الدوالر يواصل االرتفاع رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر يف العراق ،أمس
االثنني ..وبلغ سعر الرف يف بورصتي الكفاح
والحارثية ببغداد  1432ديناراً ،أي  143ألفا ً
و 200دينار ..وكان سعر األمس يف بغداد 1430
ديناراً.كما ارتفعت أسعار العملة يف مكاتب
الصريفة اىل  1442.5دينارا ً للبيع و1422.5
للرشاء ..ويف محافظة أربيل بلغ سعر بيع
الدوالر  1431ديناراً ،ويف محافظة البرة 1430
ديناراً.

ابراهيم الصميدعي يعلن إصابته
بفريوس كورونا املتحور

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلن املحلل السيايس ابراهيم الصميدعي ،امس االثنني ،عن إصابته بفريوس كورونا
املتحور ،وهي أول إصابة تسجل يف العراق.وقال الصميدعي يف تغريدة عىل حسابه يف
توير ،إنه «بمتابعة طبية حثيثة آلخر أعراض فريوس كورونا املطور (كوفيد  )20ونتيجة
فحوص مختربية ثبت اصابتي بالفريوس املطور».وأضاف أن «املشكلة يف هذا الفريوس
أنه ال يظهر يف كل أجهزة املسحة  pcrالعراقية وبذلك يتعني عىل وزارة الصحة العراقية
تحديث أجهزتها».وكتب الصميدعي أيضا منشورا عىل حسابه يف فيسوك ،أنه «بحسب
االطباء واملضادات واالصابة السابقة ،انا يف مرحلة التعايف النهائي ويف طور الحصول عىل
مناعة كاملة ضد الفايروس  ،لكن من واجبي كمواطن ان انرش هذا الخرب لكي اكون
عينة لوزارة الصحة لبحث االصابات الجديدة بكوفيد  20الذي ال يظهر يف اجهزة املسح
املوجودة يف العراق ( لعدم تضمينها جني  ) ) Sالكاشف لهذا الفايروس».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م
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أعلن إكمال مجيع اإلجراءات الفنية واللوجستية إلجرائها يف موعدها

تسجيل  231كيانا سياسيا يف االنتخابات ويؤكد وجود إقبال واسع على البايومرتي

مستشار الكاظمي يكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون
االنتخاب�ات ،عبد الحس�ني الهنداوي،
عن تس�جيل  231كيانا سياسيا لدى
مفوضي�ة االنتخاب�ات للمش�اركة
يف االنتخاب�ات املقبل�ة ،وفيم�ا اك�د
وجود اقبال واس�ع من قبل الناخبني
للتس�جيل يف البايومري ،اعلن اكمال
جميع االجراءات الفنية واللوجس�تية
إلجراء االنتخابات يف موعدها املحدد.
وقال الهنداوي يف حديث ل�”الزوراء”:
ان هن�اك عمال حثيث�ا ومتواصال من
قبل مفوضي�ة االنتخابات والحكومة
من اجل اجراء االنتخابات يف موعدها
املحدد .الفت�ا اىل :ان املفوضية اآلن يف
مرحلة تس�جيل الناخب�ني بايومريا
بعد ان فتح باب التسجيل يف  2كانون
الثان�ي ويس�تمر لش�هر.واضاف :ان
هناك اقباال واس�عا من قبل الناخبني
ع�ىل التس�جيل البايو م�ري والعمل
يتقدم بشكل جيد .مبينا :ان مفوضية
االنتخاب�ات اطلق�ت حمل�ة اعالمية
كب�رية لتش�جيع وح�ث الناخب�ني
ع�ىل التس�جيل البايوم�ري من اجل
املشاركة الواسعة يف االنتخابات.
واشار اىل :ان املفوضية اعلنت جدولة
العملي�ة االنتخابي�ة وفتح�ت ب�اب

التس�جيل للمرشحيل قبل ايام وايضا
للكيانات السياس�ية .مؤك�دا :انه تم
تسجيل حتى اآلن  231كيانا سياسيا
لدى مفوضية االنتخابات للمش�اركة
يف االنتخاب�ات املقبل�ة ،واكثر من 70
كيانا م�ا زال قي�د التس�جيل.وتابع:

انه س�يتم انجاز قضية الرش�يحات
خالل الف�رة القليلة املقبلة .الفتا اىل:
ان القضاي�ا املالي�ة ق�د ت�م حلها من
قبل الحكومة بعد س�ن قانون تمويل
االنتخابات والذي تم ترشيعه من قبل
مجل�س النواب.واوض�ح :ان االموال

بدأت ترف اىل مفوضية االنتخابات،
وب�دأت تتس�لمها املفوضي�ة بش�كل
منظ�م للقي�ام بواجباتها.ولف�ت اىل:
ان ف�رق االم�م املتح�دة موج�ودة يف
مفوضي�ة االنتخاب�ات إال ان عدده�ا
يزداد وينقص حسب العمل االنتخابي.

مطالبات بتأجيل انتهاء فرتة التقديم لالمتحانات اخلارجية بعد الزخم احلاصل عليها

مبينا :ان العدد بدأ يزداد وسيزداد اكثر
مع مرور االيام نظرا لحاجة املفوضية
له�م من اجل اج�راء انتخاب�ات امنة
ونزيهة.اىل ذلك ،أكد مدير عام الدائرة
القانونية يف رئاس�ة الجمهورية ،عبد
الله الزيدي ،أن إجراء انتخابات مبكرة
ونزيهة يحتاج إىل توفر ثالثة عنارص.
وق�ال الزيدي يف حدي�ث متلفز تابعته
“ال�زوراء” :إن “إج�راء انتخاب�ات
مبك�رة وش�فافة ونزيه�ة يوجب أن
تتوف�ر فيه�ا ثالث�ة عن�ارص متمثلة
باألمن االنتخابي واكتمال الترشيعات
وتوفري األم�وال الالزم�ة” .مؤكدا أنه
“م�ن دون توف�ر ه�ذه العن�ارص ال
يمك�ن إج�راء االنتخابات”.وأض�اف
أن�ه “ال إج�راء انتخاب�ات م�ن دون
تعدي�ل قان�ون املحكم�ة االتحادية”.
الفت�ا إىل أن “التزوي�ر باالنتخابات ال
يمك�ن أن يتج�اوز الع�رشة باملئ�ة”.
وتاب�ع أن “تدخ�ل األم�م املتح�دة يف
االنتخابات يش�رط أن يك�ون بطلب
م�ن الحكوم�ة” .داعي�ا املواطن�ني
إىل “تحدي�ث س�جالتهم االنتخابي�ة،
واملش�اركة باالنتخاب�ات م�ن أج�ل
التغيري”.وأش�ار إىل إن “التظاه�رات
وحدها ال تكفي لتغيري األوضاع ،والبد
من املشاركة باالنتخابات”.

الرتبية تؤكد استمرار دوام املدارس وتدعو لالبتعاد عن املواقع املزيفة
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منتخبنا الوطين يواجه شقيقه االماراتي اليوم حتضريا للتصفيات االسيوية املزدوجة
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السيد الصدر يدين االعتداء على القوات
األمنية واعتقال املتظاهرين السلميني
بغداد /الزوراء:
أدان زعي�م التي�ار الص�دري ،الس�يد
مقتدى الص�در ،االعتداء ال�ذي وصفه
باالرهابي والوحيش ضد القوات االمنية
من قبل مندسني بني الترشينيني ،فيما
اس�تنكر اصدار مذك�رات اعتقال بحق
املتظاهري�ن الس�لميني.وقال الس�يد
الصدر يف تغريدة له عىل «توير» تابعتها
«ال�زوراء» :اش�جب وادي�ن واس�تنكر
االعت�داء الوح�يش واالرهاب�ي من قبل
بعض املندسني بني صفوف الترشينيني
ضد الق�وات االمني�ة ،وقتلهم بطريقة
ين�دى له�ا جب�ني االنس�انية.واضاف:
ادي�ن واش�جب واس�تنكر مذك�رات
االعتق�ال ضد املتظاهرين الس�لميني..
ف�إن االعتقال يجب ان يط�ال املعتدين
واملخرب�ني دون غريه�م مم�ن تظاهر
بس�لم س�الم.وتابع الس�يد الص�در:
كم�ا واس�تنكر التدخل بعم�ل القضاء
العراق�ي م�ن خ�الل تحريك الش�ارع
بصورة غوغائية طفولية بال أي حكمة

وحنكة سيضيع بسببها السلم االهي،
مضافا ان ع�ىل القضاء ان يأخذ دوره
ب�كل جدي�ة وش�فافية ،وب�ال تدخالت
من هن�ا وهناك.وش�دد ع�ىل «القوات
االمنية االخذ بزمام االمور ومعاقبة كل
االف�راد املتخاذلة واملتعاطفة مع افعال
الجوكري�ة  ..فس�معة قواتنا اهم ،كما
ان حماية الوطن وشعبه هي االوىل.

إصابة قوباد طالباني بفريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
اعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان،
قوب�اد طالبان�ي ،ام�س اإلثن�ني ،إصابته
بف�ريوس كورونا.وقال طالباني يف تدوينة

له« :بعد اجراء الفحوصات ظهرت النتيجة
انني حامل فريوس كورونا ،ومن الرضوري
ان احجر نفيس ،واتمنى السالمة للجميع،
ورجا ًء استمروا يف الوقاية».

اعلنت توصل التحقيقات إىل دفع أكثر من  77مليون دوالر

اسرتاليا تكشف عن فضيح ِة فسادٍ كربى يف العراق للحصول على عقودٍ لنقل اخلام العراقي

كانربا /متابعة الزوراء:
كش�ف يف اس�راليا عن فضيح ِة فس�ا ٍد
كربى تتعلق
بدفع رشك ٍة نفطي ٍة رشاوى
ِ
ملس�ؤولني عراقي�ني من أج�ل الحصول
ع�ىل عق�و ٍد لنق�ل الخ�ام العراق�ي بني
عام�ي  2010و  2011تبلغ قيمتها أكث َر
م�ن ملي�ار و 400ملي�ون دوالر ،فيم�ا
أعلن�ت الرشطة اإلس�رالية ع�ن توص ِل
َ
مليون
دف�ع أكث َر من 77
التحقيقات إىل
ِ

دوالر ع َ
أطراف ثالثة ملسؤولني يف وزار ِة
رب
ٍ
النف�ط العراقية ومس�ؤولني حكوميني
ِ
نفط الجنوب
ومسؤولني آخرين يف رشك ِة ِ
العراقية.وذك�ر موق�ع الرشقية نيوز ان
إحتجاز
الس�لطات اإلسرالية أعلنت عن
ِ
املدير التنفيذي الس�ابق
ديفي�د س�افاج
ِ
لرشك�ة اليت�ون هولدينج�ز لتورط�ه يف
ِ
نفط
دفع رىش تتعل�ق بحقول ٍ
فضيح� ِة ِ
تأمني إتص�االتٍ نفطية
به�دف
عراقي�ة
ِ
ِ

وزير التعليم يوافق على مقرتح نقابة
الصحفيني بتدريب طلبة كليات اإلعالم
واف�ق وزير التعليم الع�ايل والبحث العلمي،
نبيل كاظم ،عىل مق�رح نقابة الصحفيني
العراقيني بشأن تدريب طلبة كليات االعالم
املرحل�ة الرابع�ة يف املؤسس�ات الصحفية
واالعالمية.وذك�رت نقاب�ة الصحفي�ني
العراقي�ني يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :انه
حصلت موافقة وزير التعليم العايل والبحث
العلم�ي ع�ىل مق�رح نقاب�ة الصحفي�ني
العراقيني بشأن تدريب طالب كليات االعالم
املرحل�ة الرابع�ة يف املؤسس�ات االعالمي�ة
لالط�الع ع�ىل طبيع�ة العم�ل الصحف�ي
واالعالم�ي يف تلك املؤسس�ات بغي�ة زيادة
الخربات الصحفية لتطوير قابليات خريجي
كلي�ات االعالم.وبحس�ب كت�اب صادر عن
وزارة التعلي�م ،حصل�ت “ال�زوراء” ع�ىل
نسخة منه ،فإن الوزارة وافقت عىل مقرح
نقاب�ة الصحفي�ني لتخصي�ص ج�زء م�ن
السنة الدراس�ية للمرحلة الرابعة للتطبيق
العم�ي يف املؤسس�ات االعالمي�ة ،ع�ىل ان
يشمل التدريب االقس�ام الثالثة ،الصحافة

والصحافة االذاعية والتلفزيونية والعالقات
العامة.واضاف :ان يكون موضوع التطبيق
العمي اختياريا للقسم او الكلية او الطالب
بالوق�ت الراه�ن بس�بب ظ�روف جائح�ة
كورونا .مش�ددا عىل :ان تخصص جزء من
درجة ال�دروس العملي�ة يف املرحلة الرابعة
ملوض�وع التطبي�ق العمي لتحفي�ز الطلبة
عىل الحض�ور والتفاع�ل .واك�د :ان يكون
التطبيق العمي مادة مس�تقلة يف السنوات
املقبلة إذا تكللت بالنجاح.

املالية النيابية :تأخر الربملان يف إقرار
املوازنة لن يؤثر على صرف الرواتب
بغداد /متابعة الزوراء:
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة أن تأخ�ر
مجل�س النواب يف إق�رار موازنة  2021لن
يؤث�ر ع�ىل مواعيد رصف الروات�ب ،مبينة
أن وزارة املالي�ة س�تقوم بال�رف وف�ق
آلية تقس�يم إجمايل مبل�غ املوازنة عىل 12
ش�هراً ،كم�ا ج�رى يف الع�ام .2020وقال
عض�و اللجنة ،كم�ال كوج�ر ،يف تريح
صحف�ي :إن وزير املالية أص�در تعليمات
لدوائ�ر الوزارة ب�رف روات�ب املوظفني

واملتقاعدين لش�هر كانون الثاني الجاري
وفق مبدأ  ،1/12أي بتقس�يم املوازنة عىل
 12ش�هرا ً ليت�م رصف الروات�ب بالش�هر
املعني ،كما تم العمل به خالل العام املايض
بس�بب تعرقل إقرار موازنة .2020وأشار
إىل :أن تأخر مجلس النواب بالتصويت عىل
قانون املوازن�ة العامة لن يؤثر عىل رصف
روات�ب املوظف�ني واملتقاعدين.ويعد تأخر
رصف روات�ب املوظف�ني واملتقاعدي�ن يف
مواعيدها مصدر قلق ملاليني العراقيني.

تزي�د قيمتها ع�ىل ملي�ار و 400مليون
إعالم أسرالية،
دوالر .وبحسب وس�ائ ِل
ٍ
إعتقل�ت الرشط�ة الفيدرالي�ة س�افاج
َ
البال�غ م�ن العم�ر  60عام�ا ً يف س�دني
وتقديم
بته�م إنته�اكِ قانون ال�رشكات
ِ
ِ
معلوماتٍ مضلل�ة عن علم تتعارض مع
قانون رشكاتِ الكومنولث لعام .2001
ِ
وأضاف�ت أن اإلعتقال مرتب�ط بتحقيق
َ
تس�ع س�نوات يف مدفوعاتٍ غري
إستمر

صحيح�ة قدمتها رشكة تابع�ة لرشك ِة
اليت�ون مقره�ا س�نغافورة ب�ني عامي
بتصدير الخام يف
 2010و  2011تتعل�ق
ِ
وتركيب أنابيبَ
لتطوير
الع�راق وعقدين
ِ
ِ
نفطي� ٍة بري� ٍة وبحرية ته�دف إىل زياد ِة
النفط الخام.
تصدي�ر
ق�در ِة العراق عىل
ِ
ِ
اإلعالم األسرالية إىل أن
وأشارت وسائل
ِ
املحققني زعموا أن رشكة اليتون قدمت
لضمان املوافقات
رىش من خال ِل كياناتٍ
ِ

أكث� َر م�ن مليون�ي وثيق� ٍة يف  10دول
دفع رشك ِة اليتون رىش من
وكش�ف عن ِ
لضمان املوافقات
الكيانات
خالل بعض
ِ
تصدير النفط الخام العراقي.
عىل عقو ِد
ِ
وأعلن�ت الرشطة اإلس�رالية عن توص ِل
َ
مليون
دف�ع أكث َر من 77
التحقيقات إىل
ِ
َ
أط�راف ثالث�ة ملس�ؤولني يف
ع�رب
دوالر
ٍ
النف�ط العراقي�ة ومس�ؤولني
وزار ِة
ِ
حكوميني ومس�ؤولني آخري�ن يف رشك ِة

الخام العراقي.
النفط
تصدير
عىل عقو ِد
ِ
ِ
ِ
إىل ذل�ك ..قال�ت الرشط�ة اإلتحادي�ة
اإلس�رالية إن الرش�وة دفعه�ا املدي�ر
التنفي�ذي الس�ابق يف رشك� ِة اليتون إىل
مس�ؤولني يف وزار ِة النف�ط العراقي�ة
نفط
ورشك�ة
وممس�ؤولني حكومي�ني
ِ
ِ
الجن�وب من أج�ل الحصو ِل ع�ىل عقو ٍد
بيان
لتصدير النفط يف العراق.وبحس�ب
ِ
ِ
َ
التحقيق صا َد َر
الرشط ِة اإلسرالية ،فإن

نف�ط الجن�وب العراقية.وم�ن املتوق�ع
ِ
أن يواجه ديفيد س�افاج كب�ري اإلداريني
التش�غيليني الس�ابق لرشك�ة اليت�ون
املحكمة املحلية املركزية يف سيدني ،بعد
توجيه إتهاماتٍ يف نوفمرب ترشين الثاني
املايض لرج ٍل من بريزبني يبلغ من العمر
 54عاما ً ته َم دفع رىش أجنبية ،وصدرت
مذك�رة إعتق�ا ٍل لرج ٍل ثال�ث عمره 62
عاما يعيش يف خارج أسراليا.

جملس النواب يبقي جلسته مستمرة الستكمال مناقشة مشروع قانون املوازنة العامة

الزوراء /يوسف سلم�ان:
ق�رر مجلس النواب ابقاء جلس�ته  ،التي
عقده�ا ع�ر ام�س االثنني  ،مس�تمرة
اىل الي�وم الثالث�اء الس�تكمال مناقش�ة
مرشوع قان�ون املوازنة العامة االتحادية
لجمهوري�ة العراق للس�نة املالية .2021
واعلنت رئاسة مجلس النواب ان مناقشة

املوازن�ة العام�ة االتحادية للس�نة املالية
 2021س�تبقى مس�تمرة وس�تدرج يف
جدول أعمال الجلس�ة املقبل�ة والجلسة
االخرى الت�ي تليها .وب�دأ مجلس النواب
تقري�ر ومناقش�ة (الق�راءة الثاني�ة)
ملرشوع قان�ون املوازنة العامة االتحادية
لجمهوري�ة الع�راق للس�نة املالية 2021

 ،حي�ث وافقت رئاس�ة الربملان عىل طلب
نيابي رس�مي  ،الضافة مادة اىل مرشوع
قان�ون املوازن�ة العام�ة  2021النش�اء
صن�دوق اعم�ار محافظ�ات الوس�ط
والجن�وب .ووجه�ت هيئ�ة الرئاس�ة ،
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة لدراس�ة الطلب
املرفق بتواقيع  87نائبا من كتل مختلفة،

كم�ا تس�لمت رئاس�ة مجلس الن�واب ،
طلبا رس�ميا اخرا من نواب كتل مختلفة
الدراج م�ادة جدي�دة يف م�رشوع قانون
املوازنة العام�ة االتحادية  ، 2021تقيض
بالزام وزارة املالية بتثبيت موظفي عقود
وزارة الكهرب�اء وحس�ب درجات الحذف
واالستحداث لالعوام السابق�ة .وبدوره�ا

قدمت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية
 ،مجموع�ة مقرح�ات اىل اللجن�ة املالية
النيابي�ة لتضمينه�ا يف م�رشوع قان�ون
املوازن�ة االتحادي�ة للع�ام  ، 2021تتعلق
بتوف�ري العملة الصعبة وتش�غيل األيادي
العاملة العراقية .

تفاصيل ص2

بعد دعوة الرئيس عون إلعالنها
السيسي :تسوية القضية الفلسطينية
جملس الدفاع األعلى اللبناني يعلن حالة الطوارئ الصحية يف البالد ستغري من واقع وحال املنطقة بأسرها

بريوت /متابعة الزوراء:
أعل�ن مجل�س الدف�اع األع�ىل يف لبن�ان حال�ة الط�وارئ
الصحية من  14اىل  25من الش�هر الحايل.وذكرت وسائل
إعالم لبنانية أن حالة الطوارئ قابلة للتمديد وفق النتائج
وتتضمن فرض حظر تج�ول نهاري وليي ابتداء من يوم
الخمي�س  14يناير وحتى ال� 25من نفس الش�هر.ودعا
رئيس الجمهورية ميش�ال عون يف مس�تهل الجلس�ة إىل
“إعالن حالة طوارئ صحية ملواجهة تمدد وباء كورونا”،
مش�ريا إىل أن “املأساة التي نراها عىل أبواب املستشفيات
تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات
الكارثية لتفيش وباء كورون�ا “.ويأتي هذا القرار بعد أن
س�جل لبن�ان ارتفاعات قياس�ية بعدد إصاب�ات فريوس
كورونا لعدة أيام متتالية وصلت إىل  5440إصابة يومية.

ب�دوره ،ق�ال رئي�س حكومة تري�ف األعمال حس�ان
دي�اب يف مس�تهل االجتم�اع إن لبنان أم�ام واقع صحي
مخيف .وأض�اف“ :وباء كورونا أ َ ْفلَت من الس�يطرة عىل
ضبطه بس�بب عناد الناس وتمردهم عىل اإلجراءات التي
اتخذناه�ا لحماي�ة اللبنانيني ،أيض�اً ،فلنعرف أن فرض
تطبيق اإلجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر” .وتابع
ً
قائ�ال“ :اتخذن�ا تدابري جدي�دة فيها تش�ديد أكثر
دي�اب
باإلج�راءات واملطلوب م�ن األجهزة العس�كرية واألمنية
التش�دد بتطبيقها ألن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار
صحي ش�امل ،ال س�مح الله ،وأنا متأكد أنكم حريصون
عىل أهلكم اللبنانيني وسوف تقومون بدوركم” .واجتمع
املجل�س األع�ىل للدفاع برئاس�ة الرئيس ع�ون للبحث يف
الوضع الصحي وواقع القطاع االستشفائي يف البالد.

القاهرة /متابعة الزوراء:
أكد الرئي�س املري عبد الفتاح الس�ييس أن
تسوية القضية الفلسطينية ستغري من واقع
وح�ال املنطق�ة بأرسه�ا إىل األفضل.وأوضح
الس�ييس خالل لقائه وزراء خارجية الرباعية
الدولي�ة “مجموع�ة ميوني�خ” ،املعنية بدعم
مس�ار عملية الس�الم يف الرشق األوس�ط ،أن
حال املنطقة س�يتغري من خالل فتح مسارات
وآفاق جديدة للتعاون اإلقليمي بني الحكومات
والشعوب.وأش�ار إىل أن هذا التقدير ينبع من
الواق�ع ال�ذي عايش�ته مر خ�الل تجربتها
الرائ�دة باملنطق�ة باختي�ار مس�ار الس�الم
وممارس�ته فعلي�ا عىل م�دار أكثر م�ن أربعة
عقود.وقال املتحدث باسم الرئاسة املرية إن

الرئي�س املري أطلع عىل مس�تجدات جهود
مجموع�ة ميون�خ الوزاري�ة إلعادة تنش�يط
املس�ار التف�اويض للقضي�ة الفلس�طينية يف
ضوء انعقاد اجتماعها الحايل بالقاهرة.

بعد نشر الكونغرس مشروع قانون يدعو لعزله وحماكمته

اجلمهوريون مبجلس النواب يعرقلون مشروعا لعزل الرئيس االمريكي ترامب

واشنطن /متابعة الزوراء:
عرقل الجمهوريون يف مجلس النواب
األمريك�ي تح�ركا للديمقراطي�ني
من أج�ل ط�رح ترشيع يح�ث نائب
الرئي�س ماي�ك بن�س ع�ىل الب�دء يف
عملي�ة تفعي�ل التعدي�ل ال�� 25من
الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وس�عى الديمقراطي�ون يف املجل�س
إىل املوافق�ة عىل ط�رح الترشيع عىل
الفور للمناقش�ة ،لك�ن الجمهوريني
عرقل�وا الخطوة.كم�ا ن�رش مجلس
الن�واب بالكونغ�رس األمريك�ي،
مرشوع قان�ون يدعو إىل عزل ترامب
ويتهم�ه بارتكاب “جرائم وتجاوزات

بالغ�ة” يف ظ�ل ح�ادث اقتح�ام
الكابيتول.واعت�رب مع�دو م�رشوع
القرار أن ترام�ب حرض أنصاره عىل
اقتحام الكونغرس وممارس�ة النهب
والدم�ار والقت�ل فيه ،مش�ددين عىل
أنه أظهر بذلك أنه “س�يواصل تمثيل
تهدي�د لألمن القوم�ي والديمقراطية

والدس�تور حال السماح له بالبقاء يف
منصبه”.ودع�ا م�رشوع القانون إىل
“عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من
مكتبه” مع منعه من تويل أي منصب
يف الوالي�ات املتحدة.وق�ال مؤلف�و
امل�رشوع ،الذي م�ن املتوق�ع أن يتم
عرضه عىل أعضاء مجلس النواب غدا

األربعاء  ،بمبادرة م�ن الديمقراطي،
ديفي�د ساس�يليني ،إن ترام�ب“ ،يف
انتهاك لليمني الدس�توري ...تورط يف
ارتكاب جرائم وتج�اوزات بالغة عرب
التحري�ض ع�ىل العنف ض�د حكومة
الواليات املتحدة”.

تفاصيل ص3

العدد 7404 :الثالثاء  12كانون الثاني 2021

األعرجي يؤكد للسفري األمريكي رفضه
قرار اخلزانة األمريكية حبق الفياض

بغداد /الزوراء:
أكد مستشار األمن القومي ،قاسم
األعرجي ،امس االثنني ،للسفري األمريكي
يف بغداد ،ماثيو تولر ،رفضه قرار الخزانة
األمريكية بحق رئيس هيئة الحشد
الشعبي فالح الفياض.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن
القومي يف بيان تلقته «الزوراء» :إن
«مستشار األمن القومي ،قاسم األعرجي،
استقبل بمكتبه السفري األمريكي يف
بغداد ،ماثيو تولر ،لبحث آخر املستجدات
السياسية واألمنية ،يف العراق واملنطقة،
وتعزيز العالقات بني بغداد وواشنطن،
بما يخدم مصلحة البلدين».
وأكد األعرجي ،بحسب البيان ،رفضه
لقرار الخزانة األمريكية بحق الفياض».

وأشار إىل أن «العراق يسعى لحل األزمات
وتفكيكها» ،مؤكدا بالقول :نريد أن يكون
العراق نقطة التقاء ،كونه يستطيع أن
يلعب هذا الدور ،وعىل الجميع أن يدركوا
بأن مصلحة العراق هي العليا».
وتطرّق السفري األمريكي إىل موقف
األعرجي بشأن قرار الخزانة األمريكية
الخاص بفالح الفياض ،والذي أكد فيه أن
«عىل الخزانة األمريكية تصحيح خطئها
بحق شخصية حكومية ،ليس من الصحيح
أن تكون ضمن قوائم العقوبات».
وتابع البيان أن «اللقاء شهد بحث اتفاق
سنجار وملف مخيم الهول الحدودي مع
سوريا ،واستمرار التعاون يف مالحقة ما
تبقى من خاليا إرهابية ،ضمن الجهد
الدويل املشرتك للقضاء عىل اإلرهاب».

No: 7404 Tue 12 Jan 2021

املوافقة على طلب رمسي النشاء صندوق اعمار حمافظات الوسط واجلنوب

جملس النواب يبقي جلسته مستمرة الستكمال مناقشة مشروع
قانون املوازنة العامة

الزوراء /يوسف سلمـان:
قرر مجلس النواب ابقاء جلسته  ،التي
عقدها عرص امس االثنني  ،مستمرة اىل اليوم
الثالثاء الستكمال مناقشة مرشوع قانون
املوازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق
للسنة املالية .2021
واعلنت رئاسة مجلس النواب ان مناقشة
املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية 2021
ستبقى مستمرة وستدرج يف جدول أعمال
الجلسة املقبلـة والجلسة االخرى التي تليها
.
وبدأ مجلس النواب تقرير ومناقشة (القراءة
الثانية) ملرشوع قانون املوازنة العامة
االتحادية لجمهورية العراق للسنة املالية
 ، 2021حيث وافقت رئاسة الربملان عىل
طلب نيابي رسمي  ،الضافة مادة اىل مرشوع
قانون املوازنة العامة  2021النشاء صندوق
اعمار محافظات الوسط والجنوب .
ووجهت هيئة الرئاسة  ،اللجنة املالية
النيابية لدراسة الطلب املرفق بتواقيع 87
نائبا من كتل مختلفة ،كما تسلمت رئاسة
مجلس النواب  ،طلبا رسميا اخرا من نواب
كتل مختلفة الدراج مادة جديدة يف مرشوع
قانون املوازنة العامة االتحادية ، 2021
تقيض بالزام وزارة املالية بتثبيت موظفي
عقود وزارة الكهرباء وحسب درجات الحذف
واالستحداث لالعوام السابقـة .
وبدورهـا قدمت لجنة االقتصاد واالستثمار

النيابية  ،مجموعة مقرتحات اىل اللجنة املالية
النيابية لتضمينها يف مرشوع قانون املوازنة
االتحادية للعام  ، 2021تتعلق بتوفري العملة
الصعبة وتشغيل األيادي العاملة العراقية .
كما قدمت كتلة ائتالف دولة القانون الئحـة
مقرتحات تحريريـة اىل اللجنة املالية النيابية
لتعديل مرشوع قانون املوازنة العامة
االتحاديـة  ، 2021وتضمنت الالئحة 17 ،
مقرتحـا جديدا يتعلق اغلبها باستحقاقات

فقدان
فقد مني الباج الصادر من وزارة
الدفاع فرقة املشاة السابعة  /لواء
املشاة الثامن الفوج الثاني ،بإسم
(كريم كاظم عباس محمد) فعىل
من يعثر عليه تسليمه اىل جهة
االصدار.

فقدان
فقدت مني هوية االقامة املرقمة
( )34194والصادرة من مديرية
الجنسية العامة  /مديرية االقامة يف
النجف ،الجنسية لبنانية ،مدة االقامة
سنة واحدة ،بإسم (نرص الله محمد
عبدالله) فعىل من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت مني هوية االقامة املرقمة
( )0031513والصادرة من مديرية
الجنسية العامة  /مديرية االقامة
يف النجف ،الجنسية باكستانية ،مدة
االقامة  3سنوات ،بإسم (تصور عباس
خان) فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار.

أحوال الشنافية
اعالن
قدم املواطن (رحيم مريان جبار) طلبا يروم فيه تسجيل
لقبه وجعله (الصخري) بدال من الفراغ واستنادا اىل
احكام املادة  24من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة  201٦املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة
الرسمية فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل عرشة ايام من تاريخ النرش .
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة

احوال الشنافية
اعالن
قدم املواطن (جابر مريان جبار) طلبا يروم فيه تسجيل
لقبه وجعله (الصخري) بدال من الفراغ واستنادا اىل
احكام املادة  24من قانون البطاقة الوطنية رقم 3
لسنة  201٦املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة
الرسمية فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل عرشة ايام من تاريخ النرش .
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير عام االحوال املدنية والجوازات واالقامة

اعالن
اىل الرشيك (حيدر رشاد مهدي) اقتىض حضورك اىل
صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافقة عىل قيام رشيكك (حيدر جبار حمزة) بالبناء
عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة ()3/49٦2٦
حي النداء يف النجف حدود بلدية النجف ولغرض
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة
عرش يوم داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبال.

وتخصيصات محافظة البرصة اعدها النائب
خلف عبد الصمد .
اىل ذلك رد مجلس النواب من حيث املبدأ
مرشوع قانون التعديل الثاني لقانون
مؤسسة السجناء السياسيني إىل الحكومة
 ،وذلك بموجب مادة قانونية وردت ضمن
النظام الداخيل ملجلس النواب.
واوضح رئيس لجنة الشهداء والضحايا
والسجناء السياسيني النيابية عبد االله

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف

العدد1:
التاريخ2021/1/11:

النائيل يف مؤتمر صحفي مشرتك  ،تابعته»
ان» اإلشكاالت املوجودة يف
الزوراء»،
القانون  ،أن الحكومة خالفت قانون
مؤسسة السجناء السياسيني يف / ٦ / 21
 2020قرار  27لسنة  2020وهذا القرار تم
تطبيقه مبارشة يف  2020 / 7 /1بموجبه
تم قطع رواتب السجناء السياسيني ورواتب
ذوي االنتفاضة الشعبانية وهذا اليشء فيه
مخالفة للقانون «.
واضاف ان» الحكومة جاءت بعد ستة أشهر
لتعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيني
وتأتي يف نفس القرار  27وتضعه يف التعديل
 ،وهذا ماتم رفضه من قبل اعضاء مجلس
النواب ،لشعورهم باملسؤولية بالقوانني
والتطبيقات التي تخص رشائح املضحني «.
وتابع القول ان « يف قانون املوازنة وردت
الفقرة  21تنص عىل إلغاء النصوص
القانونية كافة الجمع بني راتبني ويستثنى
من ذلك رشيحة الشهداء والسجناء وضحايا
اإلرهاب حسب القوانني النافذة « ،مبينا ان»
جملة واحدة يف املوازنة تنسف اربع قوانني
نافذة وهي قانون مؤسسة السجناء وقانون
مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة شهداء
اإلرهاب وقانون التقاعد الذي نص أيضا
عىل استحقاق ذوي الشهداء « ،مؤكدا أن «
الحكومة سوقت أن الرشائح املضحية تستلم
أكثر من راتب  ،وبرصاحة هذه منحة لدعم
الرشائح املضحية ال غري».

