
بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمي، امس االثنني، حرص الحكومة 
عىل تفعيل االتفاقيـة اإلطارية العراقية 
الصينيـة، فيما اشـار اىل ان العراق يمر 
بظروف معقـدة، وهناك من حاول خلق 
فتنـة طائفية.وقـال املكتـب اإلعالمـي 
لرئيس الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: 
إن «الكاظمـي اسـتقبل، امس، سـفري 
جمهوريـة الصـني الشـعبية يف بغـداد 
تشـانغ تاو بمناسبة انتهاء مهام عمله 
يف العراق»، مبيناً أن «الكاظمي أثنى عىل 
جهود السفري الصيني خالل مدة مهامه 
يف العـراق». وأشـاد الكاظمي، بحسـب 

البيان، «بمستوى العالقات الثنائية بني 
البلديـن الصديقـني، وتطلع العـراق إىل 
تطويرها، وهي عالقـات رشاكة تّوجت 
يف  السـرتاتيجي  التعـاون  مـن  باملزيـد 
مختلف املجاالت االقتصادية، والتجارية، 
والثقافيـة، وكذلك يف مجـاالت الطاقة، 
واالستثمار، واألمن».وشدد عىل «حرص 
الحكومـة لتفعيـل االتفاقيـة اإلطارية 
العراقية الصينية، والتنسـيق العايل بني 
البلدين يف تنفيذ كامـل فقراتها»، مبدياً 
«ترحيب الحكومـة العراقية بالرشكات 
الصينيـة، وتقديـم التسـهيالت الالزمة 

لها، وتذليل العقبات التي تواجهها».

بغداد/ متابعة الزوراء:
ُقتل صحفي يف املكسيك هو خامس صحفي 
ُيقتـل يف البـالد منذ مطلع العام، حسـبما 
أعلنـت النيابـة العامـة يف واليـة واهـاكا 
(جنوب)، الخميس، مؤكـدة توقيف اثنني 
من املشتبه بهم.وقال املّدعي العام للوالية 
أرتورو كالفو إن مراسل موقع ”نوتيثياس 
ويب“ اإلخباري هيبري لوبيز فاسـكيز ُقتل 
يف واليـة أوهـاكا وهـو يف مركبته.وأعلـن 

كالفو ”أوقفنا شخصني حتى اآلن، ولدينا 
أيًضا األسلحة التي ارتكبت بها الجريمة“. 
وأضـاف ”حتى لو أوقفنا ُمنّفـذْي الجرم، 
فنحـن ال نسـتبعد أي خيط قـد يقودنا إىل 
الجهة املمولة والراعية“.ولوبيز فاسـكيز 
هو خامس صحفي ُيقتل يف املكسـيك منذ 
مطلع السـنة بحسـب تعداد أجرته وكالة 
فرانس برس باالسـتناد إىل بيانات منظمة 

”مراسلون بال حدود“.

أبوظبي/ الزوراء:
وصـل الرئيـس الرتكـي، رجـب طيـب 
اإلماراتيـة  العاصمـة  إىل  أردوغـان، 
أبوظبـي، حيث يبـدأ زيارة مـن يومني، 
ألجل تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 

عهد أبوظبي نائـب القائد األعىل للقوات 
املسـلحة، يف مقدمة مسـتقبيل الرئيس 
الرتكي والوفد املرافق لدى وصوله مطار 
الرئاسـة  أبوظبي.وقالـت  يف  الرئاسـة 

الرتكية يف بيان امس االثنني.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تعثرت صفقة بــ 27 مليار دوالر بني 
رشكة توتال الفرنسية والعراق، كانت 
بغداد تأمل أن تعيد بها رشكات النفط 
الكـربى، وسـط خالفـات عىل رشوط 
صعوبـات  العـراق  التعاقد.ويواجـه 
يف جـذب اسـتثمارات كبـرية جديـدة 

لقطـاع الطاقة منـذ أن وقع مجموعة 
مـن الصفقـات يف مرحلـة مـا بعـد 
التدخل األمريكي منـذ أكثر من عرشة 
الحكومة مسـتويات  أعوام.وخفضت 
اإلنتـاج املسـتهدفة مـراراً مـع رحيل 
الـرشكات العامليـة التـي أبرمـت هذه 
االتفاقـات بسـبب ضعـف العائد من 

عقـود املشـاركة يف اإلنتاج.ووافقـت 
توتـال يف العام املايض عىل االسـتثمار 
يف 4 مشـاريع للنفط والغـاز والطاقة 
املتجددة يف البرصة يف جنوب البالد عىل 
مدى 25 عامـاً، ووقعت وزارة البرتول 
العراقيـة االتفـاق يف سـبتمرب املايض، 
بعد زيارة الرئيـس الفرنيس إيمانويل 

ماكـرون، للعراق.وقالت ثالثة مصادر 
عراقية مـن وزارة النفط ومن القطاع 
إن الـوزارة لـم تحصل عـىل املوافقات 
عـىل التفاصيـل املاليـة للصفقـة من 
اإلدارات الحكوميـة املعنيـة، وغرقـت 
الحني.فبعـد  ذلـك  منـذ  خالفـات  يف 
االنتخابات الربملانيـة تحتاج الصفقة 

اآلن ملوافقـة الحكومـة الجديـدة بما 
يف ذلـك وزيـرا النفـط  واملاليـة اللذان 
لـن يتوليا منصبيهمـا قبل مارس عىل 
األقـل، ويف هـذا الصـدد قالـت وزارة 
النفط العراقية إنها تتوقع اسـتكمال 

الصفقة مع توتال إنرجيز، بعد ذلك.

الزوراء/ مصطفى فليح:
لدراسـات  االوروبـي  املركـز  حـذر مستشـار 
مكافحـة االرهـاب، اللواء املتقاعـد عماد علو، 
من احتمالية تأثري الحرب بني روسيا والواليات 
املتحدة بشأن االزمة االوكرانية عىل العراق، ويف 
حني اشـار اىل انها قد تتيح فرصـا للتنظيمات 

االرهابيـة يف املنطقـة، دعا الحكومـة العرقية 
اىل تقديـر املوقف ومراعاة الجوانب السياسـية 
واالجتماعيـة واالقتصادية.وقال علو يف حديث 
لــ «الـزوراء»: ان «أوي حـرب تندلـع يف اوربا 
سـتكون تأثرياتهـا كبرية عـىل منطقة الرشق 
االوسـط التـي تتواجـد فيهـا قوات عسـكرية 

امريكية وقوات عسـكرية روسية، وهذا سوف 
ينعكس عىل طبيعة التواجد العسكري املوجود 
يف السـاحتني العراقيـة والسـورية عـىل وجه 
الخصوص».مبينـا «إذا كان هنـاك احتكاكات 
بني هـذه القـوات املوجـودة يف هـذه املنطقة 
فسـوف تتـاح فـرص عديـدة الحتمـاالت غري 

متوقعة وغري محسـوبة فيما يتعلق بأنشـطة 
التنظيمات االرهابية وايضا الفصائل املسـلحة 
املحلية املوالية لكل طـرف من األطراف، وهذه 
املسـألة بالتأكيد سيكون لها تأثري عىل املنطقة 

والعراق «.

لندن/ متابعة الزوراء:
كشـف رئيس الـوزراء الربيطاني، بوريس 
جونسـون، عن أن الوضع بشـأن أوكرانيا 
خطري للغاية، مشـرياً إىل رضورة أن يتحد 
ضدهـا. تهديـد  أي  مواجهـة  يف  الغـرب 

وقال يف ترصيح صحفـي: ان عىل الرئيس 
الرتاجـع عـن  الـرويس فالديمـري بوتـني 
الهاوية.كما أكد جونسون الحاجة لفرض 

عقوبات قاسـية عىل روسـيا، الفتاً إىل أنه 
ال يمكن التخيل عن حق أوكرانيا السـيادي 
باالنضمـام للناتو.يأتـي ذلك فيمـا يعتزم 
جونسون زيارة أوروبا مجدداً هذا األسبوع 
الدبلوماسـية لتهدئـة  ملواصلـة جهـوده 
األزمـة املتعلقة بامللـف األوكراني، وفق ما 
أعلن مكتبه .وسيتحدث جونسون يف األيام 
املقبلـة إىل عـدد مـن القادة حـول الوضع 

الحايل، ويعتزم التوجه إىل أوروبا مرة جديدة 
يف نهاية األسبوع. وقبل أسبوعني، كان قد 
توجـه إىل كييـف لتقديم دعمـه ألوكرانيا.
ويف السـياق نفسـه، أطلع وزير الخارجية 
الرويس، سريغي الفروف، الرئيس فالديمري 
بوتني عىل أن وزارة الخارجية أعدت جوابا 
عىل رد واشنطن و»الناتو» عىل املقرتحات 
الروسية للضمانات األمنية.   وقال الفروف 

يف اجتمـاع مـع الرئيس الـرويس فالديمري 
بوتني: «تمت صياغة الرد يف ١٠ صفحات».
وأضاف: «اإلجابـات التي وردتنا عىل طلب 
روسـيا لتفسـري مبدأ عـدم قابليـة األمن 
للتجزئـة كانت غـري مرضية، وسـتواصل 
موسـكو السـعي للحصـول عـىل إجابات 

واضحة من كل بلد عىل حدة».
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بغداد/ الزوراء:
سـجلت أسـعار النفـط، امـس االثنـني، أعـىل 
مستوى منذ أكثر من 7 سنوات، وسط مخاوف 
مـن أن يؤدي غـزو رويس محتمـل ألوكرانيا إىل 
فـرض عقوبات مـن الواليات املتحـدة وأوروبا 
وتعطيـل صـادرات الطاقـة من أكـرب منتج يف 
العقـود اآلجلـة لـخـام برنـت  العالم.وبلغـت 
95.56 دوالرا للربميـل بحلـول السـاعة 02:35 
بتوقيـت غرينتـش بزيـادة 1.12 دوالر، بعد أن 
سـجلت يف وقت سـابق 96.16 دوالرا وهو أعىل 
مسـتوى منذ أكتوبـر 2014.وارتفع خام غرب 
تكساس الوسـيط األمريكي 1.28 دوالر أو 1.4 
يف املئـة ليصـل إىل 94.38 دوالرا للربميل ليحوم 

قـرب أعـىل مسـتوى يف الجلسـة عنـد 94.94 
دوالرا وهـو األعـىل منـذ سـبتمرب 2014.وأدت 
الترصيحات الواردة من الواليات املتحدة بشـأن 
هجوم وشيك من روسيا عىل أوكرانيا إىل اهتزاز 
أسـواق املال العاملية.وقالت الواليات املتحدة إن 
روسـيا قد تغزو أوكرانيـا يف أي وقت وقد تخلق 
ذريعة مفاجئة لشـن هجوم.وقـال إدوارد مويا 
محلل السـوق لـدى أواندا يف مذكـرة ”إذا حدث 
تحـرك للقوات فسـوف يرتفع خـام برنت فوق 
مسـتوى 100 دوالر للربميـل بـكل سـهولة“.

وأضاف ”سـتظل أسـعار النفط متقلبة للغاية 
وعرضة للتطورات املتزايدة فيما يتعلق بالوضع 

يف أوكرانيا“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
حظرت السـلطات السـودانية، التجمعات يف منطقة وسط 
الخرطوم من سكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة رشقا، 
فيما خرج آالف من أبناء الشعب السوداني، امس االثنني، يف 
العاصمة الخرطوم وعدد من املدن األخرى رافعني شعارات 
تطالب بمدنية الدولة.وأكدت لجنة تنسيق شؤون أمن والية 
الخرطـوم، أن حرية التعبري حق مكفـول بموجب الوثيقة 
الدسـتورية االنتقالية وأن حركة السـري ستكون كاملعتاد.
وأوضحت أن ”الكباري مفتوحة ولن يتم قطع االتصاالت“، 
مؤكدة أنها تقوم بواجباتها نحو تأمني املواكب والتجمعات 
بتمكني املواكب من توصيل رسـالتها. يف غضون ذلك خرج 
آالف من أبناء الشعب السوداني، امس االثنني، يف العاصمة 
الخرطـوم وعدد من املدن األخرى رافعني شـعارات تطالب 

بمدنيـة الدولة.وقبيـل انطالق املسـريات بسـاعات كثفت 
السـلطات األمنيـة حملة االعتقـاالت التي طالـت قادة يف 
لجنة تفكيك نظام اإلخوان وسياسيون وناشطون يف لجان 
املقاومـة التي تقود الحـراك الحايل.واغلقت القوات األمنية 
بعض مداخل وسـط العاصمة ورضبت طوقا مشددا حول 
منطقـة القـرص الرئـايس يف الخرطـوم ومبنـى الربملان يف 
أم درمـان؛ وسـط دعوات لعصيـان مدني شـامل. وتقول 
لجان املقاومة السودانية إنها سـتواصل احتجاجاتها ضد 
اإلجـراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح الربهان يف 
الخامـس والعرشين من أكتوبر والتـي أنهت الرشاكة التي 
كانـت قائمة بني املدنيني والعسـكريني منذ إسـقاط نظام 

عمر البشري يف أبريل 2019.
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الزوراء/ حسني فالح:
اعلنت االمانـة العامة ملجلـس الوزراء 
إلنشـاء  عمرانيـة  خطـة  إعدادهـا 
مشـاريع جديدة يف عموم املحافظات، 
وفيمـا رجحت بأن يشـهد العام املقبل 
ثورة عمرانية يف البلـد بعد تحريك عدد 
مـن املشـاريع، أحصت عدد املشـاريع 
املنجزة يف محافظة ذي قار خالل العام 

املايض.
وقـال املتحدث باسـم االمانـة العامة، 
حيدر مجيد، يف حديث لـ“الزوراء“: ان 
سنة 2021 كانت سنة جيدة من ناحية 
تحريـك املشـاريع املتوقفـة واملتلكئة، 
حيـث ابتدأت يف محافظـة ذي قار بعد 
صدور قرار مجلس الوزراء 142 لسنة 
املشـاريع  بمتابعـة  الخـاص   2020
املتلكئة واملتوقفـة، وكلف االمني العام 
ملجلس الوزراء برئاسة اللجنة.واضاف: 
ان اللجنة املشـكلة وفرقها استطاعت 
من تحريـك اكثر مـن 100 مرشوع يف 
املحافظة وافتتاح العديد من املشاريع 
الحيويـة خـالل اشـهر عديـدة كانت 
متوقفـة ألكثر من 10 سـنوات كجرس 
النرص وانشـاء ممر طريق الفجر - ال 
بدير، وكذلك افتتاح املستشفى الرتكي 
ومحطـة النارصية املركبـة وصوال اىل 
مرشوع مـاء اصـالح الجبايش، حيث 
وصلـت نسـبة انجـازه ألكثـر من 98 
باملئـة، وكذلـك الجـرس الكونكريتـي 
املشـاريع  الصناعيـة وبقية  واملدينـة 

التي وصلت اىل نسـب انجـاز متقدمة.
وتابـع: ان االمانـة العامة اسـتطاعت 
مـن خـالل صنـدوق اعمـار ذي قـار 
املؤلف بموجب قرار 139 سـنة 2020 
ان تنجز وتدرج وتحيـل وتتم املبارشة 
بــ 206 مشـاريع خالل وقـت قيايس 
يتضمن 4 اشـهر. مؤكدا: ان املشاريع 

عاليـة  وتـرية  عـىل  تعمـل  جميعهـا 
وبنسب انجاز متحققة وفوق املخطط 
لها.واشـار اىل: ان الحكومة التفتت اىل 
بقيـة املحافظات، وصـار هناك تحرك 
اىل محافظـة النجـف وزيـارة ميدانية 
لألمـني العـام اىل عـدد مـن املشـاريع 
واجتماعه يف بغداد مع الجهات املعنية، 

وكذلك زيارته اىل محافظة بابل، وايضا 
اجتماع االمانة العامة لبحث مشـاريع 
ميسان والديوانية والكثري من املشاريع 
املتوقفة التي تم بحثها.ومىض بالقول: 
اآلن بـدأت تتحرك املشـاريع التي تأتي 
ضمـن الربنامـج الـوزاري والخطـط 
العمرانية التي تشمل املشاريع املتوقفة 

واملتلكئـة. مؤكدا االعـداد لوضع خطة 
محكمة إلنشاء مشاريع جديدة للسنة 
القادمة، حيث ستشـهد ثورة عمرانية 
يف حركة هذه املشـاريع .وتابع: وفيما 
يخـص محافظة ميسـان فهنـاك 37 
مدرسة متلكئة ضمن مرشوع الوزارة 
رقـم 1، إضافـة إىل ملـف تعويضـات 
التـي  الزراعيـة  املزارعـني ألراضيهـم 
تأثرت بسـبب موجة السيول واالمطار 
التـي واجهـت املحافظة، حيـث هناك 
توجيـه مـن مجلـس الـوزراء لـوزارة 
الزراعـة بالتنسـيق مع دائـرة الزراعة 
يف املحافظة بإعداد الكشـوفات لغرض 
رصفها فـوراً، كذلك توجيـه الرشكات 
املتلكئـة فيما يخص االبنية املدرسـية 
رقـم 1 ومبارشتها فـور حل املتعلقات 
واالجراءات املالية كافة ما بني وزارتي 
التخطيـط واملالية والـرشكات املنفذة.

وأردف بالقـول: كذلـك فيمـا يخـص 
محافظة الديوانية، إذ تم عرض ملفات 
والرياضـة  الشـباب  وزراء  بحضـور 
والصحـة وعـدد مـن أعضـاء مجلس 
النـواب عـن املحافظـة وممثلـني عن 
الرتبية والتخطيط واملالية. مشـرياً إىل: 
أن هنـاك 3 مشـاريع مهمـة متوقفة 
منهـا مـرشوع املستشـفى االسـرتايل 
وملعـب السـنبلة ومـرشوع املـدارس 
املتلكئة، وكذلك هناك مشاريع للقطاع 
الزراعي، وسيتم حل اإلجراءات املتعلقة 

بها كافة.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت مقررة مجلس النواب، بيدء خرض، امس 
إصابتها بفريوس كورونا.وقالت خرض  االثنني، 
باإلجراءات  «ملتزمة  انها  صحفي:  ترصيح  يف 
الجهات  بيها  تويص  التي  الالزمة  الوقائية 
بالفريوس». اإلصابة  عند  املعنية  الصحية 
:»عدم  أكدت خرض  املقبلة،  الجلسة  وعن موعد 
تحديد موعد انعقادها حتى اآلن».وكانت رئاسة 
مجلس النواب قد سمت يف جلسة تداولية عقدت 
يف ٧ شباط املايض النائبة بيدء خرض عن املكون 

املسيحي مقرراً للمجلس.
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بغداد/ الزوراء:
يعرف الدستور عىل انه القانون األسمى يف 
الدولة والذي يتم من خالله تحديد شـكل 
الدولة وحكومتها ونظام حكمها وطبيعة 
السلطات واختصاصاتها والعالقات فيما 
بينها وحدودها إىل جانب تحديده لحقوق 
املواطنني وضمان أداء هذه الحقوق لهم، 
وان دساتري الدول يتم صياغتها بما يتفق 
مـع الظـروف السياسـية واالجتماعيـة 
واالقتصاديـة لكل دولـة وبطبيعة الحال 
فان هذه الظروف تتغري لذا البد من تعديل 
الدسـتور بما يتفق مـع الظروف املتغرية 
سـيما وان النظـام الدسـتوري ألي دولة 
مـن الصعوبة بمـكان وصولـه إىل درجة 

الكمال مهما كانت درجة إتقان صياغته. 
ويف العراق فان دسـتور سنة 2005 تمت 
صياغتـه يف ظروف تختلـف يف حينه عن 
الظـروف الحاليـة ومعظـم من اشـرتك 
يف إخراجـه بالشـكل النافذ حاليـاً هم يف 
مقدمـة الداعـني إىل تعديلـه اآلن لظروف 
ومسـتجدات الواقع السيايس الذي وصل 
إىل مرحلـة خـرق الدسـتور يف أكثـر من 
مناسـبة بسـبب النصـوص الدسـتورية 
التي لـم تعد مناسـبة للمرحلـة الحالية 
ولعل أكثر النصوص الدستورية التي تربز 
الحاجة إىل تعديلها هي املواد التي تسببت 

أحكامها يف تعثر تشكيل السلطات

@åbÃ€aÎ@¡–‰‹€@pb«Îãìfl@äb‡rné¸@ÚÓè„ã–€a@\fibmÏm\Î@÷aã»€a@µi@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@27Äi@Ú‘–ñ@ãr»m
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بغداد/ الزوراء:
أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح ريرب أحمد ملنصب رئيس الجمهورية.

«بعد  أنه  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  محمد،  محمود  الحزب،  باسم  املتحدث  وقال 
املستجدات السياسية والعوائق التي وضعت أمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية 
 ومن أجل استمرار الخطوات الدستورية يف العملية السياسية العراقية،  يعلن الحزب 
الديمقراطي الكوردستاني رسميا ترشيح ريرب أحمد  خالد وزير الداخلية يف حكومة 
يشغل  خالد  أحمد  ريرب  ان  اىل  الجمهورية.»يشار  رئيس  ملنصب  كردستان  إقليم 
منصب وزير الداخلية يف اقليم كردستان يحمل رتبة لواء من مواليد ١٩٦٨ حاصل 
عىل شهادة ماجستري يف مجال االمن الوطني من جامعة االمن الوطني العراقية يف 

بغداد عام ٢٠٠٧ بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة صالح الدين – أربيل ١٩٩٧.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
حذر مستشـار املركز االوروبي لدراسـات مكافحة االرهاب، 
اللـواء املتقاعـد عماد علو، مـن احتمالية تأثـري الحرب بني 
روسيا والواليات املتحدة بشأن االزمة االوكرانية عىل العراق، 
ويف حني اشـار اىل انها قد تتيح فرصـا للتنظيمات االرهابية 
يف املنطقة، دعا الحكومـة العرقية اىل تقدير املوقف ومراعاة 
الجوانب السياسـية واالجتماعيـة واالقتصادية.وقال علو يف 
حديث لــ «الزوراء»: ان «أوي حرب تندلع يف اوربا سـتكون 
تأثرياتهـا كبـرية عىل منطقة الرشق االوسـط التـي تتواجد 
فيهـا قـوات عسـكرية امريكية وقوات عسـكرية روسـية، 
وهذا سـوف ينعكس عىل طبيعة التواجد العسـكري املوجود 
يف السـاحتني العراقيـة والسـورية عـىل وجـه الخصوص».
مبينـا «إذا كان هناك احتكاكات بني هـذه القوات املوجودة 
يف هـذه املنطقة فسـوف تتاح فرص عديـدة الحتماالت غري 
متوقعـة وغري محسـوبة فيمـا يتعلق بأنشـطة التنظيمات 
االرهابية وايضا الفصائل املسلحة املحلية املوالية لكل طرف 
من األطراف، وهذه املسـألة بالتأكيد سـيكون لها تأثري عىل 
املنطقـة والعراق «.واوضح ان «الحرب سـتؤثر عىل مسـألة 
السـلم الدويل والعاملي وعىل صادرات النفط والتجارة وامور 
عديـدة، وسـتكون هنـاك تداعيـات كارثية بالتأكيد بشـكل 
عام»، مشـددا عىل رضورة «اخذ ذلـك بنظر االعتبار من قبل 
حكومـات املنطقة، وخصوصا الحكومة العراقية التي عليها 
ان تأخـذ كل االحتمـاالت التخاذ االجراءات املناسـبة يف حال 
اندالع مثل هذه االشـتباكات سـواء يف اوروبـا او يف منطقة 
الرشق االوسـط». وعـن االجـراءات الواجب عـىل الحكومة 
العراقية القيام بها، اشـار املستشار اىل ان «االجراءات تتعلق 
باملعلومات املتوفرة لدى اجهزة االستخبارات يف كل دولة من 
ناحية قدراتها واحتياطاتها من السلع االسرتاتيجية اضافة 
اىل مسألة تصدير النفط واملواقف الدبلوماسية، وهذه تكون 
عىل شكل تقدير موقف يف املستويات العليا وتؤخذ به الجوانب 
السياسـية واالجتماعية واالقتصادية وكل التأثريات االخرى 
وبالتـايل تخـرج بمسـالك او سـيناريوهات معينـة لكيفية 
التعامل مع هذه الحالة». وعن احتمال قيام الحرب، قال ان 
«هناك أمورا متباينة الن هنـاك دفعا من قبل االعالم الغربي  
وخاصـة  الواليـات املتحـدة االمريكية بأن الحرب سـتقوم، 
وان روسـيا سـتجتاح اوكرانيـا يف حـني ان اوكرانيا ترفض 
هذا الطرح عىل لسـان رئيسها الذي اعترب ان هذا بث للرعب 
والذعـر، ولن يسـاعد اوكرانيا يف مواجهة التحـدي الرويس، 
كما ان روسـيا من جانبها ترفض االتهامات االمريكية بأنها 
سـتقوم باالجتياح»، مستدركا «ولكن باملقابل هناك تحشيد 
رويس عـىل الحدود االوكرانية الروسـية والحـدود االوكرانية 
البالروسـية ووجود مناورات وتدفق للسـالح وتحشد لحلف 
الناتـو، بمعنـى ان الصـورة التـي امامنا ان هنـاك تصعيدا 
باتجـاه حافة الحرب». ولفـت اىل ان «االتصال الهاتفي بني 
بايدن وبوتني قد يكون حصـل خالله تفاهمات معينة حول 
املدى الذي ممكن ان تذهب اليه االزمة سـواء اكان عسـكريا 

ام دبلوماسيا ولكن االتصال ال يبدو ايجابيا». 

ÚÓ–ˆb†@Ú‰nœ@’‹Ç@fiÎby@Âfl@⁄b‰ÁÎ@Òá‘»fl@“Îãƒi@ã∫@÷aã»€a@Êc@á◊c
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بغداد/ الزوراء:

امس  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد 
اإلطارية  االتفاقية  تفعيل  الحكومة عىل  االثنني، حرص 
العراقية الصينية، فيما اشار اىل ان العراق يمر بظروف 

معقدة، وهناك من حاول خلق فتنة طائفية.
تلقته  بيان  يف  الوزراء  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
سفري  امس،  استقبل،  ”الكاظمي  إن  ”الزوراء“: 
جمهورية الصني الشعبية يف بغداد تشانغ تاو بمناسبة 
انتهاء مهام عمله يف العراق“، مبيناً أن ”الكاظمي أثنى 

عىل جهود السفري الصيني خالل مدة مهامه يف العراق“
العالقات  ”بمستوى  البيان،  بحسب  الكاظمي،  وأشاد 
إىل  العراق  وتطلع  الصديقني،  البلدين  بني  الثنائية 
تطويرها، وهي عالقات رشاكة توّجت باملزيد من التعاون 
السرتاتيجي يف مختلف املجاالت االقتصادية، والتجارية، 
واالستثمار،  الطاقة،  مجاالت  يف  وكذلك  والثقافية، 

واألمن“.
وشدد عىل ”حرص الحكومة لتفعيل االتفاقية اإلطارية 
البلدين يف تنفيذ  العايل بني  الصينية، والتنسيق  العراقية 
العراقية  الحكومة  ”ترحيب  مبدياً  فقراتها“،  كامل 
لها،  الالزمة  التسهيالت  وتقديم  الصينية،  بالرشكات 

وتذليل العقبات التي تواجهها“.
من جانبه، أكد السفري الصيني تشانغ تاو ”دعم حكومة 
بالده للعراق وتطلعها لتنمية العالقات بني بغداد وبكني 
مصالح  يحقق  وبما  والصعد،  املستويات  مختلف  عىل 

شعبي البلدين الصديقني وتطلعاتهم“.
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
الكاظمي، امس اإلثنني، أن العراق يمر بظروف معقدة، 

فيما أشار إىل أن هناك من حاول خلق فتنة طائفية.

