د يتس�بب بتوزي�ع رواتب 
الثاني ألسبوع  ش�هر كانون 

أو أسبوعني”. 
وأش�ار إىل وجود اتفاق بشأن 

حص�ة إقلي�م كردس�تان من 
موازنة 2021، “لكن ال بد من 
تجديد هذا االتف�اق وتعديله، 
بسبب تغري توجهات األطراف 
الش�يعية بع�د املصادقة عىل 

قانون تمويل العجز املايل”.  
وش�دد الصفار ع�ىل رضورة 
عق�د اتف�اق ب�ني الجانب�ني 
“وإرس�ال إقلي�م كردس�تان 
س�يايس  أحدهم�ا  وفدي�ن 
واآلخر حكومي لتثبيت حصة 
االقلي�م يف املوازن�ة بم�ا يبدد 
قل�ق موظفي اإلقليم بش�أن 

مصري رواتبهم كل شهر”. 
وح�ول موع�د زي�ارة الوفد، 
ذك�ر مق�رر املالي�ة النيابي�ة 
أن�ه “م�ن املق�رر أن يحصل 
ذل�ك بأقرب وق�ت، إضافة إىل 
التوصل لتفاهم بشأن رواتب 
شهري ترشين الثاني وكانون 

األول”. 
الن�واب  مجل�س  ان  يذك�ر 

الش�هر  م�ن   12 يف  ص�ّوت، 
الج�اري، عىل قان�ون تمويل 
}اإلق�رتاض{  امل�ايل  العج�ز 
رغ�م انس�حاب ن�واب الكتل 
الكردس�تانية اعرتاض�اً ع�ىل 
امل�ادة التي تن�ص عىل تحديد 
حص�ة إقلي�م كردس�تان من 
الفع�ي  اإلنف�اق  مجم�وع 
)النفق�ات الجاري�ة ونفقات 
املش�اريع االس�تثمارية( بعد 
اس�تبعاد النفقات الس�يادية 
“برشط التزام إقليم كردستان 
بتس�ديد أقيام النفط املصدر 
م�ن اإلقلي�م وبالكميات التي 
تحددها رشكة تسويق النفط 
ح�رصاً  }س�ومو{  العراقي�ة 
النفطي�ة  غ�ري  واإلي�رادات 
ع�دم  حال�ة  ويف  االتحادي�ة 
التزام اإلقليم ال يجوز تسديد 
ويتحم�ل  لإلقلي�م  النفق�ات 
املخالف لهذا النص املسؤولية 

القانونية”.

املالية النيابية تتوقع اللجوء لالقرتاض جمدداً وال حلَّ إال باإلصالحات 

جمهورية العراق              العدد:4351/ش/2020
مجلس القضاء االعىل      التاريخ:2020/11/19

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل /املدعى عليه / حمزة عبود قاسم
م/ تبليغ

قام�ِت املدعي�ة )زه�راء قاس�م مجي�د( الدع�وى 
الرشعي�ة املرقمة أعاه والت�ي تطلب فيها تصديق 
الط�اق وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل أقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحض�ور أمام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املوافق 2020/12/8 الس�اعة 
التاس�عة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابياً و 

وفقاً للقانون.
القايض
ضياء قاسم الهايل

إعان
اس�تناداً للصاحيات املمنوحة الينا لتطبيق قانون )56( لس�نة 
1977 ولع�دم قي�ام املدين )أث�ري مهدي عبد زغري( بتس�ديد ما 
بذمته يف التزاماته اتجاه املرصف والبالغة )15,789,474( دينار 
خمسة عرش مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون الف واربعمائة 

واربعة وسبعون دينار عدى الفوائد واملصاريف االخرى.
لذا تقرر بيع الس�يارة املرقمة )21508/نج�ف-أ( نوع )كريت 
وول- حمل(واملبينة أوصافها ادناه وسوف تجري املزايدة خال 
ثاث أيام من اليوم الثاني للنرش ويف حالة مصادفة اليوم االخري 
عطلة رس�مية فس�وف تجري املزايدة لليوم الثان�ي وان مكان 
املزايدة هو مكان ضبط الس�يارة والكائن يف )كراج شارع املدير 

يف النجف االرشف- املدينة القديمة(.
فعىل من لديه الرغبة بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان املعينني 
مس�تصحباً معه التأمين�ات القانونية بنس�بة 10% من القيمة 
التقديرية للس�يارة والبالغ�ة )10,625,000( دينار عراقي وما 

يعادله )8500( دوالر امريكي.
-أوصاف السيارة:-

-النوع- كريت وول حمل. رقم )21508/نجف- أ(
-اللون- أبيض
-املوديل 2016

-صالحة للعمل
-السيارة بصورة جيدة

جمهورية العراق                              العدد:2961
مجلس القضاء االعىل        التاريخ:2020/11/15

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل /املدعو/ عي عباس محمد
م/ إعان

قدم طال�ب حجة الوفاة فضيل�ة محمود عبد 
زي�د طلباً له�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وف�اة بحق املدعو )ع�ي عباس محمد( 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية 
فعلي�ك الحضور أمامها خ�ال عرشة أيام من 
تاري�خ نرش االع�ان وبخاف�ه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون.
مع التقدير...

القايض
حسن جواد الحبيب

فقدان
هوي�ة  من�ي  فق�دْت 
االقامة املرقمة/ 22772 
والصادرة من قسم شؤون 
االقامة يف النجف/ هندي 
)محمد  باس�م  الجنسية 
رضا محم�دي( فعىل من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

مجهورية العراق 
 وزارة النفط 

شركة غاز الشمال ) ش.ع(



بغداد/ متابعة الزوراء

برقية  الدولية،  األوملبية  اللجنة  أرسلت 

عاجلة، امس السبت  لنسف انتخابات 

املكتب التنفيذي للجنة األوملبية الوطنية 

الرابع عرش  يف  أقيمت  والتي  العراقية، 

من الشهر الجاري يف العاصمة بغداد.

الدولية،  األوملبية  اللجنة  وأبلغت 

أنشطة  بتجميد  العراقية،  نظريتها 

اللجنة  رئيس  شكوى  بعد  األخرية، 

األوملبية املنتهية واليته، رعد حمودي.

عىل  االطالع  »بعد  الربقية  وقالت 

وجود  ثبت  الكاملة،  التفاصيل 

الداخيل  النظام  يف  واضحة  خروقات 

وامليثاق األوملبي، باعتماد أشخاص غري 

مؤهلني للدخول يف الجمعية العمومية 

للميثاق  واضح  خرق  يف  واالنتخابات، 

األوملبي«.

عىل  الدولية  األوملبية  اللجنة  وركزت 

مراسالت  العراقية،  اللجنة  تجاوز 

عليها،  الرد  وعدم  األخالقيات  لجنة 

وهذا خرق واضح ال يحتاج إىل تفسري 

ورشح.

الجمعية  أعضاء  من  عدد  لجأ  كما 

لتقديم  العراقي،  القضاء  إىل  العمومية 

شكوى رسمية عىل االنتخابات.

املعطيات  ضوء  »يف  الربقية  وأوضحت 

الدولية  والخروقات، ال يمكن لألوملبية 

أن تعرتف بانتخابات اللجنة العراقية، 

األوملبية  اللجنة  رئيس  مع  وستتعامل 

املنتهية واليته رعد حمودي، باعتباره 

األوملبية  للجنة  الوحيد  املحاور 

العراقية«.

ونوهت »سنقوم بتجميد جميع الدعم 

األوملبية  اللجنة  مع  واألنشطة  املايل 

العراقية حتى إشعار آخر«.

دعم  عىل  الدولية  األوملبية  وشددت 

األلعاب  للمشاركة يف دورة  الرياضيني 

تأمل  كما   ،2021 طوكيو  يف  األوملبية 

لوضعها  العراقية  الرياضة  إعادة  يف 

الطبيعي من جديد.

رئيس  نائب  ناقش  أخرى  جهة  ومن 

امس  الكعبي،  حسن  النواب  مجلس 

والرياضة  الشباب  لجنة  مع  السبت، 

بعد  الدولية  االوملبية  اللجنة  قرار 

االوملبية  انتخابات  بنتائج  االعرتاف 

العراقية.

لنائب  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 

الكعبي  أن  ؛  النواب  مجلس  رئيس 

اجتمع برئيس لجنة الشباب والرياضة 

النائب عباس عليوي ونائبه ديار طيب 

وعدد من أعضاء اللجنة ملناقشة رسالة 

عدم  بشأن  الدولية  االوملبية  اللجنة 

التنفيذي  املكتب  بانتخابات  االعرتاف 

للجنة االوملبية الوطنية العراقية«.

االوملبية  اللجنة  انتخابات  وأسفرت 

الرابع  املوافق  السبت  العراقية، يف يوم 

عرش من  شهر ترشين الثاني عن فوز 

رسمد عبد االله بمنصب الرئيس.

عىل  التغلب  من  االله  عبد  وتمكن 

منافسه يف االنتخابات الرئيس السابق 

تفوق  حيث  حمودي،  رعد  للجنة 

حصل  فيما  صوتا  بـ19  عبداالله 

حمودي عىل 16 صوتاً.

اياد نجف  االنتخابات فوز  أفرزت  كما 

عواد  سالم  و  االول،  النائب  بمنصب 

حسن  صباح  و  الثاني  النائب  ملنصب 

ملنصب النائب الثالث.

الهيئة  بحضور  االنتخابات  وجرت 

تخلل  حيث  االوملبية،  للجنة  العامة 

واستبعاد  اتهامات  االنتخابات  وقائع 

لعدد من املرشحني.

بغداد/ متابعة الزوراء 
الريايض،  الرشطة  نادي  رئيس  اكد 
الدحيل  نادي  أن  الطائي،  الوهاب  عبد 
القيثارة  مع  باتفاقه  يتمسك  لم 

الخرضاء.
بنود  ضمن  “من  إن  الطائي   وقال 
الدحيل،  اىل  عيل  مهند  املهاجم  انتقال 
القطري  الفريق  عىل  يتوجب  كان 
رشاء حافلة للرشطة واقامة معسكر 

تدريبي لكرة القيثارة”.
يلتزم  لم  القطري  “النادي  أن  واوضح 
باتفاقه معنا، لذلك اقدمنا عىل تقديم 
النادي  ضد  كاس  محكمة  إىل  شكوى 
يف  االتفاق  ذكر  تم  كونه  القطري 

العقد”.
وانتقل مهند عيل اىل الدحيل يف املوسم 
املايض، بعدما تفوق عىل اندية اوروبية 

مثل يوفنتوس وغلطة رساي الرتكي.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد رئيس نادي كربالء احمد هدام ان الهيئة االدارية الجديدة عازمة عىل االرتقاء 

بالنادي والصعود فيه اىل الدرجة املمتازة، واعادة االموال التي صودرت منه.
وقال هدام ان “النادي كان يمر بوضع بائس من ناحية افتقاره اىل مقر للهيئة 
النادي  مقر  السابق  الوقت  يف  والرياضة  الشباب  وزارة  صادرت  بعد  االدارية 
وقاعات االلعاب الفردية، وكذلك سكن الالعبني الذي اثر بشكل سلبي عىل ميزانية 

النادي”.
واضاف ان “الهيئة االدارية الجديدة تمكنت من تهيئة مقر للنادي يليق باسمه، 

وهذه خطوة اوىل، من خطتنا يف االرتقاء بالنادي اىل الدرجة املمتازة”.
كربالء،  نادي  من  صودرت  التي  االموال  اعادة  يف  جادين  “اننا  اىل  هدام  واشار 
وتكلمنا مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يف هذا الخصوص العادة النادي 

اىل مستواه الطبيعي.

نادي الشرطة: شكونا الدحيل 
القطري لدى حمكمة كاس

رئيس نادي كربالء: عازمون على 
التأهل اىل الدوري املمتاز

بغداد/ متابعة الزوراء

منتخب  مدرب  جثري  قحطان  دخل 

خطف  حني  التاريخ  للشباب،  العراق 

الذي كان ينقص خزائن أسود  اللقب 

الرافدين عىل املستوى القاري.

وتوج جثري بلقب كأس آسيا دون 16 

العراق  سنة عام 2016، ويعول عليه 

ليقود  تدرج  أن  بعد  جديد  جيل  لبناء 

الذي تنتظره بطولة  الشباب  منتخب 

آسيا العام املقبل يف أوزبكستان.

تساؤالت  عىل  أجاب  جثري  قحطان   

فكان  الريايض  الوسط  يف  املهتمني 

معه هذا الحوار.

من  الهدف  تحقق  هل  البداية..  يف   -

معسكر الدوحة؟

املعسكر كبرية جدا،  فائدة  أن  ال شك 

ووقفنا عىل مستويات الالعبني ورفعنا 

الجانب البدني لالعبني، خصوصا وأن 

البدالء  دكة  عىل  يجلسون  أغلبهم 

بفرقهم، كما أنهم ال يحظون بوحدات 

ممكنة  مشاركة  وال  عالية،  تدريبية 

وبالتايل  البدنية،  مستوياتهم  لتطوير 

املعسكر كان فرصة حقيقية للوقوف 

قدراته  وتطوير  الفريق  مستوى  عىل 

البدنية.

التي  العقبات  أكرب  هي  ما   -

واجهتها؟

أكرب العقبات تتمثل يف الفرتة الطويلة 

التي انقطع من خاللها الالعبني، رغم 

سأقدم  لذا  الفريق،  بتجمع  مطالبتي 

برضورة  التطبيعية  للهيئة  طلب 

بوحدتني  األقل  عىل  الالعبني  تجمع 

كل أسبوع من أجل الحفاظ عىل روح 

الالعبني،  انسجام  ولزيادة  الفريق 

التدريبات وخوض  تكثيف  بد من  وال 

مباريات ودية عالية املستوى.

أمام  الكبرية  النتيجة  ستغري  هل   -

قطر من الحسابات؟

نحن لم نبحث عن النتائج يف املباريات 

الودية، هدفنا هو منح جميع الالعبني 

دون  الودية  املباريات  يف  الفرصة 

بالنتائج، واستكشاف نوعية  التفكري 

النتائج  عن  نبحث  كنا  ولو  الالعبني، 

لحققناها، لكننا نسعى لتأمني فريق 

قوي ومتجانس وبأعمار حقيقية.

الالعبني  مستوى  رأيت  كيف   -

املحرتفني يف أوروبا؟

الالعبني املغرتبني ممن احرتفوا اللعب 

لاللتزام  مميزة  نماذج  أوروبا  يف 

والثقافة الكروية ومستويات مميزة، 

ومن خالل معسكر قطر أصبحت عىل 

يقني برضورة توجيه الدعوة لعدد من 

وسندعو  أوروبا،  يف  اآلخرين  الالعبني 

الالعبني  من  عدد  املقبلة  األيام  يف 

لديهم  ومن  العراق،  خارج  املقيمني 

تجارب جيدة يف الدوريات األجنبية.

محرتفني  العبني  ستضيف  هل   -

جدد؟

أو  العبني   4 لدعوة  فكرة  هناك  نعم، 

5 جدد من املحرتفني، حسب االنتهاء 

أوراقهم، ومن ثم دعوتهم  إكمال  من 

سيكون  حيث  بالتدريبات،  لالنخراط 

لهم دورا مميزا يف نهائيات آسيا.

- ما الذي ينتظر املنتخب؟

منهاجي  سابق  وقت  يف  قدمت 

التدريبي، ونأمل أن نحصل عىل مزيد 

واملعسكرات  الودية  املباريات  من 

التي ستمنح الفريق فرصة للتحضري 

التوجه إىل بطولة آسيا، والفريق  قبل 

تجدد بشكل كامل، وهناك التزام كبري 

باجتهاد  ونعمل  الالعبني،  بأعمار 

يف  للمنافسة  محرتم  فريق  لتشكيل 

البطولة.

إلضافة  نية  هناك  هل  النهاية..  يف   -

العبني جدد؟

ومن  للجميع،  مفتوح  املنتخب  باب 

نرتدد  لن  الدوري  يف  قدراته  يثبت 

املغرتبني  لجنة  نطالب  كما  بدعوته، 

الالعبني  من  عدد  أوراق  بإكمال 

من  أسمائهم  تأشري  وتم  سبق  الذين 

لتشكيل  ونسعى  الفني،  الجهاز  قبل 

منتخب متميز، والبقاء لألفضل.

 بغداد/ متابعة الزوراء
حبيب  السابق  الطبة  نادي  نجم  أكد 
جعفر، ان نادي الجامعة غري تابع لوزارة 

التعليم وال عالقة له بنادي الطلبة.
غري  الجامعة  »نادي  ان  يف  جعفر  وقال 
تابع لوزارة التعليم وهو ناٍد اهيل«،مبينا 
ان »التسمية لن تؤثر عىل فريق الطلبة، 
ويونس محمود هو الوحيد هو من نادي 

الطلبة«.
يف  بالعمل  اقبل  »لن  جعفر  واضاف 
ذلك«،  عيل  عرض  ما  اذا  الجامعة  نادي 
موضحاً ان »يونس محمود هو من انشأ 

النادي«. 
فريق  العبي  »جميع  ان  جعفر  وبني 
الطلبة متأملني من الوضع الذي يعيشوه، 
احالة  عند  اعوام  منذ  يعاني  والنادي 
وكان  العايل،  التعليم  وزارة  عىل  الفريق 
الفريق يمتلك مجموعة محال، استولت 

عليها وزارة الشباب والرياضة«.
االدارة  عمل  عىل  »مؤرشاتنا  ان  وتابع 
تكمن يف عدم التخطيط الصحيح، ويجب 
اعالم الالعبني يف االلية، حيث تبدأ املعناة 
الحالة  وتسوء  الالعبني  استقطاب  بعد 
النادي  ايفاء  لعدم  االوىل  املرحلة  بعد 

بالدفعات املالية«.
نادي  الوقوف مع  اردنا  »لو  انه  واضاف 
الطلبة سنتهم بالتواطؤ مع عالء كاظم، 
وفد«،  اي  اىل  اليهتمون  واملسؤولني 
مبينا انا »كوني امني رس النادي وجدت 
صعوبة يف ادارة االمور، لذا اضطررت ان 

استقيل من العمل«.
وتابع انه »من املؤسف ان نجد املنتخب 
الوطني خايل من اي العب لفريق الطلبة، 
وهذا مؤرش ان الفريق مات رسيريا، وان 
الالعبني يف الوقت الراهن والئهم للمادة، 

وثقافة االعب اختلفت بشكل كبري«.

بغداد/ متابعة الزوراء
األحد،  اليوم  أربيل،  مواجهة  يف  مهمني،  العبني  الديوانية،  يفتقد 

بملعب فرانسو حريري، لحساب الجولة الرابعة بالدوري املمتاز.
اللذين  مشعان،  وحمود  سعيد  محمد  لخدمات  الفريق  ويفتقد 
أقيمت  والتي  الكرخ،  أمام  الثالثة،  الجولة  مباراة  يف  للطرد  تعرضا 

يف ملعب كربالء.
املسابقة مضغوط  الديوانية، قيص منري، »جدول  وقال مدرب كرة 
كاٍف  غري  والوقت  لألندية،  االسرتاحة  منح  يف  تكافؤ  عدم  وهناك 
لفريقنا، الذي لعب يف بغداد يوم 18 بكأس العراق، ويلعب يوم 22 

يف أربيل«.
وأضاف: »ما بني الراحة واالستشفاء وإعادة ترتيب األوراق، الفريق 

سيكون مجهدا تماما«.
اإلثنني،  غد  يوم  إىل  املباراة  لدفع  طلبا  قدمت  النادي  »إدارة  وزاد: 
ونحن  بموعدها  املباراة  خوض  عىل  أرصت  املسابقات  لجنة  لكن 
تلك  رغم  املباراة  وسنخوض  أربيل  إىل  وتوجهنا  القرارات،  نحرتم 

التفاصيل«.
أجل  نقاتل من  أن  علينا  لنا،  تكون مربرا  لن  الظروف  »تلك  وتابع: 
الثالثة  الجولة  يف  الخسارة  بعد  الفوز  بديل عن  وال  الثالث،  النقاط 

أمام الكرخ، البد أن نعوض يف مواجهة أربيل«.
للمدرب  خلفا  الفريق  قيادة  مهمة  استلم  منري  قيص  أن  إىل  يشار 

السابق سعد حافظ، بعد الخسارة يف الجولة الثالثة أمام الكرخ.

