
بغداد/ الزوراء:
امـس  االتحاديـة،  املحكمـة  أرجـأِت 
االربعاء، موعد البت بدعوى حل الربملان 
إىل الثالثـني من آب/أغسـطس الجاري، 
السـابق  للنائـب  دعويـني  ردت  فيمـا 
مشـعان الجبوري والنائب الحايل باسم 
خشان.وقال مصدر قضائي، ان املحكمة 
بالدعـوى  النظـر  ارجـأت  االتحاديـة 
الخاصة بحل الربملان اىل 30 اب الجاري.

يف غضون ذلـك، ردت املحكمة االتحادية 
العليـا، دعويـني لعضو مجلـس النواب 
السابق مشعان الجبوري، والنائب الحايل 
باسـم خشـان. وأوضحـت املحكمة، يف 
بيان، أن الدعويني ”األوىل رفعها مشعان 
الجبوري بشأن عودته للربملان، واألخرى 
رفعها باسم خشـان حول تحديد األجر 

ردت  كمـا  للمحارضيـن“.  الشـهري 
املحكمة االتحادية العليا، دعوى للنائبة 
السـابقة يف مجلس النـواب العراقي آال 
طالبانـي مـن دائـرة محافظـة كركوك 
طعنت فيها عىل كيفية احتسـاب الكوتا 
النسوية وصحة عضوية النائب مهيمن 
عيل حسـني يف نفس الدائرة. وكان زعيم 
التيـار الصدري السـيد مقتـدى الصدر 
قـد طلب، يـوم األربعاء املـايض (10 آب 
2022)، من السـلطات القضائية العمل 
عىل حل مجلـس النـواب العراقي خالل 
مـدة أقصاهـا نهاية األسـبوع الجاري، 
حاثـا يف الوقـت ذاته رئيـس جمهورية 
العـراق برهـم صالح عـىل تحديد موعد 
إلجـراء انتخابـات ترشيعيـة مبكـرة يف 

البالد.

كابول/ متابعة الزوراء:
أفـاد التلفزيـون األفغانـي بمقتل 20 
شـخصا عىل األقل وجرح 40 آخرين يف 
انفجار استهدف مسـجدا يف العاصمة 
 “TOLOnews” كابول. وأفـادت قنـاة
التلفزيونيـة األفغانية امـس األربعاء، 
نقـًال عن سـكان محليـني، أن انفجارا 

وقـع يف منطقـة خـري خانـه الواقعـة 
شـمال رشق كابـول. وأوضحت وكالة 
”آج“ لألنباء، أن االنفجار وقع يف مسجد 
الصادقية. وأفاد السـكان املحليون أن 
أصوات أعرية نارية ُسـمعت يف املكان. 
ولم يعلـق ممثلو حركـة طالبان حتى 

االن عىل الحادث.

لندن/ متابعة الزوراء:
َجرى إبالغ محكمـة بريطانية، بأن رجال 
اعتقـل وبحوزته قوس ونشـاب يف منزل 
امللكـة إليزابيث بقلعة وندسـور يوم عيد 
امليـالد العـام املايض قـال ”أنا هنـا لقتل 
امللكة“.وأُبلغـت املحكمة أن ”جاسـوانت 
سينغ تشايل“ (20 عاما)، املتهم بموجب 
قانـون ”الخيانـة“ الربيطانـي، ظهـر يف 
قلعـة وندسـور معتمـرا غطـاء للـرأس 
وقناعا. وقال ضابط رشطة إنه بدا وكأنه 
حارس يف فيلـم سـينمائي.وكانت امللكة 
بالقلعـة يف ذلك الوقت يوم 25 ديسـمرب، 
مـع ابنهـا وويل عهدهـا األمـري تشـارلز 

وزوجته كاميال وآخرين من العائلة.وبعد 
تحقيق أجرته رشطـة مكافحة اإلرهاب، 
اتهـم تشـايل بالتهديـد بالقتـل وحيازة 
سـالح هجومـي بموجـب املـادة 2 مـن 
قانون الخيانـة لعام 1842.وتوضح هذه 
املادة تفاصيل العقوبة عىل ”إلقاء أسلحة 
نارية أو تصويبها، أو إلقاء أو اسـتخدام 
أي مـادة أو سـالح عدوانـي، بقصد إيذاء 
جاللـة امللكـة أو ترويعها“.وقال تشـايل 
وهـو مـن ”سـاوثهامبتون“ يف جنـوب 
إنكلرتا خالل جلسـة اسـتماع يف محكمة 
”وستمنسـرت“ االبتدائية بلندن، إنه يريد 

االنتقام من املؤسسة الحاكمة“.

تونس/ متابعة الزوراء:
اعتمـدْت تونـس الدسـتور الجديـد 
الـذي اقرتحـه الرئيس قيس سـعّيد 
مـع إعـالن الهيئـة العليا املسـتقلة 
لالنتخابات، قبولها النتائج النهائية 
لالسـتفتاء عىل النص الـذي يكرس 
نظاما سياسـيا جديـدا يمنح رئيس 

الجمهورية صالحيات كبرية. وأعلنت 
العليـا املسـتقلة لالنتخابات  الهيئة 
يف تونـس اعتماد مرشوع الدسـتور 
مـن  باملئـة   94,6 بنسـبة  الجديـد 
األصوات بعـد رفض القضـاء كافة 
الطعـون يف نتائـج االسـتفتاء الذي 
نظم يف 25 يوليو/تموز. وقال رئيس 

الهيئـة فـاروق بوعسـكر يف مؤتمر 
صحفـي: ”تـرصح الهيئـة بقبـول 
مرشوع الدستور الجديد للجمهورية 
التونسية“. مضيفا: ”يدخل الدستور 
الجديد حيز النفـاذ ابتداء من تاريخ 
إعالن الهيئة النتائج النهائية وختمه 
مـن رئيـس الجمهوريـة ونرشه“ يف 

املحكمة  الرسمية.ورفضت  الجريدة 
اإلدارية يف مرحلة االسـتئناف صباح 
الثالثـاء الطعـن الوحيـد املقدم من 
”حزب آفاق تونس“، بعد أن رفضت 
يف املرحلـة االبتدائيـة ثالثـة طعون.
وجاءت النتائج النهائية لالسـتفتاء 
مماثلة للنتائج األولية التي أعلنت يف 

27 يوليو/تموز، وقد حصلت اإلجابة 
بنعـم عىل 94,6 باملئـة من األصوات 
يف  وشـارك  صـوت)،  مليـون   2,8)
30,5 باملئـة مـن  االسـتفتاء نحـو 
إجمايل الناخبني الذين يناهز عددهم 

تسعة ماليني. 

الزوراء/ حسني فالح:
اقرتَح رئيس مفوضية االنتخابات االسبق الخبري 
يف شـؤون االنتخابات، عادل الالمي، تحديد موعد 
اقصاه نهاية حزيـران ٢٠٢٣ إلجراء االنتخابات 
املبكرة بعـد حل الربملـان، وفيما حدد املسـارات 
الكفيلـة لتصحيـح الوضـع السـيايس يف البلـد، 

حـذر ائتالف النرص من كـوارث ال تحمد عقباها 
يف حال اسـتمرار التصعيد السيايس.وقال الخبري 
االنتخابي، عادل الالمي، يف حديث لـ»الزوراء»: انه 
منذ البداية الدستورية للعملية السياسية متمثلة 
بقانون ادارة الدولة والدستور الدائم ٢٠٠٥ ولحد 
الوقت الراهن، لم يشـهد البلد استقراراً او تقدماً 

نوعياً حقيقياً يف معظم املجاالت، والسبب الرئيس 
يف ذلك هو انحراف وافتقار الترشيع لصفة الدوام 
تـارًة وصفة العمومية تارًة أخرى، وذلك بسـبب 
ان املرشعني كتبـوا الدسـتور والقوانني املنظمة 
للعمل السـيايس وفـق مسـطرتهم ومصالحهم 
الحزبيـة والفئويـة والشـخصية.وتابع: وايضـاً 

التأثـريات الخارجية خصوصـاً يف مرحلة الفرتة 
االنتقالية مثل قانون ادارة الدولة وأمري سـلطة 
االئتـالف (٩٦) و (٩٧) وهمـا «قانونا» االحزاب 
واالنتخابات، بل حتى الدستور الدائم كان التأثري 

الدويل واالقليمي حارضاً فيه.

الزوراء/مصطفى فليح:
حذَر الخبري االقتصادي صفوان قيص 
من مغبة اتخـاذ قرار تعويـم العملة 
يف العـراق فيما اشـار اىل ان ٩٨ ٪ من 
العملـة الصعبـة تأتـي من ايـرادات 

سياسـية  مصـادر  النفط.وكانـت 
اشـارت قبل ايام اىل ان تعويم العملة 
الراهـن سـيهدد بانهيـار  يف الوقـت 
اقتصـاد البالد. وقال قـيص يف حديث 
لـ»الزوراء»، ان»الوقت غري مناسـب 

البـداء مثل هـذا القـرار الن صادرات 
العـراق غـري النفطيـة تـكاد تكـون 
معدومة بمعنى ان الدوالر ال يستطيع 
ان يتحـرك اىل االسـواق اال مـن خالل 
وزارة املاليـة وعن طريـق نافذة بيع 

ان «عمليـة تعويم  العملة».واضـاف 
اسـباقها  يتـم  ان  يفـرتض  العملـة 
ترتبـط  االجـراءات  مـن  بمجموعـة 
بتفعيـل دور االنتـاج املحـيل سـواء 
الصناعـي او الزراعـي او النقـل لكي 

تكـون لدينـا امكانية لتـداول عمالت 
االجنبية خارج مبيعات الحكومة الن 
عملية عرض النقود حاليا هي شـبه 
تجارية من قبل وزارة املالية وفقط». 
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
قـاَل املفتـش العام بـوزارة الدفـاع األمريكية 
إن أكثـر مـن 7 مليـارات دوالر مـن املعـدات 
العسـكرية األمريكية كانت مقدمة للحكومة 
األفغانية، سـقطت يف أيدي حركـة ”طالبان“ 
بعـد سـيطرتها عىل كابـل. يأتي هـذا  بعدما 
أعلن الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، 
الثالثاء، أن األسـلحة التي تركهـا األمريكيون 
يف أفغانسـتان، تقدر تكلفتها اإلجمالية بنحو 
85 مليـار دوالر. وأفـاد املفتش العـام بوزارة 
الدفاع األمريكية يف تقرير بأن الجزء األكرب من 
اإلنفاق كان للمركبات األرضية التكتيكية مثل 

عربات همفـي و MRAPs املقاومـة لأللغام، 
مشـريا إىل أن العتـاد املفقود يشـمل طائرات 
عسـكرية بقيمة 923.3 مليون دوالر، بعضها 
منزوع السالح وأصبح غري صالح للعمل أثناء 
اإلخالء، و294.6 مليـون دوالر يف هيئة ذخائر 
للطائرات. وأوضح أن مكتب وكيل وزارة الدفاع 
للسياسة يف البنتاغون الذي قدم األرقام، ادعى 
أن ”القوات األفغانية كانت تعتمد بشكل كبري 
عىل دعـم املتعهدين األمريكيـني للحفاظ عىل 
أساطيل طائراتهم ومركباتهم األرضية، ودون 

استمرار ذلك الدعم.

طهران/ متابعة الزوراء:
ِيف وقـت يقرتب فيه الطرفان اإليراني واألمريكي من إبرام اتفاق 
نووي إلحيـاء الصفقة النوويـة عام 2015، دخـل الجانبان يف 
سـجال عىل خلفية ملف السـجناء بني البلدين، فبعد انتقادات 
أمريكيـة الثالثاء لطهران ملواصلة اعتقـال أمريكيني من أصول 
إيرانية، ردت عليها إيران، امس األربعاء، باتهام اإلدارة األمريكية 
يف مماطلـة تنفيـذ ”صفقـة جاهـزة“ لتبـادل السـجناء.وأكد 
املتحدث باسـم وزارة الخارجية ”نارص كنعاني“،  ان ايران عىل 
استعداد لتنفيذ االتفاق حول االيرانيني املعتقلني يف امريكا، عىل 
وجه العجالة.وقال ”كنعاني“ امس االربعاء يف معرض رده عىل 
سؤال الصحفيني بهذا الشأن: اننا عىل استعداد للعمل، من خالل 
تنفيذ هذا االتفـاق، عىل ان يعود املواطنـون االيرانيون االبرياء 
اىل احضـان عوائلهم فورا. كما علّق عـىل املزاعم املطروحة من 

قبل وزيـر الخارجية االمريكي وايضا ”ممثـل الواليات املتحدة 
املختص بالشـان االيراني“ حول قضية السجناء. وقال كنعاني 
يف هـذا الخصـوص: لطاملـا أكدت ايـران وعرب قنـوات مختلفة 
اسـتعدادها للسـري بجدية يف قضية تبادل السجناء مع أمريكا، 
وذلك بشـكل منفصـل عن املفاوضـات النووية.واكـد املتحدث 
باسـم الخارجية عىل اسـتعداد طهـران لتنفيذ االتفـاق الحايل 
واالفراج فورا عن االيرانيني االبرياء الذين اعتقلوا يف امريكا عىل 
خلفية اتهامات واهية ومزاعم بشـأن انتهاك الحظر االمريكي 
الظالـم وغـري القانونـي، وتوفري ظـروف عودتهـم اىل احضان 
ذويهم. وخلص كنعاني اىل القول: نحن نسـتغرب أن واشـنطن 
تقوم بدعاية سلبية ضد الجمهورية االسالمية االيرانية بدال من 
االنخـراط عمليا يف قضية تبـادل السـجناء االيرانيني املعتقلني 

السباب واهية وازالة العراقيل من هذا املسار.
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بغداد/ الزوراء:
عقدِت الرئاسـات مع قـادة القوى 
السياسـية الوطنيـة اجتماعا امس 
االربعـاء يف قرص الحكومـة، وفيما 
اكد املجتمعون عىل االلتزام بالثوابت 
كل  ايقـاف  اىل  داعـني  الوطنيـة، 
اشـكل التصعيد، اتفقـوا عىل دعوة 
التيار الصـدري لالنخراط يف الحوار 

الوطني.
وذكـر بيان ملكتـب رئيـس مجلس 
ان  ”الـزوراء“:  تلقتـه  الـوزراء 
الرئاسات مع قادة القوى السياسية 
الوطنيـة العراقيـة اجتمعت بدعوة 
من رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي، امـس األربعـاء املوافق 
(17 آب 2022)؛ ملناقشة التطورات 
السياسية يف البالد، وبحضور ممثلة 
األمني العام لألمم املتحدة يف العراق. 
واضـاف، ان االجتماع أفىض إىل عدد 
من النقاط، اتفق عليها املجتمعون، 

تتمثل بما يأتي:
1ـ عـرب املجتمعـون عـن التزامهم 
وإيجـاد حـل  الوطنيـة،  بالثوابـت 
لـكل األزمـات مـن خـالل الحـوار 
والتـآزر؛  األخـوّة  روح  وباعتمـاد 
حفاظـاً عـىل وحـدة العـراق وأمن 
شعبه واستقراره، وديمومة النظام 
الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم 
إليه الجميـع، والتأكيد عـىل تغليب 
املصالـح الوطنيـة العليـا، والتحيل 
بـروح التضامن بـني أبنـاء الوطن 
الواحـد؛ ملعالجة األزمة السياسـية 

الحالية.

2ـ أشـار املجتمعون إىل أن االحتكام 
مـرة جديـدة إىل صناديـق االقـرتاع 
من خـالل انتخابـات مبكـرة ليس 
حدثاً اسـتثنائياً يف تأريـخ التجارب 
الديمقراطيـة عندمـا تصل األزمات 
السياسـية إىل طرق مسـدودة، وأن 
القوى السياسية الوطنية تحتكم إىل 

املسارات الدستورية يف االنتخابات.
3 - دعـا املجتمعون اإلخوة يف التيار 

الحـوار  يف  االنخـراط  إىل  الصـدري 
الوطني، لوضع آلياٍت للحل الشامل 
بما يخدم تطلعات الشـعب العراقي 

وتحقيق أهدافه.
4 - اتفـق املجتمعون عىل اسـتمرار 
الحـوار الوطنـي؛ مـن أجـل وضـع 
خريطة طريق قانونية ودسـتورية 

ملعالجة األزمة الراهنة.
إيقـاف  إىل  املجتمعـون  دعـا  5ـ 

أو  امليدانـي،  التصعيـد  أشـكال  كل 
اإلعالمي، أو السيايس، مؤكدين عىل 
رضورة حمايـة مؤسسـات الدولـة 
والعودة إىل النقاشـات الهادئة بعيداً 
عـن اإلثـارات واالسـتفزازات التـي 
من شـأنها أن تثري الفتن. وناشـدوا 
وسـائل اإلعالم والنخب بدعم مسار 
الحوار الوطني، والسلم االجتماعي، 
بمـا يخدم مصالح شـعبنا.هذا وبدأ 

امس االربعاء اجتماع الحوار الوطني 
العراقي، يف القرص الحكومي برعاية 
رئيس الـوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن 
”القرص الحكومي شهد عقد اجتماع 
الحـوار الوطنـي العراقـي برعايـة 
الـوزراء مصطفى  رئيـس مجلـس 
الكاظمي، وبمشاركة قادة، وزعماء 
القوى السياسية يف العراق، وبحضور 
ورئيـيس  الجمهوريـة،  رئيـس 
السـلطتني الترشيعيـة والقضائية، 
العـراق“. يف  األمميـة  واملبعوثـة 

واضـاف ان ”ذلـك جـاء بعدما دعا 
الكاظمي يف وقت سـابق، الرئاسات 
وقادة القوى السياسـية إىل اجتماع 
وطنـي؛ للبدء يف حوار جـاد؛ بهدف 
إيجـاد الحلـول لألزمـة السياسـية 
الحالية، واإلسـهام يف التهدئة، وبما 
يحافظ عىل السلم، ويحقق تطلعات 
الشـعب العراقي“.يف غضـون ذلك، 
أعلن التيار الصدري، عدم املشاركة 
فـي الحوار السـيايس الذي دعا إليه 
رئيس الـوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال املكتـب الخاص لزعيـم التيار 
الصـدري السـيد مقتـدى الصدر يف 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ”نعلن أّن 
التيـار الصـدري وبجميـع عناوينه 
لم يشرتك  السياسـية،  وشخصياته 
فـي الحوار السـيايس الذي دعا إليه 
رئيـس مجلـس الـوزراء هـذا اليوم 
(أمـس) ال بطريـق مبـارش وال غري 

مبارش“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وزارة التعليم، امس األربعاء، عن فتح استمارة 
انتهاء  موعد  حددت  فيما  الوافدين،  الطلبة  نقل 
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت  التقديم. 
بنقل  الخاصة  اإللكرتونية  االستمارة  فتح  «تم  انه 
الطلبة الوافدين من خارج العراق عىل قناة التعليم 
(الحكومي واألهيل) الخاص الصباحي الدويل للسنة 
«إجراءات  أن  واضافت   .«٢٠٢٢/٢٠٢٣ الدراسية 
 (www.dirasat-gate.org) التقديم تكون عرب بوابتها
وتستمر اىل غاية ٢٩/٩/٢٠٢٢»، داعية «الطلبة اىل 
التقديم  وخطوات  وآلية  النقل  ضوابط  عىل  االطالع 

املثبتة يف بوابة التقديم».
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بغداد/ الزوراء:
برهـم صالـح،  الجمهوريـة  رئيـس  أكـَد 
خالل اسـتقباله رؤسـاء وممثيل النقابات 
واالتحادات من ضمنهـم نقيب الصحفيني 
العراقيـني مؤيد الالمـي،  أن الحوار أولوية 
قصوى ملعالجة األزمة السياسـية، مشددا 
عىل رضورة تجـاوز االخفاقات.وذكر بيان 
لرئاسـة الجمهوريـة تلقته «الـزوراء»: ان 
رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل يف 
قرص السـالم ببغداد، مجموعة من رؤساء 
وممثـيل النقابـات واالتحـادات العراقيـة، 
حيث جرى بحث تطورات األوضاع يف البالد.

وشدد صالح، بحسـب البيان، عىل رضورة 
الركـون إىل الحـوار والتالقي مـن أجل حّل 
رسيع لألزمة السياسية القائمة، وأن يرتكز 
الحوار عىل أولويـة تأمني حقوق املواطنني 
يف الحيـاة الحـرة الكريمـة واالنطالق نحو 
اإلصالح السـيايس وحماية السـلم األهيل، 
ووضـع خارطـة طريـق واضحـة وحلول 

تحمـي املصلحـة الوطنية العليـا وُتطمنئ 
املواطنـني وتلبـي احتياجاتهم.وأضاف، أن 
استمرار الوضع القائم غري مقبول، ويجب 
تجاوز االخفاقات واحرتام اإلرادة الشعبية 
والديمقراطيـة، مشـرياً إىل أن احرتام إرادة 
العراقيني هو األسـاس للخروج من األزمة 
وتجاوز االنسـداد السيايس.وأشار الرئيس 
واالتحـادات  النقابـات  دور  أهميـة  إىل 
والفعاليـات االجتماعيـة واملدنيـة يف هـذا 
الجانـب، وخصوصـاً يف األزمـة الراهنـة، 
منوهـاً إىل أهميـة تأمني حقـوق املواطنني 
وأمـن البلد واسـتقراره وامليض يف املسـار 
السلمي والهادئ لتجاوز التحديات القائمة.
واسـتمع الرئيـس باهتمـام، إىل مداخالت 
رؤسـاء وممثيل النقابات واالتحادات حول 
الوضع السيايس يف البلد وسبل الخروج من 
األزمة الراهنة وبما ُيعـزز الوحدة الوطنية 
ويحقق اإلصالح ويحمي مصالح املواطنني 

ويتجاوز املشاكل والثغرات القائمة.

ÚÓˆbË‰€a@ıbn–né¸a@wˆbn„@pbibÉn„˝€@bÓ‹»€a@Ú˜Ó:a@fiÏj”@á»i@áÌáßa@äÏnéá€a@á‡n»m@ê„Ïm
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بغداد/ الزوراء:
املقبلة،  لأليام  البالد  يف  الطقس  األربعاء، عن حالة  امس  الجوية،  األنواء  أعلنْت هيئة 
فيما توقعت استمرار االرتفاع بدرجات الحرارة خالل االيام املقبلة. وذكر بيان للهيئة، 
تلقته «الزوراء»: أن «طقس البالد ليوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما 
درجات الحرارة فسرتتفع قليالً عن اليوم السابق يف املنطقة الوسطى، وتكون مقاربة 
لليوم السابق يف املنطقتني الشمالية والجنوبية من البالد». وأضاف البيان، أن «طقس 
يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف 
عموم البالد». ولفت اىل أن «طقس البالد ليومي السبت واألحد املقبلني سيكون صحواً 
مع بعض الغيوم يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، بينما سيكون يف املنطقة الشمالية 

صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد».
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الزوراء/ حسني فالح:
اقرتَح رئيس مفوضية االنتخابات االسبق الخبري 
يف شؤون االنتخابات، عادل الالمي، تحديد موعد 
2023 إلجراء االنتخابات  اقصاه نهاية حزيران 
املسارات  حدد  وفيما  الربملان،  حل  بعد  املبكرة 
الكفيلة لتصحيح الوضع السيايس يف البلد، حذر 
يف  عقباها  تحمد  ال  كوارث  من  النرص  ائتالف 

حال استمرار التصعيد السيايس.
وقال الخبري االنتخابي، عادل الالمي، يف حديث 
الدستورية  البداية  منذ  انه  لـ“الزوراء“: 
للعملية السياسية متمثلة بقانون ادارة الدولة 
والدستور الدائم ٢٠٠٥ ولحد الوقت الراهن، لم 
حقيقياً  نوعياً  تقدماً  او  استقراراً  البلد  يشهد 
الرئيس يف ذلك هو  يف معظم املجاالت، والسبب 
تارًة  الدوام  لصفة  الترشيع  وافتقار  انحراف 
ان  بسبب  وذلك  أخرى،  تارًة  العمومية  وصفة 
املنظمة  والقوانني  الدستور  كتبوا  املرشعني 
ومصالحهم  مسطرتهم  وفق  السيايس  للعمل 

الحزبية والفئوية والشخصية.
خصوصاً  الخارجية  التأثريات  وايضاً  وتابع: 
ادارة  قانون  مثل  االنتقالية  الفرتة  مرحلة  يف 
 (٩٧) و   (٩٦) االئتالف  سلطة  وأمري  الدولة 
حتى  بل  واالنتخابات،  االحزاب  ”قانونا“  وهما 
واالقليمي  الدويل  التأثري  كان  الدائم  الدستور 
والفئوّية  اللبننة  حالة  فتكرست  فيه،  حارضاً 
ونهب  استباحة  عمليات  بدأت  اشكالها،  بكل 
عندما  االوىل  االنتخابية  الدورة  يف  العام  املال 
اىل  سياسية  احزاب  من  االحزاب  تحولت 
فقرية  احزاب  من  وانتقلت  حزبية  اقطاعيات 
اىل  وكأشخاص  كمنظمة  املالية  االمكانيات 
احزاب ضخمة االمكانيات ماالً ورجاالً وسالحاً 
ومقرات وعقارات، هذه الدورة االنتخابية االوىل 
هي االساس الخاطئ الذي بنيت عليه الدورات 

الالحقة.
واضاف: ان الحل يجب ان يكون راديكاليا بمعنى 
الجذري من خالل الخطوات التالية والتي تتمثل 

دستوري  بشكل  الجمهورية  رئيس  بانتخاب 
عدداً  االكثر  الربملانية  الكتلة  مرشح  وتكليف 
مشددا  إشكالية.  شخصية  يكون  ال  ان  برشط 
التعديالت  اجراء  قانون  ترشيع  رضورة  عىل 
الدستورية (وفق املادة ١٤٢ من الدستور بشكل 
محافظات)  ثالث  ثلثي  اعرتاض  عدم  يضمن 
يف  االستفتاء  ينفذ  ان  عىل  عليها  واالستفتاء 
وتشكل   ،٢٠٢٣ آذار  شهر  نهاية  اقصاه  موعد 
تضم،  برملانية  لجنة  القانون  هذا  بموجب 
القانون  فقهاء  كبار  برملانيني،  ألعضاء  إضافًة 
الدستوري وقضاة من املشهود لهم باالستقاللية 
وممثلني عن منظمات ونقابات واكاديميني من 
مراعاة  مع  ايضاً،  باالستقاللية  لهم  املشهود 
التصويت  حق  ولهم  والنساء  الشباب  وجود 
داخل اللجنة، عىل ان ال يغلب عدد اعضاء هذه 

اللجنة من الربملانيني عىل غريهم.
اجراء  قانون  ترشيع  مع  بالتوازي  انه  وتابع: 
قانون  ترشيع  يجب  الدستورية،  التعديالت 
استقاللية  يضمن  االنتخابات  ملفوضية  جديد 

اعضائها، (ولدينا رؤية خاصة بهذا املوضوع). 
الحايل  االنتخابات  قانون  تعديل  ان  اىل:  الفتا 
برشطني، االول االبقاء عىل نظام الصوت الواحد 
الدوائر  ترسيم  اعادة  والثاني  املتحول  غري 
ومن  ومتساوية  عادلة  معايري  وفق  االنتخابية 

قبل مفوضية االنتخابات الجديدة.
واشار اىل: ان االتفاق املبدئي املعزز بقرار نيابي 
عىل حل الربملان وفق احد شطري املادة ٦٤ من 
نهاية حزيران ٢٠٢٣  اقصاه  الدستور يف موعد 
االنتخابات  ملفوضية  الفرصة  اتاحة  لغرض 
االنتخابات  إلجراء  استعدادها  إكمال  أجل  من 
آب  شهر  نهاية  اقصاه  موعد  يف  الترشيعية 
٢٠٢٣. مبينا: ان ترشيع قانون اجراء التعديالت 
 ١٢٦ املادة  وفق  عليها  واالستفتاء  الدستوري 
الدستورية يف موعد ال يتجاوز السنة التقويمية 
املنتخبة،  السادسة  الربملانية  الدورة  من  االوىل 
(للمواد التي لم تعدل بسبب احتمال رفضها من 

قبل ثلثي ثالث محافظات).
يضمن  بشكل  االحزاب  قانون  تعديل  ان  واكد: 

تأسيس  عدم  ويضمن  مالياً  االحزاب  محاسبة 
عدا  اشكالها  بكل  فئوية  اسس  عىل  االحزاب 
اساس املواطنة، كما يضمن عدم وجود اجنحة 
تشكل  ان  عىل  لألحزاب،  مسلحة  فصائل  أو 
لجنة مشابهة للجنة التعديالت الدستورية لهذا 

الغرض.
وختم القول: ان هذه باعتقادي البداية السليمة 
العملية  مسار  وتعديل  اصالح  عملية  ألي 

السياسية.
بدوره، قال عضو ائتالف النرص، سالم الزبيدي، 
يف حديث لـ“الزوراء“: ان األزمة الراهنة ليست 
تتصل  وطنية  أزمة  هي  بل  شيعية،  شيعية 
من  عليه  يستند  وما  ككل  السيايس  بالنظام 

أسس ُتنتج أزمات تلو أزمات. 
واضاف: انه عىل املجتمع السيايس الرتكيز عىل 
الراهنة،  األزمة  حل  األوىل  املرحلة  مرحلتني: 
النظام  ملعضالت  شاملة  حلول  بحث  والثانية 
فاعلة وكفؤة  إدارة  ليتمكن من  السيايس ككل 
ومسؤولة للدولة لصالح املواطنني ككل، وحرق 
لكوارث  ستقود  خطيئة  هنا  املراحل  خرق  أو 

أكرب.
الفتح،  النائب عن تحالف  أكد  ويف وقت سابق، 
معني الكاظمي، أن زيارة العامري اىل كردستان 

تهدف إلنهاء األزمة.
وقال الكاظمي يف ترصيح صحفي: إن ”العامري 
النظر  وجهات  وتقريب  التهدئة  عىل  يعمل 
بها  يمرُّ  التي  األزمة  لحل  السياسية  الكتل  بني 
اىل أن   ”قضية االنتخابات املبكرة  البلد“، الفتاً 
وحّل الربملان شأن وطني وال يقترص عىل اإلطار 

التنسيقي والتيار الصدري“.
العامري  زيارة  من  ”الهدف  أن  وأضاف 
أن  هو  أخرى  سياسية  جهات  واىل  لكردستان 
من  للخروج  شامل  وطني  حوار  هنالك  يكون 

هذه األزمة“.
وأشار اىل ”أهمية االبتعاد عن التصعيد والتحشيد 

والركون اىل السياقات القانونية والدستورية“.

بغداد/ الزوراء:
امس  املائية،  املوارد  وزارة  أكدْت 
لحماية  إجراءات  اتخاذ  األربعاء، 
والحفاظ  الجفاف  خطر  من  األهوار 

عىل استيطان سكانها.
األهوار  إنعاش  مركز  عام  مدير  وقال 
واألرايض الرطبة يف وزارة املوارد املائية، 
إن  صحفي:  ترصيح  يف  عيل،  حسني 
ملشاكل  تعرضت  األهوار  ”مناطق 
نتيجة انحسار األمطار وارتفاع درجات 

الحرارة وتقليل حصتها املائية“.
وأضاف عيل، أن ”مركز إنعاش األهوار 
القيام  منها:  عدة،  إجراءات  اتخذ 
وتوسيع  وتنظيف  تطهري  بأعمال 
فيها  العمل  بدأنا  فقد  األهوار،  منافذ 
ألي طارئ،  الحايل تحسباً  العام  بداية 
داخل  املتيرسة  املياه  كميات  لرتكيز 
املنافذ واألنهار املغذية لألهوار التي تم 

تنفيذها داخل محافظة ذي قار“.
يف  تنفيذها  سيتم  ”واآلن  وتابع: 
توسيع  خالل  من  ميسان  محافظة 
األنهار واملنافذ أو املغذيات التي تغذي 
األهوار وتوسعتها لرتكيز كميات املياه 
مبيناً  الفرات“،  نهر  عمود  يف  الواردة 
الحفاظ  هو  هذا  كل  من  ”الهدف  أن 

عىل استيطان سكان األهوار املتمثلني 
بمربي الجاموس وصيادي األسماك“.