وقال الكاظمي، خالل حضوره احتفالية رفع الستارة عن 
الثانية ملرقد اإلمام عيل (عليه السالم)، بمناسبة  املنارة 
اإلعالمي،  ملكتبه  بيان  بحسب  املباركة،  والدته  ذكرى 
تلقته ”الزوراء“:  ”ونحن يف حرضة إمام اإلنسانية أمري 
مولده،  ليلة  ويف  السالم)،  (عليه  عيل  اإلمام  املؤمنني، 
عليها  وسار  تبّناها  التي  السامية  املبادئ  نستحرض 
السالم):  (عليه  يقول  ”عندما  مضيفاً:  بها“،  وتمّسك 

إن ”الناس صنفان، إما أخ لك يف الدين، وإما نظري لك يف 
الخلق“، فهو ُيحّدد مساراً إنسانياً لفهم التنّوع كمصدر 

قوة ال مصدر ضعف“.
ولفت إىل أن ”التنوع يف العراق مصدر قوة وليس ضعفاً، 
وسماحة السيد السيستاني -حفظه الله- أرسل رسائل 
مردفاً  أنفسنا“،  أنتم  بمقولته  للمجتمع  الطمأنينة 
يف  اليوم،  األرشف  النجف  يف  أكون  أن  أتّرشف   ” بالقول: 

هذا املكان الطاهر... من هنا حكم عّيل، وهنا اسُتشهد، 
وهنا مرقده الطاهر، بقّبته ومنارتيه؛ هنا الحوزة العلمّية 

ومراجُعنا العظام.. هنا كل يشٍء ينتمي إىل عّيل“.
والشعر  واألدب  العربية  اللغة  معقل  ”هنا  وتابع: 
والفقه  والفلسفة  العلم  ومركز  الخالدة،  والكلمات 
اإلسالمي، فقد انطلقت جميع املذاهب اإلسالمية من هنا 
وانبعثت جميع العلوم اإلسالمية؛ لهذا يجب الحرص عىل 
أن تستمر النجف يف دورها الفريد كمورد للعلوم واآلداب 
وجامعاتها  بمدارسها  االهتمام  خالل  من  والفلسفة، 

ومكتباتها“.
للقاء  ساحة  زالت  وما  كانت  عيل،  ”نجف  وأضاف: 
واإلنسانّية،  الوحدة  كلمة  واحدة،  كلمٍة  عىل  الجميع 
إىل  مشرياً  اإليمان“،  من  األوطان  فحّب  الوطن...  وحّب 
أن ”هناك أزمات حولنا عىل املستويني اإلقليمي والدويل، 
ولدينا يف العراق أزمات ومناكفات، وأحياناً هناك من يريد 
أن ال تسود روح األمل، بل يعمل عىل زرع الرتّدد واإلحباط 

وعدم الثقة، سواء بني الناس أو مع الدولة“.
مر بظروف وهناك من حاول خلق  ”العراق  أن  وأضاف 

فتنة طائفية“.
األوقات يربز دور قادة  أقول: يف مثل هذه  وأكمل: ”وأنا 
رسائل  إرسال  خالل  من  املستويات،  كل  عىل  املجتمع 
األمل والدعوة إىل التآخي والتعاضد ونبذ الفتن بني أبناء 
الوطن الواحد مهما كانت االختالفات السياسية، وتبّني 
بعد  جيالً  شعبنا  بها  عاش  التي  واملحبة  التعايش  قيم 

جيل، وهي قيم اإلمام عيل ومن سار عىل دربه“.
الطاهرة،  املناسبة  هذه  لكم  ”أبارك  بالقول:  وأردف 
دوام  لكم  وأتمنى  املبارك،  الجهد  هذا  عىل  وأحّييكم 

التوفيق يف خدمة الوطن واإلنسان“.
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جمهورية العراق                               العدد: ٣٣٦٢/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                       التاريخ: ٢٠٢٢/٢/٨

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

(( اعالن ))
اىل املدعى عليه : ( سهام سعدون صابر ) 

بناءا عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعية 
( نعيمة جاسـم محمد ) املتعلقة بدين بذمتك مبلغ قدره اربعة 
ماليـني وثالثمائة الف دينار يمثل كمية من الذهب قمت بأخذها 
منهـا ولـم تعيديها لهـا وملجهولية محـل اقامتك تقـرر تبليغك 
اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتني عىل موعـد املرافعة املوافق 
٢٠٢٢/٣/٢ ويف حالـة عـدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا ووفق االصول.
القايض

أزهر عيل فرج                                                                                               

 جمهورية العراق                                                        العدد: ٨٢٥/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء األعىل                                                  

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة الشطرة 

إعالن
عطفـاً عـىل قرار محكمتنا سـتبيع هذه املحكمـة باملزايـدة العلنية العقار 
تسلسـل ٨ /٢٠٠٩ مستشفى والعائدة للرشكاء (منتوبه جبار عبد الحسني 
ورشكاؤهـا) واملكتسـب الدرجة القطعيـة فعىل الراغبني بالـرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل مدة (١٥) يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف 
املحلية مستصحبني معهم هويات األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
وتأمينات قانونية بنسبة ١٠٪ من القيمة املقدرة للعقار عن وضع اليد ان لم 

يكن من الرشكاء ويتحمل املشـرتي أجور اإلعالن والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبد الله

االوصاف
دار سـكن مفـرزة بصورة غـري رسـمية اىل دارين ومحل تجـاري مبني من 
الطابوق ومسـقف بالشـيلمان متوسـطة العمران وتقع يف مدينة الشطرة 

الحي العسكري.
القيمة املقدرة / مائة وخمسـة عرش مليون دينار عراقي.

جمهورية العراق                                 العدد: ٢٦٣٢/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل                         التأريخ: ٢٠٢٢/١/٢٧

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعـــــالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعـن طريق املزايدة العلنية 
العقـار تسلسـل ١٠٦٦٣/١١٠ جزيـرة وخالل ثالثـون يوماً 
اعتبـاراً من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة 
رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش 
ظهراً يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور 
يف املـكان والزمـان املعينني مسـتصحبني معهـم التأمينات 
القانونية بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار 
بنسـبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء 

علما ان الداللية عىل املشرتي .
القايض االول
عزيز شنته الجابري

• االوصاف:-
١-  العقـار مفرز بصورة غري رسـمية اىل داريـن الدار االوىل 
تقع اىل الجهة الرشقية من العقار مؤلفة من استقبال وهول 
وغرفة نوم ومساحة خارجية وحمام ومطبخ. أما الدار الثانية 
التي تقـع اىل الجهة الغربية من العقار مؤلفة من اسـتقبال 
وغرفتني ومطبخ وصحيات وغرفة يف الطابق العلوي وعموم 

العقار مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح.
٢-   مساحة العقار ٢٥٦,٥٠ م٢.

٣- القيمة املقدرة للعقار ثالثمائة مليون دينار فقط.
٤- الـدار االوىل غري مشـغولة مـن أي أحد. أما الـدار الثانية 
مشـغولة من قبـل الرشيـك املدعى عليـه) ويرغـب بالبقاء 

مستأجر بعد بيع العقار.
مالحظة:-

النرش يف صحيفتني محليتني.
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للمـرة (األوىل) وبكلفة تخمينية مقدارها (١٣٠,٦٤٠,٠٠٠) دينار عراقي (مائة وثالثون مليون 
وسـتمائة واربعون الف دينار عراقي) وبمدة تجهيز (١٨٠ يوم)، بموجب املواصفات والرشوط 
التـي يمكن الحصول عليها مـن امانة الصندوق لقـاء مبلغ قـدره (٢٥٠,٠٠٠) دينار(مائتان 
وخمسـون الف دينار ال غري) غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم 
عـروض بالدينار العراقـي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض) ويكون نافذا ملدة ال تقل 
عـن (١٢٠ يوماً) مـع ارفاق التأمينـات االولية والبالغـة (١,٣٠٦,٤٠٠) دينـار عراقي (مليون 

وثالثمائة وستة االف واربعمائة دينار عراقي) عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية:-
- رقم املناقصة/ موضوعها

- تاريخ الغلق
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

- تاريخ نفاذ التأمينات االولية
- العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب 

وتسـلم اىل اسـتعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف 
مدة اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم ٢٠٢٢/٢/٢٨ ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة:-

١. يتـم تقديـم العروض وفقا للوثائق القياسـية ويف حـال عدم التزام مقـدم العطاء يف تطبيق 
الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها فأنه سـيتم اسـتبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند 

التقديم.
٢. جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :-

أ- كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .
ب- هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه . 

٣. اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة.
٤. تقـدم التأمينات االولية باسـم الرشكـة او مديرها املفوض او احد املسـاهمني يف الرشكة او 

الرشكات بموجب عقد مشاركة.
٥. بإمـكان كافـة ممثيل الـرشكات واملجهزين املشـرتكني يف املناقصة التواجـد يف مقر الرشكة 
لحضـور ومتابعـة فتـح العطاءات من قبـل اللجنة وذلك يف اليـوم التايل لتاريخ الغلق السـاعة 

العارشة صباحاً.
٦. يف حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني توجه باإلنذارات من القسـم القانوني يف رشكتنا 

دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
٧. تصادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االسـتجابة للمراسـالت اثناء الدراسة الفنية 

والتجارية للطلبيات .
٨. تقدم التأمينات االولية عىل شـكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) ومن املصارف 
املعتمـدة (تعتمد جميع املصارف داخل بغـداد عىل ان يكون خطاب الضمان املقدم داخل ضمن 
املنصـة االلكرتونيـة وان لم يكن خطـاب الضمان داخل ضمـن املنصة يهمل العطاء وحسـب 

تعليمات البنك املركزي). 
٩. ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسـهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االسـترياد 

الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا .
١٠. ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز املثبتة اعاله ألسـباب تتعلق بإخراج املواد من 

املوانئ.
١١. سـيتم اسـتبعاد العطاء الذي يقل او يزيـد مبلغه عن ٢٠٪ من الكلفـة التخمينية ألغراض 

االحالة.
www.mrc.oil.gov.iq-:١٢. يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني

١٣. سـيتم اسـتقطاع (١٠٠٠ دينـار) الـف دينار عراقي رسـم طابـع لبناء مـدارس ورياض 
االطفال.

١٤. يتـم اسـتقطاع مبلـغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقي ملـرة واحدة خالل السـنة من الرشكات 
العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.

١٥. يتـم نرش االعالن يف صحيفـة الصباح الحكومية + صحيفتني من االتـي (الصباح , الزمان 
, املـدى , الـزوراء , الصباح الجديـد , البينة الجديـدة , املرشق , الرشق , العـراق االخبارية , كل 

االخبار, املستقبل العراقي , املواطن , النهار ,الدستور , العدالة , العالم).
١٦. يف حالة رسو املناقصة عىل احدى الرشكات املقدمة للعطاءات سواء كانت عراقية او جنبية 
او عربية يتم توقيع العقد يف القسم القانوني يف رشكتنا وبخالفه تلغي االحالة ويتم اتخاذ كافة 

االجراءات القانونية بحقها.
١٧. تتـم االحالـة وفق اقل االسـعار للعروض املسـتجيبة املقدمـة مع اعطاء افضلية سـعرية 
بنسبة (١٠ ٪)  للمنتج املحيل ويف حالة تساوي املبالغ يصار اىل تفضيل املنتج الوطني (العام ثم 

الخاص) اي االحالة عىل الرشكات املنتجة للمنتوج الوطني.
د.عائد جربان عمران
                                                                                                     وكيل املدير العام

الكويت/ متابعة الزوراء:
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  نفـى 
الكويتية، طـارق املزرم، ”جملـة وتفصيال“ 
كل ما يتـم تداوله عن اسـتقالة الحكومة أو 

أحد من وزرائها.
وقال املزرم للصحفيني،إنه ال صحة الستقالة 
الحكومة أو وزير الخارجية أو أي من أعضاء 
الحكومـة.يف سـياق آخـر، ذكـرت صحيفة 
”الراي“ أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
صباح الخالد ألغى بشكل مفاجئ رحلته التي 
كانت مقـررة إىل أملانيا للمشـاركة يف مؤتمر 
ميونيخ لألمـن، دون مزيد من التفاصيل.ويف 
نوفمـرب/ ترشين الثانـي من العـام املايض، 
قدمت الحكومة الكويتية اسـتقالتها بسبب 
استمرار االنقسام بينها وبني نواب املعارضة 

عىل عدة ملفات.

وكانـت هذه املـرة هي الثانية التي تسـتقيل 
فيها حكومة برئاسـة الشـيخ صباح الخالد 
الصباح هذا العام يف خالف مع مجلس النواب 

املنتخب.
ويف الشـهر املـايض، رفـض مجلـس األمـة 
الكويتي، سـحب الثقة من الشيخ حمد جابر 
العيل الصبـاح، نائب رئيس مجلـس الوزراء 
وزير الدفاع؛ حيث صوت باملوافقة 18 نائبا، 
فيما رفض 23 نائبا سـحب الثقة، وذلك بناًء 
عىل الطلب املقدم من 10 نواب بعد االستجواب 

الذي قدمه النائب حمدان العازمي.
ويف مداخلـة لـه بعد انتهـاء التصويـت، أكد 
الشـيخ الوزير حمد العيل احرتامه الدسـتور 
وحـق ممثيل األمة يف الرقابـة، مثمنا مواقف 
جميـع األعضاء من مؤيد أو معارض يف إطار 

املمارسة الدستورية.

أبوظبي/ الزوراء:
وصل الرئيس الرتكـي، رجب طيب أردوغان، 
إىل العاصمـة اإلماراتيـة أبوظبـي، حيث يبدأ 
زيارة من يومني، ألجل تعزيز التعاون الثنائي 

بني البلدين.
وكان الشـيخ محمـد بن زايـد آل نهيان، ويل 
عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعـىل للقوات 
املسلحة، يف مقدمة مستقبيل الرئيس الرتكي 
والوفد املرافق لدى وصوله مطار الرئاسـة يف 

أبوظبي.
امـس  بيـان  يف  الرتكيـة  الرئاسـة  وقالـت 
االثنـني، إن زيارة أردوغـان إىل دولة اإلمارات 
تسـتغرق يومـني، 14 و15 فربايـر، وتتناول 
العالقات الثنائية بني البلدين بكافة أشكالها، 

وإمكانيات تطوير التعاون املشرتك.
وكشـف البيان عن أن الزيارة ستشهد تبادال 

اإلقليميـة  املسـتجدات  آخـر  لـآلراء بشـأن 
والدولية، يف إطار تحقيق السالم واالستقرار.
ويشـمل جدول أعمال زيـارة الرئيس الرتكي 
توقيع اتفاقيات تهدف إىل تحقيق إسـهامات 
مهمـة يف العالقـات الثنائية، كما سيشـارك 
الرئيـس يف ”معـرض تركيا“ املقـرر عقده يف 
15 فرباير بمناسـبة ”اليوم الوطني لرتكيا“، 

ضمن زيارته ملعرض ”إكسبو 2020 دبي“.
ومسـاء السـبت، كتب أردوغان عىل ”تويرت“ 
باللغة العربيـة: ”التقارب الذي بدأ بني تركيا 
واإلمـارات العربيـة املتحـدة يكتسـب زخما 
جديـدا من خـالل زياراتنـا املتبادلـة. أرحب 
بتطويـر العالقـات تجـاه مجـاالت التعاون 
بيننا“، مرفقا مقاال عن حول أهمية العالقات 
بني البلدين يف اإلسـهام بالسـالم واالستقرار 

واالزدهار اإلقليمي والعاملي.

لندن/ متابعة الزوراء:
كشـف رئيس الوزراء الربيطاني، 
بوريس جونسون، عن أن الوضع 
بشـأن أوكرانيـا خطـري للغايـة، 
مشرياً إىل رضورة أن يتحد الغرب 

يف مواجهة أي تهديد ضدها.
ان  صحفـي:  ترصيـح  يف  وقـال 
عـىل الرئيـس الـرويس فالديمري 
بوتـني الرتاجع عـن الهاوية.كما 
أكـد جونسـون الحاجـة لفرض 
عقوبـات قاسـية عـىل روسـيا، 
الفتـًا إىل أنه ال يمكـن التخيل عن 
حق أوكرانيا السيادي باالنضمام 

للناتو.
يأتـي ذلك فيما يعتزم جونسـون 
زيارة أوروبا مجدداً هذا األسـبوع 
الدبلوماسـية  جهـوده  ملواصلـة 
لتهدئـة األزمـة املتعلقـة بامللـف 

األوكراني، وفق ما أعلن مكتبه .
وسـيتحدث جونسـون يف األيـام 
املقبلـة إىل عـدد من القـادة حول 
الوضـع الحـايل، ويعتـزم التوجه 
إىل أوروبـا مـرة جديـدة يف نهاية 
األسـبوع. وقبـل أسـبوعني، كان 
قد توجه إىل كييـف لتقديم دعمه 

ألوكرانيا.
ويف السـياق نفسـه، أطلـع وزير 
سـريغي  الـرويس،  الخارجيـة 
الفروف، الرئيـس فالديمري بوتني 
عـىل أن وزارة الخارجيـة أعـدت 
جوابا عىل رد واشنطن و“الناتو“ 
الروسـية  املقرتحـات  عـىل 

للضمانات األمنية.
اجتمـاع  يف  الفـروف  وقـال     
مـع الرئيـس الـرويس فالديمـري 
بوتـني: ”تمت صياغـة الرد يف 10 
”اإلجابـات  صفحات“.وأضـاف: 
التـي وردتنـا عـىل طلب روسـيا 
لتفسـري مبـدأ عدم قابليـة األمن 

مرضيـة،  غـري  كانـت  للتجزئـة 
السـعي  موسـكو  وسـتواصل 
للحصول عىل إجابات واضحة من 

كل بلد عىل حدة“.
وتابـع: ”لم يـرّد أي مـن زمالئي 
الـوزراء عـىل رسـالتي املبارشة.. 
تلقينا قصاصتني صغريتني واحدة 

من األمني العام لحلف الناتو ينس 
سـتولتنربغ، والثانية من جوزيب 
بوريل مفوض السياسة الخارجية 
األوروبـي، قيل فيهما إنه ال داعي 
للقلق، ويجـب أن نواصل الحوار، 
الـيشء الرئييس هـو ضمان وقف 

التصعيد حول أوكرانيا“.
وشـدد الفـروف عىل أن ”روسـيا 
يف  للدخـول  مسـتعدة  ليسـت 
مـع  لهـا  نهايـة  ال  محادثـات 
الواليـات املتحـدة والناتـو حـول 
القضايـا األمنيـة الرئيسـية التي 
تهم موسكو، لكن الفرصة ال تزال 

ماثلة للتوصل إىل اتفاق“.
وأضـاف: ”لقد قلنا غـري مرة إننا 
نحذر من املحادثات التي ال نهاية 
لهـا حـول القضايا التـي تحتاج 
حلها اليـوم، ولكن بصفتي وزيرا 
للخارجية، عّيل أن أؤكد عىل الدوام 

أن الفرصة لم تهدر بعد“.
وختـم قائـال: ”بالطبـع يجب أال 
يسـتمروا يف املحادثـات إىل أجـل 
غري مسـمى، لكن يف هذه املرحلة 
أقـرتح االسـتمرار يف تطوير هذه 

الفرص“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
حظرت السلطات السـودانية، التجمعات يف 
منطقة وسـط الخرطوم من سـكة الحديد 
جنوبـا حتـى القيـادة العامة رشقـا، فيما 
خـرج آالف مـن أبناء الشـعب السـوداني، 
امس االثنـني، يف العاصمـة الخرطوم وعدد 
مـن املدن األخـرى رافعني شـعارات تطالب 

بمدنية الدولة.
وأكـدت لجنـة تنسـيق شـؤون أمـن والية 
الخرطـوم، أن حريـة التعبـري حـق مكفول 
بموجب الوثيقة الدسـتورية االنتقالية وأن 

حركة السري ستكون كاملعتاد.
ولـن  مفتوحـة  ”الكبـاري  أن  وأوضحـت 
يتم قطـع االتصـاالت“، مؤكدة أنهـا تقوم 
بواجباتهـا نحو تأمني املواكـب والتجمعات 

بتمكني املواكب من توصيل رسالتها
يف غضـون ذلك خرج آالف من أبناء الشـعب 
العاصمـة  يف  االثنـني،  امـس  السـوداني، 

الخرطـوم وعدد مـن املدن األخـرى رافعني 
شعارات تطالب بمدنية الدولة.

وقبيـل انطـالق املسـريات بسـاعات كثفت 
السـلطات األمنيـة حملـة االعتقـاالت التي 
طالـت قـادة يف لجنة تفكيك نظـام اإلخوان 
وسياسـيون وناشـطون يف لجـان املقاومة 

التي تقود الحراك الحايل.
واغلقت القوات األمنية بعض مداخل وسط 
العاصمـة ورضبـت طوقـا مشـددا حـول 
منطقـة القرص الرئايس يف الخرطوم ومبنى 
الربملان يف أم درمان؛ وسـط دعوات لعصيان 

مدني شامل.
 وتقـول لجـان املقاومـة السـودانية إنهـا 
سـتواصل احتجاجاتها ضد اإلجراءات التي 
اتخذهـا قائد الجيـش عبد الفتـاح الربهان 
يف الخامـس والعرشيـن مـن أكتوبـر والتي 
أنهت الرشاكة التي كانت قائمة بني املدنيني 
والعسكريني منذ إسقاط نظام عمر البشري 

يف أبريل 2019.
وأهابت اللجنة باملواطنني، بأن يكون تجمع 
املواكب بامليادين العامة باملحليات بالتنسيق 
مـع لجان أمنها واالبتعاد عن املستشـفيات 

واملؤسسات التعليمية.
وأكـدت أن منطقـة وسـط الخرطـوم مـن 
السـكة الحديد جنوبا حتى القيـادة العامة 
رشقا وحتى شارع النيل شماال غري مسموح 

التجمعات فيها.
وال يـزال الجمود السـيايس يتسـيد املوقف 
رغـم إعالن بعثـة االمم املتحدة يف السـودان 
استكمال مشاوراتها مع أكثر من 35 جسما 
وتنظيما سياسـيا وشعبيا يف إطار مبادرتها 
التي طرحتها قبل بضعة أسـابيع يف مسـعا 

لحل االزمة الحالية التي تعيشها البالد.
ودعا رئيـس مجلس السـيادة عبـد الفتاح 
الربهان، لـدى لقائه وفـد مفوضية االتحاد 
رئيـس  فكـي  مـوىس  برئاسـة  اإلفريقـي 

الدوليـة  الجهـود  توحيـد  إىل   ، املفوضيـة 
واالقليمية للتعامل مع األوضاع ىف البالد.

رؤيـة  اإلفريقـي،  للوفـد  الربهـان  وقـدم 
الحكومة لحل األزمة الراهنة وفق 4 محاور 
تشـمل إطـالق عمليـة حـوار شـامل يضم 
جميع القوى السياسية واالجتماعية بالبالد 
دون اسـتثناء، عـدا حزب املؤتمـر الوطني، 
وتشـكيل حكومة كفاءات وطنية مسـتقلة 
لقيـادة متبقى الفـرتة االنتقاليـة، وإجراء 
تعديـالت عىل الوثيقـة الدسـتورية لتواكب 
متغـريات مشـهد البالد السـيايس؛ والتأكيد 
عـىل قيـام انتخابات حـرة ونزيهـة بنهاية 

الفرتة االنتقالية.
 وشـددت بعض الكيانات التـي كانت تدعو 
خالل األسـابيع املاضية لحلول توافقية من 
لهجتهـا وذلك يف أعقاب اإلجـراءات األخرية 
التي اتخذتها األجهزة األمنية، وتوارد تقارير 

عن تزايد كبري يف أعداد املعتقلني.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
خـرج العـرشات من اهـايل قضاء كرمـة بني 
سـعيد جنوبي ذي قار، امس االثنني، بتظاهرة 
امام مبنى ديوان محافظة للمطالبة بتحسـني 

الخدمات وانشاء مستشفى ٥٠ رسير.
وشـملت مطالبهـم توفـري الخدمـات والبنى 
التحتية اسـوة بباقي املناطـق يف محافظة ذي 

قار.
وتظاهـر املئات مـن خريجي املعاهـد التقنية 
يف ديـاىل، امـس االثنـني، رافعـني ٣ مطاليـب 

رئيسية.
وقـال محمد حسـن، احـد املتظاهريـن: ان“ 
املئات مـن خريجـي املعاهد التقنيـة خرجوا 
يف تظاهـرة امام مبنى محافظة دياىل وسـط 
بعقوبـة وبعدهـا قادوا مسـرية راجلة صوب 
تقاطع البلـدة والشـوارع الفرعيـة االخرى، 
بالتعيـني واجـراء  رافعـني الفتـات تطالـب 
الحـذف واالسـتحداث والتقاطـع الوظيفـي 
وتحديد نسبة من التعيينات لخريجي املعاهد 

حرصيا“.
واضـاف حسـن ان“ التظاهرة سـلمية وتأتي 
ضمن ماراثون مسـتمر منذ ٣ اشهر متواصلة 
من اجـل تحقيق مطاليـب مرشوعة لرشيحة 
خريـج  االف   ١٠ مـن  اكثـر  تعدادهـا  يصـل 

لـم يحصلـوا عـىل أي تعيينـات يف السـنوات 
املاضية“.

وتشـهد ديـاىل تظاهـرات سـلمية مسـتمرة 
منذ اسـابيع لرشائـح مختلفة بسـبب االزمة 
االقتصاديـة، وسـعي الكثرييـن للحصول عىل 

وظائف حكومية. 
ويف البرصة نظـم الحراس االمنيـون يف رشكة 
اسـيا سـيل لالتصـاالت، امس االثنـني، وقفة 
احتجاجيـة أمـام مبنـى مكتـب الرشكـة يف 

املحافظة للمطالبة بتحويلهم إىل عقود أسـوة 
باملوظفني يف وزارة االتصاالت.

ويزاول الحراس األمنيون يف رشكة اسـيا سيل، 
التابعة لوزارة االتصاالت، والبالغ عددهم اكثر 
من ٧٠ حارسـا عملهم منـذ اكثر من ١٣ عاما 

من دون توقيع اي عقود مع الرشكة.
كمـا يطالبـون الحكومـة املحليـة واملركزيـة 
بالتدخل لشمولهم بقانون الضمان االجتماعي 
الخطورة وتحسـني  والصحـي ومخصصـات 

رواتبهم أسوة بموظفي الرشكة.
كما جددوا مناشـداتهم للحكومتني االتحادية 
واملحلية بالتدخل لضمـان حقوقهم املرشوعة 
واملساواة مع املوظفني التابعني لفروع الرشكة 

يف املحافظات األخرى.
ويف ميسـان، نظـم عـدد كبـري مـن الحـراس 
االمنيني العاملني يف رشكة نفط ميسان، امس 
االثنـني، تظاهرة للمطالبة بتسـهيل معامالت 
حل ارتباطهم مـن آمرية أفواج حماية الطاقة 
ليتسـنى لهم اسـتكمال معامالتهم بالتحويل 

عىل مالك وزارة النفط.
العـرشات مـن الحـراس األمنيـني العاملني يف 
شـكرة نفـط ميسـان نظمـوا صبـاح امس، 
تظاهـرة امـام مقـر فـوج حمايـة الرشكات 
النفطيـة يف مقـر الرشكة وعددهم يف ميسـان 

يبلغ ٦٠٠ منتسب.
وامهـل الحراس آمرية االفواج ورشطة الطاقة 
يف بغـداد ٧ أيـام لتحقيـق مطالبهـم وبخالفه 
سـيكون هنـاك اعتصـام مفتـوح امـام مقر 

رشكة النفط.
واكد الحراس األمنيني العاملني يف شـكرة نفط 
ميسان انهم سيواصلون التظاهر يف حال عدم 
االسـتجابة لهم، بعد شـمولهم باملادة ٦٧ من 

قرار ٣١٥ وتحويلهم اىل عقود وزارية.

