
لندن/ متابعة الزوراء:
أصبح وزير املالية الربيطاني السابق، 
يف  للـوزراء  رئيسـا  سـوناك،  ريـيش 
لحـزب  جديـدا  وزعيمـا  بريطانيـا 
املحافظني وذلك بعد انسحاب منافسته 

بيني موردونت، وزيـرة العالقات مع 
الربملان.وأعلـن رئيـس لجنـة حـزب 
املحافظني رسـميا عن انتخاب رييش 
سـوناك زعيما للحزب، وبالتايل رئيسا 
للـوزراء، ليخلف بذلك ليـز تراس التي 

اسـتقالت بعد ٤٥ يومـا مضطربة يف 
مـن  موردونـت  املنصب.وانسـحبت 
السـباق لزعامـة حـزب املحافظـني 
الربيطانـي بعـد فشـلها يف جمـع ما 
يكفـي مـن أصـوات نـواب الحـزب، 

حيـث أفادت التقاريـر بحصولها عىل 
٢٥ صوتـا فقـط، فيما جمع سـوناك 
أصـوات ١٩٤ نائبـا.ويف وقـت الحق، 
أقرت موردنت بهزيمتها أمام سوناك 
يف السـباق إىل داونينغ سرتيت.وقالت 

بينـي موردونت، يف بيان لهـا: «قررنا 
اآلن من سيكون رئيس وزرائنا املقبل، 
هذا القرار قـرار تاريخي ويظهر مرة 

أخرى تنوع حزبنا وموهبته».
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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس مجلس الـوزراء املكلف، محمد 
شـياع السـوداني، امـس االثنـني، حرص 
الحكومـة املقبلـة عىل بناء رشاكـة فعالة 
مـع املحيطـني العربـي واالقليمـي، فيما 
تسـلم دعـوة رسـمية لزيـارة باكسـتان.
وذكـر بيـان للمكتـب اإلعالمـي لرئيـس 
مجلس الـوزراء املكلف، تلّقتـه ”الزوراء“: 
أن ”رئيس مجلس الـوزراء املكلف، محمد 

شياع السـوداني، تلّقى اتصاالً هاتفياً من 
رئيـس وزراء اململكـة األردنية الهاشـمية 
بـرش الخصاونـة، وجـرى خـالل اإلتصال 
التأكيد عىل استدامة العالقات السرتاتيجية 
والتعاون بـني البلدين“، الفتـًا اىل ”حرص 
الحكومة املقبلة عىل بناء رشاكة فعالة مع 
املحيطني العربي واالقليمي ملا فيه مصلحة 

الشعب العراقي وباقي شعوب املنطقة“.

تلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيـني، 
مؤيـد الالمـي، باقـة ورد وتهنئـة من 
الوكيـل االداري لوزارة الداخلية الفريق 
عبـد الحليـم فاهم الفرهود بمناسـبة 
اعادة انتخابه رئيسا التحاد الصحفيني 

العرب .

يذكـر ان نقيب الصحفيـني العراقيني، 
مؤيد الالمي، قد فـاز، االربعاء املايض، 
برئاسة االتحاد العام للصحفيني العرب 
للمرة الثانية عىل التـوايل خالل املؤتمر 
العلمي لالتحاد الـذي عقد يف العاصمة 

املرصية القاهرة.

بغداد/ الزوراء:
أكـد نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
مؤيـد الالمـي، ان انتخابـات اتحاد 
الصحفيني العرب لم تكن سهلة، فيما 
اشار اىل ان هناك اجواء جرت إلبعاد 
العراق عن املنافسـة.وقال الالمي يف 
حديث متلفز تابعتـه «الزوراء»: ان 
العرب  الصحفيني  اتحـاد  انتخابات 
لم تكن سـهلة وكانـت هناك اجواء 
جرت إلبعـاد العراق عن املنافسـة. 
الفتـا اىل: ان بعض الـدول ارادت ان 
تحجب اصواتها يف الجولة االوىل من 

االنتخابـات لكـي ال يذهب مرشـح 
العـراق اىل الجولـة الثانية.واضاف: 
نشـيد بدولـة مـرص وعىل رأسـها 
السييس وكذلك دول الخليج لدعمها 
للعراق. مبينا: ان هناك دوال صديقة 
العـراق  تحجـب  ان  ارادت  للعـراق 
عـن االنتخابات.وتابـع الالمي: كنا 
مؤثرين وبشكل قوي يف االنتخابات. 
اىل  سـافرت  عندمـا  انـه  مؤكـدا: 
القاهـرة لالنتخابات لـم يكن هناك 
دعـم مـن الدولـة رغـم اننـي امثل 
العراق.واشـار اىل: ان هنـاك بعض 

الدول وقفت ضد العراق يف انتخابات 
اتحـاد الصحفيني العـرب. مضيفا: 
اعتـب عىل الدولة العراقية بأن هذه 
املناصـب مهمـة للعراق فلمـاذا لم 
يكن هناك دعم؟.ولفت اىل: ان اتحاد 
الصحفيني العـرب يعد من املناصب 
املهمة. مؤكدا: انه طيلة ٦ سـنوات 
سـابقة لم يصدر أي بيان من اتحاد 
الصحفيـني العرب يهاجـم العراق. 
واوضـح: ان منصـب رئيـس اتحاد 
الصحفيـني العـرب يمثـل سـمعة 
البلد امـام البلدان االخـرى. مؤكدا: 

الصحفيـني  اتحـاد  يف  وجودنـا  ان 
العرب يحسـن مـن سـمعة العراق 
امـام الدول.وتابـع الالمي: حصلت 
عـىل ٧٤ صوتـا من اصـل ٨٠ صوتا 
العرب  الصحفيني  اتحاد  بانتخابات 
ويف الجمعيـة العامـة حصلـت عىل 
١٥ صوتـا مـن اصـل ١٥ صوتا، أي 
باإلجماع.وبنّي الالمي: نريد استثمار 
اتحـاد الصحفيـني العـرب لتطوير 
العراقيـة. الصحفيـة  الطاقـات 

وبشأن منحة الصحفيني، أكد نقيب 
الصحفيني مؤيد الالمي: ان النقابة 

ال تزال بانتظار إقرار املوازنة ملعرفة 
تفاصيـل املنحة السـنوية الخاصة 
بالصحفيني.وقال الالمي يف ترصيح 
لوكالـة األنبـاء العراقيـة (واع): إن 
«النقابة تنتظر اقرار قانون املوازنة 
العامـة والتفاصيـل املتعلقـة مـن 
وزارة املالية حـول املنحة». الفتا اىل 
أنه «من املفرتض أن التوزيع يشمل 
جميع  املنتمني للنقابة».وأضاف أن 
«هناك عمال عىل إقرار قانون تقاعد 
الصحفيـني، ومـن املؤمـل أن يقدم 

خالل الدورة الربملانية الحالية».
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بريوت/ متابعة الزوراء:
فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة، امس 
االثنني، يف انتخاب خليفة للرئيس ميشـال عون، 
وحـدد رئيـس مجلـس النـواب موعدا للجلسـة 
املقبلة النتخـاب رئيس للبالد.ورغـم أن املجلس 
فشل للمرة الثالثة يف انتخاب رئيس جديد للبالد، 
فإنها املرة الرابعة التي يحاولون االجتماع فيها، 
بعد أن لـم يكتمل النصـاب القانون يف الجلسـة 

األوىل.وتمثلت أبرز نتائج فرز األصوات يف حصول 
ميشال معوض عىل 39 صوتا، مقابل 10 أصوات 
لعصـام خليفة، و13 صوتـا للبنان الجديد، فيما 
سجلت 50 ورقة بيضاء وورقتان ملغتان.وكانت 
عملية االقرتاع النتخاب رئيس للبنان، يف جلسـة 
هـي الرابعة، بدأت صباح امـس االثنني، وقد بلغ 

عدد النواب الحارضين داخل القاعة 110 نواب.

بغداد/ الزوراء:
عكست أسعار النفط مسـارها يف تعامالت ، لتسجل 
تراجعـا، وذلك بعد املكاسـب التي كانـت قد حققتها 
يف التعامالت اآلسـيوية املبكرة، وسـط توقعات بشح 
اإلمـدادات عـىل مسـتوى العالـم قبل تطبيـق حظر 
االتحـاد األوروبي لـواردات النفط الـرويس إىل زيادة 
األسـعار.وتراجعت العقـود اآلجلـة لخـام برنت 1.3 
للربميـل بحلـول  إىل 92.20 دوالرا  أو 1.39%  دوالر 
السـاعة 09:25 بتوقيت غرينتـش، يف حني انخفض 
خام غرب تكسـاس الوسيط األمريكي 1.34 دوالر أو 

%1.58 إىل 83.71 دوالرا للربميـل.وكان برنت سـجل 
ارتفاعـا بنسـبة %2 األسـبوع املايض بفعـل تراجع 
الـدوالر واآلمـال يف تخفيف قيود مكافحـة ”كوفيد-
19“ يف الصـني، التي من شـأنها أن تـؤدي إىل ارتفاع 
الطلـب يف ثاني أكرب مسـتهلك للنفـط يف العالم.ومن 
املتوقع حدوث اضطرابـات يف إمدادات النفط العاملية 
عندمـا يدخل حظر االتحـاد األوروبي لواردات النفط 
الروسية حيز التنفيذ يف الخامس من ديسمرب املقبل.
كما يخطـط االتحـاد ملنـع واردات منتجـات النفط 

الروسية يف فرباير 2023.
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الزوراء/ حسني فالح:
رجَح تحالف الفتح حسم التصويت عىل 
الكابينة الوزارية بالكامل نهاية االسبوع 
الحـايل، وفيمـا اشـار اىل ان املباحثـات 
مازالت جارية للحسـم الوزارات املتبقية 
بني الكتل السياسـية، حـدد ائتالف دولة 
القانـون املعايـري التي اعتمدهـا رئيس 
مجلس الوزراء املكلف محمد السـوداني 

يف اختيار كابينته الحكومية.
وقـال النائب عـن تحالف الفتـح، فالح 
ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  الخزعـيل، 
رئيـس الـوزراء املكلـف محمـد شـياع 
السوداني ماٍض يف تسمية وزراء كابينته 
وفق مـا طرحـه، وال توجد اي مشـاكل 
او تقاطعات بني قوى االطار التنسـيقي 
الخاصـة  الـوزارات  بتوزيـع  تتعلـق 
باالطـار. مؤكـدا: انه كان مـن املقرر ان 
يتـم اإلعالن عن الكابينـة الوزارية بداية 
األسبوع الحايل، إال ان تأخر بعض القوى 
السياسـية أدى اىل ارجاء الجلسـة ملوعد 
آخر.وتوقـع الخزعـيل حسـم التصويت 
عـىل الكابينة الوزاريـة بالكامـل نهاية 
األسـبوع الحايل.مـن جهته، قـال عضو 
ائتالف دولـة القانون، وائـل الركابي، يف 

حديث لـ“الزوراء“: ان املباحثات مازالت 
مسـتمرة مع جميـع القوى السياسـية 
لحسـم الحقائـب الوزاريـة يف الكابينـة 
الحكومية.واضاف: ان السـوداني اعتمد 

عـىل معايري الكفـاءة والنزاهـة واملهنية 
وابتعاد االشـخاص املرشحني عن قضايا 
فساد يف اختيار كابينته الوزارية. مرجحا 
تقديـم الكابينـة الوزاريـة يف اقرب وقت 

حال اكتمال مباحثات القوى السياسية.
ويف وقت سـابق، أكد بشـار السـاعدي، 
نائب االمني العام لتيار الفراتني برئاسـة 
”رئيـس  ان  السـوداني:  شـياع  محمـد 

الـوزراء املكلف محمد شـياع السـوداني 
للمناصـب  املرشـحني  بغالبيـة  قبـل 
الوزارية، ولن يحدث تغيري كبري يف تبادل 
الوزارات بني الكتل السياسية“، مبيناً ان 
”جميـع املحاوالت تبذل مـن اجل تقديم 
اسماء كامل املرشحني للكابينة الوزارية 
اىل الربملـان نهايـة هذا االسـبوع، وليس 
نصفهـم“. وقـال السـاعدي يف ترصيح 
صحفي: ان ”غالبية املرشحني من الكتل 
السياسية لتقلّد املناصب الوزارية والذين 
رفعت اسماؤهم اىل رئيس الوزراء املكلف 
محمد شـياع السـوداني تمـت املوافقة 
عليهـم“. وفيما يخـص املعايـري املّتبعة 
يف اختيـار الوزراء، اوضح السـاعدي انه 
”يف بعـض الحاالت يقوم رئيـس الوزراء 
املكلـف باختيـار املرشـحني بنفسـه إذا 
لـم يكن املرشـحون مناسـبني للمنصب 
املحـدد، فضـًال عـن ان السـوداني يقوم 
مـع لجنة تقنية (فنيـة) بمقابلة غالبية 
املرشـحني للمناصب الوزارية“.واضاف: 
إن ”رغـم اعطـاء الصالحية للسـوداني، 
فـإن احتمالية احداث تغيـريات كبرية يف 
توزيع الـوزارات بـني الكتل السياسـية 

طفيفة“.
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بغداد/ الزوراء:
املوقف  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  أعلنت 
اكدت تسجيل  فيما  لجائحة كورونا،  األسبوعي 
املايض.  االسبوع  خالل  جديدة  اصابة   ١٨٦
أنها  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
كورونا،  بفريوس  جديدة  إصابة   ١٨٦ «سجلت 
خالل أسبوع من دون أي حالة وفاة، فيما بلغ 
عدد املتعافني من املرض ٢٠٩ حاالت».وأضافت 
خالل  لكورونا  املضاد  اللقاح  متلقي  «عدد  أن 

االسبوع املايض بلغ ٣٣٨٤٠ شخصاً».
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بغداد / الزوراء :
تلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
مؤيد الالمـي، تهنئة وباقـة ورد من 
محافـظ البنـك املركـزي، مصطفى 
غالب مخيف، ملناسبة اعادة انتخابه 
العـرب  الصحفيـني  رئيسـا التحـاد 
لدورة ثانية . وقـال مخيف يف بطاقة 
تهنئـة :» نتقدم اليكم بأزكى التهاني 
والتربيكات ملناسـبة فوزكم برئاسة 

اتحاد الصحفيـني العرب ، داعني الله 
ان يوفقكـم يف عملكـم خدمـة لبلدنا 
العزيـز «.يذكر ان نقيـب الصحفيني 
العراقيـني، مؤيـد الالمـي، قـد فاز، 
االربعاء املايض، برئاسة االتحاد العام 
للصحفيني العرب للمـرة الثانية عىل 
التوايل خالل املؤتمـر العلمي لالتحاد 
املرصيـة  العاصمـة  يف  عقـد  الـذي 

القاهرة.

بغداد/ الزوراء:
املتورطني  احد  جاسم  زهري  نور  عىل  القبض  االثنني،  امس  خاصة،  أمنية  قوة  القت 
برسقة امانات الرضيبة يف مطار بغداد الدويل اثناء محاولته الهروب اىل خارج البالد.
يف  أمانة  «العراق  أن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الغانمي  عثمان  الداخلية  وزير  وقال 
وجهنا  وعليه  أمنه،  يمس  يشء  أي  يف  التهاون  او  أمواله  برسقة  نسمح  ولن  أعناقنا 
قوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض عىل ( نور زهري جاسم) يف مطار 
بغداد الدويل أثناء محاولته املغادرة خارج البالد بطائرة خاصة».وأعرب الغانمي، عن 
الالزمة إلنجاز  املوافقات  الذي أصدر  العادل  العراقي  القضاء  شكره وتقديره لجهود 

هذه املهمة .

@Êã‘€a@Ú”ãèi@µ†äÏnæa@áyc@Û‹«@ùj‘€a
@@ÜaáÃi@äb�fl@¿

Úfl˛a@Ú‘Ìáy@¿@ÚÓœb‘r€a@pbÓ€b»–€a@Úflb”g@Âfl@k„bu

هنـأ رئيـس جهـاز االمـن الوطنـي، حميد 

الشـطري، نقيـب الصحفيـني العراقيـني 

مؤيد الالمي، بمناسـبة تجديـد الثقة به 

رئيسا التحاد الصحفيني العرب.

وتلقى الالمي اتصاال هاتفيا من الشطري  

هنأه فيه بمناسـبة فوزه برئاسـة اتحاد 

الصحفيني العرب للمرة الثانية .

قدم املتحدث باسم وزارة التخطيط، 

عبـد الزهـرة الهنـداوي، باقة ورد 

الصحفيـني  نقيـب  اىل  وتهنئـة 

العراقيـني مؤيـد الالمي بمناسـبة 

التحـاد  رئيسـا  انتخابـه  إعـادة 

الصحفيني العرب.

هنأ رئيس صنـدوق اعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات االرهابية، الدكتور 
محمـد هاشـم العاني، نقيـب الصحفيـني العراقيني مؤيد الالمي ملناسـبة 

انتخابه رئيسا التحاد الصحفيني العرب لدورة جديدة .
وقال العاني يف برقية تهنئة لالمي :» يطيب يل ويسـعدني شخصيا، 
وباسـم منتسـبي صنـدوق اعـادة اعمـار املناطق املتـرضرة من 
العمليـات االرهابيـة، أن اتقـدم بأصـدق التهانـي والتربيـكات 
بمناسـبة فوزكم للمـرة الثانية عىل التـوايل بمنصب رئيس اتحاد 

الصحفيني العرب «.
واضـاف :» هذا التكليف يدل عـىل مكانة العراق يف املحافل العربية 

والدولية «. 
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يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمـن مسـتندات املناقصة هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليـون $ هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل 
من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة ١٪ من قيمة العرض تقدم عىل شكل 
خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو سندات القرض التي تصدرها 
املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع سـتكون (حسـب رشوط املناقصة) وطريقة الشـحن ( CIP ) أو حسـب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من 
سرتسو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات 
القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد 

الساعة العارشة صباحا يوم  ٢٠٢٢/١١/٧.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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أهالً بغداد حبيبتنا

أهالً بعروس الحرية
باملجد نحيي إخوتنا 
بكلمات الحب الوردية

وكأن «موفـق بهجـت» يعيد غنـاَء تلـك الكلمات العذبـة يف مطاِر 
القاهـرة ويف شـوارعها وحدائقهـا وفنادقها، ويف قاعـِة املؤتمرات 
ويف قاعـِة انتخاباِت اتحـاد الصحفيني العرب، حـنَي صوَّت العرب، 
جميـع العرب، ملؤيد الالمي الكبري رئيسـًا لدورٍة ثانيٍة يف إشـارٍة إىل 
رغبـٍة عربيٍة جامحٍة وأكيدٍة باسـتمرار النجاٍح والتفوق والُحضور 
والتأثـري بعـد دورٍة أوىل تأطرت بإبداٍع ال ينقطع ونجـاح رفَع رايَة 
الصحافـة العربّية إىل أعايل السـماء، ورّسـَخ مجـَد العروبة بنكهٍة 
عراقيـٍة خالصٍة، وجـاَء الفوُز ليؤكد مكانَة العـراق وحرص أبنائه 
عـىل أن يرتفَع شـأنه أبداً، فكانت جهود الالمـي معربًة عن حرصه 
ووطنيتـه العالية، ورغبتـه يف أن يكون وطنـه أوالً وأوالً وأوالً، وأن 
ينجز له ما يستطيع من رفعٍة وسمو وُحضوٍر وتألق وبهاٍء ُمستمر 

ودائم .
هـذا هـو «مؤيـد الالمـي» األب واألخ العطـوف عـىل الصحفيـني 
وحضورهم ونجاحهم الذي يأبى أن يتوقف، فقد حققت الصحافُة 
العراقّية يف عهده ما لم تحققه منذ تأسـيِس نقابة الصحفيني عام 
١٩٥٩، وما لم ينجز منذ تأسـيِس الزوراء أول صحيفة عراقّية عام 
١٨٦٩، حيـث تعددت وسـائُل اإلعـالم ووضَع العراق عـىل خارطِة 
الصحافـة العربّية والدولّية، واسـتحَق املكانَة العاليـة والعاملية يف 
املكتب التنفيذّي لالتحاِد الدويلّ للصحافة، حيث ينظر العالم بإكباٍر 
للصحفيني العراقيني الذين قدموا جحافَل الشهداء واملضحني األفذاذ 
الذين خطوا كلماَت املجد والرفعة بحٍرب من دمهم القان املُزهر الذي 

ال يجف وال تربد حرارته .
مسريٌة من العطاِء واإلبداع والتضحية كللت بنجاحاٍت رائعٍة، محلياً 
وعربياً ودولياً، وكان آخرها التصويت لألسـتاذ مؤيد الالمي رئيساً 
التحاِد الصحفيني العرب كشهادِة فخٍر واعتزاٍز للصحافِة العراقّية، 
ونجاح بطعم الشـهد، وهو نجاٌح ُمسـتحق، حيث عّربَ الصحفيون 
العراقيون عن سـعادتهم الغامرِة من خـالل تهانيهم وتوافدهم إىل 
نقابِة الصحفيني وباقات الورد التي يحملوها ليقدموها وهم سعداء 
بمنجـٍز كبرٍي قد ال يتكرر إال مع شـخصيٍة كبريٍة وفذٍة كشـخصيِة 
«مؤيد الالمـي» مفخرة الصحافة العراقّية والعربّية والعاملّية، وهو 
اعتزاٌز منهم باملنجـز وتأكيٌد عىل إنه لهم جميعاً، وهم به يفخرون 
ويعّدونـه إنجازاً لـكل واحٍد منهـم، وقد تحقـَق بدعواتهم وحبهم 

للعراق .
مبـارك لألسـتاذ «مؤيـد الالمـي»، ولنقابـِة الصحفيـني العراقيني، 
وللصحافـِة العربّية أن يكون الالمي يف مقدمـِة ركب اإلبداِع والعطاِء 

والتأُلق.
Fialhmdany19572021@gmail.com

بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس مجلـس الـوزراء املكلف، 
محمد شياع السوداني، امس االثنني، 
حـرص الحكومـة املقبلـة عـىل بناء 
رشاكـة فعالة مع املحيطـني العربي 
واالقليمي، فيما تسـلم دعوة رسمية 

لزيارة باكستان.
وذكر بيان للمكتـب اإلعالمي لرئيس 
تلّقتـه  املكلـف،  الـوزراء  مجلـس 
”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس الوزراء 
املكلف محمد شياع السوداني، تلّقى 
اتصـاالً هاتفيـاً مـن رئيـس وزراء 
بـرش  الهاشـمية  األردنيـة  اململكـة 
الخصاونـة، وجـرى خـالل اإلتصال 
العالقـات  اسـتدامة  عـىل  التأكيـد 
البلدين“،  السرتاتيجية والتعاون بني 
الفتـًا اىل ”حـرص الحكومـة املقبلة 
عىل بنـاء رشاكة فعالة مع املحيطني 
العربـي واالقليمـي ملا فيـه مصلحة 
شـعوب  وباقـي  العراقـي  الشـعب 

املنطقة“.
فيمـا هنأ الخصاونة، خالل االتصال، 
بتشـكيل  ”لتكليفـه  السـوداني 
الحكومة الجديدة“، معرباً عن ”امله 
بنجاحهـا يف إدارة الدولـة للمرحلـة 

املقبلة“.
كمـا تسـلَّم رئيـس مجلس الـوزراء 
املكلَّف، محمد شياع السوداني، دعوة 

لزيارة جمهورية باكستان.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء 

املكلف، يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: أن 
”السوداني، استقبل سفري جمهورية 
باكستان اإلسالمية لدى العراق احمد 
أمجد عيل“. وأعرب السوداني، خالل 
اللقاء، عن ”رغبة الحكومة املقبلة يف 
تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان يف 
املجاالت العسكرية، السيما التسليح 
والتدريب، وأهمية تنشـيط السياحة 

الدينية بني البلدين، فضالً عن تنسيق 
املواقف يف املنتديات الدولية بما يصب 

فيه مصلحة الشعبني الصديقني“.
من جانبه، نقل السـفري الباكستاني 
”تهنئـة حكومة بالده اىل السـوداني 
ثقتهـا  وتأكيـد  تكليفـه،  بمناسـبة 
بنجاحه يف تشكيل الحكومة العراقية 
املقبلـة، وقدرتـه عـىل إدارة الدولـة 

ومواجهة التحديات الراهنة“.
وقدم السـفري لرئيس الوزراء املكلف 
دعـوة لزيـارة باكسـتان مسـتقبالً، 
مجـال  يف  تفاهـم  مذكـرة  لتوقيـع 

التعاون التجاري واالقتصادي.
يف غضـون ذلـك، أكد رئيـس مجلس 
شـياع  محمـد  املكلّـف،  الـوزراء 
السـوداني، حاجة العـراق اىل تعزيز 

الرشاكـة مع دول العالم لالسـتفادة 
مـن خرباتهـا يف مجايل بنـاء وتنمية 
االقتصاديـة  للقطاعـات  القـدرات 

والتعليمية.
وذكر بيان للمكتـب اإلعالمي لرئيس 
تلّقتـه  املكلـف،  الـوزراء  مجلـس 
”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس الوزراء 
السـوداني،  املكلـف، محمـد شـياع 
اسـتقبل سـفري جمهوريـة كوريـا 
الجنوبيـة لـدى العراق سـونغ سـو 
جـوي“، مبينـاً أنه ”تم بحـث تعزيز 

العالقات الثنائية بني البلدين“.
وأوضـح السـوداني، خـالل اللقـاء: 
املقبلـة  العراقيـة  ”الحكومـة  أن 
سـتويل أهمية قصوى لتوفـري البيئة 
االسـتثمارية يف العـراق وصيانتهـا، 
وتقديـم الحماية الكافيـة للرشكات 
الكوريـة والعاملية من أيـة محاوالت 
تعرقـل عملهـا وهـذا واجـب الدولة 
حـرصاً“. وأكـد أن ”حاجـة العـراق 
اىل تعزيـز الرشاكـة مـع دول العالم 
لالسـتفادة مـن خرباتهـا يف مجـايل 
بنـاء وتنميـة القـدرات للقطاعـات 
االقتصادية والتعليمية، ال سـيما مع 
الـدول صاحبة التجـارب الناجحة يف 

تلك املجاالت“.
مـن جانبـه، نقـل السـفري الكوري 
”تحيات الحكومة الكورية وتمنياتها 
بالنجاح ملساعي السوداني يف تشكيل 

حكومة تهدف اىل خدمة العراقيني“.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس تّيار الحكمة الوطني، السّيد عّمار 
الحكيم، امس االثنـني، رضورة التعامل مع 

التحدّي اإلرهابّي من زاويته األمنية.
وقال السيد الحكيم يف بيان صدر خالل لقائه 
مستشـار األمن القومي، قاسـم األعرجي، 
ته ”الـزوراء“: ”تداولنـا يف ملفات األمن  تلقَّ
القومي العراقي وسـبل تعزيزها، فضالً عن 
العالقة مع دول الجوار واملنطقة وآلية إدامة 
الزخـم يف مكافحـة اإلرهـاب والجماعـات 

املتطرفة“.
وشـدد عـىل ”رضورة التعامل مـع التحدي 
اإلرهابي من زاويته األمنية“، مشـرياً اىل أن 

”املعالجة األمنية تحتـاج معالجات مماثلة 
لها عىل املستوى االجتماعي واالقتصادي“.

وذكر أن ”تحسني الواقع املعييش واستيعاب 
الشـباب عرب برامـج وخطـط طموحة من 
شـأنها أن تعضـد الواقـع األمنـي املتحقق 

حاليا“.
الفتـًا إىل ”أهميـة إدامـة التواصـل األمنـي 
مـع دول الجـوار واملنطقـة والحفـاظ عىل 
املكتسـبات التي تحققـت يف الفرتة األخرية 
بوصف أمن العراق وسـالمته مدخلنِي ألمن 
وسالمة املنطقة وسالمة النظام اإلقليمي“.

وأكد السيد الحكيم ”أهميَّة الجانب السيايس 
والدبلومايس لحفظ أمن وسيادة العراق“.
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كييف/ متابعة الزوراء:
يف كلمتـه بمؤتمـر ميونـخ لألمـن يف 
فرباير/شـباط املـايض، أملـح الرئيس 
األوكرانـي فولوديمـري زيلينسـكي إىل 
إمكانيـة انسـحاب بـالده مـن مذكرة 
بودابسـت املؤرخة عـام 1994، والتي 
ترسـانتها  بموجبهـا  كييـف  سـلّمت 
النوويـة، ما لم تجرى دعوة قمة الدول 
أمنيـة  ضمانـات  تقديـم  أو  املوقعـة 

ألوكرانيا.
أيـام قليلة كانـت تفصل العالـم آنذاك 
عن حـرب كـربى يف أوروبـا، ُكتب لها 
أن تبـدأ ليلة 24 فرباير/شـباط، بينما 
اسـتثمرت روسـيا تلميح زيلينسكي، 
عـىل املسـتويني السـيايس واإلعالمي، 
لتربير حربها عىل أوكرانيا أمام الرأيني 
العامني الـرويس والعاملـي، فيما توعد 
الرئيـس فالديمري بوتني، يف كلمته التي 
أعلن فيها عن بدء ”العملية العسكرية 
بحيـازة  السـماح  بعـدم  الخاصـة“، 

أوكرانيا سالحاً نووياً.
وبعـد مـرور ثمانيـة أشـهر عـىل بدء 
الحـرب، يتصـدر الحديث عـن املزاعم 
تلجـأ  قـد  أوكرانيـا  بـأن  الروسـية 
السـتخدام قنبلة نووية قـذرة عناوين 
الصحف والقنـوات العاملية، بعد إجراء 
وزير الدفاع الرويس سـريغي شويغو، 
اتصاالت هاتفية مع بضعة من نظرائه 
األجانـب، حـذر خاللهـا من مثـل هذا 

التطور لألحداث.

