املالية تباشر متويل رواتب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
املوظفني لشهر أيلول
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
بارشت وزارة املالية ،امس األحد ،بتمويل
رواتب املوظفني لشهر أيلول.وقال مصدر
يف وزارة املالية يف ترصيح صحفي :إن
“الوزارة بارشت بتمويل رواتب املوظفني
لشهر أيلول الجاري” ..هذا ومن املقرر ان
يبارش مرصفا الرافدين والرشيد برصف
رواتب املوظفني حسب التعليمات الصادرة
من وزارة املالية .

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت هيئة التقاع�د الوطنية عن
تقدي�م مقرتح�ات تتضم�ن زي�ادة
روات�ب املتقاعدي�ن املتدني�ة ،وفيما
اش�ارت اىل انها جه�ة تنفيذية ليس
بإمكانها اق�رار القوانني وترشيعها،
اك�دت ان نظ�ام االتمت�ة رسع م�ن
انج�از املعاملات التقاعدية بنس�بة
تتجاوز الـ .98%
وقال مدي�ر االعالم يف هيئ�ة التقاعد
الوطني�ة ،علاء محم�د ،يف حدي�ث
لـ”ال�زوراء” :ان هن�اك مطالب�ات
ع�دة بزي�ادة روات�ب املتقاعدين ،إال
ان الهيئ�ة هي جهة تنفيذية تنفذ ما
يصدر لها من قوانني وقرارات .مبينا:
ان اي زي�ادة و اس�تقطاع بالرواتب
يحت�اج اىل ترشيع قانون من مجلس
ال�وزراء والربملان.واض�اف :ان أي
قان�ون مرشع ومص�وت عليه داخل
مجلس الن�واب تقوم هيئ�ة التقاعد
بتنفي�ذه .مؤك�دا :ان�ه حت�ى اآلن ال
توج�د ق�رارات وقوانني تق�ر بزيادة
روات�ب املتقاعدين.واش�ار اىل :ان
الهيئ�ة جمع�ت طلب�ات املتظاهرين
وقدمته�ا اىل مجل�س ال�وزراء على
شكل مقرتحات ،ومنها زيادة رواتب
املتقاعدين ،وننتظر ما يقرره مجلس
ال�وزراء به�ذا الشأن.وبش�أن نظام

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
ناقش مجلس القضاء االعىل ،امس االحد ،موضوع إثبات النسب واعتماد تحليل
.DNAوذكر بيان للمجلس تلقته «الزوراء» :ان «معهد التطوير القضائي عقد
ورشة عمل حملت عنوان اثبات النسب واعتماد التحليل (.« )DNAواضاف ان
«الورشة ،تمت بحضور القايض االقدم لهيئة االحوال الشخصية القايض صالح
شمخي عضو محكمة التمييز االتحادية ،فضال عن القضاة االوائل ملحاكم
قاض واحد لكل
االحول الشخصية يف رئاسات االستئناف وتوزعت بتواجد
ٍ
محكمة استئناف ،باالضافة اىل حضور ممثل دائرة الطب العديل حنان خليل
محمود» .وأشار اىل أنه «تمت مناقشة موضوع اثبات النسب واعتماد التحليل
.»DNA

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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هيئة التقاعد لـ

جملس القضاء األعلى يناقش إثبات
النسب واعتماد حتليل DNA

غري خمصصة للبيع
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أكدت أن نظام األمتتة س ّرع من إجناز املعامالت بنسبة % 98

 :قدمنا مقرتحات إىل جملس الوزراء تتضمن زيادة رواتب املتقاعدين

االتمت�ة ،اوض�ح محم�د :ان هيئ�ة
التقاعد ادخل�ت االنظمة االلكرتونية
يف عمله�ا منذ ع�ام  .2015مبينا :ان
اغلب املوظفين املحالني عىل التقاعد
س�واء كانوا مدنيني او عسكريني او
منتس�بي الداخلية يأتين�ا عن طريق

النظم االلكرتونية وباركود ،وقطعنا
أش�واطا كبرية به�ذا املوضوع ،واآلن
املعامالت التقاعدية س�هلت انجازها
وبش�كل كبير عم�ا كان�ت علي�ه يف
الس�ابق.وتابع :ان املعامل�ة الورقية
بقي�ت مالزم�ة لعم�ل االلكرتون�ي

لكن ل�م تأخذ ذل�ك الدور ال�ذي كان
يف الس�ابق .مؤك�دا :ان�ه اآلن تأتين�ا
املعلومات جاهزة عن طريق الباركود،
بينم�ا املعاملات الورقي�ة فق�ط ملا
يس�مى باملتغري باملس�تقبل إذا كانت
ورثة.ولفت اىل :ان النظام االلكرتوني

س�هل م�ن انج�از املعاملات ورسع
من انجازها بنس�بة تفوق الـ ،98%
بحيث يكون تسلم الهوية التقاعدية
يف ي�وم واح�د ،وإذا كان يف املعامل�ة
نقص فتنجز الهوية التقاعدية خالل
يومني.وناش�دت نقاب�ة املتقاعدي�ن
رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،للنظر لطلبات املتقاعدين
املرسلة من قبل رئيس هيئة التقاعد
الوطنية ،معربين عن املهم برسعة
االستجابة واقرارها حسب املادة 36
من قان�ون التقاع�د املوحد.وتظاهر
ع�دد كبري م�ن املتظاهري�ن يف وقت
س�ابق ام�ام مبن�ى هيئ�ة التقاع�د
الوطني�ة للمطالبة بزي�ادة رواتبهم.
يأت�ي ه�ذا يف وق�ت ارتفع�ت في�ه
املواد والس�لع األساس�ية يف األسواق
املحلية إثر االرتفاع املس�تمر لس�عر
رصف ال�دوالر األمريكي أمام الدينار
العراق�ي ،منذ أن ق�رر البنك املركزي
العراق�ي خفض قيمت�ه.وكان البنك
املرك�زي العراقي قد قرر رفع س�عر
بيع الدوالر للبنوك ورشكات الرصافة
إىل  1460دين�ارا ،م�ن  1182دين�ارا
للدوالر الواحد ،بهدف تعويض تراجع
اإليرادات النفطية الناجم عن تدهور
أس�عار النف�ط ج�راء تفشي وب�اء
كورونا.

العراق يتوقع التزام “أوبك” بسعر حمدد لربميل النفط حتى العام املقبل
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اليوم ..أربع مباريات يف افتتاح منافسات دوري الكرة املمتاز

ص6

الكاظمي جيدد تأكيده بضرورة إجياد البدائل
للفقراء قبل املباشرة بإزالة التجاوزات

احملكمة االحتادية حتدد موعد صدور
قرار الطعن باملوازنة
العلي�ا ،يف  14ايلول الح�ايل ،تأجيل البت
يف طعون املوازن�ة العامة لعام  2021إىل
الـ 19من الشهر الحايل.يذكر أن مجلس
ال�وزراء خ�ول يف ،وق�ت س�ابق ،رئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي بتقدي�م
طعن ل�دى املحكم�ة االتحادية يف بعض
بن�ود املوازن�ة االتحادي�ة للس�نة املالية
.2021

بغداد /الزوراء:
حددت املحكم�ة االتحادية ،امس األحد،
موعد صدور قرار الطعن يف املوازنة.وقال
رئيس املحكمة االتحادية ،جاسم محمد،
يف ترصيح متلفز ،تابعته «الزوراء» :إنه
«ت َّم تحديد اليوم الـ 29من الشهر الحايل
موعدا ً لص�دور قرار الطع�ن الخاص يف
املوازنة».وق�ررت املحكم�ة االتحادي�ة

الرتبية تشكل جلانا لتسوية مناهج الفرع
العلمي بعد إلغاء اإلحيائي والتطبيقي
وذلـ�ك لع�دم وجـ�ود أرضي�ة مناس�بة
للعم�ل بـهـا».وكـش�ـف فــ�اروق عن
«اعـداد دراس�ـة مس�بقة إلع�ادة العمل
بنظام الـعـلـمـ�ي واالدبـــي ،حـيـث
كـانـ�ت هـنـ�اك رؤيـ�ة معمق�ة يف
دراس�ة جوانب العملي�ة التعليمية وتــم
رصــ�د قــبــول اعــــ�داد اكــثــر
فــي الـفـرع االحيائ�ي مقارنة بالفرع
التطبيق�ي إلعـادة العمل به�ذا النظام».
واوضح أن “العمل بنظام العلمي واالدبي
س�يبدأ من الع�ام الدرايس ما بع�د املقبل
 2022ــ .2023

بغداد /الزوراء:
ش�ـكـلـت وزارة الـتـربـيـ�ة لـجـانـا
مختصة لــتــســويــة املــنــاهــج
الــدراس�ــيــة الـخـاصـ�ة بمرحلتي
الخام�س والـس�ـادس االعــ�دادي بما
يخ�ص الفرعين االحيائ�ي والتطبيق�ي
وتـحـديـ�د مـنـهـ�اج دراس�ـــي
مـوحـد لـلـفـرع العلمي.وقال املتحدث
الرسمي باسم الوزارة ،حـيـدر فــاروق،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن «إلـغـ�اء نظام
االحيائ�ي والتطبيق�ي ،ج�اء الن ه�ذه
التجربة لـم تحق�ق الـنـجـاح املـرجـو
فـي ظـل الـظـ�روف التي طبقت فيها،

تفاصيل ص4

الربملان يضيف مناقشة مقرتح تعديل قانون األحوال الشخصية إىل جلسته اليوم

الزوراء  /يوسف سلمان:
قررت رئاس�ة مجلس الن�واب اضافة فق�رة جديدة اىل
ج�دول اعمال الجلس�ة االعتيادية املق�رر عقدها اليوم
االثنين ،حيث سيس�تأنف مجلس النواب رس�ميا عقد
جلس�اته االعتيادي�ة بالتزام�ن م�ع قرب موع�د اجراء
االنتخاب�ات املق�ررة يف العارش من ش�هر ترشين االول

املقب�ل .وق�ررت هيئ�ة الرئاس�ة اضاف�ة فق�رة تقرير
ومناقش�ة القراءة الثانية ملقرتح تعديل قانون األحوال
الش�خصية رقم  188لس�نة  1959اىل ج�دول االعمال،
وذلك بعد ان تبنت كتل�ة تحالف الفتح النيابية ،يف وقت
س�ابق من ش�هر اب املايض ،جم�ع تواقيع ن�واب كتل
مختلفة لتقديم طلب رس�مي اىل رئاسة مجلس النواب

لعق ِد جلس ٍة استثنائية إلدراج مقرتح قانون تعديل املادة
 57من قانون االحوال الشخصية رقم  188لسنة 1959
عىل جدول اعمال جلس�ة مجلس الن�واب للقراء الثانية
والتصوي�ت علي�ه .وس�يتضمن جدول اعمال الجلس�ة
استكمال التصويت عىل مقرتح قانون االندية الرياضية
واملتبقي  13مادة منه  ،والتصويت عىل ثالثة مقرتحات

قوانين منها مقرتح قانون حماي�ة املوظف الحقوقي،
ومقرتح قان�ون نقابة املربمجني ومقرتح قانون تعديل
اقامة االجانب ثم التصويت عىل مرشوع قانون انضمام
الع�راق اىل برتوكول قمع االعم�ال غري املرشوعة 2005
ضد سالمة املنصات الثابتة يف الجرف القاري .

عقب فسخ أسرتاليا تعاقدها مع باريس لشراء  12غواصة فرنسية

تفاصيل ص2

صفقة الغواصات النووية بني الواليات املتحدة وأسرتاليا تلقي بظالهلا على الساحة الدولية

بغداد /الزوراء:
ج�دد رئيس مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،تأكيده برضورة عدم التعرّض
بالرضر ملصال�ح الفق�راء ،والعمل الجاد
على إيج�اد بدائ�ل له�م قب�ل املب�ارشة
بإزالة التجاوزات.وذك�ر املكتب االعالمي
لرئيس الوزراء يف بي�ان تلقته “الزوراء”:
ان “رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،اس�تقبل النائ�ب األول لرئيس
مجلس النواب ،حس�ن الكعب�ي ،وجرى،
خلال اللق�اء ،التباح�ث يف س�بل إنجاح
االنتخاب�ات ،وتعزي�ز التنس�يق بين

السلطتني التنفيذية والترشيعية؛ ألجل أن
رّ
املعب
تكون انتخابات ترشين األول املقبل
الحقيق�ي ع�ن إرادة الش�عب العراقي”.
واضاف :ان “اللقاء ش�هد البحث يف سير
تنفي�ذ األجه�زة الحكومي�ة والتنفيذي�ة
لحمل�ة إزالة التج�اوزات على املمتلكات
العامة والش�وارع يف مناطق مختلفة من
العاصم�ة بغداد”.واش�ار اىل “ان رئي�س
مجلس الوزراء جدد تأكيداته السابقة عىل
رضورة ع�دم التعرّض بالضرر ملصالح
الفق�راء ،والعمل الجاد على إيجاد بدائل
لهم قبل املبارشة بإزالة التجاوزات”.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة /الرشكة
العام�ة لتس�ويق األدوية واملس�تلزمات
الطبي�ة ،ام�س األحد ،وص�ول  400ألف
جرع�ة م�ن اللق�اح املض�اد لفاي�روس
كورون�ا املس�تجد.وذكر بي�ان للرشك�ة
تلقت�ه «ال�زوراء» :أن «ش�حنة جدي�دة
م�ن اللق�اح املض�اد لفاي�روس كورونا

املس�تجد تضم  400أل�ف جرعة وصلت
اليوم (أم�س) اىل العراق» ،مبينا ً أنه «تم
توزيع الصناديق عىل اس�طول الربادات
املخصص لنقلها».وأضاف أن «الربادات
املخصصة لحفظ اللقاح انطلقت وبوقت
واح�د اىل نق�اط التلقي�ح يف محافظات
العراق كافة ،وكذلك إقليم كردستان».

وصول  400ألف جرعة من اللقاح
املضاد لكورونا

رئيس أركان اجليش اإليراني يطالب العراق
باختاذ خطوات ملنع املسلحني يف مشاله
طهران /متابعة الزوراء:
طال�ب رئي�س األركان العامة يف الجي�ش اإليراني،
اللواء محم�د باق�ري ،الحكومة العراقي�ة باتخاذ
خطوات ملنع أنش�طة جماعات مس�لحة مناهضة
للجمهوري�ة اإلسلامية متمركزة يف جبال ش�مال
العراق.وتطرق باقري ،يف ترصيحات أدىل بها ،امس
األحد ،خالل مراس�م تقدي�م النائب الجديدة له ،إىل
الرضب�ات األخرية التي ش�نها “الح�رس الثوري”
مؤخرا عىل مواقع للمس�لحني املناهضني إليران يف
ش�مال العراق ،يف إقليم كردستان العراق ،مرجحا
أن هذه الجماعات املس�لحة كثفت أنشطتها خالل
الع�ام األخير “بتحري�ض م�ن الوالي�ات املتحدة

تفاصيل ص4

األنواء :ارتفاع بدرجات احلرارة مع
تصاعد الغبار غدا الثالثاء

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة االن�واء الجوي�ة ،ام�س
االحد ،حالة الطقس يف البالد لألس�بوع
الح�ايل ،فيم�ا توقعت ارتف�اع بدرجات
الح�رارة م�ع تصاعد غبار غ�دا الثالثاء
.وذكر بيان للهي�أة تلقته “الزوراء” :أن
“الطقس لليوم االثنني س�يكون صحواً،
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق،
يف املنطق�ة الوس�طى ،وسترتفع قليالً
يف املنطق�ة الش�مالية ،أم�ا يف املنطق�ة
الجنوبية فستش�هد انخفاضا ً طفيفاً”،

واشنطن /متابعة الزوراء:
ال ت�زال صفق�ة الغواص�ات النووي�ة
بين الوالي�ات املتحدة وأستراليا تلقي
بظاللها عىل الس�احة الدولي�ة ،بعد أن
تس�ببت يف أزمة دبلوماسية بني فرنسا
وأستراليا من جانب وفرنس�ا وأمريكا
من جانب آخر ،عقب فس�خ أستراليا

مبين�ا ً أن “درج�ة الح�رارة لي�وم غ�د
ستكون يف بغداد وكركوك والنارصية 41
مئوية ،والبرصة وبابل وكربالء املقدسة
 42مئوية”.وأوض�ح أن “الطقس ليوم
غ�د الثالثاء س�يكون صح�وا ً ودرجات
الح�رارة مقارب�ة للي�وم الس�ابق يف
رّ
والتغي
املنطقتني الوسطى والجنوبية،
يف درجات الحرارة يف القس�م الشمايل”،
مبين�ا ً أن “الرياح يف املنطقة الوس�طى
والجنوبية.

تفاصيل ص2

تعاقده�ا مع باريس لرشاء  12غواصة
فرنسية وفقا التفاق مربم بينهما عام
 ،2016وهو األمر الذي وصفته األخرية
بـ «طعنة يف الظهر» اعرتاضا عىل إلغاء
الصفقة وإبرام تحالف ثالثي بني أمريكا
وأسرتاليا وبريطانيا.ويرى مراقبون أن
تبع�ات األزم�ة الراهنة ولج�وء أمريكا

لتحال�ف ثالث�ي م�ع اململك�ة املتح�دة
وأستراليا ،وتزويد أستراليا بغواصات
تعم�ل بالطاقة النووي�ة ،تؤزم الخالف
بين أوروب�ا وأميركا الذي ج�اء عقب
أزمة االنسحاب من أفغانستان ،وربما
تؤدي تلك الخالفات إىل رس�م تحالفات
جديدة خاصة مع تمس�ك عدد من دول

وإرسائي�ل وبع�ض ال�دول العربي�ة الرجعي�ة يف
املنطقة”.

تفاصيل ص3

االتح�اد األوروب�ي بمقرتح «تأس�يس
قوى عسكرية أوروبية» موازية لحلف
الناتو.وأدخل تحالف واشنطن مع لندن
وكانبريا العالقات األمريكية – األوروبية
يف أزم�ة تش�به أزم�ات حك�م الرئيس
األمريكي الس�ابق دونال�د ترامب ،رغم
ان اإلدارة األمريكي�ة الحالي�ة بقي�ادة

جو بايدن اس�تهدفت إع�ادة العالقات
مع أوروبا لس�ابق عهدها بزيارة وزير
الخارجية األمريك�ي أنتوني بلينكن إىل
باري�س ،يونيو امل�ايض إلعادة مس�ار
«العالق�ات العابرة لألطليس» إىل أصلها
القديم.

تفاصيل ص3

حتطم مروحيتني تابعتني لسالح اجلو
اللييب إثر تصادمهما
ليبيا /الزوراء:
تحطم�ت مروحيتان تابعت�ان للجيش العربي
الليبي إثر تصادمهما ،ونتج عن الحادث مقتل
طاق�م إح�دى املروحيتين أثناء مش�اركتهما
يف مهم�ة عس�كرية ،وفقا ملا ت�م اإلعالن عنه.
ج�اء ذلك يف بيان نرشته صفح�ة العميد ميالد
الزوي ،املتحدث باسم القوات الخاصة الليبية،
عىل “فيس�بوك” ،امس األحد.وقال الزوي ،عىل
صفحت�ه ،غري املوثقة :إن س�قوط املروحيتني
نت�ج ع�ن تصادمهما.وتاب�ع“ :أدى س�قوط
الطائرتين العموديتين إىل مقت�ل عميد طيار
بوزيد لربعصى ،وعريف فني ميالد األصيبعي،

بينم�ا تمك�ن طاق�م املروحي�ة األخ�رى م�ن
النجاة”.ولف�ت ال�زوي إىل أن املروحي�ة األوىل
تنتم�ي إىل قاع�دة بنينا الجوية ،مشيرا إىل أن
التصادم وقع أثناء تنفيذهما مهمة عسكرية.
ورغ�م التقدم التقني الخاص بوس�ائل املالحة
الجوي�ة املتط�ورة الخاص�ة بتوفير أعىل قدر
من األم�ان للطائرات الحربي�ة ،إال أن عمليات
تحطم الطائرات س�واء بالتصادم أو يف حوادث
فردي�ة ،أصب�ح متكررا.وبينما يكون الس�بب
أخطاء برشية يف بعض األحيان ،يكون الس�بب
يف أحيان أخرى هو وجود مش�اكل فنية تتعلق
بالطائرة.

االقرتاع يهدف إىل إعادة انتخاب  450نائباً يف جملس الدوما

الروس يدلون بأصواتهم يف اليوم الثالث واألخري باالنتخابات واحلزب احلاكم املرشح الوحيد للفوز

موسكو /متابعة الزوراء:
ادىل ال�روس ،امس األح�د ،بأصواتهم
يف الي�وم األخير م�ن االنتخاب�ات
الترشيعي�ة ،الت�ي جرت على امتداد
ثالث�ة أيام بدءا من الجمعة وبش�كل
جزئ�ي عبر اإلنرتن�ت ،واس�تبعدت
منها حركة املعارض ألكيس نافالني.
و ُينتظر صدور أوىل النتائج ..ويهدف
االقتراع إىل إع�ادة انتخ�اب 450
نائب�ا ً يف مجل�س الدوما أح�د غرفتي
الربملان ال�رويس الذي يس�يطر عليه

حالي�ا ً ح�زب “روس�يا املوح�دة”..
ُ
وتج�رى أيض�ا ً انتخاب�ات محلي�ة
وإقليمية.و ُيتوق�ع أن يف�وز يف ه�ذه
االنتخاب�ات ب�دون مفاج�أة ،ح�زب
“روسيا املوحدة” الحاكم رغم تراجع
شعبيته ،بعد أش�هر من القمع.وقال
فالديمري زاخ�اروف وهو رجل أعمال
يبل�غ  43عام�ا جاء لي�ديل بصوته يف
س�ان بطرس�بورغ ثاني مدن البالد،
“ليس هن�اك انتخاب�ات فعلية .ليس
لدى الناس خي�ارا تقريبا ،هناك عدد

قلي�ل ج�دا م�ن األح�زاب ،يف الواقع
ال يوج�د يشء لالختي�ار منه”.م�ن
جانبه�ا ،اعتبرت إيكاتريين�ا وه�ي
موظف�ة تبل�غ  40عام�ا ،أن “ه�ذا
خيار ب�دون خي�ار ..س�نختار األقل
سوءا”.وبحس�ب الئح�ة االنتهاكات
التي أعدتها منظم�ة “غولوس” غري
الحكومي�ة املتخصص�ة يف مراقب�ة
االنتخاب�ات ،أُحصي�ت قراب�ة 3500
مخالف�ة صب�اح األحد بع�د أكثر من
يومني عىل بدء التصوي�ت ،من بينها

حش�و الصناديق وضغ�وط لالقرتاع.
ونظرا إىل عدم الس�ماح ألي ش�خص
مناه�ض للكرملني تقريبا بالرتش�ح
لالنتخابات الترشيعية ،أسس أنصار
نافالن�ي استراتيجية أطلق�وا عليها
تس�مية “التصوي�ت الذك�ي” بهدف
دع�م املرش�ح ال�ذي غالبا م�ا يكون
شيوعيا ،األوفر حظا ملقارعة مرشح
الح�زب الحاك�م “روس�يا املوحدة”.
يف امل�ايض ،الق�ى ه�ذا التكتيك بعض
النج�اح خصوص�ا ً يف موس�كو ع�ام

 .2019خلال األش�هر األخيرة،
س�عت الس�لطات إىل عرقلة الوصول
إىل توصي�ات املعارض�ة للتصوي�ت،
ً
ممارس�ة ضغوط�ا على رشكت�ي
اإلنرتن�ت العمالقتين غوغ�ل وآب�ل.
وخضعت غوغ�ل وآبل أخريا الجمعة،
ووافقت�ا عىل ح�ذف م�ن متجريهما
للتطبيق�ات تطبي�ق “التصوي�ت
الذك�ي” التاب�ع لنافالن�يّ .
واته�م
أنصاره الرشكتني األمريكيتني بأنهما
“استسلمتا البتزاز الكرملني”.

سياسة
العدد 7568 :االثنين  20ايلول 2021

الكعيب :املرحلة املقبلة سيكون للقوى
املعتدلة دور كبري يف إدارة الدولة

بغداد /الزوراء:
أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب ،حسن الكعبي ،امس األحد ،أن العراق
هو الدولة الرائدة بتطبيقها النظام الديمقراطي يف الرشق األوسط ،بينما أشار
اىل أن املرحلة املقبلة سيكون فيها للقوى املعتدلة دور كبري يف ادارة الدولة.وذكر
املكتب االعالمي للكعبي يف بيان تلقته “الزوراء” :أن “النائب األول لرئيس مجلس
النواب استقبل ،السفري الكندي ببغداد اولريك شانون ،ورئيس القسم السيايس
كولن ليك ،ومستشار الشؤون السياسية واإلعالم ديار الخياط”.وقال الكعبي،
خالل اللقاء“ :سبق لنا أن دعونا اىل أهمية مساهمة دولة كندا يف تنفيذ املشاريع
املهمة واملتعلقة بالتخطيط السرتاتيجي واإلدارات االتحادية والفيدرالية وامللفات
االقتصادية واألمنية ،كونها من الدول املتطورة يف هذه املجاالت”.وتابع أن
“املرحلة املقبلة تعد من بني أخطر املراحل التي يمر بها البلد ويجب علينا إنجاح
هذه التجربة الديمقراطية الرائدة يف عموم املنطقة والتي تحظى برغبة أممية
لتحقيقها” ،الفتا ً اىل أن “هذا التحول مرهون بحجم الوعي وااليمان بهذا النمط
من الحكم سواء للفرد أم الحزب ام املنظومة السياسية ككل وحتى املجتمع
الدويل القادر عىل انجاح أو افشال التجربة”.وأضاف أنه “كلما زاد الوعي
الديمقراطي ،قل العنف تدريجياً ،وهذا سيكون مرشوعنا املقبل وهو خلق ايمان
حقيقي بمبادئ الديمقراطية والرغبة بالتغيري نحو األفضل ،وأن تكون الحكومة
املقبلة واضحة املعالم وتمثلها قوى معتدلة ،وان نجاحها سينعكس ايجابا ً عىل
جميع العراقيني وايضا ستتحمل وزر اخفاقها”.ودعا الكعبي “املجتمع الدويل
اىل املساهمة يف تعزيز املفاهيم الديمقراطية ونرشها يف عموم بلدان العالم
كونه النظام الوحيد القادر عىل انهاء الدكتاتورية والعنف والتشدد” ،مؤكدا ً أن
“العراق يسعى حالياُ لتطوير عالقاته مع كندا وجميع دول العالم ،وأن تبنى هذه
العالقات وفق أسس املصالح املشرتكة ورفاهية الشعوب”.

األسدي يبحث يف نينوى تأمني
مراكز االقرتاع
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الربملان يضيف مناقشة مقرتح تعديل قانون األحوال
الشخصية إىل جلسته اليوم
الزوراء  /يوسف سلمان:
قررت رئاسة مجلس النواب اضافة
فقرة جديدة اىل جدول اعمال
الجلسة االعتيادية املقرر عقدها
اليوم االثنني ،حيث سيستأنف
مجلس النواب رسميا عقد جلساته
االعتيادية بالتزامن مع قرب موعد
اجراء االنتخابات املقررة يف العارش
من شهر ترشين االول املقبل .
وقررت هيئة الرئاسة اضافة فقرة
تقرير ومناقشة القراءة الثانية
ملقرتح تعديل قانون األحوال
الشخصية رقم  188لسنة  1959اىل
جدول االعمال ،وذلك بعد ان تبنت
كتلة تحالف الفتح النيابية ،يف وقت
سابق من شهر اب املايض ،جمع
تواقيع نواب كتل مختلفة لتقديم
طلب رسمي اىل رئاسة مجلس
النواب لعق ِد جلس ٍة استثنائية
إلدراج مقرتح قانون تعديل املادة
 57من قانون االحوال الشخصية
رقم  188لسنة  1959عىل جدول
اعمال جلسة مجلس النواب للقراء
الثانية والتصويت عليه .
وسيتضمن جدول اعمال الجلسة
استكمال التصويت عىل مقرتح
قانون االندية الرياضية واملتبقي
 13مادة منه  ،والتصويت عىل

ثالثة مقرتحات قوانني منها مقرتح
قانون حماية املوظف الحقوقي،
ومقرتح قانون نقابة املربمجني
ومقرتح قانون تعديل اقامة
االجانب ثم التصويت عىل مرشوع
قانون انضمام العراق اىل برتوكول
قمع االعمال غري املرشوعة 2005
ضد سالمة املنصات الثابتة يف
الجرف القاري .

يف غضون ذلك ،قدمت اللجنة املالية
النيابية طلبا رسميا اىل االمانة
العامة ملجلس الوزراء لتطبيق
املادة  / 39ثالثا من قانون التقاعد
املوحد رقم  9لسنة  2014املعدل،
التي نصت عىل ان “ ملجلس الوزراء
تعديل مبلغ الراتب التقاعدي عىل
ضوء نسبة التضخم “ ،وذلك وفقا
للصالحيات القانونية املمنوحة

ملجلس الوزراء بشأن زيادة رواتب
املتقاعدين .
كما قدمت لجنة الصحة والبيئة
النيابية طلبا رسميا اىل وزير
الصحة املكلف وكالة لفتح تحقيق
عاجل واتخاذ االجراءات القانونية
يف شبهات فساد اداري ومايل
يف دائرة صحة محافظة املثنى،
تتجاوز قيمتها  10مليارات دينار

يف ثمانية ملفات ،اهمها ملف بناء
املستشفيات الكرفانية ،وعقود
رشاء االدوية واملستلزمات الطبية،
وعقود تجهيز االوكسجني الطبي .
وكانت اللجنة القانونية النيابية
افصحت عن جانب من تفاصيل
مسودة مقرتح قانون حماية
املوظف الحقوقي لن يلقى معارضة
نيابية يف طريق ترشيعه.
وقال عضو اللجنة ،النائب سليم
همزة ،لـ”الزوراء” :ان “ مقرتح
قانون حماية املوظف الحقوقي
تمت قراءته مرتني سابقا يف
مجلس النواب ،ويهدف اىل احتساب
بدل مهنة عدم ممارسة املحاماة
للموظفني القانونيني يف الوزارات
والهيئات غري املرتبطة بوزارة”.
مشريا اىل وجود جملة امتيازات
أخرى منها تسهيل اكمال للدراسات
العليا للموظف القانوني وانتخاب
 2%من املوظفني الحقوقيني
كقضاة يف املحاكم املختصة
وحقوقي الوزارات.
واضاف ان “هناك أمرا واحدا قد
يعيق ترشيع القانون وهو اعرتاض
ممثل الحكومة الحالية يف مجلس
النواب لوجود جنبة مالية يف مقرتح
القانون “.

األنواء :ارتفاع بدرجات احلرارة مع تصاعد الغبار غدا الثالثاء

بغداد /الزوراء:
وصل رئيس جهاز األمن الوطني،
عبد الغني األسدي ،امس األحد،
اىل محافظة نينوى واجتمع مع
القيادات األمنية يف املحافظة
بشأن تأمني مراكز االقرتاع.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس
جهاز األمن الوطني يف بيان تلقته
“الزوراء” :أن “األسدي وصل اىل
محافظة نينوى مستكمالً جوالته
امليدانية لالطالع واإلرشاف عىل

خطة الجهاز الخاصة بتأمني
مراكز االقرتاع ،إذ بحث الوضع
األمني مع الحكومة املحلية
والقيادات األمنية يف املحافظة”.
وأضاف أن “األسدي عقد فور
وصوله اجتماعا ً موسعا ً يف
مقر قيادة عمليات غرب نينوى
للوقوف عىل الخطط األمنية
واالستخبارية وتنسيق الجهود
ملالحقة فلول عصابات داعش
اإلرهابية”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة االنواء الجوية ،امس االحد ،حالة
الطقس يف البالد لألسبوع الحايل ،فيما توقعت
ارتفاع بدرجات الحرارة مع تصاعد غبار غدا
الثالثاء .
وذكر بيان للهيأة تلقته “الزوراء” :أن “الطقس
لليوم االثنني سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة
مقاربة لليوم السابق ،يف املنطقة الوسطى،
وسرتتفع قليالً يف املنطقة الشمالية ،أما يف
املنطقة الجنوبية فستشهد انخفاضا ً طفيفاً”،
مبينا ً أن “درجة الحرارة ليوم غد ستكون يف
بغداد وكركوك والنارصية  41مئوية ،والبرصة
وبابل وكربالء املقدسة  42مئوية”.

