بنك أمريكي يتوقع ارتفاع سعر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
برميل النفط إىل  100دوالر
مؤيد الالمي
واشنطن/متابعة الزوراء:
توقع بنك االستثمار األمريكي «بنك أوف
أمريكا» أن يرتفع سعر برميل مزيج «برنت»
إىل مستوى  100دوالر بحلول العام .2022وعن
األسباب التي ستدفع إىل نمو أسعار النفط بهذه
الرسعة ،أشار البنك األمريكي إىل الطلب املؤجل
بعد إجراءات اإلغالق التي تم فرضها بسبب
أزمة كورونا ،وزيادة الطلب عىل الوقود بسبب
زيادة مسافات السفر.

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت لجن�ة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ع�ن تفاصي�ل قان�ون
الضم�ان االجتماع�ي ،وفيم�ا اك�دت
ان�ه س�يضمن الحق�وق التقاعدي�ة
للعاملين يف القط�اع الخ�اص ويمنح
امتيازات لهم اس�وة بموظفي الدولة،
رجحت قراءته والتصويت عليه خالل
الجلسات الربملانية املقبلة.
وقال عضو اللجنة النائب فاضل جابر
الفتلاوي يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان
قان�ون الضم�ان االجتماع�ي يعد من
القوانين املهمة الذي يس�عى مجلس
الن�واب يف دورت�ه الحالي�ة ترشيع�ه،
لكونه يمن�ح امتيازات عالية للعاملني
يف القطاع الخاص ،ويدعم القطاعات
الحيوية كالصناعية والزراعية وغريها.
واضاف :ان القانون سيضمن حقوقا
تقاعدي�ة للعم�ال ولجمي�ع العاملني
يف مؤسس�ات القطاع الخ�اص .مبينا
ان القانون يل�زم صاحب العمل بدفع
مبال�غ بس�يطة لكي يضم�ن حقه يف
املستقبل.واشار اىل ان القانون يحسب
خدمة تقاعدية للعامل كما هو الحال
للموظف الحكومي ويمنح له امتيازات
عالي�ة .مؤك�دا :انه يعد م�ن القوانني
املهم�ة التي تعمل به اغلب دول العالم
وحتى دول الجوار ،لكنه يدعم القطاع
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يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

 :قانون الضمان االجتماعي سيضمن حقوق العاملني يف القطاع اخلاص ومينحهم امتيازات

الخ�اص ويوفر فرص عمل للعاطلني.
واوضح :ان القانون سينعش القطاع
الخاص ويوف�ر فرص عمل للش�باب
والخريجين ويقلل من كاه�ل الدولة
لكون االقبال عىل الوظائف الحكومية
س�يقل ويصب�ح االقبال الواس�ع عىل

القطاع الخاص .الفت�ا اىل ان القانون
سيشمل املرأة كذلك.وتابع :ان ترشيع
القانون سيضبط ادارة العمل يف الدولة
العراقي�ة حيث هن�اك اكثر من مليون
عام�ل اجنب�ي دخل�وا البلاد بصورة
غير رشعية ،ما أثر ذلك عىل الش�باب

العراقيني ،وزاد م�ن معدالت البطالة،
إذ ان القانون سيضع حدا لذلك.ولفت
اىل :ان هن�اك اجتماعات مس�تفيضة
ومناقش�ات من قبل اللج�ن املختصة
حيث تشرتك به لجان العمل والشؤون
االجتماعي�ة واملالي�ة والقانونية ،عىل

عدد من حميب الكابنت الراحل امحد راضي حييون الذكرى األوىل لرحيله

امل ان ينجز القانون وتتم قراءته اوىل
وثانية ثم التصويت عليه يف الجلسات
القريب�ة املقبل�ة ،للوص�ول اىل قانون
يقدم الخدمة لرشيحة العمال يف البلد.
من جهته ،ش�دد الخبير االقتصادي،
ح�ازم الحديثي ،على رضورة ترشيع
قان�ون الضم�ان االجتماعي ملا له من
اهمي�ة اقتصادي�ة كبيرة للبلد.وقال
الحديث�ي يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان
قان�ون الضم�ان االجتماع�ي املق�دم
م�ن قب�ل وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة يعد م�ن القوانني املهمة
التي تدعم القط�اع الخاص والعاملني
فيه من خالل منحهم حقوقا تقاعدية
وامتيازات كما يحصل عليها العامل يف
القطاع الحكومي.
واض�اف :ان ترشي�ع ه�ذا القانون يف
ه�ذه الفرتة في�ه الكثري م�ن االهمية
لدعم القطاع الخاص اوال ،ولتش�جيع
الخريجين للعمل يف القط�اع الخاص
والتقليل م�ن االعتماد على الوظائف
الحكومي�ة ،وبالتايل س�تقل البطالة.
واش�ار اىل :ان الخري�ج هم�ه ضمان
مس�تقبله ،م�ا يدفع�ه للبح�ث ع�ن
وظيف�ة حكومي�ة ،فف�ي ح�ال توفر
الحق�وق التقاعدي�ة ل�ه والضمانات
القانونية س�يفضل العم�ل يف القطاع
الخاص.

منتخبنا الشبابي خيسر امام جزر القمر يف اوىل مبارياته ضمن كأس العرب
اكتشاف عيب يف هواتف “آيفون” يقطع االتصال بشبكة “واي فاي”

االخرية

وزير اخلارجية :العراق يتطلع لدعم
االحتاد األوروبي يف مراقبة االنتخابات

الثنائي بني
حول ُس� ُبل تدعي�م التع�اون
ّ
البلدين ،وبما ُ
يصبُّ يف مصلحة الش�عبني
الصديقني” ،الفتا إىل أن “الوزير أكد حرص
العراق عىل إج�راء االنتخابات يف موعدها
املق�رر وتطلع�ه إىل دعم ال�دول األعضاء
يف االتح�اد األوروب�ي ملراقب�ة االنتخابات
القادم�ة لضمان تحقي�ق انتخابات حرة
ونزيهة”.وأضاف ،أن “الجانبني أكدا خالل
اللقاء عىل رضورة التعاون والتنس�يق يف
مجال حقوق اإلنس�ان من خالل مجلس
حقوق اإلنسان يف جنيف.

تفاصيل ص2

حمافظ ذي قار يقيل مخسة مسؤولني
يف احملافظة

ذي قار /الزوراء:
قرر محافظ ذي ق�ار ،احمد الخفاجي،
إعف�اء ع�دد م�ن املس�ؤولني املحليين
وتكلي�ف ب�دالء عنهم.وج�اء يف وثيقة
حصلت عليها “ الزوراء” أنه “بناء عىل
مقتضي�ات املصلحة العامة واس�تنادا
اىل الصالحي�ات املخول�ة الين�ا بموجب
القان�ون تق�رر إعف�اء حيدر محس�ن
جري مدير التخطيط العمراني وتكليف
املهن�دس ه�ادي طاهر جاس�م مؤقتا
لحني تس�مية البديل”.وق�رر الخفاجي
ايض�ا “ ،إعفاء جالل یارس وميان مدير
هيئة الرضائ�ب  -فرع ذي قار وتكليف

محمد رهيف خلف بدال عنه”.كما اعفى
املحافظ “املهندس کاظم جرب س�دخان
مدير بلدية النارصية وتكليف املهندس
عيل عدنان زويري االدارة البلدية مؤقتا
لحني تس�مية البدي�ل ،اضافة اىل اعفاء
املهن�دس عبدالعزي�ز ش�اهني الطائي
مدير بلدی�ات ذي قار وتكليف املهندس
باس�م نج�م عب�د مؤقتا لحني تس�مية
البديل”.
وبحس�ب الوثيق�ة“ ،اعف�اء الدكت�ور
صدام صاح�ب الطويل مدير عام دائرة
صحة ذي ق�ار وتكلي�ف الدكتور أوس
عادل جاسم بدال عنه”.

حلل أزمة تونس ..مطالبات نيابية
بإقالة الغنوشي واملشيشي

تونس /متابعة الزوراء:
ضم�ن خارطة طريق للخ�روج من أزمة
تون�س ،دع�ت الكتل�ة الديمقراطية (38
نائبا) ،إىل استقالة كل من رئيس الربملان
راش�د الغنويش ،ورئيس الحكومة هشام
املش�ييش ،تمهيدا لحل األزمة السياسية
الخانق�ة التي تعي�ش عىل وقعه�ا البالد
للش�هر الس�ادس على التوايل.واعتبر
رئيس الكتل�ة الديمقراطية محمد عمار،
أن تون�س تعي�ش حاليا “أحل�ك أزماتها
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة والصحي�ة
والسياس�ية” ،مقرتحا عىل من س�ماهم
الفاعلين السياس�يني“ ،خارط�ة طريق
لتجاوز هذه األزمات”.وتصدرت خارطة
الطري�ق ه�ذه الت�ي طرحها عم�ار عىل
صفحته يف فيس�بوك ،استقالة املشييش،
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رجحت قراءته والتصويت عليه خالل اجللسات الربملانية املقبلة
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بغداد /الزوراء:
أكد وزي�ر الخارجية ،فؤاد حسين ،امس
االثنين ،تطل�ع الع�راق لدع�م االتح�اد
األوروب�ي يف مراقبة االنتخاب�ات املبكرة،
فيم�ا ق�دم الدع�وة لنظريت�ه الهولندي�ة
لزي�ارة العراق.وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي
لوزير الخارجية يف بيان تلقته “الزوراء”:
إن “وزي�ر الخارجيَّة فؤاد حسين التقى
وزيرة خارجيَّة مملكة هولندا سيكرد كاخ
يف لوكسمبورغ ،عىل هامش مشاركته يف
اجتماع مجلس الشؤون الخارجيَّة لوزراء
األوروبي ،وتباحثا
خارجيَّة دول االتح�اد
ّ

بغداد /الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر االمريكي مقابل الدينار العراقي ،امس االثنني ،يف
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فيما استقرت يف اقليم كردستان.وقال مصدر
ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت  148350دينارا عراقيا
مقابل كل  100دوالر أمريكي.وأشار املصدر ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت
يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع  148750دينارا
عراقيا ،بينما بلغت اسعار الرشاء  147750دينارا لكل  100دوالر امريكي.أما يف
اربيل عاصمة اقليم كردستان ،فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا ،حيث بلغ سعر
البيع  148600دينار لكل  100دوالر امريكي ،والرشاء بواقع  148300دينار لكل
 100دوالر.
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العمل النيابية لـ

أسعار الدوالر تنخفض يف بغداد
وتستقر يف كردستان

مقرتحا ثالثة أسماء يختار الرئيس قيس
س�عيد م�ن بينه�ا“ ،الش�خصية األقدر
لتكوين حكومة سياس�ية مصغرة تكون
أولويته�ا اقتصادي�ة صحية”.أم�ا ثاني
أب�رز املطالب�ات يف الخارط�ة املقرتح�ة،
فتمث�ل باس�تقالة زعيم حرك�ة النهضة
راش�د الغنويش من رئاس�ة الربملان ،عىل
أن يتف�رغ مجل�س النواب خلال الفرتة
القادم�ة لـ”تعدي�ل النظ�ام االنتخاب�ي
والس�يايس”.وتتقاطع تص�ورات الكتلة
الديمقراطي�ة املعارض�ة واملتكون�ة من
ن�واب حزبي التي�ار الديمقراطي وحركة
الشعب ،مع مطالبة سعيد “بإدراج تغيري
النظام السيايس والنظام االنتخابي ضمن
أجن�دة الح�وار الوطني” ،ال�ذي دعا إليه
اتحاد الشغل منذ نهاية العام املايض.

احللبوسي يف فرنسا اليوم والربملان يعود
لعقد جلساته بعد توقفهـا عدة أسابيع
الزوراء /يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلس�ته االعتيادية
اليوم الثالثاء  ،فيما توجه رئيس مجلس
الن�واب محم�د الحلب�ويس برفق�ة وفد
نياب�ي إىل العاصم�ة الفرنس�ية باريس
ً
تلبي�ة لدع�وة رس�مية ،حيث س�يلتقي

رئي�س الجمعي�ة الوطني�ة الفرنس�ية
ورئي�س مجل�س الش�يوخ ،وع�ددا ً من
املس�ؤولني الفرنس�يني.يأتي ذل�ك بع�د
توق�ف جلس�ات مجل�س الن�واب لعدة
اس�ابيع  ،حي�ث م�ن املقرر ان يس�تهل
ج�دول اعمالها بالتصوي�ت عىل اعضاء
محكمة التمييز االتحادي�ة ،والتصويت
عىل مرشوع قان�ون ومقرتحني اخرين،
وكذلك الق�راءة االوىل ألربع�ة ترشيعات
اخ�رى وق�راءة مقترح قان�ون جديد.
باملقابل ،اكدت اللجنة القانونية النيابية
رضورة اع�ادة النظ�ر ببع�ض م�واد
وبنود قانون تعوي�ض املترضرين جراء
العمليات الحربية واالخطاء العس�كرية
والعملي�ات االرهابي�ة ،والشروع
بتعديلها .اىل ذلك ،طمأنت لجنة مراقبـة
تنفي�ذ الربنام�ج الحكوم�ي والتخطيط
االستراتيجي النيابي�ة رشيحـة العمال
بإمكاني�ة ترشي�ع قان�ون الضم�ان
االجتماع�ي وتقاع�د العم�ال خلال
جلسات الفصل الترشيعي الحايل ملجلس

النواب .وق�ال نائب رئيس اللجنة محمد
البل�داوي ل�ـ» ال�زوراء « :ان « قان�ون
الضمان االجتماعي س�يخصص رواتب
تقاعدية لهذه الرشيحة من خالل دائرة
الضم�ان يف وزارة العمل « .واضاف ان «
القانون الجديد س�يكون اوسع واشمل
من القانون الس�ابق ،حيث س�يمنح اي
مهنة م�ن القطاع الخاص راتبا تقاعديا
« ،مبين�ا ان « اصحاب العمل  ،بعد اقرار
ه�ذا القانون ،يقومون بدف�ع توقيفات
تقاعدية ش�هريا يف وزارة العمل ،وكذلك
مراع�اة املؤه�ل ال�درايس للعام�ل قب�ل
احتس�اب اجره «.وتابع القول ان «هذا
القان�ون يح�دد ضمان�ا صحي�ا يف حال
تع�رض العام�ل إىل حادث معين  ،وكل
م�ن يقوم بدف�ع التوقيف�ات التقاعدية
يف وزارة العم�ل س�يكون مش�موال
بالراتب التقاعدي ضمن ضوابط معينة
«.واوض�ح ان « امله�ن الخاصة (س�ائق
س�يارة او حلاق او عام�ل ) يح�ق ل�ه
الحص�ول على رات�ب تقاعدي اس�تنادا
لضواب�ط وتعليمات مح�ددة حال اقرار
القانون» .وأرجأ مجل�س النواب ،يف 19
نيس�ان املايض ،القراءة الثانية ملرشوع
قان�ون الضم�ان االجتماع�ي وتقاع�د
العم�ال بس�بب ع�دم اكتم�ال النصاب
القانوني.

بعد تسجيل  5235إصابة و 25حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تالمس املليون و 293ألفا وعدد امللقحني يقرتب من  782ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني ،املوقف
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
فيما اكدت تسجيل  5235اصابة جديدة و 25حالة

وفاة وش�فاء  4776حالة.وذكرت الوزارة يف بيان
تلقت�ه «ال�زوراء» :ان عدد الفحوص�ات املختربية
لي�وم ام�س ،45852 :ليصب�ح ع�دد الفحوصات
الكلية ،11315464 :مبينة انه تم تس�جيل 5235

اصاب�ة جدي�دة و 25حال�ة وف�اة وش�فاء 4776
حالة.واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت الش�فاء الكيل:
 ،)%93.2( 1204879بينم�ا عدد حاالت االصابات
ال�كيل ،1292700 :ام�ا ع�دد الح�االت التي تحت

العالج ،70911 :يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف
العناية املركزة ،539 :وعدد حاالت الوفيات الكيل:
 ،16910الفت�ة اىل ان ع�دد امللقحين لي�وم امس:
 ،22473ليصبح عدد امللقحني الكيل.781851 :

الطالب العراقي يف تركيا بني طمع املستثمرين وضياع مستقبله

جامعة جيليشم يف اسطنبول حتدد لـ

اسطنبول /رسى الجنابي:
ح�ددت جامع�ة جيليش�م يف مدين�ة
اس�طنبول الرتكية رشوط قبول الطلبة
االجان�ب ،ومنه�م العراقي�ون ،وفيم�ا
اوضحت آلية الدراسة يف الجامعة يف ظل
جائحة كورونا ،ش�كا طلاب عراقيون

ارتف�اع اج�ور الدراس�ة يف امل�دارس
العراقية يف تركيا.وقالت مديرة ش�ؤون
الطلبة االجانب يف جامعة جيليشم ،دانا
كالوي ،يف ح�وار مع مراس�لة «الزوراء»
يف اس�طنبول :ان جامعة جيليشم تضم
طلبة اجانب من  97دولة مختلفة ،حيث

شروط قبول الطلبة األجانب وتوضح آلية الدراسة

عمل�ت الجامع�ة على تأس�يس مكتب
يض�م مجموعة من املوظفين متعددي
الجنسية من دول مختلفة ،ويمكن لكل
فريق من أعض�اء املكتب الدويل التحدث
بثالث لغات عىل األقل .مؤكدة :انه بهذه
الطريقة يتم منح الطالب الدوليني الذين

يفضل�ون جامعتن�ا الفرص�ة للتعبير
ع�ن أنفس�هم بس�هولة أكرب.واضافت:
ان الطلب�ة الدوليني املحتملين بفرصة
الحصول عىل منحة دراسية بنسبة ٪50
من خالل التقديم إىل جامعتنا ،باإلضافة
إىل ذل�ك يحص�ل الطالب الذي�ن ينفذون

برامجهم الرئيس�ية بنج�اح عىل فرصة
الربنامج الرئييس املزدوج للحصول عىل
ث�ان يف الوقت نفس�ه.
التعليم يف قس�م
ٍ
الفت�ة اىل :ان الجامع�ة الت�ي تع�د م�ن
الجامعات املعتمدة يف االتحاد االوربي.

تفاصيل ص3

ألول مرة يف تاريخ البالد
اجلزائر ..إيداع  35شخصا احلبس بتهم تتعلق
الربملان السويدي حيجب الثقة عن احلكومة
بالتزوير يف االنتخابات التشريعية
ورئيسها

ستوكهولم /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وس�ائل إعلام س�ويدية أن الربمل�ان
السويدي حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها
االشرتاكي الديمقراطي ستيفان لوفني ،وذلك
باقتراح م�ن األح�زاب اليميني�ة املعارض�ة.
وذكر موقع “الكومبوس” الس�ويدي الناطق
باللغ�ة العربي�ة أن أربع�ة أح�زاب س�ويدية
صوت�ت لصال�ح حج�ب الثقة ع�ن الحكومة
ورئيس�ها س�تيفان لوفني.وبحس�ب املوق�ع
صوت  181عض�وا يف الربملان لصالح س�حب
الثق�ة ،وعارض  109أعض�اء ،فيما امتنع 51
عض�وا عن التصويت.وتعد هذه الخطوة حدثا

تاريخيا ،للمرة األوىل تسقط الحكومة بسحب
الثق�ة م�ن رئي�س ال�وزراء ،رغم أن الس�ويد
ش�هدت مرات عدة مح�اوالت لس�حب الثقة
سابقا ،لم ينجح أي منها.وكانت رئيسة حزب
اليس�ار ،ن�ويش دادغوس�تار ،وجه�ت صباح
الثالثاء املايض إنذارا نهائيا لحكومة س�تيفان
لوفني بشأن مس�ألة تغيري ترشيعات اإليجار،
وأمهلتها  48س�اعة للتخيل عن اقرتاح تحرير
أسعار اإليجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع
رابطة املستأجرين بخصوص تغيري القانون،
وإال فإن الحزب س�يتحرك لس�حب الثقة من
لوفني يف الربملان.

الجزائر /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الع�دل الجزائرية إيداع  35ش�خصا
الحبس ،ووضع  10آخرين تحت الرقابة القضائية
بس�بب مخالفته�م ألح�كام نظ�ام االنتخاب�ات
خلال االنتخاب�ات الترشيعي�ة األخرية.وج�اء يف
بي�ان نرشته ال�وزارة على صفحتها الرس�مية يف
موقع “فيس�بوك” ،أنه “يف إطار تأمني االنتخابات
الترشيعي�ة الت�ي ج�رت ي�وم  12ج�وان (يونيو)
امل�ايض وردع املخالفني ألح�كام القانون العضوي
املتعل�ق بنظ�ام االنتخاب�ات ،تم اتخ�اذ اإلجراءات
القضائية املناسبة” ،أسفرت عىل إيداع  35شخصا
الحبس ووضع  10أش�خاص آخرين تحت الرقابة
القضائية.وأض�اف البي�ان أن الجه�ات القضائية
أص�درت يف بع�ض القضاي�ا “عقوب�ات الحب�س

النافذ ترتاوح مدتها بني س�تة أش�هر و 18ش�هرا
حبس�ا نافذا ،مع غرامة مالية وصلت إىل  100ألف
دينار”.وكش�فت الوزارة أن الضبطي�ة القضائية
“تس�تمر عرب الرتاب الوطني ،يف تحرياتها بش�أن
 86واقع�ة مبل�غ عنه�ا منس�وبة إىل  67ش�خصا
وآخرين مجهولني”.وبحسب الوزارة يتعلق مجمل
وقائع موضوع اإلج�راءات القضائية املذكورة ،بـ
“التوزيع ي�وم االنتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة
االنتخابية ،تعكري صفو مكتب التصويت ،الدخول
بغري حق ملركز التصوي�ت ،رسقة أوراق التصويت
من مكت�ب التصوي�ت وتوزيعها خارج�ه ،تقديم
هب�ات نقدية قص�د التأثري عىل تصوي�ت الناخب،
تعدد الوكاالت ،إدخال أوراق التصويت يف الصندوق
من غري الناخب وغريها من األفعال”.

يف أول مؤمتر صحفي له منذ توليه رئاسة اجلمهورية

رئيسي :ال مانع أمام إعادة فتح السفارة السعودية لدى طهران وجيب إيقاف احلرب يف اليمن
طهران /متابعة الزوراء:
أكد الرئيس اإليراني املنتخب ،إبراهيم
رئيسي ،امس االثنين ،أن�ه “ال مانع
أمام إعادة فتح الس�فارة الس�عودية
ل�دى طه�ران” ،فيما ش�دد على أنه
“يتعني إيق�اف العمليات العس�كرية
والحرب يف اليمن بشكل عاجل.
وق�ال إبراهي�م رئيسي يف اول مؤتمر
صحف�ي ل�ه من�ذ تولي�ه رئاس�ة

الجمهوري�ة ام�س االثنين“ :نرح�ب
بتعزيز العالقات مع دول العالم كافة
ودول الج�وار على رأس أولوياتن�ا”،
مؤك�دا أن “إيران ت�ويل اهتماما كبريا
لعالق�ات جي�دة م�ع دول الج�وار”.
وأضاف“ :ال نمان�ع يف عودة العالقات
الدبلوماس�ية مع الس�عودية وإعادة
فت�ح الس�فارتني ل�دى البلدي�ن”.ويف
إط�ار األزم�ة اليمني�ة ،ش�دد رئييس

على أن�ه “يتعين إيق�اف العملي�ات
العس�كرية والح�رب يف اليمن بش�كل
عاج�ل” ،مؤك�دا أن “الش�عب اليمني
يقرر ش�كل حكومت�ه ،وهو من يقرر
مصيره بنفس�ه”.وأكمل الرئي�س
اإليران�ي املنتخ�ب“ :ينبغ�ي إيق�اف
الس�عودية عملياته�ا العس�كرية يف
اليم�ن ،وت�رك اليمنيين يش�كلون
حكومته�م بنفس�هم” ،الفت�ا إىل أن�ه

“يجب عىل الس�عودية وقف هجماتها
التي تستهدف املدنيني والبنى التحتية
يف اليمن”.وق�ال رئيسي :يجب أن تتم
إدارة ش�ؤون اليمن م�ن قبل اليمنيني
أنفس�هم يف أرسع وقت ممكن ويجب
منع أي تدخل من الس�عودية أو الدول
املس�اندة له�ا يف اليم�ن ،وان يق�رر
الشعب اليمني مصريه بالده بنفسه.
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األنواء :اخنفاض بدرجات احلرارة
بدءا من غد األربعاء

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس
االثنني ،عن حالة الطقس يف البالد
لأليام املقبلة ،فيما توقعت انخفاض
يف درجات الحرارة بدءا ً من غد
األربعاء.وقالت الهيئة يف بيان تلقته
“الزوراء” :أن “الطقس يف املنطقتني
الوسطى والشمالية اليوم الثالثاء
سيكون صحوا ً ودرجات الحرارة
مقاربة لليوم السابق ،اما الرياح
ستكون شمالية غربية خفيفة اىل
معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س
ومدى الرؤية ( )8-10كم” ،مبينا ً أن
“طقس املنطقة الجنوبية سيكون
صحوا ً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم
السابق ،اما الرياح ستكون شمالية
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة
( )10-20كم/س تنشط يف اقسامها
الرشقية لـ( )30كم/س مسببة
الغبار ،حيث سيكون مدى الرؤية
( )6-8كم ويف الغبار من ( )3-5كم”.

وتابعت ان “الطقس غدا األربعاء
سيكون صحوا ً مع انخفاض قليل يف
درجات الحرارة ،فيما ستكون الرياح
شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة
الرسعة ( )-20 10كم/س تنشط يف
اقساهها الرشقية اىل ( )30كم/س،
ومدى الرؤية ( ،)6-8كما تسبب
الغبار يف االقسام الجنوبية ليكون
مدى الرؤية ()3-5كم”.وبينت الهيئة

يف أول مؤمتر صحفي له منذ توليه رئاسة اجلمهورية

رئيسي :ال مانع أمام إعادة فتح
السفارة السعودية لدى طهران
وجيب إيقاف احلرب يف اليمن

طهران /متابعة الزوراء:
أكد الرئيس اإليراني املنتخب ،إبراهيم رئييس ،امس االثنني ،أنه
“ال مانع أمام إعادة فتح السفارة السعودية لدى طهران” ،فيما
شدد عىل أنه “يتعني إيقاف العمليات العسكرية والحرب يف اليمن
بشكل عاجل.
وقال إبراهيم رئييس يف اول مؤتمر صحفي له منذ توليه رئاسة
الجمهورية امس االثنني“ :نرحب بتعزيز العالقات مع دول العالم
كافة ودول الجوار عىل رأس أولوياتنا” ،مؤكدا أن “إيران تويل
اهتماما كبريا لعالقات جيدة مع دول الجوار”.
وأضاف“ :ال نمانع يف عودة العالقات الدبلوماسية مع السعودية
وإعادة فتح السفارتني لدى البلدين”.
ويف إطار األزمة اليمنية ،شدد رئييس عىل أنه “يتعني إيقاف
العمليات العسكرية والحرب يف اليمن بشكل عاجل” ،مؤكدا أن
“الشعب اليمني يقرر شكل حكومته ،وهو من يقرر مصريه
بنفسه”.
وأكمل الرئيس اإليراني املنتخب“ :ينبغي إيقاف السعودية
عملياتها العسكرية يف اليمن ،وترك اليمنيني يشكلون حكومتهم
بنفسهم” ،الفتا إىل أنه “يجب عىل السعودية وقف هجماتها التي
تستهدف املدنيني والبنى التحتية يف اليمن”.
وقال رئييس :يجب أن تتم إدارة شؤون اليمن من قبل اليمنيني
أنفسهم يف أرسع وقت ممكن ويجب منع أي تدخل من السعودية
أو الدول املساندة لها يف اليمن ،وان يقرر الشعب اليمني مصريه
بالده بنفسه ،لكن يف السنوات القليلة املاضية كان هناك الكثري
من الهجمات من قبل السعوديني وحلفائهم عىل الشعب اليمني
بما فيهم االطفال والنساء وعىل املناطق السكنية واالرايض
اليمنية ،لذلك يجب انهاء هذا الوضع يف أرسع وقت ممكن.

اتفاق بني السودان وإثيوبيا على
التهدئة وقبول األمر الواقع
الخرطوم /متابعة الزوراء:
اتفقت السودان وإثيوبيا ،عىل تهدئة األوضاع األمنية يف املنطقة
الحدودية ،ما يعني بقاء الوضع الحايل عىل ما هو عليه ،بعد
محادثات عسكرية رفيعة خلصت إىل نقل األزمة إىل املسؤولني
السياسيني للبلدين.
وقالت صحيفة “سودان تربيون” ،إن اللقاء الذي عقد بمدينة
القالبات السودانية ،القريبة من الحدود اإلثيوبية ،امتد لساعات
طويلة وناقش التهديدات األمنية لكال الجانبني ،وانتهى إىل
تفاهمات للحد من التوتر الشديد الذي ميز حدود البلدين عىل
مدى الستة أشهر املاضية.
وقالت مصادر عسكرية للصحيفة ،إن الجانب السوداني شدد
عىل عدم السماح بأي تدريب عسكري داخل مخيمات اللجوء،
وتم االتفاق عىل منع تواجد املزارعني حول املناطق العسكرية
واملحافظة عىل الوضع القائم حاليا دون أي توترات.
كما اتفق العسكريون من الجانبني عىل رفع قضايا الحدود
العالقة بني البلدين وترحيل النقاش فيها إىل مستويات عليا من
القيادة السياسية والعسكرية يف البلدين.
وشدد الجانبان عىل أهمية الحد من اعتداءات “عصابات الشفتة”
اإلثيوبية عىل املزارعني والرعاة السودانيني والحد من عمليات
النهب والخطف والقتل التي تمارسها ،حسبما نقلت املصادر.
وتطرق النقاش أيضا إىل تجارة البرش واملخدرات والسالح ،حيث
اتفق الجانبان عىل مكافحة هذه الجرائم ،جنبا إىل جنب مع
تبادل املعلومات عن األرسى وتحديد أسباب اعتقالهم وإمكانية
إطالق رساحهم.
يف نوفمرب /ترشين الثاني املايض انترش الجيش السوداني يف
مناطق واسعة محاذية إلثيوبيا ،قال إن إثيوبيني استولوا عليها
وطردوا منها املزارعني السودانيني ،وإن املليشيات اإلثيوبية
املدعومة من الحكومة أقامت مستوطنات كربى بها طوال 26
عاما مضت.
وأعلن الجيش السوداني أن عملية إعادة االنتشار هذه نجحت يف
استعادة  95%من األرايض السودانية التي كانت بيد املليشيات
األثيوبية ،وهو ما ترفض إثيوبيا االعرتاف به وتطالب الخرطوم
مرارا بالعودة إىل الوضع القائم قبل نوفمرب .2020
يف املقابل يتمسك السودان بتكثيف عالمات الحدود بني البلدين
ووضعها باملسافات املناسبة لتوضيح مسار خط الحدود بناء
عىل االتفاقيات الدولية لعام  1902واملذكرات املتبادلة لعام
.1972

ان “الطقس ليومي الخميس والجمعة
املقبلني سيكون صحوا ً مع ارتفاع
قليل يف درجات الحرارة  ،والرياح
ستكون شمالية غربية خفيفة اىل
معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س
تنشط يف اقساهها الرشقية اىل ()30
كم/س ،ومدى الرؤية ( ،)6-8كما
تسبب الغبار يف األقسام الجنوبية
ليكون مدى الرؤية ( )3-5كم”.
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وزير اخلارجية :العراق يتطلع لدعم االحتاد األوروبي يف
مراقبة االنتخابات

بغداد /الزوراء:
أكد وزير الخارجية فؤاد حسني ،امس
االثنني ،تطلع العراق لدعم االتحاد
األوروبي يف مراقبة االنتخابات املبكرة،
فيما قدم الدعوة لنظريته الهولندية لزيارة
العراق.
وقال املكتب اإلعالمي لوزير الخارجية يف
بيان تلقته “الزوراء” :إن “وزير الخارجيَّة
فؤاد حسني التقى وزيرة خارجيَّة مملكة
هولندا سيكرد كاخ يف لوكسمبورغ،
عىل هامش مشاركته يف اجتماع مجلس
الشؤون الخارجيَّة لوزراء خارجيَّة دول
األوروبي ،وتباحثا حول ُ
س ُبل
االتحاد
ّ
الثنائي بني البلدين ،وبما
التعاون
تدعيم
ّ
ُ
يص ُّب يف مصلحة الشعبني الصديقني”،
الفتا إىل أن “الوزير أكد حرص العراق
عىل إجراء االنتخابات يف موعدها املقرر
وتطلعه إىل دعم الدول األعضاء يف االتحاد

األوروبي ملراقبة االنتخابات القادمة
لضمان تحقيق انتخابات حرة ونزيهة”.
وأضاف ،أن “الجانبني أكدا خالل اللقاء عىل

رضورة التعاون والتنسيق يف مجال حقوق
اإلنسان من خالل مجلس حقوق اإلنسان
يف جنيف ،مُ شريا ً إىل التزام الحكومة

