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

بغداد /الزوراء:
انخفضت اسعار رصف الدوالر يف اسواق البورصة
الرئيسية واالسواق املحلية ،امس الثالثاء.
وسجلت بورصة الكفاح  140000الف دينار
مقابل  100دوالر امريكي ،فيما سجلت اسعار
الرصف ،االثنن ،يف بورصة الكفاح 142.500
الف دينار لكل  100دوالر.أما اسعار سعر
الرصف يف االسواق املحلية ،امس ،فقد انخفضت
ايضا ،حيث كان سعر البيع 141.000 :الف
دينار لكل  100دوالر ،وسعر الراء 139.000
الف دينار لكل  100دوالر.

وزارة الداخلية تعلن انتشار مفارزها يف
األسواق ملراقبة األسعار

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
ذكر وزير الداخلية عثمان الغانمي إنه وجه بتحريك مفارز يف جميع املحافظات
لتطبيق القانون بحق مَ ن يحاول العبث باألسعار مستغالً األزمة .وقال الغانمي،
يف مؤتمر مشرتك« :وجهنا كل مفارزنا يف جميع املحافظات لتقوم بحملة كبرة
جدا ً لرضب الفاسدين بيد من حديد وتطبيق القانون الصارم بحق كل من يحاول
استغالل قوت الشعب ،واإلساءة إىل هذه امليزانية اإلصالحية التي ُتعد بداية إصالح
حقيقي للمراحل الالحقة» .وأضاف« :نطمنئ أبناء شعبنا العراقي أن كل مَ ن يحاول
استغالل هذه األزمة سينال جزاءه العادل وفق القانون ،ولدينا قوائم بمَن حاولوا
استغالل األزمة خالل يومن ،وسينالون جزاءهم ،وسنقطع يد كل من يحاول
اإلساءة للشعب العراقي».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7392 :االربعاء  23كانون االول 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار
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ملناقشة تداعيات االزمة املالية الراهنة وارتفاع سعر صرف الدوالر

 123نائبا يوقعون على طلب عقد جلسة طارئة الستضافة الكاظمي ووزير املالية وحمافظ البنك املركزي
الزوراء /يوسف سلم�ان:
من املؤم�ل ان يعقد مجل�س النواب
ظه�ر الي�وم االربع�اء جلس�ة “
استثنائي�ة” طارئة يستضيف فيها
رئيس الوزراء ووزير املالية ومحافظ
البن�ك املرك�زي  ،ملناقش�ة تداعيات
االزمة املالية الراهنة وارتفاع س�عر
رصف الدوالر .
ولليوم الثالث ع�ىل التوايل  ،تواصلت
حمل�ة جم�ع تواقي�ع الت�ي اطلقها
ن�واب كت�ل مختلف�ة  ،ع�رب املنصة
االلكرتونية الرس�مية ملوقع مجلس
النواب والت�ي تتضمن دعوة مجلس
الن�واب اىل عق�د جلس�ة طارئ�ة (
اس�تثنائية ) ظه�ر الي�وم االربع�اء
بحض�ور كل م�ن رئي�س الحكومة
مصطف�ى الكاظم�ي ووزي�ر املالية
عيل عالوي  ،ومحافظ البنك املركزي
مصطف�ى الجبوري.وبل�غ ع�دد
املوقعي�ن حتى مس�اء امس الثالثاء
 123نائبا ،الجل دعوة رئاسة الربملان
اىل عقد جلسة استثنائية ظهر اليوم
االربعاء ملناقشة تداعيات قرار زيادة
س�عر رصف ال�دوالر مقاب�ل الدينار
العراق�ي.اىل ذلك دع�ت اللجنة املالية
النيابية  ،اىل منح مخصصات تضخم
إضافي�ة للموظف�ن واملتقاعدي�ن
وش�بكة الرعاي�ة االجتماعية توازي

جتار يتظاهرون امام البنك املركزي احتجاجا على ختفيض سعر الدينار
ارتف�اع س�عر رصف ال�دوالر .وقال
عضو اللجن�ة النائب محمد الدراجي
ل��” ال�زوراء “ ان “اللجن�ة املالي�ة
تؤي�د تخفي�ض النفق�ات الكب�رة
غ�ر املربرة” .واض�اف ان “ اللجنة
املالي�ة لن تقبل بأي اس�تقطاع من

مخصصات املوظف�ن  ،مع رضورة
من�ح مخصص�ات تضخ�م إضافية
مل�ن راتب�ه اق�ل م�ن ملي�ون دين�ار
كموظف�ن ومتقاعدي�ن وش�بكة
الرعاي�ة االجتماعي�ة توازي نس�بة
التضخ�م الناتج�ة من ارتفاع س�عر

رصف ال�دوالر “ ،داعي�ا الحكوم�ة
اىل ضبط مضاربة التجار باألس�عار
.باملقاب�ل اقرتح�ت كتل�ة التغي�ر
النيابي�ة مجموع�ة اصالح�ات م�ن
ش�أنها تحس�ن الواق�ع االقتصادي
وامل�ايل يف البلد.وق�ال رئي�س الكتلة

النائب يوس�ف محم�د ان “ من تلك
االصالحات التي يجب تنفيذها توحيد
تخصيص�ات املناف�ع االجتماعي�ة،
وايصالها اىل الفئات الهشة وزيادتها
وتنقيحه�ا م�ن اي ش�بهات فس�اد
موج�ودة فيه�ا ،وتش�جيع ودع�م
االس�تثمار والصناع�ات املحلي�ة
والقط�اع الزراعي ،من خ�الل زيادة
الس�لف املمنوحة النش�اء املش�اريع
وشمول اقلیم کردستان بذلک أیضا،
ووضع اجراءات صارم�ة بما يتعلق
ً
خصوص�ا تل�ك الس�لع
باالس�تراد
ً
الت�ي يمكن انتاجه�ا محليا لينافس
املس�تورد .واضاف  ،يف بيان صحفي
 ،ان “ الحكوم�ة يج�ب ان تف�رض
رضائبا ً عىل السلع الكمالية للحفاظ
ع�ىل العمل�ة الصعب�ة داخ�ل البلد،
وايقاف نزيفها املس�تمر اىل الخارج،
وتفعي�ل النظام امل�رصيف داخل البلد
وجع�ل كل املعام�الت املالي�ة تجري
عن طريق املصارف ،ما س�یؤدي الی
الحف�اظ عل�ی الس�یولة وجعل کل
التبادالت املالية أکثر شفافیة ،وزيادة
مناف�ذ بي�ع العملة وجعله�ا متاحة
للمواطنن من خالل تزويد املصارف
الحكومي�ة بذل�ك ،ومن�ع احتكارها
من قبل بعض املؤسس�ات املرصفية
التابعة لألحزاب السیاسیة”.

فوز متأخر للمتصدر نفط الوسط على احلدود والنجف يهزم الطلبة

ص6

”اجلزيرة“ تعلن استهداف هواتف صحفيني فيها بربنامج جتسس

ص8

بعد تسجيل  1158إصابة جديدة و 15حالة وفاة

العراق يسجل تراجعا بعدد االصابات والوفيات
بكورونا والشفاء تتجاوز  524ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
الثالث�اء ،املوقف الوبائي اليومي لفروس
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق ،فيما اكدت
تس�جيل  1158اصابة جديدة و 15حالة
وف�اة وش�فاء  1707حاالت.وذك�رت
ال�وزارة يف وثيق�ة تلقتها «ال�زوراء» :ان
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس:
 ،38950ليصبح عدد الفحوصات الكلية:

 ،4221416مبينة انه تم تس�جيل 1158
اصاب�ة جدي�دة و 15حالة وفاة وش�فاء
 1707حاالت.واضاف�ت :ان ع�دد حاالت
الش�فاء ال�كيل ،)%89.4( 524344 :ام�ا
عدد ح�االت االصابات ال�كيل،586503 :
بينم�ا ع�دد الح�االت التي تح�ت العالج:
 ،49434يف ح�ن ع�دد الح�االت الراق�دة
يف العناي�ة املرك�زة ،176 :وع�دد ح�االت
الوفيات الكيل.12725:

ضبط هدر بأكثر من  600مليار دينار
يف مطار النجف

بغداد /الزوراء:
كش�فت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة،
ام�س الثالثاء ،ع�ن ُّ
تمكنه�ا من ضبط
هدر للمال العام يف أحد املشاريع
حاالت
ٍ
ً
يف مط�ار النج�ف ال�دويل ،مُ ش�رة إىل
أن مبل�غ اله�در يص�ل إىل أكث�ر م�ن
( )600,000,000مليون دينار.وافادت
التدقيقي
الدائ�رة يف بي�ان :أن الفري�ق
َّ

املُؤلّف يف مكت�ب تحقيق النجف لتدقيق
َّ
دور
األوليَّات
الخاصة بموضوع إنش�اء ٍ
َّ
خاص ٍة باملُوظف�ن واألجانب –
س�كن َّي ٍة
مخالفات
الجزء األول ،كشف عن وجود
ٍ
مرتكب ٍة م�ن قبل إدارة املط�ار واللجان
ؤلفة؛ لتنفيذ مروع إنشاء ( )24دارا ً
املُ َّ
داخل املطار.

تفاصيل ص5

وزير الصحة يوصي حبظر جتوال جزئي من الثامنة مسا ًء اىل السادسة صباحا

جملس الوزراء مينع السفر لثماني دول وغلق املنافذ الربية واملرافق االجتماعية ابتدا ًء من يوم غد

الزوراء /مصطفى العتابي:
أص�در مجل�س ال�وزراء ،امس الثالثاء ،س�بعة
ق�رارات تضمن�ت إج�راءات وقائي�ة ملواجه�ة
الس�اللة الجديدة من ف�روس كورون�ا ،وفيما
ق�رر من�ع الس�فر لثمان�ي دول وغل�ق جميع
املنافذ الربية واملرافق االجتماعية ،اعلنت وزارة
الصح�ة والبيئ�ة رف�ع توصي�ة بف�رض حظر
تج�وال جزئي م�ن الس�اعة الثامنة مس�اء اىل
السادس�ة صباحا اعتبارا م�ن يوم غد الخميس
.وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف
بيان تلقته «ال�زوراء» :ان مجلس الوزراء ،عقد
جلسة اعتيادية برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ،تم�ت خاللها مناقش�ة
جملة من املس�تجدات والقضاي�ا واملوضوعات
املدرجة ضمن جدول األعمال.وش�دد الكاظمي

يف مس�تهل الجلس�ة ع�ىل ب�ذل أق�ى الجهود
واتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بسالمة املواطنن
بعد ظهور الس�اللة الجديدة لف�روس كورونا،
كم�ا وجه ال�وزارات كاف�ة بتش�ديد اإلجراءات
الوقائي�ة للموظف�ن وجمي�ع املراجع�ن ،بما
يحافظ ع�ىل س�المتهم ،وايضا اتخ�اذ التدابر
الوقائي�ة يف أماكن العمل من أج�ل ضمان بيئة
صحي�ة للعامل�ن ،وتجن�ب األرضار الناتج�ة
ع�ن عدم االلت�زام ب�روط الوقاية.وقدم وزير
الصح�ة ،بحس�ب البي�ان ،عرض�ا مفصال عن
اإلج�رءات الحكومي�ة املتبع�ة ملواجهة فروس
كورونا ،والحد من انتش�اره.وتابع :انه بالنظر
لظهور نمط وساللة جديدة من فروس كورونا
وانتشاره بصورة رسيعة ،وافق مجلس الوزراء
عىل اآلتي:

الرتبية تكشف عن مقرتح لزيادة
ساعات وأيام دوام الطلبة يف املدارس

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،ام�س الثالث�اء،
عن مق�رتح لزيادة س�اعات وايام دوام
الطلب�ة باملدارس للعام ال�درايس الحايل،
إس�هاما بزي�ادة التفاع�ل ب�ن الطلب�ة
والهيئات التدريسية .فيما أكدت قيامها
وبالتع�اون م�ع وزارة الصح�ة بإجراء
فحوص�ات ف�روس كورون�ا ُ
لط�الب

امل�دارس وامل�الكات التدريس�ية ،فضالً
عن إعط�اء بعض التوجيه�ات الصحية
بهذا الخصوص ،من قبل الدوائر الطبية
املختصة.وقال�ت مدي�ر ع�ام االرشاف
الرتبوي يف الوزارة ،خنس�اء زكي شمس
الدين ،يف ترصيح صحف�ي :إن “الوزارة
تتابع آلية الدوام يف ظل جائحة كورونا.

تفاصيل ص4

النفط ينخفض يف ظل خماوف بشأن
تعايف الطلب

بغداد /متابعة الزوراء:
تكبدت أسعار النفط مزيدا من الخسائر،
امس ،والتي تضاف إىل خسائر حادة من
الجلسة الس�ابقة ،إذ تثر ساللة جديدة
من فروس كورونا املستجد يف بريطانيا
مخاوف بش�أن تعايف الطلب عىل الوقود.
وتس�ببت الس�اللة الجدي�دة رسيع�ة
االنتش�ار من ف�روس كورون�ا يف إغالق
أغل�ب مناط�ق بريطانيا ،ودفع�ت عددا
من الدول إلغالق الحدود أمام املسافرين
والشحنات من بريطانيا.وبحلول الساعة
 05:31بتوقي�ت غرينت�ش ،تراجع�ت
العق�ود اآلجلة لخام “ بنس�بة  1.1%إىل
 50.37دوالرا للربميل ،يف حن انخفضت
العق�ود اآلجل�ة لخ�ام “غرب تكس�اس
الوس�يط” األمريك�ي بنس�بة  1.2%إىل
 47.38دوالرا للربميل.وهبط كال العقدين

القياسين بنحو  ،3%أمس االول االثنن،
وذل�ك بعد مكاس�ب قوي�ة حققاها عىل
خلفي�ة توزيع لقاحات كوفيد ،-19وهو
ما يعد م�ن العوامل الرئيس�ية لتخفيف
القي�ود ع�ىل التحركات.وبع�د أن حذرت
حكوم�ة بريطانيا من أن س�اللة جديدة
من الفروس تبدو أرسع انتش�ارا بكثر
م�ن األن�واع الس�ابقة ،انضم�ت الهن�د
وباكس�تان وروس�يا واألردن وهون�غ
كونغ لدول أوروبية يف تعليق الس�فر من
بريطاني�ا ،وأغلقت الس�عودية والكويت
وس�لطنة عم�ان حدودها تمام�ا ..ومع
زي�ادة ال�دوالر األمريك�ي كعمل�ة م�الذ
آمن ،أصبح النفط املس�عر بالدوالر أيضا
أق�ل جاذبي�ة بالنس�بة للمش�رتين م�ن
حائزي العمالت األخرى ،وهو ما زاد من
الضغوط عىل األسعار.

 -1حث املواطنن عىل ارتداء الكمامات وتطبيق
إجراءات التباعد االجتماعي والوقاية االخرى.
 -2من�ع الس�فر اىل كل م�ن ال�دول التالي�ة
( بريطاني�ا ،جن�وب افريقي�ا ،اس�رتاليا،
الدانمارك،هولندا ،بلجي�كا ،ايران ،اليابان ،وأية
دول�ة اخرى تحددها وزارة الصحة مس�تقبال)،
وكذلك من�ع دخ�ول الوافدين منها (باس�تثناء
العراقي�ن وإلزامه�م بالحج�ر اإلجب�اري مل�دة
 14يوم�ا يف أماك�ن تخص�ص له�ذا الغ�رض،
واليس�مح له�م بمخالطة اآلخري�ن لحن ثبوت
ع�دم إصابتهم باملرض بفحصهم ب�  PCRوملدة
اسبوعن ،ولحن وضوح الوضع الصحي العاملي
واإلقليمي النتشار هذه الساللة.
 -3قي�ام وزارة املالي�ة بتأم�ن الدفع�ة االوىل
والبال�غ مقداره�ا ( )3001050دوالر ،لغ�رض

كتلة النهج النيابية لـ
الزوراء /حسن فالح:
انتق�دت كتل�ة النهج النيابي�ة االجراءات
الحكومية يف معالجة االزمة املالية ،مؤكدة
انها لن تسكت حول ما حصل من فوىض
اقتصادية خالل االي�ام املاضية (عىل حد
تعبره�ا) ،وفيما اثارت ترسيبات موازنة

تفاصيل ص2

 :لن نسكت حول ما حصل من فوضى اقتصادية يف األيام املاضية

 2021وتضمينها رضائب واستقطاعات
حفيظ�ة املوظف�ن واملواطن�ن ،داع�ن
اىل وضع ح�د لالرتف�اع الكب�ر الحاصل
يف االس�واق املحلي�ة ع�ىل اث�ر الق�رارات
الحكومية بشان االزمة املالية ،رأى خبر
اقتصادي ان االجراءات الحكومية االخرة

س�ترض املواط�ن الفق�ر ،وليس�ت ذات
جدوى عىل املستوى القريب.وقال النائب
عن كتلة النهج ،حس�ن عيل العقابي ،يف
حديث ل�»ال�زوراء» :ان هن�اك مجموعة
م�ن النواب ،وأنا م�ن ضمنهم ،وقعوا من
اجل استضافة رئيس الحكومة واملعنين

الصومال ..قتال عنيف بني اجليش
واملخابرات
مقديشو /متابعة الزوراء:
أف�اد موق�ع “الصوم�ال الجديد” ب�أن مدينة
مركا الصومالية شهدت قتاال عنيفا بن قوات
الحكومة.ودار القتال يف املدينة الواقعة بوالية
جنوب الغرب ،بن جنود “فوج  14أكتوبر” من
الجيش الصومايل ،والقوات التابعة للمخابرات،
حي�ث أثر القتال عىل س�كان املدين�ة ،وفقا ملا
نقل املوقع عن إذاعة “دلسن” املحلية.وأعلنت
اإلذاع�ة أن املواجه�ات بن الطرفن أس�فرت
عن مرصع جندي�ن ،وإصابة آخرين بجروح،

دفعها مسبقا لركة فايزر ،وكذلك تأمن املبلغ
املتبق�ي م�ن الكلفة االجمالي�ة للق�اح والبالغ
مقدارها ( )15005250دوالر.
 -4التأكي�د ع�ىل وزارة الرتبي�ة واملحافظ�ن يف
املحافظ�ات كافة بع�دم إعطاء أي اس�تثناءات
تخص أي�ام دوام امل�دارس ،خصوص�ا املدارس
األهلية ،بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة
والسالمة الوطنية بهذا الخصوص.
 -5التأكي�د عىل وزارة الرتبي�ة لاليعاز ملديريات
الرتبي�ة يف املحافظات كافة للتعاون مع ش�عب
الصح�ة املدرس�ية يف دوائ�ر الصح�ة ،لفحص
الط�الب والكوادر ضمن املؤسس�ات التعليمية،
ومتابع�ة اإلجراءات الواجب اتخاذها يف املدارس
للحد من انتشار املرض.

ع�ىل خلفية االزم�ة املالية ،وما ش�هدته
االي�ام املاضي�ة م�ن ف�وىض اقتصادية.
يرتق
مبين�ا :ان الطلب قيد املداول�ة ،ولم
ِ
اىل كتاب رس�مي واصويل اىل هيئة رئاسة
الربملان.واضاف :س�ندعم ونتضامن مع
دع�وات االص�الح ومس�اءلة الحكوم�ة

ع�ن اس�باب التقص�ر الواض�ح يف امللف
االقتص�ادي وامل�ايل ،خصوص�ا ما حصل
خالل االس�بوعن املاضين .مبينا :ان ما
ش�هده البلد خالل االي�ام املاضية فوىض
خانقة ارضت باالقتصاد الوطني.

تفاصيل ص2

قيس سعيد :تونس لن تسقط وسيثبت التاريخ مَن
هو اخلائن

يف ح�ن ل�م تتضح بع�د األس�باب وراء اندالع
القت�ال .وأدى قتال عنيف ب�ن قوات حكومية
يف مديري�ة “كاران” بالعاصمة مقديش�و قبل
يوم�ن إىل م�رصع  10أش�خاص ،م�ن بينهم
جن�ود ومدني�ون ،حي�ث حاول�ت الحكوم�ة
الفيدرالية اعتقال الضباط املتورطن يف القتال
لكنه�ا أخفق�ت يف ذل�ك .وأوضح�ت مص�ادر
ل�”الصومال الجدي�د” أن “الضباط املتمردين
بدأوا جمع مليش�يات ملواجهة القوات األمنية
التي تحاول اعتقالهم”.

تونس /متابعة الزوراء:
اك�د الرئي�س التونيس ،قيس س�عيد ،خالل ترؤس�ه اجتماع
املجل�س األع�ىل للجي�وش يف ق�رص قرط�اج ،إن تونس تمر
بأي�ام صعبة وحزينة ،وربما لم تع�رف البالد مرحلة دقيقة
مثلها.وق�ال الرئي�س التونيس’‘ :لكن أطمنئ كل التونس�ين
والتونس�يات بأن مؤسس�ات الدولة ستس�تمر ،وأن الجيش
قادر عىل التصدي لكل محاوالت اإلرباك والعمليات اإلرهابية
اليائسة’’.واضاف“ :تواتر األحداث برسعة يبعث عن تساؤالت
نع�رف أجوبته�ا وبعضه�ا طبيع�ي ،ولك�ن بعضه�ا اآلخر
مقص�ود ،وتم الرتتيب ل�ه بهدف إرباك مؤسس�ات الدولة”.

وتاب�ع’‘ :الدول�ة التونس�ية لن تس�قط مهما فعل�وا ومهما
ارتكبوا من جرائم ..صحيح يس�قط ضحايا أبرياء وتتعطل
بعض املرافق العمومية لكن الدولة التونسية ستستمر بأكثر
قوة’’.وأضاف’‘ :نجتمع اليوم لنوجه رسالة للشعب التونيس
أن الدولة بأبطالها من قواتنا املس�لحة العس�كرية واألمنية
ستحبط كل محاوالت رضبها من الداخل والخارج وال مكان
يف تون�س للخونة’’.وأكد :أن املؤسس�ة األمنية والعس�كرية
ستتصدى لكل املحاوالت ولن ترهبها االغتياالت التي تنفذها
الوح�وش ومن يقف وراءها .مش�را إىل :أنه�م يخطئون إن
كان يف اعتقادهم أن تونس لقمة سائغة.

اشتباكات ضارية بني اجليش السوداني والقوات اإلثيوبية على احلدود

الخرطوم /متابعة الزوراء:
ال ت�زال األزم�ة مس�تمرة ع�ىل الح�دود
الس�ودانية اإلثيوبي�ة ،حي�ث تواصل�ت
االش�تباكات بن جيش الس�ودان وقوات
إثيوبية.وحس�ب موق�ع س�ودان تربيون
الس�وداني ،فق�د دمر الجيش الس�وداني
معس�كرين لق�وات إثيوبية ع�ىل الحدود

الفاصل�ة ب�ن البلدي�ن األفريقي�ن.ويف
منطقة “سالم بر” بدأ الجيش السوداني،
اس�تعادة مناطق كانت الق�وات اإلثيوبية
قد س�يطرت عليها من�ذ  26عاما.وقالت
مص�ادر لس�ودان تربيون إن اش�تباكات
ضاري�ة بن الجي�ش الس�وداني والقوات
اإلثيوبي�ة ،نت�ج عنه�ا قتي�ل وكث�ر من

الجرحى.وحس�ب املص�ادر فق�د توغ�ل
الجي�ش الس�وداني يف محاولة الس�رتداد
مس�احات زراعية يف سلس�لة جب�ال أبو
طيور.وتقع “س�الم بر” مقر االشتباكات
الدامي�ة ب�ن الجيش�ن ،داخ�ل الح�دود
الس�ودانية بعم�ق  15كيل�و م�رت ،حيث
ش�يدت فيها القوات اإلثيوبية معسكرين

كبرين.ويح�اول الجي�ش الس�وداني
الوص�ول إىل الح�دود املوضوع�ة ب�ن
البلدين منذ ع�ام .1902وكانت الحكومة
السودانية قد أعلنت “دعمها ووقوفها مع
القوات املسلحة التي تسد الثغور وتحرس
الب�الد” ،مضيف�ة أنه�ا واثق�ة “يف قدرة
قواتها املس�لحة عيل حماي�ة حدود البالد

ورد أي عدوان”.فيم�ا جاء يف بيان القوات
املسلحة السودانية أنها “لن تسمح بغزو
أراضيه�ا” ،وأن القوات الس�ودانية قامت
“بإع�ادة االنتش�ار واالنفت�اح يف مناطق
داخل ح�دود الس�ودان بغ�رض الحيلولة
دون اس�تغالل أطراف ال�رصاع يف إثيوبيا
ألراضيها النطالق أي نوع من العمليات”.
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وزير الصحة يوصي حبظر جتوال جزئي من الثامنة مسا ًء اىل السادسة صباحا

جملس الوزراء مينع السفر لثماني دول وغلق املنافذ الربية واملرافق االجتماعية ابتدا ًء من يوم غد
الزوراء /مصطفى العتابي:
أصدر مجلس الوزراء ،امس الثالثاء،
سبعة قرارات تضمنت إجراءات وقائية
ملواجهة الساللة الجديدة من فريوس
كورونا ،وفيما قرر منع السفر لثماني
دول وغلق جميع املنافذ الربية واملرافق
االجتماعية ،اعلنت وزارة الصحة والبيئة
رفع توصية بفرض حظر تجوال جزئي
من الساعة الثامنة مساء اىل السادسة
صباحا اعتبارا من يوم غد الخميس .
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس
الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء» :ان
مجلس الوزراء ،عقد جلسة اعتيادية
برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،تمت خاللها مناقشة جملة
من املستجدات والقضايا واملوضوعات
املدرجة ضمن جدول األعمال.
وشدد الكاظمي يف مستهل الجلسة عىل
بذل أقىص الجهود واتخاذ كل اإلجراءات
الكفيلة بسالمة املواطنني بعد ظهور
الساللة الجديدة لفريوس كورونا ،كما
وجه الوزارات كافة بتشديد اإلجراءات
الوقائية للموظفني وجميع املراجعني،
بما يحافظ عىل سالمتهم ،وايضا اتخاذ
التدابري الوقائية يف أماكن العمل من أجل

ضمان بيئة صحية للعاملني ،وتجنب
األرضار الناتجة عن عدم االلتزام
برشوط الوقاية.
وقدم وزير الصحة ،بحسب البيان،
عرضا مفصال عن اإلجرءات الحكومية
املتبعة ملواجهة فريوس كورونا ،والحد
من انتشاره.
وتابع :انه بالنظر لظهور نمط وساللة
جديدة من فريوس كورونا وانتشاره
بصورة رسيعة ،وافق مجلس الوزراء
عىل اآلتي:
 -1حث املواطنني عىل ارتداء الكمامات
وتطبيق إجراءات التباعد االجتماعي
والوقاية االخرى.
 -2منع السفر اىل كل من الدول التالية
( بريطانيا ،جنوب افريقيا ،اسرتاليا،
الدانمارك،هولندا ،بلجيكا ،ايران،
اليابان ،وأية دولة اخرى تحددها وزارة
الصحة مستقبال) ،وكذلك منع دخول
الوافدين منها (باستثناء العراقيني
وإلزامهم بالحجر اإلجباري ملدة 14
يوما يف أماكن تخصص لهذا الغرض،
واليسمح لهم بمخالطة اآلخرين لحني
ثبوت عدم إصابتهم باملرض بفحصهم
بـ  PCRوملدة اسبوعني ،ولحني وضوح

الوضع الصحي العاملي واإلقليمي
النتشار هذه الساللة.
 -3قيام وزارة املالية بتأمني الدفعة
االوىل والبالغ مقدارها ()3001050
دوالر ،لغرض دفعها مسبقا لرشكة
فايزر ،وكذلك تأمني املبلغ املتبقي من
الكلفة االجمالية للقاح والبالغ مقدارها
( )15005250دوالر.
 -4التأكيد عىل وزارة الرتبية واملحافظني
يف املحافظات كافة بعدم إعطاء أي
استثناءات تخص أيام دوام املدارس،
خصوصا املدارس األهلية ،بما يخالف
قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية بهذا الخصوص.
 -5التأكيد عىل وزارة الرتبية لاليعاز
ملديريات الرتبية يف املحافظات كافة
للتعاون مع شعب الصحة املدرسية يف
دوائر الصحة ،لفحص الطالب والكوادر
ضمن املؤسسات التعليمية ،ومتابعة
اإلجراءات الواجب اتخاذها يف املدارس
للحد من انتشار املرض ،وكذلك التأكيد
عىل جميع الوزارات ودوائر الدولة
لاللتزام باإلجراءات الوقائية ،للحد من
انتقال املرض ومنع دخول أي موظف
أو مراجع لدوائر الدولة بدون ارتداء

استياء شعيب من زيادة الضرائب وفرض استقطاعات على رواتب املوظفني

كتلة النهج النيابية لـ  :لن نسكت حول ما
حصل من فوضى اقتصادية يف األيام املاضية
الزوراء /حسني فالح:
انتقدت كتلة النهج النيابية االجراءات الحكومية
يف معالجة االزمة املالية ،مؤكدة انها لن تسكت
حول ما حصل من فوىض اقتصادية خالل االيام
املاضية (عىل حد تعبريها) ،وفيما اثارت ترسيبات
موازنة  2021وتضمينها رضائب واستقطاعات
حفيظة املوظفني واملواطنني ،داعني اىل وضع حد
لالرتفاع الكبري الحاصل يف االسواق املحلية عىل
اثر القرارات الحكومية بشان االزمة املالية ،رأى
خبري اقتصادي ان االجراءات الحكومية االخرية
سترض املواطن الفقري ،وليست ذات جدوى عىل
املستوى القريب.
وقال النائب عن كتلة النهج ،حسني عيل العقابي،
يف حديث لـ»الزوراء» :ان هناك مجموعة
من النواب ،وأنا من ضمنهم ،وقعوا من اجل
استضافة رئيس الحكومة واملعنيني عىل خلفية
االزمة املالية ،وما شهدته االيام املاضية من
فوىض اقتصادية .مبينا :ان الطلب قيد املداولة،
يرتق اىل كتاب رسمي واصويل اىل هيئة رئاسة
ولم
ِ
الربملان.
واضاف :سندعم ونتضامن مع دعوات االصالح
ومساءلة الحكومة عن اسباب التقصري الواضح
يف امللف االقتصادي واملايل ،خصوصا ما حصل
خالل االسبوعني املاضيني .مبينا :ان ما شهده
البلد خالل االيام املاضية فوىض خانقة ارضت
باالقتصاد الوطني ،وكذلك ارضت برشيحة
الفقراء النها تسببت بارتفاع كبري للسلع
االساسية السيما املواد الغذائية.
من جهته ،انتقد الخبري االقتصادي ،احمد
املاجدي ،االجراءات التي اتخذتها الحكومة يف
مواجهة االزمة املالية ،مؤكدا انها سترض املواطن
الفقري ،وليست فيها جدوى اقتصادية عىل املدى
القريب.

وقال املاجدي يف حديث لـ»الزوراء» :ان رفع سعر
رصف الدوالر مقابل الدينار تسبب بارتفاع كبري
ألسعار السلع واملنتجات الغذائية يف االسواق
املحلية ،وبالتايل استهدف هذا االجراء املواطن
البسيط وقوته ،الن القوة الرشائية ستضعف
بنسبة اكثر من  ، %30وهذا ما سيؤدي اىل عزوف
كبري عن الرشاء وكساد اقتصادي يف السوق.
واضاف :ان الحكومة ستزيد نسب الرضائب
عىل بعض الخدمات وفرض استقطاعات عىل
الرواتب ،هذه كلها ستؤدي اىل ضعف القوة
الرشائية للمواطن وسترض بالقطاع الخاص ،الن
هذا القطاع تحركه رشيحة املوظفني ،وبالتايل
سيصبح هناك كساد ،باالضافة اىل تضخم
تراكمي يف السوق العراقية.
واشار اىل :ان هذه االجراءات ليست فيها جدوى
وال فائدة اقتصادية عىل املدى القريب ،وربما فيها
فائدة اقتصادية عىل املدى املتوسط والبعيد .مبينا:
انه كان يفرتض ان تتخذ اجراءات اقل قساوة من
الذي اتخذته الحكومة يف موازنة .2021
وشكا عدد من املوظفني االستقطاعات التي
أظهرتها الترسيبات يف املوازنة عىل رواتبهم ،داعني
الحكومة والربملان اىل عدم املساس بالرواتب.
وقال املوظف (ع .س)  :ان جميع املوظفني
اصحاب عوائل ولديهم التزامات منزلية شهرية،
منها االيجارات واشرتاكات الكهرباء االهلية
واالنرتنت والجبايات وغريها .الفتا اىل :ان
االسواق املحلية شهدت ارتفاعا كبريا باالسعار،
وهذا سيزيد عبئا اضافيا عىل املوظف يف ظل
االستقطاعات.
ونوه :عىل الحكومة ومجلس النواب عدم املساس
برواتب املوظفني وعودة سعر رصف الدوالر اىل
وضعه الطبيعي ،الن املواطن العراقي ال يحتمل
الكثري من الصدمات.

النقل تعلن ختويلها التعاقد مع شركة دايو
لتنفيذ ميناء الفاو
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير النقل نارص
حسني بندر الشبيل ،امس
الثالثاء ،تخويل وزارة النقل
من قبل مجلس الوزراء
للتعاقد مع الرشكة الكورية
دايوو والبدء بتنفيذ مرشوع
ميناء الفاو الكبري.
وقال الشبيل يف بيان تلقته
«الزوراء»« :نبارك للشعب
العراقي وبجهود الخريين
واملخلصني تم تصويت
مجلس الوزراء عىل تخويل

وزارة النقل بتنفيذ ميناء
الفاو الكبري».
وأوضح الشبيل« :بعد جه ٍد
جهيد ومفاوضات مضنية
سنميض بالتوقيع مع رشكة
دايوو الكورية إلنشاء ميناء
الفاو الكبري الذي يُعد حلما
طاملا راود العراقيني الذين
يريدون نهضة هذه البالد».
ولفت إىل أن «البدء بالتنفيذ
سيكون خالل أيام بعد
التوقيع ،حيث سيتم الرشوع
بتنفيذ املشاريع الخمسة

التي تم االتفاق عليها يف
العقد املذكور ،وهي مشاريع
مهمة وكبرية ستكون فاتحة
خري للعراق ،فباإلضافة إىل
تشغيل آالف األيدي العاملة
فإن هذه املشاريع تضع
ميناء الفاو يف صدارة املوانئ
يف املنطقة» ،مؤكدا أن
«مجلس الوزراء بأعضائه
كافة وكذلك األمانة العامة
ومجلس النواب كان لهم
الدور البارز يف إظهار هذا
املرشوع إىل أرض الواقع».

روسيا تستدعي سفراء أملانيا وفرنسا والسويد
لالحتجاج على فرض عقوبات ضد موسكو
موسكو /متابعة الزوراء:
استدعت وزارة الخارجية الروسية سفراء
أملانيا وفرنسا والسويد لالحتجاج عىل فرض
عقوبات عليها من قبل االتحاد األوروبي،
بحسب شبكة «سكاي نيوز» اإلخبارية.
وىف وقت سابق ،أعلنت املستشارة األملانية،
أنجيال مريكل ،أن بالدها سوف تؤيد تمديد
العقوبات التى يفرضها االتحاد األوروبي ضد
روسيا ،وذلك خالل القمة األوروبية القادمة.
وذكرت قناة «روسيا اليوم» ىف نرشتها باللغة
اإلنجليزية أن «مريكل أبلغت الربملان األملاني
البوندستاج أن برلني ال توافق عىل ادعاءات
روسيا الفعلية بشأن بحر آزوف ،وسوف

تدعم تمديد العقوبات األوربية ضدها».
وكان السفري األملانى لدى أوكرانيا ،أرنست
فولفجانج ،قد حذر ،يف وقت سابق ،من
عواقب فرض عقوبات إضافية ضد روسيا
بسبب حادث خليج كريش الذى وقع
مؤخرا ،مؤكدا أنها سوف تنطوى عىل « آثار
عكسية».
وكانت البحرية الروسية قد قامت مؤخرا
بإطالق النار عىل  3سفن أوكرانية واحتجاز
طواقمها خالل إبحارها ىف بحر آزوف .
تجدر اإلشارة إىل أن االتحاد األوروبي فرض
هذه العقوبات ضد موسكو بسبب قيامها
بضم القرم إىل أراضيها.