وأوضح أن “الطقس ليوم غد الثالثاء سيكون
صحوا ً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق
رّ
والتغي يف
يف املنطقتني الوسطى والجنوبية،
ً
درجات الحرارة يف القسم الشمايل” ،مبينا أن
“الرياح يف املنطقة الوسطى والجنوبية ،ستكون
شمالية غربية اىل معتدلة الرسعة ()20-30
كم/س ،مدى الرؤية ( )6-8كم ،وتنشط نهارا ً
يف بعض األماكن من املنطقة الجنوبية اىل (30-
 )40كم/س مسببة تصاع َد غبار ،اما يف املنطقة
الشمالية فستكون الرياح شمالية غربية
معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س ،ومدى الرؤية
( )8-10كم”.
واضاف ان “الطقس ليوم األربعاء سيكون

صحواً ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف
االقسام الوسطى والجنوبية والتغري يف درجات
الحرارة باملنطقة الشمالية ،أما الرياح فستكون
شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة
( )10-20كم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10كم يف
املنطقة الوسطى ،يف حني انها متغرية االتجاه
خفيفة الرسعة ( )5-10كم/س ،مدى الرؤية
( )8-10كم يف املنطقة الشمالية ،اما يف املنطقة
الجنوبية فستكون الرياح شمالية غربية
خفيفة اىل معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س
تنشط نهارا ً اىل ( )20-30كم/س ،ومدى الرؤية
( )8-10كم”.
وتابع ،ان “الطقس ليوم الخميس املقبل

سيكون صحوا ً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم
السابق والرياح شمالية غربية خفيفة اىل
معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س ،تنشط نهارا
اىل ( )20-30كم/س ،ومدى الرؤية ()8-10
كم يف املنطقة الجنوبية” ،مبيناً ،ان “درجات
الحرارة ستنخفض قليالً يف املنطقة الشمالية
رّ
متغية االتجاه خفيفة الرسعة ()5-10
والرياح
كم/س تتحول اىل جنوبية رشقية خفيفة اىل
معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س ،مدى الرؤية
()8-10كم ،اما يف القسم الجنوبي سرتتفع
درجات الحرارة بشكل طفيف ،والرياح ستكون
شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة (10-
 )20كم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10كم”.

إعالن رقم ()50
رقم الطلبية 2021/2159
تعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية
عقد جتهيز (مواد صيانة ملفات وحدة اكسدة االسفلت )3 /
للم�ر ِة (األوىل) وبكلف�ة تخمينية مقداره�ا ( )138,000,000دين�ار عراقي (مائة
وثمانية وثالثون مليون دينار عراقي) وبمدة تجهيز ( )60يوم بموجب املواصفات
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ()250,000
دينار(مائتان وخمس�ون الف دينار ال غري) غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني
الراغبني باملش�اركة تقدي�م عروض بالدينار العراقي (م�ع مراعاة ترقيم صفحات
هذه العروض) ويكون نافذا ملدة ال تقل عن ( 120يوماً) مع ارفاق التأمينات االولية
والبالغة ()1,380,000دينار عراقي (مليون وثالثمائة وثمانون الف دينار عراقي)
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية-:
 رقم املناقصة-موضوعها تاريخ الغلق تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم تاريخ نفاذ التأمينات االولية العناوين الرصيحة للرشكة او املكتبوتس�لم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن
والطلبية يف مدة اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم  2021/10/13ويتحمل
من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة-:
 .1يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف
تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض
مراعاة ذلك عند التقديم.
 .2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر -:
أ -كتاب تخويل أصيل مصدق ونافذ.
ب -هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.
 .3إذا تص�ادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رس�مية يرحل اىل الي�وم التايل بعد العطلة
مبارشة.

 .4تقدم التأمينات االولية باس�م الرشكة او مديرها املفوض او أحد املس�اهمني يف
الرشكة او الرشكات بموجب عقد مش�اركة.
 .5بإمكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املشتركني يف املناقصة التواجد يف مقر
الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ
الغلق الساعة العارشة صباحاً.
 .6يف حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني توجه باإلنذارات من القسم القانوني
يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
 .7تص�ادر التأمين�ات االولية للرشكات يف حالة عدم االس�تجابة للمراسلات اثناء
الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات .
 .8تق�دم التأمينات االولية عىل ش�كل (خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة)
ومن املصارف املعتمدة املتضمنة يف الوثيقة القياسية.
 .9ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة
االسترياد الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية ايصال املواد اىل رشكتنا .
 .10ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز املثبتة اعاله ألسباب تتعلق بإخراج
املواد من املوانئ.
 .11س�يتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن  %20من الكلفة التخمينية
ألغراض االحالة.
 .12يمكن االطلاع عىل رشوط تقديم العطاءات و على املوقع االلكرتونيwww.-:
mrc.oil.gov.iq
 .13س�يتم اس�تقطاع ( 1000دينار) ألف دينار عراقي رس�م طاب�ع لبناء مدارس
ورياض االطفال.
 .14يتم اس�تقطاع مبل�غ ( )25000ألف دينار عراقي ملرة واحدة خالل الس�نة من
الرشكات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.
د.عائد جابر عمران
وكيل املدير العام
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بعد تسجيل  2515إصابة و 47حالة وفاة

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا يف العراق
مبجموع يتخطى املليون و 975ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة ،ام�س االحد،
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لفيروس كورونا
املستجد يف العراق ،فيما اكدت تسجيل 2515
اصابة جديدة و 47حالة وفاة وش�فاء 5067
حالة.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”:
ان ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس:
 ، 21949ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية:
 ،14968455مبين�ة ان�ه تم تس�جيل 2515

اصابة جديدة و 47حالة وفاة وش�فاء 5067
حالة.
واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت الش�فاء ال�كيل:
 ،)94.3%( 1862940بينم�ا ع�دد ح�االت
االصابات الكيل ،1975220 :أما عدد الحاالت
الت�ي تحت العلاج ،90458 :يف حين ان عدد
الح�االت الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة،616 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل ،21822 :الفتة اىل
ان عدد امللقحني ليوم امس ، 57900 :ليصبح
عدد امللقحني الكيل.4391748 :

رئيس أركان اجليش اإليراني
يطالب العراق باختاذ خطوات ملنع
املسلحني يف مشاله
طهران /متابعة الزوراء:
طال�ب رئي�س األركان العام�ة يف الجي�ش
اإليران�ي ،الل�واء محم�د باق�ري ،الحكومة
العراقي�ة باتخ�اذ خط�وات ملن�ع أنش�طة
جماع�ات مس�لحة مناهض�ة للجمهورية
اإلسالمية متمركزة يف جبال شمال العراق.
وتطرق باقري ،يف ترصيحات أدىل بها ،امس
األحد ،خالل مراس�م تقديم النائب الجديدة
له ،إىل الرضبات األخرية التي شنها “الحرس
الث�وري” مؤخ�را على مواقع للمس�لحني
املناهضني إليران يف ش�مال العراق ،يف إقليم
كردستان العراق ،مرجحا أن هذه الجماعات
املسلحة كثفت أنشطتها خالل العام األخري
“بتحري�ض من الوالي�ات املتحدة وإرسائيل
وبعض الدول العربية الرجعية يف املنطقة”.
وشدد رئيس األركان اإليراني عىل أنه يتعني
عىل الواليات املتح�دة إزالة قواعدها يف هذه
املنطقة ،محذرا من اس�تخدامها كـ”مركز
لتنظيم العنارص املعادية للثورة”.
وقال“ :عىل مسؤويل إقليم كردستان العراق
والحكوم�ة العراقية اتخاذ اج�راءات جادة
ضد هذه الزم�ر اإلرهابية ..وعدم الس�ماح

للمس�لحني املعادين للثورة ،وعمالء أمريكا
وإرسائيل ،بإقامة معس�كرات ومقار إذاعة
وتلفزي�ون يف ش�مال الع�راق ،وبمهاجم�ة
حدودنا”.
ورصح رئي�س األركان ب�أن إي�ران لن تقبل
بذلك وس�تواصل عملياتها بغية اقتالع هذه
الجماعات املسلحة ،مضيفا أن الجمهورية
اإلسلامية ل�ن تس�مح بتنفي�ذ أي أعم�ال
تخريبية عند حدودها.
وتعه�د ب�أن إي�ران س�تدمر مق�رات تل�ك
الجماع�ات املس�لحة يف كردس�تان العراق،
مضيف�ا“ :م�ن حقن�ا التص�دي له�ذه
الجماعات ،وميثاق األمم املتحدة ينص عىل
هذا الحق”.
ولف�ت إىل أن إيران أخط�رت حكومة العراق
وحكومة كردستان العراق عىل مدى سنوات
بضرورة حل هذه الجماع�ات ،ومنعها من
ممارسة أنشطتها ضد إيران.
وتابع“ :لك�ن الجهات العراقية لألس�ف لم
تأخذ بالتوصي�ات اإليرانية ،وم�ن هنا فأن
إيران س�تبادر اىل تدمري ه�ذه الجماعات ما
دامت تواصل أعمالها االرهابية ضد البالد”
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املفوضي��ة تؤكد أهمية املراقبة الدولي��ة لالنتخابات دعماً
لنزاهتها وشفافيتها
بغداد /الزوراء:
أك�دت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخاب�ات ،امس األحد ،أهمية املراقبة
الدولي�ة لالنتخاب�ات دعم�ا ً لنزاهته�ا
وشفافيتها.
وذكر بيان للمفوضية تلقته “الزوراء”:
أن “رئي�س مجلس املفوّضين ،القايض
جلي�ل عدن�ان خل�ف ،اس�تقبل يف مقر
املفوضية ببغداد ،سفري اليابان يف العراق
كوتارو س�وزوكي ،لبحث دورها يف دعم
العملي�ة االنتخابية يف الع�راق من خالل
املشاركة يف املراقبة الدولية”.
وأضاف البيان أن “رئيس املجلس استهل
اللقاء مرحبا ً بالس�فري الياباني ،مشيدا
بمواقف بلده الداعمة لنجاح االنتخابات،
وم�ا ق ّدمته من مس�اعدات لدعم ُ
ج ُهود
يّ
مُ َ
تفّش� جائحة فريوس كورونا
واجهة

املُ
ستج ّد”.
ِ
وشدد خلف عىل “أهمية املراقبة الدولية

للعملي�ة االنتخابي�ة ،كي يج�ري تقديم
التقاري�ر التقييمية للعملي�ة االنتخابية

ّ
ب�كل حري�ة وحيادي�ة م�ن أج�ل تأكيد
نزاهة االنتخابات وش�فافيتها ،وهو ما
س�عت إليه اإلدارة الجدي�دة للمفوضية
عبر عدة إج�راءات منها تطوي�ر آليات
العمل االنتخاب�ي واألجه�زة االنتخابية
اإللكرتونية وتدريب ملاكات املفوّضية
لرفع مستوى العمل االنتخابي”.
من جانبه ،أبدى الس�فري الياباني رغبة
بالده يف املش�اركة بمراقب�ة االنتخابات
املقبلة من خالل إرس�ال فري�ق مراقبة
دويل ياباني لإلسهام يف تحقيق الشفافية
والحيادي�ة ،مجددا ً ح�رص اليابان عىل
إدام�ة التعاون مع الع�راق وباألخص يف
ملف االنتخابات املقبلة.
وم�ن املق�رر أن تج�ري االنتخاب�ات
الترشيعي�ة يف العارش م�ن ترشين األول
املقبل.

حتت حكم طالبان ..بلدية كابل بال موظفات

لليوم الثاني ..قتلى وجرحى يف تفجريات ضد طالبان جبالل أباد وننغرهار
كابل /متابعة الزوراء:
ُقت�ل مدنيان وأُصي�ب أحد عنارص
حرك�ة طالب�ان يف تفجير بمدينة
جالل أباد رشقي أفغانس�تان فيما
أف�ادت قناة طل�وع األفغانية نقالً
عن مس�ؤولني محليين قولهم إن
انفج�ارا وق�ع يف منطق�ة بإقلي�م
ننغرهار برشق البالد وال معلومات
عن وق�وع خس�ائر برشي�ة حتى
اآلن ،فيم�ا أمرت س�لطات طالبان
موظف�ات حكوم�ة مدين�ة كاب�ل
بالبقاء يف املنزل ،مع السماح فقط
للنس�اء الالتي ال يمكن استبدالهن
برجال باالستمرار يف عملهن.
وق�ال ش�اهد عي�ان لوكال�ة
“س�بوتنيك”“ :لق�ي مدني�ان
مرصعهم�ا وأصي�ب مس�لح م�ن
طالبان يف انفجار بمدينة جالل آباد
اليوم األح�د” ،موضح�ا أنه “وقع
االنفجار صب�اح امس بالقرب من
محط�ة حافلات كاب�ل باملنطقة
الثانية يف جالل أباد”.
ووق�ع انفجاران يف والية ننغرهار،
رشقي أفغانس�تان ،يوم الس�بت،
أس�فرا عن مقت�ل مدنيين اثنني،
وإصابة  19آخرين.

وذك�ر مص�در محلي ،يف ترصيح
صحف�ي أن�ه “وق�ع انفج�اران
يف والي�ة ننغره�ار بواس�طة لغ�م
مغناطيسي يف كل م�ن الدائ�رة 6
والدائ�رة  8أعقب�ه إطلاق نار من
قبل طالبان”.
وقال ش�هود عي�ان إن  3تفجريات
اس�تهدفت مركبات تابعة لطالبان
يف مدينة جالل أب�اد عاصمة والية
ننغره�ار ،أس�فرت ع�ن مقت�ل 3
أش�خاص على األق�ل وإصابة 20
آخرين بجروح.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن
الهج�وم على الفور ،لك�ن أصابع
االتهام تشري إىل تنظيم داعش الذي
ينشط رشقي البالد.
ول�م يتضح عىل الفور م�ا إذا كان
هناك مسؤولون يف طالبان من بني
القتىل أو الجرحى.
وكانت قن�اة طلوع نيوز نقلت عن
مس�ؤولني يف الصح�ة أن غالبي�ة
الجرحى م�ن املدنيين .وانفجرت
س�يارة ملغمة ،صباح الس�بت ،يف
العاصمة األفغانية كابل ،ما تسبب
بإصابة ش�خصني ،بحس�ب إعالم
محيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن
تفجري كابل حتى الس�اعة 11:45
تغ.
ويف س�ياق اخ�ر ،أم�رت س�لطات
طالب�ان موظف�ات حكومة مدينة
كابل بالبقاء يف املنزل ،مع السماح
فق�ط للنس�اء الالت�ي ال يمك�ن
اس�تبدالهن برج�ال باالس�تمرار

يف عمله�ن ،وفق�ا لرئي�س بلدي�ة
العاصم�ة األفغاني�ة املؤقت ،الذي
أعلن ام�س األحد القي�ود الجديدة
املفروضة عىل النساء.
ق�رار من�ع معظ�م العاملات يف
املدين�ة م�ن الع�ودة إىل وظائفهن
يش�كل م�ؤرشا جديدا على فرض
حركة طالبان ،التي س�يطرت عىل

العاصم�ة كاب�ل الش�هر امل�ايض،
سياستها املتش�ددة عىل الرغم من
الوعود التي قدمتها يف وقت س�ابق
بالتسامح والشمولية.
وكان�ت طالبان قد حرمت الفتيات
والنساء من التعليم وتويل الوظائف
العامة خالل حكمها أفغانستان يف
تسعينيات القرن املايض.

عقب فسخ أسرتاليا تعاقدها مع باريس لشراء  12غواصة فرنسية

صفقة الغواصات النووية بني الواليات املتحدة وأسرتاليا تلقي بظالهلا على الساحة الدولية
واشنطن /متابعة الزوراء:
ال تزال صفق�ة الغواصات النووية
بين الوالي�ات املتح�دة وأستراليا
تلقي بظاللها عىل الساحة الدولية،
بعد أن تسببت يف أزمة دبلوماسية
بني فرنس�ا وأستراليا م�ن جانب
وفرنس�ا وأمريكا م�ن جانب آخر،
عقب فسخ أستراليا تعاقدها مع
باريس لرشاء  12غواصة فرنسية
وفق�ا التف�اق مبرم بينهم�ا عام
 ،2016وه�و األم�ر ال�ذي وصفته
األخيرة ب�ـ “طعن�ة يف الظه�ر”
اعرتاضا عىل إلغاء الصفقة وإبرام
تحالف ثالثي بني أمريكا وأسرتاليا
وبريطانيا.
وي�رى مراقبون أن تبع�ات األزمة
الراهن�ة ولج�وء أميركا لتحال�ف
ثالثي مع اململكة املتحدة وأسرتاليا،
وتزوي�د أستراليا بغواصات تعمل
بالطاق�ة النووي�ة ،ت�ؤزم الخالف
بني أوروبا وأمريكا الذي جاء عقب
أزمة االنس�حاب من أفغانس�تان،
وربما تؤدي تلك الخالفات إىل رسم
تحالفات جديدة خاصة مع تمسك
ع�دد م�ن دول االتح�اد األوروب�ي
بمقرتح “تأس�يس قوى عسكرية
أوروبية” موازية لحلف الناتو.
وأدخل تحالف واش�نطن مع لندن
وكانبيرا العالق�ات األمريكي�ة –
األوروبي�ة يف أزم�ة تش�به أزم�ات
حك�م الرئي�س األمريكي الس�ابق
دونال�د ترام�ب ،رغ�م ان اإلدارة
األمريكي�ة الحالي�ة بقي�ادة ج�و
بايدن اس�تهدفت إع�ادة العالقات

مع أوروبا لس�ابق عهده�ا بزيارة
وزي�ر الخارجية األمريك�ي أنتوني
بلينك�ن إىل باري�س ،يونيو املايض
إلع�ادة مس�ار “العالق�ات العابرة
لألطليس” إىل أصلها القديم.
وتوال�ت ردود الفع�ل م�ن الجانب
الفرنسي ،حي�ث أعلن�ت وزارة
الخارجية الفرنس�ية ،االتفاق مع
الهند للعمل عىل برنامج “لرتسيخ
نظ�ام دويل تع�ددي بح�ق” ،يعزز
الرشاك�ة االستراتيجية بينهما يف
منطقة املحيطني الهندي والهادئ،
ال س�يما وأن فرنس�ا كانت تعتمد
عىل عالقته�ا مع أستراليا والهند
للحف�اظ على وجوده�ا يف تل�ك
املنطقة.
كما اس�تدعت فرنس�ا سفرييها يف

كانبيرا وواش�نطن ،وألغ�ت حفل
اس�تقبال كان مق�ررا يف إقام�ة
الس�فري الفرنسي يف واش�نطن
احتف�اال بذكرى معرك�ة بحرية يف
حرب االستقالل األمريكية وانتهت
بانتص�ار األس�طول الفرنيس عىل
األس�طول الربيطان�ي يف نهاي�ة
الق�رنال�ـ.18
وتستمر أسرتاليا يف تربير موقفها
بالتأكيد عىل إبالغ فرنسا مسبقا
بوجود مش�اكل حقيقي�ة بقدرة
الغواص�ات التقليدي�ة لتحقي�ق
أهدافه�ا األمنية واالستراتيجية
يف املحيطين ،حي�ث ق�ال وزي�ر
الدفاع األسترايل بيتر دونون ،إن
بلاده كان�ت رصيح�ة ومنفتحة
وصادق�ة” م�ع فرنس�ا بش�أن

مخاوفها من صفق�ة الغواصات
الفرنسية.
تكت�ف أميركا بترصيح�ات
ول�م
ِ
أستراليا ،بل أكد أنتون�ي بلينكن،
عىل ع�دم التخلي عن أستراليا يف
مواجه�ة املمارس�ات الصينية لذا
دعمتها بحيازة الغواصات النووية
لتحسني قدرتها الدفاعية.
يرى العميد س�مري راغ�ب ،الخبري
االستراتيجي ،أن فرنس�ا تفسر
املوقف الراهن بـ “الحرب الباردة”
نظ�را ألن صفق�ة الغواص�ات بني
أمريكا وأسرتاليا والتي أبرمت وفقا
للتحالف العس�كري الذي جمعهما
م�ع بريطانيا خ�ارج مظلة حلف
الناتو له تبعات س�لبية عىل أوروبا
وفرنس�ا بالتحديد عىل املس�تويني

العس�كري واالقتص�ادي ،كم�ا أن
باري�س ل�م تعرتض حينم�ا طرح
تش�كيل هذا التحال�ف الدفاعي يف
املحيطني اله�ادئ والهندي وظنت
أنها س�تصبح رشي�كا يف التحالف
عرب تسليح أستراليا بالغواصات،
قبل اإلعالن عن إلغاء الصفقة.
ويوض�ح راغ�ب يف ترصيح�ات
ملوق�ع “ س�كاي ني�وز عربية” أن
طبيعة الضغ�وط االقتصادية التي
تتعرض لها باريس لعدم امتالكها
س�وقا لبي�ع الغواص�ات ،تدفعها
إىل الرشاك�ة م�ع الهن�د وتدشين
عالق�ات قوي�ة لبيع األس�لحة من
مقاتالت الراف�ال والغواصات التي
تعم�ل بالدي�زل والكهرب�اء ،وهو
األمر الذي قد ينجم عنه خالف بني
الصني والهند م�ن جانب ،وخالف
بين الصني وأمريكا من جانب آخر
لدخول غواصات نووية إىل منطقة
املحيطني.
ويشري إىل احتمالية تقارب فرنيس
رويس جديد يف مجال تصنيع وبيع
األس�لحة ،وبالت�ايل فه�و تق�ارب
أوروب�ي – رويس محتم�ل ،حي�ث
تعد فرنسا القائد السيايس ألوروبا
يف إقامة العالقات مع الدول ،عالوة
على وجود تق�ارب أملاني – رويس
نوعا ما ،ويف حالة إثبات موس�كو
النواي�ا الحس�نة إلقام�ة عالق�ات
مشتركة م�ع باري�س وبرلني قد
تنض�م دول أوروبا الرشقية إىل هذا
التحالف.
ويتوق�ع الخبير االستراتيجي،

أن التق�ارب ال�رويس -األوروب�ي
املحتمل قد يسمح بإقامة مشاريع
مشرتكة ووصول الغاز الرويس إىل
أوروب�ا ،وال�ذي يعد رضب�ة قوية
ألميركا لتصب�ح بمفرده�ا م�ع
تحال�ف “أوك�وس” يف مواجه�ة
تهدي�دات الصين يف املحيطني ويف
جنوب الباسيفيك ،خاصة وأن دول
ش�مال وجن�وب أوروب�ا ال تخىش
الوجود الصيني يف تلك املناطق.
ويشدد عىل أن قرار باريس بسحب
سفريها من واشنطن مؤرش يرسم
خارطة تحالفات جديدة يف العالم.
اعتبر وزي�ر الخارجي�ة الفرنيس،
ج�ان إي�ف لودري�ان ،أن إلغ�اء
أستراليا صفق�ة الغواصات معها
واستبدالها بأخرى أمريكية سيؤثر
مستقبال عىل حلف الناتو.
ويقول راغب إن األمر س�يكون له
تأثري عىل تحالف الناتو الذي يعمل
على مواجهة التهدي�دات الصينية
– الروس�ية ،الس�يما أن فرنس�ا
لديه�ا تحفظات على دور الحلف
يف الح�رب عىل اإلره�اب ،وتحملها
أعب�اء مواجه�ة التنظيم�ات
املتطرفة بمفردها يف دول الساحل
والصح�راء وس�وريا والع�راق،
مشيرا إىل أن أوروبا تدرك جيدا أن
نتائج الح�روب التي جمعت الناتو
وأمريكا تحملتها وحدها.
وع�ن احتمالية خروج فرنس�ا من
الناتو ،يقول الخبري االستراتيجي:
“لن تخرس فرنسا شيئا فهي تمتلك
نف�وذا يف الرشق األوس�ط تس�عى

للحفاظ عليها ،لذا ستتحرك الفرتة
املقبلة يف سياسات مستقلة خارج
حلف ش�مال األطليس لتسهل عىل
نفس�ها إقام�ة عالقات عس�كرية
مع روس�يا وتجارية مع الصني”،
متوقع�ا تراج�ع أهمي�ة النات�و
والتعاون العس�كري بني الرشكاء.
رغ�م تباي�ن اآلراء داخ�ل االتح�اد
األوروب�ي ح�ول تش�كيل ق�وة
عس�كرية موازي�ة للنات�و ،إال أن
وزي�رة الدف�اع األملاني�ة ،أنيغريت
كرامب -كارنباور ،قدمت مقرتحا
لترسي�ع وتيرة املهام العس�كرية
تح�ت مظل�ة االتح�اد األوروب�ي،
مس�تندة على امل�ادة ال�ـ 44م�ن
املعاه�دات األوروبي�ة تس�مح
باس�تصدار ق�رارات مشتركة
وتنفيذ مهام أوروبية عرب تش�كيل
تحالفات تكونها دول أعضاء راغبة
يف تلك القرارات دون مش�اركة كل
دول االتحاد.
ويوض�ح راغب أن فرنس�ا وأملانيا
تبحثان آلية جماعية للحفاظ عىل
أمن أوروبا منذ االنسحاب األمريكي
م�ن أفغانس�تان ،وبع�د الصفقة
األمريكي�ة تتصاعد األص�وات اآلن
داخ�ل االتح�اد األوروب�ي لتكوين
ق�وة عس�كرية موازي�ة للنات�و
تمنحه�ا اس�تقاللية ق�رار الحرب
واالنس�حاب ،منوها إىل أن املوقف
األمريكي منح فرنسا سالحا جديدا
إلع�ادة نفوذها يف الرشق األوس�ط
وملء الفراغ العسكري األمريكي يف
العراق وسوريا.
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االستثمار تضع  3إجراءات قبل البدء
مبشروع معسكر الغزالني
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة االس�تثمار الوطنية ،امس األحد ،إن مرشوع معس�كر الغزالني الس�كني
بنينوى مازال يف بداياته ،فيما كشفت عن ثالثة اجراءات تسبق البدء بتنفيذ املرشوع.
وقال�ت رئيس هيئة االس�تثمار الوطنية ،س�هى النجار ،بحس�ب الوكالة الرس�مية :إن
«الهيئ�ة مازالت يف املراحل األولية بش�أن مرشوع مُ عس�كر الغزالني الس�كني يف مدينة
ً
الفتة اىل «وجود تعاون مع الحكومة املحلية وهيئة اس�تثمار املحافظة بشأن
املوصل»،
املرشوع».
وأضاف�ت أنه «س�يتم وضع (ماستر كالن) أوالً لتصمي�م املرشوع ،وعىل اس�اس ذلك
سيتم طرح الفرص االستثمارية داخل املعسكر ،وبعدها سنعمل عىل استحصال جميع
املوافقات للمشاريع التي سنحصل عليها بما فيها تحويل األرض من وزارة الدفاع «.
ووافق مجلس الوزراء ،يف جلس�ته االعتيادية الحادي�ة والثالثني املنعقدة فـي محافظة
نين�وى بتاري�خ  ،16/8/2021عىل تخصيص مس�احة من مُ عس�كر الغزالني إىل بلدية
املوصل إلنشاء مرشوع استثماري سكني عىل وفق قانون االستثمار ( 13لسنة ،)2006
عىل ْ
أن ُيعرض املرشوع باملزايدة العلنية بحس�ب م�ا يتطلبه قرار مجلس الوزراء (245
لسنة .)2019

االحتادية تبدأ صولة أمنية جديدة
على املطلوبني يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت قي�ادة الرشط�ة االتحادي�ة ،امس
االحد ،القبض عىل  7مطلوبني بينهم أربعة
متهمين بقضاي�ا املخ�درات يف العاصمة
بغداد.
القي�ادة قالت يف بيان ورد «لل�زوراء» :انه
«ضمن الجهود األمنية املستمرة لقطعات
الرشط�ة االتحادية يف مالحق�ة الخارجني
ع�ن القان�ون من تج�ار ومتعاط�ي املواد
املخ�درة ،اس�تطاعت مف�ارز الرشط�ة
االتحادي�ة ضم�ن قاطع مس�ؤولية اللواء
الثاني الفرق�ة األوىل رشط�ة اتحادية من
إلق�اء القبض عىل متهمني اثنني مطلوبني
وف�ق أحكام املادة »٢٨مخدرات يف منطقة
(البلدي�ات) رشق�ي بغ�داد وبحوزتهم�ا
بايب زجاجي يستخدم للتعاطي وقنينتي
اش�عال».ويف س�ياق متص�ل ،تمكنت قوة
أخرى من اللواء ذاته باالشرتاك مع مفرزة
من مكافح�ة مخدرات الك�رادة من إلقاء
القبض عىل متهمين اثنني مطلوبني وفق

أح�كام امل�ادة »٢٨مخ�درات يف منطق�ة
(املشتل) رشق بغداد وضبط بحوزتهما 7
غرام من مادة الكرستال املخدرة باإلضافة
اىل بايب زجاجي يستخدم للتعاطي ،وفقا
للبيان.
وتاب�ع ان «ق�وة م�ن الل�واء األول الفرقة
االوىل رشطة اتحادية باالشرتاك مع مفارز
استخبارات الفوج االول تمكنت من إلقاء
القبض عىل متهمني اثنني يحمالن بندقية
كالش�نكوف غير مرخص�ة يف منطق�ة
(النهروان)جنوب رشق بغداد».
وفقا للبي�ان ،فقد تمكنت ق�وة من اللواء
الخام�س عشر عملي�ات الفرق�ة االوىل
رشطة اتحادية من إلقاء القبض عىل احد
املطلوبني وفق املادة  ٤٣٠تهديد يف منطقة
(البتاوين) وسط العاصمة بغداد.
واردف ان�ه «تم�ت إحالته�م م�ع امل�واد
املضبوط�ة اصولي�ا ً اىل الجه�ات املختصة
إلكم�ال اإلجراءات القانوني�ة والتحقيقية
الالزمة بحقهم».
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أعلنت نسب استجابة كبار املسؤولني لكشف ذممهم املالية

النزاهة تطالب بوضع آلية حمددة ملنح الرتاخيص االستثمارية
بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة الوقاية يف هيئة النزاهة االتحاديَّة
ّ
تقصيها مش�اريع تطوي�ر وتنفيذ
ع�ن نتائج
ً
األس�واق املركزيَّة ،مُ شيرة إىل دعوته�ا الهيئة
الوطنيَّ�ة لالس�تثمار إىل وض�ع آلي� ٍة ملن�ح
الرتاخيص االس�تثماريَّة وحرصها بالرشكات
األصيل�ة والرصين�ة .وفيم�ا أفصح�ت هيئ�ة
النزاه�ة االتحاديَّ�ة ع�ن موق�ف اس�تجابة
الرئاس�ات الثالث املش�مولني بتقديم استمارة
ً
إضافة إىل
كش�ف الذمَّ �ة املاليَّة للع�ام الح�ايل،
ُ
ال�وزارات والهيئ�ات والجه�ات غير املرتبطة
ب�وزارةٍ ،والس�لطة القضائيَّـ�ة واملُحافظين،
ِّ
بحق
اكدت مضيها باتخاذ اإلجراءات القانونيَّة
املُمتنعني عىل وفق ما َّ
نص عليه قانونها.
وأف�ادت دائ�رة الوقاي�ة يف هيئ�ة النزاه�ة
تقري�ر أع َّدت�ه بعد قي�ام الهيئة
االتحاديَّ�ة ،يف
ٍ
برص�د خرب مُ طالبة أحد أعضاء مجلس ُّ
النوَّاب
بإجراء مراجع ٍة كامل ٍة ملوضوع االس�تثمار من
قبل إحدى الرشكات العامليَّة القابضة املحدودة،
ُّ
َّ
التلكؤ الحاصل
أن جهودها ومتابعتها ملوضوع
من قبل الرشكة أس�فرت عن س�حب اإلجازات
االس�تثماريَّـة املمنوحة لها؛ لغرض اس�تثمار
مش�اريع األس�واق املركزيَّـ�ة ،وه�ي كل من
سوق (املستنرصيَّـة والعدل والعامل والشعب
والصالحيَّـة).
وأضافت إنه�ا «ق َّدمت مُ قرتحا ً للهيئة الوطنيَّة

لالس�تثمار بوض�ع آلي� ٍة أكث�ر إلزام�اً؛ ملن�ح
الرخ�ص االس�تثماريَّة عبر تحدي�د الرشكات
األصيلة والرصينة القادرة عىل استكمال تنفيذ
املش�اريع من الرشكات الفرعيَّ�ة املُحالة إليها
ً
فضلا ع�ن املُطالبة
الرخ�ص االس�تثماريَّـة،
بفرض الغرامات التأخرييَّـة وتوجيه اإلنذارات
النهائيَّ�ة للرشك�ة املُ ّ
تلكئ�ة؛ تطبيق�ا ً ألحكام
الـما َّدة ( )28من قانـون االستـثمار رقم (13
لسنة  )2006الـمُ ـع َّدل».
وبيَّن�ت الدائرة َّ
أن «الهيئة الوطنيَّة لالس�تثمار
َّ
أكدت بدورها أنها تقوم بمنح فروع الرشكات
اس�تثمار بع�د اس�تيفائها
األجنبيَّ�ة إج�ازات
ٍ

للرشوط املنصوص عليها يف قانون االس�تثمار
رقم ( 13لس�نة  )2006املُع� َّدل ،ويف حالة عدم
التزام تلك الرشكات بأحكام القانون يت ُّم اتخاذ
ً
مؤك�دة قيام
اإلج�راءات القانونيَّـ�ة بحقه�ا،
إنذارات أول َّي ٍة ونهائ َّي ٍة
الهيئة الوطنيَّ�ة بتوجيه
ٍ
قبل سحب اإلجازات االستثماريَّة».
م�ن جان�ب اخ�ر ،أفصح�ت هيئ�ة النزاه�ة
االتحاديَّ�ة ،ام�س االحد ،عن موقف اس�تجابة
الرئاس�ات الثالث املش�مولني بتقديم استمارة
ً
إضافة إىل
كش�ف الذمَّ �ة املاليَّة للع�ام الح�ايل،
ُ
ال�وزارات والهيئ�ات والجه�ات غير املرتبطة
بوزارةٍ ،والسلطة القضائيَّـة واملُحافظني ،فيما

ِّ
بحق
اكدت مضيها باتخاذ اإلجراءات القانونيَّة
املُمتنعني عىل وفق ما َّ
نص عليه قانونها.
دائ�رة الوقاي�ة يف الهيئ�ة أش�ارت يف بيان ورد
«لل�زوراء» إىل أن�ه «ت� َّم تس�لُّم ()31,800
اس�تمارة كش�ف الذمَّ ة املاليَّة املُ
َّ
تس�لمة للمُ َّدة
م�ن ( 2021/1/4ولغاي�ة  )2021/8/31من
ال�وزارات والهيئ�ات والجه�ات غير املُرتبطة
بوزارةٍ» ،مُ بي ً
ّـنة َّ
أن «نس�بة اس�تجابة السادة
ُّ
رؤس�اء الجمهوريَّة وال�وزراء والن�وَّاب بلغت
ً
فضلا ع�ن الس�ادة رؤس�اء املحكمة
،%100
االتحاديَّة العليا ورئيس مجلس القضاء األعىل
ورئي�س محكم�ة التميي�ز االتحاديَّـة ورئيس
اال ّدعاء العام».
وأضاف�ت الدائ�رة َّ
إن «اس�تجابة نائبي رئيس
�واب بلغت  ،%100والس�ادة ُّ
مجلس ُّ
الن َّ
النوَّاب
َّ
بلغت  ،»%92,5الفتة إىل أن «نس�بة اس�تجابة
الس�ادة أعضاء مجلس ال�وزراء بلغت ،%100
والس�ادة أعض�اء املحكم�ة االتحاديَّ�ة العلي�ا
 ،%83,3والس�ادة أعض�اء محكم�ة التميي�ز
االتحاديَّ�ة  ،%100أمَّ �ا اس�تجابة القض�اة
املش�مولني بكش�ف الذمَّ �ة املاليَّـ�ة فبلغ�ت
.»%99,9
َّ
وبيَّـنت أن «نس�بة استجابة رؤس�اء الهيئات
والجهات غير املُرتبطة ب�وزار ٍة بلغت ،%90,6
فيم�ا بلغ�ت نس�بة اس�تجابة املُحافظين
.»%66,7

املالكات املختصة يف نينوى تبدأ إعمار سورها األثري
بغداد /الزوراء:
ب�دأت امللاكات املختص�ة يف
محافظ�ة نينوى بإعمار س�ورها
االثري ال�ذي دمر عىل يد عصابات
داعش االرهابية خالل س�يطرتها
على املدين�ة ،فيم�ا افتتح�ت يف
اربي�ل دورة لصيانة االثار والرتاث
بالتع�اون بين املعهدي�ن العراقي

االستخبارات العسكرية تداهم وكرا
لداعش يف األنبار

بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية ،امس االحد ،ع�ن مداهمة وكر لعنارص
تنظيم داعش يف محافظة االنبار.
وقال�ت املديري�ة يف بيان ،ورد لـ «الزوراء» :إنه «ضم�ن مهامها لتعقب ومالحقة
فلول داعش االرهابي والوصول اىل اوكارهم ،واستنادا اىل معلومات دقيقة لشعبة
اس�تخبارات الفرقة الخامس�ة احد مفاصل مديرية االس�تخبارات العسكرية يف
وزارة الدفاع ،وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء املشاة  ،٢٠تمت مداهمة احد اوكار
االرهاب الداعيش الذي يس�تخدم منطلقا لتنفيذ العمليات االرهابية ،واالس�تيالء
عىل عجلة نوع دايو برنس تستخدم للتنقل وتوفري الدعم اللوجستي باإلضافة اىل
افرش�ة واغطية يف شمال قرية الذعذاع التابعة ملنطقة الصكار يف صحراء الرطبة
باألنبار».
وأشارت إىل أنه «تم حرق العجلة من قبل قوة الواجب فيما تكفلت مفارز هندسة
الفرقة بتدمري الوكر ومحتوياته بالكامل».

