الرافدين يوجه باستمرار فتح رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
احلسابات للمواطنني إليداع أمواهلم
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
وجه مرصف الرافدين ،امس السبت ،فروعه كافة
يف بغداد واملحافظات باالستمرار باستقبال الزبائن
الراغبني بفتح الحسابات بأنواعها.وأوضح املكتب
االعامي للمرصف يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن “العديد من املواطنني لديهم الرغبة الكبرية يف فتح
الحسابات لغرض ايداع أموالهم يف املرصف والحصول
عىل الفوائد”.ودعا املرصف موظفيه اىل “رضورة
تقديم التسهيات الازمة للذين يرومون ايداع أموالهم
يف الجهاز املرصيف ،واالستفادة من الخدمات التي
يقدمها املرصف عن طريق تلك اإليداعات”.

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

الكهرباء تكشف لـ

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

ه�ذه الطاقة املنتج�ة ادى اىل تراجع
س�اعات تجهيز املواطن�ني بالطاقة
الكهربائية.ودع�ا العبادي املواطنني
اىل مراعاة ترش�يد االس�تهاك لحني
ت�دارك الوض�ع ،واع�ادة اس�تقرار
وض�ع املنظومة الكهربائي�ة للعمل
بالش�كل الازم.م�ن جهت�ه ،ش�كا

أسباب تراجع ساعات التجهيز وتدعو املواطنني إىل ترشيد االستهالك
املواطن ،محمد جاس�م ،من منطقة
العبي�دي ببغداد ،االنقطاع املس�تمر
للطاق�ة الكهربائية ع�ىل الرغم من
اعت�دال الطق�س ،مؤكدا :ان�ه عادة
يف مث�ل هك�ذا اش�هر م�ن كل ع�ام
تتحس�ن الطاق�ة الكهربائي�ة إال ان
ه�ذا الع�ام ح�دث العكس.وذكر يف

حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان منطقت�ه
تش�هد انقطاع�ات مس�تمرة للتيار
الكهربائ�ي خ�ال االي�ام املاضي�ة.
داعي�ا الحكوم�ة ووزارة الكهرب�اء
اىل وضع الحلول الرسيعة لتحس�ني
الطاق�ة الكهربائية.واش�ار اىل :ان
الطاقة الكهربائية تعد من الخدمات

جانب من االمطار اليت هطلت امس يف العراق

االساسية التي ينبغي عىل الحكومة
تقديمه�ا مهما كلف االم�ر.اىل ذلك،
انتق�د املواط�ن ،عب�اس رائ�د ،م�ن
منطق�ة الحري�ة ببغداد ،السياس�ة
التي تنتهجها الحكوم�ات املتعاقبة
يف ادارة مل�ف الطاق�ة الكهربائي�ة،
الفتا اىل :ان مليارات الدوالرات ترصد
يف املوازن�ات لقط�اع الطاق�ة وم�ا
زال�ت الكهرب�اء يف الع�راق تحتظر.
وق�ال ل�”ال�زوراء” :ان منطق�ة
الحرية ش�هدت خال االيام املاضية
انقطاعا ل�  5س�اعات مقابل ساعة
واحدة تش�غيل ،أي بمع�دل يوميا 4
ساعات تجهيز او اكثر بقليل .داعيا
اىل وض�ع الحل�ول املناس�بة ألزم�ة
الكهرباء.واض�اف :انه كان يفرتض
من وزارة الكهرباء التهيؤ للمواس�م
الت�ي يزداد فيها االس�تهاك للطاقة
كموسم الش�تاء والصيف من خال
صيان�ة املحط�ات وتأم�ني الوق�ود
ال�ازم ،إال ان م�ا يحص�ل العك�س،
مما يؤثر سلبا عىل ساعات التجهيز
للمواطن.واش�ار اىل :ان اصح�اب
املولدات االهلية رفعوا س�عر االمبري
بس�بب تراج�ع س�اعات التجهي�ز
للكهرباء الوطنية.وتشهد العاصمة
بغداد وعدد من املحافظات انقطاعا
مس�تمرا للطاق�ة الكهربائية خال
االي�ام املاضي�ة ،م�ع بداية موس�م
الشتاء.

أوبك  +تدعو إىل إجراء حمادثات يف اللحظة األخرية وسط شكاوى العراق
بغداد يوقع اخلسارة االوىل باملتصدر اجلوية والزوراء جيتاز احلدود بصعوبة
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خالل استقباله وفد اهليئة السياسية للتيار الصدري

صاحل يؤكد أهمية حفظ أمن وسالمة
املواطنني وتعزيز مرجعية الدولة
رّ
مع��ة عن إراداتهم
االنتخابي�ة لتكون
الحقيقي�ة يف اختي�ار ممثليهم.وتابع:
كما ت�م التأكيد ع�ىل أهمية حفظ أمن
وس�امة املواطن�ني ،وتعزي�ز مرجعية
الدولة ،ودعم األجهزة األمنية ،وتطبيق
القان�ون وحماي�ة الس�لم واألم�ن
املجتمعي�ني ،وتلبية حاجات املواطنني.
واشار اىل :ان اللقاء بحث أيضا ،األوضاع
االقتصادي�ة يف البل�د ،وم�ا تتطلبه من
جهود وإج�راءات تكفل دعم االقتصاد
الوطن�ي ومكافح�ة الفس�اد وتنوي�ع
م�وارد الدولة من أج�ل مواجهة األزمة
االقتصادي�ة الت�ي أحدثته�ا تداعي�ات
وباء كورونا وانخفاض أس�عار النفط
العاملية.

املرور تعلن توزيع اللوحات املرورية
يف بغداد واحملافظات
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية امل�رور ،توزيع اللوحات
املروري�ة لجميع مجمعات التس�جيل
ً
يف بغ�داد واملحافظ�ات،
مش�رية إىل أن
دوائره�ا س�تعمل بنظ�ام الوجب�ات
الصباحي�ة واملس�ائية يف مجمع�ات
التس�جيل من أج�ل إكم�ال املعامات
املرتاكمة.وق�ال مدي�ر امل�رور الل�واء
الحقوقي طارق إس�ماعيل حس�ني يف

بي�ان تلق�ت “ ال�زوراء” نس�خة منه،
إن�ه ت�م “توزي�ع اللوح�ات املروري�ة
لجمي�ع مجمع�ات التس�جيل يف بغداد
واملحافظ�ات ،وس�تطبع وتوزع خال
اليوم�ني املقبلني”.وأض�اف “س�نعمل
بنظام الش�فتات (صباحي ،مس�ائي)
يف مجمعات التس�جيل من أجل إكمال
املعام�ات املرتاكم�ة وتقدي�م خدم�ة
أفضل للمراجع”.

اجليش اإلثيوبي يعلن دخول عاصمة
تيغراي
اثيوبيا /متابعة الزوراء:
بعد انقضاء املهل�ة ،أعلن رئيس الوزراء
اإلثيوب�ي أب�ي أحم�د امس الس�بت أن
الجي�ش دخ�ل عاصمة تيغ�راي يف إطار
رّ
يش�نه عىل ق�ادة اإلقليم
الهج�وم الذي
املتمررّدي�ن ،وف�ق التلفزيون الرس�مي.
ونقل�ت هيئة الب�ث اإلثيوبية ع�ن أبيي
رّ
“تمكنا من دخول مدينة مقيل من
قوله
دون أن يتم استهداف املدنيني األبرياء”.
وكان�ت أديس أبابا أعلنت أنها س�تدخل
عاصم�ة إقليم تيغراي ،فيم�ا أكد زعيم
القوات املتمردة يف اإلقليم امس الس�بت،
أن ق�وات الحكوم�ة اإلثيوبي�ة ب�دأت
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مع بداية موسم الشتاء ..مواطنون يشكون االنقطاع املستمر للطاقة
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بغداد /الزوراء:
اك�د رئيس الجمهوري�ة ،برهم صالح،
أهمي�ة حف�ظ أمن وس�امة املواطنني
وتعزي�ز مرجعي�ة الدولة.وذك�ر بي�ان
لرئاس�ة الجمهورية تلقته “الزوراء”:
ان رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م صالح،
اس�تقبل يف قرص الس�ام ببغ�داد ،وفد
الهيئ�ة السياس�ية للتي�ار الص�دري
برئاس�ة نصار الربيعي ،وجرى ،خال
اللقاء ،بحث آخر املستجدات السياسية
واألمني�ة واالقتصادي�ة يف الب�اد ،وتم
التأكيد عىل أهمي�ة االنتخابات النيابية
املقبلة ،ورضورة تحقق معايري النزاهة
والش�فافية ومن�ع التزوي�ر والتاعب،
وإع�ادة ثق�ة الناخب�ني بالعملي�ة

واشنطن /متابعة الزوراء:
أبلغ الرئيس االمريكي ،دونالد ترامب ،مستشاريه بأنه مستعد إلصدار أوامر
«برد مدمر» إذا ُقتل أي أمريكي  ،بحسب ما افادته صحيفة واشنطن بوست.
وقالت الصحيفة ان الحكومة العراقية اصبحت يف حالة تأهب مع دخول رئاسة
ً
خوفا من اندالع مواجهة يف اللحظة األخرية بني الواليات
ترامب أسابيعها األخرية،
املتحدة وإيران عىل األرايض العراقية.ووفقا للصحيفة ،فإن رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،يتعرض لضغوط من املسؤولني األمريكيني لتصعيد حملة
حكومته عىل املسلحني.ومع تصاعد التوترات ،هناك مخاوف هنا من أن األعمال
االستفزازية من قبل أي من الجانبني يمكن أن تؤدي إىل رصاع غري مقصود ،بحسب
الصحيفة.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الزوراء /حسني فالح:
ش�كا عدد من املواطن�ني يف مناطق
مختلف�ة م�ن العاصم�ة بغ�داد
االنقط�اع املس�تمر للطاق�ة م�ع
بداية موسم الش�تاء ،وفيما ناشدوا
الحكوم�ة رضورة وض�ع الحل�ول
لتوف�ري الطاق�ة ،كش�فت وزارة
الكهرباء عن اسباب تراجع ساعات
التجهيز للطاقة ،داعية املواطنني اىل
ترشيد االستهاك.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،احمد
العبادي ،يف حدي�ث ل�”الزوراء” :ان
منظوم�ة الش�بكة الوطني�ة فقدت
خ�ال االي�ام املاضي�ة  3565ميغ�ا
واط م�ن طاقتها االنتاجية بس�بب
انخف�اض ضغ�ط الغ�از املجه�ز
للمحط�ات التوليدية.واض�اف :ان
انخف�اض ضغ�ط الغ�از اث�ر ع�ىل
الطاقة االنتاجية يف مناطق الوس�ط
والجن�وب ،واج�زاء م�ن املنطق�ة
الش�مالية .مبين�ا :ان ضغ�ط الغاز
انخفض اىل  10ماي�ني مرت مكعب،
مما اثر س�لبا عىل س�اعات التجهيز
ملناط�ق بغ�داد والف�رات االوس�ط.
واوضح :ان ذلك أدى اىل تحديد احمال
املحطات التوليدية (بسماية ،الصدر،
الق�دس ،كرباء ،الحيدري�ة ،النجف
الغازي�ة ،املنصوري�ة ،ش�ط العرب،
الحلة ،الديوانية ،النجيبية ،واس�ط،
وجن�وب بغ�داد) .مبين�ا :ان فقدان
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صفحة

ترامب يستعد «لردٍ مدمر» يف حال مقتل
أي أمريكي بالعراق

هجومها للسيطرة عىل “مقيل” (عاصمة
اإلقلي�م) .وق�ال دبرصي�ون ج�مكئيل
زعي�م الجبهة الش�عبية لتحرير تيغراي
يف رسالة نصية لوكالة رويرتز ،إن مقيل
تح�ت “قصف عنيف”.كم�ا اتهم جيش
إريرتيا املجاورة باإلغ�ارة عىل مخيمات
الاجئني يف تيغراي للقبض عىل الاجئني
الذين فروا من إريرتيا.يذكر أن الحكومة
كانت أعط�ت الجبهة الش�عبية لتحرير
تيغ�راي مهل�ة  72س�اعة ي�وم األح�د
املايض إللقاء الساح أو مواجهة هجوم
ع�ىل مقيل التي يبلغ عدد س�كانها 500
ألف نسمة.

واسط ..ارتفاع قتلى املتظاهرين والسلطات
األمنية تفرض حظرا للتجوال
واسط /متابعة الزوراء:
أفاد مص�در أمني بارتفاع ع�دد القتىل يف
صف�وف املتظاهرين امس الس�بت خال
املواجه�ات مع ق�وات مكافحة الش�غب
يف محافظ�ة واس�ط ،يف وقت فرضت فيه
الس�لطات األمنية حظر التجوال الحتواء
أعمال العن�ف املتفاقمة.وق�ال املصدر يف
ترصي�ح صحف�ي :إن ثاث�ة متظاهرين
قتل�وا حت�ى اآلن يف مدينة الك�وت مركز
محافظ�ة واس�ط ،أحدهم ت�ويف بإرضام
النار بنفس�ه ،وثاني قتل بعدما دهس�ته

س�يارة لق�وات مكافحة الش�غب ،وقتل
ثال�ث بقنبل�ة مس�يلة للدموع.وأض�اف
املص�در أن الس�لطات األمني�ة فرض�ت
حظر التجوال الشامل يف أرجاء املحافظة
إلش�عار آخر غري مس�مى للس�يطرة عىل
أعم�ال العن�ف واملواجهات.وتحول�ت
شوارع مدينة الكوت إىل ساحة مواجهات
بني املتظاهرين وقوات مكافحة الش�غب
بعد اقتحام األخرية فجر الس�بت س�احة
االعتص�ام باملدينة وقيامه�ا برفع خيام
املعتصمني.

أنقرة /متابعة الزوراء:
أعلن�ت ق�وات األم�ن الرتكي�ة ،ام�س
السبت ،أنها أوقفت  ٢٢شخصا يحملون
الجنس�ية العراقي�ة ،يف والي�ة يوزغ�ات
وس�ط الباد ،يش�تيه بانتمائهم لتنظيم
«داع�ش» اإلرهابي.وأف�ادت وكالة أنباء
«األناض�ول» إىل أن العملي�ة نفذتها فرق
مكافحة اإلره�اب التابعة ملديرية األمن،
بالتنس�يق مع اإلدعاء الع�ام بالوالية ،يف

إط�ار الجه�ود الرامية إلحباط أنش�طة
وتح�ركات تنظي�م «داعش».ولفت�ت
الوكال�ة إىل أن�ه وإث�ر حمل�ة مداهمات
ألماكن املطلوبني يف مركز الوالية وقضاء
«س�ورغون» التابع له�ا ،أوقفت الفرق
 ٢٢ش�خصا يحملون الجنسية العراقية،
يش�تبه بانتمائه�م لتنظي�م «داع�ش».
وتتواص�ل اإلجراءات بح�ق املوقوفني يف
مديرية األمن الرتكية.

األمن الرتكي يوقف  22عراقيا
يشتبه بانتمائهم لـ “داعش”

جلنة التعديالت الدستورية تنهي أعماهلا واملادة  140تتصدر اخلالفات بانتظار التوافق السياسي

الزوراء /يوسف سلم�ان:
اعلنت اللجنة النيابية الخاص�ة املكلفة
بالتعديات الدس�تورية انته�اء عملها
لجميع التعديات الدستورية مع وجود
نقاط خافية بحاجة اىل توافق سيايس،

وذل�ك بعد ان فش�لت ،بعقد اجتماعها
النهائي الخاص بمناقش�ة املادة ،140
االس�بوع املايض ،بس�بب عدم حضور
ممثيل املكون�ات وبعض اعضائه�ا من
ممثيل الكتل السياسية االخرى ،ما حال

دون تحق�ق النص�اب القانون�ي لعقد
االجتم�اع .وقال عضو اللجن�ة ،النائب
يون�ادم كنا ،ل��» ال�زوراء» :ان « املواد
الدس�تورية انته�ت وبعضه�ا تضمنت
وجه�ات نظ�ر مختلف�ة ،منه�ا تتعلق

بريطانيا تعني ناظم الزهاوي من أصل
عراقي وزيرا لتوزيع لقاح كورونا
لندن /متابعة الزوراء:
ع�ني بوري�س جونس�ون ،رئي�س وزراء
بريطانيا ،امس الس�بت ،ناظم الزهاوي وهو
من أص�ل عراقي ،وزيرا مس�ؤوال عن توزيع
لقاح “كوفيد ،”-19يف إشارة إىل أن الحكومة
تس�تعد ل�نام�ج تطعي�م شامل.ويش�غل
الزهاوي ،وهو من أصل عراقي ،منصب وزير

الدولة لألعمال.وس�ريفع الزه�اوي تقاريره
إىل وزي�ر الصح�ة ،مات هانك�وك ،يف منصبه
الجدي�د ،م�ع تركي�زه األس�ايس ع�ىل توزيع
اللقاح ع�ىل الرغم من أنه س�يحتفظ ببعض
مس�ؤوليات عمل�ه الحايل.وقال بي�ان ملكتب
رئي�س ال�وزراء :إن الرتتيب الجدي�د مؤقت،
وسيستمر حتى الصيف املقبل عىل األقل.

الرتبية :قرار بدء العام الدراسي صدر من
خلية األزمة

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الرتبية أن قرار بدء العام الدرايس
الجديد صدر من خلية األزمة واللجنة العليا
للصح�ة والس�امة.وقال املتح�دث باس�م
ال�وزارة ،حيدر فاروق ،يف ترصيح صحفي:
إن “رؤي�ة وزارة الرتبية لبدء العام الدرايس
تضم�ن عىل أن يكون بدء الدوام يف املدارس
يوم  21من الش�هر الجاري ،وبواقع يومني
يف األس�بوع لكل مرحلة ،رّ
إال أن خلية األزمة
ح�ددت موعد ب�دء العام ال�درايس يوم 29
من هذا الشهر ،وبواقع يوم واحد أسبوعيا ً
ل�كل مرحلة”.وأضاف ف�اروق أن “وظيفة
وزارة الرتبي�ة هي وضع اآلليات لبدء العام

ال�درايس يف املدارس الحكومي�ة واألهلية”،
مش�ريا ً إىل أن “برنام�ج ال�دوام يف املدارس
الذي وضعته الوزارة يرتبط بطبيعة الدوام
يف كل مدرسة ،سواء يف املدارس ذات الدوام
األح�ادي أو امل�دارس ذات ال�دوام املزدوج،
وكذلك املدارس ذات الدوام الثاثي ،وتكييف
املناه�ج م�ع الوض�ع الح�ايل م�ع االلتزام
ب�رشوط الصح�ة والس�امة”.وأوضح أن
“من يع�رتض عىل موعد ال�دوام أو يطالب
بالرتي�ث فعلي�ه أن يوج�ه ذل�ك إىل خلي�ة
األزم�ة ،ولي�س وزارة الرتبي�ة ،ألنه�ا غري
معنية بتحديد املوعد ،وإنما بوضع اآلليات
لبدء العام الدرايس”.

بمجل�س االتحاد ونصوص امل�ادة ،76
الخاص�ة بتش�كيل الحكوم�ة الجديدة
وتوصيف الكتلة الفائ�زة باالنتخابات،
وكذل�ك املادة  ،140وصاحيات املناطق
واملحافظات مع الحكومة املركزية «.

واض�اف ان «طبيعة النظ�ام الحاكم يف
العراق ،رئاس�يا ام برملانيا او مختلطا،
ه�ي االخرى ال ت�زال بأكث�ر من وجهة
نظر.

تفاصيل ص2

البنك املركزي يطلق مشروع اجلباية االلكرتونية
لصندوق اإلسكان

بغداد /الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي ،امس الس�بت ،إطاق مرشوع
الجباية االلكرتونية الذي يس�تهدف بش�كل اس�ايس دعم
صن�دوق اإلس�كان العراقي.وذك�ر البنك املرك�زي يف بيان
تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة من�ه :أن�ه “تزامنا ً م�ع التوجه
لدعم برنام�ج الحكومة االلكرتونية ،يعل�ن البنك املركزي
العراقي إطاق مرشوع الجباي�ة االلكرتونية ،الذي ممكن
ان يس�اهم يف تعزيز املوارد الحكومي�ة وتحصيلها يف بيئة
آمن�ة وش�فافة ،باالعتماد ع�ىل البني�ة التحتي�ة ألنظمة
الدف�ع ومنص�ات الدف�ع اإللكرتون�ي التي يوفره�ا البنك
املرك�زي وم�زودي خدمات الدف�ع املرخصني م�ن قبله”.

وأضاف ان “هذا املرشوع يس�تهدف بش�كل عام الوزارات
ودوائر الجباية التي تستحصل ايراداتها من خال الفواتري
والرسوم ،وعىل رأسها صندوق اإلسكان العراقي” .واشار
البيان اىل أن “هذا املرشوع س�يمكن صندوق اإلسكان من
أتمت�ة العمليات االقراضي�ة كافة ،واعتم�اد أدوات الدفع
اإللكرتوني وإلغاء التعامات النقدية الذي بدوره سيُساعد
م�ن التخفي�ف عن كاه�ل املواطنني املقرتض�ني من خال
الترسيع يف انجاز املعامات ،واستخدام منصات الدفع بدالً
من الحضور اىل مقر صندوق االس�كان” .مبينا أن “خطة
الصن�دوق قد تضمنت جدوالً زمنيا ً لش�مول كل فروعه يف
املحافظات بمرشوع الجباية حتى نهاية عام .”٢0٢1

لنيله من حرية الصحافة واإلعالم والتعبري

تظاهرات عارمة يف باريس تنديدا بقانون “األمن الشامل”
باريس /متابعة الزوراء:
انطلق�ت ،امس الس�بت ،ع�دد كبري
من التظاه�رات يف املدن الفرنس�ية،
خاصة باريس ،تنديدا بقانون “األمن
الش�امل” ورفضا للمس�اس بحرية
اإلعام ،يف ظل أزمة قضية جديدة عن
العن�ف الذي يمارس�ه بعض عنارص
الرشطة.وش�ارك يف املظاهرات آالف
الصحفي�ني والنقابي�ني والحزبي�ني.
وتن�ص امل�ادة  24من القان�ون التي
ترك�ز عليه�ا االهتم�ام ع�ىل عقوبة

بالس�جن س�نة ودفع غرامة قدرها
 45أل�ف يورو يف حال ت�م نرش صور
لعن�ارص من الرشطة وال�درك بدافع
“س�وء النية”.كما يحتج املعرتضون
ع�ىل تقن�ني اس�تخدام ق�وات األمن
للطائرات املسرية وكامريات املراقبة.
وتتن�اول االحتجاج�ات ثاث�ة بن�ود
من مرشوع قانون “األمن الش�امل”
تتعلق بن�رش صور ومقاط�ع فيديو
لعن�ارص الرشطة أثن�اء أداء عملهم،
واس�تخدام ق�وات األم�ن للطائ�رات

املس�رية وكام�ريات املراقبة.م�ن
جانبه�ا ،رأت التنس�يقية الداعية إىل
التجمع�ات أن “مرشوع القانون هذا
يه�دف إىل النيل من حري�ة الصحافة
وحري�ة اإلع�ام واالس�تعام وحرية
التعبري ،أي باختصار الحريات العامة
األساس�ية يف جمهوريتنا”.وأكدت أن
“القانون غ�ري مج�د ،إذ أن القوانني
الحالي�ة كافي�ة للتص�دي لجرائ�م
كهذ” ،الفتني إىل أن القانون الفرنيس
“يعاقب األفعال وليس النوايا”.

مصادر استخباراتية أمريكية تؤكد ضلوع إسرائيل يف العملية

روحاني :اغتيال العامل حمسن فخري لن يبطئ إجنازاتنا ومستمرون مبشروعنا النووي

طهران /متابعة الزوراء:
قال�ت ثاث�ة مص�ادر اس�تخباراتية
لصحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية إن
جهاز االستخبارات اإلرسائييل “املوساد”
كان وراء اغتي�ال العالم النووي اإليراني
الب�ارز محس�ن فخ�ري زادة ،فيم�ا لم
تكش�ف م�ا إذا كان�ت أمري�كا تعل�م
باألم�ر أم ال.وحس�ب تقري�ر لصحيفة
“نيوي�ورك تايمز”  ،ف�إن البيت األبيض
رف�ض التعلي�ق ع�ىل ه�ذا األم�ر ،فيما
م�ا زال الغم�وض يلف معرف�ة الواليات
ً
خاصة
األمريكي�ة بأم�ر االغتي�ال أم ال،

أن العدي�د م�ن التقاري�ر ذك�رت أن ت�ل
أبيب تبادلت معلومات استخباراتية مع
واش�نطن بخصوص العالم اإليراني.قبل
فرتة قص�رية ،اتهمت مخاب�رات أمريكا
وإرسائي�ل العال�م النووي بكون�ه املدبر
ل�نام�ج رسي إيران�ي من أج�ل ابتكار
رأس حرب�ي ذري .ومبارشة بعد اإلعان
عن اغتيال العالم النووي اإليراني البارز
محس�ن فخ�ري زادة ،توجه�ت أصابع
ً
خاص�ة أن
االته�ام ص�وب إرسائي�ل،
اس�م زادة س�بق أن ذكره رئيس الوزراء
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،كما وصفته

وسائل إعام إرسائيلية بأنه من املقربني
للمرش�د األع�ىل اإليراني.وأك�دت وزارة
الدفاع اإليرانية خ� اغتيال فخري زادة،

وقالت يف بي�ان“ :قامت عنارص إرهابية
مسلحة ،بعد ظهر الجمعة ،بالهجوم عىل
سيارة محسن فخري زادة رئيس منظمة
البح�ث والتطوير يف وزارة الدفاع“.بينما
قال مس�ؤول من مكتب رئي�س الوزراء
اإلرسائي�يل بنيامني نتنياه�و ،إن املكتب
يمتنع عن التعلي�ق عىل أنباء عن هجوم
استهدف عاملا ً نوويا ً إيرانيا ً بارزاً ،أعادت
وس�ائل إعام إرسائيلية نرش ترصيحات
سابقة لنتنياهو بخصوص زادة.يف كلمة
مسجلة أعلن فيها نتنياهو ،عام ،2018
ع�ن اس�تياء االس�تخبارات اإلرسائيلية

عىل حزمة واس�عة م�ن الوثائق املتعلقة
بمساعي طهران لتطوير ترسانة نووية،
وص�ف فخ�ري زادة بأنه يق�ود برنامج
طهران النووي العسكري ،وقال نتنياهو
َّ
“تذكروا هذا االسم :فخري زادة”.
حينئذ:
كما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”
الع�ي�ة ،إن رئي�س ال�وزراء اإلرسائييل
بنيامني نتنياه�و ،ملَّح يف ترصيحات أدىل
بها خ�ال مؤتمر صحف�ي ،الجمعة ،إىل
“دور إرسائي�يل يف اغتيال العالم اإليراني
(محسن فخري زادة)”.

تفاصيل ص3
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أكد أن املواطن العراقي يستحق أن ينال أفضل اخلدمات

الكاظمي يوجه بتجاوز املشاكل اليت واجهت عمل
املالكات اخلدمية ألمانة بغداد
بغداد /الزوراء:
وجه رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،بتجاوز املشاكل
التي واجهت عمل املالكات
الخدمية المانة بغداد ،فيما اكد
أن املواطن العراقي يستحق أن
ينال أفضل الخدمات وتوفري
الحياة الكريمة له.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس
الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان رئيس مجلس الوزراء،

مصطفى الكاظمي ،اطلع
عىل االستعدادات املستمرة
لتأمني عملية ترصيف مياه
األمطار ،وزار إحدى محطات
ترصيف املياه يف جانب الكرخ،
والتقى املالكات العاملة فيها،
وتابع ميدانيا ً التحضريات
واالستعدادات التي اتخذتها
املالكات الخدمية يف أمانة بغداد
واألجهزة الخدمية األخرى،
من أجل تأمني ترصيف مياه

األمطار.
واضاف :ان الكاظمي وجه
بتجاوز املشاكل التي واجهت
عمل هذه املالكات ،واستباق
التوقفات رغم العقبات البنيوية
التي تعرتي شبكة ترصيف
املياه يف عموم البالد ،إذ أنها
مازالت تعاني من التقادم وعدم
التحديث ،كما أنها ال تواكب
الزيادة السكانية التي حصلت
يف جميع األحياء السكنية ملدينة

بغداد.
وتابع :كما وجه كلمة اىل
العاملني يف هذا القطاع الخدمي،
ّ
حثهم فيها عىل تقديم أفضل
الخدمات للمواطنني وبذل
قصارى الجهود االستثنائية،
فهي مسؤولية أجهزة الدولة
تجاه املواطن .مبيّناً :أن
املواطن العراقي يستحق أن
ينال أفضل الخدمات ،وتوفري
الحياة الكريمة له.

جلنة التعديالت الدستورية تنهي أعماهلا واملادة  140تتصدر اخلالفات بانتظار التوافق السياسي
الزوراء /يوسف سلمـان:
اعلنت اللجنة النيابية الخاصـة
املكلفة بالتعديالت الدستورية
انتهاء عملها لجميع التعديالت
الدستورية مع وجود نقاط خالفية
بحاجة اىل توافق سيايس ،وذلك
بعد ان فشلت ،بعقد اجتماعها
النهائي الخاص بمناقشة املادة
 ،140االسبوع املايض ،بسبب
عدم حضور ممثيل املكونات
وبعض اعضائهـا من ممثيل الكتل
السياسية االخرى ،ما حال دون
تحقق النصاب القانوني لعقد
االجتماع .
وقال عضو اللجنة ،النائب يونادم
كنا ،لـ» الزوراء» :ان « املواد
الدستورية انتهت وبعضها تضمنت
وجهات نظر مختلفة ،منها تتعلق
بمجلس االتحاد ونصوص املادة
 ،76الخاصة بتشكيل الحكومة
الجديدة وتوصيف الكتلة الفائزة
باالنتخابات ،وكذلك املادة ،140
وصالحيات املناطق واملحافظات

مع الحكومة املركزية «.
واضاف ان «طبيعة النظام الحاكم
يف العراق ،رئاسيا ام برملانيا او
مختلطا ،هي االخرى ال تزال بأكثر
من وجهة نظر ،وعىل االغلب سيبقى
النظام برملانيا كما هو حاليا بسبب
تخوف الكتل السياسية من عودة
املركزية «.
وبشأن مصري املادة  140من
الدستور ،اوضح ان «غياب
العرب
الرئيسيني،
املكونني
والرتكمان ،أرجأ االجتماع الخاص
بمناقشة املادة  ،»140مبينـا ان «
الخيارات املطروحة لم نتفق عىل
صيغة نهائية بشأنها ،الن البعض
يعد املادة انتهى مفعولها رسميا
يف  ،2007 /12 / 31والبعض
اآلخر يعدها قائمة الن املادة 143
نصت عىل إلغاء الدستور السابق
عدا املادتني  85و  53منه» .مبينا
ان « املادة  140مازالت غري ملغية
عمليا ،وهناك انقسام واضـح
بني تعديلها او ابقائها كما هي

حاليا «.
وكان رئيس اللجنة ،النائب فالح

الساري ،اعلن خالل لقائه وفدا
امميا برئاسة مسؤول القسم

شركة نفط ذي قار /شركة عامة إعالن دعوة عامة
يرسُ وزارة النفط /رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة ( )9024/20/pالخاصة بتجهيز
(كرفانات) (اعالن اول).
 .1عىل املقاولني الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف املناقصتني بتقديم املستمسكات
املطلوبة (شهادة تأسيس للرشكة املجهزة مصدقة ونافذة لعام  2020من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد
التأسيس ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وهوية غرفة التجارة وإجازة ممارسة املهنة او هوية تصنيف املقاولني
لرشكات املقاولة عىل ان ال يقل رأسمالها عن ملياري دينار عراقي او ما يعادلها ،كتاب عدم ممانعة يف االشرتاك
باملناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار ،رقم الهوية الرضيبية للرشكات املسجلة يف
العراق ،حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب حسب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء ،الحسابات
الختامية واملوقف املايل (الكفاءة املالية) مصادق عليها اصوليا من محاسب قانوني للسنتني املاليتني االخريتني،
االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة للسنوات الخمسة االخرية مع االيراد السنوي ،شهادة االتأسيس لفرع
الرشكة االجنبية املسجلة يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية املصدقة من الجهات املعنية يف الخارج،
جميع املناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء) اىل لجنة فتح العطاءات يف مقر الرشكة  /املجمع النفطي
للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة وحسب ما جاء يف وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط
العراقية.
 .2تقدم التأمينات عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتا ً فيها اسم ورقم املناقصة صادرة من
مرصف عراقي معتمد حسب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي.
 .3يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي -:عىل ان تودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات املحلية (صندوق
الفتح الخاص باللجنة) الكائن يف (املوقع الرئييس) لرشكة نفط ذي قار  /املجمع النفطي عىل ان تكون بنسختني
مع قرص مدمج ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق املحدد للمناقصة وسيتم رفض
العطاءات املتأخرة عن موعد الغلق املحدد .
ً
 .4املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت (الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء .)2020/12/8
 .5مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسارات املجهزين كاآلتي -:سيتم عقد املؤتمر يف (مقر رشكة نفط ذي
قار /املجمع النفطي /هيأة املشايع) يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء . 2020/12/2
 .6زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات -:سيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد ساعة الغلق
املحددة بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم قانونا للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط
ذي قار /املجمع النفطي  /مقر لجنة فتح العطاءات اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسارات عطلة
رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك.
 .7الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن او اي مصاريف
اخرى ترتتب من جراء املناقصة .
 .8يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني ()Toc.oil.gov.iq
 .9املستمسكات املطلوبة -:حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث.

عـ /مدير عام رشكة نفط ذي قار
رئيس مجلس االدارة
حيدر عزيز جاسم
وكيل مدير القسم القانوني

السيايس يف بعثة االمم املتحدة
ملساعدة العراق ،مانوج ماثيو ،ان

مجهورية العراق /وزارة التجارة
الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية
اىل /كافة الراغبني يف االشرتاك

اللجنة اكملت جميع املواد املتفق
عىل تعديلها باستثناء املادة ،140
حيث تمثل مثار جدل وسيحسم
ذلك تحت قبة الربملان ،مشريا اىل :ان
تقرير التعديالت الدستورية جاهز
وسيقدم يف الجلسات املقبلة.
لكن نائب رئيس لجنة التعديالت
الدستورية ،يوسف محمد ،رأى
ان التوقيت الدستوري الذي منح
للجنة لتقديم تقريرها اىل مجلس
النواب جاء لغرض االرساع بإنجاز
مهامها.
وقال محمد ،يف ترصيح صحفي :ان
«التوقيت املنصوص عليه يف املادة
 142من الدستور ،بـ»تقديم لجنة
التعديالت الدستورية تقريرها اىل
مجلس النواب خالل مدة التتجاوز
 4اشهر» ،جاء لغرض االرساع
بانجاز اعمالها.
واضاف ان « ذلك التوقيت لم يحدد
إلفشال عمل اللجنة يف حال لم
تستكمل تلك التعديالت» ،مشريا
اىل املادة  140من الدستور وقرار

م /مناقصة رقم ( ) 2020/17
اعالن رقم ( ) 2020/38

املحكمة االتحادية القايض بأن
املادة لم تنت ِه بسبب عدم قيام
الحكومة بحسم هذا امللف يف الوقت
املحدد لها دستوريا.
واوضح ان «التعديالت املقرتحة من
قبل اللجنة ستعرض دفعة واحدة
للتصويت عليها يف مجلس النواب،
وتعد مقرة بموافقة االغلبية
املطلقة لعدد أعضاء املجلس».
مبينا ان «اللجنة تحتاج اىل توافق
نيابي لتمرير تلك التعديالت
بالتصويت سواء يف اللجنة او يف
مجلس النواب «.
وتابع القول ان « الحلول يجب
ان تكون إما بتطبيق املادة 140
كما جاء يف الدستور ،او التوصل
اىل اتفاق يريض جميع املكونات
االصلية املوجودة يف تلك املناطق».
منوها اىل «وجود تعديالت دستورية
رضورية يجب مناقشتها يف عمل
اللجنة ،خصوصا ً تشكيل «مجلس
االتحاد» بوضع مواد دستورية
خاصة به ».

