
بغداد/ الزوراء:
اعلنـْت وزارة الصحـة، امـس الثالثـاء، 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املسـتجد يف العراق، فيما اكدت تسـجيل 
4698 اصابة جديدة وصفر وفاة وشفاء 
بيـان  يف  الـوزارة  1426 حالة.وذكـرت 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصات 
املختربيـة ليوم امـس: 13563، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكليـة: 18824094، 
مبينـة انـه تـم تسـجيل 4698 اصابـة 
جديدة وصفر وفاة وشفاء 1426 حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشـفاء الكيل: 

2314078 (%97.9)، بينما عدد حاالت 
االصابـات الـكيل: 2364453، امـا عدد 
الحـاالت التي تحت العـالج: 25128، يف 
حـني ان عدد الحاالت الراقـدة يف العناية 
املركزة: 26، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
25247، الفتـة اىل ان عدد امللقحني ليوم 
امـس: 14743، ليصبـح عـدد امللقحني 
الـكيل: 10886812.يأتـي هـذا وسـط 
تجاهـل املواطنـني لالجـراءات الوقائية 
وترك ارتداء الكمامة، وعدم االبتعاد عن 
التجمعات الكثيفة، سواء يف االسواق، ام 

يف العمل بشتى أنواعه.

بغداد/ الزوراء:
حـددْت وزارة الرتبيـة، موعـداً لفتح باب 
وفـق  االختصـايص  لـإلرشاف  الرتشـيح 
الرشوط والضوابـط، فيما اكدت ان اعالن 
نتائـج امتحانـات الثالـث املتوسـط قبل 
العيد.وذكر بيان للوزارة، تلقته ”الزوراء“: 
أن ”الـوزارة حددت يوم األحـد املوافق 17 
/ 7 / 2022 موعـداً لفتـح باب الرتشـيح 
لـإلرشاف االختصايص والرتبـوي واملهني 
والدراسـة الرتكمانية والدراسة املسيحية 
والرسيانيـة والدراسـة الكردية“.وأضاف 
البيـان، أن ”التقديـم عـىل اإلرشاف يكون 
وفـق رشوط وضوابط محددة“.يف غضون 

ذلك، أعلنـت وزارة الرتبية، ان إعالن نتائج 
الصف الثالث متوسـط قبل عيد األضحى.

وقال اعالم الوزارة يف بيان مقتضب تلقته 
”الـزوراء“: ان ”إعالن نتائج الصف الثالث 
متوسط سـيكون قبل حلول عيد األضحى 
الرتبيـة يف وقـت  املبارك“.وذكـرت وزارة 
سابق، ان هناك سقفا زمنيا إلعالن نتائج 
الـدور األول للثالث املتوسـط وهو من 15 
ب الصف الثالث  – 20 يوماً.يذكـر أن طـالَّ
النهائيـة  امتحاناتهـم  أكملـوا  املتوسـط 
يـوم 20 من حزيـران الحايل، بعـد تأجيل 
االمتحانات عدة أيام بسبب ترسيب أسئلة 

مادة الرياضيات.

بغداد/ الزوراء:
امـس  العامـة،  املـرور  مديريـة  أعلنـْت 
الثالثاء، عن فرض غرامـة قدرها 50 ألف 
دينار ملن يرمي أعقاب السجائر واألكياس 
يف الشـوارع، فيمـا أشـارت اىل أن املطبات 
التـي توضع من قبـل األهايل يف الشـوارع 
تؤثر يف االنسيابية.وقال مدير املرور اللواء 
طارق اسـماعيل يف ترصيـح صحفي: إن 
”املطبـات التي توضع من قبـل املواطنني 
وبشـكل غـري رسـمي تؤثـر بشـكل كبري 
يف حركة وانسـيابية السـري“، الفتـًا اىل أن 
”تلـك املطبـات توضع باجتهاد شـخيص 
ودون الرجوع اىل املديرية العامة للمرور“.

وأضـاف أن ”وضـع املطبـات واالشـارات 
املروريـة يجـب أن يتّما من قبـل املديرية 
وال يسـمح بوضعهما بشـكل شـخيص“، 
مبينـاً أن ”رفع تلـك املطبـات يقع ضمن 
اختصـاص أمانة بغداد وعليها أخذ دورها 
يف متابعـة هـذه املخالفات“.وحـول رمي 
أعقـاب السـكائر يف الطـرق والشـوارع، 
أكـد اسـماعيل أن ”رمي أعقاب السـكائر 
واألكيـاس يف الطرق والشـوارع الرئيسـة 
مخالفـة مرورية يحاسـب عليهـا قانون 
العقوبات الخاص باملرور 8 لسنة 2019“.

وتابع أن ”القانون يعاقب املخالف بغرامة 
50 ألف دينار“.

ليبيا / متابعة الزوراء:
أعلن ديوان مجلس النواب الليبي إحراق 
وثائـق رسية محليـة ودوليـة، وأخرى 
خاصـة بالعالقات مع الدول، إضافة إىل 
رسقة مسـتندات مهمة خـالل اقتحام 
الديـوان يـوم الجمعـة املاضيـة. وقال 
الديوان يف بيان إن ”متظاهرين مدفوعني 

من جهات مشـبوهة ال تمثل طربق هم 
مـن أحرقوا الديوان ورسقوا مسـتندات 
رسيـة“. ودان الديوان حرق األرشـيف 
الورقـي للمجلـس، والـذي تجمع عىل 
مـدى األعوام الثمانيـة املاضية، ويضم 
يف طياتـه ”مختلـف القوانـني واللوائح 
مجلـس  بعمـل  املتعلقـة  واملسـتندات 

النـواب، بمـا فيهـا عالقاتـه بالـدول، 
والتقاريـر الرسيـة التـي تـرد إليه من 
مختلف األجهزة األمنية املتعلقة باألمن 
القومي الليبي املحيل والدويل“، مبينا أن 
”املستندات املرسبة عرب مواقع التواصل 
االجتماعي والتي تم نهبها عقب اقتحام 
مقر املجلس مساء الجمعة املاضية، ما 

هي إال مسـتندات تنفيذيـة متبعة لدى 
مختلف الجهـات وفقا للقوانني والنظم 
واللوائح السارية“. وأكد الديوان ”العمل 
عىل مدى األعـوام املاضية طبقا لإلدارة 
العلميـة الحديثـة، مـن خالل أرشـفة 
مسـتنداته الورقية املختلفة إلكرتونيا، 
ووزع العديـد من أجهـزة تخزينها عىل 

عدد مـن األماكن اآلمنـة، والتي لم ولن 
تطالها أيادي العبث املشبوهة“، مشددا 
عـىل أنـه مسـتمر بـ“مالحقـة الجناة 
الذيـن وقفـوا خلف هذه األحـداث، عرب 
السـلطات القضائية املتمثلـة يف النائب 
العـام الـذي فتـح تحقيقـا عاجـال يف 

الواقعة“.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكدْت وزارة العمل والشؤون االجتماعية سعيها 
اىل اقـرار قانون الضمان االجتماعـي للعمال يف 
الفصل الترشيعي الثاني ملجلس النواب ويف حني 
اشـارت اىل انهـا سـرتكز عىل الراتـب التقاعدي 
وحقوق املرأة العاملة فيه بينت ان ثقافة العامل 
نسـبتها ٥٠٪ فيمـا يتعلـق بمعرفتـه لحقوقه 

ومطالبته بها.قالت املديـر العام لدائرة التقاعد 
والضمـان االجتماعـي للعمـال، خلـود حـريان 
الجابري، يف حديث لـ»الزوراء»، انه «فيما يتعلق 
بقانـون الضمان فقـد اسـتجاب النائب حاكم 
الزاميل اىل طلبنا قبل اسـتقالته واعاده اىل لجنة 
العمـل النيابية وتـم اجراء اجتماع بهذا الشـأن 
عىل ان يكون بعد العطلة الترشيعية ويتم رفعه 

للربملـان»، مؤكـدة «سـنضغط بهـذا االتجاه». 
وبينـت «سـنركز يف هـذا القانـون عـىل الراتب 
التقاعدي الذي سـيخضع ملعادلـة وهي تقريبا 
تشابه قانون التقاعد املوحد»، مستدركة» لكن ال 
نستطيع تأكيد ذلك اىل حني املصادقة عليه ومن 
املحتمل ان يكون ذلـك متغري ولكن الذي نطمح 
لـه ورفعنا االمر اىل مجلـس الوزراء ان يكون ان 

٤٥٠ الـف الن الذي سـيدخل ضمـن املعادلة هو 
راتب الثالث سنوات االخرية ومتوسطها يرضب 
يف عدد سـنوات الخدمة ويف غالء املعيشة وحتى 
اصحاب الشـهادات يتـم تضمني شـهادتهم يف 
الراتـب»، مضيفـة «كذلك سـنركز عـىل حقوق 

املرأة العاملة بالقانون».  

تونس/ متابعة الزوراء:
دعـا الرئيـس التونـيس قيـس سـعّيد يف 
رسـالة نرشتهـا رئاسـة الجمهورية عىل 
موقع فيس بـوك ، إىل التصويت بنعم عىل 
مرشوع الدسـتور الجديد الذي سـيعرض 
لالسـتفتاء املقرر يف ٢٥ تّموز/يولو، فيما 
أكد أنه «ال خوف عىل الحقوق والحرّيات» 
فهو من «من روح الثورة ومن روح مسار 
التصحيح». ودافع الرئيس التونيس قيس 

سـعّيد عن مرشوع الدستور املثري للجدل، 
الـذي سـيعرض لالسـتفتاء هذا الشـهر، 
وتنامت االنتقادات للمـرشوع بعدما نأى 
رئيس اللجنة الذي كلّف بصياغة املسـودة 
الصادق بلعيد بنفسـه عن النص املنشور.

ويف رسـالة نرشتهـا رئاسـة الجمهورية 
عـىل موقع فيـس بوك، دافع سـعّيد بقوة 
عن مرشوع الدسـتور وقال إنه «من روح 
الثورة ومن روح مسـار التصحيح». كما 

شدد سعّيد يف رسالته عىل أنه «ال خوف عىل 
الحقوق والحرّيـات». ورد عىل االنتقادات 

املوجهـة إليـه والتـي تعترب أن الدسـتور 
الجديد «يهيـئ لعودة االسـتبداد»، مؤكدا 
«ما أبعد ما يفرتون ويذيعون عن الواقع».

وخاطب التونسيني «قولوا نعم» لالستفتاء 
املقـرر يف ٢٥ تّموز/يولو  «حتى ال يصيب 
الدولة هـرم». وكان صـادق بلعيد رئيس 
«اللجنة الوطنية االستشـارية لجمهورية 
جديدة» التي كلّفها سعّيد صياغة دستور 
جديـد، قـد قدم مسـوّدته للرئيـس يف ٢٢ 

حزيران/يونيو.ثم نأى بنفسـه من النص 
الـذي نـرشه سـعّيد الخميس، يف رسـالة 
نرشتهـا صحيفـة الصبـاح األحـد وأّكـد 
لوكالـة األنباء الفرنسـية أنـه كاتبها.ويف 
رسـالته، أكد بلعيد وهو من أشـهر خرباء 
القانـون يف تونس، أّن مسـودة الدسـتور 
الصـادرة الخميـس يف الجريدة الرسـمية 
«ال تمـت بصلـة إىل تلـك التـي وضعناها 

وعرضناها عىل الرئيس».
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بروكسل/ متابعة الزوراء:
وّقعـت الـدول األعضـاء يف حلـف شـمال األطليس 
”الناتو“، عىل بروتوكوالت انضمام السويد وفنلندا، 
وأرسـلت طلـب عضويـة الدولتـني إىل عواصم دول 
الحلـف للحصول عـىل املوافقـات الترشيعية.وقال 
األمني العام للحلف ينس ستولتنربغ: إنها حقاً لحظة 
تاريخية لفنلندا والسـويد وحلف شمال األطليس“.
وسـتزيد هذه الخطوة من عزلة روسيا اسرتاتيجياً 
بعـد عمليتها العسـكرية يف أوكرانيا التـي أطلقتها 
يف فرباير املـايض، والرصاع العسـكري الدائر هناك 
منذ ذلك الحني. ووافق السفراء واملمثلون الدائمون 
الـ30 رسـمياً عـىل القرار الذي اتخذتـه قمة الناتو 
األسـبوع املايض بدعوة فنلندا والسـويد لالنضمام 

إىل الحلف العسـكري. والتزال املوافقـة الربملانية يف 
تركيـا- الدولة العضو يف الناتو، تمّثل مشـكلة أمام 
إدراج السـويد وفنلندا النهائي كعضوتني يف الحلف.

واألسـبوع املايض، حذر الزعيـم الرتكي رجب طيب 
أردوغـان من أن أنقرة مـا زالت قـادرة عىل عرقلة 
العمليـة إذا فشـلت الدولتان يف تلبيـة مطلب تركيا 
بالكامل بتسـليم اإلرهابيني املشـتبه بهم املرتبطني 
بجماعـات كرديـة محظـورة أو شـبكة فتـح الله 
غولـن املتهـم بمحاولة االنقـالب يف 2016. وأضاف 
أن الربملـان الرتكي قد يرفض التصديق عىل االتفاق، 
يف تهديد قـوي، ألن االنضمام إىل الناتو يجب أن تتم 
املوافقـة عليه رسـمياً مـن جميع الـدول األعضاء 

الثالثني باإلجماع.

جنيف/ متابعة الزوراء:
سـجلْت منظمة الصحة العاملية حالة وفاة واحدة 
و5322 إصابـة مؤكـدة بجدري القـرود يف العالم 
حتـى اآلن، أي بزيـادة بأكثـر مـن 50 % مقارنة 
بالتعداد السـابق الصادر يف 22 يونيو املايض، عىل 
مـا أعلنت متحدثة باسـم املنظمة امـس الثالثاء.
وقالت املسؤولة يف املنظمة فضيلة شايب يف مؤتمر 
صحفي يف جنيف: ”تواصل منظمة الصحة العاملية 
مطالبـة الـدول بإيالء اهتمـام خـاص بإصابات 
جـدري القرود للحد من العـدوى“. من غري املقرر 

حاليـاً عقد اجتماع ثـان للجنة الطـوارئ التابعة 
ملنظمة الصحـة العاملية حول هـذا املوضوع، بعد 
اجتماعها األول يف 23 يونيو.واألسبوع املايض، رأت 
منظمة الصحة أن تفيش جـدري القرود، رغم أنه 
يثـري قلقاً بالغاً، ”ال يشـكل يف الوقت الراهن حالة 
طوارئ صحية عامة تثري قلقاً دولياً“، يف إشارة إىل 
أعىل مسـتوى تأهب يمكن ملنظمة الصحة العامة 
أن تعلنه.وارتفـع عـدد اإلصابات بجـدري القرود 

بشكل حاد يف األيام األخرية. 
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة املـوارد املائيـة عـن 
ملحطـات  امليـاه  لتامـني  خططهـا 
االسـالة والبسـتنة ، وفيمـا اكـدت 
اسـتمرارها بحملة رفـع التجاوزات 
املائيـة،  واملسـطحات  االنهـر  عـىل 
طالب نائب بتشكيل لجنة تفاوضية 
تؤمن حصص العراق املائية من دول 
الجوار، محمال الحكومة مسـؤولية 

الشح املائية يف البلد.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة عيل 
ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  رايض، 
وزارة املـوارد املائيـة وضعـت خطة 
مدروسـة لتلبية كل املتطلبات سواء 
امليـاه الخـام التـي تؤمـن ملحطات 
أو  الـرشب  ميـاه  وإنتـاج  اإلسـالة 
االغراض الزراعية أو االسـتخدامات 
االخـرى مثل حصة األهـوار وحصة 
البرصة لدفع اللسـان امللحي، مؤكدا 
أن جميـع هـذه املتطلبـات توضـع 
ضمـن خطـة االطالقـات للمياه من 
السـدود والخزانـات، تدفعهـا خطة 
أخـرى وهـي خطـة توزيـع امليـاه 
مـن إطالقـات األنهر الرئيسـة ويتم 
وفـق  املحافظـات  بـني  توزيعهـا 
الزراعيـة  املتطلبـات واالحتياجـات 
ومياه الـرشب واملتطلبـات األخرى.
واضـاف: ان هناك آليـة تطبق ايضاً 
وهـي متابعـة تنفيذ هـذه الخطط، 
وكذلـك تقسـيم امليـاه بعدالـة بـني 

املسـتفيدين سـواء بـني املحافظات 
أو داخـل املحافظة الوحدة من خالل 
تطبيـق نظـام املراشـنة أو املناوبة 
ألن العـراق يعيش يف ظروف شـح يف 
املياه ما يعني أن كمية املياه املتوفرة 
يجب الحفـاظ عليها وعـىل الخزين 
املائي للبلد وعدم السـماح بالتجاوز 

عـىل الحصص املائية مـن أجل تلبية 
متطلبات املشـاريع كافة وال سـيما 
يف محافظـات الذنائـب مثل البرصة 
وميسـان وذي قار والسماوة كونها 
األكثر معاناة من هذا الشح.وأشـار 
إىل أن الوزارة مسـتمرة يف حملة منع 
التجـاوزات ورفعهـا عـن الحصص 

املائية وال سـيما التجاوزات بتلويث 
امليـاه كونهـا خطـرة جـداً وفيهـا 
مخلفات ثنائيـة ومخلفات صناعية 
وميـاه ومخلفات املجاري ومخلفات 
صحيـة وأخـرى، مؤكـدا أن هنالـك 
توجيها مركزيا ملنع هذه التجاوزات 
الدعـاوى  مـن  العـرشات  وهنالـك 

والقضايا وهنـاك رفع مبارش لكثري 
مـن حـاالت التجاوز بجهد مشـرتك 
قيـادة  وبـني  الـوزارة  كـوادر  بـني 
العمليـات وكذلـك وزارة الداخليـة.

وتابـع: ان الـوزارة تعمـل عىل حفر 
وتأهيـل العرشات مـن اآلبار لغرض 
تأمـني املياه الخام ملحطات االسـالة 
او البسـتنة يف املناطـق التي يصعب 
وصول املياه السطحية اليها لتخفيف 
اثـار شـح امليـاه عـىل املسـتفيدين 
من تلـك املناطق.من جهتـه، طالب 
النائـب عيل الجمايل، بتشـكيل لجنة 
تفاوضية تعمل عىل تامني الحصص 
املائية للعراق مـن دول الجوار.وقال 
الجمـايل يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
حرب امليـاه ستسـتمر عـىل العراق 
الن الحكومـة ال تطالـب بالحصص 
املائية، وطلبنا قبل مدة بعقد جلسة 
يتم فيها تشكيل لجان ملفاوضة دول 
الجوار بشـأن أطالق حصص العراق 
املائية لكـن لم يتم املوافقة عىل عقد 
الجلسة.واشـار اىل ان هنـاك جفافا 
عامليا ويجب زيـادة حصص البلدان 
التـي تأثـرت بهـذا الجفـاف ومنها 
العـراق الذي بدأ يظهـر الجفاف عىل 
معظم أراضيه، مشـددا عىل رضورة 
ان تكـون هنـاك عالقة تعـاون عىل 
جميـع األصعدة بـني البلدين أو عىل 
الحكومـة والربملان اتخاذ موقف من 

هذا الخروقات الرتكية املستمرة.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
املسلحة  للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  أكد 
إرهابيني   ٥ عىل  القبض  رسول،  يحيى  اللواء 
وقال  عديدة.  بمحافظات  بارز  قيادي  بينهم 
رسول يف بيان: إنه جهاز مكافحة االرهاب نفذ 
إلقاء  عن  أسفرت  نوعية  استخبارية  عملية 
«أبو  بـ  املعروف  بداعـش  القيادي  عىل  القبض 
عيل بغداد». وأشار إىل أنه «تم القاء القبض عىل 
كركوك،  األنبار،  محافظات  يف  اإلرهابيني  من   ٤
صالح الدين، فيما تمت اإلطاحة بُعنرص إرهابي 

ينتمي لعصابات داعـش داخل الُسليمانية» . 

@·Ë‰Ói@µÓibÁäg@5@Äi@Úyb†�a
ÒáÌá«@pbƒœbz∑@åäbi@ÜbÓ”

@b„ÎäÏ◊@pbibñbi@Ò7j◊@Òç–”@›vèÌ@÷aã»€a
@ÚÓˆb”Ï€a@paıaãu¸a@ÊÏ‹ÁbvnÌ@ÊÏ‰†aÏæaÎ

@|Óí6€a@lbi@|nœ@á«Ïfl@Üá•@ÚÓi6€a
pbñbónÇa@7@¿@“aãí�€

áÓ»€a@›j”@¡éÏnæa@s€br€a@wˆbn„@Ê˝«a@pá◊a

@ÒáÌáu@Úibñg@4698@›Óvèm@á»i

@lb‘«c@ÔflãÌ@Âæ@äb‰ÌÜ@—€c@50@ÚflaãÀ
 äaÏì€bi@ëbÓ◊˛aÎ@ãˆbvè€a

‚b‡õ„a@p¸Ï◊ÏmÎãi@Û‹«@’œaÏÌ@Ïmb‰€a
aá‰‹‰œÎ@áÌÏè€a@

Úibñg@5322Î@ÒbœÎ@Ú€by@›Óvèm@ıÏö@¿
 %@56@…–mãm@ÜÎã‘€a@äáu@pbibñg
áÌáßa@È‰†Ïfl@biÎäÎcÎ@NN Ïjéhi

bËÓ‹«@Û‰1a@Âfl@kónÃæa@xaÎå@Â«@bñbÇ@b‘Ó‘•@ãì‰m@CıaäÎç€aD

Ûzö˛a@áÓ«@Ò˝ñ@ıaÜ˛@µ‡‹è‡‹€@Èj»‹fl@|n–Ì@çÓ‹ÿ„g@�Üb„Ò7Ç¸a

4@ô

 çÓ‡næa@bËˆaÜcÎ@Úib‘‰€a@äÎái@Übíc
@Ú‘r€a@áÌá§@Újéb‰æ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@Ô„aÜÏè€a
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ«Î@µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@Èi

بغداد/ الزوراء:
قدَم النائب محمد شـياع السوداني، خالل 
زيارتـه اىل نقابة الصحفيـني، التهنئة اىل 
نقيـب الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي 
بمناسبة تجديد الثقة به نقيبا للصحفيني 
وذكرى عيد الصحافة العراقية، فيما اشاد 
بدور النقابـة وادائهـا املتميز.وذكر بيان 
لنقابـة الصحفيـني تلقته «الـزوراء»: ان 
أمني عام تيار الفراتني النائب محمد شياع 
السوداني زار نقابة الصحفيني العراقيني 
لتقديم التهنئة ملناسبة تجديد الثقة لنقيب 
الصحفيني مؤيد الالمي والذكرى السنوية 
لعيـد الصحافة العراقية.وعرب السـوداني 
خـالل لقائه نقيـب الصحفيـني وأعضاء 
مجلـس النقابـة، بحسـب البيـان، عـن 
اعتزازه بنقابة الصحفيني لدورها املتميز 

والنجاحـات الكبرية التي حققتها النقابة 
وعىل جميع املستويات ودفاعها املتواصل 
عن الصحفيني واإلعالميني لتأدية واجبهم 
اإلعالمـي واملهني ونقل الصـورة املرشقة 
عن العراق إىل الرأي العام العاملي ، مشـيدا 
بالتضحيات الكبرية التـي قدمتها االرسة 
الصحفيـة ، ممـا يتطلـب عـىل الجميـع 
تقديم الدعـم والعون لنقابـة الصحفيني 
واألرسة الصحفيـة كون الصحفي يحتاج 
إىل الدعـم مـن اجل الوصـول اىل املعلومة.
مـن جانبـه قـدم الالمي رشحـا مفصال 
عـن طبيعـة عمـل النقابة ومؤسسـاتها 
اإلعالميـة وفروعها يف املحافظات.وتجول 
السـوداني يف أروقة النقابة وأبدى إعجابه 
بمـا يشـهده العمـل يف النقابة مـن دقة 

وتنظيم ويف كافة مفاصلها .

\kõÃ€a@Ú»ª^@¿@=Ó‹€a@laÏ‰€a@ê‹™@‚bzn”bi@Ú‡ËflÎ@ÚÌãé@paá‰nèfl@Ú”ãéÎ@÷aãyg

بغداد/الزوراء:
اطلَق مرصفا الرشيد والرافدين الحكوميني، امس الثالثاء، وجبتني جديدتني من السلف تشمل 
املوظفني والعقود ومنتسبي القوات االمنية.اعلن مرصف الرشيد، عن اطالق وجبة جديدة 
لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (١٠ ) ماليني دينار 
و(٥) ماليني ملوظفي العقود. ودعا املرصف يف بيان ورد «الزوراء» ان «املستفيدين كافة ممن 
االلكرتوني  الدفع  منافذ  او  املرصف  السلفة مراجعة فروع  بمبلغ  ستصلهم رسائل نصية 
الكرتونيا لحاميل بطاقة (نخيل) وال يوجد  السلف  «التقديم عىل  ان  البيان  لتسلمها».واكد 
إنه»تم  الرافدين يف بيان  وسيط بني املرصف والزبون».بدوره قال املكتب اإلعالمي ملرصف 
اطالق وجبة جديدة من سلف املوظفني ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من ٥ ماليني 
والتعليمات».وأضاف  الضوابط  املنح وفق  إجراءات  استكمال جميع  بعد  مليوناً  وحتى ٥٠ 

أن»التقديم عىل السلف يكون عن طريق فروع املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات».

@µmáÌáu@µnjuÎ@Êb‘‹�Ì@ÂÌáœaã€aÎ@áÓíã€a
@—‹è€a@Âfl

@@@3ô@›Óñb–m

5ô@›Óñb–m@NN@ÚflÏÿ®a@∂a@·Ëj€b�fl@…œã€@ıaãõ©a@Ú‘�‰æa@‚bflc@ÊÎãÁbƒnÌ@µéá‰Ëæa@Âfl@ Ïª

@@@2ô@›Óñb–m



@ÔébflÏ‹iá€a@›‡»€a@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@ÔéÏj‹®a
ÚÓˆb‰r€a@pb”˝»€a@çÌç»m@¿

@Ú»�‘nèæa@Õ€bjæa@ bu6ébi@ÈuÏÌ@ÔπbÃ€a
µjèn‰æaÎ@¬bjõ€a@kmaÎä@Âfl

@üb–ØaÎ@ÚÓiaãm@—ñaÏ«@ZıaÏ„¸a
›j‘æa@Ú»‡ßa@Òäaã®a@pbuäái

@çÌç»m@·«á„@ZÔ„b‰j‹€a@Ú”b�€a@ãÌåÏ€@Î˝«
ÂÌá‹j€a@µi@ÚÓ‡‰n€aÎ@Ú◊aãì€a@wflaãi

Ô„aãÌ¸a@7–è€a@È€bj‘néa@fi˝Ç

@Ô«b‡nu¸a@Êb‡õ€a@ÊÏ„b”@äaã”�@bËÓ»é@@@@@@@@@@@@@@Ä€@á◊˚m@›‡»€a
laÏ‰€a@ê‹™@¿@fib‡»‹€

ÈÓœ@Òcãæa@÷Ï‘yÎ@á«b‘n€a@kmaã€a@Û‹«@ç◊6é@bË„c@o‰Ói

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس مجلس النواب محمـد الحلبويس، امس الثالثاء، أهمية العمل 

الدبلومايس يف تعزيز العالقات الثنائية.
وقـال مكتب رئيـس مجلس النواب يف بيان تلقته «الـزوراء»: إن «رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبويس اسـتقبل سـفرَي الجمهورية اإلسـالمية 

اإليرانية الجديد لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والوفد املرافق له».
وأضـاف أن «الحلبـويس عـرب عـن أمنياته بالنجـاح والتوفيق للسـفري 
اإليراني يف مهامه الجديدة»، مشرياً اىل أن» اللقاء بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين، وتطوير سـبل التعاون املشـرتك يف مختلـف املجاالت، وبما 
يخدم مصلحة الشـعبني الجارين، فضالً عن مناقشـة تطورات األوضاع 

السياسية يف البالد واملنطقة».
وأكـد الحلبـويس «عىل أهميـة العمـل الدبلومـايس يف تعزيـز العالقات 

الثنائية».

بغداد/ الزوراء:
امـس  الداخليـة،  وزارة  أعلنـْت 
الثالثاء عـن اسـتحصال املوافقة 
لسـد العجـز برواتـب العاملني يف 
مقـر الـوزارة، فيما وجـه الوزير 
عثمان الغانمي باسـرتجاع املبالغ 
الضباط  املسـتقطعة من رواتـب 

واملنتسبني.
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وقالـت 
انـه «بجهـود حثيثة  «الـزوراء»: 
مـن قبـل وزيـر الداخليـة عثمان 
الغانمـي، أثمرت عن اسـتحصال 
موافقة مجلس الوزراء املوقر عىل 

سـد العجز الذي حصـل يف رواتب 
ضباط ومنتسـبي وموظفي مقر 

وزارة الداخلية».
إرجاع  الغانمي «بـرضورة  ووجه 
املبلغ املسـتقطع من رواتب شهر 
حزيـران املـايض خـالل اليومـني 

املقبلني».
مديريـة  بـارشت  جانبهـا،  مـن 
واملاليـة  اإلداريـة  الشـؤون 
باإلجـراءات الالزمة إلرجاع املبالغ 
املسـتقطعة، كما وضعـت جدوال 
زمنيـا لذلـك وفـق مـا وجـه بـه 

الوزير.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت هيئـة األنـواء الجويـة، امس 
الثالثـاء، عن حالـة الطقـس يف البالد 
لأليـام املقبلـة، فيمـا توقعـت حدوث 
عواصف ترابية مع انخفاض بدرجات 

الحرارة الجمعة املقبل.
وذكر بيان للهيئة، تلقته «الزوراء»: أن 
«طقس البـالد ليوم األربعاء سـيكون 
صحواً مع غبار متصاعد بعد الظهر يف 
املنطقتني الوسـطى والجنوبية، بينما 
سـيكون الطقس يف املنطقة الشمالية 
صحواً، أما درجات الحرارة فسـتكون 
مقاربـة ملا سـجل يف اليوم السـابق يف 

عموم البالد».
وأضـاف البيـان أن «طقـس يـوم غد 
الخميس سـيكون مغـرباً يف املنطقتني 
الوسـطى والجنوبيـة، فيما سـيكون 
الطقـس يف املنطقـة الشـمالية مغرباً 
مـع بعض الغيـوم، ودرجـات الحرارة 

مقاربـة ملا سـجل يف اليوم السـابق يف 
عموم البالد».

الجمعـة  يـوم  «طقـس  أن  وأوضـح 
سـيكون مغـرباً مـع فرصـة لحدوث 
عواصـف ترابية يف املنطقة الوسـطى، 
ودرجـات الحرارة تنخفـض قليالً عن 
اليوم السابق، فيما سيكون الطقس يف 
املنطقتني الشـمالية والجنوبية مغرباً، 
ودرجات الحـرارة تكون مقاربة لليوم 

السابق».
وأشار اىل أن «طقس البالد ليوم السبت 
املقبل سيكون صحواً مع تصاعد الغبار 
والجنوبيـة،  الوسـطى  املنطقتـني  يف 
بينمـا سـيكون الطقـس يف املنطقـة 
الشـمالية صحواً، أما درجات الحرارة 
فسـرتتفع قليـًال عـن اليـوم السـابق 
يف االقسـام الوسـطى والشـمالية، يف 
حني سـتكون مقاربة لليوم السابق يف 

القسم الجنوبي من البالد».

بغداد/ الزوراء:
أكـَد وزير املالية عيل عالوي، دعم تعزيز برامج الرشاكة والتنمية بني العراق 
ولبنان، فيما أشار وزير الطاقة واملياه اللبناني وليد فياض إىل عمق العالقات 

الثنائية بني البلدين.
وقـال املكتب اإلعالمـي لوزارة املاليـة يف بيان تلقتـه «الـزوراء»: إن «وزير 
املالية عيل عبد األمري عالوي اسـتقبل، اليـوم (أمس)، يف ديوان الوزارة وزير 
الطاقة واملياه اللبناني وليد فياض يرافقه سفري لبنان لدى بغداد عيل اديب 
الحبحاب»، مبيناً أن «الجانبني ناقشـا آليات تطوير مجاالت العمل املشرتك 
بني حكومتي البلدين الشقيقني، وسبل تمتني أوارص التعاون خدمة ملصالح 

الشعبني».
وأكـد عـالوي «دعم العراق حكومة وشـعباً لدولـة لبنان»، الفتـاً اىل «تطلع 
الحكومـة العراقيـة لتعزيـز برامج الرشاكـة والتنمية التي تشـمل مختلف 

القطاعات االقتصادية لدى الجانبني».
مـن جهته، ثّمـن الوزير فياض «دور العـراق الداعم للبنـان، خاصة يف ظل 
الظروف والتحديات التي تمر بها لبنان يف الوقت الراهن»، مشـريا إىل «عمق 
العالقـات الثنائية بني البلدين وسـعي حكومة بالده لتوسـيع أطر التعاون 
واالسـتثمار يف القطاعات املعنية بتحسني الواقع االقتصادي خدمة لشعبي 

البلدين الشقيقني».