العراقيَّة بمعايري حقوق اإلنسان وسعيها
للتعاون مع املجتمع الدويلّ يف هذا املجال”،
مبينا أن “ الجانبني ناقشا موضوع رفع
اسم العراق من الئحة املُفوّضيّة األوروبيّة
للدول ذات الخطورة العالية يف مجال غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،حيث وعدت
الوزيرة بدراسة امللف ومتابعته والتنسيق
األوروبي بهذا الشأن”.
مع دول االتحاد
ّ
من جانبها أعربت وزيرة الخارجيّة
الهولنديّة عن “دعم بالدها لجُ ُهود العراق
ؤك ً
يف تحقيق األمن ،واالستقرار” ،مُ ّ
دة
“استمرار التعاون بني البلدين ،والعمل
عىل دعم الحكومة العراقيَّة يف إرسال
املراقبني ملراقبة سري العملية االنتخابية”.
وتابع البيان أنه “يف نهاية اللقاء قدم
الوزير الدعوة للوزيرة الهولندية لزيارة
العراق ملتابعة امللفات الثنائيَّة والتعاون
املشرتك”.
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الطالب العراقي يف تركيا بني طمع املستثمرين وضياع مستقبله

جامعة جيليشم يف اسطنبول حتدد لـ
اسطنبول /رسى الجنابي:
ح�ددت جامع�ة جيليش�م يف مدين�ة
اسطنبول الرتكية رشوط قبول الطلبة
االجان�ب ،ومنه�م العراقي�ون ،وفيم�ا
اوضح�ت آلي�ة الدراس�ة يف الجامع�ة
يف ظ�ل جائح�ة كورون�ا ،ش�كا طالب
عراقي�ون ارتف�اع اج�ور الدراس�ة يف
املدارس العراقية يف تركيا.
وقالت مديرة ش�ؤون الطلب�ة االجانب
يف جامعة جيليش�م دانا كالوي يف حوار
مع مراسلة “الزوراء” يف اسطنبول :ان
جامعة جيليشم تضم طلبة اجانب من
 97دولة مختلفة حيث عملت الجامعة
عىل تأسيس مكتب يضم مجموعة من
املوظفين متعددي الجنس�ية من دول
مختلفة ويمك�ن لكل فريق من أعضاء
املكتب الدويل التح�دث بثالث لغات عىل
األق�ل .مؤكدة انه به�ذه الطريقة  ،يتم
من�ح الطالب الدوليين الذين يفضلون
جامعتنا الفرصة للتعبري عن أنفس�هم
بسهولة أكرب.
واضافت :ان الطلبة الدوليني املحتملني
بفرص�ة الحصول عىل منحة دراس�ية
بنس�بة  50٪م�ن خلال التقدي�م إىل
جامعتن�ا ،باإلضاف�ة إىل ذل�ك  ،يحصل
الطلاب الذي�ن ينف�ذون برامجه�م
الرئيس�ية بنجاح عىل فرصة الربنامج
الرئييس امل�زدوج للحصول عىل التعليم
ثان يف الوقت نفس�ه .الفتة اىل
يف قس�م ٍ
ان الجامع�ة والتي تعد م�ن الجامعات
املعتمدة يف االتحاد االوربي والتي تدخل
ضمن الجامعات املعترف بها يف وزارة
التعلي�م الع�ايل العراقي وفرت اقس�ام
الدراسة باللغة الرتكية و االنكليزية.
واوض�ح :انه يمكن للطلاب العراقيني
واالجان�ب االنضم�ام إىل برنامجه�م
املفضل بعد اس�تيفائهم ملعايري القبول
الخاص�ة بن�ا  ،ويمك�ن التحق�ق م�ن
قائم�ة الربام�ج والكتيب�ات الخاص�ة
بن�ا يف امللف املرف�ق .الفت�ة اىل ان أكثر

الربام�ج املفضل�ة للطلاب الدوليين:
درجة البكالوريوس( :الهندسة املدنية،
هندس�ة الكمبيوتر ،العمارة ،هندس�ة
الطريان ،إدارة األعمال  ،إدارة الطريان ،
عل�م النفس  ،التغذية والحمية  ،العالج
الطبيع�ي والتأهي�ل  ،ط�ب األس�نان،
التمريض  ،تنمية الطفل ).
وتابع�ت :بينم�ا الش�هادة العلي�ا:
(إدارة األعم�ال ،العل�وم السياس�ية
واإلدارة العام�ة ،هندس�ة الكهرب�اء
وااللكرتوني�ات ،هندس�ة مدني�ة،
هندس�ة الطائ�رات ،ممارس�ة العلوم
والتدري�ب .مؤك�دة انه يمك�ن للطلبة
العراقيني واالجانب التقديم واالنضمام
إىل جامعتنا بش�هادة الثانوي�ة العامة
دون أي امتح�ان قبول إضايف ،وس�وف
يحرضون فقط امتحان إتقان اللغة.
وبينت انه س�يتم تقيي�م طلباتهم من
قبل مستش�ارينا ً
وفق�ا ملعايري القبول
لدين�ا  ،والت�ي يمكن�ك العث�ور عليه�ا
ً
مرفقا بتنس�يق  ،pdfكما ت�م اخذ اراء
الطلاب العراقيين املنتمين اىل ه�ذه
الجامعه وكانت الردود ايجابية.
ومض�ت بالق�ول :بع�د الحص�ول عىل
اعرتاف من الحكومة العراقية ازداد عدد
الطلاب العراقيني عىل مدى الس�نوات
الثلاث املايض  ،وقد ش�اركوا يف العديد
من املش�اريع وقاموا بخطوات ناجحة
خاص�ة يف مش�اريع درجة املاجس�تري
واألطروح�ة و الدكت�وراه .مبين�ة :انه
خلال فترة الوب�اء  ،قمن�ا بتحوي�ل
معظ�م أنش�طتنا إىل نظ�ام جلس�ات
عرب اإلنرتنت ،وكان�ت جامعتنا جاهزة
بش�كل منهج�ي لتقدي�م التس�هيالت
نظ�را
لطالبن�ا والطلاب املحتملين
ً
ألنن�ا أخذن�ا يف االعتب�ار حال�ة الوباء،
وبس�بب األهمية التي توليها جامعتنا
لصح�ة طالبن�ا  ،فق�د بدأن�ا يف إعطاء
جمي�ع الدروس عبر اإلنرتن�ت وكذلك
قمنا بإعداد نظام تس�جيل نهائي عرب

نتائج االنتخابات التشريعية املبكرة تشعل
فتيل أزمة سياسية جديدة يف أرمينيا

يريفان/متابعة الزوراء:
حق�ق رئي�س ال�وزراء األرمين�ي ،نيك�ول
باش�ينيان ،فوزا يف االنتخاب�ات الترشيعية
ّ
احت�ج عليه�ا منافس�ه
املبك�رة يف البلاد
الرئيس روبري كوتش�اريان ،من�ددا بوجود
تزوير.
ويتخ�وف مراقبون من دخول أرمينيا أزمة
جدي�دة تض�اف إىل أزمتها السياس�ية منذ
خسارتها يف إقليم قره باغ.
وحصل ح�زب باش�ينيان “ال َع ْق�د املدني”
عىل ح�وايل  53.9يف املئة م�ن األصوات بعد
ف�رز كل بطاقات االقرتاع ،ما سيس�مح له
بتش�كيل حكومة جديدة بمف�رده وإعادة
تعيني رئيس الحكومة الحايل.
وحص�دت الئح�ة الرئيس الس�ابق روبرت
كوتشاريان“ ،كتلة أرمينيا” عىل  21يف املئة
من األصوات ،بحسب املصدر نفسه.
ويخىش مراقب�ون كث ٌر ان�دالع احتجاجات
وحت�ى أعمال ش�غب بعد حمل�ة انتخابية
محتدم�ة أدت إىل اس�تقطاب يف املجتم�ع
األرمين�ي بع�د بضع�ة أش�هر م�ن تكب�د
يريفان هزيمة عس�كرية كبرية يف مواجهة
أذربيجان.
وقب�ل س�اعات ع�دة م�ن إعلان النتائ�ج
أننا ّ
الرس�مية ،قال باشينيان “نعلم ّ
حققنا
نصرا ً مُ ق ِنعا ً يف االنتخابات ّ
وأننا س�نحظى
ً
بغالبيّة مق ِنعة يف الربملان” ،داعيا منارصيه
إىل التجمّع ،مس�اء امس االثنني ،يف وس�ط
يريفان.
ولدى وصوله إىل مق ّر حملتهُ ،
استقبل رئيس
ْ
“أحس�نت!”
ال�وزراء بهتاف�ات م�ن بينها
و”انتص�ار!” م�ن جانب منارصيه وس�ط
تصفيق حار.
وب�دون انتظ�ار ص�دور النتائ�ج الكاملة،
اعرتض ائتالف كوتش�اريان االنتخابي عىل
وجود “تزوير مُ َن ّظ�م ومُ ّ
خطط له” وطلب
“مراجعة عملي�ات التزوير املفرتضة املبلغ
عنها بعناية” مش� ّددا ً عىل ّ
أنه لن “يعرتف”
بالنتائج ّ
حتى يت ّم النظر يف “االنتهاكات”.
وش�هدت ش�عبية باش�ينيان ( 46عام�ا)،
الصحف�ي الس�ابق ال�ذي أصب�ح رئيس�ا
للحكوم�ة يف  2018بع�د ثورة س�لمية ضد
النخب الفاسدة القديمة ،تراجعا كبريا بعد
هزيم�ة يريفان خالل الح�رب األخرية ضد
أذربيجان يف خريف العام .2020

شروط قبول الطلبة األجانب وتوضح آلية الدراسة يف ظل اجلائحة

اإلنرتن�ت ألولئك الطالب غير القادرين
عىل القدوم إىل إنهاء تس�جيلهم ماد ًيا،
ً
أيض�ا عقدن�ا اجتماعات ون�دوات عرب
اإلنرتن�ت لنكون مع طالبن�ا املحتملني
ونجيب عىل أسئلتهم.
وتابع�ت :ان�ه خالل ع�ام الوب�اء ،كان
لدينا ح�وايل  6000طلب وتمكن 1576
طال ًبا من إكمال تس�جيلهم يف جامعتنا
واالنضم�ام إىل عائل�ة  IGUالتي تضم
ح�وايل  3600طال�ب دويل ،وكان�ت
جامعتنا جاهزة بشكل منهجي لتقديم
التس�هيالت لطالبنا ملواصل�ة تعليمهم
وحض�ور امتحاناته�م بطريق�ة عبر
اإلنرتن�ت ،كان لدى الطالب نظام تعليم
عن بعد يسمح بالتواجد مع أساتذتهم
يف جلسات مبارشة عرب اإلنرتنت.

املعارضة حتت ّج على فوز رئيس الوزراء

فبعد معارك استمرت ستة أسابيع وخلفت
أكثر من  6500قتي�ل ،اضطرت يريفان إىل
أراض مهم�ة كانت تس�يطر
التن�ازل ع�ن
ٍ
عليه�ا من�ذ الح�رب الت�ي ج�رت يف أوائ�ل
تسعينات القرن املايض لصالح أذربيجان.
ويتنازع البلدان السيادة عىل إقليم ناغورني
قره باغ الذي تقطنه غالبية من األرمن.
واعتبرت ه�ذه الهزيم�ة إهان�ة وطني�ة
وتس�ببت بأزم�ة يف أرميني�ا م�ا اضط�ر
باشينيان إىل الدعوة إىل انتخابات ترشيعية
أمال بتعزيز رشعيته.
ويتهم أنصار س�ابقون كثر باشينيان بأنه
“خائ�ن” لقبول�ه وقف إطالق الن�ار وباتوا
يدعمون خصومه.
وبعد حصوله على أكثر من  70يف املئة من
األص�وات يف االنتخاب�ات الترشيعي�ة العام
 ،2018كان باش�ينيان يأم�ل ه�ذه امل�رة
بالحصول عىل نسبة  60يف املئة.
إال أن اس�تطالع الرأي الوحيد املتوافر ،كان
توق�ع نيل حزب�ه  25يف املئة م�ن األصوات
فقط مقابل  29يف املئة لكتلة كوتشاريان.
وقال باشينيان يف مقر حملته “لقد حققنا
ثورة ثانية يف غضون ثالث س�نوات .منحنا
الش�عب تفويض�ا جدي�دا من أج�ل احالل
ديكتاتوري�ة الحقوق والقان�ون وعلينا أن
نستخدمه فورا”.
ولطاملا ندد خصمه كوتشاريان ( 66عاما)
املقرب من الرئيس الرويس فالديمري بوتني،
بعدم كف�اءة الحكومة طارحا نفس�ه عىل
أنه قيادي يتمتع بخربة.
فق�د كان كوتش�اريان رئيس�ا له�ذه
الجمهورية الس�وفياتية الس�ابقة الجبلية
والفقيرة م�ن  1998إىل  2008إال أن�ه
اتهم يف الس�ابق بعمليات تزوي�ر انتخابية
ويستهدفه تحقيق بتهمة الفساد.
ورغ�م اتهام�ات املعارضة ،أك�دت اللجنة
االنتخابي�ة املركزي�ة أن “االنتخابات جرت
وفقا للقانون عموما”.
وع�رض مراقب�ون م�ن منظم�ة األم�ن
والتعاون يف أوروبا كانوا مكلفني باإلرشاف
عىل االنتخابات ،ام�س االثنني ،خالصاتهم
األولية.
ودعي نحو  2.6مليون ناخب للمشاركة يف
ه�ذه االنتخابات الختي�ار  101نائب لوالية
من خمس سنوات.
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واش�ارت اىل :ان جامع�ة اس�طنبول
جيليس�يم تع�رف بأنه�ا الجامعة التي
لديه�ا أكثر الربام�ج املعتمدة يف تركيا ،
ً
طموحا للغاية
وقد حققت  IGUتقدمً ا
يف ع�ام  ، 2017وقام�ت باس�تثمارات
كبيرة يف قدرته�ا املادي�ة وموارده�ا
البرشي�ة واإلمكاني�ات املقدمة للطالب
لتصب�ح “جامع�ة عاملي�ة مرموقة “،
وتقدم�ت بطلب للحص�ول عىل وكاالت
اعتم�اد أملاني�ة وبريطاني�ة وأمريكية
وخضع�ت لتقيي�م اعتم�اد  87قس�مًا
ً
طوع�ا ،بم�ا يف ذل�ك العل�وم الصحي�ة
وعل�وم الرياض�ة والعل�وم االجتماعية
والعل�وم الهندس�ية ،ونتيج�ة لذل�ك،
حصل�ت جامعة اس�طنبول جيليس�يم
عىل اعتمادات.

واوضح�ت :ان�ه نتيج�ة لتقييم ضمان
الج�ودة ،تم فح�ص م�ا مجموعه 63
ً
برنامجا من جامعة اسطنبول جيليسيم
بالتفصي�ل م�ن قب�ل لج�ان الخبراء
الدوليين املعينة من قبل منظمات مثل
 AQASو  AHPGSو  PEARSONو
 ABETأنه�ا معتم�دة .مؤك�دا ان�ه تم
توثيق تواف�ق الربنامج املعتمد من قبل
منظمة دولية مع برامج التعليم العايل،
كم�ا يمن�ح االعتماد ال�دويل الدبلومات
الجامعي�ة صالحية دولي�ة ،مما ّ
يمكن
ّ
ويمكن
من تنقل الطالب واألكاديميني،
من تطوير املشاريع العلمية.
ومضت بالق�ول :يف حال كنت ترغب يف
الدراسة يف الربنامج الرتكي ،يجب عليك
تقدي�م ش�هادة  B1أو B2 TÖMER

لربام�ج درجة البكالوريوس وش�هادة
 C1لربامج درجة املاجس�تري أو يمكنك
االنضم�ام إىل دوراتنا الرتكية ،تقدم لك
 IGUTOMERمجموع�ة واس�عة م�ن
دورات اللغة الرتكية لجميع املستويات
؛ م�ن  A1إىل  .+ C1تتك�ون كل دورة
م�ن  7أس�ابيع ( 4أي�ام يف األس�بوع ،
 5س�اعات يف الي�وم  140 ،س�اعة يف
املجموع
وختمت القول :أود أن أعرب عن تقديرنا
ألن الطلاب الدوليين ق�د يواجه�ون
صعوبات يف بداية دراس�تهم ،قد تكون
ه�ذه ه�ي امل�رة األوىل الت�ي يبتع�دون
فيها عن املنزل ويعيش�ون فيها ثقافة
مختلفة عما اعتادوا عليه ،أود أن أقول
لهم أنك قد تكون س�عي ًدا ج ًدا من خالل
ه�ذه التجرب�ة ،كون�ك عض�وًا يف IGU
يعني أن تك�ون قادرًا عىل العيش بعي ًدا
عن العائلة ولكن يف البيئة األرسية.
وش�كا طلاب عراقي�ون اس�تغالل
املستثمرين لظروفه الصعبة من خالل
رفع اجور الدراسة يف املدارس العراقية
املوج�ودة يف تركي�ا ،إذ ان ع�دد طلاب
الجالي�ة العراقي�ة يف تركي�ا يفوق عدد
طالب الجالي�ة العراقية يف بقية الدول،
ويقدر عدد الطلاب العراقيني يف تركيا
اكثر من  7االف طالب.
ان ما عاناه بلدنا من حروب وانفجارات
وقتل وتهجري ودم�ار ملحافظاتنا جعل
الكثري م�ن العوائ�ل تنتق�ل للعيش اىل
تركي�ا ،ليواج�ه ابن�اء ه�ذه العوائ�ل
مصريا مجهوال يف التعليم والدراسة ،ما
سنرويه اآلن هي قصة حقيقية لعائلة
عراقية من محافظة املوصل هربت من
جحيم عصاب�ات داعش االرهابية ،بعد
ما ت�م قت�ل االب واالم ليتبقى من هذه
العائل�ة طفلني ( علي وعمر ) وجدهم
وجدته�م ،فبع�د اله�روب والبحث عن
حياة كريمة ومستقبل لهؤالء اليتامى،
انصدم�وا بواقع التعلي�م  ،والذي اضاع

مستقبلهم بسبب االجور الدراسية .
يب�دو ان جش�ع التج�ار وع�دم وجود
الرحمة على االقل ألبن�اء جلدتهم وما
م�آس وك�وارث  ،فبعد
ح�ل به�م م�ن
ٍ
التقصي والتح�ري وجدن�ا ان هن�اك
مدارس عراقية معرتف بها من الجانب
العراق�ي والرتك�ي وم�دارس اخ�رى
معرتف بها من الجانب العراقي فقط..
ان هذه املدارس اس�تغلت ابناء الجالية
العراقية ابشع اس�تغالل ،من خالل ما
تطلبه من مبالغ تكاد تكون خيالية ملن
هرب ونجا بنفس�ه م�ن بطش داعش
االرهابي ،فاالسعار للمرحلة االبتدائية
تبدا من  800$اي ان الطالب يف املرحلة
االبتدائي�ة يدفع تقريبا  800$لاللتحاق
باملدرس�ة..علما ان هن�اك مصاري�ف
اخ�رى تضيفه�ا املدرس�ة ،كامللازم
والكتب ،اما املرحلة املتوسطة فتبدأ من
) (1400_1000ام�ا املرحل�ة االعدادية
من ( 1400$اىل . ) 1800$
كم�ا ان هناك دوال ق�د قامت الحكومة
العراقي�ة بفتح مدارس فيه�ا وبأجور
رمزي�ة والغريب باالم�ر ان تركيا تضم
اكرب جالية عراقية يف العالم وال تكرتث
وزارة الرتبي�ة بمس�تقبل طلاب ه�ذه
الجالي�ة وتركته�م لقمة س�هلة لتجار
الحروب.
نح�ن الي�وم نخسر جيلا يفتق�ر اىل
التعلي�م ليك�ون مصريه مجه�ول عند
عودته اىل العراق او بقائه يف تركيا .
ويق�ول عالء ع�ادل الدليم�ي ،صاحب
مدرس�ة ن�وارس الع�راق يف محافظ�ة
س�كاريا يف تركي�ا وال�ذي وجدن�ا به
بصي�ص االمل الذي كنا نبحث عنه :انه
تنازل عن  50%من قيمة االجور ألهايل
الطالب املترضرين وابناء الش�هداء من
الجيش العراقي والحشد الشعبي ،كما
قدم الدعم للطالب من خالل االقس�اط
املريحة م�ن دون إلزامهم بوقت محدد
للدفع .

تطمينات أمريكية ال ترقى لتهدئة خماوف احلكومة األفغانية
واشنطن/ميدل ايست اونالين:
يجتم�ع الرئي�س األمريك�ي ،جو
باي�دن ،يف البي�ت األبي�ض م�ع
الرئي�س األفغان�ي أرشف غن�ي،
ورئيس املجلس األعىل للمصالحة
الوطنية التابع للحكومة األفغانية
عبدالل�ه عبدالل�ه ،ي�وم الجمعة،
لبحث انس�حاب القوات األمريكية
وس�ط تصاعد القتال بني القوات
الحكومي�ة ومس�لحي حرك�ة
طالبان يف أنحاء البالد.
وس�يخوض بايدن م�ع ضيوفه يف
مس�ائل جوهرية تتعل�ق بضمان
اس�تمرار الدعم األمريكي وس�ط
مخاوف جدية م�ن أن ترتك البالد
فريس�ة للعن�ف والف�وىض بع�د
س�حب الوالي�ات املتح�دة والناتو
قواتهما.
وقال البيت األبيض يف بيان إن بايدن
سيسعى يف أول اجتماع مبارش له
م�ع الزعيمين إىل طمأنتهما إزاء
الدعم األمريكي للشعب األفغاني،
بما يف ذلك املساعدات الدبلوماسية
واالقتصادي�ة واإلنس�انية ،كم�ا
س�يكرر تعهده بضمان أال تصبح
البلاد ملاذا آمن�ا للجماع�ات
اإلرهابية.
وأضاف البيت األبي�ض ان “زيارة
الرئي�س غن�ي والدكت�ور عبدالله
ستس�لط الض�وء على الرشاك�ة
الدائم�ة بين الوالي�ات املتح�دة
وأفغانس�تان م�ع اس�تمرار
االنسحاب العسكري”.
لكن طالبان س�يطرت على ما ال
يقل عن  30منطق�ة منذ أن أعلن
باي�دن يف أبريل/نيس�ان امل�ايض
أن جمي�ع الق�وات األمريكي�ة يف
أفغانس�تان ستنس�حب قب�ل 11
سبتمرب/أيلول إلنهاء أطول حرب
تخوضها أمريكا بعد ما يقرب من
 20عاما من بدء الرصاع.
وش�نت طالب�ان حمل�ة لتوس�يع
س�يطرتها يف أنحاء البالد مع بدء

الواليات املتحدة يف س�حب قواتها
أول مايو/أي�ار وإغلاق بع�ض
القواع�د وتس�ليمها للحكوم�ة
األفغانية.
وحالي�ا بات�ت حرك�ة طالب�ان
موج�ودة تقريب�ا يف كل والي�ات
البلاد وتط�وّق ع�دة م�دن كبرية
وه�ي إستراتيجية س�بق أن
ّ
اتبعتها يف تسعينات القرن املايض
للس�يطرة عىل الغالبية الساحقة
من أرايض البلاد وفرض نظامها
ال�ذي أطيح بعد الغزو األمريكي يف
العام .2001
وخلال ع�ام أوقع�ت سلس�لة
اغتي�االت ُنس�بت إىل طالب�ان
عرشات القتىل يف صفوف الشباب
املتعلّمين من صحافيين وقضاة
وجامعيني ونشطاء حقوقيني ،ما
دفع الفئات الق�ادرة عىل املغادرة
إىل الخ�روج م�ن البلاد خوفا من
االستهداف.
وسعى أحد مس�ؤويل وفد طالبان
يف املحادث�ات م�ع الحكوم�ة يف
الدوحة إىل الطمأنة بشأن “النظام
اإلسلامي األصي�ل” ال�ذي تعتزم

الحركة إقامته يف البالد.
وأك�د نائ�ب زعي�م الحرك�ة امللا
عبدالغن�ي ب�رادر أن طالب�ان
“ستصون حقوق كل مواطني هذا
البلد ،من رجال ونس�اء عىل ضوء
تعاليم اإلسلام وتقالي�د املجتمع
األفغاني”.
لك�ن املحادث�ات بش�أن تقاس�م
الس�لطة والتي بدأت يف الدوحة يف
سبتمرب/أيلول املايض بني طالبان
والحكوم�ة األفغاني�ة ت�راوح
مكانها.
وش�دد البي�ت األبي�ض على أن
“الواليات املتحدة مستمرة بدعمها
الكام�ل لعملي�ة السلام الجارية
وتش�جّ ع كل الفرقاء األفغان عىل
املش�اركة الفاعل�ة يف املفاوضات
الرامية إىل وضع حد للنزاع” ،مؤكدا
أن الرئاس�ة األمريكي�ة “مصممة
عىل دعم الشعب األفغاني”.
ّ
املتوقع أن تتطرّق املحادثات
ومن
بين باي�دن وغن�ي إىل مصري نحو
 18ألف أفغاني عملوا لدى القوات
األمريكي�ة ،يأم�ل بعضه�م ممن
عمل�وا مرتجمين بالحصول عىل

تأشرية هجرة إىل الواليات املتحدة
خش�ية التعرض ألعمال انتقامية
م�ن طالبان يف حال عادت الحركة
إىل الحكم يف كابول.
ويخىش األفغان الذين تعاونوا مع
الوالي�ات املتح�دة ،خالل انتش�ار
ق�وات حل�ف ش�مال األطلسي
بقي�ادة واش�نطن على م�دى
عقدين ،من اس�تهداف املس�لحني
له�م ولعائالته�م انتقام�ا منه�م
ملساعدتهم القوات األجنبية.
وتق�ول إدارة باي�دن إنها س�تزيد
أع�داد املوظفين لترسي�ع عملية
منح تأشريات سفر لألفغان ،لكن
املدافعين ع�ن الالجئين وبعض
أعض�اء الكونغ�رس يقول�ون إن
ه�ذا الجه�د ال يرقى إىل مس�توى
توقعاتهم.
وق�ال مستش�ار األم�ن القوم�ي
األمريكي جيك سوليفان يف مقابلة
أجرته�ا مع�ه قن�اة ‘إيه.ب�ي.يس
نيوز’ األحد إن هذه املس�ألة تحتل
“أولوية قصوى” بالنس�بة لبايدن
وإن اإلدارة تعم�ل على إخ�راج
أش�خاص م�ن هن�اك “بوتيرة

قياس�ية” على الرغم م�ن أنه لم
يذكر رقما محددا.
وال تحبذ إدارة بايدن نقلهم راهنا
وتفض�ل إعطاءه�م تأشيرات
خاص�ة ،رغ�م أن البنتاغون أعلن
من�ذ أس�ابيع أن�ه ب�دأ تحضريات
لعملية إجالء كبرية.
كما س�تتطرق املحادثات إىل ملف
ضم�ان أم�ن مطار كاب�ول .وهذا
األس�بوع ش ّدد مستش�ار الرئيس
األمريك�ي لألم�ن القوم�ي جي�ك
س�ولفيان على أن تركي�ا ق ّدمت
“تع ّه�دا واضح�ا” بتأدي�ة “دور
رائد” عىل هذا الصعيد.
لك�ن مس�ؤوال أفغانيا كبيرا قال
إن الرئي�س األفغان�ي سيس�عى
للحصول عىل تأكيدات من الواليات
املتح�دة يف م�ا يتعل�ق باس�تمرار
دعمها لقوات األمن األفغانية بعد
االنسحاب.
وتتزام�ن الزي�ارة أيض�ا مع بطء
التق�دم يف املحادثات بين طالبان
وممثلي الحكوم�ة األفغاني�ة
يف قط�ر .وعبر املس�ؤولون ع�ن
مخاوفهم بشأن توقف املفاوضات
وقال�وا إن الحرك�ة اإلسلامية لم
تقدم بعد اقرتاحا مكتوبا للسلام
يمكن اس�تخدامه كنقطة انطالق
ملحادثات جوهرية.
ويف مايو/أي�ار امل�ايض ،أص�در
محللو املخابرات األمريكية تقييما
مفاده أن طالبان “س�وف ترتاجع
كثريا” ع�ن التقدم ال�ذي أحرز يف
مجال حق�وق امل�رأة األفغانية إذا
اس�تعاد اإلسلاميون املتطرف�ون
السلطة.
وردا عىل سؤال عما إذا كان العنف
املتزايد يف البالد سيجرب إدارة بايدن
عىل تأخري مغادرة القوات لقاعدة
باغ�رام الجوي�ة ،أكبر قاع�دة
عس�كرية أمريكية يف أفغانستان،
ق�ال س�وليفان إن�ه لم يط�رأ أي
تغيري عىل الخطط حتى اآلن.

أمام حمكمة أمن الدولة العسكرية يف األردن

أوىل جلسات حماكمة باسم عوض اهلل وحسن بن زيد يف “قضية الفتنة”
عمّان/يس.ان.ان:
ب�دأت ،صب�اح ام�س االثنني ،أوىل جلس�ات
محاكمة املتهمني يف “قضية الفتنة” باألردن،
ويمث�ل فيها كال م�ن رئيس الدي�وان امللكي
األردني األس�بق باسم عوض الله ،والرشيف
حس�ن بن زيد ،ليحاكما أمام هيئة محكمة
أمن الدولة العسكرية ،بعد قرابة ثالثة أشهر
من اعتقالهما مطلع أبريل/نيسان املايض.
وم�ن املتوق�ع أن تش�هد الجلس�ة األوىل
للمحاكم�ة تلاوة الئحة االتهام واالس�تماع
إىل شهود النيابة العامة ،كما تتوقع مصادر
قانوني�ة أن تعلن املحكمة انعقاد الجلس�ات
بشكل مغلق .وكان محمد عفيف رئيس هيئة
الدفاع عن عوض الل�ه قد قال يف ترصيحات
س�ابقة ملوقع  CNNبالعربية إنه من املتوقع

أن تستغرق املحاكمة  -6 4شهور.
ويواجه املتهمان الرئيس�يان بحسب الئحة
االتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة
أمن الدول�ة يف  13يونيو /حزيران الجاري،
تهمة “مناهضة الحكم الس�يايس القائم يف
اململكة” ،وتهمة “القيام بأعمال من شأنها
تعري�ض سلامة املجتم�ع وأمن�ه للخطر
وإح�داث الفتن�ة” ،فيم�ا يواج�ه الرشيف
حس�ن أيضا جنح�ة حي�ازة وتعاطي مواد
مخدرة.
وكان محامي عوض الله قد رصح بأن هيئة
الدف�اع تتجه لطلب ش�هادة األمري حمزة بن
الحسني ويل العهد السابق واألخ غري الشقيق
للعاه�ل االردن�ي املل�ك عبدالل�ه الثان�ي ،يف
“قضية الفتنة”.
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أصدرت بياناً بشأن التعيينات املركزية

املوانئ تباشر بنفق احلرير وقرب
دخول ساحة الرتحيب حيز التنفيذ
بغداد /الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة للموانئ العراقية ،امس االثنني ،أن منظومة األتمتة االلكرتونية يف
س�احة الرتحيب الكربى بمحافظة البرصة س�تدخل حيز التنفيذ قريباً ،فيما أشارت إىل
جار لتنفيذ املراحل األوىل من مرشوع نفق الحرير.
أن العمل ٍ
وقال مس�ؤول العالقات العامة واإلعالم يف الرشكة بهاء اس�ماعيل عريبي :إن «مرشوع
ساحة الرتحيب الكربى نقلة نحو التحول االلكرتوني ،من خالل نصب منظومة االتمتة
االلكرتوني�ة التي تعمل عليها املوانئ العراقية ،والتي س�تدخل حيز التنفيذ خالل الفرتة
القليلة املقبلة».
وأضاف أن «الرشكة العامة للموانئ بارشت بتنفيذ قرار رئاسة الوزراء  90لسنة 2020
الخاص بمرشوع ساحة الرتحيب الكربى ،حيث ستكون مركزا ً مهما ً للشاحنات».
وأش�ار إىل أن «ساحة الرتحيب الكربى س�تكون عىل مساحة مليون ونصف املليون مرت
مرب�ع» ،مبينا ً أن «املرشوع س�يضم مجموعة م�ن املباني الخدمي�ة ،وذات النفع العام
لرواد امليناءين :أم قرص الشمايل والجنوبي».
وتابع «كما س�يكون هناك مجمع خاص بالدوائر التابعة لجهات حكومية ساندة ،التي
تعمل مع املوانئ مثل املنافذ والصحة والجمارك والتجارة» ،الفتا ً اىل أن «مرشوع ساحة
الرتحيب الكربى سيسهم يف تقليل االزدحام الذي يحدث يف امليناءين».
ج�ار باملراحل األوىل يف مرشوع نفق
وفيم�ا يخ�ص مرشوع نفق الحرير ،أكد أن «العمل
ٍ
الحرير ،حيث تم تشييد القواعد الكونكريتية للصبة الخرسانية».

