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بغداد/ الزوراء:
أكـد التحالـف الـدويل، بقيـادة الواليات 
املتحدة األمريكية، ضد تنظيم ”داعش“، 
أنه لم تعد لديه قوات قتالية يف العراق منذ 
التحالف:  أوائل ديسـمرب الجاري.وقـال 
”اعتبـارا من 9 ديسـمرب، لـم تعد هناك 
قـوات أمريكية أو قـوات للتحالف تقوم 
بـدور قتايل يف العراق“.وأضاف: ”لقد كنا 
متقدمـني عىل الجـدول الزمني (بشـأن 
سـحب القوات القتاليـة)، وقمنا بتنفيذ 
االلتزامات التي تـم التعهد بها يف الحوار 
بـني الواليات املتحـدة والعراق“.وأوضح 
أنه ”كان االنسحاب املبكر ممكنا بسبب 
التقـدم الهائل الـذي حققته قوات األمن 

العراقية، بما يف ذلك قوات البيشمركة، يف 
تطوير القدرة والقابلية عىل قيادة القتال 
ضد عصابات داعش اإلرهابية“.وأردف: 
للقـوات األمريكيـة وقـوات  ”بالنسـبة 
التحالـف املتبقية يف العـراق، فإن املهمة 
األساسية هي تقديم املشورة واملساعدة 
وتمكني قوات األمن العراقية من الحفاظ 
عـىل الهزيمـة الدائمة لداعـش“.ويف 26 
يوليو املـايض، اتفقت بغداد وواشـنطن 
عىل انسـحاب جميع القـوات األمريكية 
نهايـة  بحلـول  العـراق  مـن  املقاتلـة 
العـام الجـاري 2021، مـع اإلبقـاء عىل 
مستشارين ومدربني أمريكيني ملساعدة 

قوات األمن العراقية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حـددت مديريـة املـرور العامـة 3 مهام 
ملـرشوع األتمتة، فيما توقعت تطبيقه يف 
العام املقبل.وقال مدير العالقات واإلعالم 
يف مديرية املرور العامة العميد حيدر كريم 

يف ترصيـح صحفـي: إن ”مديرية املرور 
ماضية يف انجاز مرشوع االتمتة ويف حال 
اكتمـال جميع االمـور القانونية والفنية 

ستتم املبارشة به بشكل رسمي“.

طهران/ متابعة الزوراء:
أعلنـت الخارجيـة اإليرانية تسـليم إيران 
مجموعـة مقرتحـات للسـعودية بشـأن 
حل الخالفـات بني البلدين، مشـرية إىل أن 
طهران تنتظـر الرد عليهـا. وتحدث وزير 
الخارجيـة اإليرانـي، حسـني أمـري عبـد 
اللهيـان، عـن املباحثـات مع السـعودية 
قائـًال إنه يجـرى العمل راهنـاً عىل تحديد 
موعد إلطـالق الجولة الخامسـة من هذه 
املباحثـات، التـي تنعقـد يف بغداد.بدوره، 
قـال املتحـدث باسـم الخارجيـة اإليرانية 
سـعيد خطيـب زادة إن ”املباحثـات مـع 
السـعودية تمـيض إىل األمـام مـن خـالل 
واملشـرتكات“.  الخالفيـة  النقـاط  فهـم 
وأضـاف خطيـب زادة أن ”لدينـا يف بعض 
املواضيـع خالفـات محددة، لكننا نسـعى 
ألن نسلك مسارا للوصول إىل نتيجة تحقق 

املصلحـة للمنطقـة والشـعبني“، معلنـا 
”نحن مسـتعدون لعقد الجولة الخامسـة 
مـن املباحثات“ مـع السـعودية يف بغداد. 
وأشـار املتحـدث اإليرانـي إىل أن الريـاض 
دبلوماسـيني  لثالثـة  التأشـرية  منحـت 
إيرانيـني إلعـادة فتـح ممثلية إيـران لدى 
منظمة التعاون اإلسالمي، معتربا أن ”ذلك 
يمكـن أن يشـكل مقدمة لحل املشـاكل“. 
وأوضـح أن بالده تريـد تطبيـع العالقات 
مع السـعودية، ”لكن عىل أساس القائمة 
التـي قدمناهـا“، مـن دون الكشـف عن 
فحـوى املقرتحـات التـي تتضمنهـا هذه 
القائمة.يشار إىل أن إيران والسعودية بدأتا 
حوارات منذ إبريل/نيسان املايض يف بغداد 
بواسـطة الحكومة العراقية، وعقدتا أربع 
جوالت منها حتى اآلن، لكنها لم تفض بعد 

إىل نتائج واضحة.   

برلني/ متابعة الزوراء:
 Lübeck حكم األسبوع املايض يف مدينة
املطلة بأقىص الشـمال األملاني عىل بحر 
البلطيق، باملؤبد عىل عراقي، اسمه ”زياد. 
س“ وعمـره 25 سـنة، الرتكابه واحدة 

Schleswig- من أفظع ما عرفتـه والية
Holstein مـن جرائـم بتاريخهـا، ففي 
16 فرباير 2019 سـدد 34 طعنة، سفك 
بهـا دم صديقته ”فاطمة“ األكرب سـنا 
منـه بثالثة أعوام، لشـدة غريتـه عليها 

ورفضهـا عرضه بالـزواج منها.رسيعا 
عثـرت الرشطـة عـىل جثتهـا بمنطقة 
عشـبية يف األرياف، بعدمـا وجدها فيها 
أحـد املتنزهني، ورسيعا أيضا اشـتبهوا 
بصديقها العراقـي، فأدركوه واعتقلوه، 

ومـن التحقيق معه علموا أنه قتلها بعد 
يومني من ”فاالنتاين“ عيد الحب، وفقا 
ملا أملت بـه ”العربية.نـت“ من ترجمات 
ما ورد يف 3 مواقع إخبارية، منها التابع 
لصحيفـة Bild املحلية، وبخربها ذكرت 

اللطيـف  النـوع  مـن  كان   Zyad.S أن 
الغـرية واعتـاد  إجمـاال، لكنـه شـديد 
التحكم بها، مع أن صداقتهما استمرت 

3 أشهر فقط، وانتهت بمقتلها.

الزوراء/ حسني فالح:
اسـتبعد جهاز مكافحة االرهاب وجود 
أي مخاوف من انسحاب قوات التحالف 
الـدويل وتحويـل دورهـا من قتـايل اىل 
استشاري، وفيما اشار اىل سعيه امتالك 
طائرات خاصة إلسناد مهامه القتالية، 

أكـد أنه يف أعـىل جاهزية مـن التدريب 
االختصاصية. والتجهيزات  والتسـليح 

وقـال املتحدث باسـم الجهـاز، صباح 
ان  لـ»الـزوراء»:  النعمـان، يف حديـث 
جهـاز مكافحـة االرهـاب ينفـذ منـذ 
فـرتة طويلة، وبالتنسـيق مـع القوات 

األمنية األخرى، عمليات مسـتقلة، من 
دون وجـود اي دور للتحالـف الـدويل، 
وهو كان يحتاج يف السـابق اىل االسناد 
الجـوي. الفتـا اىل: ان القـوة الجويـة 
العراقية وطريان الجيش أصبحا بأعىل 
جهوزية وهما ساهما بإسناد عمليات 

مكافحة اإلرهاب خالل الفرتة املاضية.
واشـار اىل عدم وجـود أي مخاوف من 
انسحاب قوات التحالف الدويل وانتقال 
دورها من قتالية اىل استشارية. مؤكدا: 
أن جهـاز مكافحة اإلرهاب يسـعى اىل 
امتالك طائرات خاصة لتنفيذ العمليات 

عمليـات  هكـذا  ان  وتابـع:  األمنيـة. 
تتطلب طائرات خاصة وتدريبا خاصا، 
لكن ظروف موازنـة الدولة تحول دون 
تمكننـا من تحقيـق الهدف خالل هذه 

الفرتة.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكـد الخبـري القانوني، طارق حـرب، ان 
الجلسـة االوىل ملجلـس النـواب الجديـد 
سـتعقد االسـبوع املقبل، فيما اشـار ان 

قرار املحكمة االتحادية ملزم للسـلطات 
كافـة وال يجـوز الطعن به.وقـال حرب 
يف حديـث لـ «الزوراء»: انـه «البد لرئيس 
الجمهوريـة ان يصدر مرسـوما اليوم او 

غدا الجتماع الفائزين يف اول جلسة ملجلس 
النواب القادم الن لديه فسـحة دستورية 
مدتهـا (١٥) يومـا من تاريـخ مصادقة 
املحكمـة بعقـد اجتمـاع ملجلـس النواب 

خالل االسبوع القادم وذلك افضل». وبنّي 
السـبب هو «حصـول تأخـري يف العملية 
السياسـية بحدود ثالثة اسابيع».   وعن 
«اول  أوضـح:  الدسـتورية،  االجـراءات 

جلسة سـتكون لتأدية اليمني الدستورية 
الواردة يف املادة (٥٠) من الدسـتور وبعد 

تأدية اليمن يتحول الفائزون اىل نواب».
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مقديشو/ متابعة الزوراء:
أعلـن الرئيس الصومـايل، محمد عبـد الله محمد، 
تعليق مهام رئيس الوزراء، األمر الذي وصفه نائب 
وزيـر اإلعالم الصومـايل بـ“انقالب غـري مبارش“.
ورصح مكتب الرئيس يف بيان  ”قّرر الرئيس تعليق 
رئيـس الـوزراء محمد حسـني روبـيل ووضع حد 
لصالحياته بسبب ضلوعه يف الفساد“، متهما روبيل 
بالتدخـل يف تحقيق حول قضيـة تتعلق بمصادرة 
أراض.وغالبا ما تدور خالفات بني الرئيس املعروف 
باسـم فارماجو ورئيس وزرائه.نائب وزير اإلعالم 
الصومايل، عبد الرحمن يوسـف عمـر، من جانبه، 
قال إن قرار الرئيس ”انقالب غري مبارش“، مضيفا: 
أن انتشـار قوات األمن حـول مكتب رئيس الوزراء 

لن يمنعه مـن أداء مهامه.وقال عرب منشـور عىل 
موقع فيسـبوك: ”ما جري هذا الصباح هو انقالب 
غري مبارش لكنـه لن ينترص“.واتهم روبيل الرئيس 
بتقويض العملية االنتخابية، بعدما أعلن فارماجو 
سـحب تكليف رئيس الحكومـة تنظيم االنتخابات 
التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطرية.وانتهت 
واليـة فارماجو الـذي يتوىل الحكم منـذ 2017، يف 
الثامن من شـباط/فرباير مـن دون أن يتمكن من 
االتفاق مع القادة اإلقليميني عىل تنظيم انتخابات 
يف الصومال التي تتبنى نظاما انتخابيا معقدا وغري 
مبارش.وأدى اإلعالن يف منتصف نيسان/أبريل عن 
تمديد واليته ملدة عامني إىل اشـتباكات مسـلحة يف 

مقديشو.

بريوت/ متابعة الزوراء:
اللبنانـي، بسـام مولـوي،  الداخليـة  وّقـع وزيـر 
مرسـوم دعـوة الهيئـات الناخبة النتخـاب أعضاء 
مجلـس النواب يف 15 مايو/أيـار 2022 للمقرتعني 
اللبنانيـني املقيمني عـىل األرايض اللبنانية.وحّددت 
وزارة الداخليـة اللبنانيـة اقـرتاع املوظفـني الذين 
سيشـاركون بالعملية االنتخابية يوم الخميس 12 
مايو/ أيار، كذلك اقرتاع اللبنانيني غري املقيمني عىل 
األرايض اللبنانية يومـي الجمعة يف 6 مايو/ أيار أو 
األحد يف 8 مايو، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة 
الرسـمية يف الدول الجاري فيها االقرتاع.وكان وزير 
الداخلية بسـام مولـوي قد أكد، يف حـوار مع مدير 
مكتـب ”وكالة أنباء الرشق األوسـط“ يف لبنان، أنه 

لن يسـتخدم صالحياته لتحديد موعد االنتخابات يف 
مرسوم رسمي، لحني االتفاق عىل املوعد مع الرئيس 
ميشـال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.وتأتي 
خطوة مولـوي بعدم اعتماد 27 مارس/آذار موعداً 
إلجـراء االنتخابـات رغـم إقـراره من قبـل مجلس 
النواب، وذلك لتفادي إشكاٍل سياّيس إضايف، يف وقت 
فيه يرفض عون هذا التاريخ، ويتمسك بشهر مايو/ 
أيار.كما سـقط الطعن الذي تقـدم به ”تكتل لبنان 
القوي“ (برئاسة النائب جربان باسيل صهر رئيس 
الجمهوريـة)، بالتعديالت عىل قانون االنتخاب عىل 
صعيد اقـرتاع املغرتبني وتقريب موعـد االنتخابات 
بشكل أسـايس، وذلك أمام املجلس الدستوري الذي 

خرج بال قرار من االجتماع يوم الثالثاء املايض.
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بغداد/ الزوراء:
ردت املحكمة االتحادية العليا، امس االثنني، 
دعوى الطعن بشـأن إلغاء نتائج انتخابات 
مجلس النواب، وصادقت عليها، وفيما دعا 
زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، 
اىل االرساع بتشكيل حكومة اغلبية وطنية، 
أعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، 
االلتـزام بقرار املحكمـة االتحاديـة العليا 
باملصادقـة عىل نتائـج االنتخابـات، بينما 
اكد رئيس تحالف قوى الدولة، السيد عمار 
الحكيم، عدم املشاركة يف الحكومة املقبلة.

تلقتـه  القضـاء  ملجلـس  بيـان  وذكـر 
”الـزوراء“: إنَّ ”املحكمة االتحادية عقدت، 
نتائـج  بطعـون  للبـت  جلسـتها  امـس، 
االنتخابـات“، مؤكـدا أن ”املحكمـة بـدأت 
بقراءة القـرار الخاص بالطعـون املقدمة 
بنتائج االنتخابات“.واضاف: إن ”املحكمة 
االتحادية ردت خالل جلسـتها التي عقدت 
امس، دعوى الطعن بنتائـج االنتخابات“، 
الفتـا اىل إنَّ ”املحكمـة االتحاديَّـة عقـدت 
نتائـج  بخصـوص  التداوليَّـة  جلسـتها 
االنتخابات العامة“.مـن جهته، دعا زعيم 
التيـار الصـدري، السـيد مقتـدى الصدر، 
لـإلرساع بتشـكيل حكومة أغلبيـة وطنية 
ال رشقيـة وال غربية.وذكـر السـيد الصدر 
يف تغريـدة لـه تابعتها ”الـزوراء“: ”الحمد 
للـه الذي صـدق وعـده ونرص عبـده وأعز 
جنـده وغلـب األحـزاب وحده، فلـه الحمد 
كما يسـتحق الحمد وشكراً لكل من ساهم 
يف هـذا العـرس الديمقراطـي الوطنـي وال 
سـيما القضـاء األعىل“.وأضـاف: ”أخص 
واملحكمـة  زيـدان  فائـق  األخ  بالذكـر 
االتحاديـة ومفوضية االنتخابـات واملمثلة 
الخاصة لألمني العـام لألمم املتحدة جينني 
بالسـخارت ولجميـع الرشكاء بل الشـكر 
موصول للشـعب العراقي الذي صرب وظفر 

وشـكراً للمرجعيـة الراعيـة والداعية لهذا 
الكرنفـال االنتخابـي الـذي يسـتحق منـا 
الحمـد والشـكر واالحتفال“.ودعا السـيد 
الصـدر اىل ”الحفاظ عىل السـلم والسـالم 
فالوطـن أمانـة يف أعناقنا وذلـك باإلرساع 
بتشـكيل حكومة أغلبيـة وطنية ال رشقية 
وال غربية، يضييء نورها من أرض الوطن 
وليفيء عىل الشـعب بالخدمة واالمان“.يف 
غضـون ذلك، أعلـن رئيس تحالـف الفتح، 
هـادي العامري، االلتـزام بقـرار املحكمة 
االتحاديـة العليـا باملصادقـة عـىل نتائـج 
االنتخابات.وذكـر العامـري يف بيان تلقته 
”الـزوراء“: أنه ”من باب حرصنا الشـديد 
عىل االلتـزام بالدسـتور والقانون وخوفنا 
عـىل اسـتقرار العـراق أمنيـاً وسياسـياً، 
وإيماناً منا بالعملية السياسـية ومسارها 
الديمقراطـي مـن خـالل التبادل السـلمي 
للسلطة عرب صناديق االنتخابات“.واضاف 
أننـا ”نلتزم بقرار املحكمـة االتحادية رغم 
إيماننـا العميـق واعتقادنـا الراسـخ بأن 
العملية االنتخابية شابها الكثري من التزوير 
والتالعـب، وأن الطعـون التـي قدمناها إىل 
املحكمة االتحادية كانت ُمحكمة ومنطقية 
ومقبولة، ولو قدمت ألي محكمة دستورية 
يف أي بلـد يحرتم الديمقراطيـة لكان كافياً 

إللغـاء نتائـج االنتخابـات، ومـع كل هذا 
نؤكد التزامنا بقرار املحكمة االتحادية التي 
تعرضت لضغـوط خارجية وداخلية كبرية 
جداً“.كما أكد رئيـس تحالف تقدم، محمد 
الحلبـويس، ان االلتـزام بقـرارات املحكمة 
االتحاديـة خطـوة باتجاه تحقيق املسـار 

الديمقراطي.وقال الحلبويس يف بيان تلقته 
”الزوراء“، بعد مصادقة املحكمة االتحادية 
عـىل نتائـج االنتخابـات: ان ”اإلجماع عىل 
االلتزام بقرارات املحكمة االتحادية واحرتام 
السياقات القانونية والدستورية بخصوص 
املصادقـة عىل نتائـج االنتخابـات خطوة 

باتجـاه تحقيق املسـار الديمقراطي بعيدا 
عـن خيـارات الفوىض واالنفـالت ويحفظ 
هيبة وسيادة الدولة ويحمي مكتسباتها“.

وهنأ الحلبويس ”جميع الكتل والشخصيات 
الفائزة يف انتخابات مجلس النواب بدورته 
الخامسـة“، مؤكدا عىل ”أهمية اسـتكمال 

تطلعـات  لتلبيـة  الدسـتورية  اإلجـراءات 
املواطنني وتحقيق واقع جديد ومختلف عما 
سـبق“.يف غضون ذلك، أعلن رئيس تحالف 
قوى الدولة، السـيد عمار الحكيم، االلتزام 
بقـرار املحكمة االتحادية الخـاص بنتائج 
االنتخابات، فيما أشـار إىل عدم املشـاركة 
يف الحكومـة املقبلة.وذكـر السـيد الحكيم 
يف بيان تلقته ”الـزوراء“: أنه ”إنطالقا من 
إيماننا العميق بسـيادة الدستور والقانون 
نعرب عـن إلتزامنا بقرار املحكمة اإلتحادية 
بخصـوص النتائج بالرغـم من مالحظاتنا 
الجدية عـىل العمليـة اإلنتخابية“.وأضاف 
”نجـدد تهانينـا للفائزيـن ونحثهـم عـىل 
العمل بما تتطلب مسـؤوليتهم امللقاة عىل 
عاتقهم يف خدمة الشعب واإلرساع بتشكيل 
حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع األطراف 
الراغبة باملشـاركة فيها واملستعدة لتحمل 
املسـؤولية أمام الشـعب العراقي“ ، مؤكداً 
”عدم املشـاركة يف الحكومـة القادمة“. اىل 
ذلـك، اكـد رئيـس ائتـالف دولـة القانون، 
نوري املالكـي، رضورة إنصاف املترضرين 
مـن الكتـل والقوائـم وما يتعلق بمشـكلة 
الكوتـا النسـائية.وقال املالكـي يف تغريدة 
لـه عىل ”تويرت“ تابعتها ”الـزوراء“: ”كان 
متوقعا، وألسـباب تتعلـق بوضع البلد، انه 

ال يمكن إلغاء  االنتخابات واعادتها، مع ان 
الخلل الواضح وبالوثائق واالدلة موجود“.

واضـاف: ”لكـن كنـا نأمـل مـن  املحكمة 
االتحادية ان تنصـف املترضرين من الكتل 
والقوائـم، ومـا يتعلـق بمشـكلة الكوتـا 
النسـائية. اىل ذلك، ذكـرت حركة عصائب 
اهـل الحـق يف بيان تلقتـه ”الـزوراء“: انه 
مـع تأكيدنـا عىل اسـتقاللية املؤسسـات 
القضائية وعدم التدخل يف عملها أو توجيه 
الضغوط عليها إال أننا نأسـف لصدور قرار 
املحكمـة اإلتحاديـة القايض بـرد الدعوى 
املطالبة بإلغاء نتائج االنتخابات رغم كثرة 
األدلـة القانونيـة والفنية املقدمـة بحجة 
تـرصف  ان  االختصاص.واضافـت:  عـدم 
املحكمـة اإلتحادية بـدا متناقضـاً، إذ أنها 
قبلت الدعوى شكًال وهذا دليل اختصاصها 
ولكنها وبعـد ثالث جلسـات ردت الدعوى 
بحجة عدم اختصاصها، مع تأكيدنا عىل أن 
املحكمة اإلتحاديـة تعرضت إىل ضغوطات 
داخليـة وخارجيـة إال أن هذا القرار أشـار 
وبشكل واضح إىل حقيقة وجود الخروقات 
التـي رافقت العمليـة االنتخابية من خالل 
توصيـة املحكمة اإلتحاديـة إىل اعتماد آلية 
العد والفـرز اليدوي يف االنتخابـات املقبلة 
وعـدم االعتماد عىل العد والفرز اإللكرتوني 
إلمكانيـة التالعـب فيه.وتابعـت: وهذا ما 
يؤرش خلالً واضحاً يف هذه االنتخابات التي 
كنـا نأمل أن تمـيض اجراءاتها بشـفافية 
ومهنيـة عاليـة وتكـون نتائجها سـليمة 
ونزيهـة ولتكـون محطـة لإلنتقـال مـن 
حالـة الالإسـتقرار واملعانـاة املتفاقمة إىل 
حالة من االسـتقرار والتوجـه لبناء الدولة 
جديـد  برملـان  خـالل  مـن  ومؤسسـاتها 
وحكومـة جديدة تسـهم يف خدمـة العراق 

والعراقيني.
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بغداد/ الزوراء:
يف  خانقة  ازدحامات  االثنني،  امس  بغداد،  شهدت 
أغلب شوارع العاصمة، وسط انتشار امني مكثف.
تمَّ  الطرق  من  «عدداً  أنَّ  «الزوراء»:  مراسل  وذكر 
قطعها أمام حركة سري املركبات تزامنا مع انعقاد 
نتائج  بطعون  للبّت  جلستها  االتحادية  املحكمة 
بازدحامات  تسبب  «ذلك  أنَّ  االنتخابات».وأضاف 
ر  خانقة يف أغلب شوارع العاصمة، ما أدَّت إىل تأخُّ
ودوامهم  عملهم  أماكن  اىل  الوصول  عن  املواطنني 
يف الدوائر». واشار اىل ان «شوارع العاصمة شهدت 

انتشارا امنيا مكثفا تحسبا لحدوث أي طارئ».
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بغداد/ الزوراء:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ١٦٦ اصابة جديدة و٩ حاالت وفيات وشفاء ٤٣٥ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٠٠١٥، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٦٧٧٦٨١٣. مبينة انه تم تسجيل ١٦٦ اصابة جديدة و٩ حاالت 
 ،(٪٩٨٫٦)  ٢٠٦٣٤١٨ الكيل:  الشفاء  ان عدد حاالت  ٤٣٥ حالة.واضافت:  وفيات وشفاء 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٠٩٢٦٥٠، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٥٠٩٣، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٨٩، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤١٣٩. 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ٢٢٩١٢، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٨٤٥٤١٤٧.
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بغداد/ الزوراء:
مجلس  رئيس  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  أصدر 
لألجهزة  توجيها   13 الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
االمنية، وفيما اكد ان عام 2022 سيكون عاما مكمال 
باإلنجازات  أشاد  االرهاب،  بؤر  جميع  عىل  للقضاء 

األمنية التي حققتها قواطع العمليات املشرتكة.
تلقته  بيان  الوزراء يف  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
العام  القائد  الوزراء،  مجلس  رئيس  أن  ”الزوراء“: 
الكاظمي، حرض مؤتمر  للقوات املسلحة، مصطفى 
لعام  املشرتكة  العمليات  لقيادة  السنوي  العمليات 

2021، الذي انطلقت أعماله امس اإلثنني.
واضاف: ان املؤتمر قدم عدداً من اإليجازات للفعاليات 
بمختلف  املشرتكة  العمليات  أنجزتها  التي  واملهام 
الحايل،  العام  خالل  العسكرية  وصنوفها  قطعاتها 
وتحقيق  اإلرهاب  مواجهة  يف  املستقبلية  ورؤيتها 

األمن واالستقرار يف عموم البالد.
التقييم  استعراض  شهد  املؤتمر  ان  اىل:  واشار 
القطعات  وفعاليات  العمليات  لقواطع  االستخباري 
الوطنية،  االستخبارات  وخلية  األمنية،  واألجهزة 
والتقييم األمني للرشيط الحدودي بشكل عام، وتقديم 
البيشمركة،  قوات  مع  املشرتك  التنسيق  عن  إيجاز 
املدنية  والشؤون  والتدريب  التخطيط  عن  وإيجاز 

العسكرية، والخلية الجوية، وخلية اإلعالم األمني. 
املؤتمر  أعمال  البيان،  بحسب  الكاظمي،  وحّيا 
التي  األمنية  باإلنجازات  وأشاد  عليه،  والقائمني 
املشرتكة، وبقية األجهزة  العمليات  حققتها قواطع 
أذاقت  التي  الحايل،  العام  خالل  البطلة  األمنية 
الطريق  وقطع  الهزيمة،  مرارة  اإلرهابية  املجاميع 

أمام كل محاوالتها الخبيثة إلثبات وجودها.
التي  األمنية  الجهود  عالياً  الوزراء  رئيس  وثمن 
بكل  االنتخابات  حماية  خطة  نجاح  يف  ساهمت 
مكمالً  عاماً  سيكون   2022 عام  أن  مؤكدا:  مهنية، 

للقضاء عىل جميع بؤر اإلرهاب يف عموم العراق.
وأكد القائد العام للقوات املسلحة: أن قواتنا األمنية 
اإلرهاب  مواجهة  يف  معاً  تعمل  صنوفها  بمختلف 
يف  تراجعاً  سجل   2021 عام  وأن  االستقرار،  وتأمني 

عدد العمليات اإلرهابية. موضحاً أن الهدف األساس 
الحدود، ومكافحة  األمنية هو حماية  األجهزة  أمام 

اإلرهاب، وحماية أمن العراق وأمن مواطنيه.
 وبني: أن العراق شهد تحديات من نوع آخر، متمثلة 
جائحة  ومكافحة  االقتصادي،  الوضع  بتحديات 
تحديات  عن  فضالً  املخدرات،  ومكافحة  كورونا، 
األجهزة  طاقات  استنزاف  يف  ساهمت  سياسية 
ملواجهة  معاً  التعاون  رضورة  عىل  وشدد  األمنية. 
الواحد  الفريق  بروح  والعمل  التحديات  أشكال  كل 

واالنضباط وتأكيد االنتماء والوالء للعراق. 
مصطفى  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  وقدم 
األمنية  لألجهزة  التوجيهات  من  عدداً  الكاظمي، 

كافة، ولعدد من الجهات املختصة، وهي كاآلتي: 
1 - رضورة التعاون والتنسيق املستمر بني الوزارات 
كافة؛  االستخبارية  والوكاالت  واألجهزة  األمنية 
الدولة  سلطة  وفرض  واالستقرار،  األمن  لتحقيق 

والقانون، والعمل كالفريق الواحد.

العمل  من  والكثري  تحديات،  أمامنا  زالت  ما   -  2
وتجارة  املنفلت،  كالسالح  التحديات،  هذه  ملواجهة 
أن  بد  ال  هنا  من  العشائرية؛  والنزاعات  املخدرات 
ووكاالت  وأجهزة  أمنية  وزارات  جميعاً،  نتعاون 

استخبارية ملواجهتها والقضاء عليها.
بتكثيف  االستخبارية  الوكاالت  إىل  توجيهاتنا   -  3
داعش  عصابات  عىل  للقضاء  االستخباري  الجهد 
قبل  من  التعريض  بالنهج  واالستمرار  اإلرهابية 
املبني عىل معلومات استخبارية  العسكرية  قطعات 

دقيقة.
املهني واملؤسساتي ملنتسبي  العمل  التأكيد عىل   -  4
األجهزة األمنية؛ لكون أمن وسالمة املواطن والبلد يف 

أعناقهم.
ملالحقة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  القادة  عىل   -  5
وعصابات  املنظمة،  الجريمة  مرتكبي  ومتابعة 
الجريمة واملخدرات؛ ألنها آفة تهدد البنية االجتماعية 

للمجتمع العراقي.

لقيادتي   2021 - كان هناك دور كبري خالل عام   6
القوة الجوية وطريان الجيش بقتل العديد من الزمر 
بهذه  باالستمرار  نوّجه  جوية،  برضبات  اإلرهابية 
ورؤوس  الجماعات  هذه  عىل  للقضاء  الرضبات 

العصابات اإلرهابية.
7 - عىل الوزارات واألجهزة األمنية املعنية كافة العمل 
عىل عودة العوائل النازحة إىل مناطقهم ووضع حلول 
والحياة  األساسية  املتطلبات  توفري  لضمان  عاجلة؛ 

الكريمة لتلك العوائل.
من  سنجار  يف  املشرتك  بالعمل  امليض  رضورة   -  8
اجل تعبيد الطريق النطالق مشاريع اإلعمار والبناء 
عىل  والعمل  واملحبة  األلفة  إليها  وتعيد  املنطقة،  يف 

سيادة القانون.
وخاصة  كافة  بأنواعه  التدريب  عىل  -التأكيد   9
تبني  أساسية  ركيزة  يعد  كونه  القتالية؛  للوحدات 
عليها القوات األمنية ألداء واجباتها القتالية، والتأثري 
يف سلوك الفرد؛ لرفع مستوى أدائه القتايل أو الفني 

أو اإلداري.
املكان  يف  املناسب  الرجل  وضع  عىل  نؤكد   -  10
املناسب، وهو من رضورات نجاح املنظومة القيادية 
زاخرة  فرتة  لضمان  واألجهزة؛  الوزارات  لجميع 

بالرجال الشجعان والقادة الحقيقيني.
والعمل  التقليدية  األفكار  تجاوز  الجميع  عىل   -  11
يف  الحديثة  التكنولوجيا  واعتماد  جديدة  أفكار  عىل 

عمل قواتنا األمنية باملسارات العسكرية.
املشرتكة  العمليات  لقيادة  املستقبلية  الرؤيا   -  12
أمنية  جوانب  وبها  وموضوعية  شاملة  كانت 
واجتماعية واقتصادية مهمة تمس الشارع العراقي، 
واألجهزة  والخدمية  األمنية  الوزارات  جميع  فعىل 
الدعم  وتقديم  معاً  العمل  االستخبارية  والوكاالت 

لتنفيذ هذه الرؤيا.
للسالم،  عاماً   2022 عام  يكون  أن  إىل  نتطلع   -  13
عىل  السياسية  واملشاكل  الخالفات  تؤثر  ال  وأن 
وأن  واالستقرار،  األمن  حفظ  يف  وواجبكم  عملكم 
يكون اهتمامكم بأمن قواطعكم وكلنا داعمون لكم 

إن شاء الله.

