الدوالر يعاود االرتفاع رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
ارتفعت اسعار رصف الدوالر يف اسواق البورصة
الرئيسية واالسواق املحلية ،امس السبت.
وسجلت بورصة الكفاح  125.400الف دينار
مقابل  100دوالر امريكي ،فيما سجلت اسعار
الرف ليوم الخميس املايض يف بورصة الكفاح
 125.300الف دينار لكل  100دوالر.أما اسعار
سعر الرف يف االسواق املحلية فقد ارتفعت
ايضا أمس ،حيث كان سعر البيع 126.000 :الف
دينار لكل  100دوالر .أما سعر الرشاء فسجل
 125.000الف دينار لكل  100دوالر.

تأليف جلنة إلعالن سامراء عاصمة
العراق للحضارة اإلسالمية

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أصدرت األمانة العامة ملجلس الوزراء ،امس الس�بت ،األمر الديواني الخاص بتأليف
اللجنة التحضرية إلعالن س�امراء عاصمة العراق للحضارة اإلس�المية.وذكر بيان
لألمانة العامة ملجلس الوزراء تلقت “الزوراء” نسخة منه :أن “اللجنة التي يرأسها
محافظ صالح الدين ،س�تتوىل املهمات املنصوص عليها يف القانون رقم ( 10لس�نة
 )2020قان�ون التعديل األول لقانون س�امراء عاصمة العراق للحضارة اإلس�المية
رق�م ( 5لس�نة .”)2018وأض�اف أن “اللجنة تضم يف عضويته�ا كل من ممثل عن
العتبة العسكرية نائبا ً لرئيس اللجنة ،وقائممقام قضاء سامراء أمينا ً للرس ،إضافة
إىل مدي�ر بلدي�ة قضاء س�امراء ،وممثل عن الهي�أة العامة لآلثار وال�راث يف وزارة
الثقافة ،وممثل عن جامعة سامراء”.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7380 :االحـد  6كانون االول 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7380 Sun 6 Dec 2020

بغداد وأربيل يتفقان على حصة كردستان يف موازنة 2021

رفض نيابي حول إقرار قانون جديد يسمح للحكومة اقرتاض مبالغ لسد نفقات االنتخابات املقبلة
الزوراء /حسني فالح:
رفض عدد م�ن النواب لج�وء الحكومة اىل
االقراض لس�د نفقات االنتخابات املقبلة،
مؤكدي�ن ان ذلك س�يؤدي اىل اف�الس البلد،
وفيم�ا كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية عن
تفاصيل قان�ون تمويل االنتخاب�ات ،أعلن
مقرر اللجنة املالية النيابية ،أحمد الصفار،
توصل الحكوم�ة العراقية مع وفد حكومة
اقلي�م كردس�تان اىل اتف�اق بش�أن حصة
االقليم يف موازنة العام املقبل (.)2021
وقال عضو اللجنة املالية النيابية ،شروان
مرزا ،يف حدي�ث ل�”الزوراء” :ان الحكومة
االتحادية تح�اول اللجوء اىل اقراض جديد
عر ترشيع قانون تمويل االنتخابات .الفتا
اىل :ان اللجن�ة املالي�ة النيابية وجهت كتابا
اىل مجلس الوزراء اك�دت فيه عدم الحاجة
اىل اق�راض جدي�د م�ن اج�ل س�د نفقات
االنتخاب�ات املقبلة.واض�اف :ان قان�ون
تموي�ل العج�ز امل�ايل يف االس�باب املوجب�ة
لترشيع�ه كان�ت هن�اك مبال�غ مخصصة
للنفقات الرورية للحكومة ومنها تغطية
االنتخابات وغرها من االمور التي تحتاجها
الحكوم�ة ،فضال عن وج�ود مبلغ طوارئ
ل�دى الحكومة يمكن اس�تخدامه يف تمويل
االنتخابات.واش�ار اىل :ان االم�وال امل�دورة
ضم�ن رصيد مفوضي�ة االنتخاب�ات ايضا
يمكن االس�تعانة بها .مؤك�دا عدم الحاجة
لترشيع قانون جديد لالقراض يثقل كاهل
الدول�ة بالديون .وتاب�ع :ان مجلس النواب
س�يحدد مص�ر قانون تموي�ل االنتخابات

الت�ي ارس�لته الحكوم�ة اىل الرمل�ان إم�ا
بالرفض او االق�رار مع التعديل.من جهته،
انتق�د النائب عن تحالف س�ائرون ،رياض
املس�عودي ،لج�وء الحكوم�ة اىل اق�راض
جدي�د م�ن اج�ل س�د نفق�ات االنتخابات
املقبلة ،الفتا اىل :ان سياسة االقراض تهدد
البل�د باالفالس.وقال املس�عودي يف حديث
ل�”الزوراء” :نستغرب من ارصار الحكومة
ع�ىل االق�راض بالرغ�م من توف�ر الحلول
واملعالجات لالزمة املالية .مؤكدا :ان البلد ال

يتحمل ديونا اضافية.واضاف :ان الحكومة
ربطت الرواتب بقان�ون االقراض وال نريد
ان تربط اجراء االنتخاب�ات بقانون تمويل
االنتخاب�ات وال�ذي يع�د قان�ون القراض
جدي�د .مبين�ا :ان االرصار ع�ىل ذل�ك يعني
املماطلة يف اجراء االنتخابات.وكانت اللجنة
املالي�ة النيابية ،قد كش�فت ع�ن تفاصيل
قان�ون تموي�ل االنتخاب�ات ،فيما اش�ارت
اىل ان موازن�ة  2021س�تتضمن الورق�ة
البيضاء.وقال�ت عض�و اللجن�ة ،النائب�ة

ماج�دة التميم�ي ،يف تري�ح صحفي :ان
الحكوم�ة ارس�لت مرشوع قان�ون تمويل
االنتخابات اىل الرملان للموافقة بالتصويت
عىل  329مليار دينار يمول منه  133مليارا
و 300ملي�ون دين�ار م�ن الرصي�د امل�دور
ملوازنة  2019عىل حس�اب املفوضية العليا
لالنتخابات.وتابع�ت :كم�ا ويخ�ول وزي�ر
املالية االتحادي صالحية االقراض الداخيل
والخارج�ي م�ن خ�الل اص�دار ح�واالت
الخزين�ة والس�ندات والق�روض املحلي�ة

براءة الطفولة ُتعانق احلياة جمدداً يف سنجار

لالقراض من املؤسس�ات املالي�ة والدولية
والبن�وك االجنبي�ة لتموي�ل املبل�غ املتبقي
 195ملي�ارا و 700ملي�ون دينار.واضافتك
ان اللجن�ة املالية ترى ان�ه يمكن للحكومة
تضمني ه�ذه املبالغ ضم�ن موازنة ،2021
وال داع�ي للذهاب اىل اق�راض ثالث جديد.
وبشأن االتفاق بني بغداد واقليم كردستان،
أعل�ن مقرر اللجن�ة املالي�ة النيابية ،أحمد
الصف�ار ،توص�ل الحكوم�ة العراقي�ة مع
وف�د حكوم�ة اقلي�م كردس�تان اىل اتفاق
بش�أن حصة االقليم يف موازنة العام املقبل
(.)2021ونقلت “شبكة رووداو اإلعالمية”
ع�ن الصفار قول�ه :إن وفد حكوم�ة اقليم
كردس�تان توصل م�ع الحكوم�ة العراقية
إىل اتفاق بش�أن حصة اقليم كردس�تان يف
املوازن�ة املقبل�ة لع�ام  ،2021وهي بنفس
صيغة االتفاق ال�ذي أبرم يف عهد حكومتي
ع�ادل عبد امله�دي ومصطف�ى الكاظمي.
وأض�اف :أن إقليم كردس�تان كان وال يزال
عىل استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية
واملالية ،ويف مقابل ذلك “يس�تحق أن يسدد
لإلقليم كامل حقوقه املالية” ،مش�ددا ً عىل
رضورة اإليع�از ل�وزارة املالي�ة االتحادي�ة
برف اس�تحقاقات اإلقليم لهذه األشهر.
ويتضمن االتفاق ،يس�لم إقليم كردس�تان
 250أل�ف برمي�ل م�ن النف�ط يومي�ا ً أو
قيمة ه�ذه الكمية ،ونص�ف واردات املنافذ
الحدودي�ة والكم�ارك ،ويف املقاب�ل يتس�لم
حصته املتف�ق عليها م�ن املوازنة بالكامل
وهي . % 12.7

ريال مدريد يستعيد نغمة االنتصارات وحيقق الفوز على اشبيلية يف الليغا

ص6

إرشادات وموارد لتوفري األمن والسالمة للصحفيني املستقلني

ص8

صادرات العراق النفطية ألمريكا تهبط إىل الصفر

النفط توجه برفع معدل إنتاج اخلام اخلفيف
لتحقيق إيرادات إضافية للدولة

بغداد /الزوراء:
أعلن وزير النفط ،إحس�ان عبد الجبار،
امس الس�بت ،رفع معدل إنت�اج النفط
الخفيف لتحقيق إيرادات مالية إضافية
للدولة.وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
“الزوراء” نس�خة من�ه :إن “عبد الجبار
زار رشكة نفط الب�رة ووجه بتعظيم
إنت�اج النفط الخفيف م�ن أجل تحقيق
إي�رادات مالية دعم�ا ً لخزين�ة الدولة”.
وأكد وزي�ر النفط ،بحس�ب البيان ،عىل
“أهمي�ة تعظي�م االنت�اج الوطن�ي من
النفط الخفيف ،من أجل تحقيق إيرادات
مالي�ة إضافية تدعم الخزينة واالقتصاد
الوطني”.ووجه عبد الجبار املسؤولني يف
رشك�ة نفط البرة ب�رورة التعجيل
بمش�اريع تحس�ني مواصف�ات النفط

الخ�ام ،الهميت�ه يف عملي�ة تس�ويقه
يف االس�واق العاملية.وش�دد ع�ىل “منح
االولولي�ة للعمال�ة املحلية يف املش�اريع
والحق�ول النفطي�ة ،واالس�تفادة م�ن
الخ�رات االجنبي�ة والتع�اون تنفي�ذا ً
لالهداف املش�ركة يف تطوي�ر الصناعة
النفطي�ة والغازية يف البالد”.ويف س�ياق
اخر اكد وزير النفط احسان عبد الجبار،
رضورة اعتم�اد أس�اليب حديث�ة يف
استثمار النفط الخام يف قطاع التصفية،
فيما اش�اد بالدور الكب�ر الذي تقوم به
رشك�ة مصايف الجن�وب يف انتاج وتوفر
املنتجات النفطية ومس�اهمتها املتميزة
يف تغطي�ة نس�بة كب�رة م�ن الحاج�ة
املحلية .

تفاصيل ص2

النقل :اخلطوط اجلوية العراقية
حتولت إىل شركة خاسرة

بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة النق�ل أن العراق س�يكون
«املحطة الرئيس�ية» يف مرشوع الطريق
ال�دويل الري والبح�ري «طريق الحرير»
الراب�ط ب�ني قارتي آس�يا وأوروبا .فيما
كش�فت ع�ن تح�ول الخط�وط الجوية
العراقية اىل رشكة خارسة خالل األشهر
األربع�ة املاضية.واكد وزير النقل ،نارص
حسني الش�بيل ،امس السبت ،أن العراق
س�يكون «املحطة الرئيسية» يف مرشوع

الطريق ال�دويل الري والبح�ري «طريق
الحرير» الرابط بني قارتي آسيا وأوروبا،
مبينا أن ذلك مرتبط بإكمال إنشاء ميناء
الف�او الكبر وتوقي�ع العقد خالل األيام
املقبلة عقب االتفاق مع الرشكة املنفذة.
وقال الشبيل يف تريح صحفي :إنه «يف
حال إكمال ميناء الفاو ،سيكون العراق
مركز (طريق الحري�ر) الذي تعمل عليه
الصني لربط أوروبا بآسيا”.

تفاصيل ص5

ماكرون ألردوغان :التزم باالحرتام يف
تصرحياتك!

باريس /متابعة الزوراء:
دعا الرئيس الفرنيس ،إيمانويل ماكرون،
نظره الركي ،رجب طيب أردوغان ،إىل
االلتزام باالحرام يف تريحاته ،وذلك
بعد أن وصفه أردوغان بأنه «عبء
عىل كاهل فرنسا».وقال ماكرون
ملوقع «بروت اإلخباري» عىل اإلنرنت:
إن أردوغان يحد من الحريات املتاحة
للشعب الركي.وكان الرئيس الركي
شن هجوما الذعا عىل نظره الفرنيس،
معربا عن أمله يف تخلص بالده منه

قريبا.وقال إن فرنسا تمر بفرة خطرة
جدا ،بسبب رئاسة ماكرون.وتدهورت
العالقات بني تركيا وفرنسا تدريجيا ً منذ
العام املايض ،خصوصا ً بسبب خالفات
حول سوريا وليبيا ورشق املتوسط،
ومؤخرا ً جراء النزاع بني أذربيجان
وأرمينيا حول إقليم ناغورنو كاراباخ.
لكن التوتر تفاقم يف أكتوبر عندما ّ
شكك
أردوغان ب�»الصحة العقلية» ملاكرون،
متهما ً إياه بقيادة «حملة كراهية» ضد
اإلسالم.

الكشف عن عقبات تواجه وصول لقاح فايزر

جلنة الصحة والسالمة :استثناء األطفال الوافدين
واملسافرين من شروط فحص ()PCR
بغداد /الزوراء:
أصدرت اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطني�ة ،ام�س الس�بت ،مجموع�ة
جدي�دة م�ن الق�رارات ،وفيم�ا قررت
استثناء األطفال الوافدين واملسافرين
م�ن رشوط فحص ( ،)PCRكش�فت
عن عقب�ات تواجه وصول لقاح فايزر
اىل الع�راق ،مبين�ة ان�ه ال توجد دالئل
عىل أن اإلصاب�ة بكورونا تمنح مناعة
طويلة .وق�ال املتحدث باس�م األمانة
العام�ة ملجلس ال�وزراء ،حيدر مجيد،
يف تريح صحف�ي :إن «اللجنة العليا
ق�ررت اس�تثناء األطف�ال الوافدي�ن
واملس�افرين دون س�ن ( 10س�نوات)
م�ن رشوط فح�ص ( )PCRعن�د
الس�فر مع ذويهم ،واس�تئناف العمل
بالزيارات العائلي�ة للنزالء واملوقوفني
يف الس�جون التابعة لوزارة العدل ،عىل
وفق رشوط».وأضاف« :التزام وزارتي
الربية والتعليم العايل ،بقرارات اللجنة
العلي�ا للصح�ة والس�المة الوطني�ة،
الخاص�ة ب�دوام امل�دارس والكلي�ات،
وبعكسه ستغلق املؤسس�ة التعليمية
املخالفة».وتاب�ع« :الت�زام املحافظني
بع�دم إص�دار التوجيهات الت�ي تقلل
م�ن اإلج�راءات الواج�ب اتخاذه�ا يف

محافظاتهم ،للحد من انتش�ار مرض
كوفي�د  ،19 -الت�ي أوصت به�ا وزارة
الصحة وأقرت من اللجنة العليا للصحة
والس�المة الوطنية».يف غض�ون ذلك،
كش�فت وزارة الصحة ،امس السبت،
عن عقب�ات تواجه وصول لقاح فايزر
اىل العراق.وق�ال مدي�ر ع�ام الصح�ة
العام�ة ،ري�اض الحلف�ي ،يف حدي�ث
صحفي« :ما زلنا يف مرحلة املفاوضات
مع رشكة فايزر ولم نوقع عقدا ً معها
حت�ى اآلن ،ألن القضاي�ا اللوجس�تية
صعب�ة ج�دا ً ومفاوضاتن�ا معهم من
اجل ازالة ه�ذه العقبات».وأضاف ان
«جميع الدول تعاني من مش�كلة نقل
وحف�ظ اللقاح ونتواص�ل مع الرشكة
لتذليل ه�ذه العقب�ات» ،موضحا ً اننا
«ننتظر اعتماد اللق�اح عامليا ً من اجل
ادخال�ه اىل العراق واس�تخدامه لعالج
املصاب�ني بكورون�ا» .وتاب�ع الحلفي
ان «وزارة املالي�ة لم ت�رف اي مبلغ
خ�ارج ميزاني�ة وزارة الصحة ولقاح
فايزر سواء س�عر وتكاليف لوجستية
اذا تبنتها الحكومة العراقية فستتكفل
بنق�ل اللق�اح وايصال�ه اىل املؤسس�ة
الصحية».

تفاصيل ص2

صوّت على رفض مشروع قانون الالجئني وإعادته إىل احلكومة

الربملـان ُينهي القراءة األوىل ملشروع قانون متويل نفقات انتخابات جملس النواب

الزوراء /يوس�ف سلم�ان:
انه�ى مجل�س الن�واب ،يف جلس�ته
الت�ي عقده�ا ام�س الس�بت ،القراءة
االوىل مل�رشوع قان�ون تموي�ل نفقات
انتخابات مجل�س النواب ،فيما صوت
بالرف�ض من حيث املب�دأ عىل مرشوع

قانون الالجئني واعادت�ه اىل الحكومة
.ونظم مجلس النواب ،صباحا ،مجلس
عزاء ع�ىل روح الفقيد النائب عن تيار
الحكمة الوطني عيل العبودي ،بحضور
رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي ورئي�س تحال�ف عراقيون

عمار الحكيم ورؤس�اء واعضاء الكتل
واللج�ان النيابي�ة والن�واب ممث�يل
املحافظات.ومع انتهاء مجلس العزاء،
واصل�ت رئاس�ة مجلس الن�واب قرع
الج�رس ألكثر من س�اع�ة اس�تعداد
لعقد الجلسة املقررة ظهر امس  ،حيث

ابل�غ رئيس الرملان ،محمد الحلبويس،
ع�رشات الن�واب املتواجدي�ن داخ�ل
الكافتريا بالدخول اىل القاعة الرسمية
الكرى الكمال النصاب القانوني ،فيما
رشع نواب اخرين بتوقيع اسمائهم يف
س�جل الحضور والتوج��ه اىل مقرات

لجانه�م وكتله�م النيابي�ة .يف غضون
ذل�ك ،كش�فت اوس�اط نيابي�ة ع�ن
تأجيل جلس�ة مجلس الوزراء املقررة،
امس الس�بت ،ملناقشة املوازنة العامة
االتحادية .2021

تفاصيل ص2

أشاد باجلهود الكويتية لتقريب وجهات النظر بني السعودية وقطر

وزير اخلارجية :احلكومة تعمل على بسط سيطرة الدولة واستكمال متطلبات االنتخابات

بغداد /الزوراء:
أكد وزير الخارجيّة ،فؤاد حسني ،أن الحكومة تعمل
عىل بس�ط س�يطرة الدول�ة واس�تكمال متطلبات
االنتخابات ،وفيما بحث مع نظره السعودي األمر
فيصل بن فرحان ،س�بل تعميق العالق�ات الثنائيَّة

بني بغداد والرياض ،اشاد بالجهود الكويتية لتقريب
وجهات النظر بني السعودية وقطر.وقال حسني يف
كلمة ألقاها بمُ ؤتمَر حوار املنامة تلقتها «الزوراء»:
ُ
«التداخ�الت والتش�ا ُبكات التي يش�هدها عاملنا
إن
اليوم عىل صعيد عالقاته الدوليَّة ال تجعل ّ
أي دولة يف

قبل مغادرته السلطة ..ترامب يأمر بسحب
غالبية القوات األمريكية من الصومال
واشنطن /متابعة الزوراء:
أم�ر الرئي�س األمريك�ي املنتهية واليت�ه ،دونالد
ترام�ب ،بس�حب “غالبيّ�ة” الق�وّات األمريكيّة
م�ن الصوم�ال“ ،بحل�ول أوائ�ل ع�ام  ،2021يف
إطار عملية انس�حاب للقوات قبل رحيل ترامب
ع�ن الس�لطة ،س�تتضمن تقليص ع�دد القوات
األمريكي�ة يف أفغانس�تان والعراق أيض�اً.وزارة
الدفاع األمريكي�ة (البنتاغون) ،قالت يف بيان إنه
“قد تتم إعادة نرش جزء من القوّات خارج رشق
إفريقيا” ،وفقا ً ملا ذكرته وكالة األنباء الفرنسية.
ُ
س�تنقل
كذلك أش�ار البي�ان إىل أن “بقيّة القوّات
من الصومال إىل الدول املجاورة ،بهدف الس�ماح
(بإجراء) عمليّات ع�ر الحدود من قبل الواليات
ّ
ّ
والق�وات الرشيكة ،إلبق�اء الضغط عىل
املتحدة
ّ
املنظم�ات املتطرّفة العنيفة”.وس�بق أن نرشت

واش�نطن نحو  700جن�دي يف الصومال لتدريب
الق�وات الصومالي�ة وتنفي�ذ غ�ارات ملكافح�ة
اإلره�اب ضد حرك�ة “الش�باب” املتطرفة ،التي
َّ
صنفتها واشنطن عىل أنها حركة إرهابية يف عام
.2008البنتاغون ش� َّدد يف بيانه عىل أن “الواليات
ّ
املتحدة ال تنس�حب أو تتخىل عن إفريقيا” ،وقال
ُ
“س�نواصل إضعاف املنظمات املتطرفة العنيفة
الت�ي ُيحتم�ل أن ته�دد أراضينا”.كذل�ك تع َّه�د
ب�”الحفاظ عىل القدرة عىل ِّ
شن عمليات موجَّ هة
ملكافح�ة اإلره�اب يف الصومال” ،وأن واش�نطن
ستبقى ملتزمة بمواصلة أنشطتها االستخبارية
ً
اس�تجابة لرغبة
ع�ىل األرض.يأتي ه�ذا اإلعالن
ترامب بوضع ح ٍّد “لحروب الواليات املتحدة التي
ال نهاية لها” يف الخارج.

تفاصيل ص2

مأمن ومعزل عن التح ِّديات واملشاكل التي ُتواجهها
ً
قريبة أم بعي�دة» ،مُ علّالً
ُد ٌ
ول أخ�رى س�وا ٌء أكان�ت
ً
ً
ّ
ب�أن «العام�ل الجغرايفّ لم ي ُع� ْد حاجزا منيع�ا لدر ِء
األخطار والك�وارث العابرة للحُ ُدود».ودعا حس�ني
اإلقليمي والدويلّ ،وتحقيق
إىل «املحافظ�ة عىل األمن
ّ

مُ تطلّباته» ،عا ّدا ً ّ
أن «س�المة الدول وأمن ُش� ُعوبها
يتطلَّب ُج ُهودا ً جماعيَّة كبرة تتش�ارك فيها الدول،
وتتحمَّ�ل فيه�ا مس�ؤوليَّاتها والتزاماته�ا؛ لتنع�م
السلمي ،واالستقرار الدائم».
بأجواء التعايش
ّ

تفاصيل ص2

الصحة الروسية تكشف عن سعر بيع اللقاح

انطالق محلة تطعيم ضد كورونا يف موسكو
بلقاح “سبوتنيك ”V

موسكو /متابعة الزوراء:
انطلق�ت يف موس�كو ،امس الس�بت ،حمل�ة التطعيم ضد
كورون�ا بلقاح “س�بوتنيك  ”Vيف املس�توصفات ،وفتحت
حت�ى اآلن  70عيادة للتطعيم ،وس�تفتح  100أخرى حتى
نهاية العام ،فيما كشفت وزارة الصحة الروسية عن سعر
اللقاح .وس�يتم التطعيم بلقاح “س�بوتنيك  ،”vوسيكون
يف املرحل�ة األوىل مخصص�ا للفئات األكث�ر تعرضا للخطر
م�ن العامل�ني يف التعلي�م والرعاي�ة الصحي�ة والخدمات
االجتماعي�ة يف املدين�ة.وكان عم�دة موس�كو س�رغي
سوبيانني أعلن ،أمس ،أن  5آالف شخص سجلوا طلباتهم
إلكروني�ا لتلقي التطعي�م ضد فروس كورون�ا يف املدينة
خالل الس�اعات الخم�س األوىل بع�د فتح باب التس�جيل
الجمعة.وكتب س�وبيانني عىل موقعه اإللكروني“ :عملية

التطعي�م املعق�دة ضد كوفيد قد تم إطالقها .يف الس�اعات
الخمس األوىل تم تسجيل  5آالف شخص للتلقيح ،وهم من
املعلمني واألطباء والعامل�ني يف الرعاية االجتماعية ،أولئك
الذين يخاطرون بصحته�م وحياتهم أكثر من غرهم”.يف
غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الروس�ية ،عن تسجيلها
س�عر بيع لقاح “س�بوتنيك  ”Vالرويس املض�اد لفروس
كورونا.وق�ال نائب وزير الصحة ،أليكيس كوزنيتس�وف،
للصحفيني ،إن س�قف س�عر البي�ع للقاح ،ال�ذي صممه
مرك�ز “غاماليا” العلمي الطبي ال�رويس( ،وهو أول لقاح
ضد كورونا يف العالم تم تس�جيله بشكل رسمي) سيشكل
 1942روبال ( 26,15دوالر أمريكي) مقابل مكوني اللقاح
االثنني.وأك�د املس�ؤول أن حملة تطعي�م املواطنني الروس
باللقاح املذكور ستكون مجانية وطواعية حرا.

 326مرشحا بينهم  29امرأة يتنافسون على  50مقعدا يف الربملان

الكويت ختتار برملانها اجلديد يف ظل أزميت جائحة كورونا واالقتصاد
الكويت /متابعة الزوراء:
انطلقت يف الكويت ،امس السبت ،انتخابات
أعضاء مجلس األمة (الرملان) الجديد الذي
تمتد مدته الدس�تورية أربع سنوات ،وسط
تداعي�ات أزمت�ي جائحة ف�روس كورونا
وهب�وط أس�عار النفط.وفتح�ت محطات
االق�راع يف الكويت أبوابه�ا أمام الناخبني،
صباح السبت ،الختيار ممثليهم يف مجلس

األمة ،بأول انتخابات برملانية تشهدها البالد
يف عهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
أم�ر البالد.وبدأ التصويت يف الكويت امس
يف الس�اعة الثامنة بالتوقيت املحيل (5:00
ت .غ) ،واستمر حتى الثامنة مساء.وذكرت
وكال�ة األنب�اء الكويتية الرس�مية (كونا)،
أن الناخب�ني ادل�وا بأصواته�م يف الدوائ�ر
االنتخابية الخمس يف البالد ،يف ظل إجراءات

احرازية مش�ددة بس�بب حائجة كورونا.
ويتناف�س  326مرش�حا م�ن بينه�م 29
امرأة يف االنتخابات ،للفوز بمقاعد الرملان
املكون من  50عضوا.ويبلغ مجموع الذين
يملكون حق التصوي�ت يف االنتخابات أكثر
م�ن  567ألف ش�خص ،وتت�م االنتخابات
وفق نظام الصوت الواح�د املعمول به منذ
ع�ام  ،2012ويمن�ح الناخ�ب صوتا واحدا

عوض�ا عن  4كما كان يف املايض .وش�ملت
االحرازات الصحية ل�درء خطر الوباء عن
االنتخاب�ات ع�دم التجم�ع خ�ارج مراكز
االق�راع أو داخله�ا ،م�ع رضورة ارت�داء
الكمام�ات والقفازات وتعقي�م اليدين قبل
الدخ�ول ملرك�ز االق�راع ،والح�رص ع�ىل
االلت�زام بالتباعد االجتماع�ي ،وغرها من
اإلجراءات.
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أشاد باجلهود الكويتية لتقريب وجهات النظر بني السعودية وقطر

وزير اخلارجية :احلكومة تعمل على بسط سيطرة الدولة واستكمال متطلبات االنتخابات
بغداد /الزوراء:
أكد وزير الخارجيّة ،فؤاد حسني ،أن
الحكومة تعمل عىل بسط سيطرة
الدولة واستكمال متطلبات االنتخابات،
وفيما بحث مع نظريه السعودي
األمري فيصل بن فرحان ،سبل تعميق
العالقات الثنائيَّة بني بغداد والرياض،
اشاد بالجهود الكويتية لتقريب
وجهات النظر بني السعودية وقطر.
وقال حسني يف كلمة ألقاها بمُ ؤتمَر
حوار املنامة تلقتها «الزوراء» :إن
ُ
«التداخالت والتشابُكات التي يشهدها
عاملنا اليوم عىل صعيد عالقاته الدوليَّة
ال تجعل ّ
أي دولة يف مأمن ومعزل عن
التح ِّديات واملشاكل التي ُتواجهها ُد ٌ
ول
ً
قريبة أم بعيدة»،
أخرى سوا ٌء أكانت
مُ علّالً
ّ
بأن «العامل الجغرايفّ لم ُ
يع ْد
حاجزا ً منيعا ً لدر ِء األخطار والكوارث
العابرة للحُ ُدود».
ودعا حسني إىل «املحافظة عىل األمن
اإلقليمي والدويلّ ،وتحقيق مُ تطلّباته»،
ّ
أن «سالمة الدول وأمن ُ
عا ّدا ً ّ
ش ُعوبها
يتطلَّب ُج ُهودا ً جماعيَّة كبرية تتشارك
فيها الدول ،وتتحمَّ ل فيها مسؤوليَّاتها

والتزاماتها؛ لتنعم بأجواء التعايش
السلمي ،واالستقرار الدائم».
ّ
ِّ
وش ّدد عىل ّ
حل
أن «غياب آليّات
النزاعات يف املنطقة جعلها من أكثر
مناطق العالم ُّ
توترا ً وتأ ُّزماً ،وخلَّفت
َّ
ترسخت
أوضاعا ً من عدم االستقرار
آثارُها ،مُ بيّنا ً أنه «تأتي يف مُ ق ِّدمة تلك
ِّ
وحق
األزمات القض َّي ِة الفلسطين َّي ِة،
الفلسطيني عىل
للشعب
املصري
تقري ِّر
ِّ
ِ
ِ
والرصاعات
وفق إراد ِته ،ورؤي ِة قياد ِته،
ِ
ِ
يف سوري َّة وليبيا واليمن».
َّ
أن «إرساء دعائم
وأكد حسني
االستقرار يف منطقة الرشق األوسط
َّ
يتحقق ما لم يت َّم انتهاج سياسات
لن
ّ
ثابتة وواقعيَّة ودائميَّة لحل بُؤر
الرصاعات ونزع فتيل األزمات يف
ُ
بالسبُل السلميَّة».
امل ِنطقة
وأضافّ ،
أن «الحُ ُكومة تعمل عىل
إعادة إعمار املُ ُدن املُحرّرة بعد أن
تحرّرت من قبضة عصابات داعش
اإلرهابي ،وإعادة بسط سيطرة
ّ
الدولة عىل جميع املناطق واملُ ُدن التي
استباحتها هذه العصابات اإلرهابيّة،
وإعادة املُهجَّ رين والنازحني إىل مناطق

ُ
سكناهم ،وتوفري مُ ستلزمات العيش
ِّ
يخفف املُعاناة اإلنسانيَّة
لهم بما
الكبرية».

ال توجد دالئل على أن اإلصابة بكورونا متنح مناعة طويلة

جلنة الصحة والسالمة :استثناء األطفال الوافدين
واملسافرين من شروط فحص ()PCR
بغداد /الزوراء:
أصدرت اللجنة العليا للصحة
والسالمة الوطنية ،امس السبت،
مجموعة جديدة من القرارات ،وفيما
قررت استثناء األطفال الوافدين
واملسافرين من رشوط فحص
( ،)PCRكشفت عن عقبات تواجه
وصول لقاح فايزر اىل العراق ،مبينة
انه ال توجد دالئل عىل أن اإلصابة
بكورونا تمنح مناعة طويلة .
وقال املتحدث باسم األمانة العامة
ملجلس الوزراء ،حيدر مجيد ،يف
ترصيح صحفي :إن «اللجنة العليا
قررت استثناء األطفال الوافدين
واملسافرين دون سن ( 10سنوات)
من رشوط فحص ( )PCRعند
السفر مع ذويهم ،واستئناف العمل
بالزيارات العائلية للنزالء واملوقوفني
يف السجون التابعة لوزارة العدل،
عىل وفق رشوط».
وأضاف« :التزام وزارتي الرتبية
والتعليم العايل ،بقرارات اللجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية،
الخاصة بدوام املدارس والكليات،
وبعكسه ستغلق املؤسسة التعليمية
املخالفة».
وتابع« :التزام املحافظني بعدم
إصدار التوجيهات التي تقلل من
اإلجراءات الواجب اتخاذها يف
محافظاتهم ،للحد من انتشار
مرض كوفيد  ،19 -التي أوصت
بها وزارة الصحة وأقرت من اللجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية».
يف غضون ذلك ،كشفت وزارة
الصحة ،امس السبت ،عن عقبات
تواجه وصول لقاح فايزر اىل
العراق.
وقال مدير عام الصحة العامة،
رياض الحلفي ،يف حديث صحفي:
«ما زلنا يف مرحلة املفاوضات مع
رشكة فايزر ولم نوقع عقدا ً معها
حتى اآلن ،ألن القضايا اللوجستية
صعبة جدا ً ومفاوضاتنا معهم من
اجل ازالة هذه العقبات».وأضاف ان

«جميع الدول تعاني من مشكلة نقل
وحفظ اللقاح ونتواصل مع الرشكة
لتذليل هذه العقبات» ،موضحا ً اننا
«ننتظر اعتماد اللقاح عامليا ً من
اجل ادخاله اىل العراق واستخدامه
لعالج املصابني بكورونا».
وتابع الحلفي ان «وزارة املالية
لم ترصف اي مبلغ خارج ميزانية
وزارة الصحة ولقاح فايزر سواء
سعر وتكاليف لوجستية اذا تبنتها
الحكومة العراقية فستتكفل
بنقل اللقاح وايصاله اىل املؤسسة
الصحية».
وبني اننا «سنواجه معضلة التقسيم
ومستلزمات اللقاح كرسنجات
وغريها ،وهذه معاناة بلدان اخرى
غري العراق كربيطانيا وغريها ،حيث
ان العراق ال يمتلك الربادات الكافية
لتوزيع اللقاح ملختلف املناطق يف
البلد».
اىل ذلك ،أعلنت وزارة الصحة والبيئة،
عدم وجود دالئل علمية تشري إىل
أن اإلصابة بفريوس كورونا تمنح
مناعة طويلة األمد.
وأكدت الوزارة يف بيان تلقته
«الزوراء» :أنه «عىل الرغم من
التحسن الواضح يف الوضع الوبائي
يف العراق واستقرار أعداد اإلصابات
واالنخفاض املستمر يف عدد الوفيات
واالزدياد الكبري يف عدد الفحوصات
اليومية ،لكن ذلك ال يعني أننا يف
منأى من خطر عودة اإلصابات إىل
االرتفاع وازدياد أعداد الوفيات مرة
ً
أسوة بدول العالم التي تشهد
أخرى
ازديادا خطريا يف معدل اإلصابات
والوفيات».
وأضاف أن «عودة اإلصابات اىل
االرتفاع تعود ألسباب عديدة ،منها
عدم وجود دالئل علمية توكد أن
اإلصابة بكوفيد  19تمنح مناعة
طويلة األمد ،فاملصاب قبل عدة
أشهر سيكون عرضة لإلصابة
مرة أخرى بعد تاليش مناعته التي
اكتسبها من إصابته األوىل ،إضافة

إىل فتح جميع املرافق الحيوية
تقريبا ذات التجمعات البرشية،
وبدء العام الدرايس الجديد وهذا من
شأنه أن يساعد يف احتمال زيادة
انتقال العدوى واإلصابات يف حال
عدم االلتزام بضوابط وتعليمات
اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية».
وأشار البيان إىل «مالحظة أن
اإلصابات والوفيات ارتفعت بشكل
خطري يف معظم دول العالم تزامنا
مع انخفاض درجة الحرارة ودخول
فصل الشتاء ،لذا فإن هناك احتماال
كبريا لزيادة اإلصابات عند انخفاض
درجة الحرارة يف األسابيع القادمة»،
الفتا اىل أن «السبب املهم الذي دعا
الوزارة اىل إصدار هذا البيان الذي
يضاف اىل بيانات الوزارة السابقة
هو عدم التزام األعم األغلب من
املواطنني باإلجراءات الوقائية
وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد
الجسدي».
وأكد أنه «وفقا لألسباب املذكورة
وتجنبا لتجدد ارتفاع اإلصابات مرة
أخرى ،فإن عىل املواطنني وخاصة
بعد بدء العام الدرايس الجديد،
االلتزام التام بارتداء الكمامة
والحفاظ عىل التباعد الجسدي عند
مخالطة اآلخرين وتجنب األمكنة
الضيقة واملزدحمة واملواظبة عىل
تعقيم اليدين املستمر» ،داعيا
«جميع الهيئات واملؤسسات الدينية
واملجتمعية والعشائرية ووسائل
اإلعالم املختلفة ومنظمات املجتمع
املدني بأخذ دورها يف حث املواطنني
عىل االلتزام باإلجراءات الوقائية».
وشدد البيان عىل رضورة أن «تأخذ
الفرق الصحية والجهات املعنية من
مديريات البلديات والقوات األمنية
دورها يف متابعة تطبيق اإلجراءات
الوقائية يف املوالت واملطاعم
واتخاذ
واملتنزهات
واملقاهي
إجراءات الغلق الفوري لكل مرفق ال
يلتزم باإلجراءات الوقائية».

