
بغداد/ الزوراء:
أكد محافظ البنك املركزي غالب مخيف، 
اسـتمرار عمـل البنـك بشـكل طبيعـي 
وعـدم وجـود أي حالـة غـري طبيعيـة.
وقال مخيـف، ”نؤكد ان البنـك املركزي 
يعمل بشـكل طبيعي وال يوجد اي حالة 
غـري طبيعيـة وجميع مـا تداوله بعض 
املواقـع االلكرتونية غـري صحيح“. ويف 

وقت سابق نَفى البنك املركزي العراقي، 
وجود عمليات إخالء ملوظفيه من مبناه.
وقـال مصدر مخـول يف البنـك املركزي، 
إن“الحديـث عـن وجود عمليـات إخالء 
للموظفني مـن املبنى عاٍر عن الصحة“، 
مشـرياً اىل أن ”األجهـزة املختصة أجرت 
اختباراً ألجهزة اإلنـذار فقط، وال صحة 

لوجود عمليات إخالء“.

بغداد/ الزوراء:
أكـدْت وزارة النفـط، امـس الثالثـاء، أن 
اسـتهالك مادة الكاز ارتفـع اىل أكثر من 
30 مليـون لـرت يف اليـوم، وفيمـا اعلنت 
استمرار عمليات ضخ وتجهيز املحطات 
بمـادة ”الكاز“، اشـارت اىل قـرب توفري 
بنزين السوبر.وقال وكيل الوزارة لشؤون 
التوزيـع حامـد يونـس، يف بيـان تلقتـه 
”الـزوراء“: إن ”عمليـات ضـخ وتجهيز 
مادة ”الـكاز“ ملحطات تعبئـة الوقود يف 
بغـداد واملحافظات للمركبات مسـتمرة 

وفقـاً للربنامج والحصـص املخطط لها 
وبرنامـج املراقبة االلكرتونيـة، بالتزامن 
مع تنفيذ برنامج تجهيز أصحاب املولدات 
األهلية بمادة ”الكاز“، وفقاً لقرار مجلس 
الـوزراء يف شـهر تمـوز املـايض والـذي 
يقىض بزيـادة تجهيز أصحـاب املولدات 
األهلية بالوقود وتخفيض سـعره، وذلك 
ملواجهة موجة الحـر، وتعويض النقص 
الحاصـل يف تجهيـز الطاقـة الكهربائية 

للمواطنني“.

بغداد/ الزوراء:
قاَل املستشـار املـايل لرئيـس مجلس 
الـوزراء، مظهـر محمـد صالـح، أن 
الحرب عىل االرهاب يف سـنوات 2014 
اىل 2017 كلفت الخزينة العراقية نحو 
االرهـاب  أن  30 مليـار دوالر، مبينـا 
سـلب قرابـة خمـس الناتـج املحـيل 
االجمايل غـري النفطي للعراق. وأضاف 
صالح يف مقال نرشه عىل موقع شبكة 
االقتصاديني العراقيني، واطلعت عليه 
العمليـات  ”تكاليـف  ان  ”الـزوراء“: 
العسـكرية اليوميـة ارتفعـت مـن 5 
ماليني دوالر يوميا اىل قرابة 30 مليون 
دوالر يوميـا وهـي نفقـات تطلبتهـا 
ميادين الحرب ضد االرهاب“. وأشـار 
اىل أن ”االرهـاب أدى اىل نزوح حوايل 6 
ماليني مواطن من سـكان املحافظات 
املحتلـة األمـر الذي رفع مـن معدالت 
الفقر اىل %30 بسبب فقدان العائالت 

اىل مصادر دخل ونشاطها االقتصادي 
فضـال عـن تزايـد معـدالت البطالة“.
يف  االقتصـادي  ”الجـو  أن  اىل  ولفـت 
ذلـك الوقـت ظـل محبطـا بتحديـات 
الركـود املتمثلة بأركانـه الثالثة وهي 
ركود األسـعار وهبوط النمو يف الناتج 
املحيل واالجمـايل وارتفاع مسـتويات 

البطالة“.

كييف/ متابعة الزوراء:
فيَما يدخل النزاع الرويس األوكراني 
الرئيـس  السـادس، شـدد  شـهره 
زيلينسـكي  فولدومـري  األوكرانـي 
عىل عـزم بالده عىل املـيض قدماً يف 
دفاعها عن أراضيها حتى االنتصار، 
فيمـا اكـد  إن الحرب بدأت بشـبه 

جزيرة القرم وستنتهي بها، متعهدا 
التـي  الجزيـرة  شـبه  باسـتعادة 
ضمتها روسـيا يف عام 2014.وقال 
يف كلمة ألقاهـا امس الثالثاء خالل 
قمـة افرتاضية حول القرم، جمعت 
عـدد مـن قـادة الـدول األوروبية، 
إن القـوات األوكرانية مسـتمرة يف 

قتالهـا، وأال خيـار أمامهـا سـوى 
االنتصار عىل روسـيا، وتحرير شبه 
جزيرة القرم. كما اعترب أن ”سكان 
القـرم تحولـوا إىل ضحايا لالحتالل 
الـرويس“، وفق تعبريه. وشـدد عىل 
أن بـالده ستسـرتجع القـرم ألنها 
جزء ال يتجزأ مـن أوكرانيا، مضيفاً 

”وسـتكون أيًضا جزءاً من االتحاد 
األوروبي“.إىل ذلك، أوضح أن كييف 
تواصل رصف املعاشات للمتقاعدين 
يف القرم و“تدرس كيفية اسـتعادة 
الحيـاة الطبيعيـة فيهـا بعـد طرد 

املحتل الرويس“.

الزوراء/ حسني فالح:
اعلنـِت االمانـة العامة ملجلس الـوزراء ان أتمتة 
الوصل الرضيبي والكمركـي يف املنافذ الحدودية 
سـاهمت بالحد من الفسـاد والتالعب والتزوير 
وزادت مـن ايـرادات الدولة املاليـة، وفيما اكدت 
تداول نحو ٩٠٠ الف وثيقة رسمية ضمن برنامج 
الحكومة االلكرتونية، أشـارت اىل اطالق برنامج 

الكرتوني للجامعات لتزويـد الطلبة والخريجني 
بصحة الصـدور والوثائق.وقال املتحدث باسـم 
االمانة العامـة ملجلس الوزراء، حيـدر مجيد، يف 
حديـث لـ»الـزوراء»: ان جميع الـوزارات اليوم 
ترتبـط بشـبكة مؤمنـة بربنامـج ادارة الوثائق 
االلكرتونيـة باالمانـة العامـة ملجلس الـوزراء. 
مبينـا: انـه يف املرحلـة االوىل تـم تـداول الوثائق 

الرسمية الكرتونيا بما يقارب اكثر من ٨٥٠ ألفا 
اىل ٩٠٠ الـف وثيقة تـم تداولها منذ انشـاء هذا 
الربنامج.واضـاف: ان املرحلة الثانية سـتنطلق 
قريبـا بإدخـال الجهـات غـري املرتبطة بـوزارة 
واملحافظات بهـذه املنظومـة لتكتمل منظومة 
املؤسسـات الحكومية كافة بهذا الربنامج. الفتا 
اىل: ان مركز البيانات الوطني وبعد انشـاء بوابة 

اور االلكرتونية التي تقـدم اكثر من ١٠٠ خدمة 
الكرتونيـة للمواطنـني يف جميـع التخصصـات 
والقطاعـات ايضـا تعمـل اآلن عىل قدم وسـاق 
وبجهـد عـايل املسـتوى وتنسـيق مـع جميـع 
املؤسسـات الحكومية لتطبيق إلغاء نظام صحة 

الصدور الورقي وتحويله اىل الكرتوني.

القاهرة / متابعة الزوراء:
بحـث قادة مـرص واإلمـارات واألردن 
والبحريـن امـس الثالثـاء يف مدينـة 
جوانـب  مختلـف  املرصيـة  العلمـني 
التعـاون وقضايا وتطـورات إقليمية 
ودوليـة. ونقلت وكالة األنباء املرصية 
عـن املتحدث باسـم الرئاسـة بسـام 

رايض أن الرئيـس املرصي عبد الفتاح 
السـييس اسـتقبل يف قـرص الرئاسـة 
ملكـي  الجديـدة  العلمـني  بمدينـة 
البحريـن حمـد بن عيـىس آل خليفة، 
واألردن عبـد الله الثاني بن الحسـني، 
ورئيس اإلمارات الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـان. وأوضح أن «لقـاء العلمني 

األخويـة  العالقـات  تنـاول  الخـاص 
ومختلـف جوانب التعاون املشـرتك».
وجدد القادة - وفق املتحدث- دعمهم 
الجهـود واملسـاعي التـي تهـدف إىل 
ترسـيخ األمن والسـالم واالسـتقرار 
مختلـف  عـىل  املشـرتك  والتعـاون 
األصعدة، والتي ترتكز عىل دعائم الثقة 

واالحرتام املتبادل؛ بما يحقق تطلعات 
التقـدم  يف  املنطقـة  جميـع شـعوب 
والبناء والتنمية. كما استعرضوا عدًدا 
اإلقليمية  القضايـا والتطـورات  مـن 
والدوليـة، وتبادلـوا وجهـات النظـر 
والرؤى بشأنها، بحسب املصدر ذاته.
ويف وقت سـابق امـس الثالثـاء، أفاد 

املتحدث باسـم الرئاسـة املرصية بأن 
الرئيـس املـرصي قام بتوديـع رئيس 
الكاظمـي  مصطفـى  العـراق  وزراء 
بمطـار العلمني، الذي كان يفرتض أن 
يكون أحد ضيوف هذا اللقاء، من دون 

تقديم أسباب لذلك.
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كواالملبور/ متابعة الزوراء:
أودَع رئيـس الـوزراء املاليزي السـابق نجيب 
رزاق السـجن بعدمـا ثبتت أعـىل محكمة يف 
البالد الحكم الصادر بسجنه 12 عاما إلدانته 
بالفسـاد عىل خلفية فضيحة صندوق ”1 إم 
دي بي“ املالية، وفق ما أعلنت عائلته. وقالت 
زوجة نجله شارميال شاهني: ”أُبلغنا بأنه ُنقل 
إىل سجن كاجانغ جنوب العاصمة كواالملبور“.
وشهدت الجلسات خالل هذا األسبوع تقلبات 
كربى يف مجرى املحاكمة. ففي بداية جلسـة 
الجمعة، قـال كبري محامي الدفاع عن نجيب 
املحامي حسـام تيه-بوه-تيـك للمحكمة إن 
موكلـه أعفى قسـما من فريق الدفـاع عنه.
وجاء ذلك غداة طلب حسـام نفسـه إعفاءه 

من القضيـة لكن طلبه ُرفـض. وقبل يومني 
رفضـت املحكمة طلبا إلرجـاء القضية ثالثة 
إىل أربعة أشهر، ليتسنى له التحضري للقضية 
كونه ُعـني مؤخرا.  ورد كبري القضاة ميمون 
توانت مات عىل الطلبات الثالثة جميعا بامليض 
يف القضية، ما دفع برزاق للشـكوى من عدم 
حصوله عىل محاكمـة عادلة. ويعلل ميمون 
قائال إن أي تأخري يف اإلجراءات هو هدر للمال 
العام، وإن ”تأخري العدالة هو حرمان العدالة 
عن آخرين“. وُمنـي رزاق (69 عاما) وحزبه 
الحاكـم بهزيمـة يف انتخابات 2018، وسـط 
اتهامـات بضلوعهمـا يف فضيحـة الصندوق 

السيادي املاليزي ”1 إم دي بي“.
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بغداد/ الزوراء:
قـرَر مجلـس القضـاء االعـىل تعليـق 
مهمـات اعمالـه يف البالد عـىل خلفية 
اعتصـام انصـار التيار الصـدري أمام 
املنطقـة  يف  القضـاء  مجلـس  مبنـى 
الخـرضاء امس الثالثـاء، وفيما قررت 
محكمـة تحقيـق الكرخ صـدور اوامر 
قبـض بحـث ثالثـة قياديـني بالتيـار 
الجمهوريـة  رئيـس  دعـا  الصـدري، 
برهـم صالح، اىل توحيـد الصف، بينما 
قطع رئيس مجلـس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، زيارته ملـرص وعاد اىل بغداد 
ملتابعـة االوضاع، يف حـني اعرب رئيس 
مجلـس النـواب محمـد الحلبويس عن 
اسفه تعطيل مجليس القضاء والنواب.

وتوجـه العـرشات مـن أنصـار التيار 
الصـدري، صبـاح امـس الثالثـاء، إىل 
مجلـس القضاء األعىل ورشعوا بنصب 
رسادق االعتصـام أمـام مبنى املجلس 
يف تطور جديد للتصعيد طال السـلطة 
القضائيـة بعد السـلطة الترشيعية يف 
ظـل أزمـة سياسـية خانقة تمـّر بها 
شـعارات  املعتصمـون  البالد.وحمـل 
تطالـب بتنفيـذ دعـوة زعيـم التيـار 
الصـدري السـيد مقتدى الصـدر لحل 
مجلـس النواب العراقي تمهيدا للميض 
يف إجراء انتخابـات ترشيعية مبكرة يف 
العراق.وتضمنت املطالـب التي رفعها 

املحتجون أمام مجلس القضاء إضافة 
إىل حـل الربملان ”تحديـد الكتلة األكرب، 
محاربـة الفسـاد والفاسـدين، فصل 
اإلدعـاء العـام عـن مجلـس القضـاء 
األعـىل مـع التعديـل، عـدم تسـييس 
القضاء“.من جانبه ذكر صالح محمد 
العراقي وزير السـيد مقتدى الصدر، يف 
منشـور عىل صفحته بموقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك؛ ”ما إن تشتّد حّدة 
االحتجاجـات ضّد الفاسـدين.. فإنهم 
بسـماحته،  مسـتنجدين  يسـارعون 
لكن سـماحته (اعزه الله) ومنذ يومني 
قـرر عـدم التدخـل مطلقاً“.وأضاف؛ 
أنه ”السـتمرار (ثورة عاشـوراء) عىل 
عفويتهـا.. فـإن سـماحته قـد يأمـر 
مسـتقبالً بتعليق عمل اللجنة املرشفة 
عـىل االحتجاجـات (جزاهـم الله خري 
جزاء املحسنني) مقابل تعليق القضاء 
واملحاكـم عملها“.وتابـع العراقـي أن 
”مـن املعيب أن يعلّق القضاء واملحاكم 
العمـل من أجل إنهاء ثــورة إصالحية 
وال تعلّـق أعمالهـا من أجل اسـتنكار 
فساد مستٍرش إذا لم تستطع محاكمة 
الفاسدين من جميع األطراف“، مشريا 
إىل أن ”القـرار قـرار الشـعب فإىل ذلك 
نسرتعي انتباهكم“.ويف تغريدة اخرى 
لوزير الصدر قال فيها نقال عن السـيد 
مقتدى الصدر: إن ”يف السلك القضائي 

يف العـراق الكثـري من محّبـي اإلصالح 
واملطالبني بمحاسـبة الفاسـدين وإن 
كان هنـاك فتـور يف ذلك، فهـو لوجود 
ضغوطـات سياسـية مـن فسـطاط 
الفسـاد ضّدهم“.وأضـاف، ”وإنـه لو 

ثنيـت يل الوسـادة لكنت مع اسـتمرار 
االعتصام أمام القضاء األعىل لنشجعه 
عىل اإلصالح ومحاسـبة الفاســدين، 
ولكـن وللحفـاظ عـىل سـمعة الثّوار 
األحبـة ولعـدم ترضر الشـعب، انصح 

باالنسـحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان 
والفتة (اعتصام شـهداء سـبايكر) و 
(أهـايل املوصـل) (اسـرتجاع األمـوال 
الفاســـدين)  و(محاسـبة  املنهوبة) 
بال انحياز (إقالة الفاســدين)، (فصل 

مسـتقل  (قضـاء  و  العـام)  اإلدعـاء 
ونزيه) وغريها من العناوين التي يريد 
الشـعب تحقيقها“.وتابع، ”وليستمر 
اعتصامكم أمام الربملان إن شـئتم ذلك 
فالقرار قرار الشـعب، ومّني النصيحة 
ولكم القرار يف جميع ذلك وما أنا إال فرد 
منكم وفيكـم وإليكم“. يف حني، قررت 
السـلطة القضائيـة، تعليـق مهمـات 
أعمالهـا يف البـالد وذلـك إثـر اعتصام 
أنصـار التيـار الصـدري أمـام مجلس 
القضـاء األعىل مطالبـني بحل مجلس 
النواب.وذكـر بيان صادر عن السـلطة 
القضائية، تلقته ”الزوراء“: أن مجلس 
القضـاء األعـىل واملحكمـة االتحاديـة 
العليا اجتمعا حضوريا صباح (االمس) 
عىل اثـر االعتصام املفتـوح ملتظاهري 
التيـار الصـدري امام مجلـس القضاء 
االعـىل للمطالبـة بحل مجلـس النواب 
عـرب الضغط عـىل املحكمـة االتحادية 
العليا الصدار القرار باالمر الوالئي بحل 
مجلس النواب وارسـال رسـائل تهديد 
عـرب الهاتـف للضغط عـىل املحكمة“.
وأوضـح البيان ”قرر املجتمعون تعليق 
عمل مجلـس القضاء االعـىل واملحاكم 
التابعة لـه واملحكمة االتحاديـة العليا 
احتجاجـا عـىل هـذه الترصفـات غري 
للقانون“.وحّمل  واملخالفة  الدستورية 
البيـان ”الحكومة والجهة السياسـية 

االعتصـام  هـذا  خلـف  تقـف  التـي 
املسؤولية القانونية إزاء النتائج املرتتبة 
عىل هذا التـرصف“.ويف بيان اخر، قرر 
مجلس القضاء االعىل اسـتئناف العمل 
يف املحاكم كافة اعتبارا من اليوم.وذكر 
بيـان للمجلس ، انه بالنظر النسـحاب 
املتظاهريـن وفـك الحصار عـن مبنى 
واملحكمـة  االعـىل  القضـاء  مجلـس 
االتحادية العليا تقرر اسـتئناف العمل 
بشـكل طبيعي يف كافة املحاكم اعتبارا 
مـن صبـاح االربعـاء املوافـق ٢٤ /٨ 
/٢٠٢٢.واضـاف، انـه بهذه املناسـبة 
يشـكر مجلـس القضـاء االعـىل كافة 
الجهات والشخصيات املحلية والدولية 
الداعمة للقضـاء والحريصة عىل مبدأ 
الدسـتور  واحـرتام  القانـون  سـيادة 
كمـا يؤكـد املجلس عىل املـيض باتخاذ 
القانونيـة بحـق كل مـن  االجـراءات 
يخالـف القانـون ويعطل املؤسسـات 
القضـاء  مجلـس  أعلـن  العامة.كمـا 
األعىل، عـن املبارشة بإجـراءات جمع 
األدلة عـن تهديد املحكمـة االتحادية.

وقـال املجلـس يف بيـان، إن ”محكمة 
تحقيق الكرخ األوىل بارشت بإجراءات 
جمع األدلة عن جريمة تهديد املحكمة 
االتحادية التخاذ اإلجـراءات القانونية 

بحق الفاعلني“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
العاملي  األغذية  لربنامج  اإلقليمية  املديرة  أكدِت 
كورين  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الرشق  ملنطقة 
فاليرش، أن العراق خامس أكثر البلدان ترضرا من 
بعثة  لبيان نرشه موقع  وفقا  املناخ.وذكرت  أزمة 
الرئيس  بلقاء  «ترشفنا  العراق:  يف  املتحدة  األمم 
العاجلة  األولويات  وسط  صالح،  برهم  العراقي 
أزمة  من  ترضرا  البلدان  أكثر  خامس  العراق،  يف 
حالة  هو  املناخ  أن  عىل  «اتفقنا  املناخ».وأضافت: 
طوارئ، ومن دون اتخاذ إجراءات فورية، ستستمر 
يف التسبب بتهجري آالف األشخاص بحثا عن فرص 

أفضل».

@ãr◊c@êflbÇ@÷aã»€a@ZÒáznæa@·fl˛a
Öb‰æa@Úflåc@Âfl@aäãõm@Êaá‹j€a

@È‹‡«@äaã‡néa@á◊˚Ì@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a
@Íb‰jfl@Âfl@ÈÓ–√Ïfl@ı˝Çg@Ô–‰ÌÎ

@Ñö@pbÓ‹‡«@äaã‡néa@Â‹»m@¡–‰€a
@\åbÿ€a^@çÓË§Î

@2017@M@@2014@paÏ‰è‹€@lbÁä¸a@Û‹«@Èiãy@¿

@÷aã»€a@ãˆbèÇ@Zá‡´@ãËƒfl
@bÓflÏÌ@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@30Äi@päá”

ÜbÓé@÷Îá‰ñ@Âfl@fiaÏflc@ë˝nÇa@ÚÓ–‹Ç@Û‹«
@kÓ≠@’ibè€a@çÓ€bæa@ıaäåÏ€a@êÓˆä@ aáÌg

@Âvè€a@÷aåä

ÚÌäÏè€a@paãibÉæa@…fl@äÎbzn„@ZbÓ8ä@bË‰‹»m@bÓ◊ãm

lbjì‹€@bÓéa@Ú€Ï�ji@Ô€a6é¸a@Í7ƒ„@‚çËÌ@Òãˆb�€a@Òãÿ€@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl HxI@äaâ„�a@Ú€by@¿@pb»�‘€a@fiÏÇÜ@Ô–‰Ì@ÜaáÃi@Ú†ãí@áˆb”@6@ô @2@ô

bËi@ÔËn‰néÎ@‚ã‘€a@Âfl@pcái@lã®aÎ@äbón„¸a@ÙÏé@b‰flbflc@äbÓÇ@¸@ZÔÿè‰Ó‹Ìå
ëÜbè€a@ÍãËí@Ô„aã◊Î˛a@ÔéÎã€a@ aç‰€a@›ÇÜ@b‡‰Ói

بغداد/ الزوراء:
يف  الثالثاء،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  انخفضت 
الكفاح  بورصتي  إن  وقال:  كردستان.  وإقليم  بغداد  بالعاصمة  الرئيسة  البورصة 
دينار   ١٤٧٩٠٠ بلغ  أمس، سعر رصف  بغداد، سجلتا صباح  يف  املركزيتني  والحارثية 
سجلت  قد  كانت  االثنني  ليوم  األسعار  أن  مبينا  أمريكي،  دوالر   ١٠٠ مقابل  عراقي 
البيع والرشاء استقرت يف  أن اسعار  ١٤٨٠٥٠ دينار مقابل ١٠٠ دوالر. وبنّي املصدر: 
محال الصريفة باألسواق املحلية ببغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ 
دوالر، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار. أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
البيع ١٤٨٠٠٠ دينار لكل  فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا ايضاً، حيث بلغ سعر 

١٠٠ دوالر، وبلغ سعر الرشاء ١٤٧٩٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر.

@ÚñäÏj€a@¿@b–Ó–†@b»uaãm@áËìÌ@ä¸Îá€a
ÚèÓˆã€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

3ô@›Óñb–n€a

3ô@›Óñb–n€a

3ô@›Óñb–n€a

انقرة/ متابعة الزوراء:
بعَد ما رسب مؤخراً عن مساع تركية لرتميم العالقات مع 
دمشق، وبعد تأكيد الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، 
أن الدول تحتكم بالنتيجة إىل الحوار والدبلوماسية، أعلن 
وزير الخارجية الرتكي رسمياً األمرفقد أكد مولود جاويش 
أوغلـو، وجـود حوار فعـًال يجـري عىل مسـتوى أجهزة 
املخابرات بني النظام السـوري وتركيا. وأوضح أنه ليس 
هناك رشوطا تركية مسـبقة للحوار مع النظام، مشـدداً 
عـىل رضورة أن يكون ”نقاشـًا هادفاً“، وفـق قوله.كما 
أضـاف أن املخابرات تنظر يف الدوافـع وراء االحتجاجات 
يف سـوريا.أتى هذا اإلعـالن بعد تكـرار التلميحات خالل 
الفرتة األخرية عن نّية تركية لرتميم العالقات مع النظام 
يف دمشـق، حيث أكد أردوغان يف حديـث مع الصحفيني، 
الجمعة املاضية، أن عىل الجميع اتخاذ مزيد من الخطوات 
من أجل التوصل لحل نهائي يف سـوريا. كما لم يسـتبعد 
الحوار والدبلوماسـية مع النظام يف سوريا. يف حني شدد 
أوغلو يف حديث سابق أيضاً، عىل أن التفاهم رشط إلحالل 
السالم واالستقرار الدائمني يف سوريا، داعياً املعارضة إىل 

حوار جدّي مع النظام، مشرياً إىل ما قال إنها جهود حثيثة 
تبذلهـا تركيا لوقف الحرب يف سـوريا.إال أن هذا التقارب 
الذي بدأ منذ فرتة بتشجيع رويس، رافقه تحذيرات كردية، 
حيث أعرب عدد من املسـؤولني األكراد عن خشيتهم من 
صفقة يف الشمال. وأكدت اإلدارة الرتكية األسبوع املايض 
أن تقـارب تركيا مع النظام السـوري سيسـمح برضب 
”املـرشوع الديمقراطي“ مقابل دخول قـوات النظام إىل 
إدلب، محّذرة مـن أن ”التقاربـات واالتفاقيات الخطرية 
سـتفتح مجاًال إلطالة أمـد األزمة السـورية وتعميقها، 
وتسـهم يف إعادة تنشـيط تنظيم داعش اإلرهابي“، وفق 
مسـؤوليها. ولعل مؤرشات التقارب بـني الجانب الرتكي 
والسـوري جـاءت بغيـة التوصـل لحـل عىل مـا يبدو يف 
الشـمال (إدلب خصوصاً)، وتزامنـاً مع عزم أنقرة إعادة 
آالف الالجئـني السـوريني إىل بالدهم. والسـيما أن تركيا 
تعاني أزمة اقتصادية، أثرت يف مواطنيها بشكل كبري مع 
تراجع القـدرة الرشائية والغالء، وقد زادت أزمة الالجئني 
أيضاً الوضع سـوءاً، حيث تصاعدت األصوات من املواالة 

واملعارضة مطالبة بحل تلك املسألة.



Êbæ5€aÎ@ıbõ‘€a@›Ó�»n€@—édÌ@ÔéÏj‹®aÎ@MäaÏ®aÎ@ÚˆáËn‹€@Ï«áÌÎ@ãóæ@ÈmäbÌå@…�‘Ì@Ô‡√bÿ€aÎ@M—ó€a@áÓyÏn€@Ï«áÌ@3bñ

@È–„dnèÌ@·q@È‹‡«@’‹»Ì@7Ç˛aÎ@ıbõ‘€a@ê‹™@‚bflc@·ËflbÓÇ@ÊÏjó‰Ì@äáó€a@äbó„c@NNÊbæ5€a@á»i
@ÚÓ€Î˚èæa@ÚflÏÿ®a@›‡±Î

@o‡Ëéc@âœb‰æa@¿@Ô◊ã‡ÿ€aÎ@=Ìãõ€a@›ñÏ€a@Ún∏c@Z@@@@@@@@@@Ä€@ıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc
Übè–€a@pbÓ‹‡«@Âfl@á®bi

@\åbÿ€a^@çÓË§Î@Ñö@pbÓ‹‡«@äaã‡néa@Â‹»m@¡–‰€a

ÚÓ„Î6ÿ€¸a@Ú‡◊Ï®a@wflb„ãi@Â‡ö@ÚÓ8ä@Ú‘ÓqÎ@—€c@900@ÏÆ@fiÎaám@pá◊c

\ãiÏè€a^@ÂÌç‰i@7œÏm@lã”@pá◊c

@fiÏÇÜ@Ô–‰Ì@ÜaáÃi@Ú†ãí@áˆb”
HxI@äaâ„�a@Ú€by@¿@pb»�‘€a

Ú‡ñb»‹€@ÚÌãÿè«@fibmäc@c@fiÏÇÜ@…‰∑@ãflaÎc@äÎáñ

بغداد/ الزوراء:
قرَر مجلس القضاء االعىل تعليق مهمات 
اعتصام  خلفية  عىل  البالد  يف  اعماله 
انصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس 
امس  الخرضاء  املنطقة  يف  القضاء 
تحقيق  محكمة  قررت  وفيما  الثالثاء، 
ثالثة  بحث  قبض  اوامر  صدور  الكرخ 
رئيس  دعا  الصدري،  بالتيار  قياديني 
توحيد  اىل  صالح،  برهم  الجمهورية 
الصف، بينما قطع رئيس مجلس الوزراء 
وعاد  ملرص  زيارته  الكاظمي،  مصطفى 
اىل بغداد ملتابعة االوضاع، يف حني اعرب 
الحلبويس  محمد  النواب  مجلس  رئيس 
القضاء  مجليس  تعطيل  اسفه  عن 

والنواب.
التيار  أنصار  من  العرشات  وتوجه 
الصدري، صباح امس الثالثاء، إىل مجلس 
رسادق  بنصب  ورشعوا  األعىل  القضاء 
تطور  يف  املجلس  مبنى  أمام  االعتصام 
القضائية  السلطة  طال  للتصعيد  جديد 
أزمة  ظل  يف  الترشيعية  السلطة  بعد 

سياسية خانقة تمّر بها البالد.
تطالب  شعارات  املعتصمون  وحمل 
بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري السيد 
النواب  مجلس  لحل  الصدر  مقتدى 
العراقي تمهيدا للميض يف إجراء انتخابات 

ترشيعية مبكرة يف العراق.
وتضمنت املطالب التي رفعها املحتجون 
حل  إىل  إضافة  القضاء  مجلس  أمام 
محاربة  األكرب،  الكتلة  ”تحديد  الربملان 
العام  اإلدعاء  فصل  والفاسدين،  الفساد 
التعديل،  مع  األعىل  القضاء  مجلس  عن 

عدم تسييس القضاء“.

ıbõ‘€a@·ubËÌ@äáó€a@ãÌåÎ
العراقي  محمد  صالح  ذكر  جانبه  من 
منشور  يف  الصدر،  مقتدى  السيد  وزير 
عىل صفحته بموقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك؛ ”ما إن تشتّد حّدة االحتجاجات 
يسارعون  فإنهم  الفاسدين..  ضّد 
سماحته  لكن  بسماحته،  مستنجدين 
(اعزه الله) ومنذ يومني قرر عدم التدخل 

مطلقاً“.
وأضاف؛ أنه ”الستمرار (ثورة عاشوراء) 
يأمر  قد  سماحته  فإن  عفويتها..  عىل 
املرشفة  اللجنة  عمل  بتعليق  مستقبالً 
خري  الله  (جزاهم  االحتجاجات  عىل 
القضاء  تعليق  مقابل  املحسنني)  جزاء 

واملحاكم عملها“.
يعلّق  أن  املعيب  ”من  أن  العراقي  وتابع 
إنهاء  أجل  من  العمل  واملحاكم  القضاء 
أعمالها  تعلّق  وال  إصالحية  ثــورة 
لم  إذا  مستٍرش  فساد  استنكار  أجل  من 
جميع  من  الفاسدين  محاكمة  تستطع 
قرار  ”القرار  أن  إىل  مشريا  األطراف“، 

الشعب فإىل ذلك نسرتعي انتباهكم“.
قال  الصدر  لوزير  اخرى  تغريدة  ويف 
إن  الصدر:  السيد مقتدى  نقال عن  فيها 
”يف السلك القضائي يف العراق الكثري من 

بمحاسبة  واملطالبني  اإلصالح  محّبي 
الفاسـدين وإن كان هناك فتور يف ذلك، 
من  سياسية  ضغوطات  لوجود  فهو 

فسطاط الفساد ضّدهم“.
وأضاف، ”وإنه لو ثنيت يل الوسادة لكنت 
القضاء  أمام  االعتصام  استمرار  مع 
ومحاسبة  اإلصالح  عىل  لنشجعه  األعىل 
الفاسـدين، ولكن وللحفاظ عىل سمعة 
الشعب،  ترضر  ولعدم  األحبة  الثّوار 
تحت  الخيم  وإبقاء  باالنسحاب  انصح 
عنوان والفتة (اعتصام شهداء سبايكر) 
األموال  (اسرتجاع  املوصل)  (أهايل  و 
بال  الفاســدين)  و(محاسبة  املنهوبة) 
(فصل  الفاســدين)،  (إقالة  انحياز 
اإلدعاء العام) و (قضاء مستقل ونزيه) 
الشعب  يريد  التي  العناوين  من  وغريها 

تحقيقها“.
أمام  اعتصامكم  ”وليستمر  وتابع، 
قرار  فالقرار  ذلك  شئتم  إن  الربملان 
يف  القرار  ولكم  النصيحة  الشعب، ومّني 
فرد منكم وفيكم  إال  أنا  وما  ذلك  جميع 

وإليكم“.

·◊b0a@…Óª@¿@›‡»€a@’Ó‹»m
القضائية،  السلطة  قررت  حني،  يف 
وذلك  البالد  يف  أعمالها  مهمات  تعليق 
أمام  الصدري  التيار  أنصار  اعتصام  إثر 
بحل  مطالبني  األعىل  القضاء  مجلس 

مجلس النواب.
وذكر بيان صادر عن السلطة القضائية، 
القضاء  مجلس  أن  ”الزوراء“:  تلقته 
العليا  االتحادية  واملحكمة  األعىل 
عىل  (االمس)  صباح  حضوريا  اجتمعا 
التيار  ملتظاهري  املفتوح  االعتصام  اثر 
االعىل  القضاء  مجلس  امام  الصدري 
عرب  النواب  مجلس  بحل  للمطالبة 
العليا  االتحادية  املحكمة  عىل  الضغط 
الصدار القرار باالمر الوالئي بحل مجلس 
النواب وارسال رسائل تهديد عرب الهاتف 

للضغط عىل املحكمة“.
تعليق  املجتمعون  ”قرر  البيان  وأوضح 
واملحاكم  االعىل  القضاء  مجلس  عمل 
العليا  االتحادية  واملحكمة  له  التابعة 
غري  الترصفات  هذه  عىل  احتجاجا 

الدستورية واملخالفة للقانون“.
والجهة  ”الحكومة  البيان  وحّمل 
السياسية التي تقف خلف هذا االعتصام 
النتائج املرتتبة  املسؤولية القانونية إزاء 

عىل هذا الترصف“.

·◊b0a@¿@›‡»€a@“b‰˜néa
ويف بيان اخر، قرر مجلس القضاء االعىل 
اعتبارا  املحاكم كافة  العمل يف  استئناف 

من اليوم.
بالنظر  انه   ، للمجلس  بيان  وذكر 
الحصار عن  وفك  املتظاهرين  النسحاب 
واملحكمة  االعىل  القضاء  مجلس  مبنى 
العمل  استئناف  تقرر  العليا  االتحادية 
بشكل طبيعي يف كافة املحاكم اعتبارا من 

صباح االربعاء املوافق ٢٤ /٨ /٢٠٢٢.

