
بغداد/ الزوراء:
انطلق، امس السبت، مؤتمر بغداد 
للتعاون والرشاكة بمش�اركة قادة 
وقط�ر  والكوي�ت  )فرنس�ا  دول 
واالردن وم�ر واالم�ارات وتركيا 
والس�عودية وايران( واالمني العام 
لجامعة الدول العربية واالمني العام 
الخليجي واالمني  التع�اون  ملجلس 
العام ملجل�س التعاون االس�امي، 
فضا عن ممثلني عن الدول دائمة 

العضوية يف االمم املتحدة.
ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  وق�ال 
مصطفى الكاظمي، يف كلمة افتتاح 
مؤتم�ر بغ�داد للتع�اون والرشاكة 
تابعتها “الزوراء”: “نرحب بالدول 
املش�اركة يف مؤتمر بغ�داد”، الفتاً 
اىل أن “انعقاد مؤتمر بغداد يجس�د 
أفض�ل  إقام�ة  يف  الع�راق  رؤي�ة 
العاقات ونأمل تحقيق مشرتكات 
اقتصادية يف مؤتمر بغداد”.وأضاف 
أن”الع�راق واج�ه تحدي�ات كبرية 
وطموحن�ا كب�ري يف إع�ادة إعماره 
وفتحنا الباب الس�تقبال الرشكات 
االستثمارية وملسنا جدية دولية يف 
دعم االس�تثمار يف العراق ونسعى 
لتفعيل املش�اريع وإعادة الحياة يف 
جميع املدن العراقية”.وأشار اىل أن 
“اإلرهاب يمثل خطراً مشرتكاً عىل 
الجميع والعراق يرفض اس�تخدام 
أراضيه س�احًة للراعات”، مبيناً 
أن “لق�اء املرجع السيس�تاني مع 
البابا يمثل نقلة نوعية يف التسامح 
أن  الكاظم�ي  واألخوة”.وأوض�ح 

“الحكومة طلبت من املجتمع الدويل 
دعم انتخابات ترشين وتلقينا دعماً 
دولياً إلجراء االنتخابات”، مش�دداً 
عىل أن�ه “ال عودة للمس�ارات غري 
“انعق�اد  ان  الديمقراطية”.وب�ني 
رؤي�ة  يجس�د  بغ�داد  يف  املؤتم�ر 

ب�رورة إقام�ة أفض�ل العاقات 
م�ع دول العالم مبنية عىل أس�س 
التعاون، والتكام�ل، وعدم التدخل 
وتغلي�ب  الداخلي�ة،  الش�ؤون  يف 
لغ�ة الحوار وال�رشاكات واالحرتام 
املتب�ادل”، مش�ددا “تعهدن�ا م�ع 

تس�لم ه�ذه الحكومة املس�ؤولية، 
أن يس�تعيد الع�راق دوره الريادي 
الطبيعي يف املنطقة، عرب اس�تلهام 
مب�ادئ األم�ن والس�لم والتعاون، 
املش�رتكات”. تعزي�ز  يف  والرغب�ة 
وتاب�ع ان “دور الع�راق التاريخي 

ركائ�ز  أح�د  يك�ون  أن  يمك�ن 
االس�تقرار يف املنطق�ة، ووضعن�ا 
أساس�اً صلباً لتعريف ه�ذا الدور، 
األرايض  اس�تخدام  برف�ض  يب�دأ 
للراع�ات  س�احًة  العراقي�ة 
اإلقليمي�ة والدولي�ة، او أن يك�ون 

منطلق�اً لاعتداء ع�ىل جريانه من 
أي جهة كانت”.وعرب عن “رغبته، 
واللق�اءات  املؤتم�ر  خ�ال  م�ن 
تحقي�ق  والجماعي�ة،  الثنائي�ة 
رشاكات اقتصادي�ة كربى لاعمار 
أن”املس�اعي  اىل  والبن�اء”، الفت�ا 

اىل  الرامي�ة  املش�اريع  بتفعي�ل 
اس�تعادة الحي�اة الطبيعية يف كل 
التحدي�ات،  رغ�م  الع�راق،  م�دن 
تحقيقاً لتطلعات شعبنا ومطالبه 

املرشوعة باإلصاح”.
واك�د ان “ما يجمع دول وش�عوب 

املنطقة هو بناء الثقة وفتح ابواب 
التعاون والرشاك�ة لتحقيق االمن 
والس�لم الدويل”.واختت�م: “أتمنى 
أن يكون هذا اللقاء محطة جديدة 
عىل طريق تحقيق تطلعات شعوب 
املنطقة وامليض نحو مستقبل يليق 
بتأريخنا ومشرتكاتنا”.من جهته، 
أك�د الرئي�س الفرن�ي، إيمانويل 
ماكرون، عىل دعمه للعراق، مبينا 
أن اج�راء االنتخاب�ات يف موعدها 
س�يكون ن�را للدول�ة العراقية.
وق�ال ماك�رون يف كلمت�ه خ�ال 
مؤتم�ر بغداد للتع�اون والرشاكة: 
“نحن هنا من اجل س�يادة العراق 
وتنميته ورخاء شعبه”، مؤكدا أن 

“العراق يعود لامساك بمصريه”.
واضاف الرئيس الفرني ايمانويل 
ماك�رون: ان�ه مرسور للع�ودة اىل 
العراق مجددا للمش�اركة بمؤتمر 
بغداد للتعاون والرشاكة. وتابع أن 
“فرنسا س�تبقى اىل جانب العراق 

يف مكافحة االرهاب”.
وبني ماكرون أن “اجراء االنتخابات 
املقبل�ة يف موعدها س�يكون نرا 
للدول�ة العراقية”، مش�ريا اىل ان “ 
االتحاد االوربي سريس�ل مراقبني 

النتخابات ترشين”.
وتابع الرئيس الفرني “سنساعد 
الع�راق عىل مجاالت البنى التحتية 
والتدريب والصحة والطاقة”، الفتا 
اىل ان “العراق يجب ان يلعب دوره 

كاما يف املنطقة والعالم”.

تفاصيل ص2 - 3

بغداد/ الزوراء:
أكد زعيم التيار الصدري الس�يد مقتدى 
الص�در، ام�س الس�بت، إن اس�تضافة 
الع�راق لقمة بغ�داد كان�ت انعطافة يف 
غاية األهمي�ة من الناحي�ة االقتصادية 
واألمنية.وقال الس�يد الص�در يف تغريدة 
ل�ه تابعته�ا “ال�زوراء”: إن اس�تضافة 
الع�راق لقمة بغ�داد كان�ت انعطافة يف 
غاية األهمي�ة من الناحي�ة االقتصادية 
واألمنية وفيها داللة واضحة عىل اهمية 

العراق يف املنطقة وعىل سيادته وريادته 
يف ش�تى املجاالت.وأض�اف: ان “القم�ة 
كان�ت ناجحة يف جم�ع أط�راف عديدة 
يمك�ن للعراق أن يلع�ب فيها دوراً مهماً 
يف اس�تتباب األمن واالستقرار يف الرشق 
األوسط”، مقدما شكره “للضيوف أوالً، 
ولكل م�ن رئي�س الجمهوري�ة ورئيس 
ال�وزراء ثانياً الذي كان ل�ه األثر الفاعل 
يف االنفت�اح عىل املحيط الدويل واإلقليمي 

وباألخص العربي”.

بغداد/ الزوراء/ نينا:
واعامي�ة  صحفي�ة  وف�ود  اش�ادت 
عربي�ة واجنبية بمؤتمر بغداد للتعاون 
والرشاكة، وفيم�ا اكدت ان املؤتمر هو 
نقلة نوعية يف املنطقة والعالم، اشارت 
اىل ان اس�تقرار الع�راق هو اس�تقرار 
للمنطقة بأكملها .وقال رئيس مجلس 
انب�اء  وكال�ة  تحري�ر  ورئي�س  ادارة 
الرشق االوس�ط الدولية عيل حس��ن: 
ان العراق الجديد يؤك�د للعالم حرصه 
ع�ىل ان تك�ون لغة املصالح املش�رتكة 
والثقة املتبادلة بدي�ا عن لغة التناحر 
والراعات يف املنطقة .وذكر حس��ن 
، يف تريح للوكال�ة الوطنية العراقية 
لانب�اء / نينا /: “ وجدنا العراق اليوم 
ينعم بقدر كبري من االس�تقرار واالمن 

اكث�ر من ذي قبل ، حيث نتطلع جميعا 
اىل تحقي�ق االس�تقرار الت�ام يف العراق 
“.واضاف “ الي�وم نحن يف عراق جديد 
يم�د ي�د التع�اون الش�قائه ومحيطه 
م�ن دول الجوار ويؤك�د للعالم حرصه 
ع�ىل ان تك�ون لغة املصالح املش�رتكة 
والثقة املتبادلة بدي�ا عن لغة التناحر 
والراع�ات يف املنقط�ة التي س�ادت 
خال عقود ماضية “، مبينا ان “ جوار 
العراق يمد ي�د التعاون نحو عراق امن 
ومزدهر ، وكذلك الدول العربية الشقيقة 
والصديقة تلبي دعوة هذا املؤتمر الجل 
تحقي�ق االس�تقرار يف العراق.واوضح 
حس��ن ان “ هن�اك اهتمام�ا مريا 
كب�ريا بانج�اح مؤتمر بغداد ، تجس�د 
بوص�ول الرئيس عبد الفتاح الس�يي 

اىل بغداد عىل رأس وفد رفيع “، مش�ريا 
اىل وج�ود حرص متبادل ل�دول الجوار 
وتقدير مهم للعراق الخذ دوره الريادي 
نحو مزيد من االمن واالس�تقرار “.من 
جهت�ه، اك�د رئيس نقاب�ة الصحفيني 
واملحررين والنارشين يف تركي�ا س�نان 
برهان ، ان الحض�ور الدويل واالقليمي 
يف مؤتم�ر بغ�داد للتع�اون والرشاك�ة 
يتج�ه نحو عب�ور خافات املنطقة اىل 
ب�ر االمان .وذك�ر بره�ان ، يف تريح 
للوكالة الوطنية العراقية لانباء / نينا 
/ ان “ ه�ذا املؤتمر يف بغ�داد يعد نقلة 
نوعي�ة عىل مس�توى املنطق�ة والعالم 
، الن الع�راق بل�د خ�رج م�ن الح�رب 
منت�را ع�ىل االره�اب “، مش�ريا اىل 
ان “ الوض�ع يف افغانس�تان وس�وريا 

والعراق ينعكس س�لبا عىل الراعات 
يف املنطق�ة “.واض�اف ان “ الخاف�ات 
يف املنطقة ال تحس�م عرب مؤتمر واحد 
، ولذل�ك الحضور الرئ�ايس والحكومي 
له�ذه الدول يتج�ه نح�و عبور مرحلة 
الخاف�ات اىل ب�ر االم�ان “، مبينا ان “ 
تركي�ا تعد مؤتمر بغداد دليا عىل نوايا 
صادق�ة ل�دى ه�ذه ال�دول “. واوضح 
والنارشين  الصحفي�ني  رئيس جمعية 
االتراك ، ان “ ان املشاركة الواسعة بهذا 
املؤتم�ر ام�ر رضوري وخط�وة مهمة 
والرشاك�ة  الصداق�ة  اوارص  لتعزي�ز 
املس�تقبلية ع�ىل صعيد املنطق�ة ، الن 
الش�عوب االس�امية ال تري�د حروب�ا 
طائفية بل تريد الس�ام واالستقرار يف 
املنطق�ة “، معربا ع�ن امله بان تكون 

مخرج�ات مؤتمر بغداد مقدمة لوحدة 
الصف االسامي وتنعكس ايجابيا عىل 
ش�عوب املنطق�ة للمرحل�ة املقبلة .اىل 
ذلك، اكد رئيس جمعي�ة الصحفيني يف 
دولة االمارات العربية محمد الحمادي 
، حرص دول الجوار واملنطقة واملحيط 
االقليمي عىل اس�تقرار الع�راق ، الذي 
هو اس�تقرار للمنطقة باكملها .وذكر 
الحم�ادي ، يف تريح للوكالة الوطنية 
العراقية لانب�اء / نينا / ان “ املنطقة 
تشهد اليوم حدثا مهما يف العراق ، وكل 
دول املنطقة تتجه انظارها اىل العاصمة 
بغداد ترتقب مخرجات هذا امللتقى املهم 
“.واض�اف ان “ وص�ول ه�ؤالء القادة 
وحج�م التمثي�ل الرئ�ايس والحكومي 
لزعامات املنطقة م�ع حضور الرئيس 

الفرن�ي ، تعك�س اهتم�ام املجتم�ع 
بالع�راق  االقليم�ي  واملحي�ط  ال�دويل 
كدولة ، والجميع يس�عى الن يس�تعيد 
العراق مكانت�ه من جديد واخذ موقعه 
الريادي دولة اقليمية مؤثرة يف املنطقة 
“.واكد الحمادي ، ان “ الوفد االماراتي 
رفيع املس�توى برئاس�ة نائ�ب رئيس 
الدولة محمد بن راش�د ورئيس شؤون 
الرئاس�ة منص�ور ب�ن زاي�د ، يؤكد ان 
االم�ارات لديها رغب�ة حقيقية لتعزيز 
حضورها يف الع�راق، واهتمام اماراتي 
فاع�ل لدع�م الحكوم�ة العراقي�ة وان 
نذهب بالعراق اىل االس�تقرار املنشود ، 
الن الجمي�ع يؤمن ان اس�تقرار العراق 
هو اس�تقرار للمنطق�ة باكملها ، كما 
يعكس هذا الحرص ثقة املجتمع الدويل 

ودول املنطق�ة بالعراق “.واوضح ان “ 
نجاح الحكومة العراقية اليوم ، يتمثل 
بانها اس�تطاعت ، رغم الظرف االمني 
يف املنطق�ة والع�راق وتف�ي جائح�ة 
كورون�ا ، جمع هذا العدد من الحضور 
العربي واالقليمي “.وعن افق الحضور 
الخليجي يف العراق مابعد مؤتمر بغداد 
الخلي�ج  دول   “ ان  بالق�ول  اوض�ح   ،
لديه�ا رغبة جادة بالتقارب مع العراق 
وعودت�ه اىل الحضن العربي ، النه دولة 
مؤث�رة “، مش�ريا اىل ان “ دول مجلس 
التع�اون الخليج�ي ، قيادات وش�عوبا 
دون اس�تثناء ، لديه�ا الحل�م بع�ودة 
الع�راق دول�ة قوي�ة ضم�ن املنظومة 
العربية املؤثرة ، لذلك هذا الحضور هو 

مؤرش مبارش عىل ذلك “.

الزوراء/ حسني فالح:

واالعم�ار  الخدم�ات  لجن�ة  طالب�ت 

بالتدخ�ل الرسيع  الحكومة  النيابي�ة 

لوض�ع ح�د ام�ام املس�تثمرين بع�د 

رفه�م اس�عار الوحدات الس�كنية اىل 

الضعف، وفيما اش�ارت اىل ان مبادرة 

»داري« الت�ي اطلقها رئي�س الوزراء 

ستس�هم بحل ازمة السكن، دعت اىل 

رضورة انهاء الروتني، وجعل االرايض 

مخدومة ام�ام املواطنني.وقال عضو 

اللجن�ة، النائ�ب عب�اس العط�ايف، يف 

حدي�ث ل�«ال�زوراء«: ان الع�راق يمر 

بأزم�ة س�كن منذ ع�ام 1996 وليس 

اآلن، لك�ن االزمة ب�داة تتفاقم وتزداد 

الت�ي  العش�وائية  الق�رارات  بس�بب 

تصدر م�ن مجل�س ال�وزراء او قرار 

300 وغريها التي حرمت املواطن من 

الحصول ع�ىل األرايض. مؤكدا: ان أي 

مبادرة توزيع قطع أراٍض هي ناجحة 

لحل مش�كلة املواط�ن، وال يمكن حل 

هذه املشكلة وايقاف مصالح املواطن 

ان  انتخابات وغريها.واضاف:  بسبب 

مبادرة داري الت�ي اطلقتها الحكومة 

ستسهم بحل ازمة السكن رشط انهاء 

الروتني م�ن قبل ال�وزارات والجهات 

املواط�ن  ان  مؤك�دا:  العاق�ة.  ذات 

بحاج�ة ماس�ة اىل ان تك�ون هن�اك 

خط�وات ج�ادة لخدمت�ه وخصوصا 

يف مس�ألة الس�كن الن العراق فيه ما 

يقارب 27 باملئة من املدن العش�وائية 

بس�بب الق�رارات غ�ري الناجحة التي 

أنش�أت هذه املناطق غ�ري القانونية، 

واصب�ح هن�اك الكثري م�ن املواطنني 

رس�مية. غ�ري  بي�وت  يف  يس�كنون 

واش�ار اىل: انه يف حكومة عبد املهدي 

كانت هناك خطوات ش�ملت قرار 70 

إلنش�اء مدن حرية جديدة موازية 

ملراك�ز امل�دن، وكانت هن�اك خطوات 

الكتم�ال تصاميم وتوفري م�ا يقارب 

7 م�دن واكمل�ت الحكوم�ة الحالي�ة 

هذه الخطوات. مش�ددا عىل رضورة 

االستمرار وحسم هذا املوضوع، لكن 

يجب مع هذه االرايض ان تكون هناك 

خدمات وانهاء الروتني.

اخلدمات النيابية لـ           : مستثمرو اجملمعات السكنية رفعوا أسعار الوحدات إىل 
الضعف وعلى احلكومة التدخل

أكدت أن مبادرة »داري« ستسهم حبل أزمة السكن

بغداد/ الزوراء:
نف�ى املكتب االعامي لوزير املالية، 
عيل عبد االمري عاوي، التريحات 
الت�ي نس�بت للوزير بش�أن وضع 
آلي�ة جدي�دة للروات�ب تعتم�د عىل 
الفعلية.وذك�ر  العم�ل  س�اعات 
املكت�ب االعام�ي لوزي�ر املالية يف 
بيان تلقت “ الزوراء” نس�خة منه: 

انه ينفي التريحات التي نس�بت 
اىل الوزي�ر ع�يل عبداالم�ري عاوي 
والت�ي تداولته�ا بع�ض ال�وكاالت 
آلية  االخباري�ة بخصوص )وض�ع 
جديدة للرواتب تعتمد عىل ساعات 
العم�ل الفعلية(.واض�اف ان “هذه 
التريحات مفربكة وال اساس لها 

من الصحة”.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، املوقف 
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
فيما اكدت تسجيل 5369 اصابة جديدة و73 حالة 

وفاة وش�فاء 8153 حالة.وذك�رت الوزارة يف بيان 
تلقت�ه “ال�زوراء”: ان عدد الفحوص�ات املختربية 
لي�وم ام�س: 29983، ليصب�ح ع�دد الفحوصات 
الكلي�ة: 14240478، مبينة انه تم تس�جيل 5369 

اصابة جديدة و73 حالة وفاة وشفاء 8153 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 1711405 
)%91.6(، بينم�ا ع�دد ح�االت االصاب�ات الكيل: 
1868352، ام�ا عدد الح�االت التي تح�ت العاج: 

136315، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: 957، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 20632، 
الفت�ة اىل ان ع�دد امللقح�ني ليوم ام�س: 25246، 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: 3274154.

الكاظمي: اإلرهاب ميثل خطرا مشرتكا على اجلميع والعراق يرفض استخدام أراضيه ساحة للصراعات اإلقليمية والدولية
الرئيس الفرنسي: إجراء االنتخابات يف موعدها سيكون نصرا للعراق – العاهل األردني: أمن العراق واستقراره يعين أمننا واستقرارنا مجيعا

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(

 12
صفحة

السعر 500 دينار غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل 
السبت،  امس  طفيف،  بشكل  العراقي  الدينار 
بغداد.وقال  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة  يف 
املركزية  والحارثية  الكفاح  بورصة  إن  مصدر 
دينار   147400 امس  صباح  سجلت،  بغداد  يف 
أن  اىٕل  أمريكي.وأشار  دوالر   100 مقابل  عراقي 
اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة 
باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 
148000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الرشاء 

147000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

الدوالر يسجل تراجعا طفيفا 
يف البورصة الرئيسية

السيد الصدر: استضافة قمة بغداد 
كانت انعطافة يف غاية األهمية

وزير املالية ينفي وضع آلية جديدة 
بعد تسجيل 5369 إصابة و73 حالة وفاةللرواتب تعتمد على ساعات العمل

تراجع ملحوظ بإصابات كورونا يف العراق وعدد امللقحني يتجاوز الـ 3 ماليني و274 ألفا

ميزة جديدة من تويرت تتيح ملستخدمي آيفون حتقيق أرباح ماليةالرتبية تعتزم افتتاح مدارس وصفوف جديدة للمتفوقني خالل العام املقبل االخريةص 4

وفود صحفية وإعالمية عربية وأجنبية تشيد مبؤمتر بغداد وتؤكد أنه نقلة نوعية يف املنطقة والعامل
أشارت إىل ان استقرار العراق هو استقرار للمنطقة بأكملها 

بغداد/ الزوراء:

وصف نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، حاكم دبي، محمد 

بن راشد آل مكتوم، امس السبت، العاصمة العراقية بغداد ب�«عاصمة 

العالم وبيت حكمة البرش«.وكتب آل مكتوم عىل حسابه يف تويرت: » 

وصلنا بحمدالله بغداد  … عاصمة الرشيد واملأمون وعاصمة العالم 

.. دار السام .. بيت حكمة البرش .. بغداد الشعراء واألدباء والعلماء.. 

ونهضتها  بعودتها  متفائلني  جراحها  رغم  والفرات..  دجلة  بغداد 

العراق  شعب  الله  حفظ   .. بغداد  الله  حفظ   .. الله  بإذن  ومجدها 

العظيم«.

حممد بن راشد يغرد متغنيا ببغداد: وصلنا 
إىل عاصمة العامل وبيت حكمة البشر

No: 7552   Sun   29     Aug    2021العدد:   7552    االحـد     29    آب     2021

وسط حضور عربي ودولي رفيع املستوى..قمة بغداد تؤكد على دعم العراق وسيادته

تفاصيل ص4   

السيسي: مصر ترفض االعتداء على األراضي العراقّية  -  رئيس الوزراء الكوييت: جندد التزامنا مبساندة العراق وإعادة إعماره

ً



أمري دولة قطر يثمن اجلهود املبذولة يف إرساء االستقرار يف العراق - وزير اخلارجية اإليراني: 13 مليار دوالر حجم التبادل التجاري مع العراق

وزير خارجية السعودية: نشدد على ضرورة احرتام سيادة العراق وعدم التدخل يف شؤونه

الكاظمي: ال عودة للعالقات املتوترة واحلروب العبثية مع اجلريان واألصدقاء
بغداد/ الزوراء:

مؤتمر  السبت،  امس  انطلق، 

والرشاكة  للتعاون  بغداد 

)فرنسا  دول  قادة  بمشاركة 

والكويت وقطر واالردن ومرص 

والسعودية  وتركيا  واالمارات 

وايران( واالمني العام لجامعة 

العام  واالمني  العربية  الدول 

الخليجي  التعاون  ملجلس 

التعاون  ملجلس  العام  واالمني 

ممثلني  عن  فضال  االسالمي، 

يف  العضوية  دائمة  الدول  عن 

االمم املتحدة.

الوزراء  مجلس  رئيس  وقال 

كلمة  يف  الكاظمي  مصطفى 

للتعاون  بغداد  مؤتمر  افتتاح 

“الزوراء”:  تابعتها  والرشاكة 

يف  املشاركة  بالدول  “نرحب 

أن  اىل  الفتاً  بغداد”،  مؤتمر 

يجسد  بغداد  مؤتمر  “انعقاد 

أفضل  إقامة  يف  العراق  رؤية 

بتحقيق  ونأمل  العالقات 

مشرتكات اقتصادية يف مؤتمر 

بغداد”.

واجه  ”العراق  أن  وأضاف 

وطموحنا  كبرية  تحديات 

وفتحنا  إعماره  إعادة  يف  كبري 

الرشكات  الستقبال  الباب 

جدية  وملسنا  االستثمارية 

االستثمار  دعم  يف  دولية 

لتفعيل  ونسعى  العراق  يف 

يف  الحياة  وإعادة  املشاريع 

جميع املدن العراقية”.

يمثل  “اإلرهاب  أن  اىل  وأشار 

الجميع  عىل  مشرتكاً  خطراً 

استخدام  يرفض  والعراق 

للرصاعات”،  ساحًة  أراضيه 

املرجع  “لقاء  أن  مبيناً 

يمثل  البابا  مع  السيستاني 

التسامح  يف  نوعية  نقلة 

واألخوة”.

أن  الكاظمي  وأوضح 

“الحكومة طلبت من املجتمع 

ترشين  انتخابات  دعم  الدويل 

إلجراء  دولياً  دعماً  وتلقينا 

عىل  مشدداً  االنتخابات”، 

غري  للمسارات  عودة  “ال  أنه 

الديمقراطية”.

يف  املؤتمر  “انعقاد  ان  وبني 

برضورة  رؤية  يجسد  بغداد، 

مع  العالقات  أفضل  إقامة 

أسس  عىل  مبنية  العالم  دول 

وعدم  والتكامل،  التعاون، 

الداخلية،  الشؤون  يف  التدخل 

وتغليب لغة الحوار والرشاكات 

مشددا  املتبادل”،  واالحرتام 

هذه  تسلم  مع  “تعهدنا 

أن  املسؤولية  الحكومة 

الريادي  دوره  العراق  يستعيد 

عرب  املنطقة،  يف  الطبيعي 

والسلم  األمن  مبادئ  استلهام 

تعزيز  يف  والرغبة  والتعاون، 

املشرتكات”.

العراق  “دور  ان  وتابع 

التاريخي يمكن أن يكون أحد 

املنطقة،  يف  االستقرار  ركائز 

ووضعنا أساساً صلباً لتعريف 

برفض  يبدأ  الدور،  هذا 

العراقية  األرايض  استخدام 

اإلقليمية  للرصاعات  ساحًة 

والدولية، او أن يكون منطلقاً 

أي  من  جريانه  عىل  لالعتداء 

جهة كانت”.

خالل  من  “رغبته  عن  وعرب 

الثنائية  واللقاءات  املؤتمر 

رشاكات  تحقيق  والجماعية، 

لالعمار  كربى  اقتصادية 

والبناء”، الفتا اىل أن”املساعي 

اىل  الرامية  املشاريع  بتفعيل 

الطبيعية  الحياة  استعادة 

رغم  العراق،  مدن  كل  يف 

لتطلعات  تحقيقاً  التحديات، 

املرشوعة  ومطالبه  شعبنا 

باإلصالح”.

دول  يجمع  “ما  ان  واكد 

وشعوب املنطقة هو بناء الثقة 

وفتح ابواب التعاون والرشاكة 

لتحقيق االمن والسلم الدويل”.

واختتم: “أتمنى أن يكون هذا 

عىل  جديدة  محطة  اللقاء، 

طريق تحقيق تطلعات شعوب 

املنطقة وامليض نحو مستقبل 

يليق بتأريخنا ومشرتكاتنا”.

اىل ذلك، أكد العاهل األردني امللك 

عبد الله الثاني، ان عقد مؤتمر 

العراق  دور  عىل  دليل  بغداد 

املركزي يف بناء الجسور وتعزيز 

العراق  ان  بني  فيما  الحوار، 

لرتسيخ  بجد  أعوام  منذ  يعمل 

دولة الدستور والقانون.

يف  الثاني  الله  عبد  امللك  وقال 

مؤتمر  أعمال  خالل  كلمته 

والرشاكة:  للتعاون  بغداد 

مؤتمر  يف  بتواجدنا  “سعيدون 

يف  “اجتماعنا  مضيفا،  بغداد”، 

العراق  دور  عىل  دليل  املؤتمر 

املركزي”.

منذ  يعمل  “العراق  ان  وبني 

دولة  لرتسيخ  بجد  أعوام 

اىل  الفتا  والقانون”،  الدستور 

من  العراق  واستقرار  “أمن  ان 

أمننا واستقرارنا جميعا”.

يشكل  القوي  “العراق  وأكمل 

االقليمي”،  للتعاون  ركيزة 

فتح  من  بد  “ال  موضحا 

التكامل  تحقيق  أمام  األبواب 

االقتصادي”.

عبدالله  األردني  العاهل  واشار 

يعمل  العراق  ان  اىل  الثاني 

دولة  لرتسيخ  بجد  أعوام  منذ 

الدستور والقانون.

بتواجدنا  سعيدون  اننا  وقال: 

ان  مؤكدا  بغداد”،  مؤتمر  يف 

اجتماعنا يف بغداد دليل عىل دور 

الحوار  بتعزيز  املركزي  العراق 

االقليمي والدويل.

من جهته، أكد الرئيس الفرنيس، 

دعمه  عىل  ماكرون،  إيمانويل 

للعراق، مبينا أن اجراء االنتخابات 

للدولة  يف موعدها سيكون نرصا 

العراقية.

خالل  كلمته  يف  ماكرون  وقال 

للتعاون والرشاكة:  بغداد  مؤتمر 

سيادة  اجل  من  هنا  “نحن 

شعبه”،  ورخاء  وتنميته  العراق 

مؤكدا أن “العراق يعود لالمساك 

بمصريه”.

واضاف الرئيس الفرنيس ايمانويل 

اىل  للعودة  مرسور  انه  ماكرون 

العراق مجددا للمشاركة بمؤتمر 

بغداد للتعاون والرشاكة

ستبقى  “فرنسا  أن  وتابع، 

مكافحة  يف  العراق  جانب  اىل 

االرهاب”.

“اجراء  أن  ماكرون  وبني 

موعدها  يف  املقبلة  االنتخابات 

العراقية”،  للدولة  نرصا  سيكون 

االوربي  االتحاد   “ ان  اىل،  مشريا 

النتخابات  مراقبني  سريسل 

ترشين”.

وتابع الرئيس الفرنيس “سنساعد 

العراق عىل مجاالت البنى التحتية 

والطاقة”،  والصحة  والتدريب 

الفتا اىل ان “العراق يجب ان يلعب 

دوره كامال يف املنطقة والعالم”.

واشار اىل، أن “املنطقة بحاجة اىل 

تنسيق جهودها والعمل معا ضد 

االرهاب”.

“الشعب  ان  اىل  ماكرون  ولفت 

العراقي عانى الكثري”.

الدول  رؤساء  “احيي  واردف 

يف  بمشاركتهم  والحكومات 

مؤتمر”.

تميم  قطر  امري  ثمن  جانبه،  من 
بن حمد آل ثاني، الجهود املبذولة 

بارساء االستقرار يف العراق.
يف  كلمته  خالل  قطر  امري  وقال 
وللرشاكة  للتعاون  بغداد  مؤتمر 
وتابعتها “نؤمن بأن العراق مؤهل 
إرساء  يف  فاعل  يف  بدور  للقيام 

األمن والسلم يف املنطقة”.
وأضاف، “نؤمن بأن العراق مؤهل 
للقيام بدور فاعل يف إرساء األمن 

والسلم يف املنطقة”.
دعمنا  “مواصلة  حمد  بن  وأكد 
تحقيق  يف  العراقي  للشعب 
أن  ثقته  عن  معربا  تطلعاته”، 
مصادر  اكتشاف  العراق  “يعيد 

قوته وأهمها اإلنسان العراقي”.

كما اكد رئيس الوزراء الكويتي 

أن  الصباح،  خالد  صباح 

باالستقرار  تنعم  لن  العربية 

طاملا العراق يفتقدها.

يف  كلمته  خالل  الصباح  وقال 

مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة 

ان “العراق أحد الركائز األمنية 

واالقتصادية يف املنطقة”.

األمني  “االستقرار  ان  واضاف 

باستقرار  يسهم  بالعراقش 

بـ”عدم  مطالبا  املنطقة”، 

الداخلية  الشؤون  يف  التدخل 

للعراق”.

واشار اىل ان “العراق مقبل عىل 

مرحلة مصريية من تاريخه يف 

ظل االنتخابات املقبلة”.

“العالقات  أن  الصباح  وبني 

ثابتة  العراق تسري بخطى  مع 

االتفاقات  تنفيذ  إىل  ونتطلع 

املوقعة بني البلدين”.

التزامنا  “تجديد  عىل  مؤكدا 

لتجاوز  العراق  بمساندة 

تعرتض  التي  الصعاب 

استقراره وأمنه”.

الكويتي  الوزراء  رئيس  ولفت 

اىل ان “الكويت حشدت العمار 

املناطق املترضرة من داعش يف 

العراق”.

لتنفيذ  “نتطلع  بالقول  وختم 

مع  الثنائية  االتفاقيات  كافة 

العراق”.

رئيس جمهورية  أكد  من جهته، 
السييس،  الفتاح  عبد  مرص، 
الدول  بني  بالتعاون  رغبته 
الثالثي  املحور  اوعرب  االقليمية 

مرص واالردن والعراق.
خالل  كلمته  يف  السييس  وقال 
للتعاون  بغداد  مؤتمر  أعمال 
اتواجد  أن  “يرسني   : والرشاكة 

رئيس  وأشكر  العراق  يف  مجددا 
ان  مضيفا  دعوته”،  الوزراء عىل 
خارجية  تدخالت  شهد  “العراق 

متنوعة”.
التأثريات  واجه  “العراق  ان  وبني 
وحروب  إلرهاب  السلبية  بالغة 
جلبت املعاناة له ولدول الجوار”، 
العراق  نجاح  يف  “نثق  موضحا، 

االنتخابي  باالستحقاق  الوفاء  يف 
“مرص  ان  اىل  مشريا  القادم”، 
املتحققة  لإلنجازات  تنظر 

برئاسة الكاظمي”. 
ودعما  سندا  “سنقف  وتابع 
يمكنها  بما  العراقية  للحكومة 
من صون أمن واستقرار العراق”، 
مردفا، “جاء التعاون الثالثي بني 

لرتجمة  والعراق  واالردن  مرص 
الدول  لدى  السياسية  االرادة 

الثالث اىل ارض الواقع”.
تحقيق  يف  العراق  “ندعم  وأكمل 
عىل  والحفاظ  االستقرار 
دوره  واستعادة  أراضيه  وحدة 
“مرص  متابعا  املنطقة”،  يف 
األرايض  عىل  االعتداءات  ترفض 

العراقّية”.
فرصة  بغداد  “مؤتمر  واوضح 
ملواجهة  والتعاون  للتشاور 
“اللقاء  ان  مؤكدا  التحديات”، 
النظر  وجهات  لتبادل  فرصة 
أزمات  مواجهة  يف  والتشاور 

املنطقة”.
العالم  شعوب  باتت  “لقد  وذكر 
حولها  من  التحديات  تدرس 
الحلول  اليجاد  جاهدة  وتسعى 

لها عىل اسس علمية”.
العراقيني  السيايس  وخاطب 
العراقي  “الشعب  بالقول: 
للتعاون  وندعوكم  عريقة  امة 

واملساهمة يف إعمار مدنهم”.