العدد 12561 :
التاريخ 2020/11/25 :
رقم التبويب  :حـ 3342 /

 -1يرسُ الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة
تحميل وتفريغ املواد الغذائية يف (محافظة كركوك).
 -2تتوفر لدى (الرشكة اعاله) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )تحميل
وتفريغ املواد الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة(.
 -3بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري إىل مدير القسم القانوني/
الطابق الثاني /الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية  /املنصور  -شارع النقابات  -مجاور وزارة الكهرباء ،وبعد دفع قيمة البيع
للوثائق غري املسرتدة البالغة ( )600.000ستمائة الف دينار ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل
العنوان املبني أعاله .
 -4تسليم العطاءات إىل العنوان اآلتي (صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االستعالمات) قبل الساعة ( )۱۲الثانية عرش
ظهرا بتوقيت بغداد ليوم (الخميس) املصادف  2020/12/17وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور
مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح يف يوم ( الخميس) املصادف  ( 2020/12/17بعد
الساعة  ۱۲الثانية عرش ظهرا ) يجب أن تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان أو صك مصدق صادر من مرصف معتمد من
(  ) 50.000.000خمسون مليون دينار عراقي كتأمينات أولية نافذ ملدة العطاء البالغة ( )۹۰تسعون يوم
البنك املركزي بمبلغ
من تاريخ غلق املناقصة.
اسعار الكلفة التخمينية

املهندس
قاسم حمود منصور
املدير العام وكالة
ترفق الوثائق التالية :
 -1وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد
عطاءه .
 -2كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام . 2020
 -3هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة .
 -4الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة .
 -5األعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية .
العنوان  :جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات

Address : Republic of Iraq - Baghdad. Al-Mansoor
Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 1@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@iraqsfsc.Org
E-Mail: foodstuff4@iraqsfsc.Org
Generalfood staff@yahoo.com
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اجليش املصري يطلق عمليات تكشف عن
سيطرة “داعش” على عدة قرى يف سيناء

القاهرة /متابعة الزوراء:
بعد وقت قصر من استعادة الجيش املرصي
السييطرة عيى خميس قيرى كانيت تحت
سيطرة تنظيم “والية سيناء” املوايل لتنظيم
“داعش” ،غرب مدينة برئ العبد يف محافظة
شمال سيناء ،كشفت مصادر قبلية ميدانية
أن التنظيم اإلرهابي ال يزال يسيطر عى قرى
أخرى يف محيط مدينة برئ العبد منذ أشيهر.
ولم يعلن عن ذلك نظرا ً إىل قلة عدد السيكان
يف هيذه القيرى ،باإلضافية إىل عيدم حديث
التنظيم عن سييطرته عليهيا .كما أن قوات
الجيش أخفت تفاصيل وجود “داعش” فيها
طيلة الفرتة املاضية ،إىل أن بدأ الجيش أخرا ً
بمحاوالت إلعادة فرض السييطرة عليها ،ما
أدى لوقوع خسائر برية ومادية يف صفوف
قواته ،كشفت عن وجود عمليات عسيكرية
عى األرض يف تلك املناطق.
ويف التفاصييل ،أكيدت املصيادر القبليية أن
“داعش” سيطر عى قرى قرصويت ،وجعل،
وتفاحة ،والحميضة يف محيط برئ العبد ،منذ
نهايية فرباير /شيباط املايض ،فيما سيعت
قوات الجيش إىل طرد التنظيم ،بعد تحركات
أبداها سيكان القرية مع بعض املسيؤولني
يف أعقياب تمكن الجيش من اسيتعادة قرى
رابعة ،وقاطية ،واقطية ،واملريح ،والجناين،
بعد سيطرة “داعش” عليها يف يوليو /تموز
املايض.
وكان الفارق بني املناطق ،أن سيكان القرى
الخمس يعدون باآلالف بعكس سكان القرى
التيي ال يزال يوجيد فيها “داعيش” ،ويقدر
عددهيم ببضيع مئات فقيط .وأشيارت إىل
أن الجييش بدأ بالدخيول إىل قرية قرصويت
كمرحلية أوىل ،يف ظل تمركيز التنظيم فيها،
وانطالقيه منهيا لتنفيذ هجميات ضد قوات
الجيش يف عيدة اتجاهات يف نطاق برئ العبد،
طيلة الفرتة املاضية.
وأوضحت املصيادر ذاتها أن عرات اآلليات
التابعية لقيوات الصاعقة املرصيية تحاول
السييطرة عيى قريية قرصوييت ،بالدخول
إليهيا مين عيدة اتجاهيات ،إال أنهيا قوبلت
بمقاومية شيديدة مين التنظيم .وقيد أوقع
هذا األمر خسيائر برية ومادية يف صفوف
قيوات الجيش ،كيان آخرها إصابية ضابط
برتبية مقيدم برصياص قنياص يف رأسيه،
باإلضافية إىل مقتيل عدد مين املجندين عى
مدار األيام املاضية ،عى الرغم من االستعانة
بالطيران الحربيي للتغطية عيى العمليات
الربية .وبالتزامن مع ما سيبق ،بدأت بعض
املصيادر املقربية مين املسيؤولني األمنييني
الحدييث عن قرب عودة أهيايل قرصويت إىل
منازلهيم كمرحلية أوىل ،تتبعهيا قرى جعل
والحميضية وتفاحية ،وبعيض التجمعيات
السيكانية يف محيطها ،بما يؤمن محيط برئ
العبيد بالكامل ،وطيرد التنظييم إىل الظهر
ً
ميرة أخيرى كما كيان يف بداية
الصحيراوي

العام الحايل.
يشيار إىل أن التهجير القيرسي يف شيمال
سيناء حدث ألسباب عدة ،من قوات الجيش
املرصي ،وتنظييم “داعش” ،إذ عمل الجيش
عيى تهجر عرات آالف السيكان من مدن
رفيح والشييخ زوييد والعريش ،فيميا توىل
التنظيم مسيؤولية تهجر سيكان قرى برئ
العبيد ،واألقباط من العرييش ،وبعض قرى
جنوب الشيخ زويد .ووقع املواطن يف سيناء
ضحيية التهجر مين الطرفيني ،لتضاف إىل
سلسيلة الجرائم بحق أهايل سييناء ،كالقتل
والخطف واالختفاء والسيلب وهيدم املنازل
طيلة السنوات السيت املاضية ،التي شهدت
فيها محافظة شيمال سيناء رصاعا ً ال يزال
قائما ً بني الجيش والتنظيم.
مين أين يحصيل “والية سييناء” عى دعمه
اللوجيستي؟
وقال أحد سكان قرية قرصويت ،طالبا ً عدم
ذكر اسيمه ،لي”العربي الجديد”“ :اضطررنا
إىل تيرك منازلنيا يف نهاية فربايير املايض إثر
تكيرار اعتيداءات تنظييم والية سييناء عى
سيكان القرية ،وإطالق نار داخل شوارعها،
ومصيادرة سييارات تعود ملكيتها لسيكان
القرية ،واختطاف عدد من أبنائها عى مدار
عدة أييام .ما دفع غالبية سيكان القرية إىل
تركهيا ،والبحيث عين مكيان بديل للسيكن
فييه ،إىل حيني خيروج التنظييم اإلرهابيي
منهيا” .وأضاف “إال أن ذلك لم يحصل طيلة
الشهور املاضية ،نظرا ً إىل أن قضية تهجرنا
لم تأخذ حييزا ً من االهتميام يف اإلعالم ،كما
بقية قضايا سيناء .باإلضافة إىل أن التنظيم
اإلرهابي لم يعلن عن سيطرته عليها كقرى
غيرب بيرئ العبيد التيي عياد إليها سيكانها
قبل أكثير من شيهر ،بعد تهجير دام ثالثة
أشيهر عى التيوايل” .وأكد أن سيكان القرية
بعد مشاهدتهيم عودة أشيقائهم املهجرين
إىل قراهيم بيدأوا بالبحيث عين املسيؤولني
املحلييني ،للضغيط باتجاه العيودة ملنازلهم
ومزارعهيم يف القيرى املهجرة منيذ أكثر من
سيبعة أشهر عى التوايل ،إىل أن بدأ الجيش يف
التحرك قبل أسبوع تقريباً ،من عدة محاور.
ويعمل الجيش للسييطرة يف بداية األمر عى
قرصوييت ،ومن ثم االمتيداد إىل بقية القرى
التي يوجد فيها تنظيم “داعش” ،بما يضمن
عودة سيكان القيرى ،بعد معاناة اسيتمرت
طيلة األشيهر املاضية ،مين دون أي اهتمام
حكومي ،وعدم معاملة املهجرين من القرى
ً
أسيوة ببقية املهجرين يف سيناء ،حتى الذين
هجيروا بعيد أشيهر منهيا ،يف قيرى قاطية
واقطيية واملرييح والجنايين .وكانيت إدارة
املحافظة قد استنفرت لخدمتهم ،يف حني لم
يسأل أحد عنهم ،عى الرغم من وجود أطفال
ونساء وكبار يف السن ضمن املهجرين ،الذين
ليم يجدوا ملجأ لهم سيوى رميال الصحراء
وبعض منازل أهل الخر.
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روحاني :اغتيال العامل حمسن فخري زادة لن يبطئ إجنازاتنا
ومستمرون مبشروعنا النووي
طهران /متابعة الزوراء:
قالت ثالثية مصادر اسيتخباراتية
لصحيفية “نيوييورك تايميز”
األمريكية ،إن جهاز االسيتخبارات
اإلرسائييي “املوسياد” كيان وراء
اغتييال العاليم النيووي اإليرانيي
البارز محسين فخيري زادة ،فيما
لم تكشف ما إذا كانت أمريكا تعلم
باألمر أم ال.
وحسيب تقريير للصحيفية ،فيإن
البييت األبيض رفيض التعليق عى
هيذا األمير ،فيما ميا زال الغموض
يليف معرفية الوالييات األمريكية
ً
خاصية أن
بأمير االغتييال أم ال،
العدييد مين التقارير ذكيرت أن تل
أبيب تبادلت معلومات استخباراتية
ميع واشينطن بخصيوص العاليم
اإليراني.
قبل فرتة قصرة ،اتهمت مخابرات
أمريكيا وإرسائييل العاليم النووي
بكونه املدبير لربنامج رسي إيراني
من أجل ابتكار رأس حربي ذري.
ومبارشة بعيد اإلعالن عين اغتيال
العاليم النيووي اإليرانيي البيارز
محسين فخيري زادة ،توجهيت
أصابيع االتهيام صيوب إرسائييل،
ً
خاصة أن اسيم زادة سبق أن ذكره
رئييس اليوزراء اإلرسائيي بنيامني
نتنياهو ،كما وصفته وسائل إعالم
إرسائيلية بأنه من املقربني للمرشد
األعى اإليراني.
وأكدت وزارة الدفياع اإليرانية خرب
اغتيال فخري زادة ،وقالت يف بيان:
“قاميت عنارص إرهابية مسيلحة،
بعد ظهير الجمعية ،بالهجوم عى
سيارة محسين فخري زادة رئيس
منظمة البحيث والتطوير يف وزارة
الدفاع”.
بينما قال مسؤول من مكتب رئيس
الوزراء اإلرسائيي بنيامني نتنياهو،
إن املكتيب يمتنع عين التعليق عى
أنبياء عين هجيوم اسيتهدف عاملا ً

نوويا ً إيرانيا ً بارزاً ،أعادت وسيائل
إعيالم إرسائيلية نير ترصيحات
سابقة لنتنياهو بخصوص زادة.
يف كلمية مسيجلة أعلين فيهيا
نتنياهو ،عام  ،2018عن اسيتيالء
االسيتخبارات اإلرسائيليية عيى
حزمة واسيعة من الوثائق املتعلقة
بمسياعي طهران لتطوير ترسانة
نووية ،وصف فخري زادة بأنه يقود
برنامج طهران النووي العسكري،
َّ
“تذكروا هذا
وقيال نتنياهو حينئذ:
االسم :فخري زادة”.
كميا قاليت صحيفية “يديعيوت
أحرونيوت” العربيية ،إن رئييس
الوزراء اإلرسائيي بنيامني نتنياهو،
ملَّيح يف ترصيحيات أدىل بهيا خالل
مؤتمر صحفيي ،الجمعة ،إىل “دور
إرسائيي يف اغتييال العالم اإليراني
(محسن فخري زادة)”.
ولم تقيدم “يديعيوت” مزييدا ً من
التفاصييل بهذا الخصوص ،غر أن
صحيفية “معارييف” اإلرسائيلية
نقليت أن “رئيس اليوزراء نتنياهو
رصّ ح (يف املؤتمير الصحفيي)

بعيد إعالن اغتييال العاليم النووي
اإليراني ،قائالً :ال أستطيع مشاركة
كل ما فعلته هذا األسبوع”.
بينما قالت القناة الي 13اإلرسائيلية،
إن العاليم اإليراني محسين فخري
زادة عمِل تحت قيادة املرشد األعى
“خامنئيي” وكيان رجليه الرسي،
حييث كيان يعيرف كييف يرتجيم
األيديولوجيية إىل سياسية ،العالقة
هذه كانت فريدة من نوعها.
ويف عيام  ،2014تطيرق دبلومايس
غربيي يف حديث لوكالية “رويرتز”،
إىل دور هذا العالم يف برنامج طهران
ً
قائيال“ :إذا قيررت إيران
النيووي،
عسيكرة (عمليات التخصيب) فإن
فخري زادة سييُعرف بأبيي القنبلة
النووية”.
ويف التقرير نفسيه نقلت “رويرتز”
عن مصدر إيراني رفيع املسيتوى،
تأكيده أن فخيري زادة يحوز ثالثة
جيوازات وينفذ كثيرا ً من الرحالت
الخارجية ،السييما إىل دول آسييا،
بغية الحصول عى “آخر معلومات
من الخارج” ،مضيفا ً أن هذا العالم

ملتزم بتطيور إييران التكنولوجي
ويحظى بالدعم الكامل من املرشد
األعى عي خامنئي.
مين جهتيه قيال الرئييس حسين
روحاني ،امس السبت ،إن إرسائيل
مسؤولة عن اغتيال العالم النووي
اإليراني البارز محسن فخري زادة،
اليذي يشتبه الغرب منيذ فرتة بأنه
العقل املدبر لربناميج رسي إلنتاج
قنبلة نووية.
كما نقيل التلفزيون عين روحاني
قوله يف بيان ،عين “اغتيال الشهيد
(محسين) فخيري زادة يظهير
يأس األعداء وشيدة كراهيتهم .إن
اسيتشهاده لين يبطيئ إنجازاتنا،
ومستمرون يف مروعنا النووي”.
ويع ّد فخري زادة مين أبرز العلماء
اإليرانييني يف مجاله ،وكيان يشغل
منصب رئيس إدارة منظمة األبحاث
واإلبداع يف وزارة الدفاع.
من جهته كشف مقال يف موقع “ذا
هييل” القرييب مين الكونغرس أن
إرسائييل كانت تسيتخدم يف املايض
عمالء من خصوم النظيام اإليراني

للقيام باملهمات القذرة ،التي تشمل
عمليات اغتييال ،ولكن من املرجح
أن العمليية األخرة ،التي أسيفرت
عين اغتيال العالم النيووي اإليراني
محسين فخيري زاده كانت عى يد
إرسائيليني من داخل إيران ،بسيبب
االحرتاف والتعقيد يف هذه العملية.
وأكد الكاتب سيايمون هندرسون،
مديير برناميج برنشتايين لشؤون
الخلييج وسياسية الطاقية ،أن
إرسائييل عيادت عيى ما يبيدو إىل
سياسية االغتيياالت ،التيي كانيت
تنفذهيا بيني عاميي  2010وعيام
 2012باغتيال علماء إيرانيني.
وقيال هندرسيون إن إرسائييل
اضطرت لتعليق برنامج االغتياالت
بطليب مين إدارة الرئيس األمريكي
السيابق بياراك أوباما حتيى توافق
إييران عى أن تكيون طرفا ً يف خطة
العمل املشرتكية (االتفاق النووي)،
ويف عيام  ،2018خرجيت إدارة
الرئيس دونالد ترامب من االتفاق .
وأكيد الباحيث أن إرسائييل تحاول
اسيتغالل األسيابيع األخيرة مين
واليية ترامب التخاذ إجيراءات ضد
إيران ،قد يكون من الصعب اإلفالت
من عواقبهيا يف ظيل إدارة الرئيس
األمريكي املنتخب جو بايدن.
وأشيار املقال إىل أن عمليية اغتيال
محسين فخيري زاده ،كبير علماء
األسيلحة النووية يف إييران ،تمت يف
سياعة مبكرة من صبياح الجمعة،
عى طرييق ترابي رشقيي طهران،
عيى مقربية مين بركيان دماونيد
الهيادئ املغطيى بالثليوج ،اليذي
يسييطر عى أفيق العاصمية ،وأن
العالم تعرض لكمني.
وأكيد موقيع “ذا هييل” أن الصور
املنشورة عى تويرت لعملية االغتيال
تشير إىل عيدم وجيود ناجيني يف
سيارته ،ويبدو أن سيارة أخرى قد
دمرت بالكامل بواسطة قنبلة.

اجليش اإلثيوبي يسيطر على مواقع اسرتاتيجية يف إقليم تيغراي
أديس أبابا/سكاي نيوز:
أعلن الجيش اإلثيوبي ،امس السبت ،السيطرة
عيى مواقيع اسيرتاتيجية يف محييط مدينية
مقي ،عاصمة إقلييم تيغراي ،واملعقل األخر
لقادة جبهة تحرير تيغراي.
وقال الجيش اإلثيوبي يف بيان له إن “عمليات
الحسيم العسيكرية األخرة نحو مدينة مقي
مكنيت الجييش اإلثيوبي من السييطرة عى
مدن ،حوازين ،النجايش ،أديقيه ،ماي مسنو،
ووقرو ،بالكامل من قبضة قوات وميليشيات
جبهة تحرير تيغراي”.
ونقل البيان عن رئيس وحدة التدريب يف قوات
الدفياع اإلثيوبي ،الفريق حسين إبراهيم ،أنه
تمت السيطرة عى هذه املواقع االسرتاتيجية
بإقليم تيغراي ،والتي وضعت عاصمة اإلقليم
عى مرمى قوات الجيش اإلثيوبي التي ستعمل
من اقتحامها ،وفقا ملا أفاد به مراسلنا.
وأضاف رئيس وحدة التدريب يف قوات الدفاع

اإلثيوبيية أن قواتهيم تمكنيت مين إحكيام
الحصيار عى مقي مين عدة اتجاهيات ،بعد

سيطرتها عى مواقع اسرتاتيجية.
وأشيار إىل ان قيوات الجييش اإلثيوبي تتقدم

حاليا نحو جبل مسبو ،القريب جدا من مقي،
مما سيمكن الجيش من السيطرة عى معقل
قيادة جبهة تحرير تيغيراي وعاصمة اإلقليم
مقي يف غضون أيام قليلة.
وكيان الجيش اإلثيوبي ،أعلن يف وقت سيابق
أنه سييطر عى بلدة “ويكرو” التي تبعد نحو
 50كيلوميرتا إىل الشمال مين مقي ،عاصمة
إقليم تيغيراي .ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس
اليوزراء اإلثيوبيي أبي أحمد عن بيدء املرحلة
النهائيية ،مين هجوم القيوات االتحادية عى
اإلقليم ،الذي يطالب باالستقالل عن البالد.
وتجدر اإلشارة إىل أن االشتباكات مستمرة بني
الجييش االتحادي والجبهية الشعبية لتحرير
تيغراي منذ الرابع من نوفمرب الجاري.
كميا دعا األمني العام لألميم املتحدة أنطونيو
غوترييش أطيراف النيزاع الغتنيام الفرصة
الحيويية للوسياطة األفريقيية لحيل النيزاع
سلميا باإلقليم.

رحيل الصادق املهدي ...السودان خيسر قائدا توافقيا و”األمة” يف مفرتق طرق
الخرطوم /متابعة الزوراء:
مين املتوقيع تغير أميور كثيرة
بالسودان بعد رحيل الصادق املهدي،
فاألمير يتعلّيق بشخصيية توافقية
طبعيت تارييخ السيودان الحديث،
فما أبيرز محطيات حيياة الراحل؟
ّ
وأي تأثير عيى الحياة السياسيية
يف السيودان؟ ومين يمليك حظيوظ
خالفته عى رأس حزبه؟
يع ّد الراحل الصادق املهدي من أكثر
الشخصييات السياسيية شيهرة يف
التاريخ الحديث للسيودان ،وبوفاته
متأثرا بفيروس كورونا املسيتجد،
تفقيد السيودان اسيما بيارزا كيان
مرشيحا فوق العادة ملنصب رئاسة
البليد ،وكيان مشاركيا ً يف أحيداث
مفصلية بالبالد ،منذ قيادته الجبهة
القومية املتحدة عام  ،1961إىل غاية
عودتيه للبلد عيام  2018بعد عام يف
املنفى ،لكنها لم تكن املرة األوىل التي
نفي فيها أو تعرّض فيها للتضييق.
ويختزل مسيار الصادق املهدي ّ
جل
تاريخ السيودان من السيتينيات إىل
اآلن ،فقد ت ّم انتخابه رئيسيا لحزب
األمية القومي ،وهو حزب إسيالمي
معتيدل عام  1964بعيد حوايل ثالث
سينوات مين الجمر مع العسيكري
إبراهييم عبيود ،ووصيل املهيدي إىل
منصيب رئيس اليوزراء عام ،1966
لكين ميرة أخيرى جياء االنقيالب
العسيكري لجعفير النميري ليتيم

اعتقيال املهيدي وينفيى الحقيا إىل
القاهرة ،قبيل أن يعيود املهدي بعد
سينوات طويلية إىل منصيب رئيس
الوزراء بعد إسقاط حكم النمري.
وكميا سياعده انقيالب عسيكري
بزعامية سيوار الذهيب للعيودة إىل
منصبيه ،جياء انقيالب عسيكري
جدييد بزعامة عمير البشر ليطيح
بيه مرة أخيرى .وهذه امليرة عى يد
عمير البشير ،الذي اسيتمر حاكما
للسيودان حتيى إسيقاطه يف أبريل
 2019بانتفاضية شيعبية بيدأت يف
ديسيمرب /كانون األول عام ،2018

وخالل هيذه الفرتة اتسيمت عالقة
البشر والصادق بكثير من التوتر،
ما أدى إىل اعتقال هذا األخر أكثر من
مرة وبالتايل نفييه وبعد مرحلة من
االعتقاالت ودخول البالد ثم الخروج
منها ،عياد نهائيا عام  ،2018يف عز
االنتفاضة ضد عمر البشر.
ويكتيب األكاديميي السيوداني عبد
الوهياب األفندي أن أهم ما يحسيب
للراحل أنه “كان ديمقراطيا ً باملزاج
والفطرة والتوجه .ولعله السييايس
السيوداني الوحييد اليذي التيزم
بالديمقراطيية قيوالً
ً
وعميال طوال

حياته السياسية” .ويميض الكاتب
يف مقيال عى “العربيي الجديد” ،أن
املهيدي ،واسيمه بالكاميل الصادق
الصديق عبد الرحمن املهدي“ ،أنشأ
تحالفيا يف السيتينيات كيان الوحيد
اليذي شيمل أحزابيا مين الجنيوب
والشمال ،كما كان من ذوي اإلنتاج
املتدفق ،وكانت له مساهمات كثرة
يف محاوالت تعزييز الديمقراطية يف
السودان والعالم العربي”.
وكيان الصيادق املهيدي مين
الشخصييات السيودانية التي يعوّل
عليها لقيادة التوافقات يف السودان

ما بعد البشر ،وخصوصا مع ظهور
مؤرشات رصاع حاد عى السلطة بني
األحزاب املدنية التي ساندت الثورة،
خاصية قوى تحالف إعيالن الحرية
والتغيير ،وبيني تحاليف الفصائيل
املسلحة املنضوية تحت لواء الجبهة
الثورية السودانية.
ويكتيب كيرار التهامي ،اليذي كان
يشغل سيابقا منصب األميني العام
لجهاز املغرتبيني ،أن رحيل الصادق
املهيدي “ييرتك يف الظيرف الراهين
فراغا خطرا يف املعادلة السياسيية
املاثلة ،يف وقت ترتاجع فيه محاوالت
الوفاق وتتصيادم املعادالت الفكرية
ويصطخيب الوسيط السييايس
بخطاب كراهيية” ،مضيفا يف مقال
نيره موقيع النيلني السيوداني أن
“اتفاقيات السيالم يف البليد “طرية
و يف بداياتهيا ليم تختيرب ،بييد أنها
محملية بهواجيس كثيرة و نقاط
ضعف مفخخة”.
ومنيذ إسيقاط عمير البشير ،بقي
ّ
يحث يف كل مرة عى
الصادق املهدي
رضورة اإلرساع يف االنتقال إىل الحكم
املدني وإنهاء املرحلة االنتقالية التي
سييطر عليها الجيش بأرسع وقت،
ّ
عيرب عنه يف
ومين أبيرز مواقفه ،ما
مقابلية ميع روييرتز مين رضورة
دميج قيوات الدعيم الرسييع ،التي
ييرف عليها النافيذ محمد حمدان
دقلو (حميدتي) ،يف صفوف القوات

املسلحة.
ولم يتم اإلعالن بعد عن اسم خليفة
الصادق املهدي عى رأس حزب األمة،
لكن وكياالت أنباء أشيارت إىل ابنته
مرييم ،بميا أنها كانت بيارزة خالل
السينوات األخيرة يف املفاوضيات،
فضالً عن أنهيا تشغل منصب نائبة
الرئييس ،غير أنهيا تواجيه عقلية
محافظية داخل الحزب اإلسيالمي،
وهناك مين يدعم فكرة الخروج عن
منطق الوراثية ودعيم النائب األول
لرئييس الحيزب فضيل الليه برمية
نارص.
ولم يرتأس حزب األمة منذ تأسيسه
فرد خارج عائلة املهدي ،بدءا ً بوالده
الصديق املهدي ،ثم الصادق املهدي،
وال توجد مؤرشات عى خروج قادة
الحزب عين هذا العيرف ،كما توجد
حظوظ البنيه األكرب عبيد الرحمن،
لكنيه يواجيه معارضة كبيرة ألنه
تبوأ سيابقا منصب مسياعد رئيس
الجمهوريية يف عهيد عمير البشر،
فيميا تشير تقاريير إعالميية إىل
حظيوظ ابن آخير اسيمه الصديق،
لكنه شخصية مغمورة سياسيا وال
يعرف عنه الكثر.
وتنتظير خليفية الصيادق املهيدي
مجموعة مين التحدييات عى رأس
الحيزب ،أولهيا طبيعية العالقة مع
ائتالف قوى الحرية والتغير ،إذ سبق
للحزب أن جمد عضويته يف االئتالف

مطالبا بعقد مؤتمر تأسيييس جديد
لالئتيالف .وازدادت حيدة الخالفات
مع مطالبة حزب األمة بي  65مقعدا
من أصل  165مخصصة لالئتالف يف
ّ
ميربرا ذلك بأنه
املجلس التريعي،
حصل عى رقم أكرب يف آخر انتخابات
تريعية بالبالد.
كما كانيت للصادق املهيدي مواقف
رافضة لعملية السيالم بني السودان
وإرسائيل ،بعد اتفاق بداية التطبيع
بيني البلديين .ووصيل بيه األمر إىل
حد االنسيحاب مين مؤتمير لوزارة
الشيؤون الدينيية يف الخرطيوم
احتجاجيا عيى االتفاق ،كميا هدد
بسيحب التأيييد ملؤسسيات الفرتة
االنتقالية إذا ما سارت قدما يف تنفيذ
اتفاق التطبيع.
غير أن هنياك ميؤرشات عيى أن
الحيزب قيد يجعيل موقفيه أكثير
مرونة يف املرحلية القادمة ،أولها أن
شيخصيات داخل الحزب ّ
عربت عن
تحفظهيا عى اتفاق السيالم بشكل
ّ
أقل حدة ،وثانيها وأهمها أن الربملان
اليذي من املفيروض أن يصادق عى
اتفاقيية السيالم لم يشكيل بعد ،ما
يتيح مساحة أكرب إلجراء مفاوضات
داخليية بيني القيوى السيودانية،
خاصة أن قادة السودان يدركون أن
رفع اسيم بلدهم من قائمة اإلرهاب
ليم يكن ليتيم لوال موافقية مجلس
السيادة السوداني.
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كركوك تؤكد استكمال االستعدادات
الفتتاح مطارها الدولي
بغداد /الزوراء:
أكد مستشار محافظ كركوك ،عمار
الجبوري ،امس السبت ،استكمال
االستعدادات الفتتاح مطار كركوك الدويل
خالل الفرتة املقبلة.
وقال الجبوري ،يف ترصيح صحفي:
إن”مطار كركوك أكمل جميع اإلجراءات
الفنية الخاص به ،وكذلك املدرج الخاص
بالطريان وجميع التفاصيل التي تطلبها
رشكات الطريان».

وأضاف أنه”ننتظر موافقة الحكومة
االتحادية ورئيس الوزراء وهيئة الطريان
املدني ،لتحديد موعد رسمي لالفتتاح
الرسمي».
وأشار الجبوري إىل أن “املطار سينعش
اقتصاد املدينة وسيقدم خدمة كبرية
ألهايل كركوك واملناطق املجاورة ،ولن
يكونوا بحاجة للسفر إىل بغداد أو
محافظات إقليم كردستان من أجل
الطريان”.

جلنة اخلدمات :قانون العشوائيات سريى
النور خالل الدورة احلالية
بغداد /الزوراء:
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية ،عباس يابر العطايف ،امس السبت ،عزم لجنته ترشيع
قانون العشوائيات ،وفرز األرايض الزراعية خالل الدورة الربملانية الحالية.
وقال العطايف يف ترصيح صحفي :إن “مرشوع قانون العشوائيات تمت قراءته قراءة
أوىل وسيعرض للقراءة الثانية” ،مبينا أن “قانون تمليك املتجاوزين وفرز األرايض من
القوانني املهمة الذي يحظى باولوية بالغة لدى الفقراء».
وأضاف أن “لجنة الخدمات تسعى يف هذه الدورة الربملانية إىل ترشيع القانون ،ملا
له من أهمية كربى يف التعامل مع اآلالف من أبناء الشعب العراقي الذين يقطنون
العشوائيات».
وأشار العطايف إىل أن “القانون سريى النور خالل الدورة النيابية الحالية إلتمام أهم
الترشيعات الربملانية”.

دعوات برملانية لتشكيل غرفة عمليات
ملواجهة السيول واألمطار
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كردستان تؤكد أن خماطر الفريوس ال تزال مستمرة

الصحة :محالت واسعة لفحص اهليئات التدريسية والطلبة
حلمايتهم من «كورونا»

بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الصحة انها وجهت الفرق
الصحية يف بغداد واملحافظات بالقيام
بحمالت واسعة لفحص الهيئات التدريسية
والطلبة ولجميع املراحل .وفيما دعة وزارة
الصحة يف حكومة اقليم كردستان املواطنني
اىل االلتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من
االصابة بفايروس كورونا ،اشارت إىل أن
مخاطر الفريوس ماتزال مستمرة.
وقال وزير الصحة ،حسن التميمي :ان «هذه
الخطوة جاءت تزامنا ً مع بدء العام الدرايس
لضمان عدم إصابتهم بفريوس كورونا».
وناشدت وزارة الصحة املواطنني بالتعاون
مع الفرق الصحية إلجراء املسحات الخاصة
بالكشف عن فريوس كورونا.
بينما دعا وزير الصحة يف حكومة اقليم
كردستان ،سامان برزنجي ،امس السبت،
املواطنني اىل االلتزام بالتعليمات الصحية
للوقاية من االصابة بفايروس كورونا،
مشريا إىل أن مخاطر الفريوس ماتزال

بغداد /الزوراء:
دعا رئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار
النيابية ،سالم الشمري ،امس السبت،
اىل تشكيل غرفة عمليات خاصة ملواجهة
السيول واألمطار املتوقعة ،وذلك حسب
ما تشري توقعات الطقس الصادرة عن
الهيئة العامة لالنواء الجوية العراقية.
وقال الشمري يف ترصيح صحفي :إن
“وزارة املوارد املائية اكدت جاهزيتها
للتصدي ألي ظرف طارئ للمحافظات

األنبار توجه بافتتاح طريق دولي مغلق
منذ 2014
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات االنبار ،امس السبت ،فتح الجرس الرابط بني الطريق الدويل الرسيع
والطريق القديم يف محافظة االنبار.وقال قائد العمليات نارص الغنام يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه« :أصدرنا األوامر برفع السواتر الرتابية وفتح الجرس الرابط بني
الطريق الدويل الرسيع والطريق القديم ،تحديدا الكيلو  ،18لتسهيل حركة العجالت بعد
غلقه منذ عام  2014لتسهيل حركة املواطنني اىل الطريق القديم من الكيلو  18بدال من
الذهاب إىل الكيلو  .»35واضاف« :لن ندخر جهدا لدعم املواطنني يف محافظة االنبار».

ضبط أكثر من  95شاحنة حمملة مبواد
ممنوعة يف دياىل
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة العمليات املشرتكة ،امس
السبت ،ضبط  95شاحنة محملة بمواد
ممنوعة يف دياىل.وقال املتحدث باسم
القيادة تحسني الخفاجي ،يف حديث
صحفي :إن «قيادة عمليات دياىل تمكنت
من إلقاء القبض عىل أكثر من  95شاحنة
محملة بمواد ممنوع دخولها اىل العراق
وترض باالقتصاد العراقي وباملنتوج

العراقي» .وأشار الخفاجي إىل أن «هذه
العملية مهمة جدا للحفاظ واملحافظة
عىل االقتصاد العراقي وحماية املنتج».
وأكد ان «قيادة عمليات دياىل ستستمر يف
مطاردة كل من يرض باالقتصاد ،وحماية
املنتج وتنفيذ تعليمات القائد العام
للقوات املسلحة» .وأوضح أنه «يوميا
تصادر اكثر من  24شاحنة بكل مكوناتها
وإمكانياتها».