يشكر  املناسبة  بهذه  انه  واضاف، 
الجهات  كافة  االعىل  القضاء  مجلس 
الداعمة  والدولية  املحلية  والشخصيات 
سيادة  مبدأ  عىل  والحريصة  للقضاء 
يؤكد  كما  الدستور  واحرتام  القانون 
االجراءات  باتخاذ  امليض  عىل  املجلس 
القانون  يخالف  من  كل  بحق  القانونية 

ويعطل املؤسسات العامة.
عن  األعىل،  القضاء  مجلس  أعلن  كما 
املبارشة بإجراءات جمع األدلة عن تهديد 

املحكمة االتحادية.
”محكمة  إن  بيان،  يف  املجلس  وقال 
بإجراءات  بارشت  األوىل  الكرخ  تحقيق 
املحكمة  تهديد  جريمة  عن  األدلة  جمع 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  االتحادية 

بحق الفاعلني“.

ùj”@paã◊âfl@äÎáñ
الكرخ،  تحقيق  محكمة  أصدرت  كما 
مذكرة قبض بحق ثالثة قياديني بالتيار 

الصدري.
وقال مجلس القضاء األعىل يف بيان تلقته 
الكرخ  تحقيق  ”محكمة  إن  ”الزوراء“: 
أصدرت مذكرة قبض بحق املدعو صباح 
القضاء،  تهديد  جريمة  عن  الساعدي 
وايضا أصدرت مذكرة قبض بحق املدعو 
تهديد  جريمة  عن  الساعدي  محمد 
مذكرة  ايضا  أصدرت  انها  كما  القضاء، 
عن  العمريي  غايب  املدعو  بحق  قبض 

جريمة تهديد القضاء“.
من جانبه، أكد رئيس الجمهورية برهم 
البلد  يف  األحداث  تطورات  أن  صالح، 

تستدعي من الجميع التزام التهدئة.
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  صالح  وقال 
تستدعي  البلد  يف  األحداث  ”تطورات  إن 
وتغليب  التهدئة  التزام  الجميع  من 

انزالقها  عدم  وضمان  الحوار،  لغة 
يكون  وخطرية  مجهولة  متاهات  نحو 
الباب أمام  الجميع خارساً فيها، وتفتح 
ومشكلة  ثغرة  كل  الستغالل  املُرتبصني 

داخل بلدنا“.
وأضاف أن ”التظاهر السلمي والتعبري عن 
الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل 
عمل املؤسسة القضائية أمر خطري يهدد 
البلد وينبغي العمل عىل حماية املؤسسة 
وأن  واستقاللها،  وهيبتها  القضائية 
األطر  وفق  املطالب  مع  التعامل  يكون 

القانونية والدستورية“.

’Ó”Ü@“ãƒi@ã∫@á‹j€a@Z3bñ
دقيق  بظرف  يمر  ”البلد  صالح:  وتابع 
عىل  والحفاظ  الصف  توحيد  يستوجب 
املسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى 
من أجله شعبنا، وال ينبغي التفريط بها 
بأي ثمن، والعمل عىل تجّنب أي تصعيد 

قد يمس السلم واألمن املجتمعيني“.
الوزراء  مجلس  رئيس  قطع  بدوره، 
مصطفى الكاظمي، زيارته إىل جمهورية 
مرص العربية، وعاد إىل بغداد؛ إثر تطورات 
البلد، وألجل املتابعة  األحداث الجارية يف 
القوات األمنية يف  املبارشة ألداء واجبات 

حماية مؤسسات القضاء والدولة.

@›‡«@›Ó�»m@Âfl@äâ±@Ô‡√bÿ€a
ÚÓˆbõ‘€a@Úèé˚æa

أن  ”من  بيان،  حسب  الكاظمي  وحذر 
تعطيل عمل املؤسسة القضائية يعرض 
أن  مؤكداً  حقيقية“،  مخاطر  إىل  البلد 
الدستور،  وفق  مكفول  التظاهر  ”حق 
الدولة  مؤسسات  احرتام  رضورة  مع 
لالستمرار بأعمالها يف خدمة الشعب“.

”جميع  الوزراء  مجلس  رئيس  وطالب 
واستثمار  بالتهدئة،  السياسية  القوى 

بالبلد  للخروج  الوطني  الحوار  فرصة 
”اجتماع  إىل  داعياً  الحالية“،  أزمته  من 
من  السياسية  القوى  لقيادات  فوري 
الوطني،  الحوار  إجراءات  تفعيل  أجل 

ونزع فتيل األزمة“.
محمد  النواب  مجلس  رئيس  دعا  كما 
االحتكام  إىل  الثالثاء،  امس  الحلبويس، 
األزمة  من  البلد  لخروج  للدستور 

الخانقة.
أن  ”سبق  بيان،  يف  الحلبويس  وقال 
اشرتكنا يف انتخابات نهاية العام املايض 
بتغيري  طالبت  شعبية  احتجاجات  بعد 

الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة“.
إصالح  هو  هدفنا  ”كان  أضاف: 
للقوى  مساحة  وإعطاء  األوضاع، 
وأن  السياسية،  املشاركة  يف  الناشئة 
تأخذ دورها يف صناعة القرار السيايس 
داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار 
إصالحات  وإجراء  السيايس،  للعمل 

حقيقية عرب املؤسسات الدستورية“.

@�b»Óª@·ÿnÆ@Êc@k∞@ZÔéÏj‹®a
äÏnéá€a@∂g

وتابع:“لألسف ما وصلنا إليه اليوم هو 
من  سابقا،  عليه  كنَّا  ا  ِممَّ أكثر  تراجع 
الدستورية،  املؤسسات  تعطيل  خالل 
قضاء  مجلس  معطل،  نواب  (مجلس 

معطل، حكومة تسيري أعمال).
إىل  جميعاً  نحتكم  أن  ”يجب  وذكر: 
الدستور، وأن نكون عىل قدر املسؤولية 
الخانقة  األزمة  هذه  من  البلد  لنخرج 
وقد  الرشعية،  غياب  نحو  تتجه  التي 
بكامل  دويل  اعرتاف  عدم  إىل  تؤدي 
الدولة  وهيكلية  السياسية  العملية 

ومخرجاتها“.
ويف تغريدة له أكد رئيس مجلس النواب 

للتظاهرات  دعمه  الحلبويس،  محمد 
وفق السياقات القانونية والدستورية.

تابعتها  له  تغريدة  يف  الحلبويس  وقال 
وفق  التظاهرات  ”ندعم  ”الزوراء“: 
وبما  والدستورية  القانونية  السياقات 
ويحمي  ومؤسساتها  الدولة  يحفظ 
تكون  أن  ينبغي  ال  ولكن  وجودها، 
خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه 

جميعاً إذا اختصمنا“.

@pbèé˚æa@›‡»m@Êc@k∞@ZÔflb„ÏÌ
’ˆaÏ«@ÊÎÜ

املتحدة  األمم  بعثة  أكدت  جانبها،  من 
مؤسسات  تعمل  أن  يجب  أنه  يونامي، 

الدولة دون عوائق.
البعثة يف بيان تلقته ”الزوراء“:  وقالت 
السلمي عنرص  االحتجاج  يف  ”الحق  إن 
وال  الديمقراطية  عنارص  من  أسايس 
يقل أهمية عن ذلك التأكيد عىل االمتثال 
الدستوري واحرتام مؤسسات الدولة“.

مؤسسات  تعمل  أن  ”يجب  وأضاف: 
الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي 

بما ذلك مجلس القضاء األعىل“.
التنسيقي،  اإلطار  أصدر  جهته،  من 
شهدتها  التي  األحداث  بشأن  بياناً 
أعلن رفضه  الثالثاء، فيما  البالد، امس 
مع  مبارش  حوار  دعوة  أي  الستقبال 

التيار الصدري. 
بيان  يف  التنسيقي  لالطار  بيان  وذكر 
التنسيقي  االطار  ان  ”الزوراء“:  تلقته 
الخطري  للتجاوز  الكاملة  ادانته  يعلن 
وتهديدات  القضائية  املؤسسة  عىل 
رئيس  بحق  الجسدية  التصفية 
املحكمة الدستورية ويطالب كل القوى 
وكذلك  املحرتمة  الوطنية  السياسية 
السكوت  عدم  اىل  املجتمعية  الفعاليات 

بل املبادرة اىل ادانة هذا التعدي.

@Èõœä@Â‹»Ì@Ô‘Óè‰n€a@äb†¸a
@äbÓn€a@Âfl@Ú€béä@c fibj‘néa

äáó€a
يعلن  التنسيقي  االطار  ان  واضاف، 
التيار  من  رسالة  أي  استقبال  رفضه 
املبارش،  للحوار  دعوة  أية  أو  الصدري 
اال بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتالل 
والعودة  الدستورية  الدولة  مؤسسات 
بالحلول  تؤمن  التي  القوى  صف  اىل 
ان  اىل  الفتا  الديمقراطية،  السلمية 
االطار التنسيقي يحمل الحكومة كامل 
املسؤولية للحفاظ عىل ممتلكات الدولة 
خصوصاً  واملسؤولني  املوظفني  وارواح 
الصمام  تعترب  التي  القضائية  السلطة 
للعراق نتيجة تسلط  الذي بقي  الوحيد 
قوى خارجة عن الدولة عىل املؤسسات 

وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة.
التنسيقي  االطار  ويدعو  كما  وتابع: 
اىل  رشائحه  بكامل  العراقي  الشعب 
التامة  والجهوزية  العايل  االستعداد 
يقول  ان  يجب  التي  املقبلة  للخطوة 

الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة 
الستعادة هيبتها وسلطانها.

ودعا االطار التنسيقي، بحسب البيان، 
املجتمع الدويل اىل بيان موقفه الواضح 
امام هذا التعدي الخطري عىل املؤسسات 
السلطة  مقدمتها  ويف  الدستورية 

القضائية واملؤسسة الترشيعية.

@ıbË„aÎ@ÚˆáËn€bi@k€b�Ì@Übj»€a
pbflbón«¸a

من جانبه، طالب رئيس ائتالف النرص 
وإنهاء  بالتهدئة  العبادي،  حيدر 

االعتصامات واللجوء اىل الحوار البناء.
وقال العبادي، يف بيان، تلقته ”الزوراء“: 
إنه ”ال يجوز أن يصل الرصاع السيايس 
”رضورة  مؤكداً  فيه“،  القضاء  زج  اىل 
ونزاهته  القضاء  حيادية  عىل  الحفاظ 
وبمؤسساته  به  املساس  ورفض 
والخدمي  الدستوري  دوره  واحرتام 

للحكم بني الناس بالعدل“.
وإنهاء  بـ“التهدئة  العبادي،  وطالب 
مؤسسات  تعطل  التي  االعتصامات 
الحوار  اىل  واللجوء  الدستورية  الدولة 

البناء“.

@…fl@bË‰flbõm@Â‹»m@µflb0a@Úib‘„
ÚÓˆbõ‘€a@Ú�‹è€a

العراقيني  املحامني  نقابة  أكدت  كما 
القضائية،  املؤسسة  مع  تضامنها 
األجهزة  أهم  من  انها  واصفة 

الدستورية.
الالمي  احالم  املحامني  نقيبة  وقالت 
املساند  موقفنا  نعلن  ”اننا  بيان:  يف 
نقابة  أعمال  ونعلق  العراقي،  للقضاء 
مع  متواز  بشكل  العراقيني  املحامني 
األطراف  جميع  عىل  ويجب  القضاء، 
حماية  عدم  خطورة  فهم  السياسية 
إىل  بنا  القضاء والذي سيؤدي  استقالل 
فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية، 
وُيصان  ُيصان،  أن  يجب  القضاء  وأن 

مرة أخرى“.
من  القضائية  املؤسسة  ”أن  وأضافت: 
أن  ويجب  الدستورية،  األجهزة  أهم 
السيايس،  الضغط  معادلة  يف  تكون  ال 
تمس  ترصفات  أي  عن  بها  ننأى  وأن 
أن  بلد  ألي  يمكن  وال  استقالليتها، 
القضاء،  استقالل  صيانة  دون  ينهض 

وحفظ هيبته“.
القضائية  ”القرارات  ان  الالمي  وأكدت 
عرب  ال  قانونية  رؤى  وفق  تصدر  إنما 

الضغط عىل إرادة القضاء املستقل“.
واوضحت: ”كّنا وما زلنا مع مطالبات 
الثوار، ونسعى معهم إىل تحقيق العدالة 
االجتماعية املنشودة، وقد أعلنْت نقابُة 
مع  باالشرتاك  هذا  موقَفها  املحامني 
كل  أن  غري  واالتحادات،  النقابات  بقية 
األطر  وفق  ُتصاغ  أن  يجب  املطالبات 
الدستورية، وُيعرب عنها بقوالب يفرتض 

بها أن تحقق تلك األهداف“.

الزوراء/ حسني فالح:
اعلنِت االمانة العامة ملجلس الوزراء ان أتمتة الوصل 
ساهمت  الحدودية  املنافذ  يف  والكمركي  الرضيبي 
من  وزادت  والتزوير  والتالعب  الفساد  من  بالحد 
نحو  تداول  اكدت  وفيما  املالية،  الدولة  ايرادات 
الحكومة  برنامج  ضمن  رسمية  وثيقة  الف   900
الكرتوني  برنامج  اطالق  اىل  أشارت  االلكرتونية، 
للجامعات لتزويد الطلبة والخريجني بصحة الصدور 
والوثائق.وقال املتحدث باسم االمانة العامة ملجلس 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  مجيد،  حيدر  الوزراء، 
جميع الوزارات اليوم ترتبط بشبكة مؤمنة بربنامج 
ملجلس  العامة  باالمانة  االلكرتونية  الوثائق  ادارة 
الوزراء. مبينا: انه يف املرحلة االوىل تم تداول الوثائق 
الرسمية الكرتونيا بما يقارب اكثر من 850 ألفا اىل 
900 الف وثيقة تم تداولها منذ انشاء هذا الربنامج.

بإدخال  قريبا  الثانية ستنطلق  املرحلة  ان  واضاف: 
بهذه  واملحافظات  بوزارة  املرتبطة  غري  الجهات 
الحكومية  املؤسسات  منظومة  لتكتمل  املنظومة 
البيانات  مركز  ان  اىل:  الفتا  الربنامج.  بهذا  كافة 
الوطني وبعد انشاء بوابة اور االلكرتونية التي تقدم 
اكثر من 100 خدمة الكرتونية للمواطنني يف جميع 
قدم  عىل  اآلن  تعمل  ايضا  والقطاعات  التخصصات 
جميع  مع  وتنسيق  املستوى  عايل  وبجهد  وساق 
صحة  نظام  إلغاء  لتطبيق  الحكومية  املؤسسات 

الصدور الورقي وتحويله اىل الكرتوني.
وأوضح: ان الكثري من املؤسسات ادخلت هذا النظام 
الطب  كدائرة  الكرتوني  اىل  الصدور  صحة  وحولت 
العديل واملحاكم وكذلك دوائر كتاب العدول والرضيبة 
يف عدد من املحافظات. مشريا اىل: ان الربنامج اطلق 
ايضا يف الجامعة العراقية وعدد من الجامعات حيث 

الراغبني بالحصول  الخريجني والطلبة  سيتم تزويد 
عىل صحة الصدور الكرتونيا بدال من الورقي .

املنافذ  هيئة  يف  االتمتة  مرشوع  هنالك  ان  وتابع: 
بالكامل بإرشاف مبارش من رئيس  الحدودية طبق 
الهيئة الدكتور عمر الوائيل وبجهد ذاتي ولم يحمل 
الرضيبي  الوصل  اتمتة  كذلك  مبالغ،  اية  الدولة 
والكمركي، هذا املرشوع حيوي ومهم جدا وسيحد 
والتزوير يف شهادات  والتالعب  الفساد  من عمليات 
االسترياد  شهادات  يف  املادة  جنس  تغيري  يف  املنشأ 
ويف  شهريا.  الدولة  ايرادات  زيادة  يف  أسهم  وكذلك 
تتخذها  التي  ”الخطوات  ن  مجيد  اكد  سابق،  وقت 
سكرتارية اللجنة العليا إلدارة الحوكمة االلكرتونية 
ومتطورة  مهمة  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  يف 
الصينية  هواوي  رشكة  مع  عقد  توقيع  تم  إذ  جدا، 
هذا  يف  واملتقدمة  املعروفة  والتكنولوجيا  لالتصاالت 

لتطوير عمل  العقد جاء  ”توقيع  أن  مبيناً  املجال“، 
مركز دائرة مركز البيانات الوطني يف األمانة العامة 
ملجلس الوزراء“.وأضاف أن ”هذه املرحلة تعد مرحلة 
الشامل“،  الرقمي  التحول  عملية  يف  جدا  متقدمة 
مؤكداً ”مبارشة الرشكة مع مالكات مركز البيانات 
ملوضوع  واالنطالقة  األوىل  اللمسات  لوضع  الوطني 
التحول الرقمي الشامل بتطوير املركز وايضا برامج 
السنتني  خالل  اللجنة  عليها  عملت  التي  الحوكمة 
األمر  لجنة  هنالك  ”كانت  أنه  وتابع  املاضيتني“. 
ت إعادة تشكيلها  الديواني 20 لسنة 2020 بعد أن تمَّ
كانت  والتي  الوزراء،  ملجلس  العام  األمني  برئاسة 
أن  بعد  املاضيتني  السنتني  خالل  حقيقية  انطالقة 
وإنشاء  إدارة  موضوع  يف  ايجابية  خطوات  حققت 
االمانة  بني  ما  يف  االلكرتونية  الوثائق  إدارة  برنامج 

العامة ملجلس الوزراء والوزارات“.

بغداد/ الزوراء:
أن  الثالثاء،  النفط، امس  أكدْت وزارة 
أكثر  اىل  ارتفع  الكاز  مادة  استهالك 
وفيما  اليوم،  يف  لرت  مليون   30 من 
اعلنت استمرار عمليات ضخ وتجهيز 
اىل  اشارت  ”الكاز“،  بمادة  املحطات 

قرب توفري بنزين السوبر.
التوزيع  لشؤون  الوزارة  وكيل  وقال 
حامد يونس، يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
مادة  وتجهيز  ضخ  ”عمليات  إن 
يف  الوقود  تعبئة  ملحطات  ”الكاز“ 
بغداد واملحافظات للمركبات مستمرة 
املخطط  والحصص  للربنامج  وفقاً 
االلكرتونية،  املراقبة  وبرنامج  لها 
تجهيز  برنامج  تنفيذ  مع  بالتزامن 
بمادة  األهلية  املولدات  أصحاب 

الوزراء  مجلس  لقرار  وفقاً  ”الكاز“، 
يقىض  والذي  املايض  تموز  شهر  يف 
املولدات  أصحاب  تجهيز  بزيادة 
سعره،  وتخفيض  بالوقود  األهلية 
وتعويض  الحر،  موجة  ملواجهة  وذلك 
الطاقة  تجهيز  يف  الحاصل  النقص 

الكهربائية للمواطنني“.
االستهالك  ”كميات  أن  اىل  وأشار 
 30 من  أكثر  اىل  العام  هذا  ارتفعت 
مع  باملقارنة  اليوم  يف  لرت  مليون 
الذي  املايض  العام  يف  االستهالك 
أن  اىل  مشرياً  لرت“،  مليون   22 بلغ 
”الوزارة نجحت يف معالجة الكثري من 
األزمات املفتعلة، وعمليات املتاجرة أو 
التهريب أو االحتكار غري الرشعي، من 
مع  بالتعاون  النوعية  الحمالت  خالل 

استمرار  عن  فضالً  األمنية،   األجهزة 
والرقابة  الحثيثة  املتابعة  عمليات 
لرصد املخالفات يف املنافذ التوزيعية“. 
والرشكة  الوزارة  ”تأكيد  عىل  وشدد 
عالية  انسيابية  لتحقيق  وحرصهما 
السعر  فارق  التجهيز يف ظل  آليات  يف 
لوقود  والحكومة  الدولة  من   املدعوم 
بعض  قبل  من  يستغل  الذي  ”الكاز“ 
النفوس الضعيفة، لالحتكار  اصحاب 
أو  املرشوعة  غري  واملتاجرة  والتهريب 

ما يطلق عليه بـ(السوق السوداء).
تابع  البنزين،  منتوج  يخص  ما  ويف 
كميات  تضخ  ”الوزارة  أن  يونس 
كبرية عرب املنافذ التوزيعية ومحطات 
واملحافظات“،  بغداد  يف  الوقود  تعبئة 
مع  بالتعاون  ”املواطنني  داعيا 

عىل  الحصول  يف  والرشكة  الوزارة 
الكميات التي يحتاجونها فعلياً، وعدم 
محاولة الحصول عىل كميات فائضة 
افتعال  يف  وتسببهم  حاجتهم،  عن 

الطوابري“.
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  أن  يذكر 
(159 لسنة 2022)، نص عىل خّفض 
سعر الوقود املجهز ألصحاب املولدات 
الواحد،  للرت  ديناراً   (250) إىل  األهلية 
وقيام وزارة النفط بزيادة كمية الوقود 
األهلية،  املولدات  ألصحاب  املجهزة 
(املحافظات  جميع  يف  منافذ  وفتح 
غري املنتظمة بإقليم)، لبيع مادة زيت 
الغاز/الكاز، ألصحاب املولدات األهلية 

لسد احتياجاتهم من الوقود.
النفط  وزارة  أعلنت  ذلك،  غضون  يف 

البنزين  توفري  قرب  عن  العراقية، 
”السوبر“ يف محطاتها العاملة .

لتوزيع  العامة  الرشكة  وقالت 
التابعة للوزارة يف  النفطية  املشتقات 
بيان مقتضب، تلقته ”الزوراء“: إنها 
املستورد  السوبر  البنزين  ”ستوفر 
تعبئة  محطات  يف  النقاوة  عايل 

الوقود“.
فئات  إىل  البنزين  ينقسم  وعاملياً 
(أقل  العادي  البنزين  هي  متعددة، 
والبنزين  النقاوة“)،  ”درجة   95 من 
درجة   95  ) األوكتني  عايل  املحسن 
 98) األوكتني،  عايل  وبنزين  نقاوة)، 
فئة  تختلف كل  )، حيث  نقاوة  درجة 
لعمله  املحرك  وأداء  أخرى يف قوة  عن 

بأفضل صورة وبطريقة طبيعية.

بغداد/ الزوراء:

اللواء  بغداد  رشطة  قائد  نفى 

امس  املوسوي،  فالح  ماجد 

يف  القطعات  دخول  الثالثاء، 

وجهت  فيما  (ج)،  اإلنذار  حالة 

قيادة عمليات بغداد بمنع دخول 

االرتال العسكرية من املحافظات 

املظاهر  ومنع  العاصمة  اىل 

املسلحة داخل املدن.

اللواء  بغداد  رشطة  قائد  وقال 

ماجد فالح املوسوي، يف ترصيح 

تم  ملا  صحة  ”ال  إنه  صحفي، 

يف  القطعات  دخول  عن  تداوله 

حالة اإلنذار (ج)“.

قيادة  وجهت  ذلك،  غضون  يف 

دخول  بمنع  بغداد،  عمليات 

من  قادمة  عسكرية  أرتال  أي 

العاصمة،  داخل  إىل  املحافظات 

عند  التفتيش  إجراءات  وتشديد 

مداخلها، ومنع املظاهر املسلحة 

داخل املدن.

”توجيهاً  إن  أمني،  مصدر  وقال 

قوة  أي  دخول  بمنع  صدر  أمنياً 

السالح  يحمل  رتل  او  عسكرية 

دون  من  بغداد  العاصمة  اىل 

ورسمية  أصولية  موافقات 

العمليات  قيادة  من  صادرة 

املشرتكة“.

وأضاف أن التوجيه تضمن أيضاً 

بأي  السماح  باتاً  منعاً  ”يمنع 

املدن،  داخل  مسلحة  مظاهر 

يف  الدقيق  التفتيش  وتشديد 

السيطرات كافة عىل األشخاص 

املطلوبني للقضاء“.

معاقبة  ”سيتم  أنه  إىل  وأشار 

آمر السيطرة أو الفوج وتحميله 

املسؤولية كاملة يف حال مرور أي 

رتل بدون موافقات أصولية“.
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كييف/ متابعة الزوراء:

فيَمـا يدخل النـزاع الـرويس األوكراني 

شهره السادس، شدد الرئيس األوكراني 

فولدومري زيلينسـكي عىل عـزم بالده 

عىل امليض قدماً يف دفاعها عن أراضيها 

حتـى االنتصـار، فيما اكـد  إن الحرب 

بدأت بشـبه جزيـرة القرم وسـتنتهي 

بها، متعهدا باسـتعادة شـبه الجزيرة 

التي ضمتها روسيا يف عام 2014.

وقال يف كلمة ألقاها امس الثالثاء خالل 

قمة افرتاضية حول القرم، جمعت عدد 

من قادة الـدول األوروبيـة، إن القوات 

األوكرانية مستمرة يف قتالها، وأال خيار 

أمامهـا سـوى االنتصار عىل روسـيا، 

وتحرير شبه جزيرة القرم.

كمـا اعترب أن ”سـكان القـرم تحولوا 

إىل ضحايـا لالحتـالل الـرويس“، وفق 

تعبريه.

وشـدد عىل أن بالده ستسـرتجع القرم 

ألنها جزء ال يتجزأ من أوكرانيا، مضيفاً 

”وسـتكون أيًضـا جـزءاً مـن االتحاد 

األوروبي“.

إىل ذلـك، أوضح أن كييف تواصل رصف 

املعاشات للمتقاعدين يف القرم و“تدرس 

كيفية اسـتعادة الحياة الطبيعية فيها 

بعد طرد املحتل الرويس“.

كذلك، حـذر األوكراني يحذر موسـكو 

من رد عنيف إذا شـنت أي اعتداء خالل 

يـوم االسـتقالل، الـذي يصـادف غـداً 

يف الرابـع والعرشيـن مـن أغسـطس. 

وقـال:“ عىل أي اعتداء رويس سـيكون 

قوياً وواسعاً“.

أي  عـىل  سـرتد  قواتـه  أن  أكـد  كمـا 

استهداف رويس للعاصمة كييف.

كما قال الرئيس األوكراني، فولوديمري 

زيلينسـكي، إن الحـرب بـدأت بشـبه 

جزيرة القرم وسـتنتهي بهـا، متعهدا 

باسـتعادة شـبه الجزيرة التي ضمتها 

روسيا يف عام 2014.

وجـاءت ترصيحات زيلينسـكي خالل 

كلمـة ألقاهـا يف قمـة القـرم الدولية، 

التي يشارك فيها ممثلون عن 50 دولة 

حول العالم، بحسـب ما أفادت شـبكة 

”سكاي نيوز ” الربيطانية.

أجـل  ”مـن  أنـه  زيلينسـكي  وّرصح 

اسـتعادة األمن واالسـتقرار إىل أوروبا 

والعالـم، فأوكرانيا تحتاج إىل النرص يف 

مواجهة القوات الروسية“.

وتابـع:“ لذلـك، نحن بحاجـة لتحرير 

القرم من االحتالل أيضا، فالحرب بدأت 

يف القرم وستنتهي بالقرم“.

وتجاهـل الرئيـس األوكراني اإلشـارة 

إىل الهجمـات املتكررة التي تسـتهدف 

الجزيـرة  شـبه  يف  الروسـية  القـوات 

خالل األسابيع املاضية، وكان أحدثها، 

السـبت، عندما هاجمت طائرة مسرية 

مبنى يف مقر األسطول الرويس يف البحر 

األسود.

وترصيح زيلينسكي بشأن القرم ليس 

األول مـن نوعه يف أغسـطس الجاري، 

إذ كرر جملـة أن الحرب بـدأت بالقرم 

وستنتهي بها، وذلك بعيد وقوع هجوم 

عىل قاعدة روسية هناك.

ورسـميا لـم تتبـن كييـف مسـؤولية 

الهجمـات يف القرم، لكن مسـؤولني يف 

األوكرانيـة هـددوا بقصف  الحكومـة 

جرس كريتش االسرتاتيجي، الذي يربط 

شـبه الجزيـرة مـع روسـيا وافتتحه 

الرئيس فالديمري بوتن يف عام 2018.

وذكر مسـؤول غربي قبل أيـام لوكالة 

”رويرتز“ أن أكثـر من نصف املقاتالت 

الحربيـة التابعـة لألسـطول الـرويس 

يف البحر األسـود خـارج الخدمـة، إثر 

االنفجارات التي وقعت يف قاعدة جوية 

بشـبه جزيـرة القـرم، إثـر واحـد من 

سلسـلة هجمـات يعتقـد أن أوكرانية 

تنفذها.

ويقول خـرباء إن كييف بـدأت يف اتباع 

تكتيـك جديـد يقـوم عـىل للرضبـات 

والتفجـريات عن ُبعـد، وقصف املواقع 

الحيوية كالجسور والقواعد العسكرية 

ومخـازن السـالح، بدال مـن املواجهة 

املبارشة يف امليدان مع موسـكو، والتي 

كانت تنتهي يف أوقات كثرية بخسارتها 

أو استسالم جنودها.ويعد هذا التكتيك 

جديدا يف الحرب التي أتمت 6 أشهر.

وضمـت روسـيا شـبه جزيـرة القرم 

إىل أراضيهـا، عقب اسـتفتاء أجري يف 

مارس 2014، غـري معرتف به من قبل 

املجتمـع الدويل، وجاء الضم إثر الحرب 

التي اندلعت بني البلدين.

وبعد تلـك الحرب والحرب الحالية التي 

اندلعـت يف 24 فرباير املـايض، خرست 

أوكرانيا نحو 22 يف املئة من أراضيها.

يف حني دعـا الرئيس الفرنيس إيمانويل 

ماكـرون روسـيا إىل وقـف العمليـات 

العسـكرية وسحب قواتها من األرايض 

األوكرانية وحل النزاع سلمياً.

أما رئيس الوزراء الربيطاني املسـتقيل 

بوريس جونسون، فاعترب أن ”االحتالل 

الرويس للقرم عـام 2014 كان مقدمة 

إىل  ودعـا  اليـوم“.  الجاريـة  للحـرب 

مواصلـة تقديـم كافـة أشـكال الدعم 

واالنسـاني  واالقتصـادي  العسـكري 

لكييف.

من جهته، أكد املستشار األملاني أوالف 

شـولتز أن املجموعة الدوليـة لن تقبل 

اطالقـا سياسـات روسـيا التوسـعية 

واالمربيالية، وفق تعبريه.

كمـا أضـاف أن بالده سـتواصل تزويد 

الجويـة  الدفـاع  بأنظمـة  أوكرانيـا 

واملدرعـات  الضواريـخ  وقاذفـات 

والذخرية.

يذكر أنه منذ انطالق العملية العسكرية 

الروسـية عىل أرايض الجارة الغربية يف 
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والواليـات  األوروبيـة  الـدول  معظـم 

املتحـدة إىل جانب كييـف داعمة إياها 

بالسالح والعتاد واملساعدات االنسانية. 

فيمـا فرضـت آالف العقوبـات املؤملـة 

عىل موسكو، شـملت كافة القطاعات 

االقتصاديـة والتجاريـة، فضـال عـن 

أثرياء روس، وسياسيني ونواب ووزراء 

أيضاً.

بغداد/ الزوراء:
بحَث مستشار األمن القومي قاسم األعرجي، 
مـع الرئيس الجديد لبعثـة االتحاد األوروبي 
االستشـارية يف العراق أندرس فيباري، ملف 
مخيم الهول السـوري، فيما أكد أن استقرار 

العراق هو استقرار للمنطقة أجمع.
املكتـب اإلعالمـي ملستشـار األمـن  وذكـر 
القومـي تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”األعرجـي 
اسـتقبل بمكتبـه الرئيـس الجديـد لبعثـة 
االتحـاد األوروبـي االستشـارية يف العـراق 
أندرس فيباري، والوفـد املرافق له، بحضور 
سـفري االتحـاد األوروبـي يف العـراق، فيـال 

فاريوال“.
وأضاف أنه ”جرى خالل اللقاء، اسـتعراض 

عمل بعثة االتحاد األوروبي االستشـارية يف 
العراق، وسـبل تعزيز التعـاون والرشاكة يف 
مجـال الدعـم واالستشـارة، إىل جانب بحث 
األوضاع السياسـية واألمنية عىل الصعيدين 
الهـول  مخيـم  وملـف  والـدويل،  اإلقليمـي 

السوري“. 
وأكد األعرجـي خالل اللقـاء أن ”العراق بلد 
مهم يف املنطقة وأن اسـتقراره هو استقرار 
للمنطقـة أجمع“، مشـرياً إىل أن ”القاسـم 

املشرتك لجميع األديان هو اإلنسانية“. 
من جانبه، أكد فيباري، أن ”االتحاد األوروبي 
يعمـل برشاكة ويتواصـل مـع العراقيني“، 
معربـاً عن ”اسـتعداد البعثـة لتقديم الدعم 

للعراق يف مجال القيادة والسيطرة“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
طلـَب الرئيـس األمريكـي السـابق دونالد 
ترامب مـن القضـاء تعيني خبري مسـتقل 
لفحـص الوثائـق التي صادرهـا من منزله 
محققـو مكتب التحقيقات الفيدرايل، وذلك 
لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها رسيا 

وبالتايل عدم استخدامها يف التحقيقات.
وتضمـن بيـان لرتامـب أن املداهمـة التي 
نفذها محققـو الـ“إف بـي آي“ يف 8 آب/

أغسطس ملنزله يف ماراالغو بوالية فلوريدا، 
يف سـابقة يف تاريـخ الرؤسـاء األمريكيـني 
قانونيـة وغـري  ”كانـت غـري  السـابقني، 
دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا الستعادة 

الوثائق“.
وخالل مراجعة قضائية كرر فيها القول إنه 
مستهدف ألسـباب سياسية، طلب الرئيس 
السابق تعيني خبري مستقل لفحص الوثائق 
التـي صادرها الــ“إف بي آي“ مـن منزله 
وتحديد أي منها يمكن له إبقاءها ”رسية“ 
وبالتايل ال يجب استخدامها يف التحقيقات.