االستخبارات تطيح بـ «صيد مثني»
يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
اكدت مديرية االس�تخبارات العسكرية يف
وزارة الدفاع ،امس االثنني ،عن تواجد احد
اإلرهابيين الخطرين يف قض�اء ابو غريب
غربي بغداد.
وذك�رت املديرية يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه :ان�ه «اس�تنادا ً إىل معلومات
دقيقة ألحد مفاصل مديرية االستخبارات
العسكرية يف وزارة الدفاع – شعبة املصادر
يف املديري�ة  ،أكدت تواج�د احد اإلرهابيني
الخطرين يف قض�اء أبوغريب غربي بغداد

الصحة تقرر مشول املرضعات بالتطعيم ضد فريوس «كورونا»
بغداد /الزوراء:
قررت وزارة الصحة والبيئة ش�مول املرضعات
بالتطعي�م ض�د كورون�ا بع�د إثب�ات االبحاث
والتج�ارب ع�دم تس�جيل تأثيرات جانبي�ة
خطيرة ،اىل جان�ب تلقي�ح كبار الس�ن ممن
تتجاوز اعمارهم  60عاما بسينوفارم.
وكان�ت الجه�ات الصحية قد ح�ددت يف بداية
انطالق حملة التطعيم الفئات التي لها االولوية
بالتلقيح ،وهم االش�خاص فوق سن  50عاما،
ومنتسبو االجهزة االمنية والصحة ،واملصابون
بأمراض مزمنة.
وقالت عض�و الفريق الطب�ي االٕعالمي لوزارة
الصح�ة رب�ى فلاح ،يف حدي�ث صحف�ي :إن
«ال�وزارة ق�ررت بن�اء على توصي�ات اللجنة
العلمي�ة االستش�ارية لربنام�ج التحصني ضد
كورونا ،ش�مول النس�اء املرضعات بالتطعيم
املض�اد للفيروس وبجمي�ع ان�واع اللقاحات
املتوفرة».
وبينت ان «القرار يهدف اىل منحهن مناعة قوية
وتس�ليح الجنني باالجس�ام املض�ادة وحماية

وال�ذي ورد اس�مه ضم�ن اعرتافات ألحد
اإلرهابيين امللقى القبض عليهم س�ابقا ً

وكان يش�غل منصب ما يس�مى املسؤول
اإلداري والية االنبار».
وعلى اث�ر ذل�ك توجه�ت مفارز ش�عبة
املص�ادر ومف�ارز خلي�ة االس�تخبارات
ومكافح�ة اإلره�اب يف املديرية وبإس�ناد
قوة لواء املشاة  24الفرقة السادسة نحو
الهدف وتم القاء القبض عليه،
وه�و اح�د اإلرهابيني املطلوبين للقضاء
وفق أحكام املادة  4إرهاب.

االٔطف�ال املعتمدي�ن على الرضاع�ة الطبيعية
م�ن االٔم�راض» ،مؤكدة «عدم وج�ود مخاطر
أو تأثيرات جانبي�ة على االطف�ال الرضع ،إذ
تأخذ املرضعة عادة لقاحات الحصبة والنكاف
والحصب�ة االٔملاني�ة م�ن دون أي�ة مضاعفات

خطرية».
وتشير االحصائي�ات الصحي�ة اىل تلقيح اكثر
من  763ألف مواطن حتى االن بلقاحات فايزر
واسرتازنيكا وسينوفارم التي يعتمدها العراق
ضمن اكثر م�ن  700منفذ تلقيحي منترشة يف

بغداد واملحافظات.
من جانب اخ�ر ،أصدرت وزارة الصحة والبيئة
بيانا ،اسم االثنني ،عن التعيينات املركزية وفق
قانون التدرج الطبي والصحي .فيما تم إرسال
قوائ�م أس�ماء املش�مولني النتظ�ار املصادقة
عليها.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه« :استنادا إىل قانون املوازنة االتحادية لعام
 ٢٠٢١والتعليم�ات الصادرة لتنفي�ذ القانون؛
استكملت وزارة الصحة املتطلبات الالزمة من
قبل مجلس الخدمة االتحادي إلنجاز التعيينات
املركزي�ة وفق قانون الت�درج الطبي والصحي
رقم  ٦لعام  ٢٠٠٠وتعديالته».
ً
س�ابقا إرس�ال قوائم
واض�اف البيان ،انه «تم
أسماء املش�مولني بالقانون وجداول االحتياج
لدوائ�ر الصح�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات وف�ق
الدرجات املخصصة له�م من قبل وزارة املالية
اىل مجل�س الخدم�ة االتحادي وال�وزارة حاليا
بانتظ�ار املصادق�ة عىل التعيينات الس�تكمال
اجراءات التوزيع واملبارشة».

حقوق اإلنسان تقدم مقرتحا إلنشاء «صندوق األجيال»
بغداد /الزوراء:
قدم�ت املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق
االنس�ان يف العراق مقرتحا إلنش�اء
صن�دوق (االجي�ال) ملواجهة أزمات
الفقر يف البالد.
وانش�أت دول كثيرة قب�ل عق�ود،
الس�يما النفطي�ة منه�ا ،صنادي�ق

القبض على إرهابيني إثنني يف الدورة
بغداد /الزوراء:
تمكنت االس�تخبارات العس�كرية ،ام�س االثنني ،القب�ض عىل اثنني م�ن اإلرهابيني يف
منطقة الدورة جنوبي بغداد
وذك�رت االس�تخبارات يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :انه «بنا ًء على معلومات
استخبارية دقيقة الحد مفاصل مديرية االستخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع  -قسم
اس�تخبارات قي�ادة عمليات بغ�داد  -والتي اش�ارت اىل وجود اثنني م�ن االرهابيني من
املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام املادة  ٤إرهاب يف مناطق شيشبار
والكطبة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد».
واضاف البيان ان «مفارز ش�عبة االستخبارات العس�كرية يف الفرقة  ١٧وبالتعاون مع
فوج مغاوير الفرقة ولواء املشاة  ٢٥وكتيبة إستطالع قيادة عمليات بغداد تحركت نحو
أهدافها ،وتمكنت من القاء القبض عليهما يف االماكن املحددة».
جمهورية العراق
					
وزارة العدل
		
			
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية
اعالن
ُ
تبي�ع مديرية تنفيذ النارصية العقار تسلس�ل  /3601/3ش�امية الواقع يف الش�موخ العائد للمدين
(فالح موىس زبن) املحجوز لقاء طلب الدائن (حس�ن راجي خضري) البالغ ( )205,000,000مليون
دين�ار ،فعىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي السعداوي
املواصفات:
 -1موقعه ورقمه  3601/3 :شامية
 -2جنسه ونوعه  :عقار مفرز بصورة غري رسمية اىل دارين
-3حدوده واوصافه :يقع يف منطقة الشموخ/الثانية قرب ثالجة ابن عجام
-4مشتمالته  :عبارة عن عقار مفرز اىل دارين بصورة غري رسمية مكون من مجموعة مشتمالت
-5مساحته250:م2
-6درجة العمران :جيدة
-7الشاغل  :مالك العقار
-8القيمة املقدرة )250,000,000( :مائتان وخمسون مليون دينار.
رقم االضبارة 2020/2010/
التاريخ 2021/6/17

لألجيال بهدف تنمية وضمان حقوق
األجي�ال املقبل�ة يف ح�ال حاجته�ا
ملبال�غ ق�د ال تكون تح�ت ترصفها،
او يف ح�ال نفاد ثروة النفط او الغاز
لديها ،أس�وة بتجرب�ة دولة الكويت
التي أنش�أت صندوق أجيالها العام
 ،1976ويبل�غ رصي�د األص�ول فيه

اإلعدام شنقاً والسجن
املؤبد حبق القاضي
الشرعي لداعش
بغداد /الزوراء:
أص�درت محكمة جنايات صالح الدين – الهيئة
الثاني�ة خمس�ة احكام بحق الق�ايض الرشعي
لعصابات داعش االرهابية عن جرائم مختلفة.
وق�ال املركز االعالمي ملجل�س القضاء االعىل يف
بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان «محكمة
جناي�ات صلاح الدين نظ�رت بدع�اوى ملجرم
ارهاب�ي عم�ل بم�ا يس�مى ( ق�ايض رشعي)
لعصابات داعش االرهابي�ة وأصدرت احكامها
باالع�دام أربعة مرات ش�نقا حتى املوت بحقه،
فيما كان الحكم الخامس بالسجن املؤبد».
وأض�اف أن «املج�رم االرهاب�ي اشترك بع�دة
عمليات ارهابية منها تفجري عبوة ناس�فة عىل
دورية للجيش العراقي ادت اىل استشهاد خمسة
منتسبني واشتراكه مع مدانني اخرين بخطف
اح�د املواطنين فضلا االشتراك بالهجوم عىل
ناحية أمريل بمختلف االسلحة مع افراد عصابة
داعش االرهابية اضافة اىل جرائم اخرى».
وتاب�ع أن» هذه االحكام بحق املجرم االرهابي
تأت�ي اس�تنادا الح�كام امل�ادة الرابع�ة 1 /
من قان�ون مكافح�ة االرهاب رقم  13لس�نة
.»2005

أطلقت محلة واسعة للبحث عن األسر الفقرية

العمل تستكمل إجراءات توزيع أراض سكنية بني مستفيدي شبكة احلماية

بغداد /الزوراء:
اس�تكملت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية
إج�راءات توزي�ع قط�ع االرايض الس�كنية بني
مستفيدي شبكة الحماية االجتماعية بالتنسيق
م�ع الحكومات املحلية ،بينما تعمل عىل حس�م
ملف االيقاف االحرتازي للمستفيدين من االعانة
االجتماعية.
وقال�ت رئي�س هيئ�ة الحماي�ة االجتماعي�ة يف
الوزارة هدى سجاد محمود يف ترصيح صحفي:
إن «اللج�ان الفنية واالداري�ة والقانونية تعمل
على وضع االليات املناس�بة للمب�ارشة بعملية
توزي�ع قطع االرايض الس�كنية بني مس�تفيدي
شبكة الحماية االجتماعية وفق القانون».
وأضافت ان «الش�مول س�يكون وفق�ا لقاعدة
بيانات الوزارة» ،مش�ددة على «اهمية التعاون
بني الهيئة والحكومات املحلية لتقديم الخدمات
االجتماعي�ة لألرس الفقيرة واملحتاجة والتي ال
تمل�ك الس�كن الالئق ،مما يضطرها للس�كن يف
العش�وائيات ومناطق الطم�ر الصحي يف بغداد
واملحافظات».
م�ن جانب اخر ،أطلقت وزارة العمل والش�ؤون
االجتماعي�ة «حملة واس�عة» للبحث عن االرس
الفقيرة القاطن�ة يف مناط�ق الطم�ر الصح�ي
والعش�وائيات يف بغداد واملحافظات بغية ادخال
بياناته�م وش�مولهم برواتب الحماي�ة واملعني
املتفرغ .وقالت رئيس هيئة الحماية االجتماعية
يف ال�وزارة هدى س�جاد يف حدي�ث صحفي :إن
«ال�وزارة اطلقت حملة لغرض البحث عن االرس
الفقيرة القاطن�ة يف مناط�ق الطم�ر الصح�ي
والعش�وائيات يف بغ�داد واملحافظ�ات ،إذ جرى
توجي�ه مدي�ري أقس�ام الحماي�ة االجتماعي�ة
بإرس�ال فرق ميدانية للبحث والتقيص» ،الفتة
اىل انه «تم التش�ديد عىل انجاز املالكات العاملة
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حاليا  600مليار دوالر.
وق�ال عض�و املفوضي�ة فاض�ل
الغراوي يف حديث صحفي :إن «الحل
األمثل ملعالجة نسب الفقر والبطالة
اضاف�ة اىل ح�االت التس�ول وعمالة
االطفال يف البالد ،هو إنشاء صندوق
األجي�ال» ،مشيرا اىل ان «الصندوق

س�يقدم الحلول العاجل�ة والكافية
لـهذه املشكالت ،السيما بعد ارتفاع
نس�بها بش�كل ملحوظ خلال املدة
املاضية».
واكد ان «الدولة لديها التزام قانوني
بكفال�ة االف�راد وتأمين حق�وق
األجيال املقبلة» ،الفتا اىل ان «ارتفاع

اسعار النفط ومدخوالت الدولة من
االموال البد من أن يخصص بش�كل
مبارش لكل مواطن من خالل إنشاء
حس�اب مرصيف يف صن�دوق االجيال
كم�ا هو معم�ول ب�ه يف جميع دول
العال�م ليكون الح�ل األمثل ملواجهة
أزمات الفقر يف البالد».

مقرتحات نيابية حلسم مسألة الدخول الشامل لطلبة الصفوف املنتهية
بغداد /الزوراء:
اقرتح�ت لجن�ة الرتبي�ة النيابي�ة ،ام�س
االثنين ،معالج�ة الدرج�ات الحرج�ة
للمس�تفيدين م�ن ق�رار وزارة الرتبي�ة

الخاص باحتس�اب درجات الكورس االول
ونصف السنة كدرجة نهاية للعام الدرايس
 2020ـ  ،2021اضافة اىل الدخول الشامل
باالمتحانات للمراحل املنتهية.

وق�ال عض�و اللجن�ة النيابي�ة صف�اء
الغانم�ي يف ترصيح صحف�ي :ان «اللجنة
نس�قت مع وزارة الرتبية ملناقشة مقرتح
معالجة الدرجات الحرج�ة لطلبة املراحل
غري املنتهية ،املس�تفيدين م�ن قرار وزارة
الرتبي�ة يف النتائج النهائية ،وذلك لفس�ح
املجال امام اكرب عدد من الطلبة يف تحقيق
النج�اح للع�ام ال�درايس الح�ايل  2020ـ
.»2021
واوضح ان «املقرتح ستجري مناقشته مع
وزير الرتبية عيل حميد الدليمي واملختصني
بالش�أن الرتبوي ،ليت�م اتخ�اذ القرار من
خالل هيئة الرأي بعد دراسته».
واك�د الغانمي ان «اللجنة س�تناقش ايضا
مع وزارة الرتبية مقرتح الدخول الش�امل
للمراحل املنتهية الثالث املتوسط والسادس
االع�دادي بغي�ة مش�اركة اكبر ع�دد من
الطلبة يف االمتحانات الوزارية النهائية».

إعادة إرسالية وإتالف أدوية يف اهلجرة تعلن عودة  960نازحا إىل
مناطقهم يف حمافظتني
البوكمال ومطار بغداد
بغداد /الزوراء:
ضبط�ت هيأة املناف�ذ الحدودية ،امس االثنين ،ادوات منزلية يف معرب
البوكمال لعدم وجود اجازة استرياد.
وذكرت املنافذ يف بيان مقتضب تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «منفذ
القائم الحدودي اعاد ارس�الية أدوات منزليه اىل الجانب السوري معرب
البوكم�ال لعدم وجود أجازه اس�ترياد ولفش�لها يف فحص الس�يطرة
النوعية وفق الضوابط األصولية املعمول بها».
بينم�ا أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس االثنني ،إتالف أدوية برشية
منتهية الصالحية يف مطار بغداد الدويل .
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان « منفذ مطار
بغ�داد ال�دويل ق�ام باتالف أدوي�ة برشية يف الش�حن الج�وي منتهية
الصالحية ( 1000امبولة مخدر موضعي و ( 2586حقن تحت الجلد)
من قبل لجنة مشتركة م�ن مديرية املنفذ ورشطة الكم�ارك واملركز
الكمركي واالس�تخبارات واملخابرات والصحة وممثل مخزن الش�حن
الجوي يف املطار».

بغداد /الزوراء:
كش�فت وزي�رة الهجرة واملهجري�ن ،ايفان فائق جابرو ،ام�س االثنني ،عن
ع�ودة (  ) 960نازح�ا بواق�ع (  ) 183ارسة من مخي�م الجدعة الخامس يف
محافظ�ة نينوى ومن قضاء س�امراء يف محافظة صلاح الدين اىل مناطق
سكناهم االصلية طوعا .
وقال�ت جابرو ،يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :انه « تمت إعادة دفعة
جدي�دة م�ن النازحني بنح�و (  ) 495نازحا بواق�ع (  ) 90ارسة نازحة من
مخي�م الجدعة الخامس اىل مناطقهم االصلي�ة يف مركز املوصل  ،اضافة اىل
ع�ودة ( ) 465نازح�ا بواقع (  ) 93ارسة من عشيرة الرفيعات من منطقة
سامراء اىل مناطقهم االصلية يف سيد غريب «.
واوضحت جاب�رو أن» عودة االرس النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق االمني
لهم بالتنس�يق مع الق�وات االمني�ة والحكومات املحلية و ت�م إيصالهم اىل
مناطق س�كناهم االصلية مع كافة امتعتهم» ،مشيرة اىل» اس�تمرار عودة
االرس النازحة طوعيا».

النزاهة حتبط عمليّة كربى للتالعب بأوليات عقارا ٍت يف النجف
بحثه�م بالرسع�ة املمكنة وإدخ�ال بيانات تلك
االرس يف استمارتي البحث والتقديم االويل للنظر
يف امكانية ش�مولهم باإلعان�ة االجتماعية وفق
قانون هيئة الحماية االجتماعية رقم  11لس�نة
 2014بع�د رفع تقرير مفص�ل بحالة كل ارسة
ليتم اجراء الالزم».
واضافت ان «هذه الخطة ستشمل ايضا جميع
املناط�ق الت�ي سترد لل�وزارة مناش�دات منها
بشكل مبارش او من خالل القنوات التلفازية أو
وسائل االعالم والتواصل االجتماعي ،اذ سيتوجه
فري�ق الرصد امليدان�ي لزي�ارة االرس الفقرية يف
العش�وائيات ومناطق الطم�ر الصحي واالحياء
الفقرية» ،منوهة بأنه «تم رصد وتسجيل بيانات
56ارسة يف مناطق الطم�ر الصحي يف محافظة
واس�ط وكذلك  163ارسة يف مناطق متفرقة من
محافظ�ة ذي ق�ار ،تمهي�دا لش�مولهم برواتب
الحماية االجتماعية واملعني املتفرغ وبإجراءات

رسيعة وفورية من قبل الوزارة».
وبينت رئيس الهيئة أن «العمل جار إلعادة النظر
يف آلي�ات الرب�ط الش�بكي وتقاط�ع املعلومات،
فضال عن اعادة النظر يف اس�تمارة الش�مول»،
مشيرة اىل ان «جميع هذه االجراءات ستسهم
يف الوصول اىل االستهداف الحقيقي ملن هم دون
خ�ط الفقر وضم�ان التطبيق االفض�ل لقانون
الحماية االجتماعية».
واوضحت س�جاد أن «عمليات تقاط�ع بيانات
املستفيدين مع الوزارات واملؤسسات الحكومية
مس�تمرة بغي�ة الكش�ف ع�ن املتجاوزين عىل
شبكة الحماية االجتماعية واسرتداد املبالغ التي
بذمتهم التي تسلموها طوال السنوات املاضية»،
مبينة ان «عىل الحكومات املحلية يف املحافظات
التع�اون بهذا الصدد م�ع ال�وزارة بغية ايصال
هذه االموال اىل مس�تحقيها م�ن االرس الفقرية
والكشف عن املتالعبني بأموال الفقراء «.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة ع�ن تمكنها من
إحب�اط عملية كبرى للتالع�ب بأولي�ات عقارات
بعرشات املليارات من الدنانري وضبط أربعة متهمني
بعملية التالعب يف محافظة النجف األرشف.
وقالت دائ�رة التحقيقات يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه :ان�ه « تمك�ن فريق عمل م�ن مكتب
تحقي�ق الهيئ�ة يف محافظ�ة النج�ف األرشف،
بع�د انتقال�ه إىل بلديَّ�ة النج�ف ،م�ن ضب�ط كتب
التقدي�ر لــ( )135عق�ارا ً تقع يف مواق�ع متميز ٍة
ىف املحافظة ،الْمُ َذيَّلَة بتواقي�ع املتهمني الحقيقيَّة،
الذي�ن مارس�وا بدوره�م الضغط؛ لغ�رض إعطاء
صادر لتلك الكتب».
وأضاف�ت انه»ت�م ضبط أربع� ٍة م�ن املتورطني يف
عمليَّ�ة التالع�ب ،وبعد إج�راء التحقيق�ات األوليَّة
صحيح�ة ُ
ون ِّظم ْ
َت بن�ا ًء عىل
تبَّي�نَّ أن الكتب غير
ٍ
صحيح�ة لتلك العقارات ،كما
أولياتٍ وهم َّي ٍة وغري
ٍ
ت َّم ضبط سندات ومحارض كشف وخرائط عقاراتٍ
مرافق�ة بتلك الكتب َّات َ
ض َح أنها غري صحيح ٍة أيضا ً
ً
الفت�ة إىل أن قيمة تلك العقارات التي تم
(وهميَّة)،
كش�ف التالعب بها وإعادتها إىل البلديَّة واملحافظة

عليها ُت َق َّد ُر بـ�ـ( )٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠مليار دينار
عراقي».
ضبط أصويلٍّ بالعمليَّة
وتابعت« :تم تنظيم محرض
ٍ
وتفاصيله�ا ،وعرض�ه رفق�ة املُ َّتهمين واملبرزات
ِّ
املختص؛
املضبوط�ة ،عىل الس�يد قايض التحقي�ق
بغية تصدي�ق أقوالهم قضائياً ،وإص�دار القرارات
املناسبة بحقهم».

واش�ار البي�ان اىل ان»الهيئ�ة ق�د أعلن�ت يف الثاني
والعرشين من نيس�ان املايض عن إحباطها عمليَّة
نق�ل ملكيَّ�ة عق�ار يف موقع متمي�ز عائ�د لبلديَّة
النج�ف بمعامل ٍة مزورةٍ ،تبل�غ قيمته نصف مليار
دين�ار» ،الفت�ا إىل»كش�فها التزوير يف ص�ور القيد
والكت�ب الرس�ميَّة الصادرة ع�ن بلديَّة وتس�جيل
عقاري املحافظة».
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بيع أكثر من  240مليون دوالر
يف مزاد العملة
بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املرك�زي العراقي من العملة الصعب�ة ،امس االثنني،
لتسجل  243مليون دوالر أمريكي.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي،
ام�س ،ارتفاعا يف مبيعاته لتص�ل إىل  243مليونا ً و 385أل�ف دوالر امريكي،
غطاها بسعر رصف أساس بلغ  1460دينارا عراقيا لكل دوالر واحد ،مقارنة
بي�وم امس االح�د ،حيث بلغت املبيع�ات فيها  240مليون�ا ً و 769ألفا ً و517
دوالرا أمريكيا.
وذهبت املشتريات البالغ�ة  190مليونا و 145أل�ف دوالر لتعزيز االٔرصدة يف
الخارج عىل ش�كل حواالت واعتم�ادات ،فيما ذهب املبل�غ املتبقي البالغ 53
مليونا ً و 240ألف دوالر بشكل نقدي.
واشار املصدر ا ٕىل أن  34مرصفا ً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،
و 21مرصفا لتلبية الطلبات النقدية ،إضافة اىل مشاركة  20رشكة رصافة.

الرشيد حيدد األيام اخلاصة
مبراجعة املواطنني

بغداد /الزوراء:
حدد مرصف الرش�يد ،امس االثنني ،االيام الخاصة بمراجعة املواطنني قس�م
البطاقات والقنوات االلكرتونية.
وق�ال املكت�ب االعالمي للمصرف يف بيان تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه :انه
“لتفادي الزخم خالل مراجعة الزبائن لقسم البطاقات والقنوات االلكرتونية
قرر مرصف الرش�يد تحديد االي�ام الخاصة باملراجع�ة وتضمن الجدول نوع
املراجع�ة واالي�ام وكما مبني ادناه :االحد ..براءة الذم�ة ،االثنني ..املتوفني /
العكس ،الثالثاء ..تسديد الس�لف اإلطفاء ،األربعاء ..براءة الذمة ،الخميس..
املتوفني العكس.
ووج�ه املرصف “الدع�وة إىل كل املواطنين االلتزام بالجدول اعلاه لتحقيق
االنسيابية وانجاز املعاملة بالرسعة املمكنة”.

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف
املوظفني واملنتسبني
بغداد /الزوراء:
أطل�ق مصرف الرافدين ،امس االثنني ،وجبة جديدة من س�لف املوظفني
ومنتس�بي الق�وات األمنية عن طريق ف�روع املرصف املنتشرة يف بغداد
واملحافظات.
وأش�ار اىل ان “التقدي�م ع�ن طري�ق ف�روع املصرف وبحس�ب الرقع�ة
الجغرافية”.

دعوات نيابية لتشريع قانون السرتداد
األموال اجملمدة واملهربة
بغداد /الزوراء:
دع�ا أعض�اء يف مجل�س الن�واب ،امس االثنين ،اىل ترشي�ع قانون
السترداد تل�ك االموال قب�ل انتهاء ال�دورة الربملاني�ة الحالية كي ال
تذهب اىل جيوب الفاسدين.
وق�ال عضو اللجنة املالية احمد س�ليمان ،يف ترصيح صحفي :ان “
العراق يمتلك مبالغ مجمدة ومهربة يف البنوك الخارجية تقدر بنحو
 500ملي�ار دوالر ،مايوجب عىل الس�لطة التنفيذي�ة التحرك رسيعا
السرتدادها ومعالجة الوضع املايل”.
م�ن جان�ب اخر ،ح�ذر النائ�ب عن تحالف الفتح حس�ن ش�اكر يف
ترصي�ح صحفي :من “خط�ورة ذه�اب االموال املهرب�ة اىل جيوب
الفاسدين خصوصا ان الحكومة لم تتضح منها اي جدية السرتجاع
تلك األموال” ،مش�ددا عىل “رضورة االرساع بترشيع قانون اسرتداد
االموال العراقية يف الخارج وعدم ترحيل قانونها اىل الدورة الربملانية
املقبلة”.
اىل ذل�ك ،اوض�ح الخبري القانوني طارق ح�رب ،يف ترصيح صحفي:
ان “هن�اك اهمية كبرية لترشي�ع القانون املذك�ور اضافة اىل انه ال
يحتاج اىل اكثر من اس�بوع داخل الربمل�ان ،فضال عن انه يعتمد عىل
الجانب القضائي والعقابي وليس فقط حجز االموال ،وكذلك يعتمد
عىل الجانب الدويل وليس الداخيل فقط”.

جلنة االستثمار حتدد طريقتني
حلل أزمة السكن
بغداد /الزوراء:
ح�ددت لجنة االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة طريقتين لحل أزمة
الس�كن ،وفيما توقعت مق�دار الوفرة املالية املتحقق�ة جراء ارتفاع
أس�عار النفط ،أش�ارت إىل أن االتفاقية مع الصني ستحل الكثري من
مشاكل البنى التحتية.
وق�ال عضو اللجن�ة ،فالح الخفاج�ي :إن “هناك وف�رة مالية تصل
من  20مليار دوالر اىل  50مليار دوالر تحققت بس�بب ارتفاع أسعار
النف�ط” ،مشيرا اىل أن “بقاء أس�عار النفط مس�تقرة حت�ى نهاية
العام سيس�مح بإعداد موازنة تكميلية كبرية ،ومن املمكن تحويلها
للمشاريع املستمرة والجديدة”.
ودع�ا ،إىل “العمل بالوقت الحايل عىل اعداد املوازنة التكميلية بصورة
رسيع�ة ،خاص�ة وأن اج�راء االنتخابات الترشيعي�ة يف ترشين األول
املقبل سيؤخر موازنة  2022بعض اليشء”.
ويف س�ياق متصل ،قدم الخفاجي“ ،مقرتحا لحل مش�كلة الس�كن،
من خالل طريقتني؛ األوىل االستثمار” ،مبينا أنها “عملية ناجحة ،إال
أنها تحتاج اىل جدية يف احالة املش�اريع االستراتيجية ،وحل مشاكل
املس�تثمرين”.وتابع أن “الثانية لحل مشكلة السكن تكمن يف توزيع
قط�ع األرايض ،على الرشائح املنص�وص عليها يف القوانين ،ومنها
رشيحة املواطنني املش�مولني بقان�ون الرعاي�ة االجتماعية وقانون
الحماي�ة ،واالرام�ل واملطلق�ات ،ليتس�نى بعد ذل�ك منحهم قروض
اإلسكان امليرسة التي تتالءم مع حجم البناء” ،مبينا أن “العراق غني
بطاقاته وثرواته ،والبد من توفري س�كن الئق لكل مواطن”.
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ترجيحات برملانية باستمرار ارتفاع الدوالر يف سوق املضاربات املالية
بغداد /الزوراء:
رجح�ت لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة
اس�تمرار ارتف�اع س�عر الصرف يف
س�وق املضارب�ات املالي�ة ،مؤكدة ان
األحزاب السياس�ية س�وف لن تضغط
عىل إعادة س�عر الرصف لكونه اصبح
بوابة القتصاديات تلك األحزاب  .وفيما
ح�ذرت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة البنك
املركزي من انهيار الدينار العراقي أمام
ال�دوالر األمريك�ي ،طالب�ت الحكومة
بف�رض إجراءات عىل املصارف االهلية
والسيطرة عىل السوق.
وقالت عض�و لجنة النزاه�ة النيابية،
عالية نصيف ،امس االثنني ،يف ترصيح
صحفي :ان ” قضية رفع سعر الرصف
اصبح وباال وهوة واسعة بني من اتخذ
وساهم يف دفع الحكومة اىل رقع سعر
رصف ال�دوالر ام�ام الدين�ار العراقي
وبني طبق�ات الش�عب العراق�ي التي
ترضرت بشكل كبرية إزاء القرار”.
ورجح�ت نصي�ف “اس�تمرار ارتف�اع
سعر الرصف يف سوق املضاربات املالية
والزعامات الحزبية س�وف لن تضغط

عىل إعادة س�عر الرصف لكونه اصبح
بوابة القتصاديات تلك األحزاب” .
وأضاف�ت ان ” ه�ذه اله�وة الواس�عة
أضحت مؤرش خطري لتهديم الصوامع

السياس�ية م�ن قبل الش�عب العراقي
وانها س�تقول قولتها خالل التصويت
داخ�ل صناديق االقتراع يف االنتخابات
املقبلة ” .

التجارة :املوسم التسويقي للحنطة هلذا العام
لن يكون األعلى
بغداد /الزوراء:
انخفض انتاج الحنطة يف العراق هذا
املوسم  2021بش�كل كبري عن العام
املايض.
وقال املتحدث باس�م وزارة التجارة،
محمد حن�ون ،يف ترصي�ح صحفي:
“املوس�م التس�ويقي له�ذا العام لن
يكون األعىل بس�بب انخفاض انتاج
الحنطة يف املحافظات الغربية بسبب
شح املياه واألمطار”.
وأش�ار اىل ان “انخف�اض مس�توى
اآلب�ار يف محافظة نين�وى ،حيث كنا
نس�تلم م�ن ه�ذه املحافظ�ة مليونا ً
أو 975الف طن ولغاية اآلن التسويق
منها لم يصل اىل  70الف طن”.
واستدرك بالقول “لكن يف املحافظات
الجنوبي�ة ،هناك زي�ادة يف االنتاج يف
ذي قار وميس�ان وواسط والديوانية
واملثن�ى يف حين انخف�ض مس�توى
التسويق يف املحافظات الغربية نتيجة
اعتماده�ا على األمط�ار وانخفاض
مستوى املياه يف املناطق الغربية”.
وبني ان “املوسم التسويقي لم يصل
لغاي�ة اآلن عتبة الـ  3ماليني ونصف
امللي�ون طن ،أم�ا التس�ويق يف اقليم
كردس�تان فلم يبدأ بعد ”،متوقعا ً ان

“يص�ل إجمايل التس�ويق يف البالد اىل
 3ماليين ونصف امللي�ون وهو فارق
واضح عن املوس�م التسويقي للعام
املايض” الذي تجاوز انتاجه أكثر من
 5ماليني طن.
ولف�ت حنون اىل “إجراءات الوزارة يف
التنس�يق مع وزارة الزراعة ومجلس
وزراء وب�ذل جه�ود كبيرة يف إعداد
خزين جيد حيث وفرن�ا اليوم خزينا
يتس�ع لخمس�ة ماليين و 300الف
طن”.
وكان�ت وزارة التج�ارة ،أعلن�ت
يف  12آب امل�ايض ان انت�اج الع�ام

امل�ايض من الحنطة املس�وقة تجاوز
الخمسة ماليني طن وتوزعت إجمايل
كمي�ات الحنط�ة املحلي�ة املس�وقة
ملخ�ازن وس�ايلوات الرشك�ة ،بين
( )4,423,925ملي�ون ط�ن حنط�ة
ناعم�ة درج�ة أوىل و()509,251
ألف ط�ن حنطة ناعم�ة درجة ثانية
و( )73,660أل�ف ط�ن حنطة درجة
ثالثة ،وان محافظة نينوى ومواقعها
تصدرت املحافظات املنتجة للحنطة
للموس�م الثاني عىل التوايل بمجموع
بل�غ ( )909,357أل�ف ط�ن حنط�ة
بأنواعها.

حترك إلعادة إنتاج مصفى الشمال بطاقة  150ألف برميل

بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة النفط عن مخطط إلعادة انتاج مصفى
الش�مال بطاق�ة  150الف برمي�ل يومياً.واك�د وكيل
الوزارة لش�ؤون التصفية ،حامد يونس ،يف بيان تلقت
“الزوراء” نس�خة من�ه “حرص ال�وزارة عىل االرساع
يف تنفيذ مش�اريع وخطط لتأهي�ل الوحدات االنتاجية
ملصفى الصمود يف بيجي واس�تئناف الطاقة االنتاجية
الكاملة”.وق�ال ان” ال�وزارة وم�ن خالل تش�كيالتها

تمكن�ت م�ن اع�ادة تأهيل وتش�غيل مصف�ى صالح
الدي�ن  ١و ٢واملصايف الخارجية التابعة لرشكة مصايف
الش�مال ،وتعمل حاليا على تطوير االنت�اج فيها من
خالل اضافة وحدات لزيادة االنتاج وتحسني نوعيته”.
واش�ار يون�س اىل ان” ال�وزارة س�تقوم باس�تثمار
طاقاتها وإمكاناتها الفني�ة وخربات العاملني فيها يف
رشكات مصايف الشمال واملعدات الهندسية واملشاريع
النفطية والدوائر املعنية يف الوزارة”.