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف

العدد2:
التاريخ2021/1/11:

اعالن
بتاريخ  2021/1/24ستقوم لجنة االرايض واالستيالء االوىل يف
محافظة النجف االرشف بتثبيت عائدية القطعة  1٦مقاطعة /72
العباسية وفقا لقانون االصالح الزراعي رقم  117لسنة 1970
وتعليماتهم وعىل من لديه ادعاء بحق الترصف او اعرتاض الحضور
يف الزمان واملكان املحددين باالعالن وبخالفه ستقوم اللجنة
بإجراءتها ..لذا اقتىض التنويه.
املشاور القانوني
عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

اعالن
بتاريخ  2021/1/24ستقوم لجنة االرايض واالستيالء االوىل يف
محافظة النجف االرشف بتثبيت عائدية القطعة  15مقاطعة
/72العباسية وفقا لقانون االصالح الزراعي رقم  117لسنة
 1970وتعليماتهم وعىل من لديه ادعاء بحق الترصف او
اعرتاض الحضور يف الزمان واملكان املحددين باالعالن ،وبخالفه
ستقوم اللجنة باجراءتها لذا اقتىض التنويه.
املشاور القانوني
عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

اعالن
قدم املواطن (عباس هادي جبار) طلبا لغرض تبديل
بقبه وجعله (الزريف ) بدل من (الرزيف) فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  201٦واالمر االداري املرقم
 24195يف . 201٦/٦/12
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير الجنسية العام وكالة

جمهورية العراق
العدد :حجة وفاة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
التاريخ2021/1/11:
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل املدعو امرية طارق صاحب
م /اعالن
قدم طالب حجة الوفاة (زياد طارق صاحب) طلبا ً اىل هذه
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو (امرية
طارق صاحب) قررت هذه املحكمة تبليغك يف الصحف
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ
نرش االعالن ،وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض
ظاهر عباس الفتالوي

تقارير
العدد 7404 :الثالثاء  12كانون الثاني 2021

احللبوسي ووفد اإلقليم يؤكدان أهمية
العدالة يف توزيع اإليرادات

بغداد /الزوراء:
اك�د رئيس مجلس الن�واب ،محمد الحلبويس،
امس االثن�ن ،مع وفد االقلي�م اهمية العدالة
يف توزي�ع االيرادات.وذك�ر بي�ان ملكت�ب
اإلعالم�ي لرئي�س مجل�س الن�واب تلقت�ه
“الزوراء” :أن “الحلبويس استقبل وفد الحزب
الديمقراطي الكردستاني ،برئاسة روز نوري
ش�اويس،وجرى خالل اللق�اء بحث تطورات
األوضاع السياسية يف البالد ،والعالقة بن املركز

واإلقليم ،واالنتخابات املبكرة”.واضاف انه “تم
التباحث حول املوازنة العامة االتحادية للسنة
املالية  ،2021ورضورة حل املش�اكل العالقة،
والتأكي�د عىل العدالة يف توزي�ع اإليرادات عىل
ِّ
كل أبناء الشعب العراقي ،وأن يكون الدستور
حاكم�ا للجميع”.واش�ار اىل “اهمي�ة تهيئة
األجواء املناس�بة إلجراء االنتخاب�ات املبكرة،
وأهمي�ة ترشي�ع قان�ون املحكم�ة االتحادية
العليا خالل الفرتة املقبلة”.

العراق واإلمارات يبحثان التعاون
املشرتك ومكافحة اإلرهاب

بغداد /الزوراء:
بحث وزير الدف�اع العراقي ،جمعة عناد ،امس
االثنن ،مع وزير الدولة لشؤون الدفاع اإلماراتي
محم�د البواردي ،ع�ددا ً من امللف�ات يتصدرها
مكافحة اإلرهاب ،وتعزيز التعاون العس�كري
ب�ن الجانبن.وذكرت وس�ائل إع�الم إماراتية
أن الب�واردي اس�تقبل عناد والوف�د املرافق له،
يف مكتب�ه بالعاصم�ة أب�و ظب�ي ،وأكد حرص
بالده عىل تعزي�ز العالقات األخوية والتاريخية
مع العراق ،وس�عيها لالرتقاء بالعمل املش�رتك
يف كاف�ة املجاالت وخاصة يف املجال العس�كري

والدفاعي.
وأش�اد الوزي�ر اإلمارات�ي بالجه�ود املخلصة
والح�رص عىل توطي�د العالقات ب�ن البلدين،
لتحقي�ق املصال�ح املش�رتكة ،معرب�ا ً ع�ن
اس�تنكاره لألعمال اإلرهابية املتكررة التي من
شأنها زعزعة أمن واستقرار العراق.
وأش�ارت وس�ائل اإلعالم إىل أن الجانبن تبادال
وجهات النظر بش�أن قضاي�ا إقليمية ودولية
ذات اهتمام مشرتك ،واستعرضا جهود البلدين
يف مكافحة اإلرهاب ،وسعي الحكومة العراقية
لهزيمته والتصدي له.

للحد من اجلرمية خالل عام 2021

الداخلية تكشف عن نقلة نوعية يف
منظومة الكامريات ببغداد
بغداد /متابعة الزوراء:
كش�فت وزارة الداخلية ع�ن خططها لتطوير
عملها االمني والحد م�ن الجريمة خالل العام
الجاري .2021
وقال مدي�ر دائرة العالقات واالعالم يف الوزارة،
اللواء س�عد معن ،يف ترصيح صحفي:ان هناك
اولوي�ات ل�دى وزارة الداخلية يف ع�ام ،2021
لتطوي�ر عمله�ا والح�د م�ن الجريم�ة ،منها
الرتكيز عىل العامل الفن�ي والتقني وموضوع
الكامريات والخدمات املقدمة للمواطنن”.
وتاب�ع ان “هن�اك جه�ودا حثيث�ة للعم�ل
باتج�اه تحوي�ل الج�واز االلكرتون�ي والفي�زا
االلكرتوني�ة ،وايضا املرور العام�ة ودعمها يف
قضايا االصدارات االلكرتونية كإجازة الس�وق

والس�نويات وغريه�ا ،وكذلك الدع�م باالتجاه
الفني والحوكمة االلكرتونية”.
واض�اف ان “ال�وزارة ترك�ز يف خططها خالل
هذا العام عىل موضوع التدريب ورفع القدرات
والقابليات بالنسبة للضباط واملنتسبن” ،الفتا
اىل ان “هناك نقلة نوعية س�تكون يف موضوع
الكام�ريات يف بغ�داد ،حي�ث س�يكون هن�اك
تنسيق عال مع املحافظات التي منصوبة فيها
كامريات إلدارتها من قبل وزارة الداخلية.
واش�ار اىل :ان ال�وزارة تح�ث املواطن�ن ع�ىل
اقتناء الكام�ريات النها تكون يف غالب االحيان
رادعة للجريمة ،باالضافة اىل انها تس�تخدم يف
تتبع مرتكبي الجريمة .مؤكدا :ان اغلب الطرق
باتت مراقبة بالكامريات .
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اجلمهوريون مبجلس النواب يعرقلون مشروعا لعزل الرئيس
االمريكي ترامب
واشنطن /متابعة الزوراء:
عرق�ل الجمهوري�ون يف مجل�س الن�واب
األمريك�ي تح�ركا للديمقراطي�ن من أجل
طرح ترشيع يحث نائب الرئيس مايك بنس
عىل البدء يف عملية تفعيل التعديل ال� 25من
الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب.
وسعى الديمقراطيون يف املجلس إىل املوافقة
ع�ىل طرح الترشي�ع عىل الفور للمناقش�ة،
لكن الجمهورين عرقلوا الخطوة.
كم�ا ن�رش مجل�س الن�واب بالكونغ�رس
األمريك�ي ،م�رشوع قان�ون يدع�و إىل عزل
ترامب ويتهمه بارتكاب “جرائم وتجاوزات
بالغة” يف ظل حادث اقتحام الكابيتول.
واعترب معدو مرشوع القرار أن ترامب حرض
أنص�اره عىل اقتحام الكونغرس وممارس�ة
النه�ب والدم�ار والقتل فيه ،مش�ددين عىل
أن�ه أظهر بذلك أنه “س�يواصل تمثيل تهديد
لألمن القومي والديمقراطية والدستور حال
السماح له بالبقاء يف منصبه”.
ودع�ا م�رشوع القان�ون إىل “ع�زل ترامب
ومحاكمت�ه وإبعاده م�ن مكتبه” مع منعه
من تويل أي منصب يف الواليات املتحدة.
وق�ال مؤلفو املرشوع ،ال�ذي من املتوقع أن
يت�م عرضه عىل أعضاء مجل�س النواب غدا
األربع�اء  ،بمبادرة م�ن الديمقراطي ،ديفيد
ساس�يليني ،إن ترام�ب“ ،يف انته�اك لليمن

الدس�توري ...ت�ورط يف ارت�كاب جرائ�م
وتجاوزات بالغ�ة عرب التحريض عىل العنف
ضد حكومة الواليات املتحدة”.
وأش�ار املرشوع إىل أن ترام�ب “أصدر مرارا
ادع�اءات كاذبة تزع�م أن نتائج االنتخابات
الرئاس�ية كان�ت ناجم�ة عن تزوير واس�ع
ويج�ب ع�دم قبوله�ا م�ن قب�ل الش�عب
األمريكي” ،مذك�رة بإع�الن الرئيس الحايل
ف�وزه يف الس�باق الرئايس ودعوت�ه “للقتال
الش�يطاني” أمام حش�د من أنصاره يوم 6

يناير ،تزامنا مع جلس�ات الكونغرس إلقرار
نتائج التصويت.
واعت�رب مع�دو م�رشوع الق�رار أن ترامب
ح�رض أنص�اره ع�ىل اقتح�ام الكونغرس
وممارس�ة النه�ب والدم�ار والقت�ل في�ه،
مشددين عىل أنه أظهر بذلك أنه “سيواصل
تمثيل تهديد لألمن القوم�ي والديمقراطية
والدس�تور ح�ال الس�ماح ل�ه بالبق�اء يف
منصبه”.
وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري

ترامب ،مساء  6يناير ،مقر الكونغرس خالل
جلس�ة إلقرار نتائ�ج االنتخابات الرئاس�ية
الت�ي ف�از فيه�ا املرش�ح الديمقراطي ،جو
بايدن ،وذلك بعد مس�رية جدد فيها الرئيس
األمريك�ي الحايل رفضه االع�رتاف بانتصار
منافسه.
وتمكنت وح�دات الرشطة والقوات الخاصة
الحق�ا م�ن تطه�ري مبن�ى الكونغ�رس من
املقتحمن ليعلن املرشعون إقرارهم بنتائج
التصوي�ت ،وأدت ه�ذه االضطراب�ات غ�ري
املسبوقة إىل مقتل  5أشخاص ،بينهم ضابط
رشطة وسيدة قتلت بإطالق نار من قبل أحد
عنارص أجه�زة األمن و 3أش�خاص فارقوا
الحي�اة بس�بب “ح�وادث تطلب�ت إس�عافا
عاج�ال” ،كم�ا ت�م اعتق�ال  68آخرين عىل
األق�ل ،فيما تعهد ترامب بع�د هذه األحداث
بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.
وعىل خلفية هذه األحداث أفاد البيت األبيض
بأن عددا من املوظفن يف إدارة ترامب قدموا
اس�تقاالتهم ،بينما تحرك الديمقراطيون يف
الكونغرس لعزل الرئيس عن الس�لطة بدعم
من بعض املرشعن الجمهورين.
وه�ذه املبادرة لعزل ترامب ه�ي الثانية من
نوعها حيث سبق أن فشلت املحاولة األخرى
التي أطلقها كذلك الديمقراطيون يف مجلس
النواب عام .2019

بعد مرور أكثر من ستة أعوام للمشاركة في محاربة تنظيم داعش

وزير الدفاع الكندي  :املكاسب اليت رحبناها بصعوبة لن تتم خسارتها خاصة يف العراق
كندا /متابعة الزوراء:
اك�د وزير الدفاع الكن�دي هارجات
س�اجان ان ب�الده س�تواصل لعب
دور “الرشيك املوثوق” بالنس�بة اىل
حلفائه�ا ودول املنطقة ،وان القرار
س�يتخذ عىل اس�اس عدم خس�ارة
“املكاسب التي ربحناها بصعوبة”
يف الس�نوات املاضي�ة ،ع�ىل تنظيم
داع�ش ،لن تتم خس�ارتها ،خاصة
يف العراق.
يأت�ي هذا بعد مرور أكثر من س�تة
أع�وام عىل ن�رش الدفع�ة االوىل من
الق�وات الكندية يف الرشق األوس�ط
للمشاركة يف محاربة تنظيم داعش،
ف�إن املئ�ات م�ن الجن�ود الكندين
م�ا زالوا يف املنطقة ،لك�ن كندا االن
تق�ف عن�د مف�رتق ط�رق وام�ام
تس�اؤالت عديدة :كم س�يبقى من
هؤالء الجنود يف املنطقة بعد ش�هر
مارس/آذار؟ وإذا بقوا فلماذا؟
وذكر موقع “كن�دا برس” يف تقرير
 :أن ه�ذه األس�ئلة مطروح�ة عىل
الحكوم�ة الفدرالي�ة والقي�ادات
العس�كرية الكندية والدبلوماسين
وغريهم ،وتتعلق املسألة بنحو 500

عس�كري كن�دي ينت�رشون يف عدة
دول ،يف مهمة عسكرية يفرتض أن
تنته�ي يف  31آذار/مارس ،وغالبية
ه�ذه الق�وات تتمرك�ز يف الع�راق
والكوي�ت ،حيث ش�اركت اساس�ا
بمهم�ات عس�كرية ض�د تنظي�م
داعش.
واش�ار اىل ان نهاي�ة الس�نة املالية
للحكوم�ة الفدرالية س�تمثل أيضا
نهاي�ة تموي�ل قيمت�ه  1.39مليار
دوالر الس�رتاتيجيتها ال�رشق
اوس�طية والت�ي تش�مل األم�وال
املخصص�ة للمهم�ة العس�كرية
واملس�اعدات الخارجي�ة املخصصة
للمنطقة.
ويف مقابلة مع موقع “كندا برس”،
رفض وزير الدفاع الكندي هارجات
ساجان ان يحدد ما اذا كانت املهمة
س�يجري تمديده�ا ،واك�د ع�ىل ان
كندا س�تواصل لع�ب دور “الرشيك
املوثوق” بالنسبة اىل حلفائها ودول
املنطقة.
لك�ن الوزي�ر الكن�دي اك�د عىل ان
الق�رار س�يتخذ ع�ىل اس�اس عدم
خس�ارة “املكاس�ب التي ربحناها

بصعوبة” يف الس�نوات املاضية ،لن
تتم خسارتها ،خاصة يف العراق.
وقال س�اجان “لهذا ستكون هناك
قرارات تتخذ للتأكد بان العراق قادر
ع�ىل الوقوف ع�ىل قدميه بنفس�ه،
وق�ادر عىل منع ح�دوث يشء كهذا
مرة اخرى”.
وكان طالئ�ع الق�وات الكندية التي
تم نرشها يف اكتوب�ر  ،2014ضمن
التحال�ف ال�ذي قادت�ه الوالي�ات
املتح�دة ملنع ان يتمك�ن داعش من
تحويل االرايض التي س�يطر عليها
يف الع�راق وس�وريا اىل “خالف�ة”،
تمكنه من خاللها من شن هجمات
ارهابية عىل الغرب.
وضم�ت الق�وات الكندي�ة االوىل
الع�رشات م�ن الجن�ود ،باالضافة
اىل طائ�رات حربي�ة وغريه�ا م�ن
الطائ�رات ،س�اهمت يف منع تقدم
داع�ش يف الع�راق .ويف الس�نوات
التالي�ة ،تط�ورت املهم�ة لتض�م
وحدات من الق�وات الخاصة والتي
يق�ول الق�ادة العس�كريون انه�ا
تس�اعد العراقي�ن يف القض�اء عىل
خالي�ا داع�ش .ول�م يع�رف الكثري

عن طبيعة ادوار القوات الكندية يف
السنوات املاضية.
وتتضم�ن املهم�ة ايض�ا مش�اركة
مدرب�ن عس�كرين يف العم�ل اىل
جانب نظرائهم العراقين يف عمليات
التدريب االساس�ية للجنود وصوال
اىل عمليات التخطيط االسرتاتيجية.
وكجزء من ذلك ،فان ضابطا كنديا
ق�اد مهم�ة تدريبي�ة كب�رية تابعة
لحل�ف النات�و مل�دة عام�ن قبل ان
تت�وىل الدنم�ارك قي�ادة العملية يف
ترشين الثاني/نوفمرب املايض.
وعىل الرغم من الخس�ارة التي مني
تنظيم داعش ،اال ان الخرباء يقولون
انه ال يزال يش�كل تهديدا اذا لم تتم
االستمرار يف ابقاء الضغوط عليه.
ونق�ل “كن�دا ب�رس” ع�ن الخب�ري
بش�ؤون الرشق االوسط يف جامعة
اوتاوا توماس جونو قوله “بقدر ما
ان تنظيم داعش ضعيف حاليا ،فما
من شك بأن الظروف املالئمة العادة
احيائه ،ما زالت قائمة”.
وانتق�د املحلل�ون االنس�حاب
العس�كري االمريك�ي الرسي�ع من
الع�راق يف كان�ون االول/ديس�مرب

 ،2011لتس�ببه يف خلق ف�راغ كان
داع�ش بمق�دوره ان يس�تغله.
وبعده�ا ،تدخ�ل املجتم�ع الدويل يف
شؤون العراق الداخلية مجددا.
وقال�ت بس�مة مومن�ي ،الخب�رية
بش�ؤون الرشق االوسط يف جامعة
واترل�و انه بس�بب ظ�روف انعدام
االس�تقرار يف الع�راق بم�ا يف ذل�ك
االنقس�امات القديمة يف البلد والتي
تفاقمت يف ظ�ل التوت�ر القائم بن
الواليات املتحدة وايران.
وعىل غرار ما فعله االمريكيون ،فان
كن�دا ايضا خفض�ت عدي�د قواتها
به�دوء ،وب�دأت بخف�ض العدد من
 800عس�كري يف املنطق�ة اىل نحو
 500يف الصيف.
وبحس�ب “كن�دا ب�رس” ،فانه من
غ�ري الواضح كيف س�تتعامل ادارة
الرئيس االمريكي الجديد جو بايدن
م�ع الع�راق واملنطقة ،لك�ن جونو
ومومن�ة يعتق�دان انه�ا س�تظل
منخرطة ،وستس�تمر يف التطلع اىل
الحلف�اء ليواصلوا لع�ب دور ،وهو
وض�ع يحت�م ع�ىل كن�دا ان تأخذه
بعن االعتبار.

اهتمامات األملان يف  :2021التغلب على كورونا ومن سيخلف مريكل
برلن /متابعة الزوراء:
ال يشء يش�غل بال األملان حاليا أكثر من
مواجه�ة ف�ريوس كورون�ا واللقاح�ات
وتداعيات الجائحة .بيد أن مسألة أخرى
تش�غل حيزا كبريا من اهتمامات األملان.
انس�حاب املستش�ارة مريكل من الحلبة
السياسية ،ومن سيكون خليفتها يف هذا
املنصب.
 72باملائة من األملان راضون عن أداء أنغيال
م�ريكل .األمر ليس بالغري�ب وال بالجديد؛
إذ أن «مام�ا مريكل» حافظ�ت طوال فرتة
توليه�ا منصبها كمستش�ارة ع�ىل املركز
األول متقدم�ة ع�ىل باق�ي السياس�ين
وبفارق كبري .بيد أن دوام الحال من املحال:
مريكل لن ترتشح مرة أخرى يف االنتخابات
الترشيعية املقبلة يف الخريف املقبل .بعدها
سيلمع نجم ساسة جدد.
معه�د  Infratest Dimapلالس�تطالع
أجرى اس�تطالعه الش�هري بتكليف من
القناة األوىل يف التلفزي�ون األملاني ARD
وصح�ف أخرى وقام بس�ؤال األملان عن
شعورهم عن تلك اللحظة التاريخية التي
س�تعتزل مريكل فيها الحياة السياسية:
 51باملائة من األملاني ينظرون النسحاب
مريكل من الحلبة السياسية بعن ناقدة،
يف حن يراها  42بأنها خطوة إيجابية.
لك�ن من ه�و الخليفة املحتم�ل ملريكل؟
الجواب س�يكون يف يوم�ي  15و 16من
شهر كانون الثاني/يناير الجاري عندما
يعق�د الح�زب املس�يحي الديمقراط�ي
مؤتم�را ً افرتاضي�ا ً النتخ�اب رئيس�ا
ل�ه .واملرش�حون ه�م نورب�رت روتغن
وفريدريتش مريتس وآرمِ ن الشيت.

ص�ورة إيجابي�ة عن�ه يف أوس�اط الرأي
العام األملان�ي ،تنم عن قدرته عىل تحمل
املس�ؤولية .ويؤك�د اس�تطالع ال�رأي
الش�هري األن�ف الذكر أنه ومنذ ش�هور
هو املرش�ح املفض�ل ملنصب املستش�ار
وخاصة بن أعضاء التحالف املس�يحي.
بي�د أنه وحتى لحظة إع�داد هذا التقرير
لم يعلن زودر ع�ن نيته رصاحة لخوض
الس�باق ع�ىل منصب املستش�ار .وعادة
م�ا يتف�ق التحال�ف املس�حي (الح�زب
املسيحي الديمقراطي والحزب املسيحي
االجتماع�ي) عىل مرش�ح واحد ملنصب
املستشار.

اإلغالق واللقاح

مريتس يتقدم

ّ
ح�ل
حس�ب نتائ�ج اس�تطالع ال�رأي
فريدريتش مريتس يف املقدمة ،حتى بن
أعضاء حزب التحالف املس�يحي ،الحزب
املسيحي الديمقراطي والحزب املسيحي
االجتماعي (الباف�اري) .حافظ مريتس
ع�ىل ثقة أعض�اء التحالف من�ذ ترشين
الثاني/نوفمرب املايض .ومنحه استطالع
ال�رأي  29باملائ�ة م�ن أص�وات أعضاء
الحزب املسيحي الديمقراطي.
وحاز كل من رئيس حكومة والية شمال
الراين-ويستفاليا ،آرمن الشيت ،ووزير

البيئة األس�بق ال�ذي أقالته م�ريكل من
حكومة سابقة لها ،نوربرت روتغن ،عىل
 25باملئة من أصوات أعضاء الحزب لكل
منهما.
امل�زاج الع�ام ملندوبي الحزب املس�يحي
الديمقراطي الذين سيشاركون بانتخاب
الرئيس القادم غري واضح .ولكن يرجح
مراقب�ون أن يك�ون الس�باق محتدم�ا ً
واملنافسة شديدة.
ولك�ن حت�ى بع�د معرفة اس�م الرئيس
املس�تقبيل للحزب ،لن يك�ون ذلك كافيا ً
لحسم هوية املرشح ملنصب املستشارية،

ال�ذي س�ينافس مرش�حي األح�زاب
األخرى ع�ىل منصب املستش�ار .وطبعا
يعتربالح�زب املس�يحي الديمقراط�ي يف
الوق�ت الحارض أك�رب األح�زاب يف البالد
ويحظى بش�عبية بف�ارق جيد عن بقية
األحزاب ويس�تطيع ط�رح منافس عىل
املنص�ب ،والذي ع�ادة ما يك�ون رئيس
الحزب ،لكن ال بد
ش�خص راب�ع ق�د يك�ون هو املرش�ح
املحتمل ملنصب املستش�ارية ،إنه رئيس
حكوم�ة والية بافاري�ا ،ماركوس زودر.
خ�الل أزمة كورونا نج�ح زودر بتكوين

وتبق�ى جائحة كورونا هي املحور الذي
تدور حوله اهتمامات األملان هذه األيام.
وقد عرب أكثر من نصف املستطلعة آرائهم
ع�ن تأييدهم الس�تمرار اإلغالق ،وفضل
حوايل الثلث تش�ديد اإلجراءات ،بينما لم
يؤيد إال السدس تخفيف إجراءات احتواء
الفريوس.
واحتل ملف التلقيح ضد فريوس كورونا
حيزا ً من االستطالع .صحيح أن العملية
ق�د انطلق�ت منذ نهاي�ة الع�ام املايض،
إال أن الجرع�ات املتوف�رة للق�اح قليلة.
وق�د قي�ل وكت�ب الكثري من ال�كالم عن
ذلك يف وس�ائل اإلعالم األملانية وعمن قد
يكون مس�ؤوالً عن ذلك ،وهل أن االتحاد
األوروبي هو م�ن تفاوض مع الرشكات
املنتجة ،أم كل دولة لوحدها؟
وق�د انصب جان�ب كبري م�ن النقد عىل
رأس وزير الصحة األملاني ينس ش�بان.

وقد تجىل ذلك يف نتائج االس�تطالع :لقد
تراجع ش�بان يف ترتيب الساس�ة األملان
م�ن املرك�ز الثان�ي إىل الثال�ث .وقد قال
نصف املستطلعة آرئهم إن رسعة ووترية
التلقيح بطيئة جداً .ولكن وجد  70باملائة
م�ن األملان أن النه�ج األوروبي املوحد يف
التفاوض مع الرشكات «صحيح».

ارتفاع االستعداد ألخذ اللقاح
قال  54من األملان أنهم سيأخذون اللقاح
عىل أي ح�ال ،وهذا أكثر مما كانت عليه
النس�بة يف ترشين الثاني/نوفمرب .وقال
 21باملائة أنهم «عىل األرجح» سيأخذون
اللقاح .كال املجموعتن تكفيان لتحقيق
ما يطلق عليه «مناع�ة القطيع» ،والتي
نس�بتهم يف حال كوفيد 19-بن  60و70
باملائ�ة .وه�ذا س�يكون كافي�ا ً الحتواء
الجائحة.
ولك�ن الطري�ق لتحقي�ق تل�ك الغاية ال
ي�زال طويالً .وبش�كل ع�ام يأمل نصف
املس�تطلعة آرئه�م بالع�ودة إىل الحي�اة
الطبيعية بحلول نهاية العام كحد أقىص،
يف حن أن النصف الثاني أقل تفاؤالً.
تدور نقاش�ات م�ن اآلن ح�ول إعطاء
حقوق وامتيازات ملن تلقى اللقاح عىل
غ�ريه ،عىل س�بيل املثال الس�ماح لهم
بارتياد دور السينما واملسارح بعد فتح
أبوابه�ا من جديد .وع�رب  73من الذين
ش�اركوا يف االستطالع عن رفضهم ملثل
هذه الفكرة .وجاءت األغلبية الرافضة
من كل فئ�ات املجتمع األملاني ،س�واء
تلك املس�تعدة ألخذ اللق�اح أو الرافضة
له.
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النفط تقرر تعيني خرجيي معهد التدريب
للعام 2019 - 2018
بغداد /الزوراء:
أكد النائب ،محمد شياع السوداني،
أمس االثنني ،موافقة وزارة النفط عىل
تعيني خريجي معهد التدريب النفطي
للعام  ،2018/2019استجابة للطلب
الذي قدمه النائب.

وقال السوداني يف بيان مقتضب:
ان «وزارة النفط قررت تعيني
خريجي معهد التدريب النفطي للعام
 ،2018/2019مطلع العام الجاري،
وحسب توفر القدرة املالية لرشكات
الوزارة».

النقل تناقش آلية تطبيق عمل املوازين يف
أم قصر الشمالي

www.alzawraapaper.com
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الصحة الربملانية تكشف عن نية للتغيري

الرتبية تؤكد استمرار دوام املدارس وتدعو لالبتعاد عن املواقع املزيفة
كافة والطلبة اىل «رضورة االعتماد عىل املصادر
الرسمية يف نقل األخبار واالبتعاد عن الصفحات
واملواقع الوهمية التي تبغي اثارة الذعر بني
صفوف الطلبة والتأثري عىل مسرية التعليم
يف العراق».بينما كشف عضو لجنة الصحة
والبيئة النيابية ،حسن خالطي ،عن نية لتغيري
يف أيام الدوام يف املدارس.وقال خالطي يف ترصيح
صحفي :ان «وزارة الرتبية عىل استعداد يف زيادة
عدد أيام الدوام وما زال هناك حذر بسب جائحة
كورونا».وأضاف «ما زلنا نقول ان اليوم الواحد
هو اليوم املرصح به رسمياً ،وسوف يكون
هناك تغيري يف عدد أيام الدوام للمراحل االبتدائية
والثانوية».وكانت وزارة الرتبية وجهت ،يف 28
كانون االول املايض ،املدارس بااللتزام بقرارات
خلية االزمة ،وعدم االستجابة ألي قرارات أخرى
تخالفها.

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الرتبية استمرار دوام املدارس،
فيما دعت الطلبة اىل االبتعاد عن املواقع املزيفة
لضمان استمرار العملية التعليمية .وفيما
كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن نية
لتغيري يف أيام الدوام يف املدارس ،وضحت ان وزارة
الرتبية عىل استعداد لزيادة عدد أيام الدوام ،وما
زال هناك حذر بسب جائحة كورونا.وقالت
وزارة الرتبية ،أمس االثنني ،يف بيان صحفي:
ان «الدوام الرسمي يستمر ليوم واحد لكل
صف درايس وحسب املرحلة الدراسية (ابتدائي
ً
الفتة اىل ان ُه «ال توجد لديها أي
او ثانوي)»،
نية إليقافه».وأشارت اىل «تطلعها لزيادة ايام
ً
خاصة بعد االنخفاض الكبري
الدوام يف املدارس
ألعداد اإلصابة يف العراق والتزام الطلبة بطرق
الوقاية والسالمة».ودعت الوزارة وسائل اإلعالم

الكهرباء تباشر صيانة حمطة خور الزبري الغازية قبل موسم الصيف
بغداد /الزوراء:
ناقشت وزارة النقل متمثلة بمدير ميناء ام قرص الشمايل مع معاون مدير
منفذ ام قرص الشمايل السبل القانونية واإلجراءات الفنية يف تطبيق عمل
املوازين.
وقال مدير ميناء ام قرص الشمايل رئيس مهندسني ،فرزدق عبدالرزاق ،يف بيان
صحفي :انه «بتوجيه من املدير العام للرشكة العامة ملوانئ العراق فرحان
محيسن الفرطويس جرى خالل االجتماع مع معاون مدير منفد ام قرص
الشمايل محمد جاسم محمد مناقشة عمل املوازين يف امليناء وكيفية إتباعها
السبل القانونية واإلجراءات الفنية» ،مؤكدين ان «هناك رشيط الكرتوني
يصدر من إدارة امليزان يوضح فيه وزن الحمولة ووزن الشاحنة فارغة كذلك
الوزن الصايف ويمنح لسائقي الشاحنات والجهات ذات العالقة».
وشدد عبد الرزاق عىل ان «كل محطة يف امليناء لديها ميزان تعمل به بشكل
مستمر» ،موضحا ان «عمل امليزان يوفر إيرادات مالية للموانئ».

اتهامات هليئة اإلعالم واالتصاالت
بالتغاضي عن خمالفات شركات النقال
بغداد /الزوراء:
اتهمت لجنة اإلعالم واالتصاالت النيابية،
أمس االثنني ،رئيس هيئة اإلعالم
واالتصاالت ،عيل الخويلدي ،بالتغايض
عن مخالفات وإخفاقات رشكات الهاتف
النقال يف العراق.
وقال عضو اللجنة النيابية ،عالء
الربيعي ،بحسب وثيقة صادرة عن
مكتبه وموجهة اىل مجلس أمناء هيئة
االتصاالت :ان «الخويلدي تغاىض ولم
يتخذ اي إجراء إزاء مخالفات وإخفاقات
رشكات الهاتف النقال املثبتة بتقارير

دائرة جودة الخدمة والرصد الراديوي».
ولفت الربيعي اىل «وجود ضعف يف
خدمات االتصاالت ،واستخدام رشكات
االتصاالت ورشكات مزودي خدمات
االنرتنت للرتددات دون اخذ املوافقات
القانونية والفنية ،ورغم ذلك فإن
الخويلدي لم يتخذ اي إجراء قانوني بحق
الرشكات».
وأوضح أن «هناك شكوكا وشبهات فساد
إداري ومايل ،تتعلق بالفائدة من رشاء
أجهزة الرصد الراديوي بماليني الدوالرات
بعقد مع رشكة (الزمان)».

نقابة األطباء :الضوابط ال تسمح برفع
أسعار كشفيات العيادات
بغداد /الزوراء:
استبع َدت نقابة أطباء بغداد ،أمس االثنني ،ارتفاع أجور كشفية عيادات األطباء بسبب
التطورات االقتصادية األخرية مؤخرا.
وقال نقيب أطباء بغداد ،مصطفى باسم السعدي ،يف حوار اطلعت عليه «الزوراء» :ان
“النقابة تستمر بممارسة عملها بكل مهنية يف إجراء جوالت تفتيشية عىل عيادات
األطباء ومراقبة اسعار الكشفية فيها ،فضال عن مراقبة الوصفات الطبية املشفرة
والتي سبق للنقابة ان منعت ذلك إلمكانية رصف املريض لتلك الوصفة من أي صيدلية
قد يرى ان أسعارها مناسبة إلمكانياته املادية.
وأضاف« :ان أنظمة وضوابط نقابة األطباء ال تسمح برفع أسعار كشفية املرىض يف
عيادات األطباء ،إذ ان هناك أسعارا ثابتة حسب اللقب الطبي إذا كان استشاريا ً او
اختصاصيا ً او ممارسا”.
وأشار السعدي اىل “وجود إجراءات من قبل النقابة يف حال مخالفة األطباء ذلك” ،مناشدا
املواطنني بـ”رضورة إبالغ النقابة بأي مخالفات قد تجري يف مناطق بغداد ،خاصة
النائية منها ،كنوع من املساعدة للنقابة يف تنفيذ أعمالها والخروج بجوالت تفتيشية
للكشف عن تلك التجاوزات التي قد تحصل ضدهم”.