وأشار إىل أن ”األهوار تعرضت ملشكلة 
السكان  وضع  تهدد  وكبرية  حقيقية 
املوجودين، لكن اإلجراءات التي قامت 
ذلك“،  تأثري  من  قللت  الوزارة  بها 
عىل  املحافظة  هو  ”هدفنا  أن  مؤكداً 
خالل  من  األهوار  سكان  استيطان 
توسعة وتعميق املنافذ من قبل الهيئة 
والبزل  الري  مشاريع  لتشغيل  العامة 

ودائرة كري االنهر“.
وضعها  التي  ”الخطة  أن  وأضاف، 
بتطهري  تتمثل  األهوار  إنعاش  مركز 
الفرات  نهر  وأيرس  أيمن  يف  األعمدة 
ما  والكبرية،  العديدة  الجداول  حيث 
املناطق  التحول من  مكن السكان من 
أن  مبيناً  الضفاف“،  إىل  العميقة 
من  السكان  مكنت  املبذولة  ”الجهود 
االستفادة من هذه املغذيات للجاموس 

والسمك“.
ولفت إىل، أن ”أهم املشاكل التي تعيق 
بعض  قبل  من  التجاوزات  هي  العمل 
يقومون  الذين  واملؤسسات،  األفراد 
بني  املقررة  الحصة  عىل  بالتجاوز 
املحافظة  بني  كذلك  املحافظات، 

الواحدة، والذي يؤثر يف وصول الحصة 
محطات  كانت  سواء  للمستفيدين 
أراَيض  إم  أهوار  مناطق  أم  إسالة 

زراعية“.

وأكمل بالقول، إن ”وزير املوارد املائية 
وعىل إثر تكرار تلك التجاوزات، حصل 
عىل دعم من مجلس القضاء األعىل من 
املحاكم  إىل  املجلس  إيعاز رئيس  خالل 

التجاوزات  بالنظر بموضوع  املختصة 
بوصفها  املائية،  املنشآت  وتخريب 
عليه  يعاقب  العام  املال  بحق  جرائم 

القانون“.

الزوراء/مصطفى فليح:
حذَر الخبري االقتصادي صفوان قيص 
العملة  تعويم  قرار  اتخاذ  مغبة  من 
 %  98 ان  اىل  اشار  فيما  العراق  يف 
من العملة الصعبة تأتي من ايرادات 

النفط.
وكانت مصادر سياسية اشارت قبل 
الوقت  يف  العملة  تعويم  ان  اىل  ايام 
الراهن سيهدد بانهيار اقتصاد البالد.

لـ“الزوراء“،  حديث  يف  قيص  وقال   
مثل  البداء  مناسب  غري  ان“الوقت 
غري  العراق  صادرات  الن  القرار  هذا 
النفطية تكاد تكون معدومة بمعنى 
اىل  يتحرك  ان  يستطيع  ال  الدوالر  ان 
املالية  وزارة  خالل  من  اال  االسواق 

وعن طريق نافذة بيع العملة“.

العملة  تعويم  ”عملية  ان  واضاف 
بمجموعة  اسباقها  يتم  ان  يفرتض 
دور  بتفعيل  ترتبط  االجراءات  من 
او  الصناعي  سواء  املحيل  االنتاج 
لدينا  تكون  لكي  النقل  او  الزراعي 
االجنبية  عمالت  لتداول  امكانية 
عملية  الن  الحكومة  مبيعات  خارج 
عرض النقود حاليا هي شبه تجارية 

من قبل وزارة املالية وفقط“. 
العملة  تعويم  ”عملية  ان  واوضح   
قبل  من  الدوالر  بيع  ايقاف  تعني 
وبالتأكيد  التجار  اىل  املالية  وزارة 
تمويل  يستطيعون  اين  من  التجار 
تمتلك  قد  الخارجية  تجارتهم  عملية 
دوالرية  مدخرات  املصارف  بعض 
تنتجها  ان  يمكن  دوالرية  ارصدة  او 

سريبك  هذا  بالتأكيد  لكن  التداول 
وسيضعف  االقتصادي  االستقرار 
نشهد  وقد  العراقي  بالدينار  الثقة 

حالة من الفوىض“.
 ولفت ”لو كانت لدينا مصادر متنوعة 
من  الصعبة  العملة  عىل  للحصول 
مصادر حكومية ومن مصادر اهلية 
الحصول عىل  لحركة  تنشيط  وهناك 
العملة االجنبية فعملية وجود العراق 
وليست  الحر  التداول  بيئة  ضمن 
العرض  ان  تعني  ثابت  املقيدة بسعر 
والطلب يساهم يف تحديد سعر التداول 
اليه  اىل  ذهبت  ما  وهذا  السوق  يف 
الورقة البيضاء التي كانت تحاول ان 
االجنبية  للعمالت  تسلم  هناك  تجعل 
هذا  لكن  العراقية  البورصة  تتجاوز 

يأتي بعد التنويع االقتصادي“.
منطقة  يف  ”حاليا  اننا  اىل  واشار 
اخراج االقتصاد العراقي من اقتصاد 
االحادي اىل االقتصاد املتنوع وعندما 
حاليا  مرص  يف  -كما  لدينا  تكون 
عىل  للحصول  مصادر  تركيا-  يف  او 
الدوالر من خارج ايرادات الحكومة 
االقتصاد  نزج  ان  املمكن  من 
حيث  من  الحر  باالقتصاد  العراقي 

العمالت“.
للعراق  الصعبة  العملة  مصدر  وعن 
من   98% من  ”اكثر  ان  الخبري  اكد 
من  هي  الصعبة  العملة  ايرادات 
”هناك  ان  اىل  الفتا  النفط“،  ايرادات 
من  تأتي  التي  االيرادات  بعض 
الدوالرية  املركزي  البنك  احتياطيات 

لدينا  العراق وكذلك  املستثمرة خارج 
بعض الرسوم والرضائب الذي تفرض 
يف  العاملة  االجنبية  الرشكات  عىل 
العراق او عىل التحويالت املالية  وهي 
ايرادات  اطار  خارج   2% تتجاوز  ال 

النفط“.
 وعن تأثري التعويم عىل املواطن اشار 
”بالتأكيد عندما يكون هناك صعوبة 
السلع  يستوردون  الذين  التجار  لدى 
60 مليار  العراق اكثر من  من خارج 
دوالر بالتأكيد سيحاولون الطلب عىل 
السوق وسيؤدي  من  الصعبة  العملة 
ذلك اىل ارتفاع اسعار العملة الصعبة 
عىل  ينعكس  وهذا  املوازي  السوق  يف 
وبالتايل  املستوردة  السلع  اسعار 

ينتقل اىل جيب املستهلك الفقري“.

بغداد/ الزوراء:
دَعا األمني العام ملجلس الوزراء حميد 
االتحاد  األربعاء،  امس  الغزي،  نعيم 
بشأن  إيجابي  دور  ألخذ  األوروبي 
الجوية  الخطوط  عىل  الحظر  رفع 

العراقية.
ملجلس  العامة  لألمانة  بيان  وذكر 
”األمني  أن  ”الزوراء“:  تلقته  الوزراء 
نعيم  حميد  الوزراء  ملجلس  العام 
الغزي استقبل سفري االتحاد األوروبي 
بعثة  رئيس  العراق  جمهورية  لدى 

االتحاد األوروبي فيله فاريوال“.
وأكد الغزي وفقاً للبيان عىل ”اهتمام 
العالقات  بتدعيم  العراقية  الحكومة 
الثنائية بني العراق واالتحاد األوروبي 
”بدور  مشيداً  املجاالت“،  جميع  يف 
املجاالت  يف  للعراق  الداعم  االتحاد 

اإلنسانية واالقتصادية“.
دور  أخذ  إىل  األوروبي  ”االتحاد  ودعا 
املفروض  الحظر  إيجابي بشأن رفع 
وال  العراقية،  الجوية  الخطوط  عىل 
سيما بعد اتخاذها الخطوات اإلدارية 

والفنية املتقدمة بهذا الشأن“.
”الدور  أثنى فاريوال عىل  من جانبه، 
الحكومة  اتخذته  الذي  اإليجابي 
”دعم  مؤكداً  إقليمياً“،  العراقية 
واستقرار  لسيادة  األوروبي  االتحاد 

العراق“.
الجوية  الخطوط  ملف  وبشأن 
العراقية، أكد سفري االتحاد األوروبي، 
الجهات  مع  امللف  لحسم  ”سعيه 
ذات العالقة، من أجل عودة طائرات 
العمل  إىل  العراقية  الجوية  الخطوط 

ضمن الخط األوروبي“.

بغداد/ الزوراء:
أكَد وزير الرتبية عيل حميد الدليمي، 
امس األربعاء، أهمية رفع مستوى 
تربوية  منظومة  إليجاد  التخطيط 

متكاملة.
لوزارة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الرتبية 
العامة  املديرية  تفقد  ”الدليمي  أن 
اىل  وأشار  الرتبوي،  للتخطيط 
العمل  مستوى  رفع  رضورة 
بالتخطيط  االستثنائي  واالهتمام 
إليجاد منظومة تربوية متكاملة“.

إىل  تهدف  ”الزيارة  أن  وأضاف، 
عىل  والوقوف  األداء  فاعلية  تناول 
تحقيق  إىل  وصوالً  العمل،  سري 
رسعة  وزيادة  املرجوة  األهداف 
اإلنجاز، فضال عن إمكانية توظيف 
أفضل  بما يحقق  البرشية  الكوادر 
”للتخطيط  أن  مبينا،  املنجزات“، 
العملية  إنجاح  يف  كبرية  أهمية 
رسم  عىل  ومساعدته  الرتبوية 
الصحيحة  املستقبلية  الصورة 

لقيام  الالزمة  األعمال  بتحديده 
الطاقة البرشية بها؛ فهو استثمار 
أهداف  لتحقيق  الطاقات  لتلك 

الرتبية والتعليم“. 
وأشار البيان إىل أن ”الدليمي بحث 
مع القائمني يف املديرية آلية تطوير 
وانتقاء  العمل  جودة  وتحسني 
أفضل األطر يف هذا املجال“، منوها 
وإمكانياته  جهوده  كل  ”بذل  اىل 
تواجه  التي  الصعوبات  لتذليل 
عملهم يف إنجاز املشاريع الرتبوية 
أبناء  تخدم  التي  واالسرتاتيجية 

البلد“. 
موظفو  أعرب  جهتهم  من 
وتقديرهم  شكرهم  عن  املديرية 
امليدان  مع  لتواصله  الرتبية  لوزير 
الرتبوي وتلّمس احتياجاته واتخاذ 
مثمنني  املناسبة“،  القرارات 
الجهود والزيارات امليدانية والحوار 
مطالبهم  إىل  واالستماع  معهم 
التي  والتحديات  ومالحظاتهم 

تواجههم“.

 بغداد/ الزوراء:
امس  صالح،  محمد  مظهر  الوزراء،  لرئيس  االقتصادي  املستشار  حدَد 
األربعاء، هدفني إيجابيني إلجراءات تصفري رسوم املواد الغذائية واألساسية، 

فيما أشار إىل أن قرار تصفري الجمارك يعاد النظر به كل ثالثة اشهر.
الجمركية  الرسوم  إن ”إجراءات تصفري  وقال صالح، يف ترصيح صحفي: 
السعري  االستقرار  لفرض  ودقيقة،  مهمة  واألساسية  الغذائية  املواد  عىل 
العالم عىل املواد والسلع  يف البالد ومواجهة موجات التضخم املستورد من 
االجتماعية  الرشائح  بحياة  املساس  وذات  استهالكاً  األكثر  املستوردة 

املحدودة الدخل“.
بديالً  بالغالب  يعد  الجمركية  والرضائب  الرسوم  ”استهداف  أن  وأضاف 
معادالً لتأثريات سعر الرصف يف السلع املستوردة وارتفاعها املستمر جراء 
تأثريات أزمتي الطاقة والحبوب يف العالم بسبب الحرب الدائرة بني روسيا 
وأوكرانيا“، مشرياً إىل أن ”قرار تصفري الرسوم والرضائب الجمركية إجراء 

وقتي إىل حني استقرار األسعار العاملية وعودتها إىل االنخفاض“.
وأكد أن ”قرار تصفري الجمارك يعاد النظر فيه كل ثالثة أشهر لتقدير أهمية 

االستمرار عىل تطبيق القرار من عدمه“.
اإلنتاج  ومستلزمات  ”لوازم  إن  صالح:  قال  املحيل،  باإلنتاج  يتعلق  ما  ويف 
السلع  لتلك  مماثلة  محلية  سلع  إلنتاج  مدخالت  تعد  والتي  املستوردة 
املستوردة، ينبغي أن تشمل إن لم تكن مشمولة أصالً بالتصفري الجمركي“، 
إىل أن ”ذلك يولد قاعدة من التنافسية املتكافئة إلشباع الطلب املحيل  الفتاً 

وإحداث توازن سعري واستدامة فعالة لإلنتاج الوطني يف الوقت نفسه“.
وأعلنت هيئة الجمارك، يف آذار املايض، تطبيق اجراءات اصدار أعمام تنفيذ 
الغذائية  الرسوم الجمركية للمواد  2022 واملتضمن تصفري  72 لسنة  قرار 
وقوت  املواطنني  رشيحة  لدعم  وذلك  البناء  ومواد  االساسية  واالستهالكية 

الشعب والتي تمس حياتهم اليومية ملواجهة تحديات غالء االسعار.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت مديرية املرور العامة عن حركة السري 
فيما  األربعاء،  امس  ليوم  بغداد  يف  واملرور 
انسيابية  السري تشهد  ان حركة  اىل  اشارت 

عالية يف الساحات والتقاطعات.
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  املديرية  وقالت 
أنه ”بإرشاف مبارش من مدير املرور العام، 
بارشت دوريات ومفارز املديرية منذ الصباح 
جميع  يف  واملرور  السري  حركة  بتنظيم 
الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسة“.
شهدت  واملرور  السري  ”حركة  أن  وأضافت، 
انسيابية يف معظم التقاطعات والساحات يف 
جانب الرصافة مع بعض الكثافة الصباحية 
يف ساحة املوال، وتقاطع الجادرية، وتقاطع 

تقاطع  باتجاه  الرسيع  والخط  املعسكر، 
وساحة  النداء،  جامع  وتقاطع  قرطبة، 

الخلفاء، وساحة الخالني“.
جيدة  واملرور  السري  ”حركة  أن  وتابعت، 
والساحات  التقاطعات  جميع  يف  حالياً 
والشوارع الرئيسة وانسيابية جيدة“، الفتة 
اىل أن ”هناك بعض الكثافات املسيطر عليها 
وساحة  العالوي،  منطقة  يف:  مفارزنا،  من 
اىل  وصوالً  العربي  الفارس  باتجاه  النسور 
ومدينة  الدرويش،  وتقاطع  دمشق،  ساحة 

الكاظمية املقدسة“.
وذكرت، أن ”مفارز مديرية املرور متواجدة 
مدار  عىل  واملرور  السري  حركة  لتنظيم 

اليوم“.

بغداد/ الزوراء:

توزيع  األربعاء،  امس  قار،  ذي  محافظة  أعلنْت 

أراض سكنية ألكثر من أربعة آالف عامل وأجري يف 

فيما حددت مواعيد  واحدة،  دفعة  النارصية  بلدية 

توزيع األرايض لفئات أخرى مستحقة.

وذكر مكتب محافظ ذي قار محمد هادي الغزي يف 

أن ”املحافظة أوعزت بأكرب  بيان تلقته ”الزوراء“: 

وجبة توزيع أراض يف العراق شملت أكثر من 4 آالف 

عامل وأجري يف بلدية النارصية دفعة واحدة“.

”نظراً  أنه  البيان،  أضاف  الفئات  بقية  وبخصوص 

األرايض،  قطع  بتوزيع  املشمولني  أعداد  لكثرة 

كالتايل:  الوجبات،  بتقسيم  قار  ذي  محافظ  أوعز 

البلدية،  وأجور  عقود  العمال،  لنقابة  االربعاء  يوم 

الحشد  وجرحى  شهداء  ترشين،  وجرحى  شهداء 

الشعبي“.

وتابع أن ”يوم الخميس، يكون التوزيع فيه لرشائح 

بلدية  الصحفيني،  نقابة  املوظفني،  من  مختلفة 

النرص، بلدية الشطرة، بلدية الدواية“.

ونوه بأن“ أكثر من نصف هذه الوجبة هي للكادحني 

والطبقات األكثر احتياجاً“.
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الخرطوم/متابعة الزوراء:
يواجه السـودان حالة من الفراغ يف ظل 
الجمود الذي يكتنف األزمة السياسـية، 
وتراجـع أدوار املجتمـع الـدويل الـذي 
تحّمسـت أطـراف فيـه للوسـاطة بني 
القـوى املختلفة ثم خفـت الصوت مع 
إعـالن الجيش االنسـحاب مـن عملية 
املفاوضـات وعدم قدرة القـوى املدنية 
عىل تحقيـق توافق سـيايس لتشـكيل 

حكومة جديدة.
وتسـود البالد اآلن حالة سياسية رخوة 
قابلة لالتسـاع، قـد ال تكـون الجهات 
املسـؤولة عن تسـيري أوضاع السودان 
قادرة عىل التعامل مع إفرازاتها، وسط 
مخـاوف من تدبـري قيادات عسـكرية 
النقـالب جديـد عـىل السـلطة أمـال يف 
تحجيم غليان سـيايس يمكن أن يفيض 
إىل اشـتباكات تفتح املجال لعودة شبح 

الحرب األهلية التي لم تختف تماما.
وأصبح السـودان أمام ثـالث محاوالت 
لتشـكيل حكومة مدنية، إحداها يقوده 
(املجلـس  والتغيـري  الحريـة  تحالـف 
املركزي)، والثانية تتشـاور بشأنها ما 
يسمى بـ“مجموعة التوافق الوطني“، 
املائـدة  مؤتمـر  بهـا  أوىص  والثالثـة 
املسـتديرة األحد املايض، الـذي نظمته 

مبادرة ”نداء أهل السودان“.
وأكـد البيان الصادر عـن مؤتمر املائدة 
املسـتديرة الذي حرضه عـدد من رموز 
نظـام الرئيـس السـابق عمـر حسـن 
البشـري والعديد من القيادات اإلسالمية 

عىل رضورة استكمال الفرتة االنتقالية 
خـالل فرتة زمنية ال تتجاوز 18 شـهرا 
تقوم عليها حكومة مدنية مستقلة لها 
مهام محددة، مع منح الجيش سلطات 
عليـا يف البالد مـن خـالل مجلس أعىل 

للدفاع.
وتزامـن مـع ذلك إعـالن قـوى الحرية 
والتغيـري (مجموعة التوافـق الوطني) 
إقـرار أربعة محـاور لتنفيذهـا الفرتة 
املقبلة، وهي مرشوع اإلعالن السيايس، 
واإلعالن الدسـتوري للفـرتة االنتقالية، 

ومعايري اختيار رئيس الحكومة املدنية، 
ومهام الحكومة االنتقالية.

ويبـدو أن هنـاك شـكال مـن أشـكال 
املنافسـة بني املجلس املركزي وامليثاق 
الوطني، جناحا الحرية والتغيري، حول 
كتابة مرشوع وثيقة دستورية جديدة، 
كالهما يريد خدمة مصالحه يف السلطة 
يف الفرتة املقبلة، وتدخـل مبادرة ”نداء 
أهل السـودان“ عىل خط هـذا التنافس 
بما ُيصعب مهمة الوصول إىل حل تتفق 

عليه األطراف املختلفة.

وتصطدم تلك املحـاوالت بتحالف رابع 
يتمثـل يف ”قوى التغيـري الجذري“ التي 
ترفـض كل الحلـول القائمة عىل وجود 
املكون العسـكري يف السـلطة وتطالب 
العسـكري  االنقـالب  بإسـقاط  أوال 
ومحاسـبة أطرافـه، وسـتقف حائـال 
أمـام طموح أي طرف يسـعى لالنفراد 
بالسـلطة، يف حال نفـذ الجيش وعوده 

باالنسحاب من الحياة السياسية.
وأعلن رئيس مجلس السـيادة االنتقايل 
يف  الربهـان  عبدالفتـاح  أول  الفريـق 

يوليو املايض االنسحاب من املفاوضات 
السياسـية إلفسـاح املجال أمام القوى 
املدنيـة لتتوافق عـىل حكومـة مدنية، 
بعدهـا ُيحل مجلس السـيادة وُيشـكل 
بصالحيـات  والدفـاع  لألمـن  مجلـس 
سـيادية واسـعة. وعـىل مـدار الفـرتة 
الربهـان  تأكيـدات  تكـررت  املاضيـة 
ونائبه الفريـق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتـي) عـىل جدية الجيـش تنفيذ 

وعوده.
وحتـى اآلن ال توجـد قوة تملـك القدرة 
عىل حسـم األوضاع عىل األرض لتحديد 
مستقبل الفرتة املقبلة، وتواجه القوات 
املسلحة مشـكالت جمة عىل املستويني 
الداخيل والخارجي وثمة انتشـار كثيف 
للسـالح بأيـدي مجموعـات مسـلحة، 
والقوى املدنية ال تستطيع حسم األمور 
بسـبب تفككها وترشذمها، والشـارع 
مثقل بهموم اقتصادية أضعفت قوته، 
وإن تمكن من الحفاظ عىل مسريات ال 

تتوقف منذ أكتوبر املايض.
وأكد الخبري األمني اللواء متقاعد محمد 
خليل الصائم ، أن السودان يواجه أزمات 
يف اتجاهات متباينة، بمـا فيها القوات 
املسـلحة التـي تأثرت سـلًبا بانتشـار 
السـالح بصـورة كثيفة بـني الحركات 
املعروفة وفصائل أخرى منشقة عنها، 
ولذلك فـأي محاولة انقالبية بالشـكل 

التقليدي ستجد مقاومة كبرية.
مراكـز  أن  الصائـم،  خليـل  وأوضـح 
القوى داخـل الجيش اهتـزت مكانتها 

جراء املشـكالت األمنية املتفاقمة التي 
يواجههـا السـودان، وإذا كانـت هناك 
فرصة لالنقضاض عىل السـلطة فإنها 
التشـظي  أن  مواتيـة للمدنيـني، غـري 
يف صفوفهـا ُيقلـل قدرتهـا يف الوصول 
للسلطة، وقد يكون بديل هذه الوضعية 

اندالع حرب أهلية ال يعلم أحد مداها.
وأشار إىل أن قوى الحرية والتغيري فوتت 
فرصـة ذهبية لو اجتمعـت عىل رفض 
االنقالب، فما حدث أن مجموعات أيدته، 
وأصبحـت البالد تـدور يف دائرة مفرغة 
من الخالفات، بينما قوة الشارع تعرقل 
أي مشـاريع انقالبية لحني التعرف عىل 
طبيعة موازين القوى يف الفرتة املقبلة.

ويتخـوف سياسـيون مـن أن تتطـور 
املظاهرات التـي قادها مؤيدون ملبادرة 
”نـداء أهـل السـودان“ يف الخرطـوم، 
األحـد، إىل حد وقـوع اشـتباكات بينها 
وبني القوى الفاعلة يف الشـارع ترى أن 
املبادرة جزء من مناورة يتبناها املكون 
العسكري السـتمرار نفوذه يف السلطة 
من خالل وجوه مدنية تتصدر املشـهد، 
ويف حـال تفاقم األوضاع سـوف يصبح 
السـودان أمام رصاع مسلح ال ترفضه 
الديمقراطـي  للتحـول  مناوئـة  قـوى 

السليم.
وترفـع املبـادرة التـي يرعاهـا الزعيم 
الصـويف الشـهري الطيـب الجـد ود بدر 
شـعار ”إنهاء االضطرابات السياسية“ 
مـا يجعلها تصطدم مع قوى الشـارع 
بشـكل مبـارش، يف حـني رحـب بهـا 

الربهان والتفت حولها قوى سياسـية 
سـودانيون  عليهـا  يطلـق  إسـالموية 
”أحـزاب الفكة“، يف إشـارة إىل األحالف 

التي تحالفت مع نظام البشري.
الدراسـات  بمركـز  الباحثـة  وقالـت 
الدبلوماسية بجامعة الخرطوم تمارض 
الطيب إن سـيطرة املؤسسة العسكرية 
عىل االقتصاد تعرقل محاوالت التسوية 
ألن أي حكومة مدنية لن تحقق نجاحا، 
يف حـني أن املجموعـات التـي تسـتفيد 
مـن هـذه السـيطرة تعمل عـىل تقديم 
مبـادرات عديدة تدعـم هيمنة الجيش 

عىل السلطة.
وذكرت ، أن االنقالب العسكري الكامل 
عىل السـلطة يصعب تكـراره يف الوقت 
الحايل، فقد نجح السـودانيون يف إنهاء 
طموحـات الجيـش يف السـيطرة عـىل 
الحكومـات التي أعقبت سـقوط نظام 
البشـري، والجنرال الربهان لم يسـتطع 
تشـكيل حكومـة جديـدة منـذ أكتوبر 
املايض ووصل بالبالد إىل وضعية تشـبه 

الالدولة.
ولفتـت إىل أن االنقـالب عـىل السـلطة 
لـم يعد مغريـا للطامحـني فيها، حيث 
الشـوارع،  يف  عارمـة  بثـورة  يواجـه 
وتحصـن القدرة عىل الصمود البالد من 
محاوالت الهيمنة الواسعة عىل السلطة 
بقوة السـالح، وعدم تحقيق تقدم عىل 
مسـتوى بناء هياكل الدولة يربهن عىل 
أن الثورة السودانية حجمت طموحات 

املؤسسة العسكرية.

سوريا/ متابعة الزوراء:
أعلنـْت ”قـوات سـوريا الديمقراطيـة“ أنـه 
ال تغيـري يف الخريطة العسـكرية واالنتشـار 
الحـدود  جانبـي  عـىل  امليدانـي  العسـكري 
السورية الرتكية، بما يف ذلك تحركات الجيش 

الرتكي.
وأكـدت ” قسـد“ أن الجيش الرتكي سـينقل 
عنـوة عـددا كبريا مـن الالجئـني إىل األرايض 
السورية خالل الساعات املقبلة، وأنها تدرس 
مسـتوى التهديـدات ضد مناطقها، وسـرتد 

عليها يف الوقت املناسب.
يف األثنـاء، قال إعالم  الحكومة السـورية إن 
القوات الرتكيـة أطلقت تحذيـرات لألهايل يف 
املناطـق الرتكية الحدودية املحاذية لجرابلس 

بريف حلب تمهيدا لقيامها بهجوم جديد.
وذكر اإلعالم السوري أن هناك تحليقا مكثفا 
لطـريان االسـتطالع وحشـدا كبـريا للقوات 
الرتكية عىل معظم املناطق الحدودية الرتكية 

املحاذية لريف كل من حلب والحسكة والرقة، 
تزامنا مع التحذيرات.

وأسـفر قصف جوي تركي ملركز تابع لقوات 
النظام السـوري عن مقتل وإصابة العرشات 
يف قريـة جارقـيل غـرب مدينـة عـني العرب 

كوباني الحدودية شمايل سوريا.
ووفق املرصد السـوري لحقوق اإلنسان فإن 
االسـتهداف جـاء يف ظـل اشـتباكات عنيفة 
بني قوات سـوريا الديمقراطية الكردية وبني 

الجيش الرتكي.
هذا وأفادت وسـائل إعالم رسـمية سـورية، 
 6 ُقتلـوا وُجـرح  3 عسـكريني  الثالثـاء، أن 
آخرون يف هجوم جوي تركي استهدف نقاطا 

عسكرية بريف حلب.
ونقلت التقارير عن مصدر عسكري قوله إن 
القوات املسـلحة السورية ردت عىل الهجوم، 
حيـث أوقعت خسـائر برشيـة ومادية، دون 

إعطاء تفاصيل.

تونس/ متابعة الزوراء:
اعتمـدْت تونـس الدسـتور الجديد 
الـذي اقرتحه الرئيس قيس سـعّيد 
مع إعـالن الهيئـة العليا املسـتقلة 
لالنتخابات، قبولها النتائج النهائية 
لالسـتفتاء عىل النص الذي يكرس 
نظاما سياسـيا جديدا يمنح رئيس 

الجمهورية صالحيات كبرية. 
املسـتقلة  العليـا  الهيئـة  وأعلنـت 
لالنتخابات يف تونس اعتماد مرشوع 
الدستور الجديد بنسبة 94,6 باملئة 
مـن األصوات بعـد رفـض القضاء 
كافـة الطعون يف نتائج االسـتفتاء 

الذي نظم يف 25 يوليو/تموز. 
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر 
يف مؤتمر صحفـي: ”ترصح الهيئة 
بقبـول مـرشوع الدسـتور الجديد 
التونسـية“. مضيفا:  للجمهوريـة 
”يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ 
ابتـداء مـن تاريـخ إعـالن الهيئـة 
النتائـج النهائية وختمه من رئيس 
الجمهوريـة ونـرشه“ يف الجريـدة 

الرسمية.
ورفضت املحكمة اإلدارية يف مرحلة 
االسـتئناف صباح الثالثـاء الطعن 
الوحيـد املقـدم مـن ”حـزب آفاق 
تونس“، بعد أن رفضـت يف املرحلة 

االبتدائية ثالثة طعون.
وجاءت النتائج النهائية لالستفتاء 
مماثلة للنتائـج األولية التي أعلنت 
يف 27 يوليو/تمـوز، وقـد حصلـت 

اإلجابـة بنعم عـىل 94,6 باملئة من 
صـوت)،  مليـون   2,8) األصـوات 
وشـارك يف االسـتفتاء نحـو 30,5 
باملئـة من إجمـايل الناخبـني الذين 

يناهز عددهم تسعة ماليني. 
”القضـاء  أن  بوعسـكر  واعتـرب 
اإلداري أكد سالمة العملية برمتها، 
نزاهتهـا وشـفافيتها“، وأردف أن 
قرار املحكمة ”خري دليل عىل سالمة 
كل مراحـل االسـتفتاء... وفند كل 
االتهامات للهيئة (التي) لها غايات 

سياسـية“. وشـدد رئيـس هيئـة 
االنتخابات أن األخـرية تعرضت إىل 
”موجة غري مسبوقة من التشكيك 
الباطلـة... من بعض  واالتهامـات 
األحزاب السياسية وحتى منظمات 

املجتمع املدني“.
ويكـرس الدسـتور الجديـد نظاما 
يعطي رئيس الجمهورية صالحيات 
واسـعة عىل عكس دسـتور 2014 
الـذي أقـام نظامـا برملانيـا معدال 
يعطي الرئيـس أدوارا محدودة. وال 

ينص الدستور الجديد عىل آلية لعزل 
رئيـس الجمهوريـة الـذي يمارس 
السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس 
حكومـة ووزراء يـرشف هـو عىل 
تعيينهم. كما ينشـئ غرفة برملانية 
الوطنـي  ”املجلـس  باسـم  ثانيـة 
للجهـات واألقاليم“ يهتم خصوصا 

باملسائل االقتصادية. 
كما قال فاروق بوعسكر إن الهيئة 
العليا املستقلة سـتنطلق يف اإلعداد 
القادمـة وأبرزهـا  لالسـتحقاقات 

االنتخابات الربملانيـة املقررة يف 17 
املقبل، وذلك  األول  ديسمرب/كانون 
”يف انتظـار إصدار قانـون انتخابي 
للدوائـر  جديـد  وتقسـيم  جديـد 

االنتخابية“.
مـن جهتهـا أعلنـت املعارضة عن 
يف  وشـككت  لالسـتفتاء  رفضهـا 
نتائجه، وهي تندد باحتكار الرئيس 
السـلطتني  لكامـل  سـعّيد  قيـس 
 25 منـذ  والترشيعيـة  التنفيذيـة 
يحـذر  كمـا   .2021 يوليو/تمـوز 
ناشـطون ومنظمـات حقوقية من 
خطر ”عـودة الدكتاتورية“ تدريجا 

بعد إقرار الدستور الجديد.
يف املقابـل يرى خـرباء أن الناخبني 
الذين صوتوا بـ“نعم“ عىل مرشوع 
الدستور الجديد كانوا مدفوعني قبل 
كل يشء باألمل يف تحسـني وضعهم 
االقتصـادي، حيث تمر البالد بأزمة 
خطـرة أبـرز مالمحهـا انخفـاض 
النمو االقتصادي (أقل من 3 باملئة) 
وارتفاع معدالت البطالة (ما يقرب 
من 40 باملئة لدى الشـباب) وزيادة 
الفقر (نحو أربعة ماليني شخص).