وزير  أكد  ذلك،  غضون  ويف 
جاويش  مولود  الرتكي،  الخارجية 
العراق مستقرا  يكن  لم  إن  أوغلو، 
فإن منطقتنا لن تشهد االستقرار، 
فيما بني ان تركيا ستستمر بتقديم 
الدعم للعراق لتحقيق االستقرار”.

أعمال  خالل  كلمته  يف  أغلو  وقال 
والرشاكة  للتعاون  بغداد  مؤتمر 
مؤتمر  يف  بتواجدي  “سعيد   :
بغداد”، مضيفا “إن لم يكن العراق 
تشهد  لن  منطقتنا  فإن  مستقرا 
“تركيا  ان  اىل  الفتا  االستقرار”، 

للعراق  الدعم  بتقديم  ستستمر 
لتحقيق االستقرار”.

خطوات  أتخذ  “الكاظمي  ان  وبني 
املتظاهرين”،  مطالب  لتحقيق 
يف  الكاظمي  نهج  “نؤيد  موضحا 
والورقة  الفئات  جميع  احتضان 

لتحقيق  مهمة  خطوة  البيضاء 
اإلصالح االقتصادي”.

العراق  دعم  يف  “ماضون  وتابع 
دول  لسائر  أمر حيوي  واستقراره 
للمساعدة  ومستعدون  املنطقة 
تنفيذ  عرب  العراق  إعمار  إعادة  يف 

مشاريع حيوية”.
ان  الرتكي  الخارجية  وزير  وذكر 
ساحة  يكون  أن  يجب  ال  “العراق 
والرشاكة”،  للتعاون  بل  للتنافس 
يف  لإلرهاب  مكان  “ال  مبينا، 

مستقبل العراق”.
تتحقق  ال  األمن  “دون  وأردف 
وسنواصل  االقتصادية  التنمية 
يف  املؤسسات  لتقوية  الدعم 
“العراق  ان  اىل  مشريا  العراق”، 
وبغداد من اعظم مراكز حضارتنا 

وتاريخنا مشرتك”. 
الرتكي  الخارجية  وزير  واختتم 
لحزب  وجود  أي  “نرفض  بالقول، 

العمال الكردستاني يف العراق”.

ماكرون : يسرني أن أعود اىل العراق جمددا للمشاركة مبؤمتر بغداد 

أمري قطر: نواصل دعمنا للشعب العراقي يف حتقيق تطلعاته

رئيس الوزراء الكوييت: جندد التزامنا مبساندة العراق وإعادة إعماره

السيسي: ندعم العراق ونرفض كل أشكال التدخالت يف شؤونه

وزير اخلارجية الرتكي: حان الوقت حلل مشاكل املنطقة والرتكيز 
على القواسم املشرتكة بيننا

العاهل االردني: أمن العراق واستقراره يعين أمننا واستقرارنا مجيعا
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البيان اخلتامي ملؤمتر بغداد: التشديد على ضرورة توحيد اجلهود اإلقليمية والدولية والوقوف إىل جانب العراق 
أكد دعم العراق يف إعادة اإلعمار وتوفري اخلدمات

بغداد/ الزوراء: 

أعلنت وزارة الخارجية البيان الختامي ملؤتمر 

بغداد للتع�اون والرشاكة، وفيما ش�دد البيان 

عىل رضورة توحيد الجهود اإلقليمية والدولية 

والوقوف إىل جانب العراق، أكد عىل دعم العراق 

يف إعادة االعمار وتوفري الخدمات.

وتلق�ت “ال�زوراء” ع�ىل نس�خة م�ن البي�ان 

الختامي الذي جاء فيه:

اجتم�ع املش�اركون يف مؤتمر بغ�داد للتعاون 

مس�توى  ع�ىل   ٢٠٢١ اب   ٢٨ يف  والرشاك�ة 

الزعم�اء والق�ادة لدع�م الع�راق والتباح�ث 

بش�ان التحديات والقضايا املش�ركة واالفاق 

املستقبلية.

وأعرب املش�اركون ع�ن ش�كرهم وتقديرهم 

لجه�ود جمهوري�ة العراق بعق�د ورعاية هذا 

املؤتمر بمش�اركة زعماء وق�ادة دول املنطقة 

والصديق�ة، وع�روا ع�ن وقوفه�م اىل جانب 

العراق حكومة وش�عبا، وشددوا عىل رضورة 

توحيد الجه�ود االقليمية والدولية وبالش�كل 

ال�ذي ينعك�س ايجابا ع�ىل اس�تقرار املنطقة 

وامنه�ا. بدوره ثم�ن العراق الدور التنس�يقي 

لعق�د  الفرنس�ية  الجمهوري�ة  لعبت�ه  ال�ذي 

وحض�ور ه�ذا املؤتم�ر ومش�اركتها الفاعلة 

فيه.

الدبلوماس�ية  بالجه�ود  املش�اركون  رح�ب 

العراقي�ة الحثيث�ة للوص�ول اىل ارضي�ة م�ن 

املش�ركات مع املحيطني االقليم�ي والدويل يف 

سبيل تعزيز الرشاكات السياسية واالقتصادية 

وترس�يخ  البّن�اء  الح�وار  وتبن�ي  واالمني�ة 

التفاهم�ات عىل اس�اس املصالح املش�ركة، 

وان احتض�ان بغداد لهذا املؤتم�ر دليل واضح 

عىل اعتماد العراق سياس�ة التوازن والتعاون 

االيجابي يف عالقاته الخارجية.

ج�دد املش�اركون دعمه�م لجه�ود الحكومة 

العراقي�ة يف تعزي�ز مؤسس�ات الدول�ة وفقا 

لالليات الدستورية واجراء االنتخابات النيابية 

املمثلة للش�عب العراقي ودعم جهود العراق يف 

طلب الرقابة الدولية لضمان نزاهة وشفافية 

عملية االقراع املرتقبة.

اقر املش�اركون ب�ان املنطقة تواج�ه تحديات 

مشركة تقتيض تعامل دول االقليم معها عىل 

اس�اس التعاون املش�رك واملصال�ح املتبادلة 

ووفق�ا ملبادىء حس�ن الجوار وع�دم التدخل 

يف الش�ؤون الداخلية للدول واحرام الس�يادة 

الوطنية.

كم�ا أثن�ى املش�اركون ع�ىل جه�ود الع�راق 

وتضحيات�ه الكب�رية يف حرب�ه ع�ىل االره�اب 

بمساعدة التحالف الدويل واالشقاء واالصدقاء 

لتحقي�ق االنتص�ار، ورحب�وا بتط�ور قدرات 

الع�راق العس�كرية واالمني�ة بالش�كل ال�ذي 

يس�هم يف تكري�س وتعزيز االم�ن يف املنطقة، 

مجددين رفضهم لكل انواع واش�كال االرهاب 

والفكر املتطرف.

ثم�ن املجتمعون جهود الحكوم�ة العراقية يف 

اطار تحقيق االصالح االقتصادي بالشكل الذي 

يؤمن توجيه رس�ائل ايجابية تقيض بتشجيع 

االستثمار يف مختلف القطاعات ويعود بالنفع 

عىل الجمي�ع ويخلق بيئة اقتصادية مناس�بة 

ويعزز عملية التنمية املس�تدامة وخلق فرص 

العمل.

اك�د املش�اركون ع�ىل دع�م جه�ود حكوم�ة 

جمهوري�ة الع�راق يف اع�ادة االعم�ار وتوفري 

الخدم�ات ودع�م البنى التحتي�ة و تعزيز دور 

القط�اع الخاص، وكذلك جهوده�ا يف التعامل 

مع مل�ف النازحني وضمان الع�ودة الطوعية 

بع�د ط�ّي صفح�ة  اىل مناطقه�م  الكريم�ة 

االرهاب.

شدد املشاركون عىل رضورة استمرار التعاون 

يف مواجهة جائحة فايروس كورونا من خالل 

تبادل الخرات ونقل التجارب الناجحة بش�ان 

الي�ات التطعي�م و دع�م القطاع�ات الصحية 

وبن�اء تع�اون فاع�ل ملواجه�ة ه�ذا التحدي 

واالجتماعي�ة  الصحي�ة  وتاثريات�ه  املش�رك 

واالقتصادية الكبرية.

كما ت�م االتفاق ع�ىل رضورة تعزي�ز الجهود 

م�ع الع�راق للتعامل م�ع التحدي�ات الناجمة 

عن التغيري املناخ�ي واالحتباس الحراري وفق 

االتفاقات الدولية ذات الصلة.

ب�دوره، عر العراق عن امتنان�ه وتقديره لهذا 

الحض�ور الفاع�ل من ق�ادة الدول الش�قيقة 

واملنظم�ات  الخارجي�ة  ووزراء  والصديق�ة 

االقليمي�ة والدولي�ة والبعث�ات الدبلوماس�ية 

املش�اركة واملراقب�ة يف مؤتمر بغ�داد للتعاون 

والرشاكة.
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العام  االمني  أكد  جانبه،  من 

االسالمي،  التعاون  بمنظمة 

العراق  أن  أحمد،  بن  يوسف 

مقبل عىل مرحلة جديدة تتمثل 

بالبناء والتنمية، داعياً اىل دعمه 

يف  التدخل  دون  ودولياً  إقليمياً 

شؤونه الداخلية.

وقال بن احمد، يف كلمته خالل 

مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة 

ان  رسوره  دواعي  “من  إنه   :

املهم،  املؤتمر  هذا  يف  يشارك 

للمشاركة  فرصة  يمثل  الذي 

الدول”،  جميع  مع  والحوار 

تأتي  املبادرة  “هذه  أن  مبيناً 

العراق  فيه  يحتاج  وقت  يف 

ملواجهة  واملساندة  الدعم  لكل 

التحديات التي يواجهها”.

تشجع  “السعودية  أن  وأضاف 

جهود الرشاكة بمختلف انواعها 

االعمار  واعادة  العراق،  مع 

والتطرف،  االرهاب  ودحر 

يف  الجميع  مع  والتعاون 

مع  فيها  تشرك  التي  القضايا 

مجتمع الدويل”.

وأوضح أن “العراق يقف اليوم 

عىل مرحلة جديدة وهي مرحلة 

البناء والتنمية مما يطلب دعمه 

يف  التدخل  دون  ودوليا،  اقليميا 

الداخلية”،  وخياراته  شؤونه 

العربية  املنطقة  “دول  داعياً 

واملؤوسسات  واالسالمية 

العراق يف اطار  الدولية اىل دعم 

ارضه  عىل  سيادته  احرام 

الجادة  واالستجابة  وشعبه 

لدعوته الصادقة يف املشاركة؟.

“نحن  بالقول:  حديثه  وختم 

عىل ثقة بأن العراق وما يمتلكه 

واقتصادية  برشية  قدراته  من 

سيعيد مكانته يف العالم”.

ملجلس  العام  األمني  أكد  كما   

نايف فالح  الخليجي،  التعاون 

لعقد  اإلعداد  الحجرف،  مبارك 

)مؤتمر  عنوان  تحت  مؤتمر 

الخليجي  واالستثمار  اإلعمار 

– العراقي( يف الفرة املقبلة.

كلمته  خالل  الحجرف  وقال 

للتعاون  بغداد  مؤتمر  يف 

والرشاكة : إن “املجلس يدعم 

العراق ويتطلع لتعزيز عالقته 

مجلس  مع  االسراتيجية 

التعاون الخليجي”.

يعد  “املجلس  إن  وأضاف 

اإلعمار  مؤتمر  لعقد  العدة 

 – الخليجي  واالستثمار 

يف  املقبلة  الفرة  يف  العراقي 

التعاون  مجلس  دعم  إطار 

للعراق”.

متابعة  رضورة  عىل  وشدد 

الكويت  مؤتمر  مخرجات 

العراق  دعم  عىل  نصت  التي 

عالقة  ان  إىل  الفتاً  اقتصادياً” 

مع  الخليجي  التعاون  مجلس 

العراق تأتي ضمن ثوابت”.

الخارجية  وزير  شدد  كما 
فرحان،  بن  فيصل  السعودي، 
سيادة  احرام  رضورة  عىل 

العراق وعدم التدخل بشؤونه.
وقال بن فرحان خالل كلمته يف 
مؤتمر بغداد للتعاون والرشاكة 
العراق  مع  “روابطنا  ان 
حسن  من  نابعة  تاريخية 

الجوار واملصالح املشركة”.
الحكومة  “دعم  عىل  واكد 
استقرار  يضمن  بما  العراقية 
اراضيه”،  ووحدة  العراق 
“مستمرة  دولته  ان  اىل  الفتا 
ملواجهة  العراق  مع  بالتنسيق 

التطرف”.
الخارجية  وزير  واشار 
تشهده  “ما  ان  اىل  السعودي 
املنطقة يستدعي رفع مستوى 

التنسيق”.
وشكر رئيس الوزراء مصطفى 

اململكة  “دعوة  عىل  الكاظمي 
للمشاركة يف املؤتمر”، مبينا ان 
“السعودية تدعم جهود العراق 

والسيطرة  داعش  محاربة  يف 
عىل السالح املنفلت”.

يف  “ماضون  فرحان  بن  وختم 

العراق  مع  التنسيق 
ودول املنطقة ملكافحة 

التطرف واإلرهاب”.

األمني  أكد  املؤتمر،  وخالل 
أحمد  العربية،  للجامعة  العام 
الجامعة  دعم  الغيط،  أبو 
إىل  الساعية  العراق  لجهود 
دول  مع  جديدة  عالقات  بناء 

املنطقة.
كلمته  يف  الغيط  أبو  وقال 
للتعاون  بغداد  مؤتمر  خالل 
يسعى  العراق   “ إن  والرشاكة 
إىل بناء عالقات جديدة مع دول 
املنطقة وجامعة الدول العربية 
أن  وتريد  الجهد  هذا  تدعم 
يكون العراق جرسا للتواصل”.

ال  “الجامعة  إن  وأضاف 
ساحة  العراق  يكون  أن  تريد 
للرصاعات وجمعتنا يف مؤتمر 

ومن  العراق  محبة  بغداد 
يف  نشارك  أن  رسورنا  دواعي 

آن  أنه  عىل:  املؤتمر”.وشدد 
الطائفية من  ُتمحى  أن  األوان 

السالم  ويسود  املنطقة  دول 
واالستقرار”.

الخارجية  وزير  أكد  ذلك،  اىل 
عبد  أمري  حسني  اإليراني، 

أمن  بالده  دعم  اللهيان، 
واستقرار العراق.

كلمته  يف  اللهيان  عبد  وقال 
للتعاون  بغداد  مؤتمر  خالل 

والرشاكة: إن “العراق 
يف  مهماً  دوراً  يلعب 
آمنه  تدعم  وإيران  املنطقة 
أول  كانت  وهي  واستقراره 
اعرفت  التي  املنطقة  دول 

بالعراق الجديد”.
ترضر  “العراق  أن  وأضاف 
الجماعات  ظهور  بفعل  كثرياً 
اإلرهابية وطهران قدمت دعماً 
وعر  مكافحتها”.  يف  للعراق 
العراق  بدور  عن ترحيب بالده 
وفيما  الحوار”،  لغة  إشاعة  يف 
االقتصادي  بالتعاون  أشاد 
كشف  البلدين  بني  والتجاري 
عن أن “حجم التبادل التجاري 
خالل  دوالر  مليار   13 بلغ 

السنوات املاضية”.

من جهته، أكد وزير الطاقة 

املرزوعي،  سهيل  اإلماراتي، 

للتعاون  بغداد  مؤتمر  إن 

والرشاكة خطوة مهمة عىل 

بني  العراق  عودة  طريق 

والدويل،  اإلقليمي  محيطه 

فيما أشار إىل ان موقف بالده 

الدائم هو دعم العراق.

كلمته  يف  املزروعي  وقال 

للتعاون  بغداد  مؤتمر  خالل 

الحضور   “ إن  والرشاكة: 

عن  يعر  املؤتمر  يف  الدويل 

خطوة  واملؤتمر  العراق  دعم 

عودة  طريق  عىل  مهمة 

العراق بني محيطه اإلقليمي 

والدويل”.

تقف  “اإلمارات  إن  وأضاف 

وتنظر  العراق  جانب  إىل 

ملؤتمر بغداد باهتمام كبري” 

مشددا عىل أن “ دعم العراق 

موقف دائم لإلمارات”.

األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي: العراق على أعتاب مرحلة جديدة

احلجرف: يتم اإلعداد ملؤمتر اإلعمار واالستثمار العراقي – اخلليجي

أكد استمرار اململكة بالتنسيق مع العراق ملواجهة التطرف
وزير خارجية السعودية: نشدد على ضرورة احرتام سيادة 

العراق وعدم التدخل يف شؤونه

أبو الغيط: مؤمتر بغداد خطوة مهمة ونريد أن يكون العراق 
جسراً للتواصل

وزير اخلارجية اإليراني: 13 مليار دوالر حجم التبادل التجاري 
مع العراق 

وزير الطاقة اإلماراتي: نقف إىل جانب العراق وننظر ملؤمتر 
بغداد باهتمام كبري
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، امس الس�بت، عزمها 
افتتاح مدارس وصفوف جديدة للمتفوقني يف 
بغ�داد خالل العام ال�درايس املقبل. من جانب 
اخ�ر، أعلن�ت وزارة الرتبية تفاصي�ل مبادرة 
منظمت�ي اليونس�كو واليونيس�ف واالتح�اد 
األوروب�ي لتزوي�د امل�دارس باإلنرتن�ت، فيما 
أكدت استعدادها إلطالق مرشوع نظام اإلدارة 

الرتبوية لتزويد املدارس باإلنرتنت.
وقال الوكي�ل االداري بالوزارة، فالح القييس، 
زي�ادة  “س�تتم  ان�ه  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 
اع�داد م�دارس وصفوف املتفوق�ني باعتماد 
برنام�ج خ�اص بذلك خ�الل الع�ام الدرايس 
املقب�ل، الس�يما بمناط�ق االط�راف، بهدف 
زي�ادة مس�توى التناف�س بني ط�الب املركز 

واألطراف”.
وأض�اف القي�يس انه “س�يتم وفق ما س�بق 
افتت�اح اربع مدارس للمتفوق�ني بقاطع ابي 
غريب، اضافة اىل مدرس�تني يف حي الجامعة، 
واخرى بحي الغزالية، اىل جانب فتح صفوف 
للمتفوقني بثانوية دجل�ة للبنات يف الغزالية، 
ومتوس�طتي الجواه�ري للبن�ني، والعرف�ان 

للبنات بحي الخرضاء”.
وتابع ان “صفوفا جديدة س�تفتتح بمدارس 
الكرخ االوىل ضمن مدرس�تي املأمون وحطني 

للبن�ات، وس�يناء وفلس�طني يف منطقة دور 
السود، ومدرسة القادسية يف حي القادسية”، 
مبينا أن “ال�وزارة تعمل عىل اس�تيعاب اكرب 
ع�دد ممكن من املتقدمني للدراس�ة بمدارس 
املتفوق�ني م�ن اج�ل تعزي�ز وتنمي�ة الواقع 
العلم�ي لهذه الرشيحة م�ن الطلبة بمدارس 

بغداد واملحافظات”.
واش�ار القييس اىل ان “التوس�عة تش�مل كال 
يف  الضواب�ط  نف�س  وس�تعتمد  الجنس�ني، 
القبول، بهدف استقطاب اكرب عدد من الطلبة 

املتفوقني علمياً لينالوا رعاية خاصة تناس�ب 
قدراتهم الذهنية”.

م�ن جانب اخر، أعلنت وزارة الرتبية تفاصيل 
واليونيس�ف  اليونس�كو  منظمت�ي  مب�ادرة 
واالتح�اد األوروبي لتزويد املدارس باإلنرتنت، 
فيما أكدت اس�تعدادها إلطالق مرشوع نظام 

اإلدارة الرتبوية لتزويد املدارس باإلنرتنت.
وقال مدي�ر االحص�اء يف وزارة الرتبية، مثنى 
عيل، يف حوار تابعته »الزوراء«: إن “العمل جاٍر 
لتدري�ب إداريي امل�دارس يف مديرية الرصافة 

الثالث�ة كتجربة لبداية اط�الق مرشوع نظام 
االدارة الرتبوي�ة لتزويد امل�دارس باالنرتنت”، 
الفتاً إىل أن “العم�ل االحصائي لبيانات وزارة 
الرتبية سيتحول من الورقي اىل االلكرتوني”.

وأضاف عيل أن “هذه املبادرة برعاية منظمتي 
اليونس�كو واليونيس�ف واالتحاد االوروبي”، 
مبين�اً أن “العم�ل س�يوفر الجه�د والنفقات 
وس�نكون بمواكبة العرص وكل ما هو حديث 
لجمع البيانات وتحليلها واستخراج املؤرشات 
الت�ي تخدم متخ�ذي الق�رار يف وزارة الرتبية 
اضاف�ة اىل خدم�ة ابنائن�ا الطلب�ة يف تلبي�ة 

احتياجاتهم بكل ما هو حديث”.
ولف�ت إىل أن�ه “يف بداية املرشوع ت�م االتفاق 
ع�ىل أن يك�ون يف مديري�ة الرصاف�ة الثالثة 
والت�ي عدد مدارس�ها 608 م�دارس، وبعدما 
يتم ادخ�ال كل بيان�ات املدارس واس�تخراج 
التقارير االحصائية الخاصة بها عىل مختلف 
مؤرشاتها”، مؤكدا أنه “سيتم تعميم املرشوع 
بع�د الرصاف�ة الثالث�ة اىل ثمان�ي مديري�ات 
وبعدها يت�م تعميمه عىل كافة املديريات عىل 

مستوى العراق”.
ون�وه إىل أن “امل�رشوع ل�ه س�قوف زمني�ة 
وجاري العمل عىل التدريب حاليا يف الرصافة 
الثالث�ة إلداري�ي النظ�ام يف امل�دارس، ول�كل 

مدرسة اثنان من املتدربني من اإلداريني”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت مديرية مكافح�ة املخدرات 
واملؤث�رات العقلية، امس الس�بت، 
ع�ن الق�اء القب�ض عىل ع�دد من 
املتهم�ني يف مناط�ق متفرق�ة من 

البالد.
ورد  بي�ان  يف  املديري�ة  وقال�ت 
»مفارزه�ا  ان�ه  »ال�زوراء«:  ل�� 
ألق�ت القب�ض ع�ىل 25 متهم�ا يف 

محافظ�ات »باب�ل، والبرصة، وذي 
ق�ار، وكرك�وك«، وبحوزتهم مادة 
الكريستال املخدرة وحبوب مخدرة، 

إضافة إىل أدوات التعاطي.
واضافت ان�ه »تم�ت إحالتهم عىل 
القضاء وفق أحكام املواد القانونية 

الخاصة باملخدرات«.
م�ن جهت�ه، اعل�ن قائ�د رشط�ة 
الحقوقي،  الفريق  االنبار  محافظة 

ه�ادي رزيج كس�ار، ع�ن اعتقال 
اثنني من ابرز تجار الحبوب املخدرة 
بعملي�ة امني�ة اس�تباقية وس�ط 

مدينة الرمادي.
وق�ال كس�ار يف ترصي�ح صحفي: 
ان”ق�وة امني�ة م�ن مفرزة قس�م 
املخدرات واملؤثرات العقيلة يف قيادة 
رشطة االنب�ار نصبت كمينا الثنني 
من اب�رز تجار املخ�درات وتمكنت 

م�ن اعتقالهما ح�ال تواجدهما يف 
وس�ط مدينة الرمادي، دون وقوع 

أي مقاومة تذكر “.
واض�اف ان” القوة ضب�ط بحوزة 
م�ادة  م�ن  غرام�ات   6 املعتقل�ني 
ع�ن  فض�ال  املخ�درة  الكريس�تال 
املخ�درة«،  الحب�وب  كمي�ات م�ن 
موضحا »ان الق�وات االمنية نقلت 
املعتقل�ني اىل اح�د املراك�ز االمنية، 

فيما ت�م تس�ليم امل�واد املضبوطة 
اىل الس�لطات املختص�ة، مؤكدا ان 
مكن�ت  اس�تخباراتية  معلوم�ات 

القوة من اعتقال املستهدفني “.
يش�ار اىل ان الق�وات االمني�ة م�ن 
قيادة رشطة االنبار وبقية صنوف 
االجهزة االمنية االخرى تمكنت من 
اعتقال العديد م�ن تجار ومروجي 

الحبوب املخدرة يف املحافظة«.

بغداد/ الزوراء:
امهل�ت محافظ�ة بغ�داد، ام�س الس�بت، 
متعهدي املول�دات املنصوبة يف اراض تابعة 
اىل ام�الك الدولة م�دة وجيزة الس�تحصال 
املوافق�ات املطلوب�ة م�ن الجه�ات املالكة 
وذل�ك  ازالته�ا،  ملن�ع  االيج�ارات  دف�ع  او 
ضمن حمل�ة )عب�ر( التي اطلقته�ا لرفع 

التجاوزات.
وق�ال محافظ بغداد محم�د جابر العطا يف 
بي�ان اطلعت علي�ه »ال�زوراء«: ان “حملة 
رفع التج�اوزات الت�ي اطلقته�ا املحافظة 
من خ�الل مديرياتها البلدية انس�جاما مع 
توجيه�ات رئاس�ة الوزراء، ش�ملت جميع 

مناطق بغداد وكل أنواع التجاوزات”.
وأضاف العط�ا أن “الكثر م�ن املولدات تم 
نصبها من قبل متعهديها يف اراض تابعة اىل 
امالك الدول�ة، لكن املحافظة ونظرا لحاجة 
املواطن�ني للكهرباء يف ظ�ل ارتفاع درجات 
الحرارة، امهلتهم مدة قصرة إليجاد مسوغ 
قانوني ام�ا بدفع ايج�ار اىل امانة بغداد او 
دائ�رة العق�ارات او تس�وية املوض�وع مع 
الجهة املالكة لألرض باستحصال املوافقات 

الالزمة”.
وبني العط�ا انه “يف حال عدم الحصول عىل 
اي مس�وغ قانوني بأي ش�كل من االشكال 
س�يتم رفع املولدة”، مش�را اىل أن “الحملة 
تستهدف كل مشيد غر قانوني سواء محل 
او كشك وكذلك احواض االسماك او هياكل 

الحدي�د املس�قفة الت�ي تحول�ت اىل س�وق 
ش�عبية تعرقل انس�يابية حرك�ة املواطنني 
واملركبات داخل املناطق، اىل جانب استغالل 
واملرائ�ب  بالكام�ل  والج�زرات  الرصي�ف 
املنت�رشة واملطاعم الرسيعة بش�كل ش�وه 

منظر العاصمة”.

بغداد/ الزوراء:

اكد عض�و لجن�ة االم�ن والدفاع 

الخال�ق  عب�د  النائ�ب  النيابي�ة، 

الع�زاوي، ام�س الس�بت، أن أمن 

الس�ورية   – العراقي�ة  الح�دود 

وصل اىل مرحل�ة هي االفضل بعد 

.2003

وقال العزاوي يف ترصيح صحفي: 

ان” الح�دود العراقية- الس�ورية 

شكلت لسنوات طويلة تحديا كبرا 

يف العراق خاصة بعد 2014 بسبب 

املخاط�ر االمنية ووج�ود عنارص 

داع�ش يف الجهة االخ�رى للحدود 

ومح�اوالت الكثر منهم التس�لل 

لزعزعة االستقرار االمني”.

“وض�ع  ان  الع�زاوي  واض�اف 

الح�دود العراقية – الس�ورية هو 

االفض�ل من الناحي�ة االمنية بعد 

2003 خاصة مع االنتشار االمني 

للقوات االمني�ة، واعتماد تقنيات 

مراقب�ة  كام�رات  م�ن  حديث�ة 

حرارية اس�همت يف كشف الكثر 

م�ن محاوالت التس�لل وخاصة يف 

الليل واعتقال العرشات”.

الح�دود  “تأم�ني  ان  اىل  واش�ار 

العراقية – الس�ورية ل�م يصل اىل 

املرحل�ة النهائية لكن اغلب اجزاء 

بش�كل  حالي�ا  مؤمن�ة  الح�دود 

تبق�ى  لك�ن  االطمئن�ان  يعط�ي 

بعض الثغرات التي يجب االنتباه 

له�ا والس�عي ملعالجته�ا من قبل 

القوات االمنية”. 

تستعد إلطالق مشروع نظام اإلدارة الرتبوية لتزويد املدارس باإلنرتنت

الرتبية تعتزم افتتاح مدارس وصفوف جديدة للمتفوقني خالل العام املقبل

مكافحة املخدرات تقبض على عدد من املتهمني يف 5 حمافظات

حمافظة بغداد ختري أصحاب املولدات املتجاوزين بني أمرين

جلنة الدفاع: أمن احلدود وصل ملرحلة هي األفضل بعد 2003

الزوراء/ حسني فالح:
طالب�ت لجن�ة الخدم�ات واالعمار 
الرسيع  بالتدخل  الحكومة  النيابية 
لوض�ع حد ام�ام املس�تثمرين بعد 
رفه�م اس�عار الوحدات الس�كنية 
اىل الضع�ف، وفيم�ا اش�ارت اىل ان 
مبادرة »داري« التي اطلقها رئيس 
الوزراء ستسهم بحل ازمة السكن، 
دع�ت اىل رضورة انه�اء الروت�ني، 
ام�ام  مخدوم�ة  االرايض  وجع�ل 

املواطنني.
وقال عضو اللجن�ة، النائب عباس 
العطايف، يف حدي�ث ل�«الزوراء«: ان 
الع�راق يمر بأزمة س�كن منذ عام 
1996 ولي�س اآلن، لكن االزمة بداة 
تتفاق�م وت�زداد بس�بب الق�رارات 
العش�وائية التي تصدر من مجلس 
ال�وزراء او ق�رار 300 وغرها التي 
حرم�ت املواطن م�ن الحصول عىل 
مب�ادرة  أي  ان  مؤك�دا:  األرايض. 
توزي�ع قط�ع أراٍض ه�ي ناجح�ة 
لح�ل مش�كلة املواط�ن، وال يمكن 
حل هذه املش�كلة وايقاف مصالح 

املواطن بسبب انتخابات وغرها.
الت�ي  داري  مب�ادرة  ان  واض�اف: 
اطلقته�ا الحكومة ستس�هم بحل 
ازمة الس�كن رشط انه�اء الروتني 
م�ن قبل ال�وزارات والجه�ات ذات 
العالقة. مؤكدا: ان املواطن بحاجة 
ماس�ة اىل ان تك�ون هناك خطوات 
جادة لخدمته وخصوصا يف مسألة 
الس�كن الن العراق في�ه ما يقارب 
العش�وائية  امل�دن  باملئ�ة م�ن   27
بس�بب القرارات غر الناجحة التي 
أنشأت هذه املناطق غر القانونية، 
واصبح هن�اك الكثر من املواطنني 

يسكنون يف بيوت غر رسمية.
واشار اىل: انه يف حكومة عبد املهدي 
كان�ت هناك خطوات ش�ملت قرار 
70 إلنش�اء م�دن حرضي�ة جديدة 
موازي�ة ملراكز امل�دن، وكانت هناك 
خطوات الكتم�ال تصاميم وتوفر 
ما يقارب 7 مدن واكملت الحكومة 
الحالي�ة ه�ذه الخطوات. مش�ددا 
وحس�م  االس�تمرار  رضورة  ع�ىل 
هذا املوضوع، لك�ن يجب مع هذه 

االرايض ان تك�ون هن�اك خدم�ات 
وانهاء الروتني.

الكهرب�اء  وزارة  ان  اىل:  ولف�ت 
وال�وزارات االخ�رى تض�ع الروتني 
ام�ام املواطن، لذل�ك نجد ان توزيع 
االرايض ب�دون فائدة تك�ون بدون 
خدمات، لذلك يجب ان تكون هناك 
خدمات موازية للسكن من اجل ان 
تكون هذه املناطق مهيأة للسكان 
ومن اجل االس�تفادة منها بش�كل 

رصيح وصحيح.
وتاب�ع: كذل�ك اطلقت م�ع مبادرة 
الس�كن مبادرة البن�ك املركزي عن 
طريق امل�رصف العقاري وصندوق 
االس�كان، ه�ذه املب�ادرة يجب ان 
تك�ون هن�اك خط�وات ايض�ا من 
مجلس الوزراء بقرارات بالتنس�يق 
م�ع هيئ�ة االس�تثمار الن هن�اك 
حي�ث  املس�ألة،  له�ذه  اس�تغالال 
اس�عار  برف�ع  املس�تثمرون  ق�ام 
الوح�دات الس�كنية اىل الضعف، ما 
جع�ل املواط�ن غ�ر ق�ادر ومكبال 
بالديون اتجاه هذه املبادرة وانهاء 

للمبادرة.
ل�م  املس�تثمرين  ان  اىل:  واش�ار 
يراع�وا الج�دوى االقتصادي�ة ملرت 
البن�اء الت�ي منحت له�م للوحدات 
الس�كنية، وعندما اطلق�ت مبادرة 
املرصف العقاري قام املس�تثمرون 
برفع االس�عار اىل الضعف فأصبح 
املواط�ن غ�ر ق�ادر ل�رشاء ه�ذه 
الوح�دات الس�كنية، ومن يس�عى 
لرشائها يكون مكبال بالديون وغر 
قادر عىل تس�ديدها. مش�ددا عىل: 
ان تك�ون ق�رارات ملجل�س الوزراء 
وبالتنس�يق م�ع هيئة االس�تثمار 
للنظ�ر ع�ىل الج�دوى االقتصادية 
وس�عر م�رت البن�اء ذل�ك باعتب�ار 
االرض منحت مجانا للمس�تثمرين 

لكي تكون للمواطن ذات فائدة.
وختم بالق�ول: كذلك يج�ب تقليل 
الروتني، الن عندم�ا يذهب املواطن 
امل�رصف  اس�تمارة  ع�ىل  ويق�دم 
يجع�ل  ان  يمك�ن  ال  العق�اري 
ارتباطاته مع مواطن ثاٍن لرشاء دار 

سكنية، وهذا االمر يعد تعجيزيا.