بغداد /الزوراء:
َ
بارشت مالكات وزارة الكهرباء
املختصة بصيانة محطة خور
الزبري الغازية لرفد املنظومة
بـ 100ميغاواط قبل موسم
الصيف املقبل ،بينما أدخلت محولة
ثانية سعة (( )31٫5ام يف اي) إىل
محطة سومر الثانوية القديمة 33
( 11/كي.يف).
وقال الناطق باسم الوزارة ،احمد
العبادي ،يف ترصيح صحفي :ان
مالكات الوزارة املختصة استنفرت
جهودها لصيانة عدد كبري من

الوحدات التوليدية بالبالد ،برغم
محدودية التخصيصات املالية،
بضمنها محطة خور الزبري الغازية
املؤمل انجازها قبل موسم الصيف
لرفد املنظومة بـ  100ميغاواط .
وذكر :ان أعمال الصيانة البالغة
أربعة اشهر ،تضمنت فتح
التورباين واستبدال املترضر منه،
وفتح جميع األجهزة املساعدة
للوحدة األوىل» ،منوها «انه ستتم
بعد االنتهاء إعادة الوحدة للعمل
بطاقة  60ميغاواط» ،مشريا اىل
معالجة الرضر ببعض أجزاء

الوحدة الخامسة ،وما زال العمل
مستمرا وبنسب انجاز متقدمة.
وتابع العبادي :ان املالكات أدخلت
الوحدة السادسة باملحطة يف صيانة
شاملة ملدة  35يوما ،تضمنت فتح
أنابيب الغاز والوقود ،وفتح مراجل
التورباين الثابتة واملتحركة»،
معربا عن أمله «إعادتها اىل العمل
وربطها باملنظومة ضمن املواعيد
املحددة بطاقة  100ميغاواط».
عىل صعيد متصل ،ذكر «ان فرع
توزيع كهرباء ذي قار ،ادخل
محولة القدرة الجديدة الثانية

إعادة مادة سرياميك وضبط تالعب بالرسم يف الصحة تؤكد :لقاح «فايزر» سيتوفر
زرباطية وأم قصر
خالل شهرين

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس االثنني،
إعادة  197طنا من مادة السرياميك اىل الجانب
اإليراني لفشلها يف الفحص يف منفذ زرباطية
الحدودي.
وذكر بيان للهيأة ان «كوادرها يف منفذ
زرباطية الحدودي يف واسط أعادت  3عجالت
محملة بمادة السرياميك وبحمولة إجمالية
(197طنا) إىل الجانب اإليراني لعدم مطابقتها
املواصفات املعتمدة بالفحص الخاص بالجهاز
املركزي للتقييس والسيطرة النوعية».
وأضاف البيان ان «عملية اإلعادة تمت وفق
محرض اصويل من الجهات املعنية واملختصة
يف املنفذ الحدودي».
وأيضا أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،أمس
االثنني ،ضبط تالعب يف الرسم الجمركي
والرضيبي لحاوية يف منفذ ميناء أم قرص
األوسط.
وذكر بيان للهيأة ان «كوادرها يف منفذ ميناء

ام قرص األوسط يف محافظة البرصة تمكنت
من ضبط حاوية حجم  40قدم تحتوي
عىل (24بكج) من مواد (قناني زجاجية،
منافض ،معاجني تسلية أطفال) املنشأ
آسيوي واملنجزة معاملتها الجمركية من قبل
لجنة الكشف الجمركي التابع اىل مركز جمرك
ام قرص الشمايل خالفا للضوابط والتعليمات
النافذة».
وأضاف البيان انه «تم ضبط الحاوية خارج
الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري يف
هيأتنا بعد تدقيق معاملتها ومعاينة البضاعة
من قبلهم تبني أن الحاوية تحتوي عىل (علب
زجاجية فارغة) بواقع حمولة (20طنا و
613كغم) ونتج عن التالعب يف وصف البضاعة
تهربا من دفع الرسوم الجمركية والرضيبية
مما سبب هدرا باملال العام».
وتابع انه «تمت إعادة الرتسيم واستحصال
أموال لخزينة الدولة بمبلغ أكثر من ( 4مليون
دينار عراقي) فارق الرسم املتالعب به».

اعتقال وتسفري  213أجنبياً يف بغداد
بغداد /الزوراء:
تمكنت مديرية ش ٔوون االٕقامة يف بغداد ،امس
االثنني ،من القبض عىل  150شخصا وا ٕبعاد
 63أجنبيا ً مخالفا لرشوط اإلقامة يف العاصمة
بغداد.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «مالكات مديرية ش ٔوون االٕقامة يف بغداد

تمكنت من القاء القبض عىل ( )150شخصا من
مختلف الجنسيات ،وا ٕبعاد ( )63أجنبيا خارج
االٔرايض العراقية ملخالفتهم رشوط قانون ا ٕقامة
االٔجانب العراقي رقم  76لسنة .»2017
وبينت املديرية أن «حصيلة عدد امللقى القبض
عليهم واملبعدين كانت من فرتة 2021/1/1
ولغاية .»2021/1/10

أكدت وجود ترهل بالرتب يف املؤسسة العسكرية

األمن النيابية :الوقت غري مناسب لتسليم امللف األمين للداخلية
بغداد /الزوراء:
لفتت لجنة األمن والدفاع النيابية إىل ان
تأجيل تسلم امللف األمني يف املحافظات ملا بعد
االنتخابات ،ال يعني ان الوضع غري مسيطر
عليه ،وإنما بالعكس القرار قديم ويعود لعام
.2008
وقال عضو اللجنة ،سعران االعاجيبي ،يف
ترصيح صحفي :انه «منذ العام  2007كان
من املقرر ان تتسلم الداخلية امللف األمني يف
املحافظات وتلغى العمليات املشرتكة او تفك
قيادة الرشطة بها».
وأضاف ان “قيادة عمليات الرافدين التي كانت
ترتبط بها محافظات :املثنى وواسط وميسان
وذي قار ،ألغيت ،وأصبح الوضع األمني يف كل
محافظة مسؤولية قيادة الرشطة هناك».
وتابع انه “قد يكون اآلن الوقت غري مناسب
لتسلم هذا امللف ،ولذلك تركت ملا بعد
االنتخابات” ،مشريا اىل “جاهزية األجهزة
األمنية».
يذكر ان وزير الداخلية ،عثمان الغانمي ،أكد
ان وزارته ستتسلم امللف األمني للمحافظات

سعة (( )31٫5ام يف اي) للعمل
بمحطة سومر الثانوية القديمة
( 11/ 33كي.يف) ،وضمن املرحلة
الثانية ألعمال تأهيل املحطة»،
مبينا «ان أعمال التأهيل تضمّ نت
استبدال محولة القدرة القديمة
الثانية بأخرى جديدة سعة()31٫5
(ام يف اي)».
وأشار الناطق باسم الوزارة اىل :ان
املحولة الجديدة ُ
ستسهم بتحسني
الوضع التشغييل للمحطة وتزيد
من سعتها وتضمن عدم خروجها
املفاجئ عن العمل ما يؤمن

استمرار التيار املجهز لعدد من
مناطق صوب الجزيرة» ،مشيدا
بجهود مالكات الشعب وانجازهم
العمل يف خضم تحديات عدة
كحظر التجوال ومخاطر انتشار
جائحة كورونا.
وكانت املحطة قد شهدت العام
املايض أعمال تأهيل نفذت عىل
مرحلتني ،تضمنت استبدال محولتي
القدرة وبعض األعمال املدنية ،وتم
إدخال محولة القدرة الجديدة األوىل
للعمل الصيف املايض ،أما الثانية
فتم إدخالها امس.

بعد إجراء االنتخابات املبكرة.
وقال الغانمي ،يف ترصيح متلفز :ان
“محافظات :الديوانية وواسط وبابل يدار
فيها امللف األمني من قبل وزارة الداخلية”،
مضيفا ان “وزارة الداخلية ستتسلم امللف

األمني يف جميع املحافظات بعد االنتخابات
املقبلة ،حيث يتم العمل عىل تأمني االنتخابات
بالكامل».
وبني ان “قوات وزارته عززت حماية الحدود
العراقية بالكامريات الحرارية ،يف حني ان

البرصة تعاقدت كذلك عىل رشاء كامريات
مراقبة ولم يتم نصبها بعد».
من جانب اخر ،أكد عضو لجنة األمن والدفاع
النيابية ،عباس رصوط ،امس االثنني ،وجود
ترهل يف املؤسسة العسكرية من رتبة عقيد
فما فوق.
وقال رصوط يف حديث صحفي :ان «الرتب يف
الجيش العراقي تعتمد عىل املناصب ،وهناك
سن قانوني للرتب العسكرية ،وبعد تجاوز
السن القانونية يحال اىل التقاعد» ،مبينا ً ان
«االستثناءات تم إلغاؤها وضوابط العمل هي
من تحكم».
وأضاف ان «ذوي الشهداء والسجناء
السياسيني لهم سنوات اضافية ،وقسم من
الرتب مشمولة بهذا القانون ،لذلك يتأخرون
لفرتة اضافية خارج السن القانوني املحدد
للقادة».
وبني ان «هناك ترهال حتى يف رتب العميد
والعقيد وليس من رتبة لواء فما فوق»،
مؤكدا ً ان «هذه األمور ستعالج ولن تبقى كما
هي».

بغداد /الزوراء:
أك َدت وزارة الصحة أن حصة العراق من لقاح كورونا ستصل خالل الربع األول من هذا العام،
أي بحدود الشهرين املقبلني.
وقال املتحدث باسم وزارة الصحة ،سيف البدر ،يف ترصيح صحفي :إن “العراق وقع مع رشكة
(فايزر) وسنبدأ بتسلم الجرعة األوىل يف الفرتة املقبلة ،وستكون هناك التزامات مع (فايزر)
وغريها».
وأضاف “مازالت التزاماتنا قائمة مع التحالف الدويل للقاحات ،الذي يضم أكثر من  180دولة،
وبإرشاف منظمة الصحة العاملية” ،منوها ً بأنه “يف حال اعتمد اللقاح ،فإن حصة العراق
محجوزة ،حيث ستكون حصته من التوريدات هي  20باملئة أي  8ماليني جرعة».
وتابع :إن “االتفاق األويل مع (فايزر) هو  1٫5مليون جرعة تسلم خالل الربع األول من هذه
السنة أي يف الشهرين املقبلني” ،مبينا ً أن “التوزيع سيكون لجميع املحافظات من خالل
مستشفيات يتم تحديدها خالل وسائل اإلعالم وبحسب األولوية ،ولن يكون اللقاح إجباريا
مطلقاً” ،ونفى البدر ما أشيع من رفض العراق للقاح.

جلنة اخلدمات :إعمار مدينة الصدر
يشمل البنى التحتية والطرق واجلسور
بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة الخدمات النيابية ان اعمار
مدينة الصدر يشمل البنى التحتية والطرق
والجسور.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية ،مرض
االزيرجاوي ،يف ترصيح صحفي :ان “املؤتمر
سيجمع الجهات التنفيذية مع بعض

املواطنني والسلطة الترشيعية لوضع خطة
طريق للعمل املستقبيل يف إعادة اعمار مدينة
الصدر».
وأضاف :ان اعمار املدينة يشمل املرافق كافة،
من بنى تحتية وطرق وجسور وغريها.
مؤكدا ان “مدينة الصدر ستكون االنطالقة
لباقي مناطق العاصمة».

زواج مبارك
مع اطاللة العام الجديد ووسط
أفراح وسعادة االهل واألصدقاء
االحبة تم زفاف الشاب املبدع(
جعفر حسني) عىل كريمته
املهذبة (نور وليد) تهانينا بالرفاء
والبنني للعروسني الجميلني والله
املوفق.
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احلمامي يطالب وزارة املالية بدعم
مشروع تطوير مصفى البصرة
البرصة  /نينا :
طال�ب النائب عن محافظة البرصة كاظم فنجان الحمامي” وزارة املالية
بكتاب رس�مي ب�إدراج مرشوع تطوير مصفى الب�رصة يف املوازنة العامة
لسنة  2021واإلرساع يف إجراءات القرض .ملا له من أهمية ودوره يف تطوير
املصفى.
وق�ال الحمام�ي “ يف بيان انه يس�تند اىل القوانني والترشيع�ات النافذة يف
التعبر عن رفضه القاطع لتوجهات وزارة النفط نحو تجاوز أحكام قانون
املوانئ واالس�تغناء عن خدماتها .مبديا “ اهتمامه ودعمه القوي ملرشوع
تطوير مصفى البرصة (مرشوع التكسر بالعامل املساعد .”.)FCC
واض�اف” ًيع�د املرشوع م�ن املش�اريع الرائ�دة واملتطورة واملهم�ة للبلد،
ويه�دف اىل زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصفى ،عرب تحويل مخلفات اإلنتاج
الفائضة املتمثلة بالنفط األس�ود اىل منتجات عالية القيمة ،مثل الكازولني
ع�ايل األوكتان ،وزيت الغ�از ،والنفثا املختلطة وزيت الوق�ود ،بمواصفات
عاملية.
وأوضح  :ان املرشوع يش�تمل عىل مجموعة من الوحدات التش�غيلية ذات
التقنية املتطورة ومن ضمنها وحدة التكس�ر بالعامل املس�اعد يف البرصة
قرب مصفى الش�عيبة ،والتي تعمل عىل تحويل مادة النفط األس�ود التي
تشكل 40-50%من النفط الخام ،اىل منتجات خفيفة عالية القيمة.
واختت�م الحمامي بيانه” انه من املؤمل أن يعم�ل املرشوع بطاقة  55ألف
برميل يف اليوم ،وسيشتمل عىل إنتاج الغاز السائل بطاقة  300طن يومياً،
وإنتاج م�ادة الكازولني بحدود  4200مرت مكعب يومياً ،وإنتاج مادة زيت
الغاز امله�درج بطاقة  1200مرت مكعب يومياً ،وكذلك س�توفر إنتاج زيت
الوقود ملحطات الكهرباء ،وبالتايل تقليل استراد هذه املنتجات من األسواق
العاملية و توفر العملة الصعبة للبلد ،مش�را اىل انه من املعروف ان العراق
اليزال يستورد بمليارات الدوالرات سنويا لسد حاجة االستهالك املحيل من
املنتجات النفطية الخفيفة .

املركزي لإلحصاء :أكثر من ثلث معامل وزارة
الصناعة متوقفة

بغداد /الزوراء:
كشف الجهاز املركزي لإلحصاء العراقي ،أمس االثنني ،عن أن ثلث املعامل
التابعة لوزارة الصناعة متوقفة عن العمل.
وقال الجهاز التابع ل�وزارة التخطيط يف تقرير له اطلعت عليه “الزوراء”:
إن “ع�دد ال�رشكات التابع�ة ل�وزارة الصناعة واملع�ادن (القط�اع العام)
والقط�اع املختلط بلغ  44رشكة” ،مبينا ً “أن ع�دد املعامل التابعة لها بلغ
 252معمالً” .وأضاف ان “نسبة املعامل املتوقفة لوزارة الصناعة بلغ أكثر
من الثلث وبواقع .”% 38.5

جلنة االقتصاد :سوء اإلدارة الوزارية
يهدد الزراعات والثروة احليوانية

بغداد /الزوراء:
اعت�ربت عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار النيابية ،ندى ش�اكر جودت،
أم�س االثنني ،ان س�وء اإلدارة والتخطي�ط يف وزارة الزراعة يهدد ما تبقى
م�ن الزراعات والث�روة الحيوانية ،مش�رة اىل ان وزارة الزراعة فيها ترهل
وزاري يكل�ف الدول�ة مالين الدوالرات س�نويا .وقالت ج�ودت يف ترصيح
صحف�ي :إن “الحكومة الحالية والحكومات التي س�بقتها ال تمتلك إرادة
وطنية لحماي�ة املنتوج الزراعي” .وأضافت أن “جميع األس�واق العراقية
تفتقر للمنتوج الحيواني ،الس�يما األلبان والخ�رضوات التي باتت اغلبها
مفقودة من األسواق املحلية”،
وأش�ارت جودت إىل أن “الزراعة تش�هد حالة من االندثار بسبب االستراد
من الخارج فضال عن س�وء اإلدارة” ،الفتة إىل أن “الخوف الش�ديد يس�ود
أغلب املزارعني بسبب عدم حماية املنتوج الزراعي”.
وكانت جودت طالبت ،يف ترصيح س�ابق ،بدم�ج وزارة التجارة والصناعة
والزراعة بوزارة واحدة تحت مسمى وزارة االقتصاد.

رصد حنو  29تريليون دينار
لوزارات الكهرباء والدفاع واإلسكان
بغداد /الزوراء:
كش�فت اللجنة املالية النيابية ،أمس االثنني ،عن رص�د  17تريليون دينار
ل�وزارة الكهرباء رغم ع�دم توفر الخدمة بصورة صحيح�ة و 11تريليون
للدفاع ،مبينة ان وزارة االعمار واإلس�كان ميزانيته�ا ال تزيد عن تريليون
و 500مليار.
وقالت عضو اللجنة ،إخالص الدليمي ،يف ترصيح صحفي :ان “وزارة االعمار
لم تحص�ل عىل مبالغ كافية م�ن اجل دعمها ووضع خط�ة إلعمار البنى
التحتي�ة يف العراق خالل املوازنة حيث تم رص�د تريليون ونصف الرتيليون
فقط” .وأضافت ان “وزارة الكهرباء حصلت عىل  17تريليون دينار ضمن
املوازن�ة وهي تعادل  10أضعاف موازنة االعمار فيما حصلت وزارة الدفاع
 11تريلي�ون دينار” .وتابعت ان “موازنة الدف�اع تعني ان العراق مازال يف
حالة حرب ،وان الحكومة بحاجة اىل إعادة توزيع يف الحقول االس�تثمارية
لدعم الصناعة والزراعة وغرها من القطعات الخدمية”.

خبري :العراق سيخسر الكثري من اإليرادات
ببقاء شركات االتصاالت
بغداد /الزوراء:
ح�ذر الخبر االقتصادي ،وس�ام التميمي ،من تفاقم األزم�ة االقتصادية التي
خلقتها الحكومة وتكبيد البلد املزيد من الخسائر والهدر باملال يف حال استمرار
عمل رشكات االتصاالت من دون اس�تيفاء ما بذمتها من مبالغ ،مش�ددا عىل
رضورة رشاء تلك الرشكات او التأسيس لرشكات جديدة تحل محل الحالية.
وق�ال التميم�ي ،يف ترصيح صحف�ي :ان “رشكات االتص�االت ويف حال كانت
مملوك�ة للدولة فأنها س�تكون ثان�ي رافد اقتصادي مهم للبلد ،حيث س�يقل
االعتماد عىل النفط بنسبة  30باملئة”.
وأض�اف ان “اجور املكامل�ات وخدمات االنرتنت س�تذهب معظمها اىل خزينة
الدول�ة ،إضافة اىل ان هناك إمكانية إلطالق قمر صناعي خاص بالعراق يدعم
قط�اع االتصاالت ،ويقلل املبالغ التي تدفعه�ا الرشكات لألقمار الصناعية من
نّ
الخدمة”.وب�ني ان “الحكوم�ة ،ويف حال أبقت ع�ىل الرشكات
اج�ل اس�تمرار
الحالية ،فأن العراق س�يبقى يف أزمته املالية ،والس�نوات املقبلة س�تكون اشد
فقرا وحصارا للش�عب العراقي بسبب عدم اعتماد الحكومة عىل حلول ناجعة
تمكنها من النهوض بالوضع االقتصادي للبلد.
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بطاقة إنتاجية تصل لـ( )70ألف برميل باليوم

النفط تعلن رفع الطاقة التكريرية ملصفى الصمود يف صالح الدين
بغداد /الزوراء:
افتت�ح وزي�ر النف�ط ،إحس�ان عب�د
الجب�ار إس�ماعيل ،أم�س االثن�ني،
مرشوع تأهيل وحدة صالح الدين 2/
يف مصف�ى الصمود يف بيج�ي بطاقة
( )70أل�ف برمي�ل بالي�وم لرتتف�ع
الطاقة التكريرية اىل  140ألف برميل
باليوم.
وق�ال وزي�ر النفط إحس�ان ،يف بيان
صحف�ي :ان “الجه�د الوطن�ي نجح
وباالعتماد ع�ىل اإلمكاني�ات املتاحة
يف إعادة بن�اء وتأهيل مصفى صالح
الدي�ن  ،2/بطاقة ( )70أل�ف برميل
باليوم ،بعد ان دمرته عصابات داعش
اإلرهاب�ي وأدى إىل إيق�اف اإلنت�اج
ال�كيل للمصف�ى ال�ذي كان بطاق�ة
 280أل�ف برميل” .مبين�ا ً ان “خطط
ال�وزارة ته�دف اىل إع�ادة املصفى إىل
طاقاته الس�ابقة ،وه�و هدف عظيم
لن�ا جميعاً ،فضالً عن إضافة وحدات
تحس�ني البنزي�ن والت�ي ته�دف اىل
االرتقاء بنوعية املشتقات النفطية”.
وأش�ار إس�ماعيل إىل “أهمي�ة إعادة
تأهيل مصفى الصمود يف تغطية جزء
كبر من الحاجة املحلية من املشتقات
النفطي�ة ،وان إضافة طاقة تكريرية

جدي�دة م�ن خ�الل إع�ادة تش�غيل
مصف�ى ص�الح الدي�ن  2/فإنها تعد
خطوة مهم�ة يف االعتماد عىل املصايف
املحلي�ة والتقلي�ل م�ن االس�تراد”،
مشيدا ً ب� “الجهود الوطنية املخلصة
يف رشك�ة مصايف الش�مال والرشكات

النفطي�ة الس�اندة يف تحقي�ق ه�ذا
االنجاز الكبر”.
وتابع وزير النف�ط ان “اإلنتاج الكيل
للمصف�ى م�ن املش�تقات النفط قد
أس�هم يف رفع الطاق�ة التكريرية من
وقود زيت الغ�از إىل ( )3.383مليون

لرت باليوم ،والنف�ط األبيض (2.300
) ملي�ون ل�رت بالي�وم ،والكازولني إىل
( ) 1.200مليون لرت باليوم ،والنفثا إىل
( )2.500مليون لرت ،والنفط األس�ود
إىل (  ) 6.650ملي�ون ل�رت ،والغ�از
السائل إىل ( )160طن باليوم”.

من جانبه ،قال وكيل الوزارة لشؤون
التصفي�ة ،حامد يون�س :ان “خطط
ال�وزارة ته�دف إىل رف�ع الطاق�ة
التكريرية ملصفى الصمود إىل ()280
أل�ف برمي�ل باليوم من خ�الل إعادة
تأهي�ل مصايف الش�مال” ،مضيفا ً ان
“الطاقة التكريرية للبالد قد ترضرت
كثرا ً بعد توق�ف املصفى عن اإلنتاج
بع�د ع�ام  2014بس�بب الحرب عىل
العصاب�ات اإلرهابي�ة ،وان ال�وزارة
تعمل عىل إعادته اىل طاقاته السابقة
رغم التحديات املالية واالقتصادية”.
بدوره ،أكد مدير عام مصايف الشمال،
قاس�م عب�د الرحم�ن :ان “عملي�ات
تأهي�ل وبن�اء املنش�آت النفطي�ة قد
تحقق�ت بجه�ود العامل�ني يف رشكة
مصايف الش�مال وال�رشكات النفطية
الس�اندة ومنه�ا رشك�ة املش�اريع
النفطية ،واملعدات الهندسية ،ورشكة
خط�وط األنابيب النفطي�ة ،وغرها،
وبمتابعة ودعم وإسناد من قبل وزير
النفط وقيادة القطاع النفطي”.
يذك�ر ان مصف�ى الصم�ود يف بيجي
بمحافظ�ة صالح الدين يضم مصفى
صالح الدين  1/ومصفى صالح الذين
 ، 2/ومصايف الشمال.

النفط العاملي ينخفض مع ارتفاع الدوالر وازدياد حاالت “كورونا”
رويرتز /متابعة الزوراء:
تراجع النفط مع ارتفاع ق�وة الدوالر ،مع ازدياد
ح�االت كورون�ا يف اورب�ا والص�ني ،إال انها تبقى
مدعوم�ة من تعه�دات الص�ني ونم�و االقتصاد
الصني ثاني اكرب مستهلك للنفط.
وتخض�ع معظم أوروبا ايضا ألش�د القيودً ،
وفقا
ملؤرش أكس�فورد للتش�دد  ،ال�ذي يقيم مؤرشات
مثل حظر السفر وإغالق املدارس وأماكن العمل.
وقال�ت هيئة الصح�ة الوطني�ة يف الصني ،أمس
االثن�ني ،إن الرب الرئييس للصني ش�هد أكرب زيادة
يومي�ة يف حاالت اإلصابة بكوفيد  -19يف أكثر من
خمسة أشهر .،
وارتف�ع النفط الخ�ام يف وقت متأخ�ر ،الجمعة،
بع�د أن اقرتح باي�دن تحفي ًزا بقيم�ة تريليونات
ال�دوالرات ملواجهة الخس�ائر االقتصادية لتفيش
فروس كورونا  ،مما زاد من املكاسب األسبوعية
الت�ي يدعمه�ا تعهد اململك�ة العربية الس�عودية
بتخفيض�ات أك�رب لإلنت�اج .كما رفع�ت اململكة

أسعار نفطها إىل آسيا  ،يليها العراق وأبو ظبي.
وانخف�ض  West Texas Intermediateلش�هر
ً
س�نتا إىل  51.77دوالرًا للربمي�ل يف
فرباي�ر 47
بورص�ة نيوي�ورك التجاري�ة يف الس�اعة 05:40
بتوقي�ت غرينت�ش بع�د صعوده  7.7٪األس�بوع
املايض.
وانخفض مزيج برنت لش�هر م�ارس  1.2باملئة
إىل  55.33دوالرا يف بورص�ة أوروبا للعقود اآلجلة
 ICEبعد ارتفاعه  3باملئة يف الجلسة السابقة.
أدى تعه�د اململكة العربية الس�عودية األس�بوع
املايض بخف�ض اإلنتاج من جان�ب واحد بمقدار
مليون برمي�ل يوم ًيا إىل تخفيف املخاوف بش�أن
فائض املعروض.
ودع�ا باي�دن للحصول ع�ىل مس�اعدة جديدة -
بم�ا يف ذل�ك تعزي�ز ش�يكات التحفي�ز إىل 2000
دوالر  -بع�د تقرير الوظائف الس�يئ بش�كل غر
ً
انخفاض�ا يف
متوق�ع يف ديس�مرب وال�ذي عك�س
التوظي�ف يف املطاعم ويف الوقت نفس�ه ،ارتفعت

أسعار املس�تهلكني يف الصني الش�هر املايض بعد
انخفاضها لفرتة وجيزة يف نوفمرب  ،بينما تراجع

الذهب يهبط مع ضغوط جراء ارتفاع عوائد
سندات اخلزانة
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
هب�ط الذهب ،ام�س االثن�ني ،ليالمس أدنى
مس�توى يف ستة أس�ابيع يف وقت سابق من
الجلسة ،إذ تظل األس�عار تتعرض لضغوط
جراء ارتفاع الدوالر وعوائد س�ندات الخزانة
األمريكية.
وتراج�ع الذه�ب يف املعام�الت الفوري�ة
 1.7باملئ�ة إىل  1816.53دوالرا لألوقي�ة
(األونصة) ،وهو أدنى مستوياته منذ الثاني
م�ن ديس�مرب /كان�ون األول ،وتراجع 0.5
باملئ�ة إىل  1839.89دوالرا بحل�ول الس�اعة
 0553بتوقيت جرينتش .وتراجعت األسعار
 4.4باملئة يوم الجمعة.
وارتفعت العق�ود األمريكي�ة اآلجلة للذهب
 0.3باملئة إىل  1839.90دوالر.
وق�ال ،س�تيفن إين�س ،كب�ر اس�رتاتيجي
الس�وق لدى أكيس “أيام مج�د الذهب ولت.
“ارتف�اع العوائ�د األمريكية بدأ يؤثر س�لبا
بش�كل بال�غ ع�ىل الذه�ب وتواص�ل الكثر
من املراك�ز الخروج من الس�وق ،إذ أنها لم
تك�ن مس�تعدة لتل�ك التح�ركات يف الدوالر
األمريكي”.

وتماسكت عوائد سندات الخزانة األمريكية
ألجل عرش سنوات مرتفعة فوق واحد باملئة
مما ساعد الدوالر عىل أن يبلغ أعىل مستوى
يف ثالث�ة أس�ابيع تقريب�ا مقاب�ل عم�الت
منافسة ،مما يزيد تكلفة الذهب.
ويزيد ارتفاع العائ�د تكلفة الفرصة البديلة
لحيازة املعدن األصفر.
كم�ا وض�ع املس�تثمرون يف الحس�بان
ترصيح�ات ريتش�ارد كالريدا نائ�ب رئيس
مجلس االحتياطي االتحادي (البنك املركزي

األمريك�ي) ال�ذي ق�ال ،ي�وم الجمع�ة ،إن
االقتص�اد األمريكي يتجه إىل س�نة “رائعة”
بدعم م�ن لقاحات واحتمال زي�ادة اإلنفاق
الحكومي.
وبالنس�بة للمع�ادن النفيس�ة األخ�رى،
انخفضت الفضة  2.5باملئة إىل  24.72دوالرا
لألوقية ،بع�د أن تراجعت  4.2باملئة يف وقت
سابق من الجلسة ..ونزل البالتني  2.4باملئة
إىل  1038.98دوالرا ،بينم�ا ارتف�ع البالديوم
 1.1باملئة إىل  2397.07دوالرا.

االنكماش يف بواب�ة املصانع ،مما يوفر مزي ًدا من
األدلة عىل االنتعاش االقتصادي يف البالد.

العتبة احلسينية تبدأ تشغيل معمل
إنتاج الكاشي واملوزاييك
بغداد /الزوراء:
أعلن قس�م املش�اريع الهندس�ية
والفني�ة يف العتب�ة الحس�ينية
املقدسة ،عن تش�غيل معمل إنتاج
ال�كايش واملوزايي�ك وبمواصفات
ذات كف�اءة عالي�ة ضم�ن املدينة
الصناعية الواقع�ة بني (محافظة
كربالء -والنجف األرشف).
وق�ال مدي�ر املدين�ة الصناعي�ة
التابعة لقسم املشاريع الهندسية،
منتظر الش�يباني ،يف بيان للعتبة:
إن “قس�منا بارش بتشغيل املرحلة
الثانية من مراحل املدينة الصناعية
وهي مرحلة إنت�اج الكايش والذي
يتضمن خطني إنتاجيني كل منهما
يعم�ل  6قوالب هندس�ية للكايش
واملوزاييك”.
وأوض�ح أن “املواد التي تس�تخدم
يف صناع�ة ال�كايش ه�ي م�واد
عراقي�ة م�ن األحجار واألس�منت
األبيض وغرها حسب املواصفات
القياس�ية والعاملي�ة تحت إرشاف
مهندس�ني ومختص�ني يف مج�ال
صناعة وإنت�اج الكايش واملوزاييك

العراقي”.
وأض�اف أن “قس�منا ل�ه العدي�د
م�ن املش�اريع التي تدع�م اإلنتاج
الوطن�ي ،حي�ث سيس�اهم معمل
ال�كايش بتزوي�د مش�اريع العتبة
الحس�ينية ،إضافة إىل رفد السوق
املحلي�ة ،به�ذا املنتج م�ن الكايش
واملوزاييك”.
وتاب�ع أن “اله�دف األس�اس
م�ن إنش�اء ه�ذا امل�رشوع توفر
ف�رص عمل للش�باب ،واس�تثمار
ذوي االختص�اص والخ�ربات
الفنية والهندس�ية به�ذا املرشوع
الوطني”.
يذك�ر أن العتب�ة الحس�ينية
املقدس�ة ،وم�ن ضم�ن توجيهات
ممث�ل املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا،
املتويل الرشعي للعتبة الش�يخ عبد
امله�دي الكربالئي ،فإنها من خالل
مش�اريعها ته�دف اىل أن تك�ون
عض�دا للمؤسس�ات الحكومي�ة،
باإلضاف�ة إىل أنه�ا تطب�ق ش�عار
(صن�ع يف الع�راق) ع�ىل أرض
الواقع.

وصفت النفقات التشغيلية يف املوازنة بـ”التأرخيية”

املالية النيابية تكشف عن توجه نيابي إللغاء استقطاعات رواتب املوظفني

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابية ،أم�س االثنني،
تخصيص أكثر من تريليون دينار للمش�مولني
بق�رار  315يف موازن�ة  ،2021فيم�ا كش�فت
ع�ن توجه إللغ�اء االس�تقطاعات م�ن رواتب
املوظفني واملتقاعدين .وبينما وصفت النفقات
التش�غيلية يف املوازنة ب�”التأريخية” ،لفتت إىل
أن املوازنات االنفجارية تعني تبديد االموال.
وقالت عضو اللجنة النائبة ،محاس�ن حمدون،
يف ترصي�ح صحف�ي :ان موازنة  2021ما زالت
قيد الدراس�ة ،حيث تمت قراءة املواد القانونية
وتحليلها للوصول اىل حدود األرقام.
وأضافت :ان هناك مبالغ مرصودة تقدر بأكثر
م�ن تريلي�ون دينار يمك�ن ان يتم االس�تفادة
منها للمش�مولني بقرار  ، 315وهم املتعاقدون
واألجور واملحارضون املجانيون.
وبش�أن االس�تقطاعات من الرواتب ،أش�ارت
حم�دون اىل :ان هن�اك توجها ً م�ن اكثر النواب
إللغ�اء اس�تقطاعات الرضيب�ة م�ن الروات�ب
وبقائها فقط عىل رواتب الرئاسات الثالث.

وكان عضو اللجنة القانونية ،س�ليم همزة ،قد
اكد أن الربملان ال يستطيع إلغاء االستقطاعات
الرضيبي�ة املفروض�ة ع�ىل روات�ب املوظف�ني

يف موازن�ة  .2021وأض�اف أن االس�تقطاعات
الرضيبي�ة ع�ىل روات�ب املوظف�ني ه�ي م�ن
صالحي�ات مجلس ال�وزراء ح�رصاً ،وال يمكن

للربمل�ان إلغاء ه�ذه الفقرة ،مبين�ا أنه مجلس
الن�واب بإمكان�ه اجراء بع�ض التعديالت عليه
إعالم مجلس الوزراء بذلك واملوافقة عليه.
م�ن جهته ،وصف مقرر اللجنة املالية النيابية،
احمد الصفار ،امس االثنني ،النفقات التشغيلية
يف املوازنة ب�”التأريخية” ،الفتا إىل أن املوازنات
االنفجارية تعني تبديد األموال.
وقال الصف�ار يف ترصيح صحفي :إن “املوازنة
التي وضعتها وزارة املالية تخلو من اي تخطيط
اسرتاتيجي أو إصالحي كما تدعي الحكومة”.
وأضاف أن “هناك تناقضا بش�كل تام بني بنود
املوازنة وب�ني ورقة االص�الح البيضاء وحزمة
اإلص�الح واملنه�اج الحكوم�ي ،ب�ل زادت م�ن
النفقات التشغيلية بشكل تاريخي”.
وأشار الصفار إىل أن “املوازنة االنفجارية تعني
املزيد من تبديد االموال عىل مش�اريع وخدمات
غ�ر مهم�ة” .موضح�ا أن “املوازن�ة س�يتم
قراءته�ا الي�وم يف مجلس النواب بش�كل ثاني
تمهيدا لوضع اإلصالحات عليها من قبل املالية
النيابية”.