ويرشح رئيس قسـم العلوم السياسية 
واالجتماعيـة يف ”جامعـة بليخانوف“ 
أندريه  الروسية بموسكو،  االقتصادية 
كوشـكني، أن ”القنبلـة القـذرة“ هي 
سـالح نووي بدائي يصنـع عن طريق 
حشـو ذخرية أو صـاروخ بنفايات من 
محطـات نوويـة مدنية، ثم رشـها يف 
املنطقـة املسـتهدفة بواسـطة ذخرية 
أو صـاروخ، مـا يجعلها غـري صالحة 
للزارعة والعيش وأية أنشـطة مأهولة 

لفرتة طويلة“.
أوكرانيا أصبحـت دولة غري نووية عىل 

أثـر التوقيع عـىل مذكرة بودابسـت يف 
عـام 1994، مقابـل تقديـم ضمانات 

أمنية لها.
ومع ذلك، يقّر كوشـكني، الذي خدم يف 
الجيـش السـوفييتي، فالـرويس، أكثر 
مـن 30 عامـاً، ويحمـل رتبـة عقيد يف 
االحتياط، يف حديث لـ“العربي الجديد“، 
بوجـود عقبات أمـام أوكرانيـا إلنتاج 
”قنبلة قذرة“، مضيفاً: ”تخىش روسيا 
من أن كييف تريد إطالق صاروخ معبأ 
بالنفايـات النوويـة إىل أبعـد مسـافة 
ممكنة التهام موسكو بالوقوف وراءه، 

ووضـع املسـؤولية عـن إزالـة التلوث 
اإلشـعاعي عىل عاتقها. لكـن أوكرانيا 
ال تملـك حالياً صواريخ ذات هذا املدى، 
بينما من املشكوك فيه أن تسمح الدول 
الغربيـة باسـتخدام صواريخهـا ملثـل 
هـذا العمل. إال أن أوكرانيـا توجد فيها 
معاهد ومصانع منتجة للصواريخ مثل 
”يوجمـاش“، وال نعلم إىل أين قد تكون 

وصلت يف تصاميمها“.
من جهته، حذر نائب رئيس األكاديمية 
الروسية للعلوم الصاروخية واملدفعية، 
قسطنطني سيفكوف، من أن تداعيات 

قيام كييف باستفزاز، باستخدام قنبلة 
نوويـة قذرة، قـد تكون أكثـر خطورة 
تشـرينوبيل  محطتـي  حادثتـي  مـن 
السـوفييتية  أوكرانيـا  جمهوريـة  يف 
وفوكوشيما يف اليابان، يف عامي 1986 

و2011 عىل التوايل.
لوكالـة  حديـث  يف  سـيفكوف  وقـال 
”أورا.رو“: ”هـذا األمـر خطـر جـداً. 
أمثلـة لتداعيات (القنبلـة القذرة) هي 
تلـوث  أي  وفوكوشـيما،  تشـرينوبيل 
إشـعاعي خطـري مـن الصعـب للغاية 
إزالته. مّر أكثر من 35 عاماً عىل مأساة 
تشـرينوبيل، ولكن الوضـع هناك ليس 

بآمن حتى اآلن“.
ثالثـة  العسـكري  الخبـري  ورسـم 
اعتـربه  ملـا  محتملـة  سـيناريوهات 
تخطيط كييف لتفجري قنبلة يف أوكرانيا، 
النفايـات  وقـال: ”الخيـار األول هـو 
املشـعة عن طريق حشـو ذخرية فيها 
فإطالقهـا. نتيجـة لالنفجار، تتشـتت 
النفايـات املشـعة عـرب الهـواء فـوق 
مساحة ما. النقطة املزعجة (بالنسبة 
إىل كييف) هـي أنه مـن الصعب اتهام 

روسيا بذلك“.
وستسعى أوكرانيا بالخيارين اآلخرين 
التهـام روسـيا، وفق األكاديمـي الذي 
تابـع قائـًال: ”األكثـر خطراً أن ُتشـّن 
رضبـة بمنظومـة صاروخيـة بعيـدة 
املدى عـىل محطة نوويـة، أو باألحرى 
امليـاه  إىل  سـتترسب  نفاياتهـا.  عـىل 

وستسّمم السـكان. يمكن شّن رضبة 
مـن مناطق رشقية خاضعة لسـيطرة 
أوكرانيـا عىل مناطق غربية، وسـُتتهم 
روسـيا. سيشـكل ذلك ذريعة للواليات 
املتحدة وحلف شمال األطليس (الناتو) 

للتدخل“.
ويقتـيض السـيناريو األخـري بتوريـد 
قنبلة نووية إىل كييف، وهو ما يوضحه 
سـيفكوف بالقول: ”يجب أال ننىس أنه 
يمكنهم تفجـري قنبلة نووية حقيقية. 
هنـاك بيانـات تفيـد بأنهـا موجـودة 
يف محيـط ميكواليـف. عـىل األرجـح، 
أحرضها بريطانيون أو أمريكيون. بعد 
استخدامها، سيتدخل الناتو يف النزاع“. 
ولم يتسـنَّ لـ“العربـي الجديد“ التأكد 
من صحـة هذه املزاعم من عدمها، من 

مصادر محايدة.
وكانت وكالة ”نوفوسـتي“ الحكومية 
الروسـية قـد نـرشت، صبـاح أمـس 
األحـد، تقريـراً ذكـرت فيه، نقـًال عن 
”مصادر موثوق بها يف دول مختلفة“، 
”قنبلـة  تفجـري  تريـد  أوكرانيـا  أن 
قـذرة“ واتهام روسـيا بذلك. وتلت ذلك 
اتصاالت شـويغو مع نظرائه الفرنيس 
ليكورنيـو، والربيطانـي  سيباسـتيان 
أكار،  خلـويص  والرتكـي  واالس،  بـن 
واألمريكي لويد أوستن، يف ثاني اتصال 
هاتفـي بـني وزيـري الدفـاع الرويس 

واألمريكي منذ يوم الجمعة املايض.
من جانـب آخر، نفى وزيـر الخارجية 

امتـالك  كوليبـا  دميـرتي  األوكرانـي 
أوكرانيـا ”قنابـل قـذرة“، موضحاً أن 
بالده لن تشرتي هذا النوع من السالح، 
بموجـب  لاللتزامـات  منهـا  انحيـازاً 

معاهدة عدم انتشار السالح النووي.
وكتب كوليبا عىل حسابه عىل ”تويرت“: 
”كذب روسـيا حول الخطط األوكرانية 
املزعومـة السـتخدام (قنبلـة قـذرة) 
عبثي مثل ما هو خطـر. أوالً، أوكرانيا 
هي طرف ملتزم بمعاهدة عدم انتشار 
السـالح النـووي، وال نملـك أي (قنابل 
قـذرة) وال نعتزم امتالكها. ثانياً، كثرياً 
ما يتهم الـروس آخرين بما يخططون 

له هم أنفسهم“.
ويف تغريدة ثانيـة، أعلن كوليبا أنه دعا 
رسـمياً، يف اتصـال هاتفـي مـع املدير 
العام لوكالـة الطاقة الدوليـة رافاييل 
غـرويس، الوكالة إلرسـال خـرباء عىل 
وجه الرسعة إىل املنشـآت السـلمية يف 
أوكرانيـا، والتي تّدعي روسـيا بشـكل 
مخـادع أنها تطـّور قنبلة قـذرة، وقد 
وافق عـىل ذلك. وأضـاف: ”عىل عكس 
روسـيا، أوكرانيا كانت دائماً، وال تزال، 

شفافة. ليس لدينا ما نخفيه“.
يذكـر أن أوكرانيـا أصبحـت دولة غري 
نوويـة عـىل أثـر التوقيع عـىل مذكرة 
بودابسـت يف عام 1994، مقابل تقديم 
ضمانات أمنيـة لها. ووقع عىل املذكرة 
وبريطانيـا  وروسـيا  أوكرانيـا  قـادة 

والواليات املتحدة.

بغداد/ الزوراء:
تلقـى رئيـس الجمهورية، عبـد اللطيف جمال 
رشيد،  االثنني، دعوة رسمية من الرئيس املرصي 
عبد الفتاح السـييس لحضور قمة قادة العالم، 
وفيما تسـلم رسـالة خطية من رئيس روسـيا 
فالديمـري بوتـني، أكد أهميـة تنسـيق الجهود 

واملواقف بني العراق وجمهورية التشيك.
تلقتـه  الجمهوريـة  لرئاسـة  بيـان  وذكـر 
”الزوراء“: أن“رئيـس الجمهورية عبد اللطيف 
جمال رشـيد، استقبل يف قرص السـالم ببغداد، 
سفري جمهورية مرص العربية لدى العراق وليد 
محمد إسـماعيل“، مبيناً أن ”السـفري املرصي 
سـلّم خالل اللقاء رئيس الجمهورية رسالة من 
الرئيس املـرصي عبد الفتاح السـييس تتضمن 
دعوة رسـمية للمشـاركة يف قمة قـادة العالم 
التـي سـتعقد يف رشم الشـيخ يف دورتها (27) 
ملؤتمر أطـراف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطارية 

لتغري املناخ“.
وأكد الرئيس املرصي يف رسالته، بحسب البيان، 
عىل ”أهمية تحويل التعهدات والوعود إىل تنفيذ 
فعيل عىل األرض لتطبيق أهداف اتفاق باريس“، 
مشرياً اىل أن ”تغري املناخ يعترب التحدي األصعب 
الـذي يواجهـه العالم حاليـاً، وهو مـا يتطلب 
تكاتـف جهـود الـدول جميعـاً لتمكـني الدول 

النامية من القيام بدورها يف هذا املجال“.
وأشـاد السـييس ”بجهود العـراق يف ملف تغري 
املناخ“، داعياً إىل ”التنسيق والعمل املشرتك بني 
البلدين ودعم جهـود مرص الهادفة إىل الوصول 
لنتائج شـاملة وطموحة تصب يف مصلحة دول 
املنطقـة وشـعوبها وتعـزز املسـاعي العامليـة 

ملواجهة تغري املناخ“.
فيمـا أعـرب الرئيس عبد اللطيف جمال رشـيد 
عن ”عميق شـكره وامتنانه للدعـوة“، محمالً 
السـفري املـرصي تحياته الخالصـة إىل الرئيس 

عبد الفتاح السييس.
ولفـت اىل أن ”عمـق العالقـات التأريخيـة مع 
جمهوريـة مرص العربية وأهمية توسـيع آفاق 
التعـاون الثنائـي البّنـاء عـىل مختلـف الصعد 
تحقيقاً لتطلعات الشعبني الشقيقني يف التقدم 

والرفاه“.
كما تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال 

رشيد، رسالة خطية من رئيس روسيا فالديمري 
بوتني.

وذكـر بيـان لرئاسـة الجمهوريـة أن ”رئيـس 
الجمهورية عبد اللطيف جمال رشـيد، استقبل 
يف قرص السـالم ببغداد، سفري روسيا االتحادية 

لدى العراق الربوس كوتراشيف“.
وسـلّم السفري رئيس الجمهورية رسالة خّطية 
من الرئيـس الرويس فالديمري بوتـني، تضّمنت 
التهاني والتربيكات بمناسـبة انتخابه رئيسـاً 
لجمهورية العراق، مؤكـداً ”التطلّع نحو تعزيز 

العالقات الثنائية املتينة“.
وحّمـل الرئيـس عبـد اللطيـف جمال رشـيد، 
السـفري، تحياتـه وتقديـره إىل بوتـني، مؤكـداً 
”تطلّـع العـراق نحـو تعزيز عالقـات الصداقة 
الثنائيـة التـي تجمـع البلديـن، والعمـل نحو 
توسـيعها يف مختلـف املجـاالت ذات االهتمـام 
املشـرتك وبما ُيحقق املصالـح املتبادلة للبلدين 

والشعبني“.
يف غضـون ذلـك، أكد رئيـس الجمهوريـة عبد 
اللطيـف جمال رشـيد، أهمية تنسـيق الجهود 

واملواقف بني العراق وجمهورية التشيك.
وذكـر بيـان لرئاسـة الجمهوريـة، أن ”رئيس 
الجمهورية عبد اللطيف جمال رشـيد، استقبل 
يف قرص السالم ببغداد، سفري جمهورية التشيك 
بيـرت شـتيبانيك“، مبينـاً أن ”السـفري، سـلّم 
رئيـس الجمهوريـة رسـالة خّطية مـن رئيس 
الجمهورية التشـيكية ميلوش زيمان، تضمنت 
التهاني والتربيكات للرئيس بمناسـبة تسـنمه 

مهام رئاسة الجمهورية“.
وأكد رئيس الجمهورية التشـيكية يف رسـالته، 
بحسـب البيان، ”رغبة بـالده يف توطيد عالقات 

الصداقة والتعاون بني البلدين“.
فيمـا حّمـل رئيـس الجمهورية، عبـد اللطيف 
جمال رشـيد، السـفري تحياته وشكره للرئيس 
زيمان، مؤكـداً ”رضورة تطويـر العالقات بني 

البلدين خدمة للمصالح املشرتكة“.
ولفـت إىل ”أهميـة تنسـيق الجهـود واملواقـف 
بني العراق والتشـيك يف القضايـا ذات االهتمام 
املشـرتك وبمـا يحقق األمـن واالسـتقرار عىل 

الصعيدين اإلقليمي والدويل“.

بريوت/ متابعة الزوراء:
فشـل مجلس النواب اللبناني للمـرة الثالثة،  
االثنـني، يف انتخـاب خليفة للرئيس ميشـال 
عـون، وحـدد رئيس مجلـس النـواب موعدا 

للجلسة املقبلة النتخاب رئيس للبالد.
ورغم أن املجلس فشل للمرة الثالثة يف انتخاب 
رئيس جديـد للبالد، فإنها املـرة الرابعة التي 
يحاولـون االجتمـاع فيها، بعـد أن لم يكتمل 

النصاب القانون يف الجلسة األوىل.
وتمثلـت أبرز نتائج فـرز األصوات يف حصول 
ميشـال معوض عـىل 39 صوتـا، مقابل 10 
أصـوات لعصام خليفـة، و13 صوتـا للبنان 
بيضـاء  50 ورقـة  الجديـد، فيمـا سـجلت 

وورقتان ملغتان.
وكانت عملية االقرتاع النتخاب رئيس للبنان، 
يف جلسـة هـي الرابعـة، بدأت صبـاح امس 
االثنني، وقد بلغ عدد النواب الحارضين داخل 

القاعة 110 نواب.

وبعـد فشـل انتخـاب رئيـس جديـد للبنان، 
حـدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسـة 
جديـدة النتخاب رئيـس للجمهوريـة، وذلك 
يوم الخميس السـابع والعرشين من أكتوبر 

الجاري.
يشار إىل أن والية الرئيس ميشال عون تنتهي 
يف 31 أكتوبـر، بينمـا ال تـزال االنقسـامات 
عميقة بني الكتل السياسـية بشـأن تشكيل 

الحكومة الجديدة.
وسـبق أن شـغر منصب الرئيس عـدة مرات 
منـذ الحـرب األهلية التـي دارت بـني عامي 

1975 و1990.
السياسـيون  كثـف  آخـر،  لفـراغ  وتوقعـا 
جديـدة  حكومـة  عـىل  لالتفـاق  جهودهـم 
برئاسـة رئيس الوزراء السـني املكلف نجيب 
ميقاتـي، الذي يشـغل حاليـا منصب رئيس 
حكومة ترصيـف االعمال، إذ يمكن ان تنتقل 

السلطات الرئاسية إىل الحكومة الجديدة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـَف السـيايس املسـتقل، عائـد 
مسـتجدات  آخـر  عـن  الهـاليل، 
اختيار الكابينـة الوزارية لحكومة 
السـوداني، ويف حني اشار اىل حسم 
15 وزارة مـن بينها بعض الوزارات 
تسـتكمل  ان  توقـع  السـيادية، 

الخميس املقبل.
وقال الهاليل يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان ”املباحثـات جاريـٌة عـىل قـدم 
هنـاك  ان  املعـروف  ومـن  وسـاق 
مشـاكل كانت غاطسـة يف البيتني 
الكردي والسـني لكنها بدأت تطفو 
عىل السـطح خـالل االيـام القليلة 
املاضية نتيجة تقسيم املناصب وفق 

مبدأ الرشاكة والتوافق والتوازن“.
 واضـاف ان ”هناك كتال سياسـية 
كانت كبرية يف املـايض، واليوم عىل 
ما يبدو ان شمسـها قد افلت وهي 
متشـبثة بأن تكون اسـتحقاقاتها 
هـي ذات االسـتحقاقات يف الفـرتة 

سياسـية  كتـل  وهنـاك  املاضيـة، 
ناشـئة صعـدت بشـكل مفاجـئ 
وبدأت تتصدى للمشـهد السـيايس 
وتريد وجودا عىل مستوى الحكومة 

التنفيذية“.
واكد ان ” هـذا الرصاع املوجود اآلن 
داخل البيت الكردي والبيت السـني 
او البيـت الشـيعي تقريبا اكمل كل 
التزاماته باتجاه تشكيل الحكومة“، 
الخاصـة  ”الـوزارات  ان  مضيفـا 
اسـتكملت  قـد  الشـيعي  بالبيـت 
بالكامـل تقريبا ربمـا هناك بعض 
الحـوارات الجانبيـة حـول ان هذه 
الـوزارة لهـذه الجهـة او لتلك لكن 
باملجمـل اعطـي الضـوء االخـرض 
للسيد السـوداني يف قضية االختيار 
او هو من يقرتح شـخصية معينة 
عـىل الكتل السياسـية لرتشـيحها 
لهـذا املنصبـ ومـا زال لدينا بحدود 

العرشين يوما“.
ان تكـون عمليـة  ولفـت ”يجـب 

االختيـار ناضجة ومهنيـة، واظن 
انه قد وعد، وأنا قريب منه بشـكل 
كبري جـدا ومطلـع عـىل الربنامج 
الحكومـي، والرجـل اطلق شـعار 
حكومـة انجاز وهو يريد ان يحقق 
إنجـازا، وبالتايل الكتل السياسـية 
ايضـا مطلـوب منهـا أن تتظافـر 
السـوداني  جهودهـا مـع جهـود 

إلنجاح هذه الحكومة“.
وبـنّي ان ” هذه الحكومـة حقيقة 
عـىل املحـك والعمليـة السياسـية 
كلهـا عىل املحـك، وإذا نجحت هذه 
السياسـية  فالعمليـة  الحكومـة 
سوف تبعث فيها الروح مرة اخرى 
بعـد االحباطـات الكبرية والفشـل 
بالفـرتة  واجهنـا  الـذي  الكبـري 
املاضيـة، أما إذا انتكسـت حكومة 
السـوداني فالعملية السياسـية يف 
خطر والكتل السياسية التي كانت 
تتمتع بمسـاحة سياسـية واسعة 
لربمـا تنحرص مسـاحتها بشـكل 

كبـري جـدا يف االنتخابـات القادمة 
وهذا يؤدي اىل صعود احزاب جديدة 

غري معروفة“.
وعـن آليـة االختيـار يف الكابينـة، 
أوضـح انهـا ” تكون وفـق املهنية 
والنزاهـة وعدم وجود ملف فسـاد 
اضافة كما قلنا للشعار الذي طرحه 
وهو شعار اإلنجاز، فيجب ان تكون 
عملية االختيـار حتى تكون دقيقة 
وفق هذه املعايـري والفريق املوجود 
يعمل بهذا االتجاه ودرس كل السري 
الذاتيـة التـي قدمت لـه وعىل رأس 
هذا الفريق تبقى للسـوداني كلمة 

الفصل“.
ونفى ان يكون هناك غبن وتعٍد عىل 
استحقاقات الكتل، معلال ذلك بأنها 
لو كان فعال كذلك فإنها ”سـتحرك 
الداخليـة والخارجية النه  ادواتهـا 
مازالـت جميـع الكتـل السياسـية 
مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا حدائقها 
الخلفيـة او مجاالتهـا الحيوية مع 

الداخل والخارج“.
واكـد ان ”15 وزارة حسـم امرهـا 
والوزارات السـيادية مقسـمة بني 
البيوتـات الثالثـة وجـزء مـن هذه 
الـوزارات قـد تم حسـمها بشـكل 
كامـل وننتظر االيـام القليلة خالل 
هذا االسـبوع لربما هـذا الخميس 
حتـى تنتهي العمليـة إذا لم تحدث 

مشاكل“.
امـام  تحديـات  ”هنـاك  ان  وبـني 
كابينتـه،  حسـم  بعـد  السـوداني 
السـيايس  النظـام  ان  فاملعـروف 
مرتهـل وهنـاك تراكمـات كثـرية 
ونقص بقطاع الخدمات والوظائف 
وفرص العمل والبطالة املسـترشية 
ونقص يف مجال املستشـفيات، ويف 
كل مجاالت الحيـاة واالعباء كبرية 
عىل السـوداني، لكنه رجل املرحلة، 
ويمكـن ان يحقـق النجـاح لكـن 
ليـس %100 الن عمر الحكومة لن 

يساعد“. 
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لندن/ متابعة الزوراء:
أصبـح وزيـر املاليـة الربيطانـي السـابق، رييش 
سوناك، رئيسا للوزراء يف بريطانيا وزعيما جديدا 
لحـزب املحافظني وذلك بعد انسـحاب منافسـته 

بيني موردونت، وزيرة العالقات مع الربملان.
وأعلن رئيـس لجنة حزب املحافظني رسـميا عن 
انتخـاب رييش سـوناك زعيمـا للحـزب، وبالتايل 
رئيسـا للـوزراء، ليخلـف بذلـك ليـز تـراس التي 

استقالت بعد 45 يوما مضطربة يف املنصب.
وانسـحبت موردونـت من السـباق لزعامة حزب 
املحافظني الربيطاني بعد فشلها يف جمع ما يكفي 
مـن أصوات نـواب الحزب، حيث أفـادت التقارير 
بحصولها عىل 25 صوتا فقط، فيما جمع سوناك 

أصوات 194 نائبا.
ويف وقـت الحـق، أقـرت موردنـت بهزيمتها أمام 

سوناك يف السباق إىل داونينغ سرتيت.
وقالت بينـي موردونت، يف بيان لهـا: ”قررنا اآلن 
من سـيكون رئيـس وزرائنـا املقبل، هـذا القرار 
قـرار تاريخـي ويظهـر مـرة أخرى تنـوع حزبنا 

وموهبته“.
وأضافـت: ”ريـيش تحظى بدعمـي الكامل، نحن 
جميعا مدينون للبلد ولرييش بأن نتحد ونعمل معا 
من أجـل خري األمة، هناك الكثـري من العمل الذي 

يتعني القيام به“.
وخـالل السـاعات املاضيـة رجحت كفة سـوناك 
السـيما بعـد انسـحاب رئيـس الـوزراء األسـبق 

بوريس جونسون من االنتخابات.
واستقالت تراس يوم الخميس املايض بعد 45 يوما 
مضطربـة يف املنصب، معرتفة بأنها ال تسـتطيع 
تقديـم حزمـة اقتصاديـة غـري متقنـة لخفـض 
الرضائـب، والتـي اضطـرت للتخيل عنهـا بعد أن 
أثارت غضبا داخـل حزبها وأدت إىل اضطرابات يف 

األسواق املالية ألسابيع.
قاد سوناك، الذي شـغل منصب وزير الخزانة من 
عام 2020 حتـى هذا الصيف، اقتصـاد بريطانيا 

املرتاجع خالل جائحة فريوس كورونا. واسـتقال 
يف يوليو احتجاجا عىل قيادة جونسون.

سـيصبح سـوناك أول رئيـس وزراء لربيطانيا يف 
تاريخ اململكة املتحدة السيايس من أصول آسيوية 
هندية، حيث يعتـرب زعيم حزب األغلبية الربملانية 
يف بريطانيـا رئيسـا للحكومـة، ومـن املتوقع أن 
يعينـه امللك شـارلز الثالث رسـميا يف هذا املنصب 

خالل أيام.
وسـوناك، ولـد يف سـاوثهامبتون بإنجلرتا ألبوين 
مـن أصل هنـدي هاجرا مـن رشق إفريقيا، حيث 
ذكـر  إذ  هنـدويس،  وزراء  رئيـس  أول  سـيكون 
سـابقا أن جميع أفراد أرسته يمارسون الطقوس 

الهندوسية. 
كما سيكون سوناك أصغر رئيس وزراء بريطاني 
يف 200 عام، ففي عام 1812، توىل رئاسة الوزراء 
اللـورد ليفربـول البالغ مـن العمـر 42 عاما، ويف 
الوقـت نفسـه، يكـون السـجل املطلـق يف بيـت 
جونيور، الذي احتل كرسيا يف عام 1783 عن عمر 

يناهز 24 عاما.
يقول أنصـار سـوناك إن قيمه لم تتشـكل خالل 
مسـريته املهنيـة يف املدينة التي جلبـت له ثرواته 
األوىل، أو الـزواج من واحدة مـن أغنى العائالت يف 
الهنـد التي جلبته أكثر من ذلك بكثري، ولكن خالل 
فرتة املراهقة،  يف سنوات من املساعدة يف صيدلية 

األرسة.
ومنـذ ما يزيـد قليال عن سـبع سـنوات، لم يكن 
سوناك حتى عضوا يف الربملان، حيث أنه من بعض 
النواحي، ال يزال الناخبون يتعرفون عىل مهووس 
سلسلة ”حرب النجوم“ البالغ من العمر 42 عاما 

من ساوثهامبتون.
ولِـد يف مايو 1980 يف مستشـفى سـاوثهامبتون 
العام لوالديه ياشـفري وأوشـا سـوناك، وكالهما 
هندويس بنجاب ولدا يف كينيا املسـتعمرة وتنزانيا 
عىل التـوايل، وهاجـر والداهمـا من الهنـد، حيث 

غادرت كلتا العائلتني إىل إنجلرتا يف الستينيات.

التقى والدا سوناك وتزوجا يف إنجلرتا، وأصبح والده 
، ياشـفري، طبيبا عاما، وكانت أوشـا صيدليانية 
تديـر متاجـر يف جميـع أنحـاء هامبشـاير، قبل 
إنشـاء صيدلية سـوناك، يف حني كان رييش األكرب 

بني ثالثة أطفال.
تلقى تعليمه يف واحدة من أعرق املدارس الخاصة 
يف بريطانيـا، مثـل بوريس جونسـون، ودرس يف 
جامعـة أكسـفورد وجامعة سـتانفورد، وقىض 

فرتة يف بنك غولدمان ساكس االستثماري.
يعـد أحد أغنى السياسـيني الربيطانيني، حتى أنه 
يوصـف أنه أغىل من ملـك بريطاني، وهو متزوج 
أيضـا مـن وريثـة التكنولوجيـا الهندية أكشـاتا 
مورثي، التي تسـببت شؤونها الرضيبية يف بعض 
االنزعـاج السـيايس لوزيـر املالية السـابق خالل 

حملته االنتخابية يف الصيف.
ودخـل رييش سـوناك عالم السياسـة مـن العام 

2010، حيث عمل مع حزب املحافظني.
حـزب  كمرشـح  اختيـاره  تـم   ،2014 عـام  يف 
املحافظـني ملجلـس العموم ممثال لريتشـموند يف 

شـمال يوركشـاير، وهو مقعد يف شـمال إنجلرتا 
شـغله لفرتة طويلة زعيم الحزب (1997-2001) 

ويليام هيغ.
وكان مـن بـني املؤيدين للربيكسـيت، إذ صوت 3 
مرات عىل مـرشوع خروج بريطانيـا من االتحاد 

األوروبي خالل فرتة رئيسة الوزراء ترييزا ماي،
وبـني عامـي 2015 إىل عـام 2017 كان عضوا يف 
لجنـة اختيـار البيئة والغـذاء والشـؤون الريفية 
وسكرترياً برملانياً خاصاً يف وزارة األعمال والطاقة 

واالسرتاتيجية الصناعية.
وتم تعيينه يف أول منصب وزاري له من قبل ترييزا 
مـاي كنائـب وزير برملانـي يف وزارة اإلسـكان يف 
يناير 2018، حيث شـغل هذا املنصب ملا تبقى من 

رئاسة الوزراء يف مايو.
هذا ويصفه منتقدوه بأنه خان بوريس جونسون، 
رئيسـه القديم، عندما اسـتقال من منصب وزير 
املاليـة يف أوائل يوليو، مما أدى إىل انهيار الحكومة 
بعد ذلك بوقت قصري، وال يزال العديد من املرشعني 

يلومونه عىل سقوط جونسون.
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بغداد/الزوراء:
اعلـن وزيـر االتصـاالت اركان الشـيباني، امـس 
االثنني، عـن افتتاح مرشوع بوابات النفاذ الدولية 
لالنرتنـت، مبيناً ان املرشوع سـيحد مـن عمليات 
التهريب والقرصنة ويحقق مبالغ اضافية لقطاع 

االتصاالت.
وقـال الشـيباني يف مؤتمر صحفي عقـده بمقر 
الوزارة ، «نعلن اليـوم عن افتتاح مرشوع بوابات 
النفـاذ الدولية لالنرتنت»، مبيناً، ان «هذا املرشوع 

سرتاتيجي ومهم لقطاع االتصاالت يف العراق».
واضاف ان «املرشوع سـيحد من عمليات التهريب 
والقرصنة وهو مرشوع مهم كان يفرتض ان ينفذ 
منذ عام ٢٠٠٧ «، مشريا اىل ان «العراق كان يتذيل 
دول العالم يف االنرتنيت والوحيد اليملك بوابة نفاذ 
نظاميـة ولكن بعـد تعاقدنا مع كـربى الرشكات 
العاملية قامت بانشـاء هـذه املنظومات يف جميع 

املناطق الحدودية».
وتابع، أن «املرشوع هو تنظيمي وسيحقق مبالغ 
اضافيـة لقطاع االتصـاالت، فخالل مـدة قصرية 

حققنـا تطوراً يف رسعة االنرتنـت من ١٣٨ ترتيب 
العراق عاملياً واآلن وصلنا يف املرتبة ٤٢ اي  تقدمنا 
٩٦ مرتبـة وهي طفرة نوعيـة يف قطاع االتصاالت 
كما حققنا ايرادات كبرية، واعدنا ١٣٤ مليار دينار 

اىل وزارة املاليـة و١٠ مليـارات دينار ملحافظة ذي 
قار و٥ مليارات دينـار للنجف االرشف»، موضحا 
ان «بوابات النفاذ تحارب التهريب وتقلل عمليات 
القرصنـة ورصـد موضـوع dpi ويسـيطر عـىل 

االنفالت الواضـح يف مواقع التواصـل االحتماعي 
والصفحات واملواقع الوهمية وكذلك يحقق فائدة 

اكرب يف ضمان وارادات مالية كبرية».
وذكر الشيباني ان «رسعة االنرتنت مختلفة طبعا 
بـني الرشكات  حيث تصل مـن ١٠٠-١٥٠ (ميگ) 
وهـذا ماجعل ترتيب العراق ٤٢ عامليا»، موضحا « 
بعد تشغيل الفايرب تو هوم ودخوله مرحلة التنفيذ 
خالل سـتة اشهر اىل سنة اتوقع ان يكون تصنيف 
العـراق عىل ترتيـب اول ٢٠ دولة عامليا «، مشـريا 
اىل ان «املـرشوع ليـس فقط لخدمـة االنرتنت، بل 
انه يتحكم ويطـور كل املحتوى عموما «نتفلكس 
وشو تايم» وكل مايحتاجه املواطن العراقي بنفس 

سعر خدمة االنرتنت».
واوضـح ان «بيانات املواطنني مؤمنة بالكامل الن 
العـراق كان اليمتلك بوابات نفـاذ دولية وال توجد 
منافـذ او نقـاط حدوديـة لالنرتنت والسـعات»، 
مشـريا اىل ان «جميـع املحتويـات اليـوم تحـت 
السيطرة وكذلك لدينا مرشوع مع الجهات االمنية 

يف مراحله االخرية سينفذ قريبا».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـْت وكالـة وزارة الداخلية لشـؤون الرشطة، امس االثنـني، القاء القبض عىل 

خمسة متهمني باإلرهاب لقيامهم بالدكة العشائرية يف بغداد.
وذكـرت الوكالة يف بيان ورد لـ «الـزوراء»، أن «مفارزنا تمكنت من القاء القبض 
عىل خمسـة متهمـني لقيامهم ( بالدكة العشـائرية ) ضمن منطقة السـيدية يف 
بغـداد»، مبينـة أن «عملية القبـض تمت بعد أن اسـتخربت احـدى املفارز حول 

تعرض أحدى الدور السكنية إلطالق عيارات النار من خمسة أشخاص».
وأضافـت، أنـه «تم تشـكيل فريق عمـل ملتابعة الحـادث، وبعد التحـري وجمع 
املعلومـات تم القبض عىل املتهمـني»، مؤكدة أن «األوراق التحقيقية عرضت أمام 
أنظـار قـايض التحقيق وقرر توقيفهـم وفق أحكام املادة ٤ مـن قانون مكافحة 

اإلرهاب لينالوا جزاءهم العادل».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت العتبـة العلويـة ، امـس االثنني، 
طباعـة أكثـر مـن مليـون و٢٠٠ كتاب 
مـدريس مجانـاً، فيمـا أكـدت املبـارشة 
مـدارس  بـني  األوىل  الوجبـة  بتوزيـع 

االقضية والنواحي.
وقـال امـني عـام العتبـة العلوية عيىس 
الخرسان يف ترصيح صحفي، إن «العتبة 
بارشت باكمال طباعة الكتب املدرسـية 
وايصالها اىل تالميذ الصف األول االبتدائي 
بمختلـف مـدارس االقضيـة والنواحـي 

محافظة النجف االرشف».
مـن جانبـه اوضـح معـاون مسـؤول 
عالقـات العتبـة العلويـة سـالم احمـد 
تّمـت  التـي  الكتـب  «عـدد  أن  عبـاس، 
طباعتهـا بلغـت اكثر من مليـون و٢٠٠ 
الـف كتـاب للمرحلة االبتدائيـة مجاناً»، 
مشـرياً اىل أنه «تـم االتفاق مـع مديرية 

الكتـب  لطباعـة  املحافظـة  يف  الرتبيـة 
الدراسية املنهجية للمرحلة االول ابتدائي 

فقط لعدم توفرها».
واضـاف، ان «الوجبة االوىل تـم توزيعها 
عىل املدارس، فيما سيتم تسليم الوجبات 
االخـرى اىل مديرية الرتبية يف املحافظة»، 
الفتا اىل «شـمول اكثر من ٣٥ الف تلميذ 
بهـذا  االبتدائـي  األول  الصـف  بمرحلـة 

التوزيع».
بـدوره، ذكـر مدير عـام تربيـة النجف 
العتبـة  «مبـادرة  أن  البديـري،  مـردان 
العلويـة ستشـمل اكثـر مـن ١١٠ آالف 
تلميذ يف جميع املراحل االبتدائية بمدارس 
محافظـة النجـف االرشف»، منوها بأن 
«الرتكيز بالتوزيع شـمل املناطق النائية 
يف االقضية والنواحي، والسـيما ان وزارة 
الرتبية لم توفر الكتب بسـبب عدم اقرار 

املوازنة».
بغداد/الزوراء:

مرآب  ضبط  االثنني،  امس  بغداد،  عمليات  قيادة  أعلنْت 

لخزن وتهريب املشتقات النفطية رشقي العاصمة بغداد.