الزوراء/مصطفى فليح:
اكدْت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
الضمـان  قانـون  اقـرار  اىل  سـعيها 
االجتماعـي للعمال يف الفصل الترشيعي 
الثانـي ملجلس النواب ويف حني اشـارت 
اىل انها سـرتكز عـىل الراتـب التقاعدي 
وحقـوق املـرأة العاملـة فيـه بينت ان 
ثقافة العامل نسـبتها ٥٠٪ فيما يتعلق 

بمعرفته لحقوقه ومطالبته بها.
التقاعـد  لدائـرة  العـام  املديـر  قالـت 
والضمـان االجتماعـي للعمـال، خلـود 
حريان الجابـري، يف حديث لـ»الزوراء»، 
انـه «فيما يتعلق بقانـون الضمان فقد 
اسـتجاب النائب حاكم الزاميل اىل طلبنا 
قبل اسـتقالته واعـاده اىل لجنة العمل 
النيابية وتم اجراء اجتماع بهذا الشـأن 
عـىل ان يكون بعـد العطلـة الترشيعية 
ويتم رفعه للربملان»، مؤكدة «سنضغط 

بهذا االتجاه».
 وبينـت «سـنركز يف هـذا القانـون عىل 
الراتب التقاعدي الذي سيخضع ملعادلة 

وهـي تقريبـا تشـابه قانـون التقاعـد 
املوحـد»، مسـتدركة» لكن ال نسـتطيع 
تأكيـد ذلك اىل حـني املصادقة عليه ومن 
املحتمـل ان يكـون ذلـك متغـري ولكـن 
الذي نطمح لـه ورفعنا االمر اىل مجلس 
الـوزراء ان يكـون ان ٤٥٠ الف الن الذي 
سـيدخل ضمن املعادلة هو راتب الثالث 
سـنوات االخرية ومتوسـطها يرضب يف 
عدد سـنوات الخدمة ويف غالء املعيشـة 
وحتـى اصحاب الشـهادات يتم تضمني 
شـهادتهم يف الراتـب»، مضيفـة «كذلك 
العاملـة  املـرأة  حقـوق  عـىل  سـنركز 

بالقانون».  
 واشـارت اىل ان «العمـال يقـع الظلـم 
عليهم من صاحب العمل وليس الضمان 
فهو موجود ونحن نجري زيارات ونقوم 
بتسـجيل العمـال ونحيـل اىل املحاكـم 

ونطالب بحقوق العمال». 
 ولفتـت اىل ان «محكمة العمل يف الكرخ 
والرصافـة تقـوم باسـتحصال حقوق 
باملحالـني  احصائيـة  ولدينـا  العمـال 

للمحاكـم وجاءنـا ايـراد منهـم وهناك 
رقابة وقسـم تفتيـش  يف دائـرة العمل 
ودائـرة الضمـان يقومان بهـذا الدور»، 
العامـل  ٥٠ ٪  ان «ثقافـة  اىل  مشـرية 
فيما يتعلق بمعرفته لحقوقه ومطالبته 

بها».
 واوضحـت ان «هنـاك اليـة وتعليمـات 

لكن املسـألة ان القانون مىض عليه ٥٠ 
سنة  واالمر امللفت االخر هو ان املجتمع 
العراقي بدأ بمعرفة الضمان االجتماعي 
قبل سـنتني فقط بدليـل ان عدد العمال 
املضمونـني كانوا فقـط ٢٥٤ الف عامل 

ولم يركز عليه ال اعالميا وال اداريا».
وعـن التقرير االخـري التحـاد النقابات 

الدويل الذي اعطى مؤرشات سلبية فيما 
يتعلق بحقوق العمال يف العراق وضعف 
الضمان االجتماعي اجابت ان «الضمان 
االجتماعي ليس ضعيفا وهذه مؤرشات 
النقابات التي تظهر هذا اليشء بسبب ان 
النقابات بالعراق افكارها ليسـت نفس 
افـكار الضمـان االجتماعـي  وتريد ان 
تسيطر هي عىل العمال بدل الحكومة».

 وعـن اعداد العمال اكـدت انه «ال يمكن 
اعطاء عدد حقيقـي للعمال املضمونني 
الن العـدد متغـري وايراد دائـرة الضمان 
وعـدد عمالها متغري فاليوم قد تسـجل 
رشكـة مـا الـف عامـل وبعدهـا تقوم 
بتقليـص العمـال الي سـبب  فيصبـح 
العدد عىل سـبيل املثـال ٧٠٠ عامل فالـ 
٣٠٠ الفرق اذا رصف لهم مكافأة نهاية 
الخدمـة فـان الـذي يحصل هـو تقليل 
بااليـراد نتيجـة تقليل العمـال ورصف 
املكافأة»، مستدركة «ولكن يمكن القول 
ان العدد زاد اىل الضعف عن ما كان عليه 

قبل ٢٠١٩».
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بغداد/ الزوراء:

أعلَن وزيـر التخطيط، امـس الثالثاء، 

نتائج مسـح القوى العاملة يف العراق، 

فيما اشـارت منظمة العمل الدولية اىل 

ان انخفـاض مشـاركة املـرأة يف قوى 

العمل العراقي.

وقال وزيـر التخطيط خالد بتال النجم 

يف مؤتمـر صحفـي عقـده يف الـوزارة 

بمناسـبة اطـالق اول مسـح للقـوى 

العاملـة يف العـراق تابعته ”الـزوراء“: 

إن ”هذا املسـح نفذه الجهـاز املركزي 

لالحصـاء بدعـم سـخي مـن منظمة 

العمـل الدوليـة وهـو املسـح الوطني 

االول املتخصـص يف القـوى العاملـة، 

وجـرى تنفيذه خـالل النصـف الثاني 

من عـام 2021 باعتماد احدث املعايري 

االحصائية التي اسسـها املؤتمر الدويل 

الحصاءات العمل“. 

ولفـت اىل أن“ املسـح وفـر تقديـرات 

وطنية عىل مستوى املحافظات والريف 

والحظـر وأنتـج مجموعـة مـؤرشات 

مهمـة عن سـوق العمـل والخصائص 

الديموغرافيـة للمقيمني يف العراق كما 

سـيمهد الطريـق للوصـول الرسيع اىل 

معرفة االحتياجات الخاصة التي توفر 

فـرص العمـل للمواطنني وهذا املسـح 

توفـري مـؤرشات تخـدم  سيسـهم يف 

إعداد السياسـات بعيدة األمد ملواجهة 

تحديات سـوق العمل وهيكلة ومعرفة 

العجز وتشخيصه“.

املتغـريات  ظـل  ”يف  البتـال  وأضـاف 

االقتصادية واالجتماعية التي شـهدها 

العـراق يف السـنوات املاضيـة، وعـدم 

تنفيذ التعداد العام للسـكان حتى اآلن 

فـإن الحاجـة باتت ماسـة ملـؤرشات 

تغطـي واقـع سـوق العمـل والعمالة 

مـن أجل وضع آليات مناسـبة ورسـم 

السياسـات التي يمكنهـا تغيري الواقع 

املرتبط بتحديات البطالة لذلك حرصنا 

عـىل تطبيق املعايري االحصائية العاملية 

عالية الجودة يف تنفيذ هذا املسـح الذي 

شمل جميع املحافظات“.

 وبـني أن ”النتائج خضعـت اىل تحليل 

معمـق مـن قبـل خـرباء متخصصني 

لضمان أن تكـون املؤرشات معربة عن 

الواقـع لتأتـي املعالجـات مسـتجيبة 

للواقـع وقابلـة عـىل تغيـريه ايجابياً، 

آخذيـن بنظـر االعتبار عدد املسـارات 

األساسـية التي غطاها املسح املرتبط 

لـألرسة  الديموغرافيـة  بالخصائـص 

والفـرد وحالـة القوى العاملـة واملهن 

الرئيسـة وخصائـص املهـن الثانويـة 

اىل  واالنتمـاء  عمـل  عـن  والبحـث 

االتحادات النقابية والشمول بالضمان 

االجتماعي“.

وأوضـح: ”لقد كان من بـني املؤرشات 

املهمة التي أظهرها املسـح أن السكان 

بعمر 15سـنة يشـكلون نحو ٪64 من 

إجمايل السـكان، وشـكل الذكور منهم 

بحـدود ٪50 واألناث ٪50 وهي نسـبة 

متسـاوية تقريباً، وفئة الشباب بعمر 

24- سـنة شـكلت ٪21  وبعمـر   15

مـن   43٪ شـكلت  فأكثـر  سـنة   25

إجمايل السـكان، وبلغت نسبة البطالة 

.“16.5%

واشـار اىل  أن“هناك الكثري من النتائج 

التنمويـة  األهميـة  ذات  واملـؤرشات 

الكبـرية التـي تمخض عنها املسـح“، 

داعيـاً ” الجهـات املهتمـة واملسـؤولة 

داخل العـراق من الـوزارات القطاعية 

ومنظمات املجتمع املدني اىل استسقاء 

املعلومـات الخاصـة بالعمـل مـن هذا 

املسـح وعـدم البنـاء عـىل معلومـات 

مغلوطـة هنا، وهناك ال نجد أي مصدر 

رسمي لها ما يسبب ارباك املتلقي“.

من جهتها، أكدت ممثلة منظمة العمل 

الدولية مهـا قطاع، امـس الثالثاء، أن 

نتائج مسح القوى العاملة لعام 2021 

املـرأة،  مشـاركة  انخفـاض  رصـدت 

فيما دعت اىل وضع سياسـات عملية، 

كاشـفة عـن حـراك لوضـع سياسـة 

تشغيل وطنية وتطوير سوق العمل.

وقالـت قطاع، يف مؤتمـر صحفي عقد 

يف وزارة التخطيـط تابعتـه ”الزوراء“: 

”نحتفل باطـالق نتائج مسـح القوى 

العاملة لعام 2021 يف العراق بعد حوايل 

عقد من الزمن ليتم تتويج الجهود ألول 

مسـح يف سـوق عمل للقوى العاملة“، 

مبينـة أن ”تنفيذه تم من خالل الجهاز 

املركـزي لالحصـاء وهيئـة االحصـاء 

العمـل  يف كردسـتان ودعـم منظمـة 

الدويل“.

واشـارت، اىل ان ”املسـح بدايـة جيدة 

لرصد مؤرشات سوق العمل وذلك لبناء 

سياسات وطنية قائمة عىل االدلة مما 

يسـاعد عىل تصميـم خطـط وبرامج 

تساعد القوى العاملة عىل ايجاد فرص 

عمل الئقة يف سوق العمل“.

واضافـت، ان ”اهـم املـؤرشات التـي 

اظهرها املسـح هو انخفاض مشاركة 

املـرأة يف القـوى العاملـة حيـث بلغت 

مشـاركة املرأة حوايل 10،6 مقارنة مع 

 %  68 للرجـال، وهي نسـبة منخفضة 

عـن النسـب يف العالـم“، الفتـة اىل ان 

”نسـبة البطالـة لـدى الذكـور وصلت 

مضاعفـة  النسـبة  وكانـت   14،7 اىل 

لدى املرأة بحوايل 28،2 وإلسـقاط هذه 

النسـب عىل عـدد السـكان فإنه يوجد 

حـوايل 13 مليـون امرأة يف سـن العمل 

يف العـراق ولكـن حـوايل مليـون فقط 

يعملن“.

وتابعت أن ”نسـبة االنـاث العامالت يف 

القطاع الحكومي بلغت من هذا املليون 

 % 70  كمـا ان نسـبة بطالة الشـباب 

تعترب من النسب املرتفعة وبلغت  % 32 

، وهنـاك نسـبة تتعلـق بفئـة عمرية 

محـددة وهي من 24-15 وهي نسـبة 

الشـباب الذيـن اليعملون واليدرسـون 

وهـي نسـبة مرتفعـة بلغـت حـوايل 

الثلث“.

مشـاركة  ”ضعـف  أن  واوضحـت، 

املـرأة يف سـوق العمل يسـتدعي وضع 

سياسـات عمليـة تسـاعد املـرأة عىل 

االنخراط يف سـوق العمـل ،وخاصة يف 

القطـاع الخـاص ،ويجـب أن تتضمن 

السياسـات توفري ظـروف عمل الئقة 

ومناسبة تراعي املرأة وظروف حياتها 

يف العراق، فضال عن تعزيز شمول املرأة 

يف الضمـان االجتماعـي والتقاعـد عن 

العمل بالقطاع الخاص“.

وتابعـت، أن ”املـرأة تعمـل يف القطـاع 

الزراعي وال بد من مد شـمول الضمان 

االجتماعي لهذا القطاع، وتوفري ظروف 

عمل مناسـبة ملساعدتها يف العمل بهذا 

القطاع“.

هبـة  يمتلـك  ”العـراق  أن  واكـدت، 

ديموغرافية تتمثل بوجود مجتمع فتي 

قادر عىل النهوض بالواقع االقتصادي، 

لذا يجب تشـجيع الشباب عىل الدخول 

يف سـوق العمـل وخاصـة يف القطـاع 

الخـاص والذاتي وريادة االعمال، وذلك 

من خـالل تقليص الفـوارق بني العمل 

يف القطـاع العام والخاص، خاصة وأنه 

سيعزز توفري ظروف عمل الئقة“.

وشـددت عىل ”رضورة تحفيز القطاع 

الخـاص لخلـق فرص عمـل الئقة من 

خـالل تحسـني بيئـة االعمـال وضـخ 

اسـتثمارات كثيفـة العمالـة، والعمل 

عىل بناء سياسـات وطنية تسهم فيها 

أطـراف االنتاج الثالثة مـن (الحكومة 

وأصحـاب العمل ونقابات العمال) عىل 

االنتقـال مـن االقتصاد غـري املنظم اىل 

االقتصـاد املنظم عىل اعتبار أن املسـح 

أحد نتائجه هو توسع القطاع والعمالة 

غري املنظمة يف العراق“.

ودعـت، اىل ”رضورة وضـع حوافز اىل 

اصحـاب العمـل لتشـجيع اعمالهم“، 

مبينة أن ”منظمة العمل الدولية تقوم 

بتقديـم الدعـم التقنـي لـوزارة العمل 

والشـؤون االجتماعيـة وبالتعاون مع 

الـرشكاء االجتماعيني لوضع سياسـة 

تشـغيل وطنيـة تسـاعد عـىل توفـري 

الظروف املالئمة لتطوير سـوق العمل 

وخصوصا ضمـن املتغـريات الجديدة، 

وكذلك وضع األطـر الترشيعية املالئمة 

ملواكبة هذا التطور“.

نريوبي/ متابعة الزوراء:

عقَد اجتماع مغلـق امس الثالثاء يف نريوبي 

بني رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق 

أول ركن عبدالفتاح الربهان ورئيس الوزراء 

اإلثيوبي أبي أحمد.

وبحسـب مصـادر بحـث االجتمـاع، الـذي 

عقد عىل هامش قمـة ”اإليقاد“ األزمة بني 

السودان وإثيوبيا.

وأعلـن املسـؤوالن، يف ترصيحـات صحفية 

عقـب االجتماع يف نريوبي ”طي الخالف بني 

السـودان وإثيوبيا وفتـح صفحة جديدة يف 

العالقات“ بني البلدين.

كما قال رئيـس وزراء إثيوبيا، إن ”روابطنا 

أي  تتجـاوز  السـودان  مـع  املشـرتكة 

انقسـامات“، مؤكداً التزام بـالده ”بالحوار 

مـع  القضايـا  لكافـة  السـلمي  والحـل 

السودان“.

الحـايل  الرئيـس  هـو  الربهـان  أن  يذكـر 

لـ“الهيئـة الحكوميـة للتنميـة“ يف منظمة 

”اإليقـاد“. وتعقـد ”اإليقـاد“ اليـوم قمـة 

طارئة بمشـاركة قادة الـدول والحكومات 

األعضاء يف املنظمة.

ومـن املقـرر أن تناقـش القمـة القضايـا 

وامللفات التي تسـهم يف تعزيز جهود القادة 

ملعالجـة تحديـات اإلقليـم التـي تتمثـل يف 

السـلم واألمـن وقضايا الجفـاف والتصحر 

والتغـريات املناخية إىل جانـب قضايا األمن 

الغذائي وتداعيات كورونا وأثرها يف الوضع 

االقتصادي يف اإلقليم.

كما سـتناقش القمة كيفيـة تضافر جهود 

الدول األعضاء لتجاوز املشـاكل والتحديات 

التي تشهدها املنطقة وإيجاد السبل الكفيلة 

للنهوض باإلقليم وتحقيق األمن واالستقرار 

والتعـاون والتنسـيق املشـرتك يف القضايـا 

اإلقليمية والدولية من أجل مصلحة شعوب 

املنطقة.

جنيف/ متابعة الزوراء:

سـجلْت منظمة الصحـة العامليـة حالة 

مؤكـدة  إصابـة  و5322  واحـدة  وفـاة 

بجـدري القـرود يف العالم حتـى اآلن، أي 

بزيادة بأكثر مـن %50 مقارنة بالتعداد 

السـابق الصادر يف 22 يونيو املايض، عىل 

ما أعلنـت متحدثة باسـم املنظمة امس 

الثالثاء.

وقالت املسؤولة يف املنظمة فضيلة شايب 

يف مؤتمـر صحفـي يف جنيـف: ”تواصل 

منظمة الصحـة العامليـة مطالبة الدول 

بإيـالء اهتمـام خاص بإصابـات جدري 

القرود للحد من العدوى“.

مـن غري املقـرر حالياً عقـد اجتماع ثان 

للجنـة الطوارئ التابعـة ملنظمة الصحة 

العاملية حول هذا املوضوع، بعد اجتماعها 

األول يف 23 يونيو.

واألسبوع املايض، رأت منظمة الصحة أن 

تفيش جدري القرود، رغـم أنه يثري قلقاً 

بالغاً، ”ال يشـكل يف الوقـت الراهن حالة 

طـوارئ صحية عامة تثري قلقـاً دولياً“، 

يف إشـارة إىل أعىل مسـتوى تأهب يمكن 

ملنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

وارتفـع عـدد اإلصابات بجـدري القرود 

بشـكل حاد يف األيام األخرية. ويمثل هذا 

التعداد األخـري الذي يعـود إىل 30 يونيو، 

زيـادة بنسـبة %55.9 مقارنـة بالعـدد 

السـابق قبـل ثمانيـة أيـام، مـع 3413 

إصابة.

وال تـزال أوروبـا إىل حـد بعيـد املنطقـة 

األكثر ترضراً من الفريوس مع %85 من 

اإلصابات، يف حني أنه ينترش يف 53 دولة.

وتـم رصـد زيـادة غـري عاديـة يف عـدد 

اإلصابـات بجـدري القـردة منـذ مايـو 

خارج بلدان غرب ووسـط إفريقيا حيث 

الفريوس مستوطن.

وأوضحت شايب أنه تم تسجيل ”إصابات 

قليلـة لدى األطفـال واألشـخاص الذين 

يعانون من ضعف يف جهاز املناعة“.

وهـذا املـرض املعـروف منـذ 1970 من 

عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل 

نحـو 40 عاماً لكنـه أقل خطـورة منه. 

وهو مرض نادر ناجم عن فريوس ينتقل 

إىل اإلنسان من طريق حيوانات مصابة.

ويتسـبب املـرض يف بادئ األمـر بارتفاع 

يف درجة حرارة الجسـم ويتطور برسعة 

إىل طفح جلدي مع تكوين قشـور. وهو 

يكـون يف أكثر األحيـان حميداً وُيشـفى 

املريـض عموماً بعـد أسـبوعني او ثالثة 

أسابيع.

أبوظبي/متابعة الزوراء:
 يطـرح برنامـج الدعـم الجديـد يف اإلمارات 
العديـد مـن املزايـا التـي تغطـي مختلـف 
االحتياجـات األساسـية ملحـدودي الدخـل، 
القيـادة  الربنامـج حـرص  ويعكـس هـذا 
اإلماراتيـة عـىل تعزيـز االسـتقرار الداخيل، 

وتحقيق جودة الحياة.
وتعمـل دولة اإلمـارات العربيـة املتحدة عىل 
تمتني شـبكة األمـان االجتماعـي ملواطنيها 
والسـيما للرشائح املجتمعية الهشة، لتعزيز 
مقاومتهـا للتقلبات االقتصاديـة، ولتحقيق 
الرفـاه االجتماعـي لسـائر مواطنـي دولـة 
اإلمارات. ووجه رئيس اإلمارات الشيخ محمد 
بـن زايـد آل نهيان بإعـادة هيكلـة ”برنامج 
الدعـم االجتماعي ملحـدودي الدخل“ ليصبح 
برنامجا متكامـال بميزانية تقدر بـ28 مليار 

درهم (7.6 مليار دوالر).
ويجسـد توجيه رئيس اإلمـارات بتقديم هذا 
الدعم، من خالل الربنامج االجتماعي األشمل 
الذي يرفع امليزانية من 14 مليار درهم إىل 28 
مليار درهم،  حرص الدولة عىل توفري مختلف 
سـبل الدعم لألرس ذات الدخل املحدود تعزيزا 
لالستقرار األرسي وبما يتماىش مع منظومة 
الرفاه املجتمعـي وجودة الحياة التي تحرص 
دولة اإلمارات عىل إرسـاء دعائمها وترسـيخ 

مقوماتها ملواطنيها.
ويغطـي برنامـج الدعم الـذي تنفـذه وزارة 
تنميـة املجتمع مختلـف املحاور األساسـية 
لـألرس ذات الدخل املحدود بما يشـمل عالوة 
رب األرسة وعـالوة الزوجـة وعـالوة األبناء، 
والدعم املايل املخصص للسكن، واالحتياجات 

األساسية مثل املواد الغذائية واملاء والكهرباء 
املؤقـت  املـايل  الدعـم  إىل  إضافـة  والوقـود، 

للمواطنني العاطلني الباحثني عن العمل.
واسـتحدث برنامج الدعم أربعة مخصصات 
جديـدة هـي: مخصص السـكن، ومخصص 
التعليـم الجامعي، ومخصـص العاطلني عن 
العمـل مـن املواطنـني فـوق سـن الخامس 

واألربعني، ومخصص الباحث عن العمل.
وتهدف املخصصـات األربعة إىل تمكني األرس 
اإلماراتيـة محدودة الدخـل من الحصول عىل 
املسكن املالئم، وتشجيع األبناء املتفوقني عىل 
االلتحـاق بالجامعـة، ودعم كبار السـن من 

املواطنني.
وبحسـب وكالة أنبـاء اإلمـارات ”وام“، فإن 
الربنامـج الجديد يتضمن مخصصا للسـكن 
يرتاوح بني 1500 درهم شهريا و2500 درهم 

شـهريا يف حال السكن املستقل حتى حصول 
العائلـة عـىل إسـكان حكومـي، ويسـتحق 
املتقدمـون الذيـن يقطنـون مـع الوالدين أو 
مـع أي أرسة أخرى سـتون يف املئـة من هذه 
املبالـغ، وال ينطبـق هـذا املخصـص عىل من 
يحصلـون عـىل أي شـكل آخـر من أشـكال 
إعانة اإلسـكان الحكومـي أو يمتلكون منزال 
مسجال باسمهم ويتوقف هذا املخصص عند 
الحصول عىل إسـكان حكومـي. ومن ضمن 
املخصصـات الجديـدة التي يشـملها برنامج 
الدعم االجتماعي وترصف لألرسة ”مخصص 
التعليم الجامعـي“ للطـالب املتميزين والتي 
تجسـد اهتمام الدولة وتشجيعها لألبناء عىل 
االلتحاق بالتعليـم الجامعي حيث تبلغ قيمة 
العـالوة 3200 درهـم (870 دوالرا تقريبـا) 
شـهريا لطالب الثانوية املتفوقني وامللتحقني 

اشـرتاطات  حسـب  الجامعيـة،  بالدراسـة 
مجلس التعليم واملوارد البرشية.

ويشمل املخصص الطلبة املنتظمني يف برامج 
الدبلوم والتعليم الجامعي حسب مخصصات 
األبنـاء لـكل عائلـة بـني 2400 و800 درهم 

وبعمر أقىص 25 عاما للطالب والطالبة.
وحـرص الربنامـج الجديـد عىل منـح إعانة 
ماليـة ثابتـة تبدأ مـن 2000 إىل 5000 درهم 
شهريا بحسب العمر للمواطنني العاطلني عن 
العمل، إضافة إىل عالوات ومخصصات أخرى 

يف حال كان العاطل عن العمل رب أرسة.
ويمتد هذا املخصص ملدة سـتة أشهر، وتبلغ 
قيمتـه 5000 درهـم شـهريا لكل مسـتحق 
بغض النظر عن عمره، ويهدف هذا املخصص 
إىل تمكـني العاطلـني عن العمـل ماديا خالل 

فرتة بحثهم عن وظيفة.
وقد حـرص برنامـج الدعـم االجتماعي عىل 
زيادة العالوات املخصصة لجميع أفراد األرسة 
وذلـك بمـا يشـمل العـالوات الثـالث الحالية 
وهـي: عـالوة رب األرسة، وعـالوة الزوجـة، 
وعالوة األبنـاء. وتأتي هـذه الخطوة انطالقا 
مـن األهميـة الكبـرية التـي توليهـا القيادة 
اإلماراتية لألرسة بوصفها الركيزة األساسية 

لبناء مجتمع متالحم ومتماسك.
ووضـع الربنامـج الجديـد لفائـدة مواطني 
الدولـة الذين يمثلون نحـو عرشة يف املئة من 
سـكان اإلمـارات، ولن تشـمل املزايـا املعلنة 
األجانب املستقرين يف الدولة.ويف سياق مساع 
ملكافحـة التضخـم وارتفـاع األسـعار، أقـر 
الربنامـج حزمة من الدعـم الحكومي للمواد 

الغذائية، والوقود.
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أنقرة/متابعة الزوراء:
 منـح االتحـاد األوروبـي أوكرانيـا 
ومولدوفـا صفة مرشـح لعضوية 
التكتل بشـكل رسمي أواخر الشهر 

املايض.
ووصف القـادة األوروبيون قرارهم 
بأنه ”لحظة تاريخية“ بالنسـبة إىل 
أوروبـا، ولم تتـم اإلشـارة إىل متى 
سـيتم الوصـول إىل تلـك اللحظـة 

التاريخية.
وقد جاهدت الدول األخرى املرشحة 
لعضوية االتحاد األوروبي لسنوات، 
بل لعقـود، وهي يف ”غرفة االنتظار 
إىل  االنضمـام  انتظـار  األبديـة“ يف 
االتحـاد، ولـم يـؤّد هـذا إىل إثـارة 
الشـكوك حول فائـدة االتحاد لدول 
أوروبـا الرشقيـة فقـط، بـل فتح 
املجـال لظهـور وسـطاء إقليميني 

آخرين.
وعـىل الرغم مـن أن غـرب البلقان 
ال يزال يدور يف املدار الجيوسـيايس 
لربوكسـل وواشـنطن، فـإن أنقرة 

لتعزيـز وجودها  تتحـرك برسعـة 
االقتصادي والسـيايس يف دول مثل 
رصبيا ومقدونيا الشـمالية وألبانيا 

والبوسنة والهرسك.
البلقـان  ودول  تركيـا  ويجمـع 
تاريـخ مشـرتك هـو اإلمرباطورية 
العثمانيـة، لكنها أيًضا دول أعضاء 
يف نـاٍد ”مثـري للخـزي“، وهـو ناد 
لدول منحها االتحاد األوروبي وضع 
املرشح لكنها انتظرت بصرب، حيث 
انتظـرت تركيا منذ عـام 1999 بال 

جدوى.
ويقـول املحلـل السـيايس نيكـوال 
بموقـع  مقـال  يف  ميلكوفيتـش 
املختـص  بيـورو“  ”سنديكيشـن 
إن  األوسـط،  الـرشق  شـؤون  يف 
عضويـة أنقرة وحلفائها يف البلقان 
تبـدو اليوم وكأنهـا طموح ضائع، 
فقـد بدأت ثـالث مـن دول البلقان، 
هـي رصبيـا ومقدونيـا الشـمالية 
وألبانيـا، عملية االندمـاج الخاصة 
بهـا يف مبـادرة البلقـان املفتوحة، 

والتـي يعتربهـا العديـد مـن قادة 
املنطقة بديالً عـن عضوية االتحاد 

األوروبي.
وتنتهـج تركيـا سياسـة خارجية 
متعددة األبعاد، وتلعب دول البلقان 
دوًرا مهًما يف تلك االسرتاتيجية، كما 
وقعت أنقـرة اتفاقيات تجارة حرة 
مع كل دولة من دول غرب البلقان، 
وبفضـل تلـك االتفاقيـات، فإنهـا 
تعضد بثبات من ثقلها االقتصادي.

عـىل سـبيل املثـال، بلغـت التجارة 
الثنائية بـني تركيـا ورصبيا، وهي 
أكرب اقتصاد يف غرب البلقان، حوايل 
2 مليـار دوالر يف عـام 2021، ومن 
املتوقـع أن تتضاعـف لتصـل إىل 5 
مليارات دوالر بنهاية العام الجاري، 
زادت  املـايض  العقـد  وعـىل مـدى 
االستثمارات الرتكية يف رصبيا أيًضا 
بصورة كبـرية من مليـون إىل 300 

مليون دوالر.
ومن املتوقع نمو ذلك التعاون، حيث 
يخطـط الرئيس الرتكي رجب طيب 

أردوغان لزيارة رصبيا قريًبا، بينما 
كان وزير خارجيته مولود جاويش 
أوغلـو قد زار املنطقـة مؤخرًا لعقد 
اجتماعـات مـع قـادة يف رصبيـا، 
ومقدونيـا  والهرسـك،  والبوسـنة 
الشـمالية، وكرواتيـا وهـي أحدث 
دولـة عضـو يف االتحـاد األوروبي، 
والتـي انضمـت إىل االتحـاد يف عام 
2013 بعد ميض تسع سنوات وهي 

يف خانة الرتشيح.
وزار جاويش أوغلو أيًضا كوسوفو، 
وهـو اإلقليـم الرصبـي االنفصـايل 
الذي أعلن االستقالل يف عام 2008، 
واعرتفت به تركيـا ومعظم أعضاء 
دول  ومعظـم  األوروبـي  االتحـاد 
البلقـان كدولـة مسـتقلة، وإن لم 

تعرتف به البوسنة والهرسك.
قد تكون العالقات الوثيقة مع تركيا 
بالنسبة لدول البلقان الصغرية ذات 
الطموحات الكبرية أكثر جاذبية من 

البقاء إىل األبد ما بني الجنة والنار
وعـىل الرغـم مـن وجـود خالفات 

كوسـوفو،  بوضـع  يتعلـق  مـا  يف 
مازالـت  الثالثيـة  الرشاكـة  أن  إال 
قائمـة، وتنـوي أنقـرة عقـد قمة 
تجمعهـا مـع البوسـنة والهرسـك 
ورصبيـا قريًبا، بينما أشـاد القادة 
املحليـون بالدبلوماسـية الرتكيـة، 
حيث وصـف ميلـوراد دوديك وهو 
العضو الرصبي يف رئاسـة البوسنة 
والهرسك، أردوغان مؤخرًا بـ“رجل 
الدولة العظيم“ الذي يتفهم الوضع 

يف دول البلقان.
وعىل الرغم مـن أن أنقرة تهدف إىل 
تصوير نفسها ملسلمي البلقان عىل 
أنها زاهدة يف متـاع الدنيا، وخاصة 
يف البوسـنة، إال أنهـا تـويل اهتماًما 
أكـرب بالتعـاون االقتصـادي، ففي 
مصانـع  أنقـرة  افتتحـت  رصبيـا 
واسـتثمرت يف األعمـال التجاريـة، 
بينما يف البوسـنة تركـز عىل ترميم 
املساجد وتعميق العالقات الثقافية 
مع البوشناق، وهي واحدة من ثالث 

مجموعات عرقية أصلية.

ÔiÎäÎ˛a@Üb•¸a@lbèy@Û‹«@Êb‘‹j€a@∂g@ÜÏ»m@bÓ◊ãm
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الزوراء/ ليث جواد:
انشـغل الشـارع العراقي خـالل األيام 
املاضية بالحديث عن اسـتمرار العمل 
بنص املـادة 398 من قانون العقوبات 
النافـذ رقـم 111 لسـنة 1969 والتي 
تنـص ”عىل انه إذا عقـد زواج صحيح 
بني مرتكـب إحدى جرائـم االغتصاب 
وبني املجنى عليها يعد ذلك عذرا قانونيا 
مخففا لغـرض تطبيق احكام املادتني 
130 و131 من قانون العقوبات رشط 
اسـتمرار الـزواج لثـالث سـنوات ويف 
حال انفصالها قبل املدة املقررة تطبق 
العقوبة بحقه، األمر الذي اعتربه بعض 
القانونيني  واإلعالميني والباحثني عىل 
انه مكافأة للجانـي وطالبوا بإلغائها، 
فيما اعتربه آخـرون عىل انه يهدف اىل 
الحفـاظ عىل حيـاة الضحيـة التي قد 
تواجـه مصري القتل يف مجتمع ذكوري 

عشائري“.

·ˆbnì‹€@oöã»m
الالمـي  صفـاء  املحامـي  وتحـدث 
لـ(الزوراء) قائال: ان ”املوضوع أثري من 
قبل إحدى املنظمات وتمت استضافتي 
يف احـدى القنوات العراقية بشـأن تلك 
الدعوات املطالبة بإلغاء املادة 398 من 
قانون العقوبات وابديت وجهت نظري 
بشـأن هذه املادة ووجهة نظر املرشع 

العراقي“.
واضاف انه ”كان هناك عدم فهم للنص 
القانوني بصورة صحيحة من قبل تلك 
الجهـات التي تحاول إلغـاء هذه املادة   
ألننا اصحاب االختصاص ونعرف البعد 
القانوني والبعد االجتماعي لهذه املادة 
واسـباب ترشيع هذه املادة القانونية، 
وبسـبب هذا الرأي تعرضـت اىل حملة 
تشهري وإساءة من قبل بعض الجهات 

وبشكل غريب جدا ”. 
وتابع ان ”فصل جرائم االخالق واآلداب 
العامـة يف قانـون العقوبـات يبدأ من 
املـادة )393 398-( ويتحدث فيها عن 
هـذه األمـور، أي  انـه يف حالة تعرض 
النسـاء اىل الخطـف او االغتصـاب او 
الفعل الفاضح فإن القايض يسـتطيع 
اسعاف النساء وفقا لهذه املادة ويمنع 

قتلها“.
واشـار الالمي اىل انـه ”إذا ألغيت هذه 
املادة سـوف ال نسـتطيع انقاذ النساء 
اللواتي يقعن تحت هذه الترصفات الن 
جميع الحاالت التي سجلت يف املحاكم 
او يف وزارة الداخليـة يف حقيقتهـا لـم 
تكن اغتصابا او اختطافا من الشـارع 
كمـا يتصور بعضهم، وحتى إن حدثت 

فهي نادرة ما تحدث“.
واضاف: انه ”حقيقة ليسـت اختطافا 
او اغتصابا وإنما هي عالقات عاطفية 
بـني رجـل وامـرأة وصلـوا اىل طريـق 
مسـدود“، الفتـا اىل ”ان هـذه العالقة 
العشـائري مرفوضـة  للعـرف  وفقـا 
وبسـبب تضييـق الحريـات وبمجـرد 
معرفة وجود عالقة يمنعون تزويجها 
مـن هذا الشـخص لـذا يضطـرون اىل 

الهروب معا“.
 ونوه بأن ”القايض لكي يسعفهم اجاز 
للمتهـم ان يتزوجهـا الن االهل يكونوا 
مشـتكني عليه إما بتهمـة االغتصاب 
او االختطـاف والقانـون أعطاه الحق 
بالـزواج منهـا وإذا قبلـت الفتاة فإن 
العقوبـة تخفـف عنـه بـرشط ان ال 
يطلقها إال بعد مرور ثالث سـنوات ويف 
حال طلقها قبل هذه املادة فإن العقوبة 
تنفذ بحقه مـن جديد وعقوبتها تصل 

اىل السجن املؤبد“.