الرياضي

أصفر وأمحر

مجاهري نادي امليناء تطالب بإقالة
اجلهاز الفين

بغداد /متابعة الزوراء
خرجـت صبـاح امس اإلثنني مجموعة من جماهـري امليناء ،يف مظاهرة عىل أبـواب النادي ،بعد
تراجـع نتائـج الفريق وتراجعـه للمركز الــ  18يف جدول ترتيب الـدوري املمتاز وبـات مهد ًدا
بالهبـوط للدرجـة األدنى.وقال مصدر من داخـل امليناء ان الجماهري خرجـت للمطالبة بإقالة
الجهاز الفني بالكامل ،وإقالة مرشف الفريق جهاد مدلول ،بعد تراجع النتائج».
وأضاف «الجماهري تطالب بحقها ،ونحن نعلم أن نتائج الفريق ال تتوافق مع طموحاتنا».
وأوضح أن اإلدارة سـتدرس طلبات الجماهري بشكل جاد ،وهناك اتصاالت مع عدد من املدربني،
ملعرفة رغبتهم يف قيادة الفريق.
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طاقم حتكيم عماني يقود املواجهة

منتخبنا الوطين يواجه شقيقه االماراتي اليوم حتضريا للتصفيات االسيوية املزدوجة
بغداد  /صالح عبد املهدي
سيكون منتخبنا الوطني يف الساعة
السادسة والنصف من مساء اليوم الثالثاء
عىل موعد مع اللقاء التجريبي املرتقب
الذي سيجمعه بشقيقه االماراتي عىل
ملعب زعبيل بنادي الوصل االماراتي ضمن
استعدادات املنتخبني لخوض املباريات
املتبقية من التصفيات القارية املشرتكة
املؤهلة ملونديال  2022وكاس اسيا 2023
والتي تنطلق يف اذار املقبل  ،ويدير طاقم
تحكيم من سلطنة عمان ،املواجهة الودية
ويضم طاقم التحكيم الدويل كال من ،أحمد
الكاف ،حكما للساحة ،وأبو بكر سالم
العمري ،كحكم مساعد أول ،وراشد حمد
الغيثي ،كحكم مساعد ثان ،ويعاونهم
الحكم الرابع اإلماراتي ،سلطان محمد
صالح.
وبهذه املناسبة نبحر مع القارئ العزيز
يف هذه الرحلة التي نستعرض فيها واقع
املنتخبني الشقيقني وابرز ما جادت به
املباريات التي جرت بينهما عىل امتداد
تاريخهما :

النجف يتفوق على الكرخ يف لقاء
مؤجل من الدوري

حمصلة رقمية

سبق ملنتخبنا الوطني ان التقى شقيقه
االماراتي يف  32مباراة رسمية وودية
جرت عىل امتداد مايقارب الخمسة عقود
واحتضنتها مالعب بنغازي و بغداد ودبي
والدوحة ومسقط والرياض واملنامة
والكويت وعدن والطائف وسيئول وتونس
والرياض ونيوكاسل االسرتالية وابو ظبي
وعمّان  ،وتضمنت هذه الرحلة  13مباراة
يف اطار منافسات بطولة الخليج العربي
واربع مباريات يف التصفيات املونديالية
وثالث يف بطوالت كاس اسيا ومثلها عىل
سبيل التجريب ومباراتني يف بطولة
االمارات الدولية ومثلهما يف بطولة كاس
فلسطني التي اقيمت ابان العقد السبعيني
اىل جانب خمس مباريات عىل الصعيد
االوملبي عندما كان يسمح لدول العالم
الثالث املشاركة يف املناسبات االوملبية
بمنتخباتها الوطنية .

افضلية عراقية

باملحصلة النهائية فاز منتخبنا يف 12
مباراة وخرس سبعا يف الوقت الذي
انتهت فيه  12مباراة بالتعادل بينها مباراة

اقيمت يف الدور نصف النهائي لخليجي
23وخرسها منتخبنا بفارق ركالت
الرتجيح من عالمة الجزاء  ،وسجل العبونا
 49هدفا باملرمى االماراتي اكثرها لحسني
سعيد بخمسة اهداف فيما سجل االشقاء
 31هدفا بمرمى منتخبنا اكثرها لعدنان
الطلياني صاحب االهداف الستة  ،وتمثل
مباراة اليوم حوارا فنيا متجددا يجمع
املدرب السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش
مع منافسه الهولندي بريت فان مريفك
بعد ان سبق لهما ان تقابال وجها لوجه
ابان منافسات خليجي  24التي اقيمت يف
الدوحة عام . 2019

االول واالخر

اول مباراة بني املنتخبني اقيمت يف
العرشين من اب عام  1973وانتهت عراقية
بثالثة اهداف سجلها املرحوم كاظم لعيبي

العبات نادي بيشمركة يتأهلن
لصفوف منتخب كرة الطاولة

بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب الفريق النسوي
بكرة الطاولة لنادي بيشمركة
الريايض َبلني حيدر ،تأهل ثالث
العبات من الفريق اىل صفوف
املنتخب الوطني لف ٔيتي الناش ٔيات
واملتقدمات.
وقال حيدر ان «ثالث العبات من
فريق بيشمركة النسوي بكرة
الطاولة تأهلن اىل املنتخب الوطني
للعبة بعد حصولهن عىل املراكز
االوىل يف االختبارات الرسمية التي

اجراها االتحاد املركزي لكرة
الطاولة يف املركز التخصيص
للعبة باملدينة الشبابية يف شارع
فلسطني واستمرت ثالثة ايام».
وأضاف مدرب الفريق ان «الالعبة
مينا حسن عمر تأهلت ملنتخب
املتقدمات  ،و كذلك الحال لزميلتها
الالعبة آزين عيل محمود التي
ضمنت موقعها يف منتخب فئة
املتقدمات ،فيما حجزت الالعبة
أسماء عيل خري الله مقعدا ً لها
ضمن منتخب الناش ٔيات».

اعالمنا الرياضي
الصحفـي عدنـان السـوداني يـالزم الفـراش بعد
ان تأكـد اصابته بفايـروس كورونـا ...ندعو الله
عـز وجل ان يمـن عىل الزميـل العزيز السـوداني
بالشفاء العاجل وان يعود من جديد ملمارسة عمله
الصحفي.
*************
قـرر االسـتاذ الدكتور مشـتاق طالب النـدا رئيس
جامعـة االنبار /وكالة ترقية االسـتاذ املسـاعد
الدكتور احمد الراشـد التدريـيس يف كلية االداب
اىل مرتبـة اسـتاذ ...كل االمنيـات بالنجـاح
والتفوق للزميل الصحفي احمد الراشـد يف عمله
االكاديمي.
********************
يعـاود الربنامـج الريـايض (هاتريـك) الـذي يقدمه
االعالمي داود اسـحاق اىل الظهور عىل الشاشة من
جديـد عىل قناة يو تـي يف اعتبارا من اليوم الثالثاء
بعد فرتة توقف اسـتمرت السبوعني ..كل التوفيق
والنجاح نتمناها الرسة الربنامج.

 2وفالح حسن مقابل هدف واحد لرجب
عبد الرحمن وجرت يف اطار منافسات
النسخة الثانية لبطولة كاس فلسطني التي
ضيفتها ليبيا وشارك فيها العراق بتشكيلة
شبابية مطعمة بعدد من نجوم املنتخب
االول  ،اما اخر مباراة جمعتهما فاقيمت
يف التاسع والعرشين من ترشين الثاني
عام  2019وفاز فيها منتخبنا بهدفني
دون مقابل سجلهما العالءان عباس وعبد
الزهرة وجرت لحساب منافسات خليجي
 24التي احتضنتها الدوحة واهدر فيها عيل
عدنان ركلة جزاء .

ركالت الرتجيح

مباراة واحدة حسمتها بني املنتخبني
ركالت الرتجيح من عالمة الجزاء واقيمت
تلك املباراة يف الثاني من كانون الثاني عام
 2018لحساب مباراة نصف نهائي خليجي

 23التي ضيفتها الكويت حيث تعادل فيها
املنتخبان بدون اهداف عىل امتداد الوقتني
االصيل واالضايف قبل ان ينترص االماراتيون
بفارق الركالت الرتجيحية  ، 2 – 4ويومها
نجح يف التسجيل ملنتخبنا سعد عبد االمري
وامجد عطوان فيما فشل عالء عبد الزهرة
وهمام طارق بينما سجل لالمارات تواليا
عيل مبخوت وعمر عبد الرحمن وخميس
اسماعيل ومحمد املنهايل ولم تنفذ الركلة
الخامسة لعدم جدواها .

املتصدر واملتاخر

يف قراءة لواقع املنتخبني يف التصفيات
املشرتكة نجد بان منتخبنا يتصدر
املجموعة الثالثة برصيد  11نقطة
متقدما عىل منتخبات البحرين وايران
وهونغ كونغ وكمبوديا عىل التوايل  ،حيث
خاض حتى االن خمس مباريات فاز يف

ثالث منها وتعادل يف اثنتني وسجل العبوه
تسعة اهداف بينما دخلت مرماه كرتان
وتنتظره ثالث مباريات بينها مباراة يف
البرصة امام كمبوديا ومباراتني خارج
الديار امام هونغ كونغ وايران  ،اما املنتخب
االماراتي فقد جاء رابعا يف املجموعة
السابعة برصيد ست نقاط فقط خلف
منتخبات فيتنام وماليزيا وتايالند تواليا
وامام اندونيسيا  ،وخاض الفريق اربع
مباريات فاز باثنتني منها عىل ماليزيا
واندونيسيا بينما خرس امام تايالند
وفيتنام وما تزال فرصته قائمة السيما
وانه سيخوض ثالثا من مبارياته املتبقية
عىل ارضه امام منتخبات ماليزيا وتايالند
وفيتنام اما مباراته الوحيدة خارج ارضه
فستقام امام املنتخب االندونييس الضعيف
الذي يتذيل املجموعة بال نقاط .

بغداد  /متابعة الزوراء:
عدسة حيدر الدليمي
انتهت املباراة امل ٔوجلة بني فريقي
الكرخ والنجف بفوز االخري ،1-2
امس االثنني.واللقاء م ٔوجل من الجولة
السادسة للدوري املمتاز بكرة القدم
واقيم عىل ملعب «الساحر احمد
رايض»«.غزالن البادية» النجف،
افتتحوا التسجيل اوالً بتوقيع الالعب
احمد كوني يف الدقيقة  ،67قبل ان

يعدل الكرخ النتيجة عن طريق الالعب
عمر عبد الرحمن يف الدقيقة .84
وحني ظن الجميع ان املباراة تتجه
اىل التعادل ،عاد كوني ليسجل هدفه
القاتل يف الدقيقة  90ليمنح فرقه
العالمة الكاملة.
وبهذا الفوز أصبح رصيد النجف 20
نقطة يف املركز السابع ،بينما توقف
رصيد الكرخ عند النقطة  14يف املركز
الرابع عرش.

اللبناني قدوح ينتقل اىل صفوف امانة بغداد
بغداد /متابعة الزوراء
انتقل مهاجم العهد اللبناني ،محمد جالل قدوح ،إىل أمانة بغداد عىل سبيل
اإلعارة ملدة  5أشهر.
وسيكون انتقال قدوح إىل فريق امانة بغداد بمثابة دعم كبري لصفوفه،
خصوصا أن الالعب يتصدر هدايف العهد يف الدوري حاليا ،برصيد  7أهداف.
كما يحتل قدوح وصافة هدايف الدوري اللبناني ،خلف حسن معتوق صاحب
الـ 10أهداف.
وتتوقف الكرة اللبنانية حاليا ،بسبب ظروف اإلغالق ملواجهة تفيش فريوس
كورونا يف البالد.

جلنة خليجي  ٢٥تبحث متطلبات زيارة الوفد اخلليجي ملدينة البصرة الرياضية
بغداد /حيدر عبد الجليل
عقدت اللجنة املركزية املشكلة لتهيئة
متطلبات زيارة الوفد الخليجي ملدينة
البرصة  ،اجتماعها األول برئاسة
مستشار الوزارة لشؤون الرياضة د.
حسن عيل كريم وعضوية مدير عام
دائرة الرتبية البدنية والرياضة أحمد
عودة ومدير عام شؤون األقاليم
واملحافظات طالب جابر ومدير عام
دائرة العالقات والتعاون الدويل محمود
خلف ومدير قسم االعالم واالتصال
الحكومي د .موفق عبد الوهاب ،إىل
جانب عضوية نائب رئيس اللجنة
التطبيعية التحاد كرة القدم د .شامل
كامل.
وتم خالل اإلجتماع بحث أمور عدة
ابرزها األمور اللوجستية واملستلزمات
الواجب تهيئتها للزيارة التفقدية التي
سيقوم بها وفد اإلتحاد الخليجي

للمدة ما بني  27-24من الشهر
الجاري للتعرف عىل استعدادت العراق
إلستضافة الحدث الخليجي الكبري
ومشاهدة املباراة الودية التي ستجمع
املنتخب الوطني أمام نظريه الكويتي
يف  ،2021 - 1 - 27واإلطالع عىل األمور
التنظيمية و البنى التحتية ملحافظة
البرصة والنظر بإمكانية تنظيم العراق
لخليجي  ،25كون هذه املباراة ستكون
املعيار لقدرة العراق عىل إستضافة
البطولة من عدمها.
وتم االتفاق عىل توزيع املهام بني الوزارة
واتحاد الكرة إىل جانب الجهات الساندة
يف الحكومة املحلية ملحافظة البرصة
التي سيكون عىل عاتقها توفري الفنادق
و األمور األمنية والجهد البلدي وتأهيل
الجانب الصحي وتخصيص مستشفى
للوفود الرياضية ،اما ما يخص الجانب
الفني واملخاطبات الرسمية واملواعيد

فستكون مسؤوليته عىل اتحاد كرة
القدم ،يف حني ستتكفل وزارة الشباب
والرياضية بتهيئة مالعب املدينة

درجال يستجيب ملناشدة مجاهري نادي القاسم بشأن
ملعب الكفل
بغداد /محمد حمدي
أوعز وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال باالستجابة فورا ً لطلبات
جماهري نادي القاسم الريايض بشأن
إنارة ملعب الكفل الريايض بعد إطالعه
عىل مناشدتهم وجاء يف معرض رده:
« تحياتنا الحارة إىل مشجعي نادي
القاسم وإىل كل أهلنا الطيبني يف املدينة،
إطلعنا عىل رسائلكم عرب صفحاتنا
الشخصية بخصوص ملعب الكفل
ووجهنا عىل الفور الدائرة الهندسية يف
وزارة الشباب والرياضة ،بإجراء الكشف
عىل إنارة امللعب وتقييم الرضر الحاصل
وقيمة التكلفة الالزمة خالل  48ساعة
وسنقوم بإصالحها بعون الله خدمة
للرياضة العراقية».

الرياضية والفنادق الخاصة بالوفود
وإصدار سمات الدخول ومرافقة الوفود
والتغطية اإلعالمية والعمل التطوعي إىل

جانب السعي ملفاتحة مجلس الوزراء
من أجل خصيص ميزانية خاصة
لبطولة خليجي .25

قائد الزوراء عالء عبد الزهرة يسابق
الزمن للحاق مبواجهة نفط الوسط
بغداد /متابعة الزوراء
أكد نجم الزوراء عالء عبد الزهرة
أنه يخضع لعالج مكثف من أجل
اللحاق بالفريق واملشاركة يف مواجهة
املتصدر نفط الوسط يف الجولة 14
من الدوري ،املقررة منتصف الشهر
الجاري.
وقال عبد الزهرة إنه يخضع لعالج
مكثف يف مركز متطور من أجل
استعادة الشفاء ،بعد اإلصابة التي
لحقت به يف مباراة الديوانية والتي
أبعدته عن املنتخب الوطني يف مباراته
الودية أمام اإلمارات.
وبني أن هناك تطور يف الشفاء ومن

املؤمل أن يدخل بالتدريبات الجماعية
يوم األربعاء املقبل ،وبالتايل يشارك
زمالءه يف التحضري ملباراة نفط
الوسط.
وأشار إىل أن «الفريق بدأ يحقق
االستقرار واملدرب رايض شنيشل
استفاد من تأجيل الجولة  14ليتمكن
من فرض اسلوبه الفني وبالتايل
نأمل أن تكون نتائج الفريق طيبة يف
الدوري ويتقدم لصدارة الرتتيب».
يشار إىل أن عالء عبد الزهرة تعرض
إلصابة عضلية طفيفة غيبته عن
االلتحاق باملنتخب العراقي بمواجهة
اإلمارات الودية يف دبي.

الرياضي
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مانشسرت سييت ينتصر بسهولة وليدز يودع مبكراً
تجرع لي�دز يونايت�د هزيم�ة مفاجئة 3
صفر أمام كرويل ت�اون املنتمي للدرجةالرابع�ة يف ال�دور الثال�ث لك�أس االتحاد
االنجليزي بينما تأهل مانشس�رت س�يتي
وتشيليس بسهولة.
وس�جل برناردو س�يلفا هدف�ني وأضاف
فيل ف�ودن هدف�ا ً آخر ليفوز مانشس�رت
س�يتي - 3صفر ع�ىل برمنجغام س�يتي
املنتمي للدرجة الثانية.
وسجل العب الوسط الربتغايل سيلفا أول
ه�دف له يف ملعب االتحاد يف أكثر من عام
يف الدقيق�ة الثامنة بع�د أن أخفق جورج
فريند مدافع برمنغهام يف تشتيت كرة.
وضاعف س�يلفا النتيجة بعد سبع دقائق
أخ�رى بعد أن أنهى تحرك�ا ً رائعا ً للفريق
وجع�ل ف�ودن النتيج�ة - 3صف�ر قب�ل
االسرتاحة بتسديدة منخفضة من خارج
املنطقة.
واعتق�د رياض مح�رز أنه أض�اف هدفا ً
رابعا ً لس�يتي بعد مرور ساعة من اللقاء
لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.
وتقاب�ل تشيل�يس بقي�ادة امل�درب فرانك
المب�ارد أيض�ا ً م�ع فري�ق مغم�ور لكنه
تجن�ب أي اح�راج بفوز مري�ح 4-صفر
ع�ىل موركام�ب .وه� ّز الع�ب الوس�ط
ميس�ون ماونت الشباك مبكرا ً عىل ملعب
س�تامفورد بري�دج يف عي�د مي�الده 22

بتس�ديدة هائلة م�ن  25مرتا ً لم ترتك ّ
أي
فرصة لحارس موركامب.
وس�جل تيمو فرينر مهاجم تشيليس أول
هدف له يف شهرين قبل االسرتاحة.
وأض�اف كال�وم هودس�ون أودوي وكاي
هافرتس هدف�ني خرين يف الشوط الثاني

ليحقق تشيل�يس أول انتصار ل�ه يف أربع
مباريات يف كل املسابقات .وفاز بارنسيل
ع�ىل ترانمري روف�رز  ،2-0بينم�ا احتاج
بريس�تول س�يتي له�دف يف الدقيقة 83
س�جله كريس مارتن ليهزم بورتسموث
 .1 - 2ودفع األرجنتيني مارس�يلو بيلسا

مدرب ليدز بتشكيل�ة قوية أمام مضيفه
لك�ن كرويل املغمور فج�ر واحدة من أكرب
املفاجآت يف هذا الدور.
ورغم ّ
أن كأس االتحاد تشتهر باملفاجآت
خاص�ة يف هذا الدور ،من النادر أن يخرس
فري�ق من ال�دوري املمت�از به�ذا الفارق

اعالم الكرتوني

الكبري.
افتتح نيك تس�اروال الع�ب فريق الشباب
يف توتنه�ام س�ابقا ً التس�جيل يف الدقيقة
 50به�دف رائع من مجهود فردي بعد أن
أفلت من رقيبه ليضع الكرة يف الشباك.
وبعده�ا بث�الث دقائ�ق ضاع�ف ش�يل
ناديسان النتيجة بعد أن توغل يف املنطقة
من جه�ة اليمني وس�دد ك�رة منخفضة
أخف�ق كيك�و كاس�يا ح�ارس لي�دز يف
التصدي لها.
وجاء الهدف الثالث بعد أن تصدى كاسيا
لتس�ديدة منخفض�ة م�ن ناديس�ان من
مس�افة قريبة لك�ن ج�وردان تانيكليف
تابعها يف الشباك.
َ
فريقه توتنهام
وقاد كارلوس فينيسيوس
إىل بل�وغ ال�دور الرابع من ك�أس االتحاد
اإلنكليزي بفوزه الكبري عىل مس�تضيفه
ماري�ن بخماس�ية دون رد .فينيس�يوس
َ
التس�جيل عند الدقيق�ة  24وعاد
افتت�ح
الالعب ُ
َ
ُ
ليوقع عىل الثنائية يف الدقيقة
ذاته
 ،30بعدها بدقيقتني وس�ع لوكاس مورا
َ
ليكمل
النتيجة إىل ثالثية وعاد فينيسيوس
الهاتري�ك مس�جالً
َ
الراب�ع لفريق�ه عند
الدقيق�ة  ،37واختتم ألف�ي ديفاين (16
عاماً) خماس�ية فري ِقه بعد مرور ساع ٍة
ليصبح أصغ َر العب يحر ُز هدفا ً
َ
من اللعب
ٍ
يف تاريخ النادي اللندني.

ليكرز يواصل صحوته ويستعيد الصدارة
واص�ل ل�وس أنجليس ليك�رز حامل اللق�ب صحوته
واستعاد صدارة دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني
بفوزه عىل مضيفه هيوستن روكتس .120-102
ويدي�ن ليكرز بفوزه اىل نجم�ه أنطوني ديفيس الذي
كان أفضل مس�جل يف صفوفه ويف املباراة برصيد 27
نقطة مع أرب�ع متابعات ،متوفقا عىل هداف الدوري
يف األع�وام الثالث�ة االخ�رية نج�م هيوس�تن روكتس
جيم�س ه�اردن الذي س�جل  20نقطة فق�ط مع 9
تمريرات حاسمة و 6متابعات.
وأض�اف النجم اآلخر يف صفوف ليكرز “امللك” ليربون
جيم�س  18نقطة م�ع  7متابعات ومثله�ا تمريرات
حاس�مة ،فيما كان كريس�تيان وود أفضل مسجل يف
صفوف روكتس برصيد  23نقطة.
وه�و الفوز الثاني ع�ىل التوايل لليكرز منذ خس�ارته
أمام ضيفه سان انتونيو سبريز  ،118 - 109والثامن
هذا املوسم يف  11مباراة فاستعاد صدارة الدوري من
فيالدلفيا س�فنتي س�يكرسز الذي لعب  10مباريات
فقط حتى اآلن.
وف�رض ليك�رز أفضليت�ه عىل أغل�ب ف�رتات املباراة
وتحدي�دا الربع الثاني الذي حس�مه بفارق  15نقطة
( )40-25بعدما كس�ب األول بف�ارق  4نقاط (- 25
 )21لينه�ي الشوط األول يف صالحه بفارق  19نقطة
 )46 - 65(.وحاول هيوستن روكتس تدارك املوقف يف

الربع الثالث وكس�به بفارق  6نقاط ( ،)29-23لكن
رسعان ما اس�تعاد الضيوف السيطرة يف الربع األخري
وكسبوه بفارق  5نقاط )32-27(.
وقاد النجم كواه�ي لينارد القطب الثاني ملدينة لوس
انجليس ،كليربز اىل اس�تعادة التوازن عقب الخسارة
املخيبة أم�ام غولدن س�تايت ووري�رز ()105-115

بعدم�ا ك�ان متقدما بف�ارق  20نقط�ة ،والفوز عىل
ضيفه شيكاغو بولز .130-127
وس�جل لين�ارد  35نقطة بينه�ا  21نقط�ة يف الربع
الثال�ث ،وأنه�ى املب�اراة بس�بع رميات ثالثي�ة بينها
واح�دة يف الرب�ع الثالث مكنته من تج�اوز حاجز 10
االف نقط�ة من�ذ بدء مس�ريته االحرتافي�ة ،وأضاف

ريال مدريد صاحب اإليرادات األكرب يف عام كورونا

كشفت دراسة لرشكة (كي.بي.إم.جي) ملراجعة الحسابات ،أن ريال
مدريد بطل الدوري اإلسباني لكرة القدم حقق إيرادات إجمالية بلغت
 681.2مليون يورو ( 832مليون دوالر) خالل موسم 2020 - 2019
رغم واقع تراجع اإليرادات بنسبة .% 8
وإيرادات بطل إسبانيا هي األكرب بني األندية الفائزة باأللقاب املحلية
يف املسابقات األوروبية الست الكربى.
وبلغت إيرادات بايرن ميونيخ بطل أملانيا  607.2مليون يورو ،يليه
ليفربول بطل إنجلرتا ( 557مليون يورو) ثم باريس سان جريمان
( 540.6مليون يورو).وبلغت إيرادات يوفنتوس بطل إيطاليا 401.4

مليون يورو ،بينما كانت إيرادات بورتو بطل الربتغال األقل بني
األبطال الستة حيث اكتفى بتحقيق  87.3مليون يورو.
وأكدت الدراسة معاناة كل أبطال املسابقات الكربى يف أوروبا من
انخفاض يف األرباح التشغيلية بسبب اآلثار االقتصادية لجائحة
كوفيد.19 -
ومع إلغاء الكثري من املباريات أو إقامتها دون مشجعني منذ
مارس /آذار وحتى اآلن ،فإن خسائر إيرادات أيام املباريات
لكل أبطال املسابقات الكربى باستثناء بورتو كانت
األكرب لهذه األندية ،وعانى ريال من خسائر تبلغ
 34.9مليون يورو .ولم تتحقق أرباح صافية
لألندية األبطال عن موسم  2019-2020سوى
لبايرن ميونيخ ( 5.9مليون يورو) وريال
مدريد ( 300ألف يورو) ،عكس الحال يف
موسم  2018-2019عندما تحققت
األرباح من كل األندية األبطال.وعاني
باريس سان جريمان من أكرب
خسارة صافية وبلغت 125.8
مليون يورو حيث كان الدوري
الفرنيس هو الوحيد يف
ا لذ ي
املسابقات املحلية الكربى
يف أبريل/
يتقرر عدم استكماله
نيسان بسبب كورونا.

فوز صعب ليوفنتوس على ساسولو

تجاوز يوفنتوس ضيفه ساسوولو
بصعوبة  1 - 3ضمن األسبوع السابع
عرش من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وعانى يوفنتوس من عدة غيابات يف
صفوفه لظروف مختلفة آخرها اإلعالن
عن إصابة الهولندي دي ليخت بفريوس
كورونا.وسجّ ل يوفنتوس الهدف األول
بتسديدة قوية من الربازييل دانييلو

( )50مستثمرا ً النقص العددي للضيف
إثر طرد أوباينغ من غينيا االستوائية
.45+1
وأدرك الفرنيس ديفريل التعادل يف
الدقيقة  58لتزداد الضغوط عىل حامل
اللقب .وعاد يوفنتوس للمقدمة يف
الدقائق األخرية بفضل البديل الويلزي
آرون راميس ( )82والذي اشرتك بدالً من

مكيني الذي استبدل يف
الشوط األول بسبب
حاله
اإلصابة
كحال األرجنتيني
ديباال الذي عوضه السويدي
كولوسفسكي.
وبصم الربتغايل كريستيانو
رونالدو عىل الهدف
الثالث يف اللحظات
األخرية  90+2ليعادل
الرقم العاملي التاريخي
املسجل باسم جوزيف
بيتسان كأكثر العب
تسجيالً يف كرة القدم
برصيد
املحرتفة
 759هدفاً .وصار
رصيد يوفنتوس 33
نقطة يف املركز الرابع
فيما توقف رصيد
ساسوولو عند 29
نقطة.

7

ليفاندوفسكي يواصل حصد اجلوائز

َ
َ
واصل ّ
تحقيق الجوائز،
النجم البولندي روبرت ليفاندوفس�كي
حيث أختري أفضل شخصيّ� ٍة رياضية يف بولندا لعام .2020
وتفوّق ليفاندوفسكي عىل إيغ�ا شف�ي�ون�تي�ك املتوّج ِة بلقب
َ
لينال
النس�خة املاضية م�ن بطول ِة فرنس�ا املفتوحة للتن�س،
الجائ�زة للم�ر ِة الثاني ِة يف مس�ريته بع�د الع�ام  2015وبالتايل
َ
أضاف النج ُم البولندي هذه الجائزة إىل جائزت َ� ّي أفضل العب يف
العال�م ،وأفضل العب يف أوروبا لعام .2020

نوير أفضل العب أملاني لعام 2020
فاز مانويل نوير بجائزة أفضل العب أملاني لعام  ،2020بحسب
التصويت الذي أجراه االتحاد األملاني لكر ِة القدم.
نوي�ر البالغ  34عام�اً ،حصل عىل نس�ب ِة  % 57.8من أصواتِ
الجماهري ،متفوقا ً عىل زميل ِه سريج غنابري الذي َّ
حل ثانيا ً 15
 %م�ن األصوات ،فيم�ا كان املركز الثالث م�ن نصيب ماتياس
غينرت العب بوروسيا مونشنغالدباخ.

أنباء سارة لربشلونة قبل السوبر اإلسباني

ب�ول ج�ورج  28نقطة م�ع  9تمريرات حاس�مة و7
متابعات.
ول�م تنفع الضيوف النقاط ال� 45التي س�جلها زاش
ليفاي�ن يف تجنيب فريقه ش�يكاغو الخس�ارة الثالثة
تواليا والسابعة هذا املوسم.
وفرض النجم كيفن دورانت نفس�ه نجم�ا يف مباراة
فريق�ه بروكل�ني نتس بتس�جيله  36نقط�ة مع 11
متابع�ة و 4تمريرات حاس�مة لكنها ل�م تكن كافية
لقيادته اىل الفوز عىل فريقه السابق ضيفه أوكالهوما
سيتي ثاندر حيث خرس .129 - 116
وكانت املباراة األوىل التي يخوضها دورانت بعد غياب
 10أي�ام بس�بب الحجر الصح�ي إث�ر مخالطته أحد
املصابني بفريوس كورونا املستجد.
ودف�ع بروكلني نت�س الذي خ�اض املب�اراة يف غياب
نجمه اآلخر كايري ايرفينغ املصاب ،ثمن أدائه املخيب
يف الرب�ع الثالث والذي خرسه بفارق  19نقطة (- 18
 )37وبالت�ايل تخلف�ه بفارق  13نقط�ة حافظ عليها
الضيوف بعدما فرضوا التعادل يف الربع األخري.
ويف باقي املباريات ،فاز مينيسوتا تمربوولفز عىل سان
انتونيو سبريز  ،88 6- 9وغولدن ستايت ووريرز عىل
تورونتو رابتورز  ،105 - 106وخرس نيويورك نيكس
أم�ام دنفر ناغت�س  ،114 - 89وديرتويت بيس�تونز
أمام يوتا جاز .96 - 86

تلق�ى رونال�د كوم�ان،
املدير الفني لربش�لونة،
أنباء س�ارة قب�ل اللعب
أم�ام ري�ال سوس�ييداد
غ�دا األربع�اء ،يف نصف
نهائي مس�ابقة السوبر
ا إل س�با ني  .و ذ كر ت
س�بورت
صحيف�ة
اإلسبانية ،أن هناك حالة
تف�اؤل داخل برش�لونة،
بإمكاني�ة االعتم�اد ع�ىل رونالد أراخ�و مدافع البارس�ا ،الذي
تعرض لإلصابة يف األيام األخرية.
وتع�رض أراخ�و لإلصابة خ�الل عمليات اإلحم�اء قبل انطالق
مباراة برش�لونة ضد غرناطة الس�بت املايض ،حيث أكد النادي
يف بيان رس�مي أن أراخو يعاني من حمل زائد يف عضالت الفخذ
األيمن.
وأضافت الصحيفة أن بيان برشلونة لم يحدد مدة غياب أراخو،
إال أن الالعب نفس�ه أبلغ أطباء الن�ادي ،أنه يشعر بأنه عىل ما
يرام وأنه يعترب تقدمه جي ًدا للغاية.
وتابعت أن أراخو متفائل ،وعازم عىل أن يكون ً
الئقا للمشاركة
يف الس�وبر ،وال يستبعد أن يحصل عىل بعض الدقائق أمام ريال
سوس�ييداد .وختم�ت الصحيفة بأن�ه بجانب احتم�ال وجود
أراخ�و ،فإن كومان أمام�ه فرصة اس�تعادة كليمنت لينجليت
مداف�ع الفري�ق ،باإلضافة لوج�ود الثنائي أوس�كار مينجويزا
وصامويل أومتيتي.

أغويرو خيضع للعزل بعد خمالطته مصاباً بفريوس كورونا
قال بيب غوارديوال مدرب مانشسرت سيتي إن املهاجم سريخيو
أغويرو يخض�ع للعزل الذات�ي بعد مخالطت�ه مصابا ً بفريوس
كورونا.وك�ان من املتوق�ع أن يشارك أغويرو أساس�يا يف مباراة
ال�دور الثالث بكأس االتحاد االنجليزي لكرة القدم أمام برمنجهام
س�يتي املنتم�ي للدرجة الثانية لكن�ه لم يظه�ر يف التشكيلة التي
ف�ازت  0 - 3بفضل ثنائية برناردو س�يلفا وه�دف فيل فودن.
وق�ال غواردي�وال عن أغوي�رو الذي خاض تس�ع مباريات
يف كل املس�ابقات هذا املوس�م“ :لألسف خالط مصابا
بف�ريوس كورونا .يجب أن يخض�ع للعزل الذاتي
لبضعة أيام .ال أعرف حقا ً املزيد من املعلومات
ألنه خضع مثلنا لفحوصات ست مرات يف
آخر  10أو  15يوما ً وكان سلبياً.وأضاف:

“أعتقد أنه كان اليوم سلبيا ً أيضا ً لكن االجراءات تنص عىل رضورة
الخضوع للعزل الذات�ي يف بعض الحاالت ويف حاالت أخرى نواصل
اللعب” .وواجه سيتي مؤخرا ً تفشيا لفريوس كورونا حيث جاءت
فحوصات ستة العبني إيجابية .وتأجلت مباراته يف ملعب إيفرتون
بال�دوري املمتاز وتم اغالق ملعب التدريب التابع له ليومني ضمن
إج�راءات احرتازية .وخضع الحارس س�كوت كارس�ون واملدافع
إيريك غارس�يا والعب الوسط كول باملر أيضا ً للعزل بعد اختبارات
إيجابية .وأضاف غواردي�وال أن املدافع إيمريك البورت الغائب عن
املباريات منذ فوز س�يتي عىل أرس�نال الشه�ر املايض يقرتب من
الع�ودة .وأض�اف“ :خ�اض البورت أول م�ران منف�ردا .أتمنى أن
يكون جاهزا ً خالل أس�بوع .ال أدري تحديدا ً لكني أتمنى أن يكون
الئقا ً بعد أسبوع أو ربما  10أيام”.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7404 :الثالثاء  12 -كانون الثاني 2021

استقرار احلالة الصحية لإلعالمي
وائل اإلبراشي

القاهرة /متابعة الزوراء:
كشيف مصدر مقيرب من اإلعالمي وائل اإلبرايش ،إن الحالة الصحية لي»اإلبرايش» مسيتقرة
ويتماثل للشفاء وال صحة ملا يردد بشأن خطورة حالته الصحية ،مشددا ً عى أن اإلعالمي يف
منزله ،ولم يخضع لألكسجن بشكل مستمر منذ بداية ظهور األعراض عليه كما تردد.
وعن إيجابية املسيحة الثالثة قال املصدر ،يف تريح خاص لي»اليوم السابع» ،إنه ليس لديه
أية معلومات بشأن ذلك ،وتابع« :ولكن يف كافة األحوال لم يمر  14يوما ً عى املسحة السابقة
ومن الطبيعى أنه يف حال إجراء مسحة يف الوقت الراهن ستكون إيجابية».
وأكد املصدر ،أن حالة وائل اإلبرايش ،مستقرة ويف حالة تحسن مستمر ويمكث يف منزله.
ويف سياق متصل ،قال اإلعالمي يوسف الحسيني ،إن هناك تريحات صحفية تقول بإيجابية
املسحة الثالثة لإلعالمي وائل اإلبرايش ،مناشدا ً الجميع الدعاء لإلعالمي وائل اإلبرايش ،وكافة
املصابن بفروس كورونا املستجد «كوفيد  ،»19بالشفاء العاجل ،مشددا ً عى أنه من املؤمنن
بأن الدعاء يغر األقدار.وتابع« :أنا من الناس الى مؤمنة بأن الدعاء يغر األقدار».
وطالب «الحسييني» ،خالل تقديمه برنامج «التاسيعة» ،املذاع عرب القناة األوىل بالتليفزيون
امليري ،املريين بااللتيزام باإلجيراءات االحرازية ،ملواجهية الفروس القاتيل ،من أجل
مسياعدة الدولة يف خططهيا الرامية للحفاظ عيى صحة املرين ،من خيالل ما تبذله من
اسراتيجية تهدف إىل توفر اللقاحات واملستلزمات الطبية لعالج مرىض كورونا.