”القطعات  أن  ”الزوراء“،  لـ  ورد  بيان  يف  القيادة  وذكرت 

القانون ومهربي  الخارجني عىل  األمنية تستمر بمالحقة 

النفطية باإلضافة اىل متابعة وتفتيش محطات  املنتجات 

بها  يقوم  التي  والتهريب  التخزين  حاالت  ورصد  الوقود 

وأمن  استخبارات  قسم  مع  بالتنسيق  النفوس  ضعاف 

املشاة  فرقة   42 اللواء  من  ”قوة  أن  وأضافت،  القيادة“. 

لخزن  يستخدم  مرآب  ضبط  من  تمكنت  عرشة،  الحادية 

عجلة  عىل  العثور  تم  حيث  النفطية  املشتقات  وتهريب 

مع  لرت   ١٠٠٠ سعة  للوقود  خزانات  وأربعة  املنتوج  لنقل 

مضخة وعدد من ”الجلكانات“ وذلك ضمن مناطق رشقي 

بغداد بجانب الرصافة“.

كربالء/الزوراء:
أعلنْت وزارة الثقافة، امس االثنني، عن خطة من 
املقدسة  بكربالء  الفنادق  لدعم  محاور  خمسة 
والنجف األرشف، فيما حددت موعد افتتاح املبنى 
الجديد لهيئة السياحة. وقال مدير عام التفتيش 
صحفي  ترصيح  يف  رسن  هيثم  مؤيد  الوزارة  يف 
إن ”الوزارة قامت بتطبيق القرار رقم 100 الذي 
املحاسبة  منها  الفنادق،  ألصحاب  بالنفع  أدَّى 
أن  السائحني“، مبيناً،  الرضيبية عىل قدر وجود 
بحيث  الفنادق،  ألصحاب  منفعة  يتضمن  ”ذلك 
أن  وأضاف،  صفراً“.  املبيعات  رضيبة  تكون 
”تعرفة املاء والكهرباء أصبحت باليشء االعتيادي 
الفنادق  أصحاب  ينفع    والذي  التجاري،  وليس 
الفنادق  أصحاب  شجعنا  ”إننا   : مشرياً  أيضاً“، 
 ،% 25 منها  باستثمار العمالة األجنبية بنسبة 
يطهون  طباخني  اىل  تحتاج  الفنادق  هذه  لكون 
األكالت العاملية، كما منحناهم تشغيل 25 % من 
خريجي السياحة دعماً لهم“. وذكر، أن ”الوزارة 

اتصلنا  حيث  الوافدين،  دخول  عملية  سهلت 
الجوار واتفقنا عىل  العراقية يف دول  بالسفارات 
من  واعادتهم  الوافدين  دخول  تسهيل  اجراءات 
يف  السياحة  هيئة  بناية  وعن  املطارات“.  خالل 
بابل، ذكر رسن أن ”املبنى ُشيِّد عىل قطعة أرض 

املايل  التخصيص  ضمن  بابل  محافظة  مركز  يف 
للمحافظة“. وتابع، أن ”البناية سُتَسلَّم يف شهر 
”إنني  الفتاً:  الجديد“،  العام  مطلع  األول  كانون 
إنجازها  سيتم  وقريباً  البناية  واقع  عىل  اطلعت 

بالكامل“.

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة اإلعمار واإلسـكان 

والبلديات العامـة، امس االثنني، 

عـن تفاصيـل أعمـال مـرشوع 

تأهيـل وصيانـة طريـق مدخـل 

بغداد الشمايل، مبينة أن املرشوع 

سيخفف االختناقات املرورية.

وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» 

أن «املـالكات الفنية والهندسـية 

التابعة لوزارة اإلعمار واإلسكان 

والبلديات العامـة، تواصل تنفيذ 

أعمال مـرشوع تأهيـل وصيانة 

طريق بغداد ـ كركوك عند مدخل 

(بغـداد ـ دياىل) للمقطـع املمتد 

مـن منطقة قـوس بوب الشـام 

اىل بوابة الراشدية، بنسبة انجاز 

بلغت نحو ٤٥٪، وطول يبلغ نحو 

١٠ كم».

يتضمـن  «العمـل  أن  وأضـاف، 

تعريض الطريق من ١٠م ليصبح 

الذهـاب  ملمـري  ١٦م  بعـرض 

واالياب، وفرشـه بطبقة اسفلت 

سـطحية معاملة بالبوليمري مع 

تنفيذ طريق خدمـي عىل جهتي 

وتأثيـث  ٨م،  بعـرض  املمريـن 

الوقائيـة  باألسـيجة  الطريـق 

والتخطيـط واللوحـات املرورية 

والبـالط املقرنـص عـىل جانبي 

انشـاء  عـن  فضـًال  الطريـق، 

ومجـرس  فوقانيـني  مجرسيـن 

املناطـق  لتقاطعـات  تحتانـي 

السـكنية مـع جرسيـن حديثني 

للمشاة».

وتابـع، أن «املـرشوع سيسـهم 

حركـة  انسـيابية  تسـهيل  يف 

املركبـات املـارة عـىل الطريـق، 

وفّك االختناقات املرورية وتقليل 

الحـوادث املرورية والحفاظ عىل 

سـالمة سالكيه»، مشـرياً اىل انه 

«تم حسـم التعارضـات الواقعة 

عـىل الطريـق مـن انابيـب املاء 

الضوئـي،  والكيبـل  والكهربـاء 

الحاصلة  التجاوزات  وكذلك رفع 

مـع  بالتعـاون  الطريـق  عـىل 

الجهات ذات العالقة».

بغداد/الزوراء:

أعلنت هيئـة النزاهة االتحاديَّة، 

امس االثنني، تنفيذ ثالث عمليَّات 

ضبٍط ملُخالفاٍت وتالعٍب وجباية 

مبالغ خالفـًا للقانـون، يف عدٍد 

من دوائر ُمحافظة دياىل.

التحقيقـات  دائـرة  وذكـرت 

لــ  ورد  بيـان  يف  بالهيئـة 

عمـل  «فريـق  أنَّ  «الـزوراء»، 

مكتب تحقيق دياىل، الذي انتقل 

إىل ُمديريَّة تربية املُحافظة؛ بناًء 

ـرٍة قضائيَّـٍة، كشـف  عـىل ُمذكَّ

ُمخالفاٍت يف عمليَّة رصف مبلغ 

(٧٩١,٢٣٨,٦٣٤) مليون ديناٍر»، 

ُمشريًة إىل أنَّ «املبلغ املذكور هو 

ضمـن املوازنـة االسـتثماريَّـة 

ـَص  ُخصِّ والـذي   ٢٠١٩ للعـام 

وأضافـت  املـدارس».  لرتميـم 

الرتبيـة  «ُمديريَّـة  إنَّ  الدائـرة 

ارتكبت عدَّة مخالفاٍت للضوابط 

يف تنفيذ مرشوع الرتميم»، الفتًة 

إىل «قيـام فريـق عمـل املكتـب 

بضبط (٧) من مستندات رصٍف 

وأوضحت  باملـرشوع».  ٍة  خاصَّ

أنَّ «مـالكات املكتـب يف منفـذ 

نـت، بعد  منـديل الحـدودي تمكَّ

في  املُتابعة، من ضبط أحد ُموظَّ

املنفذ؛ لقيامه بالتالعب بأوزان 

الحمـوالت للعجـالت والبضائع 

املُسـتوردة مقابـل مبلـٍغ مايلٍّ 

يتقاضاه عـن كلِّ عجلة حمٍل، 

ُمشـريًة إىل ضبط قوائم أرشطة 

ميزاٍن تـمَّ التالعـب بحموالتها 

وإدخـال عجـالٍت دون وزنهـا، 

ُمنوِّهًة بضبط سـجالٍت تحوي 

أسـماء املخلصـني الگمرگيِّـني 

الذيـن يتـمُّ أخذ األمـوال منهم، 

العجـالت  أعـداد  إىل  إضافـة 

التـي تـمَّ التالعـب بأوزانهـا».

وأفـادت الدائـرة بــ «قيامهـا 

يف  قانونيَّـٍة  ُمخالفـاٍت  برصـد 

دائـرة صنـدوق إسـكان دياىل، 

تمثَّلـت بقيـام الدائـرة بجباية 

مبالغ ماليٍَّة من املُقرتضني عن 

املُعامالت كافـة دون وصوالٍت، 

ُمبيِّنـًة أنَّها أوهمـت املُقرتضني 

أنَّ تلـك املبالـغ هي عبـارٌة عن 

أجور نقـل لجان الكشـف عىل 

العقـارات املـراد منـح قروض 

بناٍء لها».

بغداد/الزوراء:
تظاهـر العرشات مـن موظفـي وزارة الصحة، 
امس االثنـني، امام مبنى وزارة املالية للمطالبة 
برصف رواتبهم املتأخرة. وقال يارس عبد املنعم، 
احـد املتظاهريـن، «خرجنـا امام مبنـى وزارة 
الصحـة للمطالبة بـرصف رواتبنـا املتأخرة ملا 
يزيد عن ١٠ اشـهر، بعد ان تم تعيننا عىل املالك 
الدائم يف وزارة الصحة بتاريخ ٣٠ كانون الثاني 
املايض بصورة رسمية ويبلغ عددنا سبعة االف 
شخص». وتابع «لغاية االن لم يتم رصف رواتبنا 
بحجـج واهية وغـري مقبولة وكالً مـن وزارتّي 
الصحـة واملاليـة ترمي الكـرة يف ملعب االخرى 
لتأخـر الرواتـب»، مبينا ان «هـذه االمور ليس 
لنـا عالقة بها وهذا اهمال مـن قبل الوزارتني».
من جانبـه يقول احمد سـعيد، متظاهر آخر، ، 
ان «الدرجات الوظيفية موجودة والتخصيصات 
املالية لرواتبنا موجودة اال انها لم ترسـل لوزارة 
الصحة بحجج واهيـة إذ ان وزارة املالية تدعي 

ان وزارة الصحـة لم ترسـل الجـداول الخاصة 
بنا»، مستغربا من «هذه االدعاءات غري املقنعة 
لعدم رصف الرواتب الكثر من ١٠ اشـهر». واكد 
ان «املتظاهرين سيسـتمرون وسيعتصمون يف 

هـذا املكان لحـني ايجاد حل ملشـكلتنا»، مؤكدا 
ان «جميع املوظفني هم اصحاب ارس وال يمكن 
ان تبقـى هذه االرس بـدون راتب ال كثر من ١٠ 

اشهر».

بغداد/الزوراء:
كشـفت لجنة العمل ومنظمات 
مجلـس  يف  املدنـي  املجتمـع 
النواب، امس االثنني، عن توجه 
نيابي لتعديل قانون رعاية ذوي 

اإلعاقة واالحتياجات الخاصة.
وذكرت الدائرة اإلعالمية ملجلس 

النواب يف بيـان تلقته «الزوراء» 
ومنظمـات  العمـل  «لجنـة  ان 
املجتمـع املدني عقدت اجتماعا 
برئاسة النائب نهلة الفهداوي، 
وبحضـور رئيس هيئـة رعاية 
واالحتياجـات  االعاقـة  ذوي 
الخاصـة احمد هـادي والكادر 

املتقدم، ملناقشـة تعديل قانون 
رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات 
الخاصـة». وأضافت انه «جرى 
مـواد  بحـث  االجتمـاع  خـالل 
التعديل بشكل مفصل  وفقرات 
بغية انضاجها، ودراسـة كافة 
بهـا». الخاصـة  الحيثيـات 

وشـددت رئيسـة اللجنـة عـىل 
التعديـل  اجـراءات  يف  «املـيض 
اهدافـه  تحقيـق  اجـل  مـن 
املرجوة، والحفـاظ عىل حقوق 
هـذه الرشيحة املهمـة، وتلبية 
تطلعاتها وفـق املهنية والعدالة 

وحفظ الحقوق».

البرصة/الزوراء:

أعلنـْت قائممقاميـة قضاء شـط العرب يف 

البرصة، امس االثنني، إزالة التجاوزات عىل 

الحصص املائية، فيما اشـارت اىل أن زراعة 

النخيـل يف املحافظـة محـدودة، ألن العديد 

من املسـاحات الزراعية قد انعدمت بسبب 

األمالح.

وقال خضري يف ترصيـح صحفي إنه «تّمت 

ازالة التجاوزات عىل الحصص املائية بفعل 

االجـراءات املتخـذة، والتي هـي عبارة عن 

بحريات أسـماك»، مبينـاً إن «ذلك يهدف اىل 

الحفاظ عىل الكميـات ذات الرتاكيز امللحية 

املقبولة والتي تصـل إىل مغذي قناة كتيبان 

وهي تعد املصدر الوحيد ملشاريع اإلسالة».

وأضـاف خضـري «الرتاكيـز امللحيـة كانت 

ومازالـت بمعـدالت كبـرية جداً ممـا أثرت 

بشـكل كبري جدا يف االسـتخدامات وانعدام 

املساحة املزروعة تقريباً».

وتابع أن «شحَّ املياه وارتفاع نسبة امللوحة 

وزيادة الرتاكيز امللحية يف مياه شط العرب 

انعكست بسـلبياتها وبصورة مبارشة عىل 

الزراعيـة  واملحاصيـل  الزراعيـة  األرايض 

يف شـمال قضـاء شـط العـرب»، موضحاً، 

أن «زراعـة النخيـل يف البسـاتني والحقول 

الزراعية محددة، للمحافظة عليها من تأثري 

األمالح». وأشـار خضـري إىل أن «املحاصيل 

األخرى البسـتنية والحقلية متوقفة أيضاً، 

بسـبب ارتفاع نسـبة امللوحـة يف املياه، إذ 

نجـد الفالح اليوم ال يـزرع وال ينرش البذور 

خوفـاً مـن األمالح، أمـا الخطـط الزراعية 

املتعلقة بزراعة البسـاتني من حيث الربحي 

وانواع النخيل فيقوم الفالح بسقيها وإرواء 

إراضيـه الزراعيـة باملـاء الصـايف للحفاظ 

عليها من األمالح». وتابع، أن «هناك العديد 

من املساحات الزراعية قد انعدمت ولألسف 

بسبب األمالح». 

ذي قار/الزوراء:

أعلنـِت الهيئـة العامـة لآلثـار 

عـن  االثنـني،  امـس  والـرتاث، 

وصول البعثة االمريكية برئاسة 

هـويل بتمن إىل محافظة ذي قار 

للعمـل يف تلـول الهبـاء مدينـة 

لكش، مؤكدة ان الفرق التنقيبية 

اىل  بالوصـول  بـدأت  االجنبيـة 

الوركاء واريدو ونينوى.

وذكـرت الهيئة يف بيـان ورد لـ 

تلـول  «موقـع  ان  «الـزوراء»، 

الهبـاء (لكـش قديما) يشـكل 

مسـاحة تزيد عىل ٦٠٠ هكتار، 

أحـد اكـرب مواقـع جنـوب بالد 

الرافدين، التي تم االستقرار فيه 

منـذ االلف الخامـس قبل امليالد 

واىل منتصـف االلـف الثاني قبل 

امليالد».

وأضافـت، ان «اعمـال التنقيب 

بـدأت يف هـذه املدينـة منذ عام 

لفـرتات  واسـتمرت   ،١٩٦٨

متقطعة اىل عام ١٩٩٠، وخالل 

هـذه الفـرتة اظهـرت اعمـال 

التنقيب ابنيـة ضخمة كاملعابد 

والدور السـكنية واعـداد كبرية 

مـن اللقـى الفنيـة ذات القيمة 

العاليـة،  والفنيـة  الحضاريـة 

باإلضافة اىل مجموع كبرية من 

االختام ذات الحرفية العالية».

«هـذه  أن  الهيئـة،  وبينـت 

العمائر واللقى، تشري اىل العمق 

الكبـري وازدهار هذا  الحضاري 

فجـر  فـرتات  خـالل  املسـتقر 

السـالالت، ومن خالل استئناف 

اعمال التنقيب واملسـح املتطور 

يف مدينـة لكش التي بـدأت من 

لحـد  واملسـتمرة   ٢٠١٩ عـام 

االن، تـم العثـور عـىل منطقـة 

صناعيـة مهمة جـدا من حيث 

النتائج العلمية التي من شانها 

ان تضيـف اىل معلوماتنـا عـن 

املناطـق الحرفية يف مدن العراق 

االلف  القديم وخصوصـا خالل 

الثالث قبل امليالد».



بغداد/ الزوراء:
رغم منح مئات اإلجازات الصناعية مؤخراً يف البالد، 
إال أن الصناعة ما زالت تراوح مكانها، فالبطالة يف 
ازدياد متواصل، واالسترياد مفتوح عىل مرصاعيه، 
رغـم توفـر األمـوال الفائضـة يف البـالد، والتي إن 
اسـتغلت بالشـكل الصحيح سـتنعش الصناعة يف 

البالد.
ويأتـي ذلـك بالتزامن مع تعطيـل 60 ألف مرشوع 
مسجل لدى اتحاد الصناعات، بسبب البريوقراطية 

والفساد اإلداري.
ويف هـذا الصدد، وصـف نائب رئيـس غرفة تجارة 
بغداد، حسن الشيخ، اإلجازات الصناعية بأنها باب 

من أبواب الفساد.
وقـال الشـيخ يف حديـث صحفـي: إن «اإلجـازات 
الصناعيـة هي باب مـن أبواب الفسـاد كون منح 
اإلجـازة يعفـي املـواد الداخلـة واملسـتوردة مـن 
الكمـارك، وليـس املهم من هـذه اإلجازات إنشـاء 

معامل واقعية وصحيحة».
وأضـاف أن «هـذه العمليـة يسـيطر عليهـا تجار 
وجهـات متنفـذة إلدخـال بضائعهم بـدون كمرك 
بحجة حماية املنتج». مبينا ان «هذه اإلجازات تتيح 

استرياد حتى «الورق» وجميع املواد األخرى».
من جانبه، بنّي نائب رئيس اتحاد الصناعات، باسم 
فيصل: أن «إجازات التأسيس ليست لها قيمة كون 
نصف املتقدمني لنيلها أو أكثر من نصفهم يرتكون 

مشاريعهم بعدما يصطدمون بالتأخري والفساد».
وقـال فيصـل يف حديـث صحفي: إن «منـح إجازة 
إنشـاء مصنع تعتـرب معقدة اىل حد مـا، حيث تمر 
عىل 14 وزارة، وهذه املوافقات لن تحصل قبل مرور 

سـنتني من وصول الكتاب إليها، وذلك بسبب كثرة 
الفساد وسعي بعض الجهات املعنية يف الوزارات إىل 

ابتزاز أصحاب رؤوس األموال».
وأضـاف أنه «لدينا يف اتحاد الصناعات أكثر من 60 
ألف مـرشوع، ولكن غالبيتها متوقفـة عن العمل، 
واألجـدر بالدولة دعم أصحاب املصانع واملشـاريع 
عرب تنظيم السـوق بما يمنح املنتـج املحيل القدرة 

عىل التنافس».
إىل ذلك، لفت الباحث االقتصادي، ضياء املحسن، اىل 
أن غالبيـة اإلجازات التي يعلن عن منحها هي حرب 

عىل ورق.
وقـال املحسـن يف حديث صحفـي: إن «غالبية من 
يحصلون عـىل اإلجازات يقدمـون عىل قروض من 

املصـارف، وبعد الحصـول عليها يأخـذون األموال 
ويهربـون وبالتـايل لن يكون لهـا اي أثر عىل أرض 

الواقع».
وأشـار املحسـن اىل أن «كمية اإلجازات التأسيسية 
ليست مهمة، وإنما املهم نوعية هذه اإلجازات وإىل 

أي قطاعات تم منحها».
وأكد مدير عام املديريـة العامة للتنمية الصناعية، 
التابعـة لوزارة الصناعة واملعادن، عزيز ناظم، عبد 
بتاريخ (7 ترشيـن األول 2022)، أن عدد اإلجازات 
املمنوحـة للفرتة من 2/1 من العـام الحايل ولغاية 
1 / 10 / 2022 بلغ 1222 إجازة تحت التأسـيس، 
بينمـا بلغ عدد اإلجازات امللغـاة لنفس الفرتة 216 

إجازة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت إدارة مرصف الرافدين العراقي، امس االثنني، 
عن تقديم تسهيالت مرصفية لفتح حسابات مالية 
للمواطنـني، فيمـا أطلق مـرصف الرشـيد قروضاً 

جديدة.
الرافديـن يف بيـان ورد اىل  إدارة مـرصف  وقالـت 
”الـزوراء“: إن فـروع املـرصف تواصـل فروعه يف 
بغـداد واملحافظـات لتقديـم الخدمـات املرصفية 

لزبائنه وبانسيابية ووترية متسارعة.

وأوضحت: ان فروعه تشهد ”إقباالً واسعاً“ من قبل 
الزبائـن لفتح الحسـابات املرصفيـة والتقديم عىل 
القـروض بمختلف أنواعها والتسـهيالت املرصفية 
األخـرى. مشـرياً اىل منح القـروض االسـتثمارية 
ألصحاب املشـاريع والفرص االسـتثمارية لتفعيل 

االقتصاد الوطني.
مـن جانب متصـل، اعلن مـرصف الرافدين، امس 
االثنـني، عن تواصـل فروعه يف بغـداد واملحافظات 
بتقديـم الخدمات املرصفيـة لزبائنه وبانسـيابية 

ووترية متسارعة. 
بيـان  يف  للمـرصف  االعالمـي  املكتـب  واوضـح 
تلقـت ”الـزوراء“ نسـخة منه: ان ”فروعه تشـهد 
اقباال واسـعا مـن قبل الزبائـن لفتح الحسـابات 
املرصفية والتقديـم عىل القروض بمختلف انواعها 

والتسهيالت املرصفية االخرى“.
واشـار البيـان اىل ”منـح القـروض االسـتثمارية 
ألصحاب املشـاريع والفرص االسـتثمارية لتفعيل 

االقتصاد الوطن“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب 
يف  والعراقـي  ”االجنبـي 
األسـواق املحلية بالعاصمة 
اربيـل  اسـواق  ويف  بغـداد، 
عاصمـة اقليم كردسـتان، 

امس االثنني.
أسـعار  إن  مصـدر:  وقـال 
الذهـب يف أسـواق الجملـة 
ب   شـارع النهـر يف العاصمة 
صبـاح  سـجلت،    بغـداد 
امـس، سـعر بيـع للمثقال 
الواحد عيـار 21 من الذهب 
واألوربي  والرتكي  الخليجي 

بلغ 335 الف دينار، وسـعر 
الرشاء 331 الفاً، فيما كانت 
اسعار البيع ليوم االحد 338 

الف دينار للمثقال الواحد.
بيـع  سـعر  أن  إىل  وأشـار 
 21 عيـار  الواحـد  املثقـال 
مـن الذهب العراقي سـجل 
انخفاضـا أيضـاً عنـد 305 
سـعر  وبلـغ  دينـار،  االف 

الرشاء 301 ألف.
وفيما يخص أسعار الذهب 
يف محال الصاغة، فإن سعر 
بيع مثقال الذهب الخليجي 
عيـار 21 يـرتاوح بني 335 

الف دينار و 345 ألفاً، فيما 
تـراوح سـعر البيـع مثقال 
الذهـب العراقـي بـني 305 

االف و 315 الف دينار.
أما اسـعار الذهـب يف اربيل 
فقد شهدت انخفاضا أيضا، 
حيث بلغ سـعر بيع مثقال 
ذهب عيار 24 بيع 390 ألف 
دينار، وسجل عيار 21 بيع 
352 ألف دينار، فيما سجل 
الـف   300 بيـع   18 عيـار 
دينـار.. ويسـاوي املثقـال 
الواحد من الذهب (خمسـة 

غرامات).

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي 
”كبـري  بشـكل  العراقـي  الدينـار  مقابـل 
البورصـة  يف  االثنـني،  امـس  ومفاجـئ“، 
الرئيسـية بالعاصمة بغداد، يف حني شهدت 

استقراراً يف اقليم كردستان.
وقال مصدر: إن بورصتي الكفاح والحارثية 
املركزيتـني يف بغداد، سـجلتا، صباح امس، 
سـعر رصف بلـغ 146350 دينـاراً عراقيـاً 
مقابـل كل 100 دوالر أمريكـي، فيما كانت 
االسـعار يوم االحـد 146700 دينار عراقي 

مقابل 100 دوالر امريكي.

مبيناً أن سـعر رصف الدوالر شـهد هبوطاً 
بلغ نحو 400 دينار خالل سـاعات يف سعر 

جديد يبدو مفاجئاً لزبائن العملة. 
 وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت 
املحليـة يف  يف محـال الصريفـة باألسـواق 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار 
لـكل 100 دوالر، بينما بلغت أسـعار الرشاء 

146000 دينار.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد 
شـهدت اسعار الدوالر اسـتقرارا، حيث بلغ 
سـعر البيع 147100 دينار لكل 100 دوالر، 

وبلغ سعر الرشاء 147000 دينار.

