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بغداد/ الزوراء:
أعلن مستش�ار األم�ن القومي، قاس�م 
األعرجي، دعم أم�ر قطر تميم بن حمد 
آل ثاني لقمة بغداد املقرر إجراؤها نهاية 
الشهر الحايل.وذكر بيان صادر عن مكتب 
مستش�ار األمن القومي ، أن “األعرجي 
التق�ى آل ثان�ي، وس�لمه دع�وة رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، لحضور 
قم�ة بغ�داد، كما بحثا آخر املس�تجدات 
الصعيدي�ن  ع�ى  واألمني�ة  السياس�ية 
اإلقليمي والدويل”.وأضاف، أن “أمر قطر 
أكد دعمه الكامل لقم�ة بغداد، وتطلعه 
لنجاحها وتحقيق أهدافها املرس�ومة”.
عى صعي�د متصل، التق�ى األعرجي، يف 
الدوح�ة أيضا، وزير الخارجية القطري، 

محم�د بن عبد الرحم�ن آل ثاني، وبحثا 
س�بل تعزيز العالقات العراقية القطرية 
يخ�دم  بم�ا  كاف�ة،  املس�تويات  ع�ى 
مصلحة البلدين والش�عبني الش�قيقني، 
مستش�ار  اجتم�ع  للبيان.كم�ا  وفق�ا 
األم�ن القوم�ي العراقي، مع مستش�ار 
األم�ن الوطني القطري، محمد املس�ند، 
وبحث�ا التع�اون األمن�ي واملعلومات�ي، 
األم�ن  اإلرهاب،وتعزي�ز  ومكافح�ة 
اإلقليم�ي والدويل.”وم�ن املقرر أن تعقد 
يف العاصمة بغداد قمة قادة دول الجوار 
بناء عى دع�وة رئيس الوزراء مصطفى 
أو  والعرشي�ن  الثام�ن  يف   ، الكاظم�ي 
التاسع والعرشين من الشهر الحايل، ولم 

يتأكد ذلك بعد”.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  أعلن�ت وزارة 
األحد، أن مستش�فيات جديدة س�تدخل 
الخدمة بس�عات رسيرية مختلفة، فيما 
أك�دت املبارشة بإجراءات س�حب العمل 
املتلكئة.وقال  م�ن الرشك�ة األس�رالية 
املتح�دث باس�م وزارة الصح�ة، س�يف 
الب�در، يف ترصي�ح صحف�ي: إن “الفرة 
املقبلة ستش�هد افتتاحاً جديداً لعدد من 
املستش�فيات مختلفة الس�عات، ومنها 
400 ومش�اريع أخ�رى كان�ت متلكئ�ة 

وتمت معالجتها م�ن قبل وزارة الصحة 
والجه�ات العلي�ا”، الفت�اً إىل أن “هن�اك 
تفاصي�ل تقنية متعلقة باملراحل األخرة 
لتسلُّم وتشغيل املستش�فيات املتلكئة”.
وأضاف البدر، أن “املستش�فيات الركية 
أُنجزت منها ثالثة مستش�فيات وأدخلت 
للخدم�ة يف محافظات )باب�ل،و كربالء، 
اثن�ان،  منه�ا  واملتبق�ي  والنارصي�ة( 
أحدهم�ا يف العمارة ، وقد وصلت نس�بة 
اإلنجار فيه إىل %92، واآلخر يف البرصة .

بروت/ متابعة الزوراء:
اعت�ر س�عد الحري�ري، رئي�س تيار 
املستقبل اللبناني، أن انفجار صهريج 
محروق�ات يف ع�كار ش�مايل لبن�ان، 
صباح امس األح�د، مجزرة ال تختلف 
عن مجزرة املرفأ، مطالبا املس�ؤولني 
بداية من رئيس الجمهورية، ميش�ال 

ع�ون، باالس�تقالة.وقال الحريري يف 
تغري�دة عر موق�ع توي�ر: “مجزرة 
ع�كار ال تختل�ف ع�ن مج�زرة املرفأ، 
كان  ل�و  الجريمت�ني  يف  حص�ل  م�ا 
هناك دولة تحرم اإلنس�ان الس�تقال 
مس�ؤوليها، بدءا برئي�س الجمهورية 
إىل آخ�ر مس�ؤول ع�ن ه�ذا اإلهمال، 

طف�ح الكي�ل”. يف غضون ذل�ك، قال 
اللبناني�ة  الصح�ة  وزارة  مستش�ار 
إن ع�دد قت�ى انفجار خ�زان وقود يف 
منطقة عكار شمايل البالد والذي وقع 
يف وق�ت مبكر من الصب�اح، ارتفع إىل 
28 قتي�ال ونح�و 80 مصابا.جاء ذلك 
حس�بما أفاد به رضا املوسوي لوكالة 

“فرانس ب�رس”، وبع�د أن أعلن كان 
الصليب األحم�ر اللبناني يف البداية أن 
عدد القتى 20، ومن بينهم العديد من 
املدنيني الذين كانوا يصطفون لتعبئة 
البنزين من الخزان املنفجر.لم يتضح 
ع�ى الف�ور م�ا إذا كان أي جن�ود قد 
لقوا حتفهم يف االنفجار، لكن الجيش 

اللبنان�ي قال الي�وم إن جنوده أصيبوا 
ب�ني ع�رشات آخري�ن. وقال�ت وكالة 
األنباء الوطنية الرس�مية إن االنفجار 
أعقب مش�اجرات بني “السكان الذين 
تجمع�وا حول الحاوية مل�لء البنزين” 

خالل الليل.

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت وزارة الكهرب�اء ع�ن تفاصي�ل 
م�رشوع رب�ط الكهرب�اء م�ع الخلي�ج، 
مرجحة اطالق املرحلة االوىل من املرشوع 
يف صي�ف 2022، وفيم�ا ح�ددت موع�د 
انج�از خط الريش�ة – القائم مع االردن، 
اكدت تحس�ن اطالقات الغ�از املورد من 

ايران اىل محطات الطاقة الكهربائية.
وقال املتحدث باسم الوزارة احمد موىس 
ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  العب�ادي 
اطالقات الغاز االيراني تحس�نت بش�كل 
كبر وه�ي نوعا م�ا كافية لس�د حاجة 
الكهرب�اء من الغ�از، حي�ث انحرست يف 

االيام املاضية، إال ان�ه بعد املباحثات مع 
السفارة االيرانية ببغداد ووزارة الطاقة يف 
طهران تم التوصل إلطالق نسب معقولة 
من الغاز .وبشأن مرشوع الربط الشبكي 
م�ع دول الخليج ذكر العب�ادي: ان وزارة 
الكهرب�اء قطعت اش�واطا مهمة باتجاه 
م�رشوع الرب�ط الش�بكي م�ع الخليج، 
حي�ث اكم�ل العراق نس�بة 86 باملئة من 
التزامات�ه تجاه هذا الرب�ط. مبينا انه يف 
االيام املقبلة س�يتم توقي�ع آلية االتفاق 
لتنفيذ خط يرب�ط محطة الفاو بمحطة 
ال�زار يف الكوي�ت، بغية اكتم�ال املرحلة 
االوىل لنق�ل الطاق�ة بواق�ع 500 ميغ�ا 

واط اىل الب�رصة، إذ ان امل�رشوع برمت�ه 
س�يكون جاهزا يف مرحلته االوىل بصيف 
عام 2022.وحول الرب�ط الكهربائي مع 
االردن، ق�ال العبادي: ان ال�وزارة وقعت 
اتفاقي�ة  م�ع اململك�ة االردنية إلنش�اء 
خ�ط ريش�ة - القائ�م ومحط�ة القائ�م 
التحويلية وكان قد احيل العمل اىل رشكة 
جن�رال الك�رك بواقع 26 ش�هرا. مؤكدا 
ان�ه بعد زي�ارة وزي�رة الطاق�ة االردنية 
للع�راق ولقائه�ا وزي�ر الكهرب�اء عادل 
كريم جرى االتف�اق عى تذليل الخطوات 
ومنها الس�قف الزمني من 26 ش�هرا اىل 
ع�ام واحد.وتابع: انه ب�دأت اآلن االعمال 

م�ن خالل دراس�ة نقاط الرب�ط وتحديد 
مسارات الخطوط وفحص الربة وضمان 
خلوها من املخلفات العس�كرية. الفتا اىل 
ان امل�رشوع س�يميض خالل ع�ام واحد 
يف مرحلت�ه االوىل.وبخصوص اس�تهداف 
ابراج نقل الطاقة، قال العبادي: ان هناك 
عناية فائقة من رئيس الوزراء وتنسيقا 
عالي�ا ب�ني وزارة الكهرب�اء والقطاعات 
االمنية والعس�كرية والجهد االستخباري 
بشأن حماية ابراج نقل الطاقة. مبينا ان 
“توصيات رئيس الوزراء يوم امس كانت 
واضحة بتشكيل لجان من شأنها مراقبة 
وحماي�ة خط�وط اب�راج نق�ل الطاق�ة 

باعتباره�ا م�وردا حيوي�ا.وكان رئي�س 
مجلس الوزراء،مصطف�ى الكاظمي، قد 
اصدر الجمعة املايض، توجيهات مشددة 
لحماية أب�راج نقل الطاق�ة الكهربائية.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالم�ي لرئيس 
ال�وزراء تلقت�ه “ال�زوراء”: أن “رئي�س 
مجل�س ال�وزراء، القائ�د الع�ام للقوات 
املس�لحة، مصطف�ى الكاظم�ي، ت�رأس 
اجتماع�اً أمنياً طارئاً، للقي�ادات األمنية 
واالس�تخبارية، بش�أن اس�تهداف أبراج 
الطاقة الكهربائية، ناقش فيه استهداف 
الجماع�ات التخريبي�ة واإلرهابية ألبراج 
األمني�ة  الخط�ط  ومراجع�ة  الطاق�ة، 

املوضوع�ة لحمايتها”. وش�ّدد الكاظمي 
عى “رضورة أن تض�ع القيادات األمنية 
واالستخبارية خططاً جديدة لحماية أبراج 
نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار 
استهدافها؛ ملا يشكله ذلك من تأثر كبر 
يف تجهيز املواطن�ني بالتيار الكهربائي”. 
موجه�اً “باس�تنفار القطع�ات األمنية، 
والعسكرية، واالستخبارية كافة؛ لتأمني 
حماي�ة األب�راج، وتعزي�ز أع�داد القوات 
املكلف�ة بحماي�ة أبراج الطاق�ة، وإعادة 
انتش�ارها تزامن�اً م�ع خط�ط حماي�ة 
الزائرين يف ش�هر محرم الح�رام وتأمني 

االنتخابات املبكرة”.

الكهرباء تكشف لـ            تفاصيل مشروع الربط اخلليجي وحتدد موعد إجناز خط الريشة – القائم مع األردن
أكدت حتسن إطالقات الغاز املورد من إيران إىل حمطات الطاقة

كواالملبور/ متابعة الزوراء:

س�يقدم رئيس ال�وزراء املالي�زي، محي الدين 

ياس�ني، اس�تقالته إىل امللك  الي�وم اإلثنني بعد 

اجتماع�ه مع أعضاء حكومت�ه للمرة األخرة، 

وفق ما ذكر مس�ؤول حكوم�ي لوكالة فرانس 

برس.وق�ال الوزي�ر محم�د رض�وان يوس�ف 

“سيجتمع مع )أعضاء( الحكومة للمرة األخرة 

االثن�ني ويتوج�ه بعد ذل�ك إىل القرص لتس�ليم 

كتاب اس�تقالته”.واوضح الوزي�ر املاليزي أن 

رئي�س الحكوم�ة أبلغ ق�راره لن�واب حزبه يف 

الرملان خ�الل اجتماع عقد يف كواالملبور األحد. 

وأض�اف “حاولنا إقناعه بالبق�اء لكنه أجاب: 

ليس لدينا عدد كاف من املسؤولني املنتخبني يف 

الرملان”.وقال رئيس الوزراء إن األمر يعود اآلن 

إىل امللك - الذي سبق أن انتقد حكومته علناً - يف 

قبول استقالته أو رفضها.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
حس�م مجل�س الن�واب الج�دل حول 
تعطي�ل انعق�اد جلس�اته االعتيادية 
وتوقي�ت اس�تئناف اعمال�ه ملاتبق�ى 
من والية دورت�ه الترشيعية الحالية، 

تمهي�دا إلجراء االنتخاب�ات املقررة يف 
العارش من شهر ترشين االول املقبل.
وق�ال نائ�ب رئيس اللجن�ة القانونية 
محم�د الغ�زي ل��” ال�زوراء “ ان “ 
مجل�س النواب دخ�ل حاليا يف عطلته 

الترشيعية التي س�تنتهي رسميا يف 3 
ايلول املقبل، بالتزامن مع قرب موعد 
االنتخابات، وال يمكن تعديل او قراءة 
اي قان�ون جديد “ .وبش�أن امكانية 
عقد جلسة استثنائية خاصة يف الوقت 

الح�ارض ، اوضح انه “ اذا اس�تدعت 
اس�تثنائية  جلس�ة  لعق�د  الحاج�ة 
ملناقش�ة موضوع ع�ام محدد، يمكن 
لرئاس�ة مجلس الن�واب الدعوة لعقد 
جلس�ة طارئة انذاك “.باملقابل اعلنت 

كتلة صادق�ون النيابية جمع تواقيع 
ملفاتحة رئاسة الوزراء لتفعيل قانون 
الطاقة الذري�ة العراقية ) قانون رقم 

43لسنة 2016 (.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، ام�س االحد، املوقف الوبائي 
اليوم�ي لف�روس كورونا املس�تجد يف الع�راق، فيما اكدت 
تس�جيل 7011 اصاب�ة جدي�دة و66 حال�ة وفاة وش�فاء 
9379 حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: ان 
ع�دد الفحوصات املختري�ة ليوم ام�س: 34273، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 13746332، مبينة انه تم تسجيل 

 9379 7011 اصاب�ة جدي�دة و66 حال�ة وف�اة وش�فاء 
حالة.واضافت: ان عدد حاالت الش�فاء ال�كيل: 1596050 
)%89.9(، بينما عدد ح�االت االصابات الكيل: 1775764، 
أم�ا عدد الحاالت الت�ي تحت الع�الج: 160042، يف حني ان 
عدد الحاالت الراقدة يف العناي�ة املركزة: 996، وعدد حاالت 
الوفي�ات ال�كيل: 19672، الفت�ة اىل ان ع�دد امللقحني ليوم 

امس: 87423، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 2558730.

أحداث أفغانستان تتسارع .. كابل تسقط .. والقصر الرئاسي يف قبضة طالبان والرئيس االفغاني يغادر لطاجيكستان
بايدن: أي إجراء يهدد األمريكيني سيقابل برد عسكري “سريع وقوي”

كابول/ الزوراء:
أف�ادت وس�ائل إع�الم ب�أن مس�لحي 
دخل�وا  األفغاني�ة  »طالب�ان«  حرك�ة 
القرص الرئ�ايس يف العاصمة كابل، بعد 
ف�رار الرئي�س أرشف غن�ي م�ن البالد.
ونقل�ت وكالة »رويرز« ع�ن قيادات يف 
»طالب�ان« تأكيده�ا صح�ة األنباء عن 
س�يطرة الحركة عى الق�رص الرئايس، 
االمنية.واعلن�ت  الق�وات  ف�رار  بع�د 
حركة طالب�ان دخول مقات�يل الحركة 
العاصم�ة كابل من جمي�ع االتجاهات، 
فيما أفادت وس�ائل إعالم أفغانية امس 
األح�د، ب�أن الرئيس أرشف غن�ي غادر 
البالد برفقة مستشار األمن الوطني إىل 
طاجيكستان.إىل ذلك، أكد مسؤول كبر 
يف الداخلي�ة األفغاني�ة معلومة مغادرة 
الرئيس، فيما قالت الرئاس�ة األفغانية 
إن�ه ال يمك�ن اإلفص�اح ع�ن تحركاته 
ألس�باب أمني�ة. م�ن جهته�ا، أف�ادت 
وكالة س�بوتنيك الروس�ية بأن الرئيس 
األفغان�ي وافق عى االس�تقالة. وكانت 
مص�ادر »العربية« ق�د تحدثت يف وقت 
سابق عن ورود أنباء عن تخيل غني عن 
السلطة وتش�كيل حكومة مؤقتة.وقبل 
ذلك أفادت ش�بكة )يس إن إن( نقال عن 
مصدر بالقرص الرئايس يف أفغانس�تان 
بوص�ول ثماني�ة أو تس�عة ممثلني عن 
طالب�ان م�ن قط�ر وموج�ودون حاليا 
داخل القرص بينهم ش�قيق نائب زعيم 
الحركة.وقال املصدر إن من بني املمثلني 
أنس حقاني شقيق نائب زعيم طالبان 
رساج الدي�ن حقاني. وذكرت الش�بكة 
نق�ال عن مص�در بمطار حام�د كرزاي 

الدويل أن ع�ددا من املس�ؤولني األفغان 
رفيعي املستوى بينهم بعض مستشاري 
الرئيس أرشف غني وصلوا إىل صالة كبار 
الش�خصيات بانتظار مغ�ادرة البالد.يف 
مقابل ذل�ك، أفاد مفاوض حكومي بأن 
وف�د حكوم�ة كاب�ل توج�ه إىل الدوحة 
للق�اء ممثيل حرك�ة طالبان.يأتي هذا، 
فيما أفادت مصادر دبلوماسية باختيار 
ع�يل أحم�د ج�اليل األكاديم�ي املقيم يف 
أمركا ووزير الداخلية الس�ابق لرئاسة 

حكومة مؤقت�ة يف أفغانس�تان.ونقلت 
قن�اة »طلوع نيوز« عن مصدر مطلعني 
قولهما إن غني غادر البالد برفقة كبار 
مساعديه.من جانبه، أكد مسؤول رفيع 
املس�توى يف وزارة الداخلي�ة األفغاني�ة 
صح�ة تقارير صحفية مفادها أن غني 
توجه إىل طاجيكس�تان.وأوضح مصدر 
مطل�ع لوكالة »نوفوس�تي« الروس�ية 
أن غني من طاجيكس�تان سيتوجه إىل 
دولة ثالثة.وأكدت الس�فارة الروسية يف 

أفغانس�تان تلقيها معلوم�ات عن فرار 
غن�ي م�ن الق�رص الرئايس.ويأتي ذلك 
بع�د إعالن وزير الدفاع األفغاني، بس�م 
الل�ه محم�دي، يف وقت س�ابق أن غني 
س�لم املس�ؤولية عن تس�وية النزاع يف 
الب�الد إىل الزعم�اء السياس�يني، مؤكدا 
أن وف�دا م�ن حكوم�ة كابل س�يتوجه 
إىل الدوح�ة غ�دا إلج�راء محادثات مع 
»طالبان«.وأوضحت مصادر مقربة من 
»طالبان« ل�«طل�وع نيوز« أن الطرفني 

توصال إىل اتفاق ع�ى ترك غني منصبه 
عقب التوصل إىل اتفاق سيايس وتسليم 
السلطة إىل حكومة انتقالية.من جهته، 
أكد وزير الداخلية األفغاني عبد الستار 
م�رزا ك�وال األح�د أن »انتقاالً س�لمياً 
للس�لطة إىل حكومة انتقالية« سيجري 
مقاتل�و  ب�ات  حي�ث   ، أفغانس�تان  يف 
طالب�ان ع�ى وش�ك االس�تيالء الكامل 
ع�ى الس�لطة يف الب�الد.ورّصح م�رزا 
ك�وال يف رس�الة عر مقط�ع فيديو أنه 
»ال ينبغي عى األفغ�ان أن يقلقوا )...( 
لن يحصل هج�وم عى مدينة )كابول(. 
وس�يجري انتقال س�لمي للس�لطة إىل 
حكومة انتقالية«.وقال ثالثة مسؤولني 
إن  ب�رس  أسوش�يتد  لوكال�ة  أفغ�ان 
عنارص طالب�ان دخلوا مناطق كاالكان 
وقراب�اغ وباغم�ان يف العاصمة. وتعهد 
املسلحون يف وقت الحق بعدم االستيالء 
ع�ى كاب�ول »بالق�وة« ع�ى الرغم من 
يف  متقط�ع  ن�ار  إط�الق  دوي  س�ماع 
العاصمة.كم�ا أضاف�ت طالب�ان »ل�ن 
تت�رر حي�اة وممتل�كات وكرامة أي 
ش�خص ول�ن تتع�رض أرواح مواطني 
كاب�ول للخطر«.ولم تع�رف الحكومة 
األمركية ع�ى الفور بالتحركات. برغم 
ذلك، أمكن رؤية سحب الدخان بالقرب 
من سطح السفارة األمركية حيث قام 
الدبلوماس�يون بتدمر وثائق حساسة 
بشكل عاجل، وفًقا ملسؤولني عسكريني 
أمركي�ني تحدثا رشيطة عدم الكش�ف 
ع�ن هويتهم�ا ألنهم�ا غ�ر مخول�ني 

بالحديث إىل وسائل اإلعالم.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
بغداد  يف  كافة  فروعه  الرافدين  مرصف  وجه 
الراغبني  الزبائن  باستقبال  باالستمرار  واملحافظات 
االعالمي  املكتب  بأنواعها.وذكر  الحسابات  بفتح 
أن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  للمرصف 
فتح  يف  الكبرة  الرغبة  لديهم  املواطنني  من  »العديد 
الحسابات لغرض ايداع أموالهم يف املرصف والحصول 
رضورة  اىل  املوظفني  املرصف  الفوائد«.ودعا  عى 
ايداع  يرومون  للذين  الالزمة  التسهيالت  تقديم 
أموالهم يف الجهاز املرصيف واالستفادة من الخدمات 

التي يقدمها املرصف عن طريق تلك اإليداعات.

الرافدين يوجه مبواصلة فتح 
احلسابات للمواطنني إليداع أمواهلم

األعرجي: أمري قطر أعلن دعمه 
الكامل لقمة بغداد

الصحة: مستشفيات جديدة ستدخل 
اخلدمة بسعات سريرية خمتلفة

اليوم .. رئيس الوزراء املاليزي سيقدم 
استقالته 

القانونية النيابية لـ          : العطلة التشريعية للربملان تنتهي يف الثالث من أيلول املقبل

إصابات كورونا يف العراق تواصل االخنفاض وعدد امللقحني 
يتخطى املليونني و558 ألفا

بعد تسجيل أكثر من 7 آالف إصابة و66 حالة وفاة

واتسآب يطلق خدمة تساعد الذين يغريون هواتفهم بني احلني واآلخر االخريةمنتخبنا الوطين يتعادل بدون أهداف أمام ريال لينيسي اإلسباني ص 6

الكاظمي يعزي برحيل أمينة  
الرتاث العراقي

عودة 690 عراقيا مهاجرا من 
بيالروسيا

بغداد/ الزوراء:

ع�زى رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى 

الكاظم�ي، ام�س االح�د، برحي�ل أمينة 

ال�راث العراق�ي عالي�ة الخفاجي.وقال 

الكاظمي يف تغريدة له تابعتها »الزوراء«: 

»نع�زّي برحي�ل أمين�ة ال�راث العراق�ي 

الس�يدة البرصية العراقية األصيلة عالية 

الخفاج�ي التي أنق�ذت اآلالف من الكتب 

واملخطوطات العراقية من النهب والضياع 

أثناء سنوات الحرب والفوىض«.وأضاف:« 

س�ينهض الع�راق صاح�ب أول مكتبة يف 

العال�م بالحفاظ عى تراثه وإرثه وأصالة 

قيمه الحضارية واإلنسانية«.

بغداد/ الزوراء:

كش�فت وزارة الخارجية عن التعاون مع 

االتحاد االوروب�ي إليقاف ظاهرة االتجار 

بالب�رش والتهري�ب، بينم�ا اعلن�ت عودة 

690 مهاج�را من العالق�ني عى الرشيط 

وليتواني�ا  بيالروس�يا  ل�دول  الح�دودي 

وبولن�دا والتفياوق�ال املتحدث الرس�مي 

باس�م الوزارة، احمد الصحاف، يف حديث 

صحفي: إن�ه »تمت اع�ادة 370 مهاجرا 

عى ش�كل رحلتني عر الخطوط الجوية 

العراقية، و320 مهاجرا من خالل رحلتني 

قامت بهما رشكة فالي بغداد«.

احلريري يطالب باستقالة عون.. ويؤكد: جمزرة عكار ال ختتلف عن جمزرة املرفأ
ارتفاع عدد القتلى يف االنفجار إىل 28 قتيال وحنو 80 مصابا

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية االعالم االمني، امس األحد، تأمني قيادة عمليات بغداد الحماية ملفارز 
الخلية  املخالفني. وقالت  القبض عى  القت  انها  اىل  اشارت  التجاوزات، فيما  رفع 
يف بيان تلقته »الزوراء«: انه »تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
املستوى  عايل  وبتنسيق  بغداد  عمليات  قائد  الركن  الفريق  وبمتابعة  املسلحة 
الكرخ  بلدية  كوادر  قامت  البلدية،  دوائر  يف  التجاوزات  رفع  مفارز  لدعم وحماية 
بحمله لرفع التجاوزات ضمن منطقة الرحمانية واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
قائد  الركن  »الفريق  أكد  متصل  سياق  التوقيف«.ويف  منهم   )6( وايداع  املخالفني 
بغداد  امانة  لكوادر  والحماية  الكامل  الدعم  بتقديم  االستمرار  بغداد عى  عمليات 

ودوائر البلدية إلداء واجباتهم يف رفع التجاوزات عن االمالك العامة«.

عمليات بغداد تؤمن احلماية ملفارز 
رفع التجاوزات وتعتقل املخالفني

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



القانونية النيابية لـ         : العطلة التشريعية للربملان 
تنتهي يف الثالث من ايلول املقبل

الصحة: مستشفيات جديدة ستدخل اخلدمة بسعات 
سريرية خمتلفة

الزوراء/ يوسف سلمـان:
حسم مجلس النواب الجدل حول 
تعطيل انعقاد جلساته االعتيادية 
وتوقيت استئناف اعماله ملاتبقى 
من والية دورته الترشيعية الحالية 
، تمهيدا الجراء االنتخابات املقررة 
يف العارش من شهر ترشين االول 

املقبل .
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية 
ان   “ الزوراء  لـ”  الغزي  محمد 
يف  حاليا  دخل  النواب  مجلس   “
ستنتهي  التي  الترشيعية  عطلته 
رسميا يف 3 ايلول املقبل ، بالتزامن 
وال  االنتخابات،  موعد  قرب  مع 
قانون  اي  قراءة  او  تعديل  يمكن 

جديد “ .
جلسة  عقد  امكانية  وبشأن 
الوقت  يف  خاصة  استثنائية 
الحارض، اوضح انه “ اذا استدعت 
استثنائية  جلسة  لعقد  الحاجة 
 ، محدد  عام  موضوع  ملناقشة 
النواب  مجلس  لرئاسة  يمكن 
انذاك  طارئة  جلسة  لعقد  الدعوة 

.“
صادقون  كتلة  اعلنت  باملقابل 
ملفاتحة  تواقيع  جمع  النيابية 
قانون  لتفعيل  الوزراء  رئاسة 
قانون   ( العراقية  الذرية  الطاقة 

رقم 43لسنة 2016 (.
واشارت النائب اكتفاء الحسناوي 

اىل ان “ الجهات الرقابية موجودة 
النافذ   1980 لسنة   99 بقانون 
االشعاعات  من  الوقاية  )قانون 
العراقية  الهيئة  وقانون  املؤينة( 
املشعة  املواد  عىل  للسيطرة 
)قانون72 لسنة 2004 ( “، مبينة 
ان “ تأخري تفعيل القانون بحجة 
عدم وجود جهة رقابية ، هو امر 

مرفوض بالقانون “.
ودعت الحسناوي، رئاسة مجلس 
خرباء  عىل  االعتماد  اىل  الوزراء 
املوجودين حاليا  النووي  النشاط 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف 
الرقابية  الجهات  وكذلك  العلمي، 
وتعمل  نافذة  قوانني  لها  التي 

بها لحد اآلن، وعدم االعتماد عىل 
بعض اعضاء هيئة املستشارين ، 
باتخاذ القرارات الهامة ملؤسسات 
هيئة  مهمة   “ ان  مبينة  الدولة. 
وليس  الرأي  ابداء  املستشارين 

ايقاف تطبيق القوانني “.
لجنة  انتقدت  ان  بعد  ذلك  يأتي 
متابعة تنفيذ الربنامج الحكومي 
النيابية  االسرتاتيجي  والتخطيط 
من  النواب  مجلس  تمكن  عدم  
عقد جلساته نتيجة عدم اكتمال 

النصاب القانوني .
النائب محمد  اللجنة  وقال عضو 
الزوراء  لـ”  السوداني  شياع 
انعقاد  عدم   “ ان  مؤخرا:    “

اداء  عىل  سلبي  مؤرش  الجلسات 
يمكن  وال  الترشيعية  السلطة 
والغياب  العزوف  هذا  تربير 
الجلسات  حضور  عن  الواضح 

تحت أي مربر “ .
جلسات  عقد  عدم   “ ان  واضاف 
مجلس النواب عطل الدور الرقابي 
اتمام  عرقل  حيث  للربملان، 
رغم  املسؤولني  كبار  استجواب 
االستجواب  اجراءات  استكمال 
عن  فضال  واملوضوعية،  الشكلية 
ذلك أهمية دور اللجان النيابية يف 
مراقبة رصف اموال املوازنة لهذا 
العام ٢٠٢١ والتي تقدر ب )١٣٠( 

ترليون دينار

بغداد/ الزوراء:
أن  األحد،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  أعلنت 
الخدمة بسعات رسيرية  مستشفيات جديدة ستدخل 
العمل  بإجراءات سحب  املبارشة  أكدت  مختلفة، فيما 

من الرشكة األسرتالية املتلكئة.
يف  البدر،  سيف  الصحة  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
افتتاحاً  ستشهد  املقبلة  “الفرتة  إن  صحفي:  ترصيح 
السعات ومنها  املستشفيات مختلفة  لعدد من  جديداً 
معالجتها  وتمت  متلكئة  كانت  أخرى  ومشاريع   400
أن  إىل  الفتاً  العليا”،  والجهات  الصحة  وزارة  قبل  من 
“هناك تفاصيل تقنية متعلقة باملراحل األخرية لتسلُّم 

وتشغيل املستشفيات املتلكئة”.
منها  أُنجزت  الرتكية  “املستشفيات  أن  البدر  وأضاف 
محافظات  يف  للخدمة  وأدخلت  مستشفيات  ثالثة 
 ، اثنان  منها  واملتبقي  والنارصية(  كربالء،  )بابل،و 
أحدهما يف العمارة ، وقد وصلت نسبة اإلنجار فيه إىل 
%92، واآلخر يف البرصة ،  وصلت نسبة اإلنجاز فيه إىل 

%93 ،فهما يف مراحل االنجاز األخرية”.
GMS يف النجف تمت  وتابع أن “املستشفيات االملانية 
املبارشة  تمت  كما  واالشغال،  االنجاز  عملية  فيها 
داعش  عصابات  طرد  بعد  باملوصل  املستشفى  يف 
االسرتالية  “املستشفيات  أن  موضحاً  اإلرهابية”، 
كون  متوقفة  تزال  ال  وبغداد(  دياىل،  )الديوانية،و  يف 
سحب  بإجراءات  املبارشة  وتمت  متلكئة،  الرشكة 

العمل”.
زيادة  اىل  تحتاج  الصحة  “وزارة  أن  إىل  البدر  ولفت 
ولذلك  به،  تمر  الذي  الظرف  بسبب  الرسيرية  السعة 
موضحاً  املتلكئة”،  املشاريع  إنجاز  عىل  الوزارة  ترّكز 
أن “الوزارة كانت تعاني قبل جائحة كورونا من نقص 
الحاجة  اصبحت  الجائحة  ومع  املستشفيات  عدد  يف 

أكرب”.
وتابع أن “الوزارة ليست لديها يف الوقت الحايل تعاقدات 
“تركيزها  أن  اىل  الفتاً  مستشفيات”،  النشاء  جديدة 

ينّصب عىل إتمام املشاريع املتلكئة”.
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شركة نفط ذي قار )شركة عامة(
إعالن مناقصات/ دعوة عامة )إعالن أول(

م/1 - سيارة شافطة للمخلفات النفطية عدد )1(  )9018/21/21(
 2 - بدالة الكرتونية )9027/21/40(

3 - منظومة قياس ملوثات اهلواء عدد )2( )9029/21/13(
العامة  املناقصات  تعلن عن  ان  قار  يرس رشكة نفط ذي 
املدرجة تفاصيلها يف الجدول ادناه، فعىل الرشكات الراغبة 
باالشرتاك يف هذه  الخربة واالختصاص  واملؤهلة من ذوي 
العقود  /شعبة  التجاري  )القسم  مراجعة  املناقصات 
والوثائق القياسية( للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة 
العطاءات  وثائق  وحسب  بها  املتعلقة  واالستفسارات 
القياسية مستصحبني معهم طلب تحريري لرشاء الوثائق 
القياسية املوضح ثمنها ادناه والغري قابل للرد، مع مالحظة 

ومراعاة ما يأتي:
املستمسكات املطلوبة :  - 1

مسجل  من  مصدقة  املجهزة  للرشكة  تأسيس  شهادة   -
الرشكات يف وزارة التجارة لعام 2021.

- كتاب عدم ممانعة االشرتاك باملناقصات من الهيئة العامة 
للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار لعام 2021.

- الهوية الرضيبية للرشكات املسجلة يف العراق.
- حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب حسب 

تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء .
- تثبيت جهة اتصال وعنوان الرشكة والشخص املسؤول 
عن متابعة االستفسارات يف العطاء العتماده يف املراسالت.