الصحفي واحمللل حممد األشهب يف ذمة اهلل

الرباط /متابعة الزوراء:
تويف الصحفي واملحلل السيايس محمد االشهب ،صباح األحد بمصحة خاصة يف مدينة الرباط،
عن سن تناهز  72عاما ،بعد معاناة مع املرض ،حيث سيوارى جثمانه الثرى بعد صالة عر
األحيد بالرباط .وقد عمل الراحل بصحيفة “العلم” ،ثم توىل رئاسية تحرير صحيفة “امليثاق
الوطنيي” ،قبل أن يصبح مديرا لجريدة “رسيالة األمة” ،وعمل مراسيال لصحيفتي “الحياة
اللندنية” و”املسيتقبل” .وعمل األشهب مراسيال لقناتي “إم.بي.يس” و”ل.بي.يس” ،وإذاعة
“إر.إف.إي” الفرنسيية ،وهيئة اإلذاعة الربيطانية “بي.بيي.يس” و”صوت أمريكا” ،وأصدر
سنة  1981كتابا حول قضية الصحراء بعنوان “املغرب-الجزائر واالستفتاء”.
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أزمة اإلعالم الفلسطيين ختلق حالة طوارئ يف صفوف الصحفيني
رام الله /متابعة الزوراء:
أثيار إعالن  11صحفييا يف إذاعة “أجيال”
الفلسيطينية فقدانهم وظائفهم مخاوف
كبيرة عيى مسيتقبل قطياع واسيع من
اإلعالميين ،اقتصادييا ومهنييا ،وسيط
تسياؤالت عن دور النقابة ووزارتي العمل
واإلعالم يف حماية الصحفين.
وقيال الصحفييون الذيين اسيتقالوا من
شبكة أجيال يف بيان نرشوه السبت ،إنهم
“دفعيوا لالسيتقالة ولم تكين خيارهم”،
وأضافيوا “نعم كيان األمر قانونييا لكنه
ليس أخالقيا”.
وأثار موضوع االسيتقالة نقاشا واسعا يف
وسيائل اإلعالم الفلسيطينية حول األزمة
التي يمر بها اإلعالم املحيل.
ويرى إعالميون أن هناك ثالثة عنارص هي
التي تسيببت باألزمة التي يعيشها اإلعالم
املحيل ،وهي أن عدد اإلذاعات املحلية أكرب
من السيوق الضعيف ،وليسيت لديه قدرة
عيى تحمل هذا العدد من وسيائل اإلعالم،
ألن عدد الرشكات الكربى التي لديها قدرة
عى رعاية دعايات بشكل مسيتمر وبعائد
كبر قليل.
وقيال إيهاب الجرييري مديير إذاعة “24
إف.إم”“ ،ال شيك أن الرقابية مين جانب

وزارة العميل ضعيفة ،وهناك التفاف عى
القوانن املتعلقة بحقوق العمال”.
وأشيار إىل أن يف الواقيع الصحفيي بالبالد
ال يوجد ما يعيرف “بمزاولة املهنة” ،فمن
يتخرج من الجامعة بإمكانه يف اليوم التايل
أن يلتحيق بالعمل دون أن يتقدم المتحان
مزاولة كحال باقي املهن والقطاعات.
وأضاف “قيمة مهنية الصحفة تقل يوما
بعد اآلخير ،ممكن أن تكيون خريج علوم

اجتماعية لكنك أفضل مهنيا من خريجي
كلييات اإلعالم ،وهذا ما يجيب أن يحدده
امتحان مزاولة املهنة”.
وتواجيه وسيائل اإلعيالم الفلسيطينية
صعوبيات اقتصاديية ليسيت مرتبطية
بفاييروس كورونيا فقيط ،بل بيدأت منذ
سينوات مع تراجع اإلعالنات واسيتحواذ
مواقيع التواصيل االجتماعيي عليها ،وال
يوجيد بدييل ،يف حين أن وسيائل اإلعالم

الكبرة التي اسيتطاعت الصمود لسنوات
دون إعالنيات هي ممولية من قبل جهات
محددة.
وأشيار الجريري إىل أن من أسيباب األزمة
الحالية“ ،غياب التخطيط لدى إدارات عدد
من وسيائل اإلعالم” ،وأوضيح أن “بعض
وسيائل اإلعالم عندما حصلت فيها طفرة
مالية قبل سنوات ،اتجهت لتوظيف دفعة
كبرة مين الصحفيين ،وهيذا تحول مع
الوقت إىل عبء عليها”.
وأكيد أن “اإلعالم يف بالدنيا يعيش يف حالة
طيوارئ دائمية ولكنه لألسيف ال يحرض
لها” ،وأضاف “لكن السؤال هو أين تكون
األخيالق والقانون؟ والحقيقية أن اإلعالم
املحيل لم يحصل عى تسيهيالت من جانب
الحكومة بعد أزمة كورونا”.
وتحدث صحفييون عى مواقيع التواصل
االجتماعي عن عمليات ترسيح صحفين
يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف ظل غياب
منظومة قانونيية تحمي العاملن وغياب
قانيون ناظيم ملهنية الصحافية ،كميا أن
دور نقابية الصحافين محيدود مما خلق
مشكلة كبرة .وأكدوا أن املترضر األسايس
مين األزمة الحاليية يف اإلعيالم املحيل هو
املجتمع لفلسطيني.

اجلمعية الوطنية لإلعالم والناشرين ترفض «التضييق»
الرباط /متابعة الزوراء:
أعلنيت “الجمعيية الوطنيية
لإلعيالم والنارشيين” تلقيهيا
بقلق كبر واسيتياء“ ،الترف
غير املقبيول اليذي صيدر عن
أحيد العميال يف وزارة الداخلية
عقب تدوينة يف مواقع التواصل
االجتماعيي نرشهيا الصحفيي
رضيوان الرمضانيي ،مديير
األخبار بإذاعة ميد راديو”.
واعتيربت الجمعيية ،يف بييان
استنكاري وتضامني توصلت به
الجريدة اإللكرونية هسربيس،
أن تدوينية الرمضانيي كانيت
عاديية ،عيرب فيهيا عين انتقاد
عيادي وذي صبغية مواطنية
لغياب السلطات املحلية يف الدار
البيضاء عن مواكبية املواطنن
خالل محنية الفيضانيات التي
تمر منها املدينة.
وأضافيت الجمعيية أن رضوان
الرمضانيي اسيتغرب “عيدم
ظهيور وايل املدينية املغربيية

األكرب يف الصورة إىل حدود كتابة
الزميل لتدوينته” ،معتربا أن هذا
الغياب دليل عدم اهتمام بأحوال
النياس والفئات املتيرضرة من

هيذه الفيضانيات التي رضبت
البيالد بشكل عام ورضبت الدار
البيضاء بشكل أعنف وأقوى.
وأورد البيان أن “العامل يف وزارة

الداخليية ،الذي اتصيل بالزميل
الرمضانيي معاتبيا بطريقية
غر مقبولية ،اعترب أنيه يمتلك
ميا يكفيي مين الرشعيية ومن

السيلطة لكيي يتصيل بالزميل
معاتبا إيياه عى نرش التدوينة،
ومعتربا أنها تمس باملؤسسيات
إىل آخير كالم غر مقبول إطالقا
يف سنة  2021ولم يعد له متسع
ال يف مجيال الصحافة التقليدية
وال يف مجيال وسيائل التواصيل
االجتماعيي التيي تعيد بمثابية
اإلعالم البديل الذي يجمع أغلبية
املغاربة اليوم ،بل وال مكان ملثل
هيذه الترفات يف مغرب اليوم
اليذي انتهى منها منذ سينوات
كثرة خلت”.
وعيربت “الجمعيية الوطنيية
لإلعيالم والنارشيين” عين
تضامنها مع رضوان الرمضاني
ومع إذاعة “ميد راديو” ،منددة
بهيذا التيرف ،معتيربة أنيه
ال مجيال لتكيراره يف “مغيرب
يطمح لتوسيع هامش الحريات
ال تضييقها عى صحافييه وعى
مؤسساتهم ،وعى الناس بشكل
عام”.

بعد ارتفاع أجورهم مقارنة بأجور اإلعالميني ومعدي الربامج

هل حيق للنجوم من فنانني ورياضيني وخرباء سياسيني احلصول على أجر مقابل ظهورهم اإلعالمي؟
القاهرة/الرشق األوسط:
شيهدت مير أخيرا ً جيدالً واسيعا ً بين
اإلعالمين املرين يف أعقياب تداول أنباء
عن طلب بطل كمال األجسام الفائز ببطولة
«مسير أوليمبيا»  .2020رامي السيبيعي،
الشهر بي«بيغ رامي» ،مبلغ نصف مليون
جنيه (الدوالر يعيادل  15.7جنيه مري)
نظر ظهوره يف أحيد الربامج التلفزيونية.
هذا األمر أثار موجة من الجدل بن مؤيدين
لحيق «بيغ راميي» يف املطالبية بأجر نظر
ظهوره التلفزيوني ،وبين الرافضن لذلك
بدعيوى أن الرقيم مباليغ فيه ،وتسيبب يف
إثارة الجيدل العام بشأن حيق النجوم من
فنانن ورياضين ،وحتى خرباء سياسين،
يف الحصيول عيى أجير نظير ظهورهيم
اإلعالميي ،خصوصا ً مع ارتفياع أجورهم،
مقارنة بأجور اإلعالمين ومعدي الربامج.
حقياً ،يحصيل نجيوم هوليوود عيادة عى
مباليغ ماليية لقاء ظهورهيم اإلعالمي ،إذ
تدفيع القنوات التلفزيونيية واملجالت آالف
اليدوالرات مقابل الحصول عى حق تغطية
أخبيار حريية للنجوم ،بحسيب ساشيا
فراييت ،مؤسسية ورئييس تحريير مجلة
«فييس ذا كارنيت» Face the current
األمركيية ،وهيي مجلية مهتمية بتغطية
أخبيار املجتميع والثقافة والفين .وتقول
فراييت لي«اليرشق األوسيط» إن «املجالت
والربامج التلفزيونية عادة ما تدفع للنجوم
نظر أن تحصل عى السبق يف تغطية بعض
أخبارهم ،سيواء حفالت الزفياف أو أخبار
الحميل واملواليد الجدد ،ويعتمد األجر عادة
عى وضع الفنان ودرجة شهرته».
وال يختلف األمر كثيرا ً يف املنطقة العربية،
ويف مير ،حيث يحصل النجيوم عى أجر
نظير ظهورهيم اإلعالميي .وهنيا توضخ
خلود أبو املجد ،مسؤولة ملف الفن يف قناة
«أون» ،لي«اليرشق األوسيط» أن «حصول
النجيوم عيى أجور أمير متعيارف عليه يف

إعيداد الربامج اآلن ،وإن كيان هناك بعض
االسيتثناءات والتيي تتيم بناء عيى رغبة
النجيوم ،حييث يتنازل بعضهيم عن أجره
كله أو جزء منه رغبة يف الظهور يف برنامج
معن أو الرويج لعمل جديد مثالً».
وتضيف خليود أبو املجد أن «املعدين لديهم
قوائم حاليا ً تقسم النجوم لثالث فئات وفقا ً
لدرجة شيهرتهم ،وعدد متابعيهم ،وحجم
وجودهيم اإلعالمي .وبناء عيى ذلك يتحدد
أجر الفنيان ،الذي يراوح من  5آالف جنيه
للوجوه الجديدة ،إىل  400ألف جنيه لنجوم
الصف األول ،وتتصيدر الفنانة يرسا قائمة
أعيى النجوم أجيراً» .وتضييف أن «الفنان
عادل إمام خيارج هذه القائمة ألنه يطلب
مبلغيا ً كبيرا ً جيداً ،ال تقدر علييه القنوات
وهيو يفعل ذلك ألنيه ال يرغيب يف الظهور

إعالمياً» ،كما تختلف أجور النجوم العرب،
الذيين عادة ما تدفع لهم القنوات بالدوالر،
وتتحمل تكلفة سفره وإقامته هو وفريق
عمله .وتتابع خليود أبو املجد« :قد يحصل
النجيوم العرب عيى أجيور مرتفعة بعض
الييء ألنهيم يسيتقطعون عدة أييام من
وقتهم للمشاركة يف الربنامج ،ويسيافرون
ويركون منازلهم وعائالتهم».
أيضاً ،تشر خلود أبو املجد إىل أن أجر الفنان
أو النجيم يختلف حسيب طبيعة الربنامج.
وتذكر أن «برامج األلعاب واملسابقات تدفع
مبالغ أكرب للنجوم ،ألنها تطلب من النجوم
القييام بتحدييات أو املشاركية يف ألعياب
خارج فكيرة الحوار التقليدية ،كما أن أجر
النجيم يف براميج الهواء يختليف عن أجره
يف الربامج املسيجلة ،ويدخيل طول الفقرة

أيضيا ً عامالً يف تحديد السيعر» .من ناحية
أخرى ،ميع ضعيف امليزانييات املخصصة
للربامج التلفزيونيية ،ولإلعالم بشكل عام
أخيراً ،يواجه معدو الربامج تحديا ً يف إقناع
النجيوم يف الظهيور يف برامجهم ،بأجر أقل
من املعتاد ،أو دون أجر أحياناً ،اعتمادا ً عى
عالقاتهيم الشخصية بهم ،وفقا ً لخلود أبو
املجد.
املشهد الدويل
فيميا يخص املشهد الدويل ،نرشت صحيفة
«التلغيراف» الربيطانية يف نوفمرب (ترشين
الثانيي) امليايض ،قائمية بأجيور النجيوم
املشاركن يف برنامج املسابقات الربيطاني
«أنيا أحيد املشاهير ،I’m a Celebrity
خيالل عيام  ،2020فحصيل ميو (محمد)
فيرح ،العداء الربيطانيي والبطل األوليمبي

الشهير ،عيى 300أليف جنيه إسيرليني،
نظير ظهوره يف برنامج املسيابقات الذي
يضيع املشاهير يف تحدييات ،وهيذا املبلغ
أقيل بنحيو  200ألف جنيه إسيرليني مما
حصلت عليه املمثلية والرياضية األمركية
كاتلن جينر عام .2019
أميا صحيفة «صين» الربيطانيية فذكرت
يف تقريير بمنتصف عيام  2020أن «أجور
النجيوم تتفاوت مين نصف ملييون جنيه
ً
جنيهيا» ،مشيرة إىل
إسيرليني إىل 250
«املغني األمركي راي جي ،الصديق السابق
لنجمية تلفزييون الواقيع األمركيية كيم
كاردشيان ،سيجل أعى رقم بحصوله عى
ما يقرب من مليون دوالر نظر ظهوره يف
برنامج «سيليربيتي بيغ بروذر» Celebrity
 Big Brotherعام .2017
عودة إىل قضية بيغ رامي األخرة ،القضية
أثارت جدالً حيول أحقية النجيوم عموماً،
ونجيوم الرياضية خصوصياً ،يف الحصول
عى أجر نظر ظهورهيم اإلعالمي ،بحجة
أن ظهورهم هو نوع من الدعاية والرويج
لهم ،وللعلم ،سيبق لراميي أن ظهر يف عدد
مين الربامج مجانا ً قبيل حصوله عى لقب
«مسير أوليمبيا» .وهو ما أكده بيغ رامي
يف تريحات صحافية عقب األزمة ،مشرا ً
إىل أن «املسيألة اآلن يف يد رشكية العالقات
العامة الخاصية به ،وهي التي تحدد املبلغ
املطلوب نظر ظهوره اإلعالمي».
ويف حين يرى إعالمييون أن ظهور النجوم
يف اإلعيالم نوع من الدعايية لهم وألعماله،
ولذلك ال يجب أن يحصلوا نظره عى أجر،
بل عى العكس قيد يتطلب األمر أن يدفعوا
لقاء هيذه الدعاية ،ترى ساشيا فرايت أن
«املسألة ال يمكن تعميمها ،فبعض النجوم
لديهيم متابعون ،وجمهيور كبر بحيث ال
يحتاجون هذا النيوع من الدعاية ،وترشح
قائلية إنهم بظهورهم يف الربنامج هو نوع
من العمل الذي ال بد أن يحصلوا نظره عى

أجير ،وال يمكين إقناعهم باسيتقطاع هذا
الوقيت للظهور اإلعالمي مين دون مقابل،
خاصة أن الوسييلة اإلعالمية تسيتفيد من
ظهورهم تسويقياً».
لكين خليود أبيو املجد تعتيرب أن «املسيألة
فيها منفعة متبادلية ،فالنجم يحصل عى
مقابل مادي ،كما يروج لنفسه جماهرياً.
والقناة أو الوسييلة اإلعالمية ،تبيع الحلقة
للمعلنن ،وبذلك تسيتفيد هيي مادياً» .ويف
هذا السياق ترضب املثل بربنامج مسابقات
الفنيان رامز جيالل ،الذي يعرض سينويا ً
عى قناة «إم بيي يس» .فتقول« :الربنامج
يضيم فقرات إعالنية كثرة جيداً ،وبالتايل،
مين الطبيعي أن يدفع للنجوم مبالغ كبرة
نظر ظهورهم فيه».
وبينميا تدافيع خليود أبيو املجيد عن حق
نجيوم الفن والرياضة يف الحصول عى أجر
نظر ظهورهيم اإلعالمي ترى أن «حصول
الخرباء السياسيين واألطباء عى أجر أمر
غير ميربر ،ألن دورهيم تقدييم خرباتهم
للجمهور» ،عى حد تعبرها.
ختامياً ،يفيرق خيرباء بين نوعين مين
الظهيور اإلعالمي للنجيوم :األول هو الذي
يسيعى وراءه النجم سيواء أكيان فنانا ً أو
ورياضييا ً أو حتيى طبيبا ً بهيدف الرويج
لعمل أو فكرة جديدة ،وهنا يحق للوسييلة
اإلعالميية أن تطالب النجيم بمقابل مادي
نظر الرويج لعمله .أما النوع الثاني فهو
الذي تسعى إليه الوسيلة اإلعالمية لتحقيق
سيبق صحايف ،أو لعمل برنامج ترفيهي أو
احتفايل يف أيام األعياد ،وتعمل عى تسويقه
للمعلنن ،للحصول عى عائدات مالية ،وهنا
من حيق النجيم أن يطالب بمقابيل مادي
نظير ظهوره يف هيذا النوع مين الربامج.
لكن يف كل األحوال تبقى املسألة محل جدل
يف ظيل األزمات املالية التيي تحيط بالعمل
اإلعالمي والتيي أدت إىل تخفيض ميزانيات
كثر من الربامج.
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بدأ مسريته يف قسم االطفال باذاعة مجهورية العراق

9

املخرج اإلذاعي ناظم فاحل يتحدث لـ«ا لزوراء» عن مسريته بني بغداد وكندا
هم مجموعة رائعة من صبيان شكلوا بداية دخولهم اىل اذاعة جمهورية العراق قسما اسمه قسم برامج األطفال ،الصحفي والكاتب
اليوم فائز جواد واملخرج عالء محسن وناظم فالح ومحمد املسعودي ومجموعة من بنات كن يقدمن ما يكتب اليهم من نصوص
واغنيات لالطفال – الهام احمد وغرها ،كانوا نواة لقسم جميل يعمل اىل جانب املقدم ومعد الربامج الراحل الكبر عمو زكي ثم طالب
السعد وصوال اىل مراحل الحقة شكلت ذلك القسم الكبر الذي رفد اإلذاعة والتلفزيون بعنارص مختلفة مخرجن واختصاصات اخرى .
ضيف «الزوراء» الساكن حاليا يف كندا هو املخرج املتجدد ناظم فالح استطعنا االتصال به رغم فرق الوقت بن بغداد وكندا واستطعنا ان نستذكر
معا مراحل مسرته مع االذاعة عندما كان احد افراد قسم االطفال ثم مخرجا يف االذاعة ومن ثم ممثال ومساعد مخرج للتلفزيون
ناظم فالح شكل ومن خالل برامجه االذاعية الكبرة اىل جانب زمالء واصدقاء له عارصوا تجربته االذاعية شكل اسما له يف عالم املنوعات االذاعية
فيما بعد وكانت تجربتهم االوىل قد مثلت وقتا كان املستمع يف ثمانينيات القرن املايض بأمس الحاجة اىل برامج ترفيهية ترويحية تحمل
بن طياتها املعلومة والجملة امللتزمة واألغنية واملوسيقى الراقية.
حوار – مجال الشرقي

اهال وس�هال بك اخ ناظم وانتالي�وم ضي�ف ال�زوراء الجريدة
التي وثقت س�رة اكثر منتسبي
االذاعة والتلفزيون اضافة اىل كم
كبر من املبدع�ن الذين تعاونوا
معنا يف رف�د مس�رتنا الطويلة
من مخرج�ن ومقدمن ومعدي
برامج .
ك�ل الشك�ر واالمتن�ان لك�مولجريدتكم الغراء .
م�ن اين نبدأ املس�رة ي�ا ناظمه�ل م�ن املدرس�ة ام من قس�م
االطفال؟
اقرتح ان نبدأ من البدايات االوىلف�اول نش�اط مرسحي مدريس
يل ك�ان يف االبتدائي�ة ح�ن ت�م
إختي�اري من قبل م�درس اللغة
العربي�ة كوني من الناش�طن و
املتميزين يف الص�ف أقوم بتقليد
حرك�ات الط�الب واملعلم�ن
واستمر حبي و تعلقي باملرسح.
خالل مرحلة املتوس�طة أسست
مع زمالئ�ي الفنانن كريم چثر
و عب�د الجلي�ل ع�ودة و جعفر
درويش (فرقة الحروف األربعة)
حيث قدمن�ا أعماال يف املدرس�ة
ً
فض�ال عن النشاطات
وخارجها
واملناس�بات التي كان�ت تقام يف
املدرس�ة .بع�د ذال�ك عرض عيل
الصديق عبد اللطيف ديوان الذي
كان عض�وا ً يف (جمعي�ة حماية
الفن�ون واآلداب) ان اذهب معه
ألنهم بحاج�ة اىل ممثل يجس�د
ش�خصية بس�يطة يف عم�ل
مرسح�ي ،فرح�ت ج�دا وبع�د
اإلختب�ار منحني األس�تاذ (فتح
الله الخي�ايل) فرصة املشاركة و
ُعرض�ت املرسحية ع�ى مرسح
قاع�ة الشع�ب يف الب�اب املعظم
و خ�الل الع�رض إختارن�ي
الفنان الدكتور (سعدي يونس)
لشخصي�ة مهم�ة يف مرسحي�ة
(الدربون�ة) وه�ي م�ن تجارب
(م�رسح الش�ارع) وعرضت يف
مناطق ش�عبية عدي�دة يف بغداد
واملحافظات وشاءت الصدف ان
يتم تصوير املرسحية للتلفزيون
يف مبن�ى اإلذاع�ة والتلفزي�ون
يف الصالحي�ة وخ�الل التصوي�ر
التقيت الشاعر جودت التميمي
وكانت تجمعني ب�ه معرفة من
خ�الل نشاطي يف مدين�ة الثورة
انذاك وطرح ع�يل فكرة التقديم
لفرقة اطف�ال اذاعة بغداد وبعد
ان نجح�ت يف باالختبار اصبحت
احد اعضاء هذه الفرقة الجميلة
التي كانت تقدم برامج االطفال
و االعم�ال واملرسحيات والعديد
م�ن نشاط�ات تتعل�ق بثقاف�ة
الطف�ل وكان�ت تض�م اس�ماء
العديد من الذين اصبحوا نجوما
فيما بع�د منهم ماجد عبد الحق
.رضغام فاضل .عالء محس�ن.
بلقيس فالح .عالء سعد .طالب
س�عد .باسم جاس�م .حيدر عبد
الحق .حنان وبيداء وس�حر عبد
الرحم�ن .والكثر من االس�ماء
وك�ان امل�رف عليه�ا االس�تاذ
طالب الس�عد واالس�تاذ حسن
ق�دوري وامللح�ن نج�م عبدالله
والفن�ان محم�د عط�ا س�عيد
واملربي عمو زكي حيث اشرتكت
يف جمي�ع نشاط�ات واعم�ال
الفرق�ة من مرسحي�ة الدجاجة
الشاط�رة و صباح الخ�ر ايتها
الس�يدة و االسد واالرنب وغرها
و جميع هذه املرسحيات قدمت
عى خشبة املرسح القومي وهو

ناظم فاحل يف استوديو االذاعة

عملت مساعد خمرج يف قسم املنوعات ثم اصبحت خمرجا
احب الربامج اىل نفسي برنامج نادي االذاعة ومساء اخلري مساء اهلنا
املرسح الرس�مي للدول�ة حينها
وكانت تلك املرسحيات من اخراج
االستاذ (عزي الوهاب) واملخرج
امل�ري (محم�د عب�د العزيز )
ومن تأليف االستاذ سامي مهدي
وفاروق سلوم وسامي الزبيدي.
ويف تلك الفرتة درس�ت املرسح يف
معهد الفن�ون الجميلة بالتزامن
م�ع مس�اهمتي يف العدي�د م�ن

ً
ممث�ال
ب�ه اكث�ر م�ن كون�ي
رغ�م ان�ي عمل�ت العدي�د م�ن
املرسحي�ات وش�اركت يف العديد
م�ن املسلس�الت ،لك�ن عشقي
لالذاع�ة كث ً
را وكنت أميض فيها
ً
ً
طوي�ال ،وق�د تعلم�ت من
وقت�ا
اساتذة كبار الكثر وهو فضل ال
أنساه لهم.
-ما اسباب مغادرتك العراق ؟

األعم�ال املوج�ه للطف�ل منه�ا
تمثيلي�ة رحل�ة العجائب اخراج
اكرم فاضل و مسلسل حكايات
جدتي وه�و انت�اج مشرتك بن
العراق ولبنان م�ن ثالثن حلقة
وغرها من املساهمات.
وما الذي قدمته خالل دراستكبمعهد الفنون الجميلة ؟
يف معه�د الفن�ون الجملي�ةاش�رتكت باعم�ال كث�رة وهي
تج�ارب تخ�رّج لزم�الء واعمال
ألس�اتذة كن�ت اواص�ل عميل يف
فرق�ة اطفال اذاع�ة بغداد حتى
ت�م توزيعنا عى اقس�ام االذاعة
عملت يف القس�م الثقايف وقس�م
التنمي�ة والريفية حتى اس�تقر
بي املكان يف قسم املنوعات الذي
كان ي�رف عليه االس�تاذ ليث
عب�د اللطي�ف ال�ذي ل�ه الفضل
األول بمنحي الثقة وقد اعطاني
الفرص�ة الكبرة للعمل كمخرج
يف القس�م مع بع�ض املخرجن
امثال خطاب عمر .خولة رجب.
جنان عبد الحميد وغرهم .
ناظ�م فالح ب�رز مخرجا وبرزممث�ال فايهما اقرب اىل نفس�ك
االخراج ام التمثيل؟
اكي�د ان االق�رب اىل نف�ي هو
االخ�راج االذاع�ي ال�ذي عرفت

غ�ادرت الع�راق يف الع�ام ،99واس�باب مغادرتي هي الظروف
القاس�ية والقاه�رة التي مررت
بها ،انا دخلت س�جن الرضوانية
مل�دة ش�هر ،فق�ررت ان ال ابقى
هنا ،وكان هذا ق�راري ،خرست
الكث�ر ،حياتي واه�يل وعائلتي
التي تأذت من بعدي.
كي�ف تص�ف حب�ك لربام�جاالطفال وتلك الفرتة ؟
-يف قس�م برامج االطف�ال كنت

اعمل م�ن الصب�اح اىل الليل ويف
بع�ض االحيان اب�ات يف االذاعة،
فتعلق�ت باالذاع�ة اىل ان جاءت
فرص�ة العم�ل مصادف�ة ً
ايضا،
اذ غ�اب ع�ن العم�ل يف ذات يوم
املخ�رج خط�اب عم�ر ،وكن�ت
حينه�ا احم�ل ارشط�ة م�ع
املخرجن فقط ،اساعدهم ولكن
ليس لديهم فرصة عمل يل ،حدث

الفرتة الصباحية ملدة س�اعتن،
وه�ذا لي�س س�هالً ،فتوفق�ت
يف ه�ذه الخط�وة فقال�وا ليانك
نجح�ت يف الف�رتة الصباحي�ة
وستبقى تخرجها .
لندخل يف عالم االس�ماء وبدوناح�راج م�ن ه�م الذي�ن تعلمت
منه�م وما زلت تحم�ل جميلهم
لك ؟

باملوع�د ،ان نعرف كي�ف نتكلم
م�ن دون ان يكون صوتنا عال ًيا،
كي�ف نعتذر من الس�بورة اذا ما
كتبنا عليها بقوة ويجعلنا نعتذر
له�ا ،تعلمنا من االس�تاذ الكبر
قاس�م محمد االلق�اء والتمثيل
واالخراج ،وهذان الكبران اعرج
عليهما دائمًا م�ع اعتزازي بكل
االساتذة ،خالد س�عيد وعبدالله
جواد ،لكن بهنام وقاس�م غرسا
بي ح ًبا غري ًبا انعكس عى عائلتي
وبيتي ودراستي وعى كل يشء،
ليث عبد اللطيف الرائع ج ًدا الذي
منحنا فرصة العمل وقتها وكان
رئيس قس�م املنوع�ات ويرف
عى ك�ل املخرجن ،وهناك خولة
رج�ب املخرج�ة الكب�رة الت�ي
كان�ت تخ�رج برنامج لالس�تاذ
الراحل س�عاد الهرمزي ،وجنان
عبد الحميد ،ومقداد عبد الرضا،
وخطاب عمر ،ومظفر س�لمان،
وحلمي ن�وري ،ومحم�د صكر،
واسماء كثرة ج ًدا.
ه�ل لك ذكري�ات ت�ود الحديثعنها؟
يف ي�وم م�ن االيام ،س�معت اناالس�تاذ وليد ال�دره رحمه الله
ذاه�ب اىل بي�ت الشاع�ر الكبر
محم�د مهدي الجواه�ري ولديه
لق�اء م�ع الشاع�ر العظي�م
الجواهري ،ولكي ارى الجواهري
طلب�ت منه ان احم�ل االرشطة،

ويبقى مل�دة طويلة اىل ان يقدم
ليس موج ًزا لالنباء بل اقل منه،
الجيل الس�ابق لي�س مثل جيل
الي�وم ،كانت هن�اك مواصفات
للمخ�رج للمق�دم وللمذي�ع،
ان�ا ال ابخ�س ح�ق اآلخري�ن،
فالك�ل تعل�م ،ولكنن�ي عندما
اس�مع االذاع�ات االن احس�ها
ً
برنامج�ا واح ًدا ،ك�ل االذاعات
برنام�ج واحد ،نس�خة واحدة
ومستنسخة عند كل االذاعات،
ً
ش�يئا
واذا م�ا اردن�ا ان نق�دم
مغاي�رًا اآلن علينا ان نوازن بن
االش�ياء وفق معاير لها عالقة
باالحرتام واالدب والسلوك الذي
تعلمته من اس�اتذتي وتجربتي
.
ه�ل تتذكر املذيع�ن واملذيعاتالذين عملت معهم ؟

عملت مساعد خمرج يف مسلسل و دار الزمن ومناوي باشا وبدر شاكر السياب
خرجت من العراق عام  99وعملت يف اذاعة املستقبل يف االردن
ظرف غياب خطاب فكلفني ليث
عب�د اللطي�ف ان اش�تغل الفرتة
الصباحي�ة ،اس�تغربت ذلك الن

تعلم�ت م�ن االس�تاذ بهن�امميخائي�ل لرحمه الل�ه ،تعلمنا
االدب بالفن ،ان نحرتم ،ان نأتي

ناظم فاحل مع فرقة االطفال

لكي اش�اهد الجواه�ري فقط،
فحمل�ت مع�ي جه�از تس�جيل
يس�مى النيك�رة وكن�ت اري�د
فقط ان ادخل وأرى الجواهري،
واذهلني ما رأي�ت عليه ،وجدته
رج�ال مذهال يف ك�ل يشء  ،فلوال
حبي للفن لكان االمر بالنسبة يل
عاد ًيا ،وقد كان الجواهري يمثل
ً
شيئا كب ً
را لشاب صغر مثيل.
بع�د ه�ذه التجرب�ة الطويل�ةوالتغ�رب ورؤي�ة العالم املتطور
ه�ل تج�د ثمة ح�د فاص�ل بن
الجيل السابق والحايل ؟
لي�س ح� ًدا فاصالً واح� ًدا بنذل�ك الوق�ت وه�ذا الوق�ت ،بل
حدود فاصلة ،ه�ذا هو الواقع،
اآلن ك�ل يشء اختلف وال توجد
معاير لالش�ياء ،وانا يف الغربة
كن�ت اس�مع اح�دى االذاعات
املهمة ،ك�دت ابكي عى ما كان
علي�ه املذي�ع يف الس�ابق حيث
ك�ان املذي�ع يدخ�ل اختب�ارات

عملت مع العدي�د من املذيعنواملذيعات ابرزهم
سهام محمود .ملى سعيد .امل
حس�ن .نوال الس�ماوي .نوال
محس�ن .هدى رمضان .سهام
مصطف�ى .مديح�ة مع�ارج.
خالدة محم�د .راجحة صادق.
ميسون البياتي .فريال جاسم.
فري�ال محس�ن و عبدالواح�د
محس�ن .ط�ه خلي�ل .ط�ارق
خليل .طالب سعد
ومع من من املخرجن ؟عمل�ت مع زمالئي وأس�اتذتيمن املخرجن ابرزهم...
خول�ة رجب .منى البري .ليث
عبد اللطيف .جنان عبد الحميد.
ان�ور عباس .جوزي�ف الفارس.
حس�ن االنصاري .خطاب عمر.
رضغام فاضل .ماجد عبد الحق.
عالء محسن .محمد املسعودي.
ري�اض عب�د االمر .ع�يل جابر.
حسن جاس�م .رياض العزاوي.