اخلدمات النيابية لـ         : مستثمرو اجملمعات السكنية رفعوا 
أسعار الوحدات إىل الضعف وعلى احلكومة التدخل

أكدت أن مبادرة »داري« ستسهم حبل أزمة السكن

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مفتشية اثار ذي قار، امس السبت، 
عن تش�كيل لجنة م�ن اآلثاري�ني لتحديد 
املواق�ع الت�ي يمك�ن ان ترش�ح لتك�ون 
املدين�ة االبراهيمية القريب�ة من آثار أور.
وذكر مدير املفتشية، عامر عبد الرزاق، يف 
حديث صحفي: انه »تم تشكيل لجنة من 
خمس�ة خ�رباء يف اآلثار للكش�ف وتحديد 

االبراهيمي�ة  باملدين�ة  الخاص�ة  االرض 
القريب�ة من أور«.واش�ار عبد ال�رزاق اىل 
ان »االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، وفق 
لجنة قرار 33 املش�كلة لتطوير مدينة أور 
االثاري�ة، تعمل ع�ىل انش�اء مدينة تحت 
اسم )املدينة االبراهيمية( تقام عليها عدة 
مش�اريع من فنادق وسوق تراثي ومركز 

للزائرين ومتحف«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة االتصاالت، امس الس�بت، ع�ن مبارشتها بتنصيب الكاب�الت الضوئية ملناطق 
الرصافة، مؤكدة فرضها غرامات مالية بحق اي جهة تتسبب بأرضار ملسارات الكيبل الضوئي 
.وق�ال مدير اتصاالت الرصافة، جاس�م رحيم عبد الرضا، يف ترصي�ح صحفي: ان “املديرية 
بارشت اس�تكمال مرشوع الكيبل الضوئي لبعض املحالت الس�كنية يف جانب الرصافة التي 
لم تشهد اعماال فنية مسبقا من قبل الهيئات الفنية بالوزارة، اضافة اىل رشكتني مختصتني 
تابعت�ني للقطاع الخاص”، ع�ادا الكيبل الضوئي “من املش�اريع االس�رتاتيجية املهمة التي 
س�تنجز قريبا وس�تقدم خدمات جليلة للمواطنني”.وأضاف عبد الرضا ان “املرشوع وعقب 
ادخاله اىل الخدمة، سيحدث نقلة نوعية يف جودة خدمة االنرتنت املقدمة للمواطنني”.وكشف 
مدير اتصاالت الرصافة عن “حفر مس�ارات للمرشوع وكذلك نصب 20 )هاندهول( خاصة 
به والتي س�تمر فيها الكابالت الضوئية امتدادا اىل الكابينات الرئيس�ة والفرعية”، مبينا ان 

“الخطة غطت جميع مناطق العاصمة بأعمالها الفنية والهندسية”.

جمهورية العراق                                         العدد: 3656/ ش/ 2021
مجلس القضاء األعىل                                         التاريخ: 2021/8/24

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادية              
محكمة األحوال الشخصية يف النارصية 

إىل املدعى عليه/ مشاري فالح بلط
م/ تبليغ

قام�ِت املدعية )من�ى طالب رشيف( الدع�وى الرشعية املرقمة أعاله والت�ي تطلب فيها تنصيب 
نفس�ها قيماً عىل اعماله ووصية عىل اطفاله القارصين، وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ، لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املوافق 2021/9/15 الساعة التاسعة صباحا، وعند عدم حضورك او ارسال 

من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
                                                    القايض

            مرتىض سليم خصاف

بغداد/ الزوراء:
أكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصدر، أنه سيخوض االنتخابات املقبلة 
بع�زم وإرصار، فيم�ا دعا إىل مش�اركة 

مليونية يف االنتخابات.
وقال الس�يد الصدر يف كلم�ة له تابعتها 
»الزوراء«: »يا أيها األهل واألحبة يا أيها 
املصلحون، قد تسلمت ورقة موقعة من 
بع�ض القادة السياس�يني الذين ما زلنا 

نثق بهم بأنهم يسعون اىل االصالح«. 
وأضاف الس�يد الصدر: »نعم إنها ورقة 
ميثاق اصالحية معتد بها كمرحلة اوىل، 
فكانت بابا لألمل يف انقاذ العراق مجددا 
من افكاك الفاسدين الذين ال هدف لهم 
إال السلطة واملال عىل حساب الشعب«. 
وأشار إىل أن »تلك الورقة اإلصالحية التي 
يج�ب أن تك�ون ميثاقا وعه�دا معهودا 
بني الكتل املوقعة وبني الش�عب الحبيب 
بس�قف زمني معني من دون مش�اركة 
الفاس�دين وذوي املصال�ح الخارجي�ة 

وعشاق التبعية والتسلط والفساد«. 
وب�ني أن »تل�ك الورق�ة ج�اءت وفق�ا 
لتطلعاتنا وتطلعات الش�عب االصالحية 
لذلك فإن الع�ودة اىل املرشوع االنتخابي 
املليون�ي االصالح�ي باتت أم�را مقبوال 
ومي�رسا، إال أن البعض راهنوا عىل أنني 
ال اس�تطيع الع�ودة لتل�ك االنتخاب�ات 
لتأخ�ر الوقت اوال ولعدم قناعة القواعد 

الشعبية بذلك«. 
وتاب�ع الس�يد الص�در: »أن�ا أراهن اوال 
ع�ىل طاعتك�م املعهودة دوما يف الش�دة 
اتخ�ذه مهم�ا  ق�رار  أي  والرخ�اء ويف 
كان، لذل�ك فإنني عىل يق�ني أننا واياكم 
ايها االحبة س�نخوض تل�ك االنتخابات 
بع�زم وارصار ال مثي�ل ل�ه ألج�ل انقاذ 
العراق واصالحه من االحتالل والفس�اد 

والتطبيع والتبعية«. 
أن  اقتض�ت  »املصلح�ة  أن  إىل  ولف�ت 
نخ�وض االنتخاب�ات بص�ورة مليونية 
فإن الفاسدين يراهنون عىل قلة عددكم 

وأراهن عىل كثرتكم وثباتكم وطاعتكم 
وقناعتكم وثقتكم وانتظامكم، فالعراق 
عراق الصدرين وس�يكون هذا االصالح 
بابا لرفع البالء وانق�اذ العراق فإن الله 

تعاىل ال يهلك املصلحني«.
وأك�د: »أنت�م كنت�م وم�ا زلت�م جن�ود 
اإلص�الح كم�ا عهدتك�م يف منارصتكم 
لنا آل الصدر فإياكم والخذالن وتس�ليم 
العراق للفس�اد والتطبيع والعنف فحب 

الوطن من االيمان«.
وتابع الس�يد الص�در: »إنني أجد نفيس 
محتاج�ا اىل وقفتكم مع�ي لكي تطبق 
ورق�ة االصالح هذه من خالل وقفاتكم 
املليونية يف س�احات التظاه�ر تارة ويف 
قب�ة الربمل�ان ت�ارة اخ�رى لك�ي نثبت 
للجميع بأننا الكتلة االكرب التي لم يعهد 
الع�راق مثي�ال له�ا ال س�ابقا وال الحقا 
ب�رشط طاعتك�م والتزامك�م بضوابط 
املرشفني ع�ىل م�رشوع االنتخابات بال 
تش�كيك وس�يكون كل فرد منكم لسانا 
ناطقا بالدعاية االنتخابية االصالحية«. 
ش�كره  ع�ن  الص�در  الس�يد  وأع�رب 
للموقع�ني الذين أعادوا االمل يف االصالح 
وكذلك »الش�كر موصول اىل االخ رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي وش�كرا 
لك�م ي�ا فس�طاط االصالح وي�ا محبي 

الوطن«.

االتصاالت تباشر تنصيب الكابالت 
الضوئية ملناطق الرصافة

السيد الصدر: سنخوض االنتخابات بعزم 
وإصرار وندعو إىل مشاركة مليونية

ذي قار تشكل جلنة لتحديد مكان 
املدينة اإلبراهيمية

بغداد/ الزوراء:

اعل�ن مص�در امن�ي يف قي�ادة عمليات 

محافظة االنبار االس�تيالء عىل اس�لحة 

متنوع�ة بعملية اقتحام موق�ع ارتكاز 

إلرهابي داعش شمايل مدينة الرمادي.

وق�ال املصدر يف ترصي�ح صحفي: ان ” 

الق�وات االمنية نف�ذت عملي�ة اقتحام 

ملوقع ارتكاز س�ابق لعن�ارص عصابات 

داع�ش االجرامية ابان س�يطرتهم عىل 

مناطق مختلفة م�ن منطقة الجراييش 

ش�مايل مدين�ة الرم�ادي ، تمكن�ت من 

خالله�ا م�ن االس�تيالء ع�ىل اس�لحة 

متنوعة “.

ع�دم  فض�ل  ال�ذي  املص�در،  واض�اف 

الكش�ف عن هويت�ه: ان” القوة االمنية 

استولت عىل عبوات ناسفة ومتفجرات 

واس�لحة متنوع�ة«، مبين�ا ان” القوات 

االمنية نف�ذت العملية وف�ق معلومات 

اس�تخباراتية افادت بوجود اسلحة من 

مخلفات التنظي�م االجرامي يف املنطقة 

املستهدفة«.

موضح�ا ان” فرقة معالج�ة املتفجرات 

ابطلت مفعول االسلحة املضبوطة دون 

وقوع اي اصابات برشية او مادية “.

يش�ار اىل ان مدن االنبار تشهد، وبشكل 

ش�به يومي، عملي�ات مالحق�ة لبقايا 

خالي�ا ارهابي داع�ش واماك�ن اخفاء 

أسلحتهم.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية الش�ؤون الداخلية واالمن، امس 
السبت، ضبط قطع اثرية معدة للتهريب يف احد 
اوكار عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة يف محافظة 

نينوى.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان ورد ل�� »ال�زوراء«: 
أنه »بع�د توافر معلومات دقيق�ة لدى مديرية 
الش�ؤون الداخلي�ة واالم�ن ح�ول وج�ود وكر 
مهج�ور لعصابات داع�ش االرهابي�ة يف الحي 
العس�كري بقض�اء تلعف�ر، ولحص�ول الش�ك 
بوج�ود أس�لحة واعت�دة وم�واد أخ�رى تعود 
لداع�ش اإلرهابي ت�م االنتقال اىل م�كان الوكر 
بعد اس�تحصال املوافقات االصولي�ة وتطويق 

املنطقة«.
واض�اف البي�ان ان�ه »بع�د البح�ث الدقيق تم 
العث�ور ع�ىل حاوي�ة بالس�تيكية مدفون�ة يف 
األرض وعن�د اس�تخراجها عث�ر بداخله�ا عىل 

)قط�ع اثرية مختلفة األن�واع تتكون من جرار 
فخارية وتمث�ال صغر واخت�ام طينية قديمة 
تع�ود للحض�ارة اآلش�ورية القديم�ة(، ليت�م 

تنظيم مح�رض باملضبوطات وع�رض الكيفية 
ع�ىل القض�اء وإحال�ة املوضوع ع�ىل الجهات 

املختصة«. 

اقتحام موقع ارتكاز 
إلرهابيي داعش 

مشالي الرمادي      

ضبط قطع أثرية معدة للتهريب يف وكر لداعش باملوصل
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بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئة االستثمار الوطنية عن 
تش�كيل 14 لجنة حكومي�ة لتنفيذ 
م�روع مدينة الرفيل الس�كنية يف 
محي�ط مط�ار بغ�داد ال�دويل، فيما 
أوضحت س�بب إيق�اف التقديم عىل 

شقق مجمع بسماية.
االس�تثمار  هيئ�ة  رئي�س  وقال�ت 
لوكال�ة  النج�ار،  الوطني�ة، س�هى 
األنباء الرسمية: إن “مروع مدينة 
الرفي�ل مروع كب�ر يجب أن ينفذ 
بطريق�ة صحيح�ة”، الفت�ة إىل أنه 
14 لجن�ة حكومي�ة  “ت�م تش�كيل 
للميض باملروع، وت�م االنتهاء من 
عمليات املس�ح ضمن املرحلة األوىل 

للمروع”.
“الهيئ�ة،  أن  النج�ار  وأضاف�ت 
وبعد االنته�اء من عمليات املس�ح، 
ب�ارشت باس�تحصال املوافقات من 
وزارات النف�ط والثقافة واإلس�كان 
والكهرب�اء، للتأك�د من ع�دم وجود 
محرمات ومعرق�ات قد تؤثر الحقاً 

عىل العمل”.
ولفتت إىل أن “املشاريع سوف تطرح 
كامل�ة بموافقاته�ا وتخطيطه�ا”، 
وخ�ال  “الهيئ�ة،  أن  إىل  منوه�ة 
اسبوعني، س�تتمكن من استحصال 
كل املوافقات ما دام هنالك دعم من 

قب�ل هيئ�ات الدول�ة جميعه�ا”.

وأش�ارت إىل أن “موافق�ات الجهات 
املالك�ة تم اس�تحصالها بق�رار من 
مجل�س ال�وزراء، واآلن العم�ل جاٍر 
فيم�ا يخص الطرق واآلث�ار البيئية، 
ومن ث�م بعدها س�يبتدئ العمل من 

خال استقبال طلبات الركات”.
وأك�دت أن “هن�اك رشكات قدم�ت 
للعم�ل عىل املروع لك�ن الهيأة لن 
تس�تقبل حالي�اً اي ع�روض تقديم 
ولن يتم تقييمها لحني انتهاء دراسة 
املروع بالكامل وطرحه للمنافسة 
اىل افض�ل  ليت�م منح�ه  اإلع�ام  يف 

املستثمرين”.
وبخصوص مجمع بسماية السكني، 
قال�ت النج�ار إن “حج�م الطلب�ات 
لراء ش�قق ضمن مجمع بسماية 

من قبل املواطن�ني والوزارات ضخم 
ج�داً ويف�وق ع�دد الش�قق املتاحة 

بشكل مضاعف”.
ونوهت إىل أن “الهيئة أوقفت عمليات 
ال�راء لحني تخصيص ش�قق لكل 
املتقدم�ني وخصوصا املحتاجني لها 

والهيئات والوزارات الحكومية”.
االس�تثمار  هيئ�ة  واس�تحصلت 
الوطني�ة موافقة مجلس الوزراء، يف 
جلس�ته االعتيادية املنعقدة الثاثاء 
تخصي�ص  ع�ىل   ،2021  /6  /15
ضم�ن  دون�م  آالف   106 مس�احة 
بغ�داد  بمط�ار  املحيط�ة  املنطق�ة 
الدويل، لإلرشاف عىل انشاء مروع 
مدينة الرفيل كعاصمة إدارية ساندة 

ملثياتها يف دول الجوار.

بغداد/ الزوراء:
ح�ذرت وزارة الزراعة، امس الس�بت، من انهيار 
كامل ملش�اريع الدواجن يف عموم العراق بس�بب 
قل�ة الدعم، مبين�ة ان املوازنة لدع�م الفاح غر 
كافية. وفيما أعلنت الوزارة انها تفاجأت بارتفاع 
أس�عار الخرضوات يف األس�واق املحلية، أوضحت 
ان ارتف�اع األس�عار للخرضوات فاجأنا بس�بب 
زي�ادة الطل�ب عليها تزامن�اً مع مراس�يم زيارة 
ش�هر مح�رم وانتهاء موس�م الزراع�ة الصيفية 

وهذا يحصل ألول مرة.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، حمي�د النايف، 
يف  الدواج�ن  “قط�اع  ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 
الع�راق يعاني الكثر، س�يما مع زي�ادة عمليات 
تهري�ب املنتجات املنافس�ة م�ن دول الجوار عرب 

التهريب”.
واضاف ان “البضائع املهربة قضت عىل املنافسة 
للمنتج املحيل ولم تفعل االجهزة املختصة الرقابة 
الكافي�ة إليق�اف التهري�ب”، مبين�ا ان “الربملان 
ل�م يضع أي موازن�ة لدعم القط�اع الزراعي عرب 
الوزارة وه�و بخاف الحديث ع�ن تطوير العمل 

الزراعي واالعتماد عليه يف املوازنات املقبلة”.
يذك�ر ان قط�اع الدواج�ن يف الع�راق يعان�ي من 

مش�اكل جمة تع�ود أس�بابها اىل تحديات عديدة 
وتخبط الق�رارات الحكومية، رغم تحقيق بعض 

املحافظات االكتفاء الذاتي ومنها كرباء ودياىل. 
من جانب اخر، أعلنت وزارة الزراعة انها تفاجأت 

بارتفاع أسعار الخرضوات يف األسواق املحلية.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، حمي�د النايف، يف 
ترصيح متلفز تابعته “الزوراء”: “ارتفاع األسعار 
للخ�رضوات فاجأنا بس�بب زي�ادة الطلب عليها 
تزامناً مع مراس�يم زيارة ش�هر مح�رم وانتهاء 
موسم الزراعة الصيفية وهذا يحصل ألول مرة”.

وأضاف “خال األيام القليلة املقبلة س�تنخفض 
أسعار الخرضوات واالستراد لن يطول كثراً مع 

بدء الزراعة الشتوية للمحاصيل”.
وتاب�ع النايف “نعاني من قل�ة دعم الفاحيني”، 
مبينا ان “الوزارة ستصدر تمور بكميات أكرب من 
العام املايض”. وحذر من “ان دعم قطاع الدواجن 

يميل لإلنهيار”.
وطم�أن متح�دث وزارة الزراع�ة “املواطنني بأن 
االس�عار س�تنخفض وهناك معالج�ات رسيعة 
لتحقيق ذلك ونأمل م�ن الجهات املعنية واالمنية 
متابع�ة املنتفع�ني”، مؤكداً “لن نس�مح للقطاع 

الزراعي باالنهيار”.

الزراعة حتذر من انهيار كامل لقطاع الدواجن يف البلد بسبب قلة الدعم
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أعلنت انها تفاجأت بارتفاع أسعار اخلضروات يف األسواق احمللية

خام البصرة يرتفع ألكثر من %10 خالل أسبوع

بغداد/ الزوراء:
اعلنت رشك�ة لوك أويل النفطية، امس 
السبت، أنها تأمل يف زيادة إنتاج النفط 
بحق�ل غرب القرنة 2 يف العراق إىل 480 

ألف برميل يف اليوم عام 2022.
وق�ال نائ�ب رئي�س الش�ؤون املالي�ة 
للركة، بافي�ل جدانوف، خال مؤتمر 
صحفي عرب الهاتف، تابعته “الزوراء”: 
إن “مرحلة التطوي�ر التالية للمروع 
س�تزيد اإلنت�اج م�ن 400 ال�ف برميل 
يف الي�وم إىل 450 ال�ف برمي�ل يف اليوم 
يف تش�كيل م�رف )نس�بة اىل طبق�ة 

الصخور التي يتواجد فيها املكم�ن(”.
وأض�اف “كما س�نبدأ بإنت�اج 30 ألف 
برمي�ل يف الي�وم م�ن اآلب�ار التجريبية 
لتش�كيل اليمامة، لنص�ل اىل 480 الف 

برميل يوميا”.
وب�دأت ل�وك أوي�ل، ثان�ي أك�رب منتج 
للنفط الخ�ام يف روس�يا، حملة الحفر 
يف تكوين�ات م�رف واليمام�ة يف عام 
2019 وكان م�ن املق�رر أن يصل إنتاج 
امل�روع إىل 480 أل�ف برمي�ل يف اليوم 
يف ع�ام 2020، اال انه�ا تأخ�رت نظ�را 

التفاقية اوبك بتخفيض االنتاج.
واش�ار جدان�وف اىل ان “انت�اج الذروة 
ال�ذي كان م�ن املقرر س�ابقاً الوصول 

إليها بحلول عام 2025، ما زلنا نخطط 
للوص�ول إلي�ه وه�و 800 أل�ف برميل 
يومي�ا بحلول ع�ام 2030، لك�ن ربما 
يكون من الس�ابق ألوان�ه الحديث عن 

هذا”.
ويقع حق�ل غرب القرن�ة2 النفطي يف 
محافظة البرصة جنوب�ي العراق، عىل 
بعد 65 كم شمال غربي البرصة، وتمتلك 
رشك�ة لوك أوي�ل %75 م�ن املروع، 
بينم�ا تمتل�ك رشك�ة نف�ط الب�رصة 

اململوكة للدولة النسبة املتبقية.
ونتيج�ة التف�اق )أوبك+( ت�م خفض 
إنت�اج ل�وك أوي�ل النفطي بنح�و 310 
آالف برميل يف اليوم، أو %19، يف مايو/ 
ايار 2020 مقارنة بمس�تويات ما قبل 
األزم�ة يف الربع األول من ع�ام 2020، 
وتأث�ر إنتاج الركة يف كل من روس�يا 

والعراق بهذا االتفاق.
وكان�ت رشك�ة ل�وك اوي�ل ق�د نظرت 
س�ابًقا يف االنس�حاب من امل�روع يف 
الباد بس�بب املناخ االستثماري الحايل، 
لكن الس�لطات العراقية رفضت طلبها 

لبيع جزء من حصتها.
من جانب اخر، س�جلت أس�عار النفط 
أكرب مكس�ب أسبوعي يف أكثر من عام، 
إذ ب�دأت رشكات الطاق�ة وقف اإلنتاج 

األمريكي يف خليج املكسيك قبل إعصار 
كب�ر من املتوق�ع أن ي�رضب املنطقة 
أوائ�ل األس�بوع الح�ايل، لرتف�ع خام 

البرصة ألكثر من %10 يف اسبوع.
وارتف�ع خ�ام الب�رصة يف آخر جلس�ة 
ل�ه قبل إغاق�ه، الجمع�ة، 1.67 دوالر 
وبنس�بة تغي�ر بل�غ %2.34 ليصل اىل 

72.95 دوالراً ليس�جل ارباحاً اسبوعية 
بلغت 10.15%.

كم�ا ش�هد الخ�ام العربي الس�عودي 
ارتفاع�ا يف آخر جلس�ة له بلغ نس�بته 
%0.83 ليصل اىل 72.81 دوالراً وارتفع 
مزيج مربان اإلماراتي بنس�بة 0.82% 

ليصل اىل 71.38 دوالراً.

وارتفع خام برنت %11 خال األسبوع، 
ليس�جل 72.70 دوالراً للربمي�ل، وه�و 

اعىل مس�توى ربح له يف عام.
وج�رت تس�وية خ�ام غرب تكس�اس 
الوسيط األمركي عىل ارتفاع بلغ 1.32 
دوالر أو %2 إىل 68.74 دوالراً للربمي�ل، 

لربح %11 خال األسبوع.

لوك أويل ختطط لزيادة إنتاجها يف حقل غرب القرنة 2 لـ480 ألف برميل

الطاقة اللبنانية: النفط العراقي 
سيصل بداية الشهر املقبل

اقتصادي: مؤمتر بغداد سيسهم جبذب 
االستثمارات اخلليجية للعراق

جلنة نيابية: شركات اهلاتف تستنزف 
األموال مقابل خدمة رديئة

قيادي كردي: التهريب يف منافذ 
اإلقليم متواصل بشكل مستمر

املالية تكشف عن حجم ديون 
العراق الداخلية

خبري: احلكومة سرتهن أموال العراق 
مقابل استرياد الطاقة

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، امس الس�بت، ان النفط العراقي سيصل 
لبن�ان بداي�ة الش�هر املقبل، مش�رة اىل فوز رشك�ة نفطي�ة إماراتية 

باملناقصة األوىل تزويد بروت بالوقود.
وقالت الوزارة اللبنانية يف بيان، اطلعت عليه “الزوراء”: انه “من املتوقع 
ان يص�ل النف�ط العراقي اىل االرايض اللبنانية ما ب�ني الثالث والخامس 

من سبتمرب/أيلول املقبل”.
وبين�ت ان ذلك يأتي “بع�د فوز رشكة نفط اإلم�ارات الوطنية )إينوك( 
باملناقص�ة األوىل الس�تبدال 84 ألف طن من زيت الوق�ود عايل الكربيت 
)نح�و 600 ألف برميل( بنحو 30 ألف طن م�ن زيت الوقود الثقيل فئة 
)ب(، ونح�و 33 أل�ف ط�ن من )الدي�زل األحمر(، وهو ن�وع رديء من 

الديزل يستخدم يف محطات الكهرباء”.
واضاف�ت أن “رشك�ة اينوك ف�ازت من ب�ني ثاث رشكات ش�اركت يف 
املناقصة”، مبينة ان “الركة الفائزة باملناقصة ستجلب )زيت الوقود 
الثقيل( إىل لبنان بعد نحو أس�بوعني من تاريخ تس�لمها شحنة النفط 

زيت الوقود عايل الكربيت من العراق”.
وكان العراق ولبنان قد وقعا يف 24 يوليو/تموز املايض، اتفاقية تقيض 
بمد بروت بمليون طن من زيت الوقود عايل الكربيت، الذي تعتزم لبنان 
استبداله من أجل توفر الوقود الازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، 
عىل أن تس�ّدد بروت قيمة الشحنات بالخدمات والسلع التي تحتاجها 

بغداد.

بغداد/ نينا:
الخب�ر االقتص�ادي، صفوان  اكد 
ق�ي، ان مؤتم�ر بغ�داد للتعاون 
بإع�ادة  سيس�هم  والراك�ة 
الثق�ة بالدول�ة العراقي�ة وج�ذب 

االستثمارات الخليجية للعراق.
وق�ال ق�ي يف ترصي�ح للوكال�ة 
الوطني�ة العراقية لانب�اء “نينا”: 
ان” العراق يسعى من خال مؤتمر 
بغ�داد ٢٠٢١ لفتح نافذة للراكة 
املج�اورة  ال�دول  م�ع  والتكام�ل 
والدوليني،  االقليمي�ني  وال�ركاء 
ومن الواضح أن هناك فرصة كبرة 

لدعم مروع االستقرار السيايس واألمني واالقتصادي “.
واشار اىل ان “وجود هذا التمثيل العايل املستوى يف العراق ووجود عقلية 
عراقية حكومية تعمل بعقلية اس�تثمارية، س�يدعمان حصول العراق 
عىل مكانته الطبيعية إلع�ادة اعماره يف مجال الطاقة والزراعة والبنية 
التحتية واستثمار املوقع الجغرايف، واالهم اعادة الثقة بالدولة العراقية 

الن ذلك سيسهم يف جذب االستثمارات الخليجية لألرايض العراقية “.
واض�اف ان” الع�راق يمتلك موارد غر مس�تغلة يف جمي�ع القطاعات، 
يمكن اس�تثمارها لتحفيز الناتج املحيل االجم�ايل ليصل اىل ٥٠٠ مليار 

دوالر سنويا “.
وتابع الخبر االقتصادي:” نعتقد أن العراق يس�تحق مكانه اقتصادية 
عاملي�ة تضعه ضمن أكرب ٢٠ دولة يف العال�م، إذا ما تم التفكر بتطوير 
املصالح االقتصادية لتلك الدول يف العراق والعمل نحو تكامل اسرتاتيجي 

مع الركاء الجدد”.

بغداد/ الزوراء:
أكدت عضو لجن�ة الخدمات النيابية، منار عبد املطلب، امس الس�بت، أن 
رشكات الهات�ف النقال تس�تنزف اموال العراقيني مقاب�ل خدمات رديئة، 

معتربة ما يجري رسقة علنية.
وقالت عب�د املطلب يف ترصيح صحفي: إن “رشكات االتصاالت تس�تنزف 
اموال الش�عب العراق�ي مقابل تقديم خدم�ات رديئة ال ترتقي مس�توى 

املطلوب”.
وأضافت أن “مايني املش�رتكني يعانون من تذبذب سوء الخدمات املقدمة 
لهم”، مش�رة اىل أن “خدمات االنرتنيت واالتصاالت يف العراق تشهد ترديا 

واضحا ورسقة علنية ألموال الشعب العراقي”.
وكان عض�و لجن�ة الخدمات النيابي�ة، برهان املعم�وري، أكد، يف ترصيح 
س�ابق، إن جميع امللف�ات املتعلقة بوزارة االتص�االت احيلت عىل القضاء 
والجه�ات الرقابية، مش�را اىل ان مل�ف االتصاالت يف العراق ملف ش�ائك 

ومعقد. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن صندوق النقد الدويل، امس الس�بت، ان حصة العراق 
من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد بلغت أكثر من 

2 مليار دوالر.
وكان صن�دوق النق�د الدويل قد أعلن ع�ن رسيان لحقوق 
الس�حب الخاص�ة )SDRs( جميع األعضاء ال�� 190بما 
يعادل حوايل 650 مليار دوالر أمريكي يف 23 أغسطس/ آب 
2021. وقال الصن�دوق يف تقرير اطلعت عليه “الزوراء”: 
ان “حص�ة العراق من حقوق الس�حب الخاصة لصندوق 
النقد يبل�غ 1.594.700.000 مليار وحدة وتعادل قيمتها 
مليارين و264 مليونا و742 الف دوالر من حصتها املالية 
البالغة بالصندوق %0.35”، مبينا ان “هذه التخصيصات 

املالية للعراق جاءت تبعا بما يتناسب مع حصصه الحالية 
يف الصندوق”.

س�يفيد  التخصي�ص  “ه�ذا  ان  إىل  الصن�دوق  وأش�ار 
جمي�ع األعض�اء ملعالجة الحاج�ة العاملي�ة طويلة األجل 
لاحتياطي�ات، وبن�اء الثق�ة، وتعزيز مرونة واس�تقرار 
االقتصاد العاملي، كما سيساعد بشكل خاص بلدان األكثر 
.”COVID-19 ضعفاً التي تكافح للتعامل مع تأثر أزمة

ويجوز لصن�دوق النقد الدويل بموجب اتفاقية تأسيس�ه 
أن ي�وزع مخصصات م�ن حقوق الس�حب الخاصة عىل 
البلدان األعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها، ويتيح 
هذا التوزيع حصول كل بلد عضو عىل أصل احتياطي دويل 

دون تكلفة أو رشوط. بغداد/ الزوراء:
أك�د القي�ادي يف ح�راك الجي�ل الجديد، دي�اري أنور، امس الس�بت، 
اس�تمرار التهريب يف منافذ إقليم كردستان رغم وصول قوات أمنية 

من االسايش لتلك املنافذ.
وقال أن�ور يف ترصيح صحف�ي: إن “التهريب مس�تمر وترصيحات 
الحكومة عن وقفه هي مجرد دعايات انتخابية، وهناك دخول لكافة 

املواد املمنوعة”.
وأضاف أن “أكثر من 8 منافذ غر مس�جلة باألس�اس لدى الحكومة 
االتحادية وال حتى حكومة إقليم كردستان وعائداتها تذهب لصالح 

أحزاب السلطة الحاكمة”.
وكان�ت حكوم�ة إقليم كردس�تان ق�د تحدث�ت عن وق�ف التهريب 
يف منافذه�ا الحدودي�ة، بعد إرس�ال قوة من االس�ايش يف األس�بوع 

املايض.

بغداد/ الزوراء:
اكد وزير املالية، عيل عبد االمر عاوي، ان العام املايض ش�هد زيادة كبرة 
يف حج�م الديوان الداخلية نتيجة انهيار اس�عار النفط ورضورة االقرتاض 
لسد العجز يف الرواتب واملوازنة بشكل عام، مبينا ان الديون الداخلية تبلغ 

75 تريليون دينار.
وقال ع�اوي يف حوار تابعته “الزوراء”: ان “الدي�ون الخارجية والداخلية 
معقول�ة وتصل اىل 80 باملئة من نس�بة الدخل الوطن�ي، إال اننا وصلنا اىل 
آخر الض�وء االخرض ولم نصل بعد إىل الض�وء االصفر، ونحن حذرين جدا 

للدخول بالتزامات اخرى خارجية”.
ولف�ت اىل ان “االلتزام�ات الداخلية تتطلب انضباطا اكث�ر من الدولة ألنه 
عندم�ا تقرتض الدولة محليا من البنك املركزي او من املصارف الحكومية 

او االهايل، فا يمكن االستهزاء بالتزاماتنا”.
وأوض�ح أن “ما حدث باملوازنة االخرة، فإن مجلس النواب حذف تس�ديد 
الفوائد واالقس�اط ع�ىل معظم الدي�ون الداخلية، وهذا غ�ر ممكن ألنها 
س�تفقد الثقة بالوزارة والدولة بش�أن تس�ديد الفائدة بموعدها وخاصة 
نح�ن بصدد اصدار س�ندات جديدة فيج�ب االلتزام بهذه االم�ر، وان نعيد 

الثقة لوزارة املالية والدولة عندما تقرتض محليا”.