بغداد/الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة 
االتحادية، امس االثنني، تنفيذها عمليَّة 
ضبٍط لكميَّاٍت كبريٍة من جهاز ماسـك 
ة  سـيباب (قناع وجـه) يف دائـرة صحَّ
ُمحافظة املُثنى، ُمبيِّنًة أنَّ تلك الكميَّات 

ة. تفوق الحاجة الفعليَّة لدائرة الصحَّ

وذكرت الهيئة يف بيـان ورد «الزوراء»: 
أنَّ «فريـق عمل مكتب تحقيـق املُثنى، 
ـة املُحافظة،  الـذي انتقل إىل دائرة صحَّ
ـن مـن ضبـط (٩٩،٩٣٥) جهـازاً  تمكَّ
ماسـكاً مـن أصـل (١٧٥،٠٠٠( ألـف 
جهـاٍز تـمَّ تجهيزهـا مـن قبـل وزارة 
ـة لتسـويق  ـة – الرشكـة العامَّ الصحَّ

األدوية واملُستلزمات الطبيَّة (كيماديا)، 
الفتـًة إىل أنَّ تلك الكميَّات لم يتم طلبها 
ـة وتفوق الحاجة  من قبل دائرة الصحَّ

الفعليَّـة إليها».
األجهـزة  تلـك  «منشـأ  إنَّ  وأضافـت: 
قرابـة  إىل  قيمتهـا  وتصـل  (صينـي) 
دينـاٍر،  مليـارات   (٦،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠)

املُثنـى  ـة  صحَّ دائـرة  أنَّ  ُموضحـًة 
قامـت بتوزيـع (٧٥،٠٦٥) جهـازاً بني 

ُمستشفيات املحافظة».
أنَّ  ُمنفصلـٍة:  عمليَّـٍة  يف  وأوضحـت، 
«فريـق الضبـط واملُتابعـة واملُراقبـة، 
الـذي انتقل إىل أحـد معامل األسـفلت 
ن من ضبط (صهريجني)  املُؤْكسد، تمكَّ

لـني بالوقود؛ لغـرض بيعهما عىل  ُمحمَّ
أصحـاب املُولدات األهليَّـة عىل الطريق 
الرسيـع الرابط بـني بغـداد – املُثنى»، 
ُمبّينـة «أنَّ العمليَّة أسـفرت عن ضبط 
سـائقي الصهريجني التي تشرُي قوائم 
لة ُمخلفات  ة املُحمَّ تجهيزهما إىل أنَّ املادَّ

وقوٍد».

بغداد/الزوراء:
كشـفت صحة الكرخ، امـس األثنني، حصيلة 
الـوالدات يف املؤسسـات الصحيـة خـالل عام 

٢٠٢١ املنرصم.
وقال مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ، سعد 
كامل الالمي، يف بيان ورد «الزوراء»: إنه «ومن 
خالل االحصائيات الرسـمية املقدمة من قسم 
التخطيط – شـعبة االحصاء، فقد تم تسجيل 
املؤسسـات  يف  طفـل  الـف   (٤٣٠٢٠) والدة 

الصحية خالل عام ٢٠٢١ املنرصم».
وأضاف الالمي أن « الـوالدات بلغت (٤٣٠٢٠) 
والدة طفل»، مؤكدا ان «هذه النسـبة الكبرية 
مـن الـوالدات يف املؤسسـات الصحيـة جاءت 
نتيجـة وجود مالكات طبيـة وصحية متميزة 
خـالل  بكفـاءة  العمليـات  صـاالت  وعمـل 
(٢٤) سـاعة وجـودة الخدمـات املقدمـة لالم 

والطفل».
وأوضـح ان «املستشـفيات التـي تتواجد فيها 
اقسـام النسـائية واألطفال وصـاالت الوالدة 
هي مستشـفيات (مدينـة االمامني الكاظمني 
(ع) الطبيـة، الريموك التعليمي، الكرخ للوالدة 
، الكرامـة التعليمـي ، الشـهيد محمـد باقـر 
الحكيـم العـام ، املحمودية العـام ، ابي غريب 

العـام ، الفرات العام، الطارمية العام) وتمتلك 
هذه املستشفيات امهر واكفأ املالكات الطبية 
بأحـدث  ومجهـزة  والتمريضيـة  والصحيـة 
األجهـزة واملعـدات الطبية وصـاالت العمليات 

املتطورة».
بدورهـا، قالـت مديـرة شـعبة االحصـاء يف 
مركـز الدائرة، انعام لطيف شـلتاغ: ان «هذه 

االحصائيـات تتـم من خـالل تسـجيل جميع 
البيانات املقدمة من كافة املؤسسات الصحية 
ويتم حسـابها وتسـجيلها واسـتخدام احدث 
االحصـاء  مجـال  يف  املسـتخدمة  التقنيـات 
وتفعيل برنامج الحوكمة االلكرتونية يف جميع 
املؤسسـات التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ، 

وفق ما جاء يف البيان».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيـادة عمليـات بغداد، امـس االثنني، 
القبض عـىل (١٢) متهماً وفق مـواد قانونية 
مختلفـة، فيمـا اشـارت اىل ضبـط عـدد من 
االسلحة غري املرخصة واملواد املخدرة وطائرة 

(درون) ضمن جانبي الكرخ والرصافة.
وذكـرت القيـادة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: 
والـوكاالت  األمنيـة  األجهـزة  «تواصـل  انـه 
االسـتخبارية جهودهـا يف مالحقـة العنارص 
(الجنائيـة)  املنظمـة  والجريمـة  االرهابيـة 
والعابثـني بالسـلم املجتمعي، بالتنسـيق مع 
بغـداد،  عمليـات  وامـن  اسـتخبارات  قسـم 
إذ تمكنـت قـوة من اللـواء السـادس الفرقة 
الثانية رشطة اتحاديـة من القاء القبض عىل 
متهـم وفق املادة ١/٤ ارهـاب جاء ذلك خالل 
املمارسـات االمنية وتفعيل حاسبة املطلوبني 
يف سيطرة (الشهيد العقيد منعم) ضمن جانب 
الكـرخ، فيما تمكنـت قوة من اللواء السـابع 
الفرقة ذاتها باالشرتاك مع مفرزة من مديرية 
امن وانضباط الحشـد الشـعبي مـن اعتقال 
متهـم وفق املـادة (١٦٠) ق.ع ُضبط بحوزته 
سـالح نوع مسـدس غـري مرخـص واجهزة 
لتعاطي املـواد املخدرة مع عدد مـن الهويات 

املزورة يف منطقة السيدية».
ويف سـياق متصـل، «تمكنـت قوة مـن فرقة 

املشاة الحادية عرشة من اعتقال (٩) متهمني 
وفق مواد قانونيـة مختلفة، اضافة اىل ضبط 
عدد من االسـلحة غـري املرخصـة وكمية من 
املـواد املخدرة ضمن قاطع املسـؤولية رشقي 

العاصمة بغداد».
اىل ذلـك، «تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة 
االوىل رشطة اتحادية مـن ضبط عجلة تحمل 
منتـج الحنطة مخبأ تحتهـا ٢٠ طن من مادة 
اليوريا (التي تدخل يف صناعة املتفجرات) جاء 
ذلك بعد االستخبار من مكتب مكافحة اجرام 

النهروان بالتنسيق مع مفرزة من صقر بغداد 
وعىل الفور تم نصب سيطرة مفاجئة وبكمني 
محكم نصـب له تم القاء القبض عىل سـائق 
العجلة يف مدخل الحرية، فيما تمكنت قوة من 
اللـواء الثاني الفرقة اعاله مـن ضبط طائرة 
(درون) غـري مرخصة يف منطقـة حي البتول 

ضمن جانب الرصافة».
واشار البيان اىل انه «تم تسليم املتهمني واملواد 
املضبوطة اىل الجهات ذات االختصاص لينالوا 

جزائهم وفق القانون العادل».
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دياىل/الزوراء:

كشفت دائرة بيئة محافظة دياىل، امس 

االثنني، عن نتائج اكثر من ٥٠٠ فحص 

للبحث عن التلوث االشعاعي.

وقال مدير بيئة دياىل، عبدالله الشمري، 

يف  مختصـة  فرقـا  ان“  ترصيـح:  يف 

دائـرة بيئة ديـاىل اجرت اكثـر من ٥٠٠ 

مرتاميـة  املناطـق  ميدانـي  فحـص 

االخـر  والبعـض  معسـكرات  بعضهـا 

مناطـق قصفـت بعـد ٢٠٠٣ باإلضافة 

اىل سـكراب الدوائـر والقطـاع الخاص 

من اجل االسـتدالل عىل اي مواد ملوثة 

اشعاعيا“.

كل  نتائـج  ان“  الشـمري  واضـاف 

الفحوصات سـلبية اي عـدم وجود اي 

ملوثات اشـعاعية“، مبينا أن ”عمليات 

الفحص تعتمد اجهزة متطورة يف قياسا 

املؤرشات وفق االطار العاملي“.

واشـار اىل ان“ اي منطقـة يشـك بانها 

ملوثة او تصل شكوى حيالها يتم ارسال 

فرق مختصة اليها بشكل فوري إلجراء 

الفحوصـات واالختبـارات املعتمدة من 

اجل الوصـول اىل النتائج وطمأنة الرأي 

العام“. 

بغداد/الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس االثنني، عن دعم دوائر الدولة بـ١٨٠٠ سيارة بدعم 

وزير املالية عيل عالوي، مبينًة، أن ذلك جاء بهدف سد النقص الحاصل بالدوائر.
وذكرت الهيئة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: إنه «تم دعم دوائر الدولة بـ١٨٠٠ سيارة تّمت 
مصادرتها سابقاً وصدرت بشأنها قرارات قضائية»، مبينة أن «إجراءات املصادرة تمت 
وفـق املادتني ٢٦٢ و٢٦٣ من قانون الجمـارك للعجالت التي دخلت للبالد باملدة املاضية 

دون املوديل والتي ال يسمح باستريادها، التزاماً بالضوابط والتعليمات النافذة».
وتابعت أن «جهوداً استثنائية بذلها وزير املالية وبإرشاف وتنفيذ مدير عام الهيئة شاكر 
محمود الزبيدي بغية ترسيع اإلجراءات القانونية والقرارات القضائية لهذه السيارات، 
بهدف رفد العديد من الوزارات والهيئات لسـد النقـص الحاصل يف اآلليات والتي تعاني 

من عدم وجود سيارات تسد احتياجاتها لخدمة جميع موظفيها».
يشار اىل أن توجيه وزير املالية نجح بالقضاء عىل عملية تهريب هذه العجالت.

بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس االثنني، 
ضبـط كميات كبرية من االدوية املهربة 
تقدر بخمسـة طن والقـاء القبض عىل 

متهمني اثنني يف بغداد.
وذكـرت الخلية يف بيـان ورد «الزوراء»: 
أن «وكالـة االسـتخبارات والتحقيقات 
االتحاديـة يف وزارة الداخليـة، تواصـل 
عنـارص  بمتابعـة  االمنيـة  عملياتهـا 
الجريمة املنظمة مـن املتالعبني بأرواح 
املواطنـني املتاجريـن باألدويـة املهربة 
ورود  خـالل  ومـن  املرخصـة،  وغـري 

معلومات بوجود مذخر يتاجر باألدوية 
للفحـص  الخاضعـة  وغـري  املهربـة 
والسـيطرة النوعيـة يف وزارة الصحـة 
وبالتعـاون مع مفـارز تفتيش الصحة 
حيث اثمـرت العملية عـن تفتيش احد 
املذاخر وضبط كميات كبرية من االدوية 
وتقدر بخمسـة أطنان، وإلقاء القبض 
عىل متهمـني اثنني بمنطقة السـعدون 

ضمن ببغداد».
وأشـارت الخليـة إىل أنـه «تـم اتخـاذ 
بحـق  الالزمـة  القانونيـة  االجـراءات 

املتهمني واملضبوطات اصوليا».

بغداد/الزوراء:
أعلن مجلس الخدمة االتحادي، امس االثنني، عزمه وضع اسـتمارة موحدة لتقييم أداء 

املوظفني.
وقـال املجلـس يف بيان تلقته «الـزوراء»: إن «رئيـس مجلس الخدمـة العامة االتحادي 
محمـود التميمي تـرأس اجتماع لفريق دراسـة ووضع اسـتمارة موحـدة لتقييم اداء 

املوظفني العاملني يف دوائر الدولة والقطاع العام».
واضـاف انه «جـرت خالل االجتماع مناقشـة دراسـة املعايـري الخاصة بتقييـم األداء 
والوصـف الوظيفـي لكل وظيفة باإلضافـة اىل اعداد احصائية للـوزارات والجهات غري 

املرتبطة بوزارة، وأكد الفريق األخذ بنظر االعتبار انتاجية املوظف اثناء التقييم».
وشـدد التميمي عىل «رضورة وضع اسـتمارة موحدة لتقييم اداء املوظفني العاملني يف 

دوائر الدولة والقطاع العام ولكل املستويات (العليا، الوسطى، الدنيا)».
 من جانبه، شكر الحضور رئيس مجلس الخدمة العامة االتحادي عىل ارشاك الجامعات 

العراقية يف النهوض بأداء عمل املوظف وتقييمه واالرتقاء بعمله.
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ميسان/الزوراء:

حصـل التدرييس يف كليـة الهندسـة بجامعة 

ميسـان، مشـتاق عبد الكريم حسـني، امس 

االثنني، عىل بـراءة اخـرتاع لتصميم وتصنيع 

جهاز مؤتمت جديـد الختبار مقاومة الخدش 

للمواد البوليمرية.

وقال مدير إعالم الجامعة ليث صبار الكعبي، 

يف ترصيـح صحفـي: إن «التدريـيس يف كليـة 

الهندسـة املدرس مشـتاق عبد الكريم حسني 

حصل عـىل براءة اخـرتاع لتصميـم وتصنيع 

مقاومـة  الختبـار  جديـد  مؤتمـت  جهـاز 

الخدش للمـواد البوليمريـة لتحديد خواصها 

السطحية».

وأضـاف أن «بـراءة االخـرتاع، التـي منحهـا 

الجهاز املركزي للتقييس والسـيطرة النوعية 

 scratch) الخـدش  مقاومـة  اختبـار  اىل 

أهـم  أحـد  يعتـرب  الـذي   (resistance test

االختبـارات التي تجري عىل املـواد البوليمرية 

لتحديد خواصها السـطحية ليتسنى بعد ذلك 

للباحثـني واملصنعـني إمكانيـة ابتـكار طرق 

ومعالجات لتحسني تلك الخواص».

وأشار إىل أن «براءة االخرتاع، تضمنت تصميم 

وتصنيـع جهـاز مؤتمـت الختبـار مقاومـة 

الخـدش وحسـاب معامـل االحتـكاك للمواد 

البوليمرية من مواد متوفرة يف األسواق املحلية 

وبعضهـا تم تصنيعـه يف الـورش امليكانيكية 

املحلية، حيـث يتكون الجهاز من أربعة أجزاء 

رئيسـية، وهي األجزاء امليكانيكية اجزاء الية 

الخـدش واألجـزاء الكهربائيـة واإللكرتونيـة 

وبرنامج التشغيل والتحكم بالجهاز».

 بغداد/الزوراء:

 حذرت وزارة الصحة، امس االثنني، من ارتفاع 

معدل اإلصابات بفـريوس كورونا خالل الفرتة 

املقبلة، فيما لفتت إىل تراجع املواطنني عن أخذ 

اللقاح وعدم االلتزام بالوقاية الصحية. 

وقالت عضـو الفريـق الطبي يف الـوزارة، ربى 

فالح، يف ترصيـح صحفـي: ان «اللقاح املضاد 

لفريوس كورونا يلعـب دورا مهما جدا يف الحد 

من أعراض املرض الشـديدة، وأن زيادة نسـبة 

امللقحني باملوجة الثالثة أدت إىل انخفاض معدل 

اإلصابـات والخروج مـن املوجة قبـل الدخول 

للموجة الرابعة». 

وأضافت «لوال اللقاح كورونا ونسـبة امللقحني 

ال ارتفـع معـدل اإلصابـات إىل ١٠ آالف إصابة 

أن «املواطنـني تراجعـوا  إىل  يوميـا»، مشـرية 

عن أخـذ اللقاح وابتعدوا عـن الوقاية الصحية 

بعد رؤيتهم نسـبة انخفاض معـدل اإلصابات 

بكورونا». 

ودعت فـالح املواطنـني إىل االلتـزام بإجراءات 

الوقاية وتوجـه إىل املراكز الصحية ألخذ اللقاح 

لحمايتهم من اإلصابة بفريوس كورونا.

نينوى/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الداخلية، امس االثنني، القبض 
يف  املزيفـة  العملـة  لرتويـج  عصابـة  عـىل 

محافظة نينوى.
وذكـرت الـوزارة يف بيان ورد «الـزوراء»: أن 
«مديريـة مكافحة اإلجرام يف نينوى، تمكنت 
من إلقاء القبض عىل عصابة تتكون من ستة 
متهمني تقوم بتزوير وترويج العملة النقدية 
العراقية ضبط بحوزتهم كميات منها يف عدد 

من مناطق وأحياء مدينة املوصل».
وأضافـت، أنه «تـم ضبط مليونـني ومئتني 
وخمسـني الـف دينـار عراقـي مـن العملة 
املزورة فئـة (٢٥ ألـف و ١٠ آالف و ٥ آالف) 
مـع ثالثـة أجهـزة اتصـال موبايـل بحوزة 
املتهمـني»، مشـرية اىل «اتخـاذ اإلجـراءات 
القانونية بحقهم وتدوين أقوالهم باالعرتاف 
ابتدائيـا وقضائيا وتوقيفهم وفق املادة ٢٨١ 

ق ع».

اربيل/الزوراء:
أعلنت مديرية رشطة أربيل، امس اإلثنني، 
القبـض عىل فتاة سـورية بعد رسقتها ٦ 

محال لبيع الذهب يف املحافظة.
وقال املتحدث باسـم رشطة أربيل، املقدم 
هوكر عزيـز، يف بيـان :»بعـد ابالغنا من 
قبل عـدد مـن املواطنـني بـان محالتهم 
للصياغـة تعرضـت للرسقـة؛ قـام فريق 
من رشطة اربيل بمراقبة محال الصياغة 
وظهر ان فتاة تقوم بهذه الرسقات وانها 
خالل عمليـة الرسقة قامت مرتني بتغيري 

مالمحها ولكن بعد املراقبة املسـتمرة ملدة 
اقل من شهر تمكنا من اعتقالها».

خـالل  اعرتفـت  «الفتـاة  أن  وأضـاف، 
التحقيق بقيامها برسقة ١٥ قطعة ذهب 

من ستة محال للصياغة يف أربيل».
وأشـار اىل ان «الفتـاة تبلـغ مـن العمـر 
٢١ سـنة وهي مواطنة سـورية وتعيش 
لوحدهـا وقامـت بتحويـل األمـوال مـن 
رسقـات الذهـب اىل سـوريا»، مشـريا اىل 
انها «كانت تنوي مغادرة اقليم كردستان 

قريبا».

بغداد/الزوراء:

أفاد مصـدر أمني بقيـام امرأتني بـإرضام النار 

بنفسـيهما، امـس االثنـني، مـا تسـبب بوفـاة 

إحداهمـا وإصابـة األخـرى بحـروق بليغـة يف 

العاصمة العراقية بغداد.

وقـال املصـدر إن «امـرأة تولـد ١٩٧٧ بواسـطة 

أقدمت عـىل االنتحار بـإرضام النار يف جسـدها 

مسـتخدمة مـادة البنزيـن داخـل دارهـا ضمن 

منطقة املشتل».

وأضـاف أن «املـرأة فارقـت الحيـاة»، مبينـا أنه 

«حسـب املعلومات االوليـة فإن سـبب االنتحار 

يعود إىل مشاكل عائلية ومادية».

ويف حـادث آخر مشـابه، قال املصـدر إن «امرأة 

أخرى مـن مواليد ١٩٧٧ أيضـا، حاولت االنتحار 

بحـرق نفسـها داخـل منزلهـا ضمـن منطقـة 

البلديات».

وأشار املصدر إىل أن «املرأة أصيبت بحروق بليغة 

جراء محاولة االنتحار».
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بغداد/ متابعة الزوراء:

تعثرت صفقة بــ 27 مليار دوالر بني 

رشكة توتال الفرنسية والعراق، كانت 

بغداد تأمل أن تعيد بها رشكات النفط 

الكربى، وسـط خالفـات عىل رشوط 

التعاقد.

ويواجـه العـراق صعوبـات يف جـذب 

لقطـاع  جديـدة  كبـرية  اسـتثمارات 

الطاقـة منـذ أن وقـع مجموعـة من 

الصفقـات يف مرحلـة ما بعـد التدخل 

األمريكي منذ أكثر من عرشة أعوام.

وخفضت الحكومة مستويات اإلنتاج 

املسـتهدفة مراراً مع رحيل الرشكات 

العامليـة التـي أبرمت هـذه االتفاقات 

عقـود  مـن  العائـد  ضعـف  بسـبب 

املشاركة يف اإلنتاج.

ووافقـت توتـال يف العـام املايض عىل 

االستثمار يف 4 مشاريع للنفط والغاز 

والطاقـة املتجددة يف البرصة يف جنوب 

البـالد عـىل مـدى 25 عامـاً، ووقعت 

يف  االتفـاق  العراقيـة  البـرتول  وزارة 

سـبتمرب املـايض، بعد زيـارة الرئيس 

الفرنيس إيمانويل ماكرون، للعراق.

وقالت ثالثة مصادر عراقية من وزارة 

النفـط ومـن القطـاع إن الـوزارة لم 

تحصل عىل املوافقـات عىل التفاصيل 

املالية للصفقة من اإلدارات الحكومية 

املعنيـة، وغرقت يف خالفـات منذ ذلك 

الحني.

فبعـد االنتخابـات الربملانيـة تحتـاج 

الصفقة اآلن ملوافقة الحكومة الجديدة 

بما يف ذلك وزيرا النفط  واملالية اللذان 

لن يتوليـا منصبيهما قبل مارس عىل 

األقـل، ويف هـذا الصـدد قالـت وزارة 

النفط العراقية إنها تتوقع اسـتكمال 

الصفقة مع توتال إنرجيز، بعد ذلك.

وقالـت ”توتـال إنرجيز“ إنهـا تحرز 

تقدمـاً إلتمام الصفقة، لكنها أضافت 

”االتفـاق يخضع لـرشوط يتعني عىل 

الطرفني الوفاء بها“.

وأثـارت الـرشوط التـي لـم تعلـن أو 

تنرش، مخاوف ساسة عراقيني وقالت 

مصادر عىل صلة وثيقة بالصفقة إنها 

رشوط غري مسبوقة يف العراق.

وكتبت مجموعـة من النـواب لوزارة 

النفط خطاباً يف يناير تطالب باإلطالع 

عـىل تفاصيل الصفقة ويسـألون عن 

سـبب توقيعها دون إجـراءات تضمن 

املنافسة والشفافية.

ويمكـن للربملان أن يجـرب الوزارة عىل 

إعادة النظر يف الصفقة أو إلغائها.

وتشري املصادر إىل إنه بموجب مسودة 

الـرشوط، تعول توتال عـىل الحصول 

عىل 10 مليارات دوالر من االسـتثمار 

األوىل لتمويل املرشوع األوسـع نطاقاً 

ببيع النفط من حقل أرطاوي النفطي 

االتفـاق  يف  األربعـة  املشـاريع  أحـد 

األشمل.

ويضـخ حقـل أرطـاوي بالفعـل 85 

ألف برميـل يومياً وبدل حصول توتال 

عىل حصتها منهـا تذهب العائدات إىل 

خزانة الدولة.

وقالـت مصـادر مـن قطـاع النفـط 

العراقـي منخرطـة يف املفاوضـات إن 

من املقرر أن تحصل توتال عىل 40 % 

من مبيعات حقل أرطاوي.

وهـذه نسـبة أعـىل بـني 10 و15 % 

عليهـا  يحصلـون  املسـتثمرون  كان 

يف مشـاريع سـابقة بعقـود الخدمة 

التقنية العراقية التي تعوض الرشكات 

األجنبية عن رأس املال وتكاليف االنتاج 

وتدفع رسماً ثابتاً بالنفط الخام.

ويقول مسؤولون يف وزارة البرتول إن 

العـراق يحتاج ليكون أكثر تنافسـية 

مـع دول أخرى منتجـة للنفط لجذب 

مسـتثمرين كبـار مثـل توتـال، فيما 

أوضح مسؤول بارز من وزارة البرتول: 

”نحتاج لتقديم حوافز أكرب“.

ولم تعلـن الحكومة الجديدة يف العراق 

والربملان بعد الوضع القانوني الكامل 

العراقيـة،  الوطنيـة  النفـط  لرشكـة 

التـي أعيد تشـكيلها لتضاهي أرامكو 

السعودية، مما يشكل خطرا بالنسبة 

لتوتال.

تشـمل  أرطـاوي  حقـل  جانـب  وإىل 

الصفقـة مع توتـال منشـأة للطاقة 

وات مـن  1 غيغـا  تنتـج  الشمسـية 

الكهرباء ومنشـأة تنتـج 600 مليون 

قدم مكعبة من الغاز يومياً ومرشوعاً 

بــ3 مليـارات دوالر إلمـدادات ميـاه 

البحر، وهو مرشوع مهم لزيادة إنتاج 

النفط يف جنوب العراق.

وتعطل املرشوع األخري كذلك إذ قررت 

وزارة البـرتول العراقية يف أغسـطس 

املايض أنها تريد من مقاويل اإلنشاءات 

دفع كلفة املـرشوع عىل عكس اتفاق 

سابق تحددت فيه قائمة مصغرة من 

الـرشكات التي يمكنها التنفيذ بأموال 

حكومية.

بغداد/ الزوراء:
أفاد مستشـار رئيس الـوزراء، مظهر 
محمد صالح، امس االثنني، بأن ارتفاع 
احتياطيات البنك املركزي العراقي من 
العملة الصعبة يضمن استقرار العملة 

املحلية.
وقـال صالـح يف حديـث صحفـي: ان 
”االحتياطيات البنك املركزي انخفضت 
خـالل الفـرتة املاضيـة بسـبب االزمة 
الصحيـة واالزمة املالية عـام 2020“، 
مبينـا ان ”السياسـة النقديـة للبنـك 
املركـزي كانت متزنة واسـتطاع البنك 
ان يعيد هذه االحتياطيات بنسبة تزيد 
عن 23 باملئـة يف الوقت الحارض لتصل 

اىل 64 مليار دوالر“.
واضـاف ان ”ارتفـاع العملـة الصعبة 
لالقتصـاد  ايجابيـة  اشـارة  يعطـي 
العراقـي ويعطـي اطمئنانـا تحوطيا 
الستقرار الدينار العراقي“، الفتا اىل ان 
”املوضوع يراقب عـىل الفرتة الطويلة 
واهميتـه يف الدفـاع عن قيمـة الدينار 

واسـتقرار يف خدمة اهداف السياسـة 
العملـة  قيمـة  واسـتقرار  النقديـة 

وخفض التضخم“ .
واكد صالح ان ”السياسة النقدية حاليا 
سياسـة عقالنية متوازنة اسـتطاعت 
من الحفاظ عىل قيمة الدينار واستقرار 
الوضع  االحتياطيـات وهناك مراقبـة 
باسـتمرار“، مشـريا اىل انه ”عىل املدى 

القصري ال يمكن ان نفعل شـيئا مجرد 
رفـع كميـة االحتياطيـات وتحافـظ 
عليهـا اال انه عىل املـدى الطويل تعترب 

صمام امان لالقتصاد العراقي“.
هـذه  ”حجـم  ان  اىل  صالـح  ولفـت 
االحتياطيـات تعتمـد وترتبـط بالكتل 
النقديـة ايضـا ما يسـمى باألسـاس 
النقدي، فهناك نسبة وتناسب يجب ان 

تتحقق ايضا فلذلك السياسـة النقدية 
تدرس نسبها ومقاديرها بدقة، ولذلك 
هـي تراقب حركـة ميـزان مدفوعات 
العراقيـة مـن عجـز او فائض ووضع 
االحتياطيات وقوتهـا والحفاظ عليها 
املتغريات  وسـيولة وحجمها وجميـع 

ليست سهلة وتأخذ وقت ومدى“.
وكان نائـب محافـظ البنـك، احسـان 
شـمران، قد كشـف عـن إن احتياطي 
العراق من العملة الصعبة التي تشـمل 
العملـة النقديـة مـن الـدوالر واليورو 
العمـالت  واالسـرتليني وغريهـا مـن 
االجنبية االخـرى، اضافة اىل احتياطي 
الذهب، قد ارتفعـت لتصل اىل اكثر من 

64 مليار دوالر.
مـن جانب اخـر، طمأن صالح بشـأن 
أموال وأرصد العـراق يف الخارج. وقال 
يف ترصيح صحفي: ”عمـدت الواليات 
املتحدة منذ صـدور قرار مجلس األمن 
الـدويل املرقـم {١٤٨٣} يف ايـار ٢٠٠٣، 
بربـط النفـط العراقـي يف تعويضـات 

حـرب الكويت، وان توضـع األموال يف 
بنـك االحتيـاط الفيـدرايل يف نيويورك 
أصبـح العـراق منـذ ٢٠٠٣ واىل ٢٠١٣ 

محمي باألمر الرئايس االمريكي“.
وبـني ان ”هـذا القـرار يحمـي أموال 
العـراق مـن أي مطالبـات قانونية او 

دعاوى قضائية يرفعها دائنني“.
ونـوه صالح اىل ”إصـدار االمم املتحدة 
قـرارا يف عـام ٢٠١٠ لرفـع الحمايـة 
وبقيت أموال العراق وعائداته مستقرة 
ومحاطـة بسـياج عـاٍل مـن الحماية 
العـراق  أمـوال  وبقيـت  القانونيـة، 

محمية“.
وكانت الجهـات القانونيـة األمريكية 
قد أكدت للبنك املركـزي العراقي العام 
املايض، أن جميـع احتياطيات وأموال 
البنـك املركـزي العراقـي محصنة وال 
يمكن أليـة جهـة الحجز عليهـا، وأن 
واشـنطن سـتدافع عـن حصانـة تلك 
األمـوال لـدى بقيـة الـدول وال يمكن 

املساس بهذه االحتياطيات“.

