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بغداد/ الزوراء:

هنـأ كل مـن رئيـس الجمهورية، 

عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس 

مصطفـى  الـوزراء،  مجلـس 

الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، 

محمد الحلبويس، نقيب الصحفيني 

العراقيـني، مؤيـد الالمـي، بفوزه 

برئاسـة االتحاد العام للصحفيني 

العرب للمـرة الثانية عـىل التوايل، 

فيمـا أعـرب الالمـي عـن شـكره 

للمهنئـني جميعا، مؤكـدا أنه فوز 

كبري يستحقه العراق الحبيب.

يف  الجمهوريـة  رئيـس  وقـال 

تغريـدة عـرب ” تويـرت“ تابعتهـا 

”الـزوراء“: ”ابعث لكـم يف االرسة 

الصحفيـة العراقية أحـر التهاني 

بمناسـبة فوز نقيـب الصحفيني 

العراقيـني مؤيـد الالمي برئاسـة 

العـرب للمرة  اتحـاد الصحفيـني 

الثانية“.واضـاف:“ ان هـذا الفوز 

هـو انعـكاس صـادق للخطـوات 

الثابتة التي تسري عليها الصحافة 

واالعـالم يف العـراق عـىل طريـق 

ترسيخ اسس الدولة الديمقراطية 

الصحيحـة وإشـاعة منهج حرية 

”.وتابع:“اتمنـى  البنـاء  الـرأي 

لكـم جميعـا املوفقيـة واملزيد من 

النجاحات“.من جهته، بعث رئيس 

الوزراء، مصطفى الكاظمي، باقة 

ورد وتهنئـة لنقيـب الصحفيـني 

العراقيني، مؤيد الالمي، بمناسـبة 

التحـاد  رئيسـا  انتخابـه  اعـادة 

الصحفيني العرب، متمنيا له مزيدا 

من النجاح والتألق.يف غضون ذلك، 

هنأ رئيس مجلـس النواب، محمد 

الصحفيـني  نقيـب  الحلبـويس، 

العراقيـني، مؤيد الالمي، برئاسـة 

العـرب للمرة  اتحـاد الصحفيـني 

الثانية عىل التوايل.وقال الحلبويس 

يف برقيـة التهنئـة: نتقدَّم بخالص 

األرسة  إىل  والتربيـكات  التهانـي 

الصحفية العراقية بمناسـبة فوز 

نقيب الصحفيـني العراقيني مؤيد 

الالمي رئيسـًا التحـاد الصحفيني 

العـرب، متمنـني لـه التوفيـق يف 

مهامـه لخدمة مسـرية إعالم حرٍّ 

ة، ويعمل  نزيٍه وهادٍف يتحرَّى الدقَّ

غريهـا،  ال  الحقيقـة  نقـل  عـىل 

ولتعزيز مكانة العـراق يف املحافل 

العربية والدولية.من جانبه، تقدم 

العراقيني، مؤيد  نقيب الصحفيني 

الالمي، بالشـكر ملن سانده ووقف 

رئيسـا  انتخابـه  اعـادة  يف  معـه 

العـرب، مؤكدا  الصحفيني  التحاد 

أن مـا حققـه هـو :“ فـوز كبـري 

يسـتحقه العراق الحبيـب ”.وقال 

الالمـي يف تغريـدة عـىل تويـرت :“ 

الحمـد لله الذي وهبنا نعمة الفوز 

بالحصول عىل منصب رئيس اتحاد 

الصحفيني العـرب وللمرة الثانية، 

انتخابات حاسـمة ومنافسة  بعد 

شـديدة خـالل املؤتمـر االنتخابي 

الرابع عـرش يف القاهرة“.واضاف 

:“ شـكراً ملن وقف معنا وساندنا، 

مـن  جميعـاً  للمهنئـني  وشـكراً 

مسـؤولني ومواطنـني وصحفيني 

.. إنـه فوز كبري يسـتحقه العراق 

الحبيب“.يذكر ان نقيب الصحفيني 

العراقيـني، مؤيد الالمـي، قد فاز، 

االربعـاء املايض، برئاسـة االتحاد 

العـام للصحفيـني العـرب للمـرة 

الثانيـة عـىل التوايل خـالل املؤتمر 

يف  عقـد  الـذي  لالتحـاد  العلمـي 

القاهرة.وقال  املرصيـة  العاصمة 

مراسل ”الزوراء“: ان مؤيد الالمي، 

نقيـب الصحفيـني العراقيني، فاز 

برئاسـة اتحاد الصحفيني العرب، 

وخالد مريي بمنصب األمني العام، 

وحاتم زكريا بمنصب األمني املايل، 

العامة  انتخابـات األمانـة  خـالل 

التحـاد الصحفيـني العـرب، التي 

أجريـت األربعـاء املايض.وأضاف: 

وجاء نواب رئيس االتحاد: عبد الله 

البقايل وعبد الله الجحالن وعدنان 

الراشـد وأمـرية محمـد والصادق 

الرزيقي ومحمـد الحمادي، بينما 

املسـاعدون  العامـون  األمنـاء 

هـم كل مـن عابي فـارح ومحمد 

وراشـد  بهـيل  ومـوىس  شـبيطة 

القصيفس وعبد  الحمر ويوسـف 

الله حدي .

الزوراء/ حسني فالح:
كشف ائتالف دولة القانون عن كواليس 
مباحثات القوى السياسـية مع رئيس 
مجلـس الـوزراء املكلف محمد شـياع 
السوداني لتشـكيل كابينته الحكومية، 
وفيمـا رجح تصويـت مجلـس النواب 
عـىل 17 وزارة قبـل يـوم 25 ترشيـن 
االول الحـايل، اكد ان االطار التنسـيقي 
حسم موقفه بشأن حقائبه الوزارية يف 

الحكومة الجديدة.

وقال عضو ائتـالف دولة القانون، وائل 
ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  الركابـي، 
املعايري التي سـيعتمدها رئيس مجلس 
الوزراء املكلف محمد شـياع السوداني 
تتمثـل  الوزاريـة  كابينتـه  اختيـار  يف 
بالنزاهة والكفاءة وعدم وجود شـائبة 
او اتهام عىل أي وزير يف حكومته، كذلك 
أال يتم فرض شـخصية مـن قبل الكتل 
السياسـية هو ال يريدهـا يف حكومته.
واضـاف: ان االطار التنسـيقي حسـم 

موقفه بشأن الكابينة الوزارية واعطى 
الصالحية املطلقة للسـوداني يف اختيار 
الوزراء مع مراعـاة التوازنات واالوزان 
داخل االطار التنسيقي بالنسبة لنتائج 
االنتخابات، وهذا االمر شبه متفق عليه. 
مؤكدا: ان االنتهاء من الكابينة الوزارية 
والتصويت عليها قـد يكون من املمكن 
قبل يـوم 25 ترشيـن االول الحايل ربما 
اليوم االحد او غدا االثنني.واشـار اىل: ان 
مجلـس النواب ربما سـيصوت عىل 15 

اىل 17 وزارة بنصـف زائد واحد رغم ان 
رئيس الـوزراء املكلف يطمح بأن تمرر 
كابينته الوزارية بشـكل كامل يف اليوم 
نفسـه إال انـه هنـاك بعـض الخالفات 
عـىل وزارات معينة.وبـنّي: ان الوزارات 
التي مـن حصة تحالف تقـدم وتحالف 
عزم والحزب الديمقراطي الكردستاني 
مـا  الكردسـتاني  الوطنـي  واالتحـاد 
زالـت غـري محسـومة، واملباحثـات ما 
زالـت جاريـة لالتفاق عليهـا، إال انه يف 

اخر املطاف سـتمرر كابينة السـوداني 
عىل االقـل بـ17 وزارة سـكون جاهزة 
للتصويـت داخـل مجلـس النواب.مـن 
جهته، رجح تيار الحكمة الوطني عقد 
جلسة التصويت عىل الحكومة الجديدة 
الثالثـاء املقبـل، فيمـا أكـد أن رئيـس 
الوزراء املكلف محمد شـياع السوداني 
اعتمـد يف اختياراته عىل اسـماء كفوءة 
ونزيهة.وقـال عضـو الهيئـة العامة يف 
تيـار الحكمة، كرم الخزعيل، يف ترصيح 

متلفز: إن ”الحديث يجري حالياً عن عقد 
جلسة التصويت عىل الحكومة الجديدة 
الثالثـاء املقبـل ألن التشـكيلة الوزارية 
لم تكتمل بعد“.وأضاف أن ”السـوداني 
اعتمد يف تشـكيلته الحالية عىل أسـماء 
كفـوءة ونزيهـة، والقـوى السياسـية 
تركت لـه الحرية الكاملـة يف اختيارها 
إخفاقـه  يثبـت  وزيـر  أي  ومحاسـبة 
بعـد استيزاره“.وأشـار إىل أن ”وزارتي 
خـارج  سـتكونان  والداخليـة  الدفـاع 

املحاصصـة واالسـتحقاق االنتخابـي، 
وسيتم االختيار من قبل السوداني وفق 
أن  والكفاءة“.وتابـع  الخـربة  معايـري 
”تيـار الحكمة أعلنها منـذ البداية بأنه 
لـن يشـرتك يف الحكومة لكنه سـيكون 
داعمـاً لهـا يف تقديم الخدمة“، مشـرياً 
إىل أن ”اإلطار التنسـيقي مّد يده للتيار 
الصدري لغرض املشـاركة يف الحكومة 
لكـن زعيم التيار السـيد مقتدى الصدر 

رفض ذلك“.
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االرسة  واالتصاالت  االعالم  هيئة  هنأت 
نقيب  فوز  بمناسبة  العراقية  الصحفية 
العراقيني، مؤيد الالمي، برئاسة  الصحفيني 
اتحاد الصحفيني العرب للمرة الثانية.وعدت 
الالمي  اختيار  صحفي،  بيان  يف  الهيئة، 
تكريماً  العرب  الصحفيني  التحاد  رئيساً 
وتعزيزا  العرب،  اشقائه  بني  العراق  ملكانة 
القطاع  هذا  يف  للعاملني  املهنية  للمسؤولية 

الحيوي املهم.
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هنأ رئيس مجلس الوزراء املكلف، محمد شياع 
السوداني، األرسة الصحفية العراقية بمناسبة 
فـوز نقيب الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي 

رئيساً التحاد الصحفيني العرب.
وقـال السـوداني يف تهنئتـه: «نتقـدم بأجمل 
التهاني اىل األرسة الصحفية العراقية بمناسبة 
فـوز نقيب الصحفيني العراقيـني مؤيد الالمي 
رئيسـاً التحـاد الصحفيني العـرب، متمنني له 
التوفيـق يف مهامـه، نحو تقديـم املزيد لحرية 
واملوضوعيـة،  الصادقـة  والكلمـة  التعبـري، 
وحمايـة العمـل الصحفـي يف العـراق والعالم 

العربي».
وأضـاف: «ننظـر اىل هـذا التكليف بأنـه إعالء 
لحضور العراق، ورسـالة تكشـف التقّدم الذي 

ترعاه بالدنـا والتزامها يف مجـال حرية الرأي 
والتعبري».

هنـأ وزير الدفاع، جمعة عناد سـعدون، نقيب 
الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، بمناسـبة 
فوزه برئاسـة اتحاد الصحفيـني العرب للمرة 
الثانيـة عـىل التوايل.وقـال سـعدون يف برقيـة 
التهنئة: نتقـدُم بخالص التهانـي والتربيكات 
إىل السـيد نقيـب الصحفيـني األسـتاذ مؤيـد 
الالمي، وإىل الصحفيني العراقيني، ملناسبة فوز 
السـيد النقيب وللمـرة الثانية برئاسـة اتحاد 
الصحفيني العرب، خالل االنتخابات التي جرت 
يف جمهوريـة مـرص العربية، متمنـني له دوام 

التميـز والعطاء، خدمة للصحافة والصحفيني 
يف العراق والوطن العربي.

بغداد/ الزوراء:
تستقبل نقابة الصحفيني العراقيني، اليوم االحد وااليام اآلتية، املهنئني بفوز 
االتحاد  الالمي، بمناسبة فوزه برئاسة  العراقيني، مؤيد  الصحفيني  نقيب 
نقابة  ان  «الزوراء»:  تلقته  للنقابة  بيان  العرب.وذكر  للصحفيني  العام 
الصحفيني العراقيني تستقبل السادة املهنئني ملناسبة فوز نقيب الصحفيني 
للمرة  العرب  الصحفيني  اتحاد  رئيس  بمنصب  الالمي،  مؤيد  العراقيني، 
الثانية، وذلك ابتداًء من اليوم األحد ٢٠٢٢/١٠/٢٣ واأليام اآلتية.وجاء فوز 
العام  املؤتمر  الثانية خالل  للمرة  املنصب  بهذا  العراقيني  الصحفيني  نقيب 

التحاد الصحفيني العرب الذي انعقد مؤخرا يف العاصمة املرصية القاهرة.
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هنأ رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، مهند حسام الدين، االرسة 
الصحفية العراقية بتجديد انتخاب نقيب الصحفيني، مؤيد 

الالمي، رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
وقال حسـام الدين يف تهنئته :» نهنـئ االرسة الصحفية 
العراقيـة بمناسـبة تجديـد انتخاب نقيـب الصحفيني، 
مؤيد الالمي، رئيسـا التحاد الصحفيـني العرب، متمنني 
اسـتمرار النجاحـات الوطنيـة العراقية يف ظـل صحافة 
ترعى الحريات وتسـهم إسـهاما فاعـال يف رفد الدور 

الرقابي وإعالء كلمة الحق دوما يف عراقنا الحبيب».

بـارك رئيس تحالـف الدولـة الوطنية، السـيد عمـار الحكيم، 
لالرسة الصحفية ونقيـب الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، 

تجديد الثقة به رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
وقـال الحكيم :» نبارك لـالرسة الصحفيـة العراقية ولنقيب 
الصحفيني العراقيني، االسـتاذ مؤيد الالمـي، تجديد الثقة به 
لرئاسـة اتحاد الصحفيني العرب للمرة الثانية خالل انتخابات 

االتحاد يف القاهرة».
واضـاف :» نأمل ان تكون الدورة الجديدة من عمر االتحاد مفعمة 
بخطـاب إعالمـي رصني يواكـب قضايا االمتـني العربية واإلسـالمية، 

ويعمل عىل تحييد الخطاب املتطرف الذي يبث الكراهية بني الشعوب».

 هنـأ رئيس اركان الجيـش، الفريـق االول الركن عبد االمري رشـيد 
يار الله، نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، ملناسـبة فوزه 

برئاسة اتحاد الصحفيني العرب للمرة الثانية .
وقـال يار الله يف تهنئته :» اتقدم بأجمل التهاني وارق التربيكات 
اىل السيد نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، ملناسبة فوزه 
برئاسـة اتحاد الصحفيني العرب، وللمـرة الثانية، يف االنتخابات 

التي جرت يف جمهورية مرص العربية «.
واضاف:» بهذه املناسـبة نتمنى للسيد نقيب الصحفيني العراقيني 
مزيـداً من التقـدم والعطاء لخدمة املؤسسـة الصحفيـة العراقية 

والعربية، وإليصال الكلمة الصادقة اىل العالم أجمع».

هنأ وزير الزراعة، محمد الخفاجي، نقيب الصحفيني العراقيني، 
مؤيـد الالمـي، بمناسـبة فـوزه للمـرة الثانية رئيسـا التحاد 

الصحفيني العرب .
وعّرب الخفاجي عن رسوره بهذا االنجاز املهم الذي جاء تعزيزا 
للمكانة التـي تحتلها الصحافة العراقيـة، وللمكانة املرموقة 

للعراق يف املحافل الدولية.
واشاد بعمل نقابة الصحفيني العراقيني وكل وسائل االعالم، من 

خالل االنفتاح عىل الجميع والتفاعل مع جميع االحداث وبما كفله 
الدسـتور من التعبري عن اآلراء بكل حرية، متمنياً للصحفيني كافة 

بهذه املناسبة املزيد من النجاح تحت راية عراقنا الديمقراطي الجديد.

قـّدم وزير التجـارة، عالء الجبـوري، التهنئة إىل األرسة الصحفية بمناسـبة 
تجديـد الثقة بنقيـب الصحفيني العراقيني، السـيد مؤيد الالمي، رئيسـا 
التحـاد الصحفيـني العرب.وقال الجبـوري يف برقية باملناسـبة :» نهنئ 
االرسة الصحفية العراقية بشـكل عام ونقيب الصحفيني السـيد مؤيد 
الالمي بشكل خاص، بمناسـبة فوزه برئاسة اتحاد الصحفيني العرب 
للمرة الثانية عىل التوايل خالل االنتخابات التي جرت يف العاصمة املرصية 
القاهرة».واضـاف : «ان هذا الفوز هو انعـكاس للخطوات التي خطتها 
الصحافة العراقية بمناخ الديمقراطية التي يعيشها بلدنا، وكذلك يف ايصال 
الكلمـة الصادقة اىل الجمهور العربي والعاملـي، ونأمل ان تكون الدورة الجديدة 
لرئاسـة الالمي مفعمة بالنشـاط والعمل ملواجهة التحديات التي تواجه االمـة، وان تكون الصحافة 

االداة التي تحارب خطاب الكراهية وترسخ أسس التعايش واملحبة بني الشعوب العربية».

هنـأ وزيـر التخطيط، خالـد بتال النجـم، نقيـب الصحفيني 
العراقيني، مؤيد الالمي، ملناسـبه فوزه بدورة ثانية لرئاسـة 

اتحاد الصحفيني العرب.
واكـد يف تهنئته :» ان فوز نقيـب الصحفيني العراقيني بثقة 
الصحفيـني العرب يمثـل فوزا مهما للعـراق، ويؤكد اهمية 
الصحافة العراقية التي حققت حضورا واضحا يف املشهدين 

العراقي والعربي».
واعرب عن تمنياته لرئيس اتحاد الصحفيني العرب باملزيد من 
النجاح، وان تشهد الصحافة العراقية املزيد من التطور واالزدهار، 

لتؤدي دورها البّناء يف عملية البناء السليم لإلنسان واألوطان.
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بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس الوزراء املكلف محمد شياع السوداني 
اختيار  آلية  السبت،  امس  العزم،  تحالف  مع 

الكابينة الوزارية.
تلقته  بيان  يف  للتحالف  اإلعالمي  املكتب  وقال 
ببغداد  مقرّه  يف  استقبل  ”التحالف  إن  ”الزوراء“: 
السوداني،  شياع  محمد  املكلف  الوزراء  رئيس 
لبحث  التحالف،  قيادات  من  وعدد  نواب  بحضور 
من  التعاون  وسبل  السيايس  املشهد  مستجدات 

أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط 
من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية“.

وأكد رئيس التحالف مثنى عبد الصمد السامرائي 
االنتخابية  االستحقاقات  مراعاة  ”أهمية  عىل 
لجميع األطراف السياسية لتحّمل مسؤولية دعم 
العزم  ”تحالف  أن  إىل  مشريا  الحكومة“،  تشكيل 
سيسهم بشكل جاد جهود تشكيل الحكومة عىل 
الوجه الذي يصب يف مصلحة الشعب العراقي الذي 

انتظر كثرياً“.

بغداد/ الزوراء:
جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  بحث 
رشيد، امس السبت، مع الرئيس الرتكي رجب 
طيب أردوغان، العالقات الثنائية بني البلدين 
إىل  الرامي  البّناء  الثنائي  التعاون  وتفعيل 

تحقيق االستقرار يف املنطقة.
تلقته  الجمهورية،  لرئاسة  بيان  وذكر 
”الزوراء“: أن ”رئيس الجمهورية عبد اللطيف 
جمال رشيد تلقى اتصاالً هاتفياً من الرئيس 

الرتكي رجب طيب أردوغان“.
قّدم  االتصال،  ”خالل  أنه  البيان  وأضاف 
عبد  الرئيس  اىل  تهانيه  أردوغان  الرئيس 

اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً 
للجمهورية“، مشرياً إىل ”رغبة بالده يف تعزيز 
وتفعيل  البلدين  بني  التأريخية  العالقات 
تحقيق  إىل  الرامي  البّناء  الثنائي  التعاون 
السياسية  الصعد  عىل  املنطقة  يف  االستقرار 

واالقتصادية واألمنية“.
عن  الجمهورية  رئيس  أعرب  جانبه،  من 
”شكره للرئيس الرتكي عىل تهانيه الطيبة“، 
تركيا  الجارة  مع  العالقات  ”أهمية  موضحاً 
وبما  املجاالت  مختلف  يف  تعزيزها  ورضورة 
تطلعات  ويحقق  املشرتكة  املصالح  يؤّمن 

الشعبني الصديقني يف التطور والرفاه“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
النواب  اغلب  أن  مستقل  نائب  أكد 
املعارضة  باتجاه  ذاهبون  املستقلني 
اإليجابية، ويف حني اشار اىل سعيهم 
او  الربملانية  اللجان  تبوء  نحو 
نفى  املستقلة،  الرقابية  الهيئات 
بشأن  صفوفهم  يف  انقسام  وجود 

الحكومة املقبلة.
عيل  حسني  املستقل،  النائب  وقال 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  حسن، 

ذاهبون  املستقلني  النواب  ”اغلب 
يذهب  الذي  ان  للمعارضة واملعروف 
مشاركة  له  توجد  ال  للمعارضة 
املعلنة  وغري  املعلنة  باالجتماعات 
مباحثات  اىل  اشارة  يف  واللقاءات“، 

تشكيل الحكومة.
االخوان  اغلب  ان  ”اتصور  مضيفا   
هذه  يف  موجودين  غري  (املستقلني) 
الذاهبني  النواب  بعض  عدا  اللقاءات 
”نحن  مؤكدا  الحكومة“.  باتجاه 

لسنا ضمن الحكومة“.
ان ”ما يخص موقفنا من  اىل  ولفت 
السوداني  حكومة االخ محمد شياع 
فهذا يتوقف حسب شخصية الوزير، 
تعرض،  سوف  التي  الكابينة  يعني 
وصاحب  والنزيه  الكفء  فالوزير 

الخربة من املؤكد اننا سنصوت له“.
مضيفا ” أما الوزير الذي عليه ملفات 
لديه  وليست  فساد  شبهة  او  فساد 
يحصل  فلن  سابقا  ومجرب  خربة 

عىل اصوات املستقلني ”. 
واكد عدم وجود انقسام بني املستقلني، 
بعض  الن  نظر  وجهة  ”هناك  ولكن 
املستقلني ذاهبون مع تشكيل  االخوة 
الحكومة واالغلب االعم من املستقلني 

هو ذاهب للمعارضة االيجابية“.
بالحكومة  نشارك  لن  دمنا  ”ما  وبنّي 
بالجانب  سنبقى  اننا  املؤكد  فمن 
الذي  الدور  الرقابي والترشيعي، وهذا 
دور  الحقيقيون  املستقلون  سيلعبه 

املعارضة االيجابية“.
املعارضة  تكون  حتى   ” انه  وأوضح 
يكون  أن  من  تتمكن  ان  البد  ممكنة 
وهو  الرئاسية  الهيئات  مناصب  احد 
واللجان  للمستقلني  اآلن  االول  النائب 
املستقلة  والهيئات  املهمة  الربملانية 
حتى نستطيع ان نضع بصمتنا ونبني 
برنامجنا ونوصل هذا املرشوع مرشوع 
املستقلني اىل الجمهور لنحقق اهدافنا 

من خالل هذه املعارضة االيجابية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس 
البالد  يف  الطقس  حالة  السبت، 
توقعت  فيما  الحايل،  لألسبوع 
يف  وانخفاضاً  لألمطار  تساقطاً 

الحرارة لبضع درجات.
تلقته  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
املنطقتني  ”طقس  إن  ”الزوراء“: 
األحد  اليوم  والجنوبية  الوسطى 
جزئي  غائم  إىل  صحواً  سيكون 
لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات 
غربية  شمالية  والرياح  السابق 
خفيفة إىل معتدلة الرسعة (10 – 
20) كم/س ، ومدى الرؤية (6-8) 
املنطقة  ”طقس  أن  مبينة  كم“، 

الشمالية ليوم غد سيكون غائماً 
الرشقية  أقسامها  ويف  جزئياً 
زخات  تساقط  مع  غائماً  يكون 
ودرجات  رعدية،  تكون  مطر 
الرياح  أما  قليالً،  ترتفع  الحرارة 
خفيفة  غربية  شمالية  فستكون 
 (20  –  10) الرسعة  معتدلة  إىل 
 (8  –  6) الرؤية  ومدى  كم/س 

كم“.
غد  يوم  ”طقس  أن  وأضافت 
املنطقة  يف  املقبل سيكون  االثنني 
غائم  إىل  جزئياً  غائماً  الوسطى 
مطر  زخات  لتساقط  فرصة  مع 
رعدية  تكون  األماكن  بعض  يف 
بضع  تنخفض  الحرارة  ودرجات 

غربية  شمالية  والرياح  درجات 
30-) الرسعة  نشطة  اىل  معتدلة 
تصاعداً  مسببة  40)كم/س 
للغبار ومدى الرؤية (8-6)كم ويف 
الغبار من (4-2)كم“، مشرية اىل 
أن ”الطقس يف املنطقة الشمالية 
مع  غائماً  سيكون  االثنني  ليوم 
ودرجات  رعدية  أمطار  تساقط 
والرياح  قليالً،  تنخفض  الحرارة 
الرسعة  معتدلة  غربية  شمالية 
الرؤية  ومدى  (30-20)كم/س 
املنطقة  يف  الطقس  أما   ،(6-8)
جزئياً  غائماً  فسيكون  الجنوبية 
ودرجات  غائماً  يكون  وأحياناً 
اليوم  الحرارة تنخفض قليال عن 

رشقية  جنوبية  والرياح  السابق 
 (30  –  20) الرسعة  معتدلة 
للغبار  تصاعداً  مسببة  كم/س 
ومدى الرؤية (8-6)كم ويف الغبار 

(4-2)كم“.
يوم  ”طقس  أن  الهيئة  وتابعت 
صحواً  سيكون  املقبل  الثالثاء 
البالد  عموم  يف  الغيوم  بعض  مع 
لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات 
غربية  شمالية  والرياح  السابق 
30-)كم/   20) الرسعة  معتدلة 
(6-8) من  الرؤية  ومدى   ، س 

كم“.
األربعاء  يوم  ”طقس  أن  وبينت 
املنطقة  يف  سيكون  املقبل 

غائم  إىل  يتحول  صحواً  الوسطى 
جزئي مع فرصة لتساقط زخات 
الغربية  األقسام  يف  خفيفة  مطر 
الحرارة  ودرجات  رعدية،  تكون 
والرياح  السابق  لليوم  مقاربة 
شمالية غربية معتدلة اىل نشطة 
الرسعة (20-10)كم/س ،ومدى 
أن  موضحة  (8-6)كم“.  الرؤية 
الشمالية  املنطقتني  يف  ”الطقس 
والجنوبية سيكون األربعاء املقبل 
مقاربة  الحرارة  ودرجات  غائماً 
شمالية  والرياح  السابق  لليوم 
غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة 
الرؤية  20)كم/س ومدى   – 10)

(8-6)كم“.