والتشيكي للرتاث.
وق�ال قائممق�ام املوص�ل ،زهري
االعرج�ي ،يف حدي�ث صحفي :ان
«فرقا هندس�ية م�ن مديرية اثار
نين�وى واخرى م�ن بلدية املوصل
وب�إرشاف ف�رق التنقي�ب رشعت
بإعمار س�ور نينوى االثري املدمر
يف الجانب االيرس من املدينة ضمن

اعتقال متهمة بتزوير
صك بـ  ٦٠ألف دوالر
يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة ،امس
االحد ،القبض عىل متهمة بتزوير صك بقيمة
 ٦٠أل�ف دوالر ،ومته�م آخر برسق�ة  ٢٠ألف
دوالر م�ع مخشلات ذهبية م�ن داخل دار يف
العاصمة بغداد.
وذك�رت الوكالة يف بي�ان ورد «لل�زوراء» :ان
«مف�ارز مديري�ة مكافح�ة اج�رام بغ�داد /
مكت�ب إج�رام الخضراء ،تمكنت م�ن القاء
القب�ض على متهم�ة لقيامه�ا بتزوير صك
بقيم�ة ( )٦٠ال�ف دوالر أمريك�ي» ،مشيرة
اىل «اتخ�اذ كل اإلج�راءات القانوني�ة بحقها
وتوقيفها وفق أحكام امل�ادة  ٢٩٥من قانون
العقوبات وتقديمها إىل القضاء لتنال جزاءها
العادل».
واضاف�ت ان «مفارز مكت�ب مكافحة اجرام
الكرام�ة القبض على مته�م لقيامه برسقة
مبلغ م�ايل قدره ( )٢٠الف دوالر أمريكي مع
مخشلات ذهبية م�ن إحدى الدور الس�كنية
رشق العاصمة بغداد».
الفت�ة اىل «تدوي�ن أقواله باالعتراف ابتدائيا
وقضائي�ا وق�رر ق�ايض التحقي�ق توقيف�ه
وفق أحكام املادة  ٤٤٤م�ن قانون العقوبات
وتقديمه إىل القضاء لينال جزاءه العادل».

الرتبية توضح بشأن مناهج الفرع العلمي بعد إلغاء اإلحيائي والتطبيقي

بغداد /الزوراء:
ش�ـكـلـت وزارة الـتـربـيـ�ة لـجـانـ�ا
مختص�ة لــتــس�ــويــة املــنــاهــ�ج
الــدراس�ــيــة الـخـاصـ�ة بمرحلت�ي
الخامس والـس�ـادس االعــدادي بما يخص
الفرعين االحيائ�ي والتطبيق�ي وتـحـديـ�د
مـنـهـ�اج دراس�ـــي مـوحـ�د لـلـفـ�رع
العلمي.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة ،حـيـدر
فــ�اروق ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن «إلـغـاء
نظ�ام االحيائ�ي والتطبيق�ي ،ج�اء الن هذه
التجربة لـم تحق�ق الـنـجـاح املـرجـو فـي
ظـ�ل الـظـ�روف الت�ي طبقت فيه�ا ،وذلـك
لعدم وجـود أرضية مناسبة للعمل بـهـا».
وكـش�ـف فــ�اروق ع�ن «اعـداد دراس�ـة
مس�بقة إلع�ادة العم�ل بنظ�ام الـعـلـمـي
واالدبـــ�ي ،حـيـث كـانـ�ت هـنـاك رؤيـة
معمقة يف دراس�ة جوانب العملي�ة التعليمية
وتــم رصــد قــبــول اعــــداد اكــثــر
فــ�ي الـفـ�رع االحيائ�ي مقارن�ة بالف�رع
التطبيقي إلعـادة العمل بهذا النظام».
واوض�ح أن “العم�ل بنظ�ام العلم�ي واالدبي
س�يبدأ من العام الدرايس ما بعد املقبل 2022
ـ�ـ  ،2023بـيـنـمـا س�يجري خـلال العام
الـدراس�ـي املقب�ل  2021ـ  2022العم�ل
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على تس�وية املناه�ج الدراس�ية الخاص�ة
بـمـرحـلـتـي الـخـامـس والــس�ــادس
االعـــ�دادي بـمـ�ا يـخـ�ص الـفـرعـين
االحـيـائـي والتطبيقي ليتم الخروج بمنهاج
دراس�ـي موحد للف�رع العلم�ي ،حيث هناك
لجان مختصة ستتابع تسوية هذا االمـر”.
واكد أن “تطبي�ق النظام االحيائي والتطبيقي
رافقت�ه فوارق يف قبول الطلبة” .مشيرا الـى

انـ�ه “عـنـ�د االعــلان ع�ن اع�ادة العم�ل
بنظ�ام العلمي واالدبي االس�بوع املــاضــي
بـحـس�ـب االمــانــ�ة الــعــامــ�ة
ملـجـلـ�س ال�وزراء ،لوح�ظ ان هن�اك طلبة
يرغبون بإبق�اء تجربة االحيائ�ي والتطبيقي
ألن�ه يعبر ع�ن ميوله�م الثقافي�ة والذهنية
والعلمي�ة والفني�ة وقبولهم فـ�ي الجامعات
واملـعـاهـد”.

حملة اعمار املرحلة الثانية».
واضاف االعرج�ي ان «مدة اعمار
الس�ور لم تح�دد من قب�ل الفرق
الهندس�ية لحين انته�اء العم�ل
بشكل كامل».
واشار اىل ان « فرق االعمار انتهت
االس�بوع املايض من اعمار نسبة
كبرية من س�ور الس�قا الذي دمر

هو االخر يف ايرس املوصل».
ويف اربي�ل افتت�ح املعه�د العراقي
لصيانة االث�ار والتراث بالتعاون
م�ع معه�د التراث الوطن�ي
لجمهورية التيشك ( )CHNIدورة
متقدم�ة بمش�اركة  14متدرب�ا
من محافظات مختلفة وتس�تمر
ملدة ش�هر ،وان هذه الدورة سبق

ان عق�دت ألول م�رة يف ايلول من
ع�ام  2019به�دف التدري�ب عىل
صيان�ة االبنية املدم�رة يف املوصل
وتوقف�ت اثن�اء الجائح�ة ،لك�ن
الجان�ب الجيك�ي ارص على عقد
ه�ذه الدورة هذا العام يف اربيل ،اذ
تضمنت زي�ارات ميدانية للمواقع
االثرية والرتاثية.

العمل تعلن مشول مرضى الثالسيميا خبدماتها
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية،
امس االحد ،عن اصدار بطاقات املاستر كارت
للوجب�ة الثانية م�ن املتقدمين للحصول عىل
رات�ب املعين املتف�رغ ،فيما وجهت بش�مول
الحاالت الش�ديدة ملرىض الثالسيميا بخدماتها
ممن تقدموا بطلبات سابقة.
وق�ال رئيس هيئ�ة ذوي االعاقة واالحتياجات
الخاص�ة بال�وزارة ،احم�د ه�ادي بني�ة ،يف
ترصيح صحفي :إن “الهيئة دعت املستفيدين
م�ن الش�مول الجدي�د للمتقدمني على راتب
املعين املتف�رغ لع�ام  2021مم�ن أكمل�وا

اجراءات الفحص الطبي الوجبة الثانية لتسلم
االس�تمارة الخاص�ة إلصدار بطاقة “املاستر
كارد” وملحافظة بغداد حرصا”.
وأض�اف بني�ة أن “الوزارة س�تعلن عن موعد
إلص�دار “بطاقات املاستر” للمس�تفيدين يف
املحافظ�ات ح�ال اكم�ال االج�راءات الفني�ة
واالداري�ة الالزم�ة” ،الفت�ا اىل ان “االس�ماء
س�تنرش عىل املوق�ع االلكرتون�ي والصفحات
الرسمية للوزارة عىل شكل وجبات”.
ويف ذات الس�ياق ،ذك�ر رئي�س هيئ�ة ذوي
االعاق�ة واالحتياج�ات الخاص�ة أن “الهيئ�ة
وجهت بشمول مرىض الثالسيميا من الحاالت

الش�ديدة واملش�خصة طبي�ا بالكبرى فق�ط
بخدماته�ا وفقا لضواب�ط وزارة الصحة ومن
املتقدمني س�ابقا مم�ن لديهم تقاري�ر طبية
خاص�ة بالهيئة تبين حاجة املري�ض للمعني
املتفرغ”.
وبني أن�ه “منذ مطل�ع العام الج�اري ولغاية
منتصف شهر ايلول جرى شمول  726موظفا
بإج�ازة التف�رغ الوظيفي وانجاز م�ا يقارب
 9آالف كت�اب احال�ة للجان الطبية للش�مول
الجديد” ،مشيرا اىل انه “ج�رى رصف جميع
مستحقات املس�تفيدين ممن استبدلوا املعني
او املرصف”.

إتالف أدوية وضبط معسل نركيلة إحباط حماولة إرهابية الستهداف
الزائرين مشالي بابل
خمالف للضوابط
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس األحد ،اتالف أدوية يف مطار بغداد
الدويل.وذك�ر بي�ان للهيئ�ة ،تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :أن «جمرك
الش�حن الج�وي يف مط�ار بغ�داد الدويل ق�ام بإتلاف ادوي�ة بيطرية
مس�توردة مخالفة لشروط وضواب�ط االس�ترياد».وأضاف البيان أن
«عملي�ة اإلتلاف تمت بحض�ور ممثل دائ�رة البيط�رة وبالتعاون مع
الجهات الس�اندة».بينما اعلنت وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة ،امس
االحد ،ضبط مخزن معس�ل نركيلة مخالفا للضوابط يف بغداد.وذكرت
الوكالة يف بيان :ان»مفارز فوج طوارئ بغداد السادس التابع اىل قيادة
رشطة بغداد ترافقها مفرزة من جهاز االمن الوطني ومفرزة من دائرة
صحة الرصافة ،ضبطت مخزنا يحوي كميات من مادة معسل النركيلة
مخالفا لضوابط وزارة الصحة العراقية».واضافت انه «تم ضبط املواد
بمحرض ضبط اصويل وتس�ليم املواد اىل قسم التفتيش الغذائي يف دائرة
صحة الرصافة التخاذ اإلجراءات الالزمة اصوليا وفق القانون».

بغداد /الزوراء:
تمكن�ت الق�وات االمنية يف وكال�ة االس�تخبارات ،امس االحد ،م�ن احباط
محاولة الستهداف زوار كربالء املقدسة شمايل بابل.
وذكرت خلية االعالم االمني يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان “وكالة
االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة تواصل جهودها
لتأمني طريق زوار اربعينية االمام الحسني (عليه السالم)”.
واضاف�ت انه “من خالل عملية نوعية ومعلومات اس�تباقية دقيقة تمكنت
وكالة االس�تخبارات من احباط عملية استهداف الزائرين بعد تكثيف العمل
واملتابعة املستمرة والجهد الفني والذي تمكنت فيه رجال الوكالة من ضبط
حزامين ناس�فني وعبوة ناس�فة كانت معدة للتفجري الس�تهداف مسيرة
الزوار اىل مدينة كربالء املقدسة ،حيث تم ضبطها شمايل محافظة بابل”.
وتج�دد الوكال�ة العه�د الذي قطعت�ه عىل نفس�ها يف ان تك�ون دائما العني
الس�اهرة واليد الضارب�ة التي تطول عصابات داع�ش االرهابية يف اي وقت
ويف اي مكان.

أعلنت وصول شحنة جديدة من لقاحات كورونا

الصحة تؤكد استقرار الوضع الوبائي واجتياز ذروة املوجة الثالثة
بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة الصح�ة ،امس االحد ،اس�تقرار
املوقف الوبائي يف العراق واجتياز ذروة املوجة
الثالثة .من جانب متصل ،أعلنت وزارة الصحة
والبيئ�ة  /الرشك�ة العام�ة لتس�ويق األدوية
واملس�تلزمات الطبي�ة ،ام�س األح�د ،وصول
ش�حنة جدي�دة من اللق�اح املض�اد لفريوس
كورونا املستجد.
وقال�ت عضو الفريق الطب�ي االعالمي لوزارة
الصح�ة ،ربى فلاح ،يف ترصي�ح صحفي :إن
”الع�راق اجتاز ذروة املوجة الثالثة ،ونش�اهد
هناك انخفاضا واس�تقرارا يف اعداد االصابات
والوفيات “.
ولفت�ت اىل أن “انخف�اض اع�داد الوفي�ات
خصوص�ا اعداد الحاالت الحرج�ة يؤكد عبور
العراق هذه املوجة “.
وأش�ارت اىل ”رضورة االلت�زام باإلج�راءات
الوقائي�ة وع�دم الته�اون بأخذ اللق�اح النها
س�تؤدي اىل دخول موجة جدي�دة تكون اكثر
خطورة من سابقتها “.
يذك�ر أن اعداد االصاب�ات والوفيات والحاالت

الحرجة مستقرة وتش�هد انخفاضا ً منذ عدة
ايام.
من جانب متصل ،أعلنت وزارة الصحة والبيئة
 /الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات
الطبية ،امس األحد ،عن وصول شحنة جديدة
من اللقاح املضاد لفريوس كورونا املستجد.
وقالت الوزارة يف بي�ان :إن كمية الجرع تصل

إىل أكثر من  400الف جرعة.
واك�دت الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوي�ة
واملس�تلزمات الطبية أنه تم توزيع الصناديق
على أس�طول البرادات املخصص لنق�ل تلك
الصناديق ،حيث انطلقت تلك الربادات وبوقت
واح�د اىل نقاط التلقي�ح يف محافظات العراق
كافة ،وبما فيها اقليم كردستان.
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مبيعات مزاد العملة تبلغ حنو
 192مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي العراقي ،امس األحد ،لتسجل  192مليون
دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريك�ي ،انخفاض�ا يف مبيعاته بنس�بة  7.69%لتص�ل إىل  192مليوناً،
و 863الف�ا و 411دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ
 1460دينارا ً لكل دوالر ،مقارنة بيوم الخميس املايض ،التي بلغت املبيعات
فيه  208مليونا و 11الفا و 266دوالرا أمريكيا.
وذهب�ت املشتريات البالغة  145مليون�ا ً و 493الف�ا و  411دوالرا لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  47مليونا ً و 370ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن 32
الخ�ارج ،و  7مص�ارف لتلبي�ة الطلبات النقدي�ة ،إضافة اىل مش�اركة 5
رشكات رصافة.

تراجع أسعار الدوالر يف بغداد
واإلقليم

بغداد /الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي ،امس
األحد ،يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد ،ويف إقليم كردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،صباح
امس  147350دينارا ً عراقيا ً مقابل  100دوالر أمريكي.
ٔ
وأش�ار ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باالسواق
املحلي�ة يف بغ�داد ،حيث بلغ س�عر البيع  148000دين�ار عراقي لكل 100
دوالر امريكي ،بينما بلغت أس�عار الرشاء  147000دينار عراقي لكل 100
دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا
ايض�ا ،حي�ث بلغ س�عر البي�ع  147500دين�ار ل�كل  100دوالر امريكي،
والرشاء بواقع  147000دينار لكل  100دوالر امريكي.

جلنة نيابية حتسم أمر موازنة
العام املقبل
بغداد /الزوراء:
اس�تبعدت اللجن�ة القانونية النيابي�ة ،امس االحد ،تمري�ر قوانني جديدة
خالل الدورة النيابية املرتقب انتهائها خالل االيام املقبلة ،مؤكد ان املوازنة
سرتسل من الحكومة املقبلة.
وقال نائب رئيس اللجنة ،محمد الغزي ،يف ترصيح صحفي :إن “الحكومة
املقبل�ة هي من س�تقدم موازنة الع�ام املقبل  2022ول�م يتبق من الوقت
الكايف لتمرير أي قوانني”.
وأضاف الغزي ان “اقرار القوانني يف الدورة النيابية الحالية امر غري ممكن
بسبب انتهاء عمر الربملان وعدم قدرته عىل تحقيق النصاب القانوني”.
واش�ار اىل ان “العرشات من القوانني تم�ت قراءتها وعرضها عىل مجلس
النواب وس�يتم تمريرها يف الدورة املقبلة وبعد تش�كيل الحكومة الجديدة
والتي سيكون لها اراء يف بعض القوانني وفقراته”.

خبري :احلكومة املقبلة ميكنها
حتقيق إجناز اقتصادي غري مسبوق
بغداد /الزوراء:
توق�ع الخبير االقتصادي ،صفوان قصي ،امس االحد ،اعتم�اد الحكومة
املقبل�ة عىل الس�يولة املالي�ة املتوف�رة دون اللجوء اىل االقتراض الداخيل
والخارجي ،مبينا ان تلك الخطوة تعد االنجاز االهم لها.
وقال قيص يف ترصيح صحفي :ان “الحكومة
الحالية رفعت س�عر الدوالر بش�كل كبري ما
زاد من السيولة املالية بسبب تقلص الرواتب
وغريها من النفقات”.
واض�اف ان “بعد تش�كيل الحكومة وتقديم
املوازنة الجديدة يمكن للحكومة لعب خطوة
استباقية واصالحية س�تكون تاريخية عرب
من�ع االقتراض الداخلي والخارج�ي ب�اي
طريقة كانت “.
واوض�ح قصي ان “تل�ك الخطوة س�تكون
مثمرة والس�يما مع السيولة النقدية بسبب
ارتفاع اسعار الدوالر فضال عن النفط العاملي
ال�ذي تجاوز الـ  70دوالرا يف اغلب اش�هر العام الج�اري” ،مبينا ان “عدم
االقرتاض سيؤسس اىل مبدأ اقتصادي جديد”.

كردستان تسجل عجزا يوميا بـ 6
ماليني لرت من البنزين
بغداد /الزوراء:
كشفت االدارة املحلية يف السليمانية ،امس االحد ،عن معاناة االقليم من عجز
يوم�ي يبلغ  6ماليين لرت من البنزين ،يف وقت تس�ملت فيه كردس�تان كمية
مليون و 80الف لرت من هذه املادة مرسلة من قبل وزارة النفط للمساهمة يف
حل ازمة العجز.
وقال محافظ الس�ليمانية ،هفال ابو بكر ،يف ترصيح صحفي :إنه “تم وصول
الدفعة االوىل من حصة املحافظة املقررة من مادة البنزين املرس�لة من وزارة
النفط” ،مؤكدا “بدء بعض املحطات املنترشة يف مركز املحافظة ببيعه بس�عر
 690دينارا للرت الواحد”.
وأش�ار أبو بكر “بذل جه�ود كبرية من قب�ل وزارة الث�روات الطبيعية وادارة
محافظة الس�ليمانية خالل االيام املاضية إلتمام االتفاق املسبق مع الحكومة
االتحادية لتزويد االقليم بكمية تبلغ مليونا و 80الف لرت من البنزين يوميا”.
وبين انه “تم توزيع الحصة املقررة بني محافظ�ات االقليم ،بواقع  360مرتا
مكعبا اىل محافظتي اربيل والسليمانية ،و 216مرتا مكعبا لدهوك و  144مرتا
مكعبا لحلبجة” ،مشيرا اىل أن “هذه الحصة ستس�هم بسد جزء من النقص
الحاص�ل يف توفير م�ادة البنزي�ن ،إذ ان االقليم يعاني من عج�ز يف تجهيزها
ويحتاج اىل ستة ماليني لرت يوميا”.
وعزا ابو بكر “زيادة س�عر البنزين خالل االشهر املاضية بشكل تصاعدي ،اىل
زيادة اس�عار رصف الدوالر ،الن حكومة االقليم تس�تورد هذه املادة من تركيا
وايران” ،مؤكدا ان “س�عر اللرت الواحد املرس�ل من الحكوم�ة االتحادية حدد
ب�ـ 650دينارا لكن يباع يف املحطات بس�عر  690دينارا بع�د اضافة  20دينارا
كأجور نقله اىل االقليم واعطاء نسبة  20دينارا ارباحا ألصحاب املحطات”.
وأوضح محافظ الس�ليمانية ان “س�عر اللرت الواحد من مادة البنزين املحسن
يبل�غ  900دينار ،والس�وبر  975دينارا وهي اس�عار مرتفع�ة وترهق كاهل
املواطن البسيط”.
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العراق يتوقع التزام “أوبك” بسعر حمدد لربميل النفط حتى العام املقبل
بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزي�ر النفط ،إحس�ان عبد الجب�ار ،امس
األح�د ،أن منظمة أوب�ك وحلفاءها س�يحاولون
إبقاء أسعار الخام عند  70دوالرا للربميل يف الربع
األول من عام .2022
وق�ال عب�د الجب�ار يف مؤتم�ر صحفي ،بحس�ب
وكالة رويرتز :إنه يتوقع التزام املجموعة باتفاق
اإلنتاج الح�ايل عندما تجتم�ع يف أكتوبر/ترشين
األول إذا ظلت األسعار مستقرة.
وبين أن “إجمايل صادرات العراق من النفط ،بما
يف ذل�ك صادرات إقليم كردس�تان بش�مال البالد،
من املتوقع أن تبلغ يف املتوسط  3.4مليون برميل
يوميا يف سبتمرب/أيلول”.
ويف وق�ت س�ابق ،اتفق�ت دول “أوب�ك ”+على
مواصلة االلت�زام ببنود الصفق�ة الحالية ،بما يف
ذلك زيادة إنتاج النفط يف أكتوبر بمقدار  400ألف
برميل يوم ًيا.
وكان�ت دول “أوب�ك( ”+تحال�ف منتج�ي أوبك،
ومنتجون مستقلون عىل رأسهم روسيا) خفضت
إنتاجه�ا بمق�دار  9.7مليون برمي�ل يوم ًيا ،منذ
أيار/ماي�و من الع�ام املايض؛ بس�بب انخفاض
الطل�ب عىل النفط على خلفي�ة جائحة فريوس
كورونا.
وم�ع اس�تقرار األوض�اع ،ومن�ذ آب/أغس�طس
 ،2021رف�ع التحال�ف اإلنتاج بمق�دار  400ألف

برمي�ل يوم ًيا ،عىل أمل االنس�حاب التدريجي من
التزاماته لخفض اإلنتاج ،بنهاية أيلول/س�بتمرب
.2022
واعتب�ارًا من آب/أغس�طس ،بلغ حجم تخفيض
إنتاج تحالف “أوبك ”+نح�و  5.36مليون برميل
يوم ًيا.وتم اتخاذ خط األساس لجميع األعضاء ،يف
ترشين األول /أكتوبر 2018؛ أما بالنسبة لروسيا
واململكة العربية الس�عودية ،تقرر بأن يكون 11
مليون برميل يوم ًيا.

إال أنه ،اعتبارًا م�ن أيار/مايو  ،2022تم االتفاق
عىل رف�ع قاعدة خف�ض إنتاج النف�ط لكل من:
روس�يا ،واململكة العربية الس�عودية ،واإلمارات
العربية املتحدة ،والعراق ،والكويت.
وبالنس�بة لروسيا والسعودية ،سيرتفع اإلنتاج
بمق�دار  500ملي�ون برمي�ل ،إىل  11.5ملي�ون
برميل يوم ًيا.وق�ررت املجموعة ،خالل اجتماعها
األخري ،رفع خط األس�اس إلنتاجها من  43.8إىل
 45.5مليون برميل يومي�ا ً اعتبارا ً من أيار/مايو

التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم لشهر آب املاضي
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة التخطيط ،امس األحد،
ع�ن ارتفاع مع�دل التضخم لش�هر
آب املايض ،بنس�بة بلغ�ت (،)1.1%
مقارن�ة بش�هر تموز الذي س�بقه،
والذي شهد ارتفاعا بنسبة(،)0.6%
مشرية إىل أن معدل التضخم السنوي
باملقارن�ة مع الش�هر ذاته من العام
املايض  ،2020ش�هد ارتفاعا بنسبة
بلغت (.)8.1%
وذكر املتحدث الرس�مي باسم وزارة
التخطي�ط ،عب�د الزه�رة الهنداوي،
يف بي�ان ام�س :إن الجه�از املركزي
لإلحص�اء ،ومن خالل قس�م األرقام
القياس�ية ،يق�وم بإع�داد تقري�ر
االرقام القياس�ية ألسعار املستهلك،
ش�هريا ،والت�ي تش�مل املتابع�ة
امليداني�ة ملتغيرات األس�عار ،ألكثر
من ( )333س�لعة وخدمة يف جميع
املحافظات ،تمثل ( ،)88%من حجم
اإلنف�اق الكيل للأرسة العراقية عىل
السلع والخدمات.
وق�ال أيض�ا :إن ارتف�اع مع�دل

التضخم يف ش�هر آب املايض بنس�بة
( )1.1%جاء متأثرا بارتفاع أس�عار
ع�دد م�ن املجامي�ع الس�لعية يف
االس�واق العراقية .مبينا :ان قس�م
االغذي�ة واملرشوبات غير الكحولية
س�جل ارتفاع�ا بنس�بة (،)4.5%
نتيج�ة ارتف�اع أس�عار الخرضوات
بنس�بة ( ،)21.7%والفواكه بنسبة
( ،)2.3%والخبز واللحوم والحبوب
بنس�بة ( ،)0.9%واالس�ماك بنسبة
( ،)0.6%واللب�ن والجب�ن والبيض،

بنس�بة ( ،)0.5%ومنتجات االغذية
االخرى ،ارتفعت اس�عارها بنس�بة
(.)0.1%
كم�ا نوه املتحدث باس�م الوزارة اىل:
ان اس�عار قس�م املطاعم والفنادق
س�جلت ارتفاعا هي االخرى بنسبة
( ،)2.6%فيم�ا ش�هدت اس�عار
قس�م التجهيزات واملع�دات املنزلية
والصيانة ارتفاعا مقداره (،)0.1%
متأث�رة بارتف�اع مجموع�ة االث�اث
والتجهيزات بنسبة (.)0.1%

.2022
وبالنس�بة لإلم�ارات ،ج�رى تحدي�ده عن�د 3.5
ماليين يوميا ،ورفع�ه للكويت والع�راق بـ 150
أل�ف برميل يوميا ،لكل منهم�ا؛ وذلك اعتبارا ً من
أيار /مايو القادم.
من جان�ب اخر ،أعلن وزير النفط ،احس�ان عبد
الجبار ،امس األحد ،عن إطالق مرشوع اس�تثمار
الغ�از يف حقلي النارصي�ة والغ�راف ،مؤك�دا أن
الحكومة دعمت جميع مشاريع النفط.
وق�ال عبد الجبار ،يف كلمة ل�ه خالل حفل اطالق
املشروع بمحافظة ذي قار وتابعت�ه “الزوراء”:
إنه “بعد انتظار أكثر من ثالث س�نوات من العمل
املس�تمر لغ�از الجنوب ،أطلق مرشوع اس�تثمار
الغاز يف حقلي النارصية والغ�راف” ،مؤكدا ً أنها
“خطوة اقتصادية مهمة”.
وأضاف أن “مشاريع اس�تثمار الغاز ستسهم يف
تنمية وتوفري فرص عمل ،وهي ضمن مش�اريع
التنمية املستدامة واس�تثمار الطاقات العراقية،
فضلا ع�ن تع�دد مص�ادر االي�رادات للموازن�ة
العامة”.وأش�ار عب�د الجب�ار إىل أن “الحكوم�ة
دعم�ت جمي�ع مش�اريع النف�ط” ،مبين�ا أن
“مشروع اس�تثمار الغ�از يف حقلي النارصي�ة
والغ�راف كان من املفترض ل�ه أن ينطلق العام
 ، 2018لكن�ه تأخ�ر حتى اليوم ،لذل�ك نحتاج اىل
االستمرار بالعمل”.

االقتصاد الربملانية :الكثري من اإليرادات
مل تستغل بالشكل الصحيح
بغداد /الزوراء:
اكد عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة ،حامد عباس ،امس االحد ،أن
الحكوم�ة ل�م تلت�زم بوعودها التي اطلقته�ا بعد رفع س�عر رصف الدوالر يف
االس�واق املحلية ،الفتا اىل ان الكثري من االيرادات لم تستغل بالشكل الصحيح
وهو ماتسبب بخلق معاناة وخصوصا للمحافظات املنتجة للنفط.
وقال عباس يف ترصيح صحفي :ان “تحرك الحكومة باتجاه الطعن يف صندوق
البترودوالر س�يحرم املحافظات املنتج�ة للنفط من اي�رادات كبرية يمكن ان
تنهض بالواقع املعييش واالقتصادي والخدمي لهذه املحافظات”.
واض�اف ان “الحكومة تخلت عن وعودها فيما يتعلق بدعم الرشائح الفقرية،
خصوصا انها تذرعت بأن رفع سعر رصف الدوالر سيقابله دعم تلك الرشائح
من خلال مفردات البطاق�ة التمويني�ة والرعاي�ة االجتماعية”.وبني عباس
ان “م�ا وعدت ب�ه الحكومة بعد رفعها س�عر رصف الدوالر ل�م ينفذ مطلقاً،
واملواطن مازال يعاني بسبب عدم االيفاء بالوعود التي اطلقتها الحكومة”.