2 - متطلبات التأهيل املطلوبة :
الوثيقة  الثالث من  التأهيل كما مبينة يف القسم  - معايري 

القياسية .
- جميع الفقرات املطلوب تنفيذها يجب ان تكون كما مثبتة 

يف القسم السادس واملخططات يف الوثيقة القياسية.
- عىل مقدم العطاء ان ال يكون ضمن القائمة السوداء.

املناقصات ممولة من املوازنة التشغيلية.   - 3
4 - تكون العطاءات نافذة ملدة 120 يوم من تاريخ الغلق 
االولية  التأمينات  بتقديم  مصحوبة  تكون  ان  عىل  املحدد 
شكل  وعىل  مناقصة  لكل  ادناه  الجدول  يف  املذكور  باملبلغ 
خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة صادرة من مرصف 
املركزي  البنك  من  الصادرة  النرشة  حسب  معتمد  عراقي 

العراقي عىل ان تكون نافذة طيلة فرتة نفاذية العطاء.
5 - يتم عقد مؤتمر للرد عىل االستفسارات يف )رشكة نفط 

ذي قار( قبل )7( ايام من موعد غلق املناقصة .
تسلم العطاءات اىل )رشكة نفط ذي قار –لجنة فتح   - 6
العطاءات( يف موعد اقصاه تاريخ غلق املناقصة املبني ازاء 
فتح  وسيتم  ترفض  سوف  املتأخرة  والعطاءات  منها  كل 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 

بالحضور يف املوعد نفسه. 
القياسية  الوثيقة  اعادة  باملناقصة  املشاركني  عىل   - 7
املصدقة من قبل رشكة نفط ذي قار بعد مصادقتها بالكامل 
وبالخصوص القسم الرابع يجب ان يملئ ويوقع ويختم، 
وبخالف ذلك سيتم اهمال جميع الوثائق مع إرفاق وصل 

رشاء وثائق املناقصة األصيل.
تتطلبه  بما  العطاءات  مقدمي  التزام  عدم  حال  يف   - 8
الوثيقة القياسية فإنه سيتم استبعاد عطاءاتهم ولرشكة 
قبل  مرحلة  أي  يف  املناقصة  بإلغاء  الحق  قار  ذي  نفط 
االحالة وبدون اشعار مسبق والرشكة غري ملزمة بقبول 

اوطأ العطاءات. 
االعالن  نرش  اجور  املناقصة  عليه  ترسو  من  يتحمل   - 9
القانون  بموجب  سدادها  الواجب  الرسوم  وتسديد 

العراقي. 
10 - للمزيد من املعلومات يرجى التواصل معنا عىل الربيد 
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مدير عام رشكة نفط ذي قار 
عيل مهدي جلود 
مدير القسم التجاري



بغداد/ الزوراء:
أك�د رئي�س الجمهورية بره�م صالح 
واملمثل�ة الخاص�ة لألمني الع�ام لألمم 
هيني�س  جين�ني  الع�راق  يف  املتح�دة 
بالس�خارت، امس األحد، أهمية توفري 
ال�روط الالزم�ة إلج�راء االنتخابات 

املقبلة.
لرئي�س  اإلعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
الجمهوري�ة يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: 
إن “الرئي�س برهم صالح اس�تقبل يف 
قرص الس�الم ببغ�داد، املمثلة الخاصة 
لألم�ني الع�ام لألمم املتح�دة يف العراق 
جينني هينيس بالس�خارت”، مبيناً أنه 
“تم  بحث األوضاع السياسية واألمنية 
الجه�ود  تضاف�ر  ورضورة  الب�الد،  يف 

يف تعزي�ز االس�تقرار يف البل�د وحماية أمن 
املواطنني”.

وأض�اف أنه “تم خالل اللق�اء ايضاً التأكيد 
عىل أهمي�ة توفري ال�روط الالزمة إلجراء 
االنتخاب�ات املقبل�ة يف تري�ن األول، وبما 
مختل�ف  يف  وعدالته�ا  نزاهته�ا  يضم�ن 
مراحلها لُتضف�ي عىل نتائجه�ا املصداقية 
والثقة لدى العراقيني، وتؤكد إرادتهم الحرة 
يف انتخ�اب ممثليه�م بعي�داً ع�ن الضغوط 
والتزوي�ر والتالعب”،الفتاً اىل “اإلش�ارة إىل 

دور املراقبني األمميني يف هذا الصدد.
 وأكد صالح بحس�ب البي�ان عىل “رضورة 
توف�ري البيئ�ة املناس�بة النتخاب�ات نزيهة 
ع�ن  بعي�داً  العراقي�ني  خي�ارات  تعك�س 

التأثريات”.
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كابول/ الزوراء:
أفادت وسائل إعالم بأن مسلحي حركة 
الق�رص  دخل�وا  األفغاني�ة  “طالب�ان” 
الرئ�ايس يف العاصم�ة كابل، بع�د فرار 

الرئيس أرشف غني من البالد.
ونقلت وكالة “روي�رز” عن قيادات يف 
“طالب�ان” تأكيده�ا صح�ة األنباء عن 
س�يطرة الحركة عىل الق�رص الرئايس، 

بعد فرار القوات االمنية.
واعلنت حرك�ة طالبان دخ�ول مقاتيل 
الحرك�ة العاصم�ة كاب�ل م�ن جمي�ع 
االتجاه�ات، فيما أفادت وس�ائل إعالم 
أفغانية امس األحد، بأن الرئيس أرشف 
غني غادر البالد برفقة مستش�ار األمن 

الوطني إىل طاجيكستان.
إىل ذلك، أكد مس�ؤول كب�ري يف الداخلية 
األفغانية معلومة مغادرة الرئيس، فيما 
قال�ت الرئاس�ة األفغانية إن�ه ال يمكن 

اإلفصاح عن تحركاته ألسباب أمنية
م�ن جهته�ا، أف�ادت وكالة س�بوتنيك 
الروسية بأن الرئيس األفغاني وافق عىل 
االستقالة. وكانت مصادر “العربية” قد 
تحدثت يف وقت س�ابق ع�ن ورود أنباء 
ع�ن تخيل غني عن الس�لطة وتش�كيل 

حكومة مؤقتة.
وقب�ل ذلك أف�ادت ش�بكة )يس إن إن( 
نق�ال ع�ن مص�در بالق�رص الرئ�ايس 
أو  ثماني�ة  بوص�ول  أفغانس�تان  يف 
تس�عة ممثل�ني ع�ن طالبان م�ن قطر 
وموجودون حالي�ا داخل القرص بينهم 

شقيق نائب زعيم الحركة.
وقال املص�در إن من ب�ني املمثلني أنس 
حقاني شقيق نائب زعيم طالبان رساج 
الدي�ن حقان�ي. وذكرت الش�بكة نقال 
عن مصدر بمطار حام�د كرزاي الدويل 
أن عددا من املس�ؤولني األفغان رفيعي 
مستش�اري  بع�ض  بينه�م  املس�توى 
الرئي�س أرشف غن�ي وصل�وا إىل صالة 
كب�ار الش�خصيات بانتظ�ار مغ�ادرة 

البالد.
يف مقاب�ل ذلك، أفاد مف�اوض حكومي 
بأن وفد حكومة كابل توجه إىل الدوحة 

للقاء ممثيل حركة طالبان.
مص�ادر  أف�ادت  فيم�ا  ه�ذا،  يأت�ي 
دبلوماس�ية باختي�ار ع�يل أحمد جاليل 
ووزي�ر  أم�ريكا  يف  املقي�م  األكاديم�ي 
الداخلية السابق لرئاسة حكومة مؤقتة 

يف أفغانستان.
ونقل�ت قناة “طلوع ني�وز” عن مصدر 
مطلع�ني قولهم�ا إن غني غ�ادر البالد 

برفقة كبار مساعديه.
من جانبه، أكد مس�ؤول رفيع املستوى 
صح�ة  األفغاني�ة  الداخلي�ة  وزارة  يف 
تقاري�ر صحفية مفادها أن غني توجه 

إىل طاجيكستان.
لوكال�ة  مطل�ع  مص�در  وأوض�ح 
“نوفوس�تي” الروس�ية أن غن�ي م�ن 

طاجيكستان سيتوجه إىل دولة ثالثة.
وأكدت السفارة الروسية يف أفغانستان 
تلقيه�ا معلوم�ات ع�ن ف�رار غني من 

القرص الرئايس.
ويأت�ي ذل�ك بع�د إع�الن وزي�ر الدفاع 
األفغان�ي، بس�م الله محم�دي، يف وقت 
س�ابق أن غن�ي س�لم املس�ؤولية ع�ن 
الزعم�اء  إىل  الب�الد  يف  الن�زاع  تس�وية 

السياسيني، مؤكدا أن وفدا من حكومة 
كاب�ل س�يتوجه إىل الدوحة غ�دا إلجراء 

محادثات مع “طالبان”.
وأوضحت مصادر مقربة من “طالبان” 
ل�”طل�وع ني�وز” أن الطرف�ني توصال 
إىل اتف�اق عىل ترك غن�ي منصبه عقب 
اتف�اق س�يايس وتس�ليم  إىل  التوص�ل 

السلطة إىل حكومة انتقالية.
من جهته، أك�د وزير الداخلية األفغاني 
عبد الستار مريزا كوال األحد أن “انتقاالً 
س�لمياً للس�لطة إىل حكومة انتقالية” 
س�يجري يف أفغانس�تان، حي�ث ب�ات 
مقاتل�و طالب�ان عىل وش�ك االس�تيالء 

الكامل عىل السلطة يف البالد.
ورّصح مريزا كوال يف رسالة عرب مقطع 
فيدي�و أن�ه “ال ينبغي ع�ىل األفغان أن 
يقلق�وا )...( ل�ن يحص�ل هج�وم عىل 
انتق�ال  وس�يجري  )كاب�ول(.  مدين�ة 

سلمي للسلطة إىل حكومة انتقالية”.
وق�ال ثالث�ة مس�ؤولني أفغ�ان لوكالة 
أسوش�يتد ب�رس إن عن�ارص طالب�ان 
وقراب�اغ  كاالكان  مناط�ق  دخل�وا 
وباغمان يف العاصمة. وتعهد املسلحون 

يف وقت الحق بعدم االستيالء عىل كابول 
“بالق�وة” ع�ىل الرغم من س�ماع دوي 

إطالق نار متقطع يف العاصمة.
كم�ا أضاف�ت طالب�ان “ل�ن تت�رر 
حي�اة وممتل�كات وكرامة أي ش�خص 
ول�ن تتع�رض أرواح مواطن�ي كاب�ول 

للخطر”.
ول�م تع�رف الحكوم�ة األمريكية عىل 
الف�ور بالتح�ركات. برغم ذل�ك، أمكن 
م�ن  بالق�رب  الدخ�ان  س�حب  رؤي�ة 
س�طح الس�فارة األمريكية حي�ث قام 
الدبلوماس�يون بتدمري وثائق حساسة 
بشكل عاجل، وفًقا ملسؤولني عسكريني 
أمريكي�ني تحدثا رشيطة عدم الكش�ف 
ع�ن هويتهم�ا ألنهم�ا غ�ري مخول�ني 

بالحديث إىل وسائل اإلعالم.
كم�ا هبط�ت مروحيات سيكورس�كي 
بالك هوك، الت�ي عادة ما تحمل جنودا، 
بالقرب من السفارة أيًضا، حيث قررت 
الواليات املتحدة قبل أيام قليلة إرس�ال 
3000 جندي جديد للمس�اعدة يف إجالء 

بعض األفراد من السفارة األمريكية.
ويعي�ش آالف املدني�ني اآلن يف حدائ�ق 

وأماكن مفتوحة يف كابول نفسها خوًفا 
من املس�تقبل. بينما بدت كابول هادئة 
امس األحد، حيث توقفت بعض أجهزة 
الرصاف اآليل عن توزيع األموال النقدية 
وتجمع املئات أم�ام البنوك الخاصة، يف 

محاولة لسحب مدخراتهم.
وكان الرئيس األمريكي جو بايدن أكد أن 
بالده أبلغت وف�د طالبان إىل مفاوضات 
الس�الم يف الدوحة، ب�أن “أي إجراء من 
شأنه أن يهدد حياة األمريكيني سيقابل 

برد عسكري رسيع وقوي”.
وق�ال: “الوج�ود العس�كري األمريكي 
املستمر يف أفغانس�تان لن يحدث فرقا، 
يف ح�ال لم يرغ�ب الجي�ش األفغاني يف 

االحتفاظ ببالده”.
وأش�ار الرئيس األمريك�ي، إىل أنه وافق 
ع�ىل إرس�ال ق�وات عس�كرية إضافية 
إىل كابل للمس�اعدة يف س�حب السفارة 
األمريكي�ة بأم�ان وإخ�راج األفراد من 

أفغانستان.
توصي�ات  ع�ىل  “بن�اء  وق�ال: 
والعس�كرية  الدبلوماس�ية  فرقن�ا 
واالس�تخباراتية، فق�د س�محت بنر 
م�ا يقرب م�ن 5 آالف جن�دي أمريكي 
للتأك�د من أنن�ا يمكن أن يك�ون لدينا 
س�حب منظم وآمن لألفراد األمريكيني 
وغريهم م�ن أفراد الحلف�اء”، مضيفا 
أنه “س�يفعل ذلك كما يتم إجالء بعض 
لربنام�ج  الذي�ن يخضع�ون  األفغ�ان 

تأشرية خاص”.
م�ن جهت�ه، ق�ال مس�ؤول يف الدفاع، 
تحدث رشيطة عدم الكشف عن هويته، 
إنه “من بني ال�5 آالف التي أعلن عنهم 
بايدن، هن�اك 4 آالف موجودون هناك 
بالفع�ل، وتم�ت املوافق�ة ع�ىل حوايل 
1000 عس�كري ج�دد س�يكونون من 

الفرقة 82 املحمولة جوا”.
أفغانس�تان  يف  األح�داث  وتس�ارعت 
بش�كل كبري ومتالح�ق، ام�س األحد، 
بعد أن ب�دأت حركة طالب�ان باقتحام 
كابل من جميع الجهات، وس�ط أجواء 
هل�ع يف العاصمة األفغانية، ويف األثناء 

أعلن قيادي يف طالبان أن الحركة أمرت 
املقاتلني باإلحجام ع�ن العنف يف كابل 
والس�ماح بالعبور اآلمن ألي ش�خص 
يختار الخروج، بينم�ا طالبت الحركة 

النساء التوجه ألماكن آمنة.
وأفادت تقاري�ر إعالمية ب�أن الرئيس 
األفغان�ي، أرشف غن�ي، أج�رى، اليوم 
األح�د، محادث�ات طارئة م�ع املبعوث 
يف  ومس�ؤولني  زاده  خلي�ل  األمريك�ي 

حلف شمال األطليس.
ويف األثناء، وبينما أعلنت حركة طالبان 
أنها تنتظر تسليما سلميا ملدينة كابل، 
ق�ال مس�ؤولون أفغ�ان إن مفاوضني 
من حركة طالبان “يتجهون إىل القرص 

الرئايس للتحضري النتقال السلطة”.
وفيم�ا أعلن وزي�ر الداخلي�ة األفغاني 
أن حرك�ة طالبان ب�دأت اقتحام كابل 
م�ن جميع الجهات، أفاد ش�هود عيان 
لوكالة رويرز بأن مقاتلني من طالبان 
يدخلون العاصمة كابل، عىل الرغم من 
ترصي�ح الحركة، يف بي�ان لها، بأنها ال 

تريد اقتحام كابل بالقوة.
وقالت وزارة الداخلية األفغانية إنه لن 
يكون هناك قتال يف كابل وأنه سيكون 
هناك اتفاق س�يايس وس�لمي بش�أن 

العاصمة األفغانية.
وأش�ار قيادي بطالب�ان إىل أن الحركة 
أم�رت مقاتليها باإلحج�ام عن العنف 
والسماح بالعبور اآلمن لكل من يرغب 
يف املغ�ادرة وأنه�ا تطل�ب من النس�اء 
التوج�ه إىل مناطق آمن�ة، وأن مقاتيل 
الحرك�ة تلق�وا أوام�ر بالوق�وف عند 
نق�اط الدخول يف العاصمة، مش�ريا إىل 
أن عنارص طالبان لم يقتلوا أو يصيبوا 

أحدا يف كابل.
وفيما يس�ود الهلع يف كاب�ل مع تقدم 
طالب�ان، ق�ال ثالثة مس�ؤولني أفغان 
لوكال�ة أسوش�يتد ب�رس إن طالب�ان 

دخلت ضواحي العاصمة كابل.
الذي�ن تحدث�وا  املس�ؤولون،   وأش�ار 
رشيط�ة ع�دم الكش�ف ع�ن هويتهم 
ألنه�م غ�ري مخول�ني بالكش�ف ع�ن 

املعلوم�ات، إىل أن�ه ل�م يك�ن هناك أي 
قتال حتى اآلن.

مناط�ق  يف  طالب�ان  مقاتل�و  ودخ�ل 
كالكان وقراباغ وباغمان.

وقال�ت الرئاس�ة األفغانية إنه س�مع 
دوي إط�الق ن�ار يف أكثر م�ن منطقة 
يف محي�ط كابل، مش�رية إىل أن القوات 

األمنية “تسيطر عىل الوضع”.
وأش�ارت تقاري�ر نق�ال ع�ن مص�ار 
موثوق�ة أن رئي�س الربمل�ان األفغاني 
وع�ددا من قادة األح�زاب غادروا كابل 

إىل باكستان.
وقالت وس�ائل إعالم أفغانية إن رئيس 
مجلس النواب األفغاني، مري رحماني، 
وعددا من القادة واملس�ؤولني اآلخرين 

غادروا إىل إسالم أباد.
وكان�ت حرك�ة طالب�ان قد س�يطرت 
الي�وم األحد ع�ىل آخر املدن الرئيس�ية 
خ�ارج العاصم�ة الخاضعة لس�يطرة 
الحكومة املركزية املعزولة يف البالد، ما 

أدى إىل فصل العاصمة عن الرق.
وآخر املدن التي أعلن�ت حركة طالبان 
الس�يطرة عليه�ا هي مدينة خوس�ت 
عاصمة والية خوس�ت، مشرية إىل أنها 

باتت تسيطر عليها بالكامل.
وإىل جانب خوست، س�يطرت طالبان 
عىل ج�الل آباد وعاصم�ة والية ميدان 
الح�دود  بات�ت  كاب�ل،  غ�رب  وردك 
الباكس�تانية بات�ت تح�ت  األفغاني�ة 
سيطرة طالبان، األمر الذي دفع إسالم 
أباد إىل إغالق “معرب تورخام” الحدودي 

مع أفغانستان.
نر مس�لحون صورا ع�ىل اإلنرنت يف 
ساعة مبكرة من صباح األحد تظهرهم 
يف مكت�ب حاكم ج�الل آب�اد، عاصمة 

والية ننغرهار.
وق�ال أب�رار الله م�راد، نائ�ب الربملان 
عن الوالية لوكالة أسوش�يتيد برس إن 
املسلحني اس�تولوا عىل جالل آباد، بعد 
تف�اوض زعم�اء الوالية عىل س�قوط 
الحكوم�ة هناك. وقال م�راد إن املدينة 

استسلمت دون قتال.

بايدن: أبلغنا طالبان يف الدوحة بأن أي إجراء يهدد األمريكيني سيقابل برد عسكري “سريع وقوي”

“طالبان” تدخل القصر الرئاسي يف العاصمة كابل والرئيس األفغاني يغادر البالد إىل طاجيكستان

ارتفاع عدد القتلى يف االنفجار إىل 28 قتيال  وحنو 80 مصابا

احلريري يطالب باستقالة عون ويؤكد: جمزرة عكار ال ختتلف عن جمزرة املرفأ

صاحل وبالس��خارت يؤك��دان أهمية توفري الش��روط الالزمة 
إلجراء االنتخابات

بريوت/ متابعة الزوراء:
اعترب سعد الحريري، رئيس تيار 
املس�تقبل اللبنان�ي، أن انفج�ار 
ع�كار  يف  محروق�ات  صهري�ج 
شمايل لبنان، صباح امس األحد، 
مج�زرة ال تختل�ف ع�ن مجزرة 
املرف�أ، مطالبا املس�ؤولني بداية 
من رئي�س الجمهورية، ميش�ال 

عون، باالستقالة.
وق�ال الحري�ري يف تغري�دة عرب 
موقع توي�ر: “مج�زرة عكار ال 
تختل�ف ع�ن مج�زرة املرف�أ، ما 
ل�و كان  الجريمت�ني  يف  حص�ل  
اإلنس�ان  تح�رم  دول�ة  هن�اك 
الستقال مسؤوليها، بدءا برئيس 
الجمهورية إىل آخر مس�ؤول عن 

هذا اإلهمال، طفح الكيل”.
 يف غض�ون ذل�ك قال مستش�ار 
وزارة الصح�ة اللبناني�ة، إن عدد 
يف  وق�ود  خ�زان  انفج�ار  قت�ىل 
منطقة عكار شمايل البالد والذي 
وق�ع يف وقت مبكر م�ن الصباح، 
 80 28 قتي�ال ونح�و  ارتف�ع إىل 

مصابا.
ج�اء ذلك حس�بما أف�اد به رضا 
املوسوي لوكالة “فرانس برس”، 
الصلي�ب  كان  أعل�ن  أن  وبع�د 
األحمر اللبناني يف البداية أن عدد 
القتىل 20، ومن بينهم العديد من 
املدني�ني الذين كان�وا يصطفون 
الخ�زان  م�ن  البنزي�ن  لتعبئ�ة 

املنفجر.
لم يتضح عىل الفور ما إذا كان أي 
جنود قد لقوا حتفهم يف االنفجار، 
لك�ن الجيش اللبنان�ي قال اليوم 
إن جن�وده أصيب�وا ب�ني عرات 
آخري�ن. وقال�ت وكال�ة األنب�اء 
الوطني�ة الرس�مية إن االنفج�ار 
أعقب مش�اجرات بني “الس�كان 
الذين تجمعوا حول الحاوية مللء 

البنزين” خالل الليل.
وذك�ر الجي�ش أن صهريج وقود 
“ص�ادره الجي�ش لتوزيع�ه عىل 
املواطن�ني” انفجر قبل الس�اعة 
بتوقي�ت   2300( فج�را   2:00
الجي�ش  ويس�عى  غرينت�ش(. 
اللبناني إىل انت�زاع اإلمدادات من 
الوق�ود خالل  املتهم�ني بتخزين 
النق�ص الح�اد املس�تمر يف البلد 

املنكوب باألزمة.
عكار، ه�ي إحدى أفق�ر مناطق 
لبن�ان بالق�رب من الح�دود مع 
طرابل�س  مدين�ة  ويف  س�وريا، 
الس�احلية الش�مالية، واضطرت 
مستش�فياتها إىل استبعاد العديد 
م�ن املصابني ألنها غ�ري مجهزة 

لعالج الحروق الشديدة.
االنفج�ار هو األكث�ر دموية منذ 
االنفجار الكارثي يف ميناء بريوت، 
يف أغس�طس/ آب 2020، عندما 
انفجر مخ�زون ضخم من نرات 
األموني�وم، ما أس�فر ع�ن مقتل 

أكثر م�ن 200 ش�خص وإلحاق 
أرضار واسعة بالعاصمة.

ويعاني لبن�ان حاليا نقصا حادا 
يف الوقود، وشهدت البالد يف األيام 
األخرية حوادث خطف صهاريج. 
وأعلنت مستش�فيات أنها تعاني 
من نقص الوق�ود وقد تضطر إىل 

اإلغالق.
الجي�ش اللبنان�ي يداه�م من�زل 

املسؤول عن “الكارثة”
أكد الجيش اللبناني يف بيان،امس 
األحد، توقيف مديرية املخابرات، 
اب�ن صاحب قطع�ة األرض التي 
انفج�ر فيها خ�زان للوقود ببلدة 
التليل يف عكار، وأدى إىل س�قوط 

ع�دد م�ن اإلصابات ب�ني مدنيني 
وعسكريني.

وق�ال الجي�ش اللبنان�ي يف بيان: 
“بتاري�خ 15 أغس�طس، قراب�ة 
الس�اعة الثاني�ة فج�را، انفج�ر 
خزان وق�ود داخ�ل قطعة أرض 
تستخدم لتخزين البحص يف بلدة 
التلي�ل- ع�كار كان ق�د ص�ادره 
الجي�ش لتوزيع م�ا بداخله عىل 
املواطن�ني، مم�ا أدى إىل س�قوط 
ع�دد م�ن اإلصابات ب�ني مدنيني 

وعسكريني”.
“ب�ورشت  البي�ان:  وأض�اف 
القض�اء  ب�إرشاف  التحقيق�ات 
مالبس�ات  ملعرف�ة  املخت�ص 

ملثمة  عنارص  االنفجار”.وكانت 
من مخابرات الجيش اللبناني قد 
داهمت منزل صاحب مستودعات 
املحروق�ات، وال�ذي يق�ول أهايل 
عكار إنه يحظى بغطاء س�يايس 
م�ن نائ�ب التي�ار الوطن�ي الحر 

أسعد درغام.
وق�ام أهايل ع�كار بح�رق صور 
درغ�ام ال�ذي يقول�ون إن�ه كان 
يغط�ي أعم�ال امله�رب ج�ورج 
رشيد، الذي يملك خزانات الوقود 

التي انفجر واحد منها.
رش�يد،  من�زل  ش�بان  واقتح�م 
صاحب مس�تودعات املحروقات، 

وحطموا املمتلكات فيه.

بغداد/ الزوراء:
أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب حسن 
كري�م الكعب�ي، ام�س األح�د، رضورة إعداد 
مراجعة شاملة لجميع القوانني السابقة بما 
ينس�جم مع التحول الديمقراط�ي و الوضع 
الح�ايل للبلد.وذك�ر املكتب اإلعالم�ي للنائب 
األول لرئي�س مجل�س النواب يف بي�ان تلقته 
“ال�زوراء”: أن “النائ�ب األول لرئيس مجلس 
الن�واب حس�ن كري�م الكعب�ي ق�ام برعاية 
ن�دوة حوارية إقامها معه�د التطوير النيابي 
بالتعاون مع دائ�رة التريع النيابية بعنوان 
) أثر تعاون الس�لطات يف جودة التريعات(، 
وبحض�ور ممثلني ع�ن رئاس�ة الجمهورية 
ومجلس القضاء األعىل ومجلس الدولة ، وعدد 
من القضاة وأساتذة الجامعات واملختصني يف 

الشأن القانوني ومنظمات املجتمع املدني”.
وأكد الكعبي “أهمية اجراء مراجعة ش�املة 
للقوان�ني كاف�ة الت�ي وضع�ت س�ابقاً وبما 
ينس�جم مع التحول الديمقراط�ي و الوضع 
الح�ايل يف الب�الد”، مطالباً “بتس�ليط الضوء 
ع العراقي  عىل املعوقات املوج�ودة أمام املرِّ
لتجاوزه�ا والخروج بقوان�ني رصينة وقابلة 
للتطبيق تخدم املواطن والنظام الديمقراطي 

يف العراق”.
ودعا الكعبي بحسب البيان إىل “وجوب توفري 
اإلمكاني�ات الالزم�ة كافة لدعم املؤسس�ات 
بالش�أن  العالق�ة  ذات  والدوائ�ر  والجه�ات 
التريعي السيما دائرة التريعات يف مجلس 
الن�وّاب ، والركيز واإلفادة م�ن عقد الورش 
والندوات التي يعقدها معهد التطوير النيابي 
واملراك�ز واملؤسس�ات والهيئات ذات الش�أن 
اً “انعق�اد هذه  بإنض�اج التريع�ات”، ع�ادَّ
الن�دوة اليوم انطالق�ًة مهمة لبداية تنس�يق 
تكاميل واسع من ممثيل الرئاسات لتشخيص 
املعوقات والخروج بتريعات أكثر دقة وذات 

معايري رصينة”.
وأش�ار البي�ان إىل أن “االجتم�اع اتخذ ُجملة 
التوصيات اهمها تشكيل لجنة عمل مشركة 
ودائمة من املؤسسات الرسمية املعنية ُتقدم 
تقاريره�ا اىل هيئة رئاس�ة مجل�س النواب، 
بعد عقده�ا اجتماعات بش�كل دوري لبحث 
لتنضيجها”،  املهم�ة  املقرح�ات والقوان�ني 
الفت�ًا اىل “ارشاك ممثلني ع�ن نقابة املحامني 
واالكاديمي�ني  املدن�ي  املجتم�ع  ومنظم�ات 
بواق�ع  للنه�وض  الصل�ة  ذات  والجه�ات 

التريعات يف البالد”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس األحد، إحباط 
عملية تفجري عبوتني ناس�فتني الس�تهداف 

أرتال الدعم اللوجيستي يف الديوانية.
وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلقته “ال�زوراء”: إن 
االتحادية  االستخبارات والتحقيقات  “وكالة 
يف وزارة الداخلي�ة تواصل جهودها من خالل 
املسح امليداني وتطهري الطرق وتأمني الحماية 
الالزمة اىل ارتال الدعم اللوجيستي عىل الخط 
الرسيع، حيث تمكنت من احباط تفجري عبوة 

ناس�فة محلية الصن�ع يف محافظة الديوانية 
بالتحديد قرب جرس النخلة )قاطع االسكان( 

مربوطة عىل جهاز موبايل”.
وأضاف�ت، أنه “تم االتصال بعمليات الرطة 
وتوجهت مفرزة من قسم مكافحة املتفجرات 
ومعالجتها وتفجريها عن بعد، ويف االثناء تم 
تفتي�ش امل�كان بالكامل، إذ ت�م العثور أيضا 
عىل عبوة ناس�فة أخرى، كان�ت عىل بعد ١٠ 
أمت�ار عن العبوة األوىل، ج�رى التعامل معها 

اصوليا دون حادث يذكر”.

الكعيب يؤكد ضرورة إعداد مراجعة 
شاملة جلميع القوانني السابقة

إحباط تفجري عبوتني تستهدفان أرتال 
الدعم اللوجيسيت يف الديوانية
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
ح�ددت مديري�ة املرور العام�ة، امس األح�د، املواد 

العقابية ملخالفي رشوط منح إجازة السوق.
وقال مدي�ر العاقات واإلع�ام يف املديري�ة، العميد 
حي�در كريم، بحس�ب الوكالة الرس�مية: إن »املادة 
)21( اش�رطت منح اجازة السوق كما يأتي: اوال: 
رشط العمر وفقاً ملا يأتي: أ – بلوغ السن ال� ) 18 ( 
عام�اً لإلجازة فئات ) أ ( و ) د ( للمعوقني و ) ه� ( 
لفئة الص�م والبكم ) خاصة (.. ب – بلوغ ال� ) 20 

( عاماً لإلجازة فئتي ) ب ( و )و (.. ج – بلوغ ال� ) 
25 ( عام�اً لإلجازة فئة ) ج (.. د – بلوغ ال� ) 16 ( 

عاماً لإلجازة فئة ) ز (.
ثانيا: الئق صحياً ونفس�ياً بتقري�ر من لجنة طبية 
مختص�ة تثب�ت لياقت�ه الطبية للقي�ادة، مع جواز 
ذل�ك يف حالة ارتداء نظ�ارة طبية أو وضع عدس�ة 
الصقة تصح�ح النظر بما يجعله مطابقاً ملتطلبات 
اللياق�ة الطبي�ة«.. ثالثا: أن يجت�از االختبار الفني 
يف قيادة املركبة وقواعد الس�ر واملرور«.. رابعا: أن 

يجت�از اختب�ار عميل بقيادة املركب�ة عىل وفق نوع 
االجازة«.. خامس�ا: أن يكون غر ممنوع من قيادة 

املركبات بموجب حكم قضائي«.
وأض�اف أن« املادة )20( من قانون املرور تضمنت: 
اوال: ال يجوز ألي ش�خص ان يقود اي مركبة ما لم 

يكن ممنوحاً اجازة سوق وفق احكام القانون«.
وأشار اىل أن »املادة )32( تضمنت: يعاقب بالحبس 
م�دة ال تقل عن )ش�هر واحد( وال تزي�د عىل )ثاثة 
أش�هر( أو بغرام�ة مقدارها )200( أل�ف دينار كل 

من قاد مركبة بدون اجازة س�وق او اجازة س�وق 
مس�حوبة او ملغاة وحج�ز املركبة مدة ال تزيد عىل 

) 10 ( ايام«.
ولف�ت اىل أن »املادة )33( تضمنت: يعاقب بالحبس 
مدة ال تقل عن )شهر واحد( وال تزيد عن )3( اشهر 
أو بغرامة مالية ال تقل عن )100( الف وال تزيد عن 
)150( ال�ف دينار أو بكلت�ا العقوبتني مالك املركبة 
او حائزها اذا س�مح لش�خص غر مجاز بالس�وق 

بقيادة تلك املركبة«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة التخطي�ط، ام�س االح�د، 
الب�دء بتنفي�ذ املس�ح املتكام�ل لألوضاع 

االجتماعية والصحية للمرأة.
وقال املتحدث باس�م الوزارة، عبد الزهرة 
الهنداوي، يف ورد ل� »الزوراء«: إن »الوزارة 

اطلقت االعمال امليدانية للمس�ح املتكامل 
لألوض�اع االجتماعي�ة والصحي�ة للمرأة 
يف الع�راق بنس�خته الثانية، ال�ذي ينفذه 
الجه�از املرك�زي لإلحص�اء، بدع�م م�ن 
 )UNFPA( صندوق األمم املتحدة للسكان

وبالتعاون مع وزارة الصحة«.

واض�اف ان »املس�ح لس�نة 2021، الذي 
يش�مل جمي�ع املحافظ�ات، بم�ا فيه�ا 
محافظات اقليم كردس�تان، يمثل أهمية 
كب�رة ألن�ه س�يوفر رص�داً لواق�ع املرأة 
يف الع�راق«، مبين�ا ان »هذا املس�ح يأتي 
لتعزي�ز قاعدة البيانات التي يتوافر عليها 

الجهاز املركزي لإلحصاء عن افراد االرسة 
املعيشية، رجاالً ونساًء«.