لندن/ متابعة الزوراء:
املحافظ  الربيطاني  النائب  قال 
رئيس  حليف  دودريدغ،  جيمس 
الوزراء السابق بوريس جونسون، 
لديه  جونسون  إن  السبت،  امس 
من التأييد ما يكفي لخوض سباق 
الوزراء،  رئيس  منصب  شغل 
أن  تويرت  عىل  منشور  يف  مضيفا 
وصل  السابق  الربيطاني  الزعيم 
إىل نصاب التأييد املطلوب لخوض 

السباق وهو 100 نائب.
 44 بعد  تراس،  ليز  سقوط  وأثار 
الحكومة،  رئاسة  يف  كامالً  يوماً 
وأعلن  لخالفتها.  مخترصاً  سباقاً 
انتخابية  عملية  عن  الحزب 
خاطفة تستمر 7 أيام فقط، يختار 
واألعضاء  املحافظون  النواب 
أن  عىل  الجديد،  زعيمهم  خاللها 
يتم تنصيبه رئيساً للوزراء بحلول 

ظهر الجمعة 28 أكتوبر.
ذكرت  منفصلة  تقارير  ويف 
وهيئة  تايمز“  ”صنداي  صحيفة 
(بي.بي.يس)  الربيطانية  اإلذاعة 
عن  نقال  نيوز“  ”سكاي  وشبكة 
لم  جونسون  من  قريب  مصدر 
تسمه أنه يحظى بتأييد 100 عضو 
املحافظني  حزب  عن  الربملان  يف 
عىل  يظهر  أن  ”يمكن“  لذلك  وأنه 

قائمة املرشحني.
اآلن  حتى  جونسون  يعلن  ولم 
رسميا أنه سيخوض السباق، لكن 

دودريدغ قال الجمعة إن جونسون 
أبلغه بأنه ”مستعد له“.

إىل  السابق  الوزراء  رئيس  وعاد 
بريطانيا صباح السبت، من إجازته 
بعد  الدومينيكان،  جمهورية  يف 
الدراماتيكية  االستقالة  من  أيام 

لخليفته ليز تراس.
املحافظني  املرشعني  عىل  ويجب 
تأمني  السباق  دخول  يف  الراغبني 
بحلول  زمالئهم  من   100 دعم 

الساعة 2 ظهر االثنني.
بمثابة  جونسون  عودة  وستكون 

مثرية  لشخصية  مذهلة  عودة 
فضائح  أجربتها  لالستقطاب 

أخالقية متقلبة عىل االستقالة.
إعطاءه  إن  معارضون  ويقول 
فرصة أخرى لن يؤدي إال إىل مزيد 

من الجدل وخيبة األمل.
وتأتي حالة عدم اليقني يف القيادة 
النمو  بضعف  يتسم  وقت  يف 
االقتصادي ويف الوقت الذي يعاني 
تكاليف  ارتفاع  من  املاليني  فيه 
البقالة  أسعار  وارتفاع  االقرتاض 

والوقود واألساسيات األخرى.

من  متزايدة  موجة  وكشفت 
عمال  قبل  من  اإلرضابات 
واملحامني  والربيد  القطارات 
مع  متزايد  استياء  عن  وغريهم 

اقرتاب الركود.
واستقالت تراس الخميس بعد 45 
ال  بأنها  معرتفة  مضطربا،  يوما 
تخفيض  بحزمة  الوفاء  تستطيع 
والتي  االقتصادية،  الرضائب 
أن  بعد  عنها  للتخيل  اضطرت 
األسواق  يف  اضطرابات  يف  تسببت 

املالية.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلن مسؤول محيل سوداني 
شخص   200 حوايل  مقتل 
التي  القبلية  االشتباكات  يف 
األزرق  النيل  والية  يف  وقعت 

جنوبي البالد.
التنفيذي  املدير  وأوضح 
واد  بلدة  يف  املحيل  للمجلس 
املاحي، عبد العزيز األمني، أن 
”حوايل 200 شخص قتلوا“ يف 
ثالث قرى ”وبعض الجثث لم 
داعيا  اآلن“،  حتى  دفنها  يتم 
ملساعدة  اإلنسانية  املنظمات 
لدفن  املحلية  السلطات 

الجثث.
من جهته، أعلن حاكم والية 
الطوارئ  حالة  األزرق  النيل 
األمن  قوات  ومنح  الوالية  يف 
”لوقف“  كاملة  صالحيات 
جاء  حيث  القبيل،  القتال 
أحمد  أصدره  مرسوم  يف 
العمدة بادي أنه ”يعلن حالة 
أنحاء  جميع  يف  الطوارئ 
إقليم النيل األزرق ملدة ثالثني 

يوما“.
املسؤولني  تكليف  جرى  كما 
والجيش  للرشطة  املحليني 
قوات  وكذلك  واملخابرات 

بكل  ”التدخل  الرسيع  الدعم 
لوقف  املتاحة  اإلمكانات 

االقتتال القبيل“.
فرضت  قد  السلطات  وكانت 
منذ االثنني حظر تجول ليليا 
وفق  شخصا   13 مقتل  بعد 
اشتباكات  يف  املتحدة،  األمم 
بني أفراد قبيلة الهوسا وقبائل 
االشتباكات  لكن  متناحرة، 

تجددت رغم االنتشار األمني.
املايض،  الخميس  ويوم 
الدمازين  يف  املئات  تظاهر 
األزرق  النيل  والية  عاصمة 
احتجاجا عىل العنف، وطالب 
برحيل  آخرون  متظاهرون 
معتربين  بادي  املحافظ 
حماية  عىل  قادر  غري  أنه 

السكان.

تجدر اإلشارة إىل أنه يف بداية 
أفراد  احتج  العنف،  أعمال 
جميع  يف  الهوسا  قبيلة  من 
أنحاء السودان عىل خلفية ما 
اعتربوه تمييزا ضدهم بسبب 
يحظر  الذي  القبيل  العرف 
عليهم امتالك األرض يف النيل 
األزرق ألنهم آخر القبائل التي 

استقرت يف الوالية.

اعالنات
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تكتـيس االتفاقية التي صادقت عليها الحكومة الروسـية يف بحر األسـبوع 
املايض، واملتعلقة بالتعاون بني املغرب وروسيا فيما يتعلق بتطوير استخدام 

الطاقة النووية ألغراض سلمية، أهمية كبرية عىل مستويني رئيسيني .
فمـن جهـة ، فهـي اتفاقية مهمة تهـم تطوير البنيـة التحتيـة الطاقية يف 
املغـرب ، عرب بنـاء وتصميم مفاعـالت للطاقة النووية ، وإنشـاء محطات 
لتحليـة املياه، وكذلك التنقيب عن رواسـب اليورانيـوم يف املجاالت الطبية و 
الصناعيـة، وأيضـا تزويد مفاعالت الطاقـة و البحوث بالوقـود النووي ، و 
إدارة مخلفـات هذا األخري و النفايات املشـعة ، وإجراء البحوث األساسـية 
و التطبيقية يف مجال الذرات النووية . إىل جانب اسـتخدام تقنيات اإلشـعاع 
يف املجاالت السـلمية... وتلزم االتفاقية روسـيا بمساعدة املغرب عىل دراسة 
قاعدة املوارد املعدنية يف البالد ، وتدريب العاملني يف محطات الطاقة النووية 
وكذلـك العاملـني باملركز املغربـي للطاقـة و العلـوم و التكنولوجيا.. وهي 
اتفاقية تؤرش عىل إرصار املغرب عىل ترسيع وترية انتقاله الطاقي. فاملغرب 
يـكاد يكون البالد العربية الوحيـدة الذي ال ينتج نقطة واحـدة من الغاز أو 
النفط ، ويعول يف استهالكه الطاقي الوطني بنسبة عالية جدا عىل االسترياد 
مـن الخارج ، مما كان يضعف من اسـتقاللية قـراره الطاقي.. ولذلك اتجه 
منذ أكثر من ١٥ سنة إىل تنويع منتوجه الطاقي باستثمارات مهمة جدا ، يف 
الطاقة الشمسية و الريحية و املائية ، حيث أضحى املغرب من الدول الرائدة 
يف مجـال الطاقات البديلة.. ويعول املغرب عـىل هذه االتفاقية بهدف تعزيز 
بنيته التحتية الطاقية من جهة، و تملك الخربة يف هذا املجال من جهة ثانية 
، ليحقق اسـتقالله النووي يف املدى املنظور ، مما سيمكنه من تطوير بنيته 

ومنتوجه النووي فيما يتعلق باالستعماالت السلمية .
مـن جهة ثانيـة ، فإن هـذه االتفاقية تكتـيس أهميتها أيضا مـن الجانب 
السـيايس و الجيو اسرتاتيجي.. فاملغرب لم يخف يف يوم من األيام رغبته يف 
االسـتثمار يف املجال النووي ، بهدف االسـتعماالت السلمية ، لكن رشكاءه 
التقليديني ، خصوصا فرنسـا ، لم يظهروا تجاوبا مع الطموح املغربي، وال 
تفاعال مع تطلعاته املرشوعـة له يف امتالك الخربة النووية طوال عقود من 
الزمـان، وهو سـلوك أرش عـىل إرصار اإلبقاء عىل حالة التبعيـة و املواالة.. 
ولذلـك فإنه حينمـا يوقع املغرب عىل اتفاقية تعاون مع روسـيا فإنه يعلن 
تمرده عىل سلوك الرشكاء التقليديني ، ويؤكد اختياراته الجديدة فيما يتعلق 
بسياسـته الخارجية ، والتي تركز عىل تنويع الرشكاء و البحث عن أسـواق 

جديدة، ويرفض بذلك أن يبقى الرشكاء التقليديون قدرا محتوما عليه .
ثـم إن توقيـت توقيع هـذه االتفاقية املهمة يكشـف عىل أكثـر من مؤرش، 
فاالتفاقية توقع و الحرب مشـتعلة بني روسـيا و أوكرانيا ، أو باألحرى بني 
روسـيا و الغرب فوق الرتاب األوكراني، وروسـيا هي أحد طريف هذه الحرب 
، يف الوقت نفسـه الذي تتعرض فيه إىل جهود كبرية و محاوالت متعددة من 
الغرب بهدف اإلنهاك و اإلضعاف الذي ينتهي بالهزيمة.. ويرص الغرب يف هذا 
الصدد عىل حشـد الدعم الدويل و إجبار كثري من الدول عىل االنخراط الفعيل 
يف تلك الجهود.. يف هذا الخضم يختار و يقرر املغرب تجسيد قراره السيادي 
الوطني بتوقيع اتفاقية ذات بعد اسـرتاتيجي كبري ، مع روسيا نفسها التي 
تخـوض الحـرب مع الغرب و التـي تتعرض إىل كم هائل مـن العقوبات واىل 
جهود العزل.. ومن املحقق فإن الرشكاء التقليديني الذين يوجدون يف الضفة 
األخـرى من الحرب لم ينظروا بعني الرىض إىل ما وقع بني الرباط وموسـكو 
يف قطاع اسـرتاتيجي ، يتميز بحساسـية كبرية و مفرطة.. وقد ينظرون إىل 
ما حدث كمؤرشات فعلية لسعي املغرب فك الضيق و الحصار عىل موسكو ، 
و هذا ما قد يمثل ، يف تقديرهم ، تطورا يكتيس خطورة كبرية عىل حسابات 

هذا الغرب يف الحرب.
ولذلك فإن ما أقدمت عليه الرباط مع رشيكها الرويس يعترب شـجاعة كبرية 
تجسـد مسـار امتالك القرار السـيادي الوطني ، يف خضـم تفاعالت أحداث 
و تطـورات عاملية كبرية وصلت مسـتوى تصادم الـدول الكربى يف مواجهة 
مسـلحة مبارشة تمثل لحظة انفجار فعيل بني القـوى املهيمنة عىل النظام 

العاملي السائد.
والواضـح أن فرنسـا تعترب يف طليعـة الدول املعنية برسـائل املغرب، ذلك أن 
اختيار رشيك جديد يف مجال تحقيق االنتقال الطاقي ، وان رسـو العديد من 
الصفقـات التجاريـة الكربى يف املغرب عىل مقـاوالت صينية و غريها خالل 
الشهور القليلة املاضية ، يعني بكل وضوح أن حضور فرنسا القوي يف املغرب 
يتعرض إىل انعكاسات متتالية ، وإن التطورات املتسارعة التي يعرفها العالم 
والتحوالت العميقة التي يعيشـها تتيح اختيـارات أخرى، تتوقف فقط عىل 

امتالك القرار السيادي الوطني.
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بغداد/ الزوراء:
املثنـى  محافظـات  صحفيـو  هنـأ 
والنجف األرشف ودياىل ونينوى، نقيب 
الصحفيـني العراقيني، مؤيـد الالمي، 
برئاسـة االتحـاد العـام للصحفيـني 

العرب لدورة ثانية.
املثنـى  محافظـة  صحفيـو  وتقـدم 
بالتهنئة والتربيكات لالرسة الصحفية 
الالمـي  مؤيـد  الصحفيـني  ولنقيـب 
التحـاد  رئيسـا  انتخابـه  بمناسـبة 

الصحفيني العرب لدورة ثانية .
وقال فرع نقابة الصحفيني العراقيني 
يف املثنـى يف برقية تهنئـة :» مبارك لنا 
ولجميع العراقيني هذا الفوز املستحق 

للسـيد مؤيـد الالمـي برئاسـة اتحاد 
الصحفيني العرب «.

نقابـة  فـرع  رئيـس  قـّدم  كذلـك 
الصحفيني يف النجـف، اياد الجبوري، 
نيابة عن االرسة الصحفية واالعالمية 
نقيـب  اىل  التهانـي  باملحافظـة، 
الصحفيـني مؤيـد الالمـي بمناسـبة 
فـوزه للمـرة الثانيـة برئاسـة اتحاد 

الصحفيني العرب.
كما هنأ رئيس فرع نقابة الصحفيني 
العراقيـني يف دياىل، سـاجد املهداوي، 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيـد 
الالمي بمناسـبة فوزه برئاسة اتحاد 

الصحفيني العرب .

وقال املهـداوي يف برقية تهنئة ، نيابة 
عن االرسة الصحفية يف دياىل :» نتقدم 
بأحـر التهانـي والتربيكات لالسـتاذ 
مؤيد الالمي بمناسـبة فوزه برئاسة 

اتحـاد الصحفيني العرب لدورة ثانية، 
متمنـني لـه دوام العطـاء والتميز يف 

خدمة االعالم العراقي والعربي «.
وايضا تقـدم صحفيو نينوى بخالص 

التهنئـة القلبيـة لنقيـب الصحفيـني 
العراقيني مؤيد الالمي بمناسبة إعادة 
انتخابـه رئيسـا التحـاد الصحفيـني 
العـرب، سـائلني املوىل القديـر أن يمد 
بعمره ويسـدد خطـاه خدمة لزمالء 

الحرف النقي والكلمة الحرة.
يذكـر ان نقيب الصحفيـني العراقيني 
مؤيد الالمي، قد فاز، االربعاء املايض، 
برئاسـة االتحـاد العـام للصحفيـني 
العرب للمـرة الثانية عىل التوايل خالل 
املؤتمـر العلمي لالتحـاد الذي عقد يف 

العاصمة املرصية القاهرة.
وقـال مراسـل «الـزوراء»: ان مؤيـد 
الالمي نقيـب الصحفيـني العراقيني، 

فاز برئاسـة اتحاد الصحفيني العرب، 
وخالـد مـريي بمنصب األمـني العام، 
وحاتـم زكريـا بمنصـب األمـني املايل 
خـالل انتخابات األمانة العامة التحاد 
أجريـت  التـي  العـرب،  الصحفيـني 

األربعاء.
وأضـاف: وجاء نواب رئيـس االتحاد، 
عبـد الله البقـايل وعبد اللـه الجحالن 
محمـد  وأمـرية  الراشـد  وعدنـان 
والصادق الرزيقـي ومحمد الحمادي، 
بينما األمناء العامون املسـاعدون هم 
كل مـن عابي فارح ومحمد شـبيطة 
وموىس بهيل وراشـد الحمر ويوسـف 

القصيفس وعبد الله حدي.
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مـن الجائـز أن تكون لك شـعبية وانصار ومريدون داخـل املجتمع العراقي 
الـذي تعيش فيه، لكن ان تكون لك شـعبية داخـل املجتمع العربي، وخاصة 
مجتمـع مثقـف مـن الصحفيـني العـرب، فذلـك يعتـرب رضبا مـن الخيال 
والتعجيـز..  هـذه املقدمـة اكتبهـا بعد تجديـد البيعة ملؤيـد الالمي ليكون 
رئيسـا التحاد الصحفيني العرب لدورة ثانية، اكتبها ليس محاباة لالمي وال 
تحيزا لشـخصه، لكنها الحقيقـة املجردة التي تلزم منا كصحفيني عاشـوا 
التجربـة االنتخابية يف مراحلها املتقدمة وشـاهدوا بأم أعينهم حجم املكانة 
التي يحملها الالمي يف عيون الصحفيني العرب، تلك الشـخصية املميزة التي 
تحمل صفات القيادة الرشيدة، وكلنا نعلم علم اليقني ان مؤيد الالمي يحمل 
صفات القائد املتميز،  فهو قائد يف كل مراحل حياته، يتقن فن القيادة بتميز 
وجدارة، فالقائد الناجح ليس من دخل دورة او ورشـة تدريبية يتلقى فيها 
دروسـا ومحارضات عن فن القيادة، بل القيادة موهبة يتمتع بها شـخص 
قادر وبجدارة عىل تحمل املسـؤولية ويترصف بحكمـة يف االوقات الصعبة، 
وله قدرة عىل التواصل مع االخرين واالسـتماع اليهم، إنها حلقة الوصل بني 
العاملني وبني خطط املؤسسة وتصوراتها املستقبلية، انها تعمل عىل توحيد 
جهود العاملني نحو تحقيق االهداف املوضوعة، ومن ضمنها السـيطرة عىل 
مشـكالت العمل ورسـم الخطـط الالزمة لحلهـا، ويف كل االحـوال فالقيادة 
عملية تسـتهدف التأثري يف سلوكيات واتجاهات املجتمع الذي يمثله القائد.. 
وثمة سـؤال مطروح للنقـاش يقول: ما اختصاصـات القائد الناجح؟ فمن 
املفروض ان يسهر القائد عىل تنفيذ القوانني واالنظمة، ويعترب القائد ممثال 
للسـلطة التنفيذية داخـل دائرة نفوذه، وهـذه العملية تجعل منه بشـكل 
مبارش يسـهر لتنفيذ املهام املوكلة له، وهي ليسـت عملية سهلة بل تتطلب 
الشـجاعة والصرب يف تحمل املسـؤولية ومؤيد الالمي خري شخصية برزت يف 
الساحة املحلية والعربية، وفوزه يف انتخابات رئاسة اتحاد الصحفيني العرب 
خري دليل عـىل امكانية هذا القائد املهني الذي احبـه الصحفيون العراقيون 
والعـرب.. ونقولها بكل امانة وتجرد مبارك ألبي ليث هذا النرص الكبري وهو 
نرص اليحسـب له  بقدر ما يحسـب نرصا للعراق، فوجـوده عىل رأس هذه 
املنظمـة سـيمكن العراق من ايصـال صوته وطرح قضاياه بأكثر سـهولة 

ويرس.. وختاما نقول مبارك لكل الصحفيني العرب هذا االنجاز املبارك.

هنأ الشـيخ، احمـد ابو ريشـة، نقيـب الصحفيني 
العراقيـني، مؤيد الالمي، بمناسـبة اعـادة انتخابه 

رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
وقـال ابـو ريشـة يف تهنئتـه :» خالـص التهانـي 
والتربيـكات لنقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيـد 
الالمـي بمناسـبة اعـادة انتخابـه رئيسـا التحـاد 
الصحفيني العرب».واضاف: ان «هذا املنجز نعتربه 
مكسبا وطنيا يعيد لنا الشعور بمكانة أبناء العراق 

بكل املحافل الدولية «.

هنأ النائب عن ائتالف دولة القانون، محمد سعدون الصيهود، 
نقيب الصحفيـني العراقيني، مؤيد الالمي، بمناسـبة فوزه 
برئاسة اتحاد الصحفيني العرب لدورة ثانية .وقال الصيهود 
يف برقيـة تهنئة : ان «فوز نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمي يعد نرصا تاريخيا للعراق ولالمي نفسه، حيث بات 
« الالمـي» مبعثـا للفخر واالعتـزاز كونه أعـاد الصحافة 
العراقية اىل الواجهة العربية واالقليمية والدولية «.واضاف 
: ان هـذا الفـوز سـيعطي دافعا قويـا للصحافـة العراقية 
لالرتقاء بمسؤولياتها التاريخية والوطنية يف النهوض بالبلد، 

وجعله يف مصاف الدول املتقدمة يف جميع املجاالت «.

هنأت لجنة الثقافة والسياحة واالثار واالعالم النيابية 

نقيـب الصحفيني العراقيـني، مؤيد الالمـي، بفوزه 

برئاسة اتحاد الصحفيني العرب للمرة الثانية.

وقـال رئيـس السـن للجنـة وأعضاؤهـا :» نهنـئ 

الصحفيـني واملثقفـني والنخب جميعا بفـوز ممثل 

العراق السـيد مؤيد الالمي برئاسة اتحاد الصحفيني 

كفـاءة  عـىل  يـدل  ذلـك  ان  مؤكديـن:»   ،» العـرب 

واستحقاق الالمي الذي مّثل العراق يف جميع املحافل 

خـري تمثيل «، متمنـني له دوام املوفقيـة واملزيد من 

التقدم والعطاء.

يذكر ان نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، قد 

فاز، االربعاء املايض، برئاسة االتحاد العام للصحفيني 

العرب للمـرة الثانية عىل التوايل خالل املؤتمر العلمي 

لالتحاد الذي عقد يف العاصمة املرصية القاهرة.

هنـأ القيـادي يف التيار الصـدري، حازم االعرجـي، نقيب 
الصحفيـني العراقيـني، مؤيـد الالمـي، بمناسـبة اعـادة 
انتخابه وتجديد الثقة به رئيسـا التحاد الصحفيني العرب 
لـدورة ثانية.وقال يف برقية التهنئة: «بهذا الفوز الذي يأتي 
ترسيخاً لدور وعطاء مؤيد الالمي الذي قدم النموذج األمثل 
يف املثابـرة والتحـدي يف أصعب الظـروف وجعل الصحافة 
العراقية يف املنزلة األوىل يف الصحافة العربية والعاملية خالل 
السـنوات املاضية، ويؤكـد ذلك العطاء بهـذا الفوز الكبري 
الذي يهيء ملسـتقبل زاهر وسعيد للصحافة العراقية التي 

تبوأت مكانتها تلك بفضل ذلك العطاء» .

هنأ االمـني العام لحـزب الجماهـري الوطنية، عضو مجلـس النواب، 
احمد عبدالله الجبوري «أبو مازن» نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
الالمـي، بمناسـبة اعـادة انتخابه رئيسـا التحاد الصحفيـني العرب.
وبـارك الجبوري لالمي، يف تهنئة له، فوزه برئاسـة اتحاد الصحفيني 
العرب للمـرة الثانية خالل انتخابات االتحـاد التي اقيمت يف القاهرة 
بجمهوريـة مرص العربية .وتمنى ابو مـازن لالمي التوفيق والنجاح 
يف عملـه الذي اثبت فيـه جدارته وتميزه بالدورة السـابقة من عمل 

االتحـاد. عادا هـذا الفـوز «تعزيزا ملكانـة العراق يف املحافـل العربية 
والدولية، وتكريسـا لحرية التعبـري وحماية لحقوق الصحفيني رجال 
السـلطة الرابعة الذين كانوا ومازالـوا احد اهم ادوات الرأي والحريات 

هنـأ النائـب عـن محافظة ميسـان جاسـم، عطوان 
املوسـوي، نقيب الصحفيني العراقيـني، مؤيد الالمي، 
بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد الصحفيني العرب للمرة 
الثانية.وقال املوسوي يف برقية تهنئة :» نتقدم بأجمل 
التهانـي والتربيـكات اىل نقيب الصحفيـني العراقيني، 
االسـتاذ مؤيد الالمي، بمناسـبة فوزه بمنصب رئيس 

اتحاد الصحفيني العرب لدورة ثانية».

هنأ النائب عن محافظة ميسـان، مرتىض عيل حمود الساعدي 
، نقيـب الصحفيـني العراقيني، مؤيـد الالمي، بمناسـبة فوزه 
برئاسـة اتحاد الصحفيني العرب لدورة ثانية.وقال الساعدي يف 
برقية تهنئة :» نتقدم بأحر التهاني واجمل التربيكات لالسـتاذ 
مؤيد الالمي، نقيب الصحفيني العراقيني، بمناسبة فوزه بدورة 
ثانيـة لرئاسـة اتحاد الصحفيـني العرب ، متمنـني له ولالرسة 

الصحفية العراقية والعربية دوام املوفقية والنجاح «.

هنأ النائب املستقل عن محافظة ميسان، رائد حمدان 
املالكـي، نقيـب الصحفيـني العراقيني، مؤيـد الالمي، 
بمناسـبة تجديـد الثقة به رئيسـا التحـاد الصحفيني 
العرب.وقـال املالكـي يف برقية تهنئـة :» نهنئ ونبارك 
لالسـتاذ مؤيـد الالمي، نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
لفوزه برئاسـة اتحاد الصحفيـني العرب لدورة ثانية، 

ونتمنى له املزيد من النجاح والتوفيق».