الكمامة.
 -6غلق املرافق االجتماعية ( املطاعم،
املوالت ،وغريها) ملدة اسبوعني بدءا من
.2020/12/24
 -7غلق جميع املنافذ الحدودية الربية،
إال للحاالت الطارئة.
ويف سياق الجلسة ،ناقش مجلس
الوزراء املوضوعات املدرجة ضمن
جدول أعماله وأصدر القرارات اآلتية:
أوال /املوافقة عىل ما جاء يف كتاب وزارة
الرتبية املرقم بالعدد  ،18432املؤرخ يف
 ،2020/12/14بشأن إحالة املتبقي من
العناوين املدرسية املطلوبة اىل ( شبكة
اإلعالم العراقي) و( مطبعة الكفيل
التابعة للعتبة العباسية املقدسة)،
استنادا اىل قرار مجلس الوزراء (78
لسنة  ،)2020واعتماد اسلوب التعاقد
املبارش استثنا ًء من تعليمات العقود
الحكومية رقم ( )2لسنة  2014املعدلة
للمطابع آنفا.
ثانيا/
 -1املوافقة عىل إدراج مرشوع إعادة
إعمار مطار املوصل ضمن املوازنة
العامة االتحادية لسنة .2020
 -2تخويل السيد مدير عام سلطة

الطريان املدني وكالة ،صالحية التفاوض
والتوقيع عىل مذكرة تفاهم بشأن إعادة
تأهيل مطار املوصل الدويل مع ممثل
رشكة  ADP-Iالفرنسية.
ثالثا /املوافقة عىل تعديل الفقرة ()3
من قرار مجلس الوزراء ( 63لسنة
 )2019بحسب اآلتي :
تخويل مدير عام الرشكة العامةملوانىء العراق صالحية توقيع العقود
والرصف مع رشكة دايوو للهندسة
واإلنشاءات الكورية الجنوبية بشأن
مرشوع إنشاء ميناء الفاو ( املرحلة
االوىل البنية التحتية) تحت إرشاف
رشكة تكنيتال االستشارية االيطالية.
رابعا /املوافقة عىل تخويل املدير العام
للهيئة العامة للرضائب وكالة يف وزارة
املالية صالحية التفاوض والتوقيع
باألحرف االوىل ،عىل مرشوع اتفاقية
تجنب االزدواج الرضيبي ومنع التهرب
من دفع الرضائب املفروضة عىل الدخل
ورأس املال ،بني جمهورية العراق
وحكومة الجمهورية اللبنانية ،استنادا ً
اىل أحكام املادة  /80البند سادسا ً من
الدستور.
-قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة

التخويل الالزمة باسم حكومة
جمهورية العراق للسيد مدير عام
الهيئة العامة للرضائب وكالة وفقا
للسياقات املعتمدة ،ورفعها اىل األمانة
العامة ملجلس الوزراء ،الستحصال
موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
خامسا /إقرار توصية وزارة الخارجية
بشأن إعادة فتح السفارة الدنماركية يف
العاصمة بغداد(ضمن مبنى السفارة
األسرتالية) ،استنادا ً اىل أحكام املادتني
 25و 26من قانون الخدمة الخارجية
رقم  45لسنة  ،2008واتفاقية فيينا
للعالقات الدبلوماسية لسنة .1960
سادسا/
 -1املصادقة عىل ماييل:
أ –تقرير جمهورية العراق الخاص
بالعهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية والثقافية.
ب -تقرير جمهورية العراق الخاص
باتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني
االختياريني امللحقني بهما.
 -3قيام وزارة الخارجية بإرسال
التقريرين املذكورين آنفا ً اىل اللجان
املعنية يف املنظمات العربية والدولية
ذات العالقة ،وفقا للمواعيد الخاصة

باالتفاقيات الدولية ،مع األخذ بعني
االعتبار ملحوظات الدائرة القانونية
يف األمانة العامة ملجلس الوزراء
املثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد
م د/ق 235/17/4/2/ل ق  ،يف
 ،2020/9/13واإلشارة اىل قرار مجلس
الوزراء املرقم  169لسنة  2020ضمن
التقريراملذكور آنفا ً.
ويف سياق اخر ،أعلن وزير الصحة،
حسن التميمي ،رفع توصية بفرض
حظر التجوال الجزئي اعتبارا ً من يوم
غد الخميس.
وقال التميمي يف بيان تلقته «الزوراء»:
إنه «قام برفع توصية بفرض حظر
التجوال الجزئي اعتبارا ً من غدا
الخميس  ،من الساعة الثامنة مساء
ولغاية السادسة صباحا» ،مبينا أن
«هناك تهاونا وعدم التزام من قبل
املواطنني والذي قد يؤدي إىل ازدياد
عدد اإلصابات بشكل كبري» .وأضاف،
أن «هناك أيضا تهاونا من قبل بعض
املؤسسات التعليمية وال سيما املدارس
األهلية» ،الفتا إىل أنه «أوىص بغلق العديد
من هذه املدارس بسبب عدم التزامها
بتعليمات اللجنة العليا».

تقارير
العدد 7392 :االربعاء  23 -كانون األول 2020

www.alzawraapaper.com

توتر بني املغرب واسبانيا

قضية بأبعاد دولية

حاويات نفايات إيطالية تكشف
ملف فساد خطري يف تونس

سوسة /متابعة الزوراء:
كي�ف أمك�ن لنفايات م�ن منطق�ة يف جنوب
إيطالي�ا ،الوص�ول إىل تون�س الت�ي تواج�ه
مشاك�ل يف التخلص من نفاياتها؟ يطرح هذا
الس�ؤول بشكل واس�ع يف تون�س ،خصوصا
وأن املئ�ات م�ن الحاوي�ات التي ت�م حجزها
تخف�ي ش�بهات بشأن ملف فس�اد كبر.منذ
أن حجزت الجمارك التونسية يف مرفأ سوسة
س�بعني حاوية كبرة ،ث�م بعد أي�ام قليلة يف
بداية صي�ف  ،2020تتب�ادل وزارة البيئة من
جه�ة والجم�ارك التونس�ية من جه�ة أخرى
التهم وتحمل بعضها البعض املس�ؤولية ،كما
ينظ�ر للس�لطات اإليطالية عى أنه�ا تتحمل
كذلك جزءا من هذا املشكل.
وتحم�ل الحاوي�ات ش�حنات م�ن النفايات
املنزلي�ة يحظ�ر ع�ى تون�س توريدها وعى
البل�دان األوروبي�ة تصديره�ا إىل البل�دان
األفريقي�ة ،بموج�ب القان�ون ال�دويل
واملعاهدات الدولية التي تصنفها “خطرة”.
وتم توريد النفايات من قبل رشكة تونس�ية
تدعى “صوروباست” بعد أسابيع قليلة من
اس�تئناف نشاطه�ا يف آيار /ماي�و الفائت،
وأس�ندت ترخيصا إلع�ادة تدوي�ر النفايات
الصناعي�ة من م�ادة الباس�تيك املخصصة
للتصدير.وأبلغ قس�م االتصال بوزارة البيئة
أن الوزي�ر مصطف�ى الع�روي “أك�د أنه لم
يوق�ع ع�ى أي وثيق�ة” ترخ�ص لل�رشوع
يف توري�د نفايات.وحاول�ت وكال�ة فران�س
ب�رس مرات ع�دة االتص�ال بصاحب رشكة
“صوروباست” لكنها لم تتمكن من ذلك.
ويف املقاب�ل حصل�ت الوكال�ة الفرنس�ية
ع�ى نس�خة م�ن طل�ب مبدئي م�ن الرشكة
التونس�ية .فبالتزامن مع وص�ول الحاويات،
طلب�ت الرتخي�ص لس�تورد “مؤقت�ا نفايات
م�ن الباس�تيك بعد تصنيع غ�ر خطر” من
أج�ل “إجراء عمليات الف�رز والتدوير وإعادة
التصدي�ر ل�أرايض األوروبية”.ولك�ن العق�د
املوقع بني “صوروباست” والرشكة اإليطالية
يقر بشكل واضح ب�أن “الهدف هو الحصول
ع�ى نفايات وإتافها الحقا” يف تونس.ويؤكد
مصدر مس�ؤول م�ن الجمارك االتونس�ية أن
هذه الوثائق تكشف ان “صوروباست” قدمت
معلومات مغلوطة حول طبيعة البضائع التي
وردتها.
وت�م توقيع العقد مع رشكة إيطالية يف مدينة
نابويل هي “س�فيليبو ريس�وريس امبينتايل”،
املتخصص�ة يف جم�ع النفاي�ات يف مدين�ة
كامباني�ا (جنوب).ولم تحص�ل فرانس برس
ع�ى توضيح م�ن ه�ذه الرشك�ة بالرغم من
محاوالت عديدة .وتتضمن نسخة من الوثيقة
اتفاق�ا ع�ى إت�اف  120أل�ف ط�ن يف تونس
كح�د أقىص مقاب�ل  48ي�ورو للط�ن الواحد
وبمجم�وع يتجاوز خمس�ة مايني يورو.ويف
الثامن من تموز /يوليو تقرر حجز الحاويات

يف مدينة سوس�ة إلرجاعه�ا إىل إيطاليا ،وفقا
للمس�ؤول الجمركي .ولكن ومنذ ذلك التاريخ
ال ت�زال الحاوي�ات يف مكانها.ويب�دو أن ه�ذا
امللف يكش�ف تفرّعات لتج�ارة النفايات غر
املرشوع�ة الت�ي تتزاي�د يف مواجه�ة تشدي�د
املعاير األوروبية ،وتردد آسيا املتصاعد.وحذر
اإلنرتبول يف تقرير صدر يف آب /أغسطس من
االرتفاع الكبر لشحنات نفايات الباستيك غر
القانونية منذ عام .2018يمثل ملف الترصف
يف النفايات أحد املشاكل التي تواجه السلطات
يف تونس .وحس�ب تقرير للبنك الدويل فإن 61
يف املئ�ة من نفايات العاصم�ة يتم جمعها أما
الكمي�ة الباقي�ة فرتمى.أس�ال املل�ف الكثر
م�ن الحرب واهتمت به وس�ائل اإلعام املحلية
وفتح القضاء تحقيقا ،وأقال رئيس الحكومة
هش�ام املشييش األحد وزير الش�ؤون املحلية
والبيئ�ة مصطفى العروي دون ذكر ألس�باب
القرار.ويق�ول الخب�ر يف تقدي�ر النفاي�ات
وعضو ائتاف منظم�ات “تونس الخرضاء”،
حمدي شعبان متهما وزارة البيئة ومسؤولني
سياس�يني إن “هذه القضية تكشف أن هناك
لوبيات كبرة للفساد”.ويف تقديره أن الوزارة
تعرض�ت لضغ�وط كبرة م�ن رج�ال أعمال
يف تون�س خال الس�نوات الفائت�ة لتمكينهم
من توريد النفايات .ولك�ن “هذه املرة األوىل”
الت�ي يتم الكشف خالها ع�ن مثل هذا امللف.
من جهته ،يتس�اءل مدي�ر الوكال�ة الوطنية
للت�رصف يف النفاي�ات التابعة ل�وزارة البيئة
بشر يحيى “كيف للجمارك ان تسمح بدخول
النفاي�ات لأرايض التونس�ية ،بينما ليس لها
ترخي�ص رس�مي؟”.كما تس�تنكر الجمارك
بدورها إعطاء الوكالة الضوء األخرض إلخراج
س�بعني حاوية م�ن امليناء.وطلب�ت الجمارك
وثيقة تح�دد طبيعة ش�حنات الحاويات قبل
الس�ماح لها بالخروج .ورد مدي�ر الوكالة يف
بريد إلكرتوني أنها مواد من الباستيك وليست
نفاي�ات خطرة.واطلع�ت فران�س برس عى
هذه املراسلة التي ّ
بني فيها بشر يحيى أنه بعد
اطاعه عى نتائج العين�ات ال يرى “أي مانع
لتوريد ه�ذه املواد الباس�تيكية” ،مؤكدا أنها
“ليس�ت خطرة”.وانطاقا من هذه املراسلة
سمحت الجمارك بإخراج الشحنات األوىل من
امليناء ،وفقا ملصدر من الجمارك.ويؤكد يحيى
أن هذه املراسلة بعثت يف إطار التشاور وتبادل
اآلراء بينه وبني إطار يف الجمارك ،وتمثل “رأيا
شخصيا” وليست “وثيقة رسمية” ،مشرا إىل
أن الجم�ارك تدرك أن ذلك غر كاف للرتخيص
بالتوريد.والت�زال  212حاوي�ة قابعة يف ركن
من امليناء.وزار فري�ق من الخرباء القضائيني
املوق�ع لاط�اع ع�ى محت�وى الشحن�ات.
ويتساءل حمدي شعبان“ ،أين كانت سرتسل
هذه الكمي�ات الهائل�ة من النفاي�ات التي ال
تملك تونس وس�ائل لردمها؟” ،يف حال لم يتم
الكشف عن هذه القضية.

No: 7392 Wed 23 Dec 2020

3

تصرحيات للرباط عن مدينيت سبتة ومليلية ُتغضب مدريد
الرباط /متابعة الزوراء:
اس�تدعت إس�بانيا ،املغ�رب ل�دى
مدريد ،كريمة بنيعيش ،عى خلفية
ترصيحات حكومية تتعلق بقضية
مدينتي “س�بتة ومليلية” التابعتني
ل�إلدارة اإلس�بانية ،اللت�ني تطالب
الرباط باسرتجاعهما.
وجاء اس�تدعاء الس�فرة املغربية،
بعدم�ا تح�دث رئي�س الحكوم�ة
املغربية س�عد الدين العثماني ،عن
إمكاني�ة أن “يفت�ح امللف (س�بتة
ومليلية) يف يوم ما”.
وكال�ة األنباء اإلس�بانية الرس�مية
قال�ت إن “كاتب�ة الدول�ة املكلف�ة
بالش�ؤون الخارجي�ة يف إس�بانيا
كريستينا غاالش ،استدعت سفرة
املغرب وأخربتها أن الحكومة تتوقع
من جميع رشكائها احرتام س�يادة
ووحدة أرايض إسبانيا”.
كما طالبت غاالش س�فرة املغرب
بتقدي�م توضيح�ات بخص�وص
ترصيح�ات العثمان�ي ،فيم�ا ل�م

يص�در موقف رس�مي م�ن الرباط
بشأن استدعاء سفرته.
ك�ان ملوق�ف إس�بانيا الراف�ض
لاع�رتاف األمريك�ي بمغربي�ة
الصح�راء املتنازع عنه�ا مع جبهة
ٌ
س�بب يف إحي�اء
“البوليس�اريو”
مطل�ب اس�رتجاع مدينت�ي س�بتة
ومليلية لدى عدد من املغاربة.
يُذك�ر الرئي�س األمريك�ي دونال�د
ترام�ب اعرتف ،يوم  10ديس�مرب/

كانون األول  ،2020بسيادة املغرب
ع�ى الصح�راء الغربي�ة ،مُ علن�ا ً يف
ذات الوق�ت توص�ل الرب�اط وت�ل
أبي�ب إىل اتف�اق لتطبي�ع العاقات
ب�ني الجانبني.وع�ى الرغ�م من أن
املغ�رب ال يق�وم بخط�وات فعال�ة
م�ن أج�ل اس�رتداد مدينتي س�بتة
ومليلي�ة ،فإنه يف الس�نوات األخرة
تعالت أصوات عدد م�ن الجمعيات
املغربي�ة من أجل دف�ع الدولة نحو

التح�رك وعدم التخي ع�ن مدينتي
س�بتة ومليلي�ة.يف ه�ذا الس�ياق،
كشف إدري�س الس�دراوي ،رئيس
الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق
اإلنس�ان ،أن “ 10جمعيات مغربية
تس�تعد لتنظي�م أس�بوع الوح�دة
الرتابي�ة يف فرباير/ش�باط 2021
م�ن أج�ل مطالب�ة الدول�ة بفت�ح
موضوع س�بتة ومليلية مع الجارة
اإلسبانية”.
الس�دراوي أض�اف ،أن “إس�بانيا
منزعج�ة م�ن الق�رار األمريك�ي
الق�ايض باالع�رتاف بمغربي�ة
الصح�راء ،وتح�اول التواص�ل مع
إدارة الرئيس األمريكي املنتخب جو
بايدن من أجل تجميد هذا االعرتاف،
وذلك ألنها ُتريد استمرار نزاع املغرب
م�ع جبهة “البوليس�اريو” حتى ال
يتفرغ ملستعمرات الشمال ،ويطالب
باسرتجاع سبتة ومليلية”.
وتحت�ل إس�بانيا مدينت�ي س�بتة
ومليلي�ة منذ ق�رونُ ،
وتعتربان من

أقدم املستعمرات يف العالم ،إذ إنهما
تخضع�ان للحك�م الذات�ي ،كما أن
الدس�تور اإلس�باني يعترب املدينتني
ج�زءا ً م�ن ت�راب إس�بانيا ولهم�ا
ممثلون يف الربملان.
من جهته ال يعرتف املغرب بس�يادة
إس�بانيا عى س�بتة ومليلية ،لكنه
ل�م يضع املل�ف عى طاول�ة اللجنة
الرابعة لتصفية االس�تعمار التابعة
لأم�م املتح�دة .ويبلغ عدد س�كان
مليلية حوايل  70ألف نسمة.
وتعترب مدينتا س�بتة ومليلية أيضا ً
م�ن أوىل املس�تعمرات يف ش�مال
إفريقيا ،فمدينة س�بتة اس�تعمرت
س�نة  1415ميادي�ة ،أي قب�ل
س�قوط غرناطة ،وذل�ك من طرف
الربتغال ،ه�ذه األخرة التي تنازلت
ع�ن املدينة لإلس�بان س�نة 1668
بمقت�ى معاهدة لشبون�ة مقابل
اعرتاف إسبانيا باستقال الربتغال،
فيما احتلت مليلية من قبل اإلسبان
سنة  1497ميادية.

لبنان يصدق على قانون رفع السرية املصرفية عن املسؤولني ..وعون يتمنى “إدانة” املخالفني
بروت /متابعة الزوراء:
ص�دق مجل�س الن�واب اللبنان�ي ،ع�ى قان�ون رف�ع الرية
املرصفية عن املسؤولني ملدة عام ،يف خطوة تمهد الطريق أمام
ً
إجراء تدقيق جنائي للبنك املركزي ،وهو ما يعد رشطا ً
رئيس�ا
للحصول عى مساعدات خارجية.
ّ
ويتب�ع لبنان قانون الرية املرصفي�ة منذ عام  ،1956والذي
ّ
“ال�ر املرصيف” ألي�ة جهة كانت ،س�واء كانت
يمن�ع كشف
َّ
ش�كل
قضائي�ة أو إداري�ة أو مالية ،إال يف بعض القضايا ،وقد
ه�ذا القان�ون دافعا ً لج�ذب رؤوس األم�وال م�ن دول عربية
وأجنبية.
فقد أفادت وكال�ة األنباء اللبنانية ،بأن “مجلس النواب ص َّدق
ع�ى تعليق العم�ل بالرية املرصفي�ة ملدة س�نة” ،بعد دمج
اقرتاحات من النواب لم تذكر تفاصيلها.
تعقيب�ا ً عى ذلك ،أع�رب الرئيس اللبناني ،ميش�ال عون ،عن
“تقديره إلقرار مجلس النواب اليوم اقرتاح قانون رفع الرية
املرصفية ع�ن كل من تعاطى يف الشأن الع�ام بمرصف لبنان

والوزارات واإلدارات العامة ،وربطه بالتدقيق الجنائي”.
وتمنى أن “يأخذ التدقيق الجنائي ،بعد رفع الرية املرصفية،
طريقه إىل التنفيذ إلدانة املرتكبني (مخالفات) وفق األدلة التي
ستتوافر نتيجة هذا التدقيق”.
ويف مايو/أي�ار املايض ،أقر مجلس النواب اللبناني قانون رفع
الرية املرصفية عن املسؤولني يف الدولة ،دون ربطه بالتدقيق
الجنائ�ي.ويف  24نوفمرب/ترشين الثاني امل�ايضّ ،
أكد ميشال
ع�ون ،يف كلم�ة له توجّ �ه بها للمجل�س النياب�ي ،أن التدقيق
الجنائي لحس�ابات م�رصف لبنان املرك�زي رضورة للخروج
من عداد الدول التي وصفها ب�”الفاشلة”.
ومث�ل ه�ذا التدقيق م�درج يف قائم�ة إصاح�ات يطالب بها
املانحون ،ملس�اعدة لبنان عى الخروج م�ن أزمته املالية التي
لم يس�بقها مثيل .وتتضمن هذه اإلصاحات خطوات ملعالجة
الفس�اد ،وهو س�بب أس�ايس لأزمة املالية التي أدت النهيار
العملة املحلية والتخلف عن سداد دين سيادي.
وق�د انس�حبت رشك�ة ألفاري�ز آن�د مارس�ال املتخصصة يف

اس�تشارات إع�ادة الهيكلة ،والتي عينته�ا الحكومة اللبنانية
إلج�راء التدقيق ،الشهر املايض ،قائل�ة إنها لم َّ
تتلق املعلومات
املطلوبة.فيما اتهم بعض املس�ؤولني اللبنانيني حاكم مرصف
لبن�ان املرك�زي ،ري�اض س�امة بالت�ذرع بقوان�ني الري�ة
املرصفية لتربير حجب املعلومات.
وقال سامة ،الشهر املايض ،إنه مستعد للتدقيق لكن الكشف
عن حسابات البنوك املحلية يتطلب تعديل القانون .كما تعهد
بتسليم حسابات الدولة.
وبعد رس�الة م�ن رئيس الباد الشهر امل�ايض ،دعا الربملان إىل
إخض�اع جمي�ع مؤسس�ات الدول�ة للتدقيق .غ�ر أن بعض
املحلل�ني ش�ككوا فيما إذا كانت هذه الدع�وة ملزمة قانونا ً أو
قابلة للتطبيق عى نطاق واسع.
ومن�ذ أكثر من عام ،يعاني لبن�ان أزمة اقتصادية طاحنة هي
األس�وأ منذ انته�اء الح�رب األهلي�ة ( ،)1975-1990أدت إىل
انهيار مايل ،فضاً عن خس�ائر مادي�ة كبرة تكبَّدها املرصف
املركزي ،وشهدت احتجاجات ضد “الفساد املسترشي”

مشتبه به جديد يف تفجري طائرة لوكربي
لندن/متابعة الزوراء:
ذكرت صح�ف بريطانية أن املدعني
العامني األمريكي�ني يف طريقهم إىل
توجي�ه اته�ام بصن�ع القنبلة التي
فج�رت طائرة لوكرب�ي عام 1988
إىل مشتبه به جديد.
وأف�ادت صحيفة “دي�ي ميل” بأن
ليبي�ا يدع�ى أب�و عجيلة مس�عود،
ينتظ�ر أن يته�م بصن�ع القنبل�ة
الت�ي فجرت طائ�رة ب�ان أمركان
يف الرحل�ة رقم  103ف�وق لوكربي
باس�كتلندا ع�ام  ،1988م�ا أودى
بحياة  259شخصا.
وكشفت الصحيف�ة الربيطانية أن
االتهام�ات املوجهة إىل أب�و عجيلة
مس�عود ،ظهرت من خال تحقيق
أجراه كني دورنشتاين ،شقيق أحد
ضحايا لوكربي.
وقيل إن كني أمى س�ت س�نوات،
وأنفق  350ألف دوالر ،وهو يتعقب
مس�عود ال�ذي يق�ي اآلن حكم�ا
بالسجن  10سنوات يف ليبيا.
كم�ا أش�ر إىل أن دورنشتاي�ن ،هو

م�ن أعط�ى اس�م مس�عود ملكتب
التحقيقات الفيدرايل يف عام ،2015
بعد مس�رة طويلة يف تعقب الرجل
ال�ذي يشتب�ه يف أن�ه ك�ان صانع�ا
رئيسا للقنابل يف نظام القذايف ،وأن
كني دورنشتاين استند يف تحقيقاته
عى س�جات وكالة االس�تخبارات
املركزي�ة األمريكي�ة واس�تخبارات
أملاني�ا الرشقية ،وس�افر إىل ليبيا 3
مرات بعد سقوط النظام السابق.
وذك�رت الصحيف�ة الربيطاني�ة
يف تقريره�ا أن ك�ني دورنشتاي�ن،
رك�ز انتباه�ه يف ع�ام  2009ع�ى
املس�ؤولني عن التفجر بعد إطاق
رساح عبد الباسط املقرحي ،الرجل
الوحيد الذي أدي�ن يف تفجر طائرة
لوكرب�ي ،وأطل�ق رساح�ه مبك�را
من الس�جن األس�كتلندي “ألسباب
إنسانية” بسبب معاناته من مرض
الرطان.وعم�ل ك�ني ع�ى م�دار
السنوات الست التالية ،عى التدقيق
يف س�جات محاكم�ة املقرح�ي،
وس�افر إىل ليبيا ثاث مرات ملقابلة

مشتب�ه يف ارتكابه�م الهج�وم ل�م
توجه إليهم أي تهمة.
وكشف الرجل يف مقال موس�ع عام
 2015يف مجل�ة “نيويورك�ر” أن�ه
ص�ادف اس�م مس�عود ألول مرة يف
برقية رفعت عنها الرية من وكالة
االستخبارات املركزية األمريكية.
وبين�ت الربقية اس�تنادا إىل مقابلة
مع أحد املخربين ،أن مسعود سافر
م�ع املقرح�ي يف ديس�مرب ،1988
إىل مالط�ا حي�ث جمع�ت ووضعت
القنبلة الت�ي فجرت الرحلة  103يف
حقيب�ة ،قبل إرس�الها دون مرافق
إىل لندن حيث انته�ى بها األمر عى
متن الطائرة.وتضمنت هذه الربقية
وف�ق الصحيف�ة ،رقم جواز س�فر
مس�عود ،إال أن املحققني لم يكونوا
متأكدين من دوره بالضبط ،وما إذا
كان ش�خصا حقيقيا ،أم أنه مجرد
اس�م مس�تعار.وخال زيارات كني
إىل ليبي�ا علم أن معظم األش�خاص
املدرج�ني يف قائمت�ه لق�وا حتفهم
أو تعذر الوص�ول إليهم ،وانتهى به

املطاف ذات م�رة يف غرفة مجاورة
لعب�د الباس�ط املقرح�ي ،لك�ن لم
يسمح له بمقابلته.
وتح�دث التقري�ر ع�ن العدي�د من
التفاصيل والشبهات منها أن رجا
س�ويريا يدع�ى إدوي�ن بولي�ر،
اع�رتف ذات مرة بأنه ق�ام بضبط
توقي�ت القناب�ل التي اس�تخدمها
الليبي�ون يف الهجم�ات اإلرهابية يف
أوروب�ا ،وأن�ه س�افر إىل ليبي�ا قبل
الهج�وم والتق�ى هن�اك ب�”عقي�د

ذي برشة س�مراء” تطابق أوصاف
مس�عود.وأفى التحقي�ق الخاص
ال�ذي أج�راه كني إىل االش�تباه أكثر
بأن مس�عود كان وراء صنع العبوة
الناسفة التي فجرت ملهى البيل يف
برلني الرشقية عام .1986
وزعم أن ملفات تفجر ملهى البيل
تصف مسعود بأنه خبر متفجرات،
وأن�ه وص�ل املدين�ة قب�ل التفجر،
ومك�ث يف فن�دق ثم غ�ادر بعد ذلك
بوقت قصر.

مساع إيطالية – تركية لتشكيل حكومة ليبية حتت سلطة السراج

طرابلس/متابعة الزوراء:
تح�اول ك�ل م�ن تركي�ا وإيطاليا اس�تثمار
تعثر الحوار الس�يايس الليبي يف تعيني سلطة
تنفيذي�ة جدي�دة لإلبقاء ع�ى حليفها رئيس
املجل�س الرئ�ايس الح�ايل فاي�ز ال�راج يف
الس�لطة ،وهو ما يعيد الحديث عن سيناريو
كان قد تردد خ�ال الفرتة املاضية ينص عى
بقاء الراج رئيس�ا للمجلس الرئايس مقابل
تعي�ني الجيش بقي�ادة املش�ر خليفة حفرت
رئيسا للحكومة يمثله.
وقال�ت صحيف�ة “الريبوبليك�ا” اإليطالي�ة
إن رئي�س ال�وزراء جوزيب�ي كونت�ي ووزير
الخارجي�ة لويج�ي دي ماي�و نق�ا مقرتحا
من الراج إىل حفرت ينص عى بقائه رئيس�ا
للمجلس الرئايس مقابل تعيني رئيس حكومة
من املنطقة الرشقية.
وأضاف�ت الصحيفة “ق�ال ال�راج إليطاليا
ً
مقرتحا
وتركي�ا إنه مس�تعد لتمديد واليت�ه،
تجميد املجلس الرئايس .لكنه عرض إفس�اح
املج�ال لرئي�س وزراء جدي�د (غ�ر موج�ود
الي�وم) ،وعه�د ب�ه إىل رج�ل من حف�رت .إنه
االقرتاح الس�يايس ال�ذي قدم�ه كونتي ودي
مايو إىل املشر”.
ويف ص�ورة ما وافق حف�رت عى هذه الصيغة،
س�ينهي آمال رئي�س الربملان عقيل�ة صالح
بت�ويل منصب رئي�س املجلس الرئ�ايس وهو
الطموح الذي تس�بب يف تدهور عاقته بقائد
الجي�ش خ�ال الف�رتة املاضي�ة ،حي�ث قاد
عقيلة صالح ضغوطا قبلية كبرة عى حفرت
لانس�حاب من جنوب طرابلس وهو الرشط
الذي كان يطالب به اإلس�اميون وحلفاؤهم

للدخول يف أي محادثات.
وتح�ول عقيل�ة صال�ح إىل مناف�س لخليفة
حفرت يف املنطقة الرشقية وس�اعد دعم الدول
اإلقليمي�ة الحليف�ة للجيش يف س�طوع نجم
“عقيل�ة” بعد ف�رض ما يشب�ه الحصار عى
قائ�د الجيش حي�ث توقفت زيارات�ه للخارج

وخاصة إىل الدول الداعمة له كمرص واإلمارات
وفرنسا وروس�يا ،إضافة إىل توقف استقباله
للضيوف الدوليني يف الرجمة.
وتع�ول تركي�ا وإيطالي�ا ع�ى غض�ب حفرت
للموافقة عى مق�رتح إبقاء الراج نكاية يف
عقيلة صال�ح الذي انخ�رط يف جهود محلية

ودولية لقصقصة أجنح�ة قائد الجيش الذي
يوص�فب�”الرج�لالق�ويرشقليبي�ا”.
ويب�دو أن مرص الت�ي بعثت برس�ائل مؤيدة
ملق�رتح تقاس�م املناص�ب العليا يف الس�لطة
التنفيذي�ة الجديدة بني عقيل�ة صالح ووزير
الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باش�اغا ،قد

اس�تشعرت خطر زيارة املسؤولني اإليطاليني
إىل الرجم�ة األس�بوع امل�ايض لذل�ك أرس�لت
رئي�س املخابرات عباس كام�ل إىل الرجمة يف
محاول�ة ربم�ا الس�تقراء موق�ف حفرت من
العرض وإقناعه بالرفض.
وتعكس مساهمة مرص يف جهود الحل ،حيث
اس�تضافت جولة من املحادثات العس�كرية
يف الغردق�ة نهاي�ة س�بتمرب امل�ايض ،إضافة
إىل اس�تقبالها لفتح�ي باش�اغا ،رضاها عى
التحرك�ات األممية للوصول إىل حل س�يايس،
وه�و م�ا تعارضه أنق�رة ويبدو ق�د انضمت
إليها روما.
ومن غر املس�تبعد أن تكون إيطاليا متخوفة
كم�ا تركيا ،من وصول س�لطة جدي�دة تحد
م�ن نفوذها الق�وي يف ليبيا وتق�دم مصلحة
منافستها فرنس�ا عى مصالحها خاصة بعد
زيارة باشاغا إىل باريس وتوقيعه عقودا مهمة
مع عدد من الرشكات األمنية الفرنسية.
ويبدد التحالف اإليط�ايل – الرتكي التوقعات
الت�ي كان�ت تراه�ن ع�ى توت�ر العاقة بني
البلدي�ن بع�د م�ا أبدت�ه تركي�ا م�ن أطماع
يف الس�يطرة ع�ى الث�روة واملناف�ذ البحرية
والجوية غرب ليبيا.
وكانت تركيا قد أبدت انزعاجها بشكل واضح
من قرار فايز الراج تقديم اس�تقالته فور
االتف�اق عى س�لطة تنفيذية جدي�دة .وقال
الرئيس الرتكي رجب طي�ب أردوغان حينئذ
“تطور مثل هذا ..س�ماع مثل ه�ذه األخبار
كان مزعجا بالنسبة إلينا”.
وربط مراقبون ذلك االنزعاج بإمكانية وجود
تفاهمات اقتصادية ،عى األرجح ،بني الراج

وأنق�رة لم يت�م تنفيذها كمقاب�ل لتدخلها يف
ص�د هجوم الجيش للس�يطرة عى طرابلس،
غ�ر مس�تبعدين أن تكون متعلق�ة باملوانئ
وخاصة ميناء مرصاتة يف حني تحدثت تقارير
أخرى عن أطماع تركية للس�يطرة عى كامل
املوانئ البحرية غرب ليبيا.
كما تخ�ى أنقرة م�ن وصول س�لطة ليبية
جديدة تلغي اتفاقية ترس�يم الحدود البحرية
املث�رة للج�دل والت�ي تعارضها ع�دة دول يف
مقدمته�ا فرنس�ا ومرص الداعمت�ان ملقرتح
(عقيلة-باشاغا).
وتعث�رت جه�ود ملتق�ى الح�وار الليب�ي يف
االتف�اق ع�ى آلية الختي�ار أع�ى املناصب يف
الس�لطة التنفيذية الجديدة وس�ط اتهامات
لرج�ل األعمال الثري ع�ي الدبيبة املقرب من
تركيا بعرقلة الحوار.
وترك�زت االتهام�ات املوجه�ة للدبيب�ة يف
البداية عى رشاء أصوات أعضاء الحوار ملنع
تصويتهم عى آلية تدعم فوز مقرتح (عقيلة
– باش�اغا) وهو ما نجح في�ه حيث جاءت
النتائ�ج األولي�ة لصالح مق�رتح يمهد لتويل
صهره ورجل األعم�ال املرصاتي عبدالحميد
الدبيب�ة رئاس�ة الحكوم�ة وعض�و الربملان
عبدالجواد العبيدي رئاسة املجلس الرئايس.
لكن انس�حاب عبدالحمي�د الدبيبة وعدد من
أعضاء امللتقى احتجاجا عى تعديات أجرتها
البعثة ع�ى املقرتحات ،رغم وجود مؤرشات
تؤك�د أنهم يمثل�ون األغلبية داخ�ل امللتقى،
بعث برس�ائل مفادها ع�دم جدية الدبيبة يف
املنافس�ة عى املنصب وأن تدخله كان هدفه
عرقلة الحوار لصالح بقاء الراج.
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التخطيط حتذر من ألعاب األطفال
املستوردة
بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة التخطيط ،امس الثالثاء،
عدم وجود اتفاق عىل ايجاد مواصفات
فنية اللعاب االطفال املستوردة وخاصة
الخطرة منها.
وقال رئيس الجهاز املركزي للتقييس
والسيطرة النوعية يف الوزارة ،عيل حسني
داوود ،يف ترصيح صحفي :انه “لم يجر
اي اتفاق لغاية اآلن عىل ايجاد قرارات
او مواصفات فنية بخصوص العاب
االطفال املستوردة ،وخصوصا ً االسلحة
البالستيكية ،ليجري عىل اساسها اتخاذ
القرار املناسب بشأن املسموح دخولها او
املمنوع”.
وأضاف داوود أن “ضبط مثل هذه االلعاب

التي بدأت تؤثر يف الحالة النفسية لالطفال
وتسبب الرضر لحواسهم وابرزها العينان،
يجب ان يؤخذ عىل محمل الجد ويجري
بالتعاون مع الجهات املختصة ،السيما
االمنية منها خالل املرحلة املقبلة”.
وكانت قد شكلت قبل اعوام لجنة لضبط
آلية دخول تلك االلعاب الخطرة اىل داخل
البالد ،ووضعت مقرتحات تقيض باأ
تكون تلك االلعاب ذات ألوان زاهية بعيدا ً
عن اللون االسود ،واالبتعاد عن التشبيه
الحقيقي باالسلحة التي تستخدمها
القوات االمنية يف البالد وبقية الدول والتي
تكون قريبة جدا ً منها حتى من ناحية
وجود مخزن يفصل عن السالح واطالقات
يمكن استخدامها بالرمي.

إنطالق الصفحة الثانية من الوعد الصادق
يف البصرة

www.alzawraapaper.com
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أجرت فحوصات لكورونا من الطالب واملالكات التدريسية

الرتبية تكشف عن مقرتح لزيادة ساعات وأيام دوام الطلبة يف املدارس
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس الثالثاء ،عن مقرتح
لزيادة ساعات وايام دوام الطلبة باملدارس للعام
الدرايس الحايل ،إسهاما بزيادة التفاعل بني
الطلبة والهيئات التدريسية .فيما أكدت قيامها
وبالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء فحوصات
ُ
لطالب املدارس واملالكات
فيوس كورونا
ً
التدريسية ،فضال عن إعطاء بعض التوجيهات
الصحية بهذا الخصوص ،من قبل الدوائر الطبية
املختصة.
وقالت مدير عام االرشاف الرتبوي يف الوزارة،
خنساء زكي شمس الدين ،يف ترصيح صحفي:
إن “الوزارة تتابع آلية الدوام يف ظل جائحة
كورونا ،وهناك مالحظات من قبل االهايل عىل
التعليم االلكرتوني ،الذي باتوا يعدونه غي مجد
مقارنة بالتعليم التقليدي”.
وأضافت شمس الدين أنه “تجري حاليا دراسة
مقرتح لزيادة ساعات الدوام للتعليم يف املدارس
اىل جانب التعليم االلكرتوني ،فضال عن زيادة
أيام الدوام إلكمال املنهاج الدرايس املقرر ولزيادة
التفاعل بني الطلبة واملدرسني واملعلمني”،
منوهة بأن “املقرتح بني عىل أساس وجود
اللقاح الخاص بكورونا ،ما يشي اىل توقعات
ايجابية يف تطوير الواقع التعليمي قريبا”.
واشارت اىل ان “الوزارة تتابع ميدانيا آلية سي

الدوام لكل مرحلة دراسية يف مديريات الرتبيات
ببغداد واملحافظات ،اضافة اىل اجراء زيارات
ميدانية اىل محافظتي نينوى والنجف االرشف
لإلرشاف عىل عمل املدارس وأداء املالكات
الرتبوية يف ظل جائحة كورونا ،والتأكيد عىل
عنرص التباعد االجتماعي ومدى التزام الطلبة
والتالميذ واملالكات الرتبوية بالدوام ،كلبحسب
الجدول املخصص له”.
وأكدت شمس الدين “وجود تنسيق عال مع

اقسام االرشاف ببغداد واملحافظات ،لتوجيه
ادارات املدارس بالدوام الرسمي ،وتجاوز
التحديات التي تواجههم ،وآلية الزيارات
االرشافية وزيارات املتابعة والتأكيد عىل رضورة
االلتزام بتوجيهات خلية االزمة ،واتباع رشوط
السالمة الصحية املتمثلة بارتداء الكمامات
وتعفي املدارس والحرص عىل التباعد بني الطلبة
والتالميذ ،منوهة بأن الزيارات االرشافية تأتي
لحل املعوقات التي تواجع العملية الرتبوية”.