اإلعمار تعتزم تأهيل وتشييد
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لألسبوع الثاني ..تراجع صادرات اخلام العراقي ألمريكا
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت إدارة معلوم�ات الطاق�ة
األمريكية ،امس األحد ،عن انخفاض
ص�ادرات الع�راق النفطي�ة ألمري�كا
بمع�دل  56ال�ف برمي�ل يوميا خالل
األس�بوع املايض.وقال�ت اإلدارة يف
تقرير لها اطلعت عليه “الزوراء” :ا ٕن
“متوسط االس�تريادات االمريكية من

النف�ط الخام خالل االس�بوع املايض
م�ن ثماني دول بلغ�ت  4.880ماليني
برميل يوميا منخفض�ة بمقدار 105
آالف برمي�ل بالي�وم ع�ن االس�بوع
ال�ذي س�بقة وال�ذي بل�غ 4.985
ماليين برميل”.واضافت ان “امريكا
اس�توردت النف�ط الخام م�ن العراق
بمع�دل  50أل�ف برمي�ل يوميا خالل

األسبوع املايض ،منخفضا بمعدل 56
أل�ف برميل يوميا عن األس�بوع الذي
س�بقه وال�ذي بل�غ  106آالف برميل
يوميا”.واشارت اىل ان “اكثر اإليرادات
النفطية ألمريكا خالل األسبوع املايض
ج�اءت من كندا وبمع�دل بلغ 3,200
ماليين برميل يوميا ،تليها املكس�يك
الت�ي بلغ�ت كمية االس�تريادات منها
بمعدل  538ألف برمي�ل يوميا ،تليها
الس�عودية الت�ي بلغت االس�تريادات
منه�ا بمعدل  369ال�ف برميل يوميا،
ثم روس�يا وبكمية بلغت بمعدل 256
أل�ف برمي�ل يوميا”.ووفق�ا للإدارة
ف�إن “كمي�ة االس�تريادات االٔمريكية
من النف�ط الخ�ام م�ن الربازيل لكل
منهم�ا بلغت مع�دل  211ألف برميل
يومي�ا ،تليه�ا االك�وادور الت�ي بلغت
االس�تريادات منه�ا بمع�دل  176الف
برمي�ل يوميا ،ومن ثم جاءت نيجرييا
اخريا التي بلغت االستريادات منها 82
الف برميل يوميا”.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة ،امس االح�د ،أنها تعتزم
وبالتع�اون مع الهيئة الوطنية لالس�تثمار ،ابرام عقود مش�اركة مع القطاع
الخاص لتأهيل وتشييد  84محطة وزن وضمن ستة محاور.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجس�ور ،حسني جاسم كاظم ،يف بيان اطلعت
عليه “الزوراء” :إن “الدائرة وضعت خططا تشغيلية جديدة خاصة بمحطات
الوزن وضمن ستة محاور للطرق موزعة بني محافظات البالد من شمالها اىل
جنوبها وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لالستثمار”.
عادا وجود محطات للوزن “السبيل الوحيد للحفاظ عىل الطرق التي ترضرت
بشكل كبري نتيجة االحمال غري القياسية للشاحنات املارة فيها”.
وأض�اف كاظ�م أن “الدائ�رة وبالتعاون مع الهيئة س�تعلن املحط�ات الـ 84
كفرص اس�تثمارية وبعقود مشاركة مع القطاع الخاص وفق رشوط محددة
اعدته�ا الدائرة”.وتابع ان “مش�اريع املحطات املذك�ورة ،توزعت بني اعمال
تأهي�ل وصيانة لـ  34منها ،والتي دم�ر البعض منها عىل يد عصابات داعش
االرهابية خالل سطوتها االثمة عىل بعض املناطق ،اىل جانب اعمال تشييد 50
محطة جديدة من خالل انشائها ضمن مواقع حددتها الدائرة سلفا”.

أعلنت إجراءات جديدة لزيادة صادراتها إىل بغداد

األردن تؤكد أهمية العمل على تعزيز التعاون االقتصادي مع العراق
بغداد /متابعة الزوراء:
أك�دت وزي�رة الصناع�ة والتج�ارة
والتموين املهندس�ة ،مه�ا عيل ،أهمية
تكثي�ف االتصاالت والزي�ارات من قبل
القط�اع الصناع�ي إىل الع�راق لتعزيز
التع�اون االقتص�ادي بين البلدين ويف
إط�ار التعاون الثالثي الذي يضم مرص
أيضا واالستفادة من الفرص املتاحة.
ووجه�ت الوزي�رة خلال لقائه�ا،
بحضور األمني الع�ام بالوكالة لوزارة
الصناعة والتج�ارة والتموين املهندس
حسن العمري بعدد من أعضاء مجلس
ادارت�ي غرفتي صناع�ة األردن وعمان
والصناعيين ال�ذي ش�اركوا يف زي�ارة
الوفد الصناعي إىل بغداد أخريا ،للرتكيز
على الزي�ارات القطاعية للع�راق بما
يضمن تحقيق نتائج أفضل وتس�هيل
التواصل مع الصناعيين ونظرائهم يف

العراق.
وأك�دت الوزيرة أهمي�ة القمم الثالثية
التي جمعت جاللة امللك عبدالله الثاني
والرئيس املرصي عبدالفتاح الس�ييس
ورئي�س ال�وزراء العراق�ي مصطف�ى

الكاظم�ي ،واهمية العم�ل عىل تعزيز
التعاون االقتصادي بني البلدان الثالثة،
وخاصة يف املج�ال الصناعي .واضافت
أن الجانبني الحكومي يف األردن والعراق
يف تواص�ل مس�تمر ألج�ل معالج�ة

الصعوبات التي تواجه حركة التبادل
التج�اري وتس�هيل اإلج�راءات عىل
رجال األعمال واملستثمرين.
وحث�ت الصناعيني عىل املش�اركة يف
مع�رض املنتجات االردني�ة يف بغداد
الذي س�يتم تنظيمه يف شهر كانون
أول املقب�ل ،معبرة ع�ن ش�كرها
للحكوم�ة العراقي�ة لتقديمه�ا
التس�هيالت لغرف�ة صناع�ة األردن
م�ن حي�ث تخصي�ص مس�احة يف
معرض بغداد الدويل لعرض املنتجات
األردنية.
واستمعت الوزيرة من ممثيل القطاع
الصناع�ي ع�ن نتائ�ج زي�ارة الوف�د
الصناعي الذي زار العراق اخريا وآليات
املتابع�ة مع الجان�ب العراقي لتحقيق
نتائج عملية عىل أرض الواقع.
وتح�دث ممث�ل قط�اع الصناع�ات

الجلدي�ة واملحيكات يف غرف�ة صناعة
األردن إيه�اب الق�ادري ع�ن الزي�ارة،
مؤكدا وجود مج�االت لتعزيز التعاون
االقتص�ادي م�ع الع�راق وخاص�ة
التجارية منها.
وأش�ار عض�و غرف�ة صناع�ة عمان،
أي�اد أب�و حلت�م ،إىل أهمي�ة الزي�ارات
القطاعي�ة اىل الع�راق ،به�دف بل�ورة
اتفاق�ات كل قطاع لزي�ادة الصادرات
األردنية اىل الس�وق العراق�ي الذي يعد
من أهم األسواق التصديرية للمنتجات
األردنية .واكد اهمية النش�اطات التي
تنسق ما بني وزاره الصناعة والتجارة
والتموين وغرف�ة صناعة عمان تحت
منظوم�ة صنع يف االردن ،وفيما يتعلق
برتويج املنتج�ات األردنية ذات الجودة
العالية يف اسواق التصدير وعىل رأسها
السوق العراقي.

الرياضي

أصفر وأمحر

آريس اليوناني يفرض غرامة مالية
على مهند علي

بغداد /متابعة الزوراء
تلقى نجم املنتخب الوطني بكرة القدم ،مهند عيل ،غرامة مالية بس�بب خس�ارة فريقه
آريس يالونيكا يف الدوري اليوناني.
وذكر النادي يف بيان رس�مي ان “رئيس ن�ادي اريس ثيودوروس كاريبيديس ،قرر فرض
غرامات مالية عىل جميع الالعبني والكادر التدريبي يف النادي”.
واضاف ان “الغرامة تأتي بسبب خسارة الفريق أمام يونيكوس ضمن منافسات الحولة
الثانية من الدوري اليوناني”.
يذكر أن مهند عيل دخل من بداية الشوط الثاني يف أول مشاركة له مع النادي.
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فرق أدمنت التغيري وأخرى استمرأت االستقرار

اليوم ..أربع مباريات يف افتتاح منافسات دوري الكرة املمتاز
بغداد  /صالح عبد املهدي
على بركة الله تنطلق اليوم منافس�ات
دوري الك�رة املمت�از للموس�م – 2021
 ، 2022حي�ث تق�ام خم�س مباري�ات
لحس�اب الجولة االوىل ثلاث منها عند
الس�اعة الثالثة والنصف عرصا وتجمع
الك�رخ بضيفه نفط البصرة يف ملعب
الس�احر احمد رايض وزاخو مع نوروز
يف ملعب االول والنفط مع نفط ميسان
يف ملع�ب الصناعة فيما يخوض فريقا
الرشطة والطلب�ة مباراتهما عىل ملعب
الش�عب الدويل يف تمام الساعة السابعة
مساء  ،وتستكمل الجولة يوم غد بإقامة
خم�س مباري�ات على ان تق�ام مباراة
النج�ف والديواني�ة بع�د غ�د االربعاء..
وهذه قراءة يف مباريات اليوم :

رعد وليث تحسين وعيل محس�ن  ،اما
الئحة الوافدين فضمت رباعي الرشطة
محم�د حمي�د و م�روان حسين وعدي
شهاب وجاس�م محمد وثنائي الجوية
علي بهج�ت وك�رار علي ب�ري وثنائي
الطلب�ة محم�د كري�م وعلي قاس�م اىل
جانب حس�يني عبد ال�رزاق من الزوراء
وك�رار محمد من امليناء وهاني ش�اكر
م�ن النجف  ،وعس�كر الفري�ق يف اربيل
وتعادل يومها مع نفط ميس�ان بهدف
ملثله .

استقرار ميساني

الشرطة والطلبة

قم�ة كبيرة يحتضنها ملعب الش�عب
الدويل عند الس�اعة الثامن�ة والنصف
ليال س�تجمع بين الرشط�ة والطلبة
تراقبه�ا جماهري الفريقين من خلف
الشاش�ات  ،الرشطة س�يدخل املباراة
بم�درب جدي�د ه�و املصري مؤم�ن
س�ليمان وتركيب�ة برشي�ة ش�هدت
الكثري من التغيريات عىل خلفية خروج
الفريق خايل الوفاض يف املوس�م املايض
فتعاق�دت ادارته م�ع نخبة من نجوم
الف�رق االخ�رى ابرزهم ثنائ�ي الطلبة
امير صب�اح ومحم�د جف�ال وثنائي
املين�اء حسين يونس وياسين كريم
وثنائ�ي النف�ط بس�ام ش�اكر وعمار
كاظم وثنائي نفط الوس�ط وليد سالم
وفيص�ل جاس�م اىل جان�ب علاء عبد
الزه�رة م�ن ال�زوراء ومصطفى معن
م�ن الجوية وعب�د الرزاق قاس�م من
الكرخ ونياز محمد من اربيل وصادق
زام�ل من نف�ط البصرة واحمد زيرو
من زاخو اما قائمة محرتفيه فضمت
الجزائري عبد الحليم امقران والتونيس

احمد عم�ار والعاجي وون�و كوليبايل
والس�وري محمود املواس مع التجديد
ملواطنه فهد اليوسف  ،واحتفظ الفريق
بعدد من العبيه ابرزهم السدايس الدويل
احمد باس�ل وس�عد ناطق وكرارعامر
وعلي حصني ومحمد قاس�م ومحمد
داود  ،واقام الفريق معس�كرا تدريبيا
يف اربيل فاز خالله عىل الطلبة تجريبيا
بثالثة اهداف دون رد .

ثورة طالبية بيضاء

ام�ا الطلب�ة ال�ذي افلت م�ن الهبوط يف
املوسم املايض فشهد ثورة بيضاء قادها
املدرب الجديد قحطان جثري فاستقطب

همام طارق يلتحق بصفوف
األهلي اللييب
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن نادي أهيل بنغازي الليبي
تعاق�ده بش�كل رس�مي ،م�ع
النج�م ال�دويل هم�ام ط�ارق،
بعقد ملدة عامني.
وذكر النادي يف بيان عىل املوقع
الرس�مي أن” ال�دويل العراقي
هم�ام ط�ارق يدع�م صفوف
االهلي الليب�ي بعق�د يمت�د
ملوسمني “.
وس�بق لهم�ام االحتراف مع
اإلسماعييل املرصي ،واستقالل
طهران اإليراني ،وشباب األهيل
والظفرة اإلماراتيني.

إعالمنا الرياضي
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت
تعازيه�ا الح�ارة اىل الصحف�ي الخل�وق قيص
حس�ن الذي يش�غل منصب مس�ؤول ش�عبة
التحرير يف قس�م االعالم واالتص�ال الحكومي
ل�وزارة الش�باب والرياضة وذلك لوف�اة والدته
 ...س�ائلني الل�ه العلي القدي�ر ان يتغم�د الفقيدة
برحمته الواس�عة ويس�كنها جنات الفردوس وي�رزق اهلها ومحبيها
الصرب والس�لوان وانا لله وانا اليه راجع�ون .كما تقدمُ االتحاد العراقي
للصحاف�ة الرياضية بأح�ر التعازي وخالص املواس�اة إىل عضو الهيئة
العامة لالتحاد (قيص حس�ن) لوفاة (والدت�ه) ،مبتهلني إىل الباري جل
يف عاله أن يتغمدها بواسع رحمته ،ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته،
ويلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.
*************
بدعوة م�ن القائمني عىل الدورة االس�يوية ملدربي
ك�رة القدم للفئة  Bاملقامة بمدينة الس�ليمانية
بإقليم كردس�تان العراقُ ،يلقي الزميل عمــار
س�ــاطع ،عضو مجلس ادارة االتحاد العراقي
للصحاف�ة الرياضية ،مس�ؤول لجن�ة الدورات
والتطوي�ر ،محارضة ،صباح اليوم االثنني املوافق
العرشي�ن من الش�هر الحايل ،عن العالق�ة بني مدربي
ك�رة القدم باالعلام الريايض وحج�م تلك العالقة وم�دى تأثرياتها عن
نجاح املدرب يف عمله الفني ..بمقابل ما يحمله املدرب من اسهام فعيل
يف ج�ذب وس�ائل االعلام املختلفة واالنظار لِما ُيس�جل ُه م�ن نجاحات
والحيّز الذي يحصل عليه يف الصحف والقنوات واملواقع.

الفريق عددا غري قليل من العبي الفرق
االخ�رى ابرزه�م ثالثي املين�اء حمزة
عدن�ان وس�يف جاس�م واحم�د خال�د
وثالث�ي النج�ف محم�د م�وىس وعلي
صلال والغاني س�تيفن بافور وثنائي
السماوة عيل خليل وامجد سعد وثنائي
القاسم س�ليم حميد وكرار نور وثنائي
نف�ط البرصة احمد داود والعاجي زوي
وثنائي زاخ�و زياد احم�د وعمر عدنان
بمعية فراس فنجان من اربيل ومحمود
احمد من الصناعات ومصطفى حسني
م�ن النفط وعيل حلو من نفط ميس�ان
ومحمد س�عيد م�ن الديواني�ة ومحمد

زامل من الجوي�ة والكامروني اكو تارا
 ،كم�ا احتفظ الفريق بع�دد من العبي
املوس�م املايض امثال الح�ارس دولفان
مهدي واملدافع محمود مشعان والعب
الوس�ط ك�رار محم�د واله�داف وكاع
رمض�ان يف وق�ت خرس في�ه نخبة من
نجومه الذي�ن توزعوا بني ف�رق امليناء
والرشط�ة والنف�ط ونف�ط البصرة
والحدود  ،واقام الطلبة معسكرا تدريبيا
يف كربلاء املقدس�ة ف�از خالل�ه على
الديوانية . 1 – 3

مواجهة نفطية خالصة

يف الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر

يحتضن ملعب الصناعة مواجهة نفطية
خالص�ة يس�تقبل فيها النف�ط ضيفه
نفط ميس�ان وكالهما يت�وق النطالقة
ناجح�ة بالتاكي�د  ،النفط ال�ذي حافظ
عىل مدربه باسم قاسم شهد العديد من
عملي�ات الحذف واالدخال الس�يما وقد
غادر الفري�ق ثلة من عن�ارصه املؤثرة
امثال عمار كاظم وبسام شاكر واحمد
ناظم وامج�د رحيم و احم�د رستيب و
مصطفى حسني واحمد محسن اوميغا
لك�ن ادارة الفريق نجح�ت يف املحافظة
عىل بعض االس�ماء امثال موىس عدنان
واحمد عب�د الرضا ووليد كريم وصهيب

واذا ذكرنا االستقرار فسنذكر معه نفط
ميسان الذي حافظ عىل وجود  18العبا
ول�م يخسر اال املحترف اليمني نارص
محمدوه الذي اتجه للديوانية وعيل حلو
ال�ذي وقع عىل كش�وفات الطالب لكنه
م�ن جانب اخ�ر دخل س�وق االنتقاالت
الصيفي�ة وخ�رج منه بس�بع صفقات
جدي�دة بضمنها ح�ارس الرشطة عالء
خلي�ل وزمالءه نه�اد محم�د املعار من
الجوية وفلاح عبد الكريم من الديوانية
وحسن خريي من السماوة وسجاد رعد
م�ن نفط الوس�ط وف�راس زام�ل من
النج�ف وعب�اس ماج�د م�ن البحري ،
واختار نفط ميسان التحضري يف اربيل .
الكرخ ونفط البرصة
ويف التوقيت ذاته يحتضن ملعب الساحر
احم�د رايض لق�اء الك�رخ املضيّف مع
نف�ط البصرة الضيف وس�ط تطلعات
مشتركة للظف�ر ب�اول ثلاث نق�اط
يؤسس عليها يف املشوار الطويل  ،يدخل
الكرخ املباراة تحت قيادة مدربه الجديد
رزاق فرحان الذي سيتعامل مع توليفة
شبابية يغيب عنها املحرتفون الخمسة
الس�باب ادارية فضال على انتقال عدد
من نجوم الفريق اىل محطات جديدة يف
حالة تتكرر كل موسم  ،وعسكر الكرخ
يف اربيل ومن نتائجه التجريبية الخسارة

م�ن النفط به�دف والفوز على النجف
بهدفني  ،اما نف�ط البرصة الذي يقوده
املدرب عماد عودة فقد شهدت صفوفه
عددا من التغييرات التي فرضها انتقال
اب�رز العبي�ه اىل الف�رق االخ�رى امثال
احم�د زامل واحم�د داود وصادق زامل
واملحرتف العاجي زوي واملحرتف الليبي
مهند عيىس فاستقطب حسام مالك من
امليناء واحمدجالل من الرشطة ومحمد
قاس�م نصيف من الجوية وصباح عواد
من نفط الوس�ط والعاج�ي موىس داو
من الطلبة .

زاخو و نوروز

ويف نف�س التوقي�ت يس�تقبل زاخ�و يف
ملعب�ه ضيف�ه نوروز الق�ادم للتو من
الدرج�ة االوىل يف مواجه�ة تحمل معها
نكهة شمالية  ،يدخل زاخو املباراة تحت
قيادة مدربه عبد الوهاب ابو الهيل وقد
ش�هدت تش�كيلته عددا م�ن التغيريات
بعد ان غادرها ثمانية من ركائز الفريق
ونعني احمد زي�رو وزياد احمد واحمد
عادل ومحمد احمد ومؤيد عبد الباسط
وعمر عدنان والربازييل برونو والحارس
عيل عبد الحس�ن وج�اء التعويض عن
طريق العائد من بالد الغربة يارس قاسم
اىل جان�ب محمد عبد الكري�م من امليناء
وعمار عبد الحسين م�ن امليناء واركان
امري م�ن اربيل والثنائي الربازييل الكور
س�يلفا وكاي�ك اوليفيرا والكامروني
فران�ك اك�وم واملوريتان�ي جربيل اباي
بانتظار ان يكش�ف نوروز عن مستواه
يف اول تجربة له يف مصاف الكبار .
وم�ن جهت�ه اخ�رى ،ق�ررت لجن�ة
املس�ابقات ،باالتفاق م�ع مجلس إدارة
االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم تأجي�ل
مب�اراة الديواني�ة والنج�ف م�ن الي�وم
االثنين إىل ي�وم األربع�اء املقبل بس�بب
عدم تس�جيل العبي الديواني�ة يف نظام
الرتاخيص الدويل.

درجال :ملعب الزوراء سيحتضن مباريات النوارس قريبا
بغداد/امري الداغستاني
اك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة ،رئي�س
االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم ،عدن�ان
درجال ،ان ملعب الزوراء س�يكون جاهزا
لفريق وجمهور الزوراء قريبا.
وق�ال درجال إن “ملعب الزوراء س�يفتح
أبواب�ه للجمه�ور الزورائ�ي ولالعب�ي
الزوراء بعد اكمال ما تبقى من نقوصات
بسيطة”.
واض�اف ان “فري�ق ال�زوراء س�يخوض
مبارياته عىل ملعبه اما يف الدور الرابع او
الخامس من املرحلة االوىل من الدوري”.
وبين درج�ال ان “امللعب س�يفتح ابوابه
مجددا بوج�ه الجمه�ور الزورائي الكبري
والعب�ي النادي بع�د س�نوات طويلة من

االنتظار والرتقب”.
واشار اىل ان “امللعب سيكون احد التحف
املعمارية الذي سيضاف ملالعبنا العراقية
وسيكون بإمكانه استقبال اهم املباريات
مهما كان حجمها”.
وشدد درجال عىل “رضورة املحافظة عىل
امللعب الذي سيكون كيان الزوراء يتخرج
من خالله االجيال املتعاقبة”.
يذك�ر أن رشك�ة بلن�د االيراني�ة هي من
تكفل�ت انج�از ملعب الزوراء بس�عة 16
الف متف�رج ،ولكن املرشوع ش�هد تلكؤا ً
بسبب احداث عديدة بدءا ً من الحرب ضد
داع�ش ،ومرورا بتفشي جائحة كورونا،
وم�ن ث�م الظ�روف االقتصادي�ة وتأخر
موازنة الدولة .

كرة الشرطة تغلق باب تعاقداتها
مبهاجم نيجريي
بغداد /الزوراء
ُ
الهيئة اإلدارية لنادي الرشطة غلق باب التعاق�دات لفريقها الكروي بإبرام صفق ٍة
أعلن�ت

مهم ٍة يف الساعات األخرية قبل غلق املريكاتو الصيفي للموسم الحايل.
وأوضح�ت اإلدارة انه�ا تعاقدت مع املهاجم النيجريي مايكل ذي ال�ـ ٢٣عاما ً والقادم من
الدوري النيجريي.
وم�ن املؤم�ل أن تنج�ز خالل األي�ام القليلة األم�ور اللوجس�تية كافة الت�ي تؤمن وصول
الالعب النيجريي بأقرب فرصة مناس�بة ،واالنخراط بتدريبات الفريق للدفاع عن ألوانه يف
منافسات الدوري املمتاز.

رمسياً ..نادي أربيل يتعاقد مع املدافع
رعد فنر
بغداد /متابعة الزوراء
اعل�ن ن�ادي أربيل الريايض تعاقده بش�كل
رس�مي م�ع املداف�ع رع�د فن�ر لتمثيله يف
املوسم املقبل.
وقال املنسق االعالمي للنادي ريبني رمزي:
إن “إدارة ن�ادي اربي�ل تعاق�دت مع العب
ن�ادي النف�ط رعد فن�ر لتمثيله يف املوس�م
الجدي�د لل�دوري املمت�از العراق�ي لك�رة

القدم”.
واوض�ح ان “فنر س�يعزز صفوف الفريق،
وس�يتواجد يف اربيل خالل اليومني املقبلني،
حيث سيلعب يف الدوري املمتاز فقط وليس
يف الدوري الكردستاني”.
يذكر أن فنر يلعب يف خط الدفاع وس�بق له
وأن مث�ل املنتخب االوملبي خالل الس�نوات
املاضية.

جلنة كرة الصاالت حتدد منتصف الشهر املقبل موعداً النطالق الدوري
بغداد /الزوراء
ُ
لجنة كرة الصاالت يف االتحاد العراقي
حددت
لكرة القدم منتصف شهر ترشين األول املقبل
موعدا ً النطالق دوري املوسم ..٢٠٢٢-٢٠٢١
ج�ا َء ذل�ك خلال املؤتم�ر الفني ال�ذي عقد
َ
وحرض االجتماع
امس األحد يف مقر االتحاد،

عض�و اتحاد الك�رة غالب الزاملي ،وأعضاء
َ
وق�ال عض�و االتحاد،
لجن�ة ك�رة الصاالت.
غالب الزاميل :علينا مواصلة النجاحات التي
تحققت يف دوري املوسم املايض ،واالستفادة
م�ن اإليجابي�ات وتعضيده�ا ومحاول�ة
تصحيح الس�لبيات بعد تش�خيصها بشك ٍل

َ
ومعالجتها.وأضاف  :نس�عى إىل وضع
دقيق
ٍ
خط�ط واستراتيجيات آني�ة ومس�تقبلية،
لغ�رض النه�وض بواق�ع اللعب�ة ،من خالل
رفع املس�توى الفني للدوري والذي ينعكس
باإليجاب عىل مس�توى املنتخب�ات الوطنية
التي نس�عى جاهدي�ن لعودته�ا إىل وضعها
الس�ابق.من جانب ِه ،رح�بَ رئيس لجنة كرة
الصاالت ،صبحي رحيم ،بتواجد عضو اتحاد
َ
شغل منصب رئيس
الكرة غالب الزاميل الذي
اللجنة يف وقت سابق .الفتا ً اىل :أن هذا املوسم
س�يكون مختلفا ً عن املواس�م الس�ابقة من
ناحية التنظيم وعدد الفرق املشاركة.مبينا:
ان دوري هذا املوسم سيتكون من  16فريقاً.
وتم خالل االجتم�اع االتفاق عىل إعطاء مدة
اىل الفرق التي لم تجلب كتب مش�اركة تصل
لغاي�ة يوم  3/10/2021لتأكيد مش�اركتها
م�ن عدمها يف بطول�ة الدوري املمت�از لكرة
الصاالت موسم .2021/2022
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

أستون فيال يغربل إيفرتون واليبزيج يواصل بدايته الضعيفة
أنهى أستون فيال سجل إيفرتون الخايل
من الهزيمة يف الدوري اإلنجليزي املمتاز
هذا املوسم ،وسجل  3أهداف يف  9دقائق
بالشوط الثاني ،ليفوز ( )0-3يف فيال
بارك.
وكان التعادل يسيطر عىل املباراة حتى
الدقيقة ( ،)66عندما سجل ماتي كاش
الهدف األول لفيال ،وهو األول له عىل
اإلطالق مع النادي ،قبل أن يسجل لوكا
ديني العب إيفرتون بطريق الخطأ يف
مرماه.
وأحرز البديل ليون بييل الهدف الثالث
بتسديدة قوية ليضمن انتصار أستون
فيال الكبري.
وكان إيفرتون ،املبتىل باإلصابات ،قريبا
من التسجيل قبل هدف كاش األول عندما
أطلق املتألق ديماراي جراي كرة قوية
خارج املرمى.
ولدى إيفرتون  10نقاط من  5مباريات
ويحتل املركز الخامس ،بينما تقدم
أستون فيال إىل النصف األعىل من جدول
الرتتيب وله  7نقاط.
ويف وقت سابق ،تألق إسماعيال سار
وسجل هدفني ليقود واتفورد للفوز 1-3
خارج أرضه أمام نوريتش سيتي.
وخرس نوريتش بذلك يف  15مباراة متتالية
يف الدوري املمتاز بواقع  5مباريات هذا
املوسم وآخر  10مباريات بموسم -2019
 ،2020وهي أطول سلسلة هزائم يف تاريخ
املسابقة تحت قيادة مدرب واحد.
أوساسونا يضاعف آالم أالفيس يف الليجا
ـ استعاد أوساسونا توازنه يف الليجا
بفوز منطقي عىل «املتواضع» ديبورتيفو

أالفيس ،بهدفني دون رد يف املباراة التي
أقيمت عىل ملعب (منديزوروزا) ،يف إطار
الجولة الخامسة بالدوري اإلسباني.
جاءت ثنائية الفريق الضيف يف الشوط
األول ويف غضون  7دقائق تحديدا ،بتوقيع
دافيد جارسيا وروبرتو توريس (ركلة
جزاء) يف الدقيقتني  22و 29عىل الرتتيب.
واستعاد فريق مدينة بامبلونا بهذه
النتيجة ،طعم الفوز يف املسابقة بعد
خسارته يف الجولة املاضية يف عقر داره،
بنتيجة كبرية عىل يد فالنسيا (،)4-1
وهو االنتصار الثاني للفريق هذا املوسم،
مقابل تعادلني.

ورفع الفوز رصيد أوساسونا إىل  8نقاط
يرتقي بها مؤقتا ملنطقة املقاعد األوروبية
(املركز السادس).
عىل الجانب اآلخر ،استمر مسلسل النتائج
الكارثية للفريق الباسكي بخسارة رابعة
عىل التوايل ،ليقبع يف قاع الجدول بدون أي
نقاط ،مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام
فياريال.
ويف مباراة أخرى ،خيم التعادل اإليجابي
بهدف ملثله عىل اللقاء ،الذي حل فيه
ليفانتي ضيفا عىل ملعب (مانويل
مارتينيز فالريو) معقل إلتيش.
وتقاسم الفريقان نقطة املباراة ،ليصبح

إللتيش  6نقاط يحتل بها املرتبة الـ11
مؤقتا ،مقابل  4نقاط لليفانتي ،جمعها
جميعا من  4تعادالت مقابل خسارة ،يف
املركز الـ 14بشكل مؤقت.
أتاالنتا يعود بفوز صعب أمام
سالرينيتانا
ـ انترص فريق أتاالنتا عىل سالرينيتانا
بهدف دون رد يف لقاء الجولة الرابعة،
باللقاء الذي احتضنه ملعب (أريكي)،
ضمن منافسات الدوري اإليطايل.
وأحرز هدف أتاالنتا واملباراة الوحيد دوفان
زاباتا يف الدقيقة ( )75من زمن املباراة.
ولعب أتاالنتا أربعة لقاءآت يف الدوري

اإليطايل ،هذا املوسم انترص يف اثنني
وتعادل يف لقاء وخرس آخر.
وبانتصاره ،رفع أتاالنتا رصيده إىل
النقطة الـ 7محتال املركز السابع يف ترتيب
«الكالتشيو» ،بينما تذيل سالرينيتانا
الرتتيب بعد خسارته الرابعة تواليا.
ويتصدر إنرت ميالنو ترتيب جدول الدوري
اإليطايل مؤقتا برصيد  10نقاط وبفارق
نقطة واحدة عن روما وميالن ونابويل،
ولديهم مباراة أقل.
اليبزيج يواصل التخبط يف البوندسليجا
ـ تعادل كولن واليبزيج بهدف ملثله ،يف
الجولة الخامسة من منافسات الدوري
األملاني ،عىل ملعب (راين إينرجي
ستاديون).
تقدم أنطوني موديست لصاحب األرض
(ق ،)53وتعادل أمادو هايدارا لفريق
اليبزيج (ق.)71
يوبذلك أخفق اليبزيج يف تحقيق االنتصار
للمباراة الثالثة تواليا يف «البوندسليجا»،
حيث تعادل مع كولن وخرس من
فولفسبورج وبايرن ميونيخ ،إىل جانب
خسارته من مانشسرت سيتي بستة
أهداف لثالثة يف أوىل مباريات دور
مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
وبتعادله رفع اليبزيج رصيده إىل النقطة
 4محتال املركز الـ ،13بينما رفع كولن
رصيده إىل النقطة الـ 8محتال املركز الـ6
يف جدول ترتيب الدوري األملاني.
ويتصدر بايرن ميونيخ الرتتيب مؤقتا
برصيد  13نقطة ،وبفارق نقطة واحدة
عن الوصيف فولفسبورج ،الذي لديه
مباراة أقل.
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اعالم الكرتوني

بيدري حيسم موقفه من التجديد لربشلونة

حس�م اإلس�باني بيدري جونزاليس ،العب وس�ط برش�لونة،
موقف�ه من تجديد عق�ده مع النادي الكتالوني خالل املوس�م
الحايل.وينته�ي عق�د بيدري مع برش�لونة يف الصي�ف املقبل،
لكن هناك بند يسمح لربشلونة بتمديد إقامة الالعب الشاب يف
ً
آخرين.ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو
“كامب نو” ملوسمني
اإلس�بانية ،ف�إن برش�لونة ال يرغ�ب يف تفعيل بن�د التمديد يف
عق�د بيدري ،ويريد توقيع الالعب عىل عقد جديد هذا املوس�م.
وأش�ارت الصحيفة اإلس�بانية إىل أن برشلونة تواصل مع والد
ووكيل بيدري مؤخرًا لبدء مفاوضات التجديد.وذكرت “موندو
ديبورتيف�و” ً
وفقا ملصادر قريبة من بي�دري ،أن الالعب وافق
عىل التجديد ،كما أنه مستعد لقبول أي صيغة يقرتحها النادي
للعقد الجديد.ووقع بيدري مع برش�لونة مل�دة عامني فقط يف
 ،2020قادمً �ا من الس بامل�اس ،ألن قانون االتح�اد األوروبي
يضع قيو ًدا عىل مدة عقود الالعبني الذين تحت  18عامً ا.