بغداد/ متابعة الزوراء

يعاني فريق نفط البرصة من 

الكهرباء  مواجهة  يف  الغيابات 

منافسات  ضمن  األحد،  اليوم 

الدوري  من  الرابعة  الجولة 

العراقي املمتاز.

لنفط  املساعد  املدرب  وقال 

البرصة، عالء نريوز، ان الفريق 

حسني  الثالثي  خدمات  يفقد 

الله  وعبد  مالك  ووسام  جواد 

محسن بسبب اإلصابة«.

الذي  البدني  »الجهد  وأضاف 

تعرض له العبو الفريق، بدأ يف 

الظهور«.

البرصة  نفط  أن  إىل  وأشار 

رغم  جيدة  معنوية  حالة  يف 

الغيابات، واستعد بشكل مثايل 

ملباراة اليوم.

وشدد »نسعى ملواصلة النتائج 

لثمن  التأهل  بعد  اإليجابية 

األجواء  العراق.  كأس  نهائي 

عىل  بالسلب  ستؤثر  املمطرة 

ومن  الدولية،  غري  املالعب 

بينها ملعب التاجي«. 

يشار إىل أن نفط البرصة جمع 

الجوالت  من  فقط  نقطتني 

بالدوري  املاضية  الثالث 

املحيل.

رفض دولي واسيوي لنتائج انتخابات اللجنة األوملبية الوطنية العراقية
الربملان يناقش رسالة األوملبية الدولية

قحطان جثري: احملرتفون إضافة مميزة وباب املنتخب مفتوح للجميع منري: فريق الديوانية يعاني 
قبل مواجهة أربيل

نريوز: نفط البصرة يعاني من 
الغيابات أمام الكهرباء

حبيب جعفر: نادي اجلامعة ال عالقة له بالطلبة ولن اعمل مع مسؤوليه

6الرياضيالرياضي األمطار تؤجل مباراة الكرخ ونفط 
الوسط

بغداد/ متابعة الزوراء
قررت لجنة املسابقات، تأجيل مباراة الكرخ ونفط الوسط، املقررة اليوم األحد، يف ملعب الكرخ، 
لحساب الجولة الرابعة بالدوري.وجاء قرار لجنة املسابقات عىل خلفية هطول األمطار الغزيرة 
يف العاصمـة بغـداد، وتأثر ملعب الكرخ، وكذلـك لوجود مباراة ثانية عـىل امللعب تجمع النجف 
وضيفه امليناء.وقال عضو لجنة املسـابقات، نجـم األويس »التأجيل جاء بعد طلب إدارة الكرخ؛ 
ألن ملعب النادي ال يتحمل مباراتني وفق الظروف الجوية«.وأضاف: »امليناء متواجد يف العاصمة 
بغداد منذ يومني، وارتأت اللجنة تأجيل مباراة الكرخ ونفط الوسـط«.وأوضح أن اللجنة قررت 

أن تقام املباراة يوم الثالثاء املقبل يف ملعب الكرخ، مع إبقاء مباراة النجف وامليناء يف موعدها.

أصفر وأمحر
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ق�ّدم نادي ميالن عرضه األول لحارس مرم�اه جانلويجي دوناروما 
لتمديد عقده مع الفريق وهو ما قوبل بالرفض من وكيل الالعب.

وذكرت تقارير إعالمية أن عرض ميالن األول، هو تمديد العقد لثالثة 
أو أربعة أعوام، مقابل راتب س�نوي يبلغ ستة ماليني يورو، وهو ما 
يعني عدم وجود زيادة كبرية يف راتب الالعب الحايل يف العقد املستمر 

حت�ى منتصف العام املقبل. وذكرت تقارير أن مينو رايوال وكيل 
أعمال دوناروما، رفض مبدئيا هذا العرض، مطالبا براتب سنوي 
أكرب، كما يطالب بإضافة بند لفسخ عقد حارس مرمى منتخب 
إيطالي�ا، يف حال فشل الن�ادي يف التأه�ل إىل دوري أبطال أوروبا 

املوسم املقبل.

واص�ل موناك�و نتائجه الالفت�ة وانترص 
عىل ضيفه باريس سان جريمان يف مباراة 
مثرية 2-3 ضمن األس�بوع الحادي عرش 

من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
وك�ان باري�س س�ان جريم�ان الط�رف 
األفض�ل يف البداية وتق�دم بثنائية بفضل 
نجمه كيلي�ان مباب�ي )25( بصناعة من 
األرجنتين�ي دي ماري�ا و)37 م�ن ركل�ة 
جزاء( وقد حافظ عىل تقدمه حتى نهاية 

الشوط األول.
وانتف�ض موناك�و بشك�ل كام�ل عق�ب 
االس�راحة إذ رفض األملان�ي فوالند منح 
نجومية اللقاء ملبابي بتوقيعه عىل ثنائية 
ملوناكو يف الشوط الثاني )52 و65( قبل أن 
يأتي هدف الفوز بفضل البديل اإلس�باني 
فابريغاس بعدما نجح بتنفيذ ركلة جزاء 
)84(، وه�ي الدقيق�ة التي ش�هدت طرد 

ديالو من سان جريمان.
وتجم�د رصيد باريس س�ان جريمان عند 
24 نقط�ة يف الصدارة فيم�ا ارتفع رصيد 

موناكو إىل 20 نقطة يف الوصافة مؤقتاً.
وجاءت الخس�ارة يف توقيت غري مناس�ب 
بالنسبة لنادي العاصمة الذي يستعد لقمة 
حاس�مة عىل أرضه أمام ضيف�ه اليبزيغ 
األملاني الثالث�اء املقبل يف الجول�ة الرابعة 
ضمن مس�ابقة دوري أبطال أوروبا التي 

خرس مباراتها النهائية املوسم املايض.
وكلّل مبابي عودته إىل املالعب بعد تعافيه 
م�ن إصابة عضلية يف الفخ�ذ، تعرض لها 
مطلع الشهر الحايل، بثنائية رافعاً رصيده 
إىل تس�عة أه�داف ه�ذا املوس�م فانف�رد 
بصدارة الئحة الهدافني بفارق هدف واحد 

أمام مهاجم رينس السنغايل بوالي ديا.

وه�و الهدف الس�ابع ملبابي بألوان س�ان 
جريمان يف مرمى فريقه الس�ابق موناكو 
ال�ذي تركه عام 2017 لالنضمام إىل فريق 
العاصمة عىل س�بيل اإلع�ارة قبل انتقاله 

نهائياً إىل صفوفه.
وخاض س�ان جريم�ان املب�اراة يف غياب 
أكثر من العب أس�ايس خصوصاً اإليطايل 
مارك�و فرياتي واألملاني يوليان دراكس�لر 
واإلس�باني خ�وان برن�ات واألرجنتين�ي 

ماورو إيكاردي بسبب اإلصابة.

ونجح مبابي يف منح التقدم لباريس سان 
جريمان عندما تلقى كرة خلف الدفاع من 
دي ماري�ا فانطلق برسع�ة وتوغل داخل 
املنطق�ة قب�ل أن يس�ددها بيمن�اه قوية 
عىل يمني الحارس االيط�ايل فيتو مانوني 

 )26(.
وه�ي التمري�رة الحاس�مة ال��93 ل�دي 
ماريا مع س�ان جريمان منذ انضمامه إىل 

صفوفه عام 2015.
وحصل س�ان جريمان عىل ركلة جزاء إثر 

عرقلة الربازييل رافينيا من يوسف فوفانا 
داخ�ل املنطقة فانربى له�ا مبابي بيمناه 

عىل يسار الحارس .)37( 
وس�جل اإليطايل موي�س كني هدف�ًا ثالثاً 
ألغ�ي بداع�ي التس�لل بعد اللج�وء لحكم 
الفيديو املس�اعد “يف آيه آر” )40(، واألمر 

ذاته بالنسبة ملبابي .)45( 
وتحس�ن أداء موناك�و يف الش�وط الثاني 
بع�د التغيريي�ن اللذي�ن قام بهم�ا مدربه 
الكروات�ي نيك�و كوفاتش ب�إرشاك العب 
الوسط فابريغاس واملدافع الربازييل كايو 

هنريكي.
وأنقذ حارس املرمى الدويل الكوستاريكي 
كيلور نافاس مرماه من هدفني محققني 
بتصديه لتس�ديدة ورأس�ية لفوالند األوىل 
م�ن خ�ارج املنطق�ة )49( والثاني�ة من 

ركنية .)50( 
وتمك�ن فوالند م�ن تقليص الف�ارق من 
مسافة قريبة مستغالً كرة مرتدة من قدم 
القائد بريس�نل كيمبيمبي إثر تمريرة من 
الربتغايل جيلسون مارتينز فراوغ نافاس 

وتابعها داخل املرمى .)52( 
ونجح موناكو يف إدراك التعادل عندما مّرر 
أوريلي�ان تشواميني ك�رة عرضية داخل 
املنطقة فهيأها البديل اإلس�باني سيس�ك 
فابريغ�اس إىل فوالند بعدم�ا رفعها فوق 
الح�ارس ناف�اس فتابعها داخ�ل املرمى 

الخايل .)65( 
وكاد اإلسباني بابلو سارابيا يوجه الرضبة 
القاضية ملوناكو من تس�ديدة مباغتة من 
داخل املنطقة تصدى لها الحارس مانوني 

 )78(.
وحصل موناكو عىل ركلة جزاء إثر عرقلة 

فوالن�د داخل املنطق�ة من املداف�ع عبدو 
ديال�و بعدم�ا انت�زع من�ه الك�رة فتلقى 
بطاقة حمراء )83( وانربى لها فابريغاس 

بنجاح .)84( 
ق  واس�تعاد بوردو نغمة االنتصارات وعمَّ
ج�راح مضيفه رين عندم�ا تغلب عليه 1 
-صف�ر يف افتتاح املرحل�ة الحادية عرشة 

من بطولة فرنسا يف كرة القدم.
ويدين بوردو بفوزه األول بعد خس�ارتني 
متتاليت�ني إىل واف�ده الجدي�د الع�ب رين 
السابق حاتم بن عرفة الذي سجل الهدف 
الوحيد يف الدقيقة 37 بعدما تالعب بثالثة 
مدافعني وس�دد كرة قوية زاحفة بيرساه 
م�ن خ�ارج املنطق�ة فأس�كنها الزاوي�ة 
اليمنى للحارس السنغايل الفريد غوميس 

.)37(
وداف�ع ب�ن عرفة ع�ن ألوان رين موس�م 
منتص�ف  االنتق�ال  قب�ل   2018-2019
املوس�م املايض إىل بلد الوليد اإلسباني ملدة 
ستة أش�هر ومنه يف صفقة انتقال حر إىل 

بوردو الصيف املايض.
وهو الهدف األول للدويل السابق يف الدوري 
ه�ذا املوس�م، علما بأنه دافع س�ابقاً عن 
أل�وان لي�ون ومرس�يليا وني�س وباريس 
س�ان جريمان ونيوكاس�ل وهال س�يتي 

اإلنكليزيني.
وه�و الف�وز الرابع لب�وردو هذا املوس�م 
والثان�ي يف مبارياته الخمس األخرية التي 
مني خاللها بثالث�ة هزائم، فرفع رصيده 
إىل 15 نقطة فيم�ا تجّمد رصيد رين الذي 
مني بخسارته الثالثة هذا املوسم والثانية 
عىل أرض�ه بعد األوىل أم�ام انجيه 2-1 يف 

املرحلة الثامنة، عند 18 نقطة.

رف�ض يورغن كل�وب مدرب ليفرب�ول إلقاء 
اللوم ع�ىل محمد صالح بع�د إصابة املهاجم 
بفريوس كورونا يف أعقاب حضور حفل زفاق 
ش�قيقه يف مرص رغم أن امل�درب األملاني قال 
إنه يفضل ش�خصيا االبتعاد عن املناس�بات 

االجتماعية يف هذا التوقيت.
وأظهرت لقطات فيديو صالح يرقص يف فرح 
ش�قيقه بدون ارتداء كمام�ة أو اتباع قواعد 

التباعد االجتماعي.
وبعده�ا أصيب الالعب البالغ م�ن العمر 28 
عاما بفريوس كورونا قبل مواجهة بني مرص 

وتوغو يف تصفيات كأس أمم إفريقيا.
وج�اءت نتيج�ة اختب�ار جديد لص�الح يوم 
األربعاء املايض إيجابية لكوفيد- 19 وسيغيب 
الالعب، الذي يتقاس�م ص�دارة هدايف الدوري 
اإلنكلي�زي املمت�از لك�رة القدم هذا املوس�م 
بثماني�ة أه�داف مع ك�ل من جيم�ي فاردي 
وسون هيونغ مني ودومينيك كالفرت لوين، 
ع�ن مواجهة ليس�ر س�يتي املتص�در اليوم 

األحد.
وق�ال كل�وب للصحفي�ني: “ع�اد إىل إنكلرا. 
أنا عىل تواصل مس�تمر معه. س�نتحدث عن 
فرصه عندما تأتي النتيجة س�لبية. ال يعاني 
من أي أعراض، ال يوج�د ما أعلنه للجماهري 

يف هذا املوقف”.
وتاب�ع: “كنت يف أملانيا خالل الصيف ودعاني 
صديق لحفل عيد ميالد وقررت عدم الذهاب. 
يف ب�الد أخ�رى هن�اك املزي�د م�ن الضغ�وط 
واألع�راف االجتماعي�ة وحفل زفاف ش�قيق 
ص�الح مناس�بة خاص�ة. العب�و ليفرب�ول 
يتحل�ون باملس�ؤولية واالنضب�اط بشكل ال 
يص�دق”. ويواج�ه ليفرب�ول أزم�ة إصابات 

متزايدة قبل مواجهة ليسر املتصدر.
وس�يغيب املدافعان فريجيل ف�ان دايك وجو 
غوميز لنهاية املوس�م بعد الخضوع لجراحة 

يف الركبة.
كما س�يغيب عن مباراة الي�وم األحد ترينت 

الذي  أصي�ب يف التعادل ألكسندر-أرنولد 

1-1 بالدوري املمتاز أمام مانشسر سيتي يف 
وقت سابق هذا الشهر وكذلك القائد جوردان 
هندرس�ون الذي أصيب يف الساق مع منتخب 

إنكلرا.
لكن كل�وب دع�ا العبي�ه للتعامل م�ع أزمة 

اإلصابات بشكل إيجابي.
ح�دوث  دون  موس�م  أي  يم�ر  “ال  وق�ال: 
إصاب�ات. األمر يتك�رر دائما. األم�ر يختلف 
عندم�ا يتعرض الكثري م�ن الالعبني يف نفس 
املرك�ز إىل مشاكل أو إصابات خطرية. يصبح 
الوض�ع حرج�ا. لك�ن جمي�ع الالعب�ني هنا 
يتحلون باإليجابية فقد مروا بهذه التجارب. 
ترضب�ك اإلصاب�ات يف بع�ض األحي�ان لكنك 

تنترص عليها”.
وأك�د كلوب اقراب كل م�ن الربازييل فابينيو 
واإلس�باني تياغ�و ألكانت�ارا م�ن اس�تعادة 
لياقتهم�ا كامل�ة بع�د التعايف م�ن إصابتني 
يف عض�الت الفخ�ذ الخلفي�ة والركب�ة ع�ىل 

الرتيب.
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اإلصابة حترم ارسنال من جهود بارتي

رودريغيز ينفي وجود خالفات داخل 
املنتخب الكولوميب

اعالم الكرتوني األملاني كيفني فوالند يقود موناكو لرميونتادا أمام باريس سان جريمان

كلوب يرفض إلقاء اللوم على صالح

أعل�َن نادي ارس�نال غي�اب العب الوس�ط توم�اس بارتي عن 
مواجه�ة الفري�ق أمام لي�دز يف الجولة التاس�عة م�ن الدوري 

اإلنكليزي املمتاز بسبب اإلصابة.
وذكر النادي اللندني أن الالعب الغاني يعاني من إصابة يف الفخذ 
األي�رس كان تعرض لها خالل املواجهة الس�ابقة أمام أس�تون 
فيال، وال يزال يحتاج إىل املزيد من العالج يف الوقت الحايل، وعليه 

لن يسافر مع الفريق إىل ملعب إيالند رود ملواجهة ليدز.
وُيعترب غياب بارتي رضبة موجعة للمدرب ميكيل أرتيتا، يف ظل 
غياب العب الوس�ط اآلخر محمد النني بسبب إصابته بفريوس 
كورون�ا، حيث اعتمد املدرب اإلس�باني عىل الثنائي بشكل كبري 

منذ بداية املوسم الحايل.
وكانت اإلصابة أجربت بارتي عىل الغياب عن مباراتي غانا أمام 

السودان يف تصفيات كأس أمم إفريقيا.

نفى خامي�س رودريغيز التقارير الصحفي�ة بشأن حدوث أي 
اعت�داء بني العبي املنتخب الكولومبي بع�د الهزيمة املذلة 6-1 
أم�ام اإلكوادور يف تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022 هذا 

األسبوع.
وق�ال العب إيفرت�ون إن التكهنات كانت “اف�راء” وتهدف إىل 

خلق خالفات داخل الفريق املتعثر.
وكتب رودريغيز يف حس�ابه يف توير: “أنفي كل هذه املعلومات 
املفرضة حول س�وء معاملة أو اعت�داء أو خالفات أو أي جدل 

بني الالعبني أو تلك التي تتحدث عني كمحرك لها”.
وتكّب�دت كولومبيا هزيمة تاريخي�ة وتوقف رصيدها عند أربع 
نقاط بعد أول أربع مباري�ات من التصفيات املؤهلة للنهائيات 

يف قطر.
واع�رف رودريغيز بمعان�اة كولومبيا لكنه ق�ال إن التشكيلة 

الحالية، التي تملك العديد من أصحاب الخربة، متحدة.
وأض�اف: “علينا دحض أي ش�كوك بشأن األجواء واالنس�جام 

داخل الفريق لو أردنا التأهل إىل قطر”.

ميالن يعرض على دوناروما التمديد
أعل�ن االتحاد الدويل لكرة الق�دم )فيفا( عن إقامة حفل توزيع 
جوائز “األفضل” افراضياً يف 17 كانون األول/ديسمرب املقبل، 
بعدما كان مقرراً يف أيلول/س�بتمرب امل�ايض، وتم تأجيله جراء 

تفيش جائحة كورونا املستجد.
وس�يحصل خليفتا األرجنتيني ليونيل مي�يس واألمريكية ميغان 
رابين�و اللذين توجا العام املايض بلق�ب أفضل العب والعبة يف ال 
س�كاال يف ميالنو اإليطالية، عىل جائزة بطع�م الكرة الذهبية 
بم�ا أن جائ�زة الك�رة الذهبي�ة الت�ي تمنحه�ا مجل�ة 
“فران�س فوتبول” عادة منذ الع�ام 1956 يف كانون 
األول/ديس�مرب من ك�ل عام، ألغيت هذه الس�نة 
نظ�راً للظروف الت�ي فرضها ف�ريوس كورونا 

املستجد.
وذك�ر االتح�اد ال�دويل يف بي�ان أن�ه: “بعد 
االستئناف اآلمن للمنافسات، بفضل مزيج 
م�ن العمل الج�اد والتضامن يف رياضتنا، 
أصبح�ت كرة القدم مصدراً نادراً للراحة 
والف�رح بالنس�بة لكثريي�ن، لذل�ك من 
امله�م أن يكرم فيفا ه�ذه اإلنجازات يف 

هذا العام االستثنائي”.
وإىل جان�ب جائ�زة أفض�ل الع�ب يف 
الع�ام، س�يمنح فيف�ا أيض�اً جائزة 

أفض�ل حارس مرم�ى ومدربني )رجال وس�يدات(، باإلضافة إىل 
جائزة بوشكاش ألجمل هدف وجائزة اللعب النظيف.