لألوض�اع  املتكام�ل  »املس�ح  ان  واك�د 
االجتماعي�ة والصحي�ة للم�رأة العراقية، 
يأتي يف إطار حرص وزارة التخطيط، عىل 
التق�رب اكثر م�ن املرأة لجم�ع اكرب قدر 

ممكن من املعلومات عنه�ا لتعرب األرقام 
اإلحصائية عما يحيط النساء من ظروف 
ترك تأثرات بالغة عىل سلوكها وصحتها 
واجتماعي�اً  ارسي�اً  وتمكنه�ا  العام�ة 
وسياسياً، وملا تمثله املرأة من دور اسايس 

يف العملية التنموية«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة 
تفاصيل أمر القب�ض الصادر بحق 
املدي�ر الع�ام الح�ايل لصح�ة بابل، 
موضح�ًة أن�ه األم�ر ص�در ج�راء 
َتَخلُِّفِه عن الحضور ملوعد املحاكمة 

املقرر بقضية هدر للمال العام .
وذكرت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة 
بحس�ب بيان لها تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: ان »ق�ايض محكمة 
جن�ح النزاه�ة يف الحلة أص�در أمر 
قبٍض بحق مدير ع�ام صحة بابل؛ 
اس�تناداً إىل أحكام املادة )331( من 
قان�ون العقوبات؛ لع�دم حضوره 

أمام املحكمة يف املوعد الذي َحدََّدْتُه 
ُع�ْذٍر  املحكم�ة ملحاكمت�ه ب�دون  

وٍع«. َمْشُ
وتابع�ت الدائ�رة أن«محكمة جنح 
الحل�ة كان�ت ق�د أص�درت حكم�اً 
وجاهي�اً بح�قِّ املته�م و موظف�ني 
آخري�ن؛ اس�تناداً إىل أح�كام املادة 
العقوب�ات«،  قان�ون  م�ن   )331(
مبين�ًة أن »القرار ج�اء عىل خلفيَّة 
رصف مس�تحقاٍت ماليَّ�ٍة إلح�دى 
ال�شكات العربيَّ�ة املتعاق�دة م�ع 
األدوية؛  ة لتس�ويق  العامَّ الشك�ة 
لتنفيذ »امل�شوع الوطن�ي للديلزة 
الدمويَّ�ة«، ع�ىل الرغ�م م�ن تلكؤ 

الشكة املنفذة«.
 فيما لفتت إىل أن »املتهم َقدََّم طعناً 
بهذا الحكم، وتم نقض قرار الحكم 
واإلدانة َوأُِعيَدْت القضية مرة أخرى 
إىل املحكمة ذاتها إلعادة محاكمته، 
بيد أن املته�م َتَخلََّف ع�ن الحضور 

واملثول أمام القضاء«.
وكانت الهيئة قد أعلنت يف السادس 
من تم�وز املايض عن ص�دور قرار 
ة  حك�ٍم بحب�س املُدير الع�ام لصحَّ
محافظة بابل، عىل خلفيَّة القضيَّة 
ة برصف مستحقاٍت لشكٍة  الخاصَّ
ُمتلكئ�ٍة لتنفيذ »امل�شوع الوطني 

للديلزة الدمويَّة«.

املرور حتدد املواد العقابية ملخالفي شروط منح إجازة السوق

التخطيط تعلن البدء بتنفيذ »املسح املتكامل« لألوضاع االجتماعية والصحية للمرأة

النزاهة توضح أسباب صدور أمر قبض حبق مدير صحة بابل

بغداد/ الزوراء:
تعم�ل وزارة الع�دل م�ع وزارة التعليم الع�ايل لحصول االح�داث والنزالء 
واملودع�ني يف الس�جون عىل ش�هادة البكالوريوس من خ�ال قناة قبول 

خاصة بهم.
وق�ال مدير عام دائرة اص�اح االحداث يف الوزارة، كام�ل امني، يف حديث 
صحفي: إن »دائرته عقدت اجتماعا موسعا مع وزارة التعليم العايل لوضع 
االليات الخاصة بضمان التعليم االمثل لألحداث املودعني يف السجون قبل 
اط�اق رساحهم«، مضيفا ان »الكث�ر من النزالء لديه�م الرغبة بإكمال 
دراس�تهم الجامعية واستغال اوقات فراغهم لتنمية قدراتهم التعليمية، 

بما يسهم يف رفع معدالت ايجادهم لفرص العمل بعد اطاق رساحهم«.
واوضح ان »االجتماع خرج بتوصيات مهمة، تشمل منح النزيل أو املودع 
شهادة البكالوريوس من كلية معلوماتية االعمال بحسب تعليمات وزارة 
التعلي�م العايل، بعد قبول الطلبة ضمن قن�اة التعليم املوازي الصباحي أو 
املس�ائي، كما أوىص االجتماع بإمكانية اس�تحداث قناة خاصة لقبولهم 
ع�ىل غ�رار املطبقة ل�ذوي الش�هداء، اضاف�ة اىل االتفاق عىل ايج�اد آلية 
لتطبيق التدري�س باملنظومة التلفزيونية للمواد النظرية والعملية، بما ال 

يتعارض مع انظمة حظر االنرنت عىل السجناء«.

العدل تعلن السماح للسجناء 
بإكمال تعليمهم اجلامعي

جمهورية العراق              العدد:2796
التاريخ:2021/8/12 مجلس القضاء االعىل      

               

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف               

اىل املدعو/ خليل ابراهيم عبدالله 
اعان 

قدم طالب حجة الوفاة )نس�يمة غ�ام جبار( طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بحق املدعو )ابراهيم خليل عبدالله( قررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعلي�ك الحضور امامها 
خ�ال عشة اي�ام من تاريخ ن�ش االعان وبخاف 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض 
عامر طعمة الحار

أحوال النجف 
بناًء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي 
)بسعاد عبد النبي عبود( طلبا لغرض تبديل 
اس�مها املج�رد وجعل�ه )س�عاد( ب�دل من 
)بس�عاد( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديري�ة خال م�دة اقصاها خمس�ة عش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق اح�كام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

رقم االضبارة / 2019/3275 جمهورية العراق              
التأريخ/ 2021/8/3 وزارة العدل                

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اعان
تبي�ع مديرية تنفيذ النارصية العقار تسلس�ل 19/129/1 الحبيليه الواقع يف النارصي�ة/ الحبيليه العائد للمدين عقيل غانم ميس( 
املحجوز لقاء طلب الدائن )ارساء عدنان جراد( البالغ 5,000,000 خمسة مايني دينار، فعىل الراغب بالشاء مراجعة هذه املديرية 
خال مدة ثاثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنش مستصحبني معهم التأمينات القانونية عشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري. 
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي السعداوي

حصة املدين عقيل غانم ميس والبالغ نصف العقار
املواصفات :

1- موقعه ورقمه : 129/1/م 19
2- جنسه ونوعه : عرصه

3- حدوده واوصافه: عرصه
4- مشتماته: اليوجد

5- مساحته: 100 م حصة املدين
6- درجة العمران: اليوجد

7-الشاغل: اليوجد
8-القيمة املقدرة: 25,000,000 خمسة وعشون مليون دينار

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                               العدد:306/ب/2019

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية       التاريخ:2021/8/11
محكمة بداءة غماس                                         رقم الدعوى/306/ب/2019

طالب اإلطفاء/ مدير عام الهيئة العامة ملشاريع الري واالستصاح / اضافة لوظيفته
املطلوب االطفاء ضدهم/ جبار غافل كديمي وجماعته 

اعان
اىل املطلوب االطفاء ضدهم: 6- صاحب عبد العزيز جابر

                            10- رهيفة جاسم حمادي
                             12- فوزية طه مهدي

                            15- عبد الرزاق ياسني داخل
                            17- عبد االمر عبد العزيز جابر

اقام طالب اإلطفاء/ اضافة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة 306/ب/2019 امام هذه املحكمة يطلب فيها دعوتكم للمرافعة كونكم رشكاء 
عىل الش�يوع يف القطع�ة املرقمة 27 مقاطعة 59 الكحيفية ولتنفيذ الدائرة طالبة االطفاء مشوع اس�تصاح ارايض مبزل الش�امية الغربي 
والفرات الشقي عليها فقد طلب الحكم بإطفاء مساحة من القطعة اعاه استنادا ألحكام املادة )31/اوال وثانيا( من قانون االستماك رقم 
12 لس�نة 1981 املع�دل وملجهولية محل اقامتكم قررت املحكم�ة تبليغكم اعانا عن طريق صحيفة محلية يومية اس�تنادا ألحكام املادة 11 
من قانون االستماك وعني يوم 2021/8/18 موعدا للمرافعة الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من يمثلكم قانونا 

ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا بحكم القانون واالصول .
القايض 
احمد حميد غثيث

فقدان 
فقدت مني السنوية املرقمة 
0000088363 والص�ادرة 
م�ن مديرية م�رور أربيل، 
اس�م املالك )رشك�ة ميناء 
الخر( اللون اس�ود موديل 
2020، فعىل من يعثر عليها 
تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان 
فق�د الوصل املرقم 31622 
والصادر من مديرية بلدية 
)يوس�ف  بإس�م  النج�ف 
وهب حسن( بمبلغ خمسة 
ماي�ني دينار عراقي، فعىل 
من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار.

إعان

اىل الشي�ك )وفاء حاتم حس�اني ومس�لم فاح عبد 

الصاحب وكامل فاح عبد الصاحب وصاح فاح عبد 

الصاح�ب( اقتىض حض�ورك اىل مديرية بلدية النجف 

االرشف لغ�رض اص�دار اج�ازة بناء للشي�ك )زينب 

طعمة غيدان( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 

املرقمة )3/80038( يف النجف حي العروبة مقاطعة 

4 خ�ال عشة ايام وبخافه س�تتم االج�راءات دون 

حضورك.

إعان
اىل الشي�ك )عيل حس�ن ه�ادي( اقتىض حض�ورك اىل 
صندوق االس�كان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك )سجاد حازم احمد( بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقم�ة )3/83172( 
املقاطع�ة )حي الن�داء( ح�دود بلدية النج�ف ولغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان وخال مدة اقصاها خمس�ة 
عش يوماً داخل العراق وش�هر واحد خارج العراق من 
تاري�خ نش االعان وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقباً.

إعان
اىل الشيكة )سام عبد مجارح وفخرية رحمن ساجت( 
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف النجف 
وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك )هديل 
حمي�د ع�يل( بالبن�اء عىل حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
املرقمة )3/13801(املقاطعة ) 4 حي ميس�ان( حدود 
بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخال 
مدة اقصاها خمس�ة ع�ش يوماً داخل العراق وش�هر 
واحد خ�ارج العراق م�ن تاريخ نش االعان وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعراض مستقباً.

إعان
اىل الشي�ك )قاس�م حنون ع�يل( اقتىض حض�ورك اىل 
صندوق االس�كان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك )كاظم حميد كاظم( بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقم�ة )74480/3(

املقاطع�ة )4 حي النرص( ح�دود بلدية النجف ولغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان وخال مدة اقصاها خمس�ة 
عش يوماً داخل العراق وش�هر واحد خارج العراق من 
تاري�خ نش االعان وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقباً.

إعان
اىل ال�شكاء )اس�عد محم�د حس�ني عب�د وفارس عب�د زيد 
عباس وطال عبد زيد عباس وهناء عبد زيد عباس( اقتىض 
حضوركم اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقراركم باملوافقة عىل قيام رشيكك )نداء شاكر خطار حسن( 
بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة )319/1505( 
حي الس�عد/حنانة، ح�دود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه 
قرض االسكان وخال مدة اقصاها خمسة عش يوماً داخل 
الع�راق وش�هر واحد خ�ارج العراق من تاري�خ نش االعان 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعراض مستقباً.

إعان
اىل الشيك )حس�ن ع�يل مهدي ع�يل( اقتىض حضورك 
اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف النجف وذل�ك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك )نجاح عباس محمد 
صالح( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
)3/26502( املقاطع�ة )4/حي الجامعة( حدود بلدية 
النج�ف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخال مدة 
اقصاها خمس�ة ع�ش يوماً داخل العراق وش�هر واحد 
خ�ارج العراق من تاريخ نش االعان وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقباً.

إعان
اىل الشيك )حس�ني جف�ات  وادي( اقتىض حضورك اىل 
صندوق االس�كان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك )محمد كامل مسلم ( بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقم�ة )3/83173( 
املقاطعة )4 ح�ي النداء( حدود بلدي�ة النجف ولغرض 
تس�ليفه قرض االس�كان وخال مدة اقصاها خمس�ة 
عش يوماً داخل العراق وش�هر واحد خارج العراق من 
تاري�خ نش االعان وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقباً.

إعان
اىل الشيك )س�جاد حسني عيل حسن( اقتىض حضورك 
اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف النجف وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشي�كك )مصطفى منهال 
حس�ني( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
)18118/2( املقاطع�ة )2/ ح�ي االمر( ح�دود بلدية 
النج�ف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخال مدة 
اقصاها خمس�ة ع�ش يوماً داخل العراق وش�هر واحد 
خ�ارج العراق من تاريخ نش االعان وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقباً.
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بغداد/ الزوراء:
وق�ع الع�راق م�ع رشكات الرتاخيص 
النفطي�ة األجنبي�ة عقودا لحف�ر آبار 
نفطي�ة جدي�دة، واس�تصالح عرشات 
الحق�ول املنتج�ة يف كرك�وك وبغ�داد 
والبرصة وميس�ان والنارصية، ضمن 
اطار خطة طويلة االمد لزيادة االنتاج 
النفطي إىل ثمانية ماليني برميل يوميا 

يف نهاية العام 2027.
وق�ال مدي�ر رشك�ة الحف�ر العراقية 
التابع�ة ل�وزارة النف�ط، باس�م عب�د 
الكريم، يف حديث صحفي: إن “الرشكة 
بص�دد توقي�ع عق�د لحف�ر 37 ب�را 
نفطية يف حق�ل الزبري النفطي لصالح 
رشكة إيني اإليطالية املش�غل الرئييس 
للحقل بمحافظة البرصة بمدة تتجاوز 

العامني”. 
االيطالي�ة  إين�ي  اىل “تس�ليم  واش�ار 
مؤخ�را 14 ب�را نفطي�ة واملبارشة يف 
حفر 3 ابار جديدة ضمن عقد س�ابق، 
ليص�ل إجمايل عقود الحفر اىل نحو 54 

برا يف الحقل العمالق”.
وكش�ف عب�د الكري�م ع�ن “ان�ه بعد 
الدخول يف تنافس مع كربيات رشكات 
الحف�ر االجنبية لالس�تحواذ عىل عقد 
حف�ر 30 ب�را يف حق�ل الرميلة غرب 
البرصة، احيل لصالح رشكة )بي.بي( 
الربيطانية النفطية”، مؤكدا “استعداد 
الرشكة للبدء مبارشة يف عمليات الحفر 

حال االعالن عن فوزها”.

ولف�ت اىل “توقي�ع عق�د م�ع رشك�ة 
سينوك الصينية املشغل لحقل البزركان 
يف ميس�ان لحفر 22 برا بالرشاكة مع 
رشكة بوه�ان الصينية، وبكلفة تصل 
اىل 160 مليون دوالر”، منوها “بإكمال 
املناقش�ات بهذا الش�أن التي استمرت 
ملدة عامني لتأثره�ا بتداعيات كوفيد- 

.”19
واعلن “التوصل التفاق اويل مع رشكة 
س�ينوك الصينية الستصالح 150 برا 

يف حقل الب�زركان عىل مرحلتني، االوىل 
71 برا والثانية تنفذ الحقا”.

ويف ذي ق�ار، اوض�ح عب�د الكري�م أن 
“الرشك�ة تق�وم حاليا بتنفي�ذ خطة 
20 ب�را يف حق�ل النارصي�ة،  لحف�ر 
بمش�اركة رشكة وذر فورد االمريكية 
التي س�تعزز من اس�رتاتيجية تصعيد 
االنتاج والطاقة التصديرية مس�تقبال 
بح�دود 60 الف برميل يوميا، وتش�ري 
التقدي�رات إىل أن�ه يح�وي نح�و 4.4 

مليارات برميل من الخام”.
م�ن جان�ب متصل، أك�د مس�ؤولون 
محلي�ون يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن، 
امس االحد، وجود آب�ار نفطية تنتظر 
االستثمار يف اقضية ونواحي املحافظة، 
مبدي�ن تخوفه�م من عملي�ات تنقيب 

تهجر األهايل بدون تعويضات.
وابرز الحقول النفطية يف صالح الدين 
هما عالس وعجي�ل رشقي املحافظة، 
إال انهما يخضعان لس�يطرة الحكومة 

االتحادية باعتبار مل�ف النفط والغاز 
سيادي بعيد عن صالحيات املحافظات 
والوحدات االدارية بحس�ب قائممقام 

قضاء العلم براء العيىس.
ويق�ول العي�ىس يف ترصي�ح صحفي: 
“ال يمكننا اس�تغالل الحقول النفطية 
او املطالب�ة بحص�ص منه�ا إال ع�رب 
القوان�ني االتحادية والب�رتودوالر التي 
تحدد حصص املحافظات وال نمتلك اي 

صالحيات حيال الحقول النفطية”.
من جانبه، قال مدير ناحية االسحاقي، 
اب�ار  إن “7  البزي�ع:  جاس�م محم�د 
نفطي�ة تتواج�د يف منطق�ة “جزيرة” 
الفرحاتي�ة “ جن�وب غرب�ي الناحي�ة 
والقريبة من ح�دود محافظة االنبار , 
جاهزة لالس�تثمار منذ الثمانينيات”، 
مبين�ا ان “رشك�ة فرنس�ية انج�زت 
عمليات “م�د االنابيب” ملئ�ات املرتات 
يف االرض وجه�زت االب�ار لالس�تثمار 

واغالق فوهاتها ب�”الكونكريت”.
وتابع “نتخوف من عمليات االستثمار 
والتنقيب ألنها تس�بب هج�رة االهايل 
تعويض�ات  أي  دون  مناطقه�م  ع�ن 
مجزية عن ممتلكاتهم، وان استثمرت 
او اس�تغلت فلن تجِد اي فوائد لسكان 

الناحية”.
وكش�فت تقاري�ر رس�مية يف الع�راق 
عن وجود كميات كب�رية من النفط يف 
محافظة صالح الدين وبكميات كبرية 

جداً تكفي ل�500 عام قادمة.

النفط تعتزم توقيع عقود مع شركات الرتاخيص حلفر آبار نفطية جديدة
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7 آبار نفطية يف صالح الدين تنتظر االستثمار 

أكدت أن اقتصادنا ريعي والنظام احلالي مالئم له

بغداد/ الزوراء:
دعت اللجن�ة املالية يف مجلس النواب ، 
امس األحد، إىل تعديل النظام الرضيبي 
م�ع  ينس�جم  نح�و  ع�ىل  الع�راق  يف 

التطورات يف البالد.
وقال مق�رر اللجنة أحم�د الصفار، يف 
ترصيح صحفي: إن “النظام الرضيبي 
التط�ورات  العراق�ي ال ينس�جم م�ع 
والسياس�ية  واالجتماعية  االقتصادية 

يف البالد”.
وأش�ار إىل: أن غالبي�ة القوان�ني الت�ي 
تنظيم الرضائب يف البالد قديمة وتعود 
إىل الق�رن املايض مثل قان�ون رضيبة 
الدخل رقم 113 لسنة 1982، داعياً إىل 

إعادة النظر يف تلك القوانني.
وأض�اف: أن األم�ر ال يتعل�ق بقان�ون 
واحد ب�ل أن البل�د بحاج�ة إىل ترشيع 
قوان�ني رضيبي�ة جديدة تنس�جم مع 
واإلداري  وامل�ايل  االقتص�ادي  الوض�ع 
والس�يايس وتعكس السياس�ية املالية 

واالقتصادية.

وش�دد الصفار ع�ىل رضورة أن تكون 
القوانني املتعقلة بالرضائب مرنة تتغري 
بتغري الظروف االقتصادية للبالد سواء 

يف حالة الرخاء واالنتعاش أو العكس.
وختم بالقول “يج�ب النظر إىل النظام 
الرضائ�ب  وجمي�ع  ككل،  الرضيب�ي 
تحت�اج إىل تغي�ري واىل تعدي�ل بحي�ث 
تنس�جم مع الوضع املايل واالقتصادي 

للبلد”.

من جهت�ه، اكد عض�و اللجن�ة املالية 
الربملانية، ناجي السعيدي، امس االحد، 
ان االقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي 
والنظ�ام الرضيب�ي الحايل ه�و نظام 
مالئم ل�ه، فيما اش�ار اىل ان املش�كلة 
االساس�ية لدين�ا ه�و ع�دم الق�راءة 

الحقيقية للواقع العراقي.
وق�ال الس�عيدي يف حدي�ث صحف�ي: 
إن “النظ�ام الرضيب�ي يرتبط بطبيعة 

النظام االقتص�ادي، وبما ان االقتصاد 
العراقي هو اقتصاد ريعي فإن النظام 
الرضيب�ي الحايل ه�و نظ�ام مالئم له 
ويف ح�ال التحول اىل االقتص�اد املتنوع 
والخ�اص  الع�ام  القط�اع  ورشكات 
فحينها من املمكن تعديل الهيكل العام 
للنظ�ام الرضيب�ي”، مبين�ا ان “الهدر 
املوجود اليوم لدينا بالرضائب املبارشة 
او غري املب�ارشة او الرضيبة الكمركية 
فهو ينم عن فشل وزارة املالية يف ادارة 

هذه القطاعات”.
واضاف الس�عيدي ان “مش�كلة الهدر 
هي قضي�ة عملية وال ترتب�ط بنوعية 
وهيكلي�ة النظ�ام الرضيب�ي، كما ان 
األمر اآلخر يرتبط باختيار الشخصيات 
غ�ري الكف�وءة والت�ي تتس�بب به�در 
امل�ال العام”، الفت�ا اىل ان “وزير املالية 
مطال�ب بمراجع�ة الجان�ب العميل يف 
العمل الرضيبي واألداء قبل الذهاب اىل 

الجانب النظري”.
وأكد ان “املش�كلة األساسية لدينا هو 

عدم القراءة الحقيقية للواقع العراقي، 
مقارن�ة  يت�م  ان  الك�ربى  والطام�ة 
االقتصاد العراق�ي الريعي بالربيطاني 
الذي يمت�از بالتطور والتقدم والتنوع، 
بالتايل فان تحمي�ل املواطن امور فوق 

مقدرته هو أمر غري صحيح”.
وكان وزير املالية عبد االمري عالوي، قد 
اكد، الس�بت، ان الجهات املعنية بصدد 
تطبي�ق نظ�ام رضيب�ي جدي�د يراعي 

الوضع العراقي الراهن.
وق�ال ع�الوي، يف مداخل�ة ل�ه يف أثناء 
الن�دوة الت�ي عق�دت يف مقر ال�وزارة 
ملناقشة تطبيق القانون الرضيبي: إنه 
“يجب إعداد مس�ودة قان�ون رضيبي 
جديد يتناس�ب مع الوض�ع العراقي”، 
الفت�ا اىل أن “قان�ون الرضيبة العراقي 
الحايل هو نس�خة من قانون الرضيبة 
الربيطاني الصادر العام 1922 ويجب 
إع�داد مس�ودة قانون جدي�د يقدم اىل 
مجل�س الوزراء يتناس�ب مع املجتمع 

العراقي”.

اللجنة املالية تدعو إىل تعديل النظام الضرييب يف البالد

ارتفاع صادرات العراق النفطية 
ألمريكا خالل األسبوع املاضي

الدوالر يرتاجع يف بغداد 
ويرتفع يف كردستان

استشاري تنمية: القطاع اخلاص قادر 
على تعزيز اقتصاد البلد

الصناعة تتحدث عن قرب تشغيل 
17 مصنعا خالل عام واحد

مزاد العملة يبيع أكثر من 225 
مليون دوالر

ارتفاع استرياد العراق من 
احلبوب والبقوليات الرتكية

بغداد/ الزوراء:
إدارة معلوم�ات الطاقة األمريكي�ة، امس األحد، عن ارتف�اع صادرات العراق 

النفطية ألمريكا بمعدل 38 ألف برميل يوميا خالل األسبوع املايض.
وقالت اإلدارة يف تقرير لها اطلعت عليه “الزوراء”: إن “متوس�ط االستريادات 
االمريكية من النفط الخام خالل االس�بوع املايض من تسع دول بلغت 5.423 
ملي�ون برميل يوميا منخفض�ة بمقدار 165 الف برميل باليوم عن االس�بوع 

الذي سبقة والذي بلغ 5.588 مليون برميل”.
واضاف�ت ان “امري�كا اس�توردت النفط الخ�ام من العراق بمع�دل 120 ألف 
برمي�ل يوميا، مرتفعا بمعدل 38 ألف برميل يوميا عن األس�بوع الذي س�بقه 

والذي بلغ 82 ألف برميل يوميا”.
واش�ارت اىل ان “اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسبوع املايض جاءت 
م�ن كندا وبمع�دل بلغ 3,371 ماليني برميل يوميا، تليها املكس�يك التي بلغت 
كمي�ة االس�تريادات منها بمعدل 601 أل�ف برميل يوميا، تليه�ا الربازيل التي 
بلغت االس�تريادات منها بمعدل 393 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية 

بلغت بمعدل 302 ألف برميل يوميا”.
ووفقا لإلدارة فإن “كمية االستريادات االٔمريكية من النفط الخام من كولومبيا 
بلغت معدل 293 ألف برميل يوميا، تليها روس�يا التي بلغت االستريادات منها 
بمع�دل 193 الف برميل يومي�ا، تليها االكوادور ونيجريي�ا وبمعدل 150 الف 

برميل لكل منهما”.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بش�كل 
طفيف، امس األحد، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت 
يف إقلي�م كردس�تان.وقال مص�در إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية 
يف بغداد س�جلت، صباح ام�س 147950 دينارا عراقي�ا مقابل 100 دوالر 
أمريكي.وأش�ار املص�در اىٕل أن اس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت يف محال 
الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 148500 دينار 
عراقي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا، 
مقارن�ة بيوم الخميس املايض، حيث بلغ س�عر البيع 148100 دينار لكل 

100 دوالر امريكي، والرشاء بواقع 147800 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي، امس االحد، لتصل إىل 225 مليون 

دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر 
االمريكي، ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة %1.81 لتصل إىل 225 مليوناً، و443 
الف�ا، و321 دوالرا أمريكي�ا، مقارن�ة بي�وم الخميس امل�ايض، التي بلغت 

املبيعات فيه 221 مليونا، و446 الفا، و551 دوالرا أمريكي.
وذهبت املش�رتيات البالغة 169 مليون�ًا، و103 آالف، و321 دوالرا لتعزيز 
االٔرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 56 مليوناً و340 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن 34 مرصف�ًا قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف 
الخارج، و 7 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مشاركة 4 رشكات 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت جمعية مصدري الحب�وب والبقول والبذور الزيتية يف إس�طنبول، 
ام�س االح�د، ان العراق زاد اس�ترياداته من الحب�وب والبقوليات الرتكية 

بنسبة %38 يف شهر تموز املايض.
وقال رئي�س الجمعية هالوك اوكت�ور يف تقرير اطلعت علي�ه “الزوراء”: 
إن “صادراتنا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية يف األش�هر السبعة 
األوىل م�ن ع�ام 2021، والتي تغطي الف�رتة من كانون الثان�ي إىل تموز، 

بلغت مليار و 289 مليون دوالر بزيادة قدرها 16.97 يف املئة”.
واضاف انه “ت�م تصدير يف تموز من البقولي�ات والحبوب 652.8 مليون 
دوالر بزي�ادة قدره�ا 10.85 باملئ�ة مقارن�ة بالش�هر نفس�ه م�ن العام 
السابق”.واش�ار اىل ان “الجمعي�ة ص�درت البقوليات والحب�وب والبذور 
الزيتية اىل 164 دول�ة”، الفتا اىل ان “الصادرات زادت إىل الواليات املتحدة، 
بنس�بة 28.79 باملئة مقارنة بالش�هر الس�ابق، فيم�ا زادت صادراتنا إىل 
العراق بنسبة 38.38 يف املائة، وزادت صادراتنا إىل فنزويال بنسبة 198.76 

يف املئة عىل أساس القيمة يف شهر تموز”.

بغداد / نينا:
 اك�د االستش�اري يف التنمي�ة الصناعي�ة 
عام�ر  واالس�تثمار،  الصناعي�ة  وامل�دن 
الجواه�ري، ان الع�راق قادر ع�ىل تعزيز 
اقتصاده بتمكني القطاع الخاص بنزاهة 

ومهنية .
وقال للوكال�ة الوطنية العراقية لالنباء / 
نين�ا / ان: اول خط�وة بتعزي�ز االقتصاد 
الخ�اص  القط�اع  بتمك�ني  تتلخ�ص 
املصان�ع  وتش�غيل  ونم�وه  باس�تثماره 

الخاصة.
واض�اف الجواه�ري :” ينبغ�ي ان تكون 

هن�اك حملة بخص�وص ذلك”. مبينا: ان تش�غيل اي معم�ل او مصنع خاص 
سيشجع االخرين عىل فتح معاملهم ومصانعهم وتأهيلها .

وأوض�ح: ان تعزي�ز االقتص�اد يت�م ايضا بجذب الس�واح ليس فقط ملواس�م 
الزيارات فقط وانما بشكل مستمر ملا يمتلكه البلد من اماكن ذات طابع ثقايف 

وحضاري كبري.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن، امس األحد، اس�تعدادها لتش�غيل 17 مصنعا 
لديها خالل عام واحد، ضمن خطة اس�رتاتيجية من ثالث مراحل لتش�غيل 83 

من مصانعها املتوقفة.
وقال املتحدث باس�م الوزارة، مرتىض الصايف، يف بيان اطلعت عليه “الزوراء”: 
إن “الوزارة وضعت خطة اس�رتاتيجية من ثالث مراحل لتشغيل واعادة العمل 
يف املصانع املتوقفة وان املراحل س�تكون متوس�طة وقصرية وطويلة املدى”، 
معربا عن “امله وخالل عام وفق الخطة القصرية املدى ان تتمكن الوزارة من 

تشغيل 17 مصنعا ومعمال تمتلكها “.
واضاف ان “باقي املعامل املتوقفة قس�مت بواقع 42 للخطة املتوسطة املدى، 
و24 للبعيدة املدى”، مبينا ان “الخطة شملت املعامل التي تحتاج نسبة 30 % 
وم�ا دون ولها االولوية واالموال من رشكاتها الذاتية كونها ال تحتاج اىل اموال 

كثرية، اما بعيدة املدى فتشمل نسبة اعىل من االموال واالمور االخرى”.
وتاب�ع الص�ايف ان “هناك خطة لهذه املعامل، والس�يما يف ظ�ل عدم وجود اي 
ميزانية لوزارة الصناعة واملعادن، لذلك وضعت خطة ملشاركة القطاع الخاص 
باالس�تثمار ألجزاء من املصانع وليس�ت الرشكات”، مشريا اىل “افتتاح العديد 
م�ن املعامل خالل العام الحايل، بيد انه�ا ال تعطي انتاجا يغطي البالد بالكامل 

وانما بشكل جزئي، اسوة بمعمل البطاريات”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مستشار محافظ االنبار للشؤون الطاقة، عزيز خلف 
الطرموز، امس االحد، عن تنافس 5 رشكات اس�تثمارية 
لتقديم عروضها إلنشاء مطار لنقل املسافرين والبضائع 
يف املناط�ق الغربي�ة .وق�ال النوم�ان يف ترصيح صحفي: 
ان ” 5 رشكات عاملي�ة من كن�دا وامريكيا وتركيا واخرى 
عربي�ة مختص�ة يف مجال انش�اء املط�ارات لتنافس عىل 
فرص استثمار انشاء مطار االنبار الدويل لنقل املسافرين 

والبضائع يف منطقة ال� 35 كيلو غربي االنبار“.
واض�اف ان” ال�رشكات العاملي�ة تج�ري محادثاته�ا مع 
الجه�ات املعني�ة لغ�رض الفوز بم�رشوع انش�اء مطار 
االنب�ار الدويل”، مبينا ان” وفود م�ن تلك الرشكات اجرت 
محادث�ات مع حكومة االنب�ار املحلية وهيئة االس�تثمار 

ملعرفة املزيد من التفاصيل حول املرشوع “، موضحا ان” 
هذه ال�رشكات التي قدم�ت عروضها تعد م�ن الرشكات 
الرائدة يف انش�اء املطارات وفق احدث التصاميم، موضحا 
ان” وف�ود من الرشكات املنافس�ة اجرت عمليات مس�ح 
جوي ملكان انشاء املطار لغرض وضع التصاميم النهائية 
للمرشوع”، مؤكدا “ان الفرتة املقبلة سوف تشهد االعالن 
وبشكل رسمي عن الرشكة الفائزة تمهيدا للبدء باملرشوع 
بع�د ان خصصت حكومة االنب�ار املحلية مبلغ 60 مليون 

دوالر كمرحلة اوىل للمرشوع “.
يش�ار اىل ان رئيس هيئة اس�تثمار االنب�ار مهدي صالح 
النومان اعلن، يف وقت س�ابق، قرب وضع الحجر االساس 
إلنش�اء اول مط�ار مدني لنق�ل املس�افرين والبضائع يف 

املناطق الغربية “.
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف سوق العراق 
لالوراق املالية، امس االحد، منخفضا 

بنسبة )0.37%(.
وج�اءت م�ؤرشات الت�داول لس�وق 
لي�وم  املالي�ة  ل�أوراق  الع�راق 
ام�س كم�ا ي�يل: بل�غ عدد االس�هم 
 )1.031.771.365( املتداول�ة 
س�هما، بينم�ا بلغ�ت قيمة االس�هم 

)1.828.861.242( دينارا. 
واغل�ق م�ؤرش االس�عار ISX 60  يف 
جلس�ة امس ع�ىل )578.43( نقطة 
ع�ن   )0.37%( بنس�بة  منخفض�ا 
اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البالغ 

)580.58( نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم )39( رشكة من 
اصل )103( رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
 )19( امل�ايل  االفص�اح  بتعليم�ات 

رشكة.
املش�رتاة م�ن  االس�هم  وبل�غ ع�دد 

املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق 
)5( ماليني س�هم بقيم�ة بلغت )6( 
مالي�ني دينار من خ�الل تنفيذ )13( 

صفقة عىل اسهم )3( رشكات.
بينم�ا بلغ ع�دد االس�هم املباعة من 
املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق 
)5( ماليني س�هم بقيم�ة بلغت )6( 
مالي�ني دينار من خ�الل تنفيذ )14( 

صفقة عىل اسهم )4( رشكات.
يذكر ان س�وق العراق لأوراق املالية 

قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
واالي�داع املرك�زي من�ذ ع�ام 2009، 
ويس�عى إلط�الق نظام الت�داول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلس�ات تداول اسبوعيا من االحد اىل 
الخميس، وم�درج فيه 105 رشكات 
مس�اهمة عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات 
والصناع�ة  واالتص�االت  املص�ارف 
والزراعة والت�أمني واالس�تثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

هبوط مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية

مخس شركات استثمارية تتنافس إلنشاء
مطار يف األنبار
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أندية الدوري املمتاز تطالب بتغيري 
موعد انطالق املنافسات

بغداد/ متابعة الزوراء
تتج�ه الني�ة داخل لجنة املس�ابقات باالتحاد العراق�ي لتغيري موعد انطالقة ال�دوري املمتاز، 
حسب رغبة األندية التي طالبت بفرتة اعداد كافية.وقال مصدر مقرب من لجنة املسابقات ان 
اللجنة رفعت توصية إىل الهيئة التطبيعية تتضمن تغيري موعد انطالق الدوري من 20 أيلول إىل 
2  ترشين األول املقبلني حس�ب رغبة األندية«.وزاد: »مقرتح تغيري املوعد اش�رتطت من خالله 
لجنة املس�ابقات عدم تأجيل املباريات بس�بب التحاق الالعبني باملنتخبات الوطنية«.وأش�ار: 
»لجنة املس�ابقات تنتظر قرار التطبيعية لتعلن منهاج املوس�م املقب�ل، إذ أن تدريبات األندية 

بدأت تحضريا للموسم املقبل واللجنة مطالبة بتحديد املواعيد بشكل نهائي«.