جوارديوال ينتقد خط دفاعه وفرناندينيو
بعد التعثر أمام ساوثهامبتون

ساني حيول صافرات االستهجان إىل إشادات

يا لها من تغيريات جذرية حدثت يف غضون أربعة أسابيع فقط ،إذ تعرض
لريوي ساني جناح بايرن ميونخ لهتافات استهجان من جانب جماهري
فريقه يف  22آب/أغسطس املايض نظرا لعدم رضاها عن املستوى الذي
ظهر به الالعب الشاب خالل الفوز عىل كولن  2 /3يف البوندسليجا ،لكن
باألمس تبدلت األحوال بشكل كيل.
وأثنت جماهري النادي البافاري عىل الالعب الدويل الشاب أول أمس
السبت بعدما افتتح التسجيل من رضبة حرة نفذها بشكل رائع قبل أن
يصنع هدفا أخر خالل الفوز الساحق عىل بوخوم الصاعد / 7صفر.
وتحدثت صحيفة «بيلد» عرب موقعها اإللكرتوني عن «األداء املذهل»
لساني ،فيما أوضحت صحيفة «سود دويتشه تسايتونج» أن «مستوى
الالعب يف ارتفاع مستمر».
ويعترب ساني  /25عاما /أحد أبرز املواهب يف املالعب األملانية لكنه لم
يربهن عن ذلك بشكل كامل منذ انتقاله إىل بايرن يف  2020قادما من
مانشسرت سيتي  ،كما أنه كان من بني الالعبني الذين تعرضوا النتقادات
عقب خروج املنتخب األملاني من دور الستة عرش ليورو .2020
ورد مسؤولو بايرن وهانز فليك املدير الفني الجديد ملنتخب أملانيا بغضب

عىل صيحات استهجان جماهري النادي البافاري ضد ساني وساندوا
الالعب بقوة ،ومنذ ذلك الحني رد الالعب بقوة عىل منتقديه.
وسجل ساني هدفني مع منتخب أملانيا يف التصفيات األوروبية املؤهلة
ملونديال قطر  2022مطلع الشهر الجاري وساهم يف أهداف بايرن يف

صالح للجماهري :متنحونين قوة أكثر مما تتخيلون

وجه املرصي محمد صالح ،نجم ليفربول ،رسالة إىل جمهور الريدز،
عقب الفوز عىل كريستال باالس بثالثية نظيفة يف الجولة الخامسة من
الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وأحرز صالح الهدف الثاني لفريق ليفربول أمام كريستال باالس.
ونرش صالح ،عىل حسابه بموقع التواصل االجتماعي “تويرت” ،صورة
احتفاله بالهدف ضد كريستال باالس أمام جمهور الريدز ،وكتب عليها:
“أنتم ..أيها املشجعون تجعلوني أستمر هكذا ..أنتم تمنحونني قوة أكثر
مما تتخيلون”.وخاض صالح مع الريدز  150مباراة يف الربيمريليج،
ً
هدفا ،وحقق الحذاء الذهبي مرتني ،وساهم يف التتويج
سجل خاللها 99
باللقب مرة واحدة.يذكر أن صالح رفع رصيد أهدافه يف الريمريليج إىل
 101هدف ،حيث كان قد سجل ثنائية بقميص تشيليس من قبل.
وكان صالح قد احتفل بتسجيله  100هدف يف الربيمريليج ،خالل
ً
هدفا مع
مواجهة ليدز يونايتد يف الجولة املاضية ،حيث سجل 98
ليفربول و 2فقط مع تشيليس.ولحق محمد صالح نجم ليفربول،
بصدارة هدايف الدوري اإلنجليزي املمتاز هذا املوسم ،بعدما سجل
يف شباك كريستال باالس ،عىل ملعب آنفيلد ،ضمن مباريات الجولة
الخامسة للمسابقة.وعادل الفرعون املرصي صاحب الـ 29عامً ا
رصيد كلاً من ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) وبرونو فرنانديز
(مانشسرت يونايتد) ،برصيد  4أهداف.من جهته ،أعرب السنغايل
ساديو ماني ،نجم ليفربول ،عن سعادته بعد تسجيله هدفه املئوي
ضد كريستال باالس ،يف اللقاء الذي انتهى بثالثية نظيفة للريدز،
عىل ملعب آنفيلد ،ضمن مباريات الجولة الخامسة للربيمريليج.وقال
ماني يف ترصيحات لشبكة  BBC Sportالربيطانية ،عقب املباراة“ :أنا
محظوظ ألنني سجلت العديد من األهداف ضد كريستال باالس ،وأهم
يشء النقاط الثالث”.وأضاف نجم ليفربول“ :الهدف جاء يف املكان
والتوقيت املناسبني ،أنا محظوظ وسعيد ،شكرًا لجميع الجماهري،

النادي واملوظفني ،بدونهم أنا ال يشء”.
وتابع“ :أود أن ألعب ضد كريستال باالس دائمًا ،أنا محظوظ
أمامهم ،وسيكون من الرائع أن ألعب ضدهم يف نهاية كل
أسبوع ،يف رأيس أفكر دائمًا أن ذلك ممكن ،سأستمر يف
املحاولة واملحاولة”.وأتم“ :أعتقد أن الناس ليسوا مخطئني
بقولهم مانشسرت سيتي وتشيليس ومانشسرت يونايتد
ً
أيضا منافسني عىل اللقب ،سنحاول أن نظهر بأفضل ما
لدينا وعىل هذا املستوى”.وأشارت شبكة أوبتا لإلحصائيات،
إىل أن كريستال باالس ،هو ضحية ماني املفضلة بقميص
ليفربول ،وذلك بعد أن هز شباكه يف  10مناسبات.
كما ذكرت أن ماني سجل يف  9مباريات
متتالية شارك فيها أمام كريستال
باالس ،كأول العب يف تاريخ
الربيمريليج يسجل يف شباك
نفس الخصم خالل
 9مواجهات عىل
التوايل.

جونز :مررت بأدنى مرحلة يف حياتي
قال فيل جونز مدافع مانشسرت
يونايتد املنافس يف الدوري اإلنجليزي
املمتاز لكرة القدم إنه “مر بأوقات
صعبة” أثناء معاناته من مشكلة
يف الركبة استمرت طويال لكن

الالعب البالغ من العمر  29عاما
أبدى ارتياحه لرؤية “ضوء يف نهاية
النفق”.
ولم يلعب جونز مع يونايتد منذ
مباراة يف كأس االتحاد اإلنجليزي يف
يناير /كانون الثاني  2020بسبب
إصابة خطرية يف الركبة خضع عىل
إثرها إىل جراحة الصيف املايض.
وعاد املدافع اإلنجليزي الدويل ،الذي
ابتيل باإلصابات خالل عرش سنوات
قضاها مع النادي ،إىل مران الفريق
األول مع استمرار تعافيه بشكل
كامل من اإلصابة.
وأبلغ جونز موقع يونايتد عىل
اإلنرتنت“ :لقد مررت بأوقات صعبة
خالل العامني املاضيني .واجهت
صعوبات بسبب ركبتي ووصلت إىل
نقطة بعد اإلغالق (بسبب فريوس

كورونا) حيث اعتقدت أن هذا
يكفي”.
وزاد“ :لسوء الحظ كان هناك وقت
طويل خارج امللعب ،وكنت أعرف أنه
سيكون صعبا بالنسبة يل ،لكن كان
عيل القيام بذلك”.
وأضاف“ :الحمد لله ،أرى الضوء يف
نهاية النفق اآلن ،وعدت إىل التدريبات
ولعبت بعض املباريات وأشعر بأنني
يف حالة جيدة حقا يف هذه اللحظة”.
وقال جونز ،الذي شارك يف أكثر من
 200مباراة مع يونايتد يف جميع
املسابقات ،إن قضاء  20شهرا
بعيدا عن املالعب بسبب اإلصابة
أمر ينطوي عىل تحديات كبرية.
وتابع“ :أعتقد كالعب كرة قدم
وإنسان ،هذه أدنى مرحلة يف
حياتي عىل األرجح”.

جميع املباريات الخمس التي خاضها الفريق منذ املواجهة أمام كولن،
إذ سجل ثالثة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة.
وقال جوليان ناجلسمان املدير الفني لبايرن« :يمكنني أن أرى حقا
تطوره ،إنه يلقي بنفسه يف املباريات».وأضاف« :قلت يف عدة مناسبات
إنه ال ينبغي اإلفراط يف الحديث عنه لكن ندعه يقوم بواجبه».وأشار:
«مثل أي شخص هو يف حاجة لعالقات جيدة بالجهاز الفني والجماهري،
أعتقد أن هذا هو صلب املوضوع».ولجأ ناجلسمان لتطوير دور ساني
يف قلب الهجوم مشريا إىل أنه «يمتلك إمكانيات مذهلة».واحتفظ ساني
بتواضعه وقال« :دائما أحاول أن أبذل قصارى جهدي ،حاليا تجري
األمور بشكل جيد ،جيد جدا ،فقط أريد مواصلة االنطالق».وتابع « :لعبت
بشكل جيد ،بالتأكيد اليزال هناك بعض األمور التي بمقدوري تحسينها،
املدرب سيوضحها يل ،وسأحاول تنفيذ ذلك يف املباريات القليلة املقبلة».
ويتدرب ساني عىل تنفيذ الرضبات الحرة عقب الحصص التدريبية
لبايرن وقد نجح بالفعل يف هز شباك بوخوم من رضبة حرة من مسافة
 25مرتا.وأشار ساني« :أتدرب عىل الرضبات الحرة كثريا ،خاصة قبل
أحاول االعتياد عليها ،ومن مسافات مختلفة أيضا».
ا ملبا را ة ،

قال بيب جوارديوال مدرب مانشستر س�يتي إن فشل النادي
يف التعاقد مع مهاجم جديد قبل بداية املوس�م لم يكن الس�بب
وراء ع�دم قدرت�ه على الفوز على س�اوثهامبتون يف الدوري
اإلنجليزي املمتاز.واكتفى س�يتي بتعادل مخيب لآلمال بدون
أهداف مع س�اوثهامبتون باس�تاد االتحاد ،بعد أن س�دد كرة
واح�دة فقط داخل إطار املرمى طيلة املباراة.وقال جوارديوال:
“ لم نفز ليس ألنه لم يكن لدينا مهاجم”.وأضاف“ :لم نفز ألن
م�ا قمنا ب�ه يف بناء اللعب كان خاطئ�ا أو ألن قرارات الالعبني
يف الهجوم لم تك�ن جيدة .عندما نكون جيدين ،يمكن لالعبني
الركض والوصول إىل مراكز أخرى”.وأضاف“ :هذا (عدم وجود
مهاجم) ليس الس�بب .السبب هو أن خط الدفاع وفرناندينيو
ل�م يقوموا بعمله�م املعت�اد .الالعبون الخمس�ة الذين يتعني
عليهم نقل الكرة إىل الالعبني اآلخرين لم يكونوا جيدين “.

وفاة املهاجم األسطوري اإلنكليزي جيمي
غريفز بطل العامل 1966
تويف املهاجم األسطوري إلنكلرتا وناديي توتنهام
وتشيليس جيمي غريفز املتوج بكأس العالم
 1966وأفضل هداف يف تاريخ بطولة إنكلرتا ،عن
 81عامً ا ،وفق ما أعلن قطبا لندن أمس األحد.
وجاء يف بيان صادر عن سبريز« :نشعر بالحزن
الشديد لوفاة العظيم جيمي غريفز ،ليس فقط الهداف
التاريخي لتوتنهام هوتسبري ولكن أفضل هداف
شهدته هذه الدولة عىل اإلطالق».
فيما ذكر تشيليس يف بيانه« :أولئك
الذين شاهدوا غريفز يخرتق
الدفاع بسهولة تامة والكرة
بني قدميه ،قبل أن يسكنها
الشباك ،يعتربونه ً
علنا أفضل
ه ّداف لعب لنادي تشيليس.
ً
عادة ما يذهبون أبعد من
ذلك ،ويصفون الالعب
القادم من رشق لندن
بأنه أفضل مهاجم يف
تاريخ كرة القدم
اإلنكليزية عىل
اإلطالق».
كان غريفز العبا ً
يف منتخب إنكلرتا
الذي أحرز اللقب
عام  1966عىل
ً
هدفا يف
مسجال 44
أ ر ضه ،
 57مباراة دولية.
كان معدل أهدافه هائالً حيث أحرز 357
ً
هدفا يف املستوى األول يف بطولة إنكلرتا ،وهو

رقم قيايس ال يزال قائمًا.
ً
هدفا لصالح توتنهام يف  379مباراة يف
سجل 266
مختلف املسابقات بني عامي  1961و .1970أحرز يف
ً
هدفا يف الدوري وهو رقم لم
موسم 37 1963-1962
يتمكن أي العب من سبريز من تحطيمه حتى اآلن.
بدأ مسريته مع تشبليس وسجل يف مبارته األوىل ضد
توتنهام عام  ،1957فيما أحرز يف موسم 1961-1960
ً
ً
أيضا،
هدفا يف الدوري وهو رقم قيايس صامد
41
لم يتمكن أي العب من «البلوز» من تجاوزه .خالل
ً
هدفا
مسريته يف تشليس ( ،)1961-1957أحرز 124
يف  157مباراة يف الدوري ،إضافة اىل  8يف مسابقات
ً
هدفا يف  169مباراة.
الكؤوس ومجموع 132
أمىض فرتة قصرية مع ميالن اإليطايل يف العام 1961
مسجالً تسعة أهداف يف  14مباراة ،قبل أن يعود اىل
ً
الحقا مع وست هام
إنكلرتا ويلتحق بتوتنهام .لعب
قبل أن يتنقل بني أندية متواضعة ويعتزل يف العام
 1980ويعمل كمحلل تلفزيوني.

مفكرة الزوراء
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بان القبطان أول امرأة تشغل
منصب مدير عام يف وزارة الدفاع

بغداد /الزوراء:
ق�رر مجلس ال�وزراء ،تعيني الزميلة بان فائق ش�هاب القبطان ،بمنص�ب املدير العام
لدائرة األفراد يف وزارة الدفاع.
وج�اء يف وثيقة مذيلة بتوقيع األمني العام لمجلس الوزراء ،حميد الغزي :إنه «املجلس
قرر يف جلسته االعتيادية الثالثة والثالثني املنعقدة يف  31آب  ،2021املوافقة عىل تعيني
بان فائق شهاب ،بمنصب املدير العام لدائرة األفراد يف وزارة الدفاع ،وآخرين».
وبذل�ك تك�ون الزميل�ة بان فائق ش�هاب أول امرأة تت�وىل مهمات مدير ع�ام يف وزارة
الدفاع.

«التلفزيون العربي» يعلن انتقال
مق ّره إىل قطر

الدوحة/متابعة الزوراء:
أعلن «التلفزيون العربي» يف بيان انتقال مقره من لندن إىل مدينة لوسيل يف قطر.
وج�اء يف البي�ان أن القرار الصادر ع�ن هيئة مالكي التلفزيون ،بالتش�اور مع مجلس
إدارت�ه ،يأت�ي يف إطار عملية تطوي�ر التلفزي�ون الجارية عىل نحو حثي�ث يف العامني
األخريين ،و»أيضا ً لتس�هيل إصدار التأشريات واإلقامات للعاملني والزائرين ،وألغراض
االستثمار يف مدينة لوسيل الحديثة والصاعدة يف قطر».
وكان التلفزي�ون ق�د أبل�غ العاملني في�ه مطلع العام الح�ايل بهذا الق�رار ،وبدأت منذ
أسابيع إجراءات تخيريهم بني االنتقال مع التلفزيون إىل مقره الجديد يف قطر ،والبقاء
يف لن�دن ،لتكون له�م الحرية الكاملة يف اتخاذ قرارهم بهذا الش�أن .ويف هذا الس�ياق،
أقرَّت إدارة القناة تعويضا ً للذين يختارون عدم االنتقال يفوق بأضعاف ما تنص عليه
القوانين الربيطانية وأع�راف رشكاتها ،منطلقة م�ن قيمها املهني�ة واألخالقية التي
تتفهم خيارات العاملني وظروفهم الشخصية والعائلية ،وتقديرا ً لجهودهم خالل فرتة
عملهم يف املؤسسة.
وأكدت القناة يف البيان أنها تمارس عملها كاملعتاد باملهنية نفس�ها والتفاني يف خدمة
جمهور مشاهديها والجمهور العربي عموماً .وقد التزمت أرسة العاملني يف التلفزيون
بذل مزيد من الجهد خالل التحضري لعملية االنتقال املعقدة ،وستستمر عىل هذا املنوال
يف أثناء عملية االنتقال وبعدها.
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آبل وغوغل متتثالن للكرملني حبذف تطبيق املعارضة
موسكو/متابعة الزوراء:
ق�ال الكرملني يف الي�وم األول من االنتخابات
الترشيعية إن رشكتي آبل وغوغل األمريكيتني
العمالقتين امتثلتا للقانون ال�رويس بحذف
تطبي�ق املعارض�ة املخص�ص للهوات�ف
املحمولة ،والذي يهدف إىل تشجيع التصويت
ضد مرشحي الحزب الحاكم.
وأوض�ح الناط�ق باس�م الكرملين ديمرتي
بيس�كوف أن “ه�ذا التطبيق غير قانوني يف
بالدنا .تلقت املنصتان أوامر قضائية دفعتهما
إىل االمتثال لروح القانون ونصه”.
وكان�ت حركة املع�ارض املس�جون أليكيس
نافالني اتهمت الرشكتني بالرضوخ للكرملني
بعد حذف التطبيق.
ويأتي هذا اإلعالن بعد أش�هر من القمع الذي
أدى بحكم األمر الواقع إىل اس�تبعاد منتقدي
الرئيس الرويس من هذه االنتخابات.
وكتب ليونيد فولكوف ،وهو مسؤول معارض
منف�ي ،على تلغ�رام “الجمعة عند الس�اعة
 08.00بتوقي�ت روس�يا ( 05.00ت غ)،
حذف�ت كل من غوغ�ل وآبل تطبي�ق نافالني

من متجري التطبيقات الخاصني بهما .وهذا
يعني أنهما استسلما البتزاز الكرملني”.
ونظرا إىل عدم الس�ماح ألي شخص مناهض
للكرملين تقريب�ا بالرتش�ح لالنتخاب�ات
الترشيعي�ة املق�ررة يف الفترة املمت�دة م�ن
الس�ابع عرش إىل التاس�ع عرش من س�بتمرب
أنش�أ أنص�ار نافالن�ي استراتيجية أطلقوا
عليها اس�م “التصويت الذك�ي” بهدف دعم

املرشح -الذي غالبا ما يكون شيوعيا -األوفر
حظا ملقارعة مرشح الحزب الحاكم “روسيا
املوحدة”.
وه�ذا التطبيق يتي�ح للمس�تخدمني معرفة
املناف�س ال�ذي س�يصوتون ل�ه يف دائرته�م
االنتخابية .ويف املايض القى هذا النهج بعض
النجاح خاصة يف موس�كو ع�ام  .2019لكن
صب�اح الجمع�ة لم يع�د التطبي�ق ظاهرا يف

متجري غوغل وآبل يف روسيا.
ومن�ذ أس�ابيع تزي�د موس�كو تحذيراته�ا
لشركات اإلنرتن�ت العمالق�ة الت�ي ترف�ض
إزال�ة محت�وى تعتربه غري قانوني ،الس�يما
منش�ورات حركة نافالني املحظورة بس�بب
“التطرف” منذ يونيو.
كذل�ك تم اس�تدعاء ممثلين لرشكتي غوغل
وآبل  ،أمام لجنة يف مجلس االتحاد يف الربملان
الرويس ،وتحدث مس�ؤولون روس عن اتخاذ
إج�راءات قانوني�ة بح�ق منص�ات ترف�ض
االمتثال لألوامر الروسية.
وق�د حك�م بالفعل على الكثري من ش�بكات
التواصل االجتماعي -يف مقدمتها فيس�بوك-
بدفع غرام�ات ثقيلة ،كما تباطأ سير عمل
تويرت بشكل كبري يف روسيا منذ أشهر.
وغرّد إيفان جدانوف ،الذي كان مدير منظمة
أليكيس نافالني “صندوق مكافحة الفس�اد”
حت�ى تم حلّه�ا“ ،حذف تطبي�ق نافالني من
املنص�ات عمل مخ�ز يندرج يف إط�ار الرقابة
السياس�ية .س�يكون خربا مفرحا للحكومة
االستبدادية والدعاية الروسية”.

اتفاقية بني جمموعة دار الشرق و«فضاءات ميديا»
الدوحة/متابعة الزوراء:
ّ
وقع�ت رشك�ة «هوي�ة» للدعاي�ة
واإلعالن ،إح�دى رشكات مجموعة
دار الرشق التي تعترب أكرب مؤسسة
إعالمية يف قطر ،اتفاقية رشاكة مع
مجموع�ة «فضاءات ميديا» الرائدة
يف املجال اإلعالمي واملالكة لصحيفة
«العربي الجديد» الدولية.
وبموج�ب االتفاقية تت�وىل «هوية»
الرتويج لصحيفة «العربي الجديد»
باإلضاف�ة إىل أن تصب�ح وكيله�ا
اإلعالن�ي املعتم�د والحصري يف
قطر ،نظ�رًا ملا تمتلك�ه دار الرشق
م�ن عالقات مع العملاء والجهات
الرس�مية والقط�اع الخ�اص ،وملا
لصحيف�ة «العرب�ي الجدي�د» م�ن
قيم�ة إعالمي�ة ومكان�ة مرموق�ة
يف املش�هد اإلعالم�ي العربي ،حيث
س�تمثل ه�ذه االتفاقي�ة إضاف�ة
جديدة للوسط اإلعالمي القطري.
وتتضم�ن االتفاقي�ة ً
أيض�ا تعزيز

التعاون اإلعالني وتبادل الخربات يف
هذا املجال ،كما تهت�م بدعم جهود
املسيرة اإلعالمية يف كل من صحف
دار الشرق واملؤسس�ات واملنصات
اإلعالمي�ة التابع�ة ملجموع�ة
«فضاءات ميديا».
ويف ه�ذا الص�دد ،ق�ال الس�يد عبد
اللطي�ف آل محم�ود ،الرئي�س
التنفيذي ل�دار الرشقّ ،
إن االتفاقية

مهمة كونها تمثل استمرارا ً للجهود
الرامي�ة ألن تك�ون مجموع�ة دار
الشرق متكاملة يف كاف�ة النواحي
اإلعالمي�ة ،م�ن صح�ف مطبوعة،
ورشكات دعاي�ة وإعلان وإعلام
اجتماعي ،ومطابع وإنشاء مواقع
وتجهيزات املعارض ،الفتا ً إىل أن دار
الرشق تس�عى دائمًا لدعم املسيرة
اإلعالمية يف قطر وفتح آفاق تعاون

جديدة بما يخ�دم املواطن القطري
والعربي.
وأكد ّ
أن االتفاقية س�تمثل انطالقة
جيدة نح�و تحقيق أهداف الرشاكة
املتمثل�ة يف اعتم�اد دار الرشق عىل
عالقاتها وقوتها يف السوق القطري،
واالس�تفادة م�ن رؤي�ة ونجاحات
صحيفة العربي الجديد الدولية.
ويف ه�ذا الص�دد ،قال الس�يد مؤيد
الذيب ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
«فض�اءات ميدي�ا»ّ :
«إن التع�اون
مع دار الشرق ليس بجديد ،بل هو
تتويج لرشاكة يف مجاالت مختلفة،
بدأت منذ انطالقة «العربي الجديد»
ُ
وتوجت بالتعاون يف املجال اإلعالني.
ونحن نتطلع إىل مزيد من الرشاكات
م�ع املؤسس�ات اإلعالمي�ة يف دولة
قطر بم�ا يخ�دم الواق�ع اإلعالمي
العربي».
م�ن جانب آخ�ر ،قال الس�يد جابر
الحرم�ي ،نائ�ب الرئي�س التنفيذي

املايض.
هناك فراغ ريايض عميق كان يمرره
هذا “اإلعالم�ي الكبير” وهو ينزع
الجالل�ة ع�ن العمق التعبيري للغة
ويهني كرة القدم عندما يعدها مجرد
شجار حدث يف مقهى شعبي!
ومع أن مثله ال ينجو من الس�خرية
العارض�ة م�ن قب�ل الجمه�ور يف
تعليقاته�م على مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي ،لكنن�ي أع�رض علي�ه
“وه�و ع�رض يف كل األح�وال ليس
عالجا للصحافة الرياضية العربية”
م�ا كان يكتب�ه م�درب األرجنتين
األسبق س�يزار لويس مينوتي الذي
حم�ل للم�رة األوىل كأس العال�م
ملنتخب بالده يف مونديال .1978
كان مينوت�ي ش�اعرا بمهنة مدرب
ك�رة ق�دم وه�و يكت�ب تحليالت�ه
العميق�ة .ويمكن لن�ا أن نعد مدرب
ليفرب�ول يورغ�ن كل�وب محللا
رياضيا حاذقا ملجرد أن نس�تمع إىل
كالمه عند الفوز والهزيمة.
وأيضا من املفيد اس�تعادة ما يقوله
م�درب مانشستر س�يتي جوزيب
غوارديوال بوصف�ه صحفيا رياضيا

لدار الشرقّ ،
إن االتفاقي�ة تأتي يف
وق�ت تعم�ل دار الرشق على خلق
ف�رص جدي�دة مواكب�ة للتط�ور
اإلعالم�ي وروح العصر ،م�ن
االعتماد عىل اإلعالم الجديد ،وكذلك
إدخال عنارص الوسائط املتعددة يف
العمل اإلعالمي ،مع ً
ربا عن سعادته
بإبرام هذه االتفاقية التي يرى ّأنها
ّ
بناءة.
ولف�ت الحرم�ي إىل تعزي�ز حضور
صحيفة «العرب�ي الجديد» بقوة يف
املش�هد اإلعالم�ي القط�ري ،ودعم
دار الشرق ه�ذا التوجه أم�ر بالغ
ً
خصوص�ا م�ع توس�ع
األهمي�ة،
مجموع�ة «فض�اءات ميدي�ا» يف
الدوحة التي أصبحت قبلة عاملية يف
ً
موضحا
الشأن السيايس واإلعالمي،
أن هن�اك تعاونات جديدة س�تكون
بين املؤسس�تني الكبريتين ،تخدم
كل األطراف ويس�تفيد منها القراء
واملهتمون باملجال اإلعالمي.

االحتاد الدولي للصحفيني يطالب اإلدارة «الكردية» بإطالق سراح صحفي سوري مريض
ادلب/متابعة الزوراء:
طال�ب االتحاد الدويل للصحفيني اإلدارة الذاتية لش�مال ورشق
س�ورية و»قوات سورية الديمقراطية» (قس�د) باملسارعة يف
اإلفراج عن الصحفي محمد الصغري ،املعتقل يف سجونهما منذ
يونيو/حزيران ع�ام  ،2019ويعاني من ع�دة أمراض« ،حتى
يتمكن من قضاء أيامه املتبقية مع أرسته».
ودع�ا يف رس�الة وجهها إىل الجهتين ،إىل اإلف�راج الفوري عن
الصغري بس�بب حالته الصحي�ة الحرجة ،ووص�ف االتهامات
املوجه�ة إلي�ه بأنها «غري مصدقة» .وأش�ار إىل أنه س�عى مع
املنظمات النقابية يف س�ورية ،منذ أكث�ر من عامني ،للحصول
على معلومات عن حالته الصحية والته�م املوجهة إليه «دون
جدوى».
وأضاف أنه علم يف ش�هر أغس�طس/آب امل�ايض أن الصحفي
محم�د الصغير تعرّض لع�دة جلطات يف الس�جن ،وبعث عىل
إثرها رس�الة إىل رئيس�ة اللجنة التنفيذية لـ»مجلس س�ورية

الديمقراطية» (مس�د) إلهام أحم�د ،طلب فيها دعمها إلطالق
رساحه بعد أن ساءت حالته الصحية كثرياً.
وبحس�ب الرس�الة ،فإن عائل�ة الصغري أبلغت االتح�اد الدويل
للصحفيني يوم  16سبتمرب/أيلول أن حالته الصحية يف تدهور
رسي�ع ،بع�د أن أُصيب بجلط�ة دماغية أخ�رى يف  12من ذات
الشهر.
وأعرب االتحاد يف رسالته إىل رئيسة اللجنة التنفيذية لـ»مسد»
(ال�ذي يعترب الجناح الس�يايس لـ»قس�د») ع�ن صدمة قادته
لس�ماع أخب�ار التده�ور الخطري للصح�ة البدنية والنفس�ية
للصحفي محمد الصغري بس�بب سجنه ومعاناته من جلطات
متعددة يف السجن.
وقال األمني الع�ام لالتحاد الدويل للصحفيني ،أنتوني بيالنجي:
«يواجه زميلنا معاناة ش�ديدة يف سجنه ،وبدون رعاية صحية
ّ
نحث «قس�د»
وعائلية كافية ،فإن أيامه أصبحت معدودة ،إننا
واإلدارة الذاتية لشمال ورشق سورية عىل املسارعة إىل اإلفراج

عنه حتى يتمكن من قضاء أيامه املتبقية مع أرسته».
وج�دد االتحاد تأكي�ده أن االتهامات املوجه�ة إىل الصغري غري
قابل�ة للتصدي�ق ،فكل ما فعله ه�و إعداد تقاري�ر عن الحياة
اليومية لألش�خاص الذين يعيش�ون يف املنطقة وما يواجهون
من صعوبات اقتصادية وأمنية مستمرة.