وشـدد ترامب يف بيانه أن املحققني ”أخذوا 
وثائق محمية“ بموجـب مبدأ الرسية الذي 
يحمـي املراسـالت بـني املـوكل ومحاميه. 
وبحسـب قائمة باملوجودات التي صادرها 
مكتـب التحقيقـات الفيـدرايل مـن منـزل 
ترامـب هنـاك العديد من الوثائـق املصنفة 

”رسية للغاية“.
وتأتي هذه التحقيقات عىل خلفية اشـتباه 

املحققـني يف أن امللياردير الجمهوري انتهك 
قانون مكافحة التجسس الذي يحدد بحزم 
تام مـن يحق لـه حيـازة الوثائـق الرسية 
وكيـف. ويف طلبه إىل املحكمة أكد ترامب أن 

هذه الوثائق ُرفعت عنها الرسية.
من جهتهم كتـب وكالء الدفاع عن الرئيس 
السـابق يف طلبهـم إىل املحكمـة أنه ”لطاملا 
تعاملـت الحكومـة مـع الرئيـس دونالـد 
ترامـب بشـكل غـري عـادل“، مؤكديـن أن 
موكلهم هـو ”األوفر حظا للفوز برتشـيح 
الحزب الجمهوري إىل االنتخابات الرئاسـية 
لعام 2024“ وأنه أيضـا األوفر حظا للفور 
باالنتخابات الرئاسـية نفسـها ”إذا ما قرر 

الرتشح إليها“.
وأكـد املحامون عـىل أن العدالـة ”ال يمكن 
اسـتخدامها ألغـراض سياسـية“. وضبط 
الفيـدرايل  التحقيقـات  مكتـب  عنـارص 
األمريكـي وثائـق ”رسيـة للغايـة“ خالل 
عمليـة التفتيـش التـي أجروهـا يف منـزل 

ترامب يف فلوريدا.
وجـرت عمليـة التفتيـش غـري املسـبوقة 
عىل خلفيـة االشـتباه بانتهـاكات لقانون 
مكافحـة التجسـس عىل صلـة باالحتفاظ 

بوثائق دفاعية حساسة.
وبحسب املذكرة الواقعة يف سبع صفحات، 
فإنه يوجد ضمن املضبوطات وثائق تحمل 
ختـم ”رسي للغاية“، و“يفرتض أال تحفظ 

إال يف منشآت حكومية خاصة“.

القاهرة / متابعة الزوراء:
بحث قادة مرص واإلمارات واألردن 
والبحريـن امس الثالثـاء يف مدينة 
العلمـني املرصية مختلـف جوانب 
التعاون وقضايا وتطورات إقليمية 

ودولية.
ونقلـت وكالة األنبـاء املرصية عن 
الرئاسـة بسـام  املتحـدث باسـم 
عبـد  املـرصي  الرئيـس  أن  رايض 
الفتاح السـييس اسـتقبل يف قرص 
الرئاسـة بمدينة العلمـني الجديدة 
ملكي البحرين حمـد بن عيىس آل 
خليفة، واألردن عبد الله الثاني بن 
الحسـني، ورئيس اإلمارات الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضـح أن ”لقاء العلمني الخاص 
تناول العالقـات األخوية ومختلف 

جوانب التعاون املشرتك“.
وجـدد القـادة - وفـق املتحـدث- 
دعمهـم الجهـود واملسـاعي التي 
تهـدف إىل ترسـيخ األمن والسـالم 
واالسـتقرار والتعاون املشرتك عىل 
مختلف األصعدة، والتي ترتكز عىل 
دعائـم الثقـة واالحـرتام املتبادل؛ 
بما يحقق تطلعات جميع شـعوب 

املنطقة يف التقدم والبناء والتنمية.
كما اسـتعرضوا عدًدا من القضايا 
والتطـورات اإلقليميـة والدوليـة، 
وتبادلـوا وجهـات النظـر والرؤى 

بشأنها، بحسب املصدر ذاته.
ويف وقت سـابق امس الثالثاء، أفاد 

الرئاسـة املرصية  املتحدث باسـم 
بـأن الرئيس املرصي قـام بتوديع 
مصطفـى  العـراق  وزراء  رئيـس 
الكاظمـي بمطـار العلمـني، الذي 
كان يفرتض أن يكون أحد ضيوف 
هذا اللقاء، من دون تقديم أسـباب 

لذلك.
غـري أن مجلـس الـوزراء العراقي 
قـال يف بيـان إن الكاظمـي ”قطع 
زيارتـه إىل مـرص وعـاد إىل بغـداد 
إثـر تطـورات األحـداث الجارية يف 
البلد“. وذلك إثـر تطورات يف بغداد 

عقـب إعالن مجلس القضاء األعىل 
بالعـراق تعليق أعمالـه احتجاجا 
عـىل اعتصـام متظاهـري التيـار 
الصـدري أمـام مقـره يف املنطقة 

الخرضاء.
وذكر البيـان أن الكاظمي ”عاد إىل 
املبارشة  بغداد“ بهـدف ”املتابعـة 
األمنيـة  القـوات  واجبـات  ألداء 
القضـاء  مؤسسـات  حمايـة  يف 
والدولة“، داعيا إىل ”اجتماع فوري 
لقيادات القوى السياسية من أجل 
تفعيل إجـراءات الحـوار الوطني، 

ونزع فتيل األزمة“.
وهـذه أول قمـة رفيعة املسـتوى 
العلمـني  مدينـة  تسـتضيفها 
الساحلية، بخالف ما اعتادت عليه 
مـرص من عقـد قمـم يف العاصمة 
القاهرة ومنتجع رشم الشيخ عىل 

البحر األحمر (رشق).
وتأتـي القمـة بعد نحو شـهر من 
قمـة عربية أمريكية اسـتضافتها 
السعودية، بمشـاركة الدول ذاتها 
آخريـن  عـرب  قـادة  إىل  إضافـة 
وبحضـور الرئيـس األمريكـي جو 

بايدن.
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كواالملبور/ متابعة الزوراء:
أودَع رئيس الوزراء املاليزي السابق نجيب 
رزاق السـجن بعدمـا ثبتت أعـىل محكمة 
يف البـالد الحكم الصادر بسـجنه 12 عاما 
إلدانتـه بالفسـاد عـىل خلفيـة فضيحـة 
صنـدوق ”1 إم دي بـي“ املاليـة، وفق ما 

أعلنت عائلته.
وقالـت زوجـة نجلـه شـارميال شـاهني: 
”أُبلغنا بأنه ُنقل إىل سـجن كاجانغ جنوب 

العاصمة كواالملبور“.
وشـهدت الجلسـات خـالل هذا األسـبوع 
تقلبـات كـربى يف مجـرى املحاكمة. ففي 
بداية جلسـة الجمعة، قـال كبري محامي 
الدفـاع عن نجيـب املحامي حسـام تيه-
بوه-تيك للمحكمة إن موكله أعفى قسـما 

من فريق الدفاع عنه.
وجاء ذلك غداة طلب حسام نفسه إعفاءه 
من القضية لكن طلبه ُرفض. وقبل يومني 
رفضـت املحكمـة طلبـا إلرجـاء القضية 
ثالثة إىل أربعة أشهر، ليتسنى له التحضري 
للقضيـة كونـه ُعـني مؤخـرا.  ورد كبـري 
القضاة ميمون توانت مـات عىل الطلبات 
الثالثة جميعا باملـيض يف القضية، ما دفع 
بـرزاق للشـكوى مـن عـدم حصوله عىل 
محاكمة عادلة. ويعلل ميمون قائال إن أي 
تأخـري يف اإلجراءات هو هـدر للمال العام، 
وإن ”تأخري العدالة هو حرمان العدالة عن 

آخرين“.

وُمنـي رزاق (69 عامـا) وحزبـه الحاكـم 
بهزيمة يف انتخابات 2018، وسط اتهامات 
بضلوعهما يف فضيحة الصندوق السيادي 

املاليزي ”1 إم دي بي“.
واُتهـم رزاق واملقربـون منـه باختـالس 
مليارات الدوالرات من الصندوق السـيادي 
وإنفاقهـا عـىل مشـرتيات مـن عقـارات 

فاخرة وقطع فنية ثمينة.
رّزاق  ديـن  مطولـة،  محاكمـة  وعقـب 
األمـوال  وغسـيل  السـلطة  باسـتغالل 
واالنتهـاك الجنائـي للثقـة بتحويلـه 42 
مليـون رينغيت (10,1 مليـون دوالر) من 
إحـدى وحـدات ”1إم دي بي“ إىل حسـابه 
املرصيف. وُحكم عليه يف تموز/يوليو 2020 

بالسجن 12 عاما.
ورفضـت محكمـة اسـتئناف يف كانـون 
األول/ديسـمرب طعنـه األول يف الحكـم ما 
دفعـه إىل تقديم طعن أخـري أمام املحكمة 

الفدرالية.
الحكومـة يف سـيثامبارام  وقـال مدعـي 
يف ختـام مرافعـات فريق الحكومـة أمام 
الهيئـة املؤلفة من خمسـة قضاة الجمعة 
إن رزاق ”فشـل يف إلقاء أي شك معقول يف 
قضية االدعـاء وبالتايل ... يجـب إدانته“. 
مضيفا ”لقد ثبت أن مقدم الطعن لم يكن 

نزيها“.
واعتـرب أن أقـوال نجيب عن عـدم معرفة 
مصـدر األمـوال وبأنه ضحيـة تالعب من 

بعض رشكائه ”فكرة متأخرة للتهرب من 
املسؤولية الجنائية“. وردا عىل سؤال كبري 
القضاة عما إذا كان سـيقدم اعرتاضا قال 

محامي الدفاع إنه لن يقدم أي طلب.
وقـال محامـون مطلعـون عـىل القضية 
لوكالة فرانس برس إن املحكمة ستواصل 
االنعقـاد األسـبوع املقبل لسـؤال محامي 
الدفـاع مـرة أخـرى عمـا إذا كان ينـوي 

االعرتاض.
وإذا أرص عىل عدم تقديم اعرتاض، ستبني 
املحكمـة قرارها عىل الحجـج التي قدمها 
نجيـب خالل طعنه السـابق أمام محكمة 

االستئناف.
وقـال نجيب الخميس إنه يعرتض ”بأشـد 
العبـارات“ عىل الطريقة التـي أجربت بها 
املحكمة محاميه عىل االستمرار عىل الرغم 
من رغبته يف إعفائه من القضية، معتربا أن 
ذلـك جعله فعليا من دون محام مناسـب. 
وقال ”حقوقي يف الحياة والحرية والحق يف 

محاكمة عادلة معرضة للخطر“.
وكان من املفرتض أن تسـتمر الجلسـات 
حتى 26 آب/أغسطس، لكن رفض الدفاع 
تقديـم اعرتاضـات قـد يـؤدي إىل تقصري 

املدة.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة التجارة،امـس الثالثـاء، رصد ٢١ 

مخالفة للمطاحن يف بغداد و ٤٤ مخالفة للوكالء.

وقال مدير عام الرشكة أثري داود سلمان يف بيان 

تلقتـه «الزوراء»: إن»نتائج الحملة التفتيشـية 

التـي نفذتهـا الرشكـة العامـة خـالل النصف 

األول مـن شـهر آب الجاري أسـفرت عن رصد 

(٢١) مخالفـة نوعيـة وغري نوعيـة، فضالً عن 

تأشـري (٤٤) مخالفة رقابية لدى الوكالء، مبيناً 

أن»اللجان الرقابية والنوعية املشـرتكة أسهمت 

يف الحملة التفتيشـية».وأضاف أن «الحملة نتج 

عنهـا رصـد (٢١) مخالفة نوعيـة وغري نوعية 

بحـق املطاحن يف قواطع بغـداد من خالل (٤٢) 

زيارة جرى خاللها سحب (١١٧) نموذج حبوب 

وطحني لغـرض الفحص املختـربي، فضالً عن 

رصـد (٤٤) مخالفة للـوكالء ناتجة عن (١١٨) 

زيـارة نفذتهـا اللجـان الرقابيـة، ورصـد (٥) 

مخالفـات للناقلني خـالل نفـس الفرتة».وأكد 

أن» اللجان املشـرتكة مستمرة بتنفيذ الواجبات 

الدوريـة واملفاجئـة لضمان إنتـاج طحني جيد 

مطابق للمواصفات القياسية املعتمدة».وأشار 

اىل أن»الفرق الرقابيـة والنوعية التابعة لفروع 

الرشكة يف نينـوى وكربالء والنجـف والديوانية 

وكركوك والبرصة وصـالح الدين نفذت زيارات 

تفتيشـية للمطاحـن العاملـة والـوكالء ضمن 

حـدود إرشافهـا لغـرض االطـالع عـىل نوعية 

الطحـني املنتج واملوزع ضمن مخصص الحصة 

املطاحـن  التـزام  مـدى  ومتابعـة  الخامسـة 

بالـرشوط الـواردة يف عقـد التشـغيل، وتدقيق 

انسـيابية التوزيع والوقوف عىل فحص املخابز 

املوقعية فضالً عن سـحب نمـاذج من الطحني 

املنتج لغرض الفحص املختربي».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت هيئـة املنافـذ الحدوديـة، امـس 

الثالثاء، ضبط ١٦ حاوية مخالفة لرشوط 

وضوابط االسترياد يف ميناء أم قرص.

وقالت الهيئة يف بيـان تلقته «الزوراء» إن 

«منفـذ ميناء أم قرص االوسـط تمكن من 

ضبط حاويات عدد (١٢) مخالفة لرشوط 

وضوابط االسترياد»، مبينة أنه «من خالل 

الكشـف والتدقيـق تبـني وجـود حاويـة 

واحـده تحتـوي مـواد غذائيـة (فسـتق 

منتهـي الصالحيـة) وتحتـوي الحاويات 

االخـرى(روط كهربائـي موصـل نحاس، 

انابيـب، مـادة الكرانيت، قواعـد حديدية 

مربعة الشـكل، مقاطع املنيـوم لتوصيل 

الكهربـاء، معـدات كهربائيـه وقواطـع 

حديـد) جميع الحاويات متجـاوزة للمدة 

القانونية املسـموحة عىل بقائها يف امليناء 

دون مراجعة أصحاب العالقة».

وأضافت أنه «تم تشكيل لجنة من الجهات 

العاملـة وتنظيـم محـرض ضبـط أصويل 

وإحالتها إىل مركز رشطة الكمرك».

ويف بيان آخر، اكـدت الهيئة انها «تمكنت 

بجهـود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع يف 

منفـذ ميناء أم قرص الشـمايل ومن خالل 

مصادرنـا الخاصـة وتدقيـق املنفيسـت 

للحاويـات املتأخرة والحاويـات املخفية، 

مـن ضبـط اربـع حاويـات تحتـوي عىل 

(دراجـات ناريـة مسـتعملة ممنوعة من 

االسـترياد ودراجـات هوائيـة) مخالفـة 

لرشوط وضوابط االسترياد».

الفتـة اىل انـه «تـم تنظيـم محرض ضبط 

أصويل وإحالتها إىل مركز رشطة كمرك أم 

قرص لعرض املوضـوع أمام أنظار قايض 

القانونيـة  التحقيـق التخـاذ اإلجـراءات 

املناسبة».
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بغداد/الزوراء:
وجـه وزيـر املاليـة وكالـة، إحسـان عبـد 
الجبار، امس الثالثـاء، بعقد اجتماع طارئ 
لحسم إنجاز معامالت املتقاعدين الرتبويني 
بالبـرصة، فيمـا شـدد عـىل رضورة عـدم 

اإلرضار باملواطنني.
وقـال عبـد الجبـار يف ترصيـح صحفي إنه 
«يجـب اإلرساع يف إيجـاد الحلول املناسـبة 
للبدء بتسـلم معامالت املتقاعدين الرتبويني 
بـ»عقـد  موجهـاً  البـرصة»،  بمحافظـة 

اجتماع طارئ ملناقشـة قضية تأخري تسلم 
املعامالت».

وشدد  عىل «رضورة اإلرساع يف إيجاد تسوية 
قانونية لسـلم املعامالت لنحو ألف تدرييس 
ما زالـوا محرومني من رواتبهـم التقاعدية 

منذ أكثر من عام».
 وبني «ان تسبب رضر للمواطنني أمر ال نقبل 
يف حدوثـه عىل االطـالق السـيما أنه يخص 
رشيحة الرتبويـني الذين بذلـوا أعمارهم يف 

تعليم األجيال تلو األجيال».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديرية مكافحة إجرام بغداد إلقاء القبض عىل مبتز 

الكرتوني.
وذكـرت املديريـة يف بيـان تلقت»الـزوراء» نسـخة منـه: 
ان»مفـارز مديرية مكافحة اجرام بغـداد ألقت القبض عىل 
متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكرتونيا وتهديدها بنرش صورها 
عـىل مواقع التواصل االجتماعي إذا لـم تدفع له مبلغا ماليا 
قـدره (ثالثة آالف دوالر أمريكـي) ، حيث تمت عملية القاء 
القبـض بعد أن اسـتنجدت املشـتكية بمفـارز مكتب بغداد 
الجديدة ملكافحة اإلجرام بسـبب تعرضهـا البتزاز الكرتوني 

من قبل أحد األشخاص وتهديدها بنرش صورها».
وأضافـت أنه»تـم التوصـل إىل املتهم والقبـض عليه، ولدى 
إجراء التحقيق معه إعرتف رصاحة عن قيامه بابتزاز الفتاة 
ومساومتها ودونت أقواله ابتدائيا وقضائيا باالعرتاف وقرر 
قـايض التحقيق توقيفه وفق أحكام املـادة ٤٣٠ من قانون 

العقوبات لينال جزاءه العادل».

الديوانية/الزوراء:
أكـدت وزارة الزراعة ارتفاع معدل انتاج بيض املائدة، وتسـويق اكثر من(٢٣٠٠٠٠٠٠) بيضة 

خالل شهر آب الحايل حيث ساهم ذلك يف سد حاجة األسواق املحلية .
ونقـل بيان للوزارة عـن مدير زراعة الديوانية، حسـن عيل مطر الوائيل، قولـه : ان املحافظة 
حققت االكتفاء الذاتي من خالل املشاريع املوجود بعد ارتفاع نسب اإلنتاج لدعم املنتج املحيل.
واضاف : أن عدد مشاريع فروح اللحم العاملة (٩٦) مرشوعاَ سوقت (٨٨٢١٣٦) من الدجاج 
واعـداد االفـراخ الداخلة اليها (٩٨٢٥١٠) والوزن الحي املسـوق منهـا (١٤١٥) طنا وان عدد 
مشـاريع املفاقس العاملة (٦) مشاريع انتجت (٩٩١٠٥٠) من االفراخ وان عدد البيض املرقد 
فيها (١١٠٣٧٣٠). واشـار الوائيل اىل: ان هذا االنتاج قد تحقق بفضل مشـاريع بيض املائدة، 
فضـال عن ان هناك َمشـاريع فروج اللحم، كذلك إسـتخدام الرتبية بنظـام األقفاص والرتبية 
االرضية والتي سـاهمت بسد حاجة السوق املحلية من بيض املائدة ولحوم الدواجن وتحقيق 

االكتفاء الذاتي.

البرصة/الزوراء:
أعلنـت رشكـة املوانـئ التابعة 
الجـدار  إنهـاء  النقـل  لـوزارة 

الخمسة  لألرصفة  الكونكريتي 
يف مرشوع ميناء الفاو الكبري.

وقـال  مديـر عالقـات وإعـالم 

رشكـة املوانـئ أنمـار الصايف: 
بتنفيـذ  املكلفـة  «الرشكـة  إنَّ 
امليناء أنهت الجدار الكونكريتي 

البحري لألرصفة الخمسة».
وقـال: إن الرشكـة أخـذت عىل 
عاتقها إكمـال امليناء يف الوقت 
املحـدد بنهاية العام ٢٠٢٤ ، أي 
قبـل املوعد املحدد يف عام ٢٠٢٥ 
، عىل الرغم من وجود الكثريمن 
عرقلـة  تريـد  التـي  اإلرادات 

املرشوع والتأخر بتنفيذه.
 ١٤ إتمـام  إىل  الصـايف  ولفـت 
كيلومرتاً من الطرق الرابطة بني 
أرصفة املينـاء والطريق الرابط 
للخـط الـدويل املمتـد بنحو ٦٣ 

كيلومرتاً عرب النفق املغمور.
وأوضح: أنَّ النفق املغمور يمتد 
بطـول ٢٤٠٠ مـرت تحـت قناة 

خور الزبري، وهو أول نفق تحت 
املـاء يف العـراق، هدفه اختصار 
الوقت والجهد وتسـهيل حركة 
البضائع من املينـاء إىل الطريق 
إنشـاء  سـيتم  كمـا  الرابـط، 
القنـاة الجافة للسـكك الحديد 
تخصـص  التـي  والشـاحنات، 
لنقـل البضائع مـن الجنوب إىل 

الشمال.
نـارص  النقـل،  وزيـر  وأعلـن 
حسـني بنـدر، مؤخـراً، إنجـاز 
النفق،  الكورية حوض  الرشكة 
كما وصلت نسبة أعمال الطرق 
الداخلية إىل ٩٠ باملئة، أما السداد 
نسـبة  فتجـاوزت  الصخريـة 
التنفيـذ ٩٨ باملئـة، كما يجري 
العمل عىل سـاحة الحاويات يف 

امليناء بوتائر مرتفعة.

كربالء/الزوراء:

أعلنـت مديريـة الدفـاع املدني 

انتهـاء أعمال البحـث واإلنقاذ 

للمحتجزين من املواطنني تحت 

ركام حـادث االنهيـار قطـارة 

اإلمام عيل عليه السالم الواقعة 

غرب محافظة كربالء املقدسة.

فرقهـا  ان  بيـان:  يف  وقالـت 

جاهدت بإنقـاذ طفلني وصبي 

يف الساعات األوىل من بدء أعمال 

اإلنقـاذ وكانـوا بصحـة جيدة 

واسـتمرت أعمال البحث ألكثر 

من ٦٠ ساعة عمل متواصل ليل 

مع نهار أسـفرت عن انتشـال 

٨ جثـث وهـم ٥ نسـاء وطفل 

ورجلني، وتم غلق مزار القطارة 

باالتفـاق مـع محافظة كربالء 

أمـام املواطنني بسـبب تخلخل 

دعامات البنـاء وخطورة املزار 

بعد الحادث.

وقدمـت مديرية الدفـاع املدني 

الشـكر للجهد الساند الذي قدم 

من الجهات األمنية واملتطوعني 

لتسهيل  اإلنسـانية  واملنظمات 

املدنـي يف  الدفـاع  عمـل فـرق 

إتمام أعمالها ولوسائل اإلعالم 

ودعمهـا لجهـد الدفـاع املدني 

العراقي الوطني.

بغداد/الزوراء:

أعلنـت مديرية املـرور العامة انها تسـتعد 

اإللكرتونـي  الفحـص  عمليـة  لتفعيـل 

للمركبـات عـرب أجهـزة «الهـزاز» يف بقية 

املحافظات خـالل املدة القليلـة املقبلة بعد 

تشغيلها يف ثالثة مواقع يف بغداد.

وقـال مديـر التخطيـط يف املديريـة العميد 

نهاد حميد: انه «ولضمـان تقليل الحوادث 

املروريـة، فعلـت املديريـة نظـام الفحص 

اإللكرتونـي للمركبـات عـرب جهـاز الهزاز 

الذي تم تنصيبه يف ثالثة مواقع يف العاصمة 

بغداد هي بوب الشام والتاجيات وزيونة».

وبـني أن «املركبـات املشـمولة بالفحـص، 

هـي الحديثـة التسـجيل واملركبـات املراد 

تبديل لوحاتها أو املنفيسـت،» مشرياً إىل أن 

«الفحـص يرتكز عـىل متانة وأمـن املركبة 

لضمان عدم حدوث عطل اليمكن الكشـف 

عنه، بيد أنه يظهر عرب الفحص اإللكرتوني 

(الهزاز)».

وأكد حميـد: ان املديرية تعتـزم خالل املدة 

القليلـة املقبلة تفعيـل الفحص اإللكرتوني 

للمركبـات يف بقية املحافظات، بعد االنتهاء 

من تنصيب أجهزة الهزاز فيها.

وبـني: ان املركبة التي يؤرش فيها عطل يتم 

إخراجهـا من الفحـص، عـىل أن تعاد مرة 

أخـرى إىل الفحص بعد إجـراء التصليحات 

الالزمـة وال يرتتـب عـىل سـائق املركبة أي 

رسوم أخرى، مشرياً إىل أن فحص املركبات 

الكرتونيـًا سـيكون يف السـنة مـرة واحدة 

فقط.

بغداد/الزوراء:
امـس  النزاهـة،  هيئـة  أعلنـت 
التي  الثالثـاء، عمليـات الضبـط 
ومكاتـب  ُمديريَّـات  ذتهـا  نفَّ
التحقيـق التابعة لها خالل شـهر 
تمـوز املُنرصم، ُمشـريًة إىل تنفيذ 
بغـداد  يف  ضبـٍط  عمليَّـة   (٤٥)
واملحافظـات تـمَّ خاللهـا ضبط 

(١٥) ُمتَّهماً.
وقالت دائرة الهئية يف بيان ورد لـ 
«الـزوراء»: إن «فريق عمل مكتب 
ص  تحقيق الهيئة يف ميسـان شخَّ
تالعبـًا وسـوء تنفيـذ يف مرشوع 
بنـاٍء بكلفـة (٧,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 
مليارات ديناٍر»، ُمبّينًة أنَّ «سـوء 
التنفيـذ والتالعـب يف مـواد البناء 
ملبنـى اإلدارة والجـوازات يف منفذ 
الشـيب الحدودي أدَّى إىل سقوط 
كركـوك  محافظـة  ويف  املبنـى، 
كشـف مكتـب تحقيـق الهيئة يف 
املُحافظـة عن شـبهات فسـاٍد يف 
مـرشوع تبليط الشـارع الواصل 
من جـرس «رسجنـار» إىل مدخل 
املُحافظـة من جهة السـليمانيَّة، 
إضافًة إىل شـبهات فسـاٍد يف عقد 
تجهيز مادة ماسـك « سيباب» يف 

ة كركوك». دائرة صحَّ

وأضافت الدائرة إنَّ «مكتب تحقيق 
النجف رصـد ُمخالفـاٍت يف دائرة 
ـة املُحافظـة، تمثلـت بقيام  صحَّ
في الدائرة بتنظيم معامالت  ُموظَّ
رٍة من عام ٢٠٢١ بمبلغ  رشاٍء ُمدوَّ
(٣٩٥,٨٦٠,٠٠٠) مليـون دينـاٍر؛ 
ا يف  رغم عدم وجود اعتماٍد مايلٍّ، أمَّ
ن فريق عمل مكتب  ذي قار فتمكَّ
إيقـاف  تحقيـق املحافظـة مـن 
رصف مبالغ (١٢٠) عقداً؛ لوجود 
تالعٍب وتزويٍر وخروقاٍت يف شعبة 
عقـود األشـخاص يف املُحافظـة، 
العقـود  تلـك  إضافـة  إىل  الفتـًة 
التشـغيليَّة بعـد تزويـر هامـش 
املحافـظ وُمدير حسـابات  نائب 
والتخصيص  باملوافقة  املشـاريع 
املـايلِّ عن طريـق تثبيت الهوامش 
الطلبـات  عـىل  «السـكنر»  بـــ 
املُقدَّمة للتعاقد وإكمال إجراءاتها 

التعاقديَّـة».
وتابـع البيـان إنَّـه «يف ديـاىل تـمَّ 
االنتقـال إىل رشكة توزيع كهرباء 
املُحافظـة، وضبـط أوليَّات تنفيذ 
مـرشوع تأهيـل شـبكاٍت يف عدٍد 
من القرى، مع شطر املُغذِّيات عن 
طريـق اإلحالـة إىل إحدى رشكات 
املقـاوالت، لكـن تحرِّيـات مكتب 

أنَّ  ـدت  أكَّ املُحافظـة  يف  الهيئـة 
التنفيـذ عىل أرض الواقـع تمَّ من 
في ُمديريَّة كهرباء دياىل  قبل ُموظَّ
ن  وباسـتخدام آلياتهـا، فيما تمكَّ
فريق عمل مكتـب تحقيق األنبار 
من ضبـط حـاالت تزويـٍر وهدٍر 
للمـال العام، إثـر تزويـر تواقيع 
لجنـة تجهيـز مولـٍد كهربائيٍّ إىل 
قائممقاميَّة قضـاء راوة»، ُمبّينًة 
أنَّ «ذلـك أفـىض إىل هـدر مبلـغ 
(٤٩,١٤٠,٠٠٠) مليون دينار بعد 

ترويـج معاملـة رصف السـلفة 
رة». بتواقيع ُمزوَّ

وأشارت إىل «ضبط (٦٤) إضبارًة 
ملُستفيدين من محرض التخصيص 
يف ُمديريَّة بلديَّة الحلة؛ لقيام ُمدير 
أمـالك املُديريَّـة بإعـداد محـرض 
تخصيص قطع أراٍض بمساحاٍت 
أكـرب من املسـموح قانوناً، فضالً 
عن تخصيص القطع ألشـخاٍص 
َصـت لهـم، خالفاً  سـبق أن ُخصِّ

للضوابط والتعليمات».

@ böÎ˛@fiÏ‹y@Üb∞hi@ÈuÏm@ÚÓ€bæa
Òãój€a@¿@µÌÏi6€a@ÂÌá«b‘næa

@ÚõÓi@ÊÏÓ‹fl@23@xbn„g@Z@Ú«aäç€a
ÚÓ„aÏÌá€a@¿@Ô€b®a@ãËì€a

ıaãflbé@¿@ÚÓèÓˆã€a@ äaÏì€a@›ÓÁdn€@Ú�Ç@…öÎ@Â‹»m@ÂÌá€a@Å˝ñ

ãó”@‚c@ıb‰Ófl@¿@Üa7né¸a@¡iaÏöÎ@¬Îãì€@Ú–€b¨@ÚÌÎby@16@¡jö

@Ô‘‹m@ÜaáÃi@‚aãug@Úzœbÿfl
Ô„Î6ÿ€a@çnjfl@Û‹«@ùj‘€a

Îb–€a@ıb‰Ófl@ Îãìfl@¿@áÌáu@åb≠g

@tÜby@‚b◊ä@o•@µ‘€b»‹€@àb‘„�aÎ@szj€a@fib‡«c@ıbËn„a@Â«@Ê˝«�a
Òäb�‘€a@äbÓË„a

@¿@@\åaç:a^@Ô„Î6ÿ€¸a@òz–€a@›Ó»–n€@bÁÜaá»néa@Â‹»m@äÎãæa
�bjÌã”@pbƒœb0a

åÏ∏@ãËí@fi˝Ç@bËmbÓ‹‡«@Üá«@Ôó•@ÚÁaç‰€a

No: 7783    Wed   24    Aug     2022العدد:   7783     األربعاء     24    آب     2022

Ô€b®a@le@ãËí@Âfl@fiÎ˛a@—ó‰€a@fi˝Ç

صالح الدين/الزوراء:

حددت دائرة مجاري قضاء سـامراء 

يف صالح الدين، امس الثالثاء، نسـبة 

اإلنجاز يف مد شـبكات امليـاه الثقيلة 

ومياه األمطار، فيما أشارت اىل إعداد 

خطة عمل لتأهيل الشوارع الرئيسية 

يف القضاء.

وقـال مدير دائـرة مـرشوع مجاري 

يف   صـربي،  صبيـح  دريـد  سـامراء 

ترصيـح صحفي: إن «نسـبة اإلنجاز 

يف مد شبكات املياه الثقيلة واألمطار 

ضمن مرشوع مجاري سامراء، بلغت 

٩١ باملئة».

وأضاف صـربي أنه «تم مد شـبكات 

القلعـة  بمنطقـة  األمطـار  ميـاه 

وبانتظـار اسـتحصال املوافقات عىل 

محطات الضخ والتـي تتيح إمكانية 

تحديـد اتجاهات الشـبكة بالنسـبة 

للخطوط الناقلـة املتجهة إىل املحطة 

ومن ثم تنفيذ شـبكات املياه الثقيلة 

يف املنطقة».

وأشـار إىل «املبارشة بالعمل يف بعض 

األحياء منها حي الجامعة والكفاءات، 

فضـًال عـن اسـتحصال املوافقة عىل 

تنفيذ مجـاري حي الريموك بالكامل، 

ومنطقة حي السـالم ما زالت يف طور 

التدقيق».

وأكد أنه «تم إعداد خطة عمل للشوارع 

الرئيسـية يف سامراء وتتضمن عملية 

فحـص األنابيـب، والتي تشـمل عدة 

طرق منها الفحص البرصي وفحص 

هايدروسـتيكي يف حـال وجـود خلل 

تتـم معالجتـه لضمان عـدم حدوث 

تخسفات بعد تبليط الشوارع»، الفتاً 

إىل أن «املرشوع يسري بوترية مستمرة 

وثابتة وبحسب ما مخطط له».



بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت املبيعات النقدية من الدوالر يف مزاد البنك املركزي، امس الثالثاء، 

لتصل اىل 263 مليون دوالر.
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 263 مليونا و683 ألفا و755 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان عملية الرشاء النقـدي للدوالر من قبل املصارف انخفضت من 
قيمة املبيعات االجمالية لتصل اىل 55 مليونا و300 ألف، فيما ذهبت البقية 
البالغة 208 ماليني و383 ألفا و755 دوالرا لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل 

شكل حواالت واعتمادات.
وأشار إىل ان 31 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و22 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 226 رشكة توسط.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بلغت اسـتريادات العراق من الحبوب والوقود النفطي نصف ما اسـتورده 
من الهند خالل العام 2021 حسـب موقع trade map الذي يوفر خريطة 
التجـارة للدول للصـادرات والـواردات والطلب الـدويل واألسـواق البديلة 

واألسواق التنافسية.
وذكر املوقع يف احصائية عىل موقعه واطلعت عليها ”الزوراء“: ان ”العراق 
اسـتورد من الهنـد خالل العام املـايض 24 مادة من السـلع بقيمة بلغت 
2.032.421 مليـار دوالر“، مبينـة ان ”نمو االسـتريادات ارتفع من الهند 

بنسبة %7 ما بني 2017 اىل 2021“.
واضـاف ان ”الحبوب جاءت اوال يف اسـتريادات العراق مـن الهند وبقيمة 
بلغـت 522 مليون دوالر، تليها الوقود املعدني والزيوت املعدنية ومنتجات 
تقطريهـا بقيمـة ماليـة بلغـت 511 مليـون دوالر تليها لحوم وأحشـاء 
وأطـراف صالحة لـألكل بقيمة بلغـت 207 ماليـني دوالر، تليها منتجات 

صيدالنية بقيمة بلغت 103 ماليني دوالر.
ويرتبـط العراق مـع الهند بعالقات تجارية كبرية حيـث يعترب العراق من 

اكرب املصدرين للنفط الخام لها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أطلق صندوق النقد العربي اإلصدار السابع عرش من تقرير ”آفاق االقتصاد 
العربـي“ متضمناً توقعات النمـو االقتصادي واتجاهات تطور األسـعار 

املحلية للدول العربية من بينها العراق، خالل عامي 2022 و2023.
وتوقـع التقرير، الذي اطلعت عليه ”الزوراء“ أن يتعاىف االقتصاد العراقي، 
ويحقـق نمـو بنسـبة 5.5 باملئـة يف العام الحـايل، وتراجع نسـبي للنمو 

االقتصادي اىل 4.4 باملئة يف العام 2023.
واسـتعرض جانبا مـن إجـراءات الحكومة والبنـك املركزي لإلسـهام يف 
تحقيـق النمو يف البلد، مبينـاً أن املركزي وضع ضمـن أولوياته يف خطته 
االسـرتاتيجية لألعـوام -2021 2023 دعـم الخدمات املاليـة واملرصفية 
الرقميـة من خـالل التحضري ملرشوع ”اعرف عميلـك الكرتونياً“، العتماد 
اسـتخدام التعريف الرقمي لفتح حسابات مرصفية ودمج العمالء رقمياً، 
وإلـزام القطاع املـرصيف باسـتخدام التطبيقات الرقمية، مثـل تطبيقات 
الهاتف املحمول والخدمات املرصفية عرب االنرتنت وفق أفضل املمارسـات 

العاملية.
وأشـار التقريـر اىل أن البنك املركزي اطلق بالتنسـيق مـع الحكومة عدة 
مبـادرات بغيـة تحفيـز النشـاط االقتصـادي، السـيما يف مجـال تمويل 
املؤسسـات الصغرية واملتوسـطة والكبرية، ويف مجال اإلسكان والقروض 
الشـخصية، وتعزيز االئتمان للقطاع الخاص مـن خالل تخفيض الفوائد 

املفروضة عىل القروض املمنوحة.