أصفر وأمحر

منتخبنا الوطين يتعادل وديا أمام ريال لينيسي اإلسباني

وزير الشباب: مصطفى الكاظمي يدعم بقوة أسود الرافدين  

بغداد/ حسني عمار
كش�ف املدرب املساعد السابق لنادي الصناعات الكهربائية، عيل حسني 
رحيمة، عن تلقيه عروضاً عدة من األندية املحلية للعمل ضمن طاقمها 
الفن�ي. وقال رحيمة  إن” أندية محلية عدة قدمت له عروضاً لالنضمام 
اىل جهازها الفني يف املوسم الكروي الجديد”، مبيناً أنه” يدرس العروض 
بتأٍن ومن دون استعجال الختيار األنسب منها”.وأضاف رحيمة انه” يف 
اآلون�ة األخ�رية تناقل خرب مفاتحتي من قبل إدارة ن�ادي الزوراء للعمل 
كمدرب مس�اعد يف الفريق، ولكن لم تتم مفاتحتي بش�كل رسمي حتى 
اآلن “، مش�رياً إىل أن” االنضم�ام اىل الجه�از الفني للن�وارس  أمنية اي 
مدرب إلثبات وجوده مع ه�ذا الفريق الجماهريي”.  وتابع رحيمة أن” 
توجه�ه يف ه�ذه الفرتة ينصب يف العمل التدريب�ي وال يرغب بالدخول يف 
العم�ل االداري أو املكت�ب التنفيذي، وقريباً س�يكون متواج�داً مع أحد 
الفرق املحلية التي تليق باسمة وتاريخه كالعب ومدرب”. وعن حظوظ 
املنتخ�ب الوطن�ي يف التصفي�ات الحاس�مة، أك�د رحيم�ة أن” منتخب 
األس�ُود من املنتخبات القوية ويمتلك العب�ني مميزين من ذوي الخربة، 
وكل الفرص متاحة للتأهل اىل املونديال، والحظوظ موجود آلخر لحظة 
من التصفي�ات”. الفتاً إىل أن” املباريات التخلو م�ن الصعوبة والبد من 

الحصول عىل نقاط أكثر من مباراة كوريا ومباراة ايران “.

علي رحيمة ينفي مفاحتته 
للعمل يف اجلهاز الفين للنوارس

12 منتخبا يشارك ببطولة النخبة 
الدولية للمواي تاي يف السليمانية

بغداد/ متابعة الزوراء
تع�ادل منتخبن�ا الوطني العراق�ي، بثاني 
لق�اء تجريب�ي يف معس�كر إس�بانيا، امام 

ريال لينييس بدون أهداف، امس األحد.
وبهذه املباراة انتهى معس�كره يف إس�بانيا 
تركي�ا إلكم�ال معس�كره  إىل  وس�يتوجه 
الثاني الذي سيش�هد تواج�د أربعة العبني 

محرتفني هم بشار رسن وامجد عطوان و 
ايمن حسني و صفاء هادي.

وق�ال م�درب املنتخ�ب الوطن�ي العراقي 
الهولندي ادف�وكات انه “يعمل عىل تجهيز 
املنتخب بدنيا و فنيا وبعد مشاهدة جميع 
الالعبني بمعسكر تركيا فإني سأبعد بعض 

االعبني بالتأكيد”.

بغداد/ الزوراء
عدن�ان  والرياض�ة،  الش�باب  وزي�ر  أك�د 
درجال، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
لقط�اع  داعم�ان  والحكوم�ة  الكاظم�ي 

الرياضة واملنتخب الوطني بكرة القدم .
وق�ال درجال، يف بي�ان: ان “ رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطفى الكاظمي يدعم توجهات 
الوزارة بشأن االس�تثمار والرعاية من قبل 
القط�اع الخ�اص لألندي�ة ال س�يما يف ظل 
انع�دام مص�ادر التموي�ل والتخصيص�ات 
املالية التي أدخلتها يف مش�اكل مع الالعبني 
املحلي�ني، واملحرتف�ني، واملدرب�ني العاملني 
فيه�ا، ج�اء ذل�ك خ�الل لقائه م�ع  رئيس 

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
واض�اف أن “الكاظمي وع�د بإيجاد حلول 

لدي�ون ه�ذه األندي�ة، يمك�ن م�ن خاللها 
ضمان املس�تحقات املالي�ة لالجهزة الفنية 
والالعب�ني املحليني واملحرتف�ني، فضاًل عن 
توفري الدعم املايل ال�الزم لها من خالل قرار 
مجل�س ال�وزراء رق�م 289 لس�نة 2017، 
وإعداد مس�ودة لقانون االستثمار الريايض 
بالشكل الذي يجعله ضمن دعائم االقتصاد 

العراقي”.
واش�ار اىل أن “رئي�س مجلس ال�وزراء أكد 
دعم�ه الكامل والحكومة لقط�اع الرياضة 
عموما، واملنتخب الوطن�ي لكرة القدم عىل 
وج�ه الخص�وص، ال س�يما وه�و يس�تعد 
لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2022”، 
مش�ددا ع�ىل “أهمي�ة تهيئة س�بل االعداد 
األمثل، مع تذليل كل العقبات التى قد تواجه 

الفريق، أو التى قد تظهر ىف املستقبل، وبذل 
كل الجه�ود لتحقيق ما نصب�و إليه جميًعا 

وهو التأهل لكأس العالم”.
ولف�ت الوزير درج�ال إىل أن “اللقاء تضمن 
أيضا التط�رق ألهمية دعم رشيح�ة الرواد 
واألبط�ال، ورضورة تفعي�ل قان�ون رقم 6 
لسنة 2013، وما يتضمنه من حقوق لهذه 
الرشيح�ة املهم�ة تقدي�راً لجهوده�م وما 

قدموه للبلد والرياضة العراقية”.
وخت�م بالق�ول: كل الش�كر والتقدي�ر إىل 
رئي�س مجل�س ال�وزراء، وكل مؤسس�ات 
الدولة والوزارات املختلفة ورشكات القطاع 
الخ�اص عىل تعاونها مع ال�وزارة يف عملها 
للنه�وض وتطوي�ر واقع قطاعّي الش�باب 

والرياضة.

فتى القوة اجلوية يعكس قيمة اهلّداف والقوى التقليدية تتوارى خلف األضواء    
أطول دوريات العامل يبوح مبعطياته 

بغداد / صالح عبد املهدي 

)الجزء الثاني(

ب�ني الخام�س والعرشي�ن من 

ترشين االول عام 2020 والثامن 

والعرشين من تموز  عام 2021 

 277 زمني�ة عمره�ا  مس�افة 

يوم�ا  هي كامل ما اس�تغرقته 

منافس�ات دوري الكرة املمتاز  

بنس�خته التي انته�ت قبل ايام 

ول�م يجف حربها حتى اللحظة 

حيث اخت�ار الدرع االس�تقرار  

يف وكر الصقور للمرة الس�ابعة 

اس�تقرت  فيم�ا  تاريخي�ا 

الوصاف�ة يف ع�ش الن�وارس .. 

)الزوراء ( تس�لط االضواء عىل 

ابرز ماجادت به املس�ابقة من 

معطي�ات  ع�رب ه�ذه املحصلة 

الت�ي نقدمها عىل حلقات حيث 

نق�وم الي�وم  بجول�ة يف رحاب 

الئحة  اصدقاء الشباك...

 قيمة الالعب اهلداف
اليختلف اثنان عىل ان الهدافني 

يف عال�م كرة الق�دم هم واجهة 

اللعبة واالس�ماء االكثر ش�هرة 

مقارن�ة  حظ�وة   واالب�رز  

االخ�رى   املراك�ز  يف  بزمالئه�م 

وذلك  ملا ينوء به الالعب الهداف  

من دور كبري يف حسم املباريات 

لصالح فريقه لذلك نرى الفرق 

االسماء  تتس�ابق الس�تقطاب 

الئح�ة  تح�ت  تنض�وي  الت�ي 

اصدقاء الشباك يف اطار تحشيد 

اسلحتها  لخوض  استحقاقاتها 

واذا  الخارجي�ة،  او  املحلي�ة 

كان فري�ق الق�وة الجوي�ة قد 

اح�رز درع ال�دوري  عن جدارة  

واستحقاق فان مهاجم الفريق 

ايم�ن حس�ني ق�د ظف�ر بلقب 

الهداف بع�د ان ابتعد عن اقرب 

مالحقي�ه بفارق س�تة  اهداف 

وه�و رق�م كان كافي�ا لتوي�ج 

نجمنا  الدويل  باللقب الشخيص 

االبرز .

انطالقة قوية 
منذ االدوار االوىل للدوري  اطلق 

ايم�ن حس�ني العن�ان  ملهارته 

الئح�ة  ليتص�در  التهديفي�ة 

الهداف�ني بوق�ت مبك�ر إال ان 

اصابته يف  الدور الس�ابع عرش 

امام الطلبة  حرمته من مواصلة 

هوايت�ه يف ه�ز الش�باك  فغاب  

ع�ن مباري�ات فريقه لس�بعة  

ادوار  فقد خاللها فرصة زيادة 

رصي�ده  التهديف�ي ليتوقف يف 

النهاي�ة عند الرق�م 22 ، ودكت 

كرات  ايمن حس�ني ش�باك 12 

فريق�ا  بدءا م�ن  نفط البرصة  

مرورا بالصناع�ات الكهربائية  

ونفط  وة لس�ما وا ء را و لز وا

ميسان واربيل  والنفط والطلبة 

والرشط�ة  والك�رخ  والنج�ف 

وانتهاء بالحدود  بينما س�لمت 

من�ه س�بعة ف�رق  ه�ي امانة 

الوس�ط والقاسم   بغداد ونفط 

وزاخو  والكهرب�اء  والديواني�ة 

وامليناء ، ونّفذ ايمن  اربع ركالت 

جزاء جميعه�ا يف املرحلة االوىل 

من الدوري  فنجح يف التسجيل 

بمرم�ى  ف�رق  نف�ط الب�رصة 

والس�ماوة  والنفط  وفش�ل يف 

الديوانية عندما اصطاد  مباراة 

الحارس كرته.

البداية من هنا 
افتت�ح ايمن  حس�ني مس�ريته 

التهديفي�ة  يف املوس�م املنته�ي 

به�دف بمرم�ى نف�ط البرصة  

م�ن  ج�اء  الثان�ي  ال�دور  يف 

عالم�ة الج�زاء قبل ان يس�جل 

ه�ديف الف�وز للصق�ور بمرمى 

الصناع�ات الكهربائية يف الدور 

الثالث، ويف الدور الرابع س�جل 

ه�دف فريق�ه بمرمى ال�زوراء 

صام بعدها عن التسجيل حتى 

ال�دور العارش  فس�جل هدفني 

بمرم�ى الس�ماوة  ثانيهما من 

ركلة ج�زاء، ويف ال�دور  الثاني 

ع�رش س�جل هدف�ني آخري�ن 

بمرمى  نفط ميسان هذه املرة  

ثم هدفني بمرمى اربيل يف الدور 

الراب�ع عرش قبل ان يتمكن من 

ادراك  ال�� ) هاتري�ك ( بمرمى 

النفط يف الدور الس�ادس عرش 

اوسطهما من ركلة جزاء، وقبل 

اختت�ام املرحل�ة االوىل  بدورين 

الوحي�د   الف�وز  ه�دف  س�جل 

بمرم�ى الطلب�ة وه�ي املباراة 

التي خرج منه�ا مصابا ليغيب  

ع�ن س�بع مباري�ات لفريقه، 

ويف مرحلة االياب  س�جل ايمن 

هدف�ا بمرمى النج�ف يف الدور 

الثالث�ني  ث�م هدف�ني بمرم�ى 

نفط ميس�ان  يف الدور الحادي 

والثالثني  وهدف بمرمى الكرخ 

يف الدور  الثاني والثالثني  وهدف 

بمرمى الرشطة يف الدور الرابع 

والثالث�ني  ث�م هدف�ني بمرمى  

الخام�س  ال�دور  يف  النف�ط 

والثالثني  قبل ان يختتم الرحلة 

به�دف  بمرمى الحدود يف الدور 

الثامن والثالثني .

اهداف وتوقيتات 
 بقي ان نعرف بان اهداف ايمن 

حسني يف دوري املوسم املنتهي   

ج�اءت  بواق�ع 10 اه�داف يف 

ازم�ان  م�ن  االوىل  االش�واط 

املباري�ات الت�ي خاضه�ا م�ع 

فريقه و12 هدفا  يف االش�واط 

الثواني  وكما ييل : 

م�ن الدقيقة 1 – الدقيقة 15 = 

هدفان

من الدقيقة 16 – الدقيقة 30= 

4 اهداف 

من الدقيقة 31 – الدقيقة 45= 

4 اهداف 

من الدقيق�ة 46 – الدقيقة 60 

= 5 اهداف 

من الدقيق�ة 61 – الدقيقة 75 

= 3 اهداف 

من الدقيق�ة 76 – الدقيقة 90 

= 3 اهداف

اهداف يف الوقت ب�دل املهدور= 

هدف    واحد.   

الوصيف يهبط
اما وصافة الئحة الهدافني  فقد 

بايع�ت العب الح�دود منار طه 

بي�د ان  االه�داف  ال�� 15 التي 

سجلها نجمنا املبدع  لم تشفع 

لفريق�ه بالبقاء يف  منافس�ات 

الكب�ار  ليهبط اىل الدرجة االوىل 

بعد ان حل باملرك�ز قبل االخري 

برصي�د 31 نقطة فق�ط، لكنه 

م�ن جان�ب اخ�ر كان مح�ط 

انظ�ار  الف�رق الكب�رية وربما 

نج�ده يمث�ل احدها يف املوس�م 

الجديد ، وج�اءت اهداف  منار 

بواقع هدفني  بمرمى الكهرباء 

يف ال�دور  الثان�ي  و ه�دف من 

ركل�ة جزاء بمرم�ى  الزوراء يف 

الدور  الخام�س  وهدف الفوز 

الوحيد  بمرم�ى امانة بغداد يف 

الدور السادس ثم هدف بمرمى 

زاخ�و يف ال�دور الس�ابع  صام 

بعده�ا الالع�ب  عن التس�جيل 

حتى الدور الثامن عرش  عندما 

س�جل هدف�ا بمرم�ى الطلب�ة 

العرشي�ن س�جل  ال�دور  ، ويف 

هدفا  بمرمى  امليناء ثم هدفني 

بمرم�ى نفط الب�رصة يف الدور 

الثاني والعرشي�ن  ثانيهما من 

عالمة الج�زاء  وهدفني بمرمى 

الس�ابع  ال�دور  يف  القاس�م  

بمرم�ى  وه�دف  والعرشي�ن  

نفط ميس�ان يف ال�دور  الثاني 

والثالثني  وهدف الفوز بمرمى 

الكرخ من نقطة الجزاء يف الدور 

الثال�ث والثالث�ني، وأخريا هديف 

الفوز بمرمى الرشطة يف الدور 

الخام�س والثالثني ثانيهما من 

عالمة الجزاء .

القوى التقليدية ترتاجع 
ايمن حس�ني  ووس�ط ظه�ور 

ومنار طه يف الواجهة  تراجعت 

كان  الت�ي  التقليدي�ة  الق�وى 

له�ا حضورا مبهرا  يف املواس�م 

السابقة فالقائد الجوي حمادي 

احم�د  ج�اء  يف املرك�ز الثال�ث 

برصيد 14 هدفا مش�اركة مع  

الطلب�ة محم�د جف�ال  الع�ب 

والع�ب النج�ف احم�د كون�ي  

وس�بق لحمادي ان احرز اللقب 

الش�خيص  الول مرة يف املوسم 

 27 برصي�د   2012  –  2011

هدفا ث�م تقاس�مه م�ع مهند 

عبد الرحيم  يف املوسم 2015 – 

. 2016

 ام�ا قائ�د ال�زوراء ع�الء عب�د 

يف  رابع�ا  فق�د  ج�اء  الزه�رة 

املوس�م املنته�ي مناصف�ة مع 

زميله مهن�د عبد الرحيم  ولكل 

منهم�ا 13 هدف�ا وه�و تراجع 

دون ش�ك اذا عرفن�ا  ان ع�الء 

ق�د احرز اللقب م�ع الزوراء  يف 

املوس�م 2016 – 2017 برصيد  

االنج�از  ج�دد  ث�م  هدف�ا   23

الشخيص مع الرشطة يف املوسم 

2018 – 2019  ول�ه 28 هدفا ، 

كما اصاب الرتاج�ع قائد نفط 

ميسان  وس�ام سعدون هداف 

املوس�م -2017 2018 برصي�د 

24 هدفا  والعب الرشطة مروان 

حسني الهداف يف املوسم 2-14 

– 2015 برصيد 15  هدفا .

بغداد/ حيدر العتابي 
كش�ف االتحاد العربي للمواي تاي عن الدول 
املش�اركة يف بطول�ة النخب�ة الدولي�ة الت�ي 
ستقام يف مدينة السليمانية بإقليم كردستان 
املقبل.وق�ال  أيل�ول  الراب�ع م�ن  الع�راق يف 
رئي�س االتحاد العراقي املرك�زي للمواي تاي 
مصطفى جبار علك: ان اتحاده تلقى إشعارا 
رس�ميا م�ن نظريه العرب�ي عن ال�دول التي 
ستش�ارك يف بطولة النخبة الدولية بنسختها 
الثالث�ة يف مدين�ة الس�ليمانية.وأضاف علك: 
ان ال�دول املش�اركة هي )االم�ارات، األردن، 
تونس، سوريا، السودان، لبنان، ليبيا، مرص، 
املغ�رب، مورتياني�ا، اليم�ن فضال ع�ن البلد 
املنظم العراق(، مش�ريا اىل ان س�تقام )10( 

نزاالت احرتافية دولية  للرجال و)2( للنس�اء 
خالل منافسات البطولة.وتابع علك: البطولة 
س�تكون مضيفة من االتحاد العربي بجميع 
تكاليفها املالية. منوها اىل ان العراق سيتكفل 
باألم�ور التنظيمي�ة واألدارية واللوجس�تية 
للح�دث ال�دويل الكبري.وختم رئي�س االتحاد 
حديث�ه قائال: س�يكون يف مقدم�ة الحضور  
وزي�ر الش�باب والرياض�ة  عدن�ان درج�ال 
ورئي�س اللجنة األوملبي�ة الوطني�ة العراقية 
الكابتن رعد حمودي ومدير ش�باب ورياضة 
االقلي�م الدكت�ور ش�اكر س�مو، فض�ال عن 
شخصيات رياضية وحكومية عديدة. منوها 
اىل ان قن�اة العراقية الرياضية س�تقوم بنقل 

البطولة عىل الهواء مبارشة.

إعالمنا الرياضي
االوس�اط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيه�ا الح�ارة اىل مراس�ل القن�اة العراقي�ة 
الرياضية الزميل ارشد العطار، وذلك لوفاة والده  
... س�ائلني الله الع�يل القدير ان يتغم�د الفقيد 
برحمت�ه الواس�عة ويس�كنه جن�ات الف�ردوس 
وي�رزق اهله ومحبيه الصرب والس�لوان وانا لله وانا 

اليه راجعون.
   ********************

عض�و املكت�ب االعالمي لن�ادي الح�دود الريايض 
الزمي�ل زي�د الزي�دي اعل�ن اصابت�ه بفايروس 
كورون�ا املس�تجد، امنياتن�ا الصادقة بالش�فاء 
العاجل للزميل العزيز الزيدي وان يلبسه الرحمن 

ثوب الصحة والعافية التامتني، وان يعود ملمارسة 
عمله املهني من جديد خالل االيام املقبلة.

 ************************
العدد الثالث واالربعون من صحيفة الريايض التي تصدر 
عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى النور امس 
االح�د، وتضمن العديد من املق�االت واالخبار واملواضيع 
الخاصة برياضة كرة القدم وبقية األلعاب األخرى التي 
زينت بأقالم صحفي�ة مرموقة، خالص االمنيات ألرسة 

الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم األيام.



لفوز مقنع  ليفربول  النجم املرصي محمد صالح فريقه  قاد 
عىل ميدان نوريتش سيتي 3-0، يف املرحلة األوىل من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
ووقع عىل أهداف الريدز، الربتغايل ديوغو جوتا 26، الربازييل 
صالح  محمد  املرصي  النجم  أضاف  ثم   ،65 فريمينو  روبرتو 

الثالث 74.
وعىل ملعب »كارو رود«، حقق ليفربول انتصاره الثامن توالياً 
عىل نوريتش يف عقر داره يف الدوري املمتاز، ليعادل السلسلة 
أمام  حققها  والتي  ملعبه  خارج  انتصاراته  لعدد  القياسية 

وست بروميتش ألبيون مع 8 انتصارات بني 1983 و2009.
كما لم يخرس »ريدز« أمام نوريتش يف مبارياته الـ 15 األخرية 
يف الـ »بريمري ليغ« مع 13 فوزاً مقابل تعادلني، سّجل خاللها 

47 هدفاً.
يف  ليفربول  منافسه  نوريتش  فيها  يواجه  الرابعة  املرة  وهي 
مباراته االفتتاحية يف الدوري املمتاز من دون أن يتذوق طعم 
املواجهة  أن  علماً  مرة،  وتعادل  مرات   3 خرس  حيث  الفوز 
األخرية بينهما )قبل مباراة أول أمس( كانت يف موسم 2019-

2020 حني خرس نوريتش 1-4 يف ملعب »أنفيلد«.
لصالح  املنرصم  املوسم  يف  لقبه  خرس  الذي  ليفربول  ويأمل 
املنافسني مجدداً معتمداً  إىل دائرة  أن يعود  مانشسرت سيتي، 
الغياب  بعد  املالعب  إىل  العائد  الثنائي  بقيادة  دفاع صلب  عىل 
عقده  مدد  الذي  دايك  فان  فريجيل  الهولندي  االصابة  بسبب 
ترنت  األيمن  للظهري  الحال  وكذلك   2025 عام  حتى  معه 

ألكسندر آرنولد.
وحقق تشيليس فوزاً كبرياً أمام ضيفه كريستال باالس بثالثية 

نظيفة يف الجولة االفتتاحية من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
واألمريكي   )27( ألونسو  ماركوس  اإلسباني  من  كل  وسجل 
كريستيان بوليسيتش )40( وتريفوه تشالوباه )58( ثالثية 

الفريق اللندني.
كريستال  أمام  أرضه  عىل  بفوز  مبارياته  تشيليس  استهل 
باالس الذي خاض مباراته االوىل بإرشاف العب الوسط الدويل 

السابق الفرنيس باتريك فيريا.
ويأتي فوز الـ »بلوز« بعد ثالثة أيام من فوزه بكأس السوبر 
الرتجيح  بركالت  االسباني  فياريال  حساب  عىل  األوروبية 
5-4 بعد التعادل 1-1 يف الوقتني األصيل واإلضايف، وعىل وقع 

األملاني  مدربه  بقيادة  يحققها  التي  االنتصارات 
توماس توخيل.

وخاض تشيليس مباراته املحلية مفتقداً 
القديم  الجديد  مهاجمه  لجهود 

املنتقل  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 
بصفقة  اإليطايل  انرت  من  حديثاً 

قياسية يف تاريخ النادي، بسبب 
مع  الصحي  للعزل  خضوعه 

فيما  تشيك،  لوفتوس  روبن 
حكيم  املغربي  الدويل  غاب 

هدف  صاحب  زياش 
فياريال  أمام  التقدم 

والعب الوسط نغولو 
بسبب  كانتي 
بقى  وأ . بة الصا ا
مواطنه  توخيل 
كاي  املهاجم 
تس  فري ها
الحًقا  )أدخله 

 82 الدقيقة  يف 
األمريكي  من  كريستيان بدالً 

بوليسيتش( وبن تشلويل عىل مقاعد البدالء.
افتتح االسباني ماركوس ألونسو التسجيل من 
ركلة حرة مبارشة من 23 مرتاً للجهة اليمنى 
مواطنه  يسار  عىل  أسكنها  املنطقة  أمام 
الدقيقة  يف  غايتا  فينسينتي  الحارس 
النتيجة  األرض  صاحب  27.وضاعف 
مونت  مايسون  من  عرضية  كرة  بعد 
صدها الحارس من أمام املهاجم األملاني 

بوليسيتش  زميله  وتابعها  تيمو فرينر 
املرتبص خلفه يف الشباك .)40( 

الثاني  الشوط  تشيليس  واستهل 
منافسه  عىل  كبري  بضغط 
فحقق  الغلة،  زيادة  بهدف 

الجديد  للوافد  بتسديدة  مبتغاه 
تريفو  الفرنيس،  لوريان  من 
تشالوباه، بقدمه اليمنى أرضية 
زاحفة من 20 مرتاً عجز الحارس 

غايتا عن صدها .)58( 

وّجه بوروسيا دورتموند رسالة شديدة 
اللهجة إىل خصمه اللدود بايرن ميونيخ 
كأس  لقب  عىل  الفريقني  مواجهة  قبل 
بعدما  الثالثاء،  غدا  األملاني  السوبر 
فرانكفورت  أينرتاخت  ضيفه  سحق 
ايدونا  »سيغنال  يف  ملعبه  عىل   2-5
بارك« يف املرحلة اإلفتتاحية من الدوري 

األملاني لكرة القدم.
لدورتموند كل من قائده ماركو  سّجل 
هازار  ثورغان  البلجيكي   ،)23( رويس 
 34( هاالند  إرلينغ  النرويجي   ،)32(
 )58( رينا  جيوفاني  واألمريكي  و70( 
فيليكس  لفرانكفورت  سّجل  بينما 
مرمى  يف  الخطأ  طريق  عن  باسالك 
والنرويجي   )27( دورتموند  فريقه 
املهاجم البديل ينس بيرت هوغي .)87( 

املوسم  يستهل  أن  يف  دورتموند  ويأمل 
بفوزه بلقب كأس السوبر ما سيشّكل 
سيكون  لكنه  كبرية،  معنوية  دفعة  له 
البافاري  العمالق  عقبة  تخطي  عليه 
استهل  كان  الذي  ميونيخ  بايرن 
بالتعادل  »البوندسليغا«  يف  مشواره 

أمام بوروسيا مونشنغالدباخ 1-1.
فرتة  خالل  خرس  دورتموند  وكان 
اإلنكليزي  نجمه  الصيفية  اإلنتقاالت 
صفوف  إىل  املنتقل  سانشو  جايدون 
فيما  اإلنكليزي،  يونايتد  مانشسرت 
املهاجم  مع  بالتعاقد  رحيله  عّوض 
الهولندي دونييل مالن قادماً من بي أس 
هاالند،  جانب  اىل  ليكون  أيندهوفن،  يف 

رويس ورينا.
من  أبعد  للذهاب  دورتموند  ويطمح 
املركز الثالث الذي احتله املوسم املايض 
اللقب  حامل  ميونيخ  بايرن  خلف 
مدربه  قيادة  تحت  وذلك  واليبزيغ 
مكان  حّل  الذي  روزه  ماركو  الجديد 

إدين ترزيتش.
بدأ الفريق »األصفر واألسود« عىل وقع 
تمريرة من هاالند إىل رويس الذي نجح 

الدوري  الرقم 100 يف  يف تسجيل هدفه 
بعد مرور 23 دقيقة.

اإلنطالقة  لجم  إىل  فرانكفورت  سعى 
 2013 أوروبا  بطل  لوصيف  القوية 
رافايل  الجديد  العبه  من  مجهود  وبعد 
النريان  عرب  سّجل  بوري،  سانتوس 
طريق  عن  باسالك  بفضل  الصديقة 
الخطأ يف مرمى فريقه بعد أربع دقائق.

حاسمة  كرة  هاالند  مرر  جديدة  ومرة 

هازار  البلجيكي  إىل   32 الدقيقة  يف 
بحارس  تسديدته  فاصطدمت 
تدخل  أن  قبل  تراب  كيفن  فرانكفورت 
عن  ويتخىل  النرويجي  ليعود  الشباك، 
دور املمرر ليسجل الهدف الثالث .)34( 
لرينا  بالتمرير  تألقه  هاالند  وتابع 
الرابع )58(، قبل  مسجالً هدف فريقه 
من  وقوته  رسعته  املهاجم  يظهر  أن 
من  تقدمه  إثر  فردي  مجهود  خالل 
املرمى  داخل  وتسديدة  امللعب  منتصف 

 )70(.
الدفاع من قبل أصحاب  وسمح تراخي 
الثاني  الهدف  بتسجيل  لهوغ  االرض 
للضيوف قبل خمس دقائق من صافرة 

النهاية.
كعبه  علو  جديدة  مرة  هاالند  أثبت 
تمريرات  وثالث  هدفني  بتسجيله 
الـ 21  إبن  النرويجي  حاسمة، ليسّجل 
الـ 62 يف 61 مباراة، وذلك  عاماً هدفه 
بعد تسجيله أهداف فريقه الثالثة أمام 
كأس  يف  الثالثة  الدرجة  من  فايسبادن 
رصيده  لريفع  املايض،  األسبوع  أملانيا 
إىل خمسة اهداف وتمريرتني حاسمتني 

يف مباراتني فقط.
وعن تألق هاالند، قال رويس: »يجب أن 
باإلشادة  التفريط  بعدم  حذرين  نكون 

به، لكنه أثبت بأنه العب متكامل«.
روزه:  الفريق  مدرب  قال  بدوره، 
»إرلينغ العب جماعي مذهل، أظهر ذلك 
من خالل تمريراته الحاسمة وأهدافه«.

أكرم شتوتغارت عىل   ثانية،  ويف مباراة 
أرينا« وفادة  بينتس  ملعبه »مرسيدس 
األضواء  دوري  اىل  الجديد  الوافد  ضيفه 

غرويرت فورث بفوزه عليه 1-5.
وُتعد هذه البداية إيجابية للفريق العريق 
يف الكرة األملانية وصاحب خمسة ألقاب 
»البوندسليغا« كان آخرها يف موسم  يف 
الدويل  املهاجم  بقيادة   2007-2006
األملاني السابق ماريو غوميز، حيث أكّد 
سعيه لتحقيق نتيجة أفضل من حلوله 

تاسعاً يف املوسم املايض.
سّجل أهداف شتوتغارت كل من الياباني 
كليمينت  فيليب   ،)30( إيندو  واتارو 
أوليفر كيمبف )55 و76(  )36(، مارك 
واملهاجم املغربي األصل حمادي الغديوي 
)61(، فيما سّجل الهدف اليتيم للفريق 

الخارس جايمي لويلينغ .)90( 
باير  اكتفى  أخرى،  مباريات  ويف 
مضيفه  أمام  بالتعادل  ليفركوزن 

أونيون برلني 1-1.
وافتتح صاحب األرض التسجيل بفضل 
النيجريي تايوو أيونيي بعد 7 دقائق من 
صافرة البداية، وعادل للضيف الفرنيس 

موىس ديابي .)12( 
عىل  نظيفة  برباعية  هوفنهايم  وفاز 
بوخوم  عىل  وفولفسبورغ  أوغسبورغ، 
العب  طرد  شهدت  مباراة  يف  1-صفر 
االخري روبريت تييش يف الدقيقة الرابعة.

ضيفه  مع  بيليفيلد  أرمينيا  وتعادل 
فرايبورغ من دون أهداف.