الزوراء/مصطفى فليح:
ان  حرب،  طارق  القانوني،  الخبري  اكد 
الجلسة االوىل ملجلس النواب الجديد ستعقد 
االسبوع املقبل، فيما اشار ان قرار املحكمة 
يجوز  وال  كافة  للسلطات  ملزم  االتحادية 

الطعن به.
انه  ”الزوراء“:  لـ  حديث  يف  حرب  وقال 
”البد لرئيس الجمهورية ان يصدر مرسوما 
اليوم او غدا الجتماع الفائزين يف اول جلسة 
فسحة  لديه  الن  القادم  النواب  ملجلس 

تاريخ  من  يوما   (15) مدتها  دستورية 
ملجلس  اجتماع  بعقد  املحكمة  مصادقة 
النواب خالل االسبوع القادم وذلك افضل“. 
وبنّي السبب هو ”حصول تأخري يف العملية 

السياسية بحدود ثالثة اسابيع“.  
”اول  أوضح:  الدستورية،  االجراءات   وعن 
الدستورية  اليمني  لتأدية  ستكون  جلسة 
وبعد  الدستور  من   (50) املادة  يف  الواردة 
نواب“،  اىل  الفائزون  يتحول  اليمن  تأدية 
الجلسة  ان  يقول  ”الدستور  ان  اىل  الفتا 

النتخاب  تخصص  النواب  ملجلس  االوىل 
رئيس ملجلس النواب“، مشريا اىل ان ”الكرة 
اآلن يف ملعب املكون السني وتحالف تقدم 

بقيادة الحلبويس“.
 واضاف ”بعد انتخاب رئيس مجلس النواب 
الدستور يقول يفتح باب الرتشيح النتخاب 
رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية كما 
هو معلوم هي للديمقراطي الكردستاني“.

الكتلة  مرحلة  هي  الثالثة  ”املرحلة  وتابع 
الكتلة  وهي  عددا  االكثر  الكتلة  أي  األكرب، 

ممثل  السني  املكون  وبمساندة  الصدرية 
”الديمقراطي  الكردي  واملكون  بـ“تقدم“ 
ايدهم  الصدر  لكون  الكردستاني“ 
يرشحون  عندما  لصالحهم  وسيصوت 
وانتخاب  النواب  مجلس  رئيس  النتخاب 
رئيس الجمهورية، وبالتايل املسألة بسيطة 

وغري معقدة“. 
االخري  بالقرار  الطعن  امكانية  وعن    
صدر  الذي  ”القرار  حرب  اكد  للمحكمة، 
للسلطات  ملزم  االتحادية  املحكمة  من 

الحكم  به الن قرار  الطعن  كافة وال يجوز 
واضح، ويقول ان جهة الطعن هي الهيئة 
القضائية االنتخابية والتي حددها القانون 
3 ايام   وهذه املدة انتهت قبل شهر او  بـ 

اكثر“.
النواب  ملجلس  جلسة  ”اول  ان  اىل  واشار 
عن  اما  املقبل،  االسبوع  ستعقد  الجديد 
رئيس اول جلسة واكرب االعضاء فقيل انه 
محمود املشهداني، ولكن لم يؤكد ذلك لحد 

اآلن“.

الزوراء/ حسني فالح:
مخاوف  أي  وجود  االرهاب  مكافحة  جهاز  استبعد 
دورها  وتحويل  الدويل  التحالف  قوات  انسحاب  من 
من قتايل اىل استشاري، وفيما اشار اىل سعيه امتالك 
يف  أنه  أكد  القتالية،  مهامه  إلسناد  خاصة  طائرات 
والتجهيزات  والتسليح  التدريب  من  جاهزية  أعىل 

االختصاصية.
وقال املتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، يف حديث 
منذ  ينفذ  االرهاب  مكافحة  جهاز  ان  لـ“الزوراء“: 
القوات األمنية األخرى،  فرتة طويلة، وبالتنسيق مع 
للتحالف  دور  اي  وجود  دون  من  مستقلة،  عمليات 
الدويل، وهو كان يحتاج يف السابق اىل االسناد الجوي. 
الجيش  وطريان  العراقية  الجوية  القوة  ان  اىل:  الفتا 
أصبحا بأعىل جهوزية وهما ساهما بإسناد عمليات 

مكافحة اإلرهاب خالل الفرتة املاضية.
انسحاب  من  مخاوف  أي  وجود  عدم  اىل  واشار 
اىل  قتالية  من  دورها  وانتقال  الدويل  التحالف  قوات 
استشارية. مؤكدا: أن جهاز مكافحة اإلرهاب يسعى 

اىل امتالك طائرات خاصة لتنفيذ العمليات األمنية.
خاصة  طائرات  تتطلب  عمليات  هكذا  ان  وتابع: 
وتدريبا خاصا، لكن ظروف موازنة الدولة تحول دون 

تمكننا من تحقيق الهدف خالل هذه الفرتة.
ومىض بالقول: نطمح اىل ان يكون لدينا مع الحكومة 
من  تمكننا  ميزانية  تخصيص  عىل  القدرة  القادمة 
امتالك طريان خاص بالجهاز، وذلك ال يمنع أن القوة 
الجوية وطريان الجيش العراقي هما قوتان ساندتان 
تنفيذ  من  تمكن  وهو  اإلرهاب،  مكافحة  لجهاز 

عمليات ناجحة بإسناد القوتني.

تمرينا  املايض  السبت  نفذ  الجهاز  ان  اىل:  ولفت 
مؤكدا  الخاصة.  العمليات  بواجبات  خاصا  تعبويا 
إرهابية، وهو  تهديدات  أي  ملواجهة  الجهاز  استعداد 
والتجهيزات  والتسليح  التدريب  من  جاهزية  بأعىل 

االختصاصية التي تتناسب مع مهّمة الجهاز.
وبني: ان قوة خاصة يف الجهاز تقوم بتمرين عسكري 
مشرياً  رهائن.  وتحرير  مختطفة  طائرة  تحرير  عىل 
يضاهي  عاٍل  تدريب  بمستوى  يتمتع  الجهاز  ان  اىل: 

مستوى هكذا قوات اختصاص يف العالم. 
تنظيم  بسبب  القوات  تواجه  التي  التحديات  وعن 
اوضح  عليها،  املتنازع  املناطق  يف  وخاصة  داعش، 
اإلرهاب  مكافحة  جهاز  بني  التنسيق  ان  النعمان: 
جداً  عالياً  كان  كردستان  إقليم  يف  األمنية  والقوات 

قوات  مع  مشرتكة  عمليات  نفذ  وأنه  السنة،  خالل 
مع  عاٍل  استخباري  بشكل  ونسق  البيشمركة 
القوات  املفاصل االستخبارية يف اإلقليم. الفتا اىل: إن 
عدداً  تعتقل  ان  التنسيق  ذلك  خالل  من  استطاعت 
يف  مختبئني  كانوا  من  وخاصة  اإلرهابيني،  من  كبرياً 

إقليم كردستان.
 ولفت اىل: ان جهاز مكافحة االرهاب أعد، خالل املدة 
وعمليات  خططاً  الالحقة،  االيام  وستشهد  املاضية، 
جديدة يقوم بها جهاز مكافحة االرهاب ملالحقة بقايا 
التنظيم اإلرهابي. مبينا: أن هذه العمليات تستند اىل 
امليداني  للواقع  استخبارية ورؤية وتحليل  معلومات 
االرهابي  التنظيم  بها  يقوم  التي  العمليات  لبيئة 

واملناطق التي يشن بها هذه الهجمات االرهابية.

برلني/ متابعة الزوراء:
مدينة  يف  املايض  األسبوع  حكم 
الشمال  بأقىص  املطلة   Lübeck
األملاني عىل بحر البلطيق، باملؤبد عىل 
عراقي، اسمه ”زياد. س“ وعمره 25 
ما  أفظع  من  واحدة  الرتكابه  سنة، 
 Schleswig-Holstein والية  عرفته 
من جرائم بتاريخها، ففي 16 فرباير 
2019 سدد 34 طعنة، سفك بها دم 
سنا  األكرب  بـ“  ”فاطمة.  صديقته 
منه بثالثة أعوام، لشدة غريته عليها 

ورفضها عرضه بالزواج منها.
جثتها  عىل  الرشطة  عثرت  رسيعا 
بعدما  األرياف،  يف  عشبية  بمنطقة 
وجدها فيها أحد املتنزهني، ورسيعا 
العراقي،  بصديقها  اشتبهوا  أيضا 
التحقيق  ومن  واعتقلوه،  فأدركوه 

يومني  بعد  قتلها  أنه  علموا  معه 
الحب، وفقا ملا  من ”فاالنتاين“ عيد 
ترجمات  من  ”العربية.نت“  به  أملت 
منها  إخبارية،  مواقع   3 يف  ورد  ما 
املحلية،   Bild لصحيفة  التابع 
وبخربها ذكرت أن Zyad.S كان من 
شديد  لكنه  إجماال،  اللطيف  النوع 
أن  مع  بها،  التحكم  واعتاد  الغرية 
فقط،  أشهر   3 استمرت  صداقتهما 

وانتهت بمقتلها.
 Fatemeh.B عن  املعلومات  ومن 
 3 قبل  أملانيا  إىل  الجئة  وصلت  أنها 
أعوام من مقتلها، حيث بدأت تدرس 
اعتبارها  يف  واضعة  األملانية،  اللغة 
عىل  العثور  هي  فقط،  واحدة  فكرة 
وظيفة والعمل“ فيما قرأت مرتجمة 
اسمها هاجر سوراني، استعانت بها 

يف  املتهم  يقوله  ما  لرتجمة  املحكمة 
الجلسات، بيانا فيه تلخيص ملا ذكر 
قوله  وأهمه  بالضحية،  عالقته  عن 
أي  سأفعل  ”وكنت  يحبها  كان  إنه 
ينجح  لم  لكنه   ” أجلها  من  يشء 

بمساعيه.
أما القاضية يف جلسة النطق بالحكم، 
الحرية،  ”أحبت  القتيلة  إن  فقالت 
وأرادت أن تمارسها“ فيما أراد املتهم 
التحكم بها ”وملا وصل إىل نتيجة فهم 
منها بأنها لن تقبل عرضه بالزواج، 
سيارته  إىل  فاستدرجها  قتلها،  قرر 
مساء 16 فرباير 2019 بعد أن أخفى 
ومىض  سنتيمرتا،   15 طوله  سكينا 
أسفل  عند  أقدم  ريفية،  منطقة  إىل 
طريق ترابي فيها عىل قتلها“ بحسب 
الذي  ”زياد.س“  فعله  ملا  تلخيصها 

كان يلجأ أثناء كل جلسات محاكمته 
التي بدأت يف مارس املايض إىل إخفاء 

وجهه عن كامريات املصورين.
 Gesine Brunkow أضافت القاضية
أن جرحا بالسكني يف عنق املطعونة، 
الطبي ”يعطي  الترشيح  كشف عنه 
قطع  أراد  قاتلها  بأن  االنطباع 
اعرتف  الذي  املتهم  وأن  رأسها“ 
العمد،  غري  بالقتل  ”دفع  بجريمته 
قائال إنه فعل ذلك بدافع الغرية ألنها 
استفزته وفق زعمه“ فيما استغرب 
 60 البالغ  الله،  خري  الضحية  والد 
من  سارة،  شقيقتها  وأيضا  عاما، 
”مؤهل  صفة  للقاتل  املحكمة  منح 
لإلفراج املرشوط عنه بعد قضائه 15 
ينبغي  إنه ال  السجن“ وقاال  سنة يف 

إطالق رساحه عىل اإلطالق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حددت مديرية املرور العامة، 3 مهام 
ملرشوع األتمتة فيما توقعت تطبيقه 

يف العام املقبل.
يف  واإلعالم  العالقات  مدير  وقال 
حيدر  العميد  العامة  املرور  مديرية 
كريم يف ترصيح صحفي: إن ”مديرية 
مرشوع  انجاز  يف  ماضية  املرور 
االتمتة ويف حال اكتمال جميع االمور 
به  املبارشة  ستتم  والفنية  القانونية 
بشكل رسمي“، الفتا اىل أن ”املرشوع 
وضع  عرب  مهام  ثالث  سيتضمن 
نصب  وثانياً  الرسعة  لكشف  رادار 
الكامريات لتصوير املركبات وارقامها 

باالضافة اىل رصد رسعة املركبة“.
الرئيسة  ”الطرق  أن  وأضاف، 
ويف  كامريات  فيها  توجد  والرسيعة 
املبارشة  ستتم  االتمتة  اكتمال  حال 
أن  مبينا  إضافية“،  كامريات  بنصب 

”هنالك أمورا قانونية ومالية وإدارية 
نشهد  وربما  املرشوع  هذا  يف  وفنية 

اكماله يف العام املقبل“.
كريم  علق  الشوارع  تهيئة  وبشأن 
فنية  جهة  املرور  ”مديرية  أن 
لتنظيم حركة السري، حيث إن تهيئة 
او  مرورية  اشارات  من  الشوارع 
عالمات او اكساء او صبغ لالرصفة 
من اختصاصات دوائر اخرى كأمانة 

بغداد او دائرة الطرق والجسور“.
يف  جادة  املختصة  ”الدوائر  أن  وتابع 
الشوارع  يف  املرورية  العالمات  وضع 
او  تخريب  لعمليات  تتعرض  أنها  إال 
مبينا  باختفاءها“،  تتسبب  حوادث 
وضع  اىل  تحتاج  طرقا  ”هنالك  أن 
عالمات مرورية لتنظيم السري فيها، 
باالضافة اىل احتياج الطرق الخارجية 
يف  بها  املطالبة  وتمت  العالمات  لتلك 

اكثر من محفل“.

بغداد/ الزوراء:
أكد مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، امس االثنني، أن العراق حريص 
املكتب  املنطقة.وقال  واستقرار  أمن  لرتسيخ  ويسعى  العربي  عمقه  عىل 
”مستشار  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  القومي  األمن  ملستشار  اإلعالمي 
األمن القومي، قاسم األعرجي، استقبل بمكتبه وزير الدفاع اللبناني العميد 
موريس سليم، والوفد املرافق له، بحضور السفري اللبناني يف بغداد“، الفتا اىل 
أن ”األعرجي بحث مع وزير الدفاع اللبناني والوفد املرافق له، تعزيز العالقات 
األخوية بني بغداد وبريوت، وسبل االرتقاء بها، كما تناول اللقاء بحث تطوير 
التعاون األمني والعسكري بني البلدين، بما يف ذلك توقيع مذكرة تعاون بني 
وزارتي الدفاع العراقية واللبنانية يف املجال العسكري“. وأكد األعرجي لوزير 
الدفاع اللبناني، بحسب البيان: أن ”العراق حريص عىل عمقه العربي ويسعى 
والنزاعات  والتناحر  ”التفكك  أن  إىل  الفتا  املنطقة“،  واستقرار  أمن  لرتسيخ 
والتسامح  واالعتدال  الحكمة  ”مبادئ  أن  العرب“.وبني  مصلحة  يف  تصب  ال 
يجب أن تكون الخيار بمواجهة األزمات يف املنطقة“. من جانبه، شدد وزير 
الدفاع اللبناني عىل ”أهمية االلتفات إىل املصالح املشرتكة التي تجمع األشقاء 

العرب، والسعي لتعزيزها، بما يخدم املصالح التي تجمع الدول العربية“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
امـس  واملهجريـن،  الهجـرة  أحصـت وزارة 
االثنني، عدد األرس املشـمولة بربامج التأهيل 
النفيس يف مخيم الجدعة، فيما أشـارت إىل أنَّ 
الجهـات األمنية هي من تحدد األرس ونسـب 

خطورتها عىل مدينة املوصل.
وقال املتحدث الرسـمي باسـم الـوزارة، عيل 
عبـاس جهانكيـز، يف ترصيـح صحفـي: إنَّ 
«١٢٨ أرسة تضـم مـا مجموعـه ٥١٥ فـرداً 
تمَّ شـمولهم بربامـج إعـادة التأهيل النفيس 
ونقلهـم اىل مركـز الجدعـة بعـد التأكـد من 

موقفهم األمني». 
وأضاف أنَّ «هناك وجبات أخرى يصل عددهم 
اىل ٥٠٠ فرد سـيتم شـمولهم بربامـج إعادة 
التأهيـل النفـيس»، مبّينـاً أنَّ «مـدة التأهيل 
النفـيس سـتكون مناطـة بحسـب مؤرشات 

وتقييم اللجنة وقد تصل اىل الشهرين».
وأشـار إىل أن «الجهات األمنية هي من تحدد 
األرس ونسـب خطورتها عـىل مدينة املوصل 

وليـس الـوزارة وتتعامـل مـع امللـف ضمن 
امكانياتهـا املحدودة وبإسـناد من منظمات 

دولية». 
وأعلنت دائـرة الهجرة واملهجريـن يف نينوى، 

يف وقت سـابق، شـمول ١٤ ألف عائلة باملنح 
املاليـة، فيما كشـفت عـن برنامـج لتوزيع 
مبالـغ نقديـة ألُرس مخيم الجدعـة تصل اىل 

١٣٠٠ دوالر.

وقال مدير دائرة الهجرة واملهجرين يف نينوى، 
خالد عبد الكريم، يف ترصيح صحفي إنَّ «عدد 
املخيمات يف الجدعة بعد عمليات التحرير كان 
١٤ مخيماً، حيـث تمَّ إغالق ٩ منها يف الوجبة 
األوىل ضمن الربنامج الحكومي لوزارة الهجرة 
واملهجرين وبدعم الحكومـة املحلية، كما تمَّ 
اغالق الثالثة األخـرى ضمن الوجبة الثانية»، 
مبّينا أنَّ «املخيم املتبقي هو مخيم الجدعة ٥ 
والذي يضـم ١٣٥٠ أُرسًة من األُرس التي كان 
لديها مشـكالت عشـائرية أو سياسـية أو يف 

املناطق املتنازع عليها».
وأضاف: «لدينا أكثر من برنامج مع املنظمات 
الدوليـة ومـع الحكومـة املحليـة لدعم هذه 
األُرس، إذ إنَّ هنـاك برنامجـًا من قبل منظمة 
الــIOM يقوم بمعالجة مشـكالت تلك األرس 
ودفع مبالغ نقدية عىل شـكل وجبات، ابتداء 
مـن عملية النقل وكذلك عمليـة العودة تصل 
بـني الــ١٠٥٠ اىل ١٣٠٠ دوالر حسـب األُرس 

ومشكالتها».

بغداد/الزوراء:
لنقـل  العامـة  الرشكـة  شـكت 
املسـافرين والوفود التابعـة لوزارة 
النقـل، امـس االثنني، مـن نقص يف 
أعداد السـائقني، فيما كشـفت عن 
رفع طلـب إىل األمانة العامة ملجلس 
الـوزراء لغـرض تعيني ٤٠٠ سـائق 

للحافالت التابعة لها.

وقـال مديـر الرشكة، كريـم كاظم 
عليـه  اطلعـت  بيـان  يف  حسـني، 
«الـزوراء»: إن ”الرشكة تمتلك أكثر 
ذات  منهـا٣٠٠  حافلـة،   ٦٠٠ مـن 
طابقـني و٣١٣ حافلـة ذات طابـق 
واحـد وهـي حديثة ومكيفـة وذات 
مواصفـات عاليـة، إال أن مـا يمنع 
زجهـا يف العمل هو أن الرشكة لديها 

١٣٠ سـائقا فقط، اذ لـم يتم تعيني 
أي سـائق منـذ عـام ٢٠٠٧ ولغاية 
اليـوم، فضال عـن إحالة عـدد كبري 
من السـواق عىل التقاعد، مما عرقل 
عملية إعادة تفعيل الباص األحمر يف 

بغداد وبقية املحافظات“.
وأضاف حسـني أن ”البنـى التحتية 
للعاصمـة بغـداد لم يتـم تطويرها 

منـذ الثمانينات، إذ أن الشـوارع ما 
زالت ضيقة، فضال عن تديل األسالك 
دخـول  تمنـع  التـي  الكهربائيـة 
الحافـالت، والقطوعـات للشـوارع 
ووجـود  الكونكريتيـة،  بالصبـات 
شـوارع ال يسـمح للحافالت املرور 
بها كشارع مطار بغداد الدويل هذه 
األسـباب أدت إىل ضعـف أداء النقل 

العام وعدم منافسته لوسائل النقل 
الخاص“.

وكشـف عـن ”رفـع طلـب لألمانة 
العامة ملجلس الوزراء لغرض تعيني 
٤٠٠ سـائق يف الرشكـة، فضـال عن 
فتح الطرق أمام حافالت النقل العام 
وإزالـة التجـاوزات ورفع األسـالك 

الكهربائية املتدلية». 

بغداد/الزوراء:

أعلن املحارضون باملجان يف محافظات عراقية 

عـدة، امس االثنـني، ارضابـًا عاماً عـن الدوام 

الرسمي يف مدارسهم للمطالبة بحقوقهم، فيما 

أغلق العرشات منهم بعض دوائر الرتبية وسط 

اجراءات امنية مشددة.

ويف محافظـات «ذي قـار واملثنـى والديوانيـة 

وميسان والبرصة» جنوبي العراق، اغلق املئات 

مـن املحارضيـن املجانيـني مبانـي مديريـات 

الرتبية والطـرق املؤدية اليها للمطالبة بتطبيق 

القـرار ٣١٥ ورصف رواتبهم، فضالً عن تجديد 

عقودهم للعام املقبل ٢٠٢٢.

كما أعلن املحـارضون املحتجون ارضابهم عن 

الدوام الرسمي حتى اشـعار غري معلوم، لحني 

االستجابة ملطالبهم.

ويف محافظتي دياىل وكركوك، نظم العرشات من 

املحارضيـن املجانيني أيضـًا، تظاهرات جديدة 

امام مبنى مديرية الرتبية تطالب بتطبيق املادة 

.٣١٥

ويعمـل هـؤالء املحـارضون (بصفـة معلم او 

مدرس يف املـدارس االبتدائية والثانوية)، وتمتد 

خدمتهـم لسـنوات عـدة دون أن يحصلوا عىل 

مرتبات رغم أن مهامهم ال تختلف عن املوظفني 

يف مالكات وزارات الدولة.

بغداد/الزوراء:
هيئـة  يف  الوقايـة  دائـرة  حـذَّرت 
النزاهـة االتحاديَّة، امـس االثنني، 
التسـجيل  دوائـر  اسـتمرار  مـن 
النسـخ  مناقلـة  بعـدم  العقـاري 
الثانويَّـة التـي تأتي مـن فروعها، 
ُمشـّخصًة ذلك اإلجـراء بأنَُّه يفتح 
االبتـزاز  عمليَّـات  أمـام  البـاب 

والتالعب والتزوير.
وأفادت الدائرة يف تقريرها الخاص 
بـ»متابعة زياراتها السـابقة لعدٍد 
من دوائر وزارة العدل إىل اسـتمرار 
دائـرة التسـجيل العقـاري العامة 
بعدم إجراء املُناقلة للسجالت ألكثر 
من خمسـة أعواٍم، رغم تشخيص 
زياراتهـا  يف  ذلـك  الوقايـة  دائـرة 
كونـه  مـن  والتحذيـر  السـابقة 
يفتـح الباب أمـام عمليَّات االبتزاز 
ُمطالبـًة  والتزويـر»،  والتالعـب 
بـ»اتخاذ الدائـرة إجراءاٍت رسيعٍة 
إلجـراء املُناقلة للسـجالت؛ كونها 
ال تتحمـل التأخري لتعلُّقها بمناقلة 

أمالك املُواطنني بشكٍل ُمباٍرش».
وأضافـت إنَّ «الزيـارات إىل دوائـر 
وزارة العـدل (التسـجيل العقاري 
ـة، والقانونيَّـة، والتخطيـط  العامَّ
العـديل، وتسـجيل عقـاري الكرخ 
إجـراءات  إطـار  يف  تأتـي  األوىل) 

الهيئـة الوقائيَّـة وُمتابعتها لعمل 
الحكوميَّـة  والدوائـر  سـات  املُؤسَّ
ُمعوِّقـات  وتشـخيص  الدوائـر 
العمل والسـلبيَّات واقرتاح الحلول 
واملُعالجات لها، وللتعرُّف عىل ُمدى 
استجابتها للُمالحظات واملُقرتحات 
الشـامل  التقريـر  يف  وردت  التـي 
الذي أعدَّتـه عـام ٢٠١٨ والخاّص 
ة للتسجيل العقارّي  باملُديريَّة العامَّ

وبعض فروعها يف بغداد».
وأوصت يف التقرير، املُرسلة نسخٌة 
الـوزراء  رئيـس  مكتـب  إىل  منـه 
ـة ملجلس الـوزراء  العامَّ واألمانـة 
وزيري العدل والتخطيط، بـ»إحالة 
عدٍد من أمالك الوزارة لالسـتثمار؛ 
إلنشـاء دوائر عدليٍَّة حديثٍة، وعدم 

االعتمـاد عـىل املُوازنـة االتحاديَّة 
ملـّف  وُمتابعـة  فقـط،  ـة  العامَّ
ـظ عليها يف فروع  األضابـري املُتحفَّ
املسـؤول  وُمحاسـبة  التسـجيل، 
املُقرصِّ عن عـدم تنفيذ التوصيات 
التسـجيل  دائـرة  عـن  الصـادرة 

ة». العقاري العامَّ
ودعـت إىل «تفعيـل العمـل بنظام 
فـروع  يف  اإللكرتونيَّـة  األرشـفة 
التسـجيل العقاري كافة، واعتماد 
االسـتعالمات  بنظـام  العمـل 
اإللكرتونيَّـة يف ترويـج معامـالت 
املُطبَّق  النمـوذج  املواطنني، واّتباع 
حالياً يف دائرة التسجيل العقاري يف 

مدينة املوصل – الجانب األيمن».
ورصد التقرير، «وجود عدٍد كبرٍي من 

املُعامالت املوقوفة يف هيئة التدقيق 
التابعـة لدائرة التسـجيل العقاري 
النقـص  بسـبب  األوىل؛  الكـرخ   –
الحاصل يف البيانـات واملعلومات»، 
ُمشـرياً إىل «رضورة إعـادة تقييـم 
ُمديري األقسـام ومسؤويل الشعب 
لني يف الدوائر؛ لعدم ُمالءمة  واملُسجَّ
كثرٍي منهم للنظام الداخيلِّ الخاصِّ 

بالدائرة».
الخدمـة  «أجـور  أنَّ  والحـظ 
املُسـتحصلة مـن الخدمـات التـي 
ُتقدُِّمهـا الدائرة ُتسـتعَمُل لإلنفاق 
املُوازنـة االعتياديَّـة،  عـىل أبـواب 
فيمـا ُيفـَرتُض رصف تلـك املبالغ 
عـىل تسـديد الديـون املُرتاكمة أو 
تشـييد األبنية بدالً من االسـتمرار 

باإليجارات».
يف  دعـت  الهيئـة  أنَّ  إىل  ُيشـاُر 
٢٠١٢٨/١٠/٧ إىل تأليـف لجنـٍة 
مركزيٍَّة؛ لحسم موضوع األضابري 
ـظ يف املُديريَّـة  التـي عليهـا تحفُّ
العقـاري،  للتسـجيل  ـة  العامَّ
وحسـب الضوابـط والتعليمـات 
النافذة، وإعـادة النظر بموضوع 
ـرة لدوائرها بعد أن  األبنيـة املُؤجَّ
وصلـت بـدالت اإليجـار لألعـوام 
مـن ٢٠٠٨-٢٠١٧ قرابـة أربعـة 

مليارات ديناٍر.

بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة، 
امـس االثنـني، القبـض عـىل عـدة متهمـني 
مطلوبني بقضايا جنائية بينهم متهم برسقة 
امـوال ومصوغات ذهبية مـن داخل دار تحت 

تهديد السالح يف العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة يف بيـان ورد لـ «الزوراء»: إنه 
«بعـد توفر معلومـات لدى مديريـة مكافحة 
اجـرام بغـداد عـن وجود حـادث رسقـة دار 
ضمـن منطقة جـرس دياىل جنـوب العاصمة 
بغـداد ، عـىل الفـور تم تشـكيل فريـق عمل 

مختص للتحري وجمـع املعلومات وتدقيقها 
وتتبـع اوصـاف الجاني حيث تـم التوصل اىل 
هويتـه وبعد اخذ املوافقـات االصولية وخالل 
مدة ٢٤ سـاعة تم القبض عـىل املتهم بكمني 
محكم ولدى مواجهتـه باألدلة املتوفرة ضده 
والتحقيق معه إنهار معرتفا بقيامه بالدخول 
اىل دار املشـتكية واالعتداء عـىل صاحبة الدار 
امام ابنها البالغ ٤ سنوات بعد تهديدها بقتله 
بواسطة سكني وقيامه بعدها برسقة مبلغ ٥ 

ماليني دينار مع مصوغات ذهبية اخرى».
وأشـار البيان إىل إنه «تم تدويـن اقوال املتهم 

وتم تصديقها قضائيـا باالعرتاف امام قايض 
التحقيق وقرر توقيف املتهم ابتداًء وفق أحكام 

املادة ٣٩٣ من قانون العقوبات».
وتابـع إن «مفارز املديريـة نفذت أوامر قبض 
قضائيـة بحـق عـدد مـن املتهمـني بقضايـا 
الرسقـة والتزوير ومطلوبـني بقضايا جنائية 
مختلفة ضمن مكاتـب مكافحة اجرام بغداد 
يف جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد 
حيث تـم اتخـاذ كافـة اإلجـراءات القانونية 
بحقهم وتقديمهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم 

العادل».
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بغداد/الزوراء:
 القت القـوات االمنية القبض عىل ٨٥ 
اجنبيا مخالفا لقانـون االقامة بينهم 

٢٥ متسوال يف بغداد.
الداخليـة :» ان  وذكـر بيـان لـوزارة 
مفـارز مديرية شـؤون االقامة قامت 
بتنفيذ ممارسـة امنية باالشرتاك مع 
جهاز املخابرات ووكالة االسـتخبارات 
والقـوة املاسـكة لـألرض يف منطقـة 
البتاويني ومنطقة جميلة يف العاصمة 

بغـداد، والقت القبض عىل ٨٥ مخالفا 
أجنبيـا من جنسـيات مختلفة، بينهم 
٢٥ متسـوال، وتـم اتخـاذ االجـراءات 
قانـون  وفـق  بحقهـم  القانونيـة 

االقامة».
واكـدت املديرية اسـتمرار جهودها يف 
مالحقـة االجانـب املخالفـني، داعيـة 
املواطنـني اىل عـدم ايـواء االشـخاص 
االجانـب املخالفـني للقانـون واالبالغ 

الفوري عن محل وجودهم .