وس�يتم اختي�ار الفائزي�ن م�ن خ�الل تصوي�ت ق�ادة ومدربي 
املنتخب�ات الوطني�ة، ومجموع�ة تض�م أكثر م�ن 200 صحايف، 
باإلضاف�ة إىل مشجعني تس�تطلع آراؤهم ع�رب اإلنرنت بني 25 

ترشين الثاني/نوفمرب و9 كانون األول/ديسمرب.
ومنح�ت الجوائ�ز الرئيس�ية الع�ام الح�ايل حتى اآلن م�ن قبل 
االتح�اد األوروب�ي للعبة )يويفا( الذي ت�وج يف األول من ترشين 
األول/أكتوب�ر املهاجم البولن�دي روبرت ليفاندوفس�كي الفائز 
بالنس�خة األخ�رية من دوري أبط�ال أوروبا مع باي�رن ميونيخ 
األملاني، إضاف�ة إىل الدنماركية برنيل ه�اردر املنتقلة صيفاً من 

فولفسبورغ األملاني إىل تشيليس اإلنكليزي.

أصي�ب املهاج�م األرجنتين�ي نج�م نادي 
إن�ر ميامي األمريكي لك�رة القدم غونزالو 
هيغواي�ن بفريوس كورونا املس�تجد، بحس�ب 
ما أفادت صحيف�ة “ميامي هريالد”، ليغيب بالتايل عن 

مباراة فاصلة يف الدوري ضد ناشفيل.
وأك�دت وس�ائل إع�الم أمريكي�ة أخ�رى أّن ش�قيق 
هيغواين، العب الوس�ط فيديريك�و، ومواطنه املدافع 
لياندرو غونزاليس برييس والعبني آخرين من الفريق 

الرديف أصيبوا بالفريوس أيضاً.
وأك�د إن�ر ميام�ي إصاب�ة ثالث�ة العب�ني يف صفوف 
الفريق األول من دون الكشف عن هويتهم، قائالً إّنهم 
ل�م يكونوا “مخولني طبياً” للعب املباراة الحاس�مة يف 

األدوار اإلقصائية )بالي أوف(.
وليس فريق والية فلوريدا اململوك من الدويل اإلنكليزي 
الس�ابق ديفيد بيكه�ام وحيداً يف موج�ة اإلصابات، إذ 
ثبت�ت إيجابية أربعة العبني يف نادي “لوس أنجليس أف 
يس” بينه�م املهاجم�ان األوروغوياني�ان دييغو رويس 

وبريان رودريغيس يف وقت سابق هذا األسبوع.
وعاد األخريان من أمريكا الجنوبية حيث لعبا مع منتخب 

بالدهما يف التصفيات املؤهلة إىل مونديال قطر 2022.
ويواجه فريق لوس أنجليس س�ياتل ساوندرز يف الجولة 

األوىل من األدوار اإلقصائية.
وع�ىل عكس ال�دوري األمريك�ي للمحرفني يف كرة الس�لة الذي 
أنهى موسمه األخري يف فقاعة يف أورالندو، قرر الدوري األمريكي 
لكرة القدم إقام�ة األدوار اإلقصائية عىل مالعب الفرق املتأهلة، 
ما يتطل�ب القيام برحالت عرب الواليات املتحدة التي ينترش فيها 

الوباء بوترية رسيعة.
وبلغ املع�دل اليومي لإلصابات الجدي�دة بكوفيد19- يف الواليات 
املتحدة هذا األس�بوع، 167400 إصابة يف املتوسط، بينما تجاوز 

عدد الوفيات اليومية 1400.

فيفا مينح جوائز األفضل يف 17 كانون األول/ديسمرب املقبل

إصابة هيغواين بفريوس كورونا

مفكرة الزوراء
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لندن/أ ف ب:
 وص�ف األمري وليام فتح تحقيق 
يف مزاعم بأن والدته األمرية ديانا 
تعرض�ت لخديع�ة لحمله�ا عىل 
املوافق�ة ع�ىل مقابل�ة “ب�ي بي 
يس” الشهرية ع�ام 1995، بأنها 

“خطوة يف االتجاه الصحيح”.
وزع�م تشارلز س�بنرس ش�قيق 
مراس�ل  أن  الراحل�ة  األم�رية 
“بانورام�ا”  الشه�ري  الربنام�ج 
مارتن بش�ري الذي أجرى املقابلة 
أطلعه عىل وثائ�ق مزورة إلقناع 

أخته باملشاركة.
وعقب ذل�ك، أعلنت هيئة اإلذاعة 
الربيطانية “بي بي يس” األربعاء 
يتعل�ق  ف�وري  تحقي�ق  فت�ح 
بالوس�ائل الت�ي اتبع�ت القن�اع 
ديانا بإج�راء مقابلة عام 1995 
كشفت فيها األمرية تفاصيل عن 
حياته�ا الزوجي�ة املضطربة مع 

األمري تشارلز.
وقال وليام )38 عاما( “التحقيق 
االتج�اه  يف  خط�وة  املس�تقل 

الصحيح”.
يف  تس�اعد  أن  “يج�ب  وأض�اف 

إثب�ات الحقيقة وراء األس�اليب 
التي اس�تخدمت إلج�راء مقابلة 
الالحقة  والق�رارات  +بانوراما+ 
التي اتخذها املس�ؤولون يف »بي 

بي يس« يف ذلك الوقت”.
ويف املقابل�ة الت�ي بثت يف ترشين 
الثاني/نوفمرب 1995 وشاهدها 
22,8 ملي�ون ش�خص، تحدث�ت 
ديانا عن انهي�ار زواجها وقالت 

عبارتها الشهرية انه “كان هناك 
ثالثة أش�خاص” يف زواجها، هي 
وتشارل�ز وكاميال بارك�ر باولز، 
كاش�فة أيض�ا عن عالق�ات لها 

خارج إطار الزواج.
وانفصلت ديانا عن األمري تشارلز 
رس�ميا ع�ام 1996، وتوفيت يف 
الع�ام الت�ايل يف حادث س�يارة يف 
باريس. ويف الع�ام 2005، تزوج 

االمري تشارلز وكاميال.
وظه�رت تقاري�ر جدي�دة أخريا 
تزعم أن بشري اس�تخدم أساليب 
بإج�راء  ديان�ا  إلقن�اع  ملتوي�ة 
ب�أن  االدع�اء  منه�ا  املقابل�ة، 
موظفيها تلقوا أمواال للتجسس 

عليها.
وحددت “بي بي يس” اختصاص 
التحقيق بالرتكيز بشكل أسايس 

عىل دور بشري الذي كانت شهرته 
مح�دودة حينها لكن�ه حقق بعد 
ذلك نجاح�ا مهني�ا وحصل عىل 
وظائ�ف يف مؤسس�ات اعالمي�ة 

عاملية.
وس�ينظر التحقي�ق يف “بيان�ات 
مرصفية مزيفة تظهر مدفوعات 
مزعومة ملوظف سابق لدى إيرل 
مزعوم�ة  س�بنرسومدفوعات 

ألفراد من العائلة املالكة”.
كم�ا وس�يتطرق اىل م�ا كشف�ه 
س�بنرس ح�ول بش�ري لصحيفة 
أن  ذك�رت  الت�ي  مي�ل”  “دي�ي 
ب”ادع�اءات  تف�وه  الصحف�ي 
ش�ائنة” طال�ت امللك�ة اليزابيث 
الثانية واألم�ري تشارلز وأعضاء 

يف االرسة املالكة.
ولم يرد بشري حتى اآلن عىل هذه 
املزاعم، بينما قالت “بي بي يس” 
إن�ه كان مريضا بس�بب اصابته 

بفريوس كورونا.
وقالت “ب�ي ب�ي يس” إن حالته 
إصابت�ه  إث�ر  س�يئة  الصحي�ة 
بفريوس كورونا كم�ا أنه يتعاىف 

أيضا من جراحة يف القلب.
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بالتعاون مع فرع نقابة الصحفيين بديالى

الصحافة الفرنسية تربح معركة الدفع مقابل احملتوى مع غوغل
باريس/ متابعة الزوراء:

رضخت أخريا رشكة غوغل األمريكية للقانون 
األوروبي “الحقوق املجاورة”، وقررت توقيع 
ع�دة اتفاق�ات م�ع صح�ف فرنس�ية تقوم 
بموجبه�ا بتس�ديد مبال�غ لق�اء اس�تخدام 
محتوياتها، يف أول خطوة من نوعها يف العالم، 
م�ن املرجح أن تشج�ع دوال أخرى عىل اتخاذ 

إجراءات مماثلة لدعم القطاع املأزوم.
وأعلن�ت غوغ�ل ع�ىل اإلنرتن�ت أنه�ا وقعت 
اتفاق�ات فردي�ة م�ع “ع�دد م�ن ن�ارشي 
الصحافة اليومية واملجالت من بينها لوموند، 
وكورييه إنرتناسيونال، ولوبس، ولو فيغارو، 
وليكس�ربس”.وأضافت  وليبرياس�يون، 
أنه�ا تج�ري “حالي�ا محادثات م�ع عدد من 
الجهات األخرى يف الصحافة اليومية الوطنية 

واملحلية، واملجالت”.
وبموجب حق�وق التأليف ه�ذه، يتحتم عىل 
املنص�ات اإللكرتوني�ة دف�ع ب�دل لن�ارشي 
والفيدي�و،  الص�ور  والس�يما  الصحاف�ة، 

للمحتويات التي تستخدمها.
وق�ال مدي�ر غوغل يف فرنس�ا، سيباس�تيان 
ميسوف، أن “املدفوعات ستعتمد عىل معايري 
تشمل حج�م النرش اليومي، وحركة اإلنرتنت 
الشهري�ة، ومس�اهمة الن�ارش يف املعلومات 

السياسية والعامة”.
ويأت�ي ذل�ك نتيج�ة قان�ون أق�ره الربمل�ان 
األوروبي عام 2019 وبارشت فرنسا تطبيقه 
عىل الف�ور، وأعلن�ت هيئة تنظيم املنافس�ة 
الفرنس�ية، يف أبري�ل امل�ايض، أّن ع�ىل غوغل 
للمجموع�ات  مادي�ة  بدف�ع حق�وق  الب�دء 

اإلعالمي�ة مقاب�ل ن�رش محتواه�ا. وأم�رت 
الهيئة مح�رّك البحث العمالق بالتفاوض مع 
ه�ذه املجموع�ات بع�د رفضه املس�تمر منذ 
أش�هر االمتثال لقانون حقوق النرش الرقمي 
األوروب�ي الجدي�د، يف ق�رار صادق�ت علي�ه 

محكمة االستئناف يف باريس.
ورفضت غوغ�ل يف مرحل�ة أوىل دفع عائدات 
اختب�ار  يف  ودخل�ت  الفرنس�ية،  للصحاف�ة 
ق�وة مع هذا القطاع، وبقيت وس�ائل اإلعالم 
املتعثرة يف فرنس�ا والعالم غاضبة من امتناع 
غوغ�ل ع�ن منحه�ا جزءاً م�ن املالي�ن التي 
تجنيها، م�ن اإلعالنات املعروض�ة مع نتائج 

البحث اإلخباري.
وأش�ارت فرانس برس إىل أنه�ا، ومجموعات 
أخرى، قّدمت ش�كوى ضد الرشكة األمريكية 
إىل هيئة املنافس�ة يف فرنس�ا، الع�ام املايض، 
واتهمتها باالمتناع عن التفاوض بحسن نية 

لتسوية املشكلة.
م�ن جهتها، دافعت غوغ�ل عن موقفها، ألنه 
بفض�ل محركه�ا تحظى املواق�ع الصحافية 
بحركة م�رور كبرية وعائدات م�ن اإلعالنات 

الرقمية.
ويب�دو أن الضغ�وط املتصاع�دة يف فرنس�ا 
للقان�ون  االس�تجابة  ع�ىل  غوغ�ل  أج�ربت 
األوروب�ي ومنح الصحف دعم�ا ماليا، يف ظل 

أزمة خانقة يعاني منها القطاع.
وأف�ادت فرانس ب�رس بأن غوغل س�عت إىل 
ن�زع فتي�ل األزم�ة، وأعلنت أنها ستس�تثمر 
ملي�ار دوالر يف رشاكات مع ن�ارشي األخبار 
يف العال�م، لتطوير تطبيق أُطلِق عليه “غوغل 

نيوز ش�وكيز”، يربز التقاري�ر الخاصة التي 
تعّدها.

وق�ال الرئي�س التنفيذي للرشك�ة األمريكية 
س�وندار بيتش�اي إن غوغ�ل أبرم�ت عقوداً 
م�ع نحو 200 مطبوع�ة يف دول كثرية، بينها 
“در ش�بيغل” و”دي تس�ايت” و”ش�ترين” 
يف أملانيا و”فولها دي س�او باول�و” و”باند” 

و”إينفوباي” يف الربازيل.
ولفتت فرانس ب�رس إىل أن الالئحة تخلو من 
اس�م أي مطبوع�ة م�ن الوالي�ات املتحدة أو 
فرنسا، لكن غوغل أعلنت أن الخدمة الجديدة 
ه�ي جزء من االتفاق العام الذي توّصلت إليه 

مع الصحافة الفرنسية.

الن�ارشون  يواج�ه  أخ�رى  دول  وتراق�ب 
فيه�ا مشك�الت مماثلة م�ع غوغ�ل، تطور 
املفاوضات، خصوصا أس�رتاليا التي أصدرت 
قانون�ا مماث�ال يج�رب رشك�ات اإلنرتنت عىل 
الدفع للمجموعات اإلعالمي�ة، لكنها مازالت 
تواجه الرف�ض، غري أن املوق�ف من املحتمل 
أن يتغ�ري باالتف�اق الفرن�ي م�ع العم�الق 

األمريكي.
ويف العالم العربي لم يتم ترشيع قوانن تحمي 
املحت�وى اإلخب�اري م�ن اس�تغالل منصات 
التواص�ل االجتماع�ي م�ن دون مقابل، رغم 
أن الصحف ووسائل اإلعالم جميعها تشتكي 
من هيمنة غوغل وفيس�بوك عىل حصتها من 

اإلعالن�ات وهي لذلك تتحمل ج�زءا كبريا من 
املسؤولية يف أزمتها.

وتج�ري الحكومة املرصية دراس�ة إلخضاع 
بشبك�ة  واإلعالن�ات  اإللكرتوني�ة  التج�ارة 
االجتماع�ي  التواص�ل  ومواق�ع  اإلنرتن�ت 
للمنظومة الرضيبية، بما يتسق مع املتغريات 
االقتصادي�ة العاملية، إال أن هذا التوجه يصب 
لصال�ح الدولة ولي�س للصحافة أو وس�ائل 
اإلع�الم التي تطالب بأن تحص�ل عىل نصيب 
م�ن اإلعالنات التي تجنيها غوغل وفيس�بوك 
وغريه�ا م�ن املنص�ات اإللكرتوني�ة مقاب�ل 

املحتوى الذي تنتجه.
وي�رى متابعون أن الصحافة العربية ليس�ت 
م�ن الق�وة بحي�ث يمكنها مطالب�ة رشكات 
اإلنرتن�ت الكربى به�ذا اإلجراء، ألنه�ا أوال ال 
تس�تند إىل نصوص قانونية تنصفها وتحفظ 
حق�وق الن�رش واملحت�وى يف ال�دول العربية 
م�ا يجعل املحت�وى مباحا يتم إع�ادة تداوله 

ونرشه يف مختلف وسائل اإلعالم.
وثانيا أن املحتوى الصحايف العربي متواضع، 
)مع استثناءات قليلة(، تسيطر عليه التبعية 
السياس�ية والبيانات الحكومي�ة وال يحظى 
بثقة كبرية لدى الجمهور، ما يعني أن رشكات 
اإلنرتنت مستعدة للتخي عنه يف حال الدخول 
يف مفاوض�ات، كم�ا ح�دث يف فرنس�ا عندما 
قالت غوغل إنها لن ت�درج املحتوى الصحايف 
الفرني عىل محركها إذا أرصت الصحف عىل 
موقفها. غري أن الوضع أكثر صعوبة بالنسبة 
للمؤسسات اإلعالمية العربية التي تعتمد عىل 

املنصات االجتماعية لزيادة أعداد املتابعن.

وب�دأت مالم�ح التغيري يف موق�ف غوغل منذ 
أكتوب�ر امل�ايض، قب�ل س�اعات م�ن إع�الن 
محكم�ة يف باري�س أن عىل غوغ�ل التفاوض 

مع املجموعات اإلعالمية.
املحت�وى الصح�ايف العرب�ي متواض�ع، )مع 
اس�تثناءات قليل�ة(، تس�يطر علي�ه التبعية 
السياس�ية والبيانات الحكومي�ة وال يحظى 
بثق�ة كب�رية ل�دى الجمه�ور، م�ا يعن�ي أن 
رشكات اإلنرتنت مستعدة للتخي عنه يف حال 

الدخول يف مفاوض
وقالت غوغل إنها اقرتبت من إبرام اتفاق مع 
وسائل إعالم فرنس�ية، لتعويضها مادياً عن 
األخب�ار التي تنتجها وتظه�ر يف نتائج موقع 

البحث األشهر يف العالم.
وورد يف بيان أصدرت�ه غوغل “أولويتنا تبقى 
التوّص�ل إىل اتف�اق مع دور الن�رش ووكاالت 
األنباء الفرنس�ية. قّدمن�ا طلباً للحصول عىل 
توضي�ح قانوني بش�أن بعض أج�زاء األمر، 
وس�نراجع اآلن ق�رار محكمة االس�تئناف يف 

باريس”.
وج�اء يف بيان مش�رتك أصدره سيباس�تيان 
ميسوف، مدير غوغل يف فرنسا، مع الصحف 
الفرنس�ية “نري�د دع�م الصحاف�ة وضمان 
اس�تمرار الوص�ول إىل محتوى ع�ايل الجودة 

ألكرب عدد ممكن من الناس”.
وحذرت رئيس�ة سلطة املنافس�ة إيزابيل دو 
سيلفا، الخميس “لدينا نظام متابعة يف غاية 
التيّقظ، وس�نتثبت بأن تنص العقود املوقعة 
رصاحة عىل الحقوق املج�اورة وتدفع عليها 

عائدات”.

بعقوبة / نينا:
 أعلن فرع نقابة الصحفين العراقين يف دياىل 
ع�ن وفاة االعالم�ي عي الصويف بع�د اصابته 

بمرض كورونا املستجد .
وق�ال س�اجد املهداوي رئيس ف�رع النقابة يف 
املحافظ�ة ملراس�ل الوكالة الوطني�ة العراقية 
لالنب�اء / نينا / اليوم ان االعالمي عي الصويف 
عضو نقاب�ة الصحفي�ن العراقين ت�ويف أثر 
اصابت�ه بفاي�روس كورون�ا بع�د رق�وده يف 
مستشفى الشفاء يف بعقوبة .يذكر ان الصويف 
عض�و نقاب�ة الصحفي�ن فرع دي�اىل، ومدير 

مكت�ب جري�دة الرشق يف املحافظة ومس�ؤول االع�الم والعالقات يف جمعي�ة املصورين 
العراقين.

واشنطن/أ.ف.ب:
أعلن موقع »بازفيد« اإلخباري، عن استحواذه عىل منافسه »هاف بوست«، يف خطوة من 
ش�أنها تعزيز قطاع املعلومات املجانية عرب اإلنرتنت.وبموجب هذه الصفقة، يس�تحوذ 
»بازفي�د« عىل »هاف بوس�ت« م�ن الرشكة األم »فرياي�زون ميديا«، ويمكنه اس�تخدام 
محتويات املنصات األخرى التابعة لها بما فيها »ياهو«، وفقاً لبيان صادر عن الرشكتن.