قّدم النائب عن إرشاقة كانون يف بابل، مصطفى الكرعاوي، 
التهانـي والتربيـكات إىل الصحفيـني يف بابل بمناسـبة فوز 
نقيـب الصحفيني العراقيـني، مؤيد الالمي، برئاسـة اتحاد 
الصحفيني العرب للدورة الثانية عىل التوايل.وقال الكرعاوي 
إن «فـوز نقيـب الصحفيـني العراقيـني، مؤيـد الالمي، هو 
انتصار للعراق، إذ إنه رسالة حقيقية عن واقع الديمقراطية 
يف بلـد عـاش ظروفا صعبة مثـل العراق».واضـاف «نتمنى 

لالمي املزيد من النجاح والتوفيق يف أداء عمله».
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تلقى نقيـب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
الالمي، تهاني وباقات من الورد بمناسبة 
اعادة انتخابه رئيسـا التحاد الصحفيني 

العرب للمرة الثانية عىل التوايل .
وقدم الصحفي رسـول حسـون الفزع، 
نائب رئيس مؤسسـة االعـالم العراقي، 

تهنئة وباقة من الورد .
كما تلقـى الالمي باقـة ورد وتهنئة من 
رئيس تحرير صحيفة كل االخبار، عقيل 
الشـويل ، بمناسـبة تربعـه عـىل عرش 
اتحاد الصحفيـني العرب للمـرة الثانية 

عىل التوايل .
كما تلقـى نقيب الصحفيـني العراقيني 
مؤيـد الالمـي تهنئة مـن رئيس مجلس 
إدارة فنـدق بغـداد داود شـمو، قدمهـا 
نيابـة عنه املستشـار االعالمي حسـني 
انتخابـه  إعـادة  املحمـداوي بمناسـبة 

رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
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بغداد/ الزوراء:
أكـد اتحاد الجمعيات الفالحية يف العراق، امس السـبت، 
أن عملية تجريف بسـاتني التمور باتت «أمرا ال ُيطاق»، 
كونهـا أثرت بشـكل كبري عـىل إنتاج التمـور التي بدأت 
بعض أصنافها النـادرة باالنقـراض، مطالبا بإجراءات 
عاجلـة لحمايـة تلـك الثـروة الوطنيـة مـن التجريـف 

وإعادتها إىل مراكزها املتقدمة كما يف سابق عهدها.
وقـال رئيـس االتحـاد، حسـن التميمـي، يف ترصيـح 
صحفـي: إن «تجريف بسـاتني التمـور يف العراق عملية 
غري صحيحة، وباتت أمرا ال يطاق، وتم توجيه مطالبات 
كثـرية إىل الحكومـة بـرضورة اتخـاذ إجـراءات عاجلة 
بهـذا الصـدد، ألن عمليـات التجريف تلك تـرض بالبيئة 
بشـكل عـام، وتسـبب نقصـا يف اإلنتـاج الوطنـي من 
التمـور، التي تعد من الثروات الوطنية النادرة يف البالد».
وأضاف التميمي أن «العراق كان يف السـبعينات ومطلع 
الثمانينـات من القـرن املايض، عىل صـدارة الئحة دول 
العالـم التي تصّدر التمور، لكن مرّت البالد بانتكاسـات 
عـدة أّثرت عـىل اإلنتـاج، ونالحظ خالل العرشين سـنة 
األخـرية أن هناك إهماال واضحا لبسـاتني التمور، وعدم 

االهتمام بها وإعطائها املستلزمات من أجل تطويرها». 
وأكـد أن «عىل الحكومـة الجديدة أن تأخـذ عىل عاتقها 
إعـادة زراعة النخيل وتهجني األصنـاف النادرة التي بدأ 
بعضها ينقرض يف عموم العراق، وأن تبدأ بزراعة النخيل 

بالتقطري وعىل اآلبار االرتوازيـة يف املناطق الصحراوية، 
التـي تمتد من الزبري مـرورا إىل أم عنيج يف النارصية إىل 
بادية السـماوة والنجـف وكربالء واألنبـار واملحافظات 
األخرى».وأشـار رئيس اتحاد الجمعيات الفالحية إىل أن 

«هذا يتطلب وضع خطـط وتوفري األموال الالزمة ودعم 
أصحاب البسـاتني الذين يعانون من عدم توّفر املبيدات 
وعدم منحهم الجرعة الكافية من السماد، وكذلك شحة 
امليـاه التـي أّثرت عـىل بسـاتني النجف نتيجـة لتقنني 
تشغيل املضخات لإلرواء».وتابع «لذلك نحتاج إىل ترشيع 
قوانني تمنـع التجريف من أجل إعادة صنوف التمور إىل 
الواجهـة مرة أخرى، ولكـي نكون يف مقدمـة الدول، إذ 
أن العراق اليوم وبحسـب االحصائيـات فإن املتبقي من 
النخيـل اآلن بحدود ١٠ ماليني نخلـة فقط، يف حني كان 
من املفرتض أن يتعدى ٣٠ مليون نخلة، بناًء عىل النسبة 
السـكانية للبالد».وكان العراق ولغاية نهاية سـتينيات 
القـرن املنـرصم، يصـدر نحـو ٧٥٪ مـن تمـور العالم 
ويحتل املرتبة األوىل، لكنه تراجع يف خالل العقود األربعة 
املاضيـة إىل املركز التاسـع، وذلك بسـبب قلة الحصص 
املائيـة واألمـراض والحروب التي فتكـت بماليني النخل 
منذ العام ١٩٨٠.وبعد ٢٠٠٣، ووسط تغري مناخي مقلق 
وتصحـر يرضبـان العراق منـذ أكثر من عامني، تشـهد 
بسـاتني النخيل أعمال تجريف واسعة وتحويل جنسها 

من زراعية إىل سكنية، سيما يف العاصمة بغداد.
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بغداد/ الزوراء:
 أعلن مسؤول نفطي عراقي، امس السبت، عن خطط لزيادة اإلنتاج يف حقل بدرة مع رشكة 
«غازبـروم نفط» الروسـية. وقال عـيل الوردي، املسـؤول يف وزارة النفـط العراقية، لوكالة 
«سـبوتنيك» الروسـية لألنباء: انه من املقرر زيادة حجم إنتاج النفط يف حقل بدرة يف العراق 
مع رشكة «غازبروم نفط» الروسـية.وقال املسؤول، ردا عىل سؤال بشأن التعاون مع رشكة 
روسـية يف حقل بـدرة: «هذا عقد قديم... غازبـروم نفط تواصل العمـل بموجب هذا العقد. 
هنـاك خطط لزيادة إنتاج النفط يف هذا الحقل».ويف وقت سـابق، قـال وزير النفط العراقي، 
إحسـان إسـماعيل، إن بغداد تريد توقيع عقد مع رشكة «غازبروم نفط» الروسية لتحسني 
ظروف تطوير حقل بدرة.وتعمل رشكة «غازبروم نفط» يف العراق يف مرشوع بدرة، ويف اقليم 
كردسـتان ضمن مرشوعي كرميان (حقل رسكال) وشكل.ويف وقت سابق، أبدت دول تجمع 

أوبك+، بينها العراق، دعمها لقرار خفض اإلنتاج الذي تم إقراره هذا الشهر.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة املوارد املائية، امس السـبت، 
إجراءاتهـا لتقليـص الضائعات وترشـيد 
املياه، فيما أشـارت اىل استخدامها تقنية 
حديثـة جديدة.وقـال مستشـار الـوزارة 
عون ذياب، يف ترصيح صحفي إن «هناك 
إجراءات عديدة تقوم بها الوزارة لتقليص 
الضائعات وترشـيد امليـاه، أهمها تبطني 
بعـض األنهـر تحـت املاء».وأوضح ذياب 
أن «بعـض األنهـر ال يمكـن قطـع املياه 
فيهـا ألنها تسـتخدم عىل مدار السـاعة، 
وال توجد مسـاحات يمكن أن يتم تحويل 
امليـاه إليهـا وتجفيف النهر ثـم تبطينه، 
لهذا السـبب توجهت الوزارة إىل استخدام 
اللحاف الخرسـاني، وهـي تقنية جديدة 
مستعملة يف بعض الدول نسبياً»، الفتاً إىل 
أن «هذه التقنية كلفتها أعىل من التبطني 
العـادي لكـن نتائجها إيجابيـة عىل مدى 

السـنني».وأضاف أن «اللحاف الخرساني 
مـن الناحية العمليـة ال يحتاج إىل صيانة 
كبرية بالنسـبة لباقي القنوات، وهذه لها 
قيمـة إيجابية، خاصـة أن العمل حالياً يف 
صدر نهر الدرارة يف الديوانية».وأشـار إىل 
أن «هيئة صيانة مشاريع الري استخدمت 
تقنية اللحاف الخرساني، وهي عبارة عن 
لحـاف مطاطي يفرش يف قعر النهر وعىل 
طول مقطع النهر من الجانبني، ثم يضخ 
بالكونكريـت بمضخـات خاصـة كبرية، 
ويتابـع مـن قبـل غواصـني، لكـي يأخذ 
الشـكل النهائي للحاف، وبالتـايل يتكون 
غطـاًء كونكريتيـاً كامـًال محميـاً بهذه 
األقمشة البالسـتيكية التي يكون عمرها 

طويالً جداً».
وأكد أن «التقنيات الحديثة نفذت من قبل 
كوادر عراقية خالصة، وليسـت بواسطة 

رشكات اجنبية».

نينوى/الزوراء:

كبرية  اعداد  غلق  نينوى  محافظة  صحة  دائرة  اعلنت   

املوصل،  مدينة  يف  االلكرتونية  االراكيل  بيع  محال  من 

الرئة يف صفوف  عىل خلفية ارتفاع االصابات برسطانات 

الشباب بعموم املحافظة .

وقال مدير صحة نينوى الدكتور فالح الطائي يف ترصيح 

محال   80 نحو  اغلقت  الصحية  الفرق  ان  صحفي:“ 

املوصل  داخل مدينة  االلكرتونية  االراكيل  ببيع  متخصصا 

حرصا“.

بحق  دينار  مليون  بمبلغ  غرامة  تحديد  تم   “: واضاف 

هذه  بيع  ملزاولة  يعودون  الذين  املخالفة  املحال  اصحاب 

االراكيل ”.

ذي قار/الزوراء:
افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار بوفاة 
املركزي  النارصية  سجن  داخل  نزيل 

جنوبي غربي املحافظة.
وذكر املصدر ان ”نزيال من اهايل العاصمة 
بغداد / البلديات ومحكوم باإلعدام شنقا 
ألحكام  وفقا  املؤبد  والسجن  املوت  حتى 
اإلرهاب  مكافحة  قانون  من   4 املادة 
املركزي  النارصية  سجن  داخل  تويف 

(الحوت)“.
هو  النزيل  وفاة  ”سبب  ان  املصدر  وبني 

إلصابته بمرض فقر الدم الحاد“.
النار  بإطالق  شخص  قام  االثناء،  ويف 
كان  (مسدس)  نوع  سالح  من  بالخطأ 
بحوزته داخل محل لبيع األسماك بقضاء 
النارصية،  مدينة  جنوبي  الشيوخ  سوق 
اثنني  شخصني  إلصابة  الحادث  وأدى 
لتلقي  للمشفى  نقلهم  حيث  بجروح، 

لجهة  بالفرار  الجاني  الذ  فيما  العالج، 
مجهولة.

شخص  ألقاها  يدوية  رمانة  وانفجرت 
مجهول عىل منزل بقضاء الشطرة شمايل 

مما  بالفرار،  الذ  ثم  قار،  ذي  محافظة 
املنزل،  يف  كبرية  مادية  بأرضار  تسببت 
تحقيقا  االمنية  األجهزة  فتحت  حيث 

موسعا بالحادث ملعرفة مالبساته.

بغداد/الزوراء:

امـس  الزراعـة،  وزارة  حـددت 

السـبت، رشطـاً رئيسـياً لفتح 

العيادات البيطرية، فيما توعدت 

العيادات غري املجازة.

وقال مديـر عام دائـرة البيطرة 

يف وزارة الزراعـة ثامـر حبيـب 

الخفاجـي، يف ترصيح صحفي: 

إن»انتشـار العيـادات البيطرية 

املختصة يعـد ظاهرة حضارية، 

الفـرد  تعلـم  أن  بعـد  خاصـة 

العراقي تربية الحيوانات».

«كثـرة  أن  الخفاجـي  وأضـاف 

البيطريـة  الطبيـة  العيـادات 

سـاعدت عىل نـرش الوعـي بني 

املربني الذين يراجعون العيادات 

من أجـل تحديد أمـراض كثرية 

مؤكـداً  الكلـب»،  داء  وخاصـة 

«توفر لقاحات للقطط والكالب 

وجميـع الحيوانـات يف العيادات 

البيطرية».

ولفت إىل أن «العيادات البيطرية 

موجـودة يف جميـع دول العالم، 

لكنهـا كانـت شـبه ممنوعة يف 

العـراق خالل النظام السـيايس 

السـابق»، مشـرياً إىل «االنفتاح 

الـذي حصـل بعـد عـام ٢٠٠٣، 

الـكالب  برتبيـة  والـذي سـمح 

والقطط بشـكل أوسـع، والذي 

مـن  العديـد  افتتـاح  إىل  أدى 

البيطريـة  واملراكـز  العيـادات 

املتخصصة».

وأوضـح أن «جميـع العيـادات 

البيطريـة مجـازة مـن نقابـة 

األطبـاء البيطريني، وهي الجهة 

املسـؤولة عـن منـح موافقات 

فتـح العيادة عـىل أن تـدار من 

قبـل أطبـاء بيطريـني»، منوهاً 

بأنـه «ال يجـوز ملضمـد بيطري 

أو أحد أقـارب الطبيب البيطري 

بفتح عيادة بيطرية، وأن هنالك 

جهات رقابية من نقابة األطباء 

البيطريني تتابـع منتحيل صفة 

طبيـب بيطري وتتحـرك عليهم 

األمـن  جهـاز  مـع  بالتعـاون 

الوطني الذي يقوم بدوره بغلق 

العيادات املخالفة».

وأشـار الخفاجي إىل «مسـاندة 

دائرة البيطـرة يف وزارة الزراعة 

األطبـاء  لنقابـة  ودعمهـا 

البيطريني»، مشدداً عىل «رفض 

العيـادات  أو  للمراكـز  الدائـرة 

الطبية البيطرية غري املجازة».

بغداد/الزوراء:
أكـدت لجنـة النقـل واالتصـاالت 
الربملـان العراقـي، امس السـبت، 
عزمهـا إلغـاء رضيبـة بطاقـات 
شـحن الرصيـد للهاتـف النقال يف 

املوازنة االتحادية للعام ٢٠٢٣.
وقالـت رئيسـة اللجنـة، النائبـة 
زهرة البجاري، يف ترصيح صحفي 
إن «يف املوازنـات السـابقة كانـت 
هناك فقـرة لتعظيم موارد الدولة، 
باستقطاع مبلغ إضايف من رشكات 
بطاقات التعبئة، لكن اللجنة املالية 
والحكومة التنفيذية لم تالحظا يف 
حينهـا أن هـذه القيمـة أُضيفت 

عىل قيمة الكارت نفسـه، وبالتايل 
املواطـن يدفع تلـك القيمة وليس 

الرشكة»
وأدرج يف قانون موازنة ٢٠١٥ رقم 
(٢) لسنة ٢٠١٥ ما تضمنته املادة 
(٣٣ / أ) التـي نصـت عىل (فرض 
رضيبة املبيعات عىل كارتات تعبئة 
النقال وشـبكات االنرتنت  الهاتف 
بنسـبة (٢٠٪) من قيمة الكارتات 
يف عموم العراق)، ضمن مجموعة 
من اإلجـراءات لتقنني املرصوفات 
وزيـادة اإليـرادات بعـد انخفاض 
أسـعار النفط يف األسـواق العاملية 

ومحاربة تنظيم داعش يف وقتها.

املوبايـل  مبيعـات  لكـن رضيبـة 
واالنرتنـت أصبحـت صفة مالزمة 
قوانـني  كل  يف  سـنويا  وتتكـرر 
املوازنـات االتحاديـة، فقـد وردت 
يف نـص املـادة (٢٣) ملوازنة سـنة 
٢٠١٦ كمـا وردت يف نـص املـادة 
(٢٣ / أوال) ملوازنـة سـنة ٢٠١٧ 
ويف نص املادة (١٧/ أوال أ) ملوازنة 
سنة ٢٠١٨ ويف نص املادة (١٨ أوال 
/ أ) يف موازنـة ٢٠١٩، عـىل الرغم 

من تحسن أسعار النفط.
وعـن هـذه الرضيبـة، أوضحـت 
االتصـاالت  «لجنـة  أن  البجـاري: 
تعمل عىل رفع فقرة اإلضافة هذه 
يف موازنـة ٢٠٢٣، لريجـع سـعر 
الكارت بسـعر فئـة التعبئة، دون 

املبلغ اإلضايف الحايل».
توجـه  إىل «وجـود  أشـارت  كمـا 
آخر إلنشـاء رشكة وطنية داعمة 
للمواطن تعمل مع رشكات الهاتف 
النقال»، مؤكـدة أن «هذا املرشوع 
تـم رفعـه إىل الحكومـة الحاليـة 

لكنها أجلته».
ويف ما يخـص الهواتـف األرضية، 
نوهـت رئيسـة لجنـة االتصاالت 
 FTTH أن «مـرشوع  إىل  النيابيـة 
الذي تعمل عليـه وزارة االتصاالت 
بدأ يكتمل يف بعض املناطق، ونأمل 
أن يشمل كل املدن ويكون بأسعار 

رمزية للمواطنني».
ويف كانـون الثانـي املـايض، أعلن 
الجهـاز املركزي لإلحصاء العراقي 

أن عدد مشـرتكي الهاتـف النقال 
يف البـالد بلـغ أكثر مـن ٣٩ مليون 

مشرتك خالل عام ٢٠٢٠.
وذكـر الجهـاز يف تقريـر أن «عدد 
النقال  الهاتف  املشرتكني لخطوط 
العاملـة يف العراق بمـا فيها اقليم 
مليـون   ٣٩٫٣ بلـغ  كوردسـتان 
«الكثافـة  أن  مبينـاً  مشـرتك»، 
الهاتفية لتلك الهواتف بلغت ٩٧٫٨ 

هاتفا لكل ١٠٠ شخص».
وأضاف التقرير أن «عدد املشرتكني 
لخطوط الهاتف الالسلكي للرشكة 
العامـة لالتصـاالت واملعلوماتيـة 
 ٦٨١٫٨ كان  ووطنيـة)  (امنيـة 
أن  موضحـاً  مشـرتك»،  الـف 
«عـدد خطـوط الهاتـف الثابت يف 
املحافظـات العراقيـة عـدا اقليـم 
كوردستان لعام ٢٠٢٠ بلغ ٢٫١٥١ 
مليون خط مقابـل ٢٫١٢٦ مليون 
خط لعام ٢٠١٩ بنسبة ارتفاع بلغ 

.«٪١٫٢
وكان العراقيـون قبل العام ٢٠٠٣ 
يسـتعملون الهاتف األريض فقط، 
ولـم يدخـل الهاتـف املحمـول إىل 
البـالد، ويصبـح يف متنـاول أيدي 
العراقيـني الراغبـني، إال يف العـام 
٢٠٠٤، ويف العام ٢٠٠٢، كان هناك 
نحو مليون و٢٠٠ ألف مشـرتك يف 
الشـبكة الثابتة العراقية «الهاتف 
االريض» أي بمعـدل أربعة خطوط 
لـكل ١٠٠ نسـمة ما يمثـل معدال 

متدنيا عن معدالت املنطقة.

دياىل/الزوراء:
 أنجزت رشكـة محلية اعمال إعادة 
تأهيل طريـق حيوي يربط قضاءي 

بعقوبة والخالص .
وقـال مديـر طـرق وجسـور دياىل 
هانـي غـازي العـزاوي يف ترصيح 
صحفـي:» ان رشكة محلية انجزت 
، ضمـن ميزانيـة تنميـة األقاليم ، 
اعمـال مرشوع إعادة تأهيل طريق 

 ٢٠ بطـول  بعقوبـة   – الخالـص 
كيلومرتا وبمواصفـات فنية عالية 
التأهيـل  اعمـال  ان   «: «.واضـاف 
تضمنـت اكسـاء الطريـق وعمـل 
جزرات وسطية جديدة ، اضافة اىل 
وضـع عالمات مروريـة وتحذيرية 
انسـيابية  لتسـهيل  واكتـاف 
الحوادث  لتفـادي  املرورية  الحركة 

واالختناقات املرورية «.
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االسـتخبارات  لشـؤون  الداخليـة  وزارة  وكيـل  هنـأ 
والتحقيقـات االتحاديـة، الفريـق االول احمـد طـه أبو 
رغيـف، االرسة الصحفية العراقية بمناسـبة فوز نقيب 
الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي برئاسـة اتحـاد 
الصحفيـني العـرب للمـرة الثانيـة .وقال ابـو رغيف يف 
تهنئته:» اصدق التهاني والتربيكات اىل األرسة الصحفية 
العراقية بمناسبة فوز نقيب الصحفيني العراقيني السيد 
مؤيد الالمي رئيساً التحاد الصحفيني العرب للمرة الثانية 
«.واضاف:» أتمنى لـه املزيد من النجاح والعطاء لخدمة 
العمل الصحفي الحر الهادف.. مبارك لكم وتسـتحقون 

الفوز بجدارة».

قدمـت النائبـة عـن كتلـة صادقـون الربملانيـة، زينب 
جمعة املوسـوي، التهنئة والتربيـك اىل نقيب الصحفيني 
العراقيـني، مؤيد الالمي، بمناسـبة فوزه للمـرة الثانية 
برئاسـة اتحـاد الصحفيـني العرب.وقالت املوسـوي يف 
برقية تهنئة: ان «فوز العراق، متمثالً بنقيب الصحفيني 
العراقيني، بهذا املنصب العربي املهم دليل املكانة الكبرية 
للصحافة العراقية يف العالـم العربي والدويل».واضافت: 
ان «هـذا املنصب مسـؤولية اضافيـة لنقيب الصحفيني 
العراقيني الذي هو اهل لها، وستتعزز برئاسته الصحافة 
العربية بشـكل عام والعراقية بشـكل خاص، نحو مزيد 

من الحرية يف التعبري ونقل األحداث بصورة مهنية «.

الدفـاع  جامعـة  رئيـس  هنـأ 
العليـا،  العسـكرية  للدراسـات 
الفريق الركن سعد مزهر العالق، 
نقيـب الصحفيني العراقيني مؤيد 
انتخابه  اعـادة  الالمي بمناسـبة 

رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
وزاَر الفريـق الركـن العـالق مقر 
نقابة الصحفيني، وقّدم باقة ورد 

وتهنئة اىل الالمي بهذه املناسبة.

هنـأ املفتش العسـكري العـام، الفريـق الركن عماد 
ياسـني الزهريي، نقيب الصحفيـني العراقيني، مؤيد 
الالمي، ملناسـبة انتخابه رئيسـًا التحـاد الصحفيني 
العـرب للمرة الثانية.وقال الزهريي يف تهنئته: «اتقدم 
اىل نقيب الصحفيني، السيد مؤيد الالمي، بأرق التهاني 
والتربيكات ملناسبة انتخابه رئيساً التحاد الصحفيني 
العـرب، للمـرة الثانية، بعد االنتخابـات التي جرت يف 
جمهوريـة مرص العربية». متمنياً له املزيد من التألق 
والتقـدم لخدمة الصحافة العراقية والعربية وإيصال 

صوتها للعالم اجمع «.

هنـأت النائـب عـن محافظـة ميسـان، رقيـة 
النـوري، نقيـب الصحفيـني العراقيـني، مؤيـد 
الالمي، بمناسـبة تجديد الثقة به رئيسـاً التحاد 

الصحفيني العرب.
وقالـت النـوري يف برقية تهنئة :» نبـارك لنقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي فوزه برئاسـة 
اتحاد الصحفيـني العرب للمـرة الثانية، متمنني 
لـه دوام النجاح والتوفيق خدمـة لالعالم العربي 

والعراقي».

بغداد/ الزوراء:

تلقى نقيب الصحفيني العراقيني، 

مؤيـد الالمي، املزيد مـن التهاني 

بمناسـبة اعادة انتخابه رئيسـا 

التحاد العام للصحفيني العرب.

شـؤون  مجلـس  رئيـس  وهنـأ 

الصابئـة املندائيـني يف ميسـان، 

نقيـب  حمـادي،  عـودة  ناظـم 

مؤيـد  العراقيـني،  الصحفيـني 

الالمي ،بمناسـبة فوزه برئاسة 

اتحـاد الصحفيني العـرب لدورة 

ثانية .

وقـال حمـادي يف بطاقـة تهنئة 

:» نهنـئ االسـتاذ مؤيـد الالمـي 

بمناسـبة تجديد الثقة به رئيساً 

التحاد الصحفيني العرب، ونتمنى 

له دوام التوفيـق والنجاح خدمة 

للصحافة العربية والعراقية».

كما هنـأت رشكة نفط ميسـان 

، ودائـرة توزيع كهرباء ميسـان 

للدراسـات  الهـدى  ، ومؤسسـة 

صحـة  ودائـرة  االسـرتاتيجية، 

ميسان، ومعهد التدريب النفطي، 

ورشكة توزيع املنتجات النفطية ، 

واتحاد االدباء والكتاب يف ميسان، 

العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب 

«مؤيـد الالمي» بمناسـبة فوزه 

برئاسـة اتحاد الصحفيني العرب 

للمرة الثانية».

واعربـوا يف برقيـات التهنئة عن 

الالمي، متمنني  اعتزازهم بفـوز 

له دوام التوفيق والنجاح.

كذلك هنأ مدير عام دائرة الرتبية 

وزارة  يف  والرياضـة  البدنيـة 

الشـباب والرياضة، الدكتور عيل 

ابـو الشـون، االرسة الصحفيـة 

بفوز نقيب الصحفيني العراقيني، 

انتخابه  الالمـي، بإعـادة  مؤيـد 

رئيسا التحاد الصحفيني العرب.

وقال ابو الشون يف برقية التهنئة 

: ابـارك لكم، ومـن أعماق قلبي، 

الفوز برئاسـة اتحاد الصحفيني 

العرب وللمرة الثانية عىل التوايل، 

هذا الفوز الذي يعد مكسبا كبريا 

للعـراق العظيم، ولهذا اسـتطيع 

القـول ان هـذا الفـوز هـو فوز 

جميعـا  العراقيـني  للصحفيـني 

السيما ان العراق له تاريخ حافل 

الرئاسـات  باإلنجـازات، ومنهـا 

السابقة التي حصل عليها زمالؤنا 

السـابقون او الذيـن سـبقونا يف 

هذا املجـال، وان فوزكم هو فوز 

للجميع وليس لشـخصكم فقط، 

باعتبـار ان الصحافـة العراقيـة 

كان لها تاريخ زاهر لشـخصيات 

اعالمية وصحفية مرموقة تبوأت 

مراكـز متقدمـة يف مجال االعالم 

والصحافة العراقية.

وأضـاف: من هنـا اقـول مبارك 

لكـم اسـتاذ مؤيـد هـذا الفـوز 

الباهر لرئاسـة اتحاد الصحفيني 

العـرب، وابارك لالرسة الصحفية 

العراقيـة هـذا الفوز املسـتحق، 

تحية وتقدير لكـم واىل مزيد من 

النجاحات، والله املوفق.

من جهته، هنـأ الصحفي الرائد، 

محسن حسني، نقيب الصحفيني 

العراقيني، السـيد مؤيـد الالمي، 

انتخابه رئيسـا التحاد  ملناسـبة 

الصحفيني العرب للمرة الثانية.

وقـال حسـني يف تهنئته:»الزميل 

العراقيـني،  الصحفيـني  نقيـب 

جـدا  تسـعدني  الالمـي،  مؤيـد 

اعـادة انتخابـك لرئاسـة اتحـاد 

الصحفيـني العرب للمـرة الثانية 

ألربع سنوات».

واضاف:»ان اعادة انتخابك تعني 

عنـد الصحفيـني العراقيني ثمرة 

السـنوات  خـالل  االتحـاد  ادارة 

االربـع املاضيـة، وتعنـي الثقـة 

بصحفي عراقي أن يعاد انتخابه 

لرئاسة اهم اتحاد عربي».