وأشار إىل أن «التح ّديات الصحّ ية
ّ
بتفش جائحة كورونا،
متمثلة
وتداعياته االقتصاديّة والصعوبة

ِّ
التي تواجهها املُ َّ
الصحية
ؤسسات
العراقيَّة عىل استيعاب أعداد اإلصابات
املُتزايدة» ،مُ نوّها ً بسعي الحُ ُكومة

العراقيَّة إىل فرض هيبة الدولة وسلطة
القانون ،واستكمال مُ تطلَّبات إجراء
انتخابات ُحرَّة ونزيهة يف العام املُقبل،
واالستجابة للمطالب الشعبيَّة التي
َّ
عربت عنها التظاهرات ،وتجنيب
العراق أن يكون ساحة للرصاعات أو
مُ نطلَقا ً لالعتداء عىل دول الجوار».
كما بحث وزير الخارجية فؤاد حسني،
مع نظريه السعودي األمري فيصل بن
فرحان ،سبل تعميق العالقات الثنائيَّة
بني بغداد والرياض ،فيما اشاد
بالجهود الكويتية لتقريب وجهات
النظر بني السعودية وقطر.
وذكرت وزارة الخارجية يف بيان
تلقته «الزوراء» :ان وزير الخارجيّة
فؤاد حسني التقى األمري فيصل بن
فرحان وزير خارجيَّة اململكة العربيَّة
السعوديَّة ،عىل هامش الزيارة
الرسميّة التي يُجريها وزير الخارجيّة
إىل مملكة البحرين؛ للمُ شارَكة يف
مُ ؤتمَر حوار املنامة ِ /2020قمّة األمن
ّ
(حل الرصاع
اإلقليمي ( )16تحت بند
ّ
يف الرشق األوسط) ،وجرى يف اللقاء
بحث سري العالقات الثنائيَّة بني بغداد

والرياض.
وأشاد الجانبان ،بحسب البيان،
بالتطوُّر املُتنامِ ي الذي شهدته يف الفرتة
املاضيةُ ،
وسبُل تعميقها أكثر يف ضوء
توافر اإلرادة القويّة والجا ّدة لدى كال
البلدين لتعزيز أطر التعاون بينهما،
وناقشا آفاق تعزيز التعاون املُ َ
شرتك
بني البلدين بما ُيساهِ م يف تحقيق
مصالح البلدين الشقيقني ،وتطرّقا
إىل اجتماعات اللجنة التنسيقيّة العليا
املُ َ
شرتكة ،وانعكاساتها عىل الواقع
االقتصادي واالستثماريّ.
ّ
ّ
وعرب الوزير عن ارتياحه ملا أسفرت
عنه الجُ ُهود الكويتيّة من تقريب يف
وجهات النظر بني السعوديّة وقطر،
ّ
ُّ
حل
التوصل إىل
مُ عربا ً عن أمله يف
إلنهاء الخالف ،وإعادة العالقات إىل
سابق عهدها.
ويف ختام اللقاء وجّ ه األمري فيصل
ّ
السعودي
بن فرحان وزير الخارجيّة
دعوة إىل الوزير لزيارة الرياض يف إطار
ترسيخ العالقات الثنائيّة مع اململكة،
وبحث ُ
سبُل إيجاد فضاءات تعاون
وتشارُك يف مُ ختلِف املجاالت.

صوّت على رفض مشروع قانون الالجئني وإعادته إىل احلكومة

الربملـان يُنهي القراءة األوىل ملشروع قانون متويل نفقات
انتخابات جملس النواب
الزوراء /يوسـف سلمـان:
انهى مجلس النواب ،يف جلسته التي
عقدها امس السبت ،القراءة االوىل
ملرشوع قانون تمويل نفقات انتخابات
مجلس النواب ،فيما صوت بالرفض
من حيث املبدأ عىل مرشوع قانون
الالجئني واعادته اىل الحكومة .
ونظم مجلس النواب ،صباحا ،مجلس
عزاء عىل روح الفقيد النائب عن تيار
الحكمة الوطني عيل العبودي ،بحضور
رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ورئيس تحالف عراقيون
عمار الحكيم ورؤساء واعضاء الكتل
واللجان النيابية والنواب ممثيل
املحافظات.
ومع انتهاء مجلس العزاء ،واصلت
رئاسة مجلس النواب قرع الجرس
ألكثر من ساعـة استعداد لعقد الجلسة
املقررة ظهر امس  ،حيث ابلغ رئيس
الربملان ،محمد الحلبويس ،عرشات

النواب املتواجدين داخل الكافترييا
بالدخول اىل القاعة الرسمية الكربى
الكمال النصاب القانوني ،فيما رشع
نواب اخرين بتوقيع اسمائهم يف سجل
الحضور والتوجـه اىل مقرات لجانهم
وكتلهم النيابية .
يف غضون ذلك ،كشفت اوساط نيابية
عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء
املقررة ،امس السبت ،ملناقشة املوازنة
العامة االتحادية .2021
وتداول نواب كتل مختلفة  ،تفاصيل
عن ارتفاع سقف العجز وعدم االتفاق
مع الوفد الكردي ما يشري اىل احتمالية
تاجيل جلسة مجلس الوزراء اليوم
ملناقشة مسودة املوازنة .
وكان املتحدث الرسمي ملجلس الوزراء
وزير الثقافة ،حسن ناظم ،اعلن،
االسبوع املايض ،ان مجلس الوزراء
قرر تأجيل جلسته املخصصة ملناقشة
مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية

 ،2021اىل امس السبت.
وخالل انعقاد الجلسة ،قرأ اعضاء
مجلس النواب سورة الفاتحة وقوفا ،
عىل روح الفقيـد النائب عن كتلة تيار
الحكمة عيل العبودي والنواب االخرين
الذين توفوا بسبب جائحة كورونا،
غيداء كمبش وحسني الزهريي.
ثم صوّت مجلس النواب عىل مرشوع
قانون انضمام جمهورية العراق اىل
اتفاقية حدود املسؤولية عن املطالبات
البحرية لعام  1976يف صيغتها املعدلة،
بربوتوكول عام  1996بما يف ذلك حدود
املسؤولية املعدلة فيه .
كما صوت مجلس النواب عىل مرشوع
قانون انضمام جمهورية العراق اىل
بروتوكول عام  2005املعدل التفاقية
قمع االعمال غري املرشوعة املوجهة ضد
سالمة املالحة البحرية لعام .1988
وصوت مجلس النواب عىل مرشوع
قانون انضمام جمهورية العراق اىل

االتفاقية الدولية يف شأن املسؤولية
املدنية عن ارضار التلوث بالزيت لعام
.1992
كما انهى مجلس النواب تقرير
ومناقشة مرشوع قانون التعديل
الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري
رقم  138لسنة  ،1971والقراءة االوىل
ملرشوع قانون انضمام جمهورية
العراق اىل االتفاقية الدولية املتعلقة
بالتدخل يف اعايل البحار يف حالة وقوع
حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام
 1969والربوتوكول املتعلق بالتدخل يف
اعايل البحار يف حاالت التلوث بمواد غري
الزيت لعام .1973
كما انهى مجلس النواب ،يف جلسته
التي ترأسها النائب االول حسن
الكعبي ،القراءة االوىل ملرشوع قانون
تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي
بني حكومة جمهورية العراق وحكومة
دولة االمارات العربية املتحدة .

قبل مغادرته السلطة ..ترامب يأمر بسحب غالبية القوات
األمريكية من الصومال
واشنطن /متابعة الزوراء:
أمر الرئيس األمريكي املنتهية واليته ،دونالد ترامب،
بسحب «غالبيّة» القوّات األمريكيّة من الصومال،
«بحلول أوائل عام  ،2021يف إطار عملية انسحاب
للقوات قبل رحيل ترامب عن السلطة ،ستتضمن
تقليص عدد القوات األمريكية يف أفغانستان والعراق
أيضا ً.
وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) ،قالت يف بيان
إنه «قد تتم إعادة نرش جزء من القوّات خارج رشق
إفريقيا» ،وفقا ً ملا ذكرته وكالة األنباء الفرنسية.
كذلك أشار البيان إىل أن «بقيّة القوّات ُ
ستنقل من
الصومال إىل الدول املجاورة ،بهدف السماح (بإجراء)
عمليّات عرب الحدود من قبل الواليات ّ
املتحدة والقوّات
ّ
املنظمات املتطرّفة
الرشيكة ،إلبقاء الضغط عىل
العنيفة».
وسبق أن نرشت واشنطن نحو  700جندي يف الصومال
لتدريب القوات الصومالية وتنفيذ غارات ملكافحة
اإلرهاب ضد حركة «الشباب» املتطرفة ،التي َّ
صنفتها
واشنطن عىل أنها حركة إرهابية يف عام .2008
البنتاغون ش َّدد يف بيانه عىل أن «الواليات ّ
املتحدة ال
ُ
«سنواصل
تنسحب أو تتخىل عن إفريقيا» ،وقال
إضعاف املنظمات املتطرفة العنيفة التي يُحتمل أن
تهدد أراضينا».

كذلك تع َّهد بـ»الحفاظ عىل القدرة عىل ِّ
شن عمليات
موجَّ هة ملكافحة اإلرهاب يف الصومال» ،وأن واشنطن
ستبقى ملتزمة بمواصلة أنشطتها االستخبارية عىل
األرض.
ً
استجابة لرغبة ترامب بوضع
يأتي هذا اإلعالن
ح ٍّد «لحروب الواليات املتحدة التي ال نهاية لها» يف
الخارج.
وكانت الواليات املتحدة قد انسحبت بالفعل من
مدينتي بوساسو وجالكايو الصوماليتني يف وقت
سابق من هذا العام ،وحتى الشهر املايض كانت
القوات األمريكية ال تزال يف مدينة كيسمايو الساحلية
الجنوبية ،وقاعدة بيلدوجيل الجوية ويف العاصمة
مقديشو.
وقال مساعد يف الكونغرس لوكالة رويرتز ،تح َّدث
رشيطة عدم الكشف عن هويته ،إن االنسحاب يأتي
يف وقت صعب بالنسبة للصومال ،قبل االنتخابات
الربملانية والرئاسية ،وسيمثل مشكلة مبكرة للرئيس
املنتخب جو بايدن.
إذ يشهد الصومال حربا ً أهلية منذ أوائل التسعينات،
لكن عىل مدار العقد املايض استعادت قوة حفظ السالم
املدعومة من االتحاد اإلفريقي والقوات األمريكية
السيطرة عىل مقديشو وأجزاء كبرية من البالد من
حركة الشباب.كذلك بدا أن الرئيس الصومايل محمد

عبدالله محمد يضغط علنا ً ضد االنسحاب ،وكتب
عىل تويرت يف أكتوبر/ترشين األول  ،2020أن الدعم
األمريكي «مكننا من محاربة حركة الشباب بشكل
فعال وتأمني القرن اإلفريقي.
يف سياق متصل ،قال مسؤول أمريكي آخر لوكالة
رويرتز ،إن الوجود األمريكي يف الصومال كان نقطة
خالف بني ترامب ووزير دفاعه السابق مارك إسرب،
الذي أقاله ترامب الشهر املايض.
أضاف املسؤول أن ترامب ضغط من أجل االنسحاب،
مستشهدا ً برغبة كينيا يف «مراقبة منطقتهم» ،لكن
إسرب قاوم ذلك.
ُّ
وكثريا ً ما
تشن حركة «الشباب» هجمات باألسلحة
النارية وتفجريات عىل أهداف عسكرية ومدنية ،كما
هاجمت أهدافا ً إقليمية ،السيما يف كينيا .وأسفر
هجوم عىل قاعدة عسكرية أمريكية يف كينيا عن
مقتل ثالثة أمريكيني يف وقت سابق هذا العام.
يُشار إىل أنه منذ فوز الديمقراطي جو بايدن يف
االنتخابات الرئاسية األمريكية ،يف نوفمرب/ترشين
الثاني  ،2020يسعى امللياردير الجمهوري ترامب،
رغم عدم إقراره بعد بالهزيمة ،إىل ترسيع انسحاب
القوات األمريكية من دول عدة ،بما يف ذلك أفغانستان
والعراق ،وذلك قبل تركه السلطة يف  20يناير/كانون
الثاني املقبل.

صادرات العراق النفطية ألمريكا تهبط إىل الصفر

النفط توجه برفع معدل إنتاج اخلام اخلفيف لتحقيق إيرادات إضافية للدولة
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير النفط ،إحسان عبد الجبار،
امس السبت ،رفع معدل إنتاج النفط
الخفيف لتحقيق إيرادات مالية
إضافية للدولة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «عبد الجبار زار رشكة
نفط البرصة ووجه بتعظيم إنتاج
النفط الخفيف من أجل تحقيق
إيرادات مالية دعما ً لخزينة الدولة».
وأكد وزير النفط ،بحسب البيان،
عىل «أهمية تعظيم االنتاج الوطني
من النفط الخفيف ،من أجل تحقيق
إيرادات مالية إضافية تدعم الخزينة
واالقتصاد الوطني».
ووجه عبد الجبار املسؤولني يف رشكة

نفط البرصة برضورة التعجيل
بمشاريع تحسني مواصفات النفط
الخام ،الهميته يف عملية تسويقه يف
االسواق العاملية.
وشدد عىل «منح االولولية للعمالة
املحلية يف املشاريع والحقول النفطية،
واالستفادة من الخربات االجنبية
والتعاون تنفيذا ً لالهداف املشرتكة يف
تطوير الصناعة النفطية والغازية يف
البالد».
ويف سياق اخر اكد وزير النفط احسان
عبد الجبار ،رضورة اعتماد أساليب
حديثة يف استثمار النفط الخام يف قطاع
التصفية ،فيما اشاد بالدور الكبري
الذي تقوم به رشكة مصايف الجنوب
يف انتاج وتوفري املنتجات النفطية

ومساهمتها املتميزة يف تغطية نسبة
كبرية من الحاجة املحلية .
وقال أسماعيل خالل ترؤسه أجتماعا ً
ضم املدير العام واملسؤولني يف
رشكة مصايف الجنوب يف بيان تلقته
«الزوراء» :أن التحديات االقتصادية
واملالية التي تواجه البلد تتطلب بذل
مزيد من الجهود لتحقيق خطط
الوزارة يف زيادة االنتاج وتحسني
نوعيته  ،الفتا اىل أن قطاع املصايف
يعد من القطاعات املهمة التي تحظى
بأهتمامنا ونسعى اىل تطويره عىل
الصعيد الفني واالداري  ،والتأكيد
عىل أعتماد أساليب حديثة يف أسلوب
أستثمار النفط الخام والطاقة
االنتاجية املتاحة يف التصفية وصناعة

يحقق

املشتقات النفطية وبما
الجدوى والفائدة االقتصادية .
وأشار أسماعيل اىل تقديم الدعم
القانوني والترشيعي من قبل الوزارة
الدارة الرشكات النفطية من أجل
النهوض باالداء العام وفق رؤى
ناضجة ومتقدمة تحقق االهداف
والخطط املستقبلية ،مشددا ً عىل أن
املسؤولية الوطنية واملهنية تحتم
علينا جميعا ً املتابعة امليدانية لجميع
املشاريع املهمة قيد التنفيذ  ،والعمل
عىل تذليل جميع الصعوبات التي
تواجه عملنا وصوالً اىل تحقيق أهدافنا
.
وخالل جولته يف عدد من الوحدات
االنتاجية للمصفى أستمع وزير

النفط اىل إيجاز قدمه مدير عام رشكة
مصايف الجنوب عن قرب املبارشة
بتنفيذ مرشوع ( ( FCCالذي يعد
من املشاريع السرتاتيجية الواعدة يف
قطاع التصفية  ،فضالً عن استعراض
مشاريع أخرى تهدف اىل أضافة عدد
من الوحدات اإلنتاجية .
من جهته ،قدم معاون مدير عام رشكة
نفط البرصة ،خالد حمزة ،بحسب
البيان ،عرضا ً عن «اهم مشاريع
تطوير الحقول النفطية والنسب
املتحققة» ،مؤكدأ ً «حرص العاملني يف
الرشكة عىل تجاوز جميع التحديات
والصعوبات من أجل تحقيق خطط
إدامة وتطوير االنتاج والصادرات
النفطية».

يف غضون ذلك اعلنت ادارة معلومات
الطاقة األمريكية ،امس السبت ،ان
صادرات النفط العراقية المريكا
إنخفضت اىل الصفر خالل االسبوع
املايض.
وقالت االدارة يف تقرير لها اطلعت
عليها «الزوراء» :ان «امريكا لم
تستورد أي برميل من النفط الخام
من العراق خالل االسبوع املايض بعد
ان استوردت  197الف برميل يوميا يف
االسبوع الذي سبقه».
واضافت ان «الواردات االمريكية من
النفط الخام ارتفعت خالل االسبوع
املايض بمقدار  152الف برميل يوميا
لتصل اىل  4.984مليون برميل يوميا»،
مبينة ان «اكثر االيرادات النفطية

ألمريكا جاءت من كندا وبمقدار
 3.631مليون برميل يوميا ،تليها
املكسيك التي بلغت االيرادات منها
 534الف برميل يوميا ،ثم كولومبيا
وبإيرادات بلغت  285الف برميل
يوميا».
واشارت اىل ان «االيرادات االمريكية من
النفط الخام من الربازيل بلغت 186
الف برميل يوميا ،وبلغت االيرادات
من نيجرييا بمقدار  149الف برميل
يوميا ومن االكوادور  126الف برميل
يوميا ،فيما انخفضت ايراداتها بشكل
كبري من السعودية لتصل اىل  73الف
برميل يوميا بعد ان كانت  293الف
برميل يوميا خالل االسبوع الذي قبل
الفائت».
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لطوي صفحة اخلالف اخلليجي

بقدرات تقليدية ونووية

الصني تكشف عن القاذفة النووية
الشبح إتش20 -
باريس/متابعة الزوراء:
ذكرت مجلة “لوبوان” الفرنس�ية
أن التلفزي�ون الصين�ي ب�ث ألول
مرة صورا يف نهاية شهر نوفمرب/
ترشين الثاني املن�رم ،عىل أنها
لقاذفة نووية إسرتاتيجية جديدة
بعيدة املدى “إتش،)H-20( ”20 -
مم�ا يؤك�د أن تطوي�ر األس�لحة
العسكرية يف الصني جار عىل قدم
وساق.
وأوضح�ت املجل�ة أن الطائ�رة
املذك�ورة لم يك�ن معروف�ا عنها
قبل ه�ذا الترسيب س�وى صورة
ت�م التقاطه�ا لطائ�رة مغطاة يف
حظ�رة للطائ�رات ،قدمها اتحاد
صناعة الطران الصيني يف مايو/
أيار املايض.
وتس�اءلت املجلة ع�ن خصائص
القاذف�ة الجدي�دة ،الت�ي تبل�غ
رسعته�ا رسع�ة الص�وت ،كم�ا
تس�اءلت عن م�دى تطورها ،وما
إذا كان�ت يف مس�توى ش�بحية
“ب�ي )B2( ”2األمركي�ة ،مشرة
إىل أن األسئلة حولها ما تزال أكثر
من األجوبة.
وذكرت املجلة أن ما ورد يف تقرير
وزارة الدفاع األمركية األخر عن
الق�وة العس�كرية الصينية ،الذي
ُنرش يف أغسطس/آب  ،2020ذكر
أن وج�ود القاذفة “إتش ”20 -لم
يكن رسا منذ ع�ام 2016؛ لكن ال
تتوفر معلومات أخرى عنها ،غر
أنه�ا قد تدخ�ل الخدم�ة يف العقد
القادم بمواصف�ات منها؛ مدى ال
يقل ع�ن  8500كيلومرت وحمولة
قد تزيد ع�ن  10.5أطنان ،إضافة
إىل قدرات تقليدية ونووية.
وي�رى أنطوان بون�داز ،الباحث يف
مؤسس�ة البحوث اإلس�رتاتيجية
واملتخص�ص يف الصني ،أنه ما من
ش�ك أن الطائرة الصينية الحديثة
يف مرحل�ة متقدم�ة م�ن التطور،
وق�ال إن “ه�ذه الطائ�رة يمكنها
نظري�ا أن تتمت�ع بق�درات عابرة
للق�ارات إذا اس�توفت رشوط�ا
أساس�ية؛ لكن م�ا هي خصائص
صاروخ جو-أرض الذي ستحمله،
هل ه�و مشتق م�ن “دونغ فنغ-
 )Dong Feng-21( ”21أو “دونغ
فنغ)Dong Feng-15( 15 -؟”.
وأش�ارت املجل�ة إىل أن م�دى
الص�اروخ األول يبل�غ أق�ل من 3
آالف كيلوم�رت ،يف ح�ني ال يتجاوز
م�دى الثان�ي  600كيلوم�رت،
موضحة أن ال�يء الوحيد املؤكد
يف التقري�ر األمركي ه�و أنهم يف
واش�نطن يتابع�ون بك�ل اهتمام

نشأة املقاتلة املستقبلية.
ويف تقري�ر موثق من املعهد امللكي
للخدم�ات املتح�دة يف لن�دنُ ،نرش
يف أكتوبر/ترشي�ن األول امل�ايض،
ق�ال الباح�ث جاس�تن برونك إن
أول رحل�ة محتملة لطائرة إتش-
 20س�تكون يف بداية ه�ذا العقد،
مؤكدا أن البدايات التشغيلية لهذه
الطائرة ستشكل “اخرتاقا كبرا”
للق�وات الجوي�ة الصيني�ة ،التي
كان�ت حت�ى اآلن مقت�رة ع�ىل
منطق�ة عمل إقليمي�ة ال تتجاوز
“السلس�لة األوىل م�ن الج�زر”
املحيط�ة بالص�ني ،و”لكن إتش-
 20س�توفر للصني قدرة حقيقية
دولية عابرة للقارات”.
م�ن ناحيته ،يقول مارك جوليان،
املخت�ص يف الش�ؤون األمني�ة
اآلس�يوية والصيني�ة يف املعه�د
الفرن�ي للعالق�ات الدولي�ة،
إن الص�ني ال تمل�ك حت�ى اآلن
الوس�ائل لتحقي�ق طموحاتها يف
املس�ائل االس�رتاتيجية؛ ألنها عىل
عك�س ال�دول الك�ربى األخ�رى،
“لي�س لديه�ا قاع�دة يف الخارج،
وأس�طولها للت�زود بالوق�ود جوا
ضعي�ف ،وأس�طول غواصاته�ا
االس�رتاتيجية ال يك�اد يتج�اوز
ش�مال بحر الصني الجنوبي ،كما
أن قدرته�ا النووي�ة الحقيقية ما
ت�زال أرضية ومح�دودة ،حتى إن
طائراته�ا ال تحم�ل س�وى قنابل
نووية بقوة الجاذبية”.
ويعتقد ه�ذا الباحث أن الصينيني
يتعني عليهم امتالك نموذج جديد
م�ن ال�رؤوس النووي�ة القابل�ة
للتكي�ف م�ع الصواري�خ بعي�دة
املدى ،مش�را إىل أن الصني بعيدة
من االكتفاء الذات�ي التكنولوجي
فيما يتعلق بالتسلح االسرتاتيجي
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بم�ا في�ه الط�ران ،خاص�ة أن
صواريخ بحريتها عىل سبيل املثال
من صنع أمركي.
أما فيما يتعلق ب� إتش- 20 -كما
تقول املجلة -فإن ال أحد من الذين
س�ألناهم يس�تطيع حاليا تحديد
ما إذا كانت مفاعالتها من روسيا
أم هي من تصميم صيني.
وأش�ارت املجل�ة إىل أن القاذف�ة
اإلس�رتاتيجية الصينية من الجيل
القدي�م إت�ش 6 -ل�م تكن س�وى
نس�خة م�ن القاذف�ة الروس�ية
“ت�ي ي�و )Tu-16( ”16 -الت�ي
كان�ت تط�ر من�ذ 1952؛ إال أن
هذا بالنس�بة لبونداز هو الرس يف
أهمية إتش.20 -
يق�ول بون�داز إن “امل�وارد
بالنس�بة للص�ني كان�ت محدودة
يف الخمس�ينيات والس�تينيات
والس�بعينيات م�ن الق�رن
امل�ايض ،وك�ان الصينيون راضني
باألساس�يات م�ع صواريخه�م
الباليس�تية األرضية ،ث�م ازدادت
موارده�م التكنولوجية واملالية يف
الثمانينيات والتسعينيات ،فبدؤوا
التحدي�ث ،وهو يتح�رك برسعة،
ويصل الي�وم إىل مج�ال الطران،
ال�ذي ك�ان نقطة ضع�ف الصني
الحقيقي�ة ،وك�ان هدف�ا معلن�ا،
وأحرزوا فيه تقدما رسيعا”.
وخلص�ت املجل�ة إىل أن الصينيني
بذلوا جهودا كب�رة للحصول عىل
قدرة نووية كبرة ومتنوعة قادرة
ع�ىل التعام�ل مع جميع أش�كال
ال�راع ،ومع خصوم يف مس�افة
عاب�رة للق�ارات ،وذلك بأس�لحة
مختلفة ،تحت املاء أو يف الرب أو يف
الجو ،وتأتي إتش 20 -لتؤكد هذه
الرغب�ة الصيني�ة يف الحصول عىل
هذه القدرات.
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الكويت تعلن التوصل إىل اتفاق نهائي وسط ترحيب عربي ودولي
الكويت /متابعة الزوراء:
قالت وكالة األنباء الكويتية إن أمر البالد
الشيخ نواف األحم�د الجابر الصباح عرب
عن س�عادته باإلنج�از ال�ذي تحقق عرب
الجهود املس�تمرة لحل الن�زاع الخليجي،
واعرب�ت العديد م�ن ال�دول اللعربية عن
ترحيبه�ا فيم�ا التزمت م�ر واالمارات
والبحرين الصمت.
وأض�اف أمر الكوي�ت أن االتفاق يعكس
تطلع األطراف املعنية إىل تحقيق املصالح
العليا لشعوبها.
وق�ال الصباح“ :إنن�ا نس�تذكر بالتقدير
الجهود الخرة والبن�اءة لحرضة صاحب
السمو األمر الراحل الشيخ صباح األحمد
الجابر الصب�اح الذي قاد تلك الجهود منذ
الي�وم األول لنشوب الخ�الف والذي أرىس
قواع�د ذل�ك اإلتف�اق لتبق�ى جه�وده يف
أعم�اق وجداننا ويف صفح�ات تاريخنا”،
بحسب وكالة األنباء الكويتية (كونا).
وتوجه الشيخ الصباح بالتهنئة والتقدير
لق�ادة ال�دول الخليجية ع�ىل تحقيق تلك
الخط�وة التاريخية ،كما تقدم بالشكر إىل
كل من دعم لجهود الوس�اطة التي قامت
بها دولة الكويت.
كم�ا توج�ه بالشك�ر للرئي�س األمريكي
دونال�د ترام�ب عىل “دعمه ال�ذي يعكس
الت�زام الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة يف
الحفاظ عىل أمن واستقرار املنطقة”.
م�ن جانب�ه ق�ال نائ�ب وزي�ر الخارجية
الكويت�ي ،خال�د الج�ار الل�ه ،إن الخالف
الخليج�ي ُط�وي وت�م التوص�ل إىل اتفاق
نهائي برعاي�ة كويتية أمريكية ،موضحا
أن هن�اك خط�وات س�يتم اإلع�الن عنها
لالنط�الق نحو املس�تقبل وط�ي صفحة
األزمة الخليجية.
تريح�ات املس�ؤول الكويت�ي ج�اءت
بعد س�اعات م�ن إعالن وزي�ر الخارجية
الكويت�ي ،الشي�خ أحمد ن�ارص الصباح،
ع�ن مباحث�ات “مثم�رة” ج�رت خ�الل
الف�رتة املاضي�ة ،لح�ل األزم�ة الخليجية
املس�تمرة منذ  2017بني قطر من ناحية،
والس�عودية واإلم�ارات والبحرين ومر
من ناحية أخرى.
من جهته نقل موقع “الرشق” عن الجار
الل�ه ،قول�ه إن االتف�اق ال�ذي أعل�ن عنه

وزي�ر الخارجي�ة الكويتي الشي�خ أحمد
ن�ارص املحم�د الصب�اح“ ،يؤك�د أن دول
مجلس التع�اون مازالت تتمت�ع بحيوية
وديناميكي�ة ،وتعي�ش حرصا ً كب�را ً جدا ً
ع�ىل مس�تقبل املجل�س ،وع�ىل تحقي�ق
املكاسب واملحافظة عليها”.
ً
قائ�ال“ :نح�ن نعي�ش منذ ما
كم�ا أردف
يق�ارب  3س�نوات ،معاناة كب�رة نتيجة
هذا الخ�الف الخليجي ال�ذي َّ
عطل العديد
م�ن األم�ور والكث�ر م�ن اإلنج�ازات يف
َّ
وأخل بالكثر من
مسرة مجلس التعاون،
الثوابت التي كنا نعيشها”.
بخص�وص الخط�وات املس�تقبلية يف هذا
االتف�اق ،أك�د الجارالل�ه أن “الخط�وات
س�تكون محسوبة ،وس�يتم اإلعالن عنها
يف حينها”.
كم�ا أش�اد املس�ؤول الكويت�ي بجه�ود
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب من�ذ
البداي�ة والتي ق�ال إنها “كان�ت واضحة
بدعمه هذا االتفاق”.
وأضاف أيض�اً ،أن األيام األخرة ش�هدت
جه�ودا ً أمريكية بذلها مس�تشار الرئيس
األمريك�ي جاري�د كوش�نر ،ال�ذي “ق�ام
بزي�ارات للمملك�ة العربي�ة الس�عودية
وقطر ،إضافة إىل االتصاالت املتواصلة مع
الكوي�ت ،ما أس�هم يف بلورة ه�ذا االتفاق
ال�ذي ش�هد دع�م وتأيي�د مختل�ف دول
مجل�س التعاون” .كما أش�ار نائب وزير

الخارجي�ة الكويت�ي إىل أن ه�ذا االتف�اق
ستتبعه خطوات عملية إلعادة بناء الثقة
واللُّحمة يف البيت الخليجي.
ويف وقت سابق من الجمعة ،قالت الكويت
يف بيان ،إن مباحث�ات مثمرة جرت خالل
ً
كافة
الف�رتة املاضية ،أكد فيها األط�راف
حرصه�م ع�ىل التضام�ن واالس�تقرار
الخليجي ،والوصول التفاق نهائي يحقق
ما تصبو إليه من تضامن دائم بني دولهم
وتحقيق ما فيه الخر شعوبهم.
وزي�ر الخارجية الس�عودي ،األمر فيصل
بن فرح�ان ،قال يف تغري�دة عىل صفحته
بموق�ع تويرت“ :ننظ�ر ببال�غ التقدير إىل
جه�ود دولة الكوي�ت الشقيق�ة لتقريب
وجه�ات النظر حي�ال األزم�ة الخليجية،
ونشك�ر املس�اعي األمريكي�ة يف ه�ذا
الخصوص ،ونتطلع إىل أن تتكلل بالنجاح
ملا فيه مصلحة وخر املنطقة”.
كم�ا أض�اف وزي�ر الخارجية الس�عودي
ً
قائ�ال“ :حققن�ا تقدم�ا ً كب�را ً تجاه حل
األزم�ة الخليجي�ة ،يف األي�ام األخ�رة،
واقرتبن�ا م�ن التوصل التف�اق بني جميع
دول الخالف”.
م�ن جهتها رحبت س�لطنة عم�ان ببيان
الكوي�ت ح�ول النتائج اإليجابي�ة لجهود
املصالح�ة الخليجي�ة ،وقال�ت إن جه�ود
املصالح�ة تعك�س حرص األط�راف عىل
التضامن واالس�تقرار الخليجي والعربي،

للتوصل إىل اتفاق نهائي.
بينم�ا ر َّد وزي�ر الخارجي�ة القط�ري،
محمد ب�ن عبدالرحمن آل ثاني ،عىل بيان
الخارجي�ة الكويتي�ة ،واعت�رب يف تغريدة
ع�ىل تويرت ،أن بيان دولة الكويت “خطوة
مهمة نحو حل األزمة الخليجية”.
كم�ا توجَّ �ه وزي�ر الخارجي�ة القط�ري
بالشكر للكويت والواليات املتحدة ،وقال:
“نشك�ر للكوي�ت الشقيق�ة وس�اطتها
من�ذ بداي�ة األزم�ة ،كم�ا ُنق�در الجهود
األمريكية” ،كم�ا أكد أن “أولويتنا كانت-
وس�تظل -مصلحة وأمن ش�عوب الخليج
واملنطقة”.
ترحي�ب خليج�ي بمس�اعي ح�ل األزمة
الخليجية
كم�ا رحب األم�ني العام ملجل�س التعاون
الخليج�ي ناي�ف الحج�رف ،الجمع�ة،
ببي�ان الكويت املتعلق باألزم�ة الخليجية
وتط�ورات مس�اعي حله�ا .وتعقيبا ً عىل
البي�ان ،ق�ال الحجرف ،إن�ه “يعكس قوة
املجلس (التعاون) وتماسكه وكذلك قدرته
عىل تجاوز كل املعوقات والتحديات”.
كما ش�دد الحجرف يف البي�ان الذي نرشه
مجل�س التعاون ،عىل موقعه اإللكرتوني،
ع�ىل أن “أبناء الخليج يس�تبرشون بهذا
البي�ان ،ويتطلع�ون إىل تعزي�ز وتقوي�ة
البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما
يحمله من آم�ال وطموحات وفرص نحو
ّ
ومرتاص”.
كيان خليجي مرتابط
فيم�ا أش�ار الحج�رف إىل جه�ود أم�ر
الكوي�ت الراح�ل الشي�خ صب�اح األحمد
الجابر الصباح ،يف ح�ل األزمة الخليجية،
كم�ا تق�دم بالشك�ر للرئي�س األمريكي
دونالد ترامب.
كما شكر األمني العام للمجلس قادة دول
الخلي�ج ،مش�را ً إىل بداي�ة مرحلة جديدة
من مسرة جديدة للمجلس.
ووجَّ �ه رس�الة إىل أبناء الخليج ووس�ائل
اإلع�الم ،بالنظ�ر بإيجابية إىل املس�تقبل،
واالبتع�اد ع�ن ك�ل م�ا م�ن ش�أنه إثارة
الخالفات أو تأجيجها.
بينم�ا أك�د رضورة الرتكي�ز ع�ىل كل ما
م�ن ش�أنه تعزي�ز ودع�م التضام�ن يف
مس�رة املجلس وتقوية بنيان�ه ملواجهة
التحديات.