من جانب اخر ،اعلنت وزارة الرتبية ،امس
الثالثاء ،قيامها وبالتعاون مع وزارة الصحة
ُ
لطالب
بإجراء فحوصات فيوس كورونا
املدارس واملالكات التدريسية ،فضالً عن إعطاء
بعض التوجيهات الصحية بهذا الخصوص ،من
قبل الدوائر الطبية املختصة.
وذكر املكتب اإلعالمي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «الوزارة اوعزت للمديريات
العامة يف املحافظات كافة بتشكيل لجان داخل
املدارس وبالتعاون مع الفرق الصحية ،مهمتها
تطبيق رشوط السالمة ومتابعة حاالت االشتباه
بني صفوف الطلبة ،وكذلك للتواصل مع اللجان
القطاعية يف كل منطقة ألخذ العينات املتعلقة
بفيوس كورونا».
وأضاف أن «إجراء تلك الفحوصات يتم بشكل
عشوائي لضمان تحقيق مبدأ السالمة ،ويف حال
ثبوت اإلصابة يتم منح الشخص املصاب إجازة
اجبارية وتتبع التدابي الوقائية للمالمسني».
ولفت البيان اىل ان «وزارة الرتبية تويص أولياء
األمور بتنبيه أبنائهم عىل أهمية االلتزام
باالحرتازات الوقائية اثناء تواجدهم يف املدرسة،
وعدم ارسال أطفالهم اليها إذا كانوا يعانون
ارتفاعا ً يف درجات الحرارة او لديهم أعراض الربد
والزكام حفاظا ً عىل السالمة العامة والخاصة
لتالميذنا وطلبتنا».

الوزارة تعلن قرب وصول لقاحات وأدوية ومستلزمات طبية
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات البرصة ،امس الثالثاء ،انطالق املرحلة الرابعة لعمليات الوعد
الصادق
وقال قائد عمليات البرصة ،اللواء الركن أكرم صدام مدنف ،يف بيان ،تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «القوات األمنية تمكنت من إلقاء القبض عىل أربعة مطلوبني حسب
مذكرات القبض».
وأضاف أن «العمليات ما زالت مستمرة حسب ما مرسوم لها».

«كمني حُمكم» يطيح مبتاجر بالعملة
املزيفة يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات ،امس
الثالثاء ،إلقاء القبض عىل أحد
املتاجرين بالعملة املزيفة يف بغداد.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إن «مفارز
وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية
استخبارات الجريمة املنظمة يف وزارة
الداخلية ،تمكنت من إلقاء القبض
عىل أحد املتهمني املتاجرين بالعملة
املزيفة».

وأوضحت «حيث القي القبض عليه
بعد نصب كمني محكم له من قبل
مفارز مديرية استخبارات مكافحة
الجرائم املالية يف منطقة العالوي
ببغداد وبالجرم املشهود وبحوزته
( )135دوالرا فئة  100دوالر امريكي
و( )2000،000دينار عراقي فئة
خمسة االف».
وأشارت وكالة االستخبارات ،إىل «ضبط
األموال املزيفة بمحرض ضبط اصويل
واتخاذ االجراءات القانونية بحقه».

القبض على «حارس» يف معسكرات داعش
بأيسر املوصل
بغداد /الزوراء:
القت رشطة محافظة نينوى ،امس الثالثاء ،القبض عىل احد عنارص عصابات داعش
اإلرهابية بأيرس املوصل
وذكرت الرشطة بحسب البيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «رشطة نينوى العاملة
ضمن وكالة شؤون الرشطة لوزارة الداخلية وبعد ورود معلومات دقيقة وتعاون
املواطنني ،تمكنت من القاء القبض عىل احد عنارص عصابات داعش اإلرهابية ( ع ا ي
م ) والذي كان يعمل بصفة حرس فيما يسمى ( املعسكرات العامة ) خالل فرتة سيطرة
داعش عىل مدينة املوصل».
واضافت ،بحسب البيان :انه»تم القبض عليه يف منطقة ( حي سومر ) يف الجانب االيرس
ملدينة املوصل».

الصحة العاملية :الساللة اجلديدة لفيوس «كورونا» مل تظهر يف العراق
بغداد /الزوراء:
أكدت منظمة الصحة العاملية ،امس
الثالثاء ،عدم ظهور ساللة جديدة
من فيوس كورونا يف العراق بعد أن
ظهرت يف بلدان أخرى.فيما أعلنت
وزارة الصحة والبيئة وصول عدد
من اللقاحات واالدوية واملستلزمات
الطبية املتنوعة من مناشئ عاملية
رصينة.
وقال رئيس فريق الطوارئ يف املنظمة
العاملية ،وائل حتاحت ،يف حوار

صحفي :إن «الساللة الجديدة من
فيوس كورونا ظهرت يف بريطانيا
وهو نوع من فصيلة فيوسات
كورونا ،إال انه متحور قليالً».
وأضاف حتاحت أن «املعطيات
بشأن الساللة الجديدة غي واضحة،
ولكنها ساللة معدية بأكثر من
 % 70من الساللة القديمة ،وبرغم
أن الدراسات ال تشي إىل أنها أكثر
خطورة من ناحية أعداد املصابني
وزيادة الوفيات؛ إال أن الساللة

الجديدة لها قدرة عىل االنتشار
أكرب».
وبشأن إمكانية ظهور الساللة
الجديدة من الفيوس يف العراق ،أكد
حتاحت «إمكانية ظهور الساللة
الجديدة ،إال أنه ال توجد حتى اآلن
معطيات واضحة بشأن هذا النوع
املستجد من الفيوس ،وهو غي
موجود يف العراق حالياً ،ونحن ال
نعرف ما يجري مستقبالً وينبغي
الحصول عىل معلومات اكثر لكي

يمكننا تحديد االجراءت االحرتازية
االضافية».
بينما أعلنت وزارة الصحة والبيئة،
امس الثالثاء ،وصول عدد من
اللقاحات واالدوية واملستلزمات
الطبية املتنوعة من مناشئ عاملية
رصينة.
وذكرت الوزارة ،يف بيان ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن «لقاح
االنفلونزا املوسمية ومصل داء الكلب
وادوية ومستلزمات طبية متنوعة،

وصلت إىل الرشكة العامة لتسويق
األدوية واملستلزمات الطبية ومن
مناشئ عاملية رصينة».
وقال مدير عام الرشكة العامة
لتسويق االدوية واملستلزمات
الطبية ،عيل حسن البلداوي ،بحسب
البيان :إن «االجراءات الجمركية
ُ
نج َزت
املتعلقة بعقود هذه املواد ،أ ِ
بعد وصولها من قبل قسم اإلخراج
الجمركي تمهيدا الستالمها من
الجهات املتعاقد معها».

اطلقت الوجبة الثالثة من تعديل الرتشيح لـ 2019/2020

التعليم تعلن نتائج قبول األوائل من خرجيي الدراسة املهنية
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،امس
الثالثاء ،نتائج قبول الطلبة األوائل عىل العراق
للفروع املهنية بالدراسة الصباحية يف الجامعات
للسنة الدراسية  .2021/ 2020فيما أعلنت نتائج
الوجبة الثالثة من تعديل ترشيح الطلبة املقبولني
للسنة الدراسية .2019/2020

وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ،الدكتور حيدر العبودي :ا ٕن الوزارة
أصدرت الوجبة األوىل من الخريجني األوائل للدراسة
املهنية املقبولني يف الكليات املناظرة الختصاصاتهم
يف الجامعات ،للسنة الدراسية .2021/2020
من جانب اخر ،أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،امس الثالثاء ،نتائج الوجبة الثالثة من

تعديل ترشيح الطلبة املقبولني للسنة الدراسية
.2019/2020
وقال املتحدث الرسمي بإسم التعليم العايل ،حيدر
العبودي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن
«الوزارة أصدرت الوجبة الثالثة من أسماء الطلبة
خريجي السنة الدراسية  2017/2018واملقبولني
للسنة الدراسية  2019/2020الذين تم تعديل

ترشيحهم من واىل الكليات واملعاهد».
وأضاف العبودي انه «تم تحديد مدة اسبوعني
الستيفاء ضوابط تعديل الرتشيح» ،منوها
اىل «إمكانية االطالع عىل أسماء الطلبة املعدل
ترشيحهم عرب البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات
والتخطيط واملتابعة (http://www.dirasat-
.»)/gate.org

فجر مضافتني لـ”داعش” يف العملية

احلشد يطهر 70كم من جزيرة العيث جنوب شرق صالح الدين
بغداد /الزوراء:
طهرت قطعات الحشد الشعبي ،امس
الثالثاء ،أكثر من 70كم من جزيرة
العيث جنوب رشق صالح الدين.
وذكر وكيل آمر اللواء  ، 22مزهر
املوسوي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن “قطعات اللواء  22وباإلرشاك
مع الجيش العراقي طهرت أكثر من 70

كم يف جزيرة العيث من تواجد العصابات
الداعشية جنوب رشق صالح الدين”.
وأضاف املوسوي أن “خلو قرى الجزيرة
من السكان ساعد عىل نشاط داعش يف
تنفيذ عملياتهم اإلرهابية إذ تم تفتيش
هذه القرى ومنها (الخاتمة -أبو سدرة
و الصالبخه ومخيم صالح الدين)”.
وأوضح إن “العملية تهدف ملالحقة

فلول داعش وتطهي منطقتي العيث
ومطيبيجة وتثبيت نقاط أمنية ودوريات
جوالة لتأمني الطرق الرئيسة تمهيدا
لعودة جميع العوائل النازحة ملناطق
سكناهم يف صالح الدين”.
بينما فجرت مفارز مكافحة املتفجرات
يف اللواء  22يف الحشد الشعبي ،امس
الثالثاء ،مضافتني لفلول “ داعش”

اإلرهابي رشق صالح الدين.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن “املضافتني
تضمان عد ًدا من العبوات الناسفة
وصواعق التفجي التي كان يستخدمها
تنظيم داعش اإلجرامي ضد املدنيني
والقوات األمنية”.
وانطلقت ،صباح امس الثالثاء ،قوات

الحشد الشعبي والجيش ،باليوم الثاني
من العملية األمنية الواسعة التي تهدف
لتأمني املناطق ومالحقة فلول “ داعش”
اإلرهابي يف صالح الدين.
واختتمت قوات الحشد الشعبي
والجيش ،االثنني ،يومها األول بتأمني
جزء من املناطق املستهدفة يف صالح
الدين.

واصل ممارسة مهنة ورثها عن والده وجده

التغيات اليت م ّرت على الشارع العريق
يوسف عبد الكريم  ..أقدم ساعاتي يف شارع الرشيد ظل صامداً يف وجه ّ
بغداد /فرانس برس:
يواظب يوسف عبد الكريم عىل فتح محله
لتصليح الساعات يوميا يف شارع الرشيد بوسط
بغداد ،ليواصل ممارسة مهنة ورثها عن والده
ّ
التغيات التي مرّت عىل
وجده ،صامدا ً يف وجه
الشارع العريق.
عند العبور يف شارع الرشيد ،ال يمكن تجاهل
متجر يوسف الصغي وواجهته املكسوّة
بالغبار .ومن خلف الزجاج ،ترتاءى مئات
الساعات من أزمنة مختلفة ،بألوان وتصاميم
متنوعة ،وضعت يف كافة أرجاء املتجر دون
ترتيب واضح.
يف الداخل ،يجلس يوسف البالغ من العمر 52
عاما ً واملعروف بأبو يحيى عىل كرسيه أمام
مكتب خشبي قديم ،محاطا بالساعات من
الجهات األربع.
تنترش الساعات يف كل مكان ،داخل صناديق
بالستيكية عىل األرض ويف علب كرتونية عىل
الرفوف وداخل حقائب مختلفة ،ما يجعل
التنقل داخل املتجر الضيّق مهمة صعبة ،لكن
الرجل يعرف تفاصيله ومكان كل ساعة عن
ظهر قلب.
بدأ عبد الكريم تصليح الساعات يف ّ
سن الحادية

عرشة بعد وفاة ج ّده الذي أسس املتجر قرابة
العام  .1940وتعلّم املهنة من والده عىل مدى
أعوام قبل أن يتقاعد هذا األخي ويأخذ يوسف
مكانه.
يقول الرجل الخمسيني إن شارع الرشيد كان
ّ
يعج بعرشات محالت تصليح وبيع الساعات
خالل الثمانينات ،لكنها باتت تعد عىل أصابع
اليد الواحدة اآلن.
قد يكون للتكنولوجيا دور يف تراجع اإلقبال
الساعات اليدوية ،لكن يوسف ينسب املسؤولية
أيضا إىل التحوالت العميقة التي شهدتها
املدينة.
مع ذلك ،يرفض عبد الكريم فكرة أن الساعات
صارت شيئا من املايض ،ويستدل عىل ذلك
بتدفق الزبائن عىل املحل أغلب ساعات النهار،
ويعترب أن «األناقة تبدأ من الساعة».
يزور املتجر أشخاص من أعمار وانتماءات
مختلفة ،من الباحثني عن ساعات زهيدة إىل
املولعني بجمع أخرى ثمينة وبينهم وزراء
ومسؤولون سابقون ،ويؤكد يوسف بفخر أن
«الكل يجد ضالته هنا».
ويرجع الرجل كثرة زبائنه إىل الثقة التي بناها
طوال عقود.

يرى هذا الساعاتي صاحب تقاسيم الوجه
وحركات الجسد الهادئة ،أن ديكور محله «الذي
ّ
يشكل عنرص جذب
لم يتغي منذ نحو  50عاما»
أيضا ،وهو ال ينوي تحديثه «للحفاظ عىل هوية
املكان».
يصلح عبد الكريم نحو خمس ساعات يوميا،
ّ
لكنه يقول إن نظره يف تراجع ،ويق ّدر أنه

سيضطر للتقاعد «خالل خمسة أعوام عىل
األكثر» ،مع أنه يريد مواصلة العمل «أطول ما
يمكن».
عىل الرغم من ذلك ،ال يبدو أن مستقبل املحل
األقدم يف شارع الرشيد مهدد ،إذ يعكف يوسف
عىل تدريب ابنيه يحيى ( 24عاما) ومصطفى
( 16عاما) عىل أمل أن يخلفه أحدهما وأن ينقال

هذا اإلرث العائيل إىل أبنائهما.
يبدو ولع أبو يحيى بمهنته واضحا يف كالمه،
لكنه يكشف أيضا تمسكا بشارع الرشيد
«املختلف عن بقية مناطق بغداد».
وتأسس الشارع مطلع القرن العرشين ليكون
ّ
وتغي
إحدى أوىل الجادات الحديثة يف البالد،
اسمه أكثر من مرة ليستقر يف الثالثينات عىل
«الرشيد» نسبة إىل الخليفة العبايس هارون
الرشيد.
ينفخ الرجل دخان سيجارته وهو يستذكر
بحنني معالم الشارع وأجواءه خالل شبابه يف
الثمانينات والتسعينات.
ويتحدث مطوال عن دور السينما واملسارح
واملقاهي واملتاجر «التي ال تغلق أبوابها ليال»
والزبون الذي باعه ساعة يف الثالثة فجرا.
يقول إنه كان يبيع ويصلح «ما يصل إىل 500
ساعة كل أسبوع» يف الثمانينات ،قبل أن ترتاجع
كثافة العمل يف العقد التايل نتيجة العقوبات
االقتصادية التي فرضت عىل البالد.
لكن ذلك عىل ش ّدته ال يقارن بما جرى إثر الغزو
األميكي وإطاحة نظام الرئيس صدام حسني
عام .2003
عاش عبد الكريم عىل غرار بقية العراقيني

«معاناة الرصاع الطائفي» الذي بلغ ذروته بني
عامي  2006و.2008
كان وصوله إىل املحل يتطلب منه «قطع خمسة
كيلومرتات سيا ً عىل األقدام» نتيجة غلق
الطرقات واضطراره عىل تغيي مكان سكنه.
وأدى ذلك إىل «تراجع عدد الزبائن بنحو  90باملئة
مع مغادرة كثيين لبغداد» ،لكنه حرص حينها
عىل مواصلة فتح املتجر قدر اإلمكان.
يخرب أنه تدريجيا «انمحت معالم الشارع»
و»انتقل أغلب أصدقائي» إىل خارج البلد أو نحو
مناطق تجارية جديدة يف العاصمة بعد أن باعوا
محالهم التي تحول معظمها إىل تجارة زيوت
وقطع غيار السيارات واألدوات الكهربائية.
أما الشقق ذات الطراز البغدادي العتيق
املصفوفة فوق املتاجر والتي كانت تسكنها
غالبية من اليهود مطلع القرن العرشين ،فقد
صار أغلبها خاويا ومتداعيا لغياب الرتميم
والعناية.
يقول يوسف عبد الكريم بحرسة« ،كنت أتمنى
أن يصبح الوضع أفضل بعد سقوط النظام،
لكنه ّ
تغي لألسوأ».
رغم ذلك ،يؤكد أبو يحيى «سأبقى متمسكا
بمهنتي».
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خبري :التجار سريغمون احلكومة على
بيع الدوالر بالسعر املناسب هلم
بغداد /الزوراء:
بني الخبري االقتصادي ،وسام التميمي،
ان التجلار واصحلاب محلال الصريفة
واملسلتوردين سريغمون الحكومة عى
بيع الدوالر لهم بالسعر الذي يناسبهم،
وبالتايل الرتاجع عن قرار بيع الدوالر بل
.1450
وقلال التميمي يف ترصيلح صحفي :ان
“التجلار عزفلوا يف الوقلت الراهن عن
رشاء اللدوالر بالرقم الذي حددته وزارة
املالية ،االمر اللذي دفع محال الصريفة
اىل تخفيلض سلعر البيع عنلد ، 1350
حيث سجل ذلك مساء يوم االمس”.
واضاف ان “االستمرار ببيع الدوالر عند

 ،1350سليجعل ملن الحكومة مرغمة
على تغيلري قراراتها ،يف حني سليبقى
التاجر عازفا عن رشاء الدوالر يف الوقت
الراهن المتاكه امواال كبرية من العملة
االجنبية”.
وبني ان “ركود االسلواق وعدم التبضع
كالسلابق ملن قبلل املواطلن ،وكذللك
اصحاب املحلال التجارية ،ورضب اكرب
اقتصاد يف العراق متمثا بمنطقة جميلة
والشلورجة وقللة املتبضعني ،سليدفع
الحكومة لتغيري قراراتها والرتاجع عن
رفع سعر الدوالر ،وقد تحدث تظاهرات
ومشاكل سياسية يف حال استمرار بيع
الدوالر بهذه الصيغة”.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق
منخفضا
بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق
للاوراق املاليلة ،املس الثاثلاء،
منخفضا بنسبة (.)0.79%
وجلاءت ملؤرشات التداول لسلوق
العلراق للألوراق املالية ليلوم امس
كما ييل :بلغ عدد االسلهم املتداولة
( )683.417.497سهما ،بينما بلغت
قيمة االسلهم ()1.010.206.170
دينارا.
واغلق ملؤرش االسلعار ISX 60يف
جلسلة امس عى ( )501.46نقطة
منخفضلا بنسلبة ( )0.79%علن
اغاقه يف الجلسلة السلابقة البالغ
( )505.45نقطة.
وتلم تلداول اسلهم ( )20رشكلة
ملن اصلل ( )104رشكلة مدرجلة
يف السلوق ،واصبح علدد الركات
املوقوفلة بقلرار من هيئلة االوراق

املاليلة لعلدم التزامهلا بتعليملات
االفصاح املايل ( )30رشكة.
وبللغ علدد االسلهم املشلرتاة ملن
املستثمرين غري العراقيني يف السوق
( )52مليلون سلهم بقيملة بلغت
( )217مليون دينار من خال تنفيذ
( )74صفقة عى اسهم  5رشكات.
يذكلر ان سلوق العلراق للألوراق
املالية قد اسلتخدم انظملة التداول
االلكرتونلي وااليلداع املركلزي منذ
عام  2009ويسلعى ألطلاق نظام
التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين,
وينظلم خملس جلسلات تلداول
اسلبوعيا ملن االحلد اىل الخميس,
وملدرج فيه  105رشكة مسلاهمة
عراقيلة تمثلل قطاعلات املصارف
واالتصلاالت والصناعلة والزراعلة
والتامني واالستثمار املايل والسياحة
والفنادق.

املركزي يبيع  113مليون دوالر يف
مزاد العملة
بغداد /الزوراء:
أعللن البنك املركزي العراقي ،امس الثاثلاء ،عن بيعه أكثر من  113مليون
دوالر ،وبمشاركة  22مرصفا.
وبلغلت مبيعلات البنك ،يوم املس 113 ،مليونا واكثر ملن  494الف دوالر
غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ  1460دينار لكل دوالر.
وكانلت مبيعلات البنلك لتعزيلز االرصلدة يف الخلارج عى شلكل حواالت
واعتملادات ،والتلي غطاها البنك بالكامل بسلعر رصف بللغ  1460دينار
للكل دوالر واحلد ،قد بلغلت اكثر ملن  113مليون دوالر .أملا اجمايل البيع
النقلدي فكان اكثر من  200الف دوالر .فيما بلغلت اجمايل املبيعات الكلية
.113.494.784
فيما لم تتقدم أي من املصارف اللبالغة  22مرصفا املشاركة يف مزاد العملة
بأي عروض لبيع الدوالر.

الذهب يهبط مع طغيان قوة الدوالر
على أثر حزمة التحفيز
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
انخفضلت أسلعار الذهلب ،املس
الثاثلاء ،إذ طغلت قوة اللدوالر عى
الدعلم الناجم عن إقلرار الكونجرس
األمريكلي حزملة مسلاعدات طلال
انتظارهلا بما يقرب ملن  900مليار
دوالر مرتبطلة بفلريوس كورونا ،يف
حني تأثلرت املعنويلات أيضا ببعض
املبيعات لجنى األرباح.
ونزل الذهب يف السلوق الفورية 0.3
باملئلة إىل  1870.69دوالرا لألوقيلة
(األونصلة) بحللول السلاعة 0702
بتوقيلت جرينتش .وهبلط املعدن يف

التعامات اآلجللة يف الواليات املتحدة
بالنسبة ذاتها إىل  1876.90دوالرا.
وارتفلع الذهلب  23%هلذا العلام
مدفوعا ً بصفة أساسية بسلسلة من
إجلراءات التحفيز بسلبب الجائحة،
مما أثار مخاوف من التضخم .وغالبا
ما يسلتخدم املعلدن النفيلس كأداة
تحوط يف مواجهة التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى،
تراجعلت الفضلة  1.6%إىل 25.74
دوالرا لألونصلة .وهبط الباتني 2%
إىل  989.27دوالرا ،بينما زاد الباديوم
 0.1%إىل  2310.75دوالرا.
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كشفت عن وجود توجه برملاني إلعادة هيكليتها

املالية النيابية :من الصعب مترير موازنة  2121من دون حصول توافق سياسي
بغداد /الزوراء:
شلددت اللجنلة املاليلة النيابيلة على
رضورة حصلول اتفاق سليايس لتمرير
ملروع قانلون املوازنة العاملة للعام
 2021يف مجلس النواب .وفيما كشلفت
عن فلرض الحكومة رضيبلة عى راتب
املوظلف اللكيل ،اشلارت اىل ان هنلاك
توجها إلعادة هيكلية املوازنة.
وقال عضلو اللجنة ،شلريوان مريزا ،يف
ترصيح صحفلي :ان “ملروع قانون
املوازنة االتحاديلة للعام  2021لم يصل
اىل مجلس النواب حتى اآلن”.
وأضاف “البد من حصول اتفاق سيايس
داخل مجللس النلواب لتمريلر املوازنة
وخاصلة الفقلرات املتعلقلة بفلرض
الرضائب عى رواتب املوظفني”.
وأشار مريزا اىل ان “رئيس الوزراء عرض
بعض اإلجراءات املوجودة داخل املوازنة
خلال اجتماعه السلابق ملع األطراف
السياسية”.
وشدد عى :انه من الصعب تمرير املوازنة
خال مجلس النواب دون حصول اتفاق
سيايس.
وكان رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
أعللن خلال مؤتملر صحفلي :املوازنة
تضمنلت رضائب على كبلار املوظفني
وحمايلة صغار ومتوسلطي املوظفني،
وتضمنلت إصاحات يف مجاالت شلتى،
كما ستسلهم يف دعم الصناعة الوطنية
والقطاع الزراعي.
وأوضلح وزيلر التخطيط ،خاللد بتال،

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
إعان
سلتبيع محكملة بلداءة النارصية وعلن طريلق املزايلدة العلنية العقار تسلسلل
 ٢٠٦٨٤/١١٠جزيلرة وخال ثاثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنر واذا صادف
يلوم الثاثون عطلة رسلمية ففي اليوم اللذي يليه ويف تمام السلاعة الثانية عر
ظهلرا يف قاعة محكمة البلداءة ،فعى الراغبني بالراء الحضلور يف املكان والزمان
املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة  ٪١٠بصك مصدق مع رسم
تسلجيل العقار بنسلبة  ٪٣وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الركاء علما
ان الداللية عى املشرتي.
القايض االول
عادل خلف جاسم
االوصاف -:
.١العقلار مكون ملن طابقني الطابلق األريض مؤلفة من غرفتلني وصالة وكلدور
ومطبلخ ومجموعة صحية .أملا الطابق األول فمؤلف من غرفتلني وصالة صغرية
ومجموعة صحية ،عموم العقار مبني من الطابوق ومسلقف بالكونكريت ومجهز
باملاء والكهرباء.
 .٢مساحة العقار  ٢٠٠م.٢
 .٣القيمة املقدرة للعقار خمسة وتسعون مليون دينار فقط.
 .٤الدار مشغولة من قبل املدعى عليه ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع.
العدد/٣٢٢٧:ب٢٠١٩/
التاريخ٢٠٢٠/١٢/٢٠:

خال مؤتمر صحفي أمس ،ان “إرسلال
موازنلة  2021إىل الربملان خال يومني”
مؤكلدا ً ان “أول  500اللف دينلار ملن
رواتلب املوظفني سلتكون معفلاة من
رضيبلة الدخل وال يوجد أي اسلتقطاع
ملن املخصصلات والرواتلب مؤمنلة يف
املوازنلة” .مشلريا ً اىل “موازنلة 2021
تضمنلت زيلادة تخصيصلات شلبكة
الحمايلة االجتماعيلة وتوسليع قاعدة
الشمول للمستفيدين”.
كما أكد ان “أسلعار الوقود ستبقى كما

هي ،وال توجد أي رضائب عى صالونات
الحاقة والتجميل وغريها”.
بينما كشلفت اللجنلة املاليلة النيابية،
املس الثاثلاء ،علن فلرض الحكوملة
رضيبة على راتب املوظف اللكيل ،فيما
اشلارت اىل ان هنلاك توجهلا إلعلادة
هيكلية املوازنة.
وقال عضو اللجنة ،ناجي السلعيدي ،يف
ترصيح صحفي :إن “الرضائب املبارشة
التلي فرضت عى دخلل موظفي الدولة
بحسلب قانون موازنة  2021ستفرض

الكشف عن خمالفات يف تعاقد التعليم
مع شركة نفطية إلنشاء حمطة كيمياوية
بغداد /الزوراء:
كشلف النائب عن محافظة البلرصة ،جمال
املحملداوي ،امس الثاثاء ،علن مخالفات يف
تعاقد وزارة التعليم والبحث العلمي مع رشكة
نفطية إلنشلاء محطلة يف محافظة البرصة،
تحتوي عى أجهلزة ومعدات ملعالجة وإتاف
املخلفات الكيمياوية ملدة ( )١٠سنوات.
وقلال املحملداوي يف بيلان صحفلي :إنله “
وجله سلؤاال برملانيلا إىل وزير التعليلم العايل
والبحث العلمي بشلأن عقد املشلاركة املرقم
(/٤ /١معالجلة )٢٠١٨/يف ()٢٠١٨ /١ /٣
واملربم بني الوزارة ورشكة الفيحاء للخدمات
النفطية املحدودة إلنشلاء محطة للمخلفات
الكيمياوية ملدة عر سنوات”.
وتسلاءل املحملداوي علن “ملربرات علدم
قيلام اللوزارة بإعلان انشلاء املحطلة
كفرصة اسلتثمارية خافلا لتوجيهات هيأة
املستشلارين التلي أشلارت إىل إعلان هلذه
الفرصة االستثمارية الحتمال وجود رشكات
متخصصلة ترغب يف تقديم عطلاءات أفضل
من الوجهتني الفنية واملالية”.
واضلاف املحملداوي “ملا السلند القانونلي

لقيام اللوزارة بالتعاقد مع رشكلة الفيحاء،
دون اعتملاد احد أسلاليب التعاقد املنصوص
عليها يف املادة ( )٣من تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية واملادة ( )٤من الدليل االسرتشادي
الصلادر ملن وزارة التخطيلط والخلاص
بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( )٩٦لسلنة
(.”)٢٠١٦
واشلار اىل ان “نشلاط الركة الوارد يف عقد
تأسيسلها املصادق عليه ملن وزارة التجارة
هلو اسلتثمار األملوال يف املجلال النفطلي
وتجهيلز القطاع باملعلدات واألجهزة والعمل
يف مجلال الخدملات النفطيلة ،وللم يتضمن
قيلام الركلة بإتلاف ومعالجلة املخلفات
الكيمياويلة خافلا للفقلرة ( )٥من ضوابط
إبرام عقود املشاركة”.
واوضلح ان “دراسلة الجلدوى االقتصاديلة
إلنشلاء املحطة أشلارت إىل أن كلفة األجهزة
واملعدات الازمة للعمل تقدر بل( )٣مليارات
دينلار ،يف حلني جميلع فقلرات املوجلودات
يف امللحلق رقلم ( )١ملن العقد ملن رشائها
سلابقا من ملروع مخازن منشلأة املثنى
(امللغاة)”.

عى الراتب الكيل ،بعلد ان كانت تفرض
على الراتلب االسلمي فقلط وبنسلب
مختلفلة تتناسلب طرديا ملع الظروف
االجتماعية وعدد االطفلال” ،معتربا ان
“فرض الرضائب على الراتب الكيل غري
منصف للغاية”.
واضلاف ان “اللجنة املاليلة تنوي اعادة
هيكللة قانلون املوازنلة وبملا يخلص
فقرة الرضائب بالطريقة التي تنسلجم
ملع العدالة االجتماعية” ،مشلريا اىل ان
“مجلس النواب بصلورة عامة واللجنة

املالية بصورة خاصة يسمح لها القانون
بإعادة هيكلة املوازنة بما يناسب خدمة
الطبقات الفقرية واملعدومة”.
وقال السلعيدي :إن “سعر الرصف الذي
ثبت يف موازنة العام القادم بحسب البنك
املركزي ووزارة املالية هو  145الف لكل
 100دوالر”.
واضلاف ان “مجللس النلواب ينلوي
اسلتضافة وزير املاليلة ومحافظ البنك
املركزي بحضور رئيس الوزراء ملناقشة
املوضلوع والوصلول اىل نتائلج ال تؤثر
على املواطن البسليط “ ،مشلريا اىل ان
“االسلتضافة سلتكون ملعرفة االسباب
الحقيقلة التي جاءت وراء تغيري سلعر
الرصف”.
وصلوّت مجللس اللوزراء ،االثنني ،عى
املوازنلة العامة االتحادية للسلنة املالية
.٢٠٢١
وأعللن البنلك املركزي ،السلبت املايض،
رسميا تحديد سلعر الرصف  1450الف
دينلار للكل دوالر ،و 1460اللف دينلار
للكل دوالر سلعر بيلع العمللة األجنبية
للمصارف ،و 1470الف دينار لكل دوالر
سلعر بيع العمللة األجنبيلة للجمهور،
مربرا ذللك بالقول إن “علدم اتخاذ مثل
هذا القرار قلد يجعلنا مضطرين التخاذ
قرارات صعبة قد تضلع العراق يف حالة
مشابهة ملا تعرضت إليه دول مجاورة”،
وذللك غلداة ترصيحلات ادىل بهلا وزير
املاليلة ،محمد توفيق علاوي ،صبت يف
هذا االتجاه.

ضبط هدر بأكثر من  600مليار دينار يف
مطار النجف

بغداد /الزوراء:
كشلفت دائرة التحقيقلات يف الهيئة ،املس الثاثاء،
ُّ
هدر للمال العام يف أحد
عن تمكنها من ضبط حلاالت ٍ
ً
املشلاريع يف مطار النجف الدويل ،مُ
شلرية إىل أن مبلغ
الهدر يصل إىل أكثر من ( )600,000,000مليون دينار.
التدقيقي املُؤلّف
وافلادت الدائرة يف بيلان :أن الفريلق
َّ
َّ
الخاصة
يف مكتلب تحقيلق النجف لتدقيلق األوليَّلات
َّ
خاصل ٍة باملُوظفلني
دور سلكن َّي ٍة
بموضلوع إنشلاء ٍ
واألجانب – الجزء األول ،كشلف علن وجود مخالفاتٍ
مرتكبل ٍة من قبل إدارة املطلار واللجان املُ َّ
ؤلفة؛ لتنفيذ
مروع إنشاء ( )24دارا ً داخل املطار.
وأضافلتَّ :
إن عمليَّلات التدقيلق خلصلت إىل أن أغلب
معاملات الراء حصلت بموجب وصوالت وسلندات
رصف وطلبات رشا ٍء غري أصول َّي ٍة خالي ٍة من التواريخ؛
ٍ
هلدر باملال العا ِّم من خال
األملر الذي أ َّدى إىل حصول
ٍ

رصف مبالغ وصلت إىل ( )600,447,000مليون
دينار،
ٍ
ً
َّ
الخاصة باملروع.
الفتة إىل ضبط األوليَّات كافة
ضبلط أصلويلٍّ
وبيَّلنلت :أنله تل َّم تنظيلم محلرض
ٍ
باملضبوطلات ،وعرضله عى السليّد قلايض محكمة
التحقيلق املُ َّ
ختصة بقضايلا النزاهة يف النجف؛ التخاذ
اإلجراءات القانونيَّلة املناسبة.
يُشلا ُر إىل أن الهيئة سلبق أن أعلنلت يف ترين الثاني
امللايض عن ضبطها أصل خطابلات الضمان الخاصة
بمشلاريع تصلل قيمة مبالغهلا للل ()40,000,000
مليلون دوالر أمريكلي ،مُ َّ
خصصلة إلنشلاء (امللدرج
الجديلد ،صاللة املسلافرين – مرحللة ثانيلة ،بلرج
املراقبة) املتوقفة منذ ع َّدة سنوات ،املحالة إىل عد ٍد من
الركات األجنبيَّة ،مُ بي ً
ّنة أن الخطابات ُت َع ُّد باطلة بعد
انتهلاء املدة القانونيَّلة لهاَّ ،
وتلم إصدار أوامر إداريَّلة
بذلك.