وأوضحت نصيف أن ” اتفاق الحكومة
ورؤس�اء القوى السياس�ية يتحملون
تبع�ات تداعيات الغض�ب الجماهريي
إزاء رف�ع س�عر الرصف بس�بب عدم

وضعه�ا لحل�ول واخ�ذ االحتياطات
لحماية الطبقات الفقرية واملتوسطة
إزاء الصدمة ”.
بينم�ا حذرت اللجنة املالي�ة النيابية،
ام�س االثنين ،البن�ك املرك�زي م�ن
انهي�ار الدينار العراقي أم�ام الدوالر
األمريك�ي ،فيم�ا طالب�ت الحكوم�ة
بفرض إجراءات عىل املصارف االهلية
والسيطرة عىل السوق.
وق�ال عضو اللجنة محمد الش�بكي،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن “هن�اك
مخ�اوف من انهيار العمل�ة العراقية
يف الفترة املقبل�ة بس�بب اس�تمرار
التخب�ط الحكوم�ي وعدم الس�يطرة
عىل س�عر رصف الدينار امام الدوالر
االمريكي”.
وأض�اف إن “فق�دان الس�يطرة عىل
س�عر الرصف قد يدفع ذلك إىل انهيار
العمل�ة يف الفترة املقبل�ة” ،مبينا إن
“الحكوم�ة ووزارة املالي�ة والبن�ك
املرك�زي مطالبون بف�رض إجراءات
مناس�بة والس�يطرة على الس�وق
والحف�اظ على س�عر الصرف تجنبا
االنهيار العملة العراقية”.

اقتصادي :ارتفاع سعر الصرف زاد من
معدالت اجلرمية
بغداد /الزوراء:
كش�ف املستش�ار االقتصادي ،عبد الرحمن املشهداني ،امس االثنني،
ع�ن تزايد معدالت الجريمة يف العراق بس�بب قرارات الحكومة املالية
ومن ضمنها رفع س�عر رصف الدوالر ،مبينا أن نس�بة الفقر ستصل
اىل  37باملئة يف العراق نهاية العام الحايل.
وقال املش�هداني يف حوار تابعته “الزوراء” :إن “نسبة الفقر ستصل
اىل  37باملئة يف العراق نهاية العام الحايل” ،مشريا اىل ان “الحكومة ال
تمتلك قاعدة بيانات خاصة بمعدالت الفقر”.
وأض�اف أن “الحل�ول الحكومية موجودة عىل الورق وال تجس�د عىل
الواق�ع” ،الفت�ا اىل أن “رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي ال يعلم ما
يجري يف الشارع العراقي”.
وأكد املشهداني أن “ارتفاع الدوالر زاد من معدالت الجريمة يف العراق”،
مبين�ا أن “االجراءات االصالحية اكرب من حجم الحكومة الحالية وان
ورقة الكاظمي االصالحية حمراء وليست بيضاء”.

هولندا تفتتح مشروعاً للبطاطا
يف العراق

بغداد /الزوراء:
أعلنت هولندا إفتتاح برنامج تطوير سلس�لة قيمة محصول البطاطا
يف محافظة دهوك باقليم كردستان.
وقال�ت الس�فارة الهولندي�ة يف بغ�داد يف منش�ور على صفحته�ا يف
الفيس�بوك ”:س�يوفر هذا املشروع  10آالف فرصة عم�ل يف حقول
البطاط�ا للطبقات الضعيفة يف املجتمع ومئ�ات الوظائف يف املصانع
باإلضاف�ة اىل تدري�ب  8آالف مزارع”.وأض�اف “يدعم ه�ذا املرشوع
الورق�ة البيض�اء لإلصلاح االقتص�ادي يف العراق ،وتطوير سالس�ل
القيمة واالستثمارات الخاصة يف القطاع الزراعي”.

صادقت على حنو  70مشروعاً يف ذي قار

التخطيط تصدر بيانا بشأن املشاريع اخلدمية املشمولة بصندوق التنمية االجتماعي
بغداد /الزوراء:
أصدرت وزارة التخطيط ،امس االثنني ،بيان شديد
اللهجة بش�أن املش�اريع الخدمي�ة يف املحافظات
املشمولة بتمويل الصندوق االجتماعي للتنمية.
وقال�ت الوزارة يف بيان لها ام�س تلقت “الزوراء”
نس�خة منه :ان “املش�اريع الخدمي�ة التي يجري
اختياره�ا وتنفيذه�ا يف املحافظ�ات املش�مولة
بتموي�ل الصن�دوق االجتماعي للتنمي�ة ،انما يتم
اختياره�ا وتحديده�ا وتنفيذها من قب�ل الوزارة
حصرا ،باالعتم�اد على االولويات الت�ي يحددها
ابناء القرى املشمولة”.
وش�ددت الوزارة “بعدم الس�ماح باي تدخالت او
مح�اوالت ومن اي ط�رف كان ،يف عملي�ة اختيار
ه�ذه املش�اريع ،كم�ا انها ل�ن تس�مح بتوظيف
مش�اريع الصندوق االجتماع�ي للتنمية ألغراض
انتخابي�ة من قبل هذه الجهة او تلك ،مشيرة ،اىل
ان فرق الصندوق املعنية باملشاريع ،تواصل عملها
بمهني�ة واخالص يف جمي�ع املحافظات بعيدا عن
اي تأثيرات جانبي�ة ،وارشاك املجتمع�ات املحلية
يف اتخاذ القرارات التي تتعلق بتحسين اوضاعهم
املعيش�ية ،من خلال اختيار املش�اريع التي تلبي
نقص الخدمات االساسية يف قراهم”.
ودعت “ابناء القرى املشمولة بمشاريع الصندوق
االجتماع�ي للتنمية اىل التواص�ل املبارش مع فرق
الحشد املجتمعي او فروع الصندوق يف املحافظات،
او ع�ن طريق متابعة القنوات الرس�مية للوزارة،
به�دف االطلاع على تفاصي�ل املش�اريع واليات

اختيارها واجراءات تنفيذها ،ودور املجتمع املحيل
يف عملية االختيار والتنفيذ واملتابعة”.
م�ن جانب اخ�ر ،أعلن�ت وزارة التخطي�ط ،امس
االثنني ،املصادقة عىل نحو  70مرشوعا يف عدد من
القطاع�اتيفمحافظ�ةذيق�ار.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة
من�ه :انه�ا “أنج�زت متطلب�ات اغلب املش�اريع
الخاص�ة بمحافظة ذي قار يف وق�ت قيايس ،عىل

الرغم م�ن وجود بع�ض النواق�ص املتعلقة بتلك
املشاريع”.
وق�ال املتح�دث الرس�مي لل�وزارة ،عب�د الزهرة
الهن�داوي :ان “وزير التخطيط الدكتور خالد بتال
النجم ،خ�وّل صالحياته الخاص�ة بتهيئة ملفات
زيادة كلف املشاريع إىل الوكيل الفني للوزارة مدير
ع�ام دائرة تخطيط القطاعات من اجل االرساع يف
انجاز مشاريع محافظة ذي قار ،وإيالء املحافظة

اهتماما اس�تثنائيا ،تقدي�را لظروفه�ا الخاصة،
وتنفيذا لتوجيهات الس�يد رئيس مجلس الوزراء،
بهذا الشأن”.
وأض�اف ان “الوزارة تضط�ر يف كثري من االحيان
اىل استالم اوليات املشاريع عرب الربيد االلكرتوني،
به�دف االرساع يف اكم�ال املتطلب�ات ،وم�ن تل�ك
املش�اريع ،مشروع م�اء الدواي�ة .مضيف�ا ان
املحافظة ،وعرب مخاطباتها الرسمية مع الوزارة،
خالل شهر ش�باط املايض ،طلبت اعادة املصادقة
عىل مش�اريع خطة عام  ٢٠١٩من جديد ،وقامت
دائرة تخطيط القطاعات بدراسة زيادة كلف عدد
كبري من املش�اريع ،مع وجود الكثري من االخطاء
يف الكش�وفات املطلوبة ،وبالت�ايل يصبح يف بعض
االحي�ان من غير املمكن املصادق�ة عىل املرشوع
قبل تصحيح تلك االخطاء”.
وبين الهن�داوي ان طلبات زيادة كلف املش�اريع
املقدمة من قبل محافظة ذي قار ،وردت خالل شهر
واحد م�ا ادى اىل تراكمها ،وكان كل طلب من تلك
الطلبات يتضمن زيادة الكلفة لعرشات املشاريع،
وليس ملرشوع واحد ،ففي قطاع الرتبية هناك ٤٥
مرشوع�ا ،ويف قطاع املاء توجد  ١٠مش�اريع ،و٦
مش�اريع يف قطاع الش�باب والرياضة ،وغري ذلك،
مش�ددا ،ان تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم
 ٢لسنة  ٢٠١٤تشرتط استكمال جميع املتطلبات
والكشوفات املعدلة لكي تتم دراستها والتأكد من
اعتماد الس�ياق القانوني الصحيح ،قبل املصادقة
عىل املرشوع”.

الرياضي

أصفر وأمحر

كاتانيتش مينح التطبيعية  10أيام
لتسديد مستحقاته

بغداد /متابعة الزوراء
رف�ض مدرب املنتخب الوطني بكرة القدم رسيتش�كو كاتانيتش ،عرض�ا ً تدريبيا ً لقيادة
منتخ�ب طاجكس�تان.وقال مصدر مق�رب من كاتانيت�ش ان “كاتانيت�ش تلقى عرضا ً
لقي�ادة منتخب طاجكس�تان يف االس�تحقاقات املقبلة ،حيث اعج�ب االتحاد الطاجيكي
باملدرب خالل املباراة الودية يف البرصة”.واوضح ان “كاتانيتش ،رفض العرض عىل الفوز
ومنح التطبيعية  10أيام من اجل دفع باقي مستحقاته املالية املتأخرة منذ خمسة أشهر
وللجلوس عىل طاولة الحوار وحس�م مستقبله”.يذكر ان كاتانيتش ،لم يحسم امره مع
اسود الرافدين حتى االن.

العدد 7512 :الثالثاء  22حزيران 2021

6

No: 7512 Tue 22 Jun 2021

www.alzawraapaper.com

النجف يتعثر امام الكهرباء

الشرطة يفقد نقطتني مثينتني امام النفط والزوراء يهزم الديوانية بصعوبة
بغداد /متابعة الزوراء
عدسة /حسني صالح
وعاد فريق الزوراء من ملعب الديوانية بالعالمة الكاملة،
بعد تحقيقه الفوز على أهل الدار بهدف نظيف ،ضمن
مباريات الجولة الثانية والثالثني لدوري الكرة املمتاز.
وس�جل هدف الزوراء ،الالعب منتظ�ر محمد بالدقيقة
 ،70بعد متابعته لكرة عرضية ليضعها بالرأس يف شباك
الديوانية.
ورف�ع فريق ال�زوراء رصي�ده إىل النقط�ة  62وباملركز
الثان�ي مؤقتا ،بينما بق�ي فريق الديواني�ة باملركز 15
برصيد  32نقطة.
وتمك�ن فري�ق القاس�م من تحقي�ق الفوز على أمانة
بغداد بهدف نظيف س�جله الالع�ب عيل كريم بالدقيقة
 ،42عىل ملعب أمانة بغداد ،لينجح القاس�م يف االرتقاء
للمركز  17برصي�د  31نقطة ،بينما تجمد رصيد أمانة
بغداد باملركز السابع برصيد  42نقطة.
وخي�م التعادل الس�لبي عىل مباراة الكهرب�اء والنجف،
والت�ي اقيمت عىل ملع�ب التاجي ،ليرتاج�ع النجف إىل
املركز الرابع برصيد  61نقطة ،وتمسك الكهرباء باملركز
 14برصيد  33نقطة.
وتع�ادل الطلب�ة مع ضيف�ه القادم من الش�مال فريق
اربي�ل بهدف لكل منهما ،وس�جل لالنيق الالعب محمد
جفال وعادل لهولري املحرتف الغاني موموني ش�افيو،
واصب�ح رصيد الطلبة  30نقط�ة يف املركز الثامن عرش
فيم�ا رفع اربي�ل رصيده م�ن النق�اط اىل  36يف املركز
الثاني عرش.
وحق�ق فريق نفط الوس�ط فوزا قاتال على الصناعات
الكهربائي�ة بثالث�ة أه�داف مقابل هدفين ،عىل ملعب
النجف الدويل ،ضمن مباريات الجولة الثانية والثالثني .
وس�جل أهداف نفط الوس�ط كال من س�جاد جاسم يف
الدقيق�ة  ،63وعم�ر املنصوري بالدقيقة  ،69ورسلان
حن�ون بالدقيق�ة  ،93بينما س�جل أه�داف الصناعات
الكهربائي�ة محم�ود أحم�د بالدقيق�ة  28ومصطف�ى
محمود بالدقيقة .83
ورفع فريق نفط الوس�ط رصي�ده إىل  56نقطة باملركز
الخامس ،بينم�ا بقي الصناعات الكهربائية باملركز 16
برصيد  31نقطة.
وخيم التعادل اإليجاب�ي بهدفني لكل منهما عىل نتيجة
مباراة الحدود ونفط ميسان ،عىل ملعب التاجي.
وس�جل لنف�ط ميس�ان وس�ام س�عدون بالدقيقة 11
وعم�ر محمد بالخط�أ يف مرم�اه بالدقيق�ة  ،70بينما
س�جل للحدود حسين عبد الرضا بالدقيق�ة  80ومنار
طه بالدقيقة .87
وارتقى الح�دود للمركز  19برصي�د  24نقطة وبفارق
األهداف عن الس�ماوة الذي يمتلك الرصيد نفسه ،بينما
بقي نفط ميسان باملركز  11برصيد  38نقطة.

جزر القمر يفاجئ منتخبنا الشبابي
ويهزمه يف بطولة العرب
القاهرة /متابعة الزوراء
حقق منتخب جزر القمر للش�باب فوزا ً مثريا ً عىل حس�اب منافسه
العراقي بنتيجة  4-3مس�اء امس اإلثنني عىل ملعب (برتوسبورت)
بالقاهرة ضمن منافس�ات الجول�ة األوىل للمجموعة الثالثة ببطولة
كأس العرب ملنتخبات الشباب املقامة حاليا ً يف مرص.
تقدم منتخب العراق بهدف نرص سلام ثم أضاف قاسم عبد الرازق
اله�دف الثاني ولكن منتخب جزر القمر انتفض وس�جل ثنائية قبل
نهاية الشوط األول عن طريق اسمن إدريس ومحمود عادل.
وسجل فهد ياسني الهدف الثالث ملنتخب جزر القمر ثم أحرز محمود
ع�ادل اله�دف الثاني له والراب�ع ملنتخب جزر القم�ر ولكن منتخب
العراق حاول العودة للمباراة بهدف سجله عبد القادر جميل.
واحتل منتخ�ب جزر القمر بهذا الفوز املركز الثاني خلف الس�نغال
الت�ي حقق�ت فوزا ً عريضا ً على لبنان يف وقت س�ابق من يوم امس
االثنين بنتيجة  ،5-1ثم يحتل منتخب الع�راق املركز الثالث وخلفه
لبنان.

إعالمنا الرياضي
األس�تاذ القدي�ر عدن�ان الجب�وري ثم�ن كل من
اتصل او ارسل برقيات التعازي بوفاة املغفور له
ابن شقيقته (حازم) ويلتمس العذر لكل من لم
تس�عفه الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب،
س�ائال العيل القدير ان يحفظ الجميع ويجنبهم
مع عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
***********************
العدد السابع والثالثون من صحيفة الريايض التي
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى
الن�ور اول امس االحد ،وتضمن العديد من املقاالت
واالخب�ار واملواضيع الخاصة برياض�ة كرة القدم
وبقية األلعاب األخ�رى التي زينت بأقالم صحفية
مرموقة ،خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة
بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
*********************
انض�م ثالثة زملاء ج�دد اىل املكتب اإلعالم�ي للجنة
األوملبي�ة الوطني�ة العراقية ،حيث اصب�ح مؤلفا
من األس�تاذ حسني عيل حسين مديرا وعضوية
الزملاء رحيم الدراجي ومؤن�س عبد الله وامري
الداغس�تاني ونعي�م حاجم ومحم�د الخفاجي،
خال�ص امنياتن�ا بالتوفي�ق والنج�اح للزملاء
الداغس�تاني وحاجم والخفاج�ي يف مهمتهم الجديدة
مع بقية زمالئهم العاملني يف املكتب اإلعالمي للجنة األوملبية.

نفط الوسط يتوج بلقب دوري أندية
الصاالت
بغداد /الزوراء
تو َ
ّج فريق نفط الوسط لكرة الصاالت بلقب بطولة الدوري املمتاز للموسم
 ٢٠٢١-٢٠٢٠للمرة الثامنة يف تاريخه ،قبل اختتام البطولة بثالث جوالت
بفارق  12نقطة عن أقرب منافسيه فريق الرشطة.
وجا َء تتويج نفط الوسط باللقب بعد فوزه عىل مصايف الوسط ،بأربعة
أهداف مقابل ثالثة يف املباراة التي جرت عىل قاعة نادي التضامن يف محافظة
النجف االرشف ،لحساب الجولة التاسعة والعرشين من الدوري املمتاز لكرة
الصاالت.

وسام حناسي لتايكواندو العراق يف
بطولة بريوت الدولية

بريوت /احمد الغراوي
حصل العب املنتخب الوطني مهدي
صالح امليدالية الربونزية لوزن  87يف
بطولة بريوت الدولية بالتايكواندو
بوزن املصنفة فئة .G2
وتعد هذه امليدالية الوحيدة التي
استطاع املنتخب العراقي الحصول
عليها من بريوت يف بطولتي اسيا
وبريوت اللتني اقيمتا تباعا ً يف
لبنان.
هذه النتائج جاءت بسبب نتائج

القرعة التي وضعت العبي العراق
يف مواجهات صعبة امام ابطال
العالم وآسيا من كوريا وايران
واالردن ولبنان اصحاب الريادة
االسيوية والعالم يف هذه الفعاليات
الرياضية».
يذكر ان العراق حصل عىل املركز
الخامس يف فعالية البوميس ببطولة
آسيا وكان قريبا من نيل الربونزية
لكن الفارق البسيط ذهب لصالح
القطريني .

منتخب ألعاب القوى يرفع حصيلته من األومسة إىل  13يف ختام بطولة العرب
تونس /الزوراء
تمكن منتخبنا الوطني من خطف ذهبية
التتابع 400 ×4م والتي تعد مس�ك ختام
البطولة العربية أللعاب القوى بنسختها
 22والتي احتضنتها العاصمة التونسية
عىل مدى خمس�ة أي�ام متتالية يف ملعب
رادس.
وافتتح�ت الع�داءة البطلة دانة حسين
جدول األوسمة بعد أن ابهرت الحارضين
واملنظمني يف سباق 200م عندما قطعت
املس�افة بزم�ن 22،50ثاني�ة وهو زمن
يؤهلها بشكل مبارش إىل اوملبياد طوكيو
وكذلك حطمت من خالل�ه الرقم العربي
وس�ط فرحة هيس�ترييا للوف�د العراقي
الذي انتظر هذا االنجاز الحقيقي لتكون
دانة أول عداءة تضم�ن بطاقة املرور إىل
االوملبي�اد برقم تأهييل دون االعتماد عىل
البطاقة املجانية.
الغزال األسمر طه حسني هو االخر كان
عىل موعد مع األوس�مة يف س�باق 200م
بعد منافس�ة رشس�ة حس�مت ملصلحة
املجن�س القطري فيم�ي فيما حل العب
منتخبن�ا ط�ه حسين ثاني�ا بزم�ن بلغ
20،99ثاني�ة ليخط�ف الوس�ام الفيض،
وهو الوسام الشخيص الثاني للعداء طه

يف البطول�ة العربية بعد أن خطف ذهبية
سباق 400م.
الالعب عبد السجاد سعدون هو االخر لم
يفوت الفرصة يف تسجيل اسمه بني سجل
الشرف للمتوجين باألوس�مة العربي�ة
وتمكن م�ن حصاد الوس�ام الفيض بعد
منافسة رشس�ة مع الريايض الجزائري
ال�ذي س�بق أن حق�ق املرك�ز الراب�ع يف
دورة األلع�اب األوملبية والذي نال ذهبية
العش�اري فيما حل الالعب املرصي ثالثا
خلف العب منتخبنا الوطني.
وتأث�ر عبد الس�جاد س�عدون بظروف
الس�باق م�ن حيث ق�وة الريح مس�ا ًء
وح�رارة الجو يف الس�باقات الصباحية
م�ع ذل�ك تمك�ن من خط�ف الوس�ام
الفيض.
فريق التتابع 400 ×4م املؤلف من يارس
عيل وإيهاب جبار ومحمد عبد الرضا وطه
حسين تألقوا يف اخر س�باقات البطولة
وتمكنوا من خطف ذهبية السباق بزمن
بلغ 3،11دقيقة وح�ل املنتخب الكويتي
ثاني�ا واملنتخ�ب الس�عودي ثالث�ا لريفع
منتخبنا حصيلة األوس�مة إىل  13وساما
منه�ا  5ذه�ب و  2فض�ة و 6برونزيات
وح�ل منتخبنا فرقيا يف املركز الس�ادس

برغ�م تس�اويه م�ع املنتخ�ب املصري
صاحب املركز الخام�س بعدد الذهبيات
لكن مصر تف�وق على منتخبن�ا بعدد

األوس�مة الفضية ليحتل املركز الخامس
وح�ل املنتخ�ب املغرب�ي اوال برصيد 10
ذهبيات يليه تونس برصيد  7ذهبيات ثم

الجزائ�ر ثالث برصي�د  6والبحرين رابعا
بالرصي�د نفس�ه م�ن الذهبي�ات لك�ن
األفضلية للجزائر بفارق الفضيات.

مهاجم الصقور أمين حسني ينفي انتقاله إىل أم صالل القطري
بغداد /الزوراء
نفى مهاجم فريق القوة الجوية
بكرة القدم ايمن حسين األنباء
التي تحدثت عن قرب انتقاله إىل
ن�ادي أم صالل القطري ،مؤكدا
أنه س�عيد مع الصقور ويسعى
جاهدا للتتوي�ج بلقبي الدوري
املمتاز وكأس العراق فضال عن
تتويج�ه بلقب هداف مس�ابقة
الدوري خالل املوسم الجاري.
ويف س�ياق منفصل ،نفى مدير
املكت�ب اإلعالم�ي لن�ادي القوة
الجوي�ة الري�ايض علاء محمد

األنب�اء الت�ي تناولته�ا البعض
من مواقع التواصل االجتماعي
ووس�ائل اإلعلام بش�أن فت�ح
قنوات االتصال مع العبني جدد
لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
وأوضح محمد أن “رئيس الهيئة
االداري�ة لن�ادي الق�وة الجوية
الريايض الفريق الطيار ش�هاب
جاه�د وأعض�اء اإلدارة أك�دوا
عدم مفاتحة أي العب يف الوقت
الح�ايل ،وأن الجمي�ع متمس�ك
بكل عنارص الفريق الحايل للعب
يف املوس�م الق�ادم .نافي�ا ماتم

تداول�ه بخص�وص اس�تقطاب
العبني جدد ومتمسكون بجميع
الالعبني والكادر التدريبي.
وأضاف محمد أن “هذه االخبار
عارية عن الصحة كون املوس�م
الكروي الحايل لم ينته بعد .الفتا
إىل “أن الرتكي�ز يف الوقت الحايل
منص�ب على املباري�ات املقبلة
للفري�ق يف الدوري املمتاز فضال
عن نهائي كأس العراق”.
وأش�ار إىل أن “جه�ود الهيئ�ة
االداري�ة للن�ادي وال�كادر
التدريب�ي والالعبين تنص�ب يف

كيفي�ة التتويج بلقب�ي الدوري
والكاس”.
مبين�ا أن موض�وع التعاقد مع
العبني جدد س�يتم تحديده من
قب�ل الهيئ�ة اإلداري�ة واللجنة
الفنية وبالتش�اور م�ع الكادر
التدريبي”.
كما دعا مدي�ر املكتب االعالمي
“وسائل االعالم كافة إىل توخي
الحذر والدقة من قبل اشخاص
يتصيدون باملاء العكر ينرشون
أخبارا كاذبة للتأثري عىل مسرية
الفريق خالل املوسم الجاري”.
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يف بطولة كوبا أمريكا

اعالم الكرتوني

بريو خيلط أوراق اجملموعة وفنزويال تفاجئ اإلكوادور
حقق منتخب بريو فوزا ً ثمينا ً عىل
كولومبيا  1-2يف الجولة الثالثة من
منافسات املجموعة الثانية يف كوبا
أمريكا .2021
وسجل كل من سريجيو بينيا ()17
واملدافع ياري مينا خطأ يف مرماه ()65
هديف بريو يف املقابل دوّن ميغيل بورخا
هدف كولومبيا الوحيد يف الدقيقة  53من
ركلة جزاء.
وحقق بذلك منتخب بريو فوزه األول
يف البطولة بعد خسارته يف املباراة األوىل
أمام الربازيل صفر.4-
ويحتل املنتخب الربازييل صدارة املجموعة
بـ 6نقاط (مباراتني) وكولومبيا يف
مركز الوصافة بـ 4نقاط ( 3مباريات)
وبريو يف املركز الثالث بـ 3نقاط
(مباراتني) وفنزويال رابعة (نقطتني من
 3مباريات) واإلكوادور تتذيل املجموعة
بنقطة (مباراتني).
يف الفرتة األوىل من املواجهة ،كانت
سيطرة منتخب كولومبيا عقيمة إذ
أن رفاق نجم يوفنتوس اإليطايل خوان
كوادرادو لم يكونوا قادرين عىل فك
معالم التنظيم التكتيكي املحكم ملنتخب
بريو الذي انتهج طريقة الضغط العايل
إلرباك املنافس وخطف األهداف وهذا ما
تجسد يف الشوط األول بواسطة تصويبة
قوية يف الدقيقة  17اصطدمت بالقائم

وعادت أمام سريجيو بينيا الذي وضعها
يف الشباك دون عناء.
ومع بداية الشوط الثاني ،تحصل املهاجم
ميغيل بورخا عىل ركلة جزاء نفذها
بنفسه معدالً الكفة لتعود املواجهة إىل
نقطة البداية )53(.
بعد أن أدرك منتخب «كافيتريوس»
التعادل ،تراجع األداء وفسح املجال
للـ» لوس إنكاس» للمسك بزمام املباراة
فتغريت النتيجة لرفاق أندريه كاريو يف
الدقيقة  65بالنريان الصديقة بعد أن
حول ياري مينا ركنية يف شباك زميله
الحارس دافيد أوسبينا )1-2(.

واستحق منتخب بريو ،الذي خلط أوراق
املجموعة ،الفوز يف هذه املواجهة نظرا ً
للطريقة التي لعب بها وكان جاهزا ً
ملقارعة املنتخب الكولومبي الذي لم
يظهر بالشكل املطلوب.
وسيكون املنتخب الكولومبي يف مباراة
قوية يف الجولة القادمة أمام الربازيل
فيما سيكون منتخب بريو يف نزال
محتدم أمام اإلكوادور.
وتوج املنتخب الكولومبي يف مناسبة
وحيدة بلقب كوبا أمريكا وكان ذلك يف
عام  2001عند فوزه يف النهائي عىل
املكسيك بهدف دون رد سجله إيفان

كوردوبا.
يف املقابل ،نجح منتخب بريو يف عامي
 1939و 1975من احراز اللقب القاري
كما أنه خاض نهائي نسخة  2019التي
تحصل عليها املنتخب الربازييل.
وانتهت مباراة منتخب فنزويال أمام
نظريه اإلكوادوري بالتعادل اإليجابي
 2-2يف الجولة الثالثة من منافسات
املجموعة الثانية يف كوبا أمريكا .2021
وسجل كل من إدوار بريسيادو ()39
وغونزالو بالتا ( )71هديف اإلكوادور فيما
دوّن ايدسون كاستيو ( )51ورونالد
هرينانديز ( )91هديف املنتخب فنزوييل.
ويملك منتخب فنزويال نقطتني (من 3
مباريات) ،فيما جمع الـ»تريكولوري»،
نقطة وحيدة (من مباراتني).
بسط منتخب اإلكوادور ،املنهزم يف
مباراته األوىل أمام كولومبيا بهدف دون
رد ،سيطرته عىل الشوط األول وسلط
ضغطا ً كبريا ً عىل منتخب فنزويال الذي
انتهج نفس التكتيك الذي لعب به أمام
كل من الربازيل وكولومبيا من خالل
الدفاع املكثف ثم محاولة استغالل
الثغرات الناجمة عن تقدم العبي منتخب
الـ»تريكولوري».
لكن منتخب «ال فينوينتو» لم يصمد
أمام الطوق املفروض عليه من منتخب
اإلكوادور الذي افتتح التسجيل بواسطة

أيرتون بريسيادو ،العب سانتوس الغونا
املكسيكي ،يف أواخر هذه الفرتة )39(.
ومع بداية الشوط الثاني ،باغت منتخب
فنزويال منافسه بهدف يف الدقيقة 51
بواسطة ايدسون كاستيو أمام أنظار
مدافعي منتخب اإلكوادور.
بعد الهدف ،تخىل املنتخب الفنزوييل،
املنهزم أمام الربازيل -3صفر واملتعادل
مع كولومبيا دون أهداف ،عن تحفظه
الدفاعي وبادر بإحراج اإلكوادور يف
مناطقها فتحسن أداءه كثريا ً مقارنة
بالفرتة األوىل.
وبينما كان الجميع يعتقد بأن «ال
فينوينتو» ،الذي يعاني من إصابات
يف صفوفه بكوفيد ،19-بات قريبا ً من
تسجيل الهدف الثاني أحسن غونزالو
بالتا استغالل هجمة مرتدة رسيعة
ليدوّن منها الهدف الثاني ( )71ملنتخب
الـ»تريكولوري».
وسنحت فرصة حقيقية لإلكوادور من
أجل تسجيل الهدف الثالث يف الدقيقة
 77أهدرها إنر فالنسيا بعد انفراده
بالحارس املتألق ويلكري فارينييز.
ويف آخر املباراة ،أحبط املنتخب الفنزوييل
مساعي اإلكوادور لتحقيق الفوز بهدف
قاتل يف الدقيقة  91بواسطة رونالد
هرينانديز الذي ع ّدل الكفة وأشعل فتيل
الرصاع عىل مقعد يف الدور القادم.

السماح حبضور  10آالف مشجع خالل األلعاب األوملبية
ّ
منظمو أوملبياد طوكيو أنهم سيسمحون
أعلن
بحضور  10آالف مشجع كحد أقىص يف املنشآت
الرياضية ،قبل قرابة الشهر من انطالق الحدث
العاملي ،مضيفني أن املنافسات قد تقام خلف
أبواب موصدة يف حال ارتفاع عدد االصابات
بفريوس كورونا.
وأضافوا يف بيان ّ
أن القرار بشأن عدد املشجعني
الذين س ُيسمح لهم بحضور األلعاب الباراملبية
سيتأجل حتى  16تموز/يوليو تموز ،أي قبل
أسبوع من موعد انطالقها.
يشكل هذا القرار نبأ سارًا للرياضيني الذين
سيحظون بدعم جماهريي ولو خافت نسب ًيا
مقارنة بالنسخ السابقة بدال من املنافسة أمام
مدرجات فارغة ،وذلك بعد حظر املتفرجني
القادمني من الخارج يف آذار/مارس املايض.
وقال املنظمون يف بيان «يف ضوء القيود الحكومية
املتعلقة باألحداث العامة ،س ُيسمح بحضور
جماهريي بنسبة  50يف املئة من سعة املنشآت،

بحد أقىص يصل اىل  10آالف شخص يف جميع
املنشآت».
ً
مفتوحا أمام احتمال
هذا وترك املسؤولون الباب
إقامة املنافسات خلف أبواب موصدة يف حال تفاقم
الوضع الوبائي.
قالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي قبل
اإلعالن عن القرار« :إذا طرأ تغيري جذري يف عدد
اإلصابات ،فقد نحتاج إىل إعادة النظر يف هذه
املسألة وإىل التفكري يف خيار عدم وجود متفرجني
يف املنشآت».
مع اقرتاب موعد حفل االفتتاح املقرر يف  23تموز/
يوليو املقبل ،سبق أن أكد كبار الخرباء الطبيني،
بمن فيهم مستشارون للحكومة ،أن إقامة
االلعاب خلف أبواب موصدة سيكون «مثال ًيا» من
وجهة نظر صحية.وصدر القرار بعد محادثات
خماسية بني منظمي طوكيو  2020ومسؤولني
من الحكومة اليابانية وحكومة طوكيو واللجنة
األوملبية الدولية واللجنة الباراملبية الدولية.

أنشيلوتي يطلب عودة خاميس

كشف تقرير صحفي إسباني ،عن موقف ريال مدريد من
عودة الالعب الكولومبي خاميس رودريجيز ،نجم إيفرتون ،إىل
سانتياجو برنابيو هذا الصيف.
ورحل خاميس إىل إيفرتون يف الصيف املايض ،بنا ًء عىل طلب
من أنشيلوتي مدرب التوفيز وقتها ،قبل أن يعود كارلو مجد ًدا
لقيادة املرينجي هذا الصيف.
وبحسب موقع ديفنسا سينرتال ،طلب أنشيلوتي من ريال
مدريد إعادة خاميس مرة أخرى ،خاصة وأن الالعب يجيد
بشكل واضح تحت قيادته.
وأوضح املوقع أن ريال مدريد ال يرحب بطلب أنشيلوتي ،وال
ينوي ضم خاميس مرة أخرى.وأضاف أن هناك  3أسباب وراء
رفض الريال التعاقد مع خاميس ،أولها هو تراجع مستواه
بشكل واضح بعد تعرضه للعديد من اإلصابات ،حيث قدم أدا ًء

رائ ًعا يف موسمه األول مع املرينجي ،وتراجع بعض اليشء
يف املوسم الثاني ،قبل أن ينحدر تمامً ا يف املوسم الثالث.
وحتى بعد إعارته لبايرن ميونيخ ،لم يحقق االنتفاضة
املرجوة ،فعاد إىل ريال مدريد ملدة موسم لم يقدم فيه
أي يشء يذكر ،لريحل إىل إيفرتون.
وبالتايل ،هناك اعتقاد بأن عودة خاميس بمستواه
الذي رحل به من ريال مدريد من شأنه أن يعيق فرصة
العبني شباب مثل مثل مارتن أوديجارد أو تاكيفوسا كوبو
أو براهيم دياز.أما السبب الثاني فهو عمره ،حيث يبلغ
 29عامً ا ،وبالتايل فإن مرحلة التطور قد توقفت.
أما السبب الثالث واألخري ،فهو راتبه ،حيث
يتقاىض خاميس ما يقرب من 7-8
ماليني يورو يف املوسم.