بغداد/الزوراء:
أعلـن وزيـر العمـل عـادل الركابي، امـس االثنني، عـن حراك لزيـادة رواتـب الحماية 

االجتماعية وتوسعة املشمولني.
وقـال الركابـي يف ترصيح صحفـي إن «موضوع رواتـب العاطلني عـن العمل الخاصة 
ت زيادة ١٠٠ ألف دينار  بالحمايـة االجتماعية يف فرتة حكومة مصطفى الكاظمـي، تمَّ
للعائلـة املكونـة من أربعة نفرات فما فـوق»، مبيناً أنَّ «الزيادة تكـون وفق املتوفر من 

املوازنة». 
وأضاف أنَّ «القانون املرقم ١١ لسنة ٢٠١٤ حدد ٤٢٠ ألف دينار لألرسة املكونة من أربع 

نفرات فما فوق، لكن التخصيصات لم تسعفنا يف موازنة ٢٠٢١ «.
وأشـار إىل أن «موازنـة ٢٠٢٢ إذا توفرت فيهـا تخصيصات مالية كافية سـنكون أمام 
هدفـني: األول هو التوسـعة بشـمول أكرب عـدد ضمن الحمايـة االجتماعيـة، والثاني 
سنسـعى ونطالب مجلس النـواب والحكومة ووزارة املالية بتطبيق القانون ١١ لسـنة 

٢٠١٤ الخاص بقانون الحماية االجتماعية». 
وبني أن «املبالغ املخصصة للمستحقني ضمن الحماية االجتماعية ال تفي حاجة العائلة 
العراقية أبداً، ولكن وزارة العمل والشـؤون االجتماعيـة تترصف يف ضوء التخصيصات 

املتوفرة من أين تأتي بالتخصيصات املالية». 
ولفت إىل أن «الوزارة لديها خطة طموحة يف املسـتقبل لتوسـعة الشمول الذي يتناسب 
مع خط الفقر املتصاعد وقلة فرص العمل وقلة املبالغ املدفوعة اىل األرس التي هي تحت 

خط الفقر، بحسب معيار وزارة التخطيط».

ذي قار/الزوراء:
اقدم العـرشات من املحتجـني يف ذي قار، 
امـس االثنـني، عـىل اغـالق املؤسسـات 
الحكوميـة يف وحدتني إداريتني باملحافظة 

احتجاجاً عىل تردي الخدمات.
املتظاهريـن  مـن  العـرشات  وخـرج 
باحتجاجـات غاضبة يف قضـاءي الفهود 
والدوايـة للمطالبـة بإقالـة قائممقامي 

القضاءين بسبب سوء الخدمات.
وبـني ان املحتجني قطعوا طرقا رئيسـية 
داخـل القضاءيـن باإلطـارات املحرتقـة، 
فضـال عن إغـالق املؤسسـات الحكومية 

فيهما.
يشـار اىل ان محافظـة ذي قار لم تشـهد 
يف  التظاهـرات  انطـالق  منـذ  اسـتقراراً 
ترشيـن االول/ اكتوبـر ٢٠١٩، وبالرغـم 
أن بغـداد واالحتجاجـات يف بغـداد  مـن 
واملحافظـات االخـرى انتهت عند تسـنم 
مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء، إال أن 
التظاهـرات يف ذي قار اسـتمرت بعد ذلك 
لعدة أشـهر قبـل أن تنتهي، ويف األشـهر 
األخرية تصاعـدت وترية االحتجاج مجدداً 
ألسـباب عـدة ابرزهـا تـردي الخدمـات 

والبطالة.

بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة الكهرباء، امس االثنني، عن سبب تباين ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية 

بني املناطق.
وقال الناطق باسـم الـوزارة، أحمد العبـادي، يف حديث ترصيح صحفي: إن «انحسـار 
إطالقـات الغاز املورد من إيران بدا تأثريه واضحاً عىل االسـتهالك، خصوصاً مع دخول 

البالد بذروة أحمال الشتوية مما بدا بوضوح هذا التأثري عىل املنظومة الكهربائية»
وأضاف أن «هذا االنحسـار أدى إىل توقف بعض أحمال التوليد يف محطات توليد الطاقة 
يف عموم املحافظات»، متابعاً أن «الوزارة تنسـق اآلن بشـكل عاٍل مع وزارة النفط لسد 

النقص الحاصل، اال أن البنى التحتية ال تفي بالغرض وال تسد الحاجة».
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بغداد/الزوراء:

دعـت هيئة رعايـة الطفولـة القضاء 

اىل انـزال أشـد العقوبات بحـق متهم 

اغتصب طفلة ببغداد.

وذكـر بيان للهيئة تلقته «الزوراء»: أن 

«هيئة رعاية الطفولة تسـتنكر العمل 

الوحيش والالنسـاني الـذي اقدم عليه 

احـد املتهمـني يف التجاوز عـىل حرمة 

الطفولـة من خـالل اغتصـاب طفلة 

تبلغ من العمر سبع سنوات يف منطقة 

الحسينية ببغداد».

وأضافت أن «املتهم تجرد من اإلنسانية 

واالخـالق واعتدى عىل طفلـة ال حول 

لها وال قوة واقدم عـىل اغتصابها بعد 

اختطافها»، داعيـة القضاء العادل اىل 

«إنزال أشد العقوبة بحق املتهم».

الكبـري  بـ»الـدور  الهيئـة  وأشـادت 

الـوزارة  ووكيـل  الداخليـة  لوزيـر 

لشـؤون الرشطة وقائـد رشطة بغداد 

الستجابتهم الفورية وتحركهم الرسيع 

وبذلهـم الجهـود الكبـرية للوصول إىل 

املتهـم بعد ان الذ بالفـرار بعد ارتكابه 

جريمته».

بغداد/الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس 
االثنـني، ضبـط (٣) حاويات زورت 
أوراق معامالتهـا الجمركية يف منفذ 

ميناء أم قرص الشمايل.
وذكر بيان للهيئة، تلقته «الزوراء»: 
أن «مديريـة منفـذ مينـاء أم قرص 
الشـمايل تمكـن مـن ضبـط ثالثـة 
حاويـات تحتوي (بكج قطعة تربيد 
مركـز) مخالفة لـرشوط وضوابط 

االسترياد معدة للتهريب». 
كشـف  خـالل  «مـن  أنـه  وتابـع 
البضاعة وتدقيق املعاملة الجمركية 

يف نقطـة البحـث والتحـري خارج 
الحـرم الجمركي، تبني وجود تزوير 
يف شـهادة املنشـأ والفاتورة وكتاب 
صحة الصـدور يف املعاملـة املنجزة 
مـن قبـل مركـز كمـرك ام قـرص 

الشمايل».
وأضاف أنه «تم تنظيم محرض ضبط 
أصـويل وإحالة العجـالت ومحارض 
الضبـط واملعامـالت الجمركيـة إىل 
مركز رشطة كمرك أم قرص الشمايل، 
لعرض املوضوع أمام أنظار السـيد 
التحقيـق التخـاذ اإلجراءات  قايض 

القانونية بحق املخالفني».
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جمهورية العراق                                                                                                العدد: ٦٨٠/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                                                                                 التأريخ: ٢٠٢١/١٢/٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية عىل  العقار تسلسل ٤٢/١٣٨/٧٣ العكر وخالل ثالثة  ايام اعتباراً من اليوم التايل للنرش واذا صادف اليوم الثالث عطلة رسمية 
ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة 
١٠٪  بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء و ان الداللية عىل املشرتي علما انه قد تم بيع العقار عىل الرشيك عبد الحسن خلف 

عبد الحسني بمبلغ ثالثة وخمسون مليون دينار وحصل الضم من قبل الرشيكة نور صدام زغري بموجب قيمومتها عىل زوجها املحجوز بنسبة ٥٪ عىل بدل املزايدة االخرية .
القايض 
حسني عبد حاتم

• االوصاف:-
١-  العقار يقع يف مدينة النارصية املنصورية قرب الجامع الذهبي وهو عبارة عن دار سكن غري مشغولة من احد مكونة من استقبال وهول وكلدور وغرفتني ومطبخ ومجموعة صحية 

مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء درجة العمران متوسطة.
٢-   مساحة العقار ١٥٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار خمسة وستون مليون دينار فقط.
٤- الدار  غري مشغولة احد.

مالحظة:-
•النرش يف صحيفتني محليتني.

•ان يكون االعالن بصورة واضحة

فقدان

فقـدت منـي الهويـة الصـادرة من 

كلية بغداد للعلوم االقتصادية بإسم 

(عبد الستار لؤي عبد الستار) فعىل 

مـن يعثـر عليها تسـليمها اىل جهة 

االصدار.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيـط، امـس االثنـني، عن 
ارتفـاع املؤرشات اإليجابيـة لالقتصاد يف العام 
2021، فيما حددت عوامل زيادة حركة العجلة 

االقتصادية.
وقال عبد الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي 
إنَّ ”ارتفـاع أسـعار السـلع والبضائـع عـىل 
مسـتوى العالم، جاء بسـبب انقطاع سلسلة 
التوريـد بـني بلـدان العالـم، مـا أدى إىل ندرة 
املواد وتزايـد الطلب عليها، بالتأكيد سـريتفع 

سعرها“. 
وعـن املـؤرشات والقـراءات االقتصاديـة بعد 
تغيري سعر الرصف، واعتماد العراق عىل املنتج 
املحيل، أوضح الهنـداوي، أنَّ ”القراءة وظهور 
النتائج تكون بعد سـنتني يف األقل“، مبّيناً، أنَّ 
”عـودة الحيـاة اىل طبيعتها وتوقـف إجراءات 
الحظـر الخاصـة بكورونـا، أسـهمت بتدوير 

حركة النشاط االقتصادي بشكل عام“.
وأكـد، أنَّ ”كلَّ الحركة التنمويـة االقتصادية، 
يكون لها نتائـج وآثار إيجابية عـىل الواقع“، 

الفتـًا إىل، أنَّ ”الـوزارة لـم ُتِعـدُّ تقريـراً عـن 
املـؤرشات االقتصادية خالل العـام 2021 ألنَّ 

السنة لم تهنتِه بعد، لكن هناك تحسناً يف كثري 
من املفاصل“. 

وأشـار إىل أن ”جميـع املشـاريع التـي كانت 
متوقفة، اسـتؤنف العمل بها، إذ إن املشـاريع 
الحكوميـة التـي توقفت بسـبب األزمة املالية 
هـذه  ”حركـة  أنَّ  مؤكـداً،  واالقتصاديـة“، 

املشاريع، تولِّد فرص عمل“. 
وأضـاف، أنَّ ”الذين فقدوا أعمالهم يف السـنة 
املاضية  2020 عادوا إليها، ما ساعد يف الحركة 
االقتصاديـة، وكذلـك الكثـري من املشـاريع يف 
القطاع الخاص ويف مجال السكن ويف مجاالت 
أخرى، وبدأت تعمل، كل هذه مؤرشات ايجابية 

يف العام 2021“.
وبني، أنَّ ”التضخم يحسب وفق املؤرشات التي 
مـن بينها ارتفـاع وانخفاض العملـة املحلية، 
وزيادة الطلب عىل السلع من البضائع املوجود 
ووجود كتلة نقدية بالتداول، وكذلك ما تشهده 

االسعار عىل مستوى العالم“.
وأختتم، بالقول: إنَّ ”التضخم يف جميع البلدان 
شـهد ارتفاعـاً، نتيجـة ارتفـاع اسـعار املواد 
الغذائيـة يف السـوق العاملية، وتوقف سالسـة 

التوريد بني الدول بسب الجائحة“.
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بغداد/الزوراء:
اسـتقرَّت أسعار رصف الدوالر، امس  االثنني، يف األسواق املحلية. وسجلت 
لت أسعار  أسـعار بيع الدوالر، 148.250 ديناراً لكل 100 دوالر، فيما سـجَّ

رشاء الدوالر 147.700 دينار لكل 100 دوالر.
وقرر البنك املركزي العراقي يف وقت سابق، تعديل سعر رصف الدوالر أمام 
الدينار العراقي، إذ بلغ سـعر رشاء الدوالر مـن وزارة املالية 1450 ديناراً، 
أما سـعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دوالر، فيما يكون 

سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دوالر.

بغداد/الزوراء:
أعلن وزير الطرق االيراني رسـتم قاسـمي، عن التوقيع مـع الجانب العراقي 
اتفاقيـة الربـط السـككي بني منطقـة ”شـلمجة“ الحدودية مـع محافظة 

البرصة.
وأوضح الوزير قاسمي من بغداد بحسب ”التلفزيون االيراني“، أن ”االتفاقية 
التـي تم ابرامها حددت شـهرا واحدا لبـدء العمليات االنشـائية تحت ارشاف 

رشكة السكك الحديد االيرانية و نظريتها العراقية“.
وأشـار اىل أن ”الجانبـني سـيطلقان رشكـة موحـدة لتنفيـذ املـرشوع الذي 
يسـتهدف نقل الركاب واالنشـطة التجارية“، مؤكداً ”اهميـة االجتماع الذي 
عقد مع رئيس الوزراء العراقي الذي أدى دعمه للمرشوع ابرام اتفاقية الربط 

السككي بني شلمجة الواقعة جنوب غرب ايران مع البرصة“.
من جهة ثانية أعلن عن ”اعتزام مضاعفة الرحالت الجوية بني ايران والعراق 

من حجمها الحايل البالغ نحو 100 رحلة“.

انقرة/متابعة الزوراء:
 أعلنـت هيئة اإلحصاء الرتكية، امس االثنـني، ان العراقيني جاءوا باملرتبة 
االوىل كأكثـر الشـعوب العربية رشاء للعقارات يف تركيا خالل االشـهر 11 

من العام الحايل.
وقالـت الهيئـة يف تقرير لهـا اطلعت عليه ”الـزوراء“ ان مبيعـات املنازل 
لألجانب زادت بنسـبة 39.4 ٪ بالفرتة ما بني كانون الثاني وشهر ترشين 
الثانـي وأصبحت 50 ألًفا 735 منزال مقارنة بـ 40 ألفا و800 منزال خالل 

العام املايض“.
واضاف ان ”العراقيني تصدروا باقي الدول العربية يف األكثر رشاء للعقارات 
يف تركيـا خالل هذه الفرتة حيث اشـرتوا بــ 7 االف و622 منزالً، وجاءت 
الكويـت ثانيا وبعدد بــ الفا و825 منزال، واليمن ثالثـا وبعدد الفا و169 

منزال، وفلسطني رابعا بعدد الف و146 منزال“.
واشـارت اىل ان ”االردن جاءت باملرتبة الخامسة من خالل رشاء الفا و74 
منزال وجاءت مرص سادسـا وبعدد الف و3 منازل، وجاءت لبنان سـابعا 

وبعدد 849 منزال، وجاءت السودان ثامنا من خالل رشاء 624 منزال“.
واوضحـت الهيئة ان ”االقبـال عىل رشاء املنازل من قبـل االجانب ازدادت 
خـالل شـهر ترشين الثاني حيـث بلغ 7 االف و363 منزال مقارنة بشـهر 
ترشين االول الذي بلغت فيه عمليات الرشاء للمنازل الرتكية 5 االف و893 

منزال“.

بغداد/الزوراء:
تراجعت األسهم األوروبية يف تعامالت محدودة بسبب عطلة عيد امليالد 
امـس االثنني، مـع ترضر اإلقبـال عىل املخاطـرة بعـد أن أدى املتحور 

أوميكرون إىل ارتفاع حاالت اإلصابة بكوفيد- 19 عىل مستوى العالم.
هبط مؤرش ستوكس 600 األوروبي 0.2 % بعد تباين األسهم اآلسيوية. 
وكانـت أسـهم البنـوك ورشكات التكنولوجيا من أكـرب الخارسين عىل 
املؤرش، يف حني اتبعت أسـهم رشكات البرتول أسـعار النفط املرتاجعة. 

وقادت قطاعات الرعاية الصحية والعقارات االرتفاعات.
وأغلقت بورصات بريطانيا وأسـرتاليا وهونغ كونغ بسـبب العطلة، يف 

حني تستأنف البورصة األمريكية عملها  بعد عطلة يوم الجمعة.
وألغـت رشكات الطـريان عىل مسـتوى العالم آالف الرحالت يف موسـم 
عطلة عيد امليالد، بسـبب حالة الضبابية التي تحيط بانتشـار املتحور 

أوميكرون.
وسـجلت فرنسا معدل إصابات قياسـيا بكوفيد- 19 يوم الجمعة، مما 
دفع الحكومة لعقد اجتماع استثنائي امس االثنني قد يسفر عن فرض 

قيود جديدة. واستقر مؤرش كاك 40 الفرنيس يف التعامالت املبكرة.
وارتفع سهم رشكة روش لألدوية بنسبة 1 % بعد أن قالت يوم الجمعة 
إن إدارة الغـذاء والـدواء األمريكية أجازت االسـتخدام الطارئ لفحص 
منـزيل رسيـع لكوفيد- 19 من إنتاجها يمكن اسـتخدامه من سـن 14 

عاماً. 
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دلهي/متابعة الزوراء:

الجمـارك  إلدارة  بيانـات  أظهـرت 

الهنديـة ان العـراق أكـرب مصـدري 

النفـط للهند يف ترشيـن الثاني، مع 

ارتفـاع واردات الهنـد مـن النفـط 

الخام خالل الشهر املايض.

ووفقا للبيانات التـي اطلعت عليها 

”الزوراء“ فان ”العراق ظل عىل رأس 

أكرب املصدرين للنفط الخام للهند يف 

شهر ترشين الثاني املايض وبمعدل 

639 ألـف برميل يوميـا ارتفاعا من 

498 ألـف برميـل يوميـا يف ترشين 

األول، تلتـه السـعودية بمعدل 444 

ألف برميـل يف اليـوم، انخفاًضا من 

491 ألـف برميـل يف اليوم يف ترشين 

االول“.

واضافت ان ”اإلمارات احتلت املرتبة 

الثالثـة والكويـت الرابعـة، وقفزت 

يف  الخامسـة  املرتبـة  إىل  املكسـيك 

حـني تراجعـت نيجرييـا إىل املرتبة 

السادسـة بعـد ان كانت الخامسـة 

تراجعـت  بينمـا  األول،  ترشيـن  يف 

الواليات املتحدة من املركز الرابع إىل 

السابع“.

وأظهرت البيانات أن ”واردات الهند 

من الخام يف نوفمرب/ ترشين الثاني 

ارتفعت بنسـبة 9.2 % عىل أسـاس 

سـنوي إىل 4.32 مليـون برميل مع 

قيام رشكات التكرير بزيادة إنتاجها 

لتلبية طلب متزايد عىل الوقود“.

واشـارت اىل ان ”الهند عززت الشهر 

املـايض واردات النفـط مـن الرشق 

األوسـط لتبلغ كمعدل 2.82 مليون 

برميـل يف اليـوم مـن 2.48 مليـون 

االول،  اليـوم يف ترشيـن  يف  برميـل 

يف حـني انخفضـت الـواردات مـن 

األمريكيتـني إىل 696 ألـف برميل يف 

اليـوم من 735 ألف برميـل يف اليوم 

انخفضـت  كمـا  االول،  ترشيـن  يف 

الواردات من أفريقيا“.

بغداد/الزوراء:
 اعلـن سـوق العراق لـألوراق املالية، 
امـس االثنني، عـن تـداول 55 مليار 
سهم بقيمة مالية تجاوزت 61 مليار 

دينار خالل االسبوع املايض.
وقال السـوق يف تقريـر اطلعت عليه 
الـرشكات  ”عـدد  إن  ”الـزوراء“، 
املتداولـة أسـهمها خـالل االسـبوع 
املايض بلغ 50 رشكة مسـاهمة، ولم 

تتداول اسـهم 33 رشكة بسبب عدم 
تالقي اسـعار اوامر الرشاء مع اوامر 
البيع، فيما يسـتمر توقف 22 رشكة 
لعدم تقديم االفصـاح من أصل 105 

رشكات مدرجة يف السوق“.
وبـني ان ”عدد األسـهم املتداولة بلغ 
55 مليـاراً و164 مليونـاً و56 الـف 
سـهم بقيمة مالية بلغـت 61 ملياراً 
و460 مليونـاً و589 الـف دينار من 

خـالل تنفيذ 3136 صفقة“، مشـريا 
املتداولـة  األسـعار  ”مـؤرش  أن  اىل 
ISX60 أغلـق عـىل 98.565 نقطـة 
مسـجالً ارتفاعا بنسبة 0.71 % عن 

إغالقه يف الجلسة السابقة“.
واشار اىل ان ”عدد االسهم املشرتاة من 
املسـتثمرين غري العراقيني لألسبوع 
املايض بلغ 757 مليون سـهم بقيمة 
ماليـة بلغـت 770 مليـون دينار من 
خـالل تنفيذ 138 صفقـة، فيما بلغ 
عدد االسـهم املباعة من املستثمرين 
غـري العراقيـني 354 مليـون سـهم 
بقيمـة مالية بلغت ملياري دينار من 

خالل تنفيذ 468 صفقة“.
لـألوراق  العـراق  سـوق  ان  يذكـر 
املالية ينظـم خمس جلسـات تداول 
أسـبوعيا مـن األحـد اىل الخميـس، 
ومـدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة 
عراقيـة تمثـل قطاعـات املصـارف 
والزراعـة  والصناعـة  واالتصـاالت 
والتأمني واالسـتثمار املايل والسياحة 

والفنادق.
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بغداد/الزوراء:

اسـتمرار  حكوميـة،  جهـات  أكـدت 
العمل السـتكمال اإلجـراءات التعاقدية 
وتخصيـص األرايض لتنفيـذ مشـاريع 
الطاقـة الشمسـية التـي تعاقـدت من 
ألـف   12 إلضافـة  الحكومـة  خاللهـا 
للمنظومـة  الطاقـة  مـن  ميـكاواط 

الوطنية.
وقال رئيـس الهيئة العراقية للسـيطرة 
عـىل املصـادر املشـعة كمـال حسـني، 
يف ترصيـح صحفـي إن ”هنـاك هدفـا 
للحكومة يمتـد للعام 2025 بأن يضيف 
العـراق 12 ألف ميـكاواط مـن الطاقة 
البديلـة (الشمسـية) عـرب 3 عقود مع 
رشكة توتال الفرنسـية ورشكات أخرى 

إماراتية وصينية“.
وأضاف، أن ”الحكومة تخطط مع حلول 
العـام 2030 السـتكمال مرشوع خليط 
الطاقة وتخفيض االنبعاثات بنسبة من 
1 - 2 %، وهذا املرشوع الطموح يحتاج 

عرش سنوات الستكماله“.
وزارة  باسـم  املتحـدث  أكـد  بـدوره 
الكهربـاء، أحمـد مـوىس، يف ترصيـح 

صحفـي، أن ”الـوزارة تنسـق بشـكل 
جيد مع الحكومـات املحلية لتخصيص 

قطـع أراٍض إلقامـة مشـاريع الطاقة 
الشمسـية تصل باملرحلـة األوىل النتاج 

7500 ميكاواط“.
وأضـاف، أن ”العمـل بدأ فعليـاً وهنالك 

إجـراءات إداريـة بعـد توقيـع العقـود 
ستستكمل لتحقيق هذا الهدف“.

وكان مستشـار وزيـر النفط لشـؤون 
الطاقـة، عبد الباقي خلـف، أكد يف وقت 
سابق ، إن ”لدى املجلس الوزاري للطاقة 
خططا إلضافـة طاقة نظيفة ومتجددة 
بمقـدار 12 ألـف ميكاوط مـن الطاقة 
الشمسـية من خالل عقود مع رشكات 

رصينة ومهمة“.
ولفـت إىل أن ”العـراق تعاقـد فعلياً مع 
رشكة توتل انريجي الفرنسـية ورشكة 
بـاور شـاينا ضمـن  مصـدر ورشكـة 
وهنـاك  ميـكاواط،   2000 مـرشوع 
مشـاريع عن طريـق هيئة االسـتثمار 
جرت فيها االجراءات األوىل واآلن يف طور 
التعاقد مع رشكة اسـكاتك النرويجية، 
إضافـة إىل أن هنـاك اكثـر مـن عقـد 
ومرشوع تحت الخطة ومشاريع اخرى 

تحت النقاش“.
وأشـار إىل أن ”املشـاريع عنـد اكتمالها 
اىل  ميـكاواط   7000 تضيـف  سـوف 
الشبكة الكهربائية بحدود عام 2026 يف 

حال جرت الخطة كما خطط لها“.

بغداد/الزوراء:
بني الخبري االقتصادي وسـام التميمي، ان أسـعار السيارات ستشهد ارتفاعا 
كبريا يف حال أصدرت الحكومة قرارا بإيقاف االسترياد او الحد منه وفق رشوط 

معينة، الفتا اىل ان إيقاف االسترياد لن يقيض عىل مشكلة الزحام املروري.
وقـال التميمـي يف ترصيـح صحفـي ان ”الحكومـة بإمكانها فتـح مصانع 
لسـيارات معينة ذات مناشـئ عاملية رصينة، وإيقاف االسـترياد العشـوائي 

بحيث تضمن الجودة واالستقرار يف األسعار“.
وأضاف ان ”القضاء عىل الزحام املروري ليس بالذهاب نحو إيقاف االسـترياد 
بقدر مايحتاج اىل اسـتحداث شـوارع وطرق وجسـور جديـدة، وإصدار قرار 

بتسقيط موديالت معينة من السيارات“.
ولفـت اىل ان ”الحكومـة وبحسـب املعطيـات فأنها تدرس إيقاف االسـترياد 
للسـيارات، اال ان هذا القرار سيتسبب بارتفاع كبري يف أسعار السيارات، وهو 
ماسـيزيد األوضاع سـوءاً“، حيث ان الحل يحتاج اىل تحـركات حكومية لنقل 
بعـض الدوائر اىل خارج املدن واسـتحداث مناطق جديدة وتوسـيع الشـوارع 

وانشاء الجسور“. 

اربيل/الزوراء:
أكد عضو برملان إقليم كردستان العراق عن حركة التغيريعيل حمه صالح، 

امس االثنني، أن املواد الكحولية تدخل لإلقليم بدون رضيبة.
وقـال حمه صالح يف ترصيح صحفي إن ”مجلس النواب االتحادي صادق 
عىل رفع الرضائب بالنسـبة للمواد الكحولية والسـكائر وكذلك الحال مع 

برملان اإلقليم، لكن إدارات املنافذ الحدودية يف كردستان التلتزم باألمر“.
وأضـاف أن ”املـواد الكحوليـة تدخـل بدون رضيبـة أو نسـبة قليلة جدا 

التتجاوز 30 %، آلن تجارة تلك املواد تعود لشخصيات متنفذة“.
ويتهم نواب وشـخصيات سياسـية واقتصادية، املنافذ الحدودية يف إقليم 

كردستان العراق بأنها بوابة كربى للفساد يف العراق.
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بغداد/ مؤنس عبد الله
 بات يف حكم املؤكد انضمام املدربني رزاق 
فرحـان واحمد صـالح اىل الجهـاز الفني 
املسـاعد ملدرب املنتخب الوطني فالديمري 
لالسـتحقاقات  تحضـريا  بيرتوفيتـش 
املقبلـة التي تنتظر املنتخـب، ومن اهمها 
التصفيات القاريـة املؤهلة ملونديال قطر 

العام املقبل.
وقـال مصـدر مسـؤول يف اتحـاد الكـرة 
رفـض الكشـف عـن اسـمه: ان املدربني 
رزاق فرحـان واحمد صـالح هما االقرب 
لتويل مهمـة املدرب املسـاعد مع املنتخب 
الوطني حيث تـم تفضيلهما عىل املدربني 
حيدر محمـود وقيص منري، ومـن املؤمل 
ان يبارشا مهمتهما الجديدة خالل شـهر 

كانون الثاني املقبل.
واضاف املصـدر: ان عوامـل عدة رجحت 
كفـة املدربـني فرحان وصالح عـىل بقية 
زمالئهما ومنها السـرية التدريبية وعامال 
الخربة واللغة، لكن يف النهاية قد يتغري كل 
يشء قبل اتخاذ القرار الرسمي بتسميتهما 
مدربني مساعدين ملدرب املنتخب الوطني 

فالديمري بيرتوفيتش.
وتنتظر منتخبنـا الوطني مواجهة مهمة 
امـام نظـريه االيرانـي عىل ملعـب ازادي 
بالعاصمة طهران يوم السابع والعرشين 
من شـهر كانـون الثاني الحـايل، عىل ان 
يلتقـي نظـريه اللبنانـي يف ملعـب صيدا 
الدويل بالعاصمة بريوت يف االول من شهر 

شباط املقبل.
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@ıb‰Óæa@Üb„@“Ï–ñ

بغداد/ متابعة الزوراء
فنـد األردني نور الروابدة، محـرتف املحرق البحريني، ما تناولته بعض وسـائل اإلعالم حول توقيعه 
لنـادي املينـاء الريـايض، وتمثيل الفريـق يف املوسـم املقبل.وقال الروابـدة «لم أتفاوض مـع الفريق 
البرصي»، مستغرًبا ما تناولته بعض وسائل اإلعالم حول توصله التفاق مع امليناء.وأضاف: «أستغرب 
نـرش هذه األخبار غري الصحيحة، خاصـة يف هذا التوقيت مع تركيزنا الكامل قبل مواجهة املحرق يف 
ربع نهائي كأس ملك البحرين».وتابع «أنا مرتبط اآلن بعقد مع املحرق، وتركيزي منصب مع الفريق 
فقـط بعيًدا عن املفاوضات مع أحد األندية العراقية أو غريها».يذكر أن نور الروابدة سـاهم بشـكل 

كبري يف حصول املحرق عىل لقب كأس االتحاد اآلسيوي بعد الفوز عىل ناساف االوزبكي (٣-٠).