وغرهم
س�بق ان احتف�ى ب�ك ملتق�ىاالذاعي�ن والتلفزيوني�ن حدثنا
ع�ن بع�ض تفاصي�ل االحتفاء
وكيف كانت مشاعرك ؟
كانت الحديث عن مس�رة ربعق�رن تتكلل بلّم ش�مل األصدقاء
بعد إغرتاب طويل .
يف بداية الجلس�ة قدمني املخرج
التلفزيوني صال�ح الصحن عى
انني مع مجموعة االطفال الذين
كانوا معي باننا شكلنا مجموعة
مهم�ة كانت ن�واة لجي�ل كامل
وملرحلة كاملة .
اتذكر ان الجلس�ة حرضها عدد
من املخرجن االذاعين واملذيعات
والفنانن من املطربن ثم تحدثت
انا ع�ن بداياتي اتذكر انني قلت
فيه�ا كان�ت م�ع النشاط�ات
املدرسية ومشاركاتي املرسحية
فيها منذ ان كان عمري  14عاما
مهدت يل ان اس�ارع لالختبار يف
قس�م برام�ج االطف�ال يف العام
 1974وبنج�اح اجتزت االختبار
النض�م اىل فرقة اطف�ال االذاعة
املرسحي�ة وم�ن هن�اك ب�دات
اعشق االذاع�ة عندما عملت مع
كب�ار ال�رواد مثل الراح�ل عمو
زكي وعزي الوهاب وكذلك طالب
الس�عد ونجم عبد الله ورسعان
ماب�دات اش�ارك يف تقديم بعض
الربامج املنوعه الخاصة بالطفل
ومه�د يل التع�رف ع�ى االجهزة
واملكرس الصوتي العشقهما من
بعيد ،تحدثت عن بداياتي ولغاية
تاسيس اذعة الشباب
م�ا دمت ذك�رت اذاعة الشبابحدثنا عن تلك الفرتة ؟
نع�م عمل�ت مخرج�ا يف اذاعةصوت الشباب منذ عام 1993
وم�ا ال�ذي بي�ك االن وان�ت يفكندا؟
مثلما ذكرت ل�ك انني غادرتالعراق نهاية عام  1999وعملت
مخرج ومع�اون مدير يف اذاعة
املستقبل التابعة لحركة الوفاق
يف عمان ع�ام  2001حتى عام
 2004ومقي�م االن يف كن�دا منذ
ع�ام  2006اما اخر ما لدي االن
فان�ا االن اكتب س�يناريو يمثل
كل ما تم�ر به الحرك�ة الفنية
يف العراق من�ذ  2003ولحد االن
واسعى ان اعملها فيلما وثائقيا
بالتع�اون مع اح�دى الركات
املنتجة يف كندا.
طي�ب وم�ا تعم�ل يف كن�داحاليا؟
ليس بيدي عمل رسمي ولكنتاتعاون م�ع املنظمات الثقافية
العراقي�ة يف كن�دا وق�د اقمن�ا
العدي�د من االمايس اس�تضفنا
م�ن خالله�ا ك�ل املبدع�ن
العراقين يف كندا .
امنياتن�ا ل�ك بالصح�ة ودوامالعط�اء والع�ودة اىل بل�دك
العراق.
-شكرا لكم وللزوراء الحبيبة.
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حنو مستقبل افضل...هلم

أزمة الزواج املتأخر تشتعل...
وتسبب التوتر بني األزواج

أهمية املصارحة بني الزوجني
الك�ذب يدمر الثقة والح�ب يف الزواج،
ويمك�ن أن يبن�ي ج�دارًا بين�ك وب�ني
زوجت�ك .حت�ى األكاذي�ب البيض�اء
الصغ�رية الت�ي ُتقال لحماي�ة مشاعر
زوجت�ك ،تخف�ي مشاع�رك الحقيقية
وتمنع�ك أن�ت وزوجت�ك م�ن معالجة
املشك�الت يف زواج�ك ،أو تكيي�ف
الس�لوكيات لح�ل النزاع...ف�ال يمكن
ً
مطلقا إذا بدأ بالكذب بشأن
حل النزاع
مشاع�رك أو أفكارك ملنع الخالف ،مما
يس�تتبعه بنتائج عكس�ية عىل الزواج
ً
صادقا بلباقة واحرتام،
الجيد.لذلك كن
حت�ى يمكن ح�ل املشكلة .اب�دأ ببيان
يركز عىل ما تشعر به من املشكلة بدالً
من توجيه اتهام.
املصارحة تزيد الثقة
الك�ذب وعدم الرصاحة نوع من خيانة
األمانة
الكذب هو ن�وع واحد فقط من خيانة
ً
صادقا
األمانة يف ال�زواج .لكي تك�ون
تمامً �ا م�ع زوجت�ك ،ال تتجاهله�ا أو
تشت�ت انتباهه�ا ع�ن قضي�ة لتجنب
مناقشته�ا .ال تح�ذف املعلومات التي
تحتاجه�ا للوص�ول إىل االس�تنتاج
الصحيح ،أو الرتكي�ز عىل حقيقة غري

مهم�ة لتجنب حقيقة ال تريد االعرتاف
بها .تجنب الرد بغضب حتى تصمت أو
تعامله�ا بصمت ً
بدال من الجواب .هذه
االس�رتاتيجيات غ�ري رشيف�ة وضارة
بعالقتك ،حتى عندما تفعل ذلك لتجنب
الخ�الف أو حماي�ة مشاعره�ا؛ ألنها

تضع�ف الثق�ة وتمنع ح�ل املشكالت،
بينما ال تزال صغرية بما يكفي للتعامل
معها.
الصدق رضورة عاطفية أساسية
ك�ن رصيح�ا بمشاع�رك وأفك�ارك
الحقيقية

بالنسبة للعديد من النساء ،يعترب صدق
ال�زوج حاجة عاطفية رضورية .يوفر
ً
إحساس�ا باألمان
االنفت�اح والص�دق
يس�مح له�ا بالتواص�ل مع�ك .عندما
ً
رصيحا بمشاعرك
ُيطلب منك ذلك ،كن
وأفك�ارك الحقيقي�ة ،وم�ا تح�ب وما

تك�ره وعاداتك .ناقش عن طيب خاطر
تاريخ�ك الشخيص وأنشطت�ك اليومية
وخطط�ك وأهدافك املس�تقبلية ،حتى
تفهم�ك بشكل أفضل .إذا كنت ال تحب
ً
شيئا تقوله أو تفعله ،فناقشها بهدوء
واحرتام لحل املوقف .يساعدك االنفتاح
مع بعضكما عىل االقرتاب من بعضكما
البعض وبن�اء الثقة الالزم�ة للحفاظ
عىل عالقتكما قوية ومتنامية.
الكذب ال يحل املشاكل
مناقش�ة بعض املواقف يف مكان عام..
للتحكم يف ردود أفعالك
بعض القضاي�ا متقلب�ة للغاية بحيث
ال يمك�ن مناقشته�ا دون التس�بب يف
تع�ارض متك�رر .إذا كن�ت تعل�م أن
ً
ش�يئا ما س�يخلق معركة كبرية ،فقد
يكون م�ن املفي�د مناقش�ة املوقف يف
مك�ان عام حيث م�ن املرجح أن تعمل
ع�ىل التحك�م يف ردود أفعال�ك .تجنب
الشتائ�م والتعليق�ات غ�ري املحرتمة،
وإث�ارة التاري�خ القدي�م .بمج�رد أن
ً
مفتوحا ،يمكنك العمل
يصبح املوق�ف
عىل حل .الكذب يسمح فقط للمشكلة
أن تتفاقم ،مما قد يفرقك ويفقد الثقة
التي ُتبنى عليها الزيجات القوية.

املطبخ ..

كفتة الدجاج الشهية والسهلة
املقادير :
الدج�اج :نص�ف كيل�و (مف�روم ناعم مثل
الكفتة)
جبن�ةبارمي�زان:رب�عك�وب(مبش�ورة)
البيض 1 :حبة (مخفوقة)
بقس�ماط :نصف كوب (كعك مطحون)
الثومّ :
فصان (مهروس)
طحني :ربع كوب
بهارات مشكلة :نصف ملعقة صغرية
برش ليمون :ملعقة صغرية
ملح :ربع ملعقة صغرية
الزبدة 3 :مالعق كبرية

طريقة التحضري
 .1اخلطي الدجاج املف�روم مع البيض والثوم
والبقس�ماط والنعن�ع وبرش الليم�ون وامللح
والبهارات والجينة حتى تتمازج املكونات.
 .2شكيل من الخليط أقراص متوسطة الحجم
ثم اغمس�يها بالطحني حتى تتغلف و ضعيها
يف طبق وغطيه بورق النايلون وادخليه الثالجة
ملدة  1/2ساعة.
 .3سخني الزبدة عىل النار واقيل كرات الدجاج
حتى تتحمر.
 .4قدميه�ا س�اخنة إىل جان�ب طب�ق م�ن
السلطة.

ما الشيء الذي جيب أال تفعله قبل النوم؟

األط�وال املوجي�ة القصرية من
الض�وء األزرق يمكن أن تس�بب
إجهاد العني وقرص النظر ،لذلك
م�ن امله�م أن نراق�ب األطف�ال
جي�دا ،وأن نض�ع املرش�حات
الواقي�ة من الض�وء األزرق عىل
شاش�ات الحواس�يب واألجهزة
اللوحية ،والح�رص عىل إيقاف
ك�ل األجه�زة قب�ل الخل�ود إىل
النوم.
 .2زيادة خط�ر اإلصابة ببعض
أنواع الرسطان
أظهرت دراس�ة أن األش�خاص
الذي�ن يتعرض�ون ملس�تويات
عالي�ة م�ن الض�وء األزرق يف
الخارج ليال أكثر عرضة لإلصابة
برسطان الثدي بمرة ونصف من
األشخاص األقل تعرضا للضوء،
وأكث�ر عرض�ة بمرت�ني لخطر
اإلصابة برسطان الربوستاتا.
وفح�ص الباحثون بيانات ألفي
بالغ يف برشلونة ومدريد ،وأكدوا
أن األش�خاص األكث�ر تعرض�ا
للض�وء األزرق معرضون لخطر
اإلصاب�ة برسط�ان القول�ون
واملس�تقيم بنس�بة تصل إىل 60
 %أعىل من البقية.
 .3زيادة الوزن
يعتق�د بع�ض الباحث�ني أن
التع�رض للض�وء األزرق يؤدي
بشك�ل غ�ري مب�ارش لزي�ادة
الوزن.
وق�د أظه�رت دراس�ة أجراه�ا
باحث�ون م�ن جمعي�ة دراس�ة
الس�لوك التحفيزي ع�ام 2019
عىل الف�ران أن التعرض للضوء

أكدت دراسة أمريكية أجرتها جامعة كاليفورنيا األمريكية ،أن الزواج
املتأخ�ر يزيد من حدة التوتر بني األزواج ،وال يحقق التوازن بني العمل
وااللتزامات األرسية للرشيكني.
وقالت الدراسة التي أجريت عىل الرجال والنساء ترتاوح أعمارهم بني
 26و 28عاما ً أن “ تأخر الحمل بسبب تقدم السن يزيد من مجهودات
األبوين يف تربية الطفل خاصة إذا كان الزوجني عامالن”
وأوضحت الدراسة إىل أن “تأخر الحمل يزيد أيضا ً من احتماالت اعتالل
الصحة ،بسبب الضغط النفيس عىل الزوجني اللذين يرغبون يف االنجاب
بشكل أرسع حتى ال يفقدا فرصة االنجاب يف هذا السن املتأخر
االنجاب املتأخر وتوابعه
وقالت الدراسة التي قامت بها أستاذ علم االجتماع بجامعة كاليفورنيا
س�وزان بيانك�ي ،أن الزوج�ات املتقدم�ات يف العمر وينجب�ن متأخرا ً
ينفق�ون وقتا ً أكرب يف القيام بالواجبات املنزلية ورعاية أطفالهن ،مما
يؤثر سلبا ً يف أدائهن يف العمل ،مشرية إىل أن “ حوايل  8.4ساعة تنفقها
األمهات أس�بوعيا ً م�ن وقت العمل من أجل رعاي�ة البيت واألوالد ،أما
بالنس�بة لآلباء ،فقد تقلص ادائهن يف العمل بس�بب انفاق  7.8ساعة
أسبوعيا ً لرعاية األرسة واألبناء.
زيادة حدة القلق والتوتر
هذا وقد أش�ارت أستاذ بيانكي إىل أن هذه املعدالت تزداد بسبب شعور
الوالدي�ن بالقل�ق عىل أبنائه�م ،ورغبته�م يف اللحاق برتبي�ة أوالدهم
وتعليمهم القيم واملبادئ قبل نفاذ العمر”.
ووجدت الدراسة أن  % 44من األمهات يعملون مع الزوج بدوام كامل
م�ن أجل توفري فرص حياة جيدة لالبناء ،يف الوقت الذي أظهر فيه 73
 %م�ن األمهات عدم وجود وق�ت كايف لديهن من أجل رعاية أزواجهن
واالهتمام بهم ،يف حني أبدى  % 74من النس�اء عينة الدراس�ة أنهم ال
يجدون الوقت الكايف لالهتمام بأنفسهن.
من جهة أخرى أظهرت النتائج أن  % 58من األباء ليس لديهم الوقت
لرعاي�ة صغاره�م ،بينم�ا ق�ال  % 62منه�م أنهم لي�س لديهم وقت
لالهتم�ام بزوجاتهم ،بينما أوضح  % 58من الرجال أنهم لديهم وقت
قليل جدا ً لالهتمام بأنفسهم.
هذا ،وقد أظهرت الدراسة إىل أن نسبة كبرية األمهات العامالت يتخلني
ع�ن أوقات فراغه�م ونومهم لتلبية احتياج�ات األطفال واملالئمة بني
األرسة والعمل.

كل يوم معلومة

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

يقوم اإلنسان بفعل أشياء كثرية
عن�د توجه�ه إىل رسي�ره للنوم،
وهناك عدة أش�ياء يجب تجنب
فعله�ا ،ألنه�ا قد تؤث�ر يف نومك
وصحتك ،فما هي؟
م�ن املمك�ن أن يس�بب الضوء
األزرق الص�ادر ع�ن األجه�زة
اإللكرتوني�ة كالهوات�ف الذكية
واألجه�زة املحمول�ة واللوحية،
اضطرابات يف النوم ،وقد يحدث
هذا االضطراب بس�بب إرس�ال
األجه�زة اإللكرتوني�ة أط�واال
موجية توه�م العقل بأن الوقت
نه�ارولي�سلي�ال.
ويعتق�د بع�ض الخ�رباء أن
التع�رض للض�وء األزرق يف
املساء يعرقل دورة النوم ويثبط
إفراز امليالتون�ني ،وهو هرمون
طبيع�ي يؤثر يف إيقاع الس�اعة
البيولوجية.
وقد أج�رى باحثون من جامعة
هارف�ارد تجرب�ة قارن�وا فيها
بني مجموعت�ني ،تعرضت األوىل
لض�وء أزرق مل�دة  6س�اعات
ونصف الساعة ،والثانية لضوء
أخ�ر خ�الل م�دة مماثل�ة،
واكتشف�وا أن الض�وء األزرق
يثب�ط إف�راز امليالتون�ني ويؤثر
يف الن�وم واالس�تيقاظ بمق�دار
الضعف.
م�ا آث�ار الض�وء األزرق األخرى
عىل الصحة ؟
تمث�ل الشمس املص�در الرئيس
للضوء األزرق ،كما أن اإلنس�ان
ابتكر مصادر أخ�رى تبعث هذا
الن�وع م�ن الضوء مث�ل أجهزة
التلفزي�ون والهوات�ف الذكي�ة
ومصابيح الفلورسنت.
ورغ�م أن كمية الض�وء األزرق
املنبعث�ة م�ن ه�ذه األجه�زة
اإللكرتونية ال تمثل سوى نسبة
ضئيل�ة مم�ا تبعث�ه الشم�س
ف�إن املشكلة الك�ربى ،هي أننا
نقيض وقتا طويالً أمام األجهزة
الحديث�ة ،وه�و م�ا يح�ذر منه
االختصاصي�ون وم�ن تأثرياته
عىل س�المة العينني ع�ىل املدى
الطويل.
ويرتبط التعرض للضوء األزرق
باملشاكل التالية:
 .1قرص النظر
وأش�ارت بع�ض األدل�ة إىل أن
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األزرق يف اللي�ل يمك�ن أن يرفع
مس�تويات السكر يف الدم ويزيد
استهالك السكر.
وقام الباحثون بفحص التحكم
يف الشهي�ة واختي�ار الطع�ام،
ووج�دوا أن الف�ران رشب�ت
الكث�ري من املاء املحىل بالس�كر
عندم�ا تعرضت للض�وء األزرق
مقارنة بالليايل التي لم تتعرض
فيها للضوء.
و ُيعتق�د أن التع�رض للض�وء
األزرق يؤث�ر يف أج�زاء الدم�اغ
التي تتحك�م يف الشهية ،ويبعث
إشارات للجسم تحفز استهالك
املزيد من السكر.
 .4االكتئاب
بم�ا أن الض�وء األزرق يؤث�ر يف
الن�وم واالس�تيقاظ فق�د يؤدي
ذل�ك لظه�ور أع�راض اكتئ�اب
ت�زداد خطورته�ا ل�دى األف�راد
الذي�ن يتعرض�ون ل�ه أثن�اء
س�اعات الليل ،مث�ل عمال الليل
وغريهم ممن يكثرون استخدام
الشاشات يف ساعات املساء.
ويف إحدى الدراسات التي أجريت
عام  2011عىل قوارض الهامسرت
أظهرت القوارض سلوكيات تدل
عىل االكتئاب والقلق عند تعرضها
إلضاءة خافتة ليال ملدة  8أسابيع
مقارنة بالحيوانات التي تعرضت
إلضاءة طبيعية.
 .5تفاق�م إجه�اد العي�ون لدى
األطفال والبالغني
يق�يض بعض األطفال س�اعات
طويل�ة يف اس�تخدام األجه�زة
الحديث�ة ،مم�ا يجعلهم عرضة

لتأث�ريات س�لبية ع�ىل الن�وم
والتفك�ري واالنتب�اه واإلبص�ار
والصحة العقلية.
ويمك�ن للض�وء األزرق الصادر
ع�ن الشاش�ات تأخ�ري إط�الق
امليالتون�ني ورف�ع مس�تويات
اليقظ�ة وإرب�اك الس�اعة
البيولوجية.
وتصيب هذه املشكلة املراهقني
عىل وجه الخصوص ،حيث يؤثر
التع�رض للشاش�ات يف اإليقاع
اليوم�ي وي�ؤدي به�م للبق�اء
مستيقظني طوال الليل.
كم�ا يؤث�ر الض�وء األزرق ع�ىل
صح�ة ش�بكية الع�ني عن�د
األطف�ال ،وذلك بس�بب الرتكيز
عىل الشاشات لوقت طويل.
وق�د وجدت دراس�ة أن اإلفراط
يف الجل�وس أم�ام الشاش�ات
قد ي�ؤدي إلجهاد الع�ني ،والذي
يشمل الحرقة والصداع.
 .6الصداع والصداع النصفي
يزي�د الض�وء األزرق م�ن
احتم�االت التع�رض لنوب�ات
الصداع والص�داع النصفي لدى
األش�خاص الذي�ن يعان�ون من
هذه الحاالت املرضية.
ويعتقد الباحثون أن لذلك عالقة
بمس�ارات عصبية مح�ددة من
العينني للدماغ ،ورغم أن أعراض
الص�داع والص�داع النصف�ي
تتفاق�م بس�بب الض�وء بشتى
أنواع�ه ف�إن الض�وء األزرق قد
يس�فر عن مس�تويات أعىل من
األلم وحساس�ية الضوء والدوار
والغثيان.

اخلطوات املتبعة لعالج احلروق يف املنزل
حروق من الدرجة االوىل
التي تؤثر فقط يف الطبقة العليا من الجلد وهي يف
العادي تصيب الجلد بأحمرار وتكون مؤملة جدا.
حروق من الدرجة الثانية
أعمق م�ن هذا بكثري فه�ي تجعل الجل�د منتفخ
واملها اش�د من الدرجة االويل
حروق من الدرجة الثالثة
ال ب�د من التم�اس العناية الطبية؛ جلدك س�يبدو
أبيض أو متفحم.
اإلرش�ادات املرفقة هن�ا هي لع�الج الحروق من
الدرجة االوىل والثانية التي ال تغطي سوى مساحة
صغ�رية .وأي ح�روق تعتق�د أنها م�ن الدرجة
الثالثة ،التمس العناية الطبية عىل الفور
طرق عالج الحروق
 - 1من املهم تقديم اإلسعافات األولية عىل الفور
بعد ظه�ور أي حروق من أي ن�وع ألنه إذا تركت
دون ع�الج  ،يمك�ن ان تصبح أس�وأ .وأول يشء
علي�ك فعله هو وضع املنطقة املحروقة تحت املاء
البارد لعدة دقائق .ه�ذا “يربد” الحروق ويمنعها
م�ناالنتش�ار.
 - 2إذا ك�ان الشخ�ص املص�اب يقبل املس�كنات
يمكن أن تساعد يف تخفيف األلم.
 - 3تطبيق األلوة فريا  -مرهم الصبار الطازج إذا
ك�ان لديك بعض منه ،أو الكريمات التجارية التي
تعالج الحروق.

 - 4من املهم الحفاظ عىل نظافة الحرق ،حتى لو
كان مؤملا  .غس�ل املنطق�ة املحروقة بلطف باملاء
والصاب�ون املعتدل .كرر ه�ذا التطهري يف كل مرة
تقوم بتغيري الضمادة.
 - 5تغطي�ة الح�روق بضم�ادة نظيف�ة .وتغيري
املالبس كل يوم عىل األقل مرة واحدة
نصائ�ح وتحذيرات يف عالج الح�روق من الدرجة
االويل
فمن الس�هل تجنب حروق الشمس ،التي عادة ما
تكون حروق من الدرجة األوىل ،وذلك باس�تخدام
منتج . sunblock
ويمك�ن ع�الج حروق م�ن الدرجة االوىل يف س�تة
أيام.
يمك�ن لع�الج الح�روق م�ن الدرج�ة الثاني�ة ان
تستغرق فرتة تصل اىل ثالثة اسابيع للشفاء.
ح�روق الدرج�ة الثالث�ة تس�تغرق وقت�ا أط�ول

للشفاء.
ال تقرش الجلد امليت.
ال تقرش املالبس التي تكون عالقة عىل الحروق.
كيفية التعامل مع حروق من الدرجة الثانية
الحروق من الدرجة الثانية هي أكثر جدية ويجب
أن تتعامل معها عىل الفور.
 - 1نق�ع الجل�د املصاب يف املاء الب�ارد ملدة ال تقل
عن  15دقيقة.
والحف�اظ عىل نظافة واملالبس اس�تمر يف غس�ل
الجلد بماء بارد عىل مدار اليوم.
 - 2وض�ع كري�م مضاد حي�وي .النه يس�اعد يف
عالج الحروق والس�يطرة عىل األلم .وضع الكريم
بمجرد االنتهاء من النقع يف املاء البارد.
 - 3تغطي�ة الح�روق بالش�اش ..م�ن أجل عالج
الح�روق م�ن الدرج�ة الثانية  ،اس�تبدال املالبس
بأخرى نظيفة كل يوم.
 - 4اغس�ل اماكن الحروق كل ي�وم .النظافة من
اهم االشياء النها تساعد يف عالج الحروق برسعة
 - 5لعالج الحروق من الدرجة الثانية ،يجب التأكد
من أن ال تصبح املنطقة املصابة بها عدوي  .مثل،
احمرار ،تورم أو صديد.
 - 6أخ�ذ مس�كنات لألل�م .الحروق م�ن الدرجة
الثانية مؤملة ،وأخذ مسكنات لأللم امر مهم
 - 7الحصول عىل املساعدة الطبية ،إذا كان الحرق
يغطي منطقة كبرية.

نصائح طبية

رسائل توجهها لك جتاعيد الوجه؟

غالب�ا ً ما ترتب�ط تجاعي�د الوجهه،
بالتق�دم يف العم�ر عن�د الرج�ال
والنس�اءعىلحدس�واء.
وق�د تحم�ل الخط�وط رس�ائل عن
الحال�ة الصحي�ة لإلنس�ان دون
اإلش�ارة للتق�دم يف العم�ر ،فم�ا
أبرزها.
يشكل ظهور تجاعيد الوجه س�واء
ع�ىل الجبني ،حول العينني أو الذقن،
مشكلة لدى الجنسني ،لكنها ليست
عالم�ات تدل ع�ىل تقدمنا يف الس�ن
فق�ط ،ب�ل ق�د تخربن�ا بالكثري عن
حالتنا الصحية.
إلي�ك تصني�ف تجاعي�د الوج�ه
املختلف�ة ،وعالقته�ا باملشاك�ل
الجسدية املحتملة:
 .1تجاعيد منطقة الجبني العليا
من املعروف أن عقد الجبني املستمر
يشك�ل تجعي�دة واضح�ة نس�بيا،
ولك�ن يج�ب االنتب�اه للتجاعي�د
الدقيقة يف منطقة الجبني العليا ،ألن
هذا مرتبط باملثانة واملعدة ،وبالتايل
يمك�ن أن تش�ري تجاعي�د الجب�ني
ملشاكل يف هذه املناطق.

 - 2تجاعيد منطقة الجبني السفلية
يمك�ن أن تكون التجاعيد يف منطقة
الجب�ني الس�فلية أيض�ا عالمة عىل
الحساسية الغذائية ،وغالبا ما تكون
مصحوبة ببثور وطفح جلدي.
 .3التجاعيد حول العينني
منظ�ر خط�وط الضح�ك الصغرية
ح�ول العينني جميل ،غري أن العينني
لهم�ا ارتباط وثيق بالكب�د ،وبالتايل
ف�إن التجاعي�د الت�ي ال تأت�ي م�ن
الضحك ،والهاالت الس�وداء الدائمة
تحت العني تشري إىل أن الكبد مثقل.

ويمكن أن يكون النظام الغذائي غري
الصح�ي أو اإلكثار من رشب الخمر
مسؤوال عن ذلك ،والعيون املنتفخة
أيضا إشارة محتملة لنقص أحماض
أوميغا  3الدهنية أو مشاكل يف الكىل
أو ارتفاع ضغط الدم.
 .4تجاعيد حول الفم والذقن
ترتب�ط املنطق�ة املحيط�ة بالف�م
أيض�ا بجهازنا الهضمي ،والتجاعيد
العميق�ة بني األنف والذقن يمكن أن
تنت�ج عن ع�رس الهض�م ،وغالبا ما
تكون التجاعيد الصغرية التي تحيط

بالشف�اه عالم�ة ع�ىل بداي�ة س�ن
اليأس ،ومن أج�ل احتوائها ،تحتاج
منطقة الفم إىل عناية خاصة.
ويمكن للتدخني أن يعمق التجاعيد،
ف�إذا كن�ت تريد برشة وج�ه ناعمة
والعديد من الفوائد الصحية األخرى،
فعليك اإلقالع عن التدخني.
ونؤكد هن�ا أن هذه نصائ�ح عامة،
وهي ليست بديال عن زيارة الطبيب،
وإذا كن�ت تش�ك يف أي مشكل�ة فال
تشخص نفسك وراجع طبيبك.
ونؤكد أن�ه بالطبع ليس كل تجاعيد
الوج�ه ه�ي إش�ارات لوج�ود خلل
مع�ني ،فهي ج�زء م�ن الشيخوخة
الطبيعية ،غري أنه يجب أن ننتبه إذا
ظهرت العديد من التجاعيد العميقة
يف سن مبكرة.
له�ذا ينص�ح أطب�اء الجل�د بزيارة
الطبيب ،أما إذا كانت هذه التجاعيد
مج�رد عالمة عىل التق�دم يف العمر،
فيمك�ن عالجه�ا أو التخفي�ف من
ظهورها باس�تخدام مصل مناسب
أو كري�م وج�ه مض�اد للشيخوخة،
مثال.
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صــــورة و حــــدث

كلمات متقاطعة

الحمل

تح�ر اليوم عي�د ميالد أو حفل زف�اف تلتقي فيه
ببع�ض األصدق�اء الذين ل�م ترهم منذ وق�ت طويل.
تشعر بتحس�ن يف حالتك الصحية فور رؤيتهم والتحدث
معهم .س�تعرف بعض األخبار الجديدة منهم .هناك شخص
ما حزين جدا وبحاجة إىل مساعدتك.

الثور

األخب�ار املالي�ة تفرح�ك ،فق�د يصل�ك مبلغ مايل
يحس�ن من أوضاعك املالي�ة املتدهورة ،لكن عليك
بأن تك�ون نشيطا أكث�ر يف العمل وال تؤج�ل أعمالك
فق�د تتفاجأ يف فرتة الظهرية بأعمال كثرية ال تس�تطيع
الس�يطرة عليه�ا .األمور العاطفية جيدة جدا يف املس�اء وقد
يحدث تقدم غري متوقع عىل عالقتك مع من تحب.

التعلم عن بعد

الجوزاء

تشعر أن األمور تس�ري معك من س�يئ اىل أس�وأ،
وأن ك�ل فع�ل أو خطوة تقوم به�ا تجعل األوضاع
أسوأ بكثري لذا عليك بالسكون وعدم القيام باملبادرات
والق�رارات .قد يحدث نقاش بينك وبن رئيس�ك يف العمل
يجعل�ك عصبي�ا ،حاول أن تذه�ب للبيت باك�را وذلك لتقليل
الخسائر يف هذا اليوم.

السرطان

إذا كنت تملك أسهما يف رشكة ما ،فتوقع اليوم أن
هذه األسهم ستزيد قيمتها وبالتايل ستزيد أرباحك
بشك�ل ل�م تكن تتوقعه .ال ش�ك أن هذا الخر الس�ار
س�يجعلك تحتفل مع بعض األصدقاء .سيعر لك الحبيب
واألصدقاء عن س�عادتهم ويهنئونك ويتمنون لك املزيد .ربما
تصبح مليونريا يوما ما!

األسد

F

a

تعي�ش يوم�ا صعبا تب�دو في�ه متوت�را ومرتبكا
ومضغوط�ا .املضايق�ات واألزم�ات تزي�د وتأت�ي
من كل ص�وب .حافظ عىل س�معتك ،وال تخب اآلمال
املعق�ودة علي�ك .ح�اذر رشاك�ة مزيف�ة وراج�ع بعض
العالقات بحكم�ة وهدوء .ال داع للتهور ألنك ما زلت يف بداية
الطريق.

العذراء

م�ن املروع بالنس�بة لك أن تقوم ب�أي مغامرة أو
تقوم بأي يشء خطري .ربما تحاول اليوم أن تكون
غري مرئي بالنس�بة ملن حولك حت�ى تتجنب التعرض
ألي انتق�ادات أو تعليقات .قد تخدمك اليوم آليات الدفاع
لف�رتة ال ب�أس بها ،ولكن ال ش�ك أن االنع�زال بدافع الخوف
أو بس�بب الشعور بالذنب لن يوصلك إىل الغاية التي تس�عى
إليها.

الميزان
ال تخ�ف من املبادرة والع�روض .إذا كنت تتعامل
بواقعي�ة وموضوعية فقد تتلقى مؤرشات إيجابية
من كل ص�وب ،وتعي�ش أوقاتا من والس�عادة واملرح
وتفك�ر يف ارتب�اط عاطف�ي أو تق�دم ع�ىل زواج أو تتخذ
القرار النهائي يف عالقتك العاطفية الحالية.

العقرب

قلل من النمطية ورس بتكتم وهدوء كي ال تعرض
صحتك وس�المتك للخطر ألنك ق�د ال تكون بمأمن
م�ن أزمة أو تراجع صح�ي أو حادث مروع .حاول أن
تحمي نفس�ك من ك�ل األخطار ،وابتعد ع�ن املجازفات،
فالوقت ليس سانحا للمغامرة وال لتحدي األوضاع.

القوس

إذا ش�اهدت شيئا ما نال إعجابك يف بعض املحالت
أو ال�ورش الفني�ة ول�م تتمك�ن من رشائ�ه لعدم
تواف�ر املبلغ الالزم حاول أن تقوم بتصنيع هذا اليشء
بنفس�ك ،حتى إن كنت تعلم أن لس�ت فنانا .ستنبهر من
النتائج إذا حاولت تصنيعه .يمكنك االستعانة ببعض نصائح
الحرفين وتعليماتهم.

الجدي

تت�اح لك فرص جي�دة ألعم�ال تحلم به�ا ،وربما
تعرف مفاجأة سارة عىل الصعيد الشخيص .حاول
أن تصغي اىل اآلخرين وأن تفهم هواجسهم .يوم واعد
وحافل باألحداث اإليجابية وباألرباح واالنتصارات املهنية،
فتصب�ح أكث�ر ق�درة عىل تفه�م بع�ض األفك�ار واملشاركة
والتواصل مع اآلخرين.

الدلو
أن�ت اليوم تحظى بطاقة كبرية ج�دا ولذلك حاول
توظيفه�ا يف ك�ل األنشط�ة التي تقوم به�ا اليوم.
اح�رص عىل أن تنج�ز اليوم األعمال الت�ي لم تكملها
بعد .اهتم اليوم بتنظي�ف منزلك وتنظيمه .تحتاج اليوم
إىل القيام ببعض األنشطة الرسيعة يف املس�اء إما مع الحبيب
أو األصدقاء.