ملا  اللـه ووفقـك  وتابع:»بـاركك 

فيه خري الصحفيني العرب عامة 

والعراقيني خاصة».

كذلـك قدمـت ارسة قنـاة ديوان 

لنقيـب  التهنئـة  الفضائيـة 

مؤيـد  العراقيـني،  الصحفيـني 

الالمي، بمناسـبة اعادة انتخابه 

وتجديـد الثقة به رئيسـا التحاد 

الصحفيني العرب لدورة ثانية.

من جانبها، هنأت وكالة «الداعي 

نيوز» االخبارية نقيب الصحفيني 

العراقيني مؤيد الالمي بمناسـبة 

تجديـد الثقة بـه رئيسـا التحاد 

الصحفيني العرب.

وقال مدير الوكالـة، حيدر كريم 

تهنئـة:»  برقيـة  يف  املنـدالوي، 

تتقـدم الوكالـة، ادارة وعاملني، 

بالتهنئـة اىل نقيـب الصحفيـني 

العراقيني مؤيد الالمي، بمناسـة 

فوزه برئاسـة اتحاد الصحفيني 

العرب للمرة الثانيـة عىل التوايل، 

متمنية لـه املوفقيـة والنجاح يف 

مهامه الصحفية خدمة للوسـط 

الصحفي محلياً وعربياً».

مـن جهتـه، هنـأ رئيـس املركز 

الشـائعات،  ملحاربـة  العراقـي 

التميمي، نقيـب الصحفيني  عيل 

العراقيني مؤيد الالمي بمناسـبة 

فوزه للمرة الثانية برئاسة اتحاد 

الصحفيني العرب.

وقـال التميمي يف برقيـة تهنئة : 

«نبـارك للعراق ولالسـتاذ الالمي 

بمناسـبة فـوزه برئاسـة اتحاد 

الصحفيـني العـرب «، مؤكدا ان 

«هذا االنجـاز يعد مكسـباً كبرياً 

للعراق ونجاحـاً مبهراً لصحافته 

برئيسـها وشـخوصها املبدعني، 

وسيسـهم بشـكل فاعـل يف نقل 

الصورة املرشقة والنابضة لبالدنا 

اىل العالم «.

كما بارك مركـز النخيل للحقوق 

والحريات الصحفيـة فوز نقيب 

مؤيـد  العراقيـني،  الصحفيـني 

الالمي، برئاسة اتحاد الصحفيني 

العرب للمرة الثانية.

وقـال يف بيـان: نحـن إذ نشـيد 

بهذا الحدث الـذي يعكس املكانة 

للصحافـة  واملرموقـة  العاليـة 

العراقية، ندعو اىل استثماره من 

أجل تعزيز أكرب للصحافة املحلية 

ومـا تقدمه يف سـبيل أخذ دورها 

الحقيقي.

واشـاد املركـز بأيـدي القائمـني 

عىل نقابة الصحفيـني العراقيني 

واتحاد الصحفيني العرب لإلسهام 

بتوفـري ما يحتاجه الصحفي من 

مسـتلزمات عمل سواء ما يتعلق 

بالترشيعات القانونية او وسائل 

الدعم امليدانيـة، ورضورة تعزيز 

الحريـات الصحفيـة التي تعاني 

تراجعـا خطـريا عـىل املسـتوى 

العربي.

املستشـار  قـدم  جانبـه،  مـن 

سـالم  واالعالمـي،  القانونـي 

حواس، التهنئة لنقيب الصحفيني 

العراقيـني مؤيد الالمـي بتجديد 

الثقة به رئيساً التحاد الصحفيني 

العرب لدورة جديدة.

وقـال حـواس :» اتقـدم بأجمل 

لنقيـب  والتربيـكات  التهانـي 

مؤيـد  العراقيـني،  الصحفيـني 

الالمـي، بتجديد الثقة به رئيسـاً 

العرب لدورة  التحاد الصحفيـني 

النجـاح  لـه  متمنيـاً  جديـدة، 

واملوفقية يف مهمته خدمًة لالعالم 

العربي».

كذلك هنأ النائب االسبق، مطرش 

السـامرائي، نقيـب الصحفيـني 

العراقيـني مؤيـد الالمـي باعادة 

انتخابه رئيسا التحاد الصحفيني 

العرب.

وقـال يف التهنئـة : االخ الفاضـل 

االسـتاذ مؤيـد الالمي نبـارك لك 

تجديد الثقة بجنابكم وانتخابكم 

رئيسـا التحاد الصحفيني العرب 

للمرة الثانيـة يف االنتخابات التي 

جرت بالقاهرة بجمهورية مرص 

العربية .

وبهـذه   : السـامرائي  واضـاف 

املناسـبة أتقدم بأجمـل التهاني 

املـوىل  داعيـا  التربيـكات،  وأرق 

لكم بمزيـد من التقـدم والرفعة 

والنجاح.

الصحفيـني  نقيـب  أن  يذكـر 

العراقيني، مؤيـد الالمي، قد فاز، 

االربعاء املايض، برئاسـة االتحاد 

العـام للصحفيـني العـرب للمرة 

الثانيـة عىل التـوايل خالل املؤتمر 

العلمـي لالتحـاد الـذي عقـد يف 

العاصمة املرصية القاهرة.

هنأ قائد رشطة ميسـان، اللواء نارص االسدي، نقيب 

الصحفيـني العراقيني، مؤيد الالمي، بمناسـبة فوزه 

برئاسة اتحاد الصحفيني العرب لدورة ثانية .

وقال االسـدي يف برقية تهنئة :» نتقدم بأحر التهاني 

العراقيـني  لنقيـب الصحفيـني  التربيـكات  واجمـل 

االسـتاذ مؤيد الالمي بمناسبة انتخابه رئيسا التحاد 

الصحفيـني العرب لدورة ثانية ، متمنني له مزيداً من 

التألق والنجاح يف تأدية مهامه».

قدم محافـظ بابل، عيل وعد عـالوي، التهنئة لالرسة 
الصحفيـة العراقيـة ملناسـبة تجديد انتخـاب نقيب 
الصحفيـني العراقيني، مؤيـد الالمي، رئيسـا التحاد 
الصحفيـني العرب.وقـال يف برقيـة تهنئـة :» نتقدم 
بأجمـل التهانـي والتربيـكات إىل األرسة الصحفيـة 
العراقية بمناسـبة فوز نقيـب الصحفيني العراقيني، 
االستاذ مؤيد الالمي، برئاسة أتحاد الصحفيني العرب 
للمرة الثانية، متمنني له التوفيق يف مهامه نحو تقديم 
املزيد لحريـة التعبري والكلمة الصادقـة واملوضوعية 

وحماية العمل الصحفي يف العراق والعالم العربي».

هنأت رئيس كتلة الجيـل الجديد النيابية، رسوة 
نقيـب  بفـوز  الصحفيـة  األرسة  عبدالواحـد، 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي برئاسـة اتحاد 
الصحفيني العرب للمرة الثانية .وقالت يف التهنئة 
: «نتقدم بخالص التهاني والتربيكات بفوز نقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي برئاسـة اتحاد 
الصحفيني العرب للمرة الثانية «، مبينة ان» هذا 
الفوز يعد فـوزا لـكل االرسة الصحفية العراقية 
«.واكدت عبد الواحد ان» هذا االنجاز سيعزز دور 

األرسة الصحفية يف املحافل الدولية «.

هنأ محافظ كركوك، راكان سـعيد الجبوري، الصحفيني 
واإلعالميـني ونقابة الصحفيـني العراقيـني بفوز نقيب 
الصحفيـني العراقيـني، مؤيـد الالمـي، برئاسـة اتحـاد 
الصحفيـني العرب لدورة ثانية.وقـال الجبوري :» اتقدم 
اىل الصحفـي واالخ العزيـز مؤيد الالمـي بأجمل التهاني 
وعظيم مشـاعر الفرح بفـوزه الذي هو منجـز للعراق 
والصحفيـني العراقيـني «.واعـرب عن امله بأن تسـهم 
رئاسة الالمي لالتحاد للمرة الثانية يف دعم قضايا العراق، 
بما يسـهم بدعم املؤسسـات االعالمية نحو إعالم هادف 

ومهني ووطني يعزز وحدة العراق وسيادته الوطنية .

هنأ قائـد عمليات ميسـان، اللـواء الركن محمد 
الزبيـدي، نقيـب الصحفيـني العراقيـني، مؤيـد 
الالمي، لتجديد الثقة به رئيساً التحاد الصحفيني 

العرب.
وقـال الزبيدي يف برقيـة تهنئة :» نتقـدم بأجمل 
التهاني اىل االسـتاذ مؤيد الالمي بمناسبة تجديد 
الثقة به رئيساً التحاد الصحفيني العرب ، متمنني 
لـه دوام املوفقية والتألـق والنجاح خدمة للكلمة 

الحرة».

هنـأ محافظ كربـالء، نصيف جاسـم الخطابـي، نقيب 
الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، بمناسبة تجديد الثقة 
به رئيسـا التحاد الصحفيـني العرب لـدورة ثانية.وقال 
الخطابـي :» نتقـدم بأحر التهانـي والتربيكات اىل نقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي بمناسـبة تجديد الثقة 
به رئيسـا التحـاد الصحفيني العرب لـدورة ثانية، واحر 
التهانـي اىل االرسة الصحفيـة العراقيـة بهذه املناسـبة 
العطرة».واضـاف:» ندعـو الله تعـاىل أن يوفقه بمهامه 
بتعزيز الكلمة الصادقة واملوضوعية وحرية التعبري التي 
كفلها الدستور العراقي، وأن يبقى اسم العراق خفاقا يف 

مختلف امليادين والقطاعات العربية والعاملية».

هنأ محافظ دياىل، مثنى التميمي، نقيب الصحفيني 
العراقيني، مؤيد الالمي، بمناسـبة فوزه برئاسـة 

اتحاد الصحفيني العرب لدورة ثانية .
وقـال التميمـي يف برقيـة تهنئة :» نبـارك لالرسة 
الصحفية العراقية ولالستاذ مؤيد الالمي بمناسبة 
فوزه برئاسـة اتحاد الصحفيني العرب»، مؤكدا :» 
ان هذا االنجاز يعد مكسـبا كبـريا للعراق ونجاحا 
للصحافـة العراقية برئيسـها واعضائها املبدعني، 
وسيسـهم بشـكل فاعل يف نقل الصورة الحقيقية 

واملرشقة لعراقنا العزيز «.
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@Èè–„@|íãÌ@’ibè€a@lbjì€a@ãÌåÎ
áÓ€a@Òã◊@Üb•a@Úébˆã€

بغداد/ احمد الداغستاني
 أعلن وزير سـابق ترشـيح نفسه رسمياً ملنصب رئاسـة إحد االتحادات املركزية الرياضية 
العراقية .وقال وزير الشـباب والرياضة السـابق، احمد رياض العبيدي: إنه رشـح نفسـه 
رسـميا يف االنتخابات املقبلة التحاد كرة اليد العراقي املركـزي . واضاف العبيدي: ان هدفه 
من الرتشـيح هو خدمة اللعبة وإعادتها ملسـتواها الحقيقي الذي نطمح إليه، ونسعى من 
خالله الدخول يف املنافسـات الدولية بشـكل فعال ومؤثر .واشار اىل: انه يحظى بتأييد كبري 
من اعضاء الهيئة العامة والرياضيني العراقيني بشكل عام ورياضيي لعبة كرة اليد خاصة. 

مؤكداً: أنه عىل ثقة بفوزه يف االنتخابات املقبلة بدعم من رياضيي الهيئة العامة .

ãºcÎ@ã–ñc

b:@¡�¨@bæ@b‘œÎ@7èm@25@ÔvÓ‹Ç@Ú«ã‘€@Òãój€a@pa7õ•@ZÔzÓflã€a
ÚÌçÁbßa@Âfl@l6‘Ì@=æÎ˛a@ıb‰Óæa@k»‹fl

ÚìÌã€bi@ÚÌá„˛aÎ@Êbv‹€@÷aã»€a@Ú€Ï�i@k‘€@åã•@¡éaÎ@Ú‰ß

@ÈibÉn„¸@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@ÜÏº
@lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•¸@�bèÓˆä

ÚÓ„br€a@Òã‡‹€

@¯‰ËÌ@ÚÓjæaäbj€a@Ú‰v‹€a@êÓˆä
@Úébˆãi@ÍåÏ–i@µÓ–zó€a@kÓ‘„
lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a

البرصة/ محمد حمدي 
وصَل األمـنُي العاّم التحـاِد كأس الخليج 
العربـّي لكـرِة القـدم جاسـم الرميحـي 
والوفد املرافق لـه إىل مطاِر البرصة امس 
السـبت لحضـوِر وقائـع ُقرعـة خليجي 
25، التـي تقـام يـوم الثالثـاء  املوافـق 
(2022/10/25) يف فندق جراند ميلينيوم 

بالبرصة.
وكاَن يف اسـتقباِل الوفـد الخليجي األمنُي 
العاّم لالتحـاد العراقّي لكرِة القدم محمد 
فرحان ومستشار محافظ البرصة عقيل 

طالب.
الرميحـي فـور وصولـه عـىل   واطلـَع 
التحضرياِت املُتعلقـة بإجراِء القرعة يوم 

الثالثاء املقبل . 
وقـاَل جاسـم الرميحـي: إن التحضرياَت 
واالسـتعدادات جاريـٌة عىل أكمـل وجٍه، 
وجميع األمور اللوجسـتّية تـّم تهيئتها، 
ومنها ما يتعلق برتتيباِت القرعة والبطولة 
بشـكٍل عاٍم وترتيب االجتماعات املتعلقة 
باللجـاِن العاملـة يف الُبطولـة، فضالً عن 
مواعيد وصوِل املدعوين لُحضوِر القرعة.
وبني: تسري جميع الرتتيبات والتجهيزات 
النهائيـة الخاصـة بحفل مراسـم قرعة 
خليجي 25 وفق ما تم اإلعداد له مسـبقاً 
مـع األشـقاء يف العـراق ، كمـا سـُتعقد 

اجتماعـات تنسـيقية يف األيـام القليلـة 
املقبلـة بشـأن آخـر التطـورات الخاصة 
بالحفـل من النواحي كافـة، ومع جميع 

األطراف ذات الصلة“.
”االسـتعدادات  الرميحـي  وأضـاف 
يف العـراق تجـري عـىل قـدم وسـاق 
السـتضافة البطولـة، والتي سـتكون 

كرنفاالً خليجياً ”.
وأتم“ ان االجتماعات التنسيقية مستمرة 
سـواء فيما يتعلـق برتتيبـات القرعة أو 
التـي تخـص البطولـة بشـكل عـام ، أو 

االجتماعات املتعلقة باللجان“.
ومع توافـد اللجـان الخليجيـة املختلفة 
املعنيـة بتنظيـم بطولة خليجـي البرصة 
25 واجـراء القرعة الخاصة للبطولة يوم 
الثالثـاء املقبـل، تواصـل مـالكات وزارة 
الشباب والرياضة والرشكة املنفذة مللعب 
املينـاء االوملبي سـعة 30 الـف متفرج يف 
البرصة العمل بوجبات متواصلة صباحية 
ومسـائية إلكمـال اعمـال التشـطيبات 
والختـام باتجـاه التسـليم االويل للملعب 
ومرفقاته ليكون عىل اتم وجه يف استقبال 

البطولة الخليجية املرتقبة . 
مدير عـام دائرة الشـؤون الهندسـية يف 
وزارة الشـباب والرياضـة، املهندس نجم 
عبد الواحـد، املقيم بمكتب دائـم ملتابعة 

العمل ، اوضح: انـه وبتكليف مبارش من 
وزير الشـباب والرياضة عدنـان درجال 
ومتابعـة  امللعـب  يف  بالتواجـد  تكلفنـا 
التفاصيل اوال بأول والوقوف عليها لتذليل 

الصعاب وضمان اسـتمرارية العمل بكل 
انسـيابية وتنفيذ متطلبات اللجنة الفنية 
لخليجـي 25 . الفتا اىل: ان جميع االعمال 
املضافة من البوابة الرئيسية وحتى موقع 

االعالميـني وكبـار الشـخصيات قـد تـم 
تنفيذها بدقة عالية وكفاءة ونحن اآلن يف 
طور اعمال الختام وافراغ سـاحة امللعب 

من املعدات الثقيلة.

بغداد / إعالم اللجنة الباراملبية
عدسة / احمد فاضل

الباراملبيـة  اللجنـة  برعايـة 
الوطنية العراقيـة، اقام االتحاد 
العراقي الباراملبي للريشة بطولة 
دوري العراق عـىل قاعة اللجنة 
الباراملبيـة يف البنوك بمشـاركة 
واللجـان  االنديـة  مـن  عـدد 
الفرعيـة، حيث اسـتطاع العبو 

اللجنـة الفرعيـة يف واسـط من 
احراز املركـز االول تلتها اللجنة 
الفرعيـة يف بابل ثانياً. أما املركز 
الثالث فكان مـن نصيب اللجنة 

الفرعية يف كربالء.
وشـارك يف البطولـة عـدد مـن 
الحكام املحليني الذين سـبق ان 
شـاركوا يف الـدورة التحكيميـة 
التـي اقامها اتحـاد اللعبة ُقبيل 

انطالقها
البطولـة  منافسـات  وحـرض 
رئيس اللجنة الباراملبية الدكتور 
عقيـل حميـد ومعـاون مديـر 
عام  وزراة الشـباب و الرياضة 
الدكتـور موفـق عبـد الوهـاب 
واالمني العام وكالة مجيل عودة 
والنائب االول سمري عيل واالمني 
عبيـد  الباراملبيـة  للجنـة  املـايل 

الغزي وعدد مـن اعضاء املكتب 
التنفيذي، باالضافـة اىل اعضاء 
اتحـاد اللعبة وعدد من رؤسـاء 

االتحادات الرياضية.
ويف ختـام البطولـة تـم توزيـع 
الشـهادات للحكام املشاركني يف 
البطولة وامليداليـات امللونة عىل 
الفائزيـن، اضافـة اىل الكؤوس 

ألصحاب املراكز الثالثة االوىل .

Ú‘ibèæa@bÌbzö@fiÎc@ëÎã´Î@kÓ€á‰»€a@’y˝m@äb–ñ˛aÎ@÷äå˛bi@|íÏnm@Òäaáó€a
åbn‡æa@Òãÿ€a@äÎá€@s€br€a@äÎá€a@òÉ‹fl

بغداد/ صالح عبد املهدي

فـوز  حـاالت  وثمانـي  بتعادلـني 

وتراجـع يف التسـجيل مـع صـدارة 

االهـداف   فـارق  فرضهـا  طالبيـة 

انتهـت مباريات الدور الثالث لدوري 

الكـرة املمتـاز بانتظـار العديـد من 

املعطيات الجديدة التي سـيجود بها 

الـدور الرابع .. ( الزوراء ) تابعت ما 

آلت اليه املنافسـة بأحـدث فصولها 

وخرجت بهذه املحصلة : 

Ú◊6ìfl@Òäaáñ@
فـرض فـارق الهدف الواحد نفسـه 

ليضع الطلبة مفـردا  يف قمة جدول 

ترتيـب فرق الـدوري برصيد تسـع 

نقاط وله سـتة اهداف وعليه هدف 

واحد متقدما بفارق هدف واحد عىل 

القوة الجوية الذي يمتلك تسع نقاط 

ايضـا لكنـه سـجل خمسـة اهداف  

وعليـه هـدف واحد ، وخلـف القمة 

والوصافة هناك اربعة فرق تتنافس 

عىل املركز الثالـث بعد ان بلغ رصيد 

كل منهـا سـبع نقاط بيـد ان فارق 

االهداف يفصـل بينها  وهـي تواليا 

الرشطـة ودهـوك والحـدود  ونفط 

ميسـان ،  وإذا  كان هـذا الحـال يف 

املواقع العليا  لالئحة فإن قعرها الذي 

يطيـح بأصحابـه اىل الدرجـة االوىل  

ثبتت فيه اربعة فرق  لم تحصل عىل 

اية  نقطة حتى اآلن وهي عىل التوايل 

حسـب فارق االهداف اربيل  والنفط  

والديوانية والصناعة . 

ÊÏœaáÁÎ@“aáÁc
شهد الدور الثالث شحا تهديفيا بائنا  

مقارنة بالدورين االول والثاني، إذ لم 

يسـجل فيه إال 13 هدفا فقط وبذلك 

ارتفع عدد اهداف الدوري حتى اآلن 

اىل 48 هدفا وهي نسـبة غري مقنعة 

بالتأكيـد. أمـا عىل صعيـد الهدافني 

فقد تصـدر الالئحة 10 العبني دفعة 

واحـدة يف رصيـد كل منهـم هدفني  

وهـم ثنائي القـوة الجوية حسـني 

جبـار والكونغـويل كريـس موغالو  

وثنائـي  الطلبـة حسـني عبـد اللـه 

ومؤمـل عبـد الرضـا بجانـب عالء 

عبـاس مـن الـزوراء ورضـا حاجم 

مـن القاسـم ومنـار طه مـن زاخو  

والغانـي برنـس اوبوكو مـن دهوك 

والربازيـيل كالوديـو مارادونـا مـن 

نـوروز واملوريتاني محمد سـويعيد 

مـن الحدود، بينما  سـجل 28  العبا 

هدفا واحدا لكل منهم بينهم محرتف 

الرشطـة السـوري وهداف املوسـم 

املـايض محمـود املواس الـذي كرس 

النحـس  الذي رافقه يف اول مباراتني 

لفريقه ونجح يف تسجيل هدف الفوز 

الثمني بمرمى الديوانية .

ÚÌäaÜgÎ@ÚÓ‰œ@pbiÏ‘«
عىل صعيـد العقوبات الفنية شـهد 

الـدور الثالـث ركلتـي جـزاء فقـط 

االوىل سـجل منها العـب زاخو  منار 

طـه هـدف فريقـه الوحيـد بمرمى  

الـزوراء يف املباراة التي قادها الحكم  

الدويل احمد كاظم، والثانية فشـل يف 

تنفيذها العب اربيل مازن فياض  يف 

مبـا راة فريقـه امام  نفط ميسـان 

التي قادها  الحكم عيل حسني حيث 

تمكـن حارس مرمى  نفط ميسـان 

مهـدي هاشـم مـن احباطهـا. أما 

عـىل يف الجانـب االداري فارتفعـت 

البطاقـات الحمـراء يف هـذا الـدور 

ثالث مـرات بواقع مرتـني مناصفة 

يف مبـاراة الرشطـة والديوانية التي 

قادها الحكم الدويل يوسـف سـعيد  

وطالـت الرشطـاوي منـاف يونس  

والديوانـي عـيل ماجـد. أمـا الثالثة 

فارتفعـت بوجه املحرتف التونيس يف 

صفوف القـوة الجوية غيث معرويف 

يف مبـاراة فريقـه امام كربـالء التي 

قادها الحكم الدويل عيل صباح . 

@bÌbzõ€a@fiÎc
وبـات املدرب السـوري لفريـق اربيل 

نـزار محـروس اول ضحايـا الـدوري 

مـن املدربـني بعـد ان قدم اسـتقالته 

يف  الصفـراء  القلعـة  تدريـب  مـن 

اعقـاب  تعـرض فريقه للخسـارة يف 

الدورين السابقني امام ضيفه كربالء 

ومضيفـه اربيل تاركا مهمته بشـكل 

مؤقت  ملسـاعده دلشـاد احمـد الذي 

قـاد الفريـق يف مباراتـه خـالل هـذا 

الدور امـام نفط ميسـان لكنه خرج 

خـارسا بهدفني مقابل هدف واحد مع 

اضاعة ركلة جزاء ألصحاب القمصان 

الصفـر  نفذها مازن فيـاض وتمكن 

منها الحارس امليساني مهدي هاشم. 

ويتوقـع املراقبـون  ان رياح  االقصاء 

سـتقتلع املزيد من املالكات التدريبية  

مـع تواصل مباريـات الـدوري تماما 

مثلما كان يحدث يف كل موسم .

@ãq˚fl@äÏõy
وللمرة الثانية عىل التوايل قدم عدد غري 

قليل مـن املحرتفني انفسـهم كأوراق 

رابحـة السـيما يف الجانـب الهجومي  

بعد  قادوا فرقهم للحصول عىل نقاط 

مبارياتها كاملة  غري منقوصة، وهذا 

مافعلـه العاجي زاكـري كراهري الذي 

خطف هـدف الفـوز الوحيـد لفريقه 

دهوك بمرمى ضيفه النفط يف الدقائق 

االخرية من عمر املباراة. أما السـوري 

ياسـني سـامية والنيجـريي بنيامني 

اكور فقد سـجال هديف فريقهما نفط 

ميسـان عىل ضيفه اربيل ، ويف ملعب 

كالوديـو  الربازيـيل  قـال  الصناعـة 

مارادونـا كلمتـه للمـرة الثانيـة بعد 

ان سـجل هدف الفـوز الثمني لنوروز  

بمرمـى اصحاب الضيافـة تماما كما 

فعـل يف الدور الثاني امـام الكرخ. أما 

السـوري محمـود املـواس فقد كرس 

صيامـه عـن التهديف وسـجل هدف 

الفوز الوحيـد لفريق الرشطة بمرمى 

الديوانيـة مانحـا فريقه ثـالث نقاط 

ثمينة يف مباراة صعبة .

@kÌãÀ@kÓ€á‰»€a
ابـرز مايلفـت االنظـار يف  املباريـات 

الثالثـني التـي جـرت حتـى اآلن هي 

االصفـار التي خـرج بهـا فريق نفط 

الوسـط الذي لم يفز ولـم يخرس ولم 

يسـجل اي هـدف ولم تدخل شـباكه 

ايـة كرة يف مشـهد لم يمر بـه الفريق 

مـن قبـل، وإذا كان  مـدرب الفريـق 

عبـد الغني شـهد قد عمل عىل انشـاء 

منظومـة دفاعية قوية ليكون الفريق 

الوحيد بـني فرق الـدوري الذي بقيت 

شـباكه عصيـة عـىل منافسـيه فإنه 

مـن الجانب االخـر عانى مـن ضعف 

خطه االمامي الذي تأثر كثريا بانتقال 

الثالثـي مهنـد عبـد الرحيـم ومـراد 

محمد  ومصطفىمحمود، ويف الجانب 

الهجومي ايضا  هناك فريق اخر عانى 

من عقم التسجيل وهو الديوانية الذي  

قـّدم  أداًء مبهـرا يف مباراتـه االخـرية 

امـام الرشطة لكنه افتقـد اىل املهاجم 

البـارع الـذي  يرتجم الفـرص املتاحة  

اىل اهـداف  ومنها من حالة انفراد مع 

الحارس .

 o”˚æa@kÓm6€a
1.الطلبـة 9 نقاط 2.القـوة الجوية 9 

نقـاط 3. الرشطـة 7 نقـاط 4.دهوك 

7 نقـاط 5. الحـدود 7 نقـاط 6. نفط 

ميسـان 7 نقـاط 7. الـزوراء 6 نقاط 

8. نـوروز 6 نقـاط 9. نفـط البرصة 

 .11 نقـاط   4 الكـرخ   .10 نقـاط   4

الكهرباء 4 نقاط 12. نفط الوسـط 3 

نقاط 13. زاخو 3 نقاط 14. كربالء 3 

نقاط 15. القاسم 3 نقاط 16. النجف 

2 نقطـة 17. اربيل بـدون نقاط 18. 