مستمرة.
وقال برزنجي خالل مؤتمر صحفي :إن “عىل
املواطنني االستمرار يف االلتزام بالتعليمات
الصحية لدعم املؤسسات الصحية وتقليل
الزخم عليها” ،مبينا ان “مخاطر فايروس

كورونا ال تزال مستمرة ولم تنته ،وبدعم من
املواطنني والفرق الصحية االوضاع الصحية
تسري نحو االفضل واعداد االصابات تسري
نحو االنخفاض».
وأضاف أنه “يجب علينا االستمرار يف

يشكل خطورة كبرية عىل االطفال،
ولكن هناك امراضا معدية اخرى
تمثل تهديدا ً كب ً
ريا عىل حياتهم او
ترتك عاهات مستديمة عندهم،
ومن اهمها شلل االطفال والحصبة
والنكاف والخناق والكزاز والسعال
الديكي والتدرن والتهاب الكبد
الفايرويس ،وكذلك سوء التغذية
املؤدي اىل نقص الفيتامينات

الرضورية ،واهمها فيتامني أ A
الذي يؤدي نقصانه اىل فقدان او
مشاكل يف النظر وضعف الجسم
عىل مقاومة الكثري من االمراض».
وأضاف أنه «بسبب تفيش فايروس
كورونا يف بداية هذا العام امتنعت
الكثري من العوائل عن تلقيح اطفالهم
مما ادى اىل وجود اعداد كبرية من
االطفال غري امللقحني بجميع او

احلشد واألمانة تشرعان بعمليات “عاصمتنا”
اخلدمية استعداداً ملوسم األمطار
بغداد /الزوراء:
رشعت هيئة الحشد الشعبي وأمانة بغداد ،امس
السبت ،بعمليات “عاصمتنا” الخدمية استعدادا ً
ملوسم األمطار املتوقع هطولها خالل األيام
املقبلة.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن “ الحشد الشعبي ّ
قسم العاصمة
عىل قاطعني للعمليات ،األول يف الرصافة وتحديدا
يف مناطق بلدية الشعب وبلدية الصدر األوىل وبلدية
الصدر الثانية وبلدية الغدير وبلدية بغداد الجديدة،
والقاطع الثاني هو قاطع الكرخ وتحديدا بلدية
الدورة وبلدية الرشيد وبلدية املنصور وبلدية
الشعلة».

وأضاف البيان أنه “شاركت بالحملة قيادة
عمليات بغداد للحشد الشعبي والقطعات امللحقة
وكذلك تشكيالت الهندسة العسكرية ومديرية
االتصاالت وإعالم الحشد الشعبي بواقع 2000
منتسب من الحشد الشعبي ،باإلضافة اىل الجهد
اآليل واملرية باملولدات واملضخات املائية ومنظومة
الكامريات».
وانطلقت الحملة عقب التحضري لها منذ أيام عدة
تكللت بتشكيل (غرفة العمليات الخدمية ) بني
الهيئة واألمانة ،هذا وتجدر اإلشارة إىل ان الجهد
الخدمي للهندسة العسكرية للحشد الشعبي
يواصل جهوده بدعم بلديات العاصمة لألسبوع
الثالث عىل التوايل ،بحسب البيان.

اإلطاحة بأهم شبكات” االبتزاز االلكرتوني”
يف دياىل
بغداد /الزوراء:
اعلن الناطق باسم محور دياىل للحشد
الشعبي ،صادق الحسيني ،امس السبت ،عن
االطاحة بأهم شبكات االبتزاز االلكرتوني يف
املحافظة.
وقال الحسيني يف ترصيح صحفي :ان”
الجرائم االلكرتونية شكلت يف االشهر االخرية
مصدر رضر بالغ لعرشات املدنيني يف دياىل من
خالل محاوالت سلبهم االموال عرب منصات
التواصل االجتماعي بمختلف الطرق” ،الفتا اىل
ان “استخبارات الحشد الشعبي واستخبارات
ومكافحة االرهاب يف دياىل كان لها جهد
مشرتك يف مكافحة هذا النوع من الجرائم».

واضاف الحسيني انه” تم تفكيك شبكة
خطرية جدا لالبتزاز االلكرتوني واعتقال جميع
افرادها بعد االستجابة ملناشدات وشكاوى
بعض املواطنني” ،مبينا ان “ الحشد الشعبي
اليتوانى يف تقديم اي عون او مساعدة ألي
مواطن ،ولديه تنسيق رائع مع كل االجهزة
االمنية املختصة من اجل مكافحة الجريمة
بكل انواعها».
ودعا الحسيني “من يتعرضون اىل ابتزاز اىل
االبالغ الفوري عن اقرب نقطة امنية والتعاون
مع املفارز املختصة من اجل تعقب وانهاء دور
تلك الشبكات التي ال تقل خطورة عن الفعل
االرهابي وتسبب اذى كبريا للعوائل”.

اإلعالن عن خلو حمافظة دياىل من خميمات النزوح

اهلجرة واإلعمار تنسقان لشمول العائدين بقروض اإلسكان
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ،امس السبت،
أنها تنسق مع وزارة اإلعمار لشمول االرس
العائدة اىل مناطق سكناها االصلية بقروض
االسكان .وفيما اعلنت الهجرة واملهجرين خلو
محافظة دياىل من مخيمات النزوح بعد اغالق
مخيم الوند الكرفاني ،اوضحت ان ذلك يأتي
ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة
إلعادة النازحني .
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة ،مدير
عام دائرة شؤون الفروع ،عيل عباس جهانكري،
يف ترصيح صحفي :ان “الوزارة ناقشت مع
وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة شمول
االرس العائدة من النزوح بالقروض التي تمنح
للبناء من صندوق االسكان وبنسب معينة».
وأضاف جهانكري ان “الهدف من هذه الخطوة
دعم النازحني العائدين لالستقرار بمناطقهم
االصلية وبناء منازلهم املهدمة بسبب العمليات
االرهابية التي شهدتها مناطقهم خالل مدة

االجراءات الوقائية وتقليل التجمعات
ونحتاج اىل التعاون معا ً واتباع التعليمات
الصحية لحني ظهور لقاحات تنهي وجود
فايروس كورونا بشكل نهائي».
وحول بدء الدراسة يف اقليم كردستان ،قال
وزير الصحة“ :نحن مستمرون يف تنفيذ
قرارنا السابق بوقف الدراسة لحني يوم
 ،2020/12/1وسنقوم بتقييم االوضاع
الصحية يف اجتماعنا املقبل سنقرر مصري
العملية الرتبوية».
وأوضح ان “االعداد تسري نحو االنخفاض
لكن هذا اليدل عىل انتهاء مخاطر فايروس
كورونا وخلو املجتمع منه ،نحن يف وزارة
الصحة النؤيد تقليل االجراءات الوقائية،
حماية املواطنني والحفاظ عىل االعداد
القليلة لالصابات هي مهمة الجميع”.
الفتا إىل ان “اللجنة العليا ملواجهة فايورس
كورونا يف اقليم كردستان ستتخذ اي قرار
يصب يف مصلحة املواطنني وحمايتهم من
االصابة بفايروس كورونا”.

الكرخ تبدأ محلة للتلقيح ضد مرض «شلل األطفال» اليوم
بغداد /الزوراء:
أعلن مدير صحة بغداد الكرخ،
جاسب الحجامي ،امس السبت،
عن تنفيذ حملة للتلقيح بلقاح
«شلل األطفال» اليوم االحد.
وقال الحجامي يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إنه «من
الثابت والواضح جدا ً ان فايروس
كورونا املستجد  19-Covidال

املهددة بالفيضان».
وأضاف أن “الوزارة سبق أن تصدت
لفيضانات بجهود وكوادر عراقية بحتة”،
مشريا إىل “توجيه الجهد الهنديس لدوائر
البلديات اىل أماكن الخلل باالعتماد عىل
الجهد الذاتي لتلك الدوائر يف ظل األزمة
املالية التي تعاني منها املحافظات».
وشدد الشمري عىل “رضورة تشكيل
غرفة عمليات ملواجهة السيول واألمطار،
خصوصا يف املناطق غري املخدومة”.
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تواجد عصابات داعش التكفريية ،فضال عن
التشجيع عىل العودة الطوعية لالرس النازحة».
وتابع جهاكري ان “منح القروض للعائدين

يسهم ايضا بإنهاء ملف النزوح وتيسري السبل
الكفيلة بحل مشكالتهم ،حيث يتم العمل بني
الوزارتني العتماد الية لتقديم كل ما يمكن

للعائدين”.
بينما اعلنت وزيرة الهجرة واملهجرين ،ايفان
فائق جابرو ،امس السبت ،عن خلو محافظة
دياىل من مخيمات النزوح بعد اغالق مخيم الوند
الكرفاني يف قضاء خانقني وعودة اخر ()93
ارسة نازحة بواقع ( )586شخصا ً اىل مناطق
سكناهم االصلية يف اقضية ونواحي املحافظة،
وذلك ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة
إلعادة النازحني .
وقالت جابرو يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن “املخيم كانت تقطنه ( )1,900ارسة نازحة
بواقع ( )11,400فرداً» ،مشرية اىل «الجهود
املبذولة من قبل كوادر الوزارة ومحافظة دياىل
وقيادة العمليات فيها اىل جانب مساهمتهم يف
انجاح خطة طوارئ الوزارة الرامية اىل اعادة
العوائل النازحة اىل مناطقها».
وأضافت جابرو انه “بعد اتمام التدقيق االمني
لهذه االرس ،وبالتعاون مع القوات االمنية ،تم
ايصالها اىل مناطق سكناها االصلية “.

بعض اللقاحات الرضورية املعتمدة
يف العراق ،ومن هذا املنطلق تنفذ
وزارة الصحة اليوم حملة للتلقيح
بلقاح شلل االطفال يف املناطق
عالية الخطورة ،وستكون يف جانب
الكرخ يف اقضية الطارمية والتاجي
وابي غريب واملحمودية وبعض
املناطق عالية الخطورة يف اماكن
اخرى من الكرخ ،إضافة اىل وجود

اللقاح واللقاحات االخرى وفيتامني
أ  Aيف جميع مراكز الرعاية الصحية
االولية يف جانب الكرخ».
ووجه الحجامي ،دعوة لجميع
االمهات والعوائل كافة إىل «مراجعة
اقرب مركز صحي إلكمال اللقاحات
والتعاون مع الفرق الجوالة يف
املناطق املذكورة آنفا ً فأطفالكم
أمانة يف اعناقكم وأعناقنا».

إحباط حماولة تهريب عجالت ومواد متنوعة يف أم قصر الشمالي

ضبط شاحنة وحاوية خالف الضوابط
يف املنطقة الشمالية وبوابة البصرة

بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس السبت ،ضبط شاحنة مخالفة عند مداخل مديرية جمرك
املنطقة الشمالية وحاوية تحمل مواد متنوعة يف كمرك بوابة البرصة.
وذكر بيان للهيئة ،تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن «قسم التحري ومكافحة التهريب يف مديرية
جمرك املنطقة الشمالية بالتعاون مع رشطة الجمارك تمكن من ضبط شاحنة محملة ( زيت
محركات ) عىل طريق الرابط بني اربيل وكركوك مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة».
وأشار البيان إىل «ضبط حاوية واحدة يف جمرك بوابة البرصة تحتوي عىل سيارات مقطعة دون
املوديل معدة للتهريب عدد اثنني سيارة ودراجات نارية متنوعة وهي أيضا مخالفة لرشوط
االسترياد».
وبني أنه «تمت احالة املواد جميعهااىل القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحقها ،وتمارس
الهيئة ،نشاطا ملحوظ خالل هذه الفرتة من خالل تفعيل قسم التحري ومكافحة التهريب يف
مديرياتها للحد من التهريب ودعم املنتج الوطني وتعظيم اإليرادات».
وايضا اعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس السبت ،عن اعادة اصدار شاحنتني محملتني بالحديد
غري املطابق للمواصفات يف مركز جمرك القائم الحدودي.
وقالت الهيئة يف بيان :ان «كوادرها يف مركز جمرك القائم الحدودي قامت بإعادة اصدار شاحنتني
محملتني بالحديد لفشله بالفحوصات املختربية وعدم مطابقته للمواصفات القياسية حسب
جهاز التقييس والسيطرة النوعية».
وأضافت انه «تمت األجراءات وفقا ً للضوابط والتعليمات النافذة».
من جانبها ،أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس السبت ،احباط محاولة تهريب عجالت دون
املوديل ومواد متنوعة يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل.
وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :أنه «بنا ًء عىل املعلومات الواردة إىل هيئة
املنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قرص الشمايل يف محافظة البرصة من جهاز املخابرات الوطني
العراقي /تفيد بوجود حاوية داخل الحرم الجمركي تحتوي بداخلها عجالت صالون دون املوديل
عدد  2ودراجة نارية ( شاطئية ) نوع هونداي ذات االربع عجالت ومواد احتياطية للعجالت،
معدة للتهريب».
وأضافت« :عىل الفور تم تشكيل لجنة من مديرية كمرك محطة بوابة البرصة وضابط جهاز
املخابرات العراقي ورشطة الجمارك وضابط البحث والتحري /هيأتنا ،وتم الكشف عىل الحاوية
اعاله وتأكدت صحة املعلومات الواردة ،وضبطها واحالتها اىل مركز رشطة الكمارك التخاذ
االجراءات القانونية الالزمة بحقها».

اعتقال إرهابيني داعمني لـ»داعش» يف
كركوك
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات ،امس السبت،
عن القاء القبض عىل «أرهابيني» اثنني
من الداعمني لوجستيا لتنظيم «داعش»
يف كركوك.وقالت الوكالة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه« :تمكنت مفارز وكالة
االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات
الرشطة االتحادية يف وزارة الداخلية من القاء
القبض عىل ارهابيني اثنني مطلوبني وفق

احكام املادة  4ارهاب ألنتمائهما لعصابات
داعش االرهابية».
واضافت أن «عملية االعتقال تمت بعد نصب
كمني محكم لهما يف قرية السهيل ضمن
قضاء داقوق بمحافظة كركوك ،ومن خالل
التحقيقات االولية معهما اعرتفا بتقديم الدعم
اللوجستي واملواد الغذائية وأجهزة اإلتصال اىل
احدى املفارز اإلرهابية يف وادي الشاي ،حيث
اتخذت بحقهما االجراءات القانونية».
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اإلعمار والبلديات تعتمد االستثمار
واجلباية يف طريق املرور السريع
بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة الطرق والجس�ور يف وزارة
اإلعم�ار والبلديات العام�ة قرب إكمال
دراس�ة إلدخال االس�تثمار والجباية يف
طريق املرور الرسيع.
وقال مدير عام الدائرة ،املهندس حسني
جاس�م كاظ�م ،يف حدي�ث صحف�ي:
إن “الدائ�رة تعاق�دت مؤخ�را مع احد
املكات�ب االستش�ارية العاملية الرصينة
إلعداد دراس�ة بش�أن إدخال االستثمار
والجباي�ة يف طريق امل�رور الرسيع ،الن
كلف�ة صيانته تره�ق املوازن�ة العامة
للدول�ة ،ولغ�رض تحس�ني مس�توى
الخدمة للواقع التش�غييل له” ،مش�ريا
اىل انه “س�يتم الب�دء يف القاطع الغربي
من�ه إلنجاز غالبي�ة العم�ل يف القاطع
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وسط شكاوى وانتقادات عراقية

أوبك  +تدعو إلجراء حمادثات اللحظة األخرية اليوم قبل اجتماعها املرتقب

الجنوبي”.
واكد كاظم ان “هذه التجربة تنفذ للمرة
االوىل يف البل�د ،ع�ىل الرغ�م م�ن وجود
نظام عاملي بهذا الش�أن ،لكنه غائب”.
مؤك�دا ان “هناك الكثري م�ن العروض
التي ترغب باستثمار الطرق الخارجية،
إال ان البل�د ال يمكن�ه الدخول بها ما لم
تستند إىل يشء علمي صحيح”.
وتاب�ع ان “هذا املرشوع يف حال تنفيذه
فإنه س�يضع االس�اس الصحيح الذي
يمكن االعتماد عليه باس�تثمار الطرق
واس�تخدام الجباي�ة ،وم�ا للدول�ة او
املس�تثمر م�ن حقوق يف ه�ذا املرشوع
ومق�دار االس�تفادة وم�ا يرصف�ه عىل
اعم�ار الطري�ق وماه�ي م�دة العق�د
وغريها من التفاصيل”.

بغداد /الزوراء:
اس�تدعت اململك�ة العربية الس�عودية
وروسيا مجموعة صغرية من دول أوبك
 +إلج�راء محادث�ات اللحظ�ة األخرية،
اليوم االحد ،وس�ط شكاوى العراق قبل
أن تق�رر م�ا إذا كان�ت س�تؤجل زيادة
اإلنتاج يف كانون الثاني.
ووفق�ا لوكال�ة بلومب�ريغ االمريكي�ة
فإنه تتوقع أغلبية واضحة من مراقبي
أوبك  +أن تحاف�ظ املجموعة عىل قيود
املع�روض عن�د املس�تويات الحالي�ة
لبضعة أش�هر أطول بسبب عدم اليقني
املس�تمر بش�أن قوة الطلب .ومع ذلك،
فإن الق�رار ليس مؤك ًدا ب�أي حال من
األحوال وسط شكاوى عامة من العراق
ونيجرييا ،وخالف خ�اص مع اإلمارات
العربية املتحدة.
طلب العض�وان الرئيس�يان يف منظمة
البل�دان املص�درة للنف�ط وحلفاؤه�ا،
نائ�ب رئيس الوزراء الرويس ألكس�ندر
نوفاك ،ووزي�ر الطاقة الس�عودي عبد
العزيز بن سلمان ،عقد مؤتمر بالفيديو
غري رس�مي م�ع نظرائهما م�ن لجنة
املراقب�ة الوزارية املش�ركة التي تضم
الجزائر وكازاخستان ،العراق ونيجرييا
واإلمارات.
وقال أح�د املندوب�ني إن االجتماع الذي
تم اس�تدعاؤه عىل عجل سيكون اليوم

أدويـة سامـراء تنتج مستحضرات
دوائية جديدة مـن قطرات العيـون

األح�د وس�تعقد املحادث�ات قب�ل يوم
م�ن االجتماع ال�وزاري الكامل ألوبك يف
 30نوفم�ر ،يليه اجتم�اع أوبك  +يف 1
ديسمر.
وق�ام التحال�ف الت�ي يض�م  23دول�ة
واملعروف�ة باس�م أوب�ك  +بإج�راء
تخفيضات كبرية يف اإلنتاج خالل أعماق
الوب�اء لتعويض االنهي�ار التاريخي يف

الطل�ب ع�ىل الوق�ود ..وكان التحال�ف
يخطط لتخفي�ف بعض القيود يف بداية
عام  2021تحس�با للتع�ايف االقتصادي
العامل�ي ،وإحي�اء ح�وايل  1.9ملي�ون
برميل يوميا من اإلنت�اج املتوقف  ،بعد
أن تمك�ن م�ن اس�تئناف مماثل خالل
الصيف.
ولكن مع عودة ظهور الفريوس مؤخرًا،

مم�ا أدى إىل عملي�ات إغ�الق جدي�دة،
وتفاق�م توقعات الطل�ب يف أوائل العام
املقبل ،أش�ارت أوبك  +إىل أنها قد تؤجل
الزيادة التالية بدالً من ذلك.
وانتقد نائب رئيس الوزراء ووزير املالية
العراق�ي ،عيل ع�الوي ،أوبك قب�ل أيام
فق�ط من اتخاذ املنظمة قرارا حاس�ما
بش�أن زيادة اإلنت�اج ،قائ�ال انه يجب

عىل أوبك أن تأخذ الظروف االقتصادية
والسياس�ية لألعض�اء يف االعتب�ار عند
تحديد حص�ص اإلنتاج بدالً من اعتماد
نهج “مقاس واحد يناسب الجميع”.
واض�اف ،خ�الل مؤتم�ر اف�رايض
استضافه معهد تشاتام هاوس الفكري
يف اململكة املتحدة عقده خالل االسبوع
امل�ايض“ :لق�د وصلن�ا إىل الحد األقىص
لقدرتن�ا واس�تعدادنا لقب�ول سياس�ة
مقاس واحد يناسب الجميع”“ ...يجب
أن يك�ون أكث�ر دق�ة ويج�ب أن يكون
ً
مرتبط�ا بنصي�ب الف�رد م�ن الدخ�ل،
ووجود صناديق الثروة السيادية  ،التي
ليس لدينا أي منها”.
وبينما قال عالوي إن�ه لم يكن يتحدث
نيابة عن وزارة النفط ،التي تتخذ قرارًا
بشأن ش�ؤون أوبك ،فإن تعليقاته تعد
مظهرًا آخر من مظاهر الخالفات داخل
املنظم�ة قب�ل اجتماعها املقب�ل يف 30
نوفمر.
ويعاني الع�راق ،أكر منتج للمجموعة
بعد السعودية ،من انهيار أسعار النفط
الناجم عن فريوس كورونا .بينما عانى
جميع األعضاء ،فإن موقف العراق هو
األس�وأ ،حي�ث تكافح الحكوم�ة لدفع
روات�ب املعلم�ني وموظف�ي الخدم�ة
املدني�ة ،ون�زل املحتجون إىل الش�وارع
بأعداد كبرية.

حبضور وزير املالية

رابطة املصارف اخلاصة تناقش آليات تطوير القطاع املصريف

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الرشكة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية يف سامراء ،إحدى
رشكات وزارة الصناعة واملعادن ،امس السبت ،عن إنتاج مستحرات دوائية
إستطالعية جديدة ذات فعالية عالجية من قطرات العني ( تايموس�ام ) لعالج
إرتفاع ضغط العي�ن .
وق�ال مدير عام الرشكة الصي�ديل ،عب�د الحمي�د عب�د الرحم�ن الس�ال�م ،يف
بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة منه ”:ان الرشكة مقبلة ع�ىل إنجازات عالجية
ذات فعالية عالية يتم إنتاجها ألول مرة يف الرشكة بعد توفري املواد األولية”.
وأضاف الس�الم أن “هذا اإلنجازات جاءت ضم�ن الخطة البحثية التي أعدتها
الرشكة وبجهود كبرية ملوظفيها ،وس�يتم طرح هذه املس�تحرات يف السوق
املحلية بعد تسجيلها يف وزارة الصحة” .مفصحا ً عن ان “العمل مستمر إلنتاج
( )٧٣مستحرا دوائيا جديدا مستقب�الً”.

بغداد /الزوراء:
عق�دت رابطة املصارف الخاصة العراقية ،بحضور
نائب رئي�س الوزراء للش�ؤون االقتصادي�ة ،وزير
املالية ،الدكتور عيل عبد األمري عالوي ،اجتماعا يضم
جمي�ع املص�ارف العاملة يف العراق ملناقش�ة آليات
تطوير القطاع املرصيف وفقا للورقة البيضاء.
وقال وزي�ر املالية ،ع�يل عبد األمري ع�الوي ،خالل
االجتماع :اش�كر رابطة املصارف الخاصة العراقية
ع�ىل ه�ذه الدع�وة ،الن القط�اع املرصيف يع�د اهم
القطاع�ات االقتصادية ،وتعم�ل الدولة عىل دعمه
من اجل تحريك االقتصاد .مؤكدا :أن حركة اإلصالح
االقتصادي الحالية هي األكثر جدية وستس�تمر إىل
الحكومات القادمة.
وأض�اف :أن وزارة املالي�ة تعمل ع�ىل تقوية البنى
التحتي�ة للنهوض بجميع القطاع�ات االقتصادية،
وبالخص�وص القط�اع امل�رصيف ،م�ن اج�ل دع�م
املشاريع االستثمارية يف العراق .موضحا :أن وزارة
املالي�ة ال ترى أي بدي�ل إال تقوي�ة القطاع املرصيف
ودفع�ه إىل االم�ام م�ن خ�الل إزال�ة العقب�ات من
امامه.

املالية النيابية :ليست لدينا قاعدة
بيانات بأعداد املوظفني
بغداد /الزوراء:
ب�ات موضوع أع�داد املوظف�ني الفعليّ�ة يف مؤسس�ات الدول�ة ووزاراتها
و{الفضائيني} منهم ،والرواتب التي يتقاضاها هؤالء ،ش�غالً شاغالً للدولة
العراقية بكل مفاصلها.
وأكدت اللجن�ة املالية يف مجلس النواب أنه “ال وجود لقاعدة بيانات بأعداد
ً
داعية الحكوم�ة إىل”وضع آلية بايومري�ة ملعرفة تلك األعداد،
املوظف�ني”،
وكذلك لتشخيص الفضائيني منهم”.
وقال عضو اللجنة ،جمال كوجر ،يف ترصيح صحفي :ان “وزير التخطيط،
وخ�الل اس�تضافته يف الجلس�ة العامة مع رئي�س الوزراء ،أك�د أنه (ليس
لدي�ه العدد الدقيق ملوظفي الدولة) ،وعليه يجب أن تكون هناك حلول بهذا
الخص�وص ،منها أن تلجأ الحكوم�ة اىل آلية معينة ،كأن تعتمد عىل النظام
البايوم�ري إلثب�ات عدد املوظفني ،أو أن يتم تأس�يس قاع�دة بيانات لكل
مؤسسة يف الدولة”.
وأض�اف أن “ه�ذه القاعدة يجب أن تك�ون مبنية عىل أس�س علمية تثبت
أوالً وج�ود املوظف يف تل�ك الدائرة ،ومدى حاجة الحكوم�ة اىل ذلك املوظف
لكي يتم تحريك التنقالت ،ال س�يما أن هناك مؤسس�ات مكتظة باملوظفني
تقابلها مؤسسات تعاني نقصا ً حادا ً فيهم”.
وتاب�ع “يج�ب أن يكون هناك تنظيم لهذا العمل” ،مش�ريا ً اىل أن “الوزارات
س�ابقا كانت تقوم ع�ىل املحاصصة ،لذلك ف�إن كل وزارة كانت عبارة عن
(دولة) بحد ذاتها ،وبالتايل فإن عملية اإلصالح شبه مستحيلة”.
وبني كوجر أن “الحكومة الحالية هي الوحيدة التي لديها الجرأة يف تشخيص
الخل�ل ،ويفرض أن يتم البدء بخط�وات عالجية لهذا الخلل املراكم الذي ال
تتحمله الحكومة الحالية وحدها” ،داعيا ً إياها اىل أن “تضع آلية الكتشاف
الفضائيني”.

ون�وه إىل :أن وزارة املالي�ة تس�عى لطرح س�ندات
بقيم�ة  3-5ملي�ارات دوالر إىل املواطنني بالعملتني
الدين�ار وال�دوالر ،ونتوق�ع من املص�ارف الخاصة
والحكومية رشاءها.
ولف�ت إىل :أن س�عر رصف الدين�ار ام�ام ال�دوالر
س�يكون ثابتا عن�د اصدار الس�ندات ،وذلك لتجنب
أي خس�ائر يف رشاء الس�ندات م�ن قب�ل املصارف
واملواطنني.
وأك�د :أن وزارة املالي�ة من خالل الورق�ة البيضاء
ستقوم بإصالح السياسة املالية ومراقبة االقتصاد،
وتغي�ريه ليواك�ب االقتص�اد العامل�ي .موضحا :أن
القرارات السياس�ية التي اتخذت يف الس�ابق ،أثرت
عىل االقتصاد.
من جهة أخرى ،قدم رئيس رابطة املصارف الخاصة
العراقي�ة ،ودي�ع الحنظل ،ش�كره إىل وزي�ر املالية
لتلبية الدعوة ،مؤكدا :أن الورقة البيضاء ش�خصت
املشاكل االقتصادية بشكل دقيق ،وأصبحت الحلول
متاحة امام جميع املسؤولني.
ون�وه الحنظل إىل :أن العراق اآلن يمر بمفرق طرق

تشكيل جلنة برملانية ملتابعة املشاريع
املتلكئة يف بغداد واحملافظات
بغداد /الزوراء:
أعل�ن النائ�ب عن تحالف الفت�ح ،فاضل جابر ،امس الس�بت ،عن تش�كيل لجنة نيابية
ملتابعة املش�اريع املتلكئة يف بغداد واملحافظات ،مش�ريا اىل الخطأ الذي ارتكبته حكومة
العبادي باتخاذها قرارا ش�مل املحافظات الوس�طى والجنوبية بإيقاف املش�اريع ابان
مع�ارك التحرير املحافظات الش�مالية والغربي�ة .وقال جابر يف ترصي�ح صحفي :ان ”
تش�كيل لجنة نيابية بش�أن متابعة ومراقبة املش�اريع املتلكئة خطوة مهمة إلحياء تلك
املش�اريع املتلكئة س�واء كانت بقرار حكومي او عدم محاسبة املقرصين ” .وأضاف ان
” اغلب تلك املش�اريع ت�م ايقافها من قبل حكومة العبادي ماب�ني أعوام  2014و2018
واس�تمرت يف حكومت�ي عبد املهدي والكاظم�ي ،وذلك بحجة االنش�غال بمعارك تحرير
املحافظات الش�مالية والغربية ” .مبينا ان ” الخطأ يكمن بش�مول كل املشاريع يف البالد
ومنه�ا املحافظات الوس�طى والجنوبية رغم انها لم تكن مرسحا للعمليات العس�كرية
وخلوها من تواجد داعش ” .وأشار جابر اىل ان ” توقف املشاريع يف املحافظات الوسطى
والجنوبية كان سببا يف عدم خلق فرص عمل للمواطنني ،وتراكم أزمات الخدمات نتيجة
عدم اكمال مش�اريع البنى التحتية ،مما جعل جمهور تلك املحافظات يخرج بتظاهرات
مطالبة بتقديم وتطوير محافظاتهم من الجانب الخدمي وتقليص نسب البطالة ”.

وان لم تطبق االصالحات الرسيعة الالزمة النتشال
البلد من ازمته فسوف تتفاقم هذه االزمة يف السنة
القادم�ة والس�نوات الت�ي تليه�ا .داعي�ا إىل تبن�ي
سياس�ات االصالح واملس�اهمة يف تطبيقها س�واء
عىل مستوى القطاع العام او الخاص .

ولف�ت إىل :أن رابط�ة املص�ارف الخاص�ة تش�يد
باإلصالح�ات املتعلق�ة بالقط�اع امل�رصيف الت�ي
تضمنتها الورقة البيضاء .مش�يدا بإجراءات البنك
املركزي العراقي التي تساهم بشكل مستمر يف دعم
القطاع املرصيف الخاص.

الصني تتحدث عن مشاريع كبرية يف العراق
بغداد /الزوراء:
تح�دث الس�فري الصين�ي ل�دى العراق،
تش�انغ تاو ،امس السبت ،عن مشاريع
كبرية يف العراق ،فيم�ا وصف االتفاقية
العراقي�ة -الصيني�ة بتس�مية “النفط
مقابل اإلعمار”.
وق�ال الس�فري الصين�ي يف بي�ان نقلته
س�فارة بك�ني يف بغ�داد :إن “الص�ني
س�تواصل يف املرح�ة القادمة التمس�ك
بمب�دأ التش�اور والتع�اون واملنفع�ة
للجميع ،وتقوية التنسيق مع العراق يف
التعاون ،وتقاسم فرص التنمية وتعزيز
الرخاء املشرك”.
وأض�اف أن “ب�الده س�تتخذ التع�اون
يف مج�ال الطاق�ة كاملح�ور الرئي�ي
لزي�ادة توطي�د التعاون ب�ني البلدين يف

املج�االت التقليدي�ة مثل تج�ارة النفط
واالستثمار”.
وأوض�ح الس�فري الصين�ي أن “الصني
ستغتنم مرشوع  1000مدرسة كفرصة
س�انحة لدف�ع تع�اون النف�ط مقاب�ل
اإلعمار لتحقيق تقدم جوهري يف أرسع
وقت ممكن”.
وأش�ار إىل أن “بالده س�تتابع مشاريع
الطرق والجس�ور ومحط�ات الكهرباء
وغريه�ا م�ن املش�اريع االس�راتيجية
الك�رى يف الع�راق بنش�اط ،والتواصل
الوثي�ق م�ع الجان�ب العراق�ي بش�أن
املش�اركة يف م�رشوع مين�اء ف�او
الكبري”.
ولف�ت ت�او إىل أن�ه “س�يتم العمل عىل
إنجاز مرشوع املكتبة الصينية يف أرسع

وق�ت ممك�ن ،واملس�اهمة بنش�اط يف
إدخال تعليم اللغة الصينية عر اإلنرنت
إىل القاع�ات الدراس�ية يف الجامع�ات
العراقي�ة ،كصدي�ق حمي�م ورشي�ك
عزيز”.
وأك�د أن “ب�الده ع�ىل اس�تعداد لب�ذل
جهود مش�ركة م�ع الجان�ب العراقي
الستكش�اف وتوس�يع ملتقى مصالح
البلدي�ن باس�تمرار ،وتحوي�ل تف�وق
التع�اون الصين�ي العراق�ي املتمث�ل يف
املستوى العايل من التكاملية االقتصادية
إىل نتائج تعاون ملموس�ة ،وخلق املزيد
من الفرص واملنصات للتبادالت الثقافية
بني الجانبني ،بما يدفع عالقات الرشاكة
االس�راتيجية الصيني�ة العراقية امليض
قدما إىل األمام باستمرار”.

ارتفاع صادرات العراق اىل أمريكا بـ  105آالف برميل يوميا

شركة “بي بي” الربيطانية تستثمر مزيداً من األموال حبقل الرميلة النفطي
بغداد /الزوراء:
اعلنت رشكة “بي بي” النفطية الريطانية
أنها ستستثمر املزيد من األموال يف حقول
النفط والغاز الطبيعي يف الرشق األوسط،
ومنه�ا حق�ل الرميلة النفط�ي يف العراق
حتى م�ع االنتق�ال إىل الطاق�ة املتجددة
ومحاولة خفض االنبعاثات.
والرشك�ة منت�ج رئي�ي يف دول مث�ل
العراق ،حيث تدير ثال�ث أكر حقل نفط
يف العال�م يف الرميل�ة واإلم�ارات العربية
املتحدة وسلطنة عمان ،بينما تعزز ً
أيضا
إنتاج الغاز .
وق�ال نائ�ب رئي�س رشك�ة بريتي�ش
برولي�وم لل�رشق األوس�ط ،س�تيفن
ويليس :ان “الرشكة ستواصل االستثمار
يف ه�ذه الحق�ول يف الع�راق وإم�ارة أبو
ظبي وسلطنة عمان لديها تكلفة تشغيل
وتكلف�ة رأس امل�ال وكفاءة إنت�اج رائدة
عىل مستوى العالم”.