من ضمنها دعم االستثمار والصناعات احمللية والقطاع الزراعي

أربعة مقرتحات برملانية لتحسني الواقع املالي واالقتصادي يف البلد
بغداد /الزوراء:
اقرتح رئيس كتلة التغيري النيابية ،يوسف
محملد ،املس الثاثلاء ،مجموعلة ملن
االصاحلات التي يمكنها تحسلني الواقع
االقتصلادي وامللايل يف البلد.وقلال محملد
يف بيلان صحفي :ان “تغيري سلعر رصف
الدينلار املام الدوالر رسلم واقعلا ً جديدا ً
لاقتصلاد العراقلي لم يكن موجلودا ً منذ
 17عاماً ،وهذە الخطوة قد نوقشت مرات
عدیلدة يف اجتماعات الرئاسلات وقیادات

كربالء :ارتفاع سعر الصرف تسبب بضبابية ألجهزة
األمن االقتصادي
بغداد /الزوراء:
أكد قائممقام قضاء الهندية يف كرباء ،منتظر الشلافعي،
امس الثاثاء ،أن ارتفاع سعر رصف الدوالر سبب مشكلة
يف تطبيلق القانلون على املحتكريلن يف األسلواق من قبل
أجهزة األمن االقتصادي.
وقال الشلافعي يف ترصيح صحفي :إن “ ٪٨٠من السللع
واملواد بمختلف انواعها واملتواجدة يف األسلواق مستوردة،
وتأثرت بشلكل كبري بعملية رفع سلعر رصف الدوالر ،ما
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سلبّب اربلاكا وضبابية يف األسلواق التي شلهدت ارتفاعا
مفاجئلا ،وللو كان تدريجيا لكانت املشلكلة أفضل بعض
اليشء”.
واضلاف ان “اجهلزة االملن االقتصلادي لديهلا مشلكلة
وضبابيلة يف تطبيق القانلون عى املتاعبلني واملحتكرين
بسبب الصعود الكبري لألسعار وعدم االستقرار” ،مشريا إىل
أن “ارتفاع أسلعار املواد الغذائية سبّبت مشاكل ألصحاب
الدخل املحدود والفقراء”.
العدد:حجة وفاة٣١١٩/
جمهورية العراق
التاريخ٢٠٢٠/١١/٢٣:
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل/املدعو /زينب شاكر حديد
م /إعان

قدم طالب حجة الوفاة (شلعاع محمود عبد زيد) طلبا ً اىل
هذه املحكمة يروم فيه إسلتصدار حجة وفاة بحق املدعو
(زينب شلاكر حديلد) قررت املحكملة تبليغك يف الصحف
املحلية فعليك الحضور أمامها خال عرة أيام من تاريخ
نر االعان وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض
حسن جواد الحبيب

الکتل السیاسلیة” ،منوها الی انە “بسبب
ضعفها تلجأ مؤسسات الدولة الی الحلول
السهلة بدال من الحلول الصعبة ذات األثر
االیجابي األکثر ،مثل ارجاع األموال املهربة
اللذي توفلر ملیلارات اللدوالرات لخزینة
الدوللة ،وايجاد اموال الزمة لاسلتثمار يف
مجلاالت معينة وخاصة البنلى التحتية”.
وأضاف انه “يف هذا الوقت يجب ان تكرس
السلطتان التنفيذية والتريعية جهدهما
لتخفيف االثار السلبية التي انتجتها تغییر

سلعر اللرصف” ،موضحلا ً ان “ملن تللك
االصاحات التي يجب تنفيذها هي توحيد
تخصيصات املنافع االجتماعية ،وايصالها
اىل الفئلات الهشلة وزيادتهلا وتنقيحهلا
ملن اي شلبهات فسلاد موجلودة فيها”.
وتابع انه “يجب تشجيع ودعم االستثمار
والصناعلات املحليلة والقطلاع الزراعي،
من خال زيادة السللف املمنوحة إلنشلاء
املشاريع وشلمول اقلیم کردسلتان بذلك
أیضلا ،ووضع اجراءات صارمة بما يتعلق

ً
خصوصلا تللك السللع التي
باالسلترياد،
يمكن انتاجها محليا ً لينافس املستورد”.
وأوضلح ان “الحكوملة يجلب ان تفرض
رضائب عى السللع الكمالية للحفاظ عى
العملة الصعبة داخل البلد ،وايقاف نزيفها
املسلتمر اىل الخلارج ،وتفعيلل النظلام
امللرصيف داخلل البلد وجعلل كل املعامات
املاليلة تجري علن طريق املصلارف ،مما
سلیؤدي اللی الحفلاظ عللی السلیولة
وجعل کل التبادالت املالية أکثر شلفافیة،

وزيادة منافذ بيلع العملة وجعلها متاحة
للمواطنلني ملن خلال تزويلد املصلارف
الحكوميلة بذللك ،ومنلع احتكارهلا من
قبل بعض املؤسسلات املرصفيلة التابعة
لألحزاب السیاسیة”.
واعرب محمد عن “دعمه الكامل لتخفيض
رواتلب الدرجلات الخاصلة والعليلا ،لكن
يجلب ان تكون هنالك خطوات ملموسلة
ملكافحة الفساد يمكن للمواطن ان يشعر
بها”.

فقدان
فقلد منلي الوصلل املرقلم
(  ) ٤٢٧٩٨٦يف ٢٠٢٠/٣/٤
والصلادر ملن بلديلة النجلف
بإسلم (حيلدر وهلاب عبلد
الزهلرة) فعى ملن يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان
فقلد منلي الوصلل املرقلم
(  ) ٤٢٦٦٢٠يف ٢٠٢٠/١/١٥
والصلادر ملن بلديلة النجلف
بإسلم (حيلدر وهلاب عبلد
الزهلرة) فعى ملن يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار.

اعان
اىل الريلك (مرتلى صاللح عبلاس) اقتلى
حضلورك اىل صندوق االسلكان الكائن يف النجف
وذلك لتثبيت اقلرارك باملوافقة عى قيام رشيكك
(احمد كريم شمخي) بالبناء عى حصته املشاعة
يف القطعلة املرقملة ( )٣/٥٤٤٨١مقاطعة حي
النلداء يف النجف حلدود بلدية النجلف ،ولغرض
تسلليفه قلرض االسلكان وخال ملدة اقصاها
خمسلة عر يوملا ً داخلل العراق وشلهر واحد
خلارج العراق من تاريخ نر االعان ،وبعكسله
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقباً.

اعان
اىل الريلك (فائقلة عبلد العظيم
حسلني) اقتلى حضلورك اىل
مديريلة بلديلة النجلف االرشف
لغرض اصدار اجازة البناء للريك
(عبلاس محملد داخلل) للقطعة
املرقمة ( )٣/٥٨٤٨يف النجف حي
العروبة مقاطعة .٤

اعان
اىل الريلك (مصطفلى سلالم
عثملان) اقتلى حضلورك اىل
مديريلة بلديلة النجلف االرشف
لغرض اصدار اجازة البناء للريك
(امني عبلد الزهرة عزيز) للقطعة
املرقملة ( )٣/٤٦٢٨١يف النجلف
حي النداء مقاطعة.

اعان
اىل الريلك (كريلم باسلم محمد وعلذراء عبود
عبلاس) اقتلى حضورك اىل صندوق االسلكان
الكائن يف النجف ،وذللك لتثبيت اقرارك باملوافقة
عى قيام رشيكك (ملياء نايص كاظم) بالبناء عى
حصته املشلاعة يف القطعة املرقمة ()٣/٨٨٤٥١
حي املياد يف النجف حدود بلدية النجف ،ولغرض
تسلليفه قلرض االسلكان وخال ملدة اقصاها
خمسلة عر يوملا ً داخلل العراق وشلهر واحد
خلارج العراق من تاريخ نر االعان ،وبعكسله
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقباً.

الرياضي

أصفر وأمحر

الرياضة النيابية تتحفظ على اجتماع مسقط
بشأن انتخابات االوملبية
بغداد /متابعة الزوراء
ابدت لجنة الش�باب والرياضة النيابية ،تحفظها عن اجتماع العاصمة العمانية مسقط بشأن انتخابات اللجنة االوملبية
الوطني�ة العراقية.وذكرت اللجنة يف بيان ان «لجنة الش�باب والرياضة يف مجلس النواب تبدي تحفظها بش�أن االجتماع
الذي جرى يف العاصمة العمانية مسقط وجمع رعد حمودي ممثال عن اللجنة االوملبیة الوطنية العراقية و عدنان درجال
وزیر الشباب و الریاضة مع اللجنة االوملبیة الدولیة و املجلس االوملبي االسیوي ،بشأن القرار القضائي املتعلق بانتخابات
املكت�ب التنفی�ذي للجنة االوملبیة و رس�الة االوملبیة الدولی�ة يف .»۲۰۲۰ /۱۱ / ۲۰ودعت اللجنة ،االطراف املش�اركة اىل
«تقدي�م توضي�ح للحكومة وملجلس النواب والرأي العام بش�أن مخرج�ات االجتماع الخاص باللجن�ة االوملبية الوطنية
وطبيعة االتفاقات التي حصلت وخارطة الطريق التي تؤدي اىل انتخابات املكتب التنفيذي لالوملبية الوطنية».
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اجلماهري تتسبب بتوقف لقاء الديوانية والكهرباء

فوز متأخر للمتصدر نفط الوسط على احلدود والنجف يهزم الطلبة

بغداد /متابعة الزوراء
واصل فريق النجف توهجه وحقق
الفوز الثاني عىل التوايل باغلبه عىل
الطلبة  0-2يف دوري الكرة املمتاز،
امس الثالثاء.
املواجهة احتضنها ملعب الشعب الدويل
ضمن لقاءات االسبوع العارش من
املسابقة.
هدف غزالن البادية االول ،حمل توقيع
املحرتف السوري شادي الحموي يف
الدقيقة .27
ويف الشوط الثاني نجح قائد الفريق
طاهر حميد يف مضاعفة النتيجة عند
الدقيقة .61
الفوز منح الغزالن ثالث نقاط ،وضعته
يف املركز الرابع برصيد  15نقطة ،بينما
تجمد رصيد الطلبة عند النقطة  14يف
املركز الثامن.
ويف مباراة ثانية جرت امس نجح نفط
الوسط يف تحقيق الفوز عىل الحدود
بنتيجة  1-2بهدف «قاتل» يف الدقائق
االخرية ،يف اللقاء الذي اقيم عىل ملعب
التاجي ،امس الثالثاء.
واقيمت املواجهة لحساب مباريات
االسبوع العارش من دوري املرة املمتاز.
وافتتح الحدود اهداف املباراة يف الدقيقة
 37عن طريق االيفواري عبد الله كويف.
ونجح عندليب الفرات يف تعديل الكفة
بهدف املحرتف املغربي عمر املنصوري
يف الدقيقة  ،40لينتهي الشوط االول
بهذه النتيجة.
ويف الشوط الثاني واصل عندليب
الفرات الهجمات حتى تمكن من احراز
الفوز بهدف قاتل لالعب زيد تحسني يف
الدقيقة .94
الفوز عزز صدارة العندليب برصيد
برصيد  20نقطة ،بينما تجمد رصيد
الحدود عند النقطة الثامنة يف املركز
السادس عرش.
ويف مباراة اخرى ،تعادل الديوانية مع
الكهرباء سلبيا ً من دون اهداف.
وقرر حكم املباراة محمد طارق ايقاف
املباراة بتوجيه من مرشف املباراة
بسبب دخول الجماهري اىل امللعب.
وبعد اخراج الجماهري ،قرر حكم اللقاء

استئناف املواجهة بعد ايقافها لعدة
دقائق.
وكانت التطبيعية قد حذرت ادارة نادي
الديوانية من الحضور الجماهريي
ملباريات الفريق.
ويف سياق منفصل عقدت لجنة
االنضباط يف الهيأة التطبيعية ،اجتماعا
للنظر يف اعرتاضات بعض األندية،
إضافة اىل تقرير مرشيف املباريات.
وقررت اللجنة اعتبار فريق جنائن
بابل خارسا (  ) 0-3امام املدحتية بعد
االطالع والتدقيق عىل األوراق واالوليات،
حيث تبني ان الالعب (محمد عيل محمد)
الذي يحمل الرقم (  ) 23قد حصل عىل
كتاب اعارة من نادي القاسم اىل نادي
املدحتية ،إال انه لعب بصورة غري

النجم أمحد ياسني يعود من جديد
للعب يف دوري جنوم قطر

بغداد /متابعة الزوراء
اقرتب املهاجم الدويل احمد ياسني من العودة اىل دوري نجوم قطر.
وقال شقيق الالعب زيد ياسني إن “ياسني يستحوذ عىل اهتمام عدد
من االندية القطرية التي ابدت رغبتها يف التعاقد معه خالل فرتة
االنتقاالت الشتوية املقبلة”.
واوضح أن “نادي الخريطيات تواصل مع شقيقي من اجل ضمه
خالل فالرتة املقبلة فضالً عن وجود عرضني اخرين من نفس
الدوري” ،مشريا ً إىل أن “ياسني يدرس العروض ويقيمها قبل اتخاذ
القرار النهائي”.
يذكر أن ياسني يلعب يف صفوف هاكن السويدي.

قحطان جثري يستدعي حمرتفا
يف هولندا ملنتخب الشباب
بغداد /متابعة الزوراء
وجَّ ه قحطان جثري ،مدرب
منتخب الشباب الدعوة لبلند
آزاد ،العب جرافشاب الهولندي،
لالنضمام للفريق.
وقال مصدر مقرب من الالعب
َّ
إن جثري وجه دعوة لبلند
( 17عامً ا) لالنضمام ملنتخب
الشباب تحضريا لبطولة آسيا
املقرر إقامتها يف أوزبكستان،
حيث أبدى املدرب رغبته يف
ضم الالعب الذي يجيد يف مركز
االرتكاز.
وبني أن بلند سيلتحق بمعسكر

املنتخب الذي سيقام يف مدينة
كربالء وكذلك يف املعسكر
الخارجي يف تركيا من أجل
االنسجام مع الفريق قبل
انطالق منافسات بطولة آسيا.
وأشار إىل أن لجنة الالعبني
املحرتفني حصلت عىل الضوء
األخرض إلنهاء األوراق الرسمية
لالعب وإصدار جواز سفر له،
الفتا إىل أن بلند وذويه أبدوا
رغبة كبرية يف تمثيل العراق.
يذكر أن بلند ،يلعب يف فريق
الشباب بنادي جرافشاب
الهولندي ويبلغ طولة 186سم.

رشعية مع نادي جنائن بابل ،وعليه
تقرر اعتبار فريق جنائن بابل خارسا
(  ،) 0-3وحرمان الالعب املخالف اربع
مباريات ،وذلك استنادا ألحكام املادة
الثامنة /اوالً من نظام املسابقات ،عىل
ان يكون القرار قابالً لالستئناف ضمن
املدة القانونية البالغة سبعة ايام ،وان
يرد مبلغ االعرتاض اىل املعرتض.
وتقرر أيضا ،خالل االجتماع ،رد
اعرتاض نادي ( عنه ) عىل نادي ( الفهد
) ،حيث تبني بعد االستماع وتدوين
افادة املدربني والالعب املشكو منه،
واالطالع عىل العقد املربم بني الالعب
ونادي الفهد ،تبني وجود اسم الالعب
يف كشوفات نادي الفهد للموسم 2020
 ، 2021-وعليه قررت لجنة االنضباط

رد اعرتاض نادي (عنه) عن طريق
االتحاد الفرعي يف االنبار لعدم اشتماله
عىل اسبابه ،والقرار قابل لالستئناف
ضمن املدة القانونية البالغة سبعة ايام
من تاريخ التبليغ .
وتقرر ايضا معاقبة مدرب نادي االثري
(صاحب جاسم جرب ) باإليقاف ألربع
مباريات بسبب استخدامه ألفاظا
بذيئة ومشينة تجاه حكم مباراة
فريقه امام حيفا ضمن مباريات دوري
الدرجة االوىل للمرحلة االوىل ملنطقة
بغداد ،عىل ان تنفذ العقوبة االدارية
بعد تنفيذ العقوبة الفنية ،والقرار قابل
لالستئناف ضمن املدة القانونية البالغة
سبعة ايام من تاريخ التبليغ .
واطلعت اللجنة عىل تقريري حكم

ومرشف مباراة شباب العدل والتجارة
والتي جرت يف ملعب التحدي ،والحظت
قيام الالعبني (مرتىض جواد) الذي
يحمل الرقم (  ،) 32والالعب عيل جاسم
الذي يحمل الرقم (  ) 21من نادي
التجارة ،بالتجاوز عىل حكم املباراة
بااللفاظ البذيئة واملشينة ،وعليه
تقرر معاقبة الالعبني اعاله بالحرمان
لثالث مباريات استنادا ألحكام املادة
 1/ 51من الئحة االنضباط قرارا ً قابال
لالستئناف ضمن املدة القانونية البالغة
سبعة ايام.
وكذلك تقرر حرمان مدرب نادي
السياحة ( خلف حبش ) من مرافقة
فريقه لست مباريات ،وحسب املادة
(  ) 1/ 51من الئحة االنضباط ،وذلك

بعد النظر يف تقرير مرشف مباراة (
السياحة والحرية )
واطلعت اللجنة عىل تقرير مرشف
مباراة الجيش والشباب ضمن دوري
الصاالت ،وتبني قيام اإلداري يف نادي
الجيش (محمد جاسب) بالتهجم
والتهديد تجاه الطاقم التحكيمي
ومرشف املباراة ،وعليه تقرر معاقبة
اإلداري املذكور بالحرمان من مرافقة
فريقه لثالث مباريات مع غرامة قدرها
مئتان وخمسون الف دينار  ،ويف حالة
تكرار ذلك سوف تكون العقوبة أشد
ومضاعفة ،وذلك استنادا ألحكام املادة
 2 / 53من ضوابط وتعليمات الدوري
املمتاز للصاالت والشاطئية للموسم
الكروي  ، 2021- 2020قرارا قابال

لالستئناف .
واطلعت اللجنة عىل الكتاب الصادر
من نادي امليناء بالعدد ( ) 938
يف  ،2020/12/9والذي يروم فيه
االنسحاب من دوري الصاالت للموسم
 ، 2021- 2020وتقرر ما ييل:
-1تغريم نادي امليناء مبلغا ً قدره
خمسة ماليني دينار عراقي.
-2حرمان النادي من املشاركة يف
منافسات هذا املوسم .
-3هبوط النادي لدرجة ادنى.
-4تشطب جميع نتائج الفريق.
وصدر هذا القرار باالتفاق استنادا
ألحكام املادة  45من الئحة الصاالت،
عىل ان يكون القرار قابال لالستئناف
ضمن املدة القانونية.

مدرب الكرخ :أراهن على الوجوه الشابة إليقاف الشرطة
بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب الكرخ أحمد عبد الجبار أن
مباراة الجولة العارشة للدوري العراقي
اليوم أمام الرشطة ،مهمة للفريقني،
مضيفا أنه يراهن عىل الوجوه الشابة
إليقاف طموحات املنافس.
وقال عبد الجبار «العبو الفريق أغلبهم
يلعبون يف ملعب الشعب الدويل ألول
مرة ومحصلة بعضهم يف الدوري

املمتاز ال تتجاوز  5مباريات مع ذلك
أثق بهم تماما إليقاف طموحات فريق
بحجم الرشطة املتسلح بنجوم املنتخب
الوطني».
وبني« :الفريق يف حالة معنوية جيدة
بعد املباراتني املاضيتني حيث استعاد
الكرخ املعنويات العالية ،وصفوف
الفريق مكتملة باستثناء غياب الالعب
سامر ماجد بسبب اإلصابة».

وأشار« :الرشطة فريق كبري ويضم
خرية العبي املنتخب الوطني وقادم من
نتائج متواضعة ويسعى للتعويض،
لكن الكرخ باملقابل يسعى للحفاظ
عىل الروح املعنوية بعد الفوز يف الجولة
املاضية وبالتايل هدفنا الحصول عىل
النقاط من املواجهة».
يذكر أن الكرخ يحتل املركز الثاني عرش
برصيد  11نقطة.

يتغلب على فريق السياحة وديا
منتخب الناشئني ُ
بغداد /الزوراء
تغلبَ منتخب الناشئني عىل فريق السياحة األول بثالثة
أهداف لواحد ،يف بروفة ودية أقيمت عىل ملعب الجامعة
املستنرصية ،اول امس االثنني  ،واحرز االهداف الالعبون ذو
الفقار يونس عبد عيل وعبدالله زهري وحيدر عبد الكريم.
وأثنى مدرب منتخب الناشئني ،عماد محمد ،عىل األداء الذي
نّ
وبني:
قدمه الالعبون يف املباراة برغم سوء أرضية امللعب.
لقد منحنا الفرصة ألغلب عنارص املنتخب من أجل اكتساب
الثقة ،وزرع روح التنافس بني الجميع.
َ
وأضاف محمد« :االحتكاك مع الالعبني الذين يفوقون العبي
املنتخب من ناحيتي العمر والبناء الجسماني يمنح العبينا

الفرصة املثالية لتطوير إمكاناتهم الفنية والبدنية» .مشريا َ
اىل« :أن املرحلة املقبلة ستشهد خوض عدة مباريات ودية مع
فرق الدوري املمتاز».
وتابع« :رفعنا سقف التدريبات من أربع وحدات تدريبية إىل
خمس يف األسبوع لتعويض العبينا عن عدم وجود دوري
للفئات العمرية ،وللحفاظ عىل مخزونهم البدني قبيل
الرشوع يف املعسكرات الخارجية خالل الفرتة املقبلة».
وبعد املباراة توجه العبو املنتخب ،برفقة الجهاز الفني ،إىل
مسبح الشعب الدويل إلجراء تدريبات السباحة واالسرتخاء
تحت إرشاف مدرب اللياقة البدنية ،وليد جمعة ،والجهاز
الطبي.

اللجنة النسوية حتدد موعد انطالق دوري الصاالت واملكشوفة
بغداد /الزوراء
عقدت اللجنة النسوية يف الهيأة
التطبيعية اجتماعا ً مع ممثيل االندية
املشاركة يف منافسات املوسم-2020
عضو الهيأة
 ، 2021بحضور
التطبيعية ،الدكتور اسعد الزم ،وتم
االتفاق يف االجتماع عىل اقامة دوري
كرة الصاالت يف الثامن من كانون
الثاني املقبل ،ودوري الساحات
املكشوفة يف الخامس عرش من الشهر

نفسه.
َ
وقال الزم :التطبيعية تحرص عىل
االرتقاء بكرة القدم النسوية مع
السعي الجاد لتوفري كل متطلبات
النجاح يف املرحلة املقبلة ،وتهيئة
االجواء املالئمة لتشكيل املنتخبات
الوطنية عرب االهتمام بالدوري.
ْ
وأكدت رئيسة اللجنة النسوية،
الدكتورة ازهار محمد :تم االستماع اىل
الصعوبات التي تواجه االندية وتمنعهم

من عدم املشاركة بالدوري ،وخالل
االجتماع اتفق الحضور عىل تحديد
موعد انطالق دوري كرة الصاالت يف
الثامن من الشهر املقبل ،عىل ان تنطلق
مباريات دوري الساحات املكشوفة يف
الخامس عرش من الشهر نفسه ،فيما
تم تحديد التاسع والعرشين من الشهر
الحايل موعدا ً إلجراء قرعة الدوري
للصاالت وللساحات املكشوفة ،وكذلك
لتسلم الكشوفات الخاصة بالالعبات.
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تشيلسي يستعيد توازنه ويهزم وست هام
اس�تعاد فري�ق تشيل�يس توازن�ه بع�د
خس�ارتني متتاليتني وحقق فوزا ً عريضا ً
ع�ىل ضيف�ه وس�ت ه�ام بثالث�ة أهداف
نظيفة يف قمة لندنية أقيمت ضمن املرحلة
الرابع�ة ع�رشة م�ن ال�دوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم.
وافتت�ح املداف�ع الربازييل تياغو س�يلفا
التس�جيل للبلوز يف الدقيقة العارشة ،قبل
أن يحرز تامي أبراهام هدفني متتاليني يف
الدقيقتني  78و 80عىل التوايل.
ومث�ل الف�وز اس�تعادة الت�وازن لفري�ق
املدرب فرانك المبارد خاصة بعد أن تلقى
الفريق خس�ارتني متتاليتني من إيفرتون
( )0-1وم�ن وولفرهامبت�ون بهدف�ني
مقابل هدف.
ورف�ع الفوز رصيد تشيليس إىل  25نقطة
يف املركز الخامس متقدما ً بفارق األهداف
أمام توتنه�ام ،فيما تجمد رصيد وس�ت
هام عند  21نقطة يف املركز العارش.
وحقق فريق املدرب فرانك المبارد مبتغاه،
وتح�ر بشكل جيد مل�ا ينتظره من فرتة
ش�اقة مقبلة ،إذ يخوض س�ت مباريات
م�ن األحد وحتى  19الشه�ر املقبل ،ثالث
منها م�ن العيار الثقيل يف ال�دوري األحد
املقب�ل ض�د ج�اره اآلخ�ر أرس�نال ثم يف
الثالث من الشهر املقب�ل يف أوىل مبارياته
للع�ام الجدي�د ض�د مانشس�رت س�يتي،
وأخ�ريا ض�د ليس�رت يف  19منه.وافتت�ح
س�يلفا التس�جيل بكرة رأس�ية إثر ركلة
ركنية ،ثم انتظر ال�”بلوز” حتى الدقيقة

 78إلضافة الثاني إثر هجمة مرتدة بدأت
بتمري�رة طويلة م�ن الحارس الس�نغايل
إدوار من�دي ووصل�ت إىل األملان�ي تيم�و
فرين�ر الذي مرره�ا أليرباه�ام ،فأودعها
األخري الشباك.
ث�م رسعان م�ا وج�ه إيرباه�ام الربة
القاضية للضيوف بهدفه الشخيص الثاني
بعدما تابع كرة صدها الحارس البولندي
لوكاس فابيانس�كي إثر رأسية لألمريكي

كريستيان بوليسيتش )80(.
ولم تكن فرحة تشيليس مكتملة إذ خرس
جه�ود ب�ن تشيلوي�ل باك�را ً واضطر اىل
اس�تبداله باإليطايل-الربازي�يل إمرس�ون
باملي�ريي يف مب�اراة صعب�ة ض�د فري�ق
دخل اللقاء عىل خلفي�ة أربعة انتصارات
وتع�ادل يف املراح�ل الس�ت املاضية ،لكن
انتهى به األمر بتلقي الهزيمة الخامس�ة
ه�ذا املوس�م.وحقق برينيل ف�وزه الثالث

فقط هذا املوس�م ،بعدما أس�قط ضيفه
وولفرهامبت�ون بالف�وز علي�ه  2-1يف
املرحل�ة الرابع�ة ع�رشة م�ن ال�دوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
ودخل برين�يل اللقاء وهو صاحب أس�وء
هج�وم يف الدوري حت�ى اآلن بعدما نجح
يف الوصول إىل الشباك يف س�ت مناس�بات
فق�ط خ�الل مبارياته ال�� 12الس�ابقة
(يمل�ك مب�اراة مؤجلة م�ن املرحلة األوىل

اعالم الكرتوني

ض�د مانشس�رت يونايت�د) ،م�ا تس�بب
بتقهقره إىل املركز الثامن عرش.
لكن�ه نج�ح يف تس�جيل هدف�ني بفض�ل
آش�يل بارنز الذي فك صياما ً عن التهديف
من�ذ ترشي�ن الثاني/نوفم�رب  2019ضد
واتف�ورد ( ،)35وكري�س وود (،)51
فيما س�جل الربتغايل فابيو س�يلفا هدف
الضيوف الوحيد م�ن ركلة جزاء متأخرة
)89(.
وبات س�يلفا ع�ن  18عام�ا و 155يوما
أصغ�ر ه�داف يف تاري�خ وولفرهامبتون
ع�ىل صعيد ال�دوري ،وثان�ي أصغر العب
يف تاريخ “بريمريليغ” يس�جل ركلة جزاء
بع�د مايك�ل أوي�ن ال�ذي حق�ق ذلك مع
ليفربول ضد ويمبلدون حني كان يبلغ 17
عاما ً و 238يوما ً يف آب/اغس�طس 1997
بحسب “أوبتا” لالحصاءات الرياضية.
وبحس�ب “أوبت�ا” أيضاً ،إنه�ا املرة األوىل
التي يس�جل فيها برينيل هدف�ني أو أكثر
ع�ىل ملعبه “ت�ورف مور” منذ ش�باط/
فرباي�ر املايض ( 3أهداف ضد بورنموث)،
مس�جالً يف مب�اراة واح�دة مجم�وع م�ا
س�جله يف املباريات الخمس األوىل له لهذا
املوسم عىل أرضه.ورفع برينيل رصيده إىل
 13نقطة وتقدم اىل املركز السادس عرش،
فيما تجم�د رصي�د وولفرهامبتون الذي
قل�ب الطاولة ع�ىل تشيل�يس يف منتصف
األس�بوع بعدم�ا حول تخلف�ه إىل فوز يف
الثوان�ي القاتل�ة  ،2-1عن�د  20نقطة يف
املركز الحادي عرش.

ميسي :أفضل لقب الليجا على اهلداف
أع�رب األرجنتين�ي ليوني�ل مي�يس نج�م وقائ�د
برش�لونة ،ع�ن س�عادته بالف�وز بجائ�زة
“البيتشيت�ي” كه�داف بطول�ة الليج�ا املوس�م
ً
هدفا.
املايض برصيد 25
وأقي�م حف�ل جوائ�ز صحيف�ة ماركا اإلس�بانية
الشه�رية ال�� 67يف التاري�خ ،والذي ش�هد توزيع
جوائز املوسم املايض .2019-2020
وقال مييس ،عقب تس�لمه الجائزة“ :يف الحقيقة
لم أتخي�ل أب ًدا أنني س�أحقق  7جوائز بيتشيتي
وأتجاوز إنجاز زارا .إنها فرحة عظيمة بالنس�بة
يل”.
وأض�اف“ :التفك�ري بالجائزة الثامن�ة؟ ال أعرف،
وال أفكر يف ذلك ً
حقا فهو ليس ش�يئا يطاردني أو
يقلقني ،وأفضل الفوز بالليجا مرة أخرى بدال من
جائ�زة البيتشيتي ،وهو ال�يء الذي لم نحققه
املوسم املايض ،وسنقاتل من أجله”.
وتابع“ :فرص برشلونة يف الليجا ودوري األبطال؟
س�نحاول الف�وز بك�ل يشء كم�ا تعودن�ا يف هذا
الن�ادي ،ونحن نتطور ش�يئا فشيئ�ا وصحيح أن
األمر استغرق بعض الوقت منذ انطالق الليجا ،وال

ينبغي أن نفقد الكثري من النقاط ،وأعتقد أننا كنا
نس�تحق املزيد يف املباريات ضد أالفيس أو خيتايف

وكذلك ضد ريال مدريد يف كامب نو”.
وأوضح“ :يف تلك املباريات الثالث حصلنا عىل عدة

االحتاد األملاني يلحق عقوبة مستحقة ملاركوس تورام

دفع املهاجم الفرنيس ماركوس تورام ،نجل بطل
موندي�ال  1998ليليان تورام ،غاليا ً ثمن بصقه
عىل العب منافس خالل مباراة فريقه بوروسيا
مونشغالدباخ م�ع هوفنهايم ( )1-2يف الدوري
األملان�ي ،إذ أوقف لس�ت مباري�ات ،إحداها مع
وقف التنفيذ ،بحس�ب ما أعل�ن االتحاد األملاني
لك�رة القدم.وق�ال االتح�اد األملان�ي“ :فرضت
املحكمة الرياضية يف االتحاد األملاني لكرة القدم

ع�ىل ماركوس ت�ورام ...عقوبة اإليقاف لس�ت
مباريات مع تغريمه  40ألف يورو”.
وح�دد االتح�اد أن اإليق�اف س�يكون لخم�س
مباري�ات م�ع تعلي�ق العقوب�ة بش�أن املباراة
السادس�ة حت�ى “ 21كان�ون األول/ديس�مرب
 ،”2021عىل أن يشمل اإليقاف مباريات “كأس
أملانيا والدوري األملاني”.وس�بق ملونشنغالدباخ
أن عاق�ب العبه بغرامة قدره�ا  150ألف يورو
نتيجة هذا الترصف املشني الذي أدى اىل طرده يف
مباراة السبت املايض بعد بصقه يف وجه مدافع
هوفنهايم س�تيفان بوش ،يف حركة اعتذر عنها
الحقاً ،قائال“ :اليوم (السبت) حصل يشء ما ال
يم�ت بصلة إىل ش�خصيتي وال يجب أن يحصل
أبداً”.وتاب�ع“ :ردي�ت ع�ىل مناف�س بطريق�ة
خاطئة وحصل يشء ما بشكل خاطىء ولم يكن
متعمداً .أعتذر من الجميع ،من ستيفان بوش،
من املنافس�ني ،من زمالئي ،من عائلتي ،وكل
من رأى الحركة التي قمت بها”.
وك�ان ابن ال� 23عام�ا ً يدرك أن ما
ق�ام به ل�ن يم�ر دون عقاب،
ً
قائ�ال“ :بالطب�ع ،أنا أتقبل

باالرديين يعود لإلشراف
على جنوى خلفاً ملاران

ك�ل العواقب الناجم�ة عن الحرك�ة التي
قمت بها”.
ويأتي إيقاف تورام يف فرتة صعبة لفريقه
ال�ذي يعاني محليا ً ما تس�بب برتاجعه اىل
املركز الثامن ،يف حني ضمن تأهله اىل ثمن
نهائ�ي دوري أبطال أوروب�ا حيث أوقعته
القرعة بمواجهة مانشسرت سيتي اإلنكليزي.
وستحرم العقوبة مونشنغالدباخ من خدمات
الدويل الفرنيس يف مباراة الدوري املرتقبة ضد
بايرن ميونيخ حامل اللقب يف الثامن من
كانون الثاني/يناير.

استعان جنوى بمدربه السابق دافيدي باالرديني بعدما استغنى
ع�ن روالندو ماران بعد أربعة أش�هر من توليه منصبه ،وذلك بعد
تعرضه لخس�ارته الثامنة هذا املوس�م أمام بينيفينتو (صفر )-2يف
املرحلة الثالثة عرشة يف الدوري االيطايل لكرة القدم.وأصدر جنوى بيانا ً
يف ما يتعلق بالتخيل عن ماران ،جاء فيه“ :يعلن نادي جنوى أنه اعفى مدربه
روالن�دو ماران من منصب�ه .النادي يشكر املدرب وجه�ازه الفني عىل الخدمات
الت�ي قدماها”.ث�م أعلن الحقا أن “نادي جن�وى أوكل اإلدارة الفني�ة للفريق األول إىل
دافي�دي باالرديني” ،مضيفاً“ :املدرب يعود إىل جنوى حيث س�بق ل�ه أن درب يف ثالث فرتات
سابقة”.وتوىل ابن ال� 56عاما تدريب جنوى بني  2010و 2011ثم عامي  2013و ،2017علما أنه
مر أيضا بأندية التسيو ،بالريمو ،كالياري وبولونيا.
ويف مرتني من أصل الثالث التي استلم فيها الفريق ،كان األخري مهددا ً بالهبوط لكنه نجح يف إنقاذه.
ويحت�ل جنوى حالي�ا ً املركز قبل األخ�ري ،ولم يفز
ب�أي مباراة من�ذ املرحلة االفتتاحية من املوس�م
الحايل يف أيلول/س�بتمرب املايض.واس�تلم ماران
اإلرشاف عليه يف آب/أغس�طس امل�ايض بعدما
أفل�ت الفري�ق من الهب�وط إىل الدرج�ة الثانية
بحلول�ه يف املركز الس�ابع عرش خالل املوس�م
املنرصم.لك�ن إبن ال�� 57عاما وجد نفس�ه يف
وضع ال يحس�د عليه يف مستهل مهمته ،بعدما
أصي�ب أكثر من  20عض�وا ً يف الفريق بفريوس
كورونا املستجد.
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ف�رص للتس�جيل ،ولو كن�ا نجحنا يف اس�تغاللها
لتغري الوضع”.
ون�وه“ :اليء املهم اآلن هو تحقيق سلس�لة من
النتائج الجيدة لتغيري الوض�ع ،ومنذ فرتة طويلة
ج ًدا ومع انتش�ار الوباء أصبحت جميع املباريات
صعب�ة للغاية ،والحقيق�ة أن كرة الق�دم تغريت
كثريا ،لكن شيئا فشيئا سنستقر”.
وع�ن اللع�ب ب�دون جمهور ،عل�ق“ :م�ن املريع
اللع�ب يف تلك الظروف ،وهو ش�عور قبيح للغاية،
فع�دم رؤية أي ش�خص يف امللعب ُيشب�ه التدريب
ويس�تغرق األم�ر الكثري للدخ�ول يف املب�اراة من
البداي�ة ،وأصبح من الصعب الفوز ،وآمل أن تعود
الجماهري للمالعب وتعود الكرة لطبيعتها”.
وحول هدفه الذي أهداه لروح األسطورة مارادونا،
ً
خاصا ج ًدا ،ولحسن الحظ
أوضح“ :لقد كان يوما
تمكن�ت من القي�ام به�ذه اللفتة الصغ�رية التي
أعددته�ا إلهدائه الهدف ،حيث س�جلت وعرضت
قميصه”.
وأت�م“ :إنه�ا ذك�رى جميل�ة يف ي�وم خ�اص ج ًدا
للجميع ،وهذا يعني أن مارادونا لم يعد معنا”.

اإلعالن عن تأجيل نهائي كأس
الرابطة اإلنكليزية

أعلنت رابطة األندية االنكليزية تأجيل نهائي النسخة الحالية
من كأس الرابطة حتى  25نيس�ان/أبريل املقبل بهدف منح
مزيد من الوقت لتخطي موجة الحظر املفروضة عىل حضور
جماهري كرة القدم للمالعب بسبب وباء كورونا.
وجاء هذا القرار ،أمالً يف الس�ماح لبعض الجماهري لحضور
أمسية التتويج بأول ألقاب املوسم املحيل.
وانطل�ق أمس الثالثاء الدور رب�ع النهائي من البطولة حيث
يلتق�ي برينتفورد مع نيوكاس�ل يونايتد ،فيم�ا جرت قمة
مرتقبة بني أرسنال ومانشسرت ستي.
وس�يحل توتنهام ضيفا ً عىل س�توك سيتي بينما سيصطدم
مانشسرت يونايتد بمستضيفه إيفرتون اليوم األربعاء.