äb‰Ìá€a@äaã‘néa@Â‡õÌ@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@pb†bÓnya@ b–mäa@Zá‡´@ãËƒfl

www.alzawraapaper.com5 أسواق

�fib«@Ô„Ï„b”@xbÓèi@Ú†b´@xäb©a@¿@÷aã»€a@fiaÏflc@Êc@á◊c

@åbÃ€aÎ@¡–‰‹€@pb«Îãìfl@äb‡rné¸@ÚÓè„ã–€a@\fibmÏm\Î@÷aã»€a@µi@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@27Äi@Ú‘–ñ@ãr»m
@á”b»n€a@¬Îãí@Û‹«@pbœ˝Ç@á»i@ıbÃ€�bi@ÒÜáËfl

No: 7663   Tue    15     Feb    2022العدد:   7663    الثالثاء    15    شباط    2022

@200@Âfl@ãr◊c@›vèÌ@›‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

بغداد/ الزوراء:
اعتـرب عضـو مجلس النواب، محمـد عنوز، امس االثنـني، ان مرشوع مد 
أنبوب نفط من البرصة إىل العقبة بأنه دليال عىل وجود فسـاد وهدر للمال 

العام.
وقـال عنوز يف ترصيح صحفي: إن ”مد انبوب نفط من البرصة إىل العقبة 

لن يعفي الحكومة الحالية من املساءلة القانونية“.
وأضاف أن ”اسـتعادة خـط األنابيب العراقي املصادر من قبل السـعودية 
وكذلـك خـط فانياس مع سـوريا كـرضورة يمكن تطبيقها بـدال من مد 

أنبوب نفط من البرصة إىل العقبة يكلف الدولة مليارات الدوالرات“.
وأشـار عنـوز إىل أن ”مرشوع مـد أنبوب نفط من البـرصة إىل العقبة غري 
مجـد ويكلف العـراق اعباء ماليـة واقتصادية جديدة“، الفتـا إىل أن ”هذا 

األمر يشوبه الكثري من الفساد وهدر للمال العام“.
وكانت النائبة عن اإلطار التنسيقي ابتسام الهاليل أكدت يف وقت سابق أن، 
مد أنبوب نفط إىل العقبـة قد يعرض حكومة مصطفى الكاظمي املنتهية 

واليتها للمساءلة القانونية.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك من الدوالر يف مـزاده، امس االثنني، لتصل إىل ٢٠٣ 

ماليني دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي ارتفاعـا يف مبيعاته بنسـبة ٦٫٨٤ باملئة لتصـل إىل ٢٠٣ ماليني 
و٦٨٠ الفـا و٧٢٠ دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 
١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم امس االحد، التي بلغت املبيعات فيها 

١٩٠ مليونا و ٨٣٨ الفا و٢٦٧ دوالرا أمريكيا.
واضاف ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل 
شكل حواالت واعتمادات والتي بلغت ١٤٦ مليونا و١٧٠ الفا و٧٢٠ دوالرا، 

فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ ٥٧ مليوناً و٥١٠ آالف دوالر بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٢٧ مرصفـا قامت بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف 
الخـارج، و٢١ مرصفـا لتلبية الطلبـات النقدية، إضافـة اىل و١٩٣ رشكة 

توسط.

@¿@Übèœ@ÜÏuÎ@òÉìÌ@kˆb„
Új‘»€a@lÏj„c@ Îãìfl

بغداد/ الزوراء:
وجهت وزارة النفط العراقية، امس 
االثنـني، تشـكيالتها بفتـح منافذ 
جديـدة لتعبئة وقود الغاز لسـائل 
للمركبات، مشرية اىل تزايد اإلقبال 

من قبل أصحاب املركبات.
إىل  ورد  بيـان  يف  الـوزارة  وقالـت 
”الـزوراء“: إن وكيـل وزارة النفط 
حامـد يونس الزوبعـي وجه خالل 
اجتماع ضم مديري الرشكة العامة 
لتعبئـة وخدمـات الغـاز ورشكـة 
منافـذ  بفتـح  املنتجـات  توزيـع 
جديدة النسـيابية تجهيز املركبات 
بوقـود الغاز السـائل بعـد اإلقبال 
املتزايد الذي شـهدته املنظومة من 

قبل أصحاب املركبات.
االجتمـاع  الزوبعـي خـالل  وأكـد 
حرص الـوزارة عىل تنمية وتطوير 
مجال الطاقـة النظيفة عرب تنفيذ 
املرشوع الوطني إلضافة منظومة 

الغاز السائل للسيارات، التي تتميز 
الضـارة  انبعاثاتهـا  بانخفـاض 
للبيئة وقلة تكاليفها املادية قياساً 
بأنـواع الوقود األخـرى، فضال عن 
إسـهامها يف إطالـة عمـر محـرك 
السـيارة والتقليـل مـن صيانتـه 

الدورية.
ويف السـياق نفسـه، بـني الزوبعـي، 
اعتمـدت  الـوزارة  أن  البيـان:  وفـق 

منظومات الغاز السـائل من مناشئ 
عامليـة رصينـة تتوفـر فيهـا كافـة 
رشوط السـالمة واألمان وبما يتالءم 
مع الظروف املناخية للعراق، مضيفاً 
أن الفـرق الهندسـية والفنية للوزارة 
تتابع وبشكل مستمر عمل املنظومة 
التـي  الالزمـة  التحديثـات  وتجـري 
من شـأنها تقديـم أفضـل الخدمات 

للمواطنني.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينار 
العراقـي، امس االثنـني، يف البورصة الرئيسـة بالعاصمة 

بغداد، ويف اقليم كردستان. 
وقـال مصـدر إن بورصة الكفـاح والحارثيـة املركزية يف 
بغداد، سـجلت صباح امس 148050 دينارا عراقيا مقابل 
100 دوالر أمريكـي، فيمـا كان السـعر املسـجل االحـد 

148000 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.

وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والـرشاء اسـتقرت يف محال 
الصريفة باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 
148500 دينـار عراقـي لـكل 100 دوالر امريكـي، بينما 
بلغ سـعر الـرشاء 147500 دينار عراقي لـكل 100 دوالر 
امريكي. أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت 
اسعار الدوالر ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148200 
دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 148100 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
كشـف آخر احصـاء لـوزارة التخطيط 
نسـبة  أن  االثنـني،  امـس  العراقيـة، 
مسـاهمة القطاع الصناعـي يف الناتج 
املحيل االجمالية للبالد بلغت 3 % خالل 

العام املايض 2020.
وقـال الجهاز املركـزي لإلحصاء التابع 
للـوزارة يف تقريـر لـه اطلعـت عليـه 
العـراق  يف  ”الصناعـة  إن  ”الـزوراء“: 
شهدت تذبذباً وعدم استقرار منذ بداية 

تطورها يف فـرتة السـبعينيات، ما بني 
االرتفـاع واالنخفاض لتشـهد تقدماً يف 
فـرتة مـا بـني 1989 و1990 لتصل اىل 

نسبة 12 %“.
وأضاف أن ”الصناعة شهدت انخفاضاً 
كبرياً خالل سنوات الحصار االقتصادي 
الذي فرض عىل العراق يف شهر اب عام 
1990 وحتى عام 2003، إذ بلغت نسبة 
مسـاهمة الصناعة باإلنتـاج املحيل ما 

دون 2 % يف عام 1997“. 

وأشـار إىل أن ”القطـاع الصناعـي لـم 
يشـهد تطوراً ملموسـاً يف مسـاهمته 
بالناتج املحـيل االجمايل ضمن نشـاط 
الصناعات التحويلية، منذ ذلك التاريخ 
بسـبب االعتماد شـبه الكيل عىل انتاج 
النفط“. أما خالل فرتة جائحة كورونا، 
أوضح التقرير، أن ”نسبة الناتج املحيل 
ازدادت بنسـبة 1 % يف ظـل انخفـاض 
اسـعار النفـط العامليـة لتصـل يف عام 

2020 اىل 3 %“.

بغداد/ الزوراء:
اسـتبعد الخبري االقتصادي نبيل جبار العيل، امـس االثنني، تمرير املوازنة 
املالية يف الربملان يف حال ارسالها من قبل حكومة ترصيف االعمال، مشريا 

إىل أن الدستور ينص عىل تقديمها من قبل الحكومة األصيلة حرصا.
وقال العيل يف ترصيح صحفي: ان ”إرسـال موازنة ٢٠٢٢ من قبل حكومة 

ترصيف االعمال خطأ وهو اجحاف بحق الحكومة القادمة“.
وأضـاف أن ”مـرشوع املوازنة يعترب مـن اهم ادوات الربنامـج الحكومي 
للحكومة الجديدة“، مشـريا اىل ان ”الجزء املهـم يف مرشوع موازنة ٢٠٢٢ 

هو الجزء االستثماري وهو بحدود ٣٠ ٪ الخاص باملشاريع“.
ولفـت العـيل اىل أن ”الحكومـة الجديدة هـي املعنية بارسـال املوازنة اىل 

الربملان واقرارها تحت ترشيع االنفاق“.
وكان عضـو مجلـس النواب جمال كوجـر اعترب يف وقت سـابق، مطالبة 
بعض النواب املستقلني بارسـال املوازنة اىل الربملان بأنه جهل بالدستور ، 

مرجحا أن موازنة ٢٠٢٢ ستكون لثمانية أشهر.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مدير رشكـة نفط البرصة، خالـد حمزة، امس االثنـني، أن عمليات 
تطوير حقل الفيحاء ضمن مكمن اليمامة النفطي الجديد يف املحافظة عن 
إضافة ١٠٠ ألف برميل يومياً إىل الطاقة اإلنتاجية الوطنية. وقال حمزة يف 
ترصيـح صحفي: إن ”اإلنتاج النفطي يف هذا املكمن بدأ مؤخراً بعد إكمال 
عمليـات حفر اآلبـار“، مبيناً أن ”خطة الرشكة يف الرقعة التاسـعة تتمثل 
بحفر نحو (١٣) برئاً، ونحن مسـتمرون بعمل حفر آباٍر تقييمية يف هذه 
الرقعة املهمة“من جهته، قال مدير قسـم شـؤون الرقعة االستكشـافية 
لرشكـة نفط البرصة، عماد كاظم إن ”الطاقة اإلنتاجية املسـتهدفة تبلغ 
١٠٠ ألـف برميل يومياً يف املرحلة األوىل، فضالً عن معالجة الغاز املصاحب 

بالتزامن مع إنتاج النفط“. 

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار الذهـب االجنبـي واملحـيل، امـس االثنني، يف األسـواق 

العراقية.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغـداد سـجلت للمثقـال الواحد عيـار ٢١ مـن الذهب الخليجـي والرتكي 
واألوربي سـعر بيع ٣٨١ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٧٧ الفاً، فيما سـجل 

سعر البيع يوم امس االحد ٣٨٢ الف دينار للمثقال الواحد.
واشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا ايضا عند ٣٥١ الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء ٣٤٧ ألفا. 
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ الف دينار و٣٩٠ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٥٠ الفاً و٣٦٠ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لالوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (٠٫٢٤٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (٢٫٣٨٢٫٣٥١٫٧٦٩) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (١١٫٥٣١٫٤٠٤٫٩٤٩) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٦٩٫٠٥) نقطة 
منخفضا بنسبة (٠٫٢٤٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٠٫٤٢) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٢٧) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (٢٠) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (٦٥) 
مليون سهم بقيمة بلغت (١٦٩) مليون دينار من خالل تنفيذ (٩) صفقات 

عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٧٥) مليون سـهم بقيمة بلغت (٧٨) مليون دينار من خالل تنفيذ (١١) 

صفقة عىل اسهم رشكة واحدة.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومـدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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بغداد/ متابعة الزوراء
شـكا نادي دياىل الريايض من قلة وانعدام الدعم املايل لتمويل مشـاركاته يف دوري كرة اليد املمتاز، مؤكدا ان 

تربعات امليسورين هي املمول الوحيد  للفريق خالل مسريته.
وقـال رئيـس النادي فراس حمـزة اننا نعاني ضائقة ماليـة كبرية خالل الدوري املمتاز بسـبب انعدام دعم 

الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بعكس األندية املؤسساتية املتسلحة بمصادر تمويل كبرية».
واقـر حمـزة «بصعوبة الحفاظ عىل العبـي فريق اليد او األلعـاب االخرى او منعهم مـن التعاقد مع الفرق 
املؤسسـاتية الكبرية صاحبة الدعم املايل الكبري والعقود املغرية مقارنة باالمكانيات املادية البسيطة لالندية 

االهلية يف عموم املحافظات».

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ الزوراء
اسـتدعى مدرُب منتخب الشباب 
بكرة القـدم عماد محمـد، أربعَة 
العبـني محرتفـني ُجـدد للتواجد 
مـع املنتخـِب ضمـن تحضرياته 
وقـاَل  املُقبلـة.  لالسـتحقاقاِت 
محمد إن أربعـة العبني محرتفني 
سـيتواجدون يف البطولِة الرباعّية 
التـي مـن املؤمل أن يسـتضيفها 
العـراُق يف الشـهر املقبـِل يف حال 
إكمال اإلجراءات اإلدارّية.وأضاَف 
أن الالعبني الذين تم اسـتدعاؤهم 
للمنتخـِب هـم كٌل مـن يوسـف 

اإلمام الذي يلعب يف صفوف ماملو 
السويدي، ومصطفى عمران العب 
نـادي اتاالنتـا اإليطـايل، ومنتظر 
ماجد العـب فاربريغ السـويدي، 
تيلبـورغ  العـب  حيـدر  وهانـي 
السويدي. وأشـاَر محمد إىل ان يف 
مفكرته العديَد من الالعبني داخل 
العراق وخارجه الختيار األحسـن 
الفـرتِة  يف  للمنتخـِب  وضمهـم 
املقبلة، وأسعى للذهاِب إىل أوروبا 
ملراقبة بعـض الالعبني املحرتفني، 
واستدعاء األفضل لتمثيِل منتخب 

الشباب .

@Ú»iäc@Ô«ánèÌ@á‡´@Üb‡«
lbjì€a@kÉn‰æ@Üáu@µœ6´

طهران/إعالم اللجنة األوملبية
أجـرى رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
العراقيـة رعـد حمـودي، والوفـد األوملبي 
املرافـق لـه، جولـة مسـتفيضة يف أروقة 
األوملبيـة  األكاديميـة  ومراكـز  ومبانـي 

االيرانية.
وإسـتقبل حمودي لدى وصولـه، الدكتور 
سيد عيل رضا صالحي أمريي رئيس اللجنة 
االوملبية االيرانية ومدير األكاديمية، األمني 
العام لألوملبية االيرانية الدكتور  كيكاوس 
سـعيدي ومعاونـه محمد أوفيـيس مدير 
املركز الخاص باالختبارات الدكتور بهرام 

نجادي.
وإسـتمع حمودي، خـالل تجّوله امليداني، 
املراكـز  جميـع  عـن  تفصيـيل  لـرشح 
الخاصة باألكاديميـة األوملبية وهي مركز 
الدراسـات الرياضية االسرتاتيجية ومركز 
الطـب والتأهيل الصحـي الريايض ومركز 
صـاالت  ومركـز  الرياضيـني  إختبـارات 
الحديـد وبنـاء الجسـم ومركـز تدريبات 
االلعـاب املائيـة ومركـز الطـب النفـيس 
الريايض ومركز خاص بالرياضة النسوية 
باالضافـة لفنـدق االكاديميـة الذي يضم 

خمسـا وثالثـني غرفـة إسـكان مـزدوج 
للوفود الرياضية.

ثم إستمع حمودي والوفد املرافق له لرشح 
فديوي مفصل عـن تلك املراكز ألقاه مدير 
االكاديميـة الدكتـور كيـكاوس سـعيدي 
الخاصـة  الكـربى  املؤتمـرات  صالـة  يف 

باألكاديمية االوملبية االيرانية.
ثم ألقى حمودي كلمـة موجزة أثنى فيها 
عـىل ما شـاهده من بنيـة تحتيـة إيرانية 
متقدمـة آمالً ان تسـتفيد منها االتحادات 
الرياضية العراقية يف إطار مذكرة التفاهم 
املربمة بـني اللجنتني األوملبيتـني العراقية 

وااليرانية.
واضاف حمـودي بكلمته قائال ”قد يتبادر 
للذهـن ملـاذا إخرتنـا إيـران فأقـول ذلـك 
للخصوصية التي تجمع الشعبني الجارين 
املسـلمني وللحـدود املشـرتكة التي يصل 
طولها لنحو 1500 كم وللتقدم الكبري الذي 

تشهده رياضة االنجاز العايل يف إيران.
”أتمنـى  قائـًال  كلمتـه  حمـودي  وختـم 
النجـاح للرياضة يف البلدين الشـقيقني يف 
تحقيق ما يصبو له الرياضيون العراقيون 
وااليرانيون، وداعيا الدكتور أمريي لتجديد 

زيارتـه اىل العراق“.وختـم رئيـس اللجنة 
األوملبية الوطنية االيرانيـة الحديث مؤكداً 

دعم إيران املطلق النجاح مهمة الرياضيني 
يف  الوطنيـة  واالتحـادات  العراقيـني 

العراق سعيا ملا يخدم الحركة الرياضية يف 
البلدين الجارين الشقيقني“.

بغداد/ محمد حمدي
الجماهـري  الثالثـاء   اليـوم  تحتفـي 
العراقيـة عمومـا وجماهـري النوارس 
الـزوراء بصورة خاصة بافتتاح ملعب 
الزوراء الريايض بسعة 16 الف متفرج 
الـذي نفذته وزارة الشـباب والرياضة 
لحساب نادي الزوراء الريايض وليكون 
اضافة نوعية اىل مالعب العاصمة بغداد 
. اعلن ذلك مدير قسم االعالم واالتصال 
الحكومـي عـيل العطوانـي ، مبينا ان 
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
يرشف شـخصيا عىل جميـع تفاصيل 

العمل واللجان الخاصة بحفل االفتتاح 
بالتعـاون مع الهيـاة االداريـة لنادي 
الـزوراء والـذي نتوقـع لـه ان يكـون 
جماهرييـا بالكامـل ألول مباراة تقام 
عىل ارض امللعب وتجمع ناديي الزوراء 
والديوانية ضمن املرحلة الثانية لدوري 
الكرة املمتـاز ، مضيفا ان امللعب الذي 
يكتمل حاليا بصورة تامة شـهد خالل 
الشـهر االخري تواجـدا مكثفا ملالكات 
الدائرة الهندسـية املكلفـة بالعمل مع 
الرشكـة املنفذة ، فضال عـن الزيارات 
املتكـررة للسـيد الوزيـر التـي وجـه 

خاللها بأضافة ملحقات مهمة تخص 
مداخل امللعب وقاعـات كبار الضيوف 

واالضاءة ومنصة االعالم . 
واشار اىل ان الدعوات املفتوحة وجهت 
والشـخصيات  الريـايض  االعـالم  اىل 
الرياضية لحضور حفل االفتتاح الذي 
سـتتخلله االلعـاب الناريـة وفعاليات 
فنية متنوعة منها معزوفات املوسيقى 
العسكرية وهبوط املظليني مع حضور 
الراحلـني  الرياضـة  نجـوم  لعوائـل 
وارشاكهم فعليا يف اجواء املباراة لنجيل 

الراحلني احمد رايض وعيل هادي .

بغداد/ رافد البدري - املنسق االعالمي لالتحاد
بحضـور 60 عضواً من اصل 68 من اعضاء الهيئة العامة 
التحـاد اللعبة عقد االتحـاد العراقي للشـطرنج  مؤتمره 
السـنوي ملناقشـة التقريرين االداري واملايل لعام (2021) 
املنرصم ، والذي احتضنتـه قاعة فندق االنرت ببغداد، وبدا 
املؤتمـر بالوقوف دقيقة حداداً عىل ارواح شـهداء العراق 
وقراءة سورة الفاتحة، بعدها تحدث رئيس االتحاد ظافر 
عبـد االمري مخاطبـًا اعضـاء الهيئة العامـة قائالً ونحن 
ندخـل عامنا الجديد 2022 يسـعدنا حضوركم ملناقشـة 
مسـرية اتحادنا للعام املنرصم وتشخيص العمل االيجابي 
مـن اجل تطويـره والوصـول اىل ابعد نقطـة مضيئة ، يف 
املقابـل نحـدد االخفاقات واالخطاء التـي حدثت من اجل 
تصحيحها والسـري بخطى واثبـة واالرتقاء نحو االفضل، 

وكلنا ثقة بهيئتنا االدارية واعضاء الهيئة العامة يف العمل 
جنباً اىل جنب للوصول اىل هدفنا االسمى وتحقيق النجاح، 
وأضاف  ان اتحاد اللعبة حرص عىل تطبيق جميع مفردات 
منهاجـه السـنوي لعـام 2021 رغـم الظـروف الصحية 
الصعبة بسـبب جائحة كورونا، اضافًة اىل الظروف املالية 
العصيبة من خالل تقليص ميزانية االتحاد وكما حدث يف 
العام السابق، ولكننا ماضون يف عملنا نحو الهدف االسمى 
وتحقيق افضل النتائج عىل املستوى العربي والعاملي، وما 
حصول الالعب حسـني عيل حسني عىل ذهبية اسيا للرواد 
وحيدر عبد الغنـي عىل امليدالية الفضيـة يف البطولة التي 
اختتمـت قبل ايام قليلة يف سـوريا، وتحقيق االلقاب عىل 
مسـتوى الفئات العمرية يف بطوالت اسيا ، ما هو اال دليل 

عىل العمل الجاد والصحيح التحادنا.

—v‰€a@Ûflãfl@¿@ÚÓq˝ri@ÚœbñÏ‹€@Ô‘mãÌ@Új‹�€aÎ@ıbiãËÿ€a@‚bfla@ãr»nÌ@Ú†ãì€a@äáónæa
È®bó€@lÏ‰ßa@ÔiãÌÜ@·è±@Òãój€a@¡–„

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/  غزوان املينائي

تعـرض فريق امليناء لخسـارة جديدة يف 
الدوري العراقي املمتاز، وهذه املرة أمام 
جـاره نفـط البـرصة، بنتيجـة (0-1)، 
مسـاء امس االثنني، عـىل ملعب البرصة 

الدويل، ضمن الجولة 21 من املسابقة.
وسجل أحمد فرحان، هدف نفط البرصة 
الوحيد يف الدقيقة (7) من زمن الشـوط 
االول، بعد استغالله لخطأ دفاعي وسدد 

كرته بإتقان لتعانق شباك امليناء.
ولـم ينجح أبناء املـدرب أمني فيليب من 
الوصـول إىل مرمى حيدر جمـال الدين، 
الذي وقـف حائال دون معادلـة النتيجة 
رغم املحاوالت املتعددة عىل مدار شوطي 

اللقاء.
وأقيـم اللقـاء يف أكرب املالعـب العراقية، 
وبـدأت مدرجاتـه خالية مـن الجماهري 
البرصيـة، التي مازالـت يف حالة خصام 
مـع فريقهـا بعـد سلسـلة مـن تدهور 

النتائج.
وظل فريق املينـاء يف الرتتيب قبل األخري 
برصيد 14 نقطة، فيما عاد نفط البرصة 

إىل املركز الثامن برصيد 30 نقطة.
أمـام  أهـداف  دون  الرشطـة  وتعـادل 
الكهرباء، مسـاء امس اإلثنـني، بملعب 

الشعب الدويل.
بهذا التعـادل، رفع الرشطـة رصيده إىل 
57 نقطة يف صـدارة الرتتيب، بينما قفز 

الكهرباء إىل املركز العارش بـ25 نقطة.
ولم يشهد الشوط األول هجمات خطرية، 
رغم تواجد نجـوم الرشطة ”محمد داود 
وبسـام شـاكر وعيل حصنـي واملحرتف 
السـوري فهد اليوسـف“، حيـث اعتمد 
مـدرب الكهربـاء لؤي صـالح، عىل غلق 

املساحات.
ويف الشـوط الثاني، أهدر الضيوف ركلة 
جزاء عن طريق مصطفى عيل يف الدقيقة 

88، بعد تصٍد من الحارس أحمد باسل.
وألغـى حكم املبـاراة واثـق محمد هدفا 
لالعب الرشطـة عيل حصنـي، يف الوقت 
بـدل الضائـع بداعي التسـلل، ليكسـب 
الكهربـاء نقطـة ثمينـة مـن املتصدر، 
بفضل تألق حارسه الدويل محمد حميد.

عـىل  الطاولـة  الطلبـة  فريـق  وقلـب 
مسـتضيفه النجف، بعدمـا تغلب عليه 

بنتيجة (1-3)، مسـاء امـس االثنني، يف 
ملعب النجف الدويل.