حترك غري مسبوق يف أوروبا ...إحباط خمطط النقالب
عسكري خطط إلبادة  26مليون نسمة يف إسبانيا

مدريد /متابعة الزوراء:
طلب�ت وزي�رة الدف�اع اإلس�بانية ،مارغريت�ا روبلز،
تحقي�ق جنائي م�ع مجموع ٍة من
م�ن املُ َّدعني فت�ح
ٍ
الضب�اط املتقاعدين تح َّدثوا عرب تطبيق واتس�اب عن
َّ
وه�ددوا ب�”إبادة
التحري�ض عىل انقالب يف إس�بانيا،
 26مليون�اً” و”تطه�ر الحُ مر” .صحيف�ة “التايمز”
الربيطاني�ة أوضح�ت ،أن املجموع�ة املُكوَّن�ة من 40
مشارك�اً ،وجميعه�م م�ن ضب�اط الق�وات الجوي�ة
املتقاعدين ،تبادلوا الرسائل الخاضعة للمراجعة اآلن.
َ
وك َت�بَ أحدهم“ :جاهز للقتال .اذهب إىل الحُ مر .ارفع
ٌ
عبارات مثل
وحارب” .وتخلَّلَ�ت املحادثات
معنوياتك
ِ
“ما مِ ن خيار سوى البدء يف إطالق النار عىل  26مليونا ً
ٍ
من أبناء العاه�رات” ،وهو العدد التقديري لإلس�بان
ذوي امليول اليسارية واالنفصاليني.
ً
كم�ا َّ
رس�الة إىل
وقع بع�ض املشارك�ني يف املحادثات
َّ
املل�ك فيلي�ب الس�ادس أكدوا ل�ه فيها والءه�م ،فيما

ً
َّ
حكوم�ة “ش�يوعية اجتماعية” تقود
حذروا م�ن أن
ٌ
ُّ
البالد نحو التفكك .أثارت تلك الرسالة ،ورسالة أخرى
مماثلة للملك من كبار ضباط الجيش ،مخاوف بشأن
اس�تمرار الدعم داخ�ل الجي�ش لديكتاتورية فرانكو.
َ
وهاجمَت الرس�ائل أيضا ً مجتمع املثليني والنسويات
واالنفصالي�ني الكتالوني�ني .ويق�ول أح�د أعض�اء
مجموع�ة املحادثة“ :نحن نتحمَّل أس�بوع املثليني أو
رفع رايتهم تحت أعني الح�رس املدني .كيف نتظاهر
ب�أن ه�ذا املوض�وع الحق�ر يح�رتم علم األم�ة التي
ُتط ِعمهم؟” .بينما قال خوس�يه إغناس�يو دومينغيز،
امل�الزم املتقاعد املش�ارك يف املحادثات عرب واتس�اب،
لربنام�ج  Las Cosas Clarasالتلفزيون�ي ،إن بع�ض
األعضاء أرادوا َّ
حث امللك عىل إطاحة الحكومة.
كم�ا أوض�ح أن هن�اك “حرك�ة” أرادت “تعبئ�ة ك�ل
الضب�اط املتقاعدين” للق�اء امللك .ووافق�وا يف نهاية
املط�اف ،عىل كتابة خطاب .وق�ال“ :ما أرادوه هو أن

َّ
يتدخل امللك يف السياسة ويُس ِقط الحكومة”.
َّ
م�ن جهتها ،قالت وزيرة دفاع إس�بانيا ،إنها س�لمَت
الوقائ�ع إىل النيابة العام�ة؛ للتحقيق فيم�ا إذا كانت
ٌ
جريمة قد ُ
ارت ِك َبت .وش� َّد َدت عىل أن أعضاء املجموعة
ِّ
ُ
َّ
أقلية وال يمثلون القوات املسلحة.
فيم�ا أع�اد أح�د أعض�اء املجموع�ة توجيه رس�الة
صوتي�ة من زعيم حزب “فوك�س” اليميني املتطرِّف،
ق�ال فيه�ا“ :مرحباً ،أنا س�انتياغو أباس�كال .قيل يل
ٌ
مجموعة تس�تحق التحية .عناق�ي للجميع.
إن ه�ذه
عاش�ت إسبانيا” .بينما قال إيفان إسبينوزا دي لوس
مونت�روس ،املُتح ِّدث الربملاني باس�م ح�زب فوكس،
إن الرس�الة ل�م تكن مُ وجَّ ً
ه�ة بالتحدي�د إىل مجموعة
َ
وتجاه َل بابلو إغليسياس ،زعيم
الضباط املتقاعدين.
ً
قائ�ال“ :ما يقوله هؤالء
حزب بوديموس ،الفضيحة،
الس�ادة ،مع تق ُّدمهم يف العم�ر وتقاعدهم فعلياً ،بعد
ِّ
يشكل َّ
أي خطر”.
كؤوس من الرشاب ،ال
بضع
ٍ

القاهرة تبحث عن دعم باريس ملواجهة محالت حقوقية

تعاون مصري فرنسي يف مواجهة اجلمعيات املتطرفة
القاهرة/متابعة الزوراء:
تحم�ل الزيارة ،التي يقوم بها اليوم
األح�د الرئي�س امل�ري عبدالفتاح
الس�يي إىل باري�س ،رس�الة تفيد
بوج�ود تواف�ق م�ري فرن�ي يف
ملف�ات كثرة ،وعىل رأس�ها الحرب
عىل اإلرهاب.
وتأت�ي الزي�ارة يف وقت تعم�ل فيه
فرنس�ا عىل تفكيك نف�وذ جمعيات
إس�المية متشددة تحصل عىل دعم
خارج�ي ق�وي وتخ�رتق الجالي�ة
لتنفي�ذ أجنداته�ا ،وه�و م�ا يظهر
ص�واب املقاربة املرية يف مواجهة
اإلس�الم الس�يايس ونصائحه�ا
الس�ابقة الت�ي أس�دتها لألوروبيني
والت�ي ت�ويص بوقف التس�اهل إزاء
شبكات إخوانية عابرة للدول.
وأعل�ن ق�ر اإلليزيه أن الس�يي
س�يلتقي نظره الفرن�ي إيمانويل
ماكرون،غ ٍد االثنني ،لتعزيز العالقات
ب�ني البلدي�ن ،ومناقش�ة أزم�ات يف
الرشق األوسط وتركيا وليبيا ورشق
البحر املتوسط.
ويمكن أن ي�ؤدي التنس�يق الثنائي
إىل حص�ول فرنس�ا ع�ىل معلومات
دقيقة بش�أن الرواب�ط التي تجمع
هذه الجمعيات بتنظيمات متطرفة
تحظ�ى برعاي�ة تركي�ة وقطري�ة
وإخوانية.
وق�ال الباحث يف ش�ؤون الجماعات
اإلسالمية أحمد سلطان إن التعاون
ب�ني البلدي�ن يف مل�ف مكافح�ة

اإلره�اب ،يأت�ي بغرض االس�تفادة
من طرق معالجته يف مر ،بالنظر
إىل معان�اة كليهم�ا م�ن تغلغ�ل
وتم�دد نفوذ جماع�ة اإلخوان تحت
س�تار األنشطة الدعوي�ة والخرية
واالجتماعية.
وأوضح س�لطان ،أن تبادل الخربات
واملعلومات يتيح نقل الرؤى الكفيلة
بتوف�ر معرف�ة أعم�ق بمناه�ج
عمل اإلخوان ،وكيفي�ة التعامل مع
روافدها ،والطرق الناجعة للتصدي

ألفكاره�ا ،ووس�ائل تتب�ع خي�وط
التنظي�م الحركي�ة والتحالف�ات
املعقدة داخله.
وتملك أجه�زة األمن املرية ذخرة
كبرة م�ن املعلوم�ات املوثقة حول
تنق�الت قي�ادات وكوادر إس�المية
عابرة للحدود ،يمك�ن أن تقدم أدلة
جديدة لفرنسا تس�اعدها عىل عدم
الرتاج�ع ع�ن خطواته�ا يف تقليص
نف�وذ التنظيم�ات اإلس�المية ع�ىل
أراضيها.

وتزايدت أوجه التعاون بني القاهرة
وباريس ،بما يتجاوز األطر التقليدية
القائم�ة ع�ىل تعظي�م املصال�ح
االقتصادية والصفقات العس�كرية
التي ش�هدت تقدما خالل السنوات
املاضي�ة ،ويجد كل ط�رف يف الثاني
فاعال مهما ورشيكا سياسيا وأمنيا
يف عدد من القضايا.
وب�دت مواق�ف الس�يي وماكرون
متقاربة بش�أن رف�ض االنتهاكات
الرتكية يف رشق املتوسط ،والتدخالت

الس�افرة يف األزم�ة الليبي�ة ،وآليات
التعام�ل م�ع الق�وى املتطرف�ة يف
املنطق�ة .ولقي كل ط�رف يف اآلخر
حليف�ا يمكن أن يعوض�ه إخفاقاته
مع حلفاء كان يع�ول عليهم كثرا،
أو يمثل إضافة له يف ظل تشابك عدد
من امللفات اإلقليمية.
ويق�ول مراقب�ون إن البلدين نجحا
يف تمت�ني العالقات ع�ىل وقع األزمة
الليبي�ة ،وج�رى ردم الكث�ر م�ن
الفج�وات السياس�ية بينهم�ا م�ع
شعور القاهرة باإلحباط من ارتباك
واشنطن يف التعاطي مع األزمة وما
وفرته م�ن ضوء أخ�رض للتدخالت
الرتكية.
ومع فورة الغاز يف رشق املتوس�ط،
اتجه�ت م�ر إىل تطوي�ر روابطها
األوروبي�ة ،وش�هدت العالق�ة م�ع
فرنسا خصوصية كبرة التقت عىل
أكثر م�ن أرض سياس�ية مشرتكة،
يمكن أن توفر للقاهرة ش�بكة أمان
متعددة الوجوه واألغراض.
وتج�د مر يف فرنس�ا حليف�ا ربما
يس�اعدها ع�ىل الرتوي�ج لرؤيته�ا
الشامل�ة يف مجال مكافحة اإلرهاب
وب�رته من ج�ذوره ،وتفه�م حدوث
تجاوزات تعتربها منظمات حقوقية
انتهاك�ا لحق�وق اإلنس�ان ،وت�رى
فيها مر جزءا م�ن تكلفة حربها
لتقويض مخططات املتشددين.
ومرجح أن يصبح هذا امللف مزعجا
للقاه�رة م�ع اإلدارة األمركي�ة
الجدي�دة برئاس�ة جو باي�دن الذي

يض�ع قضاي�ا حق�وق اإلنس�ان
والحري�ات والديمقراطي�ة ضم�ن
أولويات�ه الخارجية املتقدمة ،ويرى
أن السجل املري فيها معيب ،ولم
تك�ن إدارة الرئي�س دونال�د ترامب
حاسمة إزاءه.
وطالبت  18منظمة حقوقية دولية،
ماك�رون بالضغ�ط ع�ىل الرئي�س
املري ألج�ل اإلفراج ع�ن نشطاء
ومدافع�ني ع�ن حق�وق اإلنس�ان
“اعتقلوا ألسباب تعسفية يف مر”،
يف إش�ارة تهدف إىل إح�راج الرئيس
الفرني أمام شعبه.
وأعربت بعض املؤسسات الفرنسية
عن عدم رضاها عن حقوق اإلنسان
يف م�ر ،لك�ن غالبي�ة االنتقادات
لم تح�ظ بتأييد رس�مي كبر ،وهو
م�ا تحاول منظم�ات دولية تعديله،
العتقاده�ا أن ماكرون ليس يف وارد
التفك�ر يف االعتناء بهذا امللف خالل
الفرتة املقبلة ،يف ظل انشغاله بملف
تجفي�ف مناب�ع املتشددي�ن ،وبعد
توس�يع نطاق التواف�ق مع الرئيس
السيي.
واس�تأنفت منظم�ات حقوقي�ة
دولي�ة حم�الت التحري�ض ض�د
النظ�ام امل�ري ،مس�تغلة أج�واء
التفاؤل التي أش�اعها فوز املرش�ح
الديمقراطي جو بايدن لتغير آليات
التعاط�ي األمرك�ي مع ه�ذا امللف
يف م�ر ،ومحاولة االس�تفادة من
نش�اط متصاعد ملنظمات فرنس�ية
لح�ض ماكرون عىل عدم االنس�ياق

وراء مصالح�ه يف مل�ف مكافح�ة
اإلرهاب.
وأطلقت السلطات املرية ،الخميس
امل�ايض ،رساح ثالث�ة قياديّ�ني م�ن
منظمة “املب�ادرة املري�ة للحقوق
الشخصية” ،بعد  15يوما من حبسهم
عىل ذمة التحقيق.
ويق�ول متابع�ون إن القاه�رة
أرادت ج�س النب�ض ال�دويل حي�ال
ه�ذا الترف قبل ق�دوم جو بايدن
واإليحاء ب�أن منهجها ل�ن يتغر يف
مجال حقوق اإلنسان ،وأنه يخضع
لحسابات داخلية.
غ�ر أن الس�لطات املري�ة ،بع�د
توقيف القياديني الثالثة يف “املبادرة”
(غر حكومية) ،تعرّضت النتقادات
ح�ادة وعديدة من قبل األمم املتحدة
ودول ومنظم�ات دولي�ة وإقليمي�ة
حقوقية ،ما اضطرها إىل عدم إطالة
أمد احتجازهم ،واإلعالن عن رسعة
خ�روج الالئح�ة التنفيذي�ة لقانون
الجمعي�ات األهلي�ة إىل الن�ور ،بع�د
فرتة طويلة من التأجيل.
واعتربت مصادر سياس�ية مرية
أن ماك�رون أدخ�ل تعدي�الت ع�ىل
التوجه�ات الخارجي�ة للسياس�ة
الفرنس�ية ،وأخرجه�ا م�ن إط�ار
التحفظ يف التعامل بصورة مستقلة
م�ع القضاي�ا اإلقليمي�ة ،وأضف�ى
عليه�ا ق�درا م�ن الحيوي�ة ،حي�ث
يج�د الفرص�ة مواتي�ة ألن تق�وم
باريس بأدوار مهمة عىل الساحتني
اإلقليمية والدولية.
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احلشد يرفع  40عبوة ناسفة جنوب غرب
كركوك
بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي ،امس السبت ،عن
رفع  40عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم
“ داعش” االجرامي جنوب غرب املوصل.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن “مكافحة
املتفجرات للواء  16يف الحشد الشعبي

رفعت ،امس 40 ،عبوة ناسفة من
مخلفات داعش يف قرية يرغون جنوب
غرب املوصل».
وأضاف البيان انه “تم التخلص من
العبوات الناسفة بشكل آمن حرصا من
الحشد الشعبي عىل سالمة املدنيني ضمن
قاطع املسؤولية”.

القبض على ثالثة “دواعش” يف حمافظتني
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات ،امس السبت ،عن القاء القبض عىل ثالثة ارهابيني ضمن
تنظيم “ داعش” االجرامي يف محافظتي كركوك وصالح الدين.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن “مفارز وكالة االستخبارات
املتمثلة باستخبارات رشطة الطاقة  /شعبة استخبارات نفط الشمال يف وزارة الداخلية
من القاء القبض ثالثة أرهابيني مطلوبني وفق املادة ( /4ارهاب ) النتمائهم لعصابات
داعش االرهابية ،احدهم محكوم باالعدام غيابيا واالخر شقيق احد قادة داعش
بمايسمى قاطع كركوك».
وأضاف البيان أنه “تمت عملية القبض عىل اثنني منهم يف محافظة صالح الدين والثالث
يف محافظة كركوك بعد التنسيق مع االجهزة االمنية يف قاطع املسؤولية وفق مذكرات
قبض ،حيث تم تسليمهم لجهات الطلب بموجب وصل تسلم اصويل”.

األمن النيابية :جرائم االبتزاز االلكرتوني
يف ارتفاع مستمر
بغداد /الزوراء:
اكد عضو لجنة االمن والدفاع النيابية،
النائب عبد الخالق العزاوي ،امس
السبت ،بأن جرائم االبتزاز االلكرتوني
يف ارتفاع مستمر يف البالد.
وقال العزاوي يف ترصيح صحفي:
ان” جرائم االبتزاز االلكرتوني تعد من
الجرائم املستجدة التي برزت مع والدة
ثورة االتصاالت وتعدد منصات التواصل
االجتماعي التي حولت العالم الكبري اىل
اطار صغري يمكن من خالل ضغط زر
التواصل مع اناس يبعدون عنا االف
الكليومرتات».
واضاف العزاوي ان” البعض لالسف

استغل هذه املنصات يف االبتزاز
االلكرتوني بشكل بشع للغاية» .الفتا
اىل «ان العراق يعاني منذ سنوات من
ارتفاع عال يف الجرائم االلكرتونية
خاصة وان  %70من ضحاياها من
النساء».
واشار العزاوي اىل ان” الوضع يحتم
االرساع بإصدار قانون الجرائم
االلكرتونية للحد من حاالت االبتزاز
والجرائم التي يراد منها االساءة لالرس
وخلق مشاكل التحىص داخل املجتمع».
مبينا «ان هذا النوع من الجرائم اذا لم
تكن هناك اجراءات رداعة سيؤدي اىل
مشاكل اكرب يف املستقبل القريب”.
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إعادة شاحنيت حديد وإحباط تهريب  12عجلة يف أم قصر والقائم
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس السبت،
إعادة اصدار شاحنتني محملة بمادة الحديد
يف جمرك القائم الحدودي.
وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن كوادرها «يف جمرك القائم
بالتعاون مع الجهات الساندة قامت بإعادة
اصدار شاحنتني تحتوي عىل مادة ( الحديد )
كونها غري مطابقة للمواصفات حسب كتاب
التقيس و السيطرة النوعية» .وأضافت أن
«اإلجراءات تمت وفقا ً للضوابط والتعليمات
النافذة».
بينما اعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس
السبت ،احباط محاولة تهريب  12عجلة دون
املوديل يف منفذ ميناء أم قرص األوسط.

بغداد /الزوراء:
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية،
عباس يابر العطايف ،امس السبت ،عن قرب
إحالة ملفات فساد جديدة للقضاء ،مشريا
إىل أن لجنته لن تتهاون يف مالحقة شتى
انواع الفساد واملتورطني ايا كان منصبهم

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
قسم العقود

وذكر بيان للهيأة ان «معلومات وردت إىل
منفذ ميناء ام قرص األوسط يف محافظة
البرصة من جهاز املخابرات الوطني العراقي
تفيد بوجود حاويات عدد  3حجم  40قدما
مخالفة للضوابط داخل الحرم الجمركي
تحتوي بداخلها عجالت دون املوديل والتي
ال يسمح باستريادها التزاما بالضوابط
والتعليمات النافذة ومعدة للتهريب».
وأضاف انه «تم عىل إثرها تشكيل لجنة من
الجهات ذات العالقة والتي تم الكشف عىل
الحاويات من قبلهم وتأكد صحة املعلومات
الواردة ،وضبط عجالت دون املوديل عدد ()12
وختم الحاويات بالختم الجمركي ،واحالتها
وفق محرض اصويل اىل مركز رشطة الجمارك
التخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقها».

إتالف ثالثة أطنان من املواد منتهية الصالحية يف الرمادي
بغداد /الزوراء:
اعلن مدير الرقابة الصحية يف
دائرة صحة محافظة االنبار ،احمد
صباح الدليمي ،امس السبت ،عن
اتالف اكثر من  3اطنان من املواد
املنتهية الصالحية بحملة تفتيش
استهدفت االسواق املحلية غربي

مدينة الرمادي .
وقال الدليمي يف ترصيح صحفي:
إن “لجان التدقيق والتفتيش
يف مديرية دائرة صحة االنبار
وبالتنسيق مع القوات االمنية
نفذت حملة تفتيش مفاجئة
استهدفت عددا من مخازن التجار

يف منطقة السبعة كيلو غربي
مدينة الرمادي ،واسفرت الحملة
عن اتالف اكثر من  3اطنان من
املواد املنتهية الصالحية».
واضاف ان” غرامات مالية
صدرت بحق املخالفني الذين تم
ضبط املواد املنتهية الصالحية

داخل مخازن املحال واالسواق
املستهدفة وتوعدت هذه اللجان
احالت املخالفني اىل القضاء يف حال
تكرار بيع وترويج املواد املنتهية
الصالحية”.
وأوضح الدليمي ،ان “لجان
التدقيق والتفتيش يف صحة االنبار

وبالتنسيق مع القوات االمنية
كثفت من عمليات املراقبة والرصد
عىل االسواق واملحال التجارية
فرض حظر التجوال الصحي
للحيلولة دون السماح لكل من
يحال بيع وترويج املواد املنتهية
الصالحية “.

عمليات البصرة تبدأ املرحلة الثالثة من الوعد الصادق
بغداد /الزوراء:
اعلن قائد عمليات البرصة ،اللواء الركن أكرم
صدام مدنف ،امس السبت ،عن إنطالق الصفحة
األوىل للمرحلة الثالثة لعمليات الوعد الصادق يف
محافظة البرصة.
وقال مدنف يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “ القوات األمنية والعسكرية رشعت يف

جلنة اخلدمات :ملفات فساد جديدة كلفت الدولة املليارات
على طاولة القضاء
ومكانتهم .
وقال العطايف يف ترصيح صحفي :إن “لجنة
الخدمات يف مجلس النواب تعتزم خالل األيام
القادمة احالة ملفات فساد جديدة كلفت
الدولة مليارات الدنانري».
وأضاف أن “الفساد اليزال مسترشيا يف جميع
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مفاصل الدولة بما يف ذلك الدوائر الخدمية مما
يكلف الدولة خسارة املليارات من الدنانري».
وأشار إىل أن “أبرز قضايا الفساد ملف بيع
ارايض الدولة بعقود زراعية مزورة وملف
مشاريع خدمية ستطرح عىل طاولة القضاء
قريبا”.

العدد7316:
التاريخ2020/12/3:

م /تنويه
إلحاقا ً بكتابنا ذي العدد  6956يف  2020/11/26واملتضمن احالة املناقصة
( )2019/9/155ملرشوع (تجهيز االليات واملعدات التخصصية املطلوبة ملديرية طرق
وجسور واسط) ورد يف الفقرة ( )1ان الكلفة التخمينية للمرشوع ()7,500,000,000
والصحيح هو ( )6,675,000,000ستة مليار وستمائة وخمسة وسبعون مليون
دينار ..لذا اقتىض التنويه مع التقدير...
الدكتور محمد جميل املياحي
محافظ واسط

مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البرصة،
وذلك حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد
العام للقوات املسلحة يف حرص السالح بيد
الدولة والحد من النزاعات العشائرية ومطاردة
املطلوبني للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض».
وأشار اىل أن “جميع القطعات العاملة ضمن
قاطع املسؤولية شاركت يف الواجب ومن

محكمة
بداءة سوق الشيوخ

الساعات األوىل النطالقها”.
ويف السياق نفسه ،أعلنت قيادة حرس الحدود
املنطقة الرابعة ،امس السبت ،القبض عىل 12
متهما ً خالل املرحلة الثالثة من عمليات «الوعد
الصادق» يف محافظة البرصة.
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن «مفارز قيادة حرس حدود

العدد / :ب2020/
التاريخ2020/11/ :

املنطقة الرابعة يف عمليات الصفحة االوىل من
املرحلة الثالثة من عمليات ( الوعد الصادق)
للمحور الجنوبي يف محافظة البرصة».
وبحسب البيان فقد «أسفرت النتائج األولية
عن القبض عىل ( )12مطلوبا حسب مذكرات
إلقاء القبض ضمن عدد من االحياء يف قضاء
ابي الخصيب وقضاء الزبري».

م/اعالن
اىل/املدعى عليه /عيل عبد حسني جابر الساكن يف قضاء سوق
الشيوخ
الفضلية /حي الخرض سابقا ومجهول محل االقامة حاليا ً
اقام املدعي (دريس جابر حسني) الدعوى البدائية املرقمة /930
ب 2020/ضدك والذي يطلب فيها تسديد املبلغ الذي بذمتك
والبالغ ثالثة وسبعون مليون دينار وملجهولية محل اقامتك لذا
تقرر تبليغك بالنرش بواسطة صحيفتني محليتني بالحضور امام
هذه املحكمة بتاريخ  2020/12/9ويف حالة عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق
االصول.
القايض
فهد حسن عبدالله

جمهورية العراق
العدد/187:ب2020/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية التاريخ2020/11/25:
محكمة بداءة الرفاعي
املدعي /شجاع خميس غانم
املدعى عليه /سيف رياض يارس
اىل /املدعى عليه سيف رياض يارس
م/اعالن
اقام املدعي شجاع خميس غانم الدعوى املرقمة /187ب 2020/والتي يطلب
فيها إلزامك بتأدية مبلغ قدره (خمسة ماليني دينار عراقي) بموجب وصل االمانة
املؤرخ يف  2020/7/21ونظرا ملجهولية محل اقامتك حسب كتاب مركز رشطة
اريدو بالعدد  10012يف  2020/11/11واالشعار املصدق من مختار منطقة حي
اريدو  5/يف النارصية قررت املحكمة تبليغك عن طريق االعالن يف صحيفتني
رسميتني محليتني لغرض الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف
 2020/12/14ويف حالة عدم حضورك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القايض
سمري نارص محيسن
قايض اول محكمة بداءة الرفاعي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ 2020/11/16:
محكمة بداءة النارصية
اعالن
ستبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار
تسلسل  29032/110جزيرة وخالل خمسة عرش يوما اعتبارا من اليوم
التايل للنرش واذا صادف يوم الخامس عرش عطلة رسمية ففي اليوم
الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة البداءة
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني
معهم التأمينات القانونية بنسبة  %10بصك مصدق مع رسم تسجيل
العقار بنسبة  %3وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء
علما ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
عادل خلف جاسم
االوصاف
 .1العقار عبارة عن دار مؤلفة من استقبال وهول وغرفتني ومطبخ
ومجموعة صحية خارجية وساحة امامية مكشوفة مبني من البلوك
ومسقف بالشيلمان ومفروش بالكايش املوزائيك درجة العمران
قديمة.
 .2مساحة العقار  125م.2
 .3القيمة املقدرة للعقار خمسة وستون مليون دينار فقط.
 .4الدار مشغولة من قبل املدعى عليه االول ويرغب بالبقاء مستأجر
بعد البيع.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
العدد/4963:ش2020/
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2020/12/3:
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل /املدعى عليه فؤاد كاظم سفاح
م/تبليغ
قامت املدعية (هاجر عايد كمر) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله والتي
تطلب فيها الحكم بنفقة ماضية ومستمرة لها وبالنظر ملجهولية محل
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق
 2020/12/15الساعة التاسعة صباحا ً وعند عدم حضورك او ارسال
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً ووفقا للقانون.
القايض
حسني شبيب عايد

العدد /75ب2016/

اعالن
اىل الرشيك (ماجد محمد كاظم) اقتىض
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك
(مصطفى فالح عبد الحسن) بالبناء عىل
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة ()3/9882
مقاطعة  4حي صدام يف النجف حدود بلدية
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبال.

اعالن
اىل الرشيك (انوار ياسني عيل) اقتىض حضورك اىل
صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (جعفر
صباح حمادي) بالبناء عىل حصته املشاعة يف
القطعة املرقمة ( )3/23721مقاطعة  4حي
ميسان يف النجف حدود بلدية النجف ولغرض
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

اعالن
اىل الرشيك (عيل وهب نجم عبدالله) اقتىض
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك
(مهند عدنان عباس) بالبناء عىل حصته
املشاعة يف القطعة املرقمة ()19/1224
مقاطعة  18علوة الفحل يف النجف حدود
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبال.

فقدان
فقد مني الوصل املرقم
 428732يف 2020/7/15
والصادر من بلدية النجف
باسم (عبدالله كدر اليذ)،
فعىل من يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار.

اعالن
اىل الرشيك (عبد السجاد بعيوي ومحسن عبد
االمري) اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان
الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة
عىل قيام رشيكك (بهاء حسني حسن)
بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة
( )72/100مقاطعة  44الحرية يف النجف حدود
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض
مستقبال.

اىل الرشيك (مرتىض كريم
رحيم) اقتىض حضورك
اىل مديرية بلدية النجف
االرشف لغرض اصدار اجازة
البناء للرشيك (هند حاتم
نصيف) للقطعة املرقمة
( )3/5459يف النجف حي
العروبة مقاطعة .4

بناءا ً عىل الطلب املقدم من قبل السيد
(مرتىض رضا عباس) الذي يطلب
تبديل لقبه وجعله (الكشوان) بدال من
(الطويل) من قيده فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء الحقوقي
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العامة وكالة

بناءا ً عىل الطلب املقدم من قبل السيد
(مصطفى رضا عباس) الذي يطلب
تبديل لقبه وجعله (الكشوان) بدال من
(الطويل) من قيده فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء الحقوقي
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العامة وكالة

اعالن
اىل املتهم الغائب  /ش.م احمد جرب حسني دليبي
محل العمل /مديرية رشطة محافظة النجف االرشف
واملنشآت
العنوان/النجف /حي االنصار
بما انك متهم وفق احكام املادة ( /32اوال وثانيا)م ن
قانون عقوبات قوى االمن الداخيل رقم  14لسنة 2008
املعدل وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة
هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن
الداخيل املنطقة الرابعة خالل مدة اقصاها ثالثون يوم
اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك
وتجيب عىل التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا ألحكام املواد (65
و 68و )69من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى
االمن الداخيل.
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة

اعالن
اىل الرشيك (فالح حسن يوسف عبود)
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل
قيام رشيكك (ليث نوري هاشم) بالبناء
عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة
( )3/34947مقاطعة  4حي العدالة يف
النجف حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة
عرش يوما داخل العراق وشهر واحد خارج
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.
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نفط ميسان تعلن عن مسح وتطهري
( )17مليون مرت مربع من األلغام
واملخلفات احلربية غري املنفلقة

العمارة  /نينا :
اعلنت رشكة نفط ميس�ان عن مسح
وتطه�ري ( )17ملي�ون م�رت مربع من
أص�ل املس�احة الكلي�ة البالغ�ة ()31
ملي�ون مرت مرب�ع والت�ي تنترش فيها
األلغام واملخلفات الحربية غري املنفلقة
والتي تقع ضمن حقولها النفطية.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة “جاس�م
حمود” يف بيان ان الرشكة وبالتنس�يق

م�ع املركز اإلقليمي الجنوبي لش�ؤون
األلغ�ام تس�عى لوض�ع الحل�ول
وتذلي�ل املعوق�ات واملش�اكل وتوف�ري
الدع�م اللوجس�تي للفرق الهندس�ية
والعسكرية املختصة يف شؤون األلغام
يف حقولنا النفطية.
واض�اف أن املالكات الهندس�ية تمكنت
من تطهري هذه املساحة يف ( )17منطقة
تحتوي عىل املخلفات الحربية.

الرافدين يعلن أمساء متلكئي قروض
السيارات
بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ،ام�س
الس�بت ،ع�ن اس�ماء جدي�دة ضد
متلكئ�ي قروض الس�يارات ويتخذ
االجراءات القانونية ،وذلك للحفاظ
عىل املال العام .
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف
يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة
منه :ان “املرصف اتخ�ذ االجراءات
القانونية واالدارية بحق املقرتضن
املتلكئ�ن الذين تخلفوا عن تس�ديد
م�ا بذمته�م من اقس�اط ش�هرية

لقروض الس�يارات فضال عن حجز
رواتب الكفالء”.
وأكد امل�رصف “وجود لجان ملتابعة
تنفي�ذ ال�رشوط القانونية التي من
ش�أنها اس�تحصال ديون املرصف
واجراء جوالت ميدانية عىل الفروع
ملتابعة ذلك” ،مشريا اىل انه “تم نرش
وجب�ة جديدة من اس�ماء املتلكئن
لقروض السيارات عىل الرابط التايل
https://www.facebook.com/
 ،/rafedainbankوس�يتم الح�اق
االسماء االخرى يف وجبات الحقة”.

الصناعة واملعادن تكشف عن
تفاصيل قرض البنك املركزي

بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الصناعة واملعادن ،امس الس�بت ،من�ح قروض ضمن مبادرة
البنك املركزي بفائدة  ، 2٪فيما أشارت إىل أن الصناعة العراقية أثبت قدرته
خالل جائحة كورونا.
وقال مدير عام التنمية الصناعية ،رائد عبد اإلله الجبوري ،بحسب الوكالة
الرس�مية :إن “منح القروض س�يتم ضم�ن مبادرة البنك املركزي بنس�بة
فائدة  2٪وتقدم عن طريق املرصفن الصناعي والرافدين”.
وأض�اف أن “اإلعف�اءات هي ضم�ن قان�ون  20لعام  1998الص�ادرة من
وزير املالية حس�ب املادة  10من قانون العجز املايل” ،مش�ريا ً إىل أن “سوء
فه�م القرار أدى إىل إيقاف جميع اإلعف�اءات ،ومن ضمنهم كل الصناعين
املشمولن بقانون التنمية الصناعية رقم .”20
وأوضح أن “التنمية الصناعية تقوم بعملية تس�هيل إجراءات منح اإلجازة
ألصحاب املعامل الصغرية واملتوسطة”.
ولف�ت إىل أن “الصناع�ة العراقي�ة أثبت�ت قدرتها ،وعملت عىل س�د حاجة
البلد خ�الل جائحة كورونا” ،مؤكدا ً أن “الصناعة العراقية قادرة عىل س�د
الحاجة ،يف حال وجود دعم للقطاع الخاص”.

بدعم آمال يف حتفيز أمريكي… النفط
حيلق قرب مستوى  50دوالرا للربميل
بغداد /متابعة الزوراء:
قفزت أس�عار النف�ط ،نحو اثنن يف
املئة ،وتتجه صوب تحقيق مكاسب
لألسبوع الخامس ،إذ اتفق منتجون
كب�ار ع�ىل تس�وية ملواصل�ة بعض
تخفيض�ات اإلنت�اج ملواجهة الطلب
املترضر من جائحة فريوس كورونا،
ع�ىل الرغم من أن الق�رار يأتي دون
التوقعات.
وصعدت العق�ود اآلجلة لخام برنت
بأكث�ر من واحد يف املئ�ة  ،لتظل عند
ما يقل قليال فحس�ب عن مس�توى
الخمس�ن دوالرا للربمي�ل إذ طغ�ت
توقع�ات بحزمة تحفي�ز اقتصادي
أمريكي�ة واحتم�االت بش�أن لقاح
لف�ريوس كورون�ا ع�ىل زي�ادة يف
اإلمدادات وتنام يف عدد حاالت الوفاة
بكوفيد.-19
واكتس�بت خط�ة للحزب�ن بش�أن
مساعدات مرتبطة بفريوس كورونا
بقيم�ة  908ملي�ار دوالر زخم�ا يف
الكونج�رس األمريك�ي ،بحس�ب

رويرتز.
وج�رت تس�وية برن�ت ع�ىل زيادة
 54س�نتا ،بما يع�ادل  1.11يف املائة
إىل  49.25دوالر للربمي�ل .وخ�الل
الجلس�ة ،بلغ العقد أعىل مستوياته
منذ أوائل م�ارس /آذار عند 49.92
دوالر للربمي�ل .وارتف�ع خ�ام غرب
تكساس الوسيط األمريكي  62سنتا
إىل  46.26دوالر للربميل بعد مالمسة
مرتفع عند  46.68دوالر للربميل.
ورب�ح الخامان-ع�ىل أس�اس
أسبوعي -كالهما لألسبوع الخامس
ع�ىل الت�وايل ،إذ ارتفع برن�ت  1.7يف
املئ�ة وزاد الخ�ام األمريك�ي  1.9يف
املئة.
يشار إىل أن أوبك ،+التي تضم منظمة
البل�دان املصدرة للبرتول وحلفاءها،
اتفقت الخميس عىل تس�وية لزيادة
اإلنت�اج قلي�ال م�ن يناي�ر /كان�ون
الثاني ،لكن مع مواصلة أغلب قيود
اإلنت�اج الحالي�ة تماش�يا م�ع تأثر
الطلب بفريوس كورونا.
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كشفت عن ان اخلطوط اجلوية العراقية حتولت إىل شركة خاسرة

النقل :العراق سيكون احملطة الرئيسية يف “طريق احلرير” بني آسيا وأوروبا
بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة النق�ل أن العراق س�يكون
«املحطة الرئيس�ية» يف مرشوع الطريق
الدويل الربي والبح�ري «طريق الحرير»
الرابط ب�ن قارتي آس�يا وأوروبا .فيما
كش�فت عن تح�ول الخط�وط الجوية
العراقية اىل رشكة خارسة خالل األشهر
األربعة املاضية.
واكد وزير النقل ،نارص حس�ن الشبيل،
ام�س الس�بت ،أن الع�راق س�يكون
«املحطة الرئيس�ية» يف مرشوع الطريق
الدويل الربي والبح�ري «طريق الحرير»
الرابط بن قارتي آسيا وأوروبا ،مبينا أن
ذلك مرتبط بإكمال إنش�اء ميناء الفاو
الكبري وتوقيع العقد خالل األيام املقبلة
عقب االتفاق مع الرشكة املنفذة.
وقال الشبيل يف ترصيح صحفي :إنه «يف
حال إكمال ميناء الفاو ،سيكون العراق
مرك�ز (طريق الحرير) الذي تعمل عليه
الصن لربط أوروبا بآسيا”.
وأض�اف أن�ه “س�ييل إكم�ال املرشوع،
تنفيذ القناة الجاف�ة لربط ميناء الفاو
برتكي�ا ،وليكم�ل بذل�ك خ�ط ربط من
الصن اىل باكستان وميناء الفاو بحرياً،
واىل أوروبا س�ككياً” ،مبين�ا ً أن «تنفيذ

(طري�ق الحرير) ع�رب العراق س�يوفر
آالف الوظائ�ف ومردودا اقتصاديا كبريا
للبلد ،يوازي إيرادات النفط املالية ،وهو
مرتبط بإنجاز ميناء الفاو الكبري».
وأش�ار الش�بيل اىل أن وزارته “س�تنجز

املرحل�ة األوىل م�ن مين�اء الف�او بداية
العام املقب�ل” ،موضحا ً أن «مبلغ العقد
املخص�ص ه�و ملي�اران و 650ال�ف
دوالر ،والوزارة مستمرة بالتفاوض مع
الرشكة الكورية للتوافق عىل هذا السعر

والتقلي�ل من قيمة العق�د» ،الفتا ً اىل أن
«مين�اء الفاو يضم خمس�ة مش�اريع
كب�رية ،وبم�دة إنج�از ث�الث س�نوات
ونصف السنة».
يذك�ر أن الصن أعلن�ت ،يف عام ، 2013

ع�ن مبادرتها بإنش�اء (طري�ق الحرير
الجدي�د) ،وه�و عب�ارة عن ش�بكة من
املوانئ وس�كك الحديد التي س�رتبط ما
يقارب  65بلدا ً حول العالم.
م�ن جانب اخ�ر ،كش�ف وزي�ر النقل،
نارص حس�ن الش�بيل ،امس الس�بت،
ع�ن تحول الخط�وط الجوي�ة العراقية
اىل رشكة خارسة خالل األش�هر األربعة
املاضية.
وق�ال الش�بيل يف ترصيح صحف�ي :إن
“الخط�وط الجوية العراقي�ة بدأت منذ
أربعة أشهر (جراء األوضاع التي رافقت
جائح�ة كورون�ا) تتح�ول إىل رشك�ة
خارسة”.
وأض�اف أن “الحكوم�ة تدع�م حالي�ا ً
رشك�ة الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة
لعبور هذه املرحلة” ،مبينا أن “الوزارة
لم تس�جل حال�ة (إعالن إف�الس) ألية
رشك�ة م�ن رشكات الط�ريان العراقية
الخاصة”.
وأوض�ح وزي�ر النق�ل أن «ع�ددا ً م�ن
رشكات الطريان العاملية لجأت لترسيح
عدد كبري من موظفيها بس�بب جائحة
كورون�ا واالغ�الق وص�ل اىل نح�و 50
باملئة”.