بغداد/ الزوراء:
أظهـرت بيانات مـن اإلدارة العامـة للجمـارك الصينية، 
امـس االثنني، أن العراق جاء ثالـث أكرب مصدر للنفط اىل 
املصـايف الحكومية خالل شـهر أيلول عـام 2022.وقالت 
اإلدارة يف جـدول، اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: ان ”العراق 
صـدر اىل املصـايف الحكوميـة الصينية خالل شـهر ايلول 
مـن العـام الحـايل 2022 مقـدار 5.153 ماليـني طن من 
النفـط بما يعـادل (37.616 مليون برميـل) وبما يعادل 
(1.253 مليـون برميـل يوميا) مرتفعا بنسـبة 17.11% 
عن نفس الفرتة من العـام املايض“.واضافت ان ”واردات 
الصينيـة النفطية من العراق خالل 9 أشـهر واعتبارا من 
كانـون الثاني لغاية أيلول بلغت 39.844 مليون طن وهو 
مـا يعـادل (290.244 مليـون برميل) منخفضاً بنسـبة 
%2.84 عـن نفس الفرتة من العـام املايض“.واضافت ان 
”السعودية جاءت باملرتبة األوىل كأكرب مورد للخام للصني 
يف شـهر أيلـول مـن عـام 2022 لتبلغ صادراتهـا للصني 
7.530 ماليني طن بما يعادل 54.969 مليون برميل، ومن 
ثم جاءت روسيا ثانيا حيث بلغت صادراتها للصني 7.462 
ماليني طن او ما يعادل 54.472 مليون برميل“. وحسـب 
الجـدول، فإن ”أنغوال جاءت رابعا بصادرات 1.997 او ما 
يعـادل 14.578 مليـون برميل، وجاءت الربازيل خامسـا 
بصـادرات بلغـت 1.883 مليون طن بما يعـادل 13.745 
مليون برميل“.واشارت اىل انه ”تم استرياد 40.24 مليون 
طن من النفط الخام الشـهر املـايض، أي ما يعادل حوايل 
9.79 ماليـني برميل يومًيا، مرتفعا من 9.5 ماليني برميل 

يوميا عن شهر أغسطس/ آب“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الكهرباء عـن عزمها 
تنظيـم جولة تراخيـص ثانية إلنتاج 
الطاقة املتجـددة خالل العـام املقبل 

بواقع 12 ألفاً و500 ميغاواط. 
لـوزارة  الرسـمي  املتحـدث  وقـال 
الكهربـاء، أحمـد مـوىس العبادي، يف 
ترصيح صحفي: إن ”الوزارة تمكنت 
خالل جولـة الرتاخيص األوىل للطاقة 
الشمسية من إبرام عقود مع رشكات 
عاملية وهي (باور) الصينية و(توتال) 
(سـتاتنك)  وتحالـف  الفرنسـية 
اإلماراتيـة  و(مصـدر)  النرويجيـة 

إلنتاج 7 آالف و500 ميغاواط“.
ولفت إىل أن ” هنـاك جولة تراخيص 
ثانيـة سـتجري خـالل العـام املقبل 
2023 إلنتاج 5 آالف ميغاواط كمقرتح 
أويل، اعتماداً عىل الـرشكات الوطنية 
املحليـة  األمـوال  رؤوس  ألصحـاب 

ومقاولـني مـن رشكات رصينة وفق 
رشوط تتمثل باملواصفات والسـقف 
الزمني واألسـعار، لكن الوزارة تركز 
عـىل رفع اإلنتـاج إىل 12 إلفـًا و500 

ميغاواط من الطاقة الشمسية.

وزارة  أصـدرت  اخـر،  جانـب  مـن 
الكهربـاء، امـس االثنـني، توجيهات 
فيمـا  الشـتاء،  لفصـل  اسـتعداداً 
أوضحت سـبب تأخر تشـغيل الربط 

مع تركيا.

وقال املتحدث باسـم الـوزارة، أحمد 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  مـوىس، 
”هناك خطـة وتوجيهات صدرت من 
الوزارة لجميع تشـكيالتها ورشكات 
اإلنتـاج الكهربائي والنقـل والتوزيع 
الوحـدات  ادخـال  عـىل  للحـرص 
التوليدية وبرنامج الصيانات الدورية 
واالضطرارية ورفع جهوزيتها لتكون 
رافـدة ملنظومـة الطاقـات التوليدية 
االحمـال  ذروة  ملواكبـة  الالزمـة 

الشتوية“.
خطـة  تتبـع  ”الـوزارة  أن  وأضـاف 
الصيانات الدورية للوحدات التوليدية، 
وهنالـك حاجـة لتبديـل قطـع غيار 
بعض الوحـدات التوليدية“، مبيناً أن 
”الوحـدات التوليدية دخلـت برنامج 
صيانة مكثف إلنجازها واكمالها عىل 

اتم وجه للموسم الشتائي املقبل ”
وأشـار إىل أنـه ”تـم اجـراء الفحص 

الحراري عـىل جميع خطـوط قطاع 
النقل، واجـراء العزل الالزم للخطوط 
الناقلـة، إذ إن العمل جـاٍر يف قواطع 
الـدورة الكهربائية، إلكمـال وتجديد 
الخطـوط الناقلة التـي تحقق اتاحة 
واسـعة وكافية يف ترصيـف األحمال 

املنتجة“.
عـىل  عملـت  ”الـوزارة  أن  وأوضـح 
بـني  رابطـة  نقـل  ادخـال خطـوط 
االسـتقرار  لتحقيـق  املحافظـات، 
والوثوقية والجاهزية العالية للشبكة 

الكهربائية لترصيف األحمال“.
ولفت إىل أن ”هناك توجيهات صدرت 
لقطـاع التوزيـع إلكمـال عملياتهم، 
التوزيـع كتقليـم  لتدعيـم شـبكات 
األشجار وفكِّ االختناقات واستحداث 
املغذيات ونصب محطـات متنقلة يف 
مراكـز الحمل، وهذا ينعكس بشـكل 

إيجابي عىل ساعات التجهيز“.

وذكر أن ”الـوزارة أصدرت توجيهات 
للمواطنني من خالل حمالت توعوية، 
اآلمـن  االسـتخدام  رضورة  تؤكـد 
والجيد ملحددات الشـبكة الكهربائية، 
ونحـن مقبلـون عىل موسـم شـتاء 
وهنالـك امطـار ورياح، لذلـك يجب 
التعامـل بحذر مع محددات الشـبكة 
الكهربائيـة، واالتصـال عـىل األرقام 

الساخنة ملراكز الشكاوى“.
وعـن الربـط مـع تركيا، أكـد موىس 
أن ”العـراق أكمـل جميـع املتعلقات 
الالزمـة للربـط مع الجانـب الرتكي، 
ووقعنـا عىل اتفاقية معها للتشـغيل 
النهائي للمرحلة األوىل التي تنصُّ عىل 
تزويـد الجهة الشـمالية مـن العراق 
300 ميكا واط، فقـد أنجزنا خطوط 
جزرة موصل وخطوط (ساليف فايدة) 
تحويليـة)   400 (الكسـك  ومحطـة 

بجميع تفرعاتها ”.

وأكمل بالقول إنه ”تم تأجيل املرحلة 
األوىل، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة يف 
تركيا وأوروبا، جرَّاء الحرب الروسية 
األوكرانيـة، حيث تشـهد تلـك الدول 
ارتفاعـاً يف أسـعار الطاقـة بشـكل 
جنونـي وهـذا الصعـود ال يتناسـب 
مع األسـعار املعمول بهـا لدينا، لذلك 
تم الرتيث حتى يحـني الوقت إلدخال 

املرحلة األوىل حيز التنفيذ“.
األردن  مـع  الطاقـة  ربـط  وبشـأن 
والسـعودية، أوضـح أن ”العمل جاٍر 
عـىل إتمام الربط مـع األردن، أضافة 
جديـة  مفاوضـات  هنالـك  أن  إىل 
وتنسـيق عمل مع اململكة السعودية 
ودول الخليـج إلكمـال أعمـال الربط 
الكهربائـي، والتـي سـتهيئ دخـول 
العـراق يف سـوق الطاقـة وتحقيـق 
االسـتقرارية الفنية العالية للشـبكة 

الكهربائية“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 لـّوح رئيـس نادي دهوك الريايض، عبد الله جالل، باالسـتقالة من منصبه بسـبب الوضع املـايل للنادي الذي 
وصفـه بـ»الصعب».وقال امني رس نادي دهوك، جاسـم محمد حاجي «تفاجأنـا بقرار رئيس النادي عبدالله 
جالل تلويحه باالسـتقالة بسبب الوضع املايل الصعب الذي يمر به النادي «.واضاف انه «اتصل برئيس النادي 
الذي أكد استقالته له إذا ما استمر الوضع عىل حاله، ال سيما ان االدارة تعاني بشكل كبري من غياب الدعم املايل 
والذي أثر سلبا عىل الوضع العام بالكامل».واشار اىل ان «نادي دهوك يسري بخطى جيدة وحقق نتائج ايجابية 
خـالل األدوار الثالثة التي خاضها الفريق، فال نريد أن يعيق الجانب املادي هذا التقدم وترتاجع النتائج».ودعا 

حاجي الجهات الحكومية اىل «توفري األموال للنادي بأرسع وقت وإال سيكون الوضع غري مستقر».

ãºcÎ@ã–ñc

@Òãój€a@Úƒœb´@¿@Êb‡˜n‹m@wÓ‹©a@ëd◊@Üb•bi@‚˝«�aÎ@pb‘ibèæa@bn‰ß
‚ÏÓ€a@25@ÔvÓ‹Ç@Ú«ã”
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بغداد/ حسني عمار 

أكد رئيـس االتحـاد العراقي 

املركزي لكرة السـلَّة، حسني 

العميدي، أن قانون االتحادات 

أعطى الحـقَّ للهيئة اإلدارية 

املرشـحني  عـدد  بتحديـد 

لالنتخابات عىل أن يرتاوح ما 

بني 8 اىل 11 مرشـحاً، مبيناً 

أنـه سيشـارك يف االنتخابات 

املقبلة لرئاسة اتحاد اللعبة.

وقال العميـدي إن“ القانون 

الجديد رقم 24 لسـنة 2021 

الهيئـة  حـق  مـن  أصبـح 

تقـرر  أن  لالتحـاد  اإلداريـة 

النتخـاب  املرشـحني  عـدد 

رئيـس االتحاد ويكون من 8 

اىل 11 مرشـحاً، ووفقا لذلك 

وبحسـب  النظـام الداخـيل 

التحادنا قرر االتحاد العراقي 

أن يكون عدد املرشـحني 11 

شـخصاً من كال الجنسـني، 

مؤكداً مشاركته باالنتخابات 

لرئاسـة  كمرشـح  املقبلـة 

اتحاد السلة“.

واضاف العميدي أن“ املنهاج 

الجديـد التحـاد كرة السـلة 

سيتأخر اىل ما بعد االنتخابات 

ولكن هنالك خطوطاً عريضة 

لعمـل االتحاد خـالل الفرتة 

املقبلـة ومنهـا املشـاركة يف 

تصفيات آسيا يف قطر املقرر 

اقامتها نهاية شـهر شـباط 

من العـام املقبل 2023 وهي 

مـن أولويات عمـل االتحاد، 

باإلضافـة اىل تكملـة دوري 

أندية العراق للدرجة املمتازة 

والذي سيسـتمر حتى شهر 

املقبـل  العـام  مـن  نيسـان 

وسيكون هنالك منهاج كامل 

الناشـئني  لفئات  بالبطوالت 

والشباب“.

وتابـع العميدي أن“ املنتخب 

الناحية  الوطني مستقر من 

الجهـاز  باسـتمرار  الفنيـة 

يف  سـيقوده  الـذي  الفنـي 

التصفيات املقبلة“.

@Íãƒn‰m@Ú‹è€a@kÉn‰fl@ZáÓ‡»€a
ã�”@¿@bÓée@pbÓ–óni@Ú‡Ëfl@Ú◊äbìfl

البرصة/ الزوراء
استقبَل وزيُر الَشـباب والرياضة رئيس االتحاِد العراقّي 
لُكـرِة القـدم عدنـان درجـال وُمحافـظ البرصة أسـعد 
العيداني رئيَس االتحاد القطرّي لُكرِة القدم رئيس اتحاِد 
كأس الخليـج العربّي حمد بن خليفة بـن أحمد آل ثاني 
الـذي وصَل إىل ُمحافظـِة البرصة لُحضـوِر وقائع ُقرعِة 
خليجـي 25 التي تقـاُم اليـوم الثالثاء يف فنـدِق ”جراند 

ميلينيوم البرصة“.
ورافَق درجال والعيداني يف االستقباِل األمنُي العام التحاِد 
كأس الخليج العربّي جاسـم الرميحي، وأعضاء االتحاِد 
العراقـّي لُكـرِة القدم رحيم لفته ومحمـد نارص واألمني 

العام لالتحاد محمد فرحان. 
وعقدت لجنُة املسـابقات يف اتحـاِد كأس الخليج العربّي 
لُكـرِة القدم اجتماعها يف فندِق جرانـد ميلينيوم البرصة 

عىل هامِش ُقرعة خليجي 25.
وتـرأُس االجتمـاع الدكتوُر حميد الشـيباني مـن اليمن، 
رئيـس اللجنـة، وبُحضـور محمـد هـزام الظاهري من 
اإلمـارات، نائِب رئيـِس اللجنة، وأعضـاء اللجنِة كل من 
راشـد الزعبي من البحرين وصالح القناعي من الكويت 
وأحمـد الحرمي من قطـر وخالد املقرن من السـعودّية 

وقتيبة الغيالني من ُعمان وشهاب أحمد من العراق.
وتمت خالل االجتماع مناقشـُة املوضوعات املُدرجة عىل 
جدوِل األعمـال، حيث تّم االطالُع عىل جاهزّيِة املنشـآت 
الرياضّيِة السـتضافِة الُبطولة ومقرات إقامِة املُنتخباِت 

املُشاركِة من خالل الفنادق املُرشحة لالستضافة.
كمـا ناقشـت اللجنُة آليـَة إجـراء الُقرعة وفقـاً للمادِة 
الخامسـة من الئحِة املُسـابقات، حيث سـيتم االعتماُد 
عىل التصنيِف األخري للفيفا لتوزيع مستوياِت املُنتخباِت 
املشـاركة عند إجراِء الُقرعة التي سـتقام اليوم الثالثاء 

عند الساعة (11:00) صباحاً.

وأكدت اللجنـُة دعمها الكامل إلنجـاِح إقامة الُبطولِة يف 
العـراق وفق الظروِف املُمكنة، مشـيدًة بالجهوِد املبذولة 
من األشـقاِء العراقيني السـتضافِة البطولـة، واملُطالبة 
بوجوِد تسـهيالٍت لدخوِل املشـجعني وُحضور منافساِت 

الُبطولة التي تقام مطلع العام املُقبل.
كما عقـدت اللجنـُة اإلعالمّيـة لُبطولِة خليجـي (25)، 
امـس االثنني، اجتماعها األول يف فنـدِق جراند ميلينيوم 
بُمحافظـِة البـرصة برئاسـِة ُعضـو االتحـاِد العراقـّي 
لُكرِة القـدم أحمد عـودة زامل، واألعضـاء خالد مبارك 
الكـواري مـن قطر وسـطام عيل السـهيل مـن الكويت 
ومعـاذ الخمييس مـن اليمن ويونس بـن عيىس الغفري 
من عمان وسـالم بن عـيل النقبي من اإلمـارات وأحمد 
مهدي مـريزا من البحرين وفيصل بن يوسـف الطويهر 

من السعودية.
كما حَرض كل من بالل مصطفى ُمقرر اللجنة، ويوسف 
فعـل من االتحاِد العراقّي لكرِة القدم وعبد الرحمن العبد 
الجبار وعيل الزين من الوفِد اإلعالمي الخليجّي، االجتماع 
الذي شـهَد ترحيباً من قبل جاسم الرميحي، األمني العام 
التحاِد كأس الخليج العربـّي، بأعضاِء اللجنِة اإلعالمّية، 
مثمناً دوَر الجميع وجهودهـم إلنجاِح إقامة البطولِة يف 

مدينِة البرصة.
ووفقـاً لجـدول أعمـاِل اللجنة، فقـد تّم اعتمـاُد اختيار 
خالـد مبارك الكـواري، رئيس الوفد اإلعالمـي القطري، 
نائباً لرئيس اللجنِة اإلعالمّيِة لخليجي 25 وفقاً لرتشـيح 
أعضـاء اللجنِة اإلعالمّية، كما تم اعتماُد تشـكيل اللجنِة 

اإلعالمّية للبطولِة واملُصادقة عليها. 
كمـا ناقشـت اللجنـُة اإلجـراءاَت التنظيمّيـة الخاصـة 
باألموِر اإلعالميـة لبطولِة كأس الخليـج 25 والرتتيبات 

اللوجستّية الخاصة بالوفوِد اإلعالميِة الرسمّية. 
ووفقـاً ملقرراِت االجتماع فإن  اللجنَة اإلعالمّية سـتأخذ 

عىل عاتقها رسـَم سياسـة إعالمّيـٍة موحـدة للُبطولة، 
وتنقل أنشـطتها عرب وسـاِئل اإلعالِم املختلفة، وذلك من 
خالل حّث األجهزِة اإلعالمية يف الدوِل املشاركة عىل القياِم 
بالرتويج للبطولِة بما يتفُق وأهدافها الرياضّية السامية 
وَتسـويق الدعايـِة الالزمة لها كما سـرتاعي اللجنُة حقَّ 

املساواة لكل منتخب وحقه يف التغطيِة اإلعالمّية.
وسريكز عمُل اللجنة اإلعالمّية عىل تجنِب نرش أو عرِض 
أو إذاعـة أو تـداوِل أي حديٍث أو مقالٍة ال يخـدُم أهداَف 

البطولة وتوجهاتها.
كما سـيكون هنـاك اهتماٌم غـري مسـبوٍق بالعمل عىل 
توعيِة الجماهري الرياضّية بكل ما هو هادف وبعيداً عن 

اإلثـارِة والتعصـب أو الشـغِب وعـدم نرش مـا يمكُن أن 
يزيد من إثارِة حماس الجماهري بشـكٍل ميسء، مثلما ال 
يمكن نُرش الشـكاوى واالحتجاجـات التي قد تتقدُم بها 
املنتخباُت، وأن ُترتك هذه املوضوعاُت إىل اللجاِن املختصة 

للنظر فيها واتخاذ القرارات املناسبِة بشأنها.
كما أقـرت اللجنـُة اإلعالمّية تحديَد عدد أعضـاء الوفوِد 
اإلعالمّيـة لكل دولٍة مشـاركٍة يف البطولة، عـىل أن تهتَم 
بإقامِة دوراٍت وندواِت توعيٍة إعالميٍة مصاحبة لفعالياِت 
البطولـة خاصًة باإلعالميني، ووضـع برنامج املؤتمراِت 
الصحافّيـة للمدربـني قبـل وبعـد الـدورة، باإلضافِة إىل 

تسميِة منسقني إعالميني ملبارياِت الُبطولة.

بغداد/ متابعة الزوراء
تسـحب يوم غد األربعاء يف العاصمة 
األوزبكية طشـقند قرعة كأس آسيا 
للشـباب تحت 20 عامـاً 2023 لكرة 

القدم.
تشـهد  التـي  البطولـة،  وتعـود 
مشـاركة 16 منتخبـاً تأهلـت بعـد 
مشـوار تصفيـات مثري، مـن جديد 
بعـد غيـاب اسـتمر أربـع سـنوات، 
علماً بأن النهائيـات تقام ابتداًء من 
خـالل  2023.ومـن  آذار  مـن  األول 
مشـوار التصفيات تأهلت املنتخبات 

العـرش التـي تصـدرت مجموعاتها، 
إىل جانـب أفضـل خمسـة منتخبات 
حاصلة عىل املركز الثاني، لتنضم إىل 
منتخب أوزبكسـتان املضيف.ووفقا 
ملوقع االتحاد اآلسـيوي، سـيتم عرب 
القرعة تقسـيم املنتخبات املشاركة 
إىل 4 مجموعـات، وبحيـث تضم كل 
مجموعـة أربعة منتخبـات، ويتأهل 
أول فريقني من كل مجموعة إىل الدور 
ربع النهائي.وبحسب نظام القرعة، 
فـإن منتخـب أوزبكسـتان املضيف 
جـاء يف قمـة التصنيـف، يف حني تم 

االعتماد عىل نتائج النسـخة املاضية 
من بطولة آسيا تحت 19 عاماً 2018 
يف إندونيسـيا، من أجل تصنيف بقية 
املنتخبات.ويضـم املسـتوى األول يف 
أوزبكسـتان،  جانـب  إىل  التصنيـف 
كل مـن السـعودية الفائـزة بلقـب 
بطولـة آسـيا تحت 19 عامـاً 2018 
وكوريـا الجنوبيـة الوصيفة، وقطر 
الفائـزة بلقب نسـخة عـام 2014.

يف املقابـل يضم املسـتوى الثاني كل 
من اليابان بطلة نسـخة عام 2016 
وطاجيكستان وأسرتاليا وإندونيسيا 

التي تأهلـت إىل الدور ربع النهائي يف 
نسخة عام 2018.ويحتوي املستوى 
الثالـث عىل منتخبات األردن والصني 
التـي توجت باللقب أربـع مرات من 
قبـل والعراق، إىل جانـب فيتنام التي 
كانـت بلغت الـدور قبـل النهائي يف 
املسـتوى  2016.أمـا  عـام  نسـخة 
الرابـع، فقـد ضـم منتخبـات إيران 
السـاعية للفوز بلقب البطولة للمرة 
األوىل منذ 47 عاماً، وعمان وسـوريا 
وقريغيزسـتان التي تعود للنهائيات 

بعد غياب استمر 17 عاماً.
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بغداد/ ليث العتابي
اكتفـى القـوة الجويـة بالتعـادل مـع 
مسـتضيفه الكهرباء بنتيجة (1-1) ،يف 
املبـاراة التي أقيمت مسـاء امس األثنني 
يف ملعب الزوراء الدويل بالعاصمة بغداد، 
ضمـن منافسـات الجولـة الرابعـة من 

الدوري املمتاز.
وتمكن حسـني جبار من إحـراز الهدف 
 ،31 الدقيقـة  يف  الجويـة  للقـوة  األول 
معادلـة  مـن  ديامـي  داودا  واسـتطاع 
النتيجة للكهرباء يف الدقيقة 55 من زمن 

املباراة . 
أفضليـة  املبـاراة  مجريـات  وشـهدت 
تراجـع  ظـل  يف  للضيـوف،  واضحـة 
الكهرباء إىل املناطق الدفاعية للمحافظة 

عىل شباكهم .
فيمـا أعتمد قحطان جثـري املدير الفني 
للقوة الجوية عىل موجالو وحسني جبار 
يف املقدمـة، اذ تمكـن األخـري من وضع 
فريقـه باملقدمة بعـد إنقضـاء النصف 
األول، إثر تسـديدة قوية وجدت ضالتها 
يف شـباك حـارس الكهرباء عـيل تبتدي 

الذي لم ينجح يف إبعادها.
ويف الشـوط الثانـي ، عمـد لـؤي صالح 
مدرب الكهرباء ، عـىل تغيري إداء فريقه 
بإجراء عـدة تبديالت أثمـرت عىل إدراك 
هدف التعديل عرب تسـديدة من مسـافة 

بعيدة عن طريق داودا .
وتبادل طرفا املواجهة الفرص واملحاوالت 
يف الدقائق املتبقيـة من املباراة ، وأخفقا 
لكـرس حالة التعـادل الـذي كان عنوان 

النتيجة النهائية للقاء.
وتغلـب الرشطة عىل مسـتضيفه النفط 
بنتيجـة (1-2)، يف املباراة التي أقيمت يف 

ملعب املدينة الدويل بالعاصمة بغداد.
افتتح عبد الله سعودي التسجيل للنفط 
يف الدقيقة 7، وتمكن عبد الرزاق قاسـم 
مـن معادلـة النتيجـة يف الدقيقـة 21، 
وعزز املواس تقدم الرشطة بهدف ثاٍن يف 
الدقيقة 74 من زمـن املباراة التي جرت 

وسط حضور جماهريي متوسط.
بـدأ النفط ضاغطاً عـىل ضيفه الرشطة 
، ونجـح عبد الله سـعودي من تسـجيل 
الهدف األول عرب رأسـية قوية لم ينجح 

حـارس الرشطة يف التصدي لها، وسـط 
إعـرتاض من قبل الضيـوف حول صحة 

تجاوز الكرة لخط املرمى.
ولم يمنـح العبو الرشطة ملنافسـهم اإل 
دقائـق قليلـة، ليدرك عبد الرزاق قاسـم 
التعديل بعد إسـتالمه ملناولة متقنة من 
محمـد داود  ليضعهـا يف سـقف مرمى 

النفط .
وقلـت الفعاليـة الهجوميـة يف الشـوط 
الثاني ، وحاول حسم أحمد املدير الفني 
للنفط عىل مباغتة منافسه عرب طلعات 
هجوميـة من اإلطراف عـن طريق كرار 

محمد ودينيس.
وزادت الرغبة الهجومية لدى الرشطة يف 
الثلث األخري، وأقتنص السـوري محمود 
املواس الهدف الثانـي بعد خطفه للكرة 

من بني 3 مدافعي النفط.  
الرشطـة  بتفـوق  املواجهـة  ولتنتهـي 
(1-2)، وليحقـق إنتصاره الثالث ، بينما 

تعرض النفط للهزيمة الرابعة توالياً.   
 ويف مبـاراة اخرى جـرت بالتوقيت ذاته 
، اكتفـى نفـط الوسـط بالتعـادل أمام 

ضيفه دهوك بنتيجة (1-1).
تقـدم نفـط الوسـط اوالً عـن طريـق 
بالدقيقة  لـوكاس سـانتوس  الربازيـيل 
23 مـن ركلـة جـزاء، وتمكـن برنـس 
أوبوكو من معادلـة النتيجة للضيوف يف 
الدقيقة 47 من زمـن املباراة التي جرت 
يف ملعـب النجف الدويل وسـط غياب تام 

للجماهري.  
مـن  ثمينـاً  فـوزاً  الـزوراء  وأقتنـص 
مسـتضيفه الديوانيـة بنتيجـة (1-0)، 

يف املبـاراة التـي أقيمـت بملعـب الكوت 
األوملبي.نجح سعد عبد األمري من تسجيل 
الهـدف األول للـزوراء يف الدقيقة 67 من 
زمـن املبـاراة التـي حرضهـا 10 آالف 
األول  بالشـوط  الديوانية  متفرج.وظهر 
يف أفضـل حاالته الفنيـة ، ونجح مدربه 
سامر سعيد من االستحواذ بنسبة كبرية 
عىل مجرياته، وسـنحت لـه عدة فرص 
سـهلة ، أخطرها أهدرهـا حيدر جالوي 
الذي لم يسـتغل خطأ دفاعـات الزوراء، 
وفضل التصويب عىل الجهة القريبة بدالً 
من التمرير ، لتتجه كرته بشكل ضعيف 

إىل أحضان حارس املرمى جالل حسن.
ونشط الضيوف بالدقائق االخرية ، ولعب 
عالء عباس رأسية علت العارضة بقليل، 
كمـا حاول عـيل يوسـف عـرب مقصية 

تصدى لها برباعة حارس الديوانية أحمد 
موحان ولينتهي الشـوط االول عىل وقع 

التعادل السلبي  دون أهداف.
أوىل املحـاوالت يف الشـوط الثاني جاءت 
عن طريق العب الديوانية عالوي كاظم، 
الـذي كاد أن يضع فريقـه باملقدمة بعد 

تسديدة قوية علت العارضة بقليل.
وسـنحت فرصة لقائد الزوراء سعد عبد 
األمـري ، لكـن يقظـة حـارس الديوانية 
هـدف  تسـجيل  دون  حالـت  موحـان 
السبق.وأنقذ جالل حسن فرصة التعديل 
للديوانية بعد إبعاده لتسديدة جونيور يف 

الوقت بدل الضائع.
ولتنتهـي املواجهة بتفوق الزوراء بهدف 
ثمني ، والوصول لالنتصار الثالث ، بينما 

تلقى الديوانية هزيمته الرابعة توالياً.
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العدد الرابع والتسعون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى 
النور يوم االحد املايض، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقية األلعاب األخـرى التي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
 ********************

الزميل وليد املرسـومي احتفل بعيد ميالده قبل 
ايام قليلـة، خالـص االمنيات لزميلنـا بالعمر 
املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياته ومشـواره 

املهني.

بغداد/ ساجد سليم
تنطلق يف مدينة النارصية منافسات 
املرحلة الرابعة واالخرية من نهائي 
دوري اندية العراق بالدراجات وذلك 
السادس  املوافق  االربعاء  غد  يوم 
والعرشين من الشهر الحايل عىل ان 
تستمر لغاية التاسع والعرشين من 
الشهر الحايل، بمشاركة واسعة من 
والشمال  والجنوب  الوسط  اندية 
وشباب  متقدمني  االربع  وللفئات 
مبارش  وبإرشاف  ونساء  وناشئني 
املركزي  العراقي  االتحاد  قبل  من 
للعبة وبالتعاون مع االتحاد الفرعي 

يف املحافظة.
الفني  املؤتمر  املنافسات  وسيسبق 
االندية  ممثيل  بحضور  للبطولة 
هذا  واملدربني،  والحكام  املشاركة 
وستكون سباقات اليوم االول ثالثة 
ضد  الفردي  سباق  هي  سباقات 
مسافة  لقطع  للمتقدمني  الساعة 
٣٥ كم ويليه سباق الناشئني لقطع 
السباق  ثم  ومن  كم   ٢٠ مسافة 
الفردي  سباق  الشباب  لفئة  االخري 

اما  كم   ٨٠ مسافة  لقطع  العام 
سباق  وهي  الثاني  اليوم  سباقات 
لقطع  للنساء  الساعة  ضد  فردي 
سباق  ثم  ومن  كم   ٣٠ مسافة 
لقطع  الساعة  ضد  فردي  الشباب 
االخري  السباق  أما  كم.   ٣٠ مسافة 
للناشئني فردي عام لقطع مسافة 
الثالث  اليوم  منافسات  ويف  كم   ٦٠
العام  الفردي  سباق  هي  واالخري 
 ١٤٠ مسافة  لقطع  للمتقدمني 
للنساء  كم ويليه سباق فردي عام 
ملسافة ٧٠ كم هذا، وقد استكملت 
للبطولة  اللوجستية  االمور  جميع 
تم  حيث  الفرعي  االتحاد  قبل  من 
توفري سيارة اسعاف ورجال املرور 
للمتسابقني  مرافقة  امنية  وقوات 
تمام  يف  البطولة  افتتاح  ويكون 
بحضور  صباحا  الثامنة  الساعة 
من  وعدد  النارصية  محافظ 
ورئيس  املحافظة  يف  املسؤولني 
سدخان  عدنان  الفرعي  االتحاد 
اجل  من  سخية  جهودا  بذل  الذي 

انجاح هذه البطولة.
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برشلونة / متابعة الزوراء
أعرب سريجيو بوسكيتس نجم وقائد برشلونة، عن سعادته 
بيلباو،  أتلتيك  مواجهة  خالل   (٤-٠) بنتيجة  باالنتصار 
البلوجرانا  معقل  يف  الليجا،  من   ١١ الجولة  منافسات  ضمن 

«سبوتيفاي كامب نو».
«ماركا»  نقلتها صحيفة  وقال بوسكيتس، خالل ترصيحات 
بشكل  تعافينا  لكننا  صعب،  أسبوع  من  «جئنا  اإلسبانية: 
جيد، ولعبنا مباراتني جيدتني ومازلنا نكافح من أجل املراكز 

األوىل».
وأضاف: «لقد اندفعنا بقوة ألنهم فريق يلعب بكثافة كبرية، 
وحققنا نجاحا كبريا بتسجيل ٣ أهداف، وهو ما منحنا راحة 

البال». وتابع: «متأكد أن تشايف سيكون سعيدا للغاية ألن ما 
تعايف  وأتمنى  مريح،  بشكل  بذلك  والقيام  الفوز  هو  نريده 

املصابني، وكلما كان الجميع متاحني كلما كنا أفضل».
وأتم عن دوري األبطال: «بالتأكيد لم نقم بعملنا بشكل جيد، 
نو، ألن ما حدث يف ميالن  بالكامب  اإلنرت  خاصة يف مواجهة 

يعد  لم  األمر  ألن  أمل  خيبة  وهناك  للجميع،  معروف 
يعتمد علينا، ودعونا ننتظر». وبهذا االنتصار 

يف  نقطة   ٢٨ إىل  رصيده  برشلونة  رفع 
الليجا،  ترتيب  بجدول  الثاني  املركز 

أتلتيك بيلباو عند  بينما تجمد رصيد 
١٨ نقطة يف املركز السادس.