تقدم النجف أوال عن طريق أرسن تيريي 
من ركلة جـزاء يف الدقيقة (18)، وأدرك 
محمـد جواد التعادل للطلبـة يف الدقيقة 

.(25)
وأضـاف محمـد زامـل الهـدف الثانـي 
للضيـوف يف الدقيقة (71)، ومنح البديل 
عـيل خليـل األفضلية للطالب بتسـجيل 

الهدف الثالث يف الدقيقة (84).
وبهـذا االنتصـار، ارتقى الطلبـة مؤقتا 
إىل وصافـة الرتتيـب برصيـد 40 نقطة، 
فيما ظل فريق النجف يف املركز السـابع 

برصيد 32 نقطة.
وأهدر النجـف أوىل محاوالته عن طريق 
معـني أحمد بعـد أن صوب كـرة خارج 
املرمى، ثم لم يستغل محمد جواد فرصة 
سـهلة، لعبها بطريقة غريبة يف أحضان 

حارس النجف أمجد رحيم.
وعاد فريق النجف ملواصلة خطورته عىل 
الطلبة، وأضاع املحرتف املغربي سـفيان 
طالل املغربي، فرصة أخرى بعد تأخره يف 

التسديد رغم وجوده يف منطقة الجزاء.
واحتسـب الحكم الدويل عيل صباح ركلة 
جـزاء، انـربى لهـا الكامريونـي أرسـن 
تيـريي الذي أودع كرته عىل يمني حارس 
الطلبة حسن أحمد يف الدقيقة (18) من 

زمن املباراة.
وكاد محمـد جـواد أن يعيـد الضيـوف 
لنقطـة البداية لوال تدخل حارس النجف 
يف الوقت املناسـب، ثم عـاد زامل لتنفيذ 
هجمـة جديدة عىل مرمـى النجف إال أن 
يقظة الحارس أمجـد رحيم حالت دون 

ذلك.
وسجل محمد جواد هدف التعادل للطلبة، 
عقب استالمه لعرضية من الظهري فراس 
فنجان، لتهتز املدرجـات خلف بهتافات 
عشـاق األنيق التـي احتفلـت بالنتيجة، 

وبعدها انتهى الشوط األول (1-1).
ومـع انطالقـة الشـوط الثانـي، قلـت 
الفعاليـة الهجومية للطلبة، ثم سـنحت 
للنجف فرصة من الجانب األيمن وسـط 
تحـركات سـفيان طالل ومعـني أحمد، 
لكن حارس الطلبة حسـن أحمد نجح يف 

بقاء النتيجة عىل حالها.
وركـز الطلبة عـىل الجانـب األيرس عرب 
تحـركات الغانـي سـتيفن بافـور الذي 
تعـرض لإلعاقـة داخل منطقـة الجزاء، 
لكن الحكم أشـار باسـتمرار اللعب رغم 
اعـرتاض املدرب السـوري أنس مخلوف 

عىل قرار عيل صباح.
وأضـاع طاهـر حميد فرصـة ملضاعفة 
النتيجـة للنجـف عندمـا لعـب رأسـية 
وصلت بشـكل ضعيف لحـارس الطلبة، 
ثـم أهـدر الكامريونـي تيـريي محاولة 
أخـرى ألصحـاب األرض، تمكـن املتألق 

حسن أحمد من التصدي لها.
واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ملصلحة 
الطلبة، مع إشـهار بطاقـة حمراء ضد 
محمـد عبـد الزهرة الـذي فضـل إبعاد 
تسـديدة إدريسـيا عىل طريقة كرة اليد، 
وسجل محمد زامل ركلة الجزاء ليضيف 

الهدف الثاني.
البصمـة  البديـل عـيل خليـل  وأضـاف 
التهديفية الثالثة للطلبة، عقب تسـديدة 
النجـف،  حـارس  يسـار  عـىل  زاحفـة 

لتنتهي املباراة ملصلحة الضيوف (3-1)، 
ولينجح مخلوف يف االمتحان األول له مع 

الطلبة.  
التعـادالت،  مسلسـل  النفـط،  وأنهـى 
بتسـجيل انتصـاره األول يف مرحلة إياب 
الدوري املمتاز، بفـوزه 1-3 عىل ضيفه 

نوروز، امس اإلثنني.
افتتح أحمد عبد الرزاق، التسجيل للنفط 
يف الدقيقـة األوىل، وضاعف حسـام جاد 

الله، النتيجة يف الدقيقة 55.
وتمكن شـوانه قادر من تقليص الفارق 

لنوروز يف الدقيقة 68.
وقبل نهايـة املباراة بـ 9 دقائق، سـجل 
كـرار محمـد، الهـدف الثالـث ألصحاب 
األرض، ليعـوض تعثر النفـط بالتعادل 

السلبي أمام نفط ميسان.
وارتقى النفط للمركز الثامن برصيد 30 
نقطـة، فيما تجمد رصيد نوروز عند 20 

نقطة يف املركز 15.
واسـتعاد زاخو نغمة االنتصـارات، بعد 
تغلبه عىل مسـتضيفه الكرخ (0-1)، يف 
املبـاراة التـي أقيمت امـس اإلثنني، عىل 

ملعـب الراحـل أحمـد رايض بالعاصمة 
بغداد.

سـجل هدف املباراة الوحيد، الكامريوني 
فرانكو سـيدرك يف الدقيقة 48، من زمن 
املبـاراة إثـر متابعتـه لكرة ارتـدت من 
حارس الكرخ ليث معن، ليحرز سـيدرك 
ثالث أهدافه يف املوسـم الحايل مع فريقه 

زاخو.
ولـم تظهر املبـاراة بالصـورة املطلوبة، 
وغاب الرتكيز عن أصحاب الضيافة رغم 
محـاوالت املدرب حسـن أحمد تصحيح 
األخطـاء ومباغتة الخصـم، إال أن خربة 
العبي زاخـو ومدربهم عبـد الوهاب أبو 
الهيـل، اسـتطاعوا الصمـود والعودة إىل 
يف  الخسـارة  بعـد  االنتصـارات  طريـق 

الجولة املاضية (0-1) أمام نوروز.
وبهـذا االنتصـار رفع زاخـو رصيده إىل 
33 نقطـة محتال املركز السـادس، فيما 
توقف رصيـد الكرخ عنـد النقطة 18 يف 

املركز السابع عرش.
وواصل فريق القاسم عروضه القوية يف 
مرحلة اإلياب من الدوري  املمتاز، بعدما 

نجح يف التغلب عىل مستضيفه الصناعة، 
بنتيجة (0-1)، امس االثنني.

هدف املباراة الثمني لفريق القاسم، حمل 
توقيـع العبـه أحمـد تركـي، يف الدقيقة 
(52) من زمن املبـاراة، التي أقيمت عىل 

ملعب الصناعة شمال العاصمة بغداد.
وعـىل الرغم مـن نهايـة الشـوط األول 
بالتعادل السـلبي، إال أن فريق الصناعة 
لم يستغل اللعب الحذر للضيوف، ليمنح 
الفرصة لتالميذ املدرب جاسـب سلطان 

بانتزاع نقاط الفوز.
وواصل فريق القاسـم العـروض القوية 
يف مرحلة اإلياب، بعد كسب نقطة ثمينة 
من القـوة الجويـة يف الجولـة املاضية، 
والعـودة إىل بابـل باالنتصـار الرابع هذا 

املوسم.
وبهذا الفوز ارتقى فريق القاسم للمركز 
العارش برصيـد 24 نقطـة، فيما يمتلك 
الصناعـة الرصيـد ذاته مـن النقاط، إال 
أن فارق األهداف جعلـه يرتاجع للمركز 

الثالث عرش.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
الزميـل هشـام عـيل عضـو فريـق عمـل  برنامج 
(مالعـب) الـذي يبـث مـن عـىل شاشـة قناة 
(التغيـري)،  اعلـن عـن اصابتـه بفايـروس 
كورونا املسـتجد، امنياتنا الصادقة بالشفاء 
العاجـل لزميلنـا وان يلبسـه الرحمـن ثوب 
الصحـة والعافية التامتني وان يعود ملمارسـة 

عمله املهني من جديد خالل االيام املقبلة.
 ****************

صدر يـوم امس االثنـني العدد الرابـع والثالثني 
لصحيفـة رشطـاوي التـي تصـدر عـن الدائرة 
االعالمية لنادي الرشطة الريايض.. العدد تضمن 
مجموعة مـن املواضيع التي تخص فرق النادي 
االخـرض والبطـوالت التـي تشـارك فيهـا عـىل 
املسـتوى املحـيل فضال عـن موضوعـات اخرى 
تخص رياضتنا املحليـة... كل التوفيق والنجاح 

ألرسة الصحيفة املميزة.
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حـذر أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسـبري، من 
استحالة تأهل فريقه إىل دوري أبطال أوروبا، يف ظل 

النتائج الباهتة يف األونة األخرية.
وتكبـد توتنهـام الهزيمـة الثالثـة عىل التـوايل يف 
الربيمريليج، األحد، بالخسارة أمام وولفرهامبتون 

.(0 - 2)
وذلـك بعدمـا تفـادي السـبريز الهزيمـة يف 9 
مباريـات متتالية، منذ وصـول كونتي، ليتبعد 
الفريـق اآلن بخمـس نقاط عن وسـت هام 
الرابع، مع خوض توتنهام 3 مباريات أقل.

وقال كونتي، يف ترصيحات نقلتها شـبكة ”سـكاي سـبورتس“: ”عندما 
تخرس مباراتني عىل ملعبك، وأخرى أمام تشـيليس، بالنسبة لفريق يرغب 
يف التأهل إىل دوري األبطال، يكون هذا الهدف مستحيًال“. وأضاف: ”نعرف 
أننـا بحاجة للقتـال لبناء يشء مهم.. لكن يجب معرفـة املوقف الذي نمر 
به، ربما يتوجب عىل الجماهري عدم الشـعور باإلحباط ومواصلة دعمنا“. 
واسـتكمل املدرب اإليطايل: ”الالعبون يحتاجون إليجاد األجواء املناسـبة، 
وعدم الشـعور بالضغـط لصعوبة الوصـول إىل الهدف.. يجـب أن نتحيل 
بالواقعيـة، وعـىل الجماهري الصرب وانتظـار إعادة البنـاء، حتى نصل إىل 
املكانـة التي اعتادوا التواجد بها يف السـابق“. وختـم: ”نحن نعمل بقوة، 

وهناك التزام تام.. لكن هذا ليس كافًيا للتنافس، وعلينا االنتظار“.

كشـف يورجن كلوب، مـدرب ليفربول، سـبب 
عـدد الدفـع بالوافـد الجديـد لويس ديـاز أمام 
برينيل ضمن منافسـات الجولة 25 من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز. 
وقال كلوب، يف ترصيحات أبرزها موقع ليفربول 
إيكو ”ساديو ماني لعب بشكل جيد أمام برينيل، 
لكـن كما قلت مـن قبل، لـم تكن الخطـة التي 
وضعتهـا بأن يبدأ سـاديو أساسـًيا، لكن حدث 

ذلك بسبب الطريقة التي سارت بها األمور“.
وأضاف ”تعرض ديوجو جوتا إلصابة يف الساق، 
ولـم يتمكن مـن التدريب معنا يوم السـبت، لذا 

شارك ماني أساسًيا“.
وتابع ”عـدم الدفع بديـاز؟ لويـس تأقلم جيًدا 
مع الفريق، لكن هذه مباراة مختلفة تماًما، لذا 
أقول له مرحًبا بك يف الـدوري اإلنجليزي املمتاز 

الحقيقي“.

وواصـل ”لم نكن نريـد أن نجرب دياز يف املباراة 
إذا لـم نكـن بحاجـة إليه، ولهـذا السـبب بدأنا 
وقدم ماني أداًء جيًدا، وعمل بشـكل رائع، وهذا 

بالضبط ما كنا نتوقعه“.
وانتقـل دياز من بورتـو إىل ليفربول يف املريكاتو 
الشـتوي املايض مقابل 40 مليون يورو كقيمة 
ثابتة، باإلضافة إىل متغريات تصل إىل 20 مليون 

يورو.

أعلنت محكمـة التحكيم الرياضية، سـماحها 
للمتزلجة الروسـية كاميال فالييفا، باملشـاركة 
يف املنافسـات الفردية بأوملبياد بكني الشـتوية، 
وذلـك بعد خضوعها الختبار منشـطات جاءت 
نتيجتـه إيجابيـة يف 25 ديسـمرب/كانون األول 

املايض.
وأكـدت املحكمـة الرياضيـة، رفـع اإليقـاف 
املؤقـت عن فالييفـا والبالغـة 15 عاًما، من 
قبل وكالة مكافحة املنشـطات الروسـية، 
معتربة أن حرمانها من املشاركة 
قبل التأكد من حيثيات القضية، 

من شأنه أن يرض بها.
وكانـت الوكالـة الدوليـة املرشفـة عـىل 
فحـوص املنشـطات خـالل دورة األلعاب 
األوملبيـة الشـتوية، قـد أعلنـت أن فالييفا 

ديسـمرب/  25 يف  إيجابـي  الختبـار  خضعـت 
كانـون أول املـايض، خـالل بطولـة روسـيا يف 
سـان بطرسـبورج، من قبل الوكالة الروسـية 
ملكافحة املنشـطات. وكشـفت الوكالة املرشفة 

عىل فحوص املنشـطات، بأن الروسـية تناولت 
مادة تريميتازيدين التـي توصف عادة ملعالجة 
الـدوار والتهاب الحلق واملحظـورة من الوكالة 
العاملية للمنشـطات، كما تساعد املادة يف تدفق 

الدم وتساعد عىل التحمل.
وُعرفـت نتيجـة هـذا الفحـص عـرب مخترب يف 
ستوكهولم معتمد من الوكالة الدولية ملكافحة 
املنشطات يف 8 شباط/فرباير، أي يف اليوم التايل 
بعد تتويج فالييفا بامليدالية الذهبية للفرق مع 

منتخب بالدها.
ورسعان ما أوقفتها الوكالة الروسية الرياضية 
بشـكل موقت، قبـل أن ترفع اإليقـاف يف اليوم 
التـايل، لكـن اللجنـة االوملبيـة الدوليـة قـررت 
اسـتئناف قـرار رفـع العقوبـة أمـام محكمة 

التحكيم الريايض.

حقـق النروجي كاسـرب رود، املصنف 
الثامن عاملًيا، لقبه السابع يف مسريته 
االحرتافيـة بفـوزه يف دورة األرجنتني 
املفتوحة عىل حسـاب صاحب االرض 
دييجو شفارتزمان الخامس عرش 5 - 

7، 6 - 2، 6 - 3 عىل املالعب الرتابية.
وكان رود حقـق اللقب يف األرجنتني يف 
العام 2020 قبل أن يخلفه شفارتزمان 

يف العام التايل.

وأضـاف ابـن الــ23 عاًمـا لقبيه يف 
كيتزبوهيـل  دورات  إىل  األرجنتـني 
وجنيـف  جسـتاد  النمسـاوية، 
السـويدية  باسـتاد  السـويرسيتني، 
األرايض  عـىل  وجميعهـا   ،2021 يف 

الرتابية.
وحقـق لقبـه الوحيـد عـىل األرايض 
الصلبـة يف سـان دييجـو األمريكيـة 

العام املايض أيًضا.

اقتنـص برشـلونة تعـادال قاتال مـع مضيفه 
إسـبانيول (2-2)، ضمـن منافسـات الجولة 

الـ24 من الليجا.
وسـجل للبارسـا بيـدري يف الدقيقـة 2، ولوك 
دي يونـج يف الدقيقـة (6+90)، بينمـا أحـرز 
إلسـبانيول سـريجي دارديـر يف الدقيقـة 40، 

وراؤول دي توماس يف الدقيقة 64.
وبهـذا التعادل، رفـع البلوجرانا رصيده إىل 39 
نقطـة، يف املركـز الرابع، كما رفع إسـبانيول 

رصيده إىل 28 نقطة، يف املركز الثالث عرش.
وبدأت املباراة بتسـجيل برشلونة هدف التقدم 
املبكر، يف الدقيقة 2، عندما أرسـل جوردي ألبا 
كرة عرضية من الطرف األيرس، إىل بيدري الذي 

سدد مبارشًة يف الشباك.
وسـدد أداما تـراوري، مهاجم برشـلونة، كرة 
قويـة من داخل منطقة الجـزاء، مرت بجانب 
القائم األيرس ملرمى إسبانيول، يف الدقيقة 14.

وأرسل جوردي ألبا كرة عرضية داخل منطقة 
الجزاء، وصلت لفريان توريس الذي سـدد كرة 
رأسـية قوية، مرت أعىل العارضـة يف الدقيقة 

.39
ونجح سريجي داردير يف تسجيل هدف التعادل 
إلسبانيول، يف الدقيقة 40، عندما تلقى تمريرة 
مـن زميله راؤول دي توماس، وصوب من عىل 

حـدود منطقة الجـزاء، عىل أقىص يسـار تري 
شتيجن، حارس برشلونة.

ومـع بداية الشـوط الثاني، نجـح جايف العب 
الثانـي  وسـط برشـلونة يف إضافـة الهـدف 
لفريقـه، لكن حكم املباراة ألغـاه بعد الرجوع 
لتقنية الفيديو، التي أثبتت وجود حالة تسـلل 

عىل فريان توريس.
وسـجل راؤول دي توماس، مهاجم إسبانيول، 
الهـدف الثاني ألصحاب األرض يف الدقيقة 64، 
بعدما تلقى تمريرة طولية من زميله سريجي 
دارديـر، واسـتلمها جيـًدا عىل صـدره قبل أن 

يسدد بقوة يف الشباك.
وحاول برشلونة العودة يف النتيجة، لكن فريان 
توريس سدد كرة برعونة شـديدة، يف الدقيقة 

.72
يف املقابـل، أطلـق راؤول دي توماس تسـديدة 
قويـة، مرت بجانـب القائم األيـرس ملرمى تري 

شتيجن، يف الدقيقة 78.
ووقـع صـدام بـني بيكيـه مدافع برشـلونة، 
وميالميد العب إسـبانيول، ليقرر حكم املباراة 
طـرد الثنائي، خالل الوقت املحتسـب بدال من 

الضائع.
واقتنص لوك دي يونج هدف التعادل لربشلونة، 
يف الدقيقـة 96، عندما تلقـى كرة عرضية من 

أداما تراوري، ليسـددها برضبة رأسية أسفل 
يسـار الحارس، دييجو لوبيـز، ويهدي نقطة 

ثمينة للبلوجرانا.
ويف منافسـات الكالتشـيو انتـزع يوفنتـوس 
تعـادال صعبا أمـام مضيفـه أتاالنتـا، بهدف 
لـكل فريـق، يف املبـاراة التـي جمعتهمـا عىل 
ملعب جيويـس، ضمن الجولة 25 من الدوري 

اإليطايل.
وسـجل روسـالن مالينوفسـكي هدف أتاالنتا 
يف الدقيقـة 76، وتعـادل دانيلـو ليوفنتـوس 

بالدقيقة 90+2.
بهـذا التعادل، رفـع يوفنتوس رصيـده إىل 46 
نقطـة ليحافظ عىل تواجـده باملركـز الرابع، 
بينما رفع أتاالنتا رصيده إىل 44 نقطة باملركز 

الخامس.
يوفنتـوس بـدأ بخطـورة كبـرية عـىل مرمى 
أتاالنتا، وكاد فالهوفيتش أن يحرز هدفا مبكرا 
بعدما وصلته الكرة وسـدد من مسافة بعيدة، 
تمكن سبورتيللو من إبعادها بأطراف أصابعه 

لتمر فوق العارضة.
وعـاد فالهوفيتش بفرصـة جديدة عىل مرمى 
أصحـاب األرض، حيث مرر ويسـتون ماكيني 
العب وسط يوفنتوس، كرة عرضية من ناحية 
اليمني لداخل املنطقة، قابلها املهاجم الرصبي 

برأسية يف املرمى، لكن الحارس أمسك بها.
ويف الدقيقـة 15، أهدر ديبـاال فرصة محققة 
للتسـجيل بعدما فعـل كل يشء بالكرة، حيث 
انطلق وتوغـل داخل املنطقة ليطلق تسـديدة 

صاروخية، لتمر بجوار القائم األيمن.
يف املقابـل، سـنحت أوىل الفـرص الحقيقيـة 
ألتاالنتـا عىل مرمـى اليويف بالدقيقـة 25، بعد 
ركنيـة نفـذت قصـرية إىل مورييل، الـذي مرر 
عرضيـة لداخـل املنطقة، وصلـت إىل دي رون 
الذي سـدد فوق املرمى، رغم كونـه خاليا من 

الرقابة.
وأهـدر مورييل هدفا مؤكدا، بعـد كرة طولية 
مـن الدفاع، حيث خرج تشـيزني مـن مرماه، 
لينجح كووبميينريز يف تمرير الكرة من أمامه 

وتصل ملورييل، الذي سدد بشكل غريب خارج 
املرمى الخايل يف الدقيقة 30.

وخـالل دقيقـة واحـدة، أهـدر بوجـا مهاجم 
أتاالنتا فرصتني محققتني.

وقـاد بوجا هجمـة مرتدة، بثالثـة العبني ضد 
اثنـني، واختار الالعب تسـديد الكرة يف جسـد 
دي ليخـت مدافع يوفنتوس، بـدال من التمرير 
لزمالئه، ثم ارتدت الكرة له مرة أخرى ليسددها 

وترضب يف رأس دي ليخت مجدًدا.
يف الدقيقـة األوىل مـن الشـوط الثانـي، أنقـذ 
تشيزني مرماه من هدف محقق، بعدما استلم 
دي رون الكـرة أمـام منطقة الجـزاء، ليطلق 
تسـديدة قوية ومتقنة باتجاه الشباك، أبعدها 

الحارس لركنية.
ويف الدقيقـة 76، تمكـن أتاالنتـا من تسـجيل 
أول أهـداف اللقاء، بعد ركلة حرة ثابتة حصل 
عليهـا مـن مسـافة بعيـدة، لينفذهـا فريلري 
بلمسة بسـيطة إىل مالينوفسـكي الذي أطلق 
تسـديدة صاروخية عابرة للقارات ال تصد وال 

ترد يف شباك تشيزني.
دانيلـو أنقـذ يوفنتوس مـن الهزيمـة، بعدما 
أحرز هـدف التعادل بالوقـت القاتل (90+2)، 
بعـد ركنية نفذت داخـل املنطقـة، ارتقى لها 

فوق الجميع وحولها برأسية يف الشباك.

7الرياضي
ÏÓìn€bÿ€a@¿@bn„¸bma@‚bfla@fiÜb»nÌ@ëÏn‰œÏÌ

@paäbón„¸a@Ú‡ñb¨@›ñaÏÌ@6èÓ€
‚bÁ@oéÎ@…fl@fiÜb»n€bi@a6‹ÿ„a@¿

@äÎá€a@¿@ÈmÏzñ@›ñaÏÌ@bÓ‹Óéäbfl
çnÓfl@Û‹«@åÏ–€bi@@Ôè„ã–€a

Ô‹„7i@‚bflc@åbÌÜ@xç€@Úub¢@Âÿ„@%@ZlÏ‹◊

ê‰n€bi@ÚyÏn–æa@µn‰uä˛a@Ú€Ï�j€@˝�i@xÏnÌ@ÜÎä@Ô∞Îã‰€a

b–ÓÓ€bœ@ÚÓéÎã€a@Úßçnæa@Â«@o”˚æa@“b‘Ì�a@…œä

Ô„Î6ÿ€a@‚˝«a

bÃÓ‹€a@¿@fiÏÓ„bjég@‚bflc@Ú∫ç:a@Âfl@Ú„Ï‹íãi@â‘‰ÌÎ@˝mb”@bœáÁ@›vèÌ@w„ÏÌ@Ü

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

تـوج لوس أنجلوس رامز بلقب دوري كـرة القدم األمريكية، 
للمـرة الثانية يف تاريخه، بعد فـوزه بنهائي البطولة املعروف 
بـ“السـوبر بـول“، عـىل ملعبـه 20-23 أمام سينسـيناتي 

بينجيلز.
وكان لـوس أنجلـوس رامـز هو بطـل املؤتمـر الوطني لكرة 
القـدم ”NFC“، هذا العام، فيما حصل سينسـيناتي بينجيلز 

.“AFC” عىل لقب املؤتمر األمريكي لكرة القدم
وتـوج العب رامز، كوبر كب، بجائزة أفضل العب يف السـوبر 
بول، حيـث نجح يف التقـاط كرتني يف منطقـة نهاية امللعب، 
بينهما واحدة حسـمت انتصار رامز، قبل دقيقة واحدة و25 

ثانية عىل نهاية الربع األخري.
وبهـذا االنتصـار أصبح رامـز، الذي حقق لقبـه األول يف عام 
1999، ثانـي فريق يفوز بالنهائي (سـوبر بول) عىل أرضه، 
بعد بطل املوسـم املايض تامبا باي بوكانريز، وذلك يف خامس 

مشاركة له.
بينمـا فشـل بينجيلـز يف الحصول عـىل لقب البطولـة للمرة 
األوىل، يف ثالث ظهور له بالسـوبر بول، بعد خسارته يف عامي 

1982 و1989.
وتعـد مباراة ”السـوبر بـول“ املناسـبة الرياضيـة األكرب يف 
الواليات املتحدة، وهي األكثر متابعة عرب شاشات التلفزيون 
األمريكي، حيث تشـكل مهرجانا رياضيا ضخما، يدر أرباحا 
بماليـني الدوالرات عىل املتاجر واألعمـال، يف الوالية التي تقام 

فيها املباراة.
وتعد هذه أول نسـخة، تقام يف يوم األحـد الثاني من فرباير/

شباط، بعدما كانت ُتلعب عادًة يف أول يوم أحد من الشهر.

فشل ليسـرت سـيتي يف العودة لدرب االنتصارات يف الربيمريليج 
بعد أن سـقط يف فخ التعادل القاتل وسـط جماهريه عىل ملعب 
(كينج باور سـتاديوم) بهدفني ملثلهما أمام وست هام يونايتد 
ضمـن مواجهات الجولة الــ25 من الـدوري اإلنجليزي املمتاز 

لكرة القدم.
انتهـى الشـوط األول بهدف يف كل شـبكة، حيـث تقدم الضيف 
اللندنـي يف النتيجـة منـذ الدقائق العـرش األوىل بفضـل جارود 

بوين.
ثم أدرك نجم وسـط ليسـرت يـوري تيليمانس التعـادل مع آخر 

دقائق الشوط من ركلة جزاء.
ليسـرت بدأ الشـوط الثاني بقوة ليتمكن من التقدم هذه املرة يف 
النتيجة يف الدقيقة 57 بتوقيع الجناح الربتغايل ريكاردو برييرا.

وعندما كانت املباراة يف طريقها لصالح أصحاب األرض، اقتنص 
كريج داوسـون نقطـة ثمينة للفريـق اللندني بهـدف التعادل 

القاتل يف الوقت املحتسب بدال من الضائع.
وأصبـح رصيد ليسـرت 27 نقطة يف املركز الحـادي عرش، مع 3 
مباريـات مؤجلـة له، علما بأنهـا املباراة الرابعـة تواليا التي ال 
يحقـق فيها الفوز، أما وسـت هام فظل يف املركـز الرابع بـ41 

نقطة.

تشـبث مارسـيليا باملركـز الثانـي بفـوز متأخـر 2 - 1 عىل 
مضيفه ميتز بهدف جميـل للبديل البولندي أركاديوز ميليك، 
يف ختام منافسـات املرحلة الـ24 من الـدوري الفرنيس لكرة 
القدم. وحقق مارسـيليا فوزه الثانـي توالًيا رافًعا رصيده اىل 
46 نقطة عىل بعد 13 نقطة من باريس سان جرمان املتصدر 
الزاحـف نحو اسـتعادة اللقب، وبات يبتعـد بأربع نقاط عن 

نيس الثالث بعد سقوط األخري أمام ليون السبت.
ودخل مارسيليا املباراة يف أعقاب إقصائه املذل من الدور ربع 
النهائي لكأس فرنسـا بخسـارته أمام نيـس 4 - 1 منتصف 

األسبوع.
وكان فريـق املـدرب األرجنتينـي خورخـي سـامباويل حقق 
انتصـاًرا كبريًا عىل أنجيه (5 - 2) يف املرحلة السـابقة ليتابع 

صحوته يف الدوري بعد خسارته أمام ليون.
وافتتح سيدريك باكامبو التسـجيل ملارسيليا عندما سقطت 
كرة أمامه إثر لعبة من ركنية، التف حول نفسـه وتابعها من 

ن مسـافة قريبة ( ق26). وعـادل ميتز بعد  أ
مرر فايل كانديه كرة جميلة بني املدافعني 

إىل املـايل حبيـب مايغـا يف منتصـف 
أمـام  مـن  تابعهـا  املنطقـة 

.(53 (ق  الشـباك  يف  املرمـى 
الفوز ملارسيليا  ومنح ميليك 
عندما مرر له البوسني سيد 

كوالشيناتش الكرة برأسه 
داخـل املنطقـة، روضها 
جميلة وسـددها برضبة 
مقصيـة خلفيـة رائعة يف 

الشباك (ق82).
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بغداد/متابعة الزوراء:
أثارت أنباء متداولة عن تراجع القيمة 
السـوقية لرشكة «ميتا» - (فيسبوك) 
شـعبية  حـول  تسـاؤالت   - سـابقاً 
«فيسـبوك» ومسـتقبل «ميتافريس»، 
يف ظـل تزايد املنافسـة مـع تطبيقات 
أخـرى مثل «تيك تـوك»، وتأثـري قيود 
الخصوصية التي تفرضها رشكة «أبل» 
عىل أرباح «فيسـبوك» مـن اإلعالنات. 
ويـرى خـرباء اإلعـالم واملتخصصون 
أن رشكة «ميتا» قـد تكون ُمقبلة عىل 
سـنوات صعبة، وأن سبب هذا الرتاجع 
تنفيـذ «فيسـبوك» سياسـات جديدة 
فيما لـه عالقـة بالخصوصية، يف حني 
أشار آخرون إىل أن «فيسبوك» ستبقى 

املنصة األشهر واألكثر تأثرياً.
مـع بدايـة الشـهر الحايل هبط سـعر 
سـهم رشكة «ميتا» بنحو ٢٦ يف املائة، 
لتخرس الرشكة ٢٤٠ مليار دوالر يف يوم 
واحـد، وذلك بعد سـاعات مـن صدور 
تقريـر عـن أربـاح الرشكـة كشـفت 
فيـه «تراجعـاً يف األربـاح خـالل الربع 
األخـري من العـام املـايض»، إضافة إىل 
«انخفاض عدد املسـتخدمني النشطني 
لتطبيق (فيسـبوك) يف الواليات املتحدة 

وكندا».
يف لقاء مـع «الرشق األوسـط»، أرجع 
رائـف الغـوري، املتخصـص يف مجـال 
تقنيـة املعلومـات واملـدرب اإلعالمـي 
السـوري العامـل يف اإلمـارات، سـبب 
تراجع القيمة السوقية لرشكة «ميتا» 
إىل مـا وصفـه بـ«تأثري قـوة الكلمة». 
وأردف أن «األسـواق املالية يمكنها أن 
تهتز صعوداً أو هبوطاً بناء عىل خرب... 
وكان الخرب هنا يستند إىل عدة عوامل، 
هـي: املكاملـة الجماعية التـي أجراها 
مارك زوكربريغ مؤسـس (فيسـبوك) 
مـع محلـيل سـوق األسـهم، واإلعالن 
عن النتائج ربع السـنوية التي خالفت 

توقعات املستثمرين... إذ تضمنت أنباء 
عن تراجع عدد املسـتخدمني اليوميني 
النشطني لـ(فيسبوك) للمرة األوىل بعد 
١٨ سـنة من تأسـيس املنصة، إضافة 
إىل ميـزة شـفافية تعّقـب التطبيقات 
التي أطلقتها رشكة (أبل)، والتي تتيح 
للمسـتخدمني حظـر التطبيقـات من 
تتّبع سـلوكهم عـىل اإلنرتنـت، وأخرياً 

ازدياد شعبية منصة (تيك توك)».
أمـا الباحث اإلعالمي املـرصي، محمد 
الصاوي، فقال إن «هذا الرتاجع سـببه 
تنفيـذ (فيسـبوك) سياسـات جديـدة 
كليـاً فيما لـه عالقـة بالخصوصية». 
وأوضح الصاوي لـ«الرشق األوسـط» 
أن «فيسـبوك سـيصبح املوقـع األكثر 
ربحية يف املسـتقبل، خاصـة مع قرب 
الذي سـيكون  إطـالق (ميتافـريس)، 
نقلة نوعية يف عالـم الواقع». وذكر أن 
«الوقت وحده سيحدد استمرار تراجع 
قيمة (فيسبوك) من عدمه»، وإن كان 

ُيجزم بتعايف «فيسبوك» مجدداً.
يف هـذا الشـأن، أجمـل تقريـر حديث 
تايمز» األمريكية،  لصحيفة «نيويورك 
املشـاكل التي تواجه «فيسـبوك» يف ٦ 

نقاط، هي:
- املنافسة مع تطبيق «تيك توك».