ومنـذ أسـابيع، تتفـاوض تونـس 
املثقلـة بالديون مـن صندوق النقد 
الـدويل للحصول عىل قـرض جديد 
يفتـح  دوالر  مليـارات   4 بقيمـة 
إمكانيـات للحصـول عـىل قروض 
أخـرى من السـوق الدولية بنسـب 

فائدة أدنى. 
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
قاَل املفتـش العام بوزارة الدفـاع األمريكية إن 
أكثر من 7 مليارات دوالر من املعدات العسكرية 
األمريكيـة كانـت مقدمة للحكومـة األفغانية، 
سقطت يف أيدي حركة ”طالبان“ بعد سيطرتها 

عىل كابل.
يأتي هذا  بعدما أعلن الرئيس األمريكي السابق، 
دونالد ترامب، الثالثاء، أن األسـلحة التي تركها 
تكلفتهـا  تقـدر  أفغانسـتان،  يف  األمريكيـون 

اإلجمالية بنحو 85 مليار دوالر.
وأفـاد املفتش العام بـوزارة الدفـاع األمريكية 
يف تقريـر بـأن الجزء األكـرب من اإلنفـاق كان 
للمركبات األرضية التكتيكية مثل عربات همفي 
و MRAPs املقاومة لأللغام، مشريا إىل أن العتاد 
املفقود يشمل طائرات عسكرية بقيمة 923.3 
مليـون دوالر، بعضها منزوع السـالح وأصبح 
غري صالح للعمل أثناء اإلخالء، و294.6 مليون 

دوالر يف هيئة ذخائر للطائرات.
وأوضح أن مكتب وكيل وزارة الدفاع للسياسـة 

أن  ادعـى  األرقـام،  الـذي قـدم  البنتاغـون  يف 
”القوات األفغانية كانت تعتمد بشكل كبري عىل 
دعم املتعهدين األمريكيني للحفاظ عىل أساطيل 
طائراتهم ومركباتهم األرضية، ودون استمرار 
ذلك الدعم ، فإن قابلية تشغيل هذه األصول عىل 

املدى الطويل ستكون محدودة“.
وذكر التقرير أيضا أن 316.260 قطعة سـالح 
صغـرية، بمـا يف ذلـك بنـادق وبنـادق قنـص 
ومسدسـات ومدافع رشاشـة وقاذفـات أر بي 
جـي ومدافـع هاوتـزر، بقيمـة 511.8 مليون 
دوالر كانت تحـت رعاية الجيش األفغاني وقت 
انهياره، باإلضافة إىل أجهزة كشـف االتصاالت 
واملتفجرات وأجهزة الرؤية الليلية، وغريها من 
معـدات املراقبة، مبينا أن ”مـكان ووضع هذه 

األسلحة واألجهزة غري معروف“.
وأكـد التقرير أن الجيش األمريكي ”أزال تقريبا 
االنسـحاب،  خـالل  الرئيسـية“  املعـدات  كل 
باسـتثناء بعض املركبـات التكتيكيـة التي تم 
نقلهـا إىل وزارة الدفـاع األفغانية يف بداية العام 

املايض، فضال عن مركبـات أخرى متقادمة تم 
تدمريها.

وبني أعوام 2005 و2021، أنفقت وزارة الدفاع 
حـوايل 84 مليـار دوالر عـىل املسـاعدة األمنية 
للقوات األفغانية، منها 18.6 مليار دوالر لرشاء 
أسـلحة للجيـش األفغانـي، والقـوات الجوية، 
والرشطـة الوطنيـة، وقـوات األمـن الخاصـة 

األفغانية.
ووجدت الوكالة أنه خالل تلك السـنوات الـ16، 
أنفقت الواليات املتحـدة 612 مليون دوالر عىل 
427300 قطعـة سـالح، بما يف ذلـك 258300 
و64300  قنـص،  بندقيـة  و6300  بندقيـة، 
مسـدس، و56155 رشاشـا، و31000 قاذفـة 

قنابل صاروخية، و 224 مدفع هاوتزر.
وكان الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، 
أعلن اول امس الثالثاء، أن األسلحة التي تركها 
تكلفتهـا  تقـدر  أفغانسـتان،  يف  األمريكيـون 

اإلجمالية بنحو 85 مليار دوالر.
وقـال ترامب: ” كانت الكارثـة التي حدثت قبل 

عام واحد بالضبط يف أفغانسـتان أكثر األحداث 
املخزية وغري الكفؤة واملهينة يف تاريخ الواليات 

املتحدة“.
وأضـاف، ”ليسـت حقيقـة أننا غادرنـا، ففي 
النهايـة أنا مـن قلل عـدد جنودنا يف هـذا البلد 
إىل 2000، كنـا نسـتعد للمغـادرة، لكـن كيـف 

غادرنا؟“.
وأكـد ترامب أن أدارة الرئيـس جو بايدن تركت 
أسلحة تقدر تكلفتها اإلجمالية بنحو 85 مليار 

دوالر.
ويف 15 أغسطس/آب 2021، استولت ”طالبان“ 
عىل العاصمـة األفغانية كابول بعد اسـتيالئها 

عىل غالبية األرايض األفغانية.
السـلطة يف  وسـيطرت حركـة طالبـان عـىل 
أفغانسـتان، تزامنا مع انسحاب قوات الواليات 
املتحـدة وحلـف شـمال األطلـيس (ناتـو) من 

البالد.
وشكلت ”طالبان“ حكومة مؤقتة إلدارة شؤون 
أفغانسـتان، بعـد تفـكك الحكومـة السـابقة 

املواليـة للرئيس أرشف غني، الـذي غادر البالد 
قبيـل وصول مقاتـيل الحركة إىل كابـول، دون 

مقاومة تذكر.
ولم تعرتف دول العالم بالحكومة التي شكلتها 

”طالبـان“، حتى اآلن، مشـرتطة وفاءها بعدة 
رشوط، يف مقدمتهـا ضمـان الحريات واحرتام 
حقـوق املـرأة واألقليـات، وأال تصبـح األرايض 

األفغانية نقطة انطالق لألعمال اإلرهابية.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة التخطيـط، امـس األربعـاء، عن 

عقـد اجتمـاع حكومي مشـرتك مـع منظمات 

دوليـة بشـأن برنامج إصـالح نظـام الحماية 

االجتماعيـة، بينمـا أشـارت إىل تقديـم مقرتح 

ٍد للحماية االجتماعية. ٍل موحَّ إلعداد ِسجِّ

وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء» أن 

«اللجنة التوجيهية لربنامج الحماية االجتماعية 

املشـرتكة بـني الحكومـة العراقيـة واالتحـاد 

األوروبي واألمم املتحدة، عقدت اجتماعها الثالث 

برئاسـة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية 

ماهر حماد جوهان»، مشـريًة اىل أن «االجتماع 

حرضه وكيـل وزارة التجارة، سـتار الجابري، 

وعدد مـن املديرين العامـني يف وزارة التخطيط 

والعمـل والتجارة، ومن ممثيل منظمات االتحاد 

األوروبي واليونيسـيف و العمل الدولية، وكذلك 

برنامج الغذاء العاملي».

وأضافت أن «االجتماع َشـٍهَد مناقشـة القضايا 

املدرجـة يف جدول األعمال، ومن بينها مناقشـة 

الربنامـج املشـرتك لالتحاد األوروبـي ووكاالت 

املحـَرز يف  التقـدم  املتحـدة، ومراجعـة  األمـم 

العمل مقابل خطة العمل املشـرتكة ومناقشـة 

التحديات يف التنفيذ وسـبل املـيض قدما لتنفيذ 

الربنامج».

وقـال وكيـل وزارة التخطيط للشـؤون الفنية، 

ماهر حماد جوهان، يف كلمة له خالل االجتماع: 

إن «هـذا االجتماع هو الثالـث للجنة التوجيهية 

لربنامج الحمايـة االجتماعية، الذي نعمل عليه 

ت خالل  منـذ عام ونصف العـام»، مبيناً أنه «تمَّ

االجتمـاع مناقشـة إيجـاد آلية عمل مناسـبة 

للتنسيق بني الجهات املنفذة والجهات الحكومية 

املسـتفيدة مـع مراجعة التحديات واملشـكالت 

التـي قد تواجهنا  أثنـاء التنفيذ من خالل إعداد 

الخطـة بما يضمن تحقيق الهدف الذي يتضمن 

بنـاء برنامج حمايـة اجتماعي فاعـل متكامل 

مرتابط مع الضمـان االجتماعي وبجميع أنواع 

الدعـم، إضافـة إىل ترابطه مع أنشـطة القطاع 

ـة ؛ بغية توافر  الخاص والطفولة والفئات الهشَّ

أفضل حماية ورعاية لهذه الفئات».

وأوضـح أن «هـذا الربنامـج يعـّد مـن الربامج 

املهمـة  والكبـرية  التـي يشـرتك فيه عـدد من 

أن  اىل  الفتـاً  الدوليـة»،  واملنظمـات  الـوزارات 

«إحدى مخرجاته سـتكون إعداد سـجل موحد 

للحمايـة االجتماعيـة لضمـان عـدم حصـول 

تقاطـع أو تداخل مع ضمان وصـول الدعم  إىل 

الجهات املسـتحقة  سواء عىل مستوى الحماية 

االجتماعيـة أو البطاقـة التموينيـة مـن خالل 

إعداد سرتاتيجية متكاملة للحماية االجتماعية 

وربطهـا مع الفئات الهّشـة  والطفولة، إضافة 

إىل إعداد خارطة إصالح متكاملة تضمن تطوير 

قدرات أصحـاب القـرار والعاملني  عـىل تنفيذ 

ملف الحماية االجتماعية».  

مـن جانبهـا، أكـدت رئيس قسـم التعـاون يف 

االتحـاد األوروبـي، باربـرا ايكـر، يف كلمـة لها 

عرب املنصة األلكرتونيـة زوم: أن «هذا الربنامج 

يمثـل فرصة كبرية إلصالح النظـام االجتماعي 

يف العـراق وهـو مهم جـداً للفئات الهشـة التي 

أعطيـت لها األولوية يف الربنامـج»، الفتة: «إننا 

نطمـح للعمـل مـع جميع الـرشكاء مـن أجل 

تحقيق مخرجاته».
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بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 
األربعاء، عن عمليَّات رشاء مواد «وهميَّة» 
ـة محافظـة صـالح الدين،  يف دائـرة صحَّ
ُمبيِّنًة أنَّ مجموع املبالغ التي قامت الدائرة 
برصفها تصُل إىل قرابة (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 

مليارات دينار.
دت يف بيان  دائـرة التحقيقات يف الهيئـة أكَّ
ورد لــ «الـزوراء»: أنَّ «مـالكات مكتـب 
تحقيق صالح الدين، التي انتقلت إىل دائرة 
نت خـالل عمليَّتني  ة املُحافظـة، تمكَّ صحَّ
رتـني  ُمذكَّ بنـاًء عـىل  َذتـا  ُنفِّ ُمنفصلتـني 
لجنتـي  أعضـاء  قضائيَّتـني مـن ضبـط 
املُشـرتيات يف الدائـرة خـالل عامي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩»، ُمشريًة إىل أنَّ «العمليَّتني أسفرتا 
عن ضبـط (٥٩) ُمعاملة رصٍف ووصوالت 

رشاٍء وهميَّة».
واضافـت إنَّ «الفريـق قام خـالل العمليَّة 
ة  األوىل بضبـط األوليَّـات األصليَّـة الخاصَّ
ة صالح  بلجنـة املُشـرتيات يف دائـرة صحَّ

الدين خالل النصـف األول من عام ٢٠١٩، 
إضافـًة إىل ضبـط (٣) ُمتَّهمني هم أعضاء 
اللجنـة و(٥١) معاملـًة»، الفتـًة إىل «قيام 
أعضـاء اللجنـة بربـط وصـوالٍت ملكاتـب 
ورشكاٍت وهميَّـٍة ترتَّب عليها رصف مبلغ 

(٤,٨٩٠,٥٦٥,٠٠٠) مليار ديناٍر».
وأوضحـت أنَّه «تـمَّ خالل العمليَّـة الثانية 
ضبـط (٣) مـن أعضـاء لجنة املُشـرتيات 
للنصـف الثانـي مـن عـام ٢٠١٨، وضبط 
أوليَّات لجنـة املشـرتيات، و(٨) معامالت 
رشاٍء روَّجتهـا اللجنة أسـفرت عن رصف 
دينـاٍر،  مليـون   (٧٥٦,٤٠٠,٠٠٠) مبلـغ 
رٍة مزعوٍم صدورها  استناداً لوصوالٍت ُمزوَّ

من مكاتب ورشكاٍت « ليس لها وجود».
محـرضي  بـ»تنظيـم  الدائـرة  وأفـادت 
ضبٍط أصوليَّني، وعرضهما رفقة املُتَّهمني 
املضبوطـني عىل قـايض محكمـة تحقيق 
ة بنظر قضايا النزاهة  صالح الدين املُختصَّ
الذي قـرَّر توقيفهـم وفق أحـكام املادَّتني 

(٣٤٠و٣٣١) من قانون العقوبات».

نينوى/الزوراء:

أفاد مصـدر أمني بمحافظـة نينوى، امـس األربعاء، بأن 

مراهقـاً قىض غرقـاً يف الجانب األيمن مـن مدينة املوصل، 

خـالل سـباحته يف مياه النهر، فيما تجـاوزت عدد حاالت 

الغرق اكثر من ٢٠ حالة خالل شهر.

وقـال املصـدر إن «األهايل وفرق الرشطة النهرية انتشـلت 

جثـة مراهق قـىض غرقاً بعد سـباحته يف النهر يف منطقة 

حاوي الكنيسـة بالجانب األيمن من مدينة املوصل، مركز 

محافظـة نينوى، وتم نقـل جثته اىل الطب العـديل تمهيداً 

لتسليمه اىل ذويه».

وأضاف املصدر أن «حاالت الغرق يف عموم نينوى تجاوزت 

٢٠ حالة خالل شهر كامل ورغم إصدار قرار من املحافظة 

بمنـع السـباحة يف مياه النهر إال ان ذلـك لم يوقف حاالت 

الغـرق وال يـزال املراهقـون ينزلـون اىل ضفـاف النهـر 

للسباحة خصوصاً أثناء ساعات الظهرية وارتفاع درجات 

الحرارة».

بغداد/الزوراء:

كشفت وزارة الكهرباء، امس األربعاء، 

أن أعـداد قـرّاء املقاييـس املشـمولني 

بقـرار ٣١٥ بلغ نحو ٨ آالف شـخص، 

وفيمـا حـددت موعد املـيض بمرشوع 

عـن  أعلنـت  االلكرتونيـة،  الجبايـة 

إجـراءات اتخـذت تجـاه املؤسسـات 

الشـبكة  عـىل  املتجـاوزة  الحكوميـة 

الوطنية.وقـال املتحدث باسـم الوزارة 

احمـد مـوىس، يف ترصيـح صحفي إن 

«الـوزارة عملـت عـىل تحويـل نحو ٨ 

االف من قرّاء املقاييس»، مشرياً اىل أن 

«وزير الكهرباء وّقع عىل كتابهم بغية 

شمولهم بالقرار ٣١٥».

واوضـح أن «الـوزارة اتخذت اجراءات 

تجاه املؤسسـات الحكومية املتجاوزة 

عـىل الشـبكة الوطنيـة، منهـا إلغـاء 

االستثناءات عن الدوائر كافة، وفرض 

رقابة عىل الوزارات والدوائر مضاف اىل 

استقطاعها ماعليهم من مديونية من 

طاقة مجهزة خالل املوازنات العامة».

والجبايـة  التحـول  مـرشوع  وعـن 

االلكرتونية، اكد املتحدث باسم الوزارة 

انـه «تم اعداد دراسـة فنيـة متكاملة 

تحتوي عـىل نماذج وموديـالت عاملية 

مـن دول الجوار»، مبيناً أن «الدراسـة 

يف مقر مجلس الوزراء بغية مناقشتها 

وامليض بها».

بغداد/الزوراء:
أكـدت رئيـس الهيئـة الوطنيـة 
نجـار،  داود  سـها  لالسـتثمار، 
امـس األربعاء، أن تأريخ جامعة 
بغـداد يؤهلهـا ألن تكـون جهًة 
سـاندًة ومرشفًة عىل املشـاريع 
االسـتثمارية، بينما أشار رئيس 
الجامعـة منـري حميد السـعدي 

املسـتقبلية  االسـتعدادات  إىل 
الكبـرية  األعـداد  السـتقبال 

للطلبة.
وذكـرت الهيئـة يف بيـان تلقتـه 
الهيئـة  «رئيـس  أن  «الـزوراء» 
الوطنيـة لالسـتثمار سـها داود 
نجار زارت مقر رئاسـة جامعة 
بغداد يف الجادرية، والتقت رئيس 

الجامعة منري حميد السعدي».
وقالـت نجـار - بحسـب البيان 
بغـداد  جامعـة  «وجـود  إن   -
بصفتها جهة راعية واستشارية 
املنفـذة  التعليميـة  للمشـاريع 
عن طريق االسـتثمار يف القطاع 
الخـاص - يمثل قاعـدة رصينة 
يف  التعليـم  لنوعيـة  وضمـان 

العراق».
وأضافت أن «تأريخ جامعة بغداد 
الذي يعود لخمسـينيات  العريق 
القرن املايض - يؤهلها ألن تكون 
جهًة ساندًة ومرشفًة عىل نسبة 
كبرية من املشاريع  االستثمارية 
املمنوحـة مـن  الهيئـة وهيئات 
االستثمار يف املحافظات بحسب 
لِما  اختصاصات تلك املشـاريع؛ 
توفـره مـن خـربات أكاديميـة 
رصينـة، نحرص عـىل وجودها 
وحسـن  دّقـة  لضمـان  معنـا 

التنفيذ».
مـن جانبـه، أكد رئيـس جامعة 
بغداد منري السـعدي: أن «اللقاء 
تفصيليـة  مناقشـة  تضمـن 
لخطـة الحكومـة للعـام  ٢٠٣٠ 
وما ستشـهده من زيـادة كبرية 
املسـجلني  الطلبـة  أعـداد  يف 
واتخـاذ  العـايل  التعليـم  عـىل 
االسـتعدادات املستقبلية الالزمة 
الدراسية  املتمثلة بتوفري املقاعد 
لألعداد املتوقعة مـن الطلبة عن 
طريـق القطاعـني: الحكومـي، 

والخاص عىل حد سواء».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة اإلعمار واإلسـكان 

والبلديـات العامة، امس األربعاء، 

عن تنفيذ أطـول جرس يف العراق، 

فيما أشـارت اىل أهميـة إنجازه، 

لتسـهيل حركة التجارة وسـكان 

أوقـات  يف  خاصـة  املناطـق، 

الفيضانات.

وقـال مديـر عـام دائـرة الطرق 

حسـني  الـوزارة  يف  والجسـور 

جاسـم، يف ترصيح صحفـي: إن 

«املديرية بارشت قبل شهر بتنفيذ 

أطول جرس يف العراق بمسـافة ٣ 

كم يف محافظة دياىل»، مشـرياً اىل 

أن «الجـرس يمرُّ يف بحرية حمرين 

ويحـلُّ محـّل الطريق الـذي ُغمر 

بمياه الفيضانـات أثناء األعوام 

اندثـاره  يف  وتسـبب  السـابقة 

بشكل كامل».

وأضاف انه «تم وضع حل جذري 

يف حال ارتفاع مناسيب البحرية»،  

مشرياً اىل «إعداد تصميم لتحويل 

بمسـافة ٣  اىل جـرس  الطريـق 

كيلومرتات، بهدف تقويته وعدم 

تأثره عنـد ارتفاع اي منسـوب 

للمياه يف أوقات الذروة».

وتابـع أن «الطريق يربط بمنفذ 

املنذريـة مـع إيـران، ويعـّد من 

الطـرق املهمة»، موضحاً أن «هذا 

الطريـق قـد انقطـع بعـد موجة 

ومـا   ٢٠١٧ العـام  يف  الفيضـان 

تاله».

وأكد أن «تحويلة اإلمام ويس هي 

بديل لهذا الطريق، لكنها تسـهلك 

وقتـاً اكـرب بوصـف أن املسـافة 

تكـون أكثر بــ٧٥ كيلومـرتاً من 

طريق البحرية».

الفتـًا اىل أن «إعادة طريق البحرية 

سـوف يقتـرص املسـافة بشـكل 

التجـارة  حركـة  ويسـّهل  كبـري 

وحركة سّكان املناطق ضمن هذا 

الطريق».
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بغداد/الزوراء:  

ألقت مفارز مكافحة اإلجرام يف بغداد القبض عىل عصابة قامت بـ١٠ عمليات 

رسقة لدراجات التك تك يف العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت «الزوراء» نسخة منه :»تمكنت مفارز مديرية 

مكافحـة إجرام بغداد/ مكتب الغزالية ملكافحة االجـرام من إلقاء القبض عىل 

عصابـة مختصة برسقة دراجـات التك تك مكونة من سـتة متهمني وضبطت 

بحوزتهم (جوزة تحوير لتشغيل الدراجات)».

وبـني انه «وبعد التحقيق معهم اعرتفوا بقيامهم بعدة عمليات رسقة لدراجات 

(التـك تك) بلغت (١٠) عمليـات ضمن مناطق الغزالية والشـعلة ببغداد، حيث 

دونت اقوال املتهمني وصدقت قضائياً باإلعرتاف وتم توقيفهم اصولياً اسـتناداً 

ألحكام املادة ٤٤٣ من قانون العقوبات».

اىل ذلـك، ألقـت مفارز املديرية القبـض عىل عدد من املتهمـني لقيامهم برسقة 

منازل سـكنية، ومحال تجارية، ومتهمني آخريـن بالتزوير ومطلوبني بقضايا 

جنائية مختلفة خالل املمارسات األمنية التي أجرتها مفارز املديرية خالل ال٢٤ 

سـاعة املاضية يف جانبي الكرخ والرصافة مـن العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

كشـفت مديرية الدفـاع املدني، امس 
األربعاء، عن حصيلة حوادث الحرائق 
خالل النصـف األول من العام ٢٠٢٢، 
فيما أشـارت إىل أن شهر تموز وحده 

سجل أكثر من ثالثة اآلف حريق.
وقـال مدير اعـالم وعالقـات مديرية 
جـودت  العميـد  املدنـي،  الدفـاع 
صحفـي:  ترصيـح  يف  عبدالرحمـن، 
إن «كثـرة حـوادث الحرائـق يف فصل 
الصيف أمر متوقع لدى مديرية الدفاع 
املدني»، مبينا أن «أبرز أسباب حدوث 
الحرائق هـو التمـاس الكهربائي، إذ 
َشـكل نسـبة ٤٧٪ من الحرائق خالل 

العام ٢٠٢٢».
وأضـاف أن «اغلـب الحرائـق تحدث 
بسبب التسليك العشوائي والعنكبوتي 
يف الدور السـكنية واملحـال التجارية، 
وتحميـل الطاقـة الكهربائيـة فـوق 

طاقتها».
واشـار عبد الرحمـن إىل أن «مديرية 
الدفاع املدني سـجلت خـالل النصف 
األول من العام ٢٠٢٢ حوايل ١٣٥٠٠»، 

الفتا اىل ان «شـهر تموز وحده سجل 
٣٠٧٧، ومـن املحتمل اىل يرتفع العدد 
اىل أكثر من ٢٠ الف عند انتهاء شـهر 

آب الجاري».
تعـاون  «رضورة  عـىل  وشـدد 
املواطـن مـع مديرية الدفـاع املدني، 

واستخدام املطافئ واجراءات الصحة 
والسالمة».وخالل العام املايض، بلغت 
حصيلة حوادث الحرائق أكثر من ٣١ 
ألف حريـق يف مختلـف القطاعات يف 
مقابل ٢٩ ألف حادث حريق سـجلت 

يف ٢٠٢٠.

تنويه
تعلن الرشكة العامة لتسويق األدوية 

واملستلزمات الطبية عن إعالن ملحق تمديد ملدة 
١٠ أيام للمناقصة العامة: 

 MED 12-2022-A الذي يتضمن تمديد موعد 
غلق ليكون ٢٠٢٢/٨/٣١ بدال من ٢٠٢٢/٨/٢١ 

والذي تم اإلعالن عنها عىل موقعنا:
www.kimadia.iq



بغداد/ الزوراء:
أوضـح عضو اللجنـة املالية النيابية، جمال كوجر، امس االربعاء، بشـأن 
مصـري الفائض املـايل من عمليات بيـع النفط يف ظل عدم وجـود موازنة 

تحدد اإلنفاق لهذا الفائض.
وقـال كوجـر يف ترصيـح صحفـي: إنـه ”ال توجـد مخاوف من اسـتيالء 
الفاسـدين او السـطو عـىل الفائض املايل مـن بيع النفط ألنـه يذهب اىل 

خزينة الدولة، حيث ال تزال الدولة قائمة بمؤسساتها“.
وأضاف أنـه ”إذا كانت هذه األموال يف خطر ومعرضة للنهب، فمعنى ذلك 
ان جميـع مؤسسـات الدولة معرضة لهـذا الخطر والعراق لـم يمر بهذه 

املرحلة اىل اآلن“.
وفّجـر وزبر املالية املسـتقيل، عيل عبـد االمري عالوي، الثالثـاء، مفاجأة 
مدوية قال فيها: ”تعمل شبكات رسية واسعة من كبار املسؤولني ورجال 
األعمال والسياسـيني وموظفي الدولة الفاسـدين يف الظل للسـيطرة عىل 
قطعـات كاملة من االقتصاد وتسـحب مليـارات الدوالرات مـن الخزينة 

العامة“.
وجاَء ذلك يف مضمون االستقالة التي قدمها عالوي بني يدي رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي خالل انعقاد جلسـة مجلـس الوزراء، الثالثاء، ووافق 

عليها األخري.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، مرتفعا 

بنسبة (0.22%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (353.669.928) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (654.606.076) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (563.31) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.22) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (562.05) 
نقطة.وتـم تداول اسـهم (32) رشكة من اصـل (103) رشكة مدرجة يف 
السـوق، واصبـح عدد الرشكات املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق املالية 
لعـدم التزامهـا بتعليمات االفصاح املـايل (17) رشكة.وبلغ عدد االسـهم 
املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (8) ماليني سهم بقيمة 
بلغـت (9) ماليني دينـار من خالل تنفيذ (3) صفقات عىل اسـهم رشكة 
واحدة.بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غـري العراقيني يف 
السـوق (87) مليون سـهم بقيمة بلغـت (115) مليـون دينار من خالل 
تنفيذ (20) صفقة عىل اسهم ست رشكات.يذكر ان سوق العراق لألوراق 
املالية قد اسـتخدم انظمة التـداول االلكرتوني وااليـداع املركزي منذ عام 
2009، ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، وينظم 
خمس جلسـات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 
رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة 

والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اصدر مرصف الرافدين، امس األربعاء، توجيهاً جديداً بشأن منح السلف.

وقـال املكتـب االعالمـي للمرصف يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: انـه ”اوعز 
لفروعـه كافة برضورة ابـالغ الزبائن من املوظفني واملنتسـبني الذين تم 
انجاز معامالت منح السـلف لهم بعد ان تم اسـتكمال كل اجراءاتها وفق 
الضوابط والسياقات القانونية“.ودعا املكتب اىل ”مراجعة فروع املرصف 
لغرض االطالع ومعرفة اسـماء وعناوين معامالتهم املنجزة وتسلم مبلغ 

السلفة“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلن مدير دائـرة النقل واملواصالت 
االيرانيـة  يف محافظـة كرمانشـاه 
املحاذيـة للعـراق، فريـربز كريمي، 
امس األربعـاء، ان منفذ برويزخان 
الحـدودي مـع العراق شـهد خالل 
األشـهر األربعـة املاضيـة ترانزيت 
للبضائـع بحجـم 591 الفـا و992 

طنا.
واعترب كريمي ”منفـذ برويزخان“ 
للتبـادل  الرئيـيس  الرشيـان  بأنـه 
والعـراق  ايـران  بـني  االقتصـادي 
والذي يمر مـن خالله الحجم االكرب 
للصادرات غري النفطية االيرانية اىل 
العراق وهو املنفذ الربي الوحيد مع 
العراق الذي عمل عىل مدار السـاعة 

وطوال ايام السنة دون انقطاع.
وأوضح: أن األشهر األربعة املاضية 
شهدت خروج 1500 شاحنة محملة 

بالبضائـع من هذا املنفـذ الحدودي 
نحـو العـراق، وذلك بنسـبة ارتفاع 
290 باملئـة عن حجـم الصادرات يف 

الفرتة ذاتها من العام املايض.
وقال كريمـي، يف ترصيح لوسـائل 

إعـالم إيرانيـة رسـمية: إن هناك 5 
منافـذ حدودية بريـة بني محافظة 
كرمانشـاه االيرانية والعـراق، وان 
طـول حـدود هـذه املحافظـة مـع 

العراق يصل اىل 371 كيلومرتا.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنـت جمعيـة مصـدري البقـول والبـذور الزيتيـة 
واملنتجات الرتكية، امـس األربعاء، أن العراق جاء اوال 
باسـترياد الحبوب الرتكية خالل شهر تموز من العام 

الحايل 2022.
وقـال رئيس الجمعية، كاظم تايجي، يف تقرير اطلعت 
عليـه ”الزوراء“: إن ”صـادرات الحبوب الرتكية زادت 
بنسـبة 31.4 يف املائـة يف الفرتة من كانـون الثاني إىل 
تمـوز مقارنـة بالعام املـايض 2021 لتصـل إىل 6.26 
مليـارات دوالر“، مبينـا ان ”الصـادرات نمت بنسـبة 
٪22.4 عـىل أسـاس سـنوي لتصـل إىل 181.5 مليون 

دوالر“
واضاف ان ”العراق جاء اوال كأكرب مسـتورد للحبوب 
الرتكيـة خـالل شـهر تموز املـايض، ومن ثـم جاءت 

الواليات املتحدة األمريكية ثانيا والجزائر ثالثا ”.
واشـار اىل ان ”صادرات تركيا اإلجمالية نمت بنسبة 19 
يف املائة يف األشهر السبعة األوىل من العام مقارنة بالفرتة 
نفسـها من عـام 2021 لتصل إىل 144.4 مليـار دوالر“، 
الفتـا اىل ان ”صادرات قطاع الزراعة زادت بنسـبة 20 يف 
املائة عىل أسـاس سـنوي لتصل إىل 18.79 مليار دوالر يف 
الفرتة مـن كانون الثاني إىل تموز، لتسـتحوذ عىل 13 يف 

املائة من إجمايل صادرات البالد“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مدير رشكـة تسـويق النفـط الوطنية 
{سومو} عن احتياطي العراق من النفط الخام. 
مـن جانب متصـل، انخفضـت أسـعار خامي 
البرصة املتوسط والثقيل، امس، بنسبة %3 مع 
انخفاض أسـعار النفط العامليـة خالل اليومني 

املاضيني.
وقـال مديـر رشكـة تسـويق النفـط الوطنية 
{سـومو}، عـالء اليـارسي، يف ترصيح صحفي 
:“تعتـرب احتياطيـات العراق مـن النفط الخام 
الخامسـة عامليـاً وتشـكل نسـبة (%8.7) من 
االحتياطات العاملية ونسبة %17 من احتياطات 
الرشق األوسط، وتبلغ احتياطات النفط املؤكدة 
يف العـراق، حسـب التقرير اإلحصائـي ملنظمة 
األقطار العربية املصدرة للنفط (أوابك) لألعوام 
برميـل،  مليـار   (148.4)  ،(2016-2020)
وبحسـب تقديـرات منظمـة أوبك لعـام 2021 

بلغت (145.019) مليار برميل“.
فـإن  البيانـات،  هـذه  عـىل  ”بنـاًء  وأضـاف 
االحتياطـات املؤكدة من النفط الخام سـتكفي 
ملا يقارب الـ (80) سـنة إذا احتسـبنا افرتاضاً 
أن معدل إنتـاج العراق 5 ماليـني برميل يومياً، 

وطبعاً هذا من دون احتسـاب االحتياطات غري 
املؤكدة“.