Ô«b‡nua@á»i
 وأوضـح ان ” املـرشع العراقي عندما 
وضـع هـذه املـادة وضـع فيهـا بعداً 
اجتماعيا الن الكثري من النسـاء يقعن 
تحـت عنف مفـرط والنظـرة الضيقة 
والقبليـة والعشـائرية للنسـاء ألنهن 

يعشن واقعا مرزيا جدا“.
واعترب ان الجهـات التي تبنت املطالبة 
بإلغاء هذه املادة يعيشـون بواقع بعيد 
عـن مجتمعنا ومعظـم تلـك الجهات 
التي تطالب بإلغاء هذه املادة تعيش يف 
اوربا، والنسـاء هناك يتمتعن بالحرية 
وال توجد عليهن قيود، وبالتايل نجدهم 
اليوم يطالبون بإلغاء هذه املادة، بينما 
نساء العراق هن من يعشن هذا الواقع 
املـزري وهن من يتعرضـن اىل القتل يف 

حال وقع هذا االمر“.
وشـدد عىل ان ”هذه املادة ال تحتاج اىل 
أيـة تعديـل النها  مفصلة عـىل الواقع 

العراقي عىل الرغم من كونها قد رشعت 
ضمن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 
1969 وضيـق مـن نطاق اسـتخدمها 
آنذاك وتم اجـراء تعديل عليها بموجب 
قـرار  91 لسـنة 1987، أي انه عندما 
صـدر القانون اول مرة كانت تسـقط 
العقوبة كليا، لـذا انتبه املرشع اىل ذلك 
وتـم ترشيـع قانون ينص عـىل انه إذا 
وافق عىل الـزواج منها فإن العقوبة ال 
تسـقط بحقه وإنما تخفف“. مضيفا 
انه ”من وجهت نظري القانونية بعيدا 
عن العاطفة اجد انه ال توجد هناك أي 
حاجة لتعديل تلك املادة يف الوقت الراهن 
الن املرشع اعطى حرية االختيار للفتاة 

بقبول الزواج او رفضه“.
واشار اىل ان“ املجتمع العراقي يختلف 
مـن محافظـة اىل أخـرى، إذ ان بعض 
املحافظـات تنظر اىل املرأة نظرة دونية 
وسـيئة وقـد تتعـرض اىل القتـل مـع 
شديد االسـف لكونها ال تفرق فيما إذا 
كانت ضحية ام ال، وتعترب قتلها اتقاًء 
للعار ومن دواعي الرشف سـواء قبلت 
او رفضـت، يف حني بعـض املحافظات 
تكـون الفتاة فيها مخـرية بالقبول او 

الرفض واالهل متفهمني لهذا املادة“.
 واستدرك الالمي قائال ”بهذه الهيكلية 
الخاصـة باملـادة 398 فإننا كأصحاب 
لواقـع  مناسـبة  نراهـا  اختصـاص 
مجتمعنا العراقـي الن املتصدين لهذه 
الحملة غري متفهمني لواقعنا اصال“.  

فيمـا خالفه الـرأي الخبـري القانوني 
قـال  إذ  التميمـي،  عـيل  الدكتـور 
لـ(الـزوراء) ان“ املادة 398 من قانون 
العقوبات املتعلقة بزواج املغتصب من 
املغتصبة هذه املـادة اوقفت املحاكمة 
وتحريـك الدعوى واالجـراءات املتخذة 
واوقفـت  القضائيـة  املراحـل  بـكل 

االجراءات إذا تزوج الجاني من املجنى 
عليهـا برشط عدم وقع الطالق بينهما 

ملدة ثالث سنوات ”.

ãˆbì«Î@äÏ◊à@ÊÏ„b‘€a
 واضاف: ان ”هذه املادة غريبة، إذ انها 
الغت املواد التـي قبلها املتعلقة بفصل 
اآلداب العامـة والتـي كانـت عقوبتها 
تصل اىل االعدام ومثل هذه املواد الغيت 
يف املغرب وتونـس ومرص وهذه واملواد 
فيها ظلـم للمرأة وهي شـبيهة بمواد 
اخـرى تدل عـىل ان قانـون العقوبات 
فيه نزعـة ذكورية واضحة وقبلية الن 

مـواد 409 و41 من قانـون العقوبات 
املتعلقـة بغسـل العار خـري دليل عىل 

ذكورية القانون“.
ولفـت اىل ان ” بعضهـم تحـدث عـن 
القرار 91 لسـنة 1987 وقالـوا إنه تم 
ايقـاف العمل بهذه املادة يف حني انه يف 
الحقيقة   لم تلغ العقوبة وإنما جعلها 
عذرا مخففا إذا قبلت به وهذا اجحاف 
بحق املرأة الن القرار 91 ذهب اىل املواد 
املخففـة يف قانـون العقوبـات (132 
و131) والتي عقوبتها االعدام خففها 
اىل الحبس ملدة سنة ويف بعض االحيان 
تذهـب املحكمـة اىل املـادة 144 والتي 

هي ايقاف التنفيذ“.
 واوضح التميمـي ان ” االمم للمتحدة 

انتهـاك  بأنهـا  املـادة  هـذه  وصفـت 
لحقوق االنسـان واعتربتها جرائم ضد 
االنسـانية فضـال عـن كونهـا تخالف 
الدسـتور العراقي يف املـواد (14 و 25 

و29) ويجب ايقافها ”.

ÚÓ„bè„�a@áö@·ˆaãu
اعتربهـا  الـدويل  ”املجتمـع  ان  واكـد 
جرائـم ضـد اإلنسـانية، إذ ان املادة 5 
من اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال 
العنف الدويل وحتى اتفاقية (سـيتاو) 
اعتربتها شـكال من اشكال العنف ضد 

املـرأة وهذه الجريمة لهـا ُبعد اخالقي 
النهـا الحظـت حالة املـرأة النفسـية 
واالجتماعية، اضافة اىل انه لم تراع ركن 
عـدم الرضا واالكراه وبالتايل سـحقت 
ارادة املجنـى عليه وهذا يخالف ميثاق 

العهد الدويل يف املواد (7-8-9)“.
 ونوه بـأن ”إلغاء هذه املـادة يجب ان 
يكـون بنـص قانونـي وفقـا لقاعدة 
(القانون ال يلغى إال بقانون او ال يعدل 
إال بقانون) او يطعن به امام املحكمة 
االتحاديـة ملخالفتـه تلـك املـواد التي 

ارشنا إليها اعاله“. 

µ„aÏ‘€bi@ãƒ‰€a@ÒÜb«g
الحقوقيـة  املستشـارة  اكـدت  فيمـا 
الدكتورة زهراء التميمـي لـ(الزوراء) 

انـه“ ليسـت هـذه املـادة فقـط التي 
تحتـاج إىل اعـادة النظـر أو التعديـل، 
وانما العديد مـن القوانني التي تحتاج 
اىل التقنـني يف العـراق، حيـث تظهـر 
أسماء جديدة اليوم لبعض املمارسات 
العنيفة التي لم يتم تدوينها بواسـطة 
القانون او ترشيع آلية للتعامل معها، 
مثل االغتصـاب الزوجي ألنـه ايضا ال 
يعتـرب اغتصابا وفق للقانون العراقي، 

وال يوجد ترشيع بهذا الشأن“.
وتـرى التميمي ان ”هـذه املادة أعطت 

اإلرهابـي  داعـش  لتنظيـم  فرصـة 
للتهرب من جرائم اغتصاب اإليزيديات 
والرتكمانّ؟! بدالً مـن عقابهم، بل انه 
تمت مقاضاتهم وفًقا لقانون مكافحة 

اإلرهاب فقط ”.

lbónÀ¸a@·ˆaãu
واشارت اىل ان ” املرشع العراقي عرّف 
جرائم االغتصاب بأنها جرائم أخالقية 
تمـس رشف الضحيـة وكرامتها وهذا 
التعريـف يعترب حـال غـري قانوني بل 
اجتماعيا للتسرت عىل الضحية بالزواج 
مـن املعتدي بزواج رسـمي ملـدة ثالث 
سـنوات من أجل إعفائه من العقوبة، 
أي ان استعمال املرشع لكلمة (عرض) 
يعـزز فكرة الكرامـة التي تقترص عىل 

األعضـاء التناسـلية فقـط“. وتابعت 
”هنـا علينـا أن نسـأل مـاذا لـو كان 
(املغتصـب) رجـًال مسـنا أو متزوجاً 
من 4 نسـاء، كيف يمكـن للضحية أن 

تتزوجه“.

Òcãæa@Â«@bÌbñÏ€a@…œä
واشـارت اىل انـه ”مـن وجهـة نظري 
ال  الضحيـة  مـن  املغتصـب  فـزواج 
يعتـرب حال رشعيـا بل حـال اجتماعيا 
فقـط، وأن الحل الصحيـح الذي يزيل 
الحرج والقيود ويعيد للمرأة سـمعتها 

وكرامتهـا هـو املجتمـع نفسـه الذي 
كبلها بقيـد الرشف وعـىل املجتمع ان 
يرفع وصايته عن النساء وأن يتقبلهن 

كما هن عليه من حال ”. 
ونوهت بأن ”معالجة السـبب أهم من 
تجنب النتيجـة إذا كنا فعال نبحث عن 
طريقة نقلل فيها من جرائم االغتصاب 
فالبـد من ترشيع قانـون صارم يطبق 
بالشـكل الصحيـح وعقوبات قاسـية 
للمغتصب لكي تكون رادعة له، فضال 
عـن انـه يف هـذه الجرائم يجـب ان ال 
يكـون هنـاك تخفيـف أو إعفـاء من 

العقوبة بأي حال من األحوال“. 
اليـوم  ”مطالبتنـا  ان  اىل  ولفتـت 
كحقوقيني ونشـطاء هي إلغـاء املادة 
398 والتـي تعـد احـد اهـم اسـباب 
اسـتمرار جرائم االغتصـاب يف العراق 

مع شديد االسف“.

›†bi@xaÎå
مـن جانبهـا، اكـدت الدكتورة سـناء 
يف  املتخصصـة  الداغسـتاني،  عيـىس 
علـم النفس االجتماعـي: انه ” ال نؤيد 
هذه املادة لعدة اسباب منها ان الزواج 
هنـاك يكون غري سـليم لالثنني فكيف 
يأخـذ املغتصب دور الجـالد والضحية 
يف الوقت نفسـه، وهذا دور غري صحي 
بالعالقـات الزوجيـة الن مـا بني عىل 
خطـأ وباطـل تكـون نتائجـه ايضـا 

باطلة“.
وتابعـت قولهـا انه ”هناك ما يسـمى 
متالزمـة سـتوكهولم عندمـا يعتـدي 
املجـرم عـىل الضحية ثـم يحافظ عىل 
حياتـه ممكـن او قـد يحـب الضحية 
ويتحمـل االذى منه فقـط ألنه حافظ 
عىل حياته وهذا قد يحدث هنا بالعالقة 

الزوجية“.
واوضحت ان“ املرأة دائما هي الضحية 

بمثـل هذه الحاالت حتـى لو تم الزواج 
والسرت عليها مثل ما يقال ولكن يبقى 
االثـر النفـيس واضحا وعميقـا ويؤثر 

عىل األطفال واملرأة يف املستقبل“.
واشارت اىل انه ”يجب إلغاء هذه املادة 
مـن القانـون او تعديلها النـه عىل أي 
اساس اسـتندت يف السماح للمغتصب 
بالـزواج مـن الضحيـة الن االغتصاب 
عمل غري انسـاني، ويجب ان يتعرض 
اىل العقـاب ملـن يقـوم بارتـكاب هذه 

االفعال ”.
بدوره، قال املتخصص بالعلوم الرتبوية 

والنفسـية الدكتـور قاسـم الكنانـي 
لـ(الزوراء) انه“ من الناحية النفسية 
وحسـب الدراسـات والبحوث العلمية 
فـكل امـرأة يتـم اغتصابهـا تتعرض 
لصدمة وبعدها تبدأ آثار تسمى ما بعد 
الصدمـة، لذلك علميـاً ال يمكن ان يتم 

هذا األمر اطالقا، أي الزواج ”.
متعـددة  اسـباب  ”هنـاك  واوضـح: 
لالغتصاب والدوافع التي تحرك سلوك 
املغتصـب وتختلـف مـن مغتصـب إىل 
آخر لكن بشـكل عـام ممكن حرصها 
يف االدمـان عـىل املخـدرات واملؤثـرات 
العقليـة والفقـر والجهـل واالنتقـام 
لدوافع شـخصية وعدم وجود خشـية 

من العقاب...الخ“.
فيمـا اعتـرب الكاتـب والباحث قاسـم 
الغـراوي ان ” املرشع العراقي لم يعِف 
الجانـي من العقاب يف املـادة 398 من 
قانـون العقوبـات وانمـا اعتـرب فعله 
عـذراً مخففـاً لـه يف حـال زواجه من 
املجنـى عليهـا، كمـا ان حالـة زواج 
الجاني من املجنى عليها تمثل معالجة 
لهذا املوضـوع، خصوصـاً أن العادات 
والتقاليد وواقع املجتمع العراقي ينظر 
اىل املرأة (الضحية) نظرة ريبة حتى إن 

كانت ضحية“.
 وتابـع ان ” زواج املجنـى عليهـا من 
الجانـي ال يتـم إال بموافقتها وال تجرب 
عىل اجراء عقد الزواج ويف حالة رفضها 
فإن االجراءات القانونية تسـتمر بحق 
الجانـي اىل صدور القـرار النهائي من 

املحكمة املختصة“.
هـذه  اىل  النظـر  يمكـن  ”ال  واضـاف 
الجناية بهذا الوجه الن االصل يف الجرم 
وقـع وهو تجـاوز عىل حرية انسـانة 
ومسـاس برشفهـا ويرتتب عـىل ذلك 
عقوبة جنائيـة الن االغتصاب جريمة 
االسـالمي  الـرشع  عليهـا  ويعاقـب 
لكـن  الدوليـة  الوضعيـة  والقوانـني 
املـرشع العراقـي وضع هـذا القانون 

لعدة اسباب آنذاك“.

Òcãæa@ÚÌb‡®@o»öÎ@ÒÜbæa
واشـار الغـراوي اىل ان“ هـذه املـادة 
وضعـت للتخفيـف من وطـأة الحكم 
عىل الجاني أوال، وثانيا تخليص املجني 
عليهـا من تبعات االعراف العشـائرية 
واالجتماعيـة، وغالبا ما تكون حياتها 
مهـدورة من قبـل ويل امرها، لذا رشع 
او  القتـل  مـن  لحمايتهـا  القانـون 
تخليصها من الحالة النفسية والوضع 
الشـاذ الذي تعيشـه بعد الجناية التي 
ارتكبـت بحقهـا وربما تدفـع حياتها 
ثمنا لهذه الجناية التي هدرت كرامتها 

وإنسانيتها بفعل نزوة طائشة“.
فيما يختلـف الباحث والكاتب، سـعد 
أن  يـرى  إذ  الغـراوي،  الزبيـدي، مـع 
” املـادة ٣٩٨ مـن قانـون العقوبـات 
العراقي رشعت لتخفيف العقوبة ضد 
مجرم ارتكب جرما يعترب يف املجتمعات 

املتحرضة جريمة ضد اإلنسانية“.
مضيفا ان ” املجتمعات الذكورية التي 
تتمسك بقيم الدين والعشرية تنظر اىل 
املجنـى عليه نظرة دونيـة بالرغم من 
كونهـا مغلوبة عـىل أمرهـا وتتعامل 
مع املوضـوع بنظرة قـارصة وتبحث 
عن حلـول للملمة الجريمة والتضحية 
بمسـتقبل املجنـي عليها مـن زواجها 

من املغتصب“.

ÚÓè–„@äbqe
واوضـح الزبيـدي انـه“ بعـد الـزواج 
يخفف الحكـم عىل الجاني بـل وربما 
يتم التنازل من ذوي املجني عليها عنه 
حتى ال يفتضح أمرها والطامة الكربى 
أن هـذا الترشيع ال ينظر بعني االعتبار 
للجانـب النفـيس واملعنـوي للمجنـي 
عليهـا، وهكذا يتحـول املجرم اىل زوج 
وربمـا أب المـرأة تحطمت نفسـيتها 

وفقدت ثقتها يف نفسها ”.
الفتـا اىل انـه“ كيـف لنـا ان نتخيل أن 
جاهال أميا مجرمـا يتعاطى املخدرات 
يغتصب طبيبة أو مدرسة أو مهندسة 
أو شـابة رشيفة يف مقتبل العمر ومن 
ثم يصبح زوجا لها النها تكون مجربة 
عـىل االرتباط به، وبسـبب هـذه املادة 
نفسـيتها  بتحطيـم  شـاركنا  نكـون 
وثقتهـا بنفسـها وسـيكون زوجا لها 
باالسم فقط وسـيطلقها أو ستطلقه 
ولـو بعـد حني مـن الدهـر، فضال عن 
انه كيف سـينظر لها وإىل مولوده من 
قبـل املجتمع والذي يـرى أن ابنها ابن 

حرام؟!“.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهة االتحاديـة، امس الثالثـاء، عن ضبط سـتة متهمني 

بالتجاوز عىل عقارات الدولة يف محافظة نينوى.
وقالـت دائـرة التحقيقـات بالهيئـة يف بيان تلقتـه «الـزوراء» أن «مالكات 
ُمديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إىل جمعيَّة (إسـكان األرسة الصناعيَّة)، 
قامـت بضبـط مسـؤول إدارة الجمعيَّـة، فضـًال عـن اثنني مـن األعضاء؛ 
لتجاوزهـم عىل(٤١) دونماً من األرايض الزراعيَّة اململوكة للدولة»، ُمشـريًة 
إىل «قيام املُتَّهمني بتقطيـع األرايض املُتجاوز عليها إىل(٢٩٠) قطعة وبيعها 

إىل املُواطنني بـ(٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ديناٍر».
وأضافـت انَّ «مالكات املُديريَّة ضبطت رئيس مجلس إدارة جمعيَّة إسـكان 
ُمنتسـبي ُمديريَّة زراعة نينوى واثنني من أعضائها؛ السـتيالئهم عىل (١٢) 
دونمـاً من األرايض العائدة ملكيَّتهـا إىل وزارة املاليَّة»، الفتًة إىل أنَّ «املُتَّهمني 
قامـوا بفرزها إىل (١٢٥) قطعة تمَّ بيعها بمبلـغ (١,٧٩١,٠١٧,٠٠٠) ديناٍر 

بصورٍة ُمخالفٍة للقانون ودون الحصول عىل املُوافقات األصوليَّـة».
وتابعـت الدائـرة أن «فريق عمل املُديريَّـة ويف عمليٍَّة ُمنفصلـٍة، قام بضبط 
ثالثة صكوٍك يف املرصف الزراعي – فرع نينوى تمَّ تظهريها من قبل ُمتَّهمني 
اثنني؛ ملصلحتهم وتسلُّم مبالغها»، مبينة أنَّ «تلك الصكوك البالغ مجموعها 

(٤٢,١٠٣,١١٠) ديناٍر، تمَّ تحريرها يف األصل ألمر أحد املواطنني».
ولفتت اىل «تنظيم ثالثة محارض ضبٍط أصوليٍَّة، وعرضها رفقة املُتَّهمني عىل 
ة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما  قايض محكمة تحقيق نينوى املُختصَّ

وفق أحكام املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات».
يذكـر أنَّ هيئة النزاهـة أعلنت خالل العام الحايل عن ضبـط (٦٧) ُمتَّهماً يف 
عـدٍد من جمعيَّات اإلسـكان يف نينوى؛ لتجاوزهم عـىل قرابة (٢٠٠٠) دونٍم 

من األرايض العائدة للدولة التي ُتقدَُّر قيمتها بأكثر من ١٠٠ مليار ديناٍر.

بغداد/الزوراء:
نظمت نقابـة املهندسـني العراقية، امـس الثالثاء، 
وقفـة احتجاجية امام املنطقـة الخرضاء للمطالبة 
بحقوق املهندسـني، حيث حرض الوقفة مهندسون 
ومهندسـات من كافة محافظات العراق، فضال عن 
حضور أعضـاء مجلس النقابة ورؤسـاء األقسـام 
واللجان والفروع. وقال نقيب املهندسـني ذو الفقار 
املكصـويص يف بيان ورد ”الزوراء“، ”يف البدء البد من 
االشارة اىل الظروف العصيبة التي مرت بها نقابتكم 
وبلدكم بالعموم، إضافة إىل املشاكل الجّمة التي نعاني 
منها جميعـاً من جـراء تفاقم االزمـة االقتصادية، 
وسـوء اإلدارة، وتدهـور الظروف املعيشـية، وتردي 
الخدمـات العامـة التـي تطـال املهندسـني مثلهـم 
كباقي املواطنني“. وأضاف، ”ونظرا الستفحال هذه 
املشـاكل، تقع عىل عاتق املهندسات واملهندسني من 
مختلف االختصاصات واالجيال واملناطق مسـؤولية 
املشـاركة يف صوغ توجه متكامل يهـدف اىل اعتماد 
مسار اقتصادي واجتماعي وثقايف قائم عىل سياسة 
انمائية مسـتدامة، مما يشـكل رشطا اساسيا لحل 
القضايـا التـي تواجه الجسـم الهنديس مـن بطالة 
وهجرة وانعدام لألفق“. وتابـع املكصويص، ”ولهذا 
جـاءت هـذه الوقفة من اجـل إيصال املحـاور التي 
تهم املهندسني اىل املسؤولني يف السلطات الترشيعية 
والتنفيذيـة من اجل انقاذ املهنة الهندسـية، وإيجاد 

حلـول عاجلة للمهندسـني من الواقـع املرتدي الذي 
يعيشـون فيـه، حيـث أصبحـت املهنـة الهندسـية 
تتذيـل قائمة املهن يف العراقيـة وأصبح املهندس بال 
عمـل“. وطالـب املكصـويص ”الحكومـة والربملان، 
بتخصيص درجات وظيفية للمهندسني الخريجيني، 
وتثبيـت املهندسـني العقـود واالجـور يف الـوزرات 

املختلفـة، وإقـرار قانـون حمايـة املهنـدس املقدم 
مـن قبـل النقابـة لحماية الزمـالء املهندسـني من 
االبتزاز والتهديد، واحتسـاب املخصصات الهندسية 
للمهندسـني بصورة عادلة وبجميع الوزارات“. كما 
طالب، ”باحتساب الخدمة لهنديس القطاع الخاص 
عنـد تعينهم يف الوزارات ألغـراض (العالوة والرتفيع 

والتقاعد)، وإلزام الـرشكات والجهات غري املرتبطة 
بوزارة واملحافظـات بتخصيص ما ال يقل عن 50% 
من الوظائف للزمالء املهندسـني، ومنح املهندسـني 
املنتمـني اىل النقابـة قـروض من صندوق اإلسـكان 
وبنافذة خاصة بهـم“. وفيما يخص ترصني التعليم 
الهنديس، أكد النقيب ”رضورة إعادة تقييم الكليات 
الهندسية االهلية وإعادة النظر بفتح كليات واقسام 
هندسـية جديدة، وإلزام وزارتي التخطيط والتجارة 
بمنـع مزاولة املهنة الهندسـية للوافدين دون اثبات 
اهليتهم وإعادة النظر بالتعليمات والرشوط الواجب 
توفرها من قبل الرشكات عند التسـجيل والتصنيف 
وبمـا يضمـن اسـتمرارية عمـل وتواجـد املهندس 
ضمـن الـكادر املطلوب تسـجيالً وتنفيـذاً، وارشاك 
املهندسـني بالعمل يف الـرشكات األجنبية التي تعمل 
يف العراق بصورة حقيقة وعادلة، واحتسـاب خطوة 
لجميع املهندسـني يف الهيئات والدوائـر الغري تابعة 
اىل وزارات“. واختتـم املكصـويص كلمتـه بالتأكيـد 
”عىل انصاف رشيحة املهندسني الكبار يف السن، من 
خالل دعم صندوق تقاعد املهندسـني كونه الضمانة 
الوحيدة لهم، ولزمالئهم يف القطاع الخاص، كما قدم 
شـكره وتقديره للجهوِد الـمبذولِة من قبل القائمني 
عىل هذه الوقفة متمنيـًا أن تخرَج بنتائَج تكون لها 
االنعـكاس اإليجابـي عىل َتطـوِر املجتمـع الهنديس 

والتنمية البرشية خدمًة للصالح العام“.
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إعادة إعالن للمرة الثانية 
إلى/ السادة الراغبني بتقدمي عطاءتهم

م/ املناقصة املرقمة ٢م/ح/٢٠٢٢
يسر الشركة العامة للسمنت العراقية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة ادناه مع مالحظة ما يلي:

١- على مقدمي العطاء املؤهلني الراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بالشركة العامة للسمنت العراقية ( خالل ساعات الدوام الرسمي ) 
وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة ( حسب الشروط العامة للمناقصة).
٣- بإمكان مقدمي العطاء شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع البالغة (الوارد في 

اعاله).
٤- يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي (صندوق العطاءات في مقر الشركة) في املوعد احملدد (الوارد في اعاله) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم 

فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر الشركة الساعة الثانية عشر بعد الظهر من تاريخ غلق املناقصة.
٥- على مقدمي العطاءات تقدمي ما يلي:

أ - ان يكون املشارك حاصل على اجازة ممارسة املهنة نافذة حاليا او اجازة تأسيس الشركة او املكتب وان يكون عنوانه وهاتفه معروف داخل العراق.
ب - تقدمي تأمينات اولية مببلغ قدره (٢٥,٢٠٠,٠٠٠) دينار خمسة وعشرون مليون ومائتان الف دينار على شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة 
صادرة من مصرف معتمد (ال تقل نفاذيته عن ٣ اشهر) ما عدا املصارف التالية ( بابل ,االقتصاد لالستثمار , الوركاء لالستثمار , الشمال , دار السالم 

لالستثمار , دجلة والفرات للتنمية واالستثمار , البصرة الدولي لالستثمار , الرواحل االسالمي لالستثمار والتمويل , بنك اسيا التركي , البالد االسالمي 
لالستثمار والتمويل , ملي ايران , املتحد لالستثمار , التعاون , ايالف االسالمي , بارسيان , الوطني االسالمي).

ج - تقدمي كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لغرض االشتراك باملناقصات.
مع التقدير

مع حتيات 
الشركة العامة للسمنت العراقية

(  www.icsc.gov.iq) ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني

إعالن
اىل الرشيـِك (زينب يوسـف عبود) اقتىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (كرار يحيى حبيب) بالبناء 
عىل حصته املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
املقاطعـة (٤ حـي صـدام)   (٣/٧٤٧٨)
حـدود بلديـة النجـف ولغرض تسـليفه 
قـرض االسـكان وخـالل مـدة اقصاهـا 
خمسـة عرش يومـاً داخل العراق وشـهر 
واحد خارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض 

مستقبالً.

لجنة االرايض واالستيالء االوىل                     العدد : ٦
يف محافظة النجف االرشف        التاريخ :٢٠٢٢/٦/٢٨

اعالن

االرايض  لجنـة  تقـوم   ٢٠٢٢/٧/١٧ بتاريـِخ 
واالسـتيالء االوىل يف محافظة النجف االرشف يثبت 
عائدية القطع (١٦) مقاطعة ٧٢ / ابو ذهب ناحية 
العباسـية وفقاً ألحـكام قانون االصـالح الزراعي 
املرقـم ١١٧ لسـنة ١٩٧٠ وتعليماته وعىل من لديه 
ادعاء بحق الترصف او اعرتاض الحضور يف الزمان 
واملكان املحددين باالعالن وبخالفه سـتقوم اللجنة 

بإجراءاتها غيابا لذا اقتىض التنويه.

الحقوقي
رسول شالكه جرب
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

فقدان
املرقمة  الوثيقـة  فقدْت مني 
يف   ١٠٥ بالعـدد   ١٦٦٣٠١٠
٢٠٢٠/١٢/٢٧ والصادرة من 
للبنني  االهلية  النجوم  ثانوية 
بإسـم (حيـدر تيمـول جـرب 
جاسـم) فعىل من يعثر عليه 

تسليمها اىل جهة االصدار.

إعالن
اىل الرشيـِك (حسـني عبـد اليمـه 
جواد) اقتىض حضورك اىل مديرية 
لغـرض  االرشف  النجـف  بلديـة 
اصدار اجازة البناء للرشيك (حيدر 
املرقمـة  للقطعـة  هـادي)  جـرب 
(٣/٨٢٩٢١) يف النجـف حي النداء 
ايـام  ٤ خـالل عـرشة  مقاطعـة 
وبخالفـه سـتتم االجـراءات دون 

حضورك.

إعالن
اىل الرشيِك (قاسـم امتحان مهدي 
وغيـث جاسـم محمـد) اقتـىض 
حضورك اىل مديرية بلدية املناذرة 
لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك 
(رزيقـه وحيـد زاهـر) للقطعـة 
النجـف  يف   (١/٣٦٥٩) املرقمـة 
الحصـوة مقاطعة ٣  خالل عرشة 
ايـام وبخالفه سـتتم االجـراءات 

دون حضورك.

جمهورية العراق
 مجلس القضاء االعىل                              العدد:١٩٩٥/ب٢٠٢٠/٤

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمةبداءة النجف                                 التاريخ:٢٠٢٢/٧/٥

اعالن
اىل/ املدعى ((وهاب محمد عيل جعفر))

أقاَم املدعي (سعد فاهم محمد) الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي 
يطلـب فيها الحكم بإبطال القيود الخاصة بالعقار املرقم ٣/١٣٣٢٤ 
حي صدام املسـجلة بإسـم املدعى عليهما (وهاب محمد عيل جعفر 
ونصـري صاحب عداي) واملسـجلني بالقيدين (١١٨ نيسـان ١٩٨٤ و 
٢٦٤ ترشيـن االول /١٩٨٥ مجلـد ٢٨٦) واعتبار قيـد املدعي املذكور 
اعـاله املسـجل بالعدد ٤٢ / كانـون االول /٢٠٠٤ جلـد ١٠٠١ ثابت 
الحكم) ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي 
واشـعار مختار حي الشـهيد الصدر/ عبد الحسني صاحب العبودي، 
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني محليتني 
رسـميتني بموعـد املرافعة املصـادف يف يوم  ٢٠٢٢/٧/٢٤ السـاعة 
التاسـعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 

سـوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.

القايض 
عيل عبد الرضا حسن

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                                          العدد:٢٠٩/ب/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة بداءة غماس                                              التاريخ:٢٠٢٢/٧/٤

رقم الدعوى ٢٠٩/ب/٢٠٢٢
املدعي / رحيم حسن محمد 

املدعي عليه / عقيل مسلم شوان
اعالن

املدعي عليه / عقيل مسلم شوان
أقـاَم املدعي اعـاله الدعوى البدائيـة املرقمـة ٢٠٩/ب/٢٠٢٢ امام هذه 
املحكمـة يطلب فيهـا دعوتك للمرافعـة وإلزامك حكما بإعـادة الحال اىل 
مـا كان عليه قبل التعاقد وملجهولية محـل اقامتك قررت املحكمة تبليغك 
اعالنا عن طريق صحيفتني محليتني يوميتني استنادا ألحكام املادة ١/٢١ 
مـن قانـون املرافعات املدنيـة وعني يـوم ٢٠٢٢/٧/٢١ موعـدا للمرافعة 
السـاعة التاسـعة صباحـا ويف حالة عدم حضـورك او ارسـال من يمثلك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا بحكم القانون واالصول.

القايض
مهند محمد عيل

إعالن
اىل الرشيِك (زينب يوسف عبود) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النجـف االرشف لغـرض اصدار 
للرشيـك (كـرار  البنـاء  إجـازة 
يحيـى حبيب) للقطعـة املرقمة 
(٣/٧٤٧٨) يف النجف حي صدام 
مقاطعـة ٤ خـالل عـرشة ايام 
وبخالفه سـتتم االجراءات دون 

حضورك.

لجنة االرايض واالستيالء االوىل               العدد : ٥
يف محافظة النجف االرشف    التاريخ :٢٠٢٢/٦/٢٨

اعالن
االرايض  لجنـة  تقـوم   ٢٠٢٢/٧/١٧ بتاريـِخ 
واالسـتيالء االوىل يف محافظة النجف االرشف يثبت 
عائدية القطع (١٥) مقاطعة ٧٢ / ابو ذهب ناحية 
العباسـية وفقاً ألحـكام قانون االصـالح الزراعي 
املرقم ١١٧ لسـنة ١٩٧٠ وتعليماته وعىل من لديه 
ادعاء بحق الترصف او اعرتاض الحضور يف الزمان 
واملكان املحددين باالعالن وبخالفه ستقوم اللجنة 

بإجراءاتها غيابا لذا اقتىض التنويه.