روما / متابعة الزوراء
أوسيمهن  فيكتور  النيجريي  الدويل  املهاجم  قاد 
فريقه نابويل إىل مواصلة بدايته الرائعة هذا املوسم 
امللعب  عىل   ١-٠ روما  عىل  الفوز  هدف  بتسجيله 

األوملبي يف قمة املرحلة ١١ من الدوري اإليطايل.
 ٨٠ الدقيقة  يف  الوحيد  الهدف  أوسيمهن  وسجل 
داخل  بوليتانو  ماتيو  البديل  تلقى كرة من  عندما 
املنطقة فشل املدافع اإلنكليزي كريس سمولينغ يف 
تشتيتها، فسددها قوية بيمناه من زاوية ضيقة 
وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس الربتغايل 
لنابويل  توالياً  السابع  الفوز  باتريسيو.وهو  روي 

والتاسع يف الدوري هذا املوسم، فعزز 
نقطة   ٢٩ برصيد  الصدارة  يف  موقعه 

مطارده  أمام  نقاط  ثالث  بفارق 
فيما  اللقب،  حامل  ميالن  الجديد 
هذا  الثالثة  بخسارته  روما  مني 
انتصارات  بعد ثالثة  املوسم واألوىل 
متتالية.كما هو الفوز الثاني عرش 
لقبه  إىل  الساعي  الجنوبي  للفريق 
الثالث يف تاريخه واألول منذ ١٩٨٩-

هذا  املسابقات  مختلف  يف   ،١٩٩٠
املوسم (العالمة الكاملة يف ٤ جوالت 
أوروبا)،  أبطال  دوري  مسابقة  يف 

وبقي الوحيد دون خسارة يف الدوري 
سقط  بعدما  املوسم  هذا  اآلن  حتى 
أمام  السابق  املبارش  مطارده  أتاالنتا 

مضيفه التسيو ٠-٢. 
رينجرز  ضيفه  مع  نابويل  ويلعب 
الجولة  يف  األربعاء  غداً  االسكتلندي 
مسابقة  من  االخرية  قبل  الخامسة 

ضمن  بأنه  علما  أوروبا،  أبطال  دوري 
بلوغه ثمن النهائي.

نيون / متابعة الزوراء
كشَف االتحاد األوروبي لكرة القدم عن طواقم الحكام الذين أسندت إليهم إدارة مباراتي اليبزيج وريال مدريد، 
الثالثاء، يف إطار الجولة قبل األخرية من دور املجموعات يف  اليوم  وإشبيلية ضد كوبنهاجن، املحدد موعدهما 
دوري أبطال أوروبا. وسيدير اإليطايل دانيييل أورساتو مباراة اليبزيج ضد ريال مدريد، باملجموعة السادسة، التي 
ستقام يف تمام الساعة (٢١:٠٠ بتوقيت وسط أوروبا)، بمعاونة حكم الفيديو املساعد باولو فالريي، إضافة 
للمساعدين اإليطاليني سريو كاربوني وأليساندرو جياالتيني، وسيكون دانيييل دوفري حكما رابعا، واإلنجليزي 

ستيوارت أتويل مساعدا لحكم تقنية الفيديو املساعد.
بينما سيتوىل الفرنيس بينوا باستيان إدارة مباراة إشبيلية وكوبنهاجن، يف إطار مباريات املجموعة السابعة، 

وفقا ملا أكده (يويفا).

ميونيخ / متابعة الزوراء
أكَد ليون جوريتسكا، العب وسط بايرن 
فريقه  العبي  اهتمام  عدم  ميونيخ، 
السابق،  زميلهم  حرمان  باحتمالية 
يف  التواجد  من  ليفاندوفسكي،  روبرت 
هذا  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ثمن 
املوسم. ويحتاج البارسا ملعجزة يف آخر 
املجموعات،  دور  من  جولتني 
الفوز  عليه  يتحتم  إذ 
ميونيخ  بايرن  عىل 
إىل  بلزن،  وفيكتوريا 
يف  إنرت  تعثر  جانب 

الوقت ذاته.
قال  ذلك،  رغم 
 ، يتسكا ر جو
ترصيحات  يف 
موقع  أبرزها 
 : «١ ت ر سبو »
وضع  «إنه 
كان  خاص، 
ليفاندوفسكي 

دور  يف  دوما  ويتواجد  البايرن،  يف  مميزا 
الـ١٦، لكننا لن نضع ذلك يف اعتبارنا».

رائعة يف كامب  مباراة  «تنتظرنا  وأردف: 
أو نهائي  نو، سواء كانت مواجهة ودية 
جهودنا  قصارى  سنبذل  األبطال،  دوري 

للفوز هناك».
التأهل  بايرن  ضمان  رغم  ذلك  يأتي 
نقطة   ١٢ حصد  بعدما  الـ١٦  دور  إىل 

بفوزه يف أول ٤ جوالت، ما منحه صدارة 
املجموعة الثالثة.

الدويل  تعجب  ترصيحاته،  ختام  ويف 
األملاني من اندهاش البعض من مستوى 
بعد  موتينج،  تشوبو  الكامريوني  زميله 
قائال:  األخرية،  املباريات  الالفت يف  تألقه 
«أنا متفاجئ من دهشة الجميع، فنحن 

نعرف مدى جودته منذ وقت طويل».

                         

لندن / متابعة الزوراء
بشكل  والثالثة  ميدانه  عىل  املوسم  هذا  مرة  ألول  توتنهام  خَرس 
عام، عندما تجرع الهزيمة أمام ضيفه نيوكاسل املتطور 2 - 1، 

ضمن املرحلة 13 من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ويف الشوط األول افتتح كاليوم ويلسون التسجيل للماكبايس 31، 

ثم أضاف النجم الباراغوياني ميغيل أملريون الثاني 40.
هدف  عىل  كاين  هاري  توتنهام  هداف  وقع  الثاني  الشوط  ويف 

أصحاب األرض الوحيد 54.
وصار رصيد فريق املدرب إيدي هاو 21 نقطة وبات رابعاً بفارق 
فتوقف  كونتي  أنطونيو  املدرب  فريق  أما  تشليس،  عن  األهداف 

رصيده عند النقطة 23 يف املركز الثالث.

ميالنو / متابعة الزوراء
قبل  الفريق  نجوم  بعض  تخص  سارة  أنباء  ميالن  إنرت  تلقى 
األربعاء،  التشيكي، يوم غد  بلزن  أمام فيكتوريا  الحسم  موقعة 
املجموعات  دور  من  الخامسة  بالجولة  سريو،  سان  ملعب  عىل 
”روميلو  إيطاليا“:  ”فوتبول  موقع  وذكر  أوروبا.  أبطال  لدوري 
تؤكد  خطوة  يف  املجموعة،  مع  طبيعي  بشكل  تدرب  لوكاكو 
وأضاف:  القادم“.  اللقاء  يف  للمشاركة  البلجيكي  جاهزية 
قائمة  ضمن  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  يكون  أن  املتوقع  ”من 
مقاعد  عىل  وسيتواجد  بلزن،  فيكتوريا  مواجهة  ملواجهة  إنرت 
البدالء“. وأشار: ”سيموني إنزاجي املدير الفني لإلنرت، سيستعيد 
عاد  الذي  الوسط  خط  العب  جاليارديني  روبرتو  خدمات  أيضا 
لفرتة  لالنتظار  سيضطر  ”إنرت  وزاد:  الجماعية“.  للتدريبات 
يزال  ال  حيث  بروزوفيتش،  مارسيلو  الكرواتي  عودة  عىل  أطول 
الثاني  املركز  إنرت  ويحتل  لها“.  تعرض  التي  اإلصابة  يتعاىف من 
7 نقاط، خلف املتصدر بايرن ميونيخ (12  يف املجموعة برصيد 
نقطة)، ويحتاج النرياتزوري للفوز عىل فيكتوريا بلزن من أجل 
الذي  برشلونة  لنتائج  النظر  دون  رسمي  بشكل  التأهل  ضمان 

يحتل املركز الثالث (4 نقاط).

مدريد / متابعة الزوراء
بينما ضمن ناديا ريال مدريد ومانشسرت 
دوري  نهائي  ثمن  إىل  التأهل  سيتي 
أبطال أوروبا، يتطلع آخرون من صفوة 
وداع  لتفادي  ملعجزة  العجوز»  «القارة 
عىل  جولتني  تبقي  مع  مبكرا،  البطولة 

نهاية دور املجموعات.
وإشبيلية عىل  يوفنتوس  ويعتمد وضع 

بعض الحسابات.
لحجز  الجولة  هذه  يف  أندية   ٦ وتتطلع 
وهي:  النهائي  لثمن  التأهل  بطاقة 
دورتموند  وبوروسيا  وتشيليس  بنفيكا 
جريمان  سان  وباريس  واليبزيج 

وسالزبورج.
ضمن  سيئ  سيناريو  إشبيلية  ويواجه 
الفوز  يحقق  لم  إذ  السابعة،  املجموعة 
الجولة  هذه  يف  ويستقبل  اآلن  حتى 

كوبنهاجن ولكل منهما (نقطتان) .
يف  الفوز  لخيارين:  إشبيلية  ويحتاج 
الجولتني املتبقيتني وأن يخرس بوروسيا 

دورتموند مباراتيه.
يستقبل  املجموعة  نفس  إطار  ويف 
الذي ضمن  دورتموند مانشسرت سيتي 
التأهل، لكنه يحل ضيفا عىل كوبنهاجن 
لبلوغ  الختام، ويحتاج نقطة واحدة  يف 

دور الـ١٦.

لكنه  املسابقة  إشبيلية  ودع  وعمليا 
يتطلع للعب يف الدوري األوروبي باحتالل 

املركز الثالث.
النقاط  يحصد  أن  فعليه  يوفنتوس  أما 
الست املتبقية، إذ يحل ضيفا عىل بنفيكا 
املتساوي مع باريس سان جريمان بـ ٨ 

نقاط ضمن املجموعة الثامنة.
إىل  يوفنتوس  سينتقل  األرجح  وعىل 
بعد مونديال قطر، ال  األوروبي  الدوري 

سيما أنه ال يملك أموره بيده.
لحسم  جريمان  سان  باريس  ويتطلع 
يستقبل  عندما  الـ١٦  لدور  التأهل 

عىل  بالفوز  املنتيش  حيفا  مكابي 
يوفنتوس بالجولة املاضية.

التي  الفرق  من  ميالن  يس.  أي.  ويعد 
يحتل  فهو  أيضا  معقدا  وضعا  تواجه 
الخامسة  باملجموعة  الثالث  املركز 
يف  ويحل  وسالزبورج  تشيليس  خلف 
زغرب  دينامو  عىل  ضيفا  الجولة  هذه 
الكرواتي آمال يف تحقيق الفوز الذي قد 
هذه  أن  سيما  وال  وضعه  من  يحسن 

الجولة تجمع تشيليس وسالزبورج.
ويتصدر «البلوز» املجموعة بسبع نقاط 
سالزبورج  أمام  واحدة  نقطة  بفارق 

اإليطايل  الفريق  عنه  يتأخر  الذي 
بنقطتني.

أما حامل اللقب، ريال مدريد، فرغم أنه 
لم  فإنه  النهائي  ثمن  إىل  التأهل  ضمن 
السادسة  املجموعة  بعد صدارة  يضمن 
وهو  نقاط  بـ١٠  حاليا  يحتلها  التي 
هذه  لتحقيقه  يسعى  الذي  الهدف 
اليبزيج  عىل  ضيفا  يحل  حينما  الجولة 
ثاني املجموعة بست نقاط الذي يحتاج 
دور  لبلوغ  النقاط  من  املزيد  لحصد 

الـ١٦.
من  اثنان  مدريد  ريال  عن  ويغيب 

فيديريكو  األوروغواياني  نجومه، 
فالفريدي والفرنيس كريم بنزيمة بسبب 
عودتهما  املؤمل  من  لكن  االصابات، 
ضمن  جريونا  أمام  املقبلة  املباراة  يف 

الدوري االسباني.
ويصطدم اليبزيج يف طريقه لهذا الهدف 
املجموعة  ثالث  دونيتسك  بشاختار 
قبل  الجولة  يف  يحل  الذي  نقطة  بفارق 
خرس  الذي  سيلتيك  عىل  ضيفا  األخرية 
لكن  النهائي  لثمن  التأهل  يف  فرصه 
األوروبي  بالدوري  املشاركة  يف  فرصته 

ما زالت قائمة.

برلني / متابعة الزوراء
ألحق  بعدما  املفاجأة  الرتتيب  متذيل  بوخوم  حقق 
وذلك  للموسم،  الثانية  هزيمته  املتصدر  برلني  بأونيون 
بالفوز عليه ٢-١ يف املرحلة ١١ من الدوري األملاني لكرة 

القدم.
وأسدى بوخوم بذلك خدمة كبرية لبايرن ميونيخ حامل 
هوفنهايم  مضيفه  عىل  املايض  السبت  والفائز  اللقب 
فقط  نقطة  بعد  عىل  البافاري  النادي  بقي  إذ   ،٢-٠
الثانية  هزيمته  األخري  تلقي  بعد  برلني  أونيون  من 
أينرتاخت  أمام  الثامنة  املرحلة  للموسم (األوىل كانت يف 

فرانكفورت ٠-٢).
ثنائية  صاحب  هابرير،  يانيك  جهود  خسارته  وبعد 
منذ  املاضية،  املرحلة  يف  دورتموند  بوروسيا  عىل  الفوز 
الدقيقة ٢٠ بسبب اإلصابة واستبداله بالرصبي ميلوش 
بانتوفيتش، دخل أونيون برلني اسرتاحة الشوطني وهو 
طريق  عن  الضيافة  ألصحاب  مستحق  بهدف  متخلف 
نفذها  ركنية  ركلة  إثر  رأسية  بكرة  هوفمان  فيليب 

فيليب فورسرت .(٤٣) 
عندما   ٧٢ الدقيقة  حتى  حالها  عىل  النتيجة  وبقيت 
انطلق بوخوم بهجمة مرتدة رسيعة إثر ركلة حرة غري 
موفقة ألونيون برلني يف منطقة املضيف، وصلت عربها 

فلعبها  توتو،  أويس  للمتوغل  اليرسى  الجهة  الكرة عىل 
عرضية باتجاه البديل غرييت هولتمان الذي سددها من 

اللمسة األوىل يف الشباك.
وحصل أونيون برلني عىل فرصة ذهبية للعودة اىل اللقاء 

إرهان  الرصبي  من  خطأ  عقب  جزاء  ركلة  نيله  بعد 
الرصبي  لكن  ليتي،  ديوغو  الربتغال  عىل  ماسوفيتش 
بعدما  ترجمتها  يف  فشل  بانتوفيتش  ميلوش  اآلخر 

الحارس  بتألق  ريمان اصطدم  مانويل 

.(٧٨)
بعدما قلص  متأخراً  الفرصة  بانتوفيتش هذه  وعوض 
إثر  الضائع  بدل  الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  يف  الفارق 
لتجنيب  كافياً  ذلك  يكون  أن  دون  من  ركنية،  ركلة 
فريقه الهزيمة الثانية وحرمان بوخوم من فوزه الثاني 
أينرتاحت  ضد  التاسعة  املرحلة  يف  األول  بعد  للموسم 

فرانكفورت .(٣-٠) 
جاره  من  توفيقاً  أكثر  برلني  هرتا  كان  العاصمة،  ويف 
أونيون بتحقيقه فوزه األول يف آخر ست مراحل، وجاء 
عىل حساب ضيفه الجريح شالكه يف الوقت القاتل ٢-١ 

يف لقاء كانت أهدافه الثالثة فرنسية بامتياز.
وبعدما تقدم يف الدقيقة ٤٩ بهدف الفرنيس لوكا توسار، 
سبع  آخر  يف  الخامس  بالتعادل  سيكتفي  هرتا  أن  بدا 
البديل  الدقيقة ٨٥ عرب  مراحل بعدما اهتزت شباكه يف 

الفرنيس فلوران موليه.
لكن الفرنيس اآلخر ويلفريد كانغا قال كلمته يف الوقت 
القاتل (٨٨) وأهدى فريق العاصمة فوزه الثاني فقط 
يف   (٢-٠) آوغسبورغ  ملعب  عىل  األول  بعد  للموسم، 

املرحلة الخامسة، معمقاً يف الوقت ذاته جراح شالكه.
يف  خاضها  مباراة   ١١ يف  يتيم  بفوز  شالكه  واكتفى 

الدوري حتى اآلن، ليقبع يف ذيل الرتتيب بست نقاط.
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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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باريس/متابعة الزوراء:
لطاملا أُطلق عىل التصوير الفوتوغرايف 
مصطلح «التصوير الضوئي» والذي 
يشـري يف أساسـه إىل عمليـة إنتـاج 
صور بواسـطة تأثـريات ضوئية، أو 
هو فّن الحصول عىل صور لألشـياء 
بفعـل الضوء عند انعكاس شـعاعه 

عىل مادة حساسة للضوء. 
التأصيـل  فـإّن  األمـر،  ويف مجمـل 
التصويـر  ملفهـوم  التاريخـي 
بتفاصيلـه، يشـري إىل أّن «اإلضاءة» 
تلعـب دوًرا أساسـًيا يف مـدى نجاح 
الصـورة أو املشـهد املرئـي ورفـع 
مقـدار الجـودة، إىل جانـب عنارص 
وزاويـة  اللقطـة  كفكـرة  أخـرى 
االلتقـاط وكذلـك تـوزان الصـورة 

وكفاءة األدوات املستخدمة. 
ويعلّـق املصـور نبيـل الهدهود عىل 
ذلك، قائـًال: «تعّد اإلضـاءة من أبرز 
أساسـيات الصـورة املحرتفة قديًما 
وحديًثا، السـتطاعتها خلق الشعور 
باملشـهد وتوضيح أفعال معينة، لذا 
لكل صورة إضاءة معينة، ومن جهة 
أخرى لـكل إضـاءة مؤثراتهـا التي 
يجب التعرف إليهـا وتطويرها وفق 

الرؤية اإلخراجية». 
ويتابـع الهدهود يف حديثه لشـبكة 
الصحفيـني الدوليني: «تلـك القيمة 
التي تضيفها اإلضاءة الناجحة عىل 
الصورة الثابتة واملتحركة، تسـتلزم 
أن يكـون املصور ملًما بأساسـيات 
اإلضاءة كقاعدة أساسية، بما يضمن 
اختيار النوع املناسب من اإلضاءات، 

وتوزيعها بشكل صحيح». 
والجديـر ذكره أّن هنـاك مصدرين 

األول طبيعـي  أساسـني لإلضـاءة، 
القمـر والشـمس، وأفضل  كضـوء 
السـاعة  خـالل  التصويـر  أوقـات 
الذهبية التي تنحرص إما بعد رشوق 
الشـمس ُمبـارشة أو قبـل الغروب 
بربهة من الزمـن، ويمكن للمصور 
االستفادة منها حال سقوط األشعة 
مبـارشة عىل األشـياء أو اسـتخدام 

العواكس. 
أّمـا املصـدر الثانـي فهـو الضـوء 
الكامـريا  كفـالش  االصطناعـي 
ومصابيـح الفلورسـنت املتوهجـة 
يكثـر  التـي  التقليديـة،  واألضـواء 

اسـتخدامها يف التصويـر الداخـيل. 
ويتيح الضـوء االصطناعي للمصور 
مرونـة أعىل يف التحكـم به وتوزيعه 
مع مؤثـرات برصية أوسـع، عكس 
والـذي  (الطبيعـي)  األول  النـوع 
التصويـر  يف  غالًبـا  منـه  ُيسـتفاد 

الخارجي خالل أوقات النهار. 
وعادًة مـا يتأثر التصوير يف اإلضاءة 
الطبيعية بالظروف املحيطة كوهج 
األمطـار،  أو  الضبـاب  أو  الشـمس 
فضـًال عـن تغرّي الضـوء ذاتـه تبًعا 
لوقـت التصويـر، األمر الـذي يدفع 
املصور إىل اللجوء الستخدام مصادر 

ضوء اصطناعية. 
الضوء  ويمكـن بواسـطة مصـادر 
االصطناعيـة توليـد عـدة اتجاهات 
لإلضاءة وفق مصلحة العمل، والتي 

يمكن ذكر أبرزها: 
إضـاءة خلفيـة: يلجأ إليهـا املصور 
عنـد الرغبـة بالتقـاط صـور ظلية 
الخلفية  (السـلويت) وتكون فيهـا 
واضحـة املعالم، بينما الهدف مظلم 
بـدون تفاصيل، بما يعطـي معاني 
الدرامـا،  أو  بالغمـوض  مرتبطـة 
وتتكـون هذه الحالـة عندما يكون 
التصويـر مواجًهـا ملصدر  موضـع 

الضوء مبارشة. 
إضـاءة جانبية: يركـز فيها املصور 
عىل طـرف أو جانب واحد من هدف 
التصويـر، مقابـل إخفـاء جوانـب 
التصويـر  موضـوع  مـن  أخـرى 
بتحويلها إىل ظـالل أو لجانب معتم 

ال تفاصيل بينة له. 
ويعّد استخدام هذا الفن من اإلضاءة 
من الخصائص اإلبداعية يف التصوير، 
كونـه يعطي تأثـريات أخرى للقطة 
يف ذهن املشـاهد، األمر الذي يتطلب 
من املصور أن يكـون صاحب خربة 
يف كيفيـة توجيه اإلضاءة بالشـكل 

املالئم.  
إضـاءة منترشة: يف هذه الحالة يعّم 
الضـوء موضوع التصويـر بالكامل 
ومـا حولـه أيًضـا، وتتميـز بأنهـا 
مختلـَف  ُتـربُز  متجانسـة  إضـاءة 
التفاصيـل وتجعـل هـدف التصوير 

مرئياً بالكامل. 
ويكثـر اسـتخدام هـذه اإلضاءة يف 
األعمـال املرئيـة املصـورة لصالـح 
التلفزيون أو ما يشـابه، وتنتج عن 
طريـق اسـتخدام معـدات خاصـة 
مسـاحات  عـىل  للضـوء  نـارشة 
واسـعة بشـكل ناعم بدون ظالل أو 

انعكاسات حادة. 
وعكس املنترشة، يأتي نمط اإلضاءة 
املعروف بـ»بقع الضوء» الذي يكثر 
استخدامه عىل املسـارح، من خالل 
توجيه إضاءة مركزة صوب ممثل أو 

موضع محدد عىل خشبة املرسح. 
ومـن اتجاهات وتوزيعـات اإلضاءة 
حرصهـا  يصعـب  التـي   - أيًضـا 
والتكميليـة،  التعبئـة،  إضـاءة   -
واإلضـاءة الثالثية التـي تعتمد عىل 
اسـتخدام ثالثـة مصـادر للضـوء، 
وإضاءة حافـة الضوء تكـون فيها 
وجـوه هـدف التصويـر بدرجة ٩٠ 
من عدسة الكامريا، وكذلك اإلضاءة 

رأسية أو أفقية. 
ويف مجمـل األمـر، فـإّن اسـتخدام 

اإلضاءة بشكل صحيح يضمن: 
رفع جـودة وفعاليـة العمل املصور 

ساكناً أو متحركاً. 
مـن  الفلسـفية  الرسـالة  تحقيـق 
املشهد املراد تصويره، فتأثري مشهد 
أُنتج تحت األضواء الساطعة يختلف 

كلًيا عن املشهد املصور يف الظالم. 
تسـليط االهتمـام عىل زاويـة ما يف 
إطار املشـهد، بمـا يف ذلـك حركات 

الجسد وتعابري الوجه. 
الوجداني/العاطفي  املحتوى  تعزيز 

خاصة يف األعمال الصامتة. 
توليد التوقعات املسبقة عند املشاهد 
بما ينسـجم مع الفكرة اإلخراجية، 
كاالنطبـاع الذي يخلقه مشـهد ظل 

رجل يتحرك خفية يف فناء منزل. 
مسـاعدة املونتاج عىل إخراج العمل 

بأفضل شكل. 
ولم تكن اإلضاءة بمنأى عن التطور 
الحاصل يف عالـم التصوير وتقنياته 
الخصـوص،  وجـه  عـىل  الرقميـة 
فإدخـال أدوات جديـدة يف التصوير 
بمختلف مجاالتـه، قابلة للتطور يف 
مؤثرات اإلضاءة وأسـاليب ضبطها، 
توفـر  التـي  الذكيـة  كالتطبيقـات 
للمصور محاكاًة مسبقة لإلضاءة يف 
مـكان التصوير كتجربـة أوىل، يبنى 

عليها قبل التصوير الفعيل. 
وتسـتعرض رشكـة سـوني بعض 
التـي  والتقنيـات  اإلضـاءة  أدوات 
يمكنـك اسـتخدامها اللتقاط صور 
عاليـة الجـودة، كاألرقـام الدليليـة 
(GN) للفـالش والتـي تحـدد قدرة 
وحدة فالش عىل إضاءة األهداف من 
مسـافة بعيدة، والفـالش االرتدادي 
الذي يوفر تغطية أوسـع، باإلضافة 
إىل خاصيـة مزامنـة فـالش عاليـة 
الرسعـة وبطيئـة، بجانـب وحدات 
فالش متعددة غري موصلة بالكامريا 
التي تتيح توسيع خيارات اإلضاءة.  

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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إسطنبول/متابعة الزوراء:
 شـكل مؤتمـر وزراء اإلعالم يف منظمـة التعاون 
اإلسـالمي يف إسطنبول مناسـبة لرتكيا لتحميله 
أهدافها اإلعالمية وتحريك املشـاعر الدينية نحو 
إظهار نفسـها أنها الناطق الرسمي باسم العالم 

اإلسالمي وقائدته.
وتحـاول تركيـا تشـكيل قطب إعالمي أساسـه 
الوصايـة اإلخبارية عـىل العالم اإلسـالمي تحت 
عنـوان ”مناهضـة التضليـل اإلعالمـي وظاهرة 
الحقيقـة“،  بعـد  مـا  اإلسـالموفوبيا يف عـرص 
الشـعار الـذي أطلقـه مؤتمـر وزراء اإلعـالم يف 
منظمة التعاون اإلسالمي يف ختام أعماله السبت 

بإسطنبول.
ودعـا رئيس دائـرة االتصال يف الرئاسـة الرتكية 
فخرالديـن ألطـون الـدول اإلسـالمية إىل خوض 
كفاح مؤثر ومتعدد األبعاد ضد ما أسـماه ”نظام 
االسـتعمار“ املتشـكل يف السـاحة الدوليـة عىل 
صعيد اإلعـالم واملعلومـات، وذلك خـالل مؤتمر 
صحفـي أقيم عقب الـدورة الثانية عرشة ملؤتمر 
وزراء اإلعـالم يف منظمة التعاون اإلسـالمي الذي 

احتضنته مدينة إسطنبول الجمعة والسبت.
واسـتعان ألطـون باملزاعـم االسـتعمارية نظرا 
للحساسـية التاريخية العربية لها، وتأثريها عىل 
الجمهور العربـي، باإلضافة إىل اإلسـالموفوبيا، 
واملعلومـات املضللـة التـي ال تنكرهـا التقاريـر 
الغربيـة، إال أن مـن شـأن اللعب عىل هـذا الوتر 
تحريك املشاعر الدينية وتجييش الرأي العام الذي 
تسـتفيد منـه تركيـا يف محاولة إلظهار نفسـها 

الناطق الرسمي باسم العالم اإلسالمي.
وقـال ألطـون ”ممـا ال شـك فيـه أن املعلومات 
املضللة وكراهية اإلسـالم من بني اإلسرتاتيجيات 
التي اسـتخدمها النظام االسـتعماري يف سـياق 
اإلعـالم عـىل السـاحة الدوليـة، لذلـك علينـا أن 
نخوض كفاحا فعاال ومتعدد األبعاد يف أجواء من 

التضامن ضد هذا النظام االستعماري“.
وتابع ”لهذا السبب اعتمدنا إعالنا مهما للغاية يف 
مؤتمرنا اليوم، هذا اإلعالن الذي أطلقنا عليه اسم 
إعالن إسطنبول له مضمون هادف ومهم يف هذه 
الفرتة التي نكافـح فيها تحديات مختلفة تتعلق 

بمحاربة التضليل اإلعالمي ومعاداة اإلسالم“.
وتتواءم ترصيحـات ألطون مع ما حدده الرئيس 
الرتكي رجـب طيـب أردوغان كأهـداف إعالمية 
لرتكيـا عـرب وكالة األناضـول، إذ ركز يف رسـالة 
التهنئـة التـي نرشها بمناسـبة ذكرى تأسـيس 
الوكالـة عـام 2018 عـىل موضوعـي ”الكفاح“ 

و“االستمرارية“.
وتقدم تركيا نفسـها متحدثة باسـم ”املسـلمني 

املضطهدين“، وحامية حمى العالم اإلسالمي.
اإلسـالموفوبيا  ظاهـرة  إن  محللـون  ويقـول 
أصبحت مقلقة مع تزايد الهجمات ضد املسلمني 
يف الغـرب، يف حني أن التقاريـر اإلخبارية الدولية 
تسـلط الضـوء عـىل اإلرهـاب االسـالمي، إال أن 
أنقرة تسـتغل تنامي هـذه الظاهرة لالسـتفادة 
منها سياسيا وإعالميا، ويتجىل ذلك يف املؤتمرات 
واملنتديـات الصحفية والسياسـية التـي أجراها 
تخلـو يف  أو مسـؤولوه، وال  أردوغـان  الرئيـس 
معظمها من اإلشـارة إىل اإلسـالموفوبيا كخطر 

يهدد املسلمني يف العالم.
أمـا الـذراع اإلعالمية لرتكيـا، وكالـة األناضول، 
فهي تدعم يف خطابها تيارات اإلسـالم السيايس، 
وتمـارس تغطيـة إعالميـة يف نسـخها باللغـات 
األجنبية هدفها افتعال املعارك مع الدول الغربية 
عرب محاربة اإلسالموفوبيا، وشعارات الدفاع عن 