النفط بدون نقاط 19. الديوانية بدون 

نقاط 20. الصناعة بدون نقاط .

األوملبيـة  اللجنـة  رئيـس  هنـأ 
الوطنيـة العراقية، رعد حمودي، 
نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمـي، وذلـك ملناسـبة انتخابه 
رئيسـاً التحاد الصحفيني العرب 
للـدورة الثانيـة عـىل التـوايل، يف 
الـذي عقـد  املؤتمـر االنتخابـي 
يف العاصمـة املرصيـة القاهـرة 

اليوم.
ان  التهنئـة:  يف  حمـودي  وقـال 
إعالميـة  شـخصية  ”الالمـي 
ونقابية أثبتت حضورها الوطني 
العراقـي وتمـددت، باسـتحقاق 
لتنـال  وعربـي،  دويل  وامتيـاز، 
ثقة الصحفيـني العرب يف مرتني 

متتاليتني“.وتمنى حمودي لالمي 
دوام التوفيق والنجاح يف السـعي 
لتوحيد الرؤية العربية الصحفية 
الشـعوب  مصالـح  يخـدم  بمـا 
العربية، واملوقف العربي عموماً.

هنـأ رئيـس اللجنـة الباراملبيـة 
الوطنية العراقيـة، عقيل حميد، 
العراقيـني،  الصحفيـني  نقيـب 
مؤيد الالمي، ملناسبة فوزه للمرة 
الثانيـة بمنصـب رئيـس اتحـاد 

الصحفيني العرب .
وتمنى رئيـس الباراملبية النجاَح 
الصحفيـني  لنقيـب  والتوفيـق 
العراقيني وهـو يقود دورة ثانية 
التحـاد الصحفيني العـرب الذي 
يعد مكسـبا للعراق والصحفيني 
العرب والعراقيني عىل حد سواء.

الصحفيـني  نقيـب  أن  يذكـر 
العراقيـني، مؤيد الالمي، قد فاز، 

االربعاء املايض، برئاسـة االتحاد 
للمرة  العـرب  العـام للصحفيني 
الثانية عىل التـوايل خالل املؤتمر 
العلمـي لالتحـاد الـذي عقـد يف 

العاصمة املرصية القاهرة.



مدريد / متابعة الزوراء
أهمية  عن  مدريد،  ريال  مرمى  حارس  كورتوا،  تيبو  تحدث 

الحراس بعد تتويجه بجائزة ياشني، يوم االثنني املايض.
«يف  الفرنسية:  «ليكيب»  صحيفة  مع  حوار  يف  كورتوا  وقال 
بفضل  فقط  األبطال  دوري  بلقب  نتوج  لم  املايض،  املوسم 
بفضيل  ولكن  ورودريجو،  وبنزيما  وفالفريدي  فينيسيوس 

أيضا».
وأضاف: «حارس املرمى العرصي لم تعد مهمته فقط إنقاذ 
األوىل  وبتمريرتي  اللعب،  أبدأ  من  أنا  مدريد،  يف  هنا  األهداف، 
أكون أن صاحب القرار يف كيفية الهجوم والتخلص من ضغط 
املنافس، اليوم نلعب مثل صناع اللعب، حارس املرمى أهم مما 

تعتقدون».
وتابع كورتوا: «بدون حارس مرمى جيد لن تتوج بلقب، ويف 
الجماهري  املرمى،  حراس  البعض  ينىس  القدم،  كرة  جوائز 
األهداف  يسجلون  الذين  للمهاجمني  رسيعة  بصورة  تصوت 
وليس للحراس، هذا أمر سيئ للغاية، ولكن سنواصل إظهار 
مدى أهمية حراس املرمى». وواصل: «يتصدر حراس املرمى 

عناوين الصحف عندما يرتكبون هفوة حتى لو صغرية، يتم 
األحيان  بعض  يف  بسببهم،  ذهبت  املباراة  بأن  ويقال  قتلهم 
سهلة  فرص   ٦ أو   ٥ أهدر  ربما  قبلها  املهاجم  أن  ننىس 
للتسجيل». وعن أكثر املدربني مساعدته يف تطوير عمل قدمه: 
«يف ٢٠١٥ عندما تعرضت لإلصابة يف ركبتي، ساعدني مورينيو 
وهيدينك عىل القيام بالكثري من االستحواذ كالعب حر، وهذا 
عىل  وساعدني  أفضل،  بصورة  املباريات  قراءة  عىل  ساعدني 

تطوير تمريراتي واللعب بصورة أرسع تحت الضغط».
يف  الكرة  أملك  عندما  سعيدا  «أكون  واستكمل: 

وأن  جيدة،  بصورة  التمرير  يمكنني  قدمي، 
بفضل  عندي  بدأ من  الهدف  بأن  إخباري  يتم 

تمريرتي األوىل، أحب ذلك كثريا».
وأتم كورتوا: «أرغب بشدة يف التسجيل، منذ 
فالنسيا  أمام  رأسية  سددت  قليلة،  أعوام 
كريم  سجلها  ثم  ومن  أنقذها  والحارس 
يمكنني  طويل  بفضل  أنني  أرى  (بنزيما)، 

التسجيل».

تكساس / متابعة الزوراء
انتزعت اليونانية ماريا ساّكاري آخر 
«دبليو  لبطولة  املؤهلة  البطاقات 
املرضب،  كرة  يف  الختامية  إيه»  تي 
الجاري  الشهر  نهاية  تنطلق  التي 
الروسية  عىل  بفوزها  تكساس،  يف 
فريونيكا كودرميتوفا يف ربع نهائي 

دورة غواداالخارا املكسيكية.
وحسمت ساّكاري، املصنفة سادسة 
بنتيجة ٦-١  الصعبة  املباراة  عاملياً، 

بمقدور  كان  فيما  و٦-٤،  و٥-٧ 
عرشة  الثانية  املصنفة  كودرميتوفا 
بحال  الختامية  للبطولة  التأهل 

فوزها.
املقررة  الختامية  البطولة  وتجمع 
و٧  األول/أكتوبر  ترشين   ٣١ بني 
أفضل  بني  الثاني/نوفمرب،  ترشين 

ثماني العبات يف العالم.
هذا  قبل  تأهلها  ضمنت  قد  وكانت 
شفيونتيك،  إيغا  البولندية  األسبوع 

عاملياً  األوىل 
لقب  وحاملة 
دورات   ٨
السنة،  هذه 

صيفتها  و
أنس  التونسية 
جابر واألمريكية 
جيسيكا بيغوال.

دورة  وحّددت 
املشاركات  غواداالخارا 

الفرنسية  املتبقيات:  الخمس 
األمريكية  غارسيا،  كارلولني 
أرينا  البيالروسية  غوف،  كوكو 
داريا  الروسية  سابالينكا، 

كاساتكينا وساّكاري.
النهائي،  ربع  مباريات  باقي  ويف 
فيكتوريا  البيالروسية  فازت 
 (٧-٢)  ٧-٦ غوف  عىل  أزارنكا 
بيغوال  وتفوّقت  و٦-٣،  و٤-٦ 
ستيفنز  سلون  مواطنتها  عىل 
ماري  تأهلت  كما  و٦-٢.   ٦-٢
بوزكوفا بعد انسحاب الروسية 
كانت  عندما  كالينسكايا  أنا 

التشيكية متقدمة ٥-٢.

مانشسرت / متابعة الزوراء
قال تقرير صحفي إنجليزي، إن العبي 
عىل  ينقلبون  بدأوا  يونايتد  مانشسرت 
رونالدو،  كريستيانو  الربتغايل،  زميلهم 
رونالدو  الحمر.وكان  الشياطني  نجم 
قد رسق األضواء مؤخرا، بعدما غادر 
وتوتنهام  يونايتد  مباراة  ملعب 
يف  بالربيمريليج  هوتسبري 
رافضا   ،٨٨ الدقيقة 
كالعب  املشاركة 

«مانشسرت  صحيفة  بديل.وبحسب 
مالبس  غرفة  فإن  نيوز»،  إيفينينج 
تني  إريك  إىل  تنحاز  الحمر  الشياطني 
مواجهة  يف  للفريق،  الفني  املدير  هاج، 

«الدون».
وأضافت الصحيفة أن الكثري من العبي 
يونايتد، يفضلون عدم تواجد الربتغايل يف 
تشكيل الفريق، حيث بدأ عدد مناهضيه 
قد  يونايتد  مانشسرت  االزدياد.وكان  يف 
لن  رونالدو  أن  فيه  ذكر  بيانا،  أصدر 

واجهت  التي  الفريق  قائمة  يف  يتواجد 
تشيليس أمس السبت، ضمن منافسات 
الدوري اإلنجليزي املمتاز، وذلك كعقاب 
قبل  املاضية  املباراة  مغادرة  عىل  له 
عن  الرحيل  رونالدو  وحاول  نهايتها. 
الفريق اإلنجليزي، الصيف املايض، عقب 
إخفاقه يف التأهل لدوري أبطال أوروبا، 
لكنه  عديدة،  صحفية  تقارير  بحسب 
اضطر للبقاء يف النهاية بعدما فشل يف 

االتفاق مع ناد مناسب.

                         

ميالنو / متابعة الزوراء
قالت رافاييال بيمينتا وكيلة أعمال إيرلينج هاالند العب مانشسرت 
العب  أول  يصبح  قد  الدويل  النرويجي  القناص  هذا  إن  سيتي، 
جنيه  املليار  حاجز  انتقاله  صفقة  تتخطى  القدم  كرة  تاريخ  يف 
الصيفية  االنتقاالت  السيتي يف فرتة  إىل  إسرتليني. وانضم هاالند 
قيمة  دفع  بعد  األملاني،  دورتموند  بوروسيا  من  قادما  املاضية 
الرشط الجزائي يف عقده، والبالغة 51 مليون و200 ألف اسرتليني 
(حوايل 60 مليون يورو). وسجل هاالند بداية مذهلة مع سيتي.. 
املمتاز،  اإلنجليزي  بالدوري  5 مباريات  أول  أهداف يف   9 أحرز  إذ 
كما نال لقب هاتريك 3 مرات يف املسابقة. وأحرز هاالند 15 هدفا 
يف أول 10 مباريات هذا املوسم يف الدوري اإلنجليزي. ولدى سؤالها 
اإليطالية:  سبورت“  ”سكاي  لشبكة  بيمينتا  قالت  سعره،  عن 
”مليار جنيه إسرتليني، هذا ما أعتقده“. وأضافت: ”إذا وضعت 
ستكون  رعايته،  وقيمة  صورته،  وقيمة  الكروية،  قيمته  معا 
مليار إسرتليني بالتأكيد“. وأشارت: ”من الطبيعي أيضا املقارنة 
بني إيرلينج وكيليان مبابي، أعتقد أن إيرلينج سيكون أول العب 

تسجل قيمة صفقة انتقاله حوايل مليار إسرتليني“.

واتفورد / متابعة الزوراء
تحّرس العب وسط منتخب املغرب عمران لوزا لغيابه عن نهائيات 
تعرضه إلصابة قوية يف  بعد   ،™2022 FIFA قطر  العالم  كأس 
اإلنكليزي يف  واتفورد  فريقه  األيرس خالل مشاركته مع  كاحله 
دوري ”التشامبيونشيب“. ويعاني لوزا (23 عاماً و10 مباريات 
املنتخب  مدرب  أعلن  ما  بحسب  كاحله،  يف  ”كرس“  من  دولية) 
وليد الركراكي إلذاعة ”راديو مارس“. وأّكد لوزا خطورة إصابته 
عندما كتب يف حسابه عىل تويرت معلقاً عىل صورته منقوالً عىل 
حّمالة: ”صور يصعب تحّملها، أخبار يصعب تقّبلها، طار أحد 
أجل  والقتال من  النهوض  لدي خيار سوى  ليس  أحالمي..  أكرب 

عائلتي وكل من يؤمن بي. سأعود أقوى من أي وقت مىض“.

أجاكسيو / متابعة الزوراء
كبرياً  فوزاً  جريمان  سان  باريس  حقق 
يف  ٣-صفر  أجاكسيو  مضيفه  عىل 
لكرة  الفرنيس  الدوري  من   ١٢ الجولة 

القدم.
وسجل كل من كيليان مبابي (٢٤ و٨٢) 
 (٧٩) مييس  ليونيل  األرجنتيني  والنجم 

أهداف الفريق البارييس.

عىل  جريمان  سان  باريس  ويحافظ 
صدارة الـ «ليغ ١» برصيد ٣٢ نقطة..

مواجهة  بنفيكا  حسم  الربتغال،،  ويف 
الجولة  يف  ١-صفر  بورتو  أمام  القّمة 
لكرة  الربتغايل  الدوري  من  العارشة 

القدم.
وسجل رافا سيلفا هدف املباراة الوحيد 

يف الدقيقة ٧٢.

برصيد  الدوري  صدارة  بنفيكا  ويحتل 
مركز  يف  بورتو  يأتي  فيما  نقطة   ٢٨

الوصافة بـ٢٢ نقطة..
كبرياً  ايطاليا، حقق يوفنتوس فوزاً  ويف 
عىل ضيفه إمبويل ٤-صفر يف الجولة ١١ 

من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وسجل كل من مويس كني (٨) واألمريكي 
ويستون ماكيني (٥٦) والفرنيس أدريان 

رابيو (٨٢ و٩٠+٤) أهداف فريق السيدة 
العجوز.

مؤقتاً  السابع  املركز  يوفنتوس  ويحتل 
برصيد ١٩ نقطة..

ويف أملانيا،،
فاز ماينتس عىل ضيفه كولن بخماسية 
نظيفة يف الجولة ١١ من الدوري األملاني 

لكرة القدم.

بواسطة  الفائز  الفريق  أهداف  وجاءت 
كل من الدنماركي ماركوس إنغفارتسن 
كوهر  ودومينيك  جزاء)  ركلة  من   ١١)
واإلسباني   (٤٠) ستاخ  وأنطون   (٣٥)
كريم  والنمساوي   (٧٣) مارتني  أرون 

أونيسيو (٨٤).
مؤقتاً  الثالث  املركز  ماينتس  ويحتل 

برصيد ١٨ نقطة.

كواالملبور / متابعة الزوراء
توج الكندي-اإليطايل جوناثان دي بيال بلقب بطولة 
يف  القشة  وزن  فئة  عن  بوكسينغ  الكيك  يف  العالم 
بطولة «ون»، بعد تغلبه باإلجماع عىل الصيني جانغ 
ONE ١٦٢ يف  لعرض  الرئيس  الحدث  بيميان، ضمن 

العاصمة املاليزية كواالملبور.
عىل ملعب أكسياتا أرينا الداخيل، انطلق النزال بوترية 
محمومة. تبادل املقاتالن الركالت املنخفضة القوية، 
اللكمات  بعض  توجيه  يف  عاماً،   ١٩ بيميان،  ونجح 
اليسارية الخاطفة نحو خصمه الذي رد عىل الهجوم 

ببعض اللكمات املستقيمة.
أفضلية  عاماً،   ٢٦ العمر  من  البالغ  بيال،  دي  وحقق 
نسبية يف الجولة الثانية، حيث وجه لكمات مبارشة 

وركالت يسارية دقيقة نحو وجه وجسد جانغ.
الثنائي  تبادل  إذ  الجوالت،  بقية  يف  النزال  يهدأ  ولم 
اللكمات والرضبات بنفس القدر من الرشاسة كما يف 
اللكمة  اإليطايل-الكندي يوجه  املواجهة، فكان  بداية 
املنخفض  بالركل  الصيني  عليه  ويرد  املستقيمة 

والقوي.
قاضية  برضبة  النزال  ينهي  أن  بيال  دي  وكاد 
دراماتيكة يف الجولة الخامسة، بواسطة ركلة عنيفة 

الصيني  الشاب  فك  مبارشة  أصابت  اليرسى  برجله 
قواه  األخري  يستجمع  أن  قبل  أرضاً،  وأسقطته 
بقرار  بيال  انتهت بفوز دي  التي  املعركة  ويستمر يف 
اإلحرتايف  بيال سجله  الفوز، عزز دي  اإلجماع. وبهذا 

بالتايل اسمه يف سجالت أبطال  النظيف ١١-٠ مدّوناً 
سيما  وال  القشة،  وزن  يف  «ون»  لـ  بوكسينغ  الكيك 
جيانغاداو  ساما  التايالندي  األسطورة  اعتزال  بعد 

فرباير/شباط  م يف  عا

أمريكا  بطل عاملي من  أول  أيضاً  أصبح  ٢٠٢٢. كما 
الشمالية يف بطولة «ون».

يف املقابل، تلقى بيمان أو «فايتينغ روسرت» الهزيمة 
الثانية له يف سجله، وأخفق يف دخول التاريخ كأصغر 

بطل عاملي صيني يف الكيك بوكسينغ.
املُصّنف  تغلب  أيضاً،  املشرتك  الرئيس  الحدث  ويف 
خامساً يف ترتيب الفنون القتالية لوزن الذبابة، ريس 
القاضية  بالرضبة  راموس  ويندسون  عىل  مكالرين 

التقنية يف الجولة الثانية.
باالر  غالديادور»  «إل  غوستافو  الكوبي  ونجح 
صاحب املركز الرابع يف تصنيف الفنون القتالية لوزن 
القّشة، يف الفوز عىل أليكس «ليتل روك»سيلفا، بقرار 

منقسم.
ويف وزن الذبابة، واصل إيكو روني سابوترا املختّص 
باإلخضاع  فوزه  بعد  انتصاراته  سلسلة  باملصارعة 

عىل بطل املواي تاي، يودكايكايو فريتكس.
تفوق  بوكسينغ،  الكيك  يف  املقّيد  الوزن غري  فئة  ويف 
مرتضاييف  إسالم  خصمه  عىل  روسو  كونستانتني 
منافسه  فينو  الفرنيس جيمي  كما وهزم  باإلجماع، 
يف  الحكم  لجنة  بإجماع  الرسن  نيكالس  الدنماركي 

نزال مواي تاي لوزن الريشة.
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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بغداد/نينا:
 تشـارك الوكالـة الوطنيـة العراقية 
لالنباء /نينا/ يف اجتماعات الجمعية 
العامة لوكاالت انباء اسـيا واملحيط 
الهـادي / اوانـا / يف دورتها الثامنة 
عرشة التي تبـدأ اعمالها اليوم االحد 
بالعاصمة االيرانية طهران بمشاركة 

٤٥ وكالة انباء.
واعـدت وكالة انباء / نينـا/ تقريرا 
مفصـال عـن انشـطتها يف مختلـف 
تأسيسـها يف  مـن  ابتـداء  املياديـن 
الخامـس عـرش مـن ترشيـن االول 
عـام ٢٠٠٥ واسـهاماتها يف تغطيـة 
العراقيـة وتأثريها  السـاحة  احداث 
يف املشـهد االعالمـي العراقـي ومـا 
حققتـه من مكانـة مرموقة وبارزة 
يف هـذا املشـهد خاصـة بعـد ان حل 
حاكم االحتالل االمريكي بول بريمر 
وكالة االنباء العراقية / واع/ لتكون 
هـي البديـل بمنظمـة وكاالت انباء 
اسـيا والباسـفيك / اوانا/ يف مؤتمر 
اسـطنبول يف الخامـس والعرشيـن 
من شـهر ترشين الثانـي عام ٢٠١٠ 
التـي  االسـاس  الوكالـة  ولتكـون 
تمثـل العـراق يف هـذه املنظمـة اىل 
جانب اسـهاماتها يف تدريب الكوادر 
الصحـف  يف  العاملـة  الصحفيـة 
والقنـوات ووسـائل االعـالم االخرى 
وما اتسمت به خالل عملها من دقة 
يف املعلومـة وصياغـة فنيـة متميزة 
قرارهـا  يف  واسـتقاللية  وحياديـة 

املهني .
وتضمن التقريـر جانبا من الظروف 
الصعبـة التي مـر بها بلدنـا العراق 
نتيجة االحتـالل وما خلفه من دمار 
للبنيـة التحتيـة ملؤسسـات الدولـة 

واملخاطر املحدقـة بعمل الصحفيني 
املحتـل  دبابـات  مـن  املحارصيـن 
وتصفياتهم  «داعـش»  ومفخخـات 
لكل مـن حمل القلم والكامرة وكيف 
شـقت وكالة انبـاء / نينا/ طريقها 
بـكل اقتدار رغم هـذه الظروف وما 
قدمتـه يف دربها املهني املسـتقل من 
شـهداء ومصابني لتواصل مسريتها 
بروحيـة الشـباب وعطائهـم لتعزز 
مكانة رصحها االعالمي يف مصداقية 
والصياغة  وموضوعيتهـا  املعلومـة 
املتميزة الخبارها وتقاريرها  املهنية 
الصحفيـة ووقوفهـا عـىل مسـافة 
واحدة من كل االتجاهات السياسية 
وتبنيها ملعاناة املواطن كنهج الحياد 

عنـه مـا اكسـبها ثقـة الجميع ويف 
املقدمـة خنـدق املواطنـني لتكـون 
تعتمدهـا  التـي  الوحيـدة  الوكالـة 
رسـميا مؤسسـات الدولة والبعثات 
الدوليـة  والهيئـات  الدبلوماسـية 
املتحـدة يف تقـيص  االمـم  وبرامـج 
العـراق  عـن  واملعلومـات  االخبـار 

واوضاعه الداخلية.
وجـاء يف التقريـر املعـد لطرحـه يف 
اجتماعات/ اوانا/ .. انه بعد انتشار 
جائحة كورونا بداية عام ٢٠٢٠ وما 
فرضته وسائل الوقاية من التزامات 
للحد من انتشار الوباء ولجوء املواطن 
للمكوث يف بيته ارتأى رئيس مجلس 
ادارة الوكالة االسـتاذ مؤيـد الالمي 

وهو يشـغل ايضا نقيـب الصحفيني 
العراقيـني وعضو املكتـب التنفيذي 
لالتحاد الدويل للصحفيني التوجه اىل 
مواقـع التواصـل االجتماعي لتكون 
املعلومة والخـرب والتقرير الصحفي 
بني يدي املواطن وعىل مدار السـاعة 
خاصة مـع انحسـار دور الصحافة 

املكتوبة نتيجة الجائحة.
ويناقـش املشـاركون باالجتماعات 
الذين يمثلون /٤٥/ وكالة انباء من 
اسيا واملحيط الهادي تمثل اكثر من 
/٤٠/ بلـدا الصيـغ املثـىل يف كيفية 
تجـاوز التحديـات التـي تواجههـا 
التعـاون  وسـبل  األنبـاء  وكاالت 
بينها وتبادل الخـربات بني الوكاالت 

التعامـل مـع  األعضـاء خاصـة يف 
املعلومات،  تكنولوجيـات  تطـورات 
والتحديات املتزايدة لوسـائل اإلعالم 
وأهميـة تعزيز التعاون بني وسـائل 
اإلعالم والوقـوف معا إلعالء أصوات 
وكاالت انبـاء اسـيا يف العالـم دون 
احتكارهـا مـن قبـل وكاالت انبـاء 

معينة .
كمـا يناقـش املشـاركون املسـائل 
املتعلقـة بضمـان حقـوق امللكيـة 
الفكرية وحماية حقوق النرش وفقا 
األخالقيـة  واملمارسـات  للقوانـني 
ازالـة  عـىل  معـا  والعمـل  للمهنـة 
العقبات التي تعرتض مسـرية عمل 
وكاالت االنبـاء وايجـاد بيئـة افضل 

للعمـل والتعـاون بـني االعضاء من 
اجـل الحفاظ عىل أسـواق الوكاالت 
الحالية وضمان حيويتها وخصوصا 
يف ظروف السـوق املتغـرية برسعة، 
والتطورات يف مجال املعلومات يف ظل 
العوملـة واالنرتنت ووجود منافسـة 

للوكاالت االخرى .
كما يهـدف إىل تكريس جل الطاقات 
لزيادة أدائها املهني املحرتف ملواجهة 
التحديـات الناجمـة عـن ممارسـة 
السـلطوية  اإلعالميـة  التيـارات 
العاملية واالستفادة املثىل من األجواء 
التواصـل  وشـبكات  االفرتاضيـة 
االجتماعي وصـوالً إىل اإلعالم النزيه 
الـذي يخدم قضايـا البرشية جمعاء 
مـع الرتكيز عـىل املبـادئ األخالقية 

واملعايري املهنية .
يف  املشـاركني  اولويـات  وضمـن 
االجتماعـات مهمـة التواصـل مـع 
الحكومات التي تقع ضمن جغرافيتها 
لتعزيـز الحريـات الصحفيـة ومنع 
التجـاوز عـىل الصحفيـني وايجـاد 
املناخـات املالئمة لعمـل الصحفيني 
دون ضغـوط والتأكيد عىل ان حرية 
العمل الصحفي خـط احمر اليمكن 
املسـاس بـه وان املنظمـة ترفـض 
الحريـات  تقييـد  مطلقـا  رفضـا 
الصحفيـة من اية جهـة كانت كون 
الصحفي يمثل لسـان حال املجتمع 
وليـس اداة لتمرير سياسـات بعض 
تجنيـد  تحـاول  التـي  الحكومـات 
الصحفـي بالضغط واالكـراه لهذه 
عـن  البعيـدة  واالهـداف  املهمـات 

تطلعات شعوبها .
هـذا واعـدت املنظمـة برنامج عمل 
لالرتقـاء بعمـل الـوكاالت املنظوية 

تحـت لـواء / اوانـا / وادخـال كل 
التقنيـات الحديثة ضمن عملها وان 
هنـاك برامـج تدريبيـة للصحفيني 
العاملـني يف وكاالت املنظمـة حـول 
مختلف االساليب والوسائل الحديثة 
بما يخدم العمل الصحفي ويسـهم 
يف ايصال املعلومة اىل املتلقي بخطها 
املعهـودة  وبالرسعـة  الصحيـح 
والرتكيـز  الـوكاالت  هـذه  لعمـل 
عـىل التحديـات الجديـدة ومواكبـة 
االبتكارات التكنولوجية وتعزيز بناء 
الثقة خاصة مع تزايد وترية األخبار 
املزيفـة واملضللـة وغـري الدقيقـة، 
وإعطـاء األولوية لتطويـر التعاطي 
اإلعالمي بما ينسجم مع املستجدات 
واملتغـريات لتوفري املعلومـة الوافية 
بشـفافية ومصداقيـة ووضـوح يف 
عرص يتسم بالرسعة الكبرية يف وترية 

التطورات وأساليب مالحقتها.
يذكر أن منظمة وكاالت انباء اسـيا 
واملحيـط الهـادي /اوانـا/ انطلقت 
يف بانكـوك يف كانـون األول من عام 
١٩٦١ بهـدف تقويـة الروابـط بني 
وكاالت األنبـاء يف آسـيا بمبادرة من 
منظمـة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة (اليونسكو) لتأمني التبادل 
املبـارش والحر لألخبار بـني وكاالت 
األنباء يف منطقة دول آسيا واملحيط 
الهـادئ والتي يوجد فيهـا أكثر من 
نصف سـكان العالم وتضم املنظمة 
٤٥ وكالـة أنباء رسـمية يف املنطقة 
تمثـل اكثر من ٤٠ دولـة من اليابان 
رشقاً وتركيا غرباً وإندونيسيا جنوباً 
وتحمل مسؤولية  وروسـيا شـماالً 
نـرش ما يقـارب مـن ثلثـي األخبار 

واملعلومات يف جميع أنحاء العالم .