مودريتش حيسم قراره بشأن عرض
ريال مدريد

كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني ،عن تط�ور جدي�د بشأن
مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش ،العب وسط ريال مدريد،
خالل املوسم املقبل.
وينته�ي عقد مودريت�ش الحايل مع ري�ال مدريد يف الصيف
ً
مجانا مع أي نا ٍد يف
املقبل ،وبالتايل يستطيع الالعب التوقيع
شهر يناير  /كانون الثا ٍني املقبل.
ً
ووفقا لربنامج الشرينجيتو اإلسباني ،فإن مودريتش وافق
عىل عرض ريال مدريد ،وسيوقع عىل عقد جديد مع املرينجي
ملدة عام واحد.وارتبط مودريتش مؤخرًا بالعودة إىل توتنهام
هوتس�بري ،بناء عىل طل�ب الربتغايل جوزي�ه مورينيو املدير
الفني للس�بريز.وكانت تقارير إسبانية قد زعمت أن الالعب
الكرواتي يفضل اعتزال كرة القدم بقميص ريال مدريد.

ميندي يصعق كيبا برقم استثنائي

حاف�ظ الح�ارس الس�نغايل إدوارد ميندي
عىل نظافة ش�باكه ،يف املباراة التي تغلب
فيه�ا فريق�ه تشيليس عىل ضيفه وس�ت
هام يونايتد ( ،)3-0بختام الجولة  14من
الدوري اإلنجليزي املمتاز.
بهذا الف�وز ،تمكن تشيليس م�ن االرتقاء
للمركز الخامس ،برصيد  25نقطة ،بفارق
األهداف أمام توتنهام ،وبفارق  6نقاط عن
املتص�در ليفربول.لكن ميندي لم يس�اهم يف
ف�وز فريقه بمباراة الليلة ،حي�ث لم يقم بأي

تص ٍد خالل اللقاء ،وتكفل زمالؤه املدافعني بحماية املرمى.
إال أن هذا لم يمنع ميندي من تحقيق رقم مميز جديد يف موس�مه
األول م�ع تشيليس ،ال�ذي انتقل إليه يف ف�رتة االنتقاالت الصيفية
املاضية ،قادما من رين الفرنيس.
وذك�رت هيئة اإلذاعة الربيطاني�ة (بي بي يس) ،أن ميندي حافظ
ع�ىل نظافة ش�باكه للمب�اراة العارشة م�ن أص�ل  16لعبها مع
تشيليس تحت قيادة املدرب فرانك المبارد بكافة املسابقات.
وتفوق ميندي عىل الحارس اإلسباني البديل كيبا أريزاباالجا الذي
حافظ عىل نظافة شباكه يف  10مباريات من أصل  45لعبها تحت
لواء المبارد.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7392 :االربعاء  23 -كانون األول 2020

صحفيون يصفونها بالكارثية

تعديالت قانونية تعاقب على
تصوير جلسات احملاكم املصرية

القاهرة /متابعة الزوراء:
أدان�ت لجن�ة الحريات بنقاب�ة الصحفين املرصين اعت�زام الحكومة تعديل م�ادة يف قانون
العقوبات تسمح بالحبس مدة ال تقل عن عام وغرامة ال تقل عن  100ألف جنيه مرصي وال
تزي�د عىل  200ألف (الدوالر نحو  16جنيها) أو بإح�دى هاتن العقوبتن ،يف حالة تصوير أو
إذاعة الجلسات املنعقدة باملحاكم.
وقال بيان للجنة الحريات إن ما أعلنه املتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السبت «صادم
وغ�ري مفهوم ويمثل حص�ارا جديدا عىل الصحاف�ة وحريتها ،ويضع مزيدا م�ن القيود عىل
العمل الصحفي املحارص أصال منذ عدة سنوات».
وتاب�ع البي�ان «ال يمكن أبدا يف أي س�ياق تف ّه�م أن تكون عقوبة نرش ص�ورة صحفية هي
الحبس ملدة عام أو الغرامة التي ال تقل عن  100ألف جنيه».
واعترب أن هذا التعديل املنتظر يف قانون العقوبات يمثل «مخالفة دستورية رصيحة» ،إذ ألغى
الدستور عقوبة الحبس يف قضايا النرش باستثناء  3حاالت أجاز فيها فرض عقوبة الحبس،
وقد جاء ذكرها يف الدس�تور حرصا ،وهي «التحري�ض عىل العنف أو التمييز بن املرصين أو
الطعن يف األعراض».
ويعني ذلك بحسب البيان أن هذا التعديل الذي تعتزم الحكومة إدراجه ،يمثل انتهاكا رصيحا
لحرية العمل الصحفي ،فضال عن كونه ّ
يمثل مخالفة دستورية واضحة.
وطالب البيان ب�»الراجع الفوري عن هذا التعديل الكارثي ،وااللتزام بنصوص الدستور التي
تضمن حرية الصحافة وتلغي الحبس يف قضايا النرش».
بدوره�ا ،أعربت ش�عبة املصورين بنقابة الصحفي�ن عن بالغ الصدمة م�ن تعديل القانون
وتجري�م التصوي�ر ،وقال بيان الشعب�ة إن هذا الترصي�ح «غري مفهوم وال مقب�ول»ّ ،
ومثل
صدمة يف الوسط الصحفي وبن الزمالء املصورين عىل وجه الخصوص بما حمله من عقوبة
قاسية.
وتابع البيان أن «القانون يجيز التصوير والعمل الصحفي دون قيود إال فيما يتعلق باألماكن
واملنشآت التي تحتاج إىل ترصيح خاص قبل التصوير ،وعليه فال يمكن القبول أبدا بأن تؤدي
الصورة الصحفية بصاحبها إىل الحبس ملدة عام أو الغرامة».
وأك�د البي�ان أن التعديل الجديد يشكل حص�ارا آخر عىل عمل املصوري�ن الصحفين ،ويأتي
هذا بعد القيود التي فرضها ما يس�مى «بترصيح التغطي�ة الصحفية» ،وهو الترصيح الذي
ص ّع�ب من عمل املصورين ،وجعلهم معرضن لالس�تهداف والحبس رغم نصوص الدس�تور
التي تضمن حرية التصوير وحرية الكتابة.
وانضم�ت ش�عبة املصوري�ن الصحفي�ن إىل لجن�ة الحريات بالنقاب�ة يف مطالب�ة الحكومة
بالراج�ع الفوري عن هذا التعدي�ل ،والذي يعرض الصحفي�ن واملصورين لعقوبات مخيفة
وغري منطقية ،األمر الذي س�يؤدي إىل تراجع دور الصحاف�ة ،والصورة الصحفية تحديدا ،يف
تقديم الحقائق واملعلومات الصحيحة إىل املواطنن.
وطالب صحفيون برضورة التواصل مع مجلس الوزراء الستيضاح األمر بتفاصيل أكثر ،بدال
من استس�هال األمر بإصدار بيان ،ثم يتم التح�رك بشكل نقابي عن طريق نقيب الصحفين
للقاء رئيس الوزراء واملسؤولن عن هذا التعديل الترشيعي ومناقشتهم يف األمر.
وعلق نقيب الصحفين األس�بق يحيى قالش عىل التوجه الحكوم�ي بالقول إنه «كارثة تنال
م�ن روح العدل الذي يعت�رب العالنية أحد دعائمه ألنها تكرس ثق�ة الناس يف القضاء ،وكذلك
ترضب حرية النرش ،والحق األصيل للمواطن يف املعرفة ،وتتعارض مع مواد الدستور املرصي،
واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية».
وطال�ب قالش عرب صفحته الشخصية بالفيس�بوك «كل القوى واألط�راف املعنية بالتصدي
بالحوار لهذه الكارثة التي لم يستطع االحتالل أن يفرضها عىل املرصين وال عىل صحافتهم
أو قضائهم».
ويف هذا الس�ياق ،قالت مؤسسة «سكاي الين» الدولية –ومقرها ستوكهولم -إن هذا التوجه
يتعارض مع مواد الدس�تور املرصي الذي يجيز حرية العمل الصحفي من دون قيود إال فيما
يتعل�ق باألماك�ن واملنشآت التي تحت�اج إىل ترصيح خاص ،وال يمكن القب�ول أبدا بأن تؤدي
الصورة الصحفية بصاحبها إىل الحبس ملدة عام أو الغرامة املالية.
ولفت�ت املؤسس�ة يف بيان أمس األح�د إىل أن نحو  29صحفيا يقبعون يف الس�جون املرصية،
وفقا ملنظمة «مراس�لون بال حدود» ،بينما يرتفع العدد ملا يقرب من  80صحفيا وإعالميا يف
تقدي�رات حقوقية محلية ،تحيص جميع العاملن يف مج�ال الصحافة واإلعالم من النقابين
وغري النقابين.
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“اجلزيرة” تعلن استهداف هواتف صحفيني فيها بربنامج جتسس
الدوحة/متابعة الزوراء:
تعرض�ت هواتف عرشات م�ن الصحفين
العامل�ن يف ش�بكة “الجزي�رة” القطرية
لالخراق عرب اس�تخدام برنامج تجس�س
متط�ور ،بحس�ب م�ا أعلن صحف�ي من
الذين تم استهدافهم اإلثنن بعد أشهر من
التحقيقات.
وك�ان مخت�رب “س�يتزن الب” املتخصص
يف األم�ن الس�يرباني يف جامع�ة تورنت�و
كش�ف األحد يف تقرير عن اعراض هواتف
صحفين يف قناة “الجزي�رة” بعد قيامهم
بفحص هذه األجهزة بحثا عن أي أنشطة
مشبوهة.
وقال الصحفي تامر املس�حال الذي يعمل
يف القن�اة لوكالة فرانس ب�رس إن “التأثري
واضح للغاية وخطر”.
وذك�رت “الجزي�رة” ّ
أنه�ا توجه�ت إىل
مخت�رب “س�يتزن الب” يف كان�ون الثاني/
يناير امل�ايض بعد ّ
تلقي رس�ائل مشبوهة
عىل جهاز ُيس�تخدم للتواص�ل مع الناس
للحصول عىل تعليق.
ووافق الخرباء يف املخترب عىل مراقبة حركة
اإلنرن�ت الخاص�ة بالجهاز ،ث�م اكتشفوا
الحق�ا إمكانية إرس�ال بيانات ق�د تكون

تضمّنت م�واد حساس�ة ،بشكل رسي إىل
جهة أخرى.
ّ
وأك�د التقري�ر “حصلنا عىل س�جالت من
جه�از آيف�ون  11داخ�ل الجزي�رة أثن�اء
تعرضه لذل�ك .يشري تحليلن�ا أن (برنامج
التجسس) لديه عدد من القدرات”.
ويذك�ر التقري�ر ّ
أن هذه الق�درات تشمل
اع�راض الصوت من امليكروفون -س�واء
عرب إجراء املكاملات أو الضوضاء املحيطة-
وأيضا الصور من الكامريا.

ه�ذا و قال�ت صحيف�ة “ذا غاردي�ان”
الربيطانية إن العديد من صحفيي ش�بكة
عربي�ة تعرض�وا لالخ�راق والتجس�س،
بعد اس�تغالل ثغرة موج�ودة يف هواتفهم
“آيفون”.
اكتشف مخترب “سيتيزن الب” أن املخرقن
اس�تخدموا برنام�ج “”NSO Group
املع�روف ب�”كيس�مت” الخ�راق هواتف
“آيفون” الخاصة ب� 37صحفيا معظمهم
من شبكة “الجزيرة” القطرية ،باستخدام

ثغ�رة يف خدم�ة الرس�ائل “،”iMessage
كانت موجودة منذ عام تقريبا.
ول�م ت�رك عملي�ات اخ�راق الهواتف أي
أث�ر وراءه�ا ،وكانت تس�مح بالوصول إىل
كلم�ات املرور وص�وت امليكروفون وحتى
التقاط الصور.
وبحس�ب صحيف�ة “ذا غاردي�ان” ،ف�إن
الثغرة يبدو أنه�ا ال تعمل مع تحديث “آي
أو إس  ،″14وه�و األح�دث ع�ىل هوات�ف
“آيفون”.
من جانبها ،قالت مجموعة “ ”NSOإنها لم
تكن عىل دراية بادعاءات مخترب “سيتيزن
الب” ،وأك�دت أنها ال تملك حق الوصول إىل
بيانات املس�تخدمن ،وقالت إنها تحقق يف
أي حالة يوجد فيها “دليل موثوق عىل سوء
االستخدام” من قبل العمالء ،وأن الربنامج
مخصص فقط ملالحقة املجرمن.
فيم�ا قالت رشكة “آبل” إنها ال تس�تطيع
التحقق بشكل مس�تقل من مزاعم موقع
“س�يتيزن الب” ،لكنها قال�ت إن االخراق
ك�ان “مس�تهدفا للغاي�ة” ،وأنه�ا تح�ث
مستهليكها دائما عىل تثبيت أحدث إصدار
من نظام تشغيلها “آي أو إس” لتفادي أي
عمليات اخراق ألجهزتهم.

للمطالبة مبستحقاتهم

طاقم صحيفة «أخبار اليوم» املغربية يعلنون االعتصام
الرباط/متابعة الزوراء:
قرّر طاقم صحيف�ة «أخبار اليوم»
املغربي�ة االعتص�ام داخ�ل مق�ر
املؤسسة للمطالبة برصف حقوقهم
املادي�ة ،وذل�ك يف فص�ل جدي�د من
فص�ول م�ا تعيش�ه املؤسس�ة من
احتقان منذ أش�هر ،جراء رصاعات
إداري�ة ومالية باتت تشك�ل خطرا ً
حقيقي�ا ً ع�ىل حقوق ومكتس�بات
الصحافين وبقية العاملن فيها.
وق�ال بي�ان م�ن الصحف�ن ّ
إن
االعتصام بدأ مس�اء اإلثنن ،ويأتي
بع�د «اس�تنفاد جمي�ع املب�ادرات
إلنهاء املشكالت العالقة».
وطالب صحفيو املؤسس�ة برصف
األجور املتأخرة م�ن دون مماطلة،
واالس�تمرار يف أداء أج�ور الشهور
املقبل�ة يف آجاله�ا القانونية ،فضالً
ع�ن الوف�اء بالتزام�ات صن�دوق
الضمان االجتماعي.
كما يطالب الطاقم ب�»أداء العموالت
املس�تحقة لفائدة موظفي القس�م
التجاري ف�ورا ً أو وفق اتفاق يريض
الطرفن ،ورصف حقوق املتعاونن
املراكمة من�ذ ش�هور ،والعودة إىل
طباع�ة الجريدة وف�ا ًء بالتزاماتها
تجاه قرائها األوفياء».
واس�تنكر البي�ان رف�ض الحكومة
املغربي�ة رصف أجور رشكة «ميديا
 ،»21الرشكة األم للصحيفة ،يف إطار
الدعم االستثنائي الخاص بمواجهة
تداعيات وب�اء كورونا ،و»امتناعها
عن تقديم أسباب ومربرات إقصائنا
من االستفادة من هذا الدعم».
كما دان البيان م�ا وصفه ب�»تلكؤ
«ميدي�ا  »21يف الوف�اء بااللتزامات
التي تن�ص عليها التعاقدات املربمة
م�ع العامالت والعم�ال واملتعاونن

يف أجور وحقوق اجتماعية موازية،
إىل جانب تملّصه�ا غري املفهوم من
ال�رد ع�ىل استفس�ارات الزمي�الت
والزم�الء والتفاع�ل اإليجاب�ي مع
مطالبهم ومراسالتهم طيلة األشهر
املاضية».
وطال�ب البي�ان الحكوم�ة املغربية
بتقديم جمي�ع التوضيحات الالزمة
حول مصري أجور فريق الصحيفة،
«الت�ي يفرض أن ُتق�دم منذ نهاية
أكتوبر/ترشين األول املايض يف إطار
الدعم االستثنائي الخاص بمواجهة
الجائحة.
ودع�ا طاق�م الصحيف�ة «جمي�ع
الهيئ�ات الحقوقي�ة والنقابي�ة إىل
مؤازرتنا يف ه�ذه املعركة النضالية
الرامي�ة إىل تحقي�ق مطالبن�ا
املرشوع�ة ،ومس�اندة اعتصامن�ا
بكافة األشكال التضامنية».
م�ن جهته ،قال مدير ن�رش «أخبار

الي�وم» ،يون�س مس�كن ،إن م�ا
يحص�ل للصحيف�ة حالي�ا ً ه�و
امتداد مل�ا تعرضت له من�ذ اعتقال
مالكها ومؤسس�ها ،الزميل توفيق
بوعرشين ،بداية العام .2018
وأوض�ح ّ
أن الصحيف�ة «أصبح�ت
هدفا ً ألمواج متالطمة اس�تهدفتها
من جهات مختلفة» ،الفتا ً إىل أنه «يف
ظل ظروف اقتصادي�ة واجتماعية
صعب�ة ،ب�ات غي�اب االس�تقرار يف
رصف املرتب�ات والتعويض�ات هو
القاع�دة من�ذ نح�و عام�ن ،كم�ا
تعرّض�ت الجريدة لنزي�ف حاد أتى
عىل جزء كبري من فريقها ومواردها
الت�ي كانت تس�مح له�ا بالحضور
يف املي�دان والقي�ام بالتغطي�ات
والتحقيقات الت�ي يفرضها العمل
الصحفي».
وأوض�ح مس�كنّ ،
أن «القشة التي
قصم�ت ظه�ر الجري�دة حاليا ً هي

أنها ،وإىل جانب س�وء التدبري الذي
نج�م ع�ن جش�ع ونه�م م�ن آلت
إليه�م ملكية الجريدة بع�د اعتقال
مؤسس�ها ،وإمعانهم يف االستحواذ
ع�ىل مواردها املتأتية م�ن املبيعات
واإلعالنات ،عوض تغطية تكاليفها
املعت�ادة؛ جاءت الس�لطات لتجهز
عليه�ا ،م�ن خ�الل رفضها رصف
أج�ور العامل�ن يف الجري�دة ،وذلك
م�ن بداي�ة أكتوبر/ترشي�ن األول
املايض».
واعت�رب أن االمتن�اع ع�ن رصف
أجور صحفي�ي ومتعاوني الجريدة
وحده�ا م�ن ب�ن مئ�ات العناوين
الصحفي�ة ،يج�ري «يف ظ�ل صمت
حكومي مريب ،رغم االستفسارات
الت�ي وجّ ه�ت إىل الحكوم�ة بشكل
مب�ارش م�ن ط�رف الجري�دة وعن
طريق بعض أعضاء الربملان».
باملقاب�ل ،يق�ول مس�كن« ،تق� ّدم

تفس�ريات غ�ري رس�مية ،مفادها
أن الس�لطات رص�دت تالعب�ات يف
أموال الدعم الحكومي التي رصفت
للجريدة يف س�نوات س�ابقة ،وهو
مربر غ�ري مقن�ع ،عىل اعتب�ار أن
الدول�ة اختارت من تلقاء نفس�ها
تحويل ه�ذا الدعم من مال يرصف
مب�ارشة للمؤسس�ات الصحفية،
إىل تغطي�ة مبارشة لألج�ور ،وهو
ما يرسي ع�ىل جميع املؤسس�ات
الصحفية باملغرب».
وفيم�ا رف�ض مالك�و الصحيف�ة
التعلي�ق ع�ىل خط�وة االعتص�ام،
أوضح مس�كن أن «طاقم الجريدة
وجد نفس�ه ب�ن مطرق�ة الجشع
وس�وء التدب�ري الداخ�ي ،ورغب�ة
واضح�ة م�ن جان�ب الس�لطات،
إلس�كات واح�دة م�ن آخ�ر املنابر
اإلعالمي�ة املشهود له�ا باالحتفاظ
بق�در م�ن االس�تقاللية ورف�ض
االنخ�راط يف توج�ه ع�ام يرمي إىل
تنمي�ط املشه�د اإلعالم�ي املغربي
وف�رض الرواي�ة الواح�دة لألحداث
عىل املتلقي».
ومن�ذ اعتقال مؤسس�ها الصحفي
بوعرشي�ن ع�ام  ،2018تعي�ش
«أخبار الي�وم» عىل وقع أزمة مالية
ورصاع�ات ب�ن أب�رز صحفييه�ا
ومسؤوليها مع مالكيها من عائلته،
مما يركها وس�ط مصري مجهول.
فيم�ا زادت حال�ة االحتق�ان جرّاء
عدم حص�ول الصحفين والعاملن
عىل أجوره�م منذ س�بتمرب /أيلول
امل�ايض ،وحدي�ث ع�ن ع�زم إدارة
املؤسس�ة عىل ترسيح ع�دد منهم،
ً
فض�ال عن تأخ�ر اإلف�راج عن دعم
وزارة الثقافة املخصص للمؤسسات
اإلعالمية ،من حدة االحتقان.

إدانة العنف بإبراز مرتكبيه مل تقنع مجهور «أمحر باخلط العريض»

«إعالم الصدمة» خيرج عن أهدافه بقضايا العنف ضد املرأة
بريوت/متابعة الزوراء:
يتن�اول برنام�ج “أحمر بالخ�ط العريض”
الذي يقدم�ه اإلعالمي مال�ك مكتبي قضايا
جدلية جريئ�ة يف املجتم�ع اللبناني ال تلقى
كث�ريا م�ن االهتم�ام يف وس�ائل اإلع�الم،
وغالب�ا ما كانت املواضي�ع موفقة وفق آراء
املتابع�ن عىل مواقع التواص�ل ،لكن الحلقة
التي عرضت األس�بوع املايض أثارت صدمة
ل�دى البع�ض الذين اس�تنكروا اس�تضافة
شخصيات تربر تعنيف املرأة.
وع�ىل طريق�ة ال�رأي وال�رأي اآلخ�ر ق�ام
الربنامج الذي يعرض عىل قناة “أل.بي.يس”
اللبنانية ،باستعراض مختلف وجهات النظر
ومواجه�ة الضي�وف لبعضه�م بعضا ،ومن
بينهم رجل وامرأة يعتربان أن رضب الزوجة
ممارس�ة طبيعية تستهدف تقويم السلوك،
يف مقاب�ل ضي�وف أكدوا أنها ممارس�ة غري
إنسانية تستوجب العقاب القانوني.
وحق�ق الربنام�ج اله�دف بإث�ارة الج�دل
والضج�ة عىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي
ودعم النس�اء خصوص�ا اللوات�ي ظهرن يف
الربنام�ج يجابه�ن العنف ويرفض�ن اآلراء
الرجعية للضيف املقابل.
واستعمل مكتبي ما يمكن تسميته ب�”إعالم
الصدمة” الذي يق� ّدم الواقع القاتم كما هو
من دون رت�وش والحقيقة الشفافة ويرفع
الغط�اء عن ممارس�ة مجتمعي�ة موجودة،
راح�ت ضحيتها الكث�ريات يف لبن�ان بشكل
خاص ،لكن متابعن اعتربوه بمثابة تطبيع
مع التعنيف ،وقارنوه بالتطبيع مع اإلرهاب،
إذ هناك توافق عام لدى وس�ائل اإلعالم عىل

ع�دم اس�تضافة ش�خصيات إرهابية وعدم
إفس�اح املجال لها للدفاع ع�ن آراء متطرفة
وعنرصية ،كم�ا أن الكثري من الدول رشعت
قوان�ن تمنع ظهور مث�ل هذه الشخصيات
وتخضع وس�ائل اإلع�الم املخالف�ة لقانون
تجريم الدعاية اإلرهابية.
ورغم قناعة املشاهدين بأن مقدم الربنامج
أراد تس�ليط الض�وء ع�ىل س�لوك اجتماعي
مرف�وض ومس�تنكر ،وقضاي�ا املهمش�ن

بطريقة جريئ�ة ،إال أن الكثري منهم اعتربوا
أن ظهور ش�خصيات تربر العنف بالربنامج
يفس�ح املجال للدفاع عن السلوك خصوصا
أن الرج�ل ل�م يكت�ف فق�ط بالدف�اع ع�ن
ممارس�اته املرفوضة وآرائه ض�د املرأة ،بل
أرص ع�ىل موقف�ه وتبجح برضب�ه لزوجته
معتربا أنها مجرد “يشء” يملكه ويس�تطيع
الترصف فيه كما يشاء.
وقال البعض عىل مواقع التواصل االجتماعي

إن الربنام�ج لم يق ّدم جديدا فهذه العقليات
موجودة بكثرة يف املجتمع والجميع يعرفها،
وطالب�وا بترشي�ع قوانن ملحاس�بة الجناة
واملعنفن.
وأضاف�وا أن لبنان البلد الوحي�د الذي يجرؤ
فيه رجل عىل الظهور عىل شاشة التلفزيون
والتبجح برضب زوجته وتعنيفها واغتصابها
بكل فخر معتربا نفسه من األبطال.
يحتل العنف ضد النس�اء والفتيات حيزا ً
ّ
ولم

مهما ً يف اهتمامات وسائل اإلعالم يف لبنان ،إال
مؤخرا ً بعد تفاقم الظاهرة والجهد التوعوي
الكبري الذي تقوم ب�ه املنظمات والجمعيات
النس�وية ،وب�ات للجرائ�م املرتكب�ة ض�د
النس�اء والفتيات ص�دى يف اإلعالم ،يتفاوت
بن وس�يلة وأخرى ،وكثريا ما أثارت الجدل
واملشاحن�ات بن تيار يري�د تصدير الصورة
املرشق�ة للواق�ع وعدم االع�راف بالظواهر
االجتماعية الس�يئة ،وآخ�رون يعتربون أن
تعرية الواقع أفضل طريقة إلصالحه.
وأصبحت وسائل اإلعالم رشيكة أساسية يف
العمل النس�وي عرب تغطية وكشف تفاصيل
حوادث جرت وتج�ري كل يوم خلف األبواب
املوصدة يف املجتمع اللبناني.
لكن األم�ور خرجت عن مس�ارها الطبيعي
لتتج�اوز التغطي�ة الصحافية إىل نقاش�ات
ح�ادة ب�ن الصحفي�ن واإلعالمي�ن ،ولكل
طريقت�ه يف الهج�وم عىل اآلخ�ر عرب منربه
اإلعالم�ي ،ودفاع�ه ع�ن أس�لوب معالجته
للقضي�ة وصوابه املهني ،راش�قا الوس�يلة
األخرى باتهامات متعددة من قبل اس�تغالل
القضي�ة والتحري�ض ع�ىل العن�ف ،وضياع
حق�وق امل�رأة ،خاص�ة يف ظ�ل اس�تخدام
القن�وات الفضائي�ة كس�احة لتصفي�ة
الحس�ابات السياس�ية والشخصي�ة ب�ن
األطراف املتعددة.
وعىل العكس تظهر وجه�ة نظر أخرى لدى
بع�ض الصحفين الذين يعت�ربون أنه يجب
عىل وس�ائل اإلعالم التقليل من نرش األخبار
التي تحتوي ع�ىل مناظر العن�ف والقتل ما
ي�ؤدي إىل تشجي�ع ه�ذه الظاه�رة وزيادة

العن�ف والتعام�ل مع�ه كأن�ه ح�دث عادي
وزعزع�ة الخوف يف قلوب النس�اء والتخوف
من الزواج وآثاره السلبية.
ويضيف�ون أنه تجب املس�اهمة يف التصدي
للعن�ف بشت�ى وس�ائله وطرق�ه والتعامل
معه بالشكل الس�ليم بمعلومات دقيقة ألن
اإلعالم س�الح ذو حدين يف الدفاع عن قضايا
املجتم�ع ،ودوره املفرض اإلص�الح وليس
التشويه أو التخريب لدوافع تجارية وجذب
أعىل نسبة من املشاهدات.
وخلص�ت دراس�ة أجرته�ا الهيئ�ة اللبنانية
ملناهض�ة العنف ض�د املرأة ،به�دف تكوين
م�ؤرشات واضحة عن أوجه معالجة اإلعالم
للموضوع إىل تقصري اإلعالم وس�وء تغطيته
ومن اس�تغالله للضحية واملراوحة يف الكالم
عىل تنميط صورة املرأة.
وإضافة إىل ضعف التغطية اإلعالمية يف هذه
القضايا ،تكرس املسلسالت واألفالم العربية
التمييز بن الجنس�ن والعنف ضد املرأة من
خالل مشاهد رضب قاسية وتعنيف جسدي
ونفيس ،وش�خصيات نس�ائية نمطية رهن
الذكوريّة.
كم�ا أن هن�اك مسلس�الت قدم�ت الصورة
التقليدية للم�رأة الخانعة لس�لطة الرجال،
َ
شعبية كبرية يف الشارع العربي،
وقد حققت
األم�ر ال�ذي يؤك�د هيمن�ة نم�ط التفك�ري
الذكوري الس�لطوي يف املجتمع الذي ال يزال
ً
خارجا م�ن طفولة يملؤها
أغل�ب جمهوره
عنف مسلس�الت األطفال والعن�ف الربوي
ً
ومي�اال إىل العنف بأش�كاله ومن
الذك�وري،
ضمنه العنف ضد املرأة.

ثقافية
العدد 7392 :االربعاء  23 -كانون األول 2020

No: 7392 Wed 23 Dec 2020

www.alzawraapaper.com

يوسف ادريس ثورة قلم
حممد قيس
كت�اب له بعن�وان (الع�زف املنفرد)،
يف
ٍ
يع�زف األدي�ب والكاتب الكبري يوس�ف
ً
قائال يصف ش�غفه
إدري�س بالكلمات،
ورس�الته يف الكتاب�ة« :إنن�ي ال أكت�ب
بن�ا ًء ع�ىل تحدي� ٍد دقي�ق لوظيفت�ي يف
ً
وظيف�ة غري
الحي�اة ،فلس�ت أع�رف يل
محاولة مس�اعدة اآلخري�ن ،وحني أرى
عقل أمتي هو الغائب ،ف�ال أفكر لثاني ٍة
واحدة يف أي يش ٍء س�وى أن أعتر نفيس
مجن ًدا ،تمامً ا كاملجند إجباريًّا يف القوات
املس�لحة للدف�اع عن الوط�ن العقل ،أو
العق�ل الوط�ن» .فالقل�م ه�و س�الحه
للث�ورة وللدفاع ع�ن كل محت�اج .كان
يوس�ف إدريس طبي ًب�ا وكاتب محرتف
ي�رى الثورة الحقيقية يف البناء ال الهدم،
فالثورة هي الت�ي تبني مجتم ًعا أفضل،
ً
وت ِّ
ُ
ظروف�ا معيشية أرق�ى ،وتعمل
وف�ر
عىل محاربة الض�الل بالفكر ،ومحاربة
الفس�اد بالقلم .وعند قراءة أدب يوسف
إدريس س�نرى نظرته إىل اإلنسان خالل
الفرتة التي عايشها ،إذ رس�م اإلنس�ان
ً
كتل�ة من املشاعر واألحاس�يس
بقلمه
الت�ي تكش�ف أرسار الحي�اة ،كما اهتم
بتصوي�ر الحي�اة االجتماعي�ة يف الريف
والح�ر ،والحي�اة الشعبي�ة املرصية
أضف إىل ذل�ك تناوله للقضايا
األصيل�ةِ ،
الفكري�ة واالجتماعي�ة والسياس�ية
يف قصص�ه وروايات�ه ومسحيات�ه.
وفيم�ا ي�� نس�تعرض م ًع�ا أش�هر ما
كت�ب من قص�ص ،وأهم م�ا ناقش من
قضايا :نظرة  ..عمال�ة األطفال «أخ ً
ريا
اس�تطاعت الخادم�ة الطفلة أن تخرتق
الشارع املزدحم يف بط ٍء كحكمة الكبار،
واس�تأنفت س�ريها عىل الجانب اآلخر.
َّ
ُ
تتوقف وال
ش�اهدتها
وقب�ل أن تختفي
تتح�رَّك ،وك�ادت عرب�ة تدهمن�ي وأنا
أرسع إلنقاذه�ا ،وح�ني وصلت كان كل
يش ٍء ع�ىل ما ي�رام ،والحوض والصينية
ً
واقفة يف
يف أت�م اعتدال ،أما ه�ي فكانت
ثبات تتفرج ،ووجهها املنكمش األسمر
ٍ
يتابع ك�رة املطاط يتقاذفه�ا أطفال يف
مث�ل حجمها وأكر منه�ا ،وهم ُيهلِّلون
ويرصخ�ون ويضحك�ون» .يف قص�ة
(نظ�رة) الشهرية صوَّر يوس�ف إدريس
مظاه�ر القه�ر والحرمان ال�ذي ُيعاني
منه أطفال الطبقة الفقرية ،واالستغالل
ال�ذي يتعرض�ون إليه ،وعمله�م يف مثل
ِّ
الس�ن الصغرية ،عىل الرغم من َّ
أن
هذه
ِّ
الس�ن نفس�ها
غريهم من األطفال من
َّ
ولكن هذه الطفلة
يلعبون ويمرح�ون،
املس�كينة النحيلة تجري وه�ي خائفة

من بطش س� ِّيدتها( .نظ�رة) من أجمل
القصص القص�رية ذات الكتابة االدبية،
وقد اس�تطاع الكات�ب أن ُيوصل بها -يف
صفح� ٍة ونصف فقط -رس�الته الثائرة
ع�ن عمال�ة األطف�ال واملعامل�ة الت�ي
ً
اس�تغالال لفقره�م.
يتعرَّض�ون إليه�ا
ُ
الح�رام  ..ومفاهي�م املجتمع «ولم يكن
أحد يسأل عن رسِّ هذا التحريم أو يحاول
مناقشته ،فما أكثر ما ُيحرَّم عىل األطفال
واألوالد وال يس�تطيعون مناقشته ،وهل
يستطيع أحد أن يناقش أباه حني يقول
ل�ه هذا عي�ب أو ه�ذا ح�رام؟!» .بهذه
الكلم�ات الجريئ�ة يف رواي�ة (الح�رام)
ناقش يوسف إدريس النظام اإلقطاعي
ونظ�ام التفتيش ،ال�ذي كان س�ائ ًدا يف
تل�ك الف�رتة ،والذي ك�ان يوق�ع الظلم
عىل الفالح امل�رصي .كما صوَّر مشاهد
واقعي�ة للعرب�ات الت�ي تحم�ل األنفار
وعم�ال الرتاحيل دون تفرق� ٍة بني رجل
أو ام�رأة أو حت�ى ول�د صغ�ري .كل ذلك
ُ
التغلغل يف مفهوم
باإلضاف�ة لتطرُّقه إىل
الحرام والعيب والرشف السائد يف الريف،
واملفاهيم األخالقية املوروثة يف املجتمع.
ونظرًا إىل هذا الطرح الجريء ر ِّ
ُشح فيلم
(الحرام) املأخوذ ع�ن الرواية إىل جائزة
السعفة الذهبية ملهرجان (كان) يف عام
 .1956قصة العس�كري األسود «بعد أن
كانت كليتنا تموج باملؤتمرات والخطب
والث�وار ،أصبح�ت تم�وج بالبولي�س
الس�يايس واإلش�اعات والخوف وحرب
َّ
وتشتت ش�مل الجيل ،دخل
األعص�اب،
الس�جن بعضه ،والبعض اختفى وهرب
ً
وأحيانا داخل
يف األرياف واملدن البعيدة،
نفسه ،حفر حفرة عميقة يف صدره دفن
فيها ثورته ومعتقداته وردم عليها» .لم
ً
قضية
ُتناقش قصة العس�كري األس�ود

مجتمعية هذه املرة ،بل تناولت التعذيب
يف املعتقالت السياسية ،فقد كتبها وقت
إعالن األحكام العرفية يف مرص ،وتسب
الشهادات عن التجاوز الذي كان يحدث
تعذيب وغريه
من البوليس السيايس من
ٍ
خالل وجود حكومة إبراهيم عبدالهادي،
يف الف�رتة م�ا ب�ني  1947و .1948بطل
القصة العسكري األسود عباس الزنف�
وح�ش التعذي�ب والقم�ع ،ال�ذي القى
مص ً
تصوير مبدع
ريا يليق بوحشيت�ه يف
ٍ
للحكم�ة القديم�ة« :كما تدي�ن ُتدان».
وُ لِد األديب يوس�ف إدري�س يف  19مايو
ع�ام  ،1927بمحافظ�ة الرشقية ألرس ٍة
ريفية ميس�ورة الحال ،وتخرَّج يف كلية
الط�ب بجامعة القاه�رة يف عام ،1951
ودخ�ل عال�م القصة القص�رية يف العام
 .1953وتويف األديب الشجاع يف األول من
أغسطس  ،1991ليرتك العالم من بعده
عار ًيا من ثورة القلم والشجاعة: .
كت�اب ل�ه بعن�وان (الع�زف املنفرد)،
يف
ٍ
يع�زف األدي�ب والكاتب الكبري يوس�ف
ً
قائال يصف ش�غفه
إدري�س بالكلمات،
ورس�الته يف الكتابة« :إنني ال أكتب بنا ًء
ع�ىل تحدي ٍد دقي�ق لوظيفت�ي يف الحياة،
ً
وظيف�ة غ�ري محاولة
فلس�ت أع�رف يل
مساعدة اآلخرين ،وحني أرى عقل أمتي
هو الغائب ،فال أفكر لثاني ٍة واحدة يف أي
يش ٍء سوى أن أعتر نفيس مجن ًدا ،تمامً ا
كاملجند إجباريًّا يف القوات املسلحة للدفاع
عن الوط�ن العق�ل ،أو العق�ل الوطن».
فالقلم هو س�الحه للث�ورة وللدفاع عن
كل محت�اج .كان يوس�ف إدريس طبي ًبا
وكاتب محرتف يرى الثورة الحقيقية يف
البن�اء ال الهدم ،فالثورة ه�ي التي تبني
ً
وت ِّ
مجتم ًعا أفض�لُ ،
ظروفا معيشية
وفر
أرق�ى ،وتعم�ل ع�ىل محارب�ة الض�الل