الصحافة الرياضية كالفلسفة السلسة
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن
عندما كنا نقرأ يف تس�عينيات القرن
املايض املق�االت املرتجمة إىل العربية
للجن�اح الطائ�ر يوه�ان كروي�ف،
واملايسرتو فرانز بيكنباور ،بوصفهما
صحفيين أكثر من العبني س�ابقني
كانا يصنعان الدهش�ة الحقيقية يف
الكتابة .فهم�ا ال يكتفيان بالتحليل
الريايض التقليدي ،وإنما كانا يبثان
أفكارا ملهمة يف مفاهيم كرة القدم.
كرويف وبيكنباور ليسا بصحفيني،
لكنهم�ا يعبران بم�ا كتب�اه ع�ن
صحافة رياضية مثالية .ومن حسن
ح�ظ الق�راء الع�رب كان يرتجم ما
يكتبانه آنذاك.
كان م�ن املفيد أن اس�تحث ذاكرتي
الس�تعادة تل�ك املق�االت وأن�ا أكتب
ع�ن صحافة رياضي�ة عربية ترتدى
بطريق�ة الح�ث الفيزيائي�ة متأثرة
بتردي التحليلات الس�طحية على
القنوات الرياضية العربية.
صحي�ح أن ه�ذا التردي جامع وال
يقتصر على الخط�اب اإلعالم�ي
الري�ايض ،لكن�ه يكاد يك�ون األردأ،
لس�وء حظ ك�رة الق�دم والصحافة
معا.
ال يمك�ن ملثلي أن يم�ارس رباط�ة
الج�أش الزائف�ة وه�و يش�اهد ما
تطل�ق عليه وس�ائل إعلام باملحلل
الريايض واإلعالمي الكبري ،بينما هو
يف حقيقة األمر تعبري عن السطحية
املريعة بامتياز يف الحديث عن مباراة
الع�راق وإي�ران ضم�ن تصفي�ات
موندي�ال قط�ر  2022األس�بوع
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بوظيف�ة ناقد تش�كييل! ملج�رد أن
ي�درك الصح�ايف الري�ايض من�ا أن
هذا املدرب ق�ام بإضفاء طابع كرة
الق�دم على كل يشء تعلّم�ه ،م�ن
خالل تطبيق األفكار يف مجاله.
لقد قىض غوارديوال وقتا مع املخرج
وودي أالن والعب الشطرنج الرويس
غ�اري كاس�باروف .وه�ذا س�بب
منطقي يجعله يقيض ست ساعات
عم�ل يف مكتبه يومي�ا ،بينما يدرب
فريقه بامللعب ساعتني ال أكثر!
وألنن�ي أب�دو متحمس�ا ،فل�دي
مث�ال متميز آخ�ر وأنا أق�دم العبة
التن�س األمريكية فين�وس ويليامز
بوصفه�ا صحفي�ة تكت�ب ع�ن
تجربتها الرياضية ،علني أس�اعد يف
ه�ذه األمثل�ة عىل ح�ث الصحفيني
الرياضيين العرب ،ملغ�ادرة مقاهي
الكالم املكرر.
قدم�ت لن�ا ويليام�ز ،الت�ي ف�ازت
بسبعة ألقاب كربى وأربع ميداليات
ذهبية أوملبية ،نفس�ها هذا األسبوع
كصحفية يف مق�ال ممتع بصحيفة
نيويورك تايمز ،بطريقة كيف تتأمل
عاملها يف التنس.
تداف�ع يف ه�ذا املق�ال عن فك�رة أن
الالع�ب بحاج�ة إىل املعال�ج النفيس
م�ن دون تردد مثل حاجت�ه الدائمة
للمعالج الطبي.
وقيمة املقال ليست بالنصيحة التي
تعرضها عىل زمالئها الرياضيني ،بل
بالقدرة عىل صناعة األفكار والدفاع
عن جوهرها عند الكتابة يف الش�أن
الريايض .علين�ا أال ننىس ،هي عادة
تمس�ك بمضرب التن�س وتداف�ع

بشكل ناجح ،وليس بالقلم!
اس�تثمرت ويليام�ز انس�حابها من
بطول�ة أميركا املفتوح�ة للتن�س
األس�بوع امل�ايض بس�بب إصاب�ة
ساقها ،لتكتب أن تلك اإلصابة تمثل
النصف املعروف واملفهوم من جسد
الالع�ب .هناك ما يص�اب به الالعب
يتعلق بذهنه وحيويته ومش�اعره،
وعليه االعتراف بذلك من دون تردد
أو خج�ل .فه�ذه الالعب�ة عاش�ت
الضغ�وط كما رأته�ا تتجمع يف أفق
حياته�ا ،مذ كان عمرها أربعة عرش
عام�ا عندما ش�اركت يف أول بطولة
احرتافية يف التنس.
بالطبع كان عمرها آنذاك يسمح لها

ب�أداء بدني ونفسي أفضل مما هي
عليه اليوم وقد حققت كل هذا املجد
يف رياضة تش�د العي�ون عىل جهتي
الشبكة.
كذل�ك فهم�ت ويليام�ز الجان�ب
النفسي يف أن تك�ون قاس�ية على
عقله�ا يف امللع�ب م�ن أج�ل الظفر
بالف�وز .وتكتب “لق�د حرصت عىل
ع�دم إظه�ار أي ضع�ف” بع�د أن
اس�تم َعت إىل نصيحة أمها األوىل “أن
أيا ً من عنارص الفوز لن ينجح إال إذا
اعتنيت بصحتك العقلية”.
كذلك تكش�ف لنا هذه الالعبة وهي
تمارس املهمة الصحفية يف الكتابة،
حاجة أي ري�ايض إىل حياة متوازنة

وأال يكتف�ي بتعريف نفس�ه كالعب
فقط .هن�اك م�ا يتعلق باس�تمرار
الدراس�ة وتنمية الثقاف�ة والتفكري
املتوازن وعدم االندفاع إىل جني املال
ب�أي طريق�ة إىل درج�ة تفقده كل
يشء.
هك�ذا تختصر فين�وس ويليام�ز
تجربتها التي أرى أنها بمثابة درس
ألي الع�ب وصحفي عرب�ي ،بعبارة
“لم تكن حيات�ي تتعلق فقط بمدى
جودة رضب الك�رة .وكذلك لم يكن
نجاحي يف امللعب فحس�ب .لقد رأينا
جميع�ا الرياضيين املحرتفني الذين
تراجع أداؤهم بس�بب األش�ياء التي
تح�دث له�م خ�ارج املالع�ب والتي

تفسد حالتهم العقلية».
ك�م من العب عربي بارع يف املالعب،
يكش�ف للجمه�ور ضحال�ة وعي�ه
بمج�رد االس�تماع إىل كالم�ه ،م�ع
أن�ه يس�دد الك�رات بدق�ة مذهل�ة!
تجرب�ة ويليام�ز ستس�اعده كثريا
بعد تش�خيصها بمرض “اضطراب
الش�خصية” ،عندم�ا لم تج�د كتابا
يس�اعدها يف الس�يطرة على ه�ذا
املرض والتغلب عليه.
تقول “لم يكن أمامي خط مستقيم
للعلاج” .لك�ن بع�د س�نوات م�ن
ْ
رف�ت كي�ف تب�دأ بعدم
التفكيرَ ،ع
الس�ماح ملخاوفها بتش�ويه واقعها
الريايض ،مع االستعانة بمتخصصني
يف الصح�ة العقلية واأله�م من ذلك
كله ،تعلمت هذه الالعبة التي تمتلك
ث�روة طائل�ة يف حس�ابها املصريف،
كيف تكون لطيفة مع نفسها وهي
تواجه هذه العقبة يف حياتها.
تختصر لن�ا فين�وس ويليام�ز
حكمته�ا العميقة بالقول “قد أكون
العب�ة تن�س محرتف�ة ،لكنن�ي يف
الواق�ع ال أعتق�د أنن�ي مختلفة عن
أي شخص آخر يف مواجهتنا جميعا
تحدي�ات الصح�ة العقلي�ة الناتجة
عن النكس�ات والشكوك الحتمية يف
الحياة».
لقد نش�أ الريايض وهو يركض وراء
الكرة يف املالعب ،لكنه مثل الصحفي
الريايض وهو يتابع املباريات بحاجة
إىل أن يعّب�رّ ع�ن نفس�ه بطريق�ة
ملهم�ة .لذلك أرى فين�وس ويليامز
يف مقالها هذا مثاال متميزا للريايض
بنفس الدرجة للصحفي الريايض.
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الزوراء تستذكر مسرية الفنانة الكبرية الراحلة زهور حسني
ال يزال اسمها يرتدد يف االوساط الفنية وكانها توفيت حديثا زهور حسني املطربة التي خلفت وراءها عرشات االغاني  ...اسمها االصيل
زه�رة عبد الحسين  ،ولدت يف منطقة الكاظمية يف الع�راق ومصادر اخرى تؤكد ان والدتها كانت يف كربلاء  ..بدأت الغناء عام ، 1938
وبرعت يف أداء أطوار غنائية مهمة مثل الدش�ت وكذلك اش�تهرت يف أداء مقام العنييس واملحبوب واملس�تطيل  ،وكانت يف بداياتها الفنية
تعمل كمغنية يف مالهي بغداد خالل عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العرشين  ،وكانت ماهرة يف أداء غناء الريف واملدينة معاً .وكان من
املقربني لها من الفنانني املطربة سليمة مراد وعفيفة اسكندر ونرجس شوقي وصديقة املالية .تحتفظ دار اإلذاعة العراقية بمجموعة فقرية من
أغنياتها الكثرية التي ذهبت أدراج الرياح عندما كان البث اإلذاعي حيا ومبارشة عىل الهواء.اشهر أغانيها .غريبة من بعد عينج يايمة .يم أعيون
حراكه .جبت لهل الهوى .هلة وكل الهلة .طفولتها والغناء السرية الذاتية .
اشرتكت يف غناء افالم قليلة بداية السينما ولم يتهيأ لها دراسة املوسيقى او بعض الطرائق الغنائية اذ لم يكن يف االربعينيات و ما تالها مدارس غنائية و
انما هناك املوهبة واملمارسة مع من يسبقها من املطربات و لكنها كانت ميالة للغناء الشعبي الذي كان يعرف خالل مناسبات الزواج و القبوالت و غريها
 .كانت تغني منذ الصغر و تحيي الحفالت النسائية الغنائية الخاصة .برعت يف أداء أطوار غنائية مهمة مثل الدشت وكذلك اشتهرت يف أداء مقام العنييس
واملحبوب واملستطيل .وبدأت تعمل كمغنية يف مالهي بغداد خالل الخمسينيات والستينيات ،وكانت ماهرة يف أداء غناء الريف واملدينة معاً ..من
أشهر أغانيها التي ما زالت حتى اآلن تردد أغنية « غريبة من بعد عينج يايمة «

كتابة  /مجال الشرقي :
انطل�ق صوت زهور حسين فجأة يغرد
عىل مرسح ملهى الفارابي حيث أحييت
حفلا غنائي�ا برسع�ة ال فت�ة ،إذ حقق
مكان�ة مرموق�ة ،فق�د قدم�ت وصالت
غنائي�ة أدائي�ة مذهل�ة نال�ت اإلعجاب
واس�تحوذت على قل�وب ومس�امع
الحارضين ،ومن�ذ الفرصة األوىل أتيحت
لها يف ذل�ك امللهى بدأت زه�ور االنطالق
وظه�رت أكثر من مرة يف تلك الس�هرات
وس�ارت يف خط تصاعدي ،وعندما بدأت
ملكاتها الفنية تنمو وتتطور استطاعت
أن تف�رض صوته�ا عىل امللحنين يف تلك
الفترة ،مم�ا ح�دا به�م إىل أن يقدم�وا
ألحانه�م له�ا .أمثال رض�ا عيل وخرض
الي�اس وس�عيد العجلاوي ،ث�م راحت
تشدو بألحانهم حتى دخلت اإلذاعة عام
1942م وغن�ت أجم�ل ما عرف�ت به هو
مقام (الدشت) التي كانت تؤديه بالشعر
العربي الفصيح .وأخذت شهرتها تتسع
عىل نطاق أوسع من خالل املذياع ..ومن
خالل تواجدها يف دار اإلذاعة تعرفت عىل

رحلت زهور حسين يف عنفوان شبابها
ويف أوج ش�هرتها يف الغن�اء بح�ادث
س�يارة بني بغداد والحل�ة يف عام 1964
عندم�ا كان�ت تق�ود س�يارتها ومعه�ا
شقيقتها لزيارة اخيها املوقوف يف سجن
الديوانية.
ونقلت هي إىل املستشفى ،وبقيت غائبة
ع�ن الوعي قراب�ة العرشة أي�ام فارقت
الحياة بعدها يف  24ديسمرب .1964
زه�ور حسين أو زهرة عبد الحسين،
املول�ودة يف الع�ام  1924والتي لم يتهيأ
لها دراس�ة املوسيقى  ،انما املوهبة التي

لزهور حسين ،رصيد من االس�طوانات
يف رشكة جقماقجي البغدادية الرائدة يف
صناعة النغم املعارص ،بر ّزت فيه اصوات
املطربني ال�رواد مثل حضريي ابو عزيز،
ونارص حكي�م يف الغناء الريفي ،ومحمد
القبانج�ي ويوس�ف عم�ر م�ن م�ؤدي
“املق�ام العراق�ي ،مثلم�ا كم�ا كان لها
حض�ور قوي يف اذاعة بغ�داد ،فضال عن
امس�يات الغناء الحي ،حني كانت تغني
يف مله�ى أب�ي ن�ؤاس يف الب�اب الرشقي
ببغداد جاذبة اس�ماع معجبني بصاحبة
الص�وت الذي صار اجمل من غنى مقام

الصحفي عباس عبود :صوت زهور حسني الشجي
كان يالزم فرتات البث االذاعي يف الثمانينيات
امللح�ن القدي�ر عباس جميل فانس�جم
االثنان أيما انس�جام  ،حتى أصبحت له
عالقة روحية صميمية معها ،مما جعله
يلحن أكثر أعماله لها التي تقدر بـ()60
ّ
وعيل الناس
أغنية منها( :أخ�اف أحجي
يكلون) ،فكانت ه�ذه أول أغنية قدمها
لها عام 1948م و(آني إليل أريد أحجي)
و(يم اعيون حراكه) و(هله وكل الهله)
و(جي�ت يهل اله�وى) و(غريبة من بعد
عينج يايمه) و(سوده شلهاني) و(لوله
الغ�رام حاك�م) والعديد م�ن األغاني ال
يتس�ع املج�ال لذكرها .وتجدر اإلش�ارة
إىل أن آخر لحن قدمه لها هو من كلمات
(الش�اعر الغنائ�ي الراحل عب�د الكريم
العالف).
وين ابن الحالل الشاف محبوبي
يرديل لهفتي وحظي ومطلوبي
( ال�زوراء ) ووف�اء منها الس�تذكار تلك
االصوات الخالدة مازالت تستذكر وتقلب
تفاصي�ل مسيرتهن الفني�ة تقدي�را ملا
قدمن من عطاء ثر بقي اثره وس�يبقى
تس�تذكره االجيال املقبل�ة ملا تحمل تلك
االص�وات من عذوبة وصدق واحس�اس
ربم�ا تفتق�ده الكثير من االص�وات يف
يومنا هذا ،مطربتنا التي اخرتنا ان نقلب
س�جلها الحاف�ل باالبداع�ات الغنائي�ة
وتحمل صوت�ا كبريا ورائع�ا وباالمكان
الق�ول ان�ه اليتك�رر انه ص�وت الراحلة
زهور حسين ال�ذي حفر على خارطة
الغن�اء العراقي ،اث�را عميقا ،كان له ان
يتواصل شجنا والوانا يف االداء.
زهور حسني وحادث املوت
رحل�ت بح�ادث س�يارة اودى به�ا اىل
مه�اوي الصم�ت القات�ل ،وه�ي يف
االربعين ،ليخطف امل�وت اجمل اصوات
العراق احساس�ا وطربا وتحديدا يف يوم
 1964/12/24قرب الحلة (بابل) وهي
يف طريقه�ا اىل زي�ارة زوجها الس�جني،
كأنه�ا يف تل�ك النهاي�ة تص�ل اىل لحظة
تراجيدية لطاملا كان�ت اغنياتها منذورة
لحزنها املديد.

صقلته�ا باملران واملعرفة املكتس�بة من
تجربتي الغناء والحياة معا ،كانت بدأت
مش�وارها يف اجواء الغناء الش�عبي عىل
هامش املناسبات االجتماعية النسوية،
بينم�ا كان�ت لحظ�ة الحقيق�ة الفني�ة
بالنس�بة لها ،ه�ي املمثل�ة بميول زوج
والدته�ا ،املح�ب للموس�يقى واملقتني
الس�طوانات قرّاء املق�ام العراقي :نجم
الش�يخيل ،رش�يد القندرجي ،و حس�ن
خيوك�ة ،و اه�ل الط�رب العرب�ي :فريد
االطرش ،اسمهان و ام كلثوم .و هو من
ّ
فش�جعها
انتبه الحق�ا لحالوة صوتها،
عىل الغن�اء ،حتى وج�دت طريقها لدار
إذاعة بغداد ،بعد ان استمع اليها االخوان
املؤسسان :صالح وداود الكويتي فانبهرا
بصوتها وبحّ ته املميزة ،وبإحساس�ها يف
أدائه�ا ألغانيه�ا ،وعرضا عليه�ا العمل
يف مله�ى الفارابي ي�وم كانت “املالهي”
مس�ارا ثقافي�ا لي�س بالضرورة قرينا
بالرذائل .ويف عام  1944ساعدها صالح
الكويتي يف أداء أوىل حفالتها الغنائية من
دار االذاع�ة العراقية ،حني كانت حفالت
للكثير من املطربات واملطربني تذاع عىل
الهواء مبارشة ولساعة يوميا.
مث�ل حمام�ة الهدي�ل ناح�ت كثيرا يف
اغنياته�ا كأنه�ا كان�ت ت�رى نهايته�ا
الحزين�ة ول�م يك�ن صعب�ا تميزها عن
غريه�ا م�ن املطرب�ات ،فه�ي تغن�ي
بإحس�اس صادق مبتعدة ع�ن النمطية
و ال تتصن�ع يف ادائه�ا و لها قدرة كبرية
عىل الحفظ بحس�ب ما اكده كثري ممن
لحن�وا له�ا .ه�ي م�ن الورش�ة الفنية
الب�ارزة يف الغناء العراقي املعارص والتي
ضم�ت اس�ماء :س�ليمة م�راد ،عفيفة
اس�كندر ،نرجس شوقي ،صديقة املالية
م�ن املطرب�ات ،و حضريي اب�و عزيز و
داخل حس�ن من مطرب�ي الريف ،فضال
عن امللحنني عباس جميل ،محمد نويش،
خضير الياس و رضا عيل ،و الش�عراء:
س�بتي طاهر ،جب�وري النجار ،س�يف
الدي�ن الوالئ�ي ،عب�د الكري�م العالف و
اخرون .

الدش�ت يف اول اغني�ة له�ا و كان ذلك يف
مله�ى الفارابي ع�ام  1938و مطلعها:
اذا أنت تعش�ق ولم ت�در ما الهوى فكن
حجرا ً م�ن يابس الصخ�ر جلمداوهناك
م�ن رآى انه�ا اختص�ت بق�راءة مق�ام
الدش�ت ،وقد ابدعت فيه ،وان الكثري من
اغان�ي املطرب�ة الكبرية كان�ت ممنوعة
النها اس�تخدمت كلمات فارس�ية ،وهو

روحها وضحكته�ا التي تنطلق مع بحة
صوتها وغنجها.وقال عنها ،امللحن الذي
ارتبط بصعودها نجما غنائيا س�اطعا،
الراح�ل عباس جمي�ل لحّ نت له�ا أكثر
من ثمانني أغنية ،وقرأت يف صوتها بحّ ة
تس�يل رقة وحنانا ً وش�جى ،تالمس بها
أرق عواط�ف االنس�ان .حورب�ت كثيرا ً
رحمها الله ،من قب�ل بعضهن بمختلف
الحج�ج والبع�ض االخ�ر م�ن الفنانات
حاولن منافستها يف طورها فلم يلحقن
بها ويالمس�ن جرفه�ا ،كان�ت متفردة
رحمها الله وقد ش�كلنا معا ثنائيا كبريا
و كان�ت تربطن�ي به�ا عالق�ة روحي�ة
حميمة ،و هذا ما جعلني انس�جم معها
يف اللح�ن الذي اقدم�ه لها و ال انىس انها
بكت بكاء مرّا حينما غنت غريبة من بعد
عينج يا يمة ،اول م�رة و كذلك يف اغنية
جيت اله�ل اله�وى .لقد كان�ت رحمها
الل�ه تتفاعل مع اللحن والكلمة بش�كل
يمنحني القدرة على العطاء اكثر و هي
مطرب�ة كبرية ب�كل املقاييس .ويشير
املطرب وامللح�ن الراحل رضا عيل ،اىل ان
زهور حسين اجتهدت بحسب ثقافتها
الش�عبية ،فكان�ت تغني بعفوي�ة ،اثناء
ادائها االطوار والبس�تات الشائعة ،غري
انها عندما بدأت تغني من الحان عباس
جميل وألحاني ،صارت تحس�ب ألهمية
حف�ظ الكلمات وإتق�ان اللحن .مع ذلك
ظل�ت بصمتها هي تل�ك البحّ ة والفطرة
يف الغن�اء ،وس�ماعها يف اي وقت ،يبعث
الط�رب يف النفس .ومع هذا التغري الذي
يشري اليه عيل ،اال ان الناقد الراحل عادل
الهاش�مي يص�ف صوت زهور حسين
بقول�ه إن “مع�دن صوتها غير نفيس،
إنم�ا يغش�اه يف الغال�ب رخ�ص ي�زداد
بتقطيع ص�وت يميل إىل االبتذال وتنعدم
في�ه روح التعبريية تمامً �ا” .وهو بذلك
يشري اىل الطابع الفطري يف غنائها ،الذي
لم تتهذب مالمحه�ا حتى مع ما صاغه
لصوته�ا ،ملحن�ون خبروا املوس�يقى
املعارصة واصولها السليمة.
الراح�ل عباس جميل يؤكد انها يف أخاف
ّ
وعيل الناس يكلون ،حوّلت زهور
أحجي
الخ�ط الغنائي ال�ذي كانت تسير عليه
حسين ،من امليزان الثقي�ل إىل الرسيع،
لذل�ك وجدت له�ا ش�خصية متميزة لم
ينافسها فيه سوى مليعة توفيق ووحيدة
خليل ،ألن الفنانتني كانتا تقدمان اللون
الغنائ�ي الريف�ي وه�و األق�رب إىل لون
زه�ور حسين .فتمكن�ت م�ن أن أخلق

تحتفظ دار اإلذاع�ة العراقية بمجموعة
فقيرة من أغنياتها الكثيرة التي ذهبت
أدراج الري�اح عندما كان الب�ث اإلذاعي
حيا وعىل الهواء اضافة اىل فقدان االذاعة
لنوادر تس�جيالتها اثناء الرسق والنهب
والحرق ال�ذي تعرضت له�ا االذاعة بعد
احتالل بغداد عام . 2003
الصحفي واالعالمي عباس عبود سالم:
زهور حسني..صاحبة الحنجرة الذهبية
التي لم تكمل املشوار
ربما ه�ي اول مرة اتن�اول فيها الكتابة
يف موض�وع يختل�ف عن م�ا عرفني به
القراء واملتابعني ،لكني ش�عرت بسعادة
عندما طلب مني االستاذ جمال الرشقي
الكتابة عن زهور حسني مطربة العراق
االبرز خالل حقبة الخمسينيات.
وانا اعلم ان لالستاذ الرشقي جهدا كبريا
ومهما يرتقي الن يكون مرشوعا وطنيا
لتوثي�ق واس�تذكار التاري�خ الس�معي
العراقي من حيث االحداث والش�خوص،

مع زوجها فارس ابو يزن
فقد تناول االستاذ جمال الرشقي تاريخ
االذاع�ة العراقي�ة وبرامجه�ا ونجومها
واه�م االح�داث الت�ي م�رت به�ا من�ذ
تاسيس�ها من خلال عشرات املقاالت
املهم�ة ،وقد س�بق غريه يف ش�غل هذه
املس�احة التي لم يلتفت لها احد س�وى
محاوالت فردية من بعض الكتاب الذين
يبذل�ون العظي�م من الجه�د لحفظ هذا
الرتاث املهم.
ول�ذا س�اكتب ع�ن زهور حسين ليس
بمهارة الناقد املوسيقي املتخصص ،وال
بمعلومات الفني املخرضم ،الني لس�ت
ه�ذا ..وال ذاك ،ولس�ت بمتخص�ص يف
املجال الذي ساكتب فيه!
لذلك ستكون مهمتي صعبة ..وال اريد ان

االعالمي فائز جواد :كان العراق متخما باصوات
املطربات بالرغم من االمكانات الفقرية
أمر كان دارجا يف اداء القديم من االلحان
واداء القراءات الحس�ينية يف الكاظمية،
املنطق�ة التي ترب�ت فيه�ا و ترعرعت،
وبخاصة استخدام مقام الدشت يف هذه
املناسبات.ويرى الشاعر والصحفي زهري
الدجييل انه وص�ل االعجاب بغناء زهور
حسين وبطريق�ة ادائها مقام الدش�ت
يف مقدم�ة أغانيها ،وحين تدخل بعض
املقاط�ع باللغة الفارس�ية م�ع العامية
العراقي�ة ،ح�د أنه�ا اصبح�ت مطرب�ة
الع�راق األوىل بعد س�ليمة م�راد ومنرية
الهوزوز وزكية جورج وعفيفة اسكندر.
ولم تعد مجالس األنس والطرب يف بغداد
ل�دى العام�ة والخاصة من�ذ اربعينيات
القرن حتى مطلع الس�تينيات مكتملة،
من دون حضور زهور حسني التي تلهب
مشاعر الحضور حماسا وطربا ونشوة،
وصارت مؤنسة املجالس بغنائها وخفة

ً
نوعا من املنافس�ة بين املطربات ،وذلك
ع�ن طريق توزيع ألحان�ي عىل أكثر من
صوت .وصوت زهور حسني تتخلله بحة
محبب�ة للقل�وب ،كانت تضي�ف إىل أذن
املس�تمع الحنان والتعاطف .ومن أشهر
األغان�ي الت�ي لحنتها لها آن�ي اليل أريد
أحج�ي ،غريبة من بعد عينج يا يمه ،يم
عيون حراقة وعرشات غريها.
زه�ور حسين واس�مها األصلي زهرة
عبد الحسين ول�دت يف كربلاء العراق،
ب�دأت الغناء ع�ام  ،1938برع�ت يف أداء
أطوار غنائية مهمة مثل الدش�ت وكذلك
اشتهرت يف أداء مقام العنييس واملحبوب
واملستطيل .بدأت مهارتها الفنية عندما
كان�ت تعم�ل كـ(مالي�ه) يف الفوات�ح
النس�ائية وكذلك يف الش�عائر الحسينية
وب�دأت تعم�ل كمغنية يف ماله�ي بغداد
خالل الخمسينيات والستينيات ،ووكانت
ماهرة يف أداء غن�اء الريف واملدينة معاً.

يف منتص�ف الثمانيني�ات اس�تمعت عرب
اذاع�ة بغ�داد ملجموع�ة حلق�ات م�ن
الربنامج امله�م (اصوات التنسى) الذي
يعده ثامر عبد الحس�ن ويقدمه جاسم
الي�ارسي وه�و يتح�دث بالتفصيل عن
زهور حسين من االلف اىل الي�اء ،ومنذ
ذل�ك التاريخ بدات انتب�ه لطريقة ادائها
واتابع ما تبثه االذاعة من اغنياتها سواء
تل�ك الت�ي ادتها بصوته�ا ام الت�ي اعاد
غناءها مطربون اخرون من بعدها.
وادرك�ت حينه�ا ان�ه ال يوج�د عراق�ي
م�ن ذلك الجي�ل (الذي اطل�ق عليه ابناء
اليوم عب�ارة الزمن الجميل) لم يردد مع
نفسه او مع اصدقائه يف سهرة او رحلة
جامعية كلمات االغنية العراقية االشهر
(جيت يا هل الهوى ..اشتكي من الهوى
...ان�ا عدكم دخي�ل من ع�ذاب الخليل)
وهي احد اهم واشهر اغانيها.
فكان شباب الخمس�ينيات والستينيات
والس�بعينيات والثمانيني�ات بمختل�ف

اكون ضيف�ا ثقيال عىل اهل االختصاص
واملهتمين به�ذا املج�ال النوع�ي الهام.
س�اخوض مغام�رة تدوي�ن الس�طور
الالحقة بعفوية وبرؤية مستمع عراقي
يعش�ق كل جمي�ل ال برؤي�ة متخصص
ملم بجوانب وتفاصيل وقواعد مايتناول
من موضوع .
ط�رق ص�وت زهور حسين اس�ماعي
من�ذ الطفولة قب�ل ان اع�رف عنها اي
يشء ،ف�كان صوتها يالزم فترات البث
االذاع�ي العراق�ي ،وال يم�ر ي�وم علينا
نحن ه�واة الرادي�و يف الثمانينيات دون
ان يس�بح خيالنا يف فضاءات تلك البحة
الصوتية الش�جية التي تداعب مشاعرنا
وه�ي تتميز عن حزم�ة االغاني العربية
والعراقية الرائج�ة يف ذلك الوقت باغنية
ايقونية مميزة مث�ل ( َيم عيون حراگة..
ك�ويل ش�وكت نتالگه..ف�دوة رح�ت
لعيونج...خايف ال يحسدونج).

مس�توياتهم الثقافي�ة يتلقفون كلمات
االغاني وااللحان وذلك الصوت بانبهار و
تفاعل نفسي وجداني المثيل له( ،خالة
شكو شنهو الخرب دحجي يل) و ((اخاف
احج�ي وعلي�ه الن�اس يكلون..تول�ع
باملحب�ة وص�ار مجن�ون) او (تفرحون
افرح لك�م) وغريها من عرشات االغاني
التي التنىس.
الصحفي واالعالمي فائز جواد:
كان الع�راق متخما باص�وات املطربات
اللواتي س�جلن حضورا الفتا بالرغم من
االمكانات الفقرية واالدوات التي تساعد
عىل تسجيل وانتش�ار االغنية واالهم ان
مجتمعنا العراقي كان ومايزال اليشجع
االصوات النس�ائية باستثناء النخبة من
عش�اق الف�ن والثقاف�ة وبالت�ايل حدت
العوائل العراقية وخاصة البغدادية منها
االص�وات النس�ائية اىل جان�ب الظروف
السياس�ية واالقتصادي�ة ان�ذاك ولك�ن
رغم هذا برزت اصوات نس�ائية وقائمة
م�ن املطربات اللواتي نافس�ن املطربات
العربيات التي كان�ت متخمة باالصوات
النس�ائية وخاص�ة مرص العربي�ة التي
تتصدر اصواتها السيدة ام كلثوم ،
يف الع�راق ب�رزت اص�وات نس�ائية من
بغداد واملحافظات رائعة بشهادة النقاد
وامللحنين واالهم الجمهور الذي ش�جع
تلك االصوات وبالتايل دخلت تلك االصوات
يف دار االذاع�ة والتلفزي�ون لتناف�س
االص�وات الذكوري�ة وتس�جل اغان�ي
م�ازال الجمه�ور يعش�قها ويحفظه�ا
وراحت التس�جيالت الصوتي�ة وخاصة
االس�طونات والرشكات املنتج�ة ومنها
املعروف�ة جقماقج�ي تتعاق�د م�ع تلك
االصوات لتسجل لهن اسطوانات تحمل
اغانيهن التي انترشت وبش�كل رسيع يف
العراق والوطن العربي .
فنحن لنا (زهورن�ا) التي عانق صوتها
العميق الش�جي انسياب املياه يف عروق
العراق عبر دجلة والفرات ،و تبلور كما
تس�توي االرطاب وتتدىل من بني س�عف
النخيل يف صيف العراق امللتهب بالتطرف
للح�ب وح�رارة الوج�دان ،فق�د اتقنت

هذه الس�يدة مختلف املقامات واالطوار
الصعبة مثل مقام الدشت الذي لم تتقنه
سيدة سواها.
ادت زهور حسني اصعب االلحان لعباس
جميل ورضا عيل بعمق الحزن والشجن
العراق�ي ،فكان�ت رهافة االحس�اس يف
كلماتها تحاكي صدق مشاعر العراقيني،
ويذك�ر لالس�تاذ فائ�ز ج�واد يف مقال�ة
طويلة عن زهور حسين انها غنت اكثر
من ثمانني لحن للراحل عباس جميل.
عش�ق العراقي�ون زه�ور حسين النها
عربت عن دواخلهم وصورت ش�جونهم
ببانورام�ا س�معية خلده�ا جم�ال ذلك
الصوت ال�ذي كان يرافق املس�افر وهو
يقود س�يارته ،ويالصق النجار والحداد
ليؤنس�ه يف مح�ل عمل�ه ،ويراقص اذن
العاشق كي ينفس عن مشاعره ،فكيف
يكون العراقي بكامل جمال ش�خصيته
س�واء صاح�ب (الس�دارة) او معتم�ر
(الجراوي�ة) او (الع�گال) اذا ل�م يكمل
يومه دون ان يستمع اىل زهور حسني يف
املقهى او املنزل او مع االصدقاء.
فه�ي صاحب�ة الص�وت ال�ذي رقصت
ل�ه املدني�ة و وتغن�ى ب�ه الري�ف ،الن�ه
مزج ص�دق الفالحني يف الريف وش�ارك
الحرفي�ون والباع�ة يف اس�واق املدين�ة
نهاره�م و امليس�ورين لي�ايل ترفه�م،
ليصب�ح مل�ح املقاهي يف بغ�داد وانيس
التجمعات فيها.
كانت زهور حسني الصوت الذي اليغيب
عن االفراح ويف مس�اءات االنس والفرح
يف مالهي بغ�داد ونواديها اقتحم صوتها
دار االذاعة العراقية ومازال اىل اليوم احد
اهم مكونات املوروث الس�معي العراقي
ال�ذي دعا الجمي�ع اىل التفاع�ل والتأمل
م�ع ج�واب وق�رار حنجرته�ا الذهبية
بعد مماتها ،فه�ي املطربة التي امتلكت
مس�احة صوتي�ة فريدة وبح�ة يندر ان
تجدها يف حنجرة انثوية.
الصحفي واالعالمي صالح الربيعي:
الفنان�ة زه�ور حسين اس�م خالد يف
التاريخ الغنائي االصيل الذي لن يفارق
الذاك�رة الغنائي�ة العراقي�ة مهما طال
الزمن كونها ترك�ت عالمة فنية فارقة
يف املسرية الفنية العراقية وتميزت من
بني بقية جيلها من الفنانات والفنانني
الراحلين الكب�ار كونها نقل�ت االغنية
الطور الريف�ي اىل مقامات تتوافق مع
األغاني املدنية اضافة لذلك فهي تمتلك
صوتا ذو طبقة خاصة اليمتلكها غريها
من الفنانات وهذه امليزة والتي تسمى
ببحة الص�وت قد أعطاه�ا خصوصية
بصوتها ويف جميع اغانيها التي حملت
الش�جن بالكلم�ة واللح�ن والتوزي�ع
املوس�يقي وق�د توافق�ت اغنياته�ا
الوجداني�ة مع امكانياته�ا التي وهبها
الل�ه لها وم�ع اني ل�م اعارصها ولكن
مع مرور الس�نني بدأت اسمع اغانيها
وأس�مع كلمات االعجاب م�ن متابعي
أغانيه�ا الت�ي تب�ث عبر أثير اذاعتي
بغ�داد وصوت الجماهير ومازالت تلك
األغان�ي حارضة ومس�موعة ويرددها
العراقي�ون والع�رب يف حفالتهم داخل
الع�راق وخارجه وألصال�ة تلك االغاني
فق�د تبنت فرقة الرتاث العراقي باعادة
تقديم تلك االغاني وبتوزيع موس�يقي
جديد حفاضا عىل هذه الثروة الغنائية
م�ن االندث�ار وكون�ي م�ن املتذوقين
للف�ن وللغن�اء العراق�ي القدي�م ومن
خالل صحيفتكم الغ�راء ادعو املعنيني
يف الحكوم�ة العراقي�ة أن يلتفت�وا اىل
احي�اء التراث العراقي الفن�ي القديم
ب�كل مس�مياته الغنائي�ة واملرسحي�ة
والتش�كيلية ألن ه�ذا يمث�ل هوي�ة
وط�ن داعني املوىل القدي�ر أن يرحم كل
الراحلين الذين تركوا بصمة انس�انية
وثقافي�ة وفنية والتي س�تكون مثابة
حضارية لالجيال القادمة.
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...هلا

اعثري على “النقطة املضيئة” يف زواجك لتحققي سعادتك
يتكوّن ال�زواج الناجح من عدة عنارص
مختلف�ة :التواص�ل الجي�د ،التفاه�م،
االحترام ،املصال�ح املشتركة ،العالقة
الحميم�ة الصحية ،والعديد من عنارص
التوافق األخ�رى ،لكن ال يوجد أي زواج
يحظ�ى بجمي�ع عن�ارص التواف�ق ،قد
تفتقر عالقة إىل عنرص أو اثنني أو ربما
أكثر ،بينما تتميز بعنارص أخرى.
علي�كِ التوقف ع�ن التفكير يف مناطق
قصور عالقتك بزوجك ،وابدئي بالرتكيز
عىل اإليجابيات ،لتعث�ري عىل “النقطة
املضيئ�ة” يف زواج�ك ،حت�ى تش�عري
بالرىض وتبني عليها س�عادتك ،وتكون
دافعا ً لكِ للحفاظ عىل استقرار زواجك.
يف ما ييل بعض العنارص التي ُتعد نقاطا ً
مضيئ�ة يف العالق�ات بين األزواج ،فما
هي “النقط�ة املضيئ�ة” يف زواجك من
بينها؟
 1األبوة واألمومةإذا كنتِ عىل وفاق مع زوجك يف أساليب
الرتبية والتعامل مع أطفالكما ،وتعمالن
مع�ا ً كفري�ق واح�د من أج�ل مصلحة

أطفالكم�ا ومس�تقبلهم وتنش�ئتهم
كأف�راد صالحني وأس�وياء ،فهذا ليس
أم�را ً هيناً ،ب�ل قد يكون مص�در نجاح

واس�تقرار كبري لعالقتكما ومس�تقبل
زواجكما.
 2-الصداقة

ق�د ال يك�ون زوج�ك بارع�ا ً يف التعبير
برومانسية عن حبه لكِ  ،ولكنه يستمتع
بقض�اء الوقت معكِ  ،تتبادالن األحاديث

ّ
املش�وقة والضح�ك ،تتمتع�ان بثق�ة
متبادل�ة ،كل منكما يش�عر ب�أن اآلخر
صديق�ه املفضل ،ه�ذه الصداق�ة التي
بينك وبني زوجك تسهم يف القرب الكبري
والتفاهم بينكما ،وهي تكفي لتعويض
أي نقص آخر يف العالقة.
 3األمور املاليةاألمور املالية أحد أكرب مصادر التوتر يف
العالق�ات ،فإذا كنتِ ق�ادرة عىل العمل
م�ع زوجك كفري�ق واح�د إلدارة أموال
األرسة ،وتتعاون�ان م�ن أج�ل تحقي�ق
األه�داف املالي�ة للأرسة ،وتلتزم�ان
بامليزاني�ة دون خالف�ات كبيرة ،ف�إن
ه�ذه نعمة كبرية ،وأس�اس مهم يمكن
أن يس�تند عليه زواجكما بقوة ،فأنتما
قادران عىل إنقاذ أرستكما من سلبيات
ع�دم التوافق يف األمور املالي�ة ،التي قد
تصل إىل الطالق يف بعض األحوال.
 4اإليمانإذا كان لدي�كِ أس�اس إيماني مشترك
مع زوج�ك ،فهذه نقط�ة ترابط مهمة
بينكما ،وه�ذه النقطة تس�هم كثريا ً يف
تعزيز الشعور بالرىض يف عالقتكما.