بغداد/ الزوراء:
رأى الخبر االقتصادي، احس�ان الكناني، ان الحكومة سرتهن اموال العراق 
لق�اء اس�تراد الطاقة خصوص�ا بعد اتفاقي�ة الربط الخليج�ي، الفتا اىل ان 
الع�راق بإمكان�ه تحقي�ق االكتفاء الذاتي م�ن خال ادخ�ال رشكات عاملية 

عماقة لبناء محطات توليد الطاقة.
وقال الكناني يف ترصيح صحفي: ان “ العراق ال يعد من الدول املصدرة للغاز 
رغ�م امتاك�ه كميات كبرة وحق�ول عماقة إلنتاج ه�ذا الوقود الرضوري 

ملحطات توليد الطاقة”.
واض�اف ان “توج�ه الحكومة نحو الخليج ومرص واالردن الس�تراد الطاقة 
تع�د خطوة باالتج�اه الخاطئ، وس�رتهن ام�وال العراق لعقود م�ن الزمن 

لصالح الدول التي تستورد منها الطاقة”.
وأوض�ح الكنان�ي أن “الحكوم�ة كان االج�در بها فت�ح الباب ام�ام دخول 
ال�ركات العاملية كاألملانية او اليابانية او الصيني�ة الرصينة، من اجل بناء 
محطات عماقة لتوليد الطاقة وتخليص العراق من ازمته، بدال من الذهاب 
نح�و الحل�ول الرتقيعية الت�ي تبقي الع�راق مكبا بالديون طيلة الس�نوات 

املقبلة”.
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هيئة االستثمار توضح سبب إيقاف التقديم
على شقق بسماية

صندوق النقد: حصة العراق من حقوق السحب ختطت ملياري دوالر
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الزاملي رئيساً مؤقتاً للشرطة بعد 
استقالة مخاط

بغداد/ متابعة الزوراء
 أك�د نائب رئيس ن�ادي الرشطة، غال�ب الزاميل، تكليفه رس�مياً إلدارة الن�ادي كرئيس 
مؤقت.وق�ال الزاميل: إنه بدأ بمهمته وقام بالعمل وف�ق الصالحيات املحدد بها كرئيس، 

بعد استقالة الرئيس املنتخب حسن خماط، من مهمته مؤخراً.
وأض�اف أن »األعض�اء يف الهيئة العام�ة املنتخبة جميعاً بدأوا بالعم�ل وفق آلية موحدة، 
س�عياً لدعم الن�ادي يف املرحلة املقبلة«، مبين�ًا أن »كرة الرشطة ب�دأت رحلة االعداد قبل 
الدخ�ول بمعرتك الدوري املمتاز«.وأوضح أن »فريق الرشطة الكروي س�يكون منافس�ًا 

حقيقياً هذا املوسم بعد استقطاب العبني وجهاز فني عىل مستوى عال«.

أصفر وأمحر

الوزارة واألوملبية تنعيان جنم الكرة الطائرة العراقية مظفر هاشم

أندية اجلوية والشرطة وبغداد تعسكر يف كردستان حتضريا للدوري

بغداد/ الزوراء
خرس منتخبنا االوملبي لكرة القدم مباراته الودية الثانية أمام فريق 
نيغ�دة أن�ادول بثالثة أهداف مقاب�ل هدف واحد ضمن معس�كره 

التدريبي املقام يف مدينة أزميت الرتكية. 
وس�جل هدف منتخبن�ا االوملبي الالع�ب مصطفى ولي�د من ركلة 
حرة مبارشة بالشوط االول يف املباراة التي اشرتكت فيها املجموعة 
الثاني�ة الت�ي لم تلعب مب�اراة ليبي�ا وديا والتي خرسه�ا املنتخب 

ايضا. 
ودخَل مدرب منتخبنا االوملبي لكرة القدم، مريوس�الف س�وكوب، 
بتش�كيلة مؤلف�ة من عم�اد عيىس )مصطف�ى عذاب( لحراس�ة 
املرمى، ورافد طالب وزيد تحس�ني وعباس ي�اس ومصطفى وليد 
وعيل محس�ن وصهيب رعد وحسن عبد الكريم )أحمد هديب( عبد 
األم�ري عبد الكاظ�م ) ناجي ناطق( احمد حس�ن مكنزي وس�الم 

احمد ) حسني عبدالله(. 
وس�يخوُض منتخبنا االوملبي مباراة ودي�ة ثالثة يوم الثالثاء املقبل 
يف ختام معسكره التدريبي يف تركيا، قبل السفر إىل االمارات ملالقاة 

منتخب االمارات االوملبي بالرابع والسادس من الشهر املقبل.

منتخبنا األومليب خيسر ودياً 
أمام نيغدة أنادول الرتكي 

جثري: نادي الطلبة سلم الدفعة األوىل من عقود العبيه اجلدد  

بغداد/ الزوراء
َقدَم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
تعازي�ه للوس�ط الري�ايض وك�رة الطائرة 
ولعائل�ة الفقيد نجم كرة الطائرة العراقية 
الس�ابق نائب رئيس الهيئة االدارية لنادي 
الصناعة مظفر هاش�م الذي وافتُه املنية، 
جراَء مضاعفات مرض كورونا املس�تجد، 

داعًي�ا الب�اري َع�زَّ َوَجلَّ أن يتغم�د الفقيد 
رَب  بواس�ِع رحمتِه ويلهم أهل�ُه وذويه الصَّ

لواَن وإِنَّا للَِّه َوإِنَّا إِلْيِه َراِجُعوَن. والسُّ
كم�ا تقدم�ت اللجن�ة االٔوملبي�ة الوطني�ة 
العراقي�ة اىل األرسة الرياضي�ة وأرسة كرة 
الطائرة العراقية بأص�دق كلمات التعازي 
واملواس�اة وذلك بوفاة نج�م الكرة الطأيرة 

العراقي�ة الس�ابق ونائ�ب رئي�س ن�ادي 
الصناعة الريايض مظفر هاشم الذي وافاه 
األجل بس�بب مضاعفات فايروس كورونا 
سائلني الله، جّل وعال، ان يتغمده برحمته 
الواس�عة، ويمنَّ علي�ه بجنان�ه الباقيات، 
وان يلهم أحبته وأهله نعمة الصرب وجميل 

السلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بغداد/ الزوراء
دخ�ل فري�ق الق�وة الجوي�ة بك�رة الق�دم 
معس�كرا تدريبيا يف محافظة الس�ليمانية، 

لالس�تحقاقات  اس�تعدادا  الس�بت،  ام�س 
املقبلة. وذكر مدي�ر املكتب االعالمي للنادي 
عالء محم�د إن “الفريق انتظم يف معس�كر 

تدريبي يف الس�ليمانية ابت�داًء من يوم امس 
السبت عىل ان يس�تمر اىل السابع من شهر 

أيلول القادم”.
س�يخوض  “الفري�ق  أن  محم�د  وأض�اف 
خالل معس�كره مباراتني أو ث�الث مباريات 
بحس�ب وجهة نظر الكادر التدريبي بقيادة 
الكابت�ن احمد خلف للوص�ول إىل الجاهزية 
التامة قبل مباراة كاس السوبر ضد الزوراء 
واملقرر اقامتها يف الس�ابع عرش من ش�هر 

ايلول املقبل”.
وتابع أن” العبي املنتخب الوطني سيغيبون 
عن هذا املعسكر بسبب ارتباطهم بتصفيات 
كأس العال�م فضال عن غي�اب العبني اثنني 

متواجدين حاليا مع املنتخب األوملبي”.
ووص�ل فريق نادي الرشط�ة بكرة القدم اىل 
أربي�ل للدخول يف معس�كٍر تدريبي يس�تمُر 
)١٠( أيام تحض�رياً ملباريات الدوري املمتاز 

الت�ي س�تنطلق يف العرشي�ن م�ن الش�هر 
املقبل.

املباري�ات  وس�يتخلُل املعس�كر ع�دد م�ن 
التجريبي�ة أم�ام أندية ال�دوري املمتاز التي 

تعسكر هناك للغرض نفسه.
ومن املؤمل أن يصل املالك التدريبي للفريق، 
املكون من املدرب املرصي )مؤمن سليمان( 
وم�درب حراس املرم�ى واملحل�ل الفني، اىل 
أربي�ل منتص�ف األس�بوع الح�ايل لإلرشاف 

رسمياً عىل تدريبات الفريق.
كم�ا وصل اىل مدينة أربي�ل وفد فريق امانة 
بغداد للدخول يف معس�كر تدريبي استعدادا 
للموس�م الكروي الجديد الذي س�ينطلق يف 

العرشين من شهر أيلول القادم .
وقال “مرشف الفريق احمد عزت املوس�وي 
: إن وف�د فريق امانة بغ�داد وصل إىل مدينة 
اربي�ل  وذلك لخوض معس�كر تدريبي يمتد 

لغاية العارش من شهر أيلول املقبل “.
االداري�ة بش�خص  الهي�أة  أن   : اىل  “الفت�ا 
رئيس�ها “ف�الح املس�عودي” وف�رت كل ما 
يحتاج�ه الفري�ق، م�ن أج�ل أن يص�ل إىل 
الجاهزي�ة التام�ة، قبل خوضه منافس�ات 

الدوري املمتاز. 
: أن املعس�كر سيش�هد وح�دات  وأض�اف 
تدريبي�ة مكثف�ة مل�دة 14 يوم، فض�اًل عن 
خ�وض ع�دد م�ن املباري�ات التجريبية مع 
األندية الت�ي هي االخرى اتخ�ذت من أربيل 
التدريبي�ة،  معس�كراتها  إلقام�ة  مكان�اً 
مش�يدا باالنضباط العايل والحرص الش�ديد 
ال�ذي ظهر علي�ه الجه�از الفن�ي واإلداري 
والالعب�ني وس�عيهم الج�اد ع�ىل تحقي�ق 
الهدف األهم واالسمى وهو التحضري األمثل 
ملنافسات الدوري املمتاز لكرة القدم موسم 
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جراح نصار  يتطلع اليوم لتكرار إجناز ريو الذهيب على امللعب األومليب
رسول يفرط بوسام بارامليب

طوكيو / عمار طاهر- موفد االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية

اللجن�ة  موف�د  الس�لمان-  هش�ام 
الباراملبية

  عدسة / احمد عريبي      
تتوجه أنظ�ار البعث�ة العراقية اليوم 
األح�د اىل امللع�ب األوملب�ي يف طوكيو 
حيث يخ�وض البطل الذهب�ي جراح 
نص�ار منافس�ات الع�اب الق�وى يف 
بتوقي�ت   10:53( الس�اعة  تم�ام 
اليابان( ضمن فعاليات دورة األلعاب 
الباراملبي�ة الجارية حالي�ا يف طوكيو 
خالل امل�دة من 24 آب حت�ى 5 أيلول 
املقب�ل، حي�ث يع�ول علي�ه يف تكرار 
إنجاز ريو 2016 عندما حصد الوسام 

الذهبي يف فعالية رمي الثقل.

ألعاب القوى
ويخوض البطل الباراملبي جراح نصار 
منافس�ات البطولة رمي الثقل ضمن 
فئ�ة )F4( اىل جان�ب 8 رياضيني من 
أملانيا وروس�يا وهولندا وسنغافورة، 
وبوت�ان وكرواتي�ا والربتغ�ال. علم�ا 
ان الرق�م الباراملب�ي مس�جل باس�م 
 2016 ري�و  يف  العراق�ي  الالع�ب 
بمس�افة )10.76( م يف ح�ني الرق�م 
العاملي مسجل باسم الربتغايل ميغيل 
مونت�ريو بمس�افة )11.01( م وهو 

ضمن املتواجدين يف السباق أيضا.
وقال البط�ل الباراملي، ج�راح نصار، 
ان معنويات�ه عالية. مش�يدا بجهود 
اللجنة الباراملبي�ة الوطنية التي فرت 
أرب�ع معس�كرات تحضريي�ة ل�دورة 

طوكيو يف العراق وتركيا.
وذك�ر نص�ار: ان املعس�كرات كانت 
ناجح�ة تح�ت ارشاف امل�درب مازن 
حسني. مؤكدا انه عىل أهبة االستعداد 
رغم توقعاته بوجود منافسة شديدة 

من قبل الالعب الربتغايل والرويس 
يذك�ر أن البط�ل ج�راح نص�ار )30 
عام�ا( من الرياضيني قص�ار القامة 
قض�اء  النارصي�ة  بمحافظ�ة  ول�د 
البطحاء ويتدرب تحت ارشاف املدرب 

مازن حس�ني. اما أبرز إنجازاته فهي 
الفوز بذهبي�ة ببطولة العالم يف قطر 
عام 2015 والف�وز بذهبية دورة ريو 
الباراملبية ع�ام 2016 والفوز بذهبية 
بطول�ة العال�م يف لن�دن ع�ام 2017 
وذهبية اسياد جاكارتا 2018 وفضية 

بطولة العالم يف دبي عام 2019.
من جهته، توق�ع رئيس اتحاد العاب 
القوى، مهدي باق�ر، ان يحرز البطل 
ج�راح نص�ار ميدالية ملون�ة ويكرر 
انج�از ري�و ع�ام 2016 . مبين�ا: ان 
نص�ار اس�تعد بش�كل جي�د ويتمتع 

بمعنويات عالية.
الق�وى  الع�اب  ان  باق�ر:  وأض�اف 
يف  دائم�ا  عليه�ا  يع�ول  الباراملبي�ة 
تحقي�ق اإلنجازات وس�نزف البرشى 
غدا ان ش�اء الله اىل الش�عب العراقي 
بحصولنا ع�ىل اول ميدالية للعراق يف 

باراملبياد طوكيو.
وع�ىل الصعيد ذاته، تخ�وض العداءة 
فاطم�ة فاض�ل فعالي�ات 200 م�رت 
رك�ض للس�يدات يف تم�ام الس�اعة 
)7:53 مس�اء( بتوقي�ت الياب�ان اىل 
جانب 8 عداءات من هولندا وإيطاليا 
وأملاني�ا وبولن�دا وإيطالي�ا والص�ني 
وأس�رتاليا وكازخس�تان، ويتوقع ان 
تنح�رص املنافس�ة عىل املراك�ز األوىل 
ب�ني الصينية اكس�ا زه�وو صاحبة 
ذهبية 100م واألس�رتالية ازز هولت 

والربيطانية ماريا ليل.
  وق�ال رئي�س اتح�اد الع�اب القوى 
مهدي باقر: ان العداءة فاطمة فاضل 
يتوقع ان تحقق نتيجة جيدة وال أقول 
ان تحرز وساما باراملبيا كونها حديثة 
العهد باملشاركات الخارجية وبألعاب 

القوى عموما
وأض�اف باق�ر: ان الع�داءة فاطم�ة 
فاض�ل امامها مس�تقبل واعد كونها 
صغرية السن )14 عاما(. موضحا: ان 
بدايتها الجي�دة يف هذه الدورة يجعلنا 
نتوق�ع ان يك�ون له�ا ش�أن كبري يف 

باراملبياد باريس املقبل ان شاء الله.

فاض�ل  فاطم�ة  الع�داءة  ان  يذك�ر 
حديث�ة العهد برياضة ألع�اب القوى 
تحت ارشاف املدرب وس�ام غايل حيث 
انضمت ع�ام 2000 إال أنه�ا أحرزت 
يف  التش�يك  بطول�ة  يف  األول  املرك�ز 
الثان�ي يف  س�باق )100( م واملرك�ز 
س�باق )200( م واملرك�ز الخامس يف 
بطولة تونس الدولية، وقد اس�تعدت 
اىل الباراملبي�اد بمعس�كرات داخلي�ة 
وخارجي�ة اال أنه�ا كان�ت بحاجة اىل 
معس�كرات أطول لم تتحقق بس�بب 
ترصي�ح  بحس�ب  امليزاني�ة  ضع�ف 

مدربها وسام امليايل.

رفع األثقال
أضاع العراق، أمس الس�بت، وس�اما 
باراملبي�ا مؤك�دا عندما فش�ل الرباع 
رس�ول كاظ�م صاح�ب فضي�ة ريو 
2016 والرق�م الباراملبي )217( كغم 
عندما ارتكب أخطاء يف رفعاته الثالثة 

وغ�ادر منافس�ات وزن تح�ت )72( 
كغ�م الت�ي جرت ع�ىل قاع�ة منتدى 
طوكي�و الدويل باكي�ا ونادبا الحظ يف 

صباح حزين للبعثة العراقية.
فقد كان�ت اآلمال معلقة ع�ىل الرباع 
رس�ول كاظم يف احراز ميدالية ملونة 
والس�يما بعد إعالن األوزان املس�جلة 
باسم الرباعني يف هذا الوزن فاملنافسة 
حس�ب الالئحة كان�ت محصورة بني 
الرباع املاليزي باني كوستني صاحب 
الرقم العاملي )203( كغم الذي سجل 
كرفع�ة أوىل ع�ىل وزن )217( كغ�م 
والرباع الصيني بينك هو )208( كغم 
والرباع النيجريي انكونسيت  )200( 
كغ�م يف ح�ني س�جل رس�ول كاظ�م 

)205( كغم.
كاظ�م  رس�ول  الرب�اع  ان  املفارق�ة 
والرب�اع الصين�ي والرب�اع النيج�ري 
ارتكبوا أخطاء فنية بالرفعات الثالثة 

وغ�ادروا املنافس�ات باملراكز األخرية 
األوىل  املراك�ز  ع�ىل  حص�ل  ح�ني  يف 
الرباع املاليزي باني كوس�تني )228( 
كغم ليحطم الرقم الباراملبي املس�جل 
باس�م الرباع العراقي رسول كاظم يف 
ري�و 2016 )227( كغ�م وحصل عىل 
املرك�ز الثان�ي الرباع امل�رصي محمد 
طه )191( كغم واملركز الثالث الرباع 

الربيطاني مكي يلو )182( كغم.
كاظ�م  رس�ول  الرب�اع  ان  يذك�ر 
)34عام�ا( م�ن مواليد بغ�داد يلعب 
لنادي وس�ام املجد مدربه ثامر غانم. 
ام�ا أب�رز إنجازات�ه فقد ب�دأ رياضة 
رفع األثق�ال ع�ام 2005 فقد حصل 
عىل الوس�ام الذهبي يف بطولة العالم 
للش�باب بكوريا ع�ام 2006 وحصل 
عىل الوس�ام الفيض يف بطولة اليونان 
الدولي�ة ع�ام 2007 ، ويف باراملبي�اد 
الص�ني عام 2008 حط�م رقما عامليا 

يف فئة الشباب.  
واستغرب رئيس اتحاد األثقال، عقيل 
حميد، مما جرى يف منافس�ات تحت 
)72( كغ�م، وق�ال: ان الرباع رس�ول 
كاظم حقق اثن�اء الوحدات التدريبية 
اوزان�ا تص�ل اىل )217( كغ�م عازي�ا 
اخطائ�ه الفنية بس�بب ارتباكه اثناء 

الرفعات.
وأضاف حميد: ان الرباع رسول كاظم 
كان يعاني إصابة يف كتفه وهي عبارة 
تكل�س يف العضلة وقد أج�رى عملية 
إزالت�ه بالليزر يف أربي�ل. موضحا: ان 
انقطاع الرباع ع�ن البطوالت الدولية 
يف فرتة معينة ربما كان الس�بب فيما 

جرى له أثناء املنافسات.
وابدى حميد حزنه عىل ضياع الوسام 
الباراملبي السيما ان األرقام املتحققة 
يف املركزين الثان�ي والثالث اقل بكثري 

من مستوى الرباع رسول كاظم.
أربع�ة رباع�ات ورباع�ني  ان  يذك�ر 
ينتظرون املشاركة يف منافسات رفع 
االثقال تعول عليهم اللجنة الباراملبية 
يف الحص�ول عىل اوس�مة ملونة وهم 
ه�دى مهدي وحن�ان ماج�د وفارس 

سعدون وعباس محمد نيسان.

القوس والسهم
ودع الرامي س�ليمان فياض مسابقة 
الق�وس والس�هم )Compound( من 
ال�دور األول بع�د خس�ارته بطريقة 
التس�قيط الفردي امام منافس�ه من 
هون�ك كونك نيغي�ل ج�وون بنتيجة 
املنافس�ات  يف  وذل�ك   )140  –  138(
التي ج�رت صباح أمس الس�بت عىل 

ملعب يومونشيمو الياباني.
وس�جل س�ليمان في�اض يف الجول�ة 
األوىل )ْ x،9، 10،10،10( ويف املجموعة 
الثانية ) x،9،10 ،7،9(  ويف املجموعة 
الثالثة ) x،10 9،8،8( يف حني س�جل 
العب هونك كونك يف املجموعة األوىل ) 
9،9، 10،8،9( ويف املجموعة الثانية ) 
x،x،10 ،8،10(  ويف املجموعة الثالثة 

  )9،9،10 ،9،10 (

مي�دان  في�اض  س�ليمان  وغ�ادر 
يف  ال�دورة  وودع  والس�هم  الق�وس 
حني س�تخوض زميلته زمن حس�ني 
-R والس�هم  الق�وس  )منافس�ات 

 )W2( ف�ردي الس�يدات فئة )curve
مس�افة 70م يف تاريخ 2 أيلول املقبل 
عىل ملعب يومينوش�يما اىل جانب 23 
متسابقة من إيطاليا وكوريا والصني 
وروس�يا وتركي�ا والوالي�ات املتحدة 
وتايلن�د وإيران ومنغولي�ا وبريطانيا 
واس�رتاليا ولتواني�ا بولن�دا والربازيل 

وكوملبيا

املبارزة
ومن�ي املب�ارز زي�ن العابدي�ن غيالن 
بأرب�ع هزائم بس�الح الش�يش وودع 
ال�دورة حي�ث خ�اض صب�اح أم�س 
الس�بت ع�ىل قاع�ة ميغ�وري مييس 
املواجهة األوىل ضم�ن املجموعة امام 
املبارز اإليط�ايل ماتيو بيت�ي وانتهت 
وخ�اض   )1-5( بنتيج�ة  بنتيج�ة 
اللق�اء الثان�ي ام�ام املب�ارز الرويس 
نكيتا نيجيف وانته�ت لصالح األخري 
بنتيج�ة )5-2( واللق�اء الثالث امام 
املب�ارز الرتكي هاكن ن�اكاي وانتهت 
)5-2( واللق�اء الراب�ع واألخ�ري أمام 
املب�ارز الهنغ�اري ريتش�ارد اوزف�ت 
وانتهت بنتيجة )5-1( لتنهي فعالية 
وتخ�رج  العراقي�ة  للبعث�ة  املب�ارزة 
م�ن ال�دورة خالي�ة الوف�اض. يذكر 
أن املب�ارز زين العابدي�ن غيالن )30 
عام�ا( ترتيبه الس�ادس يف التصنيف 
الدويل بدأ بممارس�ة رياض�ة املبارزة 
عىل الكرايس عام 2009 تحت ارشاف 
املدرب رحيم موهان وقد حقق العديد 
م�ن اإلنج�ازات ابرزها املرك�ز الرابع 
يف باراملبي�اد ري�و ع�ام 2016 وف�از 
بالوس�ام الربونزي يف بطولة العالم يف 
كوري�ا عام 2019 كما ف�از بامليدالية 
ع�ام  إيطالي�ا  بطول�ة  يف  الربونزي�ة 
2017 واملرك�ز الثالث فرقيا يف بطولة 
بودابس�ت ع�ام 2013 واملركز الثاني 

فرقيا يف اسياد جكارتا عام 2018.

بغداد / متابعة الزوراء
 أعلن م�درب نادي الطلب�ة، قحطان جثري، االس�تغناء عن 
العبي الفريق الس�ابقني، وتس�ليم دفعة أوىل لالعبني جدد، 
لبن�اء فريق ق�ادر عىل الظهور بش�كل مغاير عن املوس�م 

السابق.
وأكد جثري عزمه بناء فريق متمكن للنادي يضم يف تشكيله 

العبني قادرين عىل التنافس يف الدوري العراقي املمتاز.
وأش�ار إىل: أنه بدأ بهيكلة الفريق من جديد عرب استقطاب 
العبني جدد عىل مس�توى مقنع، مؤكداً يف الوقت نفس�ه أن 

الفريق سيظهر بشكل مغاير يف املوسم املقبل.
وأوضح جثري أن “الفريق بحاجة لبعض الالعبني املؤثرين، 

وأن نس�بة كب�رية من تش�كيلة الفريق اكتملت بمس�اعدة 
إدارة النادي التي لم تبخل يف دعم الفريق. ولفت إىل تس�ليم 
دفعة أوىل بنس�بة 30 باملئة من قيمة عق�ود الالعبني وهذا 
مؤرش إيجابي يف مرحلة البناء، بحسب قوله. وخلص مدرب 
الطلب�ة إىل القول إنه “ب�دأ مع الكادر التدريبي املس�اعد يف 
إجراء التدريبات اليومية للفريق بغية الوقوف عىل مستوى 

الالعبني عن قرب وخلق االنسجام فيما بينهم”.
وكان�ت إدارة الهيئة املؤقتة للنادي ق�د تعاقدت مع املدرب 
قحط�ان جث�ري، بدالً م�ن ثائر جس�ام، اس�تعدادا للدوري 

املمتاز املقرر انطالقه يف شهر أيلول املقبل. إعالمنا الرياضي
عضو الهيئة العام�ة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل داخل العبادي، اجرى تداخال 
جراحي�ا ناجح�ا يف عين�ه اليمن�ى، دعواتن�ا 
الصادق�ة للزمي�ل العب�ادي بالش�فاء العاجل 
وان يمن علي�ه العيل القدي�ر بالصحة والعافية 

التامتني وان يعود لعمله بأفضل حال.
 **********************

العراقي�ة  القن�اة  الرياضي�ة يف  الن�رشة  مح�رر 
االخبارية، الزميل عباس الظاهر، اكد اكتسابه 
الش�فاء التام من االزم�ة الصحية التي تعرض 
لها قبل فرتة زمنية ليس�ت بالقصرية ، خالص 

االمني�ات للعزي�ز  الظاهر وان يلبس�ه الرحمن 
ثوب الصحة والعافية التامتني.

 ***************
الزمي�ل االعالم�ي، حي�در الرماحي، ق�رر خوض 
تجرب�ة جدي�دة حي�ث اتف�ق م�ع ادارة قن�اة 
)الغدي�ر( الفضائي�ة لتقدي�م برنام�ج ريايض 
بعن�وان )ك�ووول(، والربنام�ج يتن�اول اه�م 
االح�داث الرياضي�ة املحلية والعربي�ة والعاملية، 
كل االمني�ات للزمي�ل الرماح�ي وكادر العمل معه 

بتحقيق النجاح وترك بصمة مميزة يف مهمتهم املهنية الجديدة.



كشف تقرير صحفي إيطايل، حقيقة 
سعي يوفنتوس للتعاقد مع البلجيكي 
إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، خالل 

املريكاتو الصيفي الجاري.
إسبانية،  صحفية  تقارير  وزعمت 
لتعويض  هازارد  يطارد  يوفنتوس  أن 

قريًبا  سيوقع  الذي  رونالدو،  كريستيانو 
مع مانشسرت يونايتد.

سبورت  ديللو  الجازيتا  لصحيفة  ووفًقا 
قائمة  ضمن  ليس  هازارد  فإن  اإليطالية، 
لتعويض  يوفنتوس  وضعها  التي  األسماء 
تقارير  املريكاتو.وقالت  هذا  رونالدو 

إيطالية إن أولوية يوفنتوس اآلن تتجه إىل 
التعاقد مع مويس كني، مهاجم إيفرتون.

اليوم  إمبويل  ملواجهة  يوفنتوس  ويستعد 
األحد، عىل ملعب »أليانز ستاديوم«، ضمن 
منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري 

اإليطايل.

استدعى مدرب منتخب الربازيل لكرة القدم 
تشكيلته  إىل  جدد  العبني  تسعة  تيتي 
العالم  كأس  تصفيات  ستكمل  التي 
املقبل،  الشهر   ™2022 قطر   FIFA
عىل  أوروبية  أندية  إرصار  بعد 
إىل  السفر  من  العبيها  منع 
الالئحة  ضمن  مصنفة  دول 
يف  وضعهم  لعدم  الحمراء، 
بعد  طويل  صحي  عزل 

عودتهم.
روابط  ودعمت 
إنكليزية،  دوريات 
إيطالية  إسبانية، 
حقوق  وبرتغالية 
بعدم  أنديتها 
العبيها  ترسيح 
يرتفع  دول  إىل 
فريوس  تفيش  فيها 

كورونا.
مهدد  تيتي  أن  يعني  وهذا 
تبدو  التي  تشكيلته  ضمن  العبا   25 من   15 بخسارة 
 FIFA العالم  كأس  نهائيات  إىل  للتأهل  طريقها  يف 
الذين  التسعة  الالعبني  بني  من  2022™.اثنان  قطر 
استدعاهم تيتي يحرتفان يف إحدى الدوريات األربعة: 
والعب  اإلسباني(  مدريد  )ريال  فينيسيوس  املهاجم 

الوسط ماتيوس نونيش )سبورتينغ الربتغايل(.
يف  الوطني  املنتخب  منسق  باوليستا  جونينيو  وقال 
عن  العب  أي  يستبعد  »ال  الربازييل  االتحاد  إن  بيان 
مباريات سبتمرب. لكن نظرا لعدم اليقني بشأن توفر 
العبني، خصوصا من بريطانيا، ويف ظل غياب قرار 
لالئحة  الالعبني  من  مزيد  استدعاء  تقّرر  حاسم، 
استعداداتنا يف غضون ثالثة  »تبدأ  األصلية«.تابع 
أيام. نكّرر: التصفيات بالنسبة لنا بمثابة كأس 
كثريا«  االنتظار  يمكننا  ال  السبب  ولهذا  العالم، 
الربازيل  املتاحني.وتحقق  الالعبني  هوية  ملعرفة 
بداية كاسحة يف التصفيات، بعد فوزها 6 مرات 
من أصل 6 مباريات، لتبتعد عن األرجنتني الثانية 
6 نقاط، علما بأن أول أربعة منتخبات من أصل 
عرشة تتأهل مبارشة إىل النهائيات املقررة نهاية 

يف  األوىل  للمرة  املونديال  تستضيف  التي  قطر  يف  املقبل  العام 
الرشق األوسط.

من بني الالعبني التسعة املستدعني ملواجهة تشييل يف 2 أيلول/
سبتمرب ومواجهة القمة مع األرجنتني يف التاسع منه، يربز اسم 

املهاجم املخرضم هالك.
قيايس(،  )رقم  مرات  خمس  العالم  بطلة  الربازيل،  وتواجه 
الدوري اإلنكليزي  خطر خسارة العبني رئيسيني خصوصا من 
أمثال أليسون، روبرتو فريمينو )ليفربول(، إيدرسون وغابريال 
وفريد  )تشيليس(  سيلفا  تياغو  سيتي(  )مانشسرت  جيسوس 
األول  النجم  يشارك  أن  املتوقع  من  يونايتد(.لكن  )مانشسرت 
للمنتخب نيمار العب باريس سان جريمان الفرنيس، خصوصا 
يف مواجهة زميله الجديد يف الفريق البارييس األرجنتيني ليونيل 
مييس يف ساو باولو.وقد يجرب الالعبون الذين يزورون دوال عىل 
تختاره  فندق  يف  صحي  لعزل  الخضوع  عىل  الحمراء  الالئحة 
من  فرقهم  يحرم  ما  أيام،  عرشة  ملدة  اإلنكليزية  الحكومة 
جهودهم طوال هذه الفرتة باإلضافة إىل املدة التي يغيبون عنها 

بسبب املشاركة مع بالدهم.
األربعاء  إنفانتينو  جاني  )فيفا(  الدويل  االتحاد  رئيس  وحث 
الوطنية،  املنتخبات  مع  التضامن«  »إظهار  عىل  األندية  املايض 

دون أن يتطرق لعقوبات ممكنة ملن يرفض تحرير العبيه.
ـ اإلضافات الربازيلية:

سانتوس  مينريو(،  )أتلتيكو  إيفرسون  املرمى:  حراسة 
)أتلتيكو(.

دفاع: مرياندا )ساو باولو(.
)مرسيليا  جريسون  )إنرتناسيونال(،  إيدينيلسون  وسط: 

الفرنيس(، ماتيوس نونيش )سبورتينغ الربتغايل(.
الرويس(،  )زينيت  مالكوم  مينريو(،  )أتلتيكو  هالك  هجوم: 

فينيسيوس )ريال مدريد اإلسباني(.

                         

تضغط ادارة ريال مدريد بكل قوة، سعًيا إلتمام صفقة التعاقد مع 
كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جريمان، هذا الصيف.

وكشـفت صحيفة لو باريزيان أن إدارة ريال مدريد، أبلغت باريس 
بشـكل رسـمي، باالنسـحاب من الصفقة، حال عدم املوافقة عىل 

العرض املقدم لرشاء مبابي يف مدة أقصاها مساء اليوم.
وذكرت شـبكة راديو مونت كارلو أن مبابي شارك يف مران الفريق 
الباريـيس صباح أمس السـبت، اسـتعداًدا ملواجهـة ريمس، اليوم 

األحد، بحضور املدير الريايض ليوناردو.
أما صحيفة ليكيب أشـارت إىل أن ليوناردو أكد مجدًدا لكيليان أنه 
يريد االحتفاظ به يف صفوف الفريق البارييس رغم الجهود املكثفة 

لريال مدريد من أجل ضمه.
واسـتدركت: “إال أن تقـدم النـادي امللكي بعرض ثالـث، قد يقلب 
األمور رأًسـا عـىل عقب”.وأكدت أيًضا عدم وجـود مفاوضات بني 
الناديني أول أمس الجمعة، ألن مسـئويل سـان جريمان اعتربوا أن 

العرض الثاني من ريال مدريد، ال يستحق املناقشة.

انتقل الحارس الرتكي الشاب دوغان أمليدار من قيرصي سبور إىل رين 
الفرنيس لخمس نشأ الحارس البالغ 18 عاماً مع قيرصي سبور فارضاً 
نفسه يف الفريق األول، ومحافظاً عىل نظافة شباكه 9 مرات يف 28 مباراة 

املوسم املايض.وكان النادي الرتكي أعلن رحيله إىل رين األسبوع املايض، 
لكن إنهاء التعاقد بني رين والالعب تطلّب وقتاً إضافياً.قال فلوريان موريس 

املدير الريايض لرين األسبوع املايض: »كانت الفكرة أن يأتي لإلعداد من 
أجل املستقبل، هو حارس يافع. سيأتي للعمل ونرى بعدها ماذا 

سيحصل«.وقبل قدوم أمليدار، كان رين يملك ثالثة حراس: 
ألفريد غوميس القادم العام املايض واألسايس برغم 

بعض األخطاء عند سيطرته عىل الكرة بقدمه، 
منه  بدالً  حّل  الذي  عاماً(   37( ساالن  رومان 

يف بعض فرتات املوسم املايض والشاب بيبيه 
بونيه البالغ أيضاً 18 عاماً.