الحقوقي
رسول شالكه جرب
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

إعالن
اىل الرشيـِك (ازهـار محمـد محـل نعمه) 
اقتـىض حضـورك اىل صنـدوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقـرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك (سـليمه نعمه 
عبـود) بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف 
القطعة املرقمة (٣/٤٧٧١٨) املقاطعة (٤ 
حي النـداء) حدود بلديـة النجف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يومـاً داخل العراق 
وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيِك (حسني عبد اليمه جواد) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيكك (حيـدر جرب هـادي) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
النـداء)  حـي   ٤) املقاطعـة   (٣/٨٢٩٢١)
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوماً داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشكاِء (انتصار محمد حسـن ظاهر ومائدة 
محمد حسـن ظاهر وهيفاء محمد حسن ظاهر 
وليىل محمد حسـن ظاهر وعاصم محمد حسـن 
ظاهر وعيل محمد حسن ظاهر) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (ضويه 
نوماس محسـن ) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعة املرقمـة (٨٨١/١٣) املقاطعة (١٨ علوة 
الفحل كوفة) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوماً داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيِك (صـادق جعفر صادق) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلك لتثبيـت اقرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيكك (نجـم عبد االمـري عباس ) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٣٧١٥١) املقاطعـة (٤ حـي 
السـالم) حـدود بلديـة النجـف ولغـرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يوماً داخـل العراق 
وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

äb”@à@¿@ÔˆÏõ€a@›ibÿ€a@ÚfláÇ@÷˝†g
أعلنت وزارة االتصـاالت، امس  الثالثاء، عن إطالق 

خدمة الكابل الضوئي يف محافظة ذي قار.
وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» أنه «تم تشـغيل 
أول كابينـة تجهز خدمة الكابـل الضوئي للمنازل 
FTTH ضمن املرشوع الوطني لالنرتنت صباح هذا 
اليوم يف محافظة ذي قار»، مبيناً أن «ذلك جاء ضمن 
احتفاليـة اقيمـت عىل قاعة سـوريون، وحرضها 
نائب املحافظ ومدير اتصاالت ومعلوماتية ذي قار 
عيل حسـني وعدد مـن مدراء الدوائـر الحكومية يف 

املحافظة».
وأكـد مدير املديريـة خالل كلمة له بحسـب البيان 
أن «هـذا املـرشوع يعد مـن املشـاريع املهمة التي 

تنفذهـا وزارة االتصاالت متمثلـة بالرشكة العامة 
لالتصـاالت واملعلوماتيـة»، مشـرياً اىل أن «الرشكة 
تسـعى من خالل هذا املرشوع لتقديم خدمات ذات 
جـودة واسـتقرارية عالية تلبي طمـوح املواطنني 
يف املحافظـة، وتسـهم يف تطوير قطـاع االتصاالت 

ومواكبة التطور الحاصل يف هذا القطاع».
 وأضـاف أنـه «تم تُنفيـَذ املرشوع مـن قبل رشكة 
لـوزارة  الرسـمي  الرشيـك  سـمفوني  ايرثلنـك 
االتصـاالت».  يذكر أن املرشوع يضـم 374 كابينة 
موزعة عـىل عموم املحافظة منهـا 164 كابينة يف 
مركز املحافظة وكل كابينة ذات سعة 720 مشرتك 

قابلة للتوسعة.
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@ëdÿ€a@ÔˆbË„@Òaäbjfl

بغداد/ متابعة الزوراء
 افـادْت لجنـة املسـابقات يف اتحاد الكـرة العراقي، بأن كل ما يثار مـن تحديد موعد جديد ملباراة نهائـي كاس العراق مجرد 
ترسيبـات غـري مؤكدة. وقال عضو اللجنة نجم االويس «نسـتغرب كلجنة، الترسيبات التي تصدر يف وسـائل اإلعالم واملواقع 
بشـأن تحديد موعد جديد لنهائي كأس العراق والذي كنا قد حددناه كموعد أويل غري نهائي يف التاسـع من الشـهر الحايل».
وأضاف، أن اللجنة تفاجأت عند اصدار أنباء تؤكد عن لسـان املسـابقات بأن املباراة ستقام يوم ١٦ من الشهر الحايل. ونفى 
اآلويس ما يتداول من أنباء تخص تأجيل مباراة نهائي كأس العراق بني الكرخ والكهرباء اىل يوم ١٦ من هذا الشهر. موضحاً 
ان تلك االخبار مجرد ترسيبات وال يجوز اعتمادها والبد من اخذ الخرب من بيان اتحادي. ودعا وسـائل االعالم لتوخي الحذر 

بنقل األنباء التي البد أن تخرج من مصدر مؤكد من داخل االتحاد واللجنة، وليس من خالل ترسيبات غري معتمدة .
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بغداد/ حارث النعيمي
متتاليـة  أيـام  أربعـة  مـدى  عـىل 
أقـام االتحـاد الـدويل دورة فوتورو 
اإلقليميـني  الحـكام  ملحـارضي 
لدول غرب آسـيا للمدة من السـابع 
والعرشون من شـهر حزيران الحايل 
وحتى الثالثني منه والتي نظمت عرب 
شبكات األنرتنت األون الين. واختمت 
دورة فوتورو  نهاية األسبوع املايض 
والتـي كانـت مخصصـة ملحارضي 
الحكام والتي أقيمت بإرشاف مبارش 
مـن قبل االتحـاد الدويل لكـرة القدم 
FIFA والتي شارك فيها 22 محارض 
يمثلـون 12 اتحـادا اهليـا من دول 
غرب اسـيا والخليج العربي وحارض 
فيهـا املحارضون الدوليـون كل من 
السـعودي عـيل الطريفـي واألردني 
اسماعيل الحايف واملرصي عصام عبد 
الفتاح، وكذلك تواجد مسؤول الدعم 
التكنولوجي رامي جمال اختصاص 
تقنيـة املعلومـات الحديثـة، ومثـل 
العراق يف هـذه الدورة كال من رئيس 
لجنة الحكام املركزية الدكتور نجاح 
رحم وعضو دائرة الحـكام املركزية 
يف القسـم الفنـي للمحارضين لؤي 
صبحي ويعترب هـذا الكورس الثاني 
سـبق  حيـث  الحـكام،  ملحـارضي 

وان شـارك أديـب يف الكـورس األول 
حضوريـاً والـذي أقيم يف دبـي لعام 

.2019
وقال عضـو دائرة الحـكام املركزية 
يف القسـم الفنـي للمحارضين لؤي 
صبحي  أن الدورة التي انتهت نهاية 
الشـهر املـايض كان الهـدف منهـا 
الهدف تطويـر محارضي الحكام يف 
املنطقة والعمل عىل تعزيز املعلومات 
اخـر  وتوضيـح  التدريـس  وطـرق 
تعديـالت القانـون للعـام (2022 – 
2023)، وذلـك باسـتخدام األجهـزة 
التكنولوجيـة التعليمية الحديثة من 
 FIFA RED)) خـالل برنامـج الـــ
(FIFA) Refereeing) (Educa-

  tion and) (Development 2022)
.(FIFA

وأوضـح صبحي أن الدورة ناقشـت 
مواضيع هامة تتعلق بالتحديات التي 
تواجـه الحكام أثناء سـري املباريات 
ومنطقـة  التكتيكيـة،  واالخطـاء 
الجزاء والتمركز والتحركات وقراءة 
اللعب والتسلل وملسـات اليد والعمل 
الجماعي مشرياً إىل أن الدورة شهدت 
تواجـد حضور عضو لجنـة الحكام 
يف االتحـاد اآلسـيوي AFC  الحكـم 

املونديايل الكويتي سعد كميل.

بغداد /حسني الشمري
حقق منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة فوزا مستحقا 
عىل منافسـه املنتخب الرتكي بثالثة اشواط مقابل 
اليشء وبواقـع 25/15و26/24و25/20  نقطـة 
يف اوىل مبارياتـه التـي جـرت عرص امـس الثالثاء   
بافتتـاح  البطولة الودية املقامـة احداثها يف مدينة 
تونجيل الرتكية والتي يشارك فيها خمسة منتخبات 
وهي العـراق ومرص وايـران ومنتخبني مـن تركيا 
.وقال رئيـس اتحاد الكرة الطائـرة الباراملبي احمد 
حسـن ان فريقنـا قـدم واحدة من اجمـل عروضه 
الفنية وهذا ما يحسـب للمـالك التدريبي والالعبني 
الذيـن اكـدوا تفوقهم عىل منافسـهم يف االشـواط 
الثالث. واشار رئيس االتحاد اىل ان  منتخبنا سيلعب 
اليوم االربعاء مباراتني االوىل صباحا مع احد الفرق 

الرتكية  ومن ثم سيواجه منافسه املنتخب االيراني 
عـرصا ونامـل ان يواصـل منتخبنـا االداء نفسـه 
لخطـف نقـاط املباراة. امـا مـدرب املنتخب صالح 
حسـن فقال، نحن سـعداء جـدا بهذا الفـوز وهذه 
النتيجة الجيدة التي جاءت بتضافر  بجهود عنارص  
الفريـق وتطبيقهم للواجبات التـي كلفوا بها طيلة 
دقائـق االشـواط الثالثـة. وبـني صـالح ان املباراة 
لم تكن سـهلة ابـدا اال ان ارصار العبينا عىل الفوز 
والقراءة الصحيحـة للمالك التدريبي لنقاط ضعف 
منافسنا والتي اسـتثمرناها بشكل جيدا اضافة اىل 
ايقاف نقاط قوته والحمد للـه جاء الفوز متناغما 
مع سـري املباراة وتفوق العبينـا يف تأدية الواجبات 
الفنيـة التي منحت لهـم عرب عمل البلـوك ومن ثم 

مباغتة الخصم بالهجوم املنظم الصحيح.

@Ú◊äbìæa@Âfl@a7r◊@b„á–néa@ZÔzjñ
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي الرشطـة، حامل لقب الدوري 
املمتاز تعاقـده مع مدافـع فريق الكرخ 
مناف يونس والذي قدم مسـتويات اكثر 
من رائعة خالل املوسم املايض مع الكرخ 
فضال عن ظهوره بشكل جيد مع املنتخب 
الوطنـي يف التصفيـات القاريـة املؤهلة 
لنهائيـات كأس العالـم يف قطـر نهايـة 
العام الحـايل، كما تعاقدت ادارة الرشطة 
مع العب املنتخب العراقي سـجاد جاسم 

قادما من نفط الوسط.
ويعد جاسـم من العنـارص التي ظهرت 

بشـكل متميـز طـوال مباريات املوسـم 
املـايض، ونجح يف تقديـم أوراق اعتماده 
مـع أسـود الرافديـن يف تصفيـات كأس 

العالم األخرية.
ومـن جهتهـا أعلنت إدارة نـادي الزوراء 
التعاقـد مع املحرتف الربازييل برونو ليما 
واملغربي سـفيان طالل لتمثيل الفريق يف 

املوسم املقبل.
ومثـل الربازيـيل برونـو ليمـا واملغربـي 
سـفيان طـالل، فريق النجف يف املوسـم 
املـايض، وسـاهما يف وصولـه للرتتيـب 

السابع يف الئحة الدوري املمتاز.

ويسـعى الزوراء إلكمال ملف التعاقدات 
بصفقـات نارية بعد أن اسـتطاع الظفر 
بخدمـات نجـم املنتخب العراقي حسـن 
عبـد الكريـم والتجديد لبعـض العنارص 

البارزة.
ومـن جانبهـا اتمـت ادارة نـادي النفط 
الريـايض تعاقدهـا بشـكل رسـمي مع 
املـدرب حسـن احمـد لقيـادة فريقهـا 
الكروي يف املوسـم املقبل، وسبق لحسن 
احمـد ان حقـق نجاحـات كبـرية خالل 
توليـه تدريـب فريـق النفـط ألكثـر من 

موسم خالل الفرتة السابقة.

حوار/ رحيم عودة 
رياضيـة مثابرة لم تمنعها اإلعاقة من تحقيق 
امالها وطموحاتها بقدر ما شـكلت لها حافزا 
كبـريا من أجـل التنافس عىل مراكـز الصدارة 
وتحقيق النتائـج اإليجابية سـواء كان ذلك يف 
البطـوالت املحليـة أو الخارجية ” وبالرغم من 
الفرتة التي هي ليسـت بالطويلة لدخولها هذا 
املجـال أال انها قد اختـرصت الكثري من الوقت 
بعد أن تمكنت ويف أول ظهور دويل لها من الفوز 
بالوسـام الربونزي يف منافسـات بطولة غرب 

آسـيا التي تعّد انطالقتهـا األوىل نحو التنافس 
الدويل ” أنها الرياضية نور الهدى رسمد عضو 
املنتخـب الوطني برياضة تنـس الطاولة  التي 

اجرينا معها الحوار التايل.
رياضـة  مجـال  إىل  دخولـك  عـن  حدثينـا   *

االحتياجات الخاصة ألول مرة ؟ 
_ كان ذلك يف العام ٢٠١٩ حينما خرجت      من 
املدرسـة وقتها التقيت بأحـد املدربني ( محمد 
ريـاض ) الـذي حدثني عـن رياضـة املعاقني 
وكيفية اسـتغالل بقية الوقـت عندي من أجل 
الدخـول إىل هـذا املجال بـدال مـن الجلوس يف 
املنزل وقد شـوقني كثريا إىل ذلك وبالفعل وكما 
يقـال رحلـة األلـف ميل تبـدأ بخطـوة واحدة 
فقـد وجـدت ترحابا كبـريا من قبـل القائمني 
عـىل رياضـة االحتياجات الخاصـة حيث كان 

تواجدي حينها مع العبي تنس الطاولة .  
* من وقف وراء دخولك لهذا املجال ؟ 

_والدتـي هـي من شـجعتني للدخـول بمجال 
رياضـة  املعاقـني بعـد أن وفـرت يل جميـع 
املسـتلزمات والتـي كان لدعمها يل االسـتمرار 

وتحقيق االنجازات . 
* هـل تعتقديـن بـأن الدخـول إىل رياضـة 
يلبـي  ان  ممكـن  الخاصـة  االحتياجـات 

طموحك ؟   
_ بالفعـل عـىل األقـل   الخـروج مـن الوحدة 

واالعتماد عىل نفيس وكذلك شعوري أن اإلعاقة 
هي بالعقل ومـادام الله منَّ عـيلَّ بالعقل فأنا 

قادرة عىل تحقيق أهدايف وطموحاتي .
* هـل تخصصـت يف رياضة تنـس الطاولة 

فقط ؟ 
_ نعـم تخصصـت فقـط بلعبة كـرة   املنضدة 
حيـث وجدت نفيس فيها من خالل االنسـجام 
مـع بقية الالعبني والالعبـات إضافة إىل تطور 
مسـتواي من وقت إىل آخر لذلك وجدت الرغبة 
لدي بأن يكون تركيزي عىل هذه اللعبة فقط . 
* أبـرز االنجـازات التـي حصلتـي عليهـا يف 

البطوالت املحلية ؟ 
_حصلـت عىل العديد من اإلنجازات املتقدمة يف 
البطوالت املحلية سواء كان يف  بطوالت الفرات 
األوسط أو بطوالت   العراق وأن شاء الله أطمح 

إىل تقديم املزيد يف البطوالت القادمة . 
* ماذا عن االنجازات الدولية ؟ 

_ الفوز بالوسام الربونزي يف بطولة غرب آسيا 
التي أقيمت يف البحرين والتي كانت املشـاركة 
األوىل يل عـىل مسـتوى الخـارج وأن شـاء الله 
القادم سـيكون أفضـل يف املناسـبات الدولية 

القادمة . 
* أبرز املدربني الذين ارشفوا عىل تدريبك ؟   

_ الكابتـن محمد ريـاض كاظم هو من ارشف 
عىل تدريبي وأدين بالفضل له.
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بغداد/ صالح  عبد املهدي 

 2021 ايلـول  مـن  العرشيـن  بـني 
والثالـث مـن تمـوز  2022 مسـافة 
زمنية عمرهـا 255 يوما  هي  كامل 
ما اسـتغرقته منافسات دوري الكرة 
املمتاز  بنسخته التي انتهت قبل ايام 
ولم  يجف حربها حتى اللحظة حيث 
اختـار الـدرع االسـتقرار  يف القلعـة 
الخـرضاء  للمرة الخامسـة تاريخيا 
فيما ذهبت الوصافة اىل وكر الصقور 
فيما جاء الطلبة ثالثا والنفط رابعا ، 
( الـزوراء ) تسـلط االضواء عىل ابرز 
ماجادت به املسـابقة مـن معطيات  
عـرب هذه املحصلة التـي نقدمها عىل 
حلقـات حيـث نقـوم اليـوم  بجولة 
يف رحـاب الرتكيبـة البرشيـة البطال 

الدوري.

@Êb‡Ó‹é@Âfl˚fl
سيسـجل التاريـخ للمـدرب مؤمـن 
سـليمان القـادم مـن ارض الكنانة   
دوره الكبري يف تحقيق االنجاز  الرائع 
بعد نجاحـه يف قيـادة فريقه الحراز 
لقب الـدوري قبـل انتهاء املنافسـة 
بسبع جوالت وبارقام  لم يدانه فيها 
احـد يف ضـوء امكانياتـه التدريبيـة 
منافسـيه   مـع  وتعاملـه  العاليـة  
وفق مبـدا الرغبـة الجامحـة للفوز 
فتحقـق لـه مـا اراد باالفـادة مـن 
كفـاءة العبيه و ذهنيتهـم  املتفتحة 
وتفاعلهـم  الدقيق مع طرائق  اللعب 
التي  اعتمدها اىل جانب اسـتجابتهم 
الرسيعة لتوجيهاته  اآلنية  خالل سري 
املباريـات  او تلك التـي  كان يغذيهم  
بها يف فرتات  االسرتاحة بني الشوطني 
،ليخرج الفريق بتفوق مشـهود أبرز 
مافيه إلحـاق الهزيمة بجميع الفرق 
الجماهرييـة . وال يمكن اغفال الدور 
الـذي لعبـه الجهـاز الفني املسـاعد  
املؤلـف مـن احمـد صالح  وحسـني 
عبـد الواحد ومـدرب الحـراس عمر 
عبد السـالم ومـدرب اللياقة الدكتور 

مازن عبد الستار  واملحلل الفني عمر 
فتحـي فكان الجميـع يمثلون حلقة 
منسـجمة  مكملـة لبعضها حسـب 
االدوار املنوطـة بهـم ومـن خلفهـم 

املرشف الكفوء هاشم رضا  .

@›ébi@áºa
احـد صّنـاع الفـوز الكبـري واالنجاز 
غري املسـبوق  بعد ان  قدم اداء مبهرا   
وذاد عن الشـباك الخرضاء  ببسـالة   
احـرتام   موضـع  فـكان  وفدائيـة  
املراقبـني واملتابعني  والجمهور  لذلك 
ال غرابـة   يف  ان يحظى  هذا الحارس  
املتالق  باالعجاب  واالشادة  عىل كافة 
االصعدة  ليستحق تسـمية الحارس 
االفضل  يف املوسـم املنتهي والسـيما 

وان املرمـى الرشطاوي  لم يسـتقبل 
سـوى 21 هدفا  ليكون الفريق ثاني 
اقـوى فـرق الـدوري دفاعـا  بفارق 

هدف واحد عن النفط.

 ëbj«Î ·Ìã◊
واىل جانـب احمد باسـل حمـل لواء 
الخـرضاء  القلعـة  يف   الحراسـة  
الثنائي ياسني كريم   ومحمد عباس  
واالول قـدم اداء جيـدا  حافـظ من 
خالله عىل صورتـه الجميلة كواحد 
مـن الحـراس االكفـاء  يف السـاحة 
املحليـة عندمـا كان حارسـا ملرمى 
امليناء، وقد شـارك كريم اساسيا يف 
مباراتـي الصناعـة  والنجف ضمن 
املرحلـة االوىل وحافـظ عـىل عذرية 

شـباكه يف املباراتني اللتني فاز بهما 
الرشطة بهـدف دون مقابل وقد آثر 

التجديد للفريق موسما اخر.

 ’†b„ á»é
اداء ثابـت يف قلـب الدفـاع  واجـادة  
جانـب   اىل  الهـواء   اللعـاب   تامـة 
االلتـزام  الكامل باملراقبـة  اللصيقة 
للمهاجمني  واالجادة يف اسـتخالص 
الكرات وكذلك رسعة القيام بصناعة 
الهجمـات املعاكسـة كمـا يشـارك  
زمـالءه يف املناطـق االماميـة  اثنـاء 
الـركالت الثابتة  وله هـدف واحد  يف 
املوسـم الحايل، وهكذا مايزال سـعد  
صمـام االمـان يف فريقـه واليمكـن 

التفريط بخدماته.

 ãflb« äaã◊
اداء جيـد وتمركـز سـليم  والتـزام  
الدفاعيـة، اثبت حضوره  بالواجبات 
الفاعـل من خـالل الرقابة السـليمة  
والضغـط عـىل حامل الكـرة واجادة 
العـاب الهـواء   فضـال عـىل تضييق 
املسـاحات  عـىل املنافسـني  وتقديم 

املساندة الهجومية لزمالئه.

Åbjñ@7fla
يعد هذا الالعب املتميز جزءا فاعال يف 
ورقة التنظيم الدفاعي الرائع  لفريق 
الرشطـة، التـزام  كامـل باملراقبـة  
واجـادة تامـة يف اسـتخالص الكرة  
مـن الخصـوم  ورسعـة يف القيـام 

بالهجمات املعاكسة من جهة اليمني   
الدعـوة للمنتخـب  لذلـك اسـتحق  
الوطني ايام تصفيات مونديال قطر  
وكان من اوائل الذين جددوا للقيثارة 

موسما اخر.

@Â»fl@Û–�ófl
تالـق هـذا الالعـب يف اكثـر مـن مركز  
والسـيما  عندمـا  كان يشـغل موقعـه 
كظهري ايرس  حيث كثريا ما نجده يتقدم 
اىل االمام  ملسـاعدة زمـالءه يف  صناعة 
الطلعـات  يف  واملشـاركة  تـارة  اللعـب 
الهجومية تارة اخرى، وسجل مصطفى  

معن هدفا واحدا يف الدوري .

@%bé@áÓ€Î
عاد لفريقه السـابق قادما من نفط 
الوسـط  وتالـق يف مركـزه كمدافع 
املحليـة  خربتـه  مسـتثمرا  يمـني 
والدولية  وشـارك يف معظم مباريات 
فريقه ضمن املرحلـة االوىل للدوري 
قبل ان يتعـرض الصابة  ابعدته عن 

التشكيل لفرتة ليست قصرية .

@á‡´@åbÓ„
املوسـم  للرشطـة   مطلـع  انتقـل 
الغـارب  قادمـا من اربيـل  واجتهد 
يف اشـغال مركـزه  يف قلـب الدفـاع 
عندما شـارك اساسـيا يف العديد من 
املباريـات   كمـا حاول كثـريا تقديم 
املسـاندة الهجوميـة  لزمالئـه عـن 
طريـق طلعاتـه  الرائعـة  واملوفقة  
ونجح يف ذلك، ويشاع انه قرر العودة 

الربيل يف املوسم الجديد .

@·ébu@›óÓœ
تالق هـذا الالعب يف اكثـر من مركز 
دفاعـي  بعـد ان التحـق بصفـوف 
القيثـارة قادمـا مـن نفط الوسـط   
فباالضافة اىل اشغال مركزه بجدارة   
كثـريا مـا نجـده يتقـدم اىل االمـام  
ملسـاعدة زمالئـه يف  صناعـة اللعب  

واملشاركة يف الطلعات الهجومية .

@—éÏÌ@áËœ
العـب دويل سـوري محـرتف  مهـم 
ومؤثـر  ارهق املنافسـني  من خالل 

العمـق  يف  الرسيعـة  انطالقاتـه  
دورا   لنفسـه  ليصنـع  والجانبـني  
مبارشا  يف رسـم االفـراح عىل وجوه   
عشـاق القيثـارة   الذيـن تحققـت 
املوسـم  يف  الخـرضاء    احالمهـم 
املنتهي من خالل  القبض عىل الدرع  
عن جدارة واستحقاق ، ولهذا الالعب  

هدف واحد يف املسابقة .

 ?óy Ô‹«
العب وسـط دويل  مثـايل  يجيد تنفيذ 
الواجبات الهجومية والدفاعية  برباعة  
، يتميز بالرؤية السليمة للملعب كما  
يمتلـك املهـارة  يف املنـاورة واالجتياز 
ورسـم اللعب من الجانب  ناهيك عن  
دّقة  التسـديد عـىل املرمـى املنافس   

وله  ثالثة اهداف يف الدوري .

@ãÿi@Ïia@áÓ1a@áj«
قـدم هـذا الالعـب الـدويل  القـادم 
مـن النيجـر مجهـودات كبـرية مع  
الرشطة  يف املوسـم املنتهـي  اثارت 
االعجـاب كالعـب محـوري بـرع يف 
اشـغال مركـزه من خـالل  صناعة 
اللعـب بطريقة رائعـة وجميلة  كما 

سجل اربعة اهداف يف الدوري .

 ·éb” á‡´
العب ارتـكاز  مؤثر  له وجوده املهم  
مبهـرة  عروضـا  قـدم  الفريـق،  يف 
وحافظ عىل ادائه املتـوازن  كعادته  
يف ضوء حضوره الرائع   يف  الواجبات 
الدفاعيـة  والهجوميـة  باالفادة من  
كونـه العبا مهاريا  متميزا له حركة 
دؤوبـة و اسـهامات  رائعة  وسـط 
امليدان، ويف رصيـده ثالثة اهداف  يف 

الدوري .

@ã◊bí@‚bèi
 قدم هذا الالعب املهاري  اداء مبهرا مع 
فريقه و نجح  يف تنفيذ  دوره  كجناح 
منتـج  او كالعـب  محـوري  بارع يف 
التسـليم واالسـتالم وكذلك   صناعة 
اللعب  وامداد املهاجمني  بالتمريرات 
السـهلة  اىل جانب  تسـجيله خمسة 

اهداف مؤثرة  وثمينة  .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو املكتب االعالمي يف اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية الزميل محمد الخفاجي، اكد اكتسابه 
الشـفاء التام من االزمة الصحية التي تعرض 
لهـا قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية، خالص 
االمنيات لزميلنا بالشـفاء التام وان يلبسـه رب 

العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 **********************

مديـر املكتب االعالمي  لالتحـاد العراقي للجودو 
الزميـل عيل البهـاديل، اختـري باالجمـاع خالل 
االجتمـاع االخـري للجمعية العموميـة لالتحاد 
العربـي للعبة والذي عقـد يف العاصمة االردنية 

عمان، رئيسـا للجنة االعالمية  لالتحاد العربي، 
كل التوفيق والنجاح لزميلنا يف مهمته الجديدة.



برشلونة / متابعة الزوراء
املهاجم  ضم  صفقة  إبرام  من  برشلونة  اقرتب 
بعد  ليفاندوفسكي،  روبرت  املخرضم  البولندي 
املاضية  األسابيع  مدار  عىل  مكثفة  مفاوضات 

مع ناديه بايرن ميونيخ.
«التشريينجيتو»  بربنامج  الصحفي  وأكد 
بني  االتفاق  أن  ألفاريز  خوسيه  اإلسباني، 
انتقال  بخصوص  وبايرن  برشلونة  إدارة 
ليفاندوفسكي سيحسم بشكل نهائي خالل 
يف  يرغب  الكتالوني  النادي  أن  أيام.وكشف 
يوليو/  ١٢ يوم  حلول  قبل  الصفقة  إتمام 
تموز الجاري.وكان بايرن قد رفض عرضا 
خدمات  عىل  للحصول  برشلونة  من  ثانيا 
موسم  له  يتبقى  الذي  ليفاندوفسكي، 
 ٤٠ قيمته  البافاري،  النادي  صفوف  يف 
مليون يورو إضافة لخمسة ماليني أخرى 
كمتغريات، حيث أرص عىل الحصول عىل 
عن  االستغناء  مقابل  يورو  مليون   ٥٠

املهاجم الدويل البولندي البالغ من العمر ٣٣ عاما.
من  أوال  عرضا  رفضت  قد  البافاري  النادي  إدارة  وكانت 
لخمسة  إضافة  يورو  مليون   ٣٢ مقابل  ليفا  لضم  برشلونة 
السنغايل  املهاجم  مع  بايرن  كمتغريات.وتعاقد  أخرى  ماليني 
ساديو ماني قادما من ليفربول مقابل ٣٢ مليون يورو تصل 
إىل ٤١ مليون باملتغريات، علما بأنه أيضا كان يتبقى له عام 

مع الريدز.

روما / متابعة الزوراء
نجح نادي روما يف التعاقد مع أحد الالعبني املستهدفني 
سنوات.وقال  منذ  مورينيو  جوزيه  املدرب  قبل  من 
النادي  مع  سيليك  زكي  «وقع  رسمي:  بيان  يف  روما، 
نادي  ٢٠٢٦».وأوضح  حزيران  يونيو/   ٣٠ حتى 
العاصمة اإليطالية أن سيليك اختار ارتداء القميص رقم 
١٩ مع الجيالورويس.وقال سيليك: «إنه لرشف يل أن ألعب يف 
هذا النادي الكبري.. لدي طموحات كبرية وأريد مساعدة الفريق عىل النجاح».
وأضاف: «أشعر بالرتكيز والجاهزية، ولن أستسلم أبدا وسأقاتل دائما من 
انتقاالت  خبري  رومانو،  فابريزيو  امللعب».وكتب  أرض  عىل  يشء  كل  أجل 
االجتماعي  التواصل  بموقع  حسابه  عىل  أوروبا،  يف  واملدربني  الالعبني 
«أراد  رومانو:  يورو».وأضاف  ماليني   ٧ الصفقة  قيمة  «بلغت  «تويرت»: 

مورينيو التعاقد مع سيليك منذ كان يعمل يف توتنهام».

                         

ميالنو / متابعة الزوراء
قّدم نـادي ميالن عرضـه األول من أجل التعاقد مـع أحد الالعبني 
البارزيـن يف الدوري البلجيكي.ووفًقا لشـبكة ”سـكاي سـبورت 
إيطاليا“، فإن ميالن قدم العرض األول لضم البلجيكي شـارل دي 
كيتيليـاري، نجم كلوب بـروج، خالل املريكاتـو الصيفي الجاري.
وأشـارت الشـبكة اإليطاليـة إىل أن العرض بلـغ 20 مليون يورو، 
باإلضافـة إىل املتغريات، لكن السـعر املطلوب من كلوب بروج أعىل 
كثريًا.وسـبق أن زعمـت تقاريـر أخـرى أن كلوب بروج يشـرتط 
الحصول عىل 40 مليون يورو لالسـتغناء عـن دي كيتيلياري هذا 
الصيف.ويلقـب دي كيتيليـاري يف بلجيكا بــ“دي بروين الجديد“ 
بسـبب التشـابه مع نجم مانشسرت سـيتي يف الجنسـية واملركز.
وعانـى ميـالن يف مركز صانـع األلعاب منذ رحيـل الرتكي هاكان 
تشـالهانوجلو إىل إنـرت يف الصيـف املـايض، وعـدم تعويضـه بأي 
العـب آخر.وأحرز دي كيتيلياري 18 هدًفا مـع كلوب بروج يف 78 
مباراة بالـدوري البلجيكي، وظهر ألول مرة مع منتخب بلجيكا يف 

نوفمرب/ترشين الثاني 2020.

باريس / متابعة الزوراء
كشـف تقرير صحفي حقيقة حسم باريس سـان جريمان لصفقة 
اإليطـايل جيانلـوكا سـاكاماكا، مهاجـم ساسـولو.وزعمت تقارير 
فرنسـية، أن سان جريمان حسـم الصفقة بالفعل مقابل 50 مليون 
يورو، وأن الالعب سـيكمل انتقاله بشـكل رسـمي، األسبوع املقبل.
وكتب فابريزيو رومانـو، خبري انتقاالت الالعبني واملدربني يف أوروبا، 
عىل حسابه بموقع التواصل االجتماعي ”تويرت“: ”ال تزال املحادثات 
جاريـة بني سـان جريمان وساسـولو مـن أجل سـكاماكا، ولم يتم 
التوصـل إىل أي اتفـاق حتى اآلن“.وأضـاف: ”سـتعقد جولة جديدة 
مـن املفاوضات بني الناديني هذا األسـبوع، حيث إن لويس كامبوس 
املستشـار الريـايض لسـان جريمـان، مـن أكـرب املعجبـني بقدرات 
سكاماكا“.ونجح سان جريمان حتى اآلن يف التعاقد مع العب الوسط 
فيتينيـا، القادم مـن بورتو الربتغايل مقابل 40 مليون يورو.وسـجل 
مهاجم ساسـاولو 16 هدفا يف الدوري اإليطايل املوسم املايض، وسبق 

له اللعب خارج إيطاليا مرتني بإعارته إىل آيندهوفن وزفوله.

تورينو / متابعة الزوراء
من  حالة  تورينو،  مدافع  بريمر،  جيلسون  الربازييل  أثار 
لصفوف  بضمه  النفس  تمني  والتي  إنرت،  جماهري  لدى  القلق 

الجارية.ويعد  الصيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل  النرياتزوري 
الحايل،  املريكاتو  خالل  فيها  املرغوب  الصفقات  من  بريمر 
وسط اهتمام شديد من إنرت وميالن ويوفنتوس يف إيطاليا، 
باإلضافة لتوتنهام وتشيليس من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وذكر موقع «فوتبول إيطاليا»، أن بريمر وصل أمس االثنني 

الجديد،  للموسم  االستعداد  لبدء  تورينو،  تدريبات  مقر  إىل 
بشأن  تحديثات  عن  سئل  الجماهري  من  لعدد  توقيعاته  وخالل 

مستقبله، وقال: «ال أخبار».جدير بالذكر أن املدافع الربازييل 
وقع مع تورينو عىل تمديد عقده حتى عام ٢٠٢٤ 

القليلة املاضية، لكنه من  وذلك يف األشهر 
املرجح أن يغادر صفوف جراناتا خالل 

بريمر  أن  إىل  الحايل.يشار  املريكاتو 
فاز يف املوسم املايض بجائزة أفضل 

عن  اإليطايل  بالدوري  مدافع 
موسم «٢٠٢١-٢٠٢٢».