املطبخ ..

طريقة عمل مكرونة باجلنب والدجاج والطماطم املشوية

طريقة عمل مكرونة بالجبن والدجاج
والطماطم املشوية:
 ٤٠٠جرام مكرونة زيتي أو بيني
 ٥٠٠جرام قطع صدور دجاج
 ٢ملعقة طعام زيت زيتون
 ١ملعقة طعام زبدة
 ١بصلة متوسطة مقطعة رشائح
 ٣فصوص ثوم مفرومة
 ٢ملعقة زعرت بري
 ١ملعقة ريحان مجفف
 ١/٤ملعقة روزماري
 ١كوب طماطم كرزية
 ١كوب عصري طماطم
 ٢ملعقة كبرية معجون طماطم
 ١ ١/٢كوب جبن املوتزاريال مبشور

 ١/٤ك�وب جب�ن بارمي�زان مبش�ور
(اختياري)
ملح و فلفل حسب الحاجة
طريقة عمل مكرونة بالجبن والدجاج
والطماطم املشوية:
 -١تتب�ل الدج�اج يف ملعقة طعام من
زيت الزيتون و روزماري وملعقة من
الزعرت مع القليل من امللح والفلفل.
 -٢يده�ن طب�ق ف�رن بملعق�ة زيت
زيت�ون و توض�ع الطماط�م الكرزية
مقطعة أنص�اف أو كاملة مع الزعرت
والريحان وفص ثوم مفروم  .تش�وى
يف الف�رن عىل نار متوس�طة ملدة ربع
ساعة.
 -٣يوض�ع الزب�د يف ق�در ث�م يضاف

الدجاج و يش�وح حت�ى يصبح ذهبي
الل�ون .يض�اف البص�ل وملعق�ة من
الث�وم ويطهى مع إضاف�ة القليل من
امل�اء م�ن حين إىل آخر حت�ى ينضج
الدجاج.
ُ -٤تطهى املكرون�ة يف الكثري من املاء
اململح املغيل .
 -٥أثناء س�لق املكرون�ة يضاف كوب
عصري الطماط�م ومعجون الطماطم
إىل الدجاج ويقلب إىل أن يصبح قوامه
أثقل .نضيف إليهم الطماطم الكرزية
املشوية وملح وفلفل حسب الذوق .
 -٦يف طب�ق فرن تخل�ط املكرونة مع
الدجاج والصلصة ويضاف إليهم كوب
م�ن الجب�ن املوتزاريلا وتقل�ب جيدا

حماذير استخدام هرمون النمو لألطفال

والنشاط االجتماعي.
• أيض�ا ال يمك�ن أن نق�ول أن
الطف�ل لدي�ه إعاق�ة أو خلالً ما
ملجرد أنه قصري القامة أو نحيف
الجسم.
• يف حال أن يقرر الطبيب إعطاء
الطف�ل هرمون�ات النمو فيجب
أن يك�ون ذل�ك بعد إج�راء عدة
فحوص للتأكد م�ن أن الطفل ال
يعاني من س�وء التغذي�ة أو أنه
يعان�ي من م�رض ما ي�ؤدي إىل
ضعف نموه.

• يف ح�ال أثبت�ت الفحوصات أن
الطف�ل يعاني من نق�ص النمو
فعلى ذلك يعط�ى هرمون النمو
تحت إرشاف الطبيب.
• هرمون النمو عبارة عن حقن
تح�ت الجل�د ويح�دد الطبي�ب
جرعتها املناسبة.
• لي�س لهرم�ون النم�و أي
أعراض جانبي�ة طاملا أنه يعطى
لس�ن معين�ة ووق�ت مح�دد
حت�ى الوص�ول لل�وزن والطول
املناسب.++++

لطلة ابهى....

العناية ببشرة العروس على الطريقة اآلسيويَّة

نالح�ظ أن البرشة االس�يوية هي البرشة األكثر
نق�اء وارشاق�ا ً اذ أن النس�اء االس�يويات له�م
أرسارهم الخاصة بالحفاظ عىل صحة برشتهم.
هنال�ك  5م�ن أرسار لل�ـ عناي�ة بالبشرة على
الطريقة األسيويَّة ،وهي كالتايل:
 م�اء األرز للعناي�ة بالبشرة :م�اء األرز ينع�مالبشرة ويغذيها ،إذ يحت�وي األرز عىل مضادات
األكس�دة مثل فيتامني  ،Eوعن�د طهيه أو نقعه
َّ
ف�إن كثيرا ً م�ن ه�ذه الفيتامين�ات ومضادات
األكس�دة تنتقل إىل املاء ،ولذلك عند طهي األرز ال
ترمي املرأة اآلسيويَّة املياه بعيداً ،بل ترتكها تربد
ثم تغس�ل برشتها بها ما يجع�ل برشتها ناعمة
بطريقة طبيعيَّة تماماً.
 زيت جوز الهند ل�ـ ترطيب البرشة :زيت جوزالهند يس�اعد عىل تطهري البرشة وترطيبها ،وله
مفعول الس�حر يف العناية بالبرشة ،لذا يستخدم
يف العدي�د م�ن منتج�ات التجميل ،وتس�تخدمه
اآلس�يويات كمرط�ب للبشرة ويمك�ن أيض�ا ً
استخدامه للشعر ليجعله قويا ً والمعاً.
 س�كراب القه�وة للعناي�ة بالبشرة :النس�اءاإلندونيس�يات يستخدمن س�كراب القهوة لش ِّد
الجل�د وملقاوم�ة االلتهاب�ات ،وه�و عب�ارة عن
مس�حوق القهوة لش� ِّد الجل�د بفع�ل الكافيني،
كم�ا َّ
أن القه�وة بها حامض مض�اد لاللتهابات
ويساعد البرشة عىل زيادة إنتاج الكوالجني.

ناق�ش اختصاصي�و التغذي�ة يف لبنان كيفية تحسين وجبة الفطور،
أثن�اء لقاء علمي ارتكز عىل أحدث الدراس�ات العلمي�ة وفوائد الحبوب
الكاملةّ ،
نظمته رشكة نس�تله الرشق ،وت َّم تس�ليط الضوء عىل أحدث
التوصي�ات ح�ول مكوّنات وجبة الفط�ور الصحيّ�ة ،وأهمها الحبوب
الكاملة كعنرص رئييسّ ُيساهم يف الحفاظ عىل الوزن ،والح ّد من خطر
اإلصابة بأمراض القلب التاجية ،والسكري من النوع الثاني.
“أظهرت الدراسات مرارا ً ّ
بأن الفطور هو بالفعل أه ّم وجبة يف اليوم ،إذ
يعمل عىل تحفيز عملية األيض يف الجسم ويمنح الطاقة التي يحتاجها
الجس�م لبقية اليوم .كما بيّنت األبح�اث أن تناول الفطور يرتبط بعدد
صحي ،وتحسين أداء
من الفوائد الصحية ،تش�مل املحافظة عىل وزن
ّ
األطفال يف املدرس�ة ،واملس�اعدة يف الحصول على املغذيات الرضورية
للجسم” ،بحس�ب إييش دوروكان ،مدير الش�ؤون الخارجية والتغذية
اإلقليمية ملنطقة آسيا والرشق األوسط وأفريقيا يف نستله.
أهمية الفطور صحيا ً
يس�اهم الفطور ،وس�طياً ،بنحو  20%م�ن الس�عرات الحرارية التي
يس�تهلكها الجسم يومياً ،ولكنه يؤمن أكثر من  30%من حاجاته من
الكالس�يوم والحدي�د والفيتامني “بي .B7 ”7ويميل األش�خاص الذين
ّ
أق�ل وكمية أكرب
يتناول�ون الفطور إىل اس�تهالك دهون وكولسترول
ّ
املغذيات مثل
م�ن األلياف ط�وال اليوم .ومن الن�ادر أن يت ّم اس�تهالك
الكالس�يوم واأللياف وبعض الفيتامينات واملع�ادن يف اليوم ،إذا لم يت ّم
استهالكها عند الفطور.
ووفقا ً للتوصيات بخصوص االستهالك اليومي من الطاقة ومجموعات
الطع�ام ،ال ب� ّد أن يحتوي الفط�ور الرسيع واملتكامل على ّ
حصة من
الحب�وب الكاملة ،مثل رقائ�ق الفطور مع الحب�وب الكاملة أو قطعة
م�ن خبز القمح الكامل مع حليب قليل الدس�م وقطعة فواكه ومصدر
اختياري من الربوتني مثل البيض أو الجبن أو املكسرّ ات.
أهمية الحبوب الكاملة
تتفوّق الحبوب الكاملة عىل الحبوب املكرّرة من جهة أهمّيتها الغذائية؛
ّ
تتش�كل عندما تت ّم إزالة أجزاء من الحبوب الكاملة (هي
فهذه األخرية
الب�ذرة والس�ويداء) ،وتس�بّب إزالة بع�ض أجزاء الحب�وب يف فقدانها
لخصائصها الغذائية الهامّ ة.
ويمكن الحصول على الحبوب الكاملة من مجموعة حبوب بما يف ذلك
القمح والشوفان والشعري واألرز والذرة.

سلوكيات

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟
تش�تكي بعض األمهات أن وزن
وط�ول أطفاله�ن غري مناس�ب
ألعماره�م مقارن�ة بأطف�ال
أمه�ات أخري�ات ،ويري�ن أن
هناك رضورة ملحة الس�تخدام
الهرمون�ات لزي�ادة نمو الطفل،
وال يعلم�ن أن الهرمونات عليها
محاذي�ر وال يمكن اس�تخدامها
دون رشوط.
يف النقاط التالية بعض النصائح
بخص�وص هرمون�ات النم�و
وتناولها بالنسبة للطفل:
• يخض�ع ط�ول ووزن الطف�ل
للوراثة يف املقام األول.
• ط�ول ووزن الطف�ل املبتسر
يكون أقل من أقرانه الذين ولدوا
والدة طبيعي�ة كاملة أي تس�عة
أش�هر حوايل “ 40أس�بوعا ً مدة
الحمل الكاملة”.
• ال يمك�ن أن يصنف الطفل بأن
لديه مش�كلة إذا كان يس�تجيب
للمؤثرات الخارجية ولديه الذكاء

ويوضع عىل الوجه باقي الجبن .
 -٧تخب�ز ملدة  ١٠دقائ�ق تقريبا ً حتى

يبدأ جبن املوتزاريال يف الذوبان ،وتقدم
ساخنة.

وجبة الفطور هي األهم ...ملاذا؟

ثرثرة طفلك ..أهميتها وكيفية التعامل معها

األطفال يمتلكون طاقة كبرية ،يف
بعض األيام قد ال تمتلكني طاقة
كافي�ة ملج�اراة طفل�ك ،خاصة
عندما يب�دأ يالثرثرة قب�ل النوم،
بينم�ا تتوقني أن�تِ إىل أن يتوقف
عن الحديث وينام ،لتتمكني من
االستلقاء يف فراشك يف هدوء.
ولكن االس�تماع إىل حديث طفلك
دون مقاطع�ة أم�ر يحت�اج إليه
طفلك ،فه�و يش�عره باالهتمام
والتقدي�ر ،ويعزز ثقته بنفس�ه،
ويق�وّي العالق�ة بينكما ،وهناك
 4أس�باب تدفع�ك إىل االس�تماع
لثرثرة طفل�ك ،و 4طرق للتعامل
عندم�ا ال تتمكنني م�ن اإلنصات
إليه حتى يكمل حديثه.
أوالً :األس�باب الت�ي تدفع�كِ إىل
االستماع لثرثرة طفلك
 1االس�تماع لطفلك يبني الثقةبينكما
االس�تماع باهتم�ام إىل القصص
واألف�كار الت�ي يرسده�ا طفلك
بأريحي�ة ،يجعل طفل�ك قادرا ً يف
املس�تقبل على الثقة ب�كِ عندما
يحت�اج إىل أن يفص�ح ع�ن أمور
أهم وأكرب.
 2االستماع لطفلك يثبت له أنكِجديرة بالثقة
إظه�ار االهتمام بخط�ط طفلك

وأف�كاره ومش�اعره وأحالم�ه
الكبيرة ،يظه�ر ل�ه إيمان�ك به
وبأهمي�ة أف�كاره ،ويطمئنه إىل
أن�كِ س�تقدمني ل�ه الدع�م الذي
يحتاج إليه.
 3االس�تماع لطفلك يمهد طرقالتواصل بينكما يف املستقبل
طفلك ل�ن يظل طفالً ،س�يدخل
مرحل�ة املراهق�ة وم�ا يليه�ا،
وس�تتطور مش�اكله وهموم�ه

وأفكاره ومش�اعره .اس�تماعك
لطفل�ك اآلن يع�زز التواص�ل
بينكم�ا ،ويس�هل علي�ه إطالعك
عىل مخاوفه وخيباته ومشاعره
وأفكاره يف املراحل األكثر تعقيداً.
 4االس�تماع لطفل�ك يمنح�كِذكريات لن تتكرر
سيغادر طفلك مرحلة الطفولة،
وتفتقدي�ن ثرثرته ،ل�ذا احريص
عىل االس�تماع لثرثرته باهتمام،

حت�ى يحتف�ظ عقل�ك به�ذه
الذكريات الجميلة ،وكذلك هو.
ثانياً :كيفي�ة التعامل مع طفلك
عندما ال تس�تطيعني االس�تماع
لثرثرته بما يكفي
 1اعت�ذري لطفل�ك بطريق�ةلطيفة
تحدث�ي م�ع طفل�ك ع�ن أهمية
االس�تماع للحدي�ث ،وأظه�ري
اهتمام�ك بحديثه ،ث�م صارحيه

بأنكِ ل�ن تتمكني من اس�تكمال
االستماع له ،وارشحي له أسبابك،
واعتذري له ،مع وعد باستكمال
الحديث عندما تكونني فادرة عىل
االستماع له.
 2استمري يف املحاولةابذيل جه�دك من أجل االس�تماع
لحدي�ث طفل�ك ق�در اإلم�كان،
أخربي�ه عندم�ا تكونين غير
مستعدة لالستماع له ،واستمري
يف تكرار املحاولة ،سيتعلم طفلك
أنكِ ترغبني يف مشاركته الحديث،
ولك�ن الظ�روف تتغير ،وتأت�ي
أوقات ال تستطيعني مشاركته.
 3اطرحي أسئلة رائعةطرح األس�ئلة على طفلك يظهر
له اهتمام�ك بالحديث معه ،كما
أنه يخلق أحاديث ممتعة وأفكارا ً
جديدة ّ
تمكنكِ من التواصل.
 4تحليّ بالصرباالستماع لطفلك باهتمام يحتاج
إىل تدري�ب ،ل�ن تتمكن�ي م�ن
مواصلة االس�تماع لثرثرة طفلك
بالكام�ل يف امل�رة األوىل ،ولك�ن
التحليّ بالصبر ،وتكرار املحاولة
س�يعزازن قدرتك عىل االس�تماع
لطفل�ك أكث�ر ،فكون�ي صب�ورة
وتذك�ري أنه مجرد طف�ل ،وأنها
مرحلة ستمر.

تدبري منزلي

 6نصائح للتخلّص من رائحة احلمام الكريهة
 النعناع إلزالة البقع الس�وداء :النعناع يساعدعلى إزال�ة البقع الس�وداء من البشرة ،ويحتل
مكانت�ه أيض�ا ً يف روتين العناي�ة بالبشرة يف
آسيا ،وتستخدم النس�اء مطحون أوراق النعناع
َّ
وجوههن كقناع ويرتكنه
كعجينة ويطبقنه عىل
مل َّدة  15دقيقة عىل ث َّم يغس�لنه ،ويطبقنه يوميا ً
من أجل إزالة البقع السوداء من البرشة.
 األعش�اب البحريَّة :األعش�اب البحريَّة بفضلقيمته�ا الغذائيَّة الكبرية ،لي�س فقط يف الطعام
َّ
وإنما للـ عناية بالبرشة ،إذ تستخدم إلزالة خاليا
الجلد امليتة وتغذى البرشة أيضاً.

دورات املي�اه أماك�ن رطب�ة بطبيعتها ،ما يجعله�ا البيئة
املثالية لنمو العفن .وكنتيجة لذلك ،غالبا ً ما تنبعث الروائح
الكريه�ة واملنف�رة م�ن ال�ـ”دش” واملغس�لة واملرحاض.
للتخلّص من هذه املش�كلة ،تنص�ح  ،Helpling.aeاملنصة
اإللكرتونية الرائدة باآلتي:
“ .1كربون�ات الصودي�وم” :ضع�ي وعا ًء صغيرا ً يحوي
“كربون�ات الصوديوم” يف دورة املياه ،إذ أنه يس�اعد
عىل امتصاص الروائح الكريهة منها .ويمكن
تزيني الوعاء املذك�ور بالزهور ،ولكن تأكدي
م�ن عدم تغطية األخيرة للمادة (كربونات
الصودي�وم) ألن ذل�ك يقلل م�ن فعاليتها.
أعيدي تعبئ�ة الوعاء بكمي�ة جديدة من
“كربونات الصوديوم” ّ
كل شهر.
 .2الليم�ون الحام�ض :تمت�از رشائ�ح
الليم�ون الحام�ض بق�درة رائع�ة على
امتصاص الروائ�ح وتحييدها .وللحفاظ
على رائحة حمّ�ام منعش�ة ،قومي بتغيري
رشائح الليمون الحامض كل أسبوع.

ّ
الخ�ل :ضع�ي كأس�ا ً م�ن الخ�ل
.3
األبي�ض يف الزاوي�ة املخصص�ة
لل�دش ،ما يس�اعد على
ا متص�ا ص
ا لر و ا ئ�ح
م�ن املنطق�ة
املحيط�ة .كما
أن ّ
رش

وستا رة
ا لج�د را ن
ّ
بالخ�ل يمن�ع نم� ّو
ال�ـ”دش”
العفن عليها.

 .4الزيوت العطرية :يصنع خليط زيت الخزامى والكافور
“املعجزات” يف دورة املياه ،لرائحته التي تطغى عىل غريها
م�ن الروائح .يف هذا اإلطار ،قوم�ي بتدفئة بضع قطرات
من الخليط املذكور يف وعاء خاص ،وضعيه يف دورة املياه.
كما تستطيعني أيضا ً وضع أوراق الخزامى أو الكافور
يف قدر ،أو إضافة قطرات من الزيت العطري إىل قطعة
قطن ووضعها داخل لفافة من مناديل الحمام وتركها
يف زاوية جافة من زوايا الحمّام.
 .5منعشات الهواء الطبيعية :أضيفي كأسني من املاء،
ّ
الخ�ل األبيض وملعق�ة صغرية من
وملعق�ة كبرية من
“كربونات الصوديوم” وعرش قطرات من الزيت العطري
لصن�ع منعش هواء خال من امل�واد الكيماوية .اتركيه يف
دورة الحمام واستخدميه حسب الحاجة.
 .6الكح�ول الطبية :اخلطي ثالثة أج�زاء املاء مع جزء
م�ن الكحول الطبي�ة ،وأضيفي  10قط�رات من الزيت
العطري ورش�يه حس�ب الحاج�ة .ه�ذا الخليط فعال
كمنعش هواء طبيعي ،ويمتص الروائح املنفرة األخرى
يف الحّ مام.
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صــــورة و حــــدث

حدث يف مثل هذا اليوم

الحمل

 - 1187صالح الدين االيوبي يبدأ
يف حصار القدس.
 - 1519وص�ول املستكش�ف
فرناندو ماجالن إىل مدينة شلوقة
م�ع  270م�ن رجال�ه يف رحلت�ه
حول العالم.
 - 1637التوقي�ع على معاه�دة
بني سلطان املغرب محمد الشيخ
الصغير وتش�ارلز االول مل�ك
إنجلرتا.
 1792بدء محاكمة ملك فرنسالوي�س الس�ادس عشر بتهم�ة
الخيانة العظمى.
وق�وع معركة فاملي بين القوات
الفرنس�ية وق�وات التحال�ف
االوروبي أثناء الثورة الفرنسية.
 - 1870الق�وات االيطالية تدخل
العاصمة روما.
 - 1932مهاتم�ا غان�دي يب�دأ
إرضا ًب�ا ع�ن الطعام يف “س�جن
بوما” وذلك احتجاًجا عىل قانون
االنتخ�اب الذي أعدت�ه الحكومة
الربيطانية ومنع
الطبقة الفقرية من املش�اركة يف
االنتخابات.
 - 1944االس�تحواذ على جسر
وال يف عملي�ة مارك�ت ج�اردن
العس�كرية أثناء الح�رب العاملية
الثانية.
بني  1سبتمرب و20
 1946-افتتاح أول دورة ملهرجان

لو كنت تش�عر ببعض امللل مؤخرا ،ولديك مال
مدخ�ر ال تحتاج إليه ،قم بعم�ل تجديدات أللوان
أث�اث وديكورات منزلك ،حتى تش�عر ببعض التغيري
يف حياتك ،وتنشغل لفرتة يف يشء مفيد

الثور

ه�ل تفك�ر يف تغيري حاس�م بش�أن أوضاعك
املهنية ومستقبلك الوظيفي؟ ال تترسع ،وخذ
وقتا كافيا يف دراسة األمر وتدبري أحوالك يف الفرتة
القادمة ،قبل اتخاذ أي قرارات نهائية

الجوزاء

اح�رص عىل أال تصرح بوعود ق�د ال يمكنك
الوفاء بها ،خاصة ألبنائك الصغار ،ألن إخاللك
بوع�ودك الت�ي منحته�ا له�م ،يحط�م صورت�ك
الجميلة يف عيونهم.

السرطان

ك�ن عادالً مع اآلخري�ن ،وال تحاول إرغامهم
عىل القيام بما ال يرغبون يف عمله .لكل شخص
أس�لوبه يف الحياة ويف أداء األعمال املختلفة ،وهذا
ما يميزنا عن بعضنا البعض ،فتقبل ذلك

األسد

ق�د تخوض الي�وم تجرب�ة جدي�دة يف الحب
تمل�ؤك بالحم�اس واألمل يف املس�تقبل .عش
التجرب�ة ب�كل أبعاده�ا ،وال تس�تمع إىل نميم�ة
الحاس�دين والحاقدي�ن ،ب�ل اهت�م بالحف�اظ على
عالقتك بالحبيب.

العذراء

علي�ك إعادة النظ�ر يف ردود أفعال�ك املتهورة
واملتكررة .العصبية الزائدة ليست يف مصلحتك
إطالقاً ،والهدوء هو مفتاح الحل لكل األمور

الميزان

كثرة التفكري وقلّة النوم تس�ببان لك اإلرهاق
والوه�ن ،فح�اول أن تتخل�ص م�ن مخاوفك
املبالغ فيها ،وعش اليوم بيومه ،فربما ما تخشاه
لن يقع ،ويحمل لك املستقبل أخبارا سارة

العقرب

ه�ل ش�اركت أحد زمالئ�ك الفترة املاضية يف
مرشوع ما؟ إذا كنت قمت بذلك بالفعل ،عليك
أن تسعتد جيدا ألن هذا املرشوع يحتاج إىل مجهود
غري عادي .س�تتمكن من إتمام بعض املهام الصعبة
اليوم يف وقت بس�يط عىل الرغم م�ن أنها كانت تحتاج
من�ك أس�ابيع إلتمامها خالل الفترة املاضية .أنت عىل
موع�د مع الحبيب هذه الليل�ة .لديك موضوعات عديدة
تريد أن تناقشها معه.

القوس

صديق ما أو مجموعة من األصدقاء يحاولون
تغيري ش�خصيتك وحياتك بالكامل .التغيريات
التي تحدث اليوم س�تكون لصالحك بالتأكيد فال
تقلق .ال تب�ال باألش�خاص الذين ينتقدون�ك دائما.
التغيير امللحوظ يف ش�خصيتك اليوم س�يكون له تأثري
واضح عىل حياتك بالكامل الفرتة القادمة.

الجدي

األش�ياء األساس�ية الت�ي تحتاج إليه�ا اليوم
قد تكون س�بب فرحتك وس�عادتك .قد تشعر
أحيانا أنك كس�ول أو تش�عر باملل�ل ،ولذلك عليك
أن تس�عى اليوم للقيام بيشء جديد .كن يقظا دائما،
فربم�ا تصل�ك رس�الة مهمة من ش�خص م�ا التقيت
ب�ه مرة واح�دة فقط .ربم�ا يخربك هذا الش�خص أنه
سيزورك قريبا.

الدلو
اس�تمتعت بوقتك ج�دا خالل األي�ام املاضية،
وحان اليوم وقت العمل .تتناول كميات كثرية
من الحل�وى اليوم برشاهة .حاول أن تلقي نظرة
عىل منزل�ك لتعلم م�ا تحتاجه أرستك م�ن أغراض.
نظ�م غرفت�ك قبل الذه�اب إىل العمل يف الصب�اح ،فهذا
أنسب يوم لرتتيب املنزل وتنظيمه.

الحوت

حبك لكل األش�خاص املحيطني بك س�يجعلك
أه�م ش�خص يف حياته�م .تتمي�ز بإخالص�ك
ألصدقائ�ك ودعم�ك له�م يف وق�ت الش�دائد حتى
األصدقاء غري املخلصني لك .كل فرد يقرتب منك اليوم
مس�تعد أن ينفق كل أمواله من أج�ل أن يكون صديقا
مقربا لك.

خواطر..
احب من يهديني اش�ياء ليس النه يحبها ..بل النه يعلم انياحبها واتعلق بها  ..بعبارة اخرى يدقق يف اصغر تفاصييل .
تش�بهني وردة الياس�مني يف جمالها ورائحته�ا  ..اذا مررتبجانبي اغض برصي ولكن قلبي يلتفت اليك عن غري قص�د.
بصن�ي بقلبك قبل عينيك  ،اال تعلم ان
أن ُتحبن�ي يعني أن ُت رِكل حبّ قد سلب العني قبل القلب مشكوك فيه .

كان الس�ينمائي الذي أجل بسبب
الح�رب العاملية الثانية حيث كان
ً
مربمجا سبتمرب من عام
االفتتاح
.1939
 - 1959اع�دام عب�د الوه�اب
الشواف ورفعت الحاج رسي مع
أصحابه�م بعد فش�ل محاولتهم
لالطاحة بعبد الكريم قاس�م التي
عرفت بثورة الشواف.
 - 1979إلغاء حك�م إمرباطورية
أفريقيا الوسطى واسرتجاع اسم
جمهورية أفريقيا الوسطى.
 1984انفج�ار س�يارة مفخخةيقوده�ا انتح�اري يف مبن�ى
الس�فارة االمريكي�ة يف بيروت
يؤدي إىل مقتل ً 24
شخصا.
جنود مرصيون يطلقون النار عىل
يخ�ت إرسائييل تس�لل إىل جنوب
رأس محمد يف البحر األحمر.
 - 1991الفرنس�يون يوافقون يف
استفتاء عىل معاهدة ماسرتيخت
والتي مهدت للوحدة االوروبية.
 - 2001الرئيس االمريكي جورج
دبليو بوش يعل�ن يف خطاب أمام
الكونغرس الحرب عىل االرهاب.
 - 2004وص�ول ع�دد املق�االت
يف ويكيبيدي�ا إىل ملي�ون مقال يف
كافة لغات املوس�وعة التي وصل
عددها للمئة لغة.
 2006اطالق ناسا ملسبار سترييو
من أج�ل إجراء قياس�ات خاصة

قصة وعربة
ُيحكى أن نرسا ً كان يعيش يف إحدى الجبال
ويض�ع عش�ه عىل قم�ة إحدى األش�جار،
وكان عش النرس يحتوي عىل  4بيضات ثم
حدث أن هز زلزال عنيف األرض فس�قطت
بيض�ة م�ن ع�ش النرسوتدحرج�ت إىل أن
اس�تقرت يف قن للدجاج ،وظنت الدجاجات
ب�أن عليها أن تحمي وتعتني ببيضة النرس
ه�ذه وتطوع�ت دجاج�ة كبيرة يف الس�ن
للعناي�ة بالبيض�ة إىل أن تفق�س ..ويف أحد
األي�ام فقس�ت البيضة وخ�رج منها نرس
صغري جمي�ل ولكن ه�ذا النرسب�دأ يرتبى
عىل أن�ه دجاجة وأصبح يعرف أنه ليس إال

حكاية النسر
دجاج�ة..ويف أحد األيام وفيم�ا كان يلعب
يف ساحة قن الدجاج ش�اهد مجموعة من
النس�ور تحلق عاليا ً يف الس�ماء تمنى هذا
النرسلو يستطيع التحليق عاليا ً مثل هؤالء
النسورلكنه قوبل بضحكات االستهزاء من
الدجاج قائلني له:
ما أنت سوى دجاجة ولن تستطيع التحليق
عاليا ً مثل النسور وبعدها توقف النرس عن
حل�م التحلي�ق يف األع�ايل وآمله الي�أس ولم
يلبث أن مات بعدأن عاش حياة طويلة مثل
الدجاج.
الحكمة:إن�ك إن ركن�ت إىل واقعك الس�لبي

تصبح أسريا ً وفقا ً ملا تؤمن به
ً
ف�إذا كنت نرسا وتحلم لك�ي تحلق عاليا يف
س�ماء النج�اح فتابع أحالمك وال تس�تمع
لكلمات الدجاج ( الخاذلني لطموحك ممن
حول�ك !) حي�ث أن الق�درة والطاق�ة عىل
تحقي�ق ذلك متواجدتني لديك بعد مش�يئة
الله سبحانه وتعاىل
واعلم بأن نظرتك الشخصية لذاتك وطموحك
هم�ا الل�ذان يح�ددان نجاح�ك من فش�لك !
لذا فاس�ع أن تصق�ل نفس�ك وأن ترفع من
احرتامك ونظرتك لذاتك فهي السبيل لنجاحك
ورافق من يقوي عزيمتك .

كيف تعرف شخصيتك من طريقة جلوسك ؟

رس�مية اي يجلس�ها الشخص
عادة يف بيته او يف مكان يسرتيح
فيه ،وتدل طبعا عىل ان الشخص
ه�ادئ ويف حال�ة استرخاء تام
وربما تك�ون حال�ة غالبة عليه
وربما تكون مجرد حالة مؤقتة.
وت�دل ه�ذه الجلس�ة ايضا عىل
الثقة بالنفس.
*جلس�ة االنبط�اح الجلس�ة
الت�ي ينبط�ح فيه�ا الش�خص
وكأنه يلقي بجس�مه بعد جولة
مصارع�ة عنيفة مرهق�ة .هذا
الشخص يتميز بالتفرد والذاتية
الت�ي ق�د تص�ل للتقوق�ع حول
النف�س ،يث�ق يف نفس�ه ب�دون
غ�رور يف اغل�ب االحي�ان ويعتد
بذات�ه لكن يعيبه قل�ة اهتمامه
باالخرين.
* جلس�ة ل�ف القدمين ه�ذه
الجلس�ة الت�ي يك�ون فيه�ا

سودوكـــو
وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغيرة ،ثم أكم�ل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة
واحدة.