األول  فوزه  تحقيق  يف  أخريًا  ليون  نجح 
دون  بهدف  تفوق  عندما  املوسم  هذا 
نانت  ضيفه  عىل  ديمبيليه  ملوىس  رد 
الدوري  من  الرابعة  املرحلة  افتتاح  يف 

الفرنيس.
ورفع ليون رصيده إىل خمس نقاط من 
فوز أول بعد تعادلني وخسارة، فيما مني 
وتعادل  فوز  مقابل  ثانية  بهزيمة  نانت 

وتجمد رصيده عند أربع نقاط.
وشارك االيطايل إيمريسون بامليريي املعار 
فيما  أساسًيا  االنكليزي  تشيليس  من 
بقي الوافد الجديد من ليفربول جريدان 
وسيكون  البدالء،  مقاعد  عىل  شاكريي 
النافذة الدولية  عليه االنتظار إىل ما بعد 
فريقه  مع  مشاركاته  أوىل  لتسجيل 

الجديد.
يف  سيلفا  دا  داميان  ليون  مدافع  وطرد 
أظهر مرة  ما  ثاٍن  إنذاٍر  إثر   78 الدقيقة 
يدين  الذي  الفريق  دفاع  سوء  أخرى 
الدقيقة  يف  ديمبيليه  هدف  اىل  بفوزه 
البطولية  التصديات  إىل  أيًضا  ولكن   ،35

للحارس الربتغايل أنتوني لوبيز.
فوز دورتموند عىل هوفنهايم بصعوبة

هاالند  إرلينغ  النروجي  النجم  سجل  ـ 
ليمنح  الضائع  بدل  الوقت  يف  هدًفا 
بوروسيا دورتموند فوًزا قاتالً 3-2 عىل 
ضيفه هوفنهايم بعد دقيقة واحدة من 
افتتاح  يف  التعادل،  األخري هدف  تسجيل 

املرحلة الثالثة من الدوري األملاني.
الشاب  عرب  األرض  أصحاب  وتقدم 
أن  قبل   ،)49( رينا  جيوفاني  األمريكي 
يعادل النمساوي كريستوف باومغارتنر 
جود  االنكليزي  أن  إال   .)61( للضيوف 
يف  الفوز  هدف  بدا  ما  سجل  بيلينغهام 

الدقيقة 69.

الدقيقة  يف  التعادل  هوفنهايم  وأدرك 
أن  ليبدو   )90( املباراة  من  األخرية 
للمباراة  بالنقاط  سيفرط  دورتموند 
الثانية توالًيا، إال أن املهاجم الفتاك كان 
الثاني  فوزه  فريقه  مانًحا  آخر  رأي  له 

هذا املوسم .)1+90( 
يف  نقاط   6 إىل  رصيده  دورتموند  ورفع 

وخسارة،  فوزين  من  مؤقًتا  الصدارة 
األوىل  بالهزيمة  هوفنهايم  مني  فيما 

وتجمد رصيده عند أربع نقاط.
مايوركا يهزم اسبانيول

ـ فاز ريال مايوركا عىل ضيفه إسبانيول 
الدوري  من  الثالثة  الجولة  يف  1-صفر 

اإلسباني لكرة القدم.

هدف  رودريغز  داني  الالعب  وسجل 
املباراة الوحيد يف الدقيقة 27.

ويواصل ريال مايوركا بدايته القوية بعد 
جمعه 7 نقاط من فوزين وتعادل.

ويف مباراة أخرى، فاز فالنسيا عىل ضيفه 
ديبورتيفو أالفيس بثالثية نظيفة.

إنرت يحقق فوزاً كبرياً خارج الديار
ـ حقق الوافد الجديد األرجنتيني خواكني 
إيطاليا،  بطل  مع  مثالية  بداية  كوريا 
عندما نزل بديالً يف الشوط الثاني وسجل 
توالًيا  ثاٍن  فوز  إىل  ليقوده  إلنرت  هدفني 
3-1 ضد مضيفه هيالس فريونا يف افتتاح 

املرحلة الثانية من الدوري املحيل.
وأعلن إنرت تعاقده مع كوريا )27 عاًما( 
بطل  واصل  حيث  التسيو  من  قادًما 
إيطاليا تدعيم صفوفه بعد خسارة إثنني 

من أكرب نجومه هذا الصيف.
وعاد املهاجم الدويل الفائز بكوبا أمريكا 
تحت  ليلعب  الصيف،  هذا  بالده  مع 
قيادة مدربه السابق يف التسيو سيموني 

إنزاغي.
بعد  نقاط  ست  إىل  رصيده  إنرت  ورفع 

فوز افتتاحي أمام جنوى.
أودينيزي  ألحق  أخرى،  مباراة  ويف 
الجديد  بالوافد  توالًيا  الثانية  الخسارة 
حاصًدا  3-صفر  عليه  بفوزه  فينيتسيا 
النقاط الثالث االوىل بعد تعادل افتتاحي 

مميز ضد يوفنتوس.

الالعبني  كل  مانشيني  روبرتو  املدرب  استدعى 
هذا  املتوجة  إيطاليا  تشكيلة  يف  تواجدوا  الذين 
ليوناردو  أوروبا، باستثناء املصاب  الصيف بكأس 
أيلول/سبتمرب  يف  املرتقبة  للمباريات  سبيناتزوال، 
العالم  كأس  إىل  املؤهلة  التصفيات  ضمن  املقبل 
العًبا   34 ضمت  تشكيلة  يف   ،™2022 قطر   FIFA

بيهم العائد نيكولو زانيولو.
يف  كوفريتشيانو  مركز  إىل  الالعبون  وسيتوجه 
استعداًدا  املقبل  األحد  مساء  من  اعتباًرا  فلورنسا 
أيلول/ من  الثاني  يف  بلغاريا  ضد  للمواجهات 

بازل  إىل  التوجه  قبل  ذاتها،  املدينة  يف  سبتمرب 
للقاء  إيميال  ريجيو  إىل  والعودة  سويرسا  ملواجهة 

ليتوانيا.
ويعود زانيولو جناح روما بعد عام من إصابة قوية 
تعرض لها يف الركبة خالل مباراة إيطاليا وهولندا، 

بعد أن عاد إىل املنافسات بداية املوسم الحايل.
مهاجم  األوىل  للمرّة  مانشيني  استدعى  كما 

ساسوولو جانلوكا ساماكا )22 عاًما(.
وهنا التشكيلة:

)باريس  دوناروما  جانلويجي  املرمى:  لحراسة 
)نابويل(،  أليكس مرييت  الفرنيس(،  سان جريمان 
سالفاتوري سرييغو )جنوى(، بريلويجي غوليني 

)توتنهام االنكليزي(.
)التسيو(،  أتشريبي  فرانتشيسكو  للدفاع: 

)إنرت(،  باستوني  و أليساندرو  د ر نا ليو

بونوتيش وجورجو كييليني )يوفنتوس(، جوفاني 
)ليون  بامليريي  إيمرسون  )نابويل(،  لورنتسو  دي 
رافايل  )ميالن(،  فلورنتيس  أليساندرو  الفرنيس(، 
برياغي  كريستيانو  برغامو(،  )أتاالنتا  تولوي 
)فيورنتينا(، مانويل التساري )التسيو(، جانلوكا 

مانشيني )روما(.
كريستانتي  براين  )إنرت(،  باريال  نيكولو  للوسط: 
لورنتسو  )يوفنتوس(،  لوكاتييل  مانويل  )روما(، 
)تشيليس  جورجينيو  )روما(،  بيليغريني 
اإلنكليزي(، ماتيو بيسينا )أتاالنتا(، ماركو فرياتي 
)باريس سان جريمان(، ستيفانو سينيس )إنرت(، 

غاييتانو كاسرتوفييل )فيورنتينا(.
دومينيكو  )تورينو(،  بيلوتي  أندريا  للهجوم: 
)ساسوولو(،  راسبادوري  وجاكومو  برياردي 
كييزا  وفيديريكو  برنارديسكي  فيديريكو 
)يوفنتوس(، تشريو إيموبييل )التسيو(، لورنتسو 
إنسيني )نابويل(، مويز كني )إيفرتون اإلنكليزي(، 
زانيولو  نيكولو  )ساسوولو(،  سكاماما  جانلوكا 

)روما(.

انتقـل العـب الوسـط الـدويل الفرنيس مـوىس سيسـوكو من 
توتنهـام اإلنكليزي إىل مواطنه واتفورد ملدة عامني، بحسـب ما 

أعلن الفريقان.
قال واتفورد يف بيان: “يسـعد هورنتس اإلعالن عن التعاقد مع 

الفرنيس املخرضم كثرياً موىس سيسوكو من توتنهام”.
سيسوكو )32 عاماً( الذي نشأ يف تولوز، انضّم إىل توتنهام عام 
2016 من نيوكاسل اإلنكليزي أيضاً، وحمل ألوان سبريز يف 202 

مباراة يف مختلف املسابقات.
قـّدم أفضل مواسـمه مع نادي شـمال لنـدن يف 2018-2019، 
وكان دوره رئيسـاً يف بلوغـه نهائـي دوري أبطـال أوروبا الذي 

خرسه أمام ليفربول صفر2-.
خاض 70 مباراة مع منتخب فرنسـا، خصوصاً مونديال 2014 

وكأس أوروبا 2016 و2020.
وقـد يحمل ألـوان فريقـه الجديد األحـد خالل زيـارة واتفورد 

لتوتنهام بالذات ضمن املرحلة الثالثة من الدوري اإلنكليزي.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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ريال مدريد يهدد باالنسحاب من صفقة مبابي

الفرنسي سيسوكو من توتنهام إىل واتفورد

اعالم الكرتوني

ليون حيقق فوزه األول وهاالند خيطف فوزا قاتال لدورمتوند من هوفنهايم

مانشيين يعلن تشكيلة املنتخب االيطالي

الدوريات األوروبية لكرة القدم

هل يسعى يوفنتوس لضم هازارد؟

اإلعالن عن قائمة إضافية للمنتخب الربازيلي

مفكرة الزوراء

احلارس الرتكي أمليدار إىل رين
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موسكو/ متابعة الزوراء:
وجهت وس�ائل إعالم روسية مس�تقلة، اليوم الجمعة، رسالة 
مفتوح�ة إىل الرئي�س فالديم�ر بوت�ن، تطال�ب فيه�ا بإنهاء 

»اضطهاد« طواقم التحرير املستقلة واملنتقدة للسلطة.
وس�ارع الكرملن، كما درجت العادة، إىل نفي هذه االتهامات، 
فيم�ا ُصنفت وس�ائل إع�الم وصحفي�ون يف األش�هر املاضية 
»عم�الء أجانب«، وهو وضع ميسء للس�معة، يش�مل ضوابط 

إدارية خانقة تحت طائلة غرامات باهظة.
كما تعرض العديد من املراس�لن الصحفين ملالحقات قضائية 

ومداهمات.
وقال املوقعون عىل هذه الرسالة، املوجهة إىل بوتن ومسؤولن 
كب�ار آخري�ن، إن »حملة تدمر لوس�ائل إعالم غ�ر حكومية 
وضغ�وط عىل صحفي�ن تجرى حالي�اً«، معتربي�ن أنه يجرى 

»اضطهاد الصحافة املستقلة«.
وأضاف النص الذي نرشته صحيفة »نوفايا غازيتا« والنس�خة 
الروسية من »فوربس« والنقابة الروسية للصحفين والعاملن 
يف وس�ائل اإلعالم: »نطالب بمراجعة القرارات الخاصة بإغالق 

مكاتب التحرير الخاصة بزمالئنا«.
م�ن جانب�ه رفض الناطق باس�م الكرملن ديمرتي بيس�كوف 
هذه االتهام�ات. وقال »لقد رأينا هذه الدع�وة، ونحن نختلف 
مع مصطلح )االضطهاد(. إنها مسألة تطبيق القانون فقط«. 
وأضاف أن القانون الس�اري »له س�بب لوج�وده يف بالدنا، ألن 

التدخل األجنبي يف شؤوننا الداخلية قائم«.
ومنذ اعتقال املعارض أليكيس نافالني، ومع اقرتاب االنتخابات 

الترشيعية يف س�بتمرب/أيلول، كثفت السلطات اإلجراءات التي 
تس�تهدف املعارضة ووسائل إعالم مس�تقلة. واعتربت وسائل 
إعالم عدة، بينها ش�بكة »دوجد« التلفزيونية املستقلة وموقع 
»ميدوزا« ووسائل إعالم استقصائية، »عمالء أجانب«، ما أثقل 
عائداته�ا من اإلعالنات، وأرغمها عىل االعالن عن هذا الواقع يف 

كل منشوراتها حتى لو كانت تغريدة.
تش�مل قائمة »العمالء األجانب« منظمات ممولة من الخارج، 

ولديها، بحسب السلطات، أنشطة »سياسية« يف روسيا.
وحجبت وس�ائل إعالم أخرى مرتبطة بالثري السابق يف املنفى 
ميخائيل خودوركوفسكي، بعد إعالنها »منظمات غر مرغوب 
فيه�ا«، وه�و قانون آخ�ر يع�رض أعضاءها أيض�اً إلجراءات 
قضائية.وتواجه روس�يا اتهامات منذ وصول بوتن إىل السلطة 
بالحد من حرية التعبر يف وسائل اإلعالم التقليدية، لكن وسائل 
اإلعالم اإللكرتونية تمكنت لفرتة طويلة من العمل بحرية إىل حد 
ما. واتهمت »منظمة العف�و الدولية« غر الحكومية الكرملن 
والتحقيق�ات  املحاي�دة  الصحاف�ة  »اس�تئصال  إىل  بالس�عي 

الصحفية«.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
تويف رئيس اإلذاعة املرصية السابق حمدي الكنييس 
عن عمر ناهز 80 عام�اً، الجمعة، بعد رصاع طويل 
م�ع املرض.والكنييس م�ن مواليد 19 م�ارس/آذار 
1941، يف قرية ش�ربا النملة التابع�ة ملركز طنطا يف 
محافظة الغربية، وحصل عىل ليسانس اآلداب قسم 
اللغ�ة اإلنكليزية م�ن جامعة القاهرة ع�ام 1961، 
وعم�ل مدرس�اً للغ�ة اإلنكليزي�ة لف�رتة يف املرحلة 
الثانوية قبل اش�تغاله بمهنة اإلعالم.وُعننّ الكنييس 
يف اإلذاع�ة املرصي�ة أواخ�ر ع�ام 1963، حيث عمل 

مذيعاً )ق�ارئ نرشة( يف الربنامج العام، وش�ارك يف 
إنش�اء وحدة مراقبة الربام�ج الثقافية عام 1966، 
وت�درج يف املناص�ب حت�ى اش�تهر بكونه م�ن أبرز 
املراس�لن الحربي�ن لإلذاع�ة خالل ح�رب أكتوبر/ 
ترشي�ن األول 1973.وم�ن املناص�ب الت�ي ش�غلها 
الكني�يس: مدير ع�ام إذاعة الش�باب والرياضة عام 
1988، ورئي�س ش�بكة ص�وت العرب ع�ام 1992، 
ورئيس مجل�س إدارة مجلة »اإلذاع�ة والتلفزيون« 
بن عامي 1988 و2001، ومستشار مرص اإلعالمي 
يف لندن ونيودلهي ب�ن عامي 1980 و1984، فضالً 

عن ش�غله منص�ب األمن الع�ام ملهرج�ان اإلذاعة 
والتلفزيون يف جميع دوراته، ورئاسته اللجنة العليا 
للمهرج�ان ال�دويل لألغنية.كما ش�غل منصب أمن 
اإلع�الم يف محافظ�ة القاهرة عن »الح�زب الوطني 
الديمقراط�ي« الحاك�م، يف عه�د الرئي�س املخل�وع 
حس�ني مبارك، وفاز عن الحزب »املنحل« بعضوية 
مجلس الش�عب عام 2000، وش�غل أيض�اً عضوية 
املجالس القومية املتخصصة، ومجلس إدارة النادي 
األه�ي، وس�كرتر عام أندي�ة اإلعالمين، ورئاس�ة 

اللجنة التأسيسية لنقابة اإلعالمين.

عمان/ متابعة الزوراء:
أشعلت تعديالت عىل أنظمة متعلقة 
باإلع�الم تن�وي الحكوم�ة األردنية 
إقراره�ا، غضب الوس�ط الصحفي، 
وه�دد إعالمي�ون باتخ�اذ خطوات 
التعديالت  أن  تصعيدي�ة، معتربي�ن 
ته�دف إىل “تقيي�د عمله�م وتغييب 

الرقابة عن أداء الحكومة”.
وطال�ب الصحفيون خ�الل اجتماع 
عق�دوه يف مق�ر نقاب�ة الصحفين 
يف عمان، بس�حب ف�وري للتعديالت 
املقرتح�ة، وإقالة مدير هيئة اإلعالم 
أبوالراغ�ب،  ط�ارق  )حكومي�ة( 

متهمن إياه بشن حرب عليهم.
وس�لمت هيئة اإلعالم التعديالت إىل 
الحكوم�ة، ولم تقره�ا األخرة بعد 
يف اجتم�اع ملجل�س ال�وزراء، حي�ث 
ال تحت�اج إىل عرضها ع�ىل الربملان، 

خالفا ملشاريع القوانن.
ومن أبرز التعديالت املقرتحة: زيادة 
رس�وم ترخيص املواقع اإللكرتونية 
م�ن 50 إىل 500 دين�ار )70 � 704 
دين�ار   2500 وف�رض  دوالرات(، 
)3500 دوالر( ع�ىل منح رخص بث 
الربام�ج اإلذاعي�ة والتلفزيونية عرب 
اإلنرتن�ت، باإلضاف�ة إىل تعديل ثالث 

يفرض رسوما عىل دور النرش.
وق�ال أحم�د حس�ن الزعب�ي كاتب 
موق�ع  ون�ارش  س�اخر  صحف�ي 
“سواليف” اإلخباري “هم ال يريدون 
رقابة ع�ىل أداء الحكومة، ويريدون 

التضيي�ق ع�ىل الحري�ات اإلعالمية 
وتقييده�ا، وع�ىل وس�ائل التواصل 

االجتماعي، وهي أنظمة لن تمر”.
وعن اإلجراءات التصعيدية املتوقعة، 
س�تكون  أنه�ا  الزعب�ي  أوض�ح 

“نوعي�ة”، وبينها “سلس�لة برشية 
أمام رئاسة الوزراء تحظى بتغطية 
ومقاطع�ة  عاملي�ة،  تلفزيوني�ة 
التغطي�ات الحكومي�ة.. وفعالي�ات 
نوعية أخرى لم تس�تخدم من قبل”. 

ون�رش مرك�ز حماي�ة الصحفي�ن 
)خاص(، مطالعة قانونية للتعديالت 
املقرتحة، واعتربها مخالفة للدستور 

والقانون.
“ف�رض  أن  املطالع�ة،  يف  وج�اء 
الرتخيص املُس�بق عىل البث اإلذاعي 
والتلفزيون�ي عرب اإلنرتنت س�ابقة 
خط�رة تض�ع األردن يف ذي�ل الدول 
الت�ي تح�رتم حرية اإلنرتن�ت، وهذا 

التعديل ال يمكن تطبيقه”.
ورأت املطالع�ة أن الن�ص املق�رتح 
يف ه�ذا الخص�وص “صي�غ بش�كل 
فضفاض ليش�مل كافة أن�واع البث 
املب�ارش ع�ىل املواق�ع اإللكرتوني�ة، 
ومختل�ف التطبيقات عىل ش�بكات 

التواصل االجتماعي”.
وق�ال باس�ل العكور، ن�ارش موقع 
“ج�و 24” “حرض اجتم�اع النقابة 
نح�و 100 ن�ارش ورئي�س تحري�ر 
موق�ع إلكرتوني، وموقفن�ا ثابت”. 
وأردف “ع�ىل الحكومة أن تس�حب 
تعديالته�ا التي أدخلته�ا يف العتمة، 
لنب�دأ الح�وار والنق�اش، وبخ�الف 
الصحفي�ة  األرسة  تقب�ل  ل�ن  ذل�ك 
التغ�ول عليها”.واعت�رب أن “الهدف 
الصحف�ة  رضب  التعدي�الت  م�ن 

اإللكرتونية يف مقتل، وتجريدها من 
أدواتها التي تش�كل القيمة املضافة 
لهذه الصناعة، م�ن مقاطع فيديو 
وتس�جيالت صوتية، وه�ي محاولة 
إلضع�اف وخنق ومح�ارصة اإلعالم 

اإللكرتوني”.
ونق�ل موق�ع تلفزي�ون “اململك�ة” 
قول�ه  أبوالراغ�ب،  ع�ن  )رس�مي( 
األربع�اء امل�ايض، إنه “ال رس�وم أو 
عقوبات مستحدثة عىل مستخدمي 
الب�ث املب�ارش يف منص�ات التواصل 
ول�ن  “ل�م  وأض�اف  االجتماع�ي”. 
نتدخل باملحت�وى اإلعالمي للمواقع 
اإللكرتوني�ة وحرية ال�رأي والتعبر 

مصونة ونعمل عىل توسيعها”.
القن�وات  االنتق�ادات  وش�ملت 
التلفزيونية الرس�مية وقناة اململكة 
املقربة م�ن الحكوم�ة، حيث غابت 
عن االجتماع الذي عقده الصحفيون 
ورؤس�اء تحري�ر ون�ارشو املواق�ع 
اإللكرتوني�ة يف نقاب�ة الصحفي�ن، 

األربعاء.
تل�ك  غي�اب  أن  البع�ض  واعت�رب 
القن�وات ل�م يؤث�ر يف انتش�ار خرب 
اجتم�اع الصحفي�ن ال�ذي حرضه 
نح�و )100( نارش ورئي�س تحرير 

�ات يتابعها أضعاف  يمتلكون منصنّ
عدد متابعي التلفزيونات الرس�مية، 
لك�ننّ ذل�ك الغي�اب يدح�ض مقولة 
ب�أن القناة الرس�مية “مس�تقلة”، 
ويؤكد أنها قن�اة حكومية لن تكون 
منح�ازة إال لوجهة النظر الرس�مية 
ع�ن  الخ�رب  غ�اب  وترويجها.كم�ا 
شاش�ة تلفزيون اململك�ة، واكتفت 
القن�اة عرب صفحتها عىل فيس�بوك 
هيئ�ة  مدي�ر  ترصيح�ات  برتوي�ج 
للتعدي�الت  تس�ونّق  الت�ي  اإلع�الم 

“العرفية” عىل أنظمة اإلعالم.
ويق�ول نارشوا املواق�ع اإللكرتونية 
القن�وات  م�ن  يري�دون  ال  إنه�م 
التلفزيونية االنحياز لوجهة نظرهم، 
بل يري�دون التعامل بمهنية وعرض 

وجهة النظر األخرى فقط ال غر.
ويحت�ل األردن املرتبة 129 بن 180 
دولة بالنس�بة إىل حري�ة الصحافة، 
بحس�ب أحدث تصنيف لعام 2021 
صادر ع�ن منظمة “مراس�لون بال 
حدود”. وبدأ هذا التصنيف يف 2013، 
ويعتم�د 7 معاي�ر، ه�ي: التعددية 
واإلطار  والش�فافية  واالس�تقاللية 
الترشيعي والتن�وع والبنية التحتية 

وقياس االنتهاكات.

البرصة / الزوراء:
رف�ض ف�رع نقاب�ة الصحفين يف 
الب�رصة الترصيحات ، غر الالئقة 
، بحق الصحفي�ن من قبل النائب 
كاظ�م فنج�ان الحمام�ي ، الت�ي 
اته�م فيها وس�ائل اع�الم برصية 
واذاع�ات مهني�ة حكومي�ة و غر 
حكومية بتلقي الرش�ا، فيما نظم 
عدد من صحفي ووس�ائل اعالمية 
يف الب�رصة وقف�ة » احتجاجا عىل 
ترصيح�ات النائب كاظ�م فنجان 

الحمامي.
وذك�ر ف�رع نقاب�ة الصحفين يف 
الب�رصة  يف بي�ان » ال يخف�ى عىل 
الجمي�ع م�ا للصحفين م�ن دور 
كبر يف محاربة الفساد والفاسدين 
و رساق امل�ال الع�ام و فضحه�م 
ع�ىل رؤوس االش�هاد ، و ال يخفى 
ع�ىل اصحاب النفوذ و الس�لطة و 
الحصان�ة م�ا قدم�ه الصحفيون 
م�ن ارواح و دماء ازهقت من اجل 
الحقيق�ة الت�ي يعرفه�ا الش�عب 
العراقي ، و ال نرتجى من املخلصن 
الرشف�اء م�ن ابناء العراق س�وى 
االحرتام و التقدير لهذه التضحيات 
التي امتزجت فيها الدماء مع مداد 

اقالم الصحفين » .
واض�اف » ان ما تم نرشه من قبل 
النائ�ب كاظ�م فنج�ان الحمامي 

، اتهم فيه وس�ائل اع�الم برصية 
و  حكومي�ة  مهني�ة  واذاع�ات 
و  الرش�ا  بتلق�ي  حكومي�ة  غ�ر 
باالسماء ، متناسيا التاريخ الكبر 
للصحاف�ة البرصية وماقدمت من 
ش�هداء للكلمة، مس�تغال منصبه 
و حصانت�ه الدس�تورية الربملانية 
الحالي�ة ومتناس�يا الدع�م ال�ذي 

قدمته هذه املؤسس�ات االعالمية 
له و اصبحت من�ربه الذي اوصله 
النقل«.وتاب�ع  وزي�ر  ملنص�ب 
مخاطب�ا الحمام�ي : » ان وصفك 
ابن�اء مدينت�ك ، وصف غ�ر دقيق 
و ال يلي�ق بالصحافة والصحفين 
البرصي�ن و يف اك�رب امل�دن الت�ي 
يفتخر اهلها بحرية الصحافة فيها 

، املدافع�ة ع�ن حق�وق املواطنن، 
غر املتملق�ة الي مس�ؤول .كنت 
باالمس وزي�را ودعمت العديد من 
املؤسسات الصحفية و االذاعات و 
القن�وات الفضائية وحتى املدونن 
، و لم يكن هن�اك اي اعرتاض من 
اية جهة كانت ، فماذا حدى من ما 

بدى » .

وطال�ب ف�رع النقاب�ة الحمام�ي 
باالعت�ذار الرس�مي و نف�ي هذه 
االتهامات بح�ق االرسة الصحفية 
و مؤسس�اتها املهني�ة يف الب�رصة 
و  مس�اندته  و  وقوف�ه  مؤك�دا   ،
االعالمي�ة  للمؤسس�ات  دعم�ه 
البرصية كافة و املطالبة بحقوقها 
القانونية ام�ام املحافل القضائية 
لرد اعتب�ار هذه املؤسس�ات التي 
تعرضت لالتهامات الباطلة ، دون 

وجه حق .
يف غضون ذلك نظم عدد من صحفي 
ووس�ائل اعالمية يف البرصة وقفة 
» احتجاجا عىل ترصيحات النائب 
كاظم فنج�ان الحمامي التي اتهم 
فيها وسائل اعالم برصية واذاعات 
مهني�ة حكومية و غ�ر حكومية 

بتلقي الرشا ..
وطالب الصحفيون يف بيان صحفي 
اثن�اء وقفته�م بف�رع النقاب�ة » 
النائ�ب الحمام�ي باالعت�ذار ع�ن 
كل مابدر منه فس�معة الصحافة 
البرصي�ة أكرب من كل املس�ميات، 
رافض�ن كل اش�كال االس�تهداف 
غر املربر من شخص يمثل مدينة 
الب�رصة .واكدوا بحس�ب البيان » 
ان�ه يف حال عدم تقديم�ه اعتذارا ، 
س�يكون القضاء العراق�ي العادل 

هو الفيصل فيها. 
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صحفيو البصرة يقفون احتجاجا على تصرحياته ضد الصحفيني

دعوات موجهة للحكومة لسحب تعديالتها اليت أدخلتها وفتح قنوات احلوار 

صحفيون وناشرون أردنيون يلوحون بالتصعيد ضد تعديالت قانون اإلعالم

إثر تحقيق نشر حول التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس 

المكسيك تستقبل 124 صحفياً أفغانياً الجئاً وعائالتهم

حركة النهضة تقاضي صحيفة »األنوار« التونسية

جملس جائزة »بوليتزر« مينح 
إشادة خاصة بالصحفيني االفغان

فرع نقاب��ة الصحفيني يف البصرة يرف��ض تصرحيات للنائب 
كاظم احلمامي ويطالبه باعتذار رمسي

وسائل إعالم روسية مستقلة تراسل بوتني بشأن »محلة اضطهاد« تستهدفها

وفاة اإلعالمي املصري محدي الكنيسي عن 80 عامًا

تونس/ متابعة الزوراء:
أعلنت حركة النهضة التونس�ية لجوءها إىل القضاء لرفع ش�كوى ض�د صحيفة »األنوار« 
األس�بوعية املحلي�ة، إثر تحقيق نرشه الصحف�ي فؤاد العجرودي ح�ول التحضر ملحاولة 
اغتيال الرئيس قيس سعينّد. وكان هذا األخر قد تحدنّث يف وقت سابق عن التحضر لعملية 
اغتي�ال للتخل�ص منه. ويف التحقي�ق وجه العج�رودي االتهام لحرك�ة النهضة بالتحضر 
لهذه املحاولة.وقد جاء ىف بيان الحركة »تس�جل حركة النهضة اس�تنكارها الشديد ألقدام 
صحيفة االٔنوار التونس�ية التي دأبت عىل الرتويج لالفرتاءات واالٕش�اعات بهدف استهداف 
التجرب�ة الديمقراطي�ة قصد تقويضه�ا وبهدف الدفع نح�و مزيد تأزي�م الوضع بخلفية 
إقصائي�ة واس�تئصالية«.وأضافت أنها كلف�ت مكتبها القانوني »برفع ش�كوى عاجلة يف 
الغ�رض ضد الصحيفة املذكورة والصحفي فؤاد العجرودي صاحب التحقيق الكاذب وضد 
كل من سيكشف عنه التحقيق من الضالعن يف هذه الجريمة النكراء التي ترنو اىٕل املساس 
باالٔمن القومي للبالد ومحاولة االٕساءة للسيد رئيس الجمهورية«، كما دعت وسائل االٕعالم 
اىٕل ع�دم االنجرار والرتوي�ج لهذه االفرتاءات واإلش�اعات واحرتام القان�ون املنظم للمهنة 
وأخالقياتها.من ناحيته، أعلن الوزير السابق والقيادي البارز ىف حركة النهضة عبد اللطيف 
املكي أنه سيلجأ إىل القضاء بعد نرش صحيفة »الرشوق« اليومية الخاصة خرباً اتهمته فيه 
بأنه سمح بتمرير شحنة أسلحة تركية إىل ليبيا عىل شكل شحنات دواء، عندما كان وزيراً 
للصح�ة يف حكومة إلياس الفخفاخ. وقد نفى املكي ه�ذه االتهامات، معترباً أن الصحيفة 
تق�وم بحملة تش�ويه ضده.يذكر أن حركة النهضة تتعرض إىل حمل�ة منذ إصدار الرئيس 
التونيس قيس س�عيد، يوم 25 يوليو/تموز، سلس�لة قرارات تق�ي بتجميد عمل الربملان 

وإقالة الحكومة التونسية وجمعه بن السلطات الترشيعية والتنفيذية.