مانشسرت / متابعة الزوراء
نجم  رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل  مستقبل  أصبح 
مانشسرت يونايتد، عىل املحك يف «أولد ترافورد»، خالل 
املريكاتو الصيفي الجاري.وزعمت العديد من التقارير 
يف  برغبته  يونايتد  مانشسرت  أبلغ  رونالدو  أن  مؤخرًا 

طلب  الصيف.كما  هذا  النادي  عن  الرحيل 
كريستيانو تأجيل عودته إىل تدريبات الشياطني 

«دييل  لصحيفة  عائلية.ووفًقا  ألسباب  الحمر 
ميل» الربيطانية، فإن رونالدو ال يزال يف مدينة 
لشبونة، وقالت مصادر إن مانشسرت يونايتد 
ال يعرف حتى اآلن موعد عودة كريستيانو إىل 
مسؤويل  أن  إىل  املصادر  التدريبات.وأشارت 
رونالدو  موقف  يجهلون  يونايتد  مانشسرت 
تايالند  جولة  يف  الفريق  مع  الذهاب  من 
إدارة  املقبل.وترص  الجمعة  يوم  وأسرتاليا 
ليس  رونالدو  أن  عىل  يونايتد  مانشسرت 
تلقى  مينديز  خورخي  وكيله  لكن  للبيع، 

اتصاالت مؤخرًا من تشيليس ونابويل.

ويمبلدون/ متابعة الزوراء   
نهائي  ربع  نادال  رافاييل  اإلسباني  بلغ 
عىل  بفوزه  للتنس  ويمبلدون  بطولة 
الهولندي بوتيك فان دي زاندسشولب بثالث 

مجموعات دون مقابل.
وفاز نادال املصنف الرابع عاملياً عىل املصنف 
٢٥ عاملياً يف املجموعة األوىل ٦-٤ ويف الثانية 
بواقع  الثالثة بصعوبة  يحسم  أن  قبل   ٦-٢

 (٦/٨). ٧-٦
املصنف  املقبل  الدور  يف  نادال  وسيواجه 

الرابع عرش عاملياً األمريكي تايلور فريتس.
عىل  الثالث  لقبه  إلحراز  اإلسباني  ويسعى 
عشب ويمبلدون بعد عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٠.

الناحية  «من  الفوز:  عقب  نادال  وقال 
الشخصية، بلوغي ربع نهائي ويمبلدون بعد 
غياب عن البطولة يف السنوات الثالث األخرية 

أمر رائع وبالتايل انا سعيد جدا، جدا».
وأضاف: «أعتقد أنى لعبت بطريقة إيجابية 

حتى النهاية عندما خضت شوطا سيئا.»
الرومانية  التحقت  السيدات،  ويف منافسات 
ربع  إىل  املتأهالت  بركب  هاليب  سيمونا 
نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بفوزها عىل 
دون  بمجموعتني  بادوسا  باوال  اإلسبانية 

مقابل.
وحققت الرومانية البالغة ٣٠ عاماً املصنفة 
يف املركز الثامن عرش فوزاً سهالً عىل بادوسا 
يف  عليها  بتغلبها  عاملياً  الرابعة  املصنفة 

املجموعة األوىل ٦-١ ويف الثانية ٦-٢.

وتلتقي هاليب املصنفة أوىل عامليا سابقا، يف 
انيسيموفا  اماندا  التايل مع األمريكية  الدور 
 ٦-٢ تان  أرموني  الفرنسية  عىل  الفائزة 

و٦-٣.
يعني  النهائي  ربع  «بلوغ  هاليب:  وقالت 

عانيت  أن  بعد  سيما  ال  ايل  بالنسبة  الكثري 
الثقة  عدم  ومن  اإلصابات  من  الكثري  من 

بالنفس».
يوم.  كل  كبرية  جهودا  «أبذل  وأضافت: 
فيها  العب  التي  بالطريقة  جدا  سعيدة  أنا 

واستمتع  بالنفس  عالية  بثقة  العب  حاليا. 
بالتواجد عىل أرضية امللعب».

الصحفي  املؤتمر  يف  بادوسا  وأوضحت 
 ٦-١ بنتيجة  خرستها  التي  املباراة  عقب 
أنا  بينما  جيدة،  مباراة  قدمت  «هي  و٦-٢: 

أن  يحب  أحد  ال  عديدة،  أخطاء  ارتكبت  ال، 
يكون يف هذا املوقف، التواجد يف ثمن نهائي 
ويمبلدون يف امللعب الرئييس، والبقاء لساعة 
فقط دون أن أكون قادرة عىل تقديم لعبي، 
أشعر بصدمة‘ مثلكم، حاولت أن أكون أكثر 
أخطاء  ارتكبت  ولكني  مدريد،  يف  رشاسة 

أكثر».
وأضافت صاحبة ال٢٤ عاما «الجميع يعلم 
ما مررت به يف حياتي. أكثر ما يميزني هو 
القوة الذهنية، ال أعتقد أنها نقطة ضعفي، 
أكثر  واللعب  الخربات،  هي  ضعفي  نقطة 
أمام العبات مثل سيمونا هاليب، وأن أتعلم 

الفوز حتى عندما أكون سيئة».
كما أبدت الالعبة دهشتها من املستوى الذي 
ما  تعرف  ال  أنها  أيضا  مضيفة  به،  ظهرت 

ينقصها يف هذه األحداث الكربى.
ماذا  أعرف  «ال  الصدد:  هذا  يف  وقالت 
الجراند  بطوالت  يف  (للتحسن  ينقصني 
بطولة  وهي  ويلز،  بإنديان  فزت  سالم)، 
كبرية مثل الجراند سالم، ولكن أفضل نتيجة 
يل يف الجراند سالم هي ربع النهائي، هذا أمر 
ينقصني  قد  املزيد،  يف  أرغب  ولكني  جيد، 

الكثري أو القليل، ال أعرف».
رافا  «لست  ترصيحاتها:  بادوسا  وأختتمت 
يف  خاطئ  تعامل  هناك  أكون،  ولن  نادال 
مماثلة  إنجازات  أحقق  أن  أتمنى  إسبانيا، 
املطالبات  تكون  أن  أريد  ولكني  ما،  يوما 

مني أقل من ذلك».

جنيف / متابعة الزوراء   
أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) رشاكته مع 
موقعا  «ألجوراند»،  البلوكشني  تكنولوجيا  رشكة 

معها اتفاقية رعاية ورشاكة تقنية.
منصة  ستصبح  «ألجورالند»  أن  االتفاقية  تعني 
داعًما  وستكون  للفيفا،  الرسمية  البلوكشني 
إقليمًيا لكأس العالم ٢٠٢٢ يف قطر بمنطقة أمريكا 
العالم  الشمالية وأوروبا، والراعي الرسمي لكأس 

للسيدات ٢٠٢٣ يف أسرتاليا ونيوزيلندا.
القابلة  البيانات غري  البلوكشني بتسجيل  وتسمح 
الشبكات  عىل  وتوزيعها  دائم  بشكل  للتحرير 
التبادل  وضمان  االبتكارات  تسهيل  مع  الرقمية، 
اآلمن وغري املتغري للقيمة واألصول مثل الرموز غري 
القابلة للتبديل (NFT) ، ومن خالل املحافظ التي 

تدعم البلوكشني والتي تمتلك أصوًال رقمية.
وكجزء من االتفاقية، ستساعد «ألجورالند» أيضا، 
بينما  الرقمية،  لألصول  إسرتاتيجيته  تطوير  يف 
ذلك  يف  بما  الرعاية،  أصول  الدويل  االتحاد  سيوفر 

اإلعالن والتغطية اإلعالمية والفرص الرتويجية.
بمناسبة هذا اإلعالن، قال رئيس االتحد الدويل لكرة 
القدم جياني إنفانتينو: «يسعدنا اإلعالن عن هذه 

مؤرشاً  التعاون  هذا  يعد  ألجورالند،  مع  الرشاكة 
لقنوات  املستمر  بالسعي  فيفا  التزام  عىل  واضحاً 
مبتكرة لتحقيق نمو مستدام يف اإليرادات من أجل 
إعادة االستثمار مرة أخرى يف كرة القدم، لضمان 
الشفافية ألصحاب املصلحة وعشاق كرة القدم يف 
جميع أنحاء العالم، وهو ما يعد عنرصا أساسيا يف 

رؤيتنا لجعل كرة القدم عاملية حًقا».
مع  ومثمرة  طويلة  رشاكة  إىل  «أتطلع  وأكمل: 
ألجورالند».من ناحيته، قال كبري مسؤويل األعمال 
يف فيفا، رومي جاي: «هذا اإلعالن هو لحظة مثرية 
عالم  إىل  رسمًيا  ندخل  حيث  فيفا،  إىل  بالنسبة 
البلوكشني والفرص التي يوفرها هذا عرب مختلف 

نسعى  أن  يجب  فيفا،  «يف  التطبيقات».وأضاف: 
باستمرار لتحديد واستكشاف أكثر الوسائل حداثة 
ومواصلة  اإليرادات  لزيادة  وشفافية،  واستدامة 
أن  الواضح  من  العاملية،  القدم  كرة  تطوير  دعم 
ألجورالند رشيك يتطلع إىل املستقبل ومبتكر يمكنه 
األهداف».وألجورالند  هذه  تحقيق  يف  مساعدتنا 
جائزة  عىل  الحائز  التشفري  عالم  أسسها  رشكة 
تورينج سيلفيو ميكايل، وهي بمثابة التكنولوجيا 
املفضلة ألكثر من ٢٠٠٠ منظمة عاملية وحكومة 

وتطبيقات رقمية أصلية.
واأللعاب  التمويل  يف  املنظمات  ألجورالند  وتساعد 
واملوسيقى والفن وعالم الرياضة، التي تسعى إىل 
تبني قدراتWeb٣  الرقمية كمسار لترسيع النمو 
والشمولية والشفافية واالبتكار بطريقة مسؤولة 
عىل  ألجورالند  ركزت  البداية،  «منذ  وقال:  بيئًيا. 
والفرص  الشمولية  تعزز  التي  التكنولوجيا  بناء 
فيفا،  مع  الرشاكة  هذه  للجميع،  والشفافية 
مجال  يف  عاملًيا  وتميزًا  شهرة  األكثر  املنظمة 
تمتلكها  التي  اإلمكانات  ستعرض  الرياضة، 
ألجورالند بلوكشني لتغيري الطريقة التي نخترب بها 

جميًعا اللعبة».
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يشعر الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت 
إدارة الشياطني الحمر  يونايتد، بالقلق من سلوك 

الصيفية. االنتقاالت  سوق  يف 
بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت  وارتبط 
األخرية،  اآلونة  يف  الالعبني  من  العديد  مع 
لم  لكنه  تيمرب،  أمثال فرينكي دي يونج وجورين 
يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.وبحسب 
رونالدو  فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة 

منتخب  نجم  أصيب 
باريس  وفريق  الربازيل 
الفرنيس  جريمان  سان 
نيمار  القدم  لكرة 
بالذعر، بعد أن اضطرت 
إىل  الخاصة  طائرته 
يف  اضطراريا  الهبوط 
ليل اإلثنني-الثالثاء يف مدينة بوا فيستا يف شمال 
األمامي،  الزجاج  يف  مشكلة  بسبب  الربازيل، 

بحسب ما ذكرت وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 
يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 

الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
الساعة  حوايل  بوافيستا  يف 
٢:٠٠ صباًحا (٥:٠٠ بتوقيت 
«مشكلة  لتجنب  غرينتش) 

انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
إنستغرام: «أشكر الجميع عىل الرسائل، لكن كل 
لقد  املنزل،  إىل  ذاهبون  نحن  يرام،  ما  عىل  يشء 

كان مجرد هلع».
وكان نيمار نرش عىل حسابه يف إنستغرام صورة 
قبل  ميامي،  يف  املطار  مدرج  عىل  أخته  مع  له 
ركوب الطائرة. ولم يعلق حتى اآلن عىل الحادث.
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 باريس / متابعة الزوراء
مييس،  ليونيل  األرجنتيني  مستقبل  يثري 
نجم باريس سان جريمان، بعض الجدل يف 

«حديقة األمراء».
الفرنيس  النادي  مع  بعقد  مييس  ويرتبط 
التمديد  إمكانية  مع   ،٢٠٢٣ صيف  حتى 

ملوسم ثالث.
اإلسباني،  «الشرينجيتو»  لربنامج  ووفًقا 

تشايف  مع  جيدة  عالقة  لديه  مييس  فإن 
فازا  بعدما  البارسا،  مدرب  هرينانديز، 
بزميله  الربغوث  اتصل  لذا  مًعا،  يشء  بكل 
إىل  العودة  إمكانية  أي  عن  وسأله  السابق، 

النادي الكتالوني.
رد  تشايف  أن  إىل  اإلسباني  الربنامج  وأشار 
عىل مييس بأنه مرسور من طلبه، لكن عليه 
التحدث إىل الرئيس خوان البورتا، وأن األخري 

من سيتصل به.
وأوضح «الشرينجيتو» أن البورتا لم يتصل 

بمييس حتى اآلن.
سان  إىل  برشلونة  من  انتقل  مييس  وكان 
صفقة  عرب  املايض،  الصيف  يف  جريمان 
يف  الكتالوني  النادي  فشل  بسبب  مجانية، 
املايض  اللعب  لقانون  وفًقا  عقده  تجديد 

النظيف.
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باريس/متابعة الزوراء:
أحّبـت الرا رفعت الكتابـة ورسد القصص منذ 
بالصحافـة.  العمـل  أرادت  ولطاملـا  الصغـر، 
وبالنسـبة لها، كانت الصحافة تعني أكثر من 
مجرد تغطية ملشـاكل اليوم، إذ كانت تعتربها 
فرصة لتسـليط الضوء عىل األشـخاص األكثر 

تأثرًا باألحداث الجارية.
ويف هـذا اإلطـار، تقول رفعـت: «الحظت أنني 
اإلنسـانية  القصـص  إىل  أنجـذب  مـا  دائًمـا 
وقـد  ووجوههـم.  بأسـمائهم  واألشـخاص 
سـاعدني ذلك يف رؤية األمور من وجهات نظر 

مختلفة».
بدأت مسـرية رفعت املهنية أثناء السنة الثانية 
من دراسـتها بجامعة أكتوبـر للعلوم الحديثة 
القاهـرة، وذلـك بعدمـا أصبحـت  واآلداب يف 
مهتمة بالعمل يف مجلّة محلية ُتدعى «سيدات 

مرص».
وتحكي رفعت عن بدايتها، قائلة: «فّكرت حينها 
يف القيام بذلك وسـألت نفيس ‘ما هو أسـوأ ما 
يمكن أن يحدث؟’ ثم طرحت فكرة مقال حول 
 ،(endometriosis) بطانـة الرحـم املهاجـرة
وهو اضطراب مـريض غري معروف يف مرص». 
سـة مجلّة [سيدات مرص]  وأضافت أّن «مؤسِّ
أُعجبت كثريًا باملوضوع، وُرسعان ما انتظمت 
يف طرح أفكار املقاالت للمجلّة، مع الرتكيز عىل 

موضوعات تمكني املرأة».

ومنذ ذلك الوقت، رسـخت إبنة مدينة القاهرة 
نفسـها كصحفيـة بـارزة تسـلط الضوء عىل 
قضايا املرأة. ويف هـذا املقال، تحكي لنا رفعت 
عـن بداياتها يف الصحافة ومـا تعمل عليه اآلن 
وكيف سـاعدتها شبكة الصحفيني الدوليني يف 

إيجاد طريقها كصحفية مستقلة.
ما نوع العقبات التي واجهتك كصحفية شابة 

يف مرص؟

أعتقد أن صغر سـّني وكوني أنثى جعال الناس 
يشـككون قليـًال بشـأن جـودة عمـيل. ففي 
البدايـة، كان غيـاب رصيـد املقـاالت من أكرب 
التحديـات التي واجهتها، إذ لـم يكن هناك ما 
يشـهد عن عميل. ومع مـرور الوقت، أصبحت 
أعمايل تثبت نفسـها. ولكن حتـى اآلن، ما زال 
هنـاك بعـض املشـككني. لذلـك مـن املفيد أن 
ُتظهـر لهم أنـك أجريـت أبحاثك وأنـك ملتزم 

بكتابة هذه املقاالت.
ما هي قصتك املفضلة؟

كانت أوىل مقاالتي الطويلة تدور حول التفرقة 
العمرية يف مـرص، وذلك يف ذروة تفيش جائحة 
كوفيـد-١٩، عندمـا أدرك الكثـري مّنـا املـدى 
الحقيقي النتشـار هذه الظاهرة. وتسـّنى يل 
أن أتعـرف عىل مدى تجـّذر التفرقـة العمرية 
يف مجتمعنـا: أي يف اإلعـالم والثقافـة وحتـى 
اللغة. وقد أجريت بحًثاً معمًقا حول املوضوع، 
فالنوع املفضل من القصص لدي هو ذلك الذي 
ال تقتـرص أبحاثـه عىل الجمهور فحسـب، بل 

يتيح لك أيًضا التعلّم من هذه األبحاث.
ولدي أيًضا نقطة ضعف تجاه أعمايل السابقة 
املتعلقة بتمكني املرأة، فمن الجيد أن أرى كيف 
تطورت عىل مر السـنني، ومـن املهم أن أتذكر 

كيف بدأت.
كيف ساعدتك شبكة الصحفيني الدوليني؟

كنت أتصفح موقع شبكة الصحفيني الدوليني 
كثريًا، إذ كنت أجد به الكثري من الفرص الشيقة 
واملثرية. وهناك لحظة تشعر فيها كما لو كنت 
بحاجـة إىل يشء مصمم خصيًصـا لك يف هذه 
املرحلة من حياتك. لذا شعرت بأنني محظوظة 
عندما وجدت «زمالة الحجج األفريقية»، فقد 

كانت مناسبة يل تماًما.
وقمـت بالتقديـم إىل الزمالـة عـىل الرغم من 
علمـي بأنـه برنامج تنافـيس. ولكـن بمجرد 
قبـويل بالربنامـج، أدركت أنها تجربة سـتغري 

حياتي. فقد كانت املـرة األوىل التي أعمل فيها 
بشكل مسـتقل عىل املستوى الدويل. وال أعتقد 
أنني كنت سـأتمكن من القيام بذلك لوال هذه 
الفرصـة اآلمنـة التـي أتاحـت يل التعرف عىل 

قدراتي والحصول عىل املساعدة والتوجيه.
ما هي املرشوعات التي تعملني عليها اآلن؟

هنـاك فرصة أخـرى حصلت عليهـا من خالل 
الدوليـني، وهـي  موقـع شـبكة الصحفيـني 
برنامج تدريب املرأة األفريقية يف اإلعالم، الذي 

أشارك به حالًيا.
أشـهر  ثمانيـة  املكثـف  الربنامـج  يسـتغرق 
ويتمحـور حول كافة مجـاالت الصحافة، من 
الكتابـة إىل إعـداد البودكاسـت. كمـا يتماىش 
الربنامج مـع القيم التي أؤمـن بها، من حيث 
الكتابـة حـول موضوعـات تتعلـق باملـرأة يف 
اإلعـالم. وقـد أتـاح يل الربنامـج الكتابـة من 
زاوية نسـوية حـول موضوعات مثـل تحريم 
ركوب النسـاء للدراجات يف مرص، أو محاوالت 
الناشـطات املرصيـات لتطبيع تبّنـي اليتامى 
يف البـالد. وأنـا حالًيـا أعمل مع برنامـج املرأة 
األفريقيـة يف اإلعـالم عىل موضوعـات تقاطع 

النسوية مع القضايا البيئية يف مرص.
بَم تنصحني الصحفيني املسـتقلني يف بداياتهم 

املهنية؟
عليك أن تتقبل أّن الرفض سيكون جزًءا مؤكًدا 
مـن العمليـة. ولكـن يمكنـك أيًضـا أن تقوم 
ببعـض األمـور التي ستسـهل عليك مسـرية 

العمل املستقل.
فعىل سـبيل املثال، من املفيـد للغاية أن تكون 
لديـك قاعـدة بيانـات صغـرية تحتـوي عـىل 
املنشـورات أو املنصات التي ترغب يف التواصل 
معهـا لطـرح األفـكار، أو تحتـوي عىل بعض 
القصص التي ترغب يف طرحها يوًما ما. فكلما 
وجـدت منصة أرغب يف طرح األفكار عليها، أو 
رأيت دعوة من محرر إلرسال أفكار القصص، 
أقول لنفـيس «قد ال أكون يف املرحلة املناسـبة 
اآلن وال أملك الطاقـة أو املعرفة لطرح األفكار 
عىل هذه املنصة، ولكنني سأضعها يف قائمتي 
الشـخصية». إًذا فإعداد القائمة يسـهل عليك 
األمور، وعندما تكون مسـتعًدا لطرح األفكار، 

ستكون قد قطعت نصف املسافة بالفعل.
وأعتقـد أيًضـا أّنـه مـن املهـم أن تكتـب عن 
املوضوعـات التـي تهمـك وتعنـي لـك الكثري. 
فالصحافـة قد تكـون صعبة، ولكـن إذا كنت 
تكتـب عّما يهمك، ستشـعر أن األمر يسـتحق 

العناء.
وهناك نصيحة أخرى أود أن أوجهها للشباب، 
وهـي أّنك ستشـعر أحياًنا بأّنـك تعمل وحدك، 
لـذا من الجيد مهنًيا وشـخصًيا أن تكون لديك 
شبكة دعم من الصحفيني املستقلني اآلخرين.

ال تخـف من الرفض، وال تـرتدد يف البحث عّما 
ترغـب يف الكتابة عنه، وتواصل مع الصحفيني 

املستقلني واملحررين.  
(عن شبكة الصحفيني الدوليني)

مدريد /متابعة الزوراء:
تقـّدم املغـرب بدعوى ضـد صحفي 
إسـباني يّتهم الرباط بالتجسس عىل 
هاتفـه املحمـول بواسـطة برنامـج 
”بيغاسوس“، وفق ما أعلنت مصادر 

قضائية إسبانية.
وقبلـت محكمـة يف مدريد الشـكوى 
العالقـات  يف  الخبـري  ضـد  املقّدمـة 
الصحفـي  اإلسـبانية-املغربية 
إنياسـيو سـيمربيرو العامل لصالح 
اإلخبـاري  اإللكرتونـي  املوقـع 
”الكونفيدينسـيال“، وفـق متحـدث 

باسم السلطات القضائية.
ويف صيـف العـام ٢٠٢١ اُتهم املغرب 
”بيغاسـوس“  برنامـج  باسـتخدام 
اإلرسائيـيل للتجسـس بعـد تحقيـق 
مكثـف أجرتـه مجموعـة تضـم ١٧ 
وسيلة إعالم دولية. لكن الرباط ردت 
بشـجب ”مزاعم كاذبة ال أساس لها 
مـن الصحـة“ وفـق توصيفهـا. ويف 
مايـو املـايض، رفـض املدعـي العام 
مدريـد،  اإلسـبانية،  العاصمـة  يف 
كان  شـكاية  يف  التحقيـق  مواصلـة 
رفعها سيمربيرو، ادعى فيها تعرض 
هاتفه لالخرتاق والتجسـس من قبل 
برنامج  املغربية بواسطة  السـلطات 

”بيغاسوس“.
وبمجرد تحميله عىل هاتف محمول، 

يتيـح ”بيغاسـوس“ التجّسـس عىل 
مسـتخدم الهاتف من خـالل االّطالع 
والصـور  والبيانـات  الرسـائل  عـىل 
وجهات االتصـال، كما يتيـح تفعيل 

امليكروفون والكامريا عن ُبعد.
وبحسب نسخة من الشكوى، تطالب 
عـن  بالرتاجـع  سـيمربيرو  الربـاط 
اّتهامـه املغرب بالتجسـس وتسـديد 
تعويض مايل للمملكة. وقال محامي 
الربـاط إن ”اململكـة املغربيـة غـري 
ضالعة يف التجسـس ال عىل إنياسـيو 
سـيمربيرو وال عىل أي مواطن آخر“ 

و“ال تمتلك برنامج بيغاسوس“.
وكان سـيمربيرو قد أشار إىل الشكوى 

القضائية عىل حسابه عىل تويرت. وجاء 
يف تغريـدة أطلقهـا  االثنني أن ”املغرب 
يقاضينـي الّتهامـي إياه بالتجسـس 
بواسـطة بيغاسـوس“. وكشـف أنها 
”املـرة الرابعـة“ التـي يقاضيـه فيها 
املغـرب يف إسـبانيا لكنهـا املـرة األوىل 
التي تطالبه فيها الرباط بـ“الرتاجع“ 
عن اّتهامها بالتجسس عليه بواسطة 
برنامج بيغاسـوس. وجاء يف تغريدته 
”إنهـا محاكمـة مسّيسـة للحـد من 

حرية تعبري الصحفيني“.
ويف يوليو ٢٠٢١ كشف تحقيق موسع 
أجـراه أكثر مـن ٨٠ صحفيا يف عرش 
دول أن برنامج بيغاسـوس اسُتخدم 

ضد ٥٠ ألف شـخص عىل األقل حول 
العالم. ومن بـني هؤالء ١٨٠ صحفيا 
عـىل األقـل ونشـطاء يف الدفـاع عن 
حقوق اإلنسـان وسياسـيون وقادة 

عسكريون.
وكانت املعلومات قد ّرسبت بادئ األمر 
إىل منظمـة العفـو الدوليـة ومنظمـة 
”فوربيدن سـتوريز“ غـري الحكومية 
الفرنسـية اللتـني أبلغتا بهـا أكثر من 
عـرش مؤسسـات إعالميـة. ووّجهت 
اّتهامـات خصوصا إىل املغـرب برشاء 
الربنامج مـن مجموعـة ”إن.إس.أو“ 
أجهزتـه  وباسـتخدام  اإلرسائيليـة 
االسـتخبارية ”بيغاسوس“ للتجسس 
ضمن حملة إعالمية مدفوعة، وفق ما 

تؤكده مصادر مغربية.
وقبل أسـابيع أكد جهاز االستخبارات 
اإلسـباني أن عمليـة االخـرتاق التـي 
تعـرض لهـا هاتـف رئيـس الحكومة 
بيدرو سانشـيز، ال عالقة للمغرب بها 
ال من قريب وال من بعيد. وبحسـب ما 
أوردتـه صحيفة ”الكونفيدينسـيال“ 
نفسها ، فإن التحقيقات التي بارشها 
خرباء جهاز االسـتخبارات اإلسـباني، 
أظهـرت أن عملية االخـرتاق املزعومة 
كانـت من جهة أو دولـة أخرى لم يتم 
بعـد تحديدهـا،وأن اململكـة املغربيـة 

بريئة من ذلك. 

بغداد/متابعة الزوراء:
يف مؤرش إىل استمرار التضييق 
يف  الصحفـي  العمـل  عـىل 
كردستان العراق، وثقت نقابة 
صحفيـي اإلقليـم االنتهاكات 
والخروقـات التي تعرضوا لها 
خالل النصـف األول من العام 
الحايل، وسـط تحذير من عدم 
وجـود مناطق آمنـة للعمل يف 

أنحاء البالد كافة.
ويف مؤتمـر صحفـي عقدتـه 
أربيـل،  يف  اإلثنـني،  النقابـة، 
بمشـاركة عدد من أعضائها، 
قـال عضـو هيئتهـا اإلدارية 
محمـد عقـراوي إن «تقريـر 
كردسـتان  صحفيـي  نقابـة 
النصف سنوي أكد تسجيل ٢٢ 

حالة انتهاك ضـد الصحفيني 
األوىل  السـتة  األشـهر  خـالل 
٢٠٢٢».وأوضـح  العـام  مـن 
«االنتهـاكات  أن  عقـراوي 
أدوات  تكسـري  بـني  تنوعـت 
الصحفيني واالسـتيالء عليها، 

وطرد جماعي للصحفيني من 
وإغالق  اإلعالمية،  املؤسسات 
بعـض القنـوات اإلعالميـة»، 
مبينـاً أن «هـذه االنتهـاكات 
ارتكبـت ضـد ٦٢ صحفيـاً يف 
عموم اإلقليم، بينها ١٢ حالة 

اعتقـال، و٨ حـاالت منع من 
كـرس  حـاالت  و٣  التغطيـة، 
أدوات الصحفيـني، و١١ حالة 
طرد من املؤسسات اإلعالمية، 
مع حالة واحدة تمثلت بإغالق 

املؤسسات اإلعالمية».
أعدتها  وكانت تقارير سابقة 
منظمة هيومن رايتس ووتش 
قـد أكـدت وجـود انتهـاكات 
صحفيـني  ضـد  تمـارس 
معتقلـني يف إقليم كردسـتان 
العـراق، وأفـادت بأنـه ُحِكم 
بالسـجن  بعضهـم  عـىل 
وصفتهـا  محاكمـات  خـالل 

بـ»املعيبة».
واحتـل العـراق املرتبـة ١٧٢ 
هذا العـام يف تصنيف منظمة 

مراسـلون بـال حـدود لحرية 
الصحافة، من بـني ١٨٠ بلداً، 
املرتبـة ١٦٣  تراجـع عـن  يف 
 .٢٠٢١ عـام  تبوأهـا  التـي 
ووفقـاً للمـؤرش، فـإن الدول 
التـي احتلـت املراتـب ما بني 
١٦٠ و١٨٠ تعـد األسـوأ مـن 
حيـث حريـة الصحافـة عىل 
وقالـت  العالـم.  مسـتوى 
«مراسـلون بـال حـدود» إنـه 
«بني اإلرهاب وعدم االستقرار 
السيايس والتظاهرات، يواجه 
مـن  تهديـدات  الصحفيـون 
ظـل  يف  وصـوب،  حـدب  كل 
ضعـف الدولـة ومؤسسـاتها 
التـي تتقاعس عـن دورها يف 

حمايتهم».

القدس/متابعة الزوراء:
 أدان الفلسـطينيون مـا وصفوها بـ“محـاوالت لحجب 
الحقيقـة“ يف قضية مقتل الصحفية شـريين أبوعاقلة يف 
أول تعقيب رسـمي عىل تقرير أصـدره خرباء أمريكيون 

بعد معاينة الرصاصة التي قتلتها.
وأعلـن أمـني رس اللجنـة التنفيذيـة ملنظمـة التحريـر 
الفلسـطينية حسـني الشـيخ يف تغريـدة أن ”حكومـة 
االحتـالل تتحمـل مسـؤولية اغتيـال شـريين أبوعاقلة 
وسنسـتكمل إجراءاتنا أمام املحاكم الدولية، ولن نسمح 
بمحاوالت حجب الحقيقة أو اإلشارات الخجولة يف توجيه 

االتهام إلرسائيل“.
ورجح خرباء أمريكيون إمكانية أن تكون الرصاصة التي 
قتلـت الصحفيـة الفلسـطينية – األمريكيـة أطلقت من 
موقـع للجيش اإلرسائييل، وشـددت يف املقابـل عىل عدم 

وجود ما يدعو لالعتقاد بأنها ُقتلت بشكل متعمد.
وعىل الفور اعترب النائب العام الفلسطيني أن ما رصح به 
الجانب األمريكي ”غري صحيح“. وقال النائب العام أكرم 
الخطيـب يف بيان ”مـا رصح به الجانب األمريكي بشـأن 
نتائج الفحص الفني مـن وجود أرضار بالغة يف املقذوف 
الناري حالت دون التوصل إىل نتيجة واضحة بشأنه، فإن 
النيابة العامة تؤكد عدم صحة ذلك وتسـتغرب ما ورد يف 
البيـان كون أن التقاريـر الفنية املوجـودة لدينا تؤكد أن 

الحالـة التي عليهـا املقذوف الناري قابلـة للمطابقة مع 
السالح املستخدم“.

وأضاف البيان ”من غري املقبول ما ورد من ترصيح الجانب 
األمريكي بعدم وجود أسـباب تشري إىل أن االستهداف كان 
متعمدا، السيما وأنهم كانوا عىل اطالع بمجمل تحقيقات 
النيابة العامة التي أكدت مسألة التعمد يف القتل“.وكانت 
وزارة الخارجية األمريكية قدمت يف وقت سـابق تفاصيل 

نتائج التحقيق الذي أجراه الخرباء.
وأوضح نيد برايس املتحدث باسـم الخارجية، يف ترصيح 
مكتـوب ”بعـد تحليل جنائـي مفصل للغايـة، لم يتمكن 
فاحصـو الطـرف الثالث املسـتقلون، كجزء مـن عملية 
أرشف عليهـا منسـق األمـن األمريكـي، مـن التوصل إىل 
نتيجـة نهائية يف مـا يتعلق بأصل الرصاصـة التي قتلت 
الصحفية الفلسـطينية – األمريكية شـريين أبوعاقلة“.