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

بنسبة (0.18%).
وجـاءت مـؤرشات التـداول لسـوق 
العـراق لـألوراق املاليـة ليـوم امس 
كما يـيل: بلغ عدد االسـهم املتداولة 
(559.315.526) سهما، بينما بلغت 
قيمـة االسـهم (1.584.915.252) 

دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف 
جلسـة امس عـىل (563.15) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.18) عن اغالقه 
يف الجلسة السابقة البالغ (562.15) 

نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (33) رشكة من 
اصل (103) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبـح عـدد الـرشكات املوقوفـة 
بقرار من هيئـة االوراق املالية لعدم 
التزامهـا بتعليمـات االفصـاح املايل 

(13) رشكة.
وبلـغ عـدد االسـهم املشـرتاة مـن 
املستثمرين غري العراقيني يف السوق 
بلغـت  بقيمـة  سـهم  ألـف   (250)
مليوني دينار من خالل تنفيذ صفقة 

واحدة عىل اسهم رشكة واحدة.
بينمـا بلغ عـدد االسـهم املباعة من 
املستثمرين غري العراقيني يف السوق 
(231) مليـون سـهم بقيمـة بلغت 
(276) مليون دينار من خالل تنفيذ 

(12) صفقة عىل اسهم 5 رشكات.
لـألوراق  العـراق  سـوق  ان  يذكـر 
املاليـة قد اسـتخدم انظمـة التداول 
االلكرتونـي وااليـداع املركـزي منـذ 

عام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام 
التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، 
تـداول  جلسـات  خمـس  وينظـم 
اسـبوعيا مـن االحـد اىل الخميـس، 
ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة 
عراقيـة تمثـل قطاعـات املصـارف 
والزراعـة  والصناعـة  واالتصـاالت 
والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة 

والفنادق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يستكشـف العـراق املزيد مـن حقول 
وآبار النفط يف أرضه بني فرتة وأخرى، 
وكان آخرهـا عـدة حقـول وصفـت 
بالكبـرية يف منطقتي القيـارة وتلعفر 
بمحافظـة نينـوى (املوصل) شـمال 
غربـي العـراق، وتنتظـر تحويلها إىل 
مصاف للنفط واستخدام الغاز كونها 
تضـم احتياطيـا ضخمـا مـن النفط 
والغاز، بحسـب محافـظ نينوى نجم 

الجبوري.
وأكد الجبوري أن رشكة االكتشـافات 
النفطية العراقية مسـتمرة بالعمل يف 
املحافظة، بيد أن األوضاع السياسـية 
واألمنية يف العراق تعيق استثمارها يف 

الوقت الحارض.
وقال إن رشكة االستكشافات النفطية 
العراقيـة تمكنـت من اكتشـاف عدة 
حقـول ضخمـة يف منطقتـي القيارة 
وتلعفـر، وال تـزال مسـتمرة بالعمـل 
يف املحافظـة، مشـريا إىل أن املحافظة 
فاتحـت وزارة النفـط بشـأن طلبات 
ترغـب  أهليـة  رشكات  مـن  قدمـت 
بإقامة مصاٍف للنفط يف حقل القيارة، 
ورشكات أخـرى تريد اسـتخدام الغاز 
املوجـود يف املنطقة، مؤكدا أن الحقول 
واآلبار املكتشفة حديثا تضم احتياطيا 

كبريا جدا من النفط والغاز.
باسـم  املتحـدث  يقـول  بـدوره، 
إن  جهـاد،  عاصـم  النفـط،  وزارة 
الرتاكيـب  أو  االستكشـافية  الرقـع 
الهيدروكربونية (مـا يطلق عىل رقعة 
يتوقـع فيهـا كميـات مـن النفـط أو 
الغاز) تزداد يف العراق، غري أن نشـاط 
وزارة يتمثـل باستكشـاف املزيـد من 

هذه الرتاكيب أو الرقع االستكشافية، 
وهي مسـتمرة بإجراء مسـوحات يف 
املناطـق التـي يتوقع أنهـا تحتوي أو 
تضم تراكيـب هيدروكربونية، سـواء 
كانـت غازية أو نفطيـة، وقد حققت 

تقدما يف هذا اإلطار.
وأوضح جهـاد للجزيرة نت: أن العمل 
جـار عىل تحويـل التوقعـات إىل واقع 
”وتحـرص هذه التوقعات يف اكتشـاف 
هـذه الرتاكيـب كونهـا تضـم كميات 
مـن النفـط والغاز، ثـم يأتـي الحفر 
االستكشـايف الذي يثبت كل التوقعات 
هـذه  تضمـه  الـذي  االحتياطـي  أو 
الرقعـة أو تلك، وهنا يحتـاج األمر إىل 
استثمارات كبرية ورشكات تخصصية 
عامليـة، ألن االسـتثمار يف قطاع الغاز 

خصوصا يحتاج إىل خربة وتكنولوجيا 
متقدمة“.

وأوضـح جهـاد أن وزارتـه ماضيـة 
يف هـذا اإلطـار ولديهـا حـوارات مـع 
رشكات عامليـة رصينـة باإلضافة إىل 
الـرشكات الوطنية التـي تقوم بجمع 
املعلومـات والتوقعـات وتحويلهـا إىل 
احتياطـي مثبـت، وبالتايل فـإن فرق 
الـوزارة تستكشـف املزيد مـن الرقع 
أو الرتاكيـب، مشـريا إىل لـدى الوزارة 
”كـوكاز“  رشكـة  مـع  مفاوضـات 
الكورية الجنوبية التي فازت يف جوالت 
الرتاخيـص لتطويـر حقـل ”عـكاز“ 
بمحافظـة األنبار من أجل اسـتئناف 
العمل، ويف الوقت نفسه هناك تفاوض 
مـع رشكات عامليـة أخرى لتشـجيع 

االستثمار يف تلك املنطقة.
من جهته، يرى الدكتور نبيل املرسومي، 
الباحث يف شـؤون االسـتثمار والنفط 
عضو شبكة االقتصاديني العراقيني: أن 
العراق كله يطفو عىل بحرية كبرية من 
النفط والغـاز، وتقريبا النفط موجود 
يف كل محافظة عراقية، منها محافظة 
نينوى التي تملك حقلني نفطيني، هما 
حقـل القيارة وحقل نجمة، لكن هناك 
استكشافات جديدة تثبت وجود حقول 

نفطية أخرى يف املحافظة.
وقال املرسومي للجزيرة نت: إن األمر 
منوط بوزارة النفط ومدى قدرتها عىل 
استثمار مثل تلك اآلبار والحقول، وبعد 
مرحلة االستكشـافات ينبغـي تثبيت 
االحتياط املؤكد يف كل حقل، وبعد ذلك 

إما أن تقوم الوزارة باسـتثمار النفط 
والغاز املوجـود يف املحافظة أو إحالته 
إىل االستثمار األجنبي من قبل رشكات 

النفط العاملية.
كمـا يرى املرسـومي أن الوقت ما زال 
مبكـرا للقيـام بمثـل هذا النـوع من 
االسـتثمارات ألسـباب كثـرية، منهـا 
انعـدام األمن والشـلل السـيايس الذي 
يعيشـه البلـد حاليـا، وقيـد التمويل 
الكبري لالسـتثمار يف القطـاع النفطي 
الـذي يحتـاج أمـواال كبـرية، ثـم إن 
استكشاف حقول جديدة يتطلب أيضا 
تهيئـة بنية تحتيـة نفطيـة متطورة 
ترتبـط  لألنابيـب  وخطـوط  سـاندة 
بمناطق اإلنتاج وبمناطق االسـتهالك 

ومناطق التصدير.
من جانبه، يرى عضو مبادرة الشفافية 
للصناعـات االسـتخراجية يف العـراق، 
سعيد ياسـني موىس: أن الوقت ما زال 
مبكـرا إلعالن اسـتكمال أعمال رشكة 
االستكشـافات النفطية يف املسوحات 
ومعالجـة املعلومات السـيزموغرافية 
والحفـر االستكشـايف ومعرفـة حجم 
املكامن املكتشـفة، وصـوال إىل تقدير 

االحتياطي النفطي يف املنطقتني.
وقال مـوىس للجزيرة نـت: إن العراق 
يعاني من لعنة املوارد بسبب التخلف يف 
استخدام اإليرادات النفطية يف التنمية 
وتحسـني جـودة الحيـاة مـن خـالل 
خطط اقتصادية محكمـة، وصوال إىل 
اسـتيعاب حجـم البطالـة ومكافحـة 
الفقر كمـا بقية القطاعـات األخرى، 
مثل الرتبيـة والتعليم والصحة وتوفري 
خدمات بلديـة وتحديث البنى التحتية 

ودعم األمن والشباب واملرأة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت غرفـة تجـارة بغـداد، امـس 
الثالثـاء، بحث إقامة منتـدى التجارة 
الوطنـي العراقي بالتعـاون مع مركز 
التجـارة الدولية، وكالـة األمم املتحدة 
للهجـرة، فيما بينت أن أبـرز فعاليات 
املنتـدى هـو تضمـني زيـارة رشكات 
عامليـة للرشكات واملشـاريع العراقية 

وتفعيل معرض (صنع يف العراق).
اىل  ورد  بيـان  يف  الغرفـة  وقالـت 
”الـزوراء“: إن ”غرفـة تجـارة بغداد 
عقـدت اجتماعا مشـرتكا مـع مركز 
التجـارة الدولية ITC والوكالة الدولية 
للهجرة IOM لبحث التعاون املشـرتك 
يف  الغرفـة  سـتقدمه  الـذي  والـدور 
منتدى التجارة الوطني العراقي والذي 
يسهم بتعزيز تنافسية سلسة القيمة 

لألعمال الزراعية يف العراق“.
 مبينـة أن ”من املزمـع عقد املنتدى يف 
شـهر نوفمرب املقبل يف بغداد والخاص 
العالقـة  ذات  واملشـاريع  بالـرشكات 
وبحضور حكومي وقطاع خاص وعىل 

مدى ثالثة أيام“.
وأضافت البيان أن ”املنتدى سيتضمن 
جلسـات وحوارات نقاشية وجلسات 
العراقيـة  الـرشكات  تشـمل   ،B2B)
ورواد األعمـال مـع كـربى الرشكات 
العاملية (20) رشكة اضافة اىل معرض 
(صنع يف العراق) للمشـاريع الزراعية 

العراقيـة وزيـارات ميدانية للرشكات 
الـرشكات  إىل  املشـاركة  العامليـة 
عـىل  لالطـالع  العراقيـة  واملشـاريع 

أعمالهم وانجازاتهم“.
وتابـع البيان أن ”غرفـة تجارة بغداد 
 (ITC) ناقشـت ”كافة التفاصيل مع
والـ( IOM)، ودورها يف املنتدى بشكل 
عام و مشاركة رواد األعمال وأصحاب 

األفكار واملشـاريع الريادية الناشـئة 
من ذوي االختصـاص املطلوب وأيضا 
طريقة مشـاركة املشاريع والرشكات 

العراقية يف املنتدى“
وبينـت غرفة تجـارة بغـداد يف بيانها 
أن االجتمـاع ”حـرضه كل مـن عضو 
مجلـس اإلدارة عـالء النـوري، ومدير 
ريـادة األعمـال والتسـويق يف الغرفة 

فالح حسن الجبوري، ومدير املنظمات 
الدولية أنمـار اياد ملوكي، وممثل عن 
 (IOM) وكالة األمـم املتحدة للهجـرة
مهدي محمد املسـؤول الوطني لسبل 
العيش، وزهراء وتوت مسؤولة برامج 
يف مركز التجارة الدولية (ITC)، وأيضا 
(Rop Kohlimann) مسـؤول تعزيـز 

.“(ITC) دعم التجارة يف

التقـى رئيـس  مـن جانـب متصـل، 
غرفة تجارة بغـداد، فراس الحمداني، 
عـددا من اصحاب املحـال التجارية يف 
سوق االرمن لتشـخيص اهم املشاكل 
واملعوقات التي تعرتض العمل التجاري 

وايجاد الحلول الناجعة لها.
من جانبهم، استعرض التجار املشاكل 
التـي تعرتض عملهم ومنهـا مايتعلق 
التابعـة  االتصـاالت  بضعـف شـبكة 
لرشكـة اسـيا سـيل وحاجة السـوق 
املاسة اىل انظمة ومعدات الحماية من 
الحرائـق، فضـال عـن مطالبتهم بحل 
مشاكل تأخر اصدار الفيزا التي تشكل 
رضارا عـىل تعامالتهـم التجارية كما 
طالبوا الجهات االمنية بتوفري الحماية 

الالزمة لهم وملحالهم التجارية.
وأجرى الحمداني اتصـاالت عدة اثناء 
اللقاء مع الجهات ذات العالقة، مؤكدا 
توجيه كتب رسمية بهذه االحتياجات 
ووقـوف غرفة تجارة بغـداد اىل جانب 
االرسة التجاريـة وسـعيها اىل تذليـل 
الصعوبات كافة والتعاون مع الجهات 
ذات العالقة لحل املشاكل التي تعرتض 

عملهم.
وحرصـت غرفـة تجـارة بغـداد عىل 
حضـور ممثـل التسـويق يف مـرصف 
التنمية للتباحث بإمكانية منح التجار 
القروض املرصفية املناسـبة وتبسيط 

اجراءاتها.
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بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد، فيما انخفضت يف اسـواق اربيل عاصمة اقليم كوردسـتان، امس 

الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 358 الف دينار، وسعر الرشاء 354 الفاً، وهي 

نفس االسعار التي سجلت يوم امس االثنني.
وأشـار املصدر إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 

سجل انخفاضا أيضاً عند 328 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 324 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 360 الف دينار و 370 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 320 الفاً و 330 الف دينار.
فيما شـهدت أسـعار الذهب اربيل انخفاضا يف أسـواقها، حيث بلغ سعر 
البيع: مثقال ذهب عيار 24 بـ 410.000 دينار عراقي، مثقال ذهب عيار 
22 بــ 378.000 دينار عراقي، مثقال ذهـب عيار 21 بـ 368.000 دينار 
عراقي، مثقال ذهب عيار 18 بـ 310.000 دينار عراقي.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
كشـف مرصف الرافديـن، امس الثالثاء، عـن احصائية حسـاباته املرصفية 
للنصـف األول من العام الحـايل. وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقته 
”الزوراء“: إن ”عدد الحسـابات املفتوحة يف فروعه ببغداد واملحافظات خالل 
الفـرتة من 1/1/2022 ولغاية 30/6/2022 بلغت 32543 حسـاباً بالدينار 
والدوالر“.وأضاف أن ”عدد حسابات التوفري بلغت 24798 حساباً، فيما بلغت 
حسـابات الجاري 5203 حسـابات“، مبيناً أن“ عدد حسابات الودائع الثابتة 
بلغت 2542 وديعة“.وتابع أن ”املرصف مستمر يف تقديم خدماته وذلك بفتح 
الحسـابات للراغبني يف إيداع أموالهم يف املـرصف والحصول عىل الفوائد وفق 
رشوط وضوابـط وضعـت، وبإمـكان زبائن املـرصف زيارة فروعـه يف بغداد 

واملحافظات لالطالع عليها“ .

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار خامي البرصة املتوسـط والثقيل، امس الثالثـاء، مع ارتفاع 
أسـعار النفط.وارتفع خام البرصة املتوسـط املصدر آلسيا 7 سنتات وبنسبة 
تغيـري بلغـت %0.07 ليصـل اىل 95.26 دوالرا للربميـل الواحد.وارتفـع خام 
البرصة الثقيل املصدر آلسـيا 7 سـنتات وبنسـبة تغيري بلغت 0.08 % ليصل 
اىل 91.16 دوالرا.وارتفعت أسـعار خامات منظمة أوبك أيضا، حيث بلغ سعر 
الخام العربي الخفيف السـعودي 102.23 دوالر بارتفاع بلغ 15 سنتا وارتفع 
خـام مربـان اإلماراتـي إىل 98.13 دوالرا بارتفاع بلـغ 0.61 دوالر .وارتفعت 
أسـعار النفط مع تهديدات سـعودية بالعودة اىل تخفيض انتاج منظمة اوبك 
يف حـال انخفاض األسـعار، فيما يتوقـع زيادة املعروض مـع امكانية احياء 

االتفاق النووي االيراني االمريكي.
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 بغداد/هشام السلمان
رئيس  حسن  كوثر  الدكتورة  اعلنِت 
ان  والسهم  القوس  العراقي  االتحاد 
االتحاد سُيقيم دورة تدريبية تحكيمية 
بطولة  انطالق  قبيل  وذلك  باللعبة 
ستقام  حيث  ايام  بخمسة  العراق 
املقبل  الشهر  من  الثاني  يوم  البطولة 

عىل ان تسبقها اقامة الدورة.
التدريبية ستكون  الدورة  ان  واضافت 
الوطني  املنتخب  مدرب  بارشاف 
اللعبة  تطوير  أجل  من  وذلك  االيراني 

يف البالد.
مفتوحة  ستكون  الدورة  ان  وأكدت 
مبالغ  دون  فيها  لالشرتاك  بالنسبة 
الراغبني  امام  الباب  نفتح  كي  مالية 
ان  يمكن  ثم  ومن  بها  االشرتاك  يف 
تسهم يف تطوير اللعبة من خالل اعداد 
نحن  السيما  الالعبني  من  جديد  جيل 
متقدم  مستوى  عىل  بطوالت  تنتظرنا 

ولدينا العبان من املتقدمني  والشباب   
يمكن لهم التأهل لالوملبياد املقبل بعد  
اىل  ونسعى  البطوالت  يف  املنافسات 

اعداد املنتخب  بشكل جيد. 
يف  تقام  التدريبية  الدورة  ان  يذكر 

مجمع ملعب الشعب الدويل ببغداد.

بغداد/ متابعة الزوراء
حدَد االتحاد العراقي لكرة القدم عدد املحرتفني األجانب يف صفوف كل ناد مشارك 

بالدوري املمتاز للموسم الجديد 2022/2023.
وذكر االتحاد يف برقية تعليمات أرسلها إىل األندية املشاركة بالبطولة عدد الالعبني 
املحرتفني 6 أجانب لكل ناد، عىل أن ال يكون من ضمنهم حارس مرمى، ويسمح 

بمشاركة 5 محرتفني يف املباراة.
ومن  العبا،   35 ناد  كل  بكشوفات  تسجيلهم  يتم  الذين  الالعبني  «عدد  وأضاف 

ضمنهم العبان تحت سن 23 عاما عىل أن يكونوا من الالعبني األساسيني».
فئة  أو  األول  الفريق  يف  املشاركة  عاما   18 تحت  الشباب  لالعبني  «يحق  وتابع 

الشباب بذات املوسم، عىل أن ال يزيد عددهم عن 5 العبني».
أن ال  أجانب عىل   4 األوىل  الدرجة  املحرتفني يف دوري  الالعبني  وزاد «يكون عدد 

يكون من ضمنهم حارس املرمى».
وأتم االتحاد تعليماته «يسمح لكل ناد مشارك بدوري الدرجة األوىل تسجيل 35 

العبا يف كشوفاته».
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بغداد/ الزوراء
كشـف  رئيس االتحاد العراقي لتنس الطاولة سـمري الكردي ما يتعرض لـه االتحاد العراقي ولعبة 
كـرة تنس الطاولة الباراملبية من اجحـاف وتهمش من قبل االتحاد العراقي لالصحاء. وقال الكردي 
ان رئيـس االتحاد العراقـي لتنس الطاولة لالصحاء هردة بارام يحـرض ويويص بعدم التعامل  مع 
رئيس االتحاد العراقي الباراملبي  سمري الكردي ويقاف املراسالت واملخاطبات اال عن طريق موظفي 
االتحاد الدويل لالصحاء. وأضاف ان هذا االمر لم ُيعمل به منذ ٤٠ عاما مسـتدركا ان يف بعض الدول 
نعم اتحاد االصحاء مسـؤوال عن املعوقني ، يف حالة تكفل االمور املالية ونفقات السـفر وااليفادات 

والتجهيزات ومخصصات االداريني واملدربني والالعبني والدعم من اتحاد االصحاء.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ متابعة الزوراء
خـرس منتخـب الناشـئني لكرة 
اليـد أمـام نظـريه القطـري يف 
الثوانـي األخرية بنتيجة 27-25 
هدفا ليتعرض اىل ثالث خسـارة 
له يف بطولة آسيا للناشئني بكرة 

اليد الجارية يف البحرين.

وكان منتخب العراق للناشـئني 
لكـرة اليد خرس اوىل مبارياته يف 
البطولة اآلسيوية التاسعة أمام 
املنتخـب السـعودي بنتيجة 22 
- 44  وأمـام املنتخـب الياباني 
بمباراتـه الثانيـة بنتيجة  22 - 

.36
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بغداد/ متابعة الزوراء
استعاد منتخب الشباب للكرة الطائرة، 
بعضا من حظوظه بالتأهل للدور الثاني 
من بطولة آسـيا، بعد تغلبه عىل نظريه 
األسرتايل بنتيجة (1-3)، يف املباراة التي 

اقيمت امس الثالثاء، ضمن منافسـات 
البطولـة،  مـن  الخامسـة  املجموعـة 

املقامة يف العاصمة البحرينية املنامة.
ونجـح شـباب العراق بمحـو الصورة 
السـلبية التي ظهروا عليهـا يف املباراة 

السـابقة امـام بنجالديـش، وتقديـم 
الخسـارة  وتعويـض  كبـرية  مبـاراة 
بانتصـار ثمـني عـىل أسـرتاليا  األوىل 
 بواقـع (25-20) (18-25) (25-22) 

.(25-23)

بغداد/ رافد البدري
بطولـة  األربعـاء  اليـوم  تنطلـق 
واالنـاث  للذكـور  املناطـق 
بالشـطرنج  لعام 2022 وتستمر 
لغايـة 28 مـن شـهر اب الجاري 
وحسـب املوقع الجغـرايف بدالً من 
بطولة شبه نهائي العراق، وهناك 
تعليمـات خاصـة وضعهـا اتحاد 
اللعبـة مـن اجـل تسـهيل مهمة 
الالعبني املشاركني وزيادة عددهم 

يف هـذه البطولـة، وتاتـي إقامـة 
هذه البطولـة بالتوافق مع اجندة 
نشـاطاته التـي وضعهـا اتحـاد 
اللعبة لهذا العـام 2022 ، وإقامة 
جميع بطوالته للشباب والناشئني 

والفئات العمرية.
وتحـدث رئيس اتحاد اللعبة ظافر 
عبد األمري قائالً استحدث اتحادنا 
تسمية جديدة لهذه البطولة باسم 
بطولـة املناطـق للذكـور واالناث 

وحسـب املوقع الجغرايف ، بدالً من 
بطولة شبه نهائي العراق، من اجل 
إعطاء الفرصة ملشـاركة واسعة، 
حيث ستكون هناك فرص مواتية 
لعدد كبري من الالعبني، مضيفاً ان 
هنـاك العبني موهوبـني يف بعض 
يغيبـون  مـا  دائمـاً  املحافظـات 
عـن املشـاركات لظـروف خاصة 
بسـبب عدم إمكانيـة قدومهم اىل 
بغـداد او انتقالهـم اىل املحافظات 

التـي تحتضن البطـوالت املحلية، 
لذلك لجا االتحـاد اىل إقامة بطولة 
العراق حسـب الرقعـة الجغرافية 
مـن  قريبـني  الالعبـني  ليكـون 
مناطق سكناهم، وبالتايل ستتأكد 

مشاركتهم فيها، 
عبد األمري اكد ان البطولة معتمدة 
دوليـاً ومفتوحـة للجميـع  عـىل 
ان يتحمـل اتحـاد اللعبـة نفقات 
الفائـزون  ويرتشـح  إقامتهـا، 

الخمسـة األوائل مـن كل منطقة 
اىل نهائـي املرحلـة األوىل، وبذلـك 
يكـون املرشـحون 25 العبـاً بدالً 
من 5 العبني يف بطولة شبه نهائي 
العـراق ، ويف هـذه الحالـة فـان 
املنافسة سـتكون كبرية ورشسة 
بني الالعبني املشـاركني، وستقام 
وفـق النظام السـويرسي وبواقع 
9 جوالت ، زمن الجولة 70 دقيقة 
مـع إضافـة 30 ثانية لـكل نقلة 

منجزة، وتطبق فيها جميع لوائح 
الدويل للشطرنج،  وأنظمة االتحاد 
وسيحدد اتحاد اللعبة الحقاً حكام 
البطولـة واملرشفـني عليهـا، كما 
شـدد اتحـاد اللعبة عـىل رضورة 
ادراج اسـم الالعب املشارك ضمن 
كتاب االتحـاد الفرعي ملحافظته، 
وبدونـه ال يحق الي العب لم يذكر 
اسمه يف كشوفات االتحاد الفرعي 

من املشاركة.

ÔiãÃæa@È‘Ó‘í@ÚËuaÏ∑@lã»€a@Ú€Ï�i@¿@ÍäaÏìfl@‚ÏÓ€a@|nn–Ì@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl
pbèœb‰æa@—Óõnèm@ÚÌãˆaçßa@ÊaãÁÎ@Ú‰Ìáfl

بغداد/ متابعة الزوراء

يفتتح منتخب الناشـئني مشـاركته 

بمواجهـة  العـرب،  كأس  ببطولـة 

شـقيقه املغربـي يف تمـام السـاعة 

الخامسـة من عرص اليـوم األربعاء، 

وهـران  بمدينـة  السـيق  ملعـب  يف 

الجزائرية.

ويسعى منتخب الناشئني للمحافظة 

عـىل اللقب الـذي أحرزوه بالنسـخة 

املاضيـة يف الدوحـة، ويتطلع املدرب 

أحمد كاظم للنجاح يف مهمته األوىل.

واسـتدعى كاظم قائمـة ضمت 23 

العبا للمشـاركة يف كأس العرب، هم 

وليد خالد رضا وباقر بشـري جاسـم 

وسـجاد محمد نايف وكامران أحمد 

خضـري وسـجاد راهي نـارص وعيل 

سـالم زويـر وأحمـد فالح وحسـن 

عامـر كريم وحسـني فاهـم عدنان 

وعيل كريم عبد.

وأحمـد جـواد كاظم وحسـن جعفر 

كاظـم ودانيـال وليد مجيد وسـجاد 

رعـد حمـودي وأدهـم قيـس خلف 

ومصطفى عمار هادي وباوان ستار 

عيل وعيل أكرب طاهر زاير وحسن عيل 

حسـني وكرار جعفر كاطـع وأحمد 

عبد الرضا محمد وباقر ضياء عدنان 

وإبراهيم محمد منعم.

وسـيلعب العـراق ضمـن املجموعة 

الثالثـة إىل جانـب منتخبـات املغرب 

وموريتانيا وجزر القمر.

Ú‘ibé@pb◊äbìfl
املشـاركة العراقيـة األوىل يف بطولـة 

العرب للناشـئني تعود للنسخة األوىل 

يف السـعودية عام 2011، حيث لعب 

العـراق باملجموعـة الثانية إىل جانب 

السودان والجزائر وتونس، ولم يظهر 

بالصـورة املطلوبـة وخـرس جميـع 

 (2-3) السـودان  أمـام  مبارياتـه، 

واملغرب (2-0) والجزائر (0-1).

وجدد ناشـئو العـراق حضورهم يف 

الثانية، بتونس  البطولة بالنسـخة 

باملجموعـة  ولعبـوا   ،2012 عـام 

الثانيـة مـع منتخبـي السـعودية 

والسودان.

واستهل العراق مشـواره يف البطولة 

بتحقيـق انتصار كبري عـىل املنتخب 

ويف   ،(1  -  7) بنتيجـة  السـوداني 

املبـاراة الثانيـة تغلـب عىل شـقيقه 

السـعودي (4 - 1)،  ليتأهل اىل الدور 

نصف النهائي ويهزم املنتخب اليمني  

.(0 - 3)

 ويف املبـاراة النهائيـة خـرس العراق 

أمام أصحاب األرض املنتخب التونيس 

(3-0)، ليكتفي بوصافة الرتتيب.

k‘‹€a@áóy
املشـاركة األبرز للعـراق يف البطولة، 

حرضت بالنسـخة الثالثة يف الدوحة 

2014، بمشاركة 8 منتخبات وزعتها 

القرعة إىل مجموعتني، فضمت األوىل 

قطر والبحرين وجيبوتي وموريتانيا، 

والثانية العراق والسودان والسعودية 

وفلسطني.

وبـدأ العـراق مهمتـه بالفـوز عـىل 

مـع  وتعـادل   ،(1  -  2) السـودان 

السـعودية سـلبيا، ثـم انتـرص عىل 

فلسـطني (2 - 0) جامعـا 7 نقـاط 

وضعته يف قمـة املجموعة ليواجه يف 

الدور نصف النهائي منتخب جيبوتي 

ويهزمه (4 - 0).

ويف املبـاراة النهائيـة واجـه املنتخب 

العراقي منافسـه السعودي، وتمكن 

أسـود الرافديـن مـن العـودة لبغداد 

بكأس البطولة بعد الفوز (2 - 0).

وتـم اختيـار العراقـي أمـري صباح 

أفضل العب يف البطولة.

بغداد/ احمد الداغستاني
أبدى النجم الكروي السـابق واملدرب الحايل حبيب جعفر استغرابه 
لعدم تسـميته أو التفكري به ليكون ضمن الكـوادر التدريبية ألحد 
املنتخبات الوطنية، واصفا تسـمية املـالكات التدريبية للمنتخبات 
بأنهـا تأتي وفق العالقات واملحسـوبيات. وقال جعفر انه مع عدد 
مـن نجوم الكرة ممتعضني من ترصف االتحاد الحايل والتسـميات 
التي يقوم بها وفق تأثريات خارجية ومحسوبيات لتسمية مدربني 
ال يسـتحق البعض منهم أن تعطى لها مهمة وطنية. وأبدى النجم 
الكروي السابق تعجبه من نجوم وزمالء األمس الذين عندما تمنح 
لهم مسؤولية يتحاشون أصدقاءهم رغم أنهم يعرفون امكانياتنا، 

وقيمتنا وتأثرينا يف الوسط الريايض حسب وصفه.

وأوضـح جعفـر أن ”عمـل االتحـاد الحـايل يف انتقـاء املدربني غري 
جيـد فاغلب التسـميات تأتي من تأثريات خارجيـة ضمن عالقات 
ومحسـوبيات وهذه الحالة ال تطور الكرة العراقية بل سـتؤخرها 
كثرياً، كما نرى اليوم تراجعاً مخيفاً تشهدها كرتنا بسبب التخبط 

والعشوائية وعدم التخطيط السليم“.
وتابـع بالقـول انا نجم يل اسـمي ولدي شـهادات تدريبية وعملت 
مسـاعد مدرب يف املنتخبات الوطنية ومدرباً الندية مهمة، وأشـعر 
اليـوم باإلحبـاط عندمـا ارى تهمييش من زمـالء مقربني اصبحوا 
اليـوم أصحـاب قـرار يف اتحاد الكـرة“، مبيناً ان ”الـدول املتطورة 
باللعبة تسـتفيد من نجومها وليـس كما يحدث يف اتحادنا الكروي 

اليوم حيث يتم تجنبنا، وإقصاؤنا بشكل متعمد“.

بغداد/ متابعة الزوراء
سـاهم الظهري مهند جعاز، بفـوز فريقه 
هاماربي عىل  ديجرفورس بنتيجة (5-1)، 
بعد تسجيله هدفا وصناعته لهدف اخر، يف 
املبـاراة التي اقيمت ضمـن الجولة 19 من 

الدوري السويدي املمتاز.
وقدم جعاز واحدة من أفضل مبارياته بهذا 
املوسـم، وتمكن مـن إحـراز أرسع أهداف 

الجولـة يف الدقيقة الثانية من زمن املباراة، 
التي جـرت يف ملعب تييل أرينـا بالعاصمة 

ستوكهولم.
وبهذا االنتصار، رفع رفاق جعاز رصيدهم 
إىل  39 نقطـة بوصافـة الرتتيـب، بفـارق 

نقطتني عن املتصدر هاكن.
ويف مبـاراة أخـرى من الدوري السـويدي، 
شـهدت مشـاركة العراقي كيفـن يعقوب 

مع فريقه جوتنبـريج امام كاملار، وانتهت 
ملصلحة االخري بنتيجة (0-1).

واشـرتك يعقـوب طـوال دقائـق املواجهة 
وشـكل خطرا عىل منافسه بعدة محاوالت 
، لكنـه لـم ينجـح فيها مـن الوصـول اىل 

املرمى.
وبهذه الخسـارة ، ظل جوتنبريج بالرتتيب 

السادس برصيد 30 نقطة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيهـا الحـارة اىل عضوي الهيئـة العامة يف 
االتحاد العراقي للصحافـة الرياضية الزميلني 
قاسـم ومحمد حنون، وذلك لوفـاة املغفور له 
عمهمـا ... سـائلني الله العيل القديـر ان يتغمد 
الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه جنات الفردوس 
ويـرزق اهله ومحبيه الصرب والسـلوان وانا لله وانـا اليه راجعون، كما 
تقـدُم االتحـاد العراقّي للصحافـِة الرياضّية بخالِص العزاء واملُواسـاة 
إىل ُعضـوي الهيئة العامة الزميل قاسـم حنون وشـقيقه محمد حنون 
بوفاِة املغفور له بإذن الله (عمهما) ، سائلني املوىل -عز وجل- أن يتغمد 
الراحَل بواسـع رحمته، ويسـكنه فسـيح جناته ويلهم أرسته الكريمة 

الصرب والسلوان.
 *********************

الزميـل حمزة ضيـاء، احتفل بعيـد ميالده يوم 
امس الثالثـاء، خالص االمنيات لزميلنا بالعمر 
املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياته ومشـواره 

املهني.