إصابة االسكتلندي غيلمور بفريوس كورونا
أعلن االتحاد االسكتلندي لكرة القدم عن إصابة
العب وسط املنتخب الوطني بييل غيلمور بفريوس
كورونا ،ما سيحرمه من املشاركة يف املباراة
املصريية لبالده يف الجولة األخرية من منافسات
املجموعة الرابعة ليورو .2020وكانت اسكتلندا
تعوّل كثريا ً عىل العب تشيليس اإلنكليزي البالغ
 20عاما ً ملباراة اليوم الثالثاء ضد كرواتيا وصيفة
بطلة العالم يف غالسكو ،السيما بعد األداء املميز
الذي قدمه يف الجولة املاضية ضد إنكلرتا (صفر-
صفر) ،ما خوله نيل جائزة أفضل العب.وتحتاج
اسكتلندا إىل الفوز لكي تدخل يف حسابات التأهل
إىل ثمن النهائي.وقال االتحاد االسكتلندي يف بيان:
“بإمكاننا التأكيد ّ
أن نتيجة اختبار أحد أعضاء
املنتخب الوطني االسكتلندي ،بييل غيلمور ،جاءت
إيجابية بكوفيد.”-19وأفاد االتحاد االسكتلندي إىل
أن غيلمور كان عىل تواصل مع السلطات الصحية
املختصة بعد صدور النتيجة اإليجابية و”سيعزل
بييل نفسه اآلن ملدة  10أيام ،وسيغيب بالتايل عن
مباراة املجموعة الرابعة ليورو  2020ضد كرواتيا
يف هامبدن”.ولم ُيطلب من أي عضو آخر يف

الفريق بعزل نفسه بسبب االحتكاك
بغيلمور يف معسكر تمارين املنتخب
يف ميدلزبره.وسبق لالعب وسط
اسكتلندي آخر وهو جون فليك أن
دخل يف عزل صحي ملدة  10أيام
قبل البطولة بعد أن ثبتت إصابته
بالفريوس خالل معسكر تدريبي
يف إسبانيا.

مفكرة الزوراء
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كأس أمم أوروبا..

إيطاليا تواصل اإلبداع وحتصل
على العالمة الكاملة

واصل املنتخب اإليطايل سيطرته املطلقة عىل املجموعة األوىل يف
بطول�ة األمم األوروبية ي�ورو  ،2020وحقق فوزا ً بأقل مجهود
عىل نظريه الويلزي بهدف دون رد األحد يف إطار الجولة األخرية
من مباريات دور املجموعات.
أقيمت املب�اراة عىل ملع�ب األوليمبيكو يف العاصم�ة اإليطالية
روما وأحرز هدف اللقاء الوحيد ماتيو بيسينا يف الدقيقة .39
ويف إطار الجولة األخرية من املجموعة األوىل أيضا ً حقق املنتخب
الس�ويرسي ف�وزه األول يف البطول�ة عقب تفوق�ه عىل نظريه
الرتكي بثالثة أهداف مقابل هدف.
وحل�ق األت�زوري بذل�ك يف ص�دارة املجموعة برصي�د  9نقاط
وبش�باك نظيفة يف الوقت ال�ذي أحرز الفري�ق  7أهداف ،فيما
تأهلت ويلز إىل الدور القادم بعد أن ضمنت املركز الثاني برصيد
 4نق�اط بفارق األهداف أمام س�ويرسا التي أنهت مش�اركتها
يف املرك�ز الثالث وس�تنتظر تحديد مصريه�ا يف التأهل إىل ثمن
النهائي عقب نهاية مباراة دور املجموعات.

إصابة الفرنسي دميبيلي تبعده حتى
نهاية يورو 2020

يغيب املهاجم الفرنيس عثمان ديمبييل عن باقي مباريات يورو
 ،2020بع�د إصابته خلال مواجهة املجر األخرية ،بحس�ب ما
أعلن االتحاد الفرنيس للعبة.
كان ديمبييل ،العب برش�لونة اإلس�باني البالغ  24عامً ا والذي
يعان�ي دوم�ا م ّر اإلصاب�ة ،قد دخ�ل كبديل ضد املج�ر قبل أن
يصاب بركبته ويخرج مجد ًدا .وكش�فت الفحوص الش�عاعية
“تأخرًا يف تعافيه ال يتطابق مع بقائه ضمن املجموعة” بحسب
اتحاد بالده.

هوكس ينتزع بطاقة نهائي الشرق وصنز يتقدم يف نهائي الغرب
انتزع أتالنتا هوكس بطاقة تأهله إىل نهائي املنطقة الرشقية
للمرة األوىل منذ  2015بفوزه يف املباراة السابعة من سلسلة
نصف النهائي عىل فيالدلفيا سفنتي سيكرسز  103-96يف
“بالي أوف” دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وللمرة األوىل يف تاريخه ،نجح هوكس يف حسم مباراة سابعة
يف األدوار اإلقصائية خارج ملعبه وأنهى مشوار سيكرسز
الذي كان صاحب أفضل سجل يف الرشق خالل املوسم املنتظم،
وذلك بفضل جهود كيفن هورتر وتراي يونغ اللذين سجال 27
و 21نقطة تواليا ً مع  10تمريرات حاسمة للثاني.
وبتأهل هوكس إىل النهائي ،ستكون املرة الثانية منذ
اعتماد نظام املنطقتني الحايل عام 1973
التي ال يتأهل فيها أحد متصدري
الرشق والغرب إىل نهائي املنطقتني،
بما أن مشوار يوتا جاز ،متصدر
الغربية وصاحب أفضل سجل
يف الدوري املنتظم (،)52-20
انتهى أيضا ً يف نصف النهائي
عىل يد لوس أنجليس كليربز.
وبعدما عجز عن تحقيق هذا
األمر يف تسع محاوالت سابقة،
خرج هوكس ،الطامح ببلوغ
نهائي الدوري للمرة األوىل
منذ موسم  1960-1961حني
كان الفريق يف سانت لويس
والفوز بلقبه األول منذ ،1958
منترصا ً يف هذه السلسلة بحسمه
املباراة السابعة الحاسمة خارج
ملعبه حيث فاز أيضا ً باملباراتني األوىل (تقدم
فيها بفارق  26نقطة قبل أن يفوز )129-124
والخامسة (تخلف فيها بفارق  26نقطة قبل أن
يفوز .)109-106
ورأى هورتر أن “هذا الفريق مميز .الجميع
استبعدنا (من ترشيحات املنافسة) طيلة العام.
بالنسبة لنا ،أن نذهب بعيدا ً إىل هذه املرحلة وأن
نفوز يف هذا املبنى (ملعب سيكرسز) املباراة
السابعة ،فهذا يشء هائل”.
وكان االنتصار مميزا ً بالنسبة ليونغ الذي
ذهب بعد املباراة اىل املدرجات إلهداء قميصه
لوالده يف يوم عيد األب.
وقال يونغ تعليقا ً عىل ما قام به“ :إنه
قميص الفوز .أردت الفوز من أجل
والدي”.
ورغم تألقه بتسجيله  31نقطة مع 11
متابعة ،لعب العمالق الكامريوني جويل
إمبيد دورا ً سلبيا ً يف خروج فريقه بعدما
فقد الكرة يف آخر  41ثانية ،فاتحا ً
الباب أمام هوكس للخروج منترصا ً

من مباراة تبادل فيها الفريقان التقدم يف  20مناسبة وتعادال يف 19
مناسبة ،قبل أن تحسم األمور يف الدقيقة األخرية.
وقبل خسارة إمبيد للكرة ،دفع سيكرسز غاليا ً ثمن خطأ ارتكبه
البديل األسرتايل ماتيس ثايبول عىل هورتر حني كان األخري يسدد من
الخارج القوس ،ما أسفر عن ثالث رميات حرة نجح ابن الـ 22عاما ً
يف ترجمتها جميعاً ،مانحا ً فريقه التقدم  96-92قبل  54ثانية عىل
النهاية.
وبعدما فقد إمبيد الكرة ،لعب هورتر دورا ً أيضا ً يف توجيه الرضبة
القاضية ألصحاب االرض بتمريره الكرة اىل إإليطايل دانيلو غاليناري
الذي سجلها بطريقة استعراضية ،لتصبح النتيجة  98-92ثم 101-
 94بعد رميتني حرتني من الالعب ذاته يف آخر  25,7ثانية ،ما عقد
األمور كثريا ً عىل سيكرسز الذي برز يف صفوفه توبياس هاريس (24
نقطة مع  14متابعة) وسيث كوري ( )16واألسرتايل بن سيمونز (13
تمريرة و 8متابعات لكنه اكتفى بخمس نقاط) من دون أن يكون ذلك
كافيا ً لحسم بطاقة التأهل اىل نهائي الرشق للمرة األوىل منذ .2001
ويف املنطقة الغربية ،رضب فينيكس صنز بقوة يف مستهل الدور
النهائي ضد لوس أنجليس كليربز بالفوز عليه  120-114رغم غياب
نجمه املخرضم كريس بول بسبب بروتوكوالت فريوس كورونا ،وذلك
بفضل جهود ديفن بوكر الذي حقق الـ”تريبل دابل” للمرة األوىل يف
األدوار اإلقصائية بتسجيله  40نقطة مع  13متابعة و 11تمريرة
حاسمة.
وقال بوكر بعد اللقاء“ :كل ما أفعله هو دخول امللعب مع رغبة الفوز
بكل مباراة .رددت هذا األمر منذ بداية البالي أوف :كل مباراة مقبلة
هي املباراة األهم”.
ورأى جاي كراودر أن ما قدمه بوكر من أداء مذهل كان مناسبا ً تماما ً
أمام جمهور بلغ عدده  16583مشجعا ً يف ملعب “فينيكس صنز
أرينا” ،مضيفاً“ :توقعت ذلك .أعلم نوعيته كالعب”.
واستفاد صنز عىل أكمل وجه من أيام الراحة السبعة التي حظي بها
منذ األحد املايض بعد حسمه سلسلة نصف النهائي املنطقة ضد دنفر
ناغتس بأربعة انتصارات من دون رد.
وافتقد كليربز جهود نجمه كواهي لينادر إلصابة يف الركبة تعرض لها
خالل املباراة الرابعة من سلسلة نصف النهائي ضد يوتا جاز.
ويأمل صنز االستفادة مجددا ً من غياب لينارد وعاميل األرض
ثان يف ظهوره األول يف نهائي املنطقة الغربية
والجمهور لتحقيق فوز ٍ
منذ  2010قبل أن يغيب بعدها نهائيا ً عن األدوار اإلقصائية.
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وزيرة اإلعالم اللبنانية  :الصحف الورقية متلك اخليار بالبقاء أو االختفاء
القاهرة /متابعة الزوراء:
قدمت وزي�رة اإلعلام اللبنانية منال
عبدالصم�د رؤي�ة مختلف�ة عما هو
س�ائد تج�اه الصحاف�ة الورقي�ة،
موضحة أنها ليس�ت يف م�أزق وإنما
بحاج�ة إلعادة النظ�ر يف ظل التحول
يف هذا النم�وذج من األعم�ال ،وزوال
الصحاف�ة الورقي�ة هو خي�ار وليس
مصريا محتما.
وقال�ت عبدالصمد ،خالل حوارها مع
برنامج “بالورقة والقلم” عرب فضائية
“ت�ن املرصي�ة” ،أن التكنولوجيا أمر
واق�ع ال يمك�ن الف�رار من�ه ويجب
التأقل�م مع التكنولوجي�ا واإلرساع يف
اس�تخدامها يف كاف�ة أعمالن�ا ومنها
الصحافة.
ويتواف�ق كالم الوزي�رة اللبناني�ة مع
حقيق�ة موج�ودة يف وس�ائل اإلعلام
العاملي�ة الت�ي نجح�ت يف خططه�ا
للتحول الرقمي بالحفاظ عىل نسخها
الورقي�ة م�ن خلال تطوي�ر املحتوى
يف كال املجالين مث�ل نيوي�ورك تايمز
وواشنطن بوس�ت وغريهما حتى من
املؤسسات اإلعالمية الصغرية.
ويق�ول خبراء إعلام إن املؤسس�ات
اإلعالمي�ة العربية تس�تطيع أن تكون
صاحب�ة مب�ادرة ،بتعزي�ز إيجابي�ات
وس�ائل التواصل وتطوّعها وتس�تفيد
منه�ا بالش�كل األفض�ل ،واالهتم�ام
أكث�ر بمج�اراة العرص عبر الخدمات
الرقمية املتنوعة ،فكلما وسعت مجال
اس�تفادتها من هذه الوسائل ّ
رسخت
نموذجا اقتصاديا قادرا عىل البقاء.

وزيرة االعالم اللبنانية
وق�د ّ
مك�ن التط�ور التكنولوج�ي
امل ٔوسس�ات الصحفي�ة من اس�تخدام
عن�ارص عدة مث�ل الص�وت والصورة
واالٔل�وان والفيدي�و واإلنفوغ�راف
لتقديم مضمون صحايف متميز يجذب
انتباه الجمهور له بعي ًدا عن االٔش�كال
التقليدية التي سادت لعقود.

منال عبدالصمد :الصحافة
الورقية ليست يف مأزق وإمنا
حباجة إلعادة النظر يف ظل
التحول يف هذا النموذج من
األعمال

واتجه�ت الكثير م�ن الصح�ف
الس�تخدام تقنيات مث�ل الواقع املعزز
والواق�ع املختل�ط والهولوغ�رام،

وقص�ص الفيديوغ�راف والك�روس
ميديا والقص�ص اإلخباري�ة املصورة
والقصص اإلخبارية بأسلوب البطاقات
وكلها أس�اليب يف رسد وبناء املضامني
الرقمية فرضتها التقنيات املس�تحدثة
لشبكة اإلنرتنت.
وأعادت التقنيات الجديدة التي توفرها
بيئة اإلعالم الرقمي تش�كيل املمارسة
الصحفية عىل مس�توى إنت�اج ورسد
املضم�ون بأس�اليب تتواف�ق وطبيعة
املنص�ة الرقمية من جه�ة والتحول يف
أس�اليب تعاطي الجمهور الرقمي مع
هذه املضامني من جهة أخرى.
ويع�د مختص�ون أن على ه�ذه
املؤسس�ات إعادة التفكير يف نظرتها
للتط�ور التكنولوجي بأنه الحل وليس
الس�بب يف تراجع أعماله�ا ،فاملطلوب
منه�ا تس�خري الوس�ائل والتقني�ات
لخدمة قطاع اإلعالم ،إضافة إىل حماية
املجتم�ع عرب نرش املعلوم�ة املوثقة ال
املضلِّلة وال املزيَّفة.
ول�م يعد ينحصر دور اإلعلام يف نقل
األح�داث وتوضي�ح وجه�ات النظ�ر
الرس�مية ،بل أصبح يف غالبية األحيان
صان�ع الح�دث ،واملوجّ ه ل�ه ،ومحرك
ال�رأي الع�ام بالتصعي�د أو التهدئ�ة،
ويج�ب االعتراف أن مواق�ع التواصل
االجتماع�ي منح�ت وس�ائل اإلعلام
التقليدي�ة منص�ة بجمه�ور عريض،
حيث أظهرت إحصاءات عاملية حديثة
أن عدد املستخدمني النشيطني ملختلف
منص�ات التواص�ل االجتماع�ي حول
العالم وصل إىل  4.14مليار مس�تخدم

«جملس حقوق اإلنسان» املغربي يَطمئن
على صحة الريسوني
الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
يف خض�م البالغ�ات والبالغ�ات املضادة بني
النياب�ة العام�ة واملندوبي�ة العام�ة إلدارة
الس�جون وإعادة اإلدم�اج من جهة ،وأرسة
ودفاع الصحفي املغربي سليمان الريسوني
من جه�ة ثانية ،ح�ول الوض�ع الصحي له
ج�راء إرضابه ع�ن الطعام ،كش�ف املجلس
الوطن�ي لحق�وق اإلنس�ان قيام�ه بزي�ارة
للصحفي ووقوفه عىل وضعيته الصحية.
وأوض�ح املجلس الوطني لحقوق اإلنس�ان،
عبر لجنته الجهوية بال�دار البيضاء  ،أنه قام
بزيارة إىل الس�جن املحيل بعني الس�بع قصد متابعة أوضاع بعض املعتقلني؛ بمن فيهم سليمان
الريس�وني ،الذي تم فحصه من طرف طبيب اللجنة.وحس�ب املصدر نفسه ،فإن طبيب املجلس
“خلص إىل أن وضعه الصحي حاليا مس�تقر؛ إال أن اس�تمرار امتناعه عن األكل سيؤثر ال محالة
يف وضع�ه الصح�ي ،وخاصة أس�فل قدمه اليمنى”.واعتبرت خلود املخت�اري ،زوجة الصحفي
املعتقل س�ليمان الريس�وني ،أن “ما ذهب إلي�ه املجلس الوطني لحقوق اإلنس�ان يبقى اعرتافا
بخط�ورة مآل الصحفي”.وأوضحت املختاري ،يف تدوينة لها ،أن “ما جاء به املجلس فيما يتعلق
بقدم الريس�وني يعني ش�يئا واحدا ،وهو أن األعضاء الحيوية لجس�مه ق�د ترضرت كثريا ،وأن
هذا الش�لل الذي قد يصبح إعاقة دائمة ما هو إال مش�كل عريض س�ببه اإلرضاب عن الطعام”.
وتابع�ت تدوينتها متس�ائلة“ :هل يمكن أن يكون ش�خص يطل عىل ثمانين يوما من اإلرضاب
عن الطعام مس�تقرا صحيا ونفس�يا ،خصوصا أن�ه نقل مرات عديدة إىل املستش�فى الجامعي
بال�دار البيضاء؛ ألنه فقد كل بروتينات جس�مه ،وأعصابه ،ونس�بة كبرية من البوتاس�يوم ،ثم
الكالس�يوم ،باإلضافة إىل الخطر املحدق بكليتيه ،والله أعلم بما لم يخربنا به سليمان؟”.وعربت
زوجة س�ليمان الريسوني عن أملها بأن يظل املجلس الوطني متشبثا بترصيحه؛ “ألنه يؤكد لنا
أن جس�م س�ليمان تدمرت خالياه العصبية ،خصوصا أن املؤرشات والتجارب الدولية والوطنية
تقول إن من يطول إرضابه عن الطعام سيدخل حتما يف غيبوبة دائمة”.

الصحفي املصري هشام عبد
العزيز ...عامان من السجن بال تهمة

القاهرة/متابعة الزوراء:
أكمل الصحفي املرصي واملنتج يف قناة «الجزيرة» مبارش هشام عبد العزيز غريب عامني كاملني
يف الحبس االحتياطي ،منذ القبض عليه يوم  20يونيو/حزيران  ،2019يف مطار القاهرة.
وقبل عامني ،أوقف ضابط الجوازات هشام عبد العزيز ،واقتاده إىل مكتب األمن الوطني يف مطار
القاهرة ،حيث خضع لتحقيق مدته  5س�اعات تخلله تفتيش أجهزة املحمول وجهاز الحاسوب
الش�خيص الخاص به ،وجوازات الس�فر وحقائب الس�فر الخاصة بزوجته وأوالده ،ثم س�حب
جوازات س�فرهم والسماح له بالرحيل بعد توقيع عىل إقرار بالعودة ملقر األمن الوطني الستالم
الجوازات .بعدها بس�اعات ،تلقى عبد العزيز مكامل�ة هاتفية من ضابط األمن الوطني يف مطار
القاهرة يطلب منه الحضور الفوري الستالم جوازات السفر ،وبمجرد وصوله ،جرى توقيفه ثم
أخفي قرسيا ً مدة ثالثة أيام ،من دون تمكينه من التواصل مع أي جهة ،تعرض خاللها للتجويع
واملعاملة املهينة ،حيث مُ نع عنه املاء والطعام ومنع من دخول الحمام ،وقام األمن بأخذ حذائه
وتمزي�ق ثيابه ليعرض على النيابة يف حال�ة مزرية.بعد ذلكُ ،عرض عبد العزي�ز عىل نيابة أمن
الدول�ة العليا من دون حضور محام .ووجهت إليه النيابة بالفعل تهما ً عش�وائية ،وأجربته عىل
التوقي�ع على اتهامات ملفقة ،بعد االعتداء عليه بالس�ب والتهديد بإي�ذاء أرسته .بعدها أخفي
مجدداً ،قبل أن يظهر يف سجن «طرة تحقيق» عىل ذمة قضية قديمة تعود إىل عام  2018مرتبطة
باالنتماء لجماعة محظورة ،وليصدر بعدها قرار بإخالء س�بيله بكفالة  20ألف جنيه بتاريخ 5
ديس�مرب/كانون األول .2019وبعد قرار إخالء س�بيلهُ ،نقل هشام إىل قسم رشطة حدائق القبة
إلنهاء اإلجراءات ،إال أنه تعرض لإلخفاء القرسي مجددا ً ملدة ش�هر ،ثم فوجئت األرسة بظهوره
يف س�جن «طرة تحقيق» عىل ذمة قضية جديدة تحت رقم  1956لعام  ،2019وصدور قرار من
نيابة أمن الدولة بتجديد حبسه احتياطيا ً الذي استمر حتى اآلن من دون مربر.

نشط.
وتص�درت منص�ة فيس�بوك مواق�ع
التواصل االجتماعي املستخدمة عامل ًيا
بواقع  2مليار و 740مليون مستخدم،
وتتجّل�ىّ أهمي�ة مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي يف أن  63يف املئ�ة م�ن
املس�تخدمني يعتمدون هذه املنصات
مصدر أخبار.
وتؤك�د الدراس�ات واألبح�اث املتنوعة
تقض
أن وس�ائل اإلعلام الجدي�دة لم
ِ
عىل الوس�ائل القديم�ة ،وال يمكن ألي
وس�يلة أن تلغي دور الوسيلة األخرى
بل عىل العكس فاإلنرتنت خدمت جميع
وس�ائل اإلعلام الجماهيري وعملت
عىل تطويرها وعوملتها ،وبش�كل عام
تس�عى التكنولوجيا لتحطيم الحواجز
بين اإلعالم والجمه�ور وتخليصه من
التلقي السلبي.

ويذهب البع�ض إىل القول إنه ال يوجد
صحف عربية مطبوعة توقفت بسبب
اإلعلام اإللكرتوني ،ب�ل إن العديد من
الصحف َّ
توس�عت ولديها ق�رَّاء خارج
الح�دود بس�بب اإلعلام اإللكرتون�ي،
وهناك مؤسسات استثمرت املاليني يف
اإلعالم الجديد ،ولديها عائد من اإلعالن
الرقمي يضاف إىل اإلعالن الورقي.
وي�رى ه�ؤالء أن الصحاف�ة املطبوعة
تس�تطيع أن تنهض م�ن جديد ،ليس
فقط عرب القدرة عىل إنتاج املعلومات،
ب�ل أيضا من خلال غربل�ة املعلومات
العاملي�ة واألخب�ار املتدفق�ة ،والرتكيز
على االختي�ار والتحري�ر وتوفري أهم
املعلوم�ات يف الوق�ت املناس�ب للذي�ن
يحتاج�ون إليه�ا ،وجم�ع عن�ارص
املعلوم�ات ع�ن األح�داث واألف�كار
والناس.

ويجم�ع متخصص�ون إعالميون عىل
أهمية الحفاظ على الصحافة املحلية
حت�ى لو كان�ت غري مربح�ة ،فدورها
أهم من معايري الربح والخسارة ،وفق
أس�تاذ التاريخ والزميل الدائم يف معهد
العل�وم اإلنس�انية يف فيين�ا تيموث�ي
سنايدر.
ويق�ول س�نايدر “أدرك أن الصحاف�ة
املحلية ليست مربحة ولكن الكثري من
األش�ياء ليس�ت مربحة ً
أيضا ،فاملياه
النظيفة ليس�ت مربحة ،والوصول إىل
ً
مربحا .الكثري من األشياء
املريخ ليس
الت�ي نق�وم بها ليس�ت مربح�ة عىل
الفور”.وأضاف يف ترصيحات لدويتشه
فيله “أعتقد أن التقارير املحلية مهمة
للغاية بالنسبة إىل الديمقراطية ،وأنها
ال تزال غير معرتف به�ا إىل حد كبري.
لكنني أعتقد ً
أيضا أنها مش�كلة يمكن
حلها”.
املؤسسات اإلعالمية العربية تستطيع
أن تك�ون صاحب�ة مب�ادرة ،بتعزي�ز
إيجابيات وس�ائل التواص�ل وتطوّعها
وتستفيد منها بالشكل األفضل
وتابع “هذا مهم للغاية ألنه إذا لم يكن
لدى الن�اس صحف محلي�ة .فإنهم ال
يثقون فيما يس�مونه وس�ائل اإلعالم
طوال حياتهم”.
وهن�اك أم�ل أن تظ�ل الصحافة تلعب
دور الناق�ل األس�ايس لألخبار الجدية؛
ألن الصحفيين أفضل إع�دادا وتدريبا
لكي ينجح�وا بفاعلية يف جمع األخبار
واملعلوم�ات وتصنيفه�ا وربطه�ا
باستخدام األدوات الجديدة.

كم�ا أن الصحف�ي املحترف اس�تعاد
دوره يف زمن االنتشار الواسع لألخبار
املضلل�ة ،ولم يع�د املواط�ن الصحفي
يحظ�ى باملوثوقي�ة الت�ي تفرضه�ا
املؤسس�ة اإلعالمي�ة على صحفييها،
وتطالبه�م باليقظة التامة بش�أن ما
ينرشونه.
وتحدث�ت عبدالصم�د ع�ن ه�ذا الدور
يف الصحاف�ة العربي�ة قائل�ة إن أب�رز
التحديات التي تواج�ه اإلعالم الرقمي
هي األخبار املضللة وما يرتبط بها من
فوىض.
وأضاف�ت أن ضب�ط اإلعالم�ي يحتاج
إىل قواع�د تراع�ي خصوصية األوضاع
يف ال�دول العربية ،الفت�ة إىل أن اإلعالم
العرب�ي لع�ب دورًا رياد ًي�ا وممي� ًزا يف
مواجه�ة العدي�د م�ن التحدي�ات غري
املس�بوقة ،فاألزمات ترتاك�م وتتزامن
م�ع بعضها ،وم�ن الضروري وجود
واع ومس�ؤول يس�تطيع نق�ل
إعلام ٍ
الص�ورة بمصداقي�ة وموضوعي�ة.
فغي�اب املعلوم�ات يفتح الب�اب أمام
املعلومات املضللة.
وبالنس�بة إىل ق�راء الصح�ف األوفياء
فإنه�ا تم�رض لكنه�ا ال تم�وت،
والصحاف�ة التي ُتعن�ى بالخرب والرأي
والتحلي�ل ال تنته�ي ،ويكم�ن التحدي
الكبير أمامها يف ش�كل غير تقليدي
يناس�ب اللحظة الراهنة ،بينما مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،رغ�م رسعتها
يف نق�ل األخبار ،فإنه�ا ال تصنع الخرب
وإنما مجرد منصة لنقله وحتى أنه ال
يمكن الوثوق بصحته دائما.

اىل جانب تدريب االعالميني الشباب

برنامج األمم املتحدة االمنائي يصدر دليالً لصحافة املواطن
بغداد/نينا:
اص�در برنام�ج االم�م املتح�دة االنمائي يف
ً
دليلا لصحافة املواط�ن ضمن احد
الع�راق
مخرج�ات الربنام�ج التدريب�ي لإلعالميين
الشباب.
وذكر بي�ان للربنام�ج  »:ضم الدلي�ل أدوات
صحاف�ة املواط�ن ،واالخالقي�ات الصحفية،
وصياغة التقارير الخاصة بالنزاعات ،بهدف
تعزيز التماسك املجتمعي يف العراق».
واض�اف  « :يس�عى املك�ون اإلعالم�ي يف
برنامج التماس�ك االجتماعي التابع لربنامج
األم�م املتحدة االنمائ�ي  ،اىل دعم الوحدة بني
مكونات املجتمع من خالل استخدام منصات
التواص�ل االجتماع�ي واج�راء املس�ابقات
الوطني�ة و اعداد ونرش القص�ص االعالمية
و التدري�ب وبن�اء الق�درات لإلعالميين مع
الرتكيز عىل رشيحة الشباب».
واوضح  »:ان الدليل ،وهو بعنوان  /استخدام
ادوات صحاف�ة املواط�ن لتعزي�ز التماس�ك
املجتمعي /يش�كل مرجع�ا ً الدوات صحافة
املواطن ل�دى االعالميني الش�باب ،والطالب،
واالكاديميني ،ويسهل اعداد منتجات تسهم
يف بناء صحافة ايجابية تهدف اليجاد الحلول
يف العراق».
وتابع  :س�يتم توزيع نسخ من الدليل ،املتاح
ً
أيض�ا ،على كلي�ات اإلعالم،
على االنرتن�ت

والطلاب ،واإلعالميين باللغتين العربي�ة
والكردية.
وق�ام /مشروع صحاف�ة املواط�ن /ال�ذي
أطلق�ه برنام�ج األم�م املتح�دة اإلنمائي يف
الع�راق يف كان�ون األول  ،2020بدع�م 120
صحفي�ا ً عراقي�ا ً ش�اباً ،ومدون�اً ،وناش�طا ً
عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي من بغداد،

واألنبار ،ونينوى ،وصالح الدين ،ودياىل ،وذي
ق�ار ،والنجف ،وكربالء ،وإقليم كردس�تان .
وينفذ املرشوع بالرشاك�ة مع منظمة تموز
للتنمي�ة االجتماعي�ة ومركز س�بق لتطوير
اإلعالم.
وستش�مل املرحل�ة الثاني�ة م�ن مشروع
صحافة املواطن مناقش�ات وجلسات ملمثيل

اإلعلام ع�ن املش�هد اإلعالم�ي يف الع�راق
ومس�ابقة لألفلام القصيرة ع�ن تعزي�ز
التماس�ك املجتمع�ي والتن�وع يف املجتمعات
العراقية.
وس�تكون هذه النش�اطات متممة للمنصة
اإللكرتونية تن�وع ( )Diversityالتي أطلقها
املش�اركون يف املرحل�ة االوىل لنرش القصص
والص�ور ومقاط�ع الفيديو الخاص�ة ببناء
السالم وتعزيز التماسك املجتمعي يف العراق.
ونقل البيان عن املمثلة املقيمة لربنامج األمم
املتح�دة اإلنمائي يف العراق زينة عيل أحمد »:
ان دع�م صحاف�ة املواطن يف الع�راق ،يف ظل
املشهد اإلعالمي الذي يتغري باستمرار باتجاه
تركيز أكثر عىل صحافة اإلنرتنت ،أمر حيوي
لضمان صياغ�ة تقارير صحفية ش�املة».
واضاف�ت ان  :إص�دار ه�ذا الدلي�ل واملنصة
االلكرتوني�ة يتيح ل�كل العراقيني املش�اركة
بنرش قصص متنوعة من مجتمعاتهم».
وكان برنام�ج األم�م املتح�دة اإلنمائ�ي يف
الع�راق ،اطلق يف ع�ام  ،2020برنامجا ً يمتد
لخمس س�نوات خصصه  /لتعزيز التماسك
املجتمع�ي /م�ن أج�ل العم�ل على وج�ود
مجتمع�ات اكثر قوة وس�لمية وتماس�كا ً يف
كل أنحاء العراق ،مع جعل العمل مع االعالم
وصحافة املواطن أحد املجاالت ذات األولوية
ضمن هذا الربنامج.