وأشـار اىل ان ”العـراق يصـدر نفطـه إىل ثالثة 
واألوروبـي  (اآلسـيوي  هـي  عامليـة  أسـواق 
واألمريكي)، أما أبرز هذه األسواق وأكثرها طلباً 

للنفـط الخام العراقي فهو اآلسـيوي، إذ نصدر 
له بنسـبة تتجاوز الـ %70 مـن الكمية الكلية 

املتوفرة للتصدير“.
ولفت اىل ان ”سـعر بيع النفط الخـام العراقي 
معـدل  بلـغ   2022 حزيـران  يونيـو/  لشـهر 

(112.209) دوالراً للربميـل، أمـا أنـواع النفط 
التي يصدرها العـراق حاليا فهي (خام البرصة 
املتوسط وخام البرصة الثقيل وخام كركوك)“.

مـن جانب متصـل، انخفضـت أسـعار خامي 
البرصة املتوسط والثقيل، امس االربعاء، بنسبة 
%3 مع انخفاض أسـعار النفـط العاملية خالل 

اليومني املاضيني.
وانخفض خام البرصة املتوسـط املصدر آلسـيا 
2.76 دوالرا وبنسبة تغيري بلغت %2.88 ليصل 

اىل 93.06 دوالرا للربميل الواحد.
وانخفض خـام البـرصة الثقيل املصدر آلسـيا 
2.76 دوالريـن وبنسـبة تغيري بلغـت 3.01 % 

ليصل اىل 88.96 دوالرا.
وانخفضت اسـعار خامات منظمة أوبك، حيث 
بلـغ سـعر خـام العربـي الخفيـف السـعودي 
100.33 دوالر، بانخفـاض بلـغ 2.98 دوالرين، 
وانخفض أيضا خام مربان اإلماراتي إىل 92.84 

دوالرا بسعر منخفض بلغ 2.71 دوالر .
وانخفضت أسعار النفط خالل اليومني املاضيني 
مـع التخـوف مـن الركـود االقتصـاد العاملي، 
وامكانيـة زيـادة املعروض مـع امكانية احياء 

االتفاق النووي االيراني االمريكي.

بغداد/ الزوراء:
كبـري،  دويل  اقتصـادي  خبـري  رصـد 
امـس األربعـاء، جملة أسـباب بينها 
”الفساد“ تحول دون استفادة العراق 
من مـوارد ضخمـة واحتياطات نفط 
هائلـة، مشـريا اىل أن تلـك اإلمكانات 
”لو اسـتغلت“ تجعله يقطع شوطا يف 

تخفيف الرضر االقتصادي الدويل.  
ويمتلـك العـراق ما يقـدر بنحو 145 
مليار برميـل من احتياطيـات النفط 
الخام املؤكدة، وتخطـط البالد لزيادة 
إنتـاج النفط الخام إىل 8 ماليني برميل 
يوميـا، ارتفاعـا مـن نحـو 4 ماليني 

برميل يف الوقت الحايل.
اإلنتـاج  زيـادة  تضيـف  أن  ويمكـن 
العراقـي مقـدارا مهمـا مـن النفـط 
للسـوق املتعطشـة لهذا املنتـج، لكن 
واتكينـز،  سـايمون  كتبـه،  تقريـرا 
وهـو متداول كبري سـابق يف فوركس 
وصحفـي اقتصـادي ومؤلـف، ملوقع 
Oil Price ، قـال: إن هنـاك عـددا من 
العوامـل، بما يف ذلك قضايا الفسـاد، 
وضعف املجتمع املدني، وانعدام األمن، 
ونقـص املوارد، التي حالت دون تنفيذ 
العـراق السـرتاتيجياته للتنقيـب عن 

النفط وإنتاجه.
ونقل التقرير، عن حميد يونس، النائب 
األول لرئيـس رشكـة النفـط الوطنية 
العراقيـة، قولـه األسـبوع املايض، إن 
البـالد تخطـط لزيـادة إنتـاج النفط 

الخام إىل 8 ماليني برميل يوميا.
 كمـا نقـل عـن املديـر العـام لرشكة 
التنقيـب عـن النفـط العراقيـة، عيل 
املقبلـة  املرحلـة  إن  قولـه  جاسـم، 
ستشهد ”نشـاطا ملحوظا“ يف قطاع 

االستكشـاف، بما يف ذلـك العمليات يف 
الصحراء الغربية ومحافظة نينوى.

 وبالنظر إىل التوازن الدقيق الحايل بني 
العـرض والطلب يف مصفوفة تسـعري 
النفط العامليـة، فإن العـرض الجديد 
الكبري من شأنه أن يقطع شوطا ما يف 
تخفيف الرضر االقتصادي الذي يلحق 
بالعديد مـن البلدان مـن خالل تحمل 
ارتفاع أسـعار النفـط والغاز، يف حال 
كانـت الطموحات ”واقعية“ بحسـب 

واتكينز.
ويمتلـك العـراق نحـو 18 يف املئة من 
إجمـايل احتياطيات الرشق األوسـط، 
وحـوايل 9 يف املئـة مـن احتياطيـات 
العالـم، وهو خامس أكرب احتياطي يف 

العالم، ومع ذلك، وفقا لوكالة الطاقة 
الدولية (IEA) يف تقريرها لعام 2012 
عـن البـالد، فإن مـدى مـوارد النفط 
العراقية القابلة لالسـتخراج يف نهاية 
املطاف يخضع لدرجة كبرية من ”عدم 

اليقني“.
ويقـول الكاتـب إن االحتياطيـات قد 
تكون أكرب بكثـري، حيث وضع تحليل 
وكالـة الطاقـة الدوليـة لعـام 2012 
مسـتوى موارد سـوائل النفط الخام 
والغـاز الطبيعـي القابلـة لالسـرتداد 
يف نهايـة املطاف يف العـراق عند حوايل 
232 مليـار برميـل، لكن حتـى نهاية 
عـام 2011، لـم يتم إنتاج سـوى 35 
مليار برميل من هذا الرقم، مقارنة ب 

23 يف املائة للرشق األوسط ككل، وفقا 
لوكالة الطاقة الدولية.

ويقـول الكاتـب: إنـه مـع ذلـك، فأن 
يكـون لديـك مسـتويات ضخمة من 
االحتياطيات واملوارد القابلة لالسرتداد 
يشء، ولكـن حفرهـا وتصديرها هو 

يشء آخر تماما.
وخالل الفرتة من إصدار تقرير وكالة 
الطاقـة الدولية يف عـام 2012 وحتى 
اآلن، ارتفـع إنتـاج النفـط الخـام يف 
العـراق ممـا يزيد قليال عـن 3 ماليني 
برميـل يوميـا إىل ما يزيـد قليال عن 4 

ماليني برميل يوميا فقط. 
ويقول واتكينـز: إنه من حيث القيمة 
املطلقـة، فـإن هـذه الزيـادة تصنف 

عىل أنها عائد ضعيف للغاية بالنسـبة 
ملـوارد النفـط الخـام التـي يمتلكهـا 
العـراق، خاصة عند األخـذ يف االعتبار 

مدى سهولة استخراج نفطه.
ويقول الكاتب إن األساس الذي يستند 
إليـه العـراق لتحقيـق هـذه الزيادات 
الهائلة يف إنتـاج النفط الخام موجود 
ومتني تماما، لكن الفسـاد املسترشي 
الذي ابتـيل به قطاع النفـط العراقي، 
وخاصة منذ سـقوط صدام حسني يف 
عـام 2003، والفشـل يف بناء مرشوع 
 (CSSP) إمدادات مياه البحر املشرتكة
كان السـبب يف تأخر معـدالت اإلنتاج 

لهذه الدرجة.
 ويقول الكاتب إن ”ثقافة الفسـاد يف 
العراق“ مسؤولة، حيث يظهر العراق 
عادة ضمن أسـوأ 10 بلـدان من أصل 

180 دولة لحجم ونطاق الفساد.
 وينقـل الكاتب عن تقارير شـفافية 
دوليـة أوردت أن ”االختالس الواسـع 
يف  االحتيـال  وعمليـات  النطـاق، 
املشـرتيات، وغسـل األموال، وتهريب 
النفـط، والرشـوة الواسـعة النطـاق 
تصنيفـات  أسـفل  إىل  البـالد  قـادت 
العنـف  وغـذت  الدوليـة،  الفسـاد 
السـيايس وأعاقت بناء الدولة الفعال 

وتقديم الخدمات“.
ويقـول واتكينـز إن هـذا قـد يكـون 
املـيض  عـدم  وراء  الرئيـيس  السـبب 
قدمـا يف مـرشوع  CSSP، ولكـن إذا 
تمكـن العـراق من تخليـص املرشوع 
قدر اإلمـكان من العنارص الفاسـدة، 
فيمكنـه البـدء يف تحقيـق الزيـادات 
الهائلـة يف إنتـاج النفـط الخـام التي 

يتصورها.
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بغداد/ الزوراء:
سـجل البنك املركزي العراقـي، امس األربعاء، أعىل مبيعـات له من عملة 
الـدوالر األمريكي يف مزاد بيع العملة خالل العام الحايل، لتصل إىل أكثر من 

293 مليون دوالر.
وذكر مصدر: أن البنك املركزي باع، امس، خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 293 مليونا و9 االف و739 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر 
رصف اسـاس بلغ 1460 ديناراً لـكل دوالر، وهي بذلك تعد اعىل كمية من 

املبالغ قام البنك ببيعها خالل العام الحايل.
وأضـاف: ان هـذه املبيعات ذهبت لتعزيـز االرصدة يف الخارج عىل شـكل 
حـواالت واعتمادات حيث بلغت 220 مليونا و359 الفا و739 دوالرا، فيما 
ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقدية التي بلغـت 72 مليونا و650 الفاً 

دوالرا.
وأشـار إىل: ان 34 مرصفا قـام بتلبية طلبات تعزيز االرصـدة يف الخارج، 

و23 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 301 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب ”االجنبـي والعراقـي“ يف األسـواق املحليـة 
بالعاصمة بغداد، فيما استقرت يف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 

امس األربعاء.
وقـال مصـدر: إن أسـعار الذهـب يف أسـواق الجملـة ب   شـارع النهر يف 
العاصمـة   بغداد سـجلت صباح اليوم، سـعر بيع للمثقـال الواحد عيار 
21 مـن الذهب الخليجي والرتكي واألوربي بلغ 368 الف دينار، وسـعر 
الرشاء 364 الفاً، فيما كانت اسـعار البيـع ليوم امس الثالثاء 370 الف 

دينار للمثقال الواحد.
وأشار إىل: أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 328 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 324 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيـار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما 
تـراوح سـعر البيع مثقال الذهـب العراقي بـني 330 الفـاً و 340 الف 

دينار.. 
ويف اربيل، شهدت أسعار الذهب استقرارا يف أسواقها، حيث بلغ سعر بيع 
مثقـال ذهب عيار 24 بـ 425 ألف دينـار، ومثقال ذهب عيار 22 بـ 390 
ألـف دينار، ومثقال ذهب عيار 21 بـ 380 الفاً، ومثقال ذهب عيار 18 بـ 

320 ألفاً.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابـل الدينار العراقي، امس 

االربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر: إن بورصة الكفـاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح امـس 148150 ديناراً عراقيـاً مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما 
سـجلت أسـعار الدوالر ليوم الثالثاء 148450 ديناراً عراقياً مقابل 100 

دوالر.
وأشار إىل: أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكـي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 147750 دينـارا عراقيا لكل 

100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
ايضـا، حيث بلغ سـعر البيـع 148150 ديناراً لـكل 100 دوالر امريكي، 

وبلغ سعر الرشاء 148050 ديناراً لكل 100 دوالر امريكي.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 يعتـزُم األعضـاء املقاطعون لجلسـات اتحاد الكرة ، تقديـم ورقة عمل لرئيس االتحـاد عدنان درجال، 
مشـريين إىل أن األخـذ بها سـيعيد األمور إىل نصابها. وأكـد األعضاء املقاطعون، فشـل جميع محاوالت 
أعضاء اتحاد الكرة، بثنيهم ودفعهم إىل العدول عن مقاطعتهم الجتماعات اتحاد الكرة، باستثناء عدول 
يحيى زغري الذي حرض اجتماع الثالثاء. وأشـار عضو اتحـاد الكرة، خلف جالل، إىل أنه وعدد من زمالئه 
مستمرون يف مقاطعة اجتماعات االتحاد، الفتاً إىل أن هذه املقاطعة «عاّمة وغري شخصية. وأوضح جالل 
أن «هناك ورقة عمل تتضمن نقاطاً سوف يتم تقديمها ملجلس إدارة االتحاد فيها الكثري من النقاط ال بد 

من األخذ بها من قبل عدنان درجال، بغية عودة العمل الجماعي وتعود األوضاع إىل طبيعتها» .

ãºcÎ@ã–ñc

@îÌá„aäb◊@·Ìãfl@ÚÓ„aãÌ¸a@…fl@á”b»nÌ@áÓ€a@Òãÿ€@⁄Ï◊ã◊@Òbnœ@Üb„

@ÂÌãì«Î@ÚèΩ@ÔvÓ‹Ç@Úœbõné¸@aáÓË∏@Òãój€a@pfì‰fl@á‘–nÌ@fibuäÜ

بغداد/ امري الداغستاني
 أعلن االتحاد العراقي للمالكمة 
العـراق  أنديـة  بطولـة  إقامـة 
املقـررة  باللعبـة  للمتقدمـني 
الخميـس،  اليـوم  انطالقهـا 
إقليـم  ضمـن  السـليمانية  يف 
لغـرض  وذلـك  كوردسـتان، 
االسـتعداد لبطولة آسيا املقبلة 
يف الفلبـني. وقـال نائـب رئيس 
اتحـاد املالكمة، عيل عبد الزهرة 
إن ”بطولـة أنديـة العـراق التي 
السـليمانية،  سـتحتضنها 

ستشهد مشاركة 210 مالكمني 
يمثلون 40 ناديـاً. وأضاف عبد 
الزهرة، أن ”املنافسـات ستقام 
عىل حلبـة جامعة السـليمانية 
للمـدة مـن 18 ولغايـة 22 من 
الجـاري“، موضحـاً  شـهر آب 
أن ”البطولة تعـد ضمن منهاج 
اتحـاد املالكمـة ويتـم خاللهـا 
اختيار مالكمي املنتخب الوطني 
الذي سيشـارك يف بطولة آسـيا 
املقـررة يف الفلبـني، يف ترشيـن 

الثاني املقبل“ .

@pbèœb‰fl@‚ÏÓ€a@Âõn•@ÚÓ„b‡Ó‹è€a
Ú‡◊˝‡‹€@÷aã»€a@ÚÌá„a@Ú€Ï�i

ÚÓjæaäbj€a@Òãˆb�€a@Òãÿ€bi@÷aã»€a@ÚÌá„c@äÎÜ@k‘€@åã±@=»ì€a@áì®a

بغداد/ متابعة الزوراء
قدم نادي فتاة كركوك للسـيدات ، الالعبة 
وسـائل  اىل  كارانديـش،  مريـم  االيرانيـة 

االعالم.
تلعـب  محرتفـة  اول  كارانديـش،  وتعـد 

بالدوري املحيل لكرة اليد للسيدات .  
وقالـت املحرتفـة اإليرانيـة يف ترصيحـات 
ملوقع النادي ”تلقيـت  تعامال محرتفا من 
الجهازيـن اإلداري و الفني، وحال وصويل 

اىل  مدينة كركوك ، اتمتع برعاية ممتازة ”. 
واضافت كارانديش  ”ان األجواء ودية لحد 

كبري بني الالعبات و الجهاز التدريبي“.
 وواصلـت  ”يوجـد يف العـراق العبات عىل 
مسـتوى جيـد ،و مواهـب كثـرية، اال ان 
العراقيات بحاجة اىل املشـاركة يف بطوالت 

اكثر ، كما هو معمول به يف ايران“.
 و اوضحـت العبـة نادي باشـگاه طهران 
السـابقة  انني املك معلومـات جيدة عن 

الدوري النسوي , وهنالك من شجعني من 
األصدقاء للقدوم واللعب يف العراق“.

 وختمـت ” اتطلع مع فريقه فتاة كركوك، 
لنيل لقـب الدوري املحيل للسـيدات يف اول 
مشـاركة ”.يذكر ان االتحاد العراقي لكرة 
اليـد، حـدد الثاني من شـهر ايلـول املقبل 
،موعدا النطـالق الدوري املمتـاز يف مدينة 
السليمانية بمشـاركة واسعة من مختلف 

اندية بغداد واملحافظات.

البرصة/ محمد حمدي
تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
امـس االربعاء، يرافقـه مدير عـام الدائرة 
الهندسية نجم عبد الواحد ومدير عام دائرة 
الرتبية البدنية احمد عودة زامل، سري العمل 
يف املنشـات الرياضيـة بمحافظـة البرصة 
تأهًبـا إلحتضان بطولـة خليجي 25 مطلع 

العام املقبل. 
املدينـة  يف  تواجـده  اثنـاء  درجـال  وأكـد 
الرياضيـة وملعب البرصة الـدويل جاهزية 

والخدميـة  الرياضيـة  املنشـات  جميـع 
السـتقبال الوفـود عـىل اكمـل وجـه، بما 
يؤمـن الظهـور ببطولـة متميزة سـتكون 
االبرز تكامـال وبصورة خاصـة من ناحية 
الجمهـور ، مشـيدا بالجهود الكبـرية التي 
تبـذل مـن الجهـات املشـاركة والسـاندة، 
وأولها الحكومـة املحلية يف البرصة والجهد 

االمني والتطوعي والخدمي. 
َ الوزير درجال عىل ان سـري العمل يف  و َبـنيَّ
ملعـب املينـاء الدويل سـعة 30 الف متفرج 

يسـري بوتـرية جيـدة، إذ وصـل اىل مراحله 
النهائيـة ليكـون إضافـة مهمـة وأيقونة 
برصيـة جميلـة سـتضفي جوا مـن املتعة 
للمباريـات التـي تقـام عـىل أرضـه، نظرا 
فضـًال  وروعتـه،  تصميمـه  لخصوصيـة 
عن موقعـه، والجماهري التـي  من املتوقع 
تواجدهـا فيـه بكثافـة خـالل منافسـات 
البطولة، واشـار اىل ان الزيارة مللعب امليناء 
شـهدت عقـد اجتمـاع مشـرتك بحضـور 
محافظ البرصة اسعد العيداني مع الرشكة 

املنفـذة وتـم االتفـاق عـىل تقديـم جميع 
التسـهيالت لها، بالشـكل الـذي يفيض إىل 
زيـادة األيدي العاملة وتقدم نسـب اإلنجاز 
عىل وفق الزمن املحـدد، الفتاً ان التواجد يف 
البرصة يعطي رسائل ودالالت واضحة تؤكد 
حجم االستعدادات الكبرية، فضًال عن الدعم 
املبـارش من الحكومـة املركزية الـذي يكاد 
يكون االبرز واألكثر، ونطمنئ الجميع بعدم  
وجود أي عائـق يذكر، من خـالل متابعتنا 
ملجريـات العمل سـواء يف املدينة الرياضية، 

وفنادقها أم ملعب امليناء وجميع الوسـائل 
الخدمية االخرى منوهـا اىل ان خلية العمل 
املركزيـة املسـؤولة عـن التنظيم سـتطلق 
العـد التنـازيل نحو يوم االنطالق وسـتكون 
متواجـدة للوقوف عىل جميـع التحضريات 

وتذليل املشاكل ان وجدت . 
ودعا درجال وسـائل اإلعالم  إىل نقل صورة 
ايجابيـة عـن البـرصة ومشـاهد اإلعمـار 
واالسـتعداد إلقامة هذا الحدث الجماهريي 

العربي الكبري.

’‹‘€a@Ú‹yãfl@Ï�Ì@ÜÎá®aÎ@5ÿm@fib‡ì€a@pbyÏ‡†Î@ �7ÃnÌ@l˝�€a@á‹u
@åbn‡æa@÷ãœ@›Ãìm@@ÒáÌáßa@pbib�‘né¸a@Ûº

Ô„br€a@·è‘€a
بغداد/  صالح عبد املهدي 

ملوسـم  التحضـريات  انطـالق  مـع 

الكرة الجديد  شـهد سـوق االنتقاالت 

الصيفيـة حركـة  مكوكية تسـابقت  

خاللها الفرق يف ابرام العقود الجديدة 

اسـتعدادا   صفوفهـا  تعزيـز  بغيـة 

للـرصاع التنافـيس املحـيل  املقـرر ان 

ينطلـق  مطلـع ترشيـن االول  املقبل  

،( الـزوراء)  تابعت  مايدور يف سـوق 

االنتقاالت  خالل هذه الفرتة  وخرجت 

بهذه املحصلة :

@Ú«Îãìfl@pb»‹�m
الفـرق  رابـع  عنـد  اليـوم   نتوقـف 

الجماهرييـة البغداديـة  ونعني الطلبة 

الذي  انهى موسما ناجحا  بكل املقاييس 

ليبدا التحضري  ملوسم جديد  قد  يذهب 

خالله اىل ابعد من املركز الثالث  ويف هذا 

االطار تعاقدت  ادارة النادي مع املدرب 

ثائـر احمد  ليقود الفريق  يف مشـواره 

املرتقب  فيما شهدت  تركيبته البرشية 

جملة تغيريات ابرزها استقطاب  اكثر 

من 16 العبا جديدا بني  محرتف ومحيل  

مع التجديـد لعدد من  نجوم الفريق يف 

املوسـم الغـارب  وهم ثالثـي املنتخب 

االوملبي حـارس  املرمى حسـن  احمد  

واملدافـع زيد  تحسـني والهـداف وكاع 

رمضان  بجانب  الحارس االخر دلوفان 

مهـدي  واملهاجـم محمد جـواد   وعىل 

الطـرف االخر غـادرت الفريق اسـماء 

اليستهان بها لتتوزع بني فرق الدوري 

االخرى فالتحق الثنائي محمود مشعان 

وحمـزة عدنان  بوكـر الصقور  ووقع 

الثنائي كرار محمد املختار  وعيل خليل  

عىل كشـوفات النفط  واختار املحرتف 

السـنغايل ادريسا نيانغ  الرشطة بينما 

ذهب املحرتف الغاني ستيفن بافور اىل 

الكهرباء  ووقع موىس عدنان للصناعة  

وفراس فنجـان لكربالء  ومحمد كريم  

لنفـط الوسـط  واخر املغادريـن  كان  

عيل حلو .

 Ú8Ü@pb‘–ñ
دخل الطلبة سوق االنتقاالت الصيفية 

وخرج منـه بعدد كبري مـن الصفقات 

الدسمة بني  محرتف ومحيل  ولعل ابرز 

تلك الصفقات تتمثل باستقطاب النجم  

الـدويل رضغام اسـماعيل القـادم من 

القـوة الجوية بجانـب   حارس  مرمى 

املنتخب االوملبـي وفريق الديوانية وليد 

عطية  وزميليـه يف املنتخب مؤمل عبد 

الرضا  القادم من امانة بغداد  وحسني 

عبـد الله خـرض ومعهم  ثالثـي زاخو 

سفني امني  واركان امري  وكيالن لقمان 

وثنائي الرشطة خرض عيل  وعيل مهدي  

وثنائي  الديوانية مصطفى االمني وعيل 

نـوري  والعب القاسـم الحـارث حاتم  

والعب سـامراء  مهدي حميد ، اما عىل 

صعيـد  املحرتفني  فقـد  تعاقدت ادارة 

النـادي  مع  الكامرونـي اونو جونيور  

والنيجـريي مايكل اوكـورو  والربازييل 

جيلسون .

@ÚÓ€b9@pbyÏ‡†
وباالتجاه شـماال  نتوقـف اوال  عند 

اعتـاب القلعة الصفـراء حيث اختار 

املدرب السوري نزار محروس  تعزيز 

صفـوف الفريق بعـدد  غري قليل من 

الوجوه الجديـدة  يف اطار  التطلعات 

االربيليـة  للعـودة اىل زمن االنجازات  

مـع التجديـد لنخبة من ابـرز العبي 

الفريـق يف املوسـم املـايض  ونعنـي 

هنـا  ثنائي حـارس املرمى  حسـني 

عـيل  وريبـاز عبـد اللـه  وزمالءهم  

ديدار غازي وسـفني منصور وحيدر 

قارمـان  وامـري اسـماعيل وهريدي 

سيامند  واكام هاشـم  وروا يوسف  

وهلـو فائق  وكـورست باييـز ، ويف 

الضفة االخرى  نقرا يف الئحة الوجوه 

التـي غادرت اسـوار القلعة اسـماء 

الـدوري شـريكو كريم الـذي اختار 

االحـرتاف يف نادي الكويـت الكويتي  

ويارس سالم  الذي وقع لنفط ميسان  

السـوري ياسـني  بمعيـة املحـرتف 

سـامية بينمـا وقـع مروان حسـني 

للنجـف والتحـق املحـرتف التوغويل 

فرانكو اوتشـو بوكر الصقـور  ولم 

تعرف وجهة املحرتف السوري االخر 

سعد احمد .

ÚÓˆaäÎå@ÒãvÁ
الجديـدة  امـا  الئحـة االسـتقطابات 

زورائيـة  الربيـل  فشـهدت  هجـرة  

بالجملة  تضمنت خمسة العبني دفعة 

واحـدة  وهم محمد صالح  ومؤيد عبد 

الصاحب  واحمد حسن مكنزي  ومازن 

فيـاض  وربمـا احمد رستيـب بجانب 

ثنائي زاخـو الربازييل هيليـو مونتريو  

وبرونو اوليفريا   والدويل احمد ابراهيم 

مـن القـوة الجويـة  ونيـاز محمد من 

الرشطـة  وجاسـم محمد مـن النفط  

ونبيل صباح من امانة بغداد  وحسـن 

محمد من سامراء  ومحمد محسن من 

الديوانية ناهيك عـن املحرتف التونيس 

ايمـن الطرابليس واملحـرتف النيجريي 

شوريبو ابراهيم .

åÎäÏ„Î@ÏÇaå
ويف  اقـىص الشـمال اجتاحـت زاخـو  

عاصفـة تغيـري شـديدة  باالتفاق مع 

املدرب الجديد حمزة هادي  بعد مغادرة 

عـرشة من العنـارص املؤثـرة اىل الفرق 

االخـرى وهـم الثالثـي كيـالن لقمـان 

الذيـن   امـني  امـري  وسـيفني  واركان 

رحلوا باتجاه الطلبة و الثنائي الربازييل 

املحرتف برونو اوليفريا وهيليو مونتريو 

اللذان وقعا الربيل  بينما التحق الربازييل 

لوكاس سـانتوس بفريق نفط الوسط  

السـابق  لفريقـه  وليـد  امجـد  وعـاد 

الرشطـة  والتحـق الكامرونـي فرانـك 

سيدرك بالكهرباء ووقع الحارس محمد 

شـاكر  عىل كشوفات الصقور بينما لم 

يحتفـظ الفريـق اال بعدد محـدود من 

عنارصه السابقة ابرزهم شفان جميل 

وشيفان صديق .

@ÒáÌáu@ÍÏuÎ
 امـا الئحـة الوجـوه الجديـدة لزاخـو 

فقـد ضمـت الثالثـي السـوري باهوز 

محمـد  وزيـد غريـر  ومحمـد بـاري  

والثنائـي الربازيـيل لوكاس سـانتوس 

ليمـا  وكاتنـري فرنانـدو   والرومانـي 

نيكوال كاتلـني  بجانب ثنائي الديوانية  

واملنتخـب االوملبي الحارس وليد عطية 

وزميلـه محمـد الباقر  كريـم  والعب 

الصناعـة منتظر عبد السـادة  والعب 

نفط الوسـط  عيل مهدي  وقائد فريق 

القوة الجوية السـابق سـامح سعيد ، 

اما يف  فريق نوروز فتبدو االمور هادئة 

تقريبا بعد ان جددت االدارة للمدرب ويل 

كريم  لكن الفريق يفتقد اليوم  لهدافه 

وابرز العبيه اسـو رسـتم الـذي اختار 

االحـرتاف يف نـادي السـاملية الكويتي  

النيجـريي   املهاجـم  ضاعـف   فيمـا 

بنيامـني اكـور من احـزان الفريق بعد 

انتقاله لنفط ميسان  .

@kÁdnÌ@ÜÎá®a
امـا الحـدود العائـد للدرجـة املمتازة 

فقـد شـهدت اروقتـه حركة نشـيطة 

منـذ وقت مبكر سـعيا  الثبات الوجود  

وتفـادي  العودة لـدوري الدرجة االوىل 

مرة اخـرى  فتم التجديد للمدرب عادل 

نعمة  ومعـه عدد من الالعبني  ابرزهم 

الرباعـي  حسـني عبد الرضا وحسـني 

كريم وامري احمـد  وبالل خضري املعار 

من الرشطـة لكن الفريق دخل سـوق 

االنتقـاالت وخـرج منه باكثـر من 13 

صفقـة بـني محـرتف ومحـيل ، ففي 

صفوف املحرتفني  نقرأ اسماء العاجي 

الكسندر يول  والكامروني اونو جونيور  

والغاني كويف ايبول  والثنائي املوريتاني 

بـكاري انجاي  ومحمد سـويعيد ، اما 

عىل الصعيد املحيل فنجد اسـماء ثنائي 

الديوانيـة محمود عيال  وسـيف الدين 

ظاهر  والعب نفط الوسـط مصطفى 

محمـود والعـب النجـف عـيل قاسـم  

والعب الرمـادي محمود خرض  والعب 

عفـك سـيف كاظم  والعب بيشـمركة 

السـليمانية شعبان محمود  واملقيم يف 

اندونيسيا سلوان الجابري .

بغداد /حسني الشمري 
توج نادي الحشـد الشـعبي بطال ملنافسـات دوري العـراق بالكرة 
الطائـرة من وضع الجلوس بعد فوزه عىل منافسـه نادي الوسـام  
بثالثة اشـواط مقابل شـوطني  وحصـل فريق اللجنـة الفرعية يف 
محافظـة  املثنـى عىل املركـز الثالث بعـد فوزه عىل فريـق اللجنة 
الفرعيـة يف محافظـة بابل بثالثة اشـواط مقبـل اليشء  الذي حل 

رابعا.