صروح وأصداء
ٌ

بالفك�ر ،ومحارب�ة الفس�اد بالقل�م.
وعند قراءة أدب يوس�ف إدريس س�نرى
نظرت�ه إىل اإلنس�ان خ�الل الف�رتة التي
ً
كتلة
عايشها ،إذ رس�م اإلنس�ان بقلمه
من املشاع�ر واألحاس�يس التي تكشف
أرسار الحي�اة ،كما اهتم بتصوير الحياة
االجتماعية يف الري�ف والحر ،والحياة
أضف إىل ذلك
الشعبي�ة املرصية األصيلةِ ،
تناوله للقضاي�ا الفكري�ة واالجتماعية
والسياس�ية يف قصص�ه وروايات�ه
ومسحياته .وفيما ي� نس�تعرض م ًعا
أش�هر م�ا كتب م�ن قص�ص ،وأهم ما
ناقش من قضايا :نظرة  ..عمالة األطفال
«أخ ً
ريا اس�تطاعت الخادم�ة الطفلة أن
تخ�رتق الشارع املزدحم يف بط ٍء كحكمة
الكبار ،واس�تأنفت س�ريها عىل الجانب
َّ
ُ
تتوقف
شاهدتها
اآلخر .وقبل أن تختفي
تتح�رك ،وكادت عرب�ة تدهمني وأنا
وال
َّ
أرسع إلنقاذه�ا ،وحني وصل�ت كان كل
يش ٍء ع�ىل ما يرام ،والح�وض والصينية
ً
واقفة يف
يف أت�م اعتدال ،أما ه�ي فكانت
ثباتٍ تتفرج ،ووجهها املنكمش األس�مر
يتاب�ع كرة املط�اط يتقاذفه�ا أطفال يف
مثل حجمه�ا وأكر منها ،وه�م ُيهلِّلون
ويرصخ�ون ويضحك�ون» .يف قص�ة
(نظ�رة) الشهرية صوَّر يوس�ف إدريس
مظاه�ر القه�ر والحرمان ال�ذي ُيعاني
منه أطفال الطبقة الفقرية ،واالستغالل
ال�ذي يتعرض�ون إليه ،وعمله�م يف مثل
ِّ
الس�ن الصغرية ،ع�ىل الرغم من َّ
أن
هذه
ِّ
غريه�م من األطفال من الس�ن نفس�ها
َّ
ولك�ن هذه الطفلة
يلعب�ون ويمرحون،
املس�كينة النحيل�ة تجري وه�ي خائفة
من بطش س� ِّيدتها( .نظ�رة) من أجمل
القصص القص�رية ذات الكتابة االدبية،
وقد اس�تطاع الكات�ب أن ُيوصل بها -يف

صفح� ٍة ونصف فقط -رس�الته الثائرة
ع�ن عمال�ة األطف�ال واملعامل�ة الت�ي
ً
اس�تغالال لفقره�م.
يتعرَّض�ون إليه�ا
الح�رام  ..ومفاهيم املجتم�ع «ولم ُ
يكن
أحد يسأل عن رسِّ هذا التحريم أو يحاول
مناقشته ،فما أكثر ما ُيحرَّم عىل األطفال
واألوالد وال يس�تطيعون مناقشته ،وهل
يستطيع أحد أن يناقش أباه حني يقول
له ه�ذا عي�ب أو ه�ذا ح�رام؟!» .بهذه
الكلم�ات الجريئ�ة يف رواي�ة (الح�رام)
ناقش يوس�ف إدريس النظام اإلقطاعي
ونظ�ام التفتي�ش ،ال�ذي كان س�ائ ًدا يف
تل�ك الف�رتة ،وال�ذي ك�ان يوق�ع الظلم
عىل الفالح املرصي .كم�ا صوَّر مشاهد
واقعي�ة للعرب�ات الت�ي تحم�ل األنف�ار
وعم�ال الرتاحيل دون تفرق� ٍة بني رجل
أو ام�رأة أو حت�ى ول�د صغري .ك�ل ذلك
ُ
التغلغل يف مفهوم
باإلضافة لتطرُّق�ه إىل
الحرام والعيب والرشف السائد يف الريف،
واملفاهيم األخالقية املوروثة يف املجتمع.
ونظرًا إىل هذا الطرح الجريء ر ِّ
ُشح فيلم
(الح�رام) املأخوذ ع�ن الرواية إىل جائزة
الس�عفة الذهبية ملهرجان (كان) يف عام
 .1956قصة العس�كري األسود «بعد أن
كان�ت كليتنا تموج باملؤتمرات والخطب
والث�وار ،أصبح�ت تم�وج بالبولي�س
الس�يايس واإلش�اعات والخ�وف وحرب
َّ
وتشتت ش�مل الجي�ل ،دخل
األعص�اب،
الس�جن بعضه ،والبعض اختفى وهرب
ً
وأحيانا داخل
يف األري�اف واملدن البعيدة،
نفسه ،حفر حفرة عميقة يف صدره دفن
فيها ثورته ومعتقداته وردم عليها» .لم
ً
قضية
ُتناقش قصة العس�كري األس�ود
مجتمعية هذه املرة ،بل تناولت التعذيب
يف املعتقالت السياسية ،فقد كتبها وقت
إعالن األحكام العرفية يف مرص ،وتسب
الشه�ادات عن التجاوز الذي كان يحدث
تعذيب وغريه
من البوليس السيايس من
ٍ
خالل وجود حكومة إبراهيم عبدالهادي،
يف الف�رتة م�ا ب�ني  1947و .1948بطل
القصة العسكري األسود عباس الزنف�
وح�ش التعذي�ب والقم�ع ،ال�ذي الق�ى
ً
تصوير مبدع
مص�ريا يليق بوحشيت�ه يف
ٍ
للحكم�ة القديم�ة« :كما تدي�ن ُتدان».
وُ لِ�د األديب يوس�ف إدري�س يف  19مايو
ع�ام  ،1927بمحافظ�ة الرشقية ألرس ٍة
ريفية ميس�ورة الح�ال ،وتخرَّج يف كلية
الطب بجامع�ة القاهرة يف ع�ام ،1951
ودخ�ل عالم القص�ة القص�رية يف العام
 .1953وتويف األديب الشجاع يف األول من
أغس�طس  ،1991ليرتك العالم من بعده
عار ًيا من ثورة القلم والشجاعة.

قراءة يف « خنب األوىل » ليلى عامر
عمر عبد الرحمن نمر
ج�اءت الرّواي�ة يف  148صفح�ة ،وص�درت عن دار
للنرش ّ
خيال ّ
والرتجمة ،الجزائر 2020
ّ
هذه قراءتي الثالثة لنصوص األديبة الجزائريّة «ليىل
عامر « وال أخفي رسًّا إذا قلت ّ
أنها يف كل مرّة تتفوّق
ع�ىل س�ابقتها ،تتف�وّق يف آلي�ة ّ
الطرح ،ويف ش�كل
النهائية للمنجز ّ
النتاجات ّ
السد ،ويف ّ
ّ
الن ّص...
أس�ماها ّ
النق�اد بكث�ري م�ن ّ
التس�ميات ،فه�ي
البيلوفوني�ة ،متع� ّددة األص�وات ،ذات األوراق
والرّس�ائلّ ،
التس�ميات راق�ت يلّ ،إال ّ
وكل هذه ّ
أنني
ّ
ّ
أس�ميتها « الرّواية املتحفزة « ومتحفزة هنا بمعنى
ّ
أريض ،وتتفجّ ر يف أيّة
الّت�ي تري�د االنقضاض كلغ�م
لحظ�ة ...نعم ،أحسس�ت وأن�ا أقرأ تن�وّع تالوينها
ّ
كأنن�ي أم�ي يف حق�ل م�ن األش�واك( ،إن ل�م أقل
األلغام) ...أمي بانتباه وعىل مهل ،فتغزني شوكة
هنا ،فأتألّم – كما يتألّم ّ
الس�ارد – من وراء حجاب،
وأم�ي خطوة أخ�رى فتغزني أخرى أك�ر وأطول،
وتحدث أملا أكر...
دارت أح�داث الرّواية يف ج ّو من ّ
الس�وداوية املقيتة،
ّ
ولع�ل املرحل�ة الّت�ي عايشتها الرّواي�ة كانت تشهد
أش�كال املوت املختلفة ،وكان ّ
ّ
وقص الرّقاب
الذب�ح
ّ
والش ّ
�ك يف املحيط،
منهج�ا يُؤمّ �ن الخ�وف والقل�ق
لذا كانت حق�ول الرّواية مشبع�ة بإيقونات الفقر،
ومزروع�ة بامل�رض والجه�لّ ...
لخص�ت ذلك بعض
من س�رية حي�اة ّ
الثالث�ي :مريم وعم�ر ونبيلة ،وما
ّ
اش�تق من ه�ذه الرّؤوس م�ن ش�خصيات تتوازى
مع ّ
ّ
وكأنها (كورس) يتناغم
الشخصيات الرّئيس�ة،
معها ،ويالئم طبيعة املرحلة أيضا...
نبيلة هي الفضيلة ،بل مجمع الفضائل االجتماعية
كله�ا ،وبوعي أو ال وعي فه�ي ولدت عرجاء عاجزة
ع�ن مالحقة حقوقها ،عمي�اء جزئيا ً ترى الظلم وال
تس�تطيع محاكمته ،تريد أن تسرت وقتها ،وأوالدها،
تحاول اإلمساك بزوجها الّذي تفلّت منها إىل املجتمع
املناق�ض واملوازي ،والّذي يك�ر ويطغى ويتم ّدد ّ
كل
متهاو باس�تمرار ،يس�قى
ي�وم ...ومريم :مجتمع
ٍ
بالخم�ور ،ويس�مد بالحشيش ،تنمو قيم�ه بال ّزنا،
وممارس�ة االغتص�اب والفحش بأش�كاله ...وعمر
روحا ،ويتس�اقط ً
ال� ّزوج الّ�ذي يهي�م يف ذاك ً
روحا
وجسدا ً يف هذا...
وعىل مدار ّ
الصفحات ،لم نجد طاقة فرج واحدة ،أو
كلّما نبشت نبيلة فتحة يف نافذة أغلقها عمر بنزواته
اللّيلية يف الخمر ومع ّ
الت ّ
النس�اء ...ومع هذا ّ
وتر كلّه
ّ
الّ�ذي تحدثه حركات ّ
املتلقي،
الس�ارد وس�كناته يف
ّإال أّن ّ
التشوي�ق يتولّد من س�ؤال :وماذا بعد؟ وتأتي
اإلجابات يف رس�ائل حامل�ة ،وأوراق ،وقصاصات من
ّ
مفكرين وكتبة ...تأتي لتكمل ّ
السد العنيف،
أق�وال
ّ
وتخرجن�ا من جبّ  ،لتلقينا يف آخ�ر أعمق ...تتشكل
ه�ذه ّ
الص�ور املوجعة يف عب�ارات حريريّ�ة ناعمة،
عبارات أقرب إىل لغ�ة ّ
الشعر منها ّ
ّ
وكأن هذه
للنثر،
ّ
تمسد األلم وتدلكه بل تدغدغه بساديّة ما،
الحروف

ويف ّ
الرتاث الفلس�طيني مث�ل ،ربّما يصدق عىل هذه
ّ
ّ
الحال�ة ويصفها ،يقول « مثل ال�� يرش عىل املوت
ّ
سكر»...
ّ
ّ
جمل�ة م�ن األدوات السدي�ة والتقني�ات الرّوائي�ة
ّ
وظفتها ليىل عامر وباقتدار ،فتع ّدد أصوات الرّواية-
رغم ّ
ّ
لغوي واح�د -تع ّدد األصوات
أنه أتى بمس�توى
خل�ق ديمقراطية ّ
الطرح ،وتنوّع الخيارات والبدائل،
ّ
ّ
وه�ذا ّ
النه�ج موج�ود يف األدب إال ّ
أن الرّواية وفرته
ّ
ّ
بده�ي ،رأى فيه املتلق�ي تجليات
طبيع�ي
وبشك�ل
ّ
ّ
الحي�اة املختلف�ة ،وإيقوناته�ا الكث�رية ،فال� ّزواج
مثال عند بعضهم :س�عادة وتكوي�ن ،وعند اآلخرين
لهو وانح�الل ...وال ّزواج مدبّر مرم�ج ...بينما عند
آخرين :ه�و القلب وما يه�وى ...واملخمور يمارس
ً
لكنه يدمّ ر ّ
وطقسا ذاتيًّاّ ...
ً
ً
وروحا
الذات جس ًدا
عادة
عند آخري�ن ...واألرسة ارتباط وانح�الل ...واملرض
عالقات تحوّل بني اإلنس�ان وجس�دهّ ...
ث�م ينتقل
ّ
ليش�ل روح�ه ...وهك�ذا ...رصاع يولّ�د رصاع�ات،
إمّ
ورصاعات وجوديّة ،بمعنى ا هذا أو ذاك ...فكيف
لن�ا أن ال نتألّم ونحن نتخيّل مشه�د ذبح املعلّمات؟
ومقتل عبد الرّحيم ذبحاً؟ وكيف ال نتألّم عىل مشهد
امرأة يف املخاض ،وال أنيس لها ،وال نخلة تأوي إليها،
ويف� ّر منها ال� ّزوج عاما كامال ال يراه�ا؟ نتألّم عىل
ضي�اع االبن�ة يف املدينة وه�ي مع أب مخم�ور ...ال
يتخيّل ّإال امرأة يف عريها وعهرها...
امرأة تس�تأصل الحي�اة ثدييه�ا ،وتنتف�ي أنوثتها،
ّ
والشق�اء والعزل�ة
وترميه�ا يف عال�م م�ن الب�ؤس
واالكتئاب ...نعم ،نتألّم ّ
لكل هذا ،ونعيش مع أبطال
والشقاء ،يف تلك الحياة الّتي ّ
ّ
وفرها املجتمع،
البؤس
وصادقت عليها ّ
السلطات الرّسمية...

لقد عشنا أحداث الرّواية وتفصيالتها ،ونحن نتأمّ ل
آالم امل�رأة ،الّت�ي أضحت حج�ر ال ّزاوي�ة يف الرّواية،
ّ
خاص�ة ذات تجرب�ة ،إىل امرأة
وتحوّل�ت من ام�رأة
نم�وذج ع�ام ،وقد ق ّدم�ت امل�رأة من خ�الل عملها
وإنتاجها ومعطياته�ا وإمكاناتها ،صورتني اثنتني:
صورة الفضيلة والبناء ...وصورة العهر واالنحالل...
وهما ركيزتا الحكاية ّ
السدية من ألفها إىل يائها...
ّ
وف�رت الرّواية أس�لوب املونولوج ،ح�وار ّ
الذات مع
ّ
ّ
الذات ،الذي كشف لنا عن مكنونات نفس�يّة كثرية،
جعلتن�ا نختر مفاهيمنا ّ
الثابتة ً
حينا ...ونتس�اءل:
ّ
هل كان عم�ر ضحيّة؟ ضحيّة اجتماعية؟ تولدت يف
الرصاعات الكثريةّ ،
رحم ّ
حتى أصبحت نفسها شكال
من أش�كال ّ
الرصاع ،ومولدا أساس�يّا له؟ هل كانت
نوعا من ّ
حياة اللّه�و الّتي انتهجها البطل ً
التعويض
ّ
ّ
االجتماعي؟ ّ
ال�دور البطويل الرّئيس الذي
النفيس أو
ّ
ّ
م�رر؟ هل تمارس
لعبت�ه مريم ع�ن بعد ...هل هو
مريم في�ه هوايتها وحرّيتها؟ ألم تمتلك نبيلة حلوالً
وبدائل أخرى لتس�لم بجس�دها وروحه�ا؟ لقد نقل
املونولوج الرّواية من ّ
اتجاه�ات اجتماعيّة ،وقرّبها
ّ
م�ن ّ
املتلقي
اتجاه�ات نفس�يّة ...وأحدث يف نف�س
ّ
التأمّ ل ،وربط املعارف ،وتحليل القيم...
ّ
ّ
اتكأ ّ
املفكرين األجانب،
الس�ارد عىل أقوال كثرية من
ّ
ّ
ّ
عالوة عىل التناص األدبي الذي تأثر به ّ
السارد ،وأتى
ب�ه عىل ذكر أش�عار املتنبّ�ي وابن زي�دون ومحمود
وكأنه ّ
ّ
يؤكد كينونته العربيّة ،وصريورته
درويش...
ّ
ّ
العربي الّ�ذي ينمو يف
بالع�رق
�كه
وتمس
الثقافي�ة،
ّ
رمه ّ
روح�ه ودمه ...وقد ّ
تأتى ذلك م�ن ت ّ
بالرشكات
يمص دم�اء ّ
ّ
الشعوب
األجنبيّ�ة ،واالس�تعمار الّذي
ّ
ّ
وي�سق مقدراته�ا .وعىل ك�ل حال تشكل ّ
الس�ارد
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بص�ورة غ�ري املش�ارك يف األح�داثّ ،إال أّن�ه يعرفها
ّ
وكأنه�ا تحدث عىل مشهد قريب منه،
معرفة تامّ ة،
ّ
ّ
ّ
تح�س أنه منحاز لقضية
لكن�ه يف الوقت ذاته ،كنت
ّ
املرأة ،والجرائم التي يسبّبها لها املجتمع.
ويف بوتقة املكان ،وتفاعالته ّ
السلبية الح ّديّة ،أشارت
ه�ذه ّ
التفاعالت إىل ال ّزمن املحي�ط بها ،زمن انفالت
العقل من عقاله ،وتفلّت العنجهيّة القبليّة وتمرّدها
ّ
باتجاه جاهليّة مدمّ رة...
ّ
وتشق�ق م�ن عن�رص ال ّزم�ن زمان�ان :األوّل يالزم
ّ
ويوثق ملرحلة تاريخيّة عصيبة ،تولّدت فيها
املكان،
ّ
قيم جديدة ،وممارس�ات مدمّ رة غريب�ة ...والزمان
ّ
بالشخصيات ...ورسم مسافات
األصغر الّذي أحاط
عمريّ�ة يف الجامعة ،ويف الحانات ،وعل�ب اللّيل ،ويف
ّ
الح�ب ،ويف امل�رض ،ويف الرّحل�ة
املس�تشفيات ،ويف
نحو املوت ...وقد عالج ّ
السد عنرص ال ّزمن بطريقة
وظيفيّ�ة ف ّعال�ة ّ
حت�ى أضح�ى يقرتب م�ن البطل
ّ
الرّئيس يف الرّواية ...فهو الذي ّ
يؤسس لطقوس حالة
ّ
ويشكل انفعاالته وممارس�اته ،ويشارك يف
البط�ل،
كتابة ّ
الن ّ
ص...
ّ
املتلقي
« نخب األوىل « قبل قراءة املنجز ،ال يستطيع
ّ
تقدي�ر ه�ذا ّ
املتمث�ل يف العن�وان،
التأط�ري اللّغ�وي
والّ�ذي يمك�ن أن يك�ون ّ
ملخص�ا أمين�ا ،أو موحيّا
نقيّ�ا ملس�ارات الرّواي�ة ...جملة إس�ميّة دالة قويّة
ع�ىل ّ
التأنيث ...وقد أتى العن�وان من بقايا مشاريب
الحان�ة ،وغطرس�ة ّ
الس�كارى املخموري�ن ...وقد
ّ
ترص�د الباح�ث ذكر العن�وان الّذي يدلّ�ل عىل نخب
مريم يف خمسة مواطن:
يف ق�ول س�عاد املُغتصب�ة ،الّت�ي أجرته�ا املعاي�ري
ّ
نتوقع
العائليّ�ة عىل زواجها من مغتصبها « لم نكن
نح�ن دفع ثمن م�ا جناه من املعايص ...لألس�ف يا
أبي ،دفعنا ّ
الثمن غاليّا ...غاليّا ج ّدا» ص 132
ّ
وتتاب�ع « ّ
ألن وال�دي فضل نخب مريم ع�ىل حياتنا
نحن »...ص 134
« كان نخبك مرتفعا ج ّدا بكؤوس من خمر ّ
معتق...
« ص 136
« نخب مريم « ...ص  ،144و ص 145
وال أدري ه�ل ظهور العن�وان يف نهاية ّ
السدية بهذا
الوض�وح ّ
الالف�ت ...هل ك�ان بمح�ض ّ
الصدفة ،أم
هو مس�توى آخر من مس�تويات تقني�ة الحكي أو
القص ...يظهر العنوان فيهاّ ،
ّ
كأنه خاتمة ،أو يظهر
دائري�ة املنج�ز بارتباط نهاي�ة ّ
الن ّ
�ص ،ببدايته من
خالل العنوان؟
بق�ي أن نق�ولّ :
إن « نخ�ب األوىل « تجرب�ة روائي�ة
أضافت جديدا إىل املكتبة العربيّة ...من خالل :اآلليات،
والشكليات الّتي ّ
ّ
تمثلت يف الحوار ،وتع ّدد األصوات...
ّ
ّ
كذل�ك يف تلبيس ّ
الرصاع املحتدم برداء اللغة الشعرية
الناعم�ةّ ...
ّ
كل هذا يشري إىل ق�درة األديبة ليىل عامر
إىل اإلضافة يف تجاربها األدبيّة املتتاليّة ،وقدرتها عىل
تفعي�ل طاق�ات جدي�دة يف ّ
النص�وص ...تشحن بها
ّ
املتلقي...
الحدث ...والحرف ...كما تشحن

مصطفى مراد

أو َ
َيؤث ُم ُ
الك ّت ُ
اب والشعرا ُء
إن هونوا االيا َم وهي بال ُء
ُ
َهاموا بوا ٍد غ َ
واديكم وما
ري
س َ
خان ُه االغواءُ
رَكنوا مل ّ ٍ
َقالوا عن
االثر الذي ب ِه قامرت
ِ
وَتواردت افكارُها االشيا ُء
نسجهم
ُك ُّل الحكاياتِ التي من
ِ
ٌ
ُ
لوحة بيضا ُء
الوانها هي
صخب الهدو ِء تولدت
مُ ِز َجت ومن
ِ
الروح في ِه شقا ُء
لهيب
وَعىل
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
َغاصوا بلي ٍل ُ
دمعه قط ُر الندى
ُ
بالحالتني غنا ُء
َبكاؤه
و
ِ
َ
َ
ُهم نوروا لك يف مسريك عتمة ً
َ
َ
دروب كهو ِفها الظلما ُء
شبت
ِ
َ
س القي َد الذي ب ِه طوقوا
لِ ُتك ّ ِ
َ
ً
أعناقنا ُحقبا وما ان جاؤوا
ُ
يلوك بلعن ٍة
َجاروا وقا ِئ ُلهم
َ
نتاج ظرو ِفها الشحنا ُء
لَ َف َظت
َفأنكبَّ جمعٌ للعداو ِة داعيا ً
َ
ُ
وَمُ
جميعهم وأساؤوا
طبلني
شعا ً َج َ
هلت مفا َدها
قوضوا
ل
َه
ِ ِ
ٌ
َ
أصال وانت متاهة وعنا ُء
َ
باألقالم أذ
االحداث
أم غيبوا
ِ
بسجلّهم للحادثاتِ بقا ُء
ُ
ستقول  :عنهم تاجروا بحرو ِفهم
َ
ٌ
َّ
إن الحروف لثورة غرا ُء
ُ
ُ
يمزق بعضنا
َحتى متى نبقى
بعضا ً
ونزع ُم ّ
ُ
أننا احيا ُء
ً
َ
ُ
ونحن فعال هكذا
ميتون
َبل
الجحيم سوا ُء
حلق
َموتى ويف
ِ
ِ
ٌ
ُ
قصيدة
نحن
مِ ن
ِ
سالف السنواتِ
املركب داءُ
الهم
وَبنا من
ِ
ِ
ُ
َمشيئة القدر اللعني ُت ُ
حيطنا
و
ِ
ِ
ٌ
َ
َما شاء مقرتف لها او شاؤوا
َم ُ
بحر املوتِ اودعنا هنا
الح ِ
وَتجهمت بوجوهِ نا الصحرا ُء
راس باب الرشق َ
ٌ
ُح ُ
وظيفة
تلك
ِ
ِ
َندري بما جادت ب ِه االنبا ُء
برؤوسنا
َو ُدعا ُء «سيدوري» ذوى
ِ
بكؤوسنا الصهبا ُء
وَتعتقت
ِ
َ
َّ
قلبها
ُ -:عودوا اىل «أوروك» عز ِب ِ
ّأال يعو َد لحض ِنها االبنا ُء
س ُ
َ
للسياب يو َم وداع ِه
أقول:
ِ
الشعور اصا َب ُه االغما ُء
وحي
ُ
ِ
َ
يا َّ
بعض ُه
الشعر َهبني
رب هذا
ِ
ّ
َ
الرصوح تشو ُبها االصدا ُء
إن

(سطور على الرمال).
راقية مهدي..

صبور انت يا قلبي..
ال تعرف ان تكس
أجنحة االعتذار ...
سكنتك كل شائع املحبة
وظل بابك مفتوحا ً للحوار...
وبهذا ..
كسبت من الدنيا الفخار ...
واوصدت ابواب الفرقة والنار ...
فانا انا ...
ال تغريني السنون ...
وال يهم ان يكون عندي ما يكون ...
فانا اتذوق طعم
اختياراتي مسبقا ...
من قبل ان اعلنها للحضور ...
ان زادي االنسان ..
نعم هو االنسان االنسان ...
ومن فهم هذا ..
فقد ادرك ما رميت
بهذي السطور ...
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سلوكيات

حنو مستقبل افضل...هلا

عشر طرق لتشعري زوجك برجولته ودوره يف حياتك

ً
عميال رائعا ً كأم مع أطفالك،
انتِ تؤدين
وربّية منيزل ،ولكين هل تفكريين يف ما
تفعلن من أجل زوجك؟ هل تضعينه عىل
قائمة أولوياتيك أو تشعرينيه برجولته
وتق ّدرين دوره يف حياتك.
إذا لم تش ِعري زوجك برجولته وتمنحيه
الصيدارة يف حياتك ،فمن سييفعل ذلك؟
وفيميا يييل  10طيرق ُ
لتش ِعيري زوجك
برجولته ودوره يف حياتك”.
 1اطلبي نصيحتهمين خالل إرشاك زوجك يف قراراتك ،أنتِ
تظهرين احرتامه وتقدير دوره يف حياتك،
فقيط احريص عيىل أن تكونيي متوازنة
ّ
يتحيول األمر لتصبحي شيديدة
حتى ال
االعتمياد عليه ،ابحثي فقط عن الفرص
املناسيبة للحصول عىل رأيه ومشورته،
مثل إعطائه اختيارات لقائمة العشاء.
ّ 2تذكري طلباته
ّ
يعي� زوجيك عين احتياجاتيه يف
قيد
جملة عابرة ،فإذا اهتمميتِ بتلبية هذه
االحتياجيات البسييطة ،سيوف يشعير
بخصوصية ،وأنكِ تهتمن به لدرجة أنكِ
تتذكرين طلباته العابرة ،وتبذلن الجهد
لتحقيقها.
 3تقديره أمام اآلخرينبالطبع ال تبالغيي ليصبح األمر مزعجا ً

أو يبيدو مزيّفياً ،ولكين علييكِ إظهيار
اهتمامك وتقديرك لزوجك أمام اآلخرين،
خاصة أمام أطفالكما.
 4تف ّهمي عملهالعميل أحيد األشيياء الرئيسية يف حياة
الرجيل التي ُتش ِعره بقيمتيه ،لذا اهتمي

بتف ّهيم وتقدير عمل زوجيك ،وتشجيعه
لتحقيق طموحاته الوظيفية.
ّ
متفتحة الذهن
 5كونيطاعة الزوج ال تعني االنسياق وراء آرائه
دون وعي ،ولكن هناك توازن تسيتطيع
الزوجة الذكية خلقه ،أن تستمعي آلرائه

بانفتياح ،وتعيريف متى تتنازلين ،ومتى
تتقبّلن اختالفه ،وكييف ّ
تع�ين بلطف
عين اعرتاضيك ،بحييث يشعير اليزوج
باحرتامك لقيادته.
 6التعبري اللفظي عن اإلعجابكميا أنيكِ تنتظريين كلميات الحيب

واإلعجياب والتقديير مين زوجيك ،فهو
أيضيا ً يحتياج إىل سيماع هيذه الكلمات
منكِ  ،فال تبخيل عليه بالكلمات اللطيفة
واملدح والثناء عىل جهوده.
 7التعبري غري اللفظي عن اإلعجاببخيالف الكلميات ،يمكنيك التعبري عن
إعجابيك وتقديرك لزوجك عي� نظراتك
ليه ،ولغة الجسيد ،اإليماءات البسييطة
التيي تظهر كم أنيكِ تحبن هيذا الرجل
وتق ّدرين وجوده يف حياتك.
 8ادعمي أهدافهيجب أن تكوني الجمهور األول لزوجك،
وأن تدعمييه يف تحقيق أهدافه سيواء يف
مسيريته املهنية أو رياضة يمارسيها أو
هواية يحبها.
 9اسعي للتصالح معهإذا كنيتِ مخطئة فال ترتددي يف االعتذار
لزوجك بصدق ،وعندميا يخطئ ويعتذر
ليكِ  ،اقبييل اعتيذاره ،واسيعي دائميا ً إىل
التصالح معه.
ّ 10ركزي عىل اإليجابيات
ّ
دائميا ً ركيزي عيىل إيجابييات زوجيك،
هيذا ما يجعلكِ تتجاوزيين عن أخطائه،
ّ
وتع�يين باسيتمرار عين إعجابيك به،
وهو ما يشعره بحبيك وتقديرك ،ويعزز
شعوره برجولته ودوره يف حياتك.

بيتزا بالنقانق
مقادير الوصفة
2ملعقة كبرية
1كوب ماء
سمن نباتي
1ملعقة كبرية
زيت زيتون
1ملعقة كبرية
سكر
2ملعقة كبرية
1ملعقة صغريةملح
4/1ملعقة صغرية باكينج باودر
3كوب دقيق
1 2/1ملعقة صغرية خمرية
طريقة التحضري
 .1يف قيدر صغري ضعي الحلييب ،املاء،
حليب

السيمن والزييت ،سيخني عيىل نيار
متوسطة اىل ان يصبح دافئا.
 .2يف وعاء الخالط ضعي السكر ،امللح،
الباكينيج بياودر ،الدقييق والخميرية،
ثبتي مرضب العجن ،شغيل لعدة ثواني
لتختلط املواد .أضيفيي خليط الحليب،
شيغيل عىل رسعية متوسيطة لتتشكل
العجينية ،اعجني عيىل رسعة بطيئة 4
دقائق.
 .3ضعيي العجينية يف طبيق مدهيون
بالزيت ،غلفيهيا بالنايلون وضعيها يف
مكان دافئ اىل ان يتضاعف حجمها.

 .4احيرضي صينيية بيتيزا متوسيطة
الحجم.
 .5باسيتعمال النشابة افردي العجينة
اىل دائيرة بقيياس الصينيية ،ضعيهيا
يف الصينيية ،ادهنيهيا بقلييل من زيت
الزيتون
 .6وزعي صلصية البيتزا عىل العجينة،
وزعيي قليل من الجبن ،وزعي النقانق،
الزيتيون ثيم كميية وفرية مين الجبن.
دعيها جانبا 20دقيقة.
 .7اخبيزي البيتيزا يف فيرنْ 200م اىل ان
تصبح ذهبية اللون.

كشفت دراسية إسيبانية حديثة عن خطيورة تعرّض املراهقين للتوتر،
حيث ّ
حذر الباحثون من تعرّض املراهق للتوتر خالل هذه املرحلة الحرجة
مين حياتيه ،فيؤثر عليه ويقلل من درجة اسيتيعابه اليدرايس ،كما يؤثر
سيلبا ً عىل ذاكرته ،عالوة عىل أنيه يزيد من احتمال إصابتيه بنوبات قلق
يف املستقبل.الدراسية أُجريت عىل فرئان تجيارب ،وأثبتت خطورة تعرّض
الفرد للتوتر خالل مرحلة املراهقة ،ملا له من تأثريات سيلبية عىل صحته
العقلية والنفسية يف املسيتقبل.ونصحت الدراسة برضورة إبعاد مصادر
التوتر والقلق عن املراهقن ،مثل مشاكل األبوين ،التنمر ،والضغوط التي
تهدف إىل دفعه يف سيباقات متعددة سواء يف املجال األكاديمي أو الريايض
أو الفني.

لطلة ابهى....

فوائد الثلج  ..لبشرتك !
عىل تخفييف االنتفاخ واالسيوداد
اسفل العيون.
 بديل عن املستحرضات ّالتجميليّة
تمريير ّ
الثليج عيىل الوجيه يعطي
اطاللية نيرضة ومرشقية للبرشة
من دون اسيتخدام ّ
اي مستحرض
ّ
تجمييل.
 تخفيف ّالتجاعيد
يؤخير ّ
ّ
الثليج ظهيور ّ
التجاعييد
ّ
عيىل الوجيه ويخفيف مين آثيار
ّ
الشيخوخة.

سر االعشاب..

نصائح طبية

ماذا يعين إسهال الرضيع؟ ومتى تقلق األم؟
تغييري الحفاضات باسيتمرار مع وجود براز أصفر مائيي أمر مثري لقلق
األم ،ميا الذي يسيبب هذه الحالية للصغري؟ هكذا تتسياءل األم ،لذلك من
الهيام معرفية ما هيو النميط الطبيعي ل�از الصغيري قبل القفيز إىل أية
استنتاجات.
ً
دائميا ،فقد يت�ز املولود حديثا ً الذي يرضع
ال يعني ال�از املائي اإلسيهال
طبيعييا ً  15ميرة يف اليوم ،أو مرة واحدة كيل  3أو  4أيام .وتعت� كل هذه
الحاالت طبيعية.
تعتقد بعض األمهات أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تسبب اإلسهال ،لكن
ذليك اعتقاد خاطئ ،وال يجب التوقف عن الرضاعة الطبيعية بسيبب هذا
االعتقياد .كذلك هناك اعتقاد خاطئ آخر بخصوص الحليب االصطناعي،
حيث تعتقد بعض األمهات أنه يتسيبب يف صالبة ال�از ،وربما اإلمسياك،
وهو اعتقاد خاطئ أيضاً.
اإلسيهال طريقة يقوم بها الجسيم للقضياء عىل بعيض العوامل التي ال
تتوافق مع نظام الجسيم .لكن يتطلب الي�از املائي اهتماما ً من األم ،ألن
اسيتمراره يهدد بفقدان السوائل واألمالح الحيوية من الجسم ،وقد يؤدي
ذلك إىل الجفاف.
متى تقلق األم؟
ال�از األصفر املائي ليس عالمة خطر إال إذا كان مصحوبا ً باآلتي:
* ح ّمى مع حركات متكررة من الطفل الذي يقل عمره عن سنة.
* أن يتي�ز الطفل بعد كل رضعة ،مع وجود قييء ،ويشري ذلك إىل وجود
عدوى معويّة.
* ظهيور عالميات الجفاف مثل العطيش املفرط ،وجفاف اللسيان ،وأن

تغرورق العيون دون أن تذرف الدموع.
* وجيود دم يف ال�از ،مع قيء ،ويعني ذلك وجود عدوى بكتريية يف املعدة
تتطلب اهتماما ً فورياً.
إذا كان طفلك يعاني من أحد األعراض السابقة ينبغي عرضه عىل الطبيب
عىل الفور ،وخالل ذلك الوقت عليك إرضاعه حليب الثدي فقط ألنه يساعد
عىل التخلص من العدوى البكتريية.
لتفادي الجفاف أع ّدي محلوالً من مسحوق األرز واملاء مع إضافة ملعقة
صغرية من امللح لكل لرت من املاء لتزويد الطفل باألمالح.
ال داعيي السيتخدام أية مضيادات حيوية ،ألن إسيهال األطفال فريويس،
وتسبب املضادات الحيوية إعاقة للعالج الصحيح.