أتلتيكو مدريد أن مهاجمه  أعلن نادي 
عىل  وّقع  كوستا  دييغو  السابق 
مينريو  أتليتكو  نادي  كشوفات 

متصدر الدوري الربازييل.
تشيليس  نادي  مهاجم  ووصل 
العمر 32  البالغ من  السابق  اإلنكليزي 
عاماً بصفة انتقال حر بعد فسخ عقده 
يف حزيران/يونيو املايض مع حامل 
اإلسباني  الدوري  لقب 
بقيادة  مدريد  أتلتيكو 
األرجنتيني  املدرب 

دييغو سيميوني.

وشارك كوستا يف سبع مباريات فقط 
وكانت  هدفني،  وسجل  املايض  املوسم 
األول/ كانون   22 يف  مشاركاته  آخر 

بديالً  حّل  عندما   ،2020 ديسمرب 
يف  سواريس  لويس  لألوروغوياني 
فيها  فاز  التي  املباراة  من   87 الدقيقة 
ريال  عىل  2-صفر  العاصمة  فريق 

سوسيداد يف الليغا.
ووصل كوستا إىل أتلتيكو ألول مرة عام 
2007 قادماً من براغا الربتغايل لكنه لم 
أي  يف  العاصمة  نادي  ألوان  عن  يدافع 
مباراة، إذ أبقاه معاراً لفريقه السابق، 

وألباسيتي  فيغو  سلتا  إىل  انتقل  ثم 
بنظام اإلعارة أيضاً، قبل أن يوقع عام 
ما  رسعان  الوليد.لكنه  بلد  مع   2009
عاد يف 2010 إىل أتلتيكو وبقي معه حتى 
لرايو فايكانو  2014 )أعري عام 2012 
يف  يحل  أن  قبل  الفرتة(،  هذه  خالل 
 2014 عام  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري 
تّوج  حيث  تشيليس  ألوان  عن  للدفاع 
الرابطة  وبكأس  مرتني  الدوري  بلقب 
مرة واحدة، ما دفع نادي العاصمة إىل 
الثاني/ كانون  يف  مجدداً  معه  التعاقد 

يناير 2018.

كال كارلو أنشيلوتي، العائد لتدريب ريال 
إنه  وقال  بنزيما،  لكريم  املديح  مدريد، 
أصبح العًبا أفضل مما كان عليه عندما 
بني  امللكي  الفريق  يقود  املدرب  كان 
املهاجم  كان  حيث  و2015،   ،2013
دوًرا  الوقت  ذلك  يف  يلعب  الفرنيس 
لكريستيانو  أكرب  بصورة  مسانًدا 
كان  ما  بنزيما  رونالدو.وواصل 
وسجل  املايض،  املوسم  يف  يفعله 
للفوز  مدريد  ريال  ليقود  هدفني 

يف )1-4(  أالفيس  عىل  أرضه  خارج 
لدوري  االفتتاحية  الجولة 

جة  ر لد القدم.ا لكرة  اإلسباني  األوىل 
ن  كا الريال و العبي  أبرز  بنزيما 

حيث  املايض  املوسم 
بالدوري،  هدًفا   23 سجل 
املميز  مستواه  وساعده 
فرنسا  ملنتخب  العودة  عىل 
سنوات.وقال   6 غياب  بعد 
بأنه  بنزيما  وصف  العدل  من  »ليس  أنشيلوتي: 
أكثر  إنه العب متكامل، وأصبح  مجرد مهاجم. 
اكتماالً مما كان عليه قبل 5 سنوات. إنه الالعب 

املباراة«. قراءة  أيًضا  ويستطيع  هجماتنا  ينهي  الذي 
لكنه  الباهتة،  بدايته  عىل  فريقه  أنشيلوتي،  انتقد  كما 
الشوط  يف  األداء  بها  التي تحسن  بالطريقة  أبدى سعادته 
عندما  ما  حد  إىل  بطيًئا  كان  األول  »الشوط  الثاني.وتابع: 
كانت الكرة يف حوزتنا، وعندما لن تكن معنا كنا يف حاجة 
للضغط برشاسة أكرب، املباراة كانت بطيئة، وهذا ليس ما 
كنا نريده. لكننا كنا أفضل كثريًا يف الشوط الثاني، وأظهرنا 
جماهري  أمام  الريال  والجودة«.ولعب  الرشاسة  من  املزيد 
ألول مرة يف الدوري منذ مارس/آذار 2020 رغم أن أقل من 
4 آالف مشجع تم السماح لهم بدخول استاد منديزورونا 
متعلقة  املحلية  الحكومة  من  قيود  بسبب  أالفيس  ملعب 

بفريوس كورونا.

                         

يدرس نادي برشـلونة التعاقد مع مهاجم جديد خالل املريكاتو 
الصيفي الجاري.ووفًقا لصحيفة سبورت اإلسبانية، فإن إدارة 
برشـلونة تبحث عـن مهاجم جديـد، لكن الصفقـة مرشوطة 
ببيع الدنماركي مارتن برايثوايت، مهاجم البارسـا، بسعر جيد 
هـذا الصيف.وأشـارت الصحيفة اإلسـبانية إىل أن بيري إيمرييك 
أوباميانج وألكسـندر الكازيت، مهاجمي آرسنال، من األسماء 
التي يدرس برشـلونة التعاقـد معها هذا الصيف. وأشـارت إىل 
أن برشـلونة سـبق وأن تفاوض مـع أوباميانج منـذ أكثر من 
عام، لكن آرسنال رفض االسـتغناء عن مهاجمه، إال أن موقف 
الجانرز تغري اآلن.وأوضحت أن عقد الكازيت مع آرسنال ينتهي 
يف الصيف املقبل، لذا فإن هذا املريكاتو آخر فرصة لبيع املهاجم 
الفرنـيس بسـعر جيد.وذكـرت الصحيفـة اإلسـبانية أن هناك 
أسماء أخرى عىل رادار برشلونة، لكن األخري لن يتحرك إال عقب 

بيع برايثوايت.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
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بوكيتينو ينصح مبابي بعد 
أزمته مع مجهور سان جريمان

ثنائي آرسنال على رادار برشلونة

اعالم الكرتوني دورمتوند يستعد ملواجهة بايرن ميونيخ خبماسية أمام فرانكفورت

سان جريمان يغلب سرتاسربوغ وحيصد العالمة الكاملة

علـق ماوريسـيو بوكيتينو، مدرب باريس سـان جريمان، عىل 
تعرض العبه كيليان مبابي لصافرات من الجمهور البارييس.

وجاء ذلك خالل فوز سـان جريمان عىل سرتاسـبورج بنتيجة 
2-4 يف الجولـة الثانية من الـدوري الفرنيس.وقـال بوكيتينو، 
يف ترصيحـات أبرزتها إذاعـة مونت كارلو الفرنسـية: “أعتقد 
أن كيليـان يركـز عىل مـا يجب أن يفعلـه يف امللعـب. لقد قدم 
مباراة جيدة جدا. أنا سـعيد جدا بمستواه. إنه بحاجة ملواصلة 
العمـل يف هذا االتجاه”.وأضاف: “تعـرض مبابي لصافرات من 
جمهور باريس؟ إنه أمر غري عادي أن يكون لدينا مشجعون يف 
املدرجـات. لقد فقدنا هذا األمر ألكثـر من عام ونصف. إن كرة 
القدم مختلفة بحضور الجمهـور، أما فيما يتعلق بكيليان، لم 

أسمع أي يشء. لم أسمع صافراتهم ضده”.

دييغو كوستا إىل أتلتيكو مينريو الربازيلي

أنشيلوتي: ليس من العدل وصف بنزميا بأنه جمرد مهاجم

مفكرة الزوراء

حصد باريس سان جريمان فوزه الثاني توالياً يف الدوري الفرنيس، عندما 
هزم ضيفه سرتاسربوغ 4-2، ضمن ثاني جوالت املسابقة يف ليلة شهدت 
تقديم األسطورة ليونيل مييس والعبو الفريق البارييس الجدد عىل أرضية 
ملعب حديقة األمراء يف عاصمة األنوار باريس.وسجل للفريق البارييس 
األرجنتيني ماورو إيكاردي 3، كيليان مبابي 25، األملاني جوليان دراكسلر 
27، و اإلسباني بابلو سارابيا 85.فيما سجل للضيوف كيفن غامريو 53، 
ألكسندر  الغاني  سرتاسبورغ  صفوف  من  64.وُطرد  أجورك  لودوفيتش 
لسان  الثاني  الفوز  82.وهذا  الدقيقة  يف  الثاني  اإلنذار  نيله  بعد  دجيكو 
جريمان فصار رصيده 6 نقاط، فيما ال يزال سرتاسبورغ بدون نقاط 
بعد خسارتني.واتجهت األنظار اىل ملعب »بارك دي برينس« الذي أصبح 
مرسح النجوم بإمتياز بعد انضمام مييس، فأصبح الفريق يعّج باألسماء 
الكبرية مع وجود الربازييل نيمار وكيليان مبابي.ونال النجم األرجنتيني 
قبل  من  الجدد  الوافدين  جميع  مع  تقديمه  أثناء  صاخباً  استقباالً 
الجماهري الفرنسية العائدة اىل حديقة االمراء للمرة األوىل منذ 17 شهراً 
املؤلّف من مييس  الضارب  الثنائي  عىل خلفية جائحة كوفيد-19.وغاب 
جنباً  املدرجات  من  اللقاء  وتابعا  البارييس،  النادي  تشكيلة  عن  ونيمار 
إىل جنب.وغاب أيضاً كل من الربازييل ماركينيوس، األرجنتينيان لياندرو 
باريديس وأنخل دي ماريا الذين خاضوا نهائي كوبا أمريكا يف 10 تموز/

يوليو، باإلضافة إىل الحارس الجديد جانلويجي دوناروما والعب الوسط 

اللذين خاضا نهائي كأس أوروبا مع إيطاليا وتوّجا عىل  ماركو فرياتي 
حساب إنكلرتا، واملدافع اإلسباني سريخيو راموس املصاب.ورغم العدد 
الهائل من الغيابات، إال اّن فريق املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
ينتظره مسؤولية كبرية بعد انضمام مييس والتي تتمثل بالسعي اىل حصد 
عن  الغائب  أوروبا  أبطال  دوري  لقب  طليعتها  ويف  املمكنة  االلقاب  كل 

خزانة النادي.ولم ينتظر سان جريمان طويالً لعرض عضالته الهجومية 
فتمكن إيكاردي من منح فريقه التقدم بعد مرور ثالث دقائق من رضبة 
ديالو.وساهم  عبدو  السنغايل  من  رائعة  عرضية  تمريرة  إثر  رأسية 
مبابي، يف تقدم فريقه بعد تسديدة عكسية ارتطمت بالعب سرتاسبورغ 
لودوفيتش أجورك مبارشة داخل مرمى فريقه .)26( وواصل دراكسلر 
مهرجان األهداف بإضافة الثالث بعد لحظات معدودة ومن مجهود أيضاً 
لبطل مونديال 2018  مبابي بعد أن ارتطمت كرته بأحد مدافعي الضيوف 
فتابعها الدويل األملاني داخل املرمى .)27( هدأ إيقاع املباراة بعض اليشء 
يف الشوط الثاني، فاستفاد الضيوف من ذلك لتقليص النتيجة عن طريق 
مهاجم سان جريمان السابق كيفن غامريو الذي انضم اىل سرتاسبورغ 
هذا الصيف بصفقة ملدة عامني قادماً من فالنسيا اإلسباني .)53( وتابع 
الفريق الضيف الذي احتل املركز 15 املوسم املايض صحوته الالفتة وتمكن 
من تقليص النتيجة عرب رأسية ألجورك الذي عوض هدفه العكيس، إثر 
تمريرة من ديميرتي لينارد .)64( لكّن آمال سرتاسبورغ تعرّضت لنكسة 
بعد طرد العبه الغاني ألكسندر دجيكو إثر تدخله القوّي من الخلف عىل 
)81(.وطمأن  الثانية  الصفراء  البطاقة  بوجهه  الحكم  لريفع  إيكاردي 
النادي البارييس جماهريه بتسجيله الهدف الرابع إثر مجهود رائع من 
سارابيا  بابلو  اإلسباني  للبديل  ومّرر  الضيوف  دفاع  راوغ  الذي  مبابي 

فتابع الكرة داخل املرمى .)85( 

صالح يقود ليفربول للفوز على نوريتش 
وتشيلسي يهزم كريستال باالس
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منوذج تقليدي مل يتغري منذ عقود

عمان/متابعة الزوراء:
 قال وزي�ر اإلعالم األردن�ي صخر دودين 
إن وكال�ة األنب�اء األردني�ة “ب�را” الت�ي 
يمت�د عمرها ألكث�ر من نصف ق�رن تعد 
مصدرا موثوق�ا للمعلومة الصادقة، الفتا 
إىل خصوصي�ة الوكال�ة يف نقل الرس�ائل 
واألخب�ار املتعلق�ة بالدول�ة إىل العالم، يف 
نظرة متفائلة ال تعكس الصورة الحقيقية 

لوكاالت األنباء العربية بما فيها “برا”.
وأش�ار دودين، الناطق الرس�مي باس�م 
الحكوم�ة، خ�الل زيارت�ه إىل الوكال�ة إىل 
أن الحكوم�ة تح�رص عىل ب�ث أخبارها 
ونش�اطاتها من خالل الوكالة الرسمية، 
لكن هذه النقط�ة بالذات هي محل جدل 
وانتق�اد يف األوس�اط اإلعالمي�ة، إذ يؤخذ 
ع�ىل وكاالت األنب�اء العربي�ة اقتصاره�ا 
عىل أخبار نش�اط األنظم�ة والحكومات 
ش�ديدة  بطريق�ة  الرس�مية  والبيان�ات 
الرس�مية، تغلب فيها اإلشادة باإلنجازات 
الحكومية ع�ىل األخب�ار املوضوعية التي 

تهم الرأي العام.
ويق�ول متابعون إن دور ه�ذه الوكاالت 
محص�ور برؤي�ة ضيق�ة، تعتم�د ع�ىل 
ع�ن  إيجابي�ة  ص�ورة  ونق�ل  الروي�ج 
الجوانب الرسمية، بينما تبدو شبه غائبة 
يف األح�داث املهم�ة التي تحت�اج الخروج 
عن الدور الرس�مي والبيان�ات الحكومية 

إىل االنتقاد واملحاسبة عىل التقصري.

وتعتمد وسائل اإلعالم املحلية عىل وكاالت 
األنب�اء الحكومي�ة يف نق�ل وجه�ة النظر 
الرس�مية، خصوصا يف األوق�ات الحرجة 

واألزمات.
ال�وكاالت  ويف ح�ن يف�رض أن تك�ون 
الرسمية مرجعا لوس�ائل اإلعالم الدولية 
والوكاالت األجنبية التي تبحث عن إجابات 
أو توضيح�ات لألح�داث املهم�ة، فإنه�ا 
ال تق�دم أكث�ر من ترصيحات املس�ؤولن 
وبيان�ات مقتضب�ة ال تتضم�ن حقائ�ق 

وردودا ملا يبحث عنه الرأي العام.
وأك�د دودين خ�الل اللقاء ال�ذي حرضه 

ع�دد من صحفي�ي وإداري�ي الوكالة، أن 
الحكوم�ة تعك�ف ع�ىل إع�داد صن�دوق 
املحت�وى اإلعالم�ي خالل الف�رة املقبلة، 
الذي سُينش�أ بالرشاكة ما بن القطاعن 
املجتم�ع  ومؤسس�ات  والخ�اص  الع�ام 
املدني، والذي يهدف إىل إيجاد موارد مالية 
مس�تدامة تدعم االرتقاء بنوعية املحتوى 
والس�يما  اإلع�الم،  لوس�ائل  اإلعالم�ي 

الصحف الورقية عرب التدريب والتطوير.
وج�رى الحدي�ث عن دع�م وكال�ة األنباء 
الحديث�ة،  واملع�دات  األجه�زة  ببع�ض 
والس�ماح بتعين موظفن ج�دد للوكالة 

عىل جدول التشكيالت للعام املايض، وذلك 
لس�د العجز الحاصل نتيجة تقاعد بعض 

املوظفن خالل الفرة املاضية.
ورغ�م ه�ذه الوع�ود، إال أن تطوير عمل 
بكث�ري،  أك�رب  جه�ودا  يتطل�ب  الوكال�ة 
لتحسن أدائها يف سوق املنافسة اإلعالمية 
العاملي�ة ال�ذي أصبح قويا ج�دا، وجعلها 
تتس�اوى م�ع املعاي�ري الدولي�ة يف عم�ل 

وكاالت األنباء.
ويؤكد خرباء إعالم أن آلية العمل يف غالبية 
وكاالت األنباء العربية متشابهة، وتحتاج 
إىل إحداث النقالت عىل مس�توى املضمون 
والش�كل والتقنية، وتغيري أساليب العمل 
وتحدي�ث أدوات ووس�ائل العم�ل حت�ى 
تنس�جم مع س�وق اإلعالم، ال�ذي أصبح 
واس�عا جدا وضاغطا ومؤثرا بشكل كبري 

عىل الرأي العام العربي.
وم�ا زالت وكاالت األنب�اء العربية تحتكم 
الحاكم�ة  القوان�ن  م�ن  مجموع�ة  إىل 
والضاغطة للحري�ات يف املنطقة العربية، 
وم�ن الصعب القول إنها ح�رة، أو مهنية 
وموضوعية، ألن محتواها ضئيل أساس�ا 
وممل وال يقدم الكثري من املعلومات حتى 
يمكن تقييمه، وحتى إن بعضها تفتقد إىل 
دعم مواضيعها بصور مناسبة، فتكتفي 
ب�رد الخ�رب أو الترصي�ح دون إرفاق�ه 

بصورة جيدة تقنيا.
وتزداد الهوة اتساعا بن الوكاالت العربية 

واألجنبي�ة عند الحديث ع�ن تنويع املنتج 
اإلخباري واملعلوماتي، مع تحول الوكاالت 
الك�ربى إىل امللتيميدي�ا واإلنت�اج اإلذاعي 
والتلفزيوني واالعتماد عىل مسألة الصور 
والتس�ويق، وتقدي�م الخدم�ات املتنوعة 
والس�ياحية  والرياضي�ة  االقتصادي�ة 

وغريها من الخدمات اإلخبارية.
الحكومي�ة  التبعي�ة  أن  البع�ض  وي�رى 
ل�وكاالت األنب�اء، تدف�ع القائم�ن عليها 
إىل الته�اون يف مس�ألة تطوي�ر الخطاب 
اإلعالم�ي يف اتج�اه املزيد م�ن املصداقية 
واملوضوعية، باعتب�ار أن التمويل ضامن 
الس�تمراريتها دون ب�ذل جه�ود لتنوي�ع 
الخدمات اإلخبارية، واألخذ بعن االعتبار 
اإلع�الم  وس�ائل  م�ع  املنافس�ة  عام�ل 
املستحدثة وظهور تقاليد جديدة يف مجال 

اإلخبار الريع وتلقي املعلومة.
وتتحدث بعض وكاالت األنباء العربية عن 
خطط عمل ملواكبة التقنيات والتكنولوجيا 
الحديثة، من خالل إدخال الهواتف الذكية 
الحديثة مجال العمل، واستخدامها لنرش 
األخبار، وكر حاجز األخبار الرس�مية، 
وتطوي�ر أدائه�ا وبرامجه�ا وتقنياته�ا، 
حتى تصل املعلوم�ة إىل املواطن بالرعة 
املطلوب�ة، لكن املش�كلة األساس�ية التي 
ل�م تنج�ح يف تجاوزها أو وض�ع الخطط 
لحله�ا، هي توس�يع مج�ال اهتماماتها 
وأخباره�ا لتش�مل تقدي�م محت�وى يهم 

املواط�ن، ويقنع�ه بالط�رح املوضوع�ي 
والتغطي�ة املكثفة للقضاي�ا العاجلة من 
مكان الحدث وليس من املكاتب الرسمية 

فقط.
ع�ىل  الرقم�ي  الع�رص  يف�رض  والي�وم 
القائمن ع�ىل وكاالت األنب�اء العربية أن 
يعيدوا ترتيب خارطتها اإلعالمية، بالنظر 
إىل حقيق�ة أنها تراجع أم�ام جمهورها 
وال تقدم ش�يئا لجمهور ال�دول األخرى، 
ف�وكاالت األنب�اء العربي�ة ال تري�د تغيري 
النه�ج القائ�م عىل ن�رش أخبار رؤس�اء 
البل�دان وتحركاته�م، وتتغاف�ل عن نرش 
تقاري�ر وتحلي�الت تمس الواق�ع اليومي 

للناس.
ويرف�ض مديرو هذه ال�وكاالت االعراف 
بأن املواق�ع اإللكرونية ومواقع التواصل 
االجتماع�ي ق�د س�لبت منه�ا املب�ادرة، 
والجمه�ور يلجأ إىل ه�ذه املواقع وال يثق 
بأخبار وكالة أنباء بالده، لذلك فالس�ؤال 
األهم ال�ذي يجب أن يطرح�وه هو كيف 
الجمه�ور  ال�وكاالت  ه�ذه  تس�تقطب 
وتك�ون موض�ع ثقته؟ ب�دال م�ن ترديد 
“أهمي�ة  بمقول�ة  والتغن�ي  الش�عارات 
وكاالت األنب�اء الرصينة التي أثبتت طوال 
عق�ود أنها مص�در مهم لن�رش الحقائق 
دون تزوير أو زيادة أو نقصان، بما يجعل 
مستقبلها مضمونا كونها املصدر املوثوق 

للمعلومات”.

أخبار وكاالت األنباء العربية رمسية أو مملة.. من سيتابعها

إسطنبول/متابعة الزوراء:
انقس�مت وس�ائل اإلعالم الركية، خالل األيام 
األخرية، بحسب سياستها التحريرية ومواقفها 
الحزبي�ة، يف التعاط�ي مع املوضوع الس�وري، 
وإن كان هناك اتفاق عىل رضورة ضبط النفس 
والهدوء، إال أن تحميل املس�ؤولية غالباً ما كان 

عىل األحزاب السياسية.
شهد حّي بطال ليلة س�اخنة، عىل وقع هجوم 
مواطنن أتراك عىل السورين املقيمن يف الحي، 
بعد مقتل ش�اب تركي وجرح آخر، إثر ش�جار 
حصل بن مجموعتن من الش�بان الس�ورين 
واألت�راك، الثالث�اء امل�ايض، حن تويف الش�اب 
الرك�ي أمريه�ان يالج�ن )18 عام�اً( متأث�راً 
بجراح�ه، فيم�ا اعتقل�ت ق�وات األمن ش�ابن 
الحادث�ة،  يف  بتورطهم�ا  لالش�تباه  س�ورين 
ووجه�ت النيابة العامة لهما تهمة القتل العمد 

بعد التحقيق معهما.
وح�اول اإلع�الم املع�ارض تحمي�ل الحكوم�ة 
الركية والتحالف الجمهوري الحاكم مسؤولية 
ما حص�ل، بناء ع�ىل ترصيحات الش�خصيات 
املعارض�ة الت�ي انتق�دت ع�دم وض�وح رؤية 
الحكومة خالل السنوات الس�ابقة يف التعاطي 
مع الحدث الس�وري واحتم�ال حصول موجة 
لج�وء أفغاني�ة أيض�اً، وانع�كاس ذل�ك ع�ىل 

املجتمع.
أما اإلع�الم املوايل للحكومة، فتن�اول ما حصل 
من زاوية انعكاس الترصيحات السياسية ضد 
الالجئ�ن ع�ىل ش�كل ترصفات عنرصي�ة لدى 

البع�ض وتحمي�ل الالجئ�ن مس�ؤولية تدهور 
األوضاع االقتصادية يف البالد، فضالً عن الحديث 

عن محرّضن، كما فعلت قناة »إيه تي يف«.
قناة »خرب تورك« التي تصنف نفس�ها محايدة 
رأت أن »ما حصل هو انعكاس للحالة الشعبية 
الس�ائدة واألوض�اع االقتصادي�ة«، مش�رية إىل 
أن املنطقة التي ش�هدت األح�داث هي منطقة 
موالي�ة ل�«ح�زب العدال�ة والتنمي�ة« الحاكم، 
م�ا يعن�ي أن م�ا حص�ل ال عالقة ل�ه بالفئات 
املجتمعية املرتبطة باملؤيدين للمعارضة أو عىل 

خلفية إيديولوجية، وفقاً لها.
الكات�ب املع�ارض والصحفي ومق�دم الربامج 

الش�هري، فاتح ألط�اي، كثف أخ�رياً من تناوله 
موضوع الالجئن السورين بخطاب عنرصي، 
وصل فيه إىل درجة نرش صور العوائل السورية 
عىل الس�واحل، معترباً أن »هذه ليست الالذقية 
الس�ورية، وليس�ت إس�طنبول أيض�اً، بس�بب 
الهج�وم الس�وري الكب�ري«. ويف مق�ال آخر له 
عقب األح�داث يف أنقرة، طلب »م�ن الغاضبن 
الس�ورين  الالجئ�ن  تحمي�ل  ع�دم  األت�راك 
مس�ؤولية م�ا حص�ل ويحص�ل يف تركي�ا، بل 
تحمي�ل إدارة البالد من سياس�ة فاش�لة وغري 

قائمة عىل الشفافية«.
أم�ا الصحف�ي واملذيع املع�روف يف قن�اة »يس 

إن إن ت�ورك«، أحم�د هاكان، فق�ال إن »بعض 
السياس�ين يقولون بش�كل دائم للقادمن إىل 
تركي�ا م�ن املهاجرين غ�ري النظام�ن: فليأتوا 
وهن�اك متس�ع، وإن تركيا أم�ة ولديها تاريخ 
واس�ع. لك�ن ه�ذه املقارب�ة غ�ري صحيح�ة، 
والرئي�س رجب طيب أردوغان أف�اد بأن تركيا 
ليس�ت خان�اً ملن ي�ود العبور ألي م�كان، وهو 

املحدد الذي يجب عىل السياسين اتباعه«.
وكذل�ك، تن�اول الكات�ب املع�روف يف صحيف�ة 
»حري�ت«، نديم ش�نر، قصة الطفل الس�وري 
إبراهي�م ال�ذي تعرّض لج�روح خ�الل هروب 
عائلته من خ�ارج الحي، مس�تنكراً ما تعرّض 
له.الصحفي الركي يوسف سعيد أوغلو تحدث، 
عن تعاطي اإلعالم الركي مع األحداث يف أنقرة، 
قائالً: »كثف اإلع�الم الركي بمختلف توجهاته 
يف األي�ام األخرية تناول مل�ف الالجئن األجانب 
إىل تركي�ا، خصوص�اً الس�ورين واألفغان، بعد 
التط�ورات األمني�ة الحاصل�ة يف أفغانس�تان، 
ورافق ذلك حمالت تحريض كبرية عرب وس�ائل 
التواص�ل، الت�ي تناقل�ت ص�وراً وفيديوه�ات 
بعضها وقع خ�ارج تركيا من أجل الحديث عن 

سلبيات الالجئن ورضرهم عىل البالد«.
تنفي�ذاً  اإلع�الم  يس�عى  »بالطب�ع  وأض�اف: 
للتوجهات السياسية إىل طرح املوضوع لتحقيق 
مكاسب، س�واء للمعارضة أو الحكومة، ورغم 
كل ذلك فإن املجتمع سيتأثر من هذه املقوالت، 
وس�تكون هن�اك ردود أفع�ال، وع�ىل اإلع�الم 

مسؤولية كبرية«.

وارسو/متابعة الزوراء:
تبن�ى مجلس الن�واب البولن�دي، ما 
يس�مى »قانون اإلعالم« الذي يصفه 
ساس�ة وصحافة االتح�اد األوروبي 
واملجتم�ع املدني البولندي ب�«س�يئ 
الس�معة«، إذ إّن�ه س�يضعف حرية 
الصحافة وغريها من حريات التعبري 
والرأي يف هذا البلد الذي يعيش مآزق 
متتالية يف عالقات حاكميه القومين 
املحافظن وساس�ة عاصمة االتحاد 

األوروبي بروكسل.
فرغم االحتجاجات الش�عبية يف أكثر 
من 80 مدينة بولندية ضد ال�«هجوم 
عىل حري�ة الصحاف�ة«، يف بلد يلعب 
اإلع�الم دوًرا هاًم�ا وكثيًف�ا، تمكنت 
حكومة »العدالة والقانون« املتشددة 
برئاسة ماتيوز مورافيكي، من تمرير 
قانونه�ا املقيد لحري�ة الصحافة من 
خالل تش�ديد قواعد امللكية األجنبية 
لوسائل اإلعالم البولندية«. وسيحظر 
القان�ون الجديد ما يس�مى »امتالك 
خ�ارج  م�ن  تلفزيوني�ة  محط�ات 
األوروبي�ة«.  االقتصادي�ة  املنطق�ة 
وإذا كان املستهدف يف قانون اإلعالم 
الجديد هو إغالق املحطة التلفزيونية 
»تي يف إن« اململوكة من ديسكافريي 
األمريكي�ة، والت�ي تصنف ع�ىل أنها 
مس�تقلة، بس�بب تحقيقه�ا م�رات 
عدي�دة يف قضاي�ا فس�اد خطرية، إال 
أن املعارض�ن يرونه�ا خطوة ملركزة 
وس�يطرة الدولة عىل س�لطة اإلعالم 
املس�تمرة منذ 2016 بعد الس�يطرة 

عىل القضاء. 
وتس�بب تبن�ي القان�ون الجدي�د يف 
ب�ن  االئتالفي�ة  الحكوم�ة  انهي�ار 
املحافظ�ن والقومي�ن يف »القانون 
والعدال�ة«، وذلك بعدما عارض نائب 
رئيس الحكومة، املحافظ ياروسالف 
غوين، قانون اإلعالم الجديد، معتربا 
إي�اه خطرياً ع�ىل حري�ة الصحافة. 

لم ي�رق موقف�ه لرئي�س الحكومة، 
مورافيكي، الذي أقال غوين، بحسب 
م�ا أعلن�ه، فيم�ا غوي�ن أف�اد بأنه 
اس�تقال، وه�و م�ا أفق�د الحكومة 
أغلبيته�ا الربملاني�ة. وم�ن بن 460 
برملانيا ص�ّوت 229 ملصلحة القانون 
الجديد مقابل معارضة 227، وامتنع 
10 ع�ن التصوي�ت. ومع انس�حاب 
املحافظن، 12 مقع�دا، من االئتالف 
يبق�ى الحزب القوم�ي دون األغلبية 
املطلوب�ة البالغ�ة 232 مقعدا، وذلك 
يوض�ح أيضا م�دى االنقس�ام الذي 
تعيش�ه بولن�دا بس�بب السياس�ات 

املقوض�ة للحري�ات من�ذ 2015.
ويش�ارك مهاجرون بولنديون حول 
العالم يف االستثمار يف تقنيات اإلعالم 
يف بالده�م، وأغلبه�م م�ن أصح�اب 
املي�ول الليربالي�ة، ما يع�ده الحزب 
ع�ىل  لس�لطتهم،  تهدي�دا  القوم�ي 
طريقة رئي�س وزراء املجر، فيكتور 
أوربان، الذي استطاع أيضا السيطرة 
عىل معظم الصحافة واإلعالم يف بلده 

بحجة محاربة »املؤام�رة الليربالية« 
عىل مجتمع بالده، وباألخص باتهام 
امللياردي�ر املج�ري األمريك�ي جورج 
س�وروس. وتذرع الح�زب الحاكم يف 
تش�ديده القانون اإلعالم�ي يف البالد 
بحجج »حماية املجتمع البولندي من 
القوى األجنبية مثل الصن والواليات 
املتح�دة«، فيما ي�رى معارضوه أنه 
يأتي يف سياق مركزة السلطات يف يد 
السلطة، وهو ما جرى مع القضاء يف 
وقت سابق، حيث يثري اليوم مخاطر 
جدية لص�دام بولندي-أوروبي. وعىل 
النس�ق األيديولوج�ي القوم�ي  ذات 
»القان�ون  املتش�دد، يس�وق ح�زب 
والعدال�ة« خطاب�ه املتعل�ق باإلعالم 
باعتب�اره يحاول »حماية البولندين 
من تأثري وسائل اإلعالم عىل حياتهم 
االجتماعية«، وهو ما أثارته نقاشات 
»قان�ون اإلجهاض«، الذي مرر ومنع 
يف الب�الد، وقوان�ن الس�يطرة ع�ىل 
القض�اء. وعىل الرغم من أن القانون 
س�يحال إىل الغرفة الثانية يف الربملان، 

مجل�س الش�يوخ، لتمري�ره، إال أن 
الحكومة املحافظة واثقة من تمريره 

بع�د تبني�ه م�ن مجل�س الن�واب.
ويعتق�د القائم�ون ع�ىل مؤسس�ة 
األبحاث األملانية، جريمان مارش�ال، 
الجدي�د  القان�ون  أن  وارس�و  يف 
»س�يقوض جديا حرية الصحافة يف 
بولندا«. وشدد مدير مكتب املؤسسة 
بارانوفس�كي،  مي�كال  وارس�و،  يف 
ع�ىل أن�ه »قان�ون س�يضع البالد يف 
مواجهة واشنطن واالتحاد األوروبي 
ع�ىل حد س�واء«. ونوه يف الس�ياق، 
يف ترصيح�ات معقبة ع�ىل القانون، 
الجدي�دة  األمريكي�ة  »اإلدارة  ب�أن 
)جو باي�دن ش�خصيا( تعترب حرية 
الصحاف�ة إح�دى أه�م األجن�دات، 
واس�تهداف قناة ت�ي يف أن TVNهو 
أك�رب اس�تثمار إعالم�ي أمريك�ي يف 

بولندا«.
القوانن املتش�ددة تأخذ بولندا نحو 

حكم سلطوي بنزعة استبدادية
وذهب محللون بولنديون وأوروبيون 

إىل اعتبار أّن تش�دد حكومة وارس�و 
القومي�ة س�يؤثر أيض�ا يف العالق�ة 
األط�راف  م�ع  واألمني�ة  الدفاعي�ة 
الغربي�ة، وهو أيضا م�ا دفع االتحاد 
األوروبي إىل توجيه انتقادات شديدة 
لوارسو حيث اعتربت مفوضيته أنه 
قانون »ال ينس�جم م�ع قيم االتحاد 
الديمقراطي�ة«.  ح�ول  األوروب�ي 
املنتق�دون  األوروبي�ون  ويعتق�د 
القوان�ن  أن  وارس�و  لترصف�ات 
املتش�ددة املتواصلة تأخذ البالد نحو 
»حكم س�لطوي بنزعة استبدادية«، 
وفقا للباحث الس�ويدي يف سياسات 
وارس�و بير يوهانس�ون الذي نفى 
أن يكون القانون الجديد كما يش�اع 
»لوق�ف النف�وذ الصين�ي والرويس، 
فاألمر بس�يط: أنت تس�تهدف أكثر 
قن�اة ش�عبية يف بولن�دا الس�تهداف 
نح�و 49 يف املئ�ة من مالك وس�ائل 

اإلعالم«. 
وقضية حظر ملكية وس�ائل اإلعالم 
م�ن األجانب ليس�ت س�وى خطوة 
ومواق�ع  مؤسس�ات  الس�تهداف 
ب�رأي  أخ�رى  مس�تقلة  صحفي�ة 
املتظاهري�ن، الذي�ن خرج�وا ألي�ام 
بع�رشات اآلالف للتعبري عن رفضهم 
استمرار سياس�ات التشدد القومي. 
ويبدو أن شهية القومين املحافظن 
فتحت أكثر نحو فرض أيديولوجيتهم 
الخاص�ة يف الحك�م، إذا ع�رّب وزي�ر 
العدل يف الحكومة املنه�ارة زبيغنيو 
انس�حاب  الرغب�ة يف  زيوب�رو ع�ن 
ب�الده م�ن اتفاقي�ة إس�طنبول )يف 
ع�ام 2011، وص�دق عليه�ا االتحاد 
األوروب�ي يف ع�ام 2017( لحماي�ة 
النس�اء من العنف، وذل�ك بعد تبني 
حظر اإلجهاض، وه�و ما أدى أيضا 
إىل تأزم يف الشارع منذ أواخر يوليو/

تموز املايض بنزول النساء والشباب 
يف احتجاجات.