ãºcÎ@ã–ñc

@?†Ï€a@kÉn‰‡‹€@?–€a@åbËßa@∂g@Êb‡õ‰Ì@Å˝ñÎ@Êbyãœ
بغداد/ عيل الخرسان 

اإلداريـة  الهيئـة  عضـو  أكـد 
والناطق الرسمي لنادي الزوراء 
الريـايض، عبد الرحمن رشـيد، 
بشـأن  املتداولـة  األخبـار  أنَّ 
تسـمية مـدرب جديـد للنـادي 
خلفاً للمسـتقيل عصام حمد ال 
أسـاس لها من الصحة، الفتا اىل 
ان املدرب يجب ان يكون حاصالً 
عىل شهادة الـ(برو).وقال رشيد 
إنَّ ”هناك مجموعة من األسماء 
لتويل  الريايض  الشـارع  تداولها 
مسـؤولية تدريب فريق الزوراء 
وهي أخبار الصحة لها“، مؤكداً 
للنـادي  اإلداريـة  ”الهيئـة  أنَّ 
لدراسـة  اجتماعاتهـا  تواصـل 
السـري الذاتية لعدد من املدربني 

الختيـار املدرب األنسـب لقيادة 
كرة النوارس يف املدة املقبلة ”.

وأضـاف رشـيد أنَّ ”اإلعالن عن 
اسم املدرب الجديد سيكون قبل 
موعد مباراتنا أمـام الرشطة“، 
موضحـاً أنَّ ”املـدرب يجـب ان 
شـهادة  عـىل  حاصـًال  يكـون 
الـ(بـرو)، كـون النـادي مقبالً 
عـىل املشـاركة يف دوري أبطال 
التـي مـن رشوطهـا أن  آسـيا 
يكـون مـدرب الفريـق حاصالً 
عـىل شـهادة الـ(برو)“.يذكـر 
أنَّ مـدرب الـزوراء عصام حمد 
قد قـدم اسـتقالته مـن تدريب 
الفريق بعد الخسارة أمام النفط 
بهدفـني مقابـل هـدف واحد يف 

الجولة 13 من الدوري املمتاز.

@läáæa@ÚÓ‡èm@ZıaäÎç€a@ÒäaÜg
Ú†ãì€a@ıb‘€@k‘«@ÊÏÿné@áÌáßa
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ÊbèÓfl@Úƒœb´

@ıbæa@Òãÿi@÷aã»€a@ÚÌá„c@Ú€Ï�i@÷˝�„g@NN‚ÏÓ€a

·√b◊@áºc@läáæa@Ú€b‘néa@Û‹«@’œaÏm@ıaãflbé@ÒäaÜg
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بغداد/ متابعة الزوراء

خيم التعادل السلبي عىل مباراة زاخو 

والقـوة الجويـة، امـس االثنـني، عىل 

ملعـب دالل بمدينـة زاخو، لحسـاب 

الجولة الـ15 من الدوري املمتاز.

وعلـت رأسـية الالعـب عـالء عبـاس 

العارضـة، ثـم رد زاخو عرب تسـديدة 

املحرتف سيدرك لكنها ذهبت طائشة.

ولـم ينجح محمد جواد من اسـتثمار 

إحـدى الكـرات لزاخـو، فيمـا سـدد 

إبراهيـم بايش كرة لكنها مرت بجوار 

القائم.

ورد القائم أخطر الكرات من تسـديدة 

حسني جبار، ليضيع عىل القوة الجوية 

فرصة التقدم.

وحاول لقمان كيالن من إحدى الكرات، 

لكـن فهـد طالـب تصـدى ملحاولتـه 

لتنتهي املباراة بالتعادل (0-0).

ورفع القوة الجوية رصيده إىل النقطة 

32 ليحتـل املركـز الثانـي، بينما رفع 

زاخـو رصيـده إىل النقطـة 24 ليحتل 

املركز السادس.

وخـرس الطلبـة أمـام نفط ميسـان، 

بهدف دون رد يف اللقاء الذي اقيم  عىل 

ملعب ميسان.

املباراة تأثرت بربودة الطقس، وانتهى 

الشـوط األول بالتعـادل السـلبي بني 

الفريقني.

ويف بداية الشـوط الثاني، تمكن العب 

نفط ميسان، نهاد محمد، من افتتاح 

يف  األول  الهـدف  بتسـجيل  النتيجـة 

الدقيقة 56.

وضغط الطلبة من أجل إدراك التعادل، 

وأضاع وكاع رمضان، فرصة سـهلة، 

بعدما مرت الكرة بجوار القائم.

ورفـع نفـط ميسـان رصيـده إىل 16 

تجمـد  فيمـا   ،13 املركـز  يف  نقطـة 

رصيد الطلبة عنـد 27 نقطة يف املركز 

الخامس.

وخيم التعادل السـلبي عـىل مواجهة 

نفـط البـرصة وضيفـه الصناعة، يف 

املباراة التي أقيمت مساء امس االثنني، 

يف ملعب الفيحاء.

وأضاع أحمـد فرحان أخطر محاوالت 

نفط البرصة، ومرت رأسـية املحرتف 

جاكوب فوق العارضة.

بينما حاول الصناعة عن طريق حيدر 

حسـني لكن حـارس البـرصة تصدى 

ملحاولته.

وتكرر سـيناريو الهجمـات الضائعة 

خصوصا من قبل نفـط البرصة الذي 

أهدر عددا من الفرص بأقدام حسـام 

مالك وحيدر عبد الرحيم.

ورفع نفط البرصة رصيده إىل النقطة 

ويليـه  الثامـن،  املركـز  ليحتـل   22

الصناعة يف املركز التاسع بعد أن رفع 

رصيده إىل النقطة 20.

وخطـف الديوانيـة فـوزا قاتـال مـن 

مضيفـه نوروز، بهـدف دون رد، عىل 

ملعب السليمانية .

وحاول نوروز برأسـية للمهاجم بهاد 

الديـن بكـر لكنها علـت العارضة، ثم 

حاول سيف رشيد للديوانية لكن كرته 

مرت بجوار القائم.

ثـم حـاول نـوروز مـن عـدة كـرات 

أخطرها تسـديدة رسـتم التـي ردها 

الحـارس، وأخـرى لديار عـيل عارف 

لكنها علت العارضة.

لكـن الديوانيـة اسـتفاد مـن هجمة 

مرتدة وخطف نقاط املباراة يف الدقيقة 

(86) عرب العبه محمد محسن.

ورفع الديوانية رصيده إىل النقطة 13 

ليحتل املركز الـ15، بينما تجمد رصيد 

نوروز عنـد النقطة 12 ليظل يف املركز 

الـ16.

ميسان/  شذى السوداني 
شكلت مديرية الرياضة والشباب يف 
نسوي  فريق  أول  ميسان  محافظة 
خطوة  يف  املحافظة   يف  القدم  بكرة 
ونرش  للممارسة  الشابات  لتشجيع 
األوساط  يف  اللعبة  هذه  وتشجع 

النسوية .
يف  النسوية  الرياضة  شعبة  رئيس 

ميسان  ورياضة  شباب  مديرية 
النسوي،  القدم  كرة  فريق  ورئيس 
بدايات  سهاد محسن،  تحدثت عن 
هذا املرشوع، فقالت:“ بدأنا بتشكيل 
املحافظة  يف  نسوي  فريق  أول 
املايض  الثاني  ترين  شهر  منتصف 
نسوي  ريايض  مهرجان  خالل  من 
تعريف  منه  الهدف  كان  املهرجان 

النساء بالرياضة النسوية وأهميتها 
مشاركة  وأهمية  اليومية  بحياتنا 
الرياضية”،  املحافل  يف  املحافظة 
إقباالً كبرياً  الفكرة نالت   “ أنَّ مبينًة 
التشجيع  وتلقيت  النساء  قبل  من 
لجميع  النسوية  الفرق  تكوين  عىل 
فريق  أول  تشكيل  وتم  الرياضات 

مكون من 10 العبات“.
شباب  مديرية   “ أنَّ سهاد  واضافت 
جميع  وفرَّت  ميسان  ورياضة 
ووسيلة  والتجهيزات  املستلزمات 
جميع  وذللت  للفتيات  النقل 
املرشوع  هذا  إلنجاح  املعوقات 
كرة  للعبة  الطموح  وعن  املهم“. 
أكدت:  املحافظة،  يف  النسوية  القدم 
بالفريق  االرتقاء  هو  طموحنا   “ أنَّ
إىل  ميسان  محافظة  اسم  وايصال 
والحصول  الرياضية  املحافل  جميع 
مشاركة  خالل  من  املراكز  أوىل  عىل 
فريق كرة القدم يف الدوري العراقي 
يف  الحاصلة  والبطوالت  النسوي 

باقي املحافظات“.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية 
بمجمع  الثالثاء،  اليوم  تنطلق، 
الشعب يف املسبح األوملبي املغلق 
العراق  أندية  بطولة  ببغداد 
بكرة املاء بمشاركة تسعة فرق 
تمثل العاصمة بغداد وعددا من 

املحافظات.
أعلن ذلك للمكتب االعالمي  أمني 
للسباحة  العراقي  االتحاد  رس 

الخزرجي، مبيناً:  هاشم محمد 
أنشطة  آخر  هي  البطولة  ان 
اتحاد السباحة  للموسم الحايل 
حيث ستسهم يف زيادة االحتكاك 
عن  فضالً  املاء،  كرة  لفعالية 
الفنية  املستويات  عىل  االطالع 
بغية الكشف عن املواهب تمهيداً 
املنتخبات  لصفوف  لضمها 

العراقية.

قائالً:  حديثه  الخزرجي  وختم 
العديد  أقام  السباحة  إتحاد  ان 
خالل  املحلية  البطوالت  من 
بطولة  أهمها  الحايل  املوسم 
األوملبية  للسباحة  العراق  أندية 
وبطولة أندية العراق بالسباحة 
بطولة  عن  فضالً  الطويلة، 
أقام  كما  للماء،  بالقفز  العراق 

أيضاً مهرجاناً للرباعم.

بغداد/ الزوراء
الريايض  لنادي سامراء  االدارية  الهيئة   وافقت 
عىل االستقالة الرسمية التي قدمها مدرب فريق 
تعرض  التي  الخسارة  عقب  كاظم  احمد  الكرة 
يف  نظيفني  بهدفني  الكهرباء  امام  الفريق  لها 
اللقاء الذي اقيم عىل ملعب كربالء الدويل ضمن 
منافسات الجولة الخامسة عرشة لدوري الكرة 

املمتاز.
هيثم  النادي،  يف  االعالمي  املكتب  عضو  وقال 
استقالة  عىل  وافقت  النادي  ادارة  ان  العزاوي: 
عالء  الفريق  مدير  وايضا  كاظم  احمد  املدرب 

الكهرباء  امام  الفريق  خسارة  عقب  حسني 
محسن  نصري  البدنية  اللياقة  مدرب  وكذلك 
امام  سامراء  مباراة  قبل  استقالته  قدم  الذي 

الكهرباء.
حسني  عيل  املدرب  مساعد  ان  العزاوي:  وبني 
التي ستقام  املقبلة  الفريق  داود سيقود مباراة 
يوم الجمعة املوافق الحادي والثالثني من الشهر 
الحايل امام اربيل عىل ان تتم تسمية مدرب جديد 

يقود كرة سامراء خالل االيام القليلة املقبلة.
واالخري  العرشين  املركز  سامراء  فريق  ويحتل 

برصيد اربع نقاط فقط.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العدد السـتون مـن صحيفة الريـايض التي تصدر 
عـن االتحـاد العراقـي للصحافـة الرياضيـة رأى 
النور اول امس االحـد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقية األلعاب األخرى التـي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

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

 شـهدت املحارضة التي قدمها املوظف يف قسـم 
االعـالم واالتصـال الحكومـي بوزارة الشـباب 
والرياضـة الدكتور كاظم عيـدان تحت عنوان  
الذهنيـة  الصـورة  تشـكيل  يف  االعـالم  (دور 

للمؤسسات)، تفاعال كبريا ومداخالت ونقاشات 
مسـتفيضة، وأسـئلة عديـدة من قبل املشـاركني 

فضـال عن االجوبة املفصلة التي اجاب عنها املحارض مما كان لها األثر 
اإليجابي عىل املشـاركني مـن ناحية تعزيز املعلومات املقدمة، وشـارك 
يف املحـارضة، التـي اقيمت عرب املنصـة االلكرتونية (fcc)، مدير قسـم 
االعالم يف جامعة بغداد الدكتور عادل عبد الرزاق الذي تطرق يف مستهل 
محارضتـه اىل أن تشـكيل الصورة الذهنية يتأثر بعـدة عوامل مختلفة 
منها اسـتخدام وسـائل اإلعالم كسـاحة تطرح فيها تصوراتها، أو قد 

توظفها كأداة لدعمها وتثبيتها.

بغداد / رحيم الدراجي
إعتمد االتحاد اآلسيوي للقوس والسهم الشعار الرسمي لبطولة القارة باللعبة والتي 
من املؤمل إقامتها بمدينة السليمانية يف ايار املقبل.أكد ذلك للمكتب االعالمي سعد 
املشهداني، رئيس االتحاد العراقي املركزي للقوس والسهم، عضو االتحاد اآلسيوي 

للقوس باللعبة، مبيناً: ان إتحاده تلّقى إشعاراً رسمياً بذلك.
عىل  لالطالع  اآلسيوي  االتحاد  من  وفد  وصول  سيشهد  املقبل  الشهر  ان  وأضاف: 
املشاركة  الوفود  بإقامة  الخاصة  والفنادق  املنافسات  فيها  ستقام  التي  املالعب 
بالبطولة.وتوّقع املشهداني ان البطولة ستكون عالية املستوى من خالل املشاركة 
عن  فضالً  البطولة،  يف  مشاركتها  أكدت  التي  الصفراء  القارة  دول  ألغلب  الواسعة 
املنافسات  عىل  سيرشف  والذي  للعبة  الدويل  االتحاد  سيؤمنه  الذي  التلفازي  النقل 
بشكل مبارش.وطالب رئيس االتحاد العراقي املسؤولني الرياضيني بتقديم الدعمني 
نوعها  من  األوىل  كونها  اآلسيوية  البطولة  إنجاح  بغية  لالتحاد  واللوجستي  املايل 
التي تقام بالعراق وهي فرصة إلثبات قدرة الرياضة العراقية عىل تنظيم البطوالت 

القارية الكبرية.

بغداد/ امري رسول
نفى رئيس الهيئة االدارية لنادي امانة 
التي  االنباء  املسعودي،  فالح  بغداد، 
املدرب عصام حمد  تحدثت عن عودة 
للمدرب  الكروي خلفا  الفريق  لتدريب 

الحايل وسام طالب.
وقال املسعودي: ان املدرب وسام طالب 
التدريبي  الكادر  رأس  عىل  مستمر 
املستويات  نتيجة  بغداد  امانة  لفريق 
املتميزة التي يقدمها الفريق والنتائج 
االيجابية التي حققها حتى االن تحت 

عهدته.
االتحاد  قرار  عىل  املسعودي  وعلق 
بهبوط  القايض  القدم  لكرة  العراقي 
املمتاز، مبينا:  الدوري  اربعة فرق من 
يطرح  لم  القرار غري مدروس النه  ان 
الكرة  اتحاد  اقامه  الذي  املؤتمر  يف 
وبالتايل  املمتاز،  الدوري  انطالق  قبل 
بل  االتحاد  صالحيات  من  ليس  هو 
التي من  العامة  الهيأة  من صالحيات 

شأنها ان تصادق عىل عدد الفرق التي 
وبالتايل  االوىل  الدرجة  دوري  اىل  تهبط 
الهيأة  قبل  من  عليه  التصويت  يجب 
هذا  مع  فأنا  املستقبل  يف  أما  العامة، 
يف  ناديا   ١٦ عىل  واالستقرار  القرار 

الدوري املمتاز .
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وضـع نادي ميـالن، خطة بديلـة لتعويض نجمه 
الدنماركي سـيمون كايري، الذي تعرض إلصابة يف 
الركبة، وسيغيب عن مباريات الفريق حتى نهاية 
املوسـم. ووفًقا ملوقع ”كالتشـيو مريكاتو“، فإن 
خطة ميالن األساسية لدعم الفريق بمدافع جديد، 
ال تزال تذهب إىل ضم الربازييل جليسون بريمر من 

تورينو أو الهولندي سفني بوتمان من ليل.
األوىل  الخيـارات  أن  إىل  اإليطـايل  املوقـع  وأشـار 
لتعويض كايري باهظـة الثمن، كما يواجه ميالن، 
صعوبة يف إقنـاع األندية بالتخيل عن الالعبني عىل 

سبيل اإلعارة مع أحقية الرشاء.
وأوضـح أن ميالن يجهز خطة بديلة، ويعد أبرزها 
التعاقـد مـع الكولومبي جـون لوكومـي، مدافع 

جينك، صاحب الـ 23 عاًما.
وذكر ”كالتشـيو مريكاتو“ أن لوكومي يستطيع 
اللعـب كقلـب دفاع وظهـري أيرس، كمـا أن عقده 

ينتهي مع جينك يف صيف 2023.
ويحتـل ميـالن، املركـز الثانـي يف جـدول ترتيب 
الدوري اإليطايل برصيد 42 نقطة، بفارق 4 نقاط 

خلف إنرت صاحب الصدارة.

قـاد الرصبي نيكوال يوكيتش فريقه دنفر ناغتس لفوز صعب عىل حسـاب 
مضيفـه لوس أنجليس كليربز بنتيجة 103 - 100 ضمن دوري كرة السـلة 
األمريكـي للمحرتفني.وفرّط ناغتس بتقدم كبري وصل إىل 17 نقطة يف الربع 
الثالث، قبل أن يتأخر بالنتيجة بفارق تسع نقاط قبل تسع دقائق من نهاية 
املباراة. وكان يوكيتش أفضل مسّجل لناغتس بـ 26 نقطة مع 22 متابعة، 
وأضـاف إليـه ويل بارتون 17 نقطة وأوسـتن ريفرز ومونتـي موريس 12 

نقطة لكل منهما، ليتفادى ناغتس الخسارة.
وكان إيريـك بليدسـو وبراندون بوسـطن أفضل مسـّجلني لكليـربز بـ 18 
نقطـة لكل منهما. كذلك، سـّجل الكرواتي إيفيتسـا زوباتس 17 نقطة مع 
11 متابعة.ويحتـل دنفر املركز السـادس يف املنطقة الغربية بـ 16 انتصاًرا 
و16 خسـارة، بينمـا بتقدم عليه كليربز بمركز واحد مـع 17 انتصاًرا و16 
خسارة.من جهة أخرى، عاد جيمي باتلر بعد غياب لثماني مباريات بسبب 

اإلصابة وقاد ميامي هيت إىل الفوز عىل أورالندو ماجيك 93 - 83.
وأحـرز باتلـر 17 نقطـة مـع 11 متابعـة و4 تمريرات حاسـمة و3 كرات 
مرسوقـة يف لقاء غـاب عنه زميله صانـع األلعاب كايل لـوري بعد دخوله 
السـبت يف بروتوكوالت فريوس كورونا. وتواجه جميع فرق الدوري معضلة 
اإلصابـات املتزايـدة نتيجة الضغط عىل الالعبني املُعافني وسـط تفش كبري 
للمتحـور الجديـد لكوفيـد- 19، ”أوميكـرون“، مما فرض موجـة غيابات 
بالجملة.ونجح سـتة العبني فقـط من ماجيك بتجـاوز بروتوكول كوفيد-

19، فيمـا غـاب سـتة العبني آخرين بسـبب 
اإلصابات.وقـال مـدرب ماجيـك جمـال 
موسـيل ”تتوقع ما ال يمكـن توقعه“. 
وعّزز هيت موقعه يف القسـم الرشقي 
حيث يحتـل املركز الرابع بــ 21 فوًزا 
و13 خسـارة، بينمـا يقبـع ماجيك يف 
املركز 14 مـا قبل األخري بـ 7 انتصارات 
فقط مقابل 27 خسـارة.ويف شـيكاغو، 
حّقـق بولز بقيـادة زاك الفني العائد بعد 
غيابه بسـبب كوفيد الفوز عىل حسـاب 
إنديانا بايرسز 113 - 105. سـّجل الفني 
32 نقطة وأضاف ديمار ديروزن 24 نقطة 
لشـيكاغو الذي تقدم يف أغلـب فرتات املباراة 

لينتزع فوزه الثالث توالًيا.
ولـم يخض الفـني أي مباراة منذ 11 الشـهر الحايل. وقال الفـني: ”هذا هو 
العالـم الذي نعيش فيه اآلن. الجميـع يف الدوري والعالم يتعاملون مع األمر 

حالًيا، لذلك ال ألعب دور الضحية يف هذا الشأن“.
وواصـل بولز تضييق الخناق عىل بروكلني نتـس متصدر املنطقة الرشقية، 
حيث يحتل املركز الثاني بـ 20 فوًزا و10 هزائم بينما أفسدت الخسارة عىل 
بايـرسز فرصة االقرتاب من املراكز الثمانية األوائل حيث يحتل املركز 13 بـ 
14 إنتصاًرا و20 خسـارة. ويف كليفالند، اكتسـح كافاليريز ضيفه تورونتو 
رابتـورز 144 - 99 وذلـك يف املبـاراة األوىل للفريـق الكندي منـذ 18 كانون 
الثاني/ديسـمرب بعدمـا أرجئـت ثالث مـن مبارياته األربع األخـرية نتيجة 
الغيابات الكثرية يف صفوفه بسبب بروتوكول كوفيد- 19. وكان كيفن لوف 
وداريوس غارالند أفضل مسـّجلني للفريـق الفائز بـ 22 نقطة لكل منهما.

وقال مدرب تورونتو نيك نورس قبل املباراة: ”لم نقم بأي يشء من مباراتنا 
األخـرية“ يف اإلشـارة إىل صعوبـة التحضري وسـط موجة الغيابات بسـبب 
كوفيد.ويف واشـنطن، تألق العب فياللفيا سـيفنتي سـيكرسز الكامريوني 
جويـل إمبيد مع 36 نقطة و13 متابعة وقـاد فريقه إىل الفوز عىل ويزاردز 

الذي غاب عنه هّدافه براديل بيل بسبب كورونا، بنتيجة 117 - 96.
كما تغلب ممفيس غريزليز بعد بداية بطيئة عىل مضيفه ساكرامنتو كينغز 

بنتيجة 127 - 102.

عـرف البوكسـينج داي تقديـم عروض 
كروية ممتعة، وقبـل كل يشء 28 هدفا 
يف 6 مباريات، أقيمت يف إطار منافسـات 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وشهد ملعب االتحاد 9 أهداف، يف مباراة 
اكتسح فيها مانشسـرت سيتي منافسه 

ليسرت (6-3).
وبذلك، رفع رجال املدرب اإلسـباني بيب 
يف  نقطـة   47 إىل  رصيدهـم  جورديـوال 
الصدارة، بينما تجمد رصيد ليسـرت عند 

22 نقطة، يف الرتتيب العارش.
آرسـنال  رضب  رود،  كارو  ملعـب  ويف 
مضيفه نورويتش سيتي بخماسية دون 
رد، ليعـزز احتالله للمركـز الرابع بـ35 
نقطة، بينمـا تجمد نورويتـش عند 10 

نقاط بالقاع.
وشهد اسـتاد لندن أيضا 5 أهداف، حيث 
فـاز سـاوثهامبتون عـىل وسـت هـام 
(3-2)، يف مبـاراة متوازنة حتى النهاية، 

أخرجت الضيوف من عثرتهم.
رصيـد  ارتفـع  النحـو،  هـذا  وعـىل 
20 نقطـة، باملركـز  إىل  سـاوثهامبتون 
الــ14، يف حني تجمد رصيد وسـت هام 

عند 28 نقطة، بالرتتيب الـ6.
ويف ملعب توتنهام هوتسـبري، اسـتمتع 

الجمهـور بمباراة الديربـي اللندني، مع 
فوز كبري لفريقهم (0-3) عىل كريستال 

بـاالس، لريفع السـبريز رصيدهم إىل 29 
نقطـة باملركـز الـ5، فيمـا تجمد رصيد 

بالرتتيـب  نقطـة،   20 عنـد  كريسـتال 
الـ12.

وتوالـت العـروض وكذلك األهـداف عىل 
ملعـب فيال بارك، يف مباراة أسـتون فيال 
وتشـيليس، حيث قلـب البلـوز تأخرهم 
بهـدف أمـام أصحـاب األرض إىل فـوز 

.1-3
وارتفع رصيد البلوز إىل 41 نقطة باملركز 
الثالـث، خلف ليفربـول الوصيف بفارق 
األهـداف فقـط، والـذي لم يخـض بعد 
مباراتـه يف نفـس الجولة، بينمـا تجمد 
رصيـد أسـتون فيـال عنـد 22 نقطة، يف 

الرتتيب الـ11.
ويف املباراة األخرية من البوكسـينج داي، 
فاز برايتون عىل ضيفه برينتفورد بثنائية 
نظيفة، لريتفع رصيد األول إىل 23 نقطة 
باملركـز الــ9، يف حني تجمـد برينتفورد 

عند 20 نقطة، يف الرتتيب الـ13.
واكتفى البوكسينج داي هذا العام بـ28 
هدفـا يف 6 مباريات فقـط، ليواصل عام 
1963 احتفاظـه بالرقـم القيـايس لعدد 
األهداف يف ذلك اليوم، بـ66 هدفا يف عرش 

مباريات.
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قـال أويل هونيـس، رئيس بايرن ميونيخ السـابق، إن روبرت 
ليفاندوفسكي، يحظى بشخصية تؤهله لتويل منصب رئيس 

الوزراء يف وطنه بولندا.
وأثنـى هونيس عـىل ليفاندوفسـكي بقوله: ”شـخص لديه 
الكثـري من الفكر وذكي ولديه رؤية واضحة للعالم“، وذلك يف 

ترصيحات ملجلة كيكر.
وأضاف: ”قد يصبح روبرت ليفاندوفسـكي رئيًسا للوزراء يف 

بولندا إذا دخل مجال السياسة“.
وتوج ليفاندوفسـكي بجائزة شـخصية العـام يف 2021 من 
جانـب مجلة كيكـر التي ذكـرت ”كهداف، هو رجـل األرقام 
القياسـية“. وأضافت: ”يتميز أيًضا يف حضوره يف املناسـبات 

العامة“.
كما أشاد هانز فليك مدرب منتخب أملانيا، والذي توج بجائزة 
مجلة كيكر لعام 2020 ”ليفاندوفسكي وضع معايري جديدة 

من خالل مستوياته وأهدافه“.
وتابـع: ”عندما كنـت صغريًا، كنت أرغـب يف مضاهاة أفضل 
املهاجمني. وكان جريد مولر هو الرمز بالنسبة يل، كنت أرغب 

يف تسجيل األهداف وحسم املباريات“.
وأتـم: ”كنـت أود أن أصبـح عـىل مـا كان عليه جـريد مولر 
حينها، نموذج جريد مولر بالنسبة لألطفال اليوم هو روبرت 

ليفاندوفسكي“.

يحلـم األملاني يورجن كلـوب، مدرب ليفربـول، بالتعاقد مع 
جناح جديد، يف املريكاتو الشتوي املقبل.

وينضم الدويل املرصي محمد صالح، والسنغايل ساديو ماني، 
والغيني نابي كيتا، إىل منتخباتهم الوطنية للمشاركة يف كأس 
األمم األفريقيـة التي تنطلق يف 9 يناير/كانون الثاني، وحتى 

6 فرباير/شباط.
ووفًقا لصحيفة ”سبورت“ اإلسبانية، فإن كلوب يحلم بضم 
رافينيـا نجـم ليدز يونايتـد، وجارود بوين جناح وسـت هام 
يونايتد؛ لتعزيز هجوم الريدز خالل فرتة االنتقاالت الشـتوية 

املقبلة.
ويعـد رافينيا هدًفا قديًما لليفربول منذ الصيف املايض، بينما 
هذه املرة األوىل التي يسـعى خاللها الريـدز لضم بوين، الذي 
خطـف أنظار كلوب يف مباراة سـابقة بني وسـت هام وأبناء 

أنفيلد، ورصح املدرب األملاني بذلك عقب اللقاء.
يذكر أن العديد من التقارير، تؤكد أن ديفوك أوريجي، مهاجم 
ليفربـول، يسـعى للرحيـل عن الريـدز يف املريكاتو الشـتوي 
املقبـل، لذا يخطط الفريق لتجهيز البديل املناسـب يف سـوق 

االنتقاالت.

دخل مانشسـرت يونايتد يف منافسة قوية مع تشيليس، عىل التعاقد 
مع العـب برتغايل خـالل املريكاتو الشـتوي املقبل، بحسـب تقرير 
صحفـي إنجليـزي. فوفًقا لصحيفـة ”ذا صـن“ الربيطانية، طلب 
األملانـي رالف رانجنيك، املدير الفني للشـياطني الحمـر التعاقد مع 
روبن نيفيز، نجم وولفرهامبتون، لتدعيم وسـط ملعب مانشسـرت 
يونايتد. وأشـارت الصحيفة إىل أن تشيليس أيًضا مهتم للغاية بضم 
نيفيـز، يف إطار املريكاتو الشـتوي.ويرتبط العب الوسـط الربتغايل 
بعقـد مع وولفرهامبتون حتى صيف 2024، ويرفض ناديه التخيل 
عنـه بأقل من 35 مليون إسـرتليني. يذكـر أن الفرنيس بول بوجبا، 
العب وسط مانشسرت يونايتد، مرشـح للرحيل عن ”أولد ترافورد“ 
هذا املوسـم، حيـث ينتهي عقده يف صيـف 2022، ولـم يوافق عىل 
التجديـد حتى اآلن. كما ارتبط نيمانيا ماتيتش، الذي يلعب يف نفس 
الخط، باالنتقال إىل نيوكاسل يونايتد خالل يناير كانون ثان املقبل.

ردَّ الدويل الفرنيس عثمان ديمبيل، نجم برشلونة، 
عىل أنباء رحيله عن النادي الكتالوني.