واض�اف ان “إنت�اج النف�ط يف الرميل�ة
بجنوب العراق يقل عن  1.4مليون برميل
يومي�اً” ،مبين�ا إن�ه “تم خف�ض اإلنتاج
لتمك�ني الع�راق م�ن االمتث�ال لحصص
أوب�ك املتف�ق عليها يف نيس�ان وألغراض
الصيانة”.
واكد ويليس ان “رشكة بريتيش بروليوم
تعمل ع�ىل ضمان أن الحق�ل ،الذي ضخ
 1.47ملي�ون برمي�ل يوم ًي�ا يف حزيران،
يمكنه زيادة اإلنتاج بمجرد تخفيف قيود
أوبك”.
وتبح�ث رشكات النفط األوروبية الكرى
ع�ن مص�ادر أكث�ر اخ�رارًا للطاق�ة
ملكافحة تغري املناخ.
وتستهدف رشكة بريتيش بروليوم ،التي
ً
استجابة
تبيع األصول وتخفض أرباحها
النهيار النفط الناجم عن فريوس كورونا
ً
انخفاضا بنسبة  40٪يف إنتاج
هذا العام،
الهيدروكربون�ات بحل�ول ع�ام 2030

ولن تستكش�ف النفط الخ�ام يف أي دول
جديدة.
ويع�د حق�ل الرميلة م�ن اك�ر الحقول
العراقية يف البرصة وهو ثالث أعظم حقل

نفط�ي عاملي ،ويعود تاريخ اكتش�افه يف
ع�ام  ،1953ويت�م اس�تخراج النفط من
حقول الرميل�ة تحت إرشاف رشكة نفط
الجنوب يف البرصة ،ويقدر حجم احتياطي

حقل الرميل�ة العم�الق يف الجنوب بنحو
 17مليار برميل.
وفازت رشكت�ا “يس أي أن يس” الصينية
ورشكة “بي ب�ي” الريطانية يف حزيران

 2009ضم�ن جول�ة الراخي�ص االوىل
الس�تثمار حقل الرميلة بس�قف إنتاجي
بل�غ مليون�ني و 850الف برمي�ل يومياً،
وبربح مقداره دوالران عن كل برميل نفط
إضايف منت�ج من الحقل ،وتبلغ حصة بي
بي  38%والرشكة الصينية  37%ورشكة
نفط الجنوب الرشيك .% 25
من جهتها ،اعلنت ادارة معلومات الطاقة
األمريكية ،امس الس�بت ،ارتفاع ايرادات
النفط الخام االمريكية من العراق بمقدار
 105آالف برمي�ل يومي�ا خالل االس�بوع
املايض.
وقال�ت االدارة يف تقري�ر له�ا اطلعت
عليه “ال�زوراء” :إن “اي�رادات النفط
االمريكي�ة م�ن الع�راق ارتفع�ت
بمق�دار  105آالف برميل يوميا خالل
االسبوعي املايض لتصل اىل معدل 197
ال�ف برميل يوميا بعد ان كانت بمعدل
 92الف برميل يوميا يف االس�بوع الذي

سبقه”.
واضاف�ت ان “ال�واردات االمريكي�ة م�ن
النفط الخ�ام انخفضت خالل االس�بوع
املايض بمق�دار  197الف برميل يوميا اىل
 4.547مالي�ني برميل يومي�ا” ،مبينة ان
“معظم ه�ذه االي�رادات النفطية جاءت
من كن�دا وبمعدل  3.277ملي�ون برميل
يوميا ،تليها املكسيك التي بلغت االيرادات
منه�ا بمع�دل  519ال�ف برمي�ل يومي�ا،
ث�م الس�عودية وبمع�دل  293الف برميل
يوميا”.
واش�ارت اىل ان “ال�واردات االمريكية من
النف�ط الخ�ام م�ن كولومبي�ا انخفضت
بمق�دار  273ال�ف برمي�ل يومي�ا لتصل
اىل مع�دل  100ال�ف برمي�ل يوميا خالل
االسبوع املايض ،كما انخفضت االيرادات
النفطية م�ن االكوادور بمق�دار  31الف
برمي�ل لتص�ل اىل مع�دل  98ال�ف برميل
يوميا”.

الرياضي

أصفر وأمحر

سلة العراق ختسر امام البحرين يف تصفيات
آسيا بكرة السلة

بغداد /متابعة الزوراء
خرس املنتخب الوطني بكرة السـلة امام مصيفه البحريني  92-95ضمن منافسـات النافذة الثانية من التصفيات
املؤهلة لكأس آسـيا .2021واقيمت املواجهـة عىل صالة مدينة خليفة الرياضيـة يف املنامة.وانتهى الربع االول من
املواجهـة لصالـح البحرين بنتيجة  16-18واسـتمر تفوق البحرين يف الربع الثاني ليتفـوق بنتيجة .15-27بعدها
انتفـض املنتخب الوطني وحسـم الربع الثالث ملصلحته بنتيجة  15-24ثم اصل تفوقـه يف الربع الرابع الذي انتهى
بنتيجة  ،18-23ليتعادل الفريقان ويلجأن اىل الشـوط االضايف.واسـتطاع منتخب البحرين حسم النتيجة لصالحه
ليفـوز بنتيجـة  14-17وتكون النتيجـة االجمالية .92-95وبهذه الخسـارة تعقد موقف املنتخـب الوطني ليتذيل
املجموعة الرابعة برصيد  3نقاط.
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بغداد يلحق اخلسارة االوىل باجلوية والزوراء جيتاز احلدود بصعوبة
بغداد /متابعة الزوراء
سقط املتصدر فريق القوة الجوية بفخ
أمانة بغداد وخرس بهدف دون رد يف املباراة
التي جرت مساء امس السبت يف ملعب
كربالء الدويل لحساب الجولة الخامسة من
الدوري املمتاز.
الهدف الوحيد جاء يف الدقيقة  50من ركلة
جزاء سجل منها جبار كريم ملصلحة أمانة
بغداد.
وتأثرت املباراة بربودة الجو وغابت اإلثارة
مع بعض املحاوالت هنا وهناك لم تكن
بالخطورة الالزمة ،وتعرض العب امانة
بغداد املحرتف النيجريي سامويل ايكو مع
نهاية الشوط األول.
يف الشوط الثاني حدث املنعطف بالخطأ
الذي ارتكبه الحارس محمد صالح يف
الدقيقة  48برضب مهاجم بغداد بدون
مربر ليتعرض للطرد املبارش واحتساب
ركلة جزاء نجح يف تنفيذها جبار كريم
ليسجل منها الهدف الوحيد يف املباراة
بالدقيقة  50من املباراة.
وضغط فريق القوة الجوية بقوة واضاع
كم هائل من الفرص نتيجة الترسع امام
املرمى فأهدر إبراهيم بايش كرتني أمام
املرمى وأضاع البديل حمادي أحمد كرة
بمواجهة املرمى واضاع ايمن حسني
كرة من رأسية تألق الحارس رسهنك يف
التصدي لها ولعدد من الكرات الخطرة
لتنتهي املباراة بفوز بهدف دون رد ملصلحة
أمانة بغداد.
ورفع امانة بغداد رصيده إىل النقطة
السادسة ويرتقي للمركز الرابع عرش
وتجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة
العارشة بالصدارة املؤقتة.
وتألق الزوراء وحقق فوزا مهما عىل
مضيفه الحدود بهدفني مقابل هدف واحد
يف املباراة التي اقيمت يف ملعب التاجي
لحساب نفس الجولة.
وافتتح التسجيل الالعب نجم شوان يف
الدقيقة  30وعزز للزوراء عالء عبد الزهرة
يف الدقيقة  40فيما سجل هدف الحدود
منار طه يف الدقيقة . 89
ورفع الزوراء رصيده إىل النقطة التاسعة يف
املركز الثالث فيما تجمد رصيد الحدود عند
النقطة الرابع يف املركز السادس عرش.

هذا واعتىل فريق نفط الوسط صدارة
الدوري املمتاز بكرة القدم ،بتغلبه عىل
اربيل  0-1يف املباراة التي احتضنها ملعب
كربالء الدويل امس السبت يف اطار مباريات
االسبوع الخامس من الدوري املمتاز.
ويدين فريق عندليب الفرات بفوزه اىل
الالعب محمد حسن ،الذي سجل هدف
املباراة الوحيد يف الدقيقة  14من املباراة.
عندليب الفرات وصل اىل النقطة  14يف
صدارة الرتتيب ،بينما توقف رصيد اربيل
عند النقطة الثامنة يف املركز السادس.
كما حقق فريق امليناء فوزه االول يف دوري
الكرة املمتاز هذا املوسم ،بعدما تغلب عىل
نفط البرصة بهدفني لهدف ضمن لقاءات
االسبوع الخامس من املسابقة.
وافتتح التسجيل لنفط البرصة احمد زامل
عند الدقيقة الثامنة من الوقت املحتسب
بدل الضائع للشوط االول.
ويف الشوط الثاني ضغط السفانة حتى
تمكنوا من تسجيل هدفني االول عند
الدقيقة  70بواسطة حسني يونس واضاف
املحرتف جونيور امبوي يسجل الثاني
للميناء يف الدقيقة  82يف املباراة التي اقيمت
عىل ملعب الفيحاء.
وبهذا الفوز بلغ امليناء النقطة الرابعة يف
املركز السابع عرش ،فيما وقف رصيد نفط
البرصة النقطة الثالثة يف املركز الثامن عرش.
وخطف السماوة فوزا قاتال من ضيفه
فريق الكرخ بهدف دون رد يف املباراة التي
أقيمت يف ملعب السماوة لحساب الجولة
الخامسة.
الهدف الوحيد جاء عرب املدافع اياد سدير
يف الدقيقة األخرية من املباراة  ،الفوز رفع
رصيد السماوة إىل النقطة السابعة يف
املركز الثاني عرش وتجمد رصيد الكرخ عند
النقطة السابعة يف املركز التاسع.
وانتهت مواجهة فريقي النجف ونفط
ميسان بالتعادل السلبي والتي أقيمت يف
ملعب الساحر احمد رايض يف نادي الكرخ.
وعجز الفريقان عن الوصول لشباك
بعضهما لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي
ورفع النجف رصيده إىل النقطة السابعة
يف املركز الحادي عرش ورفع نفط ميسان
رصيده إىل النقطة السابعة يف املركز
الثامن.

فتح باب الرتشيح النتخابات
احتاد الصحافة الرياضية
بغداد /الزوراء
بناء عىل موافقة نقابة الصحفيني العراقيني تقرر فتح باب
الرتشيح النتخابات االتحاد العراقي للصحافة الرياضية اعتبارا
من بدء الدوام لنقابة الصحفيني العراقيني ليوم الثالثاء املصادف
لألول من كانون االول  ،2020ولغاية نهاية دوام النقابة ليوم
الثالثاء املصادف للخامس عرش من كانون االول  ،2020عىل ان
تجري االنتخابات يوم السبت املصادف للتاسع عرش من كانون
االول .2020
واكد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية انه وبموجب الضوابط
الخاصة بالرتشيح اىل االنتخابات يحق لكل زميل من العاملني
ويحمل هوية نقابة الصحفيني العراقيني مجددة ونافذة وبصفة
(عضو متمرس) ومىض عىل اكتسابه العضوية يف النقابة مدة
عرش سنوات فأكثر ،الرتشيح اىل مناصب :رئيس االتحاد ونائب
الرئيس وامني الرس وثمانية اعضاء يف الهيئة االدارية ،وثالثة
اعضاء احتياط ،وقد تم تهيئة استمارة الرتشيح النتخابات
االتحاد ،وهي متوفرة يف القسم القانوني يف النقابة.
كما اشار االتحاد اىل انه عىل الزمالء الراغبني بالرتشيح مراجعة
القسم القانوني يف مقر النقابة مليلء استمارة الرتشيح ،وقد تم
تشكيل لجنة مكونة من الزمالء صبيح العويني وحازم محمد عيل
واملشاور القانوني يف النقابة ،ملتابعة اجراءات الرتشيح واملصادقة
عىل االستمارة ،ونتيجة للظروف املعروفة تقام االنتخابات بمن
يحرض من الزمالء من دون االعتماد عىل حضور النصف زائد واحد
من الزمالء اعضاء الهيئة العامة.
متمنني التوفيق والنجاح لكل الزمالء.

كاتانيتش يقدم التعازي بوفاة
مارادونا
بغداد /متابعة الزوراء
قد َم مدرب منتخبنا الوطني
لكرة القدم ،سرتيشكو
كاتانيتش ،التعازي بوفاة
دييجو مارادونا ،الذي تويف
عن عمر يناهز  60عامً ا.
ولم يستطع مارادونا التغلب
عىل مشاكله الصحية املستمرة
يف اآلونة األخرية ،وتويف صباح
االربعاء بعد اإلغماء عليه يف
املنزل إثر سكتة قلبية.

َ
وقال كاتانيتش يف بيان
للتطبيعية انه «يومٌ حزين
للغاية لعالم كرة القدم ،لقد
َ
رحل أحد أفضل الالعبني يف
تاريخ كرة القدم ،األسطورة
دييغو مارادونا كان مصدر
إلهام لجميع الالعبني نحو
العالم ،إنه ملن دواعي الفخر
أنني لعبت أمامه ..ارقد
بسالم ،كرة القدم ستشتاق
لك دائما ً».

املكتب التنفيذي لألوملبية الدولية يؤكد عدم اعرتافه بنتائج االنتخابات
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
أوضح رئيس اللجنة األوملبية
الوطنية العراقية رعد حمودي ان
املكتب التنفيذي للجنة األوملبية
الدولية باجتماعه املنعقد يف 11/25
الجاري «أكد موقف رسالة األوملبية
الدولية واملجلس األوملبي اآلسيوي يف
 11/20والتي لم يعرتفا فيها بنتائج
وإجراءات املؤتمر االنتخابي األخري
لألوملبية العراقية املنعقد يف الرابع
عرش من ترشين الثاني الجاري».
وبني حمودي «ان األوملبية الدولية
طالبت برسالتها األخرية الجهات
العراقية القضائية ،واللجنة األوملبية،
برضورة إتخاذ التدابري الوقائية التي

من شأنها تصحيح الوضع األوملبي
العراقي».
وأشاد حمودي بدور القضاء العراقي
العادل مبينا ً ان «االرسة األوملبية
العراقية تنظر بعني االعتبار والثقة
اىل ما سيصدر من قرارات قضائية
من شأنها تصويب املشهد األوملبي
العراقي وتطمني اللجنة األوملبية
الدولية واملجلس األوملبي اآلسيوي».
وختم حمودي حديثه قائالً ان «اللجنة
األوملبية الوطنية العراقية ستبعث
رسالة تطمني اىل األوملبية الدولية
واملجلس األوملبي اآلسيوي بانها
ستتخذ التدابري واالجراءات القانونية
الالزمة بما يحفظ لألوملبية العراقية.

ليفربول يتصدر الدوري االنكليزي رغم تعادله مع برايتون
بغداد/متابعة الزوراء
فرض برايتون التعادل عىل ضيفه
ليفربول ( ،)1-1يف املباراة التي
احتضنها ملعب فاملر امس السبت،
ضمن لقاءات الجولة العارشة من
الدوري اإلنجليزي املمتاز.وسجل
هدف ليفربول ديوجو جوتا (،)60
بينما سجل هدف برايتون باسكال
جروس (.)93وبتلك النتيجة رفع

ليفربول رصيده إىل  21نقطة،
لريتقي إىل صدارة جدول الرتتيب،
بينما رفع برايتون رصيده إىل
 10نقاط يف املركز الـ.16وشكل
ليفربول الخطورة األوىل يف الدقيقة
الثالثة ،بعدما أرسل فابينيو كرة
بينية متقنة وصلت لصالح الخايل
من الرقابة ،ليستلم الكرة عىل
حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة

مرت إىل جوار القائم.وأتى الرد
من برايتون يف الدقيقة العارشة،
بعدما أرسل موباي بينية مميزة،
انفرد عىل إثرها كونويل بأليسون،
ليسدد كرة مرت إىل جوار القائم
بقليل.
وتحصل برايتون عىل ركلة جزاء يف
الدقيقة  ،19بعدما تعرض كونويل
لإلعاقة من قبل ويليامز ،ونفذ

موباي ركلة الجزاء مسد ًدا كرة
أرضية مرت إىل جوار القائم ،ولم
يكن القدر رحيمًا بموباي بعدها
حيث خرج مصا ًبا يف الدقيقة
.23هدأت املباراة يف الدقائق
التالية ،قبل أن يعود برايتون
للظهور من جديد يف الدقيقة ،33
بتسديدة من تروسارد من عىل
حدود منطقة الجزاء ،مرت بقليل
إىل جوار القائم.وافتتح ليفربول
التسجيل يف الدقيقة  ،34بعدما
أرسل فريمينو كرة بينية رائعة
لصالح انفرد عىل إثرها برايان
وسدد كرة يف الشباك ،قبل أن يلغي
حكم املباراة الهدف بعد الرجوع
إىل تقنية الفار بداعي التسلل.
وحاول مينامينو مباغتة رايان
بتسديدة من عىل حدود منطقة
الجزاء بخارج القدم يف الدقيقة
 ،42إال أن حارس برايتون أمسك
بها بسهولة ،لينتهي الشوط األول
بالتعادل السلبي ببني الفريقني.
وأجرى كلوب تبديله األول مع

بداية الشوط الثاني بنزول
هندرسون عىل حساب ويليامز.
وانطلق ويلبيك من قبل وسط
امللعب وتالعب بكل من فابينيو
وهندرسون ،قبل أن يسدد من
الجانب األيمن ملنطقة الجزاء
كرة أرضية يف الدقيقة  ،54أمسك
بها أليسون.وافتتح ليفربول
التسجيل يف الدقيقة  ،60بعدما
مرر صالح الكرة إىل جوتا ،الذي
سدد كرة أرضية متقنة من داخل
منطقة الجزاء سكنت الشباك.
وأجرى كلوب التبديل الثاني يف
الدقيقة  ،64بنزول ماني عىل
حساب صالح ،وبدا االستياء
الكبري عىل وجه املرصي وعدم
رضاه عىل ذلك االستبدال.ويف
الدقيقة  ،74دفع كلوب بورقته
الثالثة بنزول جونز عىل حساب
ميلنر بعد تعرض األخري لإلصابة.
وتحصل برايتون بعدها مبارشة
عىل مخالفة عىل حدود منطقة
الجزاء ،نفذها مارش مسد ًدا

كرة مبارشة أمسك بها أليسون
بسهولة.وكاد برايتون أن يسجل
هدف التعادل يف الدقيقة ،81
بعدما أرسل مارش عرضية من
الجانب األيرس ،وكاد روبرتسون
أثناء إبعادها أن يسجل الكرة
بالخطأ يف مرماه ،إال أن الكرة
علت العارضة.وأضاف ليفربول
الهدف الثاني يف الدقيقة ،84
بعدما أرسل روبرتسون عرضية
متقنة من مخالفة ،ارتقى لها
ماني مسد ًدا رأسية قوية سكنت
الشباك ،قبل أن يتم إلغاء بداعي
التسلل بعد الرجوع إىل تقنية
الفار.وتحصل برايتون عىل ركلة
جزاء يف الدقيقة الثانية من الوقت
بدل الضائع بعد الرجوع إىل تقنية
الفار ،بعدما سدد روبرتسون
قدم ويلبيك ً
بدال من الكرة.ونفذ
جروس الركلة بنجاح يف الدقيقة
الثالثة من الوقت بدل الضائع يف
منتصف املرمى ،لينتهي اللقاء
بالتعادل اإليجابي .1-1
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مورينيو واقعي قبل مواجهة تشيلسي
بع�د رحيله ع�ن مانشس�رت يونايت�د قبل
عام�ني ،أعاد جوزي�ه موريني�و اكتشاف
بريقه مع توتنهام هوتس�بري ،وعىل الرغم
م�ن تأل�ق الفريق مؤخ�را م�ا زال املدرب
الربتغايل واقعيا بشأن الحديث عن آماله يف
لقب الدوري اإلنجليزي.
وقب�ل أن يح�ل ضيفا عىل فريقه الس�ابق
تشيليس ،الذي قاده للقب الدوري  3مرات
خ�الل فرتت�ني ،يب�دو مورينيو س�عيدا يف
العاصمة اإلنجليزية ،بعد موسمني سيئني
يف أولد ترافورد.
ول�م يعد امل�درب الربتغ�ايل ،يهاجم العبيه
علنا أو يطلب من الصحفيني احرتامه.
وب�دال من ذل�ك ،أصبح تانج�اي ندومبيل،
ال�ذي انتق�ده موريني�و كث�ريا يف املوس�م
امل�ايض ،يف قلب ثورة توتنهام ،وبدا املدرب
الربتغايل س�عيدا حتى أنه أطلق حسابه يف
إنس�تجرام ،حيث يس�خر من نفسه ومن

العبيه.
بداية توتنهام هذا املوس�م س�اعدت كثريا
يف التغي�ري ،إذ يتصدر الفريق الدوري ،لكن
املدرب الربتغايل ما زال واقعيا.
وأبل�غ موريني�و الصحفي�ني“ :نح�ن
مرش�حون دائما للف�وز باملب�اراة التالية.
ليس أكث�ر من ذلك .س�نذهب إىل تشيليس
م�ع إمكاني�ة تحقي�ق  3نتائ�ج .نعلم أنه
يمك�ن أن يحدث أي يشء لك�ن هدفنا هو
الفوز”.
وأض�اف“ :ل�و ذهبن�ا إىل هن�اك ونحن يف
الصدارة أو ليفرب�ول يف الصدارة فلن يغري
هذا شيئا لنا”.
وتغري نه�ج توتنهام يف س�وق االنتقاالت،
منذ تويل مورينيو املسؤولية.
فمع املدرب الس�ابق ماوريسيو بوكيتينو
لم يكن توتنهام نشيطا يف سوق االنتقاالت،
لك�ن يف الصي�ف امل�ايض تح�ت قي�ادة

اعالم الكرتوني

مورينيو ،تعاقد الفريق مع  8العبني جددا
مقاب�ل  175ملي�ون إس�رتليني (233.49
مليون دوالر).
ونج�ح موريني�و يف التعاقد م�ع الالعبني
الذي�ن أرادهم ،وه�و أمر لم يح�دث كثريا
أثن�اء فرتته م�ع يونايت�د ،وصنعت خربة
الالعبني يف الدوري الفارق عىل الفور.
وس�يزيد الفوز ع�ىل تشيل�يس املتألق من
س�عادة مورينيو ،حتى إن لم يعرتف بذلك
علنا.
وأوض�ح موريني�ور“ :إنها مج�رد مباراة
أخ�رى بالنس�بة يل ،ليس�ت مشكل�ة عىل
اإلطالق”.
وأش�ار موريني�و إىل أن�ه يأم�ل يف لح�اق
جيوفان�ي ل�و سيلس�و والقائ�د هوج�و
لوريس وستيفن برجفاين ،الذين شاركوا
يف الفوز عىل مانشس�رت س�يتي يف الجولة
املاضية ،باملباراة.

موسيماني ...احلظ ال يأتي سوى للمجتهد

“عندما يأتيك الحظ ،يجب عليك استغالل
اللحظ�ة لتحقيق ما تري�ده” ..اكتشف
الجن�وب أفريقي بيتس�و موس�يماني،
هذه الحقيقة للمرة الثانية.
فف�ي م�ارس/آذار املايض ،وقب�ل أيام
م�ن توقف النشاط حول العالم بس�بب
جائحة كورونا ،ودع موس�يماني وصن
داونز دوري أبط�ال أفريقيا أمام األهيل
بع�د نحو عام م�ن أكرب هزيم�ة قارية
لبطل مرص أمام املدرب الجنوب أفريقي
وفريق�ه يف دور الثماني�ة م�ن نس�خة
.2019
وم�ع توقف النش�اط ،ك�ان األهيل بلغ
ال�دور قب�ل النهائ�ي ل�دوري األبط�ال
وتس�ري أموره م�ع مدربه الس�ويرسي
رينيه فايلر عىل الطريق الصحيح.
لك�ن يف نهاي�ة س�بتمرب/أيلول ،توترت
العالقة بني األه�يل وفايلر لرغبة األخري
يف الع�ودة إىل بالده للوجود بجوار أرسته
يف ظل الجائحة.
ووج�د األه�يل ضالت�ه يف موس�يماني
ليتوىل املسؤولية بهدف واحد فقط وهو
تحقيق آمال جماهري التي ظلت  7أعوام
تهتف “التاس�عة ي�ا أه�يل” منذ حصد
اللق�ب الثام�ن ع�ىل حس�اب أورالندو
بايرتس يف .2013
وع�رب األه�يل منافس�ه ال�وداد املغربي
الذي حرمه من اللقب يف  ،2017وأخرج
موس�يماني نفس�ه م�ن البطول�ة يف
العام ذاته ثم من ال�دور قبل النهائي يف
.2019

لكن موس�يماني وجد نفس�ه يف أصعب
اختب�ار ألي م�درب يف تاري�خ األه�يل،
فالجماه�ري لن ترحم م�ن كان موجو ًدا
يف أرض امللع�ب وع�ىل مقاعد البدالء ،لو
خرس اللقب أمام الغريم املحيل الزمالك.
وربم�ا كان�ت جماه�ري األه�يل تقب�ل
الخروج املبكر ،لكن عدم الخسارة أمام
الزمال�ك خاص�ة يف ظل النق�اش الحاد
ح�ول أحقي�ة الفري�ق يف لق�ب “ن�ادي
القرن”.
وم�رة أخ�رى ،وق�ف الح�ظ بج�وار
موس�يماني بالفوز  1 - 2ليتوج األهيل
باللق�ب بفض�ل ه�دف محم�د مجدي
أفش�ة قبل  4دقائق من نهاية مباراة لم
يكن بطل مرص الطرف األفضل فيها.
وقال موس�يماني يف ترصيح�ات لقناة
أون س�بورت“ :حرضت من أجل دوري
األبط�ال .اح�رتم الزمال�ك ومدربه الذي
ل�م يرتك لنا فرص�ة اللعب بأس�لوبنا يف
الشوط األول”.
وأضاف“ :الفوز يف مباريات القمة ليس
بالرضورة ملن يكون الطرف األفضل”.
ولم يكن التعاقد مع موس�يماني غريبا
لجماه�ري األهيل ،ف�اإلدارة كان�ت تريد
مدر ًب�ا عىل دراية بالق�ارة يف هذا الوقت
الصع�ب ،عقب رحيل فايلر وليس هناك
أفض�ل م�ن امل�درب الجن�وب أفريق�ي
حاليا.
وأض�اف موس�يماني“ :أش�كر محمود
الخطيب رئي�س األهيل ،عىل ثقته بمنح
الفرص�ة ألول م�درب أفريق�ي من غري

املرصيني لقيادة األهيل ،وأهديه اللقب”.
ً
محظوظا بما
وربما ك�ان موس�يماني
حدث بني األه�يل وفايلر ،ليتوىل تدريبه،
لك�ن يف النهاي�ة ال يأت�ي الحظ س�وى
للمجتهد.
وهذا ه�و اللقب الثاني للمدرب الجنوب
أفريق�ي يف دوري األبط�ال ،وكان األول
مع ص�ن داونز يف ظ�روف غريبة تشبه
فوز الدنمارك ببطولة أوروبا .1992
فف�ي دور الس�تة ع�ر يف  ،2016ودع
صن داونز املسابقة أمام فيتا كلوب بعد
ف�وز الفريق الكونغ�ويل  1-0عىل أرضه
والخسارة  1-2يف جنوب أفريقيا.
لكن فيتا كل�وب أرشك العبا بشكل غري
قانون�ي ،ليس�تبعده االتح�اد األفريقي
ويعيد صن داونز إىل دور املجموعات.
وتص�در ص�ن داون�ز مجموعت�ه الت�ي
ضمت الزمالك حي�ث تفوق عليه ذهابا
وإياب�ا ،ويف ال�دور قبل النهائي حس�م
الفريق الجنوب أفريق�ي مواجهته ضد
زيسكو يونايتد الزامبي.
وللمرة الثانية وجد موسيماني الزمالك
يف طريق�ه وتغلب علي�ه  0 - 3يف جنوب
أفريقي�ا ولم تكن الهزيمة  0-1يف مرص
كافية لحرمان صن داونز من لقبه األول
يف دوري األبطال.
وتذكر موس�يماني فريقه الس�ابق بعد
التتويج مع األهيل.
وق�ال موس�يماني“ :يجب ع�يل توجيه
الشك�ر لرئيس صن داون�ز ،ألنه أتاح يل
فرصة تدريب األهيل”.

نيمار وهاالند يشعالن انتخابات برشلونة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني ،ع�ن إث�ارة جدي�دة يف انتخابات
مجل�س إدارة برش�لونة ،عق�ب ارتباط املرش�حني بعقد صفقات
ً
ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” ،فإن
مدوية يف حالة الف�وز.
هن�اك العدي�د من النج�وم ارتبط�وا باالنتقال لربش�لونة ،يف حالة
فوز مرش�حني باالنتخابات ،مثل نيمار (باريس س�ان جريمان)،
وإيرلينج هاالند (بوروسيا دورتموند) .وأشارت إىل أن هذا السباق
بدأ عن طريق إمييل روس�ود ،الذي وعد بضم نيمار ،إذا فاز بمقعد
ً
مجانا يف صيف  ،2022عقب انتهاء
الرئاس�ة ،حيث سيتعاقد معه
عقده رفقة باريس .وأوضحت أن روسود ذهب ألبعد من ذلك ،وأكد
أنه يج�ري بالفعل مفاوض�ات مع العب كبري آخر س�يكشف عن
اس�مه الشهر املقبل .وقالت الصحيفة إن هاالند هو االس�م اآلخر
الذي يربز بقوة يف انتخابات برشلونة ،رغم أن عقده مع دورتموند

ينته�ي يف  .2024وأضاف�ت أن هاالند س�ينتهي به املطاف يف
فري�ق أكرب من دورتموند ،حيث أنه ك�ان ً
هدفا لريال مدريد،
لكن ارتباط األخري بضم مبابي يف الصيف املقبل ،جعل صفقة
الالع�ب النرويجي معقدة .وذكرت “مين�و رايوال وكيل هاالند،
ه�و مفتاح رحيله عن دورتموند ،ومس�تعد لنقله ملن يدفع أعىل
س�عر ،كما أن الوكيل اإليطايل معتاد عىل هذا النوع من الصفقات،
طامل�ا أن العرض املقدم س�يكون مغر ًيا لكل األط�راف” .وكشفت
أن هن�اك العديد م�ن املرش�حني بالفع�ل يف انتخابات
برش�لونة ،جمعوا معلومات ع�ن هاالند ،نظرًا
ألن البارس�ا يف حاجة بالغة لضم مهاجم
رصيح .وأتمت الصحيفة تقريرها
بالتأكيد عىل أن برش�لونة ال
يملك األموال حال ًيا إلبرام
ه�ذه الصفق�ات ،لكنه
يمتلك العبني مميزين
بيعه�م،
يمك�ن
للحص�ول ع�ىل
سيولة اقتصادية
تساهم يف حسم
ا لتعا ق�د ا ت
الجديدة خالل
ا لصي�ف
املقبل.

سم الضفدع يُعيد تايسون حللبة املالكمة
أعلن املالك�م األمريكي والبطل العاملي الس�ابق للوزن
الثقي�ل ،مايك تايس�ون ،أن عقارا مخ�درا اصطناعيا
يعرف باسم “س�م الضفدع” ،الذي يستخدمه األطباء
النفس�يون لع�الج االكتئ�اب وإدمان املخ�درات ،لعب
دورا مهم�ا يف عودت�ه إىل املالكم�ة م�ن جدي�د .وم�ن
املقرر أن يعود تايس�ون ( 54عام�ا) إىل الحلبة ،عندما
يواج�ه مواطنه روي جونز جونيور ( 51عاما) يف نزال
استعرايض من ثماني جوالت .ويف مقابلة مع صحيفة
(ي�و إس إي�ه ت�وداي) ،ق�ال تايس�ون“ :لق�د تناولت
الدواء ،الذي جعلني يف حالة جيدة” يف إشارة إىل العقار
صاح�ب املفع�ول الرسي�ع املشتق من س�م الضفدع.
وس�تكون املباراة املرتقبة يف صالة “س�تيبلز س�نرت”
الرياضية بمدينة لوس أنجلوس دون جمهور بس�بب

جائح�ة كورون�ا
املستجد ،النزال األول
لتايس�ون من�ذ 15
عاما ،بعدما انتهت
مسريته االحرتافية
يف  11يوني�و/
حزيران  2005بينما
كان عم�ره  39عاما
فق�ط .ويع�د “مايك
الحديدي” أصغر بطل
للعال�م يف الوزن الثقيل
يف التاري�خ ،وعىل الرغم
م�ن كونه يف ال��  54من
عمره ف�إن لكماته ال تزال
تتميز بالقوة.
وأحدثت استعدادات تايسون
خالل األش�هر األخرية ،ضجة
كب�رية ب�ني املعجب�ني .ورصح
رافائي�ل كورديرو ،امل�درب الحايل
للمالكم األمريك�ي ،ملوقع تي إم زد
املتخصص يف متابع�ة أخبار املشاهري:
“إذا قام بالرتكيز ،فمن املمكن أن يقاتل عىل الحزام
قريبا ،لم ال؟ من قال إن األمر مستحيل حدوثه؟”.
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كلوب ال يعلم مصري فينالدوم

م�ع اقرتاب ف�رتة االنتقاالت الشتوي�ة ،يف يناير/كان�ون الثاني
املقبل ،ت�زداد التكهنات بشأن الالعبني الذي�ن يرغبون يف تغيري
وجهته�م ،وهو م�ا ينطبق عىل أحد أب�رز نجوم كتيب�ة املدرب
يورجن كلوب ،املدير الفني لفريق ليفربول.ويتعلق األمر بالدويل
الهولندي جورجينيو فينالدوم 30 ،عامً ا ،الذي انضم إىل ليفربول
يف  2016قادما من نيوكاس�ل يونايت�د وينتهي عقده الحايل مع
بطل إنجلرتا يف نهاية املوس�م الحايل ،ومن ثم س�يكون بوس�عه
التفاوض مع فرق أجنبية ،بداية من يناير/كانون الثاني املقبل.
ومع ليفربول ،فاز فينالدوم بالدوري اإلنجليزي ،ودوري أبطال
أوروب�ا ،وكأس العالم لألندية ،لكن بع�ض التقارير تتحدث عن
رغبة مدرب برشلونة الجديد الهولندي رونالد كومان ،يف التعاقد
مع�ه يف نهاي�ة املوس�م الحايل .وع�ن فينالدوم الذي ش�ارك مع
ليفربول يف  15مباراة يف كل املنافس�ات هذا املوس�م ،قال كلوب
للصحفيني“ :س�أكون سعيدا لو اس�تمر معنا .أنا سعيد تماما
بوج�وده وه�ذا يظهر م�ن خالل كث�رة مشاركات�ه” .وأضاف:
“جورجيني�و واح�د م�ن أفض�ل الالعب�ني الذي�ن أرشف�ت عىل
تدريبهم ..دائما قدم أداء جيدا وهذا هو س�بب كثرة مشاركاته
مع التشكيلة .معظم مشاركاته كانت جيدة”.