خبري :رفع حصة العراق يف “أوبك” سيوفر للخزينة  4مليارات دوالر

بغداد /الزوراء:
أك�د الخبري النفطي ،حم�زة الجواهري ،امس
الس�بت ،ان ق�رار االجتم�اع ال�وزاري ملنظمة
أوبك ب�الس برفع حص�ة اإلنت�اج العراقي ب�
 500الف برمي�ل يوميا قرار منصف ،حيث ان
هذه الزيادة س�توفر للع�راق مابن  3ونصف
اىل أربع�ة مليارات دوالر ،مش�ريا اىل ان تطبيق
القرار س�ينفذ ابتدا ًء من ش�هر كانون الثاني
. 2021
وق�ال الجواه�ري يف ترصي�ح صحف�ي :ان ”
االجتم�اع الوزاري لل�دول املص�درة للنفط يف
منظم�ة أوبك بالس قد قرر رفع س�قف انتاج
الع�راق املص�در من النف�ط اىل  500الف ب م،
وبذلك سيعود العراق إىل زيادة امداداته النفطية

يف كان�ون الثاني املقبل مع الب�دء ب� 500ألف
برميل يوميا حيث س�تصبح التخفيضات 7.2
مليون برميل يوميا بدال من  7.7مليون برميل
يوميا بما يعادل  ،7%من الطلب العاملي” .
وأضاف الجواهري ان ”هذه الزيادة ستوفر
للع�راق مابن  3ونص�ف اىل أربعة مليارات
م�ن ال�دوالرات” .مش�ريا اىل “ان تطبي�ق
القرار سينفذ ابتدا ًء من شهر كانون الثاني
.” 2021
يذكر ان أعضاء منظمة الدول املصدرة للنفط
(اوبك) ورشكاؤه�م وافقوا مؤخرا عىل تحديد
س�قف الزيادة يف االنت�اج يف كانون الثاني عند
 500ألف برميل ،مقاب�ل زيادة كانت متوقعة
بنحو مليوني برميل.

عاصم جهاد:قرار اوبك  +االخري بتخفيض اللجنة املالية :نعمل على تأمني رواتب املوظفني
انتاج النفط سينعكس اجيابا على
لسنة كاملة
ايرادات العراق املالية
بغداد /الزوراء:
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية ،امس
الس�بت ،أنها تعم�ل جاه�دة لتأمن
الرواتب ليكون املوظف بأمان لس�نة
كامل�ة ،كما دعت الحكومة إلرس�ال
مرشوع موازن�ة  2021بأرسع وقت
لتجنب الكثري من اإلشكاليات.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة ،جمال
كوج�ر ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
«الربملان لن يتأخ�ر يف إقرار مرشوع
موازنة العام املقبل يف حال أرسل من

بغداد /نينا :
اكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد  ،ان قرار اوبك  +االخري بتخفيض انتاج النفط
سينعكس ايجابا عىل واردات العراق املالية .
وق�ال جهاد يف ترصي�ح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء  /نينا  “ : /ان سياس�ة االوبك +
تعتم�د عىل قراءة جيدة للس�وق النفطية العاملية ويف ضوء ذلك س�بق ان وضعت برنامجا
لتخفي�ض االنت�اج من اجل التقلي�ل من تاثريات فاي�روس كورونا عىل االس�واق النفطية
والذي تس�بب يف انخفاض الطلب عىل النفط مقابل وجود فائض وبالتايل وضعت برناماج
للتخفيض من اجل محاولة مواجهة هذا التحدي  ،مؤكدا انها نجحت بذلك ,فبعد ان وصلت
اس�عار النفط اىل دون الع�رشة دوالرات وبفضل هذا الربنام�ج ( برنامج الخفض ) ارتفع
س�عر النف�ط االن اىل اع�ىل  48دوالرا وبالتاكيد ان هذا الربنامج ل�ه تاثري عىل جميع الدول
املنتجة ومن ضمنها العراق” .
واوض�ح جهاد ان�ه  :عندما يرتفع النفط اكث�ر فان ايرادات العراق س�تكون اكثر وبالتايل
فانه االن بعد التحس�ن الطفيف يف االسواق العاملية بدات االوبك التقليل من نسبة الخفض
,مم�ا يعني ان بامكان الدول ان تضيف كميات اخرى اىل كمية االنتاج الحايل ,وبالتايل كلما
تتحس�ن االس�واق تكون هناك اضافة كميات انتاج اخرى وتقليل نسبة الخفض والهدف
االن هو الس�يطرة عىل االس�واق النفطية وهذا ينعكس عىل اس�عار النفط وبالتايل عندما
تكون الظروف ايجابية ستنتفي الحاجة لقرار الخفض . ،
واتفقت /اوبك /وروسيا ،الخميس املايض ،عىل تخفيض بالنفط اعتبارا من كانون الثاني
املقبل  ،بمقدار  500الف برميل يوميا.

الحكومة”.
وأضاف كوجر أنها “س�تعمل جاهدة
لتأم�ن روات�ب املوظف�ن” ،منوه�ا
ب�”احتمالي�ة لج�وء الحكوم�ة اىل
االستقطاعات من مخصصات رشائح
معينة من املوظف�ن وليس الجميع،
لكن هذا األمر غري مؤكد حتى اآلن».
وأض�اف أن «اللجن�ة املالي�ة رفضت
ترشي�ع أي قان�ون آخ�ر لالقرتاض،
ولكن سيكون هناك اقرتاض يف موازنة
 ،2021وهو أمر طبيعي ،حيث أن كل

موازن�ة تحتوي عىل اقرتاض مخطط
أو فعيل».
ودع�ا كوج�ر الحكوم�ة إىل «إدراج
جمي�ع املبال�غ الت�ي تحت�اج اليه�ا
يف قان�ون املوازن�ة ،واإلرساع يف
إرس�الها» ،مبينا ً أن «ورقة االصالح
الت�ي أرس�لتها اللجن�ة اىل الحكومة
ستدرج يف املوازنة» ،مشريا ً إىل أن «ما
أضافت�ه اللجنة يف الورقة اإلصالحية
فق�رات س�هلة ،ويمك�ن للحكوم�ة
تنفيذها».

دعوات نيابية إلحياء مشاريع بقيمة  300مليار
دينار يف دياىل
بغداد /الزوراء:
دع�ا عض�و مجل�س الن�واب ،مرض
الك�روي ،امس الس�بت ،اىل تش�كيل
لجنة حكومية عليا إلحياء مش�اريع
اس�رتاتيجية بقيمة  300مليار دينار
يف دياىل.
وق�ال الكروي يف ترصيح صحفي :ان
“دياىل تعاني منذ  13س�نة من وجود
مش�اريع اس�رتاتيجية يف  6قطاعات
حيوي�ة متل�كأ العم�ل به�ا رغ�م ان
قيمته�ا تزيد ع�ن  300مليار دينار”،
الفت�ا اىل ان “توق�ف تل�ك املش�اريع

لسنوات طويلة رغم ان بعضها نسب
االنج�از بها جي�دة يعرضها لالندثار،
وبالت�ايل فقدان ام�وال طائلة خاصة
امل�واد االولي�ة الت�ي تتع�رض للتلف
بسبب التقلبات املناخية السيئة”.
ودع�ا الك�روي اىل” تش�كيل لجن�ة
حكومي�ة علي�ا لالط�الع ع�ىل مل�ف
مشاريع دياىل االسرتاتيجية املتلكئة،
ووض�ع حل�ول جذري�ة تعط�ي امال
بإحيائه�ا م�ن جديد كونها س�تخدم
رشائح واس�عة م�ن املواطن�ن النها
يف قطاع�ات خدمي�ة مهم�ة خاصة

والرياض�ة

والصح�ة

املج�اري
واالسكان”.
واشار الكروي اىل ان” رضورة حرص
املشاريع املتلكئة ليس يف دياىل فحسب
ب�ل كل املحافظ�ات وتش�كيل لج�ان
ذات صالحي�ات واس�عة ت�رشف عىل
معالج�ة كل االش�كاالت بم�ا اليؤدي
اىل تقاطع�ات ب�ن ال�وزارات” ،مبينا
انه “ليس من املعقول بقاء مش�اريع
مهمة  13س�نة واكث�ر دون انجاز يف
ظ�ل وضع خدمي يسء ج�دا واالهايل
يعانون لسنوات”.

بغداد تعتزم إنشاء مناطق للتبادل التجاري قرب مداخلها
بغداد /الزوراء:
كش�ف محاف�ظ بغداد ،محم�د جاب�ر العطا ،امس
الس�بت ،عن عزم املحافظة إنش�اء مناطق للتبادل
التجاري قرب مداخل العاصمة.
وقال العطا ،بحسب الوكالة الرسمية :إن “املحافظة
وبتوجي�ه من األمانة العام�ة ملجلس الوزراء ،تعمل
عىل انشاء مناطق تبادل تجاري بالقرب من مداخل
العاصمة الخمسة التي تربطها بباقي املحافظات”،
ً
الفت�ا إىل أن “املحافظ�ة تعم�ل عىل إيج�اد األرايض
املناس�بة بالقرب من الخطوط الرسيعة الداخلة إىل
بغداد ،ويجب أن تكون كبرية ،والتقل عن  100دونم
لتكون مناسبة كمواقع تبادل تجاري”.
ولف�ت إىل أن “ه�ذه اإلج�راءات تأت�ي ضم�ن إطار
س�عي الحكوم�ة يف الحفاظ عىل ش�وارع العاصمة
من مركبات الحمل ذات الحموالت الكبرية جدا ً التي
تؤثر بش�كل واضح للعيان يف أغلب شوارع بغداد”،
مبين�ا ً أن “مناطق التبادل التج�اري يجب أن تكون
قبل دخول بغداد بمسافة ليست ببعيدة”.

وأض�اف العط�ا أن “ق�رب وبع�د مناط�ق التب�ادل
التج�اري يج�ب أن تكون بحس�ب املنطقة واألرض
املناسبة التي تصلح لهذا الغرض ،وأن تكون أرايض

خالي�ة من الع�وارض وغ�ري مس�تصلحة زراعياً”،
مش�ريا ً إىل أن “مسؤويل املحافظة قاموا بعمل جولة
ح�ول مداخل بغداد مع ممثلن عن رئاس�ة الوزراء

األمانة العامة ،ووزارة اإلس�كان والبلديات يف سبيل
إيجاد هذه املناطق”.
وأوضح أن “العمل ما زال جاريا ً إلنشاء هذه املناطق
بالتزامن مع إعداد خريط�ة جديدة لتطوير مداخل
بغداد” ،مبينا ً أن “أغلب اآلراء تتجه صوب طرح هذا
امل�رشوع لالس�تثمار ،ألنه يحت�اج إىل مبالغ كبرية،
الس�يما أن كل مدخ�ل س�يكون بط�ول ال يقل عن
 35كيلو مرتاً ،إضاف�ة إىل الحاجة إىل طريق عريض
الس�تيعاب الش�احنات الداخلة والخارج�ة ،وأبنية
خدمية عىل جانبي الطريق وسيطرات للتفتيش”.
وش�دد العطا عىل أن “هذا املرشوع يخدم املستثمر
الذي س�يعمل أيضا ً عىل تطوير املداخل واالستفادة
من مناطق التب�ادل التجاري لتكون بمثابة س�وق
ح�رة بالقرب من العاصمة ،وهذا يتطلب الكثري من
الخدم�ات كاملخازن املربدة واملطاع�م” ،الفتا ً إىل أن
“هذا املرشوع كان من املفرتض إنجازه ضمن خطة
الع�ام الحايل ،اّإال أن الوضع امل�ايل الذي تمر به البالد
حال دون إنجازه”.

الرياضي

أصفر وأمحر

وفاة امني سر نادي الكوفة بفايروس كورونا

بغداد /متابعة الزوراء
تـويف أمني رس نادي الكوفة الريايض باقر حميد الجبوري ،بسـبب مضاعفات اصابته بفريوس
كورونا.
ونعـى وزير الشـباب والرياضة عدنان درجال وفـاة امني رس نادي الكوفـة الريايض حيث اكد
يف بيـان للـوزارة انه وببالغ الحـزن واالىس تلقينا خرب وفاة امني رس نـادي الكوفة الحاج باقر
الجبـوري جـراء اصابته بفريوس كورونا ،نعزي الوسـط الريايض وعائلـة الفقيد بهذا املصاب
الجلل ونسـأل الله ان يسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله وذويه الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه
راجعـون ،كما نعت اللجنة االوملبيـة الوطنية العراقية وبقلوب يعترصهـا األلم رحيل امني رس
نادي الكوفة الريايض باقر الجبوري اىل بارئه امس السـبت إثـر إصابته بفايروس كورونا ،لقد
كان الجبوري مثالً للخلق الريايض الرفيع وعنوانا ً للروح الرياضية السامية.
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مانشسرت سييت يتجاوز فوهلام بثنائية

ريال مدريد يستعيد نغمة االنتصارات وحيقق الفوز على اشبيلية يف الليغا
بغداد /متابعة الزوراء
عاد ريال مدريد لطريق االنتصارات
مرة أخرى ،بالفوز بهدف نظيف ،خالل
مواجهة إشبيلية ،مساء امس السبت،
يف إطار منافسات الجولة الـ 12من
الليجا.
وسجل ياسني بونو حارس إشبيلية
بالخطأ يف مرماه هدف ريال مدريد
الوحيد يف الدقيقة .56
وبهذا االنتصار يرفع ريال مدريد
رصيده إىل  20نقطة يف املركز الثالث
بجدول الرتتيب ،بينما يتجمد رصيد
إشبيلية عند  16نقطة يف املركز
الخامس.
بدأ ريال مدريد التهديد مُ بكرًا يف الدقيقة
 ،2حيث مرر رودريجو جويس كرة من
الجانب األيمن داخل املنطقة لزميله
فينيسيوس جونيور والذي بدوره سدد
كرة قوية مرت بجانب القائم األيمن.
وكاد فينيسيوس أن يُسجل يف الدقيقة
 5لريال مدريد ،حيث قطع الكرة من
أمام بونو حارس مرمى إشبيلية ،لوال
تدخل دييجو كارلوس مدافع الفريق
األندليس الذي شتت الكرة.
وأرسل توني كروس العب خط وسط
ريال مدريد ،تسديدة عىل حدود منطقة
الجزاء ،مرت بجانب القائم األيرس
للحارس بونو يف الدقيقة .20
وتألق ياسني بونو حارس إشبيلية
يف التصدي لتسديدة قوية من كريم
بنزيما يف الدقيقة  ،38وحولها إىل
ركنية ليحرم املرينجي من التقدم.
ولم تشهد املباراة أي فرص خطرة
أخرى ،حتى أطلق حكم اللقاء صافرة
نهاية الشوط األول بالتعادل السلبي
بدون أهداف.
ومع بداية الشوط الثاني ،دفع جولني
لوبيتيجي املدير الفني إلشبيلية
بأوليفر توريس بدال من منري الحدادي
الذي عانى من آالم بنهاية الشوط
األول.
وجاء أول تهديد رصيح من إشبيلية
يف املباراة يف الدقيقة  ،52حيث أرسل
خيسوس نافاس كرة عرضية داخل
املنطقة ،لزميله لوك دي يونج الذي

سدد كرة مزدوجة أمسك بها تيبو
كورتوا حارس ريال مدريد عىل مرتني.
وتقدم ريال مدريد بالهدف األول يف
الدقيقة  ،56حيث تلقى فينيسيوس
جونيور كرة عرضية من فريالند ميندي
بالجانب األيرس ،وسدد كرة اصطدمت
بالحارس ياسني بونو قبل أن تسكن
الشباك.
ودفع لوبيتيجي بثالثة تغيريات دفعة
واحدة ،حيث أرشك جوديل وسوسو
والنصريي بدال من جوردان ودي يونج
وراكيتيتش.
وكاد جوديل أن يُسجل هدف التعادل
إلشبيلية يف الدقيقة  ،75حيث حصل
عىل ركلة حرة مبارشة عىل حدود
منطقة الجزاء ،سددها بجانب القائم
األيرس للحارس كورتوا.
وأهدر سوسو فرصة مُ حققة لتسجيل
الهدف األول إلشبيلية ،حيث توغل

ناجح محود :لن ارشح لرئاسة
االحتاد العراقي لكرة القدم

بغداد /متابعة الزوراء
أكد الرئيس االسبق لالتحاد العراقي لكرة القدم ،ناجح حمود انه ال ينوي
الرتشيح لرئاسة االتحاد مجددا ً يف االنتخابات املقبلة.وقال حمود ،انه قرر
عدم الرتشيح لرئاسة االتحاد النه من الصعب ادارة الكرة العراقية يف ظل
هذه الظروف الصعبة.وأضاف انه ال يلوم وضع الهيئة التطبيعية لكونها
تعاني من ضغوط كبرية ورغم كل ذلك يؤدي األعضاء واجباتهم بشكل
صحيح تجاه الكرة العراقية .ودعا حمود اىل إتاحة الفرصة للشباب يف
ادارة الكرة العراقية وبالنسبة لنا قدمنا كل ما نمتلك من خربة وخدمنا
الكرة العراقية كما ينبغي.وكان ناجح حمود من ابرز املرشحني لرئاسة
االتحاد اىل جانب عدنان درجال ورشار حيدر والراحل احمد رايض.

عماد عودة :ال بديل عن الفوز
أمام امليناء

بغداد /متابعة الزوراء
الصناعات
مدرب
أكد
الكهربائية ،عماد عودة ،أنه
ال خيار أمام الفريق ،سوى
الفوز يف مواجهة امليناء،
بالجولة السابعة من الدوري
املمتاز.
وقال عودة» امليناء من الفرق
الكبرية واستعاد توازنه بدليل
الفوزين املتتاليني يف الجولتني
املاضيتني ،لكننا نراهن
عىل تصاعد الروح املعنوية
لالعبينا ،بعد الفوز الذي
حققناه يف الجولة املاضية
عىل نفط البرصة والذي منحنا
دفعة معنوية كبرية».
وأضاف« :املباراة ستكون عىل

ملعبنا يف ملعب الصناعة وهي
نقطة مهمة تصب يف مصلحة
فريقنا ،علينا أن نستثمرها
بالشكل الصحيح ،والفوز
سيمنحنا  3نقاط تقدمنا يف
الئحة الرتتيب».
وتابع« :ترتيب الفريق الحايل
ال يتوافق مع طموحاتنا،
لكننا دفعنا ثمن غياب اللمسة
األخرية وتسجيل األهداف ،رغم
أفضليتنا ،وبالتايل عملنا خالل
األيام املاضية عىل تجاوز هذه
السلبية التي رافقت الفريق يف
املواجهات املاضية».
يشار إىل أن نادي الصناعات
الكهربائية ،يحتل املركز
الثامن عرش برصيد  5نقاط.

داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع قبل
أن يُسدد كرة قوية مرت بجانب القائم
األيمن لكورتوا.
وحاول لوكاس أوكامبوس تعديل
النتيجة إلشبيلية من ركلة مزدوجة
يف الدقيقة  ،85لوال تصدي الحارس
كورتوا لها برباعة.
ونجح ريال مدريد يف الحفاظ عىل
التقدم ،وحصد النقاط الثالث من
معقل األندلسيني ،بعد  3جوالت لم
يذق فيها طعم االنتصار وحصد
نقطة وحيدة فقط.ومن جهة ثانية
تغلب مانشسرت سيتي عىل ضيفه
فولهام بهدفني دون رد ،يف املباراة التي
احتضنها ملعب االتحاد مساء امس
السبت ،وذلك ضمن مباريات الجولة
الـ 11من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وسجل ثنائية السيتي رحيم سرتلينج
( )5وكيفني دي بروين (.)26

وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده
إىل  18نقطة لريتقي إىل املركز الرابع،
بينما تجمد رصيد فولهام عند  7نقاط
يف املركز الـ.17
أتت الفرصة األوىل يف املباراة يف الدقيقة
الثالثة ملانشسرت سيتي ،بعدما مرر
محرز كرة سحرية لسرتلينج يف منطقة
الجزاء ،لينفرد بأريوال مسد ًدا كرة تألق
حارس فولهام يف التصدي لها.
وافتتح مانشسرت سيتي التسجيل
مبكرًا يف الدقيقة الخامسة ،بعدما
أرسل دي بروين بينية متقنة لسرتلينج
الذي انفرد بأريوال مرة أخرى ،ولكنه
سدد هذه املرة كرة أرضية سكنت
الشباك.
ومع الزحف الهجومي للسيتي ،سدد
كانسيلو كرة قوية من خارج منطقة
الجزاء يف الدقيقة  11ذهبت بعي ًدا عن
املرمى.

ومرر محرز كرة لدي بروين يف الجانب
األيمن ملنطقة الجزاء يف الدقيقة ،13
ليسدد البلجيكي يف الزاوية الضيقة كرة
قوية أبعدها أريوال إىل ركلة ركنية.
ويف الدقيقة  ،16أرسل كانسيلو عرضية
أرضية من الجانب األيمن ،تابعها
جوندوجان بتسديدة مبارشة من داخل
منطقة الجزاء علت العارضة.
وحصل السيتي عىل ركلة جزاء يف
الدقيقة  ،25بعدما تعرض سرتلينج
لإلعاقة من قبل أندرسن ،ونفذ دي
بروين الركلة بنجاح يف الدقيقة 26
بتسديدة عىل يسار أريوال.
وكاد فولهام أن يعود يف نتيجة املباراة
يف الدقيقة  31بالنريان الصديقة ،بعدما
أخطأ ستونز يف إعادة الكرة إلديرسون
الخارج من مرماه ،لتمر كرته إىل جوار
القائم ،ومن تلك الركلة الركنية سدد
أنجويسا رأسية علت العارضة.

وبعدها مبارشة مرر محرز كرة رائعة
لسرتلينج داخل منطقة الجزاء ،الذي
سدد كرة تألق أريوال يف التصدي لها،
لينتهي الشوط األول بتقدم السيتي
بهدفني دون رد.
وأهدر السيتي فرصة محققة لتسجيل
الهدف الثالث ،ففي الدقيقة  50ومن
هجمة مرتدة رسيعة ،وصلت الكرة إىل
جيسوس داخل منطقة الجزاء الذي
تالعب بأندرسن قبل أن يمهد الكرة لدي
بروين الذي سدد كرة قوية اصطدمت
بالعارضة.ومن هجمة مرتدة أخرى
يف الدقيقة  ،57مرر محرز كرة بينية
رائعة لدي بروين الذي انفرد بأريوال،
ليسدد البلجيكي كرة تألق الحارس
الفرنيس يف التصدي لها.
ونفذ محرز ركنية خادعة يف الدقيقة
 ،65ممررًا الكرة إىل دي بروين عىل
حدود منطقة الجزاء ،والذي سدد

بدوره كرة مبارشة علت العارضة.
ومن ركلة ركنية أخرى يف الدقيقة ،70
أرسل دي بروين كرة عرضية تمهدت
أمام دياز ،الذي سدد كرة مبارشة
ذهبت أعىل العارضة.
ويف ظهور هجومي نادر لفولهام يف
الدقيقة  ،76سدد كافالريو كرة قوية
من عىل حدود منطقة الجزاء ،تصدى
لها إديرسون بنجاح.
وأرسل بعدها دي بروين عرضية
متقنة من مخالفة ،وصلت إىل دياز
يف منطقة الـ 6ياردة ،إال أن املدافع
الربتغايل تابعها بتسديدة مرت إىل
جوار القائم.وعاد كافالريو للظهور
بتسديدة من خارج منطقة الجزاء يف
الدقيقة  ،80مرت إىل جوار القائم ،ولم
تشهد الدقائق التالية أي جديد لينتهي
اللقاء بفوز مانشسرت سيتي بهدفني
دون رد.

حلبجة أوالً يف بطولة القوة البدنية للنساء بكركوك
بغداد /متابعة الزوراء /توجت محافظة
حلبجة بلقب بطولة القوة البدنية للنساء
التي أقيمت يف كركوك بمشاركة أربع
محافظات.
وقال محمد شمس مرشف البطولة إن
 45العبة شاركن يف البطولة عىل مستوى
فئتي املتقدمات والشابات من محافظات
كركوك والسليمانية وأربيل وحلبجة.
وأضاف أن حلبجة تصدرت نتائج

البطولة لالعبات املتقدمات ،وجاءت
خلفها السليمانية ثانيا ثم كركوك ثالثا،
فيما أحرزت كركوك املرتبة األوىل يف فئة
الشابات ،وحلبجة يف املرتبة الثانية،
والسليمانية يف املرتبة الثالثة.
أما عىل صعيد الفردي ،فقد حازت ميديا
فضل الله من كركوك جائزة أقوى العبة،
وتلتها سارية بكر أحمد من كركوك،
ودلخوش محمد عبد الله يف املرتبة الثالثة.

جلنة االستئناف ترد شكوى نادي
النجف وتصادق على العقوبة
بغداد /الزوراء
عقدت لجنة االستئناف يف الهيأة
التطبيعية اجتماعا ً ملناقشة الطلب
املُقدم من نادي النجف ضد قرار لجنة
االنضباط باعتبار فريق النجف خارسا
بنتيجة (  ) 0-3امام فريق نفط الوسط،
بسبب عدم حضورهِ مللعب املباراة ضمن
مباريات الجولة الثانية للمرحلة األوىل
للموسم . 2021- 2020
ُ
لجنة االستئناف عىل الكتب
واطلعت
الرسمية الواردة من لجان االنضباط
واملسابقات والرتاخيص ،ويف ضوء
دراسة الكتب واملعطيات أعاله ،ووفقا
لنظام مسابقات الدوري العراقي لكرة

القدم للموسم (  ) 2021- 2020الذي
تم تبليغ االندية به يوم ( 2020/10/1
) ،حيث ورد بالنص (للجنة حق تأجيل
وتعديل املباريات املحدد لها بحسب
الظروف وطبقا ً ملا تقتضيه املصلحة
العامة) ،وعليه فإن ما ذهبت إليه لجنة
االنضباط ،وراعت به تنفيذ القانون
تنفيذا ،يُع ّد صحيحا.
ويف ضوء ذلك ،قررت لجنة
االستئناف تصديق القرار الصادر
من لجنة االنضباط بالعدد (  ) 6يف (
) 2020/11/11باعتبار نادي النجف
خارسا امام نادي نفط الوسط بنتيجة
(  ) 3 - 0قرارا قطعيا ً.

الزاملي :اليتش سيقود االخضر يف مباراته امام السماوة
بغداد /متابعة الزوراء /أكد عضو يف ادارة نادي الرشطة ،أن
االدارة اتفقت عىل كل التفاصيل مع املدرب الرصبي الكسندر
اليتش لقيادة «القيثارة» خلفا ً للمدرب عبد الغني شهد.
وقال غالب الزاميل «لقد أنهينا كل اجراءات وصول اليتش إىل
العراق لتسلم مهمته ومن املؤمل ان يقود الفريق باملرحلة
السابعة».

وأوضح أن «النادي حصل عىل تأشرية الدخول للمدرب
الجديد ،وكذلك حجز تذكرة السفر له وتجهيز محل
اقامته».
وبني أن «سبب اختيارنا للمدرب كونه عمل مع الرشطة يف
وقت سابق ويعرف كل خفايا الفريق» ،معربا ً عن امله «بأن
يوفق يف مهمته الجديدة».

لؤي صالح :نفط الوسط يدفع مثن ضغط املسابقات
بغداد  /متابعة الزوراء /طالب
املدرب املساعد لفريق نفط الوسط
لؤي صالح من لجنة املسابقات أن
تراعي وقت االسرتاحة ما بني األدوار
وأن تكون هناك عدالة يف املوضوع.
وقال صالح أن فريق نفط الوسط
دفع ثمنا كبريا يف مبارياته حيث
نعاني من ضغط كبري بني األدوار ولن
نأخذ الوقت الكايف يف إعادة ترتيب
أوراق الفريق عىل خالف األندية
املنافسة.

وأشار إىل أن الفريق دفع يف املباريات
املاضية ثمنا كبريا حيث واجهنا
الكرخ واربيل والرشطة دائما املنافس
لديه فارق وقت راحة يومني مباراتنا
املقبلة يوم األثنني مع النفط هو
األخر لديه وقت راحة يومني بينما
نعاني من ضغط كبري أسفر عن
إصابات متعددة بالفريق.
وبني أن انسيابية واستمرار الدوري
أمر إيجابي لكن بذات الوقت
املسابقات مطالبة بمراعاة هذه

الجوانب كي ال تكون أحدى الفرق
ضحية دائمة ألن ضغط املباريات من
األساس يجهد الالعبني فكيف أذا كان
يف أربعة أدوار متتالية واملنافس يصل
املباراة براحة أكرب وهنا نطالب لجنة
املسابقات بإعادة النظر يف جدول
املباريات.
يشار إىل أن نفط الوسط خاض
مباراة ختام الجولة السادسة يوم
الخميس وسيخوض مباراة الجولة
السابعة يوم األثنني أمام النفط.
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توتنهام يريد تعميق جراح جاره اللندني أرسنال
يري�د الرتغ�ايل جوزيه موريني�و مدرب
توتنه�ام االحتف�اظ بس�جله الرائع ضد
أرس�نال عندم�ا يتواجه�ان ع�ىل ملعب
“واي�ت ه�ارت الي�ن” ،يف درب�ي ش�مال
لندن الي�وم األحد ضمن مباريات املرحلة
الحادية ع�رشة من بطول�ة إنكلرتا لكرة
القدم.
وسيلعب توتنهام أمام ألفني من أنصاره
بع�د الس�ماح بع�ودة ع�دد مح�دد يف
املدرجات يف بعض املدن وذلك للمرة األوىل
منذ أذار/م�ارس املايض وتفي فريوس
كورونا املستجد.
ولم يخرس مورينيو س�وى مباراة واحدة
م�ن أص�ل  17يف مواجه�ة مع أرس�نال
ع�ىل رأس الجهاز الفن�ي ألندية تشيليس
ومانشس�رت يونايتد وتوتنه�ام ،كما أنه
لم يخرس أي مباراة بيتية يف أي مس�ابقة
أمام “املدفعجية”.
ومنذ خس�ارته مبارات�ه االفتتاحية عىل
أرضه أم�ام إيفرت�ون صف�ر ،-1حافظ
س�بريز عىل س�جله خالي�ا ً م�ن الهزائم
محليا ً يف تسع مباريات ويتصدر الرتتيب
بفارق األهداف عن ليفربول حامل اللقب
املوسم املايض.
ويدخ�ل توتنهام املب�اراة منتشيا ً ببلوغه

الدور ال�� 32م�ن ال�دوري األوروبي إثر
عودت�ه م�ن الس�ك لينت�س النمس�اوي
بالتع�ادل  ،3-3يف مب�اراة غ�اب عنه�ا

هدافه ه�اري كاين إلصابة طفيفة ،لكن
موريني�و أع�رب ع�ن أمل�ه يف أن يك�ون
جاهزا ً لخوض الدربي.

يف املقاب�ل ،يعان�ي أرس�نال كث�ريا ً حيث
خ�رس  5مباريات من أص�ل  10خاضها
حت�ى اآلن ك�ان آخرها عىل أرض�ه امام
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ولفرهامبتون  1-2يف الجولة املاضية.
سجل هدفني فقط يف آخر ست مباريات،
يف ّ
ظ�ل صي�ام هداف�ه الغابون�ي بي�ار
إيمرييك أوباميانغ عن زيارة الشباك منذ
هدفه من ركلة جزاء يف مرمى مانشسرت
يونايت�د أواخ�ر ترشي�ن األول/أكتوب�ر،
ويحتل أرسنال املركز الرابع عرش حاليا ً.
وحق�ق أرس�نال الخمي�س امل�ايض فوزا ً
معنوي�ا ً يف الجول�ة الخامس�ة م�ن دور
املجموع�ات ضم�ن ال�دوري األوروب�ي
“يوروبا ليغ” عىل رابيد فيينا النمس�اوي
 ،1 - 4يف مجموعة ضمن صدارتها.
وأكد مدرب أرس�نال أرتيتا ال�ذي احتفل
ه�ذا االس�بوع بذك�رى مرور س�نة عىل
توليه مهم�ة اإلرشاف ع�ىل فريقه خلفا ً
ملواطن�ه أون�اي إيم�ري بأن�ه ال يخ�ى
االقال�ة من منصبه بقوله بعد الخس�ارة
أمام ولفرهامبتون“ :يف اليوم الذي قرّرت
فيه دخول مع�رتك التدريب ،كنت مدركا ً
بأن�ه يف أحد األيام س�تتم إقالتي أو أرحل
عن الن�ادي” مش�ريا ً إىل أنه “لي�س قلقا ً
بهذا الشأن”.
وأض�اف“ :هم�ي الوحيد هو اس�تخراج
أفض�ل ما لدى الاعب�ني ،أن أقوم بتقديم
أفضل خدمات للفريق وتطوير نفيس”.

تسمية ملعب نابولي باسم مارادونا

ك�رّم نادي ناب�ويل اإليطايل نجمه الس�ابق األرجنتين�ي “دييغو
أرمان�دو مارادون�ا” الذي ف�ارق الحياة يف  25ترشي�ن الثاني/
نوفمر املايض عن  60عاما ً إثر انتكاس�ة صحية ،بإطاق اسمه
عىل ملعبه بحسب ما أعلنت بلدية املدينة الجنوبية.
وما أن أعلن عن خر وفاة مارادونا يف بلده األرجنتني ،حتى تبنى
رئيس نادي نابويل أوريليو دي الورنتيس وسلطات املدينة فكرة
إط�اق اس�م األس�طورة األرجنتينية عىل ملعب “س�ان باولو”
ال�ذي تألق فيه بطل مونديال  1986خال فرتة األعوام الس�بعة
بقميص الفريق الجنوبي.

نيس يقيل مدربه فيريا لسوء النتائج

املدير الرياضي لفريق يوفنتوس متهم باإلدالء بشهادة كاذبة
أته�م املدي�ر الريايض لفري�ق يوفنت�وس فابيو
باراتيت�ي ب�اإلدالء بشه�ادة كاذب�ة يف قضي�ة
لويس سواريز.
وأفاد االدع�اء العام يف إيطاليا أنه يشتبه بتورط
نادي يوفنتوس يف مساعدة املهاجم األوروغوياني
يف اجتياز امتحان اللغة الذي خضع له يف أيلول/
س�بتمر به�دف الحصول ع�ىل الجواز الس�فر
اإليطايل.
وك�ان امتح�ان اللغة ال�ذي خضع له س�واريز،
الخطوة األوىل يف إجراءات حصوله عىل الجنسية
اإليطالي�ة تمهي�دا ً النتقال�ه م�ن برش�لونة إىل
يوفنت�وس يف صفقة ل�م تتم ،فانته�ى به األمر
بالبق�اء يف إس�بانيا للدف�اع ع�ن أل�وان أتلتيكو
مدريد.
وفتح االدعاء العام يف بريوجيا تحقيقا ً الشتباهه
بأن املهاجم البالغ  33عاما ً غش يف امتحان اللغة
بعدما “أظه�ر التحقي�ق أن املواضيع التي تمت
مناقشته�ا أثناء االمتحان قد ت�م االتفاق عليها
مسبقا ً مع املرش�ح وأن العامة مُ نحت له حتى
قبل االمتحان” بحسب ما أفاد االدعاء العام.
وبحس�ب وثائق االدعاء العام ،قالت س�تيفانيا
سبينا ،أحد االش�خاص املستهدفني يف التحقيق،
“ما الذي تعتقدونه ،هل سنجعله يرسب؟ اليوم
ك�ان لدي آخ�ر درس (لغة مع س�واريز) ويجب

أن أع�ده ألن�ه ال يتكل�م كلم�ة واح�دة” باللغة
اإليطالية.
وردا ً ع�ىل س�ؤال م�ن محاوره�ا عىل املس�توى
الذي يجب أن يجتازه س�واريز باللغة اإليطالية،
أجاب�ت س�بينا“ :ال يتوج�ب علي�ه (أن يتجاوز
أي مس�توى) ،س�ينجح ،ألنه برات�ب  10مايني
(يورو) يف املوسم ،ال يمكنك أن تجعله يرسب” يف
امتحان�ه “حتى لو كان ال يعرف كيفية ترصيف

ليفاندوفسكي ينتقد إلغاء الكرة الذهبية
عل�ق البولن�دي روب�رت ليفاندوفس�كي مهاج�م باي�رن
ميوني�خ ،عىل إلغ�اء مجلة فرانس فوتب�ول ،لجائزة الكرة
الذهبية يف العام الحايل.
وكان ليفا ق�د توج بالثاثية املحلية م�ع بايرن يف ،2020
باإلضافة إىل الفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر األوروبي،
ً
مرشحا قو ًيا للفوز بالكرة الذهبية ،إذا نظمت
مما يجعله
الجائزة هذا العام.
وقال ليفاندوفس�كي يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة دييل
ميل“ :أحدهم قرر إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام”.
وأضاف“ :ربما يقررون مبكرًا مس�ألة تنظيم حفل الكرة
الذهبي�ة م�ن عدم�ه ،ألن ك�ل ك�أس تك�ون معروفة ملن
ستذهب”.
وتابع“ :يعرف الكث�ري من الاعبني واملدربني والصحفيني،
أنه كان أفضل موسم بالنسبة يل”.
وواص�ل“ :لقد قدمنا أمرًا مذهاً .أنا س�عيد أن الجميع قد

ش�اهد ذلك .هذه الجوائز يشء جمي�ل ورائع ،لكني
أعل�م ً
أيض�ا أن ك�ل جائزة ش�خصية ه�ي للفريق.
الفري�ق ب�دون مهاجم يج�د صعوب�ة يف العمل ،لكن
املهاجم بدون الفريق ال يعمل ً
أيضا”.
وأت�م“ :لقد فزنا بدوري األبط�ال ،لكن من الواضح
أن مرة واحدة ليست كافية .ما زلنا جائعني،
وبالتأكي�د نريد ت�ذوق ه�ذا الشعور يف
ملعب محتشد بالجماهري .ربما بعد
هذا املوس�م سيكون لدينا احتفال
مزدوج”.
يذك�ر أن مجلة فرانس فوتبول،
ق�ررت إلغ�اء جائ�زة الك�رة
الذهبي�ة ،قب�ل تتوي�ج باي�رن
ميوني�خ بلق�ب دوري أبط�ال
أوروبا.