No: 7783    Wed   24    Aug     2022العدد:   7783     االربعاء     24    آب     2022



                         

لندن / متابعة الزوراء
وّجه االتحـاد اإلنكليزي لكرة القدم اتهاماً إىل األملاني توماس 
توخـل مدرب نـادي تشـيليس، بالسـلوك غري الالئق بسـبب 
تعليقاته بشـأن الحكـم أنتوني تايلور إثر تعـادل فريقه مع 
توتنهـام 2-2 يف الـدوري األسـبوع املـايض.وكان توخل غري 
سـعيد بقرارات الحكـم قبل هـديف التعادل اللذين سـجلهما 
توتنهام يف 14 آب/أغسـطس، وقال بعد املباراة: ”ربما يكون 
من األفضل“ إذا لم يحّكم تايلور مباراة لتشيليس مرة أخرى.
وكان االتحـاد اإلنكليزي قرر إيقاف توخـل ملباراة واحدة مع 
تغريمه مبلغ 35 ألف جنيه اسـرتليني، وذلك بسـبب الشجار 
الـذي حصـل يف نهايـة املباراة نفسـها مـع املـدرب اإليطايل 
لتوتنهـام أنتونيو كونتـي الذي عوقب بـدوره بغرامة قدرها 
15 ألـف جنيه.وأضـاف االتحـاد تهمة السـلوك غـري الالئق، 
ألن تعليقـات توخـل يف املؤتمر الصحايف الـذي أعقب املباراة: 
”تنطوي عىل تحيز و/أو تشـكيك يف نزاهة حكم املباراة و/أو 

تشويه سمعة املباراة“، حسب ما جاء يف البيان.
وأضـاف أن ”أمـام تومـاس توخـل حتى الخميـس 25 آب/
أغسـطس 2022 لتقديـم رد“.وكان األملانـي غاضبـاً عندما 
فرض توتنهام تعادالً قاتالً برأسـية هاري كاين يف الوقت بدل 
مـن ضائع.قبلها اعرتض تشـيليس باإلشـارة إىل وجود خطأ 
وتسـلل يف الهجمة التي سـجل منهـا بيار-إميـل هويبيريغ 
هدف توتنهـام األول.وكان تشـيليس غري سـعيد أيضاً بعدم 
اتخاذ تايلور ألي إجراء عندما شـّد العب توتنهام األرجنتيني 
كريسـتيان رومريو شـعر اإلسـباني مارك كوكورّيـا تمهيداً 
لتنفيذ ركلـة ركنية.وأعاد حكم الفيديو املسـاعد ”يف إيه آر“ 
النظـر يف الحادثـة ورفضها. وعندها أحـرز كاين الهدف من 
الركنية نفسها.وقال مايك دين الذي كان مسؤوالً عن ”يف إيه 
آر“ يف املبـاراة، يف وقت الحق، إنه ارتكب خطأ يف عدم مطالبة 
تايلـور بمراجعة الحادثة عىل الشاشـة إىل جانـب امللعب. اذ 
كان مـن املمكن أن يؤدي ذلك إىل رفـع بطاقة حمراء يف وجه 
رومريو بسـبب سـلوكه العنيف.بعد املباراة، ُسئل توخل عّما 
إذا كان يجـب منع تايلور من أن يحّكم مباراة لتشـليس مرة 
أخـرى، فقـال األملاني: ”ربما يكون األمـر أفضل، ربما يكون 
أفضل“.وأضـاف: ”لكـن برصاحـة، لدينا أيضـاً تقنية يف إيه 
آر للمسـاعدة يف اتخاذ القرارات الصحيحـة. منذ متى يمكن 
لالعبني شـّد شـعر بعضهم البعض، منـذ متى؟“.وتابع: ”ال 
أعتقـد أن بعض املشـجعني فقـط يعتقدون بذلـك، يمكنني 
أن أؤكـد لكم أن غرفة مالبسـنا بأكملها، كل شـخص يعتقد 
ذلك. ليس فقط الجماهري. أنتم تعرفون الالعبني، يعرفون ما 
يحدث عندما يكونـون عىل أرض امللعب. إنهم يعرفون ذلك“.
ولدى سـؤاله عّما إذا كان الالعبون قلقني عندما يتوىل تايلور 

املسؤولية، قال توخل: ”نعم، بالطبع“.

مانشسرت / متابعة الزوراء
الدوري  من  الثالثة  الجولة  قمة  انتهت 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم عىل مرسح 
مستحق  بفوز  ترافورد  أولد  األحالم 
ألصحاب األرض مانشسرت يونايتد عىل 

ليفربول ٢-١.
يف  النتيجة  سانشو  جيدون  افتتح 
تالعب  أن  بعد  ذكي  بهدف   ١٦ الدقيقة 
ماركوس  وأضاف  ليفربول،  بدفاع 
 ٥٣ الدقيقة  يف  الثاني  الهدف  راشفورد 
محمد  املرصي  النجم  يقلّص  أن  قبل 
 ٨٢ الدقيقة  يف  بهدف  النتيجة  صالح 
برأسه مستغالً كرة مرتدة من الحارس 
الحمر»  «الشياطني  ليحصد  خيا،  دي 
الربمريليغ  انطالق  أول ثالث نقاط منذ 
الهولندي  املدّرب  فيها  قرر  مباراة  يف 
الربتغايل  إرشاك  عدم  هاغ  تان  إريك 
كريستيانو رونالدو إال يف الدقائق األربع 

األخرية.
األول  فوزه  يونايتد  مانشسرت  وحقق 
بعد خسارته يف الجولتني األوىل والثانية، 
يف حني فشل ليفربول يف تحقيق الفوز 
للمباراة الثالثة عىل التوايل بعد تعادله يف 

أول مباراتني.
«الشياطني  مشّجعي  من  املئات  وكان 
«أولد  ملعب  تجمعوا يف محيط  الحمر» 
ترافورد» قبيل انطالق املباراة، مطالبني 
مالكة  األمريكية،  غاليزر  عائلة  برحيل 

النادي اإلنكليزي.
عليها  كتب  الفتات  املحتجون  ورفع 
يونايتد  «أحبوا  خارجاً»:  «غاليرز 
و»متحدون  غاليزر»،  عائلة  وابغضوا 
هتافات  جانب  إىل  غاليزر»،  عائلة  ضد 

مطالبني  النادي،  مالك  تجاه  قاسية 
العائلة  الجماهري  النادي.وتتهم  ببيع 
العام  يف  النادي  عىل  استحوذت  التي 
٢٠٠٥، بالوقوف وراء الرتاجع الريايض 

للنادي املهيمن سابقاً يف إنكلرتا..
انتصاره  روما  حقق  ايطاليا،،  ويف 
الثاني توالياً بفوزه الصعب عىل ضيفه 
املرحلة  ختام  يف  ١-صفر،  كريمونيزي 
الثانية من الدوري اإليطايل التي شهدت 
بتعادله  األوىل  نقاطه  يوفنتوس  إهدار 

مع مضيفه سمبدوريا سلباً.
الثالث  بالنقاط  العاصمة  نادي  ويدين 
كريس  اإلنكليزي  املخرضم  مدافعه  إىل 
سمولينغ (٣٢ عاماً) الذي سجل هدف 

اللقاء الوحيد يف الدقيقة ٦٥.
نيكولو  جناحه  جهود  روما  وخرس 
األيرس  بكتفه  إصابته  اثر  زانيولو 
الشوط  نهاية  قبل  حمالة  عىل  ليخرج 
األّول، وانضم إىل الوافد الجديد الهولندي 
جورجينيو فينالدوم الذي تعرض لكرس 

ما  التمارين،  خالل  اليمنى  ساقه  يف 
سيبعده لفرتة طويلة عن املالعب.

ورفع روما الذي استهل املوسم الجديد 
بفوزه بالنتيجة ذاتها عىل سالرينيتانا 
كل  مع  متساوياً  نقاط   ٦ إىل  رصيده 
٣-صفر  سبيتسيا  عىل  الفائز  إنرت  من 
عىل  العريض  بفوزه  املنتيش  ونابويل 

مونتسا برباعية نظيفة.
سمبدوريا  فرض  الثانية،  املباراة  ويف 
التعادل عىل ضيفه يوفنتوس يف مباراة 

«السيدة  ليهدر  الطرفني،  من  مغلقة 
العجوز» نقاطه األوىل حيث بات رصيده 

٤ نقاط يف املركز الرابع.
واستهل يوفنتوس املوسم الجديد بفوز 
عىل ساسوولو ٣-صفر، يف مباراة خرس 
األرجنتيني  الجديد  وافده  جهود  فيها 
بأن  علماً  لإلصابة،  ماريا  دي  أنخل 

األخري سجل هدفاً ومرر كرة حاسمة.
يف املقابل، حصد سمبدوريا الذي تفادى 
املركز  يف  بحلوله  الثانية  إىل  السقوط 
نقطته  املايض،  املوسم  عرش  الخامس 
بعدما   (١٦ (املركز  املوسم  هذا  األوىل 
أتاالنتا  أمام  بخسارة  حملته  استهل 

صفر-٢.
سلسلة  رفع  يف  «بيانكونريي»  وفشل 
إىل  سمبدوريا  أمام  املتتالية  انتصاراته 
الدوري، وبالتايل تحطيم رقمه  سبع يف 

القيايس الشخيص..
ملثله  بهدف  التعادل  خّيم  اسبانيا،،  ويف 
عىل لقاء إلتيش وضيفه أملرييا لحساب 
الدوري  من  الثانية  الجولة  مباريات 

اإلسباني.
ألملرييا  التسجيل  صادق  عمر  افتتح 
عند الدقيقة ٢٣، قبل أن يعادل أليكس 
 ٣٠ الدقيقة  يف  إللتيش  النتيجة  كوالدو 

من عمر املباراة.
عىل  جريونا  تغلّب  ثانية،  مباراة  ويف 

خيتايف .(٣-١) 
سجل لجريونا كريستيان ستواني (٤٢) 
يف  بالخطأ   ٤٧) دوارتي  ودومينغوس 
كاستيالنوس  وفالنتني  فريقه)  مرمى 
 (٧٣) أونال  إنيس  سّجل  حني  يف   (٦٤)

هدف خيتايف.

روما / متابعة الزوراء

دعم جوزيه مورينيو، مدرب روما، العب وسطه 

الذي  فينالدوم  جورجينيو  الهولندي  الجديد 

التمارين،  اليمنى خالل  تعرض لكرس يف ساقه 

يرخي  ما  املالعب  عن  طويلة  لفرتة  وسيغيب 

بظالله عىل مشاركته يف مونديال قطر.

وهاجم مورينيو يف رسالة نرشها عرب انستغرام 

أيضاً «الحثالة» الذين يزعمون أن املسؤول عن 

املهاجم  هو  التمارين  خالل  فينالدوم  إصابة 

الشاب الغاني فيليكس أفينا-جيان (١٩ عاماً).

وكتب مدرب روما: «يف بعض األحيان قد تكون 

فقط،  أسبوعني  غضون  يف  سيئة.  القدم  كرة 

أصبح جيني (فينالدوم) واحداً منا. لسوء الحظ، 

يف حادث مؤسف للغاية تعرض إلصابة خطرية 

من شأنها أن تمنعه من اللعب لفرتة طويلة».

التي  هي  فقط  القدم  كرة  «ليست  وأضاف: 

يمكن  األحيان،  بعض  يف  قذرة  تكون  أن  يمكن 

أن يكون الناس قذرين أيضاً... أولئك الذين بدأوا 

الشائعات بأن شاباً رائعاً مثل فيليكس قد يكون 

مسؤوالً عما حدث هم حثالة حقيقية».

وتعرض الالعب الهولندي، البالغ ٣١ عاماً والذي 

وصل إىل العاصمة روما قبل أسبوعني معاراً من 

اإلصابة  لهذه  الفرنيس،  جريمان  سان  باريس 

القاسية قبل ثالثة أشهر من مونديال قطر، ما 

مع  املشاركة  عىل  قدرته  حول  التساؤالت  يثري 

منتخب بالده يف النهائيات.

ولم يعلن روما عن الوقت املتوقع الذي سيغيب 

فيه فينالدوم، ووفقاً للعديد من وسائل اإلعالم 

أيام  غضون  يف  قرار  اتخاذ  املتوقع  من  املحلية 

أم  رضورية  العملية  كانت  إذا  ما  بشأن  قليلة 

كل  بني  املتخصصني  مع  مناقشات  بعد  ال، 

واملنتخب  جريمان  سان  اإليطايل،  النادي  من 

الهولندي.
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مانشسرت / متابعة الزوراء
أعلنت مهاجمة مانشسرت سيتي اإلنكليزي إيلني وايت، الهدافة 
كأس  ببطولة  مؤخراً  ُتوّجت  والتي  إنكلرتا  ملنتخب  التاريخية 
أوروبا، اعتزالها كرة القدم عن عمر ٣٣ عاماً وبعد ١٧ عاماً يف 

املالعب.
حسابها  عرب  تغريدة  يف  نصاً  تتضمن  صوراً  الالعبة  ونرشت 
عىل تويرت، قائلة: «شكراً كرة القدم»، قبل أن تكشف عن «أحد 

أصعب القرارات يف الحياة».
وأوضحت أن «هذا قرار كنت أرغب دائماً يف اتخاذه برشوطي. 
املقبل  الجيل  ألرى  القدم  لكرة  وداعاً  ألقول  الوقت  حان  وقد 

يتألق».
دولية،  مباراة   ١١٣ يف  هدفاً   ٥٢ سجلت  التي  الالعبة  وقررت 
االعتزال يف القمة بعد ثالثة أسابيع من االنتصار يف ملعب ويمبيل 
الشهري عىل أملانيا ٢-١ بعد شوطني إضافيني، يف نهائي بطولة 

كأس أوروبا التي شاركت يف كل مبارياتها.
كما فازت وايت بامليدالية الربونزية يف كأس العالم ٢٠١٥ وكأس 

أوروبا ٢٠١٩.
وقالت املدربة الهولندية سارينا فيغمان: «إن وايت أعطت الكثري 
كانت  أنها  بالفعل  أعرف  كنت  بها...  فخورون  ونحن  إلنكلرتا 
العبة رائعة، لكنني اكتشفت شخصاً أفضل. سنفتقدها، لكنني 

أتفهم تماماً قرارها باتخاذ اتجاه آخر».
وضمن السياق ذاته، قال سيتي يف بيان: «يمكن 

اعتزال  يؤكد  أن  سيتي  مانشسرت  لنادي 
إيلني وايت كرة القدم».

املهاجمة  «أنهت  وأضاف: 
أكرب عدد  التي سجلت  األسطورية 
إنكلرتا،  تاريخ  يف  األهداف  من 
الصيف  هذا  الكروية  مسريتها 
وتركت  املستويات  أعىل  عىل 
اللعبة  عىل  إنكاره  يمكن  ال  أثراً 

ككل».

واشنطن / متابعة الزوراء
عن  عاملياً  ثانياً  املصنف  زفرييف  ألكسندر  األملاني  سيغيب 
األربع  البطوالت  آخر  املفتوحة،  املتحدة  الواليات  بطولة 
الكربى، لعدم تماثله للشفاء من إصابة يف كاحله، حسب ما 

أعلن منظمو الـ «غراند سالم».
«انسحب  األمريكية:  للبطولة  الرسمي  املوقع  يف  وجاء 

ألكسندر زفرييف من بطولة أمريكا املفتوحة».

وصل  الذي  زفرييف  وتعرض 
إىل نهائي فالشينغ ميدوز يف 
عام ٢٠٢٠ وإىل نصف نهائي 
يف  لإلصابة  املايض  املوسم 

روالن  بطولة  نهائي  نصف 
بطوالت  ثانية  الفرنسية،  غاروس 

أمام  حزيران/يونيو  يف  سالم»،  الـ»غراند 
األخري  طريق  يف  نادال  رافايل  اإلسباني 

للفوز باللقب.
للخضوع  عاماً   ٢٥ البالغ  األملاني،  واضطر 

أربطة  ثالثة  يف  بتمزق  إصابته  بعد  لجراحة 
جانبية يف كاحله األيمن.

بطولة  منافسات  عن  غاب  أن  لزفرييف  وسبق 
حزيران/يونيو   ٢٧ من  أقيمت  التي  ويمبلدون 
 ٢٧ يف  شارك  بأنه  علماً  تموز/يوليو،   ١٠ حّتى 

بطولة كربى توالياً منذ عام ٢٠١٥.
يف املقابل، تحوم الشكوك حول مشاركة الرصبي 
عىل  عاملياً  سادساً  املصنف  دجوكوفيتش،  نوفاك 
خلفية عدم تلقيه اللقاح املضاد لفريوس كورونا، 
منافسات  إىل حرمانه من خوض  أدى  الذي  األمر 
يف  البالد  من  وترحيله  املفتوحة  أسرتاليا  بطولة 

كانون الثاني/يناير.

باريس / متابعة الزوراء
يف  القارة  كبار  مصري  األوروبية  الكرة  عشاق  يرتقب 

النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.
وتبقى الكأس ذات األذنني مطمعا للعديد من األندية 
أحقيتهم  إثبات  أو  مسريتهم  إلنعاش  النجوم  وكذلك 

وجدارتهم أو الدفاع عن كربيائهم.
للنجم  فرصة  الجاري  املوسم  نسخة  وستكون 
وكربيائه  بريقه  الستعادة  مييس  ليونيل  األرجنتيني 

الكروي.
كوبا  بلقب  فرحته  أفسد  ساخنا،  عاما  ليو  عاش 
أمريكا العام املايض وفوزه بالكرة الذهبية 
وعطل  تاريخه،  يف  السابعة  للمرة 
انطالقته بقميص باريس سان 

جريمان الفرنيس.
مع  عقد  عىل  مييس  ووقع 
بي إس جي يمتد موسمني 
التمديد  إمكانية  مع 
صيف  حتى  ثالث  ملوسم 

.٢٠٢٣
انطالقة مييس يف حديقة 
باهتة  كانت  األمراء 
 ٦ سجل  حيث  للغاية، 
أهداف فقط يف بطولة 
الفرنيس  الدوري 
يف  أهداف   ٥ مقابل 
دوري أبطال أوروبا.

أضاع النجم األرجنتيني ركلة جزاء يف مواجهة ريال مدريد، 
أذنيه  يف  لتدوي  املباراتني  إجمايل  يف  ضعيفا  أداء  وقدم 

صافرات االستهجان من جماهري فريقه.
صفعة  مييس  ليونيل  تلقى  الباهتة،  املسرية  هذه  وبعد 
باستبعاده من قائمة املرشحني لجائزة الكرة الذهبية ألول 

مرة بعد أكثر من ١٥ عاما.
مع  اندمج  مييس  ليونيل  أن  بدا  الثاني،  موسمه  بداية  يف 
حيث  الفرنسية  الكرة  أجواء  مع  وتأقلم  البارييس  الفريق 

سجل ٤ أهداف يف أول ٤ مباريات.
كما صنع مييس هدفني من أصل ١٧ هدفا سجلها الفريق 
العبي  أكثر  أيضا  ويعد  وان،  الليج  من  جوالت   ٣ أول  يف 
الدوري الفرنيس تسديدا عىل املرمى هذا املوسم برصيد ٩ 

تسديدات.
كل هذه األرقام تعد مؤرشا عىل أن ليونيل مييس عازم عىل 
 ٩٠ تبقي  مع  خاصة  األول  ملوسمه  السيئة  الصورة  محو 
(قطر  العالم  كأس  انطالق  وهو  األبرز،  الحدث  عىل  يوما 
٢٠٢٢) خالل الفرتة من ٢٠ نوفمرب/ ترشين الثاني إىل ١٨ 

ديسمرب/ كانون األول.
مييس  ليونيل  يكفي  لن  الفرنيس  الدوري  أن  املؤكد  لكن 
الستعادة زعامته للجوائز الفردية املرموقة، ألنه مسابقة 
اإلنجليزي  خاصة  أخرى  دوريات  من  تصنيفا  أقل 

واإلسباني.
دوري  هو  مييس  ليونيل  أمام  الوحيد  السبيل  وسيكون 
الليجا  عمالقة  أمام  كبرية  تحديات  وتجاوز  األبطال، 
والربيمريليج مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشسرت سيتي 

وليفربول وتشيليس.
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باريس/متابعة الزوراء:

هنـاك الكثري مـن القصص التي تسـتحق 
أن ُتـروى عىل هـذه األرض، أبطالها برش، 
أماكن، أو حيوانات وطيور تعيش يف بيئات 
مختلفـة. لكـن مـاذا عـن أعمـاق البحار 
واملحيطـات؟ الحقيقـة أنها هـي األخرى 
تحوي عوالم من الحكايات التي تسـتحق 
أن يكـون لهـا مـكان يف عالـم الصحافة. 
السـفن الغارقة، الكائنات الحية البحرية، 
وحتـى اآلثار الغارقة، كل ذلك وأكثر يمكن 
أن يأخـذ دور البطولـة يف قصص صحفية 

مميزة ومؤثرة. 
هنا، تقدم لكم شـبكة الصحفيني الدوليني 
دليًال كامًال عن عالـم التصوير تحت املاء، 
بدايـة مـن تعلم الغـوص ورشوطه وحتى 
اتقان هذا املجال بشـكل احرتايف، لصناعة 
قصص تنقـل للقـارئ ما تخفيـه البحار 
واملحيطات من تفاصيل مدهشـة. ال وقت 

لنضيعه، دعونا نغوص اآلن! 
املحطة األوىل.. الغوص 

قبل سنوات قليلة، كان بيشوي فايز، وهو 
مصور صحفي يجوب أماكن مختلفة عىل 
األرض بحًثـا عن تفاصيـل وأماكن وبرش 
يسـتحقون أن يكونـوا أبطـاًال لصـوره. 
قـدم فايـز عـرشات املشـاريع املصـورة 
التـي اسـتخدم يف أغلبهـا تقنيـة عدسـة 
عني السـمكة، وكان أشـهر تلك املشاريع 
هـو مـرشوع توثيـق األماكـن الحقيقية 
املرسـومة عىل العمـالت املرصيـة، والذي 
سـافر من أجل تنفيذه ألغلب املحافظات 
املرصيـة ليلتقـط صـورة للعملـة بجانب 

املكان الحقيقي املرسوم عليها. 
لكـن مؤخـرًا غـرّي املصـور طريقـه، قّرر 
التفـرغ لتعلـم الغوص، حتى بـات مدرب 
غوص محـرتف، ودمج بني حبـه للغوص 
يف  وتخصـص  للتصويـر،  عشـقه  وبـني 
التصوير تحت املاء، ونفذ مشاريع مصورة 
تحت املاء منها أول عرض أزياء تحت املاء 
يف مرص، كما وثـق بكامريته حياة كائنات 
بحريـة عـدة مثـل الدالفني، والسـالحف، 

وغريها. 
يقـول بيشـوي فايـز لشـبكة الصحفيني 
الدوليـني إّن الخطوة األوىل التي تؤهلك ألن 
تصبح مصوًرا محرتًفا تحت املاء هي تعلم 
الغـوص عىل يد مدرب محرتف متمكن من 

أدواته ويمتلك خربة حقيقية وفهًما عميًقا 
للغوص، وأن يكـون قادًرا عىل اإلجابة عن 
كل األسـئلة التي تدور يف ذهنك بخصوص 
هـذا املجال، ومن املهم أن تخربه أّن هدفك 
األسـايس من تعلـم الغوص هـو التصوير 

تحت املاء. 
يكمل فايز أّن املدرب حني يعلم بأن رغبتك 
الحقيقية هي التصوير تحت املاء سـريكز 
معـك عىل تقنيـة مهمة يف الغـوص يطلق 
عليهـا الطفـو املتعـادل، أو باإلنجليزيـة 
منهـا  واملقصـود   (Neutral Buoyancy)
أن تمتلـك القـدرة عـىل الثبـات يف امليـاه 
بـدون صعود أو هبـوط أو حركة، وهو ما 
سـيعطيك القـدرة عـىل أن تكـون ثابًتا يف 
املياه خالل عملية التقاط الصور، وبالتايل 
لن تكون صورك مهزوزة أو غري واضحـة. 

وفـق فايـز، فـإّن املجهـود الذي سـتقوم 
به إليجـاد مدرب غوص مؤهـل ومحرتف 
سيفيدك بدرجة كبرية، إذ ليس كل املدربني 
املعتمديـن قادريـن عـىل مسـاعدتك عىل 
التخلص من املخاوف النفسية التي يعاني 
منها بعض الناس تجاه املياه بشـكل عام 
والسباحة والغوص بشكل خاص، إضافة 
إىل أّن املدرب الجيد سيساعد كل من يتدرب 
معـه عىل امتـالك قـدر أكرب مـن الثقة يف 

النفس أثناء الغوص. 

وبعـد تعلم الغـوص باحرتافية، سـيكون 
عليـك ممارسـة الغـوص بشـكل عمـيل 
مسـتمر لضمان اكتسـاب مهـارات أكرب، 
هكذا يقـول فايز، مضيًفا أّن فهم سـلوك 
الكائنـات البحرية املختلفـة، خطوة تالية 
مهمـة سـتمكنك مـن التعامل بـذكاء مع 
الكائنـات البحرية ومعرفة سـلوكها حني 
يقـرتب منهـا البـرش، وكيفيـة حثها عىل 
الهـدوء وعـدم الخـوف ويف نفـس الوقت 
معرفة وقـت الخطر الذي يجـب أن تبتعد 
فيه عنها، ما يعني أنه سيكون لديك خربة 
يف التعامل معهـا والترصف الصحيح أثناء 

أي موقف مفاجئ. 
ونرشـح لـك هنا مشـاهدة فيلـم وثائقي 
قدمته «الجزيـرة الوثائقيـة» عن كائنات 
الـذي  األرزق»  «الكوكـب  وهـو  املحيـط، 
سـيعطيك فكرة جيدة عن سلوك الكائنات 

البحرية.  
الخطوة التالية ملا سبق، بحسب فايز، هي 
دراسـة كل تفاصيل الكامـريا الخاصة بك 
والتي ستستخدمها يف التصوير تحت املاء، 
بهدف معرفـة كل خباياهـا وتعلم كيفية 

إخراج أجمل الصور بواسطتها. 
ووفق بيشـوي فايـز، فإّن هنـاك معلومة 
مهمـة يجـب أن يعرفهـا كل مصور تحت 
املـاء، وهـي أّن اسـتخدام وحـدة إضـاءة 

خارجيـة هـو أمر ال مفـر منه، حتـى إذا 
كان ضـوء الشـمس متوفـرًا، ألن القاعدة 
تقول إنـه كلما ُغصت يف امليـاه أكثر كلما 
اختفـت األلوان، لذلك يجـب أن تعتمد عىل 
وحدة إضاءة خارجية حتى تستطيع رؤية 

األلوان الطبيعية. 
وللحصـول عىل صـورة جيدة تحـت املاء، 
سـتحتاج لضبط بؤرة العدسـة للحصول 
عىل صـورة واضحـة املعالـم، وأن تحاول 
جاهـًدا مسـك آلـة التصوير بثبات شـديد 
لتـاليف الصـورة املهـزوزة، وللحصول عىل 
أفضل األلوان يفضل أال تزيد املسـافة عن 
مرت ونصف املرت تقريًبا، فكلما اقرتبت أكثر 
كانت الصورة أجمل، ومن املهم االستعانة 
بالفلـرت املرشـح لتصحيـح األلـوان فهو 
يسـاعد عىل موازنتها، وستساعدك وحدة 
اإلضـاءة الخارجية السـاطعة بـأن تظهر 

األلوان بشكل واضح وجميل يف صورتك. 
وأخـرًيا، يـرى فايز أنـه كلما كنـت مبدًعا 
أكثـر كلما كانت نتيجة عملك مميزة أكثر، 
إذ يـرى أن املصـور يجـب أن تكـون لديه 
رؤيـة وأن يتمّكـن من التصويـر من زوايا 
مختلفة، وُيدرك تقنيات اإلضاءة املختلفة 
ولديه رغبة حقيقية يف أن تكون له بصمته 

الشخصية. 
نصائح عملية للتصوير تحت املاء 

عىل موقعها الرسـمي عىل اإلنرتنت، قدمت 
مدرسـة نيكـون، وهـي مدرسـة لتعليـم 
التصوير تابعة لرشكة الكامريات الشهرية، 
التـي  املهمـة  النصائـح  مـن  مجموعـة 
ستسـاعدك يف التقاط صـورة مميزة تحت 
املاء، منها التأكد من استخدام وضع تحت 
املاء املوجود يف أغلب الكامريات املتخصصة، 
واملصمم لتصفية اللون األرزق حتى تظهر 
صورك معربة عن اللون الحقيقي للكائنات 

التي تصورها فوتوغرافًيا. 
مـن املهم كذلك االقرتاب من الجسـم الذي 
اإلمـكان حتـى تخـرج  سـتصوره قـدر 
الصورة جيدة، لكن هـذا طبًعا إذا ما كنت 
ستلتقط صورة لكائن يمكن االقرتاب منه 

بأمان. 
مـن املهم كذلـك اسـتخدام وضـع املاكرو 
لالقرتاب بشكل أكرب من األجسام الدقيقة. 
أيًضـا يفضـل وجود عنـرص ثـان بجانب 
األجسام الضخمة، حتى يستطيع املشاهد 
أن يعـرف حجمهـا الحقيقي، عىل سـبيل 
املثـال، يف حـال قيامـك بتصويـر حطـام 
سـفينة فوتوغرافًيـا، ال بـّد  أن يظهـر يف 
املشـهد غطاس برشي لتوضـح الفرق بني 
حجمـه وبني حجم اإلنسـان العادي، وهذا 
األمر سيجعل الصورة الفوتوغرافية الكلية 

أكثر تشويًقا للمشاهدة. 
أفضل ١٠ كامـريات للتصوير تحت املاء يف 

 ٢٠٢٢
محرتًفـا  مصـوًرا  تصبـح  أن  يمكنـك  ال 
يستكشـف عالـم ما تحـت املاء مـن دون 
كامريا متخصصة قادرة عىل أن تنقل للناس 
ما سرتاه هناك، وهناك عرشات األنواع من 
الكامـريات املتخصصـة يف التصويـر تحت 
املاء. فيما ييل نقدم لكم أفضل ١٠ كامريات 
يف العام ٢٠٢٢ بحسب القائمة التي أعلنها 
موقع JUST CREATIVE، والتي استندت 
إىل ميزات الكامـريات ومواصفاتها إضافة 
ومراجعـات  وشـهرتها  العمـيل  األداء  إىل 

املستخدمني. 
 ١-GoPro HERO١٠

 ٢-DJI Osmo Action
 ٣-AKASO EK٧٠٠٠

 ٦-٤-Olympus Tough TG
 ٥-Nikon Coolpix W٣٠٠

 ٦-Edition ٣٦٠ ONE R Insta٣٦٠

 ٣٫٠-٧ SeaLife Micro
 ٧٠-٨-Ricoh WG

Panasonic LUMIX DMC-TS٣٠R/
 ٩-DMC-FT٣٠

 ١٠-Kodak Max
كتب عن التصوير ستغوص بك تحت املاء 

إذا كنـت من عشـاق الكتـب فدعنا نخربك 
أن هناك مجموعة كتب بالعربية تسـتحق 
االقتنـاء لـكل مـن يفكـر أن يتخصص أو 
عىل األقل يتعلـم الغوص من أجل التصوير 
تحت املاء. أبـرز هذه الكتب هو «التصوير 
السينمائي تحت املاء»، للمصور السينمائي 
املرصي سعيد شيمي، والصادر عن الهيئة 
املرصيـة العامـة للكتـاب، ومعظم فصول 
الكتـاب تنقـل لنـا بأسـلوب أدبـي جميل 
تجـارب «شـيمي» الشـخصية مـع عالم 
التصويـر تحت املـاء، ومن خـالل الكتاب 
التصويـر  الـذي درس  يسـعى «شـيمي» 
باملعهد العايل للسـينما للكشف عن الجمال 
يف الطبيعـة تحت املاء وكيف أن التصوير يف 
أعماق البحـار يعلمنا أشـياء أخرى كثرية 
عـن النفـس، واألحيـاء، والبحـر، والحياة 

املدهشة الساكنة واملتحركة تحت املاء. 
 Truly, Madly,) كتـاب  كذلـك  هنـاك 
Deeply) للمصـور الفوتوغـرايف اإلماراتي 
عيل بن ثالث، الذي يحتوي عىل ١٠٠ صورة 
ملونـة عن الحيـاة البحريـة يف بعض أكثر 
املواقـع البحريـة روعـة يف العالـم. أهمية 
هـذا الكتـاب أنـه سـيعرفكم بشـكل غري 
مبـارش عىل كيفيـة تكويـن كادر محرتف 
لصورة مميـزة. الكتاب هـو حصيلة أكثر 
من ٢٠ سنة قضاها «بن ثالث» يف التصوير 
تحـت املاء يف أكثر بحـار ومحيطات العالم 
غموًضا وخطـورة بدًءا من جـزر املالديف 
مروًرا بماليزيا وإندونيسيا والفلبني وجزر 

الباهاما وغريها. 
وأخريًا..