ويف ختام البطولة وزعت الكؤوس واوسـمة الفـوز عىل املنتخبات 
الفائـزة باملراكـز الثالثة االوىل  بحضـور  رئيس اللجنـة الباراملبية 
الدكتـور عقيل حميد و رئيس نادي الحشـد الشـعبي خالد كبيان 
ورئيـس نـادي الوسـام عدنـان فرحـان والنائـب االول يف اللجنة 
الباراملبية سـمري الكردي واالمني املايل للجنة الباراملبية عبيد الغزي 
واالمبـن العام بالوكالة سـعد عبـد املجيد ورئيس اتحاد البوتشـيا 
مجيل عـودة ورئيس لجنة الخـرباء الدكتور احمـد العاني ورئيس 
اتحـاد الرمايـة فالح عـودة ورئيس إتحاد السـباحة هاشـم فرز 
ورئيس اتحاد البوتشـا مجيل عودة ورئيس اتحاد القوس والسـهم 
كوثر حسـني ورئيس اتحاد العاب القوى مهدي باقر ورئيس اتحاد 
كرة السلة عباس وناس ورئيس اتحاد املبارزة عيل حميد وعدد من 

اعضاء اتحادات اللجنة الباراملبية.
وادار مباريـات البطولـة طاقـم تحكيـم مؤلف من الحكـم الدويل 
جاسم صايف حكم أول الحكم والدويل شاكر عبد الحسني حكم ثاني 

والدكتور ماهر عبد االله
و الحكـم درجـه أوىل نجم عبـد الله (مسـجل) و الحكم درجة أوىل 
سـعيد حميد حكم طاولة (سكور ) والحكم مهند قاسم وثائر عبد 

الحسني وعالء كاظم.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضـو املكتـب التنفيـذي يف االتحـاد العراقـي 
للصحافـة الرياضيـة الزميـل بـالل زكي حل 
ضيفا يف برنامـج (هاتريك) الذي يبث من عىل 
شاشة قناة (يو تي يف) الفضائية، حيث ناقش 
ملف الرتاخيص وتم التطرق اىل املالعب املرخصة 
للعـب يف العاصمة بغداد وبقية املحافظات االخرى 
فضـال عن االنديـة التي انجـزت امللف الخـاص بالرتاخيص االسـيوية 
واالنديـة التي مازالت يف مرحلة انجاز متطلبات الحصول عل الرتخيص 
الذي يسـمح لها باملشاركة يف منافسـات دوري الكرة املمتاز يف املوسم 

الجديد.
 ******************

عضـو املكتب االعالمي يف اللجنـة االوملبية الوطنية 
العراقيـة الزميل محمد الخفاجي، اكد اكتسـابه 
الشفاء التام من االزمة الصحية التي تعرض لها 
قبل مدة زمنية ليست بالقصرية، خالص االمنيات 

لزميلنا بالشفاء التام وان يلبسه رب العزة واالجالل 
ثوب الصحة والعافية.
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باريس / متابعة الزوراء
باريس سان جريمان  نادي  يسعى 
للتخلص  الطرق،  بشتى  الفرنيس، 
ماورو  األرجنتيني،  مهاجمه  من 
االنتقاالت  فرتة  خالل  إيكاردي، 

الصيفية الجارية.
أن  سري»  «كادينا  إذاعة  وكشفت 
عرضوا  جي  إس  البي  مسئويل 
إيكاردي عىل إشبيلية، أثناء تفاوض 
تيلو  املدافع  صفقة  عىل  الفريقني 

كريير.
األندليس  الفريق  إىل  وأشارت 
اتجه إىل تانجوي كوايس مدافع 
بايرن ميونيخ، ولم يهتم بملف 
اسمه  ارتبط  الذي  إيكاردي 
عديدة  أندية  إىل  باالنتقال 
مانشسرت  مثل  الصيف  هذا 

يونايتد ومونزا اإليطايل.

صفقة  يعقد  ما  أن  إىل  ولفتت 
املادي  املقابل  ليس  إيكاردي،  بيع 
املطلوب من باريس سان جريمان، 
بل الراتب السنوي الضخم للمهاجم 

األرجنتيني (١٠ ماليني يورو).

ويتبقى يف عقد ماورو إيكاردي مع 
الفريق البارييس، عامان، يف الوقت 
جالتيه  كريستوف  فيه  أعلن  الذي 
خارج  الالعب  أن  الفريق،  مدرب 

حساباته هذا املوسم.

                         

مانشسرت / متابعة الزوراء
وجه الربتغايل، كريسـتيانو رونالدو، نجم مانشسرت يونايتد، 
رسـالة إىل جمهوره عـرب مواقع التواصـل االجتماعي.وعلق 
رونالدو، عرب حسابه بشـبكة إنستجرام، عىل صورة تجمعه 
بإيدو أجريي صحفي بربنامج الشـرينجيتو، عىل حساب أحد 
املشـجعني، قاًئال: ”الحقيقة سـتظهر عندما تصدر مقابلتي 
يف غضـون أسـابيع قليلة“.وتابع: ”اإلعالم يقـول األكاذيب، 
ولدي سـجل مالحظات يضم 100 خـرب، 5 منهم فقط كانت 
صحيحة“.ويعـد إيدو أجريي أحد املقربـني من رونالدو، كما 
أنه نفى عرب برنامج ”الشرينجيتو“ أن يكون صاروخ ماديرا، 
قد عرض خدماته عىل أتلتيكو مدريد، بينما مسؤولو الروخي 
بالنكـوس هـم مـن سـعوا للتعاقـد معه.وتزعـم العديد من 
التقاريـر أن رونالدو يسـعى للرحيل عن مانشسـرت يونايتد، 
واالنتقال إىل فريق يشارك يف دوري أبطال أوروبا خالل املوسم 
الجاري.وينتهي عقد رونالدو مع الشياطني الحمر يف الصيف 

املقبل، مع إمكانية التمديد ملوسم آخر.

الدوحة / متابعة الزوراء
حقـق الدحيـل انتصـاره األول يف دوري نجوم قطـر، وجاء عىل 
حسـاب الريان 1-2 يف قمة مباريات الجولة الثالثة.تقدم الريان 
أوالً بواسـطة الفرنيس يوهان بويل بعد مرور ثماني دقائق فقط 
عىل االنطالقة.ومع بداية الشوط الثاني أحرز يوسف أيمن هدف 
التعـادل للدحيل، لتشـهد الدقائُق األخرية من عمـر املباراة إثارة 
كبرية، مـع ترجيح خالد صالـح كفة الدحيل بتسـجيله الهدف 
الثاني يف الدقيقة السـابعة والثمانني، وبعدها بدقيقتني تحصل 
الريـان عىل ركلة جـزاء ُطرد عىل إثرها دياب هـارون، لكن بويل 
فشـل يف ترجمتها هدفاً ثانياً بعدما اصطدت بالعارضة، لينجح 
بذلك الدحيل يف حصد انتصاره األول فيما تكبد الريان الخسـارة 
الثالثـة توالياً.وحافـظ العربـي عىل صدارة الرتتيـب بفوزه عىل 
املرخيـة بهدفـني دون رد لحسـاب الجولة ذاِتها.السـوري عمر 
السـومة افتتـح باب التسـجيل يف الدقيقـة التاسـعة واألربعني 
مسـجالً هدَفـُه األول مـع العربـي، وأضـاف التونـيس يوسـف 
املسـاكني الهدَف الثاني عنـد الدقيقِة الثالثِة والسـبعني مؤمناً 

لفريقِه الفوَز الثالث عىل التوايل.

غالسغو / متابعة الزوراء
أرض  من   ٢-٢ بالتعادل  الهولندي  آيندهوفن  عاد 
الدور  ذهاب  يف  االسكتلندي  رينجرز  مستضيفه 
الفاصل املؤهل لدور املجموعات من دوري أبطال 

أوروبا.
-٢٤-٨ القادم  األربعاء  يوم  اإلياب  لقاء  ويقام 

٢٠٢٢ عىل ملعب فيليبس يف هولندا.
وسجل لرينجرز أنتونيو كوالك ٤٠، وتوم الورينس 
 ٣٧ سنغاري  إبراهيم  آليندهوفن  سجل  فيما   ،٧٠

وأرماندو أوبيسبو ٧٨.
رود  جمعت  ألنها  خاصاً  طابعاً  املواجهة  وارتدت 
فان نيستلروي املعنّي يف آذار/مارس مدرباً للفريق 
الوطني  املنتخب  يف  السابق  بزميله  الهولندي، 
عىل  يرشف  الذي  برونكهورست  فان  جوفاني 
الفريق الخصم منذ ترشين الثاني/نوفمرب ٢٠٢١.

معسكر  يف  كان  الالعَبني  من  كالً  أن  واملفارقة 
الخصم حني تواجه الفريقان للمرة األخرية يف دوري 
األبطال حيث فاز رينجرز، مع فان برونكهورست 
دور  خالل  وخارجها  أرضه  عىل  الوسط،  خط  يف 

املجموعات عام ١٩٩٩.
أيندهوفن  هدف  نيستلروي  فان  حينها  وسجل 

الوحيد يف الخسارة عىل ملعب «ايربوكس» ١-٤.
وتحمل املشاركة يف دور املجموعات معها مكافأة 

مالية ضخمة، إذ سيضمن كل فريق الحصول عىل 
يورو  مليون   ٢٫٨ إىل  إضافة  يورو،  مليون   ١٥٫٦٤

عن كل انتصار يف دور املجموعات و٩٣٠ ألف يورو 
عن كل تعادل.

أما الفرق التي تفشل يف التأهل اىل دور املجموعات 
املجموعات  دور  اىل  فتنتقل  األبطال،  لدوري 
كل  سينال  حيث  ليغ»  «يوروبا  الثانية  للمسابقة 

منها ٣٫٦٣ مليون يورو.
وانترص كوبنهاغن الدانماركي عىل ضيفه طرابزون 
سبور الرتكي ٢-١ يف ذهاب الدور الفاصل املؤهل 

لدور املجموعات من دوري أبطال أوروبا.
وسجل هديف كوبنهاغن فيكتور كاليسون ولوكاس 
هدف  سجل  فيما  و٤٨،   ٩ الدقيقتني  يف  لرياغري 
أنستاسيوس  اليوناني  الوحيد  سبور  طرابزون 

باكاسيتاس يف الدقيقة ٧٩.
آب/  ٢٤ يوم  العودة  لقاء  يقام  أن  املقرر  ومن 

أغسطس.
دينامو  ضيفه  عىل  النرويجي  غليمت  بودو  وفاز 
الفاصل  الدور  ذهاب  يف   ،١-٠ الكرواتي  زغرب 

املؤهل لدور املجموعات من دوري أبطال أوروبا.
يف  بيليغرينو  أماهل  الوحيد  الفوز  هدف  وسجل 
الدقيقة ٣٧. ومن املقرر أن يقام لقاء العودة يوم 

٢٤ آب/أغسطس.

لوزان / متابعة الزوراء

توصل االتحادان الربازييل واألرجنتيني 

لتسوية  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  مع 

أمام محكمِة التحكيم الريايض تقيض 

بني  املباراة  خوض  عن  باالستغناء 

تصفيات  تصفيات  ضمن  املنتخبني 

 ،™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس 

والتي توقفت يف أيلول/سبتمرب املايض 

بعد دقائق من انطالقها.

أقيم  الذي  اللقاء  بداية  عىل  يمِض  ولم 

حتى  دقائق  سبع  سوى  باولو  ساو  يف 

الصحية  السلطات  من  ممثلون  اقتحم 

إىل جدل كبري  أدى  ما  امللعب،  الربازيلية 

غرفة  األرجنتني  العبو  إثره  عىل  دخل 

ما  امللعب  أرض  اىل  يعودوا  ولم  املالبس 

أدى اىل توقف املباراة نهائًيا.

وقتها  الصحية  السلطات  وقالت 

أرجنتينيني  العبني  أربعة  عىل  أن 

املمتاز  االنكليزي  الدوري  يف  محرتفني 

الصحي  الحجر  «يف  يدخلوا  أن  حينها 

جائحة  بروتوكوالت  ملخالفتهم  فوًرا» 

كورونا.

وتوصل االتحادان األرجنتيني والربازييل 

أمام  تسوية  إىل  والفيفا  القدم  لكرة 

محكمة التحكيم الريايض تقيض بعدم 

خوض املباراة.

 ٢٢ يف  لها  حدد  الذي  املوعد  أن  وأضاف 

أيلول/سبتمرب املقبل سيخصص إلقامة 

املنتخبني  من  لكل  وديتني  مباراتني 

بني  املقرر  املونديال  لنهائيات  تحضرياً 

الثاني/نوفمرب و١٨ كانون  ٢٠ ترشين 

األول/ديسمرب املقبلني.

وسبق لالتحاد الربازييل أن أبدى األربعاء 

املباراة  هذه  إلعادة  رفضه  املايض 

أيلول/ من  الخ  يف  مقررة  كانت  التي 

ضمن  باولو  ساو  يف   ٢٠٢١ سبتمرب 

أمريكا  تصفيات  من  السادسة  الجولة 

الجنوبية.

«بعد  بيان:  يف  الربازييل  االتحاد  وقال 

واملنسق  تيتي  املدرب  طلب  تلقي 

رئيس  سيسعى  باوليستا،  جونينيو 

إيدنالدو  القدم،  لكرة  الربازييل  االتحاد 

رودريغيس، اىل تعليق املباراة».

وأشار بيان االتحاد الربازييل إىل أن فيفا 

قد سبق أن اتفق مع االتحاد األرجنتيني 

عىل إلغاء املباراة.

وتابع البيان: «سيقبل االتحاد الربازييل 

واالتحاد  فيفا  اقرتحه  الذي  باالتفاق 

املنتخب  خوض  عدم  عىل  االرجنتيني 

أيلول/ يف  األرجنتني  ضد  املباراة 

سبتمرب».

قال رودريغيش من جهته: «بالنظر إىل 

موقف الجهاز الفني، سنطلب اآلن من 

الفوز  هي  أولويتنا  املباراة.  إلغاء  فيفا 

بكأس العالم للمرة السادسة يف قطر».
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سينسيناتي  /متابعة الزوراء
ناومي  اليابانية،  سابقاً  أوىل  املصنفة  معاناة  تواصلت 
األلف  دورة سينسيناتي  يف  بانتهاء مشوارها  وذلك  أوساكا، 
لكرة املرضب عند الدور األول بخسارتها أمام الصينية جانغ 

شواي ٤-٦ و٥-٧.
ومنذ وصولها إىل نهائي دورة ميامي األلف وخسارتها أمام 
املصنفة األوىل حالياً البولندية إيغا شفيونتيك، عجزت أوساكا 

عن الذهاب بعيداً يف أي من مشاركاتها األربع التالية.
التي حلت وصيفة لها عام ٢٠٢٠،  الدورة  إىل  وقبل وصولها 
الدور  األلف،  مدريد  لدورة  الثاني  الدور  من  أوساكا  خرجت 
األول لبطولة روالن غاروس، ثمن نهائي دورة سان خوسيه 
أمام  انسحبت  حني  األلف  تورونتو  لدورة  األول  والدور 

األوىل ٦-٧  املجموعة  بعدما خرست  كانيبي  كايا  األستونية 
(٤-٧) وتخلفت يف الثانية صفر-٣.

لكي  دقيقة  و١٥  ساعة  إىل  شواي  جانغ  واحتاجت 
الدورة منذ عام ٢٠١٤ وتلحق  تحقق فوزها األول يف هذه 

ألقاب كربى، هزيمتها  بأربعة  الفائزة  اليابانية،  بمنافستها 
أقل من  العام، وذلك قبل  الثامنة يف ٢١ مباراة خاضتها هذا 
أسبوعني عىل انطالق بطولة الواليات املتحدة، آخر البطوالت 

مرتني  لقبها  أوساكا  أحرزت  التي  الكربى  األربع 
بعدها  تتأثر  أن  قبل  و٢٠٢٠   ٢٠١٨ عامي 

عن  أبعدتها  التي  النفسية  باملشاكل 
الثاني  الدور  لفرتة.وبلغت  املالعب 

بفوزها  مرتنز  إيليز  البلجيكية 
أنهيلينا  األوكرانية  عىل  السهل 

لتواجه  و٦-١،   ٦-١ كالينينا 
األمريكية  املخرضمة 

فينوس ويل أو التشيكية 
بليشكوفا  كارولينا 
الدورة  يف   ١٤ املصنفة 

لقبها  أحرزت  التي 
املايض  العام 
لية  ا سرت أل ا

حالياً  املعتزلة 
آشيل بارتي.

ميونيخ / متابعة الزوراء
أسطورة  ماتيوس،  لوثار  قارن 
فعل  رد  بني  األملانية،  الكرة 
بايرن  مهاجم  مولر،  توماس 
الفرص  إحدى  عىل  ميونيخ، 
ليونيل  واألرجنتيني  املهدرة، 
سان  باريس  نجم  مييس، 

جريمان.
وعلق ماتيوس عرب مقاله بشبكة 
فعل  رد  عىل  سبورتس،  سكاي 
إهداره فرصة تهديفية  مولر عند 
أن  «يجب  كتب:  حيث  محققة، 
ألنه  ذلك،  يحدث  عندما  يضحك 

يتحىل بثقة هائلة يف نفسه».
بمييس،  يذكرني  «هذا  وأكمل: 
األحيان  أغلب  يف  يبتسم  الذي 
يعلم  ألنه  فرصة،  يهدر  عندما 
عىل  قادر  أنه   ٪١٠٠ بنسبة 

تعويضها بـ ٣ فرص الحًقا».

أسطورة  أثنى  آخر،  سياق  ويف 
به  قام  الذي  العمل  عىل  بايرن، 
املدير  حميديتش،  صالح  حسن 
الريايض للفريق البافاري، يف سوق 

االنتقاالت هذا الصيف.
تعزيز  يف  حميديتش  ونجح 

مميزة،  بعنارص  الفريق  صفوف 
عىل رأسها ساديو ماني، ماتياس 
وريان  مزراوي  نصري  ليخت،  دي 
الفريق  يجعل  مما  جرافينبريش، 
مرشًحا بقوة للفوز بدوري أبطال 

أوروبا، عىل حد قول ماتيوس.
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نابويل / متابعة الزوراء
كيلور  انتقال  صفقة  مفاوضات  تعقدت 
سان  باريس  مرمى  حارس  نافاس، 

جريمان، إىل صفوف نادي نابويل اإليطايل.
وكشفت صحيفة «لو باريزيان»، يف تقرير 
صفقة  تتم  أن  املرجح  غري  من  أنه  لها، 
من  ألكثر  اإليطايل  النادي  إىل  نافاس  انتقال 

سبب.

رغبة  تستغل  نابويل،  إدارة  أن  إىل  وأشارت 
الالعبني  بعض  بيع  يف  جي  إس  بي  مسؤويل 
تكلفة  بأقل  نافاس  كيلور  عىل  للحصول 

ممكنة.
عن  االستغناء  اشرتط  نابويل  أن  وأوضحت 
بمقابل  البارييس  للنادي  رويز  فابيان  العبه 

يرتاوح بني ٢٥ إىل ٣٠ مليون يورو.
كيلور  استعارة  نابويل  رغبات  تتضمن  كما 

نافاس مجانا مع تحمل النادي الفرنيس ٥٠٪ 
من راتبه السنوي.

البارييس االستغناء عن كيلور  النادي  وينوي 
جيانلويجي  اإليطايل  تنصيب  بعد  نافاس 

دوناروما كحارس أول للفريق.
ويلعب نافاس بصفوف النادي البارييس منذ 
صيف ٢٠١٩ عندما انتقل إليه قادما من ريال 

مدريد اإلسباني.



بغداد /  الزوراء :
 جددت هيئة االعالم واالتصاالت دعوتها وسـائل االعالم اىل االلتزام بالئحة قواعد البث 

االعالمي وااللتزام بعدد من النقاط .
وقـال محمد األسـدي، رئيس الجهـاز التنفيذي لهيئـة االعالم واالتصـاالت يف بيان:“ 
تماشياً مع الدعوة الحكومية الرامية لالسهام يف تكريس الروح الوطنية وتعزيز جهود 
الدولة ومؤسساتها، واستناداً اىل الصالحيات املخولة لنا بموجب االمر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، 
تجدد هيئة اإلعالم واالتصاالت دعوتها وسائل اإلعالم الوطنية كافة اىل االلتزام بالئحة 

قواعد البث اإلعالمي وااللتزام بالنقاط اآلتية:
١- توخـي الحـذر يف نقل املعلومات التي قد تؤدي اىل التحريـض عىل العنف والكراهية 

بني أبناء الشعب العراقي.
٢- تجنب بث أية مواد إعالمية قد تهدد السلم األهيل واملجتمعي او تحرض عىل االخالل 

بالنظام العام.
٣- تقديـم وصف متوازن لألحداث ونقل األخبار بطريقـة مهنية خالية من االضافات 

واالشارات التي قد تؤثر سلباً عىل الحقائق.
٤- احـرتام التنـوع املجتمعي واالمتنـاع عن تناول كل ما من شـأنه زعزعة النسـيج 

االجتماعي بني الفئات كافة.
٥- االلتزام بالدقة يف التغطيات اإلخبارية والتأكد من مصداقية األخبار املطروحة حتى 

ال يتم تضليل الجمهور بشكل او بآخر.
واضاف :“ ان الهيئة تسـتثمر هذه الفرصة للتأكيد عىل أن مالكاتها مستمرة يف إجراء 
عمليـات الرصد اإلعالمية (املرئي- املسـموع- اإللكرتوني) ملتابعة الخروقات املحتملة 
لالئحة قواعـد البث اإلعالمي، وهي ماضية يف اتخاذ اجراءاتها القانونية بحق الجهات 

املخالفة“.

مكسيكو/أ. ف. ب:
 عثر عىل صحفي ميتا يف شـمال غرب املكسيك، حسبما أعلنت السلطات ، فيما يعتقد 
أنها جريمة قتل جديدة يف واحدة من أكثر السنوات دموية حتى اآلن بالنسبة للصحافة 

يف هذا البلد.
وعثر عىل جثة الصحفي املستقل، خوان أرخون لوبيز، الذي كان يدير صفحة إخبارية 
عىل موقع فيسـبوك، يف سـان لويس ريو كولورادو بوالية سـونورا الشـمالية الغربية 
قـرب الحدود مـع الواليات املتحدة.وتـم التعرّف عىل هوية الرجل البالـغ 62 عاماً من 
بصمات أصابعه، وفق ما قال مصدر يف مكتب املدعي العام يف سـونورا لوكالة فرانس 
برس، وذلك بعد سـاعات من إعالن املدعية العامـة إنديرا كونرتيراس أمام الصحفيني 

العثور عىل جثة عليها أوشام مطابقة ألوشام أرخون.
وكانت السـلطات قد أُبلغت باختفائه يف التاسع من آب/أغسطس.وقال مكتب النيابة 
العامـة يف بيان إن ترشيح الجثـة خلص إىل أن الوفاة نجمت عن صدمة دماغية ناتجة 

عن رضبة بأداة حادة، مضيفاً أنه ال يستبعد أي فرضية يف التحقيقات.
وبحسـب منظمة مراسـلون بال حدود فإن أرخون كان يتناوب بني العمل يف الصحافة 

ويف مطعم محيل.
وتقاريره اإلخبارية األخرية عىل صفحته يف فيسـبوك بعنوان ”ما الذي تخشـاه“ كانت 

تتعلق بضبط مخدرات واستعادة العديد من البضائع املرسوقة.
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القاهرة / متابعة الزوراء:

أثـارت تغريـدة رجل األعمـال املرصي 
املليارديـر، نجيـب سـاويرس، حـول 
حريق كنيسـة املنـرية بإمبابـة جدال 
واسـعا، وسـلطت الضوء عـىل نموذج 
من رجال أعمال وسياسـيني يف العالم 

يجيدون التفاعل مع تويرت.
تسـببت تغريـدة كتبها رجـل األعمال 
نجيـب سـاويرس حول حريق نشـب 
يف كنيسـة مرصيـة األحد يف انقسـام 
إعالمـي ومجتمعي ممتد عىل وسـائل 
التواصـل االجتماعـي، وفتـح كالمـه 
الباب أمام تشكيك بعض اإلعالميني يف 
نواياه السياسـية، مؤكدين أن حرصه 
عىل التواجد املستمر من خالل حسابه 
عـىل تويرت الـذي يتابعه نحـو ثمانية 
ماليني متابـع داخل مـرص وخارجها 

يحمل أهدافا متباينة.
وأثارت التغريـدة املفاجئة التي حملت 
معنى جنائيا متعمدا للحادث تساؤالت 
حول غرام املليارديـر املرصي بمنصة 
تويرت وحرصه عىل التفاعل الكبري مع 
متابعي حسـابه وتبـادل اآلراء معهم، 
سـلبا أو إيجابا، وحرصه الشـديد عىل 
أن يـديل بآرائـه يف العديد مـن القضايا 
املطروحـة عـىل السـاحة املرصية بال 
سـقف أو حواجـز سياسـية. ومكنته 
هذه امليزة من أن يصبح حسـابه عىل 
تويرت مـن الحسـابات الجذابة، حيث 
يكتب عبارات قصـرية ومبهمة أحيانا 
وتحمل تأويالت متفرقة، وال يتقاعس 
عن الرد عـىل متابعيه والدخول معهم 
يف مناقشـات سـاخنة يف موضوعـات 

شتى.
وطالب اإلعالمي وعضو مجلس النواب 
مصطفى بكـري النائب العام املرصي 
االثنـني، بالتحقيـق مع رجـل األعمال 
الفتنـة، قائـال  بإثـارة  إيـاه  متهمـا 
”نجيب ساويرس يقوم بكتابة تغريدة 
عكـس الريـاح بهـدف إثارة املشـاكل 
واألزمـات والفتنـة.. وأن هناك فاعال 
وراء الحـادث دون أن يمتلـك دليال أو 
ترصيحا صحافيا أو بيانا من الكنيسة 
أو مـن أي شـاهد، وتحـدث بصيغـة 
وكأنه متحدث رسـمي باسم األقباط، 

وهذه اللغة غري مقبولة“.
وكان سـاويرس قد كتب عىل حسـابه 
عـىل موقـع تويـرت ”لـم أرد أن أكتـب 
تعزية قبل أن أعـرف تفاصيل الحادث 
ألننـا يف صعيـد مـرص ال نقبـل العزاء 
قبـل أن نعـرف التفاصيـل وأن نعرف 
الفاعـل! الله هـو املنتقم! وهـو الذي 
سـيأتي بحق الضحايـا.. عزائي ملرص 
كلهـا بكل املسـلمني واملسـيحيني ألن 
كل مـن يعبـد اللـه حزين“.ومنذ نرش 
هذه التغريدة وما حوته من تفسريات 
تعـرض امللياردير املـرصي للكثري من 
االنتقادات، من مسـلمني ومسيحيني، 
وبدا متهمـا بإثارة الفتنـة املجتمعية 
يف نظـر البعـض، لكن رشيحـة قليلة 
أيدته بالنظر إىل ما حملته تغريدته من 

هواجس قيل إنها مرشوعة.
اتهامـات  البعـض يف توجيـه  وبالـغ 
صارخـة ومبطنـة، وجميعهـا حملت 
شـكوكا يف نواياه، خاصة وأن توقيت 
البـث جـاء يف وقـت متأخر مـن الليل 

(١١ مسـاء بتوقيت القاهرة) وبعد أن 
كشفت وزارة الداخلية حقيقة الحريق 
الذي وقع نحو الثامنة صباحا بتوقيت 
القاهرة، ما جعل البعض يشـري إىل أن 
تغريدته موجهـة إىل الخارج، إذ راعى 
فارق التوقيت ليتمكن سكان الواليات 

املتحدة من متابعته.
وأكدت وزارة الداخلية املرصية يف بيان 
لهـا أن سـبب الحريق الـذي تعرضت 
له كنيسـة أبي سـيفني بحـي إمبابة 
عـرشات  ضحيتـه  وراح  القاهـرة  يف 
املواطنـني يرجـع إىل حـدوث ”مـاس 
كهربائي“، وأن رجال اإلطفاء تعاملوا 

مع املوقف وتمت السيطرة عليه.
وأخذت التعليقات منحى مختلفا عندما 
قال مغردون إنه كان األوىل بساويرس 
أن يبـادر بالتـربع ألرس الضحايا بدال 
من بث السـموم، ما دفعـه إىل التغريد 
مجـددا وباختصار، قائـال ”أنا ال أعلن 
عن تربعاتي يـا عزة“، ردا عىل تغريدة 

كتبتها فتاة مرصية اسمها عزة.
ولفت اإلعالمي املرصي عمرو أديب يف 
برنامجـه ”الحكاية“ عىل قناة ”أم بي 
يس مـرص“ مسـاء األحـد، االنتباه إىل 
كالم سـاويرس بعد بثـه بقليل، وقال 
”أنـا مش (غـري) فاهم املنشـور وإيه 

يقصـد املهندس نجيـب، بعض الجمل 
مش قـادر عـىل فهمهـا.. واضـح إن 
القصد مش سـهل، طبًعا االنطباع إنه 
غاضـب وهو أمر طبيعـي، لكن هناك 
انطباعـات أخـرى، إنـه ربمـا يعـرف 

حاجة إحنا ما نعرفهاش“.
مـع  أخـرى  مـرة  التفاعـل  وعـاد 
الهواجـس التـي بثها سـاويرس عىل 
مواقـع التواصل عقب تشـكيك البابا 
تـوارضوس الثاني، بابا اإلسـكندرية 
وبطريـرك الكرازة املرقسـية يف الدور 
الـذي تلعبه املنصات وما تحفل به من 

شائعات وأكاذيب.

وأوضـح البابـا تـوارضوس يف تعليق 
هاتفي له االثنني مع برنامج ”مسـاء 
dmc“ أن ”األكاذيـب التـي تطرح عىل 
صفحـات السوشـيال ميديـا وبعض 
الصفحـات األخـرى ال تليـق بحرمـة 
املـوت والحـادث، واأللـم املوجـود يف 
القلوب، واملفـروض إحنا (نحن) برش 
نضمد الجراح باألفعال الطيبة يف مثل 
هـذه املواقـف، لكن فيه نـاس أثارت 
الرش وتتحدث عن أكاذيب وإشـاعات 
وكلها غري حقيقية، وفيها شـكل من 
أشـكال توجيه التقصـري واالتهام إىل 
النـاس، ونحن ال نقبـل هذه األمور يف 

الكنيسة عىل اإلطالق“.
وبـرصف النظـر عـن أن املقصود من 
كالم البابا توارضوس هو سـاويرس 
نفسه أم غريه، ُيعد الكتاب الذي أعده 
الصحـايف املـرصي محمـد رفعـت يف 
عام ٢٠١٩ بعنـوان ”امللياردير املغرد“ 
رصخة تحذير من تغريدات ساويرس، 
حيـث لفـت االنتباه إىل الـدالالت التي 
تحملها الكثافة املبالغ فيها من تفاعل 

رجل األعمال املرصي عىل تويرت.
وقال الصحايف محمد رفعت يف ترصيح 
خـاص لـ“العـرب“ ”لـم أندهـش أو 
أتعجـب كمـا تعجـب الكثـريون مـن 
تغريدة املليارديـر املريبة حول حادث 
حريق كنيسة أبي سيفني، ألنها تتسق 
مع مجمـل تغريداتـه السـابقة التي 

قمت بتحليل مضمون املئات منها“.
امللياردير املـرصي حريص عىل اإلدالء 
املطروحـة عـىل  القضايـا  يف  بآرائـه 
السـاحة املرصية بال سقف أو حواجز 

سياسية
وأضـاف أنه اكتشـف أن رجل األعمال 
”شـخصية اسـتعراضية مدمنـة عىل 
حب االختـالف والبحث عـن األضواء، 
ونزعتـه املتأصلة لتشـجيع ودعم كل 
ما يمس ويهـدم الثوابـت املجتمعية، 
مثـل تشـجيعه ملطربـي املهرجانـات 
وتبنيه ملوضة الفسـاتني املكشوفة يف 
مهرجـان الجونـة السـينمائي“، وقد 
أعلن عـن تأجيـل دورتـه القادمة إىل 

أجل غري مسمى.
وأوضـح ”عىل املسـتوى السـيايس ال 
يمكـن أن ننىس الـدور الغامض الذي 
قام بـه عقب ثـورة ٢٥ ينايـر ٢٠١١ 
يف مـرص مـن خـالل قناته التـي كان 
يمتلكهـا يف ذلـك الوقـت (أون تي يف) 
وتبنيـه لبعـض اإلعالميـني املثرييـن 

للجدل“.
وذكـر محمد رفعـت لـ“العـرب“ أنه 
”بعد تقليم أظافر سـاويرس سياسيا 
وإجبـاره عىل بيـع القنـاة والتخارج 
منهـا والتخـيل عـن حـزب املرصيني 
األحـرار الـذي كان يرأسـه ويسـعى 
ليكـون ذراعه السـيايس للقيام بدور 
مؤثر يف الحياة املرصية أصبح وجوده 
عـىل تويـرت هـو منصتـه اإلعالميـة 
املفضلـة إلطـالق صواريـخ تشـكيك 

وإثارة فتنة بني املرصيني“.
وتظل حالة سـاويرس نموذجا لرجال 
أعمـال وسياسـيني يف العالم يجيدون 
التفاعل مـع تويرت من خالل تغريدات 
تثري جدال بسبب رصاحتهم الكبرية يف 

التعبري عن مواقفهم.
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بغداد / نينا :
ضمـن مـرشوع ”بالشـفافية 
النزاهـة”،  ندعـم  واملسـاءلة 
نظمت مؤسسـة النهرين لدعم 
ورشـة  والنزاهـة  الشـفافية 
الفساد،  عمل مشرتكة ملحاربة 
بالتعـاون مـع هيئـة النزاهـة 
االتحادية وبرنامج االمم املتحدة 
االنمائـي يف العـراق ومنظمات 
املجتمع املدني ووسائل االعالم.