كم�ا أنها تجعل »فريايزون« مس�اهماً صغرياً يف »بازفيد«، م�ع موافقة املجموعتن عىل 
رشاكة اسرتاتيجية يف املحتوى واإلعالنات.وقال الرئيس التنفيذي لرشكة »بازفيد« وأحد 
مؤس�ي »هافينغتون بوس�ت« مع أريانا هافينغتون، جونا برييتي: »نحن متحمسون 
لرشاكتن�ا مع )فريايزون ميدي�ا( واملزايا املتبادلة التي س�تنتج ع�ن مشاركتنا محتوى 
بعضنا بعضاً والتعاون يف املنتجات اإلعالنية املبتكرة ومس�تقبل التجارة«.وأضاف »لدي 
ذكريات حية عن نمو )هاف بوس�ت( وتحوله إىل منفذ إخباري رئيي، و)بازفيد( تقوم 
بهذا االستحواذ ألننا نؤمن بمستقبل )هاف بوست( وإمكان استمراره يف تحديد املشهد 
اإلعالمي لس�نوات مقبلة«.ويف الس�نوات األخ�رية، واجهت الرشكت�ان صعوبات يف بيئة 
اقتصادي�ة صعب�ة للقطاع. وقد أصبح�ت »فريايزون« العباً رئيس�ياً يف هذا القطاع، عرب 
استحواذها عىل عالمات تجارية مثل »إيه أو إل« و«ِتك كرانتش« و«ياهو«.وقال الرئيس 
التنفي�ذي لرشكة »فريايزون ميدي�ا«، غورو غورابان، إن »الرشاكة م�ع )بازفيد( تكمل 

خريطة الطريق الخاصة بنا، وترسع تحولنا ونمونا«.

بعقوبة / نينا:
 نظمت اللجنة الدولية للصليب االحمر بالتعاون مع فرع نقابة الصحفين يف دياىل ورشة 
تعريفية للصحفين واالعالمين يف املحافظة بقوانن الحروب وسبل الوقاية من املخاطر 
والتهدي�دات يف مناطق الحروب والنزاعات .وقدم مس�تشار اللجنة الدولية يف دياىل مؤيد 
محمد غفور رشحا تعريفيا ملهام وواجبات منظمة الصليب االحمر والخطوط االساسية 
املحددة لعملها ودورها يف النزاعات والحروب وبرامجها وخططها يف دياىل تخلله استبيان 
الكرتوني للتعريف بمنظمة الصليب االحمر الفتا اىل الدور االنساني الكبري للجنة الدولية 
يف زيارة الس�جون واملحتجزين ضمن االطر القانوني بالتنس�يق مع املؤسس�ات االمنية 
والعس�كرية ومس�اعي الكشف عن مص�ري املفقودين واملغيبن وفتح قن�وات اتصال يف 
ذويهم يف املحافظة .بدوره ثمن س�اجد املهداوي رئيس فرع نقابة الصحفين العراقين 
يف دي�اىل دور املنظمات الدولية يف تعري�ف الصحفين باملخاطر التي يتعرضون لها خالل 

تنفيذ املهام والواجبات االعالمية .

الصليب االمحر ينظم ورشة للتعريف 
بقوانني احلروب وسبل الوقاية من خماطرها

وفاة االعالمي علي الصويف بعد 
أصابته مبرض كورونا

موقع »بازفيد« يستحوذ على »هاف بوست«

األمري وليام حييي “بي بي سي” لفتحها حتقيقاً حول املقابلة الشهرية مع والدته عام 1995

لندن/ متابعة الزوراء: 
الهوليوودي�ة  النجم�ة  تس�تعد 
أنجلينا جويل لنقل س�رية املصور 
الصحايف دون ماكولن الذاتية إىل 
الشاش�ة الكبرية، من خالل فيلم 
من إخراجها وبطولة الربيطاني 

طوم هاردي.
س�رية  إىل  الرشي�ط  ويس�تند 
 Unreasonable الذاتية  ماكولن 
كتاب�ة  ت�وىل  فيم�ا   Behaviour

السيناريو غريغوري بريك. 
ماكول�ن البال�غ 85 عام�اً، يعد 
الح�رب  مص�ّوري  أش�هر  أح�د 
والرصاع�ات والفق�ر يف الع�رص 
وعم�ل  لن�دن،  يف  ُول�د  الح�ايل. 
أزم�ة  أثن�اء  مص�ّور  مس�اعد 

الس�ويس قبل بيع صورته األوىل 
��� لعصابة يف ش�مال لن�دن �� 

ل�� »ذا أوبزرفر« يف ع�ام 1959. 
بن عام�ي 1966 و 1984، عمل 

كمراسل ملجلة »صنداي تايمز«، 
حيث نال�ت تغطيت�ه لألزمات يف 
فيتنام وأيرلندا الشمالية إش�ادة 

خاصة.
وتعليق�اً ع�ىل امل�رشوع الجديد، 
غاردي�ان«  »ذا  مجل�ة  نقل�ت 
الربيطاني�ة ع�ن ج�ويل قوله�ا، 
فرص�ة  يل  تس�نح  ألن  »ممتن�ة 
دون  حي�اة  تصوي�ر  إع�ادة 
ماكولن... لقد انجذبت إىل مزيج 
فريد م�ن الجرأة واإلنس�انية �� 
التزامه املطلق بأن يكون شاهداً 
عىل حقيق�ة الح�رب، وتعاطفه 
واحرتام�ه ألولئك الذي�ن يعانون 
م�ن عواقبه�ا. نأم�ل أن نصن�ع 
فيلماً ال ه�وادة فيه مثل تصوير 

دون، ع�ن األش�خاص واألحداث 
ش�هدها،  الت�ي  العادي�ة  غ�ري 
وصعود وس�قوط حقب�ة فريدة 

من نوعها يف الصحافة«. 
 After By يب�دو أن فيل�م ج�ويل
the Sea الصادر عام 2015 أقنع 
ماكولن بالتعاون معها. »بعدما 
ش�اهدت فيل�م أنجلين�ا األخ�ري 
ع�ن كمبودي�ا، وبعدم�ا أمضيت 
الكث�ري م�ن الوقت أثن�اء الحرب 
هن�اك، تأث�رت كث�رياً بالطريقة 
الت�ي قدمت بها مثل هذا التمثيل 
الق�وي والدقيق للمك�ان يف ذلك 
الوق�ت«، قال. وأضاف، »أش�عر 
كم�ا لو أنني يف أي�د آمنة وقادرة 

ومهنية معها«.

فلسطني/ متابعة الزوراء: 
التواص�ل  مواق�ع  ع�رب  نشط�اء  ت�داول 
االجتماع�ي، مقط�ع فيدي�و يحتوي عىل 
مقدمة من إحدى املذيعات الفلس�طينيات 
لربنامجه�ا اإلذاعي، إذ ع�ربت خالله عن 
نب�ض الشارع وغضب�ه الع�ارم إزاء قرار 
الس�لطة الفلس�طينية بع�ودة التنس�يق 
األمن�ي والعالق�ات الكامل�ة م�ع الكيان 

الصهيوني.
وقال�ت املذيعة أس�يل س�ليمان يف مقدمة 
برنامجه�ا )بانوراما راية( عرب أثري إذاعة 
راي�ة بالضفة املحتلة بغضٍب مفعٍم بثورٍة 
وشجاعة منقطعة النظري: “جعل الله هذا 
املس�اء جحيًما عىل من باع وخان ونسق، 
ث�م أعلن ذلك نرًصا، لم تجف دماء الشهيد 
األسري كمال أبو وعر بعد، كيف تهادن مع 
من قتل�ه؟، واصفًة قبول الس�لطة بتعهد 
“إرسائي�ل بااللت�زام باالتفاقي�ات” بأن�ه 
“س�ذاجة”، والبارحة، ويف خضم انشغال 

س�يادتكم يف اإلعالن ع�ن نرصكم، أصيب 
الطف�ل بشار عليان برصاصة مطاطية يف 
عينه، بعدما اقتحم جيش االحتالل مخيم 
قلندي�ا، ذات�ه الجيش الذي وع�د بااللتزام 
لك س�يادة املناضل.. لقد فقد بشار عينه، 
ومع ذلك يمتلك من البصرية ما ال تمتلك.. 
مات أمل دنق�ل ولكنه قال: ال تصالح ولو 
منحوك الذهب، ُترى ح�ن أفقأ عينيك ثم 
أثبت مكانهما جوهرتن أترى؟ هي أشياء 

ال ُتشرتى”.
ف�ور ذلك انت�رشت مجموعة م�ن األخبار 
الت�ي ُتفيد بأّن املذيعة أس�يل ورًدا عىل ما 
قالت�ه م�ن كلم�اٍت هاجمت فيه�ا أفعال 
الس�لطة عىل حس�اب الحق�وق الوطنية، 
أّنها ُفصلت من عملها يف اإلذاعة، أو جرى 
توقيفه�ا ع�ن العم�ل، ب�ل تقوم أس�لطة 
وأجهزة مخابراتها بالضغط عليها وتهدد 

عائلتها بإغالق الرشكة الخاصة بوالدها.
رواد مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي هّب�وا 
رسيًعا لنرصة إرساء، إذ ُدش�ن عىل مواقع 

التواصل االجتماعي عّدة وسوم كان منها 
“كلنا أس�يل”، و”صوتك ثورة” و”أس�يل 

سليمان تمثلني”.
 يف حن، قامت صفحة “الحج مش هيك” 
بن�رش عديد التغريدات التي ُتنارص وتدعو 
ملنارصة املذيعة الفلس�طينية أس�يل التي 
نارصت املظلومن من أبناء شعبها يف ظل 
هذه األفعال املخزية للسلطة الفلسطينية 
والت�ي وصفه�ا أزالمه�ا بأّنه�ا “انتصار 
كب�ري”، م�ا قوب�ل بس�خريٍة كب�رية ب�ن 
النشطاء ع�ىل مواقع التواص�ل، ُمؤّكدين 
رفضه�م ع�ودة الس�لطة للتنس�يق م�ع 

االحتالل الصهيوني.
وكشف�ت اإلعالمية أس�يل س�ليمان، عن 
املتداول�ة ع�ىل وس�ائل  األنب�اء  حقيق�ة 
التواص�ل االجتماع�ي ح�ول إقالته�ا من 
عمله�ا يف إذاعة راي�ة أف أم التي تبث من 
الضفة الغربية؛ بس�بب مقدمة برنامجها 
األخ�رية، إذ قال�ت أس�يل يف رس�الة له�ا 
نرشه�ا مديره�ا يف إذاع�ة راي�ة ش�ادي 

زماعرة: “مساء الخري ويعطيكم العافية، 
أود أن أوض�ح أنن�ي لم أتع�رّض ألي نوع 
م�ن التهدي�د باإلقالة بخص�وص مقدمة 
برنامجي، ول�م يتم اس�تدعائي للتحقيق 
من قب�ل أي جه�از، وال حت�ى مخاطبتي 
بشك�ل مبارش، وس�أكون عىل رأس عمي 

يوم السبت املقبل بشكٍل اعتيادي”.
ُيش�ار إىل أّن حس�ن الشي�خ، أعل�ن ي�وم 
الثالثاء امل�ايض عن “ع�ودة العالقات مع 
االحت�الل اإلرسائيي كما كان�ت”، واصًفا 

ذلك باالنتصار الكبري “للرئيس عباس”.
وكت�ب الشي�خ ع�رب صفحت�ه يف موق�ع 
“توت�ري”، إّنه “عىل ض�وء االتصاالت التي 
ق�ام به�ا الرئيس بش�أن الت�زام إرسائيل 
باالتفاقي�ات املوقع�ة معنا، واس�تناًدا إىل 
م�ا وردن�ا م�ن رس�ائل رس�مية مكتوبه 
وش�فوية بما يؤكد الت�زام إرسائيل بذلك، 
وعليه سيعود مس�ار العالقة مع إرسائيل 
كم�ا كان”، يف حن قوبل هذا األمر برفٍض 

فلسطيني شعبي وفصائي واسع.

إخراج فيلم خيلد ذكرى صحفي عاملي ويروي حقبة فريدة يف الصحافة

إطالق محلة ملناصرة مذيعة فلسطينية عارضت عودة التنسيق مع الكيان الصهيوني
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ثقافية

  

صراع احلب يف جمموعة ) أشتهيك كحلم ( لفاطمة منصورقصة قصرية 

اصدارات

علي لفتة سعيدبائع األغراض السحرية
تتس�لل بهدوء اىل اللغة فتنتج لنا لوحة معربة 
ع�ن وج�ه يأتي من بعي�د تارة او ه�و قريب 
من�ك فتتلم�س تفاصيله.. أو تأت�ي مثل ريح 
تحمل معها رسعة طريانه�ا فتنثر حبها عىل 
مس�احات التأمل لعل املتلقي يحصد ما يريد 
م�ن هل�ع اللغ�ة .. او انه�ا تح�ط رحالها اىل 
جانب�ك وتق�ول لك تأم�ل ها انا اح�رث اللغة 
ك�ي ال تكون ش�بقا وعشق�ا وله�وا او غاية 
ايروتيكي�ة بقدر ما هو رس الحياة التي نغفل 
عنه�ا او جعلون�ا نتغافل عنها ك�ي ال نعيش 
بجم�ال الحي�اة وتس�ليح العمر بق�وة عشق 
يركض يف براري ال�روح فيعيد الخرضة كلما 

اوينا اىل الجوع .
 ( منص�ور  فاطم�ة  الشاع�رة  مجموع�ة  يف 
اش�تهيك كحم ( الصادرة ع�ن دار الدراويش 
عام 2020 ال تجعلك تقرا ش�عرا بل تتأمل ما 
تري�ده هي ان تتأمله ليس نيابة عنها او أنها 
تري�دك ان تق�ول مثلم�ا تقول ه�ي كي يكثر 
س�واد العاش�قني بل النها تمتلك الحرفة قبل 
الج�رأة وتمتل�ك الص�وت قبل الب�وح وتمتلك 

الهاجس قبل الحاجة..
ربم�ا بإمكان منصور ان تقول ما تشاء بحكم 
البيئة لك�ن الشعر يقفز ف�وق البيئات دوما.. 
وكثريا ما خرجن ش�اعرات من بيئات مختنقة 
ليقلن قولهن عىل شكل شعر.. فبالشعر يمكن 
الرصاخ بما يعتل�ج ويختلج وينتج يف الصدور 

واألحالم والعقول والقلوب معا.
من عنوان املجموعة  يبدأ الرصاخ او االعالن او 
البوح او الغائبة .. أو املحمول الداليل ليكون داال 
ملدلول م�ا يأتي،. وليكون مرموزا ملا س�يكون 

مزمارا للغنائية التي تتوخاها الشاعرة..
ان م�ا يثبت صح�ة الغاية هو االه�داء وهي 
تق�ر ملكوته�ا الص�ارخ بكث�ري لي�س من 
الجرأة ب�ل بكثري من البوح الضامر املعرب عن 
سايكلوجية شعرية غائية.. فالشاعر البد ان 
يكون جريئا وإال فانه يكتب يوميات خجولة 
ب�ل بكثري م�ن الشعر الذي يراد ل�ه ان يرتدي 
ث�وب الشاعري�ة وهو اهداء لي�س صادما بل 
هو مهاد لكيفية التسلل الذي تريده الشاعرة 
)ه�و العشق الذي نبحث عنه خلس�ة ليعيش 
معن�ا ويس�عدنا /إن وجدن�اه يف ه�ذا العالم 
املرتابط كالشيحان بأرواحنا... ليرتك /آثاره 

عىل مالمحنا / فكنت بني الشوق ...ورسه(

فهل اإلهداء هنا جاء عتبة كربى أكرب من داللة 
العن�وان واكرب من حاصل جم�ع النصوص او 
انه إهداء افرتايض كأي إهداء؟ أم انه املحمول 
األكرب والقاس�م املشارك االكرب لداللة ما يأتي 
من مدلول الكالم امللغز واملشفر واملفضوح من 
لغة املجموعة » فما بني العنوان بوابة املجموعة 
وااله�داء نافذتها الكربى يمك�ن االطاللة عىل 
الغاية والقصدية لجمع محصول التأويل الذي 
تبغي�ه منصور.. خاصة وان الشاعرة لم تمنح 
عناوي�ن نصوصها تلك املب�ارشة يف التلويح اىل 
العشق باعتب�اره حاجة انس�انية يتم البحث 
عنها بقدر ما هي تري�د إغاضة عملية التلقي 
ليت�م االنتباه فكونت عناوينه�ا عىل  بطريقة 
االس�تفزاز الشعري او املراوغة الشعرية سواء 
بتلك التي تعاكس االتجاه العام او التي تس�ري 
معه يف املفهوم الداليل وه�و ما يمكن مراقبته 
ومالحقت�ه يف النصوص الس�تة واالربعني التي 
حملتها املجموعة  بني دفتيها والتي تبدا بنص 
) ه�واء ش�حيح ( وتنتهي بن�ص )عطر ذكر( 
لتتوزع ب�ني خيطي البداية والنهاية النصوص 
املعربة عن�و الحب املفضوح والياس من الحب 
يف ثنائية التض�اد املتصارع مع الحياة والواقع 
وحت�ى الحل�م وهو ام�ر يحتم ع�ىل النص ان 
يكون بمعياري�ة التواجد بني الحالتني لتكوين 
ركيزة الفك�رة من جهة وركي�زة التدوين من 

جهة اخرى
املخ�اض  م�ن  الكث�ري  فيه�ا  املجموع�ة  ان 
الشعري الذي جعلته منصور يعتمد عىل ثالثة 
مس�تويات يف بني�ة الكتاب�ة  املس�توى االول 
هو املس�توى اإلخب�اري والذي تب�دا به عادة 

استهالل نصوصها:
)كن�ت غارقة يف الحلم / عندما أتاني الّس�يل 

معربدا (  من نص ) هواء شحيح (
الثان�ي: هو املس�توى القصدي ال�ذي يتواجد 
يف منتص�ف النص )م�ا أطيب همس�اتك يل/
البس�ة ثوب حياء/فيها عط�ر القبلة/ولحن 
قلب أحرقه/الوجد/فج�ن ( من نص ) عطر 

القبلة (
الثال�ث : املس�توى التأوييل وال�ذي يكون هو 
مخ�رج الن�ص اىل العالم الخارج�ي والحامل 
للمس�توى التحلي�يل ال�ذي يق�ع ع�ىل عاتق 
املتلق�ي )ون�دى تبل�ل جناحيه/لينفضه�ا/ 
روحا فوق بتالت/ورودي/سأتضوع عطرا/
وأتفت�ح أزرارا بعرى/ح�ب واعد ( من نص ) 

عشق وأنغام(.
ان بني�ة لكتاب�ة يف املجموعة ال تأخ�ذ االبعاد 
التقنية املغموس�ة يف التلويح اللغوي بقدر ما 
ارادته الشاعرة ان يكون باتجاه مستقيم يولد 
الشفرة الشعرية من جهة مثلما يولد الغائية 
التي تريدها كفك�رة عامة للنص خاصة وان 
العن�وان لم يك�ن نصا من النص�وص بل هو 
جامع للنصوص  بكليته�ا بمعنى انها ارادت 
للنص�وص ان تك�ون غنائيته�ا الكاملة التي 
تتجمع يف بوتقة العنوان وليست عملية ازاحة 
أحادية لفكرة واحدة قد تكون لحظة اعجاب 
بن�ص م�ن النص�وص او ان الن�ص املخت�ار 
ليكون عنوان املجموع�ة يجمل الدالالت التي 
تبتغيه�ا الشاع�رة ولهذا جاء املت�ن الشعري 
محمال برتاتبية الح�ب والعشق والغرام حيث 
وردت كلم�ة ألح�ب أكثر من 20 م�رة وكلمة 
العش�ق أكثر من 18 مرة وكلم�ة الغرام نحو 
ثالث مرات فضال عن كلمات القبلة والحضن 

وكل ما له صلة باالشتهاء والحب.
كم�ا  العش�ق  غنائي�ة  ليس�ت  املجمع�ة  ان 
يتصوره�ا بل ه�ي مع�ادل تض�ادي لعنوان 
يف محاول�ة لرس�م الحاجة الفعلية لإلنس�ان 
كفك�رة ولكن�ت البنائية ج�اءت وكأنها تريد 
رس�م خي�وط الجمل إلنت�اج ثوبه�ا الشعري 

بطريقتها الخاصة

صدر عن دار دي�وان العرب للنر و 
التوزي�ع كتاب مرآة التاريخ للدكتور 

محمد فتحي عبد العال 
اإلنس�ان  رحل�ة  ه�و  التاري�خ  إن 
املس�تمرة م�ع الزمن ع�رب محطات 
م�ن  تصن�ع  متالحق�ة  ومشاه�د 
األحداث نافذة ع�ىل األخالق وموقف 
اإلنس�ان منها قربا وبع�دا وصعودا 
وهبوطا لذا فصناعة املس�تقبل تبدأ 

م�ن اس�تقراء التاريخ وإع�ادة بناء 
اإلنسان تبعا لدروسه وأحكامه.