ليكرز ينجح يف االحتفاظ
بنجمه أنتوني ديفيس
بع�د يوم واح�د عىل قي�ام لوس
أنجليس ليكرز بتمديد عقد نجمه
ليرون جيمس لعامني إضافيني،
نج�ح يف االحتف�اظ بخدم�ات
زميل�ه أنتون�ي ديفي�س لخمس
سنوات إضافية أيضا كما ذكرت
صحيفة “لوس أنجليس تايمز”
مقابل  190مليون دوالر.
وك�ان ديفي�س انض�م إىل ليكرز
املوس�م امل�ايض قادما م�ن نيو
أورليان�ز بيليكان�ز يف صفق�ة

ش�هدت انتق�ال ثاث�ة العبني يف
االتج�اه املعاك�س بينه�م لونزو
بول .وش�كل ديفيس ( 27عاما)
إىل جان�ب جيم�س ق�وة ضاربة
وس�اهما بشك�ل كب�ري يف إحراز
فريقهم�ا اللقب لدى اس�تئناف
املوس�م يف فقاع�ة أورالن�دو إثر
توقف قرابة خمسة أشهر بسبب
جائحة كوفيد.19 -
وكان وكيل أعمال جيمس كشف
بأن األخري وافق عىل تمديد عقده

مع ليكرز ملوس�مني
إضافيني حتى موسم
 2024 - 2023مقاب�ل
 85مليون دوالر.
وق�ال مدي�ر ع�ام ل�وس
أنجليس ليك�رز روب بيلينكا:
“أثب�ت أنطون�ي ديفي�س يف
فقاعة أورالندو بأن�ه أحد أكثر
الاعبني كم�اال هجوما ودفاعا.
سيتسنى ألنصار ليكرز من اآلن
وصاعدا رؤيته يطور مستواه يف
نادينا لسنوات عدة .إنها لحظة
مباركة لعشاق ليكرز”.
وأمىض ديفيس س�بعة مواسم
م�ع بيليكانز قب�ل االنتقال إىل
ليكرز يف حزيران/يونيو .2019
وس�جل ديفيس مع�دال مقداره
1ر 26نقط�ة يف املباراة الواحدة
إىل جان�ب 3ر 9متابعات و2ر3
تمري�رات حاس�مة يف موس�م
 ،2020 - 2019واخت�ري ثان�ي
أفضل العب مدافع خال املوسم
الفائ�ت وراء اليونان�ي ياني�س
أنتيتوكونمب�و نج�م ميلووك�ي
باكس.

األفعال ويتحدث بصيغة املصدر”.
ويف آخ�ر املس�تجدات ،أصب�ح يوفنت�وس تحت
املجه�ر بعدم�ا أف�اد االدع�اء الع�ام يف بيانه أن
التحقي�ق س�مح ل�ه بالتوصل اىل اس�تنتاج بأن
“مدي�ري ن�ادي تورينو قاموا بخط�وات ،بما يف
ذلك عىل أعىل مس�توى يف املؤسسة (الجامعة يف
بريوجي�ا حيث خض�ع س�واريز لامتحان) ،من
أج�ل (ترسي�ع) االعرتاف

بالجنسية اإليطالية لسواريز”.
وبعدما اتهموا يف أيلول/سبتمر مديري الجامعة
يف بريوجيا بإعطاء سواريز األسئلة مسبقاً ،كرر
ممثل�و االدعاء االتهام واقرتحوا فصل مس�ؤويل
الجامعة املشتبه يف تورطهم لثمانية أش�هر من
وظيفتهم.
وأث�ار مس�ار التق�دم بطل�ب الحص�ول ع�ىل
الجنس�ية اإليطالي�ة لس�واريز انتق�ادات كثرية
ألن هذا االجراء يتطل�ب عادة بني عامني وأربعة
أع�وام ،لكن تم ترسيعه خدم�ة ملهاجم ليفربول
اإلنكليزي السابق بغية مساعدته عىل االنضمام
إىل يوفنتوس.
واألمر ال يتعلق وحسب بالفرتة الزمنية املخترصة
للحصول عىل الجنس�ية ،بل بنتائج فحص اللغة
م�ن الفئة “ب�اء” والتي تحتاج عادة بني ش�هر
وثاثة أش�هر لكي تص�در ،لك�ن األوروغوياني
حصل عليها بعد ساعات معدودة.
ولم يكن انتقال سواريز اىل يوفنتوس ممكنا من
دون الحص�ول عىل الجنس�ية اإليطالية ألنه من
خ�ارج االتحاد األوروب�ي ،وبط�ل إيطاليا وصل
اىل الح�د األق�ى م�ن الاعب�ني املس�موح بهم
من خ�ارج االتحاد ،م�ا اضطر ابن ال�� 33عاما ً
اىل إج�راء فحص اللغ�ة اإليطالية م�ن أجل نيل
الجنسية بما أن زوجته إيطالية.

َ
أق�ال ن�ادي ني�س الفرنيس رس�ميا ً مدرب�ه باتري�ك فيريا من
منصبه ،بس�بب النتائج الس�يئة يف اآلونة األخرية محليا ً وقاريا ً
وآخرها الخس�ارة أمام باير ليفرك�وزن األملاني  2-3يف الدوري
األوروبي (يوروبا ليغ).
وقال النادي يف بيان عىل موقعه الرس�مي“ :أبلغ مجلس اإلدارة
بع�د االجتماع مع فيريا عىل إث�ر نهاية املباراة بقراره وضع حد
للتعاون بينهما”.
ّ
ب�أن النادي أوك�ل مهم�ة اإلرشاف ع�ىل الفريق
وأك�د البي�ان
ملساعد فيريا ،الروماني-السويرسي أدريان أورسيا اعتبارا ً من
أول أم�س الجمع�ة .تابع أن فيريا“ :منح قلب�ه وكل احرتافيته
بترصف ن�ادي نيس خال مدة  30ش�هرا ً يف املغامرة املشرتكة
بينهما”.
وس�قط نيس أمام ليفركوزن يف عقر داره يف مس�ابقة الدوري
األوروبي مس�اء الخميس املايض ليبدد آخر أمل له ببلوغ الدور
ال�� ،32كم�ا أن�ه تكبد خس�ارته الخامس�ة توالي�ا ً يف مختلف
املس�ابقات .وك�ان نيس ّ
حل س�ابعا ً ثم خامس�ا ً يف املوس�مني
األولني لفيريا عىل رأس الجهاز الفني ،لكنه يحتل املركز الحادي
عرش حاليا ً يف الدوري الفرنيس.وتميز فيريا ( 44عاماً) بمسرية
الفت�ة مع أرس�نال اإلنكليزي ،أحرز خالها لق�ب الدوري ثاث
مرات ،فيما أحرز العب الوس�ط الدفاعي لقبي كأس العالم مع
منتخب باده يف  1998وكأس أوروبا .2000

ايسكو مصمم على الرحيل
يبدو أح�د نجوم ري�ال مدري�د مصمما عىل
مغ�ادرة الفري�ق ،خ�ال املريكات�و الشتوي
املقب�ل ،م�ن أجل إيج�اد فرصة أك�ر للعب،
وفقا لتقرير صحفي إسباني.
فق�د ذك�ر موقع “ديفينس�ا س�ينرتال” ،أن
العب وس�ط املريينجي ،إيسكو
أالركون ،مرص عىل الرحيل
رغ�م ثق�ة مدرب�ه
زي�ن الدي�ن زيدان
يف إمكانيات�ه،
و محا و ل�ة

إعادته ملس�تواه .وارتبط اس�م إيس�كو (28
عامً ا) بأندية عديدة ،مثل آرسنال وإيفرتون
ويوفنت�وس وإن�رت مي�ان .وك�ان زي�دان
ق�د أعلن دعم�ه إليس�كو ،يف ك�ل املؤتمرات
الصحفية األخرية ،وأكد أنه س�يعتمد عليه يف
املباري�ات ،حيث تعجبه طريق�ة لعبه ،وذلك
رغ�م تراجع مس�تواه منذ ع�ام  2018وفقا
ل�”ديفينس�ا س�ينرتال” .وأضاف املوقع أن
إيسكو ،س�يحاول بشتى الطرق الرحيل عن
ري�ال مدريد ،يف يناير/كان�ون الثاني املقبل،
من أجل البحث عن دقائق أكثر للعب.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7380 :االحد  6 -كانون األول 2020

بعد احتجاجات ضد قانون أمني

ماكرون يتعهد حبماية حرية الصحافة

باريس/د ب أ:
تعه�د الرئيس الفرن�ي إيمانويل ماك�رون بحماية حرية الصحافة وحري�ة التظاهر  ،بعد
احتجاج�ات ض�د ترشيع مقرتح ،يقي�د حق املواطنني يف تس�جيل لقطات مص�ورة لضباط
رشطة.
وق�ال ماك�رون يف مقابلة مع مجلة “بروت” االلكرتونية متس�ائا“ :ه�ل الحريات مقيدة يف
فرنس�ا؟” .وق�ال إن هذا هو الوض�ع حيث إن الب�اد تجتاحها الجائحة ،وليس�ت يف مناطق
أخرى.
وقال ماكرون“ :نحن لسنا املجر أو تركيا”.
وألس�ابيع ،كانت هناك انتقادات قوية للمادة رقم  24من قانون األمن العاملي املزمع ،والذي
تقول الحكومة إنه يحمي رجال الرشطة.
ويقول منتقدون إن القانون سيقيد حرية الصحافة.
وق�ال ماكرون“ :أتفق الرأي مع هدف املادة رقم  24لتحقيق حماية أفضل لرجال الرشطة”،
مضيفا أنه ال يريد تحقيق هذا الهدف بتقييد الحريات.

انفجار يف مبنى هيئة اإلذاعة
والتلفزيون الصربية

بلغراد/د ب أ:
قتل شخص واحد وأصيب اثنان آخران ،يف انفجار ،يف مبنى هيئة اإلذاعة والتلفزيون الرصبية
“آر.تي.إس” وسط بلغراد.
وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون الرصبية ،نقا عن ش�هود عيان إن االنفجار كان ناجما عن
اسطوانة غاز لحام ،كان يحملها اثنان من العمال يف ساحة النتظار السيارات باملبنى.
وتابعت أنهما كانا س�يجريان إصاحات يف ش�بكة تكييف الهواء بهيئ�ة اإلذاعة والتلفزيون
الرصبية.
وقت�ل واحد منهما عى الفور ،فيما أصيب اآلخر بإصابات خطرية .وتعرض موظف يف الهيئة
إلصابات طفيفة وألحقت أرضار بالغة بالعديد من السيارات.
وتجري الرشطة تحقيقا بشأن الحادث.
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«فوكس نيوز» و«نيوزماكس» ...تنافس مييين يف اإلعالم األمريكي
واشنطن/متابعة الزوراء:
قرّرت ش�بكة «فوك�س ني�وز» اليمينية
األمريكي�ة اتخاذ خطوات لدرء املنافس�ة
الجديدة القادمة من قناة «نيوزماكس»،
يف مشهد إعامي ينمو ويهدد سيطرتها.
فقد ت�م إخبار املنتج�ني يف بعض برامج
«فوكس» بمراقبة ضيوف «نيوزماكس»
وتشجي�ع الضيوف الذي�ن يظهرون عى
القناتني ع�ى التوقف عن قب�ول دعوات
الشبكة الفتية ،بحسب «يس أن أن» التي
نقلت أيضا ً عن متحدث باس�م «فوكس»
أن�ه ال توجد توجيهات بش�أن حجوزات
الضيوف.
لكن «يس أن أن» نقلت كذلك عن مصادر
من «فوكس» لم تس�مها ،أن�ه ُطلب من
املنتجني تجنب بع�ض الضيوف الدائمني
إذا استمروا يف الظهور عى «نيوزماكس»
بع�د طل�ب التوقف ع�ن الظه�ور فيها.
وه�دف اإلدارة م�ن ذلك تذك�ري الضيوف
ب�»م�ن ه�و الرائ�د يف عال�م اإلع�ام
اليميني» .وما زالت «فوكس نيوز» رائدة
يف اإلع�ام اليمين�ي ،إذ يبل�غ جمهورها
خمس�ة أضعاف جمهور «نيوزماكس»،
وه�ي أيضا ً القن�اة األكث�ر مشاهدة بني
الشبكات اإلخباريّة األمريكيّة.
وعندم�ا ُ
س�ئل ع�ن س�باق حج�ز
الضي�وف ،ق�ال الرئي�س التنفي�ذي
لرشك�ة «نيوزماك�س» ،كري�س رودي،
إن «فوك�س» ترتك�ب «انتهاك�ا ً مضادا ً
للمنافس�ة» م�ن خ�ال محاول�ة من�ع
الضيوف .استهزأ اثنان من مصادر «يس
أن أن» يف «فوك�س» بهذا االق�رتاح .قال
أحدهم «مرحبا ً بك�م يف بطوالت الدوري
الكربى».

لك�ن م�ن الواض�ح أن «فوك�س» تشعر
بضغط م�ن اليمني لم يحدث من قبل .إذ
نقل�ت «يس أن أن» عن عدد من العاملني
أن مذيع�ي ومنتج�ي «فوك�س» قلقون
بشأن س�باق ترتيب الربامج والشبكات.
وق�ال املوظف�ون أيض�ا ً إن الديناميكية
التنافس�ية لها تأثري ع�ى بعض خيارات
برمجة «فوكس».
وكان متوس�ط مشاهدي «نيوزماكس»
 34ألفا ً فقط ،لكن أحد األسباب الواضحة
يف قفزة املشاهدة هو توقع «فوكس» أن
الرئيس األمريكي دونالد ترامب سيخرس
والي�ة أريزونا ،مما يص ّع�ب بشكل كبري
إع�ادة انتخاب�ه ،وه�و ما حص�ل فعاً،
إذ ف�از املرش�ح الديمقراطي ج�و بايدن
فيه�ا .يف املقابل ،انتق�دت «نيوزماكس»
منافستها «فوكس» وأعطت املشاهدين
أماً كاذبا ً بشأن فرص ترامب.
اس�تمر ه�ذا التكتي�ك عندم�ا أعلن�ت
«فوك�س» وجمي�ع الشبكات الرئيس�ة

األخ�رى ف�وز باي�دن ،لك�ن أرصت
«نيوزماك�س» عى أن الس�باق لم ينته،
وأن الشبك�ات الرئيس�ة كان�ت تترصف
بطريق�ة غري مس�ؤولة ،وهو نفس ّ
خط
ترام�ب الذي يس�تم ّر حتى الي�وم بنرش
مزاع�م مضلّلة ح�ول «عدم خس�ارته»
االنتخاب�ات ،بالرغم م�ن ّ
أن اإلحصاءات
واألصوات تؤكد هذه الحقيقة.
تواف�د جزء م�ن جمه�ور «فوكس» عى
موق�ع «نيوزماك�س» ملتابع�ة برام�ج
تتح�دث عن مزاع�م تزوي�ر االنتخابات.
وتق�ول «يس أن أن» إن مصادره�ا يف
«فوك�س» س�خرت م�ن «نيوزماكس»،
ووصفته�ا بأنه�ا «يميني�ة متطرف�ة»
و»هامشي�ة» ،لك�ن ك�ان هن�اك تحول
ملح�وظ يف الطريقة الت�ي يتحدثون بها
عنه�ا .إذ ص�اروا يولون اهتمام�ا ً وثيقا ً
لقوائ�م التقييمات اليومي�ة التي تعرض
أداء «نيوزماكس» بجانب «فوكس نيوز»
و»فوكس بيزنس» وقنوات أخرى.

وبحس�ب «يس أن أن» ،يعود سبب تآكل
جمه�ور «فوك�س» إىل اإلره�اق املتوقع
بعد االنتخابات .سقطت «فوكس» أيضا ً
يف حال�ة ركود بعد خس�ارة ميت رومني
أم�ام باراك أوباما ع�ام  .2012وإذا كرّر
التاريخ نفس�ه ،فس�وف يعود الجمهور
إىل «فوكس» تدريجياً ،عى حد تعبري أحد
املس�ؤولني التنفيذيني يف «فوكس» ،الذي
أش�ار إىل أن الشبك�ة ال تزال مهيمنة بني
املشاهدين املحافظني.
ليس�ت «نيوزماك�س» إال واح�دة م�ن
مناف�ي «فوكس» .لم يتم تصنيف «وان
أمريك�ا ني�وز» من قبل مؤسس�ة قياس
املشاه�دات «نيلس�ون» ،وهو ع�ادة ما
يش�ري إىل أن القن�اة صغ�رية ج�داً ،لكن
مالك�ي القناة يقول�ون إن مقاييس�هم
الداخلي�ة تظه�ر مكاس�ب كب�رية بع�د
االنتخابات.
وارتفع�ت عمليات البح�ث عى «غوغل»
عن كل م�ن «نيوزماكس» و»وان أمريكا
نيوز» بعد يوم االنتخابات .ورصّ ح رئيس
«وان أمريك�ا ني�وز نت�وورك» ،تشارل�ز
هريين�غ ،األس�بوع امل�ايض ،أن «موجة
ضخم�ة من مشاه�دي «فوك�س نيوز»
الس�ابقني تخلوا عن «فوك�س» ووجدوا
ضالته�م يف «وان أمريك�ا ني�وز» .وق�ال
إن بعض مشاهدي «فوكس» الس�ابقني
«يعتق�دون أن أصوات�ا ً يس�ارية مؤي�دة
جديدة قد اخرتقت الشبكة».
وتشم�ل املنص�ات اليميني�ة األخ�رى
خدمت�ني للبث املبارش هم�ا  BlazeTVو
 ،The First TVوم�ن أبرز ما ُبنيت عليه
هذه املنافس�ة هي أن هذه املؤسس�ات
توظف مواهب «فوكس» السابقة.

أكثر من  100إصابة بفريوس كورونا بني الصحفيني املصريني

القاهرة/متابعة الزوراء:
كشفت مصادر صحفية مطلعة
يف مرص عن إصابة  100صحفي
ع�ى أدن�ى التقدي�رات بفريوس
كورون�ا خ�ال األس�بوعني
املاضي�ني ،وس�ط حال�ة م�ن
التعتي�م ،بنا ًء ع�ى تعليمات من
رؤس�اء مجالس إدارات وتحرير
املؤسسات الصحفية ،مشرية إىل
أن اإلصاب�ات طالت املؤسس�ات
القومي�ة (الحكومية) والخاصة
عى حد س�واء ،غري أن «األهرام»
و»دار التحري�ر» و»الوطن» هي
األعى يف تسجيل اإلصابات.
وقال�ت املص�ادر ،إن هن�اك 25
إصابة مؤكدة بف�ريوس كورونا
عى األقل يف مؤسس�ة «األهرام»
بمختلف إصداراتها ،باإلضافة إىل
نحو  15إصابة يف «دار التحرير»،
وبني  10و 15إصابة يف مؤسستي
«الوطن» و»أخبار اليوم» ،عاوة
ع�ى  25إصاب�ة موزع�ة ب�ني
مؤسسات «روز اليوسف» و»دار

الهال» و»دار املعارف» و»وكالة
أنباء الرشق األوسط».
وأضافت أن هن�اك بني  15و20
إصاب�ة يف مؤسس�ات «امل�رصي
الي�وم» و»ال�رشوق الجدي�د»

و»الدس�تور» و»البواب�ة ني�وز»
و»صدى البلد» و»فيتو» ،مشرية
إىل احتج�از نح�و  20يف املائ�ة
م�ن الصحفي�ني املصاب�ني يف
املس�تشفيات املخصص�ة للعزل

يف محافظ�ات القاه�رة والجيزة
والقليوبية ،وجرى عزل النس�بة
املتبقية منهم منزليا ً.
وتابع�ت املص�ادر أن مجال�س
إدارات الصحف القومية أصدرت

تعليمات غري معلن�ة ب�»خفض
ق�وة العمل إىل النص�ف يف جميع
األقس�ام التحريري�ة ،إىل جان�ب
الت�زام جمي�ع الصحفي�ني
واإلداري�ني بقواع�د التباع�د
االجتماع�ي ،وارت�داء الكمامات
الطبي�ة من�ذ دخ�ول املؤسس�ة
وحتى مغادرتها ،فضاً عن عدم
تواج�د أي صحفي يف مقر العمل
يف حال�ة ش�عوره ب�أي أعراض
مشابه�ة لإلصاب�ة بف�ريوس
كورونا ،بم�ا فيها نزالت الربد أو
األنفلونزا املوسمية».
وأخريا ً تويف  3صحفيني متأثرين
بإصابته�م بف�ريوس كورون�ا،
وهم نائ�ب رئيس تحرير «وكالة
أنباء الرشق األوس�ط» الرسمية
املرصية قاس�م عوض ،ومراسل
صحيف�ة «امل�رصي الي�وم» يف
محافظ�ة اإلس�ماعيلية محم�د
رض�وان الجب�اوي ،واملح�رر
الريايض يف موقع «القاهرة »24
محمود خالد.

إرشادات وموارد لتوفري األمن والسالمة للصحفيني املستقلني
بغداد /متابعة الزوراء:
يق� ّدم هذا املقال أبرز م�ا ورد يف الويبينار
الثان�ي ضم�ن سلس�لة ويبين�ارات
 .Freelance Hacksيمك�ن اإلط�اع عى
ملخص الويبينار األول الذي تمحور حول
التوفيق ب�ني العمل التج�اري والصحافة
عرب الضغط هنا.
ب�رزت املخ�اوف املرتبط�ة بالس�امة
والصح�ة يف مقدم�ة األمور التي ش�غلت
الصحفيني خال الع�ام  ،2020حيث أع ّد
الصحفيون التقارير عن فريوس كورونا،
فيما عمل املح�ررون يف غرف األخبار عى
تحليل املخاط�ر الصحية واألمنية التي قد
يواجهه�ا الصحفي�ون خ�ال تغطياتهم
الصحفية .وبقي الصحفيون املس�تقلّون
يتس�اءلون عن ط�رق حماية أنفس�هم،
معربني ع�ن مخاوفه�م بشأن الس�امة
وع�ن الدع�م الذي يج�ب أن يتلق�وه من
املؤسسات الصحفية التي يعملون معها.
وخ�ال سلس�لة ويبين�ارات Freelance
 Hacksالت�ي ننظمه�ا بالتع�اون م�ع
 ،Hackpackش�ارك املص�ور الصحف�ي
ّ
املستقل كريستيان مونتريوسا ،الصحفية
املس�تقلة علي�اء بشري ،ومدي�رة تحالف
 ACOSإليزابيت كانتنيز ،وناقشوا أهمية
تأم�ني الس�امة للصحفي�ني املس�تقلني
ّ
بظل تف�ي كوفيد  ،19كم�ا ق ّدموا عد ًدا
من النصائح حول التدريب عى الس�امة
وبع�ض امل�وارد التي تس�اعد الصحفيني
ّ
مستقل.
الذين يعملون بشكل
وفيم�ا ييل أبرز النق�اط التي وردت خال
الويبينار:
املخ�اوف املرتبط�ة بس�امة الصحفي�ني
املستقلني وتطوّرها خال كوفيد 19
ّ
ش�كلت املعلومات الغامضة
مونتريوسا:
ح�ول الجائح�ة وع�دم معرف�ة م�دى

انتشارها يف األش�هر السابقة مصدر قلق
ع�يل أن أتب�ع ّ
ّ
ّ
خطا
وتحت�م
بالنس�بة يل،
ّ
بظل تفي كوفيد  ،19مثل
جدي ًدا يف العمل
أخ�ذ مابس إضافية معي خال التغطية،
وتغي�ري الكمام�ة باس�تمرار واس�تخدام
معقم اليدين.
لقد غطيت قضايا خطرة يف الس�ابق مثل
حرائ�ق الغابات والرصاع�ات األهلية ،أمّ ا
خال تغطية القضاي�ا املرتبطة بكورونا،
ف�زاد الخطر من خال تعريض س�امتي
للخط�ر بشكل مب�ارش ،وأصبحت تغطية
االحتجاج�ات مقلق�ة أكثر م�ن القضايا
الخطرة األساسية.
ّ
أهت�م بس�امة
بش�ري :يف امل�ايض ،كن�ت
األش�خاص يف األحداث التي أغطيها ،مثل
املواجه�ات العنيفة بني مدنيني وأي جهة
من الس�لطة ،أمّ ا الع�ام  ،2020فرافقني

القل�ق بش�أن س�امتي يف مواجه�ة عدو
غري مرئ�ي ،وهو م�ا كان بمثاب�ة تحول
كبري .فقد كان تجنب الفريوس يف مق ّدمة
اهتمامات�ي ،والتزمت بجميع إرش�ادات
السامة التي أوىص بها الخرباء.
ّ
غ�ريت جائح�ة كوفي�د 19
كانتني�ز:
طريقة العم�ل الصحفي ،ففي الس�ابق،
كان�ت الس�امة مرتبطة بالذي�ن يغطون
مناط�ق ال�رصاع أو مناطق الح�رب ،ويف
بداي�ة تف�ي الجائح�ة ،ك�ان الكثري من
الصحفي�ني يع� ّدون التقاري�ر حوله�ا
بالطريقة نفس�ها التي يقومون بها أثناء
تغطي�ة منطقة حرب ،ع�ى الرغم من أن
الصحفيني يواجهون مستويات متفاوتة
من التهديد بحس�ب املكان الذي يقيمون
فيه والقصص التي يغطونها.
توصيات للمحررين

كانتني�ز :لق�د أطلقن�ا يف التحال�ف
بروتوكوالت الس�امة لحماية الصحفيني
خال تغطي�ة «كوفيد ،»19الت�ي تشجّ ع
املحرري�ن ومدي�ري غ�رف األخب�ار ع�ى
اإللتزام بتدابري الس�امة واألخذ باإلعتبار
أهمي�ة تأم�ني الس�امة للصحفي�ني
املس�تقلني ،وتوضح الربوتوكوالت كيفية
التخطي�ط لس�امة الصحفي�ني وتوضح
أبرز معدات الحماية الشخصية.
نصائ�ح للصحفي�ني املس�تقلني الذين قد
يشعرون بالضغط امل�ايل أو املهني لقبول
مهمة ما
مونتريوس�ا :ع�ى الصحفيني املس�تقلني
قب�ول ك�ل مهم�ة صحفي�ة بحس�ب كل
حال�ة ،أي عليهم تقيي�م البيئة التي يجب
أن يذهبوا إليه�ا للتغطية ،معرفة إذا كان
يوج�د أي ح�االت طارئة ،تأم�ني معدات

الس�امة والتفكري إذا كان هناك إمكانية
للحصول عى تأمني صحي.
بش�ري :ع�ى الصحفي�ني املس�تقلني أن
يناقش�وا املحرري�ن ويعرب�وا له�م ع�ن
مخاوفهم ،فهذه املحادثات تفي بالازم،
وم�ن ال�روري أن يتخ�ذ الصحفي�ون
جميع االحتياطات والوقاية الازمة.
نصائح التدريب عى السامة
مونتريوس�ا :ش�اركت يف دورات ح�ول
تغطية االضطرابات املدنية واإلس�عافات
األولي�ة الت�ي نظمها تحال�ف  ACOSعرب
اإلنرتن�ت ،علمًا ّ
أنه من الصعب عدم تلقي
تدريب عم�يلّ ،
لكن ال�دورات التدريبية ال
ت�زال تزوّد الصحفيني الكث�ري من املعرفة
املفيدة.
ً
أيض�ا يف تدري�ب أكاديمي�ة
وش�اركت
حرائ�ق الغابات ملدة ثاثة أش�هر للتعرف
ع�ى كيفي�ة ت�رصف الصحفي�ني خ�ال
اندالع حرائ�ق الغابات وتقني�ات اإلخماد
وإرشادات الس�امة واإلسعافات األولية.
أش�جّ ع جمي�ع الصحفيني املس�تقلني أن
ً
أبحاث�ا ومعرفة أفضل امل�وارد ملا
يج�روا
يقوم�ون بتغطيت�ه والتع�رّف إىل البيئات
التي سيغطونها.
بش�ري :تلقي�ت تدري ًب�ا ع�ى اإلس�عافات
األولية يف بيئة معادي�ة ،عام  2016وكان
من تنظي�م املؤسس�ة اإلعامي�ة الدولية
للمرأة .وس�اهم ه�ذا التدري�ب بتزويدي
بخربة مب�ارشة يف عملي�ة التخطيط بد ًءا
من إعداد تقييمات املخاطر ،واإلسعافات
األولي�ة يف ح�االت الط�وارئ ،وص�والً إىل
األم�ن الشخ�ي والدف�اع ع�ن النف�س
وتأمني الس�امة خال الس�فر .وشاركت
ً
أيض�ا يف تدري�ب مماث�ل قدم�ه تحال�ف
 ACOSباإلش�رتاك مع صحيفة «نيويورك
تايمز» ومركز بوليتزر يف عام  ،2017مما

ساعدني يف أن أكون عى استعداد ملواجهة
املواق�ف الخط�رة ،ودفعتن�ي التدريب�ات
ألكون واثقة بأعمايل وتغطياتي.
كانتني�ز :م�ن أب�رز األم�ور املهمّ�ة عند
تفك�ري الصحفي يف املشارك�ة بتدريب أو
عند بحث�ه عن م�وارد ،هو فه�م التوجّ ه
ّ
يخطط ألن يصل إليه
العميل واملكان الذي
يف حيات�ه املهني�ة ،وحينه�ا يمكنه تقييم
حاجاته وسيناريوهات األزمات املحتملة
الت�ي ق�د يواجهها .يق�دم تحالف ACOS
دورات مكثفة تمتد من  3إىل  6أيام لتأهيل
الصحفي�ني ك�ي يتمكن�وا م�ن مواجهة
الس�يناريوهات الخط�رة والتهدي�دات
كعمليات الخطف.
إرشادات للتغطية امليدانية
بش�ري :غال ًب�ا م�ا يرافقني رشيك�ي عند
الس�فر ،ما يجعلني أش�عر باألمان أكثر،
وبم�ا ّ
أن اآلن علين�ا اإللت�زام بالتباع�د
اإلجتماعي خال العمل الصحفي ،أحاول
تف�ادي إجراء املقاب�ات يف أماكن مغلقة.
علين�ا إدراك املخاط�ر املتعلق�ة بالعم�ل
والتخطيط املناس�ب لها واتخ�اذ التدابري
الوقائي�ةّ ،
ألنه ال توجد أي قصة تس�تحق
أن ندفع ثمنها حياتنا.
مونتريوسا :بنا ًء عى خربتي ،أويص بعدم
ذه�اب الصحف�ي إىل التغطي�ة امليداني�ة
ّ
ل�دي ع�دد م�ن
لوح�ده ،وله�ذا الس�بب
األش�خاص الذين أثق بهم خال تغطيتي
للبيئات الخطرة ،وابتكرنا إشارات إيمائية
أساسية للتواصل عندما يشعر أحدنا ّ
بأن
الوضع ليس جي ًدا.
كانتنيز :قبل توجه الصحفي إىل مكان ما
ليع ّد التقارير ،عليه تنفيذ تقييم للمخاطر
والتفكري يف التهدي�دات التي قد يواجهها،
وإع�داد س�يناريوهات وخط�ة لكل هذه
االحتماالت.
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التجربة احلياتية واالبداع االدبي
جودت هوشيار
دروس احلياة
التجربة الحياتية بما فيها من معاناة  ،وآالم  ،وأفراح
هي ينبوع الكتاب�ة الحق ،وال تقل أهمية عن املوهبة
الفطرية  ،والقدرة عىل التخيّل.
ليس بوس�ع اي كات�ب ان يكتب ع�ن اي يشء  ،وعن
اي انس�ان  .فه�و لي�س مطل�ق الحري�ة يف اختي�ار
موضوعات�ه وابطال�ه  ,مهم�ا كان موهوب�ا  ،ألن له
حدودا ال يس�تطيع تجاوزها  ,والتي تتحدد باملجتمع
الذي يعي�ش فيه  ،وخربت�ه الذاتية  ،وال�دروس التي
تعلمه�ا م�ن الحياة  ،لذا ع�ىل الكات�ب أن يكتب عما
يعرف�ه بتجربته الخاص�ة  ،وه�ذه التجربة مطلوبة
ً
مدخ�ال لتجربة فني�ة ّ ،
يع�رب فيها
بق�در م�ا تك�ون
الكاتب بأسلوبه املتميز  ،عن عامله الروحي  ،ونظرته
اىل األشياء.
ان العم�ل األدبي اذا لم يكن نابعا ً من ذات الكاتب  ،و
لم ينفعل به فانه ل�ن يكون عمالً مؤثرا ً وناجحا ً عىل
الرغم من ان املؤلف قد كتبه بحسن نية  .الن مثل هذا
املؤلف ال يعرف ابطاله وال يفهمهم .
ربما ثمة امكانية لتوالد بعض الصور املضببة يف ذهن
كاتب يعيش يف جزي�رة مقفرة  ,ولكن لن يكون لديه
اي حافز لتأليف رواية  ،ذلك ألن الكاتب انما يكتب عن
الن�اس وللناس  ,لقد كتب الروائي الفرني مارس�يل
بروس�ت رواياته داخ�ل غرفة ذات ج�دران صماء ال
تخرقها االصوات  .ولكن بروس�ت كان قد عاش بن
الن�اس  ،ودرس املجتمع الفرني األرس�تقراطي ملدة
طويلة  ،قبل أن يسجن نفسه يف غرفة معزولة ..
ان خي�ال الكاتب الروائي أو القصيص قادر عىل تغيري
تناس�ب الظواهر واالحاس�يس ومالم�ح الشخوص
وانم�اط س�لوكهم  ،ولكن ليس�ت ثمة رواية س�واء
كان�ت خيالي�ة ام طوبائية ال ترتكز ع�ىل الواقع  ,ان
وصف سكان كوكب املشري يف رواية ولز او (سكان
س�االماندر) يف رواية جابك لي�س اال هجاء للمجتمع
االنساني .
ربم�ا يق�ال أن للخي�ال ال�دور األكرب يف بع�ض أنواع

القص�ص  ،وه�ذا صحي�ح  ،ولكن الخي�ال ينبغي أن
يك�ون مقنع�ا ً وصادق�ا ً ومنطقيا ً  ،أي خي�االً يمكن
أن يح�دث يف الواقع  .فاملؤلف ليس إلها ً حتى يس�تمر
يف ف�رض ش�طحات خياله عىل الق�ارئ  ،وثمّة خطر
جس�يم يالزم نس�ج األكاذيب  ،فقد ال يص ّدق املتلقي
ما يقرؤه .
أدب الكتب وأدب احلياة
ان أغل�ب الروائي�ن املعارصي�ن ه�م م�ن خريج�ي
التخصص�ات األدبية أو اللغوي�ة يف الجامعات  ،وهم
يعملون يف مكاتبهم بن رفوف الكتب التي تحارصهم
 ،وال يري�دون النزول اىل الش�ارع واالختالط بالناس ،
والخوض يف الحياة العملية واكتس�اب التجارب التي
ال غنى عنها لفهم اآلخرين .
الجامع�ات ال تعلّ�م س�وى األدب الكالس�يكي ،
وأن�ه ينبغ�ي أن تكتب الرواي�ة اس�تنادا اىل التجارب
الشخصي�ة  .وهذا أمر جيد من حيث املبدأ  .ولكن كم
رواية بإمكان ش�اب لم يتجاوز الخامسة والعرشين
م�ن عم�ره أن يكتبها عن نفس�ه ؟ قد يكت�ب رواية
واح�دة جيدة اذا كان صاحب موهب�ة  ،ولكن الرواية
الثانية س�تكون عن ش�اب كتب رواي�ة ناجحة  ،وال
يمل�ك اآلن نق�ودا  ،وليس لدي�ه صديق�ة أو حبيبة ،
ويتبهدل يوميا يف وس�ائط النقل العام  .وهذا أمر غري
ممتع عىل اإلطالق .