القاهرة/ الزوراء:
أكـد املؤتمـر العـام الرابـع عـرش التحـاد 
الصحفيـني العرب وقوف جميع الصحفيني 
و الصحفيـات العـرب األحرار مع الشـعب 
الفلسـطيني األبي، الذي يواجـه أحد أخطر 
تاريـخ  يف  االسـتعمار  أشـكال  و  مظاهـر 
البرشيـة جمعـاء، وفيمـا قرر إطالق اسـم 
الشهيدة شريين ابو عاقلة عىل هذه الدورة 
، اعرتافا من الصحفيني والصحفيات العرب 
باألدوار الكبـرية التي أدتها هذه الشـهيدة 
بمهنية و بشجاعة ولتأكيد استمرار روحها 
الطاهرة و استدامة حضورها، وجه الشكر 
لفخامة الرئيس عبد الفتاح السييس رئيس 
جمهورية مرص العربية عىل رعايته الكريمة 

للمؤتمر العام.
وقـال املؤتمـر العام للصحفيـني العرب ، يف 
بيانـه الختامي الـذي تلقته « الـزوراء» إن 
املؤتمـر العـام الرابع عـرش لالتحـاد العام 
بالعاصمـة  املنعقـد  العـرب  للصحفيـني 
املرصيـة، القاهرة ، يومـي ١٨ و ١٩ أكتوبر 
٢٠٢٢ ، بحضور جميع النقابات و املنظمات 
االتحـادات  و  الجمعيـات  و  الهيئـات   و 
املهنيـة العربيـة األعضـاء يف االتحـاد، و يف 
ضوء النقاشـات املسؤولة التي استحرضت 
األمـة  تجتازهـا  التـي  الصعبـة  الظـروف 
العربيـة ، و التحـوالت العميقـة و الجذرية 
التي يعيشها قطاع الصحافة و اإلعالم ، بما 
يفرضه ذلـك من تحديات كربى ال تخلو من 
أخطار حقيقية .و بعد املداوالت املستفيضة 

التي استحرضت األوضاع يف البلدان العربية 
، يف ضوء كل ذلك يعلـن املؤتمر العام الرابع 

عرش ما ييل:
بالنظـر إىل حجـم الجريمـة النكـراء الـذي 
اقرتفتهـا آلـة العـدو الصهيونـي، و التـي 
تؤكـد الهويـة اإلجراميـة لهـذا العـدو، من 
خالل اغتيـال الشـهيدة البطلـة الصحفية 

الفلسطينية شريين أبو عاقلة، فإن املؤتمر 
العـام للصحفيـني العرب قرر إطالق اسـم 
الشهيدة شريين ابو عاقلة عىل هذه الدورة 
، اعرتافا من الصحفيني و الصحفيات العرب 
باألدوار الكبـرية التي أدتها هذه الشـهيدة 
بمهنيـة و بشـجاعة، و لتأكيـد اسـتمرار 
روحهـا الطاهـرة و اسـتدامة حضورهـا، 
و أيضـا لتجديـد التنديد بهـذه الجريمة، و 
إلعالن االسـتغراب من عجز املجتمع الدويل 
عن فتح تحقيق نزيه و مسـتقل حول هذه 
الجريمـة النكراء ،و ترتيـب الجزاء عىل ذلك 
.و املؤتمـر العـام للصحفيني العـرب يجدد 
مسـاندته لإلجراء الذي أقدمـت عليه نقابة 
الصحفيـني الفلسـطينيني برفـع شـكوي 
ضد الجنـاة لدى املحكمـة الجنائية الدولية 
و يطالـب بترسيـع تفعيلها يف أقـرب وقت 
ممكن. كما يعلن مسـاندته لقـرار جامعة 
الـدول العربيـة الـذي خصص يومـا عربيا 
لإلعـالم يخلـد الذكـرى السـنوية الغتيـال 

الشهيدة شريين أبو عاقلة.
واضاف  بحسـب البيان، يف هذا الصدد يؤكد 
املؤتمر وقوف جميع الصحفيني و الصحفيات 
العرب األحرار مع الشعب الفلسطيني األبي 
، الـذي يواجه أحد أخطر مظاهر و أشـكال 
االستعمار يف تاريخ البرشية جمعاء ، و هو 
يتعرض من طـرف هذا االحتالل الصهيوني 
إىل أبشع مظاهر البطش و القتل و التعذيب 
و االعتقال و االختطاف و مصادرة األرايض 

، ًبتواطؤ مكشـوف من طرف قوى عاملية و 
مجتمع دويل يكيل بعـدة مكاييل يف التعامل 
مـع القضايـا الدوليـة ، و مـع االنتهاكات 

الجسيمة لحقوق اإلنسان يف العالم .
واالتحـاد إذ يتضامن مع الزمالء الصحفيني 
و الصحفيات الفلسطينيني بقيادة نقابتهم 
املناضلة ( نقابة الصحفيني الفلسطينيني) 
و يعرب عن استعداده الدائم لتقديم جميع 
أشـكال الدعم و املسـاندة ، و يعلـن يف هذا 
الصـدد عـن قـراره تكليـف لجنـة بإعداد 

برنامج عمل متكامل لتجسيد هذا الدعم .
ويف نفس السـياق يجـدد املؤتمـر تضامنه 
املطلـق مـع الزمـالء الصحفيـني اليمنيني 
الذين يتعرضون ألبشـع أشكال االستهداف 
من قتل و اختطاف و اعتقال و سـجن دون 
حتى محاكمات ، و يدعو يف هذا السـياق إىل 
الوقـف الفـوري لهذه املمارسـات و إطالق 

رساح جميع الصحفيني املعتقلني .
واكـد  االتحـاد إن «املؤتمـر العـام الرابـع 
عـرش لالتحـاد العـام للصحفيـني العـرب 
يجـدد التأكيد عىل أنـه ال مجال للحديث عن 
مواجهة التحديات االجتماعية و السياسية 
و االقتصاديـة الكـربى التي تعيشـها األمة 
لحريـة  حقيقـي  تكريـس  دون  العربيـة 
الصحافـة، و ضمـان سـالمة الصحفيـني 
و صـون كرامتهـم، و إتاحـة الفرصة أمام 
وسائل اإلعالم العربية للقيام بدورها كامال 
يف نقـل األخبـار و املعلومـات و تحليلهـا و 

كشـف مظاهر الفساد ، و أن تكون مسالك 
حقيقيـة للحـوار املجتمعـي الـذي يعكس 

التعددية و االختالف و التنوع».
العـرب يف  وإن الصحفيـني و الصحفيـات 
مؤتمرهم الرابع عرش يعـون جيدا أن األمة 
العربيـة تتعـرض إىل اسـتهداف خطري من 
بعض القوى العاملية، التي تسـتخدم حرية 
اإلعالم وسـيلة للضغط و االبتـزاز ، لفرض 
تحقيـق مصالحهـا االقتصاديـة و الجيـو 
اسـرتاتيجية، و األكيـد أن الرتكيـز املفاجئ 
لبعـض وسـائل اإلعـالم الدوليـة ،و بعض 
املنظمـات عـىل دول عربية بعينهـا يف هذه 
الظـروف بالذات، يكشـف عـن نوايا خبيثة 
ال ترتبط باألهـداف املعلنة. لذلك بقدر دفاع 
االتحـاد العام للصحفيـني العرب عن حرية 
الصحافـة و التعبري و النـرش داخل بلدانهم 
لجميـع  للتصـدي  الدائـم  اسـتعدادهم  و 
مظاهر املسـاس بهـا ، فإنه بنفـس القدر 
يؤكد دفاعه عن املصالح الوطنية و القومية 
املرشوعة للدول و الشـعوب العربية ، و عن 
تشبثه باستقاللية القرار الوطني يف البلدان 
العربية، و رفضه لجميع أشـكال الضغط و 

االبتزاز و محاولة فرض التبعية و املواالة .
و يف هذا الصدد يؤكد وعيه الكامل بالسياسة 
االسـتعمارية الجديـدة التـي تنفذها بعض 
األطـراف بالوكالة عن القوى االسـتعمارية 
، و الهادفـة إىل تقسـيم أقطـار عربية، كما 
هو عليه الحال يف سـورية و اليمن و ليبيا و 

السودان و الصومال.
و يؤكـد املؤتمـر العام الرابـع عرش لالتحاد 
رفضه لجميع أشـكال التدخالت األجنبية يف 
هـذه الدول، و دفاعه املسـتميت عن وحدة 
سورية و اليمن و ليبيا و الصومال، و يعلن 
دعمـه املطلـق ملبـادرة الحكم الذاتـي التي 
اقرتحهـا املغرب لضمـان تسـوية عادلة و 
دائمـة للنزاع املفتعـل يف الصحراء املغربية . 
كما يعلن مساندته املطلقة للشعبني املرصي 
و السـوداني يف حقهما املرشوع يف الحفاظ 
عـىل أمنهم املائـي يف الخالف الـذي افتعلته 
أثيوبيا ، يف إطار مخطط خارجي يسـعى إىل 
إضعـاف و إنهاك هذيـن القطرين العربيني 
الشقيقني  كما يطالب بإنهاء  كافة أشكال 

االحتالل لألرايض السورية.
العـام  االتحـاد  فـإن  أخـرى  جهـة  ومـن 
للصحفيـني العرب يقر بأهميـة و خطورة 
التحـوالت العميقة التي يخضـع لها قطاع 
اإلعـالم و االتصـال، و التي رافقهـا ارتفاع 
الطلب عىل إنتاج إعالمي يتصف بالتفاهة ، 
بما يطرح تحديات كربى تفرض إصالحات 
عميقة. فأمـام غياب صناعة منتج إعالمي 

يحـرتم املهنيـة و األخالقيـات و يسـعى إىل 
الرفـع من مسـتوى الذوق العـام و ينطلق 
أساسـا مـن احـرتام الجمهـور و تقديـس 
واجبـات الصحفيـني و وسـائل اإلعالم إزاء 
املجتمعـات، فـإن الفوىض و التسـيب الذي 
يهدد بتدمري القيم و املثل و تحطيم املجتمع 
، كل هـذا سـيجد مسـاحات لالنتشـار و 
التغلغل. و االتحـاد العام للصحفيني العرب 
يميز بعمق بني حريـة التعبري و النرش التي 
يجب أن تكون مقدسة و محمية بقوانني و 
أعراف مهنية ، و بني املمارسات التي تكرس 
النفـور العام من هذه الحرية نفسـها .ألن 
املسـاس بأعـراض األفـراد والجماعـات و 
بقيـم املجتمع و بحرمة املؤسسـات تعطي 
مرشوعية السـتعداء هذه الحرية من طرف 
املواطنـني ، و هنـا الخطـورة البالغـة التي 
تكتسيها مظاهر و أشكال صناعة التفاهة 
عرب وسـائل اإلعـالم ،  بينمـا الخلل ليس يف 
الحريـة يف حـد ذاتهـا بل يف اسـتغالل هذه 

الحرية يف غري محلها. 
و فيمـا يتعلق بقضايا االتحـاد التنظيمية ، 
فإن املؤتمر ينتهزها فرصة لإلشادة بجمعية 
الصحفيني العمانية من خالل اسـتضافتها 
للمؤتمـر العـام لالتحاد الـدويل للصحفيني 
بمسـقط ، و بقدرة قيادتها و أعضائها عىل 
تقديم النموذج املتفرد و الناجح الذي ضمن 
رشوط نجاح ذلـك املؤتمر. كما تهنئ اتحاد 
الصحفيني السـودانيني بالحكـم القضائي 
الذي أعـاد للرشعيـة مصداقيتهـا ، و الذي 
قرر إلغاء حل هذا االتحاد بقرار إداري ظالم 
. كمـا يعرب عن امتنانـه لنقابة الصحافيني 
املرصيـة ملا بذلتـه من جهد لضمـان نجاح 
املؤتمـر العـام الرابع عـرش لالتحـاد العام 

للصحفيني العرب.
و مـن جهة أخرى فإن املؤتمر قرر تشـكيل 
لجنة مـن بـني أعضائـه أوكل إليهـا أعداد 
و  لالتحـاد  األسـايس  للقانـون  تعديـالت 
لطـرق عمله، و لجنـة ثانية إلعـداد وثيقة 
سياسية مرجعية. و إعداد برنامج متكامل 
لتجسـيد التضامن مع الزمـالء الصحافيني 
الفلسـطينيني. كما دعـا قيـادة االتحاد إىل 
التعجيـل بتشـكيل لجنة النـوع االجتماعي 
بقضايـا  انشـغاله  و  اهتمامـه  لتجسـيد 

الصحافية العربية .
ويف ختـام اجتماعاتـه وجـه االتحـاد العام 
للصحفيـني العرب الشـكر لفخامة الرئيس 
عبد الفتاح السييس رئيس جمهورية مرص 
العربية عـىل رعايته الكريمة للمؤتمر العام 
.. والـذي انعقد بالقاهرة املقر الدائم التحاد 

الصحفيني العرب .
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ZçÌã®a@áÓº
((مزاجـي عندمـا اندمج مـع كل بطل مـن أبطال 
رواياتي ،يشـبه ما كنت أشعر به عندما كنت طفال  

العب بلعبي وحدي )) اورهان بامو.
عنـوان الروايـة هو ((فتـاح فال))  النكـرة، وهي 
أشـارة إىل كون  انتحال شـخصية (سعدون) ملهنة 
فتـاح الفال لم تكـون أصيلة وال يمكـن  إضافتها 
لسعدون فقط وإنما لكل النماذج املنهارة واملهزومة 
واإلجرامية مثل سعدون ومن لف لفه  من املجرمني 
والدجالني وعىل وجه الخصوص بعد انهيار النظام 
الصدامـي يف2003 ، كمـا سـبق أن فعلها الباشـا  

نوري السعيد خالل ثورة 14 تموز 1958.
تبدأ الرواية من حيث تنتهي بأكتشـاف أمر املجرم 
املـالزم سـعدون  وقتلـه مـن قبـل ذوي ضحايـاه 
مـن أهايل القاسـم الذين قتلهم وعذبهم  يف سـجن 
الرضوانية الرهيب بعد انتفاضة آذار 1991 املجيدة  
حيث تكتشف املغسـلة أن الجثة املسجاة عىل دكة 
املغسل  رجال وليس امرأة  كما ادعت أمه أنها ابنتها 
سـعاد  لتتكتـم وتخفـي ولدها املجرم (سـعدون) 
عن مالحقة ضحاياه وذويهـم للقصاص منه  بعد 
هروبه  أو تهريبه بثوب وعباءة أنثى من قبل والدته 
السـيدة (رشيفـة)  بعد اقتحم الثـوار عليه داره يف 
بغداد  ونقله اىل بيت خاله يف القاسـم ليسكن تحت 
هذا االسـم مع والدته  يف بيت جده إبراهيم الحسن  

حيث نادت املغسلة عىل الناس  وأمرتهن  أن :-
(( ابعـدن رجلكـم من هنـا، وأرمنيه عند مغتسـل 

الرجال )) ص .12
وبهـذه البدايـة واالسـتهالل للرواية اسـتلمنا أوىل 
بوابـات الرواية  وأن بـدت مقفلـة يف الوهلة األوىل  
ممـا يدفع املتلقـي إىل التشـوق للبحث عمـا وراء 
هـذه الصورة  التي تبدو غريبـة وغري مألوفة جثة 
بلبـاس امرأة وجسـد رجـل  تجفل منها املغسـلة  
وـمر بنقلها إىل مغتسـل الرجال طبعا وسط ذهول 
من كان معها يف املغتسـل من املغفـالت واملغفلني، 
وقد اختزل  الروائي هذا املشـهد أو ردة الفعل وترك 

تخيله إىل القارئ
الذي سـيدفعه فضولـه ملتابعة الحـدث وتفاصيل 
اللوحـة  كمـا يقول  اورهـان بامـوق (( أن قراءة 
الصفحـات األوىل من الرواية  يشـبه   دخول لوحة 
منظر طبيعـي )) أورهان باموق الروائي السـاذج 

والحساس – ترجمة ميادة خليل ص 17
تبدو ثيمة الرواية  غري مسـبوقة  من قبل الروائيني 
يف العـراق، فمـن املعـروف أن الكثري مـن الروايات 
التي كتبت حـول زمن صدام وحول معاناة ضحايا 
النظـام وما واجهوه يف السـجون واملعتقالت لألمن 
واملخابرات واالسـتخبارات من تعذيـب واغتصاب 
وإعدام بالجملة  حتى عىل الشـبهات، بمعنى حياة 
ومعانـاة ضحايـا النظـام الفـايش، ولكن حسـب 
اطالعـي لـم يتطـرق أحـدا إىل معانـاة وتحـوالت 
وسـلوكيات أزالمه من الرفـاق البعثيني ومن أفراد 
أجهزة األمن والتشـكيالت الخاصـة  من املجرمني 

والجالديـن  املطلوبني مـن قبل  القانون للسـلطة 
الجديـدة ومن قبـل ذوي الضحايا وبعض الضحايا 
الذيـن بقوا عىل قيد الحيـاة ويعرفون هذه النماذج 

تمام املعرفة.
الروائي عن طريق الراوي العليم كرشيفة وسعدون  
وسعاد ونورا  تمكن من رسم صورة واضحة ونسج 
وحـاك الـكالم بكفـاءة للتعبـري عن حالـة املجرم 
سـعدون، وجبنه وخوفه وطريقة هروبه وتخفيه 

املهينة واملرذولة...
كمـا أن  حائك الكالم  حاك نسـيجه الرسدي بفنية 
جميلـة حينمـا ألقى الضـوء بضمري األنـا  الراوي 
كيل العلـم أو بضمري ألهو الـراوي العليم  لتوصيف 
حالة القدرة الكبرية ألزالم النظام للتحول من حال 
إىل حـال، أن يتحول من جالد أو قـواد إىل رجل دين 
وخطيـب منـرب يدعي النسـك والزهد بعـد أن خلع 
الزيتونـي وعـرض خدماتـه عىل رجاالت السـلطة 

الجديـدة الذيـن كان العديـد منهم عمـالء ألجهزة 
األمـن واملخابـرات الصدامية وتمكنـوا من اخرتاق  
صفـوف املعارضـة الوطنيـة  للنظـام وعـىل وجه 
الخصـوص خـارج العراق  وبذلك تخـادم الطرفني 
للفـوز باملغانم واملكاسـب واملناصـب عرب  مفهوم 
((طمطميل وأطمطملك))  كما هو حال ((يعقوب 
)) الـذي تحول من سـلطوي  تابع ذليـل إىل معمم  
وصاحـب سـلطة ونفـوذ وخطيـب جامـع يعض 
النـاس يف الظاهـر يف حني يعيـش لياليـه الحمراء 
وبذخـه وإرسافـه عـىل بائعـات الهوى يف شـققه 
الخاصة  مقدما هذه الخدمات ألسـياده الجدد كما 
انه ال يبخل بها عىل أسياده القدامى  وأن سنحت له 
الفرصـة يجر أقدامهم للمـوت مقابل حصوله عىل 

املزيد من املال والرفعة ...
وأشـار الروائي إىل حالة االزدواجية يف السـلوك من 
قبـل العنـارص اإلجرامية السـلطوية كشـخصية 
سـعدون فبعـد أن يغسـل يديـه امللطخـة بدمـاء 
الضحايـا يف معسـكرات التعذيـب والقتـل تعبـريا 
عـن نزعته النكروفيليـة  العدوانية، يف حني يفيض 
بعبـارات الحب والرقة والغـزل الجميل  مع زوجته  
مستعيدا البايوفيليا  حيث  حب الحياة وحب املتعة 
والجمـال، هذه الصفـات  التي  شـخصها وعرفها 

عالم النفس واالجتماع الكبري  أريك فروم ...
كأي رواية تنحى منحا تاريخيا وسياسـيا تميل إىل 
التقريرية  وتفتقد للشعرية يف الرسد بسبب طبيعة 
الحدث وفظاظتـه، يحاول الروائي قدر املسـتطاع 
اإلفـالت مـن التقريرية نحـو اللغة األدبيـة  الفنية  

املزدانة بالشعرية وحسب الحدث. 
أسـتطاع الروائـي عرب شـخصياته أن يضـع أمام 
القارئ توصيفات رموز السـلطة الجديدة من أهل 
العمائم ومن االنتهازيـني واملتثعلبني  والرساق من 
أدعيـاء الوطنيـة والنضال، وكذلـك توصيف رموز 
السلطة الفاشية املنهارة  ابتداء من قائدهم األوحد 
الجرذ الذي امسـكوه يف حجره القذر، وليس انتهاء 
برجاالته ممن تناثرت جثثهم يف الشوارع لتنهشها 

الـكالب والحـرشات كالعميد سـبهان أبـو بلقيس 
زوجـة سـعدون، أو ممـن ارتـدوا مالبس النسـاء 
للتخفـي والتسـرت إىل حـني مثل سـعدون، أو ممن 
تمكنوا من  التغلغل يف الطبقة السياسـية الحاكمة 
واملنصبـة مـن قبـل برايمـر وأسـياده، فتحكمـوا 
بمصائر الناس زمن الفاشية وزمن (الدم قراطية) 

مثل (يعقوب).!!!
وكذا حال عامة الناس من النساء والرجال البسطاء 
الطيبـني  أمثال رشيفة  ونورا  وغريهم ، وعىل وجه 
الخصوص من النسـاء اللواتـي تدفعهن ظروفهن 
القاهـرة وجهلهـن ليكونن فرائـس لفتاحي الفال 
من أمثل  املجرم سعدون وغريه وبذلك  كان الروائي  
موفقـا يف تعريف وتوصيف هذه الشـخصيات وما 
ينتابها من مشاعر الخوف والقلق والشك، ومشاهد 
الفرح واألمل وتحوالتها من حال إىل حال وكما قال 

اورهان باموق :-
((اإلبـداع الروائي هـو خدعة تمكننا مـن الحديث 
عن أنفسنا كأننا شخص آخر وعن اآلخرين كما لو 
كنـا مكانهم)) أورهان  باموق – الروائي السـاذج 
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صورة  ومصور ، فلكم ، هذا ال ” سـيلفي ” 
الـذي لن يليق إال بأن يكون ” سـليفي ” مع 

الله . ص10
االنغماس يف عالم الشـعر والتفرد به مهمة 
معقـدة وحساسـة ترتبـط بمجموعـة من 
العنارص التـي البد أن يمتلكها  فنان ماهر ، 
ونحن كقراء امام فنان وشـاعر يكتب بلغة 
القلـب والعقـل، ويؤرشـف لتاريخ معارص 
يعيشه ويرسل إشارت ذات معرفة فلسفية  
كأنـه يدخلـك يف عوالم غريبـة عجيبة نظرا 
لعجائبية اللحظة التي نعيشها. وهو يصوغ 
نظريتـه الخاصة بالنفس البرشية شـعريا 
ً .وكلنـا نعـرف ان الشـعر من املـس اإللهي 
الذي يفجـر الطاقة اإلبداعية عند الكثري من 

الناس .
 سـأترك القصيـدة كقلـب ٍ مفتـوح ينتظر 
عمليتـه األخرية ، فـال أجمل مـن ” كذلة ٍ ” 
تنرسح عبثية ً فوق وجنة ٍ من دون تصفيف 

” ص9
أليس الشـعر هـو من يكتشـف املعرفة عن 
الحقيقة ،أليس الشـعراء هم فالسـفة وأن 
الفلسفة بدأت شعرا ،حيث يكمن بحثها عن 
أصل الكون واألشياء ، وكما يقال ان طاليس 
وهرياقليطـس مـن الفالسـفة الطبيعيـني 
الذيـن غاصوا يف تالبيب الطبيعة كتابة ً ، ويف 
تجربة تجد الشـاعر واملفكر الرساي قصائد 
هي أهازيج فلسـفية مفادهـا طروحات يف 
الحكمـة و تقديـم ألفكار فلسـفية يف صور 

شـعرية متكاملـة كاشـفا واقعنـا اليومي 
والحياتي عـرب هذا الديوان الـذي اطلق عىل 
تسميته ” حلويات ” والصادر عن منشورات 
” دار دور ” للطباعـة والنـرش والتوزيـع – 
بغداد ويفع الديوان يف 182 صفحة وهو من 

القطع الصغري.
كُل الحضـارات ميداني وعاصمتي ، ُتكذبان 

بأي ؟ تلك آالئي . ص22

يقول الفليسوف ” هايدغر ” الشعر بصفته 
تأسيسـا للوجود عن طريـق الكالم ” والذي 
يغـوص يف هـذا الديـوان يجـد نفسـه إمام 
اتهامـات عديدة وكأن الشـاعر ” الرساي ” 
يحمل الكثري من الشعراء يف زمانه املسؤولية 
اإلنسـانية والوطنية ملا يحدث يف عاملنا اليوم 
وما يسـوده من جفـاف اخالقـي ومعنوي 
، وكأنـه يرجـع ملن سـبقوه من الفالسـفة 
أمثال نيتشـه أو غريه من الفالسـفة ليؤكد 
خطابهـم وهـي الدعـوة للسـعادة والبحث 
عنهـا والتفـاؤل واألمـل، وبهـذا يخاطـب 
الجميع عرب ديوانه الذي استهله ومن خالل 
عنوانـه ” حلويـات ” وهـي اشـارات لعدة 
معاني يف هـذا الزمن الصعب الذي يكثر فيه 
التناحر والدم واملوت ، وأجد كل املراحل التي 
مر بها شـاعرنا ” الـرساي ” يف هذا الديوان 
امليلء باأللغام عديدة لكنها صارخة أزاء هذا 
الواقع ويجـب ان ننصت له ومن خالل هذه 
الوصية املليئة بالحياة أي ” اتصفوا باملحبة 
والسـعادة الداخلية والصالبـة ملواجهة هذا 

الواقع الذي نعيشه .
” نمتلك كَل يشء ، مًيتني مبتسمني يف عبارة 
، وغرقى لم تشـفع لهـم األئمة وال جرسهم 
، وحنجرة ً عمرها سـتة آالف سنة، ما زالت 
صالحة للغناء ، نمتلك مواّأل طويالً لم يكتمل 
منذ أور إىل اآلن، ومسـامري َ أسميناها كتابًة 

لنفقأ بها عني كل الكارهني ” ص14
وحتى ال نبتعد عن فحوى العديد من قصائد 
هـذا الديوان الـذي أخذ من وقتـي الكثري يف 

قراءتي لقصائده  املعربة والعابرة إىل اآلخرين 
وكأنها انشـودة وطنية يجـب تخليدها عرب 
عدة مسـارات ومنها أهميـة انتصار الحياة 
عىل هذا العقل التـي انطلق منه ” الرساي ” 
القوة والشجاعة واملخاطرة ” حتى ُنِقبل عىل 
هـذه الحياة بكل طاقتنا، مسـتخدما صوت 
الفنـان الكبري ” داخل حسـن ” رحمه الله ، 
معتقـدا ان هذه املأسـاة النابعـة من صوته 
لها وقعها عىل النفس البرشية ملا للموسيقى 
واللحن من تاثري حسـب قول الفيلسـوف ” 

فانغر ” اثر املوسيقى يف فلسفة الشعر .