طبيبك يف بيتك

أثناء املرض ...تناولوا هذه األطعمة وجتنبوا األخرى!
كثرت الحياالت املرضية مع قدوم
فصل الشتياء والتيي تتزامن مع
جائحة الفريوس التاجي يف جميع
أنحاء العالم ،األمر الذي يستدعي
االنتباه إىل طبيعة الغذاء التي يجب
اعتمادها خالل فرتة املرض.
هناك مجموعة كبرية من األغذية
واملرشوبيات التيي ينصح املرىض
بتناولها والتي تعميل عىل تقوية
الجسيم ومسياعدته السيتعادة
قوتيه ،إضافة لذليك توجد جملة
من األطعمة الغذائية واملرشوبات
الواجب تفاديها خالل هذه الفرتة
أيضا.
ومين أبيرز األطعمية الشائيع
اسيتخدامها خيالل فيرتة املرض
هي الحساء “الشوربة” بأنواعه،
خاصية شيوربة الدجياج والتيي
تحقيق فائيدة مثيىل الحتوائهيا
عىل األنسيريين الذي يعد من أهم
مضادات األكسدة الذي يساعد يف
القضاء عىل البكترييا.
وكذليك يعتي� العسيل مين أبرز
املكونيات الواجيب اعتمادهيا
لتخفييف من حدة امليرض ،وذلك

احذري من تع ّرض ابنك للتوتر
خالل مرحلة املراهقة

تتطلب العناية بالبرشة الكثري من
الوقت واملال لكن هل كنتم تعرفون
أنه يكفي وضع مك ّعبات ّ
الثلج عىل
البيرشة لبضعية دقائيق للحصول
عىل منافع ع ّدة؟ اليكم أهمّها.
 برشة مرشقةمك ّعبات ّ
الثلج تسياعد عىل تحريك
ال ّدورة ال ّدمويّة ممّا يعطي البرشة
ارشاقة طبيعيّة.
 تقليل حبّ ّالشباب
ّ
تسياعد مك ّعبيات الثليج
عيىل تخفييف االلتهاب
واالحميرار ّ
الناتيج عن
البثيور يف الوجه .يكفي
وضع املك ّعب عىل البثرة
لبضعية ثواني كل بضعة
أيّام.
 عالج إسوداد العيونمزييج من عصيري الخيار
وماء الورد املثلّج يسياعد

املطبخ ..
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الفوائد الصحية من زيت الصنوبر
الجمييع يعليم ميا هيو الصنوبر
ولكين القلييل الذيين يعرفيون
ان هنياك ايضيا زييت الصنوبير
املسيتخرج منيه واليذي يتمتيع
بالعدييد مين الفوائيد الصحيية
مثيل قدرتيه عىل تقلييل االلتهاب
واالحمرار ،والحماية ضد التهابات
الجيوب األنفيية ،وتخفيف وطرد
املخاط والبلغيم ،وعالج األمراض
الجلدية مثيل األكزيما والصدفية،
وتعزيز الجهاز املناعي ،ومحاربة
الفطريات وااللتهابات الفريوسية،
وتحفيز العقل و الجسم ،وحماية
منزليك والجسيم مين مجموعية
واسعة من الجراثيم
فوائد زيت الصنوبر :
 .1العناية بالبرشة :
واحيدة مين الفوائيد الصحية من
زيت الصنوبر هيو قدرته يف عالج
مشاكل الجلد املختلفة ،واألمراض
الجلديية والتناسيلية وكثيريا ميا
يصف هذا الزيت لعالج الصدفية،
والحكية ،والبثيور ،واألكزيميا،
واألمراض الجلدية ،وضعف الجلد
والجرب ،والقروح ،وال�اغيث.
 .2يف مستحرضات التجميل :
زييت الصنوبير من الزييوت التي
يمكن اضافتها اىل مسيتحرضات
التجمييل حييث تضييف رائحية

منعشة وجميلة ،كما انه يستخدم
يف تحضيري العطيور واملنتجيات
املعطرة.
عيالوة عيىل ذليك ،يمكين لزييت
الصنوبر ان يعمل عىل إزالة القمل
من الشعر ،ويسيتخدم عىل نطاق
واسيع كزيت للتدليك ويسيتخدم
كحميام زييت للجسيم ،وهذا هو
السيبب يف أن زييت الصنوبير يتم
اضافتيه يف تصنييع الصابيون
ومنتجات التنظيف .
 .3تحفيز التمثيل الغذائي :
زييت الصنوبير يزييد مين عملية
التمثيل الغذائي ويعزز مستويات
نشاطيك ،حيث انيه مفيد أيضا يف
تنقية الجسم بسيبب قدرتها عىل
عيالج املشاكل املعويية ،فهو مدر

للبول ويساعد عىل إزالة املاء الزائد
من الجسيم عين طرييق التبول،
ومن خيالل تحفيز وتيرية وكمية
البيول ،فإنه يمكنيك القضاء عىل
حمض اليورييك ،وامليياه الزائدة،
وامللح ،والدهون من جسمك.
 .4تخفيف األلم :
زييت الصنوبير يعتي� مسيكن
وبالتايل فهو عالج جيد لألشخاص
الذيين يعانون مين آالم املفاصل،
والتهياب املفاصيل ،وأميراض
املفاصيل ،وباإلضافية إىل كونيه
مسيكن فهيو أيضا عاميل مضاد
لاللتهابات.
 .5تخفيف اإلجهاد :
باإلضافية اىل الفوائيد الصحيية
لزيت الصنوبر فإن له أيضا بعض

الفوائد العاطفية ،حيث أنه يخلق
شيعورا بالنشاط وفعيال يف إزالة
الضغط النفيس ،كما أنها يستخدم
بشكل طبي إلزالة التعب النفيس،
ألنه يعمل عىل تحسن املزاج .
التدلييك بشكيل منتظيم بزييت
الصنوبر يمكن أن يعمل عىل ازاله
القلق والتوتير العصبي ،وقد تبن
أنيه مفيد جيدا لألشيخاص الذين
يعانون من ضعف الرتكيز وفقدان
الذاكرة.
 .6الحفاظ عىل صحة العيون :
قيدرة زييت الصنوبر عيىل تحييد
الجذور الحرة من خالل خصائصه
املضادة لألكسدة مما يعطي تأثري
إيجابي عىل صحة العيون.
الضميور البقعي وإعتام عدسية
العن ،وعدد مين املشاكل األخرى
املتعلقية بالرؤيية تكون بسيبب
وجود الجذور الحرة التي تسيبب
تدهيور خاليانا ،وزييت الصنوبر
يمنع حدوث هذه املشاكل املتعلقة
بالجذور الحرة .
 .7عالج العدوى :
زييت الصنوبر هو عيالج طبيعي
اللتهابيات مختلفية ،بميا يف ذلك
التهابات املسيالك البولية (،)UTI
حييث انه يحتوي عيىل خصائص
مضادة للبكترييا .

دراسات حديثة

دراسة صادمة ..رياضة املشي ليست هلا عالقة بالتخسيس

ليدوره الكبيري يف الحفياظ عيىل
مناعية الجسيم وتقويتهيا ،كما
يسياعد الجسيم عيىل محاربية
مرضه بشكل أفضل وأرسع.
ويأتي أيضا شاي النعناع يف مقدمة
املرشوبيات التيي تعميل كمضاد
لألكسيدة تفيد الجسيم الحتوائه
عىل املنثيول ،إضافة لدوره الكبري
يف محاربة االلتهابات.

وعىل الجهة املقابلة ،توجد بعض
املنتجيات التيي يجيب تفاديهيا
واالبتعاد عنها حتى يعود الجسم
لحالته الطبيعيية ،والتي يتناولها
الكثيري مين النياس جاهلين
رضرها.
ومين أبرزها املرشوبيات الحاوية
عيىل الكافيين التيي يرغيب بها
املرييض لتعوييض السيوائل

املفقيودة ،لكنهيا حقيقية مين
املرشوبيات التي تسيبب زيادة يف
الصداع والتعب الحاصل للجسم.
كميا تعيد األلبيان ومنتجاتهيا يف
قائمية األغذيية الواجيب االبتعاد
عنهيا مليا تسيببه مين زييادة يف
اضطرابيات الجهياز الهضميي
إضافية للنفخية وآالم مزعجة يف
البطن.

يف دراسية جديدة قد تكون نتائجها ال ُتصدق لدى الكثريين ،حذر باحثون
يف جامعة بريغيام يونغ بوالية يوتا األمريكية ،من أن رياضة امليش ال ُتعد
الحل السيحري للتنحيف ،فضال عن أنها ليسيت لها عالقة بالحفاظ عىل
الوزن أو إنقاصه ،كما كان شيائعا.ووجد الباحثون يف دراستهم ،أن امليش
بقدر كاف يف حد ذاته يف اليوم ،ال يمنع من إنقاص الوزن ،بينما يُعد وسيلة
فعالية لحرق الطاقية ،بناء عىل كمية السيعرات الحرارية التيي يتناولها
الشخص يف اليوم.وقال الباحثون“ :إن امليش  10000خطوة ،يمكنه يحرق
فقط حوايل  500سيعرة حرارية ،وهو ما يعادل طبق البطاطس يف وجبة
ماكدونالدز الكبرية”.ورشح املؤلف الرئييس يف الدراسة بروس بييل ،أستاذ
عليم فيزيولوجيا الرياضة يف جامعة بريغهام يونغ ،أن الدراسية أظهرت
أن تمريين امليش بمفرده ليس دائما الطريقية األكثر فاعلية للحفاظ عىل
الوزن أو للتنحيف ،الفتا إىل رضورة السعي الدائم للحصول عىل عدد كبري
من الخطوات اليومية ،حيث يؤدي ذلك إىل أنماط حياة أكثر استقرارا ،من
خالل زيادة النشاط البدني وتحسن الصحة العقلية.
وأجرى الباحثون الدراسية عىل  120طالبا يف األشيهر األوىل من دراستهم
األكاديميية يف جامعية بريغيام يونيغ ،حييث طوال هيذه الفيرتة ارتدي
املشرتكون عدادات تحسب خطواتهم ،وساروا إما من  10000أو 12500
أو  15000خطوة ملدة سيتة أيام يف األسيبوع ،وعىل مدى خمسية أشيهر
ونصيف ،رصد الباحثيون كميية السيعرات الحرارية التي يسيتهلكونها

وأوزانهيم عىل أسياس أسيبوعي.وأظهرت النتائج أن الطلبية يف الجامعة
بصفة عامة ،واملشرتكن يف الدراسة ممن مشوا أكثر من  15000خطوة،
ارتفعت أوزانهم يف املتوسط بحوايل  1.5كغم خالل فرتة الدراسة.
وكانيت بحوث سيابقة قيد أشيارت إىل أن الطلبة خالل السينة الجامعية
األوىل ،عادة ما تزداد أوزانهم من (واحد إىل أربعة كيلوغرام) ،معللة سبب
ذلك ،وفقا للمجلة الدولية للسمنة وتصدر من الواليات املتحدة ،ألن الكثري
منهيمُ ،تعد امليرة األوىل التي يتعين عليهم فيها طهي الطعام بأنفسيهم
والعييش بعيدا عين والديهم ،حيث عيادة ما يرشبون الكحيول ويأكلون
الوجبات الرسيعة ،ما يؤدي إىل االرتفاع يف أوزانهم.
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كلمات متقاطعة

الحمل

ب�دأت الحي�اة بين�ك وب�ني الرشي�ك باله�دوء
واالس�تقرار ،حاول أن تس�تغل ه�ذه الفرتة من
حياتكما لتكون فرتة سعيدة ،ال ترتدد بتقديم هدية
للحبيب بمناسبة العام الجديد .ال تهتم بثمن الهدايا بل
األهم من ذلك قيمتها.

الثور

قد تشعر اليوم أنك شخص اجتماعي ،ولذلك
س�تبحث عن أصدقاء طفولتك الذين لم ترهم
من�ذ وقت طويل�ة .إذا التقيت به�م ،ال داع لفتح
صفحات املايض املؤملة ،بل يفضل ان تستمتع بوقتك
معهم وتكتفي بتذكر األوقات الجميلة بينكما.

الجوزاء

تق�وم بعمل�ك ع�ىل أفضل م�ا يمك�ن ،فمن
ممي�زات مواليد برج الرسط�ان أنهم يقومون
بأعمالهم عىل أفضل م�ا يمكن .لديك رؤية جيدة
يف اإلدارة يحسدك عليها كل من حولك ولذلك سترتقى
يف الوظائ�ف فأنت قادر عىل قي�ادة فريق عمل بنجاح.
استمتع بهذه القدرات الجميلة ورس نحو األمام.

السرطان

من املعروف أن مواليد برج القوس يتس�مون
باإلخ�الص ،ويظهر ذلك يف مج�ال العمل مما
يجعلهم محل ثقة من اآلخرين ،الزمالء يس�عون
ألخذ رأي�ك يف أعمالهم فهم يعرفون مقدار خربتك يف
مجال العمل.

األسد

عىل الرغم من وقوع كثري من األحداث السيئة
حول�ك إال أنه�ا ال تؤث�ر ع�ىل أدائ�ك يف املهام
املطلوبة منك يوميا ،فأنت من األش�خاص الذين
يحاولون تقديم أفضل ما لديهم ،كما أنك مخلص يف
العمل بدرجة كبرية ،فهذا سيس�اعدك يف السيطرة عىل
الكثري من الظروف السيئة.

العذراء

اليوم هو أنسب يوم للعمل الجماعي والعمل
وس�ط فريق ،حيث تحقق نجاحا كبريا اليوم
يف عملك ،ويحب�ك زمالء العمل ،ألس�لوبك الجيد
يف التواص�ل معه�م وللدق�ة والتنظي�م واآللية التي
تعم�ل بها ،لذا فأنت الي�وم يف أفضل أيامك عىل الصعيد
املهني.

الميزان
إذا فك�رت يف إهم�ال طلب�ات مديري�ك ،فيجب أن
تأس�ف لذلك .ال ترتك نفسك منساقا وراء عاطفتك
و إال وقعت فريس�ة للضغوط النفس�ية والعصبية .ال
بأس من االس�تعانة بأح�د األصدقاء أو الزم�الء يف العمل
ملس�اعدتك ه�ذه الف�رتة يف اتخ�اذ بع�ض الق�رارات املهنية
الجديدة .ال تختار أي شخص إال إذا كنت واثقا فيه.

العقرب

ال تك�ل وال تمل حت�ى تص�ل إىل أهدافك وهذا
ه�و أكثر ما يميزك .تنظ�ر إىل الحياة عىل أنها
صفق�ة ويجب أن تكون رابحة .ال تتأثر باملشاكل
وتس�عى لتحقيق حلمك ع�ىل ال�دوام .عالقاتك بمن
حولك ناجحة جدا وخاصة الرشيك.

القوس

بعد ك�م الطاق�ة الهائل التي كن�ت تتمتع به
األيام املاضية ،تنتابك اليوم حالة من الكس�ل
والخمول .األيام لن تشبه بعضها أبدا ،فلن تكون
دائم�ا نشيط�ا ،وكذلك لن تك�ون دائم�ا حزينا .أما
اآلن ،فعليك أن تأخذ قس�طا من الراحة مع االبتعاد عن
الضعوط حتى تعود إىل عملك بكامل قوتك.

الجدي

يف الع�ادة ،تمي�ل ألن تكون ش�خصية رشقية
بحتة ،ولك�ن اليوم ربما تتغ�ري طباعك بعض
اليشء .بعض األفكار التي ترتس�خ يف ذهنك اليوم
قد تك�ون غريبة وتحتاج إىل بع�ض التعديل .التغيري
أم�ر البد منه ،ولكن يج�ب أن تفك�ر أوال يف نتيجة هذا
التغيري.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1992تحط�م طائرة الخط�وط الجوية العربية
الليبي�ة الرحلة  1103قرب مط�ار طرابلس بينما
كان�ت يف رحل�ة داخلي�ة ب�ني مدينت�ي بنغ�ازي
وطرابل�س ،وأدى الح�ادث إىل مقت�ل  157راك ًب�ا
معظمهم من الليبيني.
 - 1993صدور أول دستور غري عنرصي يف جنوب
أفريقيا ،وبرملان جنوب أفريقيا يقره.
 - 1997وق�وع مجزرة أكتيال حي�ث قامت قوات
شبه عسكرية بمذبحة للحضور يف اجتماع الصالة
للناشطني الرومان الكاثوليك من السكان األصليني
يف قري�ة صغ�رية م�ن أكتي�ال يف والي�ة تشياباس
باملكسيك.
- 2001القوة املتعددة الجنسيات إلحالل االستقرار
يف أفغانس�تان “إيس�اف” والحكوم�ة األفغاني�ة
برئاسة حامد قرضاي تبدآن مهامهما.
محاول�ة ريتش�ارد ريد تدم�ري طائ�رة ركاب عن
طريق إش�عال متفجرات مخبأة يف حذائه عىل متن
طائرة الخطوط الجوية األمريكية .63
 - 2004الس�عودية تس�حب س�فريها م�ن ليبي�ا
وتطل�ب من الس�فري الليبي مغ�ادرة اململكة وذلك
بع�د اتهامه�ا للحكوم�ة الليبية يف مؤام�رة ترمي
الغتي�ال ويل العهد األمري عبد الله بن عبد العزيز آل
سعود.

مشاكل وحلول

مطلقة ومعيلة ألسرتي فمن سيتزوجين؟!

أنا امرأة مطلقة عمري  32س�نة .تزوجت
بعم�ر  18س�نة م�ن رجل يكربن�ي ب�22
س�نة .وكان زواج�ي إجباري�ا ً وليس عن
ح�ب .املهم نتجت عن ه�ذه العالقة طفلة
ه�ي بعمر س�نة .مطلقة من  8س�نوات.
مشكلتي أنه من وقت لم أس�تطع أن أجد
شخصا ً مناسباً؛ ألكمل معه حياتي فأنت
تعلم�ني ،املشكل�ة األك�رب أنن�ي كلما أجد
شخصا ً مناس�با ً أجده متزوجا ً ورب أرسة
وطبع�ا ً أرفض إكم�ال أو إنج�اح عالقتي
معه عىل حساب بيته.
والبقي�ة دون الحديث عنه�م يبحثون عن
الفتاة املكتملة والكمال لله سبحانه وتعاىل
ذات األص�ل والنس�ب واألم�وال واألرصدة
البنكي�ة؛ ألنن�ي بنت عادية ال أملك ش�يئا ً
سوى ش�قة اش�رتيتها من تعبي الخاص
وابنت�ي وأم�ي وأخي هؤالء هم م�ا أملك.
لدرج�ة أنني حجزت نف�يس يف البيت ،ولم
يعد يل خاطر ال للبحث عن ش�غل مناسب،
أو أن أت�زوج أي�ا ً كان إن لم أج�د الحب ..
مع العلم أنا املعيلة ألرستي الصغرية ،فمن
سوف يقبل أن يتزوج امرأة مطلقة ومعها
بن�ت ومعيلة لعائلة ؟ وكيف أس�تطيع أن
أواج�ه العالم وأرجع كم�ا كنت من قبل؟
ألنني أحس بأنن�ي وصلت ملرحلة االنهيار
الشديد؟
النصائح والحلول:
 1ال أوافق�ك عىل هذا الحجم من التشاؤم.
وس�أقول لك برسعة إن ه�ذا يدل عىل أنك
بحاجة إىل تعزيز إيمانك أوالً؛ ألنها النقطة
األساسية لكل توازن نفيس.
 2اإليمان بالقدر واألمل باملستقبل والنظر
إىل الحي�اة بإيجابي�ة والس�عي لتحس�ني
أوضاعن�ا ه�ي مفاتي�ح أساس�ية لك�ل
مشكلة .أرجو أن تدققي بها وتحوليها إىل
تطبيق عميل.
 3هذا ما أشجعك عىل أن تعتمديه يف رؤيتك

الحوت

كن ح�ذرا لكي ال تصاب بن�زالت الربد الحادة
ه�ذه الف�رتة ،فالطق�س متقل�ب ج�دا .عليك
أن تحمي نفس�ك من بعض األم�راض املصاحبة
لفص�ل الشتاء بتن�اول املرشوبات الت�ي تحتوي عىل
فيتام�ني يس كالليم�ون والربتقال .تخل�ص من أعباء
العم�ل ،واجلس يف مكان هادئ .م�ارس األنشطة التي
تمألك بالنشاط والتحفيز.

غزل عراقي
ماتسوه العشگ صدگني مني الصوج
حرام ايل بنيته او يا الف حرسه
املايحرتم ورده اعله العشگ لريوح
خل يميش ويروح ابوجهه ع الصحره
غفيت سنني فوگ متوني تايل تخون
للحطاب صوچي تحولت شجره
شلتهه سنني حبك عمري رد اصغري
الن ماريد اشوفن ذكره للعرشه

من الفيسبوك

الجدي�دة ابتدا ًء م�ن قراءت�ك اقرتاحاتنا.
وأقول هذا ألني ملست يف رسالتك قدرة عىل
تشخيص حالت�ك وبرا ً بعائلت�ك تشكرين
وتثاب�ني علي�ه ،ورؤي�ة واقعية نوع�ا ً ما
للمجتم�ع حولك ،ونظ�رة الرجال إىل املرأة
املطلقة.
 4ومع كل ذلك أقول أين األمل ولو عاش�ت
كل مطلقة هذا اليأس لكانت لدينا ماليني
املطلقات البائس�ات املنتظرات ،لكن هذه
الصورة تبق�ى ناقصة ،فم�ع كل مطلقة
هن�اك مطل�ق أي أن ع�ىل الط�رف اآلخ�ر
حاالت تشبه حالتك من رجال مطلقني لم
يرتفقوا يف زيجاتهم الس�ابقة وينتظرون
فرص�ة أخرى ،وهناك الكثري من القصص
التي أعادت السعادة إىل حياة مطلقني مع
زيجات ثانية ،أو حتى ثالثة أحيانا ً.
 5لذلك أيض�ا ً ال أوافقك عىل تعميم الحكم
الذي يعزز لديك الشعور بالخذالن واإلحباط،
بل ألفت نظرك إىل النع�م التي أغدقها الله
عليك ،فأنت مستورة والحمد لله وتعملني،
ولدي�ك طفلة وأم ،أي أن�ك محاطة بعائلة
جميلة وطيب�ة والتي هي قوام الس�عادة

والشعور باألمان واالس�تقرار .وأنت أيضا ً
تعملني أي تمارسني واجبك االجتماعي.
 6هذا يعني أن مقابل كل هذه النعم هناك
نق�ص واحد هو حصول�ك عىل زوج كريم
نبيل يكمل س�عادتك ،ولي�س هذا عىل الله
بكث�ري إذا ما دعون�اه وعملنا باألس�باب،
أي باألمل والنظ�رة املتفائلة واالنخراط يف
مج�االت تفتح لك آفاقا ً جدي�دة للتعارف،
ك�أن تشرتكي يف حم�الت تط�وع أو نوا ٍد
ذات طاب�ع اجتماعي وإنس�اني ،فمجرد
شعورك بأنك مفيدة وخرية وتساهمني يف
أعمال صالحة وتغدقني عىل عائلتك الفرح
واالطمئن�ان س�تكونني يف ح�ال مختل�ف
تماما ً عن حالك اآلن كامرأة مطلقة حزينة
ويائسة.
 7أخ�ريا ً أقول لك األم�ل والفرح والحيوية
ع�دوى فابدئيه�ا وأصيبي م�ن حولك بها
وخاص�ة طفلت�ك الت�ي تحت�اج أن تج�د
أمامها أم�ا ً قوية واثق�ة ومتفائلة فتنشأ
س�عيدة وآمنة بإذن الل�ه ،وتأكدي أن الله
سيقدر لك كل هذا ويرزقك ما ينقصك من
حيث ال تعلمني.
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هـــــــل تعلــــــم
هل تعلم ان املوز يعترب من من األعشاب لكن الطماطم تعترب
من الفاكهة.
هل تعلم ان الفراشة تملك حاسة التذوق يف اقدامها
هل تعلم ان الحيوان الذي اليس�تطيع اخراج لس�انه من بني
فكيه هو التمساح
هل تعلم ان اهايل االس�كيمو يحفظ�ون الطعام يف الثالجات
خوفا من التجمد!!!
ه�ل تعلم ان الحيوان الوحيد الذي ال يوجد صدى لصوته هو
البط
هل تعلم ان ش�خص واحد يس�تطيع ان يعم�ر اىل عمر 116
سنة او اكثر من بني بليونني شخص
هل تعلم ان الوالعة عرفت قبل معرفة عود الثقاب!!!
هل تعلم ان س�كان مدينة اوهايو املوجودة يف والية كليفالند
ال يستطيعون صيد الفرئان اال برتخيص
هل تعلم ان الس�مكه الذهبيه تكمن ذاكرتها يف مدة تصل اىل
ثالثة ثواني فقط!!!
ه�ل تعلم ان النس�اء اقل عرض�ة م�ن رضب الصواعق من
الرجال

اختبارات شخصية

اختاري قصة الشعر املفضلة لنكشف صفات شخصيتك

الدلو
ربم�ا تشعر باإلحباط والكس�ل ه�ذه الفرتة.
كل ما تتمناه هذه الفرتة أن تنجز مرشوعا ما
يجعلك تشعر بالرضا عن نفسك .ال تظن أبدا أنك
شخص فاشل،فإذا س�يطرت هذه الفكرة عليك ،لن
تفلح أبدا .ح�اول أن تكون موضوعيا أكثر من ذلك .لن
تخرس بالتأكيد .واصل عملك وال تيأس.

 - 2008تم�زق دخ�ان الرم�اد يف منطق�ة احتواء
النفاي�ات الصلبة يف مقاطع�ة روان بوالية تينييس
حي�ث أطل�ق  4,200,000م�رت مكع�ب من مالط
الرماد املتطاير.
 - 2010رئي�س الواليات املتحدة باراك أوباما يلغي
سياس�ة ال تسأل ،ال تقل التي تبلغ  17عاما والتي
تحظ�ر ع�ىل املثلي�ني الذي�ن يخدم�ون يف الجيش
األمريكي اإلعالن عن مثليتهم.
 - 2013هج�وم نف�ذه انتحاري بس�يارة مفخخة
ضد بوابة تفتيش يف برسس رشقي مدينة بنغازي
الليبي�ة ه�و األول من نوعه يف الب�الد بعد ثورة 17
فرباير يس�فر ع�ن مقت�ل  7جنود ليبي�ني وجرح
العرشات.
 - 2014ف�وز الباجي قائد الس�بيس يف االنتخابات
الرئاس�ية ليصب�ح أول رئي�س منتخ�ب بطريقة
مبارشة بعد الثورة التونسية وذلك خلفا للمنصف
املرزوقي.
 - 2016النظام الس�وري يعل�ن عن انتهاء معركة
حلب وإجالء مقاتيل املعارضة الس�ورية وعوائلهم
واملقاتلني األجانب من األحياء الرشقية للمدينة.
 - 2018أم�واج تس�ونامي ترضب مضيق س�وندا
يف إندونيس�يا ،وتتس�بب عىل األق�ل يف مقتل 437
ً
شخصا وإصابة  14,059آخرين.

رأيس
1مدينة غري عربية فيها  450مس�جدا o
تحت أقدامها الجنة
2غري معقد  oللتعريف
3أنواع مرشوب محبب  oاس�م فلم ملحمد
سعد (مبعثرة).
4منس�وب إىل دول العال�م  oاالرتف�اع
والعلو
5م�ا يبلغه االنس�ان من عمره  oس�وق
كبري البناء  oقمة الطرب
6نعم باالجنبية  oركض
7الع�رص الس�المي حي�ث كان�ت إدارة
للحمام الزاجل oمجهز مواد للنداءمعني
8اصبح ملكا ملرص وعمره  9سنوات
9الخروج إىل الحياة  oلدينا
10ثمرة تحتاج لسنة كاملة لتنضج.

أفقي
1أول قبل�ة للمس�لمني  oيوض�ع
التاج فوق رأيس
2جزيرة يف املحيط الهادي.
3تنقرها فتس�معك هدير الصوت
 oيحتاج
4نسمات  oابتعدا
5يف الشعر  oأغب وأرشب
6وح�دة قي�اس الطاق�ة  oم�ن
أساليب الخط العربي
7نصف ولول  oمعناه كثري الربكة
واليمن
8من انواع الخشب  oمجهز مواد
ملوضوع معني
9أول من روض الخيل.
10س�كرتري س�ابق لألمم املتحدة
توىل منصبه أكثر من مرة

م�ن املع�روف وج�ود ارتب�اط كبري بني
الشعر وامل�زاج والشخصي�ة .وعادة ما
يتم اللجوء إىل قص الشعر من أجل إجراء
تغيري يف نمط الحياة والشعور باالرتياح
وتخط�ي حال�ة الروتني وامللل .ل�ذا ّ
فإن
ش�كل قصات الشعر ،أي�ا ً تكن ،يكشف
بعض صفات الشخصية الخفية.
القصة رقم 1
تعن�ي هذه القصة ّ
أنك ام�رأة عملية وال
تحب�ني إضاعة الوقت .وه�ذا ما يجعلك
تهتمني كثريا ً بتفاصيل أي عمل تقومني
ب�ه .كما تش�ري إىل ّ
أنك تحبني ممارس�ة
الرياضة وبناء الصداقات واالنفتاح عىل
اآلخري�ن .وتدل ع�ىل أن�ك تواجهني كل
املواق�ف بجرأة ورصاحة ألن�ك تتمتعني
بثقة كبرية بنفس�ك وبقدرتك عىل إيجاد
الحلول للكثري من املشكالت بهدوء تام.
ورغ�م ذلك ق�د تأخذين أحيان�ا ً قرارات

مترسعة من دون أن ّ
تفكري بالنتائج.
ّ
القصة رقم 2
إذا كن�ت تفضلني اعتماد ه�ذه القصة،
فه�ذا يش�ري إىل ّ
أن�ك تتس�مني بالجدية
يف معظ�م املواق�ف الت�ي تواجهينه�ا يف
أنك عفوية ومنفتحةّ .
حياتك .كما ّ
لكنك
تظهرين افتقارك إىل التجربة يف ما يتعلق
بالعالق�ات االجتماعية وه�ذا ما يجعلك
ترتكبني األخطاء يف بعض األحيانّ .
لكنك
تنجح�ني رغم ذل�ك يف تحقي�ق التوازن
بني حيات�ك العائلي�ة واملهنية وتمنحني
عائلتك الكثري من االهتمام.
القصة رقم 3
ّ
القصة هي خيارك املفضل،
إذا كانت هذه
فهذا يعن�ي أن أخذ الق�رارات يعترب من
أصعب املهمات التي قد تقومني بها .كما
ّ
أن�ك تحبني قضاء الكثري م�ن وقتك وأن
تجلسني بمفردك وتحلمني .وتعني هذه

القصة أيضا ً ّ
ّ
أن�ك تحتاجني إىل الحصول
ع�ىل تشجي�ع اآلخرين من أج�ل تحمّل
ّ
ويدل اختيارها أيضا ً عىل
مس�ؤولياتك.
ّ
أنك تحبني إظه�ار أنوثتك والحفاظ عىل
أناقت�ك .وهذا ما يجعل�ك محط اهتمام
الكثري من األشخاص املحيطني بك.
القصة رقم 4
القصة ّ
ّ
أنك تتسمني
يعني اعتمادك هذه
بالوف�اء والق�درة ع�ىل بن�اء عالق�ات
اجتماعية وصداق�ات طويلة األمد .كما
ّ
ّ
وبدقة الخيارات.
أنك تتس�مني باملثالية
ُ
ويف املقاب�ل تظهري�ن حاجت�ك إىل أن
تتمتع�ي بحماي�ة رشي�ك حي�اة مثايل.
ويعتق�د بع�ض األش�خاص املحيطون
ب�ك ّ
أن�ك متعجرفة أو متك�ربة .وهو ما
يعكسه مظهرك بشكل خاطئ .فاللطف
والطيب�ة والك�رم ه�ي أب�رز صف�ات
شخصيتك.

اﻷﺧﻴـﺮة
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قد تصيب األطفال مثل

ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض Interpolitex-2020
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻣﻦ اﻟﺪروﻧﺎت
ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج
ﻋﻦ
العلمـاء
مـن
فريـق
خلـص
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺘﻲ
الجديدة
الساللة
ﻃﻮرﺗﻬـﺎإىل أن
الربيطانيني
اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ.
واﻟﺒﺤـﺚ
اﻹﻧﻘـﺎذ
بريطانيا،
كورونـا يف
فـريوس
من
ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻲ
اﻟﺪروﻧـﺎت
أﺑﺮز
وﻣـﻦ
تحمـل طفـرات قـد تمكنهـا من
البالغـني ،اﻟﻘـﺎدر
مثـل Eleron-7
األطفـال ﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
خالفـا
لـمﺗﺼﻞ إﱃ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت
ﻋﲆ
تفتـك
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖاألمإﱃ التـي
للسـالالت
بالصغار.وﺗﺒـﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
 5000م،
ﻣـﻊ أﺟﻬـﺰة اﻟﺘﺤﻜـﻢ واﻤﻟﺤﻄـﺎت
ويف إحاطـة صحفية حـول أحدث
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
النتائج ،قـال علماء من املجموعة
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
االستشارية لتهديدات الفريوسات
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ  130ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
والناشـئة
التنفسـية الجديـدة
وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
الربيطانيـة،
التابعـة
للحكومـة ﻣﻦ  3ﺳﺎﻋﺎت
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ
ﻛﻠﻎ،
الجديدة،
السـاللة
تـدرس
والتـي
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ

إنه رسعـان ما أصبحت السـاللة
متفشـية يف جنوب بريطانيا ،وقد
تطال أنحاء البالد.
وقـال أسـتاذ األمـراض املعديـة

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ
اﻟﻮﺻﻮل
أكسـفورد
جامعـة
الناشـئة يف
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
اﻹﺳﻌﺎف
وﻣﻌﺪات
اﻟﺪواء
هوربي:
بيـرت
املجموعة،
ورئيـس
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
ثقـةﻛﻤـﺎ
اﻟﺒﺤﺚ.
أن
عاليـة يف
وﻋﻤﻠﻴـﺎتاآلن
“لدينـا
Veerأكرباﻟـﺬي
 ENIXأﻳﻀـﺎ
عىل
درونقـدرة
السـاللة لها
هـذه
ﺑﻤﻌـﺪات ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ ﺗﻮﺛﻴـﻖ
زود
االنتقال”.
اﻟﺪﻗـﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت
فريغسـون،
ﻋﺎﻟﻴﺔ نيل
جانبه ،قال،
مـن
األمـراضاﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻣﺒﺎﴍة إﱃ
املعدية
وبائيات
أسـتاذ
وأﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ GPS
يف كلية لندن اإلمرباطورية وعضو
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
املجموعـة“ :هناك إشـارات إىل أن
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
السـاللة لديهـا ميل أكـرب إلصابة
وﰲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
األطفال”.
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻت
من
نـوع
أي
نثبت
“لـم
وأضـاف:
وزﻧﻬـﺎ إﱃ  1ﻛﻠـﻎ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻳﺼـﻞ
لكـن يمكننا
ذلـك،
وراء
األسـبابﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ

رؤية ذلك يف البيانات”.
وتابـع قائال“ :سـنحتاج إىل جمع
املزيـد مـن البيانـات لنـرى كيف
ستترصف الساللة يف املستقبل”.
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مشاركة
ميزة جديدة ليوتيوب تسهل

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
كشف تقرير ملوقع  Android Policeاألمريكي ،أن جوجل تخترب طريقة
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
جديدة من شـأنها أن تسمح ألعضاء يوتيوب  Premiumبإدارة تنزيالت
ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
الفيديـو الخاصـة بهم عـىل أجهزة منفصلـة ،حيث تسـمح اإلعدادات
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
“إعدادات غري
بعنـوان
يوتيوب
ﻋﲆتطبيق
اﺟﺘﻤﻌﺖمن
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔأندرويد
اﻟﺘﺠﺎرةيف إصـدار
املوجـودة
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﴩﻛﺔ.
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ
ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
لتخزين
ثان
جهاز
بتحديد
للمسـتخدم
األجهزة”
عرب
باإلنرتنت
ٍ
اﻧﻔﺮاد،
متصلةﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
التي تم
يوتيوب
فيديو
مقاطع
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
اﻤﻟﺪﻋﻮن
ﻛـﺎن
ﺑﻴﻨﻤﺎ
عليه .وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
تنزيلهاﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وﻗﺎلعـام ً
 2018كجزء من
امليزة
األصـل هذه
 Androidيف
Police
واكتشـف
ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
ورصـد ً
ﻋﻤﻠﻴـﺎتاملسـتخدم
Premiumﰱ واجهة
ﻋﻦيوتيوب
أعضاء
تفكيـكﰱالتطبيق،
ﺑﺤﺜﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ
ﻳﺪﻗﻘﻮن
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺒﺤـﺚ
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔوتجريبية
إصدارات مستقرة
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔباستخدام
ﺗﻬﺪﻳﺪات مؤخرًا
املحدثة
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ
التطبيق.اﻟﺘﻰ
مناﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
باإلنرتنت عرب
متصلـة
غـري
“إعـدادات
ويـؤدي الضغـط
القائمة إن
عـىلاﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ
ذﻛﺮت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜـﺎت
ﻋـﲆ
ﺗﻨﻄـﻮى
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂلتمثيل جهاز
الذي اخرتتـه
االسـم
ﻳﺘﻐﺮﻴ،مربع
إحضـار
األجهـزة” إىل
ﻣﻀﻴﻔﺔ أن
اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ
اﻟﺠـﺪول
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
ﺧﺪﻣـﺎت
لكتابة أو
والسـماح للجهاز
واﻹﻋﻼﻧـﺎتامليزة
التبديل تشـغيل
مفتـاح
ويتيح لـك
منفصـل،
اﻤﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ
ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو
ﺷـﻜﻮاﻫﻢ،
إﻋـﺪاد
املنفصلﻣـﻦ
اﻷﺧﺮﻴة
تطبيقاﻹﻧﱰﻧﺖ.
اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ
اﻟﻬﺎﺗﻒ
يوتيوب.
تنزيلها من
ﺑﻴﻨﻤﺎالتي تم
الفيديو
مقاطع
بتلقي

التنزيالت “أوفالين”