وحت�ى يصبح التاري�خ مرآة صادقة 
فالب�د وأن يكت�ب كم�ا ه�و بحلوه 

ومره دون تمييز أو انتقائية . 
ويف س�بيل تحقي�ق ه�ذه الغاي�ات 
يتن�اول الكتاب عددا من الدراس�ات 
حول عالقة  األخالق بحركة التأريخ  
وعالقة التاريخ بالنهوض باإلنس�ان 

واملجتم�ع وعالج قضاي�اه  وعالقة 
التاريخ بالشع�ر  فضال عن عدد من 
املقاالت األخرى التي تقدم صورا من 

التاريخ القديم واملعارص.
وس�وف يش�ارك الكت�اب يف معرض 
الس�ليمانية بإذن الل�ه يف الفرتة من 
18 إىل 27نوفم�رب املقبل ويف معرض 
القاهرة الدويل للكتاب 2021 بمشيئة 

الله

حيدر علي اجلبوري
كان لديه كل يشء رائع ؛ ماكنة حالقة ذات بطارية ال تنفد 
أب�داً ، حينم�ا يكمل منها أي اح�د ، تدغدغ�ه حتى تجعله 
يضحك و ينىس كل همومه . و لديه س�اعة ليست بالغالية 
. س�اعة الكرتوني�ة بشاش�ٍة ملون�ة . تعرض ك�ل األزمنة 
الجميل�ة التي مّر بها صاحبه�ا . كما و توِقف تدفق الوقت 
عن�د الحد الذي يرغب فيه . وال تبذر العمر . لدى ذلك البائع 
م�رآة فريدة و نادرة ، يشاهد فيها كل من يشرتيها نفس�ه 
كم�ا يرغ�ب أن يراها , ال كما تريد عرض�ه . قال احدهم له 
: إذا اش�رتيتها هل س�تعيد هذه املرآة يل عيني األخرى التي 
فقدته�ا بالحرب . فقال له البائع : بل و س�يتغري لونها إىل 
األزرق البحري األخاذ ، س�يتغري لون شعرك و برتك حتى 
ل�ن تصدق الذي تراه هو أن�ت . يف الركن البعيد من محله ، 
كان جهاز فلرت ماء منيس ، يبدو ُمعطال وبال نفع . س�ألُت 
البائ�ع عن ثم�ن ذلك الفلرت ، وم�ا العطل ال�ذي فيه . كان 
الس�عر مناس�با ، ولكن العطل غري معل�وم . قال يل : خذه 
، ان�ه لي�س منّق ماء كما تعتقد . هو من�ق حياٍة بكاملها ، 
س�تتبدل كل أمورك إىل األفضل ، ستضع فيه كالم الناس و 
ت�رى مدى صدق النوايا من غدره�ا ، جرّب كل يشء فيه و 
سيعمل عىل تنقيتها ويجعلها لك خالصة جميلة . املفاجئ 
يف األمر ، كان ذلك الفلرت غري معطل ، و يعمل بشكل ممتاز 
وذكي مع شاشة رقمية مضيئة باستمرار . فكرت تجربته  
، رصت أفك�ر و أفكر حتى قاطع تفكري نغمة جوايل برقم 
غري�ب لم يتص�ل بي من قبل . و قب�ل أن أرد ، ربطُت كابل 
الهات�ف بالفلرت العجيب الذي فيه قواب�س كثرية ، قوابس 
هواتف و تلفاز و حاسوب و أخرى ال ادري  ملن تم إعدادها 
. حينما أجبت بنعم وَمن يكون املتصل ، ابتدأ املتصل بتحية 
ناعم�ة ، لكن الفلرت اظهر عىل شاش�ته  ش�تيمة فاضحة 
ومريع�ة . قل�ت له ؛ تفّضل م�اذا تريد فأج�اب بأنه يطلب 
صديق�ا له ويبدو انه أخطأ يف الرقم . بينما كانت الشاش�ة 
تكتب يف انه يتصل بواحدة من عشيقاته وإنني املقرف الذي 
رّد عليه . بعد إنهاء املكاملة . وردتني فكرة مجاِزفة ، أحاول 
فيه�ا جم�ع كل ما تبقى م�ن أيام حياتي وأب�دأ بفلرتتها ، 
ارم�ي التعي�س و الس�خيف و البائ�س و الخ�ارس منها و 
احتف�ظ بما س�يخرج من أس�فل الجهاز من أي�ام جميلة 
س�تشكل حياتي الجيدة الباقية . كنت انتظ�ر بلهفة الكمَّ 
الجميل ، انتظرت كثريا حتى تصورت بأن عطال أصاب ذلك 
الفلرت ، لكن�ه وبعد انتظار  مقيت ، فلرَت من مجمل حياتي 
كله�ا ، يوم�ني ال أكثر ، يومني من ك�ل  املتبقي من العمر  , 

سأمضيهما براحة . ثم أميض .

َطريُق الشظايا التي تستّقُر 
ِبروِح البالِد .

َونزُف البالِد الذي صاَر َرأداً
َيمّز ُضحاها ... 

َوقد َيستّمُر .
َضياعاُتنا واجرتاُر املَسرِي عليِه

ِبثقِل ُخطانا. 
َوصرِب املَسافاِت عّنا.

َصباحاُتنا وصالُة الِضياِء التي لَن تتَم.
عِر َتلقُف ما يأِفكوَن َمساءاُتنا وَعصا الشِّ

لُِتنجي بقايا الضمرِي ِمَن االنتحاِر .
فَ� وحُي الشعور الكئيب ينوُء .

َولكن بماذا يقُر .
َغريبوَن عن طيِنها عن حكاياِتها

َوالوجوِه .
َوال َينتمون ل� لحِن النشيِد .

َونحُن »املگاريَد« حاِصلُنا هو صفُر.
لََدينا غراٌم قديٌم ُيَعّبُق جوَّ الُبيوِت الَعتيقِة

ِمثَل البخوِر.
:- ُهموُم الكثرييَن تلَك .

َوُهم قاِنطون.
إىل ايَن من عشِق هذا العراِق نّفُر.

يا حنن 
 مصطفى مراد

استنشاق العذوبة يف )أرض الزعفران( لألديب محيد احلريزي
مهدي علي زبني

مدخل/
يقدم النص الرسدي نفسه للمتلقي، ويكون 
خطاب�ه عامالً أساس�يًّا يف عملي�ة التواصل 
الرسدي، فهو ينطلق من الباث/ املرس�ل إىل 
القارئ/ املتلقي، وه�ذا التلقي ال يتحكم به 
نوع الجنس األدبي وال مس�احة متونه، ألن 
الن�ص يعرّب عن نفس�ه ويظهر بتكوين بعد 

استقراره عىل وفق رؤية الكاتب.
أما من ناحية رؤي�ة النقدية؛ تربز الشعرية 
لتتحك�م يف تحديد الجن�س األدبي، فشعرية 
الرواي�ة هي التي تحك�م عىل النص الرسدي 
بأن�ه رواي�ة، بع�د اس�تيفاء رشوط بنائ�ه 
وم�ا تعنّي م�ن مالمح تخّص ه�ذا النوع، ال 
تتحكم به املساحة الورقية؛ طالت متونه أو 

قرصت.
أرض الزعفران/

إن املتلق�ي لرواي�ة )أرض الزعفران( لحميد 
الحري�زي ال يجه�د نفس�ه بالحك�م ع�ىل 
تس�مية الرواية إن كانت قصرية أو طويلة، 
ألنه يرش�ف منه�ا جرعة من املتع�ة الفنية 

والذهنية بوقت موجز.
إنها وجبة ذات مردود ع�اٍل تبدو بمظهرها 
املتمث�ل بالخط�اب بس�يًطا؛ لكنه�ا تمت�از 
بالعم�ق وتع�دد التأوي�ل، تشكل�ت مت�ون 
الن�ص كحلم يقظ�ة صّوره العق�ل الباطن 
أثناء إغف�اءة بعد تأمل عمي�ق، لكن لم تتم 
نهايته كما يشته�ي الحالم يف صحوه، إنما 
امت�د تأثري الواقع إىل خواتيم املنام؛ ليعود إىل 

مرارة العيش وسوداوية املحيط.
فلسفة الرواية/

ه�ذه املحاول�ة تق�ارب رحلة اإلنس�ان من 
الوالدة حتى املمات، فيتابع حياته من خالل 
نموذج خالف املعتاد وما تراكم من يقينيات، 
بع�د أن خل�ق الكاتب ش�خصيتني خارقتني 
للزم�ان واملك�ان، وس�ّخر لهم�ا إمكان�ات 
خافية عن اآلخرين، فهم�ا ينفذان إىل داخل 

النف�وس البري�ة، ويتمكن�ان م�ن قراءة 
دواخل الناس، ولديهما معرفة مس�بقة عن 

حيواتهم عن طريق أرشفة جاهزة.
لكن هذا الخروج عن املألوف ال يتم إال بأدوات 
ال يعلم بأرسارها غريهما، ويكون مصدرها 
الصندوق الذي اكتنز ثروات املايض وخريات 
البرية املوروثة، فهو معني ال ينضب يف مّد 

اآلخرين بما يحلمون به.
ينك�رس ه�ذا العالم املؤط�ر برؤية ش�غلت 
الن�ص، ويتالىش بفعل ح�رة ضئيلة، فقد 
غ�زت )العّث�ة( الصن�دوق، وب�دأت بقرض 
كيان�ه، وتمكن�ت م�ن جعله هشيًم�ا ال أثر 
له، وق�د اختفى مع كل مكنونات�ه الجارية 
وسحره الغامض، وانهارت مع نهايته قوى 
)ضوي�ة وإدريس(، وفق�دا خوارقهما أمام 
س�طوة هذه الحرة الضعيفة التي أعدمت 

مصدر سلطتهما وتسلطهما يف املجتمع..
تنتأ تساؤالت مصريية من سطوح التلقي/

ملاذا لم يبادرا للتصدي لهذه الحرة؟
ملاذا تركا الصندوق يتلقى مصريه؟

ملاذا اختفيا عن األنظار؟

ملاذا اختفى البيت وكل موجوداته؟
هل هي حكمة الفلس�فة الت�ي تقول إن كل 
حض�ارة تحتوي ب�ذور انهيارها يف داخلها؟ 
أو ه�ي ترس�يمة وج�ود اإلنس�ان يف نمّوه 
البيولوجي واالجتماعي وهو يس�تغل الحيز 
الزمن�ي املحص�ور ب�ني  حض�وره يف هذه 
الدني�ا وموته، التي س�تنتهي عىل كل حال، 
وأن أس�باب تحلل�ه الجس�دي تتعايش معه 

وتسكن فيه، وتقتات عىل غذائه.
ملحوظات يف البنية/

ح�رضت روح الحكاية الشعبي�ة يف املتون، 
ليلي�ة  )أل�ف  م�ن  أس�لوبها  يف  وامتاح�ت 
وليل�ة(، عرّب ع�ن ذلك الس�ياق اللغوي، وما 
انط�وى عليه م�ن صياغات، لك�ن حكايتنا 
تجاوزت التزمني واشتغلت عىل ثيمة شغلت 
ب�ال البرية من�ذ طفولتها، وه�ذه إحدى 
مظاه�ر ما بع�د الحداث�ة الت�ي تتلخص يف 
تبن�ي مخرجات امل�وروث، وإع�ادة قراءتها 
بمنظار جدي�د، واإلحالة والتفاعل املؤدي إىل 

اسقاطات املوروث عىل حارضنا القلق.
ك�ان إط�ار الن�ص صوتًي�ا، يق�ارب رسًدا 

ترويه إحدى الج�دات لألحفاد االفرتاضيني، 
وه�م يتحلق�ون حوله�ا ويصغ�ون بشغف 
إىل الح�روف التي تتواىل أجراس�ها يف مس�ار 

املدّونة.
كم�ا حاكى الخطاب فن املقامة وأفاد منها، 
مل�ا تضمن�ه من تخريج�ات انعكاس�ية عن 
متاعب الحياة، أنتجها خيال واسع، وتوالت 
ملفوظاتها بأسلوب حكائي، وحصل تقارب 
يف  رن�ني الح�روف وهي تتشك�ل يف تراكيب 
لغوي�ة بإيق�اع متتابع، وتطابق�ت نهايات 
جمله حني حرض السجع يف بعض الفقرات.

الزعفران ودالالته/
الزعفران نب�ات عطري وه�و يبعث الراحة 
ملنظره يف الحقل وأل�وان زهوره التي تبهج 
الناظري�ن، أم�ا العط�ور املس�تخلصة بعد 
تجفيف�ه فهي محببة ل�دى الكثريين، حيث 
يعدون�ه مطهرًا فعاالً ضد الحرات، وهناك 
تقدي�ر خ�اص ل�ه يف امل�وروث الشعبي، ألن 
إحدى مميزات عطوره هي فاعليتها يف طرد 
األرواح الري�رة، وق�د يس�تخدمه بعضهم 
يف الطع�ام أو يف جلس�ات الس�مر ك�راب 

منعش.
الفضاء الروائي/ 

املكان:
أدار الكات�ب لعبة ال�روي يف مكان افرتايض 
تضم�ن حّي�زًا جامًع�ا، فق�د اخت�ار أرًض�ا 
خصبة وقرنها بالزعف�ران، مبتدًئا حكايته 
م�ع مولد )ضوية( وح�رض التل الذي أُخرج 
منه الصن�دوق، ومضيف )أب�و ضوية(، ثم 
بؤرة األمكن�ة ذلك املك�ان الغرائبي أال وهو 
بيت إدريس الذي ش�يِّد بليل�ة واحدة، وأثثت 
أروقت�ه وغرفه، وأُنشئ�ت حديقة غّناء ترّس 

العيون.
أصبح ه�ذا البيت ق�رًصا لألح�الم ومقصًدا 
لتحقي�ق ك�ل الرغبات واألمني�ات، لكن هذا 
العالم لم يصمد فقد انهار متالشًيا من بطون 
النص، مختفًيا أمام أنظار شخصيات العمل 
األخرى، ومن ثم أمام املتلقي بعد اس�تقرار 

تموجات الرسد عىل فراغ هائل.
الزمن:

ب�دا زمن ال�رسد تتابعًيا يتماىش مع مس�ار 
الحكاي�ة، ال توج�د هناك اس�رتجاعات وال 
اس�تراف للمس�تقبل م�ن خ�الل املعمار 
اللغوي الذي ش�ّكل الخطاب، لكن تفاعالت 
الخص�ب  الخي�ال  أوحاه�ا  الت�ي  املتلق�ي 
افرتض�ت زمًنا من ن�وع آخ�ر، أو أن الزمن 
توق�ف يف مفص�ل تمث�ل يف بي�ت إدري�س 
وضوية، أو تجمع يف بؤرة الرسد بعد العثور 

عىل الصندوق وحصول الخوارق.
ل�م تحدد أحداث الحك�ي بتاريخ معني، إنما 
ه�ي خالص�ة لتاري�خ اإلنس�ان املمتد حتى 
ه�ذه اللحظ�ة )اآلن( الذي يحي�ل إىل إعادة 
النظر بالس�لوك اإلنس�اني، ال يرتك هامًشا 
لل�وم الزم�ن، فالزم�ن يتح�دد بم�ا يرافقه 
م�ن ت�رصف يحف�ظ لإلنس�ان قيمت�ه بني 
ن  املوجودات ويحقق له معنى وجوده ويؤمِّ
مس�تقبل األجيال القادمة بعد تس�خري كل 

اإلمكانات لخدمته.
الصندوق ودالالته/

تالم�س حكاية الصندوق م�ا علق يف الوعي 
والت�رصف  اس�تخراجه  ف�إن  الجمع�ي، 
بمحتوياته مجلبة للعنة ال يعرف مصدرها، 
فق�د توارث�ت األجي�ال توصي�ة أو نصيحة 
مفادها أن هذه الكنوز محروس�ة بكائنات 
غري مرئية، وهي تمنع االطالع عىل مخلفات 
األج�داد، وعدم العب�ث بها إىل ح�د الحرمة، 
ويعم�ل الحراس ع�ىل التصدي مل�ن يتجاوز 

عىل الكنوز بتسليط لعنات األموات عليه.
وم�ن زاوية نظ�ر أخ�رى فإن امل�ايض بكل 
خرياته ق�د ح�رض برمزية الصن�دوق الذي 
جلبه شخص اختزل األزمنة وامتاز بقابليات 
إعجازية، تجس�دت بتس�خري هذه الثروات 
املرتاكمة لتلبية احتياجات البر وإس�عاده 
وإزال�ة كل مظاه�ر الحرمان، يف إش�ارة إىل 
خل�ل يف توزي�ع الث�روة والعمل ع�ىل هيكلة 
الحي�اة ع�ىل وف�ق عق�د اجتماع�ي يضمن 

العدالة، إنها إش�ارة إىل بديل للواقع املعيش، 
وبنف�س يلّم�ح إىل يوتوبيا خاص�ة تشري إىل 
اق�رتاح حياة بإحداثيات جدي�دة، ولبحث يف 
النفوس عن مصادر القوة، وإعادة الثقة لها 
وإطالق مكنوناتها من الثروات، واس�تغالل 

الوقت الذي يغدو ثروة عامة بأبهى صورة.
تأويالت العنونة/

األرض هي القرة الظاهرة من كوكبنا وهي 
جيويولوجًيا تختلف من منطقة ألخرى من 
ناحي�ة التضاري�س وطبيع�ة تركيبتها؛ أما 
أرض املعنوي�ة فه�ي تع�ادل الوط�ن، حيث 
يقطنها اإلنس�ان وهو املقياس الذي تقاس 
به األش�ياء، وهي املك�ان الطبيعي املتفاعل 
مع املوج�ودات، والزعفران ه�و ذلك النبات 
ال�ذي يوحي بالجمال بفعل رس�ائل منظره 
وحض�ور عط�وره، ويعن�ي اق�رتان األرض 
بالزعفران أنها تزده�ي بهذا النبات الشهري 

بزهوه وصفاته املرغوبة.
 لق�د رس�مت العنوان�ات الداخلي�ة يف رواية 
)أرض الزعف�ران( مس�ار األحداث، وحددت 
إحداثيات العمل، منطلقة من عنوان الفصل 
األول/ الوالدة.. وامتدت حتى الفصل الرابع/ 

االزدهار ومن ثم الخامس/ االندثار..
ه�ذه االندثار تزام�ن مع دخ�ول متطفلني 
يف مشهد األح�داث ومس�ارها، فقد تكالبت 
الزعف�ران،  أرض  ع�ىل  الش�اذة  الح�االت 
وتفاق�م تأثريهم عىل اس�تقرار بنية املدينة 
وأخ�ذت تنهش يف تركيب�ة املجتمع، محدثة 
خل�ال يف توازن  األش�ياء، أطل�ق الكاتب عىل 
مك�ان تجمع هذه الراذم )قرية األقفال(، 
فهم نم�اذج تقوم بأعماله�ا املنحرفة خلف 
أبواب مغلقة..تزامن تخريب هذه املجاميع 
البرية مع تخريب املجاميع الحرية عرب 
فعلتهم )نخر العث( يف هيكل الصندوق رمز 
الخ�ري، فقد عبث�ت فواعل ال�ّر التي تعمل 
يف الظالم بحياة الن�اس وقضت عىل الخري/ 
الصن�دوق الذي كان يدّر عىل الناس، ويفتح 

لهم أجواًء تزهو بالسعادة.
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املكوّنات
عجين�ة كنافة أي عجينة ش�عر، عىل ح�رارة الغرفة - 

250 غرام
فول سوداني منقوع - 150 غرام

سمن مذّوب - كوب
لتحضري القطر:

سكر - كوب وربع
ماء - نصف كوب

عصري ليمون حامض - ملعقة صغرية
ماء زهر - ملعقة كبرية

ماء ورد - ملعقة صغرية
طريقة العمل

1 - ضعي عجينة الكنافة يف وعاء كبري الحجم. أضيفي 
الس�من وقلّب�ي املزي�ج حتى تت�رب العجين�ة كمية 

السمن.
2 - خ�ذي مقدار من العجين�ة ولّفيها عىل اصبعك عىل 

ش�كل دائرة. ضعيه�ا يف صينية ف�رن مدهونة بالزيت. 
كّرري العملية حتى انتهاء الكمية. 