النزاهـة،  وقـال ممثـل هيئـة 
االداء  قسـم  مديـر  معـاون 
دائـرة  يف  الوظيفـي  والسـلوك 
الوقايـة، سـتار محمـد مجيد، 
الوطنيـة  الوكالـة  ملراسـل 
العراقيـة لالنبـاء / نينا /: ان“ 
هيئة النزاهة تعمل وفق برامج 
العامليـة  الشـفافية  منظمـة 
ومنهـا  الدوليـة،  واملنظمـات 
وحمايـة  الشـفافية  برنامـج 
املـال العام، والـذي يتضمن 22 
هدفـا اهمهـا تعضيد الحوكمة 
مـع  والتعـاون  االلكرتونيـة 
وسـائل االعـالم لنـرش ثقافـة 
الشـفافية،  وتعزيـز  النزاهـة 
كمـا يتضمـن بنـودا قانونيـة 
تلـزم الوزارات نـرش التفاصيل 
الدقيقـة لتعاقداتها وموازناتها 

املالية وابواب االنفاق فيها ”.

واضاف  ان“ هيئة النزاهة تعمل 
عـىل رضورة تطبيـق الحوكمة 
االلكرتونية يف جميع مؤسسات 
الدولـة، كمـا نعمل عـىل ايجاد 
تشـكيل رقابي مختـص يتابع 
مدى رسيـان نفاذيـة وتطبيق 
الوزارات للحوكمة االلكرتونية، 
وكذلـك اعـداد تقاريـر دوريـة 
رقابية عىل املؤسسات ”، مبينا 
ان ” الهيئـة تعمـل بالتنسـيق 
مع الجهات العليا وهي رئاسـة 

الـوزراء واالمانة العامة ملجلس 
الـوزراء والجهـات الحكوميـة 
االخـرى من اجل توحيـد اليات 
املفاصـل  لتشـخيص  العمـل 
االدارية التي تحتاج اىل تحويلها 
الكرتونيـا ومتابعتها من خالل 

تلك التقارير ”.
النزاهة  واوضـح ممثـل هيئـة 
االتحاديـة ان“ وسـائل االعـالم 
ومنظمـات املجتمـع املدني لها 
دور مهـم يف دعم هيئـة النزاهة 

االنشـطة  والتأكيد عـىل تفعيل 
الرقابية يف مؤسسات الدولة، من 
خالل مراقبة املواقع االلكرتونية 
الرسـمية للوزارات واملؤسسات 
القطاعية، وتفعيل بنود برنامج 

الشفافية ”.
من جانبه، اكد رئيس مؤسسـة 
الشـفافية  لدعـم  النهريـن 
والنزاهة، محمد رحيم الربيعي: 
ودعـم  الشـفافية  برامـج  ان 
جديـدة  أطـرا  تضـع  النزاهـة 

املجتمـع  منظمـات  ملشـاركة 
مـع  االعـالم  ووسـائل  املدنـي 
هيئة النزاهة يف ممارسـة الدور 
الرقابي الجل املسـاءلة وحماية 

املال العام .
وقـال الربيعي ملراسـل الوكالة 
 / لالنبـاء  العراقيـة  الوطنيـة 
نينا /: ان ” مشـاركة منظمات 
املجتمع املدني ووسـائل االعالم 
تسـهم يف دعـم عمـل وجهـود 
هيئـة النزاهـة للعمـل الرقابي 
وتجعلها عـىل تماس اكثر صلة 

مع الطرفني ”.
تمثـل  الورشـة   ” ان  واضـاف 
برنامـج  مـن  االوىل  الخطـوة 
الشـفافية ودعـم النزاهة، الذي 
يسـتهدف  لشـهرين  يسـتمر 
املدنـي  املجتمـع  منظمـات 
العاصمـة  ووسـائل االعـالم يف 
بغـداد ، كما سيشـمل يف شـهر 
ايلـول املقبـل دوائـر الرضيبـة 
وموظفي هيئـة النزاهة ودوائر 
يف  والرتبيـة  الصحـة  وزارتـي 
بغداد ومحافظـات كربالء وذي 
قار والديوانية ، سـنركز خاللها 
عىل ارشاك املوظفني الحكوميني 
من اجـل بلورة االفـكار والعمل 
التشـاركي الجـل دعـم النزاهة 

وتعزيز الشفافية”.

 لندن/متابعة الزوراء:
 أعلنت رشكة ”بي.بي.يس“ أنها سـتدمج 
شبكتي ”بي.بي.يس نيوز“ و“بي.بي.يس 
وورلـد نيـوز“ يف خدمـة إخباريـة واحدة 
تقدم عىل مدار ٢٤ ساعة اعتبارا من أبريل 
عـام ٢٠٢٣ يف محاولة لخفـض النفقات. 
ويأتـي ذلك يف إطار سلسـلة من إجراءات 
توفري األمـوال التي تنفذها اإلذاعة بعد أن 
أعلنت وزيـرة الثقافة ناديـن دوريس أنه 
سـيتم تجميد رسـوم الرتخيـص للعامني 

املقبلني.
ويف ردة فعـل رسيعة عىل هذا القرار، هدد 
موظفـو ”بي.بي.يس“ باإلرضاب بسـبب 
اإلخباريتـني  الشـبكتني  اندمـاج  إعـالن 
معللـني ذلك بأنـه سيتسـبب يف إلغاء ٧٠ 

وظيفة باململكة املتحدة.
ومـن املتوقع جـراء تنفيذ دمج شـبكتي 
”بي.بـي.يس نيـوز“ و“بي.بي.يس وورلد 
نيـوز“ اإلخباريتـني أنـه سـيتم تخفيض 
فريق مقدمـي العروض بالقناة اإلخبارية 

من ١٩ إىل ٥ موظفني.
واعرتض االتحـاد الوطنـي للصحفيني يف 
بريطانيا والذي يمثـل املئات من موظفي 
”بي.بـي.يس“ عـىل إعـالن رشكـة ”بي.

بـي.يس“ حيث بدأ اقرتاعا استشـاريا مع 

أعضائـه للتصويت حـول دعمهم إرضاب 
صحفيي الشبكة اإلخبارية.

عندئـذ  فيمكـن  األغلبيـة،  وافقـت  وإذا 
استخدام التهديد باالقرتاع من قبل االتحاد 
الوطنـي للصحفيـني يف مفاوضـات دمج 

القناتني.
ونبهت ميشيل ستانيسرتيت األمينة العامة 
لجامعـة نيو جـرييس أن أعضـاء االتحاد 
الوطنـي للصحفيني يف ”بي.بي.يس نيوز“ 
و“بي.بـي.يس وورلد نيوز“ يشـاركون يف 

اقرتاع استشـاري حول اإلجراء الذي يجب 
اتخاذه يف مواجهة خطط املؤسسة.

وأضافـت ”تلعب قنـاة بي.بـي.يس نيوز 
دورا رئيسـيا يف تغطية االنتخابات املحلية 
والفيضانـات  الفرعيـة  واالنتخابـات 
والجفـاف باإلضافـة إىل تغطيـة األحداث 
املحليـة والدوليـة العاجلـة التـي تحـدث 
يف دول عديـدة بالعالـم.. نحـن نتفهم أن 
بي.بـي.يس بعـد التخفيضـات السـنوية 
وتجميد رسوم الرتخيص، يف موقف صعب 

ولكن ال يمكننا دعم قرار سيكون له تأثري 
شديد عىل األخبار“.

وأثـار الصحفيون يف الشـبكة الربيطانية 
مخـاوف مـن أن دمـج القناتني سـيقلل 
بالتأكيـد مـن إنتـاج األخبـار املحليـة يف 
اململكة املتحدة خالل أزمة غالء املعيشـة. 
وقالت سارة ديش، التي عملت كصحفية 
مسـتقلة يف الشـبكة عىل تويرت ”التغطية 
اإلخبارية املحلية ستتأثر تماما إذا استمر 
اندمـاج قناة بي.بـي.يس العامليـة وقناة 

بي.بي.يس اإلخبارية“.
وحثـت ستانيسـرتيت املديـر العـام لبي.

بي.يس تيـم ديفي عـىل ”التدخل وعكس 
هذه الخطة“، التي ستشـهد عىل العكس 
مـن ذلـك إنشـاء ٢٠ دورا يف مكتـب ’بي.

بي.يس‘ يف واشنطن. ويذكر أن اتحاد البث 
يف بريطانيا يعارض أيضا خطة الدمج.

وكانت شبكة ’بي.بي.يس‘ أوضحت أنه يف 
حني سيتم إلغاء وظائف يف اململكة املتحدة 
سـيتم اسـتبدالها بــ٢٠ وظيفـة جديدة 
يف واشـنطن، عاصمـة الواليـات املتحدة. 
وأضافـت أن القنـاة الجديدة سـتبث من 
لندن خـالل سـاعات النهار ثم سـتنتقل 
بعد ذلـك لتغطية األخبار من سـنغافورة 

وواشنطن يف نفس الوقت. 

@lãÀ@fib9@Ô–zñ@Úru@Û‹«@äÏr»€a
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Ô„a�ãæa@Û‹Ó€
 السـّيارة مرسعـة تبتلـع املسـافات، وأنا متكـّورة كفأر 
خائف يف زاوية املقعد الخلفي، أسرتجع ما مىض، وأترّقب 
خائفًة ما سـيحدث، صوته ما يزال يمأل رأيس.. يؤرقني.. 
يعّذبنـي.. يالحقنـي ليل نهار.. ليًال يـرسق نومي؛ فأنهار 
عىل فرايش باكيًة، هل كنت سأغرّي شيًئا لو استمعت إليه؟ 
ألّول مرّة يفتح يل قلبه، جالًسا أمامي يف املطبخ وأنا أغسل 

الصحون، قال فجأًة برتّدد:
ـ ملـاذا ال تسـأليني مـن هم 
أصدقائـي؟ لـم أكلّف نفيس 
عنـاء النظر إليـه، فقد كان 
بالضجـر  مرتًعـا  يومـي 
برسعـة  أجبتـه  والتعـب، 

ونفاد صرب: 
لـو  سـأعرفهم  وهـل  ـ 
ذكرتهـم يل؟ طأطـأ رأسـه 
كلمـات  مرسًعـا..  وخـرج 
قليلة أصبحنـا نتداولها عند 
الـرضورة، حتـى تواجده يف 
البيـت أصبـح قليـًال، هو ال 
يزال يف السادسـة عرش من 
عمره، وأنا أّم أرهقتها سنني 
الغربـة ومسـؤولية ابنتـني 
مراهقتني تتخاصمان طوال 
الوقـت، وأب ال وجـود له إالّ 

ناًرا  البيـت  مخمـوًرا يشـعل 
بالصياح والسـباب ألتفه األسـباب، حتى أصبحت هّشـًة 

مثل سحابة صيف، أذرف الدموع بصمت وأندب حّظي! 
   السيارة مرسعًة تلتهم املسافات، وأنا ساهمًة أفّكر كيف 
سـألقاه.. كيف أصبح شـكله بعد أن أمىض عّدة شهور يف 
السجن.. بماذا يفّكر.. ماذا سأقول له؟ لم أستطع حضور 
محاكمته وال زيارته بعد أن صدر الحكم عليه، فقد أصبت 
بانهيـار تام فقدت عىل إثره النطق والحركة، وكان أول ما 

نطقت به بعد شـهور، ” أنا السبب.. أنا السبب ”، وأصبح 
األرق رفيقي كّل ليلة. أستمطر ذاكرتي من جديد.. يطالعني 
وجهه من خـالل نافذة السـيارة مفعًما باأللـم والضياع 
حني اقتاده رشطيان من البيت، أذكر أنني سـقطت أرًضا 
وأنا أسـمعه يرّدد: — ماما ال تخايف.. سأعود رسيًعا. ولم 
يُعد.. حزن وصمت ولوعة عميقة كالزلزال أو املوت ترسي 
يف عروقـي، ورغبة جامحـة أن أفتح باب السـيارة وألقي 
بنفـيس يف الطريق، ولكـن دموع الحنني والشـوق لرؤياه 
مألت عينّي وتسـاقطت مطرًا غزيرًا.. أموت شوًقا ولهفًة 
لرؤيتـه، ذلك االبـن املراهق 
بـي  تعلّـق  الـذي  الصغـري 
لدرجة أصبحـت تضايقني، 
فأقول له، ” ملاذا ال تصاحب 
 ” صديًقـا وتخـرج معـه؟ 
وصاحـب أصدقـاء كثر، لم 
أعرف عنهـم شـيًئا.. ابتعد 
كثـرًيا، إىل ذلـك اليـوم الذي 
قـال يل، ” ملاذا ال تسـأليني 
من هـم أصدقائـي؟ ” كان 
ولكنني  مسـاعدتي،  يطلب 
لـم  وقسـوة  غبـاء  وبـكل 
أعـره اهتماًما. حني وصلت 
إىل غرفة  اقتادوني  السجن، 
كرسـيان  فيهـا  صغـرية 
ومنضدة، بعد التفتيش وبعد 
أن أخـذوا حقيبـة املالبـس 
الصغرية التي جلبتها له وبعض الطعام الذي يحبه.. كنت 
ارتجف، جـّف ريقي، حاولت دون جدوى أن أسـيطر عىل 
ارتجاف يدّي.. أمطاًرا انسـكبت دموعي حني رأيته قادًما 
نحوي، احتضنني بقّوة أشـعرتني أنـه لم يعد ذلك الصبي 
الصغـري الـذي كان ملتصًقا بي كجلدي.. — أنا آسـف يا 
امي، سّببت لك الكثري من األلم. اختنقت، حاولت أن أخرج 
تلك الغّصة التي تكّرست يف صدري، ولكن لم أجد ما اقوله 

سوى، ” انا السبب حبيبي.. أنا السبب.. ”

ÔiãÃfl@á”b„@OÎbéÏfl@ÊbÌåÏi@á€bÇ@NÜ
النص: ”بأي املجازات“
”بأي املجازات اجاري

عبارة الحضور
يف ملحمة نّص شاخص اإلخصاب

حني تتورط
الحروف يف احتساء كربياء

فاتن اللهفة
ال يخىش لفتات

الغياب
يتأمل رسمك يف مقتبل شوق أهَوج

مرتف بحنني
ال تضنيه مآرب االنتظار

ينقش يف وجهك
غيمة شغف

تقمع اليباس يف ذاكرة الخريف
أتأمل يقني الرؤى

بعدسة فااارهة الحْدس
فهذا نذير يسعى
من أقىص الحب

ال يّتقي عهر املسافات
وال احرتاق العروق يف احتضان الغياب

تأتيني أنفاسه
قوارباً تبتغي نبضات سابحة

يتعاظم يف واحاتها
حشود توق متأهبة النداء

تهاجس عذرية االرتواء
أّتسع يف ذروة افقك و ابتهج

ارتشف الفرح من رئة صوتك املغّنى
واتدثر بهدب األناشيد

اتناغى عىل اجيج نّصك
فيقطر الرياع

جدوال يتوضأ
عىل حدودك متطهراً

وال يتعثر
ولك انت

اعرّش يقيني جّنًة
داااااااااااائماً

شـهّية  وترافقنـي  الفـؤاد  مسـتهّل  عـىل 
االخرضار.“

يتمفصـل النـص بإيقاعاتـه الرئيسـة األوىل 
حـول مقولتـني: الحضـور والغيـاب. قـراءة 
سـطرية تقليدية قد تكتفي بأسـئلة سطحية 
سـاذجة مثـل: حضور من؟ أو مـاذا؟.. غياب 
من؟ أو مـاذا؟.. وكأن الغاية من قراءة النص 
األدبـي هـي التلصص عـىل الحيـاة الخاصة 
للمبـدع (ة)... بينمـا األمـر يتجـاوز بكثـري 
غائية الشـاعر(ة) وأفق انتظار القارئ املولع 
بالقصـص العاطفيـة ليندرج ضمـن ظاهرة 
شـعرية قديمة/ جديـدة يسـميها تودوروف 
 in والغيـاب in presentia جدليـة الحضـور
absentia.  ففـي نظـر النقـاد ”إذا أردنـا أن 
ُنَنـّزل املصطلحني مـدار الشـعر فإننا نالحظ 
أن الحضـور يمّثـل التشـكيل والغيـاب يمثل 

الداللة“. 
لـذا اعتمدنـا، منهجيـا، مقاربـة هـذا النص 
الشعري انطالقا من إيقاعته الثالثة قد تقرتب 
يف تركيبتهـا الرسديـة مـن ”هـرم فريتـاغ“؛ 
وضعية االنطالق ب ”السـؤال“، تجاه وضعية 
وضعيـة  إىل  وصـوال  ”التأمـل“،  ب  الـذروة 

االنفراج.
عـن  السـؤال  هـو  السـؤال:  وضعيـة  ـ   1
سـيناريوهات ممكنـة للتشـكيل؛ كأننا أمام 
حرقة سـؤال فعل كتابة فوق أرجوحة ثنائية 

الغيـاب والحضـور. سـؤال كتابـة يجعل من 
التشكيل مجموعة طقوس الستحضار ُصّور 
ذهنيـة ووجدانية للغائب بقوة سـلطة اللغة 
والبالغـة والخيال؛ ال غياب مـع وجود النص 
الـذي يتشـكل انطالقا مـن محفزيـن؛ األول 
دعامته خطاب شعري ملحمي (”الحضور يف 
ملحمة نص...“) بكل ما ملرجعية هذا الجنس 
األدبي الدرامي من ميول للحماسـية والفخر 
بالبطـوالت. هو ”نص شـاخص اإلخصاب“؛ 
خصوبة تتجسـد تشـكيال عـرب تقنيـة توالد 
ُصّور شعرية موغلة يف انزياحات املجاز بعيدا 
عـن الكليشـيهات املُسـتهلَكة تتسلسـل كما 
حلقات عقد فريد؛ كل حلقة عىل شكل صورة 
بالغيـة تعتمد مـن البديع محسـنات الطباق 
(حضـور/ غياب)، ومـن البيان التشـخيص 

اإلخصـاب“/  شـاخص  (”النـص  البالغـي 
يخـىش  ال  ”كربيـاء   / الحـروف“  ”تتـورط 
لفتات الغياب“/ ”ينقش يف وجهك“)./  ومن 
املعانـي حقـال معجميـا دالليـا داخـل نفس 
اإلطـار املرجعـي لثنائيـة احضـور / الغياب 
(”اللهفة“/ ”شـوق“/ ”حنني“/ ”شغف“/  
”يبـاس“/ ”خريـف“). أمـا املحفـز الثانـي 
فدعامته سـيكولوجية وجدانية تشكل طاقة 
داخليـة تنفي فكـرة الغياب باسـم الكربياء 
(”حيـث تتـورط الحروف يف احتسـاء كربياء 
فاتـن اللهفـة ال يخـىش لفتـات الغيـاب“). 
وكأننا أمام تشـكيل يجسـد عرب عملية تنايف 
ر  أقطاب متناقضاته مربعا سيميائيا كما َنظَّ
لـه غريمـاس، لكـن اإلضافة املبتكـرة يف هذا 
النص البديع لرحمة عناب كونه حّول الغياب 

إىل حضـور ذهنـي عرب االسـتحضار بالحرف 
والخيال اليشء الذي يقربنا من عوالم شبيهة 
بطقوس تعويذة السـحر السـتحضار الذوات 
الغائبة، ويف سـياقنا بقوة اللغة الشعرية التي 

تربع يف ترويضها الشاعرة رحمة عناب.
2 ـ وضعيـة التأمـل: يف الفقـرة الثانيـة مـن 
النـص يتغري إيقاع القصيـدة لينتقل الخطاب 
منهجيا ونوعيا من السؤال (”بأي املجازات“؟ 
الفقـرة األوىل) إىل خطاب التأمل (”أتأمل يقني 
الرؤى“ الفقرة الثانية)، فتنتقل درجة التلفظ 
بذلك، باسـتعمال ضمري املتكلم ”األنا“/ الذات 
الشـاعرة، إىل ”التبئـري“ الداخـيل (أي رؤيـة 
الشـاعرة، وليس النـص ًمَجّسـدا عربها كما 
يف الفقـرة األوىل)؛ لكن وكأن األمر يسـتوجب 
جناسـا وظيفيـا تتحـول ”الرؤيـة“ (وهـي 
حسـية/ حركيـة تخـص حاسـة البـرص إىل 
”رؤيـا“ (”أتأمل يقني الـرؤى“ ؛ أي ما ُيرى يف 
املنام؛ أي بالحواس الباطنـة كالخيال والحلم 
والفراسـة والحـدس والتنبؤ؛ وهـو موضوع 
التأمـل يف هـذه الفقرة من النـص؛ مدى يقني 
الرؤى. وفعال تطلق الشـاعرة العنان لنبوءات 
الوجـدان ليتحقـق الحضـور هـذه املـرة عرب 
”الحدس“ (”بعدسة فااارهة الحْدس“ ؛ يرسم 
يف مخيال الذات الشاعرة صورة الحارض َوْهماً 
(الغائب فعال) بقوة سلطان العشق والشغف، 
قادر عىل تخطي مسـافات البعد ويتشـّكل يف 
صورة ”نذير حب“ مستغرق يف االقرتاب دافعه 
”االرتواء“ عشـقا كما ” حشـود توق متأهبة 

النداء تهاجس عذرية االرتواء“.
3 ـ وضعيـة االنفـراج: وكأن النبـوءة بفعـل 
االسـتحضار بالكتابـة أوال (الفقـرة األوىل)، 
قـد   (2 (الفقـرة  ثانيـا  الحـدس  وبفراسـة 

تحققـت يف مخيال الشـاعرة يقينـا، تدعونا 
الشـاعرة رحمة عنـاب منذ مسـتهل الفقرة 
الثالثـة مـن النص إىل رحلة سـفر بـني ثنايا 
الحـرف ملشـاركتها طقوسـها االحتفالية يف 
رحاب البهجة (”أبتهج“)، والفرح (”أرتشف 
املَُغّنـى“)،  (”صوتـك  والغنـاء  الفـرح“)، 
تغرينـا  األناشـيد“)...  (”هـدب  واألناشـيد 
باختيـار أربعـة أفعـال يف املضـارع تحاكـي 
بضمـري املتكلـم ”األنـا“ حالة االنفـراج عرب 
تشـكيل لوحات فنية (صّور شعرية) متفردة 
بالغيا تتناغم وذروة الحدث (”أتسـع يف ذروة 
أفقك“ + ”أرتشـف الفرح مـن رئة صوتك“ + 
” اتدثر بهدب األناشـيد“ + أتناغى عىل أجيج 
نصك“). هـي أفعـال حركة ملموسـة تحيل 
عىل انتشـاء حواس ظاهرة بعوالم مسموعة 
(”صوتك“، و“أناشيد“, أجيج“)؛ لكن رسعان 
مـا يتغري اإليقاع يف النص لغة وبالغة ودالالت 
بمجـرد انتقالنـا للجملـة املواليـة (”فيقطر 
الرياع“) إْذ يتفاجأ القارئ أن ال حضور تّم وال 
لقاء؛ أنه فقط سـافر مع الشـاعرة يف رحاب 
القصيـدة إىل عوالـم أثثـت فراغا بالتشـكيل 
الفني عرب طقوس شـبيهة بقداس ُتقام فيه 
صالة اسـتحضار للغائب هي ذاتها تتحول إىل 
إلهام للكتابة كما يؤكد لغويا وداللة استعمال 
”فـاء السـببية“ مقرونـة بفعـل ”يقطر“ يف 
جملة ”فيقطر الـرياع“... وكأن النص انتهى 
من حيث بدأ (”شـهية االخرضار“ يف السـطر 
األخـري من النص تقابل ”شـاخص االخصاب 
يف السـطر 3 من النـص)، وكأن تيمة الغياب 
يف جوهرها بالنسبة للشاعرة مجرد هاجس/ 
دافـع/ حفـز لكتابة الشـعر حيـث الحضور 

يمّثل التشكيل والغياب يمثل الّداللة.

Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
النص الرسدي القصري جدا من التشكيالت الجمالية 
التـي فيها( الشـكل واملحتوى مندمجـان يف عملية 
الخلـق االدبي) عىل حد تعبري هربـرت ريد...اضافة 
اىل تميزها بالصور املموسـقة التي تسـتفز الذاكرة 
وتحـرك خزينها املعريف من اجل اسـتنطاق ما خلف 
الفاظهـا ومشـاهدها والكشـف عـن عنارصهـا 

(العاطفة/ الفكرة/ الخيال/ االسلوب..)..
وباسـتحضار املجموعة القصصية(رصاص القلم) 
بنصوصهـا القصـرية جـدا التـي نسـجت عواملها 
انامـل منتجهـا القـاص عبدالله امليايل..واسـهمت 
دار امـل الجديـدة يف نرشهـا وانتشـارها/2017.. 
كونها تأسـيس عـىل االضاءة  الخالقة لفن متسـع 
الرؤى..موجـز العبـارة.. متجـاوز املبنـى واملعنى 
انطالقـا مـن قـول النفري الصـويف (كلمـا ضاقت 
العبارة اتسـعت الرؤيا) للتعبري عن لحظة شعورية 
خالقة لحقلها الداليل وااليحائي..ابتداء من االيقونة 
العنوانيـة والعالمة السـيميائية الدالـة بفونيميها 
املشكالن لجملة اسـمية مضافة حذف احد اركانها 

االشارية(هذا) كما نرى..
(تعود عىل تمثيل دور امللك..جاءته برقية مستعجلة 
من بالد العم سـام بتبادل االدوار..الجندي الذي كان 

يف الظل رصخ بوجهه:كش ملك..)..ص20
فالخطاب الرسدي يشـكل نسـقا جماليـا بتوظيف 
لغـة ال تنحـرص يف اللفظ بل يف الفعـل الرسدي الذي 
يجسـد الحالة السـايكولوجية يف تعاطـي مفردات 
الحياة اليومية..فضال عن ان املنتج(السارد)  يوظف 

الحواس كرمـوز اسـتعارية واداة بنائيـة مؤثرة يف 
التشـكيل النيص..ابتـداء مـن االسـتهالل الرتكيب 
الدرامي القائم عـىل الفعل الدال عىل الحركة(تعود) 
الكاشف عن مناجاة ذاتية مكثفة الداللة باستخدام 
تقنيـة االسـتعارة للتعبري عن مضمـار نفيس لذات 

متوترة نفسيا..
 (ذات صباح خرج وحده بمظاهرة..قطع الطريق..
وقف وسط الشارع..شتم السـلطة ورأس النظام..

طوقته قوات مكافحة الشـغب..صوب مسدسـه اىل 

راسه..سـمعوا صوت اطالقات نارية..مساء عرض 
الخفيـة).. برنامج(الكامـريا  يف  الحادثـة  التلفـاز 

ص26.
فالسارد يحاول ايقاظ الواقع باسلوب بنائي  يخاطب 
الوجدان ويثري االحاسيس وينبش الذاكرة عرب صور 
مكثفة ورمزية لفظية مع انسياب متدفق ملشاهده 
الدائمة التخلـق بحكم طاقتها املكتنـزة بديناميتها 
واملتوالدة يف ذاتيتها النصية املحققة للمعاني املعربة 
عن مواقف انسـانية..بمجمل دالالتها الكاشفة عن 
الحالة الشعورية والنفسية باسلوب دينامي، وعمق 
داليل، يتداخـل والسـياق املجتمعي بقـدرة تعبريية 
مختزلـة لرتاكيبها الجملية التي تسـتنطق اللحظة 
الشـعورية الحاملة يف جنباتها مضامني انسـانية.. 
مع ادراك لكنه االلفاظ التي يوظفها املنتج(السارد) 
يف نسيجه البنائي املتميز بالحبكةالرسدية والتكثيف 
الجمـيل وصور مكتنزة بدالالتهـا  الفنية والجمالية 

الجاذبة..مع رضبة اسلوبية ادهاشية...
(اغاظتنـي قطتـي البيضـاء بموائهـا املتواصـل.. 
تتجاهلنـي كلمـا صوبت نظراتـي الحـادة عليها..
تشـيح بوجههـا عنـي وترنو نحـو الهر االسـود..

ينتظـران الفرصـة الرواء ظمئهما..تبتسـم لهمـا 
زوجتي وتجذبني اىل غرفة النوم..) صء43..

فالخطاب الرسدي يشـكل نسـقا جماليـا بتوظيف 
لغـة ال تنحـرص يف اللفظ بل يف الفعـل الرسدي الذي 
يجسـد الحالة السـايكولوجية يف تعاطـي مفردات 

الحياة اليومية..
(طلب االنضمـام اىل جمعية الحـب العذري..رفض 

الطلب بعد املداولة..شـهد عليهما القمر ونجمتان..
عندها قررا ان يقضيا ليلة الجمعة يف قاعة مغلقة..) 

ص77.
فالنـص بمجمـل دالالته يعكـس الحالة النفسـية 
والشـعورية بعمق داليل يتداخل والسـياق الجمعي 
بقدرته التعبريية املختزلة لرتاكيبها الجملية املرتجمة 
ملشـاعر واحاسـيس املنتـج (السـارد) وانفعاالتـه 
ببناء درامي وحـوار منولوجي ذاتي.. اضافة اىل انه 
ينتقـي مفرداتـه البعيدة عن الضبابيـة  من الواقع 
االجتماعـي فيمنـح متلقيه متعة الـرسد ولذته من 
جهة ومنفعته الجمالية املتسائلة واملحركة للذاكرة 
مـن جهة اخـرى.. وهو يسـجل لحظاته املؤنسـنة 

للطبيعة ومكوناتها..
 وبذلـك قدم اسـارد  نصوصا تتنفـس نبض الحياة 
بموجوداتها..مـع مواكبـة الواقـع االنسـاني بلغة 
متكئـة عـىل املشـاهد املشـبعة بالداللـة املوحيـة 
باجوائها املحركة للحواس الشعورية.. وهي تشكل 
شـكال مـن اشـكال االنزيـاح الـرسدي الناجم عن 
موقف انفعايل  يباغت املستهلك(املتلقي) بمشاهده 
التي تكشـف عن عمـق داليل يجعل مـن اللغة فكرا 
واملرئـي تخيال..كون السـارد يشـتغل يف بناء نصه 
عىل السـريورة الزمنيـة املبنية عىل الفعـل من اجل 
الترسيع الـرسدي.. مع جنـوح اىل الرتكيز وااليجاز 
بسـياق مقرتن بحركـة الحياة..لخلق نـص يمتلك 
قـدرة الحضـور بامكاناتـه التعبرييـة والجماليـة 
باعتماد خطـاب حداثوي منسـجم والعرص(عرص 
الرسعة) عىل املستوى الشكيل البنيوي واملوضوعي.