لو كان ديكنز قد عمل حسب هذا املبدأ  ،لكتب رواية
” ديفيد كوبرفيلد ” فقط  .تولس�توي كان قد خدم يف
الجيش وخال�ط علية القوم  ،وح�رث األرض قبل أن
يكتب ” الحرب والسالم ” و” ّ
آنا كارينينا ” .
يف عام  1916نرشت مجلة ” ليتوبيس ” أي ” الوقائع
” الت�ي كان يصدرها مكس�يم غورك�ي يف العاصمة
الروسية القيرصية بطرس�بورغ قصتان قصي�رتان
إلسحاق بابل .
أثارت القصتان اهتمام القراء والنقاد ،وأصبح اس�م
ً
معروفا إىل حد ما .وواصل الكاتب الشاب كتابة
باب�ل
قص�ص جدي�دة ،حيث ك�ان يكتب قص�ة واحدة كل
ي�وم ويعرضها ع�ىل غوركي ،الذي ك�ان يقرأ القصة
بتمعن ،ثم يقول :إنها غري صالحة للنرش .وتكرر ذلك
مرات عدة .وأخ ً
ريا تعب كالهما .وقال غوركي بصوته
الجهوري األجش« :إنك تتخيل أش�ياء كثرية تقريبية؛
ألنك ال تع�رف الحياة بع�د .عليك التوج�ه إىل الناس،
ومعرف�ة الواق�ع ،واكتس�اب تجربة ذاتية تس�اعدك
ع�ىل فهم الحياة ،قبل أن تكون قادرًا عىل كتابة قصة
جيدة.
أفاق بابل يف صباح اليوم التايل ليجد نفسه -بمساعدة
ً
مراس�ال لصحيف�ة لم تولد
غورك�ي بطبيعة الحال-
بع�د ،مع مئتي روبل يف جيبه .لم تولد الصحيفة قط،
لكن الروبالت املنعشة كانت رضورية له.

اس�تمرت رحلة بابل يف خضم الحياة س�بع س�نوات
(1924 :1917م) ك�ان يف اثنائه�ا جنديًّ�ا يف الجبه�ة
الروس�ية – الروماني�ة إب�ان الح�رب العاملي�ة األوىل،
ً
ً
وموظفا
ومراس�ال حربيًّا يف فرقة «الفرسان الحمر»،
يف مفوضي�ة التعلي�م ،ومدي�رًا لدار نرش يف أوديس�ا،
ومندو ًب�ا لبعض الصح�ف يف بطرس�بورغ وتبليي.
ريا م�ن الطرق ،وش�اهد كث ً
قط�ع كث ً
ريا م�ن املعارك.
وكان ط�وال تلك الس�نوات يكت�ب ويطوّر أس�لوبه.
ويجرب التعبري عن أفكاره بوضوح واختصار .وبعد
ّ
وتس�لم م�ن غوركي
ترسيحه ح�اول نرش نتاجاته،
رسالة يقول فيها« :ربما اآلن يمكنك أن تبدأ .
وليس من قبيل املصادفة ان لكل كاتب عظيم تجربته
الحياتية الثرية واملتنوعة التي تشكل منهال ال ينضب
ألعمال�ه األدبي�ة  .همنج�واي كان مراس�ال حربيا يف
الح�رب العاملي�ة األوىل والح�رب اليوناني�ة – الركية
 ،وخ�رب عن قرب م�آيس الح�رب وانطباعات�ه عنها
أصبح�ت جامعت�ه األوىل  ،وانعكس�ت يف ك�ل أعماله
املبك�رة ،الت�ي تعت�رب مواق�ف ولحظات من س�ريته
الذاتية  ،وكان شاهدا عىل األزمة االقتصادية يف بالده
 ،وزار العدي�د م�ن البل�دان املختلفة .وع�اش معظم
حيات�ه خارج وطن�ه الواليات املتح�دة االمريكية ولم
يكتب عنها اال اليشء القليل نسبيا .
ج�ون ش�تاينبك عم�ل مراس�ال لصحيف�ة “س�ان

أد

ماجد احلجامي
خرجوا من منزلهم واحدا تلو اآلخر قلقن يرقبون
كأن أحدا خلفهم  ،جلست الحسناء التي ترافقهم
يف املقعد األمامي وأرسع الثالثة اآلخرون إىل الخلف
 ،بينم�ا كنا نس�ري إىل القس�م الشمايل م�ن مدينة
(وينيبغ) وأعينهم تتجه يمينا وش�ماال رأيت يف يد
ُ
رفعت لها
الفت�اة علبة ب�رية كانت تهم بفتحه�ا ،
ْ
تظاهرت أنها لم ترني وأخذت ترشب
يدي محذرا ،
برشاهة  ،اهتزت أجس�ادهم جميعا عندما أوقفت
سيارتي فجاءة  ،التفت اليها قائال :
عف�وا  ،أال تعلم�ن أن رشب الكحول يف س�ياراتاألجرة ممنوع!
 نعم أعلم ذلك لكن من يرانا اآلن ؟ أن�ا أراك والن�اس من حولنا يرونك ويف الس�يارةعدس�ة تصوير ايضا  ،لكنني س�أمنحك فرصة أن
تن�زيل من س�يارتي  ،أكميل رشاب�ك وعودي بعجل
ألنني سوف لن اسري وهذه بيدك أبدا .
صاح بها أحدهم م�ن الخلف وهي تفرغ الرشاب
بجوفها :
 جينيفر ،ماذا تفعلن بحق املس�يح ال وقت لدينالتحم�ل طيش�ك وأفعالك الصبياني�ة أال يكفيك ما

رشبتيه يف املنزل نريد أن نصل برسعة !
حسنا لقد أفرغتها تماما .ع�ادت اىل مقعده�ا والعلبة يف يده�ا  ،رفعتها إيل
قائلة :
ال تقل�ق إنها فارغة تمام�ا  ،ال يمكنني رميهايف الطري�ق س�تبقى يف ي�دي حتى نص�ل منزل
صاحبنا .
أخرج أحدهم كيس�ا مليئا كان بن فخذيه فتحه
إليها قائ�ال  :يمكنك أن تضعي العلبة الفارغة هنا
نئ لوجودها يف يدك وإن
أرى أن الس�ائق غري مطم ٍ
كانت فارغة .
ُ
نظرت إليه خالل املرآة مبتسما قائال :
البأس يمكنها أن تبقيها يف يدها فليس من الالئقأن تضع النفايات مع أغراضكم .
 والكي�س ايض�ا يحتوي ع�ىل النفاي�ات ال تقلقسيدي .
تح�دث الش�اب الذي كان يجلس خلف مقعدي
خالل هاتفه قائال  :أنا (جيس�ن)  ،أسمع سنصل
يف غض�ون عرش دقائ�ق وحاجتك معن�ا أرجو أن
يكون املبلغ كامال ثالثة آالف دوالر كما اتفقنا قبل
ساعة .

أخرس
همس ٌ
ٌ

اس�تدرت يمين�ا ألج�د الطريق مليئ�ة باملركبات
والحرك�ة بطيئة جدا  ،تس�اءل أحدهم عن س�بب
الزحمة الكبرية  ،أجابه أحدهم إما حادث س�ري أو
صيانة املجاري .
أفزعن�ي ص�وت الفتاة عندما صاح�ت قائلة  :يا
إلهي أنها نقطة تفتيش مفاجئة تقوم بها رشطة

املقاطع�ة  .طلبوا مني أن أجد له�م مهربا لكنهم
تراجع�وا عن طلبه�م بعد أن رأوا أعداد الس�يارات
الت�ي تحي�ط بن�ا وخلفن�ا  .التفتت إليه�م الفتاة
متس�ائلة  :م�ا لعم�ل اآلن ؟  .أجابها (جيس�ن) :
علين�ا أن ننج�و بأنفس�نا  .فتحوا األب�واب وفروا
هارب�ن  ،صح�ت خلفهم  :يا جماعة لقد نس�يتم
الكيس األس�ود  ,أجاب أحدهم من بعيد  :لقد قلنا
لك ماه�ي إال نفاي�ات  .خرجت من بن س�يارات
الرشط�ة دون أن يأمرن�ي أحد بالوق�وف  ,اوقفت
س�يارتي بعي�دا عنه�م  ،أصابني القل�ق والخوف
عندم�ا فتح�ت الكيس فقد فيه كيس�ن صغريين
م�ن الكوكاي�ن وكي�س م�ن األق�راص البيض�اء
وكي�س كبري من القن�ب (املروانا) ،كنت أتس�اءل
أيعقل أن أجد نفي يوما ً أحمل هذه األش�ياء ويف
وضح النهار  ،ما الذي س�أفعله اآلن  ،هل أسلمها
إىل الرشطة  ،لكنني ال أريد أن أعرض نفي ألسئلة
كث�رية ال أطيقه�ا  ،هل أعطيه�ا لصديقي (راين)
فهو يتعاطى هذه األش�ياء بكثرة سيكون سعيدا
وأن�ا أضعها بن يديه  ،ماذا س�أفعل إذن  .تذكرت
آخر كلمة قالها أصح�اب الكيس  ،خاطبت نفي
قائال  :لقد صدقوا جميعا ،ماهي إال نفايات .

قراءة لرواية يف ذلك الكهف املنزوي للكاتب عمار الثويين
إبراهيم األعاجييب
ُ
الثيم�ة الب�ارزة ه�ي األل�م
اإلنس�اني ال�ذي عان�ى من�ه
الشعب العراقي يف حقب ٍة زمني ٍة
توصف بالس�وداء أو الكارثية،
أو الظل�م ال�ذي تعرض�ت ل�ه
رشيحة واس�عة من العراقين
تحت سطلة حكمتهم بالحديد
ُ
ُ
تاريخية الثيمة،
الرواية
والنار،
لتاريخ
التاريخ
تجاوزت
إال إنها
ٍ
آخ�ر ،فكان�ت ق�راءة ماضية
ح�ارضة ومس�تقبلية ،ملصري
إنسان عانى وما زال يعاني من
ظلم ُف َ
رض علي�ه فرضاً ،الفر ُد
العراق�ي أو الذي�ن يس�كنون
ّ
العراقي قد
الوس�ط والجن�وب
َ
َ
تع�رض ل�روب كث�رية م�ن
الظل�م التهمي�ش والتجهي�ل
املمنه�ج ،حت�ى أصب�ح ه�ذا
اإلنس�ان عبارة عن ُدمى تعبث
به�ا الس�لطات وال تريد منهم
إال أن يكونوا وقودا ً لرصاعاتها
ُ
فالقص�ة
م�ع دول الج�وار،
ه�ي تحك�ي مأس�اة رشيحة
كب�رية ،األرض واإلنس�ان كانا
عرض�ة له�ذا الظل�م الكب�ري،
ال�راوي العلي�م لألح�داث كان
ُ
َّ
ك�ل ش�اردة وواردة يف
يع�رف
املت�ن الحكائ�ي ،االس�تحواذ
ع�ىل الن�ص م�ن قبل ال�راوي
العليم واضحاً ،الشخصيات يف
رصاعها مع الحدث الذي يأخذ
بالتفاع�ل روي�دا ً روي�دا ً كانت
تتسم بالحيوية ،ذكاء الروائي
جعله ينمي ويطور شخصياته
تبعا ً لتطور الرسد صعودا ً نحو
البناء الهرمي يف الرواية ،تغيب
الشخصية وق�د تتالىش حينما

فرنسيس�كو نيوز ” ليس ألنه ك�ان بحاجة اىل املال ،
بل ألن�ه أراد أن يخوض يف أعم�اق الواقع االجتماعي
ويجم�ع امل�ادة األولي�ة لروايت�ه ع�ن ه�ذا الطريق ،
العمل كمراس�ل قادته اىل معس�كر العم�ال الوقتين
املهاجري�ن  .هكذا ظهرت رواية ” عناقيد الغضب ” .
أما ” دوس باسوس ” فقد جاب البالد بحثا ً عن املادة
األولية لرواية ” مانهاتن ” وثالثية ” الواليات املتحدة
األمريكية ” .
كب�ار الروائي�ن أمث�ال بل�زاك وفلوب�ري وتولس�توي
ودوستويفسكي وغوركي  ،واندريه موروا  ،وترومان
كابوت�ي  ،ونورمان ميل�ر وغريهم  ،خاضوا يف أعماق
الحي�اة،قب�لالجل�وسام�امطاول�ةالكتاب�ة.
حقائق الحياة املؤثرة ثمينة بحد ذاتها حتى بمعالجة
أدبية بسيطة .ولكن األدب ليس أثنوغرافيا  ،أو تأريخا
 ،أو علم اجتماع  .معرفة يشء ممتع أوشائق والكتابة
عنه�ا مهمة الصحفي ولي�س الكاتب  .ثمة ( ّ
كتاب )
تنقلوا بن مهن كثرية وش�اهدوا الكثري من الحوادث
الغريب�ة وكتبوا عنها  ،ولكنه�م فشلوا يف كتابة عمل
فني ناضج .ألن استنس�اخ الواق�ع عجز عن األبداع .
الكات�ب املبدع ال يجمع املواد لعمله األدبي  ،بل يعيش
يف داخل هذه املواد  ،ويتفاعل معها ليحولها اىل تجربة
روحية يعرض فيها ش�يئا لم يكن بمقدور القارئ أن
يراه لو كان يف مكان الكاتب
يبدأ اإلب�داع عندما يصم�م الكاتب يف ذهن�ه نموذجا
للموقف  .يرس�م صور الشخصيات  ،ويطور الفعل .
ويمأل الهيكل باللحم واألعصاب  .وهنا يتطلب الخربة
الحياتية أين ومت�ى عاش األبطال  ،ما هي مالمحهم
 ،وماذا يعملون  ،وماذا يلبس�ون  ،وكم يكس�بون من
نقود  ،ويتنقلون بأي واسطة نقل  ،وماذا يحيط بهم
 .الكات�ب يتوجه اىل ذاكرته وخربت�ه  .وتظهر مالمح
الورش�ة  ،التي عمل فيها يف وقت ما  ،واألماكن  ،التي
استج ّم فيها .
فهم املادة الحياتية يعني القدرة عىل ادراك معنى كبري
يف حقيق�ة صغرية  .عىل الروائ�ي ان يتعمق يف جوهر
األش�ياء  ،وال يكتف�ي بوصف مظاهره�ا الخارجية
فقط .

ماهي إال نفايات

ب ال
ر
ح
ال
ت

يرسد الكاتب عن الوصف ،لكن
حينم�ا يك�ون الح�دث يكون
ص�وت الشخصي�ة واضح�ا ً
بج�الءٍ ،ومهيمنا ً أكث�ر فأكثر،
النس�ق الذي أخ�ذه الكاتب يف
طريقة رسده أو هندسة رسدة
منح�ى تصاعدياً،
كان ينح�و
ً
ربم�ا ألن الحادث�ة تاريخي�ة
والقص�ة تحم�ل جنب�ة تاريخ
سيايس واجتماعي ،أخذ الكاتب
يمه�د وث� َم ي�رك الشخصي�ة

تنم�و بالتزامن مع تطور حبل
الرسد من املقدمة االستهاللية
أو البواب�ة األوىل للرواي�ة حتى
الع�رض فالحبك�ة وص�والً إىل
العق�دة أو ال�ذروة فالخاتمة،
ّ
الروي كان عند الكاتب،
صوت
وق�د يتس�اءل البع�ض كي�ف
هيمن الكاتب عىل الشخصية؟
إن هيمنة الكاتب ألن موضوعة
موض�وع تاريخ�ي ،فه�و هنا
مؤرخ�ا ً أو مؤرش�فا ً للتاري�خ

بث�وب رسدي ،وال يع�اب ه�ذا
ع�ىل الكات�ب اختي�اره لهكذا
مط�ب ،الشخصي�ات كان�ت
بإيع�از م�ن
تتح�رك لي�س
ٍ
الكاتب بل كانت تتطور نتيجة
للظروف الواقعية التي عاشتها
ُ
الكاتب قدم
وتفاعل�ت معه�ا،
مقدمات تمهيدي�ة حتى دخل
ٍ
إىل العم�ق ،مىض يفت�ح أبواب
ال�رسد ب�اب بع�د آخ�ر حت�ى
يص�ل إىل مركز الح�دث ليقف
عن�ده فيطيل الحدي�ث ،البناء
الهنديس للرواية كان يجنح إىل
الخي�ال ،وهذه حس�نة فعلها
َ
ين�س
الكات�ب ،فالس�ارد ل�م
ني األدب
معنى الحرفية التي ُع َ
به�ا ،فاألدب هو خي�ال أو كما
يعرب عنه يف اللغ�ة االنجليزية(
 ، )factionالرس ُد مال كثريا ً إىل
الخيال لكي يحافظ عىل الثوب
والفنية التي يرسد بها ،القاص
كان يف ال وعي�ه مؤيدا ً للثورة،
ألنه عارص ألم املخاض العسري
الذي عانت منه الناس من جراء
تسلط الدكتاتور الذي سامهم
الخس�ف واله�وان ،الق�اص
أعط�ى رمزي�ة للمك�ان ،فهو
قد ذكر كثريا ً م�ن املحافظات،
لكن�ه أخف�ى املدين�ة التي هي
املكان الروائي الذي أقامت فيه
أغلب الحوادث ،بل الشخصيات
الرئيس�ية منه�ا؟ إن الق�اص
يملك قس�طا ً كبريا ً م�ن الذكاء
فكتب برمزية موحية إىل املكان
ليجعل الق�ارئ منشغالً بهذه
الرمزي�ة ،ومتمس�كا ً بخي�ط
ال�رسد حت�ى يح�اول أن يفك
الطلس�م ال�ذي حاك�ه القاص
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يف ذهن القارئ ،فالس�ارد كان
بارع�ا ً يف التالع�ب يف ال�رسد
هبوطا ً وارتفاعاًً ،
قوة وضعفاً،
ُ
الشخصي�ات الت�ي أنيطت لها
األدوار لم تكن مس�توحاة من
املجه�ول أو الخي�ال ب�ل ه�ي
ُ
ي�دل عليها
ش�خصيات لها أث ٌر
ويرش�د إليها ،ال�رس ُد لم يعط
م�ربرات كث�رية ل�دور الزعيم
الديني وأثره يف االنتفاضة ،وقد
كان�ت الرمزية تك�اد أن تكون
ُ
القضية تاريخية
غائبة تماماً،
والحدث تاريخي إال إن القاص
م�ال أن يك�ون س�اردا ً أدبي�ا ً
َ
ً
ً
ولي�س مؤرخ�ا تاريخيا بحت،
ُ
القضي�ة إذن يف إن األدب أب�اح
للس�ارد ما ال يبيح�ه للمؤرخ،
الرسد ل�م يكن تقريري�ا ً بحت
ع�ىل الرغم من أن�ه مال بعض
الحي�ان إىل التقريري�ة ،ولعلها
التقريري�ة الت�ي تس�تدعيها
ال�رورة الرسدية ،القاص لم
يعط للجانب األخر نصيبه ،أي
ِ
إنهم كان متعاطف�ا ً مع الثوار
يع�ط
إلنس�انيتهم لكن�ه ل�م
ِ
الس�لطة الص�وت يف ال�رسد،
أظهرت الرواي�ة األخطاء التي
وقع�ت يف االنتفاض�ة لكنه�ا
بحكم
أخطاء مُ ربر لها س�لفاً،
ِ
مكان ما
أن الفوىض إذ عمت يف
ٍ
فإنها س�تكون س�بب ونتيجة
ُ
الجميل يف الرواية
آن واح�د،
يف ٍ
أنه�ا تصل�ح لتك�ون فيلم�ا ً
بثالث س�اعات متواصلة دون
انقط�اع ،ألن الق�اص ألم وكاد
أن يلم بالثيمة التاريخية كلها،
إن ال�رسد ذكر لن�ا تفاصيل ما
بع�د االنتفاضة وكي�ف تحول

الغالبية من الث�وار واملواطنن
يف مخيم�ات اللج�وء ليتحولوا
بعده�ا إىل الجئ�ن سياس�ين
أو هك�ذا أس�متهم األم�م
املتح�دة ،الخط�اب الروائ�ي(
 ) DISCOURSEك�ان مفعما ً
بالنص�وص التي تمث�ل النزعة
الثوري�ة املبطن�ة ب�ن ثناي�ا
الن�ص ،العملية التفاعلية التي
أمت�زج وتفاع�ل معه�ا الرسد
ك�ان يح�وي تأوي�الت جم�ة،
تثري ش�هية الق�ارئ وفضوله
ليتساءل أسئلة ذات بعد وعمق
ُ
الرواية أعطت وثيقة
واضحن،
تاريخي�ة لتض�اف إىل املكتب�ة
التاريخي�ة واألدبي�ة ،الالف�ت
للنظ�ر أن الس�ارد ل�م يدخلنا
ً
مب�ارشة ب�ل
يف إت�ون الظل�م
أخذ ي�رسد مقدم�ات تمهيدية
ليأخذن�ا رويدا ً روي�دا ً إىل عمق
أو ذروة الحدث ،ب�دأت القصة
ب�ربود واض�ح لفني� ٍة رائع�ة
وذلك ع�ن طري�ق الحديث عن
عائل�ة أس�عد ،ونشأت أس�عد
النش�أة األوىل وانتقال�ه يف
الدراس�ة بن مكانن متباينن
فبغ�داد ومدين�ة الكرامة لهما
خصوصي�ة واضح�ة تميز كل
واحدة ع�ن األخرى ،قد يختلف
الكثري من املؤرخن مع القاص
يف طبيعة التسلسل الرتيبي يف
الحادثة ،إذ يعزو بعض الكتاب
أن للث�ورة أماك�ن وأس�باب
مختلف�ة دع�ت النطالقها ،إال
إن ه�ذا ال يعدم جمالية القص
والرسد بحكم الخيال والفضاء
الواس�ع الذي تحرك�ت خالله
الرواية.

نرجس عمران

هل غادر اله ًيام من أمىس دمي ؟
هل واكب الخذالن نبض املعصم ؟
يا ساكنا قلبي ولست بعالم
كم مرة ً ناداك دون تكلّ ِم ؟!
ٌ
ٌ
أخرس يجتاحني
همس
للحب
وله من الهمسات صوت األبكم
يا أنت أنت كما الراب فضمني
بلغ ترابك قد أتيت ألرتمي
هذي أحاسيي حتى لو َ
انك ملتني
فحضني لغري سواك ال لن ينتمي
فارفق بمن قصد الحبيب ليحتمي
حزين ارحمي
قلب
ٍ
بك منك من ٍ

استعادة مظاهر الناس من
خالل تقنية التعلُّم اآللي
ترمجة :زيد الشهيد
غال ًبا ما يحدونا تساءل عن كيف كانت الشخصيات التاريخية
ً
أن هناك َّ
الشهرية تبدو؛ إذ َّ
وأحيانا تماثيل لهؤالء
مؤكدا ً لوحات
األش�خاص .لكن إىل أي مدى يمكننا الوثوق بها كونها تمثلهم
ّ
حقاً .فهي يف نهاية األمر أعمال فنية ،ذاتية .أي أنها صورٌّ تقدم
رؤية الفنان للشخص الذي رسمه أو جسده بنحت ،خصوصا ً
إذا ك�ان الشخ�ص مشهورًا ول�ه مكانة كب�رية فيتم تصويره
ليبدو أفضل مما كان عليه بالفعل.
وألن التصوير الفوتوغرايف لم يكن  ،لسوء الحظ ،موجو ًدا يف تلك
االي�ام  ،ل�ذا يغدو من
الصعب ً
حق�ا معرفة
ش�كل الشخ�ص عىل
وج�ه اليق�ن .لك�ن،
املص�ور الهولن�دي
«ب�اس أوتريفي�ك»
من أمس�ردام ،أوجد
طريقةإلنشاء«صور»
أكث�ر واقعي�ة ملظهر
ش�خصيات تاريخية
أمث�ال االمرباط�ور
الفرن�ي نابلي�ون،
والرئي�س االمريك�ي
فرانكل�ن ،والفن�ان رامربان�ت ،والفن�ان فان ك�وخ وغريهم
ً
ً
خاص�ا يمكنه من إعادة إنشاء
برنامجا
الكثري؛ فقد اس�تخدم
ص�ور ذات مظهر فوتوغرايف لألش�خاص بنا ًء ع�ىل املعلومات
والص�ور التي يضعها .فأثمر برنامج�ه نتائج مذهلة ً
نوعا ما.
وتمكن وفق هذه التقنية ً
أيضا من إنشاء صورة لشخص بنا ًء
عىل مالين الصور األخرى التي ينتجها الربنامج.
ويش�ري باس إ»ىل إنه يف الوقت الذي ال ي َّدعي َّ
أن صورَه تس�تند
عىل األدلة العلمية ألش�كال تلك الشخصيات التاريخية ،إال َّ
أنها
ً
واقعية من اللوحات.
تبدو بالنسبة له أكث َر
( تمت الرجمة من موقع براينبرييز ) Brainberreies
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نصائح طبية

حنو مستقبل افضل...هلم

أهمية االنفصال املؤقت بني الزوجني يف انقاذ الزواج
بعد تزايد الخافات الزوجية واملشادات
قد يجد الزوجان انه بات من الرضوري
ان يأختذ كل منهما قستطا ً من الراحة
وخصوصتا ً يف حتال تراكتم استباب
الضغتوط واملشاكتل .ولهتذا يمكن ان
يقتررا االنفصال املؤقتت .وهذا ينطوي
عى العديتد من الفوائد بحستب خرباء
العاقتات وعلم النفتس..ويف التايل ابرز
ما يجتب معرفته عن اهميتته وفوائده
ونتائجه السلبية:
يساعد هذا القرار كاً من الزوجني عىاعتادة التفكري بترصفاته وستلوكياته
ورود افعاله وافكاره ومشاعره وتقييم
طريقة تعامله مع اآلخر .كما يستاهم
يف دفعته اىل اعتمتاد العقتل وستيلة
للتفاعل مع املشكات الزوجية بدالً من
العاطفة.
يمكتن ان يستاهم هتذا االنقطاع بعدالتفكتري يف اعادة ارستاء الحتوار كحل
نهائتي وفعتال للكثتري متن املشاكتل
العالقة بني الزوجني.
قتد يدفتع هذا احتد طتريف العاقة اىلاالعراف بأخطائه واىل التقدم باالعتذار
لآلخر واىل تصحيح سلوكياته ،ما يعني
تجديتد العاقتة وانطاقهتا نحتو افق
جديد افضل واكثر رحابة.
يمكتن ان يستاهم يف جعتل كتل متنالزوجتني اكثر تفهمتا ً لآلخر ولحاجاته

ومشاعره وانفعاالته ومواقفه وطريقة
تفكريه.
وعتن هتذا يقتول الخترباء“ :االنفصال
املؤقتت قتد يكون الحتل النهائتي الذي
يمكن ان ينقتذ الحياة الزوجية .يف حال
انقطع التواصل وبات الحوار بني طريف

العاقة امترا ً صعباً ،متن الرضوري ان
يحظتى كل منهما بقستط متن الراحة
وان يقتوم بخطتوة اىل الخلتف من اجل
اعتادة النظتر يف العاقتة التتي تجمعه
باآلختر .واالنقطاع لبعض الوقت يشبه
االستحمام باملاء املنعش يف ايام الحر”.

كما انه يمكن االبتعاد عن رشيك الحياة
ملدة شهرين كحد اقىص ان يكشف مدى
الحاجة واالشتياق اليه .ولكي يكون هذا
االنفصال فعاالً من الرضوري ان يطرح
كل من طريف العاقة عى نفسه االسئلة
التتي ترتبط بهتا متن دون ان يتواصل

مع اآلخر .ولهذا من املهم استغال ايام
العطتل ايضا ً متن اجل التفكتري بهدوء
وصمت بعيدا ً عن كل املؤثرات الخارجية
االجتماعية والعاطفية.
سيف ذو حدين
ينطتوي االنفصتال املؤقت عتن رشيك
الحياة عتى الكثري متن الفوائتد .لكنه
بحستب الخبترية ستيف ذو حديتن.
فمتن املمكن ان يتؤدي اىل اعادة تجديد
الحيتاة الزوجية وقد يستبب يف املقابل
االنفصتال التام والنهائي .وتعلق انجيه
عى هتذا بالقول“ :قد يكتون ذلك لعبة
خطرة ومغامرة غري محستوبة النتائج
ايضتاً .ففي هتذه الحالة قتد يقرر كل
متن الزوجني انهتاء العاقتة .وقد يجد
احدهمتا او كاهما يف الحيتاة من دون
رشيتك مستاحة للتنفتس والشعتور
بالراحة والبعد عن الضغوط.
كمتا انته يستتعيد متن ختال ذلتك
استتقاليته وثقتته بنفسته” ولهتذا
تنصح بترضورة اختذ قترار االنفصال
املؤقتت بعقانية ومن دون استتعجال.
كمتا تدعتو اىل التفكتري يف امتر انهتاء
العاقتة الزوجيتة بوضوح وبعيتدا ً ان
اي تأثتري خارجتي .امتا ما تركتز عليه
فهو الحوار الهتادئ الذي تعتربه افضل
الستبل إلعادة امليتاه اىل مجاريها وملنع
االنفصال النهائي.

املطبخ ..

اللبنة بعجني “الباف”

املقاديتر  :عجينة الباف باستري:
باكيت
البيض 1 :حبة
الخل :ربع ملعقة صغرية
ستماق :حستب الرغبة (أو صعر،
للتقديم)
لبنة :كوب (للتغطية)
طريقة التحضري
 .1ستخني الفرن عتى حرارة 200
درجة مئوية.

 .2حرضي صواني قصرية الحافة.
 .3أنثري بعض الدقيق عى الطاولة.
ثتم ،افتردي العجينتة باستتعمال
النشابتة ،وذلتك حتتى تصبتح
بسماكة  4ميلليمرات تقريباً.
 .4استتعميل قطاعتة البستكويت
لتقطيع العجينة اىل أشكال ،بحسب
الرغبة.
 .5اعمتيل بواستطة عتود أستنان،
ثقوبتا ً عدة عى ستطح كتل قطعة

من العجني.
ً
كتا
 .6ضعتي يف طبتق صغتري،
متن :البيضتة والخل ،متع التقليي
ً
فرشتاة
ليختلطتا .ثتم ،استتعميل
ً
صغترية لتوزيع طبقتة من البيض
فوق الفطائر.
 .7اخبتزي الفطائر ،حتتى تصبح
ذهبية اللون .ودعيها تربد تماماً.
 .8وزعتي اللبنتة عى كتل فطرية.
وزينيها بحسب الرغبة ،وق ّدميها.

حتذير من تداعيات أساليب عقابية ال تتناسب مع أعمار األطفال

اال انه عقتاب ال يختلتف تاثريه عن
االيذاء الجستدي فان يتعرض طفل
يف الخامستة متن عمتره لعقاب لن
يستهم يف تعديل ستلوكه انما كل ما
يمكنته ان يحدث تعويتده عى عدم
احترام ذاتته وشتخصيته واغتيال
كتل متا يمكنته ان ينمتي الجوانب
االنسانية بحياته.
ويف مشهتد اختر يف مدرستة خاصة
ايضتا تقتدم معلمتة عتى توبيتخ
طالتب بالصتف الثانتي االبتدائتي
بداية بالرصاخ ثم ال تكتفي بذلك بل
تسحبه من ذراعه لتوصله اىل غرفة

املديترة النها لم تعتد تتحمل وجوده
بالصف فيقف الطفل خجوال ينتظر
تأنيبا اخر من املديرة.
هذه هي االستاليب املتبعتة يف كثري
متن املتدارس الخاصتة التتي متن
املفرض ان تحرم شخصية الطالب
وتستهم يف تنمية قدراتته التعليمية
واالنستانية جنبتا اىل جنتب متع
الجوانب االكاديمية.
اخصائيتة تربيتة طفل اشتارت اىل
اهميتة احترام الطفل متن مراحله
االوىل بالروضتة وتعليمته عتى ذلك
سواء كان احرام ذاته واالخرين.

واضافتت :الطفتل بهتذه املرحلتة
العمريتة ال يدرك العقتاب اال ضمن
الحتدود الطبيعيتة وهتو االقترب
اىل التنبيته بتدال متن العقتاب فمن
الطبيعي ان تعمل املعلمة عى ضبط
ستلوكيات االطفتال وتعديلهتا من
ختال تعريفهم بالخطتا والصواب
ومن ختال انتقاء كلمتات يدركون
من خالهتا ما يقومون بته عى ان
يتعدى االمتر ذلك مشرية اىل ان قيام
بعتض املعلمتات بتعنيتف االطفال
وتعريضهم لعقتاب كاخراجهم من
الصتف او تانبيهتم امتام االطفتال
االخريتن ليشعتر الطفتل باالهانته
جمعيهتا امتور غتري تربويتة تؤثر
تاثريا سلبيا يف شخصياتهم ونمائهم
الذهني والسلوكي.
واكدت املرصي ان هناك دورا اساسيا
يقتع عتى عاتتق االمهتات واالبتاء
فالستكوت عما يتعرض لته الطفل
ستوف يستمح للمعلتم بالتمتادي
بستلوكياته الخاطئتة الن ارستال
االطفال اىل الروضات واملدارس يجب
ان يقابله تعليم جيد وتربية وتعامل
ستليم متن قبتل املعلمتني وادارات
املدارس مشترية اىل ان التغيري يجب
ان يبدا من قبتل االرسة عند تعرض
طفلهتا ملثل هذا النوع متن املعاملة
وان اقتتى هتذا التغيتري استتبدال
الروضة او املدرسة.

دراسات حديثة

حارب االكتئاب بزراعة احلشائش واألشجار
خلصتت دراستة حديثتة إىل أن
التخلتص متن القمامتة وزراعتة
الحشائتش واألشتجار وتحستني
شتكل املناطتق املقفترة يمكن أن
يحتد من الشعور العتام باالكتئاب
والدونية.
ويقول الباحثون إن تجميل املناطق
املهملة يمكن أن يكون وسيلة غري
مكلفة لتحستني الصحة النفسية
للمجتمعات.
وقالتت كبترية الباحثتني يوجينيا
ستاوث متن جامعتة بنستلفانيا
بمدينتة فيادلفيتا األمريكيتة ،يف
رسالة بالربيد اإللكروني“ :بصفتي
طبيبة للطوارئ ،أرى اآلثار النهائية
للفقر والبيئة املحيطة عى الصحة
طوال الوقت”.
وأضافتت“ :ال يمكنتك الهترب من
بيئتتك .إنهتا تازمتك يف كتل يوم.
نعلم أنها ستؤثر يف الصحة البدنية

خدر أصابع يدك قد يقرع
ناقوس اخلطر

قتد تشعتر فجتأة بألم يف رستغك
وبعد أيام ستلحظ خدرا يف أناملك
قد يتطور لدرجة أنك لن تستطيع
أن تتناول قنينة املاء قرب فراشك
لترشب صباحا
عليتك بالطبيتب فقد تكتون هذه
عتوارض مترض متازمتة النفق
الر ْ
ُستغي التذي يتطلتب مداخلتة
جراحية.
وتبدأ األعراض بستيطة وهي ألم
يف الرستغ وقد يشكو املريض من
تنمّتل األصابع وضعتف عضات
اليد.
وأستوأ األعتراض تكثتر يف الليتل
وقتد تصل باملريض إىل صعوبة أن
يمسك باألشياء
ويف غالتب األحيان يكتون العاج
الجراحي هتو الحل التذي يعطي
أحستن النتائتج ،وهتذه أعراض
متازمتة النفتق الر ْ
ُستغي وهتو
مرض ناجم عن انضغاط العصب
املتوستط يف النفتق الرستغي لليد
والتذي ينتتج عنته اعتتال هتذا
العصب.
واملصابتون يشعترون يف البدايتة
بأمتور بستيطة ،فتصبح أشتياء
خفيفة فجأة صعبتة التناول ،ثم
تتفاقتم اآلالم ،وتفقد اليتد مزي ًدا
متن قوتهتا ،حتى تمتي عاجزة
عتن الحركة ،وهتو أمر يثري رعب
املريتض فيقترر زيتارة الطبيب،
الذي يجري عليته بضع فحوص،
ثم يبلغه بالنبأ الحزين كما يقول
الطبيتب برينتارد لوكتاس “وفقا
لوصتف الحالة ،أعتقد أنها إصابة

بمتازمة النفق الرسغي.
وتعريتف ذلك ،أن النفق الرستغي
هو املستافة بني عظام الرستغ يف
األستفل والرباط الرسغي املحيط
يف األعى.
ويف هتذا النفق يوجتد عصب اليد
املتوستط – األصفتر الظاهتر يف
الصتورة – وهتو املستؤول عتن
اإلحساس يف أصابعنا والقدرة عى
الحركة.
ولتدى اإلصابتة بمتازمتة النفق
الرستغي يحتدث انضغتاط يف
العصب املتوسط .وذلك ناجم عن
تتورم األنستجة بستبب اإلجهاد
املفترط .ولكتن يمكتن للحترارة
أيضتا أن تعزز التتورم .ففي حال
ثنتي اليد يزداد انضغتاط العصب
وتتفاقم اآلالم.
ويقول أخصائتي العظام الدكتور
لوكتاس “عند وجتود إصابة بداء
الستكري وأمتراض الكتى وعنتد
احتباس السوائل ،يصبح املوضع
ضيقا جدا بالنسبة للعصب.
وحتى لو كانت القناة غري ضيقة
فتإن أعمتاال يومية غتري عادية،
كالعمل يف الحديقة وأعمال املنزل؛
كلهتا يمكتن أن تتؤدي وبشكتل
مفاجئ إىل إصابة العصب.
وقد تكون املرحلتة األوىل مزعجة
جتدا للمريتض ،إال أن العصتب
يف الغالتب ال يكتون مصابتا بتل
مخدوشتا بشكتل بستيط  .ولكن
عنتد بدأ الختدر والتنمتل ،يصيب
عضلتة اإلبهتام شتلل  ،و يأختذ
العصب بالتلف بمرور الوقت.