بني تونس ولبنان ...العمل النقابي وحرية الصحفيني
تونس/متابعة الزوراء:
ّ
لع�ل أحد أب�رز مكتس�بات الثورة
التونس�ية وس�قوط نظ�ام زي�ن
العابدي�ن بن علي كان اس�تعادة
نقاب�ة الصحفيين اس�تقالليتها،
وس�عيها لتحسين ظ�روف عمل
الصحفيين داخ�ل البلاد ،بعدم�ا
بقي�ت لس�نوات طويل�ة رهين�ة
للنظام ومصالحه.
أم�ا يف بريوت ،فبع�د تظاهرات 17
أكتوبر/ترشي�ن األول ،حاول عدد
م�ن الصحفيين تأس�يس كي�ان
ّ
يح�ل م�كان نقابة
نقاب�ي بدي�ل،
املحررين التي تخضع بشكل كامل
ألهواء السلطة أو وملسؤولني فيها.
وهك�ذا أنش�ئت نقاب�ة الصحافة
البديل�ة التي ال ت�زل تحاول تلمس
خطواتها الفعلية عىل أرض الواقع،
يف ظ�ل تده�ور رسي�ع لألوضاع يف
لبنان.
ً
وانطالق�ا من ه�ذا الواق�ع ،تعقد
نقاب�ة الصحاف�ة البديل�ة الي�وم
الثالث�اء لق�ا ًء افرتاضي�ا ً بعن�وان
«العم�ل النقاب�ي كأداة ملواجه�ة
السلطة وكرس سيطرتها» ،يجمع
بني نقي�ب الصحفيني التونس�يني
محم�د ياسين الجلايص و دجى
داود ،واح�دة من مؤسسي تجمع
النقابة البديلة يف لبنان.
«التجرب�ة التونس�ية تختل�ف عن
التجربة اللبنانية» ،يقول الجاليص
 ،ويشرح فكرت�ه بالق�ول إن

«الس�احة اإلعالمية هنا منخرطة
يف الس�ياق التونسي ،بعي�دا ً ع�ن
املحاصص�ة الطائفي�ة يف توزي�ع
املقاع�د ،رغ�م وج�ود ن�وع م�ن
املحاصص�ة الحزبي�ة» .وه�و م�ا
تواف�ق علي�ه داود التي تق�ول ّ
إن
هذه املحاصصة تتكش�ف بش�كل
أس�ايس بتأس�يس أكثر من نقابة
وإرغام الصحفيني عىل االنتس�اب
إىل ه�ذه أو تل�ك ،به�دف رشذم�ة
العم�ل النقاب�ي الواح�د والفاعل.
لكنها تعود وتيضء عىل عدم إتاحة
االنتس�اب لنقابة املحررين لجميع
الصحفيني بسبب عدم فتح جداول
التسجيل إال حسب مزاجية النقيب
وأعضاء مجل�س النقابة ،ورفض
انتس�اب من يخالف�ون التوجهات
السياس�ية ألح�زاب الس�لطة.
من هن�ا ،تق�ول إن تجم�ع نقابة
الصحافة البديل�ة يف لبنان «هدفه

الرئي�س ه�و جم�ع الصحفيني يف
جس�م واحد كي يتح�دوا ويصبح
صوته�م أعلى يف الدف�اع ع�ن
قضاياه�م ،إىل جان�ب تأمني خط
دفاع ع�ن العاملني يف املؤسس�ات
اإلعالمي�ة يف ظل س�يطرة األحزاب
والطوائ�ف على وس�ائل اإلعلام
وخطها التحريري».
وكما يف تونس كذلك يف لبنان ،يواجه
الصحفي�ون مصاع�ب اقتصادية
واجتماعي�ة عدة .يق�ول الجاليص
إن هن�اك بعض امللفات الش�ائكة،
خصوص�ا ً املل�ف االجتماع�ي ـ�ـ
االقتص�ادي« ،إذ يعان�ي الكثير
م�ن الصحفيين التونس�يني م�ن
وضع م�ادي هش» ،نتيجة الوضع
االقتص�ادي العام يف البلاد .أما يف
لبنان ،فترشح داود أن «الصحفيني
يعان�ون يف لبنان اليوم أكثر من أي
وقت م�ن خطر االس�تغناء عنهم،

وع�دم رصف رواتبهم ،أو رصفهم
تعسفيا ً من دون دفع التعويضات
الالزمة».
لك�ن إن كان املل�ف االقتص�ادي
يعترب أولوية ملس�اعدة الصحفيني
عىل مواصلة عملهم بش�كل مهني
وبعي�دا ً ع�ن إغ�راءات الرش�اوى،
وتقدي�م خدم�ات «إعالني�ة/
ترويجية» لهذا الطرف أو ذاك ،فإن
ملف�ا ً آخ�ر ال يقل خط�ورة يطرح
نفس�ه بقوة ،وهو ملف الحريات.
«يف لبنان تراجع يف العامني األخريين
مؤرش حري�ة الصحافة ،وارتفعت
نس�بة االس�تدعاءات القضائي�ة
ض�د الصحفيين ،خصوص�ا ً عند
الكشف عن الفس�اد أو انتقاد هذا
املسؤول أو ذاك ...كذلك هناك ملف
الصحفي�ات والتميي�ز الجن�دري
ض ّدهن والتحرش املمنهج يف بعض
وسائل اإلعالم».
يف تون�س ،ال يبدو الواق�ع مختلفا ً
تماماً ،رغم هامش الحرية األكرب،
وس�قف التعبير األعلى «لنقاب�ة
يقظ�ة حي�ال كل م�ا ق�د يم�س
بحرية الصحافة والحريات بصفة
عامة ،ورغم ذلك ال أنفي محاوالت
البعض فرض أجنداتهم عىل نقابة
الصحفيين ،وهو ما ال نس�مح به
وس�نتصدى ل�ه» ،بحس�ب تعبير
الجاليص.
وم�ن الحري�ات تتف�رّع إش�كالية
ترافق العمل الصحفي منذ نشأته:

العالقة مع السلطة .تقول النظرية
السائدة يف العالم العربي إن العمل
النقابي محكوم برضورة التواصل
م�ع الس�لطة لح�ل اإلش�كاليات
العالقة التي تخص الصحفيني ،يف
حني يذهب آخرون إىل أن النقابات
غري مطالبة بالتواصل مع السلطة
القائمة وعليها القيام بعملها بكل
اس�تقاللية .ال ي�رى الجلايص أي
تعارض بني االستقاللية والتواصل
مع السلطة ،ألن «استقاللية العمل
النقابي ال تعني بالرضورة الدخول
ىف عالق�ة تصادمي�ة مع الس�لطة
القائمة إذا احرتم�ت هذه األخرية
حرية العمل النقابي وامتنعت عن
التدخل فيه ...يف تونس مثالً ،العدد
األكبر م�ن الصحفيني املنتس�بني
للنقاب�ة يعمل�ون ىف مؤسس�ات
إعالمي�ة رس�مية ،لذل�ك علين�ا
بالرضورة التفاوض مع الس�لطة
للحصول عىل مكاس�ب اجتماعية
واقتصادية له�ؤالء» .وتوافق داود
على ذلك على اعتب�ار أن التواصل
م�ع الس�لطة يف كثري م�ن األحيان
رضوري «لكنن�ا عندم�ا أسس�نا
التجم�ع م�ن روحي�ة ث�ورة 17
ترشي�ن ،كان ذلك تحديا ً للس�لطة
ونقاباتها ومؤسساتها التي تنتهك
حقوقنا وتمع�ن يف التضييق علينا
عرب االعت�داءات يف العم�ل امليداني
أو االستدعاء إىل القضاء واألجهزة
األمنية».
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من ُمستفز ْ
فراس االسدي( ..يا لك ْ
أبيض)..

حكاية الورد

حني تكون قصيدتك صوتاً ورمزاً..

ق

صة
قصرية

االلم )
يقابل�ه بالجه�ة االخرى الكات�ب املجنون ايفان
ديمرتت�ش جروم�وف ال�ذي هاج�م الطبي�ب
وفلس�فته الصوفي�ة املش�تقة م�ن مدرس�ة
الفلس�فة املش�ائية هجوما عنيفا بكل ما اوتي
م�ن قوة مش�خصا فيها نقاط الضع�ف والخلل
وعدم استطاعة هذه الفلس�فة مواجهة الحياة
وآالمهاوظروفهااملتغيرةبينفترةواخ�رى.
وتطول امل�دد الزمانية للنقاش�ات بني الطبيب
واملجنون حتى يظن املوظف�ون ان الطبيب قد
اصبح يعاني خللا عقليا وانه يحتاج اىل راحة
نفس�ية قد تأخذ منه فترة طويلة لتصل هذه
االش�اعة اىل مدير املستش�فى وم�ن بعدها اىل
عم�دة املدينة لتتغري ظ�روف الطبيب من حال
اىل حال ومن محل اىل محل ويفقد عىل اس�اس
هذه االش�اعة وظيفته ومرك�زه املرموق فهل
يس�تطيع الطبي�ب وفلس�فته الت�ي يؤمن بها
مواجهة ه�ذه املتغريات والح�ال التي آل اليها
بعد تغري ظروفه؟ !!
بعض االقتباسات
( فقال أندريه يفيميتش بصوت خافت و باسی
لعدم الرغبة يف فهمه أنا ال أسعى أبدا إىل تحويلك
اىل دین�ي  .وليس�ت تلك هي املس�ألة يا صدیقي
ليس�ت املس�ألة انك تأملت وأنا لم أتأل�م .فاآلالم
واألفراح أشياء زائلة ،دعنا منها  ،لها الله ،ولكن
املسألة أننا ،أنا و أنت تفکر ،نحن نرى يف بعضنا

حضرة املسؤول الكبري

مصعب مكي زبيبة

البد أنه من طينة الكبار األشداء
الذي�ن يخف�ون فس�ادهم املايل
واألخالق�ي بمراقب�ة اآلخري�ن،
مراقبة ال تغمض لها عني ،كأنه
كام�رة املراقبة الت�ي تنصب يف
األماك�ن املهم�ة ،كان يتج�وّل
يف أرج�اء املذخر جيئ�ة وذهابا
بحركات الواثق من نفسه الذي
ال تأخذه بالحق لومة الئم.
يا س�تار يا الله ...ه�ذا أول يوم
يل يف ه�ذا املذخ�ر ال�ذي نقل�ت
إليه بع�د العقوب�ة التي وجهت
يل م�ن دون س�بب ،هك�ذا تأتي
العقوبات ترتى يف أيام نحسات،
نقلت عىل أثره�ا إىل قرية نائية
بعيدة ،ولكن مع ذلك الحمد لله
عىل كل حال.
انغرس�ت يف ج�ذوري رع�دات
الخوف وايحاءاته غري املتناهية،
م�ن يكون ذل�ك الرقي�ب العتيد
الذي ال يغادر صغيرة أو كبرية
إال أحصاه�ا وس�أل عنها ،كان
يس�أل متى دخل الدواء الفالني
إىل املذخر؟ ،ويس�أل عن األعداد
واألن�واع وتواريخ االنتهاء ،كان
عارف�ا بأن�واع االدوي�ة معرفة
ال أص�ل إىل نصفه�ا ،وأن�ا الذي
قضي�ت عم�را طويلا س�جينا
بين قضبانها ،ع�ارشت رفوف
األدوية أجلب واسرتجع األدوية
من وإىل أماكنها ومواضعها.
لقد طوقني بأسئلته املتعجرفة
الت�ي أش�م منه�ا رائح�ة املكر
واإليقاع ،فه�و ال يعطني مجاال
كافي�ا للتفكير ،أو حت�ى ألخذ
ّ
ف�كأن عزرائي�ل (عليه
النفس،
السلام) ق�د تلبس�ه وألتص�ق
بتالبيبه.
ي�ا الل�ه مت�ى تأتين�ي ش�حنة
الج�رأة لكي أس�أله عن هويته،
وعن مرك�زه الوظيفي ومن أي
جهة جاء يا ت�رى ،هل جاء من
املديرية أم من الوزارة؟.
بق�ي الس�ؤال متحرشج�ا يف
الحلقوم ،متهيبا هندامه وحدة
نظرات�ه ،كان�ت مرس�ومة عىل
مالمح�ه هيبة ال تقاوم ،الش�ك
أن الهيبة تأتي تبعا لعلو املركز،
فكلما كان املرك�ز مهما وعاليا
كانت الهيب�ة أجل وأعظم ،نحو
الفقراء هيبتنا عىل قدرنا.
أكمل أس�ألته وخرج ..من دون

أن يلتف�ت ،أو يش�كرني ،أو
حتى ينهرني ،أو يبدي مالحظة
م�ا ،ال تبدو على مالمح وجهه
أي عالم�ات ،ال عالم�ات رىض،
وال عالم�ات رف�ض ..خ�رج
من املذخ�ر ،فع�ادت إيلّ الروح،
وحم�دت الل�ه كثرا ،ربم�ا كان
حمدا يختلف عن ما كنت أحمده
س�ابقا ألنه كان حم�دا صادقا
من قرارة نفيس..
أدركن�ي االطمئن�ان أخيرا،
وع�ادت يل ال�روح ،وش�هوة
احتس�اء كوب من الش�اي ،وأنا
أحم�د الله كثريا أنه لم يش�اهد
(الهيرت) الذي أجهز فيه الشاي،
فأن�ا م�ن دون الش�اي كاليتيم
الضائع بين رفوف األدوية ،من
يعلم ما كان يحصل لو شاهده،
الب�د أن�ه س�يصدر يل توبيخ�ا
أداريا مبارشة؛ ألنه قد يتس�بب
يف اش�تعال النريان يف املشفى ال
سامح الله...
يف اليوم التايل عاد ...وعادت معه
املخاوف مجددا ،ماذا يريد مني
هذا املس�ؤول ،ومل�اذا يرتبصني
حقدا من دون اآلخرين ،وهل أنا
املوظف الوحيد يف هذا املش�فى،
فكثير تلوثت أيديه�م بالحرام،
فلماذا يأتي فقط عىل هذا العبد
الفقير؟ ،ال�ذي بال�كاد يكفيه
الرات�ب لقوت�ه وق�وت عيال�ه،
بعدم�ا أضيف�ت ل�ه مصاريف
النق�ل من بيت�ه إىل ذل�ك املكان
النائي البعيد.
ال جدي�د تح�ت الش�مس مثلما
يقولون ،األس�ئلة هي نفس�ها
أعاده�ا الرجل علي ،وإجاباتي
نفسها كانت:
أنا موظف جدي�د يف هذا املكان،
املوظف القديم هو املسؤول عن

النف�ص الحاص�ل يف املذخ�ر يا
سيادة املسؤول.
وبات الس�ؤال يتفاعل يف داخيل
ويحتقن ،أصبح الس�ؤال يرتبع
على القل�ب ،وص�ارت اعراضه
تبدو عىل الوجه احمرارا وحرارة،
كلما ألح يف اسئلته ،كلما يحتقن
الس�ؤال (بالزردوم) ،اخرج أيها
الس�ؤال قبل أن تخرج روحي...
بالله عليك اخرج ،متى تتلبسني
الش�جاعة لكي أس�أله من هو
وما مركزه؟.
أخريا خرج الس�ؤال مش�خوطا
مرتجفا :س�يادة املس�ؤول من
أي جهة حرضتك؟ ،وما صفتك
الرسمية؟.
أجابني بربوده املعهود ،أنا عامل
التنظيف يف املشفى.
ماذا عامل التنظيف يف املش�فى
!!! ،ههههههههه�ه عل�ت
ضحكت�ي مدوي�ة يف أرج�اء
املذخ�ر ،ورددت صداه�ا جميع
غ�رف املش�فى ،خ�رج الجميع
مهروال ،من ه�ذا املجنون الذي
يضح�ك ه�ذا الضحك الع�ايل...
كان (ريسان) عامل التنظيف يف
املشفى إنسانا نقيا ،ولكن تنتابه
نوبات م�ن جنون النرجس�ية،
فيظن نفس�ه مس�ؤوال كبريا يف
قط�اع الصح�ة ،كان حريص�ا
عىل املال العام ،ويرتجم حرصه
بهذه األسئلة املخيفة ،كان نقي
القل�ب لم تتلوث ي�داه بالحرام،
وه�ذا ه�و امله�م ،وأم�ا جنون
العظمة ال�ذي ينتابه بني الفينة
واألخ�رى فهذا م�رض قد ابتاله
به ربه ،واألم�راض كثرية ،لكن
املهم نقاء القل�ب ،ولهذا أصبح
ُّ
أح�ب الناس إيل،
فيم�ا بع�د من
والصديق املقرب.

أناسا قادرين
على التفكير واملناقش�ة ،وه�ذا م�ا يجعلن�ا
متضامنني مهما كانت آراؤنا مختلفة )
الفالحون انطوان تشيخوف .
بلغة ش�اعرية رقيقة مع اقتباسات من الكتاب
املق�دس يس�تعرض تش�يخوف حي�اة وب�ؤس
الفالحني يف قرية صغرية من قرى روسيا .
نيك�والي الخادم يف احد بيوت موس�كو يتعرض
لوعك�ة صحي�ة تضط�ره ان يترك وظيفت�ه يف
احد البي�وت ليتوجه مع زوجت�ه املتدينة وابنته
الوحي�دة اىل بي�ت اهل�ه يف اح�د الق�رى وهناك
يس�تعرض الكات�ب حي�اة الفالحني وبؤس�هم
ومعاناتهم وفقرهم بس�بب الرضائب املفروضة
عليهم من قبل الس�لطات الحاكمة ولكن ليست
هنا املشكلة الرئيسية التي يعاني منها الفالحون
وانما هنالك مش�اكل اخ�رى كان الفالحون هم
الس�بب يف وجودها كالجه�ل والتخلف واملعارك
اليومية الت�ي تحصل بني ابناء القرى انفس�هم
واالرساف يف الرشب تاركني اهم اعمالهم ومصري
أبناءهم يف س�بيل توفري مصاريف الفودكا ألكثر
من ليلة واكثر من يوم.
رواية بسيطة ممتعة تنتهي بجلسة واحدة ولكن
التأمل فيها يحتاج اىل وقت ليس بالقصري.
اقتباسات
بل واملرض نفس�ه أس�هل عندما يكون اإلنسان
يف موطنه ،وصدق املثل الش�عبي القائل  :يف بيتك

حتى الجدران تساعدك!
ولم يك�ن يخىش املوت س�وى الفالحني األغنياء
الذي�ن كلم�ا ازدادوا ث�راء ّ
ق�ل إيمانه�م بالل�ه
وبخالص األرواح،
وبسبب الخوف وحده من نهاية العالم ،وتحوطاً،
كانوا يضعون الشموع ويقيمون القداسات.
أم�ا الفالحون الفق�راء فلم يخش�ون املوت .لم
يكونوا يخش�ون املوت لكنهم كانوا ينظرون إىل
االمراض بخوف مبالغ فيه.
إن النسيج العضوي ال بد أن يتجاوب ويتفاعل مع
املؤثرات الخارجية ،و اني ألتجاوب  ،فاذا شعرت
باألل�م أرصخ وأبكي  ،و اذا رأيت النذالة اغضب .
و اذا رأيت الوضاعة أحس بالغثيان  .و يف رأيي أن
ذل�ك بالذات هو الحياة  ،و کلما كان الحي أوضع
قل احساسه و قل تجاوبه مع املؤثرات الخارجية
 ،و کلما
کان اس�مي کان أكث�ر تأث�را و كان تجاوبه مع
الواقع أرسع .
كانت تؤمن بالله ،وبالسيدة العذراء ،وبالقديسني،
وتؤم�ن بأن�ه ال يجوز إي�ذاء أحد يف الدنيا س�واء
البس�طاء ،أم األملان ،أم الغجر ،أم اليهود ،والويل
ألولئك الذين ال يش�فقون على الحيوانات ،تؤمن
ب�أن ذل�ك مکت�وب يف الكت�ب الس�ماوية ،ولذلك
فعندما كانت تلفظ كلم�ات من الكتاب املقدس،
حت�ى ولو لم تكن مفهومة ،يرتس�م عىل وجهها
الشفقة والحنان واإلرشاق.

هي بعض أغنيات الطبيعة
يف عرس الوالدة
فالوردة بذرة يف رحم الطبيعة
تنمو البذرة
تتغذي بدم األرض
تتنفس وريقات يف رشايني
تتصل بأعماق األرض
وتتمرد عىل الرتاب
لتظهر يف موعد
الوالدة خرضاء بحاجة
ألحضان دافئة
يوما بعد يوم
تشخص نحو الشمس
تستجديها الضوء
كما تستجدي الفجر
حبيبات ندى
تطول
تكرب ترشئب عنقا
تتثاءب يف أغصان خرضاء
وتزهر فتتعطر الزهرات
وتتضوع عطرا
عىل متن النسيم
تتحدث بحب الطبيعة
للمخلوقات
وهيهات أن تواري عطرها
عن فاسد
أو منافق أو كافر
تنطق بعطر املحبة
وتتنفس أمنيات عساها
ترتجم عىل األرض سالما
لكن هيهات.

الروائي عبد الرضا صاحل حممد يقدم:

شخصيات هياكل خارجية ذات أقنعة تارخيية يف
رواية (سبايا دولة اخلرافة)
محدي العطار
الشخصيات يف الروايات العراقية
ال يمك�ن ان تنفصل عن واقعها
او البيئة التي تعيش فيها ،ويعد
الروائ�ي ال�ذي يكتب ع�ن ابناء
بيئت�ه بالروائي املخل�ص لبيئته
واهله وبل�ده ،وال يمكن للروائي
ان يتجاهل الظروف السياس�ية
و االقتصادية واالجتماعية التي
تؤثر يف بناء الش�خصية ونوعية
مواقفه�ا وس�لوكياتها ،كم�ا ال
يمك�ن ان يجع�ل الروائ�ي م�ن
تلك الش�خصيات ذوات فردية ال
تمثل اال نفس�ها ،فكل شخصية
هي نتاج البيئ�ة واملجتمع الذي
يعيش فيه ،وهنا تبرز مميزات
الش�خصية ان كانت م�ع الحق
او م�ع الشر وغالب�ا م�ا تكون
الشخصيات الروائية الغنية هي
الش�خصيات الت�ي تحت�وي بني
طياتها (الخري والرش).
ق�دم الروائ�ي “ عب�د الرض�ا
صالح” ش�خصياته من الواقع،
حتى يكاد القارئ ان يتعرف عن
صفاتهم ومعاناتهم والصعوبات
التي يمكن ان تواجههم ممن هم
عىل ش�اكلتهم ،الرواي�ة تتناول
الهوية الدينية لبعض العراقيني،
وموق�ف املجتم�ع العراق�ي
منه�ا وما تعرضت ل�ه من ظلم
م�ن قب�ل عصاب�ات االره�اب
(داع�ش) عندما احت�ل املوصل،
وم�ا تعرضت له م�ن مضايقات

يف املقهى ...

أثري جليل ابو شبع
االلم يف عنرب  6لتشيخوف
الحكمة العلمية والحكمة العملية
الحكمة العملية ماينبغي ان يعمل
والحكمة العلمية ماينبغي ان يعلم
والف�رق بين هذي�ن املصطلحين ف�رق املثقف
الساكن يف صومعته ويريد ان يغري العالم بأفكاره
دون الخروج اىل الشارع ومعرفة طبيعته .
واالنسان الذي يكون بني املجتمع عارفا همومه
ومش�اكله وما يحتاج وما يريد وما يصلحه وما
يحتاجه .
ان االعمال الفنية التي ترتك اثرا يف نفس القارئ
تبح�ث بش�كل دؤوب يف ايجاد ح�ل للغز الحياة
املحري ،حيث يأخذك بعيدا ويعود بك عرب كلمات
تعال�ج الوج�ود ،ويف عنبر  6لتش�يخوف نج�د
نقاش�ات وترصف�ات متع�ددة ملجانني خمس�ة
ويلج�أ تش�يخوف اىل تصويرهم تباع�ا ،ويركز
الضوء على ايف�ان ديمرتيتش ،رج�ل يف الثالثة
والثالثين ،نبيل االصل ،محرض محكمة س�ابق،
يعان�ي من جن�ون االضطهاد ،فهو ام�ا راقد يف
رسيره متكورا كالكعكة ،واما يروح جيئة وذهابا
من ركن اىل ركن ،وكأنما ينتقل يف حركته الرتيبة
هذه ليكش�ف سير الحياة املحموم للشخصية ،
وال يجلس اال نادرا ،منفع�ل ومضطرب ومتوتر
يؤرق�ه انتظار غامض وغري مح�دد ،ويكفي ان
تحدث ضجة حتى يرفع رأسه صارخا .
عىل ه�ذه الفكرة ابتنيت رواية عنرب  6ل انطوان
تش�يخوف حي�ث اس�تطاع الكات�ب من رس�م
ش�خصياته ووصف انفعاالتهم وشعورهم بكل
دقة .
الطبيب اندريه يفيمتش راجني
انسان نبيل من عائلة نبيلة يتبنى نظرية صوفية
معناها التس�امي عىل االلم اي باستطاعة الفرد
ان يتسامى عىل االلم وال يشعر به مهما توجهت
نحوه ضغ�وط الحياة بأصنافه�ا والوانها حتى
ل�و كانت هذه الضغوط مس�ببة للذل�ة واملهانة
وغريها مس�تندا عىل قول الفيلس�وف الروماني
مارك افريل :
( االلم هو تصور حو لأللم ،فلتستخدم قوة
ارادت�ك لتغيري هذا التص�ور ،ولتتخلص منه،
ولتمتن�ع عن الش�كوى ،حينئذ س�يختفى

فاطمة منصور

م�ن قب�ل مليش�يات اسلامية
كان�ت تعيش يف مدين�ة العمارة
بالجن�وب قب�ل هجرته�ا اىل
املوصل .حاول الروائي ان يكون
حريصا وحذرا ألن روايته تحمل
طابع التوثيق ،لذلك اقترص فيها
الخي�ال على املعالج�ات الفنية
وليس عىل اعادة كتابة التاريخ،
ومواق�ف الش�خصيات تج�اه
االحداث“ .أنا إس�حاق وأبي حنا
من عائلة مس�يحية  ،عش�ت يف
هذه املدين�ة (العمارة) وتطبعت
بطبائ�ع اهله�ا ،وألن أس�مي
إس�حاق كان الجميع يحبونني،
بعضه�م يتص�ور إن�ي مس�لم،
وبعضه�م آآلخ�ر يعرفوني يتيم
األبوين يتعطف�ون عيل” وحتى
يؤرخ الس�ارد لعائلة مسيحية،
يس�تذكر األجيال الثالث�ة  ،الجد
(دانيال) والجدة ( نيفني) وكيف
كان االرتباط (الزواج) ومهنتهم

يف بي�ع الخمور بمدين�ة العمارة
ومن قبل العمل يف مالهي بغداد!
ث�م يس�تعرض الجي�ل الثان�ي
(حن�ا وكات�ي) كإمت�داد لعائلة
مس�يحية مس�املة ومقبول�ة
اجتماعي�ا يف مدين�ة عرف�ت
بالتنوع والتس�امح واملعايش�ة
 ،تتع�رض عائل�ة إس�حاق اىل
حادث سير ي�ؤدي بم�وت االب
حنا (الصيدالن�ي) واالم (كاتي)
املمرض�ة ،بينم�ا يخ�رج الطفل
(إس�حاق) م�ن الح�ادث حي�ا،
لتتكف�ل برتبيته عمت�ه (ديلما)
يس�تغرق الروائي ج�زء ال بأس
به م�ن الرواي�ة لتصوي�ر حياة
هذه العائلة املس�يحية يف مدينة
العم�ارة ،وكي�ف كان اس�حاق
مرت�اح وس�عيد وه�و يعيش يف
بيئة تمث�ل خليطا من القوميات
والديانات املتعايشة مع بعضها
 ”:الع�رب والكرد واملس�يحيون

الكل�دان والصابئ�ة واألغلبي�ة
املس�لمة ،وقديم�ا كان اليه�ود
قبل هجرتهم إىل فلسطني ،كنت
اشاركهم طقوسهم ،وافراحهم
وأتراحه�م “ حت�ى يص�ل ان
الجزئي�ة الت�ي جعل�ت العائل�ة
تفك�ر بترك العم�ارة والرحيل
اىل املوص�ل يف عام “ 2003هجم
بعض الش�باب ذوي اللحى عىل
مح�ل ج�دي داني�ال ،واخرجوا
زج�اج الخم�ر من�ه وحطم�وه
عىل أسفلت الشارع” كما احس
إس�حاق بالتغيير م�ن خلال
عالقة اصدقاءه يف االعداية” كان
الش�جار يحتدم احيانا بني وليد
وحي�در ،حول مس�ألة عقائدية
 ..على الرغم م�ن أن الرب واحد
مهم�ا اختلف�ت تس�مياته عند
املس�يح أو اليه�ود أو املس�لمني
أو الصابئ�ة..وإن الديان�ات
تلتق�ي بخطوطه�ا الرئيس�ة يف
تطبيق تعاليم الرب ،للوصول إىل
الس�عادة والراح�ة وعمل الخري
وحب الناس يف الدنيا”ص42
يرتق�ي التوثي�ق اىل املصداقي�ة
يف الرواي�ة ،ألن من س�جلها هو
(إس�حاق) املس�يحي األستاذ يف
جامعة املوصل.ال�ذي “تغلغل يف
صفوف الدواع�ش ،بعد التهجري
القرسي للمس�يحيني من مدينة
املوص�ل ،نزح م�ع عائلته تاركا
كل م�ا يمل�ك ،وقتل�وا الدواعش
ج�ده داني�ال يف س�هل نين�وى

ُ
ُ
بالسلِفان
الرجال صامتون
ناهض اخلياط
ْ
تركت ظهورُهم املسان ْد
سعر َُه الجديد
ُ
واضعا ًعليه ِ
األقداح الضامرة ُالخصور
َ
فوقف قبالة املرآة
واستندوا عىل الهواء
ُ
تتوهج بسائلها املايسّ
ُ
مُ جرّبا براعت ْه
واملالعق الفضية ُالصغرية أغنية ٌهادئة ْ
ُ
شباك َـها عىل النهر ولِفشله يف تحقيق ذلك
تنرش ِ
تدو ُر يف الرنني
َ
بصق عىل املرآة
وهم ينرشون أحزانهم
ُ
األجراس الناعمة
ُ
ُ
ف�رآى فيه�ا ُ
يبصق
رجلا
تتوغ�ل برحلته�ا يف البعيد رجل ما ...
أراد أن يغل ّـ�ف نفس�ه عليه ...
البعيد

وس�بوا عمته مرييام “ استطاع
الروائي تس�جيل رحلة اس�حاق
وعودت�ه للموصل ألنق�اذ عمته
م�ن االرس وبمس�اعدة ضاب�ط
املخاب�رات املق�دم (ولي�د أب�و
خال�دة) واس�تطاعا ان يفني�دا
اكذوبة دولة الخرافة”يف املوصل
واثن�اء س�عيه لتحري�ر عمت�ه
تظه�ر يف الرواي�ة ش�خصيات
ثانوية تؤثر وتس�اعد إسحاق يف
مهمت�ه .كما ان اس�حاق عندما
يع�ود اىل مدينت�ه العمارة ،ذهب
عنه حبه لالنتق�ام “حمد لله أن
الصورة تغريت بمجرد وصويل إىل
مدينتي التي ولدت فيها ،ورؤية
الن�اس الطيب�ة وم�ا قدموه من
ح�ب وحنان وعطف ومس�اعدة
وكأنه�م اهل لنا ،ع�دت ألفرمت
ملف�ات رأيس وأعود ألق�ول  :ال
تزال الدنيا بخري”ص230
الخاتمة
قدم الروائ�ي “عبد الرضا صالح
محم”د شخصيات روائية تمثل
هي�اكل خارجي�ة ذات أقنع�ة
تاريخية فرضتها الظروف فنرى
يف نهاية الرواية يعرتف إس�حاق
ب�إن رحلة جه�اده ض�د داعش
كانت من أجل الس�لم والسلام،
ال من أج�ل االنتق�ام! ويخاطب
املق�دم خال�د قائال “فأن�ا أخوك
إس�حاق كم�ا عرفتن�ي مس�املا
بسيطا أحب الخري ألمتي وبلدي
والسالم”ص232
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...هلا

طرق عالج محوضة املعدة يف أثناء احلمل

أشياء ال تفعليها أبدا وأنت غاضبة
نتعرض بش�كل يومي إىل أش�ياء تسبب
لنا الغضب س�واء يف الشارع أو العمل أو
من األصدقاء ،فضغ�وط الحياة اليومية
ورود أفعال من حولك قد تغضبك بشكل
مبال�غ فيه .فحتى ال تؤذي نفس�ك ومن
حول�ك امتنع�ي عن ه�ذه القي�ام بهذه
األمور عندما تكونني غاضبة.
ال تذهبي إىل النوم
الن�وم ال يس�اعدك عىل نس�يان أس�باب
غضب�ك بل إن�ه يعززها أكث�ر يف الدماغ،
فقد أثبتت الدراس�ات العلمي�ة أن النوم
ينش�ط الذاكرة ويحفزك عىل استرجاع
األش�ياء التي حدثت بمجرد االستيقاظ
ويثبتها باملخ.
قيادة السيارة
حفاظا عىل نفسك ومن حولك ال تقودي
الس�يارة وأن�ت غاضب�ة ،فالغاضب�ون
ه�م أكثر الناس عرض�ة للحوادث ،نظرا
ألن الغض�ب يجعل�ك ش�اردة الذهن فال
تنتبهي إىل الطرق وال املارة بش�كل جيد.
وإذا اضطررتِ إىل القيادة وقت العصبية
فعلي�ك النظ�ر حول�ك والرتكي�ز م�ع
السيارات لتتجنبي الوقوع يف حادثة.
التنفيس عما بداخلك
التح�دث بص�وت ع�ا ِل أو لكم الوس�ائد

أو تكسير األش�ياء كلها ردود أفعال لن
تجعل�ك أفضل ولن تقلل م�ن غضبك بل
إنها تجعلك أكثر عدوانية ،وربما تندمني

املطبخ ..

عندما تفقدين ش�يئا عزيزا عليك ،قمتِ
بكرسه جراء غضبك.
تناول الطعام

كثري من األش�خاص يلج�أون إىل تناول
الطعام برشاه�ة ليتخلصوا من غضبهم
إال أن ه�ذا ي�ؤدي إىل ارتف�اع الس�كر

املقادير :
جبن موزاريال :أوقية (مربوشة)
قطر 400 :ملماء الورد400 :
ملسميد ناعم
كوبان القشطة
نصف كيلو فستق حلبي
 200غم (مطحون)
طريقة التحضري
 .1نض�ع القطريف مقالة غري الصقة
عىل النار.
 .2ثم نضيف ماء الورد.
 .3ثم نضيف السميد.
 .4ونح�رك حت�ى يب�دأ الخلي�ط

 .10ابدأي بحش�وها بالقش�طة من
الطرف.
 .11ث�م لف�ي العجني عىل الحش�وة
بشكل أسطواني.
 .12ابدأي بتقس�يم العجني بس�كني
ح�ادة لقط�ع متوس�طة أو كبيرة
الحجم عىل حسب الرغبة.
 .13خ�ذي كل قطع�ة واغمسي أول
طرف بالفستق الحلبي املطحون.
 .14ث�م اغمسي الط�رف الثان�ي
بالفستق الحلبي املطحون.
 .15رتبي قطع حالوة الجبن بصحن
التقديم وقدميها باردة.