مكسيكو/ متابعة الزوراء:
منح مجلس جائزة »بوليرتز« إشادة خاصة لألشخاص الذين خاطروا بسالمتهم للمساعدة 
يف إنتاج قصص وصور يف أفغانستان التي مزقتها الحرب، فيما استقبلت املكسيك 124 من 
العاملن يف مجال اإلعالم األفغاني وعائالتهم، بعد أن فرنّوا من بالدهم بسبب سيطرة حركة 

»طالبان« عىل السلطة.
وق�ال مجلس جائ�زة »بوليرتز«: »بداية من املوظفن واملراس�لن املس�تقلن إىل املرتجمن 
والس�ائقن واملضيفن، س�اعد األفغ�ان الش�جعان يف إنتاج صور وقصص ح�ازت جائزة 

بوليرتز، وجديرة ببوليرتز، أسهمت يف فهم أفضل للظروف املأسوية للغاية واملعقدة«.
وترافق�ت اإلش�ادة مع منح�ة إغاث�ة طارئة بقيم�ة 100 أل�ف دوالر تهدف إىل مس�اعدة 

الصحفين والصحفيات يف أفغانستان، إما إلعادة توطينهم، أو ملواصلة عملهم يف أمان.
تأتي إشادة مجلس »بوليرتز« بعد يوم من هجوم انتحاري يف مطار كابول، أدى إىل مقتل ما 

يزيد عىل 100 أفغاني و13 جندياً أمركياً.
وقال رؤس�اء مجلس إدارة جائزة »بوليرتز« املش�اركون، كاثرين بو، وغيل كولينز، وجون 
دانجيفس�كي: »إنه أمر بالغ األهمية يف لحظة تهديد صارخ أن ندعم هؤالء األفغان، الذين 
س�اعدت ش�جاعتهم ومهارتهم والتزامهم املثل العليا للصحافة الحرة، يف صناعة صحافة 
هامة للغاية خالل العقود األخرة«.وستدير املنحة لجنة حماية الصحفين غر الهادفة إىل 
الربح.وكانت املكسيك استقبلت 124 من العاملن يف مجال اإلعالم األفغاني وعائالتهم، بعد 

أن فرنّوا من بالدهم بسبب سيطرة حركة »طالبان« عىل السلطة.
وصل�ت املجموعة عىل متن طائ�رة تابعة للق�وات الجوية األمرية القطرية إىل مكس�يكو 
س�يتي، يف س�اعات ما قبل الفجر.وقال�ت وزارة الخارجي�ة إن األفغان عملوا يف »وس�ائل 
إعالمية مختلفة«، وطلبوا تأش�رات إنس�انية بس�بب ما اعتربوه »ع�داء »طالبان« تجاه 
الصحافين«.وذك�رت صحيف�ة »نيوي�ورك تايم�ز« أن املكس�يك اس�تقبلت مجموعة من 
صحفييها األفغان، مش�رة إىل أنهم وصلوا األربعاء.واس�تقبلت املكسيك أول مجموعة من 
الالجئ�ن من أفغانس�تان الثالث�اء، عندما وصلت خمس نس�اء ورجل واحد إىل مكس�يكو 
س�يتي، فروا من أفغانس�تان بعد أن س�يطرت »طالبان« عىل البالد، يف وقت سابق من هذا 
الشهر.يش�ار إىل أن ع�رض املالذ اآلمن للصحافين األفغان يأت�ي يف تناقض حاد يف بلد غر 
قادر عىل حماية مراس�ليه. وتقول جماعات صحفية إن تس�عة صحفين قتلوا يف املكسيك 
عام 2020، ما يجعلها أخطر بلد للصحفين خارج مناطق الحرب. ولقي خمسة عىل األقل 

حتفهم منذ بداية عام 2021.
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حملوا بثورهم املوبوءة 
لينثروها يف الصحاري 

التي تزحف لتزدرد الخصب 
وبني صوت الطفولة الحاملة 

وصوت النذير 
اتسخت شهوة الحضارة الحوالء 

مثل تياما البابلية 
غادرتها الرغبة 

أكانت هناك لغة ال تصطاد إال الحروف 
يف صحراء أغلق بها بابي 

ألجل غاية جسدية 
حيث أبدية النار يلمحها البحر 

ماذا تفعل الصحراء بجسد 
حمل فزع األنثى والسالسل؟ 
راكضا عىل أسالك الجغرافية 

بأقىص البطء 
إىل حيث تشقق األمنية 

وتأويل الظالم 
انه يزيح الغموض 

بجرة قلم 
حتى صار يمضغ املقاهي 

ويستخرج ضجيجها 
يمد يديه لدرب الصعاليك 

ربما سنابله ستموت عىل حافة الرصيف 
يقلق حني يفلت الوقت 

مثل رساب 
ومن أجل الذين رحلوا 
سيكتب بحرب الدموع 

قانون الحياة 
لزعزعة الخوف رغم قرص املسافة 

فالوقت رسير من ريش 
وبقايا جثة العطر حبىل باالجنحة 

عند منتصف السواد 
يجلس السيد القمر 

مع احجاره مع الينابيع املضيئة 
مع املراثي. . مع القيثارات 
مع الخواتم مع الطواحني 

يا سيد االقحوان 
يا سليل الطقوس املقدسة 

لهبوبك هذا الفناء الطافح بالنواميس 
من أجلك اصافح كف الحنظل 

ويف املمرات ساعلن براءتي 
وأهيئ الدموع واألناشيد 

واعترص القلب مطرا 
اني األن بال ظل 
حزني ال بيت له 

فدعني أواصل رحييل يف الضوء 
ونغني آهات أرواحنا 
فلم يعد النهار يكفي 

المتصاص لزوجة العالم 

أ.د مصطفى لطيف عارف
ناقد وقاص عراقي

يجمع املختص�ون عىل القول بصعوب�ة االتفاق عىل 
حد جامع مانع ملفهوم الس�رة الذاتي�ة ، نظرا لعدم 
القدرة عىل التمييز العلم�ي بني مصطلحات متعددة 
يقال عنها أنها تنتمي إىل عائلة واحدة ، هي السرة ، 
أو أنها أجناس أدبية صغرى متفرعة من جنس أدبي 
كبر هو الس�رة، مثل التجربة الذاتي�ة أو الرتجمة ، 
والسرة الذاتية ، والذكريات ، واملذكرات ، واليوميات 
، واالعرتافات ، وغره�ا الكثر من املصطلحات التي 
تش�رتك بكونه�ا رسدا لحي�اة ش�خص يرويه�ا هو 
بنفسه- وربما يتربع له آخر بروايتها نيابة عنه كما 
يف الس�رة الغرية- معتمدا عىل ذاكرته يف اس�رتجاع 
أح�داث وموضوعات ماضية  ، وعىل الرغم من جهود 
النق�اد والعلماء للفصل ب�ني هذه املصطلحات فصال 
علميا دقيق�ا  ، إال أننا ما زلنا بإزاء غموض والتباس 
يف تحدي�د مالم�ح املصطلح�ات أنفة الذك�ر ، هذا ما 
اخربنا به الصدي�ق عبد الكريم الس�عيدي، ومما زاد 
األمر تعقيدا مس�الة التداخل االجنايس التي هي من 
صميم النقد األدبي الحديث  ،  ويف كتاب ) من أصداء 
املايض( نجد أنفس�نا أم�ام مدة زمني�ة قصرة،    و 
حدث مختزل جدا إىل أقىص حد، و الذي يكون منطلق 
ملجموعة من التداعي�ات، و الذكريات املتعلقة بحياة  
البطل الدكتور ش�جاع العاني   ملدة زمنية عاش�ها  ، 
و كذلك عالقاته األرسية ،و االجتماعية، و النفس�ية، 
و كذا موقفه من الحياة، و الناس            و الس�لطة 
، غ�ر أن ه�ذه امل�دة  الزمني�ة القص�رة تطرح هي 
األخ�رى بدورها زمن�ا أطول عىل مس�توى الخطاب 
الروائ�ي ال�ذي يخضع ملجم�وع النص�وص األحداث 
الجزئي�ة املكون�ة للكت�اب  كك��ل ، بحي��ث يب��دو 
لن�ا البن�اء الزمني للكتاب عن�رصا معقدا،و رشيانا 
حقيقيا من رشايينها  ،استطاع  العاني رسد األحداث 
املاضية بصورة ش�عرية ،وش�اعرية ، وأعطنا صورا 
فوتوغرافية  بأس�لوبه املتميز ع�ىل الكتابة ،والرسد،  
فن�راه يقول:نس�يت أم�ي وأب�ي وأخوان�ي وأه�يل ، 
كن�ت أعي�ش أجمل األيام م�ع ) صديق�ة وجوهرة( 
اللت�ني تداعبانن�ي ، وترعيانن�ي طوال الي�وم ، ويمر 
الوقت ووالدي يرس�ل يف طلبي ألع�ود إليهم مع زوج 
عمت�ي الذي كان فالحا لديه بس�تان ويقوم بإيصال 
الفواك�ه والثم�ار إىل املدين�ة لبيعه�ا ، اس�تمر ه�ذا 
الوض�ع طويال ، والدي يرس�ل يف طلب�ي ، وأنا أمانع 
يف الع�ودة ربم�ا لش�هر أو أش�هر الصي�ف كله�ا .  ، 
تمتلك الكتابة الس�رية س�حرا خاصا يجعلها تنفرد 

بني أن�واع الرسود األخرى بامتالكها خاصيتي الذاتي 
،واملوضوع�ي بكفني متوازت�ني ، الذاتي حني تتطابق 
هوي�ة الكاتب مع الس�ارد ، واملوضوعي حني تفرتق 
أن�ا الكات�ب ، وتحتجب خلفه الش�خصية ،وتس�ترت 
بظله�ا لت�ربز هوي�ة الس�ارد واضحة الش�خصية ، 
والهوي�ة األوىل الذاتية هي التي تميز الس�رة الذاتية 
والس�ر بنح�و عام ، واملذك�رات ، ع�ن الرواية طبقا 
لتقس�يم ت�ودوروف وتصنيف�ه   .   يب�دو أن هن�اك 
عالق�ة عميقة ال مفر منها بني مخطط حياة الكاتب 
الف�رد كحكاية من ناحية،  وبني ش�كل الرواية نوعا 
أدبيا من ناحي�ة ثانية لكننا يجب أن نلقي مزيدا من 
الضوء عىل هذه العالقة اإلش�كالية املتزايدة يف القص 
العربي املعارص; ذلك أنها أضحت س�مة مهيمنة عىل 
هذا القص ،لقد أصبح من دأب الكتاب أن يستخدموا 
موادا من حياتهم الشخصية الفعلية، وأن يعلنوا عن 
ذلك يف متن النص الروائي نفس�ه، ولم يكن من قبيل 
املصادفة أن أش�هر النصوص القصصية يف السنوات 
األخ�رة كانت نصوصا ،س�را ذاتية، أو ش�به س�ر 
ذاتي�ة، ومم�ا يجدر مالحظت�ه هنا أيض�ا أن هيمنة 
الصيغ�ة للس�ر الذاتي�ة ج�اءت مواكب�ة التجاهات 
طليعي�ة وتجريبي�ة يف الكتاب�ة، ال يف األدب العرب�ي 
وحده، بل يف كل آداب العالم، لقد جاءت هذه الصيغة 
وكأنها إعادة اكتش�اف للعالق�ة الخصبة املربكة بني 
ال�ذات والواق�ع، بني عالم الداخل ،وعال�م      الخارج  

، تن�اول العاني يف كتابه  أملذكراتي ابرز الش�خصيات 
الروائية ،والش�عرية العربية، والعراقية ، فهو اعتمد 
ع�ىل تقنية الفالش ب�اك يف رسده األح�داث الواقعية 
التي م�ر بها يف حياته ، ومنهم القاص محمد خضر 
، فن�راه يقول : وخ�الل كتابتي ع�ن املجموعة كنت 
أتب�ادل الرس�ائل مع الق�اص محمد خض�ر وكانت 
رس�ائله منتظم�ة والخ�ط فيها جمي�ال وكأنه خط 
رس�ام ومن املؤس�ف أنني لم احتفظ بهذه الرسائل ، 
وعندما أخربت القاص باملعوق�ات التي صادفتني يف 
نرش املقال�ة ، ونقلت له ما قال عبد الرحمن الربيعي 
عن�ه ، تأخر يف الرد عيل ، وبعد ش�هر وردت رس�الته 
وفيه�ا يعتذر عن التأخر الذي مرده كما قال انه أراد 
أن يضب�ط انفعاله وهي عبارته كما أتذكر ثم أضاف 
انه وجد أخرا أن هوالء ويعني من أس�اءوا إليه ربما 
كان�وا عىل ح�ق!! ،وكتابة املذكرات ف�ن أدبي يتكّفل 
في�ه الدكتور ش�جاع مس�لم العاني  برواي�ة أحداث 
حياته، ويجري الرتكيز فيها ع�ىل املجال الذي تتمّيز 
فيه شخصيته الحيوية، كأن يكون املجال الفني ،  أو 
االجتماعي ،أو السيايس ،أو األكاديمي،كلّما كان ذلك 
رضورياً وممكناً، ويس�عى يف ذل�ك النتخاب حلقات 
معّين�ة مرّك�زة من س�رة ه�ذه الحياة، وحش�دها 
بأس�لوبية خاّص�ة تضمن ل�ه صناع�ة نص رسدي 
، ويحاول  متكامل ذي مضمون مقنع ،ومثر ومس�لٍّ
العاني  اإلفادة من كّل اآلليات الرسدية لتطوير نّصه، 

ودعمه ما أمكن بأفضل الرشوط الفنّية، عىل أالَّ تخّل 
بالطابع العام حتى ال يخرج النص إىل فن رسدي آخر، 
فهو يذكر لنا معاناته يف كلية الرتبية للبنات بجامعة 
بغ�داد بقول�ه : حاربني رئيس القس�م وحرمني من 
املناقش�ات يف الدراس�ات العليا كما ح�اول حرماني 
من األرشاف عىل الرس�ائل واالطاريح ، وعندما كانت 
تتقدم طالبة أو طالب بإرشايف كان يحاول إخافتهما 
بأنه س�يجلب لهما عبد اإلله احمد يف املناقشة أو عيل 
عب�اس علوان وكالهم�ا يناصبانني الع�داء وان كان 
ع�داء عيل خفيا عىل عكس عداء عبد اإلله احمد  ،وال 
ُيْشرَتَُط عىل كاتبنا العاني  االعتماد عىل الضمر األّول 
املتكلّ�م، بل قد يتقّنع بضمائر أخرى تخّفف من حّدة 
الضمر املتكلّ�م وانحيازه، ب�رشط أن يعرف املتلقي 
ذلك لكي ال تتحّول إىل سرة غرّية، بحيث يظّل امليثاق 
التعاق�دي بني الكاتب، واملتلقي قائماً ،وواضحاً، كما 
ترتكز الكتابة عىل آلية الرسد أالسرتجاعي التي تقوم 
بتفعي�ل عمل الذاكرة ،وش�حنها بطاقِة اس�تنهاض 
حرّة ،وس�اخنة للعمل يف حقل الس�رة الذاتية ، فهو 
يرسد لن�ا أح�داث العراق بع�د ع�ام 2..3 ، وانتقاله 
إىل مدين�ة القائم آنذاك لوجود عائلت�ه الكبرة يف تلك 
املدين�ة فن�راه يق�ول : كنت اكت�ب يومي�ات لجريدة 
نرويجية وكان ذهابي إىل القائم يعني حرمان الجريدة 
م�ن يوميات الحرب عىل العراق ، إذ يومها لم يكن ثمة 
اتصال عرب املوبايل ، بل كان التلفون األريض هو املعول 
علي�ه كما أن تلفون )الثريا (انترش يف بغداد لدى إفراد 
يتكس�بون منه ، فكن�ت تتصل بالخ�ارج وتدفع ثمنا 
لذل�ك بالدوالر، الحقتني الصحيف�ة إىل القائم وتلقيت 
اتصالني ع�ىل الهاتف األريض ووصف�ت لهم األوضاع 
يف املدين�ة وحركة الطائرات فوقه�ا ليال وحياة الناس 
يف الظالم ال�ذي غمر مدن الع�راق ،فينفلت النص عن 
عالم الكات�ب ، ومهما كان نص التأليف غرائبيا فنجد 
ثمة مس�افة ، تقرتب أو تبتعد من الحياة، تفصل بني 
ن�ص املؤلف ،ونص الحي�اة ، ليضع املؤلف حدا فاصال 
ب�ني ما يروي ،وما حدث ، بني م�ن يروي عنهم ،وبني 
ذواته�م ، ويتخف�ى ال�راوي وراء صن�وف الحكايات 
واألخبار املتنوعة   ،ما تميز به الكاتب الكبر األس�تاذ 
الدكت�ور ش�جاع مس�لم العان�ي  ثقافته الواس�عة ، 
وقدرته الفني�ة عىل رسد األح�داث ، وإدخاله تقنيات 
حداثوية يف مذكراته ، وشخصياته املتنوعة، وأرخ ملدة 
زمنية مهمة من تاريخ العراق املعارص ،عىل الرغم من 
صغ�ر حجم الكتاب إال انه كبر يف موضوعاته ، فضال 
عن تمي�زه بالجرأة يف الط�رح ، والرصاحة املفرطة يف 

الحديث عن نفسه . 
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خلفية األحداث يف رواية “حتفة الرمّال- مفقودة ابن زنبل” للشاعر الروائي: سعد السمرمد
جواد الكاتب

      ل�كل حكاي�ة ج�ذور يف امل�ايض، كون 
األش�خاص املرتبط�ني بأحداثه�ا ال بد أن 
يك�ون لهم م�اض، وهذا ما يطل�ق عليه 
خلفية أحداث القص�ة أو الحكاية، فحني 
تؤس�س الجذور التي تنب�ع منها القصة 
لتوضي�ح عنرص ما أو مظهرًا ما، يس�هل 
التع�رف علي�ه وتميي�زه لدى الق�ارئ. يف 
رواي�ة “تحف�ة الرّم�ال”، ي�رشع الكاتب 
بلف�ت أنظ�ار املتلق�ي عن طري�ق جذب 
اهتمام�ه أو إثارت�ه ليتق�ىص الحقائ�ق 
املبهمة يف محتوى النص، إذ يقودنا طوًعا 
يف “ص11 “ وه�ي الت�ي تع�د رق�م ) 1 ( 
يف ع�رض النص ] لم يكن ثم�ة موعد ....

إىل... توق�ف أك�رم عن�د املنعط�ف، وودع 
الكات�ب، وم�ا إن تحرك وتج�اوزه بضعة 
أمت�ار باتج�اه ب�رج املأمون حتى س�مع 
إىل  مفخخ�ة،.....  س�يارة  انفج�ار  دوي 
... م�ا كان يخفي�ه أكرم قد ب�ان بصورة 
جلي�ة، كتاب مم�زق غطت قط�رات الدم 
والزج�اج املتناث�ر حروف�ه القديمة، لكن 
تحف�ة   ( للعي�ان  واضًح�ا  كان  عنوان�ه 

الرّم�ال(. ع�رض الكاتب لعبت�ه الرسدية 
م�ن خالل الصفح�ة املتقدمة ب�ال عنوان 
صوتي، إنما درجها ليبدأ حكايته محاوالً 
االس�تحواذ ع�ىل اهتمام الق�ارئ، يغرينا 
باالندماج يف احداثها وهي تنمو وتتطور، 
ه�ذا املفهوم نج�ده يف الشاش�ة البيضاء 
ويس�مونه “املصيدة” مع تسميات أخرى 
بنف�س املعنى، فيع�رض يف الشاش�ة أي 

يشء م�ن انفجار قنبل�ة إىل قطرات املطر 
الت�ي تنزلق ع�ىل زج�اج اح�دى النوافذ، 
غالًبا م�ا يتم عرضه قب�ل أو أثناء ظهور 
العناوين، كما يف الفيلم العربي “األبطال” 
بطول�ة فري�د ش�وقي وأحمد رم�زي” إذ 
تظه�ر ب�وادر الفيلم وأس�باب الرصاع يف 
مشهد مقتل عائلة أحمد رمزى مع بعض 
الدالالت الصورية الخاطفة للمشاهد كي 

يبني عليه�ا توقعاته فيما بع�د، ظهر لنا 
املش�هد وبعد اتمامه ن�زل تايتل العناوين 
ثم توالت مش�اهد األحداث حتى النهاية. 
“تحف�ة الرّم�ال” تتحدث ع�ن قصتني يف 
حقبت�ني زمنيت�ني مختلفت�ني، لكنهم�ا 
تتماثالن يف املحت�وى وقصدية الهدف، تم 
طرحها بأس�لوب لغوي متمكن يف إيصال 
املعنى والتخاطب، تعددت األصوات بحكم 
الراوي الداخيل الذي أعطى فسحة وحرية 
ليدلوا بمكنوناته�م، لجميع  لألش�خاص 
الش�خصيات بحي�ث كان ديمقراطًيا عىل 
عك�س ما قدمته بعض الش�خصيات من 
دكتاتورية جلية تناهت فكرتها إىل ذكرى 
االنس�ان الذي ع�اش حقبة س�مر القرد 
واك�رم الدج�ال ان صح التعبر، أس�لوب 
نقل الزمنني اتخذ الكاتب طريقة املونتاج 
الذهني، التقط فيه صور األحداث واألفعال 
لقنصوه وابن زنبل وكل الشخصيات، بما 
احتوته�ا من فت�ن وجنس وكف�ر وخداع 
وخيانة وعتق، ورواية ملؤلفها، واملساومة 
بالفضيح�ة، وأش�كال اإلن�اث ودورها يف 
ترتي�ب مجرى النص انفعالًي�ا ووجدانًيا، 

سبل ناضجة رسدًيا استخدمها السمرمد 
تذكرني شخصًيا كسينمائي بأفالم أصيلة 
منذ نشوء السينما كفيلم ] املواطن كني” 
و” الث�ور الهائ�ج” و “توقي�ت س�يئ” و 
املعت�ادون”  “املش�بوهون  و  “الش�قة” 
وكثر من اف�الم االبيض واالس�ود، تقدم 
الش�خصية او املوقف باللعب عىل عنرص 
الزم�ن، فيل�م “الثور الهائج” عىل س�بيل 
املثال، يبدأ بش�خصية جاك الموتا ىف سن 
الش�يخوخة وه�و ُيلق�ى الن�كات ويقدم 
فقرات اإلضحاك ىف الكازينو الذى يملكه، 
وهذا يحدث ىف عام 1964، ثم ينتقل الفيلم 
بعد ذلك اىل الموت�ا يف الحلبة عام 1941 [ 
إالّ أن السمرمد أراد أمرًا آخر هو استذكار 
قسوة الحكم البائد بكل تفاصيله وشبهه 
بالس�لطان وابن زنبل وكقارئ أشعر اآلن 
بوج�ود ش�خص  ابن زنب�ل وتبجحاته يف 
أفضلي�ة ع�ودة الس�لطان وظه�وره عىل 
التلف�از يتباه�ى بمنصبه برضب�ه الرمل 
للسلطان، الرواية تستحق دراسة مطولة 
إلعطاء النص حقه، أما أنا فقارئ، أُظهر 
وجه�ة نظ�ري لذل�ك اس�توقني مقطًعا 

يدعوني لذكره، وهو أن نتحاىش يف كتابة 
أي حكاية أثناء تسلسل أحداثها بتطورات 
منطقي�ة، م�ا يمك�ن توقع�ه مقدًما، أي 
أن أح�دد سلس�لة األح�داث املنطقية غر 
املتوقع�ة تثر االهتمام يالقدر الكايف الذي 
يش�د القارئ إىل الحكاي�ة، ففي الصفحة 

39 و40 و41 ،))قال ليونس
م/1 - س�أعيدك إىل منصب�ك رشيط�ة أن 

تعيد امرأتك إىل بيتك
- نعم، أعيدها فوًرا

خرج الرمال ويونس حتى وصال إىل قرص 
السلطان

لكن الرمال قال ليونس
- س�ادخل بمف�ردي استش�فع ل�ك عند 

السلطان، ... كن بانتظاري
م/2 قال السلطان:

-  كما هذا يا بن زنبل؟
ويس�تمر الح�وار حت�ى يقنع اب�ن زنبل 
السلطان بعودة يونس إىل منصبه ويعفو 

عنه
بينم�ا يونس يف م/ 3 يمر علي�ه بطيًئا... 

من ص40 واىل ص41 يفكر ويفكر.

أقص�د ب “م”/ مش�هد.. أعتق�د م�ن 
وجهة نظري كان يف�رتض أن ُتبقيني 
كقارئ يف تأزم م�ع أزمة الوزير يونس 
ال أن أدخل مع ابن زنبل وأكش�ف عفو 
الس�لطان عن�ه، فم�ا الداع�ي إذن من 
طرح لوع�ة يونس؟ وملاذا ق�ال له ابن 
زنبل س�أدخل بمفردي استشفع لك؟.. 
اص�ول الدرام�ا فع�ل ورد فعل س�واء 
بالقص�ة القص�رة أو الرواية أو الروي 
 3 يتق�دم/  أن  بمعن�ى  الس�ينمائي. 
ع�ىل م/ 2 لنتفاعل ونتاث�ر، خاصة أن 
لغتك الراقية تس�مح لنا بذلك عىل أبعد 
م�دى.. واتض�ح رونقها ح�ني تميزت 
بالحقبت�ني.. يف كثر م�ن األحيان نجد 
رواي�ات عاملية كتابه�ا يقومون بمزج 
األزمنة من خ�الل التجميع املونتاجي، 
مخيلت�ه  يف  الزم�ن  الس�مرمد  وض�ع 
وحلل عالقت�ه باملونتاج فقّطع فصوله 

بصوتياتها الرسدية “برضبة استاذ”.
رواية: تحفة الرّمال.. مفقودة ابن زنبل

الروائي: سعد السمرمد
عن املؤسسة العربية للدراسات والنرش

 أشرف الزغل:
ك�ي نفه�م أرسار حضور ج�ربان يف 
ال�رتاث الثق�ايفّ الش�عبّي يف أمري�كا، 
أيًض�ا يف س�نوات  نبح�ث  أن  علين�ا 
جربان األوىل، أص�ول حكمته وخفايا 

صحبته:
كآبت�ه األوىل تكمن يف فق�دان األب يف 
سّن صغرة؛ ليس باملعنى الفيزيائّي، 
بل املعنوّي. كان أب�وه مقامرًا يعيش 
يف الحان�ات. فقدان أّمه وأخته وأخيه 
يف س�نة واحدة، بعد عودته من لبنان 
إىل أمريكا عام 1902، أسهم يف زيادة 
س�وداوّيته يف الكتابات الالحقة، الّتي 
صقل�ت بش�كٍل م�ا صوت�ه اإلبداعّي 
الخ�اّص: ص�وت املهاج�ر، الغري�ب، 
الّ�ذي ينظ�ر إىل البحر م�ن بعيد؛ فال 
يرى بالده الّتي خ�رج منها، وال التلّة 
الّتي يق�ف عليه�ا... ص�وت غنائّي، 

تراجيدّي، منبوذ.    
 فق�دان أّم�ه وأخت�ه وأخيه يف س�نة 
واح�دة، بع�د عودت�ه م�ن لبن�ان إىل 
أمري�كا ع�ام 1902، أس�هم يف زيادة 
س�وداوّيته يف الكتابات الالحقة، الّتي 
صقل�ت بش�كٍل م�ا صوت�ه اإلبداعّي 

الخاّص 
معلّمه األّول يف بوسطن، ْفريد هوالند 
كان  الّ�ذي  الغرائب�ّي  املص�ّور  داي، 
يعتم�ر العمام�ة ويدّخ�ن الشيش�ة، 
لّقب جربان الصغر باملتصّوف؛ ألقى 

أمام�ه الكت�ب فابتلعها ج�ربان منذ 
اللحظ�ة األوىل، ح�ني كان يف الثالث�ة 
عرشة من عمره، وطلب املزيد. امتلك 
داي دار ن�رش، وحلق�ة كب�رة م�ن 
األصدقاء الروحانّي�ني، أصبحوا يف ما 
بعد من املعجبني برس�ومات جربان، 

الّذي ملّا يكن يكتب باإلنجليزّية بعد. 
ُملهمته األوىل جوزفني بيبودي، شاعرة 
وكاتب�ة مرسحّي�ة أمريكّي�ة، نّقحت 
كتابات�ه األوىل باإلنجليزّية، وانبهرت 
بماّدت�ه الش�عرّية املختلف�ة. تعرّفت 
ع�ىل ج�ربان ع�ن طري�ق داي، كان 
مراهًقا وكانت تكربه بتس�ع سنوات. 
رسائل جربان إىل جوزفني، املحفوظة 
يف مكتب�ة “جامعة هارف�ارد”، تيش 
بعالق�ة أفالطونّي�ة حميمة عىل مدار 

س�نوات طويلة. ُتذّكر هذه الرس�ائل 
نوًعا ما برس�ائله إىل م�ي زيادة. بعد 
جوزفني، كانت ماري هاسكل وصّية 
عىل موهبة ج�ربان، فّنيًّا وماليًّا، لكن 
جربان حاف�ظ أيًضا ع�ىل عالقة غر 

حّسّية أو جنسّية مع ماري.  
حياة لم ّتتسع للطموح العظيم

حي�اة ج�ربان القص�رة ل�م تّتس�ع 
لطموح�ه العظيم؛ األلق�اب الباذخة 
مس�ارها  أخ�ذت  املبيع�ات  وأرق�ام 
املس�تقّل بعي�ًدا بعد م�وت صاحبها. 
الق�روّي، اب�ن الجبل، س�ليل الرشق 
املسيحّي، أراد السمه كما أراد لجسده 
يف “النب�ّي” أن ينزل ع�ن التلّة ويعتيل 
الس�فينة، ك�ي تأخذه إىل الب�الد الّتي 
ُولد فيها، لكن “كآبة صّماء” أصابته 

فمنعته من الرجوع.    
م�ن الس�هل تع�رُّف عالم ج�ربان، 
عن طري�ق ربط مرشوع�ه الجمايلّ 
أمث�ال  املهج�ر”،  “ش�عراء  ب�� 
ميخائي�ل ُنعيمة وإيلّي�ا أبو مايض. 
كإخوت�ه م�ن “ش�عراء   - ج�ربان 
 - القلمّي�ة”  و”الرابط�ة  املهج�ر” 
األرض  رم�وز  اس�تخدام  إىل  دع�ا 
والطبيع�ة، والتخلّص م�ن أغراض 
الش�عر التقليدّية كاملدي�ح والهجاء 
والفخر، وكّل ذلك يف س�ياق ضخم، 
هو اس�تدراج ُبعد إنس�انّي، يصنع 
تقاطعات جمالّي�ة كونّية لم تحدث 
م�ن قبل يف تاري�خ الش�عر العربّي. 

م�ن هؤالء َم�ْن عاد إىل ب�الد امليالد، 
كميخائيل ُنعيم�ة، ومنهم َمْن بقي 

وُدِفَن يف الغربة، يف تراب آخر. 
 “أعطن�ي الناي” يف حنج�رة فروز، 
جعلت من جربان ضيًفا رقيًقا وعذًبا 
يف البي�وت العربّي�ة، وجس�د س�لمى 
كرامة املس�ّجى خلف أش�جار الرسو 
ة”، جعله كاتًبا  يف “األجنحة املتك�رسّ

رومانسيًّا أثرًا.
االستثناء   

“أعطن�ي الن�اي” يف حنج�رة فروز، 
جعلت من جربان ضيًفا رقيًقا وعذًبا 
يف البي�وت العربّي�ة، وجس�د س�لمى 
كرامة املس�ّجى خلف أش�جار الرسو 
ة”، جعله كاتًبا  يف “األجنحة املتك�رسّ
رومانس�يًّا أثرًا عىل ذائق�ة عاطفّية 
ميلودرامّي�ة. أّم�ا مقوالت�ه وِحكمه 
الناج�زة فهي ع�ىل كّل لس�ان؛ لذلك 
فإّن حضور جربان يف الثقافة العربّية 
أعىل كثافة وأش�ّد قوّة من أّي ش�اعر 

مهجرّي.
أّما يف الخارج، وال س�ّيما يف أمريكا، 
فجربان اس�تثناء حقيقّي؛ إّن اس�م 
ج�ربان الفّن�ّي يف املخّيل�ة الغربّي�ة 
اس�تثناء واض�ح جيّل، ال ب�ّد من أّن 
ش�عراء عرًب�ا كثري�ن يحس�دونه 
عليه، ع�ىل الرغم من موت جس�ده 
النحي�ل واختفائه ع�ن األرض، قبل 
تس�عة وثمانني عاًما يف العارش من 

نيسان )أبريل(.

د. علي زين العابدين احلسيين
 رأيت�ه إىل ج�وار إحدى مبانيه الفارهة، وق�ف يحّدث زّواره عن 
ُحس�ن ه�ذه األّبهة، ُمعدداً له�م ما تقوم به م�ن إنجازات، وما 
وصل�ت إليه م�ن نجاح�ات، َبْيَد أّن أح�داً لم يتفاع�ل معه مما 
أغضب�ه غضب�اً ش�ديداً، إْذ كان يتوق�ع م�ن اآلخري�ن تعظيماً 
وتمجيداً، فأقبلُت عليه يف صمٍت، وقلُت له بَسمٍت: يا عزيزي لم 
يجد املستمعون من مبانيك آثاراً ظاهرة، ولم يجنوا مع كثرتها 
نتائ�ج باهرة، فهي تبتع�د عن األهداف املأمول�ة، وال تحقق إال 
أعماالً بغرها حاصلة، وهي مع ذلك تتفوق عىل غرها بإرساٍف 
يف األم�وال، وإكث�اٍر م�ن األقوال، واخت�الٍل يف األفع�ال، وابتعاٍد 
عن س�بيل األبطال، وتفن�ٍن يف املظاهر واألش�كال، فليتك فيما 
بع�ُد تركز ع�ىل املعاني دون االلتف�ات إىل املبان�ي، فقد ضاقت 
صدوره�م بهذه املتناقضات، ورفضْت نفوس�هم تلك املبالغات، 
وحينها س�ُيقبلون عليك إقبال الش�اكرين، وُيذيعون خربها يف 

العالَمني.

شعرية السرد يف كتاب )من أصداء املاضي (
مذكرات د. شجاع مسلم العاني 
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األموم�ة رحل�ة صعب�ة، تواجه م�ن خاللها األم 
الكث�ر م�ن التحديات واملش�اكل، مث�ل انضباط 
الق�رارات  األصدق�اء،  اختي�ار  كيفي�ة  الطف�ل، 
املصرية يف مس�تقبل الطفل، املشاكل الدراسية، 
وغره�ا. وع�ى الرغم م�ن كثرة التحدي�ات التي 
تواجهها األم، لكن نس�بة كبرة م�ن الصعوبات 
الت�ي تواجهها األم أثناء مش�وار األمومة وتربية 
أطفالها، يكون نابع�اً من داخلها، أو بمعنى أدق 

يتعلق بمشاكل داخلية يزيد املشاكل تعقيداً.
وألن مش�وار األمومة فيه م�ا يكفي من تحديات 
بخ�الف املش�اكل النابعة من داخل األم نفس�ها، 
تعريف إىل املش�اكل األكثر ش�يوعاً الت�ي تواجهها 

األمهات أثناء تربية األبناء.
- الخوف

عندم�ا تعان�ي األم من الخوف، ف�إن هذا يدفعها 
إىل التفكر يف الس�يناريو األسوأ دائماً، وتبدأ لعبة 

)ماذا لو..(، التي تعوق تقدم طفلك.
الخ�وف من ح�دوث يشء س�يئ لطفل�ك، أو أنِك 
لس�ِت أماً جيدة، أو أنِك تتخذين ق�رارات خاطئة 
دائم�اً، كل ه�ذه املخاوف تجعل�ِك عقبة يف طريق 
طفلك، والحل هو أن تتخيل عن األفكار الس�لبية، 
وتنظ�ري إىل الواقع بمعطيات�ه الحالية، وتركزي 
ع�ى ما هو موج�ود اآلن، حت�ى ال تعطي فرصة 

للخوف للتسلل إليِك.

- الغضب
األطفال يتمردون من وقت آلخر، قد يقودك طفلك 
نحو الجنون بالعناد، ولكن ال ترتكي سلوكه يثر 
غضبك وتتس�بب انفعاالتك بدفعه نحو املزيد من 
التم�رد، ما يدخلكما يف حلق�ة مفرغة من التمرد 

والغضب.
أنِت ناضجة، عليِك التحكم بانفعاالتك والسيطرة 

عى غضبك. كلما ش�عرِت أنِك عى حافة الغضب، 
توقف�ي عن إبداء أي رد فع�ل، وتنفيس ببطء، أو 
اخرج�ي من الغرف�ة لحني اس�تعادة هدوئك، ثم 

ناقيش األمر بهدوء مع طفلك.
- الشك

ه�ل تبالغ�ني يف التفك�ر يف كل يشء حتى ينتابك 
القلق وتشعري بأن قراراتك كانت خاطئة؟ عليِك 

التوقف عن هذا األسلوب ألن التشكيك يف قراراتك 
ول�و كان نابعاً من داخلك، فإنه ينتقل إىل أطفالك 
ويجعلهم غر واثقني ب�ِك، وانعدام الثقة بِك يولّد 

داخلهم الشعور بعدم االستقرار وانعدام األمان.
- السيطرة

يج�ب أن تتحك�م األم بمقالي�د األم�ور، ولكن ال 
تجع�يل األم�ر يفلت من يدك لتصبحي مس�يطرة 
عى أطفالك، ألن هذا يقلل ثقته بنفس�ه ويجعله 

غر قادر عى مواجهة الواقع بمفرده.
طفل�ك بحاج�ة إىل ارت�كاب األخط�اء، وبع�ض 
التجارب الس�لبية، ألن هذا ما يكس�به الخربات، 

ويجعله يحسن الترصف يف ما بعد.
- التوقعات العالية

كل أم تري�د أن يكون طفلها األفضل، ولكن يجب 
أن تك�ون توقعات�ك لطفل�ك مس�تندة إىل الواقع، 
وليست عالية بطريقة غر واقعية وغر منطقية 
وال تتناس�ب م�ع ق�درات طفل�ك، ألن التوقعات 
العالية تس�بب ضغطاً عى الطفل، وهذا الضغط 
قد ي�ؤدي إىل إصابت�ه باالكتئ�اب، أو يدفعه نحو 
التم�رد، ويف كل األح�وال ف�إن الضغ�ط نتائج�ه 

سلبية.
تأك�دي دائم�اً م�ن أن توقعات�ك لطفل�ك واقعية 
ومناس�بة لقدراته، وأنه يس�تطيع تحقيقها، إذا 

كنِت تريدين إعداده للنجاح ال للفشل.