وينتهـي عقد ديمبـيل مع برشـلونة، يف 
تقاريـر  وزعمـت  املقبـل،  الصيـف 
صحفية مؤخرًا أنَّ 
الفرنيس  الجنـاح 
عروض  لديه 
أنديـة  مـن 
 ، يـة نجليز إ

هـا  ز بر ، أ سـل كا نيو
 ، ل بـو ليفر و
نشسـرت  ما و
ويخطـط  يونايتـد، 

للموافقة عىل أحدها.
لكـن ديمبـيل، ردَّ عىل 
بنـرش  األنبـاء  هـذه 
شعار ”برشلونة“ عىل 

حسابه الرسمي بشبكة ”إنستجرام“.
وكتـب فابريزيو رومانو، خبـري انتقاالت الالعبني 

واملدربـني يف أوروبـا، عـىل حسـابه بموقـع التواصـل 
االجتماعـي ”تويـرت“: ”نـرش ديمبـيل هـذه الصـورة؛ 
ألنه يجـري مفاوضـات متقدمة مع برشـلونة لتمديد 

عقده“.
وزعمت تقارير صحفية، أنَّ عرض نيوكاسل هو األكثر 
إغراًء؛ حيث سيحصل ديمبيل عىل مكافأة توقيع بقيمة 
15 مليـون يـورو، باإلضافـة إىل راتب سـنوي يبلغ 15 

مليوًنا أيًضا.
وخرس الفرنـيس عثمان ديمبيل، جناح برشـلونة، ثقة 
مشـجعي الفريـق الكتالوني كأحد الالعبـني القادرين 

عىل مساعدة البارسا يف املواسم املقبلة.
وينتهي عقد ديمبيل مع برشلونة يف الصيف املقبل، ولم 
يوافـق الجناح الفرنـيس عىل العقد الجديـد حتى اآلن، 

لكنه أملح مؤخرًا الستمراره يف ”كامب نو“.
وأجرت صحيفـة ”موندو ديبورتيفو“، اسـتطالع رأي 
بـني 300 من أعضـاء نادي برشـلونة حول مسـتقبل 

عثمان ديمبيل مع الفريق الكتالوني.
وأشـارت الصحيفـة اإلسـبانية إىل أن 43.66 % مـن 
املشـاركني يف االسـتطالع، صوتـوا لعـدم تجديـد عقد 

ديمبيل مع برشلونة.
وصـوت 31.66 % للتجديد مع ديمبيل لكن بهدف بيعه 
والحصـول عىل تعويض مايل، ممـا يعني أن 75.32 % 
من املشـاركني يف االسـتطالع يعارضون بقـاء الجناح 

الفرنيس يف ”كامب نو“.
وصـوت 24.66 % فقط لرضورة التجديـد مع عثمان 
ديمبيل، ومنحـه فرصة جديدة إلثبات قدراته مع فريق 

برشلونة. 
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أعلن اإلسـباني ماركـو أسينسـيو، نجم ريال 
مدريـد، تعافيـه مـن اإلصابـة بفريوس 

كورونا املستجد.
وكتب أسينسيو، عىل حسابه بموقع 
”تويـرت“:  االجتماعـي  التواصـل 
وجـاءت   ،PCR اختبـار  ”أجريـت 

النتيجة سلبية“.
وأضـاف النجم اإلسـباني: ”أبعث 
عناًقا كبـرًيا للعائالت غري القادرة 

عىل أن تكون مًعا يف هذه األوقات االسـتثنائية. اسـتمروا يف 
االعتناء بأنفسكم“.

يذكـر أن إصابات كورونا رضبـت ريال مدريد بقوة مؤخرًا، 
أسينسـيو وجاريـث  ماركـو  إىل  العـدوى  انتقلـت  حيـث 
بيل وأنـدري لونـني ورودريجـو جويس ومارسـيلو ولوكا 
مودريتـش، باإلضافة إىل ديفيد أنشـيلوتي، مسـاعد مدرب 
الفريق كارلو أنشـيلوتي.ويحتل ريال مدريد املركز األول يف 
جدول ترتيب الدوري اإلسـباني برصيـد 46 نقطة، متفوًقا 

عىل إشبيلية صاحب املركز الثاني بفارق 8 نقاط.
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ترغب إدارة باريس سـان جريمان يف التخلص من 7 العبني، بحسب 
تقرير صحفي. ووفًقا لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسـية، يرغب النادي 

الباريـيس يف الحصـول عىل 100 مليون يورو، مـن وراء الراحلني 
يف فرتتـي االنتقـاالت املقبلتني. وأشـارت الصحيفـة إىل أن 

الالعبـني املوافقـني عىل الرحيـل، حتـى اآلن، هم: 
رافينيـا وتيلـو كرييـر وعبـدو ديالـو. ويقـرتب 

رافينيا مـن االنتقال إىل ريال سوسـيداد، عىل 
سـبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم الجاري، 

بينمـا يبحث سـان جريمان عن مشـٍرت 
لكريير وديالو، مقابل 25 مليون يورو 

لـكل العـب. وأوضحـت ”ليكيب“ أن 
باريـس حريـص أيضا عـىل التخيل 
عـن الالعبـني، جوليـان دراكسـلر 
وليفني كـورزاوا، لكنهـا مرتبطان 
بعقديـن حتـى صيـف 2024، لذا 
لـن يوافـق النادي عـىل رحيلهما 
بمقابل منخفض.كما أن الالعبني 
لـذا  الرحيـل،  فكـرة  يرفضـان 
عىل النـادي املشـرتي إقناعهما 

بمغادرة ”حديقة األمراء“.
ومن املهدديـن باملغادرة كذلك 
كل مـن، الحـارس سـريجيو 
مـاورو  واملهاجـم  ريكـو 
ترغـب  ال  حيـث  إيـكاردي، 

اإلدارة يف استمرارهما.
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العمارة / نينا :
 زار محافـظ ميسـان عـيل دواي 
الزم يرافقـه رئيـس فـرع نقابـة 
سـمري  املحافظـة  يف  الصحفيـني 
الرشطـة  قائـد  ومعـاون  السـعد 
العميـد خيون عبـد الصاحب وعدد 
من الشخصيات وشـيوخ العشائر 
، كنيسـة ام االحزان وسـط مدينة 
العمـارة ، لتقديـم التهاني اىل ابناء 
الطائفة املسـيحية بمناسبة اعياد 

امليالد املجيد.
وقـال املحافـظ :» تأكيـداً لروابط 
املحبة التي تجمع أبناء البلد الواحد 
، ومبادئ االخوة واملواطنة نترشف 
بـأن نكون بني اخواننا املسـيحيني 
ونقدم لهم التهاني بمناسبة اعياد 

امليالد ورأس السنة امليالدية «.
من جانبهم شـكر ممثلـو الطائفة 
املسـيحية دعم املحافـظ ورعايته 

املبارشة لكنيسـة أم االحزان وأبناء 
املحافظة مـن الطائفة املسـيحية 

والطوائف االخرى».

ادلب/متابعة الزوراء:
تسـيطر «هيئة تحرير الشام» (جبهة النرصة سابقاً) 
عىل جميـع املناطـق الخارجة عن سـيطرة الحكومة 
السـورية يف محافظتـي إدلـب والالذقية وأجـزاء من 
محافظـة حلـب، وتفـرض قبضـة أمنية عىل سـكان 
املنطقة، وعىل أي نشـاط إعالمي أو سـيايس، معتمدة 
عـىل أسـاليب قمعيـة عـدة ال تختلـف عن األسـاليب 
التـي مارسـها تنظيم «داعـش» اإلرهابي مـن تكميم 
لألفـواه، وترهيب للناشـطني، واعتقـال. ويتوىل ذراع 
الهيئة األمني- اإلعالمـي أي «املديرية العامة لإلعالم» 
املهمـة، من خالل جمـع بيانات الناشـطني ومالحقة 
«الخارجـني عـن الطاعة».أخـرياً ارتفعـت األصـوات 
الرافضـة ملمارسـات الهيئـة بالرغـم مـن محاولتها 
تصدير نفسها كحاضنة لإلعالم واإلعالميني، ومّنظمة 
للمشـهد من خـالل إصـدار بطاقـات ملزاولـة املهنة، 
والدعـوة للقـاءات دوريـة بمسـؤولني فيهـا أو حتى 
بزعيمهـا أبو محمد الجوالني. يقول الصحفي محمود 
البكور ، إّن العمل اإلعالمي يف إدلب محفوف باملخاطر، 
خصوصـاً العمل االسـتقصائي، «ومـن خالل عميل يف 
توثيـق انتهاكات جميـع األطراف واجهـت العديد من 
املشـاكل، واضطررت للعمل باسم مستعار كي أتجنب 
املسـاءلة واملالحقـة، تحديـداً خالل عميل عـىل توثيق 
االنتهـاكات التي تعرّضت لها ممتلكات املسـيحيني يف 
مدينـة إدلب». ويضيـف البكور أّنه بعـد اقرتاب قوات 
الحكومـة من السـيطرة عىل مدينتـه رساقب، نزح إىل 
الشـمال السوري، لكن عمله الصحفي الذي كان يرّكز 
عـىل االنتهـاكات اضطرّه ملغـادرة األرايض السـورية 
نحـو تركيا. ويـرى أّن الهيئة لجأت إىل أسـلوب جديد، 
واجهتـه تنظيم العمـل اإلعالمي من خالل اسـتصدار 
بطاقـات وأذون عمـل، لكنـه ال يعـدو كونـه دراسـة 
أمنية عن كل عامـل باإلعالم، فتبحث يف كل التفاصيل 
املرتبطـة بالصحافة كي تتم مضايقتـه بها، وابتزازه 
يف حال حاول الخروج عن تعليمات الجهة الحاكمة.يف 
أواخر عام ٢٠٢٠ طالبت مديرية اإلعالم التابعة لإلنقاذ 
اإلعالميـني بمراجعتهـا للحصول عىل بطاقـة ملزاولة 
املهنـة، وتضّمنت الرشوط تفاصيـل اعتربت تدخالً يف 
الخصوصية، وأشـارت حينهـا إىل أّن الذين ال يحملون 
البطاقة ال يحق لهم ممارسة العمل الصحفي. وهو ما 
طرح عالمات اسـتفهام حول حقيقـة املعلومات التي 
تسعى الهيئة للحصول عليها، خصوصاً أّن أغلبها غري 

مرتبـط بطبيعة عمـل الصحفيـني واملصورين. يف هذا 
اإلطـار، يقول رئيـس مجلس إدارة رابطـة اإلعالميني 
السوريني العاملة يف الداخل السوري عمر حاج أحمد ، 
إّن العمل اإلعالمي يف منطقة إدلب التي تسـيطر عليها 
«هيئة تحرير الشـام» خالل العامني األخريين مختلف 
كثـرياً عما كان عليه سـابقاً، لكّن هـذا ال يعني أّنه ال 
توجـد أخطاء وتجاوزات وانتهـاكات بحق اإلعالميني، 
لكّنه تحّسـن مقارنة بالسنوات السـابقة، التي كانت 
فيها القبضة األمنية أشـد. يضيـف أّن يف إدلب وحدها 
أكثـر مـن ٧٠٠ إعالمي يعملون مـع مختلف الوكاالت 
املحليـة والعربية والعاملية، منهم ناشـطون وصلوا إىل 
العاملية بصورهم وتقاريرهـم، ويف نفس الوقت هناك 
البعـض ممن تنقصه الخـربة املهنية، وهـذا يقع عىل 
عاتق األجسام اإلعالمية التي يناط بها تطوير وتدريب 
الجميـع عـىل أساسـيات العمـل الصحيح والسـالمة 
الجسـدية والرقميـة، ألننا نعيش يف بيئـة تصّنف عىل 
أنهـا غري مسـتقرة. ويؤّكد أّن معظـم أعضاء الرابطة 
موجودون يف إدلب، لذا أخذت عىل عاتقها التنسيق مع 
حكومة اإلنقاذ التي تعترب الجهة السياسية املسيطرة 
عىل املنطقـة، وأنهم يقفـون عىل مسـافة من جميع 
الجهـات املسـيطرة. ويضيـف: «أخربنـا الجميـع أّن 
األعضاء لـن يكونوا صوتاً لتلك الجهـات، والهدف من 
التنسـيق هو تشـكيل واجهـة لحماية األعضـاء أمام 
هـذه الجهة، وإعالمها بـأّن أّي انتهاك بحق أي عضو 
لـن يمّر دون اتخاذ اإلجـراءات الالزمة». أما الباحث يف 
مركـز الحريـات الصحفية التابع لرابطـة الصحفيني 
السـوريني محمـد الصّطـوف فيشـري إىل أّن مسـتوى 
الحريـات اإلعالميـة، خصوصـاً حرية مزاولـة العمل 
اإلعالمي، يف مختلف املناطق السـورية لـم يكن جيداً، 
خصوصاً يف املناطق التي تسـيطر عليها «هيئة تحرير 
الشام». إذ اتبعت نهجاً واضح املعالم يف تكميم األفواه 
وإسـكات األقـالم والحريات الصحفية، لذلـك نرى أّن 
عدد املؤسسـات اإلعالميـة العاملـة يف مناطقها قليل 
جـداً مقارنة بمناطق سـورية أخـرى، ويمكن القول 
إّن الحريات اإلعالمية يف مناطق الهيئة كان مسـتواها 
سـيئاً جداً عىل مدار السنوات السـابقة. ويلفت إىل أّن 
الهيئـة يف بداية تحّكمها بإدلب حاولـت أدلجة اإلعالم 
ضمـن قالب معني يخـدم مصالحها، لكّنها فشـلت يف 
ذلك فلجأت إىل أسـاليب أخـرى كالرتهيـب واالعتقال 

واملالحقة. 
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/متابعـة  كوبنهاغـن 
الزوراء:

االستخبارات  جهازا  يواجه 
املدني  بقسميه  الدنماركية 
والعسـكري «بيـت» و»إف 
آي» موجة انتقادات واسعة 
بسـبب «زيـارات تخويف» 
اإلعـالم  وسـائل  لكـربى 

الدنماركية مؤخراً.
صحيفـة  وكشـفت 
«بوليتيكـن» الدنماركية أّن 
قائـدا الجهازيـن األمنيـني 
قاما بزيارة رؤساء تحريرها 
وصحيفتـي «بريلنغكسـا» 
و»يوالندس بوستن» وهيئة 
العام، وتلفزيون «دي  البث 
أو  تخويفـاً  مقدمـني  آر»، 
تهديـداً مبطناً عن أّن «نرش 
ألرسار  اإلعـالم  وسـائل 
والعميقة  الحساسة  الدولة 
قد يكلّف الحبس لسنوات».

الحكومة  رئيسـة  ودعيـت 
ميتـا  الدنماركيـة  
اتخـاذ  إىل  فريدركسـن، 
لطريقـة  رافـض  موقـف 

التهديد املبطن. 
فريدركسـن  تـرصح  ولـم 
بأي موقـف حيال ما ذكره 
اإلعـالم  وسـائل  مديـرو 
تلـك، والذيـن اعتـربوا، مع 
بمثابة  الزيـارات  نقابتهم، 

«تهديد وترهيب».
وأدانـت منظمات صحافية 
جولـة  بشـدة  دنماركيـة 
قـادة أجهزة االسـتخبارات 
الدنماركيـة، عـىل وسـائل 
«للتأثري  املسـتقلة  اإلعـالم 

عىل عملها». 
كشـفت  السـياق  ذات  ويف 
«بوليتيكـن»، يـوم األحـد، 
حكومـة  رئاسـة  أّن  عـن 
تـزال  مـا  الوسـط  يسـار 
ترفض اإلجابة عن األسئلة 
التي وجهها مقرر شـؤون 
اإلعالم يف الربملان عن حزب 
«الالئحة املوحدة» اليساري، 

سورن سوناغورد.
إىل  سـوناغورد  ووجـه 
تعـد  التـي  فريدركسـن، 
عـن  مسـؤولة  دسـتورياً 
حريـة اإلعـالم والصحافة، 
سـؤاالً مبارشاً حـول ما إذا 
كانـت تعلـم مسـبقاً بتـك 
التي جرت بشـكل  الجولة، 

رسي قبل بضعة أسابيع.
الحكومة  رئاسـة  وحّولـت 
يف كوبنهاغـن، الصحفيـني 
وزارة  إىل  والربملانيـني 
العـدل الدنماركية، لإلجابة 

عـن قانونيـة مـا قامت به 
االستخبارات. 

وعىل الرغم من أّن الدنمارك 
أعيـاد  إجـازة  اآلن  تشـهد 
امليالد، وينصب جهدها عىل 
محـارصة تداعيات جائحة 
املسـتوى  أّن  إال  كورونـا، 
اإلعالمـي والسـيايس ينظر 
محاولـة  إىل  بخطـورة 
التدخل يف  األمنيـة  األجهزة 

حرية اإلعالم.
أّن  عـن  النقـاب  وكشـف 
بحسـب  املبطـن،  التهديـد 
وصـف اليسـار الدنماركي 
اإلعـالم،  وسـائل  وبعـض 
احتـوى عـىل إمكانية رفع 
شكوى بحق وسائل اإلعالم 
أرسار  مـن  تقـرتب  التـي 
ملادة  العميقـة وفقاً  الدولة 
 ،١٠٩ العقوبـات  قانـون 
والتي مـن املمكن أن يحكم 
بموجبها مـن يفيش أرساراً 

بالسجن ١٢ عاماً. 
وتسـاءل، حـزب «الالئحـة 
كانـت  إذا  مـا  املوحـدة» 
الدنماركيـة  الحكومـة 
متورطـة يف توجيه التحذير 
للصحـف ووسـائل اإلعالم. 
الزيارة، من  وتعود خطورة 
وجهـة نظـر مسـؤويل تلك 
التـي  اإلعالميـة  الوسـائل 
أنهـا  إىل  تحذيرهـا،  جـرى 
«تـيسء إىل حرية الصحافة 
وإىل الديمقراطية عموماً».  
وكشـف النقاب للمرة األوىل 
عن تلك الزيارات األمنية، يف 
األول  ديسـمرب/كانون   ١٩

الحايل.
نقابة  مسـؤولة  واعتـربت 
الدنماركيـني،  الصحفيـني 

أّن  يوهانسـن،  تينـا 
لرئيسة  اليسـار  استجواب 
العـدل  ووزارة  الحكومـة 
«هـي نفـس األسـئلة التي 
نطرحها، ونأمـل أن يجيب 

طرف حكومي عليها».
يف  يوهانسـن،  وأكـدت 
ترصيحـات صحفيـة، أنـه 
أن  األهميـة بمـكان  «مـن 
التنفيذية  السـلطة  تخـرج 
هـذه  حـول  بتوضيـح 
قبلـت  وهـل  املمارسـة، 

بتطبيقها؟».
نقابـة  مسـؤولة  وعـّربت 
قلقهـا  عـن  الصحفيـني 
االسـتخبارات  «مـن قيـام 
يسـمى  بمـا  الدنماركيـة 
للصحافة،  وقائيـة  زيارات 
فهي ال تعبري آخر لها سوى 
مسـتوى  يف  تنـدرج  أنهـا 
الترصفـات،  عـىل  التأثـري 
وبات ملحـاً أن تقدم وزارة 
العدل أجوبة عىل العديد من 
األسئلة لكشف املالبسات». 
«مؤسسـة  وتوجهـت 
الدنماركيـة»  املطبوعـات 
برسـالة احتجـاج إىل وزارة 
الدفـاع،  ووزيـرة  العـدل 
مؤكـدة  برامسـن،  تريـن 
إىل  تنظـر  «املؤسسـة  أّن 
ما جـرى بخطـورة بالغة، 
وتعتـربه أمـراً خطرياً حني 
يف  االسـتخبارات  تتدخـل 
عمـل الصحافـة ووسـائل 
اإلعـالم يف البلـد»، بحسـب 
مـا ذهـب مدير املؤسسـة، 
وأكد  براندسـرتوب.  مادس 
ترصيـح  يف  براندسـرتوب، 
لـه، أنـه «يجـب أن يكـون 
األوىل  املـرة  أنهـا  واضحـاً 

واألخرية التـي تتوجه فيها 
الدنماركيـة  االسـتخبارات 
ألية وسـيلة إعالمية، وهذا 
التـرصف ال يفهم منه يشء 
غري أنه يوجه تحذيراً، وهو 

مرفوض تماماً».
وحـذر أيضاً من أنـه إذا لم 
يحصـل املسـتوى اإلعالمي 
عـىل أجوبـة شـافية «فإّن 
بحـق  سـرتفع  قضيـة 
الحكومة والوزيرة املسؤولة 
عن حرية الصحافة (رئيسة 
فريدركسـن  الحكومـة، 
السـلطة  قوانـني  بحكـم 

التنفيذية)».
ورفضت رئاسـة الجهازين 
األمنيـني ووزراء الحكومـة 
املعنيون، اإلجابة عن أسئلة 
الصحافـة الدنماركية حتى 

صبيحة يوم األحد. 
التحذيـر  قضيـة  وتتعلـق 
األمنـي بترسيبـات تتعلـق 
بترصفات رئيسة الحكومة 
مثـار  وهـي  فريدركسـن، 
متخصصـة،  لجنـة  بحـث 
عـن قراراهـا بإعـدام نحو 
١٥ مليوناً مـن حيوان املنك 
العـام  يف  كورونـا  بسـبب 
البحـث  فلجنـة  املـايض. 
باملنـك،  املتعلـق  القـرار  يف 
إىل  الوصـول  تسـتطع  لـم 
مراسالت الرسـائل النصية 
مـع  الحكومـة  لرئيسـة 
املوظفـني املسـؤولني عـن 
القضية، حيـث جرى تربير 
مسـح النصوص «للحفاظ 
عىل أرسار الدولة العميقة». 
بأنهـا  الشـكوك  زاد  ومـا 
ترصفـات غـري قانونيـة أّن 
الدنماركيـة  االسـتخبارات 

لـم تسـاعد املحققـني عـىل 
اسرتجاع النصوص املحذوفة، 
ما عدته الصحافة وقوفاً مع 

السلطة السياسية.
وإضافـة إىل تلـك القضيـة 
انزعاجـاً  ثمـة  أّن  يبـدو 
دنماركيـاً  اسـتخباراتياً 
إعالمـي  انكشـاف  مـن 
لفضيحـة التجسـس عـىل 
هواتف السياسيني املحليني 
واألوروبيـني، التي كشـفت 
يف وقـت سـابق مـن العام 
الحايل، والتي أظهرت تعاوناً 
اسـتخبارياً دنماركيـاً مـع 

االستخبارات األمريكية.
الدنماركي قد  وكان األمـن 
كشـف، األسـبوع املـايض، 
عـن «٣ مرسبني مـن داخل 
ملعلومـات  االسـتخبارات 
للصحافـة»،  حساسـة 
وطالب بحبسـهم ١١ يوماً 
عىل ذمـة القضيـة، وجرى 
وتحفـظ  شـخص  إطـالق 
اثنـني آخرين،  القضاء عىل 
عـن  الكشـف  دون  مـن 
هوياتهـم بسـبب عملهـم 
يف االسـتخبارات. ويثري أي 
تدخـل سـيايس أو أمني يف 
عمـل الصحافة يف الدنمارك 
إذ  خاصـة،  حساسـية 
أن  الدنماركيـون  يرفـض 
الرابعـة  بالسـلطة  ُيمـس 
تحـت أي ظرف كان. ورغم 
أّن الدنمـارك تحتـل مكانة 
متقدمة يف حرية الصحافة 
املمارسـات  بعـض  أّن  إال 
أرجعتها يف السنوات األخرية 
من املرتبـة األوىل إىل الرابعة 
عاملياً، حيـث تقدمت عليها 

فنلندا والسويد والنرويج.

Ú»éaÎ@paÜb‘n„a@ÈuaÏm@ÚÓ◊äbπá€a@paäbjÉné¸a

الرباط/متابعة الزوراء: 
ينفرد املغرب بخاصية التنصيص يف دستوره 
عىل جعـل األمازيغية إىل جانـب العربية لغة 
رسـمية للبـالد، وهو مـا يعد أهم املكاسـب 
بالتعدديـة  االعـرتاف  مجـال  يف  املحققـة 
اللغوية، ذلك أن اململكة املغربية أصبحت أول 
بلد عربي يعـرتف باألمازيغيـة كلغة وتراث 

مشرتك لجميع املغاربة.
الفصل الخامس من الدسـتور املغربي ينص 
عـىل أن «اللغة العربية تظل اللغة الرسـمية 
للدولة. وتعمل الدولة عىل حمايتها وتطويرها 
وتنمية اسـتعمالها. وتعـد األمازيغية أيضاً 
باعتبارهـا رصيـداً  للدولـة،  لغـة رسـمية 
مشـرتكاً لجميع املغاربة من دون استثناء». 
بيد أن االعرتاف الدستوري باألمازيغية كلغة 
رسـمية، وإن كان يكتسـب أهميـة كـربى، 
فإنه من املالحظ أن هناك تراكمات متعددة، 
التي رفع سـقفها ما جاء يف خطاب العاهل 
املغربـي امللك محمد السـادس، يف ١٧ أكتوبر 
(ترشيـن األول) ٢٠٠١، ببلـدة أجديـر حيث 
دعا إىل بذل الجهود للنهوض باللغة والثقافة 
األمازيغيتـني باعتبار أن األمازيغية هي ملك 

لكافة املغاربة من دون استثناء.
املبـادرات  مـن  العديـد  توالـت  ذلـك  وإثـر 
والقـرارات، منهـا اإلعـالن عـام ٢٠٠٢ عن 
إحـداث «املعهد امللكي للثقافـة األمازيغية». 
ويف عـام ٢٠٠٣ جـرى إدراج األمازيغيـة يف 
مناهـج التعليم بحـرف «التيفينـاغ»، وهي 
أبجدية اسـتخدمها األمازيغ بمنطقة شمال 
أفريقيـا يف عصـور مـا قبـل امليـالد، لكتابة 
لغتهم والتعبري عن طقوسـهم وشـعائرهم 
الدينيـة. كذلـك تقـرر إدمـاج األمازيغية يف 
اإلعـالم العمومـي عـام ٢٠٠٦، قبـل إعطاء 
انطالقـة القناة التلفزيونيـة األمازيغية عام 

.٢٠١٠
بعد مرور ثماني سنوات عىل دستور ٢٠١١، 

وافـق مجلس النواب املغربي عام ٢٠١٩ عىل 
مرشوع القانـون التنظيمي، املتعلق بتحديد 
مراحل تفعيل الطابع الرسـمي لألمازيغية، 
الذي يهدف إىل إدمـاج هذه اللغة يف مجاالت 
الربملانـي،  والعمـل  والترشيـع  التعليـم، 
واإلعالم واالتصال، واإلبـداع الثقايف والفني، 
العموميـة،  املرافـق  وسـائر  اإلدارات  ويف 

والفضاءات العمومية وبمجال التقايض.
وإذا كانـت «دسـرتة» األمازيغيـة ترجع إىل 
عـام ٢٠١١، فـإن تجربة اإلعـالم األمازيغي 
باملغـرب تعود إىل أواخر عقـد الثالثينات من 
القـرن املـايض. يومـذاك أسسـت أول إذاعة 
أمازيغيـة عـام ١٩٣٨، التـي وإن كانـت قد 
سـاهمت إىل حد كبـري يف التعريـف باألغنية 
األمازيغية، فـإن أداءها ظل محدودا بالنظر 
إىل اإلمكانيـات املتواضعة جـدا التي رصدت 
لهـا، وضعف املـوارد البرشية التي خصصت 
لها. هذا الواقع «جعل ملف األمازيغية يراوح 
مكانه منذ عقد الخمسـينيات رغم سـنوات 
النضال الذي خاضتـه الجمعيات األمازيغية 

بمختلـف مشـاربها وتوجهاتهـا»، كما قال 
محمد الغيداني، الباحـث واإلعالمي املغربي 

لـ«الرشق األوسط».
ويضيـف الغيدانـي شـارحاً «بعـد حصـول 
املغرب عىل االسـتقالل يف عـام ١٩٥٦، عرف 
البث اإلذاعي باملغرب تحوال مهما، إذ يف حني 
أصبحت الربامج باللغتني العربية والفرنسية 
تقـدم عىل مدار السـاعة، تدرجت فرتات بث 
برامج اإلذاعة األمازيغية من تسـع ساعات 
إىل ١٢ سـاعة لتصل إىل ١٦ ساعة يومياً عام 
٢٠٠٥. وراهناً باتت سـاعات البث ٢٤ ساعة 

يومياً.
لكـن «بعـد سـنوات مـن النضـال»، جاءت 
االنطالقة الرسـمية لقناة تلفزيونية ناطقة 
باألمازيغيـة يف مـارس (آذار) ٢٠١٠، بهدف 
«خدمـة التنـوع الثقـايف واللغـوي باملغرب، 
وإبراز الثراء املادي واملعنوي للثقافة املغربية، 
األمازيغيـة،  اللغـة  تطويـر  يف  واملسـاهمة 
وتثمني الثقافة األمازيغية ونرشها، بشـكل 
أوسـع داخل األوسـاط املختلفـة للمجتمع 

املغربي».
غـري أن محمد مماد مدير قنـاة «تمازيغت» 
التلفزيونيـة األمازيغيـة العموميـة يرى أنه 
رغم ترسـيم األمازيغيـة وفتح أوراش كربى 
يف التعليـم واإلعالم، فإن العديد من القرارات 
«ما زالت حبيسـة الرفوف يف بعض الوزارات 
املعنية مبارشة باملوضوع». إال أنه اسـتدرك 
قائال «مع ذلك، وبكل موضوعية، يمكن تقييم 
هـذا امللف واملراحل التي مـر منها من خالل 
زاويتـني مختلفتني. أو بصيغة أخرى، يمكن 
التعامل معه بمنطق نصـف الكأس املمتلئة 
أو الفارغة... فإن أشـياء كثرية أنجزت فعالً 
وال يمكـن تجاهلها، بدءاً باإلعالم املسـموع 
واملرئـي األمازيغـي منهـا قنـاة األمازيغية 
وسـوق اإلنتـاج اإلعالمـي األمازيغي». ومن 
ثم حمل مماد املسـؤولية يف هـذا الوضع إىل 
كل مـن «الحكومة والربملـان بغرفتيه، وكذا 
األحـزاب الوطنيـة بمختلف مشـاربها التي 
تجمع يف خطاباتهـا عىل رضورة الدفع بهذا 

امللف إىل األمام».
«تمازيغـت»  قنـاة  فـإن  ممـاد،  وحسـب 
اسـتطاعت منذ إحداثها «إأن تنتج العرشات 
من األفالم التلفزيونية واملسلسالت والربامج 
الوثائقيـة. ومكنـت املئـات مـن الفنانـني 
األمازيغ بمختلف روافدهم من املشـاركة يف 
الربامـج الفنية للقناة، وكذلك آالف الفاعلني 
السياسـيني والجمعويـني مـن التعبـري عن 
مواقفهم بمنتهى الحريـة يف جميع الربامج 