رئيس حترير صحيفة يتعرض اىل معاملة 
سيئة يف اهليئة العامة للضرائب

إسالم آباد متنح مراسلني يف أفغانستان 
تأشريات لدخول باكستان

الالجئون السوريون وسط انقسام اإلعالم الرتكي

خطوة وارسو حنو تقييد حرية الصحافة

بغداد/نينا:
 تعرض رئيس تحرير صحيفة / الفلقة/ عباس طالل اىل معاملة سيئة يف الهيئة العامة 

للرضائب.
وأبل�غ طالل املرصد العراقي للحريات الصحفية عن تعرضه ملعاملة س�يئة وتجاوز من 
قب�ل موظفن مهم�ن يف مكتب مدير الهيئة العامة للرضائب ح�ن كان يراجع يف عمل 
صحفي.وقال انه : طلب تزويده بنسخة من كتاب يسهل مهمته يف تغطية عمل املنافذ 
الحدودية لكي يمر من خالل نقاط التفتيش غرب البالد، ولكن املوظف املس�ؤول رفض 
ذلك وابلغه انه س�يتم ارسال الكتاب اىل الجهة املس�ؤولة وإن عليه التوجه عرب الطريق 

الربي، وإيجاد عذر ما للمرور من السيطرات بصفة مسافر.
واش�ار طالل اىل إن�ه : رفض ذلك ألنه يعرضه لإلحراج، وأرص عىل تزويده بنس�خة من 
الكتاب حيث اس�تدعى املوظف املس�ؤول ع�ددا من عنارص الحماي�ة محاولن إخراجه 
بالق�وة مدعيا إن املوظف املس�ؤول عن التعامل مع وس�ائل اإلعالم ه�و من طلب عدم 

تزويده بالكتاب، أو التعاون معه.

اسالم اباد/ أسوشييتد برس:
أعلن وزير الداخلية الباكستاني أن السلطات يرت رشوط الحصول عىل تأشرية للصحفين 
الذي�ن يعملون لصالح وس�ائل إعالم أجنبية يف أفغانس�تان املج�اورة، يف ظل تدهور الوضع 

األمني هناك، جراء الهجمات التي تشنها حركة »طالبان«.
وجاء إعالن وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد عرب موقع »توير«.

وق�ال ش�يخ رش�يد أحم�د إن الصحفي�ن والعاملن يف وس�ائل إع�الم دولي�ة أو أجنبية يف 
أفغانستان، الراغبن يف املغادرة عرب باكستان، بإمكانهم التقدم للحصول عىل تأشرية.

وأضاف أن وزارته ستصدر تأشرية عىل أساس األولوية، من دون تقديم تفاصيل. وأوضح أن 
القرار اتخذته الحكومة الباكستانية، مع وضع سالمة الصحفين يف املقام األول.

ولم يخض يف تفاصيل. لكن بموجب السياس�ة السابقة، فإن تأشرية دخول باكستان كانت 
تتطلب فحصاً استخباراتياً مطوالً للصحفين.

إىل ذلك، اس�تولت »طالبان« عىل محطة إذاعية يف قندهار، وسيطرت عىل موجات األثري يوم 
الس�بت، بعد االس�تيالء عىل جزء كبري من جنوب أفغانس�تان، يف هجوم رسيع أثار مخاوف 
من اس�تيالء كامل عىل السلطة، قبل أقل من ثالثة أسابيع من موعد سحب الواليات املتحدة 
آلخر قواتها.وأصدرت مقطعاً مصوراً، أعلن فيه متمرد لم يذكر اسمه استيالءه عىل محطة 
اإلذاعة الرئيس�ة يف املدينة، والتي أعيدت تس�ميتها ب�«ص�وت الرشيعة«. وقال إن املوظفن 
كلهم كانوا حارضين، وسيبثون األخبار والتحليالت السياسية وتالوات القرآن الكريم. يبدو 

أن املحطة لن تشغل املوسيقى بعد اآلن.
لم يتضح ما إذا كانت »طالبان« قد طردت املوظفن الس�ابقن أو س�محت لهم بالعودة إىل 
العمل.وش�غلت حركة »طالبان« محطات إذاعية محمولة عىل مر الس�نن، لكنها لم تشغل 
محطة داخل مدينة رئيس�ة منذ أن حكمت البالد م�ن 1996 إىل 2001. يف ذلك الوقت، كانت 

تدير أيضاً محطة تسمى »صوت الرشيعة« من قندهار، مسقط رأس الجماعة املسلحة.
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سيرته وبعض اعماله
سالم حسني.. )مواليد سوق الشيوخ 
1923- 2015( موسييقار وملحين 
وشياعر، حياته حافلة بالسفر الذي 
يبدأ وينتهي مع املوسييقى والشعر 
تنبيض  حيية  وذاكرتيه  والجميال، 
بدقائق االشياء، وحني يغمض عينيه 
يأتي باخبيار غلب عليها النسييان، 
حياتيه مفعمة باالحداث واالسيماء 
فيشيعر  والحكاييات،  والذكرييات 
السيامع انه ازاء مهرجان ملون من 

تارييخ فنيي كبير ومدهيش.
تعرفت عليه بشيكل قريب ايام كان 
يدخيل دائيرة االذاعية والتلفزييون 
فيهيا  كانيت  عدييدة  وبمناسيبات 
الدائرة تقيم حفالت كبرة ملناسبات 
وطنيية واعياد وغر ذلك رجل هادئ 

الطبع قليل الكالم  وقد غادر العراق 
اىل سيورية بسبب االحداث والحرب، 
، سالم حسني لم ينس محبته لكبار 
الفنانني ومنهم ناظيم الغزايل مثلما 
اتذكير انيه قيال يف احيدى مقابالته 
الصحفيية انيه حيني كان يعميل يف 
موسييقية  فرقية  ضمين  الكوييت 
خاصية باالمراء كان اجره سيبائك 
من ذهب فكان حيني يعود اىل بغداد 
يوزعها عىل املغنيات النه كان يعيش 
وحيدا وال يحتاج اىل االموال الكبرة، 
كما كان يتحدث عن عالقته الحميمة 
باملطربية فائيزة احميد وخاصية يف 
بغداد وعالقتيه بفريد االطرش الذي 
التقياه يف بروت وتلقيى منه دعوة 
لزيارة مرص فلباها، سيالم حسيني 
اعلين يف كثر من مقابالته ايضا عن 
اكتشيافه الول اغنية حب يف التاريخ 
والتي ظهرت يف بالد الرافدين يف عام 
2500 ق.م بني اينانا او عشتار)آلهة 
تموز)إليه  او  وديميوزي  الحيب( 
الخصيب( مثلميا ال ينيس عالقاتيه 
والحانيه لعيدد كبير مين املطربني 
العراقيني وعن مؤلفاته املوسييقية 

والكثر من التفاصيل .
والدته ونشأته

- سالم حسني عيل االمر من مواليد 
مدينة سوق الشيوخ يف محافظة ذي 

قار عام 1923.
ومين ذكرياته انه كان يقول :- حني 
اغمض عينّي اذهب اىل عام 1926 او 
1927 واتذكر صيورة والدي بهيأته 
وشيكله وهيو يرتدي عبياءة الوزير 
والعقال الكبر الذي فيه طيات وهو 
مصنيوع مين الشيعر، تيويف رحمه 
الليه عيام 1927، كذلك ارى سيوق 
الشييوخ املحاطية باالنهيار وحيث 
الفيرات يتشيعب يف شيمالها  نهير 
بمنطقية )العكيكية( ويف كرمة بني 

سيعيد، وأرى البساتني الجميلة.. ما 
اجملها.

سيالم حسيني وهيو بعمير خمس 
كانيت   ،1928 عيام  اي  سينوات، 
مدرسيته )سيوق الشييوخ( وبقي 
فيها حتيى الصف الثالث ثيم انتقل 
اىل قرية )الحّميار( التي هي يف هور 
الحّميار بحكم وظيفية اخيه االكرب 
الذيين عينّي مديرا ملدرسية البطائح 
التيي شيكلت اوىل اهتماماته الفنية  
اذ كان  يحفيظ االغانيي والشيعر، 
حفيظ اغاني عبد الوهاب وام كلثوم 
وسالمة حجازي وعبد الحي حلمي، 
وحفظ شيعر محمد سعيد الحبوبي 
الدهير(  )يتيمية  وكتياب  واملتنبيي 
للثعالبيي، وكين مع اخييه الصغر 
)داود( ينشد امام ضيوف املدرسة او 

املدينة االناشييد التي يحفظها، مما 
كانيت سيببا يف حصوله عيىل هدايا 

عبارة عن االت موسيقية صغرة . 
بداياته مع املوسيقى

بيدأت رحلتيه ميع املوسييقى عيام 
1929، وكان حينها ابن ست سنوات 
أخيذ يحفظ مين االسيطوانات فقد 
وأول  )غرامافيون(  بيتهيم  يف  كان 
االسطوانات كانت لعبد الوهاب )كلنا 
نحب القمير( و )عىل غصون البان( 
واغنييات ام كلثيوم مثل )كيم بعثنا 
مع النسييم سيالما( و )ميايل فتنت 
بلحظك الفتان(، وعندما عاد شقيقه 
من بغداد ومعه آلة العود بعد انتهاء 
دراسته يف دار املعلمني وكان قد تعلم 
العزف،فتعلم منه كيف يعزف، وحني 
اصبيح يف الصيف الثاليث االبتدائيي 
صار منشدا للمدرسة او انشد ثنائيا 
ميع اخييه الصغير، وحيني صار يف 
السيادس االبتدائي عمل اول لحن له 
صار نشييدا صباحيا للمدرسة وذلك 
عيام 1932 وتقول كلماته )يا طيور 
الروض غّن بالنشيد، وارسيل االلحان 
يف الوادي السيعيد(، وقيد لحنه عىل 
)كورديون( صغر، وحني انتقل مع 
اهليه اىل بغداد عيام 1936 اختلطت 
بأهيل املوسييقى، واذ كانت بداياتي 
مع عزف العود فقد رحت اتتلمذ عىل 
يد الفنان يعقوب يوسف هندي أحد 
طالب الرشييف محي الديين حيدر، 
ويف عيام 1945 دخلت معهد الفنون 
الجميلة عندميا فتح فيه فرع جديد 
اللة القانيون الذي وصل اعجابي به 

اىل حد الغرام.
كييف احيب املوسييقى ونظيم اول 

اشعاره ؟
قد يكون الشغف بمهنة او حرفة او 
ابداع معني لسيبب او لحظة يمر بها 
االنسيان وهكذا كان سيالم حسيني 

مبدعا محبا للموسيقى بسبب اخيه 
االكرب املسيمى عبد املنعم الذي جاء 
مين بغيداد ومعيه آلة عيود،كان قد 
تعلم العيزف عليها وعيىل يده تعلم 
ومن )الغرامافون( الذي منه استمع 
اىل الغناء وبسيبب اخييه ايضا احب 
الشيعر فقيد كان شياعرا وكانت يف 
بيتهم مكتبة عامرة بالدواوين ومنه 
تعليم الفصحى،ومين ولع بالشيعر 
نظم الشيعر وكان عميره  12 عاما 
اوكانيت اربعية ابييات وقدمتها اىل 
ميدرس الرياضية وطلبيت منيه ان 
يراها جييدة ام غر جيدة، وهي تلك 
االبييات التي لحنها عىل الكورديون، 
هيذه الحادثة اثيارت اخييه )مدير 
املدرسية( وارسيل كتابيا اىل مديرية 
املعيارف يف )ليواء املنتفيك( يطليب 
فيه ان تعمل املدرسية هذه الكلمات 
نشييدا للمدرسية فتميت املوافقية 
فصارت نشيدا صباحيا للمدرسة ثم 
عمم النشيد عىل مدارس اللواء، ومن 

تلك اللحظة انطلق بالشعر واحبه 
رحلتيه اىل بغيداد

كان للمسرة ان تستمر فنيا وثقافيا 
فعندميا تخرج من مدرسية الحّمار 
فرصية  ليه  1935،وسينحت  عيام 
)الرجياء(  متوسيطة  يف  الدخيول 
سينة 1936، ولكين بسيبب مرض 
اصاب عينيه كتب رسيالة عىل شكل 
قصييدة اىل اخييه اسيمها )عتياب( 
مطلعها )ييا راقد الطرف هل فكرت 
يف سيهري، وهل علميت بأني رصت 
يف خطير !!(، فجياء اخييه وقرر ان 
ينقيل العائلة اىل بغيداد لتبدأ الرحلة 
ميع العاصمة الكبرة ولكونه يحمل 
شيهادة االبتدائيية تقيدم للقبول يف 
معهد الفنيون الجميلة اليذي كانت 
الدراسة فيه تسمح بدخول خريجي 

االبتدائية .  
الرحلية مع الفين والعيزف عىل الة 

القانون 
مثلما ذكرنا ان عائلة سيالم حسني 
انتقليت اىل بغيداد وسيكنت محلية 
صبغ االل اما رحلتيه الحقيقية مع 
الفن ومتى بدأ عازفيا فمثلما ذكرنا 
انه بيدأ العزف عىل العيود بعد يبدوا 
ان مييول سيالم حسيني قيد تحول 
مين العيود اىل القانيون هنيا تذكير 
جمييع املصيادر التي تناوليت حياة 
فناننيا انيه  سينة 1945 تحيول اىل 
القانون وحسيب ادعائه انه  سيمع 
سيمع العزف عىل القانون من خالل 
الراديو يف مرص من العازفني مع عبد 
الوهاب مثل كامل عبدالله واالسيتاذ 
القضابيي ومحمد عبدو صالح ومن 
االسيطوانات لذلك تعشقته وحسب 
ادعائه ايضيا انه يعطي صوت آلتني 
يف آن واحد، القرار والجواب، القرار يف 
اليد اليرسى والجواب يف اليد اليمنى، 
وايضيا فيه مدى للسيلم املوسييقي 
كبر، وهو آلة يف املوسيقى الرشقية 
كأنه البيانو يف املوسيقى الغربية، ثم 
ان صوته جميل جدا،تسيمع اغاريد 
الطييور وزقزقية العصافير وكأنك 
االميواج  يف خييال، تسيمع صيوت 
التي تسير مع االنسيام التيي فيها 
طراوة وفيهيا نغمات خاصة المواج 
متالطمية خفيفية وليسيت هادرة 
وبهذا الصدد فقيد وضع اول قطعة 
موسييقية بالقانيون وقيد لحنهيا 
بنفسيه اسيماها عصفورتيان عام 
47 عزفها يف السيليمانية مع جميل 
بشير وغانيم حيداد اميا اول اغنية 
لحنهيا كانت للمطربية خالدة وهي 
اغنية الحبيب الغايل اذيعت من اذاعة 
بغيداد عيام 49 اميا الحانيه فنذكر 
منهيا  لوديع الصايف قصييدة )مالنا 
كلنا جوٍي يارسيوُل(، وسعاد محمد 
)ياسياكن ابديرتنيه اشيلون وياك( 
ونور الهيدى قصيدة )اترى يذكرونه 

ام نسيوُه( وشيهرزاد )شمت يف ده 
وده( وفائيدة كاميل )عيىل بغيداد 
ودينيه( ودالل شيمايل قصييدة )ما 
غّر النهر يا بغداد مجراه( و)لوحن 
دلييل( و)يا ليل عزمتو عىل السيفر( 
وسيالمة )ياكلمة مين حبيبي ردتيل 
فرحتيي( وحورية حسيني وسيعاد 
هاشيم واحيالم رزق وثالثيي النغم 
وثالثيي امليرح واملطيرب اسيماعيل 
شيبانهة )النارصية( واغنية )قطار 

الشوق(.
الحانه التي ال تنىس

لحن سالم حسيني ملطربني عراقيني 
وعيرب كثيرة لكنها ال تذكير كثرا 
اليوم ومنها )النارصية( التي غناها 
اسيماعيل شيبانة عام 1961 وكان 
حينها عميد معهد املوسيقى العربية 
ومعتيزال للغنياء، لكنه ما ان سيمع 
اللحين حتيى طلب تسيجيل االغنية 
الذاعة صوت العيرب، وفعال تم ذلك 
وكانيت اغنية املوسيم،العتقاده ان 
االغنية لهيا عالقية بالرئيس جمال 
عبيد النيارص، ويف الحقيقة هي عن 
مدينية النارصية، ومين الطريف ان 
املطيرب عبيد الحلييم حافيظ طلب 
منيه ان يسيجلها بصوتيه لرشكية 

اسطوانات )كايروفون( .
اين تجد سيالم حسيني يف الشعر ام 

املوسيقى؟
كثرا ما كان سيالم حسيني يؤكد يف 
مقابالته اإلذاعيية خاصة انه اقرب 
للموسيقى من الشعر الن املوسيقى 
حسيب رايه كانت تعرب عن املكنون 
الداخييل له واليذي ال يعرفيه اال من 
يعيرف املوسييقى اما العيزف فكان 

القانون اقرب اىل نفسه .
الفيرق  مؤسيس  حسيني  سيالم 

املوسيقية 
يف حياتيه اسيس الكثر مين الفرق 
املوسيقية املهمة التي كان لها الدور 
يف تخرييج الكثر مين الفنانني فقد 
اسيس فرقة بغداد للفنون الشعبية 
بعيد عودته من ميرص ولبنان والتي 
اسيتغرقت اكثير من ثالث سينوات 
حيث تأسسيت يف بداية عام 1962، 
وقدمت مرسحيية بياعة الورد وهي 
مرسحية غنائية راقصة من كلماته 
والحانيه وكانيت هيذه الفرقة من 

الهواة وكال الجنسني.
شيارك يف تاسييس فرقية الرشييد 
للفنون الشيعبية )الفرقية القومية 
الشعبية(التي تأسست عام  للفنون 
فنييا  مرشفيا  وكان   1965-1964
للموسيقى واالنشاد فيها حيث قدمه 
عدة لوحات فنية من كلماته والحانه 
منهيا االرض الطيبة، وماليات املاي، 
والعالبييات، ورقصية الهجيع. وقد 
سيجلت للتلفزيون العراقي، وقدمت 
الفرقة هذه اللوحيات داخل العراق 

وخارج العراق.
هومين مؤسسيني فرقية خميايس 
الفنيون الجميلة التي تأسسيت عام 
1975م، وقدمت برنامجا موسييقيا 
خالل برنامج معهد الفنون الجميلة 
الذي عيرض يف التلفزييون العراقي، 
ثم اسيتدعيت هيذه الفرقية لتقديم 
والتلفزييون  لالذاعية  معزوفاتهيا 
وكان ذلك يف 1976/1/7، وقد مثلت 
العيراق يف جمييع مهرجاناته داخل 
العيراق وايفاداته خيارج العراق من 
الدول العربية واالوربية ودول االتحاد 
السيوفيتي سيابقاً واسيتمرت هذه 
الفرقية اىل العيام 1989 واعضاؤها 
الخمسية هم االستاذ غانم حداد عىل 
آلة الكمان، واالستاذ روحي الخماش 
عىل آلة العود، واالسيتاذ سالم حسن 
عيىل آلة القانون، واالسيتاذ حسيني  
قدوري عىل آلة الجلو، والحاج حسني 
عبد الله عىل االيقاع، وحل بعد رحيله 

االستاذ ابراهيم الخليل عىل االيقاع.

يف  الوتيري  الرباعيي  فرقية  اسيس 
بدايية عام1990م، وتضم األسياتذة 
عييل االمام عيىل آلة العيود، الدكتور 
طارق اسيماعيل عيىل آلية الكمان، 
سالم حسيني عىل آلة القانون، فؤاد 
عثمان عىل آلية الجلو، قدمت العديد 
مين املعزوفات الجديدة ومن االغاني 
العراقية القديمة املوزعة موسيقيا .

عيام  يف  ليلية  اليف  فرقية  اسيس 
1997م، اسيس فرقة سومر بنهاية 
باليراث  مختصيه  2002م،  عيام 
والعبيايس. السيومري  العراقيي 

االعميال املوسييقية والتلحني وكان 
شيغوفا بتلحني القصائيد العمودية 
لشيعراء كبيار ومين شيعره وقدم 
العدييد من هذه القصائيد باصوات 
جميلية ملطربيي االربعينيات غر ان 
التسجيالت فقدت من مكتبة اإلذاعة 
ابيان الحرب االمريكي الغاشيم عىل 

العراق .
قيدم مين الزجيل العراقيي لبعيض 
الشيعراء مثل االسيتاذ عبيد الكريم 
العيالف، والشياعر مجييد معيروف 
والشياعر االدييب عبيد املجييد املال 
والشياعر الحميد الفتالوي والشاعر 
جبيوري النجيار و الشياعر حاميد 
العبييدي والشياعر محميد هاشيم 

وغرهم.
ومين اعماله الريفية التي اشيتهرت 
ايضيا اغنية )افديج عيني السيمرة( 

كلميات وغناء املطيرب نارص حكيم 
والحان سيالم حسيني عيام 1948.

واغنية ) اشيدعواك عيني اشدعواك( 
سجلت عىل أسطوانة لحساب السيد 
عيارف جقمقجيي بصيوت املطربة 

عواطف عام 1949، 
مؤلفاته املوسيقية الشهرة 

1- موسيقى )افراح الوادي( سجلت 
مين قبيل فرقية انيوار الفين عيام 

.1952
2- موسييقى )حنيني( سيجلت من 

قبل فرقة انوار الفن عام 1952.
معزوفية  قانيون  كونيرست   -3
الرباعيي  فرقية  ميع  )كلكاميش( 

الوتري
4- موسييقى )زهرة السوسن( عام 

.1967
الغيروب(  )سيوانح  موسييقى   -5
قدمت يف تلفزيون بغداد عام 1958.

6- معزوفية )من وحيي املال عثمان 
املوصييل( عام 1973 قدمت من قبل 

فرقة الرشيد للفنون الشعبية.
7- موسييقى )من وحيي الفارابي( 
قدمت يف افتتاحية مهرجان الفارابي 
من قبل فرقة معهد الفنون الجميلة 

عام 1975.
8- موسييقى )شيواطئ دجلة عند 

االصييل( عيام 1962.
9- سيماعي عجيم عشيران اليف 
يف مدينية مانجسير يف انكليرا عام 

.1977
10- بيرشف مقيام رسيت العراقي 

عام 1972.
11- سيماعي حجياز كار كرد عام 

.1973
بحوثه ومؤلفاته 

1- بحيوث حول الحيان املال عثمان 
املوصييل ميع تغير بعيض كلماتها 
عبيد  االسيتاذ  الشياعر  قبيل  مين 
املوسيقي  العاشيور واالطار  الجبار 
لسالم حسيني وااللحان للموسيقي 

املتصوف املال عثمان املوصيل .
 كتاب قياسيات النغم عند الفارابي 
مشياركتا مع الطبيب الدكتور عادل 
البكيري عيام 1975.وقيدم ضمين 

مهرجيان الفيية الفارابيي.
كتاب دراسة آلة القانون عام 1984. 
وقيد عمم هذا الكتياب يف الكثر من 

املعاهد املوسييقية يف الوطن العربي 
من قبل املجمع العربي للموسيقى.

 كتاب دليل سياللم املقامات العربية 
عام 1986.

كتياب زريياب واالدب االندليس عام 
.1988

كتاب املوسييقى واالنشاد يف االديان 
السماوية العام 1994.

كتياب املوسييقى والغنياء يف بيالد 
الرافديين العيام 1999، ونال جائزة 
الثقافية  وزارة  قبيل  مين  االبيداع 

واالعالم،
 ديوان شعر باسيم )االفنان( الجزء 

االول العام 1951.
 دييوان شيعر االفنان الجيزء الثاني 

العام 2003.
كتاب سرتي وذكرياتي الجزء االول 
وتيم نرش بعض مواضعيه يف جريدة 

النارصية االسبوعية العام 2002.
كتاب الشيعر واالدب يف اقدم الحقب 
عين  يتحيدث  وهيو   .2008 العيام 
الحقبة السومرين واالكدين والبابلني 
واالشورين من اساطر ومالحم. لقد 
جرى لهذا الكتاب واىل انشودة بغداد 
احتفال كبر من قبل مؤسسة ديوان 
اليرشق والغرب يف مرسح القباني يف 

دمشق العام 2008

ذكريات واراء لفنانني عارصوا سالم 
حسني

مين  عيدد  اراء  اليزوراء  اسيتقرأت 
الفناني الكبيار الذي بعضهم عارص 

الراحل وكان منهم .
الفنان سامي نسيم

يعد الراحل سيالم حسيني األمر من 
أهم عيازيف آلية القانيون العراقيني 
ومؤليف  ملحين  لذليك  مضياف 
ملقطوعات موسييقية ومن ساهموا 
بتثبييت ركائيز املوسييقى العراقية 
املطربيني  كبيار  ورافيق  آنيذاك، 
القانيون  آللية  كعيازف  العراقييني 
وسياهم بنجوميية الفنيان الكبير 
ناظم الغزايل من خالل توجيهه فنيا 
واقام له حفل مهم يف دولة الكويت، 
واكد ذلك شيخصيا يل، وقد درس آلة 
القانيون يف معهيد الفنيون الجميلة 
ويعتيرب مين اسياتذته اليرواد، وقد 
لحن ملطربيات ومطربني عرب، ومن 
أروع مشياركته الفنيية يف خميايس 
الفنون الجميلة وهو تخت موسيقي 
مكون من الرواد عازف العود روحي 
الخماش وعازف الكمان غانم حداد 
و حسني قدوري عىل آلة الفيولنسيل 
و حسني عبدالله عىل الرق، وقدم هذا 
الخميايس الرائع عييون املقطوعات 
املوسييقية العراقيية التيي أصبحت 
فيما بعد مرجع فني للدارسني، وقد 
أصيدر الفنان الكبر سيالم حسيني 
األمير كتياب جميع فييه مؤلفاته 
املوسييقية ومؤلفات أخرى شهرة 
احتواهيا كتابه، لم يحظى مثل كثر 
مين الفنانني العراقيني املوسييقيني 
الكبار بتوثيق منجزه والوقوف عىل 
ماتركه من فن وابداع أصيل سوى ما 
عملوه ألنفسهم يف حياتهم واألمثلة 
كثيرة، جمييل بشير ومنر بشير 
وغانم حداد وسيلمان شكر وروحي 
الخمياش وغرهيم، نحين النجييد 
تكرييم مبدعينيا وال حتيى الحفاظ 
عىل منجزهم من الضيياع واالندثار 
وهذا معييب وخلل واضيح تتحمله 
املؤسسيات الثقافية لعيدم مهنيتها 
وقدرتها عيىل الفعل واإلنجاز، وكان 
لنا عدة مطالبيات بهذا الصدد ولكن 

دون جدوى وتذهب ادراج الرياح . 
الفنان امللحن محمد هادي 

الحقيقة انا اجد نفيس اقل مما يجب 
ان اعطي رايي بالفنان الكبر سيالم 
حسيني فهو فنيان هرم مين اهرام 
الفن العراقي له فضل كبر عىل عازيف 
القانيون بالعراق وهو من االسيماء 
املهمية التي ركزت اعميدة الفن وقد 
ظهر من معطفه الكثر من االسماء 
املهمية باهر هاشيم الرجب وجمال 
الشيكرجي  وحسين  العزييز  عبيد 
وغرهيم وقد ترك ارثيا كبرا للطلبة 
منهيا بحوث ومؤلفات وسيماعيات 
وعارص الكثر من املطربني السابقني 
مثل ناظم الغزايل وسليمة مراد ومن 
مالحظاتي انه التيزم الفنان الراحل 
فؤاد سالم اضافة لهذا ان فؤاد سالم 
ليم يكن يحميل هذا االسيم فاقرح 
عليه الراحل سيالم حسني ان يكون 
اسيمه فؤاد سيالم كما التزم الفنان 
جميال النيارص وال انيس ان الفنان 
سالم حسني ترك ارثا فنيا متميزا لن 

تنساه الساحة الفنية اطالقا.
سيالم  نشياطات  طوييت  •وهكيذا 
حسني بعد ان وافاه االجل يف بلجيكا 

يف 2015/8/28 اثر مرض القلب.

ذاكرة
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

 

حلن لـ”وديع الصايف وسعاد حممد ونور اهلدى وفائدة كامل” واخرين

الزوراء تستذكر مسرية املوسيقار الراحل  سامل حسني
تتلمذ عىل يد املوسيقار سالم حسني الكثر من املوسيقيني الكبار، 
عرفتيه يف ثمانينييات القيرن املايض، كنيت اراه يف دائيرة االذاعة 
والتلفزييون يردد وكنيت اتابعه عند اقامة الحفيالت الكربى التي 

تقيمها الدائرة ملناسبات عديدة .
  سيالم حسيني ..موسييقار وملحن من الطراز االول ، لقب يف حينها بفنان 

الشعب وشيخ املوسيقيني وامللحنني العراقيني .
ولد الفنان سالم حسني يف العراق بمدينة)سوق الشيوخ محافظة ذي قار(يف 

الشهر الثاني فرباير عام 1923م.
تعلم القراءة الكتابة يف صغره وحفظ من االسيطوانات والشيعر والنغم التي 

جلبها شيقيقه االكرب عبد املنعم حسيني .نظم ولحن اول ابيات له من الشعر 
فاتخذت نشيداً ملدرسته االبتدائية .

واعدهيا لوحة فنية عيام1972 قدمها للتلفزيون العراقيي للثانوية الرشقية 
للبنات.

سافر اىل بغداد 1936 عىل اثر قصيدة عتاب لشقيقه االكرب عبد املنعم حسني 
اليذي كان يعمل معلمياً ببغداد. مطلعها ياراقد الطرف هل فكرت يف سيهري 

وهل علمت بأني رصت يف خطر.
وافاه االجل يف منفاه باحد مستشفيات )بلجيكا( يف2015/8/28   

اثر مرض القلب.

كتابة   – مجال الشرقي

امللحن حممد هادي : سامل حسني 
امسى فؤاد سامل بامسه املعروف

سامي نسيم : سامل حسني اكد لي شخصيا 
انه اقام لناظم الغزالي حفال يف الكويت
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 املكوّنات
بطاطس مقّطعة إىل مكعبات 

ومقلية – 4
باذنج�ان مقّطع إىل مكعبات 

ومقيل – 4
 – مس�لوق  ح�ّب  حّم�ص 

كوبان
مكعب�ات  إىل  مقّط�ع  خب�ز 

ومقيل – 4 أرغفة
بقدون�س م�ّورق للتزي�ن – 

بحسب الرغبة
لتحضري خليط الزبادي:

لبن زبادي – كوبان
عص�ري ليمون حام�ض – 4 

مالعق كبرية
ثوم مهروس – 4 فصوص

ملعقت�ان   – أبي�ض  خ�ّل 
صغريتان

س�ماق – ملعقتان صغريتان
ملح – ملعقتان صغريتان

مكرسات – بحسب الرغبة
طريقة العمل

- لتحضري خليط الزبادي: يف 
وعاء، ضع�ي اللب�ن الزبادي 
الحامض  الليم�ون  وعص�ري 
والخ�ّل  امله�روس  والث�وم 

األبيض والسماق وامللح.
جي�داً  املكون�ات  أخلط�ي   -
حت�ى  الي�دوي  بالخف�اق 

تتجانس.
- يف طب�ق التقدي�م، ضع�ي 
طبقة م�ن البطاطس املقلّية 
ث�ّم  املق�يل  الباذنج�ان  ث�ّم 

الحمص يليه الخبز املقيل.
- وّزع�ي القلي�ل م�ن خليط 

اللبن الزبادي فوق املكونات.
- زّين�ي بالبقدون�س املّورق 

واملكرسات.