نصائح طبية

املطبخ

ظهور اهلاالت السوداء حتت العينني مؤشر ملشاكل صحية
تظهر الهاالت الس�وداء تحت العينني ألسباب 
متعددة، وهذا مؤرش يدل عى مشاكل صحية 
تحت�اج إىل الع�الج الفوري، وه�ي عبارة عن 
بق�ع داكن�ة تظهر تح�ت العينني وق�د تعود 
ألس�باب وراثي�ة أو إىل املعان�اة م�ن بع�ض 
األمراض البس�يطة أو التي تس�تدعي التدخل 

الطبي الرسيع .
وظهوره�ا قد يعني أيضاً اتب�اع نظام غذائي 
غ�ر صح�ي أو اضطراب�اً يف عم�ل األعض�اء 
الداخلي�ة أو حاج�ة الجس�م إىل الرطوب�ة أو 
الش�عور بالتع�ب املزم�ن أو مش�اكل صحية 

أخرى خطر.
ويرتب�ط ظه�ور الهاالت الس�وداء بمش�اكل 
صحي�ة تتفاوت يف درجة أهميتها وخطورتها 

وحاجتها إىل العالج الطارئ.
يف الت�ايل نتعرف ع�ى املش�اكل الصحية التي 
تكشفها الهاالت السوداء  وكيفية معالجتها:

- مشاكل القلب
تدل الهاالت الس�وداء عى املعاناة من مشاكل 
صحية يف القلب والرشايني إذا كانت عى شكل 
قوس يحاكي ش�كل العين�ني، ويف هذه الحالة 
من الرضوري استشارة الطبيب االختصايص 
وخصوص�اً يف ح�ال اس�تمرار ظه�ور ه�ذه 
الهاالت وأعراض أخرى مهمة رغم النوم لعدد 

ساعات كافية وتناول الطعام الصحي.
- أمراض التوتر

هناك مش�اكل صحي�ة تتعل�ق بالتوتر ومنها 
مش�اكل البرشة، فهذا الشعور السلبي يسبب 
زيادة يف إنتاج مس�توى هرم�ون التوتر الذي 
يع�رف ايض�اً باس�م هرم�ون الكورتي�زول ، 
حيث يس�بب تراجع إنتاج الجسم للكوالجني 
الذي يدفع إىل ظهور عالمات التقدم يف الس�ن 
ومنها الهاالت الس�وداء ع�ى الوجه، ويف حال 
أظهر الفحص الطبي أن هذا يعود إىل الشعور 
بالتوتر فيجب الخلود إىل الراحة واالس�رتخاء 

وإبطاء وترة الحياة.

-األمراض الناتجة عن استهالك السكر
تس�بب املبالغة يف اس�تهالك الس�كر مشاكل 
صحية عدة، وهو ما قد يكشفه ظهور الهاالت 
السوداء تحت العينني، فالسكر يؤثر سلباً عى 
مس�توى الكوالجني واإليالس�تني يف الجس�م، 
وق�د يعم�ل عى تدمرهم�ا، ويف ه�ذه الحالة 
من ال�رضوري تناول نس�بة أقل من الس�كر 
وم�ن األطعمة الت�ي تحتوي علي�ه، ويفضل 
اس�تبدالها بالفواكه مثل املانغا والرمان التي 
ت�زود الجس�م بالفركتوز ال�رضوري لتعزيز 

عملية األيض.
وق�د أثبتت الدراس�ات أن هذي�ن النوعني من 
الفاكهة يتمتعان بالكثر من الفوائد الجمالية 
ويكافحان التجاعيد والهاالت الس�وداء، لكن 

األفضل تناولهما باعتدال.
- مش�اكل صحي�ة أخرى مث�ل ارتفاع ضغط 

الدم 
تظهر الهاالت الس�وداء لدى األشخاص الذين 
يعان�ون من ارتف�اع ضغط ال�دم، وخصوصاً 
إذا كان�ت برشة الوجه لديهم فاتحة، فارتفاع 
الضغط يؤدي إىل اتساع األوردة الدموية وهو 
ما يسبب بروز تلك الواقعة تحت العينني وإىل 
ظه�ور اللون الداك�ن عليها، ويف ح�ال وجود 
ح�االت عائلية مماثلة م�ن الرضوري مراقبة 
الهاالت منعاً لتطور املرض وحدوث مش�اكل 

أكثر خطورة يف القلب أو الدماغ.
 -اضطرابات النوم

ترتبط بالهاالت السوداء أيضاً مشاكل صحية 
تنتج عن عدم النوم لعدد ساعات كافية، ففي 
ه�ذه الحالة ترتاكم تح�ت العينني كتل دهنية 
تعيق الدورة الدموية، وقد ينتج هذا أيضاً عن 
املبالغة يف تن�اول املرشوبات الغنية بالكافيني 
أو التدخ�ني، وله�ذا يج�ب االمتناع ع�ن ذلك 
والح�رص ع�ى النوم مل�دة كافية وممارس�ة 
التماري�ن، الت�ي تجن�ب املعاناة من مش�اكل 

صحية أكثر خطورة قد يسببها األرق.

10واحة
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يب�دو أّن وضع كلمة امل�رور، أو كلمة 
الرّس “الباسوورد” يف موبايل األزواج، 
بداع�ي الخصوصّية، وخش�ية اّطالع 
أح�د الزوجني، ع�ى محتويات هاتف 
اآلخر، وترك مس�احة من الحرية، لم 

تعْد مسأملة عابرة، وبسيطة.
املش�اكل،  أغل�ب  وّثقت�ه  م�ا  وه�ذا 
والخالف�ات األرسي�ة، املتداول�ة ب�ني 
الن�اس، والت�ي آلْت يف نهاي�ة املطاف 
إىل االنفصال، جرّاَء إرصار الّزوج عى 
معرفة كلمة املرور، يف هاتف زوجته، 

والعكس كذلك.
فهل يحّق للزوج معرفته؟

يؤكد املختصون عدم أحقّية الزوج يف 
معرفة كلمة امل�رور، الخاّصة بهاتف 
ل يف خصوصياتها. زوجته، فذلك تدخُّ

فم�ن حّقه�ا الّتمّت�ع بمس�احة م�ن 
الخصوصّي�ة، واالحتف�اظ برس�ائل، 
بأرسته�ا  تتعل�ق  خاّص�ة،  وص�ور 

وصديقاتها.
ولك�ن، م�ن الخط�أ، رف�ض تعريفه 
بكلمة املرور، إذا طلبه بش�ّدة، ِخشية 

ل األمر إىل ش�ّك، وح�ّب فضول،  تح�وُّ
ملعرفة سبب رفضها. ولكّنها بطريقة 
م�ا، يمكنها تربي�ر ذل�ك، باالحتفاظ 
بعائلته�ا  متعلّق�ة  خاّص�ة،  بأم�ور 
وصديقاته�ا، وبالّت�ايل، ال يح�ّق ل�ه 

االّطالع عليها، كما رأْت.
وماذا عنها؟

األم�ر نفس�ه ينطب�ق ع�ى الزوجة، 
إْذ ال يج�وز له�ا اإلرصار ع�ى معرفة 
كلم�ة املرور، بهاتف زوجها، ِخش�ية 

اكتشاف ما لم تكن تتوّقعه، والتسبُّب 
لها بحالة م�ن االضطراب واالنزعاج، 
وبالّتايل، ع�دم مقدرتها ع�ى التعبر 
عّما ينتابه�ا، حفاًظا ع�ى بيتها من 

الخراب.

كم�ا أّن الرج�ل بطبعه، يث�ور عندما 
تطل�ب الزوجة كلمة امل�رور، ويعمل 
ع�ى تغيره�ا، كلم�ا عرف�ْت الكلمة 
الس�ابقة، م�ا يدعوه�ا للش�ّك أكثر، 
واليق�ني ب�أّن رًسا يخفي�ه عنها، وال 

يريدها االّطالع عليه.
وإذا اس�تمّر ال�زوج بالرّف�ض، وبدا 
عليه امتناعه عن الرّد عى االتصاالت، 
والرس�ائل ال�واردة عى هاتف�ه، فإّن 
ذلك دليل عى وجود يشٍء ما، يمكنها 

التأّكد منه بأساليبها الخاّصة.
نصائح قد ُتجدي نفًعا

الهات�ف  االبتع�اد ع�ن  لذل�ك يج�ب 
الخلوي، أثناء تواجدهما مًعا، بدالً من 

االنشغال به، بصورة تدعو للشّك.
وعدم اإلرصار عى معرفة كلمة الرّس 
للهات�ف، إاّل يف ح�ال طل�ب أحدهم�ا 
معرفت�ه، بقص�د اس�تخدامه كبديل 
ع�ن هاتفه، لعدم كفاي�ة الرصيد، أو 
ش�حن البطارية مثالً، وليكن الرفض 
بطريق�ة هادئة، ال تثر ش�ّك الّطرف 

اآلخر.

كيف تتعاملني مع زوجِك يف حال وضَع كلمة مرور على هاتفه؟

 مشاكل شائعة تواجهها األمهات يف تربية األبناء

تدبري منزليحنو مستقبل افضل...هلم

لطلة ابهى..

إليِك الطريقة الصحيحة 
لتنظيف زجاجة الرضاعة

لعالج البشرة اجلافة يف فصل اخلريف.. 
جربي اخللطات الطبيعية

يع�د تناول الحلي�ب ومنتجات 
األلب�ان األخرى مص�ادر غنية 
األشخاص  لكن  بالكالس�يوم، 
الذين يعانون م�ن عدم تحمل 
الالكت�وز غالب�ا م�ا يج�دون 
صعوبة يف إضافة ما يكفي من 
األطعمة الغنية بالكالسيوم إىل 

النظام الغذائي.
ومع ذلك، أدرجت اختصاصية 
التغذي�ة بوج�ا مخيجا، بعض 
املنتجات الغذائي�ة غر األلبان 
والت�ي  بالكالس�يوم،  الغني�ة 
تعادل رشب كوب من الحليب.

و قال�ت مخيجا: “الكالس�يوم 
مه�م لصحت�ك و يف الواقع إن 
جس�مك يحتوي عى كالسيوم 

أكثر من أي معدن آخر”.
الكالس�يوم  أن  ع�ى  وأك�دت 
مهم للغاية للجسم ألنه يقوي 
العظ�ام واألس�نان، ُيعتقد أنه 
مه�م للنس�اء ألنه يس�اعد يف 
تخفيف آث�ار أع�راض ما قبل 

الحيض لدى الش�ابات.
اللوات�ي  للنس�اء  وبالنس�بة 
يبلغن م�ن العمر 50 عاما فما 
فوق، ف�إن تناول الكالس�يوم 
بانتظام له أهمية قصوى ألنه 
سيضمن بقاء عظامهن قوية 

وصحية.
و ستس�اعد الجرعة املنتظمة 
من الكالس�يوم يف الوقاية من 
هشاش�ة العظ�ام وهو مرض 
كثاف�ة  تق�ل  حي�ث  عظم�ي 

العظام بشكل كبر.
م�ا كمي�ة الكالس�يوم املوىص 

به�ا لتناوله�ا يومي�ا؟
قال�ت مخيج�ا: “إن املدخ�ول 
م�ن  ب�ه  امل�وىص  اليوم�ي 
الكالس�يوم )RDI( هو 1000 

مغ�م يومي�ا ملعظ�م البالغني، 
وم�ع ذل�ك يج�ب أن تحص�ل 
النس�اء فوق س�ن الخمس�ني 
وكل ش�خص ف�وق 70 عام�ا 
ع�ى 1200 مغم يومي�ا، بينما 
الذين ترتاوح  ينصح األطف�ال 
أعماره�م ب�ني 4 و 18 عام�ا 

باستهالك 1300 مغم “.
التغذية قائمة  وأدرجت خبرة 
األطعم�ة غ�ر األلب�ان الغنية 

بالكالسيوم عى النحو التايل:
 . بذور السمسم

تعترب بذور السمس�م األس�ود 
واألبيض م�ن املص�ادر الغنية 
ملعقت�ان  بالكالس�يوم 
كبرت�ان ممتلئتان م�ن بذور 
السمس�م تعادل 300 مغم من 

الكالسيوم.
. بذور الشيا

كونه�ا  ع�ن  النظ�ر  ب�رصف 
مصدرا غنًيا ألحماض أوميغا 3 
الدهنية والربوتينات واأللياف، 
فإن ه�ذه البذور مليئ�ة أيضا 
بالكالسيوم، أضف بذور الشيا 
إىل الش�وفان أو تن�اول ملعقة 
كب�رة م�ن الب�ذور املحمصة 

قليال.
األوراق  ذات  الخ�رضاوات   .

الخرضاء الداكنة

الخض�ار الورقية ه�ي مصدر 
الغذائي�ة،  بالعن�ارص  غن�ي 
وأوراق  الحلب�ة  تحت�وي  و 
املورينج�ا واللف�ت ع�ى كمية 
جيدة من الكالسيوم، و يمكنك 
طه�ي ه�ذه الط�رق املتع�ددة 

وإضافتها إىل نظامك الغذائي.
املورينج�ا  أوراق  مس�حوق   .

املجفف
الفوائ�د  ع�ى  تحص�ل  ق�د 
املورينج�ا  ألوراق  الصحي�ة 
ع�دة م�رات، أوراق املورينج�ا 
غني�ة بالكالس�يوم ومضادات 

األكسدة واملعادن األساسية.
ه�ل تبح�ث ع�ن املزي�د م�ن 
خي�ارات األطعمة غ�ر األلبان 

الغنية بالكالسيوم؟
الفاصوليا )100 غرام خام( = 

140 مغم من الكالسيوم
لوز )100 غم( = 260 مغم من 

كالسيوم
الت�ني )100 غ�م( = 241 مغم 

كالسيوم
التوفو )100 غم( = 680 مغم 

من الكالسيوم
وتشمل األنواع األخرى الربوكيل 
والبطاطا الحل�وة وبذور عباد 
وأوراق  والربتق�ال  الش�مس 

الجرجر.

طبيبك يف بيتك

احصل على جرعتك اليومية من 
الكالسيوم بعيًدا عن األلبان

 يكتم�ل الجه�از املناع�ي للطف�ل 
بعد والدت�ه، أي إن الطفل الرضيع 
يك�ون معرّض�اً للعدوى، ل�ذا من 
املهم الحفاظ عى أغراضه نظيفة 
ومعقم�ة، خاصة األغ�راض التي 
مث�ل  فم�ه،  إىل  تص�ل  أن  يمك�ن 
زجاج�ة الرضاع�ة أو “التيتين�ة” 

وغرها من األدوات الخاصة به.
وح�ّذر تقري�ر أملاني م�ن خطورة 
تنظيف زجاجة الرضاعة بطريقة 
يف  ج�زء  كل  إن  حي�ث  خاطئ�ة، 
طريق�ة  ل�ه  الرضاع�ة  زجاج�ة 
خاصة لتنظيف�ه بطريقة صحية 

وآمنة عى الطفل.
الج�زء الزجاج�ي أو البالس�تيكي 

الخاصة  الرضاع�ة  م�ن زجاج�ة 
بطفل�ك، يمكن�ِك تنظيفه�ا ع�رب 
وضعه�ا يف غس�الة الصحون، مع 
ضبط برنامج الغسل العادي، عى 
درج�ة حرارة ال تقل عن 45 درجة 

مئوية.
أما الجزء السيليكون الذي يوضع 
يف ف�م الطف�ل للم�ص، ف�ال يجب 
وضعه يف غس�الة الصحون، وهذا 
�ف يدوي�اً بامل�اء، ث�م  الج�زء ُينظَّ
م ببخار املاء الس�اخن أو املاء  ُيعقَّ
املغيل.. وهذه الطريقة يف التنظيف 
والتعقيم تناس�ب أيضاً “التيتينة” 
وحلقات القضم التي يس�تخدمها 

الرضع خالل مرحلة التسنني.

تتبدل أنواع االعتداءات الخارجية التي 
تتعرض لها الب�رشة يف فصل الخريف 
نظ�راً للتب�دالت الحاصل�ة يف معدالت 
درج�ات  يف  واالختالف�ات  الرطوب�ة 

الحرارة وما شابه.
وق�د تكون الب�رشة الجاف�ة أكثر من 
يعان�ي نتيج�ة تل�ك التب�دالت، بحيث 
تصاب باالحمرار والحكاك والتحسس، 
وتصبح خش�نة وباهت�ة وفيها بعض 

التجاعيد والخطوط الرفيعة.
ما أفضل طريقة لعالج البرشة الجافة 

يف فصل الخريف؟
الج�واب ه�و طبع�اً الرتطي�ب ب�كل 
لع�الج  مث�ايل  فالرتطي�ب  الوس�ائل، 
الب�رشة الجاف�ة، س�واء بالكريم�ات 

التجارية أو الخلطات الطبيعية.
وإذا كنت تفضلني الخلطات الطبيعية، 
استعميل خلطة الزبادي )اللبن( واملوز 

ألنها مثالية لعالج البرشة الجافة.
اه�ريس م�وزة واح�دة واخلطيها مع 
ملعقة من اللبن ، ثم وزعي هذا الخليط 
عى برشتك واتركيه ملدة 20 دقيقة، ثم 

اشطفي وجهك باملاء الفاتر.
يمكن�ك أيضاً اس�تعمال قناع العس�ل 

وزيت الجوجوبا لعالج البرشة الجافة. 
وزعي العس�ل عى وجهك عى ش�كل 

قناع سميك واتركيه ليجف.
افركي بعده�ا وجهك بزيت الجوجوبا 
واتركي�ه ليج�ف. ثم اش�طفي وجهك 

باملاء الفاتر.
وثم�ة خلط�ة ثالث�ة مفي�دة لع�الج 
الب�رشة الجافة، وهي خلط�ة الزيوت 
املنوع�ة. اخلطي كمية متس�اوية من 
زيت الزيت�ون وزيت جوز الهند وزيت 
البلح وزيت الل�وز وزيت قرش الرمان 

والعسل الطبيعي.
وزع�ي ه�ذا الخلي�ط املتجان�س عى 
وجه�ك واتركيه ألطول ف�رتة ممكنة. 

ثم اشطفي  وجهك باملاء البارد.

سلوكيات

طريقة رول الكريب بالشوكوالتة
املكوّنات

حليب سائل بارد – كوب
ماء بارد – كوب

بيض – 4
فانيليا – ملعقة صغرة

ملح – نصف ملعقة صغرة
سكر – ملعقة صغرة

دقيق – كوب ونصف
زب�دة مذّوب�ة – 4 مالعق كبرة + 

املزيد لدهن املقالة
للحشوة:

شوكوالتة دهن – بحسب الحاجة
لوز مجروش – بحسب الرغبة

طريقة العمل
- يف وع�اء، ضع�ي الحلي�ب واملاء 

والبيض والفانيليا وامللح.

حت�ى  املكون�ات  أخفق�ي   -
تتجانس.

- أضيفي الدقيق والزبدة.
- أخفقي لدقيق�ة حتى تتجانس 

املكونات.
- غّطي الوعاء وأدخليه إىل الثالجة 

لساعتني.
- حّمي املقالة وادهنيها بقليل من 

الزبدة.
- أسكبي ربع كوب من الخليط يف 

املقالة وافرديه عليها بالكامل.
- أترك�ي الكريب تنضج وتش�قر 

من أسفل ثّم اقلبيها لثوان.
- أخرج�ي الكري�ب م�ن املق�الة 
وأعي�دي الكرة م�ع كمية العجني 

املتبقية.
- ضعي الكريب عى طبق التقديم 
وافردي عليها كمية من شوكوالتة 

الدهن.
- وّزع�ي الل�وز املج�روش ف�وق 

الشوكوالتة.
- لّف�ي الكريب حول نفس�ه عى 
ش�كل رول مع ثني األطراف نحو 

الداخل.
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أنا بنت عمري 23 س�نة، مشكلتي أني ارتبطت بشاب كان زمييل 
يف الجامع�ة، اعرتف يل بحبه مراراً؛ حتى قبلت، والش�اب، يش�هد 
الله، أنه يف قمة األدب واألخالق ويخاف الله ومحرتم، ما شاء الله، 
أحببته وأحببت طيبته وأخالقه، لكن املش�كلة أن عائلتي لن تقبل 
به أبداً؛ فهو من قبيلة ال تقبلها العائلة للزواج، ال أدري ماذا أفعل، 
أعيش حالة من الهم والضيق بسبب املوضوع، أنا ضد العنرصية، 

ولكن أهيل متمسكون بهذا األمر، وهذا غري قابل للتغيري.
استخرت ودعوت الله، لكن ال أزال يف حرية من أمري.

النصائح والحلول:
1 أفهم هذا الوضع املؤسف ، ولكن ال أؤيده تماماً؛ فاملجتمعات ال 
تتطور، ول�م تكن لتتطور لو لم تضع اإلرث القبيل جانباً، وهو ما 
حدث يف معظم بلدان العالم ومازال يحدث، ولو بوتائر مختلفة يف 

رسعتها وقوتها.
2 لذل�ك، ال أحبذ اليأس يف هذا األمر؛ بل أش�جعك عىل اس�تقطاب 
أكثر من ش�خص حكي�م ومتفتح من أف�راد عائلت�ك، أو أقاربك؛ 

ليتوىل إقناعهم.
3 تأكدي أن الكثري من القصص انتهت نهايات س�عيدة بعد تدخل 
األجي�ال املتفتح�ة، والت�ي تؤثر يف كبار الس�ن م�ن العائلة، ممن 

يتمسكون بإرث قديم وباٍل.

4 تأك�دي أيض�اً أن الحي�اة تتط�ور وتتق�دم، وأن إرصارك بطرق 
واعية وهادئة، ال بد وأن يؤثر؛ خاصة إذا ما ش�كلت وأقاربك قوة 
مواجهة، وسوف تساعدك االستخارة والدعاء بإذن الله، لكنها لن 

تحقق شيئاً من دون عزيمة وإرصار.

واملص�ري  الح�ظ  ارسار  معرف�ة  يمك�ن 
باالعتم�اد ع�ىل طريق�ة حس�اب ارقام 
تاري�خ املي�الد م�ع ارقام احرف االس�م. 
ويت�م ه�ذا ع�ىل 3 مراح�ل. وم�ن خالل 
النتيج�ة ال يمكن اكتش�اف ارسار الحظ 
فق�ط بل ما يخبئه املص�ري وابرز الطباع 

ومفاتيح النجاح ايضاً.
م�ن اجل كش�ف ارسار الحظ يجب اتباع 
طريقة حس�اب ارقام تاري�خ امليالد مع 
ارق�ام اح�رف االس�م. ويف ه�ذه الحالة 
يمكن الحصول عىل نتيجة ترتاوح بني 1 

و9 او عىل االرقام 11، 22 او 33.
املرحلة االوىل

يف هذه املرحلة يتم حس�اب ارقام تاريخ 
امليالد. فإذا كان مث�اًل 11 08- – 1985. 
يمكن الحس�اب بهذه الطريقة +1 1 + 0 

.33 = 5 + 8 + 9 + 1 +  8 +
املرحلة الثانية

ملعرف�ة ارسار الحظ بهذه الطريقة يجب 
ايضاً حساب ارقام احرف االسم.

ل،  3 = ك،  2 = ب، ت.   – أ، ج، س   =  1
و-  4 = د، م – 5 = ي، ن، ث – 6= ف، 
ق. 7 = خ، ذ – 8= ه��، ك، ط- ز- 9= ر، 
ح – 11 = ش، ض،ظ – 22 = ص، ع – 

33= غ، ى، ة.
فإذا كان االس�م هو ليال يمكن حس�اب 
ارقام�ه بهذه الطريق�ة 3 + 5 + +1 3 = 

.3 = 1+2 – 12
املرحلة الثالثة

يف ه�ذه املرحل�ة يج�ب جم�ع النتيجتني 
اللتني ت�م الحصول عليهم�ا يف املرحلتني 
األوىل والثاني�ة 33 + 3 = 36 – 3+6 = 9. 
وهك�ذا يمك�ن التع�رف اىل ارسار املصري 

من خالل الرقم االخري.
1 يعني هذا الرقم التمتع باالرادة الصلبة 
والقدرة عىل الحص�ول عىل ثقة اآلخرين 
وعىل بل�وغ القمة اياً تكن املصاعب التي 
تت�م مواجهتها. ويدل ايض�اً عىل التمتع 
بموهبة تنمية الش�خصية وتعزيز نقاط 

القوة والتخلص من نقاط الضعف.
2 يشري الحصول عىل هذا الرقم اىل التمتع 
بالدبلوماس�ية والقدرة عىل الحوار حتى 
النهاي�ة. وهو ما يس�هل تطبيق الخطط 
الناجحة يف كل مجاالت الحياة من خالل 

بناء العالقات املثمرة واملفيدة.
3 يكش�ف هذا الرق�م بعض ارسار الحظ 
ومنها القدرة عىل االبداع وابتكار الحلول 
املفي�دة يف كل املواق�ف. كم�ا ي�دل ع�ىل 
االس�تعداد الدائ�م للتكي�ف م�ع املواقف 
واملتغ�ريات املفاجئة، م�ا يضمن تحقيق 

السعادة والتقدم يف اي وقت.
4 تش�ري هذه النتيج�ة اىل التحيل بالصرب 
والقدرة ع�ىل االنتظار م�ن اجل تحقيق 
االه�داف. كم�ا تعن�ي التمت�ع بالكث�ري 
م�ن الطاق�ة الت�ي يحت�اج اليه�ا تنفيذ 
املخططات املهمة. وهذا ما يجعل الضوء 

يظهر دائماً يف نهاية كل ازمة.
5 يدل هذا الرقم ع�ىل االنفتاح التام عىل 
كل املواق�ف والتج�ارب الجديدة والقدرة 
الدائم�ة عىل خوض املغام�رات من دون 
الخ�وف م�ن النتائ�ج. وه�ذا م�ا يع�زز 
احتم�ال االس�تحواذ ع�ىل ثق�ة اآلخرين 
وت�ويل  الك�ربى  املس�ؤوليات  وتحم�ل 

املناصب املهمة.
6 يف ح�ال الحصول عىل ه�ذا الرقم فهذا 
ي�دل عىل التمتع بموهب�ة االهتمام بأدق 
التفاصي�ل والرتكي�ز ع�ىل الكث�ري م�ن 
االمور دفعة واحدة. كما يشري اىل التمتع 
باالندفاع الدائم والش�جاعة التي تضمن 
الس�لبية  واملواق�ف  اآلراء  كل  تخط�ي 
م�ن اجل التح�يل بالتف�اؤل الدائم املثمر 

وباإليجابية.
7 من ارسار الحظ التي يكشفها الحصول 
عىل الرق�م 7 بع�د القيام به�ذه العملية 
الحس�ابية التمتع باملثالية التي تس�اعد 
ع�ىل اتم�ام كل املهمات ع�ىل اكمل وجه 
والتي تجعل تحقيق التقدم امراً حتمياً يف 
كل مج�االت الحياة. كما يدل عىل التحيل 
بال�ذكاء ال�كايف ملنع الوق�وع يف االخطاء 

التي ال رجعة عنها.
8 يعن�ي ه�ذا الرق�م الس�عي الدائ�م اىل 
الوق�وف يف دائ�رة الضوء. وهذا يش�جع 
ع�ىل االجته�اد والعمل من اج�ل تحقيق 
التف�وق والتميز. ويدل ع�ىل ان ال وجود 
للفش�ل عىل خريطة الحياة الش�خصية 

واملهنية وع�ىل ان ال خوف من التحديات 
واملعوقات.

9 يش�ري ه�ذا الرق�م اىل الوف�اء للمايض 
وع�دم التخيل عن املب�ادئ وااللتزام بها. 
كما يش�ري اىل التمس�ك الدائ�م باالمل اياً 
تك�ن الظ�روف التي قد تدع�و اىل عكس 
ذل�ك. وت�دل ه�ذه النتيج�ة ايض�اً ع�ىل 
االس�تعداد للتعاون ضم�ن فريق مع اي 
جهة قد تس�اعد عىل تحقي�ق التطور يف 
اي اتج�اه من اتجاه�ات الحياة من دون 
الس�عي اىل الس�يطرة عىل تلك الجهة او 

مصادرة قراراتها.
11 يمك�ن الحص�ول من خ�الل العملية 
الحس�ابية عىل هذا الرق�م وهذا يدل عىل 
الق�درة عىل االس�تفادة م�ن كل الفرص 
التي تت�اح وان كان اآلخرون ال يرون ان 
بعضها يتس�م بأي اهمية. كما يكش�ف 
الحرص عىل التفاهم مع املحيط من اجل 
بناء عالقات ايجابية تساعد عىل تحقيق 

كل االهداف.
22 تختب�ئ ارسار املصري يف التمتع بقوة 
الشخصية والعفوية والصدق واالستعداد 
لقول الحقيقة اياً تكن الظروف واملواقف 
التي قد تمنع ذلك. وتكشف هذه النتيجة 
ايضاً القدرة الدائمة عىل استثمار الوقت 
من اجل القيام بمشاريع اضافية ناجحة 
وتوف�ري حظ�وظ فت�ح اب�واب جديدة يف 

الحياة الشخصية واملهنية.
33 بحسب ابرز ارسار الحظ التي يكشفها 
هذا الرقم يتمتع من يحصل عليه بالكثري 
من الذكاء الذي قد يجعله الرابح األول يف 
الكثري من الظروف واملواقف. وهو يتسم 
ايض�اً بمزاج ه�ادئ يمكنه م�ن التفكري 
بروي�ة ومن الس�يطرة ع�ىل  االنفعاالت 
التي تعزز احتمال الوقوع يف االخطاء.      
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مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

acebook من الفيسبوك

أهلي ال يقبلون عشريته.. كيف أتصرف؟

اسرار احلظ حبساب ارقام تاريخ امليالد واالسم معًا

غزل عراقي
انة عون وذخر بالدنيا ايل ردت����ك 

وحشة البيت بعدك ارجع أترج����اك 
وحشني بيك كوليش حتى سالف�ت�ك 

ولو ادري جيتك جيت مودع�������ني 
جنت ع األقل هميت جنت ودعت���ك 

ما ادري غفل عن عيني راح تروح 
ويخلص بالعجل ما جنت اضن وكتك

أبـــــــراج

يش�ري هذا اليوم إىل أفكار مهمة واس�تثمارات 
وبداية مميزة وفرص مناسبة وعالقة مع رشيك 
جدي�د وتزدهر أعمالك عىل نحو غ�ري متوقع تماما. 
تقوم برحلة عمل أمال يف االس�تفادة خاللها من تجديد 
العه�د بينك وب�ني الرشيك، واالتفاق ع�ىل خطة لعالقة 

أفضل يف املستقبل.

إذا كان أحد أفراد أرستك قلقا اليوم بس�بب 
الظ�روف الصعبة التي تمر به�ا، حاول أن 
تطمئن�ه. تحاكي أي ش�خص الي�وم بطريقة 
تلقائي�ة، وعندما تش�اهد أي فيلم حتى وإن كنت 
ال تفضل�ه، فربم�ا تت�رصف وتتح�دث كم�ا يفع�ل 

املمثلون.

من املعروف أنك من أكثر الش�خصيات املليئة 
بالطاق�ة والحياة، ل�ذا كثريا ما تص�اب بامللل 
الش�ديد من روت�ني الحياة الذي ال يس�اعدك عىل 
تفريغ طاقته، لذا يمكنك اللجوء إىل ممارسة الرياضة 

كطريقة صحية لتفريغ طاقتك املتقدة.

ال تهت�م بم�ن يح�اول إبع�ادك ع�ن طريقك 
وهدفك، فما أكثر الحاقدين اليوم! . اليوم ميلء 
بالس�عادة ففي املساء سيكون لديك طاقة كافية 
لعمل أي يشء يخطر ببالك. ش�ارك اليوم يف األنشطة 
الجماعية. مارس الرياضة أو بعض هواياتك أو استمع 

إىل املوسيقى.

انتب�ه الي�وم لكلمات�ك ومظه�رك وترصفاتك 
فكل األضواء مسلطة عليك. التهور واالنفعال 
اللذان يسيطران عىل الحبيب قد يدفعانه إىل اتخاذ 
ق�رارات غري مدروس�ة، فس�ارع إىل توضي�ح األمور 
قب�ل تفاقم الوضع. عىل الجانب اآلخر، أوضاعك املادية 
تس�ري عىل ما يرام، وربما تحصل عىل أرباح مشاريعك 

التي شاركت فيها العام املايض.

ال تنس من وقف إىل جانبك يف أصعب الظروف، بل 

ح�اول أن تكون وفيا ومخلصا. معاملة الرشيك 

بمزيد من الليونة والش�فافية تؤسس لعالقة ثابتة 

وقوي�ة بينكما، وتفت�ح الطريق أم�ام النقاش الهادئ 

والبن�اء. إذا كنت ترغب يف بناء يف جس�م س�ليم، عليك أن 

تمارس الرياضة بشكل مستمر ومتواصل.

إذا تحدثت مع أحد األصدقاء اليوم يف موضوع 
أو قضية ما، ال تكن كثري الكالم بل من األفضل 
أن ترك�ز عىل النقاط األساس�ية وتتح�دث فيها 
باختص�ار. ربم�ا يش�عر أصدقاؤك بامللل وس�يظهر 
ذلك عىل وجوههم. اس�تغل وقت فراغك يف املساء، وقم 

بزيارة أحد األقارب.