التي تنتجها وتبثها القناة».
وأوضـح مديـر قنـاة «تمازيغـت» أنه حني 
يشدد العاهل املغربي، وبرصيح العبارة، عىل 
رضورة النهـوض باألمازيغية لغـة وثقافة 
بجميع الوسـائل املتاحة واملمكنة، وال تحرك 
الجهـات املعنية مبارشة سـاكنا، فهناك من 
دون شك مشكلة ما، ينبغي تحديد مصدرها، 
األمازيغيـة  إن  لهـا.  نهائـي  وإيجـاد حـل 

لغـة املغاربـة جميعـاً وليـس الناطقني بها 
بصفـة حرصية. وأعرب ممـاد عن اعتقاده 
بـأن «ملـف األمازيغية بمختلف أوراشـه يف 
حاجة ماسـة اليوم إىل عملية تنزيل حقيقي 
ملقتضيـات الدسـتور ومضامـني خطابـات 
امللـك محمـد السـادس التي تدعـو إىل جعل 
ورش األمازيغيـة من بـني األولويات الكربى 

للمغرب».
من جهته، يعترب الغيداني أن اإلعالم األمازيغي 
مسـتـوى  عـىل  وتنوعــاً  تطـوراً  «عـرف 
البـرامج املقدمـة والتـي تحتــوي عليــها 
اإلذاعيـــة والتلفزيونية، من  املخططــات 
خـالل بــرامـج ذات طبيعـــة ثقافيــة، 
وترفيهيـــة، واجتماعيـــة، ورياضيـــة 
وتربويـــة». وربـط ذلـك بـ«الديناميكيـة 
السياســـي  املجـال  يشـهـدها  التـي 
واالقتصـــادي الوطنـــي والدولــي، التي 
فــرضـت عىل اإلعالم األمازيغـي مواكبــة 
األحـــداث والتطــورات عن قـرب... وذلك 
إلبــــراز املــوروث الثقافـــي والتنــوع 
الطبيعـي والتــراث الحضــاري األمازيغي 
والدفــع بـه إىل األمـام حتـى يحقـــق ما 
يطمح إليه املسـتمع واملشاهد األمازيغــي، 
وهو االهتمــام بقضايــاه وانشـغاالتــه 
ومثلـــه وحضارتـــه املتجـــذرة يف عمق 

التاريخ».
يف هـذا السـياق، تقـول الفاعلـة الجمعوية 
خديجة عزيز «إذا كانـت األمازيغية يف حقل 
اإلعـالم قـد ظلـت ألمـد طويـل تعانـي من 
التهميش بسـبب اختيارات الدولة الوطنية، 
غداة االسـتقالل ومـا بعده، فـإن الفاعلني 
اإلعـالم  يف  باألمازيغيـة وجـدوا  واملنتجـني 
خاصـًة املسـموع واملرئـي مجـاالً واسـعاً، 
يسـمح لهـم بإسـماع صوتهـم والتعريـف 
بمطالبهم لدوره يف تبليغ الرسالة اإلعالمية 
بالصـوت والصـورة والكلمة، وملـا يقوم به 

يف التعريف بثقافات الشـعوب، ومد جسـور 
التواصـل فيما بينهـا، كما جـاء يف ترصيح 
الفاعلة الجمعوية خديجة للرشق األوسط».
أمـا يف مجـال الصحافة املكتوبة، فأشـارت 
عزيـز إىل أن بعـض النشـطاء األمازيغيـني 
يف الحقـل الثقـايف رشعوا يف نـرش كتاباتهم 
حول الثقافة واللغة األمازيغيتني يف عدد من 
املنابر الصادرة باللغتني العربية والفرنسية، 
بينما بادر بعضهم إىل «إنشاء منابر إعالمية 
مناضلة»، سـعت إىل إبراز وتطوير الخطاب 
األمازيغي، حيث كانت مرآة تعكس القضايا 
لغـة  باألمازيغيـة  املتعلقـة  واإلشـكاالت 
وحضارة يف املغرب خاصًة، وبشمال أفريقيا 
عامة. وأردفت «إال أنه، مع ظهور الصحافة 
اإللكرتونية جرى إنشاء عدد كبري من املواقع 
األمازيغية ومواقع التواصل االجتماعي التي 
أتاحت الفرصة بشـكل أكرب للشباب الناطق 
باألمازيغية، للتواصل فيما بينهم، كما مكنت 
من التقـارب بني أمازيغ املغرب وغريهم من 
األمازيغ يف البلدان املغاربية ومختلف مناطق 

العالم».
يذكر أن القانـون التنظيمي الخاص بتفعيل 
الطابـع الرسـمي لألمازيغيـة، ينـص عـىل 
«إدماج األمازيغية يف مجال اإلعالم واالتصال، 
بما يتناسب بها كلغة رسمية إىل جانب اللغة 
العربيـة. وتعمل الدولة عـىل تأهيل القنوات 
التلفزيونية واإلذاعيـة األمازيغية العمومية 
لتأمني خدمة بث متواصلة ومتنوعة، تغطي 
كامل الرتاب الوطني، مع تيسـري اسـتقبال 
هذه القنوات خارج املغرب». وبالنسبة لدور 
وسـائل اإلعالم يف التفعيل األمثل لألمازيغية، 
تعتقـد خديجة عزيز أن ذلـك «يتطلب اتخاذ 
عدة إجراءات يف مقدمتها تكوين اإلعالميني، 
وإىل  مـن  املرتجمـني  عـدد  مـن  والرفـع 

األمازيغية».
 (عن/صحيفة الرشق االوسط)
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الزوراء وباعتزاز كبري اسـتضافت 
املخرج الكبري فتحي زين العابدين 

فكان معه الحوار التايل :-
-اهال وسـهال بك استاذ ضيفا عىل 

جريدتك الزوراء 
-بكل رسور اهال وسـهال بكم وانا 
كيل استعداد لالجابة عىل اسئلتكم 

.
-اول سـؤال نطرحـه عليكـم هو 
زيـن  فتحـي  باملخـرج  التعريـف 

العابدين؟
العابدين/مخـرج  زيـن  -فتحـي 
خريـج  وتلفزيونـي  مرسحـي 
حاصـل   / جوكسـلفاكيا(براغ) 

عىل شـهادة املاجسـتري يف االخراج 
يف  عمـل  والتلفزيونـي  املرسحـي 
الفرقـة القوميـة للتمثيل كمخرج 
منـذ عـام ١٩٧٧ إىل ٢٠٠٩ احولت 

عىل التقاعد .
-كم عمل اخرجت ؟

-أخرجـت العديد مـن املرسحيات 
اشـهرها  والكوميديـة  الجـادة 
(املحطـة) تأليـف صبـاح عطوان 
و (بيـت الطـني) تأليـف عمـران 

الحجريـة)  و(العلبـة  التميمـي 
تأليف محـي الدين زنكنة وترجمة 
وإخراج(جزيـرة أفروديـت) عـام 
١٩٨٠ والتـي فـازت بثـالث جوائز 
مـن ضمنهـا افضـل مخـرج كما 
فـازت (العلبـة الحجريـة) بثـالث 
جوائـز يف مهرجان املرسح االردني 

عام ٢٠٠١ وحالياً متقاعد .
عائليـة)  (صـور  اخرجـت  كمـا 
و(احـالم العصافري) و(االمس عاد 

جديـدا) و(نهر املواويـل) و(قطع 
ارايض للبيع) و( حرامي السيدية) 
و(درس خصـويص) و(البهلـوان) 
و(بيـت الطـني) و(الو شـماعية) 
و(ابن نعناعة) و(زواج بالقانون)

-هل نلت شهادات معينة ؟
عـن  جوائـز  ثـالث  نلـت  -نعـم  
الحجريـة)  (العلبـة  مرسحيـة 
ملؤلفهـا محي الديـن زنكنة والتي 
عرضت بمرسح الرشيد ومهرجان 
ويف   ٢٠٠١ عـام  الـدويل  االردن 

مجال السـينما والتفزيـون اخرج 
مسلسالت لالطفال منها (الغزواة) 
(كرسـتال يف بالد العجائب) (يشء 
مـن االنتبـاه) و(انتبـاه) فضـال 
عن نرشه دراسـات وتراجم لالدب 

املرسحي…
-هل لعائلتك عالقة بالفن ؟

-فتحـي زين العابدين مخرج  تولد 
بغداد عام ١٩٤٧ من عائلة ليسـت 

لها عالقة بالفن .

-هل مارست التمثيل قبل ان تكون 
مخرجا ؟

-  نعم مارسـت التمثيل يف مراحيل 
األوىل. 

- اول مرسحية اخرجتها ؟
- مرسحيـة (أوديـب ملـكاً) عـام 
١٩٦٧ عندمـا كنـت طالبـاً بمعهد 

الفنون الجميلة يف بغداد .
- هل لك هوايات معينة ؟

- هواياتي كانت املرسح والسينما 
.

- حدثنـا عن مشـاركاتك الفنية يف 
الكلية ؟

اتحـاد  فرقـة  يف  عضـواً  -كنـت 
الفنانيـني وعضواً يف فرقـة املركز 
إىل  إضافـة  السـوفيتي  الثقـايف 
نشـاطاتي داخـل معهـد الفنـون 
الجميلـة مـن عـام ١٩٦٦ إىل عام 
١٩٧٠ واذكر اني مثلت دور البخيل 
يف مرسحية (الكنز البخيل) اخراج 
االستاذ املرحوم عبدا لله جواد. نعم 
واشـرتكت من خالل فرقـة اتحاد 
الفنانـني يف التمثيـل ملرسحية من 
تأليف طه سالم ، ويف املركز الثقايف 
السوفيتي اشرتكت يف مرسحية من 
إخـراج أديب  القليجـي، ومثلت يف 
سهرة تلفزيونية مع محمد حسني 
عبدالرحيـم ومن إخـراج فردوس 

متحت .
- حدثنا عن اطروحتك للتخرج من 

املعهد ؟
- تخرجت يف معهد الفنون الجميلة 
بمرسحيـة (أوديـب ملـكاً) تأليف 
سوفوكلس وأطروحتني يف الخارج 
كانت اعدادي لقصة ليوسف أدريس 

وقدمتهـا كأطروحـة للتخرج وقد 
مثل بها اسـتاذي املرشف فالدمري 

أدامك وقد نالت درجة (األمتياز) .
-حدثنا عن عملك يف دائرة السينما 

واملرسح ؟
السـينما  دائـرة  يف  عمـل  اول    -
واملـرسح كان للفرقـة القومية يف 
البرصة تأليف شـاكر العطار (نهر 
املواويـل) عـام ١٩٧٩ عىل مرسح 

بهو اإلدارة املحلية.
- ما مضمون اوديب ملكا ؟

- (أوديب ملكاً) عرضت عىل قاعة 
معهد الفنـون الجميلـة يف بغداد/

الكرسة ، حاولت من خاللها إيجاد 

رؤية فلسفية عرب البرصيات .
- هل مثلت ؟

-  نعم مثلت أدوارا عديدة ، 
ملاذا اخرتت االخراج ؟

-اخرتت االخراج ألني أجد فيه رؤية 
شاملة لألحداث وليست للشخصية 
فقط اي احـاول من خالل االخراج 

بلورة رؤية ديالكتيكية لألحداث .
-هـل كنت تختار العمـل ام يطرح 

عليك 
-  مـن خـالل عميل كمخـرج أول 
يف الفرقة القوميـة للتمثيل فانا ال 
أخرج مرسحية ال أقتنع بها سواء 

ُطرحت عْيل ام اخرتتُه أنا .
- هل كتبت واعددت ؟

-  نعـم ترجمـت وكتبـت واعددت 
عدة مرسحيات .

- هل لك نظرية او منهج يف االخراج 
خاص بك وما فائدته لك ولالخرين 

؟
وجزيـرة  الحجريـة  العلبـه   -
افروديت فكلتاهما تتميزان برؤى 
غـري تقليديـة ،افروديـت تميـزت 
التمثييل  بالرتجمة السلسة واألداء 
والعلبة الحجريـة تميزت بالقراءة 

الديالكتيكية للشخصيات.
- من بـني كل اعمالـك اي االعمال 
تعتز بها وكانت ذات جهد خاص ؟

حـراري)  (احتبـاس  مرسحيـة   -
تأليف عيل زيـن العابديـن وإنتاج 
هيئة النزاهة، ومرسحية (املحطة) 
تأليـف صبـاح عطـوان  والتي دام 

عرضها سنه ونصف .
- كيـف تنظـر اىل املمثـل وتعطيه 

الدور؟
- هـذا يعتمد عىل الرؤيـة الجدلية 
األداء  ويف  واألحـداث  للشـخوص 
بقـراءة  الاؤمـن  فأنـا  للتمثيـيل 
املمثل للـدور بل اؤمن يف خلق روح 
الشـخصية لذلـك أعتمـد يف بنـاء 
الشـخصية وخلق الروح اإلنساني 

من خالل معانيها .
- ومـاذا عـن مشـاركاتك خـارج 

العراق؟
- شـاركت يف مؤتمر يخص الكاتب 
األملاني برتولت برشت يف برلني عام 
١٩٨٥ ، وعـام ٢٠٠١ يف مهرجـان 
املـرسح االردني بمرسحيـة العلبة 
الحجرية التي فـازت بثالث جوائز 
من أصل سـتة ، ُكرمت عام ٢٠١٢ 
مـن قبـل وزارة الثقافـة املرصية 
كأفضـل مخرج عراقي ، شـاركت 
دبـي  عـام ٢٠٠٥ يف مهرجـان يف 
كممثل عن دائرة السينما واملرسح 

.
- وما عن عالقتك بالتلفزيون ؟

يف  قصـرية  أدوار  مثلـت   -٢٠
التلفزيون. 

- وعالقاتك مع االذاعة ؟
- سـاهمت بتمثيليـات عراقيـة يف 

اإلذاعة. 
-  اي املمثلـني كان قريبـا الفكارك 

؟
- املرحوم جبار الرشقاوي والفنان 

املبدع كريم محسن .
- مرسحيـة العلبـة الحجرية ملاذا 

نالت ٤ جوائز ؟
- كانـت متميـزة يف ادائها التمثييل 
والسـينوغرافيا والرؤيـة الجدليـة 

للنص.
 - هـل التكريـم يحفـز املبدع وكم 

مرة كرمت ؟
عاتقـِه  عـىل  ويلقـي  اكيـد    -   
مسـؤوليات اكـرب وكرمـت كثـرياً 
من الداخل ومـن الخارج كرمت يف 

أملانيـا ويف مـرص و دبـي و االردن 
والعراق .

- يبدو من مسـريتك ا نلـك تعاون 
مـرصي مكثف لم حدثنـا عنه بما 

ترغب ان   تقول ؟
- الغريـب انـي كرمت يف مرص ولم 
اعمـل يف مرص كان عميل يف العراق 

.
-   كيف تجد تعاون الفنان العربي 

معك ؟
- لم اتعاون مـع فنان عربي فقط 
مع الفنان املرصي صالح حافظ يف 
مجال ديكور (مرسحية املحطة) .

- هـل الفـن املرسحـي يف العـراق 
حركة ام اعمال فردية ؟

- االثنان معاً .
- من من املخرجني العراقيني قريب 

ملا تفكر ؟
- املرحوم ابراهيم جالل .

- مـاذا تقول عن لقائـك مع وكيل 
وزارة الثقافة االسـبق ومـاذا قال 

عنك؟
- اشـاد  مهند الدليمي وكيل وزارة 

الثقافة بكل منجزاتي وقال يل :-
  يسـعدنا ان نلتقي بمخرج متميز  
وأدى  للفـن  حياتـه  جـل  أعطـى 
رسـالته بأمتياز كبري كان ومازال 
وراء  انجـازات فنيـة كبـرية  لـم 
تغـادر ذاكراتنـا  يف املـرسح وعىل 
اكثر من صعيد سواء يف االخراج او 
الكتابة والسـيناريو غريها وعلينا 
ان الننـىس يف الـوزارة مثـل هـذه 
الخـربات الرائعة أملـني ان نجد ما 
يمكن ان نكـرم به مثل هذا الفنان 

القدير.
-وماذا كان ردك ؟

 - تحدثـت عـن تجربتـي الفنية يف 
مجـال االخـراج وكيـف بـدأت من 
عمـيل االول (اوديـب ملـكا ) عام 
١٩٦٩ وحتـى اخر عمـل اخراجي 

يل .
 - كيـف ترى واقع املرسح العراقي 

يف ظروفه الحالية؟
- واقع املرسح العراقي االن مرتبط 
واالمنيـة،  السياسـية  باالحـداث 
فكلمـا كان هنـاك اسـتقرار كلما 
كان املـرسح اكثر نشـاطا اضافة 
اىل ان املتلقـي حني يشـعر باالمان 
فسـوف يأتـي اىل املـرسح وحـني 

يشـعر انـه يفتقـد االمـان وراحة 
البـال فبالتأكيـد يكون مـرتددا يف 
الذهـاب اىل املرسح ولكـن مع ذلك 
يف عيد االضحى املايض قدمت اربع 
مرسحيـات يف بغـداد، انـا عرضت 
واحـدة منها ، فكان هناك نشـاط 
ينشـط  ان  املسـتقبل  يف  ونأمـل 
املرسح وتعود له العافية ويتواصل 

مع الجمهور العراقي.
املـرسح  انـت مـع عـودة  - هـل 

التجاري؟
- هـذا موضـوع مهـم ومعقـد اذا 
مـا حاولنا الفـرز ما بـني املرسح 
الشـعبي واملرسح التجاري، العالم 
كله يعمل باتجـاه ان يكون هناك 
جانب تجاري يف كل مرسحية سواء 
كانت جـادة او شـعبية، يف اوروبا 
عىل سبيل املثال اشتغلت يف مرسح 
اسـمه (املـرسح الواقعـي) كانت 
هنالك مرسحية تعرض، فأشـعروا 
سـتتوقف،  املرسحيـة  ان  النـاس 
فسألت القائمني عىل املرسح فقالوا 
ان الجمهـور الـذي يأتـي كجدوى 
اقتصاديـة يعتـرب خسـارة، لذلـك 
تقـاس االمور بالجانب االقتصادي 
لنجـاح املرسحيـة، اما االسـفاف 
واالسـاءة والتهريج فهذا موضوع 
اخـر، فالجانب التجـاري رضوري 

لكل عمل.
- اخر اعمالك ؟

- مرسحيـة (عمـارة ساسـوكي) 
تأليفـي وإخراجـي عـىل مـرسح 

سينما أطلس 
- مالذي بذهنك  تود تطبيقه ؟

للعـرض  الجدليـة   -الرؤيـة 
املرسحي.

-هـل تود ان تقيـم الفنان العراقي 
رجال كان او امرأة ؟ 

-جيد .
-هل تـود ان تختتـم حديثنا براي 

معني؟
لـذوي  والدعـم  الرتكيـز  اود   -
االختصـاص واعتمـاد الحرفية يف 

العمل الفني .
- هل لك كلمة اخرية؟ 

- اتمنى الخري لكم وشكري الجزيل 
عىل استضافتي .

- نحن نقدم لك الشـكر متمنني لك 
دوام العطاء .

ÑÌäbn€a@¿@ëb‡èÌãÿ€a@áÓ«
نهنئ شعبنا العراقي الكريم بكامل طوافه 
وقئاتـه نتقدم لالخـوة املسـيحيني باحر 
التهانـي بعيدهم االغـر، ويف هـذه االيام 
اذ يحتفـل خالله املسـيحيون بعيد ميالد 
السـيد املسيح عليه السالم كل عام يف يوم 
٢٥ ديسـمرب مـن كل عام، بينمـا يحتفل 
بـه املسـيحيون األرثوذكـس يف ٧ ينايـر، 

ويتبادلون الهدايا والتهاني. فما املقصود 
بكلمة الكريسماس؟

 ،(x mas) هـي اختصار اسـم عيد امليـالد
ألن الحـرف الرومانـي (x) الـذي يشـبه 
 «chi» الـذي هـو   (X)اليونانـي الحـرف 
 (Χριστός) أي مخترص السـم املسـيح

«خريستوس».

وكلمـة Christmas مكونة من مقطعني، 
األول هـو (Christ)، ومعناها «املخلِّص» 
وهو لقب للمسـيح، والثاني (mas) وهو 
مشتق من كلمة فرعونية معناها «ميالد»، 
وجـاءت هـذه التسـمية بسـبب التأثـري 
الديني للكنيسـة القبطية األرثوذكسية يف 

القرون األوىل.

اما عيد رأس السنة
يعتـرب ضمـن االحتفـاالت غـري الدينيـة 
الحديثـة، وال يقتـرص االحتفـال بـه عىل 
املسـيحيني فقـط بعكس الكريسـماس، 
ويتم إحياؤه يف جميع دول العالم بأشكال 
مختلفة حسـب طبيعة وعـادات وتقاليد 
كل شـعب، وفيه يعرب الناس عن فرحتهم 

بقدوم العام الجديـد، من خالل احتفاالت 
يف ليلة ٣١ ديسـمرب مـن نهاية العام، وقد 
يعرب البعض عن سعادته بالسنة الجديدة 
من خالل عـروض األلعـاب النارية والعد 
التنـازيل اسـتعداداً السـتقبال أول يوم يف 

العام الجديد.
اما قصة بابا نويل والقديس نيكوالس فقد 

كانت شخصية بابا نويل فكرة مستوحاه 
من قصـة القديس «نيكوالس»، الذي كان 
يعيش يف القـرن الخامس امليـالدي، وهو 
أسـقف مدينة مـريا الرتكية وعـرف عنه 
تقديم املهور للفتيات الفقريات خوفاً من 
السـبي، كمـا كان يضع النقـود يف أحذية 

الفقراء رسا.

ذاكرة
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@oÌÜÎãœ@ÒãÌçuÎ@ÚÌãv®a@Új‹»€aÎ@µ�€a@oÓiÎ@Ú�0a@ouãÇa

1969@‚b«@\�bÿ‹fl@kÌÜÎa@^@ÚÓyãèfl@ÈnuãÇa@›‡«@fiÎa@Z\ıaäÎç€a\Ä€@ÂÌáib»€a@ÂÌå@Ôznœ@xãÉæa
مخرج عراقي ولد عام ١٩٤٧ يف بغداد واكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة والثانوية فيها والتحق 
بمعهد الفنون الجميلة وحصل عىل شهادة الدبلوم يف الفنون الجميلة عام /١٩٧٠ . سافر اىل 
جيكوسلوفاكيا وحصل عىل شهادة املاجستري يف االخراج املرسحي والتلفزيوني من اكاديمية الفنون 
الدرامية بدرجة امتياز عام / ١٩٧٧ وقدم اطروحته (اكرب الكبائر) قصة يوسف ادريس ، عاد بعدها اىل 
بغداد ليحارض يف معهد الفنون الجميلة يف التمثيل ونظريات االخراج. واول عمل من اخراجه مرسحية 
(اوديب ملكاً) عام ١٩٦٩ واعد واخرج قصة يوسف ادريس (اكرب الكبائر) كاطروحة لتخرجه وللفرقة 
القومية للتمثيل اخرج وترجم مرسحية (جزيرة افروديت) ١٩٨٠ وحازت عىل اربع جوائز منها جائزة 
افضل مخرج ونال شهادات تقديرية وجوائز عن اعماله منها مشاركته باملؤتمر املرسحي الدويل عن 

مرسح (برشت) يف املانيا الديمقراطية ١٩٨٦ ومرسحية (املحطة) و(الطائر الناري)ومرسحيات 
كثرية اخرى.

@Ô”ãì€a@fibª –@äaÏy
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يمكنـك قضـاء أسـابيع يف العنايـة الدقيقة بأظافـرك بانتظار 
الحصـول عـىل طـول مناسـب حتى تضيـع كل جهـودك حني 
يتعـرض واحداً مـن للكـرس، فالتفكري أو االضطـرار إىل قصها 

جميعها سيحزنك بعد كل هذا التعب. 
ولكن لحسن الحظ، هناك حل سهل بشكل مدهش إلنقاذك من 
اإلحبـاط، ولـن يكلفك ذلك أو يسـتغرق أكثر مـن بضع دقائق، 
األمـر األكثـر إثارة لإلعجـاب، أن هـذه الحيلة بواسـطة كيس 

الشاي، وإليك كيف يتم ذلك.
كيفية إصالح الظفر املكسور

ماذا تحتاجني:
مزيل طالء األظافر

كيس شاي ورقي
زجاجة من طالء األظافر األويل توب كوت.

مقص
مربد أظافر (بحبيبات ناعمة)

كيف يتم ذلك:
- قومي بإزالة الطالء من أظافرك املكسـورة باسـتخدام بعض 
مزيـل طـالء األظافر، اقطعي الجـزء العلوي من كيس الشـاي 
وأفرغـي األوراق، ثـم قـيص قطعة منه بشـكل مسـتطيل من 
الكيـس بنفس طول وعـرض ظفرك، يجب أن يكـون كبرياً بما 

يكفي لتغطية ظفرك يف منتصف املسافة من طرفه.
- ضعي طبقة األسـاس الخاصة بك وانتظري حتى يجف حتى 
يصبـح نهائيـاً لزجـاً قبل وضع مسـتطيل كيس الشـاي فوق 
الجـزء العلوي، مع التأكد مـن تغطية الكرس بالكامل، وتنعيمه 
بإصبعك مع التأكد من عـدم وجود فقاعات أو تجاعيد. اتركيه 
حتى يجف، وضعي طبقة أخرى من الطالء الشـفاف األسـايس 
فوق كيس الشاي (يجب أن يتحول إىل نصف شفاف)، ثم اتركيه 

ليثبت.
- ابردي كيس الشـاي فوق ظفرك، لدمج كيس الشاي يف الظفر 
حتى ال تتمكني من رؤية حواف الورقة، ثم قومي بوضع طبقة 
أخـرية من الطبقة األساسـية واتركيها لتثبـت قبل وضع الظل 

املعتاد للطالء والطبقة العلوية.

 
عزيزي الزوج، ربما سمعت من زوجتك 
يف يوم شـكوى عـن إحساسـها بأنها 
تكلم نفسـها طول الوقت؟ أو أن ليس 

بينكما كالم أبدا..
ربمـا دارت بينكما مشـاجرة عنوانها 
اإلهمـال و ”أين ضاع الحب يا ولدي“.. 
وربمـا أتت لـك زوجتك يف يـوم بمقال 
مكتوب يف صفحة املـرأة عن ”الخرس 
الزوجـي وكيـف تتغلب عليـه“. إن لم 
تكن تهتم بعد كل هـذا بهذه املؤرشات 
التـي تقـول لـك أن زوجتك عىل شـفا 
هاويـة، فاسـمح لـك أن أحدثـك عـن 

”الخرس الزوجي“.
الخرس الزوجي عـرض طبيعي. فبعد 
سـنوات من العـرشة والتواجد اليومي 
تحت سقف واحد وتشابه األيام أحيانا 
بـني العمل والبيـت واألوالد ومتطلبات 
الحيـاة الكثرية يصبح الخرس الزوجي 
ضيفـا طبيعيا وإن كان ثقيال. الخرس 
الزوجـي يضايـق الزوجـة جـدا، وقد 
يف  األوىل  وأزمتهـا  مشـكلتها  يصبـح 
الحياة. سوف تقوم زوجتك بمحاوالت 
لبـدء الكالم مـرة أخـرى وتجدها أنت 
محاوالت سـاذجة أو متطلبة أو ليست 

يف وقتهـا، ولكن يجـب أن تتجاوب وأن 
تعطي لها من وقتك.

األبناء يالحظون هـذه العالقة الفاترة، 
وتؤثـر عليهم سـلبا. ليس أجمل من أن 
يجد األبناء العالقة جميلة بني األب واألم 
واملشـاعر الفياضـة واألحاديث التي ال 
تنقطع، فكلها عوامل تزيد ثقة األطفال 

يف أنفسهم وتطمئنهم يف الحياة.
الخرس الزوجي قد يكون سببا يف حاالت 
طالق إذا لم تعالج املشكلة وتركت حتى 

تصل إىل حائط سد.
مثـل أي يشء يف الكـون، العالقـة بـني 
وعنايـة  مجهـودا  تتطلـب  الزوجـني 
ورعاية مسـتمرة. والكالم عادة يمكن 
أن تخلقها بنفسـك حتى تتعود عليها. 
خصص وقت للـكالم مع زوجتك يوميا 
وافتـح معهـا كالمـا عـن أحوالهـا أو 
األحـوال العامـة.. قـول لها نكتـة، أو 
حكاية طريفة، واسـتمع إليها.. التعود 
مهـم. ال تبخل يف التعبـري عن عاطفتك 
وحبك تجاه زوجتـك. قل لها أنك تحبها 
مـن وقت آلخر، قل لهـا أنا تبدو جميلة 
اليـوم، أو أن هذا الفسـتان اليق عليها، 
أو أنـك تذكرتها اليوم وأنت يف العمل، أو 

أنها وحشتك.

املقادير :
الدجاج: دجاجتان (منظفتان 

ومقطعتان)
3 اكـواب (منقـوع يف  األرز: 

ماء ساخن)
القرنبيـط: رأس (مقطع إىل 

زهرات متوسطة الحجم)
الجزر: 1 حبة (مقطع)

حبـات   3 البطاطـس: 
مقرشة  الحجم،  (متوسـطة 

ومقطعة)
الباذنجـان: 1 حبـة (مقرش 

ومقطع)

البصل: 1 حبة (مقطع)
مالعـق   3 الزيتـون:  زيـت 

كبرية
ملعقتـان  النباتـي:  الزيـت 

كبريتان (للقيل)
ماء ساخن: 3 اكواب

ملعقـة  املقلوبـة:  بهـارات 
صغرية

ملح: ملعقة صغرية
فلفل أسود: ملعقة صغرية

الهال: ملعقة صغرية (حّب)
القرفة: عود

ورق غار: 2 ورقة

طريقة التحضري
1. يف قـدر عىل النـار، يوضع 
الزيتـون ويقلـب فيه  زيـت 
الدجـاج مع البصـل وجميع 

البهارات.
2. يسكب املاء الساخن فوق 
الدجاج ويغطـى القدر حتى 

االستواء.
3. يف مقالة عىل النار، يوضع 
الزيـت النباتـي وتقـىل فيـه 

الخضار حتى تتحمر.
4. عند استواء الدجاج، يرفع 
مـن مرقـه ويصـف يف قـدر 

جديد، ثم توضع فوقه طبقة 
من الخضار املقّيل، وتشـكل 

طبقات حتى انتهاء الكمية.
املـاء  مـن  األرز  يصفـى   .5

ويوضع كطبقة أخرية.
6. يسكب مرق الدجاج حتى 
يغمـر األرز، ويوضـع القدر 
عـىل نار متوسـطة ملـدة 30 

دقيقة أو حتى ينضج األرز.
7. تقلـب املقلوبـة عىل طبق 
واسـع للتقديـم. ويقدم هذا 
الطبق سـاخناً مع السـلطة 

واللبن.
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إن الروائح الناتجـة عن الطهي، 
وال سـيما القـيل، تنترش برسعة 
يف غرف البيـت. وللتخلّص منها، 
نقدم مجموعة مـن النصائح، يف 

ما يأتي:
1. أثنـاء القـيل وبعـده، يجب أن 
تبقـى النوافذ مفتوحـًة، حتى ال 
تعبق الرائحـة داخل املطبخ، من 

ثم تنترش يف أنحاء البيت.
2. من الرضوري تشغيل الشّفاط 

الكهربائي، أثناء القيل.
3. من املفّضل جـيل املقالة، فور 
الفراغ من استعمالها، وذلك عرب 
نقعهـا باملاء الدافـئ والقليل من 
الخّل لتسـهيل نزع البقـع عنها، 
فضـًال عـن تنظيـف فـرن الغاز 

بواسطة الخّل املخّفف باملاء.