- تراجع نمو عدد مسـتخدمي تطبيق 
«فيسبوك».

املتعلقـة  «أبـل»  -تحديثـات 
بالخصوصيـة، التـي تؤثـر سـبياً عىل 

إعالنات «فيسبوك».
إىل  ميزانياتهـم  املعلنـني  تحويـل   -

منصات أخرى، من بينها «غوغل».

- اإلنفاق الهائل عىل «ميتافريس».
- تعـّرض الرشكـة ملالحقـات قانونية 

بسبب االحتكار.
أن  أوضـح  الـذي  الغـوري  إىل  عـودة 
املصـدر  ُتشـكل  اإلعالنـات  «عائـدات 
إطـار  ويف  (ميتـا)،  لدخـل  الرئيـيس 

املنافسـة الرشسـة بينها وبني (أبل)، 
طرحت رشكة أبل ميزة شـفافية تتبع 
التطبيقات التي تخرّي املستخدم إن كان 
يرغب يف السـماح للتطبيقـات، ومنها 
(فيسـبوك) بتتبعـه مـن أجـل توجيه 
اإلعالنات له أو ال. وبالطبع فإن رفض 
هـذا الرشط مـن جانب املسـتخدمني، 
يؤدي إىل تجفيف املصدر الرئيس لدخل 
(فيسـبوك) أال وهـو اإلعالنـات». أما 
الصاوي فيشدد عىل أن «تحديثات أبل، 
من أسـباب تراجـع القيمة السـوقية 
لـ(فيسبوك)... ال سيما أن خصوصية 
العملة  مسـتخدمي (فيسـبوك) هـي 
بالتـايل،  العالـم.  هـذا  يف  األساسـية 
سـيكون عىل موقع (فيسبوك) تعديل 
سياساته عاجالً أم أجالً من أجل جذب 

أعضاء جدد».
أعلـن  عندمـا  متصـل،  مجـال  يف 

«فيسـبوك» عـن تغيـري اسـم الرشكة 
املالكـة للموقـع الشـهري إىل «ميتـا»، 
فإنه وجه استثماراته إىل «ميتافريس» 
الواقع االفرتايض واملعّزز،  وتكنولوجيا 
باعتبـاره الجيل املقبـل لـ«اإلنرتنت». 
اإلعـالم  خـرباء  يـرى  بينمـا  وهنـا، 
واملتخصصـون أن «إنفاق (فيسـبوك) 
السـخي عىل هـذه التكنولوجيـا أحد 
يقـول  الحاليـة»،  خسـارته  أسـباب 
محمـد الصـاوي إن «فيسـبوك قـادر 
عىل املنافسـة وتوظيـف كل ما يحدث 
حاليـاً بطريقـة اسـتثمارية يف إطالق 
(ميتافـريس)». وحول هذا األمر، يؤكد 
رائـف الغـوري أن «زوكربـريغ يراهن 
عـىل أن (ميتافريس) هـو الجيل التايل 
مـن اإلنرتنـت... وأن فيـه جـزءاً كبرياً 
مـن االقتصاد الرقمي العاملي. لذا حّول 
زوكربريغ جزءاً كبرياً من موارد الرشكة 

نحو هذا الهدف، واستقطب مهندسني 
مـن رشكات منافسـة مثـل (غوغـل) 
و(أبل)، مما زاد من نسـبة العاملني يف 
الرشكة إىل نحو ٢٣ يف املائة، إضافة إىل 
عمله عىل إنشاء أضخم نظام حاسوبي 
يف العالم لتشـغيل ميتافريس، وهو ما 
يسـتنفد الجهد واملـال والوقت». ومن 
ثم، يتسـاءل الغوري حول «ما إذا كان 
الوقت يعمل لصالح (فيسـبوك) يف هذا 
السباق، وسـط قلة صرب املستثمرين، 
وتراجع عائدات اإلعالنات» من دون أن 
يسـتبعد مواجهة «فيسبوك» «سنوات 

صعبة».
ثـم أن للغـوري رأيـه بشـأن اعتبـار 
خـرباء اإلعالم واملتخصصني املنافسـة 
مـع «تيـك تـوك» مـن أسـباب تراجع 
قيمـة «فيسـبوك» وشـعبيته، خاصة 
بـني األجيـال األصغر سـناً، مـن دون 

املنافسـة  هـذه  تقـيض  أن  توقعهـم 
للتواصـل  كموقـع  «فيسـبوك»  عـىل 
االجتماعـي. فهنا يقـول: «من املرجح 
عـىل  املخرضمـني  جيـل  يحافـظ  أن 
استخدامهم (فيسبوك)، يف حني تتزايد 
شعبية (تيك توك) لدى األجيال األصغر 
سـناً، إذ إن معظـم مسـتخدميه ممن 
تقل أعمارهـم عن ٣٠ سـنة. وهذا ما 

يعني تفوقاً مستقبلياً لـ(تيك توك)».
وحول الفـارق بني منصتـي املوقعني، 
يـرشح الغوري قائالً: «تيك توك منصة 
ملشـاركة مقاطـع الفيديـو القصرية، 
ولقـد نجحـت يف إيصـال فيديوهـات 
املسـتخدمني للماليني، مـع محدودية 
التكلفـة اإلعالنيـة، حيـث ال تتجـاوز 
٢٠ دوالراً يف اليـوم، أي أقل من اإلعالن 
عـىل أي منصة أخـرى... وهـي حالياً 
املوقع األول زيارة عىل شبكة اإلنرتنت، 
متجـاوزة محرك البحـث «غوغل». أما 
«فيسبوك» فهو منصة اجتماعية غنية 
بأدوات وأساليب املشاركة، كالنصوص 
والفيديوهـات  والصـوت  والصـور 
واستطالعات الرأي وغريها من األدوات 
التي تسـّهل تبادل املعلومات واألخبار 
ميـرسة،  بـأدوات  املعرفـة  وتبـادل 
ويتجاوز عدد مسـتخدميه نصف عدد 
الكـرة األرضيـة». وبالفعـل،  سـكان 
يـرى الصـاوي أنـه «مـا زال يف جعبة 
(فيسـبوك) الكثري، فهي رشكة دائمة 
التطوير والتحديـث، وال يمنع هذا من 
استمرار املنافسة، وحتى مع خسارتها 
األخرية، ال تزال املنصة األشهر واألكثر 

تأثرياً يف كل أنحاء العالم».
مـن جهة ثانية، حـذرت رشكة «ميتا» 
يف تقريرها السـنوي، املوّجـه إىل لجنة 
األوراق املاليـة والبورصـات األمريكية 
مـن أن «الرشكـة قـد ال تكـون قادرة 
(فيسـبوك)  خدماتهـا  تقديـم  عـىل 
األوروبـي،  االتحـاد  يف  و(إنسـتغرام) 

مـا لم ُيعتَمـد اعتماد إطـار عمل لنقل 
البيانات، ولم يسمح للرشكة استخدام 
البيانـات  لنقـل  الحاليـة  االتفاقيـات 
بـني الواليات املتحـدة وأوروبـا، وذلك 
بينما تخضع فيـه االتفاقيات الحالية 
لنقل البيانـات إىل مراجعات يف االتحاد 
األوروبي، بعد إلغاء االتفاق السـابق يف 

منتصف ٢٠٢٠».
الغـوري يشـدد يف هذا الصـدد عىل أن 
«البيانات هي نفط املسـتقبل... وكما 
تختلف وتتفق الدول حول إنتاج النفط 
وتوزيعـه، كذلـك سـيكون الحـال مع 
البيانـات. إن شـعوب أمـريكا وأوروبا 
وصلـت حالياً إىل هـذا املسـتقبل». ثم 
يضيـف: «الخالف حول نقـل البيانات 
ليس بني رشكتني؛ بل بني قارتي أوروبا 
وأمريكا، وسـيجري البـت يف هذا األمر 
عندما تصدر مفوضية حماية البيانات 
يف آيرلنـدا قرارها خـالل النصف األول 
مـن العام الحـايل، ولذا تأتـي تهديدات 
جـرس  قـرع  بـاب  مـن  (فيسـبوك) 

التنبيه».
ويتابع الغوري أنه «ال يتوقع أن توقف 
(ميتا) تطبيقاتهـا يف أوروبا... خاصة 
أن الخالف ليس عـىل نقل البيانات؛ بل 
عىل مسـتوى هذه البيانات وعمقها»، 
مرجحاً أن «التوصـل إىل اتفاق إطاري 
ما بني الجهـات القانونيـة حول هذه 
التفاصيـل، لضمـان اسـتمرار تقديم 
الخدمـات الرقميـة وتطويـر الحلـول 
املبتكرة التي تعيـش وتزدهر عىل نمو 
البيانات وتبادلهـا». ومن جانبه، يرى 
الصـاوي أن «(فيسـبوك) عـرب هـذه 
الترصيحات، يمارس نوعاً من الضغط 
عىل مشـرتكيه يف أوروبا، وعىل متخذي 
القرار. ذلك أن عالقته مع مسـتخدميه 
قويـة، وال يمكـن أن تنتهي يف غضون 
الـرشق  (عن/صحيفـة  أسـابيع». 

االوسط)
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الرياض/متابعة الزوراء:
أطلقت هيئة اإلذاعة والتلفزيون السـعودية إذاعة ”اإلخبارية“، وذلك بالتزامن مع اليوم 

العاملي لإلذاعة املوافق ١٣ فرباير.
بدأت اإلذاعة بثها عند السـاعة السابعة صباحاً، حيث انطلق أثريها يف ثالث مناطق من 
خالل موجة FM؛ وهي الرياض عرب الرتدد ٩٣٫٠٠ وجدة من خالل الرتدد ١٠٧٫٧ والدمام 
٩٩٫٠٠. وتعد اإلذاعة اإلخبارية األوىل من نوعها يف السـعودية، وسـتكون الفرع اإلذاعي 
من قناة اإلخبارية، وذلك يف خطوة تسـتهدف من خاللها الهيئة اسـتكمال مسـريتها يف 

الرتكيز عىل املحتوى املحيل واالتجاه نحو التخصص.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
 هاجـم إعالمي أمريكـي إدارة رئيس الواليـات املتحدة، جو بايدن، لجـر البالد إىل رصاع 
عسـكري مع روسيا بشأن أوكرانيا. ووصف تاكر كارلسون، بأن إدارة الرئيس األمريكي 
تظهر ”مواقف متهورة“ وانعداما للمنطق. وأوضح أن ”القتال ضد روسيا ال يعني قصف 
معمر القذايف بطائرات دون طيار، يمكن ملثل هذه املواجهة أن تخرج عن نطاق السيطرة 
برسعـة. ومن الجانـب األمريكي، فإن نفس الجنـراالت الذين فشـلوا يف هزيمة طالبان 
سيقودون األمر“. وأشار إىل أن خليفة االتحاد السوفييتي يمتلك أسلحة نووية، وأراضيه 
محميـة من قبل قوات مسـلحة تفـوق قوتها جميـع الجيوش املشـرتكة التي كان عىل 
الواليـات املتحدة أن تقاتلها خالل نصف القرن املايض.ليطرح اإلعالمي يف قناة ”فوكس“ 
نيوز، سـؤاال حول إن كان الرصاع املحتمل سـيجعل الواليات املتحدة ”أكثر ثراء وأقوى“.
متابعا تسـاؤله، بما أن روسيا تشـكل مثل هذا التهديد الخطري، فلماذا يف أوروبا، عىل ما 
يبـدو، أقل اهتماًما بالوضع مما نحن عليه؟ . واختتـم قوله إن الخطابات حول رضورة 
حماية األوروبيني ال يمكن اسـتخدامها إال كذريعة ملشـاركة الواليات املتحدة يف الحرب، 
بينما األهداف الحقيقية مخفية بعناية عن املواطنني األمريكيني. وتتهم الواليات املتحدة 
ودول غربية روسـيا بالتحضري لهجوم عسـكري عىل أوكرانيا، وهو ما نفته موسـكو يف 
مناسبات عدة، معتربة أن االتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من 
حدودها. وتطالب موسـكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو رشقاً نحو حدودها، 
وعدم إنشـاء قواعد عسـكرية يف جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق. ونرشت روسيا، 
يف نهاية ٢٠٢١، مسـودة اتفاقية مـع الواليات املتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشـأن 

الضمانات األمنية.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
تتجه قضية معتقيل الرأي املرضبني 
عن الطعـام يف عدد من السـجون 
الجزائريـة إىل تسـجيل انفراجة يف 
األفق، يف ظل اإلعـالن عن الرشوع 
يف برمجة قضاياهم أمام القضاء، 
ليكونوا بذلك قـد حققوا جزءا من 
املطالب التي رفعوها، وعىل رأسها 
إنهـاء حالة السـجن املؤقـت التي 
الزمتهم بشـكل متفاوت منذ عدة 
أشـهر، لكـن لم يصـدر أي موقف 
مـن طـرف هـؤالء بشـأن توقيف 

اإلرضاب من عدمه.
وكشـفت هيئة الدفاع عن معتقيل 
محكمـة  أن  الجزائـر  يف  الـرأي 
العاصمة برمجـت قضية عدد من 
سـجناء الرأي يف قضيـة ما يعرف 
بـ“الطفل“ سـعيد شـيتور، وهو 
األمر الذي يعـّد تلبية ألحد مطالب 
املرضبـني، وقد يكـون انفراجة يف 
مسارهم، خاصة أن اإلرضاب الذي 
يشـنه العـرشات من هـؤالء دخل 

أسبوعه الثالث.
واملحامـي  الحقوقـي  وذكـر 
عبدالغنـي بـادي يف تغريدة له عىل 
حسـابه الرسـمي عىل الفيسبوك، 
أن ”الغرفـة األوىل ملحكمة سـيدي 
امحمد بالعاصمة برمجت سـماع 
السـجناء محمد تجاديت وصهيب 
دباغي ومليك رياحي. كما سـيتم 
سـماع كل مـن خيمـود نورالدين 
وأحمـد طارق دباغـي يف املوضوع 
أيضا أمام قـايض التحقيق لنفس 

املحكمة األربعاء.
وكان هـؤالء الناشـطون قـد تـم 
توقيفهم يف أبريل من العام املايض، 
بعد انتشـار مقطع مصّور يتحدث 

عـن تعرض قـارص للتعنيف داخل 
مقـر رشطـة، وتـم إيـداع هـؤالء 
السـجن املؤقت بتهمة نرش أخبار 
كاذبة مع تهم أخرى جنائية ثقيلة، 
كما عقد ممثـل النيابة آنذاك ندوة 
صحفيـة حول هـذه القضية التي 
شغلت الرأي العام ألسابيع طويلة، 
وكان محامون وحقوقيون ينتمون 
إىل هيئـة الدفاع عن معتقيل الرأي، 
قد أدانـوا تلـك النـدوة الصحفية، 
واعتربوا مـا قام به ممثـل النيابة 

”خرقا لرسية التحقيق“.
وكان القارص سعيد شيتور قد اتهم 
عنارص أمنية بممارسة ”التحرش 
الجنـيس أثنـاء توقيفـه“، وظهـر 
للـرأي العـام يف حالـة هيسـتريية 
حسـب التسـجيل الذي تـم تداوله 

الناشطون املذكورون عىل شبكات 
ووجهـت  االجتماعـي،  التواصـل 
لهم تهم ”الفربكة وإشـاعة أخبار 
كاذبـة“، وتم بعدها عزل الطفل يف 
مصحـة مختصة تبعد عـن والدته 
التي تحضنه بنحو مئتي كلم، وهو 
ما علق عليه البعض بكونه ”عقابا 
للوالـدة وللطفل“، والسـيما أنهما 
كانا من مرتادي مظاهرات الحراك 

الشعبي.
وألول مـرة سـيتم سـماع محمـد 
تجاديـت واألخويـن دباغي ومليك 
نورالديـن،  وخيمـود  رياحـي 
برفقـة  الطعـام  عـن  املرضبـني 
مجموعة من أربعني سجينا دخلوا 
يف إرضاب عن الطعـام منذ الثامن 
والعرشين من يناير املايض، وهناك 

مصادر تتحدث عن توسع اإلرضاب 
ليشـمل نحو مئتي سـجني يف عدد 

من املؤسسات العقابية.
وكانت السلطة القضائية قد قامت 
بتفريـق النـواة األوىل للمجموعـة 
املرضبة عـن الطعام، حيث وزعت 
أفرادهـا عـىل عـدد من السـجون 
مـن أجل وقـف العدوى وتشـتيت 
االسـتغالل السـيايس واإلعالمـي، 
الـذي تعمل الدوائـر املعارضة عىل 
إثارتـه للفـت انتبـاه الـرأي العام 
املحيل والخارجي، حول ما تسميه 

بـ“انتهاكات حقوق اإلنسان“.
ويبـدو أن حـراكا صامتـا يتبلـور 
داخـل مؤسسـة القضـاء، فبعـد 
اإلرضاب الذي شـنه املحامون، ثم 
بدعوى  القضائيـون،  املحـرضون 

الرضيبـة  يف  الحكومـة  مغـاالة 
املطبقـة عليهـم، يتوجـه القضاة 
إىل تنظيم وقفـة احتجاجية نهاية 
الشهر الجاري أمام مجلس قضاء 
العاصمة، احتجاجا عىل ما وصفته 
نقابتهم بـ“الغرف املظلمة“ املؤثرة 

يف الجهاز القضائي.
وهاجـم املكتب التنفيـذي للنقابة 
لـه،  بيـان  يف  للقضـاة،  الوطنيـة 
مـا وصفـه بـ“الغـرف املظلمة“، 
وجـاء ذلك بعد اطـالع النقابة عىل 
مضمون مرشوع القانون العضوي 
املتعلق بالقانون األسايس للقضاء، 
والنصوص الناظمة لطرق انتخاب 
أعضـاء املجلـس األعـىل للقضـاة 

وقواعد تنظيمه وعمله.
وعّرب البيان عما أسـماه بـ“خيبة 
الغـرف  لعمـل  وأسـفها  النقابـة 
بشـكل  أفرغـت  التـي  املظلمـة 
اللجنتـني  مقرتحـات  مفضـوح 
الوزاريتني املكلفتني بإعداد مسودة 
القانون من محتواها، وهو ما ينم 
عن انعدام إرادة سياسية حقيقية 
لتكريـس مـا هو منصـوص عليه 
يف صميم الدسـتور بشـأن حماية 
األعـىل  املجلـس  ودور  القـايض، 
اسـتقاللية  ضمـان  يف  للقضـاء 
تنتهـج  الـوزارة  وأن  القضـاء، 
أسلوبا بعيدا عن مبدأ الشفافية يف 
النهائية  عرض محتوى الصياغـة 
عـىل  إحالتهمـا  قبـل  للقانونـني 
الربملان، وهو دليل عىل غياب النية 
يف إرشاك القضـاة إلعداد النصوص 
التـي تحكمهم، واسـتمرار فرض 
وصايـة السـلطة التنفيذيـة عـىل 

نظريتها القضائية“.

أنقرة/متابعة الزوراء:
 حـذرت وزارة الخارجيـة األمريكية، تركيا من 
عـدم احـرتام حريـة الصحافة، يف ظـل القيود 

املمارسة عىل وسائل اإلعالم األجنبية.
وجـاء التحذيـر األمريكـي عقب قـرار املجلس 
األعىل لإلذاعة والتلفزيون الرتكي، برضورة أن 
تقدم مؤسسـات اإلعـالم األوروبية واألمريكية 
”دويتشه فيله“، ”يورونيوز“، ”صوت أمريكا“ 
طلبـا للحصول عىل تراخيـص يف غضون ثالثة 

أيام، وإال سيتم حظر مواقعها عىل اإلنرتنت.
ويأتـي القـرار يف ظـل سـيطرة حكومة حزب 
العدالـة والتنمية عىل وسـائل اإلعـالم املحلية، 
التي لم يعد تتوافر لديها الفرصة مثل وسـائل 
اإلعـالم األجنبية يف انتقـاد أردوغان وحكومته 

وعرض السلبيات.
وقالت وزارة الخارجيـة األمريكية يف بيان لها، 
إن مخاوفهـا بشـأن حرية الصحافـة يف تركيا 
تستند إىل أدلة مفصلة. وأضاف البيان ”نواصل 
تحذيـر تركيا مـن عدم احـرتام وضمان حرية 
الصحافـة“. وقال رئيس املجلس األعىل اإلذاعة 
والتليفزيون إبراهيم أوسلو، ”إن عىل املنصات 
اإلعالميـة األجنبية أن تتقـدم بطلب للحصول 

عـىل  املنشـورة  للمحتويـات  ترخيـص  عـىل 
مواقعها اإللكرتونية“، وأضاف أنه يف حال عدم 
حدوث ذلك فإن عروض القناة لن تكون متاحة 
يف تركيـا. قرار املجلس األعـىل بهذا الخصوص 

سيتم نرشه عىل موقع املجلس يف غضون ٧ إىل 
١٠ أيام.

وأضاف أوسلو ”ستبدأ مهلة ٧٢ ساعة لتقديم 
طلب للحصول عىل تراخيص“.

ورفض أوسلو التعليق عىل االنتقادات املوجهة 
للمجلس األعىل لإلذاعة والتلفزيون.

التواصـل  أجـربت منصـات  تركيـا  أن  يذكـر 
االجتماعي عىل الحصول عىل تراخيص وتعيني 
ممثلـني لهم يف تركيـا، من أجل عـدم حظرها 
داخـل البـالد. وأوضح أوسـلو أن القرار األخري 
اسـتند إىل الئحـة دخلت حيـز التنفيـذ يف عام 
٢٠١٩، وقـال ”ليس لهذا عالقـة بالرقابة“ بل 

إنه جزء من إجراءات تقنية.
وكانـت الحكومة الرتكية طبقـت آنذاك قاعدة 
واسعة النطاق للتحكم يف منصات اإلنرتنت التي 

تبث أفالما وفيديوهات ومحتويات إذاعية.
يذكر أن ممثلني مقربني من الحكومة يتمتعون 
باألغلبيـة داخـل الهيئـة الرتكية. مـن جانبه، 
انتقد الهان تاشجي عضو هيئة اإلذاعة الرتكية 
عن حزب الشـعب الجمهوري املعارض، القرار 
وكتب أن هـذه هي املرة األوىل يتم فيها تطبيق 

القاعدة ضد منصات إخبارية أجنبية.
وكان الرئيـس الرتكـي رجـب طيـب أردوغان 
هـدد مؤخرا باتخـاذ إجراءات ضـد املحتويات 
اإلعالميـة التي تتعارض مـع القيم ”الوطنية“ 

و”األخالقية“.
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-اهـال بك زميـل ابراهيـم وانت ضيف 
صحيفة الزوراء  التي تصدر عن نقابة 

الصحفيني العراقيني االن .
-- اهال ومرحبا بكم وبالزوراء الغراء.

-بـدأ نود ان تعـرف القراء بشـخصك 
الكريم ؟

-انا املخرج التلفزيوني ابراهيم البدري 
..خريج الدراسـة  يف  اكاديمية الفنون 
الجميلـة  درسـنا  التمثيـل  واإلخراج  
والصـوت  واإللقـاء واإلنـارة  وإدارة  
املـرسح وتاريخ  املرسح  واملوسـيقى  
العامليـة واللغة  العربية  وتاريخ  الفن  

وغريها. .
كان  زمالئـي  الطلبـة  يف  شـعبة  ب  
وكان  استاذنا املرحوم  ابراهيم جالل. 
.درسـت عىل يد االسـاتذة عبد  الجبار 
كاظم ..وقاسـم  عباس  وطارق  كرم  
وحسـني  مـرزة وإسـماعيل  خليـل 

واساتذة اخرين.
-حدثنا كيف كانت دراستكم االوىل وما 

هي مشاركاتكم يف حينها؟
-ان  مشـاركتنا  نحن  طلبة  الصفوف  
األوىل  كثـرية فـكل  طالـب  يجـب ان  
يتـدرب  مرتني  يف  السـنة  مـع  طلبة  

الصفوف  الثالثة  والرابعة.
كان معـي يف مرحلتـي طلبـة صـاروا 
فيمـا بعد اسـاتذة درسـوا يف االكادية 
نفسها ومنهم املرحوم  عوني  كرومي  
واملرحوم  فاضل  خليل وصالح  القصب  
وفاضل  السـوداني  وغازي  ميخائيل  
وفاضـل  الحالق وازهر  جواد  وصالح  
البـدري وهاني هانـي.. وغريهم  من  

الطلبة..
-هل تتذكر اول عمل ابداعي شـاركت 

فيه؟
-كان  أول  عمل يل  يف أكاديمية الفنون 
الجميلة  الصف  األول. مرسحية الدب 
لتشيخوف  ومخرجها  املرحوم  صالح 
البـدري. وكذلـك  مرسحيـة  يهـودي  
مالطـة  ومخرجهـا  املرحـوم  هانـي  
هاني...وكذلـك  مرسحية  الحضيض 
ملكسـيم غوركـي  ومخرجهـا  أزهـر  

جواد  وغريها  من األعمـال  الفنيـة. .
-وهـل مارسـت االخراج قبـل دخولك 

الكلية ؟
-نعـم كان كان  أول  عمـل مرسحـي 
يل أنتجتـه  يف  مدينتـي العزيزة سـوق 
أشـجار  مرسحيـة   هـي   الشـيوخ 
الطاعـون للكاتب الراحل نورس الدين 
فارس. .سـنة  ١٩٦٩. .وأنا  يف  الصف 
األول  اكاديمـي... وكان  عمـال  كبريا  
وإنـارة   فصـول   وبثالثـة   وناجحـا 
ملونة  وديكور  ومؤثرات  موسيقية...

وغريهـا  وكان  أبطـال  املرسحية  من 
شباب  املدينة...