وأضـاف برايس ”قـرر خـرباء املقذوفـات أن الرصاصة 
أصيبـت بأرضار بالغة، مما حـال دون التوصل إىل نتيجة 
واضحة“. وتابع ”باإلضافة إىل التحليل الجنائي والتحليل 
الباليسـتي، ُمنـح مجلـس األمن األمريكي حـق الوصول 
والسـلطة  اإلرسائيـيل  الجيـش  تحقيقـات  إىل  الكامـل 

الفلسطينية خالل األسابيع العديدة املاضية“.
ورغم عدم التوصل إىل نتائج واضحة، إال أن برايس قال إن 
تلخيص كال التحقيقني اللذين أجرتهما إرسائيل والسلطة 

الفلسـطينية، جعل مجلس األمن األمريكي يخُلص إىل أن 
إطالق النار من مواقع الجيش اإلرسائييل ”كان مسـؤوال 
عىل األرجح عن مقتل أبوعاقلة“، لكنه استدرك قائال ”لم 
يجـد مجلس األمـن األمريكي أي سـبب لالعتقاد بأن هذا 

كان متعمدا“.
وقتلـت أبوعاقلة مراسـلة قنـاة ”الجزيـرة“ القطرية يف 
الحـادي عرش من مايو برصاصة يف الرأس أثناء تغطيتها 
اقتحاما للجيش اإلرسائييل بمدينة جنني، شـمايل الضفة 

الغربية.
ويف السـادس والعرشين من مايو من الشهر نفسه، أعلن 
النائب العام الفلسـطيني الخطيب عـن نتائج تحقيقات 
النيابة العامة الفلسطينية، والتي خلصت إىل أن أبوعاقلة 

قتلت برصاص قناص إرسائييل ”دون تحذير مسبق“.

غزة/متابعة الزوراء:
دعا منتدى اإلعالميني الفلسطينيني  
وسـائل اإلعـالم العربيـة إىل إبراز 
الرفـض الشـعبي للتطبيـع مـع 
بمختلـف  اإلرسائيـيل  االحتـالل 
صوره وأشـكاله، وحماية الوعي 
العربي مـن االخـرتاق ومحاوالت 

التزييف وتزيني صورة االحتالل. 
وقـال املنتـدى، يف بيـان وّزع عىل 
وسـائل االعالم: إّنـه «ينظر بعني 
للسـماح  والدهشـة  االسـتغراب 
للصحفي اإلرسائييل يؤاف ليمور، 

والـذي يعمـل مراسـًال لصحيفـة 
(يرسائيل هيـوم) العربية، بدخول 
األرايض السـعودية، والسـماح له 
بإعـداد تقريـر صحفي مـن داخل 
اململكة والتجول يف مناطق مختلفة 
منهـا مـن دون اعتبـار لقدسـية 

الزمان واملكان». 
وجّدد املنتدى إدانته الشديدة لـ»كّل 
صور وأشـكال التطبيـع اإلعالمي 
مع االحتـالل اإلرسائييل، ال سـّيما 
أّن سـجل االحتالل حافـٌل بجرائم 
الفلسـطينيني  الصحفيـني  قمـع 
وقتلهم، والتي كان أبشـعها أخريا 
أبـو  شـريين  الصحفيـة  اغتيـال 

عاقلة والصحفية غفران وراسـنة 
يف الضفـة الغربيـة، وتدمـري مقار 
يف  إعالميـة  مؤسسـة   ٦٠ حـوايل 
قطـاع غـزة، فضـًال عـن اعتقاله 
العديد من الصحفيـني، األمر الذي 
ينبغـي أن يجابـه بدعـم ونـرصة 
اإلعالم الفلسـطيني والتضامن مع 
الصحفـي الفلسـطيني، ال بفتـح 
األبـواب أمام اإلعالم اإلرسائييل كي 
يتسلّل إىل األمة العربية واإلسالمية 
عىل حساب قضية األمة املركزية».  
اإلعالميـني  منتـدى  وطالـب 
العـام  االتحـاد  الفلسـطينيني 
بــ»رضورة  العـرب  للصحفيـني 

العمل عىل وقف كّل صور وأشكال 
التطبيـع اإلعالمـي مـع االحتالل 
اإلرسائيـيل ملـا ينطـوي عليه من 
واإلعـالم  بالقضيـة  فـادح  رضر 
الفلسـطيني الـذي ينقـل للعالـم 
الفلسـطيني  الشـعب  معانـاة 
مـن انتهـاكات وجرائـم االحتالل 
اإلرسائييل، فضـًال عن كونه يقدم 
خدمة مجانيـة لالحتالل وإعالمه 
الـذي يتفّنـن يف تشـويه صـورة 
الشعب الفلسطيني ووصم نضاله 
الوطني املـرشوع باإلرهـاب، عدا 
عـن تربيـره لـكل جرائـم جيش 

االحتالل اإلرسائييل».

بريوت/متابعة الزوراء:
الوطنـي  املجلـس  رئيـس  كشـف 
لإلعالم املرئي واملسموع، عبدالهادي 
محفوظ، عن إقبال سيايس استثنائي 
عىل طلبات إنشاء مواقع إلكرتونية، 
شخصية أو حزبية، استباقا لفرض 

قيود عىل تأسيسها يف املستقبل.
وقال محفوظ يف حفلة افتتاح موقع 
”الجريدة“ الذي أسسه خرض طالب، 
وهـو املستشـار اإلعالمـي لرئيـس 
الحكومـة اللبناني السـابق حسـان 
دياب، إن ”املواقع اإللكرتونية ومعها 
مواقع التواصل االجتماعي أصبحت 
هـي مصدر إعـالن اللحظـة ووقوع 
الحدث، وبالتـايل تملك تأثريا كبريا يف 

صناعة الرأي العام“.
وأضاف ”هناك أكثـر من ألف موقع 
إلكرتوني إعالمي مسـّجل يف املجلس 
الوطنـي لإلعـالم املرئي واملسـموع 
تحـت عنوان العلـم والخرب. والالفت 
أنه بعـد االنتخابـات النيابية، تقدم 
سياسـية  هيئـات  أو  سياسـيون 
بالعـرشات مـن الطلبـات بحثا عن 
إنشـاء منصـات إعالمية شـخصية 
املسـتقبل،  يف  والحضـور  للتأثـري 
وذلـك اسـتباقا إلمكانيـة أن تطالب 
مسـتقبال  السياسـية  السـلطات 
برتاخيص إنشـاء مواقـع إلكرتونية 

واحتكار اإلعالم اإللكرتوني“.
وتابع محفـوظ ”ال شـك أن اإلعالم 
اإللكرتونـي أقـل كلفـة مـن اإلعالم 
املرئـي واملسـموع واملكتـوب، لذلك 
املواقـع  يف  التحـول  هـذا  نشـهد 
اإللكرتونية وهو تحول يسـتفيد من 
مناخات الحرية اإلعالمية ميزة لبنان 
يف املنطقة، حيث هناك مسـافة عن 
إعـالم الحاكم وهذا األمـر قد يعطي 
اإلعـالم اإللكرتوني ميـزة عن غريه 
إذا ارتكز إىل املوضوعية والشـفافية 
املعلومـة  ودقـة  الخـرب  وصحـة 
واالبتعاد عن الطائفية، واالنتماء إىل 
فكرة الدولـة. لكن ما يهـدد اإلعالم 
اإللكرتونـي يف لبنـان ابتعـاد قسـم 

كبري منه عن املهنيـة وأحيانا يكون 
مصدرا لألخبار الكاذبة“.

بهامـش  اإلعـالم  وتتمتـع وسـائل 
كبـري من حرية التعبـري يف لبنان، إال 
أن أغلبيتهـا ليسـت موضوعيـة أو 
محايـدة، كمـا ال تناقـش أو تطرح 
املواضيع من ناحية علمية ومهنية، 
بـل يتدخل يف كل تفاصيـل إنتاجها، 
هـذه  مالكـي  وتوجيهـات  آراء 
املؤسسـات، الذين يكونـون أغلبهم 
إما سياسـيني أو أقرباء لسياسيني، 
أو إعالميني سابقني وكتاب صحافة 
منهم لبنانيـني وغـري لبنانيني، وقد 
ظهرت يف بـريوت مؤخرا عدة مواقع 

إلكرتونية. 
ويدرك السياسـيون أن بناء الزعامة 
مـن  مختلفـة،  أدوات  إىل  يحتـاج 
أهمها اإلعالم، لذلك يسـعون لتمرير 
اإلعـالم  واجهـة  عـرب  مشـاريعهم 
الجديـد مـن دون تكّبد كلفـة مالية 
ضخمـة كإطـالق قنـاة تلفزيونية، 
خاصة أن عدد مسـتخدمي اإلنرتنت 
يف لبنـان يبلـغ أكثـر مـن ٦ ماليـني 
شـخص، وهو ما يمثل أكثر من ٨٣ 

يف املئة من العدد الجميل للسكان.
وبات أكثريـة مسـتخدمي اإلنرتنت 
يعتمـدون عـىل املواقـع اإللكرتونية 
بشكل أكرب بكثري من وسائل اإلعالم 
التقليدية  كالتلفزيون أو الراديو، أو 
حتـى الصحف واملجـالت، للحصول 

عىل املعلومات واألخبار الحرصية، أو 
تصفح املواضيـع املختلفة والبعيدة 

عن السياسة.
أن  اللبنانيـة  للسـلطات  وسـبق 
حاولـت وضع يدها عىل ملّف اإلعالم 
اإللكرتونـي، عرب عّدة سـياقات كان 
اإلعـالم  كان  إن  ”نقـاش“  بينهـا 
الرقمـي صحافـة أم ال، وصـوال إىل 
للقطـاع  نقابـة  لتشـكيل  السـعي 

بمبادرة من السلطات.
وقالـت نقابـة الصحافـة البديلة يف 
بيـان قبل عامـني ”يبدو أنـه يف ظل 
السيطرة عىل أشكال اإلعالم التقليدي 
عـرب النقابـات املصـادرة والتمويل 
السـيايس، حـان موعـد االنقضاض 

عىل اإلعالم اإللكرتوني.
 فقـد ّرسعت أزمـة كورونـا عملية 
اسـتعادة وسـائل اإلعـالم التقليدية 
ملواقعهـا املعتادة يف الرتويج لخطاب 
السـلطات وأصحاب املـال والتطبيل 
لهـم وإلجراءاتهـم غـري القانونيـة، 
السـّيما املرصفّية منهـا. يف املقابل، 
برز اإلعالم اإللكرتونـي كبديل جدّي 
منـذ اندالع ثـورة السـابع عرش من 
منصـات  وبـرزت   ،٢٠١٩ أكتوبـر 
بمحتـوى نقـدي ومبتكـر يتحـدّى 
الخطـاب الرسـمي، ويكـرّس مبـدأ 
الصحافـة الحقيقيـة والحرة. لذلك، 
حان موعـد وضـع اليد السـلطوية 

عليه، بأكثر الطرق عشوائية“.
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من أقدم البالد التي سـكنها البرش بحسب 
الحفريـات التـي وجدت يف بعـض أجزائه 
مؤخـراً، ومنطقة السـودان غنيـة إىل حد 
كبـري باملواقع اآلثرية من أهرامات ومعابد 
فألقينـا الضوء عىل قامـة ثقافية حفرت 
نتاجها وبقوة األديب يبات عيل محمد فايد 
لنقرا معالم قد تهنـا عنها ووقفنا امامها 
بذهول كاننا نقرا نقش عىل تماثيل مملكة 

مروي .
سرية ذاتية أدبية مخترصة

االسم: يبات عيل محمد فايد       
مـكان وتاريـخ امليالد: السـودان، كسـال، 

1972م
الجنسية: سودانية، إرترية.            

املؤهل األكاديمي
العربيـة،  اللغـة  يف  الدكتـوراه  يحـرض   -
النقد األدبـي، يف جامعة السـودان للعلوم 

والتكنلوجيا، السودان.
العربيـة،  اللغـة  ماجسـتري  2016م،   -
(األدب والنقد)، يف جامعة السودان للعلوم 

والتكنلوجيا، السودان.
- 2014م، ماجسـتري الرتجمـة، يف اللغتني 
العربيـة واإلنجليزية، يف املعهد اإلسـالمي 

للرتجمة، السودان. 
- 2012م، دبلوم عـايل يف اللغتني (العربية 
واإلنجليزيـة)، املعهد اإلسـالمي للرتجمة، 

السودان.
العربيـة،  اللغـة  بكالوريـوس  2002م،   -
مرتبة الرشف الثانية األوىل، جامعة النيلني، 

كلية اآلداب، السودان.
- 1997م، الشهادة الثانوية، السودان.

املؤلفات األدبية املطبوعة:
- ديوان شـعر بعنوان: (ثالثون نصا لعرش 

نساء) 2005م.
- ديوان شـعر بعنـوان: (عبث الحسـان) 

2009م.
- ديوان شـعر بعنـوان: (وغنيـت للحب) 

2016م. 
- ديـوان شـعر بعنـوان: (طوينـا صفحة 

الليل) 2016م. 
- ديوان شعر بعنوان: (ضحكت قمرية من 

منطقي) 2020م.
- كتاب يف النقد األدبي بعنوان: (همهمات 
يف النقـد األدبي، اسـتدراكات متفرقة عىل 

األدباء) 2016م.
- أبو الشـمقمق، الشاعر الظريف، دراسة 

أسلوبية مرحة. 2022م
- كتـاب يف النقـد األدبـي بعنـوان: (نفـل 

القول). 2022م.

بعنـوان:  الشـعر  موسـيقى  يف  كتـاب   -
(علـم العروض والقافيـة، عرض تفصييل 

ميرس)2016م.
- ترجمـات مـن األدب العاملـي، قصـص 
قصرية لألطفال، 2020م. مطبوعات نادي 

الطائف األدبي.
مؤلفـات يف األدب واللغـة والرتجمة تحت 

الطبع: 
- ديـوان شـعر بعنـوان: (أتعبـت عينـاك 

خييل).
- ديوان شعر بعنوان: (صويحباتي).

- كتـاب يف النقـد األدبـي بعنـوان: (ُقوُت 
األذهان، مقاالت نقدية يف األدب والفن).

- ترجمـة عـدد مـن القصائـد مـن اللغة 
ترجمـة  العربيـة  اللغـة  إىل  اإلنجليزيـة 

شعرية.
- ترجمـة مجموعـة قصائـد لألطفال من 
الرتاث اإلنجليزي إىل اللغة العربية، ترجمة 

شعرية. وغري ذلك من املؤلفات.
الجوائز

- حاز ديوانه (وغنيـت للحب) عىل جائزة 
الشـهيد الزبـري لإلبـداع والتميـز العلمي، 
الخرطـوم (أرفع جائزة تقدمها الدولة) يف 
مجـال اآلداب يف دورتها العـارشة 2011م 

(ُتمنح الجائزة لشخص واحد).
- حاز ديوانه (عبث الحسـان) عىل جائزة 
مسـابقة (سـحر القوايف) ملؤسسة أروقة 

للثقافة والعلوم، الخرطوم، 2008م.
- حاز عىل املركز األول يف مسابقة مبدعون 
مـت برشاكة وزارة  ضـد املخدرات التي ُنظِّ
التوجيه والتنمية االجتماعية، ومؤسسـة 
أروقـة للثقافة والعلـوم، الخرطـوم، عن 

مرسحية شعرية بعنوان (الضياع).
- حـاز املركـز األول، يف مسـابقة منظمة 
الشـهيد عن مشـاركته (قصيدة النفرة)، 

الخرطوم.

ما هـي اهـم مراحـل والدة الشـاعر فيك 
وتبلورها :

1. مرحلة الثانوية:
وكانـت مرحلة تلمـس مواضـع القدم يف 
محاولة للتثبت عىل أرضية الشـعر اللزجة 
الزلجة، السـهلة الصعبة، سـهلة النطالق 
الشـاعر جهال بماهية الشـعر الحقيقية، 

صعبة لتخبطه مع جهله بما يأتي ويذر.
تخليـت عن معظم شـعري يف هذه الفرتة، 
ولـم أثبتـه يف دواوينـي املطبوعـة وغـري 

املطبوعة.
ديسـمرب  إىل  الجامعيـة  املرحلـة  مـن   .2

2016م.
عمـري،  صديـق  أرص  املرحلـة  هـذه  يف 
عبدالكريم إسماعيل ديريا، أن أدرس اللغة 
العربيـة بدال من اللغـة اإلنجليزية، ونزلت 
عىل رغبته فكانت دراسـتي لألدب العربي، 

ثم تخصيص يف النقد.
أجـدت فيها العـروض، حتى ألفـت كتابا 

فيه. 
لكني لم أبلغ بعض الذي أملت من الشـعر 
رغم فوزي بجائزة سـحر القوايف 2008م، 
وفـوزي  بجائـزة الشـهيد الزبـري لإلبداع 
أرفـع جائـزة  2010م،  العلمـي  والتميـز 
تقدمهـا الدولة، لم أبلغ بعض ما أملت من 
الشعر رغم طباعة أربعة دواوين شعرية.

3. مرحلة السـعودية من ينايـر 2017 إىل 
تاريخه.

من غرائب األمر أن اسـتعىص الشـعر عيلَّ 
باململكة العربية السـعودية قرابة عامني، 
ظللـت أنظـر للشـعر، تماما كمـا وصف 

العقاد يف العقاب الهرم:
َوَيلَْحُظ أقطاَر السماِء كأّنـه

رجيٌم عىل عْهد السمواِت َيْنَدُم
وُيْغِمُض أحيانا، فهل أَْبَرصَ الرَّدى

 ُمقّضـاً عليه أْم ِبماضيِه َيْحُلُم

ألهمت يف هذا االنقطاع عن الكتابة القراءة، 
فقـرأت، وأعـدت قـراءة عديـد الدواوين، 
واألعمال الشـعرية، كان املتنبي يف مقدمة 
أولئـك، محمد مفتـاح الفيتـوري، محمد 
الثبيتي، سـحيم عبد بني الحسحاس، أمل 

دنقل، الكتيابي ...
وطفقـت أقـرأ يف النقد، فجسـت يف العديد 
مـن أمهات األدب العربي، والنقد يف العرص 
املعـارص، وغريه. كانت فرتة أشـبه بتلقي 
املراهقـة من االنطـالق يف القـراءة بنهمة 

الشباب، وعنفوانه.
فكان بعض الذي أملت من الشعر وتمنيت، 
هذا الجنون الذي ظللت أهرول وراءه قرابة 

ثالثة عقود. 
كان مرحلـة قصيـدة (ضحكـت قمريـة 
مـن منطقـي)، وكان السـبب يف خروجي 
مـن عزلة العامـني هذه الصديـق عبدالله 
يف  املكتـب  يف  جاءنـي  حيـث  األسـمري، 
ترجمة، وسـاقني معـه إىل ملتقى جماعة 
فرقـد، التـي سـاقتني إىل عهـد جديد من 

الشعر والناس.
َضِحَكْت ُقْمِريٌَّة ِمْن َمْنِطِقي
ِحنَي أَخرجُت اْعِتباًطا َوِرِقي

                 َضِحَكْت ُقْمِريٌَّة ِمْن َمْنِطِقي
َحى ُعْصُفوَرٌة َنبََّهْتِني للضُّ

َضْت َعنِّي ُغَباَر الَْغَسِق                 َنفَّ
كاَن َذيَّاُكُم َشأًْنا َعَجًبا

                أَْن أََذاَبْت ِيف اْبِتَساٍم َفرَِقي
أِنا َقْد ِنْمُت ُقُروًنا َشِجَنا

ى أَْحُرِيف َيف الَْقلَِق                    َتَتلَظَّ
َوَسُعوٌد َمسَّ ِمنِّي َموِْضًعا

            ِحنَي َمسَّ النُّوُر ِمْنَها ِمْفرَِقي
ى َضْحَكِتي ِيف اْبِتَساٍم َتَتلَقَّ

                 ِيف َوَقاٍر َعْبَقرِيٍّ َوُرِقي
َوإَِذا ُقلُْت َنَهاِري أَْنِت َيا 

               َيا ُحُشوًدا ِمْن ِنَساٍء َفاْرَتِقي

َقرَأَْت َمْذُعوَرًة آِنَسِتي
                 ُسوَرَة النَّاِس َوَربِّ الَْفلَِق

مرحلة النقد:
بـدًءا أجدني ُدِفعت لهـذا الباب دفعاً، إذ أن 
الكتابـة النقدية يف السـودان، تكاد تكون 
مقرصة يف اللحاق بركب الكتابة الشـعرية 
واألدبيـة عامـة؛ ذلك أن املنتـوج األدبي يف 
اآلونة األخـرية كان بالكثرة بحيث لم يجد 
ما يقابله من أقالم ناقدة، تصحح وتقوم، 
تقدح وتمـدح، وهـذا ما دفعنـي لتعاطي 
النقد. عىل أن بعض الشـعراء يستفزون يفَّ 
الناقد إلتيانهم برتهات يعدونها شعراً رغم 
أنـف املتلقي. وهـذا ال يعنـي بالطبع خلو 
الساحة األدبية من نقاد فاعلني، وال أعني 
بالطبـع هنـا املؤرخني لألدب السـوداني، 
وإنما أعنـي النقاد فعالً، ولعيل أذكر منهم 
األساتذة: عيىس الحلو، مجذوب عيدروس، 
محمـد الجيالنـي، عز الديـن مريغني، أبو 
عاقلـة إدريـس إسـماعيل، وغريهـم من 
النقـاد املجتهدين يف إثراء السـاحة ببعض 
كتاباتهم. ويقيني أن النقد استطاع أخذي 
مـن الشـعر بقـوة، وهـذا فعـل النقد مع 

الشعراء.
سألنا يبات عيل فايد

1.يف طور الحداثة يف العمل األدبي وصورته 
الفهـم  نمطّيـة  مـن  أخرجـت  الحاليـة، 
والتـداول أم هو نتاج لتطور الحرف مثلما 
هي تطـور الحيـاة؟ بمعنـى آخـر: اللغة 
مطلقة قابلة للتطـور الزمني أم محدودة 

عىل صيغة ومفردات ثابتة؟
إضافتـك  يف  فاطمـة،  أسـتاذة  أوشـك   -
األخرية وأنت تسألني تجيبني عىل تساؤلك. 
والحـق إن اللغـة كائن يوشـك يكون حيا، 
ألن مسـتخدمها مبتكـر، وخـالق. وبقدر 
حاجاتـه يزيد فيهـا وينقص. وأمـا اللغة 
تأدبـا، فقـد نحـت نحـوا ال أحسـب أنها 
بلغته من قبل. ورأيي أننا بكل أسف، نتبع 
النظريـات الغربيـة، ونبني عىل نسـقها، 
وبرأيي أن الصحيح أن يسبق اإلبداع األدبي، 
النظريـات، فتبنـى النظريات عـىل أنماط 
تجديـد األدباء. وملا كنـا يف طور التابع بعد 
أن كنا يف مرحلـة القيادة، كان ما كان من 

تدهور مريع يف كل مرافق حياتنا.
2. حركة التجديد يف الشـعر بدأت منذ زمن 
بعيد، ال يمكن تحديهـا، يف زمن معني وقد 
رأينـا التجديـد يف املوشـحات، ويف أعمـال 
جـربان خليـل جـربان، خاصـة يف قصيدة 
املواكب، وغري ذلك. ملـاذا صار الرتكيز عىل 

الشعر الحر هي املرحلة االوىل يف التغري؟
أصحـاب التجديـد قبـل األخـري مـن مثل 
الشـاعر باكثري، ونـازك املالئكة، وجربان، 

وبالسـودان بروفيسـور عبداللـه الطيب، 
وكجـراي، والفيتـوري، ممن حملـوا لواء 
التغيـري والتجديـد، لكنهـم لـم يخرجـوا 
عـىل التفعيلـة، فاحتفظوا باألصـل، وأما 
من جـاءوا بالتجديـد األخـري، وأعني بهم 
أصحاب قصيـدة النثر وروادهـا، من مثل 
أنيس الحاج، وأدونيس، فقد ذهبوا بالفعل 
بالقصيـدة العربيـة إىل أبعد مـدى يمكنها 

بلوغه.
 فقـد تنازلـوا عـن أهـم رشط من رشوط 
القصيـدة ليـس يف الـرتاث العربـي فقط، 
وإنمـا يف كل لغات العالم؛ ذلـك أن كلمات 
من مثل: نغم، لحن، موسيقى، سطر، بيت، 
مـن املفردات التي ال يخلو منها معجم من 
معاجم اللغات بكل ألسـنة العالم، املكتوب 
منها وغـري املكتوب. وأحسـب أن قصيدة 

النثر قد خلطت الحابل بالنابل. 
وهـذه القصيدة ال تخلو مـن تأثر بالغرب 
محـاكاة، وكما قلت أرى أن يسـبق األدب 
النقـد والنظريـة، ال أن يفصـل األدب عىل 
النظريـات، خاصـة تلك املسـتوردة، لبعد 
الشـقة بني لغتنـا العربية، وتلكـم اللغات 

الفقرية يف مرتادفاتاها، وقوافيها.
لـك الشـكر، ولصحيفـة الـزوراء، لسـان 

املثقف العربي الحر.  

@Œbjó€a@‚ã◊
يقبـل إذا حـل الشـتاء عىل ظهـر حماره 
األبيـض، يـردف حفيـده خلفـه، ويطرح 
خـرج الخيش أمامه، و يعـرب املمر الرميل 
املفـيض إىل النجع، ذلك املمر الذي يصطف 
عـىل جانبيـه النخيل؛ فتتسـاقط قطرات 
املاء التي علقت بالسـعف؛ إثـر نوة الريح 
و املطر التي توقفـت للتو.. يقاوم حماره 
معرة االنزالق كرفيق  جلد، يصل إىل مدخل 
النجع؛ فريسـل العجوز نشـيده املوقع يف 
نغمات عذبة يحملها الهواء إىل آذان املارة؛ 
فيطربـون، وإىل آذان الصغـار؛ فيفتحون 
نوافذ قلوبهم الصغرية، ويطلقون الفرحة 
كأرساب يمام، تسـبقهم إىل العجوز الذي 
اتخذ جـوار التوتة مسـتقرا. يـرسع إليه 
الصغـار مردديـن ذات النشـيد؛ فيفيض 
نهر الغنـاء، حتـى يغمر النجـع بأكمله. 
ينزل أبو عمرية حفيده وخرجه، ويبسـط 
كليمه املهرتئ عىل األرض املبتلة، و يميض 
يهيئ عدة التصليح، و ال يتوقف عن النداء 
املنغم إىل أن تتجمع حوله النسـاء. عجوز 
نحتت األيام وجهه، و لون الشـيب شعره، 
و خالطت اللطع السـوداء يديه و  جلبابه 
اللبنـي، لكنها أخفقت يف أن تنال من قلبه 
األبيض شـيئا. سـمكري صاحـب صنعة 
لديـه دربـة و مهـارة، يسـتطيع تحويل 
وابـور الجاز العدمـان إىل آخر جديد يربق 
لونه الذهبي تحت أشـعة شـمس الشتاء. 
حكيـم نقشـت األيام عىل لوحـه األرسار، 
يعـرف متى يتكلم، و متى يصمت، و متى 
يطلـق النكات، و متـى يفيض عىل الناس 
بسـحر الحكايات. يلحم األرجـل املعدنية 
والخزانـات النحاسـية بالقصدير، و يغري 
ماكينـات الجاز و الكـوش الصدئة و جلد 
املكابس املهرتئة بأخـرى جديدة، و يوزع 
البهجـة عىل الحارضين بغري حسـاب. ما 
إن ينتهـي مـن تصليح وابور جـاز، حتى 
يشعله؛  فتتوهج أقراص اللهب، و يتالىش  
الربد، و تفر القشـعريرة، و نتلذذ بالدفء 
والصخب. تدس النساء يف يده قطع العملة 
املعدنية؛ فيقبل رزقه الفقري مرة أو مرتني، 

و يدسـه يف جيبـه دون أن ينظـر إليه؛ إذ 
كان يرىض دائما بالقليل، ال يسـاوم، و ال 
يقطب جبينه، و ال يعبس يف وجه أحد. من 
وقت إىل آخر تحـني منه نظرة حانية نحو 
حفيده الذي انشغل  بقراءة وجوه الناس. 
ذلك الحفيـد الذي بـدا يف قفطانه األبيض 
الناصـع و  وجهـه البهـي مـالكا صموتا 
يحيص عىل أهايل النجع حصائد ألسـنتهم 

وأفعالهم.
(٢)                                 

وملـا كان للبهجة ميقـات، كان أبو عمرية 
يزور نجعنا يف مواقيت محددة، لم يخلفها 
أبـدا عـىل مـدار عرشيـن عاما بشـهادة 
التوتـة و شـهادة أمهاتنـا. و يف ذات نهار 
وفدت سيارة نصف نقل إىل النجع، حملت  
البوتاجازات، و مواقد و أسطوانات الغاز، 
و ملـا كان النـاس يفتنـون بـكل جديـد، 
أغرقـت البضائـع الجديدة الـدور، و داوم 
التاجـر البدين عـىل زيارة النجـع، و راح 
يبيـع بضائعه باهظة الثمن بالتقسـيط، 
إيصـاالت  عـىل  يوقعـون  النـاس  راح  و 
األمانـة، حتى تحـول التاجـر إىل دائن، و 
تحـول آباؤنا جميعـا إىل مدينني. و ملا عاد 
أبـو عمرية يغني، أحاط بـه الصغار، و لم 
تخـرج النسـاء إليه  كما جـرت العادة، و 
مع غروب الشـمس، مللم العجوز أشياءه، 

و امتطـى حماره، و غـادر النجع حزينا؛ 
فتعلقت به أبصـار األطفال، حتى ابتلعته 

الصحراء.
(٣)                               

   مر الشتاء تلو الشتاء، فهرمت التوتة، و 
تساقطت أوراقها، و تحجرت أغصانها، و 
انكمـش ظلها، حتى أمىس الظل  ال يسـع 
الجالسني؛ فتوقف الكهول و الشيوخ عن 
االجتماع عـرصا تحتها للعب (السـيجا). 
عقمـت الشـجرة، و ملـا أمسـت ال تثمر، 
توقـف الصغـار عـن تسـلق جذعهـا، و 
معانقـة أغصانهـا لجمـع ثمـار التوت. 
كرب الصغار، مـا عادوا مالئكـة؛ فأغلقوا 
نوافذهم، و انزوى اليمام حبيسـا، و جف 
يف النجع نهر الغناء، و عششـت العناكب 
يف الزوايـا املعتمة، و كسـا الغبار الكثيف 
حقائبنا املدرسـية املسـتعملة، و أحذيتنا 
املتخـددة التـي ضاقـت علينـا، و دفاترنا 

املهرتئة، و(بوابري) الجاز املهملة. 
(٤)                             

    حدق  الوقت مليا إىل وجوهنا العابسـة؛ 
فأخرج لنا من عباءتـه مرسة مباغتة؛ إذ 
عربت  عربة (كارو)، يجرها حصان  عفي 
املمر الرميل. و ما إن دنت من مدخل النجع، 
حتى سـمعنا نشـيد أبـي عمـرية القديم، 
منغما حلوا؛  فانتابتنا الدهشـة، و جذبنا 
الحنني إىل صوت الشادي الرخيم.  خرجنا 
عـن بكرة أبينـا.. ورحنـا  ندقـق  النظر؛ 
فرأينا شابا فتيا، ينادي، و يدعو األهايل إىل 
بيع أشيائهم املهملة.  خرجت النساء إليه 
بخردة ذكرياتنا القديمة، و (بوابري) الجاز 
التي كساها الرتاب؛  فقربها إىل أنفه كمن 
يشتم عبقا كامنا. فلما وجد رائحة املايض 
ال تـزال عالقـة بها، دمعت عينـاه، و قرر 
رشاءها جميعا، و أجزل لنساء النجع ثمن 
الرشاء. لم يمكث طويال، و لم يطل البقاء، 
و رسعان ما غـادر النجع، و ما إن عربت 
عربتـه املمـر الرمـيل، حتى ملحنـا أرساب 
اليمام تغادر سـماء النجع، و  تقتفي أثر 
رائحـة أبي عمرية، التي اسـرتدها حفيده 

بعد سنوات من الغياب.

www.alzawraapaper.com

ثقافية

Z@ıaäÎç€a@ÚÓœb‘r€@áÌbœ@á‡´@Ô‹«@pbjÌ@Ô„aÜÏè€a@kÌÜ˛a
Úflb«@ÚÓiÜ˛aÎ@ÚÌã»ì€a@Úibnÿ€a@k◊ãi@÷bz‹€a@¿@Òãó‘fl@ÊÏÿm@Übÿm@ÊaÜÏè€a@¿@ÚÌá‘‰€a@Úibnÿ€a

oÓ”aÏfl
Zê„Ïm@O@áÓj«@7ìj€a

إىل روح  ناجي العيل

فتيان الحي العتيق هنا
عىل خارصة الدهشة قابعون

يدخنون سيجارة تلو أخرى
يستلذون يقتل احالمهم عىل ضفاف

الصمت
كاني باحفادهم ال يعرفون الهوان
 اتهرب عن يدك عنقود السقوط ؟

حني ارتوى الطقس بماء االنتباه
و الفتاة التي خفية غازلتك

تمتد جرسا لعبور الظالل
والفتى املسكون بالصحوة النادرة

يستيضء بشمع الكالم األنيق
يكتب شهادته األخرية

يحتيس قهوته عىل عشب املدى
هل يمنحني ضلعه املستميت

ألشـهر صمتـي يف وجـوه الذيـن لم 
يعلنوا

عشقهم
لصدى األمنيات

هل بإمـكان الفتـى ان يكحل عيون 
النساء

قبل الغروب
حني تالمس ضحكتي ورق العنب

يجيء الولد مجهشا باألرق
فتيان الضواحي جاؤوا هذا الصبـاح

ذاهلني النكسار العواصم...
و الجسد املهشم يف جهة ما

يومئ الجنني القابع يف خالياي:
صبايا الحي ارتحلن

و لم ال أحد يمعن النظر يف وجوه
اآلتني من هناك...