نفـخ الله صوته يف حناجـر املغنني، وبعثهم 
إىل أقـواٍم شـتى، إال داخـل حسـن، بعثه إىل 

الناس أجمعني . ص15 . 
وشـاعرنا عـرب هـذا الديـوان يتبنـى ولوج 
مساحة شـعرية تجريبية مغايرة من حيث 
الطـرح وبناء الرؤية الشـعرية واسـتخدام 
االدوات الفنيـة الشـعرية واختبـار ذائقـة 
املتلقـي بـدءا ً بالفكـرة املطروحـة وانتهاء 
بطريقة نسجها شـعريا والشك ان شاعرنا 
الـرساي وظف مـن وعيه الشـعري الجرتاح 
تلك الباقة من الحلويات الشعرية املتمظهرة 
عىل شـكل أنسـاق متنوعـة الداللـة  تحمل 

طعمها الخاص .
قـال عنـه الناقـد العراقي الكبري األسـتاذ ” 
فاضـل ثامر ” عمر الرساي والبحث عن أفق 
شـعري جديـد ” ومع أن عمـر الرساي كان 
من الشـعراء الذين  وضعـوا بداياتهم األوىل 
يف أواخر التسـعينيات ضمن إطار ما سـمي 
بشـعراء ” قصيدة الشـعر ” إال أن حضوره 
األبرز كان يف املشـهد الشـعري الذي أعقاب 
االحتـالل ، ومـن اصدارتـه الشـعرية هي ” 
ضفائر سـلم األحزان ” عام 2005 ، وديوان 
” سـماؤك قمحي ” 2007 ، وديوان ” ساعة 
يف زمـن واقف ” 1999 ، فهـو يعاقر الحزن 
والهزيمة والخسـارة، وهو مثل الطفل الذي 
يتلقـف املرئيات بحساسـية فطريـة ويعيد 

تشكيلها .
ودع زورقاً  منكَ  يرشبُ  أغصانها، كي تربعم 
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افتتـَح عـىل قاعـة غالريي واحـد / متحف 
..املعـرض  كربـالء  يف  حيثانـي/  صـالح 
الشـخيص للفنان هاشـم تايه تحت عنوان 
مئة رسـم ورسـم ويبدو أن العنوان سـجل 
عـدد اللوحـات املعروضة واملرقمة حسـب 

تسلسها بالعرض.. 
مئـُة لوحة تعنـي أن الفنان غزيـر االنتاج، 
وهذا يسجل له كمبدع عراقي يثري الساحة 

التشكيلية كإرٍث محيل وكمرجع لألجيال.
أعمال الفنان هاشم تايه لها بواباب برصية 

عديدة ونوافذ اىل عالم التخيل.. 
الدخول يحتاج اىل فك شفرة  اللوحات ألنها 
حضوريـا تقـرتب مـن املدرسـة الفنتازية 
وتتجـاور باسـتمرار مع الرسيايـة.. اال أن 
الفنـان  كانتماء يديل قولـه أن أعماله تمتد 

خارج املدارس الفنية أو ما بعدها 
هـو دليـل واضـح عـىل أن الفنـان مبتكر 
ألسـلوب جديد وهـذا ما تابعنـاه من خالل 

أعماله..
االعمال هـي لم تكْن دخيلة عىل األسـاليب 
التي تبعْت مدارس بغداد الفنية لكنها تمتاز 
بكارزمـة مختلفـة فهو يتحـدث عن وعيه 
الباطـن وأحالمـه املتشـظية يف عوامله ربما 
كان الواقع املؤلم تجاوز عىل مخيلته فأنتج 
ما بعده تشكالت بني الخيال املفرط والوهم 
والسـحر.. قفزات فوقية عىل عالم الحروب 
والقتل والخـراب والدمار، كثري من األعمال 
هـي َقصٌص رسدية لواقعِة ما كما فعلها يف 
لوحاته التي عّرب الفنان فيها عن الجفاف يف 
األهوار واألنهار وحتى العقول التي غادرها 

واعز االستمرار وبقيت يائسًة حائرة..

الحرفيـة يف أعمـال الفنـان واضحـة هـو 
مجتهـد ويبـذل قصـارى جهـده إليصـال 
األفـكار عـن طريـق الخطـوط البسـيطة 
واأللوان الشـفافة.. القلم واللون عْرب مادة 
االكرليـك مـع األلـوان املائيـة هـي مخبزه 
إلطعام افواه شـخصياته املختلة شكال مرة 
ومرتهلـة أخـرى وحتى جائعة.. سـماواٌت 
خـرضاء  خصبـة  بـني  واراض  مفتوحـة 
وجـرداء قاحلـة.. غيـوم ماطـرة وخيوط 
متشابكة وجذور وأجساد مهشمة وممزقة 
هي كانـت مفاتيحة الكـربى ألعمال .  هو 
يختزُل مرة ويتاشـبك أخرى، املوضوع لديه 
، ربما يأخذ جهـداً بالغاً حتى يرهقه وربما 
يكتفـي ببعـض االداء اللونـي والخطـوط 

األنيقة إلنتاجه .
مئة لوحة.. بأسـلوب متفرد ينعش ذاكرتنا 
ويجـول يف أفكارنـا الخزينة بني التشـظي 
وامللحمي وبني انفصام الشخصيات تعيش 
عاملا غريبـًا .  فالغرائبيـة أيضا موجودة يف 
أعمال الفنان هاشـم تايه .. هـو بحد ذاته 
يقـول أنا أرسـم خـارج املكان كان سـؤاالً 
منـي ربمـا اسـتفزه ألقـرأ مالمحـه وماذا 
سـيديل عن ارتباطه باملـكان ، الجواب كان 
كبـرياً يقول أنا أرسـم ما أتخيلـه وهو أكيد 
انعكاس للواقع املرتهل اليومي، وهذا القول 
داللة عـىل أنه ما زال يف حـرضة املكان وأْن 
كان النص ( اللوحة) خـارج املنطق تعيش 

غرائبية ووحشة وغياب ..
و لكونه مطلع جيد وواع ليدرس التأثري عىل 
اعماله الفنية بعيد عن سلفادور داىل وغريه  
نجده عرب اشكاله وشخصياته خزينا كبريا 
من املشاعر لتتابعها حتى تورد منها وتنهل 

كثري من املعرفة والجمال.
ال ضـري ان يكـون هنـاك  انزيـاح معلن نحو 
الفنتازيا .. االسـطورة هو ابداع برشي .. غري 
مألـوف .. خيال مفرط اال ان انتماء مضامينه 
تجدها يف طيات واقعنا بشكل أو بآخر .. الفنان 
خلق جـواً اسـطوريا محبـوكا ..كان محاوراً 
جيـداً لواقعه عرب هيئات كائناته بني السـمني 
والغث وبني فقيد الشـهوة والرغبـة واألماني 

الخارسة وبني الطموح واملكابر واملكابد.. 
يبدو أن الفنان هضم أدواته بشكل جيد لريهن 
املتلقـي امـام أعماله وهـو يفكر كثـريا بفك 

طالسم وشيفرات لوحاته ..
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    عادة ما تحط الطيور عىل شـجرة الرمان 
الشـائخة التي تواجه شـباك الدار، و لكنها 
رسعـان ما تطري نافرة. ثمـة يمامة  وادعة  
لم تغادر أبدا تلك الشـجرة صيف شتاء، غري 
مكرتثة باألشـواك التي احتلت منابت الثمر. 
لـم يلحظ  أحد قط ذلك الحبل الرسي الرابط 
بـني اليمامـة القعيـدة و الشـجرة البائـرة 
سـوى  هذا الفراش الضائق بغطاء الصوف 
الخشـن املبسـوط عـىل أريكتـه الفقـرية. 
شـعر بالحـر الغليـظ يحـارص روحـه رغم 
زمهرير الـربد و انهمار املطر. حط عصفور 
منكمـش عىل حافة الشـباك طالبا الدفء و 
االصطالء؛ ود لو أعار ريشه املبتل جمر قلبه 
املحرتق. أبـرص أحطاب  القصعـة امللتهبة، 

و أنصت إىل قعقعة الخشـب املشتعل؛ فعقد 
املقارنة، و قبض عىل أوجه الشـبه. ابتسـم 
بمرارة، و أسـلم قلبـه إىل زوايـا الحنني؛ ها 
هـو يـرى صباح قابعـة يف ركـن دافئ تهب 
الدار بهجة، و تسـتعري من ملبة الكريوسـني 
الضوء الشحيح. منكفئة عىل الكتب، تحملق 
يف السـطور، تلتهـم األحبـار التهامـا. عـىل 
األريكة املقابلـة ينحت الفراش ابنته بعينني 
حانيتني؛ فينتيش، و يسـحب الرباد من ركية 
الجمر مرسعا إليها بكوب الشـاي الساخن؛ 
كافيـة  كانـت  هادئـة  ابتسـامة  فتبادلـه 
لتلويـن جـدران قلبـه املثقل بالهمـوم. لكم 
انحنـي؛ كي يجمع أوراق القمامة من أروقة 
مدرسـة النجـع! كم بـث إىل مكنسـته أنات 
الوجع! صباح  فراشـة يف الفناء تلهو وسط 

زميالتها، تراه مكتسيا بذرات الغبار؛ تهرول 
نحـوه؛ تقبل  يديه أمام الجميع؛ فيشـعر أن 
آالم االنحنـاء تزول. تنفـرج الدوائر املغلقة؛ 
تدخل صباح من باب الدار مرشقة كشـمس 
صافية، تنطلق الزغاريد؛ ينبت بقل الربيع يف 
مرعى قلبه جملـة واحدة. يعاود التحديق يف 
شجرة الرمان؛ يبرص اليمامة الحائرة، تنعي 
عشـها املحرتق بصاعقة الربق، يدير برصه 
نحو الباب؛ فـريى صباح تخطر يف معطفها 
األبيض، يرافقها إىل موقف السيارات، يسري 
بجـوار طالبـة الطـب متباهيا؛ يشـعر بأن 
رقبته تجاوز السـحاب. يعانقها كما يعانق 
النسـيم اليمام، يعود محلقـا، فجأة تنتزعه 
أيد خشـنة من سـديم الزرقة الناعم، تلقيه 
عـىل أريكته الفقرية، تعـود صباح غارقة يف 

السكون، قد امتزج يف وجهها املرمري خيط 
من دم و ابتسـام؛ تتيبس أجنحـة اليمامة، 
تستطيل أسنة الشوك، تخرتق قلب الفراش، 
تذبـح الثمار، تكتيس شـجرة الرمان بأردية 

البوار و الحداد



يعّد الزواج هو رشاكـة حياة، والحب 

ال يعـرف فوارق األعمـار، وال يعرتف 

بها، والتالقي يف عالم الزواج باألرواح 

وهـي جنـود مجنـدة، تتعـارف مـع 

صاحبهـا، وقد يكون للكبري يف السـن 

روح شبابية، والعكس.

يعـّد فارق العمـر املثـايل األفضل بني 

تحديـده؛  يسـتحيل  أمـر  الزوجـني 

بينهمـا  التفاهـم  بمـدى  الرتباطـه 

والتوافـق العقـيل والشـعور باأللفة 

والسكينة.

• فارق العمر املناسب بني الرشيكني

اختلفت الكثري مـن اآلراء حول فارق 

السـن األفضـل بني الرشيكـني، وعىل 

الرغم من ذلك إال أن فارق السـن الذي 

يكـون فيه الـزوج أكرب مـن الزوجة 

مـن 10 : 12 سـنة هـو األفضل عند 

الكثري وذلك ألسـباب عديـدة منها أن 

الرجل يكون قـد وصل إىل نضج املرأة 

التـي تسـبقه فكريـاً، وبذلـك يكون 

قادراً عىل احتوائهـا عاطفياً، وفكرياً 

ويف عالقاتهمـا ببعـض، ولذلك تكون 

هذه الزيجات أغلبها زيجات ناجحة، 

إذا  وخصوصـاً  التفاهـم،  يسـودها 

توافقـت طباع كل مـن الزوجني معاً، 

ولم يوجد ما يفسد العالقة بينهما.

• فـارق العمر األفضل هـو من 5 : 7 

سنوات

عـىل الرغم من ذلك نجـد بعض اآلراء 

األخرى تنادي بأن يكون هناك تقارب 

يف العمـر بني الرشيكني؛ ألن ذلك يعزز 

من مسـؤوليتهما تجاه األرسة ويزيد 

مـن األلفة واألفـكار املشـرتكة لبناء 

حياة تناسـب الطرفني، وهـذه اآلراء 

تنادي بأن يكون فارق العمر األفضل 

هو مـن 5 : 7 سـنوات، ليكون هناك 

مسـاحة جيدة للتفاهم بني الزوجني، 

ويزيد مـن تقاربهما الثقايف والفكري 

والنفيس.

• فـارق العمر بني الزوجـني يقل مع 

تقدمهما يف العمر

يعـد تأثري فـارق العمر بـني الزوجني 

يقـل مـع تقدمهمـا يف العمـر، حيث 

يصبح هـذا الفـارق أقـل أهمية عند 

زواج كبـار السـن، فزواجهما ال ينبع 

مـن الرغبـة يف اإلنجاب، بـل من الود 

والنضج والتوافق الفكري والرغبة يف 

التشـارك يف الحياة معاً، عىل أن فارق 

العمـر قد ال ُيشـّكل يف بدايـة العالقة 

أي مشـكلٍة، ولكن مع مـرور الوقت 

والتقـدم بالسـن يصطـدم الرشيـك 

األصغـر عمراً بالواقع، ويحس بالندم 

يف هذا االختيار.

• فارق السن الكبري تظهر مشاكله إال 

أن له إيجابيات:

يصبـح التعايـش مـع فـارق العمـر 

الكبـري صعبـاً وخاصـة عنـد ظهور 

بعض التحديات كالتقاعد واملشـاكل 

الصحيـة والغرية التي قـد يصاب بها 

الشـخص كلمـا تقدم بالعمـر، فلكل 

شـخص منهما نظرة مغايرة للحياة 

وذلـك  مختلفـة  وأذواق  واختيـارات 

نتيجة انتمائهما لجيلني مختلفني.

ولكن إذا نظرنا إىل الجانب اإليجابي لفرق 

العمر الكبري سـنجد أن الطرف األصغر 

سناً سيستفيد من الخربة الحياتية من 

الطرف اآلخر، يف حـني أن األصغر عمراً 

سـيعيد الرشيـك إىل عالم الشـباب من 

حيث االهتمامات والهوايات، إال أنه بما 

أن الرجل هو سـند املرأة وهو مسـؤول 

عنها، فبالتايل يجب أن يكون مخرضماً 

وذا خربة؛ لكي يستطيع أن يلعب دوره 

بشكل فّعال وكامل.

• املرأة أكرب سناً من الرجل

يرى بعـض الرجال أن املرأة الناضجة 

أكثـر خربة بالحياة، مـا يجعلها أكثر 

تسـامحاً مع تقصريه يف أي من أمور 

الحياة سـواء كانت داخـل األرسة أو 

خارجها، وأقدر عـىل احتوائه يف كثري 

مـن املواقف بـدالً من الشـجار معه، 

فكـون املرأة ناضجـة تكون أقدر عىل 

دعم رشيكها ومساندته، وأكثر تفهماً 

ألزماتـه؛ ألنها قـد مرت بهـا بالفعل 

مقارنـة بامرأة شـابة؛ لذلك ال يمانع 

بعض الرجال مـن فارق العمر الكبري 

بينـه وبـني رشيكتـه، والحقيقـة أن 

كثرياً من النسـاء الالتي يقبلن الزواج 

برجـال يصغرهـن يف العمـر بفـارق 

سـن كبري، يعتمدن عىل شكلهن الذي 

يعكـس عمـراً أصغـر مـن أعمارهن 

الحقيقية.

• عيوب الزواج من املرأة األكرب سناً من 

الرجل:

مثـل هـذه األمور (كرب سـن املـرأة) ال 

ُتخفـي عيـوب املـرأة املتزوجـة برجل 

يصغرها يف السـن؛ ألن املـرأة تكون قد 

وصلـت إىل درجة كبرية جداً من النضج 

والحكمـة واالتـزان العاطفـي، وقد ال 

تشعر بشـخصية الرجل، وال بحضوره 

القـوي يف حياتهـا، كما أنها قد تشـعر 

بأنهـا تتعامل مع طفـل صغري يف عمر 

ابنها، وهي حقيقة قـد ُتخفيها بعض 

النسـاء الالتـي وافقن عىل الـزواج من 

رجال يصغرهن سناً بسـنوات عديدة، 

كما أن عالمات الكرب ستظهر عىل املرأة 

أرسع من الرجل.

و يبقى التوافـق بني أي رشيكني أمراً 

مرتوكاً لهما واملقياس الوحيد لنجاح 

العالقـة هـو الراحـة املتبادلـة بينك 

وبني الشـخص الذي تقاسمينه قلبك 

وحياتك.

يقدم اإلنسان العادي عىل تناول 
حـوايل ٦ أكواب من السـكر كل 

أسـبوع، وهي كمية كبرية جًدا 
قد تؤثر يف صحته، والسـكر من 

املنكهـات املهمـة التـي تضاف 
لألطعمـة ملنحها مذاًقا شـهًيا، 
ولكن ما ال يالحظـه البعض أن 
السـكر يسـبب اإلدمـان، ومع 

كثرة تناوله تزداد شهيتنا له. 
وينصـح خـرباء التغذيـة دوًما 
بتقليل جرعة السكر االصطناعي 
أو حتى االمتناع عنه ملا يسـببه 
من مشاكل صحية مثل تسوس 
األسنان وزيادة الدهون وزيادة 
خطر اإلصابـة بأمراض القلب، 
لذلك تعرف عىل الفوائد الصحية 
التي تعود عليك من االمتناع عن 

السكر.
١- تحسن الحالة العقلية

تريـد زيـادة اإلنتاجيـة العقلية 
وتحسـني اإلدراك؟ توقـف عـن 
تناول السـكر، وبمجـرد القيام 

أكثـر  بذلـك، سـيصبح عقلـك 
صفـاء ويـزداد نسـبة الرتكيز، 
حيـث وجدت دراسـة ُنرشت يف 
 Molecular Neurobiology
ارتباًطـا بني اسـتهالك السـكر 
والتغـريات السـلبية يف القرشة 
األمامية للدماغ، املسـؤولة عن 

مشاكل الرتكيز.
اإلصابـة  نسـبة  خفـض   -٢

بالسكري
أحـد األسـباب الرئيسـة ملرض 
السـكري من النوع ٢ هو تناول 
كميـات كبـرية من السـكر، ما 
يعني أن الحد من تناول السـكر 
يتيـح لنا السـيطرة عـىل خطر 

اإلصابة باملرض.
ارتفـاع  يتسـبب  أن  ويمكـن 
الـدم يف  يف  السـكر  مسـتويات 

مقاومـة األنسـولني، مـا يؤدي 
الكبـد  يف  فـوىض  إحـداث  إىل 
والبنكرياس واألعضاء األخرى.

٣- فقدان الوزن
اتبـاع نظـام غذائـي غنـي  إن 
بالسـكر يجعل عقلك يعتقد أنه 
ال يـزال جائًعا بينمـا يف الواقع، 
ليست هناك حاجة لالستمرار يف 
تناول الطعـام، ما يؤدي لزيادة 

الوزن بشكل عام.
٤- تحسن البرشة

تم ربـط النظـام الغذائي الغني 
بالسـكر بأمـراض الجلـد مثل 
حب الشـباب والبثـور والطفح 
إطعـام  إن  حيـث  الجلـدي، 
برشتـك بنظام غذائـي خاٍل من 
السـكر، واالعتمـاد عـىل نظام 
ميلء باألطعمـة الكاملة الغنية 

بالعنـارص الغذائية والكثري من 
النظيف سـيجعل برشتك  املـاء 

نرضة ومرشقة.
٥- رائحة فم أفضل

يسبب السكر زيادة البكترييا يف 
فمك املسـؤولة عن رائحة الفم 
الكريهـة، لذلك ينصـح األطباء 
دوًما بتقليل السكر عند الشكوى 

من رائحة فم مزعجة.
٦- تقليل تسوس األسنان

للحفـاظ عـىل أسـنانك ومنـع 
حدوث مشـاكل أكـرب يف قنوات 
الجـذور، يجب أن تبذل قصارى 
تنـاول  عـن  للتوقـف  جهـدك 
السكر، وعليك أن تحرص دائًما 
عـىل تنظيـف أسـنانك بالخيط 
عـىل  يومًيـا  مرتـني  وغسـلها 

األقل.

من الـرضوري تعقيـم غرفة النـوم دورياً، 
خصوصاً بعد شفاء شاغلها من املرض، وال 
سـيما الزكام، وذلك حتـى ال تنترش العدوى 
يف أرجاء املنـزل. ولتحقيق هذه الغاية، تفيد 

النصائح اآلتية:
| ال بـد مـن تهوئة الغرفة، يوميـاً، وذلك من 

خالل فتـح النوافذ عند الصبـاح، فضالً عن 
تعريض املرتبة والوسائد ألشعة الشمس.

| ُتمسـح األسـطح الداخلية للخزانة مرّة يف 
األسبوع، بقطعة قماش نظيفة ومبلّلة بماء 

ساخن، مع ترك األسطح لتجّف وحدها.
| ُيسـتخدم القليـل مـن الكلـور يف مسـح 

األرضية، مع االستعانة باملطهرات التي تقتل 
البكترييا يف فرتة قصرية ملسح األسطح.

| يمكن ملء ثلث زجاجة رذاذ بالخل وُثلثيها 
مـاء، مع إضافة بضع قطـرات من الليمون 
للتغطية عـىل رائحة الخل. ويسـتخدم هذا 
الخليط يف تنظيف األسـطح، بهدف للقضاء 

عىل البكترييا.
| يمنـع الدخـول بالحـذاء إىل الغرفـة، إذ قد 
يحمـل األخـري مـواد سـامة ملتقطـة من 

الشارع.
| يحبذ استخدام النباتات الطبيعية املنعشة، 

فهي تنّقي الجو من السموم.

            

10 واحة
b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

_µÿÌãì€a@µi@Ú”˝»€a@äaã‡né¸@ã‡«@÷äbœ@›õœc@bfl

_ùÓi˛a@çj©aÎ@ãÿè€a@⁄ãm@á‰«@·èv‹€@tá±@aàbfl

NNN@›õœc@›j‘nèfl@ÏÆ@:·ا
@ÚíbìËi@lbófl@Ÿ„c@“ã»m@—Ó◊

_‚bƒ»€a

Hãvì€aI@béÏÿ€a@Ôì´

املقادير:
مقادير الحشوة:

األرز : نصـف كيلو (مغسـول 
ومنقوع).

غرامـاً   ٢٥٠  : مفـروم  لحـم 
(ناعم).

زيت ذرة : نصف كوب.
الكركـم : ملعقتـان صغريتان 

(مطحون).
ملح : ملعقتان صغريتان.

كبـرية  ملعقـة  القرفـة: 
(مطحونة).

بهار مشكل : ملعقة كبرية.
مرق دجاج : ١ مكعب.

فلفـل أسـود: ملعقـة صغرية 
(مطحون).

مقادير صوص الطماطم:

املاء : ٣ اكواب.
صلصة طماطم: نصف كوب.

صغـرية  ملعقـة  القرفـة: 
(مطحونة).

الكركـم : ملعقتـان صغريتان 
(مطحون).

مرق دجاج : ١ مكعب.
فلفـل أسـود: ملعقـة صغرية 

(مطحون).
ملح : ملعقة صغرية.

زيت الذرة : نصف كوب.
الكوسا(الشجر) : ٢٥ حبة

طريقة التحضري:
١. لتحضري الحشـوة: اخلطي 
املفـروم،  اللحـم  مـع  األرز 
والبهـارات، ثـم صبـي زيـت 
الذرة، وحركـي املكونات جيداً 

بعضهـا  مـع  تختلـط  حتـى 
البعض.

٢. احـيش حبـات «الكوسـا» 
املفرغة من اللب بحشوة األرز 
واللحم املفروم، وضعي حبات 
«الكوسا» املحشوة يف الطنجرة 

املحرضة للطهي.
٣. لتحضري صوص الطماطم: 
اخلطي يف وعاء املاء مع صلصة 
الطماطم، والبهارات، والزيت، 
ومـرق الدجاج، وحركي جيداً، 
وصبـي الخليـط فـوق حبات 

«الكوسا».
٤. ضعي الطنجـرة عىل النار، 
واتركيهـا ملـدة سـاعة حتـى 
«الكوسـا»  وقدمـي  تنضـج، 

املحيش ساخناً.
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عـىل الرغـم من عدم وجـود عالمـات أو أعراض مبكرة لهشاشـة 
العظـام، فبمجـرد أن تصبح العظـام ضعيفة أو هشـة يمكن أن 

تظهر األعراض التالية:
1 - آالم الظهر وعادة يحدث بسبب فقرات مكسورة أو منهارة.

2 - فقدان الطول بمرور الوقت.
3 - الوضع املنحني بحيث يصبح الوقوف والجلوس بشكل مستقيم 

مزعًجا ومؤملًا.
4 - كرس العظام بسـهولة أكرب مما كان متوقًعا نتيجة السـقوط 

البسيط.
5 - كسـور انضغاطية يف الظهر، وهو نوع من العظام املكسـورة 

التي يمكن أن تتسبب يف انهيار الفقرات ما يجعلها أقرص.
6 - ضغـوط شـائعة بحيث يشـعر الشـخص باأللم أثنـاء القيام 

بأنشطة بسيطة مثل االنحناء والرفع والسعال.
7 - تلتئـم الكسـور ببطء، خاصًة مع كسـور الـورك، رغم الراحة 

الكافية واألدوية.
طرق الوقاية من هشاشة العظام

1 - ممارسه الرياضة
تمرن بانتظـام حافظ عىل حركة عظامـك وعضالتك، مع مراعاة 

ممارسة تمارين حمل الوزن وتقوية العضالت وتدريب التوازن.
2 - َتغِذَية

تأكـد من أن نظامك الغذائي غني باملغذيات الصحية للعظام، ويعّد 
الكالسيوم وفيتامني د والربوتني من أهم العنارص لصحة العظام، 
أيضا يسـاعدك التعرض اآلمن ألشـعة الشمس يف الحصول عىل ما 

يكفي من فيتامني د.
3 - أسلوب الحياة

تجنـب عـادات نمـط الحيـاة السـلبية، وحافظ عـىل وزن صحي 
للجسم، وتجنب التدخني واإلفراط يف الرشب.