-وهل مارست العمل خارج الكلية ويف 
الفرتة التي    كنت  فيها طالبا؟

-نعم كان علينا ان نطور انفسنا ولهذا 
عملنا يف يف  بداية  دراستي  مع  زمالئي 
اآلخريـن  إىل  مرسح  الفنـي  الحديث  
حيث  تدربنا  عىل  يد  أساتذة  وعمالقة  
الفن... أمثال  املرحوم  يوسف  العاني  
وإبراهيـم جالل  وسـامي عبد الحميد  
وقاسم محمد وزينب  وناهدة  الرماح  

ورومة يوسـف  وغريهم. .
يف   ثانويـة   بـأدوار   فسـاهمنا  
مرسحيةمثـل تموز  يقـرع الناقوس 
املرحـوم  عـادل  كاظـم... لكاتبهـا 

وغريها من  األعمال.
كذلـك  عملنـا مـع  املخـرج  املرحوم  
جعفـر  عيل  وفرقته. .مـرسح  اليوم. 
...وهكذا  توالت  األعمال  واملساهمات 
يف  باقـي  الفرق املرسحيـة  كاملرسح  

الشعبي  للمرحوم  جعفر  السعدي..
-وماذا عن التخرج يا ابراهيم ؟

أطروحاتنـا  إلخـراج   تاهلنـا     -

والرابع..فكانـت   الثالـث   الصـف  يف  
اطروحتي  يف  التخرج  مرسحية  الكرتا  

لسوفكلس..
-وهل كنت متفوقا يف دراستك؟

-نعـم لقـد  حـزت  بتخرجـي  مـن 
األكاديميـة  عـىل  درجـة  جيـد جدا. 

.وبمعدل  ٨٨  ونصف   والحمد لله. 
االذاعـة  دخولـك  عـن  -حدثنـا 

والتلفزيون؟
-  بعـد التخرج قدمت انا  ومجموعتي  
من الطلبة  األوائل إىل  العمل يف  اإلذاعة 

والتلفزيون.. يف  نهاية  عام  ١٩٧٢..
دخلت  دورة تدريبية  ملساعدي  اإلخراج  
وملدة  ستة اشهر..ثالثة  أشهر  نظري  
واألخـرى  عمـيل مـع  مجموعـة من  
زمالئـي  وكان  مديـر  معهد  التدريب 
األذاعي و التلفزيوني يف حينها  الراحل  
سـعد  لبيب  وهو  مرصي  الجنسـية. 

يشاركه يف  املعهد  أساتذة  أكفاء...
-طيـب مـا اول عمـل وانـت تدخـل 

التلفزيون ؟
-انتجـت  انا فيلم وثائقي عن  سـوق  
الصفافري  وانتجته  مع  زمييل املرحوم  
القيـيس  وسـمرية حسـن.  ريـاض  
...وقدمنا  كذلك  ندوة  ثقافية  إذاعية. 
.مـع  زمييل  عماد  بهجـت. .واجتزت 
معهد. .  التدريب األذاعي و التلفزيوني  

بدرجة... امتياز.
وعندهـا  دخلـت  اإلذاعـة والتلفزيون  
سنة  ١٩٧٢  وكان  نصيبي  بالتقسيم  
هو  القسـم الثقـايف بالتلفزيون  وملدة  
عرشيـن  عامـا  بقيـت  فيـه  وعملنا  
معا  أنا وزمييل  الرائع  عرفان  صديق 
دايله  وزميلتي  الرائعة  سمرية حسن. 
.وكنا األوائل  واملؤسسني  لهذا  القسم  
وكان  رئيسه  األديب  املرحوم  األستاذ  

محمد  مبارك.
-اذا حدثنا عن رحلتك مع التلفزيون 

-مـن هنا  بدأت رحلتـي   الطويلة مع  
التلفزيون.

 اذ دخلـت التلفزيـون  يف نهاية  ١٩٧٢  
مسـاعدي   دورة   اجتـزت   أن  بعـد  
اإلخـراج التلفزيوني بنجـاح  وبدرجة  

امتياز.
بـارشت  العمـل  يف  القسـم الثقـايف 
بالتلفزيون الذي  كان  يرأسه  األستاذ  
مبارك...فالتقيـت   محمـد  املرحـوم  
بعدد من  املخرجني  يف القسـم الثقايف  
ومنهم  املرحوم  الفنان  بسام  الوردي  
واملخـرج  املـرصي  حسـني  حامـد  
الـذي علمنـي  الكثـري  مـن املواضيع 
واسـتمريت  معـه  مسـاعد  مخـرج  

ملدة  سـنتني  وانتجنا  فيها  العديد من  
الربامـج، وكذلـك   تدربت  مع  املخرج  
املرحوم  عيل األنصاري وكنت  مساعد  
مخـرج  معه لفرتة  ليسـت بالقصرية  
حيـث  انتجنـا  مسلسـل  مكانـي من 
األعـراب  وعدد  حلقاتـه  تجاوزت  إىل 
٨٤  حلقـة  والتـي  صـدرت  إىل  أغلب  
الدول العربية  بعد  ذلك، وكذلك عملت  
مع  املخرج  حمـودي  الحارثي  لفرتة  

قصرية.
ونتيجـة  هـذه  الخـربة  مـع هـؤالء  
الزمـالء  أخـذت  انفذ برامـج خفيفة 
كربنامـج  كلمـة  يف  دقائـق  ونفطنا  
لنـا  الذي  كان  يعده ويقدمه  املرحوم  
سامي  أحمد  وكذلك  برنامج  أحاديث  
يف  الرتاث  الذي  يعده ويقدمه الدكتور  
حسـني  آمني  وكذلك  برنامج  أحاديث  
يف األدب العربـي  الـذي  يعده ويقدمه 
الدكتور الراحل  محمد  مهدي  البصري 

وبرامج  أخرى  تنفيذية.
وبعد مرور  سـنتني  بدأت  بممارسـة  
اإلخـراج  الحقيقـي  للربامـج  حيـث  
انيطـت  يل  الربامج  الكبرية  إلخراجها  
كربنامـج  وطننا العربـي  الذي  يعده  
املرحوم  رشيف  الرأس  ويقدمه  الفنان  
الراحل  سـامي  الرساج  مـع  الطفلة  
الهـام  أحمد، وانتجـت  منه  أكثر  من  
خمسـني  حلقة  بضمنها  حلقات  عن  
سوريا  واألردن  التي  سافرت  لها  مع  
وفد  تلفزيوني  يضم  املصور  عصمت  

الداغستاني  ومساعده  عبد  عيىس،
لقـد  أخرجـت مـا يقـارب  األربعـني  
برنامجـا  عـىل  مـدى  العرشين  عاما  
يف  القسـم الثقايف بالتلفزيـون. .ومن  
هذه  الربامج، نفطنا لنا  الذي  تقدمه  
بعد  ذلك املذيعة الرائعة  أمل  حسـني، 
وكذلـك  املجلة  الثقافيـة  الذي  يعده  
الدكتـور  عـيل  اليـارسي  وتقدمـه  
املذيعة الرائعة  املرحومة  ملى  سعيد.

وكذلـك  برنامـج  عدسـة  الفن  الذي  
يعـده  املرحوم  خالـد  ناجي وتقدمه  
املذيعـة الرائعـة  خريية  حبيـب. .ثم  
برنامـج  عالم  الفنون  وعالم  املرسح 
وفنون  تشـكيلية  الذي  يعده  الفنان  
الراحل  نوري  الراوي  وتقدمه  املذيعة 
الرائعة  فريال  حسني، وكذلك  برنامج  
ومقدمـه  ومعـده  للجميـع   العلـم 
املرحوم كامل الدبـاغ  حيث كان  يبث 
مبـارشة عـىل  الهواء  وملـدة  أكثر من 

خمس سنوات.
واملعـدة   املقدمـة  دور   يأتـي  وهنـا 
الرائعـة  ابتسـام عبد اللـه  وبرامجها  

حيـث   وذكريـات   سـرية  املشـهور، 
أنتجـت  منه  تسـعني  حلقـة. .ألكرب  
املثقفني واملبدعـني  واألدباء والفنانني 
العراقـني  والعـرب، وكان  برنامجـا  
ناجحا  واسـتقطب  إعـداد  كبرية من  
املشـاهدي، وال يزال  جمهورنا  الكريم  

يتذكر  هذه  الربامج  املهمة.  
إضافـة إىل  كل  ذالـك  هنـا  الجرائـد  
املربـد   التلفزيونيـة  عـن  مهرجـان 
ومهرجـان  بابـل  والفـن  التشـكييل  
وغريها..إضافـة  إىل  نقل  مهرجانات  
الشـعر  الشـعبي  واملربـد  وغريهـا  
..للعلـم  أننـي  أخرجـت  مـا يقـارب 
مـن  ألفـي  قصيـدة  للشـعراء خالل  
الحرب  العراقيـة اإليرانية...إضافة إىل  

ذلـك  هناك  برنامج  شـاعر  وقصيدة  
الذي يعده  ويقدمه الدكتور عبد اإلله 
الصائـغ  وكذلـك  حوار  وشـخصيات 
الـذي  يعـده ويقدمـه الدكتـور  عبد 

الستار جواد، وبرامج  أخرى.
كذلك  عملت عىل  الهواء مبارشة  ألكثر 

من  ثالث سنوات.
ومـن  الربامج  املهمـة  أيضا  برنامج، 
يشء مـن التأريخ الذي  يعده ويقدمه 
الدكتـور  محمـد  مظفـر االدهمـي، 
وبرنامـج  لغتنا الجميلـة  الذي  أعده 
اليـارسي.  الدكتـور  عـيل   ويقدمـه 
..وبرنامـج  السـينما  والنـاس  الذي  
يعـده  املرحـوم  عـيل  زيـن العابدين  
وتقدمـه  اعتقـال  الطائـي، وموطن 
الحضـارة، واضـواء  ثقافية  وكتابات  
خالدة واملوسـيقى العامليـة  وهوايات  
علمية ولوحة  وفنان  وحوار  يف  الثقافة  
وتقريـر  ثقـايف  والشـعر  واملعركـة  
وكتـاب  االسـبوع  ومراقد  اسـالمية  

وأحاديث  رمضانيـة وابتهاالت  دينية  
التـي  أنتجت  منه  أكثـر من  عرشين  
ابتهـاال  كنـت  ولفتها  من  اإلذاعة  إىل  

التلفزيون.
افـالم  اخـراج  يف  اسـهمت  -وهـل 

وثائقية؟
-لقـد  أنتجت  أفالمـا  وثائقية  كثرية  
عـن حياة  الفنـان  واألدباء  أولها  عن  
حيـاة  املرحـوم  املـؤرخ  عبـد  الرزاق  
الحسـني.. وكذلك  عن الفنان  حافظ  
الدروبي  والفنان الرائع  ابراهيم جالل  
والفنان  محمد  غني  حكمت  والفنان 
الرائـع  يوسـف  العاني...وغريها  من  

الشخصيات  الثقافية  املهمة.
كذلـك  أنتجـت  اول  فيلم  بعد  سـوق  

الصفافـري  بدايـة  السـبعينيات  هـو  
فيلـم  عن دق  الحجر  األسـاس  مليناء  
خـور  العمية الكبري  وكان  من  كتابة  

األستاذ  سعد  البزاز  وتعليقه.
وكذلـك  أنتجـت  أفالمـا  وثائقية  عن 
والفلكلوريـة  الشـعبية   الصناعـات 
يف  العـراق  تجاوزت  أكثـر من عرشة  

افالم.
-وهل تتذكر االفالم االخرى ؟

-نعـم وهـي كثـرية ومنهـا أول  عمل  
تلفزيونـي حقيقـي  اخرجتـه  هـو  
فيلمـا وثاءقيـا عـن  حيـاة  املرحـوم  
عبد  املحسن  الكاظمي ضمن برنامج  
تلفزيونيـا  عن  حياته، وكان  بإرشاف  

املخرج  حسني  حامد.
-وهل حصلت عىل   جوائز ؟

- حصلت عىل  جوائز  كثرية  لنشاطي  
املكثـف  يف  التلفزيـون مـن ضمنهـا  
جائـزة  بطـل  إنتاج لعـام  ١٩٧٤ من  
القسـم الثقـايف بالتلفزيـون، وكذلـك  

مـن نقابـة  الفنانـني  ومهرجانـات 
املربـد ووزارة  النفط ودوائر  حكومية  

ومنظمات  اجتماعية  أخرى.
ونـرشت  عنـي  املجـالت  والصحـف  
الكبـرية  عـن  نشـاطاتي   العراقيـة 

املتواصلة يف  عميل   بالتلفزيون.
واخر عمل تلفزيوني؟

- كان  آخـر  عمـيل يف التلفزيـون  هو 
برنامج  سـرية وذكريـات الذي اعدته 

ووقدمته  السيدة ابتسام عبد الله.
وخـالل  تواجـدي  يف  العـراق  أنتجت  
أفالما وثائقية  عن  عاداتنا  وطقوسنا  
املندائيـة يف العـراق وكذلـك  أنتجـت  
شـخصيات   برنامـج  مـن  حلقـات  
مندائية. ألكثر من  عرش  شـخصيات 
كي  تبقـى  وثيقة تاريخية وارشـيفا 
حقيقيـا  لطائفتنـا العزيـزة، كذلـك  
حلقتان  من  برنامج  سـاعة  مندائية  
األوىل يف  بغـداد  واألخـرى يف  البرصة، 
التقاليـد   أهـم   فيهـا   اسـتعرضت  
والعـادات املندائية  وتوثيق  العديد من  

الشخصيات  واألحداث  املهمة.
-وهل عملت مع   رشكات خارجية ؟

- عملت يف  بغداد  مع  عدد من رشكات 
البحـر   كرشكـة   الخـاص   القطـاع 

وعشتار  وسومر  وبغداد. .
ايـن  العـراق  - وبعـد خروجـك مـن 

عملت؟
العـراق   مـن   خروجـي   وبعـد     -
وتوجهي لإلقامة يف  السويد، ساهمت  
مـع  الجمعية املندائية يف سـتوكهولم  
يف  أهم  نشاطاتها  الثقافية فاخرجت  
فيلما وثاءقيا بعنـوان  عرس مندائي، 
وكذلك  فيلما  وثائقيا بعنوان  وداعات  
الغربـة عـن  املرحـوم  الفنـان  مكي 

البدري.
يف   ثقافيـة   أمسـيات   يل   وأقيمـت 
سـتوكهولم  ومدن  أخرى يف  السـويد  
للحديث عن سـريتي الذاتية وذكرياتي 
املـرسح   يف   وعمـيل   بالتلفزيـون  

والتلفزيون.
كمـا  أنتجت  كاسـيتات لتعلـم اللغة  
املندائيـة  ملختصـني  باللغـة املندائية 
وكانـت  ١٣  درسـا  دينيا  وكانت  من 
إعـداد  املربي الفاضل  املرحوم  صبيح 
مزعـل رساج، وقـد  نالت استحسـان  

الجميع.
-وهل شاركت مع االذاعة يف برامج او 

اعمال اخرى؟
- انـا  لـم  تكـن  يل  عالقـة مبـارشة  
باإلذاعـة  ولكنـي كنـت متواصل  مع  
زمالئـي الفنانني  فيها وهـم  رائعون  
جدا، ومتعاونيون  معي  ومسـاعدتي  
إلنجـاز  ما احتاجه مـن  أعمال  فنية  
وموسـيقية  لربامجي  والتعليق عليها 
من قبلهم  وهـم  الزمالء  أنور  عباس  
وأخيه  املرحوم  زهري  عباس  وصاحب  
شاكر   وسعاد  عزت  وسهام  محمود  

وغريهم.
وال انـس  الفيلـم الوثائقـي  الخـاص  

بالكاتب  الفكاهي  صادق  األزدي.
-وماذا تقول عن مرحلتكم ؟

السـبعينيات  سـنوات   اعـد  انـا    -
والثمانينيـات هـي  أفضـل  سـنوات  
عميل. .ألن انا  وزمالئي  الشباب ارفدنا  
التلفزيون  بكل  ما  جديد  وممتع حيث  
عملنا  بجد وإخالص وتضحية  وتفان  
وبذلنـا الكثـري مـن الحـرص والدقـة 
واالنتباه وكرس طـوق الخوف والقلق 
وقـد كانت هـذه  التضحيـة  ونكران  

الذات  هي ثمرة  رائعة  وناجحة خدمة 
لجمهورنا الكريم  الذي  ال يزال  يتذكر  
برامجنـا  العالقة  بذهنـه. .كربنامج 
العلـم للجميـع والرياضة يف  أسـبوع  
وعدسة الفن ويشء من التأريخ وسرية 
وذكريـات ووطننـا العربي والسـينما  

والناس  وغريها من الربامج  املهمة..
برنامـج  سـرية  لقـد كان وأصبـح  
وذكريـات  مـن الربامـج  التوثيقيـة  
الهامـة  لطلبـة  الجامعـات والكليات 
واملعاهد  العراقية...حيث  كان  معظم  
للشـخصيات  الطلبـة  اطروحـات  
التاريخيـة العراقيـة  يعتمـدون  عىل  
لسـان ما يقوله  الضيوف  يف  الربامج. 
.بعـد  إعطائـي  لهـم  رقـم  الرشيط  
وفحصـه  وكتابة  التقارير عما يريده 
من  الشخصيات  وبعد  أخذ  املوافقات  

الخاصـة  مـن مديـر  التلفزيـون. ..
فهذه  الربامج  بقت  راسـخة يف  ذهن  
املشـاهد  الكريـم. .ويتذكرهـا  حتى 

اآلن..
انـا  اعتـرب  جميـع  الربامـج  التـي  
أخرجتهـا  مهمـة  جـدا بالنسـبة يل، 
والسـيما  برنامـج. .سـرية وذكريات 
ألننـي  كنت ابـذل  جهـدا  متميزا  ألن  
تكون  الحلقـة  ناجحة  ويرىض عنها  

الجمهور. .
-وهل تحتفظ بـيشء مـن اعمالـك ؟

-انـا مازلـت  احتفظ  بحلقـة  مميزة 
من برنامج  سـرية وذكريـات للعالمة  
الديـن  جمـال  مصطفـى  الدكتـور  
فكانـت  مميزة وهـي  اآلن  معروضة  

يف  اليوتيوب. .
الخـاص  الوثائقـي  الفيلـم  وكذلـك  

بالكاتب الفكاهي صادق األزدي. .
-وبعـد كل تلـك الرحلـة هـل تتمنـى 

شيئا؟
- انـا االن  أتمنـى  أن  أعمـل  برامـج 
ثقافية  هادفة  تليق  باملشاهد الكريم 

وال تجرج ذوقه الرفيع..
-وهل تتابع التلفزيون االن ؟

-انا  اتابـع  جميع  قنواتنا  الفضائية 
منذ  وصـويل السـويد وانـا  متواصل  
أيضـا  مع  أغلـب  زمالئي  وأصدقائي 
الفنانني  الطيبني  سواء  يف  العراق  أو 
يف  باقـي  بلدان العالم. .عرب  وسـائل 
التواصل االجتماعي وعىل  الفيسبوك.

انا  ال أحدد  الرؤية  الخاصة  بمشاهدتي  
القنـوات الفضائية ألننـي  أتمنى  من  
زمالئي  املخرجني  من الشـباب  أن ال 
يتعمدوا عىل  الفنتازيات  بالديكور ات  
والسيما  الربامج  الثقافية النها  تبعد  
املشـاهد  عن الـكالم  والفكـرة  التي  
يريد  طرحهـا  الضيف. .وأما  بربامج  

املنوعات  فمسموح  بهذا  أو ذاك. .
املخرجـني   زمالئـي   مـن  وأتمنـى  
االنتباه  والتأكيد عىل  مقدم أو مقدمة  
التشـكيل   الربنامـج، إن  تنتبـه  إىل  
اللغوي  والتأكيد عىل  مخارج  الحروف  
النهـا  مهمـة  جـدا  وتعطـي  نكهـة  

خاصة  بالربنامج  واال فبالها.
-واين انت االن ؟

- انا  االن  متقاعد  يف مملكة  السـويد  
ولم  أسـتطع  أن  أعمل  شـيئا  بسبب 

الحالة الصحية.
ولكنـي  سـاهمت يف  بدايـة  وصـويل  
لوحاتـي   أهـم  بعـرض   السـويد 
املتواضعـة  املعمولـة مـن القـش  يف  
كل  مهرجانـات  الجمعيـة املنداءيـه 
يف سـتوكهولم  العرشة...والحمدللـه  

وفقت  بها.
تحياتي  للجميع.

-شكرا لك يا ابراهيم متمنني لك دوام 
العطاء والعودة اىل بلدك العراق.

شكرا لكم.

والفن   والثقافة  األدب  مدينة   يف  وترعرع  ولد  تليفزيون،  مخرج  البدري  ابراهيم 
والشعر  واملرسح...مدينة  سوق الشيوخ...واكمل  دراسته  االبتدائية  واملتوسطة  

واإلعدادية  يف  مدارسها...وعىل  يد معلمني  وأساتذة  أكفاء. 
من عائلة  متوسطة  الحال  تعمل  لكسب عيشها  من حرفة  الصياغة. تعلم  منها  الكثري. 
تعود قراءة النشيد الوطني يف  رفعة  العلم  وقراءة  خطبة الخميس  التي  كانت  تكتبها  

إدارة  املدرسة...
ويف  الفرتة نفسها تعلم  الرسم  وقص الخشب واستخدام  أعواد  ألثقاب  يف بعض  اللوحات. 
كذلك  تعلم  نحت  التماثيل فقالم بنحت تمثال  مصغر  للزعيم  الراحل  عبد الكريم قاسم.. 
باستخدام  قوالب  الجبس... كذلك  مارس  مختلف  األلعاب  السويدية يف  املرحلة  االبتدائية    

وهواية  التمثيل  مع  بعض  زمالئه  من الطلبة، وكثريا ما كان يشجعه والده.
هو االن يسكن  السويد وقد اتصلنا به فاجرينا معه الحوار اآلتي:-

ذاكرة
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يعتـرب ارتداء رسوال ”الجينز“ الضيق موضة طوال سـنوات وما زال، 
ورغم أن املرء قد يشـعر باإلرهاق الشديد يف نهاية اليوم وعدم القدرة 
عىل تغيري مالبسـه فإن من األفضل خلع هذا النوع من الرساويل عند 

العودة إىل البيت واختيار رسوال أوسع وفضفاض أكثر، ملاذا؟
و يعـود السـبب إىل أن ارتداء الجينز الضيق كثـريا ولفرتات طويلة قد 

يتسبب يف حدوث مشكالت غري متوقعة، مثل:
1 - آالم يف القدمني

مهمـا كان رسوال الجينـز الضيق الذي ترتديه مواكبـا للموضة فإن 
من الجيـد دائما املزاوجة بني هذا النوع من الرساويل وأخرى أوسـع 
بمجـرد الوصول للبيت، ألن قضاء الكثري مـن الوقت يف ارتداء الجينز 
الضيـق -خاصة إذا كنت تتحرك أو تجلس القرفصاء طوال اليوم- قد 

يؤذي العضالت واألعصاب يف الساقني.
يمكن أيضا أن يتسـبب الجمع بني الجينـز الضيق واألحزمة الضيقة 
يف الشـعور بالتنميل واأللـم والوخز يف مقدمة الفخذيـن، وهي حالة 
-Skinny Pants Sy (ُتعرف أيضا باسـم ”متالزمة الرسوال الضيق“ 

.(drome
2 - إبطاء الدورة الدموية

إذا كنت قد جربت الشـعور بثقل السـاقني وتعبهـا بعد ارتداء رسوال 
جينز ضيق فمن األفضل اختيار رساويل أكثر راحة، ألن ارتداء املالبس 

الضيقة -خاصة حول الخرص- قد يؤدي إىل إبطاء الدورة الدموية.
3 - مفاقمة حرقة املعدة

ربمـا الحظـت أن الجينز الخاص بـك يمكن أن يرتك نتـوءات عميقة 
وحساسـة حول خرصك إذا كنت ترتديه فرتة طويلة ويمكن للمالبس 
الضيقة التي تدفع يف اتجاه البطن أن تسبب ارتداد الحمض، وهو أحد 

أكثر مشاكل املعدة شيوعا لدى كثري من الناس.
وحتى إن كنت بصحة جيدة ولم يسبق لك أن جربت شعور الحموضة 
املؤلـم، فقـد تصاب بارتجـاع املـريء إذا كنت ترتـدي مالبس ضيقة 

بانتظام عىل مدار أسبوعني.
4 - التأثري عىل طريقة الوقوف

يف حني أن ارتداء الجينز الضيق قد يجعلك تشـعر بأنك متماسك فإنه 
عـىل املدى الطويل يمكن أن يسـبب لـك الرتنح، إذ إنه يخـل بالتوازن 
الصحي بني أسفل الظهر والوركني، وألنه يمكن أن يسبب ثنًيا مفرطا 

يف أسفل الظهر فقد يزيد الضغط عىل أقراص العمود الفقري.

الغرية دليـل الحب، وهذا أمر ال خالف فيه، 
لكن غـرية الرجل يف الحـب مختلفة إىل حٍد 
كبـري، فليـس يف كل األوقـات تكـون دليالً 
عـىل الحـب! فالغرية بشـكلها السـطحي 
لطيفـة، وُتضفي عىل العالقـة جواً جميالً، 
لكـن ما بال هذه الغرية إذا زادت عىل حّدها 
وكانت لها أسباب ودوافع أخرى؟ ما العمل 

عندئٍذ؟
ما الغرية؟

الغرية هي مشـاعر حـب االحتفاظ بيشء 
معـني، أي شـعور امللكيـة، منهـا الصحي 
الطبيعـي، ومنهـا املـريض، أو بمعنى آخر 
املحـرك الداخـيل بطريقة غـري صحية، أو 
الرغبة يف ملكية األشـخاص أو األشياء وما 

يعرف بالغرية املفرطة.
أهم أسباب الغرية

الخـوف من الفقد وعدم الشـعور باألمان، 
ولكـن معظمنا يجهـل الحالة الشـعورية 
التـي يمر بهـا. قال تعـاىل {َوِمْن آَياِتـِه أَْن 
َخلَـَق لَُكْم ِمـْن أَْنُفِسـُكْم أَْزَواًجا لَِتْسـُكُنوا 
ًة َوَرْحَمًة إِنَّ ِيف َذلَِك  إِلَْيَها َوَجَعـَل َبْيَنُكْم َموَدَّ
ـُروَن}.. خلق الله األزواج  َآلَيـاٍت لَِقوٍْم َيَتَفكَّ
للسـكنى، وجعل املودة والرحمة والتي هي 
عكس الخـوف وعدم األمـان، وينتج عنها 
الغضب والخالفـات األرسية، وبعٌض منها 

ينتج عنها الطالق.
 االنفصـال، ألنـه من خـالل هذا الشـعور 
املفرط ُيولَد اسـتنزاٌف عاطفـٌي من خالل 
فرض الزوج عىل الزوجة قوانني. هو يعتقد 

أنها صحيحة لتشـعره باألمـان من وجهة 
نظره.

عمـر الغـرية الزمنـي أو نشـأتها يف زمـن 
الطفولة ولم ُتعالج ولم تدرك.

عـالج هـذه الحالـة، أوالً اإلدراك مـن قبل 
الطرفني.

نصائح للزوج
عىل الزوج إدراك أن لديه مشكلة، وال بد من 

رفع مستوى وعيه، فاإلدراك نصف العالج.
عىل الزوج توظيف هذه الحالة الشـعورية 
غـري الصحيـة أو الرغبـة والسـلوك غـري 
الصحيـح يف التملـك إىل شـعور االمتنـان 
بوجـود هـذه النعمـة بـني يديـه إىل اللـه 
سـبحانه وتعاىل، بدالً من الشعور بفقدها 

بأي لحظة (وإن شكرتم ألزيدنكم).
عىل الزوج التعبري عن حالته هذه إىل رشيكة 

حياتـه، وتعبريه لها عن مدى حبه بالفعل، 
وليس فقط بالكالم، كالشفافية والوضوح 
بـني الطرفـني لحـل املشـكلة بالبحث عن 
حلول وزيارة مختص يف العالقات األرسية.