ال تنس بعـد أن تتعلم التصويـر تحت املاء 
أن تشـارك بصورك يف املسـابقة السـنوية 
للتصوير تحت املاء يف اململكة املتحدة، وهي 
مسابقة دولية تفتح أبوابها لكل املصورين 
مـن كل أنحاء العالم، وتشـمل التصوير يف 
املحيطات، والبحـريات، واألنهار، وحتى يف 

املسابح.
(عن/ شـبكة الصحفيني الدوليني)

Êb‰j€@Ôœ@Ô„Îãnÿ€g@…”Ïfl@ÔébÓé@›ÿ€

القاهرة/متابعة الزوراء:
 أثار مقال لإلعالمـي املرصي عمادالدين 
أديب موجـة من الجدل يف مرص، وسـط 
انتقـادات مـن إعالميـني مقربـني مـن 
السـلطات املرصية للمقـال، بينما رصح 
أديب بـأن املقال ”ليسـت لـه عالقة من 

قريب أو من بعيد بالحالة املرصية“.
والتقط إعالميون مرصيون محسـوبون 
املـرصي  للكاتـب  مقـاال  النظـام  عـىل 
عمادالديـن أديب بعد أسـبوع من نرشه 
لشـن هجوم عليه متهمينـه ببث ”نظرة 
افتقـار  بذلـك  معوضـني  متشـائمة“، 
السـاحة اإلعالمية املرصيـة إىل ”الكتابة 
السياسـية الجادة“ التي أصبحت حاجة 
ملحـة للجماهـري املرصيـة التـي ملـت 

التطبيل.
وعّدد مقال أديب املنشور منذ الرابع عرش 
مـن أغسـطس الجاري بموقع ”أسـاس 
ميديـا“ اللبنانـي، ١٤ سـببا يمكنهـا أن 
تـؤدي إلسـقاط الحـكام واألنظمـة مـا 
أثـار موجة مـن الجدل يف مرص، وسـط 
انتقـادات مـن إعالميـني مقربـني مـن 
السـلطة املرصية للمقـال. واختتم أديب 
مقالـه قائال ”يا خويف الشـديد عىل كثري 
مـن أنظمتنـا وشـعوبنا مـن اآلن حتـى 
منتصف العام املقبل حينما تصبح لقمة 
العيش وسوء الخدمات واستحالة الحياة 
اليومية هي وقـود اضطرابات اجتماعية 
مدّمرة“، وهي ذات العبـارة التي نرشها 

عىل حسابه عىل تويرت للتأكيد عليها.
وبعـد مـرور أسـبوع عـىل نـرش املقال، 
انتقـد إعالميون مرصيـون مقربون من 
السـلطات املرصية مقال أديب، معتربين 
أنه ”مـيسء“ للدولة املرصية، وتسـتغله 

املعارضة وجماعة اإلخوان املسلمني.
وقال معلقون إنه وفقـا لتلميحات أديب 
فـإن املقال ينطبق عـىل الحالة املرصية، 
بينمـا رصح أديب بأن املقال ”ليسـت له 
عالقـة مـن قريب أو مـن بعيـد بالحالة 

املرصية“.
وسـلط الهجـوم عـىل أديـب ”االنتقائية 
الشـديدة  والحساسـية  القـراءة  يف 
لـدى إعالميـني قريبـني من السـلطة يف 
محاوالتهم التحكم يف املعروض اإلعالمي، 
خاصـة إذا كان الهـدف جهة محسـوبة 

عىل السلطة“.
ويدخل العـرض االنتقائي لبعـض املواد 
اإلعالميـة يف إطار التالعب بالـرأي العام 
من ذلـك ”إعطاء هامش بسـيط ومقيد 
مـن الحريـة اإلعالمية لغـرض التنفيس 
الشـعبي“، حيث يذكر إعالميو السـلطة 

مـا ورد يف املقـال ثم يعملون عىل نسـف 
أطروحاتـه وتخويـف الـرأي العـام من 

مصري مظلم ينتظره إن صدقه.
ويقـع اإلعـالم املحـيل املـرصي يف أزمـة 
انتقائيـة أفقدتـه مصداقيتـه، إذ تخـىل 
تدريجيا عن وظيفته التقليدية كسـلطة 
رابعـة، ليصبـح أداة من أدوات السـلطة 
للتالعـب بالـرأي العام. وتغـرّيت مالمح 
هـذا اإلعالم، وتحولت أسـاليبه ولغته إىل 
هجـوم يومي غنـي بالتهديـد والتخوين 
والشـتائم، حيـث إن فضائيـات مرصية 
تحولت إىل مسـارح مونولوغ، يطلق من 
خاللها إعالميو السـلطة العنان لعقدهم 
وحساسـياتهم وانفعاالتهـم، يف محاولة 

للسيطرة عىل الرأي العام.
وقـال الكاتـب الصحفي وعضـو مجلس 
الشيوخ محمود مسلم ”أنا حزين أن يكون 
مثل هذا املقال باسـم الكاتب عمادالدين 
أديب، وال أستوعب حتى اآلن قيامه بكتابة 
هـذه الكلمـات الصعبة“. وتابع مسـلم، 
خالل مداخلة هاتفية مع اإلعالمي نشأت 
الديهي، بربنامج ”بالورقة والقلم“، املذاع 
عىل فضائية ”تن“ مساء األحد ”أنا حزين 
أيضـا باحتفـاء جماعة اإلخـوان بمقال 
أديب“، مشـريا إىل أن ما ورد يف املقال كان 
جديدا، خاصة أنه جاء من شـخص طاملا 
دافـع عن الدولة املرصية و“ثورة الثالثني 

من يونيو“.
وقـال  الديهي ”أديـب أخطأ وكتب مقاال 
عـن سـقوط األنظمـة، لكن املقـال هو 
سـقوط للكاتـب، وربنـا واقـف معانـا 
وسـرتها معانـا عشـان السـييس راجل 
مخلص، والشـعب املرصي لـن ينىس ما 

فعله السييس“
وخـالل الربنامـج نفسـه، قـال النائـب 

واإلعالمـي مصطفى بكري إن هذا املقال 
ليس األول مـن نوعه ألديـب، حيث نرش 
مقـاال يف شـهر يونيـو ُيحـذر فيـه مما 
أسماه بالفوىض التي من املمكن أن تعم 
البـالد، ومن ثم هجـرة املرصيني إىل ليبيا 
أو الدول املجاورة. كما كتب بكري مقاال 

هاجم فيه أديب.
ولـم يقـف األمر عنـد إعالميي السـلطة 
فقد هاجمـت لجان إلكرتونية أديب الذي 

ينتمـي وفـق رأيهـا للدولـة العميقـة. 
يف املقابل، اعترب آخرون أن السماح باملقال 
دليـل عىل ”التغيـري اإلعالمي املنشـود يف 
مرص“، حيث سـلط الجدل حـول املقال 
الضوء عىل قوة التحليالت وأهمية وسائل 

اإلعالم التقليدية يف التأثري. 
ويف سـياق آخر، يشري التعامل الحايل مع 
مقـال أديـب إىل تناقـض فاضـح، حيث 
سـبق أن احتفى ”نفـس اإلعالم بطريقة 

مغلفة“ بمقال سابق ألديب.
وتثري مواقـف بعض اإلعالميني املرصيني 
التي تتلـون من حني آلخر بـني االحتفاء 
بأفـكار معينـة ثم مهاجمتها تسـاؤالت 
عـن املؤثـرات والدوافع التي تتسـبب يف 
ذلك، وهل هي تغـريات طبيعية تفرضها 
املواقـف السياسـية والقضايا املجتمعية 
عـىل القائمني باالتصـال أم أنها تحيزات 

شخصية لتحقيق مكاسب فردية؟
ويونيـو املـايض خاطـب أديـب يف مقال 
بعنـوان ”مـن يعـوض الفاتـورة املؤملة 
دول  األوكرانيـة“   – الروسـية  للحـرب 
الخليج لتحمل فاتورة االنهيار االقتصادي 
املرصي البالغة قيمتهـا ٢٥ مليار دوالر. 
ورغـم أن معلقـني اعتـربوا حينهـا أنـه 
”مارس حالة من االبتزاز السـيايس فقد 

أبـرز اإلعـالم املحـيل املقـال“.

ويف الوقت نفسه وجه عبدالفتاح السييس 
يوم الثالث عرش من يونيو ٢٠٢٢ رسائل إىل 
السعودية واإلمارات، ودعاهما إىل تحويل 
الودائع الخاصـة بهما يف البنوك املرصية 
إىل اسـتثمارات، سـواء أكانت مشـرتكة 
مـع القاهرة أم مـن الجانـب الخليجي. 
وقال ”ماذا نقول نحـن من جانبنا؟ ملاذا 
ال نحـول هذه الودائع إىل اسـتثمارات يف 
مرص؟ ونحن لدينا مشـاريع كثرية جدا، 
والبالد فيهـا ١٠٠ مليون نسـمة، وفيها 
فرص جيدة جدا، ونحن نرحب باألشقاء 

يف مجال االستثمار“.
ورد معلقون عىل مقال أديب الذي روجت 
له كل القنوات حينها بـأن ”كاتب املقال 
األصيل هو أبانا الذي يف املخابرات“. وقال 
معلقـون إن أديب كتب مقاله بإيعاز من 
جهات سيادية اختارته يف ظل عدم تمتع 
إعالميي السلطة اآلخرين بمصداقية لدى 

الشارع املرصي.
ورد الكاتب السعودي تركي الحمد حينها 
بقسـوة عـىل ”املقـال الرسـالة“ ألديب، 
بتغريـدة عىل حسـابه عىل تويـرت. وقال 
متهكمـا من مـرص التي أصبحـت عالة 
”كان مـن املفروض عىل هـذا الكاتب أن 
يتسـاءل: وملاذا ال تسـتطيع بـالده حل 
أزماتها املزمنة بنفسـها بـدل أن تصبح 
عالـة عىل هذا وذاك؟ وهـو حقيقة يهني 
مـرص حـني يجعلهـا تبحـث عـن ’راع‘ 
خليجي أو إيراني أو تركي، بدل أن تكون 
هي الراعيـة، كما كانت يف زمن مىض، إذ 
ال ينقصهـا يشء مما لـدى تركيا وإيران 

والخليج“.
والفكرة نفسـها التي شـاركها حسـاب 
”ملفـات كريسـتوف“ عـىل تويـرت الذي 
يـورد وجهـات النظـر السـعودي. وقال 
”املقـال سـطحي وبعيـد كل البعـد عن 
واقع التعـاون االقتصادي، لكـن االبتزاز 
والتلويح بورقة العالقة حماقة”، معتربا 
الكتـاب  نخـب  بعـض  ”أطروحـات  أن 
واملثقفني تعطي انطباع لدى اآلخرين بأن 
دولهم تتعامل بمبدأ رعوي اتكايل، وأنه ال 
بد لهـا من راع يرعى شـؤونها نيابة عن 
حكوماتها ومسؤوليها، وأن عدم الرعاية 
تخّل وخذالن يسـتحق أن يقابل بالخيانة 

واالنتقام عرب الذهاب لراع آخر“.
ويذكر أن مـرص تجاوزت مرحلة التعبئة 
اإلعالميـة وتحتـاج إىل تعبئـة واقعية ال 
تقترص عىل التقتري يف التمجيد أو الزيادة 
يف انتقادات آليات عمل الدولة، فاملطلوب 
توفري مسـاحة واسـعة ليتحـرك اإلعالم 

فيها ويقوم بدوره الحقيقي.

الرياض/متابعة الزوراء:
 حـذر مغردون سـعوديون 
عىل نطاق واسـع من حملة 
التربعـات  لجمـع  كويتيـة 
تتخذ من معانـاة الصومال 
شـعارا لها. ونـرش الرحال 
الكويتـي محمـد امليمونـي 

تغريـدة قـال فيهـا:
بفضـل الله الهاشـتاغ اليل 
أطلقته بدأ يتصدر يف بعض 
دول الخليج والحملة أخذت 
صدى كبريا قبل أن تبدأ. بعد 
قليل نطلـق روابـط التربع 
الرسمية لحملتنا #أبرشي_

إرشاف  تحـت  يالصومـال 
ومتابعـة وزارتي الخارجية 
الكويتيـة  والشـؤون 
#املجاعة_تفتك_بالصومال.

ومهر إعـالن التربع بتوقيع 
جمعيـة ”النجـاة الخريية“ 
إن  مغـردون  يقـول  التـي 
تسـتغلها  اإلخوان  جماعـة 
الجمعيـات  مـن  وغريهـا 

لتمويل التنظيم الدويل.
وقال مغـردون سـعوديون 
إن حديـث مشـهور مواقع 
الخليج  التواصـل عـن دول 
بالدرجة  عموما يستهدفهم 
االوىل. وانتقد مغردون دعوة 
الرفـض  الرحـال مؤكديـن 
أن  خاصـة  لهـا،  القاطـع 
تربعات السعوديني أصبحت 
النظاميـة  الجهـات  عـرب 
امللك  حرصا خاصـة مركـز 
سـلمان لإلغاثـة واألعمـال 

اإلنسانية. 
انتقادات  مغـردون  ووجـه 
الذعـة للرحال الـذي أخفى 
ردود السعوديني التي تحذر 
مـن التـربع لغـري الجهـات 

الرسمية. 
ونـرش مغردون سـعوديون 
رابطـا لـ”منصـة سـاهم“ 
التابعـة ملركز امللك سـلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسـانية 
خاللهـا  مـن  يمكـن  التـي 
الصومـال  لشـعب  التـربع 

املهدد باملجاعة.
رسـائل  آخـرون  ونـرش 
الجهـات  مـن  تحذيريـة 
املختصـة بـأن تقديم الدعم 
لجهات مجهولة يعد مخالفة 

يعاقب عليها القانون، وذلك 
إىل  األمـوال  وصـول  ملنـع 

الجماعات اإلرهابية.
 وسـبق أن حـذرت رئاسـة 
السـعودية  الدولـة يف  أمـن 
لدعـوات  االسـتجابة  مـن 
تربعـات  لجمـع  متزايـدة 
وأموال ألعمال خريية خارج 
ذلـك  أن  مؤكـدة  اململكـة، 

يعرض املتربع للمسـاءلة.
ودعـت الرئاسـة يف بيانهـا 
داخـل  التـربع  ”الراغـب يف 
اململكة أن يتوّجه إىل القنوات 
املّرصح لهـا يف الداخل، وأما 
من يرغب يف التربع للخارج؛ 
فإن الجهة الوحيدة املّرصح 
لها بإيصال التربعات خارج 
امللـك  اململكـة هـي مركـز 
سـلمان لإلغاثـة واألعمـال 
وحـرصت  اإلنسـانية“. 
السعودية التربعات الخريية 
يف قنـوات رسـمية للحد من 
وصول األموال إىل الجماعات 
اإلرهابية، بعد تجربة مريرة 
مـع فوىض جمـع التربعات 

وخداع ”الكرام“.
وتعمل الحكومة السعودية، 
الحكومـات  مـن  وغريهـا 
تجفيـف  عـىل  الخليجيـة، 
اإلرهـاب،  تمويـل  منابـع 
خـالل  مـن  خصوصـاً 

التربعات.
ويقول مغردون سـعوديون 
إن مشاهري مواقع التواصل 
االجتماعـي أصبحوا واجهة 
لجذب  إخوانيـة  لجمعيـات 
احـرتق  أن  بعـد  التربعـات 

”كارت رجال الدين“. 
للداعيـة  أن تغريـدة  يذكـر 
الكويتـي طارق السـويدان 
وجـوه  أحـد  يعتـرب  الـذي 
جماعة اإلخوان املسلمني يف 
الخليج، طالب فيها ”الكرام 
مـن السـعوديني“ بالتـربع 
إلعمار غزة، أثارت سـخرية 
وجدال واسـعني عـىل تويرت 
املايض.ونصب رجال  العـام 
الدين يف السـعودية لسنوات 
طويلة أنفسـهم مسـؤولني 
عن جمـع التربعات. وأكدت 
تقارير صحفية أن التربعات 
التـي يجمعها رجـال الدين 
هي سبب إثرائهم وأن بقية 
التربعـات توهـب يف أغلـب 
األحيان إىل العنارص املتطرفة 
أبـرز  واملتشـددة.وكان 
رجـال الدين الذيـن تزعموا 
حمـالت جمع التربعات قبل 
إيقافهم من قبل السـلطات 
العمـر  نـارص  السـعودية، 
ومحمد العريفي وعبدالعزيز 

الطريفي.
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عندمـا تهـرب النصوص مـن التجنيـس فذلك يعنـي أنها 
تحلق يف فضاءات مفتوحة األبعاد، ربما تشابه تلك الطيور 
التي تقطع املسـافات الطويلة مهاجـرة نحو أماكن تالئم 
طبيعتها البيولوجية، أو ربما نزقها يف إيجاد أماكن خاصة 
لإلسـرتواح والتكاثـر، مثل تلـك النصوص عـىل الرغم من 

خطـورة التعامـل معها انشـائيا، إال أن 
هناك من يمتلك مـن الجرأة واملجازفة 
الرتكابها أو لنقل ركوب سفينتها التي 
تمخـر عباب بحار متالطمـة األمواج، 
فمثل هكذا نصوص تحتاج سـعة أفق 
وقـدرة عـىل نسـجها بلغـة تملك من 
الجمال ما يجـذب املتلقي، كما تحتاج 
إىل وعي وثقافة متعددة الجوانب لتمأل 
الفضـاء املفتوح بما يغـري، وما يبعد 
منشـئ النص عن اإلسفاف، واالنحدار 
نحو هاويـة الرتهـل والـكالم الفارغ 

الذي ال مربر له وال طائل تحته.
ومثـل هـذه النصوص الهاربة ليسـت 
وليدة العرص بل أن تراثنا األدبي وتراث 
األمـم األخـرى ال يخلـو منهـا، وهذه 
النصـوص غالبـا ما تنطـوي عىل قوة 
هائلـة يف االمتاع واإلدهـاش والجذب، 
باإلضافـة إىل مـا فيها مـن إلتماعات 
فكرية واجتماعية وتاريخية وجوانب 

أخرى متعددة االتجاهات.
ونذكر هنا عىل سـبيل املثال من تراثنا 
للبهائـي  الكشـكول  كتـاب  العربـي 
للتوحيدي  العاميل، واالمتاع واملؤانسة 
لالصفهانـي   األغانـي  كتـاب  وحتـى 
واألمـايل للزجاجي وغريهـا من الكتب 
التـي ال تخضع لتصنيف دقيق سـوى 

أنها تقع ضمن دائرة األدب.
وكتـاب( عـن الشـط وأهلـه) لألديب 
وإن  سـباح  غالـب  معـن  الشـاعر 

وصفـه مؤلفـه بأنه شـعر أال أني أرى أنه يقـع ضمن هذا 
التوصيـف املنفتـح، فهـو ينطـوي عىل نصـوص تغرق يف 
املحليـة ولكنهـا تحمـل عمقـا انسـانيا بمـا تتضمنه من 
حكايات لشـخوص تعددت واختلفت سماتهم وتوجهاتهم 
ومكاناتهم االجتماعيـة ولكنهم اتفقوا بما تركوه من آثار 
عميقـة يف وجـدان املجتمع املحيط بهم كل حسـب ميزاته 

وخصوصياته. 
بل أن شخوص معن لم تنحرص يف االنسان بوصفه الفاعل 
األهـم، وإنما تعـدت ذلك إىل املـكان بوصفـه فاعال ال يقل 

أهمية عن الفاعل الرئييس.
لـم يكن تعامل الكاتب مع شـخوصه تعامـال رسديا بحتا 
ووصفيـا مغرقـا بالتفاصيل املرتهلة بـل كان تعامال ذكيا 
وبأسلوب جمع بني لغة الرسد والدفق الشعري، كما يف هذا 

املقطع من نص (النقيان):
”يا جربهه/ ويا عزازين/ الشوارع التي تنظف أرصفتها/ 
ألجـل أن تناما عليها/ اجتاحها الغبار/فلم تعبأ بذلك/ فال 

حبيب بعدكما يسمه اسفلتها“ ص73
يف نصـوص معـن غالـب سـباح نجـد أن مـن يوصفـون 
بـ(الهامشـيني) هم صنـاع الحياة الذيـن يضيفون عليها 
جمـاال ممـا توارى خلـف حياتهم البائسـة يقـول يف نص 

(صربي حويل):
” النكتة عندك ابنة عم الجود/ فيها تذكرك املقاهي الكئيبة 
باالبتسـام/ بوها تمرُّ يف بال املهمومني/ فيرضبون سـواد 

املقادير بأرجل الضحكات“ ص64

ويف نص آخر بعنوان (الذوق.. غني لفته األويس) يقول:
” عىل أنغام كوكب الرشق/ يمّر طيفك/ اململوء بالطيبة حّد 
أنَّ االبتسـامة شـكت للناس غيبتك/ والفقراء بعد حّنوا إىل 
الثريد املبذول بال مّنة/ العشـاق السكارى وهم يستمعون 
تسـاؤل سـيدتهم/آخر ليـايل الحنـني/( هـل رأى الحـّب 
سـكارى)؟/ فيرصوووون / قد رأى الحّب سكارى/ لكنك 
يـاااا غني غـادرت مرسعا/ كأن دنياك ضـوء من األحالم/
التـي تـرضب املجـرات/ كل سـبعني 

فطور كن يدك الكريمة“ ص181
إن هذا التداخل بني النثري والشـعري 
منح هـذه النصـوص نكهـة خاصة، 
فهـي تجمـع بني االشـتغال يف  رسـم 
صـورة تجسـيدية لشـخوصها وبني 
تأطري تلك الصورة بهالة الشـعر الذي 
يمنحهـا رونقا وجمـاال يجعلها أكثر 

اغراء للمتلقي.
وإذا كانت صورة اإلنسان بكل حاالته 
قد شـغلت حيزا مهما من الكتاب فإن 
املـكان أيضا كان له حضـوره الفاعل 
يف تلـك النصوص، بل ربما كانت امليزة 
األكثر أثرا يف تشكيل الصورة الشعرية 
الواضحة ولعـل يف نص (الجرس) خري 

مثال عىل ذلك:
” همهـم الكبـري ان يبقـى جرسهـم 
/ يربـط  بـني دفتي القلـب/.../ أيها 
الباسـم وقت الخنيـاب/ الهـادر مع 
الروجات/ الراقص مع الشـط/ حني 
يسـلم عليـك صباحـا ومسـاء/ هـل 
تذكـر نوارسـك الذين ملئـوا البلدان/ 
وأحبابك الالبثني بـني يديك/ الواقفني 
املنتظريـن  الشـطآن/  كصفصـاف 
عيونـا نجـالء / ترمقهـم بأنصـاف 
يبعثنـا  ظهـرك  فـوق  النظـرات/... 
الرّب/ عشـاقا صغارا / معجزاتنا أننا 
حملناك إىل كل جسـور الكون/ سفري 

محبة ورسول جمال“ ص58
لقـد شـكلت نصـوص الكتـاب صـورة بانوراميـة ملدينة 
الشامية، عرب فضاءات زمنية متعددة، ولكنها تنتمي كلها 
إىل املايض الذي عمل املؤلف عىل اسـتدعائه بتقنية الصانع 
املاهر الذي يجيد نسـج صوره؛ لتشكيل لوحة واحدة تمثل 
تاريخا حدثيا واجتماعيا مجسـما، وهو وإن ارتبط بحدود 
املكان الفعيل، لكّن تأثريه اإليحائي يعرب به حدود ذلك املكان 
الضيـق؛ ليحلق يف ذاكرة املتلقني نحو أماكن أخرى، هي بال 
شـك حافلة بأمثال تلك الرموز التي اسـتدعاها املؤلف وإن 

اختلفت األسماء.
ولعـل هذا ما يعضـده النص األخـري للشـاعر والذي حمل 
عنوان (التجنيد) وهو نص شعري بامتياز يقول فيه:“ أي 
عمر أنفقنا سنينه املاصخة يف أبواب التجانيد/ كأن أمهاتنا 
 / تهنَّ بعـد ان يغـادْرَن وجع الطلـِق/ يهبـَن األوالد إىل رضَّ
مديريـة التعبئـة واإلحصاء/وهي تسـتدعينا كلما يخطئ 
الطغاة/ أو يسكرون/ فنقف زرافاٍت يف هذا املكان/ كانت 
األيام ال لـون لها/ لكّن طعم املـوِت الباهت/ يوزع الحزن 
ال فتاة سـوداء عىل األبواب“ ص 254.وكما هو واضح فإّن 
هذا النص يرسـم صورة ال تختص بمدينة الشاعر وحدها، 
بل تشـمل جميع مـدن العراق، وتنطوي عـىل ذات املعاناة 

التي عاشها العراقيون. 
وأخـريا وليس آخـرا نرى أن الشـاعر واألديـب معن غالب 
سـباح نجح يف جعـل نصوصه محملة بالتشـويق واإلثارة 

والعمق الفكري واإلجتماعي. 
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رواية السرية الذاتية ليست ظاهرة 
جديـدة يف تاريـخ األدب العربـي 
الحديـث، بـل كانت عـىل العكس 
واحدة من أكثر الظواهر شـيوعا 
يف املراحـل األوىل مـن تاريـخ هذا 
األدب، فقد اسـتخدم رواد الرواية 
املرصية مادة حياتهم الشخصية 
األوىل  رواياتهـم  منهـا  ليصنعـوا 
يف صيغـة سـرية ذاتيـة واضحة،  
كمـا أنهـا لم تكـن يومـا ظاهرة 
نسائية; فمعظم الروائيني الرجال 
يف األدب العربي املعارص اسـتغلوا 
فعـال  حوادث، ووقائـع، وأطيافا 
من حياتهم الشـخصية، ليصنعوا 
منها روايات سـرية ذاتية جديدة، 
ويجمـع املختصـون عـىل القول 
بصعوبـة االتفاق عـىل حد جامع 
مانع ملفهوم السرية الذاتية ، نظرا 
لعدم القدرة عـىل التمييز العلمي 
بـني مصطلحـات متعـددة يقال 
عنها أنها تنتمي إىل عائلة واحدة ، 
هي السـرية، أو أنها أجناس أدبية 
صغرى متفرعة مـن جنس أدبي 
كبري هـو السـرية، مثـل التجربة 
والسـرية   ، الرتجمـة  أو  الذاتيـة 
الذاتية ، والذكريـات ، واملذكرات، 
واليوميـات، واالعرتافات، وغريها 
التـي  املصطلحـات  مـن  الكثـري 
لحيـاة  رسدا  بكونهـا  تشـرتك 
شخص يرويها هو بنفسه- وربما 
يتربع له آخـر بروايتها نيابة عنه 
كما يف السـرية الغرييـة- معتمدا 
عىل ذاكرتـه يف اسـرتجاع أحداث 
وموضوعـات ماضية،لقـد أصبح 
مـن دأب الكتـاب أن يسـتخدموا 
مـوادا مـن حياتهـم الشـخصية 
الفعليـة، وأن يعلنـوا عـن ذلك يف 
متـن النص الروائي نفسـه، وهنا 
أعلنـت الروائيـة املبدعة ( بلقيس 
حميد حسـن ) يف روايتها ( املربع 
األسـود) عـن أنهـا سـرية ذاتية 
قـارئ  اخـرب  أن  وددت   : قائلـة 
روايتـي هـذه أن ما كتبتـه هنا ، 
ال يشـكل ذرة ممـا يف ذهنـي من 
الذكريات واألفـكار التي تراودني 
للنـاس   ألرويهـا  وتسـتبعدني 
وسأرويها ما حييت ،ولم يكن من 
قبيل املصادفة أن أشهر النصوص 
الروائية  يف السنوات األخرية كانت 
نصوصا ،سريا ذاتية، أو شبه سري 

ذاتية، ومما يجـدر مالحظته هنا 
أيضـا أن هيمنـة الصيغة للسـري 
الذاتية جـاءت مواكبة التجاهات 
الكتابـة،  يف  وتجريبيـة  طليعيـة 
ال يف األدب العربـي وحـده، بـل يف 
كل آداب العالـم، لقـد جاءت هذه 
الصيغـة وكأنها إعادة اكتشـاف 
بـني  املربكـة  الخصبـة  للعالقـة 
الذات والواقع، بـني عالم الداخل، 
وعالـم الخارج ، والسـرية الذاتية 
هـي قصـة حيـاة الروائيـة  التي 
تتذكرها وتكتبها بنفسها، ولذلك 
تكـون خاتمـة لحيـاة الروائية ، 
وقد تكتبها كاتبة أو سياسـية أو 
شـاعرة ، أو روائية كما هو الحال 
هنا; ألن الشهرة واملعرفة املسبقة 
بصاحبتها رشط رضوري لإلقبال 
عىل قراءتها،وقد بينت الروائية  ( 
بلقيـس حميد) يف مقدمة روايتها 
الحديـث عـن سـريتها الحقيقية 
،قائلة : سـأروي سـريتي الذاتية 
وباألسـماء  اسـتعارة  دون  مـن 
الحقيقيـة ، أمـا القصـص التـي 
ارويها عن النسـاء الغريبات فهي 
ال تمـت للحقيقة بيشء ، وان كان 
هناك تشابه أسماء فهي مصادفة 
ال غري ،ورواية السرية الذاتية عند 
(بلقيس  حميد) عمل فني ينهض 
عـىل أحداث ،ووقائـع من حياتها 
الشـخصية  مهمـا كان مغمورا، 
ولذلـك يحـدث أن تكتبهـا كاتبة 
شـهرية كما يف حاالت كثرية، وقد 
وظفتها الروائية املبدعة (بلقيس 
حميد) يف روايتها (املربع األسود): 
برغـم كل الخـوف الـذي يزلزلني 
، أحسسـت بنشـوة االنتصار وأنا 
اعـرب النفـق املمنـوع 000 اليوم 
هـو 1979-3-6 أول صبـاح يل يف 
دمشـق00 كان السـيد موريـس 

رجال كبري السن وقورا ، ومحاميا 
معروفا مالمحه تدل عىل الطمأنينة 
خفيـض  هادئـا  كان  والحكمـة 
الصـوت يتكلم ببـطء كمعلم،  إن 
ِبُمِحيِطـِه  األدبـي  اإلبـداع  صلـة 
االجتماعـي والتاريخـي هـي من 
املسـتعصية  الفكريـة  القضايـا 
عـىل التدقيـق، وقد نتجـت عنها 
استعماالت نظرية ومنهجية ذات 
مفاهيـم تنتمـي إىل عـدة حقول 
ونفسـية  اجتماعيـة  معرفيـة: 
وفلسفية، ولذلك فإن ما تقتضيه 
تلـك الصلـة حـني يتعلـق األمـر 
بالخطاب الحكائي هو االنتباه إىل 
حالة من التخييـل املركب: ظاهر 
ومحتمـل،  متحقـق  ومضمـر، 
محايـد ومبارش، لوالهـا لظل أي 
تصّور للتخييل الحكائي بعيداً عن 
امتالك قيم ثقافيـة نوعية ودالَّة،  
إن قيمَة األدِب ال َتْكُمُن يف محاولة 
بيـان كيفية انتصـار الخيال عىل 
الواقع، بل تكمـن يف العالقة التي 
يقيمهـا األدب مـع تعـدد الواقع 
يف الزمـان واملـكان بهـدف بلورة 
موقـف معني عىل صعيـد الثقافة 
واملجتمـع، ألن النصـوص األدبية 
عـادة ما تتضمن هويـة كاتبتها، 
وحياتها ال تقـع فقط ضمن هذا 
الحّد الفاصل بني الواقع والخيال، 
أو بـني الخيال الـذي يصري واقعاً، 
والواقـع الـذي أمىس أكثـر غرابًة 
من الخيـال: أتذكـر طفولتي قبل 
العقل والنضج وجنونهما، تذكرت 
نفـيس منـذ لعبت يف شـوارع تلك 
املدينة الجنوبية كان حب الجمال 
يؤرقني كنـت أريد أن أكون أجمل 
امـرأة بالعالـم أقارن بـني البرش 
أحاول تقليد أجمل النسـاء،  ولعل 
روايـة ( املربع األسـود) هي أبلغ 

ردٍّ عـىل هذا التسـاؤل ألنهـا ُتَعدُّ 
ـْكَل األكثـر توثيقـاً للفضـاء  الشَّ
الزماني، واملكاني، واألكثَر ضماناً 
لعمـق هـذا الفضاء ،واسـتمراره 
عىل مر الزمـان، بل يمكننا القول 
عمومـاً إن لروايتهـا  قيمـاً أدبية 
،وفكريـة تحّول التاريخ الذاتي إىل 
أفق للكتابة يتحـدى مجال البوح 
واالعـرتاف حني يحّول ممارسـة 
الكتابـة ذاتهـا إىل وعـي مكّمـل 
إلدراك العالـم املحيـط بالروائيـة  
العمـر،   خـالل مختلـف مراحـل 
إذا سـلمنا بهـذا االعتبـار يمكننا 
الحديث عن رواية ( املربع األسود) 
كونها نوعاً أدبياً مثل بقية األنواع، 
نوعـاً ال يحكمه امليثـاق التعاقدي 
بـني الروائيـة بلقيـس ، والقارئ 
فحسـب، بل توجهـه االختيارات 
الجمالية ألصحاب السـري الذاتية، 
وتكون روايتها بهـذا املعنى نوعاً 
حساسـيات  عـن  معـرباً  أدبيـاً 
مختلفة للروائية : فتحت يل الباب 
شابة تتثاءب منزعجة من صوت 
الجرس بـني النوم واليقظة تلملم 
شـاال وضعته عىل كتفيها لتخبئ 
قميص نوم شفافا مع أن الساعة 
الثانية ظهرا لكنها تتحدث بصوت 
خفيـض قائلـة : آسـفة جميـع 
البنـات نائمات ، وتمتلـك الكتابة 
السـريية سـحرا خاصـا يجعلها 
تنفرد بـني أنواع الـرسود األخرى 
الذاتـي  خاصيتـي  بامتالكهـا 
 ، ،واملوضوعـي بكفـني متوازتني 
الذاتي حني تتطابق هوية الكاتبة 
مـع السـاردة ، واملوضوعي حني 
تفـرتق أنـا الكاتبـة ، وتحتجـب 
خلفها الشخصية ،وتسترت بظلها 
لتـربز هويـة السـاردة واضحـة 

الشخصية .
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يف 14 أكتوبـر من عام 1994، حاول شـاب موتور 
كان يعمـل فني كهربائي، اغتيـال نجيب محفوظ 
عـىل خلفيـة تكفري محفـوظ بسـبب روايته أوالد 
حارتنـا التـي رفـض كاتبهـا - نفسـه- أن ُيعيـد 
طباعتهـا إالّ بموافقـة األزهر. واملثري للدهشـة أن 
الجانـي لم يقـرأ هـذه الرواية أو أي عمـل لنجيب 
محفـوظ ، بل إنه كان يخطئ يف نطق اسـم نجيب 

محفوظ، وينطقه مقلوباً: محفوظ نجيب!
بهـذا الحادث املثـري والغريب عن محاولـة اغتيال 
األديـب الراحل نجيب محفـوظ (1911 - 2006)، 
يبدأ الدكتـور خالد محمـد عبدالغني، أسـتاذ علم 
النفـس اإلكلينيكـي ، كتابه الصادر عن مؤسسـة 
هنـداوي بلنـدن، بعنـوان ثالثية التاريـخ والواقع 

والرمز: قراءة يف أعمال نجيب محفوظ.
يقـول املؤلف عـن هذا الحـادث إن محفـوظ كان 
شـخصاً ذا طبيعة مسـاملة، محبـة للحياة والخري 
والنـاس، ومتعاطفاً مـع الطبقة املتوسـطة، ولم 
يغـري عاداته من حيـث امليش منفرداً يف الشـوارع 
والجلـوس يف املقاهـي، رغم ما حققه من شـهرة 
واسـعة وسـمعة عاملية، ورغم عمره املتقدم، فهو 
أثنـاء الحادث كان قد تجاوز 80 عاماً، يف ظل وهن 
الصحة واعتالل الحواس. وكانت املفاجأة من حيث 
رسعـة تنفيـذ العمليـة، حتى إن محفـوظ ظن أن 
الشـاب قادم ليحييه فهم برد تحيته، ولكن الجاني 

فاجأه وطعنه بالسكني.
والغريـب أحـد املتهمـني يف محاولة االغتيـال، كما 
قال الروائي املستشار أرشف العشماوي، يف حديث 
تليفزيوني أُذيع مـارس 2021، كان يتعثر يف نطق 
اسـم نجيب محفوظ، لدرجة أنه كان ينطق اسمه 

مقلوباً فكان يقول محفوظ نجيب!
وتبحـث فصول الكتاب السـبعة شـخصية نجيب 
محفوظ نفسـه، وبطله املشهور عاشـور الناجي 
يف ملحمة الحرافيش، مـن وجهة التحليل النفيس، 
فضـًال عن محاولـة فهم البناء النفيس لشـخصية 
سـعيد مهران يف رواية اللص والكالب التي صورت 
قصة محمود أمني سـليمان، سـفاح اإلسـكندرية 
الذي غضب جمال عبدالنارص ملقتله عىل أيدي رجال 

الرشطة، ولقبه الناس وقتها بالسفاح املثقف.
ويذكـر املؤلـف أن محفـوظ كتب يف مطلـع حياته 
عدداً من املقاالت الفلسـفية والنفسـية والنقدية، 
خـالل الفـرتة مـن بدايـة الثالثينـات مـن القـرن 

 47 إىل  عددهـا  وصـل  منتصفهـا،  إىل  العرشيـن، 
دراسـة، وكانت املقاالت الفلسفية والسيكولوجية 
منها حول احتضـار معتقدات، وتوالـد معتقدات، 
الراقـي،  العامـة، واملجتمـع  واملـرأة، والوظائـف 
وتطور الفلسفة إىل ما قبل سقراط، والفلسفة عند 
الفالسـفة، وماذا تعني الفلسـفة، وفلسفة الحب، 
والرباجماتيزم الفلسـفة النفعيـة، وفكرة النقد يف 

فلسفة كانط.
ويعزو الكاتب ذلك إىل تأثر محفوظ بعمله يف شبابه 
سكرترياً لوزير األوقاف مصطفى عبدالرازق، الذي 
كان أسـتاذاً ملـادة الفلسـفة اإلسـالمية بالجامعة 
املرصيـة، وقت أن نجيب طالباً يف قسـم الفلسـفة 
بكليـة اآلداب حت ى أن نجيب سـجل للمنجسـتري 
تحـت إرشاف الشـيخ مصطفـى لكنـه لـم يكمل 
مشـواره األكاديمي . فهو بهذا لـم يكن غريباً عىل 

علم النفس واالجتماع والتحليل النفيس.
ويبـني املؤلف أن حياة نجيب محفـوظ الفكرية يف 
شـبابه الغض مرتبطة أيضـاً بتأثري اثنني من كبار 
املفكرين، هما سالمة موىس، ومصطفى عبدالرازق. 
حيث امتزاج الثقافة العربية واإلسـالمية، والتنوير 
اإلنسـاني، واحرتام قيم العلم ومنجزاته. ولعل هذا 
مـا يفرس لنا نـص الخطـاب الذي كتبـه محفوظ 

لجائـزة نوبـل الـذي قال فيـه: أنا ابـن حضارتني، 
الحضارة الفرعونية والعربية اإلسالمية.