تتلقى من وقت إىل آخر معلومات إيجابية من 
الذين حولك، وأنت تعرف جيدا كيف تستفيد من 
هذه املعلومات. كن ممتنا لكل مس�اعدة تتلقاها 
وتأكد من رد الجميل عندما يحتاجك اآلخرون. س�جل 
املواعيد املهمة يف قائمة أو عىل هاتفك حتى ال تنس�اها 

غدا، وحتى ال تكرر أخطاء أمس.

عندما تتذكر أفكارك التي دونتها خالل الفرتة 
املاضي�ة، ربما ترص اليوم عىل تنفيذ معظمها 
ألنك تظن أنك تأخرت وتكاسلت عن التفكري فيها 
بجدي�ة. تميل اليوم للتحدث بح�رص حتى مع أقرب 

األشخاص إليك سواء يف العمل أو يف املنزل.

انته�ز الفرص�ة الي�وم وأع�د تقيي�م األم�ور 
بموضوعية أكثر. يجب أن تهتم أيضا بمشاكلك 
وببع�ض القضايا العالق�ة والعاجلة قبل التفكري 
يف أي يشء آخ�ر. تش�عر يف بعض األوق�ات اليوم أنك 
غري محبوب من أفراد أرست�ك. أفكارك قد تكون مجرد 

أوهام.

إن�ه يوم مثم�ر تس�تطيع في�ه أن تحقق كل 
م�ا تريد فق�ط إذا اتبع�ت الطري�ق الصحيح. 
ستكتش�ف أن لدي�ك طاق�ة غري عادية وحماس�ا 
مختلفا عن أي يوم مىض يس�اعدك عىل االنتصار عىل 
أي عدو واجتياز أي مصاعب. ربما تش�عر أنك عدواني 

أكثر من املعتاد فكن حذرا!

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

إذا كنت موهوبا يف مجال الرس�م أو الكتابة، 
من األفضل أن تنض�م ملجموعة من األصدقاء 
م�ن املوهوبني مثلك. انضم ملجموعة من الفنانني 

أيضا أو األدباء لتستفيد من خرباتهم.
سيساعدك كل من حولك عىل تنمية مواهبك ومهاراتك، 

فال تقلق.

كلمات متقاطعة

أفقي
1قائم يف الليل o حب شديد

2تتكون من اسكتلندا وانجلرتا 
وويلز

3سكني o القمر وقت اكتماله
جبل�ني  ب�ني   o خ�رايف  4ط�ري 

)مبعثرة( o صفار
5عاصمة رومانيا

6عك�س ح�زن o تدف�ع أله�ل 
امليت

7فاكهة صفراء o وعاء
8أتباع

9يهبط به الجندي من الطائرة 
o رضس

10جبل راس�خ o لبس�ه الناس 
أيام األتراك خصوصا

رأيس
1ق�ذف بالكلمات o صاحب يشء ومس�ؤول 

عنه oمعنوياته يف الحضيض
2أكرب أهرامات مرص o حرف عطف
3يغطي الطيور o يف القالدة o جواب

4توض�ع فيها الص�ور o تقال عند الش�عور 
بالربد oمتشابهان

5حارس o يتعاطاه بعض الرياضيني لتحقيق الفوز
6حيوان منقرض

7تجرب وتكرب وظلم o اسم مبدأ يف الرياضيات 
)للقوة( oقال كالما رصيحا

8موسيقى امريكية للسود o تلف يف دائرة
 o عمل�ة اليابان o 9س�ائل حي أحمر الل�ون

نصف سويش
10قص�ة ممثلة أمام الجمه�ور o أصبح غري 

عاقل لألشياء حوله

صــــورة و حــــدث

1949 - تفج�ري إر ده إس - 1، وه�ي 
أول تجربة يجريها االتحاد السوفيتي 

عىل سالح نووي.
1950 � تأسيس البحرية السورية.

1960 - اغتي�ال ه�زاع املجايل بتفجري 
ضخم يف العاصم�ة األردني�ة ، عم�ان

1966 - م�رص تعدم س�يد قطب أحد 
أعالم اإلخوان املسلمون.

1967 - عق�د مؤتم�ر القم�ة العربية 
الراب�ع يف الخرط�وم وذل�ك بعد حرب 
بقم�ة  القم�ة  أس�ميت  1967، وف�د 

الالءات الثالثة.
1969 - ليىل خالد وس�ليم العيساوي 
يخطف�ان »طائرة ال�ركاب األمريكية 
رحل�ة رق�م 840« ب�ني خ�ط ل�وس 
أنجلوس وتل أبيب ويحوالن مس�ارها 
إىل دمش�ق ث�م يفجرانه�ا بع�د إنزال 

ركابها منها.
1976 � أم�ري الكويت الش�يخ صباح 

السالم الصباح يصدر أمرًا أمريًيا بحل 
مجلس األمة.

1982 � فريق بحثي أملاني من »معهد 
أبحاث األيونات الثقيلة« يف دارمشتات 

يكتشف عرص املايتنريوم.
1989 � ص�دور ق�رار مجل�س األمن 

الدويل رقم 0640 بشأن ناميبيا.
1995 - نجاه رئيس الجورجي إدوارد 

شيفردنادزه من محاولة اغتيال.
2002 -الجيش الرويس يتم انس�حابه 
من لتواني�ا إحدى دول البلطيق الثالث 

بعد أن أعلنت استقاللها عنه.
يف  الوطن�ي  اإلص�الح  حرك�ة  زعي�م 
الجزائ�ر عبد الله ج�اب الله يعلن بأن 
حركته س�تتزعم املعارض�ة للحكومة 
يف الربمل�ان وإنها س�تقوم بفضح كل 
املؤامرات التي تقوم بها الحكومة عىل 
دين الجزائر ولغتها وثوابتها األصلية.

2003 - اغتي�ال رئيس املجلس األعىل 

للثورة اإلسالمية يف العراق محمد باقر 
الحكيم بعد خروجه من رضيح اإلمام 

عيل يف النجف.
2008 -مرش�ح الح�زب الجمه�وري 
النتخاب�ات الرئاس�ة األمريكية جون 
ماك�ني يخت�ار حاكمة والية أالس�كا 

سارة بالني.
الحكومة اللبناني�ة ترقي العميد جان 
قهوج�ي إىل رتبة عماد وتعين�ه قائًدا 

للجيش اللبناني.
افتتاح مركز ش�انغهاي املايل العاملي.

2011 - اختي�ار وزي�ر املالية الياباني 
للح�زب  زعيًم�ا  ن�ودا  يوش�يهيكو 
الديمقراطي الحاكم، ليصبح س�ادس 
رئي�س وزراء للب�الد يف غضون خمس 

سنوات خلًفا لناوتو كان.
2013 - قطر تطلق قمر س�هيل سات 
م�ن قاعدة كورو يف مس�تعمرة غويانا 

الفرنسية عىل متن الصاروخ أريان 5.

حدث يف مثل هذا اليوم
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=الرصاص�ري موجودة عىل كوكب االرض منذ نحو 300 
مليون سنة. 

=يوجد اكثر من 50 الف نهر يف الصني. 
=يف القرن الس�ادس عرش امليالدي ش�يد امللك االسباني 

فيليب الثاني قرصا له 2673 بابا. 
=يفق�د االنس�ان نح�و 85 يف املئة من حاس�تي الش�م 

والتذوق عند بلوغه سن الستني. 
=كوبا هي الدولة الوحيدة التي يوجد بها سكة حديد يف 

منطقة الكاريبي. 
=س�م افعى الكوبرا قوي للغاية لدرجة ان غراما واحدا 

منه يكفي لقتل أكثر من 150 شخصا 
=عندما تعطس، تتوقف جميع االجهزة يف جس�مك عن 

العمل بما يف ذلك القلب. 
=ارسع يشء يف الك�ون ه�و الض�وء حي�ث ان�ه يتحرك 
برسع�ة ثابت�ة تبلغ نح�و 298 الف كيلوم�رت يف الثانية 

الواحدة.  

هل تعلم



املنتج   Eagle Films رشكة  بدأت 
جمال سنان ومحطة Mbc ومنصة 
“كف  ملسلسل  التسويق  شاهد 
ودفوف” لنجمة الخليج الكبرية هدى 
البوسرت  عن  أفرجت  وقد  حسني، 
الرسمي للعمل معلنة انطالق عرضه 
املقبل عرب منصة  مساء ٤ سبتمرب 
انطالق  من  ساعة   ٢٤ قبل  شاهد 
Mbc1.يجمع  محطة  عرب  عرضه 
العمل نخبة من كبار نجوم الخليج 
شعيب،  أحمد  مهدي،  روان  منهم 
الحساوي،  إبراهيم  املال،  لولوة 
فهد  عيل،  شيماء  الربيكي،  خالد 
منري  للمخرج  وهو  وغريهم  البناي 

الزعبي، تأليف د. حمد الرومي.

منح�ت اإلم�ارات العربية املتح�دة النجم�ة العراقية 
“مي�س كمر” اإلقامة الذهبي�ة التي تقدمها البالد إىل 

عدد من املبدعني يف شتى املجاالت.
ون�رت كم�ر يف حس�ابها الرس�مي ع�ى تطبي�ق 
“انس�تغرام” صوراً جمعتها بالفنان اإلماراتي حبيب 
غلوم، معلقًة بقولها: “ش�كراً دولة اإلمارات الرائعة، 
ش�كراً سمو الش�يخ محمد بن راش�د آل مكتوم عى 
منح�ي اإلقام�ة الذهبي�ة إىل جان�ب إهدائ�ي بطاقة 

السعادة )...( شكراً لكم عى كل يشء”.
وانضمت كم�ر إىل الئحة طويلة م�ن الفنانني العرب 
الذين حصلوا عى اإلقامة الذهبية، مثل هاني ش�اكر 
وراغ�ب عالمة وكاريس بش�ار ومحمد رمضان وتيم 
حس�ن ونجوى ك�رم وناصي�ف زيتون ونيل�يل كريم 
وق�ي خويل وم�روان خوري ونظيل ال�رواس وخالد 

سليم وجوزيف عطية وديمة الجندي، وسواهم.
ويف س�ياق آخر، انضمت الفنان�ة العراقية إىل بطولة 
الجزء الثاني من املسلسل الكوميدي “أمر إخالء” من 

تألي�ف مريم الهاج�ري وإخراج عبدالل�ه الرتكماني، 
باإلضافة إىل تجس�يد ش�خصية “كواك�ب” يف بطولة 
املوس�م الجديد من مسلس�ل “يجي�ب الله مطر” من 

تأليف عيل دوحان وإخراج سائد بشري الهواري.

س�مية  املرصي�ة،  الفنان�ة  ن�رت 
الخش�اب، تغريدة عى حس�ابها 

تطبي�ق  ع�رب  الخ�اص 
)توي�رت(، طالب�ت بها 
برتبي�ة  األمه�ات 
الذي�ن  أبنائه�ن 
عليها  ينهالون 

ت  لتعليق�ا با
غ�ري الالئقة عرب 

التواص�ل  مواق�ع 
االجتماعي.

يف  وقال�ت 
تغريدات:  سلسلة 
لألمه�ات  “ن�داء 
م�ش  ال�يل 
ضي�ني  فا

لرتبية والدهم يا حلوة ياليل مشغولة 
ومش مس�ؤولة بتخلفي ليه؟ ملا 
انتي مش قد مس�ؤولية تربية 
أطف�ال واالهتمام بيهم طيب 
لي�ه حرضتك تعبتي نفس�ك 

وتعبتي معاكي املجتمع”.
املرصّية  الفنان�ة  وأضاف�ت 
ب�ني  املس�اواة  ع�ى  تعليق�اً 
الرجل وامل�رأة: “صح جدا! اليل 
تعمل�ه البن�ت يعمل�ه الولد وكل 
واحد يتعلم يعتمد عى نفسه مفيش 
حاجه اس�مها البنت هي ال�يل تخدم وهي 
ال�يل تعم�ل، يف حاجه اس�مها يكون يف مش�اركة 

ومساعدة بني افراد البيت”.
وختمت سمية الخش�اب: “عى فكرة يا جماعة، 

البلوك سهل جداً، فركزوا قبل ما تكتبوا”.

الكشف عن البوسرت 
الرمسي ملسلسل 

“كف ودفوف”

ميس كمر حتصل على اإلقامة الذهبية يف اإلمارات

مسية اخلشاب تغضب اجلمهور برسالتها لألمهات املصريات

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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عـين على العالم

عدوى  أزمة  من  تعافت  أن  بمجرد 
كورونا التي أصابتها قبل فرتة هي 
بويوكستني  توبا  قررت  وأوالدها، 
تستأنف   « الضياع  »سنوات  بطلة 

نشاطها الفني مجدداً.
ذكرت املواقع اإللكرتونية الرتكية أن 
توبا بويوكستني تعاقدت عى حملة 
إعالنية ضخمة لصالح إحدى أشهر 
رشكات االتصاالت الروسية؛ وهو ما 
جعل الركة تقرر التصوير يف تركيا 
بعد تعذر سفر توبا إىل روسيا بسبب 
إىل  حرضوا  وقد  الفنية،  ارتباطاتها 
تركيا بالفعل األسبوع املايض وأنهت 
توبا تصوير اإلعالن الذي استمر ملدة 

٤8 ساعة.
توبا  نرت  آخر،  صعيد  عى 
من  لها  خاصة  صورة  بويوكستني 
بمسلسلها  التصوير  موقع  داخل 

الدرامي الجديد another self   الذي 
»إدا«  شخصية  خالله  من  تجسد 
أمام مراد بوز الذي يشاركها بطولة 

املسلسل للمرة األوىل.
بطولة  يف  شاركت  قد  توبا  وكانت 
الذي  العثمانية«  »النهضة  مسلسل 
عرب  تاريخي  مسلسل  أول  ُيعّد 
فرتة  قبل  نتفليكس  منصة  شاشة 
التعاون  هو  املسلسل  هذا  ليكون 
وشاشة  توبا  يجمع  الذي  الثاني 

منصة نتفليكس.
واملسلسل شهد بعض التغريات عى 
فريق العمل حيث ضم كالً من سيدا 

بكان بدالً من إلجي إيكي.
ثالث  قصة  العمل  وسيحكي 
طفولتهن  منذ  صديقات  سيدات 
إحداهن  بإصابة  األحداث  وتبدأ 

بالرسطان.

تصوير  عادل،  شريي  الفنانة،  تواصل 

وبنعيشها«،  »أيام  مسلسل  يف  مشاهدها 

حورية  الفنانة  مع  بطولته  تتقاسم  حيث 

بريوت،  اللبنانية  بالعاصمة  وذلك  فرغيل، 

بالعمل،  دورها  أحداث  نصف  من  وانتهت 

للمرة  شعبية  فتاة  شخصية  فيه  وتجسد 

األوىل يف مشوارها الفني.  

سماح  تأليف  وبنعيشها«  »أيام  مسلسل 

وبطولة  أسامة،  محمد  وإخراج  الحريري 

صفوت،  وأحمد  فرغيل،  حورية  عادل،  شريي 

وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، 

ورياض الخويل، وندا موىس، وحجاج عبد العظيم 

أحداثه  وتدور  السعيد،  وسماح  سويدان،  ولقاء 

يف ٤5 حلقة يف إطار شعبي للعرض خالل املوسم 

الشتوي املقبل.

فيلم  يف  رشف  كضيف  عادل  شريي  وشاركت 

والعمل  العرض،  دور  يف  مؤخرا  طرح  »لإليجار« 

وعصام  سالم،  ومحمد  الصاوي،  خالد  بطولة 

السقا، ويارس الطوبجي، وهايدي رفعت، وتأليف 

»الوحدة  عن  أحداثه  وتدور  بالل،  إسالم  وإخراج 

عى  قبطان  حياة  خالل  من  وذلك  والعزلة«، 

املعاش، يعيش باإلسكندرية ويعرض إحدى غرف 

شقته لإليجار بحثا عن كرس الحالة النفسية التي 

يعانيها بسبب الوحدة.

حكاية  الدراما  يف  عادل  شريي  أعمال  آخر  وكان 

يف  وشارك  أنا«  »إال  مسلسل  من  شخي«  »أمر 

عادل،  ميدو  فهمي،  إيهاب  عنرب،  نهال  بطولتها 

ايهاب،  نور  خطاب،  انجي  النارص،  عبد  جمال 

إخراج  الحليم،  عبد  عمر  وتأليف  حسام  ومعتز 

محمود كامل، وتناولت الحكاية قضية العنوسة.

املوسيقار  العراقيني،  الفنانني  نقابة  نعت 
إثر  االربعاء،  تويف  الذي  احمد،  الله  فتح 

اصابته بفريوس كورونا.
تنعى  واالىس  الحزن  »ببالغ  النقابة  وذكرت 
الله  فتح  الفنان  العراقيني  الفنانني  نقابة 
مساء  املنية  وافته  والذي  صالح،  احمد 
االربعاء أثر إصابته بفايروس كورونا سائلني 
يلهم  وأن  رحمته،  بواسع  يتغمده  أن  املوىل 
ذويه ومحبيه وزمالئه الصرب والسلوان، وإنا 

لله وإنا إليه راجعون«.
يذكر ان الفنان الراحل فتح الله أحمد صالح 
من  بريادي،  حي  يف  كركوك  مدينة  يف  ولد 
 )  - 1957م  تموز   ٢3( يف  تركمانيني  أبوين 
وعميد  عراقي،  موسيقي  وموزع  ملحن 
ب العراق،  املوسيقية  الدراسات  ملعهد  سابق 
كان قائداً للفرقة املوسيقية ل كاظم الساهر 
وموزعاً لكثري من أعمالها، وُيعدُّ أوَل عراقي 
عى  لألغنية  املوسيقي  التوزيع  يؤسس 

مستوى العراق، وهو مقيم يف دبي.
إىل  باالنضمام  يحلم  كان  طالباً  كان  وحني 
قال  العراقية،  الوطنية  السمفونية  الفرقة 

الفرقة  كونيسريتات  نحرض  »كنا  الله  فتح 
متحمسني  ونخرج  حينها  الخلد  قاعة  يف 
لغرض نيل رشف  للتدريب 1٢ ساعة يومياً 
انضممُت   1977 عام  ويف  إليها،  االنضمام 
كعازف  العراقية  السيمفونية  الفرقة  إىل 
يمكن  )التشيللو(،  الفيولونسيل  آلة  عى 

أنها كانت معنى السعادة الحقيقية التي لم 
أشعر به للحني«، انتمى إىل الفرقة القومية 
الفرقة  ولتلك   ،1970 سنة  منذ  الرتكمانية 
فضل كبري عى فتح الله يف مسريته الفنية، 
وبدأ منذ سنة 70 بتسجيل أعمال غنائية يف 

تلفزيون كركوك.

رزان مغربي تعود للدراما مبسلسلي »وعد إبليس« و«بيمبو«

توبا بويوكستني إىل العاملية

شريي عادل تنهي تصوير نصف مشاهدها مبسلسل »أيام وبنعيشها«

»كورونا« خيطف املوسيقار العراقي فتح اهلل أمحد

 narzo 30A تطلق جهاز  realme
بسعر تنافسي 

ميزة جديدة من تويتر تتيح لمستخدمي 
آيفون تحقيق أرباح مالية

بغداد/ الزوراء:
 realme  أطلق�ت رشك�ة ريلم�ي هواتفها الجدي�دة من سلس�لة
 realme يف األس�واق العراقية وبس�عر تنافيس، هاتف narzo 30
   realme narzo 30 5G بس�عر 125 دوالرا وهات�ف narzo 30A

بسعر 185 دوالرا.
 MediaTek Helio G85 مدع�وم بمعالج األلع�اب  narzo 30A
م�ع +200000 معي�ار AnTuTu وبطاري�ة 6000 مل�يل أمبري 
وشاشة كاملة بنتوء صغري بحجم 6.5 بوصة وكامريا مزدوجة 
AI بدقة 13 ميجابكس�ل وش�حن رسيع من النوع C بقوة 18 
واط.. متوفر بنسخة ال� 4GB+64GB  بسعر 1٢5 دوالرا فقط، 
باإلضاف�ة إىل أن ريلم�ي فاج�أت متابعيه�ا بأنه س�يتم اطالق 
الجهاز عى elryan.com بسعر منافس وهو 99 دوالرا، ولفرتة 

محدودة )يبدأ العرض يوم ٢9 آب(.

ب�دأ موقع “تويرت” للتغريدات أخريًا يف طرح ميزة تس�مح للمبدعني بفرض 
رس�وم عى املغردين من أجل الوصول إىل دردش�اتهم الصوتية الحية، حيث 
تحم�ل امليزة الجديدة اس�م “Ticketed Spaces”، وتتلخص فكرتها يف طرح 

أصحاب الدردشات الصوتية تذاكر بمقابل مادي من أجل سماح محتواها.
وبدأت “تويرت” يف قبول الطلبات لالش�رتاك ب�”Ticketed Spaces” يف ش�هر 
يونيو، لكنها لم تبدأ فعلًيا يف مراجعة الطلبات س�وى األس�بوع الحايل، وقال 
“توي�رت” يف بي�ان له إن اإلص�دار األول م�ن “Ticketed Spaces” س�يكون 
حرصيا عى هواتف “آيفون” فقط، وسيقترص عى “بعض” املضيفني الذين 

تقدموا يف السابق.
ويمكن ألولئك الذين اشرتكوا يف “Ticketed Spaces” أن يجنوا مبلغا ال بأس 
به من املال، عى افرتاض أنه يمكنهم العثور عى جمهور كبري بما يكفي عى 
اس�تعداد للدفع، فيما أش�ار “تويرت” إىل أن املضيفني يمكنهم االحتفاظ بما 
يص�ل إىل 97 باملئة من أرباحهم األوىل البالغة 50 ألف دوالر، وما يصل إىل 80 
باملئ�ة ع�ى أي يشء يزيد عن 50 ألف دوالر، كما أنه يمكن للمضيفني تحديد 
أس�عارهم الخاصة بالدخول يف دردش�اتهم الصوتية، واختي�ار عدد التذاكر 

التي يحبون إتاحتها للجمهور املستمع.

أث�ارت لعبة )الصب�ارة الراقصة( 
إعجاب�اً وإقباالً كبرياً، إال أن هناك 
جملة تحذيرات صدرت بشأن هذا 

النوع من األلعاب.
حيث انترت عى مواقع التواصل 
مص�ورة  مقاط�ع  االجتماع�ي 
الدمية،  وتعليقات مضحكة لهذه 
كومي�دي  بش�كل  ترق�ص  الت�ي 
يقت�رص  ول�م  ال�كالم،  وتك�رر 
اإلعجاب عليها م�ن قبل األطفال 
رغ�م أنه�ا مصممة له�م، إال أنها 
نالت إعج�اب الش�باب والفتيات 

أيضاً.
ه�ي عبارة ع�ن مجس�م لصبار، 
بالل�ون األخ�رض مصنوع�ة من 
الصب�ار  نب�ات  مث�ل  القط�ن، 
األصيل، ولها عدة أش�كال فهناك 
املرتدي�ة غطاًء للرأس، أو س�رتًة، 
أو ممس�كة بآلة العزف )جيتار(، 
بتماي�ل عن�د تش�غيل  وتتح�رك 
التح�دث  أو  عليه�ا،  األغان�ي 

بجانبها، بشكل مهتز.
كما ت�ردد ال�كالم أو املوس�يقى، 
مع إمكانية تس�جيلها لألحاديث 
الجانبي�ة وترديده�ا فيم�ا بع�د، 
كما أنها تتح�دث بأكثر من للغة، 
وتغني وترقص، كما تحتوي عى 
أغان�ي مس�بقة التحميل، ويوجد 
به�ا أض�واء )لي�د( تعم�ل أثن�اء 

تشغيلها.
قال محمد أبو السبح، استشاري 
الخط�ورة  “إن  النف�يس:  الط�ب 
الحقيقة له�ذه اللعبة، ترتكز عى 
أطف�ال األق�ل من ثالث س�نوات، 
حيث أنهم بمرحل�ة تكوين اللغة 
والت�ي ترتك�ز يف الث�الث س�نوات 
األوىل من العمر، فاألصل أن تتكون 
عن طريق النمذجة الحقيقية مع 

البر العاديني”.
وأوض�ح أبو الس�بح: “أن�ه إذا تم 
اس�تبدال أس�لوب النمذجة بتعلم 
اللغة واقتب�اس الكلمات وتكوين 
الجم�ل م�ن الب�ر ألش�ياء غري 
حقيقي�ة، يصب�ح هناك تش�ويه 
فيها، وتولد نوعا من أنواع التوحد 
مع الجم�ادات، فاألصل أن يكون 
االكتس�اب من اإلنس�ان”، مشرياً 
إىل أنها تولد قصور يف تكوين اللغة 

يف املراحل األساسية.
تس�بب  أن  يمك�ن  أنه�ا  وأك�د: 
مرض خط�ري يس�مى اإليكوالليا 
)الببغ�اء(، وهو م�رض يؤثر عى 
التواص�ل اللفظي للطفل ويجعله 
يكرر كل ما يس�معه، فإذا قلت له 
ما اس�مك؟ يرد الطفل بالقول ما 
اس�مك؟ حيث يتسبب هذا املرض 
يف جع�ل الطفل ي�ردد الكالم دون 

وعي.

كشفت منصة تطبيق تبادل الصور )انستغرام( عن تخلصه 
م�ن ميزة مهمة يف خاصية “القص�ص املصورة”، مع نهاية 
الشهر الحايل.وبدأ )إنستغرام( يف إخطار بعض مستخدميه 
 Swipe“ أن إيم�اءة التمري�ر الرسي�ع للوصول إىل الرواب�ط
Up” س�تختفي يف 30 أغس�طس/ آب الجاري.وأوضح أنه 
سيس�تبدل ميزة “Swipe Up” برابط جديد يف )س�توري( 
خاص بامللصق�ات “Stickers”.ويوفر )إنس�تغرام( ميزة 
“Swipe Up” حرصي�ا ملس�تخدميه الذي�ن نال�وا توثيق�ا 
لحساباتهم، أو من يزيد عدد متابعيهم ع 10 آالف متابع.

ويعد التمرير الرسيع “Swipe Up” يف )إنس�تغرام( مفيدا 
بشكل ال يصدق، ألنه يسمح للركات بالرتويج للمنتجات 
ومنش�ورات املدون�ات وصفح�ات التس�جيل.ومن املرجح 
أن تك�ون ميزة راب�ط امللصق�ات الجديدة متاح�ة لجميع 

 Swipe“ املس�تخدمني دون اس�تثناء، ولكنه�ا تتفوق ع�ى
Up” يف أن�ه يفتح بنقرة واحدة، كما تتيح للمس�تخدمني الرد 

ع�ى القصص التي تتضمن ملصقا، ع�ى عكس القصص التي 
تتضمن رابط تمرير رسيع.

)الصبارة الراقصة(.. أسعار تثير 
الجدل ومخاوف من أمراض نفسية

 )إنستغرام( يحذف ميزة مهمة 
في القصص المصورة

  

تغريدات

حيدر العبادي

خالد جاسم

ــتطيع  ــتضيف قادة الدول .. يس من يس
استضافة خليجي25 . 

 العراق #بغداد #البصرة.

ــي القادة يف قمة بغداد: العراق ميد يد   إخوت
التعاون والسالم جلميع دول املنطقة والعامل. 
كان وما زال العراق ساحة صراع، نريده ساحة 
ــري اجلميع.  ــة خل ــاحل متبادل ــتقرار ومص اس
ــا عراق قوي  ــالم دومن لن تنعم املنطقة بالس
ــدة دولنا، أمننا، مصاحل مواطنينا،  وفعّال. وح

مشرتكة ..

ما الذي يطلبه 
العراق من أشقائه؟

فهذه  واألجنبية،  العربية  الدول  انظار  محط  زالت،  وما  بغداد،  كانت 
املدينة الخالدة التي تغنى بها الشعراء العرب كانت مهد االصالة، ورغم 
يفتخر  التي  السامية  املعاني  بكل  تنبض  تزال  ال  بها  حلت  التي  املآيس 
بها أي عربي.. بغداد رائعة العرب العاصمة التي يعجز اللسان عن رسد 
محاسنها ومفاتنها، وكثريا ما كانت محط اهتمام الشعراء، فقال عنها 
اكرب الشعراء احمد شوقي: )دار الرائع روما كلما ذكرت... دار االسالم 
لها ألقت يد السلم ... ما ضارعتها بيانا عند ملتأم... وال حكتها قضاء 
عند مختصم... وال احتوت يف طراز من قيارصها... عى رشيد ومأمون 
االرض  بحدود  ترصفوا  كتائبهم...  سارت  إذا  الذين  من  ومعتصم... 
والتخم... ويجلسون اىل علم ومعرفة... فال يدانون يف عقل وال فهم(.. وقال 
فيها الشاعر نزار قباني: )مدي بساطك وامألي اكوابي... وانيس العتاب 
نائمتان  شمسان  طفولتي...  منذ  بغداد  يا  عيناك  عتابي...  نسيت  فقد 
وكأس  مائدتي  وورود  حبيبتي...  فأنت  وجهي  تنكري  ال  اهدابي...  يف 
شبابي... بغداد جئتك كالسفينة متعبا... أخفي جراحاتي وراء ثيابي(.. 
كيف ال يتغنى بهذه املدينة الخالدة الشعراء العرب وهي مدينتهم، فتحت 
الساهر  كاظم  والفنان  العراقي  كريم  فاحتضنتهم، وصدق  لهم  ابوابها 
عندما صدحت حنجرته، وقال: )وهل خلق الله مثلك  يف الدنيا  اجمعها(.. 
العراقيني،  الصحفيني  نقابة  اليوم، وبدعوة من  الدنيا تستقبل  ام  بغداد 
عددا كبريا من الصحفيني العرب لالطالع عى واقع الحياة البغدادية بعد 
ان شوه االعالم املعادي معاملها ووضعها يف خانة الدول املعاقة املشوهة 
األوصال، ونقولها بصدق مثلما قالها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
خالل لقائه الضيوف العرب: ان بغداد تبقى عصية عى األعداء، فمثلما 
اراضيها من رجسهم، فهي قادرة عى  االرهاب وتحرير  هزمت عنارص 
الكاظمي  دعا  وقد  جماال..  واكثر  نظارة  اكثر  لتصبح  جسدها  غسل 
الضيوف اىل التجول يف بغداد لالطالع عى واقع الحياة التي تغريت تغريا 
جذريا، وان العراق يسعى حاليا اىل العودة يافعا معاىف، وانه بدأ يستعيد 
عافيته.. وعربت عدد من الوفود الزائرة للعراق عن إعجابها بما شاهدوه 
يف بغداد، وأكدوا ان ما شاهدوه خالل جوالتهم يعطيهم الطمأنينة بأن 
العراقية  القيادة  الطريق الصحيح، وان  يتعاىف، وانه يسري يف  بدأ  العراق 
الذي عانى  العراق  التي تخدم شعب  االيجابية  بالجوانب  السري  جادة يف 
ما عانى من ارهاصات االنظمة السابقة وحروبها العبثية، وأشاد أعضاء 
رئيس  نقيبهم  رأسها  وعى  العراقيني،  الصحفيني  نقابة  بجهود  الوفد 
باتجاه  العربية  اللحمة  لم  يف  الالمي،  مؤيد  العرب،  الصحفيني  اتحاد 
خدمة قضايانا املصريية وعودة العراق اىل محيطه العربي معاىف، وأكدوا 
ترسيخ  باتجاه  كبرية  خطوات  خطت  العراقيني  الصحفيني  نقابة  ان 
القيم املهنية التي تفتخر بها كل النقابات العر بية النظرية، وشكر الالمي 
رئيس الوزراء عى ما فاضت به قريحته من كالم جميل ومهم، يكشف 
أبعاد التآمر عى البالد وقدرة ابناء العراق عى تجاوز املحنة، وهم اكثر 

صالبة وتصميماً عى تحدي املستحيل.

سعد حمسن خليل

مغربي،  رزان  الفنانة،  تعود 
مجدداً  التليفزيونية  للدراما 
آخر  بعد غياب 3 سنوات منذ 
النجمة  مع  »رسائل«  أعمالها 
الدين، والذي عرض يف  مي عز 
رزان  عام ٢018، حيث تشارك 
يف بطولة مسلسلني جديدين من 
األول هو  املنصات  دراما  نوعية 
»وعد إبليس« مع عمرو يوسف، 
والثاني »بيمبو« مع أحمد مالك 

وهدى املفتي.

إن  السابع«  ل�«اليوم  رزان  وقالت 
ابليس«  »وعد  مسلسل  يف  دورها 
تجسد  أنها  خاصة  كبري  تحد  به 
تماماً  ومختلفة  جديدة  شخصية 
الخارقة،  بالشخصية  إياها  واصفة 
»بيبمو«  يف  أيضاً  دورها  أن  مضيفة 
مركب، وأن التجربة جديدة وممتعة 
ال  الدورين  أن  مؤكدة  لها،  بالنسبة 

يأتيان كل يوم بالنسبة لها.
من  يتكون  ابليس«  »وعد  مسلسل 
يوسف،  عمرو  وبطولة  حلقات   6

عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها 
أبو عوف، محمد يرسى ومن إخراج 
مسلسل  أما  تيج،  كولني  الربيطاني 
حلقات،   8 من  يتكون  »بيبمو« 
هدى  ويجز،  مالك،  أحمد  وبطولة 
تأليف  ومن  خليفة  سينيتا  املفتي، 
عمرو  وإخراج  أديب  عادل  محمد 

سالمة وعمر رشدي.
يذكر أن رزان مغربي عرض لها العام 
فيلم »صابر ورايض« بطولة  املايض 
الدين،  محيي  محسن  آدم،  أحمد 

يرسا  عثمان،  سلوى  مهران،  محمد 
املسعودي، والطفلني فريدة ويوسف 
وعالء  نبوي  محمد  وتأليف  حسام 
وتدور  فريد،  أكرم  وإخراج  حسن 
األحداث يف إطار من الكوميديا حيث 
ُيدعى  الحركة  رجل أعمال قعيد عن 
رايض، يقرر توظيف أحد األشخاص 
صابر،  للوظيفة  فيتقدم  لرعايته 
املفارقات  من  العديد  لهما  فتقع 

الكوميدية.