3 - ضعي بعض حبات الفول الس�وداني يف وس�ط كّل 
قطعة من عش البلبل. 

4 - أدخ�ي الصيني�ة إىل الفرن ل��35-30 دقيقة حتى 
يصبح لون العجينة ذهبياً. 

5 - لتحضري القطر: يف قدر عىل حرارة متوسطة، ضعي 
السكر واملاء. حرّكي املزيج حتى يذوب السكر. 

6 - عندم�ا يغ�ي املزي�ج، أضيف�ي عص�ري الليم�ون 
الحامض وخّففي الن�ار. إغي املزيج عىل حرارة هادئة 

حتى يكثف. 
7 - إرفع�ي الق�در عن الن�ار. أضيفي ماء ال�ورد وماء 

الزهر. حرّكي املزيج حتى يتجانس. 
-8 أخرج�ي الصيني�ة م�ن الفرن. أضيف�ي القطر عىل 

وجه الحىل. 
9 - قّدمي الحىل عىل حرارة الغرفة.

تعّد اإلصابة بالحروق عىل اختالف 
درجاته�ا م�ن الح�االت الشائع�ة 
يف املن�ازل. وعادة ما يت�م التعامل 
معها باستخدام املراهم الطبية إال 
أن بع�ض األش�خاص يلجؤون إىل 
العالجات املنزلية. وتبني من خالل 
توصيات بعض الخرباء أنها يمكن 
أن تزي�د الحال�ة س�وًءا وأن�ه بات 
من الرضوري التخ�ي عنها وهذه 

أبرزها.
تخف�ض  أن  يمك�ن  الزب�دة:   1
الحرارة لكنه�ا تجعل حالة الحرق 

أكثر سوءاً.
2 زي�ت جوز الهند: يمكن أن يؤدي 
اس�تخدامه إىل تفاقم حالة الحرق 

بدالً من شفاء الجلد.
3 بياض البيض: يستخدمه بعض 
تجفي�ف  أج�ل  م�ن  األش�خاص 
الح�رق. وم�ا ال يعرفه ه�ؤالء هو 
أنه يمكن أن يسبب عدوى بكتريية 

وحساسية.

4 معجون األسنان: يعّد استخدامه 
من أكث�ر الطرق املنزلية ش�يوعاً. 
لك�ن يج�ب أن نتذكر أن�ه يحتوي 
ع�ىل مكون�ات يمك�ن أن تس�بب 
تهيج الب�رة املحرتقة وتلحق بها 

الرضر.
5 مكعب�ات الثلج: يمك�ن أن تحد 
من تدف�ق الدم إىل املنطقة املصابة 

ما يزيد األمر سوًءا.
للتعام�ل  طريق�ة  أفض�ل  أم�ا 
الفوري م�ع الج�روح فتقوم عىل 
وض�ع املنطقة املصاب�ة تحت املاء 
الب�ارد مل�دة 20 دقيقة ثم غس�لها 
بالصاب�ون واملاء وتطبي�ق القليل 

من جل الصبار عليها.

فوائ�د الليمون األس�ود عظيمة يف 
توفري الحماية لعضلة القلب، ومن 

األمراض الرسطانية.
اكتشف�ي يف اآلتي فوائ�د الليمون 

األسود عىل صحتك:
فوائ�د الليم�ون األس�ود يف تقوية 

جهاز املناعة
يحتوي الليمون األس�ود عىل مواد 
والبكترييا،  للفريوس�ات  مض�اّدة 
وه�و بذل�ك يس�اعد ع�ىل تعزي�ز 

مناعة الجسم.
فوائ�د الليمون األس�ود يف الوقاية 

من األمراض الرسطانية
يحتوي الليمون األس�ود عىل مواد 
مضاّدة لألكسدة التي تقي الجسم 
م�ن الج�ذور الح�رّة، وتحمي من 

اإلصابة باألمراض الرسطانية.
فوائ�د الليم�ون يف تحفي�ز عملية 

الهضم
إنَّ تن�اول الليم�ون األس�ود مفيد 
م�ن  ويق�ي  الهضم�ي  للجه�از 
الغ�ازات والنفخ�ة. ال ت�رتددي يف 
طعام�ِك  الئح�ة  ضم�ن  إدخال�ه 

اليومي، للحصول عىل فوائده.
فوائد الليمون األس�ود يف التخلص 

من السموم
ع�ىل  األس�ود  الليم�ون  يس�اعد 
التخلص من السموم والفضالت يف 
الجس�م، فهو ُيعترب محّفزًا إلدرار 

البول.
فوائ�د الليمون األس�ود يف الوقاية 

من أمراض القلب
يفيد الليمون األس�ود بشكل كبري 
يف تنظي�م رضبات القلب، وله دور 
فعال يف تقوية عضلة القلب. لذلك 

تناوليه لحماية القلب.

 تشتكي الكثري من النس�اء م�ن انشغال أزواجهن 
بمواقع التواصل االجتماعي، ما قد يجعل عالقتهما 
تم�ر بالكثري من املشاكل الت�ي ال تنتهي، ولكن ما 

أسباب ذلك؟ وهل هناك طرق لحل هذه املشكلة؟
مشاركة الزوج اهتماماته.

من الرضوري أن تتقرب الزوجة من زوجها بهدوء 
وتفتح معه حوارات عن حياتهما أو اهتماماتهما، 
وتشارك�ه اهتماماته أيضاً، ومن املمكن أن تطلب 
الزوجة منه املشارك�ة يف أمورها الخاصة أو أمور 
املن�زل، وتس�تطيع أن تخصص له يوم�اً يقضيه 
وح�ده أو برفقة أصدقائه أو أي�اً كانت اهتماماته 
م�ن رياضة وغريه�ا، وال تح�اول أن تتجادل معه 
أو تفتع�ل مشكل�ة بخصوص إدمان�ه عىل مواقع 

التواصل.
ومن األفضل أن تحاول الزوجة أن تنمي فيه هواية 
مشرتكة كتخصيص س�اعة يومياً يمارس�ان بها 
نشاط امليش، تكون هي محور االهتمام بدل مواقع 
التواصل ب�أن تتقرب منه وتس�أله عن خططهما 
وكيفية الطريق إلنجاحه، مع الوقت سيبدأ الزوج 

بالتقليل من اإلدمان ويوازن بني بقية األمور.

10واحة
كيف تتعاملني مع الزوج املدمن على مواقع التواصل؟

حنو مستقبل افضل...هلم

alzawraanews@yahoo.com

يتنافس الش�اي والقهوة عىل لقب 
امل�روب األكث�ر ش�يوعا عاملي�ا، 
فهما يقس�مان مئ�ات املاليني من 
البر يف مب�اراة حامية بخصوص 
الك�وب املفضل، وال س�يما مع أو 

بعد وجبة اإلفطار يف الصباح.
العلم�اء الختب�ار  لك�ن مس�اعي 
منافع وأرضار املروبني الشعبيني 
ال تتوق�ف تقريبا، من أجل اإلجابة 
عىل الس�ؤال الشائع: أيهما أفضل 

من الناحية الصحية؟
ان املروبني يمدان الجسم بالطاقة 
ويحدثان فيه شعورا باليقظة، من 
خ�الل ما يحتوي�ان عليه من مادة 
“الكافي�ني”، إضاف�ة إىل عن�ارص 

أخرى مضادة لألكسدة.
ويف دراسة أجريت عام 2005، تبني 
الذين يس�تهلكون  أن األش�خاص 
معتدل�ة  بكمي�ات  الكافي�ني 
يصبح�ون أق�ل عرض�ة لإلصاب�ة 
بالنوع الثاني من مرض السكري، 
كما تنخفض احتم�االت إصابتهم 
بأمراض القل�ب واألعصاب، بما يف 
ذل�ك الزهايمر والشل�ل االرتعايش، 

إضاف�ة إىل الوقاية م�ن رسطانات 
الكبد والقولون والرحم.

ويحتوي الكوب الواحد من القهوة 
80 و100  ع�ىل م�ا ي�رتاوح ب�ني 
مليغ�رام م�ن الكافي�ني، بحس�ب 
الباحث كريس�توفر غاردنر، وهو 
أكاديم�ي مختص يف عل�م التغذية 

بمركز ستانفورد لبحوث الوقاية.
أم�ا كوب الشاي فيض�م كمية من 
و50   30 ب�ني  ت�رتاوح  الكافي�ني 
القه�وة  م�ن  أق�ل  أي  مليغرام�ا، 

بشكل ملحوظ.
ويؤي�د ماثيو ش�او الباحث يف علم 

كاليفورني�ا،  بجامع�ة  األعص�اب 
م�ا ورد يف ه�ذه النس�ب، قائال إن 
القه�وة تحت�وي عىل م�ا يعادل 3 
أضعاف حج�م الكافيني املوجود يف 

الشاي تقريبا.
لكن هذه النس�ب تعتم�د عىل عدد 
م�ن العوام�ل األخ�رى، مث�ل نوع 
الشاي وكمي�ة األوراق الذي جرى 
اس�تخدامها يف تحض�ري املروب، 
وامل�دة  امل�اء  فض�ال ع�ن ح�رارة 
الت�ي تركت فيه�ا حب�وب الشاي 

منقوعة.
قي�اس  ع�ىل  الرتكي�ز  ويج�ري 

الكافيني، ألن اإلفراط يف تناول هذه 
امل�ادة املفيدة يف األصل، من ش�أنه 
أن يصي�ب بعدد م�ن االضطرابات 

الصحية مثل نوبات الرصع.
ويرى الباحثون أن تجاوب الجسم 
مع م�ادة الكافي�ني واإلكثار منها 

يختلف من شخص إىل آخر.
واملعروف وسط الخرباء، أن القهوة 
تمنح من يربها يقظة رسيعة، يف 
حني يميل الش�اي إىل منح الرتكيز 
لوقت أط�ول بس�بب احتوائه عىل 
مادة “الثيانني” التي تبطئ عملية 

امتصاص الكافيني يف الجسم.
ويف س�نة 2008، وجدت دراسة أن 
األشخاص الذين استهلكوا مروبا 
يضم مادتي “الثيانني” والكافيني، 
أي الش�اي، كانوا أكث�ر تركيزا من 
األش�خاص الذين رشب�وا الكافيني 

املوجود يف القهوة فقط.
يري�دون  الذي�ن  األش�خاص  أم�ا 
التقلي�ل من املخاطر التي قد تنجم 
ع�ن الكافي�ني، فم�ن األفضل عىل 
األرجح أن يتجهوا إىل رشب الشاي، 

وفق الدراسة.

يع�د الجرجري من الخ�رضوات املفي�دة لصحة 
الجسم الحتوائه عىل قدر كبري من الفيتامينات 
واملع�ادن والعن�ارص الغذائي�ة األخ�رى، الت�ي 
ربم�ا يغفل عنها البعض، كم�ا أنه يحتوي عىل 
مكونات تس�اهم يف حماية الجس�م من العديد 

من األمراض.
يف الت�ايل أبرز 10 فوائ�د للجرجري، الذي يعد أحد 
مكونات مائ�دة الطعام عند الفق�راء واألغنياء 
ع�ىل الس�واء ألن تناول�ه يوف�ر للجس�م فوائد 
متنوعة، تساهم يف حمايته من األمراض املزمنة 
مثل الس�كري ومحاربة الشيخوخة، إضافة إىل 

كونه منشطا عاما للجسم.
1 - يحتوي الجرجري عىل كمية أكرب من فيتامني 

“يس” مقارنة بالربتقال. 
2 - يحت�وي عىل كمية من حمض الفوليك أكثر 

من املوز.
3 - يمتل�ك الجرجري كمية م�ن الحديد أكثر من 

السبانخ.
4 - يحتوي الجرجري عىل كمية من الكالس�يوم 

أكثر من الحليب.
5 - يع�د مص�درا للعديد م�ن الفيتامينات منها 

)إيه - بي 6 - بي 12(.
6 - يحتوي عىل العدي�د من املعادن مثل الحديد 

واملغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.
7 - ل�ه القدرة عىل خفض ضغ�ط الدم املرتفع، 

ومنع تجلط الدم والحماية من الجلطات.
نس�بة  خف�ض  ع�ىل  الجرج�ري  يعم�ل   -  8
الكوليس�رتول الضار يف الدم بصورة تس�اهم يف 

حماية القلب.
9 - يحت�وي الجرج�ري ع�ىل نس�بة عالي�ة من 
الفيتامين�ات واملع�ادن التي تس�اهم يف حماية 

الجسم من التعرض لهشاشة العظام.
10 - يس�اهم يف تحسن حالة العني ويعمل عىل 
خفض نسبة السكر يف الدم كما أنه يساعد عىل 

حركة األمعاء ويخلصها من املواد الضارة.

كشف�ت دراس�ة جدي�دة نق�ال ع�ن 
بيان�ات م�ن الجمعي�ة الربيطاني�ة، 
أن أح�د الفطري�ات املرتبطة بقرة 
الرأس، يمكن أن تكون عامال حاسما 

يف اإلصابة بمرض “ باركنسون”.
ويف دراس�ة ص�ادرة ع�ن بيانات من 
الربيطانية لدراس�ة مرض  الجمعية 
باركنس�ون، وجد العلم�اء أن هناك 
عالق�ة وثيق�ة ب�ني ق�رة ال�رأس 
وم�رض باركنس�ون، حي�ث قال�وا: 
“أحد أعراض مرض باركنس�ون هو 

قرة الرأس”.
وأش�ار العلم�اء: “نح�ن نتحدث عن 
التهاب الجلد الدهني. يف شكل خفيف، 
يتج�ىل يف ش�كل ق�رة، يف الح�االت 
الشديدة - تصبح فروة الرأس حمراء 
ومتق�رة، ويف ح�االت ن�ادرة، ق�د 

يحدث طفح جلدي نازف“.
ويف الوقت نفس�ه، أوضح العلماء أنه 
ال يوجد س�بب يح�دد تأث�ري التهاب 
الجل�د الدهن�ي ع�ىل الذي�ن يعانون 
من مرض باركنس�ون، بقولهم: “ ال 
يس�تطيع العلماء حت�ى اآلن تحديد 
س�بب تأث�ري الته�اب الجل�د الدهني 
ع�ىل املرىض الذين يعانون من مرض 

باركنسون “.
 وأظه�ر العلم�اء نتائ�ج دراس�تهم، 

بالق�ول: “التهاب الجل�د الدهني هو 
مرض التهابي يصي�ب مناطق فروة 
ال�رأس والج�ذع حيث تتط�ور الغدد 
الدهني�ة، وغالب�ا م�ا يك�ون س�بب 
املرض هو االضطراب�ات الهرمونية، 
وهن�اك س�بب آخ�ر هو االس�تخدام 
التستوستريون  طويل األمد لهرمون 
االبتنائي�ة  والس�تريويدات 

والستريويدات القرية السكرية”.
ويف السياق، ذكر باحثون أمريكيون، 
يف وقت س�ابق، أن التعرق دون سبب 
واضح هو أحد أكثر العالمات شيوعا 

ملرض باركنسون املحتمل.
الجدير بالذكر أن مرض باركنس�ون 
ه�و عب�ارة ع�ن اضط�راب يف امل�خ 

يتس�بب تدريجي�ا يف فق�دان القدرة 
عىل السيطرة عىل العضالت، ويعرف 
باس�م م�رض الشل�ل الرع�اش، ويف 
األصل، كان يطلق عليه اسم “الشلل 
املهت�ز”، ثم أصب�ح الشل�ل الرعاش 
بعدم�ا تبني أنه ليس ك�ل من يصاب 

به يعاني اهتزازا.
وأما عن تس�مية باركنسون، فتعود 
إىل أن أول م�ن اكتش�ف ه�ذ امل�رض 
اإلنجلي�زي جيم�س  الطبي�ب  ك�ان 
باركنس�ون، ال�ذي ن�ر أول وصف 
تفصي�ي عن امل�رض يف مقال يف عام 
التوعي�ة  حم�الت  وتشم�ل   .1817
ي�وم  مناس�بة  العاملي�ة  العام�ة 
باركنسون العاملي، الذي يقام سنويا 

ي�وم 11 أبريل/نيس�ان، وهو تاريخ 
ميالد دكتور باركنسون.

وتتمث�ل العالم�ات املبك�رة للمرض، 
الت�ي تك�ون خفية أو يمك�ن الخلط 

بينها وبني حاالت أخرى، فيما يي:
• اهت�زاز طفي�ف لإلصب�ع أو اليد أو 

الساق أو الشفة.
• صالبة أو صعوبة يف امليش.

وض�ع  م�ن  الوق�وف  صعوب�ة   •
الجلوس.

• الكتاب�ة اليدوي�ة الصغ�رية وغ�ري 
املنتظمة.

• انحناء الظهر.
• وج�ه متجم�د يف تعبري ج�اد كمن 

يرتدي قناعا.
ش�ائعة  أعراض�ا  العلم�اء  وأوج�ز 
إهماله�ا  يت�م  ال  أن  يج�ب  ودالالت 
وتشمل األع�راض األخ�رى الشائعة 

لدى بعض مرىض الشلل الرعاش:
• النوم املضني أو التعب نهارا

• صوت ضعيف واهن أو متلعثم
• صعوبة يف البلع

الذاك�رة واالرتب�اك أو  • مشاك�ل يف 
الخرف

• البرة الدهنية وقرة الشعر
• اإلمساك.

أحيان�اً تهت�م األم بأش�ياء لي�س ذات أهمي�ة 
حقيقي�ة يف حي�اة طفلها، ويف بع�ض األحيان 
يكون هذا االهتمام من األطفال الكبار نس�بياً، 
ويف هذه الحالة عىل األم إرش�اد أبنائها بمحبة 
وهدوء نحو األشياء املهمة يف الحياة، واألخرى 
الت�ي ال تحم�ل قيم�ة حقيقية. ويف م�ا يي 5 
أشياء يجب أال تهتمي بها أثناء تنشئة طفلك. 

1 - أثاث غرفة األطفال باهظ الثمن
الطف�ل ال يهتم بأن يكون أث�اث غرفته فاخراً 
وباه�ظ الثم�ن، ه�و فق�ط يحت�اج إىل مكان 
آم�ن ومريح للن�وم واللعب، وم�ا ينفع طفلك 
حق�اً، وهو األم�ان املايل ال�ذي س�يحتاج إليه 
يف املس�تقبل، وال�ذي ال يج�ب تبدي�ده يف رشاء 

أغراض باهظة الثمن بال عائد حقيقي.
ولك�ن عندما يك�رب طفلك قليالً ق�د يحتاج إىل 
إع�ادة تصميم غرفت�ه، هنا يج�ب أن تحددي 
ميزانية للطفل، وتس�اعديه ع�ىل االلتزام بها، 
وال  إرساف  ال  بالت�وازن،  تتح�ي  أن  ويج�ب 

تقتري.
2 - عربة أطفال فاخرة

ال يهم الطفل أن يكون لديه أحدث عربة أطفال، 
وكأم؛ أنِت فقط بحاج�ة إىل عربة أطفال آمنة 
وعملية وس�هلة الدفع وخفيف�ة الوزن، حتى 

تشعري بسهولة التنقل.
3 - األغراض الضخمة

الطف�ل ال يهت�م بوج�ود مكتب�ة ضخم�ة، أو 
خزان�ة مالبس كب�رية، أو الكثري م�ن األلعاب 
واألغ�راض الت�ي تحت�اج إىل وح�دات تخزي�ن 
تبتلع مس�احة غرفة الطفل، تذكري أن الطفل 
لن يس�تطيع اللعب بعدد كبري م�ن األلعاب أو 
قراءة مجموعات كبرية من الكتب يومياً، لذلك 
اعتم�دي عىل الح�د األدنى من األغ�راض التي 

تحقق احتياجات الطفل دون مبالغة.