ليس الحرير عىل مقاس الجسد
و ال أثر ألقدام الفاتحني

عىل أرض «الخليل»
هذا الطريق الطويل يسلكه األوالد

مثلما سلكته الشاحنات
دفاعا عن املوت املغاير

وحده يباغتهم بالكربياء
بـني  ممزقـا  الـورد  اندهـاش  كان 

الضلوع
و خلف خيوط النهوض

اعتىل الهمس زوايا االمكنة
أين أصدقاء الطفولة؟

ذهبوا اىل حانة بال قوارير...
هو ذا الولد الذي ادهشته األغاني

و الثالث من يناير
لم يرتبك حـني رأى عطـش االقاليـم

كم رشدته الكلمات
و اغمضت جفنيها عىل ركبتيه فتاة

الضاحية
الصحف اعلنت عن موت العناقيد

باألمس قـال يل: لن تعبـث االغصان 
بالغد
االتي

املاء دليل الطيور
الضوء نقيض املقصلة

هنا كانوا قاب قوسني من الزهر
و الجثث القادمة

أين اختفى صوت ناجي؟
و تلك الرسوم التي كادت تصيح:

غداً تاتي أم املعارك
و جاءت رسيعا

كانك لم تكن تودع قبل حني حنظلة
إىل أين الرحيل؟

إىل حيفـا٫ حيث تمددت عىل خرصها 
قبعات

الجنود اآلتني من خيام
الظالل

دمها مسكوب عىل صدرها
و صمتها ذهبي املالمح

للنوارس دموع مثل تيه املحارب
و القـرى. املقطوعـة الحناجـر لـم 

تضيع
ارساها

و ال قتالها......
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الزوج والزوجة مشرتكان يف كل يشء، 
فالحياة الزوجية السـليمة تقوم لبنة 
أساسها عىل الرشاكة والرصاحة، ومن 
هنا يتأسـس كيان أرسي قوي بنيانه 
سـليم، ولكـن هنـاك أيًضـا مسـاحة 
شـخصية ال بدَّ أن يحافـظ كل منهما 
عليها، فيجب أن يكون للزوج والزوجة 
مسـاحٌة خاصـة بـكل منهمـا، مـع 
عـدم تدخل أّي منهما يف تلك املسـاحة 
الصغرية، فهناك أشياء ال بدَّ أن ترفض 
الزوجـُة أن يتدخل الـزوج فيها؛ ألنها 
أن  وحقهـا  فقـط،  الزوجـة  تخـصُّ 
تترصف يف ذلك بمفردها، وال يعني ذلك 
أن ُتخفـي أموًرا عىل الـزوج بالتأكيد، 
، وإنما ترفض أن يتدخل  فذلك ال َيِصحُّ

الزوج سلبًيا يف بعض قرارتها.
هنـاك بعـض األمـور التـي ال بـدَّ أن 
تأخذ زمـاَم قراِرها الزوجـُة؛ ألنها قد 
هـا بمفردهـا، وال يمنـع ذلك أن  تخصُّ
تخرب زوجها أو تطلب استشـارته، ويف 
الوقت نفسه ال يحّق للزوج أن يمنعها 
من تلك األمور. ومن تلك األشـياء التي 
ال بدَّ أن ترفض الزوجة أن يتدخل فيها 

زوجها اآلتي:
العائليـة: يف  • العالقـات األرسيـة أو 
محيـط أرستها مـع والدهـا ووالدتها 
وأخواتهـا، تلـك األمور عائليـة بحتة، 
وقد تحدث مشـاكل يف العائلة، وهناك 
بعـض الزوجـات الالتـي َيْرِويـَن تلك 
املشـاكل ألزواجهـن، وهنـاك زوجات 
أخريات يحتفظن باملشـاكل العائلية؛ 

ل صورة العائلـة، وال تخرب  حتـى تجمِّ
زوجها بأمر مشكالتها، هنا تماًما من 
حق الزوجة أن تخربه بتلك املشاكل أو 
ال، باإلضافـة إىل أن أي قرارات تأخذها 
الزوجة يف شأن عائلتها ال يصّح للزوج 
أن يرفضهـا، مثًال إذا حدثت مشـكلة 
إلحدى األخوات؛ فـال يصح أن يرفض 
الزوُج ذهاَب زوجتـه للعائلة، يف وقت 
الشـدة تحديًدا، أو وقت احتياج األهل 

لها.

• ال يحّق للزوج أن يفرض عىل زوجته 
أن تدفع من راتبهـا -إن كانت تعمل- 
يف أمور هو املسـؤول عنهـا، فالرجال 
قوَّامون عىل النسـاء بما أنفقوا، وهم 
أسـاس اإلنفـاق، وخاصـة إذا كانـت 
الزوجة هي من تدفـع تكلفة حضانة 
األطفال، حتى تذهـب للعمل مع عدم 
األساسـية يف  التقصـري يف واجباتهـا 
بيتهـا وتجـاه زوجهـا، فإذا شـاركت 
الزوجـُة يف األعباء املاديـة؛ فهذا تكرٌُّم 

وفضٌل منها، وليس واجًبا أو أمرًا يأتي 
باإلكراه والغصب.

• ال يحـق للزوج أن يرفض مسـاعدة 
زوجته ألهلها مالًيـا، أو دعمهم مادًيا 
إذا لـزم األمر، خاصة إذا كانت الزوجة 
تعمل، وتكسـب من عملها، أو إذا كان 
لديها رصيـد يف البنك من قبل زواجها، 
فهـي املتحكـم األول يف أمورها املادية 
إذا احتاج األمـر أن تدعم أهلها مادًيا، 
بل يجب (ذوقًيـا) أن يدعم الزوُج أهل 

الزوجـة؛ إكراًمـا لهـم، بناًء عـىل أنه 
ناَسـَب تلـك العائلة ودخـل فيها، فإذا 
كان الشـخص يفـكُّ ُكـرََب الغربـاء، 

فاألقربون أوىل باملعروف.
ـس عىل  • ال ُيْسـَمُح للزوج بأن يتجسَّ
زوجتـه مطلًقـا؛ بـأن يطلـب األرقام 
الرسيـة لهاتفهـا، أو حسـاباتها عىل 
مواقع التواصل؛ وذلك ألن سماح املرأة 
بهذا سيعرضهما ملشكلتني؛ األوىل هي 
عدم ثقـة الزوج يف زوجتـه، وهذا هو 
مـا نرفضه، فال بدَّ أن تكون هناك ثقة 
متبادلة، باإلضافة إىل أن ذلك سـيؤدي 
إىل أن تطلـب الزوجـة أيًضـا األرقـام 
الرسية لجوَّال الزوج وأرقام حساباته 
التواصـل  مواقـع  عـىل  الشـخصية 
االجتماعي، ومن هنا ستندلع املشاكل 
إذا رفض الـزوج أن يعطـي املرأة ذلك 
الحق الذي يحلِّله لنفسه، فمن األفضل 
أن تكون تلك األمور أشـياء شـخصية 

لكلٍّ منهما.
• ال يحـق للـزوج أن يـرى محادثـات 
الزوجـة إذا كانت تتحـدث مع إخوتها 
أو عائلتهـا أو إحـدى صديقاتها، فقد 
تكون هناك أرسار أو مشـاكل ترويها 
الصديقـة أو األخـت، وال ترغـب يف أن 
يتعرف شـخص آخـر عىل مـا تقوله، 
فمن اسـتأمنك ال َتُخْنـُه حتى لو كنت 
خائًنـا. ال بـدَّ أن تكون الزوجـُة أمينًة 
محافظـة عـىل أرسار صديقاتهـا أو 
أهلهـا، وال تخرب بها أحًدا حتى إن كان 

الزوج.

يظـن الكثريون أن مرض السـكري مشـكلة يعانـي منها 
الكبـار فقط إالّ أن يمكن أن تصيب األطفال أيًضا. لكن هل 

تتشابه األعراض يف هذه الحالة؟ 
يوجـد نوعان من مرض السـكري. سـنبدأ أوًال بتقديم أبرز 
األعراض التـي يمكن أن يعاني منها الطفل يف حال إصابته 

بالسكري من النوع األول:
الرغبة املتكّررة بدخول الحمام للتبول.

الشعور بالعطش املستمر.
املعاناة من جفاف الفم أو الحلق.

زيادة شهيته لتناول مختلف أنواع األطعمة.
الشعور بالتعب واإلرهاق أو بضعف الجسم.

يف حـال لـم يتم عالج هذه املشـكلة عند طفلـك، قد تتطور 
حالته أكثر فأكثر ويعاني من األعراض التالية:

فقدان الوزن.
الشعور بألم املعدة.

الشعور بالغثيان والقيء.
التنفس الرسيع.

الشعور بالنعاس الدائم.

انخفاض معدل ضغط الدم.
أمـا مقارنًة مع السـكري من النـوع األول، فتكون أعراض 

السكري من النوع الثاني أكثر حدًة وتتضمن:
عدم التئام الجروحات عىل جسمه.

الشعور بالجوع الدائم.
عدم القدرة عىل الرؤية بشكٍل واضح.

املعانـاة مـن عـدوى أو التهـاٍب مـا كل فـرتة قصـرية من 
الوقت.

تغري لون البرشة يف بعض املناطق من الجسـم لتصبح أكثر 
دكانًة.

يف حـال معاناة الطفل مـن هذا النوع من السـكري، عليك 
التحـدث مع طبيبـك يف أقرب وقت ممكن قبـل تفاقم حدة 
األعراض أكثـر. لكن هل تعلمني متى يكـون طفلك عرضة 

لإلصابة بمرض السكري؟
يف حال معاناة أحد أفراد عائلته من هذه املشكلة.
معاناته من أعراض متالزمة مقاومة األنسولني.

يفوق مؤرش كتلة الجسم لديه الـ85 ما يعني أنه يعاني من 
السمنة إىل درجة الخطورة.
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يشـاع أن مـرشوب الشـعري 
يساهم يف عالج أمراض الكىل، 
األمـر الـذي يدفـع املصابني 
بها إىل تناوله بكميات كبرية 
واالعتمـاد عليـه بـدًال مـن 

األدوية، فما صحة ذلك؟
يف هـذا الصدد، أكـد الدكتور 
طارق البشـالوي، استشاري 
ملوقـع  الباطنـة،  أمـراض 
السـوائل  أن  (الكونسـلتو) 
تمثـل أهميـة كبـرية لصحة 
مناشـًدا  الـكىل،  مـرىض 
بـرضورة رشب كمية وفرية 

من املـاء عىل مـدار اليوم، ال 
تقل عن 2 لرت.

وأوضح البشالوي أن الشعري 
املغيل من املرشوبات العشبية 
التـي يمكـن ملـرىض الـكىل 
تناولهـا بجانـب املـاء، ألنه 
يلعـب دوًرا كبـرًيا يف تعزيـز 

عملية إدرار البول.
أمـراض  استشـاري  وحـذر 
الباطنة من تناول املرشوبات 
الغازيـة، ويرجع السـبب إىل 
احتوائها عىل نسبة عالية من 
الفسفور، الذي يشكل خطرًا 

كبريًا عىل صحة الكىل.
املعلبة  العصائـر  أن  وأضاف 
املـواد  ألن  أيًضـا،  ممنوعـة 
إليهـا  املضافـة  الحافظـة 
قـد تؤثـر سـلًبا عـىل صحة 
الـكىل، خاصـًة إذا ارتفعـت 

مستوياتها يف الجسم.
مـرىض  البشـالوي  وأوىص 
الكىل الـذي يعانون من فرط 
بـرضورة  الـدم  بوتاسـيوم 
االبتعاد نهائًيا عن املرشوبات 
الغنيـة بهـذا املعـدن، مثـل 

عصري الربتقال.

املقادير:
صـدر الدجـاج: 500 غراماً 

(مقطع رشائح)
دقيق: ثلث كوب

بابريـكا: ثالثة أرباع امللعقة 
الصغرية

أرباع  الثـوم: ثالثـة  بـودرة 
امللعقة الصغرية

ملح: ملعقة صغرية
فلفـل أسـود: ربـع ملعقـة 

صغرية
البيض: 2 حبة

حليب: ملعقة كبرية
بقسماط: كوب

كـوب  الشـيدر:  جبـن 
(مبشور)

طريقة التحضري:
اخلطي الدقيـق و  البابريكا، 
وبودرة الثوم، ونصف ملعقة 
صغـرية من امللـح، والفلفل 

األسود.
  قومي بخلط البيض والحليب 
واخلطـي  آخـر،  بطبـق 
الشـيدر  البقسـماط وجبن 

املبشور يف طبق ثالث.
مـن  وافـرة  كميـة    حّمـي 
الزيـت يف قـدر عىل حـرارة 

متوسطة.  

قومي بوضع رشائح الدجاج 
يف وعـاء ونكهـي بالكميـة 

املتبقية من امللح.
رشائـح  بتغميـس  قومـي 
الدجاج تباعاً بمزيج الدقيق، 
ومزيـج البيـض، ومـن ثـم 

مزيج البقسماط.
  اقيل رشائـح الدجاج بالزيت 
الساخن حتى تصبح ذهبية 

اللون ومقرمشة.
الدجـاج  أصابـع   أخرجـي 
بالجبن مـن الزيت وضعيها 
عـىل محارم ورقيـة يف طبق 

التقديم وقدميها ساخنة.

NNNÔ€ç‰fl@7iám

NNNÚÓj†@|ˆbó„

@NNNNÛËia@Ú‹�€

fiç‰æa@—Óƒ‰m@fib‡«c@¿@kìmbÿ€a@‚aáÉnéa@äaãéc

ÚÇÏÉÓì€a@Úiäb0@Ú‹Áâfl@äaãéc

تتنّوع اسـتخدامات الكاتشـب يف أعمال تنظيف 
املنزل، االسـتخدامات التي قـد ال تخطر عىل بال 
كثـريات. يف اآلتـي، نقـاط توّضـح سـبل القيام 

بأعمال املنزل، باستخدام صلصة الكاتشب.
تلميـع األواني النحاس: ُتطـىل األواني املصنوعة 
مـن النحاس بالكاتشـب، مـع إيداعهـا مغّطاة 
بالصلصة ألطول وقت ممكن. ثّم، تمسح األواني 
بوسـاطة مناديـل املطبخ املاّصة، قبل شـطفها 
باملـاء. يف هـذا اإلطار، يبدو الكاتشـب فّعاًال عىل 
غـرار مزيـج عصـري الليمـون بامللـح املعروف.

يسـاعد  سـتيل:  السـتاينلس  األوانـي  تنظيـف 
الكاتشـب يف تنظيف األوانـي املصنوعة من مادة 
السـتاينلس سـتيل، وذلك بعد دهنها بالصلصة، 
واالنتظار ألطول وقت ممكن قبل املسح باملناديل، 

فالشـطف.تنظيف األواني املصنوعة من الحديد 
الزهـر: ُتصـاب األوانـي واملقـايل املصنوعـة من 
الحديـد الزهر ببقع الصدأ، مـع مرور الوقت، لذا 
يمكن تطبيق الكاتشـب عليها، وإيداعها مطلّية 
به لوقت طويل، قبل املسح.تلميع الفّضة: يخبو 
ملعـان الفضـة بعد مـرور الوقت؛ لـذا يحب نقع 
األوانـي املصنوعـة من املـادة الثمينـة املذكورة 
بالكاتشـب، مع استخدام فرشـاة أسنان قديمة 
يف الفرك، قبل الشطف، السـتعادة اللمعان.إزالة 
الصـدأ من األثاث: ُيصاب األثـاث بالصدأ يف كثري 
مـن األحيان، لذا يكـون الكاتشـب املنقذ الوحيد 
الذي يمكنه إعطاء النتائج الجيدة، يف هذا اإلطار. 
تفرك املناطق املصابة بـ“الصلصة الحمراء“، مع 
إيداعهـا مطلّية بها لبعض الوقـت، قبل ترطيب 

فوطـة مـن القمـاش باملـاء لغـرض الشـطف، 
فتجفيـف األثاث بوسـاطة فوطة جافـة. أّما يف 
حالة البقع األكثر صعوبًة، فإن مسـحوق صود 
الخبـز املمزوج باملاء يطبق عىل املناطق املُصابة، 
ثـّم ينـزع بعد مـرور بعـض الوقت، فيسـتخدم 
الكاتشب.اسـتخدامات غري معهودة للكاتشـب 
يف شـؤون تنظيـف املنزلفـي مواجهـة األطعمة 
العالقة باألواني، يفيد قبل الشطف، غمر القطع 
املذكورة بالكاتشب، مع إيداعها طوال الليل، قبل 
جليها بسـهولة وفق الطريقة املعتادة. من جهٍة 
ثانيٍة، الكاتشب مستخدم يف تلميع السّيارة؛ بعد 
غسل األخرية، يطّبق الكاتشب عىل قطعة قماش 
ناعمة بدًال من الشـمع، ملسح السطح الخارجي 

للمركبة.

يتميـز الجري يف الصبـاح الباكر بفوائد عديـدة مقارنة بالجري يف 
أوقـات اليوم األخرى، كمـا يكون الطقس أكثر اعتـداالً يف الصباح 

الباكر، وبالتايل يكون أكثر راحة للجري.
وعـىل الرغم من ذلـك، ُيفضل الكثـريون الجري يف املسـاء لتجّنب 
إرهـاق منتصف النهار أو لضيـق الوقت يف الصبـاح الباكر يف أيام 

العمل أو الدراسة.
يف السطور التالية، نستعرض أهم فوائد الجري يف الصباح الباكر:

1.تحسني النوم
إحـدى ميزات الجـري يف الصباح الباكـر هو أنه قد يـؤدي إىل نوم 
أفضل ليالً. وفقاً لدراسة أُجريت عام 2014، فإنَّ األشخاص الذين 
يمارسـون التمارين الرياضية يف السـاعة 7 صباحاً و 1 ظهراً و 7 

مساًء، يقضون وقتاً أطول يف النوم العميق يف الليل.
2.تقوية الدماغ

أظهرت الدراسـات أن التمارين يمكـن أن تزيد من حّدة العقل ملدة 
تصـل إىل 10 سـاعات بعد التمرين، لذلك إذا بدأِت يومِك بممارسـة 
الرياضة، فسـتكونني أكثر إنتاجية خالل يـوم العمل، مما لو كنِت 

تجرين يف املساء بعد العمل.
3. التحكم يف الشهية

غالبـاً ما يشـري املتسـابقون يف الصبـاح إىل شـعورهم بجوع أقل 
طوال اليوم، ووجدت الدراسة سببني لذلك، وهو إما نتيجة مبارشة 
للتمرين نفسـه، أو أنه تحّول عقيل من بـدء اليوم بطريقة صحية 

والرغبة يف االستمرار يف الشعور بالرضا.
4. عالج االكتئاب

يحّسـن الجري يف الصبـاح الباكر من الحالـة املزاجية ويعمل عىل 
عالج االكتئاب وتقليل التوتر

قد يكون اإلندورفني الناتج أثناء التمرين من أفضل الطرق للتخلص 
من االكتئاب والتعامل مع ضغوط الحياة. واإلندورفني يؤدي أيضاً 
إىل شـعور إيجابي يف الجسم، عىل غرار املورفني، وأظهرت األبحاث 
أن التمرينات تعترب عالجاً فّعاالً، ولكن غالباً ما ال يسـتخدم بشكل 

كاٍف لعالج االكتئاب الخفيف إىل املتوسط.
دعونـا نتعمـق يف كيفية بدء الجـري يف الصباح، واألهـم من ذلك، 

كيفية التمسك به عىل املدى الطويل:
1.ضبط الروتني الخاص بك

تتكيف أجسـامنا برسعـة مع الروتـني الجديد وسـتبدأ تلقائياً يف 
الشـعور بالنعاس والنشاط يف الوقت املناسـب من اليوم إذا اتبعت 
جدوالً ثابتاً، وهذا يعني الذهاب للنوم واالسـتيقاظ يف نفس الوقت 
كل يوم سـواء كنت تخططني لتمرين أقرص أو أطول، هذا يشـمل 

عطالت نهاية األسبوع.
2.تغيري وقت النوم تدريجياً

إجراء تغيري بسيط، عن طريق تغيري وقت النوم لجعله أبكر بـ 10 
دقائق كل أسبوع، وبمرور الوقت، قد تجدين أن الذهاب إىل الفراش 

مبكراً يبدو طبيعياً، حيث تبدأ هرموناتك يف االنتظام.
3. أخذ بعض الوقت لإلحماء

سيشـعر جسـمِك بالتيبس يف الصباح، لذلك سـتحتاجني إىل بعض 
تماريـن اإلحمـاء؛ ابدئي بتأرجـح ذراعيك يف دوائـر ، والتواء قليالً 
جنبـاً إىل جنـب وأخذ بعض األنفـاس العميقة الكبـرية مللء رئتيك 

والبدء يف نقل األكسجني عرب الجسم.
ال يتطلب األمر شّدة عالية لبدء إيقاظ جسدك برسعة كبرية، وبعد 
ذلـك، قومي بعمـل روتني اإلحمـاء الديناميكي القصـري هذا، ملنح 

عضالتك وعقلك بضع دقائق أخرى لالستيقاظ.
4.االستعداد للجري يف الصباح الباكر من الليلة السابقة

قبـل الذهاب للنوم، حـّرضي مالبس العمـل أو الجامعة، وجّهزي 
وجبة فطور صباحية رسيعة، وضعي وعاء القهوة للتشـغيل، وما 
إىل ذلـك. بعبارة أخرى، افعيل كل ما يمكنـك فعله لتجعيل صباحك 
أرسع؛ حتـى ال يكـون لديك أعـذار لعدم ممارسـة رياضة الجري 

الصباحية.

مـع وتـرية الحيـاة الرسيعـة يف هذا 
العـرص، نسـعى جميعنـا إىل التمتع 
بصحة جيدة وإبطاء سـاعة التقدم 
مـن  الكثـري  هنـاك  لكـن  بالعمـر، 

النصائح املتضاربة حول ذلك.
يف هـذا الشـأن، قـام عالـم األحياء 
 Nicklas Brendborg الجزيئيـة 
بدراسـة األبحـاث من جميـع أنحاء 
العالم لكشـف حيل النظـام الغذائي 
أن  يمكـن  التـي  البدنيـة  واللياقـة 
تسـاعد حًقا يف محاربة الشيخوخة، 
كمـا كشـف عن بعـض األسـاطري 

الشائعة التي يجب تجنبها.
أسـاطري تتعلق بفيتامني ”د“ وزيت 

السمك 
تنـاول فيتامني د هو ملـك املكمالت 
الغذائيـة ولكن ليس له أي تأثري عىل 

الشيخوخة.
”اسـتنتجت  األحيـاء  عالـم  وقـال 
دراسـاتنا األكرب واألكثـر رصامة أن 
مكمالت فيتامني (د) ال تفعل شـيًئا 

ملنع املوت املبكر“.
كذلـك يوصـف زيـت السـمك بأنـه 
مكمـل معجزة. لكن معظـم فوائده 
تختفـي عند الفحـص الدقيق. ففي 
أكرب الدراسـات، ال يعيش األشخاص 

الذين يتناولون مكمالت زيت السمك 
أطول من غريهم. لكنه يقلل بشـكل 
طفيـف من خطـر اإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
أطعمة قد تطيل العمر 

وجدت الدراسات أن األشخاص الذين 
يأكلـون أطعمة غنية بالسـربميدين 
(جنني القمـح والفاصوليا والفطر) 
إىل  يميلـون  الغذائـي  نظامهـم  يف 

العيش لفرتة أطول.
فاعلية الصيام ضد الشيخوخة

 يعمـل الصيـام عـىل إطالـة عمـر 
حيوانـات املختـرب عندمـا تخضـع 
لنظام ”تقييد السـعرات الحرارية“. 
فقد وجـد العلماء أن فرئان التجارب 
تعيـش لفرتة أطـول عندمـا تتغذى 

بشكل أقل.
كما يميل األشـخاص الذين يتبعون 
هذا النهج أيًضا إىل أن يكونوا أصحاء 
ويتمتعـون بضغط دم ومسـتويات 

كوليسرتول وأنظمة املناعة مثالية.
لكن أفاد األشخاص الذين يخضعون 
لقيود شديدة من السعرات الحرارية 
أيًضا أنهم يشـعرون بالـربد والتعب 
باسـتمرار. ونصـح العلمـاء إىل أنه 
ليس من الرضوري تقييد السـعرات 

الحرارية طوال الوقت لجني الفوائد. 
كذلـك يجـب تجنـب نظـام الصيام 
أثناء الحمل ومن قبل األطفال وكبار 

السن.
أن  الدراسـات  أوضحـت  السـاونا 
يسـتخدمون  الذيـن  األشـخاص 
السـاونا لديهم مخاطر أقل لإلصابة 
بأمـراض القلـب واألوعيـة الدموية 
وعمر أطول. لكن هناك جانب سلبي 
لها عـىل الرجـال فالحـرارة العالية 

تقلل من جودة الحيوانات املنوية ما 
يؤثر عىل اإلنجاب.

تنـاول األلياف تعترب األلياف معجزة 
للصحـة، فهـي تقلل من احسـاس 
الجوع وبالتايل تسـاعدنا عىل تناول 
كميات أقل من الطعـام ما يؤدي إىل 
محاربة الشـيخوخة، وأيضا التمتع 
بجسـم رشـيق. كذلك تعمل األلياف 
عىل خفض مستويات الكوليسرتول 

بشكل موثوق.

الرس يف ممارسة الرياضة 
التمريـن هو امللـك الحقيقـي لعالم 
الصحـة. فـإذا كان دواء، فسـتكون 
التماريـن أقـوى دواء تـم اخرتاعـه 
عـىل اإلطالق.فالتماريـن الرياضيـة 
العضـالت والعظام  تتصدى لفقدان 
املرتبطـة بالعمـر، وبالتـايل تحارب 
ارتفاع ضغـط الدم، وارتفاع نسـبة 
السـكر يف الدم، بل وتسـاعد الجهاز 

املناعي عىل البقاء شابا
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تظهر يف اختبار الشخصية هذا 

3 مجموعات من األشـخاص، 

وتتضمن كل منها رجالً وامرأة 

وطفال. لكن يبدو أن إحداها ال 

تشكل عائلة. فما هي؟ اإلجابة 

تكشـف الكثـري مـن جوانـب 

الشـخصية الخفيـة والطبـاع 

واالهتمامات.

الصورة رقم 1

إذا اخـرتت أن أفـراد املجموعة 

عائلـة،  يشـكلون  ال   1 رقـم 

تفضلـني  أّنـك  يعنـي  فهـذا 

التمتـع بحريتـك وال تحبني أن 

يمـيل عليـك شـخص آخـر ما 

تفعلينـه. كمـا يـدل يف املقابل 

عىل أّنك تسعني دائماً إىل تقديم 

املسـاعدة لآلخريـن وتحاولني 

إحداث التغيـريات اإليجابية يف 

محيطـك.  كذلك يشـري هذا إىل 

أّنك رسيعـة البديهـة وتجدين 

كل  عـل  الرسيعـة  اإلجابـات 

األسـئلة التـي تطـرح عليـك. 

ولهذا ال يمكن أحداً أن يسـبب 

لك اإلحراج.

الصورة رقم 2

إذا رأيت أن أشـخاص الصورة 

رقم 2 ال يشـكلون عائلة، فهذا 

يكشف أّن العائلة تحتل مكانة 

مهمة يف حياتك وأّنك تبذلني كل 

ما يف وسـعك من أجـل تحقيق 

بهـا  االهتمـام  بـني  التـوازن 

وبني عملك. كمـا يدل هذا عىل 

أّنـك ترصين عىل بنـاء عالقات 

متينة بني أفرادها وتعملني من 

أجـل ذلك من دون أن تشـعري 

بالتعب.

كذلـك يعنـي هـذا الخيـار أّنك 

إىل  إيجابيـة  نظـرة  تمتلكـني 

الحيـاة وترين دائمـاً الضوء يف 

نهاية النفق حتـى يف الظروف 

الصعبة.

الصورة رقم 3

يف حـال وقـع اختيـارك عـىل 

الصـورة رقـم 3 فهـذا يشـري 

إىل أّنـك ال تحبـني الحكـم عىل 

األشـخاص الذين ال تعرفينهم 

فاملنطـق  األوىل.  النظـرة  مـن 

هـو طريقتك للنظـر إىل األمور 

واملواقـف. وهـذا مـا يجعلـك 

تحققني النجـاح يف الكثري من 

أمور حياتك. كذلل يكشف هذا 

أنـك دائمـة الحلـم وتطمحني 

إىل تحقيـق األفضـل. ولهـذا ال 

تفرحني باإلنجـازات، بل ترين 

أنهـا مجرّد خطـوة عىل طريق 

النجاح  وتبدئني بالتخطيط.    

يحكـى عن ملك جبـار يحكم بالًدا 
قويـة أنـه كان يخاف مـن تالعب 
الوزراء ورجال الحاشية به بسبب 
كثرتهم وكرب البالد التي يحكمها، 
فقـرر أن يقـوم بعمـل حيلة، وقد 
تبّينـت لـه بعـد أن فّكـر تفكـرًيا 
عميًقا؛ وكانت الحيلة هي إحضار 
عدد من الكالب ووضعهم يف حفرة 
ومن ثّم إحضار شخص يقوم عىل 
تربيتهـم بوحشـية حتـى تصبح 
قوية تستطيع افرتاس أي شخص 
حال وقوعه يف الحفرة. اجتمع امللك 
بوزرائه وحاشيته وقام بإخبارهم 
بشأن الكالب وأّن أّي أحد يعارضه 
يتالعب به من وراءه فإنه سـيجد 
نفسه بني أسنان الكالب املفرتسة 
التـي تتشـوق ألن تقتلـه، وبذلـك 
ظّن امللك أنه قـد ضمن أن كًال من 
الوزراء والحاشـية سوف يعملون 
بجـد ولن يتهاونـوا يف عملهم ولن 
يخفـوا عن امللك الجبـار أي يشء.

ويف إحـد األيـام كان امللـك يجتمع 
بالـوزراء والحاشـية حتى يعرض 
عليهـم أمر خـاص باململكة فقام 
أحد الـوزراء وعـارض أمـر امللك، 
فغضب امللك كثريًا من ترصف ذلك 
الوزيـر حتى أنه قـرر أن يرميه يف 
الحفـرة لتأكلـه تلك الـكالب كما 
حذرهم مـن قبل، فتوجـه الوزير 
إىل امللـك لكـي يخربه أنـه كان قد 
خدمه ملدة عرش سـنوات ولم يجد 
منه تقصريًا خـالل كّل تلك الفرتة 
املاضية، ولكـن امللك بقي مصمًما 
عـىل أن يرميه يف الحفـرة للكالب، 
فطلب الوزير أن يمهله امللك عرشة 
أيام قبل أن يتم عقابه فوافق امللك 
عـىل طلبه، وعـىل الفـور انرصف 

الوزيـر إىل تلك الحفـرة وطلب من 
حارس الـكالب بأنه سـوف يأخذ 
دوره يف حراسة الكالب ملدة عرشة 
أيـام، وبالطبع فـرح الحارس من 
طلبـه ألنه أخريًا سـوف يرتاح من 
هذه املهمة الشـاقة.ترك الحارس 
مـكان عملـه، إال أن الوزير كانت 
لديه حيلـة كبرية، فقـد عمل عىل 
إطعـام الـكالب بشـكل دائـم ملدة 
تسـعة أيـام، وعندمـا جـاء اليوم 
العارش وهـو اليـوم املوعود ذهب 
لينفـذ أمر امللـك، واجتمـع الناس 
لرؤيـة الحكـم، وبالفعـل تّم رمي 
الـكالب  بـني  الحفـرة  يف  الوزيـر 
فتفاجـأ جميع الحارضين وأولهم 
امللك بأن الكالب أرسعت إىل الوزير 
لكي تجلس عند قدميه ظانني بأنه 
سيقدم لهم الطعام الصباحي مثل 
عادتـه، فذهب امللك إىل لوزير حتى 
يسـأله عما فعله مـع تلك الكالب 
حتـى تجلس بهـذا الشـكل تحت 
قدميه.أخـرب الوزير امللك أنه أطعم 
الـكالب وسـقاهم وخدمهـم ملدة 
عـرشة أيـام فصانت لـه املعروف 
جزاء ما فعلـه معهم، ولكنه خدم 
امللـك ملدة عـرشة أعـوام ومع ذلك 
لم يرحمه حتى أنـه قرر أن يقتله 
مقابـل خطـأ واحد فقـط، بل إنه 
نـيس كل السـنوات التـي خدمـه 
بهـا، فاسـتحى امللك وعفـا عنه، 
فتـم إخـراج الوزير مـن الحفرة، 
لكنه لم ينس هـذه التجربة طوال 
حياته واسـتمر عىل إطعام الكالب 
مـن حني آلخـر، كمـا أنـه أصبح 
هـو الوزير املقـرب إىل امللـك الذي 
يسـتطيع أن يقول له ما يشاء من 

الرأي وينصحه يف أي وقت.

صــــورة و حــــدث
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أبـــــــراج

تقتنع اليـوم بأنه إذا لم يكن لديـك كالم مفيد أو 
إيجابـي، يفضل أن تصمت. قـد تكون هذه خطوة 
جيدة مـن جانبك وسـتجعلك هادئا معظـم اليوم. إذا 
شعرت اليوم أنك منفعل أو غاضب أو محبط، أخرب من 
حولك عن السـبب بكل رصاحة. لست مضطرا للتبسم 

يف وجه كل شخص.

بمجرد أن تبدأ الحديث عن أمر ما أو يف موضوع 
مـا، قد يكون من الصعب جدا أن تتوقف، خاصة 
إذا كان هـذا املوضـوع يتعلـق بواحـدة أو أكثر من 
أنشـطتك. ربما يسألك أحد األشـخاص عن أمر يخص 
حياتك الشخصية، وتضطر أن تحكي له بعض تفاصيل 

حياتك الشخصية.

شـخص مـا أو يشء مـا سـيجعلك ترتاجع عن 
خططك وتتنازل بسـهولة عن أحالمك. ابحث عن 
الحقيقة بنفسك وال تعتمد عىل اآلخرين. كن عىل ثقة 
ويقني بأنك مستعد ألي خطوة من أجل إكمال رحلتك.

اليشء الذي تعاني منه منذ فرتة قد يكون هو نفس 
اليشء الذي تكون يف أشـد الحاجة إليه اليوم. وصلت 
اليـوم إىل نقطة النهاية يف أحد املشـاريع فيجب عليك أن 
تسـتفيد من هذه التجربـة. تعلم الدرس حتـى تتخطى كل 
املصاعـب القادمة. ال ترص عىل رأيك وإال سـيواجهك العديد 

من األشخاص الذين يهددون مستقبلك.