الحوت

أن�ت اليوم ح�ازم يف مواقف�ك ،وقرارات�ك ال تقبل
املناقش�ة أو التغي�ري .أن�ت ناجح يف أعمال�ك اليوم
وخاص�ة يف إدارتك .تالحظ اإلعج�اب والتقدير يف أعن
رؤس�ائك .يوم جيد لطلب عالوة يف الراتب .يف فرتة املس�اء
علي�ك بأال تفرض رأيك عىل م�ن تحب وابق خفيف الظل كما
عهدك الحبيب دائما.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1925رض�ا بهل�وي يطي�ح بالش�اه أحم�د
م�رزا القاج�اري وينه�ي حك�م القاجاري�ون
ً
ش�اها.
لإلمراطورية الفارسية وينصب نفسه
 - 1946جامعة الدول العربية تصدر القرار 142
الرافض لقرار تقسيم فلسطن.
 - 1963اإلعالن عن استقالل كينيا.
 - 1967جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
تصبح عضوًا يف جامعة الدول العربية.
 - 1976تأس�يس مؤسس�ة الكوي�ت للتق�دم
العلمي.
 - 1979جمهوري�ة روديس�يا تغ�ري اس�مها إىل
زيمبابوي.
 - 1983متطرف�ون يفج�رون س�تة عب�وات
ناس�فة يف الكوي�ت وفش�ل تفجري س�ابعة بعد
إبط�ال مفعوله�ا ،وق�د وقع�ت اإلنفج�ارات يف
الس�فارة األمريكي�ة والس�فارة الفرنس�ية ويف
مط�ار الكويت ال�دويل وإنفجاري�ن بالقرب من
سكن فنين أمريكين يف منطقة البدع ومنطقة
الشعيب�ة الصناعية ،وإنفج�ار يف مركز مراقبة
التحك�م التابعة ل�وزارة الكهرباء وامل�اء ،وأدت
اإلنفج�ارات إىل مقت�ل أربع�ة أش�خاص وجرح
 62آخرين ،وقد تبنت منظمة الجهاد اإلس�المي

مسؤوليتها عن هذه االنفجارات.
 - 1984معاوية ولد س�يدي أحمد الطايع يقوم
بانقالب عس�كري يف موريتانيا يطيح بالرئيس
محمد خونه ولد هيداله ويتوىل الحكم ً
خلفا له.
 - 1990بدأ إرس�ال القن�اة الفضائية املرصية،
وهي أول قناة رسمية فضائية يف مرص.
 - 1996عدي نجل رئيس النظام الس�ابق صدام
حس�ن يتعرض ملحاولة اغتيال أدت إىل إصابته
بجروح بليغة.
- 2005اغتيال الصحفي والنائب اللبناني جران
تويني يف تفجري سيارته.
الحكوم�ة اللبناني�ة تطل�ب من مجل�س األمن
إنشاء محكمة ذات طابع دويل ملحاكمة املشتبه
به�م باغتي�ال الرئي�س رفيق الحري�ري عىل أن
تشمل ك�ل الجرائم منذ محاول�ة اغتيال مروان
حمادة.
 - 2007اغتيال العمي�د ركن يف الجيش اللبناني
فرانسوا الحاج بتفجري وقع يف بعبدا.
 - 2010الس�لطات اإلرسائيلية تفرج عن رئيس
الحرك�ة اإلس�المية يف فلس�طن  48رائد صالح
بعد أن أمىض حكمًا بالس�جن ملدة خمسة أشهر
بتهمة االعتداء عىل رشطي إرسائييل.

مشاكل وحلول

هل أتزوجه رغم أني ال أحبه؟
أن�ا فتاة أبلغ من العمر  ٢٢س�نة،
خطبني شاب عمره  ٢٥ذو أخالق
عالي�ة ودي�ن ،كري�م ،متوس�ط
الجم�ال ،وأحبني كث�رياًُ ..خطبنا
قب�ل  ٥أش�هر وبدأن�ا بالتواص�ل
واتس�اب واتص�االت هاتفي�ة ،ثم
تم عقد قراننا قبل  ٣أش�هر ،بدأنا
بالخروج والزيارات..
اس�تخرت الله كث�ريا ً في�ه وكنت
ارتاح جداً ،ولكن كان دائما ً عندي
تردد يف هذا املوضوع وتفكري كثري،
وإىل اآلن ال أش�عر بمشاع�ر الحب
وال أعل�م الس�بب ،وعندما أفكر يف
االنفصال أخاف كثريا ً وأشعر بأني
س�أندم ،لكنن�ي تعبت كث�ريا ً من
التفكري..
مع العلم بأني كنت أحب قبله شابا ً
من األق�ارب وكنت أتمن�اه كثرياً،
وعندما علموا بخر خطبتي قالت
أمه( :كنا نبغي بنتكم لولدنا)
ال أرى فيه عيوب ،ولكن ال أش�عر
أنه ح�رك مشاعر من الداخل بذلك
الحب اللطي�ف وأخاف كث�ريا ً من
حالتي...
النصائح والحلول:
باإلمكان املوازنة بن الإلحس�اس
بالحب وبن الرغبة
رغ�م أن رس�التك تختل�ف ببعض

عمودي :
.1عال�م فلك�ي عرب�ي أل�ف كت�اب
املناظر
.2احد االنبياء  /أشيد (م)
ُ .3يزي�د (م) /ال�يشء مقس�وم عىل
اربعة
.4فرتة زمنية
.5احدى اس�لحة الح�رب البحرية /
أداة رشط
.6التأوه (م)  /يمنح العلم (م)
.7نصف تذيل  /اسم من اسماء الله
الحسنى
.8يخ�رج من الن�ريان  /اح�د أبناء
النبي يعقوب ( عليه السالم)
9قبيل�ة اسس�ت وحكم�ت فرتة يف
االندلس اش�هر مآثره�م بناء قرص
الحمراء يف طليطلة (م)

افقي :
.1عسكري وسيايس أوربي قاد
العالم اىل ويالت الحروب
.2تج�ده يف كل غرف�ة  /ثرثار
(م)
.3م�روب ب�ه املث�ل يف جمع
امل�ال يف الق�ران الكري�م (م)/
فيه الحياة(م)
.4عاصمة دولة أفريقية
 .5طائر مائي
.6كت�اب اخالق�ي مشه�ور
للفيلسوف افالطون(م)
.7مدينة يف اليمن  /غزير (م)
.8لع�ب أو لهو (م) /مس�اعد
إداري
.9مدين�ة مهم�ة يف بريطاني�ا
(م)

هـــــل تعلــــــم
*البكاء صحي جدا ً يساعد عىل تلين دموع عينيك والحد من التوتر
 ،ويجعلك تشعر بتحسن !
*أقدم وأقرص نشيد وطني هو النشيد الوطني الياباني
*الجزء الوحيد الذي ال يصل إليه الدم يف جس�م االنس�ان هو قرنية
العن
*االش�تياق بشكل عام له تأثري كبري عىل نفس�ية اإلنسان وحالته
املزاجية ؛ خصوصا ً عندما يتعلق األمر بشخص تحبه !
*يف عل�م النفس  :افض�ل طريقة لتقوم بحل مشكلة مس�تعصية
هو التوقف عن حلها لبعض الوقت  ،والعودة اليها مجددا ً وس�تجد
الحل يف متناول اليد !
*اثبتت بعض الدراسات أنك تستطيع أن تعرف  % 90من شخصية
الرجل من خالل معرفة تعامله مع أمه !
*املانج�ا الفاكهة الوحي�دة الغنية بالفيتامينات االساس�ية A ,C
 ,Eوبمجموعة فيتامن  Bمعاًوه�ي أيضا ً غنية بالحديدالروري
للوقاية من فقر الدم.
*بعض حاالت الروماتيزم روماتيزم املفاصل يعالج بكمادات الثلج
وتلقى نجاحا كبريا.
*القي�رص ال�رويس بي�رت األكر ك�ان يف�رض الرائ�ب عىل من
يطلقون
لحاه�م وكان�ت قيمة الريبة تتناس�ب طرديا م�ع طول وحجم
اللحية.

قصة مثل
تفاصيلها عن املشاكل األخرى  ،إال
أنها تشرتك معها يف األساس وهو
عدم الشعور بالحب نحو الخطيب
أو العريس!
مشكلة كث�ريات من بناتن�ا وأنت
منه�ن ،ال يفرق�ن ب�ن مشاع�ر
الرغبة وبن مشاعر الحب!
مشاع�ر الرغبة هي م�ا تصفينه
أنت بالح�ب اللطيف حن يحتضن
ال�زوج زوجته أو يلم�س العريس
يد عروسه يف الفرتة األوىل بعد عقد
القران
كثريات من املخطوبات يعتقدن أنه
باإلمك�ان حدوث تلك األحاس�يس
م�ن البداي�ة ،ولك�ن ه�ذا لي�س

صحيحا ً يف كثري من الحاالت.
يجمع خراء العالق�ات العاطفية
والزوجي�ة ع�ىل رضورة أن نفرق
ب�ن مشاع�ر الحب العمي�ق الذي
يعن�ي املحب�ة الشاملة مل�ن نحب
كاألوالد واألصدق�اء املقربن وبن
مشاعر الرغبة التي تتكون نتيجة
ارتباط�ات معق�دة يف داخ�ل ك�ل
إنسان منا تشمل الالوعي واألحالم
والذكريات وتتغذى بفطرة الغرائز
وتحفزها.
وم�ن الجي�د واملفي�د أن تح�اويل
تثقي�ف نفس�ك يف ه�ذا املج�ال
وتقرأي عن العالقات من النواحي
النفس�ية والجس�دية ودور ك�ل

منه�ا ،فه�ذا يس�اعدك ع�ىل فهم
أعم�ق لعالقتك بزوجك مس�تقبالً
واكتشاف�ك أن باإلمك�ان املوازن�ة
بن اإلحساس بالحب وبن الرغبة
بدالً من أن نضيع أعمارنا بأوهام
الح�ب األول والحب الوحيد والندم
عىل ما لم يحدث يف حياتنا!
أترك�ك لتفك�ري اآلن وتراجع�ي
نفس�ك وتختاري إما إع�الم أهلك
بأن�ك تفضل�ن القري�ب ال�ذي
أعلنت أم�ه أنها كان�ت تريدك له،
أو تتجاهل�ن ذل�ك وتفتحن قلبك
وعقل�ك له�ذا العري�س وتتعلمن
اكتشاف حقيقة املشاعر وأنواعها
ودوافعها.

اختبارات شخصية

تعريف على شخصيتك من موقع اخلامت يف أصابعك
ليس�ت الخوات�م س�وى أكسس�وارات م�ن
عالم املوض�ة ّ
نتبنى أش�كالها ومواقعها يف
أصابعنا بحس�ب الصيحات الرائجة أو دليل
زوجي وخطوب�ة .ولكن ،لعلم
عىل ارتب�اط
ّ
تحلي�ل الشخصي�ة نظ�رة أخ�رى ،إذ يعتر
ّ
أن الكث�ري م�ن أرسار الشخصي�ة والطب�اع
ُتكشف بحس�ب االصبع حيث تأخذ الخواتم
مواقعها! اليك هنا ّ
كل التفاصيل
االبهام :إن وضع�ك للخاتم يف أكر األصابع
حجم�ا ً وأقرصه�ا ط�والً ،اإلبه�ام ،يف الي�د
ال ُيمنى يعني ّأنك من أقوى النساء من حيث
ّ
وأكثره�ن ق�درة عىل
الشخصي�ة والح�زم
ّ
ّ
وآرائهن عىل اآلخرين.
ش�خصياتهن
بس�ط
أمّ �ا الوض�ع فيختل�ف تمام�ا ً يف ح�ال كان
موقع الخاتم يف إبهام اليد ال ُيرسى فيعكس
طواعيتك لآلخرين وانضواءك تحت سلطتهم
ّ
بكل التزام
السبابة :إذا كنت من اللواتي يضعن الخاتم
يف الس�بابة ،م�ن اليد ال ُيمن�ى ،يعني ّ
تمتعك
بصف�ات قيادية بارزة ،وقدرت�ك عىل ّ
اتخاذ
القرارات املصريي�ة الحكيمة بشأن جماعة
كاملة ورغبت�ك الالوعية يف تص ّدر الصفوف
والسري يف الطليعة .أمّ ا اختيارك لليد ال ُيرسى
فيعن�ي خوف�ك م�ن تس�لّم امله�ام الكبرية
ورغبت�ك الكامن�ة بالس�ري خل�ف خط�وط
عريضة مرسومة سلفا ً

“مال املاي للماي ومال اللنب للنب”
قص�ة املث�ل ان رجال
فالحا كان يبيع اللبن
لكن�ه ك�ان يغش فيه
كثريا
ويف اح�د االي�ام جمع
الرج�ل النق�ود الت�ي
جمعه�ا من بيع اللبن
“املغش�وش” ورك�ب
قارب�ا يف نه�ر دجل�ه
ليع�ر الضفه االخرى
،فات�اه ق�ردا ورسق
رصة النق�ود ،وجلس
يف ط�رف الق�ارب ،لم
يس�تطع صاحبن�ا
الوصول اليه وان حاول
فس�يختل القارب ويغرق به ،فبقي يف مكانه  ،فتح القرد رصة النقود
وب�دى يرمي بالنقود مرة يف املاء ومرة بالقارب  ،وكان الفالح يعلم ان
الذي رماه يف املاء هو ماكان يغش به من خلط اللبن باملاء ومارماه يف
القارب هو ماحصل عليه من ثمن اللبن
فص�ار مثال مال املاي -اي النقود الت�ي جمعها ثمن املاء الذي خلطه
بالبن -للماي -يعني ذهبت للماء-
ومال اللبن  -يعن�ي النقود التي حصل عليها ثمن اللبن  -للبن -يعني
عادت له.

قصة وعربة

نفس اجلرح
الوسطى :نعم كما ييش اسمهّ ،
فإن اختيارك
له�ذا االصب�ع كموق�ع لخاتم�ك يف كلت�ي
اليدي�ن ،يعني ّأنك ش�خصية ّ
متزن�ة اىل ح ّد
بعيد تملكن القدرة عىل التفريق بن الخطأ
والصواب فطريا ً والسري بن النقاط
البن�رص  :إذا كان موقع خاتمك املعتاد يقع
عند راب�ع أصابع الي ّد بالرتتي�ب أو البنرص،
وبمعزل عن خاتمي الخطوبة والزواجّ ،
فإن
تواجده يف اليد اليمنى يعني ّأنك تس�تطيعن
اكتشاف املواهب الكامنة يف نفوس اآلخرين
والنائمة منه�ا وتحفيزهم عىل تعزيز ّ
حس
االبتك�ار لديه�م بس�هولة أن�ت نفس�ك قد

تس�تغربينها .أمّ �ا وج�وده يف الي�د اليرسى
فيعن�ي ّ
أن يف داخل�ك طاق�ت ابتك�ار كبرية
ّ
ّ
تتوسلينها لحل مشاكلك وتسهيل حياتك
الخنرص  :آخر أصباع الي ّد وأصغرها حجما ً
ّ
ّ
يخ�ص موق�ع الخاتم
ولك�ن وقع�ه فيم�ا
ً
معاكس تماما .ف�إذا كنت تضعن خواتمك
يف خنرص الي�د ال ُيمنى فلذل�ك دليل عىل أنك
تملكن قدرات عالية يف التواصل والتخاطب
م�ع اآلخرين .أمّ ا وض�ع الخواتم يف االصبع
نفس�ه م�ن الي�د ال ُيرسى فه�ذا يعن�ي ّأنك
امرأة بقدرات عالية عىل اس�تيعاب ما يريد
اآلخرون قوله وايصاله.

ك�ان هن�اك رج�ل
حكي�م جل�س ب�ن
الناس يف قريته..
ق�ام بق�ول نكت�ة
ظريفة جديدة ...
ضحك كل املوجودين
كاملجانن...
ثم أعادها بعد نصف
س�اعة فضح�ك
نصفهم..
ثم أعادها بعد نصف
ساعة أخرى فضحك
ربعهم...
ثم أعادها بعد نصف
ساعة ثالثة فضحك واحد فقط...
وأعادها بعد دقيقة من أخر مرة فلم يضحك أحد..
فوق�ف وق�ال لهم “ بما أنك�م توقفتم ع�ن الضحك لنف�س النكتة بعد
ساعات قليلة ،فلماذا تستمرون بالبكاء عىل الجرح إىل األبد؟”.
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ﻛﺸﻔـﺖ ﴍﻛـﺔ  ENIXاﻟﺮوﺳﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
ﺧﻼل ﻣﻌﺮض  Interpolitex-2020اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﰲ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
رغـم أن الصـورة ازدادت جهـاز املناعـة عـىل الهجـوم يف
ﻋﻦ ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺪروﻧﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
سـوداوية يف العالـم مـع ارتفاع حال دخول الفـريوس الحقيقي
اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬـﺎ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪواء وﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎف ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
أعداد اإلصابات وظهور سالالت إىل الجسم.
اﻹﻧﻘـﺎذ واﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ .وﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺒﺤﺚ .ﻛﻤـﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
جديدة ،إال أن اللقاحات حملت يف وتختلف تقنيـة هذين اللقاحني
اﻟﺪروﻧـﺎت
طياتهاأﺑﺮز
وﻣـﻦ
أخرى  Veerاﻟـﺬي
لقاحات درون
 ENIXأﻳﻀـﺎ
أخبارا
اسـتخدمت
سارة.اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ مـع
اﻟﻘـﺎدر
Eleron-7
ﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
وال تتصل األخبار السـارة فقط ،الطريقـة التقليديـة يف مواجهة
عىلﺗﺼﻞ إﱃ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
ﻋﲆ
اﻟﺪﻗـﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
األدويـة
بقـدرة هذه
سـينوفارم
ﻋﺎﻟﻴﺔلقاح
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎتمثل
احتواء الفريوس،
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
م،
5000
اﻷرﺿﻴﺔ،
اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻣﺮاﻛﺰ
إﱃ
ﻣﺒﺎﴍة
الوبـاء والحد مـن تبعاته فقط ،الصيني الذي يعتمد عىل الطريقة
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
أﺟﻬـﺰة
ﻣﺜﻞ GPS
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ
التقليديـةﺗﺤﺪﻳﺪ
عىل وأﻧﻈﻤـﺔ
اﻟﺘﺤﻜـﻢما يبدو
قادرة عـىل
ﻣـﻊ إنها
بـل
عـىل
تقـوم
التـي
خطريةﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻣﺴﺎﻓﺔ  40ﻛﻠﻢ
اﻷرﺿﻴﺔ
ﻟﻬﺬا اﻟﺪرون
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس« .وﻳﻤﻜـﻦ
ﻣﻦألمراض
التصـدي
املطلعة،
بالفريوسات
يعاني االستعانة
مثلاﻟـﺪرون
ﻟﻬـﺬا
منهاﻳﻤﻜـﻦ
ﻛﻤﺎ
اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
أﺻﻌﺐ
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ
الرسطان.
اإلنسان
أمد
اﻟﻈـﺮوف منذ
مستخدمة
طريقة
اﻟﻄﺮﻴان وهي
باتـتﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
إﱃ 130
وذكـرأنﺗﺼـﻞ
ﺑﴪﻋـﺔ
درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ إﱃ  30درﺟﺔ
معقودة وﰲ
اآلمـال
بعيد.
اللقاحـاتﻣﻦ 1.5
ﺣﻤـﻮﻻت ﺗﺰن أﻛﺜـﺮ
وﻧﻘﻞإنﺣﻤﻮﻻت
اﻟﺼﻔﺮ،
وتقولﺗﺤﺖ
التـي ﻣﺌﻮﻳﺔ
وﻧﻘـﻞ بعـض
عـىل
الفارق
العاملية
الصحة
ﺳﺎﻋﺎت
تقنيـاتﻣﻦ 3
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻷﻛﺜﺮ
ﻛﻠﻎ،
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
وزﻧﻬـﺎ إﱃ 1
ﻳﺼـﻞ
جديـدة
اعتمـدت
أن
ﻛﻠـﻎ،ال يعي
اللقاحني
تقنيتـي
يف بني
الفريوس،
محاربـة
من اآلخر.
ﻣﻦ أقل
أحدهما
بحيثﻋﻠﻴﻪ ﰲ
اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ .وﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﺳﺎﻋﺔ
يمكن ﻷﻛﺜﺮ
استخدمها يف مواجهة الرسطان ويقول مصنعـو لقاحات فايزر
الـذي يـودي بحيـاة  10ماليـني بيونتك وموديرنا إنها ال تستغرق
شخص سنويا.
الوقـت الـذي تأخـذه اللقاحات
وتحدثـت الوكالـة عـن التقنية العادية يف التصنيع.
الجديـدة التـي اسـتخدمت يف وتقول “بلومـربغ” إن آلية عمل
تصنيـع لقاحي فايـزر بايونتك تقنيـة لقاحـي فايـزر بيونتـك
وموديرنا ،وهي الحمض النووي وموديرنـا تعمـل بشـكل جديد،
املرسـال،
الريبوزي
ﻟـﻢإنهـا
 Messengerإذ
خاليـا
تخـرب
يمكـن أن
واﺷـﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﻧﻘﻼً
ﺻﺤﻴﻔﺔ
ذﻛﺮت
 FTCوﻣﻜﺘﺐ
ﺑـﻮك و
ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻴـﺲ
( RNAاختصـارا ً “أم آر أن أي” أجسـادنا بـرضورة تصنيـع
ﻋـﻦ أرﺑﻌـﺔ أﺷـﺨﺎص ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ اﻟﻌـﺎم ﰱ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ اﻟﻔﻮر
 .)mRNAوتقنيـة “ ”mRNAالربوتني التي تحتاجه ،بما يف ذلك
اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻗـﺎل ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك ﰱ أﻏﺴﻄـﺲ إن
تقـوم عـىل برمجـة الخاليـا مضادات العديد من املستضدات
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴج
البرشيـة إلنتاج نسـخ عن جزء (الجراثيم والفريوسات) األخرى،
ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻮﻓﻤﱪ/
أﻗـﺮب وﻗﺖ
ﰱ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ ﺟﻠﺴﺔ
ﻣﻤﻜﻦبهـدف
الفـريوس،
مـن
“كوفيد.”-19
ﺗﻤﺖجانب
تحفيـز إىل
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،إذ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﴩﻛﺔ.
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ،ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن اﻤﻟﺪﻋﻮن اﻟﻌﺎﻣـﻮن ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
ً
ﺳﺎﺑﻘـﺎ إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،وﻗﺎل
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﺗﻬﺪﻳﺪات
اﻟﺘﻰ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ
“سامسـونغ” الكورية الجنوبية طفـرة يف عالم أجهزة
حققـت رشكة
إن
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ
ذﻛﺮت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜـﺎت
ﻋـﲆ
ﺗﻨﻄـﻮى
التحكـم عـن بعد ،وذلـك بتصنيعها لريمـوت كنرتول يعمـل بالطاقة
أن
ﻣﻀﻴﻔﺔ
ﻳﺘﻐﺮﻴ،
ﻗﺪ
اﻟﺰﻣﻨﻰ
اﻟﺠـﺪول
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ
ﺧﺪﻣـﺎت
أو
الشمسـية ،كمـا أنه يمكن شـحنه عن طريـق اإلضـاءة الداخلية
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
للمنزل ،مما يلغي الحاجة إىل بطاريات قابلة لالستبدال.
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.

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

وداعا للبطاريات ..سامسونغ
تبتكر ريموت كنترول مذهال

وأعلنـت “سامسـونغ” عـن اخرتاعها كجزء مـن مخطط “ -G
 ”ing Greenالخـاص بشاشـتها التلفزيونيـة ،وهو مصنوع من
الزجاجات البالستيكية املعاد تدويرها.
ويحتوي جهـاز التحكم عن بعـد الخاص بالتلفزيون ،واملسـمى
جهـاز التحكم عن بعد يف الخاليا الشمسـية ،عىل لوحة شمسـية
صغرية ،ويمكن شحنها باسـتخدام الضوء الداخيل والخارجي،
باإلضافة إىل توصيله بالكهرباء.
وتق ّدر “سامسونغ” أنه بفضل اخرتاعها الجديد ستتمكن من
@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
منع إهدار ما يقرب من  99مليون بطارية عىل مدار  7سنوات.
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
وتعهـدت “سامسـونغ” بتقليل البصمـة الكربونية ألجهزتها
7�Ç@äbèﬂ
العديدة القادمـة ،فضال عن
التلفزيونيـة عىل مـدار السـنوات
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
السعي لتقليل استهالك الطاقة يف منتجاتها واستخدام املزيد من
تدويرها.
املواد املعاد
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
«‹á€bÉ€a@Ô

paáÌãÃm

عرش “واتسآب” مهدد من تطبيقين

شهد تطبيقا “سـيغنال” وتيليغرام” زيادة مفاجئة

@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
يف طلب تحميلهما عـىل الهواتف الذكية ،بعد أن أثارت
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
رشوط الخدمـة املحدثـة لتطبيـق الرتاسـل الفوري
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
“واتسـآب” ضجة كبرية بني مسـتخدميه.وارتفعت

بعد انتشار شائعات الخالفات بني
ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
الفنان تيم حسن وزوجته اإلعالمية وفاء
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
الكيالني ..تداول رواد مواقع التواصل
ﻋﺎﻣﺎً.
االجتماعي معلومة عن خطوبة تيم حسن
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
من النجمة مديحة كنيفاتي.
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
وبحسب صحف عربية قامت املمثلة
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
السورية مديحة بنفي هذه الشائعة،
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
وقالت« :تيم صديق عزيز ..وما تم نرشه
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
هو أمر معـيب ،والغريب ّ
أن الجمهور بادر
ً
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﰲ ﺑﺮﻴوت
إىل مباركتي بالخطوبة».
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وأضافت مديحة« :أضحكني فعالً
دون
من
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
أن يكون املوضوع صحيح أصالً .وقد نرشه
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ﻣﻠﻜﺔ من جهته،
باسمي”.
أﻳﺎم،مزوّر
حساب
اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
ﻧـﴩت
ﻗﺒﻞ
الفنان ﻟﺘﻄﻤﱧ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋـﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
يعلّقﻋﱪ
ﺻﻮرﻫﺎ
أﺣـﺪث
ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎأبداً».
عىل الشائعة
حسن لم
تيم
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة ،دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﺤـﻮرا ً ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻮﺗﻬﺎ
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ »ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛ وﻫﻲ رواﻳـﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ
ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ,ﻓﻮﺟـﻰء ﺟﻤﻬﻮر إﻟﻴﺴـﺎ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺎص وﻫﻨـﺎ ﺗﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﻟﻌﻤـﻞ دراﻣﻲ
ﻗﺪ ﺧﻀﻌـﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟـﺎﴈ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬـﺎ ﰲ ﺷـﻮارع ﺑـﺮﻴوت ﻋـﻦ ﻣﻔﺎﺟـﺄة وﻳﺒﺪو أن اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
ﺑﻤﺮض
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت
اﻷﻳـﺎم
ﺗﺤﴬﻫـﺎعبدإﻟﻴﺴـﺎ
اﻟﻌﻤﻞ.
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ ،تبدأ اﻤﻟﻤﻜﻦ
موقع
أﺣﺪاث عىل
ﺿﻤﻦالرسمية
ﻧﺮاﻫﺎ قناتها
بطرحهاأن وعرب
مراحل والتي
ﺧـﻼل عدة
الفتاح عىل
اﻟﴪﻃﺎن،محمود وحسن
آخر عبد الله
إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎتصوير
الفنانة أمينة من
انتهت

املطربة أمينة تنتهي من تصوير فيلمها اجلديد «الشرابية»

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

مشاهدها يف فيلم «الرشابية» ،اخراج
معوض إسماعيل وقصة عالء مريس
وسيناريو وحوار محمود السنطي
وبطولة سليمان عيد وعالء مريس
ولطفي لبيب وراندا البحريي وأحمد

وعالء زينهم وحسن عبد الفتاح،
استعدا ًدا لدخول الفيلم يف مرحلة
املونتاج خالل األيام املقبلة.
من جانبها ،قالت املطربة أمينة،
إنه سيطرح كليب «سوق الجدعنة»

أوالً عىل طريقة االغنية السينجل
لجذب الجمهور املتابع لها بشغف
ثم طرحها عىل نظام املزج ما بني
« »lyricsوالفيديو كليب لعرضها
عىل إحدى القنوات الفضائية

الفيديوهات الشهري الـ»يوتيوب»
وحساباتها الرسمية عىل مواقع
التواصل االجتماعي املختلفة
وغريها ،وذلك بإحساسها املختلف
وكلماتها املرهفة.

مرييام فارس تنصح حمبيها بالبقاء يف املنزل

دﺑﻲ \ اﻟﺰوراء :
ﻗﺎﻟـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ﻓﺎﻃﻤـﺔ
فارس،
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إنالنجمة
وجهت
مرييام واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اللبنانية،اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
البقاء
بأهمية
ومتابعيها
لجمهورها
نصيحة
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ
اﻟﺤﻴـﺎة،
ﻣﺠـﺎﻻت
ﻋـﲆ ﻛﻞ
أﻟﻘـﺖ
زيادة
تشهد
الفرتة التي
ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎهذه
املنزل خالل
يف
واﻷﻓﻼم
اﻟﺪراﻣﻴﺔ
اﻷﻋﻤـﺎل
ﻣﻦ
اﻟﻜﺜﺮﻴ
وﻋﻄﻠـﺖ
كبرية بإصابات فريوس كورونا املستجد،
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.ا لإلصابة بالفريوس ونقله لعدد
وذلك تفاد ًي
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ
أكرب ،حيث نرشت مقطع فيديو لها من
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ
بها
اﺳﺘﻐـﻼلعرب
منزلها
حسااﻟﻘﻴﻮد
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﻴـﻞ
بمو قع
اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺼـﻮر أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ
دﺧـﻮل ﺷـﻬﺮ رﻣﻀـﺎن اﻤﻟﺒـﺎرك ،ﻷن اﻟﻈﺮوف
ﻗـﺪ ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ أﻳـﺔ ﻟﺤﻈـﺔ ،وﻫﺬا ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ
ﻏـﺮﻴ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
وأن ﻣـﻦ اﻤﻟﻬـﻢ أن ﻧـﺮى اﻧﻌﻜـﺎس
رﻏﺒـﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ

اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
ﺳﻴﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
البيت ،لو
«خليكم يف
دراﻣﻴﺔ تقول
«إنستجرام»،
اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
فيه:اﻟﻔﱰة
ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ
أﻋﻤﺎل
عليها
ابنها
لريد
أهلكم»،
عشان
عشانكم
مش
وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
ﻧﺼﻮص
وﺻﻠﺘﻨﻲ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ:
بابا وماما».
«وعشان
ﻟﻘﺪقائالً:
الفيديو،
ىف
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻳﺘﻢ
واﻟﺘـﻲ
واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ
اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ
ﻣـﻦ
وكانت مرييام فارس قد شاركت جمهورها
ﻇﺮوف
بموقعﺿﻤـﻦ
حسابهااﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ،
عرباﻟﺴﻨـﺔ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ
«انستجرام»،
ومتابعيها
ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
فيديو وصور من أول جلسة تصوير مع
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
املجالت العربية
أبنائها دايف
واﻹرﺷﺎد
إلحدىﺑﺎﻟﻨﺼﺢ
وجايدن،ﺗﺆدﻳﻬﺎ
رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن
ﻟﺪﻳﻬﺎ
أنها أول
ﻳﺄﺧـﺬواوالتي
ﺑـﺄن بريوت،
منزلها يف
داخل
اﻟﻮﺑﺎء
أكدتﻣـﻦ
اﻟﺤﻴﻄـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر
أﴎﻫﻢ
ﻳﺤﻤـﻮا
ﻟﻜﻲ
ﻋﲆ من ١٠
وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮاأكثر
أﻧﻔﺴﻬﻢاإلطالق منذ
منزلها عىل
زيارة إىل
ﻛﺒﺮﻴا
ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ
ﻻﻓﺘﺔ اﱃ :أن
وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ.
تخوفها من
الصحي ،بسبب
الحجر
أشهر من
كورونا.ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
فريوسﺳﺘﺰول
»ﻛﻮروﻧـﺎ«
انتقالﻏﻤﺔ
ﺑـﺄن
عدوى
اﻟﺤﻴﺎة اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
وشاركت مرييام فارس جماهريها ومتابعيها
وﻋـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت
ديف ،عرب
ابنها الثانى
بفيديو
ألول
ﺗﻨﺎﻓﺲ
وأﺻﺒﺤﺖ
لوجهاﻟﻨﺎس
اﻫﺘﻤﺎم
مرة ﻋﲆ
ﺗﺴﺘﺤﻮذ
الرسمي
بحسابها
خاصية ستوري
بموقعﰲ
واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺷﺎﺷـﺎت
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺴﻠﺴﻼت الفيديو
ﺗﻘﺪﻳﻢ يف مقطع
«انستجرام» ،وظهر ديف
وأﻓـﻼم ﺟﺪﻳـﺪة ﻟـﻢ
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ،
ﻗﺎﻟـﺖ :ﻫﻨـﺎك

وهو
يمسك
اﻷوﱃ
واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر
ﻣﻮﺟﺔ
اﻤﻟﻮﺟﺔو ل
ليتنا
الـ»بربونة»
ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
رضعته بنفسه ،وذلك عىل عكس ما حرصت
ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ ،وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻤﻟﺜﺮﻴ
ﺳﺘﺘﺼﺪر وجه
اﻤﻟﻨﺼـﺎتيف إخفاء
عليه دائما
مرييامانفارس
اﻹﻧﺘﺎج
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ
ﺣﻘـﺎ
بالصور
أبناءها
والفيديوهات.ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز،
اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
وﻟﻜـﻦ ﻻ أﻋﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
ﻓﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻜﺜﺮﻴون
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.