4 - أحدث وأفخم املاركات
الطفل ال يهتم بالعالمة التجارية التي تحملها 
مالبس�ه أو أغراضه، ما دامت مالبسه نظيفة 
ومريح�ة، وأغراض�ه تلب�ي احتياجات�ه، فهو 
بخ�ري، قد يكون من املغري رشاء أحدث وأفخم 
مارك�ات املالب�س لطفل�ك ليبدو رائع�اً، ولكن 
اخت�اري األفضل للبيئ�ة ومليزانيتك، واش�رتي 
لطفل�ك مالب�س مريحة ومناس�بة ل�ه تكفي 

احتياجاته فقط دون إرساف.
ربما تظه�ر مشكل�ة رشاء املارك�ات الفخمة 
عند األطفال األكرب سناً واملراهقني، وهنا يجب 
التح�دث مع الطفل عن أهمية عدم االنس�ياق 
وراء الحمالت التس�ويقية، واقتناء مع يحتاج 
إليه فق�ط، مع التخي عن فك�رة اإلرصار عىل 
اقتن�اء مالبس وأغ�راض من مارك�ات عاملية 

فقط.
5 - حفالت أعياد امليالد الضخمة

الطف�ل يهت�م بجوهر حف�ل عيد مي�الده أكثر 
من مظاهره، بمعنى أنه يهتم ويس�عد بوجود 
أصدقائه وصغ�ار العائلة، م�ع البالغني الذين 
يهتمون ألمره حقاً، وس�وف تغمره الس�عادة 
عندما يشعر بأن كل املحيطني به سعداء بيوم 

ميالده، حتى إن كان الحفل صغرياً.

كل يوم معلومة

طبيبك يف بيتك

نصائح طبية

سلوكيات

الشاي والقهوة.. تنافس عاملي! أيهما أفضل لصحة اإلنسان؟

اجلرجري حيميك من اجللطات!

احذر.. قشرة الرأس داللة على مرض خطري

5 أشياء ال تهتمي بها أثناء تنشئة طفلك

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

سر االعشاب

طرق منزلية شائعة لعالج احلروق 
لكّنها مؤذية... جتّنبوها!

فوائد الليمون األسود يف الوقاية من 
األمراض السرطانية

املطبخ

طريقة عمل عش البلبل بالكنافة
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1914 – س�قوط مدين�ة الب�رة العراقي�ة بيد 
الربيطاني�ن خ�ال الح�رب العاملي�ة األوىل، وقد 
أنابي�ب  حماي�ة  بقص�د  الربيطاني�ون  دخله�ا 

البرتول.
1924 - توجيه إنذار بريطاني إىل حكومة س�عد 
زغلول عقب مقتل رسدار الجيش املري وحاكم 
الس�ودان س�ر يل س�تاك بوجوب إعان االعتذار 
وتقديم التعويض الازم وسحب القوات املرية 
من الس�ودان، وقد وافقت الحكومة املرية عىل 
ه�ذه املطالب فيما عدا ما يتعلق بالس�ودان، وملا 
أرص الربيطاني�ون عىل مطالبهم اس�تقال س�عد 

زغلول إحتجاجاً عىل ذلك.
1943 - لبنان يحصل عىل اس�تقاله من فرنسا، 

وبشارة الخوري يتوىل رئاسته.
1963 - اغتيال الرئي�س األمريكي جون كينيدي 

بحادث قنص وذلك أثناء زيارته ملدينة داالس.
1967 - صدور قرار مجلس األمن الدويل رقم 242 
بع�د حرب 1967، وقد نص القرار عىل إنس�حاب 
إرسائي�ل م�ن األرايض التي إحتلته�ا نتيجه هذه 
الحرب وإحرتام سيادة دول املنطقة عىل أراضيها 
وحرية املاح�ة يف املمرات الدولي�ة وحل مشكلة 

الاجئن وإنشاء مناطق منزوعة الساح.
1975 - تنصيب خوان كارلوس ملكاً عىل إسبانيا 
بعد وفاه الديكتاتور فرانسيس�كو فرانكو وبناء 

عىل وصيته، وبذلك أعيدت امللكية إىل إسبانيا.
1989 - اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية رينيه 
مع�وض وذلك بس�يارة مفخخة يف أحد ش�وارع 

بروت.
1990 - رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت ثاترش 
وامللقب�ة بامل�رأة الحديدية تقدم اس�تقالتها من 

منصبها إىل امللكة إليزابيث الثانية.
2003 - معارض�ون للرئي�س الجورج�ي إدوارد 
مطالب�ن  الربمل�ان  يقتحم�ون  ش�يفردنادزه 

باستقالته.
2004 - بدأ الث�ورة الربتقالية يف أوكرانيا عىل إثر 

نتائج االنتخابات الرئاسية املشكوك بصدقيتها.
2005 - انتخاب أنجيا مركل مستشارة يف أملانيا 

وكانت بذلك أول إمراه تنتخب لهذا املنصب.
2007 - العم�اد ميش�ال ع�ون يط�رح مب�ادرة 
إنقاذيه بمس�أله الرئاس�ة يف لبنان، وتحالف 14 
آذار ترفضه�ا إلنه�ا تعتربتها مخالفة للدس�تور 

وإتفاق الطائف.

غزل عراقي
توادعنه وبعد بالكلب اشواَكَ�

وبعد دربك طويل وجدمي يتعنى
وبعد حبك يغايل ينور اسماي

وبعد انته وبس اشتاك واتمنى
ماغرك ولف مر واجه ع البال

جذب من كال اكدر دونك اتهنى
عنوان السعادة وفرحة للروح
الك وبس الك ياعمري اتغنى
اتأنق وأخيل عطري ايفوح
لجلك ياحلو لو ردت اتحنى
فنه لو نساك الكلب لحظات

شحده الكلب ينىس ياولف فنه
اكصة من الجذر واشمرة للغربان

لو مرة شعورك خاب ضنه
علمته يتاني ع الدرب لو جيت
يطفر عىل احضانك أومايتأنى
الك بس ينتمي يصيح ويكول

منك يبقى هوة وانته منه

أبـــــــراج

مهنياً: تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها 
بالصرب وهدوء األعصاب وتلفت األنظار 

عاطفي�اً: ال تفّكر يف الطرف اآلخر هذه األيام ألنه ال يفكر 
فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إىل صوابه

صحي�اً: األج�واء املس�تجّدة يف العمل ق�د ال تك�ون مريحة، 
وتسبب لك اإلرهاق، انتبه

مهنياً: يحمل هذا اليوم تغيراً ايجابياً، ومن املمكن 
أن تتوص�ل إىل اتفاق رسي وتوق�ع عقداً بعيداً عن 

العيون
عاطفياً: اذا لم تكن صادقاً مع الرشيك خرست كل يشء، 

بادر إىل مصارحته بمشاعرك تجاهه
صحي�اً: ال ت�رتدد يف تنفي�ذ تمارينك الرياضي�ة، فهي تفيدك 

كثراً من اجل املستقبل.

مهني�اً: إي�اك والوق�وع يف األعباء واملس�ؤوليات، 
ال تخالف اإلرش�ادات وال ترتك عمل�ك ناقصاً، أنت 

معرّض للمحاسبة!
عاطفياً: كن صابراً مع الحبيب، فأنت لم تس�ئ االختيار 

يف عاقتك العاطفية، بالحكمة تعود األمور إىل طبيعتها
صحي�اً: ال تكن من أصحاب الرأي املتصلّب، لّن األمور بعض 

اليشء وهدّئ من روعك.

مهنياً: اخرت الزم�اء بالطريقة الصحيحة وابتعد 
عما يسبب لك االنزعاج ويعكر صفو خاطرك

عاطفي�اً: تم�ي وقت�اً م�ع الرشي�ك وتناق�ش معه 
أموركما الشخصية وتخططان للمستقبل

صحياً: س�ر األمور عىل ما يرام يف ك�ل ما تقوم به، ينعكس 
إيجاباً عىل وضعك الصحي

مهنياً: ال تستخف بالنصيحة التي قد يقّدمها إليك 
الزماء فهم يضطلعون ب�دور يف توجهاتك، وربما 

تشاركهم اهتمامات موحدة
عاطفياً: الرشيك ينتظر منك معاملة مختلفة عما اعتاده 

منك لوضع األمور يف نصابها الصحيح.
صحياً: قد تشعر بأن تراكمات املايض بدأت تظهر اليوم وأنك 

تأخرت يف معالجة وضعك الصحي.

مهني�اً: أنجز أعمال�ك قبل أن تتكاس�ل وتفقد حيويتك 
واندفاع�ك وحماس�تك الزائ�دة، لقاء م�ع بعض رجال 

األعمال يكون ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك
عاطفياً: قد تمّر بيوم صعب مع الحبيب، صارحه لحل األمور 

العالقة بينكما قبل أن تصا إىل حائط مسدود
صحي�اً: ال تنظ�ر إىل الوراء، ما مىض قد مىض، واس�ع جاهداً إىل أن 

تبقي صحتك يف أفضل حاالتها

مهني�اً: يثمر تعبك وجهدك نتيج�ة جيدة وتتلقى 
الثناء والتقدير من الرؤس�اء واملس�ؤولن، وتكون 

عىل موعد للرتقية
عاطفي�اً: ال تتح�دَّ الحبي�ب وابتعد عن العن�اد فهو يزيد 
األمور تعقيداً وتشابكاً، بل حاول أن تكون لّن العريكة معه

صحي�اً: ب�ادر رسيع�اً إىل حّل املشاك�ل الصحي�ة التي كانت 
تضايقك يف املدة األخرة.

مهنياً: ابح�ث عن حليف أو صديق ليلّطف االجواء 
وليم�أ بع�ض الف�راغ الحاص�ل يف العمل بس�بب 

الخافات
عاطفي�اً: تبحث يف ش�ؤون حياتية وعاطفي�ة، وقد تنشأ 

عاقة جديدة تبر النور وتقودك إىل عالم آخر
صحي�اً: االضط�راب الحاصل يف القلب س�ببه اإلرهاق العائد 

ملجهود ريايض أو إفراط جنيس.

مهني�اً: تشعر ببعض التعب وامللل، إال أنك رسعان 
ما تستعيد نشاطك وحيويتك

عاطفي�اً: يحت�اج الرشي�ك إىل بعض الوق�ت للتفكر، 
أعطه ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار املناسب

صحي�اً: ال ب�أس من ممارس�ة رياضة خفيفة ال تس�بب لك 
اإلرهاق وتفيدك صحياً

مهنياً: تنىس كل مشاكلك وتبتعد عن كل ما يسبب 
لك التوتر ووجع الرأس يف مجالك املهني

عاطفي�اً: علي�ك أن تفكر بعقلك ال بقلب�ك فقط تجاه 
الرشيك، وتالياً منحه هامشاً أكرب للتعبر عن آرائه

صحي�اً: تشع�ر بالتوتر وال تع�رف ما الس�بب، اقصد النادي 
الريايض وهدئ أعصابك

مهنياً: قد تحصل عىل عائدات غر متوقعة، وتزداد 
حماس�تك وتدفع�ك إىل الرتكيز عىل م�رشوع واعد 

جّداً
عاطفياً: تهتم بعاقة عاطفية جديدة تس�توجب دراسة 

متأنية، وتوقع بعض األخبار الجيدة.
صحياً: عليك اس�تشارة اختصاصيي التغذي�ة بشأن البدانة 

التي أصبحت عبئاً ثقياً يجب التخلص منه.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: استعّد إلنجاز مرشوع مهم قد يغر حياتك 
ويعود عليك بأرباح طائلة تس�ثمرها يف املس�تقبل 

إلنشاء عمل خاص بك
عاطفي�اً: ينشغل الحبي�ب عنك هذا الي�وم، لكن ال تقلق 

فأنت دائماً يف عقله ويف قلبه
صحي�اً: كن من الحرصاء عىل صحته�م، وال تتشبه بكل من 

يستهرت بها، فهم الخارسون

اش�تكت ابن�ة ألبيه�ا مصاع�ب الحي�اة، 
وأنه�ا ال تع�رف م�اذا تفع�ل ملواجهته�ا 
وتوّد االستس�ام.. فقد تعب�ت من القتال 
واملكاب�دة.. ذل�ك ألنه ما أن تح�ّل مشكلة 

حتى تظهر مشكلة أخرى..
اصطحبه�ا أبوها إىل املطب�خ وكان يعمل 
طباخ�ا، فمأ ثاثة أوان�ي باملاء ووضعها 
عىل ن�ار س�اخنه. ورسعان ما أخ�ذ املاء 
يغ�يل يف األوان�ي الثاث�ة، فوض�ع األب يف 
اإلناء األول جزرا، ويف الثاني بيضة، ووضع 
بعض حبات القهوة املحمصة واملطحونة 
)الب�ّن( يف اإلن�اء الثالث.. وأخ�ذ ينتظر أن 

تنضج وهو صامت تماماً.
نفذ صرب الفتاة، وهي حائرة ال تدري ماذا 
يري�د أبوه�ا..! انتظر األب بض�ع دقائق.. 
ث�م أطفأ النار.. ثم أخ�ذ الجزر ووضعه يف 
وع�اء.. وأخ�ذ البيضة ووضعه�ا يف وعاء 
ثان.. وأخذ القهوة ووضعها يف وعاء ثالث. 

ثم نظر إىل ابنته وقال:
�� يا عزيزتي، ماذا ترين؟

�� جزر.. وبيضة.. وبن.. أجابت اإلبنة.
ولكنه طل�ب منها أن تتحّس�س الجزر..! 
فاحظت أنه صار ناضجاً وطرياً ورخواً..! 
ثم طلب منه�ا أن تنزع ق�رشة البيضة..! 
فاحظ�ت أن البيض�ة بات�ت صلب�ة..! ثم 
طل�ب منه�ا أن ترتشف بع�ض القهوة..! 
فابتس�مت الفت�اة عندم�ا ذاق�ت نكه�ة 

القهوة الغنية..! سألت الفتاة:
�� ولكن ماذا يعني هذا يا أبي؟

فقال:

��� إعلمي ي�ا ابنت�ي أن ك�ا م�ن الجزر 
والبيضة والبّن واجه االخصم نفسه، وهو 
املياه املغلية… لكن كا منها تفاعل معها 
ع�ىل نحو مختل�ف. لقد كان الج�زر قويا 
وصلب�ا، ولكنه ما لب�ث أن تراخى وضعف 
بعد تعرضه للمياه املغلية. أما البيضة فقد 
كانت قرشته�ا الخارجية تحمي س�ائلها 
الداخ�يل، لك�ن ه�ذا الداخ�ل م�ا لب�ث أن 
تصل�ب عند تعرضه لح�رارة املياه املغلية. 
أما القه�وة املطحونه فقد ك�ان رد فعلها 
فري�د… إذ أنه�ا تمكن�ت من تغي�ر املاء 

نفسه..
ثم نظر األب يف عيني ابنته وسألها:

��� وأن�ت م�اذا عن�ك؟ ه�ل أن�ت الجزرة 

الت�ي تبدو صلبة، ولكنه�ا عندما تتعرض 
لأل�م والصعوب�ات تصب�ح رخ�وة طرية 
وتفق�د قوتها؟ أم أن�ك البيضة ذات القلب 
الرخو،ولكن�ه إذا ما واجه املشاكل يصبح 
قوي�اً وصلباً؟ قد تبدو قرشتك ال تزال كما 
هي ولكنك تغرت من الداخل.. فبات قلبك 
قاس�ياً وتم�أه امل�رارة! أم أنك مث�ل البن 
املطحون.. الذي يغّر املاء الساخن ..)وهو 
مص�در لأل�م(.. بحي�ث يجعل�ه ذا طعم 
أفض�ل؟! ف�إذا كنت مثل الب�ّن املطحون.. 
فإنك تجعلن األش�ياء من حولك أفضل إذا 
ما بل�غ الوضع من حولك الحالة القصوى 
من الس�وء. لكل ذلك، فكري يا ابنتي كيف 

تتعاملن مع املصاعب.

هذه الص�ورة تحوي 9 أش�جار كل منها 
رشح  م�ن  تخت�اره  س�وف  عم�ا  تع�رب 

لشخصيتك
ق�م باختي�ار الرق�م ال�ذي تع�رب معظم 

صفاته عنك
1. انت شخص كريم ومعنوي تعمل دائما 
عىل تحس�ن ذات�ك كما أنك طم�وح جدا 
ولك معاير عالية ج�دا. قد يعتقد الناس 
ان التواصل معك صعب ولكن بالنسبة لك 
ليس من الس�هل ان تكون م�ا تريد. انت 
تعمل بج�د ولكنك ال تن�درج تحت صفة 
االنانية. وانت تعمل النك تريد ان تحس�ن 
العالم. لديك ق�درة كبرة عىل حب الناس 
حتى وان تسببوا لك باالذى. قلة قليلة من 

الناس تقددر ما تفعله و ما تستحقه. 
2. انت مرح وشخص امن كما انك تتحمل 
املس�ؤولية بشكل كبر و تح�ب االعتناء 
باالخرين وتحب االخاص يف العمل و قبل 
العديد من املسؤوليات املتعلقة بالعمل و 
لديك احس�اس جيد باملس�ؤولية والناس 
يثقون بك بس�هولة و انت مرشق وبارع 
و تفكر برسعة ولدديك دائما قصة مثرة 

لاهتمام لرتويها.
3. أن�ت ش�خصية ذكية تراع�ي مشاعر 
اآلخري�ن كم�ا أن�ك مفك�ر كب�ر وتعترب 

أفكارك واعتقاداتك أه�م يشء يف حياتك. 
تحب دائًما أن تفك�ر يف نظرياتك وتتأمل 
أفكارك وحدك لذلك تعد إنطوائي وال تحب 
الجلوس إال مع من هم يشبهوك وتقي 
الكث�ر م�ن الوق�ت يف التفك�ر يف املثالية 
واألخاقي�ات بحيث تح�اول أن تقوم بما 
ه�و صحيح حت�ى وإن ك�ان املجتمع ال 

يتفق معك يف ذلك
4. أنت شخص مميز حيث لن تجد الكثر 

من أمثالك ولك ش�خصية فلسفية ولكنك 
أحياًن�ا تلج�أ إىل بع�ض الط�رق امللتوية 
لتحقي�ق م�ا تريد وع�ادة ما يت�م فهمك 
بالشكل الخاطئ وهذا ما يجرحك ويسبب 
ل�ك املشك�ل دائًما. تمل�ك ق�درة إبداعية 
ال ب�أس بها ولكنه�ا بحاج�ة إىل التطور 
واملميز يف شخصيتك أنك تستطيع أن ترى 
الجانب املضئ والجانب املظلم من الحياة 
وتتعامل مع كل منهما عىل حدى كما أنك 

حساس وعاطفي جًدا
دائًم�ا واث�ق م�ن نفس�ك ويف تغ�ر   .5
مستمر. تعّد ش�خصية مستقلة والحياة 
ه�ي أك�رب مرش�د تس�تعن ب�ه يف وضع 
أساسياتك. واجميل فيك أنك دائًما تتمتع 
بالقوة التي تس�تخدمها يف صعود نفسك 
وصع�ود الن�اس م�ن حولك. تس�مح لك 
قوت�ك وطموح�ك بتحديد رؤي�ة واضحة 
ملستقبلك وال تخاف أبًدا من تتبع أحامك. 
ال�يشء الوحي�د ال�ذي تطلبه م�ن الناس 
ه�و األمانة ولدي�ك من الشجاع�ة لتقبل 

الحقيقة كما هي.
6. أن�ت طي�ب وحس�اس وتتعام�ل م�ع 
جمي�ع الناس بشك�ل جيد. لدي�ك العديد 
م�ن األصدق�اء والذين دائًما م�ا يلجئون 
إليك لتس�اعدهم وأنت تح�ب ذلك. تتمتع 
بشك�ل ملف�ت بالهال�ة الدافئ�ة الرباقة 
التي تحيط�ك والتي تمنح�ك حب الناس 
م�ن حولك قب�ل حتى أن يتعامل�وا معك. 
تتس�اءل كل يوم ما الذي يجب أن تفعله 
لك�ي تط�ور من نفس�ك. تح�ب دائًما أن 
تك�ون موقع إهتمام وتف�رد ممن حولك 
واملفاج�أة أنك تحت�اج إىل الحب أكثر من 
أي ش�خص آخر يف العالم حت�ى أنك عىل 

استعداد أن تحب ما يحبك

7. أنت شخصية سعيدة وهادئة حساس 
جًدا ومفهوم بالنسبة للناس. واملميز فيك 
أنك مس�تمع جيد كما أنك تؤمن بأن لكل 
إنسان رحلة يف الحياة تستحق أن تعرف. 
أنت ش�خص منفتح عىل األصدقاء الجدد 
واألحداث كما أنك مق�اوم للقلق وضغط 
الحي�اة اليوم�ي. مدير ممت�از للوقت وال 

تفقد رؤيتك للمستقبل أبًدا
8. أنت شخصية ساحرة وحيوية كما أنك 
مرح تحب أن ت�رى الناس يضحكون من 
حولك وتحب دائًما أن تتعايف يف إنسجام 
مع الك�ون وال تقول ال أب�ًدا ألي مغامرة 
ولكن غالًبا ما تص�دم يف الناس. تحب أن 
تكون صادق مع نفس�ك كما أنك فضويل 

بشكل كبر
9. أن�ت متفائ�ل ومحظ�وظ وتؤمن بأن 
الحياة هبة من الله تحاول أن تستغلها يف 
تحقيق أهدافك ووضع حياتك يف مسارها 
الصحيح الذي يج�ب أن تكون فيه. لديك 
إستعداد كامل لكي تقف مع أصدقائك يف 
الرساء والرضاء كما أن لديك نهج صحي 
يف الحي�اة حي�ث دائًما تح�اول النظر إىل 
نص�ف الكوب املمتلئ كم�ا أنك تغفر لكل 
الناس حي�ث أنك ت�رى أن الحياة قصرة 

لكي تضيعها عىل الخاف مع أحدهم.