4. مـن املفيـد وضـع القليل من 
البن يف طبق باملطبـخ، إذ أن البن 

يمتّص الروائح برسعة.
5. أثنـاء القـيل، ينفـع خلط ربع 

كوب من الخـّل األبيض مع كوب 
مـن املـاء، مع غـيل هـذا الخليط 
عىل النار، ألن رائحة الخّل النفاذة 

تتفّوق عىل رائحة القيل.

يعد اضطراب نتف الشـعر هو 
النفسـية،  أحـد االضطرابـات 
التي تصيب بعض األشـخاص؛ 
خصوصاً يف فرتة الشباب؛ حيث 
يشعر املصاب بعدم القدرة عىل 
مقاومة الرغبة يف نتف شـعره، 
وقد ينزع الشـعر من رأسـه أو 
مـن أماكـن أخرى يف الجسـم، 

مثل: الحاجبني أو الرموش.
 ويعدُّ اضطراب نتف الشعر أكثر 
شيوعاً بني املراهقني والشباب؛ 
حيـث يشـعر املصابـون بهذا 
االضطراب بتوتـر متزايد، يقل 
بالراحة  ويشـعرون  تدريجيـاً 
بعد اقتالع الشعر.. يف السطور 
التالية، نسـتعرض معاً أسباب 

اضطراب نتف الشعر .
نتـف  اضطـراب  أسـباب 
الواضـح  مـن  الشـعرليس 
تماماً، ما الذي يسـبب اإلصابة 
باضطـراب نتف الشـعر؛ فقد 
يمكـن أن يكـون ذلـك نتيجـة 

ألحد األسباب التالية:
- طريقتك يف التعامل مع التوتر 

أو القلق.
الكيميائي  التـوازن  - اختـالل 
يف الدمـاغ عىل غـرار اضطراب 

.(OCD) الوسواس القهري
مسـتويات  يف  تغـريات   -

الهرمونات خالل فرتة البلوغ.

الفئـات،  لبعـض  بالنسـبة   -
يمكـن أن يكـون نتف الشـعر 
نوعاً من اإلدمان؛ فكلما شـدوا 
شعرهم، كلما أرادوا االستمرار 

يف فعل ذلك.
متى يحتـاج مريض اضطراب 
زيـارة  إىل  الشـعر  نتـف 
الطبيب؟يسـاعد العالج املعريف 
السـلوكي يف عـالج اضطـراب 

نتف الشعر
مراجعـة  أيضـاً  عليـك  يجـب 
طبيبـك العـام إذا كنـِت أنِت أو 
طفلـِك معتاديـن عـىل نتف أو 
أن  يمكـن  الشـعر؛ فهـذا  أكل 
يسـبب تكـون كـرات الشـعر 
يف املعـدة؛ مما يـؤدي لإلصابة 
يقـوم  وقـد  خطـري،  بمـرض 
طبيبـك بفحص املناطـق التي 
يكـون فيهـا الشـعر مفقـوداً 
للتأكـد من عدم وجود أي يشء 

آخر يتسـبب يف تساقط الشعر 
وإذا  الجلـد،  عـدوى  مثـل:   ،
اعتقد طبيبـك أنك مصابة بداء 
املشـعرات؛ فقد تتم إحالتك إىل 
نوع من العالج يسـمى العالج 

السلوكي املعريف.
طـرق عـالج اضطـراب نتـف 
الشـعر عادة ما يشـمل العالج 

ما ييل:
- االحتفاظ بمذكرات عن نتف 

شعرك.
- العمـل عىل العوامل املسـببة 
لنتـف شـعرك وتعلـم كيفيـة 

تجّنبها.
- اسـتبدال عمـل آخـر بشـّد 
كـرة  عـرص  مثـل  الشـعر، 

الضغط.
- مطالبـة املقربني من املريض 
العاطفـي  الدعـم  بتقديـم 

والتشجيع.

الحرمل Peganum نبات معـروف يف الطب العربي 
القديم، ثمة نوعان منـه: األبيض العربي واألحمر، 
وتطلـق العاّمة عليه اسـم ”غلقة الديـب“. يرتفع 
ثالث أذرع ويفرع كثرياً، ورقه شبيه بالصفصاف، 
وبعضـه مسـتدير، وزهـره أبيض يخلّـف ظروفاً، 

تحمل يف داخلها بذراً أسود كالخردل. 
تتعّدد الفوائد الطبية للحرمل، ولعّل أبرزها:

_تسكني آالم املفاصل.
_تقوية البرص.

_إدرار البول.
_إدرار الطمث.

_إدرار الحليب، لدى املرضعات.
_شفاء الرصع.

_القضاء عىل الصداع املزمن.
_طرد البلغم.

_مداواة السل وعالج أمراض الكبد.
_التحّكم يف سكر الدم، ما يفيد مرىض السكري.

دراسات عاملية...
- يقـول االختصايص يف الطـب البديل الدكتور فهد 
البناي إنه نتيجًة للبحوث املكثفة لدراسة املكوّنات 
الكيميائية ألوراق وجذور نبات الحرمل، خصوصاً 
يف باكستان والسعودية واإلمارات، تبنّي وجود أنواع 
عدة من أشـباه القلويات وأشباه ”الفالفينيودات“ 
و“الجاليكوسـيدات“ و“التانـني“ فيهـا، وثبت أن 
النشـاط البيولوجي لهذا النبـات يعتمد عىل أفعال 
هذه املكّونـات الكيميائيـة املختلفة. ولعـّل مرارة 

طعـم أوراقـه تنتـج عن وجـود الكثري من أشـباه 
القلويات فيه. وتسـّكن مسـتخلصات هـذا النبات 
األلم العصبي، وذلك عرب آلية تشـبه تلك التي تقوم 
بها أشـباه األفيونات. وكذلك ثبت أن مستخلصات 

الحرمل تزيد االسرتخاء.
- تشـري دراسـات صادرة أخرياً عن ”مركز الوقاية 
والتحّكـم باألمـراض“ يف أمـريكا إىل فوائد الحرمل 
الـرصع  يف شـفاء األمـراض املزمنـة، خصوصـاً 

والصداع.
3 وصفات طبيعّية من الحرمل:

_ يغسـل الحرمل باملاء العذب، ثم يسـحق ويغسل 
مجـّدداً باملاء الحار ويضاف العسـل إليـه، فينّقي 
املعدة وأعىل الصـدر من البلغم واللزوجات الخبيثة 

والقيء، ويسّكن الرأس وأعايل البدن.
_ يـرشب نقيع الحرمل لثالثني يوماً، فيشـفي من 

الصداع ويقيض عىل آالم ”عرق النسا“.
_ يغىل الحرمل يف ماء الفجل، ويسكب زيت الزيتون 
عليـه، فيقـيض عىل ضعف السـمع وألم األسـنان 

والرمد.

يعـّد مـرق الدجـاج من األغذيـة التي 
تحتوي عـىل العديد مـن الفيتامينات 
واملعـادن، كمـا أنه غنـي باألحماض 
الدهنيـة األساسـية والربوتـني، وهي 
عنـارص تسـاعد الجسـم عـىل بنـاء 
وإصـالح خاليـا العضـالت والعظـام 

والجلد والدم.
يف السـطور التاليـة، نسـتعرض معاً 

فوائد تناول مرق الدجاج للنساء:
يحتـوي مـرق الدجـاج عـىل عنـرص 
السـيلينيوم، الذي يسـاعد يف الوقاية 
من أمـراض القلب واألوعيـة الدموية 
ومضاعفاتهـا، بما يف ذلك السـكتات 
الدماغية وارتفاع نسبة الكوليسرتول 
يف الدم، كما يسـاعد مرق الدجاج عىل 
تهدئة الجسـم بالحـرارة، والرتطيب، 

والعنارص الغذائية.
ويحمـى مـرق الدجاج مـن األمراض 
الشـائعة مثل: نزالت الربد واإلنفلونزا 
والتسـمم الغذائـي، كمـا يوفـر مرق 
الدجـاج العديـد من الفوائـد الصحية 

األخرى للنساء، أبرزها ما ييل:
1 - تحسـني الهضـم يحتـوي مـرق 
الدجـاج عىل الجلوتامـني، الذي يدعم 

صحة القناة الهضمية
مـرق الدجـاج يدعـم صحـة القنـاة 
الهضميـة الحتوائه عـىل الجلوتامني، 
الذي يساعد يف إصالح الثقوب املوجودة 
يف بطانـة القنـاة الهضميـة؛ بحيـث 

تصبح غري مترسبة مرة أخرى.

2 - الحفـاظ عـىل رطوبـة الجسـم 
يسـاعد مرق الدجـاج يف الحفاظ عىل 
رطوبـة الجسـم؛ نظـراً الحتوائه عىل 
كميـات عالية مـن الصوديوم.. تعترب 
إعـادة الرتطيب مهمة بشـكل خاص 
إذا كنـِت تتعافـني من نـزالت الربد أو 

اإلنفلونزا أو التسمم الغذائي.
3 - تقويـة املناعة يحفز مرق الدجاج 
الشـعر  ويقـوي  املناعـي،  الجهـاز 

واألظافر والجلد
يقـوى مرق الدجاج جهاز املناعة ألنه 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة األمعاء، 
وإذا كانـت القنـاة الهضمية صحية؛ 
فمـن الطبيعـي أن يكون لديـِك نظام 

مناعة أقوى.
4 - تحسـني صحـة الجلـد والشـعر 
واألظافـر يوفـر مرق الدجـاج الكثري 
من حمـض الهيالورونيك والجيالتني، 
وكالهمـا مـن العوامـل الرئيسـية يف 
تعزيـز البرشة الخالية مـن التجاعيد، 
القويـة  واألظافـر  الالمـع  والشـعر 

للنساء.
5 - تقويـة املفاصل يمكن أن يسـاعد 
الجلوكوزامـني وكربيتات شـوندروتن 
يف مـرق الدجاج عىل إصـالح املفاصل 
التالفة، مع توفـري األحماض األمينية 
التـي تقـوي الغضاريف والجاليسـني 
تأثـري مضـاّد  لهـا  التـي  والربولـني، 
لاللتهابات؛ مما يعد خياراً مثالياً للمرأة 

التي تعاني من التهاب املفاصل.
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الشـخصية، يمنح  ابنـي ضعيـف 
هاتفه ملن هب ودب، ويشرتي ما ال 
نحتاجه؛ خجالً من الباعة، ويتكلم 
بصـوت هامـس كالبنـات، ويتوىل 
تنظيف املكان بعد انتهاء معسـكر 

تخييم مع زمالئه وحده.
وبنـاء عىل األعراض السـابقة فإن 
هـذه الحالـة يعانـي مـن ضعـف 
الشخصية، وعىل عكس ما تتوقعني 
املراهق حسـب  وترغبـني، فابنـك 
رأيـك يجب أن تكون له شـخصيته 
االسـتقاللية، وقادراً عىل إبداء رأيه 
والتمسـك به دون تعصـب، وقادراً 
عىل املناقشـة والدفاع عن مبادئه، 
وال  خـوف،  دون  قدراتـه  ويبـدي 
الضعف، وغريها  لنقاط  يستسـلم 
الكثري مـن امليزات التي توحي بأنه 
سـيصبح رجـًال قوي الشـخصية، 

يعتمد عليه يف بناء مستقبله.
فكيف تكتشـفني أن ابنـك املراهق 
الشـخصية،  ضعـف  مـن  يعانـي 

وعالجه قبل فوات األوان؟

 وهذه عـدة عالمات تسـتطيع كل 
أم أن تكتشـف مـن خاللها ضعف 

شخصية ابنها، وهي كالتايل:
1. ضعف القدرة عىل الرفض؛ كأن 
يعود لك من السوق بمشرتيات أنت 
ال ترغبينهـا ولم تكلفيه بها؛ ملجرد 
أن البائـع قد ألح عليه أن يشـرتي 

منه.

2. ضعف القدرة عىل االعتذار؛ كأن 
يطلب منه صديقـه مبلغاً من املال 
عىل سبيل القرض، فيقرضه كل ما 
يملك مثل مرصوفه األسبوعي؛ ألنه 

يخجل أن يعتذر له.
3. ال يسـتطيع إبـداء رغبتـه؛ كأن 
يخـربك أن درسـاً مهماً قـد فاته، 
وهو يسـتمع لحديث ما من زميله 

ال يهمه.
4. ضعف القدرة عىل تحمل مهمة، 
أو وظيفـة كلف بهـا؛ كأن يتحمل 
فوق طاقته مهمة قام بتوكيله بها 
شخص ما، وال يعرف كيف يتملص 

منها رغم أنها خارج اهتماماته.
5. ضعف القدرة عىل املحافظة عىل 
ممتلكاتـه؛ كأن يطلـب منه زميله 
أن يتحـدث بهاتفه النقال فيمنحه 
له؛ حتى ينفد رصيده وال يستطيع 

أن يمنعه.
6. ضعـف القـدرة عـىل التمسـك 
بقيمـه، وهو بذلك يكـون ضعيفاً 
أمام أشـخاص ما، كأن يكذب من 
أجـل أال يغضـب صديقـه املفضل، 
ويؤيده يف شـهادة غـري صحيحة؛ 

ليكسب وده.
األخصائـي  ينصحنـا  ذلـك  وعـىل 
االبـن  بمسـاعدة  داغـر  النفـيس 
املراهـق بالطرق التاليـة؛ للتخلص 
مـن الشـخصية الضعيفـة، وبناء 

شخصية قوية فعالة:

1. تعويـده عىل عـدم الحرص عىل 
حسـاب  عـىل  اآلخريـن  مشـاعر 

مشاعره.
2. إبداء وجهة نظره بقوة وبصوت 
متـزن وأحـرف متماسـكة؛ بدون 
ارتبـاك يرغـم اآلخرين عـىل تقبل 

رأيه، واالستماع له.
3. عدم مرافقة اآلخرين ومسايرتهم 
يف كل األحـوال؛ خشـية غضبهم أو 
خرسانهـم؛ ألنـه يصبـح «إّمعة»، 

وهذا ما نهى عنه االسالم.
4. عدم تنكيس الرأس عند الحديث، 
والنظر يف عيـون املحدثني مبارشة 
يمنحه قوة يحتاجها لطرح نفسه 

وتقديمها.
5. عـدم التواضـع املبالـغ فيـه يف 

مواقف تحتاج لالعتزاز بالنفس.
الداخليـة  يظهـر مشـاعره  أن   .6
ويعـرب عنهـا؛ لكـي ال يعانـي من 
التوتـر النفـيس مسـتقبالً، وذلـك 
بمتابعـة تغريات وخلجـات وجهه 

أثناء نقاش ما.
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ماذا تكشف سياراتك عن شخصيتك ؟
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1.سيارة أودي :
شخص إجتماعي، تفضل العيش يف املدينة 
وعـىل األرجح املدن السـاحلية . يناسـبك 
العمـل يف مجال االستشـارات أو الدعاية . 
تحـب املخاطرة عند القيـام ببعض األمور 
العالقـات  يف  وحتـي  بالعمـل  الخاصـة 
الشـخصية . شـخصية نشـيطة تتمتـع 

بتفكري جرئ وتحب أحالم اليقظة .
2. سيارة فورد :

صديـق رائـع لألخريـن تفضـل ان تكون 
رصيح ومبارش يف التعامل معهم . ال تهتم 
كثرياً لـرأي األخرين يف شـخصيتك . تحب 
رشاء املالبس  واألطفال .  تفكر يف نفسـك 
عندمـا تقـع يف املواقف املختلفـة وتحاول 
اإلعتماد عىل نفسك للخروج من مشاكلك.

3. سيارة تويوتا :
مـن املرحـج أن يكـون أصحاب السـيارة 
التويوتـا من األشـخاص الذيـن يعملوا يف 
الخدمـات اللوجسـتية أو النقـل . تفضل 
الطعـام الهنـدي ولعب كرة القـدم. يحتل 
أصدقائك أهمية كبـرية يف حياتك . تحاول 
دائماً الحفـاظ عيل نمط حياة صحي، من 
خالل التفكري يف نفسك وأخذ وقت لقضاء 

يف التفكري حول األمور التي تزعجك .
: GM/CHEVY  4. سيارة

تفكري كثرياً قبل إتخاذ أي قرار . من أفضل 
االماكن التي تحب التواجد بها هي غرفتك. 
تحـب تربيـة الحيوانـات األليفـة . يمكن 

أن تصبح قائد شـديد . تنفـق أموالك عيل 
رشاء املالبس املاركات وتحديداً نوعني من 

املاركات فقط .
5. هوندا :

يمكن أن تعمل يف مجال التعليم أو الرعاية 
الصحية . ولكن دائماً ما تفضل قضاء وقت 
فراغـك يف الهـواء الطلق وزيـارة الحدائق 
العامـة واألماكن التاريخيـة . أعتقد بأنك 
أب رائـع ويقدر أطفالـك مجهودك جيداً  . 
تشعر باإلرتياح إتجاه حياتك  ولكن تعتقد 
بأنك تنفق الكثري من األموال عىل اإلنرتنت 

.
6. سيارة كرايسلر :

تسـتمتع جيـداً بوظيفـة القائـد  . تعتمد 
عىل نفسـك يف املواقف املختلفة . تستمتع 
جيداً عند الذهاب إىل السينما واملطعم ألنك 
تقيض وقت جيد . تحب الصدق والتسامح  
ربما تكون شخصية عاطفية . تنفق املزيد 
مـن الوقـت  عـىل اإلنرتنت ملـدة  36 – 40 

ساعة ومشاهدة التليفزيون  .
: DODGE 7.  سيارة

لديـك قلـب كبـري يف التعامل مـع األخرين 
ولكن ال تعتنـي بصحتك بالقـدر املطلوب 
منـك . عندما تقـوم بالتسـوق للمالبس، 
تفضل املالبس التـي تحقق لك الراحة بدالً 

من التي تعتمد عيل أحد نمط .
8.  سيارة بي إم دبليو :

تحب العمل يف مجال الهندسة املعمارية أو 

املحاسبة .  تشعر بأن السيارات املصنوعة 
يف الخـارج تتمتـع بجودة أعـىل . وتفضل 
الذهـاب إىل املطاعم  وممارسـة التمارين 

الرياضية مع األشخاص املقربني منك .
: MERCEDES BENZ 9. سيارة 

تركز عىل البقاء الئقاً بدنياً وتمتع بالنشاط 
والحيوية . تشمل هواياتك الجولف واللعب 
باألسـهم  تتمتع بتناول األطعمة الغربية . 
تنجذب نحو املنتجات والخامات املتميزة . 
تستمتع بمشاهدة الصيادين خصوصاً يف 

برامج التليفزيون املختلفة .
: LEXUS 10. سيارة

باملقارنـة مع شـخصية العربيات األخرى 
فإن هذا الشـخص يتمتع بمسـتوي عايل 
مـن العقالنية والتحليـل العميق للمواقف 
. تحـب العيش يف املدينـة والعمل يف مجال 
. تسـتمتع عندمـا  الخدمـات املرصفيـة 
تتناول السويش، حضور األحداث الرياضية 
بشـبابك  اإلحتفـاظ   تحـب   . والجولـف 

وجذابيتك بطرق بسيطة .
: LINCOLN 11.سيارة

هذا الشـخص يعمل يف مجال اإلستشارات 
أو السياسة. تحب التواجد يف املدينة ولعب 
كـرة القدم . تريد تجربـة األمور الغامضة 
وتقـيض تجربة مختلفة .  تعتقد بأن لديك 
ذاكرة كبرية  ولكنك تستخدمها يف العالقات 
العاطفيـة . تقـيض الكثري مـن الوقت عل  

األنرتنت ومشاهدة التليفزيون
: VOLKSWAGEN 12. سيارة

تحـب الخيال، وتشـعر بأن قوة السـيارة 
هي طريق املستقبل. تشعر بالسعادة عند 
القيام باألشـياء البسـيطة .  تحب األمور 
اإلبداعيـة وتلـك األعمـال التـي تركز عىل 
التصميم . تفضل القراءة وزيارة املعارض 

الفنية .
: CADILLAC 13. سيارة

شـخصية إجتماعية ومهذبة  . قد تفضل 
أو  والسـالمة  الجـودة  مجـال  يف  العمـل 
اإلستشـارات . تحب ممارسـة الرياضات 
املختلفـة مثـل الجولـف .بالرغـم من أنك 
شخصية إجتماعية إال أنك تشعر بالوحدة 
يف أوقـات كثـرية . تحـب العناية بنفسـك 

وجذابتيك .
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أسـرتاليا  جنـوب  تأسـيس   -  1836
وأديليد.

1882 - اإلنجليز ينفون الزعيم املرصي 
أحمد عرابي إىل جزيرة رسنديب.

1903 - افتتـاح املتحـف اإلسـالمي يف 
القاهرة.

1908 - زلـزال يف مدينـة مسـينة مـن 
جزيرة صقلية يحصد 75000 نسمة.

1912 - ظهور الرتام ألول مرة يف شوارع 

سان فرانسيسكو.
تهاجـم  يهوديـة  مجموعـة   -  1947
”مقهى اللفتاوي“ يف البلدة القديمة من 

القدس وتقتل وتجرح 17 فلسطينًيا.
1948 - اغتيال رئيـس الوزراء املرصي 

محمود فهمي النقرايش.
1948 -انعقاد مؤتمر يف نابلس أقر فيه 
بمبايعة املغفور لـه امللك عبد الله األول 
بن الحسـني ملًكا رشعًيا عىل فلسطني 

ورشق األردن.
1999 - انتخاب الرئيس الرتكمانستاني 
صابر مراد نيازوف رئيًسا مدى الحياة.

2004 - أسامة بن الدن يظهر يف رشيط 
مرئي يدعو فيه إىل مقاطعة االنتخابات 

العراقية.
2007 - الربملـان النيبـايل يلغـي الحكم 
جمهوريـة  نيبـال  ويعلـن  امللكـي 

ديمقراطية.
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غزل عراقي
ــل والهـــــــ ــافك  ش ــن  م ــر  الكم ــاب  غ
ــل والهـــــــ ــي  دمع ــزل  مان ــرك  ولغي
ــل والاهـــــــــــــ ــا  بالدني دار  ــي  مال
ــه عليـــــــ ــراكك  ف ــب  ويصع ــز  عزي
- - - -
ــر  م ــس  ب ــركاك  ف ــن  م ــر  الده ــكاني  س
ــر م ــس  ب ــاي  دني ــن  م ــفت  ماش ــهد  وش
ــر م ــس  ب ــاط  بس ــه  افرش ــني  الع ــش  رم
ــه عليـــــــــ ــأل  تس ــن  م ــروح  ال ــرد  ت
- - - -
ــك  وهمل ــك  ضيم ــل  حم ــي  كلب ــف  اس
ــك وهمـــــل ــاك  انس ــدرت  اص ــرار  ق
ــك وهمـــــــــل ــك  الدمع ــد  ميفي ــد  بع
ــه هيـــ ــاي  ه ــك  وبجيت ــة  دمع ــت  جن

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

مهنياً: تفانيك يف العمل يؤدي دوراً كبرياً يف طرح اسمك 
لرتقية جديدة، وهذا ما يرتك انطباعات إيجابية

عاطفيـاً: الغـرية غري املربّرة تجـاه الرشيك تؤجـج النفور 
بينكما، وترتك انعكاسات سلبية غري متوقعة

صحيـاً: أنت الوحيد القادر عىل التخلص من السـمنة الزائدة 
إذا كنت صاحب إرادة قوية

مهنيـاً: عليك اسـتغالل األجواء االيجابيـة يف العمل اىل 
أقىص الحدود، وخصوصاً أن الفرتة املقبلة قد تشهد ركوداً 
وعدم اسـتقرار. عاطفياً: يبرشك هذا اليوم بفرتة جيدة من 
الحياة العاطفية، وتعد الرشيك بمشاريع كبرية تنفذها.صحياً: 
راع ظروفك الصّحية ألن طاقتك ضعيفة ومناعتك خفيفة، ومع 

الوقت يتحسن الوضع.

مهنيـاً: قد يفتح كوكـب مارس أمامك األبـواب، إنما 
عليـك التحفـظ إزاء أي جديـد، وترغب جداً يف تحسـني 

وضعك املهني.
عاطفيـاً: املعالجـة الهادئة لخالفك مع الرشيـك أفضل طريقة، 

ونتيجتها عودة املياه إىل مجاريها.
صحياً: يستحسـن توفري جهـدك للقيام بالعمـل املطلوب منك، 

وعدم التفريط فيه ألعمال سطحية.

مهنيـاً: إذا أردت اإلعـالن عن مرشوع أو السـري به أو 
عقد املواعيد، فافعل ذلك إذ إّنك ترشق بجاذبية

عاطفياً: يعدك هذا اليوم بأجمل األوقات العاطفية الجميلة، 
وبفرتات من املتعة والتسلية مع الرشيك

صحياً: أنت مفعم نشاط وحيوية، والفضل يف ذلك كثرة التمارين 
الرياضية التي تمارسها

مهنياً: حاول أن تبحث عن األسباب الحقيقية لتأجيل 
التسويات، وال تورط نفسك يف مشاريع قد تكون مخيبة 
لآلمال. عاطفياً: قد تثري الحساسيات مع الرشيك أو تتهمه 

بالربودة وعدم التعاطف والتعاضد مع قضّيتك
صحيـاً: ال تحـاول أن تتناول األطعمة املمنوعـة عليك بالخفاء، 

فأنت تؤذي نفسك وتخون من يحبونك

مهنياً: تواجهك صعوبات جمة يف العمل لكنك تتخطاها 
قريباً وتتغلب عىل كل من يحاول عرقلة مشاريعك

عاطفيـاً: إذا واجهتك بعض املشـكالت مـع الرشيك، عليك 
اللجوء إىل املقرّبني كونهم مّروا بتجارب مماثلة

صحيـاً: اضطرابـات وتشـنجات يف املعدة وصداع شـبه يومي، 
سارع إىل استشارة الطبيب

مهنيـاً: يدخل مارس برج الدلو ما قد يتسـبب ببعض 
املشـاكل العابرة، لذا ال تتدخل يف شؤون اآلخرين، واحِم 
عالقاتك من التحديات والجدال. عاطفياً: حاول أن تستعيد 
بعضاً من حنانك املعهود، فهذا مطلوب بشـدة يف املرحلة املقبلة 
إلبقـاء العالقـة كما ترغـب. صحيـاً: خفف مـن رشب القهوة 

واملنبهات، وأكثر من رشب العصري الغني بالفيتامينات.

مهنياً: تسـتعيد قوتك ومركزك يف عملك وتثبت وجودك 
وتتخّطى معظم الحواجز والقيود

عاطفياً: تسـمح لك الظـروف بتحديد خياراتـك العاطفية 
وإعادة النظر يف بعض االتجاهات، ويطمنئ قلبك لجهة الرشيك

صحياً: ال تحاول أن تضحك عىل نفسـك حني توهم الجميع أنك 
تتبع حمية، بينما أنت يف الخفاء ال ترتك أي وجبة تفلت منك

مهنياً: ال ترتّدد يف التعبري عن وجهة نظرك مهما كلفك 
ذلك، ويف النهاية ال بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك. 
عاطفيـاً: يحـذرك هذا اليوم مـن بعض الرتاجـع يف حياتك 
العاطفيـة، ويشـري إىل الـرضورة االنتباه إىل كل كلمـة تقولها.
صحياً: الرشـاقة التي تتمتع بها تريحك نفسـياً وتساعدك عىل 

القيام بكل ما تريد إنجازه براحة.

مهنيـاً: تجد املسـاعدة املطلوبة من شـخص يفاجئك 
بقدراته، فحاول االستفادة من الدرس من أجل مستقبل 
أفضـل. عاطفياً: يحاول أحدهم تفشـيل عالقتك بالرشيك، 
لكّنـه لن ينجـح يف مبتغاه وال سـيما أنـك تعـرف مكانتك لدى 
الرشيـك. صحيـاً: عليـك التأني عنـد إنقاص وزنك واستشـارة 

الطبيب أو مطالعة املجالت الخاصة بعمل حمية.

مهنيـاً: تتخطى بعض املشـاريع املطروحة أو تعّدلها، 
وربما تستاء من مشكلة لها عالقة بممتلكات أو أوضاع 
عائليـة. عاطفياً: تبـادل األفكار مع الرشيـك يكون مفيداً، 
وهذا يمنـع أّي تأويالت مسـتقبلية يف العالقـة بينكما. صحياً: 
مهمـا حاولت أن تكون نحيفاً ورشـيقاً، فإنك لن تحقق ذلك ما 

لم تنتبه لنوعية طعامك والقيام ببعض التمارين الرياضية.
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مهنيـاً: ال تتـوّرط يف قضيـة شـائكة، راِجـع أوراقك 
املتعلّقـة  الفعـل  ردود  بعـض  وانتظـر  ومسـتنداتك، 
بقضيـة مالية . عاطفيـاً: عامل الثقة مهم جـداً لتحقيق 
التقـدم لك وللرشيك، مـا عدا ذلك يبقى مـن دون جدوى ولن 
تصـل إىل النتائج املرجوة. صحيـًا: إذا كانت صحتك بخري تكون 
بخـري فحاول املحافظة عليها جيداً مـن خالل القيام بالتمارين 

الرياضية.