لطلة ابهى...

سلوكيات
ال يمتلتك عمتر ابتن الخامستة من
عمره سوى دموعه التي عرب بها عن
املته وهو يرى نفسته واقفا بجانب
ستلة القمامتة التي بصفته بعد ما
اختتارت معلمتته هتذا النتوع متن
العقتاب لطفل يف الروضتة .معلمته
التي ارصت ان وقوفه بجانب ستلة
القمامة كتان امامها خيارات بديلة
اقل املتا واحرامتا لطفولتته لكنها
كانت تعلم ان اهانة هذا الطفل بهذا
االسلوب سوف يرك اثرا سلبيا عليه
وعى االطفال االخرين.
عمتر ليتس الطفتل الوحيتد التذي
يتعترض ملثل هتذا العقتاب وهو يف
مثل هتذا العمر الذي كل ما يحتاجه
الطفتل قبل التعلتم ان يحظى بقدر
كبري متن الحب والتعامتل االيجابي
كتي يتقبل الروضة واملعلمة ويشعر
بانتماء حقيقي لها.
طفل اخر يف روضة بمدرسة خاصة
لتم تجتد معلمتته عقابا لته افضل
متن ارستاله حامتا حقيبتته اىل
صف الطفتال أصغر متن عمره كي
يشعر بالحترج امام زمائه بالصف
فيتوستل للمعلمة اال ترسله للصف
االخر.
هتذه االستاليب من العقتاب تحدث
بمدارس خاصتة بالرغم من ان هذا
النتوع متن العقاب ال ينتدرج تحت
مستميات الرضب املبتارش املمنوع
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والنفستية وهديف هو أن أجعل هذا
التأثري إيجابياً”.
وتابعت“ :وبالنستبة ملن يعيشون
يف أحيتاء وبيئتات مقفرة ،فإن من
املرجح أن يكون التأثري ستلبياً .إن
نرش الخترضة يف املناطتق املقفرة
وستيلة بستيطة ومنخفضتة
التكاليف يمكتن للحي من خالها
التدختل لجعتل البيئتة املحيطتة

صحية”.
وكتتب الباحثون يف دوريتة “غاما
نتتوورك أوبن” أنهم قستموا 541
منطقتة مقفترة يف فيادلفيتا عى
ثتاث مجموعات إمتا للتشجري أو
مجترد التخلتص متن القمامة أو
عدم التدخل بأي شكل.
وقامت املجموعة املكلفة بالتشجري
بإزالتة الحطتام وتمهيتد األرض

وزراعتة حشائش جديتدة وبعض
األشتجار وبنتاء ستور خشبتي
منخفض وبه فتحات باإلضافة إىل
أعمال صيانة منتظمة.
كمتا أجرى فريتق البحث مقابات
مع  342شتخصا ً اختريوا بطريقة
عشوائيتة متن ستكان املناطتق
القريبتة للحديتث عتن صحتهتم
النفستية مرتتني خال  18شتهرا ً
قبل أي تدخل متن قبل املجموعات
الثاث ثم مرتتني أخريني خال 18
شهرا ً بعد القيام بالتغيريات.
ووجتد الباحثتون أن الحديتث عن
الشعتور باالكتئاب تراجتع حوايل
 % 40كمتا انحتر التعبتري عتن
الشعور بالدونيتة نحو  % 60لدى
متن يعيشون قرب املناطق املقفرة
التي انترشت الخرضة فيها مقارنة
بأولئك الذين يعيشون قرب املناطق
املهملة.

فرد الشعر بزيت الزيتون ...وصفات مذهلة حضريها بنفسك
يعد زيت الزيتتون من أفضل وأقوى الزيوت الطبيعية التي تعمل عى فرد
الشعتر والتخلص من مظهره املنفتوش والخشن وجعله ناعما ً كالحرير،
فهتو يشتمل عتى خصائص مغذية ومرطبتة ومليّنة للشعتر .فإذا كنت
ترغبتني يف فرد الشعتر بعيدا ً عن مستتحرضات الشعر الباهظتة الثمن،
فليس عليك ستوى استتخدام زيت الزيتون لفرد الشعتر .ويف هذا املقال،
سنعرفك اىل أقوى وصفات زيت الزيتون لفرد الشعر.
وصفة زيت الزيتون والبيض
اخلطي نصف كوب من زيت الزيتون ،مع بياض بيضتني إذا كان شتعرك
دهنيتاً ،وصفار بيضتني إذا كان شتعرك جافاً .وحني تحصلني عى خليط
متجانتس ،طبقيه عى شتعرك من الجتذور وحتى األطراف ،بعد غستله
بالشامبو وتشطيفه جيدا ً باملاء .استتخدمي مشطتا ً رفيعا ً لفرد الشعر،
وذلتك كتي يتتوزع الخليط جيدا ً عتى كامل شتعرك ،من الجتذور وحتى
األطراف .اتركي الخليط عى شعرك ملدة نصف ساعة ،بعدها اغسليه عى
الطريقة االعتيادية.
وصفة زيت الزيتون والزبادي
اخلطي نصف كوب من كل من زيت الزيتون والزبادي ،ثم أضيفي إليهما
ثمرة موز ناضجة بعد هرستها بشكل كيل .حركي املكونات اىل أن تصبح
خليطتا ً متجانستا وطبقيها عى شتعرك من جذوره وحتتى أطرافه ،مع
الحرص عى تدليك فروة الرأس جيدا ً وبهدوء .اتركي الخليط عى شتعرك
مدة  20دقيقة ،بعدها اغسليه كاملعتاد.
وصفة زيت الزيتون وزيت الربتقال
اخلطي ربع كوب من زيت الزيتون و 10قطرات من زيت الربتقال ،وأضيفي
اىل الخليط أربع ماعق كبرية من كل من املوز واألفوكادو املهروسني جيداً.
أعيدي تحريك املكونات اىل أن تحصيل عى خليط متجانس .طبّقي الخليط
عى شعرك ،من الجذور وحتى األطراف ،واتركيه ملدة نصف ساعة .بعدها،

ّ
وشطفيه باملاء الدافئ.
اغسيل شعرك بالشامبو املائم
وصفة زيت الزيتون وزيت جوز الهند
نصف كوب من كل من زيت الزيتون وزيت جوز الهند ،وأضيفي اىل الخليط
كبستولتني من الفيتامني  .Eوحني تحصلني عى خليط متجانس ،طبقيه
عى كامل شتعرك ،مع تدليكه جيدا ً بأطراف أصابعك .اتركي الخليط عى
شعرك ملدة ساعة كاملة ،بعدها اغسليه عى الطريقة االعتيادية.
وصفة زيت الزيتون وخل التفاح
امزجتي نصف كوب من زيت الزيتون وأربع ماعق كبرية من خل التفاح،
وبياض ثاث حبات من البيض .اخفقي املزيج جيدا ً وطبقيه عى شعرك.
من ثم ،لفي شعرك بغطاء باستتيكي واتركيه ملدة نصف ساعة .بعدها،
اغسيل شعرك بالشامبو املائم وشطفيه باملاء الدافئ.

طبيبك يف بيتك

فوائد اخلضار للجسم بشكل عام
• من فوائد الخضار للجستم هو
تحسني صحة الجسم بشكل عام
حيث يقلل متن مخاطر اإلصابة
ببعتض األمتراض مثتل أمراض
القلب.
• أظهترت العديد من الدراستات
فوائد الخضار للجسم يف الوقاية
من الكثري من أنواع الرطان.
• من أهم فوائد الخضار للجسم,
احتوائه عى األلياف الغذائية التي
تقلل من خطر اإلصابة بالسمنة
عتن طريتق خفتض الشعتور
بالجتوع .ومتن فوائتد األليتاف
املوجتودة يف الخضتار أيضتا ً هو
الوقاية من مرض السكري ومن
أمراض القلب ورسطان القولون
وتحسني عملية الهضم.
• من بني فوائد الخضار للجسم,
هتو تقليل ضغتط التدم املرتفع
بفضل احتوائه عى البوتاسيوم,
كما أن البوتاسيوم له فوائ أخرى
يف تقليل مشاكتل حصوات الكى

ويقلل من هشاشة العظام.
• يستاعد الخضتار يف الوقايتة
من أمراض العتني والجلد بفضل
وجتود فيتامني أ بشكتل كبري يف
الخضار.
• الوقايتة متن األنيميتا أحد أهم
فوائد الخضار للجسم ,فهو غني
جدا ً بفيتامني ج الذي يستاعد يف
زيادة امتصتاص الحديد النباتي
من الجستم وبالتتايل الوقاية من
األنيميا أو فقر الدم.
• من بني فوائد الخضار للجسم,
تقليل مخاطتر اإلصابة بأمراض
الربد وزيادة مناعة الجسم.
• يساعد الخضار يف الحصول عى
بترشة شتابة لوجتود الكثري من
املركبتات الغذائية الهامة لصحة
البرشة مثتل مضادات األكستدة
وفيتامني ج واملاء.
• أحد أهم فوائد الخضار للجسم
هتو تقليتل االرهتاق والقلتق
وتحسني الحالة املزاجية للجسم

لوجتود بعض املركبتات الغذائية
املفيتدة للتخلتص متن االجهتاد
واالرهتاق مثتل البوتاستيوم
وفيتامني ج.
• وجتد أن من بني فوائد الخضار
للجستم أيضتاً ,تحستني صحتة

العظام وتقويتهتا الحتوائه عى
كميتات كبترية متن الكالستيوم
وفيتامتني د و فيتامتني ك
والبوتاستيوم واملاغنيستيوم
والسيما يف الخرضوات الخرضاء
الورقية.
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صــــورة و حــــدث

كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :يتيح لك هذا اليوم فرصا ً جديدة عىل الصعيد
امل�ادي ويتح�دث إما ع�ن بداية أو عن نهاية س�عيدة
جدا ً
ً
عاطفي�ا :عليك معامل�ة الرشيك بالطريقة التي يس�تحقها،
وخصوصا ً إذا كنت مقتنعا ً بخطواتك املستقبلية تجاهه
صحي�اً :توصي�ات الطبيب ال تزال مفروضة ،س�واء أكنت يف
عطلة أم يف العمل.

الثور

مهني�اً :تشعر بالجمود الذي يس�يطر عىل محيطك ،إال
أن الوض�ع الجديد الذي يطرأ قد يعن�ي انطالقة جديدة
ومميزة
عاطفي�اً :علي�ك أن تتقب�ل النصائح م�ن الرشي�ك ،فهو أكثر
األش�خاص قرب�ا ً منك والوحي�د القادر عىل مس�اعدتك يف أصعب
الظروف
صحياً :هل تعتق�د ّ
أن صحتك عىل خري ما يرام؟ ال يمكن التأكد من
ذلك إال بعد إجراء الفحوص الرضورية

الجوزاء

مهني�اً :تتاب�ع برقب ما يحص�ل حول�ك ،وتتوصل إىل
النتائ�ج وتفرض أس�لوبك وتحس�م قضية م�ا برسعة،
وتدعوك إىل الروي
عاطفي�اً :بعدك عن الرشيك يشعرك بالوحدة ،فحاول أن تمنح
نفسك وقتا ً أطول ،وهذا سيساعدك عىل تخطي ذلك
صحياً :إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعة
تستطيع أن تبعد عنك شبح اإلحباط والكآبة

السرطان

مهني�اً :ق�د يحم�ل إليك ه�ذا الي�وم تط�ورات رسيعة
مناسبة لك يف العمل ،وتحثك عىل القيام بخطوات جديدة
تلفت إليك األنظار وتسلط عليك األضواء
عاطفي�اً :ال تضغ�ط ع�ىل الرشيك كث�رياً ،فه�و يعاني بعض
املصاع�ب وقد يتخذ قرارات حاس�مة تجاهك ت�ودي بالعالقة إىل ما
ال تحمد عقباه
صحي�اً :حتى لو كنت تعت�ر أنك تتمتع بصحة جي�دة يمكنك البدء
باتباع حمية غذائية أو االنضمام إىل صف رياضة بدنية

األسد

مهنياً :يح�ذرّك هذا اليوم من اتخاذ ق�رارات ارتجالية،
انتب�ه لئ�ال تقحم نفس�ك يف ورط�ة قد ال تخ�رج منها
بسهول وترك انعكاسات سلبية جدا ً
عاطفياً :ق�د تشكو أهم�ال الحبيب وغيابه ،وأن�ت تحتاج اىل
دعمه ووجوده اىل جانبك ،ولكن ألسباب عديدة تجد نفسك وحيدا ً
صحياً :قد تتعرض لحادث ط�ارئ يضطرك إىل مالزمة الفراش أنت
الذي ال يعرف هدوءا ً أبدا ً

العذراء

مهني�اً :يشري هذا اليوم إىل فرص مميزة هي يف الطريق
إلي�ك وتتعلق بعم�ل مثمر وبنجاح م�رشوع تعلق علية
أمالً كبريا ً
عاطفياً :عالقة عاطفية تتحكم فيها املزاجية ،وهذا ما يدفعك
إىل اتخاذ قرارات حاس�مة يف هذا االتج�اه ،لكنك رسعان ما تفكر
فيها وتراجع عنها
صحياً :خطر الحوادث يف املياه والتسمم بالغاز ،ال تكثر من املهدئات
وانتبه لضغط الدم

الميزان

مهني�اً :ي�ؤرش هذا الي�وم لبع�ض التغي�ريات اآلتية يف
حيات�ك.ال تبت أي أمر قب�ل التحقق من صحّ �ة قراراتك
والنتائج التي يمكن أن ترتب عىل ذلك
عاطفياً :ال تترسّ ع يف الحكم عىل الرشيك ،فهو بريء وال عالقة
له ،وحاول إصالح ما دمّ رته بأفكارك الخاطئة
صحي�اً :بنيتك قوية وقادرة عىل تحم�ل الضغوط ،لكن هذا ال يعني
أن ترهق نفسك كثريا

العقرب

مهني�اً :يح�ذرك هذا اليوم م�ن املغام�رات واملجازفات،
ب�ل حاول بذل املزيد م�ن الجهد يف األي�ام القليلة املقبلة
لتحصد ما زرعته وخططت له
ّ
وغض
عاطفي�اً :علي�ك أن تك�ون رحب الص�در مع الرشي�ك،
الطرف ع�ن تجاوزاته إذا كان�ت غري متعمّدة ،فربم�ا يمر بظروف
نفسية صعبة
صحياً :كن حريصا ً عىل صحتك وابذل كل ما يف وسعك لتبقى سليما ً
معاىف

القوس

مهني�اً :ق�د يحمل ه�ذا الي�وم بع�ض الف�رص املهنية
وخصوص�ا ً أنه يشك�ل زاوية جيدة مع الزم�الء وأرباب
العمل لنيل ثقتهم مجددا
عاطفي�اً :تفه�م الرشيك لك مه�م لالثنني معاًّ ،
لكن التس�اهل
أحيان�ا ً يمكن أن يعقد الوضع بعض اليشء ويوصلكما إىل الطريق
املسدود
ً
إيجاب�ا يشعرك بالراحة وتنعكس األمور عىل
صحياً :تطور األجواء
الصعيد الصحي

الجدي

مهني�اً :يتحدث ه�ذا اليوم عن بداية جيدة مهما س�عى
بع�ض الزمالء للنيل من س�معتك ،فأنت صاحب س�جل
ناصع ل�دى أرب�اب العمل ونجاحاتك الس�ابقة تقف س�دا ً
منيعا ً يف وجههم
عاطفي�اً :ب�وادر حل�ول يف األف�ق ألزمة ه� ّددت العالق�ة بالرشيك،
ومبادرة صغرية منك تعيد تصويب األمور
صحياً :عليك أن تتعلم كيف تسريح وكيف تروّح عن نفسك عندما
ّ
املاسة إىل ذلك
تشعر بالحاجة

الدلو

مهنياً :يفرض عليك هذا اليوم تأنيا ً وانتباها ً لس�المتك،
وتتوص�ل إىل عقد معاهدات وتوقيع اتفاقات جيّدة تعود
عليك بالفائدة الكبرية
اطفي�اً :صع�ود وهب�وط موق�ت يف العالق�ة بالرشي�ك ،لك�ن
يستحسن أن تبادر إىل تصحيح الوضع قبل تفاقمه
صحياً :م�ارس بعض التمارين الرياضي�ة الصباحية للتخفيف من
الوزن الزائد

الحوت

مهنياً :يحذرك هذا اليوم من نزاعات وسوء تفاهم،
لذا صحّ ح بعض األوضاع بعيدا ً عن االنتقادات
عاطفي�اً :تشع�ر أن العم�ر يم�ي وأنك ل�م تجد بعد
الشخص املناسب ،فإىل متى ستنتظر؟ حني يغزو الشيب
مفرقك؟
صحي�اً :أنت قادر عىل ضب�ط أعصابك والتحكم يف كل األمور
حولك بفضل هدوئك ورويتك

حدث يف مثل
هذا اليوم

 � 1917إع�الن اس�تقالل فنلن�دا عن روس�يا بعد
الثورة البلشفية سنة .1917
 � 1941س�تالني يبدأ هجوم�ه املضاد ضد هتلر يف
الحرب العاملية الثانية.
 � 1971انضم�ام اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة إىل
عضوية جامعة الدول العربية.
 � 1980افتت�اح أول أكاديمية للطب العس�كري يف
الرشق األوسط بالقاهرة.
 � 1987اإلعالن الرسمي لحركة املقاومة اإلسالمية
� حم�اس كمنظم�ة وطني�ة جهادي�ة ته�دف إىل
اس�رداد فلس�طني الوط�ن التاريخ�ي القوم�ي

للفلس�طينني وعاصمته القدس الرشيف ،أس�س
الحركة أحمد ياسني.
 � 1990اإلع�الن ع�ن تأس�يس حرك�ة املجتم�ع
اإلس�المي حم�س بالجزائ�ر بزعام�ة محف�وظ
نحناح.
 � 1992صدام بني املتطرفني الهندوس واملس�لمني
يف أيودي�ا بوالية أوتار ب�رادش الهندية حيث حاول
الهندوس هدم مسجد البابري إلقامة رضيح إإلله
الهندويس رام.
 � 2004اقتح�ام القنصلي�ة األمريكي�ة بج�دة يف
اململكة العربية السعودية.

قصة مثل

تنبل أبو رطبة
يرضب للشخص الكس�ول الذي تعوّد ع�ىل البطالة وعاش عالة عىل
غريه من الناس
أصله:
أن رج�ال كان له ولد كس�ول  ،وكان كلما يحاول إصالحه وإرش�اده
 ،يزداد كس�ال وب�الدة  ،حتى تع�ب الرجل ّ
ومل وي�أس من إصالحه
وس�لم أمره إىل الله تعاىل .ويف ذات يوم قرر الرجل أن يرس�ل ابنه إىل
مجمع التنابلة ليعيش بينهم ويصبح واحدا منهم ،فرييح ويسريح
 .وكان التنابلة آنذاك يعيشون يف بستان كبري يف إحدى ضواحي بغداد
 ،ينام�ون فيه طيلة يومهم  .فإذا جاعوا أكلوا مما يتس�اقط عليهم
م�ن رطب  ،م�ن النخيل املوجودة يف البس�تان ،وإذا ّ
أحس�وا بالظمأ
رشب�وا من ماء الس�اقية  .ذه�ب الرجل إىل ش�يخ التنابلة ورشح له
ّ
وس�لم له ولده الكسول  .فرحب ش�يخ التنابلة بالتنبل الجديد
األمر

وقال له  (( :ش�وف بابا روح نام هناك يم الساكية  ..وملا توكع يمك
رطبة من النخلة أكلها وإذا عطشت ارشب من ماي الساكية  ..وانت
م�ا مطلوب من�ك أي عمل هنا ))  .فانبطح الول�د عىل األرض  ،قرب
الس�اقية  ،يف انتظار س�قوط الرطب بالقرب منه  ،وبعد مدة وجيزة
س�قطت رطبة بالقرب من رأس�ه  ،فلم يكلّف نفسه عناء إلتقاطها
ووضعها يف فمه  ،فقال بكالمه البطيء املتثائب  (( :رحم الله والديه
الي ّ
يخ�ي الرطبة بحلكي)) .فس�مع ش�يخ التنابلة ماقال�ه التنبل
الجدي�د فضح�ك منه واس�تدعاه إلي�ه  ،وقال له  (( :ك�وم ولك كوم
روح ألبوك كول له  :آني تنبل ونص  ..و ماأحتاج أعيش ويه التنابلة
حتى أتعلّم منهم)) .ثم علم الناس بحكاية ذلك الصبي  ،وعجبوا من
كس�له وضحكوا من فعله  ،فقالوا في�ه (( تنبل أبو رطبة )) وذهب
ذلك القول مثال .

اختبارات شخصية

الشمعة اليت ختتارينها تكشف صفاتك
لخياراتن�ا ،عىل مس�توى ألوان
األش�ياء وأش�كالها ،الكثري من
ال�دالالت ،الكثري من اإلش�ارات
التي تكشف أرسار ش�خصياتنا
وطباعن�ا وتق�ول ،م�ن نكون؟
ل�ذا ،ندع�وك إىل أن تخويض هذا
االختبار ،أن تختاري إحدى هذه
الشم�وع لك�ي تتع�رّيف إىل ذاتك
وتجدي اإلجابة عىل السؤال :من
أنا؟
 - 1الشمعة البنفسجية
هل تشعرين أحيانا ً ّ
بأنك تفقدين
الثق�ة بنفس�ك وبقدرات�ك؟ هل
يح�دث ه�ذا؟ إذاً ،لق�د اخ�رت
الشمعة ذات اللون البنفس�جي،
ّ
ألن ه�ذا اللون يس�اهم يف إعادة
الطاقة إليك ويف مس�اعدتك عىل
القيام ّ
بكل ما من شأنه أن يج ّدد
ثقت�ك بذات�ك وإمكانات�ك وعىل
الس�ري قدما ً يف اتجاه متابعة ما
بدأت ىإنجازه من أعمال.
 - 2الشمعة الصفراء
يف ح�ال اخ�رت الشمع�ة
الصفراء ،فهذا يعني ّأنك تحبني
التواصل مع اآلخرين وتس�عني،
يف الوق�ت نفس�ه ،إىل أن تحظي
ببعض السالم الداخي والصفاء
الفكري .إذاً ،اعريف ّ
أن هذا اللون
يمنح�ك الطاق�ة الذهني�ة وتلك
الت�ي تحتاج�ني إليه�ا يف ح�ال
أردت أن تتعلمي أمرا ً ما برسعة
أو تجني أرباحا ً مادية كبرية.
 - 3الشمعة الزرقاء
ه�ل تعرف�ني ّ
أن األزرق ل�ون
ّ
ق�وي يش�ري إىل م�ا تتمتعني به
م�ن قدرات جس�دية؟ ليس هذا
فحس�ب ،ب�ل ّ
إنه يس�اعدك عىل

الكلمات األفقية
 � 1مخ�رج أمريك�ي للص�ور
املتحركة مبتكر شخصية ميكي
ماوس.
 � 2منش�ئ اإلمراطوري�ة
األملانية.
 � 3للتعريف /من الزهور.
 � 4أقب�ل وأرسع(معكوس�ة)/
خف.
 � 5طيار فرن�يس أول من قطع
البحر املتوسط بطائرته.
 � 6ماكانت تحتل السلفادور.
 � 7مخط /قتال /هدم.
 � 8رئيس لبناني أسبق.
 � 9حيوان مستأنس من جنوب
أمريكا /درجة.
 � 10أتوىل ادارتها /ظبي أبيض.

الكلمات العمودية
 � 1ش�عر جم�ل /املصباح القوي
الضوء إلرشاد السفن(معكوسة).
 � 2رم�ز ري�ايض /للتعج�ب(
معكوسة) /قلب.
 � 3الحبىل( معكوسة) /جاهل.
 � 4تابع/واح�د يف ورق اللع�ب/
مسكن.
تغرين�ا
لؤل�ؤ/
�
5
وهزلنا(معكوسة).
 � 6يشت�د يف العمل /من يس�كن
بجوارهما.
 � 7محافظة عراقية.
� 8سهام/سقي النبات /حيوانات
اللبن واللحم والحرث.
 � 9يحبه /للتفسري.
 � 10ب�ارى يف منافس�ة /عمل�ة
اإلمارات العربية.

همسات دافئة

ري يف ِّ
لنفرق أحبابا ..فالط ُ
موسم..
كل
ٍ
ُ
ُ
والشمس يا حبيبي..
تفارق الهضابا..
ُ
ُ
تكون أحىل عندما تحاول الغيابا
َّ
ُكن يف حياتي الشك والعذابا
أسطورةُ ..كن ً
ً
مرة رساباً..
ُكن مر ًَّة
ُ
ُ
وكن سؤاالً يف فمي  ..ال يعرف الجوابا

غزل عراقي

ك�ون الل�ه هس�ه الي�وم ياخذه�������ا روحي
وان�ى اذى املحب�وب وتخل�ص جروح�ي
ك�ون الله هس�ه الي�وم ياخذن�ي وي��������اك
ظلم�ه ي�ا يض الع�ني العيش�ه بلي���������اك
اتمنى قلبج يوم يوكع بدي������������������ه
وأقف�ل علي�ه الب�اب واش�بعه اذي�����������ه
كلب�ي تشبع�ه بضي�م أن�ا ال�ي ممن�������ون
ب�س ال تج�ايف ال�روح ل�و ولف�ك تخ��ون
م�و بالقل�ب بال�روح راي�د اخلي������������ك
واكت�ب خط�ر ممن�وع مح�د يم�ر بي������ك
ملب�وس األس�ود دوم م�و كل�ش يل�����وك
م�ن تلب�س األس�ود ي�وم ج�ا ع�زل الس�وك

من الفيسبوك

التمت�ع بم�زاج جيّ�د .بالفع�ل،
إذا كن�ت تشعري�ن بالضي�ق
واالنزع�اج ،أش�عي ش�معتك
الزرق�اء لك�ي تعي�دي الت�وزان
إىل داخل�ك النفيس وتس�تعيدي
أن األزرق ّ
مرح�ك .وال تنيس ّ
يدل
عىل ّأنك امرأة تتحىل بالصر عىل
املس�توى النفيس والق�درة عىل
التحمل عىل املستوى الجسدي.
 - 4الشمعة السوداء
يعتقد الكثريون أن األس�ود ّ
يدل
دائم�ا ً عىل الرش والس�وء .لكن،
اعلم�ي ّ
أن اختي�ارك الشمع�ة
الس�وداء يشري إىل ّأن�ك عادة ما
تحقق�ني النج�اح يف خيارات�ك
ّ
وأن�ك تتمتع�ني
ومهمات�ك
بالقوة الالزم�ة لذلك وتخوضني

التحدي�ات م�ن أج�ل بل�وغ
أهدافك.
 - 5الشمعة الخرضاء
لطاملا ظننت أن اللون األحمر هو
لون العاطفة .لكن ،اعلمي ،منذ
اآلن ،أن لون القلب الحقيقي هو
األخ�رض .وأكثر من ذلك ،يرتبط
ه�ذه اللون بالطبيع�ة واألرض.
وحني تختارينه ،فهذا يعني ّأنك
ش�خص محبّ للحي�اة والفرح
واألل�وان .ل�ذا ،ال ت�رددي يف
إضافته إىل أجوائك كلما شعرت
بالوحدة.
 - 6الشمعة البيضاء
هل اخ�رت الشمع�ة البيضاء؟
إذاً ،أن�ت م�ن محبات الس�كون
واله�دوء والتأم�ل والغ�وص يف

ّ
الخاص�ة .فه�ذا اللون
األفك�ار
يمنحك الصفاء النفيس والنقاء،
م�ا يس�اعدك ع�ىل أن تح�ددي
أهدافك بدقة.
 - 7الشمعة الحمراء
هل أنت امرأة شجاعة ،متحمسة،
تقوم باألعم�ال بشغف ظاهر؟
إذا كانت إجابتك هي «نعم» ،فال
ّ
شك يف ّأنك س�تختارين الشمعة
حمراء اللون .ولتعلمي ّ
أن اللون
األحم�ر يع� ّد خي�ارا ً مثالي�ا ً يف
حال كن�ت تمري�ن بمرحلة من
التغيري واالنتقال عىل مستويات
مختلف�ة .وهو مفت�اح اإلقبال
عىل الحياة وعىل إقامة العالقات
االجتماعي�ة ،وال س�يما م�ع
األشخاص املقربني.

هل تعلم
 ظهر أول جهاز تلفزيون يف العام 1928وكان قياس شاشته  7سنتيمرات يف 10
سنتيمرات.
 يس�تطيع الجس�م البرشي ان يستمرعىل قيد الحياة حتى اذا ازيلت منه املعدة
والطحال و 3ارباع الكبد و 80يف املئة من
االمعاء واحدى الكليتني واحدى الرئتني.
 املرة الوحيدة التي س�قطت فيها ثلوجعىل الصحراء االفريقية الكرى كانت يف
فراير من العام .1979

 امل�اء النقي لي�س له ل�ون او طعم اورائحة واال فإنه ال يكون نقيا بل يحتوي
عىل شوائب.
 الفلبيني�ون يتحدثون بأكث�ر من ألفلهجة مختلفة.
 اثبتت البحوث ان جسم االنسان يكوناكثر حساس�ية لأللم خالل فرة ما بعد
الظهر.
يوج�د يف الص�ني اآلن م�ن املس�لمنيم�ا يف�وق املس�لمني يف دول الخلي�ج

مجتمعة.
 دراس�ة :أس�ماك الق�رش تقت�ل 12ش�خص فقط س�نو ًيا ،بينم�ا يقتل بنو
الب�رش  11,417س�مكة ق�رش يف ك�ل
ساعة.
تزيد الطباع الس�يئة و امل�زاج املتعكر,م�ن ارتف�اع مع�دل مشاك�ل الجه�از
الهضمي ,ومتالزم�ة القولون العصبي,
وعرس الهض�م ،و الحرق�ة ،و تقلصات
املعدة.

سودوكـــو

F

acebook

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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اعل�ن مرك�ز االع�الم الرقم�ي ان
العقب�ات الت�ي واجه�ت التعلي�م
اإللكرتون�ي للدراس�ة االبتدائي�ة
والثانوي�ة يف العام الدرايس املايض
يف الع�راق ،لم يج�ر معالجتها وتم
تجاهله�ا رغم وجود ف�رتة زمنية
كافية لذلك.
وذك�ر املرك�ز أن “اآللي�ة املتبع�ة
حالي�ا ً تتطلب جهازا ً ذكيا ً واتصاال
جي�دا بش�بكة اإلنرتن�ت” ،مبدياً”
ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
مخاوف�ه من أن الوضع الراهن قد
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
التي
املناطق
األطفال يف
اﻟﺘﻘﻨﻲآالف
يحرم
ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻣﺆﺧﺮا ﰲ
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ
التعليم
من
الفق�ر
خط
تحت
تقعﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺪروﻧﺎت
ﻋﻦ
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪميفﰲالبالد”.
نسبة األمية
اﻟﺘﻲ يرفع
مما
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
“التح�ول
واﻟﺒﺤـﺚع�ىل أن
اﻹﻧﻘـﺎذ املرك�ز
وش�دد
اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ.
انضمام
يفرتض أن
يسهل ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺪروﻧـﺎت اﻟﺘﻲ
الرقميأﺑﺮز
وﻣـﻦ
يف
ويسهم
ﺟـﺎءالدارسني
أكرب من
أعداد
اﻟﻘـﺎدر
Eleron-7
اﻟﴩﻛـﺔ
عىل
ويس�اعد
األمية،
القضاء عىل
ﺗﺼﻞ إﱃ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
ﻋﲆ
العكس”،
األطفال وليس
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
استيعاب وﺗﺒـﺎدل
 5000م،
الرقمي
التحول
“تكلفة
مؤك�دا ً أن
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
اﻟﺘﺤﻜـﻢ
أﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
ﻛﻠﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ

زهي�دة مقارن�ة باملبال�غ الطائلة
الت�ي ترصف ع�ىل طباع�ة الكتب
سنوياً”.
ون�وه املركز” لعدة تج�ارب عاملية
تق�وم فيه�ا الدولة بتوف�ري جهاز
تابل�ت مجان�ي مرف�ق برشيح�ة
هاتفية تمكن الطالب من الدخول
إىل منظوم�ة التعلي�م اإللكرتون�ي
بش�كل مجان�ي (إنرتان�ت) ودون
الحاجة إلنرتنت”.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
واكد أن “ه�ذه الطريقة ال تحتاج
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
رشكات
اﻷﻣﺎﻛـﻦ ب�ني
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲللتنس�يق
س�وى
اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
ذات
والجهات
العراق
يف
االتصاالت
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
العوائل
اﻹﺳﻌﺎفع�ن
وﻣﻌﺪات يخفف
العالق�ة ،مما
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻟﺪواء
الشهرية
تكاليف
الفقرية
االشرتاكاﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ
وﻋﻤﻠﻴـﺎت
توفر
باإلنرتن�ت،
نفس�هاﻟـﺬي
وبالوقت Veer
أﻳﻀـﺎ درون
ENIX
اتص�االً
ً
التعلي�م
بمنص�ة
رسيع�ا
ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
اس�تخدام
عك�س
اﻟﺪﻗـﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
اإللكرتوني�ةﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
اﻟﺘﺤﻜﻢغالب�ا ً
ما
اإلنرتن�ت التي
اﻷرﺿﻴﺔ،
خدم�اتإﱃ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺒﺎﴍة
بطيئة”.
تكون
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
وأﻧﻈﻤـﺔ
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
ﻳﺼـﻞ وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.

قناع يخفي وجهك وينقي الهواء
ويحميك من المراقبة!

@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc
ذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك و  FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أمريكي�ون ﻋﲆ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ
اﻟﺘﺠﺎرة
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﴩﻛﺔ.
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ
اله�واء الذي
ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔينقي
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔللوج�ه
قناع�ا كامال
مط�ورون
ابتك�ر
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﺨﻤﻴﺲ،
اﻧﻔﺮاد،
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت
أطلقواﺑﻮك
وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ
،BLANC
عليه اسم
تمامً ا ،والذي
هويتك
يخفي
ﻳﻮمبينما
تتنفس�ه
 HEPAﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
بمرش�حنياﻟﻌﺎﻣـﻮن
ﻛـﺎن اﻤﻟﺪﻋﻮن
ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ
اﻟﻌﺪل
معوزارة
عاليةﻗﺒﻞ
بكفاءة ﻣﻦ
االستخدام
إلعادة
قابلية
ويتميز
ً
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻣﻦ
ﺟﻴﻤﺲ
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
إن
ـﺎ
ﺳﺎﺑﻘ
وﻗﺎل
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
واالس�تبدال ليس�تمر كل منهما ملدة أس�بوعني ،ويتفكك جانبا القناع
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ
بواسطة ﻛﺎﻧـﺖ
باستبدالهما،
للسماح
املغناطيس،
املربوطان ببعضهما البعض
ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻟﺘﻰ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،وامللمس املتنوعة.وق�ال املصمم�ون إن ارتداء
خي�ارات األل�وان
بأح�د
إن
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ
ذﻛﺮت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜـﺎت
ﻋـﲆ
ﺗﻨﻄـﻮى
 BLANCيعم�ل عىل منع تحديد الهوية بواس�طة برنامج التعرف عىل
اﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن أو ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
الوج�ه ويوفر خصوصي�ة مطلقة يف هذا العرص الرقمية ،وس�تتضمن
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
التحديثات املس�تقبلية مزايا إضافية للغاية نفس�ها ،بما يف ذلك مكون
اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ ً

تعدي�ل الص�وت اإلضايف إلخف�اء صوتك.ووفقا للمصمم�ني يوفر قناع
 BLANCختمً�ا محكمً�ا  180درج�ة حول الوجه ،وقال�وا BLANC“ :
ليس مج�رد قطعة قماش ملفوفة بش�كل فضفاض ع�ىل فمك ،إذ تم
تصميم القناع ليناس�ب وجهك بش�كل مريح ،ما يؤدي إىل إنشاء غالف
محك�م اإلغالق”.وأضاف�وا أن ه�ذا التصميم “يغذي اله�واء الذى تمت
تصفيت�ه من خالل مرش�حات  HEPAفقط ،كما ليس�ت هناك حاجة
إلج�راء تعديالت عىل مدار اليوم ،كما قال الفريق ،والقناع متاح للطلب
املسبق عىل  ،Kickstarterبأسعار تبدأ من  59جني ًها إسرتلين ًيا.
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ

paáÌãÃm

@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
7�Ç@äbèﬂ
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa

مايكروسوفت تطور تكنولوجيا جديدة
لقراءة انطباعك عن العمل
«‹á€bÉ€a@Ô

أثريت حالة من الجدل عرب مواقع التواصل
االجتماعي حول طالق الثنائي األشهر يف
العالم العربي املمثل السوري تيم حسن
وزوجته اإلعالمية وفاء الكيالني.
وفاجأ اإلعالمي اللبناني إييل باسيل الجميع
بعد نرشه خربا ً يفيد بانفصال تيم حسن
ووفاء الكيالني مؤكدا ً أن اإلعالمية قد
تلقت قبل أيام حوالة بقيمة  100ألف دوالر
أمريكي مؤجالً لطالقها من النجم السوري،
واعدا ً الجمهور باملزيد من املعلومات.
واعترب كثري من رواد التواصل االجتماعي
أن هذه األخبار مجرد شائعات ،وخاصة
أن الثنائي التزما الصمت من دون تأكيد
أو نفي ،وأشار آخرون إىل أن الكيالني
قد حرصت يف بداية نوفمرب عىل أن تهنئ
زوجها عىل عرض مسلسله الجديد «الهيبة
العمل
تويرت بوسرت
ونرشت
الرد»
إﻟﻴﺴﺎ
اﻹﺣﺴﺎس
عربﻣﻠﻜﺔ
ﻧـﴩت
أﻳﺎم،
ﻗﺒﻞ ً
واضعة إيموجي قلب ،كما أنها غالبا ً
ما
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
تبدي إعجابها بمنشورات تيم حسن عىل
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة،
تويرت.