تعمل األمعاء الجيدة عىل جعل جس�مك خاليا من األمراض، بداية من 
تعزي�ز املناعة وص�وًل للحفاظ ع�ىل الصحة العقلي�ة، يف حن أنه قد 
يكون من السهل جدا التغايض عن صحة القناة الهضمية، إل أن اتباع 

هذه النصائح البسيطة للغاية يمكن أن يبقيك يف أفضل حالة.
تناول وجبات غنية باأللياف بانتظام

م�ن الرضوري تن�اول األلياف بانتظ�ام للحفاظ عىل صح�ة األمعاء 
وتعزي�ز عملي�ة الهضم، إذ يج�ب أن يتناول الرجال والنس�اء 25-30 

غراما من األلياف يوميا.
ارشب الكثري من املاء

ب�رف النظر عن إبقائك رطبا، يحاف�ظ املاء أيضا عىل نظافة القناة 
الهضمي�ة ويس�هل حرك�ة األمع�اء الجي�دة، ويح�ول دون إصابت�ك 

بالجفاف الذي يتسبب يف اإلمساك.
الربوبيوتيك يف نظامك الغذائي

تكم�ل الربوبيوتي�ك البكترييا الجي�دة يف أمعائك وتحاف�ظ عىل عملها 
بش�كل جيد، ويمكن الحص�ول عليها عن طري�ق األطعمة الطبيعية، 

مثل الكيمتيش أو اللبن الرائب أو من خالل املكمالت الغذائية.
استمر يف التحرك خالل اليوم

ل يق�ل نش�اطك البدن�ي أهمية عن نظام�ك الغذائي، كم�ا أن إضافة 
الحركات إىل نمط حياتك الخامل يسهل صحة القناة الهضمية.

ل تستلق مبارشة بعد الوجبات
م�ن األخط�اء التي يج�ب تجنبه�ا تماما الس�تلقاء فورا بع�د تناول 
الطع�ام، فالن�وم أو الس�تلقاء يمكن أن يزعج الهضم ويس�بب عدم 

الراحة.
تناول املزيد من الشاي األخرض بدل من الكافين

بالنس�بة ألولئك الذين يعتمدون بش�كل مزمن عىل عالجات الكافين 
عىل مدار اليوم، فإن استبداله بالشاي األخرض يفيد القناة الهضمية، 
و ب�رف النظر ع�ن مضادات األكس�دة املفيدة املوجودة يف الش�اي 
األخرض، فإن الحد من الكافين يس�هل أيضا الهضم ويتجنب مشاكل 

مثل ارتجاع الحمض. ل تمنع زيارة الحمام
إمساك حركة األمعاء أو عدم زيارة الحمام مرات كافية يف اليوم ليس 
جي�دا، وبرف النظر ع�ن النزعاج، فإنه س�يجعلك أيضا تعاني من 

التوتر ومشاكل يف القناة الهضمية.
اجتهد يف نظافة أسنانك

يمك�ن للعدي�د من األش�كال الض�ارة للبكتريي�ا املوج�ودة يف الفم أن 
تترسب إىل األمعاء وتؤثر عىل الصحة، ويعد التنظيف املنتظم بالفرشاة 
ونظافة األسنان من أفضل الطرق لتجنب حدوث مثل هذه املشكالت.

يمت�از الس�تحمام بفوائ�د عدي�دة 
توص�ف لكل من العقل والجس�م، و 
لكن هذه الطقوس اليومية يمكن أن 
تشكل مخاطر صحية خفية، حيث 
يعمل الستحمام اليومي عىل تعزيز 
حاجز البرشة ويقيض عىل اإلجهاد، 
من بن أمور أخرى، ومع ذلك يمكنك 
دفع ثمن باه�ظ يف حال عدم قضاء 

وقت طويل يف الحمام.
و حذر عب�اس كناني، الصيدلني يف 
Chemist Click، من أن الستحمام 
مل�دة تق�ل عن خم�س دقائ�ق قد ل 
يك�ون طوي�ال بم�ا يكف�ي لتطهري 
الجس�م، ويمكن أن يسبب التهابات 

بكتريية أو فطرية.
األمث�ل  الوق�ت  كنان�ي  ح�دد  و 
ع�رش  إىل  بثمان�ي  لالس�تحمام 
يتعل�ق  دقائ�ق، موضح�ا: “يف م�ا 
بم�دة الس�تحمام، عادة م�ا يكون 
ح�وايل ثمانية إىل ع�رش دقائق وقتا 
كافيا لرتطيب برشتك وتنظيفها، و 
ويمك�ن أن يمثل الس�تحمام لفرتة 

طويلة مخاطر صحية خاصة به”.
و أضاف” الس�تحمام لفرتة طويلة 
)خاصة يف املاء الس�اخن( يمكن أن 
يجرد برشتك م�ن زيوتها الطبيعية، 
م�ا يجعلها جاف�ة”، و للحفاظ عىل 
الرطوب�ة بع�د الس�تحمام، نص�ح 

باستخدام كريم للرتطيب.
قد يكون الس�تحمام كل ي�وم أمرا 
مغريا، ألن التفكري يف هذه املمارسة 

يس�اعدك ع�ىل الس�تيقاظ وإزال�ة 
رائحة الجسم غري املرغوب فيها.

وم�ع ذلك، فإن الس�تحمام كل يوم 
قد يكون غ�ري صحي، حيث يحافظ 
ع�ىل  والصح�ي  الطبيع�ي  الجل�د 
طبقة م�ن الزيت وت�وازن البكترييا 
“الجي�دة” والكائنات الحية الدقيقة 
األخ�رى، ولكن الغس�يل والتنظيف 
كل ي�وم يزيل هذه األش�ياء، خاصة 

إذا كان املاء ساخنا، لهذه األسباب:
1. ق�د يصبح الجلد جافا أو متهيجا 

أو مثريا للحكة.
2. قد يس�مح الجلد الجاف املتشقق 
للبكترييا واملواد املسببة للحساسية 
باخ�رتاق الحاجز الذي من املفرتض 
أن يوفره الجلد، ما يس�مح بحدوث 
الفع�ل  وردود  الجل�د  التهاب�ات 

التحسسية.
3. يمك�ن للصابون املضاد للبكترييا 
أن يقتل البكتريي�ا الطبيعية، و هذا 
يخل بتوازن الكائنات الحية الدقيقة 
ع�ىل الجل�د ويش�جع ع�ىل ظه�ور 
كائن�ات أكث�ر صالبة وأق�ل صداقة 

وأكثر مقاومة للمضادات الحيوية
إىل  املناعي�ة  أجهزتن�ا  وتحت�اج 
ق�در معن م�ن التحفيز بواس�طة 
الكائن�ات الحي�ة الدقيق�ة العادية 
البيئي�ة  والتعرض�ات  واألوس�اخ 
األخ�رى من أج�ل تكوين أجس�ام 

مضادة واقية و”ذاكرة مناعية”.
و هذا هو أحد األسباب التي تجعل 

وأطب�اء  األطف�ال  أطب�اء  بع�ض 
األم�راض الجلدي�ة يوص�ون بعدم 
الس�تحمام اليومي لألطفال، وقد 
ي�ؤدي الس�تحمام بش�كل متكرر 
طوال العمر إىل تقليل قدرة الجهاز 

املناعي عىل أداء وظيفته.
و يق�رتح بع�ض الن�اس أن املي�اه 
التي ننظف بها أنفس�نا قد تحتوي 
عىل أم�الح ومعادن ثقيل�ة وكلور 
وفلورايد ومبي�دات حرشية ومواد 
كيميائي�ة أخ�رى، هذا قد يس�بب 

مشاكل أيضا.
ومع ذلك، فإن التأكيد عىل املخاطر 
املحتمل�ة ل ينبغي أن يحجب فوائد 
الس�تحمام، ويف الواق�ع قد يكون 
الس�تحمام بامل�اء الب�ارد مفي�دا 
بشكل خاص، حيث أن الستحمام 
بماء بارد يمكن أن يحس�ن الدورة 
الدموية، عىل سبيل املثال، والدورة 
الدموي�ة الصحية هي املفتاح لدرء 
الدماغية  بالس�كتة  خطر اإلصابة 

ومشاكل القلب.

العقل الب�رشي أحد أكرب األلغ�از يف التاريخ، 
ف�ال أح�د يعلم عىل وج�ه الدقة كي�ف يعمل، 
فكل يوم ُتكتش�ف نظري�ات، وتنتهي أخرى 
ح�ول طريق�ة عمل ه�ذه اآللة املعق�دة التي 
أبدع الخال�ق يف صنعها لتفكر وتبدع وتختار، 
ع�ىل أن هن�اك عوامل ق�د ت�ؤدي إىل إضعاف 
العق�ل البرشي، وتؤث�ر يف الذاكرة س�لباً، ما 
يتس�بَّب يف كثرة النسيان، وهو ما يعاني منه 
كث�ريون يف عرن�ا الحايل، وهن�ا نرصد أهم 

هذه العوامل:
اإلضاءة الخافتة:

ق�د ل تصدق األمر، إل أن الض�وء الخافت قد 
ل عديد  يؤثر يف ذكائك، وكما هو معروف يفضِّ
من البرش العمل والدراسة يف الضوء الخافت. 
وق�د اكتش�ف باحث�ون م�ن جامع�ة ولي�ة 
ميشيغان، يف دراسة أجروها، وجود صلة بن 
اإلض�اءة الخافتة وتقليل الق�درة عىل التذكر 
والتعلم، فبعد أربعة أس�ابيع، فقدت الفرئان 
املعرَّض�ة لإلضاءة الخافتة يف الدراس�ة 30% 
من ذكائها، وظهرت أس�وأ مما كانت عليه يف 
األص�ل، يف حن أظهرت الف�رئان املعرَّضة إىل 

ناً كبرياً. الضوء الساطع تحسُّ
السكريات:

النظ�ام الغذائ�ي مرتفع الفركت�وز يؤدي إىل 
انخفاض مس�توى الذكاء بعد س�تة أسابيع 

فق�ط م�ن اتباع�ه، وق�د توص�ل باحثون يف 
جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس يف دراس�ة 
عن مدى تأثري النظام الغذائي عايل الفركتوز 
ع�ىل الف�رئان، إىل أن ه�ذا النظام يتس�بَّب يف 
انخفاض كبري يف النش�اط، وعدم القدرة عىل 
تذك�ر الطري�ق الذي س�بق أن تعلمت�ه، فيما 
كان�ت الف�رئان التي تم إدخال امل�اء إىل نظام 

غذائها بشكل أكرب أفضل ذكاء وصحة.
املسافات الطويلة:

اكتش�ف باحث�ون يف جامع�ة “ليس�رت”، أن 
القيادة ألكثر من ساعتن كل يوم، يمكنها أن 
تؤدي إىل تقليل الذكاء، كما أن َمن يشاهدون 
أكث�ر م�ن ث�الث س�اعات يومي�اً،  التلف�از 
يتعرض�ون إىل النخفاض نفس�ه. وقد أجرى 
الباحث�ون تجارب ع�ىل أكثر م�ن 500.000 
شخص، ورصدوا خاللها أساليب الحياة التي 

انتهت بهم إىل تلك النتائج.
اضطراب الرحالت الجوية الطويلة:

هو حالة فسيولوجية، تحدث نتيجة التعديالت 
الطارئ�ة عىل الس�اعة البيولوجي�ة، وتصنَّف 
بات اضط�راب النوم. وقد  عىل أنها من مس�بِّ
أجرى باحث�ون يف جامعة كاليفورنيا تجارب 
عىل ال� “هامسرت” عرب نقلها يف رحالت سفر 
مرتن يف األس�بوع ملدة ش�هر واحد، ثم جرى 
اختبار ذاكرتها، ومهام التعلم خالل محاكاة 
عملية تأخر الطائرة، فوجدوا ضعفاً كبرياً يف 

قدرات الذكاء والتذكر لديها.
رضب األطفال:

وج�دت دراس�ة، أجري�ت ع�ىل األطف�ال يف 
األطف�ال  أن  األمريكي�ة،  املتح�دة  الولي�ات 
الذين يتعرضون إىل الرضب بش�كل مس�تمر 
لديه�م معدلت ذكاء أقل من أقرانهم الذين ل 
ُيرضبون. واخترب الباحثون القدرات املعرفية 
ملجموعت�ن من األطف�ال، ت�رتاوح أعمارهم 
بن عامن وتس�عة أعوام، وبعد أربعة أعوام، 
أع�ادوا اختب�ار األطف�ال يف كل فئ�ة عمرية، 
فكان متوس�ط مع�دل ذكاء األطف�ال، الذين 
تعرض�وا إىل ال�رضب أقل بخم�س نقاط من 

أولئك الذين لم ُيرضبوا.
جدير بالذكر، أن كل ما نفعله يف الحياة، يؤثر 
فينا بش�كل مبارش سواء بش�كل إيجابي، أو 
س�لبي، لذا علين�ا الحرص جيداً ع�ىل الحياة 

بشكل صحيح وسليم.

من�ذ بدء تفيش وب�اء كورونا، أثار ارتداء الكمام�ات الكثري من الجدل، 
خصوص�اً فيم�ا يتعل�ق باألطفال، ليس فق�ط خوفاً م�ن تأثريها عىل 
استنش�اقهم ثان�ي أكس�يد الكربون، ولك�ن أيضاً بس�بب الخوف من 
تأثريه�ا الضار ع�ىل تطورهم ونموه�م وإدراكهم، حيث أش�ار الكثري 
م�ن الخرباء إىل أن األطف�ال يحتاجون لرؤية تعب�ريات وجوه نظرائهم 

وآبائهم ومعلميهم حتى تتمكن عقولهم من التطور بشكل صحيح.
وس�بق أن درس بع�ض الباحثن يف ع�ام 2012، أي قبل انتش�ار وباء 
كورونا بس�نوات، تأثري ارت�داء الكمامات وأقنعة الوج�ه عىل مهارات 

األطفال املتعلقة بالتعلم والتصال والتعاطف مع الغري.
وجدت تلك الدراس�ة أن األطفال املش�اركن، والذين تراوحت أعمارهم 
بن 3 و8 س�نوات، لم يجدوا أي صعوبة يف فهم تعبريات وجوه غريهم 

يف أثناء ارتدائهم للكمامة.
وكت�ب الباحث�ون يف الدراس�ة أن هذا يش�ري إىل أن األطفال دون س�ن 
التاسعة يهتمون يف األس�اس بالنظر إىل منطقة العيون لفهم تعبريات 

وجوه الغري.
والع�ام املايض، وبع�د تفيش وباء كورون�ا، أجرى باحث�ون يف جامعة 
“ويسكونسن ماديسون” دراسة أيضاً عن حقيقة تأثري الكمامات عىل 

قدرة األطفال عىل فهم تعابري الوجه.
وش�ارك يف الدراسة 80 طفالً ترتاوح أعمارهم بن 7 و13 سنة، عرض 

عليهم الباحثون صوراً لوجوه أش�خاص ظهر عليها الحزن أو الغضب 
أو الخوف، مرة يف أثناء ارتداء أولئك األش�خاص للكمامات ومرة أخرى 

من دونها.
وأش�ار فري�ق الدراس�ة إىل أن نس�بة نج�اح األطفال يف تحدي�د تعابري 

الوجوه املكشوفة كانت صحيحة بنسبة 66%.
أما بالنسبة إىل مرتدي الكمامات، فقد أعطى األطفال إجابات صحيحة 

بنسبة %28 للوجوه الحزينة، وبنسبة %27 للوجوه الغاضبة، و18% 
بالنسبة للوجوه الخائفة.

ورغم أن النس�ب ليس�ت عالية بش�كل كبري، فإن الباحثن أشاروا إىل 
أنه�ا تؤكد أن األطفال ما زال بإمكانهم فهم تعبريات الوجه من خلف 

الكمامات.
من جهته، قال الدكتور هيو باسيس، األستاذ املساعد يف طب األطفال 
يف مستش�فى هاس�نفيلد يف جامعة “نيويورك لنج�ون هيلث”: “إن 
املرونة الفطرية لألطفال تساعدهم عىل التكيف مع التحديات التي قد 
يواجهونها”، مؤكداً عدم وجود أي آثار طويلة املدى لرتداء الكمامات 

عىل نمو األطفال.
م�ن جهته�ا، علقت إيم�ي لريمونث، أس�تاذة علم النف�س يف جامعة 
ويلي�ام باترس�ون يف نيوج�رييس، ع�ىل هذه املخ�اوف بقوله�ا: “إذا 
افرتضن�ا أن التطور الجتماع�ي واللغوي لألطفال أصب�ح أبطأ قليالً 
بس�بب الكمام�ات، فتنبغ�ي موازنة ذلك مع خطر وفاة ش�خص من 

فريوس )كورونا(”.
وأضافت لريمونث: “إذا كنت قلقاً بش�أن التط�ور اللغوي والجتماعي 
لطفلك خالل الوباء، فتأكد فقط من تخصيص وقت للتحدث مع طفلك 
وجه�اً لوجه عندما تكون يف املنزل ول ترتدي قناعاً. س�يكون األطفال 

بخري ما داموا يتفاعلون مع والديهم يف الصباح واملساء”.
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إهمال الزوج لزوجته م�ن أكثر مظاهر 
األذى املعن�وي الت�ي يمكن أن يمارس�ه 
لالهتم�ام  بحاج�ة  فامل�رأة  بحقه�ا 
والعاطفة بش�كل دائم، وبعد أن تطرقنا 
س�ابًقا اىل بعض الطرق ل�� التعامل مع 
ال�زوج املهم�ل والالمب�ايل. يأت�ي تك�رب 
الزوج وتعاليه عىل زوجته ليكون محّط 
إزعاج وضغط نفيس للكثري من النساء، 
لذل�ك جئن�اك ببع�ض النصائ�ح الت�ي 
س�تفيدك كثريًا يف التعامل مع هذا النوع 

من الرجال.
يجب أن تعلمي يف بادئ األمر عزيزتي أن 
زوجك املتعايل واملغرور واملعجب بنفسه 
لدرج�ة أن�ه قد ل ي�راك م�رات كثرية يف 
املنزل قد تكون مش�كلته األساسية هي 
تجاهلك له أنت بدورك او يعاني مشكلة 
ح�ب الظه�ور واألن�ا. فكي�ف يج�ب أن 

تتعاميل معه إًذا؟
ل تعلّق�ي ع�ىل ترفاته ه�ذه بطريقة 
س�لبية او جارحة ألنه سيتعمد تكرارها 

ملضايقت�ك ليس إل. ولكن ل بد أن تلفتي 
نظ�ره أن�ك تتضايق�ن منه�ا بطريق�ة 

لطيفة ول تؤذي كربياءه.
ذكري�ه بطريقة رقيق�ة ان التواضع من 
أجم�ل الصفات التي يتمع بها اإلنس�ان 
وأهمها عىل اإلطالق والذي يزيد صاحبها 

جماًل.
كوني ذكية يف التعامل مع زوجك املتعايل 
فف�ي الوق�ت ال�ذي ل يج�ب علي�ك فيه 
توجي�ه النقد ال�الذع له، اح�ريص أيًضا 
ال توجه�ي له املدي�ح الزائد واملبالغ فيه 

كذلك.
اخت�اري األوق�ات املناس�بة للتحدث اىل 
زوج�ك واألفض�ل أن يك�ون هادًئا لكي 

يصغي جيًدا اليك.
ل تغضبي من ترفاته: اإلنسان املتكرب 
مس�تفز بطبع�ه وقد يث�ري غضبك يف أي 
وق�ت. ح�اويل أل تسرتس�يل يف مجاراته 

لكي ل ينجح يف استفزازك.
تح�يل بالصرب واملرون�ة ول تحاويل البتة 

اثارة غيظه بأي طريقة كانت.

كيف أتعامل مع زوجي املتكرب واملتعالي؟

الكمامة واالستيعاب.. كيف يؤثر كورونا يف منو أطفالنا؟

طبيبك يف بيتكحنو مستقبل افضل...هلا

عادات صحية مهمة لتحسني 
اهلضم.. تعرف عليها

الحرم�ان  امليزاني�ة  تعن�ي  ل 
والتقشف، بل هي تحّد ينّم عن 
ذكاء وحسن تدبري، إذ تساعد يف 
تنظيم ش�ؤون املنزل والتحكم 

باملصاريف لتجنب هدر املال.
ميزاني�ة  وض�ع  يف  نس�اعدك 

منزلية شهرية، يف ما يأتي:
1. اجعيل املفكرة صديقتك

تستدعي عملية تنظيم ميزانية 
املنزل أموراً عدة، أهمها: تدوين 
الفواتري واملصاريف  وتس�جيل 
الخاصة بكل شهر عىل املفكرة 

الشهرية، عىل أن تتضّمن:
الثابت�ة،  املن�زل  نفق�ات   -
وتش�مل: اإليجار وفواتري املياه 
والكهرب�اء والتدفئ�ة والجوال 

والهاتف الثابت.
الش�هرية، مث�ل:  األقس�اط   -
وأقس�اط  البن�ك  ق�روض 

السيارة.
املعيش�ة، كالطعام  - نفق�ات 

واملواصالت واملالبس.
- نفق�ات ترفيهي�ة: تتمث�ل يف 

م�روف اإلج�ازات والرحالت 
واملناسبات الجتماعية كافة.

2. لوضع امليزانية املنزلية:
- ل بد من التخطيط للمستقبل، 
ومعرفة األهداف التي تطمحن 

لتحقيقها.
تجرب�ة  خ�وض  يمك�ن   -
الت�ي تس�اعدك يف  الس�تثمار 

الدخار بشكل مضمون.
- حددي مبلغاً معيناً كل ش�هر 

واحريص عىل عدم تخطيه.
- ل تغفيل عن تخصيص مبلغ 
من املال للط�وارئ واملصاريف 

املستقبلية.
- تجنب�ي اس�تعمال بطاق�ات 
الئتم�ان الت�ي تس�ّهل عملية 
اإلنفاق، ب�ل احريص عىل رشاء 
)الكاش(،  بالنق�ود  األغ�راض 
مما يس�اعدك ع�ىل التذّكر كم 

تنفقن يف الواقع؟

املطبخ

تدبري منزلي

فتة الباذجنان والبطاطس باللنب

خطة مليزانية منزلية ناجحة

نصائح طبية

احذر وامتنع من اخطاء شائعة 

لتجنب املخاطر الصحية.. كم من الوقت جيب أن يستغرق استحمامك؟

أشياء مثرية للدهشة تضعف الذكاء

سلوكيات
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تق�ول إحدى األمه�ات وهي ترشح 
األس�باب الرتبوية الت�ي جعلت من 
ابنها إنس�ان ناجح يحب الخري، بل 

وصاحب مؤسسة خريية :
عندم�ا كان ابني يف الص�ف الثاني 
االبتدائ�ي رج�ع يوما من املدرس�ة 

وقد ضاع قلمه الرصاص!!!
فقالت له بماذا كتبت؟

فق�ال: اس�تعرت قلما م�ن زمييل، 
فقالت له: ت�رف جيد ولكن ماذا 
كس�ب زميلك عندما أعط�اك قلما 

لتكتب به؟
ه�ل أخذ من�ك طعام�اً أو رشاباً أو 

ماالً ..؟
قال: ال، لم يفعل

فقالت ل�ه: إذن لقد ربح الكثري من 
الحس�نات يا بني، مل�اذا يكون هو 

أذكى منك ؟
ملاذا ال تكسب أنت الحسنات؟

قال: وكيف ذلك ؟
فقالت: سنش�رتى لك قلمني، قلما 

تكتب به، والقلم اآلخر نس�ميه قلم 
الحسنات!!!

وهذا ألنك س�تعطيه ملن نيس قلمه 
أو ضاع منه، وتأخذه بعدما تنتهي 

الحصة…
وك�م ف�رح ابن�ي بتل�ك الفك�رة .. 
طبقه�ا  بعدم�ا  س�عادته  وزادت 

عملي�اً، لدرجة أن�ه أصبح يحمل يف 
حقيبته قلماً يكتب به، وستة أقالم 

للحسنات !!.
والعجي�ب يف األمر أن ابني هذا كان 
يك�ره املدرس�ة ومس�تواه الدرايس 

ضعيف!!!
وبع�د أن جرب�ت مع�ه الفك�رة…

فوجئت بأنه بدأ يحب املدرسة!!!
وه�ذا ألنه أصب�ح نج�م الفصل يف 
يشء م�ا، ف�كل املعلم�ني أصبح�وا 
يف  يقصدون�ه  وزم�الؤه  يعرفون�ه 

األزمات.
كل واح�ٍد قلم�ه ضائ�ع يأخذ منه 
أن  يكتش�ف  معل�م  وكل  واح�دا، 
أحدهم ال يكتب ألن قلمه ليس معه 
فيق�ول أين ف�الن صاح�ب األقالم 

االحتياطية!!!
ونتيج�ة ألن ابن�ي أحب الدراس�ة، 
بدأ مس�تواه الدرايس يتحسن شيئاً 

فشيئاً.
والعجي�ب أنه اليوم ق�د تخرج من 
الجامعة وتزوج ورزقه الله باألوالد، 

ولم ينس يوما قلم الحسنات!!!
لدرجة أنه اليوم مس�ؤول عن أكرب 

جمعية خريية يف مدينتنا.
 ، البنائن�ا  تربيتن�ا  يف  فلنح�ذر 
ولنعاملهم بالرحمة واللني ،ولنحول 

املواقف السلبية اىل موقف ثمني...

*إذا كان عن�دك امتح�ان يف الي�وم الت�ايل، 
راجع�ه قب�ل الن�وم.. الن عملي�ة تعزي�ز 
الذاكرة تحدث أثناء النوم، فأي يشء تَقرأه 
مب�ارشة قبل النوم يش�فر كذاكرة طويلة 

املدى.
*أق�دم وأقر نش�يد وطني هو النش�يد 

الوطني الياباني
*الج�زء الوحيد الذي ال يص�ل إليه الدم يف 

جسم االنسان هو قرنية العني
*الخفاش األعمى والذي اليطري إال يف الليل 
أم�دَُّه الله بأم�واج الرادار يستكش�ف بها 

طريقه..
يف  توج�د  العال�م  يف  ش�جرة  أط�ول   *

كاليفورينا ويبلغ طولها 367 قدما..
* شجرة واحدة من األشجار التي يف الطريق 
تمتص يف ساعة واحدة اكثر من 2 كليو غرام 
من األوكس�جني ال�الزم للحي�اة.. وأن أربعة 
أفدنة من األش�جار يمكن أن تحمي املناطق 
السكنية من 22 طنا من الغبار.. وأن شجرة 
واح�دة تعترب أرخ�ص املرش�حات الطبيعية 

للهواء وأكثرها فاعلية.
*إذا كن�ت تري�د الغطس برسع�ة إىل قاع 

الربكة، قم بأخذ شهيق
وزفري رسيع ثم اقفز.

ملاذا؟ عندما تكون تحت املاء، فأنت ال تعاني 
من نقص األوكس�جني أنما م�ن زيادة ثاني 
أكس�يد الكربون، الذي يجعل دمك حاميض، 
وهذا يرس�ل إش�ارة لدماغك بأن يشء ليس 

صحيح.
“عندم�ا تله�ث، ين�زل تدف�ق األوكس�جنِي 
حموض�ة دم وه�ذا يخدع دماغ�ك بالتفكري 
بأنه يملك أوكس�جني أكثر. مما س�يوفر لك 

10 ثواني تحت املاء.

العالق�ة بني املرأة وش�عرها خاصة 
للغاية، فه�و تعبري رصيح ومبارش 
عن صفات شخصيتها. األلوان التي 
تختارها واملوديالت تكش�ف الكثري 
م�ن األرسار وكذلك الحال بالنس�بة 
لطول الشعر. فالذي تختار ترسيحة 
شعر قصرية تملك شخصية تختلف 
وبش�كل كيل ع�ن تل�ك الت�ي تحب 

الشعر الطويل.
فلنكتشف خفايا شخصيتك انطالقا 

من طول شعرك.
الصورة رقم ١

ه�ي  القص�رية  الش�عر  ترسيح�ة 
تعب�ري واضح ومب�ارش ع�ن الثقة 
بالنف�س. انت ام�رأة تخرب االخرين 
بانها ال تملك ما تخفيه، وعليه فهو 
واضحة ومبارش وال تخاف من احد 

وال تكرتث لرأي أحد.
يمل�ك  ال  ال�ذي  الن�وع  م�ن  أن�ت 
الوق�ت وال الصرب لالهتم�ام بأمور 
»سطحية« كالش�عر، لذلك تبحثني 
عما هو عميل. اجتماعية بشكل عام 
وتوظفني جهودك للتطور فكرياً يف 
كل املجاالت. ولكن احياناً وبش�كل 
مفاج�ئ تترف�ني بش�كل متهور 
وعش�وائي وترضب�ني كل م�ا ان�ت 
علي�ه ع�رض الحائط وه�ذا يرتبط 
بالجزئي�ة املتمردة من ش�خصيتك 

التي تحاولني كبتها احيانا .
الصورة رقم ٢

يرتب�ط  الط�ول  املتوس�ط  الش�عر 
بنوع�ني م�ن الش�خصيات، الجادة 
واملرح�ة. االم�ر يعتم�د ع�ى الي�ة 

ترسي�ح الش�عر املتوس�ط الط�ول 
ولك�ن وبغ�ض النظر ع�ن الجدية 
أو امل�رح هذه الش�خصيات صادقة 
وواضح�ة ومب�ارشة ومتواضع�ة. 
يمكن االعتم�اد عليه النها ال تخاف 
من قول ما تفك�ر به وبالتايل تقول 
لالخرين ما يحتاجون لسماعه من 

دون مواربة او تجميل.
عادة النس�اء اللواتي يملكن ش�عراً 
متوس�ط الط�ول يحاولن وبش�دة 
جوان�ب  مختل�ف  ب�ني  املوازن�ة 
حياتهم ويمنح�ن التفاصيل عناية 
فائقة. الروتني هام بالنس�بة لهذه 
الش�خصيات والتعقي�دات والدراما 
مكروه�ة ولك�ن يف بع�ض الحاالت 
تنقلب الص�ورة وتظهر الترفات 

املتهورة التي تخلق الفوىض .
الصورة رقم ٣

ش�عر طويل أم قصري أم متوس�ط 

الط�ول ؟ ل�م ال نخت�ار ط�والً يربك 
الجمي�ع وال يمك�ن تصنيفه ضمن 
خان�ة معينة.. هذه ه�ي حال هذه 
الفئ�ة الت�ي ت�رتك ش�عرها يص�ل 
لحدود الكتف�ني. هم من الفئة التي 
ال يمكنه�ا ان تحس�م امرها وال ان 
تتخ�ذ الق�رارات وعلي�ه تعي�ش يف 
دوام�ة م�ن ال�رتدد االزيل. يؤجلون 
كل القرارات الهامة يف حياتهم التي 
يمض�ون معظمها وه�م يختربون 
اح�الم اليقظ�ة. ع�ادة يحتاج�ون 
لش�خص م�ا م�ن محيطه�م ك�ي 

يعيدهم اىل ارض الواقع.
االنوثة هي سمة جامعة بني اللواتي 
يعتم�دن هذا الط�ول، وهناك راحة 
كاملة مع ه�ذه االنوثة وعليه فهن 
انيقات جداً بش�كل طبيعي والفت. 
وه�ذا م�ا يجعلهن جذاب�ات للغاية 
ال فق�ط بس�بب الطل�ة واالناقة بل 

النه�ن يملك�ن مه�ارات كب�رية يف 
التواصل. ه�ذه الفئة معروف عنها 
بانه�ا تك�ون الصداق�ات برسع�ة 

وتحافظ عليها.
الصورة رقم ٤

الش�عر الطويل يرتبط بشخصيات 
مختلف�ة . ع�ادة ه�و دلي�ل  ع�ى 
للحي�اة  محب�ة  مرح�ة  ش�خصية 
وكاره�ة للمس�ؤولية، ه�ذا يف حال 
كان�ت الذي تعتمده ما تزال يف س�ن 
الش�باب. ولكن يف ح�ال كانت املرأة 
يف مراح�ل متقدمة عمرياً ومع ذلك 
تعتمد الشعر الطويل فهذا دليل عى 

انعدام النضج.
العناي�ة  يتطل�ب  الطوي�ل  الش�عر 
والوقت وهذا يعن�ي ان من تعتمده 
تمل�ك الص�رب. يف حال كان الش�عر 
بالطول نفس�ه فنح�ن نتحدث عن 
شخصية تقليدية تسري وفق صورة 
املرأة التقليدية وبالتايل ال تقدم عى 
أي خط�وات مفاجئ�ة او متم�ردة 
وت�رىض ما تقدم�ه له�ا الحياة. يف 
املقابل ان كان الشعر بطول متدرج 
فحينها نحن نتحدث عن ش�خصية 
اكثر تح�رراً من التقاليد ولكن ليس 
بش�كل مبالغ به النه�ا تدور يف فلك 

الشخصية التقليدية.
الس�ن  النظ�ر ع�ن  ولك�ن بغ�ض 
املت�درج  او  الواح�د  الط�ول  او 
الش�خصيات هنا حاملة ولكن حني 
يتعلق بالرشيك فهن يخرتن بعناية 
فائق�ة النهن يملك�ن الئحة طويلة 

م�ن ال�رشوط واملعاي�ري.
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هناك بع�ض املواقف واألمور الغريبة قد تحدث 
الي�وم. حظك س�عيد فال تك�ن قلقا.ه�ل تود أن 
تذهب ملكان لطيف وجميل؟ إذن يمكنك القيام بذلك 

عى الفور.
 هل تتوقع الحصول عى ترقية أو عالوة اآلن؟ سيتحقق 

حلمك اليوم!

هل عمل�ت الفرتة املاضية ع�ى زيادة دخلك 
الش�هري؟ إذا كن�ت قم�ت بذل�ك بالفع�ل، 
ثم�ار  بالنتائ�ج وس�تجني  الي�وم  س�تندهش 
جهودك. تستطيع اليوم أن ترتاح بعض الوقت لكي 
تتخلص من الضغط الذي س�يطر عى أعصابك الفرتة 

املاضية.

ربما تحسن استغالل مواهبك الفنية هذا 
الي�وم. لديك رغبة يف إع�ادة تلوين لوحاتك 
القديم�ة لتضف�ي ملس�ة أنيق�ة ع�ى املنزل. 
الرس�م ليس للتس�لية فقط ولكنه قد يحسن من 
مزاجك بشكل عام ويحفزك عى العمل خالل األيام 

املقبلة!