الرابـع  ولـد ”سـتيف جوبـز“ يف 
والعرشيـن من شـهر فرباير لعام 
1955 ميالديـا بواليـة كاليفورنيا 
األمريكيـة،  املتحـدة  بالواليـات 
ألبوين غـري متزوجني همـا ”عبد 

الفتاح الجنديل“ و“جوان شيبل“.
قامـا والـداه الحقيقيـان بعرضه 
للتبنـي، وقامـا بـول وكالرا جوبز 

بتبنيه.
ويف سـن مبكـرة للغايـة ظهـرت 
عـىل  والتميـز  اإلبـداع  عالمـات 
”سـتيف جوبز“، فقد كان يقيض 
السـاعات الطـوال يف مـرآب أحـد 
جريانهـم والـذي يف األسـاس كان 
يعمل يف رشكـة ”هيوليت باكارد“ 

لإلليكرتونيات.
بمرحلـة  جوبـز“  ”سـتيف  كان 
صمـم  عندمـا  العامـة  الثانويـة 
رشيحتـه اإلليكرتونية، وبعد قليل 
مـن الوقـت التحق بمستكشـفي 
بـاكارد“،  ”هيوليـت  رشكـة 
وبالرشكة رأى أول جهاز حاسـب 
آيل بحياته، وكان حينها عمره اثنا 

عرش عاما وحسب.
وعندما تخرج ”ستيف جوبز“ من 
مرحلـة الثانويـة التحـق بجامعة 
ريـد ببورتالنـد يف واليـة أرغـون، 
ولكـن بسـبب ظروفـه املتعـرسة 
ماديـا عجـز عـن إتمام دراسـته 
الجامعية، ونظرا لشـغفه الشديد 
وعشقه للمجال التكنولوجي بحث 
عن وظيفة يف هـذا املجال تحديدا، 
وبالفعـل التحق بوظيفة يف رشكة 
أللعاب الفيديو، وشغل بها منصب 
الرشكـة  كانـت  ألعـاب،  مصمـم 
”أتـاري“ األوىل يف صناعـة ألعـاب 
الفيديـو، وكان عملـه بهـا بهدف 

جمع املال الالزم للسفر للهند.
وبالفعـل تمكـن ”سـتيف جوبز“ 
من توفري األموال وسـافر للهند يف 
بداية شبابه وعندما عاد منها كان 
برأس حليـق يريتدي جلباباً هنديا 
حيـث أنـه هنـاك كان قـد اعتنق 
البوذيـة الديانة التـي أعجب بها، 
كما إنه ظـل نباتيا طـوال حياته، 
وبعـد ذلـك عـاد مجـددا للواليات 
املتحدة األمريكيـة ليعمل يف مرآب 
منزله عىل تأسيس رشكته آبل مع 

صديقه ”ستيف وزنياك“.
استطاعا كرس احتكار رشكة ”آي 
بـي إم“ والتـي كانـت متخصصة 
واألوىل  الكمبيوتـر  صناعـة  يف 
ابتكـرا جهـاز  يف مجالهـا حيـث 

الكمبيوتر الشخيص املحمول.
استطاع ”جوبز“ اخرتاع أول جهاز 
هاتـف يسـمح بإجـراء مكاملـات 
بعيـدة وباملجان، ويف عـام 1976 
ميالديـا ظهرت رشكتهمـا للنور، 
وكانـت قـد تمت تسـميتها ”آبل“ 
عىل اسم الفاكهة املفضلة لستيف 

جوبز.
1984 ميالديـا تصـدرت  يف عـام 
رشكـة ”آبـل“ الشـهرة العامليـة، 
وكانـت شـهرتها يف أوجهـا حيث 
نظـام  اخـرتع ”سـتيف جوبـز“ 
ماكنتوش والذي كان األول والفريد 

من نوعه.
نشب خالف كبري للغاية يف رشكة“ 
آبل“، وكانت نتيجـة الخالف أنهم 
قامـوا بطرد ”سـتيف جوبز“ من 
رشكتـه، إال أن ”سـتيف جوبـز“ 
لـم ينكـرس بهـذا الفعل بـل ازداد 
قـوة وصالبـة، ولـم يتخـىل يوما 
عن حلمـه، فقام بإنشـاء رشكته 
الخاصة والتي أسماها ”نيكست“ 
االهتمـام  يف  تخصصـت  والتـي 
بمنصـات العمـل ذات اإلمكانيات 
أجهـزة  عـن  عوضـا  املتطـورة 

الحاسوب الشخصية.
بعدمـا  ”آبـل“  رشكـة  انهـارت 
تقلصت حصتها بالسـوق العاملي 
بشـكل ملحوظ للغايـة، ولم يجد 
”جيلـربت أميليـو“ رئيس مجلس 
إدارة رشكـة آبـل مخرجا من هذه 
املعضلة إال أن يعيد ”ستيف جوبز“ 

للرشكة ليمنع انهيارها التام.
وبالفعـل عـاد ”سـتيف جوبـز“ 

لرشكة آبل وعمل بها مستشاراً.
بيوم مـن األيام سـئل ”سـتيف 
جوبـز“ عـن رس تألقـه وتألـق 
رشكته آبل، ورس األفكار الفريدة 
والعبقرية التي تتمتع بها رشكته 
دونـا عـن غريها فأجـاب قائال: 
”إن من يعمل برشكة آبل ليسـوا 
مربمجني وحسـب، بل هم أيضا 
وشـعراء  ومصممـني  رسـامني 
ينظـر  منهـم  كل  ومهندسـني، 
للمنتـج مـن زاويـة تخصصـه، 
فيتـم دراسـة املنتج مـن جميع 
فإنـه  لهـذا  والزوايـا،  الجهـات 
يخـرج للعاملـني بهـذه الطريقة 

الفريدة من نوعها“.
باليوم الخامس من شهر أكتوبر 
عام 2011 ميالديا تويف ”سـتيف 
جوبـز“ بمنزله عن عمـر يناهز 

ستة وخمسني عاما.

\çiÏu@—Óné^@Åb≠@Úó”

رأيس
الحـرارة  مقيـاس  1مخـرتع 

فهرنهايت.
2إله الشـمس والريـح والخصوبة 
عنـد قدمـاء املرصيـني oمخـرتع 

التكييف (معكوسة).
3رجـل (مبعثـرة) o حـرك وخض 

بشدة.
 o 4من هـم يف مسـتواه يف التفكري

غري ناضج.
5ضعـف (عاميـة مـن االجنبيـة) 
واملنافسـة  النـزال  موقـع   o

(معكوسة).
اطـراف  لربـط   o قليـال  6يزيـد 

القميص.
7هدوء o حيوان أليـف من العائلة 

السنورية.
8مخرتع البندقية o مخرتع فرشاة 

األسنان.
الوراثية  للصفات  الحامل  9املورث 

يف األحياء o نرشب به القهوة
10غـري ذي لياقة يف الترصف وغري 
مخـرتع   oالشـكل يف  هنـدام  ذي 

املنطاد.
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أفقي
املوتـور  1مخـرتع 
 o الكهربائـي 

سحب
2مخرتع الغسالة.

النظارة  3مخـرتع 
الطبية.

 o 4متشـابهان 
الكل يسعى إليه يف 

السباقات.
5قام بهمة ونشاط 

o نصف نرحل.
معمـر  6شـجر 
 o معـروف يف لبنان
سـال o زهر نذكره 

يف تحية الصباح.
 o 7متشـابهان 

مخرتع الالسلكي.
 o 8رفاهيـة زائـدة
عشب (معكوسة).
9دواء لوجع الرأس

املدفع  10مخـرتع 
لعبـة   o الرشـاش 

كرة املرضب.



فيلمي  من  القوية  املنافسة  رغم 
وتصاعد  الجديدة،  وسينغ  ماتريكس 
ظل  أوميكرون،  املتحورة  بشأن  القلق 
يف  هوم»  واي  نو  مان:  «سبايدر  فيلم 
حاجز  إيراداته  وتجاوزت  األول  املركز 

املليار دوالر عىل مستوى العالم.
ايراداته،  إىل  مان»  «سبايدر  أضاف  إذ 
مليون   ٨١٫٥ االستوديو  لتقديرات  وفقاً 
التي  األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  دوالر 
استمرت ثالثة أيام، بانخفاض ٦٩ باملئة 

عن عطلة نهاية األسبوع األوىل.
الفيلم الذي أنتجته رشكتا سوني ومارفل 
السينما  دور  مليون دوالر يف  حقق ٤٦٧ 
عىل  يزيد  ما  وهو  الشمالية،  أمريكا  يف 
فيلم  التي حققها  املحلية  األرباح  ضعف 
«شانغ يش وأسطورة الخواتم العرشة»، 
الذي احتل املركز األول يف وقت سابق من 

العام الجاري.

 ٦١ يف  دوالر  مليون   ٥٨٧٫١ وبتحقيقه 
سوقاً خارجية خالل ١٢ يوما فقط من 
 ١٫٠٥ مان»  «سبايدر  حصد  إطالقه، 
ليحقق  العالم  مستوى  عىل  دوالر  مليار 

أعىل إيرادات خالل الجائحة.

يشار إىل أنه أول فيلم ينتج خالل الجائحة 
ويتشابه  دوالر،  املليار  إيراداته  تتجاوز 
ثالث  كونه  يف  وورز»  «ستار  فيلم  مع 
أرسع فيلم عىل اإلطالق يحقق ذلك، من 

دون االستفادة من إطالقه يف الصني.

مختلف  من  جداً  كبري  جماهري  بحضور 
الفنان  أشعل  والدولية،  العربية  الجنسيات 
الضخم  حفله  أجواء  حسني  تامر  املرصي 
واالستثنائي يف إكسبو ٢٠٢٠ دبي، يف مرسح 
أصواتهم  وبصحبة  معهم  تنّقل  اليوبيل، 
وغنائهم معه بني مجموعة من أجمل أغنياته 
الناجحة واملنترشة بني الجمهور، مستعرضاً 
من  مجموعة  االستعرايض  فريقه  برفقة 
ليلة  تاركاً  الراقصة،  الرسيعة  األغنيات 
الحب  من  الكثري  حملت  غنائية  وسهرة 
وشاهد  حرض  من  لكل  الجميلة  والذكرى 

الحفل مبارشة.
ادارة إكسبو ٢٠٢٠ عىل  وشكر تامر حسني 
واهتمام  استقبال  حسن  وعىل  دعوتهم، 
«اليارسي لإلنتاج الفني» من وقت وصوله إىل 
دبي حتى نهاية الحفل الكبري والرائع، وقال: 
يف  جماهريي  حضور  بأكرب  اليوم  «ترشفت 
لكل  وشكراً  اإلمارات  شكراً  دبي،  إكسبو 
كل  من  حرض  اليل  الغايل  الكريم  الجمهور 

الوطن العربي والعالم».
صالح  واملخرج  املنتج  أبدى  جهته،  ومن 

اليارسي  ادارة  مجلس  رئيس  اليارسي 
لإلنتاج الفني، سعادة كبرية بالنجاح الضخم 
 ٢٠٢٠ إكسبو  يف  حسني  تامر  حققه  الذي 
دبي، مؤكداً عىل عدد كبري من املفاجآت التي 

ستقدم يف إكسبو ٢٠٢٠ خالل الفرتة املقبلة، 
فناني  من  وجماهرية  كبرية  نجوم  وبدعوة 
الوطن العربي، الذين سُيكشف عن أسمائهم 

تباعاً وحسب جدول الحفالت املقبلة.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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وابنة  لبغداد  الثاني  الحاكم  املهدي  الخليفة  زوجة  (ريطه)  كانت  إذا 
أول خاتونة من خاتونات  السفاح اول خليفة عبايس حكم الكوفة هي 
وإذا  (الخيزران)،  هي  بغداد  خاتونات  من  الثانية  الخاتونة  فإن  بغداد، 
زوج  ان  إذ  الزوج،  يف  تشرتكان  الثانية  والخاتونه  االوىل  الخاتونة  كانت 
لبغداد  الثاني  الحاكم  املهدي  العبايس  الخليفة  االثنني شخص واحد هو 
عبايس  خليفة  اول  ابنة  (ريطه)  ان  يف  تختلفان  فإٔنهما  بنائها  بعد 
وكذلك  مملوكة  جارية  فهي  (الخيزران)  أما  السفاح.  العباس  أبو  وهو 
تختلفان يف ان ابناء الخاتونة االوىل (ريطه) لم يتوىل أحد منهما الخالفة 
او حكم بغداد يف حني ان ابناء الخاتون الثانية (الخيزران) كانا الخليفة 
الثالث (الهادي) والخليفة الرابع (هارون الرشيد)، واالثنان هما الحاكم 
الثالث والحاكم الرابع لبغداد بعد بنائها، ولقد عارصت الخاتونة الثانية 
الخيزران فرتة من حكم والد زوجها الخليفة باني بغداد الخليفة املنصور 
وحكم زوجها املهدي وحكم ولديها الهادي والرشيد لبغداد حتى وفاتها 
عام ١٧٣ هـ اثناء حكم ولدها الخليفة الرشيد لبغداد والخاتونة الثانية 
الخيزران كانت جارية مملوكة قيل ان املهدي اشرتاها من نخاس وقيل 
مولدها  عن  وسألها  عليه  عرضت  ان  بعد  اشرتاها  املنصور  الخليفة  ان 
ابنه  اىل  املنصور  ارسلها  لذا  لها،  قربب  ال  ان  قالت  حيث  اقربائها  وعن 
املهدي متوسماً منها والدة االوالد البنه وفعالً ولدت للمهدي ولديه الهادي 
عبايس  لخليفة  زوجة  به  تحَظ  لم  مما  لخليفتني  أماً  وصارت  والرشيد 
طيلة الحكم العبايس لبغداد الذي استمر خمسة قرون، وقالت لزوجها ان 
لها اختني فجلبهما واحدة منهن اسمها (سلسل) تزوجت من جعفر اخ 
املهدي وابن املنصور فولدت زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد واالخت 
اعتق  إذ  بحيلة رشعية،  املهدي  الخليفة  تزوجها  والتي  (اسماء)  الثانية 
الخيزران عند ذهابها اىل مكة بحيث انتهت الزوجية بينهما وتزوج من 
اسماء وملا عادت الخيزران من مكة طلق املهدي اسماء وتزوج مرة ثانية 
ابنها  الخالفة  توىل  ان  وبعد  جارية..  وليست  حرة  باعتبارها  الخيزران 
الهادي أرادت ان تستبد بأمور الخالفة وتدخلت يف كثري من الشؤون فهي 
السياسة  وزاولن  الدولة  يف  تحكمن  الالتي  العبايس  البالط  سيدات  اوىل 
والوالية، ولكن يبدو ان ولدها الخليفة الهادي نابذها ونافرها الٔنه رآها 
املهدي من  الخليفة  اببه وزوجها  به مسلك  رأيه وتسلك  تفعل من دون 
الهادي من  الخليفة  لها ولدها  باألمر والنهي، فأرسل  قبله يف االستبداد 
يقول لها (ال تخرجي من خفر الكفاية اىل بذاءة االبذل فإنه ليس من قدر 

النساء االعرتاض يف امر امللك وعليك بصالتك وتسبيحك).
بعد  بغداد  ثالث حكام  الهادي  الخليفة  ابنها  بأنها قتلت  القول   وبشأن 
جده وابيه، يروي السيوطي ثالث روايات احداها ان امه الخيزران قتلته 
كونها كانت متسلطة مستبدة بأمور الدولة فنهاها ابنها الهادي وكلمها 
بكالم وقح يتضمن االساءة اليها مع من كانت تحاول قضاء حاجته عند 
ابنها وقال لها لنئ وقف امري ببابك الٔرضبن عنقه وشدد عليها، والرواية 
الثانية انه بعث لها طعاما مسموما فأطعمته لكلبها الذي انتثر فعملت 
اصاب  ملا  انه  الثالثة  والرواية  قتلها،  محاولته  اثر  عىل  ولدها  قتل  عىل 
وجهه  غموا  بأن  لقتله  جماعه  فأرسلت  الهادي  الخليفة  ولدها  املرض 
ببساط جلسوا عىل جوانبه حتى تويف، واكثر الروايات ان الخيزران قتلت 
ولدها وقد توفيت ثاني خاتونات بغداد الخيزران عام ١٧٣ هـ بعد ثالث 
سنوات من موت ابنها الخليفة الهادي، وكان موتها يف زمن خالفة ابنها 
الثاني الخليفة هارون الرشيد ودفنت يف منطقة االعظمية الحالية والتي 
كانت تسمى مقربة الخيزران قبل تحويلها اىل مقربة ومنطقة االعظمية 
نسبة اىل االمام االعظم ابو حنيفة، ودفنت قبلها يف هذه املقربة البانوقة 

ابنة الخليفة املهدي.

lãy@÷äb†
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أضافـت رشكـة (Google) خدمـة جديـدة لخرائطها الشـهرية، والتي 
يستخدمها ماليني البرش حول العالم، حيث تقوم بالتسهيل عليهم للسري 

يف األماكن التي ال يعرفون الطرق بها، حتى ال يضيعون وجهتهم. 
وتقوم الخدمة الجديدة عىل إبالغ املسـتخدمني مسبقا بحجم االزدحام 

يف منطقة ما، وذلك لتفاديه والذهاب من طريق آخر أقل ازدحاما.
وتحمـل الخدمة الجديدة اسـم (Busy Area)، ويمكـن التمتع بها بعد 

تحديث التطبيق عىل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.
وتظهـر الخدمة االمكان املزدحمـة القريبة من املـكان الذي يوجد فيه 

املستخدم، وتظهر فوق هذه املناطق عبارة منطقة مزدحمة.
ويسـاعد هذا األمر األشـخاص الذين يخططوا لزيـارة صديق أو تناول 
الطعـام يف منطقـة حيوية باملدينة عادة ما تشـهد وجود عدد كبري من 

األشخاص واملركبات.
وبوسع املستخدمني النقر عىل عالمة منطقة مزدحمة، بحيث سيظهر 
لـك جـدول يوضح تفاصيـل االزدحام فيها خـالل اليـوم، باإلضافة إىل 

املطاعم واملحال التجارية البارزة يف املكان.
وقـال رشكـة (Google) يف صفحـة الدعـم املخصصة للخرائـط: ”لقد 
دمجنا اتجاهات االزدحامات الحية يف منطقة ما، مثل املتاجر واملطاعم 
والحدائـق واملقاهـي وغري ها، لتحديد مسـتوى االزدحـام العام يف تلك 

املنطقة“.
وأضافت بأن هذه املؤرشات تظهـر كم هي املنطقة مزدحمة يف العادة، 
وعندما يكون املستخدم قريبا أو تكون املنطقة يف أكثر أوقاتها ازدحاما 

تربز إشارة منطقة مزدحمة.

ذكرت تقارير إخبارية أن نسـخا 
جديدة مـن هواتف آيفـون، التي 
سـتدخل الخدمة خالل السـنوات 
رشيحـة  بـال  سـتكون  املقبلـة 
ماديـة، كما هو الحال يف الهواتف 

الحالية.
وأوضح موقع ”ماك رومرز“ الذي 
يتابع الترسيبات التقنية نقال عن 
موقـع برازيـيل أن هاتف ”آيفون 
15 بـرو“، الـذي مـن املتوقـع أن 
يطلـق خالل عامني، سـيكون بال 
رشيحة، عىل األقل يف بعض الدول 
واملناطق. وقـال إن التغيري يف هذا 

املجال ربما يحدث يف وقت أقرب.
رومـرز“  ”مـاك  نقـل  وبـدوره، 
عـن مصـدر لـم يكشـف هويته 
أن رشكـة أبـل املصّنعـة لهواتف 
آيفون نصحت رشكات االتصاالت 
يف الواليـات املتحـدة باالسـتعداد 
لخدمة الهواتف الذكية التي تعمل 
بالرشيحة الذكية بحلول سبتمرب 

.2022

وأطلع املصدر املوقـع عىل وثيقة 
تبـدو صحيحـة وتظهـر اإلطارة 
الزمنـي لهـذه املبـادرة، رغـم أن 
الوثيقة ال تذكر أبل أو آيفون عىل 

وجه التحديد.
ويف إطار التحول الذي سيطرأ عىل 
رشائح الهواتف، سترشع رشكات 
املتحـدة  الواليـات  يف  االتصـاالت 
بتقديـم نماذج ”آيفـون 13“، بال 
رشائـح، يف الربع الثانـي من عام 

.2022
وتبـاع حاليا كميات مـن هواتف 
آيفـون يف متاجر أبـل أو موقعها 
عىل اإلنرتنت بـال مكان للرشيحة 
للمسـتخدمني  ويمكـن  املاديـة، 
فعليا تفعيـل الرشيحة رقميا عن 

طريق اإلنرتنت.
املفـرتض،  املوعـد  إىل  وبالنظـر 
أي سـبتمرب 2020، فهـذا يعنـي 
أن أبـل عازمة عىل إزالـة الفتحة 
املخصصـة للرشائـح يف الهواتف، 

ابتداًء من آيفون 14.

لجعـل   (Zoom) تسـعى 
املؤسسـات تحقق أقىص درجات 
االسـتفادة وأكثـر إنتاجيـة مـن 
خـالل االجتماعات التـي تجريها 
عـرب التطبيـق، وذلك مـن خالل 
التحديثات وامليزات الجديدة التي 
تـم اضافتهـا لربنامـج مكاملات 

الفيديو الخاص بها.
يشـار إىل أنـه تم الكشـف عن أن 
 ،(Zoom) اجتماعـات  مضيفـي 
بـدء  بمقدورهـم  سـيكون 
وضـع  بـدء  مـع  اجتماعاتهـم 

الرتكيز تلقائيا.
وستسـاعد هذه امليـزة الرشكات 
واملؤسسات عىل مراقبة العديد من 
املوظفني أثنـاء االجتماعات، عىل 
الرغم مـن أن هذه امليزة مصممة 

أساًسا للتعلم عرب اإلنرتنت.
يف  الرتكيـز  وضـع  ويسـمح 

برؤيـة  للمشـاركني   (Zoom)
املضيفني  (أو  أنفسـهم واملضيف 
الـذي تتم  املشـاركني) واملحتوى 
وعـىل  االجتمـاع،  يف  مشـاركته 
الرغم من أن املضيفني واملضيفني 
املشـرتكني يمكنهم أيًضـا تحديد 
املعرض ملشـاهدة  طريقة عرض 

جميع املشاركني يف وقت واحد.
القدرة  أيًضا   (Zoom) ويتضمـن
معـرض  عـرض  حفـظ  عـىل 
مخصص بالرتتيـب الذي يفضله 
املضيفـون، وهنا، يمكن ملضيفي 
االجتماع اآلن حفظ طلب معرض 
مخصـص لـكل معـرف اجتماع 
فريد، ويسمح لهم بتحميل األمر 
املحفوظ قبـل االجتماع، بدالً من 
االضطرار إىل تغيري الرتتيب يدوًيا، 
يف كل مـرة يبـدأون فيهـا مكاملة 

فيديو جديدة.
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عىل  عادل  غادة  تقف  األوىل،  للمرة 
خشبة املرسح ضمن موسم الرياض 
يف  تشارك  حيث  السنة  رأس  ليلة 
الليل»  نص  «يف  مرسحية  بطولة 

أمام حسن الرداد.
مرسحي  عمل  الليل»  نص  «يف 
مختلف، يحمل مالمح مرشوع جديد 
ُيعرض للمرة األوىل يف موسم الرياض، 
مختلفة  تيمات  إعادة  عىل  ويعتمد 
قمر،  بهجت  الراحل  الكاتب  قدمها 
فيها مزيج من املرسحيات واألفالم 
والتلفزيونية،  اإلذاعية  واملسلسالت 
مرسحي  قالب  يف  ووضعت 
مختلفة  برؤية  جديد 
كتبها  وعرصية 
بهجت  أيمن 
نجل  قمر 
تب  لكا ا
 ، حل ا لر ا
ويخرجها 
و  عمر
فة  عر
أول  يف 

إخراج 

مرسحي 
له. 

بطولة  الليل»  نص  «يف  مرسحية 
ومحمد  الرداد  وحسن  عادل  غادة 
عبد الرحمن وريم مصطفى، والعمل 
 ABK media ُيعد أول إنتاج لرشكة 

.pro Bahgat kamar
استخدام  عىل  تعتمد  واملرسحية 
خاصية الربوجيكشن والغرافيكس 
صربي،  محمود  د.  خالل  من 
تتميز  متطورة  تكنولوحيا  وهي 
عروضها  يف  العاملية  املسارح  بها 
للدكتور  واالستعراضات  الحية، 
مصممي  أكرب  أحد  عوض  عاطف 
العربي،  الوطن  يف  االستعراض 
واإلضاءة ملدير التصوير السينمائي 
إسالم  وديكور  درويش  وائل 
واأللحان  واملوسيقى  البّنا، 
طلعت  محمود  للموسيقار 
يف  مشاركته  تمثل  الذي 
الشكل  إىل  عودة  العمل 
السليم والباهر للمرسح 
إرشاف  االستعرايض، 
اإلنتاج  عىل  عام 
الخبريي،  أسامة 
 ABK رشكة  إنتاج 
وتمثلها أنجي عبد 
ومن  الحافظ، 
املقرر أن ُتعرض 
يف  املرسحية 
شهر  آخر 
يسمرب  د
موسم  يف 
ض  يا لر ا
مرسح  عىل 

محمد 
العيل.

محبتها  من  الرغم  عىل   
رأس  وقضاء  لعائلتها 

جانبها،  إىل  السنة 
الفنانة  كرست 
عجرم  نانيس 
السنة  هذه  التمني 
إحياء  عىل  ووافقت 
السنة  رأس  حفل 
القاهرة  يف  امليالدية 

مواطنها  بمشاركة 
فندق  يف  عياش  رامي  الفنان 

متابعون  طالب  وقد  «توليب»، 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 

خاص  ديو  بتقديم  عياش  ورامي  نانيس  قيام 
الفعل  ردود  من  مزيداً  الطلب  ونال  يجمعهما، 
عجرم  تجمع  جميلة  فرصة  أنه  وجدت  التي 

وعياش معاً.

السنة من  لم تهدأ هذه  التي  نانيس 
يف  خصوصاً  الحفالت  إحياء 
من  أيام  قبل  عادت  الخليج، 
يف  شاركت  بعدما  الرياض 
بيست»  «ميدل  افتتاح 
بعد  واسعاً  جدالً  وأثارت 
غنائها فقط أغنيتني، وذلك 
بسبب تأخر صعودها عىل 
تقنية،  ألسباب  املرسح 
والتزاماً برفع اآلذان ولم يكن 
باإلمكان متابعة الحفل بسبب 

وجود فقرات لفنانني آخرين.
عجرم  نانيس  تبدأ  آخر،  صعيد  عىل 
التقت  وهي  الجديدة  األغاني  من  ملجموعة  اإلعداد 
أغنية  لها  الذي لحن  امللحن يحيى حسن  قبل فرتة 
خاصة عن عيد األم القت الصدى الواسع وتداولت 

ملا تحمله من معاني خاصة بعيد األم.

سريين  اللبنانية،  الفنانة  توجهت 
عمل  لفريق  بالشكر  النور،  عبد 
الحلقة االستثنائية اإلنسانية التي 
قدمتها ملناسبة عيد امليالد املجيد 
والتي  العيد»  «نور  عنوان  تحت 
الفرحة عىل  أدخلت من خاللها 
الذي  الناس  من  العديد  قلوب 
حرمتهم ظروفهم من الشعور 
ألوضاعهم  نظراً  بالعيد 

املرتدية.
صور  عدة  سريين  وشاركت 
العمل  فريق  برفقة  لها 
تسميتهم  عىل  وحرصت 
صفحتها  يف  وذلك  فرداً  فردا 
للتواصل  بموقع  الرسمية 
عليها  وعلقت  االجتماعي 
احىل  مع  العيد  نور  :»حلقة 
للكل  كبري  شكر  عمل  فريق 

معتوق  رالف  …وباألخص 
صاحب الفكرة، و مساعدة اآلخر 
مش جديد عليه ابداً شكراً للمخرج 
انطوني يوسف عىل تعبه  الرائع 
واحساسه العايل والشكر االكرب 

.«LBCILebanon لـ
احتفلت  أخرى،  ناحية  من 
سريين بعيد امليالد يف جو عائيل 
عائلتها  فيه  اجتمعت  بامتياز 
ونرشت  والكبرية  الصغرية 
وصورا  فيديو  مقاطع  عدة 
صفحتها  يف  االحتفال  من 
للتواصل  بموقعها  الرسمية 
خاصية  عرب  االجتماعي 
إحدى  «القصة» وعلقت عىل 
الصور التي بدت فيها مائدة 
كبرية مجتمعة حولها العائلة 

كلها :»انتو نور العيد».
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سعيد  سمرية  الديفا  طرحت 
الحلو»  «الوقت  الجديدة  أغنيتها 
والتي كتب كلماتها محمد القاياتي 
وتوزيع  حمزة  محمد  ألحان  ومن 
وماسرت  وميكس  يعقوب  هاني 
سمرية  محروس.واوضحت  أمري 
ستكون  الجديدة  أغنيتها  أن 
ومناسبة  لجمهورها،  مفاجأة 
التي  السنة  رأس  ألجواء  تماما 
واالنبساط. البهجة  تحب  دوما 
وأشارت سمرية إىل أنها ستستكمل 
مع  الجديد  ألبومها  أغنيات  طرح 
يف  زال  ما  أنها  حيث  املقبل،  العام 
األغنيات  من  كبري  عدد  جعبتها 
تباعا.آخر  ستطرحها  التي 
كليبات الديفا سمرية سعيد كانت 
شريى،  مون   mon cheri أغنيتها 
ألبومها  من  الرابعة  األغنية  وهي 
الفيديو  وحمل  آيل»،  «إنسان 
الستينيات  وأجواء  طابع  كليب 
األغنية  وكلمات  والسبعينيات 
ومن  والفرنسية،  العربية  باللغة 

كلمات محمد القياتي، ولحن بالل 
رسور، وتوزيع هاني يعقوب، أما 
ومن  عز،  لخالد  واملاسرت  امليكس 
أحيت  هاني.وكانت  نضال  إخراج 
النجمة الكبرية سمرية سعيد حفل 
ملؤسسة  الخامس  امللتقى  افتتاح 
أوالدنا، برئاسة سهري عبد القادر، 
حيث قدمت بصحبة ذوي القدرات 
األحالم»  «أرض  أغنية  الخاصة 
عمر  وألحان  طعيمة  أمري  تأليف 
اقيم  امللتقى  أن  يذكر  مصطفى. 
هذا العام تحت شعار «سوا نرجع 
استثنائية،  دورة  وهي  فرحتنا»، 

من  أوالدنا،  التقى  حيث 
الخاصة،  القدرات  ذوي 

مهرجان  فرق  مع 
والفلكلور  الفنون 

صيني،  األفرو 
الفرق  بمشاركة 
األفريقية  الفنية 
لصينيــــــة  وا

واألوروبية.