ريال مدريد وراء رفض فان دي
بيك ليوفنتوس
كش�ف تقري�ر صحف�ي
إس�باني ،عن تط�ور جديد
بش�أن مس�تقبل الهولندي
دون�ي ف�ان دي بي�ك ،العب
وسط مانشسرت يونايتد.
وكانت العديد من التقارير،
ق�د أك�دت مؤخ�رًا أن
يوفنت�وس يط�ارد الالعب،
م�ن أجل ضم�ه يف املريكاتو
الشت�وي املقب�ل أو ف�رتة االنتق�االت الصيفي�ة .وانتق�ل الدويل
الهولن�دي إىل مانشس�رت يونايتد ،يف املريكات�و الصيفي املايض،
لكنه لم يحصل عىل مقعد أس�ايس يف تشكيلة املدرب أويل جونار
ً
ووفقا لشبكة “ديفنسا س�نرتال” اإلسبانية ،فإن
سولس�كاير.
املص�ادر القريب�ة من الالع�ب تؤكد أن�ه س�ريفض االنتقال إىل
صفوف يوفنتوس .وأش�ارت إىل أنه رغم ع�دم حصول فان دي
بيك ،عىل ف�رص كثرية للمشارك�ة بالدوري اإلنجلي�زي املمتاز
حت�ى اآلن ،لكنه ال يريد مغادرة قلعة أولد ترافورد هذا املوس�م.
وأوضح�ت أن ف�ان دي بيك يحلم من�ذ الصغر باالنتق�ال لريال
مدريد ،ويرى الالعب أن هذا االحتمال غري مس�تبعد ،بالنظر إىل
عمره ومس�تواه الفني ،لذا يخطط أن تكون محطته املقبلة بعد
الشياطني الحمر ،هي “سانتياجو برنابيو”.

لوكاكو يدلي باعرتاف لكورتوا

أدىل البلجيك�ي روميل�و لوكاك�و،
مهاجم إنرت ميالن ،باعرتاف مثري
ملواطنه تيبو كورتوا ،حارس ريال
مدريد ،عقب مب�اراة الفريقني يف
دوري أبطال أوروبا.
وك�ان ري�ال مدريد ،قد أس�قط
إنرت بهدف�ني دون رد ،يف الجولة

الرابع�ة من دور املجموع�ات بدوري أبطال
أوروبا.
وذكرت شبكة “ديفنسا سنرتال” اإلسبانية،
أن لوكاك�و تحدث مع كورتوا عقب املباراة،
وأخربه أن أداء ناتشو فرنانديز ،مدافع ريال
مدريد ،أذهله يف امللعب.
وأش�ارت إىل أن ناتشو فرض رقابة صارمة

مفكرة الزوراء

ونظيفة عىل لوكاكو طوال املباراة ،وحرمه
م�ن تشكيل أي خط�ورة عىل مرم�ى ريال
مدري�د .وأوضحت أن ناتش�و ألغى لوكاكو
تمامً �ا من اللقاء ،رغ�م أن طول األول 180
س�م ،بينما يبلغ النجم البلجيكي  191سم،
كم�ا أن روميلو يتفوق ً
أيضا عىل مس�توى
الكتلة العضلية.
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فرع نقابة الصحفيني يف بابل يندد بتعرض
مراسل قناة العهد للضرب على يد مندسني

نقيب الصحفيني العراقيني
يستقبل رئيس جامعة واسط

بغداد/نينا:
اس�تقبل نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي رئيس جامعة واسط الدكتور مازن جاسم
الحسني.
وج�رى خالل املقابلة بحث س�بل التعاون املش�رتك ب�ني النقابة والجامعة م�ن خالل اقامة
دورات تدريبية وتطويرية لطلبة الجامعة يف مجال العمل الصحفي .
واكد نقيب الصحفيني اس�تعداد النقابة لدعم جه�ود الجامعة والتعاون بكل ما يخدم العمل
الصحفي عىل مستوى املحافظة .
م�ن جانب�ه قال الحس�ني ان الجامعة عازمة عىل افتت�اح قناة تلفزيونية تق�دم من خاللها
برامج توعوية البناء املحافظة..
وق�دم رئي�س الجامعة مؤلفني م�ن مولفاته لنقي�ب الصحفيني مؤيد الالم�ي تثمينا ملوقف
النقابة املتعاون مع الجامعة.

الداخلية تشيد بدور فرع نقابة الصحفيني
يف ميسان بدعم القوات االمنية
العمارة  /نينا:
ثمن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية
اللواء خالد املحنا املواقف املهنية واالعالمية
لف�رع نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني يف
ميسان.
وق�ال املحن�ا يف مؤتم�ر صحف�ي ،بحضور
قائد فرقة ال�رد الرسيع الفريق ثامر محمد
الحس�يني « :نقدم الشكر والتقدير اىل فرع
النقاب�ة و االرسة الصحفي�ة يف املحافظ�ة
لدعمهما املس�تمر للقوات االمني�ة ،ومنها
الداخلي�ة  ،لبس�ط االم�ن م�ن خ�الل نقل
الحقائق و محاربة الشائعات».
واض�اف املحن�ا « :ان دور النقابة و االعالم
الس�اند لقضايا الوط�ن و الدفاع عنه ليس
بجدي�د» ،الفت�ا  ،اىل« :انه�ا كان�ت باالمس
القري�ب يف خندق واحد م�ع القوات االمنية
يف ح�رب تحري�ر االرض م�ن العصاب�ات
االرهابية».
م�ن جانبه قال رئيس فرع النقابة س�مري الس�عد « :ان التوجيهات املركزي�ة من قبل نقيب
الصحفي�ني العراقي�ني رئيس اتح�اد الصحفيني العرب مؤيد الالمي ،تش�دد ع�ىل دعم رجال
الرشطة و الجيش وجميع املؤسسات االمنية من اجل الحد من انتشار الجريمة وبسط االمن
 ،من خالل نقل الحقائق بكل حيادية وتقويض االكاذيب التي قد تسهم بزعزعة االمن».

احللة/نينا:
ن�دد ف�رع نقاب�ة الصحفيني
فرع بابل تعرض مراسل قناة
العه�د ذو الفق�ار الخفاج�ي
لل�رضب من قبل ثل�ة منفلتة
أثن�اء قيام�ه بتغطي�ة فت�ح
س�احة االعتص�ام وإخ�الء
الخيم.
وق�ال رئي�س الف�رع ع�يل
الربيع�ي ان فرع النقابة يدين
ما تعرض له الزميل ذو الفقار
الخفاج�ي أثن�اء تواج�ده يف
س�احة التظاهر لتغطية إزالة
الخي�ام  ،اذ تع�رض لل�رضب
امل�ربح م�ن قب�ل ثل�ة منفلتة
تحس�ب نفس�ها عىل س�احة
التظاه�ر وهو يم�ارس عمله
االعالم�ي وتح�اول تش�ويه
العالقة املتينة بني املتظاهرين
ووس�ائل اإلعالم الت�ي وقفت
ومنذ الي�وم األول للتظاهرات
م�ع مطالب الش�عب العراقي
إلص�الح العملي�ة السياس�ية

ومحاربة الفساد واملفسدين،
ال ب�ل ان اإلع�الم كان الصوت
االقوى واالع�ىل للمتظاهرين
طيلة الفرته املاضية.
واض�اف اال ان ص�وت العق�ل
يغيب مرة أخرى حني غرر احد
األشخاص املندس�ني ودفعهم
اىل الهجوم عىل صحفي ال يملك
س�وى (القلم والكام�ريا) ولم
تنفع تدخالت األجهزة األمنية
ملن�ع االعت�داء ع�ىل الزميل ذو
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صحفيو البصرة يناقشون مشروع
قانون جرائم املعلوماتية

الفق�ار الخفاج�ي .وهنا البد
لفرع نقابة الصحفيني يف بابل
ان يوضح بان الصحفي ما هو
اال ناقل للمعلومة ليس إال عرب
الوس�يلة التي يعم�ل بها.كما
نطال�ب م�ن األجه�زة األمنية
االستمرار يف التحقيقات حول
مالبس�ات املوض�وع لح�ني
معرف�ة املتس�بب الحقيقي يف
عملي�ة االعت�داء ومحاس�بته
عىل وفق القوانني النافذه.

البصرة  /نينا:
ناق�ش صحفيو الب�رصة مرشوع (قان�ون جرائم املعلوماتي�ة والحقوق
الصحفي�ة) يف جلس�ة حوارية اقامها ف�رع نقابة الصحفي�ني يف البرصة
مساء اليوم يف مقر الفرع .
وذكر رئيس فرع النقابة عباس الفياض للوكالة الوطنية العراقية لإلنباء/
نينا  /ان الجلس�ة الحوارية ناقش�ت م�رشوع قانون جرائ�م املعلوماتية
حيث تطرق الزميل الصحفي حيدر الس�عد اىل إشكالية الرموز يف القانون
فيما تح�دث صباح الجزائري ع�ن محور فقرات تقيي�د النرش والحريات
الصحفي�ة ،وتناول ماجد الربيكان موضوع اس�تغالل القانون مس�تقبال
ملعاقبة الصحفيني..
ودعا الفي�اض اىل إرشاك ذوي االختصاص يف الش�أن الصحفي واالعالمي
والقانون�ي لوضع األس�س وال�رؤى الخاص�ة بفقرات القانون وش�مول
تفاصيل القانون بكافة االختصاصات .
وشهدت الجلسة مداخالت ش�ارك فيها عدد من الصحفيني بشأن تطبيق
فقرات القانون وتأثرياته عىل حرية الصحافة يف حال تطبيقه.

«الشروق» املصرية متنع مقاالً لعبد اهلل السناوي عن التطبيع
القاهرة/متابعة الزوراء:
منع�ت صحيف�ة «ال�رشوق»
املرصي�ة الخاص�ة ن�رش مق�ال
للكات�ب الصحف�ي عب�د الل�ه
الس�ناوي ،يتناول قضية التطبيع،
وقوبل القرار باس�تهجان شديد يف
الوسطني الصحفي والثقايف.
املقال حم�ل عنوان «مرص تتحدث
عن نفس�ها ىف معرك�ة التطبيع»،
وج�اء يف فقرت�ه األوىل «ال ّ
يلخص
ّ
املمث�ل املتفلّ�ت
القضي�ة ذل�ك
بترصفات�ه ون�وع الف�ن ال�ذي
يق ّدم�ه ،وال ه�و بذات�ه موض�وع
أي معركة ك�ربى يف لحظة حرجة
م�ن انقالب�ات السياس�ة يف إقليم
مش�تعل بالن�ريان واملخ�اوف .يف
لحظ� ٍة ،تص�وَّر ّ
أنه بثقل ش�عبية
ّ
يتوهمها يمكن�ه أن يكرس جدران
مقاوم�ة التطبي�ع الت�ي ُش�يّدت
ش�عبيا ً عىل مدى أكث�ر من أربعني

عاماً ،منذ معاهدة السالم املرصية
 اإلرسائيلية  ،»1979يف إشارة إىلاألزم�ة الت�ي أثارها أخ�ريا ً الفنان
محمد رمضان.
ولصحيف�ة «ال�رشوق» س�وابق
يف حج�ب ومن�ع مق�االت ّ
كتابه�ا
ومنهم الس�ناوي نفس�ه .وس�بق
منع مقاالت الس�ناوي منع مقال
للكات�ب الصحف�ي امل�رصي عب�د
العظي�م حماد ،وم�ن قبله الكاتب
الصحفي أيمن الصياد ،وس�بقهم
إع�الن أس�تاذ العل�وم السياس�ية
مصطفى الس�يد منع مقاله أيضا ً
يف الصحيفة نفسها.
ويف إبريل/نيس�ان امل�ايض ،أعل�ن
الكاتب الصحفي املرصي حس�ام
الس�كري ،ع�رب حس�ابه الخاص
ع�ىل موق�ع التواص�ل االجتماعي
«فيس�بوك» ،توقف�ه ع�ن كتاب�ة
مق�االت يف «ال�رشوق» ،بس�بب

«ارته�ان املجال الع�ام والتضييق
ع�ىل الحري�ات ،ومنه�ا حري�ات
الرأي والتعبري» .وانضم الس�كري
إىل سلس�لة م�ن أس�ماء ّ
كت�اب
ال�رأي الذي�ن تخل�وا بإرادتهم عن
االس�تمرار يف الكتاب�ة ،أو أرغم�وا
عىل التوقف بس�بب من�ع وحجب
مقاالته�م .وع�ىل الرغ�م م�ن أن
الدستور املرصي أعطى الصحافة
بأنواعها املختلف�ة حرية مطلقة،
إذ ين�ص عىل أنه «يحظر بأي وجه
فرض رقابة عىل الصحف ووسائل
اإلع�الم املرصي�ة أو مصادرتها أو
وقفها أو إغالقها .ويجوز استثناء
فرض رقابة محددة عليها يف زمن
الح�رب أو التعبئ�ة العامة» ،إال أن
القان�ون رق�م  180لس�نة ،2018
املس�مى بقانون تنظيم الصحافة
واإلع�الم واملجلس األع�ىل لتنظيم
اإلع�الم ،وضع قيودا ً مك ِّبلة لحرية

الصحاف�ة يف مخالف� ٍة ألح�كام
ً
وطبقا ألحدث تصنيف
الدس�تور.
ملنظم�ة «مراس�لون ب�ال ح�دود»
بش�أن حرية الصحاف�ة يف ،2020
الص�ادر يف  21إبريل/نيس�ان
امل�ايض ،تراجع�ت م�رص للمرتبة
 166يف التصني�ف العامل�ي لحرية
الصحافة .وحسب وصف املنظمة،

تعد مرص واحدة من أكرب س�جون
الصحافيني يف املنطقة .ووصل عدد
املواق�ع املحجوبة يف مرص إىل 546
موقعا ً عىل األقل بعد الهجمة التي
صاحبت تظاهرات سبتمرب/أيلول
امل�ايض ،م�ن بينه�ا  103مواق�ع
صحفية ،وفقا ً لحرص «مؤسس�ة
حرية الفكر والتعبري».

القضاء املغربي يرجئ النظر يف قضايا صحفيني اتهموا بـ “النصب واالحتيال”
الدار البيضاء /متابعة الزوراء:
أرج�أت املحكم�ة الزجري�ة لعني الس�بع
بالدار البيض�اء يف املغرب ،النظر يف ملف 3
صحفيني.
ويتابع الصحافيون الثالثة يف حالة اعتقال
بتهم تتعل�ق ب� «النص�ب وانتحال صفة»
ينظمه�ا القانون ،كما يتاب�ع يف هذا امللف
عمي�د رشطة ،بتهم�ة «التزوي�ر يف محرر
رسمي».

ومن املتوقع أن يعرف هذا امللف مسارا آخر،
بعد اتهام الصحفيني املعتقلني لقضاة ،ب�
«اس�تغاللهم م�ن أجل تصفية حس�ابات
مهني�ة ضد زمالء آخرين لهم ،وذلك بهدف
الوصول إىل مناصب عليا مهمة».
وتش�ري املعطي�ات ال�واردة يف املح�ارض
املرسب�ة ،إىل أن أحد املتهمني الرئيس�ني يف
املل�ف “م.ق” ،ق�د اتهم قاضيا ب�� «تزعم
حمل�ة تس�تهدف زم�الء ل�ه بالودادي�ة
الحسنية للقضاة ،وذلك بهدف أعىل يتمثل

يف رئاس�ة ه�ذه الودادي�ة وك�ذا الحصول
ع�ىل العضوية باملجل�س األعىل للس�لطة
القضائية».
ووف�ق املص�ادر ذاته�ا ،فقد وج�ه املتهم
املذك�ور اتهام�ات إىل ق�اض ق�ال فيه إنه
كان “يس�تغلهم يف القيام بحملة تش�ويه
ض�د قاض آخ�ر به�دف إزاحت�ه أمامه يف
االنتخاب�ات الخاص�ة برئاس�ة الودادي�ة
الحس�نية للقض�اة” ،حس�ب املح�ارض
املرسبة .وتفجر هذا املوضوع إثر ش�كاية

تقدم بها رجل أعمال ش�اب يدعى “أ.ط”،
يدع�ي م�ن خاللها تعرض�ه لالبت�زاز من
طرف «بعض األشخاص املدعني انتسابهم
ملهنة الصحافة».
وأسفرت الش�كاية عن اعتقال  3منهم ،يف
حني ينتظر أن تعرف أطوار امللف تطورات
ملفتة ،خاصة وأن املحارض املرسبة تتحدث
عن تورط أش�خاص يف الجه�از القضائي
يف “حرب تصفيات الحس�ابات باس�تغالل
وسائل اإلعالم واستغالل النفوذ.

احتجاجات الصحفيني التونسيني تتصاعد بيوم غضب ملطالبة احلكومة بتنفيذ تعهداتها

خالد هدوي
صحفي تونسي
تظاه�ر العرشات م�ن الصحفيني
وخريجي كلي�ة الصحافة يف تونس
أم�ام مق�ر الحكوم�ة يف س�احة
القصب�ة وس�ط العاصم�ة تونس ،
لالحتج�اج ض�د البطال�ة وتده�ور
أوضاعه�م االجتماعي�ة واملهني�ة،
والتندي�د بسياس�ة التس�ويف التي
تنتهجها الحكومة يف تنفيذ املطالب
املتفق عليها سابقا.
ويق�ود الصحفي�ون التونس�يون
معركة رشس�ة ومتواصل�ة لحماية
حقوقهم وضمان استقاللية القطاع،
حي�ث يمثل اإلعالم ج�زءا مهما من
مسار االنتقال الديمقراطي يف البالد
بكل أزماته وتحدياته.
والتح�رك ال�ذي دع�ت إلي�ه نقاب�ة
الصحفي�ني ج�اء رفض�ا للمماطلة
الحكومي�ة يف التعام�ل م�ع قضايا
اإلعالم يف الب�الد وتجاهله�ا ملطالب
القط�اع ،حي�ث دعت النقاب�ة كافة
أعضائه�ا إىل الدف�اع ع�ن حقوقهم

واملش�اركة بكثاف�ة يف التح�ركات
االحتجاجية.
وكان الصحفي�ون حملوا الش�ارة
الحمراء ملدة ثالثة أيام ،اس�تجابة
لدعوة النقابة.
ويطال�ب الصحفي�ون املحتجون
الحكومة بتسوية األوضاع الهشة
يف كل وس�ائل اإلع�الم املحلي�ة،
واحرتام حق الصحفي يف النفاذ إىل
املعلوم�ات وعدم محاكم�ة اآلراء،
رافع�ني ش�عارات م�ن بينه�ا “ال
مج�ال للتفريط يف حرية التعبري”،
“حق الصحفي موش مزية”.
ول�م تن�رش الحكوم�ة االتفاقي�ة
القطاعي�ة الت�ي قض�ت املحكم�ة
اإلدارية بنرشها يف الرائد الرس�مي،
وتمح�ورت االتفاقية يف أبرز بنودها
ح�ول تمتع قط�اع اإلعالم بس�قف
أجور جيد ،وحل اإلشكاليات العالقة
يف املؤسسات اإلعالمية املصادرة.
وتم توقيع هذه االتفاقية يف  9يناير
 ،2019م�ع األط�راف الحكومي�ة
والجهات املعنية يف القطاع وخاصة
املس�ؤولني عن املؤسسات اإلعالمية
وتتضم�ن  36فص�ال وكان�ت م�ن
املطالب األساسية للصحفيني.
وتمث�ل حري�ة الصحاف�ة والتعب�ري
أح�د أبرز مكاس�ب التونس�يني بعد
الع�ام  ،2011حيث ب�رزت العرشات
م�ن الصحف اإللكرتوني�ة والقنوات
الخاصة ومكاتب للصحافة الدولية،
لك�ن أوض�اع الصحفي�ني املهني�ة
واالجتماعية هشة ،بينما يعاني عدد
كبري م�ن خريجي معه�د الصحافة
وعلوم األخبار ،املؤسس�ة الجامعية

الوحي�دة التابع�ة للدول�ة لتدري�س
الصحافة ،من بطالة مس�تمرة منذ
سنوات.
وأف�ادت نائ�ب نقي�ب الصحفي�ني
التونس�يني أمرية محمد “أن النقابة
تطال�ب بااللت�زام بق�رار املحكم�ة
اإلداري�ة وتطبي�ق م�ا تضمنت�ه
االتفاقية املربمة مع حكومة يوسف
الشاهد ،وما نالحظه أن الحكومة ال
تحرتم قرار املحكمة اإلدارية”.
واس�تنكرت أم�رية محم�د  ،موقف
وزي�ر الش�ؤون االجتماعي�ة محمد
الطرابليس الذي وقع عىل االتفاقية،
لكن�ه تراجع اآلن ع�ن موقفه قائال
“أمضي�ت عىل عج�ل” .واصفة ذلك
بعملية “مماطلة وشبهة احتيال”.
وطالب�ت ممثلة النقاب�ة “برضورة
الترسي�ع يف تنفي�ذ بن�ود االتف�اق
وتس�وية الوضعي�ات الهش�ة
بمؤسس�ات اإلع�الم العموم�ي
وإصالحه ،والحس�م بش�كل نهائي
يف ح�ل وضعي�ة اإلع�الم املص�ادر،
وتش�غيل اإلعالمي�ني العاطلني عن
العمل”.
وأوضح�ت أن الوضعية االجتماعية
للصحف�ي الي�وم تعت�رب صعبة وال
تلي�ق بمكانته يف املجتم�ع ،معتربة
أن “أطراف�ا سياس�ية أرادت رضب
اس�تقاللية العم�ل الصحف�ي ع�رب
اإلطن�اب يف سياس�ة املماطل�ة
والتسويف”.
ولفتت إىل أن يوم الغضب س�رتافقه
وقف�ة احتجاجي�ة أم�ام النقاب�ة
الوطني�ة للصحفي�ني التونس�يني
ووقفات يف كل املناطق حيث يتواجد

الصحفي�ون املجن�دون دائم�ا لنقل
الخرب.
ويعد قطاع اإلعالم من بني القطاعات
التي نادرا ما تقوم باحتجاج أو تنفذ
إرضاب�ا عاما ويحس�ب لها إرضاب
وحي�د بعد الثورة ولم يكن للمطالبة
بالزيادة يف األجور أو يف املنح ،بل كان
للتنديد باملضايقات التي مارستها يف
تلك الفرتة يف  2013حكومة الرتويكا،
بينم�ا يأت�ي ه�ذا اإلرضاب اليوم يف
ظ�ل أوض�اع اجتماعية وسياس�ية
متأزمة.
ون�دد أعض�اء النقاب�ة بمنهجي�ة
التعامل الحكومي مع قطاع حساس
راف�ق التحوالت الكربى التي عرفتها
الب�الد وق�ال عض�و النقاب�ة رمزي
أفض�ال “ ،وضعية الصحفي هش�ة
خاصة يف جوانبها االجتماعية ،حيث
ال يتمت�ع الصحفي�ون بالضمان�ات

االجتماعية وهذا ما يؤثر عىل أدائهم
يف العمل الصحفي”.
وأضاف أفضال “اليوم نحتج من أجل
إعطاء الحقوق الش�املة للصحفي
يف أبعاده�ا املختلف�ة (االجتماعي�ة
واملهني�ة واالقتصادية ،)..فضال عن
حماي�ة حري�ة التعب�ري الت�ي تعترب
املكس�ب الوحي�د بع�د  ،2011وكل
ه�ذه امللفات يش�تغل عليها املكتب
التنفي�ذي الجدي�د للنقاب�ة لتنظيم
القطاع واإلعالم العمومي”.
ودع�ا العض�و النقاب�ي إىل رضورة
“تش�غيل خريجي معه�د الصحافة
وعلوم اإلخبار الذين طالت بطالتهم
ألكث�ر م�ن  10س�نوات ،ع�الوة عن
تخلي�ص القط�اع من الدخ�الء من
محلل�ني (كرونيك�ور) وممثل�ني
الذي�ن أصبح�وا اليوم يلعب�ون دور
الصحفي”.

كم�ا أش�ار إىل “تراج�ع ترتي�ب
الصحاف�ة التونس�ية يف العالم الذي
يه�دد بطريق�ة أو بأخ�رى حري�ة
الصحافة والتعبري بالبالد”.
ويتمس�ك الصحفي�ون ب�رضورة
انتزاع حقوقهم املادية واملعنوية من
خ�الل إرضاب ع�ام يف  10ديس�مرب
الق�ادم املتزام�ن مع الي�وم العاملي
لحقوق اإلنسان.
وتدافع أص�وات القطاع اإلعالمي يف
تونس ع�ن حرية الصحافة وتنظيم
اإلع�الم وف�ق ترشيعات دس�تورية
تحمي اس�تقالليته وتص�ون حرية
الرأي والتعبري.
كم�ا يرف�ض الصحافي�ون ع�دم
تمتع الصحافة التونسية بحقوقها
الكامل�ة ،م�ن أج�ل من�ع تدخ�ل
اللوبي�ات واملال الفاس�د يف القطاع
اإلعالمي برمته.
وقال�ت بس�مة الغريب�ي ،عض�و
تنس�يقية خريجي معهد الصحافة
املعطلني ع�ن العمل“ ،ما يحصل أن
الصحافة يف تونس تعاني من إغراق
القطاع م�ن قبل دخالء ع�ىل املهنة
ويحصلون عىل مبالغ طائلة مقابل
وضع هش ومهني للصحفيني”.
وأضاف�ت بس�مة الت�ي تعان�ي من
بطال�ة متوات�رة من�ذ تخرجها من
معه�د الصحافة عام “ 2005تبحث
أغل�ب وس�ائل اإلع�الم ع�ن اإلثارة
وال تطب�ق القوان�ني عن�د توظي�ف
الصحفي�ني .نحن ال نتمت�ع بعقود
وال تغطيات اجتماعية باإلضافة إىل
مرتبات هزيلة”.
كم�ا ش�هدت الوقف�ة االحتجاجية

مس�اندة بعض الجمعيات واالتحاد
الجه�وي (املحيل) للش�غل واالتحاد
الجه�وي للفالحة والصي�د البحري
واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
وممثيل بعض األحزاب.
وأف�اد مول�دي الزواب�ي رئيس فرع
النقابة الوطني�ة للصحفيني بإقليم
الش�مال الغرب�ي يف ترصي�ح إلذاعة
محلي�ة “أن م�ن أه�م املطالب نرش
االتفاقیتی�ن اإلطاری�ة والقطاعی�ة
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسیة
واالنطالق الجدي يف مس�ار اإلصالح
يف مؤسس�ات اإلع�الم العموم�ي
وع�دم ممارس�ة الوصای�ة علیه�ا
وااللتزام بتس�ديد املستحقات املالية
للصحفيني يف املؤسس�ات اإلعالمية
املصادرة وضم�ان ديمومتها ،فضال
عن تسویة الوضعیات الهشة العالقة
يف مؤسسات اإلعالم العمومي”.
وعمق�ت األزم�ة االقتصادي�ة تبع�ا
آلث�ار األزمة الصحي�ة لوباء كورونا
من الصعوبات املالي�ة التي تحارص
الصحفي�ني .ومن�ذ ماي�و  2019تم
ترسي�ح أكثر م�ن  300صحفي من
بينه�م  190أثن�اء أزم�ة كورون�ا،
بحسب النقابة.
ويع�د الصحفي�ون املحتج�ون
م�ن ب�ني اآلالف م�ن العاطل�ني من
خريج�ي الجامع�ات يف تونس ممن
يطالب�ون الدولة بتش�غيلهم ويمثل
حامل�و الش�هادات العلي�ا يف تونس
ثلث العاطلني والبال�غ عددهم أكثر
م�ن  700أل�ف عاطل بحس�ب آخر
اإلحصائيات الحكومية.
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احلرية احملظورة
رياض العلي
قائمـة الكتب التي كـان تداولها محظورا
طويلة جداً ،وأسباب املنع تختلف وتتفاوت
عرب الزمن غري أنها تصب يف املعنى نفسـه
فاملنـع والحظـر يكون ألسـباب جنسـية
وسياسية ودينية وهو الثالثي الذي تتمسك
بـه السـلطات ملحاربة كل ابـداع ويف كافة
املجاالت.
روايـة كروايـة  1984للروائـي األمريكـي
الشهـري «جورج أورويـل» مُ نعت يف زمنها
ألسباب سياسـية ،ثم أتيحت بعد أن مىض
ذاك الزمـن وسياسـيوه ،غري ّ
أنهـا عادت
للمنع مـرة أخرى كما قرأت غري مرة وعرب
أكثر مـن مصدر يف مرص يف عهد السـييس
ولربمـا لألسـباب السياسـية نفسـها!
الحادث األغـرب كان اعتقال قـوات األمن
املرصيـة سـنة  2014طالبـا ً يف محيـط
جامعـة القاهرة ،يف محافظـة الجيزة ،ويف
حوزته روايـة « .»1984وقد وصفت وزارة
الداخلية الرواية يف بيان لها بأنها «تتحدث
عن األنظمة العسكرية الفاسدة التي تحكم
البـالد بديكتاتورية» .واالمر لم يتوقف عند
هذا الحد ،ولكن الطريف أيضا أن الصفحة
الرسـمية واملوثقـة لألديـب الربيطانـي
الشهـري ،جورج أورويل ،والتي تضم حواىل
1.340.530مليون شـخصاً ،نرشت الخرب
بالنسـخة اإلنجليزيـة من موقـع املرصي
اليـوم «إيجيبت إندبندنت»فيمـا علق رواد
الصفحـة عـىل الخـرب بالقـول« :جريمـة
فكر» .كما ورد يف مقال لسعيد عبد الرحيم
يف جريـدة العربـي الجديـد .حوربت هذه
الروايـة مـن أنظمـة سياسـية متضاربة،
فكمـا كانت قراءتها يف االتحاد السـوفيتي
طريقا سـهال للسـجن ،كانـت يف الواليات
املتحدة خالل ستينيات وسبعينيات القرن
املـايض تحتـل الرقـم أربعة ضمـن الكتب
املحظورة.
أكثـر األسـباب ملنع الكتـب تحديـ ًدا تعود
ألسـباب إباحيـة؛ كـون املجتمـع متديناً،
محافظـاً ،الرقيـب الـذي كـان ال يكتفـي

بقطع اللقطات غري الالئقة من مسلسالت
التلفزيـون الـذي يلتم حوله أفـراد العائلة
كافـة ،الكبار منهم والصغـار ،حدود املنع
نفسـها كانت تنطبق عـىل الكتب املخالفة
بحسـب رؤى الرقيـب ،فيقتطـع منها ما
ال يليـق ،ويف كثري مـن األحيان يمنع تداول
الكتـاب بكاملـه ،الرقيب الذي يسـعى من
خالل هذا املنع ،هذا الحظر إىل إبراز صورة
ّ
معقمـة ألفراد مجتمعه ،لـذا صار الرقيب
هنـا قاضياً ،صار أداة تطهري ملنع املحظور
الذي اطلـع عليه ووفق رؤيتـه الشخصية
حكم بمنعه ،لقد سـمح لنفسه بمشاهدة
املحظـور ومـا ال يليـق ،ويف الوقت نفسـه
أصدر قـرار املنـع عىل اآلخريـن من خالل
رؤيته ال رؤية اآلخرينّ ،
إنه حكم فردي من
شـخص واحد ،من عني واحدة ،من حاسة
واحـدة ،من فكـر واحد أصـدر حكمه عن
الجماعـة ،هـذه الجماعة ،هـؤالء األفراد
تحت رحمة هذا الرقيـب وذوقه الشخيص
ً
أيضا ،ما جـاء يف الكتب املحظورة ذهب إىل
وجوب طمسـها وإخفاء ما جاء فيها عن
اآلخريـن يف مجتمعه كأنهم أطفال سـذج
دون سن البلوغ!.
ومـن الروايـات التـي منعـت يف اوقـات

معينة بسـبب كونها ذات مضمون اباحي
كمـا عدها ذلـك الرقيب نجـد رواية «مدار
الرسطـان «للكاتـب األمريكـى « هنـرى
ميلر» حيث وصفت بأنها «سـيئة السمعة
ملحتواها الجنـى الرصيح» ،حتى تم رفع
الحظـر عنها يف النهاية عـام  ،1961واآلن
تصنف كرواية رومانسية كالسيكية.
وكذلـك روايـة «يوليسـس» ل «جيمـس
جويـس» حيـث منعت يف اململكـة املتحدة
يف عقـد الثالثينيات ،ويف أسـرتاليا يف عقدي
الثالثينيـات واألربعينيات ،كما منعت ً
أيضا
فرتة من الزمن يف الواليات املتحدة األمريكية
بسبب محتواها اإلباحي ،ولكن هذا الحظر
رُفع يف الواليات املتحدة عام .1933
أمـا يف الوقت الحـارض فلعل أكرب أسـباب
التي تدفع الرقيب يف املجتمع إىل منع كتاب،
إىل حظـره كمـا لو ّ
أنـه يتسـبب يف تفيش
جرثومة خطرية تعود ألسـباب سياسـية،
تصل إىل حبس مؤلفها كأن كتابه سيكون
سب ًبا لهدم حضارة بالده!
ومن الروايات التي منعت ألسباب سياسية
ثالثيـة الروائـي السـعودي تركـي الحمد
التـي تتألف من روايـات العدامة (،)1996
الشميـيس ( ،)1997والكراديـب (.)1998

تحكـي الثالثية قصـة هشـام العابر الذي
انتهـى به األمر سـجينا ً بعـد انضمامه إىل
تنظيمـات سياسـية .منعـت الروايـة من
التداول يف السعودية ،باعتبار أنها «تتجاوز
الخطـوط الحمراء سياسـيا ً ودينياً» .وأكد
الحمد يف مقابالت صحفية أكثر من مرة أن
الثالثية ممنوعة بالفعل من دخول السوق
السـعودية ،وتصـادر يف املنافـذ الحدودية
واملطـارات ،إذ إنهـا مـن ضمـن الئحـة
إصـدارات ممنوعة تصدرها وترشف عليها
وزارة اإلعالم السعودية.
وكذلك بعد أيام من صدورها يف العام ،2015
منعت وزارة اإلعالم الكويتية رواية «فرئان
أمّ ـي ّ
حصـة» للكاتب سـعود السـنعويس
مـن التـداول .يعالج السـنعويس يف الرواية
التحـوالت السياسـية يف الكويـت خاصـة
ّ
ويحذر من العقلية
خالل الحرب مع العراق،
الطائفيـة واملتعصبة التي قد تأخذ بلده إىل
منحى سيىء جداً .يقول السنعويس تعليقا ً
عىل منع روايته يف الكويت «أنا ال ألقي اللوم
ً
أمره،
كامـال عىل الرقيب فهـو مغلوب عىل ِ
مهزوز الثقـة وأبعد ما يكون عـن القراءة
والثقافـة .الرقيـب ال يمنع مـن أجل املنع،
فهو يدرك تماما ً أن املنع صوري وإن َّ
حقق

هدفه يف سحب النسخ من املكتبات .الرقيب
ال يملك شـجاعة اتخاذ قـرار اإلجازة ،ألنه
يخىش املجتمع ،واملجتمـع هنا هو الرقيب
الحقيقي حني يسائل الفرد صاحب املكتبة،
أو حني يسـائل عضو الربملان وزير اإلعالم:
«كيف تجيزون مثل هذه الكتب؟».
أسـباب املنع ال تكتفي بالكتاب وال بدحض
األفكـار الـواردة يف صفحاتـه بـل تالحـق
لعنتهـا الكاتـب ً
أيضـا ،الكاتـب سـيكون
مصـدرا للتهديـد ومهـددا يف آن ،فأفكـاره
التـي روّجها يف كتاب هي مبعث تهديد كما
يـرى الرقيب ملجتمعه وألفراد هذا املجتمع،
هذا الرقيب الذي توّج نفسـه مرتبة الويص
أصـدر تهديده للكاتب الذي يف أكثر األحوال
يتعـرَّض للحبـس ،كمـا قـد يتعـرض هذا
الكاتـب املتمـرد ،العنيـد لالغتيـال بشتـى
األشكال وأكثرها قسوة وبشاعة.
ومن الروايات التي منعت وحظرت ألسباب
دينيـة نذكر رواية «اوالد حارتنا» ل «نجيب
محفوظ» ففـي العام  1959بدأت صحيفة
«األهـرام» بنرش الرواية بشكل متسلسـل،
لتتوقف عن نرشها يف العام نفسـه بسـبب
اعرتاضات كثرية عىل بعض محتوياتها التي
ّ
تمس الذات اإللهية .لم يتمكن
اعتربت أنها

قصص قصرية جدا
ثبات نايف
شكوك
وهو يزن املواد التموينية لها كان
يرمقهـا بنظـرة جانبيـة تشعر
انهـا ليسـت بريئة فهـي امرأة ال
تشبهها امـرأة اخرى هكذا كانت
تشعـر بخيـالء داخلهـا ...بانهـا
افضل قريناتها ..
ذات يـوم قـال لهـا ان بإمكانهـا
ان تذهب اىل البيـت وتطمنئ فهو
سيوصل لها طلباتها اىل البيت ..
لـم ترفض طلبه ودفعت له اثمان
ما اشرتته وانرصفت ...
يف الطريق كانت االفكار تتضارب
يف راسـها هـل اخطـأت عندمـا
وافقت ان يأتي هو اىل بيتها
ماذا سـيقول زوجها هل سـيشك
فيهـا ..؟؟ لـو ..؟ وولدها الصبي

النبيـه واسـتدركت مـع نفسـها
 ..ولدهـا الالال هـو اصغر من ان
يشك يف امه ..