يف املرآة
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مَ ْن يرفع الغطاء عن

البئر املستورة ؟
›Ó‹Ç@Âè´@á»é
اجلنديل
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..امحد
اﱃ ان
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
الصورةﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
ﻟﻮﻧﻬـﺎ
املقرفة ،وأشعر
وﻫﺬهبهذه
”ﺑﻤﺒﻲ“،منتهك
أكتب عن بلد
ﺣﻴﺎﺗﻪوأنا
ﺗﻜﻮنبالرعب
أشعر
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
الدفني والظاهر عىل كل من أوصلنا اىل ما هو عليه من تمزق
بالحقد
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
وضياع ،ووضعنا وسط االزمات واالنكسارات والهزائم حتى بات من
ﺧﻠﻖ
جراءﺧﻼل
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ
العراقﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
واﻳﺠﺎد ﻃﺮق
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت،
الرضبات
آﻓﺎقوالسياسية
االقتصادية
تحديد هوية
الصعب
ﺗﻌﻢ
ان
اﱃ
ﻳﺴﻌـﻰ
اﻟﺬي
اﻟﻔﺮد
واﺳﻌﺎد
ﻟﺮاﺣـﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻇـﺮوفعىل جسد هذا الوطن املبتىل بظلم من جلس عىل عرشه ودفعه
املوجعة
واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ ﻧﺤﻦ ،ﻓﺒﻌﺪ ان ﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
اﻟﺴﻌﺎدة الرمادية.
اىل األنفاق
ﺑﺪاﻳﺎت
ﺑﺪأت
ﺣﻴﺚ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﺻـﺎﻻت
ﺗﺄﺳﻴﺲ
السادة ﰲ
اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ
بالحزن العميق عندما ترتاقص أمامي االرقام املخيفة
اﻟﺪولأيها
أشعر
اﻟﺮﺷﻴﺪ
ﴍﻛﺔ
الفقراﻧﺘﺠﺖ
يعانونﺣﻴﺚ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ
والعوز وهي
واملرض
العراق
اﻟﺤﺮبأبناء
للخارج بينما
املهربة
دينار”،
ﺑﻌﻨﻮان
ﻋﺮاﻗﻲ
اول (ﻓﻴﻠﻢ
١٩٤٦
ﻋـﺎم
ﺧﻼل
اﻤﻟﴫﻳﺔ
ترليون
) 3٥٠
تقدر بـ
التي
املهربة
االموال
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔحجم
تقف عىل
اﺧﺮ
ﻓﻴﻠﻢ
ثمةﺗﺒﻌﻪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ،
ﻧﻴﺎزي
ﻟﻠﻤﺨﺮج
اﻟﴩق ”
خطرية
وثائق
االموال ،وان
اﻤﻟﴫيهذه
برضورة اعادة
صوت
اﺑﻦيرتفع
ولم
ﻳﻮم
يجلساﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﺛـﺎرة ﻋﻦ
ﻟﻜﻦ اﻻﻛﺜﺮ
ظلت ﺑﻐﺪاد
اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ”
حولها أويل
الطاولة التي
مخفية”،تحت
الجميع
يعرفها
مصالحهم.ﰲ اﺣﺪ
ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻤﺮ
اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ
الريادةﻳﺠﻠﺲ
وأصحاب وﻛﺎن
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ،
خوفاﰲعىل
ﻣﻊوالقيادة
والسيادة
االمر
ﰲ
ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ
ﻓﻴﻠـﻢ
ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ
ﻧﻮاس،تماﻧﻪ
ﻣﻄﺎﻋـﻢ
خارج
ترليون دينار
) 3٥٠
يقارب (
تهريب ما
اﺑﻮاملاضية
االعوام
خالل
ﻋﺎم
ﺣﺴﻨﻲ
معبأةاﺧﺮاج
اﻓﻨﺪي“
وهمية” ﺳﻌﻴﺪ
وبعقودﺑﻌﻨﻮان
العراقاﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
لها من
ﻛﺎﻣﺮانقيمة
بإيصاالت ال
ورسقات
اﻟﻌﺮض
ﺣﴬ
اﻟﻮﻃﻨـﻲ
ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﰲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻋـﺮض
وﺣـﺎل
،١٩٥٨
الناحية القانونية ،وان لجنة النزاهة النيابية لديها االحصائيات بهذه
ﺳﻴﻈﻬﺮ
اﻤﻟﺸﻬﺪ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ
وواﻟﺪﺗﻲ
اﻗﺮﺑﺎءاىلواﻟﺪي
اﻟﺬي ومن قام
وامللفات
االشخاص
ولديها اسماء
الخارج،
اﻏﻠـﺐاملهربة
االموال
ﺣﺘﻰ ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد اﻻﻗﺮﺑﺎء ﺑﺤﺪود  ٢٠ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻓﻴﻪ
التهريب.
بعمليات
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة
ﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء
اﻟﻔﻴﻠﻢ
هذاان
اﻟﺤﻀـﻮرنيفوﻣﺎ
هذا البلد
االمور يف
وكيفﰲ تدار
الناس؟
ﺑﺪأ أيها
البلد
ماذا يحدث
ﻳﺘﻴﻤﺔ
ومنﻛﺘـﻒ
ﺻﻮرة
ﺗﻈﻬﺮ إﻻ
بكلﻟـﻢ
وﻣـﻦ ﺛﻢ
ﺻـﻮرة شافية
وﻫﻲلنا اجابة
اﻟﻮاﻟﺪ،يقدم
يستطيع ان
الفساد؟
صنوف
الغارق
ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﻮر،
البلدﻣﺤﻂ
ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻻﻗﺮﺑﺎء،
وطبيعةﺿﺤـﻚ
نوع اﺛﺎرت
ﺑﺎﺋﺴﺔ
املغدور؟
يف هذا
وصنف النظام
عن
اﻤﻟﻮﻗﻒ
الشعب،ﻫﺬا
اﻻﻣﻞ ﻣﻦ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
طبقةواﻗﻔﺎ
العراقاﻟﻮاﻟﺪ
يفوﺑﻘﻲ
ويف العراق
ﺑﺨﻴﺒﺔباسم
ﻳﺤﺲوتهتف
الشعب
ترسق خريات
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔحائرا أمام
والفاقة ،ويقف
والذل
وﻗﻊوالجهل
الفقر
يعاني
شعب
اﻤﻟﻨﺘﴩة
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
واملرضدور
ﻓﻴﻪ ..ﻛﺎﻧﺖ
اﻟـﺬي
اﻤﻟﺤﺮج
امور دنياه
يملك من
ﺗﺠﺬبألنه ال
اﻣﺎﻛﻦوالبقال
والصيديل
والطبيب
املولدة
صاحب
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
ﺑﻐـﺪاد
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
الحياة.
رضوريات
لتحقيق
بسيط ال
غري مال
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
اﺑﻮاﺑﻬﺎ
ﻣﺸﻬﺮة
يكفي وﻫﻲ
اﻟﺮاﺣﺔ،
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واالرصدة
والكسب الحرام
الفاحش
بالثراء
طبقة غرقت
العراق
ويف
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ووﺻﻞ اﻻﻣﺮ
اﻟﻠﻴﻞ،
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ
ﺳﺎﻋﺎت
ﺣﺘﻰ
ﻓﻤﻊيف العالم،
الكربى
الرشكات
ﺟﻬﺎزتحلم بها
اموال لم
وحصلت عىل
الكبرية،
اﻻﺳﻒ
اﻟﻴﻮم،
اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ
ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ
ﺗﺤﺠـﺰ
ان
اﻏﻠﺐتشكو
اﻏﻠﻘﺖوهي
ﻓﻘـﺪبطونها
عصافري
تسمع غري
طبقةانمسحوقة
ويف العراق
دور
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
ﺳـﺎدتالاﺟﻮاء
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ
املحري؟
اللغز
هذا
حل
يستطيع
فمن
والحرمان،
واأللم
الجوع
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﺑﻮاﺑﻬـﺎ واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،واﻏﻠﻘـﺖ اﻏﻠﺒﻬﺎ
أموال الشعب
ﺑﻌﺾمن
ﻓﺘﺤﺖ دينار
ﻣﺆﺧﺮا ترليون
ﻟﻠﺨﺮدة) 3٥٠ ..
السادة ان (
جيدا أيها
تذكروا
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻤﻟﺤﺎل
ﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
السياسيني وهم
ترصيحات
العراق،
خارج
مهربة
العراقي
ﺑﺴﺒﺐ
رﻛﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ
وتابعواﺑﻌﺪ ﻓﱰة
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻋﺮض
ﺻﺎﻻت
”اﻤﻟﻮﻻت“
ﻓﺈنيستطيع
ﺗﻘﺪﻳـﺮيفمن
اليه االمور،
واﻻﻣﻨﻴﺔ..وصلت
التماسيح عىل ما
دموع
يذرفون
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
وﺑﺤﺴﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ
اﻻوﺿـﺎع
القبيح؟
ﻣﻊوجهه
لريينا
الطنطل
ﺗﺘﻄﻠـﺐوجه
القناع عن
تمزيق
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﴍﻛـﺎت
اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻋﻘﺪ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ومصري اطفالنا
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔيفﻣﻦمصرينا
ﻧﻬﻀـﺔاملتحكمة
الطالسم
آﻓﺎق حل
يستطيع
من
ﴍﻛﺎت
ﺧـﻼل اﴍاك
اﻗﺎﻣـﺔ
ﻟﻔﺘـﺢ
من الداخل؟!
ﺑﻌﺪفيها
لرؤية ما
دورالبرئ
فوهة
الغطاء عن
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﺟﺮاء
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
اﻓﺘﺘﺎح
ويرفعﻹﻋﺎدة
ومستقبلنا،ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﺑﻨﺎء دور ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪاىل اللقاء .
دﺧﻮﻟﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة اﻻﻓﻼم ،وﻟﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ ”ﺑﻤﺒﻲ ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ أن
اﺻﺒﺤﺖ اﺗﻌﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ”ﻤﻟﺒﻲ“.

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

نوال الزغيب تفاجئ مجهورها بلوك خمتلف يف أغنيتها اجلديدة

بعد غيابها فرتة ليست قصرية عن الزغبي صورتها عرب صفحتها الخاصة عىل األسبوع كما تردد أخرياً ،مؤكدا ً أنها ستكون
جمهورها ،قررت النجمة الذهبية نوال موقع التواصل االجتماعي وتبادل الصور يوم  ٢٥يناير املقبل كحد أقىص.أما عن اسم
ّ
فيتكتم فريق العمل عنوان األغنية
الزغبي أن تبدأ عامها الجديد بمفاجأة اإلنستغرام لتعلن عن كليبها الجديد ،ترددت األغنية،
ُ
للجمهور.وتعد نوال
خاصة للجمهور.ونرشت نوال الزغبي الكثري من األخبار عن األغنية التي ستفاجئنا الذي سيكون مفاجأة
قبل أيام صورة خاصة لهاﻗـﺎم
”ﻛﻮروﻧﺎ“
ﺟﺎﺋﺤﺔ
”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“،
أعلن عنوﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
ﺑﺈﺣـﺮاجما بني أغنية
اﻟﺴﻘـﺎبعد غياب
أﺣﻤـﺪالذهبية
اﻟﻔﻨـﺎننجمتنا
من بها
ﻓـﺮﻴوس اللواتي
أوائل النجمات
رﻏﻢمن
الزغبي
كالسيكيةﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ
إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء
ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ
أعمالهنأن ﻫﺬا ﻻ
اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ
اﺳﺘﻤﺮار صوّرﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
كواليس تصوير كليبها الغنائي
باللهجة اللبنانية
رومانسية
 ..٢٠٢١وقد
الجديدة عام
تحمل
ﻫﺎﻣﺶأغنية
ﻋـﲆعن أنها
وأخبار
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،كليب
فادي حداد
ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اللبناني
الشعبي املخرج
اﻓﺘﺘﺎح
ﺣﻔـﻞ
الجديد الذي بدأت به خطتها ﻣﻌﻪ،
اﻻﺣﱰازﻳﺔ
الطابع اﻟﺘﻘﻴﺪ
وﴐباألغنيةاﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ ﺿﺤـﻚ اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ زوﺟﺘﻪ،
ﻤﻟﻬﺮﺟﺎنأكد
الرسيع ،ولكن
املرصي
وظهرت نوال
واحدة
ﻛﺎن بليلة
بريوت
اﻟﺠﻮﻧﺔ
اﻟﺮاﺑﻌـﺔ
الغنائية لعام  ،٢٠٢١بعد غيابها اﻟﺪورة
ﰲ ﻇﺮوف
اﻟﻠﻘﺎء ﻳﺘﻢ
يف ﻟﻮ
الزغبيﻟﻬﺎ أﻧﻪ
مارسيل ﻣﺜﺎﻻ
ﻋﺎدﻳﺔ بلوكوﻋﻠﻘـﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ”أون إي“ ﻋﲆ ﺗﴫف اﻟﺴﻘﺎ
فرتة ليست قصرية بسبب شقيق نوال ومدير أعمالها يف ترصيحات مختلف جدا ً
سيفاجئ الجمهور
ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة
وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ .وﺿﻤﻦ إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ ﻟﻜﺎن اﻗﱰب ﻣﻨﻬـﺎ
كعادتها،ﻋـﱪ ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗـﻊ ”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
فريوس كورونا الذي ّأثر عىل
املرصية وتحمل
إﻗﺎﻣـﺔ باللهجة
ﻋـﻦأن األغنية
خاصة
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔحسن
ﻣـﻦأحمد
كلمات
واألغنية
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
ﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
أﺣﻤﺪمناﻟﺴﻘﺎ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ،اﻗﱰب
وﺟﻬﺎراؤول”اﻟﺴﻘـﺎ داﺋﻤﺎ ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
العالم خالل الشهور املاضية .الطابع اإليقاعي.ونفى مارسيل الزغبي أن وألحان أحمد زعيم وإنتاج رشكة روتانا
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
وبمجرد أن نرشت نوال يكون موعد طرح األغنية خالل بداية هذا للصوتيات واملرئيات.

ﻟﻠﺮﻋﺐ
ﺗﺮﺗﻘﻲ
«13يفﻓﻜﺮﺗﻪ
ﻣﺮاد:
حكم عليه»
مسلسل»ال
»ﻳﻮممكياج
ﻓﻴﻠﻢبدون
طبيعية
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎشقرا
فالريي أبو

ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.ستجمعهما معا ً
وعشيقهاوﺿﻴﻮف
ﺗﴫﻳﺤـﺎت
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ
ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ
ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ
ﴍف التي
للعالقة
والدته
وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖلم يقتل
وأنه
بالطبيب رساً.
بدأ قبل أيام العرض األول
ً
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
ﻗﺼﺘﻪ .ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت
ﺗﺪور
اﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن
أﺣﺪاث
ﴍف ﻋﲆ
فيما بعد.
متدواال
أصبح
كما
خويل ،وبعد
لقيص
ﻛﻀﻴﻔﺔيوجه
ﻇﻬﻮرﻫﺎاالتهام
ملسلسل «ال حكم عليه» بطولة
اﻤﻟﺎﴈ
رﻣﻀـﺎن
أﺧﺮﯨـﻲ
وتحدثﻣـﺮة
وﺗﺠﺴﺪشقراإﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ
منﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻳﺠﺮي
 «13اﻟﺬي
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم
عن جرأة
الناشطني
بعض
اﻟﺮﻋﺐ أبو
فالريي
الالفتإﱃ أن
صدور حكم
سنوات
خمس
قيص خويل وفالريي أبو شقرا .
أﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺿﺤـﺔ
ﻋﻬـﺪ«،
»ﺧﻴﺎﻧـﺔ
ﺳﻴﺪة ﻣﻦ
»أﺣﻼم«
توكلتﺷـﺨﺼﻴﺔ
التي ﺧﻼﻟﻪ
ﺧﻼل
تعوداﻟﻌﺮض
باملؤبد ﺑﺪور
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ
بالظهور
قبولها
وكيفية
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞشقرا
مكياج ،أبو
وﻫـﻲبدون
املسلسل
تظهر يف
املحامية
ملكة جمال لبنان السابقة
ﻛﺒﺮﻴة
يف ﻷﻧﻪ
اﻟﻌﻤﻞ
بال ﻫﺬا
اللبنانياﺧﺘﺎرت
املخرجدورﻫﺎ
ﻻﻓﺘـﺔ إﱃ أن
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ
ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻮد
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ،
ﻧﺠﻤﺔينتهي
ﺑﻄﻮﻟﺔالذي
املسلسل
مكياج
أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،أن
ﻃﺒﻘـﺔ والواضح
شقرا لتعيد
فالريي أبو
بالقضية
تؤدي دورا ً محوريا ً يف املسلسل
ﺑﻌـﺪنظرا ً
واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة
خالل ﻓﻬـﻲ
ﻣﻔﺎﺟﺄةكيفﻣﺜـﻞ ﻳﴪا
وﺳﻴﻜـﻮن
وﻏﺮﻳﺐ
ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ
ﻏﻴﺎب ﻟﻪ
إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ
عرضه ،وهو
ﻗﺎﻣﺔمن
أسبوع
هذه املرة
أسمر ُعرف
فيليب
اللتقاطها
املحاكمات
فتح
الذي يطرح قصة جريمة قتل
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
واﺣﺪة،
١4ﻳـﴪا
من إﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔشقراﻛﻠـﻪ ﻻ
اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ
شهريﺳﻨـﻮات
7
ُعرض عىل
حلقة وي
مؤلف
فالريي أبو
يوظفأنموهبة
كامريات تؤكد
ﻣﻨـﺬ وتفكيك
مؤرشات
يذهب بموجبها طبيب
يس.ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ﻋﺎﻟﻴـﺔ
ﻣﻜﺘـﻮب
ودﻳﻨﺎوفقا ًإﱃ ورق
أﺣﻤـﺪ داود
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ ﻣﺜﻞ
هو ﻣﻤﻴﺰة
ليس ﻣﻊ
»اﻟﺤﻔﻠﺔ«
ﻓﻴﻠـﻢ
أﻳﻀﺎ ً ﰲ
ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔبي
شاهد وأم
منصتي
املسلسل
خاصة يف
املجرم ،ﻣـﻦكحالة
خويل
قيص
ﻣﻌـﻪ أن
إىل جانب أم قيص التي تلتقي
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴ أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ وﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ وﻧﴪﻳـﻦ أﻣﻦﻴ وﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺎﻫﻦﻴ وﴍﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﻛﺒﺮﻴة.

شعبية تطبيق “سيغنال” بشكل كبري الخميس املايض،
„ ÔjÀç€a@ﬁaÏامللياردير ومؤسـس رشكة “تسال” ،إيلون ماسك،
بعد أن أشـاد به
الذي يملك أحد أكثر الحسـابات متابعة عىل موقع “تويرت” ،وكذلك
من قبل رئيس موقع التغريدات ،جاك دوريس.
وكان “واتسـآب” الذي يسـتخدم تقنية تشـفري “سـيغنال” أعلن
عـن رشوط جديدة ،يـوم األربعاء املـايض ،والتي يطلـب فيها من
مسـتخدميه رضورة املوافقة عىل السماح لرشكة “فيسبوك” التي
تملكـه والـرشكات التابعة لها بجمـع بياناتهم ،بمـا يف ذلك أرقام
وكان مرسح الشارقة الوطني قد احتضن اغلب
دبي  /الزوراء  /ظافر جلود:
هواتف ومواقعهم.وأثار إعالن “واتسـآب” بشأن “قبول االستيالء
الحديث مع الفنان واملنتج اإلماراتي البارز ،أحمد أعماله التي تقدمت ،حقيقة أن فقدانه خسارة ليس
عـىل بيانـات املسـتخدمني أو طردهم من التطبيـق” غضب بعض
نشـطاء /اﻟﺰوراء :
دﺑﻲ
الجسمي ،ال يمكن أن يتوقف عند حدود أدواره ،للمرسح العراقي فحسب بل اإلماراتي والعربي .
الخصوصيـة عـىل “تويـرت” ،واقرتحوا عىل املسـتخدمني
تلفزيونيا ً وإذاعيا ً ومرسحيا ،فلديه اكثر من عمل * باعتبارك مؤسسها ومديرها ،أين رشكتك
التبديل إىل استخدام تطبيقات مثل “سيغنال و”تيليغرام”.
األعمال
«جرناس» من
واقع
وﺷـﻌﺮاءإىل
بالرضورة يمتد
ملحوظ،
اإلماراتية؟وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ،
اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ
إنتاج ﻣﺮ ﺑﻪ
اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ
وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ،
أﻏﻨﻴﺔ
واألمرﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ
اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
ونشاطاﻟﻐﻨﺎء
ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن  -أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن
املاضية
ﻣﻦ األعوام
اﻟﻜﺜﺮﻴمدار
وعىل
تختف،
ﻛﻤـﺎولم
موجودة
اﻟﴪﻳﻊ -
املنفذين
املنتجني
اإلماراتية،
الدراما
ِ
اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ
أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ
أﻧﻬﺎ
وﺗﻼﻗﺢ
ﻟﻼﺗﺼﺎل
احدﻓﺮﺻﺔ
باعتبارهﻳﺘﻴﺢ
وﻫـﺬا ﺳﻮف
واﻟﺸﻤﺎل
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب
دبي
تلفزيوني
من
بدعم
األعمال
من
العديد
قدمت
متقاربة
فرتات
عىل
قدمت
التي
التلفزيونية
لألعمال
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.
«غمز
اﻟﻌﻼﻗﺎت مسلسل
عندماﻣﻦأنتجت
ولكن
وأبوظبي،
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
وﻛﻞ ﺧﻄﻮة
اﻟﻌﺮﺑﻲ
دبي .ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ؟
تلفزيون •
منﻏﻨﺎء اﻤﻟﻘﺎم
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ اﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﻨﺎء ،ﻓﻬﻨـﺎك
سوى
يعرض
وﺗﻌﻠﻤﺖ ألنه
خرست فعلياً،
البارود»اﱃمن مايل
بارز يف
حضور
وللفنان
ﻛﺬﻟﻚ .
أﻟﺤﻦالاﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ
إنتاجاتﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ
اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي
ﻳﺤـﻂ
الجسميﺣﻴﻨﻤـﺎ
احمد  -اﻟﻔﻨـﺎن
اﻟﺮﻳﻔﻲ،
وﻣﻮﻫﺒـﺔ ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋـﲆ اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ ذوق اﻤﻟﻌـﺮوف ﺑﺠـﺬوره اﻷﺻﻴﻠـﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن
إذن؟ يباع للقنوات األخرى مثل «إم
فقط ،وال
قنواتنا
مرسحﰲ عىل
«فرقة
والرائدة
ﺑﺪأت فرقته
اﻟﺘـﻲ مع
املرسح
ﻃﻤﻮﺣﻚ
اﻟﺤﻴﺎة •
اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء
واﻟـﺬوق
العتيدةﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن
باإلس��راعﻣﻮﺟـﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻨـﺎك
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﺗﺠـﺎه اﻹﻗﺎﻣﺔالاﻟﺪاﺋﻤﺔ
باالنتخاب��ات
ح��ل إال
وجه
عىل
اإلماراتية
األعمال
أن
والسبب
يس»،
بي
منذ
ادارتها
مجلس
يرأس
التي
الوطني»
الشارقة
أو اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ واﻟﻐﻨـﺎء ،وﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺴﺘﺸـﻒ ﻫﺬه  -أن اﺻـﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﺠﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ .
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ املُ
ﻣﻨﻬﺎ؟املتحدة
األم��م
عليه��ا من
ﺟﺪﻳﺪ.ش��رف
الكويتية
األعمال
بعكس
التحديد ،لها
ﻣـﻦ مؤثرا
ممثال
اﻟﻌﻼﻗـﺔكان
سنوات طويلة ،فيما
وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ
اﻟﺴﻬﻞ
خصوصية،ﺑﺎﻟﴚء
وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ
جميعاﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ
ﺧﻼﻟﻬـﺎيفأﺳﻠﻮﺑـﻪ
وﻳﻌـﺰز
وأﻧﺖ واﺣﺪ
•
وتعرض عىل قنوات عدة ..يف النهاية قررت
اﻟﻘﻨﺎﻋﺔالن
السنوات،
التي قدمت
أعمالها
التي تباعﻛﺒﺮﻴ.
ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم
هذهاﱃ ﻫـﺬه
خاللﺗﻮﺻﻠﺖ
اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ
ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ
ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ
اﻟﺬﻳﻦدوليا...ً-
واملراقبة
دعم
وجود
ﻣﻬﻨـﺪاإلنتاج
السنوات عن
االبتعاد •هذه
ونوعا
حضوره
ﻛﻤﻠﺤﻦ
لعدمﻧﻔﺴﻪ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ
وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
متميزاأن.ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﻨـﺎن اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ
ﺳﻨـﻮات،
ثقالﻣﻨـﺬ
يشكل ﺑـﻞ
درﺳﻨﺎ
ﻣﻨﺤـﻮا اﻷﻏﻨﻴـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ وﻃـﺮازا ﻋﺬﺑﺎ ،وﻣﻨﺬ أﺻﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻨـﺎء اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ،إﺿﺎﻓـﺔ اﱃ أﻧﻨـﺎ
القادمة
اﻹﻋﻼم كان.
وﺳﺎﺋﻞ كما
واﻫﺘﻤـﺎمالحوار
وﻟﻮجيف هذا
متكامل ..
اﻟﺘـﻲفنان
مرشوع
الجسمي
أو ﻣﻄﺮب؟
ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ
اﺷﻬﺮ
أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ
الثورة دراﺳﺔ
ستطيحواﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ
ذلك اﻟﻐﻨﺎء
خالف ﺑﻌﺪ أن
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا
أراﻫﺎيف
الفهد
حياة
الفنانة
مع
املستمر
تعاونك
سبب
ما
*
يف
الواضح
وحضوره
املتكررة
أعماله
خريطة
يوضح
 ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻲذوو أﻓﻀـﺎل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ،
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ
بالنظامأرﺿﻴﺔ
درس اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻢ أﴎارﻫـﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎ
حتتميوﻫﻢفيه
الذي
السياسي
أعمالها؟
خصوصا
عموما،
ﻣﻦ ﻧﻔﴘ ،ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
ﺟﺬورك؟ .معظم ﻗﺮﻳﺒﺔ
ودبيﻋﻦ
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ
اإلماراتﺳﺘﺠﺪ
الدرامي •يفﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ
املشهدﻓﺈﻧﻨﻲ
ﻓﺎروق ﻫﻼل واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ
راﺳﺨﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.
د .احسان
الشمريﻋﻦ ﺑُﻌـﺪقوى
من
للتفاهم بيننا
ﺟﺪﻳﺪةحظي،
روﺣﺎحسن
هذا من
ﺗﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻄﻮﻳـﺮا ﻟﻬﺬه -
املرسح ؟
الفساد .اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻬﻢ وﻏﺮﻴ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ * لم
اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
ويرجعاﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻫﺬه
اﻟﺠﺬور..
نشاهدك يف -ﻤﻟـﺎذا ﻻ
ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻟﻐﻨﺎء
ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻬﻨﺪ
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي ﺟﺮى
من
تجمعنا
التي
الطيبة
اإلنسانية
وللعالقة
جهة،
تماما
متوقف
يشء
وكل
باملرسح،
تشاهدني
أين
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ اﻷﺧﺮﻴ ﰲ ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻷداء.تعلم
والفهد
ﺑﻌﺪعدة،
سنوات
ﻛﻤﻠﺤﻦ،تعود
أخرى ،والتي
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ وسبب
ﺟـﺪاهو عشقنا
املرسح
اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.ولدي احلبيب شهم :واﻟﺘﻲ اﻧﺤﴫت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ بسبب
ذﻟﻚ ﰲ
واﺧﺘﱪإىلﺻﻮﺗﻲ
جهة أوﻻ
اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ
الجائحة،ﻗﺮﻳﺐ
ظروف اﻟﻌﺮاﻗـﻲ
ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
اﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴأيضا ً
إن ُق�� ِّدرَ ل��ك أن • َ
حياةً
عندما أقف أمامها
وإمكاناتي ،وأنا
أدواتي
املرسح
اﻟﺨﻠﻴـﺞعن
هذه الغمة
ﻫﻨـﺎالله
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟حضورنا ،وان شاء
ﺗﺸﻜﻞالوط�� ِن
وﻣﺎذايف هذا
تعي��ش
اﻟﻌﺮب؟
وﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻊ
جيدا ً •
رﺑﻤﺎ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
تنتهيﺑﻠﺪان
ﺑﺎﻟﺬات ﰲ
إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ
• ﻣﺎذا ﺗﻌﻘﺐ ؟
ويف
وأخرج
املسارح .وﻛﻠﻤﺎ أجد
الجمهور
اﻟﻌﺎداتيعود
برمتها ،لكي
اﺳﺘﻘـﺮار ﻓﻘﻂ،والحياة
بداخيل،ﻗﺪرة
ماﻣﺴﺘﻮى
كلﻋﲆ
اﻟﻠﺤـﻦ
جداً،أﺿﻊ
متفاعالًﻷﻧﻨﻲ
نفيسﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ،
ﺣﻘﻘﻨﺎ -
اىل واﻟﻠﻬﺠﺔ،
واﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
أوﺿﺎع اﻟﺒﻠﺪ
ﻫﺠﺮة وإﻗﺎﻣﺔ
رض��ي -ﻫﻲ
رضي��كﻣﻊو َتأﻧﻬﺎ
وطموحا ِت َ
 ﺟﻤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ أﴎار ﰲُتﺣﺰﻧﻬﺎ َ��ك
أحالمَ��ك
معها
أعمال
قدمته من
وكلأوما
مدرسة،
قاسم
ﻓﺈﻧﻨﺎالرحل
العراقي
املخرج
أﻗﻤﺖكثريا مع
اشتغلت
أهال��ي وﻛﻤﺎ *
دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ﻏﻨـﺖ ﱄ
ذاك ،ﻟﻘﺪ
اﻤﻟﻄـﺮب
هي ﻫـﺬا
النهاية أداء
ﺳﻮف ﻧﻌﺰز
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ
اﻻﻧﺘﺸـﺎر
وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا
ﺗﻌﺮف إﻧﻨﻲ
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
أن ذﻟﻚ
وﻗﺒﻞ
علي��كاﻟﻴﻮم
دﻻﻻت َ
تش��ك َر
س��وى
يتوج��ب
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣﻮروﺛﺔ ف��ال
وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ ُ
الفني.
تاريخي
يف
مهمة
محطات
بمثابة
؟
محمد
)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻟﻀﻌﻦ( ﺑﺄداء ﺟﻤﻴﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
ﺷـﺠﻮن ﰲ دﺑﻲ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻲ ﺟﺬورﻧﺎ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.
ذو
ﻋﻤﻴﻘـﺔ ..واﻟﺤﺰن ﰲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
الناصرية.
وطن»
«خيانة
مسلسل
خالل
صعودها
الراحل
اعتزاز
مصدر
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ اﻤﻟﺤﻄـﺎت  -نعم،
ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﺷـﺘﻬﺮت
منوﻗﺪ
اﻤﻟﺎﺟﺪ،
الكبري؟ * بعد راﺷـﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ
الفنانﻫﻞ
يل،ﻣﺤﺴﻦ
وﻣﻬﻨﺪ
اﻟﻐﺮﺑﺔ
وهو •
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا
َ
ً
ً
وإن مسعت عنهم يوما ش��يئا ش��جاعا فعليك أن
ﻗﺎدﻣﺔ .مرة أخرى،
للرتاجع
الدراما
واﺑﺘﻌﺎدي هو
وﻣﺮارﺗﻬﺎ املرسح،
متكاملة يف
مدرسة
اإلماراتيةأﺧﺮى
وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ
عادت ﺟﺪا ،
مؤلفواﺧﺘﻼف
ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد
اﻟﻐﺮﺑـﺔ
محمد -
قاسماﻟﺤﺼﺎر
ﻣﺎ ﻛﻨـﺎً ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة
ﻻ ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺤﺰﻳﻦ..
تؤم َن أل ّن ما ستسمعُه عابرا حلدودِ العقل.
منه اليشء
وﺗـﺮكتعلمنا
مذهل ،لقد
ومخرج
فلماذا ؟• أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ
الكثري ،اﻟﻈﺮوف
واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ
اﻟﻌـﺮاق
وممثل اﻤﻟﻜـﺎن
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاقِ .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ
غسانواﻗﻌﺎ ؟
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ
اسماعيل

الدراما اإلماراتية خبري وأكثر من جيدة ولدينا طاقات إجيابية كثرية
ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

ﺟﺎﻣﺪة مدرسة متكاملة يف املسرح
ﻏﻴﺮحممد
ﻣﺘﺤﺮﻛﺔقاسم
الراحل
الفنان
:
اجلسمي
أمحد
الفنان
ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ :اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ

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
اﻟﺬﻳـﻦليست يف تراجع ،ومستواها
اإلماراتية
الدراماﻟﻠﺒﻌـﺾ
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔ
بلﺑﻠـﺪا ً
ﻋﻤـﺮه جيدة ،ولدينا طاقات إيجابية
أكثر من
ﻻبخري،
ﻳﻤﺜﻠـﻮن
غائبون بعض اليشء كما ذكرت،
ولكنناﻣـﻦ
كثرية،اﻟﺴﻨـﻦﻴ
آﻻف
اﻟﺤﻀﺎرة .نحتاج إىل االستمرارية وزيادة املعروض
وبالتايل
حتى تنضج.
* لكن أيضا أعمالكم متهمة دائما ً باالبتعاد عن
الواقع واالهتمام بالرتاث؟
 قدمنا يف رمضان املايض اكثر من عمل تراثي،لكن وبكل بساطة ،سنعود لفكرة عدم وجود أعمال
كثرية ،ففي السابق كان هناك أكثر من عمل متنوع
بني الشعبي ،والدرامي ،والواقعي ،إنما اآلن ال يوجد

سوى عمالن ،ورمضان له خصوصية تتطلب أن
تكون بعض األعمال خفيفة ،ويف الوقت نفسه تطرح
قضايا ،ولها هدف ومضمون.
* ماذا عن مشاركتك مع سيدة الشاشة الخليجية
حياة الفهد يف مسلسل «أم هارون»؟
 سعيد جدا ً بتلك املشاركة ،وفخور جدا ً بالعمل معسيدة الشاشة الخليجية ،إىل جانب مجموعة من
نجوم الدراما الكويتية والخليجية والعربية ،من
تأليف عيل شمس ومحمد شمس وإخراج الفنان
محمد جمال العدل ،وأم هارون مسلسل درامي
كويتي من بطولة حياة الفهد ونخبة من املمثلني يف
الخليج.
* هل سبب مشاركة عدد كبري من نجوم الدراما
اإلماراتية يف «الطواش» هو قلة األعمال هذا العام؟
 بالفعل هذا حقيقي جداً ،وكان من املمكن أنيتوزع هؤالء النجوم عىل أعمال أخرى لوال قلتها،
بل نقلل من النجوم اإلماراتيني أنفسهم ،وبالتايل
أدعو الجميع إىل االهتمام أكثر بالدراما ،مثلما حدث
مع املرسح ووصوله ألعىل املراتب ،خليجيا ً وعربياً،
بسبب دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي ،حاكم الشارقة.
* ماذا عن املسلسل اإلذاعي الذي تشارك فيه الفنانة
اإلماراتية سمرية أحمد؟
 ليس مسلسالً بمعنى الكلمة ،وليس كما يشاع أنهلشهر رمضان ،وإنما هو عمل توعوي أرسي يذاع
يوميا ً عىل مدار العام ،وهو جهد مشكور من الفنانة
ً
خدمة للمجتمع.
سمرية أحمد