العالم اإلسالمي.
وتشـمل مسـاحة تغطية وكالة األناضول بقعة 
جغرافية واسـعة تمتد من آسـيا إىل أوروبا، ومن 
األمريكتني حتى أفريقيا، ومن الرشق األوسط إىل 
البلقان. ويمكـن النظر إىل تطـور األناضول عىل 
أنه نتيجـة ملموسـة للتقدم نحو أهـداف تركيا 
لعام 2023، حيـث أن عملها الصحفي بـ13 لغة 

يتوافق مع أهداف تركيا.
وتنـرش الوكالة مقاالت حـول الشـؤون الدولية 
الجارية، وتركز بشـكل كبري عىل ”حماية حقوق 
ومصالح العالم اإلسـالمي والدفـاع عنه“، وهي 
البوابة الواسـعة ملـرور األجندة الرتكية وتسـليم 

أنقرة قيادة العالم اإلسالمي.
وتتناسب هذه األجندة مع مخرجات اإلعالن الذي 
نرشته منظمة التعاون اإلسـالمي عـىل موقعها 
اإللكرتونـي يف ختـام فعاليات املؤتمـر حني قال 
ألطون ”اتفقنا عىل تنظيم األمانة العامة ملنظمة 
التعاون اإلسـالمي لحمالت عـرب مواقع التواصل 
االجتماعي تنبذ اإلرهاب والعنف والتطرف وتدعو 

إىل الحوار والتعايش“.
وتابـع ”نعتقـد أن هـذه املبـادرة سـتكون أداة 
ملحاربة التصور السـلبي وغري العادل عن اإلسالم 
واملسلمني يف اإلعالم الجديد“. كما تم االتفاق عىل 
إنشـاء منرب إعالمـي دويل، تضع األمانـة العامة 
للمنظمة خارطة طريق من أجل تمويله، وهدفه 
التعريف بأنشـطة املؤسسـات التابعة للمنظمة 

والدول األعضاء.
وتنـاول املؤتمـر أيضـا توجهـا ظهـر مؤخرا يف 
سياسـة أنقرة، وهو التوجه نحـو أفريقيا، فبدا 
مالئما تسـليط الضوء عـىل التفرقـة العنرصية 
التـي يتعرض لهـا األفارقة، حيث تحـاول تركيا 
إيجاد موطئ قـدم لها يف اإلعالم األفريقي املوجه 
بوصفه مدخال للوصول إىل الشـعوب يف أفريقيا، 
وبحسـب ألطـون يجـب ”إبـراز التفرقـة التـي 

تستهدف األفارقة“.
ونظمـت دائـرة االتصـال يف الرئاسـة الرتكية يف 
يونيـو املايض القمة الرتكيـة - األفريقية لإلعالم 
التي ناقشت يف إحدى جلساتها صورة أفريقيا يف 

وسائل اإلعالم الغربية.
وذكـر رئيـس تحريـر نـرشة األخبـار األفريقية 
بوكالة األناضول حسـن حسني كوشغر أن الدول 
األفريقية ما قبل االسـتقالل لم تظهر يف وسـائل 
اإلعـالم وكانـت أفريقيـا ُتذكـر باسـم ”القـارة 
السـوداء“. وبنّي أن الغرب تطـرق إىل القارة بلغة 

سلبية منذ البداية.
ويف اآلونـة األخـرية كان هنـاك انتشـار ملحوظ 

لألخبار والتحليالت املتعلقـة بنفوذ تركيا املتزايد 
يف القـارة األفريقيـة. وذهبت بعـض املقاالت إىل 
أبعد مـن ذلك لتلمح إىل أن تركيـا يمكن أن تلعب 

دور الوسيط يف الرصاعات األفريقية.
وترحـب أنقرة بهـذه التغطيـة اإليجابية لبصمة 
تركيا اآلخذة يف االتساع يف أفريقيا يف وقت تتعرض 
فيه الحكومة النتقادات خارجية وداخلية قاسية. 
ويبدو أن تركيا العالقة بني املطرقة والسندان عىل 
عدة جبهات، يف حاجة ماسـة إىل قصص النجاح، 

السيما يف مجال السياسة الخارجية.
ويقـول متابعون إن تركيا اسـتفادت من مؤتمر 
اإلسـالمي  التعـاون  منظمـة  يف  اإلعـالم  وزراء 
العربـي، وبـدا  العالـم  لتسـويق سياسـاتها يف 
املؤتمـر مجرد منصة للرتويج للدعاية العثمانية، 
ووسـائل اإلعالم الرتكيـة التابعة لحـزب العدالة 
والتنميـة الحاكـم التـي أصبحـت مجـرّد إعادة 
لُخطب أردوغان السياسية للتأكيد عىل توجهاته 
العثمانية ومحاوالته إحياء إرث الدولة العثمانية 

عن طريق التمدد السيايس والجغرايف.
ويضيفـون أن تركيـا آخـذٌة يف أن تصبح مصدرا 
للمحتوى املتطـرف. ويف ظّل دور تركيا التاريخي 
باعتبارها الدولـة القيادية يف محيطها، وتأثريها 
الثقـايف القوي عـىل العالـم العربـي، والجاليات 
الرتكية الكبرية يف الخـارج، قد يؤثر هذا املحتوى 

عىل املنطقة وصوال إىل أوروبا.
وكان أردوغان قدم نفسـه أيضا يف أكتوبر 2021 
كحامـي حمـى العالـم الرتكـي ضد ”الفاشـية 
الرقمية واإلمربيالية اإللكرتونية وصناعة الكذب 

العاملية“.
وأكد أردوغان خالل مشاركته عرب رسالة مصورة 
يف ”املنتـدى اإلعالمي للمجلـس الرتكي“، مجلس 
الـدول الناطقـة بالرتكيـة املنعقـد بإسـطنبول 
والذي نظمته دائرة االتصال يف الرئاسـة الرتكية، 
عىل رضورة االعتماد عـىل الذات يف مجال اإلعالم 
واالتصـال، مجـددا تحذيره من مخاطر وسـائل 

التواصل االجتماعي غري الخاضعة ألي رقابة.
وقـال أردوغان ”مثلما ال نعتمد كلياً عىل األجانب 
والشـؤون  الدفاعيـة  الصناعـات  مجـاالت  يف 
العسـكرية، ال يمكننـا تكليف اآلخرين بمسـائل 
القضايـا  بقيـة  يف  ”كمـا  وأردف  االتصـاالت“. 
اإلسرتاتيجية يتعني علينا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا 

يف مجال اإلعالم واالتصال“.
وأضـاف ”ال يمكننا الوثوق بضمـري هؤالء الذين 
يعطوننـا الدروس باسـتمرار يف حقوق اإلنسـان 
والديمقراطية والحرية عرب منظور اسـترشاقي، 

وال بأخالقهم املهنية“.

طهران / من موفد /نينا:
 بـدأْت صباح امـس االثنني بالعاصمة 
االيرانية طهران اعمال مؤتمر وكاالت 
انباء اسـيا واملحيط الهـادي / اوانا/ 
بدورتـه الثامنة عرشة بمشـاركة 45 

وكالة انباء بينها وكالة انباء /نينا/.
االنبـاء  وكاالت  مسـؤولو  ويناقـش 
من اربعـني بلدا اسـيويا ومن املحيط 
الهادي عىل مدى اربعة ايام التحديات 
الجديـدة التي تواجه العمـل االعالمي 
كورونـا  جائحـة  مابعـد  مرحلـة  يف 
وسـبل مواكبة االبتكارات التكنلوجية 
العامـة لالرتقـاء بالعمـل  والخطـط 
الصحفـي ومواجهـة وتـرية االخبـار 
املزيفة بما يعـزز القدرة عىل مواصلة 
العطـاء بخطـى ثابتـة وتجـاوز مـا 
تحدثه املعلومات الكاذبة من سلبيات 
يف مسـارات العمـل املهنـي. واعـدت 
الوكالـة الوطنيـة العراقيـة لالنباء / 
نينـا/ تقريـرا مفصـال عن مسـارات 
عملهـا وما حققته مـن انجازات عىل 
الصعيـد املهني والخطـوات املتخذة يف 
سـلم االرتقاء بهذا النهـج رغم حداثة 
نشأتها التي لم تتجاوز الثامنة عرشة 
سـنة اال انها شـقت طريقها باقتدار 
متميـز حتـى باتت تضاهـي يف ادائها 
املهنـي وكاالت انبـاء تفوقهـا عمـرا 
بعرشات السـنني وهو انجاز يحسـب 

ملن يقف خلفه .
واكـد وزير الثقافة واالرشـاد االيراني 
”محمد مهدي اسـماعييل“ يف كلمة له 
بافتتاح الدورة الحالية الوانا ان وسائل 
االعـالم يف عاملنـا اليـوم، اداة للقـوة 
مـن شـأنها ان تخدم تحقيـق العدالة 
والسـعادة كما يمكنهـا ان تتحول اىل 

اداة تخدم الظلم وانعدام العدالة.
ارتياحـه  عـن  اسـماعييل  وعـرب 
السـتضافة طهـران ملمثيل ورؤسـاء 
وكاالت انبـاء اسـيا واملحيـط الهادئ 

امـال ان يفتح االجتمـاع فصال جديدا 
يف نشـاط اوانـا لتلعـب هـذه املنظمة 
دورا اكثـر فاعلية يف مجال االعالم عىل 

الصعيدين االقليمي والعاملي.
وقال: ان وسـائل االعـالم بامكانها ان 
تصبح عنرصا الرسـاء السالم وتعزيز 
التضامـن والتازر بني شـعوب العالم 
وان تكـون داعمـا للحـق والحقيقـة 
والصداقـة كما تسـتطيع ان تكون يف 
نفـس الوقت عنـرصا لبـث الكراهية 

والفرقة والكذب.
من جهته عرب املدير العام لوكالة ايرنا 
االيرانية ”عـيل نادري“ يف كلمة له عن 
امله بفتح صفحة جديدة بني وسـائل 
االعـالم ووكاالت املنطقـة خـالل تويل 
ايرنا الرئاسـة الدورية ملنظمة وكاالت 

انباء اسيا واملحيط الهادئ.
وقـال نـادري : لدينـا وجهـات نظـر 
مختلفة يف تاسيس تحالف بني وكاالت 
انبـاء اسـيا واملحيـط الهـادئ (أوانا) 

ونأمل ان نحقـق هدفا محددا ويمكن 
فتـح فصل جديـد يف مجال األنشـطة 
اإلعالمية والتبادل االعالمي بني وسائل 
اإلعالم بعد السيطرة عىل تفيش كورونا 
وبالتزامن مع التطورات التي يشهدها 

العالم.
اإلعـالم  وسـائل  أن  يبـدو  واضـاف: 
املسـتقلة بامکانها من خالل تأسيس 
تتحـول  ان  بينهـا  فيمـا  التحالـف 
االخبـار  لنـرش  مسـتقل  مصـدر  اىل 
واملعلومـات لشـعوب العالـم ملواجهة 

تدفق االخبار باتجاه واحد.
واكـد نـادري ان بلداننـا بحاجـة اىل 
نشـاط اعالمي مستقل لعرض صورة 
حقيقية عنها خالفا ملا عرضها العديد 
من وسـائل االعالم مشريا اىل ان ايران 
تعاني منذ سـنوات طويلة من الحظر 
الجائر إال ان الشعب االيراني صمد امام 
الحظـر وانه ماض يف تحقيـق التقدم 

اليصال البالد اىل نقطة مطلوبة.

باريس/متابعة الزوراء:
 تطـرح وكالـة فرانس برس للبيع يف مـزاد 200 صورة من 
أرشيفها تجسد أحداثاً ومناسبات مهمة، منها حرب 1870 
وتحرير باريس والنطحة التي وجهها العب كرة القدم زين 
الديـن زيدان ألحـد الالعبـني اإليطاليني وحريـق كاتدرائية 
نوتـردام، باإلضافـة إىل طرحهـا للمـرة األوىل يف تاريخهـا 

الطويل ثالثة منتجات بتكنولوجيا ”أن أف تي“.
وسـُينظم املـزاد يف الخامس من نوفمرب مـع نهاية معرض 
”دو الرجانتيـك أ ليكونيك“ (من الفـيض إىل األيقوني) الذي 
سـينطلق األربعـاء وسـُيقام يف صالـة عـرض ”إيليـا آرت 
غالريي“ يف باريس. وستقام املزادات يف املوقع مبارشة وعرب 

.(drouot.com) اإلنرتنت
وهـذه املرة الثانيـة التي تطـرح فيها وكالـة فرانس برس 
صوراً لهـا يف مزاد. ففي العام الفائت بلـغ إجمايل املبيعات 
297 ألـف يـورو، من بينهـا 15600 يـورو حققتها صورة 
للفنان الفرنيس الشـهري سريج غانسبور وهو يحرق ورقة 

نقدية من فئة 500 فرنك عام 1984.
ونقل بيان لوكالة فرانس برس عن مديرة املشاريع الخاصة 

بالتصويـر لدى الوكالة مارييل أود قولها ”هذا املزاد يجعلنا 
نغوص يف شعرية الصور الحدثّية (التي ُتعنى بالحدث)“.

وتكتـيس صـور الوكالـة املطروحـة للبيـع، والتـي تتمّيز 
باتجاهـات الضوء املُعتمـدة يف بعضها والتقـاط عدد منها 
باألبيض واألسـود واأللوان الطاغية يف أخرى، طابعاً حدثياً 
وفنياً يف آن واحد، فضالً عن القيمة التاريخية للكثري منها.

وفيما تمثل الصور الحدثّية بـني املجموعة املطروحة للبيع 
عدداً قليالً، يعود أبرزها إىل ما قبل سـتينيات القرن الفائت 
ويعود تاريـخ أقدم صورة إىل عـام 1871. وترتاوح القيمة 
التقديريـة لهـذه الصور بـني 300 و400 يـورو وبني 800 

و1200 يورو.
وباإلضافة إىل هذه الصور طرحت وكالة فرانس برس ثالثة 
منتجات رقميـة بتكنولوجيا ”أن أف تي“ (رموز غري قابلة 
لالستبدال) تمثل صورة للسيناتور األمريكي بريني ساندرز 
وهو يجلـس واضعاً قفـازات يف يديه (صـورة القت رواجاً 
واسعاً عرب مواقع التواصل)، وصورة سريج غانسبور وهو 
يحـرق الورقة النقدية، وأّول خرب بثته الوكالة خالل تحرير 

باريس بتاريخ 20 أغسطس 1944.

@Üb:a@¡Ó0aÎ@bÓéa@ıbj„c@p¸b◊Î@ã∏˚fl
@ÊaãË†@¿@È€b‡«c@cájÌ
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Èmdì„Î@ÈmbÌaái
السـلمان يف  الراحـل حسـني    ولـد  
بـني  ونشـا   ,١٩٥٠ عـام  النارصيـة 
اجوائهـا الشـعبية كما نشـأ من قبله 
الـرواد  العراقيـني  الفنانـني  معظـم 
النارصيـة عرفـت  املبدعـني، مدينـة 
باحتضانها لكثري من املبدعني خلدتهم 
اعمالهـم فصاروا رمـوزا لالبداع ففي 
مجـال الغناء كان منهـم حضريي ابو 
عزيـز ونـارص حكيـم وداخل حسـن 
وحسـني نعمة وطالـب القرغويل ومن 
االدبـاء الكثـري امـا الشـعراء فكانوا 
بالفعل مبدعـني امثال عريان السـيد 

خلف وزامل سعيد فتاح.
لقـد بدأت موهبـة راحلنا  منـذ الصبا 
بالعمل مع العديد من فناني محافظة 
النارصية من املرسحيني الرواد وشارك 
يف العديد مـن املرسحيات كممثل اجاد 
املعنيـني  وبشـهادة  باتقـان  االدوار 
بموهبتـه، فكانـت اوىل هواياتـه حب 
القراءة واملطالعـة للقصص القصرية 
والروايـات الطويلـة ملعظـم الكتـاب 
العراقيـني والعـرب، واصبـح يعشـق 
الفـن بشـكل ال يضاهيـه عشـق وال 
سيما املرسح والسـينما، لقد بدأ حبه 
للكتابـة يف تلـك املرحلة بالـذات حتى 
بلـغ تحصيـل ماكتبـه مـن القصص 
والروايـات القصرية عـددا كبريا االمر 
الذي صار يحسـب له حساب وعد من 
عداد الكتاب املرموقني، وبناء عىل هذا 
استحق اول جائزة يف مسابقة مديرية 

تربية النارصية عام ١٩٦٦ .
قبوله يف معهد الفنون الجميلة 

نتيجة لرغبته يف الحصول عىل شهادة 
تؤهلـه فنيـا ولكي يطلع عـىل اصول 
الدراسـة علميـا قـدم راحلنـا للقبول 
يف معهد الفنـون الجميلـة امام لجنة 
االختبـار واملتكونـة من كبار اسـاتذة 
املعهد، فنجح و تم قبوله طالبا يف سنة 
١٩٦٧ ، وهكذا بدات رحلته الدراسـية 
بني محاظرات االسـاتذة الرواد وتتلمذ 
عىل يـد كبار االسـاتذة الفنانني امثال 
ابراهيم جالل وجعفر السعدي واسعد 
عبـد الـرزاق وبـدري حسـون فريـد 
وسـامي عبد الحميد وقاسـم محمد، 
وكانوا بالنسبة له رافدا ومعينا  فحصل 
عىل معلومات  اهلته ان يشارك معهم 
يف العديد من املرسحيات والتي عرضت 

حينها من عىل مسارح بغداد.
@ÊÏÌç–‹n€aÎ@Ú«aà�a@Èmb◊äbìflÎ@ÍäÎÜ

لـم تقتـرص مشـاركات راحلنـا عـىل 
االذاعـة  فكانـت  والكتابـة  التمثيـل 
والتلفزيـون محطتـان ملشـاركاته يف 
االذاعـات والتلفزيـون وحتـى كتابـة 

الدراما .
فبدأ بكتابة الربامـج االذاعية اليومية 
ومنها االسبوعية الذاعة بغداد، اضافة 
اىل اعمالـه الدرامية والتي شـارك من 
خاللهـا كمؤلف وممثـل يف التلفزيون 
بعنـوان(  تمثيليـة  يف   ١٩٦٩ عـام 
الكرامـة)، كانت هي باكـورة اعماله 
وبشـهادة الكثريين وبهذا نجح يف اول 

تجربة له يف كتابة الدراما . 
@ÚÓ‹Ór‡n€a@fib™@¿@Èmbibn◊

كتب العديـد من التمثيليـات كان من 
بينهـا: الحلـم، وبطاقة رجـل وغريها 
الكثـري مـن االعمـال والتـي تناولـت 
قضية االنسـان وحازت عـىل اعجاب 
املشـاهدين اضافـة اىل دعم املخرجني 

التلفزيونيـني والذين شـجعوه واثنوا 
عىل اسـلوبه يف الكتابة كما شـجعوه 

عىل استمرارية الكتابة .
_Ú‹Ó‡ßa@ÊÏ‰–€a@áË»fl@Âfl@Èuã¶@á»i@aàbfl

الفنـون  معهـد  مـن  تخرجـه  بعـد 
الجميلـة كان عـام ١٩٧٣ وحصولـه 
عىل شـهادة الدبلوم يف قسـم السينما 
فحـاول  احالمـه  تجـددت  وبتفـوق 
تنفيذ طموحاتـه  التي  كانت تراودنه  
يف اخـراج فيلم سـينمائي فاسـتطاع 
اخـراج اول فيلم سـينمائي بعنوان ( 
الجدار ) عام ١٩٧٣ وحصل من خالله 

عىل جائزة افضل فيلم روائي.
@Ú‹‘nèæaÎ@ÚÓmbèé˚æa@‚˝œ¸a@µi@Èmb«b‰”

-ربمـا يختلـف راحلنا عـن غريه من 
املخرجـني السـينمائيني فهـو يؤمـن 
بانتاج االفالم املستقلة أي االفالم التي 
ال تخضع الرادات املؤسسات وسطوتها 
فهو محـب للحرية يف العمل واالختيار 
وحتـى اختيار الشـخصيات املطلوبة، 
يحسـبها  كان  القناعـات  تلـك  كل 
مرتبطة  بقضية االنسـان وبتحريره 
من القيـود البالية والتي تطوق ارادته 
وتمنعـه من حريـة التعبـري عن هذه 
االرادة، فـكان يلجأ ويفضل العمل مع 
رشكات تسـعى اىل تحرير االنسان من 
حالـة الركـود االجتماعي والسـيايس 
ومـن خـالل انتـاج روايـات ملؤلفـني 
عراقيني يمتلكون افكارا تنادي بحرية 
االنسان وتجسيد هذه الروايات بافالم 

سينمائية.
@Ôibjì€a@›‡»€a@¡Óì‰ni@Èmb«b‰”

-كثرية هي االفكار التـي كان املخرج 
الراحل حسـني السـلمان يؤمـن وبها 
فهو يؤمن بعطاء الشباب وبمواهبهم 

خاصة يف مجال السينما. 
-لقـد كانـت قناعاته راسـخة بعطاء 
الشـباب وقدراتهـم، ولهـذا كان يؤكد 

باستمرار ان الدعم الحكومي لطاقات 
بـد منهـا النهـا  الشـباب رضورة ال 
الوسـيلة  يف تهيئـة السـبل الكفيلـة 
ودعـم  الفنيـة،  مهاراتهـم  بتطويـر 
مواهبهم وذالـك بايفادهم اىل الخارج 
بزماالت دراسـية اىل مرص العربية واىل 
جامعـات ايطاليا وروسـيا وفرنسـا، 
وخلق عالقات ثقافية مع هذه الدول. 

@ÏÌäb‰Óè€a@fib™@¿@Èmbibn◊
عـرف عـن املخرج حسـني السـلمان 
كتابـة  يف  ومسـاهماته  بقدراتـه 
السـيناريو لذا كان يحـاول عند كتابة 
أي سـيناريو ان يكون دقيقا يف مجال 
صناعة السينما والخربة نتيجة للخربة 
التـي اكتسـبتها من خالل دراسـته يف 
بلغاريـا، فـرتاه كان يحـاول االعتماد 
عىل الشباب يف نجاح مستقبل السينما 
العراقيـة ودورهم يف التغيري والتطوير 
نتيجة ملا قدمـوه من حقول تجاربهم 
اعماال الفالم قصرية نالت استحسـان 

النقاد واملعنيني بالسينما العراقية .
لقـد حـاول راحلنـا  يف فيلمـه  (حلم 
حركـة  خلـق  يف  فنجـح  افـرتايض) 
سينمائية الفالم قصرية وباالمكانيات 
املتوفـرة، فنجح يف تحقيق نجاح باهر  
باخـراج فيلـم (حلم افـرتايض) قصة 
هذا الفيلم، ان الفيلم يتحدث عن امراة 
تتابع مشـاهدة ملباراة كـرة القدم من 
عىل شاشة التلفزيون يف مقهى شعبي، 
والذي انحـرم ولدها مـن متابعة هذا 

اللعبـة الستشـهاده يف املعركة، هدف 
املشـاهدة لهذه االم ان تروي تفاصيل 
هـذه اللعبـة لولدهـا الشـهيد حينما 

سياتيها يف حلمها.
والفيلـم هـو لحكايـة افرتاضية كتب 
لها السـيناريو بنفسـه وقد شـارك يف 
تجسـيد االدوار كل من الفنانة املبدعة 
هنـاء محمـد والفنـان املتالـق مازن 
محمـد مصطفى – واخـرون، انه من 

انتاج قناة كربالء الفضائية.
@Èmb‡ói@…õÌ@Êb‡‹è€a@µèy

السـلمان  حسـني  املخـرج  تميـز 
بـارصاره عـىل وضـع ملسـاته يف كل 
عمل يقـوم به خاصة اخراجه لالفالم 
السـينمائية فلـه اسـلوبه  يف الخراج 
وهـو االهتمام ببناء شـخصية املمثل 
مـن خـالل حـوار محبـوك، وتاليـف 
قصة متكاملة العنارص من مقومات 
الحكايـة الدرامية، مع رشح تفاصيل 
عـىل  ليسـاعده  للممثـل،  االحـداث 
ايجـاد ابعـاد الشـخصية مـن خالل 
تحليـل علمـي يتفـق مـع رؤيـاه يف 
االخراج، وتجسيد عالقة كل شخصية 

باالحداث املتصاعدة وفـق بناء رصاع 
متنامـي مبني عـىل ثقافـة علمية يف 
كيفية كتابة السـيناريو، ويف مشـاهد 
متالحقـة ومتسلسـلة مـن اجل خلق 
عنرص االثارة والتشويق، يحاول دائما 
ان  يتفاعل مع كل شخصية لتوصيلها 
اىل املمثـل ومـع توضيـح معاملهـا اي 

توضيح ابعادها، وهـذا االهتمام نابع 
مـن خـالل تجربته يف صناعة سـينما 
لكـي  عاليـة  تقنيـة  ذات  متطـورة 
يتمكن مـن ان يصل بمضمون القصة 
السـينمائية اىل املتلقـي وبحالة تتفق 

مع تفكرية ورضاه.
نظرته ملستقبل السينما يف العراق 

كان راحلنا ينظر اىل مستقبل السينما 
العراقيـة بتفـاؤل كامـل مبنـي عـىل 
اسـس رصينة فكان رحمه الله  يؤمن 
باالعتمـاد عـىل  جهـد املخلصـني من 
الفنانـني الحقيقيني والذيـن يملكون 
هـذه  وقدسـية  بحرفيتهـم  ايمانـا 
الصناعـة، فـكان مـن بـني املخرجني 

الذين 
نطـاق  خـارج  اشـياء  يف  يتدخلـون 
االخراج، كأن يتدخلـون بالوان الفيلم 
وبجماليـة الصـورة فهـو يؤيـد هـذا 
االسـلوب ايانا منـه ان هذا االسـلوب 
يضيف الكثري مـن الجماليات للفيلم. 
ويف اسـتضافاتنا له ايام حياته عندما 
االذاعيـني  اتحـاد  يف  مسـؤوال  كان 
والتلفزيونيـني كان يؤكـد للجميع ان 
متابعة املخرج اللوان الفيلم وجمالية 
الصـورة رضورة تحتمهـا  تكامليـة 
الفيلم اخراجا واداءا والوانا وصورة بل 
وربما حتـى متابعة الصوت واملؤثرات 
املالحظات   باملوسيقى وهذه  الخاصة 
عمـل عليها يف اكثر افالمه ومنها فيلم  
حـدث يف يوم واحد، صمـت الضجيج، 

تاويـالت، تصفيق، يوميات فالح، --- 
الخ .