لكنهـا االن هـي مـن تشـك يف
نفسها ..
اين رجاحة عقلها ,,؟

صـدر عـن دار ديـوان العرب للنـرش والتوزيـع كتاب:
«البنية والداللة يف الخطاب الرسدي – قراءات يف القصة
القصرية جدا» لألديب الناقد عبد املجيد َبطايل .يف طبعته
األوىل ..2020
تناول الكتاب يف مقدمته،
الحديـث عـن الروافـد
الثقافيـة والرتاثية الثرة
التي ينهل منها الخطاب
الـرسدي القصـري جدا،
التـي يرصـف بـه بنيته
اللغويـة /الرتكيبيـة،
ومـا يدعـم بـه بنـاءه
الـداليل العميـق ..ومـا
يتميـز بـه هـذا النـوع
من الـرسد القصري جدا
عـىل املسـتوى الفنـي
والجمـايل والسـياقي..
انسـجاما مـع سـياق
الحداثة واملعارصة ..وما تطرحه من مستجدات واقعية
واجتماعيـة وغريها ..تحتاج من املبـدع اليوم ،أن يعرب
ّ
عنها برسعة ّ
مكثف
ودقة يف خطاب رسدي قصري جدا،
لغويا ،مشحون دالليا ،ومختزل تركيبيا ،مدهش وواخز
معـا يف نهاياته ّ
الرسديـة الحكائية ،مثري السـتجابات
املتلقي ،متطلـع لتحقيق ميولـه ،وحاجياته ورغباته،
النفسـية والوجدانيـة ،وكـذا الفكريـة واالجتماعيـة،
والحضارية وغريها..
اهتـم الكتـاب بجانـب مـن الدراسـة التطبيقيـة عىل
مجاميع قصصية قصرية جـدا ..منها :البنية الحوارية
يف املجموعة القصصية «عزف منفرد» ..وانفتاح العتبة
عىل بنيـة الـرسد يف املجموعـة القصصيـة« ..أضغاث
يقظان» ومنها :أيضا دراسـة حول النسـق االجتماعي
والداليل يف املجموعة القصصية« ..شذرات ناعمة» وكذا
تجليات رؤيـة العالم يف املجموعـة القصصية« ..أحالم
مؤجلـة» ومنهـا :جمالية اللغـة والحبكـة الرسدية يف
املجموعـة القصصيـة« ..دندنـة روح» ..وموشـورية
النص القصيص القصري جدا يف «يا ليتني كنت غرابا»..
ومنها :األنساق الداللية يف املجموعة القصصية« ،للفرح
عمر واحـد» ..وغريها ..نتمنى أن يجد القارئ يف بنيات
هـذا الكتاب ودالالته ما يمتـع ويفيد يف مجال الخطاب
الرسدي القصري جدا..

هـو شـاب ال يـزال مراهقا وهي
امرأة تجاوزت الثالثني ..
توقفت يف منتصف الطريق لثوان
واتخذت قرارها عادت اليه وقالت
له برصامة
اعطنـي بضاعتـي ال حاجة يل بك
..
يقظة متأخرة ..
همس يف اذنها
أظننا نعرف بعضناكانا يقفان يف طابور امام املرصف
مع املتقاعدين
التفتت اليـه وقالت كال ال اعرفك
َ
اخطات
البد انك
قال  ...انتِ فالنة ..
ذكر اسمها بصوت منغم أيقظ يف
أعماقها ما كان خامدا ..
التفتـت اليـه وحدقـت طويال يف

اعداد  /سالم حممد
* كـان بشـار بن برد شـاعرا يحشو
قافيته أحيانا بكلمات يتم بها الشعر
ال معنـى لهـا يف كالم العـرب  ..إليكم
هذه القصة:
قـال ّ
بشـار بـن بـرد :رأيـت حماري
البارحة يف النـوم  ،فقلت له  :ويلك لِ َم
َّ
مت ؟ قال الحمار  :أنسيت َّأن َك ركبتني
يوم كذا وكذا َّ
َ
مررت بي عىل باب(
وأنك
األصبهاني) فرأيت أتانا ً (حمارة) عند
بابه فعشقتها  ،حتى ُّ
مت بها كمدا ً ؟
ثم أَنشدني(الحمار) :
َ
باب
و
نح
***
ناني
س ِّيــدي مَ ــل ب َع
ِ
ْ
األص َبهــــانــــــي
َّ
بـالبـــاب أَتانــــــا ً ***
إن
ِ
َّ
أتـــــــــان
كـــــل
فضلـــت
ِ

ْ
حــنـــا***
تيَّمتنـــي يــو َم ِر
َ
ـــســـان
الح
بثنـــايـــاهـــا ِ
ِ
وبغنـــــــــــــج ودال ٍل ***
َّ
ســل جسمِـــي وبــرا ِنـــــي
َ
ُ
ٌّ
ولَ َهـــا خــــــد أسـيــــل **
الشيفـــــران
مثـــل خــــ ِّد
ِ
شــت ** إذا ً
فبهـــا مِ َُ
ُ
ــت وَلَــو ِع
طــال هـــوا ِنـــي !
فقـال لـه رجـل مـن القـوم  ..ومـا
الشيفران يا ( أبا معاذ) ؟
قـال بشار :هـذا من غريـب الحمار ،
فإذا لقيته لكم مر ًَّة ثانية  .سألت ُه !!
* عـاد ( زار ) أحدهـم نحويـا فقـال
لـه  :ما الذي تشكـوه ؟ فقال  :حمّى
جاسية
نارهـا حامية  ،منهـا األعضاء واهية
 ،والعظام بالية  ،فقال له  :ال شـفاك

أمني غامن
البعـض يفهـم تعدد اصـوات الرسد كرضب من افسـاح
املجـال ألكثر من شـخصية واكثر من رؤيـة إيديولوجية
ونفسـية ،لكننا يف كثري االعمال الروائية وإن سـعت لبناء
هيكلهـا عىل تعـدد االصـوات( البوليفونية ،باإلسـبانية)
تظل مثقلة بقيود أكثر بؤسـا ً من مساوئ الصوت الواحد
العليـم ،وبمعزل عن واحدية اللغة فهي غري معنية بيشء،
فالتعدد يغدو مظهرا ً من مظاهر الركاكة يف الغالب ،قليلة
جدا ً األعمال التي ً
تبنت التعدد بطريقة ال تيش إال بإمساك
تدفـق الصورة وإلتقاطها من الخضـم املتالطم للخيال و
يجيء الرسد بأكثر من صوت ولكن بطريقة غري مبارشة،
بحيث ُتبنى الرواية (شكالً) من صوت رسدي واحد.
فما بني غاية الرسد ومتعة القارئ تتفكك املسـلمات ويغدو
الجمال شـيئا ً مختلفا ً عـن جوهر الكتابة ومتعـة القراءة،
فالجمال يظـل يف عثور النص عىل متلقي إسـتثنائي منوط
به فتح مسـامات جماله لكل للناس ...إسـتشفاف الجمال
الحلقـة الناقصة يف اطـوار الكتابة والقـراءة ،وبهذا الغياب

محفوظ مـن نرش الرواية يف مرص بسـبب
رفض األزهر ،فنرشتها دار اآلداب اللبنانية
سنة  1962ومنعت من دخول مرص إال من
خالل نسـخ مهربّـة .بعد سـنوات طويلة،
وعىل خلفية الرواية نفسها وما تحمله من
أفكـار ،قرّر شـابان مرصيان سـنة 1992
قتـل محفـوظ من خـالل طعنـه يف عنقه،
لكن عملية االغتيال فشلت ،وأعدم الشابان
بعدها بالرغم من رفض محفوظ لذلك.
والتطـاول عـىل اللـه» و»السـخرية مـن
القرآن» ،كانتـا التهمتني املوجهتني لألديب
السـوري «حيـدر حيـدر» ،بسـبب روايته
«وليمـة ألعشـاب البحـر» التـي صدرت يف
سـوريا العـام 1983والتـي تـدور أحداثها
حـول مهدي ،املناضـل الشيوعـي العراقي
الـذي يهـرب إىل الجزائـر و ُيقابـل مناضلة
قديمة تعيش عرص إنهيـار الثورة ويلمس
الخراب الـذي لحق باملناضلني هناك .أثارت
الروايـة جدالً بعد حوايل  17عاما ً من تاريخ
صدورها ،عندما أعيد طبعها يف مرص العام
 .2000فبعـد سلسـلة مظاهـرات ضدهـا
نظمهـا طلبـة األزهـر صـودرت طبعـات
الرواية ومنعت يف مرص باعتبار أنها «تيسء
اإلسالمي».
إىل الدين
ّ
الحظر تع ّدى حدود املنع عىل كتاب أو فيلم
أو برنامج تلفزيوني بل صار اإلنسان نفسه
ووجوده محظورا يف نظر الرقيب املتشكك،
الرقيب املرتعب من فكر اآلخر ،من فكر كل
ما ال يتوافق مع فكره ،اإلنسـان الذي صار
محظورا ،صار محارصا يف عالم تقني عرف
رقيبه جي ًدا كيـف يصنع قيوده عىل كل ما
ال يتوافـق ،تمكن من فرض أسـاليب املنع
ويجاري التقنية الحديثة يف ذلك بل يتحداها
يف سـبيل م ّد أسـالكه حول كل حد مخالف.
فأسـهل شـئ ان نجد ثمة حراس يراقبون
كـل منشـور يف فيسـبوك او تغريـدة عـىل
تويرت او مقطع فيديو عىل يوتيوب وبعض
هؤالء يصلون اىل درجـة التهديد بالتصفية
الجسـدية لكل من (يخالفهـم) وتم تنفيذ
هذا التهديد يف بعض االحيان.

هي ا ُ
جلملة األوىل
عينيه وقالت
َ
اانت  ...؟؟
هز راسه باإليجاب
سالت من عينيها دمعة وهي ترى
أمامهـا شـابا وسـيما يمـد يده
ليمسك يدها لكن يدا أخرى تجره
ويختفيان من أمام ناظريها ...
الرسالة االخرية
لـن تقابله بعد اليـوم وهي كتبت
رسـالة لـه ليـال تعتـذر لـه عن
قرارها ..
اكتشفـت ان مشاعرهـا نحـوه
ليسـت كما تخيلت  ..هي ال تحبه
ولكنها ال تكرهه ...
وهـا هي ترتدي مالبـس الخروج
وتضـع الرسـالة يف حقيبتهـا
وتخرج مرسعة
وصلت اىل املكان الذي تلتقيه فيه

فلم تجده
خفق قلبها خوفا من ان ال يأتي
التفتـت يمنة ويـرسة ونظرت اىل
ساعتها
بـدأت مشاعرها تتضـارب داخل
نفسها
هـل اتخـذ قـراره هـو ان ينهي
عالقتهما هل فكر اىل اين يسريان
فيها
هـي لـم تفكـر يف ذلـك ولكنهـا
استاءت ان ينهيها هو
 ...ان شيئا يف اعماقها جرح
عادت ادراجها تجر خطواتها جرا
..وفجأة اخرتق صوته وهو ينادي
باسمها فالنة ..قفي ..
التفتـت اليـه ومـدت يدهـا اىل
الرسـالة داخـل حقيبتهـا و.....
دعكتها ...

طرائف اللغة العربية

إصدارات
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الله بعافية
يا ليتها كانت القاضية
* قال أحد النحاة :
رأيت رجال رضيرا يسـأل الناس يقول
:
ضعيفا مسكينا فقريا ...
فقلـت له  :يا هـذا  ...عـالم نصبت (
ضعيفا مسكينا فقريا )
فقال  :بإضمار «ارحـــمـــوا» ....
قـال النحوي  :فأخرجـت كل ما معي

من نقـود وأعطيتـه إياه فرحـا ً بما
قال .
* قـال عثمـان بـن دراج الطفيـيل :
مـرت بنا جنـازة يومـا ً  ،،ومعي ابني
 ،،ويف الجنازة امـرأة تبكي  ،،وتقول :
اآلن يذهبـون بك إىل بيت ال فراش فيه
وال غطـاء وال وطـاء وال خبز وال ماء
 ،،فقـال ابنـي  :يا أبـي إىل بيتنا والله
يذهبون .
* وقد أخربني أحد أساتذتي يف اللغة ّ
أن
مرض فعاده أصحابه
شيخا للعربية ِ
يف بيتـه فلـم يجـدوه ،وخرجـت لهم
بنـت له صغرية فسـألوها عن والدها
فقالت :فا َء أبي إىل الفيفاء يفيء فيئا ً
فإذا فـا َء الفيء يفيء أبي ،فانرصفوا
عجـب مـن فصاحتها
عنهـا وهـم يف
ٍ
ومن حسن تربية أبيها لها.

معتصم السعدون

هـي الـجُ ُ
زلت ذاكرا ً
ملة األولـى ومـا ُ
َ
سـبـات حـديـثٍ ايـقـظته الـمَالمح ُ
«»-
َ
مـــرآة قـلـبـ ٍه
رآني بــوجـ ٍه كـــان
وارح ُ
فـحني اصـطفاني عانقته الجَّ ِ
«»-
ً
الـصيف شـمسا ً
غزيرة
تـمرين مـثل
ِ
الـى فـجرها األغـىل تهون امل َ
ُ
طامح
«»-
ٌ
ضـفة أخـرى عـىل َ
هر أغرقت
الن
انـا
ِ
ُ
سـابح
لـلـقياك ِجـرسا ً كـي يـوافيك
«»-
ويل من رُبى بغداد ط ٌ
ري إذا استوى
َ
ُ
صـادح
لـباك
عـرشـك الـمائي
عـلـى
ِ
«»-
كــفــاه عــلــوا ً أن قــلـبـك خــصــه
ُ
ُ
الـمـسارح
تـمـيل
بـنـبـض إذا غـنـى
ٍ
«»-
ٌ
راحـل
يـقـولون أن الـش ِـع َر إن جـاء
ُ
وســائـح
ولــكـنـه عــنــدي مــقـيـ ٌم
«»-
ً
كـثرية
وكـنـت أرى الـبـيتني عـندي
عـيل َ
َّ
الـقرا ِئ ُح
وبـعـدك كــم فـاضت

توقاً للسفر حنو اجلمال

الشبه دائم تراوح النصوص وتدور يف ذات السلسلة الناقصة،
يف تأرجـح اليتوانى يف إبتغاء املتعة اإلنسـانية كمالمح مثىل
للجمال ضمن مخاض بديل اليفتأ يف إستهالك سلبي للغياب
( إستبدال قرسي) لشحذ طاقة املبدع وتشتيت قدراته.
الفـرق بني املتعة والجمـال ربما ال يرقى ألسـئلة الوجود يف
ماهيتها لسـرب املـآالت لكنـه يتجاوزهـا يف االهمية لفصل
توهان الفن وتخبطه عىل ولو عىل مستويات زمنية متباعدة،
كأن اللغز ً
يرتكز يف صهر خالص لعذابات اإلنسـان وآالمه يف
بوتقة مهولة مجهولة بداخله لصنع دوافع سحرية وجميلة
لإلنسانية كعطاءات جديرة بالخلود يف زمان ما ومكان ما.
إنها عمليـة مركبة لشغل املخيلة بما وراء الخيال ،حالة من
تماهـي الضعف بالقوة الخرقاء ،املـرض بالصحوة والوجل
بجسارة مطلقة تنطلق من ثغور مهملة.
فهشاشـة الفن كقوته تحتاج لذات الرؤية اإلسـتثنائية،
ولهـذا تبدو األعمـال الروائية للغالبية تملـك نفس حدود
التميـز واإلخفاق ،وجلها تحاول ان تمر من الثقب األوحد
إلسـتمالة الذائقة وإمتاعها وامليض ضمن نسـق جماعي

متاح وخادع ،أشبه بالتزلج الجماعي من قمة جبل واحد،
لكـن ثمة من يرمـق انحـدار الحشد من اغصان شـجرة
متوارية عن املنحدر ،يبتسم محملقا ً عىل تفاصيل مختلفة
ال تقوى العدسات اللتقاطها وال تعترب ميزة ضمن معايري
املسـابقة ،املهم أن يذهب الرجل حـني يجفل الحشد بكل
ادواته مكتنزا جماليات سـاحرة ملسابقة روتينية تكاد ال
تثري اهتمام الناس اال من باب إحصائياته الرقمية.
الجمال هو اكتشاف او باألحرى عملية تالية للخلق واإلبداع
بمثابـة الشـق املفقـود واملكمّل النسـبي لها ،ويظـل الفن
اإلنساني يف سـفر دائم للبحث عنه ،أشـبه بنشدان النهائي
للتصالـح بمـا وراء اإلنسـان ،هكـذا تسـتنزف رشيحة من
البرشية ملكاتها ذودا ً عن املتعة ونكاية بالجمال.
هكذا تدور الكتابة الروائية بـني ّ
الكتاب واملثقفني كعزاء
مغلـق لالنكفاء ردحا ً مـن الزمن ،حالـة إحتفاظ بمتعة
املمارسـة والقليـل منهـا يحمـل ذلـك املكنـون الغريب
ً
وتوقـا ألن يكمل اإلبداع رحلته
لإللتحام بجمال النهائي،
األثرية والغري مدركة.
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل...هلم

مع الطقس البارد ...كم ً
ثانية حتتاج
من تشغيل السيارة حتى حتريكها؟

يغي مسار زواجك
يوم يف األسبوع ميكن أن رّ
أن تغيري مسار حياتك الزوجية يحتاج
إىل خطوة واحدة بسيطة بيوم واحد يف
األس�بوع لتنشئي “لحظ�ة الذروة” يف
األس�بوع هي وقت مختل�ف عن باقي
أي�ام األس�بوع ،ال تخض�ع للروت�ني،
وتكون مليئ�ة بالشغ�ف والحميمية،
مثالً يوم إفطار متأخر يف إجازة نهاية
األس�بوع ،ويمك�ن أن إضاف�ة اإلثارة
عرب تغيري مكان اإلفطار س�واء داخل
املنزل أو تجربة أماكن جديدة لإلفطار
كل أسبوع.
ولحظة ال�ذروة يف األس�بوع يمكن أن
تساعد عالقتك بزوجك ،فهي تمنحكما
شيئا ً تتطلعان لحدوثه طوال األسبوع.
ويف ما ييل  3طرق ّ
تغ�ري لحظة الذروة
مسار زواجك.
 - 1س�يكون لديكم�ا طريق�ة أفض�ل
للحياة
س�وف ي�ؤدى وج�ود يشء تتطلع�ان
إليه ط�وال األس�بوع إىل تغيري طريقة
تعاملكما م�ع الحياة ،فس�وف يتبدل
الشعور بالتوتر بشأن العمل واملدرسة
وتربي�ة األطف�ال واألم�ور املالي�ة ،إىل
النظر إىل الجائ�زة التي تنتظركما بعد

نصائح طبية

مرور األسبوع.
سوف يس�اعدكما بعض املرح املتعمد
ع�ىل تذك�ر م�ا تعم�الن م�ن أجل�ه،

فك�ل العم�ل واملجه�ود ل�ن يحق�ق
لكم�ا الس�عادة إذا لم تخصص�ا وقتا ً
لالس�تمتاع بحياتكم�ا ،لذل�ك ف�إن

تخصيص خلق لحظ�ات الذروة يمكن
أن يجلب السعادة والشغف إىل عالقتك
الزوجية.

 30ثاني�ة م�ن تشغيل املح�رك؛ مما
س�يخفض اس�تهالك الوقود ويقلل
االنبعاثات.
وبحس�ب اإلرش�ادات فإن محركات
الس�يارات الحديث�ة تتلق�ى الوقود
عىل الف�ور ،عند التشغي�ل؛ وبالتايل
يفضل التحرك دون االنتظار لدقائق
طويلة.
يشار إىل أن القوانني يف بعض الواليات
األمريكية تمنع تشغيل املحرك دون
تحري�ك الس�يارة مل�دة تزي�د عىل 3
دقائق؛ فيما تنخفض املدة إىل دقيقة
واحدة فقط يف أماكن تواجد املدارس
العامة والخاصة.

املطبخ ..

مذاق خمتلف ..طريقة
طهي املكرونة باملاء البارد

 ملح.الطريقة
 نض�ع املكرون�ة يف كمي�ة مي�اهصغرية مناس�بة مع املكرونة دون
زي�ادة ،ثم نض�ع الحلة ع�ىل النار
بدرجة حرارة متوس�طة ،مع غلق
الحلة.
 م�ع بداي�ة غليان امل�اء ،نخفضالنار إىل أقل درجة ونكشف الغطاء،
وانتظري ما بني خمس إىل  7دقائق
حتى تنضج املكرونة.

لطلة ابهى....

للرجال… تناولوا هذه األطعمة لصحة أفضل!

يف تعزي�ز خصوب�ة الرج�ل ،فالزنك
رضوري إلنت�اج الحيوان�ات املنوية،
ويبدو أنه يرفع مس�تويات هرمون
التستوستريون أيضا.
السمك
تن�اول املزيد م�ن األس�ماك الدهنية
مثل الس�لمون والهلبوت والرسدين،
الغنية بأحم�اض أوميغا  3الدهنية،
املع�روف أنه�ا تقل�ل م�ن مخاط�ر
اإلصابة بأمراض القلب.
الزنجبيل
هل تؤملك عضالت�ك بعد التمرين؟ أو
هل تشع�ر باألل�م يف الظه�ر عندما
تس�تيقظ يف الصباح؟ يف هذه الحالة
قد تحتاج إىل التفكري يف الزنجبيل.
يعت�رب الزنجبيل مض�ادا لاللتهابات
تمام�ا مث�ل اإليبوبروفين�ن وه�و
يقل�ل من الت�ورم وله تأثري مس�كن
لألل�م ،ووفق�ا إلح�دى الدراس�ات،
الت�ي أجريت عىل مرىض يعانون من
التهاب املفاصل ،تبني أن مستخلص

الزنجبي�ل املرك�ز يقل�ل م�ن تيبس
املفاصل واأللم بنسبة  40يف املئة عن
العالج الوهمي.
وم�ع ذلك ،فإن إضاف�ة الزنجبيل إىل
وجبات�ك ق�د ال يك�ون كافي�ا ،لذلك
يويص الخرباء باللجوء إىل كبس�والت
من الزنجبيل املركز.
الزبادي والحليب
تماما مثل اللح�وم ،يحتوي الزبادي
ومص�ل اللبن ع�ىل الليوس�ني ،وهو
الحم�ض األميني الذي يس�اعد عىل
بن�اء العض�الت ،كم�ا أن منتج�ات
األلب�ان تس�اعد يف الوقاي�ة م�ن
هشاشة العظام.
ويف الواق�ع ،ق�د يك�ون اس�تهالك
الكثري من الكالس�يوم ضارا للرجال،
فق�د أظه�رت إح�دى الدراس�ات أن
الرجال الذين تناولوا أكثر من 2000
ميلليغ�رام م�ن الكالس�يوم يومي�ا
كانوا أكثر عرضة لإلصابة برسطان
الربوستاتا املتقدم.

دراسات حديثة

أصناف من الخضار
تع�د الخروات م�ن أكث�ر األغذية
الصحية التي يمكن تناولها .ويويص
خرباء التغذية بمزيج من الخضار يف
النظام الغذائي.
ويُعتقد أن امل�واد الكيماوية النباتية
تع�زز صح�ة الخالي�ا وق�د تك�ون
مفي�دة يف تقلي�ل خط�ر اإلصاب�ة
بالرسط�ان أيض�ا .لك�ن األل�وان
املختلف�ة للخ�روات تحت�وي عىل
مواد كيماوي�ة نباتي�ة مختلفة .لذا
ينص�ح بتن�اول مجموع�ة متنوعة
م�ن الخ�روات بأل�وان مختلف�ة
من أج�ل صحة مثالية.فعىل س�بيل
املث�ال ،تحت�وي الخض�ار الربتقالية
عىل الكثري م�ن فيتامني يس ،وكذلك
اللوت�ني والبيتا كاروت�ني ،وهذه هي
العنارص الغذائية الت�ي تم تحديدها
يف إحدى الدراسات عىل أنها تقلل من
خطر تضخم الربوستاتا.
أما الخضار الورقية الخراء فتتوافر
فيه�ا كميات وف�رية م�ن مضادات
األكسدة لوتني وزياكسانثني.
الحبوب الكاملة والغنية باأللياف
يحت�اج الرجل الع�ادي إىل الكثري من
األلياف ،أو ما يص�ل إىل  35غراما يف
اليوم وفقا لبعض التقديرات.
تتمث�ل إح�دى ط�رق تحقي�ق املزيد يف
النظام الغذائي للرجل يف تناول الحبوب
الكامل�ة املوجودة يف الحب�وب املغذية،
وللحصول عىل خيارات غنية باأللياف،
انظ�ر إىل ملصق التغذي�ة املوجود عىل
حبوب القم�ح املقطعة ونخالة الزبيب
واخرت الخيار األكثر صحة.

باتجاه األس�وأ .يف النتيجة زاد
املراهق�ون من أصول إفريقية
أوزانه�م أرسع م�ن غريه�م.
وكان�ت الفتي�ات م�ن الدخل
املحدود وبتعليم س�يئ يف عداد
هذه النسبة بشكل أكثر.
يمك�ن أن ترتاك�م األنس�جة
الدهني�ة يف أماك�ن مخصصة
لذل�ك يف جس�م اإلنس�ان
فيزيولوجي�ا وكذلك يف مناطق
الثديني واألرداف والبطن.
يف الوق�ت الراه�ن ينظر الطب
إىل البدان�ة بصفته�ا مرض�ا
مزمنا متس�ببا بوقوع خلل يف
االس�تقالب وينشأ دون عالقة
بعم�ر اإلنس�ان ويظه�ر عىل

ش�كل ازدي�اد ال�وزن ع�ىل
حس�اب ادخار أنسجة دهنية
ويرافق بزيادة نس�بة اإلصابة
باألمراض ونسبة الوفيات بني

عليك جتنبها إن كن ِت تعانني
 12عادة سيئة ِ
من حب الشباب!

وإن كن�تِ تواجه�ني مشكلة
ح�ب الشب�اب ،فنس�اعدكِ يف
هذا املقال إذ س�نق ّدم لكِ أبرز
ّ
تجنبها
الخطوات الت�ي عليكِ
كي ال تزيدي الطني بلّة.
 - 1غس�ل برشت�كِ أكث�ر من
مرّتني يف اليوم
إن كن�تِ تعان�ني م�ن ب�رشة
دهنية حيث تظهر فيها البثور
وحب الشباب بشك ٍل ملحوظ،
قد تعتربين أن غس�ل البرشة
سيساعد يف ّ
حل هذه املشلكة،
ّ
لكنكِ مخطئة تماماً .فتنظيف
البرشة أكثر من مرّتني يف اليوم
ّ
املرطبات
يجرّد الوجه من كل
الطبيعي�ة ،ما يؤدي بالتايل إىل
زيادة إنت�اج الدهون وظهور
حب الشباب أكثر فأكثر.
 - 2ع�دم غس�ل وجه�كِ بعد
التعرّق
س�واء قم�تِ بالتماري�ن
الرياضي�ة أم غريه�ا ،م�ن
ال�روري غس�ل برشت�كِ
ً
مبارشة بع�د التع�رّق! فعدم
اللجوء إىل هذه الخطوة يتسبّب
برتاكم األوس�اخ عىل برشتكِ ،
األمر الذي يؤذي حبوب الوجه
ويؤ ّدي إىل تكاثرها.
 - 3املبالغ�ة يف عملية تقشري
البرشة
تقش�ري الب�رشة بطريق�ة
مبال�غ بها ال يس�اعد يف عالج
حب�وب الوج�ه ،ب�ل ي�ؤ ّدي
إىل مضاعف�ات س�لبية أن�تِ
يف غن�ى عنه�ا .فاللج�وء إىل
صنف�رة البرشة أكثر من مرّة
أم مرّت�ني يف األس�بوع يؤ ّدي
إىل إف�راز مف�رط للزي�وت يف
الب�رشة ،ما يتس�بّب بظهور
البثور وحب الشباب.
 - 4مالمسة حب الشباب
إن كن�تِ معتادة ع�ىل وضع
يدي�كِ ع�ىل وجه�كِ م�رارا ً
وتك�راراً ،فعلي�كِ م�ن دون
ّ
ش�ك أن ّ
تغريي ه�ذه العادة!
السكان .تزداد نسبة املصابني
بالس�منة يف املجتمع املتحر بهذه الخطوة ،أنتِ قد تنقلني
بش�دة ع�ىل الرغ�م م�ن عدم البكترييا من مكان إىل آخر ،ما
يتس�بّب بظهور حب الشباب
وجود عوامل وراثية.

معلومة طبية مفاجئة :دخلك القليل يؤدي للسمنة!
أج�رى فري�ق م�ن الباحث�ني
األمريكيني دراس�ة عىل نطاق
واس�ع وتوص�ل إىل النتيج�ة
أن الحال�ة الصحية لإلنس�ان
تتأث�ر كث�ريا بالدخ�ل امل�ادي
املنخفض.
ودرس العلماء الحالة الصحية
ل�� 22823يافع�ا ( 18عاما)
م�ن أصول مختلف�ة من والية
كاليفورني�ا بشك�ل دقيق عىل
مدى  4سنوات.
اتضح للعلماء من جراء بحثهم
أن  23%م�ن املراهق�ني الذين
ل�م يعانوا م�ن البدانة يف بداية
البحث وقد بدأوا يعانون منها
يف نهاي�ة البحث تغ�ري دخلهم

خالل فصل الشتاء واألجواء الباردة،
يتساءل الس�ائقون عن مدى صحة
فك�رة “تس�خني الس�يارة” قب�ل
تحريكه�ا ،وم�ا إذا كان ذل�ك يؤذي
محركها أو يفيده.
الفك�رة التقليدي�ة عن�د الس�ائقني
تق�ي ب�رورة تدفئ�ة مح�رك
السيارة قبل االنطالق بها ،حني يكون
الجو ب�ار ًدا؛ إال أن الخرباء يرفضون
هذه “األس�طورة” ،ويش�ددون عىل
أن األمر “مضيعة للوقت فقط”.
ويق�ول املتخصص�ون :إن “تدفئ�ة
املحرك” خرافة شائعة ،كما أن هذه
الخطوة غري مفيدة باملرة.
ويف قائم�ة النصائ�ح للحف�اظ عىل
اس�تهالك الوقود يف الطق�س البارد،
ترشح وزارة الطاق�ة األمريكية ،أن
هن�اك حاجة إىل وقت أقل بكثري مما
كان متوق ًعا لتدفئة سيارتك.
ّ
املصنعة
وتنص�ح معظم الرشك�ات
للسيارات بالقيادة بلطف بعد حوايل

يعتق�د الكثريون أن طهي املكرونة
ال يتم إال باملاء الساخن فقط ،لكن
يب�دو أن حيل الطبخ ال تنت ِه أب ًدا ،إذ
يستخدم أحد الطباخني املاء البارد
لطهي املكرونة عىل عكس املعتاد.
أن الطريق�ة التقليدي�ة لطه�ي
املكرون�ة ت�ؤدي إىل فق�د املكرونة
لنكهتها ،بخ�الف طريقة الطاهي
“ألت�ون ب�راون” ،ال�ذي يطه�و
املكرون�ة بامل�اء بالب�ارد لس�نوات
طويلة.
وال تحت�اج ه�ذه الطريق�ة نف�س
كمية امللح املعتادة لطهي املكرونة،
كم�ا أن له�ا م�ذاق مختل�ف ع�ن
الطريقة املعتادة.
نقدم لكم طريقة “براون”.
املكونات:
 كيس مكرونة. -ماء بدرجة حرارة الغرفة.

غري ع�ادي ،مما يشري إىل ح�دوث يشء ما لألوعية
الدموية يف اللثة.
ونق�ل ع�ن طبي�ب األس�نان د .ديفي�د أوكانو من
جامعة يوتا قوله“ :ال تس�قط األس�نان من تلقاء
نفسها وال تخرج عن اللثة إال نادرا”.
ومع ذلك ،يشري األطب�اء حتى اآلن إىل قلة األبحاث
الت�ي من ش�أنها تأكي�د الصلة ب�ني “كوفيد”-19
وفقدان األسنان.
وذكر مختصون أن س�قوط األس�نان بعد اإلصابة
ب�”كوفي�د –  19قد ينتج عن تأثري فريوس كورونا
ع�ىل الدورة الدموي�ة ،األمر الذي قد يس�بب كذلك
سقوط الشعر وتورم األطراف السفلية.