4 - عوامل الخطر
اكتشـف ما إذا كان لديك عوامل خطر والفت انتباه طبيبك إىل هذه 
األشياء، خاصًة إذا كان لديك كرس سابق، أو لديك تاريخ عائيل من 
اإلصابة بهشاشـة العظام، أو تتناول أدوية معينة تؤثر عىل صحة 

العظام.
5 - االختبار والعالج

اخضـع للفحص والعالج إذا لـزم األمر، وإذا كنـت معرًضا لخطر 
كبري فسـتحتاج عـىل األرجح إىل أدويـة وتغيريات يف نمـط الحياة 

للمساعدة يف حماية نفسك من الكسور.
6 - منع السقوط للمساعدة يف منع الكسور

بمجـرد أن يفهم الشـخص أنـه يعاني من عدم التـوازن وأنه يقع 
كسبب لهشاشة العظام، يمكنه اتخاذ تدابري لتجنب اإلصابة أثناء 

السقوط.
بعـض الطرق للقيـام بذلك هي عدم الركض، وتسـلق الدرج ألعىل 
وألسفل ببطء أثناء اإلمساك بالقضبان، وعدم السري عىل أرض غري 

مستوية للغاية.
7 - األدوية

يعد الحفاظ عىل الجدول الزمني املناسب لألدوية وعدم تفويت أي 
جرعات أمرًا مهًما لبناء قوة العظام ومحاربة املرض.

تعّد خالطـات املكياج مفهومـًا جديداً 
للعديـد مـن النسـاء وذلك عـىل الرغم 
مـن أنها ليسـت نوعاً جديـداً يف أدوات 

التجميل، إال أنها ال تزال.
ما خالط املكياج وملاذا نستخدمه؟

إسـفنجة املكيـاج، واملعروفـة أيضـاً 
باسم خالط املكياج أو خالط التجميل، 
مخصصـة  ناعمـة  إسـفنجية  هـي 
لتطبيق مستحرضات التجميل السائلة 

والكريمية.
فوائد استخدام خالط املكياج:

فيمـا ييل بعض األسـباب التي تجعلنا 
نحب استخدام إسفنجة املكياج:

واالسـتخدامات،  األغـراض  متعـددة 
بشـكل عـام، يتـم تسـويق خالطات 
املكيـاج السـتخدام كريـم األسـاس، 
بـرصف النظـر عـن كريـم األسـاس، 
خالطـات  اسـتخدام  أيضـاً  يمكـن 
املكياج للكونسـيلر، ووضـع البودرة ، 
والكونتور، وحتى وضع مستحرضات 

العناية بالبرشة
وهـذا يمكن أن يجعلها جذابة بشـكل 
خـاص للمبتدئـات يف وضـع املكياج، 
حيث يمكن اسـتخدامها بدالً من عدد 

من الفرش.
صديقـة  املكيـاج  خالطـات  تعـد  و 
للمبتدئـني - ليس فقـط ألنها متعددة 

ألنهـا  أيضـاً  ولكـن  االسـتخدامات، 
مضمونـة، وال تحتـاج إىل الكثـري من 
املمارسة لتحقيق ملسـة نهائية خالية 

من العيوب.
مثالية لجميع أنواع البرشة:

إذا كانت برشتك جافة، أو حتى إذا كان 
لديـك بـرشة عادية، فقد تشـعرين أن 
كريم األسـاس متكتل جداً عىل برشتك 
ومع ذلـك، قد ال يكون كريم األسـاس 
هو السـبب، بـل هو طريقـة تطبيقك 
بينما تسـحب معظم الفرشـاة املنتج 
عـرب الجلد، فإن خالطات املكياج تدفع 
املكياج برفق للحصول عىل مظهر أكثر 

نعومة.
مظهر طبيعي ال تشوبه شائبة

بينما يمكن أن تؤدي الفرشاة غالباً إىل 
ظهور خطـوط وبقع وتكتل، يسـاعد 
امللمس اإلسـفنجي لخالط املكياج عىل 
امتصـاص أي منتج زائد، مما يسـهل 
عليك مزج مكياجك واألفضل من ذلك، 
أن الخالط الرطب سيسـاعد عىل منح 
البرشة ملسـة نهائية نديـة وخالية من 

التكتل يف غضون ثواٍن.
سهلة التنظيف

إذا سـئمت من غسـل مجموعة أخرى 
من فـرايش املكياج كل أسـبوع لكريم 

األسـاس وحده، فلدينا أخبار سـارة: 
خالطات املكياج سهلة التنظيف.

بـارد،  مـاء  يف  اإلسـفنجة  اغمـري 
وافركيهـا بالصابون مع الحرص عىل 
الرتكيـز عـىل املناطق األكثـر تلطيخاً 
ضعي اإلسـفنجة تحت املـاء الجاري 
واضغطـي عليهـا جيداً حتـى يصبح 
املـاء نقيـاً ولم تعـد اإلسـفنجة تنتج 
رغوة عند شـطفها، و اضغطي برفق 
عـىل اإلسـفنجة عـىل منشـفة جافة 

واتركيها تجف يف الهواء.
كيفية استخدام خالط املكياج:

قبل أن تضعي كريم األسـاس املفضل 

لديـك، إليـك نصيحـة احرتافيـة: بليل 
إسـفنجة التجميل عن طريـق نقعها 
ببخـاخ  رشـها  أو  البـارد،  املـاء  يف 
التثبيت عندما تكون رطبة، ستمنحك 
إسـفنجة املكياج مظهراً ندياً شـفافاً 
دون استخدام كل منتجك، بعد ذلك من 
املهم التأكـد من أن اإلسـفنجة رطبة 
وليسـت مبللة بمعنى آخر، اسـتمري 
يف الضغط عليها بلطـف للتخلّص من 

املاء الزائد.
اآلن بالنسـبة للتطبيق، نويص بتجنب 
أي حـركات ثقيلـة والرتبيـت برفـق 
ومـزج كريـم األسـاس عـىل برشتـك 
ملنحهـا تغطيـة موحـدة وخاليـة من 

العيوب وملسة نهائية منترشة.
للمتابعة باسـتخدام خايف العيوب، ما 
عليك سوى وضع املنتج تحت منطقة 
العني بإصبعك البنرص، قبل اسـتخدام 
الحافة املدببـة لخالط املكيـاج لدمج 
خـايف العيوب بسـهولة مع األسـاس 

األسايس.
اآلن، حـان الوقـت لضبـط مظهـرك 
للقيـام بذلـك، اضغطـي عـىل الجـزء 
بـودرة  اإلسـفنجة يف  املسـتدير مـن 
التثبيت قبل تنقيطها عىل الكونسـيلر 
لن يؤدي ذلك إىل تثبيت مكياجك لفرتة 
أطول فحسـب، بل سيسـاعد أيضاً يف 

منع أي تلطيخ أو تجعد.
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١٩١٩ - اغتيـال مبـارك التوزونينـي عىل يـد وزيره بلقاسـم النكادي بني 

الريصاني وأرفود.
١٩٤١ - رئيـس األركان السـوفيتي جـورج زيخـوف يتوىل قيـادة عمليات 
الجيش األحمر لوقف تقدم األملان إىل روسـيا وذلـك يف أثناء الحرب العاملية 

الثانية.
١٩٤٢ - انـدالع أوىل مواجهات معركة العلمني بني القوات أملانية واإليطالية 
بقيادة إرفني رومل وبني القوات الربيطانية بقيادة برنارد مونتغمري وذلك 

أثناء الحرب العاملية الثانية.
١٩٥٦ - عـرشات اآلالف املجريـني يتدفقون إىل الشـوارع للمطالبة بوضع 

نهاية للحكم السوفيتي يف بالدهم ما يعرف بالثورة املجرية.
١٩٨٢ - امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود يضع الحجر األساس ملجمع امللك 

فهد لطباعة املصحف الرشيف.

١٩٨٣ - تفجري مقر القوات الفرنسـية التابعة للقوات املتعددة الجنسيات 
جنوب لبنان وأدى ذلك إىل مقتل ٥٦ شـخصا، وهجوم انتحاري عىل ثكنات 

قوات مشاة البحرية األمريكية يف بريوت أسفر عن مقتل ٢٣١ أمريكًيا.
٢٠١١ -املجلـس الوطنـي االنتقايل يعلن عن تحرير ليبيـا من نظام العقيد 

معمر القذايف.
إجراء انتخابات املجلس الوطني التأسييس التونيس وسط إقبال كبري، وهو 
املجلس الذي سيكلف بوضع دسـتور جديد بعد الثورة وإسقاط حكم زين 

العابدين بن عيل.
٢٠١٩ -وقـوع احتجاجات يف إقليم أوروميا اإلثيوبي، ومقتل ما ال يقل عن 

٦٧ شخًصا.
الُرشطة الربيطانيَّة تعثر عىل ٣٩ ُجثَّة يف مقطورة شـاحنة تربيد يف منطقة 

غرايز بإسكس يف إنجلرتا.
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أنـا فتـاة أعانـي مـن الصمت 

عندما أكون يف جلسة مع ناس 

كثر. ما الحل؟ 

النصائح والحلول:

١- اختـرصت  بكلمـات قليلـة 

مشـكلة حقيقية تعانـي منها 

كثريات من بناتي، فيا لألسـف! 

عائالتنا ومجتمعاتنا عموماً لم 

تربنـا عىل التعامـل االجتماعي 

واكتساب الثقة منذ الطفولة.

٢- لكن يبقى من املهم أن نعرف 

أننـا نعيـش اآلن عـرصاً جديداً 

يسـاعدنا يف كثري مـن النواحي 

عىل مشـاركة اآلخرين، وبالتايل 

يخف الشعور بالوحدة.

٣- املشـاركة التـي أعنيها هي 

قنـوات التواصـل االجتماعـي؛ 

فأنت من دون كالم تستطيعني 

أن تتواصـيل بالكتابة أو اختيار 

بوسـت مع عدد من الصديقات 

أيضـاً،  واملعـارف  واألقـارب 

ومؤكد أن لديك تواصالً من هذا 

النوع عىل نحو ما، وأنا أذكره؛ 

أن  تسـتطيعني  بأنـك  ألذكـرك 

تخزني الكثري من املعلومات من 

خالل تواصلك هذا، لتكون لديك 

«عـدة» تسـاعدك عـىل تخطي 

صمتـك حني تكونني يف جلسـة 

اجتماعية.

٤- أعرف أيضاً أنه يف كل جلسة 

يكـون هناك بعض األشـخاص 

الـكالم، فال  الذيـن يحتكـرون 

تهتمـي بذلك، ويبقـى املهم أن 

تبدئي حديثاً جانبياً ولو قصرياً 

مع من يجلـس بقربك حتى لو 

كنـت ال تعرفني مـن يكون ذلك 

الشخص.

٥- أنـت تعانـني مـن الصمت؛ 

ألنـك مؤدبة، وال أقـول خجول، 

مـع أنـي مـع الحيـاء الجميل 

الذي يحفظ للبنت أنوثتها؛ لهذا 

أنصحـك أن تتشـجعي وتبدئي 

عـن  سـؤال  بطـرح  حديثـك 

موضوع عـام، أو إذا كان هناك 

الجميع  موضوع معني يتحدث 

عنه فاختاري سؤاالً واطرحيه؛ 

ألن طـرح السـؤال أسـهل من 

التعليق أو إبـداء الرأي إذا كنت 

تعانني من الخجل.

تبـادري  أن  أيضـاً  املهـم   -٦

بتدريـب نفسـك عـىل تطويـر 

ثقتك بنفسـك اجتماعياً، وذلك 

بـأن تبدئـي بدعـوة أكثـر من 

معهـن  لتشـكيل  صديقـات   ٣

وحـني  صغـرية،  مجموعـة 

فهـذا  الداعيـة،  أنـت  تكونـني 

يساعدك عىل املبادرة باالهتمام 

وال  األحاديـث،  وطـرح  بهـن 

بـأس مـن االسـتعداد بتجميع 

عدد مـن القضايـا االجتماعية 

التـي تسـمعني أو تقرئني عنها 

وتبادرين بطرح األسئلة حولها، 

ما يجعلك وسـط دائرة النجاح، 

القليـل، وليـس  ولـو بكالمـك 

خارجها فتعاني من الصمت.

٧- مع الوقت أنصحك بمحاولة 

جانـب  إىل  صديقـات  دعـوة 

إليهم،  لتتعريف  أشـخاص جدد؛ 

مـا يكسـبك تدريجـاً مرونة يف 

اجتماعي  التعامل مـع وسـط 

أو  داعيـة  كنـت  سـواء  كبـري 

مدعوة.
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ُتعّد شـخصيتك مزيجا من السلوكيات 
والدوافع  التفكـري  والعواطف وأنماط 
التـي تحـددك. هـل أنـت مـن النـوع 
الخجـول الذي ينتظـر اآلخرين التخاذ 
القـرارات؟ أو، هل ُينظـر إليك عىل أنك 
الشـخص املهيمن واملستعد ألخذ زمام 
املبادرة؟ سـتمنحك اإلجابـة عن هذه 
األسـئلة البسيطة يف تحليل الشخصية 
هذا،  معرفة نوع شـخصيتك وتخربك 

كيف يراك اآلخرون.
 يتكون االختبار هذا، من أسئلة تحليل 
شـخصية عددها ٨. فقـط جّهز قلماً 

وورقة وابدأ. 
١- كيف تتحدث مع اآلخرين؟

(A) مكتف األيدي. 
(B) أحـرك اليدين لتلمس بعض أجزاء 

جسمي مثل الذقن أو الشعر. 
(C)  أملـس مـن أتحدث معـه أو أقوم 

بدفعه.
٢- ما لونك املفضل؟

(A) األبيض
(B)  األحمر 
(C)  األصفر
(D) األسود 
(E) األزرق

٣- كيـف تسـتلقي عندمـا تذهـب إىل 
النوم؟

(A) النوم عىل البطن مع توجيه الوجه 
نحو األرض .

(B)النوم عىل الظهر. 
(C) وضع إحدى اليدين أسفل الرأس. 
(D) النـوم عىل أحد الجانبني، مع قليل 

من االنحناء.
(E) وضع الرأس أسفل الغطاء. 

٤- عندما يمتعك حقاً يشء ما
(A) تضحـك ضحكة تقديريـة عالية 

وصاخبة.
(B) تضحك ولكن ضحكة غري عالية.

(C) ضحكة خافتة.
(D)ابتسامة خفيفة.

٥- تميش عادة
(A) برسعة نسبياً وبخطوات واسعة.
(B) برسعة نسبياً وبخطوات صغرية.

(C) أقل رسعة ورأسـك مرفوع تنظر 
إىل ماحولك مواجهة.

(D)أقل رسعة ورأسك منخفض.
(E) ببطء شديد.

٦- كيف تدخل إىل حفل اجتماعي؟
(A)  دخـول هادئ أبحث عن شـخص 

أعرفه. 
(B)  بصورة ملفتة كثرياً. 

(C)  هادئاً دون لفت األنظار نحوي. 
٧- متى تكون يف أحسن أحوالك؟

(A) يف الصباح
(B) من الظهر حتى املساء

(C) ليالً
٨- كثرياً ما تحلم
(A) بأنك تسقط

(B) بأنك تقاوم وتكافح
(C) بأنك تبحث عن يشء أو شخص

(D)بأنك تطري أو تطفو
(E) اليوجد أحالم يف نومك عادًة

النقاط:
لحسـاب  أدنـاه  الجـدول  اسـتخدم 

نقاطك.
النتيجة:

أقـل مـن ٢٠ نقطة: تتميز شـخصيك 
وعـدم  املـزاج،  وتقلّـب  بالحـزن، 
االسـتقرار العاطفي. تميل إىل الشعور 
بمزيد من القلـق، والتوق إىل املزيد من 
الدعـم العاطفي، والشـعور بتعاطف 
أعمـق مـع اآلخريـن، والخـوف مـن 
األخطار الجسدية. تعتقد أنك ال تتمتع 
بشعبية، وتشـعر باإلرهاق يف املواقف 
االجتماعيـة، وتشـعر بعـدم االرتياح 
عندمـا تكون مركـز االهتمام. لسـت 
مبدعـاً جداً وتقـاوم األفـكار الجدي.  
تكـره التغيـري وال تسـتمتع بأشـياء 
جديـدة، كمـا تفضـل العزلة وتشـعر 
باإلرهـاق عند االضطـرار إىل االختالط 
باآلخريـن كثـرياً. تجد صعوبـة يف بدء 
املحادثات، وتقول األشياء قبل التفكري 

فيها.
من ٢١ إىل ٣١ نقطة: تنزعج بسـهولة 
وتواجه الكثري من التوتر، وتقلق بشأن 
العديـد من األشـياء املختلفة. تميل إىل 
تحمل ضغينة ضد أولئك الذين أساءوا 
إليك. تنتقد اآلخرين، وتغضب بسهولة 
عنـد تعرضـك لسـوء املعاملـة. أنـت 
عنيف ومتكرب ومغرور. غري متسامح 
ورسيـع الحكـم ومتقلب املـزاج. غري 
جديـر بالثقـة وأناني. فضويل بشـأن 
العالم واألشـخاص اآلخرين. ال تعتني 
باألشـياء وتؤجـل املهـام وتفشـل يف 
إكمالها. تتخذ القرارات بشكل متهور، 
وال ُتعطـي نفـس القدر مـن االهتمام 
بمـا  تهتـم  ال  محيطـك.  أو  لوقتـك 
يشـعر به اآلخرون. تتالعب باآلخرين 

للحصول عىل ما تريد.

مـن ٣٢ إىل ٤١ نقطـة: تشـعر بالثقة 
عند قيادة اآلخرين، وتشـعر بالحيوية 
عنـد التفاعـل مـع النـاس، وتنظر إىل 
نفسـك من منظور إيجابـي، وتزدهر 
يف املواقـف االجتماعيـة.  من السـهل 
عليك التعامـل مع التحديـات التي قد 
تواجههـا يف الحيـاة.  قابـل للتكيـف 
ومتعـاون ومتواضـع مـع اآلخريـن. 
طموح وتعاوني وودي. نادراً ما تشعر 
بالحـزن أو االكتئـاب. تتمتع بدرجة 
عالية من االنفتاح وامتالك مجموعة 
واسـعة من االهتمامات منفتح عىل 
تجربـة أشـياء جديـدة وتركـز عىل 
مواجهـة التحديـات الجديـدة تتوق 
إىل تعلـم أشـياء جديدة واالسـتمتاع 
بتجـارب جديـدة. تخطط مسـبقاً، 
وتفكـر يف كيفية تأثري سـلوكك عىل 
اآلخريـن. تهتـم بالتفاصيـل وُتنهي 
املهـام الرضوريـة عـىل الفور.تمتع 
بدرجة عالية من التوافق وتميل إىل أن 
تكون أكثر تعاوناً وتشعر بالتعاطف 

والقلق تجاه اآلخرين.
مـن ٤٢ إىل ٥١ نقطـة: أنت نـادراً ما 
تخالـف القواعـد، ونـادراً مـا تخدع 
اآلخريـن من أجل منفعة شـخصية، 
البـذخ،  أو  بالرفاهيـة  تهتـم  وال 
ملكانـة  مسـتحق  بأنـك  تشـعر  وال 
إىل  أكثـر  تميـل  عاليـة.  اجتماعيـة 
التنازل، ويمكنك التحكم يف أعصابك، 
والحكم عىل اآلخرين برفق، ويمكنك 
أن تغفر بسـهولة. مسـتقر عاطفياً 
وتتعامـل بشـكل جيـد مـع التوتر. 
تسـتمتع بلقـاء أنـاس جـدد ولديك 
دائرة اجتماعية واسعة من األصدقاء 
واملعـارف. تشـعر بالنشـاط عندما 
تكون حول أشـخاص آخرين وتفكر 
جيـداً يف األمور قبل التحدث. تفكر يف 
القرارات بعنايـة، وتهدف إىل الكمال 
والدقة، وتمتلك االنضباط عند العمل 
نحو األهداف. تسـتمتع باملسـاعدة 

واملساهمة يف إسعاد اآلخرين.
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*مين تسأل عليه حالي فانــــي 
وحظ احلالفك ماظن حالفانــــي 

بعد راح اكطع اجليه حالف اني 
واذا جيتك اكص اثنني اديـــــه 

============
هديه الروح لليوصل عتابـــي 
اعاتب ويجرح اخلاطرعتابـي 

الي كل الفخر اني عتابــــــي 
ابيع الروح مابيع اخلويـــــه 
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1 املـادة تطـىل بهـا األواني حتـى ال يلتصـق الطعام oأنـواع من 
الزهور

2 االسم الذي يشري به املحامي لزبونه o اسم علم بصفة الحمد
3 ثمرة عمل شخص أو دولة أو عملية حسابية o عكس نجاح

4 ينتسب إىل منطقة يف سوريا o متشابهان
5 الـذ يحكـي الحكايات يف املقاهي الشـعبية قديمـا oتوضع فيه 

العصافري
6 الفضة السائلة o عملة اوروبا

7 مرض العرص o ميش
8 سكب o شك

9 مرشوب سـاخن (معكوسـة) o قشور أو طبقات جلدية تغطي 
بعض الحيوانات

10 تمضغ بالفم مطوال o محل لبيع األشياء

1 يقال لطعام االرز يف مجتمعات دول الخليج o وقت الغروب
2 ساحر (معكوسة) o تلبسه املرأة والرجل

3 اول ملكة بريطانية تسكن قرص باكنجهام o ثلثا شام
4 الصخر الناتج عن الرباكني بعد أن يربد

5 رطوي وثني o حرف عطف o حديقة غناء
6 عامل ماهر يف حرفة ما o طرد

7 عبد هند الذي قتل سيد الشهداء حمزة o تفوق وانترش
8 تراب حباته كبرية o أداة حربية قديمة o توجس

9 حب o القارة السمراء
10 مخلـوق ما قبل التاريخ o نشـاط انسـاني يشـمل العديد من 

نتاج املواهب املختلفة
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لو كنـت محل ثقة وإعجـاب اآلخرين، فال تتخل 
عنهـم، أو تتهـرب من مسـاعدتهم، حتى ال تتغري 

صورتك الجميلة يف نظرهم، ويخيب أملهم بك.

غالبـا ما تظهر يف الوقت وىف املكان املناسـبني ما 
يجعلك تحصل عىل تقديـر اآلخرين. يمكنك اإلعداد 
لعشـاء لطيـف يف فندق خـارج حدود املدينـة. التكن 

مندفعا عند إتخاذ قراراتك حتى ال تقع يف الخطأ.

الثقـة بالنفس هـي مفتاح السـعادة والحصول عىل 
إعجاب اآلخرين. تتفاجأ أن كثريا من األشخاص حولك 
يحملون لك بداخلهم مشـاعر حب وربمـا تقابل رشيك 

حياتك. حاول أن تبتعد عن أي يشء يجعلك تتألم.

ربمـا تتخذ اليـوم قـرارا مهما يتعلـق بحياتك 
الخاصة، وسـتربز نتائجه مسـتقبال. ال تتجاهل 
حقك يف الحصول عىل إجازات احيانا، الن شـعورك 
بـآالم يف انحاء متفرقة من جسـدك عالمة ال تقبل 

الشك الحتياجك الشديد للراحة يف الوقت الحايل.

قد تشعر اليوم أنك بحاجة إىل الرتفيه عن نفسك، فحاول 
أن تلتقـي بأصدقائـك أو قـم بتنظيـم حفلـة أو اذهب إىل 
النادي أو سافر إىل احدى جزر اليونان، وقبل هذا كله ال ترهق 
نفسك باملزيد من العمل. ال تهتم بمن يحاولون التودد إليك الليلة 
ولكن اهتم بنفسـك فقط. تخـل عن عاداتك السـخيفة حتى ال 

يتسبب هذا يف افساد عالقتك باآلخرين.

لو كان ضمريك يؤنبك ألنك قد تسببت يف إيذاء شخص ما 
عندما كذبت وألصقت به اتهاما لتنفي التهمة عن نفسـك، 
ربما عليك أن تطهر نفسـك مـن هذا الذنب. اذهب له، واعرتف 
بذنبك واعتذر، وتحمل مسؤوليتك عما ألحقته به من أرضار حتى 

تنام مرتاح الضمري.

لـو كان لديـك وقت فـراغ اليـوم، ال تضع فرصة 
اعتـدال الطقس يف هذا الوقت مـن العام واقبل أي 
دعـوة تتلقاهـا للذهـاب يف نزهة لطيفـة بصحبة 

األصدقاء.

لديـك الكثري من العلم والخـرية حصيلة عملك ومجهودك خالل 
الفـرتة املاضيـة. ال تكـن أنانيا وبخيـال. اهتم اليـوم بنقل بعض 
خرباتـك ومعلوماتك للمبتدئني. تعشـق األرسار والكتمـان يف حياتك 
الخاصـة، لكن تذكر أن سـقراط قـال: « تكلم حتـى أراك»، فحاول أن 

تخرج ما يضيق به صدرك.

كل ابن آدم خطاء، فـال تثقل كاهلك بالندم 
عـىل خطـأ ارتكبتـه، واألفضـل أن تحـاول 
تصحيـح خطـأك، واالعتـذار ملـن أخطأت يف 

حقه.

االستسالم لألحزان سيجعلها تنمو وتنمو، وقد تبتلعك 
يف النهاية. اخرج اليـوم بصحبة األصدقاء املقربني، لعل 

ذلك ينسيك همومك، ويخفف عنك أحزانك.
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تفكر يف الحب وترغب يف االستمتاع بعالقة ناجحة. 
ال تتعجـل واسـتمتع بالحيـاة وبكل الفـرص التي 
تتيحها لك. اترك أصدقاءك املقربني يسـتمتعون بيشء 
من الحرية، وال تحاول مراقبتهم باستمرار، وسيقدرون لك 

ذلك جدا.

حـاول أن تفكر اليوم بشـكل إيجابـي وإذا اقرتح أحد عليك 
الذهـاب يف رحلة أو العشـاء عىل ضوء الشـموع فال ترفض . 
ربمـا تقابل الليلة من يعـدك بالحب فانتهز الفرصة واسـتمتع 
بقضاء مسـاء رائع . كن هادئا وحاول أن تسيطر عىل اندفاعك 

عندما تتعامل مع من بجوارك.

Ô”aã«@fiçÀ



@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@Z@ãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„األخيرة
No: 7820    Sun   23      Oct    2022العدد:   7820     األحد     23    تشرين األول     2022

ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ
07810090003

@Ô„Î6ÿ€¸a@áÌ5€a
@Ô„Î6ÿ€¸a@…”Ïæa

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com

@åÏ–i@oËn„a@>€a@ÒãÁb‘€a@¿@lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a@pbibÉn„a@Âfl@k„bu
Üb•¸a@Úébˆãi@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@µÓ–zó€a@kÓ‘„