@|ub„@‚˝œa@—€˚fl@Ùá»m@Êb‡‹è€a@µèy
االخـراج  يف  الطويلـة  حياتـه  خـالل 
السـينمائي كان حسني السـلمان قد 
الـف الكثـري مـن االفـالم وعمـل عىل 
اخراجهـا بنفسـه وهـي كثـرية منها  
التطـور االبداعي يف السـينما، قراءات 

يف الفرضيـة الجمالية للسـينما، تحت 
ظـالل الزقورة --- الخ . اما اصداراته 
االدبية فيمـا تخص حرفيـة الفنانني 
سـيناريوهات  منهـا:  السـينمائيني 
تسـتحق التنفيذ، الداينـي، تعدد زوايا 
الرؤية، ترجيديا قراءة الخوف، سامي 

عبد الحميد .
رؤيته لتأثريات الفن عىل الفنان 

للفن تأثريات كبرية عىل الفنان وخاصة 
لدى حسني السلمان فهو يرى ان الفن 
يسـتطيع الخـروج بالفنـان اىل عالم 
واسـع وهو املالذ االمن لتحقيق احالم 
الفنان ومن خالله يستطيع الفنان ان 
يواكب السينما العاملية املتطورة املبنية 
عىل املفهوم العلمي والفني لها بوجود 
قاعدة تقنيـة تتماىش مـع التطورات 
التكنولوجية العاملية، اضافة اىل اعداد 
الكوادر العلمية القادرة عىل استيعاب 
وادراك تلـك التقنيـة والتعامـل معها 
بابداع  ففي رايه وفق ظروفنا الحالية 
يتوجب ان تدخل الدولة كراعية يف بناء 
مدينة سينمائية تتوفر فيها متطلبات 
العملية االنتاجية السـينمائية والعمل 
عـىل دعـم املشـاريع مـن دون فرض 
طبيعـة  يف  سياسـتها  او  هيمنتهـا 
وافكار تلك االعمـال . ويرى جازما ان 
تبقى السـينما، وكل العملية االبداعية 
يف بالدنا، مسـتقلة عـن كل التوجهات 
واالشـرتاطات وامليول الحكومية وعىل 
مؤسسـات الدولـة  ان تبقـى يف واحة 

الدعم والرعاية للفنون كافة .
@ÚÓÁaÎ@äaâ«bi@ÊÏ«äânÌ@ÊÏvn‰æa

كثـريا مـا يتـذرع بعـض املنتجـني يف 
السـينما باعذار تجعلهم يعزفون عن 

انتـاج سـينمائي فمثال يقولـون قله 
الدعم املـادي او التقنيات الفنية فهل 

يؤمن حسني السلمان  بهذا ؟
من خالل ما كنا نسمتع اىل اراء راحلنا 
خالل الندوات التي كان يقيمها اتحاد 
االذاعيني وملتقـى االذاعيني التابع اىل 
اتحاد االدبـاء كان راحلنـا يؤكد  انها 
مجرد اعـذار واهيـة فلدينا مخرجون 
ولدينا تجارب دولية استطاع املنتجون 
مـن خاللهـا انتـاج افالم رغـم وجود 
املـايل والتقنـي وكان كالمـه  العجـز 
فمثـال  التجـارب  ببعـض  مدعومـا 
التجربة االيرانية، يف السينما وهي خري 
دليل يف قدرتهـم عىل تذليل الصعوبات 
التـي واجهتهـم ولجـوء املخرجني اىل 
االفـالم التسـجيلية حتى اسـتطاعت 
ان تصـل اىل النجوميـة العاملية، االمر 
الذي يحتم عـىل املنتجني العراقيني ان 
يتجـاوزوا هـذا املعضلـة وان يقوموا 
بواجباتهـم تجاه ما يحصل للسـينما 

العراقية اليوم .
·‹Ó–€a@…fl@Ô”aã»€a@—€˚æa@›«b–nÌ@›Á

العراقـي مـع  واملؤلـف  الكاتـب  دور 
الفيلـم امـر غايـة يف االهميـة وكلما 
كان املؤلـف العراقي منغلقا السـباب 
متنوعـة بتنوع الفنـون واالداب، فان 
نتاجـه يصبـح فرديا قائمـا يف فضاء 
محـدود ويف مكانية جغرافية محدودة 
ايضـا... وهـذا يعنـي ذوبـان التأثـري 
الفاعل لـالدب والفـن، فالحديث نحو 

السـينما وهو االهـم واالخطر واالكثر 
تماسـا مـع الجمهـور ، وراحلنا يرى 
من وجهة نظره ان مؤلف السينمائي 
العراقـي لم يزل يفكـر بصيغة املايض 
ويعمل عىل اسـقاطها عـىل الحارض ، 
انـه لم يزل يحلم باالنتـاج الحكومي ، 
، بمعنى انه اسري التصورات والرغبات 
الحكومية ضمن مشـاريع كان يطلق 
عليها مشـاريع ( التكليـف) لعنارص 
محـددة الخـراج افالم طبقـا ملفاهيم 
السـلطة ..ولك ان تتصور ذلك التكالب 
(السـينمائيني)  دفـع  الـذي  الكبـري 
بغـداد  مـرشوع  عـن  اعلـن  عندمـا 
عاصمـة الثقافة العربيـة النه يتناغم 
مـع تطلعاتهـم ونواياهـم. فتحولـت 
املشاريع السـينمائية من عطاء ثقايف 
اىل اسـتفادة ماليـة خاصـة ال عالقة 
لهـا بالعمـل الفني، وهـذا يتاكـد لنا 
يوميـا من خالل عرض تلـك االفالم يف 

املهرجانات .
@Ú«Ïj�æa@ÚÌÜãè€a@pbÌaÎã€a@|‹óm@›Á

‚˝œc@xbn„¸
هنـاك العديد مـن الروايـات الرسدية 
هـل  العراقيـة  السـوق  يف  مطبوعـة 
باالمكان االستفادة منها وتحويلها اىل 

افالم ناجحة؟
نعـم فراحلنـا يؤكـد دائمـا  ان الكثري 
مـن الروايـات الرسديـة املطبوعـة يف 
السوق والتي كتبها مؤلفون عراقيون 
كثـريا ما تكون صالحـة لتنفذيذ افالم 
عراقية مبنية عـىل الواقع االجتماعي 
حسـني  ويؤكـد  للعـراق  واالنسـاني 
سـلمان انـه بهذا الصـدد كان قد قدم  
مرشوعا كبريا لشبكة االعالم العراقي 
يخـص االعمـال الروائيـة وكتـب لها 

سايناريو متكامل.  
فمـن وجهة نظره ان الرواية العراقية 
تسـاعدنا يف ايجاد حلول درامية كثرية 
يجدهـا غائبـة عـن املسلسـالت التي 
تقـدم للتلفزيون واالذاعـة.  فالرواية 
تملك بنـاء» رسديـا محكمـا وتتمتع 
بقدرات عالية يف نسج االحداث والحبك 
والرصاع وتحليل الشخصيات واضحة 
املعالـم وبهـذا الصـدد كان مخرجنـا 
حسـني السـلمان خـالل حياتـه قـد 
اختارت مجموعـة رائعة من الروايات 
االب، مـأوى  العراقيـة منهـا: مـوت 
الثعبـان، عـيل بابـا الحزيـن، دهاليز 
املوتى وغريها . لكنه تويف قبل حصوله 

عىل موافقات التنفيذ .
@ÚÓj‹è€aÎ@ÚÓib∞¸a@bËmaãqdmÎ@ÚiãÃ€a

اكثر من ربع قرن تغرب املخرج حسني 
السـلمان عن العراق  فهـل اضافت له 
شيئا من تالقح فكري وفني مع تجارب 

االخرين خاصة يف مجال السينما؟
نعـم لقـد كان للغربـة عـىل نفسـيته 
تاثـريات منهـا سـلبية فحبـه للوطن 
كان  واحبتهـا  اهلـه  اىل  واالشـتياق 
هاجسـا مؤملـا بالنسـبة لـه لكن من 
جانـب ثان اسـتطاع ان يحـول الكثري 
من معطيـات ذلك الواقع الذي عاشـه 
يف بلغاريـا اىل تالقح فكـري واىل اطالع 
وتوسـع يف الثقافة السينمائية شكلت 
لديـه  انبعاثا جديـدا للطالع مع حركة 
الثقافة والفـن هناك واصبحت محطة 
كبـرية يف فتح شـواطئ حديثة لم يكن 
عـىل علـم بهـا .فعالقته امتـدت ليس 
فقط يف املجال الرسمي باعتباره خبريا 
ثقافيا يف العديد من املؤسسـات الفنية 
والثقافية بـل تعمقت اوارص صداقاته 
البلغـار وقدمـت  مـع اتحـاد االدبـاء 
محارضات عن االدب القصيص العراقي 
كمـا  عمل مرتجمـا ومدبلجا للعيد من 
االفالم البلغارية اضافة اىل مشـاركاته 

يف تمثيل افالم سينمائية وتلفزيونية .
-اىل هنـا تنتهـي رحلتنـا مع مسـرية 
املخرج واملؤلف وكاتب الدراما حسـني 
السـلمان متمنـني ان نكون قـد وفقنا 
يف معرفة تفاصيل سـريته الطويلة مع 
الفـن والفنانـني رحمة الله يـوم تويف 

بالكورونا.

   الراحل حسني السلمان .. كاتب ومخرج سينمائي تخرج من معهد الفنون الجميلة وحاصل عىل شهادة 
املاجستري يف اإلخراج السينمائي والتلفزيوني من بلغاريا عام (١٩٧٨). اول فلم كتبُه وأخرجه هو (الجدار) 
عام ١٩٧٣ وأكثر ما يؤرقه ويجرحُه هو عدم نجاح صناعة السينما يف العراق، قدم الكثري من االعمال الفنية 
السينمائية والتلفزيونية كما انه قاص متمكن ترجمت بعض قصصه اىل لغات اجنبية وهو فاعل يف الحراك السينمائي 
الذي يتم يف العراق عرب املؤسسات الفنية املختلفة اخرج فلمه االخري حلم افرتايض من انتاج تلفزيون كربالء حاول 

من خالله التعبري عن تجربته السينمائية الجديدة .
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قـد ال يشـك الرجـل بـأن عـددا مـن 

العبارات التي تبدو بالنسـبة له عادية 

جـداً، وغالباً من يلفظهـا تزعج رفيقة 

حياته، تماماً مثل إهماله لبديهيات، او 

كأن يلبس ربطـة عنق صفراء منقطة 

بالربتقايل، ونسيانه انه وضع حذاءه يف 

الثالجة بالخطأ.

وقـد أعددنـا قائمـة ببعـض الكلمات 

والعبارات من 10 بنود. ان تمكن الرجل 

مـن اسـتثنائها مـن قامـوس تعامله 

اليومي مع زوجته.

جاءت كلمة ”سنرى“ عىل رأس قائمة 

الكلمات التـي تثري إزعـاج الزوجة، اذ 

انهـا تتقبلها كرد دبلومـايس يعرب عن 

الرفـض، يف حال كان الـزوج ال يود ان 

يصـدم زوجته بـ ”ال“، من شـأنها ان 

تشـعل نار حرب ساخنة بينهما، وهي 

تشعر بذلك جيداً.

وجاءت عبارة ”ال أعلم“ يف املركز الثاني، 

اذ انهـا تثري غضب الزوجـة عندما يرد 

زوجها عىل اسـئلتها ”اىل أين سـنذهب 

لنقيض اإلجازة“ و“مـاذا تريد ان تأكل 

عىل العشاء“ وغريها من األسئلة.

وتـرى املـرأة يف هـذه العبـارة إشـارة 

حاسـم  غـري  الرجـل  ان  اىل  واضحـة 

يف اتخـاذ قراراتـه، او انـه يتهـرب من 

أسئلتها بطريقة يعتربها لطيفة.

واحتلت عبـارة ”أمي تعد هذه الطبخة 

يف  متقدمـاً  مركـزاً  ثانيـة“  بطريقـة 

العبـارات املزعجـة بالنسـبة للزوجة، 

فهي قادرة عىل ان تفقدها صوابها.

ويتفـرع عـن هـذه العبـاراة عبـارات 

شـبيهة عـىل غرار ”مـرة أخـرى امللح 

الطبـق  أكلـت هـذا  و“لقـد  ناقـص“ 

باألمس“.

وعند سـماعها لعبارة من هـذا النوع، 

تتذكـر الزوجـة عـىل الفور السـاعات 

الطـوال التـي قضتها وهي تعـد األكل 

لزوجها، وقد يدفعها شعورها باإلحباط 

لالنتقام منه، بإطـالق العنان ملخيلتها 

ولسـانها يف وصف الزوج ووالدته وكل 

أقاربه ابتداءاً من أبونا آدم.

اىل ان ترغـب  وقـد يصـل األمـر بهـا 

بمداعبـة رأسـه بالطنجـرة، مما قد ال 

يعجـب الزوج كثرياً، الذي سـيتمنى لو 

أنـه تناول عشـاءه بصمـت، حتى وان 

كان ”مرة أخرى امللح ناقص“.

وحلت كلمة ”اآلن“ يف املرتبة الرابعة.

تـرى املـرأة يف هـذه الكلمـة رغبة لدى 

الرجـل بإنهـاء الحـوار الـذي يتضمن 

متطلبـات جديدة، فهي تعلـم جيداً ان 

”اآلن“ عنـد الرجل غري محـددة بفرتة 

زمنية معينة، وقد تسـتمر هذه ”اآلن“ 

اىل األبد.

وقد يربد العشـاء وينتهي فيلم السهرة 

ونرشة االخبار، بل وحتى نرشة الطقس 

وهي ال تزال تنتظر ان يعريها اهتماماً 

تحت بند ”اآلن“ لكن دون فائدة.

والشئ الوحيد املضمون يف هذه الحالة 

هو املزاج املعكر قبـل النوم، مما يعني 

انها قد تأتي زوجها يف منامه وتقول له 

كل ما ال تقـدر ان تتفوه به من كلمات 

”لطيفة“ أمامه.

وتحمل عبارة ”سـأصل قريبـاً“ او“أنا 

يف طريقـي للبيت“ يف طياتها ما تحمله 

كلمة ”اآلن“ بالنسـبة للزوجة، التي ال 

تحـب ان يتحجـج زوجها بــ ”العمل 

املضني“ يف مسـاء الخميـس و“زحمة 

السـري“ و“الحديـث املهم مـع زميل“ 

وكذلك ”املزاج السئ“.

وجـاءت عبارة ”أنت لم تذكري هذا يل“ 

يف املرتبة الخامسة ضمن القائمة، اذ ان 

املرأة كثرياً ما تشـكو من ضعف ذاكرة 

زوجها الذي ”ينىس ما قد اتفقنا عليه“، 

عىل الرغم مـن انها تحاول جاهدة بأن 

تذكره بأنهما بحثا هذا املوضوع أو ذاك 

واتخذا قراراً بشـأنه. بل أنها قد تذكره 

بساعة ومكان الحدث دون فائدة، مما 

يضطـره اىل القيـام بهجـوم مضاد يف 

محاولة منـه إلقناعها بأنهـا مخطئة 

وان شيئاً من هذا لم يحدث أصالً.

وبالتأكيد رد الرجل بأنه ال يتذكر أفضل 

بالنسـبة لها من ان يقـول ان ذهنه يف 

تلـك اللحظة كان مشـتتاً، وانه لم يكن 

يعرها اهتماماً كبرياً يف حينه.

OK .. كلمة من حرفني جاءت يف املركز 

السـادس بالقائمـة كفيلـة بـان تثري 

غضـب الزوجـة التـي تكـره ان يكون 

رد الـزوج عـىل عبارات طويلـة، تعبت 

يف ترتيـب كلماتهـا وصياغتهـا بهـذه 

الطريقة املقتضبة.

ففي هذه الحالة ستشعر وكأنها جهاز 

كومبيوتر تكفيـه إحدى كلمتي ”نعم“ 

او ”ال“ لتنفيذ املطلوب منه، بما يف ذلك 

إنهاء الحوار معها بنفس الطريقة التي 

يغلق بها الـ ”الب توب“.

يكاتريينـا  أعلنـت 

ديميانوفسكايا أخصائية طب 

األعصاب، مـا يجب عمله من 

قبل األشخاص الذين يتأثرون 

أو  الحـرارة  درجـة  بارتفـاع 

انخفاضها بصـورة مفاجئة، 

حيث كشفت عما يجب عمله 

الجسـم  لتخفيـف ردود فعل 

السلبية عىل تغري الطقس.

و قالت: «إن زيادة الحساسية، 

ناتجـة عـن خلـل يف الجهـاز 

وهـي  الـالإرادي  العصبـي 

التـي تضمـن تكيف الجسـم 

مـع العوامل البيئيـة املتغرية 

باستمرار ففي ظروف املدينة، 

تكـون االختالفـات يف درجات 

الحـرارة أقـل وضوحـا، لذلك 

فـإن تكيف الناس مع تغريات 

الطقس سيئ».

و أضافت» عـادة ما يصاحب 

التغـري يف الطقـس، تغـريات 

رسيعة يف إنتاج الهرمونات يف 

الجسـم، ومحتـوى الصفائح 

الدموية يف الدم، وتجلط الدم، 

ونشـاط اإلنزيمات هـذا نوع 

من رد الفعل الوقائي للظروف 

البيئيـة املعاكسـة ولكن لدى 

األشـخاص الذين يعانون من 

أمـراض مزمنـة، تتأخر هذه 

العملية، أو ال تحدث، أو تحدث 

بشكل مفرط».

بتغـري  يتأثـر  لهـا،  ووفقـا 

الطقس بصورة خاصة املرىض 

الذيـن يعانـون مـن أمـراض 

الدمويـة  واألوعيـة  القلـب 

النفسـية  واالضطرابـات 

الشـعب  وأمراض  والعاطفية 

االلتهابية  واألمراض  الهوائية 

املزمنـة يف املفاصـل والعمود 

الفقـري لذلك إلضعـاف تأثري 

الظـروف الجوية يف الجسـم، 

مـن الـرضوري أوالً وقبل كل 

يشء السـعي إىل عـالج كامل 

لألمراض املزمنة.

اسـتخدام  يجـب  تابعـت»  و 

يف حالـة التنبـؤ بطقـس غري 

مالئـم، ولتصحيـح مظاهـر 

الحساسية التي حدثت سابقا، 

وسـائل الوقايـة الطارئة من 

هذه التغريات فمثال إذا أصبح 

الجـو أكثر بـرودة يف الخارج، 

فإن ما يسـمى بعالج اإللهاء 

يكون فعاال: حمامات ساخنة 

للقدمني، واالستحمام املتباين، 

وممارسة التمارين الرياضية 

وقبـل بدايـة فـرتة االحـرتار 

بالتماريـن  يـوىص  الشـديد، 

البدنيـة، التـي تسـاعد عـىل 

باألكسجني:  الجسـم  إشـباع 

الجـري ، واملـيش ، والتمارين 

الرياضية يف الهواء الطلق».

و قالـت: «يف ظـروف املنـزل 

يجب العمل عىل رفع مقاومة 

الجسـم، واتباع نظـام غذائي 

وااللتـزام  متـوازن  صحـي 

بنظـام العمل والراحة، وإيالء 

اهتمام كاف للنشـاط البدني 

ومـن الـرضوري التواجـد يف 

الهواء الطلق».

كشـفت الطبيبة أناستاسـيا جدانوفا، أخصائية 
أمراض النسـاء والتوليد أن زيادة جرعة فيتامني 
D تؤدي إىل مشـكالت يف الكىل. و لفتت الطبيبة إىل 
 D1 يجمع بني مجموعة فيتامينات D أن فيتامني
و D2 و D3 و D4 و D5 ، وأن الثنـني منهـا دورا 
مهمـا، فمثال 80 % من فيتامني D3 تتكون تحت 
الجلـد بتأثري األشـعة فـوق البنفسـجية b، و20 

% فقـط يحصل عليها الجسـم مـن أطعمة ذات 
مصـدر حيواني أمـا فيتامـني D2 فيحصل عليه 
الجسم من املنتجات النباتية مثل الخبز. و قالت: 
”يحسن فيتامني D حساسية الجسم لألنسولني، 
ويقوي العظام ويسـاعد عـىل تركيب الهرمونات 
الجنسية ويحسن وظيفة اإلنجاب ويؤثر إيجابيا 
يف منظومة املناعة، ويخفض خطر نشوء األورام 

باركنسـون“. و  باالكتئـاب ومـرض  واإلصابـة 
حـذرت الطبيبـة مـن االفـراط يف تنـاول أدويـة 
ومكمـالت غذائيـة محتوية عـىل فيتامني D، ألن 
ذلـك يـؤدي حتى إىل التسـمم كما ان هذا يسـبب 
ارتفاعـا يف تركيز الكالسـيوم يف البـول والدم، ما 
يـؤدي إىل تراكمه يف عضلة القلب وجدران األمعاء 
واملعدة ويمكن أن يسـتمر هذا التأثري عدة أشهر، 

ألن الفيتامني يرتاكم يف األنسـجة الدهنية وال يتم 
التخلـص منـه إال ببـطء. و أضافـت“ إن تنـاول 
جرعات كبرية من فيتامني D يؤدي إىل اضطرابات 
يف الجهاز الهضمي ودوخة وضعف شديد وارتباك 
يف الوعـي كما أنـه يعطل نشـاط فيتامني К2 ما 
يؤدي إىل فقدان يف الكتلة العظمية، ويلحق الرضر 

بالكىل“.
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املقادير:
٣ حبات بطاطس مهروسة.

كوب زيت ذرة للقيل.
٢ كوب.

٢ ملعقة كبرية زبدة.
رشة جوز الطيب.
رشة فلفل ابيض.

رشة ملح.
٢ حبة بياض بيض.
٢ ملعقة كبرية نشا

طريقة التحضري:
قومـي يف وعاء كبـري بوضع صفار 
والزبـدة  وامللـح  والنشـا  البيـض 
وجوزة الطيـب والفلفل واخلطيهم 
جيـدا ثـم أضيفيهـم إىل البطاطس 

املهروسة.
قومي بتغليـف صينية بورق الزبدة 
كـرات  إىل  البطاطـس  شـكيل  ثـم 
متوسـطة وأدخليهـا الثالجـة ملدة 

ساعة حتى تتماسك.
قومـي بتغطيـة كـرات البطاطس 

بالدقيق ثم ضعيها يف بياض البيض 
املخفوق ودحرجيهـا يف طبق اللوز 

واضغطي عليها باألصابع.
لحـني  الخطـوات  بتكـرار  قومـي 
االنتهـاء مـن جميـع الكـرات ثـم 

ضعيها يف الثالجة مجددا لتتماسـك 
قليًال.

قومي بقيل كرات البطاطس باللوز 
يف الزيت الساخن ثم قدميها بجانب 

الصلصات.
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يعمـل النوم عىل التخلص من السـموم ومكافحة األمراض عن طريق 
تعزيـز االسـتجابة الدفاعية لجهـاز املناعة، وهذا ما قـد يعزز العيش 

عمرا مديدا. 
ويواجـه الكثـريون مشـكالت يف النـوم مـا يؤثـر يف القدرة عـىل أداء 
املمارسات اليومية، حتى البسيطة منها، كما يؤثر يف الصحة الجسدية 
والعقلية للفرد، مع مرور الوقت، وبالتايل، قد يكون لهذا نتائج خطرية 

ربما تصل إىل املوت املبكر.
وهناك عوامل عدة تتسبب يف اضطرابات النوم، بينها الوسادة السيئة، 
حيث تشـري الخبرية كارين يو إىل أن النوم مع وسـادة سيئة يمكن أن 
يزيد من احتمال االسـتيقاظ أثناء الليل، وهذا النوم املتقطع يمكن أن 
يرتكنا نشعر بالتعب والخمول عىل املدى القصري، ويكون له تأثري كبري 

عىل صحتنا وعافيتنا عىل املدى الطويل.
وتتوسـع الدكتورة لينسـداي براوننغ يف الحديث عن املخاطر الصحية 
لسـوء النوم، قائلة: ”النوم أمر حيوي لطول العمر وعندما ننام، تقوم 
أدمغتنا بإصالح أجسـامنا جسـديا وتنظيـم الهرمونـات املهمة التي 
تتحكم يف عمل أجسامنا أثناء النهار وإذا لم نحصل عىل القدر املناسب 
من النوم أو النوع املناسب من النوم عىل املدى الطويل، فلن يتم إصالح 

أجسامنا بشكل صحيح أثناء الليل“.
وأوضحـت الدكتـورة براوننغ أن النـوم الجيـد رضوري ”إلزالة تراكم 
لويحـات األميلويد التي يمكن أن تسـبب مـرض ألزهايمر، و عندما ال 
نحصل عىل قسـط كاف من النوم، ال يكون لدى أدمغتنا الوقت للقيام 

بهذا التنظيف البدني للدماغ“.
وأشـارت الدكتورة براوننغ إىل أن قلة النوم عامل خطر لجهة اإلصابة 
بالخرف، و أيضا، إذا لم نحصل عىل قسط كاف من النوم، فإن أدمغتنا 
ال تنظم الهرمونات التي تتحكم يف دافع الجوع (الغريلني واللبتني)، ما 

قد يؤدي إىل زيادة الوزن والسمنة.
وترتبط السمنة يف حد ذاتها بالعديد من األمراض من ارتفاع ضغط الدم 
إىل الرسطان، حيث أوضحت الدكتورة براوننغ أن الحصول عىل أقل من 
سـبع سـاعات من النوم يف الليلة مرتبط بمخاطر الوفاة الناجمة عن 
جميع األسـباب، و من املرجح أن تموت مبكرا ألي سبب من األسباب، 

مقارنة باألشخاص الذين ينامون ما بني سبع إىل تسع ساعات“.
وأكدت براوننغ أنه لكل هذه األسباب وغريها، فإن ليايل األرق املنتظمة 
والنوم املتقطع ليس جيدا بالنسبة لنا، و يمكن أن تؤثر قلة النوم سلبا 

يف الحالة املزاجية، ما قد يزيد من خطر اإلصابة باالكتئاب والقلق.
كيف تعرف ما إذا كان الوقت قد حان للحصول عىل وسادة جديدة؟

شـاركت الخبـرية كارين يـو بعض العالمـات التي تشـري إىل أن هناك 
حاجة إىل تغيري الوسادة، منها:

- الوسـائد مصممة ”لتعزيز املحاذاة الصحية للرأس والرقبة والعمود 
الفقـري“، وإذا كنـت تسـتيقظ من النـوم وتعاني من تصلـب الرقبة 
والصـداع والصـداع النصفي، فقـد يكون ذلك عالمة عىل أن وسـادتك 

بحاجة إىل التغيري.
- عندما تفشل الوسادة يف ”اختبار الطي“، والذي يتضمن طي وسادتك 
من املنتصف واإلمسـاك بها ملدة 30 ثانية وعند تحرير الوسـادة، يجب 

أن تعود إىل شكلها الطبيعي وإذا لم تعد إىل الشكل، ُينصح بتغيريها.
- الوسـادة املتكتلة أو التي لم تعد منفوشـة ومريحـة أو التي تحتوي 

عىل روائح، تحتاج أيضا إىل التغيري.

من املمكـن ترسيع نمو دمـاغ الطفل 
من خالل العديد من األطعمة، والتي قد 
تعزز أيًضـا اإلدراك والذاكرة والرتكيز، 
والدماغ أول يمتـص العنارص الغذائية 

من الطعام الذي نتناوله.
لذلـك تعرف عـىل األطعمة التـي تعزز 
صحـة الدماغ وتسـاعد عىل تحسـني 

تركيز األطفال يف الدراسة واملذاكرة.
أطعمـة لتحسـني تركيـز األطفـال يف 

املذاكرة والدراسة:
١. سمك السلمون

واألسـماك  السـلمون  سـمك  يعتـرب 
كبـرية  مصـادر  األخـرى  الدهنيـة 
ألحمـاض أوميجـا ٣ الدهنية DHA و 
EPA ، وكالهمـا رضوري لنمو الدماغ 

السليم وتشغيله.
٢. البيض

البيـض مصـدًرا رائًعا للربوتـني، لكن 
صفار البيض يحتوي أيًضا عىل الكثري 
مـن الكولني، الـذي يسـاعد يف تكوين 
إعطـاء طفلـك  و حـاول  الذكريـات، 
البيض املخفـوق والخبز املحمص عىل 

العشاء أو يف اإلفطار.
٣. زبدة الفول السوداني

باإلضافـة إىل الثيامـني، الذي يسـاعد 
الدماغ والجهاز العصبي عىل استخدام 
الجلوكوز للحصول عىل الطاقة ، يعترب 
الفول السوداني وزبدة الفول السوداني 

مصـدًرا جيـًدا لفيتامـني E ، وهو أحد 
مضادات األكسدة القوية التي تحافظ 

عىل أغشية الخاليا العصبية.
٤. الحبوب الكاملة:

الحبـوب الكاملـة هـي مصـدر كبـري 
للجلوكوز الذي يحتاجه الدماغ بشـكل 
منتظـم تسـاعد األليـاف يف التحكـم 
و  للجلوكـوز،  الجسـم  امتصـاص  يف 
الجهـاز  تدعـم  التـي  ب  فيتامينـات 
يف  أيًضـا  توجـد  الصحـي،  العصبـي 

الحبوب الكاملة.

٥. الشوفان
يعد الشوفان أحد أكثر الحبوب شيوًعا 
لألطفـال، وهـو أيًضا «حبـوب مغذية 
جـًدا للدمـاغ»، حيث يحتـاج األطفال 
إىل غذاء الدمـاغ أو الطاقة يف الصباح ، 

والتي يوفرها الشوفان بكثرة. 
و يحافـظ املحتوى العـايل من األلياف 
يف الشـوفان عـىل تغذية دمـاغ الطفل 
طـوال اليوم الدرايس الشـوفان مصدر 
رائـع للبوتاسـيوم والزنـك وفيتامـني 
هـ وفيتامينـات ب والعنارص الغذائية 

األخرى التي تساعد أجسامنا وعقولنا 
عىل العمل بأفضل حاالتها.

٦. التوت
والفراولـة   ، والكريـز  األزرق،  التـوت 
، بشـكل عـام ، كلما كان اللـون أكثر 
حيوية ، زاد عدد العنارص الغذائية التي 
يحتوي عليها، حيث يحتوي التوت عىل 
كميات كبرية من مضادات األكسـدة ، 
وخاصة فيتامني يس ، مما قد يقلل من 

خطر اإلصابة بالرسطان.
٧. الفول والبقوليات

تحتـوي عـىل ثـروة مـن الفيتامينات 
واملعادن إىل جانب الطاقة من الربوتني 
والكربوهيـدرات املعقـدة واأللياف، و 
إذا أكلهـم الصغار مع الغـداء ، فإنهم 
يصنعـون وجبة دماغيـة رائعة ألنهم 
يحافظـون عىل طاقة الطفـل وقدرته 

العقلية طوال فرتة ما بعد الظهر.
٨. سلطات الفواكه والخرضوات

أفضل مصادر مضادات األكسـدة التي 
تحافـظ عـىل خاليـا دماغيـة صحية 
وقويـة هـي الخـرضوات ذات األلوان 
الطماطـم  مثـل  والغنيـة،  العميقـة 
والبطاطـا الحلـوة واليقطـني والجزر 

والسبانخ.
و تتناسـب الطماطم الصغرية والجزر 
الصغـري جيـًدا مـع صناديـق الالنش 
بوكس، هناك طريقـة أخرى تتمثل يف 
تضمني الخضـار املفرومة املختلفة يف 

الحساء وصلصات السباجيتي.
٩. منتجات األلبان

منتجـات األلبـان غنيـة بالربوتينـات 
لنمـو  الرضوريـة  ب  وفيتامينـات 
العصبيـة  والناقـالت  الدمـاغ  خاليـا 
واإلنزيمات، باإلضافة إىل ذلك، يحتوي 
مـن  املزيـد  عـىل  والزبـادي  الحليـب 
العنـارص الغذائية من حيـث الربوتني 
الطاقـة  مصـدر  والكربوهيـدرات، 

املفضل للدماغ.
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تتكدُس بقايا األطعمـة الفائضة من وجبات 

اإلفطار يف الثالجـة، مما يضطر ربة املنزل إىل 

التخلـص منها يف حال عدم اسـتخدامها مرة 

أخرى، وهذا أمر غري مستحب. لذا نقدم بعض 

األفـكار املسـاعدة عـىل االسـتفادة وتخزين 

األطعمة الفائضة.

- كـرسي الخبـز الزائـد إىل قطـع صغـرية، 

واحتفظي به داخل كيس من الـ“بالستيك“ يف 

الثالجة الستخدامه الحقاً عند إعداد الفتوش 

أو فتة الدجاج، وذلك بعد تحميصه بالفرن.

- اسـتخدمي بقايـا الطعـام يف إعـداد وجبة 

رسيعـة تقدم يف اليوم التايل إىل جانب األطباق 

الرئيسة، كاللحم والبيض مثالً.

- تجنبـي وضـع األطعمـة وهي سـاخنة يف 

الثالجـة بـل انتظـري حتى تـربد جيـداً، مع 

الحـرص عـىل عـدم تـرك الطعـام املطهـو 

عـىل حـرارة الغرفـة العادية ملـدة أطول من 

ساعتني.

- احفظـي الطعام يف أوعيـة محكمة اإلغالق 

لتجنب احتكاك الطعام املطهو بالنيء.
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخل كل مربـع من املربعات 
التسـعة الصغـرية , ثـم أكمل توزيـع باقـي األرقام يف 
األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال 

تستخدم الرقم اإل مرة واحدة .

١٩٣٦ - الزعيمان اإليطايل بينيتو موسوليني واألملاني أدولف هتلر ينشئان 
املحور اإليطايل / األملاني والذي انضمت إليه اليابان الحًقا.

١٩٥٢ - لبنان يفوز بعضوية مجلس األمن الدويل.
١٩٥٨ - انسـحاب القـوة األمريكيـة من لبنان بعد أن هـدأ الوضع بنهاية 

والية الرئيس كميل شمعون وانتخاب قائد الجيش فؤاد شهاب رئيًسا.
١٩٧١ - األمم املتحدة تضم الصني الشعبية لتصبح عضوًا دائًما يف مجلس 

األمن الدويل وتطرد تايوان.
١٩٧٣ - نيجرييـا تقطع عالقتها الدبلوماسـية مع إرسائيل لتصبح الدولة 

األفريقية الثامنة عرش التي تقطع عالقاتها معها بعد حرب أكتوبر.
١٩٧٦ - بداية أعمال القمة التاسعة لرؤساء الدول العربية بالقاهرة.