نصائح طبية

ملدة  15دقيقة كل ساعتني خالل
العمل أمام شاشة الكومبيوتر.
وأضافت الخبرية” يجب أن ترتاح
العي�ون ،و ُينص�ح بتحريكها يف
اتجاهات مختلف�ة لتغيري البعد
الب�ؤري وإجبار عضلات العني
على االسترخاء ،كم�ا يس�اعد
التنظي�ف الرطب ً
أيضا يف التغلب

على متالزم�ة جف�اف العين
ومشاكل الرؤية املختلفة”.
و أوص�ت ش�يلوفا أن�ه خلال
التجول يف الش�ارع م�ن األفضل
اس�تخدام النظارات الشمس�ية
الت�ي تحم�ي من األش�عة والتي
من خاللها تس�اعد على حماية
العني من أشعة الشمس.

لطلة ابهى....

انتبهي ...قبل تطبيق أمحر الشفاه!
ه�ل جربتي من قب�ل أن تضعي
مكياج كامال دون أحمر الشفاه؟
بالتأكي�د س�تالحظني أن وجهك
ش�احبا ألن أحم�ر الش�فاه من
مستحرضات التجميل األساسية
الت�ي تضف�ي بريق�ا ونض�ارة
على الوج�ه .حت�ى أن كثريا من
الفتي�ات يقتصرن املكياج عىل
وض�ع أحم�ر الش�فاه والكح�ل
فقط لطلة طبيعية وبسيطة.
وألن أحم�ر الش�فاه ال يمك�ن
االستغناء عنه ،نقدم لك نصائح
بسيطة ستساعدك يف وضع أحمر
الشفاه بطريقة الصحيحة.
موازنة أحمر الشفاه مع رسمة
العيون
قبل تطبيق أحمر الش�فاه يجب
االنتب�اه إىل مكي�اج عيونك ،فإذا
كان ثقيلا يفض�ل االتج�اه إىل
األل�وان الفاتح�ة .أم�ا إذا كانت
رس�مة عيونك هادئ�ة ،فيمكنك
إبراز ش�فتيك بلون أحمر شفاه
رصيح.
شفاه ممتلئة
إذا كن�ت ترغبني ىف الحصول عىل
ش�فاه ممتلئة وجذابة ،ارسمي
خطا خارجيا بمحدد الشفاه عىل
حدود شفتيك ،ثم ضعي قليل من
ملمع الش�فاه يف وس�ط الشفاه

تواج�ه العدي�د م�ن الس�يدات
الحوام�ل مش�اكل عدي�دة أثناء
حمله�ن ،و م�ن ضم�ن ه�ذه
املشاكل حموضة املعدة وخاصة
يف األش�هر األخيرة م�ن الحمل
بداية من الشهر الخامس ،وهي
من مشاكل الحمل الشائعة.
و حتى تس�تطيع املرأة التخلص
من هذه املشكلة ،من الرضوري
معرفة األس�باب الت�ي تزيد من
حموض�ة املع�دة وم�ا الط�رق
الطبيعي�ة التي تس�اعد يف عالج
ه�ذه املش�كلة والتخفي�ف م�ن
آالمها.
أس�باب حموض�ة املع�دة خالل
فرتة الحمل:
قرحة املعدة.
التهاب القولون.
التهاب املرارة.
الن�وم بع�د تن�اول الطع�ام
مبارشة.
اتب�اع ع�ادات غذائي�ة خاطئ�ة
ومنها اآلتي:
تناول األطعمة الغنية بالدهون.
تناول الطعام يف وقت متأخر من
الليل.
عدم انتظام الوجبات.
تناول األطعمة اململحة.
طرق عالج حموضة املعدة أثناء
الحمل:
تناول الخرضاوات.
تعم�ل الخضراوات على تهدئة
املع�دة وتلطيفه�ا ،ل�ذا احريص
عىل تناول الخضراوات ،خاصة

الخيار.
تناول الحليب
الحليب من املرشوبات الطبيعية
املغذية والت�ي تعمل عىل تلطيف
املعدة ،ولك�ن يراعى االبتعاد عن
الحليب يف حالة اإلصابة باملرارة.
العسل األبيض
العس�ل األبيض فوائ�ده عظيمة
للغاي�ة ،فه�و يعمل على تبطني
ج�دار املع�دة ،وبالت�ايل علاج
حموضة املعدة.
تناول الفاكهة
الفواك�ه م�ن األطعم�ة الهام�ة
الت�ي يجب أن تعتمده�ا الحامل
يف روتينه�ا الغذائي خالل أش�هر
الحم�ل وخاصة التف�اح ،واملوز،
والرمان ،واألفوكادو.
املرشوباتالعش�بية
احريص على تن�اول املرشوبات
العش�بية باس�تمرار وبكمي�ات
قليل�ة خلال الي�وم ،وم�ن أهم
املرشوب�ات الت�ي تس�اعد على
التخفيف من ألم حموضة املعدة
اليانسون والكراوية.
االبتعاد عن األطعمة الدهنية
م�ن الضروري االبتع�اد ع�ن
األطعم�ة الغني�ة بالده�ون
والس�كريات ،ألنه�ا تس�بب
حموضة املعدة وتزيد من آالمها.
االبتعاد عن الحمضيات
اح�ريص عىل عدم تناول الفواكه
والخرضاوات الحمضية واململحة
يف حالة شعورك باملحموضة مثل
الليمون والربتقال واألناناس.

كل يوم معلومة

هل يعد مكيف اهلواء آمنا على األطفال؟

كيف حتمي العيون خالل فصل الصيف وعند ارتفاع احلرارة؟
أوضحت الخبرية وطبيبة العيون
الروس�ية ،تاتيانا ش�يلوفا ،عن
أه�م التوصيات لحماية ش�بكة
العني عند ازدي�اد الحرارة خالل
موسم الصيف.
وقالت شيلوفا“ :إنه خالل فصل
الصي�ف وم�ع ارتف�اع الحرارة
يتضاع�ف مجهود العيون ما قد
يتس�بب بإلحاق الرضر بشبكة
العين وذل�ك م�ن خلال تبخر
الرطوبة من س�طح العني ،لذلك
من الرضوري مراع�اة النظافة
البرصية”.
وأكدت الطبيبة شيلوفا ،عىل أنه
من الرضوري استخدام قطرات
مرطبة للعيون لتخفيف الرضر،
باإلضافة إىل اس�تخدام نظارات
خاصة لتقليل الضغط عىل شبكة
العين ومحاول�ة إراح�ة العيون

والدهون يف الجس�م باإلضافة إىل ازدياد
مشاكل الهضم.
اإلستمرار يف الجدال
إذا كن�تِ من األش�خاص الذين يفقدون
الس�يطرة على أفعاله�م وأقوالهم وهم
غاضب�ون فاألفضل ل�ك أن تتوقفي عن
الحدي�ث حت�ى تهدأي وذل�ك منعا لقول
أش�ياء تندمني عليها فيما بعد ،فاعطي
نفس�ك الفرص�ة لته�دأي ث�م ع�ودي
للمناقشة من جديد.
مواقع التواصل االجتماعي
ابتع�دي عن كتابة ما تش�عرين به وأنت
غاضب�ة عىل مواقع التواصل االجتماعي
ألن تعليق�ات متابعينك ل�ن تتوقف وقد
تتسبب يف زيادة غضبك.
الرسائل الربيدية
ال تقوم�ي بال�رد عىل الرس�ائل الربيدية
وأنت غاضب�ة ،فالكلمات الت�ي دونتيها
لن تس�تطيعي استرجاعها م�رة أخرى
بعد أن تم إرسالها!
عدم قياس ضغط الدم
اح�ريص عىل قي�اس ضغط ال�دم خالل
س�اعتني م�ن نوب�ة الغض�ب ألنه�ا قد
تس�بب لك أزمة قلبي�ة وخاصة إذا كنت
من أصحاب الضغط املرتفع.

حالوة اجلنب
بالغليان.
 .5ونضي�ف جبن�ة املوزاريلا
املربوشة.
 .6ونس�تمر بالتحريك حتى ال يتكتل
الخليط.
 .7نقلب الخليط برسعة ملدة  4دقائق
حتى نتأكد من ذوبان الجبنة بالكامل
وتصبح لدينا كرة من العجني.
 .8نض�ع العجني فوق س�طح ملس
مده�ون بالقط�ر ونف�رد العجين�ة
باملرق وهي ساخنة وبرسعة.
 .9اقس�مي بالس�كني العجين م�ن
النصف بعد فردها.
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م�ع حلول فصل الصي�ف واالرتفاع املفاجئ
يف درجات الح�رارة ،فإن توفر تكييف الهواء
يف الغرف�ة يجل�ب الراحة لطفل�ك من حرارة
الصي�ف الحارق�ة ،و يخل�ق بيئ�ة مريح�ة
لطفلك لينام بعم�ق ،ولكن عليكِ أوالً معرفة
بعض األشياء األساسية.
عن�د اس�تخدامه باعتدال ،يمكن أن يس�اعد
مكي�ف اله�واء يف تقلي�ل مخاط�ر الجفاف
ومتالزم�ة موت الرضع املفاجئ الناتجة عن
ارتف�اع درجة حرارة الغرف�ة الداخلية ،ومع
ذل�ك تحتاج�ي إىل اتخاذ بع�ض االحتياطات
للحف�اظ على درجة ح�رارة مثالية ليس�ت
ش�ديدة البرودة  ،ألن أجس�ام األطف�ال
ليس�ت مكتملة النمو لتنظي�م درجة حرارة
أجسامهم.
و عن�د اس�تخدامه بحذر فإن ملكي�ف الهواء
بع�ض الفوائد ،فهو يس�اعد يف الحفاظ عىل
درجة حرارة الغرف�ة املثالية يف الصيف ،بني
درجة  ،℉ 72 - ℉ 65بغض النظر عن املوسم،
كما يس�اعد يف الحفاظ على الغرفة مريحة
ودافئ�ة لطفل�ك للوقاي�ة من الجف�اف عند
األطفال ،و قد ي�ؤدي مكيف الهواء إىل نتائج
عكسية إذا لم تتخذ االحتياطات الالزمة.
و إذا ل�م يت�م الحف�اظ على درج�ة حرارة

الغرف�ة املثىل ،فق�د يؤدي ذل�ك إىل انخفاض
حرارة الجس�م عند األطفال ،يمكن أن تدخل
الجراثيم واملواد املس�ببة للحساسية يف فالتر
الهواء ومجاري الهواء يف مكيف الهواء  ،مما
قد يس�بب مش�اكل يف الجه�از التنفيس عند
األطفال.
و يمك�ن أن يس�تنفد مكي�ف اله�واء ً
أيض�ا
الرطوب�ة من بشرة طفلك ويجع�ل برشته
خشنة وجافة ،و مع ذلك من خالل االهتمام
به�ذه الجوان�ب ،يمكن�ك توفير بيئ�ة آمنة

وباردة لطفلك.
إلي�كِ بع�ض النصائ�ح الت�ي يج�ب اتباعها
للتخفيف من أي مش�اكل يعاني منها طفلك
بسبب مكيف الهواء:
 .1الحفاظ عىل درجة الحرارة املثىل
ح�اول الحف�اظ عىل درج�ة ح�رارة الغرفة
املثىل وعدم جعل الغرفة شديدة الربودة ألنها
قد ت�ؤدي إىل انخف�اض حرارة الجس�م عند
األطفال.
 .2ضعي فتحات التهوية بعي ًدا عن الرسير:

تأك�دي م�ن وضع رسي�ر الطفل بعي� ًدا عن
فتح�ات التهوي�ة يف مكيف اله�واء ،و يمكن
للهواء البارد املبارش أن يجعل طفلكِ يش�عر
بالربودة ،و أثناء تصميم غرفة طفلك  ،ضعي
رسير األطفال بعي ًدا عن فتحات التكييف.
 .3لبيس الطفل بشكل مناسب:
لبيس طفلكِ طبقات خفيف�ة تغطي ذراعيه
وس�اقيه ،ويمكن�ك ً
أيض�ا اس�تخدام غطاء
ناعم لحماية الرأس ،وهذا من شأنه أن يمنع
جسم الطفل من الربودة.
و عىل الرغم م�ن أن درجة حرارة الغرفة قد
تك�ون مثالي�ة  ،إال أنك تحتاجين إىل تغطية
طفلك بطبقة واحدة إضافية مع جعله ينام
يف غرفة مكيف�ة ،تجنبي اس�تخدام بطانية
لتغطية طفلك (أقل من ستة أشهر) ألنها قد
تزيد من خطر االختناق.
 .4التحك�م يف وقت التكييف م�ن املهم إبقاء
مكي�ف الهواء قيد التش�غيل لفترة محدودة
ملنع ب�رودة الغرفة ،وإذا كان مكيفك يحتوي
عىل منبه مدمج  ،فاضبطيه عىل املدة الالزمة
لتربي�د الغرف�ة ،وإذا ل�م يكن مكي�ف الهواء
يحت�وي على منبه مدم�ج  ،فاضب�ط املنبه
على هاتفك الذكي ،وتحقق من درجة حرارة
الغرفة من وقت آلخر لضمان راحة طفلك.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

احذر من استخدام اهلرمونات يف تضخيم العضالت

الس�فلية وقومي بفرك ش�فتيك
ببع�ض .وبهذا س�تحصلني عىل
شفاه ممتلئة بشكل طبيعي.
تثبيت أحمر الشفاه
طبقي محدد الشفاه عىل شفتيك
بالكامل قبل وضع أحمر الشفاه
املمي�ز لك لي�دوم أحمر الش�فاه
طويال .إذا كنت من محبي ألوان
أحمر الش�فاه الفاتحة فاتجهي
إىل محدد بالل�ون البيج ،وتأكدي
دائم�ا أن لون املحدد يتماىش مع
لون الروج أو ملمع الشفاه.
طريقة وضع أحمر الشفاه
ال توج�د طريقة مح�ددة لوضع
أحم�ر الش�فاه ،فيمكنك وضعه
بالفرش�اة أو بإصب�ع الخاتم أو
بقل�م أحمر الش�فاه نفس�ه .أيا

كان�ت الطريق�ة ،ضع�ي طبقة
خفيف�ة م�ن أحم�ر الش�فاه يف
البداي�ة وانظ�ري إىل املرأة ،لرتي
ه�ل ترغبين يف وض�ع طبق�ة
إضافي�ة أم ال ،ألن هن�اك ألوان�ا
من أحمر الشفاه تكون رائعة إذا
كانت خفيفة.
الطريق�ة الصحيح�ة الختب�ار
أحمر الشفاه قبل الرشاء
قومي بتجربة أحمر الشفاه عىل
أطراف أصابعك م�ن الداخل ألن
لونها سيكن أقرب لشفاهك بدال
من ظهر يديك.
ملحوظ�ة :إذا كن�ت س�تجربني
أحم�ر الش�فاه على ش�فتيك،
امس�حي طرف�ه بمندي�ل
لسالمتك.

يق�وم الكثير م�ن الباحثين ع�ن
تضخيم عضالت الجسم يف رياضة
كمال األجسام باستخدام هرمونات
الذكورية الستريويدات” ،للحصول
على جس�م متناس�ق وعضلات
كبرية.
ويطلق مصطلح الستريويد املنشط
على امل�واد االصطناعي�ة املتعلقة
بالهرمون�ات الجنس�ية الذكري�ة
الت�ي تحدث بش�كل طبيع�ي ،مثل
التستوس�تريون ،والت�ي يمك�ن
وصفها بأنها “س�تريويد ابتنائي”
باملعنى الحقيقي.
والس�تريويدات االبتنائي�ة (الت�ي
تعم�ل على بن�اء األنس�جة) ،هي
محف�زات قوي�ة لتخلي�ق الربوتني
وبالتايل بناء العضالت ،و تس�تلزم
الس�تريويدات االبتنائي�ة ،وصف�ة
طبي�ة ألنها تعمل على عالج تأخر
س�ن البل�وغ ،وح�االت اله�زال،
وهشاشة العظام.
و لكنها غالبا ما تس�تخدم بش�كل
غير قانوني ب�دون وصف�ة طبية
م�ن قب�ل العب�ي كمال األجس�ام،

ورفع األثقال ،وكذل�ك أولئك الذين
يتنافس�ون يف مختل�ف األلع�اب
الرياضية.

و ان اآلثار الس�لبية للس�تريويدات
يمك�ن للس�تريويدات االبتنائية أن
تسبب تأثريات مختلفة عىل الجسم

بما يف ذلك ما ييل:
حب الشباب.
سلوك عدواني.

نم�و الثدي وتقلص الخصيتني عند
الرجال.
تضخم البظر عند النساء.
الضعف الجنيس لدى الرجال.
تضخم الربوستاتا.
نمو ش�عر الوجه ،تغريات أو توقف
الدورة الشهرية عند النساء.
مش�اكل القلب ،بما يف ذلك النوبات
القلبية.
أمراض الكبد بما يف ذلك الرسطان.
خشونة الصوت ونمو شعر الجسم
عند النساء.
يمكن أن يؤدي االستخدام املستمر
للس�تريويدات ع�ن طري�ق الحقن
أو الف�م إىل توق�ف الجس�م ع�ن
إنتاج�ه الطبيع�ي م�ن هرم�ون
التستوس�تريون يف الخصيتين،
وبالتايل تقلصهما.
وأيضا يمكن أن يتضخم الثدي عند
الرج�ال (التثدي عن�د الرجال) ألن
هرمون األسرتوجني يدخل أيضا يف
مس�ار التمثيل الغذائي للستريويد
االبتنائي ،ومما قد يضطر املتعاطي
إىل اللجوء إىل جراحة تجميلية.
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كلمات متقاطعة

الحمل

برج الحمل 21مارس/آذار  19 -أبريل /نيسان
مهني�اً :تش�عر بالق�وّة على مواجه�ة الظ�روف الطارئ�ة
ّ
وتتمتع بإرادة قويّة حيوية عظيمة ّ
تؤهلك للمنافسة والنجاح
والتفوّق
عاطفي�اً :باإلم�كان حماي�ة اس�تقرار العالق�ة رشط التعاطي مع
الظروف واملستج ّدات بتعقل ورويّة
صحي�اً :تحاول ق�در اإلم�كان التخفيف م�ن املرشوب�ات الروحية
والتدخني ومضاعفة ممارسة الرياضة

الثور

برج الثور 20أبريل /نيسان  20 -مايو /أيار
مهني�اً :يخفف هذا اليوم النم�ط ويجعلك ّ
متكالً عىل
اآلخرين يف بعض الواجبات واملسؤوليات
عاطفي�اً :يش�كل فين�وس مربع�ا ً م�ع كوكبي س�اتورن
ومارس ،ما قد يعني جداالً حول قصة عاطفية أو حتى مالية
صحي�اً :أنصح لك البقاء بعيدا ً عن بعض األعمال املتعبة أو التي
قد ترهقك

الجوزاء

برج الجوزاء 21مايو  /أيار  21 -يونيو /حزيران
ّ
وتنفذ
مهني�اً :تتواص�ل بش�كل أليف م�ع اآلخري�ن
رغباتك ،أو تتلقى ما يسعدك من معلومات وأخبار
عاطفياً :ال تحاس�ب الحبيب عىل كل كالمه فترصفاتك معه
لم تكن أفضل يف املدة األخرية
صحياً :قلّة الحركة واإلكثار من تناول الطعام ال يتناس�بان مع
وضعك الصحي ،فسارع اىل ممارسة الرياضة

السرطان

برج الرسطان 22يوينو /حزيران  22 -يوليو /تموز
مهنياً :توقعاتك واملحاذير التي كنت تخشاها ،يبدو أنها
ّ
ستواجهك يف األيام املقبلة ّ
بأقل رضر
لكنك تتخطى املرحلة
ممكن
عاطفي�اً :تتغلب اليوم عىل الكثري من الضغوط وتتخذ القرار األمثل
بغية التخلص مما يزعج الرشيك
صحي�اً :ال تقترب إطالقا ً م�ن املأكوالت الدس�مة ،وال تحاول طلب
املأكوالت الجاهزة ،فهي ال تفيدك إطالقا ً

األسد

برج األسد 23يوليو /تموز  22 -أغسطس /آب
مهنياً :يشير هذا اليوم إىل فرتة مليئة بالحركة والسفر
واللق�اءات ،وقد تضطر إىل االهتمام بش�ؤون تش�غلك عن
املشاريع الجديدة
عاطفياً :األجواء ال تس�اعدك اليوم عىل التعاطي مع الرشيك كما
هي العادة ما يثري استغرابه نوعا ً ما
صحي�اً :تتفاعل بقوة مع النش�اطات الرياضية وتش�ارك يف كل ما
هو مفيد للصحة

العذراء

برج العذراء 23أغسطس /آب  22 -سبتمرب/أيلول
مهنياً :تتلقى األجوبة التي طاملا انتظرتها وتحصل عىل
فرصة ثمينة الظهار كفاءة وجدارة
عاطفي�اً :بعض االنفعاالت واملواقف الس�لبيّة تفس�د األجواء
الجميلة وتثري الحساسيات بينك وبني الرشيك
صحياً :أبذل قصارى جهدك للقيام بساعة تمارين رياضية كل يوم،
واتبع معها حمية غذائية مدروسة

الميزان
برج امليزان  23سبتمرب/أيلول  22 -أكتوبر /ترشين األول
مهني�اً :لهذا الي�وم التأثير اإليجابي يف أوضاع�ك املالية
أو يتح�دث عن تغيريات تحصل يف ه�ذا اإلطار ولوعىل املدى
البعيد
ّ
تش�نج ،املهم
عاطفياً :تحاول أن تجد الحلول للمش�كالت من دون
أن تنفت�ح عىل املحي�ط وأن تعبرّ عن رغبات�ك وطريقة تفكريك بال
تحف�ظ .صحياً :ال تدع خيارك يميل نح�و كل ما قد يعرض صحتك
للخطر ،انتبه وكن واعيا ً

العقرب

ب�رج العقرب 23أوكتوبر /ترشي�ن األول  -21نوفمرب/
ترشين الثاني
مهني�اًّ :
يوفر لك هذا اليوم صداقات حلوة ولقاءات وتغيريا ً
يطرأ ويدعوك إىل املجازفة فتقدم بال خوف
عاطفي�اً :عالقت�ك العاطفية تك�ون مميزة ،الس�فر مع الرشيك
مرشوعكما املفضل لتجديد شهر العسل
صحي�اً :انتب�ه إىل صحت�ك وال تجعل كل يشء يرتاك�م عليك بصورة
مفاجئة

القوس

برج القوس 22نوفمرب /ترشين الثاني  -21ديس�مرب/
كانون االول
مهنياً :تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة،
محبة الزمالء تزداد يوما ً بعد ي�وم ،والفضل طريقة معالجتك
األمور بصدق وش�فافية.عاطفياً :تعرف جي�دا ً كيف تنال إعجاب
الحبي�ب وتثيره بجاذبيت�ك وش�خصيتك املمتعة وروح�ك املرحة.
صحياً :االمتناع عن بعض املأكوالت املفضلة لديك مفيد ،وال س�يما
أنها غنية بالدهنيات والنشويات املسببة للبدانة

الجدي

ب�رج الجدي22ديس�مرب /كان�ون األول  19 -يناي�ر/
كانون الثاني
مهنياً :ق�د ترتاجع الحظوظ عن دعم�ك ،بعد مراحل طوال
م�ن األب�واب املفتوحة ،وتخض�ع لضغط كبير وتواجه بعض
العراقيل.عاطفياً :تكثر املساعي لتمتني أوارص العالقة واملصالحة،
من خالل لقاءات رومانسية أو جلسات حميمة دافئة
صحياً :الوضع الصحي مس�تقر مع بعض املش�اكل البسيطة التي
تخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية

الدلو

مهنياً :يس�هم حض�ورك الالفت وش�خصيتك القوية يف
تعزي�ز موقفك بني زمالء العمل ،فحاول االس�تفادة من
ذلك قدر املستطاع
ّ
وتجن�ب النزاعات
عاطفي�اً :أنت مدع�و اىل االهتمام بالرشيك
والدعاوى القضائية واألسفار
صحي�اً :تعتق�د أن عدم ممارس�تك الرياضة ال تنت�ج منه عوارض
الحقاً ،أنت مخطئ

الحوت

برج الحوت 19فرباير/شباط  20 -مارس/آذار
مهني�اً :يفرض عليك ه�ذا اليوم بعض التأن�ي يف الكالم
والرشح الواضح واملقنع
عاطفياً :تجد س�هولة يف التعامل مع حبيبك كما تلقى منه كل
الدعم املعنوي وغريه
صحي�اً :تالحظ منذ مدة أن ش�عرك يتس�اقط بكثرة ،فتس�ارع إىل
الطبيب ملعرفة السبب

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1527فتح الله طرد الربتغاليني
من ميناء س�وندا كيالبا (جاكرتا
اآلن) ،ال�ذي يحتف�ل ب�ه اآلن
كذكرى إنشاء املدينة.
 - 1941بدء الهجوم األملاني عىل
موس�كو بمش�اركة  4.5مليون
جندي من قوات املحور.
 - 1973كن�دا تلغ�ي عقوب�ة
اإلعدام.
 - 1986الع�ب ك�رة الق�دم
األرجنتيني دييغو مارادونا يحرز
هدف باليد يف مرمى إنجلرتا أثناء

املباراة الرب�ع النهائية من كأس
العالم يف املكسيك.
 - 2002زلزال يرضب غرب إيران
ويودي بحياة  261شخصا.
- 2004البحري�ن توق�ف س�تة
أش�خاص ملنعه�م م�ن القي�ام
بأعمال تمس األرواح واملمتلكات
والش�تباه صلته�م بتنظي�م
القاعدة.
مقتل املختطف الكوري الجنوبي
يف الع�راق بع�د انته�اء امل�دة
املقرتحة من خاطفيه النسحاب

القوات الكورية من العراق.
 - 2009نجاة رئي�س جمهورية
إنغوش�يتيا املتمتع�ة بالحك�م
الذاتي ضم�ن روس�يا االتحادية
يونس بك يفكريوف من محاولة
اغتيال إثر انفجار سيارة ملغومة
يف موكبه.
 - 2018افتت�اح ال�دورة الثامنة
عشر من ألع�اب البح�ر األبيض
املتوس�ط ،والت�ي اس�تضافتها
مدينة طراغونة اإلسبانية.
 - 2019محاولة انقالب فاش�لة

يف إثيوبي�ا وقع�ت يف والية أمهرة
بش�مال البلاد ،أس�فرت ع�ن
مقت�ل رئي�س األركان اإلثيوبي،
والحكومة تستعيد السيطرة عىل
األوضاع.
 - 2020ع�دد اإلصاب�ات املؤكدة
ّ
يتخطى حاجز
بجائحة كورون�ا
التس�عة ماليين ش�خص ح�ول
العالم ،من بينه�م أكثر من 469
أل�ف حال�ة وف�اة وح�وايل أربعة
ماليني و 466أل�ف حالة تماثلت
للشفاء.

قصة وعربة

تفاءلوا بالخير تجدوه
كان هن�اك توأم�ان أحدهم�ا متفائ�ل و اآلخر
متشائم ويف يوم عيد ميالدهما
أحرض األبوان أفضل الهدايا وأغالها للمتشائم
يف محاولة إلسعاده بينما أحرض صندوق ميلء
بالعلف للطفل اآلخر ودخل كل منهما يف غرفة
منفصل�ة كي يفت�ح الهدايا ونظ�ر األبوان من
بعيد ليروا ردة فعل كل طفل عىل ما تلقاه من
هدايا ..
فتصوروا كيف كانت ردة فعل كالً من التوأمني
:
ع�ال“ :أنا
بصوت
املتش�ائم س�معاه يش�تكي
ٍ
ٍ

مشاكل وحلول

ال أح�ب ل�ون ه�ذا الحاس�وب وأنا على يقني
أنه س�وف ينكرس...أن�ا ال أحب ه�ذه اللعبة..
أنا أعرف ش�خصا ً لديه س�يارة لعب�ة أكرب من
هذه..
ومشى الوال�دان على أط�راف أصاب�ع القدم
واختلس�ا النظ�ر ،ورأوا املتفائ�ل الصغير
وه�و يلقي بالعل�ف يف اله�واء بطريقة مرحة
ومضحكة ،ويضحك بصوت عايل ويقول:
“إنكم�ا ال تس�تطيعان خداعي ,م�ن أين لكما
به�ذا العلف,ال بد أن يكون هناك حصان صغري
يف انتظاري!”

رصاعات عنيفة محتملة .تذكري َّأنه
ليس علي�ك إخباره بق�رارك بعد أيام
قليلة م�ن ابتع�ادك ،وإن كان يخاف
فقدان�ك فتلك مش�كلته خ�ذي وقتك
يف تهدئ�ة نفس�ك والتفكير بمهل يف
مستقبل عالقتك.
ويف ه�ذه الفرتة يجب علي�ك التفكري
مليا ً فيما تريدينه من هذه العالقة.
ـ املواجهة اللينة
إذا استش�عرت الزوج�ة َّ
أن زوجه�ا
يخونه�ا فلا ب�د أن تض�ع يدها عىل
الدليل القاطع من دون االعتماد فقط
على األقاويل والش�ائعات ،وال داعي
للترسُّ ع ،واتهام الزوج من دون دليل،
أما إذا ثبت�ت الخيانة بالدليل القاطع
فعلى الزوج�ة أن تلج�أ إىل املواجهة
اللينة ومعالجة الس�بب فإذا ش�عرت
َّأنه�ا مهملة تجاه زوجه�ا فعليها أن
تعالج هذا الخطأ وأن تكون أمينة مع
نفس�ها ،وأن تحاول اكتشاف الدافع
وراء خيانة الزوج بمنتهى الرصاحة،
وتح�اول أن تقيض عىل ه�ذا الدافع،

ان��ا الش��لتك جم��ر يح��رك باجلفــــ��وف
واض��ل خاي��ف علي��ك يلوح��ك املـــ��اي
أث��ر س��هم املض��ى من��ك أداويـــــــــ��ه
وأحضرل��ي م��كان لس��همك اجلـــــ��اي
الحكم�ة :من املمك�ن أن تمتلك كل يشء ولكن
لن تشعر بالسعادة إال بالتفاؤل يمكنك إسعاد
نفس�ك و إن كن�ت ال تمل�ك إال القلي�ل تفاءلوا
بالخري تجدوه.

وأن تلفت نظر زوجها بالحس�نى إىل
اآلالم التي تسببها خياناته ملشاعرها
وإنس�انيتها ،وإذا اتبعت الزوجة هذا
األسلوب مع زوجها ولم يأت بنتيجة
واس�تمر يف غ ِّي�ه ،فعلى الزوج�ة أن
تواجهه بعنف فإذا لم تجد اس�تجابة
أيض�ا ً فال ب�د عليها أن تش�كو لكبار
أفراد األرسة وتطلب منهم أن يتدخلوا
إلصالحه بشكل حاسم.
ـ تجنبي طلب تفاصيل الخيانة
تجنب�ي قدر املس�تطاع طرح أس�ئلة
متعلق�ة بالحبيب�ة ،فمهم�ا كان�ت
األجوبة ،كوني متأكدة َّأنها س�تخيب
آمالك وس�تحبطك ألبعد درجة ،ث َّم َّ
إن
معرفة تفاصي�ل الخيانة لن ينفع إال
بمنح األهميَّة لحدث من املفرتض أن
يك�ون مجرد نزوة عاب�رة لن تتكرر،
كم�ا َّ
أن ذلك قد يدخل�ك يف دوامة من
األفكار واملقارنات.
ـ سبب الخيانة
الخيان�ة ال تأتي من ف�راغ ،قد يكون
هن�اك قص�ور يف العالقة بين الزوج

والزوجة ،وقد تك�ون الزوجة مهملة
يف احساس�ها بمش�اعر ال�زوج ،ويف
القي�ام بواجباتها نح�وه أو قد تبالغ
يف سيطرتها عليه ،وبناء عىل كل هذا
َّ
فإن هن�اك ش�عورا ً باالنتق�ام يتولد
داخل الزوج إلحساس�ه َّ
بأنه مظلوم،
وبالت�ايل يلجأ إىل الخيان�ة ويف أحيان
أخرى يلج�أ الزوج للخيانة ألس�باب
أخرى مثل احساس�ه بامللل والضجر
من رتابة الحياة ،وعدم بذله ألي جهد
يتق�رَّب ب�ه إىل زوجته ،وه�و يف هذه
الحالة يعاني من عدم تجديد نش�اط
الحياة الزوجيَّة بالفكر والحوار.
يجب علي�ك أن تذهبي إىل اختصايص
نفسي أو اجتماع�ي لتع�ريض
علي�ه حالتكم�ا ،وأن تشترطي أن
يذه�ب مع�كِ ،فالتح�دث ع�ن األم�ر
وجمي�ع أبعاده مع ش�خص مختص
سيس�اعدكما عىل تجاوز األمر ،وإن
لم يرغ�ب بالذه�اب مع�ك لخجل أو
س�بب آخر فاذهبي لنفس�ك ،خاصة
إذا كن�ت تريدي�ن االس�تمرار مع�ه
فسيس�اعدك ه�ذا األمر على تجاوز
اآلالم النفسيَّة.
ـ ويف النهاية ثقي به من جديد
تعترب الثقة عنرصا ً حيويا ً الس�تمرار
أي عالق�ة ،فه�ي املك�ون الرئيسي
لعيش عالقة س�ليمة بم�ا َّ
أن الهدف
هو إع�ادة بناء العالقة فاس�تمرارك
ِّ
بالش�ك بزوجك والخ�وف من حدوث
نفس اليشء مرَّة أخرى لن يس�اعدك
أب�دا ً يف تحقي�ق اله�دف املنش�ود ،بل
س�يجعلك تعيشين يف عدم استقرار
ٍّ
وشك مستمر..حاويل أن تعيدي ثقتك
به تدريجياً.