وظهـرت آثار تلـك االهتمامات الفكريـة املبكرة يف 
أعمـال محفـوظ الروائية فيما بعـد، فمقاالته عن 
الحب واملرأة والجنس والوظائف العامة املنشـورة 
عام 1930م بمجلة (الجديـدة)، والتي ناقش فيها 
التغـريات االجتماعية واألرسيـة الناتجة عن تعليم 
املرأة وتوليها للوظائف العامة، وتغري نظرتها للبيت 
والزواج نتيجة تعليمها وعملها ومركزها املايل اآلخذ 
يف الظهور، واستقاللها املايل والكدر العائيل الذي قد 
ينتج عن ذلك، واحتماليـة الطالق، وبطالة الرجال 
نتيجة لزيادة فرص عمل املرأة ومنافسـتها القوية 
للرجل، نجده قد تناولها يف رواية الحب فوق هضبة 

الهرم، وبعض موضوعات رواية يوم قتل الزعيم.
ويستخدم الكاتب أساليب التحليل النفيس لدراسة 
آخر ما كتب محفـوظ، وهو (أحالم فرتة النقاهة) 
الـذي يعـده (بـال أدنى شـك عمله املعجـز)، وآخر 
أشـكال الـرسد يف األجنـاس األدبيـة بعـد املقامة 
والروايـة والقصـة، ومن ثم كانـت العناية بتقديم 
التحليـل النفـيس لهذه األحـالم التي كشـفت عن 
البنـاء النفيس لنجيـب محفوظ، وهنـاك ُبْعد آخر 
من أبعاد إبداعه الخارق، وتحليل أبعاد االسـتبصار 

باملسـتقبل، وبخاصة بعض املشـكالت املجتمعية 
التـي تنبأ بها خـالل تلك األحالم، كـون ذلك التنبؤ 
هـو آية املبدع الحـق، إذ اإلبداع يف أعمق جوانبه هو 
قوة إلهامية، بقدر ما هو قدرة عىل التنظيم والدقة 
ومواصلـة املـيض قدمـاً يف الكتابـة، مهمـا كانت 

الظروف غري مواتية.
ويحكـي املؤلف كيـف أن حلماً متكـرراً كان يحري 
محفوظ يف أخريات حياته، فقد جاءه يف املنام مراراً 
خـالل بضعة أيـام، لكنـه كان مـا زال يفكر كيف 
سـيحوله إىل نص أدبي ينتظم مع بقية أحالم فرتة 
النقاهة، ثـم رواه لوصيفه الكاتب الصحايف محمد 

سلماوي.
قال محفوظ: إني حلمت بأنني كنت سـائراً يف أحد 
الشـوارع، وكان ينتابني خوف بسبب وجود بعض 
قطاع الطـرق الذين يهاجمون املـارة ويرسقونهم 
وقد يصيبونهـم بأذى أيضاً باملطاوي والسـكاكني 
التي يحملونها، ووسط خويف هذا قابلت باملصادفة 
صديقـي املرحـوم الدكتـور حسـني فـوزي، الذي 
أصبـح يظهر اآلن بشـكل متكـرر يف أحالمي، وما 
إن رأيتـه حتى قصصت عليه قصة هؤالء املجرمني 
الخارجني عىل القانـون، والذين يرتبصون بالناس 
يف الطريق العام. فقال يل حسـني فوزي عىل الفور: 

ده أنا أمنيتي أن أقابلهم، ألحقني بهم!
أضـاف محفـوظ: ُدهشـت لذلـك لكنـي أخذته إىل 
حيـث يوجـدون وتركتـه ومضيت إىل حـايل. وبعد 
فـرتة جاءني الدكتور حسـني فوزي يقـول: تعاىل 
بقى شـوف الحرامية بتوعـك! فذهبت معه وأنا ما 
بـني الخوف وحب االسـتطالع، فوجـدت املجرمني 
الذين كنت أخافهم وقد ارتَدوا الِبذل (السـموكنج) 
السـوداء مثل عازيف األوركسـرتا السيمفوني، وكل 
منهـم أمامـه النوتـة ويف يـده آلتـه، وهنـا قال يل 
الدكتور حسني فوزي: حاسمعك دلوقِت سيمفونية 
بيتهوفن الخامسـة! وبالفعل عزفت يل أوركسـرتا 

قطاع الطرق السيمفونية الخامسة لبيتهوفن!.
وخالصة التحليل النفيس لهذا الحلم النقي، بحسب 
املؤلـف، أنـه داللـة عىل مـرور محفـوظ بأعراض 
اضطـراب الضغـوط التالية للصدمة، وإحساسـه 
العميـق باإليمـان بالقـدر، وكأن اختيـاره لرموز 
الحلم، اللصوص والسيمفونية الخامسة لبيتهوفن، 
الـذي أُصيب بالصمم وصارع رضبـات القدر، لهو 
تعبـري صادق جداً عن بنائه النفيس املتسـامح مع 

املخطئني، واملؤمن بدور الفن يف عالج املجرمني.
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عندما غرقُت كانت يُدِك املنقذة

تجارة مربحة.. 
ستعتمرين تاَجك 

وأنا مقّيد بلذة االنقاذ
..

عندما رشبْت أوَل كأس 
كان املاء يسكر بحمرة الشفاه

كأن حصان طروادة دخل 
وأنا اختبئ 

ألشاهَد  الرشفَة عند تالحم الشفتني
.......

يف الرس سأرسم وردًة
وأتركها تنمو
لتفضحني..

..
يف الرس سأكتب قصيدة

وأتركها للعود
يعزفها للريح ..

..
يف الرس سأرسم قلبك

وأتركه للسهم..
حني انحنى قويس . 

..
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من املراحل املهمة يف حياة املخطوبني 

هـي مرحلـة التعـارف ومعرفـة كل 

والصفـات  اآلخـر  لطبـاع  منهمـا 

منهمـا  كل  يف  والسـلبية  اإليجابيـة 

وكيفية التعامل معها فيجب عليك أن 

تتعلمي كيف تسعدين خطيبك؟

خطوات إسعاد الخطيب

-أن تحاويل إظهار الثقة به:

ال تكرري نفس التسـاؤل عما يشغل 

بالـه ويفكر فيـه، وخصوصـاً إذا ما 

واجهتكمـا مشـكلة مـا؛ ألن الرجـل 

يشـعر من كثرة السـؤال بعـدم ثقة 

املـرأة بـه، ولكـن عليـك أن تقومـي 

بمناقشة األمور العالقة فيما بينكما 

يف هـدوء، وأن تحاوال الوصول إىل حل 

يـريض كالً منكمـا ويكون سـبباً يف 

زيادة التفاهم.

- أن تتجنبي أن تنتقديه يف كل يشء:

إيـاك أن تحـاويل انتقاده أمـام األهل 

ألن  األغـراب؛  حتـى  أو  واألقـارب 

املكتـوم،  غضبـه  سـيبدي  الرجـل 

وسـيقوم باسـتيعاب ذلك الغضب يف 

أول مـرة، ولكـن إذا تكرر ذلـك فإنه 

سـيقوم رسيعاً بمراجعتـك بطريقة 

تغضبـك، أو أن غضبه سـيظهر جلياً 

عليه، وسـتخرج من فمـه كلمات لن 

تستطيعي استيعابها وستندمني عىل 

ذلك.

- الغـرية هي يشء رائـع ومحمود ما 

بني الرجـل واملرأة يف أثنـاء الخطوبة 

وما بعدها:

ولكن إذا ما كانت تلك الغرية يف إطارها 

الطبيعي وحدودهـا املنطقية فإذا ما 

تجاوزت غـرية املرأة الحـد، وحاولت 

زيادة إثـارة غرية خطيبهـا فإن ذلك 

سـيحدث مشـاكل كثرية حتماً، ولن 

تستطيعي السيطرة عليها بل ستقل 

ثقتـه فيك تلقائياً وسـتتحول الحياة 

إىل كم هائل من الرصاعات واملشـاكل 

فيما بينكما.

- أال تحاويل أن تعقدي مقارنات بينه 

وبني أي أحد مهما كان قربه منكما:

ألنه من املمكن أن يشـعر الرجل دون 

أن تقصدي أنت بالعجز عن إرضائك، 

وهنا سيحدث ما ال يحمد عقباه منه 

تجاهك.

-هنـاك اختالفات وأمور تتشـابهان 

بها:

يجـب عـىل املـرأة الذكيـة أن تخـرب 

خطيبهـا باألمور املتشـابهة بينهما، 

كأنهـا تحـب رياضة معينـة مثله أو 

تعشـق القراءة تماماً كما هو وأيضاً 

إذا لم يكن هناك أمور متشـابهة فال 

يجب عليك أن تشعري باالنزعاج؛ ألن 

لكل إنسـان شـخصيته التي تختلف 

عن اآلخر، وأن ذلـك االختالف بينكما 

هـو يشء صحي؛ ألنه سـيؤدي إىل أن 

تكمال بعضكما البعض.

تفـرض  أن  يكرهـون  الرجـال  -كل 

عليهم القيود:

فـال تحـاويل أن تحيطيـه بأسـئلتك 

الكثرية من عينة ملـاذا عندما اتصلت 

بـك لم ترد عىل تليفونك، مع من كنت 

تتحدث وهكذا فال تحاويل أن تشعريه 

بأنه مراقب دائماً بل أعطيه مسـاحة 

من الحريـة دون أن تهمليه ودون أن 

تقيديه.

الخطيـب  مـع  للتواصـل  الُطـرق 

بانسجاٍم وسالسة:

-مواعدة الخطيب باستمرار والتحّدث 

والنقاش معه وجهاً لوجه:

اختيـار التوقيـت واملكان املناسـبنْيِ 

إلجراء الحوار الوّدي اللطيف معه، مع 

مراعاة ظروفه، وتجّنب الحديث معه 

عرب الرسـائل أو االتصـاالت الهاتفية 

حول املواضيع املهمة.

ُمصارحة الخطيب واللجوء إليه:

عندما تشعر الفتاة بالخوف أو الرتدد 

مـن املرحلـة القادمـة يف حياتهمـا، 

وإخبـاره بالصفـات أو السـلوكيات 

التي يقـوم بها وتجعلهـا تخاف من 

املستقبل.

-استخدام الحوار اإليجابي اللطيف:

الحوار الذي يخلو من عبارات التربير 

أو تعّمـد إلقـاء اللوم عـىل الخطيب، 

واالسـتماع لـه بإنصـات والتعـاون 

معـاً يف إدارة الخالفات بطريقٍة جّيدة 

تضمن تقريـب القلوب وزيادة األلفة 

واملوّدة.

ومنحـه  معـه  الحسـن  -التعامـل 

االهتمام الكايف:

تلعـب أخـالق الفتـاة الحسـنة دوراً 

كبـرياً يف جذب الخطيـب وزيادة حّبه 

واحرتامه لهـا، وإيمانه بها كرشيكٍة 

ُمناسبة يسعد بالعيش معها وتشارك 

ومـوّدة  ببهجـة  الزوجّيـة  الحيـاة 

الحقاً، ويظهر ذلك مـن خالل البقاء 

عـىل الطبيعـة واالبتعاد عـن التكلّف 

والتصنع، واالهتمام باملظهر وارتداء 

املالبس املناسبة.

-كما يجب االستماع للرجل بإنصات 

واهتمام:

التعامل بشكل حسن لطيف معه ومع 

اآلخريـن من حولـه، وكذلك االهتمام 

بـه وتقديـم العنايـة والدعـم له، أي 

املُبـادرة والعطاء وليـس تلقي الحب 

والـوّد منه فقط، وال يجـب أن ننىس 

االبتسـامة السـاحرة التي تأرس قلب 

الرجل وتجعله ينجذب لها ويرغب يف 

االقرتاب منها أكثر.

كشـفت الدراسـات العلميـة عـن الفوائـد الصحيـة 
اإليجابيـة للقهـوة يوًمـا بعد يوم، وكمـا أن هناك من 
ال يمكنهـم التخـيل عن احتسـاء فنجان مـن القهوة 
يف الصبـاح، فـإن هناك مـن ال يحبون نكهـة أو مذاق 

القهوة.
وذلـك عىل الرغم من أن هنـاك الكثري من أنواع القهوة 
ذات طـرق تحميـص وظروف النمـو املختلفة، وحتى 

أنواع من حبوب البن املختلفة.
ولتغيـري النكهـة واملـذاق، يمكـن أن تسـاعد إضافة 
الحليـب لعمـل التيه أو كابتشـينو، ولكـن يتعني عىل 
الكثريين املفاضلة بني الحصول عىل السكر أو أي مادة 

تحلية أخرى للمساعدة يف جعل الطعم أكثر متعة.
وأفادت جمعية القهـوة الوطنية األمريكية أن ما يزيد 
قليالً عن نصف شاربي القهوة يفضلون إضافة ُمحيل 
إىل مرشوبهم الصباحي فإذا كان الشـخص بحاجة إىل 
احتسـاء الكثري مـن القهوة عىل مدار يـوم مزدحم أو 
للعمل يف النوبـة الليلية، فإنه بالتايل يضيف الكثري من 

السكر غري الرضوري إىل نظامه الغذائي.
وتقول كلية الطب بجامعة هارفارد إن تناول السـكر 
املضاف يمكن يساهم يف آثار صحية سلبية مثل ارتفاع 
ضغط الدم وااللتهاب وزيادة الوزن ومرض السـكري 

وأمراض الكبد الدهنية.
و يعترب العديد من مواد التحلية غري السكرية خيارات 
غري فعالة كبدائل غذائية ويمكن أن يكون لها تأثريات 
غـري مرغوبة عىل املدى الطويـل ولكن يمكن أن يكون 
العسـل أحد البدائل املحتملة للسكر مع بعض الفوائد 

الصحية.
ويستخدم العسـل، كُمحٍل طبيعي، غالًبا عند احتساء 
البعـض للشـاي. ويمكـن أن يكـون الخيـار األفضل 
بالنسبة ألولئك الذين يبحثون عن بديل طبيعي للسكر 

لقهوتهم.
و يحتوي العسل عىل نسبة أعىل من الفركتوز مقارنة 
مع السـكر. إن الفركتـوز هو مركـب ذو نكهة حلوة 
أقوى من غريه مثل الجلوكوز، بما يعني أن اسـتخدام 
العسـل يف التحلية ال يحتاج إلضافة كميات كبرية مثل 

السكر للحصول عىل نفس النكهة الحلوة.
ويحتوي العسـل عىل سـعرات حرارية أعىل بقليل من 
السـكر وفًقـا لــ Healthline، ولكن نظـرًا ألن املرء 
سـيحتاج إىل كمية أقل منه للحصول عىل نفس املذاق 
الحلـو، فمن املحتمل أنه سـيوفر السـعرات الحرارية 
يحتوي أيًضا عىل مؤرش نسـبة السكر يف الدم أقل من 
السكر، مما يعني أنه لن يؤدي إىل ارتفاع نسبة السكر 

يف الدم ويتميز العسـل عن باقي مواد التحلية والسكر 
بأنـه يحتـوي أيًضـا عىل كميـات ضئيلة مـن املعادن 

والفيتامينات.
و يكمـن أحـد العوائق املُحتملة يف اسـتخدام العسـل 
لتحلية القهوة، يف أنه له نكهته الخاصة ويتميز السكر 

يف هـذه الحالة ألنه يضيـف الحـالوة دون التأثري عىل 
نكهة القهوة ولكن يمكن التغلب عىل هذه النقطة من 
خالل اختيار نوع مناسـب من العسل لالستخدام ويف 
هذا السياق، ينصح الخرباء باستخدام عسل األكاسيا 

والربسيم وهما خياران جيدان للنكهات املحايدة.
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املقادير:
لتحضري الدجاج:

الزيت النباتي : 3 مالعق كبرية.
البصل : 1 حبة (مقطع).

الدجـاج : دجاجـة (مقطـع لـ 8 
قطع).

بهارات : حسـب الرغبـة (هيل / 
قرفة / زنجبيل / حّب للسلق).

ملح : ملعقة صغرية.
ماء ساخن : 2 كوب.

الزيـت النباتـي : حسـب الحاجة 
(لدهن الدجاج).

لتحضري األرز:
الزعفران : ملعقة صغرية.

ماء ساخن : ربع كوب.

سمن : 4 مالعق كبرية.
الزيت النباتي : 2 ملعقة كبرية.

أرز بسـمتي : 3 اكـواب (منقـوع 
ومغسول).

ماء ساخن : 3 أكواب ونصف.
ملح : ملعقة صغرية.

بهارات : حسـب الرغبـة (هيل / 
قرفة / قرنفل / حّب).

الرغبـة  حسـب   : مكـرسات 
(للتزيني)

زبيب : حسب الرغبة (للتزيني)
طريقة التحضري:

لتحضري الدجاج: سخني الزيت يف 
قدر عـىل النار، ثم أضيفي البصل، 
والدجاج املقطع وقلبي حتى يأخذ 

الدجاج اللون الذهبي.
أضيفـي بهـارات سـلق الدجـاج 
الحّب، وامللح، وُصبي املاء الساخن 
عىل الدجاج، وغطي القدر، واتركي 

الدجاج إىل أن يستوي ملدة ساعة.
بعد مـرور الوقت، انشـيل الدجاج 
القـدر، وضعيـه يف صينيـة  مـن 
الفـرن، وادهنـي الوجـه بالزيت، 

ثـم أدخـيل الصينية للفـرن حتى 
يتحمر.

لتحضـري األرز: يف طبـق جانبـي 
عميق، انقعي الزعفران بربع كوب 

من املاء الساخن، وضعيه جانباً.
سخني السمن والزيت يف قدر عىل 
النار، ثـم أضيفي األرز البسـمتي 
املصفـى، وقلبيه قليـًال، ثم ُصبي 
املاء السـاخن، وأضيفي البهارات 

الحّب مع امللح.
حتـى  النـار  عـىل  األرز  اتركـي 
النضوج ملدة تـرتاوح ما بني 20 – 

25 دقيقة.
بعد استواء األرز، أضيفي الزعفران 
املنقوع عىل شـكل خطوط وقلبي 

األرز.
ُيقـدم األرز سـاخناً مـع الدجـاج 
املحمر، وُيزين باملكرسات والزبيب 

بحسب الرغبة.
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الوقت يف الصباح يكون ضيقاً، فالجميع يسـتعدون ملغادرة املنزل، 

والكثـري مـن املهـام تحتاجـني إىل القيـام بها خالل فـرتة محددة 

حتـى ال يتأخر أحـد عىل العمل أو املدرسـة أو الجامعة، ويف خضم 

هـذه الفوىض، تضغطني عىل نفسـك من أجـل الحفاظ عىل وجبة 

اإلفطـار حتى تضمنـي تغذية جيـدة لجميع أفراد أرستـك -وأنِت 

طبعـاً- تمدينهم بالطاقة طوال اليوم، وهـذا يضيف عبئاً عليِك ما 

يجعـل فرتة الصباح مليئة بالتوتر، وال تكـون أفضل وقت يف اليوم 

للجميع. 

وّدعي الضغط والتوتر دون التخيل عن وجبة إفطار صحية ومغذية 

ألفراد أرستك، وذلك عرب تطبيق النصائح التالية. 

1. اعتمدي عىل الحليب

كوب الحليب يف الصباح يمد أفـراد أرستك بالطاقة التي يحتاجون 

إليها لسـاعات، ويمد أجسامهم بالكثري من العنارص الغذائية عىل 

رأسها الكالسيوم والربوتني، عالوة عىل أنه سهل ورسيع التحضري 

والتناول.

حرضي لكل فرد من أفراد أرستك كوباً من الحليب مع رشيحة من 

الخبز املحمص مع زبدة الفول السـوداني، وبهذا تكونني قد قدمِت 

لهـم وجبـة إفطار صحيـة ومغذية، تقـّوي عظامهم وتشـعرهم 

بالشبع لفرتة طويلة. 

2. اعتمدي عىل املجمدات

كلمـا صنعـِت صنف طعـام يصلـح لإلفطـار، ضاعفـي الكمية، 

واحفظي الكمية الزائدة يف املجمد، سوف يكون لديِك وجبات إفطار 

مجمدة ورسيعة التحضري.

3. وّحدي اإلفطار

أن ُيفطـر كل فرد من أفراد األرسة يف وقت مختلف، أو صنف طعام 

مختلف، فهذا يهدر الكثري من الوقت والجهد.

وّحـدي اإلفطار، بمعني أن تحـددي موعداً يجلس فيه الجميع عىل 

مائـدة اإلفطـار، ويتناولـون نفس الوجبـة، هذا يوفـر الكثري من 

الوقت والجهد، ويقلل التوتر والضغط عليِك.

4. خططي جدوالً لقائمة اإلفطار

التفكري يف ما سـيتناوله أفراد أرستك عىل اإلفطار، مهمة تستغرق 

وقتاً وتضيف املزيد من التوتر والضغط عليِك.

لـذا خططي لجدول يشـمل أصناف الطعام عـىل اإلفطار لكل أيام 

األسـبوع، وال ترددي يف تكرار الوجبات املفضلة، هذا الروتني يوفر 

املال والجهد والوقت.

5. قّسمي املهام بني أفراد ارستك

التعـاون يقلـل الضغط عليِك، ويوفـر الوقت للجميع، لذا قّسـمي 

املهام املطلوبة يف الصباح، سواء يف خطوات االستعداد للخروج من 

املنـزل، أو إعداد اإلفطـار، وعىل الجميع االلتزام بمسـاعدتك حتى 

يكون الصباح أخف وألطف وأكثر تنظيماً.

6. امنعي الشاشات واألجهزة الذكية

مشاهدة التلفزيون أو التحديق يف األجهزة الذكية يجعل الجميع أثر 

بطئاً، لذا ال تسمحي بالشاشات أو األجهزة الذكية وقت اإلفطار.

تعد حموضة املعدة من األمور املزعجة 
لدى الحامل وخاصـة مع تقدم الوقت 
ومـروره ، كنتيجة لكـرب حجم الجنني 
وزيادة الضغط عىل املعدة مما يتسبب 
يف الشعور باالرتجاع والحموضة وعىل 
الرغم أن حموضة املعدة أثناء الحمل ال 
تعد امراً مقلقاً إال أن هذا األمر يسـبب 

الضيق واإلنزعاج لدى الحامل.
و تتسـاءل عـن أفضل أنـواع الحبوب 
اآلمنـة املضادة للحموضة ، ومن خالل 
هذا املوضوع سوف نوضح لِك عزيزتي 
الحامل أسـباب الحموضـة وأعراضها 

وطرق عالجها فتابعينا.
أسباب الحموضة عند الحامل:

• كرب حجم الجنني وزيادة الضغط عىل 
املعدة وخاصة خـالل الثلث األخري من 
الحمـل، مما يتسـبب يف دفع الحمض 

إىل املريء.
• اسـرتخاء عضلـة املـريء السـفلية 
نتيجـة للتغريات الهرمونية خالل فرتة 

الحمل.
أعـراض اإلصابـة بالحموضـة خـالل 

الحمل:

١.الرغبة يف القيء والغثيان.
٢.الشعور باالنتفاخ.

٣.وجود طعم مر كنتيجة ملرور وارتداد 
الحمض من املعدة إىل املريء.

٤.اإلصابة بالتجشؤ.
وعـادة مـا تظهر هـذه األعـراض بعد 

تناول الطعام بأوقات قليلة.
أفضـل أنـواع الحبوب اآلمنـة املضادة 

للحموضة للحامل : 
املضـادة  اآلمنـة  الحبـوب  تتعـدد 
للحموضة للحامل ولكـن ينبغي عليِك 
استشـارة الطبيب املختص أو الطبيب 

الصيديل قبل تنـاول هذه الحبوب ومن 
ضمن هـذه الحبوب تلـك التي تحتوي 
عىل املاغنسيوم والكالسيوم مع تجنب 
تناول الحبوب املحتوية عىل الصوديوم 
واألملنيـوم ، وتعد مثل هذه األدوية هي 
الفعالة يف عالج الحموضة عند الحامل 

ومنها :
١.مضـادات الحموضـة املحتوية عىل 
املاغنسـيوم مثل أُكسـيد املاغنسـيوم 
وهيدروكسـيد املاغنسـيوم مـع العلم 
تجنبـه  بـرضورة  الحامـل  سـيدتي 
وخصوصـاً خـالل الثلـث الثالـث من 
الحمـل فهـو يحفـز مـن انقباضـات 

الرحم.
٢.مثبطات مضخة الربوتون مثل أدوية 
بانتوبرازول، أوميربازول والنزوبرازول 

وهنا ينبغي عليِك إستشارة الطبيب.
املحتويـة  الحموضـة  ٣.مضـادات 
عىل الكالسـيوم مثل أدويـة كربونات 

الكالسيوم.
الهيسـتامني  مسـتقبالت  ٤.مضادات 
2 والتـي منها رانيتيديـن ، فاموتيدين 

وسيميتيدين.

تعمـل الرطوبـة التـي تطـال خزائـن املطبـخ 
بخاّصة، بصـدور الروائح الكريهـة عنها، كما 
تجذب الحرشات؛ فما هي الخطوات التي تقيض 

عىل الرطوبة يف املطبخ؟
نصائح للتخلص من الرطوبة يف املطبخ.

يـؤدي كّل مـن ترسيـب األنابيـب والحنفيـات 
املعيبة واملصارف املسدودة واملزاريب املزدحمة 
العيـوب  مـن  املتصدعة،وغريهـا  والسـقوف 
املماثلة يف املنزل، إىل زيادة مسـتويات الرطوبة 

يف الهواء، لينمو العفن.
و يف املواجهـة، ال بّد من البحث عن أي عيوب يف 

املنزل، إلصالحها.
تّرسب مياه األمطار، ودخولها املنزل، عالمة تدّل 
إىل الرطوبة الزائدة التي يشـكو منها، لذا يجب 
القيام بعـزل املنزل، بخاّصة الطبقة السـفلّية 

والعلية واألمكنة حول األبواب والنوافذ.
لتحريـك الهـواء يف جـّو املطبـخ، ال مناّص من 
تشـغيل املروحـة أو التكييـف كل يـوم أو فتح 

النوافـذ، كمـا أبـواب الخزائن حتـى ال تحتجز 
الرطوبة داخلها.

ال تتعـّرض األماكن الصغرية واملغلقة يف املطبخ 
إىل التهويـة، لذا هي تواجه مسـتويات مرتفعة 

من الرطوبة.
و يف املواجهة، ُيفيد صنع كرات شـبكية من أي 
جـوارب قديمة مع ملئها بـاألرز غري املطبوخ، 
تلصق الكرات يف األدراج والخزائن، وذلك للسماح 

لألرز بالعمل عىل التقاط املاء يف الهواء.

صودا الخبز للعناية بشؤون املنزل
يمتّص مسـحوق صودا الخبز الرطوبة الزائدة 
يف السـجاد واملفروشات أو أي نسيج آخر يتخذ 
مـن املطبـخ مطرًحا له، و يف هـذا اإلطار، تنثر 
كّمية سـخّية من صودا الخبز عـىل األرضيات 
واألثـاث، مـع االنتظـار لبضع سـاعات، قبل 
نفض الباقي من املسـحوق بوساطة املكنسة 
الكهربائّيـة، يفيد تكـرار هذا التدبـري بصورة 

دورّية.
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- ذكور فرس النهر يمكن أن تلد؟
صحيح، يمتلك الذكر جيًبا معًدا السـتقبال الجنني مثل جيب الكنغر، بعد 
رقصـة الخطوبة، تودع األنثى بيضهـا يف الجيب ليتم تخصيبها، وللذكور 

القدرة عىل تنظيم درجة حرارة الجيب، ونقل املواد املغذية إىل البيض.
- اإلبل تخزن املاء يف السنام؟

غـري صحيح، يمكن للجمال البقاء عىل قيد الحيـاة ألكثر من عرشة أيام 
بدون ماء، ولكن ليس ألنها تحمل السوائل يف السنام، هو يخزن الدهون ال 
املاء، ما يرفع من درجة حرارة الجسم بشكل عال، ويف املناخ الصحراوي 

فهذا يشكل خطرا عىل الحيوان، فكيف تبقى اإلبل رطبة؟
تطور جسـد اإلبـل للحد من التعـرق، كما أنهم يرشبـون برسعة كبرية، 

يمكن رشب 200 لرت من املاء يف 3 دقائق فقط.
- الدبابري تستهدف البرش؟

غري صحيح، الدبابري العاملة تسـعى لنيل األطعمـة عالية الربوتني، مثل 
الحـرشات؛ إلطعام الصغار يف املسـتعمرة، لكن عند إثـارة قلقها تهاجم 

البرش.
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غزل عراقي

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

تقرر اليوم أن تجد حال ملشكلتك املالية وتنتهي 
منها يف الحال. قـرار صائب جدا يف يوم مثل هذا 
عـىل الرغم من أن طموحاتك قليلـة جدا ولم تحقق 
منهـا الكثـري كما كنـت تتوقـع. عليك أن تسـتفيد من 

موهبة الكتابة التي تتمتع بها.

يحاول األصدقاء أن يجعلوك تشـارك معهم يف بعض 
األنشـطة ولكنـك ال تفضـل ذلك. عىل الرغـم من أنك ال 
تحـب أن ترفض طلبهم حتـى ال تحبطهم، إال أنه من املهم 
أيضا أن تسلك الطريق الذي تختاره بنفسك. لم ال تقم بزيارة 

بعض األماكن التاريخية اليوم؟

قد تحدث بعض التغيريات امللموسـة يف منزلك اليوم، فربما 
تصلـح بعض األجهـزة أو ربما يغـادر أحد األفـراد املنزل او 
العكـس فربما يقيم شـخص جديـد يف منزلك. منزلـك قد يكون 
غـري مرتب وغري منظـم األمر الذي يجعلك تشـعر بحالة من التوتر 

والتذمر. ابدأ يف ترتيب املنزل خطوة بخطوة.

تشعر بالحب والسعادة مع محيطك اليوم، حتى 
مـع األشـخاص املنفعلـني. تبـذل كل جهدك حتى 
تصبـح أكثر جاذبية وواثقا يف نفسـك أكثر من املعتاد. 
تفكر يف اسـتغالل وقت املساء يف التسـوق لرشاء بعض 

املالبس الجديدة.

دافع عن مشـاريعك هذا اليوم وال ترتاجع قيد أنملة، 
فالجميـع يسـعى ليدفعـك إىل اتخـاذ قـرارات صعبة. 
القساوة مع الرشيك ال تنفعك بيشء، ألنك ستشعر بوحدة 
وبفراغ كبريين إذا قرر االنفصال عنك. حاول أن تثري حماسة 

العائلة للقيام بنشاطات ورحالت ترفيهية.

هـل تعرفت عىل جار جديد لـك يف مدينتك اليوم؟ هذا 
الشـخص قادم من مكان جميل جدا، ولذلك سـتحاول 
أن تتعرف عليه وتتقرب منه. ال تتوقع أنك سـتكون قادرا 
عىل تنفيذ رغبتك اليوم. هذا الشـخص قد يكون منشغال جدا 

يف فرتة الظهرية بتنظيف وتجهيز املنزل.

تشـعر أنك تحـب من حولـك وتتعلـق وجدانيا 
بهم، خاصة الحبيب. ربمـا تفكر يف قضاء بعض 
الوقت مع األصدقاء أو األرسة أو ترتب لقضاء سهرة 
رومانسـية مع الحبيب. إذا كنت مكلفـا بمهمة جديدة 

اليوم، عليك أن تنجزها يف أرسع وقت ممكن.

كثرة املجامالت قد تجعلك تشعر بالراحة والسعادة. 
قد ال تحتاج أي يشء اليوم سوى الشعور بالحب والود 
واإلعجاب من شخص ما. احرتس ممن يخدعونك بالكالم 
والثناء الحسن. قد تستاء من عدم اهتمام من حولك بك ولكن 

هذا أمر مؤقت.

أنت تميل دائما لالهتمام بالتفاصيل وتريد أن تحصل 
عىل معلومات دقيقة فيمـا يتعلق بالعلوم البرشية أو 
علـوم الطبيعة أو العلوم الدينيـة. تريد أن تتعمق اليوم يف 
أحد املجاالت الجديدة وتتعلم شـيئا جديـدا. ربما تكون لديك 

أفكار مختلفة، فاحرص عىل تسجيلها.

كل يشء يف حياتـك يسـري عـىل مـا يـرام حتى هذه 
اللحظـة. سـتحقق النجاح قريبـا، وستشـهد حياتك 
العاطفيـة تحوال إيجابيا ملحوظا. تفكر اليوم يف توسـيع 
أفقـك مـن خـالل املشـاركة يف مرشوعـات جديـدة. ال تكن 

خجوال.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنـت متحفظ جدا اليوم أكثر مـن املعتاد، خاصة إذا 
عندمـا تتطرق إىل األمـور العاطفية. تعرف كيف تعرب 
عن مشـاعرك بشـكل صحيح حتـى يف أصعـب املواقف. 
كـن حذرا من البوح ببعـض األرسار التي ال ترغب أن يعرفها 

اآلخرون.