áÓº@µè®aáj«@áflby@á”b‰€a@@
الرواية تشـكيل لعالم يعتمد عىل اللغة، 
تدور عوامله الخاصة عىل وفق مسـارات 
ذهنية السـارد وبما ينسـجم وتوافقية 
هندسـة هذا الخلق اإلبداعي ، وبطبيعة 
الحال فالحيـاة التي يحاول السـارد أن 
يبنيها ضمـن تراكيبه وجمله والتي تعّد 
مـواداً أولية تقـوم عىل أسـاس تطوير 
الفكـرة املحورية يف محاولـة اعتمادها 
ضمـن تدرجات زمنية مختلفة ، تمنحه 
القـدرة عـىل توليـف كل هـذه األبعـاد 

والسيطرة عليها .
املوت وبما يحمله مـن تضادية للحياة، 
ومـن فكـرة توظيفيـة طاملـا نتوقـف 
عندهـا ، لنتفّحص هـذا العالم املزدحم 
باالضطرابـات املتولـدة مـن سـباقات 

الزمن املجهول ومساقط ظله املعتم .
الروائي شـوقي كريم حسن يف روايته ( 
نهر الرمـان ... تجربة موت ) ،  يمنحنا 
فرصـة رسدية جديدة لرحلـة ( الخراب 
صناعـة حكاية ص 37 ) ، ( أني جسـد 
خرب بـروح فاسـدة ص 35)  يف سـرب 
أغـوار شـيوع الخـراب حياتيـاً وبـكّل 
تمظهراته وصـوالً إىل نقطة تقّبل فكرة 
املـوت والرضوخ إليها ضمـن أطر لعبة 
النهاية الحتمية ( النهاية بالنسـبة إليه 
تعني خالصاً أبديـًا ص 27) ، مما جعل 
الروائـي يعتمد عـىل الظهـور العلني - 
أحيانـاً -  مع كّل حدٍث واقعي يسـوقه 
رسديـًا ، رغـم التمويهـات املفتعلـة يف 
محاولـة اضفاء االختفـاء القرسي هنا 

وهناك .
لقد قّسـم روايته حسـب بوابات سـبع 
شـائكة غاّصة برتاكمات كثرية ، والتي 
تضمنـت أفـكاراً عـّدة ( البوابـة األوىل 

الحبس وفقدان الحرية / البوابة الثانية 
الخـوف وقتـل الحلـم / البوابـة الثالثة 
النفـي والبحـث عـن املـكان / البوابـة 
الرابعة البحث عن الحكمة واستكشافها 
/  البوابة الخامسـة القيمة االنسـانية 
املفقـودة / البوابة السادسـة الشـعور 
السـابعة مسـار  البوابـة   / باالرتيـاح 

الظلمة والحتمية املوت ) .
فالبوابة داللياً تمثل االنتقالية واالنفالت 
واالنفتاح عـىل عوالم أخرى ، إّنها نافذة 
واسعة األفق ، حيث استطاع من خاللها 
الروائي شـوقي كريم أن يجعلنا نسـري 
عىل وفـق مطّبات واقعيـة ال مصطنعة 
، مطّبـات جعلته يميل اىل اعتماد نوعني 
من الشـخصيات يف روايته ، الشخصية 
الظاهريـة والتـي سـّميت بأسـمائها ، 
( املـال فليـح – علوان الجاسـم ص 9 / 
خالـد خلـف ص 15 / فطيم وحييل ص 
18 / فاضـل ابراهيـم ص33 .... الـخ )  
والشخصية املبهمة غري الواضحة املعالم 
( الجد ص 9 / املرأة املتشـحة ص 16 / 
طبيبـة التخدير ص 17/ املرأة ص 18 /  

البّضاع ص 23 / سـيدة الكريس ص 25 
/ املسـاعد ص 30 .... الـخ ) ، ومـا بني 
الشـخصيتني عمق داليل يحاول الروائي 
من خالله اشاعة الغموض واالبهام عىل 
جوانـب عدة ، وعدم الكشـف عما يدور 
خلفهـا ، وهـذا اليشء مـرّده اىل طبيعة 

الروائي ذاتياً  .
القارئ الفاعل سـيجد أن لغة الجسـد ، 
وبمـا تمثله من اشـارات ارسـالية دالة 
عىل ما توحي إليه ظاهرة بني سطورها، 
فالجسد حركة ذات بعد ايحائي عام ، ( 
يذعن الجسد مستسلما ص28 / امسك 
الجسـد بشـطآن حضوره 28/ الجسد 
يمسـك بقوة ص 29  / يتزحزح الجسد 
فتدفعـه األكف ص 29 / يقول الجسـد 
أنـت تدفـع بنـا اىل الهاويـة ص 31 / 

جسده الثقيل ص 43) .
ثم أن الروائي اعتمد مبدأ االشـارة الدالة 
يف مواضع أخرى ( قباب صفر ص 13 ) 
اشـارة اىل مراقد اهل البيت يف العراق ، ( 
صاحب الكرش ص 15 ) اإلنسـان االبله 
( صاحـب النظـارة ص 15 ) اإلنسـان 

املثقف ( الشيالت السود ص 19 ) حجاب 
أسود يرتدينه النساء الجنوبيات .

كمـا نجـد لديـه قـوة املحافظـة عـىل 
رغـم   ، الـرسدي  الحـدث  اسـتقرارية 
رغبته يف خلق تشـظيات أحداث صغرية 
مبعثرة ، فالحدث لديه متماسك نوعاً ما 
، وبطريقـة تنّم عن براعـة تاّمة وقدرة 
فاعلة لجذب القارئ اىل مناطق املشاهد 

اليومية املتكررة .
ناهيـك عن أن القارئ متحّفز ايضاً مع 
األسـئلة املطروحة ضمنياً والتي تؤدي 
بطبيعة الحـال اىل البحث عـن إجابات 
مقنعـة  ،وبالتـايل هـي نتـاج البحـث 
املعـريف عن نهايـة حتميـة حقيقية ال 

مفّر منها .
أّما لغة الرواية فقد كانت ذات مستويات 
مختلفة ما بني الفصيح واللغة الدراجة ، 
كون الروائي يتمّتع بخزين لغوي ، أتاح 
له فرصة كبـرية لزّج مثل هذه املفردات 
والرتاكيـب التـي تحمـل بـني طياتهـا 
اقرتابية من الفصيح لشيوعها وتداولها 
اليومي ، فهي مسـتحبة لدى سـامعها 
وال تولد لديه أي نفور ( تشـوف ص7 / 
شـنهي ص 8 / حجيـك – كورك وكوره 
ص 8 / تنهمد ص12 / تفرفح – ذروك 
ص  نـزرف   /  14 ص  كرشـه  ص13/ 
27 / يتدهـدر ص 28/ الحـوش ص35 
.... الـخ ) وميلـه اىل التضمني القرآني ( 
ولنئ شكرتم ألزيدنكم ص 8 ) ( فامشوا 
يف مناكبهـا وكلـوا مـن رزقـه ص 8 ) 
وتضمني أغنية ( يا حضريي بطل النوح 
واهجـع شـويه ... ص 162) مما يؤكد 
لنا تمسـك الروائي بجذوره السـومرية 
التي هي تمثل امتـداداً حقيقياً لثقافته 

الواعية وتجربته اإلبداعية.
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 وردة كبرية سحقتها األقداُم عىل اإلسفلت
فتمدَّدْت أوراُقها بألٍم ظاهر.

هذه الوردة
رآها طفٌل تائه

فتذّكَر أّمه التي لم يرها منُذ سنني وسنني.
ورأتها عاشقٌة فتذّكرْت حبيَبها

الذي أشعلْت لُه أصابَعها العرشة شمعاً
دوَن جدوى،

دوَن أمل.
ورآها رّساٌم فحّدَق فيها طويالً

ليقتبَس ألواَنها يف لوحاته التي ال يشرتيها أحد.
ورآها جنراٌل َهرٌِم ُمْقَعد

فغرّيَ َمساَر كرسّيه املُتحرِّك عنها
وكأّنها لغم أرّيض.

حّتى إذا ما رأتها الريُح طرّيْتها،
كانت الريُح تلهو أو تضحك

لكّن الوردة لم تكْن تلهو أو تضحك
أبداً.
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هـل الحـب يكفي؟...يتفـق األغلبية 
عـىل أن املال حاجة ملّحة وأساسـية 
يف املجتمع، تعرقل الحياة الزوجية يف 
أغلب األحيان. لذا سـنعرض لك أبرز 
املشاكل التي يواجها الثنائي املتزوج 

لتفاديها.
* األنانية: يسـتاء بعض األزواج من 
عمليات الرشاء الفردية، التي تخفف 
مـن القـدرة الرشائيـة واملصاريـف 

العائلية.
* الديـن: من القروض املدرسـية إىل 
قروض السيارة واإلسكان وغريها... 
كلها ضغوطات مادية تولّد الخالفات 

بني الزوجني.
* الشخصية: شخصية الرشيك تؤثر 
عىل املشـاكل املادية، فهناك البخيل، 

املنفق واملّدخر...
* التسلّط: من يكسب املال يف العائلة، 
يمـيل األولويات عـىل باقـي األفراد. 
هـذا ما يخلـق أحيانـاً الخالفات بني 

الرشيكني.
* األوالد: تربيـة األوالد مكلفـة جّدا، 
املدرسـة  إىل  واللبـس  الغـذاء  مـن 
والنشـاطات وصـوالً إىل السـيارة... 
كلهـا عوامـل تضع الثنائـي يف دائرة 

املشاكل.
* العائلـة الكبـرية واألقـارب: والده 
بحاجة إىل سـيارة جديدة، شـقيقها 
يحتـاج املـال وال يسـتطيع تحّمـل 
نفقـات اإليجـار... مسـاعدة أفـراد 
العائلـة الكبـرية ماديـاً، تحـّد مـن 
إمكانية العائلـة الصغرية من القيام 

بنشاطات خاصة بها.
الحوار والتفاهم هما املفتاح األسايس 
ملواجهـة التحديات املاليـة الزوجية. 
والعمـل  اإلتفـاق  لآلخـر،  اإلنفتـاح 
سـوّياً إليجاد الحلول املناسبة، ينقذ 
العالقة من دّوامة املشاكل. الحب هو 
األساس، لذا ال تدعي مشاكل ماّدية، 

فانية، تحطم زواجك.

يعمـل مكياج العيـون عىل إبراز الشـكل الطبيعي 
للعني وجعلهـا أكثر جماالً وجاذبيـة ويعد مكياج 
العيـون الكبـرية بالتحديد وسـيلة لتحديـد العني 

وإبرازها من دون مبالغة.
فإن كنت من صاحبات العيون الكبرية وتتحرضين 
لزفافـك هذا الصيـف، تابعينا يف هـذا املقال، حيث 
نرصـد لك أهـم نصائـح مكيـاج العيـون الكبرية 
لصيـف 2022، عليـك األخذ بها ألنها تسـاعدك يف 
الحصـول عىل مكيـاج عيون للعـروس مثايل ومن 

دون أي شائبة.
تحضري العني

نظفـي منطقـة العـني باسـتخدام مزيـل لطيف 
للمكياج أو حليب منظف لطيف إلزالة أي أوسـاخ 
موجـودة طبقـي برايمـر العـني لتحضـري عينيك 
للمكياج، من ثم الكونسـيلر أسـفل العني ويف حال 
وجود الكثري من الشوائب، طبقي مرطب ملون أو 
القليل من كريم األسـاس يف جميـع أنحاء منطقة 

العني.
املكياج السموكي من أفضل الخيارات

يعـد املكيـاج السـموكي مـن أفضـل الخيـارات 
للعـروس صاحبـة العيون الكبرية، عـىل أن تختار 
ظـالل العيون املناسـبة للون عيونهـا وبرشتها إذ 
إن العيون الكبرية تمتلك مسـاحة واسـعة تسهل 
عمليـة دمج الظالل ليبدو مظهر العني أكثر جماالً 

وأنوثة.
ابـدأي بوضع ظل العني الرمـادي أو درجات البني 
الكستنائي العميقة عىل الجزء العلوي من الجفون 
العلوية، واسـحبيها اىل جوف العـني بعدها، خذي 
فرشـاة مزج، وامزجي ظالل العيـون اىل الخارج، 
أي مـن خط الرموش، وذلـك للحصول عىل مكياج 
سموكي للعروس ناعم وجذاب يمكنك أيضاً اختيار 
ظالل العيون الالمعة، ألنهـا تمنح العيون الكبرية 

مظهراً ساحراً وعموماً، بإمكانك استخدام أي لون 
يتناسب مع فستانك أو شفتيك.

ظالل العيون الداكنة هي األنسب للعيون الكبرية
إذا كنـت من العرائـس صاحبات العيـون الكبرية، 
تجنبي اسـتخدام ظالل العيـون الفاتحة والباهتة 
والنيـود، واختـاري ظـالل العيـون الداكنـة ألنها 
تضفي تأثـرياً رائعاً عىل عينيك الكبريتني، فاأللوان 

الداكنة عمومـاً تحدد العني وتخفف من مسـاحة 
وحجـم العني الكبـرية، لكي تبدو جميلـة وجذابة 
واحريص عىل اسـتخدام ظالل العيون الداكنة عىل 
خط الرموش العلوية وعند زاوية العني الخارجية، 

وعىل خط الرموش السفلية.
الرموش االصطناعية

ال شـك أن الرمـوش االصطناعية تعـزز من جمال 

العـني مهما كان شـكلها لكـن إذا كنـت تتمتعني 
بعيون كبرية، احريص يف يوم زفافك عىل اسـتخدام 
الرموش االصطناعية التي تمنح رموشك الطبيعية 
مظهـراً طبيعيـاً وليـس مبالغـاً فيـه وبعد وضع 
الرموش املسـتعارة، احريص عىل استخدام مكبس 
الرمـوش، فهو يسـاعد يف فصل الرمـوش ويجعل 

شكلها مثالياً.

كشـفت الخبرية يوليا ليميشـيفا، أن حفـظ وتخزين املـواد الغذائية بصورة 

صحيحة يساعد عىل إطالة صالحيتها وجودتها.

ولفتت ليميشـيفا إىل أن حفظ املنتجات واألطعمة يف الثالجة بصورة صحيحة 

وفق درجة حرارة كل رف من رفوفها يطيل صالحيتها ويحافظ عىل جودتها، 

حيث يجب االنتباه إىل أن درجة الحرارة يف الثالجة تختلف من رف إىل آخر.

وقالت: ”فمثـال باب الثالجة يصلح لحفظ الصلصـات واملرشوبات واملربيات 

الرفـوف العليـا للثالجة تصلح لحفـظ األطعمـة رسيعة التلف مثـل اللحوم 

ومنتجـات األلبان املختلفة وتصلح الرفوف السـفىل واألدراج، لحفظ الفواكه 

والخرضوات“.

وأكدت الخبرية عىل أنه من الـرضوري حفظ الفواكه والخرضوات ومنتجات 

األلبان منفصلة ومن األفضل أن تكون مغلفة ولكن ليس بأكياس النايلون بل 

يف أكياس ورقية أو علب كرتونية.

وتضيف موضحـة من األفضل حفظ األطعمة الجاهزة يف الرفوف الوسـطية 

للثالجـة يف علـب أو حاويات كمـا تنصح بعـدم وضع األطعمة السـاخنة يف 

الثالجة.
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املقادير:
- الدجاج : دجاجة (وزن 1200 غم 

/ مقطعة)
- الجـزر : 2 حبـة (كبـري الحجم / 

مقطع)
- الفطر : كوب (مقطع أنصاف)

- الفلفل الحار : قرن (مفروم)
- البصـل : 1 حبة (كبـري الحجم / 

مفروم رشائح)
- البطاطس : 2 حبة (كبرية الحجم 

/ مقطعة)
- ملح : ملعقة صغرية

- بهار دجاج : ملعقة صغرية

ملعقـة  نصـف   : أسـود  فلفـل   -
صغرية

: نصـف ملعقـة صغـرية  - هيـل 
(مطحون)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبرية
- بابريكا : نصف ملعقة صغرية
- الكركم : نصف ملعقة صغرية

- املاء : نصف كوب
طريقة التحضري:

الدجـاج املقطـع يف وعـاء  ضعـي 
الخلط.

أضيفـي الجـزر املقطـع، والفطر، 
الرشائـح،  والبصـل  والبطاطـس، 

والفلفل الحار.
بزيـت  والخضـار  الدجـاج  تبـيل 
وبهـارات  والبابريـكا،  الزيتـون، 
الدجاج، والكركم، والهيل، والفلفل 

األسود، وامللح.
ضعي الدجـاج والخضـار يف كيس 
الكيـس واصنعي  الشـواء وأغلقي 

شقاً صغرياً يف الكيس.
القليـل  الفـرن  صينيـة  يف  ضعـي 
من املـاء ثم ضعـي الكيس وأدخيل 
الصينيـة للفـرن ملـدة سـاعة عىل 

حرارة 200.
حمري الوجه وقدميه ساخناً.
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مـع تقـدم العمر، ُتفقد كتلة العظام بشـكل أرسع من قدرة الجسـم عىل بنائها، 
مما قد يؤدي إىل ضعف العظام والتسـبب يف مشاكل صحية، فالعمر ليس العامل 
الوحيـد، لكن الجنس والعرق وتاريـخ العائلة وحجم الجسـم كل ذلك يؤثر أيضا 

عىل صحة العظام.
والخـرب السـار هـو أنه يف حـني ال يمكن للشـخص أن يمنع تمامـا درجة معينة 
مـن فقـدان العظام بمـرور الوقـت، إال أن هناك طرقـا لتقوية العظـام وإبطاء 

شيخوختها.
وما يأكله الشخص ويرشبه يمكن أن يكون عامال رئيسيا يف صحة العظام، بما يف 

ذلك دمج املزيد من املعادن الصحية الداعمة للعظام يف النظام الغذائي.
تقـول إخصائيـة التغذية بريتانـي دن إن هناك عادات رشب يمكن أن تسـاعد يف 

الحفاظ عىل صحة العظام ومنع الشيخوخة عىل النحو التايل:
1. ارشب الحليب املعزز أو بدائل الحليب

وفقا لدن، فإن رشب الحليب هـو طريقة جيدة لتوصيل العنارص الغذائية املهمة 
لعظامـك، و تقـول دن: ”الحليـب املعزز وبدائـل الحليب تحتوي عـىل فيتامني د 

والكالسيوم والربوتني لدعم صحة العظام“.
الحليـب املعزز هو حليـب البقر الذي يحتوي عىل فيتامينـات ومعادن إضافية ال 
توجد بشـكل طبيعي بكميات كبرية يف الحليـب العادي، فإذا كنت تعاني من عدم 
تحمـل الالكتوز أو ال تحـب حليب البقر، يمكنـك العثور عىل بدائـل الحليب التي 
تحتوي أيًضا عىل فيتامينات إضافية، وتشـمل هذه الخيارات الحليب النباتي مثل 

فول الصويا والشوفان واألرز وجوز الهند والكاجو واللوز.
كيف تعرف أن حليبك معزز؟

يجـب أن تكون قـادرا عىل التمييز من امللصق وبالنسـبة ألولئـك الذين ال يحبون 
أيـا من خيـارات الحليب هذه، تـويص دن بالكفري ”زبادي صالـح للرشب“ ميلء 

بالربوبيوتيك وهي البكترييا الجيدة.
2. أضف منتجات األلبان إىل عصريك

إذا كنـت ال تحـب الحليـب العادي، فـال داعي للقلـق، هناك طرق أخـرى لخلطه 
يف نظامـك الغذائي تشـري دن إىل أن إضافـة نوع من منتجات األلبـان إىل العصري 

الخاص بك هو طريقة رائعة ملساعدة العظام عىل البقاء بصحة جيدة.
وتضيف أن خيارات مثل الحليب قليل الدسـم واللبـن وحتى حليب الصويا املدعم 
كلها مصادر كبرية للكالسيوم وفيتامني د والربوتني - وكلها رائعة لتطوير عظام 

قوية.
و يشكل الربوتني حوايل 50 باملائة من حجم العظام وحوايل ثلث كتلة العظام وبما 
أن الربوتني الغذائي هو عنرص غذائي رئييس لصحة العظام، فقد يكون قادًرا عىل 

املساعدة يف الوقاية من هشاشة العظام.
3. مرشوب الخرض الورقية

حـال كانت منتجات األلبان غري محبذة تماما بالنسـبة لك، لحسـن الحظ، هناك 
طرق أخرى للحصول عىل مدخولك اليومي من الكالسيوم.

تقـول دان: ”السـبانخ والخـرضوات الورقيـة األخرى مصـدر جيد للكالسـيوم 
السبانخ هي خرضة ورقية جيدة بشكل خاص إلضافتها إىل عصريك“.

ومع ذلك، فإنها تحذر من أن السـبانخ تحتوي عىل كمية عالية من األوكساالت - 
وهـو مركب طبيعي يرتبط بالكالسـيوم، مما قد يؤدي إىل تكوين حصوات الكىل، 
و كبديل للسـبانخ، هناك نوع آخر من األوراق الخـرضاء الرائعة التي يجب عليك 

إضافتها إىل نظامك الغذائي وهي اللفت.
يوىص بأن يسـتهلك معظم الناس 2500 مغم من الكالسيوم يوميا يحتوي نصف 
كـوب (100 مغـم) من اللفت عىل 254 مغـم من الكالسـيوم، أو 10 يف املائة من 
مدخولـك اليومي، مما يجعله مصـدرا ممتازا آخر للكالسـيوم وهو أيضا صديق 

للعصائر.
4. عصري الربقوق والربتقال

الربقـوق هـو أحـد الفواكه املفيدة بشـكل خاص لتحسـني صحة العظـام وفقا 
لدراسـة نرشها برنامج علـم وظائف األعضاء التكاميل والطب الحيوي وأقسـام 
علـوم التغذيـة وعلم الحركة يف جامعة والية بنسـلفانيا األمريكية، فإن تناول ما 
يقرب من 6 إىل 12 حبة برقوق يوميا قد يساعد يف تقليل اضطرابات االلتهاب التي 

قد تساهم يف فقدان العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.
إذا كان التفكـري يف الربقوق يجعلك تشـعر بالضيق، فحاول رشب عصري الربتقال 
املدعـم، والذي يوفر 350 مغم من الكالسـيوم، أو مـا يقرب من %25 من القيمة 
اليوميـة كمكافأة، فهو ميلء بفيتامني C، وهـو عنرص غذائي مهم آخر للحفاظ 

عىل صحة العظام.

مـن املمكـن أن يشـري أي تغيري 

بداخل العني إىل عدد من املشاعر 

إىل  النـوم  واملشـاكل، مـن قلـة 

العـدوى، من الغضـب إىل الحب، 

ويف عالم اليوم امليلء بالشاشات، 

أصبح من املهم أكثر من أي وقت 

مـىض أن يعتني النـاس بصحة 

أعينهم.

وهنـاك عدة طـرق يمكن للناس 

من خاللها إدارة صحة عيونهم، 

شـيوعا  أكثرهـا  مـن  وواحـدة 

هـي قاعـدة 20-20-20، حيث 

تتضمن هذه القاعدة النظر بعيدا 

عـن الشاشـة كل 20 دقيقـة إىل 

مسافة 20 قدما ملدة 20 ثانية.

ووجدت العديد من الدراسات أن 

النظام الغذائـي يمكن أن يكون 

لـه تأثري قوي عـىل صحة العني؛ 

ويف حني أن بعض األطعمة يمكن 

تحافـظ  أو  الرؤيـة  تحسـن  أن 

عليها، فـإن البعض اآلخر يمكن 

أن يكون له تأثري معاكس.

وفقـا لدراسـة أجريـت يف عـام 

2018، يمكـن أن يـؤدي تنـاول 

أكثر مـن أربع علب مـن الصودا 

الدايت (مرشوب غازي) أسبوعيا 

إىل حالـة تعـرف باسـم اعتـالل 

الشبكية السكري التكاثري.

ووصفت هيئة الخدمات الصحية 

 (NHS) بريطانيـا  يف  الوطنيـة 

الحالة بأنها ”ناجمة عن ارتفاع 

مسـتويات السـكر يف الـدم مما 

يؤدي إىل تلـف الجزء الخلفي من 

العني“.

وإذا ُتركت الحالة دون تشخيص 

أو عالج، يمكن أن تؤدي إىل العمى 

الدائم؛ السيما يف األشخاص فوق 

عمـر الــ 12 عامـا، يشء يمكن 

تجنبه إذا اتخذ مرىض السـكري 

االحتياطات.

وهذا يشـمل ضمان مسـتويات 

ومسـتويات  الـدم  يف  السـكر 

الكوليسرتول لديهم يف مستويات 

صحية وحضـور مواعيد فحص 

العني ملرىض السكري.

تؤثـر منطقـة اعتالل الشـبكية 

السـكري بشكل خاص عىل جزء 

من العني يعرف باسـم شـبكية 

العني، وهو جزء من العني يتلقى 

املعلومـات املرئيـة وينظمها، ثم 

يرسل اإلشـارات التي تستقبلها 

شـبكية العـني إىل الدمـاغ الـذي 

يحول تلـك اإلشـارات إىل الصور 

التي يراها الناس.

لكي تعمل شـبكية العني بشكل 

صحيح، تحتاج إىل إمداد مستمر 

بالـدم؛ يمكـن أن يـؤدي ارتفاع 

نسبة السكر يف الدم باستمرار إىل 

تلف األوعية التي تنقل هذا الدم.

لالعتالل العصبي السـكري ثالث 

مراحل متميزة من هذه الحاالت، 

يعترب اعتالل الشـبكية التكاثري 

هو املرحلة األخـرية؛ يحدث هذا 

عندمـا تتطور األنسـجة الندبية 

واألوعيـة الدمويـة الجديدة عىل 

العـني وتسـبب فقدان  شـبكية 

البرص يف حـني أن هذه األعراض 

والتجـارب قـد تبـدو مزعجـة، 

يمكـن تجنـب اعتالل الشـبكية 

التكاثري من خالل عدة وسائل.

باإلضافة إىل التحكم يف مستويات 

السكر يف الدم، تويص NHS أيضا 

بمـا يـيل: تنـاول نظـام غذائي 

صحي ومتـوازن، إنقاص الوزن 

يف حالـة زيـادة الـوزن، تمريـن 

منتظـم، اإلقـالع عـن التدخني، 

تقليل تناول الكحول.

و يعترب اعتالل الشبكية السكري 

أمرا يدعو للقلق إذا كان الشخص 

مصابـا بمـرض السـكري ومع 

ذلك، فمن املمارسـات الجيدة أن 

يفعل املرء ما يف وسـعه للحفاظ 

عىل برصه.

عـىل  السـيطرة  مراكـز  لـدى 

 (CDC) األمـراض والوقاية منها

يف الواليات املتحـدة عدة نصائح 

للحفاظ عىل البرص، باإلضافة إىل 

الحفاظ عىل مسـتويات السـكر 

يف الـدم، يوصـون أيضـا بتناول 

بالفواكـه  نظـام غذائـي غنـي 

بأحماض  الغنيـة  والخـرضوات 

أوميغا 3 الدهنية.
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طـري له عـرف مميز عـىل رأسـه والهدهد هـو العضـو الوحيد 
يف عائلـة الحبليـات (Upupidae)، الـذي ال يـزال موجود حتى 
اآلن ونسـتعرض اليـوم اكثـر عجائـب وغرائـب الهدهـد واهم 

مواصفاته.
الهدهـد نـوع مـن أنواع الطيـور املتوسـطة الحجـم ذي منقار 
رفيع وقمة كبرية من الريش عىل رأسـه، كمـا يتملك العديد من 
الخصائـص التي تميـزه عن غريه من الطيـور األخرى ، موطنه 

أوروبا وآسيا والنصف الشمايل من إفريقيا. 
هـو طائر ويف ال يتـزوج إال مرة واحدة حتى بعـد وفاة زوجته ، 
ويطلـب الزواج  بتقديم ورقـة أو حرشة أو دودة يف منقاره وهو 
نارش عرفه وهو تاج جميل ، ويقدم  الطعام كمهر ملن يتقدم لها 
إلرضائها فإن اكلتها بمنقارهـا فهذا يعني القبول.. ثم يأخذها 
للعش الذي بناه لها وهو غالًبا ثقب يف شـجرة ، فإن قبلت العش  
يتـم الـزواج ، وتبيض الزوجة من خمس إىل سـبع بيضات وبعد 
الفقس يتناوب الزوجان  إطعام الصغار.. وهو زوج ويف أن وجد 
مكان طعام أو ماء صاح عىل زوجته  فال يقرب الطعام اال معها 
وإن غابـت ظـل يطري بحًثا عنها وهو يصيـح ، وإن ماتت  يظل 
كلما تذكرها يصيح ويذهـب اىل األماكن التي كانوا يطريون لها 

سويا ويصيح  متذكرا ذكرياته الجميلة.
الهدهد له حاسـة التوجد عنـد غريه فهو يستشـعر وجود املاء 
يف باطـن األرض، كان النبـي سـليمان يعتمد عليـه كدليل بحث 
ملواضـع املاء يف قعر االرض فإن دله عىل مـكان املاء فكان يأمر 
الجن بالحفـر فيجدوا املاء فهو من أسـمائه املعارصة مهندس 
املاء .. ويسـتطيع  الهدهد قطع مسافة طويلة من طريان تصل 
إىل االف الكيلـو مـرتات دون تعب او عطش او جـوع بحيث انه 
يقدر عىل الطريان من دولة اىل اخرٰى، ولهذا اعطاه القرآن الكريم 

دليال سافرا من سبأ يف اليمن اىل  فلسطني.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com
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غزل عراقي
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وزع األرقام من ١ اىل ٩ داخل كل مربع من املربعات التسـعة الصغرية، ثم 
أكمـل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع 

الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

حـب جديد يشـغلك تمامـا. كنت تعـرف هذا 
الحبيب منذ فرتة طويلة ولكن عالقتكما تحولت 

فجأة من صداقة إىل حب.
 انتبـه فأنـت تركز عـىل جوانـب محددة يف شـخصية 
الحبيب وتغفل عـن جوانبه األخرى. فكر مرة أخرى يف 

عالقتك به.

أنـت اليـوم ال تسـتطيع تحديـد وجهتـك إىل أيـن، ومـاذا 
سـتفعل. الكثري من األمور تحدث مـن حولك، مما يجعلك يف 
ضياع وخصوصا يف فرتة الظهرية، لذا انتبه من العصبية وال داع 
التخـاذ أي من القـرارات. أما يف فرتة ما بعد الظهـر عليك االهتمام 
أكثر بصحتك، وإعطاء نفسـك القليل مـن الراحة، ألنك تحتاجها يف 

املساء، فاألفضل البقاء يف البيت.

ال تـرتدد يف إعـادة هيكلـة أي يشء يف حياتـك. 
التغيري قد يكون مخيفا يف البداية، ولكن تأكد أنه 

مطلوب من أجل تحقيق التقدم. 
ربما ال تكون مضطرا للتغري وجهتك أو تركيزك بشـكل 
كبـري، ولكن مـن املحتمـل أن تكون بحاجـة إىل ضبط 

بعض األمور.

عالقتـك بالزمـالء يف العمـل اليـوم تبدو عىل 
مايـرام ولذلـك قد تصنـع املعجـزات. ال تجعل 
املظاهـر تخدعك، فكل يشء تـراه قد يكون عكس 
ما تتوقـع. الجهاز املناعي ضعيف جدا ولذلك ربما 

تكون عرضة لإلصابة بأي مرض.

الهدوء والروية هما األسـاس يف أي عمل ناجح، اعتمدهما 
لتسـلك الطريق الصحيح حتى النهاية. تمر عالقتك بالرشيك 
بيـوم من التوتـر والقلق نتيجة انهمـاكك بالعمـل وإهمالك له. 
حاول قدر اإلمكان التخفيف من الجلوس سـاعات طويلة، واستفد 

من الوقت املتاح للقيام ببعض النشاط الريايض.

قد تصيبك مسـؤولياتك املهنية ببعض التوتر أو التشـنج 
اليـوم. يجب أن تكون عىل وعي بكل القيود التي قد تواجهك 
اليوم. ال تفضل أن تكون واقعيا اليوم خاصة يف بعض الجوانب 
من حياتك. كل األمور سـتتضح اليوم. كـن قويا واخرج من األزمة 

التي تعيشها اليوم وانس املايض.

الجو الرومانيس الذي تعيش فيه اليوم ربما يحفزك 
عـىل الهروب مع الحبيـب بعيدا عن الناس. اسـتمتع 
بقضـاء وقتك معـه يف مكان هادئ، أو عـىل األقل خطط 

لقضاء سهرة هادئة يف املنزل برفقته. 
ربما ترغب أن تشـبع رغباتك األخرى خاصة رغبتك يف تناول 

بعض األطعمة أو املرشوبات.