طبيبك يف بيتك

األطعمة التالية قد تكون مفيدة أكثر
للرج�ال ،ربما ،عىل وجه الخصوص،
م�ن يعان�ي منه�م م�ن مشكالت يف
ضعف البنية الجسدية وأمراض مثل
الربوستاتا.
اللحوم الحمراء الخالية من الدهون
يف الع�ادة ،يأك�ل الرج�ال بروتين�ا
أكثر بكثري من النس�اء يف املتوس�ط،
وبالنس�بة إىل الجزء األك�رب ،كل هذا
الربوت�ني اإلضايف صح�ي .وللحفاظ
عىل الوزن املناسب ،قد يكون الربوتني
خي�ارا أفض�ل م�ن الكربوهي�درات
ألن جس�م الرجل يحت�اج للمزيد من
السعرات الحرارية يف حرق الربوتني،
كم�ا أن�ه يس�اعد يف بن�اء العضالت
والحفاظ عليها.
لذلك ينصح بتن�اول اللحوم الحمراء
الخالية من الدهون وبكميات قليلة،
كما ينصح بعدم تناولها يوميا.
الكرز
يمك�ن أن يس�اعد الك�رز يف تخفيف
آالم العض�الت املتوت�رة ،إذ تحت�وي
صبغ�ة الكرز الحل�و والحامض عىل
األنثوس�يانني ،وهي م�ادة كيماوية
مضادة لاللتهابات.
الشوكوالته الداكنة
ق�د يك�ون للشوكوالت�ة الداكن�ة
باعت�دال بع�ض الفوائ�د الصحي�ة
اإليجابية ،فهي يمكن أن تس�اعد يف
خفض ضغ�ط الدم ،وزي�ادة الدورة
الدموي�ة ،والحف�اظ ع�ىل انخفاض
الكوليسرتول السيئ.
املحار
يس�اعد املح�ار ،بفضل الزن�ك فيه،

 - 2سوف تحصالن عىل محادثات أكثر
سعادة وإثارة
بع�د إنشاء لحظة الذروة يف األس�بوع،
سوف تالحظني تغيري نمط محادثاتك
م�ع زوج�ك ،فب�دالً من الشك�وى من
الضغ�وط والتوت�ر ،س�تجدين أنكم�ا
تتناقش�ان ع�ن لحظ�ة ال�ذروة التي
تتطلع�ان إليه�ا ،وتخطط�ان للحظة
الذروة يف األسبوع املقبل ،سوف تتحول
محادثاتكما من الشكوى والنقاش�ات
الح�ادة ،إىل الحدي�ث ع�ن االس�تمتاع
باألوقات السعيدة ،هذا بمثابة ضوء يف
نهاية النفق.
 - 3سوف تكونان أكثر تركيزا ً
وجود وقت ممتع كل أس�بوع ،يخفف
الشعور بالتوت�ر والضغط ،ويجعلكما
أكث�ر تركي�زا ً ع�ىل مهامكم�ا ط�وال
األس�بوع ،وأكث�ر إنتاجي�ة يف العم�ل،
وتصبح عالقتكما أفضل ،وبأطفالكما
وبك�ل م�ن حولكم�ا ،فهن�اك دائم�ا ً
ه�دف ممتع صغري يف نهاية األس�بوع
يدفعكما إىل الرتكيز وإنجاز املهام عىل
أكم�ل وجه ،للفوز بلحظات الس�عادة
املنتظرة.

للمتعافني من فيوس كورونا :أسنانكم خبطر!

ق�ال خرباء يف الطب ،إن اإلصاب�ة بفريوس كورونا
يمكن أن تؤدي إىل مضاعفات متعلقة بمرض اللثة
وحتى إىل سقوط األسنان.
وأض�اف الخ�رباء “إن األش�خاص الذي�ن يعانون
من مشاكل صحية يف األس�نان ،يمك�ن أن يفقدوا
أسنانهم بعد التعايف من فريوس كورونا.
ويالح�ظ أن أكثر م�ن  47يف املئة من البالغني فوق
سن الثالثني يعانون من بعض أمراض اللثة ،بما يف
ذلك التهابات اللثة والعظام املحيطة باألسنان.
يف الوق�ت نفس�ه ،غالبا م�ا يشكو امل�رىض الذين
إصيب�وا ب�� “كوفي�د ”-19م�ن فقدان األس�نان،
يصنف األطباء س�قوط األس�نان دون دم عىل أنه
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يف ّ
ك�ل الوج�ه .كذل�ك ،ه�ذا
الخطأ يعرّض برشتكِ إىل بروز
البثور مج ّددا ً يف املكان نفسه
الذي س�بق وأن ظهرت فيه إذ
ّ
أن�كِ أنت تدفعني األوس�اخ إىل
التغلغ�ل داخل املس�ام ،األمر
ال�ذي ي�ؤ ّدي إىل ظهور حبوب
الوجه مرّة أخرى.
 - 5إزال�ة ح�ب الشب�اب
بواسطة األظافر
الحظ�ت ظه�ور بث�رة
إن
ِ
ع�ىل وجه�كِ  ،ق�د تهرعني إىل
إزالته�ا بواس�طة أظاف�رك.
لك�ن ه�ل تعلم�ني ّ
أن ه�ذه
الخطوة تحمل أرضار جماليّة
كث�رية؟! ه�ذا األمر ي�ؤ ّدي إىل
ترسيخ البكترييا يف الجلد بدل
التخلّص منها .لهذا الس�بب،
تعود البث�رة لتظهر من جديد
يف املك�ان عين�ه أو ت�رتك آثار
ع�ىل الب�رشة .م�ن هن�ا ،من
ال�رورة ع�دم إزال�ة البثور
بواسطة األظافر.
 - 6اس�تخدام منتجات عناية
بالب�رشة أو مكي�اج تحت�وي
عىل الزيوت
إن كن�تِ تعان�ني م�ن حبوب
ّ
ش�ك
الوج�ه ،فعليكِ من دون
اإلبتعاد ع�ن منتجات العناية
بالبرشة واملكياج التي تحتوي
ع�ىل الزيوت .ه�ذا املكوّن هو
من بني األسباب الرئيسة التي

تؤ ّدي إىل ظه�ور حب الشباب
إذ ّ
أنه يتس�بّب بزيادة اإلنتاج
املفرط للزيوت يف البرشة وس ّد
بالتايل مسامات الوجه.
 - 7اللجوء إىل منتجات مكياج
برتكيبة ثقيلة
إن كن�تِ تعان�ني م�ن البثور،
ق�د تعتربي�ن أن اللج�وء إىل
منتجات املكياج تؤمّ ن تغطية
كاملة مفيدة ل�كِ  .خطأ! هذه
املس�تحرات قد ّ
تؤثر س�لبا ً
علي�كِ إذ ت�ؤ ّدي إىل انس�داد
مسامات الوجه وظهور حب
الشب�اب .احريص عىل اختيار
منتجات برتكيبة خفيفة كي
ال تؤذي برشتكِ .
 - 8ع�دم تنظي�ف فرش�اة
املكياج
إن كن�تِ تعان�ني م�ن ح�ب
ّ
ش�ك
الشباب ،فعليكِ من دون
تنظي�ف فرش�اة واس�فنجة
املكياج بطريقة متكرّرة .عدم
القيام بهذه الخطوة يتس�بّب
برتاكم البكترييا عليها ويؤ ّدي
بالت�ايل إىل تكاث�ر حب�وب
الوجه.
 - 9ع�دم إزال�ة املكي�اج قبل
النوم
أهميّ�ة إزال�ة املكي�اج يوميا ً
تتضاع�ف إن كنتِ تعانني من
حب الشباب! ف�رتك منتجات
برشت�ك يؤ ّدي
املي�ك اب ع�ىل
ِ

إىل انس�داد مس�امات الوج�ه
وظهور بالتايل حبوب الوجه.
 - 10تناول املأكوالت الدهنية
ابتع�دي ق�در اإلمك�ان ع�ن
تن�اول املأكوالت الدهنية التي
تحت�وي ع�ىل الزي�وت ،كم�ا
م�ن ال�روري أيض�ا ً
ّ
تجنب
تناول الوجبات الرسيعة .هذا
النوع من املأك�والت يزيد من
إفراز الزيوت يف الجسم ،األمر
الذي يؤ ّدي إىل إنس�داد املسام
وظهور حب الشباب والبثور.
 - 11تن�اول الحلوي�ات
والشوكوال
تن�اول الحلوي�ات والشوكوال
بطريق�ة مبالغ به�ا يؤ ّدي إىل
إنسداد مسام البرشة وظهور
البث�ور ،لذلك م�ن الروري
أكلها بطريق�ة معتدلة وعدم
اإلفراط بها.
 - 12التعرّض املفرط ألش�عة
الشمس
إن كن�تِ تعان�ني م�ن ح�ب
الشب�اب ،من املستحس�ن أن
تبقي بعيدة عن أشعة الشمس
إذ أن ه�ذا األم�ر قد ي�ؤ ّدي إىل
اإلصاب�ة بالته�اب الجل�د إىل
جانب التس�بّب بظهور البقع
الداكن�ة وآثار حب�وب الوجه.
لذل�ك ابتع�دي ق�در اإلمك�ان
عن أش�عة الشمس وال تنيس
تطبيق واقي الشمس يومياً!
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كلمات متقاطعة

الحمل

ال تخاطر بالعمل اليوم يف قرارات غري مضمونة
ألن�ك تبدو يف حالة س�يئة وتبدو مشوش�ا .تعيد
النظ�ر والتفك�ري يف عالقت�ك مع الحبي�ب وتفكر يف
مس�تقبل هذه العالقة .ال تتخذ اليوم أي قرارات س�واء
يف حياتك املهنية أو العاطفية.

الثور

لديك فرصة جي�دة اليوم للدخول يف صفقات
ومشاريع وترتيبات إيجابية وتجارب مشوّقة
ف�ال تف�وت ه�ذه الفرص�ة وانتهرزه�ا فربما ال
تتك�رر .تنتاب�ك رغب�ة كب�رية يف أن تك�ون محبوبا
ومرغوبا به وتبذل كل ما وسعك لتنال إعجاب املحيطني
بك وبالتحديد شخص معني.

الكلمات األفقية
 1-2م�ن مؤلفات�ه “ دمع�ة وابتس�امة “ ,ت�ويف بنيوي�ورك ب�داء
السل
 2-3عال�م مس�لم يف الكيمي�اء،ه�و أول م�ن اكتش�ف حم�ض
الهيدروكلوري�ك و حمض النريك و
غريهما  -هضبة
 4غري مختون (م)  -أش�فار العني(م)
 5منزلة و قدر  -يف النخلة 6فرع -قص الصوف 7إله  -حىص يرم�ي بها الحاج يفمنى (م)
 8حاف�ظ و حام�ي  -تغال�ب يفاملحاورة و الجدال
 9ن�ادي كرة ق�دم أنجليزي ،أحرزكأس االتحاد األوروبي لألندية أبطال
الكؤوس سنة  - 1963متشابهان
 10-جمهورية إسالمية

الجوزاء

التزم ح�دودك وال تتدخل يف ش�ؤون اآلخرين
كي ال تقع يف مشاكل .ملاذا تتفادى الحديث مع
الحبيب؟ إذا كانت هناك مشكلة عليك أن تواجهه
بها .ربما تؤجل الكثري من املشاريع بس�بب األوضاع
املادي�ة ولذلك انتظر حتى تتحس�ن أوضاعك لتحقق ما
تريد.

السرطان

ه�ل ق�رأت من قب�ل ع�ن التفك�ري اإليجابي
وتأث�ريه عىل الف�رد؟ ننصح�ك بق�راءة كتب
متعلقة بهذا املوضوع لكي تحسن وضعك الحايل
وتعيش حياة سعيدة .تشعر أنك قوي وصاحب عقل
ح�اد .تتطلع التخاذ خط�وات جديدة يف مج�ال عملك.
واصل عملك لكي تصل إىل مرادك.

غزل عراقي

األسد

تحلم بتحقيق النجاح يف مرشوع كبري منتظر عىل
الرغم م�ن أنك كنت تميل إىل العمل خلف الس�تار.
تحظى بلقاء أحد األش�خاص املميزين وال تواجه معه
مشاكل الغ�رية وتحاول أن تتخطى املايض .تعتقد أن كل
ما تقوم ب�ه رياضيا غري مفيد ،ثم تغ�ري رأيك برسعة بعدما
بدأت تتلمس النتائج املدهشة.

العذراء

ترس�م أحالم�ك وطموحاتك وأح�الم أرستك
أمام�ك ،ولكن ننصحك ب�أال تكتفي بالتفكري
فيها بل ح�اول أن تحقق ولو جزءا صغريا منها.
األح�الم التي ش�اهدتها يف منامك الليل�ة املاضية قد
يك�ون لها إش�ارات يف الواق�ع وقد يك�ون العكس فال
تتعجل.

الميزان
من املتوق�ع اليوم أنك س�تقرر اليوم حضور
إحدى الحفالت التي تضم مجموعة من العلماء
والفالس�فة والخ�راء .ال تف�وت ه�ذه الفرص�ة
فستكون تجربة غري مس�بوقة بالنسبة لك .بعضهم
قد يوصيك بقراءة بعض الكتب املفيدة واملهمة فس�جل
هذه الكتب عىل هاتفك أو يف مذكرتك.

العقرب

تنجح يف عمل درس�ته جيدا وأخذ منك الكثري
م�ن الوقت والطاقة واملجه�ود .ال تفرض عىل
الرشيك ما ال تريده لنفسك ،فاملساواة بينكما هي
مفتاح النجاح واالستمرارية .قس ضغطك بني وقت
وآخر ،وال س�يما حني تشعر بدوخة غ�ري اعتيادية ألن
صحتك تدهور كل يوم.

القوس

الح�ب والرومانس�ية هما أه�م أولوياتك اليوم.
ربم�ا ش�عرت األي�ام املاضي�ة بالوح�دة وعدم
الطمأنينة بس�بب عدم اس�تقرار حياتك العاطفية
ه�ذه األي�ام .ربم�ا تبذل كل جه�دك الي�وم وطاقتك يف
التفك�ري يف ح�ل لتقوية ه�ذه العالق�ة .اس�تخدم ذكاءك
ورسع�ة بديهتك لفهم كالم اآلخري�ن اليوم إذا كنت تشعر
بالشك نحوهم.

الجدي

اس�تغل طاقتك الي�وم يف يشء مفي�د ،وإذا لم
يكن لديك أعمال حاول أن تستغلها يف ممارسة
الرياض�ة .اس�تغل ف�رة املس�اء يف كتاب�ة بعض
القص�ص أو الرواي�ات أو ارس�م لوحة فني�ة .مهما
كانت أدواتك قديمة ،أحرضه�ا فاليوم موهبتك مميزة
وستكون سعيدا غدا بما صنعت اليوم.

الدلو
أع�د النظر يف طريق�ة تعاملك م�ع الزمالء يف
العم�ل ،قد تق�ع يف م�أزق مع احده�م إذا لم
تت�رصف ف�ورا ،لك�ن األم�ور رسعان م�ا تحل.
اس�تمع إىل الرشيك ،إذا اعتمدت الليونة والتواضع يف
عالقتك معه سيبادلك باملثل.

الحوت

أنت محظوظ اليوم فربم�ا تحصل عىل أرباح
عدي�دة اليوم من مرشوعات�ك القديمة .حاول
أن تتخلص م�ن عاداتك الس�يئة وخاصة التبذير
وحاف�ظ عىل أموال�ك .احرص ع�ىل تغي�ري الجوانب
الس�يئة يف حياتك .ربما تقع يف الحب اليوم وربما يكون
هذا الحب أحد الجوانب التي رغبتها يف حياتك.

الكلمات العمودية
 1من مشتقات الحليب  -ق ْهر و تس�لط(ن)
 2الوغ�ى (م)  -ال�ذي يرج�ع عن ذنبه(م)
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 8بواس�طتي (م)  -متشابه�ان  -صارشديد امللوحة (م)
 9زعيم نازي (م)  -االس�م القديم ليوماألحد (م)
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“قرية الطور “

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1226تويل لويس التاسع عرش فرنسا.
 - 1869إفتتاح دار األوبرا املرصية يف القاهرة يف حفل
كبري حرضة الخديوي إسماعيل برفقه عدد من ملوك
وأمراء أوروبا.
 - 1947قيام االتحاد اليوغساليف.
 - 1947هيئة مجلس األمن يصدر القرار  181الداعي
بتقسيم فلسطني بني العرب واليهود.
 - 1951تون�س تعل�ن اإلرضاب الع�ام احتجاج�ا
لرفض فرنس�ا مطالب حكومة محمد شنيق الداعية
لالستقالل وإنشاء مجلس نيابي.
 - 1963الرئيس األمريكي ليندون جونس�ون يشكل
لجن�ة خاصة يرأس�ها إي�رل وارين رئي�س املحكمة
العليا وذلك من أج�ل التحقيق يف حادث إغتيال جون
كينيدي وذلك بعد أسبوع من الحادث.

 - 1968أندونيسيا تمنح املؤسسة الدينية الطاهرية
صفة رس�مية ،و هي مؤسسة أنشأها محمد طاهر
رجبيل.
 - 1990مجل�س االمن يصدر قرارا ً باس�تخدام القوة
اذا ل�م ينس�حب الع�راق م�ن الكويت قب�ل  15يناير
.1991
 - 1947الجمعي�ة العامة لألمم املتحدة تصدر القرار
 181الذي وافق عىل تقس�يم فلسطني إىل دولة عربية
ً
صوتا مقابل  13وامتناع
وأخرى يهودية بأكثرية 33
عرشة.
 - 1981انفجار يف دمشق ُنسب إىل اإلخوان املسلمني
ً
شخصا.
يتسبب يف مرصع 175
 - 1962حظر الحزب الشيوعي يف الجزائر.
 - 1945تأسيس جمهورية يوغوسالفيا االتحادية.

مشاكل وحلول

مل أقبل اعتذار زوجي بعد خيانته لي فأهملين
مشكلتي هي اني اكتشفت ان زوجي يقابل فتاة غربية وعندما بحثت يف
هاتفه وجدت صورتني تجمعهما وصور لها ترس�لها اليه غضبت كثريا
وحزنت وقلبي انكرس وواجهته يف البداية حاول االعتذار واالنكس�ار من
اج�ل ان اعود اليه وقال يل انه لن يكررها وانا فقط حبيبته وكل انس�ان
يغل�ط ولكني فصلت نفيس عنه وقلت له ال اريد س�وى ان اربي اطفايل
واريض ربي فقط وعندما اس�تمريت يف صده واالبتعاد عنه هو ايضا لم
يع�د يهت�م علما اننا كنا نحب بعضنا كثريا ومىض عىل زواجي  8س�نني
وامل�رأة التي يحبها تكرني بكثيري وليس�ت اجمل من�ي وانا عندي عادة
اني ال استطيع ان اشكي سوى لرب العاملني ال امي وال اختي وال صديقة
عزيزة ع قلبي ال احد ابدا سوى الله ولكن ماذا افعل؟
النصائح والحلول:
حسن فعلت حني واجهته لكنك اخطأت حني استمريت يف صده وابتعدت
عنه ،هو اع�رف بخطئه واعتذر لكنك بصدك املس�تمر أقفلت يف وجهه
الطرق .غريي معاملتك له وتقربي منه ،اعتريها نزوة ومرت واستعيدي
حب�ك القديم لحبيب عم�رك وأبو اوالدك .اتفهم صعوب�ة موقفك وااللم
ال�ذي تشعرين فيه جرا ًء ما حدث لكن عليك تخطي ذلك حتى تس�عدي
وتس�تمري .س�امحيه وأعطيه فرصة ليثب�ت توبته وابحث�ي معه عن
الخل�ل يف عالقتكما الذي أدى اىل ذلك .ج�ددي عالقتك معه واحيي الحب
من جديد وان شاء الله يكون ما جرى سحابة صيف ومرت بسالم.
الخيانه قاس�يه وبالذات عندما تجدين له�ا توثيقا كالصور التي ترشح

حرام عليك تزعل وأنت ّ
الصوج
أجيك أنا أعتذر وبال ذنب خايل
غايل وكليش عندي وما أهدك
دوم انت تبقى عزيزي وغايل
ّ
وهسه حبّك جيف رصت غايل
أحسك تختلف عن ّ
كل ّ
ّ
الناس
ّ
عالنجم عايل
بعيوني أشوفك
وأشوفن دمعتك ما جنها تنزل ماي
ذهب تنزل دمعتك تجدح أتاليل
إلك بستان عمري بكل ثمن مزروع
رايض بكليش منك كليش يحاليل
أجيك ومن أرد فارغ أر ّد للغري
وعنب بس عىل مودك تارس أساليل
يمّك أنىس روحي ومن أكون ويّاك
وعىل فنجان شفتك تركع إداليل

F
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إلف�ه وود ب�ني زوجك وامل�رأة االخرى! ولك�ن تغايض وإس�تعيني بربك
واطردي عنك الوس�واس الخناس الذي ق�د يأتيك وانت تصلني!لعنة الله
علي�ه وعىل كل فتاة او امرأة تس�عي لهدم بيت زوجي�ه كان هادئ آمن
لوالها،ولكن انت فرحته االويل وانت سيدة بيتك وانت ام العيال التهزمي
إهتمي بنفس�ك وجمالك واقربي من ابنائك والخالق أكثر وبعونه تعاىل
ستجدين نفسك وإقربي من زوجك وعييش معه اللحظه فال ندري متى
سنرحل من الدنيا اسال الله حسن الختام.

اخترب شخصيتك

لونك املف ّضل يكشف أي زوجة أن ِت؟
ح�ني تخرج�ني برفق�ة رشي�ك
حيات�ك بمفردكما ،م�اذا ترتدين
غالباً؟ تنورة؟ فس�تاناً؟ رسواالً؟
لي�س هذا ع�ىل درجة كب�رية من
األهمي�ة .إال ّ
أن ل�ون زيّ�ك ه�و
املفتاح الذي يمكن زوجك أن ينفذ
م�ن خالل�ه إىل الكثري م�ن أرسار
ش�خصيتك .فما الذي يقوله لون
الثياب الذي تفضلني عنك كزوجة
ورفيقة درب؟
 1األصفرإذا ك�ان ه�ذا الل�ون ه�و ال�ذي
يس�يطر ع�ىل خزان�ة مالبس�ك
املرتبط�ة بمناس�باتك العاطفية،
فه�ذا يعن�ي ،بالنس�بة إىل رشيك
حياتكّ ،أنك تتمتع�ني بالكثري من
الطاق�ة وباالندف�اع ح�ني يتعلق
األمر بتقديم املساعدة لألشخاص
الذي�ن يعيش�ون يف محيطك .كما
ّ
يدل عىل ّأنك قد تبدين االهتمام به
أكثر منه بنفسك .إذا َ هو يشعر ،يف
هذه الحالة ،بأن الحياة إىل جانبك
أمر مريح جدا ً.
 2األخرضأول م�ا يتب�ادر إىل ذه�ن رشي�ك
حياتك حني يراك فيما أنت ترتدين
مالب�س خ�رضاء الل�ون ه�و أنك
صادق�ة إىل ح� ّد كب�ري ج�دا ً وال

ت ّدعني ما لس�ت علي�ه .كما يعني
هذا ،بالنس�بة إلي�هّ ،أنك تشعرين
باالنس�جام مع ذاتك وال تس�عني
إىل أن تصبح�ي ش�خصا ً آخر وال
ُتظهري�ن غريت�ك م�ن أي ام�رأة
أخرى .وهذا ما يدفعه إىل الشعور
باالرتياح أثناء وجوده إىل جانبك.
 - 3األبيض
إذاً ،املالب�س بيضاء اللون هي تلك
التي ترتدينها كلما قررت حضور
مناس�بة ما برفقة رشيك حياتك.
وه�ذا يش�ري ،بالنس�بة إلي�ه ،إىل
ّأن�ك صاحب�ة ش�خصية غامضة
ح�د ما ّ
إىل ّ
وأنك تتس�مني بالراءة

والعفوي�ة والعاطف�ة .كم�ا ّ
يدل
هذا عىل ّأن�ك تتوخني حذرك يف ما
يتعل�ق بالتعامل مع األش�خاص
الذين يعيش�ون يف محيطك .وهذا
ما يجعل زوج�ك يبدي ثقة كبرية
بك.
 4األزرقإذا كنت ترتدين اللون األزرق غالبا ً
عند ذهاب�ك برفقة ش�يك حياتك
لحضور ح�دث ما ،فه�ذا يكشف
جانب�ا ً مهما ً من ش�خصيتكّ :أنك
تتمتع�ني بالق�درة ع�ىل التفك�ري
بعمق وع�ىل التفاعل مع اآلخرين
وتتس�مني باله�دوء والجاذبي�ة

الغامضة .كما ّ
يدل هذا اللون عىل
ّأنك تتحلني بالعقالنية يف مواجهة
كل األمور واملشكالت وال تعتمدين
عىل عاطفتك إليجاد الحلول لها.
 5االحمرإذا اخرت املالبس الحمراء ،فأنت
تريدي�ن أن تقويل لرشي�ك حياتك
ّ
إنك مفعم�ة بالعاطفة وتشعرين
باالنج�ذاب إلي�ه .وه�ذا يفرح�ه
بالطب�ع .كما يدل هذا الخيار عىل
ّأنك ش�ديدة االنفعال ،أي رسعان
م�ا تنتقل�ني م�ن حال�ة اله�دوء
إىل حال�ة الغض�ب ،م�ا يعن�ي أن
عالقتكما قد تمر ببعض املطبات،
فانتبهي!
 6األسودها أن�ت ترتدي�ن مالب�س باللون
األس�ود أثن�اء جلوس�ك برفق�ة
رشي�ك حيات�ك .وه�ذا يدفع�ه إىل
الشع�ور بالقل�ق ،ألن ه�ذا اللون
يعك�س الجان�ب الس�لبي م�ن
ش�خصيتك ،الجانب الذي تسعني
دائما ً إىل إخفائه .كما أن ّه ّ
يدل عىل
ّأنك تضعني ع�ىل وجهك قناعا ً وال
تحبني إظه�ار طباعك الحقيقية.
ل�ذا ،فه�و يطلب إلي�ك دائم�ا ً أن
تعميل عىل إدخ�ال التعديالت عىل
طباعك .فهل ستفعلني؟

قصة مثل

وافق شن طبقة

كان رجل من دهاة العرب وعقالئهم
ّ
ألطوفن
,يقال له”شن” فقال والله
حتى اجد امرأة مثيل أتزوجها .
فبينما هو يف بعض مسريه اذ وافقه
رجل يف الطريق فسأله شن  :أين
تريد ؟
فقال موضع كذا يريد القرية التي
يقصدها شن فوافقه حتى اخذا يف
مسريهما
فقال له شن :أتحملني أم أحملك ؟
فقال له الرجل :ياجاهل انا راكب
وأنت راكب فكيف أحملك أو تحملني
؟فسكت عنه شن وسارا حتى اذا
قربا
من القرية اذا يزرع قد استحصد
فقال شن :أترى هذا الزرع أكل أم
ال ؟
فقال له الرجل :ياجاهل ترى نبتا
مستحصدا فتقول أكل أم ال ؟
فسكت عنه شن حتى اذا دخال
القرية لقيتهما جنازة فقال شن :
أترى صاحب هذا النعش حيا أو ميتا
؟ فقال له الرجل مارأيت أجهل منك
ترى جنازة تسأل عنها أميت
صاحبها أم حي؟ فسكت عنه شن
فأراد مفارقته

فأبى الرجل أن يركه حتى يصري به
إىل منزله فمىض معه فكان للرجل
بنت يقال
لها “طبقة” فلما دخل عليها أبوها
سألته عن ضيفه فأخرها بمرافقته
اياه
وشكا إليها جهله وحدثها بحديثه
فقالت يا أبت ماهذا بجاهل .
** أما قوله أتحملني ام احملك
فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع
طريقنا
** .وأما قوله أترى هذا الزرع أكل
ام ال فأراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه
أم ال
** وأما قوله يف الجنازة فأراد هل
ترك عقبا يحيا بهم ذكره أم ال .
فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه
ساعة ثم قال  :أتحب ان افرس لك ما
سألتني
عنه ؟ قال نعم فرسه .
ققال شن :ماهذا من كالمك+،
فأخرني عن صاحبه
قال ابنة يل فخطبها اليه فزوجه
اياها وحملها اىل أهله فلما رأوها
أنها تشبهه او تفوقه يف الذكاء
والدهاء قالوا وافق شن طبقة.
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انطالق فيلم «املوصل» ..أول فيلم أمريكي ناطق باللغة العربية

ﺑﻤﻘﺪار  ٤٤٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
بمقدار  444مليار دوالر

«·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ
عـين على العالم
@Ú‡‡óﬂ@ÒáÌáu@pb„ÎäÜ@äÏ�m@bÓéÎä
أصبح بإمكانك قياس درجة حرارة
àb‘„�aÎ@szj€a@pb‡Ë‡€
الجسم بهاتفك الذكي

انطلق فيلم املوصل للنجم وليد القايض عىل منصة نتفلكس،
ويعد أول فيلم ناطق باللغة العربية من إنتاج رشكة Russo
 Brothersالتي انتجت  ، Marvel Avengersومن تأليف
وإخراج ماثيو مايكل كارناهان ،مؤلف أعمال World War Z
و  ،Bridges 21وتصدر قائمة األكثر مشاهدة يف مرص بمجرد
عرضه.
ويتطرّق الفيلم للحرب العراقية ،حيث يرصد فرقة رشطة
عراقية تقاتل من أجل تحرير العاصمة من قوات داعش ..تم
عرض الفيلم ألول مرة يف مهرجان مدينة البندقية ومهرجان
تورنتو السينمائي الدويل يف العام املايض ،والذي أشاد به
العديد من النقاد واملواقع مثل  ScreenDailyو Hollywood
 ،Reporterوكتب عنه موقع « IndieWireفيلم املوصل هو
ﻗﺒﻞ أﻳﺎم،
اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ ﻟﺘﻄﻤﱧ
ّ
ﻣﻠﻴﺌـﺔالحروب ضد
وموضوعي حول
ﻋﱪغري
ومكثف،
أﺣـﺪثقوي
عمل
شخيصاﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ
ﺻﻮرﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
ورسد
األعصاب،
تمزيق
من
حالة
عن
عبارة
هو
فالفيلم
داعش،
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة ،دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
وجريدة
ﺛﺎﻧﻴـﺔالصفري
تكف عن
فأذناك لن
الكوابيس،
ﻣـﺮة
ﺧﻀﻌـﺖ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ
اﻟﺤﻴﺎة«.
أحداثه»».ﺑﻨﺤﺐ
ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔطوالأﻏﻨﻴﺘﻬﺎ
.»2020
ﻛﺎﻧﺖأفضل أفالم
بأنه «من
ﺟﺮاﺣﻴﺔSun
Times
وصفته اﻟﺘﻲ
Chicagoﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ
ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه
ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
,ﻓﻮﺟـﻰء