1516 - وقوع «معركة مـرج دابق» بني املماليك 
والعثمانيني.

1572 - وقـوع «مذبحة سـان بارثليمبو» والتي 
قتـل بهـا مـا يقـارب 4000 مـن الربوتسـتانت 
الفرنسـيني، وقد دبـر هذه املذبحة ملك إسـبانيا 
فيليب الثاني والبابا وبعض الكاثوليك، وقد اعترب 

الكاثوليك هذه املذبحة نًرصا كاثوليكًيا.
1821 - اإلعالن عن استقالل املكسيك.

1912 - أالسـكا تنضم للواليـات املتحدة وتصبح 
أرًضا أمريكية.

االنتـداب  يرفضـون  الفلسـطينيون   -  1922
«مؤتمـر  يف  وذلـك  فلسـطني  عـىل  الربيطانـي 

نابلس».
1954 -الكونغـرس األمريكـي يوافق عىل قانون 

مكافحـة الشـيوعية وذلـك خوًفـا مـن الخطـر 
الشيوعي.

1989 - املوسـيقار ياني يصـدر ألبومه الخامس 
بعنـوان «Niki Nana» والذي احتـوى عىل ثمان 

مقطوعات.
1991 - ميخائيـل غورباتشـوف يسـتقيل مـن 

رئاسة الحزب الشيوعي السوفييتي.
أوكرانيا تعن استقاللها عن االتحاد السوفيتي.

1995 - طرح ويندوز 95 يف األسواق.
2011 - املدير التنفيذي لرشكة أبل سـتيف جوبز 

يستقيل من منصبه.
املجموعـة  خـارج  كوكـب  -اكتشـاف   2016
الشمسـية يدعـى بروكسـيما سـنتوري بـي يف 
النطاق الصالح للحياة حول بروكسيما سنتوري 

وهو أقرب نجم إىل الشمس.
ر يرضب وسـط إيطاليا عـىل مقُربة  زلـزاٌل ُمدمِّ
من مدينة نورتشـا ويحصد 260 قتيًال عىل األقل 

و380 مصابا.
2018 - سكوت موريسـون يصبح رئيس وزراء 

أسرتاليا الجديد خلفاً ملالكولم تورنبول.
2020 - تفجـريان يف بلدة جولو بالفلپني يوقعان 
15 قتيـًال ونحـو 75 جريًحا واشـتباٌه ِبأن تكون 

جماعة أبي سيَّاف خلف هذا العمل.
2021 -الرئيـس التونـيس قيـس سـعيد يصـدر 
أمرًا رئاسـًيا بتمديد «التدابري االسـتثنائية» التي 

اتخذها منذ شهر «إىل غاية إشعار آخر».
الجزائر تعلن قطع عالقاتها مع املغرب، واألخرية 

تصف الخطوة بغري املربرة.

اختاري حجرًا ثمينًا واكتشفي شريك الحياة المناسب لك

المعلمة والتالميذ
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1.صاحب العبقريات/سورة قرآنية .
2. نجل(م)/وضع اإلناء عىل فمه.

3. من الفواحش/علم مؤنث.
4.علم مؤنث /عاصمة اسيوية.

5. الحيـوان الوحيد الذي ال يغار عىل أنثاه/ أبـو البرشيـة.
6. متشابهان/أعلن.

7. مرتفع أريض/أحد الثقلني.
8. يشتم/أحد الوالدين.

9.رغبات/إبن(م).
10. رضوري للحياة/ سبات.

11. قط/ رعاية(م).
12. حاكم ظالم مستبد.

- .أديب و لغوي/ عالمة رسير الطفل.
2.أحد رموز الشيوعية /ساهم يف توحيد األملانيتني.

3.إرتفع/ملمة تدمر.
4.راهب/حجة/إسم موصول.

5.مىس/ للتعريف/قادم.
6. متجر/صغري االسد/ إزدهار.

7. جبل من النار/يف العود.
8.من األنبياء عليهم السالم/ عظام الرأس.

9. إفرض/آلة عزف/ قادم.

ترتبـط حياتـك بالكثري مـن العوامل، 
منهـا يوم والدتك وشـهرها وبرجك... 
لكنهـا تتأّثـر أيضـاً بالحجـر الثمـني 
املفّضـل لديـك. فهـو يكشـف مالمح 
شـخصيتك واألحـرف األوىل من اسـم 
رشيك الحياة املناسـبة لـك وصفاته. 
إذاً اختاري أحد هذه األحجار الكريمة 

وخويض هذا االختبار.
Garnet العقيق

تعرفني كيف تجعلني اآلخرين سعداء. 
لكّنـك تفّضلني الصمـت والهدوء أثناء 
وجـودك برفقـة مجموعـة كبرية من 
األشـخاص. كما أّنك تّتسمني بالوفاء 
والحساسـية، رغم أّنك تجدين أحياناً 
مشـاعرك  عـن  التعبـري  يف  صعوبـة 
الرومانسية. أما رشيك حياتك املناسب 
فيبدأ اسـمه بحرف ألـف أو هاء. وهو 

صادق وعاطفّي وشجاع.
Amethyst الجمشت

يتحـّدث الكثـري مـن األشـخاص عن 
جاذبيتـك وأنوثتـك. كما أّنهـم يثنون 
عىل ذكائك وحكمتك وواقعيتك. وهكذا 
يبدأ اسم رشيك حياتك املرتقب بحرف 
باء أو دال. وهو يحمل هذه الصفات: 

الهدوء والحساسّية واللطف.
Aquamarine  الزبرجد األزرق

تتمّيزيـن بالصـدق والكـرم واللطف. 
وتبذلني كّل ما يف وسـعك لكي يشـعر 
بالسـعادة  تحّبـني  الـذي  الشـخص 
والسالم والهدوء. وهكذا يحمل الرجل 
الذي قد يصبح رشيك حياتك إسماً يبدأ 
بحـرف سـني أو دال. وهـو رومانيس 

وحالم وذو شخصّية مستقلّة.
Diamond املاس

تشعرين بالشـوق يف حال ابتعدت عن 
األشـخاص الذيـن اعتـدت العيش إىل 
جانبهـم والتواصل معهـم. كما أّنك ال 
تتأقلمني مع التغيريات التي تطرأ عىل 
حياتـك بسـهولة. إال أّن هـذا ال يحول 
دون تمّتعـك بالجاذبيـة. وهكـذا يبدأ 
اسـم زوجك املقبل بحرف ياء أو جيم. 

وهو: شجاع وكريم.
Pearl اللؤلؤ

يحّب اآلخرون تمضية الوقت برفقتك. 
فأنـت تضفـني عـىل أجوائهـم الكثري 
مـن الحيوّية واملرح. وهكـذا يمكنهم 
نسيان ما يزعجهم. أما أكثر ما يجعلك 
تشعرين باالستياء فهو رؤيتك شخصاً 

مـا يظلم شـخصاً آخـر. أمـا الرشيك 
املناسـب لك فيبدأ اسمه بحرف باء أو 

قـاف. وهـو: مـرح وودود ولطيـف.
Saphir السفري

تفّضلـني البقـاء بمفـردك يف الكثـري 
مـن األحيـان. فأنت ترفضـني العيش 
يف أماكـن صاخبـة. ويف حال شـعرت 
باالنزعـاج تحّبـني اللجـوء إىل أفكارك 
الخاّصـة وعدم االسـتعانة باآلخرين، 
فال ثقة لديك بهم. وهكذا يحمل رشيك 
حياتك املناسـب اسماً يبدأ بحرف حاء 

أو راء. وهو عطوف وودود.

   Rubis الياقوت
تحّبـني االهتمـام بمظهـرك وأناقتك. 
ال  أّنـك  األشـخاص  بعـض  ويعتقـد 
تتمّتعـني بعمق التفكري. لـذا عليك أن 
تثبتي لهم أّنك تتمّتعني بصفات أخرى 
مثل الذكاء والحكمة. وهكذا يبدأ اسم 
الزوج املناسب لك بحرف شني أو عني. 

وهو عفوي وأنيق ومستقيم.
Opal  األوبال

لعملـك  الوفـاء  صفاتـك  أبـرز  مـن 
وصديقاتـك وأفـراد عائلتـك. فأنت ال 
تنسـني االهتمام بـأي تفصيل يرتبط 
بحياة األشـخاص املحيطـني بك. كما 
أّنـك تحّبـني القيـام باألعمـال التـي 
تسـاعدك عـىل تحقيق التطـّور يف كّل 
املجاالت. ويحمل رشيك حياتك اسـماً 
يبدأ بحـرف صاد أو طـاء. وهو يحّب 

تكوين الصداقات وبناء عائلة.
Topaz التوباز

تّتسـمني بعمق التفكري وبالقدرة عىل 
حّل املشـكالت بنفسك. كما أّنك تثقني 
بذاتـك وبقدراتـك. وهـذا مـا يجعلـك 
ملجـأً لآلخرين يف حـال واجهوا بعض 
االنفعـال  املشـكالت. لكّنـك رسيعـة 

أحيانـاً وتتعاملني مع مختلف املواقف 
ببعـض التـّرسع. أمـا رشيـك الحياة 
املناسب لك فيحمل اسـماً يبدأ بحرف 
ضاد أو عني. وهـو مخلص لك وجدير 

يثقتك.
Turquoise الفريوز

تتفّوقـني يف الكثري من املجـاالت التي 
تخوضينهـا. لكّنك تخافني من خوض 
التجارب الجديدة وتفّضلني أن تعييش 
يف الروتـني. لـذا ال تحّبـني املشـاركة 
والعامـة،  العائليـة  املناسـبات  يف 
وتحافظني عىل ترتيب مكتبك ومنزلك 
بشـكل صارم. وهكذا يبدأ اسم رشيك 
حياتك بحرف ميم أو نون. وهو حاسم 

يف مواقفه وصارم وجدّي.
Peridot الزبرجـد

تعيشني يف عالم من الحلم وال تّتسمني 
بقراراتـك  يتعلّـق  مـا  يف  بالواقعيـة 
الخاّصـة واملهنّيـة. وهـذا مـا يجعلك 
تقعني يف الخطأ يف الكثري من األحيان. 
إأل أّنك تحّبني اإلمساك بزمام املبادرة يف 
الكثري من املجـاالت. كما أّنك تفّضلني 
أن تحتـّيل موقـع القيـادة دائمـاً. أما 
الرشيـك املناسـب لـك فيحمل اسـماً 
يبدأ بحـرف تـاء أو الم. وهو: طموح 

وجريء ومغامر.
Emerald  الزمرد

تتمّتعـني بجاذبيـة ال يمكـن الكثـري 
مـن األشـخاص مقاومتها. كمـا أّنك 
تقديـم  وتحّبـني  بالكـرم  تّتسـمني 
املسـاعدة لآلخرين كلمـا احتاجوا إىل 
ذلـك. أنت ايضاً شـديدة الحساسـية 
ورسيعة التأثر بمشـاعر األشـخاص 
الحيـاة  أمـا رشيـك  املحيطـني بـك. 
املناسـب لك، فيبدأ اسـمه بحرف فاء 
أو زين. وهو: كريم ويحّب االستقامة 

يف كّل أمر. 

قد تشـعر ببعض االرتبـاك وتنتابك أفكار سـلبية 
فتتـرصف بطريقـة منفـرة، احـذر مخالفـة اآلراء 
وإثارة العداوات. قد تشـهد انفراجات عاطفية مفاجئة 
تدفعـك إىل التعلق بالرشيك أكثر فأكثـر وتوطيد العالقة 

بينكما.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

حبيتك طفل عايش ويــــــــــــاي
ياعشك الطفوله شلـــــون أأذيك
سامرتك ليالي وكلبي مـــــذبوح
مثل جنم السعد بحضاني الوليك

يدك ناي احلزن وي صفنه الليل
حد وجه الصبح مــــــوال اغنيك
واسولفك عليه وحالي خلصــان
بس عندي املــــهم الزم اداريك

شوف اثار حبك بني العــــــيون
بني شيب بيهن وانت مــــــابيك

وبني بالكلب حبك نياشـــــــــني
بعد شكثر بعد وتريــــــد اراويك

يف احدى مدارس الريف أرادت 

ترفـع  أن  املعلمـات  إحـدى 

مـن هّمـة طالبهـا فقـررت 

إجـراء امتحان لهـم . و الذي 

يحصـل عىل عالمة ممتاز .... 

سوف تهديه هدية بسيطة و 

رمزية و هي عبارة عن حذاٍء 

جديد..

فـرح األطفـال بهـذا التحدي 

وبدأ كل منهـم بالكتابة بجد 

،واملفاجـأة كانـت بعد جمع 

أجـاب  الجميـع  أن  األوراق 

العالمـات  و  ممتـاز  بشـكل 

*كانت كاملة*

سـتعطي  فلمـن 

الهدية!!!!!!!!!!

شـكرت املعلمـة الجميع عىل 

ما بذلوه من جهد ... و لكنها 

احتـارت ملن تعطـي الجائزة 

العالمـة  والجميـع قـد نـال 

الكامله.

فطلبـت منهـم حالً مناسـباً 

لينال أحدهم الجائزة و يكون 

مرضياً للجميع ...

كان رأي الطالب أن يكتب كل 

منهم اسـمه يف ورقة مطوية 

و يضعونها يف صندوق تختار 

منـه املعلمة ورقة تسـحبها 

فيكـون   . األوراق  بـني  مـن 

صاحبها هو الفائز الحقيقي 

بتلك الجائزة..

و فعالً سـحبت املعلمة ورقة 

أمامهم و قرأت اسـم الطفلة 

« سـارة عبد الكريـم » .. هي 

صاحبـة الجائـزة فلتتقدم و 

لتأخذ الجائزة بيدها ..

و  سـارة  الطفلـة  تقدمـت 

الفرحة و الدموع تغمرعينيها 

املعلمـة  تصفيـق  وسـط 

جميعهم،شـكرت  واألطفـال 

الجميع و قبلت معلمتها عىل 

تلـك الهدية الرائعة بالنسـبة 

لهـا و التي جـاءت يف مكانها 

و زمانها

حذاءهـا  لبـس  ملّـت  فلقـد 

القديـم و الـذي لم يسـتطع 

والداهـا رشاء حذاء جديد لها 

لفقرهما الشديد ...

املعلمـة رجعت مـرسورة إىل 

.... و عندمـا سـألها  بيتهـا 

زوجهـا عـن القصـة أخربته 

وهي تبكي بما جرى!!!!

فـرح الـزوج بعد سـماع تلك 

و   .... زوجتـه  مـن  القصـة 

لكن استغرب بكاءها ... و ملا 

سألها عن ذلك قالت له ...

عندما عـدت و فتحـت بقية 

الجميـع  أن  وجـدت  األوراق 

كتب يف الورقـة التي يجب أن 

يكون فيها اسمه اسم الطفلة 

سارة عبد الكريم يااا الله!!!

لقد الحظ األطفـال جميعهم 

حالتهـا و تكاتفـوا معـا يداً 

واحدة . ليدخلوا السـعادة إىل 

قلبها ...

تذكر حـني نتوقـع أن الكبار 

وحدهـم كبـار بترصفاتهـم 

نظلـم الصغـار بترصفاتهـم 

التـي يمكـن ان تـدّرس لكل 

شعوب العالم ...



تستعد النجمة األردنية، ديانا كرزون، لطرح أحدث اغنياتها 
الفيديوهات  موقع  عىل  مرص»  «نجم  اسم  تحمل  التي 
«يوتيوب»واألغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، 
الفنانة األردنية، ديانا  توزيع وميكس وماسرت توما.وأحيت 
عمان،  صيف  مهرجان  ضمن  غنائياً  حفال  مؤخرا  كرزون، 
لدى  املحببة  أغنياتها  أشهر  من  مميزة  باقة  خالله  وقدمت 
جمهورها، كما أحيت ديانا كرزون، مؤخراً، حفال غنائيا ضمن 
احتفاالت عيد استقالل األردن.وطرحت الفنانة األردنية ديانا كرزون 
التواصل  الله» عىل موقع «يوتيوب» ومواقع  أغنية بعنوان «هيه عىل  مؤخرًا، 
االجتماعى، واألغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار رشيف، توزيع ميثم 
عالء الدين.وكانت الفنانة األردنية ديانا كرزون قد احتفلت مؤخرا بطفلتها األوىل 
من زوجها اإلعالمي معاذ العمرى، والذي أعلن عرب حسابه بموقع «فيس بوك» عن 
والدة طفلتهما، حيث نرش صورة لهما، مصحوبة بتعليق: «الحمد لله رب العاملني 
الذي بنعمته تتم الصالحات، رصنا ثالثة ونورت حياتنا طفلتنا األوىل، حمد لله عىل 
سالمة زوجتي الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتي السند والعزوة واألمان».يذكر 
والتي  بتضحك»  «الدنيا  بعنوان  كرزون،  ديانا  األردنية  املطربة  أغنيات  آخر  أن 
طرحتها عىل وقع الفيديوهات «يوتيوب» وصورتها عىل طريقة الفيديو كليب، 

واالغنية كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى».

أشادت املمثلة املرصية 

بأغنية  عبيد  نبيلة 

العراقية  الفنانة 

رياض  رحمة 

«اصعد للكمر» وذلك 

حسابها  خالل  من 

موقع  عىل  الخاص 

التواصل االجتماعي.

وشاركت نبيلة فيديو 

خالل  صورها  يضم 

عليه  أضافت  شبابها، 

أنها  وأكدت  األغنية، 

العراقية،  األغنيات  تحب 

ديه.....انا  االغنيه  «حلوه  وقالت: 

و  شجن  فيه  العراقي  النغم  بحب 

سحر جميل و مختلف.... و حبيت 

صوت رحمه رياض كمان باألغنيه 

الغنا  كمان  بيحب  مني  ديه.... 

املن  برائحة  مساكم  العراقي.... 

والسلوى».

وعىل األثر، رّدت رحمة رياض عىل 

«الست  وقالت:  عبيد،  نبيلة  إشادة 

األغنية  جزيالً،  شكراً  عبيد  نبيلة 

وإبداعك  جمالك  سحر  توصف 

وبالعراق نحبك هواي، ونوّصل إلك 

تحية حب وسالم».

بهذا  علوم  ألكسندر  العراقي  املمثل  عرف 

الحقيقي،  إسمه  أنه  كثريون  وظن  االسم، 

عىل  املعلومات  يف  تجدونه  قد  ما  فعال  وهذا 

محرك البحث غوغل، لكن يف إحدى املقابالت 

الحقيقي هو  اسمه  ان  السابقة، كشف عن 

يف  اقامته  فرتة  خالل  غرّيه  انه  إال  «عدّي»، 

الواليات املتحدة االمريكية، النه كان يظن أنه 

إسماً  واتخذ  العربية،  الدول  اىل  أبدا  يعود  لن 

والتداول  اللفظ  يف  سهالً  ليكون  له  أجنبياً 

هناك، حتى انه قام بكل التغيريات عىل أوراقه 

أصبح  الذي  ألكسندر  الرسمية، حتى يصبح 

فعلياً اليوم إسمه الحقيقي املعروف به.

 

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

 

ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ07810090003@@
@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

No: 7783     Wed    24     Aug     2022العدد:   7783    األربعاء    24     آب     2022

_@�bÓ8ä@Í �7À@aàbæÎ@‚Ï‹«@äá‰èÿ€˛@Ô‘Ó‘®a@·é¸a@bfl

(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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صمـم مجموعـة مـن الباحثـني مـن 
جامعة كامربيدج ”أوراًقا اصطناعية“ 
عائمـة يمكنها توليد وقـود نظيف من 
أشعة الشمس واملاء، إذ تم تصميم هذه 
األوراق والتـي تعـد يف األسـاس أجهزة 
النحافـة واملرونـة، وتسـتلهم   فائقـة 
التمثيـل  عمليـة  مـن  عملهـا  فكـرة 
الضوئي، حيث يمكن اسـتغالل طفوها 
دون  للبنزيـن  مسـتدام  بديـل  لتوليـد 
شـغل مسـاحة عـىل األرض.وأظهرت 
االختبارات الخارجية أن األوراق خفيفة 
الوزن عىل ”نهـر كام“ الذي يتدفق عرب 
كامربيـدج يف رشق إنجلـرتا، يمكـن أن 

تحول ضوء الشـمس إىل وقـود بكفاءة 
مثـل أوراق النبات.وتعد هـذه هي املرة 
األوىل التي يتم فيهـا توليد وقود نظيف 
إذا تـم توسـيع نطاقهـا،  املـاء،  عـىل 
لتمكن  اسـتخدام األوراق االصطناعية 
يف املمـرات املائيـة امللوثـة أو يف املوانئ 
أو حتى يف البحر، ويمكن أن تسـاعد يف 
تقليـل اعتماد صناعة الشـحن العاملية 
عىل الوقود األحفوري. أصبحت تقنيات 
الطاقة املتجددة، مثـل الرياح والطاقة 
الشمسـية، أرخص بكثـري وأكثر توفرًا 
يف السنوات األخرية، ومع ذلك، بالنسبة 

للصناعات مثل الشحن.
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أنانيته  ويتوعد.  يهدد  عمره  األفخم،  العربية  شاعر  املتنبي،  قىض 
مع  واإلشكاليات  واألزمات  املشاكل  من  جملة  اىل  قادته  املفرطة 
نفسه ومع ناقته ومع حصانه ومع سيف الدولة ومع األستاذ كافور 
إمرئ  املتنبي سوى  النفس عن  الشعور بتفوق  لم يزد يف  األخشيدي. 
القيس. ومع أن رواة الشعر من أمثال خلف األحمر وحماد عجرد ومن 
بعدهم املشككون من كبار األدباء ويف مقدمتهم عميدهم طه حسني 
من  عودته  عند  القائل  هو  نبك   قفا  صاحب  أن  من  متأكدين  ليسوا 
.. ولكنها  أنها نفس تموت جميعة  «ولو  الروم  اىل هرقل  العار  رحلة 
نفس تساقط أنفسا»، لكنهم متاكدون واثقون أن املتنبي هو صاحب 
هذا البيت «ما أبعد العيب والنقصان عن رشيف .. أنا الثريا وذان الشيب 
عنده  من  اىل  يزيلهن   .. صواعقه  عندي  الذي  الغمام   ليت  والهرم. 
الديم». لست أريد اإلسرتسال وإال ألوردت أبياتا أخرى عىل  شاكلة «أنا 
الذي نظر األعمى اىل أدبي .. الخ» وسواه، لكن ما أريد قوله أن املتنبي 
مفاهيم  يختلف عن  الرفيع  للرشف  ألن مفهومه  مطمئنا  واثقا  كان 
بصينية  حتى  لك  تطلع  أن  يمكن  التي  ومنغصاته  ومشاكله  عرصنا 
أو خبط مع لطعة عسل وقيمر  تزدرد بيضة مسلوقة  فطورك وأنت 

إن وجد. 
الرفيع من  البداية بقوله «ال يسلم الرشف  القصة منذ  املتنبي خصم 
األذى .. حتى يراق عىل جوانبه الدم». لم يكن املتنبي يف هذا البيت أو 
سواه إال جزء من تركيبة عرصه وفهمه لدواعي الرشف ومفاهيمه 
ودوافعه وكيفية الدفاع عنه. الوسيلة الوحيدة التي بقيت متاحة للدفاع 
عن الرشف هو الدم وبلغة عرصنا «غسل العار». لكن هل طرأت معايري 
ووسائطه  اإلعالمية  وسائله  وأخريا  وتقنياته  العرص  بحكم  جديدة 
املجتمعية التي نخترصها بـ «السوشيال ميديا» حول مفهوم الرشف؟ 
اإلجابة عن هذا  السؤال تبقى تراوح يف منطقة قلقة بني مفهوم ثابت 
متخلفا  أم  متقدما  املجتمع  كون  عن  النظر  برصف  اليتغري  للرشف 
وبني ما بات يسمى اليوم إنتهاك الخصوصية؟ لكن ما الخصوصية؟ 
رشعا الفواحش ومنها املمارسة الجنسية خارج مؤسسة الزواج حرام 
وهو ما اليحتاج اىل توضيح طبقا للقران الكريم. لكن حني جاء ذكر 
الزنى  الواقعة.  إلثبات  وشهود  توضيح  اىل  إحتاج  األمر  فإن  «الزنى» 
أدلة  اىل  يحتاج  بممارسته  إتهام شخص  لكن  فاحشة  بوصفه  حرام 
ملعايرينا  أي وفقا  كاملة»  الواقعة  يرون  «أربعة شهود  وأدلة صارمة 
حال  ويف  بالباطل.  الناس  اليتهم  حتى  ملاذا؟  وصورة».  «صوت  اليوم 
اإلثبات ترتتب عقوبة دنيوية عىل الزانية والزاني مع أن هناك عقوبة 

أخرى أخروية تنتظرهما كون آية التحريم رصيحة.   
نقف هنا حيال أكثر من إشكالية بشأن مفاهيم الرشف من جهة وهو 
بعرف املتنبي رشف رفيع يستوجب إراقة دماء للذود عنه، ومفاهيم 
أو  واقعة  تقع  أين  أخرى.  جهة  من  إنتهاكها  وكيفية  الخصوصية 
من  يبدو  عما  النظر  برصف  عائيل  تجمع  يف  صورة  التقاط  حادثة 
مشهد حميمي نوعا ما  يف طريقة أو زاوية التقاط الصورة؟.. هنا نقف 
حائرين بني النظر اىل األمر من زاوية حسن النية طاملا أن األمر معلن 
ومن  الرفيع  الرشف  عن  الثابتة  مفاهيمنا  اىل  العودة  املألوبني  وأمام 
أم  معلنا  عائليا  كان  إن  النظر  برصف  املشهد  مرشوعية  عدم  ثوابته 
خاصا خلف حيطان التي بالرضورة لها كما تقول األمثال آذان. وآذان 
حيطان أيام زمان تختلف عن آذان حيطان اليوم. يف املايض «بسبسة» 
وكالم قد «يودي يف داهية» أو قد اليؤدي ، بينما اليوم مشهد ينترش بعد 
لحظات من نزوله عىل أول هاتف خلوي مثل النار يف الهشيم. وما نار 

السوشيال ميديا إال من مستصغر .. الصور.
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و  يبد

ن  سم أ ملو ا

سيشهد  املقبل  الرمضاني 

تغيريات مفاجئة لنجوم الدراما 

الرمضانية، حيث قرر كل منهم 

واختيار  املألوف  عىل  التمرد 

أدوار فنية مختلفة يعلنون من 

ألول  جديداً  فنياً  تحدياً  خاللها 

مرة يف املوسم املقبل.

كريم  نيليل  تميزت  أن  فبعد 

للمرأة  االجتماعية  بأدوارها 

القضايا  من  العديد  ومناقشة 

أعمالها  يف  املهمة  النسائية 

«سجن  من  بدايًة  الرضمانية؛ 

حتى  سعر»  و»ألعىل  النسا» 

الرمضانية  أعمالها  آخر 

حربي»،  أمل  «فاتن  بمسلسل 

تتمرد  أن  كريم  نيليل  قررت 

من  حققت  التي  أدوارها  عىل 

الجماهريي  نجاحها  خاللها 

لتعلن  املاضية  املواسم  خالل 

قبولها  لة عن  بطو

فيه  ترتدي  صعيدي  مسلسل 

الصعايدة ألول مرة،  جلباب 

حيث يقوم حالياً مدحت 

العدل بكتابة سيناريو 

يتم  حتى  املسلسل 

باقي  مع  التعاقد 

أبطال األحداث.

العزيز،  عبد  كريم  أما 

عىل  سيتمرد  اآلخر  فهو 

خالل  قدمها  التي  أدواره 

من  بدايًة  املاضية  السنوات 

املكافح  البسيط  الشاب  أدوار 

لتغيري  الظروف  تضطره  الذي 

تاني  ووش  كالهربو  مساره 

أو املسلسالت الوطنية كالزيبق 

ليفاجئ  االختيار  وملحمة 

رمضان  بموسم  الجمهور 

زعيم  شخصية  بتقديم   ٢٠٢٣

حسن  الحشاشني  جماعة 

الصباح الذي يقوم بكتابته عبد 

كريم  كان  الذي  كمال  الرحيم 

قبل  من  أعلن  قد  العزيز  عبد 

يف  فنياً  معه  التعاون  يف  رغبته 

جاءت  حتى  مهم  درامي  عمل 

الضخم  العمل  بهذا  الفرصة 

الذي يتوىل إخراجه بيرت ميمي.

رمضان  شهريار  وبشخصية 

٢٠٢٣ كان االختيار ليارس جالل 

قبل  تعاقد  حيث  املوسم  هذا 

فرتة عىل تقديم بطولة مسلسل 

لرمضان  وليلة»  ليلة  «ألف 

املقبل والذي يجري حالياً وضع 

لسيناريو  النهائية  التحضريات 

بطلة  اختيار  يتم  حتى  العمل 

العمل أمامه.

املوسم  يف  نجاحه  وبعد 

بشخصية  املايض  الرمضاني 

خالد  قرر  الهنا،  أبو  بليغ 

تحدياً  يخوض  أن  النبوي 

شخصية  بتقديم  جديداً 

يف  الشافعي»  «اإلمام 

يجري  ضخم  درامي  عمل 

حالياً  له  التحضري 

ليشارك به يف املنافسة 

نية  مضا لر ا

سم  ملو

.٢٠٢٣

بدء  فياض، عن  زينب  الفنانة، هيفاء وهبي،  ابنة  كشفت 
خطواتها نحو تحقيق مرشوع خاص بها، حيث أعلنت عن 
ذلك ملتابعيها عرب صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور 
(إنستغرام)، كما وصفت فرحتها بتحقيق الحلم يف االلتحاق 
مع  فيها  تقيم  التي  الدولة  اختارت  حيث  الجمال،  بمجال 
أرستها، الفتتاح أول مرشوع وهو عبارة عن مركز تجميل.

ونرشت زينب فياض عرب حسابها عىل (انستغرام) صورة 
أعلنت من خاللها قرب موعد افتتاح عيادة التجميل الخاصة 
بها يف الكويت، والتي تحمل اسمها «وحدة زينب فياض»، 
أوصف  فيني  ما  «الحمدلله،  تعليقاً  الصورة  عىل  وكتبت 

فرحتي أنا وعم خربكن، وأخرياً حلم حياتي تحقق».
التاني  ببلدي  للتجميل  عيادتي  افتتاح  «قريباً  وتابعت: 
هيفاء  ابنة  وكانت  الكبرية»..  عيلتي  يا  بحبكن  الكويت، 
تشبه  جعلتها  تجميل  عملية  أجرت  فياض،  زينب  وهبي، 
أحد  داخل  من  صورة  وقتها  ونرشت  كبري،  بحد  والدتها 
املستشفيات بالكويت، وعلقت عىل الصورة قائلة: «وصار 
تجميل. عملية  أنها  تبني  حيث  دعواتكم»،  العملية  موعد 
عملية  تخَش  لم  أنها  املنشورات  إحدى  خالل  وأوضحت 
التجميل، وكتبت تعليق بعد العملية عرب صفحتها «لم أخىش 
سعادتي  مقدار  تتخيلوا  ولم  الجراحية  العملية  إجراء  من 
إلجراء العملية ألن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخىش من 

العملية وتوكيل عىل الله».
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كشف رئيس مركز «غاماليا» الرويس للبيولوجيا املجهرية، ألكسندر غينسبورغ، 
إن «دلتاكرون»، بصفتها ساللة هجينة بني متحوري «دلتا» و»أوميكرون»، قد 
أظهرت قدرة عجيبة عىل التغري، األمر الذي يدل عىل احتمال ظهور طفرة أكثر 

خطورة من فريوس «كورونا».
«كورونا»،  فريوس  لتغيري  قابليتها  «دلتاكرون»  ساللة  تستعرض  وقال:» 
وقدرتها الكامنة عالية جدا وليس بإمكانها تقديم طفرات منفردة فحسب بل 

واظهار طيف واسع من الطفرات، بما فيه طفرة خطرية لفريوس «كورونا».
كبرية  خطورة  الراهن  الوقت  يف  تشّكل  ال  «دلتاكرون»  ساللة  أن  وأوضح 
العالم  دعا  فيما  النطاق،  واسع  وباء  اندالع  إىل  يؤدي  أال  ويمكن  السكان  عىل 
السكان إىل تعزيز اللقاحات التي قد تلقوها قبل قدوم املوسم الوبائي الجديد 

يف الخريف.
املستهلكني)  حقوق  عىل  (الرقابة  نادزور»  بوتريب  «روس  هيئة  أن  يذكر 
ساللة  أصابتهم  مرىض   ٦ باكتشاف  سابق  وقت  يف  أفادت  قد  كانت  الروسية 
إىل  حاجة  هناك  تكن  ولم  خفيفا،  كان  املرض  مسار  إن  وقالت  «دلتاكرون»، 

نقلهم إىل املستشفى.

التطبيقات  من  كغريه  شات)  (سناب  تطبيق  يعترب 

ملن  اإلشعارات  إلغاء  إمكانية  بإتاحة  يقوم  املعروفة 

يجدون يف ذلك إزعاجا يرغبون يف التخلص منه.

إلغاء  يمكن  خاللها  من  بسيطة  خطوات  إليك  لذلك 

تطبيق  عرب  للمستخدمني  تصل  التي  اإلشعارات 

العاملة  الهواتف  أجهزة  عرب  وذلك  شات)،  (سناب 

بأندرويد، وأجهزة آيفون.

غلق إشعارات (سناب شات) عىل آيفون

من  لك  تصل  التي  اإلشعارات  كافة  غلق  يمكنك 

باتباع  آيفون  هواتف  عرب  شات)  (سناب  تطبيق 

الخطوات التالية:

بهاتف  الخاص  اإلعدادات  تطبيق  بزيارة  قم  أوال: 

(سناب  تطبيق  عىل  بالدخول  قم  ثم  آيفون، 

شات).

ثانيا: بالدخول عىل تطبيق (سناب شات) يمكنك 

الضغط عىل اختيار اإلشعارات.

اإلشعارات،  إعدادات  قائمة  عىل  بالدخول  ثالثا: 

التي  اإلشعارات  كافة  تفعيل  بإلغاء  القيام  يمكنك 

تصل لك من التطبيق.

غلق إشعارات (سناب شات) عىل أندرويد:

التي تصل لك من  يمكنك غلق كافة اإلشعارات 

أندرويد  هواتف  عرب  شات)  (سناب  تطبيق 

باتباع الخطوات التالية:

واختار  اإلعدادات  تطبيق  عىل  بالدخول  قم  أوال: 

اإلشعارات.

بالضغط  قم  اإلشعارات  إعدادات  صفحة  يف  ثانيا: 

عىل إعدادات التطبيقات.. ثالثا: اخرت تطبيق (سناب 

إعداداته  خانة  عىل  الدخول  خالل  ومن  شات)، 

يمكنك إلغاء اإلشعارات به.