إذا كنـت ال تتفق مـع ما يفعله فريـق العمل 
اليوم، ال تشرتك معهم فيما يقومون به. احرتم 
وجهـة نظرهـم ولكن ال تـورط نفسـك يف أمور ال 
تعرفهـا. ال ترغم نفسـك عىل القيام بـيشء ال تحبه أو 
ال تقبله. إذا كنت واثقا يف نفسـك، ستزداد ثقة اآلخرين 

بك أكثر.

تبدو األمـور جيدة، خاصة ىف مجـال العمل، وربما 
تدخـل مرشوعـا جديـدا يضعـك يف حالـة نفسـية 
مختلفـة. ال تقلق فاألحـالم التي لم تسـتطع تحقيقها 
الفرتة املاضية قد تكـون حقيقة خالل أيام قليلة. تبدو قلقا 
ومرتبكا بسـبب بعض املشـاكل العاطفية. تقبل وجهة نظر 

الرشيك دون تعليق.

يـوم جميـل ومـيلء بالبهجة حيث تـزداد فيه 
اتصاالتك باآلخرين. ال بـأس إذا تحدثت باأللغاز 
فمـن حولـك سـيفهمك.يالحظ البعض أنـك غريب 
اليوم وتقول أشـياء ال يفهمونها.ارتدي أبسط املالبس 

اليوم. التزم بعادات وتقاليد بلدك وال تنتهكها.

تتعمق اليوم يف مرشوع ما يأخذ كل وقتك. 
ال تـؤذي أحدا حتـى ال يؤذيك هذا الشـخص 
بصورة قاسية يوما ما، فكما تدين تدان. اشغل 
وقتك بتنمية مواهبك أو بقراءة كتاب مفيد وطور 

من ذاتك.

شـارك أصدقاءك يف بعض األنشـطة الجماعية التي 
يقومـون بها اليوم. شـاهد فيلما أو اقـرأ كتابا أو قم 
بزيـارة متحـف أو مكان تاريخـي. كن حـذرا وال تدخل 
يف حـوارات أو محادثـات مع أشـخاص غري موثـوق فيهم. 
ال تجعـل مشـاكل وهمـوم بعض األشـخاص أهـم إليك من 

مشاكلك وهمومك.

تظن اليوم أن أحد األشخاص قد اخرتق هاتفك 
الشخيص وأعاد تنصيب بعض الربامج من جديد. 
عـىل الرغم مـن تغري مزاجك هذه الفـرتة، إال أن كل 
يشء يسـري عـىل ما يـرام اليوم. قـد تكون اليـوم أكثر 

تفاعال مع اآلخرين عن أي وقت آخر.

طبـق املبـادئ التـي تعلمتهـا والتزمـت بها منذ 
الصغـر. ال تغلق الباب يف وجـه أحد وأعط الفرصة 
الكافية ملن أمامك، وقد يأتي يوم وتحتاج هذا الشخص. 
ال تحكم عىل اآلخرين من النظرة األوىل بل أعط نفسـك 

الوقت الكايف ملعرفة حقيقتهم.
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السرطان
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الحوت

ما زلت تشـعر أنك طفل يحتاج للعب واملرح، ال 
بأس إذا شـعرت اليوم أنك تميل أكثر الوقت للعب 
مـع األطفال الصغار. من أهم الدروس التي تعلمتها 
يف هذه الحياة،الـدروس التي تعلمتها يف الصغر.الحياة 

ليست معقدة كما تراها.

1483 - تتويج ريتشارد الثالث ملًكا عىل إنجلرتا.
1484 - البحـار الربتغـايل ديوغـو كاو يكتشـف 

مصب نهر الكونغو.
1495 - نشـوب معركـة فورنوفـو بـني شـارل 
الثامن ملك فرنسـا و«تحالف الرابطة املقدسة»، 
وهي آخر معركة شـنها شـارل الثامن يف حملته 

عىل إيطاليا.
1560 - التوقيـع عـىل «اتفاقيـة إديمبورغ» بني 

اسكتلندا وإنجلرتا.
1573 - تأسـيس مدينة قرطبـة األرجنتينية عىل 
يـد املستكشـف اإلسـباني خريونيمـو لويس دي 

كابريرا.
1609 - إقرار قانـون يف بوهيميا تضمن بموجبه 

حرية ممارسة األديان واملعتقدات عىل أراضيها.
بقيـادة  4000 جنـدي سـويدي  إنـزال   -  1630
غوسـتافوس أدولفوس عىل الشـواطئ الرشقية 

لربوسيا يف إطار حرب الثالثني عام.
1785 - اختيـار الـدوالر كعملـة للواليات املتحدة 

باإلجماع.
1801 - نشوب «معركة الجزيراس» البحرية بني 

األسطول الفرنيس واألسطول امللكي الربيطاني.
1885 - لوي باسـتري ينجح يف اختبار لقاحه ضد 

داء الكلب عىل طفل مصاب باملرض.
1893 - إعصـار قـوي يرضب والية آيـوا أدى إىل 
تدمري شـبه كامل للبلدة الصغرية يف الوالية ووفاة 

71 شخص وجرح 200 آخرين.

1917 - القوات العربية بقيادة الضابط الربيطاني 
توماس إدوارد لورنس، تسـتويل عىل ميناء العقبة 

بعدما كان تحت يد العثمانيني.
1923 - قوات اإلمـام يحيى حميد الدين تنجح يف 
قمع حركات بعض املشـايخ االنفصالية؛ وأصدر 
أوامره إىل قواته بالتوجه صوب املحميات العدنية؛ 
لريغـم بريطانيـا عـىل فـك حصارها عـن البحر 
األحمر ، وأستولت قوات اإلمام عىل أرايض سلطنة 
القعيطـي، وإقليم البيضـاء الواقع إىل الرشق من 

عدن.
1939 - إغـالق جميـع املؤسسـات التـي يملكها 

يهود بأملانيا.
1940 - اغتيال السـيايس السـوري الدكتور عبد 

الرحمن الشهبندر.
1964 - استقالل ماالوي عن اململكة املتحدة.

1966 - اإلعـالن عن قيام جمهورية ماالوي وذلك 
بعد عامني من استقاللها.

1967 - القوات النيجريية تغزو جمهورية بيافرا 
التـي انفصلت عن فيدرالية نيجرييـا معلنة بذلك 
بدايـة «الحرب البيافرية» والتي دامت حوايل ثالث 

سنوات.
1975 - إعالن استقالل جزر القمر عن فرنسا.

1988 - كارلوس سـاليناس يفـوز يف االنتخابات 
الرئاسية يف املكسيك.

2005 - اللجنـة األوملبية الدولية تعلن عن اختيار 
مدينة لندن الحتضان األلعـاب األوملبية الصيفية 

لسنة 2012.
2016 - لجنـة تشـيلكوت تنـرش تقريـرًا ينتقـد 
مشـاركة اململكـة املتحـدة بغـزو العـراق سـنة 

.2003
2017 -قائـد الجيش الليبي املشـري خليفة حفرت 
ه إىل الشـعب الليبي سـيطرة  ُيعلن يف خطاٍب ُموجَّ
الجيش عىل مدينة بنغازي بشـكٍل كامل ُمختتًما 
بذلك حملة اسـتمرَّت ثالثة أعوام إلعادة السيطرة 

عىل املدينة.
- ُمنظمة األُمـم املُتحدة لِلرتبيـة والعلم والثقافة 
(اليونسكو) ُتدرج البلدة القديمة يف مدينة الخليل 
واملسـجد اإلبراهيمي عـىل قائمة الـرتاث العاملي 
املهـدد بالخطر بعد أن حصـال عىل أغلبية أصوات 

الدول املشاركة يف التصويت.
2018 -اليابـان تعـدم أسـاهارا شـوكو العقـل 
املدبـر للهجـوم بغاز السـارين عىل مـرتو أنفاق 
طوكيو سنة 1995، وزعيم ومؤسس جماعة أوم 

شنريكيو الدينية.
الباكسـتانية ُتصـدر ُحكًمـا  - املحكمـة العليـا 
بالسجن لِعرش سنوات عىل رئيس الوزراء األسبق 
نـوَّاز رشيـف وكذلك عىل ابنته (لِسـبع سـنوات) 
وصهـره (سـنة واحـدة) بعـد إدانتهم بالفسـاد 

السيايس واإلداري.
- الصـني والواليـات املتحـدة تفرضـان رسـوماً 
تجاريـة عىل منتجات بعضهما البعض بقيمة 34 

مليار أمريكي.
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أحدثت الفنانة اليمنية، أروى، ضجة كبرية، بمشاركتها يف تحدي أداء حركة 
عالية،  بحرفية  بأدائها  قامت  أنها  والالفت  اليوغا.  تمارين  من  جريئة، 
البدنية. واللياقة  الرشاقة  من  عاٍل  بمستوى  بتمتعها  كثريون  فأشاد 

برنامج  يف  بحرقة  بكائها  بعد  كبرياً،  تعاطفاً  أثارت  قد  أروى  وكانت 
إذ  اليمن،  عن  بألم  تتحدث  وهي  (الحرة)  شاشة  عىل  ُمذاع  تلفزيوني، 
قالت: «اللبناني دائماً يمتلك بيتاً يف الضيعة..نحن ال يوجد لدينا ضيعة..
اللبناني يبني بيتاً ليعود إىل وطنه..نحن ال يوجد لدينا هذا األمل..مقطوع 
عندنا األمل أن نرجع ونستقر يف بلدنا». وتابعت «لألسف كثر هم من 
أن  عىل  ويتكتمون  تماماً  عنها  ويستغنون  جنسيتهم  يستبدلون 
أصولهم من اليمن ومعهم حق..وال ألومهم ليس ألن اليمن ال تّرشفنا 
آخر».وختمت  من مكان  لها..ولكنهم يحتاجون دعماً  ننتمي  بأن 
أروى حديثها «الوطن يف قلوبنا ولكن عىل األرض بالنسبة لنا غري 
موجود، وأن أقول إنني سأعود اىل بلدي عندما أكرب غري موجودة».
وقبل أسبوعني، شاركت أروى صورة لزوجها وابنتها، وأخرى 
عن  عّربت  حيث  العاملي،  األب  يوم  بمناسبة  والدها،  بصحبة 
أبوي يف  أنا صورة من  لبعدها عنه، وكتبت «من جد  حزنها 
أبوها.. من  اليشء  نفس  صورة  وبنتي  الكالم  ويف  الشكل 
أبوي حبيبي.اشتقتلك ، إنت يف دولة وأنا يف دولة بس الوعد 

أشوفك قريب».

حضانة  حول  وبيكيه  شاكريا  بني  الخالف  يستمر 
أطفالهما، وذلك عقب انفصالهما الشهر املايض، فعىل 
ما يبدو فإن نجم برشلونة غري راٍض عن خطة شاكريا 
فلوريدا  والية  يف  ميامي،  إىل  أبنائهما  مع  االنتقال  يف 

األمريكية.
لقاء  عن  األنباء  مواقع  ونقلت 
للتفاهم  وبيكيه،  شاكريا  جمع 
حول حضانة أطفالهما، وقيل أن 
بيكيه يرفض تماماً مسألة انتقال 
شاكريا وأطفالهما إىل ميامي، ما 
بأن  مصدر  ونقل  غضبها.  أثار 
تعرف  ال  بأنها  اكتشفت  «شاكريا 

الرجل الذي كانت تعيش معه».
شاكريا  بأن  نفسه  املصدر  ونقل 
تجمع بالتعاون مع فريقها القانوني 
الحياة  عن  معروفة  غري  معلومات 
تستخدمها  حتى  لبيكيه،  الشخصية 
وهددت  الحضانة،  قضية  كسب  يف 
فإن  املصدر،  وبحسب  عنها.  بالكشف 
«أولئك الذين يعرفون شاكريا مدركون بأن بيكيه جعل 
من نفسه عدواً حقيقياً لها، وهو عىل علم بالرضر الذي 

قد تلحقه بسمعته».
يف  للتفكري  شاكريا  قادت  التي  األشياء  أحد  إن  وُيقال 

عىل  قادرة  غري  أنها  ميامي،  إىل  برشلونة  من  االنتقال 
البقاء بالقرب من عائلة بيكيه.

فقد ّرصح  الثنائي،  الحقيقي النفصال  السبب  أما عن 
قبل  السابق،  شاكريا  أخت  صديق  غارسيا،  روبريتو 
عدة أيام، لصحيفة (EsDiario) اإلسبانية أن االنفصال 

حدث بسبب خالفات مالية، بدأت منذ عدة أشهر.
كبرياً  بيكيه طلب من شاكريا مبلغاً  «إن  وقال غارسيا 
لكنها  املشاريع،  أحد  يف  االستثمار  بغرض  املال  من 
رفضت، تبعاً لرفض والديها». ومنذ ذلك الوقت، تعرّضت 
بينهما،  الخالفات  نشبت  حيث  للرشخ،  عالقتهما 
وبيكيه  بأن شاكريا  باالنفصال الحقاً. وأضاف  لتنتهي 
ال يتشاركان أموالهما سوياً. كما أكّد بأن شاكريا كانت 

تعلم بأن عالقتها بيكيه لن تتطور للزواج.
وقد أعلن الثنائي انفصالهما يف بيان رسمي، يف الرابع من 
الشهر املايض، جاء فيه «نتأسف لتأكيد نبأ االنفصال..
ألجل أبنائنا نطلب منكم احرتام خصوصيتنا، شاكرين 
تفهمكم». وكان بيكيه وشاكريا قد تعارفا خالل كأس 
عن  أثمرت  حب،  عالقة  بينهما  ونشأت   ،٢٠١٠ العالم 

طفليهما، ميالن وساشا.

«العني  مسلسل  تصوير  عملية  تستمر 
ورامي  النور  عبد  سريين  بطولة  بالعني»، 
رنده  وإخراج  كسريي  سالم  ونص  عياش، 
اسم  أن  خاصة  معلومات  تؤكد  العلم.فيما 
جانب  إىل  لتكون  ُطرح  النور  عبد  سريين 
زميلها تيم حسن يف مسلسل «عايص الزند» 
وأشارت  الصباح  رشكة  عنه  أعلنت  الذي 
الدراما  إىل  حسن  تيم  عودة  سيمّثل  أنه  إىل 
الذي  «الهيبة»  مسلسل  بعد  الرمضانية 
شهر  من  األخريين  املوسمني  يف  ُيعرض  لم 
الدرامي. املوسم  خارج  ُعرض  بل  رمضان، 
مسلسل  فإن  الرشكة،  معلومات  وبحسب 
التاريخي  الزند» يتطرق إىل اإلقطاع  «عايص 
يف إطار صورة متجددة عن الواقع بني لبنان 
والدول املجاورة، ويؤدي تيم حسن البطولة 
فيما لم تفصح الرشكة عن البطلة، وقد ُطرح 
عدد من األسماء من بينها سريين عبد النور 
التي جسدت دور الصحافية مع تيم حسن يف 
مسلسل «الهيبة» الجزء الثالث ونالت نجاحاً 
«العني  تصوير  ينتهي  حال،  أي  كبرياً.عىل 

سبتمرب/ شهر  يف  وُيعرض  قريباً  بالعني» 
تبّنت  التي  املقبل عىل منصة «شاهد»  أيلول 
لإلنتاج.  الصباح  بمساعدة  ونّفذته  إنتاجه 

الثنائي  العربية رشاكة  الدراما  فهل تستعيد 
إىل  حسن  وتيم  النور  عبد  سريين  وتعود 

الواجهة يف رمضان ٢٠٢٣؟
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دعـا نادي بالكبـرين الذي يلعب يف 
بربيطانيـا،  األوىل  الدرجـة  دوري 
جمهـوره مـن املسـلمني إلقامـة 
صالة عيد األضحى يف ملعبه السبت 
املقبل.وجـاء إعـالن النـادي، عرب 
صفحته الرسـمية عـىل ”تويرت“: 
”امللعب سـيكون جاهزا الستقبال 
العيد.”نحـن  يـوم  يف  املصلـني 
فخـورون بـأن نعلن أننا سـنفتح 
أمـام  بـارك)  (إيـوود  األبـواب يف 
املسـلمني السـتضافة صـالة عيد 
األضحـى يـوم السـبت 9 يوليو“.
وسبق للنادي بالكبرين فتح أبواب 
ملعبـه يف عيد الفطر املايض، حيث 
صىل املسلمون املقيمون يف املدينة 
صالة العيـد داخل ملعبـه ”إيوود 
بارك“.وأعلـن النـادي يف بيانه أنه 

سـيعمل عىل تجهيز كل الخدمات، 
وسـتكون هنـاك حافـالت لنقـل 
إىل  يحـرض  أن  وتوقـع  املصلـني، 

امللعب نحو 3 آالف مصل.
وأكـد النادي فخره بكونـه النادي 
األول يف بريطانيـا الـذي يفعل هذا 
األمر.والقـى اإلعـالن ترحيبـا من 
عدد كبري من رواد مواقع التواصل 
االجتماعي من جهة أخرى وجهت 
بعـض االنتقـادات مـن جماهـري 
النـادي املعرتض عىل فتـح امللعب 
يف وقت ترتفع فيها أسعار التذاكر 
أن  بالذكـر  كبري.جديـر  بشـكل 
النـادي اإلنجليـزي تأسـس عـام 
1875، وفاز 3 مرات بلقب الدوري 
اإلنجليـزي، وكان آخرهـا موسـم 

.1994-1995

املبادرة  ملنصة  اإلعالمي  املكتب  أعلن 
العلماء  أن  للتكنولوجيا  الوطنية 
آالم  يزيل  جهازا  ابتكروا  الروس 
دقائق  خالل  العضالت  وتشنجات 
الصوتي.ويشري  التحفيز  باستخدام 
 MurQ املحمول  ”الجهاز  أن  إىل  املكتب 
االهتزاز  تقنية  باستخدام  األلم  يزيل 
من  الرتدد  تقلبات  بمساعدة  الصوتي 
مهدئ  تأثري  لها  التي  هرتزا   ٥٠ إىل   ٢٠
آالم  للتشنجات، ما يخفف من  ومضاد 
ذلك،  أجل  ومن  العضالت.  وتشنجات 
يجب وضع الجهاز عىل املنطقة املصابة 
من الجسم مدة ١٠ دقائق فقط“.وجاء 
باالهتزاز  العالج  ”يعتمد  البيان  يف 
الصوتي  التحفيز  عىل  الصوتي، 
حيث  منخفضة،  برتددات  للعضالت، 
تخرتق املوجات الصوتية برتدد ٢٠-٥٠ 
اإلنسان، ما يمنع  أنسجة جسم  هرتزا 
والحبل  الدماغ  إىل  األلم  نبضات  انتقال 
الشوكي، وبذلك يزيل تشنج العضالت. 
يشعر   ، الجهاز  هذا  استخدام  وعند 
الشخص باهتزاز مريح وناعم، ينترش 
عمق  يف  واضحة  منخفضة  بكثافة 
وباإلضافة  دافئة“.  بموجات  الجسم 
إىل ذلك، يمكن للمستخدمني املشرتكني، 
الجهاز والحصول عىل  توسيع وظائف 

إضافية.  وظائف 
منظومة  فيها  بما 

بموجات  العالج 
املنخفضة  الصدمة 

حالة  لتحسني  الكثافة 
البرشة وعالج السيلوليت. ووفقا 

للمبتكرين “ يمكن أن يكون املستخدم 
أعمارهن  نساء  الجهاز  لهذا  الرئييس 
الدورة  آالم  من  يعانني  عاما   ١٨-٤٠
والعمود  العضالت  وآالم  الشهرية، 
وكذلك  عوائلهم  وأفراد  الفقري 
الذين  واألشخاص  الرياضيون 

ويخطط  الرقص.  يمارسون 
جهاز  إلنتاج  املبتكرون، 

لتخفيف آالم هشاشة العظام 
الربوستات“. والتهاب 

أن  املبتكرون،  وأعلن 
لهذا  املتسلسل  اإلنتاج 

عام  سيبدأ  الجهاز 
وهم  املقبل،   ٢٠٢٣

الحصول  بصدد 
الشهادات  عىل 
املطلوبة  والوثائق 
إىل  لتسويقه 
أوروبا والواليات 

املتحدة.

ابتكر علماء جامعة تفري الطبية الروسية إسفنجة يمكنها وقف نزيف الدم عند 
اإلصابة يف ساحة املعركة خالل دقائق وتمنع يف غضون نصف ساعة عىل األغلب 
الرعاية  قسم  رئيس  جوكوف،  سريغي  الدكتور  األلم.ويشري  صدمة  حدوث 
الطبية الطارئة وطب الكوارث يف الجامعة، يف مقابلة مع وكالة تاس الروسية 
مختلفة،  طبية  بمستحرضات  املشبعة  املسامية  املادة  هذه  أن  إىل  لألنباء، 
يمكنها يف غضون فرتة قصرية وقف نزف الدم من الجرح. كما تمنع تطور األلم 
االسعافات  ويف  املعركة  ساحة  يف  استخدامها  يمكن  لذلك  والعدوى.  والصدمة 
اإلسفنجة  هذه  ”تضمن  والكوارث.ويقول  الطوارئ  حاالت  يف  األولية  الطبية 
وقف نزف الدم من الجروح الخارجية يف الدقائق الثالث األوىل من استخدامها، 
الوعي،  فقدان  يمنع  ما  مؤملة،  صدمة  حدوث  تمنع  ساعة  نصف  غضون  ويف 
ملدة  وقاية  اإلسفنجة  هذه  تضمن  كما  األلم،  مسكنات  حقن  استخدام  لحني 
التأثري، بفضل  له، يتحقق هذا  بالعدوى“.ووفقا  الجرح  ٧٢ ساعة من إصابة 
هذا  جوهر  ”يكمن  اإلسفنجة.ويقول  يف  املستخدمة  لألدوية  املثايل  الرتكيب 
االبتكار، يف أنه عند اإلصابة يتطلب وضع إسفنجة معقمة عىل الجرح وربطها 
بضمادات. هذه اإلسفنجة مشبعة بمضاد حيوي واسع الطيف وبجرعة عالية، 
وكذلك مواد مضادة للهستامني ومحلول مخدر“.ويضيف: يمكن أن توزع هذه 
املعركة، حيث ال  أو يمكن تحضريها يف ساحة  اإلسفنجة جاهزة لالستخدام، 

يتطلب ذلك معرفة طبية خاصة.
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من  مل  الذي  وأدونيس  حتى».  من  «يشء  نفسه  ويف  سيبويه  مات 
ويف  البرصيون  ومات  الكوفيون  «مات  يقول  نوبل  جائزة  إنتظار 
أنفسهم يشء  من حتى». وتخرج أكثر من نصف العراقيني سواء قبل 
الحية حتى  أكلت  أو بعدهم وهم ال يعرفون مامعنى  مواليد ١ تموز 
رأسها بالضم، أو أكلت الحية حتى رأسها بالكرس. ال أحد منا يطيق  
بأكلها، مرة هي ورأسها، ومرة  التمتع مرتني  الحية» وليس  «شوفة 
من ذيلها  اىل رأسها. كل ذلك من أجل  عيون إبن منظور ورهطه الذين 
لوالهم لرجمناه. إبتليت اللغتان العربية واإلنكليزية بنا، وإبتلينا بهما 
كلتاهما. لنرتك اإلنكليزية جانبا مع إننا رصفنا أوقاتا ثمينة يف درسها 
ولم نخرج منها اإل بجمل  يتيمة مثل «هو ار يو» أو «واتس يور نيم». 
عىل صعيد لغتنا األم تبدو القضية أعوص أحيانا السيما حني التعرف 
الفاعل من املفعول، أو الناصب من املنصوب. أحيانا التعرف الكامخ 
الربنامج  صاحب  جواد  مصطفى  الدكتور  لغتنا  أستاذ  بلغة  بينهما 
تقل».  وال  «قل  املايض  القرن  ستينيات  يف  بغداد  إذاعة  من  الشهري 
اللغة العربية أن معلمينا منذ أول معلم لم يعمل سوى  مشكلتنا مع 
أن زقنا زق بدار دور داران، وقدري قاد بقرنا، واىل متى يبقى البعري 

عىل التل. 
وحني يريد أحدنا أن يسأل عن الفحوى أو املعنى أو الزبدة فإنه رسعان 
مايتهم بالزندقة التعليمية. يتوجب علينا نحن حيث كنا مازلنا نلثغ 
الدار والديار بمن يف ذلك ديار ليىل التي كان يمر  بالراء أن نفرق بني 
بها أو عليها قيس بن امللوح فيقبل «ذا الجدار وذا الجدارا». قد يعتب 
عّيل أول معلم يل باإلبتدائية وقد كان مصابا بالرصع كيف تعلم قيس 
بن امللوح التفريق بني «ذو الجدار وذا الجدارا» بينما لم يدخل يوما أية 
مدرسة، بينما أنت بعدك تتعيقل مع أن آخر عهد لك باإلبتدائية ينوف 
اإلتحادية؟. ال جواب  املحكمة  الستني بفرتة وجيزة «عىل كولة»  عىل 

عندي أو ال إجابة بلغة هذيل.    
املشكلة بل قل املصيبة «الكرشة» إننا تعلمنا أو قل إنهم علمونا القواعد 
قبل إتقان النطق. كان علينا إعراب الجملة أو إستخراج اإلسم املنقوص 
أو همزة الوصل قبل أن نعرف مامعنى املوصول والواصل. ليس هذا 
فقط فقد يطلب منا إعراب « أنلزمكموها وأنتم لها كارهون» قبل أن 
يفهم أكرب شاطر فينا معنى هذه املفردة القرانية. مع ذلك يطلب منا 
معرفتها فعل أم فاعل أم مبتدأ أم خرب أم جملة إسمية أم فعلية حتى 
نأخذ ١٠ من ١٠ أو يكون نصيبنا صفر من ١٠. وقد الندخل بكلوريا 
بسبب «أنزملكموها» أو «مدهامتان» دون أن يعلمنا أحد معناهما أو 
فائض  من  فتعلمنا  السامرائي  فاضل  الدكتور  ظهر  حتى  دالالتهما 
أو  اإلبتدائية  يف  تالميذ  ونحن  ذنب جييل  وال  ذنبي  ليس  الكثري.  علمه 
املتوسطة أو الثانوية أن يأتي الفاعل متأخرا عرشة أمتار عن املفعول 

به أحيانا.   
من حتى التي «حتحتتنا» اىل الضاد التي ال مثيل لها يف كل اللغات حتى 
رصنا نسمي لغتنا «لغة الضاد» يف وقت ال يفرق الغالبية من مسؤولينا 
ومسؤوالتنا بني أن تكون أختا للصاد أو أختا للظاء. كتب دولة رسمية 
ترتكبت فيها مجازر لغوية تبدأ بـ «حظور» السيد الفالني ويف «ضل» 
الكذا  إجراء كذا وكيت. ما هو  التجوال يتعني  أجواء ما قبل «حرض» 

والكيت؟ هو ليس أكثر من .. صوت صفري البلبل هيج قلب الثمل.
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 تواجه كل من دينا الرشبيني ومنى زكي ودنيا 
خروج  بعد  نفسه  املصري  غانم  سمري 

من  الجديدة  السينمائية  أعمالهّن 
السينمائي  األضحى  عيد  موسم 
قليلة  أيام  سوى  يبَق  لم  الذي 
 ،٣Dلحلوله.من خالل تقنية الـ
تخوض دينا الرشبيني أول فيلم 

اسم  ويحمل  مرصي  سينمائي 
املقرر  من  كان  الذي   «١٣ «يوم 

طرحه يف دور العرض السينمائية هذا 
املوسم، ولكن أُّجل إلنهاء عمليات املونتاج 

أكد مصدر خاص  أكثر من مرة، وقد  تأجيله  بعد 
لنواعم أنه من املقرر طرحه قبل نهاية العام الحايل.جواهرجي منى زكيورغم 
انتهاء تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد «الجواهرجي» الذي يجمعها 
بمحمد هنيدي مجدداً بعد سنوات طويلة من تعاونهما معاً يف فيلم «صعيدي يف 
الجامعة األمريكية»، لكن الجهة املنتجة قررت تأجيل عرض الفيلم هذا املوسم 
أيضاً بعد خروجه من موسم عيد الفطر املبارك عىل أن ُيطرح قبل نهاية موسم 
صيف ٢٠٢٢.أما فيلم «تسليم أهايل» لدنيا سمري غانم الذي كانت تنوي العودة 
به إىل جمهورها بعد غياب فرتة ليست قصرية بسبب وفاة والديها، فقد خرج 
من املنافسة أيضاً للمرة الثانية حيث كان من املقرر أن يشارك يف موسم عيد 
الفطر املايض وتقرر تأجيله، وحتى اآلن لم تحدد الجهة املنتجة موعداً نهائياً 

لعرض الفيلم يف دور العرض السينمائية.

أثارت الفنانة املرصية حورية فرغيل، 
الجدل بعد إعالن دخولها عالم الغناء 
(القطة  اسم  تحمل  أغنية  خالل  من 
وتوزيع  وألحان  كلمات  السافلة)، 
ميدو راشد، والتي من املقرر طرحها 
الراب  مغني  املقبلة.ونرش  األيام  يف 
جيفارا، صورة مع حورية من داخل 
عليها:  ليعلق  التسجيل،  إستوديو 
الفنانة حورية  «سعيد بالتعاون مع 
أن  وبتمنى  األغنية،  هذه  يف  فرغىل 
تنال إعجاب الجمهور»، مشرياً إىل أن 
هناك تعاوًنا بني الفنانة حورية فرغيل 

الفرتة  يف  فنية  مرشوعات  عدة  يف 
تعرضت  فرغيل  أن  القادمة.ُيذكر 
أكثر  أبعدتها  شديدة،  صحية  ألزمة 
من عامني عن الوسط الفني، نتيجة 
يف  جراحية  عمليات  لـ٤  خضوعها 
أنفها بالواليات املتحدة، قبل أن تعود 
للظهور من جديد يف حزيران/ يونيو 
مسلسل  يف  بمشاركتها   ،٢٠٢١ عام 
مؤخرًا  الرتند  تصدرت  كما  (أيام)، 
عىل مواقع التواصل االجتماعي وذلك 
بعد أن كشفت عن وجود أطفال من 

الجن معها يف املنزل.
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محط  سيكون  االفرتايض  العالم  أن  يبدو   
الفرتة  خالل  الفني  الوسط  أنظار 
نانيس  شاركت  أن  فبعد  القادمة، 
«صح  الجديد  كليبها  يف  عجرم 
بالعالم  خاصة  بتجربة  صح» 
من  العديد  هناك  االفرتايض، 
يف  ستشارك  التي  األسماء 

تجارب أخرى يف هذا العالم.
راغب  ستار  السوبر  انضم  فقد 
رسمياً  امليتافريس  عالم  إىل  عالمة 
هذا  إىل  ينضم  عربي  نجم  أول  ليكون 
العاملية  الرشكات  إحدى  مع  تعاقد  حيث  العالم، 
معه  يتواصل  أن  السهل  من  عالمة  براغب  خاص  آفاتار  لعمل  الخاصة 
عنه  ستعلن  الذي  األمر  أيضاً،  الغنائية  حفالته  له  يكون  أن  عىل  الجمهور 
إىل  بالنسبة  والحال نفسها  القادمة،  الفرتة  تفاصيله خالل  بكافة  الرشكة 

سعد ملجرد الذي كان أول فنان مغربي ينضم إىل عالم امليتافريس.
أما قائمة النجوم الذين تنوي الرشكة التواصل معهم خالل الفرتة القادمة 
دياب ومحمد  الهضبة عمرو  من  امليتافريس، فتضم كالً  إىل عالم  لينضموا 
رمضان ونجوم آخرين من مختلف دول العالم، حيث علم أن الرشكة تخطط 
العام  نهاية  بوليوود قبل  تركيا وآخرين يف  ٦ نجوم يف  لتضم ما يقرب من 

الحايل.
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األغنية  ”صقر  اختتم 
الخليجية» رابح صقر حفالت 
عاشتها  التي  جدة»  «موسم 
لهذا  األحمر  البحر  عروس 
«موسم  قدمها  والتي  العام، 
العامة  الهيئة  مع  جدة» 
«املركز  مع  بالتعاون  للرتفيه 
من  للفعاليات»،  الوطني 
تنظيم وأرشاف «هرم رشكات 

اإلنتاج والرتفيه» روتانا. 
مرسح  عىل  أقيم  الذي  الحفل 
الجوهرة»،  املغطاة-  «الصالة 
هاني  املايسرتو  فيه  توىل 
الفرقة  قيادة  فرحات 

الكبرية  املوسيقية 
لتي  ا

تقديم  رابح صقر يف  صاحبت 
جديده  من  أغانيه  اجمل 
وقديمة، فغنى ألول مرة رائعة 
انه  للحضور  وكشف  «تعود» 
من  أي  يف  غناها  أن  يسبق  لم 
الجمهور  وطالب  حفالته، 
الرتحم عىل شاعرها خالد بن 
منتهى  غنى:  كما  محفوظ. 
البرش،  من  نوع  واجد،  الرقة، 
العباءة الرهيفة ، تصفحيني، 
من  الله،  سقى  عليك،  ازعل 
كربها، مغرورة، أوجه املعنى، 
الحب  الرصاص،  ملك،  انت 
عىل  محبة،  ضعفي  أعمى، 
كيفك،  عىل  القصيد،  كثر 
نقادة، عىل كثر القصيد ، ابرك 
احسن  خالص،  الساعات، 

الظن، وغريها. 
رابح الذي كان متحمسا ملالقاة 
تفاعلهم  وصف   ، جمهوره 
أمام  املرسح،  صعوده  قبل 
العدسات التي ترصد الحدث، 
بطل»  «الجمهور  قائال: 
مضيفا وهو يضحك :»اقلعنا 
.. عىس أن تسعدوا معنا» 
جمع  الذي  اللقاء  ويف 
واألستاذ  صقر  رابح 
الرئيس  الهندي  سالم 
لرشكة  التنفيذي 
أهل  مع  «روتانا» 
والسوشيال  األعالم 

ميديا .
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