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ
عىل العائلة ،وغالبا ً ما تطول عالقة الثنائي
أن
ﻫﻴـﻞ
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ
اﻟﺮاﺣـﻞ
ً
وتارة
رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪوفاء
نسمع عن حمل
الشائعات فتارة
ﻣﺴﺤـﻮرا ً
بينهما.ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
ﻛﺎن
اﻟﺒﻄﻞ عن خالف
نسمع
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

\=∑^@bË„Ï€@ÒbÓ®a
أيها املرشح ..ال حترم

الناس من األمل
›Ó‹Ç@Âè´@á»é
سعدﻛﻠﻨﺎحمسن
خليلان
ﻳﺴﻌﻰ اﱃ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
غمارﻻ ﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة
املاراثونوﻫﺬه
”ﺑﻤﺒﻲ“،
ﻟﻮﻧﻬـﺎ
انتخابات مجلس
لخوض
رحلة
ﺣﻴﺎﺗﻪوتبدأ
ﺗﻜﻮنقليلة
أشهر
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻞ
ﺑﻘﺪرة دورته الجديدة التي حتما ستكون مثقلة بالهموم..
النواب يف
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
ونحن نستعد لخوض غمار هذا املاراثون املتعب واملعقد البد لنا ان
ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ
نستعرض بأسلوب علمي بعيدا عن التحيز او امليالن او الطريان
ويشار إىل أن تيم حسن ووفاء الكيالني قد
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
ﻇـﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮاﺣـﺔ واﺳﻌﺎد اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ ان ﺗﻌﻢ
فاجآ الجميع بإعالن زواجهما يف مايو عام
خارج الرسب ..ونسأل أنفسنا :ماذا نريد من املرشح ،وما حقوقه
ﻣﻦ
ﻣﻘﻄﻊ
أﻧﻐﺎم
حفالًﻋﲆ
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
دراﺟﺘﻬـﺎ
اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ ﻧﺤﻦ ،ﻓﺒﻌﺪ ان ﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
صغريا ً
عائليا ً
اقترص
وأقاما
،2017
وواجباته؟؟ ..اقولها برصاحة وليسمعها كل املرشحني ،نريد من
اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
الفائزين من النواب الجدد ان ال يزرعوا يف االرض التي نسكنها
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص
أشواكا لعلهم غدا يمشون عليها حفاة عراة ..وثمة سؤال البد من
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ١٩٤٦اول ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ”
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة
االجابة عليه بروح من الشفافية والوضوح واالنفتاح عىل االخر ال
اﺑﻦ ًاﻟﴩق ” ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن ،ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
طعنا وال تنقيصا من شخص ،بل لالستنارة ووضع النقاط عىل
يعرض فيلم «حظر تجول» ضمن فعاليات يف إحدى ليايل خريف  2013خالل فرتة حظر «حظر تجول» تأليف وإخراج أمري رمسيس،
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ” اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻐﺪاد ” ،ﻟﻜﻦ اﻻﻛﺜﺮ اﺛـﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮم
الجماهري
تطلعات
تحقيق
ﻣﻊاخفق يف
ﻳﺠﻠﺲالذي
للمرشح
مهرجان القاهرة ،وذلك يف عرضه العاملي األول ،التجول يف مرص ،حول (فاتن) التي تخرج من بطولة كال من الفنانني إلهام شاهني ،وأمينة
اﺣﺪ
ﺳﻤﺮ ﰲ
ﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
واقولوﻛﺎن
الحروف..اﺑﻲ،
اﺧﱪﻧـﺎ
ال
راحة
الفوىض
من
االنسحاب
فإن
انسحب
السابقة:
الدورات
يف
ورفع العرض شعار «كامل العدد» ،نظرا لإلقبال السجن بعد  20عاما لتجد ابنتها (ليىل) غري خليل ،وأحمد مجدي ،وعارفة عبد الرسول،
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﰲ
العالقات
طريق
اﺧﺮاج هي
اﻓﻨﺪي“املواقف
مواقف ،وان
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔوان
تقدر بثمن،
الكبري عىل مشاهدة الفيلم ،وشهد العمل حضور قادرة عىل تجاوز املايض والعفو عنها ،وليس ومحمود الليثي ،بمشاركة الفنان الفلسطيني
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
ﻛﺎﻣﺮان
للرجال ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ”
ﺗﻠﻚ
التدبري وانزووا
ﺳﻴﻨﻤﺎ فأحسنوا
كأوراقﰲالشجر،
يتساقط منها
صناعه املخرج أمري رمسيس وإلهام شاهني ىف ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها ،يف كامل الباشا ،كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا
اﻟﻌﺮض
اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ
املزيفون اﻟﻔﻴﻠﻢ
وﺣـﺎل ﻋـﺮض
،١٩٥٨،
مقابل رفض تام من (فاتن) لإلفصاح عن سبب للمخرج خريي بشارة ،والفنان أحمد حاتم ،من
وأحمد مجدي وصفي الدين محمود.
لنرى
متسع
العمر
يف
يعد
فلم
شئتم،
حيث
اىل
ارحلوا
او
منازلكم
يف
اﻏﻠـﺐ اﻗﺮﺑﺎء واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ اﻤﻟﺸﻬﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻈﻬﺮ
رصاع ما بني عقلها إنتاج؛ صفي الدين محمود ،باهو بخش ،وسايل
يف
االبنة
يضع
مما
الجريمة،
النجوم..
من
كما يشهد الفيلم حضور عدد
الذي
االنسان
ان
بعلمكم
وليكن
واالنكسارات،
النكسات
من
مزيدا
ٍ
ﻓﻴﻪ اﻟﻮاﻟﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد اﻻﻗﺮﺑﺎء ﺑﺤﺪود  ٢٠ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد
وايل ،ومعتز عبد الوهاب ،ورشيف فتحي.
الفيلم يشارك يف املسابقة الدولية ،وتدور أحداثه الرافض لألم وقلبها الذى يميل لها تدريجيا.
الرجال
وان
الحقائق،
من
واحدا
جانبا
إال
يرى
ال
العواطف
به
تتحكم
اﻟﺤﻀـﻮرن وﻣﺎ ان ﺑﺪأ اﻟﻔﻴﻠﻢ واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ ﺗﺤﻔﺰ ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة اﻟﻮاﻟﺪ،
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
دﺑﻲ \ اﻟﺰوراء :
باالفعال،
بعض إال
اﻟﻮاﻟﺪ،عن
بعضهم
ﺻﻮرةنميز
االقوال ،فال
يتشابهون يف
كلهم
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ﺻـﻮرة
وﻫﻲ
ﻛﺘـﻒ
ﺗﻈﻬﺮ إﻻ
وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻟـﻢ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﴩﻛـﺎت
أﻛﱪ
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ،
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
ﻗﺎﻟـﺖ
من
االنسحاب
وان
نفسه،
عن
الحديث
يكثر
من
كذبا
الناس
اكثر
وان
ﺑﺎﺋﺴﺔ اﺛﺎرت ﺿﺤـﻚ اﻻﻗﺮﺑﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﻮر،
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
كل
ان
مرشح
كل
معلوم
يف
وليكن
بثمن،
التقدر
راحة
الفوىض
وﺑﻘﻲ اﻟﻮاﻟﺪ واﻗﻔﺎ ﻣﺘﺴﻤـﺮا ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻤﻟﻮﻗﻒ
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
حدودهم  ،فقد
ألقىص
دور الناس
تدفعوا
الصرب ،فال
حدود يف
شخص
تبدأ الفنانة حنان مطاوع تصوير أول مشاهدها بمسلسل «ورد» يوم التصوير ،حيث أبرمت الرشكة املنتجة التعاقد مع كل من محمد
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
ﻛﺎﻧﺖ
وﻗﻊ ﻓﻴﻪ..
اﻤﻟﺤﺮجلهاﻟـﺬي
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
مع
تجاربنا
وبحسب
اليقني،
علم
نعلم
واننا
فعلهم،
ردة
التعجبكم
ﰲ اﻏﻠـﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐـﺪاد اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺬب اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
 19ديسمرب من الشهر الجارى ،والذى يعد ثاني بطوالتها الدرامية ،بعد لطفي ،أحمد صيام ،تيام قمر ،نضال الشافعي ،عايدة رياض،
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ابرام باقي التعاقدات حاليا ً ليصبح املسلسل جاهزا ً
ﺳﺎﻋﺎت املاضية،
خالل السنني
وتعايشنا معه
السيايس الذي
الواقع
اﻟﺼﺒﺎح
اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ
عشناه ﻣﺸﻬﺮة
اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ
حسنيﰲصالح.
«بت القبائل» ،للمخرج
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت .مسلسل
أن قدمت
الرشكةﻇﺮوف
وتجرىﺿﻤـﻦ
اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ،
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ
دمروا الزرع،
تشاجروا
اﻟﻠﻴﻞ،الغابة
كالقرود يف
ﺳﺎﻋﺎتيف العالم
السياسيني
ان
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
إذااﻻﻣﺮ
ووﺻﻞ
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ
ﺣﺘﻰ
تفاصيله.
بكافة
مكثفة
عمل
جلسات
مطاوع
حنان
وتعقد
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
فقد يكون
االمل
الناس من
فال تحرموا
املحصول..
تصالحوا اكلوا
اﻻﺳﻒ
ﻓﻤﻊ
اﻟﻴﻮم،
اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ
ﺟﻬﺎز
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ
واذا ﺗﺤﺠـﺰ
ان
مطاوع عىل االنتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل
املخرج
حاليا ً مع
حنانﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
وأوشكت أﻧﻬﺎ
شادى ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ:
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ.
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ
بحرية،
تنتخب
ﻓﻘـﺪمن
يقضا يف
للناخب كن
يملكونه..
هذا كل
دور
اﻏﻠﺐ
اﻏﻠﻘﺖ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
واقولاﺟﻮاء
ﺳـﺎدت
ما ﺑﻌﺪ ان
اﻟﺸﺪﻳـﺪ،
واﻹرﺷﺎدمع النجوم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب،
كابول»،
«القاهرة
ﻳﺠﺐعىل
للوقوف
ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ
أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ
شادىرﺳﺎﻟﺔ
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮدأبو ﻟﺪﻳﻬﺎ
الخاطئ.
االختيار
من
ملزيد
وبقية
متسع
العمر
يف
فلم يعد
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﺑﻮاﺑﻬـﺎ واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،واﻏﻠﻘـﺖ اﻏﻠﺒﻬﺎ
رمضان املقبل ،انتاج رشكة سينرجى ،وتأليف عبد
عرضه
ﻳﺄﺧـﺬوااملقرر
النهائية
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ التفاصيل
ﻣـﻦيفاﻟﻮﺑﺎء
اﻟﺤﻴﻄـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن
واﺻﺒﺤﺖ ﻣﺨﺎزن ﻟﻠﺨﺮدة ..ﻣﺆﺧﺮا ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
كمال ،أﴎﻫﻢ
وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ
وإخراج حسام عيل .
أﻧﻔﺴﻬﻢ الرحيم
ﻳﺤﻤـﻮا انطالق
ﻟﻜﻲ قبل
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف للعمل
”اﻤﻟﻮﻻت“ ﺻﺎﻻت ﻋﺮض ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة رﻛﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
اﻻوﺿـﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ ..وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳـﺮي ﻓﺈن اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر اﻤﻟﻮﺟﺔ اﻷوﱃ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﴍﻛـﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
ﻟﻔﺘـﺢ آﻓﺎق اﻗﺎﻣـﺔ ﻧﻬﻀـﺔ ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﴍاك ﴍﻛﺎت
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح دور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
األمريكيةواﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
«تايم» اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ كرست مجلةﺷﺎﺷـﺎت
اﻹﻧﺘﺎج
ﺳﺘﺘﺼﺪر
ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ دﺧﻮﻟﻬﺎ
ﺗﺘﻴﺢ
ﺟﺪﻳﺪة
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﺑﻨﺎء دور
تميزها يفﻋﻠﻴﻬﺎ او
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ العالم.
لحل مشاكل
يسعون
الذين
الصغار
«املالحظة،
بسبب
اﻤﻟﻨﺼـﺎتاللقب
ﺗﻠﻚراو عىل
وحصلت
العريقة ﰲالقاعدة،
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺴﻠﺴﻼت
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﺷﺎﺷـﺔ
ﰲ
ﻋﻠﻴﻪ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺪ أن
حواراﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻟﺘﻜﻮن
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
حيث
ﺑﻤﺒﻲ“جويل،
”ﺑﻤﺒﻲ أجرته
صحافيا لراو
اﻻﻓﻼم،املجلة
وقد نرشت
والتواصل» ،كما
ووضعت لقب «طفل العام» عىل غرار «شخصية والعصف الذهني ،والبحث ،والبناء،
ﻟـﻢ
ﺟﺪﻳـﺪة
وأﻓـﻼم
اﻧﻌﻜـﺎس
ﻧـﺮى
أن
اﻤﻟﻬـﻢ
ﻣـﻦ
وأن
ﻣﻨﻔﺮدا،
ﻻﻋﺒـﺎ
ﺳﺘﻜـﻮن
أﻧﻬﺎ
أﻋﺘﻘـﺪ
ﻻ
وﻟﻜـﻦ
ﺣﻴﺎة
اﺗﻌﺲ ﻣﻦ
اﺻﺒﺤﺖ
”ﻤﻟﺒﻲ“ .تطبيق «كينديل» الذي اخرتعته من
الطفلة عن
تحدثت
األطفال
قالت املمثلة أنجلينا جويل التي تولت عملية فرز
العام» التي تصدرها سنويا.
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
أجل رصد وكبح التنمر اإللكرتوني يف مراحله األوىل.
وذهب اللقب األول من نوعه إىل الطفلة جيتانجايل راو املرشحني.
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
( 15عاما) ،ضمن قائمة من خمسة أطفال وراو عاملة ومخرتعة يافعة السن ،من والية كولورادو وقالت راو إنها تعمل حاليا «عىل طريقة سهلة
األمريكية ،وقد تحدث للمجلة عن نشاطها يف مجال للمساعدة يف اكتشاف امللوثات الحيوية يف املياه ،مثل
احتفت بهم املجلة.
الطفيليات».
وتم اختيار الخمسة من بني  5آالف طفل قضايا التكنولوجيا ،ومياه الرشب امللوثة.
أمريكي بني عمر الثامنة والسادسة كما نشطت راو يف مجال مكافحة إدمان املواد األفيونية ،وتأمل الطفلة يف الوصول إىل وسيلة غري باهظة الثمن
التحقق
الثالث عىل
زوﺟﺘـﻪدول العالم
وﺗﻘـﻒالناس يف
ودقيقة ملساعدة
نشاطها من أجل
بجانب
ﺑﺈﺣـﺮاجعرب اإلنرتنت،
ومحاربة التنمر
االختيار
معايري
أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ
اﻟﻔﻨـﺎن
عرشة عاما ،وكانت ﻗـﺎم
ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“
رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ
”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“،
اﻟﺘﻲ
اﻟﺼﻐﺮﻴ،
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ
يرشبونها.
املياه التي
املخرتعنيﻣﻦ من
مشاكل
عاملي يسعى
ﻟﻘـﺎءمجتمع
خلق
بيئته.
هي ترك الطفل أثر إيجابي يف
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ
أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ
اﺳﺘﻤﺮار
ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ
لحل أﻛﺪ أن
اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ
ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
ﺣﴬت ﻣﻌﻪ
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ ﻋـﻦ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ ”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.

فيلم «حظر جتول» يف مهرجان القاهرة يرفع شعار «كامل العدد»

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا
قريبا ..حنان مطاوع تبدأ تصوير مسلسلها اجلديد «ورد»

أجنلينا جولي تتوىل عملية فرز األطفال املرشحني للقب «طفل العام»

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

ماريتا احلالني تفاجئ اجلمهور بأغنية وبطولة مطلقة

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ

تستعد ماريتا الحالني
لتجربة درامية جديدة
تضعها عىل أوىل خطوات
البطولة املطلقة من خالل
مسلسل درامي جديدة بعنوان
«الحي الشعبي» ،ينتمي للدراما
ّ
الشعبية .
من خالل قصص إنسانية مختلفة
تدور أحداث املسلسل الدرامي الجديد
«الحي الشعبي» كاسم مبدئي للعمل
الذي تقوم بكتابته فيفيان أنطونيوس

ومن بطولة ماريتا الحالني ،حيث تدور تدور أحداثه خالل  60حلقة درامية ومن
أحداثه حول مجموعة عائالت تنتمي املقرر ان ُتعرض حلقاته عرب شاشة قناة
للطبقة الفقرية وتعيش يف حي واحد يف الجديد التلفزيونية؛ وهو من إنتاج مروان
حداد الذي يقوم حاليا ً باختيار باقي فريق
لبنان.
وتكشف الحلقات عن مشاكل الطبقة عمل املسلسل.
الفقرية ومخاوفها اليومية يف بلدها يف ظل وعىل الرغم من أنها تأجلت ملدة  3أعوام
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت
الفساد الذي تعيشه اآلن ،ويمثل العمل تقريباً ،قررت ماريتا الحالني قبل أيام
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة
رصخة لبنانية يف وجه الفساد وكشف إطالق أحدث أعمالها الغنائية «قولولو»
الظروفوﺗﺠﺴﺪ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ
ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ
ضمنﺗﺤﺪﻳﺪ
درامي ﻳﺠﺮي
بشكل «13اﻟﺬي
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم
الحالية
كثريا ً بسبب
ﻣﺸﻮﻗـﺔأجّ لتها
حلقات التي
املستور
ﻣﻦ
ﺳﻴﺪة
وﻫـﻲ
»أﺣﻼم«
ﺷـﺨﺼﻴﺔ
ﺧﻼﻟﻪ
ﺧﻼل
اﻟﻌﺮض
ﺑﺪور
ﻃﺮﺣﻪ
ﻣﻮﻋﺪ
التي يمر بها العالم وخاصة لبنان،
العمل.
دورﻫﺎ
مشاهدةأن
نسبﻻﻓﺘـﺔ إﱃ
أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ،
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎحيث ﻃﺒﻘـﺔ
ﺗﻌﻮد
سينتميﺣﻴـﺚ
واملسلسل اﻤﻟﻘﺒﻞ،
اﻟﻌﺎم
فور
عالية
واألغنية حققت
الطويلة
للدراما

طرحها عرب اليوتيوب ومواقع التواصل
االجتماعي.
عىل صعيد آخر ،تنتظر ماريتا الحالني
عرض أوىل تجاربها التمثيلية بمسلسل
 2020أمام نادين نسيب نجيم وقيص خويل
ّ
تجسد
خالل املوسم الرمضاني املقبل حيث
وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
شخصية فتاة شعبية تربطها عالقة قوية
وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
ببطل األحداث صايف ،كما تطل كضيفة
اﻤﻟﺎﴈ
رﻣﻀـﺎن
أﺧﺮﯨـﻲ
ضمنﻣـﺮة
اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ
« »Fixerعرب
مسلسل
أحداث
إﱃرشف
أﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺿﺤـﺔ
ﻋﻬـﺪ«،
»ﺧﻴﺎﻧـﺔ
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ
ّ
املنصة اإللكرتونية «شاهد» ،املقرّر
شاشة
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
الفرتةﻷﻧﻪ
خاللاﻟﻌﻤﻞ
اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا
املقبلة.
عرضه

طورت رشكة مايكروسوفت نظاما ً يمكنه معرفة ما إذا كان املوظفون
يش�عرون باملل�ل أثن�اء اجتماعات العمل،وبحس�ب م�ا ورد يف التقرير،
ستسمح التكنولوجيا بتقييم االجتماعات ،بنا ًء عىل لغة جسد الحارضين
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
ومن خ�الل التعبريات التي تتم مراقبتها باس�تخدام كامريا التعرف عىل
 7ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
الوج�ه ،فضالً عن تحديد عدد األش�خاص الحارضين يف االجتماع ،والتي
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ً ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
“امللل”،
س�يتم قياسها باستخدام إش�ارات الواي فاي والبلوتوث.يف تتبع
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.
أو “اإلرهاق” ،سيتطابق النظام مع أجهزة كشف معينة ،والتي ستتحقق
كان الحضور “يرسلون الرسائل النصية ،ويتحققون من
بعد ذلك مما إذا
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
الربيد اإللكرتوني ،ويتصفحون اإلنرتنت” خالل االجتماعات ،عرب مراقبة
الهواتف الذكية واألجه�زة اإللكرتونية األخرى املتواجدة بالغرفة.وتعاني
العدي�د من املنظمات من االجتماعات الطويلة ،وضعف الحضور ،وتكرار
االجتماعات ،وس�تمكن التكنولوجي�ا الجديدة من تعدي�ل ذلك أو تجنبه
مع توفر مزيد من املعلوم�ات املتعلقة بجودة االجتماعات ،وفقا ً ملا كتبه
جاريد س�باتارو ،نائب رئيس رشكة  ، Microsoft 365معتربا أن “نقاط
اإلنتاجية ليس�ت أداة ملراقب�ة العمل”.وأضاف“ :تتعلق نق�اط اإلنتاجية
باكتش�اف طرق جديدة للعمل ،وتزويد األش�خاص بتعاون رائع وخربات
هدوئي النسبي.
 اختلف كثريا ،فاألول تم تسجيله وأنا صغرية،دبي  /الزوراء  /ظافر جلود:
تقني�ة .وهي ترك�ز عىل رؤى قابل�ة للتنفيذ حول الطرق التي يس�تخدم
األفراداﻟﺰوراء :
به�ا دﺑﻲ /
• بني الشعر والكتابة والتقديم التلفزيوني والعلم
الشاعرة اإلماراتية الشابة ،مريم راشد ،صدر ولم أقم باختيار مضمونه من القصائد ،إذ اختار
والف�رق األدوات حتى تتمكن من إجراء تحس�ينات أو توفري
واألبحاث أال تضيع مريم بني كل ذلك ؟
لها كتاب نقدي وجداني اجتماعي بعنوان (طعم املرشف عىل العمل وقتها قصائد غنائية أَحبّها كل
التدريب لتعزيز تحويل عملك إىل رقمي”.
 نعم أضيع ،ففي عز انشغايل بكتابة رواية ما أجدراضية عن
لكننيﺑﻪلم أكن
إليها ،
وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ،استمع
ليس من
الخيانة
قضية
الكاتبة
تطرح فيه
الخيانة)
التقديم ،ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟
وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺘﻲ ﻣﺮ
اﻟﺼﻌﺒـﺔ
أﻏﻨﻴﺔ
وﺷـﻌﺮاء
ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ
اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ
اﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن
ومفروضا ً ّ
الشعر يطلبني بشدة ويجرني جرا ً إليه ،ويف الوقت
عيل
شخصيتي
بعيدا ً عن
ﻟﻼﺗﺼﺎلالخيانة
ﻓﺮﺻﺔقضية
وامرأة ،بل
وﻫـﺬارجل
الضيق بني
بمعناها
وﺗﻌﺮﻓﺖ - ،اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎج
ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء
أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ
كانأﻧﻬﺎ
واإللقاءﻛﻤـﺎ
اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ
ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ
واﻟﺸﻤﺎل
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب
نفسه يجذبني بقوة بحث علمي مهم وحديث
اﻟﺨﺎرج أن
باإلضافة إىل
بينهما،
الفرق
ﺑﺸﻜﻞثقافة
باعتبارها
الثاني اﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ
ﻣﻦ ﻏﺮﻴ
يكمنأﻧﺎس
والتقاليد األخالقية وهنا ﻋﲆ
القيمﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
تطالواﻟﺘﻘﺪم
اﻷﻓﻜﺎر
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
الساعة ،وأجد نفيس وقد بدأت الخطوات املنهجية
الحياة.
فلسفتي يف
شخصيتي
أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
مناﻟﻌﻼﻗﺎت
وبعضاﻣﻦ
وﻛﻞ ﺧﻄﻮة
يحمل اﻟﻌﺮﺑﻲ
واالجتماعية  • .ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم
للبحث فيه.
أﻟﺤﻦللمرأة
للرجل أو
دواوينك ،
جديدﺑﻠـﺪ •
ﺣﻴﻨﻤـﺎديوان
صدر لها
باإلضافة
لرصاع ﻳﻌﻄﻲ ﰲ ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،إذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻲأوﻛﺬﻟﻚ .
اﻟﻔﻨﻴﺔهلوﺗﻌﻠﻤﺖ
تهدينﻣﺴﺮﻴﺗﻲ
ملن اﱃ
ﻓﺈﻧـﻪ
صوتي ﰲ أي
ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل
ذلك،اﻟﻔﻨـﺎن
اﻟﺮﻳﻔﻲ،اىل -
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن
• ملاذا يُنظر للشاعرة بأنها مستعارة الشعر ،هل هي
الثاني
وهو
بعنوان
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
اإلرادات•؟ﻃﻤﻮﺣﻚ إذن؟
تميزﰲ اﻟﺤﻴﺎة
للشاعرة ،ﺳﻮاء
واﻟـﺬوق اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
نفس)ﻳﺘﺄﺛﺮ
(حديث ﺳﻮف
اﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن
اليتاﻷﻏﻨﻴﺔ
الظ��روفﻣﻮﺟـﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻨـﺎك
مير بها
اﻟﺪاﺋﻤﺔ كانت
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔمهم��ا
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦضم ُ
غرية الشعراء ؟
ّنت
اﺻـﻞمكان ،
لإلنسانأنيف أي
وتسليط
املضمون،
وتنوع يف
الطرح
تدعو ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ ﻋـﲆ ﻛﻞ اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
قصائداﻟﻌﺎﻟﻢ،
جميعاﻣﻜﺎن ﰲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ
ﻳﺴﺘﺸـﻒ -ﻫﺬه -
وﻋﻠﻴـﻪ أن
واﻟﻐﻨـﺎء،
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ
بجرأة كبرية يف أو
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
ملساعدة
يبادر
 أوالً ما يسمونه ظلما ً وبهتانا ً الغرية هو حسد ،اﻟﺴﻬﻞوالنقاء
بالفضيلة
ﻣـﻦكل
اإلنسان يف
الضوء عىل قضايا تهم
والطهر اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
والتمسكﺑﺎﻟﴚء
والنبل ﻫﺬا ﻟﻴﺲ
إىلﰲالخريوﻃﺒﻴﻌﻲ
تضمناﻟﺠﺪﻳﺪ
مكان.أﺳﻠﻮﺑـﻪ
ﺧﻼﻟﻬـﺎ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز
ﻣﻨﻬﺎ؟
منواﺣﺪ
دائماوأﻧﺖ
العامل ،جند •
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
معنى لطيف وبريء كأن تغار عىل حبيب
فالغرية
ﻟﻴﺲ يف
املحبة
ﻫـﺬهبني
مواضيعها
ﻣﻦ قصيدة
ﻛﺜﺮﻴا15
الديوان
ً
بتنا نفتقر فيه إىل بعض القيم األخالقية اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
اﻟﻴﻮموقتﻛﺒﺮﻴ.
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
تتنوعﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ
ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد
ﻧﺤﻦ
ﻛﺬﻟـﻚ،
ﻛﻨﺖ
ﻧﻌـﻢ،
اﻟﺬﻳﻦ
اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ من حوله مبحبة .يف اليوم الدولي
أو ِعرْض أو وطن أو يشء تنتمي له ،أمّ ا ما يفعله
املصالح
باتت
والطيبة،
وحسن
الحزن
ﻃﺮﻳﻘﺔ و
ورسأنالحياة
االنفصال
عىل ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑـﺄن اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
ﻛﻤﻠﺤﻦ
ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﺤﺴﻦ
النيةﻣﻬﻨـﺪ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
كالصدق• وﻛﻴﻒ
اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ
اﻟﻔﻨـﺎن
ﺳﻨـﻮات،
وتجربةﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ
والفراقدرﺳﻨﺎ
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ
أولويات البعض ،حتى الصداقة ّ
فأنتم
مجيعا،
حنييكم
البعض فهو حسد ورغبة يف زوال ما لدى اآلخر ،نعم
قائمة
واﻫﺘﻤـﺎمالبرش
وﻟﻮج يضعها
ﻋﲆالتي
والفوارق
اﺷﻬﺮوالتمييز
والخسارة،
تغري ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﻣﻄﺮب؟
رأس أو
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ
دراﺳﺔ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
للمتطوع��ني اﻟﻐﻨﺎء
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن
هناك غرية واملثري للدهشة وباعث عىل االستغراب
اللسان
حالوة
ليست
عندي
فالطيبة
جوهرها،
البعض.
بعضهم
بني
 ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣـﺎر واﻟﺘﴫﻓﺎتاﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
الأرﺿﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎ
وﺗﻌﻠﻢاهلل
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰالعبد
درس رانيا
يستهان بطيب أثرها.
أﴎارﻫـﺎ ،قوة
هو أن يغار شاعر مخرضم من آخر يخطو خطواته
ﺑﺤﻴﺚ ألقي
اﻟﺘﻠﺤﻦﻴبأذني
أستعني
ﻟﺘﺒﺪأ ال
ﻧﻔﴘ ،وأنا
املجاملة،
مريم وإتقان فن
الشاعرة
استضفنا
اﻣﻨﺢّم اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
واملذيعةﺟﺬورك؟
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ
الحوار ﺳﺘﺠﺪ
هذاﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ
ﻓﺈﻧﻨﻲيف •
ﻓﺎروق ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
األوىل.
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ لقلبي
بل أستمع
معه ،
أتعامل
بخاطرها
يجول
اﻟﻐﻨﺎءتبوح-فيما
ﺑﻤﻮﺟﺔلكي
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﻦ ﺑُﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ راشد
الذي ﻻ ﻳﻤﺜﻠـﻮن ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
وﻫﺬه
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ،
الذيﺟﺪﻳﺪة
الشخصروﺣﺎ
رﺑﻤﺎ .ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور..
ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ،
ﻤﻟـﺎذا ﻻ
فقدت العملية السياسية قدرتها على جتاوز
• ماذا تقرأ مريم ؟
بقلبي،
وأعني
أنصت له،
مؤلفات ،ماذا
ﺣﺎﻟـﺔ 3
للشعر و
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد* يف
وحديس آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
وفطرتيﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
عقيلأﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ،
اﻷﺧﺮﻴ ﰲ
اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ
ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء
ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ
ديوانانﻟﻴـﺲ
رصيدك اﻟﻐﻨـﺎء
واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت
تكش��فﺑﻌﺪزيف
املرتفعة مثلما
 الكتب الطبية والعلمية والدينية ،أميل إىل كتبهو يف
الذي
تسكن هذا
ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ بعد؟
اﻷداء.مهمة اﻟﺤﻀﺎرة .
ذﻟﻚ ﰲ
الجسدﺑﻌﺪ
واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ
التيﻛﻤﻠﺤﻦ،
والروح أوﻻ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ
ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
اﻧﺤﴫت ﻓﻴﻤﺎ
اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.حيطان أزماتها واﻟﺘﻲ
ً
االرتباك
واالصالح،حلظة
لكن ارتباطه باألخالق يجعل املؤمن يتجنبه ويتقي األحياء والفيزياء ،ولو لم أكن امرأة لكنت واعظا أو
رﺑﻤﺎ عىل
مرصي
ورواية
الحياة
اﻵن؟ بعد طعم الخيانة
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ -
األرض !ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
سطحوﺑﻤﺎ ذﻟﻚ
ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ •
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺨﻠﻴـﺞ
وعلمتنيﺑﻠﺪان
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ
إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ
شعاراتها بالتغيري • وﻣﺎذا ﺗﺸﻜﻞ
• ﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ ؟
خطيبا ً أنرش العلم وقيم املحبة والسالم.
للجدل ؟
كتابك(-طعم
وﻛﻠﻤﺎ •
سأنتقد
أعلم أنني
اﻟﻌﺎداتاآلخر
أصدرت كتابي
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ،يف دبي،
وإﻗﺎﻣﺔيوما من
مس��افة ١٨٠
عل��ى
والفش��ل
ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة كل املداخل .
مثرياﻟﻠﺤـﻦ
الخيانة) أﺿﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ
ﺣﻘﻘﻨﺎ
واﻟﻠﻬﺠﺔ،
والذيواﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ
ﻫﻲ ﻫﺠﺮة
جعلتها -
ﻣﻊ أﻧﻬﺎ
 ﺟﻤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار ﰲ ﺣﺰﻧﻬﺎ• هل يؤثر الزواج عىل الشاعرة ؟
ألني
الخيانة )
طعم
ﻫـﺬاكتابي (
أسميت
ﺳﻮف -
التابلوهات
يعد من
موضوعا
لجرأته وطرحه
عليه
قصدت • متى كانت بداية مريم مع اإلعالم ؟
دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ﻏﻨـﺖ ﱄ
ذاك ،ﻟﻘﺪ
اﻤﻟﻄـﺮب أو
أوالً أداء
ﻧﻌﺰز
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
اﻻﻧﺘﺸـﺎر
وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا
إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ
تكراروﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
اﻟﻴﻮم وﻗﺒﻞ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣﻮروﺛﺔ وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ
ذﻟﻚس��وى
مبقدورها
دﻻﻻتوليس
االنتخاب��ات،
َ
ُ
وراء  -منذ أن كنت صغرية جدا ً كنت أشارك يف اإلذاعات  -ال عالقة للشعر بالزواج ،فهناك شاعرات متزوجات
الجاري
يلتهمه
عم
ط
فالخيانة
عم،
وط
املجتمعات
العربية فحسب ،بل يف به ُطعم)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ليس يفﺟﺬورﻧﺎ ﰲ
الكربىﻗﺪراﺗﻲ
رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺟﺪا
ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺳﻨﻮات
دﺑﻲ
ﰲ
ﺷـﺠﻮن
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..واﻟﺤﺰن ﰲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو
التحاي��ل على اجلماه��ري باس��تخدام اوراق
بالسوء طلبا ً
شعواء املحلية والخليجية ،كما أنني كنت أشارك بانتظام وأمهات ومبدعات ،بل بالعكس الزواج واألطفال
اﻷﻏﻨﻴﺔغريزة
اﺷـﺘﻬﺮتلنداء
راﺷـﺪاألمارة
أجمع • .اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟ هوى نفسه
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ اﻤﻟﺤﻄـﺎت العالم
ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﻤﻟﺎﺟﺪ ،وﻗﺪ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا
ونكهة .لكنه مؤقت يف اإلذاعة املدرسية سواء يف التقديم أو النشيد ،يضيفون للشاعرة الخربة الحياتية واالجتماعية
ﻣﺸﺎرﻳﻊ طعم
الطريق ،وله
تجربتك
ليعزز
يصدر
ديوان
وعشائري»بهدف ﺧﻼل •
أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ
ضلت  ،وﻟﺪي
ملحة ﺟﺪا
هلواﺧﺘﻼف
الشعرية،ﺑﻐﺪاد
واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ
وﻣﺮارﺗﻬﺎ
اﻟﻐﺮﺑـﺔ
آخر -
اﻟﺤﺼﺎر
ﻓـﱰة
طائفيﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد
حمرتقة»حتش��يدﻣﺎ ﻛﻨـﺎ
ﻻ ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺤﺰﻳﻦ..
السلطة.
قليل ،كما أنني كنت جريئة يف األوساط االجتماعية رغم واألرسية ،وهذه إضافة مهمة لخربة اإلعالمية .
طعمه ..بعد
تتناوله
أﺧﺮﻴا ..يشء
مثل أي
ﻟﻜﻞسابقه ؟
ﻣﻠﺘﻘﻰعن
اختلف
وﻫﻞ أﻧﺖ
وتنىسﰲ اﻟﻌﺮاق
اﻷوﺿﺎع
ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا
وزائل •
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف
بقائها مبستنقع واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ
واﻗﻌﺎ ؟
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ
المشعل
فالح

تهدي دواوينها إىل اإلنسان يف أي مكان كان

اﻟﻐﻨﺎء اإلماراتية ..مريم راشد :هناك غرية وحسد من بعض الشعراء
الشاعرة
ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ
إزاء شعر
املرأةﺟﺎﻣﺪة
ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ :اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ

تغريدات