ومـن ناحية أخرى ،من املحتمل أن تكون جوجـل قد قررت عدم تقديم
إصدار  2018من امليزة وقررت اسـتخدام العنوان “إعدادات غري متصلة
باإلنرتنـت عرب األجهزة” لبعض اإلمكانيات األخرى ،فعىل سـبيل املثال،
بـدالً من السـماح لجهـاز منفصل بتلقـي مقاطع الفيديـو التي قمت
بتنزيلهـا مـن يوتيوب  ،يمكـن أن تتيح لـك امليزة مشـاركة تفضيالت
الشبكة وجودة البث مع هاتف أندرويد آخر.
لكـن تجـب مالحظـة أن القدرة عـىل مزامنـة التنزيالت عـرب األجهزة
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
سـتكون متاحة فقط ملسـتخدمي يوتيوب املسـجلني يف اشـرتاك ePr
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
 miumيوتيوب ،وتقدم هذه الخدمة فيديوهات بدون إعالنات وتسـمح
الفيديو حتى أثناء اسـتخدام تطبيق
للمسـتخدمني بمشـاهدة مقاطع
7�Ç@äbèﬂ
آخر أو عندما تكون الشاشة مقفلة.
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
ويمكنك ً
أيضا تنزيل مقاطع الفيديو ملشـاهدتها يف وضع عدم االتصال
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
ً
«‹á€bÉ€a@Ô
عندما تسافر عىل متن طائرة وتقرر تحميل بعض املحتوى
الحقا (مثل
ً
مسـبقا ملشـاهدته أثناء الرحلة) ،كما يأتي اإلصدار املميز من يوتيوب
ً
أيضا مع يوتيوب  Music Premiumوالذي يتيح لك االستماع إىل أغانيك
املفضلة دون أي انقطاع.

paáÌãÃm

يستعد النجمان العربيان ،ماجد املهندس
وبلقيس ،إلحياء حفل ضخم ومتميز ليلة
رأس السنة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وسترشف رشكة «راشد السعيد» لتنظيم
وتعهد الحفالت والفعاليات عىل الحفل الذي
سيقام يف مركز الحمرا الدويل للمعارض
واملؤتمرات يف إمارة رأس الخيمة.
ويتزامن الحفل الفني الساهر ،الذي يرعاه
مركز الحمرا الدويل بالتعاون مع غرفة تجارة
رأس الخيمة ،مع أجواء ساحرة يتخللها
إطالق أكرب عرض لأللعاب النارية يف العالم.
وأبدى الفنان ماجد املهندس سعادته
بوجوده يف دولة اإلمارات وإحياء حفل رأس
السنة يف رأس الخيمة ،مبديا ً تفاؤله باألجواء
التي اعتاد الجمهور الذواق يف اإلمارات
إحداثها.
ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ،ﻧـﴩت ﻣﻠﻜﺔ اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
وقال يف ترصيحات خاصة« :إحياء الحفالت يف
اﻟﺨﺎﺻﺔ
رائع ﻋﱪ
ﺻﻮرﻫﺎ
أﺣـﺪث
ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎموجودون
للغاية ،فالنجوم
اإلمارات أمر
ّﺪة،
ﻤ
ﻣﻀ
ﺑﻴـﺪ
ﻟﺘﻈﻬـﺮ
إﻧﺴﺘﻐـﺮام
ً
ﻋـﲆباستمرار ..وحفالت اإلمارات دائما تلقى
هنا
نجاحا ً
ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
ﺛﺎﻧﻴـﺔ
حيثﻣـﺮة
ﺧﻀﻌـﺖ
الذواق الذي
الجمهور
وﻛﺄﻧﻬـﺎباهراً،
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ
ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه
والتفاعل».
بالحماسة
ﺟﺮاﺣﻴﺔاملرسح
يشعل

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
وأبدى تفاؤله بنجاح الحفل ،مضيفا ً
ﻫﻴـﻞيف أن
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ
رائعني
«وجود نجمني
خاصة:
ﻣﺴﺤـﻮرا ً
ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
ترصيحاتﻛﺎن
اﻟﺒﻄﻞ
جمهور
أمام
وبلقيس،
املهندس
مثل ماجد
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
ذوّاق وراق يف دولة اإلمارات ،كفيل بنجاح
وﻫﻨـﺎ ٍﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
الحفل».
وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

هامش

\=∑^@bË„Ï€@ÒbÓ®a
«سوء حظ» سهيل
سامي نادر

›Ó‹Ç@Âè´@á»é
مصطفى
اﱃ ان
محزة ﻳﺴﻌﻰ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ..ﻛﻠﻨﺎ

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ ﺗﺄﺗﻲ
األستاذ،ﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ
والصحفي والناقد،
وﻫﺬه الكاتب
”ﺑﻤﺒﻲ“ ،نادر،
سهيل سامي
اختار
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
مواربا مخاتال دالليا لكتابه «سوء حظ» الصادر عن دار
عنوانا
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
املدى ..حاول تفسري العنوان الرئييس بعنوان فرعي هو «ذكريات
ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﺧﻠﻖ
عكسﻣﻦ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
هذاآﻓﺎق
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
واﻳﺠﺎد ﻃﺮق
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
ﺧﻼلبينما
الشكل،
التعريف
اإلنقالبات» ،لكن
زمن
صحفي يف
وﻫـﻲرشكة
واﻟﻄﺎﻗﺔ مدير
راشد السعيد،
جهته ،أكد
من
ﺗﻘﻮد
ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ
ﻣﻠﻴﺌـﺔ
ﺗﻌﻢ
ان
اﱃ
ﻳﺴﻌـﻰ
اﻟﺬي
اﻟﻔﺮد
واﺳﻌﺎد
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوف
بقي املحتوى غامضا ومثريا لشهية القارئ يف معرفة أين هي
الحفالت
وتعهد
لتنظيم
السعيد»
«راشد
ﻣﻦ
ﻣﻘﻄﻊ
أﻧﻐﺎم
ﻋﲆ
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
دراﺟﺘﻬـﺎ
ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق
ﻛﺎن
ان
ﻓﺒﻌﺪ
ﻧﺤﻦ،
إﻻ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ،
ﻟﻪ
واﻟﻔﺮﺣﺔ
اﻟﺴﻌﺎدة
محطات سوء الحظ هذه التي رافقت مسرية املؤلف طوال سنوات
الحفل مع أكرب عرض
تزامن
والفعاليات :أن
ﺑﺪاﻳﺎت
ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت
ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ
اﻟﺤﻴﺎة«.
»ﺑﻨﺤﺐ
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ
السبعيني) ما
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،العقد
ﺻـﺎﻻتيف نهايات
(سهيل اآلن
ﰲ اآلن
يقيض
اﻟﺪولالذي
عمره
ألعاب نارية يف العالم ،أمر سيضفي جوا ً
اﻟﺮﺷﻴﺪ
ﴍﻛﺔ
اﻧﺘﺠﺖ
ﺣﻴﺚ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺮب
ﺑﻌﺪ
ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﺧﺎص
ﺑﺈﻋﻼن
إﻟﻴﺴـﺎ
ﺟﻤﻬﻮر
,ﻓﻮﺟـﻰء
مآس شخصية هي األشد
تبقى منه يف منفاه الدنماركي عىل وقع
ٍ
رائعا ً عىل السهرة املرتقبة.
ﺑﻌﻨﻮانمن”
ﻋﺮاﻗﻲ
الوحيدﻓﻴﻠﻢ
 ١٩٤٦اول
ﺧﻼل ﻋـﺎم
اﻤﻟﴫﻳﺔ
ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع
وسلسلة
يارس)،
(فقدانه ابنه
اإلنسان
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔحياة
قسوة يف
ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮ
”
اﻟﴩق
اﺑﻦ
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
اﻷﻳـﺎم
ﺧـﻼل
إﻟﻴﺴـﺎ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن ،ﺗﺤﴬﻫـﺎ
أمراض الشيخوخة.
ﻳﻮم
«الزوراء»اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﺛـﺎرة ﻋﻦ
ﻟﻜﻦ اﻻﻛﺜﺮ
ﺑﻐﺪاد
اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ”
الغراء ،قد
صفحات
ومن” ،عىل
املايض،
األسبوع
كنت
اﺣﺪ
ﺳﻤﺮ ﰲ
ﺟﻠﺴﺔ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ
ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ
اﺑﻲ،
اﺧﱪﻧـﺎ
املكان»،
«داخل
العتابي
الدكتور جمال
وﻛﺎنلكتاب
قراءتي
استعرضت
أيضاً ،فهو مشهد لنور الغندور
بعد ما يقرب من عرض عرشين
ﰲ
ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ
اآلخرﻓﻴﻠـﻢ
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ
عنوانا اﻧﻪ
اﺑﻮلهﻧﻮاس،
ﻣﻄﺎﻋـﻢ
لست
ومعنى»..
«املدن روح
فرعيا هو
اختار
والذي
التي تجسد شخصية جميلة
حلقة درامية من «دفعة بريوت»
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
ﻛﺎﻣﺮان
اﺧﺮاج
اﻓﻨﺪي“
ﺳﻌﻴﺪ
”
ﺑﻌﻨﻮان
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
بصدد املقارنة بني الكتابني ،لكن مايميز سهيل يف كتابه «سوء
ضمن األحداث ويجمعها بمهند
عرب شاشة املنصة اإللكرتونية
اﻟﻌﺮض
ﺣﴬ
اﻟﻮﻃﻨـﻲ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﰲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻋـﺮض
وﺣـﺎل
،١٩٥٨
حظ» الذي رافقه عىل امتداد تجربته الطويلة واملتنوعة وعرب
الحمدي أيضاً ،وظهرت نور
شاهد  ، VIPتعرّض العمل لبعض
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻟﺬي
اﻤﻟﺸﻬﺪ
ذﻟﻚ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
وواﻟﺪﺗﻲ
واﻟﺪي
اﻗﺮﺑﺎء
اﻏﻠـﺐ
مختلف األنظمة التي اخترصها بـ «اإلنقالبات» عن العتابي ،إنه
بفستان زفاف ،وقد ظهر فيه
الجدل خالل الحلقات األخرية،
ﻋﺪد
ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ
ﺑﺤﺪود ٢٠
اﻻﻗﺮﺑﺎء
ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد
ﻣﻦحاول
بينما
والحياتية،
العملية
التفاصيل
ﺣﺘﻰيف كل
اﻟﻮاﻟﺪ،ذاتي
ﻓﻴﻪما هو
بث
«قطع» واضح أثناء التصوير،
وقد حققت بعض املشاهد تريند
اﻟﻮاﻟﺪ،
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
وﻣﺎ ان
اﻟﺤﻀـﻮرن
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة سلوكا
ﺗﺤﻔﺰيف الذاتي،
وتأثريه
موضوعي
ﺑﺪأ هو
عىل ما
الرتكيز
العتابي
وهذا ما انتقده رواد السوشيال
التواصل االجتماعي
عرب\وسائل
اﻷﻣـﺮ
ﻫـﺬا
ﻣﺮاﻋـﺎة
أن
وأﻋﺘﻘـﺪ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ،
اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ
ﻳﺘﻴﻤﺔ
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﺻﻮرة
ﺗﻈﻬﺮ
وتجربةﺛﻢ ﻟـﻢ
وﻣـﻦ
ﺻـﻮرة باملدن
وﻫﻲ العتابي
اختزله
ﻛﺘـﻒالذي
باملحيط
كل إﻻذلك
وعالقة،
ميديا فور عرض الحلقة.
اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔاملنصة،
عرب شاشة
ﻗﺎﻟـﺖعرضه
فور
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﴩﻛـﺎت
أﻛﱪ
ﺗﺤﺪﻳﺎ
ﺳﻴﻀﻴﻒ
ﻓﺎﻃﻤـﺔ
اﻟﺸﺎﺑـﺔ،
اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ
اﻟﺤﻀﻮر،
اﻻﻗﺮﺑﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﺖ
«النرص اﺛﺎرت
ﺑﺎﺋﺴﺔ
ﺳﺨﺮﻳﺔواألشخاص
ﻣﺤﻂبغداد»
والحرية يف
ﺿﺤـﻚالنارصية
والشطرة يف
ومن املقرر أن ُتعرض «دفعة
نكشف عن
ومن
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
نواعم اﻟﻔﻨﻴﺔ
خاللاﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن
ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻤﻟﻮﻗﻒ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
واﻗﻔﺎ
اﻟﻮاﻟﺪ
ّ
وﺑﻘﻲعايشهم أو تعايش معهم.
الذين
بريوت» عرب شاشة الـأم بي يس
«دفعة
اع
صن
تواجه
أزمات
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
ﻛﺎﻧﺖ دور
ﻓﻴﻪ..
وﻗﻊ
اﻤﻟﺤﺮج اﻟـﺬي
نفسها لسهيل
الفكرية
املنظومة
ينتمي اىل
الذي
العتابي،
لم يركز
يف خريطتها الجديدة الخاصة
اإللكرتونية.
شاهد
بريوت» عرب
ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
ﻋـﲆ ﻛﻞ
ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ
أﻟﻘـﺖ
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﺗﺠﺬب
اﻣﺎﻛﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻐـﺪاد
نادراﻏﻠـﺐ
ﰲ
الخصوصيات
حيز
يدخل يف
عىل ما
والشيوعية»،
«املاركسية
بدراما  2021بعد إنهاء عرضه
اﻷﻋﻤـﺎل أثار
ﻣﻦ درامي
مشهد
أكثر
اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وﻋﻄﻠـﺖمناﻟﻜﺜﺮﻴ
اﻟﺼﺒﺎح
ﺳﺎﻋﺎت
كانتاﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺸﻬﺮة
اإلجتماعيةوﻫﻲ
ﺑﺴﺎﻋﺎتأوﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ،
عرب شاشة شاهد اإللكرتونية،
املاضية
الساعات
خالل
الجدل
سلوكية أم
سياسية أم
سواء
الفردية
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟﻠﻴﻞ،
ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﺳﺎﻋﺎت
ﺣﺘﻰ
واملسلسل يشارك يف بطولته
االجتماعي
وسائل
عرب
ع ّده محنا
اﻻﻣﺮكل ما
ووﺻﻞرسد
كثريا يف
سهيلﻣﻦأوغل
بينما
إجتماعية..
ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
التواصلاﻟﺪراﻣﺎ
ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ
وأﺿﺎﻓﺖ
اﻻﺳﻒ
ﻓﻤﻊ
وإحباطاتأﻣـﺎ اﻟﻴﻮم،
ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ
ان
محمود نرص ،فاطمة الصفي
«دفعة
ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ مسلسل
ﻳﺘﻌﻠـﻖ حلقات
ضمن
وخسارات
وإصطدامات
وإجراءات
ﺗﺤﺠـﺰوعالقات
ومفارقات
أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ
وروان الصايغ.
مهند
ولكن يبدو
بريوت»،
دور
اﻏﻠﺐ
اﻏﻠﻘﺖ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ ﻓﻘـﺪ
ﺳـﺎدت
كلهاان
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ
حظ»..
«سوء
مكثف هو
اﺟﻮاءيف عنوان
صادمة
ملخصة
ليضغطها
ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
أن ﻇﻞ
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ
اﺳﺘﻐـﻼل اﻟﻮﻗﺖ
عىل صعيد آخر ،يشارك مهند
الغندور هما
اﻟﺼﺤﻴـﺔ ونور
الحمدي
اﻏﻠﺒﻬﺎ
ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ،
كاناﻧﻮار
واﻧﻄﻔﺄت
اﺑﻮاﺑﻬـﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
واﻏﻠﻘـﺖالتعامل
رومانيس يف
العتابي شبه
بالقدر الذي
آخر إنه
بمعنى
ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ﺑـﺄن ﻳﺄﺧـﺬوا اﻟﺤﻴﻄـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ
بطال املشاهد األكثر جدالً ضمن التواصل االجتماعي بمجرد األحداث ،حيث يظهر «منصور»
لجنة
أعضاء
ضمن
الحمدي
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻤﻟﺤﺎل
ﺑﻌﺾ
ﻓﺘﺤﺖ
ﻣﺆﺧﺮا
ﻟﻠﺨﺮدة..
ﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻤـﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
مع املدن عرب جمالياتها الباشالرية ،فإن سهيل سامي نادر جلد
حلقات املسلسل ،حيث تص ّدر عرض الحلقة ،حيث تعرّض وهو يحاول أن ينتحر
ﻛﺒﺮﻴا باستخدام التحقيق يف برنامج «إنت مني»
ﺑﺴﺒﺐ
ﺑﻌﺪ ﻓﱰة
والفكرﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﺻﺎﻻت ﻋﺮض
”اﻤﻟﻮﻻت“
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ .ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ
ﻃﻮﻳﻠﺔمن عبد
رﻛﻮد بدءا
واألنظمة
واأليدولوجيا
واملوضوع،
الذات
ينقذه
أن
هذا املشهد لكثري من االنتقادات ربطة العنق قبل
عرب شاشة الـأم بي يس ،حيث
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أومهند
مشهد انتحار
الحمدي،اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
وﺑﺤﺴﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ
اﻻوﺿـﺎع
ﻓﺈنالرحمن
ﺗﻘﺪﻳـﺮيوعبد
بعبد السالم
واﻻﻣﻨﻴﺔ..مرورا
مجلس الحكم
قاسم اىل
الكريم
يجسد شخصية منصور من قبل رواد السوشيال ميديا ،أصدقاؤه.
ّ
بهذه
استمتاعه
عن
كشف
الذي
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
اﱃ
اﻟﺤﻴﺎة
ﻣﻴﻮل
ﺗﺘﻐﺮﻴ
أن
أﺗﻮﻗـﻊ
أﻧـﻲ
ﻛﻤﺎ
ﻣﺴﻤﻰ،
ﻏـﺮﻴ
اﻷوﱃ
اﻤﻟﻮﺟﺔ
ﻇﻬﻮر
ﻗﺒﻴﻞ
ﺟﺎءت
واﺿﺤﺔ
ﻣﻮﺟﺔ
ﴍﻛـﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻊ
اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻋﻘﺪ
ﺗﺘﻄﻠـﺐ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
عارف والبكر وصدام وطارق عزيز ووو.
ضمن األحداث ،ترند وسائل ورآه البعض مشهدا ً هزليا ً ضمن أما املشهد الثاني الذي أثار الجدل
حد.
ألبعد
التجربة
ﺑﺪأت
واﻟﺘـﻲ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
ﺗﺠﺮﺑـﺔ
وﻋـﻦ
إﱃ
ﺗﺘﺠﻪ
رﻏﺒﺘﻪ
ورﺑﻤـﺎ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ
ﰲ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
»ﻣﻮﺟﺔ
ﻫﻲ
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
ﻟـ
ﴍﻛﺎت
اﴍاك
ﺧـﻼل
ﻣﻦ
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ
ﻧﻬﻀـﺔ
اﻗﺎﻣـﺔ
آﻓﺎق
ﻟﻔﺘـﺢ
لكن هذه الـ «ووو» شملت آخرين منحهم سهيل سامي حيزا
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء
اﻓﺘﺘﺎح دور
ﻹﻋﺎدة
منﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر
مستوى آخر من
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎعرب
والعامة ،لكن
الخاصة
ذكرياته
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ واسعا
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼـﺎت ﺳﺘﺘﺼﺪر اﻹﻧﺘﺎج
دﺧﻮﻟﻬﺎ
فيهاوﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺟﺪﻳﺪة
اإلنسانية ﺳﻴﻨﻤﺎ
او ﺑﻨﺎء دور
ﻋﻠﻴﻬﺎ
الصغرية منها..
ﺗﺘﻴﺢ بمن
والحياتية
والعملية
العالقات
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺴﻠﺴﻼت
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
أﻓﻜﺎرﻫﻢ
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
ﺷﺎﺷـﺔ
ﰲ
ﻋﻠﻴﻪ
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
أن
ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
قاسم)
”ﺑﻤﺒﻲ(رياض
ﺣﻴﺎﺗﻪاملرحوم
وﻟﺘﻜﻮناألثري
اﻻﻓﻼم ،صديقه
الشخصيات
أبرز هذه
من
ﻟـﻢ
ﺟﺪﻳـﺪة
وأﻓـﻼم
اﻧﻌﻜـﺎس
ﻧـﺮى
أن
اﻤﻟﻬـﻢ
ﻣـﻦ
وأن
ﻣﻨﻔﺮدا،
ﻻﻋﺒـﺎ
ﺳﺘﻜـﻮن
أﻧﻬﺎ
أﻋﺘﻘـﺪ
ﻻ
وﻟﻜـﻦ
زمن ”ﻤﻟﺒﻲ“.
اآلخرﺣﻴﺎة
اﺗﻌﺲ ﻣﻦ
اﺻﺒﺤﺖ
اإلنقالبات ..لكن بقدر ما تعامل سهيل
عارص هو
الذي
كبرية من الفنانني يف مرسحه بمدينة سنبل .
عبد العزيز ،يف أحداث
دنيا أزﻣﺔ
الفنانة،وﺗﺄﺛـﺮﻴ
تشاركاﻟﺠﻤﻬﻮر
رﻏﺒـﺎت
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
مع األنظمة واألشخاص من منطلق سوء الحظ ،فإن قاسم كان
كبري» بطولة النجمة
ملوش
العزيز قدمت اخر أعمالها
دنيا عبد
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك
اﻟﻔﻨﻲ
«اليلاﻹﻧﺘﺎج
مسلسلﻋـﲆ
»ﻛﻮروﻧﺎ«
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
سالحه يف الرفض أو القبول هي ضحكته املجلجلة ..صحيح أن
ياسمني عبد العزيز وأحمد العويض،
مسلسل «الربنس» الذي عرض يف
سهيل تقاسم مع رياض قاسم الضحك والسخرية من الناس
املقرر عرضه يف رمضان املقبل ،من
رمضان املايض ،وشارك يف بطولته
واألشياء واألنظمة واأليديولوجيات ،لكن بدا قاسم هو املعادل
إنتاج رشكة سينرجي ،تأليف عمرو
أحمد زاهر ،روجينا ،نجالء بدر،
املوضوعي لسلسلة اآلم وشكاوى ومحن سهيل .أما الشخصية
محمود ياسني ،وإخراج مصطفى
واخراج
تأليف
واخرون،
عالء
محمد
فخري
صديقه
معها ،فهو
وﺗﻘـﻒجدية
لسهيل وقفة
ﻓـﺮﻴوسكان
األخرى التي
”ﻛﻮروﻧﺎ“
ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ
اﻟﺘﻲ
اﻟﺼﻐﺮﻴ،
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ
زوﺟﺘـﻪ
فكري ،وتبدأ دنيا تصوير مشاهدها
.
سامي
محمد
أخريات
ﺣﻔﻞ مع سهيل
ﻣﻌﻪوقف
ﺣﴬتالذي
مؤسسة املدى،
صاحب اﺳﺘﻤﺮار
كريم ،ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ
أﺣﻤﺪ
اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎريفﺗﴫف
مع بداية انطالق التصوير.
كبري»
ملوش
«اليل
مسلسل
أن
إىل
يشار
السياسة
من
الحظ
سوء
انتقل
حني
السيما
حظه،
سوء
أيام
ﻣﻌﻪ ،ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﻔـﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
معها
تنفع
ال
التي
األمراض
اىل
وتقلباتها
والصحافة
واأليدولوجيا
ويف سياق آخر ،كرمت دنيا عبد العزيز
ياسمنياﻟﺠﻮﻧﺔ
بطولةﻤﻟﻬﺮﺟﺎن
مناﻟﺮاﺑﻌـﺔ
اﻟﺪورة
العزيز،ﻟﻬﺎ أﻧﻪ
عبد ﻣﺜﺎﻻ
أحمدﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﺮوف ﻋﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
بقلب
سمني» ال
«جيب
الطبيب بـ
اﺑﺘﻌﺪأو سخرية إال
مباالة
طلبة،ﻣﻨﻬـﺎ ال
خالدإﺷﺎدة
العويض،وﺿﻤﻦ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.
وﻟﻴﺲ
ﻟﻜﺎن اﻗﱰب
”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
أتى ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ
ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة منﻋـﱪ
اﻟﺴﻘﺎ بدرية
الصاوي،
من الفنان الكبري محمد صبحي ،وحصلت
ٍ
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
أحمد ﻋـﻦ
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
اﻗﱰب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ،
سليم .ﻣـﻦ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﺟﻬﺎ ”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
وإخراج
وغريهم،
إﻗﺎﻣـﺔ الغني،
سعيد عبد
عىل جائزة اإلبداع الفني بعنوان  50عامً ا من
ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔفكري.
مصطفى
االبداع ،يف احتفالية كبرية اقامها صبحي ملجموعة

اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ّﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ
اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا
مسلسل «دفعة بريوت» بني اجلدل واجلرأة

دنيا عبد العزيز تشارك يف مسلسل «اللي ملوش كبري»

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

أنغام ختضع للحجر املنزلي بسبب
غزال»
ﻓﻜﺮﺗﻪ «حلم
 «13شرف يف
»ﻳﻮمكضيفة
عامر :أظهر
ﻟﻠﺮﻋﺐ
ﺗﺮﺗﻘﻲ
وفاء ﻓﻴﻠﻢ
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد:
كورونا قبل سفرها لإلمارات

كشفت الفنانة وفاء عامر لـ»اليوم السابع» رمضان.
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ
عن مشاركتها كضيفة رشف يف مسلسل «لحم وأنهت وفاء عامر مؤخرا ً من تصوير مسلسلها
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
غزال» مع الفنانة غادة عبد الرازق ،واملقرر «سكن البنات» من  60حلقة والذى يعرض
ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ وﺗﺠﺴﺪ إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﻣـﺮة أﺧﺮﯨـﻲ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺎﴈ
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ
عرضه يف شهر رمضان  2021مشرية إىل أنها حالياً ،وشارك يف بطولته أيتن عامر ،ودينا،
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺪور اﻟﻌﺮض ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ ﺷـﺨﺼﻴﺔ »أﺣﻼم« وﻫـﻲ ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ »ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﻋﻬـﺪ« ،ﻣﻮﺿﺤـﺔ أﻧﻬﺎ
سعيدة بالدور ألنه جديد ولم تقدمه قبل ذلك ومنذر رياحنة ،ومنة فضاىل ،حجاج عبدالعظيم،
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻃﺒﻘـﺔ أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن دورﻫﺎ اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺠﻤﺔ ﻛﺒﺮﻴة
رغم أنه ليس دورًا كب ً
ريا من حيث املساحة ،عايدة رياض ،أحمد جمال سعيد ،حسني شتا،
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
هاجر الرشنوبي ،إلهام عبدالبديع ،هايدي
ولكنه مهم وتتطلع
ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
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رفعت ،حسني شتا ،أحمد عصام ،محمد
أن يكون ممي ًزا
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ً ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ »اﻟﺤﻔﻠﺔ« ﻣﻊ ﻣﻤﻴﺰة ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ داود ودﻳﻨﺎ إﱃ ورق ﻣﻜﺘـﻮب ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺻﻨﺎﻋـﺔ
نارص ،وتأليف أحمد صبحي وإخراج
بلقى
و
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.
محمد النقيل.
إ عجا ب
كما يعرض لها يف السينمات
الجمهور
فيلم «خان تيوال» بطولة
يف
نضال الشافعي ومحمود
البزاوي ،وعيل الشجريي
وعبري منري واملطرب عز الواحد ،وزهرة الحارويف ،ومجموعة من
األسطول وأحمد كمال ،الفنانني الشباب من بينهم عاصم األبيض
عبد ومحمد الكنزي ،تأليف وإخراج وسام املدني.
ومحمد

نفت املطربة أنغام إصابتها بفريوس
كورونا بعد إصابة مديرة أعمالها راندا
رياض وزوجها الفنان محمد الرشنوبي
بالفريوس.
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
وقالت أنغام خالل مداخلة هاتفية
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
بربنامج الحكاية لإلعالمي عمرو أديب :
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
لم أقابل راندا وزوجها منذ فرتة طويلة،
فأنا ال أفارق منزيل منذ مدة ،ولم أخضع
„ÔjÀç€a@ﬁaÏ
ألي اختبارات أو تحاليل للكشف عن
إصابتي ألني لم أكن مخالطة لهما».
وأضافت« :أتمنى لهما الشفاء ،فهما
يتحسنان اآلن ،وكنت أتمنى زيارتهما
لكنه أمر مؤجل ،لكني لم أشاهدهما تغني أنغام بالحفل ألول مرة عىل املرسح
أغاني ألبوم «مزح» بعد نجاحه الكبري،
منذ قرابة شهر».
ومن ناحية أخرى ،تستعد أنغام لحفلها منها؛ «مزح»« ،غريب»« ،ألف أسف»« ،ال
املقبل باإلمارات ،والذي ستحييه يف تستغرب»« ،اليقني»«« ،دور»« ،اسمك
مدينة الشارقة عىل مرسح مدرج حبيبى»« ،أنانى»« ،أكتب لك تعهد»،
دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :
خورفكان ،برفقة املايسرتو هاني «عمرى معاك»« ،ياريتك فاهمنى»،
«حالة خاصة جدا».
السنة.
بمناسبة رأس
ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ
فرحات،اﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن

ابتكار “روبوت صغير” يعمل بالضوء
لنقل البضائع

ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

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

واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
يبدو الروبوت الجديد الذي ابتكره ال يتجاوز حجم هـذه الروبوتات
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
ً
الواحـد،
السـنت
الصغـرية
وسـرتن
نورث
باحثون
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم • ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ
جـداﻋـﲆ
ﻣﺒﺎﴍ
ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ
ﻳﺘﻤﺘـﻊ
جامعةاﻧـﻪ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،يفﻻﺳﻴﻤـﺎ
طيف واسع
اﻤﻟﻌـﺮوف أداء
لكنها قادرة عىل
صغري ،لكنه
ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔمائـي
وكأنه حيوان
اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن اﻟﺮﻳﻔﻲ - ،اﻟﻔﻨـﺎن ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺤـﻂ اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ اﱃ ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ أﻟﺤﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
ﺑﺠـﺬوره
اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق
ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ
وﻣﻮﻫﺒـﺔ
إذن؟
ﻃﻤﻮﺣﻚ
•
اﻟﺤﻴﺎة
ﰲ
ﺳﻮاء
اﻟﻌﺎم
واﻟـﺬوق
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺳﻮف
ﺑﺪأت
اﻟﺘـﻲ
اﻵن
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﻣﻮﺟـﺔ
وﻫﻨـﺎك
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺑﺎﺗﺠـﺎه
ﻏﺎدرﻫﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر،
بنفس
املـي
منهـا
املهـام
مـن
متنوعة
مجموعة
يؤدي
أن
يمكن
راقبوا أوالدكم املراهقني ،فتشــوا حقائبهم،
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
اإلنسـاناﻟﺴﺎﺣﺔ .
رسعة ﺗﺠﺘﺎح
ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
العادي ،والتقاط
ﺣﻴﺚفيها
ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،بما
ﺑﺮوﻛﺴﻞالدقيقـة،
الوظائف
ﰲ مـن
منظمة
هنالك محلة
شــيء...
جيوبهم،
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
كلأﺳﻠﻮﺑـﻪ
ﺧﻼﻟﻬـﺎ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ
واﺣﺪأوﻣﻨﻬﺎ؟
آخر ،األشـياء• وأﻧﺖ
ﺟﺪﻳﺪ.
واﻻﻧﻄﻼق
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار
ﻓﺮﺻﺔ
نقلهـا إىل
وحملهـا
ﻣﻦ إىل
مكان
األشياء من
تحريك
العراقاﻟﻴﻮم
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ
ﻫـﺬه
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ  -ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ
ﻛﺒﺮﻴ.مغيبني عن
وجعلهم
شــباب
لتخدير
وتحفيـز التفاعـالت الكيميائية ،موضع آخر.
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ درﺳﻨﺎ ﺑـﻞ ﻣﻨـﺬ ﺳﻨـﻮات ،أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ • وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
ﻣﻄﺮب؟البلد
تبقى أومن هذا
ما
على
لينهــوا
الواقع
طريق
عن
إما
الروبوت
ويعمل هذا
الخاليـا أو
األدويـة إىل
اﻟﻐﻨﺎء واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن
ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ
وإيصـالاﻟﺠﻤﻬﻮر ،
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ
خالل
من
طرده
أو
املاء
امتصاص
ذلك
وغـري
املسـتهدفة
األعضـاء
احلضارة
منارة
ما،
يوما
كان
الذي
املظلــوم،
 ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲ أراﻫﺎاﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ أرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ ،وﻫﻢ ذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
درس
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
ﻋﻦ ﺟﺬورك؟
المالكيرﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
حامد • ﻟﻜﻦ
كمـااﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ
للغايـة،ﻃﺎﻟﺐ
ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ
الكثري.ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ .مكوناتـهﻓﺎروق
راﺳﺨﺔ ﰲ
الدقيقـة
اإلنسانية.
حركيا ً
للضوءﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء  -ﻤﻟـﺎذا ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺬور ..روﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ
االسـتجابةاﻣﺘﺪاد
يمكنه اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ
ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ
ﻋﻦ ﺑُﻌـﺪ
اﻟﺬي ﺟﺮى
اﻟﺤـﻮار
ﰲ ﻫـﺬا
ويشـبه
اللطيـف
الروبـوت
هـذا
اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ اﻷﺧﺮﻴ ﰲ ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
ﺳﺎﺣﺔ
ﻋﲆ
ﻃﺮأت
اﻟﺘﻲ
وأﴎار
وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ،
اﻟﻘﺎدم
ﺟﺪﻳـﺪه
ﻋﻦ
ﻣﺤﺴـﻦ
الجديد قـرش الليمون إىل حد كبري واملجـاالت املغناطيسـية بفضـل
تبعث
نوعيه من
هنــاك
لكواﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
ﻛﻤﻠﺤﻦ،
البشــر أوﻻ
اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا
واﻟﺘﻲ اﻧﺤﴫت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.
يف هيئته ،حيث إن الجزء الخارجي تصميمـه الجزيئـي الدقيق ،وقد
ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ • وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ اﻟﻌﺮب؟
• وﻣﺎذا ﺗﺸﻜﻞ إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
• ﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ ؟
الناعـم منه مكون بنسـبة  90%صنـع هيكلـه الجزيئـي أساسـا ً
دائمــاً رســاله يكــون هلا تفســريان
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻠﻬﺠﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ  -ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
 ﺟﻤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار ﰲ ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ  -ﻫﻲ ﻫﺠﺮة وإﻗﺎﻣﺔاﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔالواقع،
من املـاء يف
الجزيئات التي
بحيث تقوم
اﻤﻟﻄـﺮب أو ذاك ،ﻟﻘﺪ ﻏﻨـﺖ ﱄ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
أداء ﻫـﺬا
ﺳﻮف ﻧﻌﺰز
خمتلفــانﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
يتكونوﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ أﻗﻤﺖ وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
اﻟﻴﻮم وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
باإلضافة ﰲ دﻻﻻت
ﻣﻮروﺛﺔ وﻏﺎرﻗـﺔ
منهﺑﻴﺌﺔ
ﻧﺘـﺎج
اليوجد
وســليب !
اجيابي
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
يصطدمرﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا
ﺳﻨﻮات
منهـا ﰲ
النيكل ﺷـﺠﻮن
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو
واﻟﺤﺰن
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..
اﻷﻏﻨﻴﺔ من
داخيلﰲ متـني
هيكل
إىل
عندما
دﺑﻲاملـاء
بطرد
افضــلﻫﻞمــن
ً
املنطقــهوﻗﺪ اﺷـﺘﻬﺮت اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
الوضــوح ...راﺷـﺪ اﻤﻟﺎﺟﺪ،
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
اﻤﻟﺤﻄـﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا • اﻟﻐﺮﺑﺔ وﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ
ﴎﻳﻌﺎيفﻋﱪ
واﻻﻧﺘﺸـﺎر
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ
اﻤﻟﻮاﻃﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻃﺒﻌﺖ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
اسـتجابة
شـكله
تغيـري
يمكنـه
تصلـب
يتسـبب
بالضـوء ،مـا
واﺧﺘﻼف ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد
ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ
مثلﻣﻨـﻪ ﰲ
الروبوتﻧﻌﺎﻧﻲ
“أرجل” ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ
املغناطيسيةاﻟﺤﺰﻳﻦ..
ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ
ﻻ ﻳﺘﺬوق
احبها.
واﺑﺘﻌﺎدي ال
الرماديه
الخارجية.
للحقول
العضالت.
تركي الشيخ
اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟

تغريدات

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

مي عمر تروج ملسلسلها اجلديد
« لؤلؤ» عرب انستجرام
روجت الفنانة ،مي عمر ،ملسلسلها الجديد
«لؤلؤ» املقرر عرضه عىل قناة  ،onبد ًءا من
يوم  27ديسمرب الجاري ،ونرشت صورتني
لها من كواليس تصوير املسلسل عرب
حسابها عىل انستجرام ،وكتبت قائلة »:أول
يوم عرض لؤلؤ  27إن شاء الله».
مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه يف  40حلقة،
ويشارك يف بطولته بجانب مي عمر التي
تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية
كل من الفنان أحمد زاهر ،نجالء بدر،
نرمني الفقي ،محمد الرشنوبى ،إدوارد،
هيدى كرم ،سلوى عثمان ،عماد زيادة،
حمدي هيكل ،وعدد آخر من الفنانني
وتأليف محمد مهران وإخراج محمد
عبد السالم وإنتاج سينرجي.
وتشارك مي عمر يف بطولة مسلسل
«نسل األغراب» للنجمني أمري كرارة
وأحمد السقا ،حيث تجسد مي البطولة
النسائية يف أحداث املسلسل ،الذي
يكتبه ويخرجه محمد سامي ،وإنتاج
سينرجي.