ربما تزورك الي�وم مجموعة من األصدقاء يف 
منزلك. وربما تجد نفس�ك الي�وم محط أنظار 
الجميع. ستستمع بالوقت الذي تقضيه مع هؤالء 
األصدقاء. ربما تستغل الوقت يف اللعب أو قراءة بعض 
الروايات. مهما كانت األنش�طة الت�ي تقوم بها معهم، 

بالتأكيد ستشعرون بالسعادة.

تس�تغل الوق�ت الي�وم يف التفك�ري يف بع�ض 
املشاريع التي بدأت فيها الفرتة املاضية ولكنك 
ل�م تعرف نتائجه�ا بعد حتى اآلن. ل�م ال تتحدث 
مع بع�ض الزمالء يف العمل لتس�تفيد م�ن خرباتهم 
ومعلوماته�م؟ ننصحك بأن تتأكد م�ن معلوماتك قبل 

تغيري الخطط لكي ال تندم يف وقت ال ينفع الندم.

تنتاب�ك مش�اعر غريب�ة تج�اه ش�خص ما 
بالتحدي�د. تخطط لاللتقاء بهذا الش�خص يف 

املساء باملطعم املفضل لديه. 
زيارة معرض ما أو حضور حفل ما مع هذا الشخص 

قد يكون أمرا ممتعا جدا وشيقا.

ترك�ز اليوم ع�ى بعض النش�اطات الخاصة 
كالرس�م أو الحياكة أو تصنيع املجوهرات أو 
أي عم�ل حريف آخ�ر. هذا أمر جيد ألنك س�تكون 

سعيدا بما تصنع.
 ال تنس تخصيص وقت للراحة حتى تحمي نفس�ك من 

ألم العينني.

فقدت األي�ام املاضية ورق�ة أو كتابا أو ملفا 
يتعلق بالعمل، واليوم س�تعثر عليه بس�هولة. 
ه�ذا املل�ف ذو أهمية بالغة بالنس�بة لك فهو عى 
األرج�ح يحت�وي ع�ى معلوم�ات تتعلق بمس�تقبلك 
املهن�ي. ربما تق�يض معظم يومك يف فح�ص هذا امللف 

من جديد.

تب�دو اليوم يف حال أفضل. ال تظن أن الحبيب 
ال يالحظ ذل�ك. اذا كنت ترغ�ب يف النجاح ويف 
تحقيق يشء ذي قيم�ة، فحان الوقت أن تتحالف 
مع اآلخرين، قد يكون�ون أقرباء أو أصدقاء أو زمالء 
يف العم�ل. ال تدع الفرصة تفوت�ك، فيجب عليك االنتفاع 

من هذه الفرصة وبذل املجهود.

تتذكر اليوم أحداث املايض ولكنك ربما ال تلقي 
له�ا باال ألنه�ا ال تتعلق بح�ارضك اآلن، ولكن 
عليك أن تبحث عن السبب الذي جعلك تتذكر مثل 

هذه األحداث.
عندما تق�ارن ماضيك بحارضك، س�تجد أن حياتك قد 

تغريت تماما.

تش�عر أن العالم م�ن حولك غري�ب جدا، فلم 
ال تفك�ر يف التخطيط لرحلة مل�كان ما ؟ قمت 
بعمل�ك عى أكمل وجه الفرتة املاضية وتس�تحق 
الرتفيه واملتعة. إذا لم يكن لديك وقت كاف اليوم، عى 
األقل تواصل مع رشكة س�ياحة أو قم بعمل بحث عى 

اإلنرتنت للتعرف عى املنطقة التي ستزورها.
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كل األم�ور املتعلق�ة بالح�ب والرومانس�ية 
والزواج تس�ري عى ما ي�رام اليوم. تبدو اليوم 
متعاونا ومش�جعا ملن حولك. ي�دور حوار مثمر 
بينك وبني بعض األصدقاء. يجب عليك أن تفكر قبل 
أن تتكل�م. كن حذرا من إس�اءة فهم بعض األفكار، وال 

تدع ألحد الحاقدين فرصة إلفساد هذا اليوم الجميل.

كلمات متقاطعة

1896 - املكتش�ف جورج كارماك يكتش�ف 
الذهب يف نهر كلونديك يف يوكون عندما كان 

يصطاد السمك.
1945 - الرئي�س األمريكي ه�اري ترومان 
ورئي�س ال�وزراء الربيطان�ي كليمن�ت إتيل 
والزعيم السوفيتي جوزيف ستالني يعلنون 

انتهاء الحرب العاملية الثانية.
1952 - املحكمة العس�كرية العليا يف مر 
تعق�د أوىل جلس�اتها بالقاه�رة من�ذ قيام 
الث�ورة ملواصل�ة النظ�ر يف قضي�ة حري�ق 

القاهرة.

1953 - ث�ورة يف إيران قادها رئيس الوزراء 
محمد مصدق أدت إىل فرار الشاه محمد رضا 
بهلوي إىل بغداد، واس�تطاع ضباط مقربون 

منه من إعادته للس�لطة بعد ثالث أيام.
1960 - اإلع�الن ع�ن اس�تقالل قربص عن 

بريطانيا.
1962 - انضم�ام الجزائ�ر إىل جامعة الدول 

العربية.
1972 - مل�ك املغرب الحس�ن الثاني ينجو 
من محاول�ة اغتيال وذل�ك عندما تعرضت 
طائرت�ه الت�ي يس�تقلها أثن�اء عودت�ه إىل 

الرب�اط إىل إط�الق ن�ار من جان�ب القوات 
الجوية املغربية، وقد تم القبض عى العديد 
من أفراد القوات الجوي�ة وتمت محاكتهم 

بسبب هذا الخطأ.
1973 - توق�ف عمليات القصف األمريكية 

عى كمبوديا.
2001 - توجي�ه االته�ام إىل ب�ول بوري�ل 
خادم األمرية ديانا س�بينرس برسقة بعض 

محتويات مسكنها الخاص.
 1946 –  والدة مسعود برزاني، قائد وزعيم 

كردي يف إقليم كردستان العراق.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي

بي��ه      اش��ك  وآن��ه  جم�������ال  م��و  جمال��ك 
بال���يش��ّكون جمال�������������ك  اوله��م 

به��اي       ص��ّدك  أش��فاف����ك  تنگ��ط  ش��كر 
يلم��ون گام��������و  ب��س  الن��اس  وراك 

يدرس��وك       رادو  اش��كث��ر  أنت��ه  عجب��ه 
يدرس��ون اش��ما  بالرس�����وب  مك��رر 

الس��وگ       بزحم���ة  ي��������وم  مري��ت  اذا 
مايبيع��ون ع���������ّزل  الس��وگ  يعن��ي 

مري��ت        أنت��ه  چي��ف  اتراصف��و  الش��باب 
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وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية , ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة 
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عـين على العالم

بها  تمر  ملا  الشديد،  حزنها  عن  عجرم،  نانيس  النجمة،  أعربت 
بلدها لبنان يف الوقت الحايل، مشرية إىل: أننا رصنا نفتقد ألبسط 
مقومات العيش الكريم وعايشني بمكان ما عاد يشبهنا، مؤكدة 

أن لبنان تتعذب وليست بخري.
وكتبت نانيس، عرب حسابها عىل تويرت: »نحنا شعب كان وبعده 
رصنا  الشعب،  ذات  نحنا  واليوم  مثل،  أكرب  والحياة  للنبض 
الكريم وعايشني بمكان ما عاد  العيش  نفتقد ألبسط مقومات 

يشبهنا«.
وأضافت نانيس: »لبنان عم يتعذب صح ومنه بخري، بس كلنى 
إيمان إنه بعد الظلمة يف نور، وإال ما ينتهى هالنفق لريجع البلد 

اليل منحلم ىف واليل سميته حبيب العمر آلخر العمر«.
وبنت  هالشعب  من  ألّنى  نحنا  قول  عم  »ونعم  نانيس:  وتابعت 
هاألرض، وجع الوطن وجعي، وخوف كل إم عىل مستقبل والدها 
خويف، ولكن مارح أسمح لشعلة األمل اليل بقلبي تنطفي تحت 

أى ظرف ولو شو ما صار«.
سعادتها  عن  أعربت  عجرم،  نانيس  اللبنانية  النجمة  وكانت 
التي   ،Nancy10 الجديد  ألبومها  حول  األفعال  بردود  الكبرية 
االستمتاع  هو  فيه  ترغب  ما  كل  أن  مؤكدة  مؤخرا،  طرحته 

باملوسيقى ونرش الحب.
الجديد  الغنائي  ألبومها  عجرم،  نانيس  النجمة  وطرحت 
»Nancy10« عرب قناتها عىل يوتيوب، وتضمن األلبوم 10 أغنيات 

اللهجة املرصية واللبنانية والخليجية، ومنها »سالمات،  ما بني 
جايه  شانك،  عىل  تعتذر،  ما  ولوم،  عاتب  قولويل،  ناس  يا  ياما، 

معا وحياة«.

»مدرسة  ملسلسل  األوىل  الحلقات  انطلقت 
العاملية  املنصة  للبنات« عرب شاشة  الروابي 
األعمال  أول  ُيعد  واملسلسل  نتفليكس، 
أول  وقف  بعد  املنصة  شاشة  عرب  األردنية 
عمل أردني كان من املقرر عرضه عرب شاشة 

املنصة قبل عامني حمل عنوان »جن«.
مسلسل  ُيعرض  لغة،   32 من  وبأكثر 
من  يقرب  فيما  للبنات«  الروابي  »مدرسة 
قصة  حول  أحداثه  تدور  حيث  دولة،   190
للتنمر  تتعرض  الثانوية  مرحلة  يف  فتاة 
فتفكر يف حيلة لالنتقام من املتنمرين حيث 
لالنتقام  تتفق مع مجموعة من صديقاتها 

بالطريقة املثىل.
الصوتي لضعاف  بالوصف  ُيعرض  املسلسل 
باللغة  النيص  والوصف  واملكفوفني  البرص 
العربية لضعاف السمع أيضاً، وتدور أحداثه 

يف 6 حلقات درامية.
عىل صعيد آخر، تضم كل حلقة من حلقات 
بحلقة  تبدأ  حيث  مختلفاً،  اسماً  املسلسل 
»وبلش  املفضل«،  مكاني  كانت  »املدرسة 
قزاز  »لوح  بواحدة«،  »واحدة  اللعب«، 
قبل  و«هدوء  غريبة«  »صارت  مكسور«، 

العاصفة«.
تيما  العمل  أكدت مخرجة  السياق،  ويف هذا 
كانت  أنها  خاصة  ترصيحات  يف  الشوميل 
تفكر دائماَ يف تقديم عمل درامي بعيداَ عن 
النمطية؛ وهو ما وجدته يف قصة »مدرسة 
الروابي للبنات« وحاولت االبتعاد عن تقديم 

الصورة املعتادة للمدارس ولكنها ركزت عىل 
تقديم صورة جميلة للمدرسة، لكنها تخفي 

الكثري من األرسار.
ُيذكر أن املسلسل يشارك يف بطولته مجموعة 
من النجمات الشابة منهم ركني سعد وأندريا 

طايع ونور طاهر.

كارمن سليمان حتيي حفلني خالل أسبوع يف القلعة واإلسكندرية

نانسي عجرم: لبنان عم يتعذب وصرنا نفتقد أبسط مقومات العيش

أمحد زاهر يبدأ حكاية »كدبة كبرية« من مسلسل »ورا كل باب«

نتفليكس تعلن جتربة خاصة يف 32 دولة

)واتسآب( يطلق خدمة جديدة لنقل 
المحادثات

)تويتر( يوقف عملية توثيق 
حسابات مستخدميه مجددا

مايا دياب تستغيث إلنقاذ ضحايا عكار.. واليسا 
تحمل السياسيين دم الشهداء 

صابرين كفيفة في حكاية “واحد في المية” من 
مسلسل “زي القمر”

كش�ف تطبيق املراسلة الفوري )واتس�آب( عن خدمة جديدة ستساعد 
األشخاص الذين يغريون هواتفهم بني حني وآخر.

وس�يكون بمقدور املس�تخدمني نق�ل س�جالت املحادثات بم�ا يف ذلك 
الرس�ائل الصوتية والصور والفيديوهات، عندما يغريون هواتفهم من 
نظ�ام “آي أو أس” إىل “أندروي�د”، ولف�رتة طويلة ترددت ش�ائعات أن 

)واتسآب( ستطلق هذه الخدمة.
وس�تغطي هذه الخدم�ة يف املرحلة األوىل، التي س�تتم خالل األس�ابيع 
املقبلة، نقل السجالت من هواتف “آي أو أس” إىل هواتف “سامسونغ” 

.”Z Fold 3و ”Z Flip 3“ الجديدة من طرازي
ويف املرحلة الثانية، ستغطي الخدمة عمليات النقل بني هواتف النظامني، 
لكن من غري الواضح متى ستكون هذه الخدمة متاحة لجميع الهواتف، 
كم�ا تعال�ج الخدمة جانبا محبطا يف )واتس�آب(، إذ ل�م يكن يف املايض 

متاحا نقل سجالت املحادثات بني هواتف مختلفة يف نظام التشغيل.
ويف العادة، كان املستخدمون يخزنون النسخة االحتياطية يف برنامج 
“آي كالود” الخاص�ة بنظ�ام “آي أو أس”، بينما يخزن مس�تخدمو 
هواتف “سامس�ونج” مثال النس�خة االحتياطية يف برنامج “غوغل 
درايف” الخاصة بأجهزة “أندروي�د”، ولذلك، كان من املمكن فقط 

نقل محادثاتك بني الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل نفسه.

كشفت رشكة )تويرت( عن خطوة قامت بها مؤخرًا، حيث أعلنت إيقاف 
توثيق حسابات مستخدميها من جديد.

وب�رر )توي�رت( قراره بأنه�ا ترغ�ب يف الحصول عىل وق�ت كاف لتنفيذ 
تعدي�الت عىل طلب الحص�ول عىل التوثيق وكذل�ك يف مراجعة الطلبات، 

لكنها لم تتحدث بالتفصيل يف بيانها عن طبيعة العمل الذي تقوم به.
وقالت رشكة )تويرت( يف البيان: “بالنس�بة ألولئك الذين كانوا ينتظرون 
الحص�ول عىل توثيق حس�اباتهم، نعلم أن هذا قد يك�ون مخيبا لآلمال 
له�م، نريد تصحيح األم�ور ونقدر صربكم”، ولم تح�دد الرشكة موعدا 

محددا لبدء قبول طلبات التوثيق مرة أخرى.

نادت النجمة اللبنانية، مايا دياب، الدول املجاورة 
للبنان باملساعدة يف نقل الجرحى وضحايا انفجار 
عكار، الذي أس�فر مقتل 22 شخًصا وإصابة 79 
آخرين يف انفجار خزان املحروقات يف بلدة التليل يف 

منطقة عكار شمايل لبنان.
وكتبت عرب حس�ابها بموقع “تويرت”: “أرجو من 
ال�دول املجاورة املس�اعدة بنق�ل الجرحى للعالج 
الف�وري بطائ�رات إس�عاف م�رص األردن تركيا 
بس�بب ع�دم ق�درة املستش�فيات اللبناني�ة عىل 
الع�الج وعدم وج�ود األدوي�ة املطلوب�ة للحروق 
لفاجع�ة كهذه”.وتابعت: “يا رب، الفاجعة كبرية 
بعكار ع�دد الضحايا كتري كبري واملصابني بحاجة 

لدم وأدوية يف املستشفيات لبنان يحترض”.
أم�ا النجم�ة نانيس عج�رم كتبت عرب حس�ابها: 

“انفج�ار عكار كارثة ومج�زرة بتبّكي الحجر، ال 
كالم بع�ربّ وال أي يش بيوص�ف أو بعّوض رحمتك 
ي�ا رب”، متابعة: “ما عم بس�توعب حجم معاناة 
عنارص الجيش اللبناني والصليب األحمر اللبناني 
قدّي عم يتحّملوا ويقّضوا! مننحني قدام جهودكن 

وتضحياتكن”.
فيما عربت النجمة إليس�ا ع�ن غضبها قائلة :”يا 
قلب�ي عا وج�ع اللبنان�ي أدي بدن�ا نتحمل ، مش 
قادرة ش�وف وال كلمة اس�تنكار من وال سيايس ، 
مسؤول، نايب او وزير، انخبوكن تا تأمنولن الحد 
األدن�ى م�ن حقوقن ولقم�ة عيش�ن ، فجوعتون 
وغيبتون ،دم كل ش�هيد او جري�ح انتو بتتحملو 
،الل�ه ينتق�م منك�ن واحد واح�د والل�ه يجربكن 

بأقرب الناس الكن”.

 بدأت النجم�ة صابرين، تصوير الحكاية الثانية 
م�ن مسلس�ل “زي القم�ر”، والتي تحمل اس�م 
“واحد يف املي�ة”، من تأليف فداء الش�ندوييل 
وإخراج أحمد ش�فيق، ويشارك يف بطولتها 
مدح�ت صال�ح وعف�اف ش�عيب وبت�ول 
الح�داد، وتظهر صابرين خ�الل أحداثها 
ب�دور س�يدة كفيفة، وتم�ر بالعديد من 

املواقف يف حياتها .
املوسم األول من مسلسل “زي القمر” 
ش�هد ع�رض حكايات “حت�ة منى” 
بطولة إلهام ش�اهني وأحمد وفيق 
وإيناس كامل وإخراج حس�ام 
عىل، و”م�ش هنفرح بيكي” 
بطولة جومانا مراد وعباس 
أبو الحس�ن وإخراج محمد 
حماق�ي،  عبدالرحم�ن 
الهوان�م” بطولة  و”س�ت 

ليىل علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.
وىف سياق آخر؛ تش�ارك صابرين كضيفة رشف 
يف فيل�م “200 جني�ه” املق�رر طرح�ه ي�وم 25 
أغس�طس الجاري، ويضم الفيلم عددا كبريا من 
الفنانني عىل رأسهم إسعاد يونس، هاني رمزي، 
أحمد رزق، ليىل علوي، مي سليم، خالد الصاوي، 
غادة عادل، دينا فؤاد، ملك قورة، أحمد آدم، أحمد 
السعدني، محمود البزاوى، بيومي فؤاد، محمود 
حافظ، نهى صالح، وضيف الرشف أحمد السقا 
وه�و من تألي�ف أحمد عبد الل�ه وإخراج محمد 

أمني.
وتنتظ�ر صابرين طرح فيلم “عروس�تي” خالل 
الفرتة املقبلة، بعدما انته�ت من تصويره نهاية 
العام امل�ايض، والعمل يش�ارك يف البطولة أحمد 
حات�م وجميل�ة عوض وزين�ب غري�ب ومروان 
يون�س، وتأليف مصطفى الربب�ري، ومن إخراج 

محمد بكري.

ع�ىل الرغ�م م�ن جفاف س�طح 
كوك�ب املري�خ وتربت�ه، وانعدام 
وجمي�ع  واملحيط�ات  البح�ريات 
مظاه�ر الحياة بش�كل كامل، إال 
أن طبيع�ة الكوك�ب أث�رت حرية 

علماء الفضاء.
الفضائي�ة  البعث�ات  وتح�اول 
جاه�دة العث�ور ع�ىل أي مظه�ر 
لوجود حياة حالية أو سابقة عىل 
كوكب املريخ، حيث أرسلت العديد 
م�ن ال�دول مس�ابري وروبوت�ات 
علمي�ة استكش�افية علميه بهذا 
الهدف كروسيا وأمريكا والصني، 
لدراس�ة إمكاني�ة ف�رص الحياة 

عليه.
وع�ىل الرغم من األترب�ة القاحلة 
املنت�رشة ع�ىل الكوك�ب األحمر، 
لكن الصور األخرية التي التقطتها 
مركب�ة تابع�ة لوكال�ة الفض�اء 

األوروبية كانت مثرية جدا بسبب 
وج�ود عدد م�ن الحف�ر ال وجود 

ملثيل لها عىل كوكب األرض.
ويعتقد العلماء أن هذه األش�كال 
ظه�رت بس�بب ووج�ود س�هل 
بركان�ي بع�د انهدام م�واد تحت 
س�طح األرض، حي�ث من املمكن 
أن تس�اعد ه�ذه الص�ور العلماء 
ع�ىل فهم طبيعة األتربة واملواد يف 

داخل الكوكب.
وتش�ري إحدى الفرضي�ات إىل أن 
هذه الحفر نتج�ت عن التدفقات 
الربكاني�ة املتتالية بس�بب وجود 
طبق�ات ح�ول حوافه�ا، يف وقت 

كان فيه الكوكب يعج بالرباكني.
والتقط�ت ه�ذه الص�ور مهم�ة 
 ”ExoMars Trace Gas Orbiter“
الت�ي تنفذ مهام بح�ث يف الغالف 

الجوي لسطح املريخ.

كش�فت كل�ري م�اك، البالغة م�ن العم�ر 19 عاما من ش�يكاغو 
بالواليات املتحدة، عن معاناتها من س�عال مس�تمر ملدة شهرين 
ونصف، لكنها حاولت ش�فاء نفس�ها باس�تعمال بعض األدوية.

وبعد مرور شهر، اضطرت الفتاة إىل الذهاب للمستشفى للحصول 
ع�ىل ع�الج ألنه�ا أصابت نفس�ها ع�ن طري�ق الخطأ باألس�الك 
الش�ائكة، ثم قررت يف الوقت نفس�ه فحص س�عالها، حيث أخرب 
الطبيب املرأة األمريكية أنها عىل األرجح مصابة بنوع من العدوى 
الرئوية وأرس�لها إلجراء أشعة س�ينية عىل الصدر.وكانت نتائج 
الفح�ص غ�ري متوقعة تمام�ا حيث علم�ت كل�ري أن قلبها ليس 
عىل اليس�ار، مثل معظم األش�خاص اآلخرين، ولكن عىل اليمني، 
وعندم�ا أخرب الطبيب الفتاة بهذا الخ�رب، اعتقدت أنه كان يمزح 
فقط، حيث أوضح الطبيب أن هذا يس�مى “دكسرتوكارديا” وأن 
عليها إبالغ طبيبها املعالج بحالتها.و”دكسرتوكارديا” هو شذوذ 
تط�وري نادر للغاية، حيث يقع معظم القلب عىل الجانب األيمن 
من الصدر، ويولد أقل من واحد يف املائة من األش�خاص برتتيب 

القلب هذا، وعادة ال تكون هذه الحالة مهددة للحياة.

آثار حفر غريبة جدا على 
المريخ ال مثيل لها على األرض

فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير 
مكانه بعد إجراء أشعة سينية!

  

تغريدات

البابا فرنسيس

راغب عالمة

ــؤول؟ كيف  ــو هاإلنفجار املؤمل يف عكار؟ من املس  ش
ــني اجلهاز  ــني األهالي؟م ــزن بنزين ب ــن يتخ ممك
ــؤولني  ــؤول عن هالفلتان؟هلق رح يطلعوا املس املس
ــتنكروا لكن ما حدا رح يتحاسب عن اإلهمال!  يس
ــون وفوق  ــوق القان ــات ف ــع لزعام ــل تاب ألن املهم
احملاسبة.لعن اهلل هيك دولة وهيك عصابات وهيك 

مسؤولني.هليك ربنا غاضب!

ــع هو الذي  ــّر مريم؛ والتواض ــع هو س التواض
ــوم، بالنظر إىل  ــا. والي ــر اهلل إليه جذب نظ
مريم املنتقلة إىل السماء، ميكننا أن نقول إّن 

التواضع هو الطريق الذي يقود إىل السماء.

التنافس على عرش 
العراق عام 1921

منمنمات 

امللك  هو   1921 سنة  العراقي  بالتاج  ليتوج  االقوى  املنافس  كان  إذا 
فيصل االول الٔسباب كثرية منها نسبه الذي ينتهي اىل االمام حسن بن 
العربية من قرون عديدة،  الحجاز والجزيرة  عيل، ولكون عائلته ملوك 
الربملان  يف  نائب  منصب  واشغاله  العربي  الشمال  جيش  ولقيادته 
األوىل، ولرغبة  العاملية  الحرب  بعد  الصلح  العثماني ولحضوره مؤتمر 
من  وخاصة  للعراق،  حسني  الرشيف  انجال  حكم  يف  عراقية  شعبية 
بمبايعة  الدين  الفتوى صدرت من بعض رجال  ان  إذ  الشيعي،  املكون 
يف  االول  فيصل  امللك  شارك  فقد  أخرى،  والٔسباب  االول  فيصل  امللك 
الذي  العراق امللك سعود يف بداية االمر  املنافسة عىل الوصول اىل عرش 
امللك  والد  حسني  وامللك  الرشيف  انجال  محاوالت  احباط  ذلك  من  اراد 
العودة لحكم مكة والحجاز مرة أخرى، ولكن تنازل عن كل  فيصل يف 
العائلة  وتنازل  العربية  الجزيرة  يف  حصلت  التي  التسويات  بعد  يشء 
الثاني  له، وامللك  االول عن مكة والحجاز  امللك فيصل  الهاشمية عائلة 
امللك  الله شقيق  امللك عبد  العراقي هو  العرش  الحصول عىل  اراد  الذي 
فيصل األول، وذلك عندما كان شقيقه امللك فيصل االول ملكاً عىل سوريا 
الله  عبد  بامللك  نادوا  العراقيني  الضباط  حتى  انه  بل  ال   ،  1920 سنة 
العربية  الدول  االنتداب عىل  بعد فرض  ولكن  العراق،  عىل  ملكاً  ليكون 
ووقوع سوريا تحت االنتداب الفرنيس ورفض فرنسا لحكم امللك فيصل 
امللك  تراجع  الذي استمر الٔشهر واحتالل فرنسا لسوريا  االول لسوريا 
عبد الله عن عرش العراق واكتفى بأن يكون ملكاً عىل األردن، وكذلك 
االغا  االمري  احدهم  امراء  أربعة  بغداد  يف  العراقي  العرش  عىل  تنافس 
احد  والثاني  الذي كان حظه محدودا جداً،  االسماعيلية  للطائفة  خان 
باشا  عيل  محمد  ذرية  من  مرص  ملوك  الخديوية  العائلة  من  االمراء 
الكبري، وهذا كان حظه شبه معدوم ايضاً، واالمري الثالث هو امري تركي 
من احفاد السالطني العثمانيني وهو االمري برهان الدين، وقد استثمر 
مجدداً،  العراق  لحكم  سيعودون  االتراك  ان  تقول  التي  الشائعات  هذا 
تتويج  من  ايام  قبل  ما  اىل  العراقي  بالعرش  مطالبته  يف  استمر  وهذا 
املندوب  كوكس،  برييس  رصح   ٥/٧/1921 ففي  األول،  فيصل  امللك 
الربيطاني، بأن بريطانيا ترفض ان يتوىل الحكم يف العراق امري تركي، 
الرابع هو امري املحمرة الشيخ خزعل الكعبي الذي حصل عىل  واالمري 
منذ  اكثر من مرة  نفسه  النجف ورشح  يف  الدين  موافقة بعض رجال 
سنة 191٨ لكن االمور سارت لغري صالحه، واالمري اآلخر املرشح لعرش 
العراق هو وايل )بشته كوه( املنطقة الحدودية بني العراق وايران. أما 
العراقيون الثالثة، فأولهم من بغداد وهو نقيب ارشاف بغداد السيد عبد 
الرحمن النقيب الذي كان له القدح املعىل بني املرشحني للتاج وهو واول 
رئيس لحكومة وطنية ببغداد، ولكنه اظهر عدم اكرتاثه باملنصب معلالً 
ذلك بكرب سنه وحالته الصحية، ال بل قيل ان العرش عرض عليه لكنه 
شخصية  وهذا  العمري  باشا  هادي  وهو  املوصل  من  والثاني  رفضه، 
فريدة له تأثري، ينتسب اىل قبيلة شاركت يف ادارة بغداد منذ القرن الثامن 
عرش وبشكل كبري لكن االمور كانت لغري صالحه، والعراقي الثالث هو 
السيد طالب النقيب شيخ الطريقة الرفاعية يف البرصة ووزير الداخلية 
الشخصية حتى  ببغداد، وهذا معروف برتويج مطالباته  اول وزارة  يف 
انه اخرب السري بريس كوكس برغبته تلك لكن تم القبض عليه وابعاده 
لوجود اتباع له قد يثريون املشاكل، وغالباً ما يتجاهل اإلنجليز، فقد كان 
له دور يف الخليج والعراق يف الحرب العاملية األوىل، ولم يبق يف املنافسة إال 

امللك فيصل االول بن امللك حسني، فكان العرش العراقي له.

طارق حرب

سليمان،  كارمن  الفنانة،  تعيش   
سواء  الفني،  النشاط  من  حالة 
التمثيل،  أو  الغناء  مستوى  عىل 
امس  غنائًيا  حفالً  احيت  حيث 
درويش  سيد  مرسح  عىل  االحد 
بأوبرا اإلسكندرية، بقيادة فرقتها 

املوسيقية.
كما تحيي املطربة كارمن سليمان 
املوافق 23  االثنني  آخر يوم  حفالً 
من شهر أغسطس الجاري، ضمن 

للموسيقى  القلعة  مهرجان  حفالت 
ال� 29 يف الفرتة من  والغناء يف الدورة 
تنظمه  والذي  أغسطس،   30 إىل   1٥
األوبرا  دار  يف  ممثلة  الثقافة  وزارة 
املرصية برئاسة الدكتور مجدي صابر 
واآلثار  السياحة  وزارة  مع  بالتعاون 
خالد  الدكتور  برنامجه  عيل  ويرشف 

داغر رئيس البيت الفني باألوبرا.
تجاربها  أول  لعرض  تستعد  كما 
املرسحية من خالل مرسحية »ياما يف 

فيها  تشارك  والتي  ياحاوى«  الجراب 
العمل  بطل  نجلة  بشخصية  كارمن 
من  وتقدم  الفخراني،  يحيى  الفنان 
خالله عدد من األغاني االستعراضية، 
حيث من املقرر بدء أوىل العروض يوم 
يف  الجاري  أغسطس  شهر  من   1٧
من  كل  بطولة  من  وهى  اإلسكندرية، 
نصار  وإياد  الفخراني  يحيى  النجم 
سليمان  وكارمن  دسوقي  ورشيف 
ومحمد الرشنوبي ومن إخراج مجدى 

الهوارى .
ياحاوى«  الجراب  يف  »ياما  مرسحية 
من  »ليلة  اسم  سابقا  تحمل  كانت 
الف ليلة وليلة« من املقرر إعادتها مع 
الفرتة  خالل  الخاص  القطاع  مرسح 
الفخراني  قدمها  بعدما  وذلك  املقبلة، 
عىل خشبة املرسح القومي مع املخرج 
البيت  وإنتاج  حلمي  محسن  الراحل 
سنوات   3 مدار  عىل  للمرسح  الفني 

بداية من 201٥. 

تصوير  زاهر  أحمد  الفنان  بدأ 
مسلسل  من  األوىل  املشاهد 
تحمل  والتي  باب«،  كل  »ورا 
عنوان »كدبة كبرية« للمخرج سميح 
بالعمل،  خاص  ديكور  داخل  النقاش 
من  مجموعة  فيه  يشارك  والعمل 
رشاد،  عماد  الفنان  منهم  النجوم 
وآخرون من النجوم، والديكور يتضمن 

مشاهد داخل قسم رشطة ونيابة.يذكر أن 
رشكة  إنتاج  من  باب«  كل  »ورا  مسلسل 
سينرجي، وفكرة الكاتب يرسى الفخراني، 
متصلة  منفصلة  حكايات  عىل  ويعتمد 
ومؤلف  بأبطال  حلقات   ٥ يف  حكاية  كل 
مدار  عىل  وتعرض  مختلفني،  ومخرج 
أسبوع، وتدور الحكايات يف إطار اجتماعي 
قناة  وعرضت  املرصية.  البيوت  داخل  من 

كل  »ورا  مسلسل  من  حكايات   ٥ الحياة 
بعض«  إال  »مالناش  هم  اآلن  حتى  باب« 
بطولة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد 
النارص ومحمد نجاتي وتأليف باهر دويدار 
وإخراج سميح النقاش، و«يوم من األيام« 
خالد  أحمد  وإخراج  الشواف  محمد  تأليف 
أمني وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.

للنجم  األصل«،  »طبق  حكاية  وعرضت 

محمد  تأليف  ومن  الوهاب  عبد  فتحي 
الشواف ومن إخراج معتز حسام، وحكاية 
الحلوة«  »أيامنا  وحكاية  سفر«،  »شنطة 
فرج،  يارس  كرم،  هيدي  بطولة  والحكاية 
محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم 
الحسيني، عمر عبد العزيز، مفيد عاشور، 
ومن  الفنانني،  من  آخر  وعدد  هشام  آية 

تأليف باهر دويدار وإخراج إيمان الحداد.

الزغبي،  نوال  الفنانة،  رفضت 

دور«  »املوريكس  جائزة  تسلم 

يف  قريًبا  حفلها  سُيقام  التي 

لبنان هذا العام.

حسابها  عرب  نوال،  وقالت 

جائزة  بأّن  شّك  »ال  تويرت:  عىل 

املوريكس دور ُتعّد من واجهات 

بأن  شّك  وال  الحضارية،  لبنان 

يف بريوت  تنظيمها  اإلرصار عىل 

خطوة  هو  املآيس  كل  رغم 

أعلن  »لكنني  جّبارة«.وأضافت: 

هذا  قبولها  عدم  عن  اعتذاري 

الصعب  الوضع  بسبب  العام 

أن  أمل  عىل  البالد،  به  تمّر  الذي 

أصبحت  قد  لبنان  قيامة  تكون 

لبنان  قريبة 

ليس 

بخري«.

نوال الزغيب: لبنان 
ليس خبري لذلك 

أرفض تسلم جائزة 
“املوريكس دور”