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.
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دور املؤسسة الرتبوية يف
بناء الطفل
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سعدﻛﻠﻨﺎحمسن
خليلان
ﻳﺴﻌﻰ اﱃ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
ﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
ﻟﻮﻧﻬـﺎ ”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﺣﻴﺎﺗﻪ
هي االساس
البيتية
وﻫﺬهالرتبية
االجتماعية ان
الدراسات
ﺗﻜﻮنأكثر
تؤكد
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة االنسان نوعية السلوك الذي ينتهجه يف حياته اليومية،
يفﺑﻞاكساب
اﺳﻌﺎد
ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ
فإن ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
ينتهجون ذاك
أبناءها
االخالق
سوية
العائلة
كانت
فإذا
ﺧﻠﻖ
ﺧﻼل
ﻣﻦ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
آﻓﺎق
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
ﻃﺮق
واﻳﺠﺎد
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
السلوك ،وإذا كان سلوك العائلة سلوكا شائنا وغري حسن فإن
ﺗﻌﻢ
يحملون ان
ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ
اﻟﺬي
املدرسةاﻟﻔﺮد
تلكواﺳﻌﺎد
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻇـﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
أخالقا
وهم
البيتية
يتخرجون من
أبناءها
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻛﺎن
ان
ﻓﺒﻌﺪ
ﻧﺤﻦ،
إﻻ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
ﻟﻪ
واﻟﻔﺮﺣﺔ
اﻟﺴﻌﺎدة
سوية ..هذه ليست نظرية فنطازية ،بل هي حقيقة ثابتة
غري
ﺑﺪاﻳﺎت
ﺑﺪأت
ﺣﻴﺚ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
علماء ﺻـﺎﻻت
ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ
اﻟﺪول
االمريكي،
العالم
يقول
االجتماع ،حيث
اكدها
ونظرية علمية
اﻟﺮﺷﻴﺪ
اﻧﺘﺠﺖ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺮب
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ
ﴍﻛﺔالظروف
وهيئ يل
اصحاء،
 12طفال
«اعطني
واطسون:
جون
اختياره”
بعد ﺑﻌﻨﻮان
ﻋﺮاﻗﻲ
ﻓﻴﻠﻢ
اول
١٩٤٦
ﻋـﺎم
ﺧﻼل
اﻤﻟﴫﻳﺔ
ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔلرتبيتهم سأضمن لكم تدريب أي منهم
املناسبة
اﺧﺮ
مجالﺗﺒﻌﻪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ،
اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي
ﻟﻠﻤﺨﺮج
بشكلاﻟﴩق ”
اﺑﻦ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض  Interpolitex-2020اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن ،ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
ﻓﻴﻠﻢطبيبا
ليصبح
اختصاصيا يف اي
يصبح
عشوائي الن
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
ﻳﻮم
اﺛـﺎرة ﻋﻦ
اﻻﻛﺜﺮ
ﺑﻐﺪاد ”،
محاميا”اواﻟﻘﺎﻫﺮة
اوﻋﻨﻮاﻧـﻪ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎالنظر
لصا بغض
شحاذا او
ﻟﻜﻦحتى
تاجرا او
رساما او
“هواوي” اﻟﺪروﻧﺎت
رشكة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج
ﻋﻦ
بدخولها.إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
الصينية اﻟﻮﺻﻮل
سجلت
اﺣﺪ
وعرقﺳﻤﺮ ﰲ
وحرفتهﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
وميوله ﻳﺠﻠﺲ
اﺑﻲ ،وﻛﺎن
اﺧﱪﻧـﺎ
اجداده»..
ونزعاتهﻣﻊوقدراته
مواهبه
عن
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﰲ
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
اﻟﺘﻲ
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻹﺳﻌﺎف
وﻣﻌﺪات
اﻟﺪواء
التحقيـق
بإمكانـك
وسـيكون
تتعلـق
جديـدة،
اخـرتاع
بـراءة
انضمت النجمة هند صربي لفيلم “الرسب” وإبرام تعاقد مع باقي األبطال املشاركني يف مراد ،املأخوذ عن رواية  1919للمؤلف أحمد
ﰲ
ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ
ﻧﻮاس ،اﻧﻪ
خاللاﺑﻮ
ﻣﻄﺎﻋـﻢ
بعيدا
العالم ليس
ﻓﻴﻠـﻢ هذا
ذهب اليه
اؤكد ان ما
التجربة
ومن
اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ.
اﻹﻧﻘـﺎذ
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺒﺤﺚ.
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
من
ﻛﻤـﺎيف أقـل
حرارتـك
درجـة
األجسـام مـن
واﻟﺒﺤـﺚحرارة
بقيـاس درجة
مع الفنان أحمد السقا ،والذي انطلق الفيلم ،حيث رشح العديد من األسماء منهم مراد ،ويشارك يف بطولته كل من كريم عبد
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
ﻛﺎﻣﺮان
اﺧﺮاج
اﻓﻨﺪي“
ﺳﻌﻴﺪ
”
ﺑﻌﻨﻮان
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻲ
اﻟﺪروﻧـﺎت
أﺑﺮز
وﻣـﻦ
اﻟـﺬي
Veer
درون
أﻳﻀـﺎ
ENIX
عن الواقع ،فهو فعل ملموس عشناه وتفاعلنا معه يف حياتنا
بواسـطة الهواتف الذكية ،وذلك ثانية باسـتخدام الهاتف الجديد
تصويره منذ أسبوعني ،والعمل من إخراج منى زكي ،ولكن لم يتم التعاقد معها حتى العزيز وأحمد عز ،والفنان سيد رجب،
اﻟﻌﺮض
اﻟﻮﻃﻨـﻲ
الرتبيةﺳﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ
ﻋـﺮض
،١٩٥٨
اﻟﻘـﺎدر
Eleron-7
ﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
ﺣﴬوتفاعلنا
عشناها
البيتية التي
يتذكر
وﺣـﺎلمنا ال
اليومية ،فمن
بالتزامـن مع تداعيـات فريوس لهواوي ،ميت  40آر إس بورشيه
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي
وهنذﻟﻚ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي
إخراج أحمد نادر جالل ،وإنتاج رشكة األن ،ونجوم اخرون يتم اإلعالن عنهم خالل أحمد مالك ،عىل قاسم ،محمد عبدالعظيم،
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
ﻋﲆ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗـﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
علينا قصصا
يقصصن
وواﻟﺪﺗﻲجداتنا
نجلس حول
اﻏﻠـﺐيوم كنا
معها
املستجد.ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ ديزاين.
كورونا
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
م،
5000
اﻷرﺿﻴﺔ،
اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻣﺮاﻛﺰ
إﱃ
ﻣﺒﺎﴍة
ﻋﺪد
ﻣﻦ
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ
٢٠
ﺑﺤﺪود
اﻻﻗﺮﺑﺎء
ﻋﺪد
ﺷـﻜﻞ
ﺣﺘﻰ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪ
عارفة عبد الرسول ،تامر نبيل ،باإلضافة
سينرجى للمنتج تامر مريس ،وتأليف عمر الفرتة املقبلة.
عن االخالق ورضورة التقيد بقيمها وتجسيدها اىل واقع عميل يف
وذكر إن براءة االخرتاع هذه تأتي وتقـول هـواوي إن مستشـعر
ﻣـﻊ أﺟﻬـﺰة اﻟﺘﺤﻜـﻢ واﻤﻟﺤﻄـﺎت وأﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
اﻟﻮاﻟﺪ،
اليابانﰲ ﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء
اليوميةوﻣﺎ
اﻟﺤﻀـﻮرن
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة يف بناء
الطريقة تختلف
اﻟﻔﻴﻠﻢويف
هذاانيفﺑﺪأالعراق،
حياتنا
يذكر أن هند صربي تشارك يف فيلم “كرية إىل مجموعة من ضيوف الرشف ،فضال عن
عبدالحليم.
يف وقت مناسب للغاية ،مشريا إىل قيـاس الحـرارة باألشـعة تحت
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
دﺑﻲ \ اﻟﺰوراء :
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﺻـﻮرة
وﻫﻲ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻛﺘـﻒ
ﺻﻮرة
إﻻ
ﺗﻈﻬﺮ
ﻟـﻢ
ﺛﻢ
وﻣـﻦ
االنسان ،فقد اصدرت الحكومة اليابانية وثيقة توجيهات تجعل
أن هـذه التكنولوجيـا متوفرة يف الحمـراء موجـود يف الكامـريا
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ تواجد بعض املمثلني األجانب.
وتأليف أحمد
مروان حامد
للمخرج
ﻓﺎﻃﻤـﺔ والجن”
اﻟﺸﺎﺑـﺔ،يف ترشيح
نادر جالل
املخرج أحمد
ويجري
اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﴩﻛـﺎت
أﻛﱪ
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻟﺤﻀﻮر،
كانتﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻻﻗﺮﺑﺎء،
ﺑﺎﺋﺴﺔ
الخلفية للهاتف.
أحدث هواتف الرشكة.
ﺳﺨﺮﻳﺔثالثة قرون
ﻣﺤﻂاكثر من
سائدة قبل
ﺿﺤـﻚالتي
اﺛﺎرتالحميدة
العادات
تعلم
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ ،وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
اﻤﻟﻮﻗﻒ
اﻻﻣﻞ ﻣﻦ
ﻳﺤﺲ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
واﻗﻔﺎ
اﻟﻮاﻟﺪ
وﺑﻘﻲ
االسـتخدام،
ﺗﺤﺖ “أثنـاء
وتابعـت:
جسـم
يف
الحرارة
وتعتـرب درجة
ﻫﺬااىل وجود
قرارها
ﺑﺨﻴﺒﺔوعزت
املدارس،
اساسية يف
مادة
املايض
الزمن
من
1.5
ﻣﻦ
أﻛﺜـﺮ
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن
ﺣﻤﻮﻻت
وﻧﻘﻞ
اﻟﺼﻔﺮ،
ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
اﻤﻟﻨﺘﴩة
مستوىﻛﺎﻧﺖ
وﻗﻊ ﻓﻴﻪ..
اﻟـﺬي
عـىل
حملـه
ببسـاطة
يمكنـك
البارزة
املـؤرشات
اإلنسـان
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔاالبتدائية
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ املدارس
دورلدى طالب
االخالق
تراجع
اﻤﻟﺤﺮجبني
عالقة
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻛﻠﻎ،
مـنﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
وسـيقوم
جبهتـك
أو
معصمـك
إصابته
إمكانيـة
إىل
تشـري
التي
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
االحداث،اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺬب
معدالتﺑﻐـﺪاد
تزايد ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎالجديدة
وتتضمن املادة
الجريمة بني
وبني
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
بفـريوس كورونـا ..وتعمـل كل بحسـاب درجـة الحـرارة عـىل
النجاحات الدرامية بأعمالها الرمضانية الدرامية
إىل
بعودتها
أيام
قبل
نجيم
نسيب
نادين
احتفلت
اﻟﺼﺒﺎح
مثلﺳﺎﻋﺎت
التفاصيلﻣﻦ
ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ
طريقة امليش
االطفال ادق
ﻣﻦتعليم
ﺑﺴﺎﻋﺎتعىل
الرتكيز
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
املرافـق حاليا عـىل قياس درجة الفـور ..يمكنـه قيـاس درجـة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ووﺻﻞ اﻻﻣﺮ
ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ،
ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﺳﺎﻋﺎت
ﺣﺘﻰ
خالل السنوات املاضية.
صحية
بأزمة
بعد أن مرّت
مجدداً،
الحياة
تزداد وفقا
التحية التي
االنحناء عند
ودرجة
الصوت
ومستوى
ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ :
اﻟﺪراﻣﺎ
الفنيةﺗﺄﺛـﺮ
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ
الحـرارة قبـل السـماح للنـاس حرارة األشخاص واألشياء”.
اﻻﺳﻒ
ﻓﻤﻊ
اىل اﻟﻴﻮم،
أﻣـﺎ
اﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﺟﻬﺎز
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ
ﺗﺤﺠـﺰ
ان
بريوت اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔجدير بالذكر أن نادين تعتمد يف معظم أعمالها
انفجار
إصابتها بحادث
ﻳﺘﻌﻠـﻖإثر
قوية
التي يجب
الكلمات
وصوال
االخر،
للشخص
االجتماعية
للمكانة
مرفأﻳﺘـﻢ
أﺗﻤﻨـﻰ أن
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ
ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ
ً
دور
اﻏﻠﻘﺖ
ﻓﻘـﺪ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
ﺳـﺎدت
ﺑﻌﺪ ان
الهجرة ،ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد الدرامية عىل البطل السوري بداية من تيم
جعلها تقرر
األمر الذي
شهور،
قبل
اﻏﻠﺐوزارة
وتقول
عمره،
حسب
اﺟﻮاء كل
االخرين
مخاطبة
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،عند
اختيارها
ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ
اﻟﻮﻗﺖ
اﺳﺘﻐـﻼل
اﻏﻠﺒﻬﺎ
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،
مناﻧﻮار
واﻧﻄﻔﺄت
اﺑﻮاﺑﻬـﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
قرارها
ﻧﺼـﻮر عن
جمهورها عادت
من أجل
ولكن
ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء حسن وعابد فهد ،وحتى معتصم النهار
واﻏﻠﻘـﺖتشجيع
التعاليم هو
احياء هذه
ان الهدف
اليابانية
الرتبية
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ
اﻟﺼﺤﻴـﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻤﻟﺤﺎل
ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻌﺾ
ﻣﺆﺧﺮا
عىلﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن
رﻣﻀـﺎن
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ
اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ وقيص خويل ،لينضم سامر إسماعيل
بـ»صالون
الجمهور
مجددا ً إىل
لتعود
واالساءات يف
املضايقات
ومنع
ﻟﻠﺨﺮدة..تحيز،
التفكري دون
الطالب
ﺑﺴﺒﺐ
ﻃﻮﻳﻠﺔ
رﻛﻮد
ﻓﱰة
ﺑﻌﺪ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻋﺮض
ﺻﺎﻻت
”اﻤﻟﻮﻻت“
وﻫﺬا ﻗـﺪ
ﻟﺤﻈـﺔ،
الذيأﻳـﺔ
ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ
ﻗـﺪ
املدارس للحيلولة دون ارتكاب الجرائم واملعايص ،وتعد الدروس
ﻳﻄﻴﻞقبل
تصويره
بالفعل
ستبدأ
زهرا»
ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا إىل قائمة أبطال نادين نسيب نجيم يف
ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻘﺪﻳـﺮي
وﺑﺤﺴﺐ
واﻻﻣﻨﻴﺔ..
اﻻوﺿـﺎع
ﻓﺈنستصبح
لكنها
حتى اآلن،
اختيارية
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔاملدارس
يتلقاها الطلبة يف
التي
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد تجربتها الدرامية الجديدة التي تحمل
أيام.
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
ابتكـر مهنـدس من جامعـة مابوا يف مانيـال بالفلبني يدعـى كاريف إهرن
ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ
ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ
ﻏـﺮﻴ
ﺟﺎءت
ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
هذاﻣﻊ
اﺗﻔﺎﻗﺎت
املناهجﻋﻘﺪ
اﻟﻘﺎدﻣﺔيفﺗﺘﻄﻠـﺐ
دول العالم
ﴍﻛـﺎتويف كل
يف اليابان،
الجديدة..
ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ اجبارية
بوعيد.
واﺿﺤﺔجو
ﻣﻮﺟﺔاملخرج
توقيع
إسماعيل هو
أﻧـﻲسامر
السوري
وذكر أن
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
موغي ،مـادة مصنوعة مـن نفايـات الفاكهة والخـراوات ،تعمل عىل
ﺑﺪأت
واﻟﺘـﻲ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﺗﺠﺮﺑـﺔ
وﻋـﻦ
إﱃ
ﺗﺘﺠﻪ
رﻏﺒﺘﻪ
ورﺑﻤـﺎ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ
ﰲ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
»ﻣﻮﺟﺔ
ﻫﻲ
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
ﻟـ
ﴍﻛﺎت
اﴍاك
ﺧـﻼل
ﻣﻦ
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ
ﻧﻬﻀـﺔ
اﻗﺎﻣـﺔ
آﻓﺎق
ﻟﻔﺘـﺢ
املتقدم يعد الطفل هو االساس يف بناء مستقبل البالد ،إال يف بالدنا،
البطل املرشح للوقوف أمام نادين نسيب
يُذكر أن نادين نجيم تشارك يف املوسم
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
حصد األشعة فوق البنفسجية غري املرئية من الشمس وتحولها لكهرباء،
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ
ﻣﻦ
وﺳﻴﻜﻮن
وﻏﺮﻴﻫﺎ،
»ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ«
ﻣﺜﻞ
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﺟﺮاء
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻓﺘﺘﺎح دور
ﻹﻋﺎدة
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔ
دخولهم دون
ﺑﻌﺪبعد
خاصة
الهامش،
اليوم عىل
يعيشون
اﻤﻟﺜﺮﻴ فأطفالنا
ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
الرمضاني الجديد يف مسلسل  2020أمام قيص
نجيم يف تجربتها الدرامية األوىل عرب شاشة
وحصـل عىل جائزة جيمس دايسـون .2020وأطلق اسـم ( )Aureusعىل
ّ
ﰲ
واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺷﺎﺷـﺎت
وﻣﻦ
اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ
واﻗـﻊ
ﻣـﻦ
ت
ﻏـﺮﻴ
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت ﺳﺘﺘﺼﺪر
دﺧﻮﻟﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
وغريها من
البوبجي،
ﺗﺘﻴﺢكلعبة
االلكرتونية
دوراأللعاب
وممارستهم
اﻹﻧﺘﺎج وعي
خويل الذي تجسد من خالله شخصية النقيب سما
منصة شاهد اإللكرتونية.
يمكن تثبيتها
ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔوالتي
تدويرها
املحاصيل املعاد
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔنفايات
املصنوع من
االبتكار
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺴﻠﺴﻼت
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﺷﺎﺷـﺔ
ﰲ
ﻋﻠﻴﻪ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ
اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﴩﻛﺔ.
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
أن
والﺑﻌﺪ
ﺑﻤﺒﻲ“
”ﺑﻤﺒﻲ
جعلتوﻟﺘﻜﻮن
اﻻﻓﻼم،
نعرف
االلعاب،
ﺣﻴﺎﺗﻪهذه
الطفل أسري
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪةالتي
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ الغامضة
االلعاب
تحقق يف حادث اغتيال شقيقها يف بداية األحداث،
وأﻓـﻼم التي
للجمهور يف أول تعاون
ﻧـﺮىمفاجئة
شخصية
وسيجسد
املادة
املرئية.وتعمل
غري
البنفسجية
فوق
األشعة
لحصد
املباني
جوانب
عىل
ﻟـﻢ
ﺟﺪﻳـﺪة
اﻧﻌﻜـﺎس
أن
اﻤﻟﻬـﻢ
ﻣـﻦ
وأن
ﻣﻨﻔﺮدا،
ﻻﻋﺒـﺎ
ﺳﺘﻜـﻮن
أﻧﻬﺎ
أﻋﺘﻘـﺪ
ﻻ
وﻟﻜـﻦ
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
”ﻤﻟﺒﻲ“.
التيﻣﻦ ﺣﻴﺎة
اﺗﻌﺲ
اﺻﺒﺤﺖ
مستقبال ،وحتما ستكون كارثية
ستلحق بهم
االرضار
مدى
ﻣﻮﺟﻮد وماريتا
قيص خويل
بطولة
واملسلسل من
ﺗﻌـﺮضرامي
حلقة درامية ،والعمل ينتمي للدراما ويجسده
اﻟﺠﻤﻬﻮر خالل
يجمعه بنادين
والخراوات
الفاكهة
العضوية من
اإلنارة
مركبات
استخالص
ﺑﻴﻨﻤﺎطريق
عن
ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ،
وﺗﺄﺛـﺮﻴ15أزﻣﺔ
رﻏﺒـﺎت
واﻟﻜﺜﺮﻴون
ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
عياش ،ﻓﺸﺎﺷﺔ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
اﻤﻟﺪﻋﻮن
ﻛـﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ
اﻟﻌﺪل
وزارة
ﻗﺒﻞ
ﻣﻦ
بسبب انكبابهم عىل ممارسة هذه االلعاب ليال ،وحرمانهم من
صادق الصباح.
كوميدي
الاليت
األشعة ً
فوقإنالبنفسجية
ضوء
عىل تحويل
املركبات
وتقوم هذه
الجزر
مثل
وإنتاج ﻫﻨـﺎك
تقدمها نادين للمرة األوىل بعد سلسلة من حالنيﻗﺎﻟـﺖ:
التياﻟﻔﻨﻲ
اﻹﻧﺘﺎج
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻣﻦ
ﺟﻴﻤﺲ
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ـﺎ
ﺳﺎﺑﻘ
وﻗﺎل
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
فرتة النوم الكافية التي هي رضورية لبناء اجسامهم ،اضافة
مرئيً ،
املتصلة باملادة
الشمسية
األلواح
ﻋﻦ تقوم
ﺑﺤﺜﺎبينما
ﺗﻌﺎﻣﻼتضوء
الطاقة إىل
عالية
اﻟﴩﻛﺔ
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ
ﻛﺎﻧـﺖ
اىل ما تغرسه هذه االلعاب يف ذهن الطفل من افكار وتوجهات
الشـاب
املهندس
اسـتوحى
كهرباء.فيما
املرئـي إىل
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔالضوء
بتحويـل هـذا
ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﺗﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺘﻰ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ
ربما ستحرف تفكريه وقيمه االجتماعية ..والسؤال املطروح
يستمر يف البزوغ
البنفسـجية
األشـعة فوق
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖأن ضوء
اخرتاعه من حقيقة
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن
ذﻛﺮت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜـﺎت
ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ
هو :ما الحل لتاليف هذه املشكلة التي بدأت تتفاقم وباتت خارج
السـحب القاتمة.
بسـبب
الشـمس
يغيب فيها
اﻟﺠـﺪوليف األيام
حتـى
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن
الذيﻳﺘﻐﺮﻴ،
اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ
ﺧﺪﻣـﺎت
ضوء أو
رضورة
عىل
االطفال
زوﺟﺘـﻪحث
املدرسة يف
ﻓـﺮﻴوسوهنا يأتي
السيطرة؟،
الربجيةأولتحويلها إىل
الكتل
اﻤﻟﺮاﺣﻞ عىل جانـب
أوريوس
تصطف
ويمكـن أن
مادة ﰱ
اﻟﻮﻻﻳـﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ
ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ،
واﻹﻋﻼﻧـﺎت
ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ
اﻟﺘﻲ
اﻟﺼﻐﺮﻴ،
ﻣﻬـﺎ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،
”ﻛﻮروﻧﺎ“ دوروﺗﻘـﻒ
غرمت محكمة الجنح الكويتية ممثلة فيما لم تتضح لآلن التفاصيل الكاملة ونرشت اإلعالمية املثرية للجدل
وضع
ومن ثم
غري الجيد،
النوع من
ترك ﻻهذا
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
إﻋـﺪاد
ﻣـﻦ
اﻷﺧﺮﻴة
اﻹﻧﱰﻧﺖ.
بالطاقـةﻋﱪ
وتزويدهااﻤﻟﺤﻤﻮل أو
عموديـة” اﻟﻬﺎﺗﻒ
زهيدة.
بتكاليف
شمسـية
طاقة
“مـزارع
اﺳﺘﻤﺮار
ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا
أﺣﻤﺪ
ﺗﴫف
اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر
االجتماعيﺣﻔﻞ
السلوكﺣﴬت ﻣﻌﻪ
تحفظت املحكمة الكشف عن اسمها حول القضية ،ونوع اإلساءة وطريقتها ،صورة ظهرت فيها بشفاه
والرياضة
الالصفية
وتوفر مادة أوريوس حالً عمليا ً إلحدى مشـكالت الطاقة الشمسية ،التي
لتكثيفوﴐب
برنامجاﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ،
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ
زوﺟﺘﻪ،
الرسموﻛﺬﻟﻚ
كممارسةاﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ
الدروس اﻟﺴﻘﺎ
مبلغ  3000دينار كويتي ،بنحو ( 10إال أن املتابعني يرجحون أن تكون بسبب منتفخة للغاية وبوجه
بعد ان
الطلبة،
وعقول
وﻋﻠﻘـﺖ مدارك
ﻋﺎدﻳﺔ يف توسيع
ﻇﺮوفتسهم
ﰲ التي
والهوايات
تعتمد عىل الضوء املرئي ،مما يعني انخفاض كفاءتها خالل األيام الغائمة
اﻟﺪورة ًاﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ
اﻟﺴﻘﺎ
ﺗﴫف
إي“ ﻋﲆ
ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون
آالف دوالر أمريكي) ،بعد أن قدمت قضية غسيل األموال بحسب قولهم ،منفوخ ،وأيضا حاولت
أو املمطرة.بدورهـا ،نقلت وكالة الطاقة الدوليـة ،أن الوقود األحفوري ال
مؤسسة
املدرسة
كانت
يوم
كان،
خرب
يف
الدروس
هذه
اصبحت
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
املذيعة املثرية للجدل حليمة بولند دعوة التي تورط فيها العديد من املشاهري ،من توسيع حجم عينيها
يزال يمثل أكثر من  81%من منتجات الطاقة العاملية ،وإذا استمر سكان
تميزا
حققت
شخصيات
منها
تخرجت
رصينة
وتعليمية
تربوية
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ ”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ضمنهم حليمة بولند ،حيث علق بعض باملكياج ،ما عرضها
بتهمة اإلساءة إليها.
العالم يف حرق الوقود األحفوري باملعدل الحايل ،فسوف تستنفد اإلمدادات
للعراق والعراقيني.
مفخرة
وكانت
ﻋﻨﻬﺎوالدويل،
املحيل
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃعىل
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ
املستوينيﻳﺒﺘﻌﺪ
ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ
اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﺣﺪث ﰲ
ورفعت املحامية الكويتية مريم البحر الفنانني عىل بولند حينها.يف سياق آخر ،لالنتقاد الواسع بسبب
العامليـة من الغـاز والنفط بحلول عام  ،2060مـا يعني حتمية ورضورة
القضية ضد املمثلة التي لم يتم الكشف تعرضت حليمة بولند ،مؤخرا ،لحملة خضوعها للتجميل
إعطاء األولوية للبدائل املتجددة.
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
شكل
عن هويتها ،موضحة« :أنها ترافعت جديدة من االنتقادات الساخرة بسبب وتشويه
بالقضية وستطالب بتعويض مدني صورة نرشتها عرب سناب شات ،وظهرت شفاهها ،منتقدين
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
ملوكلتها بولند بقيمة  100ألف دينار فيها بشفاه منتفخة بشكل مبالغ فيه ما تفعله إلثارة
7�Ç@äbèﬂ
الجدل.
نتيجة خضوعها لعملية تجميل.
( 328ألف دوالر)».
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
«‹á€bÉ€a@Ô
اﻤﻟﺎﴈ
رﻣﻀـﺎن
أﺧﺮﯨـﻲ
اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة
املرصية إﱃ
املمثلةوﺗﺠﺴﺪ
كشفتاﻟﺮﻋﺐ
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ
هذا ال
طلبها
برشى أن
وأوضحت
برشى
ﻣﻮﺿﺤـﺔ
أنهاﻋﻬـﺪ«،
»ﺧﻴﺎﻧـﺔ
وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة
أﻧﻬﺎهو
وإنما
متشائمة،
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞيعني
طلبﻣﻦيمكن أن
»أﺣﻼم« أغرب
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ عن
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﺠﻤﺔ
ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻷﻧﻪ
اﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺬا
اﺧﺘﺎرت
دورﻫﺎ
أن
إﱃ
ﻻﻓﺘـﺔ
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ،تطلبه عروس من خطيبها تأكيد عىل مدى صدق عالقتهما،
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
كـ(شبكة خطوبة) ،حيث فهي تريد أن تكمل حياتها معه
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
يف
العربي
الجمال
سفراء
رئيسة
من
بدعوة
ﺻﻨﺎﻋـﺔهي
ﻋﺎﻟﻴـﺔتسبقه
ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ وإما
ﻣﻜﺘـﻮبالنهاية،
ورق حتى
طلبت إﱃ من
أنها
أكدت
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ً ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ
لبنان ومديرة االعالم واالعالن يف نقابة اصحاب
يسبقها هو إليها.
إليها أو
ﺷـﺎﻫﻦﻴهيكل أن
خطيبها سالم
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
ﻛﺒﺮﻴة.
وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ
الصالونات يف الشمال خبرية التجميل ،رانيا عثمان،
يشرتي لها قرباً ،ليكون وأضافت برشى :أن خطيبها سالم
لبت النجمة البحرينية شيالء سبت دعوة اىل شمال
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
شبكة لخطوبتهما ،هيكل يعرفها جيدا ً منذ أن كانا
لبنان لتكريمها ومنحها لقب سفرية الجمال يف
ّ
السن ونفس
وأكدت أن املقربني طفلني ،وهما يف نفس
البحرين لتكون اول خليجية تحصل عىل هذا اللقب
منها استغربوا طلبها الدفعة ،عالقتهما ممتدة منذ
من رئيسة سفراء الجمال ،وخالل الزيارة جالت
هذا ،إال أنها مقتنعة الطفولة ،وأن ما يقال عن أنها أكرب
أفـاد موقـع (واال) بـأن كويكبـا ً  12:09بالقرب من األرض.
بأن اإلنسان يجب أن منه بست سنوات ليس صحيحاً،
عىل اقسام مركز التجميل الضخم ،وتعرفت عىل
الرغـم
بحجـم  0.51كيلومرت يقرتب من وتابـع املوقـع :أنـه عـىل
العاملني فيه ،وثم ُقلّدت الوشاح ومُ نحت الدرع
يفكر يف اآلخرة مثلما مؤكدة أنهما يف نفس السن ،وتريد
مـن حقيقة أنه ال يوجـد احتمال
األرض هذا يوم االحد.
التكريمي ،وقصت قالب الحلوى الذي زين بعبارة
يفكر يف الدنيا ،أن تكمل حياتها معه إىل األبد.
وأضـاف :أن الكويكـب يتحـرك بنسـبة صفـر ،%أن يصطـدم
سفرية الجمال.
برسعـة تصـل إىل  90ألـف كـم /بـاألرض“ ،لكن يف (ناسـا) قرروا
بذلك وأشارت برشى إىل أنها تراجعت عن
ويهتم
وقد تم تكريم الفنانة شيالء سبت بحضور املحامية املرأة واالجيال ،والدكتورة سالمة طرابليس،
سـاعة وسـيمر يـوم األحـد  29الدخول يف حالة تأهب واالستعداد
ً
مثلما يهتم فكرة إقامة حفل زفاف خوفا من
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء
سهري درباس ،رئيسة اتحاد قيادات املرأة العربية يف ونخبة من السيدات منهن سايل طليس،
الثاني :/نوفمرب السـاعة ألسوأ سيناريو”.
ترشيـن
برش ا ء فريوس كورونا ،وحتى ال يتعرض
لبنان ،والسيدة جهاد حسن رئيسة جمعية تطوير ضحى حجازي ،دانيال حالق ،دوليل أكرم.
منزل أو ضيف من الضيوف إىل اإلصابة،
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ ،ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟

هند صربي تشارك أمحد السقا يف فيلم “السرب”

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

سامر إمساعيل بطل سوري جديد يف حياة نادين نسيب جنيم

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
عفن الخضراوات والفواكه وسيلة
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc

جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية

بولندﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ
أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ
 10آالف دوالر غرامة التشهري حبليمة

paáÌãÃm

ناسا تستعد ألسوأ سيناريو مع
اقتراب كويكب من األرض اليوم

خطوبة)
ﻓﻜﺮﺗﻪأغرب
بشرى تطلب
(شبكةﻟﻠﺮﻋﺐ
ﺗﺮﺗﻘﻲ
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم «13
ممكن أن تطلبها عروس

تكريم النجمة البحرينية شيالء سبت
سفرية اجلمال لعام 2020

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

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

يوتيوب يبدأ اختبار بث 8K

واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
جلماعاتﻃﻤﻮﺣﻚ
اﻟﺤﻴﺎة •
ﺳﻮاء ﰲ
واﻟـﺬوق اﻟﻌﺎم
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻨـﺎك ﻣﻮﺟـﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
إذن؟ويف مقدمتها
التطرف
مرتقب
تصعيد
اخشى من
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
االســتقرار
قد تســتغل
أﺳﻠﻮﺑـﻪاليت
االرهابيــة
داعــش
اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
غيابﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء
وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
ﺧﻼﻟﻬـﺎ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
االزمةاﻟﻴﻮم ﻛﺒﺮﻴ.
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ  -ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
االقتصادية والصحية ،وغياب
ﻫـﺬهوتفاقم
السياسي،
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ • وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
والقوى السياســية،
عق ٍد وطين جيمع مكونات الشــعب
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن اﻟﻐﻨﺎء واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
ملفات
ﺣﻴﻨﻤـﺎوهي
جذوره،
خطريةاﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ
اﻟﻨﺼـﻮص
اﺧﺘﺎر
وعدم اســتئصال االرهاب من -
درس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
ومعاجلتها.ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ،
علىﻋﻦ ﺟﺬورك؟
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
اياد •
ﻓﺎروق ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
عالوي
احلكومة االلتفات اليها
ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪينبغي
لبثﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
وﻏﺮﻴ
منصةاﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ
اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ
بمحتـوىﻣﻬﻨﺪ
يلحقُﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ
العالـم ﻋﻦ ﺑ
اﻟﺬي ﺟﺮى
اﻟﺤـﻮار
ﰲ ﻫـﺬا
“يوتيـوب”
 ،4Kبـدأت
يـزال
بينمـا ال
لبنانأﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ،
ﰲ
اﻷﺧﺮﻴ
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
اﻟﻐﻨﺎء
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ،
ﺑـﻞ
ﺟﺎﻣﺪة
ﺣﺎﻟـﺔ
ﻟﻴـﺲ
اﻟﻐﻨـﺎء
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
ﺑﻐﺪاد
ﰲ
اﻟﻐﻨﺎء
ﺳﺎﺣﺔ
ﻋﲆ
ﻃﺮأت
اﻟﺘﻲ
وأﴎار
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،
اﻟﻘﺎدم
ﺟﺪﻳـﺪه
ﻋﻦ
ﻣﺤﺴـﻦ
8K
محتوى
بث
اختبـار
يف
يبدو
ما
عىل
جوجل،
لرشكـة
اململوكة
الفيديـو
رغم كل شي صعب عم نعيشو ،منتخب
األسـايسً ،
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
،Androidﺑﻌﺪ
اﻧﺤﴫت ﻓﻴﻤﺎ
واﻟﺘﻲ
ذي اﻟﺸﺠﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻐﻨﺎء
حيث
Police
اﻟﺤﺰﻳﻦ.ا لتقريـر صادر عـن
وفق
نظامها
عـىل
اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ إنو
بعد أكرت
اﻟﻌﺮﺑﻲعم
الســلة
لكرة
ً
اﻟﻌﺮب؟
نتأكدذﻟﻚ ﻣﻊ
خيلينا • وﺑﻤﺎ
رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
اﻟﺨﻠﻴـﺞ
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
ﰲ
إﻗﺎﻣﺘﻚ
ﺗﺸﻜﻞ
وﻣﺎذا
•
ﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ ؟
اإلصـدار  2.12.08من تطبيـق يوتيوب يوفر “دعمًا محـدودا” ألجهزة
• إن
ﺣﻘﻘﻨﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
واﻟﻠﻬﺠﺔ،
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
وما ﻫﺠﺮة
 Androidﻫﻲ
ﻣﻊ أﻧﻬﺎ -
ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار
ﺟﻤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن
وإﻗﺎﻣﺔيعني أن
فوق.وهـذا
ﺣﺰﻧﻬﺎ10
تعمـل ﰲبنظـام
 Androidالتـي
 TVقادروﻛﻠﻤﺎوقوي
واﻟﺒﻴﺌﺔشعب
حننا
أندرويدوﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف ﻧﻌﺰز أداء ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب أو ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
إصداراتذﻟﻚ
دﻻﻻتأي مناﻟﻴﻮم وﻗﺒﻞ
وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ
التليفزيونﻣﻮروﺛﺔ
أجهـزةاﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
تحديث
تعمل عىل
الذكية التي
كأس
اليوم
ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
لتصفياتﺑﺄداء
ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ(
مربوك الفوز مببــاراة )ﻳﺎ
ﺟﺪامًارﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺷـﺠﻮنأكدتﰲ دﺑﻲ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو
لـن ﰲ
واﻟﺤﺰن
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..
تضيف دع
جوجل أنهـا
الدعم.ومؤخـرًا
اﻷﻏﻨﻴﺔعىل
تحصل
السـابقة
ﻋﱪ ً
باملبارياتاﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت
راﺷـﺪ
؟
ﻣﺆﻤﻟﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﻞ
ﻣﺤﺴﻦ
وﻣﻬﻨﺪ
اﻟﻐﺮﺑﺔ
•
وﻫﺬا
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ،
اﻤﻟﺤﻄـﺎت
ﴎﻳﻌﺎ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر
واﺻﺒﺢ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ،
اﻤﻟﻮاﻃﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻃﺒﻌﺖ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
ً
فصوال
ا
ي
تلقائ
ستضيف
والتي
اآليل
التعلم
وخوارزميات
االصطناعي
للذكاء
آســيا يا أبطــال ،قلوبنــا معكــن
ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ
منشئوﻛﻨـﺎ
املفرتض أن يضيف ﻣﺎ
اﻟﻄﻌﻢمناﻟﺤﺰﻳﻦ..
الفيديو ،ﻫﺬا
ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى
الفصولﰲ يدو ًيا
املحتوى
وحال ًيا،
ﻻ إىل
اجلايي .
نانسي عجرم
واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق
ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
واﻗﻌﺎ ؟معني إىل كل مقطع فيديو يف وقتواﻟﺤﺮب
ﺑﻤﻌﻨﻰ
تحميله.
ذﻟﻚزمني
طابع
• يف

تغريدات

 اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎجاﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎت
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
اﻟﺤﻀﺎرة .

سيارة.

وأنها تفكر يف إقامة حفل بسيط.

نسرين طافش تستعرض نعم
اهلل عليها بكأس رقائق الذهب

شاركت املمثلة السورية متابعيها بفيديو قصري يستعرض
قوامها املمشوق وزينته بقطع من الذهب األصفر ،لتتناسب
مع مرشوبها الذي زين برقائق الذهب.
طافش تسعى لتسلط الضوء عىل حياتها التي تميل
إلظهارها بأنها فارهة ،وكان اخر ما حاولت لفت األنظار
إليه هو نزولها يف أحد أفخم فنادق مدينة دبي ،وتناولها
ملرشوب الذهب.
وعلقت طافش عىل الفيديو الذي نرشته عرب تطبيق تبادل
الصور (انستغرام)« :استمتع بأبسط النعم حتى تأتيك
أعظمها ،واسعد لسعادة غريك فخري الله ال محدود» ،وعىل
ما يبدو أن طافش حاولت أن تلمح بأنها تتمتع بالنعم الال
محدودة عرب كأس الذهب.وكانت طافش قد أطلت مؤخرا ً من
طائرة خاصة وبرفتة حقيبة مميزة مالت إلظهارها مثل النجمة
املرصية ياسمني صربي وزوجهة رجل األعمال أحمد أبو هشيمة.