اختبارات شخصية

قصة وعربة

اختبار للشخصية: اخرت شجرة وأعرف ماذا تقول عن شخصيتك 

الناس جزر أو بيض أو بّن.. فمن أنت؟

كلمات متقاطعة

الكلمات األفقية 
1 -أدي�ب و لغ�وي عام�ة //

رسير الطفل.
2 -أح�د رم�وز الشيوعية //

ساهم يف توحيد األملانيتن.
-3إرتفع//ملمة تدمر.

-راهب//حجة//اس�م   4
موصول.

5 -مىس// للتعريف//قادم.
6 - متجر//صغر االس�د// 

إزدهار.
7 - جبل من النار//يف العود.

عليه�م  األنبي�اء  -م�ن   8
السام//// عظام الرأس.

ع�زف//  إفرض//آل�ة   -  9
قادم.

الكلمات العمودية
العبقريات//س�ورة  -صاح�ب   1

قرآنية .
2 - نجل)م(//وض�ع اإلن�اء ع�ىل 

فمه.
3 - من الفواحش//علم مؤنث.

4 -علم مؤنث //عاصمة آسيوية.
5 - الحي�وان الوحيد ال�ذي ال يغار 

عىل أنثاه// أبو البرشية.
6 - متشابهان//أعلن.

7 - مرتفع أريض//أحد الثقلن.
8 - يشتم//أحد الوالدين.

9 -رغبات//ابن)م(.
10 - رضوري للحياة// سبات.

11 - قط// رعاية)م(.
12 - حاكم ظالم
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كش�فت اإلعالمي�ة الكويتي�ة ونجمة 
السوشيال ميديا املثرية للجدل، حليمة 
أن  كادت  أنه�ا  عام�ا(،   39( بولن�د، 
تموت يف إحدى العي�ادات الخاصة إثر 
خضوعه�ا لجرع�ة تخدير زائ�دة عن 

املطلوب.
وكتبت بولند عىل حسابها عرب تطبيق 
)سناب ش�ات(، “الحمد لله أنا للحني 
ش�فت  “الي�وم  مضيف�ًة،  عايش�ة” 
املوت بعيني قس�م بالل�ه النه الظاهر 
انه جرع�ة التخدير كان�ت زايدة عليه 
وحس�يت ان روحي قاع�د تطلع ورب 
الكعب�ة قم�ت اتش�هد، وأق�رأ ق�رآن 
وركبويل أكس�جني، والحم�د لله قمت 
بالس�المة، وبص�ي 100 ركعة ش�كر 

الحني”.

لجمي�ع  نصيح�ة  بولن�د  ووجه�ت 
متابعيه�ا عرب )س�ناب ش�ات( بأخذ 
يف  التخدي�ر  م�ن  والح�ذر  الحيط�ة 
العي�ادات الخاص�ة وقال�ت: “دي�روا 
بالكم من البن�ج والتخدير يف العيادات 
والله نصيحة من تجربة حبيت أفيدكم 
من تجربتي عشان تخلون بالكم والله 

الحافظ يا رب”.
وكان�ت حس�ابات حليم�ة بولن�د قد 
أثارت الش�كوك، ووجهت إليها أصابع 
اتهام يف بالدها بقضية غس�يل األموال 
الت�ي عصف�ت يف نج�وم السوش�يال 
ميديا، الت�ي بدورها علقت أن الكويت 
دولة مؤسس�ات وهي تقف مع الدولة 
ملحاسبة كل من تثبت ادانته بالقضية 
ع�رب  “الش�نيعة”،  وصفته�ا  الت�ي 

حسابها عىل )سناب شات(.

طرحت الفّنانة، بانه، أغنيتها املُنفردة 
الجديدة بعنوان “شو الحّل” من إنتاج 
 ،Universal Music MENA رشك�ة 
تمهي�داً إلط�الق ألب�وم يجم�ع كامل 
أعماله�ا الغنائّي�ة الس�ابقة واملُتوّقع 

صدوره يف شهر ديسمرب.
“ش�و الح�ّل” هي األغنية الرئيس�ة يف 
األلب�وم، وه�ي مزي�ج موس�يقّي من 
اإليقاع الرشق�ّي والالتينّي  من كلمات 

بي�ار حاي�ك وألح�ان يحي�ى الحس�ن 
وتوزيع ُعمر صّباغ.

تعال�ج أغنية “ش�و الح�ّل” املوضوع 
الرئيس واملُشرتك يف العالقات العاطفّية 
عاّمًة، أّي الزواج واالرتباط والرصاعات 
الت�ي ُيواجهها الثنائ�ّي، ليس فقط يف 
عاملنا العربّي بل حول العالم وتطرحها 

بقالب كوميدّي طريف.
ُصّورت أغنية “ش�و الحّل” يف البحرين 

aAnim �وع�ن ُبع�د عىل طريق�ة ال�
tion فيدي�و، تحت إدارة املُخرج محّمد 
بس�اط الذي قّدم لبانه نموذجاً جديداً 
م�ن حيث الطرح لم يس�بق أن قّدمته 
يف أعمالها السابقة، أضف إىل اللبنانّية 
لي�ىل رشف الدي�ن الت�ي نّف�ذت قّصة 
الكلي�ب من خ�الل الرس�وم الخاّصة 
بالشخصّيات وجعلتها تبدو حقيقّية.

وع�ن ه�ذا العم�ل قال�ت بان�ه: “أن�ا 

فخورة ج�داً أّن هذه األغنية س�تكون 
عنوان ألبومي املُقبل الذي س�يتضّمن 
الس�ابقة”.  الفنّي�ة  إصدارات�ي  كّل 
انع�كاس  الح�ّل  وتابعت:”ش�و 
لطموحاتي املوسيقّية وأهدايف الفنّية، 
تعامل�ت م�ن خاللها م�رّة جديدة مع 
فريق عمل رائع نس�عى معاً إىل تقديم 
موس�يقى جديدة وفري�دة لها تأثري يف 

املشهد املوسيقّي العربّي”. 

األخيـرة
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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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الزوراء/ حسني فالح:

الصحفيني  لنقابة  العام  املركز  احتضن 

العراقيني يف بغداد، امس السبت، املؤتمر 

االنتخابي لنقابة الصحفيني فرع بابل، 

حيث  بالديمقراطية،  اتسمت  بأجواء 

واربعة  للفرع،  رئيسا  الربيعي  عي  فاز 

أكد  االدارية، وفيما  للهيئة  اعضاء جدد 

نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس اتحاد 

ان   « الالمي  مؤيد  العرب،  الصحفيني 

الصحافة العراقية لم تتلوث بسياسات 

فرع  رئيس  اشار   ، وخاطئة«  خبيثة 

لديه  ان  اىل  الربيعي،  املنتخب، عي  بابل 

خططا جديدة لالرتقاء باملستوى املهني 

لخدمة صحفيي محافظة بابل.

وقال نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد 

الذي حرضته  املؤتمر  افتتاح  الالمي، يف 

»الزوراء«: نعقد اليوم املؤتمر االنتخابي 

لفرع نقابة الصحفيني يف بابل يف املركز 

يف  العراقيني  الصحفيني  لنقابة  العام 

من  يعد  بابل  فرع  ان  مبينا:  بغداد. 

الفروع املتميزة التي لم تسجل بحقهم 

النقابة  دفع  ما  سلبية،  نقطة  أية 

فيها  تجرى  محافظة  اول  الختياره 

االنتخابات.

االنتخابية  الدورة  ان  الالمي:  واضاف 

للفرع ستكون لسنتني قابلتني للتجديد 

انه  مبينا:  النقابة.  مجلس  من  بقرار 

عمل  كان  إذا  القادمتني  السنتني  خالل 

ان  للنقابة  يمكن  ورائعا  جيدا  الفرع 

او  اخرى  سنة  االدارية  للهيئة  تجدد 

من  هي  النقابة  فروع  قضية  الن  اكثر 

صالحية املركز العام.

يأتي  املؤتمر  هذا  ان  اىل:  الالمي  واشار 

ونوعية  العمل  وحيوية  الروح  إلعادة 

الجهد التي ستبذل يف الفرتة املستقبلية 

لكونها فرتة لن تكون بالهينة ملا يواجهه 

ان  مؤكدا:  كثرية.  مشاكل  من  البلد 

العراقية لغاية اآلن لم تتلوث  الصحافة 

كما تلوثت بعض السياسات الخاطئة.

وتابع نقيب الصحفيني: اننا منذ البداية 

قطعنا عىل انفسنا بأن ندافع عن قضية 

البلد خارج العراق يف كل الظروف. مبينا: 

الصحفية منذ 2003 ولغاية  ان االرسة 

بالبلد وال بسمعته سواء  لم تفرط  اآلن 

يف الداخل او الخارج.

العراقية  الصحافة  ان  الالمي:  واوضح 

قدمت تضحيات بأكثر من 475 شهيدا 

من الصحفيني، وهذا العدد ليس بالقليل 

بل يفوق الذين سقطوا يف حربي فيتنام 

بعدها،  التي  والحروب  الثانية  والعاملية 

الجرحى واملصابني  كما ان هناك مئات 

واملهجرين من الصحفيني.

وتابع الالمي: قد تكون نقابة الصحفيني 

واالرسة الصحفية اكثر الجهات تنظيما 

لفرع  املؤتمر  عقدنا  عندما  ووحدة 

الكبري  العدد  هذا  وجاء  بغداد،  يف  بابل 

انها  عىل  يدل  وهذا  الصحفيني،  من 

عملية منظمة ورسالة للكل بأن االرسة 

الصحفية العراقية ارسة واحدة متكاملة 

ملستقبل  جيد  بشكل  وقارئة  النضوج 

البلد ومستقبل العمل الصحفي.

اكثر  تعد  »النقابة  ان  الالمي  وأكد 

واحدة  ارسة  وهي  تنظيما  املؤسسات 

كورونا  جائحة  ولوال  للبلد،  داعمة 

لشهدنا تجمع جميع الصحفيني يف مقر 

النقابة«.

واشار اىل: ان النقابة تمكنت من تشييد 

بفرتة  طوابق  اربعة  من  حديثة  بناية 

وهي  معدودات،  اشهر  خالل  قياسية 

حرجة  فرتة  يف  بقليل  اكثر  او  اشهر   9

للطرق  قطعا  خاللها  تشهد  كانت 

وجائحة  التظاهرات  بسبب  والجسور 

عىل  وتصميمنا  ارصارنا  ان  إال  كورونا، 

بعض  سوى  تكتمل  جعلها  اكمالها 

االمور الفنية كالديكور واالثاث. مؤكدا: 

ان اليوم ندشن ألول مرة هذه البناية يف 

احدى قاعاتها الكبرية.

اربعة  من  مكونة  البناية  ان  وبني: 

بغداد  يف  االجمل  تكون  وقد  طوابق، 

عىل  وتحتوي  جدا،  جميلة  وواجهتها 

انشاؤها  تم  عماني  مرمر  ارضية 

تربيد  واجهزة  تركية،  رشكة  قبل  من 

مركزية وانارة حديثة وانظمة صوتيات 

والرتجمة  جدا،  حديثة  والكرتونيات 

مؤكدا:  اخر.  شيئا  ستكون  الفورية 

الديكور،  اكمال  بصدد  اآلن  البناية  ان 

يف  املقبلة  النقابة  اجتماعات  وستكون 

قاعاتها الكبرية واملكيفة.

وجرت العملية االنتخابية يف قاعة نقابة 

بحضور  بغداد  يف  العراقيني  الصحفيني 

الزميل  وفاز  الصحفيني،  من  واسع 

بابل  فرع  رئيس  بمنصب  الربيعي  عي 

اصل  من  صوتا   43 عىل  حصوله  بعد 

االربعة  االعضاء  فاز  فيما  صوتا،   48

عىل  حصولها  بعد  حمادي  ازهار  وهم: 

 23 ب�  عون  عبد  ويوسف  صوتا   24

صوتا   20 ب�  العزاوي  ومعن  صوتا، 

وحيدر ابراهيم عي ب� 16 صوتا، بينما 

عضو  بمقعد  االسدي  اكرم  حيدر  فاز 

اول بحصوله عىل 14 صوتا،  احتياطي 

بينما االحتياطي الثاني تساوى فيه كل 

من حنان حسن وعباس ناجي وحسنني 

حسني بعد حصولهم عىل 13 صوتا.

وقرر نقيب الصحفيني العراقيني اجراء 

قرعة الختيار العضو االحتياطي الثاني، 

ليصبح  ناجي  عباس  بالقرعة  وفاز 

العضو االحتياطي الثاني.

نقابة  فرع  رئيس  ذكر  جهته،  من 

عي  بابل،  يف  العراقيني  الصحفيني 

انه  ل�«الزوراء«:  حديث  يف  الربيعي، 

بأجواء  االنتخابي  املؤتمر  انعقاد  تم 

والتنظيم  الروعة  يف  وغاية  ديمقراطية 

اعضاء  ان جميع  اىل:  الفتا  واالنضباط. 

الصحفيني  النقابة، وعىل رأسهم نقيب 

دعائم  إلرساء  يسعون  الالمي،  مؤيد 

الديمقراطية من خالل اجراء انتخابات 

وبداية  العراق  عموم  يف  النقابة  لفروع 

من محافظة بابل.

الجديدة  الفرع  رئاسة  ان  واضاف: 

لالرتقاء  جديدة  خطط  لها  ستكون 

للزمالء  وخدمة  املهني  العمل  بمستوى 

لديها  كما  املحافظة،  يف  الصحفيني 

انفتاح عىل االخر.

بينها  من  كثرية،  مشاريع  لدينا  وتابع: 

صحافة  وتأسيس  الشباب  استقطاب 

ومتابعة  مستقلة  مهنية  ديمقراطية 

وهناك  للزمالء،  الصحفي  العمل 

الصحفيني  كإدخال  كثرية  نشاطات 

الجدد يف دورات وغريها.

الصحفيني  نقابة  بدور  الربيعي  واشاد 

إلجراء  املثايل  التنظيم  عىل  العراقيني 

العام  املركز  يف  بابل  لرع  انتخابات 

للنقابة يف قلب العاصمة بغداد.

حتت شعار »بتضحيات شهدائنا وعطاء صحفيينا«

الالمي: الدورة االنتخابية للفرع ستكون لسنتني قابلتني للتجديد بقرار من جملس النقابة
رئيس فرع بابل لـ        : لدينا مشاريع وخطط لالرتقاء باملستوى املهين لصحفيي احملافظة

جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولندبغداد تحتضن الملتقى السينمائي النسوي األول

“بانه” تطرح “شو الحّل”.. وتستعد إلطالق ألبومها األول

غادة عادل بطلة فيلم 
“أهل الكهف” من إخراج 

عمرو عرفة

بغداد/ الزوراء:
تحتضن بغداد امللتقى السينمائي النسوي 
االول الذي تنظمه نقابة الفنانني العراقيني 

يومي 24� 25 ترشين الثاني الحايل.
وقالت مديرة امللتقى، ش�مس التميم،ي يف 
ترصيح صحف�ي: إن “امللتقي يهتم بأفالم 
املخرجات العراقيات يف الس�ينما العراقية، 

إذ س�يقام يف صاالت العرض بم�ول بغداد 
يف منطقة الحارثية، وس�تكون االفتتاحية 
بالساعة الخامسة عرص يوم 24 ويستمر 

ليوم 25”.
واضافت ان “امللتقى سيتضمن الكثري من 
الفعاليات والنش�اطات الخاصة بالسينما 
العراقي�ة م�ع عرض لع�دد م�ن االفالم”، 

متوقعة ان “يش�هد حضورا الفتا لالهتمام 
الكبري بالسينما العراقية”.

واش�ارت التميم�ي اىل ان “املتلقي يس�عى 
لتوحي�د الطاقات النس�وية يف مجال الفن 
مع رفد السينما العراقية بالرؤى والخطط 

واالفكار الجديدة”.

انضمت النجمة غادة عادل لفيلم “أهل الكهف”، الذي 

يكتبه املؤلف أيمن بهج�ت قمر، ويتوىل إخراجه عمرو 

عرف�ة، ويبدأ تصوي�ره الفرتة املقبلة بع�د االنتهاء من 

تعاق�دات باقي النجوم املش�اركني يف الفيل�م، وينتمي 

العمل لنوعية األعمال التاريخية وبه أكشن وتشويق.

م�ن ناحية أخ�رى، تنتظ�ر غادة ع�رض فيل�م “قمر 

14” من إخ�راج هادي الباج�وري، ويتضمن الفيلم 5 

حكايات مختلفة، وتض�م كل حكاية أبطاال مختلفني، 

حي�ث تعد حكاية الرشنوبي هي األوىل، ويش�ارك فيها 

الفنانون غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، 

محمد مهران.

  

تغريدات

فالح المشعل

مادلين مطر

ــاح  الصب ــيدة  وس ــام  ع كل  ــروز  ف
ــاس  ــب واالحس ــو احل ــا حن ووجهتن

واألمل والفرح..بالف خر 
ــنة وانِت جنمة  ــاد عليكي وكل س  ينع

مضّواية كل لبنان

ــت بعيدة سوف  ــنوات ليس  بعد س
تصبح االخالق والنزاهة والصدق 
موروثات  من  االجتماعي  والسالم 

جمتمعاتنا العربية !؟