بالشمس.
 - 2008ح�زب املؤتم�ر الوطن�ي
االفريق�ي الحاك�م يف جن�وب
أفريقي�ا يته�م الرئي�س تاب�و
إيمبيكي بالتدخل السيايس بعمل
القضاء أثناء النظر
بقضي�ة اته�ام جاك�وب زوم�ا
بقضاي�ا فس�اد ويدع�وه إىل
االس�تقالة ،والرئي�س يواف�ق
عليها.
 - 2010وق�وع معرك�ة الحوطة
بين الجي�ش اليمن�ي واللج�ان
الشعبية ضد تنظيم القاعدة.
 - 2011اغتي�ال الرئيس االفغاني
الس�ابق رئي�س املجل�س االعلى
للسلام بره�ان الدي�ن ربان�ي
بهجوم انتحاري اس�تهدف منزله
يف العاصمة االفغانية كابل.
ً
ش�خصا
 - 2018مقت�ل 224
عىل االق�ل يف حادث غ�رق عبارة
إم يف نريي�ر التنزاني�ة يف بحيرة
فيكتوريا.
 - 2019وق�وع إرضاب عاملي من
أجل املن�اخ يف  150بلً�دا ،يف إطار
احتجاج�ات حركة أي�ام الجمعة
من أجل املستقبل.
 - 2020كش�ف وثائ�ق فنس�ن
التابعة لوزارة الخزانة االمريكية،
واملتعلقة برص�د معامالت مالية
مش�بوهة ح�ول العال�م ،تق�در
قيمتها بملياري دوالر أمريكي.

غزل عراقي

اختبارات شخصية
كل انس�ان ل�ه طاب�ع خ�اص
يحمله معه اينم�ا ذهب او راح.
من ضم�ن هذه الطباع ش�ديدة
الخصوصي�ة طريق�ة ال�كالم،
الخ�ط ،طريقة مش�يته وكذلك
طريق�ة جلس�ته على الكريس.
بع�ض العلم�اء املتخصصين يف
علم النفس وتحليل الش�خصية
اجروا عدة ابح�اث عىل الكيفية
الت�ي يجل�س به�ا كل انس�ان
عىل كرس�يه ومنها يس�تنتجون
ش�كل ومواصفات ش�خصيته.
تعالوا لنتعرف عىل اش�هر انواع
الجلس�ات وطب�اع الش�خصية
التي تقوم بالجلوس بها.
* جلس�ة على ح�واف الكريس
الش�خص الذي يفضل الجلوس
دائم�ا لالم�ام ويض�ع مؤخرته
باس�تناد خفي�ف على اط�راف
الكريس هو شخص شديد التوتر
ويعان�ي من القلق ،ال يس�تطيع
ان يجمع ش�تات افكاره ويفكر
يف اكثر من شئ يف وقت واحد ،قد
يكون شخص مترسع ومتعجل
وربم�ا يكون غاض�ب من يشء
ما .نوعية هذه الشخصية ايضا
يعرب عن ما بداخله بسهولة.
*جلسة استرخاء هذه الجلسة
الت�ي يسترخي فيها الش�خص
تمام�ا ويغوص يف دفئ كرس�يه
الناع�م  ،طبعا هي جلس�ة غري

11

الش�خص جالس�ا فاردا لظهره
او يحنيه بش�كل بس�يط ،ويلف
اح�دى قدمي�ه على االخ�رى.
صاح�ب ه�ذه الجلس�ة يتصف
بالرومانس�ية والعاطفية وربما
يك�ون يعي�ش يف حال�ة ح�ب،
يعتم�د عىل حاس�ته السادس�ة
القوية اكث�ر من عقله يف الحكم
عىل االمور وعىل االخرين.
* جلس�ة اس�تقامة الظهر هي
جلس�ة الضب�اط العس�كريني
والرياضيين وه�ي ت�دل على
ان الش�خص يتص�ف بالحس�م
والقدرة عىل اتخاذ القرار الحازم
يف الوقت املناسب ،دقيق املالحظة
ويستطيع قياس االمور بمعيار
دقيق ،سهل ان يضحي من اجل
شئ يعتز به ويؤمن به.
*جلسة مائلة هي الجلسة التي
يكون فيه�ا الش�خص مائال ايل

اح�د الجانبني االيم�ن او االيرس
وغير مس�تقر على كرس�يه.
ه�ذا ش�خص مغامر ومتش�وق
للمقام�رة واالندف�اع ،محب�ا
للتحديات وهي تستفزه ليخرج
كل طاقت�ه ،يس�عي للتف�وق
والنجاح دائما.
* جلسة الس�اق املعكوسة هي
الجلس�ة التي يشبك فيها الرجل
اح�دى قدمي�ه يف االخ�ري اثناء
جلوس�ه عىل الكريس ،وصاحب
ه�ذه الجلس�ة يتص�ف بالش�ك
يف م�ن حول�ه وامام�ه ويتحدث
مع�ه ،يح�اول اع�ادة النظ�ر يف
يشء ما يس�معه ،ويحاول تغيري
مفاهيم�ه ع�ن يشء م�ا يفك�ر
في�ه .اكثر الش�خصيات حرصا
على اختي�ار كلمات�ه يف الوقت
املناسب.
*جلس�ة االقدام الثابتة تس�مي
جلسة االنتظار الهادئ املطمنئ،
يتص�ف صاحبه�ا بالثب�ات
االنفعايل ،واالستقامة والصالبة
يف مواجه�ة الصع�اب ،صاح�ب
شخصية مستقلة ومنظمة.
* جلسة االقدام املتباعدة تسمي
جلسة التحفز والهيمنة ،يتصف
صاحبها بامليل الفطري للسيطرة
على الغري والهيمن�ة عىل الحوار
الذي يجري امام�ه حتى لو كان
ليس طرفا اصيال فيه.

تسأل من علية او وين تلكــــــــــاني
انه بدمع عينك صارعنوانـــــــــــــي
بعد دمي علجفك وانته بس متهـــوم
وبسيفك بعدهن وصل رشيانـــــــــي
اخذت حجايتك عن مثل باب وريــح
من ذاك الوكت سديت بيبانــــــــــــي
انه زعالن بس مو مثل زعيل الراح
مااقبل بعد ينكرس حلفانـــــــــــــــــي
زرعتك بيدي صح حد مارصت بستان
بس هسه انتهينه وجنت بستانـــــــي
انه السورت روحي بكرب سور الصني
مو طابوك جرحك حجر بنيانـــــــــــي
شسولفلك تريد ؟احجيلك شسويـــــت ؟
بيدك شككتني شلون تقرانــــــــــــــي؟
انه بصوتي هذا املايعجك شـــــوف
من ونيتلك بجيت جريانــــــــــــــــي
انه الشجرة العفتها بوكت شح املاي
وجفوف الغرب كرست عودانـــــــي

من الفيسبوك

كلمات متقاطعة

أفقي
1هاج�م فج�أة  oمعدن نبيل
(ال يتفاع�ل م�ع العن�ارص
األخرى)
2امل�ادة الرئيس�ية يف ل�ب
الخش�ب وج�دران الخلي�ة o
عدد س�نوات حياة االنس�ان
من يوم مولده حتى مماته
3تنتشر وتغط�ي  oجواب o
متأدب يف سلوكه وذو رفعة
4ضمير متكل�م  oمنطق�ة
مليئة بالبساتني  oحرف نداء
5حصيل�ة  oاالس�م القدي�م
للبحرين
6مرض السل
7االس�م القدي�م لعم�ان
العاصمة االردني�ة يف العرص
الروماني
8هرب  oحطم
9أول انتح�اري يف التاري�خ
ال�ذي هدم املعب�د عليه وعىل
أعدائه  oمخيم يف بريوت
10محتل�ون ومس�تغلون
لألرض والبرش
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رأيس
1حديق�ة أش�جار مثمرة
 oاس�م علم مذكر بمعنى
األكثر رشفا (معكوسة)
2البالبل  oملس
3سحابات  oأعلنت رسا
4جب�ل صغير  oأدوات
حربية للوقاية من العدو
5انتف�اخ جل�دي  oيطلبه
كل م�ن وق�ع يف مش�كلة
 oتكل�م ع�ن اآلخري�ن يف
غيابهم
6بل�ع األكل بلا مضغ o
حرف جر
7مصن�وع م�ن الجل�د o
وضع شيئا يف رصة
8خ�وف ش�ديد  oرب�ان
املركب
9ثاني اكرب اباطرة املغول
ولد يف كابول وتويف يف دلهي
 oش�جر رفي�ع وطوي�ل
للحماية من الريح
10اكرب حقل نفط كويتي
 oيشعر بالحر

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
الثقب الموجود في طبقة األوزون
يتطور بشكل أكبر من المعتاد
قال�ت خدمة كوبرنيك�وس ملراقبة
الغلاف الجوي باالتح�اد األوروبي
إنه بعد بداية متوس�طة هذا العام،
نم�ا ثق�ب األوزون بش�كل كبير
األس�بوع امل�ايض ،وغط�ى الثقب
مساحة تبلغ حوايل  8.8مليون ميل
مرب�ع ( 23مليون كيلومرت مربع)،
يف حني أنه يف الس�نوات التي تشهد
ً
ظروفا جوية طبيعية ،ينمو الثقب
ً
عادة إىل مساحة قصوى تبلغ حوايل
 8ماليني ميل مرب�ع ( 20.7مليون
كيلومرت مربع).
ً
ووفق�ا مل�ا ذك�ره موق�ع صحيفة
“دييل ميل” الربيطانية ،فإن الثقب
الس�نوي يف طبق�ة األوزون الواقية
للأرض وال�ذي يظهر ف�وق نصف
الك�رة الجنوب�ي أكرب م�ن املعتاد،
وهو حال ًيا أكرب من القارة القطبية
الجنوبية.
يعم�ل األوزون ك�درع ،ويمت�ص
األش�عة ف�وق البنفس�جية م�ن
الش�مس ،ويعن�ي غياب�ه وص�ول
املزيد من هذا اإلشعاع عايل الطاقة
إىل األرض ،حي�ث يمك�ن أن يضر

بالخاليا الحية.
كما يتم استنفاد طبقة األوزون من
خالل التفاعلات الكيميائية ،التي
تحركها الطاقة الشمس�ية ،والتي
تنط�وي على املنتج�ات الثانوي�ة
للم�واد الكيميائي�ة الت�ي يصنعها
اإلنس�ان والت�ي تبق�ى يف الغلاف
الجوي.
ويتس�بب ه�ذا يف تكوين ثقب فوق
القط�ب الجنوب�ي بين أغس�طس
وأكتوبر كل ع�ام ،ويصل ذروته يف
بداي�ة أكتوبر ،ويعتمد حجم الثقب
بش�دة عىل الظروف الجوية ،حيث
ش�هدت الظ�روف الب�اردة الع�ام
امل�ايض واح�دة م�ن أكربه�ا على
اإلطلاق ،يف حين كان ع�ام 2019
هو األصغر.
وعلى الرغ�م م�ن ه�ذه التقلب�ات
الطبيعي�ة ،يتوق�ع الخبراء أن يتم
سد الثقب بش�كل دائم بحلول عام
 ،2050اس�تجابة للقيود املفروضة
على امل�واد الكيميائية املس�تنفدة
للأوزون الت�ي تم إدخاله�ا يف عام
.1987

توجه العتماد طائر الحمام “االنتحاري”
العتراض الطائرات المسيّرة

يعك�ف باحث�ون أمريكيون عىل دراس�ة إمكانية اس�تخدام طائ�ر الحمام يف
مواجه�ة طائرات “الدرون” املسّي�رّ ة ،والتي تكون مجه�زة من قبل إرهابيني
بأس�لحة تس�تهدف أهدافا مدنية وعس�كرية.وتمثل الطائرات املسيرّ ة بدون
طي�ار أو “الدرون” مصدر قلق متزايد لدى املس�ؤولني األمنيين حول العالم،
وذلك لتنامي قدراتها ،وس�هولها اقتنائها وتوجيهها لرضب أهداف مدنية من
جان�ب إرهابيني.وأش�ار تقري�ر إىل أن رشكة أمريكية ت�درس إمكانية تدريب
طي�ور الحم�ام عىل مهاجم�ة طائرات “ال�درون” ،التي تحم�ل متفجرات أو
أس�لحة ،لتق�وم بإبطالها من خلال التصادم به�ا ،والتضحية بنفس�ها من
خالل تفجريها.ولم يكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق باسم الرشكة ،وطبيعة
التج�ارب الت�ي تجريها ،ولكنها أش�ارت إىل تحقيق العاملني على ذلك لنتائج
متباين�ة ،األمر ال�ذي يؤكد رضورة إجراء املزيد م�ن االختبارات ملعرفة كيفية
توجيه س�لوك الطائر.ويكمن خطر طائرات “الدرون” يف صعوبة اكتش�افها
من قبل ال�رادارات التقليدية ،خاص�ة الطائرات املسيرة الحديثة التي تتمتع
بقدرات عىل التخفي.وعس�كريا ،تس�تخدم ع�دة أنظمة للتص�دي للطائرات
املسيرة ،كأنظمة الدفاع الجوي “باتروي�ت” أو “إس  ،”400أو غريهما ،لكن
اس�تخدام هذا األس�لوب مكل�ف جدا ،فكلفة ص�اروخ باتروي�ت تصل إىل
ملي�ون دوالر ،مقارن�ة بطائرة ال تكلف أحيانا أكثر م�ن  500دوالر.كما
يمكن إس�قاط هذه الطائرات املسيرة باس�تخدام الصواريخ املُطلقة
من مروحيات حربية ومن طائرات مقاتلة ،إال أن هذا األس�لوب ال يف
بالغ�رض أحيانا ،ومكلف أيضا.ولهذه األس�باب ،تعم�ل الدول حول
العال�م على تطوير منظوم�ات دفاع للتص�دي للطائرات املسّي�رّ ة.
فالوالي�ات املتحدة وضعت جهازا جديدا مضادا للطائرات املسّي�رّ ة
عىل مركباتها العس�كرية ،وهو مزود برادار وكامريات لرصد هذا
الن�وع م�ن الطائرات.ويف حال اكتش�اف طائرة معادية ،يرس�ل
الجهاز ترددات راديو للتشويش عليها وإسقاطها.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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مبناسبة مرور  30عاما على إنشاء «إم بي سي» السعودية

ناصر القصيب ومسية اخلشاب يفوزان «باملليون»
يف برنامج «من سريبح املليون»
فازت الفنانة املرصية سمية الخشاب مع
الفنان السعودي نارص القصبي ،بمبلغ
مليون ريال سعودي يف أحد برامج املسابقات
الشهرية.
وتمكنت الخشاب والقصبي من حصد املبلغ
يف حلقة خاصة من برنامج «من سريبح
املليون» يف نسخته العربية ،بمناسبة
االحتفال بمرور  30عاما عىل إنشاء محطة
«إم بي يس» السعودية.
وقام بتقديم الحلقة مقدم الربنامج لسنوات،
اإلعالمي اللبناني جورج قرداحي ،الذي توىل
منصب وزير اإلعالم يف لبنان مؤخرا.
ونرشت سمية الخشاب صورا لها من حلقة
«من سريبح املليون» ،عرب حسابها عىل
موقع «إنستغرام» للتواصل االجتماعي،
وكتبت معها« :كسبنا املليون» ،كما
أنها حرصت عىل تهنئة جورج قرداحي
بتوليه حقيبة اإلعالم يف الوزارة اللبنانية
الجديدة.

منمنمات

أعظم سالطني بغداد ..حفيد
هوالكو تقتله زوجته
وسيتم التربع باملليون ريال سعودي لصالح
األعمال الخريية.
وشهدت الحلقة االستثنائية من برنامج «من

سريبح املليون» مشاركة فنانني آخرين ،هم
ظافر العابدين مع ريم عبد الله ،ويرسا مع
باسل خياط ،وآرس ياسني مع أمينة خليل.

داليا مصطفى تشارك يف حدوتة «مش مبسوطة»
تشارك الفنانة داليا مصطفى
يف حدوتة «مش مبسوطة»
ضمن قصص وحكايات
القمر»،
«زي
مسلسل
والحكاية من بطولة الفنانة
برشى وأحمد سعيد عبد
الغني ،وإخراج شريين عادل،
حيث بدأت تصوير مشاهدها
من يومني يف مدينة الشيخ
زايد ،ويتم عرضها قريبا ً عىل
قناة .cbc
ناحية
من
أ خر ى ،
تنتظر
داليا

خطط إللغاء رسائل SMS
واستبدالها بتطبيقات الدردشة

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

عرض مسلسل «الحرير
املخميل» ،وتجسد دور ابنة
مصطفى فهمي ،وهي فتاة
متمردة تعمل صحفية كبرية
وتجري تحقيقات صحفية
مهمة حول العديد من
القضايا.

والعمل من بطولة داليا
مصطفى ومصطفى فهمي،
وعدد آخر كبري من الفنانني
منهم أحمد وفيق ،مها أبو
عوف ،والء الرشيف ،أحمد
وفيق ،هالة فاخر ،سامي
مغاوري ،طارق صربي،

والعمل عن رواية الحرير
املخميل ألميمة عز الدين،
إرشاف عىل الكتابة أمني
جمال ،وسيناريو وحوار أحمد
أبوزيد توفيق ،وشادي أسعد،
وحمدي التايه ،وإخراج أحمد
حسن.

دُرة ترد على حقيقة انفصال عمرو دياب
ودينا الشربيين بسببها

حلّت الفنانة ،درة ،ضيفة
بربنامج «يوم ليك»،
املذاع عرب فضائية
« ا لحيا ة »
اإلعالمية
مع
يرسي،
سمر
وكشفت العديد من
األمور التي شغلت
السوشيال ميديا الفرتة
السابقة ،وخصوصا ً فيما
أثري حول عالقتها بانفصال دينا
الرشبيني عن النجم عمرو دياب.
كما كشفت تفاصيل معارضة
أهلها يف تونس وخصوصا ً
والدها المتهانها التمثيل،
وتحدثت أيضا ً عن حبها
للموضة ولكن اللقب
األقرب إليها هو
وليس
ممثلة
عارضة أزياء أو

نجمة الفاشون واإلطالالت.
رَدت درة عىل ما َت َر ّدد
يف اآلونة األخرية حول
يف
السبب
كونها
انفصال الفنان عمرو
دياب والفنانة دينا
موضحة
الرشبيني،
ّ
أنها ال عالقة لها بهذا
ً
األمر تماما ،الفتة إىل أنها

تجمعها عالقة بالثنائي.
وقالت« :تقريبا ً هما انفصال يف
الفرتة التي أقيم فيها فرحي ،من املمكن
قبله أو بعده ...ولذلك ظن معظم الناس
أنني السبب وحدث ربط بينهما ...باإلضافة
لوجود أفراح يف نفس توقيت فرحي...
ما حدث صدفة بحتة ..أنا ليس يل عالقة
بانفصالهما».
كما انتقدت درة تصديق الجمهور لكل ما
يكتب يف الصحافة وعرب مواقع التواصل
االجتماعي.

طارق حرب

يف سلسلة بغداد تراث وتاريخ كانت لنا محارضة عن سيدة بغدادية هي بغداد
خاتون أو الخاتون بغداد نحو ما وردت يف بعض املصادر التاريخية زوجة السلطان
أبو سعيد بهادر من أحفاد هوالكو خان الذي توىل حكم بغداد ملدة عرشين سنة
من سنة  1316اىل سنة 1335م أي بعد ستني سنة من احتالل املغول لبغداد الذي
توىل الحكم صغريا ً فأسند الحكم لرئيس الجيوش االمري جوبان والذي أراد أن
يتزوج من بغداد خاتون ابنة االمري جوبان التي كانت متزوجة من الشيخ حسن
الكبري زعيم الجالئريني الذي تولوا السلطة يف بغداد بعد انتهاء حكم سالطني
دولة هوالكو وهذا الشيخ ابن عمة السلطان فطلقها فتزوجها السلطان ابو
سعيد بهادر ،وكانت أحطى النساء لديه كما يصف ذلك الرحالة بن بطوطه يف
رحلته اىل بغداد زمن هذا السلطان الن للنساء لدى املغول والترت حظا عظيما
حتى وصل اىل ان االوامر التي تصدر عن دار السلطنة يكتب فيها انها صادرة
من السلطان والخواتني ،ولكل خاتون يف البالد والواليات مصادر مالية كثرية،
وإذا سافرت مع السلطان تكون يف محلة عىل حدة وغلبت الخاتون بغداد عىل
السلطان ابي سعيد وقدمها وفضلها عىل سواها من الخواتني يف بغداد ،لكنه بعد
فرتة تزوج من امرأة أخرى اسمها دلشاد ابنة دمشق خواجه ابن جوبان التي
أحبها حبا ً شديدا ً وهجر بغداد خاتون فأكلتها الغرية الشديدة من الزوج الجديد،
فبحثت عن طريقة لم تذكر يف التاريخ او حالة نادرة من حاالت القتل بالسم ،إذ
سمته يف منديل مسحته به بعد الجماع ورسعان ما مات مسموما ً بهذا املنديل
وبموضع ال يخطر عىل بال إال البعض من النساء كانت السيدة بغداد خاتون
منهن وملا علم االمراء املغول بما فعلته بغداد خاتون بسلطانهم أجمعوا عىل
قتلها وأنيط القتل اىل فتى يدعى خواجه لؤلؤ وهو من كبار أمراء املغول يف بغداد،
فدخل عليها وهي يف الحمام فرضبها (بدبوسه) وقتلها وطرحت هنالك أيام
مستورة العورة ..والعجيب ان الشيخ حسن الكبري الذي تخىل عن زوجته بغداد
خاتون تزوج من السيدة دلشاد زوجة السلطان بعد وفاته وبقت تحته يف بغداد
حتى وفاتها سنة 1351م ،وبذلك فعل الشيخ حسن الكبري الذي توىل تأسيس
الدولة الجالئرية بعد االطاحة بالدولة االيلخانية دولة هوالكو واوالده بمثل ما
فعل السلطان به سابقاً ،إذ بعد سنتني من وفاة السلطان أبي سعيد بهادر اسس
الشيخ حسن هذه دولته الجديدة وحال قيام الدولة تزوج من دلشاد خاتون ،إذ
لم يتول حكم بغداد بعد السلطان أبي سعيد إال السلطان أربخان الذي أمر بقتل
خاتون بغداد وتم قتله وتوىل بعده الحكم موىس خان الذي يعترب آخر سالطني
دولة هوالكو ببغداد والذي قتل أيضا ً بعد قليل من توليه حكم بغداد ،وان كانت
بعض املصادر تقول ان االمرية ساتي بيگ تولت حكم بغداد لفرتة قليلة ،إذ
نصبوها ايلخانه يف تلك الفرتة سنة 1338م وخطبوا لها عىل املنابر التي تمكنت
من التأثري عىل الشيخ حسن الكبري وتصالحت معه والذي اعرتف بزعامتها اىل
ان آل الحكم اىل الدولة الجالئرية والشيخ حسن الكبي وصاتي أو ساتي بيگ هي
ابنة الجايتو محمد خدا بند السلطان الذي كان يحكم بغداد قبل السلطان أبي
سعيد وأرملة األمري جوبان ،وتزوجت من بعده السلطان أربا خان الذي قتل هو
االخر ،وأخريا مما يذكر يف هذا املجال ان السلطان ابي سعيد بهادر كان مسلما ً
حسن االسالم حكيما ً عاملا باملوسيقى عاقال ،وكان صاحب أجود خط ببغداد،
حتى ان رشيد الربيعي ذكره يف كتابه عن شيوخ الخط العربي يف بغداد ،مما يدلل
عىل تفننه يف الخط العربي.

« رحاب اجلمل» تلتقي حممد عادل إمام يف فيلم «عمهم» للمرة الثانية
تشارك الفنانة ،رحاب الجمل ،يف فيلم
«عمهم» بطولة الفنان محمد عادل
إمام الذي ينطلق تصويره خالل أيام
يف الديكور الخاص بالعمل الذي يقوم
بمعاينته املخرج حسني املنباوي،
ويشارك يف بطولته الفنانة أمينة خليل،
وجار ترشيح
والفنان سيد رجب،
ٍ
عدد من األبطال والتعاقد معهم األيام
القليلة املقبلة ،حيث تستعني الجهة

يعتم�د ماليني املس�تخدمني حول العال�م عىل الرس�ائل النصية
ً
خصوصا يف البلدان التي تتيح
القصرية  SMSحتى وقتنا الحايل،
ً
مجانا .إال أن رشكة غوغ�ل تخطط لتغيري تجربة
اس�تخدامها
الرتاسل والدردشة بشكل كبري ،من خالل بروتوكول .RCSوقد
أعلنت رشكات االتص�االت األمريكية مثل  AT&Tو T-Mobile
ع�ن إضاف�ة تطبيق رس�ائل غوغل بش�كل مدم�ج يف هواتف
أندروي�د الجديدة ،وه�و ما رفع من أهمية ه�ذا الربوتوكول،
كون�ه مدمج يف هذا التطبيق .ويمكن تعريف هذا الربوتوكول
ببس�اطة بأن�ه البدي�ل األح�دث ملعايير الرتاس�ل القديم�ة
 .SMS/MMSحي�ث يقدم دعمًا لع�دد كبري من الخصائص
واملميزات التي تحول تجربة تبادل الرسائل النصية لتجربة
مش�ابهة بتطبيقات الدردشة مثل واتس�اب وتليغرام.وقد
ب�دأت غوغل يف توفري هذه الخاصية للمرة األوىل يف منتصف
 .2019ويمكن وصف التجرب�ة النهائية لهذه التقنية بأنها
أش�به بتطبيق الرتاسل الش�هري  iMessageوالذي يتوفر يف
منتج�ات رشكة آب�ل وأهمها هوات�ف آيفون.يعرف معيار
أو بروتوك�ول  Rich Communication Servicesبأن�ه
معيار متكامل للتواصل والدردش�ة ،مع تجربة اس�تخدام
ش�بيهة إىل حد كبري بواتس�اب وتليغرام كما س�لف الذكر.
لكن�ه يحت�اج دعم من طرف م�زودي الخدم�ة – أي رشكات
االتص�االت – لك�ي يعمل.ويعترب تطبيق رس�ائل غوغل التطبيق
الرئييس للوصول لهذه الخاصي�ة .ويمكن للتطبيقات األخرى نظر ًيا
أن تدعم نفس الربوتوكول .لكن حتى وقتنا الحايل هذا لم يحدث.

تغريدات

املنتجة بفريق من إحدى الدول األوروبية
لتصميم مشاهد األكشن التي تعتمد عىل
بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة
إنتاجية عالية.ويعد التعاون الثاني بني
الفنانة رحب الجمل ومحمد عادل امام
ً
وأيضا املخرج حسني املنباوي بعدما قدم
الثالثي فيلم «ليلة هنا ورسور» عام 2018
.وأعربت مؤخرًا الفنانة رحاب الجمل عن
سعادتها بردود األفعال التي تلقتها عىل

مسلسل «شقة  »6الذي يعرض حال ًيا عىل
إحدى املنصات اإللكرتونية ويشارك يف
بطولته كل من الفنانة روبي وأحمد حاتم
وصالح عبد الله وآخرين.وقالت رحاب ان
ردود األفعال فاقت توقعاتها من داخل
الوسط الفني وخارجه عىل شخصية
الصحفية التي تقدمها من خالل العمل
ووصفتها بأنها دمها حفيف ومجتهدة
يف عملها.وأضافت أنها مبسوطة بالعمل

ع ّطلت عدة قوانني وقرارات
ُ
ذات أهمية يف أدراج جملس
الن��واب بس��بب إنش��غال
كثري من الن��واب بالدعاية
رُ
فلتاق��ب
االنتخابي��ة..
اجلماهري م��ن حيضر منهم
بهاء االعرجي
ل ُيغلّ��ب املصلح��ة الوطنية
على الشخصية واحلزبية ممن مل حيضر.

للمرة األوىل مع الفنانة روبي التي أدت
دورها عىل أفضل مستوى ونالت ً
أيضا
من خالله إشادات كثرية ،باإلضافة إىل
باقي فريق عمل املسلسل ومنهم الفنان
صالح عبدالله األب الروحي لنا وأحمد
حاتم وسما إبراهيم التي اعتربها ممثلة
هائلة وموهوية ،مشرية إىل أن مشاركتها
يف هذا العمل يعد بالنسبة لها تجربة
مميزة ومختلفة.

أس��اليب اجلبن��اء ه��ي متزي��ق
الصور ،فربكة االكاذيب يف مواقع
التواص��ل ،دف��ع قنوات الفس��اد
والعهر لتس��قيط مشروعنا لبناء
دولة..ردي سيكون رد رجال الدولة
وهو اللجوء للقضاء العادل ..أنا ال
محمد صاحب الدراجي املك املال السياس��ي او السالح او
اجلي��وش االلكرتونية املمولة من
دول اجنيب ..فقط املك مهنييت واخالصي لشعيب لردعكم.

مجعت بني الفن التشكيلي وصناعة السينما

جنوم الغامن :مجالية الشعر يف السينما ال ميكن فصلها عن صعوبة تكاليف إنتاج األفالم

الزوراء  /دبي  /ظافر جلود:
الفنانة السينمائية واألدبية اإلماراتية ،نجوم
الغانم ،تجمع بني الفن التشكييل وصناعة
السينما ،باإلضافة إىل أنها شاعرة مليئة
باإلحساس ،وهي تتنقل بني عوالم فنية
مختلفة ،ومن بينها الفيلم الذي أنجزته عن
الفنان اإلماراتي حسن رشيف الذي أسست
معه يف مطلع الثمانينات «جماعة أقواس» التي
ضمت ّ
كتابا ً وفنانني إماراتيني كرسوا املألوف
وقتها من خالل نرش نصوص «جريئة»..
والسينمائية الغانم حازت إجازة يف اإلنتاج
واإلخراج التلفزيوني من جامعة أوهايو
األمريكية ،ثم ماجستري يف اإلخراج السينمائي
من جامعة غريفيث يف أسرتاليا.
الزوراء تتابع حضور السينمائية الشاعرة
نجوم الغانم يف اكثر من ملتقى ولقاء .
أكدت األديبة والسينمائية نجوم الغانم أنها
لم تتوقف عن كتابة الشعر ،لكنها توقفت عن

نرشه ،ألن أصحاب دور النرش يتعاملون مع
املبدع بشكل مادي ،ما اعتربته «أمرا ً مهينا ً
للمبدع».
وقالت يف جلسة «لإلبداع أبواب كثرية» ضمن
ملتقى أديبات اإلمارات السادس يف بيت الحكمة
بالشارقة :إن الفن التشكييل لديها سبق
مرحلة الشعر وكتابته .موضحة :أن قصيدة
«نرشة الرماد» التي اعتربها أدباء «سخرية من
الشعر» ،تنتمي إىل الشعر الحر .وأوضحت :أن
الرسم ساهم يف عالجها من مرض الرسطان
الذي الزمها فرتة طويلة ،ألنها كانت تمارسه
بحرية كاملة.
وعن أفالمها الوثائقية التي عرضت يف السياق
العام للجلسة ،قالت الغانم :إن التحضري للفيلم
الوثائقي «حمامة» استغرق منها وقتا ً طويالً يف
البحث امليداني واللقاء باألشخاص .مؤكدة :أن
اختيار األشخاص يف األفالم الوثائقية والوصول
إليهم مسألة صعبة جدا ً ألنهم أشخاص

استثنائيون عادة ،وكانت تعتمد أحيانا ً عىل
األصدقاء واملعارف يف الوصول إليهم ،ما يؤكد
أن الكتابة أسهل كثريا ً من التجهيز للفيلم،

لكنها عىل الرغم من ذلك كانت محظوظة بلقاء
شخصيات مهمة يف تاريخ دولة اإلمارات.
• وكيف تجدين جماليات الشعر حينما يعايش

السينما ؟
 جمالية الشعر يف السينما ال يمكن أن تنفصلعن صعوبة إنتاج األفالم والكلفة العالية يف
صناعتها ،ونظرا ً ألن الفنون اإلبداعية كلها
تلتقي ،لكن الصورة الشعرية املتخيلة تختلف
عن الصورة البرصية ..لذلك يعتمد األمر عىل
وعينا بالعنارص الفنية والجمالية ومدى تثميننا
لهما حني يأتيان يف أشكال مغايرة أو أجناس
إبداعية مختلفة ،إذ أن اللغة أكثر عمقا ً وغنى
من املحاولة التفسريية التي يلجأ إليها املخرج
عادة كمحاولة لخلق معنى شعري من خالل
اللقطة.
• وتحديدا أين يكمن هذا التداخل ؟
 الصورة الشعرية يف القصيدة تعتمد عىل اللغةالتي تساهم يف إضافة أبعاد فنية وجمالية
للمتخيل ،أما اللقطة املصورة يف السينما فهي
تحدد العنارص املكونة للكادر الذي تتألف منه
اللقطة ،وهذا يعني أنها تقرتح العديد من

املعاني ،وهذا صحيح ..ولكنها تفتقد لسحر
آخر يختبئ يف اللغة.
• وأنت كسينمائية هل جربتي ذلك ؟
 عشاق السينما قد يختلفون معي ألنهميؤمنون بسطوة اللغة السينمائية ،وأنا
كسينمائية أتفق مع ذلك إىل حد معني ،ولكن
ليس بشكل شمويل ،مع أني ما زلت أنحاز
للصورة الشعرية وقدرتها عىل رسقة أنفاسنا
والذهاب بخيالنا إىل آفاق غري محدودة.
• وأين تجد املخرجة الغانم نفسها ؟
 أجد نفيس يف الشكل الذي يجعلني متمكنة منالتعبري عن الفكرة بأفضل وسيلة ،ففي الفيلم
الوثائقي هناك جماليات كامنة ،مع أن للدراما
عوالم وجماليات كامنة وظاهرة ..قضيتي
الحقيقية ليست يف أين أجد نفيس وإنما أين
ينبغي أن يكون املوضوع والشخصيات التي
ستحرك وجدان املشاهد وتشكل عالمة فارقة يف
املحتوى السينمائي.