أنت نشيط للغاية يف هذه الفرتة لوجود الحبيب بجانبك، 
وتأتيك أفكار خالقة وجديدة. من الناحية املالية، أنت أمام 
مفرتق طرق، وعليك اتخاذ قرارات مصريية سيكون لها تأثري 
مهم عليك لألشهر املقبلة. إذا كنت مرتبطاً، تبدو مرصاً عىل تخطي 
أي عقبـات قد تعرتض حياتك الزوجية. هناك تغيريات متوقعة عىل 

صعيد حياتك االجتماعية.

تحـاول أن تبعـد عـن التفكـري يف األمـور العاطفية 
والرومانسـية ولكن قد تسـرتجع اليـوم ذكرياتك مع 
بعض األشـخاص ولذلك ال تجرب نفسـك عـىل التوقف عن 
التفكري. لم ال تخطط لقضاء سـهرة رومانسية مع شخص 

ما يف املساء؟ اهتم بمظهرك وبمالبسك تحديدا.

تتعـرص اليوم ملوقف غريب ومحـرج. ربما يكون 
أول رد فعـل لـك اليوم هـو محاولتـك لحماية من 
حولـك وإخفاء الحقيقـة عنهم. ربمـا تضطر إىل أن 
تكـذب عليهـم أو عىل األقل سـتتجنب الحديـث عن هذا 
املوقف. قد يجربك البعض عىل معرفة الحقيقة فمن الصعب 

أن تخفي الحقيقة بالكامل خاصة عن الحبيب.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يشـهد وضعك املايل تحسـنا ملحوظا بعد الخسـائر 
الكبـرية التي تعرضت لهـا يف آخر مشـاريعك. تحدث 
متغـريات كبـرية يف عالقتـك بالحبيب تحـاول أن تتعامل 
معها بحذر وروية. ال تعقد األمور وال ُتثر املشكالت مع أحد، 

فأنت بغنى عن كل هذا من أجل املحافظة عىل صحتك.

1807 - انطالق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية 
اخرتعها املهندس األمريكي روبرت فلتون مدشًنا 

بذلك عرص املالحة ذو الدفع امليكانيكي.
1920 - اجتمـاع بني الوفد املرصي بزعامة سـعد 
زغلـول والوفـد الربيطانـي وذلـك لوضـع صيغة 

االعرتاف باستقالل مرص.
1927 - امللـك محمد الخامس يتوىل مقاليد الحكم 

يف املغرب.
1964 -منع جنوب أفريقيا من املشـاركة يف دورة 
األلعـاب األوملبية الثامنة عـرش املقامة يف طوكيو 

وذلـك بسـبب رفضهـا إدانـة سياسـة التفرقـة 
العنرصية.

انتخاب شارل حلو رئيًسا للجمهورية اللبنانية.
مـرشف  برويـز  الباكسـتاني  الرئيـس   -  2008
يستقيل من منصبه بعد اشتداد الضغط السيايس 

املطالب باستقالته أو إقالته.
2011 - وحدة عسـكرية إرسائيلية تقتل وتصيب 
عدًدا من الجنـود املرصيني عىل الحدود املرصية / 

اإلرسائيلية.
2013 - اختتام بطولة العالم أللعاب القوى 2013 

يف موسكو وفوز روسيا بأغلب امليداليات الذهبية.
2018 -العـب الكريكيـت السـابق عمـران خـان 

يصبح رسمًيا رئيس الوزراء يف باكستان.
- انطالق دورة األلعاب اآلسيوية 2018 املنعقدة يف 
الفرتة ما بني 18 أغسـطس و2 سبتمرب يف جاكرتا 

عاصمة إندونيسيا.
2020 - املحكمـة الدولية الخاصـة بلبنان تصدر 
حكمها بإدانة سليم عياش ضمن قائمة املتهمني، 
يف قضيـة اغتيال رئيـس الوزراء اللبناني األسـبق 

رفيق الحريري.

أنت مرآة الوجود

بين حانة ومانة ... ضاعت لحانه
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يـرضب هذا املثل للشـخص الذي يقع بني 

داهيتـني تصيبانـه فـال يسـتطيع منهما 

خالصا ، حتـى يصيبه من األذى ما اليقدر 

عىل دفعه أو النجاة من ّرشه .

أصله : 

إن رجال كانت له زوجة اسـمها حانة فلما 

أسّنت تاقت نفسه للزواج من إمرأة أصغر 

منها . فبنى بفتاة صغرية مليحة ، حسناء 

اسـمها مانة فكان يعـدل بينهما كما أمر 

اللـه تعاىل فيقيض ليلة مع حانة وليلة مع 

مانة فـال يغبط إحداهما حقها وكانت كل 

واحـدة تريد ان تسـتأثر به وحدها ، فكان 

إذا اختىل بزوجتـه األوىل حانة تأخذ بعض 

الشـعرات السـوداء من لحيتـه فتنتفها ، 

حتـى تصبح لحيته بيضاء ، فيشـعر بأنه 

كهل، وأنه من سـنها وينبغي أن يكون لها 

وحدها دون سـواها .. وإذا اختىل بزوجته 

الصغرية مانة فإنها تنتف بعض الشعرات 

البيضـاء مـن لحيتـه حتى تصبـح لحيته 

سـوداء فيشـعر بأنه ال يـزال شـابا وأنه 

ينبغـي أن يكـون لها وحدهـا دون غريها 

ومازال هذا دأب زوجتيه معه حتى اختفى 

شـعر لحيته مـع األيام ولم يبـق منها وال 

شعرة واحدة . 

ويف ذات يوم كان الرجل جالسـا مع بعض 

أصحابه يف املقهى ، فسأله أحدهم : (( هاي 

شنو أبو فالن ؟ وين لحيتك ؟ .. مزّينها ؟)) 

فقـال الرجل : (( ال والله مازّينتها ولكن ( 

بني حانة ومانة ... ضاعت لحانه ) فسأله 

أصحابه عن مغزى قوله ، فأخربهم الخرب، 

فضحكوا من ذلك طويال وتعّجبوا من صرب 

الرجل املسـكني عىل مافعلته زوجتاه به ، 

وذهب ذلك القول مثال.
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عجـوز  رجـل  يجلـس  كان 

طاعـن يف السـن عـىل مدخل 

مدينـة يف بـالد بعيـدة ، وعىل 

بعد أمتار منه كان هناك تاجر 

جوال يقـوم بسـقاية جماله 

قبـل االنطـالق يف جولته لبيع 

بضائعه.

يرفـع  العجـوز  كان  وبينمـا 

رأسـه لألعـىل توقـف أمامـه 

شاب نظر إليه ثم سأله: ”أيها 

الشـيخ، كيـف هـم الناس يف 

هذه املدينة؟“

رد العجوز عليه بسؤال: ”كيف 

كان الناس يف البالد التي أتيت 

منها؟“

فقـال الشـاب : ”لقـد كانـوا 

أكـن  لـم  وأنانيـني..  أرشاراً 

أطيقهـم ،ولذلـك تركـت لهم 

البالد ورحلت.“

قال له العجوز : ” مع األسـف 

فسـكان هـذه املدينـة أرشار 

وأنانيـون أكثر ممـا يمكن أن 

تتصور.“

يف  ذهـب  ثـم  الشـاب  حـزن 

متشـائماً  منكـرساً  طريقـه 

وعيون التاجر املتجول ترقبه.

بعد قليـل، اقرتب شـاب آخر 

مـن العجوز، وانحنـى جنبه. 

ثم سـأله:  ” أيها الشيخ كيف 

هم الناس يف هذه املدينة؟“.

رد العجوز عليه بسؤال: كيف 

كان الناس يف البالد التي أتيت 

منها؟.

فأجـاب الشـاب: ”لقـد كانوا 

لطفـاء وكرماء ، لقـد تقطع 

قلبي عىل فراقهم.“

قـال لـه العجـوز : ” ال تحزن 

فسـكان هـذه املدينـة ألطف 

وأكرم مما يمكن أن تتصور.“

ارتسـمت بسـمة عـىل وجـه 

الشـاب وكأن حمـًال نزل عن 

ظهره ثم مىض يف طريقه بكل 

نشـاط وعيـون ذات التاجـر 

ترقبه.

فجـأة جـاء التاجـر برسعـة 

ورصخ  العجـوز  إىل  غاضبـاً 

يف وجهـه : ” أمـا تخجـل من 

نفسـك وأنـت تنافـق بعد كل 

تـرد  ...كيـف  العمـر؟  هـذا 

عىل السـؤال نفسـه بجوابني 

متناقضني تماماً؟“.

رد العجـوز : ” من يفتح قلبه 

تتغري نظرتـه إىل العالم ، فكّل 

إنسان يحمل عامله يف قلبه.“

كل ما تفعله يكون لصالحك، ال تخف بل تقدم سـواء يف 
العمـل أو يف العاطفة، الحظ إىل جانبك اليوم ويدعمك بكل 
قوة. الذكاء أيضا حليفك فأنت تفكر اليوم بشـكل مستمر ملا 
عليـك من اتخـاذ قرارات مهمة، لكنك سـتنجح بهذه املهمة 

وتكون مبتسما طوال اليوم.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

احس رجفة ابغرامك والكلب عطشان
 اريد اشبع وحسن بيك متعــــــــــافي

 واريد بايدي اجتفك تنسجن بحساس
وعلى اوصافك اريد اطبعهه الوصافي

 وبادلني بغرامك خل اهيما بيـــــــــك
 بس اكعد حبيبي وانتة الك صــــافي

 .... 
سميتـك نفـس لو ينكطـع ماعـــيش
وسميتـك حبيبي وروحي سميتــــك
عفت الناس كلها وماعشكت انسان
بـس انت اعجبتني و حيـل حبيتـــك

اعز منـي عليــه وغالـي عالــروح
عليـك أجــذب أذا فــديــوم مليتــــك

«الهدهد» عالم من األسرار



تلتقي شمس األغنية اللبنانية، نجوى كرم، مع جمهورها يف دمشق 
يف حفل غنائي ضخم اليوم  ١٨ آب بقلعة دمشق.

ألنها نجمة متميزة كان من الالزم أن يكون حفلها املنتظر يف دمشق 
بعد غياب سنوات طويلة مختلفاً، وهو ما جعل إدارة الحفل تقوم ببناء 
أضخم وأكرب مرسح صوت وإضاءة يف تاريخ القلعة بدمشق ليتناسب 
اللبنانية نجوى كرم التي ستيضء سماء  مع تاريخ شمس األغنية 

دمشق خالل الساعات املقبلة.
قوي  هاشتاغ  انطلق  سوريا»،  يف  كرم  «نجوى  عنوان  وتحت 
يجمع محّبي نجوى من مختلف دول العالم عرب وسائل التواصل 

االجتماعي؛ وتصّدر الرتيند عرب تويرت بمجرد انطالقه.
الصيفي  املوسم  خالل  أغنية  من  أكثر  أطلقت  قد  نجوى  وكانت 
تصدرت  التي  الدني»  «حلوة  بأغنية  املوسم  بدأت  حيث  الحايل 

املنافسة وقت طرحها عرب املنّصات الغنائية واليوتيوب.
وتليها أغنية «ساعة بيضا» التي أطلقتها قبل أسابيع، ومن املقرر 

أن تحرض نجوى ملفاجآة غنائية جديدة خالل الفرتة املقبلة.

فارس،  مرييام  الفنانة،  أحيت 
غنائيا يف مونتي  مؤخرا حفال 
موناكو  بإمارة  كارلو 

الفرنسية.
بالظهور  مرييام  ترتدد  ولم 
الفرتة  يف  واألنيق  املتألق 
حديث  باتت  حيث  األخرية، 
املتابعني بإطالالتها املختلفة يف 

أحدث حفالتها الغنائية.
املرة  هذه  فارس  مرييام  أطلت 
جذابة  بإطاللة  الجمهور  عىل 
يف  الحضور  أنظار  بها  خطفت 

يف  حسابها  عىل  واملتابعني  حفلها 
«االنستغرام».

فستاناً  فارس  مرييام  واختارت 
ورشاقتها،  جمالها  أظهر  براقاً، 
الفاتح،  األزرق  باللون  تميز 
الرسمي  حسابها  عىل  ونرشت 
«إليكم  تعليق:  وُكتب  صورها، 
املرسح  ملكة  حفل  من  صور 
 - كارلو  مونتي  يف  فارس  مرييام 
اذهبوا  الصور  من  ملزيد  موناكو، 
عىل  ملرييام  الرئيسة  الصفحة  اىل 

فيسبوك».

عن  مصطفى  داليا  الفنانة  عربت 
الشمس،  قناة  مذيعة  من  غضبها 
تتعلق  أسئلة  عن  اإلجابة  ورفضت 
وعمرو  رمضان  محمد  بالنجوم 
الرشبيني.وخالل  ودينا  دياب 
«البخت»،  برنامج  يف  استضافتها 

لداليا  الربنامج  مقدمة  وجهت 
يستحق  «هل  نصه  سؤاال  مصطفى 
والضجة  النجومية  رمضان  محمد 
املثارة حوله؟».وردت داليا مصطفى 
عن  ده  السؤال  تكتبي  «ليه  قائلة: 
مثري  بتعمليه  إنت  رمضان؟  محمد 

بالطريقة  سؤال  تكتبي  ملا  للجدل 
دي».ورفضت داليا مصطفى اإلجابة 
برنامجك  يف  «ملا  قائلة:  السؤال  عن 
برنامج  ويف  ده،  السؤال  تسأليني 
مني  يبقى  السؤال،  نفس  تاني 
هتكلم  مش  أنا  للجدل؟  مثري  عمله 

لها  املذيعة  املوضوع».ووجهت  يف 
عمرو  ليه  «تفتكري  هو  آخر  سؤاال 
الرشبيني مكملوش مع  ودينا  دياب 
قائلة:  مصطفى  داليا  لرتد  بعض؟» 
حياة  يف  تتدخيل  ليه  مالك؟  «وإنت 

اثنني إذا كانوا إتجوزوا أو إتطلقوا».

عربت الفنانة، رحمة رياض، عن سعادتها 

ضمن  تونس  يف  غنائي  حفل  بإحياء 

دورتة  الدويل يف  فعاليات مهرجان قرطاج 

الـ٥٦ أمام الجمهور التونيس.

وأشارت رياض إىل أنها حققت رقما قياسيا 

جديدا يف حياتها، مقدمة شكرها للجمهور 

التونيس بعد حضوره الحفل بشكل غفري.

الذي  الحفل  من  لقطات  رحمة  ونرشت 

من  عددا  خالله  قدمت  قرطاج،  يف  أقيم 

تفاعل  التي  والقديمة  الجديدة  أغانيها 

معها الجمهور.

عىل  حسابها  عرب  رحمة  النجمة  وقالت 

مرسح  عىل  وقويف  كبري  «رشف  تويرت: 

قرطاج العريق، سعدت جًدا بزيارة تونس 

حضوركم  عىل  شكرًا  ولقائكم،  الخرضاء 

ومحبتكم، نحبكم برشا».

رياض،  رحمة  زالت،  ما  ذاته،  السياق  ويف 

للكمر)  (اصعد  الجديدة  بأغنيتها  تتصّدر 

التي طرحتها الشهر املايض، حيث ال تزال 

تحجز لها مكاناً ضمن قائمة أكثر املقاطع 

املوسيقية رواجاً عىل مستوى العالم، عىل 

موقع (يوتيوب).

الحفل  يف  كبرياً  تفاعالً  الجمهور  وأظهر 

الذي شهد حضور أعداد كبرية من مختلف 

برياض  الجماهري  رحبت  حيث  الدول، 

وإحساسها  بالحنون  صوتها  ووصفوا 

بالدافئ.

وطالبت الجماهري من الفنانة العراقية أن 

تكرر زيارتها إىل تونس، مؤكدين أن حفلها 

يف قرطاج كان اسطورياً.
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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يشـعر العديـد مـن السـائقني بالقلق 
مـن ركوب السـيارة يف الليل مع حدوث 
جميـع  مـن   40% بنحـو  يقـدر  مـا 
االصطدامات يف سـاعات الظـالم، لكن 
تجعـل  أن  يمكـن  االبتـكارات  أحـدث 
االنطـالق عـىل الطريـق عندمـا يكون 
الظـالم أكثـر سـهولة، وتختـرب رشكة 
سيارات أمريكية مصابيح أمامية ذكية 
تعـرض االتجاهـات وحـدود الرسعـة 
ومعلومات الطقس عىل الطريق أمامك.

الطريـق  كان  إذا  املثـال،  سـبيل  عـىل 
أمامك جليديا، سـتعرض السـيارة رمز 
ندفة الثلج عـىل الطريق، بينما إذا تغري 
حـد الرسعـة، فسـيتم تسـليط الضوء 
عـىل الحد الجديـد عـىل األرض، ووفقا 
للجمعيـة امللكيـة ملنع الحـوادث، فإن 
٪40 من االصطدامات تحدث يف ساعات 

الظالم.
أن  حقائـق  ورقـة  يف  ذلـك  وتوضـح 
”الخطر األكثـر وضوحا للقيادة الليلية 
هـو انخفـاض الرؤيـة. املسـافة التي 
يمكـن للسـائق رؤيتها يتـم تقصريها 
وبالتـايل يمكـن أن تظهـر املخاطـر يف 
كثري من األحيان من العدم.ويسـتغرق 
األمـر أيضا وقتـا حتى تتكيـف العيون 
مع الظالم بعـد التواجد يف مبنى مضاء 
أو بعد القيادة عىل طريق مضاء جيدا“.

وعـىل أمـل جعـل القيـادة ليال أسـهل 
للسـائقني، يتم اختبار تقنية املصابيح 
األماميـة الجديدة.وقـال الرس يونكر، 
املتخصص يف امليـزات والربامج، أنظمة 

مسـاعدة السـائق املتقدمـة: ”مـا بدأ 
بالتالعـب بمصباح جهاز عرض وجدار 
فارغ يمكن أن يأخذ تقنيات اإلضاءة إىل 
مسـتوى جديد تماما. وهنـاك إمكانية 
اآلن للقيـام بمـا هـو أكثـر بكثـري من 
مجرد إلقاء الضوء عىل الطريق أمامك، 
ويمكـن أن تعرض املصابيـح األمامية 
مجموعة من الرموز عىل الطريق والتي 
مـن شـأنها أن تكـون مفيـدة لكل من 
سـائق السـيارة ومسـتخدمي الطريق 
اآلخرين، عىل سبيل املثال، يمكن عرض 
معرب حمار وحيش عىل الطريق، سـواء 
مـن أجـل رؤية السـائق أو ألي مشـاة 

يبحثون عن مكان آمن للعبور.
ويمكن أن ُتظهر التوقعات أيضا مسارا 
آمنا للسائق ليتبعه لضمان مرور راكبي 

الدراجات عىل مسافة آمنة.
وبدال مـن ذلك، يمكن أن تـزود التقنية 
السـائق بمعلومات حـول الطقس من 
خالل أيقونـات متوقعة تظهر الضباب 

أو الثلج أو الجليد القادم.
ويف الوقت نفسه، فإن توصيل املصابيح 
األمامية بنظام مالحة يمكن أن يسمح 
أو  القادمـة  املنعطفـات  لهـا بعـرض 

الدوارات أو حركة املرور املدمجة. 
للسـائق  ”يمكـن  يونكـر:  وأضـاف 
الحصول عىل املعلومات األساسية دون 
الحاجـة إىل إبعاد عينيـه عن الطريق“، 
وال يزال من غري الواضح متى سـتكون 
التكنولوجيا جاهزة للتطبيق، أو ما هي 

التكلفة.
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فهو   ، الواحدة  األمة  وأعراف  وتراث  تقاليد  مجمل  الوطني  النشيد  يمثل 
يؤجج املشاعر الوطنية، ويستحرض من خالل كلماته وألحانه أمجاد الشعب 
وتاريخه والدفاع عن حارضه ومستقبله اضافة اىل التفاخر بماضيه ، ومن 
خالل هذه االهمية ظهرت آداب وتجىل سلوك عند أداء النشيد الوطني ، منها 

الوقوف احرتاما واالنصات بخشوع عند ادائه .
الهولندي  الوطني  النشيد  هو  العالم  اىل  ظهر  نشيد  أقدم  ان  املعروف  من 
، وكذلك  ـ ١٥٧٢  بني عامي ١٥٦٨  الهولندية  الثورة  وقد كتب خالل فرتة   ،
النشيد الوطني الياباني ، والنشيد الوطني االسباني ، والنشيد الوطني للملكة 
املتحدة.. يف زيارتي االوىل للجزائر عام ١٩٧٥ كنت أسمع نشيد ( قسماً ) والذي 
اصبح نشيدا رسميا عام ١٩٦٣ أي بعد استقالل الجزائر عن فرنسا، وقد كتب 
اثناء ثورة التحرير ، كتب الكلمات مفدي زكريا ولحنها محمد فوزي ، يبدأ 

النشيد :
قسماً بالنازالت املاحقات

والدماء الزاكيات الطاهرات
والبنود الالمعات الخافقات

يف الجبال الشامخات الشاهقات
نحن ثرنا فحياة أو ممات

وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
فاشهدوا ... فاشهدوا ... فاشهدوا

جمر  أن  وأشعر   ، رشاييني  داخل  دمي  فيختض  وقتها  النشيد  أسمع  كنُت 
الحروف وقوة الحناجر املتدفقة بالحماسة واالرصار عىل تحقيق النرص قد 
الحرة  الحياة  تحقيق  اىل  املتطلع  الجزائري  الشعب  صورة  بوضوح  عكس 

الكريمة .
ويف زيارتي االوىل اىل مرص ، كنت أشعر بعمق العشق والوالء واالنتماء الوطني 

الذي يضمره شعب مرص لبلدهم ، وهم ينشدون :
بالدي ... بالدي ... بالدي     لك حــبي وفــؤادي

مرص يا أم العباد               أنت غايتي ومرادي
لقد سبق هذا النشيد أناشيد جميعها مبعث فخر واعتزاز للمرصيني ، وهم 
يرفعون علم مرص خفاقا، ويتطلعون من خالله اىل عالم مرتع بصنوف العدل 

والحرية والكرامة .
واالولياء  االنبياء  ومهد  األول،  الحرف  وحاضنة  الحضارات،  موطن  ويف 
االرض  حيث  القديم،  التاريخ  بدنان  املعتق  العشق  وطن  يف   ، والصالحني 
املغمورة بنور الله وهي تلقن الكون ابجدية الكلمة االوىل، وتفتح امامه ارسار 

العلم واملعرفة ، كنا نسمع الجواهري الكبري يصدح :
سالم عىل باسقات النخيل     وشطيه والجرف واملنحنى

سالم عىل باسقات النخيل      وشم الجبال تشيع السنــــا
كانت مشاعرنا تتأجج ، وأرواحنا تهفو عند سماعنا :

موطني موطني     الجالل والجمال والسناء والبهاء يف رباك
أما آن يا بلد الرافدين أن تمطر علينا زخات من االمن واالمان واالستقرار، أما 

آن يا ابن الفراتني أن تنهض من جديد لتعيد لهذا البلد مجده التليد .
وطن الجمال والجالل لم يمت ولن يموت مهما تكالبت عليه املحن والرزايا ، 

وهذه االرض البد أن تنتفض يوما لننشد معها :
ساملا منعما وغانما مكرما  .... هل أراك يف عـالك .

إىل اللقاء ...
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أحدث  إليسا  الفنانة  طرحت 
بعنوان  املصورة  أغانيها 

«أنا وبس»، وذلك عرب 
الرسمية  قناتها 

عىل «يوتيوب».
« أنا وبس» من 
أحمد  كلمات 
مايض، وألحان 
برجي،  زياد 
إخراج  ومن 
الجمال. إنجي 

وعلقت إليسا عرب 
الرسمي  حسابها 

«إنستغرام»:  بموقع 
وبس،  أنا  الحب،  «بقصص 

الجديد»،  األلبوم  مشوار  تبدأ 
الفيديو  «بتشاهدوا  وأضافت 
يوتيوب  عىل  قناتي  عرب 
املتاجر  كل  عىل  وبتسمعوها 

الرقمية».
وبس»  «أنا  أغنية  وجاءت 
الفرحة  من  بأجواء  مليئة 
عنها  عربت  التي  والبهجة 
إليسا من خالل ظهورها عىل 
ترقص  وهي  البحر  شاطئ 
تحب.. بمن  فرحاً  وتغني 
وجاءت كلمات األغنية كالتايل 
أنا  بشوفك  ملا  تعرف  بدك   »
الدنيي كال  شو بحس.. بحس 

ملكي 
القمر  بشوف  وبس..  أنا 
خدي». عا  والهوا  حدي 

عرب  الرتيند  االغنية  وتصدرت 
االغاني  كأكثر  يويتوب  موقع 
ساعات  بعد  وذلك  استماعاً 
باإلضافة  طرحها،  عىل  قليلة 
وبس»  «انا  هاشتاغ  لتصدر 
تويرت.ومع  موقع  عرب  الرتيند 
اليسا  علقت  االغنية  طرح 
عرب  الخاصة  صفحتها  عىل 
الحب،  قائلًة:»بقصص  تويرت 
األلبوم  مشوار  تبدأ  وبس  أنا 

الجديد».
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املرصية  الفنانة  أحدثت 
قلقا  السيد،  مايان  الشابة، 
ظهور  بعد  لجمهورها 
يديها،  عىل  جروح  عالمات 
السيد  مايان  شاركت  حيث 
لها  جديدة  بصور  جمهورها 
من رحلتها يف الواليات املتحدة 
مايان  األمريكية.وظهرت 
جرس،  عىل  تجلس  السيد 
آثار  اليرسى  يدها  عىل  وكان 
من  أسئلة  وتلقت  جروح، 
جمهورها حول هذه الجروح 

لم  و لكنها  تجب، 

ارتدت فستانا باللون الوردي 
وكتبت  تصميماتها،  من 
«مايوسة»،  فستان  أنه 
عىل  حصلت  أنها  موضحة 
كثرية  وإعجابات  تعليقات 
قطعتني  من  عنه.والفستان 
والكتفني،  البطن  مكشوف 
«التوب» سعره ٣٩٩ جنيها، 
والتنورة ٧٧٩، وكانت مايان 
أزياء  خط  أطلقت  السيد 
تصميماتها،  من  صيفية 
وتبدأ أسعار املالبس من ٣٩٩ 
يكشف  قصري  «توب»  لـ 
«ميونة»  فستان  أما  البطن، 
سعره ٦٩٩.من ناحية أخرى، 
كشفت مايان السيد تفاصيل 
دورها يف فيلم «بضع ساعات 
خالل  وذلك  ما»،  يوم  يف 
رامي  اإلعالمي  مع  حوارها 
مساء  برنامج  يف  رضوان 
ساعات  «بضع  dmc.وفيلم 
يف يوم ما» يشارك يف بطولته 
محمد  عمر،  مي  من  كل 
هشام  الرشنوبي، 
الزاهد،  هنا  ماجد، 
السعدني،  أحمد 
السباعي،  ناهد 
ومن  جالل،  أسماء 
الكاتب  تأليف 
صادق،  محمد 
أبو  عثمان  وإخراج 
أحمد  وإنتاج  لبن، 

السبكي.
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عىل  خاصة  حسابات  يمتلكون  الذين  األشخاص  من  العديد  يحتاج 
تطبيق املراسلة الفوري (واتسآب) لحذف الرسالة عن الجميع، و لكن 
يف بعض األحيان ، نحذف رسالة عن طريق الخطأ ، أو األسوأ من ذلك، 
إذ أن  نحذفها ألنفسنا فقط بدالً من اآلخرين، لكن ال تقلق بعد اآلن، 
(واتسآب) سيوفر اآلن  زر «تراجع» جديد للرسائل املحذوفة.ففي وقت 
سابق من هذا العام يف يوليو ، ذكرت WABetaInfo أن (واتسآب) يخترب 
زر «تراجع» الستعادة رسالة إذا تم حذفها عن طريق الخطأ، واآلن ، 
امليزة يتم طرحها عىل عدد قليل من املستخدمني باستخدام  إن  يقال 
(واتسآب) لنظام Android اإلصدار التجريبي ٢٫٢٢٫١٨٫١٣. ومع ذلك ، 

ال يظهر الزر إال عندما يقوم املستخدمون بحذف رسالة ألنفسهم
كيف تعمل ميزة الرتاجع يف (واتسآب)؟

«حذف  الزر  باستخدام  لنفسه  رسالة  بحذف  املستخدم  يقوم  عندما 
من أجيل» ، يظهر إشعار رشيط وجبات خفيفة عائم يف الجزء السفيل 
يعرض زر «تراجع»، حيث يؤكد اإلشعار أيًضا أنه تم حذف الرسالة، 
الحظ أن زر «تراجع» لن يظهر إال لبضع ثواٍن ، ولكن (واتسآب) قد 
يقرر زيادة املدة الحًقا.ويمكننا أن نتوقع ظهور زر «تراجع» قريًبا يف 
اإلصدار الثابت من التطبيق نظرًا ألن امليزة قد وصلت بالفعل إىل اإلصدار 

زر  أي معلومات حول متى سيكون  توجد  ، ال  ذلك  التجريبيـ، ومع 
«الرتاجع» متاًحا للجميع، ويعمل (واتسآب) اململوك مليتا أيًضا عىل 
الرسائل  القدرة عىل حفظ  إن  ويقال  لتعديل رسالة مرسلة،  خيار 

املختفية قيد التطوير.

ُتعد رشكة تيليجرام واحدة من أحدث 
تتمتع  التي  التكنولوجيا  رشكات 
بشعبية كبرية يف جميع أنحاء العالم، 
شعبية  الرشكة  هذه  اكتسبت  وقد 
التي  الرائعة  امليزات  بفضل  كبرية 
وصل  الذي  تليجرام،  تطبيق  يقدمها 
ُمستخدم  مليون   ٥٥٠ من  أكثر  إىل 
من  الصادرة  اإلحصاءات  عىل  بناًء 
تطبيق  تاريخ  إىل  تيليجرام.بالنظر 
تليجرام فقد كان عدد مستخدميه يف 
عام ٢٠١٣ فقط ١٠٠٫٠٠٠ ُمستخدم 
يف  الرشكة  وبدأت  سنوًيا٬  نشط 
مثل  ُمختلفة  رشكات  مع  التنافس 
 ٢٠١٦ عام  ويف  وغريها،  واتساب 
 ١٠٠ التطبيق  مستخدمو  تجاوز 

مليون ُمستخدم نشط.
كما ُتعد رشكة تليجرام أيًضا ُمنظمة 
غري ربحية، حيث ال يحتوي تطبيقها 
اللحظة،  هذه  حتى  إعالنات  أي  عىل 
تماًما  شاملة  تشفري  خدمة  وُتقدم 
مثل واتساب، ومع ذلك تسعى الرشكة 
رائعة  ميزات  تقديم  إىل  باستمرار 

للُمستخدمني داخل تطبيقها.

التي قدمتها  املزايا  من بني 
اآلونة  يف  تيليجرام،  رشكة 
الفعل  األخرية ميزة ردود 
التعبريية  والرموز 
املُتحركة  والرسوم 
عىل  واملُلصقات 
املحادثات يف الصفحات 
كما  واملجموعات، 
أيًضا قدمت منصة واتساب 

هذه امليزة عىل املُحادثات واملجموعات 
الفردية.

أيًضا  أتاحت  تليجرام  فإن  لإلشارة 
 Telegram” املدفوعة  خدمتها 
وتحتوي  التطبيق،  داخل   “Premium
هذه الخدمة عىل الكثري من املُلصقات 
يف  املُتوفرة  غري  التعبريية  والرموز 
اإلصدار املجاني، وتعمل تيليجرام اآلن 
عىل تقديم العديد من الرموز الجديدة.
إعجاب  الجديدة  الرموز  هذه  وأثارت 
العديد من ُمستخدمي التطبيق، بعد أن 
نرشت الرشكة حزمة من الرموز عرب 
ُمشرتكي  عدد  من  زاد  مما  اإلنرتنت، 

الخدمة.