١٩٧٧ - نجـاة وزيـر الخارجية السـوري عبـد الحليم خدام مـن محاولة 
اغتيـال يف مطار أبو ظبـي يف ختام زيارة لإلمـارات العربية املتحدة، بينما 
أصيب نظريه اإلماراتي سـيف غباش بعـدة رصاصات وتويف الحقاً متأثراً 

بإصابته.

١٩٩١ - انسـحاب آخر جندي رصبي من سلوفينيا وإعالن استقاللها بعد 
حرب األيام العرشة بني رصبيا وسلوفينيا.

٢٠٠٤ - الرئيس الكوبي فيدل كاسرتو يعلن إنه سينهي أي تعامل بالدوالر 
األمريكي ابتداًء من ٨ نوفمرب.

٢٠١٧ - ُحكومـة إقليم ُكردسـتان العـراق تقرتح تجميد نتائج اسـتفتاء 
االنفصـال عـن العـراق بعد ُمـرور شـهر كامل عـىل إجرائـه، ووقف ُكل 

العمليَّات القتاليَّة والبدء بحوار مفتوح مع بغداد.
٢٠١٨ -سـيول يف األردن تخلـف ٢٠ قتيالً معظمهم مـن األطفال، واألردن 

تعلن الحداد ملدة ثالثة أيام.
د املُظاهرات يف املُحافظات العراقيَّة وُمفوضيَّة حقوق اإلنسان  ٢٠١٩ - تجدُّ
يف العراق ُتعلن مقتل ٤٠ شـخًصا وإصابة ما بني ١٧٠٠ و٢٠٠٠ شـخص 

ِبُجُروح نتيجة املُواجهات مع قوى األمن واملُسلحني.
٢٠٢٠ - انتخاب وافيل رامكاالوان رئيًسـا لجمهورية سيشل يف أول انتقال 

سلمي للسلطة منذ االستقالل عام ١٩٧٦.
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يف حجـرة صغـرية فوق سـطح أحد 
املنازل , عاشـت األرملـة الفقرية مع 
طفلهـا الصغـري حيـاة متواضعة يف 

ظروف صعبة . . ...
إال أن هـذه األرسة الصغـرية كانـت 
تتميـز بنعمة الرضـا و تملك القناعة 

التي هي كنز ال يفنى . 
ولكـن أكثـر مـا كان يزعـج األم هو 

سقوط األمطار يف فصل الشتاء..
فالغرفة عبارة عـن أربعة جدران , و 
بهـا باب خشـبي , غري أنـه ليس لها 
سـقف،وكان قد مرعىل الطفل أربعة 
سنوات منذ والدته لم تتعرض املدينة 
خاللها إال لزخات قليلة و ضعيفة ,إال 
أنـه ذات يوم تجمعت الغيوم وامتألت 
سماء املدينة بالسـحب الداكنة . . . . 
.ومع سـاعات الليل األوىل هطل املطر 
بغـزارة عـىل املدينة كلهـا , فاحتمى 
الجميـع يف منازلهـم , أمـا األرملـة 
والطفل فكان عليهم مواجهة موقف 

عصيب.
نظـر الطفـل إىل أمه نظـرة حائرة و 
انـدّس يف أحضانهـا , لكن جسـد األم 
مـع ثيابهـا كان غارًقـا يف البلـل . . 
أرسعـت األم إىل بـاب الغرفة فخلعته 
و وضعتـه مائالً عىل أحـد الجدران , 
وخبـأت طفلها خلف البـاب لتحجب 
عنه سيل املطر املنهمر، فنظر الطفل 
إىل أمه يف سـعادة بريئة وقد علت عىل 

وجهه ابتسامة الرضا..
و قال ألمه : ماذا يا ترى يفعل الناس 
الفقراء الذيـن ليس عندهم باب حني 

يسقط عليهم املطر ؟
لقد أحس الصغري يف هذه اللحظة أنه 
ينتمي إىل طبقـة األثرياء ففي بيتهم 

باب..
العربة:

مـا أجمـل الرضـا . . . إنـه مصـدر 
السـعادة و هدوء البال , و وقاية من 

املرارة و التمرد و الحقد..
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جرب هـذا االختبـار واخرت نوع 

الشـجرة الذي تفضلها واكتشف 

كيـف ينعكـس ذلـك يف تفسـري 

بعض الصفات الشخصية عنك.

تملـك روحـاً  أنـت صبـور:   -١

وقنـوع  الـكل،  عـىل  منفتحـة 

تسـعد بأقل االشـياء. أنت كريم 

ومتسامح وتستمع لآلخرين.

٢-أنـت حكيم ومنطقـي: تملك 

مواهـب ومؤهـالت كثـرية. من 

أجـل النجـاح يف الحيـاة، تقـوم 

باظهار قدراتك بعدة طرق.

٣- أنِت متفائـل: يف العادة تملك 

الحظ الجيد، ودوماً تبذل الجهود 

للتعلـم. تملـك يف داخلـك كافـة 

رشوط النجاح.

٤- أنـت محـب: خلقـت لتمنح 

الحـب، أنت حنـون واجتماعي، 

مجموعـة  أي  يف  بـك  ومرحـب 

كانت.

ظل اخرتاع ماكينـة الخياطة حلما يراوض 
«إلياس هاو» األمريكي وال يفارقه، فحاول 
لعدة سـنوات اتقان صنع ماكينة الخياطة 
فلـم يسـتطيع، وذات ليلـة رأى يف املنام أن 
هنـاك قبيلـة بدائيـة أثرته وحكمـت عليه 
باملوت طعنـا بالرماح إن لم يخرتع ماكينة 
خياطـة يف غضـون ٢٤ سـاعة، ويف أثنـاء 
الحلم أجهد هاو دماغه يف التفكري لكن دون 
جدوى، وعندما فرغ الوقت املحدد أحاط به 

املحاربون، ورفعوا رماحهم ليقتلوه بها.
واسـتيقظ هـاو، مـن نومـه ونهـض من 
فراشـه مرسعا إىل مختربه لينفذ اخرتاعه، 
فكانـت هذه الرؤية مصـدر إلهام لهاو ويف 
أثنـاء تصويـب الرماح نحـوه الحظ يف كل 
رمـح ثقب يف طرفـه املدبـب، وحينها أدرك 
أن مشـكلته تم حلها، واكتشـف أن ماكينة 
الخياطة سوف تعمل بنجاح إذا كان الثقب 
يف طرف األبرة وليـس يف منتصفها، ومىض 
يف تنفيـذ مخرتعـه بناء عىل تلـك الرؤية يف 

غضون ٥ سـنوات، حسـب ما ورد يف كتاب 
«غرائـب وأرسار من كل الديار» الصادر عن 
دار الفكر اللبناني ودار الوسام عام ١٩٨٧.

وكان املخـرتع إلياس هاو املولـد يف أمريكا 
عـام ١٨١٩ والتحـق بجمعيـة تصنع آالت 
القطـن ومنهـا بـدء يفكـر يف صناعـة آلة 
الخياطـة، فكان يف أثنـاء عطلته يعمل مع 
والده الذي كان يمتلك مزرعة ويحصل عىل 
٥٠ سنتا يوميا مقابل عمله، وبعد فرتة ترك 
العمل مع والده وذهب إىل كامبريدج ليحقق 
حلمـه ويعمـل يف إحدى محـالت الخياطة، 

ومن هنا جاءت فكرة اخرتاع اآللة.
وانتهـى هاو، من اخرتاع آلـة الخياطة ولم 
يستطيع نرشها لظروفه املادية، لكن القدر 
سـخر له صديقه جورج فيـرش الذي وقف 
بجانبه وساعده باملال كي يستطيع إلياس 
تسويق اخرتاعه بعد مرور عام عىل اخرتاع 
آلـة الخياطة، لكنه واجه عقبة أخرى حيث 
لـم يلقي املـرشوع أهمية من قبـل العمال 

والحرفيني.
فقـرر هـاو أن يـرتك اخرتاعـه ويعمـل يف 
السـكة الحديد لحاجته للمـال وبعد مرور 
فرتة قصرية ذهب إىل لندن ليعمل مع وليام 
تومـاس صانـع مشـدات البطن، وبـاع له 
حقوق صنع آلة الخياطة مقابل ٢٥٠ جنيه 
اسرتليني ثم قرر بعد ذلك العودة إىل موطنه 
األصيل الواليات املتحدة األمريكية، ليكتشف 
أن مرشوعه تم تقليـده من قبل العديد من 
األشـخاص فتقـدم برفـع دعـوة قضائية 

ضدهم إلثبات حقه يف براءة االخرتاع.
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ترة كلمة احبك سهلة تنكــــــــــــال
ومو كلمن حجاها هو يعنيهــــــــــا
اكو يكولك حبيبي بسياق الكــــــالم

وأكو يكولك ياعمري بعبرة يحجيها
اليغرك اليحجي بغزل ويــــــــــــاك
اكو بيك يتغزل غاية الة بيـــــــــها
اليوجع قلبك امشي عنـــــه وروح

وايد التمسح دموعك ال تعاديـــــها

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a
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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 طوي 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 مخلوق ما قبل التاريخ o نشـاط انساني يشمل العديد من 

نتاج املواهب املختلفة

xaãÄÄÄÄÄÄÄic

مهنيـاً: تتمتـع برسعة بديهـة وبأفكار ذكية وتكّثـف اتصاالتك، 
وتكّرر املحاوالت وتمارس جميع صالحياتك وتقوم بزيارة أو تشارك 
يف مؤتمر.عاطفيـًا: يـوم أكثـر من رائـع ألّنه بعيد عن املشـاحنات 
والظروف. الضاغطة، وتسوده أجواء لطيفة ومشّجعة عىل التعبري 
عن عواطفك الدفينة.صحياً: قراراتك الصائبة عىل الصعيد الصحي 

تكون دافعاً إىل جعل اآلخرين يجارونك يف كل ما تقوم به رياضياً.

مهنيـاً: القمـر املكتمـل يف بـرج القـوس قد يزيـد مـن ارتباكك 
وانفعاالتـك، وتحـاول تصحيح بعض املسـار املتعلـق بقضية حق 
أو بشـأن مهنة معّينة.عاطفيـاً: يتّرصف الرشيك بليونـة تجاهك وبال 

استفزاز وتحّديات، لن تعاني أي أزمة، بل تنترص عىل املصاعب.
صحيـاً: خذ املبـادرة للقيام بـكل ما يبعـد عنك املشـكالت الصحية أو 

يصيبك بعوارض مزعجة.

مهنياً: مسـؤولياتك يف العمل تزداد يوماً بعد يوم، وهذا سيؤدي 
اىل تعزيز موقعك ومركزك والحصول عىل الراتب الذي كنت تطالب 
به. عاطفياً: تكتشف أّن خياراتك تجاه الرشيك كانت صائبة وثقتك 
به مسـتحقة وجدية، فرتتاح نفسـياً وتقـرر أن تميض معه أجمل 
األوقـات وأمتعها.صحيـاً: عليك أن تهتم أكثـر بنوعية طعامك، ألّن 

الوزن الزائد يّرضك كثرياً.

مهنيـاً: ال تقـّدم خدمات مّجانيـة اال ملن يسـتحّق ويحفظ لك 
الجميـل عنـد اللزوم، وال تضـع ثقتك إال بالزمـالء الذين خربتهم 
عىل مدى سـنوات.عاطفياً: عليك أحياناً أن تكون أكثر تسامحاً مع 
الرشيك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك، لكنك أرغمته عىل ترصف 
لم تعتده منه سـابقاً.صحياً: العصبية الزائدة ليسـت يف مصلحتك، 

وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة امليش.

مهنياً: تبدأ مسـرية عمل مضنية وتوظـف طاقاتك يف انجازات 
مهنية ضخمة، وتسعى من أجل ترقية أو منصب.عاطفياً: تسري 
األمـور بينك وبني الحبيب عىل ما يـرام، ال تدع اآلخرين يدخلون عىل 
خط االنسـجام بينكما.صحياً: بعض التـوّرم يف القدمني قد يثري قلقك، 

لكنه ناتج من كثرة الوقوف يف العمل.

مهنيـاً: تعلّـم أن تفاوض بهـدوء، لن يدعك تّرسعـك يف الحكم 
تحصـل عىل مـرادك، بل قد يوقعـك يف مطبـات وحفر.عاطفياً: 
يسّبب لك لسانك السليط املشكالت، فكن أكثر وداً مع الحبيب خشية 
أن يبتعد عنك، فعندها تصبح وحيداً وال سـنيد لك.صحياً: كن معتدالً يف 

ما يجب أن تعتمده يف كميات املأكوالت التي تتناولها يف كل وجبة.

مهنياً: عوامل إيجابية وجّيدة عىل الصعيد املهني، مرتافقة 
مع مطالبك املالية املحقة، وقد تبلغ الهدف قريباً. 

عاطفياً: يف األجواء عشق وتعلّق وكالم كثري ودعوات مرتاكمة 
وسحر تمارسـه أينما حللت.صحياً: الشعور بالخيبة أحياناً 

يولد حالة اكتئاب ورغبة يف االنزواء واضطراباً نفسياً.

مهنيـاً: االنضباط الذي أظهرته يف العمل ينعكس عليك إيجاباً، 
وهذا يساعدك يف التعامل مع الزمالء بثقة أكرب. 

عاطفيـاً: قد تواجه مع الرشيك بعـض املصاعب املفاجئة، لكن ذلك 
يكون مرحلياً ولن يدوم طويالً.صحياً: أنت بغنى عن املشكالت الصحية، 

مارس الرياضة وسرتى أنها الحل املفيد للتخلص من املتاعب.

مهنياً: دراسات مستقبلية قد تغرّي مجرى عملك، واألمور ليست 
سوى مسألة وقت وتكون النتائج أكثر من املتوقع. 

عاطفياً: ال تحاول إخفاء مشاعرك عن الرشيك، فاإلحساس املتبادل 
يسّهل التفاهم والتوصل إىل الكثري من النقاط املشرتكة بينكما.

صحيـاً: الجلـوس خلـف املكاتب ليـس صحيـاً، الحركـة مطلوبة 
ورضورية.

مهنياً: تقتحم ساحة ما كانت محرمة عليك، أو تفكر يف مرشوع 
وتسافر لهذا الغرض بغية تأمني رأس املال الالزم له.عاطفياً: تبدو 
العواطف شـديدة وتحمل إليك آفاقاً واسعة ، لكن انتبه من محاولة 
بعضهـم إبعـادك عن ارتبـاط جدّي. صحيـاً: وّفر طاقتـك وجهدك 
لوقـت آخر، والطبيعة قد تكون أفضـل الحلول املمكنة للرتويح عن 

النفس.
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مهنياً: القمر املكتمل يف منزلك الخامس، أي يف القوس، يشـري 
إىل أمـر عاجل يحصل وإىل حسـم لقضية شـخصية، لكن بتعد 
عن عمليات البيـع والرشاء.عاطفياً: تعيش ظروًفا جميلة وداعمة 
مـن األحّباء ومع معظم من تختلط بهم يف حياتك اليومية، وتكون عىل 
اسـتعداد إلقامة عالقة جديـدة وإنما ثابنة هـذه املرة.صحياً: تواصل 
ما بدأته منذ مدة وشـعرت بأنه مفيد للصحة، وتنصح اآلخرين للتمثل 

بك.

مهنيـاً: قد تواجه بعـض خيبات األمل، لكنك قـادر عىل النهوض 
مجدداً والسـري قدماً يف ما رسمته ملستقبلك وتحقيق أفضل النتائج 
.عاطفياً: حاول أال تكون اسـتفزازياً مع الرشيك، ألن رد فعله سيكون 

مكلفاً لكما، ويصبح من العسري االلتئام مجدداً.
صحيـاً: ال تجازف بصحتك من أجل مكاسـب ماديـة، ألن الصحة هي 

األغىل.

Ô”aã«@fiçÀ
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بيكيه  جريارد  اإلسباني  الالعب  يكتِف  لم 
بخيانة حبيبته املغنية العاملية شاكريا بل هو 

يسعى بشكل واضح إلبعادها عن ولديهما.
شيا  كالرا  صديقته  إصطحاب  اىل  عمد  فقد 
اىل منزله، بعدما رفضت شاكريا السماح له 

بإصطحاب ولديهما خارج برشلونة.
مع  ممتعاً  وقتاً  يمضيان  الثنائي  وشوهد 

ولديهما يف مساحة خارج املنزل.
رياضياً  نشاطاً  حرضت  شاكريا  أن  يذكر 
وبقيت  وتشجيعه  لدعمه  ابنها  فيه  يشارك 

بعيدة عن حبيبها السابق.
انفصاالً  يريد  ال  أنه  بيكيه  ترصفات  توحي 
للرد  تحّرض  بدأت  التي  شاكريا  مع  ودياً 
وبالشكل  وروية  بهدوء  منه  واالنتقام 

املناسب.

 show &» حدث   Neuralink أجلت 
غرد  حيث  شهر،  ملدة  القادم   «tell
يف  سيقام  العرض  بأن  ماسك  إيلون 
٣٠ نوفمرب، بدالً من ٣١ أكتوبر كما 
تم اإلعالن عنه يف األصل يف أغسطس، 

ولم يذكر ماسك سبب التأخري.
فيها  عقدت  التي  األخرية  املرة  يف 
، أظهرت قرًدا يلعب  نيورالينك حدًثا 
بونج بعقله. منذ ذلك الحني، شهدت 
مؤسسيها  معظم  مغادرة  الرشكة 
تفيد  شائعات  وانترشت  املشاركني، 
بأن ماسك كان يفكر يف االستثمار يف 

رشكة منافسة لرقائق الدماغ. 
أن  حقيقة  فإن  ذلك،  عىل  عالوة   
عىل  بعد  تحصل  لم   Neuralink

الغذاء  إدارة  من  التنظيمية  املوافقة 
البرشية تشري  التجارب  لبدء  والدواء 
إىل أن الرشكة تجد نفسها عند نقطة 

..Engadget انعطاف حسبما نقلت
تعرضه  أن  يجب  ما  كل  يكون  قد   
األهمية  بالغ  أمرًا  املقبل  الشهر 
املستغرب  من  فليس  لذا  ملستقبلها، 
إىل  بحاجة  أنها  الرشكة  تعتقد  أن 

مزيد من الوقت لالستعداد.
أمريكية  رشكة  نيورالينك   
إيلون  أسسها  العصبية  للتكنولوجيا 
أعمال  رجال  ثمانية  مع  ماسك، 
تطوير  إيل  الرشكة  تهدف  آخرين، 
للعقل  الداعمة  الحوسبية  الواجهات 

البرشي.

تطبيقي  خطى  عىل  سيميش  أنه  (واتساب)  الفوري  التواصل  تطبيق  ملح 
الرمزية  الصور  غزت  أن  بعد  وذلك  ماسنجر)  بوك/  (فيس  و  (إنستغرام) 
الصور  لدعم  (واتساب)  يسعى  و  التطبيقات.  معظم  (األفتار)  الشخصية 
ولكن  «أندرويد»،  عىل  بيتا   ٢٫٢٢٫٢٣٫٩ إصدار  أحدث  يف  (األفتار)  الرمزية 
لبعض املستخدمني فقط يف اإلصدار التجريبي، كما سريى أولئك املستخدمون 
(واتساب)  و سيقوم  بهم.  الخاصة  اإلعدادات  قائمة  يف  الجديدة   «Avatar«الـ
بإنشاء حزمة ملصقات مع الصورة الرمزية يف أوضاع مختلفة، والتي يمكن 
للمستخدمني استخدامها للتعبري عن أنفسهم عند مراسلة العائلة واألصدقاء 
WABetaInfo عن هذه امليزة  ويف وقت سابق من الشهر املايض كشف موقع 

التي اآلن يتم طرحها اآلن لبعض املستخدمني.
لكن ليس من الواضح متى سيطرح (واتساب) امليزة لجميع املستخدمني عىل 
«ميتا»  رشكة  أن  إىل  يشار   .iOS نظام  يف  لطرحها  يخطط  متى  أو   ،Android
مرة  ألول  قدمت  و(انستغرام)  (واتساب)  وتطبيق  بوك)  لـ(فيس  املالكة 
متاحة  تصبح  أن  قبل   ٢٠١٩ عام  يف  املاسنجر  عىل  (األفتار)  الرمزية  الصور 
العام  التعليقات والقصص عىل (فيس بوك) يف عام ٢٠٢٠. ويف  لالستخدام يف 
املايض ، أعطت الرشكة صورها الرمزية مظهرا جديدا ثالثي األبعاد وبدأت يف 
السماح للمستخدمني بإضافتها للملف الشخيص عىل (فيس بوك)، وأيضاً عىل 

قصص(انستغرام).

Òeãæa@¿

نعم، مرة أخرى يثبُت نقيب الصحفيني العراقيني «مؤيد الالمي» أهليته وكفاءته 
واقتداره يف قيادِة العمل الصحفي، محلياً وعربياً ودولياً، بعدما ناَل ثقَة الصحفيني 
أيقونَة  وأصبح  الدول،  ُمختلف  ومن  العرب،  الصحفيني  ثقَة  كسَب  العراقيني 
الصحفيني  زمالئه  قبل  من  وفوزه  انتخابه  فبعَد  والعربّية..  العراقّية  الصحافة 
جّدَد  العرب،  للصحفيني  العاّم  االتحاد  برئاسِة   (٢٣-٥-٢٠١٦) بتاريخ  العرب 
للمرِة  العرب  الصحفيني  التحاِد  رئيساً  الالمي  بمؤيد  ثقتهم  العرب  الصحفيون 
الثانية عىل التوايل يف املؤتمِر العاّم الذي عقَد يف القاهرة بتاريخ (١٩-١٠-٢٠٢٢). 
انتخاباُت اتحاد الصحفيني العرب التي جاءت ضمن فعالياِت املُؤتمر الـ١٤ التحاِد 
الرئيس املرصّي  بالقاهرة عىل مدى يومني برعايِة  أقيمت  التي  العرب  الصحفيني 
عىل  الالمي  مسؤولّية».حصَل  مهنية..  «حرية..  شعار  تحت  السييس  الفتاح  عبد 
الجمعيِة  العرب، ويف  الصحفيني  اتحاد  انتخاباِت  يف  من أصل ٨٠ صوتاً  ٧٤ صوتاً 
العامة حصَل الالمي عىل ١٥ صوتاً من أصل ١٨ صوتاً، وبذلك كان فوزه برئاسِة 
املنافسِة  وسط  اعتباطاً  الالمي  فوز  يأِت  لم  املُطلقة.أقول..  باألغلبيِة  االتحاِد 
الشديدة التي لم تخُل من جهاٍت حاولت إبعاَد العراق عن املنافسة، بل كان فوزاً 
بجدارٍة واستحقاٍق، نابعاً من إيماِن الالمي بتحقيِق الفوز، إكراماً للعراق ولشهداِء 
ُمتلفٍز، قال  لقاٍء  الالمي، ويف  الصحافة.قبل ساعاٍت من كتابِة مقايل هذا سمعت 
هناك دول صديقة للعراق أرادت أن تحجَب العراق عن انتخاباِت اتحاد الصحفيني 
العرب، لكن تأثريه كان قوياً يف االنتخابات، ولم تستطع هذه الدولُة او تلك التقليل 
من عزيمته وإرصاره عىل الفوز. ويذكر الالمي، أيضاً، إنه عندما سافَر إىل القاهرة 
لالنتخاباِت لم يكن هناك دعٌم من الدولِة له، رغم أنه مّثَل العراق. مبيناً إن اتحاَد 
الصحفيني العرب يعّد من املناصب املهمة، عربياً ودولياً، ويمثل سمعَة البلد أمام 
البلدان األخرى.أقول.. ينقسُم اإلنسان يف الحياِة إىل ناجٍح وفاشٍل.. وكالهما ينبعان 
ويترصُف  ناجٌح،  أنه  عىل  اإلنساُن  يفكُر  آخر..  بمعنى  لهما..  الذهنّية  الحالِة  من 
وبقدرته  بنجاحه،  ويؤمن  كالناجحني،  كبرية  أحالماً  ويحلُم  كالناجحني،  ويشعر 
اإلنسان  أهدافه. ويفكُر  إىل  الوصول  املُعوقاِت وتذليلها يف سبيِل  عىل مواجهِة كل 
الفاشل، ويشعُر ويترصف كالفاشلني، ويحلُم بأقل يشٍء من املمكن أن يصل إليه، 
أو يحصل عليه، وتكرسه أول عقبة صغرية تقف يف طريقه، فهو ال يثق يف نفسه وال 
يف قدراته، ويؤمُن بشكٍل راسٍخ أنه مهما فعَل فإنه سيفشل بالتأكيد. والخالصُة.. 
فّكَر يف النجاِح يأتيك النجاح.. وفّكر يف الفشِل تحصل عليه.. ففي النهايِة النجاح 
والفشل حالتان ذهنيتان لإلنسان.. فكِل ما تفكر فيه سيأخذه عقلك الباطن عىل 
أنه حقيقٌة وواقٌع، ولن يجادلك فيه، وسيطبعه يف حياتك لتصبح كما أردت. وهذا 
ما فّكَر فيه نقيُب الصحفيني العراقيني «مؤيد الالمي»، وجعَل النجاَح والفوز نصَب 
عينيه. ومن هنا أقول.. قوة اإلنساِن الحقيقّية ال تقترص عىل القوِة الجسدّية فقط، 
بل القوة الحقيقّية هي التي تتمثُل باإلرادة، ومكمن الحياة، التي ال يهزها يشء، 
والتي ال تقهر، فليست القوُة بُمعاداِة الحياة، بل القوة الحقيقّية هي املقدرة عىل 
العيِش فيها، وتحقيق الغاية واألهداف الحقيقّية التي خلقنا من أجلها.نعم.. نحن 
يف بلدنا بحاجٍة ماسٍة إىل اإلنساِن القوي، واملثايل، الذي يستطيع أن يواجه ويصد 
الحقيقّية  والرؤى  املفاهيَم  الصعبة، ويقف عند كل حالٍة، ويضع  الظروف  بحزٍم 
التغيرِي  يف  الحقيقّية  الرغبة  ولديه  طموحاً،  اإلنساُن  كان  إذا  والسيما  لتجاوزها، 
العراقيني  الصحفيني  لنقيِب  مبارك  أقول..  الختام  ويف  ولبلده.  له  األمِل  وصناعة 
«مؤيد الالمي» نيل ثقِة الصحفيني العرب مرًة أخرى ليبقى ُمرتبعاً عىل عرِش اتحاِد 

الصحفيني العرب ألربع سنواٍت مقبلة، ومبارك للعراق هذا الفوز الكبري.

áÌç€a@ÛÓ±

@ïã«@Û‹«@…i6Ì@Ôfl˝€a
�aÜá™@ÚÓiã»€a@Úœbzó€a

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

حفلها  بوسرت  عن  أصالة،  املطربة  كشفت 

الذي  العربية  املوسيقي  مهرجان  ضمن 

ونرشت  املرصية،  األوبرا  بدار  سيقام 

حسابها  خالل  من  البوسرت  أصالة 

عىل موقع إنستجرام ترويجا للحفل 

وعلقت عليه بـ «رح نلتقى بمكان 

من سنني طويله فيه بنلتقي.. فيه 

بنينا ذكريات ووصلنا بصوت واحد 

املرصيه  األوّبرا  بدار  الّسما..  لحدود 

العربّيه  بأجمل وأعرق دار للموسيقى 

كتري  «األغاني  أصالة  وأضافت  األصيله». 

جديد  بشكل  منها  بعض  نقّدم  ورح  حلوه 

مابيشبه يش قبله.. متل لوحه رسمت 

ومرّه  نرقص  مرّه  األغاني  ترتيب 

وبصوت  نرسح  ومرّه  نسمع 

برّه كّل  عايل حنغني.. رح نرتك 

موعد  عىل  ونجتمع  األوجاع 

للمحًبه  للشجن  لألمل  للفرح 

مهرجان  ختام  ليلة  وللوفا.. 

تجمعنا  رح  العربّية  املوسيقى 

اآلرسه  بالّساحره  وأنا  أنتوا  سوا 

القاهرة..».

آل  تركي  امللكي  الديوان  يف  املستشار  أعلن 
موسم  ضمن  املنتظر  الحفل  عن  الشيخ 
اللبنانية  الفنانة  سيجمع  الذي  الرياض 
بسهرة  إليسا  اللبنانية  بالفنانة  وهبي  هيفا 
عىل  الجاري،  األول  ترشين   ٢٨ يف  استثنائية 
بوليفارد رياض  أرينا يف  مرسح محمد عبده 

سيتي.
وعلقت كل من الفنانتني عىل هذا الحدث، إذ إن 
مرة،  ألول  السعودي  بجمهورها  تلتقي  هيفا 
بيتحقق  حلمي  الن  سعيدة  «كتري   : فقالت 
يف  السعودي  بالجمهور  مرة  ألول  وبلتقي 
آل  تركي  املستشار  معايل  شكراً   .. الرياض 
موسم  جعلت  وجهودك  بأفكارك  الشيخ 
الرياض حدث فخم عىل مستوى عاملي فوق 

الخيال».
اما إليسا فعربت عن سعادتها أيضاً: «الحماس 
يوفقنا  رب  ويا  ومتحمسني  مستعدين   !!

موسم الرياض توصل أصداؤو لكل العالم من 
قلب الرياض اليل عم تضوي باإلبداع».

بغداد/ الزوراء:
العراقيني،  الصحفيني  نقيب  تلقى 
التهاني  من  املزيد  الالمي،  مؤيد 
اعادة  بمناسبة  الورد  وباقات 

الصحفيني  التحاد  رئيسا  انتخابه 
العرب لدورة جديدة.

الوطن  صحيفة  من  كل  وقدمت 
الجميلة  الفنون  ومعهد  الجديد 

وباقات  التهاني  الفراهيدي  وكلية 
العراقيني  الصحفيني  نقيب  اىل  ورد 
مؤيد الالمي بمناسبة اعادة انتخابه 
العرب  الصحفيني  التحاد  رئيسا 

لدورة جديدة .
وتهنئة  ورد  باقة  الالمي  تلقى  كما 
اعادة  العدالة بمناسبة  من صحيفة 
الصحفيني  التحاد  رئيسا  انتخابه 

العرب.
الصحفيني  نقيب  تلقى  كذلك 
ورد  باقة  الالمي،  مؤيد  العراقيني، 
العراق)  (تقدم  رشكة  من  وتهنئة 

بمناسبة  االتصاالت،  وزارة  رشيك 
التحاد  رئيسا  انتخابه  إعادة 

الصحفيني العرب .
الصحفيني  نقيب  تلقى  وايضا 

ورد  باقة  الالمي،  مؤيد  العراقيني، 
بكربالء  النداء  وكالة  من  وتهنئة 
رئيسا  به  الثقة  تجديد  بمناسبة 

التحاد الصحفيني العرب .
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