اختبارات شخصية

طريقة حملك للقلم تحدد إن كنت عقالنية أم عاطفية ؟
ّ
يتحك�م بقراراتك ،قلب�ك أم عقلك؟
من ال�ذي
ه�ذا الج�دل الطوي�ل ال�ذي اس�تفاض في�ه
ّ
والكت�اب يمكنك
علم�اء النف�س والفالس�فة
أن تخترصي�ه بنظ�رة واح�دة إىل طريقت�ك يف
الكتابة .فلغة الجسد تفضح الكثري عن صفات
ش�خصية الفرد ،وطريقتك يف اإلمساك بالقلم
عند الكتابةّ ،
تدل عىل شخصيّتك العفويّة التي
تتبع ما يملي عليها قلبه�ا وأهواؤها؛ أو عىل
العكس م�ن ذلك ،على ش�خصيتك الرصينة،
التي ّ
تفك�ر مليّا ً قبل ّ
أتخاذ ّ
أي قرار ،وتترصّ ف
وفقا ً لذلك.
 1إذا كنت تمسكني بالقلم هكذا:ّ
وتتمتعني بالشخصيّة األكثر
أنت يف الوس�ط،
أتزانا ً م�ن ناحية تحكيم القل�ب والعقل معاً.
ّ
ولكنك أيضا ً
أن�ت ال ّ
ّ
تفكرين فق�ط باملنط�ق،
تتصرّ فني بطريقة غريزيّة .ال تقفزين برسعة

ّ
ولك�ن حكم�ك عىل
إىل إطلاق االس�تنتاجات،
ً
دائم�ا عىل صواب.
األمور واألش�خاص يكون
ولكن�ك ّ
ّ
ومع ّ
تتأنني عند
أنك تثقين بغريزتك،
ّ
اتخاذ ّ
أي قرار بناء عىل ذلك.
 2إذا كنت تمسكني بالقلم هكذا:ّ
ش�خصيّتك ميّال�ة إىل ّ
ب�كل
اتخ�اذ الق�رارات

غزل عراقي
يج��ي وك��ت العت��ب واتعات��ب اويــ��اك
واخليه��ن بدي��ك اذنوب��ك اويــــــــ��اي

زوجي يخونني وال أريد أن أتركه ..ماذا أفعل؟
ان�ا فت�اة يف اواخ�ر العرشينيات من
عم�ري منذ م� َّدة واش�كك بإخالص
زوج�ي يف صم�ت :ترصف�ات غريبة،
غيابات متكرِّرة ،لكن اآلن انا متأكدة
َّأن�ه يخونن�ي ،رصخ�ة تخ�رج م�ن
أعماق�ك عندم�ا تش�عر بخيان�ة لك،
باهتزاز عرش�ك ومملكتك ماذا افعل
ه�ل اش�عل الح�رب علي�ه أم اض�ع
أعصابي يف ثالجة وكيف يل ذلك ؟
النصائح والحلول:
ـ حافظي عىل احرتامك وتحفظك
ننصح�ك بش� َّدة ب�أن تحافظ�ي
على ب�رودة أعصاب�ك ،وأن تتجنب�ي
املش�احنات الكالميَّ�ة ،س�واء بين�ك
وبين�ه أو على مس�مع وم�رأى م�ن
اآلخري�ن .فبم�اذا س�ينفعك الرصاخ
والتش�هري َّ
بأن�ه ق�ام بخيانت�ك؟
علاوة على ذل�ك إن كانت لدي�ك نيَّة
باالس�تمرار يف ه�ذه العالق�ة ،فأعني
الن�اس املحتق�رة لن تس�هل من تلك
املهمَّ�ة كيف لك أن تعيدي بناء عالقة
س�ليمة بزوجك إن كان هن�اك دائما ً
م�ن س�يذكرك بخيانته ل�ك ويتهمك
بعدم احرتام الذات؟ وخاصة األطفال
مهم�ا كرب س�نهم ،ما س�يؤثر عليها
س�لبا وعىل س�لوكياتهم ولن ينسوه
أب�دا ً فأنت ستنسين وتتناسين وقد
يتغيرَّ الزوج ليس�اعدك عىل النسيان،
لكن الناس لن تنىس مهما حدث.
ـ امنحي نفسك وقتا ً للتفكري
يب�دو االبتعاد لفترة ما وأخ�ذ مهلة
للتفكري وتقيي�م الوضع ،فكرة ج ِّيدة
س�يمنحك هذا األم�ر الفرصة لوضع
النق�اط ف�وق الح�روف م�ن جهتك،
وسيساعد عىل تهدئة غضبك ويجنبك

رأيس
1مخرتع الراديو  oطرق
2للتعريف  oنثر املاء
3ملكة مرصية قديمة
4تقويم سنوي (فارسية
األصل)
5برق�وق (مبعث�رة) o
اكتمل (معكوسة)
6متشابهان
7جب�ال يف أميركا
الجنوبي�ة  oفيه يرس�م
الرسامون
8زبالة  oهاج وعىص
9خيّال كريم الخلق
10اضخم ما بناه إنسان
يف التاريخ

أفقي
1م�ادة طبيعي�ة عط�رة الرائح�ة  oكتاب
رشح الكلمات (جمع)
2عاصمة الربتغال
3موسيقى جزائرية مغاربية  oخراب
4املادة يف النبات تصنع الغذاء
5آلة موس�يقية وترية تركية  oحمام ينقل
الرسائل قديما
6أداة نصب يف اللغة
7يركب  oظل
8منتج�ع س�ياحي مصري  oمتحجرات
ملونة يف البحر
9فل�وس  oأن�س وتس�لية م�ع االه�ل
واالصدقاء
10نب�ات ج�ف  oممث�ل س�وري جس�د
شخصية ملك مرصي

ه�دوء ورويّ�ة ومنط�ق .ال تحبّين اإلرساع يف
ّ
تفضلني أخ�ذ ّ
كل وقتك قبل
إنج�از األمور ،بل
ّ
ّ
وخالل ّ
أي عمل .أنت متأكدة إنك ما لم عالجت
املواضيع بهذه الطريقة ،فس�تفلت األمور من
يدك وال تس�تطيعني السيطرة عليها ،ما يؤ ّدي
إىل الفش�ل الحتم�ي .بن�اء عىل ّ
كل ما س�بق،
تري�ن ّ
أن الكثري من الن�اس يعتمدون عليك يف
ّ
حل مشاكلهم.
 3إذا كنت تمسكني بالقلم هكذا:ّ
يتحك�م ب�ك وبأف�كارك
عواطف�ك ه�ي م�ن
وترصّ فات�ك .تميلين إىل اتبّاع التيّار املس�يطر
يف ّ
كل املج�االت .عند وقوع املش�اكلّ ،
تتخذين
ّ
ق�رارات مترسّع�ة ،ال ترتك�ز على أي تفكري
عقالن�ي أو تحليل منطقي .وهذا يضعك دائما ً
يف مواق�ف صعبة ،ما يجعل�ك تغيرّ ين يف آرائك
مرّات عديدة.

أتلك��ه احل��زن من��ك وأه��م بيــــــــــــ��ك
وي��ا ملك��ه اليس��رك مث��ل ملكـــــــــــ��اي
مث��ل صبي��ره أم��وت م��ن العط��ش م��وت
أش��رب دمعت��ي وم��ا أخس��رك املـــــ��اي
وكل روح��ي صب��ر واحتم��ل جـــ��روح
اج��رح التخ��اف احتم��ل اهــــــــــ��واي
صبي��ره وصديق��ي العط��ش يفـــــ�لان
حس��بالك أذل م��ن تكط��ع املــــــــ��اي ؟

من الفيسبوك

acebook

سودوكـــو
وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغيرة ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
اكتشاف عيب في هواتف “آيفون”
يقطع االتصال بشبكة “واي فاي”

أوض�ح باحثون أمني�ون ،تعرض
هواتف “آيفون” تحديدا ملش�كلة
يف االتص�ال بش�بكة اإلنرتن�ت
الالس�لكية (واي ف�اي) ،تنت�ج
بسبب تسميتها الغريبة.
و اكتش�ف الباح�ث األمني ،كارل
ش�و ،أن التس�مية الخاطئ�ة
يكسر ش�بكة “الواي ف�اي” عىل
أجه�زة أآبل” ،بما فيه�ا “آيفون”
و”آيباد”.
و ع�رض ش�و يف مقط�ع مصور
ش�اركه عرب حس�ابه عىل تطبيق
(تويتر) مث�اال مل�ا يقول�ه ،بأن�ه
عند تس�مية ش�بكة “الواي فاي”
املنزلية باس�م “p٪ s٪ s٪ s٪ s٪ ٪
 ،”nفسوف يفقد هاتف “آيفون”
الق�درة على االتص�ال باإلنرتنت
الالسلكي.و يمكن حل ذلك العيب
عن طري�ق إعادة تعيين إعدادات
الش�بكة بالخط�وات التالي�ة:
(اإلعدادات> ع�ام> إعادة تعيني>
إعادة تعيني إعدادات الشبكة).
وال يوجد س�بب واض�ح من وراء

ح�دوث املش�كلة ،لك�ن يتكه�ن
موق�ع  BleepingComputerأن�ه
قد يكون عيبا يف تنسيق السلسلة،
إذ ق�د يخلط نظان تش�غيل “آبل”
بين إدخ�االت  ٪وأوام�ر الربمجة
واملتغريات.
وأش�ار الباحث األمني ،كارل شو،
إىل أن�ه اختبر الخط�أ م�ع نظام
تش�غيل “آي أو إس ،”14.4.2
لكنها مازالت تمثل مشكلة لنظام
تشغيل “آي أو إس .”14.6
ومن املع�روف أن العيوب املتعلقة
بالرم�وز ش�ائعة ،إذ س�بق وأن
ح�دث خط�أ يف تطبيق�ات “آي أو
إس” و”ماك أو إس” يف عام 2018
بسبب اس�تخدام رمز واحد ،ومع
ذلك ،فإن مشكالت إنرتنت “الواي
فاي” نادرة الحدوث.
وينص�ح خبراء األم�ن برضورة
انتقاء اسم واضح ومفهوم لشبكة
اإلنرتن�ت الالس�لكية يف املنزلي�ة،
منعا لتعطل ش�بكة “الواي فاي”
عىل هواتف “آيفون”.

تويتر تعلن ميزات حديثة لخدمة
الغرف الصوتية “”Spaces
أعلن�ت منصة تويرت ع�ن مجموعة من امليزات الحديث�ة للغرف الصوتية
املب�ارشة  ،Spacesوم�ن بينها إمكاني�ة تنزيل امللف الصوت�ي ،مما يمثل
إضافة كبيرة ألولئك الذين يميلون إىل االتج�اه االجتماعي الصوتي ،وقد
يحتاج املستخدمون ملف الصوت ،الذي تحتفظ به املنصة يف ملف ملدة 30
يومً ا ألغراض اإلرشاف املحتملة .ومن قس�م “تنزيل بياناتك وأرشفتها”،
يمكنك النقر فوق “طلب أرش�يف” للحص�ول عىل ملف مضغوط لجميع
البيانات املوجودة عرب تويرت ،التي تتضمن صوت  Spacesالخاص بك.
وبمج�رد طلب األرش�يف الخاص بك ،قد يس�تغرق األمر م�ا يصل إىل 24
ساعة للوصول إليه ،ولكن تتمكن من العثور عىل صوت  Spacesيف مجلد
البيان�ات داخل ملف .zipوكانت تويرت تعمل على خيارات تنزيل الصوت
خالل األش�هر القليل�ة املاضي�ة ،ومن املحتم�ل يف النهاية تحسين هذه
العملي�ة ،بحيث ال تضط�ر إىل تنزيل جميع معلوم�ات تويرت الخاصة بك
للوص�ول إىل امللف الصوتي.ويمكن أن يوفر ذلك فائدة وقيمة أكرب للغرف
الصوتية املبارشة ،حيث يمكن لألشخاص بعد ذلك إعادة تصميم املحتوى
الصوتي لتوس�يع نطاق وصولهم إىل الجمهور وتعزيز االتصال مع أولئك
الذين ربما لم يتمكنوا من االستماع إىل البث املبارش.

(يوتيوب) يطرح ميزة “Picture
”in Picture
قرر موقع (يوتيوب) للفيديوهات،
ط�رح مي�زة لتطبيق�ه ،ط�ال
انتظاره�ا عىل هوات�ف “آيفون”
التابعة لرشكة “آبل”.
و امليزة اسمها“ “ cPicture in Pi
( ”tureص�ورة داخ�ل ص�ورة)،
والتي تتيح للمستخدمني مشاهدة
مقاط�ع فيدي�و “يوتي�وب” يف
مش�غل صغير بينما ه�م خارج
تطبي�ق الفيديوه�ات الش�هرية
ويتصفحون هواتفهم الذكية.
وأشار متحدث باس�م “يوتيوب”
إىل أن�ه ت�م ط�رح املي�زة ألعضاء
خدم�ة “يوتيوب بريمي�وم” عىل
أجه�زة “آيفون” و”آيب�اد” ،كما
تخطط الرشك�ة لتوفريها لكافة

جمهور رشك�ة “آب�ل” يف أمريكا
أيضا.
وكانت رشكة “آب�ل” وفرت ميزة
“ ”Picture in Pictureعلى
هواتف “آيف�ون” يف العام املايض
 ،2020وذل�ك كج�زء م�ن نظ�ام
تشغيلها الجديد “آي أو إس .”14
يش�ار إىل أن العديد من تطبيقات
ب�ث الفيديوه�ات تدع�م مي�زة
“ص�ورة داخ�ل ص�ورة” ،مث�ل
و”تويت�ش”
“نيتفلك�س”
و”أمازون برايم فيديو” و”ديزني
بلس” و”آبل ت�ي يف” ،و قد طرح
(يوتي�وب) مي�زة “ص�ورة داخل
صورة” على هوات�ف “أندرويد”
منذ عام .2018

فيسبوك يتجه لتحديث معاييره
المجتمعية لتوضيح محتواه
ً
وضوحا
قالت فيسبوك إنها ستح ّدث معايريها املجتمعية لتكون أكثر
حول كيفية تعاملها مع املحتوى الس�اخر ،حس�بما قالت الرشكة يف
منشور عىل مدونة ،بعد توصية من مجلس الرقابة.
ً
وفقا للمنشور “سنضيف معلومات إىل معايري املجتمع توضح ما هو
السخرية التي نعتربها جز ًءا من تقييمنا للقرارات الخاصة بالسياق”،
“سيسمح هذا التغيري للفرق بالنظر يف السخرية عند تقييم انتهاكات
الكالم الذي يحض عىل الكراهية”.
قال  Facebookإنه س�يخصص اس�تثناءات للس�خرية ،فإنه ال يحدد
كي�ف أو ما الذي يمكن اعتباره هجا ًء يف إرش�اداته ،قال فيس�بوك يف
رسالته إنه باإلضافة إىل توضيح إرشاداته حول الهجاء بشكل أوضح،
م�واز” ،وقد يتخذ
فإنه “س�يبدأ مراجعة ملحتوى متطابق مع س�ياق
ٍ
املزيد من اإلجراءات.
ويمث�ل هذا أح�دث مث�ال على ً Facebook
وفقا لتوجيه�ات مجلس
الرقاب�ة ،يف وقت س�ابق من هذا الش�هر ،قال فيس�بوك إنه س�ينهي
ما يس�مى بسياس�ة “الجدارة بالنرش” ،والتي س�محت للسياس�يني
بااللتفاف عىل العديد من قواعد محتواها ،قال نيك كليج من فيسبوك
يف منشور باملدونة إن امليض قدمً ا يف الرشكة “لن يتعامل مع املحتوى
الذي ينرشه السياسيون بش�كل مختلف عن املحتوى الذي ينرشه أي
شخص آخر”.
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“عروس بريوت” ينتظر أبطاله
بعد أن أعلنت إدارة شاشة محطة الـأم
بي يس عن استمرار سلسلة أجزاء
املسلسل الدرامي «عروس بريوت»
لظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقال
شمعون ،ن-كشف عن موعد بداية
انطالق موعد تصوير املوسم الثالث
من املسلسل وبعض كواليس الخاصة
بأحداث العمل.
بمجرد أن تنهي تقال شمعون تصوير
أعمالها الفنية التي تعاقدت عليها
ً
بداية من مسلسل
خالل الفرتة املاضية،
«الزيارة» أمام دينا الرشبيني ،حتى
العمل السينمائي الجديد الذي تجهز
لتصويره خالل الفرتة القادمة ،سرتتدي
ثوب «الست ليىل» مجددا ً لتبدأ تصوير
مشاهدها ضمن أحداث املوسم الثالث
من مسلسل «عروس بريوت» ،واملقرر
أن يكون يف منتصف شهر أغسطس
القادم ليكون ظافر قد أنهى إجازته
السنوية مع أرسته أيضاً ،وتكون كارمن
قد حصلت عىل فرتة راحة بعد أن أنهت
أخريا ً تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي
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يف املرآة
الجديد «الربيئة» الذي ُيعرض عرب
شاشة منصة شاهد اإللكرتونية خالل
الفرتة املقبلة.وجدير بالذكر أن أحداث
املوسم الثالث من مسلسل «عروس
بريوت» ستشهد العديد من املفاجآت
الصادمة وتطورات األحداث بني انفصال
سارة وآدم وزواج الست ليىل من حبيبها
املحامي عادل الذي سيعيش معهم يف

القرص بعد أن يسرتدوه من آدم ،ويشهد
العمل تطورات رسيعة يف العالقات بني
عائلة ضاهر إىل أن تنتهي بمعاناة الست
ليىل من مرض الزهايمر وهروبها من
القرص لتعيش بمفردها يف دار لكبار
السن ،ولكن يجربها أوالدها عىل العودة
لتصطدم بوفاة حبيبها عادل ،فتلحق به
يف نهاية األحداث.

فرح الديباني حتيي أوىل حفالتها يف األوبرا ..اخلميس املقبل
تستضيف دار األوبرا املرصية يف
الثامنة مساء الخميس املقبل
مغنية األوبرا العاملية فرح
الديباني يف أوىل حفالتها بدار
األوبرا املرصية ،ومن املقرر
أن تقدم عدد من مقطوعاتها
الغنائية.
فرح الديباني ،هي أول عربية
تفوز بجائزة أفضل مغنية
أوبرالية من أوبرا باريس،
وهي واحدة من أرفع الجوائز
يف العالم ،كانت تعرف طريقها
من البداية ملرسح التكريم الذي
وقفت عليه مؤخرًا يف عاصمة

فرنسا ،فقد ّ
تلقت منذ سنواتها
األوىل دروس املوسيقى يف
الكونرسفتوار ،قبل أن تلتحق
باملدرسة األملانية يف اإلسكندرية
ً
دروسا
والتي كانت تخصص
للموسيقى.
وىف املدرسة ،الحظ مدرّس
الحس
نبوغ
املوسيقى
املوسيقى لدى «فرح» وصوتها
ّ
الرنان ،وقال لها« :يجب أن
تلتحقي باألوبرا» ،وبالفعل أخذ
ّ
ويحسن من أدائها ،ثم
يدرّبها
سلّمها ليد األوبرالية املرصية
الشهرية نيفني علّوبة التي

وصلت معها فرح الديبانى إىل
طريق االحرتافية.
يذكر أن «فرح الديباني» أول
فتاة مرصية وعربية تغني يف
أوبرا باريس ،وحصلت عىل
جائزة مؤسسة «فاجنر» ،بعد
اختيارها من ِقبل مجلة عالم
األوبرا يف أملانيا كأفضل موهبة
أوبرالية شابة ،وقدمت دور
«كارمن» يف األوبرا الشهرية
التي تحمل نفس االسم بنجاح،
وتحلم بتقديم دور «عايدة»
يف األوبرا املرصية الشهرية يف
املستقبل.

نهال عنرب ..سيدة عصبية يف منطقة عشوائية مبسلسل «حلم»
تشارك الفنانة نهال عنرب ،خالل الفرتة املقبلة بدور جديد
خالل مسلسل «حلم» ،والذى سيعرض يف  30حلقة
خارج موسم رمضان وتجسد خالله شخصية أم
وزوجة عصبية تعنف زوجها وابنها ،وهى من
منطقة عشوائية وتنتقل اىل مكان أفضل.
وقالت الفنانة نهال عنرب« :صورت يف
املسلسل  4أيام ومن املقرر استكمال التصوير
خالل الفرتة املقبلة ،واملشاهد التي جمعتني
حتى اآلن بالفنان مدحت تيخا والفنانة وفاء
عامر ،ولكن يوجد ناس كثرية مشاركة باملسلسل
من بينهم ،صابرين ،كمال أبو رية ،محمد رياض،
وأنوشكا ،ونضال الشافعي.
وتابعت نهال عنرب« :املسلسل يدور أحداثه حول جهود الدولة املرصية

تجاه اإلنسانية وإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم
يف حي األسمرات بمراحله املختلفة ،ويقدم رؤية
مختلفة تماما لهؤالء السكان وكيف تحولت
حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس
طويل عاشوا فيه خالل سنوات من اإلهمال
اىل حياة آدمية وكل أرسة ولها قصة
مختلفة».
مسلسل «حلم» بطولة صابرين ،محمد
رياض ،نهال عنرب ،وفاء عامر ،كمال أبو رية،
انوشكا ،نضال الشافعي ،سمرية عبد العزيز،
مدحت تيخة ،رشيف خري الله ،رشا الخطيب،
ياسمني جمال ،محمود الجابري ،وعدد آخر من الفنانني،
وإخراج حسنى صالح.

«اإلنس والنمس» يستعد للطرح يف دور السينما
ينتظر أبطال فيلم «اإلنس والنمس» للفنان
محمد هنيدي ،طرح العمل خالل األسابيع
املقبلة يف صيف .2021
وكانت قد طرحت الرشكة املنتجة للفيلم
األفيشات الخاصة به وكذلك الربومو ،الذي

يوضح مواجهة محمد هنيدي للزومبي.
الفيلم يدور يف إطار كوميديا الرعب،
ويشارك يف بطولته مع الفنان محمد هنيدي،
منة شلبي ،صابرين ،عمرو عبد الجليل،
بيومي فؤاد ،عارفة عبد الرسول ،محمود

حافظ ،دنيا ماهر ،رشيف دسوقي ،إضافة
إىل مشاركة عدد من الفنانني كضيوف
رشف ،والفيلم قصة وإخراج رشيف عرفة،
وسيناريو وحوار رشيف عرفة وكريم
حسن بشري.

كندة علوش توجه رسالة لعمرو يوسف يف يوم األب العاملي
حرصت النجمة السورية كندة علوش عىل االحتفال
بعيد األب بتوجيه رسالة لزوجها النجم عمرو يوسف
ووالد ابنتها الوحيدة «حياة» ،ونرشت كندة صورة لـ
عمرو يوسف وهو يحمل ابنتهما ،عرب حسابها بموقع
«انستجرام» ،مصحوبة بتعليق« :كل سنة وانت ألذ
وأطعم وأحن أب ..حبيبي كل سنة وانت يف ضهرها
باباها وسندها وصاحبها ..ربنا يخليك لينا يا أبو حياة»،
وانهالت الكثري من التعليقات عيل الصورة متمنني لهم
الخري والسعادة ،ومنهم النجمات هند صربي وروبي
ونجالء بدر.ويعد عيد األب احتفال عاملي اجتماعي،
ويختص لتكريم اآلباء ،ويتم االحتفال به يف أيام مختلفة يف
أنحاء العالم ،تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية،
ويف البلدان الكاثوليكية ُيحتفل بعيد األب منذ القرون
الوسطى يف  19مارس حيث يوافق عيد القديس يوسف
النجار ،وقد تم الحفاظ عىل تاريخ  19مارس يف بعض
البلدان ،حيث أصبح تقليدا ً موروثاً ،وخصوصا ً يف أمريكا
الالتينية ،فيما تبنت غريها من البلدان عيد األب املعتمد

يف الواليات املتحدة األمريكية ،والذي يوافق ثالث يوم
أحد من شهر يونيو ،وتم إنشاء واحدة من االحتفاالت
األوىل لآلباء يف عام  1912يف الواليات املتحدة.وأول من
جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم األب هي سونورا
لويس سمارت دود من سبو ِكني بوالية ميتشيجان
بالواليات املتحدة يف عام 1909م بعد أن استمعت
إىل موعظة دينية يف يوم األم ،وأرادت أن تكرم أباها
ُ
جاكسون سمَارت.وأرادت «سونورا» أن
وليم
تكرم أباها وليم جاكسون سمَارت،
وكانت زوجة سمارت قد ماتت
عام  ،1898وقام بمفرده
برتبية أطفاله الستة ،ولذلك
قدمت سونورا عريضة
ُتويص بتخصيص يوم
لالحتفال باألب ،وأيدت
هذه العريضة بعض
الفئات.

تغريدات

حيدر العبادي

علي نوري

يص��ادف هذه االي��ام «الي��وم العاملي
لالجئ�ين» .املاليني من ش��عبنا ومنذ
حقبة الدكتاتورية تركوا بلدهم بسبب
البط��ش أو احل��روب أو التميي��ز أو احلرمان.
بلدن��ا يتطلع حلكم عادل رش��يد حلفظ أم��ن وكرامة
وقوت ش��عبنا.بناء الدولة القوية العادلة ،واس��تعادة
الوطن من اإلستالب واحلرمان مسؤولية اجلميع.
التطبيعي��ة ختت��ار اجله��از الف�ني احمللي املس��اعد
للمدرب التشيكي سكوب وسيتألف من  :حيدر حممود
،فيما ستتم املفاضلة بني رزاق فرحان وعباس عبيد
الختيار احدهما ليكون مساعد ثان.
و وقع االختيار على ابراهيم سامل للعمل مساعدا
ملدرب احلراس التشيكي.

الزواج الثاني  ..بني
الواقع واخلوف

حييى الزيدي

أكتب ،وللمرة الثانية عن الزواج الثاني ..وهنا أقصد لكال الجنسني
الرجل واملرأة.
والحديث عن الزواج الثاني يف يومنا هذا أمر صعب للغاية ،لعدم إدراك
أغلب الناس ملفهومه الحقيقي والوقوف عىل أسسه الرشعية.
لكن بعد انتشار الزواج الثاني مؤخرا ً عىل مختلف انواعه « العلني
والرسي» ،كان البد من التذكري بجوازه من عدمه.
إن تعدد الزوجات جائز يف الكثري من الرشائع مثل اإلسالم وبعض
الطوائف املسيحية واليهودية ،يف حني تبيح قوانني بعض الدول تعدد
الزوجات ..وممنوع يف دول أخرى.
ويبدو أن الجدل يف موضوع «تعدد الزيجات» ُكتب عليه أال ينتهي بني
الرجال والنساء يف املجتمعات العربية ،وسبب لجوء الرجل أو املرأة
إىل الزواج الثاني.
نعم ،هذا املوضوع حساس جدا ،والسيما إذا ذكر يف مجلس ما ،وكأن
املوضوع جريمة ،أو انتهاك صارخ لحقوق االنسان ،او لحقوق
الزوجة االوىل او الزوج .
لكن ابتعاد الناس عن رشع ديننا الحنيف جعلهم يجتهدون ويفرسون
االمور كال عىل مزاجه ،وينسون ان هذا الدين دستور متكامل .
برصاحة حينما فكرت بالكتابة يف املرة االوىل عن هذا املوضوع كنت
امتلك فكرة غري واضحة عن املتزوجات برجال متزوجني ،ولكن عقب
التقيص ،وقبيل االنتهاء من الكتابة ،وجدت ان الزوجة الثانية تعيش
حياتها بقناعة وسعادة نوعا ما أسوة بغريها ،كما تبينّ يل ان الدور
املحوري للزوج يف كيفية ادامة سعادته وسعادة حياة زوجتيه من
خالل التعامل الحكيم واإلنصاف لهن.
اقول  ..ذكر الله عز وجل تعدد الزوجات يف القرآن يف سورة النساء:
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قد أحل اإلسالم تعدد الزوجات ولكن برشوط ،أهمها « العدل » ((فإِ ْن
َ
َاح َد ًة)) ..فإن لم يكن الرجل يملك هذا الرشط فال
خ ْف ُت ْم أالَّ َت ْعد ُِلوا ْ َفو ِ
ِ
يحق له التعدد ..ويكون العدل يف كل مرافق الحياة يف املسكن واملأكل
واملرشب وامللبس  ..فال ُي َفرق بني االوىل والثانية يف املال او املبيت.
وايضا نقف قليال عند الخوف ..والخوف هو شعور الشخص بنوع
من الخشية واالضطراب ،بسبب توقعه من اقرتاب مكروه منه.
نعم ..لقد أوىل ديننا العظيم الرعاية والعناية لكل امرأة ،وأمر
بإعطائها حقوقها كاملة غري منقوصة ،وأمر برعايتها واحرتامها
والرفق بها.
لكن البعض يصور الزواج الثاني كأنه « شبح » قد يؤدي بالحياة
الزوجية إىل االنهيار والدمار ..وهذا كالم غري دقيق نوعا ما .
قد تكون خلف أبواب مغلقة تقبع معاناة خفية وحقيقية لـ« رجل
أو امرأة » ،ال يستطيعان اإلعالن عما يؤملهما ،أو يزعجهما .
هنا نقف عند الزوجة الثانية ..وربما كانت تلك الزوجة مطلقة أو
أرملة ،لها تجربة قاسية يف الحياة ،وأرادت من زواجها الثاني تحسني
ظروفها املعيشية ،وطاعة ربها ،واالستمرار يف إكمال دورها كزوجة
وأم صالحة ،وصاحبة مسؤولية مؤثرة  ..ولكن هل تجد فعال يف «
الزواج الثاني» الـ« ّ
رضة » مثال السعادة التي تبحث عنها ؟
وكثرية هي اآلراء السائدة ،منها «الزوجة الثانية هي املدللة» ،أم إن «
األوىل تحال ولو كانت وحلة» حسب املثل الشعبي الدارج.
والقصص كثرية ايضا تلك التي تبيح للرجل واملرأة الزواج الثاني ..
والسؤال هنا :هل يجوز التزوج بزوجة ثانية إذا كان ينتج منه تدمري
البيت األول ؟
اقول ..ال يمكن لزوج عاقل أن يرىض أن يكون بناء بيته الثاني عىل
أنقاض بيته األول ! وال يرىض أن يضيع جهودا ً بذلها  ،وأمواالً أنفقها،
وأوقاتا ً رصفها يف بناء ذلك البيت من أجل زواج آخر ال يحتاجه حاجة
َّ
ماسة ،وعليه أن يحسن التخطيط لهذا األمر.
لكن من اهم االسباب عند الرجال لتفكريهم بالزواج الثاني هو
شعورهم بـ»االهمال» ،وعدم االهتمام بهم ،ويجدون االمور
لم تعد تطاق يف زواجهم االول ..وقد اليستطيعون ان يهدموا
بيوتهم االوىل ،ألنهم آباء لعدة أوالد وبنات مثال ..حينها
يفكرون يف الزواج الثاني علنا أو رسا .
اقولّ ..
إن بعض قوانني األحوال الشخصيّة تجيز تع ّدد
الزوجات بإذن القايض ،والقدرة املاديّة للزوج ،وأن
تتوافر مصلحة مرشوعة يف الزواج مرّة أخرى ..مثل
مرض الزوجة األوىل بشكل يمنعها من أداء واجباتها
تجاه الزوج ،أو عدم قدرتها عىل انجاب األطفال الذي
يعد أمرا ً مهما يف استمرار الزواج .

ميس محدان تبحث
عن فرصة

يبدو أن ميس حمدان وجدت طريقا ً جديدا ً بعيدا ً عن
الساحة الفنية؛ خاصة بعد عدم نجاحها يف الحصول
عىل الفرص املناسبة لها سواء بالتمثيل أو بالغناء أيضا ً
كشقيقتها مي سليم.
فقد بدأت ميس قبل فرتة بإطالق خط أزياء خاص بها
يحمل اسم mimmita؛ وهو االسم الذي يطلقه عليها
أصدقاؤها املقربون ،وبدأت ميس قبل فرتة بالرتويج
ألزيائها الخاصة عرب مواقع التواصل االجتماعي ،حيث
خصصت قطعا ً للمحجبات ولغري املحجبات أيضاً.
بعيدا ً عن األزياء ،نجحت ميس حمدان يف تقديم خط
جديد أيضا ً يحمل اسمها ولكن يف مجال التجميل ،حيث
أنهت صناعة أول أحمر شفاه يحمل اسم املاركة الخاصة
بها ،وأطلقت خطة تسويقية قوية له عرب صفحاتها عىل
السوشيال ميديا .
ولم تكن ميس هي األوىل بني شقيقاتها يف إطالق خط أزياء
خاص بها ،حيث أطلقت مي سليم قبل فرتة موقعا ً خاصا ً
بها لألزياء واملكياج أيضاً ،ولكنها لم تنشغل به كثريا ً
بسبب ارتباطاتها الفنية.
جدير بالذكر أن مي سليم شاركت يف املوسم
الرمضاني املايض يف بطولة مسلسل «لحم غزال»
أمام غادة عبد الرازق الذي ُ
صوّر كامالً يف لبنان
خالل أزمة كورونا وحظر التجوال هناك .