ال بد من الطرفـني إدراك نقطة مهمة جداً، 
وهي أن الخارج هو انعكاس ما يف الداخل، 
ما يختزنـه اإلنسـان من مشـاعر داخلية 
والتـي معظمهـا مـن مخلفـات الطفولة، 

أو فقـداً،  أو حزنـاً  سـواء كانـت غضبـاً 
فال بـد من تنظيـف الداخـل والتفريغ عن 
املشاعر بتقنيات «التنظيف الطاقي»، ومن 
أهمها التنفس التفريغي وتحرير املشـاعر 

السلبية.
نصائح للزوجة

إدراك مشـكلة زوجها منـذ البداية، ووضع 
حلول، وأن تكون نيتها خالصة لله تعاىل يف 

إصالح املشكلة.
عىل الزوجـة إعطاء زوجها شـعور األمان 
والحب والتعبري له عـن مدى حبها له. من 
املهم جـداً أن تعـرف املرأة أهميـة تأثريها 
وتأثري توجيه مشاعرها وطاقتها إىل الحب 

واالمتنان.
عىل الزوجـة التعبري عن حبها وشـعورها 
باألمـان مـع زوجها السـتبدال مشـاعره 

وسلوكه إىل مشاعر أمان وحب.
عـىل الزوجة تفريغ املشـاعر السـلبية من 
خالل التنظيف الداخيل من مخلفات املايض 
والربمجيـات غـري الصحيـة مـن موروثنا 
القديم، وعدم مشـاركة املشكلة مع أي من 
أفـراد أرستها أو أصدقائهـا، وتوجيهها إىل 

مختص يف العالج.
همسة

كل يشء ولـه حد، ومـا زاد عىل حده انقلب 
ضده، فالغرية الحادة تعترب مرضاً، والزوج 
الذي يمارسها يف الحقيقة، يقوم باستنزاف 
نفسـه ومن ثـم زوجتـه، وبالتـايل انهيار 

الحب بينهما.
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يحلم الجميع بإنقاص الوزن لكن دون بذل 
مجهود شـاق والحرمان مـن تناول الطعام 
الشـهي، ليصبح الدايت هو العدو األول لكل 
الذين يعانون من السمنة، وقد يلجأ البعض 
لتنـاول بعـض األدوية التي تعمل عىل سـد 
الشـهية من أجل تقليل كميـة الطعام التي 
يتناولهـا عىل مدار اليـوم، مما ينعكس عىل 
الـوزن ورسعـة فقدانه بشـكل أرسع، لكن 
غالًبا ما تسـبب هذه االدوية كوارث صحية 

أخرى وخاصة أدوية التخسيس.
يمكنك سـد شهيتك من خالل طرق طبيعية 
بسيطة نفعلها يومًيا، ومع االستمرار عليها 
سـتعتاد املعدة والجسـم عىل تناول كميات 

قليلة من الطعام، إليك أسهل الطرق:
1 - تناول كميات أكرب من الربوتني :

فهو عىل عكس الكربوهيدرات، بل الربوتينات 
مفيدة وال تزيد الوزن بشكل كبري، بل تبقي 
النسان يشعر بالشبع لفرتة طويلة، وتتمثل 

يف اللحـوم الخاليـة مـن الدهـون، البيض، 
بعض البقوليـات مثل الفاصوليـا والبازالء 

ومنتجات الصويا و الزبادي.
2 - رشب املاء قبل كل وجبة : 

تنـاول كوب كبري مـن املاء قبـل كل وجبة، 
فهـذه الطريقة تمأل املعدة بشـكل معقول، 

وتجعلك ال تتناول كمية كبرية من الطعام.
3 - تناول األلياف بكثرية : 

فهـي تبقى الجسـم رطًبـا، كمـا أنها تظل 
كثريًا باملعدة وبالتايل تشـعرك بالشبع لفرتة 
أطول ، وتشـري األبحاث إىل أن األلياف يمكن 
أن تكون مثبط فعال للشهية، ترتبط النظم 
الغذائيـة الغنيـة باأللياف أيًضـا بانخفاض 

معدالت السمنة .
4 - ممارسـة التمرينـات الرياضيـة قبـل 

الوجبة :
وهي أيًضا طريقة فعالة يف سـد الشهية من 
خالل ممارسـة بعض التماريـن قبل تناول 
الوجبات حيث أثبتت العديد من الدراسات أن 
هرمونات الشـهية يتم قمعها بعد التمارين 

الرياضية .
5 - تناول الشيكوالتة الداكنة : 

فقد أثبت الدراسات مدى صحة الشيكوالتة 
الداكنة عن األنواع األخرى، فيمكنك تناولها 
بشـكل يومي فهي تقلل إحساسك بالجوع 

املتواصل.

غالبيَّة النسـاء يخطنئ عند تأجيل 
ـص،  املتخصِّ الطبيـب  استشـارة 
إىل أن تبـدأ معاناتها مـن الرتاجع 
الشـديد يف كثافـة الشـعر، ويجب 
املسـارعة يف زيـارة عيـادة طبيب 
الجلديَّة، لُيحدِّد أسـباب املشـكلة، 
سواء كانت وراثيَّة أم نتيجة نمط 
يف  ”الحـل  وأنَّ  الحديثـة.  الحيـاة 
غالبيَّة الحاالت عبارة عن عالجات 
صة  موضعيَّـة، ومنتجـات متخصِّ

بالشعر“.
*ما العالجات املوضعية للشعر؟

-هناك عالجات بالجملة ُتستخدم 
بشـكل سـطحي، وليـس لتغذية 
فـروة الشـعر وبصيـالت الشـعر 
ولـذا،  ـال.  وفعَّ عميـق  بشـكٍل 
الشـعر  تقويـة  حلـول  تسـتند 
عـىل مزيج مـن العالجـات، مثل: 
 PRP البالزمـا الغنيَّة بالصفيحات
والـ“ميزوثريابـي“، وتفعيل خاليا 

الشعر والحقن دونإبر.
الغنيَّـة  البالزمـا  *مـا 
بالصفيحات،حدِّثينـا عـن رشوط 

تطبيقها؟
الرئيسـة  املكوِّنـات  أحـد  -هـي 
للصفائح الدمويـة، وتحتوي عىل 
ز شـفاء وتوليد  عوامل نمـو تحفِّ
الخاليا. والــPRP هي بالزما الدم 
التـي تحتـوي عـىل نحو خمسـة 
أضعاف تركيز الصفيحات الدموية 

املوجودة يف الدم العادي.
كيف يتمُّ تحضريها؟

-ُتحرضَّ هذه البالزما عرب سـحب 
القليـل مـن الـدم مـن املريضـة، 
وتطبيـق القـوَّة النابعـة لترتكـز 
الصفيحـات يف البالزمـا، ومـن ثمَّ 
عـزل هـذه البالزمـا عـن كريات 
، ُيحقن  الدم الحمـر والبيض. ثـمَّ
ز يف املناطق املسـتهدفة  هـذا املركَّ

بالعالج.
وعند تطبيق PRP لتجديد الشعر، 
مناطـق  يف  الصفيحـات  ُتحقـن 
رة. وهذا  جريبات الشـعر املتـرضِّ
ن تزويد املنطقة  من شأنه أن ُيحسِّ
بالـدم، لتزويـد جريبـات الشـعر 
نمـو  تحفيـز  وبالتـايل  بالغـذاء، 

الشعر.
أالَّ  تطبيقهـا:  رشوط  مـن 

يكـون املتـربع قـد تنـاول عقـار 
الـ“أسـربين“ أو أّي أدوية تحتوي 
عىل الـ“أسربين“،خالل 48 ساعة 

التي تسبق التربع.
*ما هو الـ“ميزوثريابي“؟

يف  الـ“ميزوثريابـي“  -ُيسـتخدم 
عـالج فقـدان الشـعر، مـن خالل 
ـطة تحتوي  حقن تركيبـات منشِّ
عىل املعادن والفيتامينات عميًقا يف 
طة من فروة  طبقات األدمة املتوسِّ
الرأس. وُتعوِّض هذه املواد املغذِّية 
فت بصيالت الشـعر  تلـك التي توقَّ
ـط  عـن امتصاصها. كما أنَّهاُتنشِّ
الـدورة الدمويـة يف فـروة الرأس، 
والتي ُتسـاهم بدورها يف تنشـيط 

نموِّ الشعر.

*ما عالجات تنشيط الخاليا؟
-تعمـل العالجـات املذكـورة عىل 
تنشـيط الشـعريات، لتنمو بشكٍل 
ي مع جزيئات السـيتوكينات  صحِّ
الجذعية. وتتواصل هذه الجزيئات 
مـع الخاليـا الجذعيـة الخاملة يف 
ن  بصيالت الشعر لتفعيلها. يتضمَّ
البيولوجي  إرسال اإلشارات  نظام 
مـن  الـ“آيزوفالفونـات“  أيًضـا، 
أكثـر مـن 20 مصـدًرا نباتيًّا. كما 
أّن اسـتخدام اإلبر الدقيقة يضمن 
امتصاًصـا عايل الفعاليَّـة يف فروة 

الرأس.
6 نصائح لتقوية الشعر

يـة، التـي  تنـاول الوجبـات الصحِّ
تعطي الشعر الفيتامينات الالزمة 

له، ورشب القـدر الكايف من املياه، 
ر، أمور أساسـيَّة  والبعـد عن التوتُّ
ة الشـعر، فضًال  للحفاظ عىل صحَّ

عن اّتباع النصائح اآلتية:
-الحذر من استخدام مستحرضات 
الشـعر الغنيَّة بالربوتني؛ ألنَّها قد 

ف الشعر. تؤدي لجفاف وتقصُّ
-اسـتخدام ماء فاتر بحـرارة 40 
درجـة مئويَّة عند غسـل الشـعر، 
وذلـك إلزالة الشـوائب الشـمعيَّة 
التي ُتخلِّفها مستحرضات العناية 

بالشعر.
-شطف الشعر وغسل فروة الرأس 
بميـاه صالحـة للـرشب، إذا كان 

ز بفلرت للمياه. املنزل غري ُمجهَّ
-االمتناع، عند غسـل الشـعر، عن 
الشـامبو عـىل  تمسـيد وتوزيـع 
الشـعر وفـق حركـة دائريَّـة، بل 
الحرص عىل التمسـيد باتجاه نموِّ 

الشعر.
-غسـل الشـعر يوًمـا بعـد اآلخر 
أّن  علًمـا  أسـبوعيَّا.  مرَّتـني  أو 
الغسـيل اليومي قد يؤدي لجفافه 
وتخليصـه من الدهـون الطبيعيَّة 

التي ُتفرز فيه.
-اسـتخدام شامبو الشـعر الخايل 
الـ“سـلفات“والـ“برافني“،  مـن 
عىل أن يكون البلسم مناسبًا لنوع 
الشـعر، مع اسـتخدام مشط ذي 
أسـنان عريضة لتمشـيطه، وذلك 
قبل جفافه نهائيًّا. ويجب عموًما 
التقليل من مرَّات تمشيط الشعر.
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هـل ُيحـاول طفلِك مالمسـة 
طعامـه بامللعقة؟ هل ُيحاول 
عرصه بـني يديـه ورميه عند 
جانـب الكريس؟ هـل ُيفرحه 

اللعب بالطعام؟
األرجـح أن تجيبـي بـ“نعم“ 
عىل األسـئلة أعـاله. وإجابتك 
العبـارة متوقعة ويف  برصيح 
هـذه  كل  باعتبـار  محلّهـا، 
السـلوكيات جزءاً طبيعياً من 
تعلّـم األطفـال مهـارة األكل 

وتطويرها.
صّدقـي أو ال تصّدقـي، األكل 
الفوضـوي جـزٌء ال يتجزأ من 
سـلوكّيات األطفـال مـا بني 

عمر سنة وثالث سنوات.
التـي  األسـباب  يـيل  ويف مـا 
ألجلهـا تجـوز الفوضاوية يف 

األكل عند األطفال!
الفوضـوي  األكل  -ُيسـهم 
يف تطويـر قـدرة الطفـل عىل 
تغذية نفسـه بنفسـه، حيث 
يتيح لـه التعـرف عـىل قوام 
األطعمـة املختلفـة ونكهاتها 

عىل طريقته الخاصة.
-يلعـب األكل الفوضوي دوراً 
أساسياً يف تطوير قدرة الطفل 

عىل تنسيق الحركة بني عينيه 
ويديه يف الوقت الذي يستمتع 
باستكشـاف  ويتسـىل  فيـه 
أشـياء مختلفـة، عـىل غـرار 
هرس البـازالء الـذي يجعلها 
مسّطحة ورمي الّطعام أرضاً 
الـذي ُيسـّبب اإلزعـاج لـألم 

أحياناً كثرية!
-ُيعترب األكل الفوضوي شكالً 
مـن أشـكال اللعـب الحـّيس 
الذي يمكن أن يسـاعد الطفل 
يف معالجـة املعلومـات التـي 
مالمسـته  بمجـرد  يتلقاهـا 
واللعـب  وتحريكـه  الطعـام 

فيه.
ويف هذه املرحلـة، قد تهرعني 
غريزيـاً لتنظيـف وجه طفلك 
ويديه. لكن األفضل اال تفعيل 

ذلك وأن ترتكيه عىل سـجّيته، 
اذ ُيمكن لتّرصفك العفوي هذا 
ان يؤثـر يف تجربته الحسـية 

والتعلمية.
وبناًء عليه، ننصحك بتجّنب:

•تنظيـف وجه طفلـك ويديه 
عىل امتداد الوجبة.

•مسـح الطاولـة أو صينيـة 
الكـريس العـايل حتـى انتهاء 

الوجبة.
والحرص عىل:

•السـماح لطفلك بـأن يكون 
فوضويـاً طاملا أن ما يفعله ال 
يؤثـر يف قدرته عـىل الرؤية او 

إطعام نفسه.
•انتظـار طفلك حتـى ينتهي 
من وجبته لُتنّظفيه وُتنّظفي 

املكان من حوله.

واحدة مـن أكثر األشـياء التي تتميز بهـا الخيول 
بعكس باقي الحيوانات األخرى هي الحدوات. لكن 
ملـاذا يتم إلباس الخيول حـدوات يف حني أن الحمري 
أو غريهـا من الحيوانات ذات الحوافر ال ترتدي أي 

حدوات؟
يف البدايـة، نعـرف بـأن الخيول تكون قـادرة عىل 
إنجاز األعمال الكبرية يف املزرعة، ومن أجل حماية 
أرجلهـا عند تحريك أجسـامها الثقيلـة يأتي دور 

الحوافر.
وحوافـر الخيـول تحتـوي عـىل بروتـني يسـمى 
الكريياتـني، وهـو نفـس الربوتـني املكون لشـعر 
وأظافر االنسـان، وهذا ما يعني أن حوافر الخيول 
تنمو بشـكل متواصل، وتحتاج إىل التقليم بشـكل 
دائـم (ينمو للخيـول ما يعادل حافـر جديد يف كل 

عام).
لذلك ُتسـتخدم الحدوات لحمايـة الحافر من التلف 
وتشقق األنسـجة الحساسة يف حافر الخيل، وملنح 
الخيـل السـيطرة عـىل نفسـه يف الُطـرق الوعـرة 
والسـباقات. كما وتساعد الحدوة عىل إبطاء معدل 

نمو الحوافر ألسفل، وتوفر امتصاص للصدمات.
يف روايات أخرى، ُيقال بأن الحمري لديها حوافر أكثر 

قوة، ربما بسـبب تطور أسالفها يف الربّية (الحمار 
الـربي اإلفريقـي) يف املناطـق القاحلـة وغالبًّـا ما 
تكون جبلّية. عىل الرغم من أن الدراسات املنشورة 
ال تكشـف عـن أي يشء ُيظهر بـأن حوافر الحمري 
أكثر قوة، إال أن تحليل حاسـوبي ُيشري إىل أن امليش 
ُيسـبب إجهاد القدم أقل من الخيول. مع ذلك، فإن 
البيئـات املحلّية غـري الطبيعّية واألنظمـة الغذائّية 
ال تـزال ُتّضعف من حوافر الحمـري. لذا فإن بعض 
الحمري التي يتم ركوبها بشـكل كبري فوق األسطح 

الصلبة قد تتطلب هي األخرى أيًضا حدوات.

äbi@ŸÓÿ€a@ÙÏ‹y@›‡«@Ú‘Ìã†
املقادير :

1 طبق متوسط الحجم بلح
1 كوب ماء

1 ملعقة صغرية (ملعقة شاي) فانيليا
1/2 ملعقة صغرية (ملعقة شاي) ملح

1/2
كوب زبدة فول سوداني

1 كوب شكوالتة داكنة سائلة
1/2 كوب فول سوداني

خطوات التحضري :
نحرض الخـالط الكهربائـي ونضع فيه 
التمـر واملـاء ونخلـط حتى يتـم طحن 
التمـر ويصبـح مثـل العجـني، نضيف 
الفانيليا وامللح وزبدة الفول السـوداني 
للتمر ونستمر يف الخلط حتى تختلط كل 
املكونات وتتكون لدينا خليط كالعجينة 
لـه قـوام ثقيـل، نحرض قالـب ونغطيه 
بـورق زبدة، نفرد خليط التمر يف القالب 

عىل شـكل طبقـة متسـاوية بالضغط 
عليها من األعىل حتى تصبح متسـاوية، 
نضـع قالب حـىل الكيك بـار يف الفريزر 
ملدة سـاعة نحرض القالب مـن الفريزر 
ونسـكب عـىل وجـه حـىل الكيـك بـار 
الشوكوالتة السـائحة بالكامل ثم نرش 
الفول السوداني، ندخل قالب حىل الكيك 
بار الفريزر مرة أخرى، نقطع حىل كيك 

التمر ونقدمه.
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مالحظـة : هذه القصـة حقيقيـة بالفعل وإن 
كان فيها بعض االختصار.

ذهبت لطبيبها بعـد أن أجرت فحوصها الطبية 
الدوريـة، كان وجهـه متجهمـاً للغايـة، وضع 
عينيه عىل املكتب ولم يسـتطع رفعها تجاهها، 

فقال لها ”لألسف أنت مصابة بالرسطان“.
يف البدايـة .. بكـت وانهارت، لكنها اسـتطاعت 

سؤاله ”متى سأموت“
قـال لها ”خـالل عام عىل األكثـر فهذا رسطان 

الدم“.
قالت له ”ليس بعد، أرفض االستسـالم ملنطقك 
االنهزامـي هـذا، أشـعر أنني أسـتطيع العيش 

أكثر“.
عـادت إىل البيت، اسـتقالت مـن عملها الذي لم 
تكـن تحبه، أخـربت زوجها بحالتهـا، ثم قالت 
لـه ”اسـمعني، لدينا عـام واحد لنعيشـه كما 
يقولـون، لكننـي متأكدة أنهم عـىل خطأ، أنا ال 
أحب أن أعمل كذا وكذا وكذا، لكنك كنت تجربني 

ومن اليوم سأعيش سعيدة“
قطعت عالقتها مع كل األشـخاص املسـتفزين 
لهـا والذين تجاملهم رغمـاً عنها، قامت بأمور 

كانت تتمنى فعلها.
وتفاجـأ األطبـاء أن عالجهـا الكيمـاوي جـاء 

بنتائج مذهلة...

القصـة تـروى اآلن عن امرأة مـا زالت عىل قيد 
الحياة بعد 20 سنة من انتصارها عىل املرض .. 
وهي القصة التي أكدت لألطباء أن هناك عالقة 
بني التوتر والرسطان، وأن نفسية املريض قاتلة 

عىل هزمه.
كان أسـاس نجاحهـا أنهـا رفضـت الواقـع .. 

وقررت أن تسعى لحياتها.

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com

1 -انقلب قـارب ملكة تايلند 
وماتـت غرًقا عـىل الرغم من 
وجود عدد كبري من حاشيتها 
واملتفرجـني الذين لم يحركوا 
سـاكًنا، ألنه ممنـوع عليهم 

ملس امللكة!
2 -توجد يف كاليفورنيا (ملبة) 
ال تزال تعمل منذ 110 أعوام!

3 -املاء السـاخن يتسـبب يف 
كرس الزجاج السميك بسهولة 
أكـرب مـن الزجـاج الرقيـق. 
لـذا تجـد أن أنابيـب االختبار 
مصنوعة من الزجاج الرقيق!

4 -الخس هو الخضار الوحيد 
الـذي ال يتم بيعه معلبـاً أو مثلجاً أو مطبوخاً أو غريها من أنواع 

املعالجة، بل يباع طازجاً فقط!
5 -أصغر جدة يف العالم عمرها 23 سنة فقط!

·ÄÄÄÄÄÄ‹»m@›ÄÄÄÄÄÁ

صــــورة و حــــدث

 

أبـــــــراج

 مهنيـا: تشـعر اليوم أن الوقت يمر ببطء شـديد 
فتكرر األعمال الروتينية نفسها كل يوم عاطفياً: ال 

تنزعج من نصائح الحبيب بل تقبلها بصدر رحب.    

مهنياً:كلمـا زادت الصعوبـات زادت رغبتـك يف 
التحـدي و الوصـول اىل ما تريد عاطفيا:تشـعر 
ببعـض من خيبة األمل بسـبب اعتـذار الحبيب عن 

موعده.     

مهنيا: تشـعر أنك تسـري يف الطريـق الصحيح الذى 

اخرتتـه لحياتـك املهنيـة  عاطفيا: حياتـك العاطفية 

تسري عىل أكمل وجه و تشعر بالسعاده يف رفقة الحبيب.     

مهنيـاً: قد تتاح لـك اليوم فرصـة عمل جديدة 
و منصـب جديد فكـر جديا باملوضـوع عاطفيا: 
تشـعر أنك تنتقل اىل مرحلة أكثـر نضوجا يف عالقتك 

مع الحبيب.    

مهنياً: ال تقلق ان لم تحقق تقدم هذه الفرتة و 
لكنك سـتصل اىل النجاح قريبـا عاطفياً: مازالت 

لديك الفرصة لتصحح عالقتك مع الحبيب.     

مهنيا: تعيش فرتة من القلق اليوم بشأن بعض 
املواضيـع و القرارات العالقة التي عليك أن تتخذ 
قرار بشأنها  عاطفيا: سفر و بعد الحبيب عنك هذه 

الفرتة يشعرك بالتوتر.     

مهنيا: عليك أن تترصف بهدوء اليوم و أن تتعلم كيف 
تسـيطر عىل الوضع بعد أن توليت املسؤولية  عاطفيا: 
ال يمكنك أن تبتعد عن الحبيب فأنت ال تقوى عىل فراقه .     

مهنياً:ال توكل أعمالك التى تحتاج اىل قرارات حاسمة 

لغريك عليك أن تتعهـد بتنفيذها عاطفيا:عليك أن تقدر 

ظروف الحبيب و تغيبه خالل هذه الفرتة بدال من املعاتبه.   

مهنيـا: تتمتع بطاقة كبرية اليوم تسـاعدك عىل 
انجـاز العديد مـن األمور العالقـة  عاطفيا: جدل 

حول قرار االرتباط يقع اليوم بينك و بني الحبيب.   

مهنيـا: ال تتدخل يف أمور ال تعنيك بالعمل أهتم 
و ركز فقط عىل عملك عاطفيا: عليك أن تبادر و 
تعتذر للحبيب عن الكالم الجارح الذي تفوهت به.    

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

مهنيـا: تشـعر اليـوم بالظلـم بسـبب قـرار 
تـم اتخاذه و ال تشـعر بأنـه عادل بالنسـبة لك 
عاطفيـاً: الحبيـب يشـعر أنك متغري مـن ناحيته و 

ينتظر الجواب منك.     

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تبحث عن أشـخاص تثق بهم لتطلعهم 
عىل أفـكارك يف تنفيذ املـرشوع الجديد عاطفيا: 
تشعر أن الثقة التي وضعتها فيمن تحب بمكانها.    

رأيس
1وحدة معلومات يف الكمبيوتر o نبات صحراوي

2يؤوي ويعطي األمان o مسؤول o متشابهان
3عملـة عربيـة (جمع ومعكوسـة) o دمر وقلب رأسـا عىل 

عقب
4مؤنس o فول سوداني

5من اوالد آدم o ندرة (معكوسة)
6من االطراف o استحسنه

7تدعو للخجل o وزراء امللك وحاشيته
8جهنم (معكوسة) o وبخ

9توقف o من يعطي الناس دينا مقابل فائدة
10مجموعة (كلمتان)

أفقي
1نبتة عشبية جبلية توضع لتزكية الشاي أو للعالج oقوام

2فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ
3طائر اسطوري يحيا بعد احرتاق o كثري جدا

4إمارة عربية
5ماكنة تحرك ما نركبه برا وبحرا وجوا

6انخفـاض درجة الحـرارة o نصف راية o العـزوة واملكانة 
العائلية

7احد الوالدين o صباحك مثله o يابسة
8نبات طيب يف السلطة o منطقة متنازع عليها يف جنوب مرص

9قبول حسن
10مثـل عربـي قديـم يقـال يف توافـق اثنـني يف الشـكل أو 

الشخصية

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

 هناك بعض الرموز الشـائعة اكثر 
مـن غريها عـن الحـب.. لكن لكل 
الخاصـة ومعانيه  رمـز حكايتـه 
التـي تجعلنـا نختـاره دون غـريه 
كرمز يعرب عن أسـلوبنا الخاص يف 

الحب.
إخرت مـن خالل هـذا االختبار رمز 
الحـب بالنسـبة اليك الـذي تفضل 

وسنكشف لك أرساره.
الصورة رقم ١

كيوبيـد يف امليثولوجيـا اإلغريقيـة 
بصورتهـا  الرغبـات  اىل  يرمـز 
البدائية. رمز اىل كيبود بطفل يحمل 
قوساً يصيب البرش فيه فيقعون يف 
الغرام ويف أحيان اخرى يصور بأنه 
أعمى ويف ذلك  إشـارة اىل ان الحب 
اعمى وأننا ال نختـار الحب بل هو 

من يختارنا.
الصورة رقم ٢

القلـب هو مـن أكثر رمـوز الحب 
شـيوعاً. القلب ويف كل الحضارات 
القديمة يرمز اىل الخري واإلحسـان 
والسـعادة والتعاطف كما انه رمز 
الصدق . يف العصـور القديمة كان 
القلـب كرمـز يسـتخدم مـن قبل 
السحرة  خصوصاً خالل الطقوس 
العالقـات بـني  بتقويـة  الخـاص 

العشـاق. رمز القلب يف الواقع هو 
مثلـث مقلـوب .. واملثلـث املقلوب 
يرمـز اىل االنوثة وقوة املـرأة.. هو 
القوة بصورتها الخام سـواء كانت 

قوة الحدس واملشاعر والغريزة
الصورة رقم ٣

الـورود مـن الرموز الشـائعة جداً 
لكونهـا تعرب عـن كل ما هو حيس 
ونقـي ورومانـيس. يف امليثولوجيا 
اليونانيـة والرومانية الوردة كانت 
مقدسـة لفينـوس وكانـت ترمـز 
اىل جمالهـا الخـارق. يف الثقافـات 
الغربيـة الوردة ترمـز اىل العاطفة 

الجسـدية.  واملثاليـة  والرغبـات، 
الورود الحمراء بشكل خاص ترمز 
اىل التضحية املطلقـة اذ انه ووفق 
االساطري فان الورود الحمراء نبتت 
من دماء أدونيس العاشـق املقتول 

يف سبيل محبوبته فينوس.
الصورة رقم ٤

األصـداف هي رمز من رموز الحب 
تعنـي  األصـداف  شـيوعاً.  األقـل 
الحـب القائم عـىل حمايـة االخر، 
فهي سميكة وقاسـية وتحمي ما 
بداخلهـا وعليـه فهي ترمـز لنوع 

مميز جداً من الحب.

الصورة رقم ٥
التفاحـة رمـز غـري شـائع للحب  
لكنها ومنذ قديـم الزمان، امتلكت 
سـحراً ورساً فكانت رمـزاً للغواية 
واملعرفـة، وبوابة للحـب والحرب. 
التفاحة حصلت عـىل رمز الغواية 
ومعرفـة الخري والرش مـن كونها 
الثمـرة املحرمة. وففي األسـاطري 
الخصوبـة  هـي  رمزيتهـا  فـإن 
والحب.. فهي حتى حني يتم قصها 
اىل جزئني فان كل جزء يشبه االخر 
تماماً أي انها تعرب عن تشابه أزيل.

الصورة رقم ٦
سـلتيك عقـدة الحـب ال بداية لها 
وال نهاية وهـي ترمز للحب االبدي 
الـذي ال يتوقـف وال ينتهي .. رابط 
بني شـخصني جسـدياً وروحياً. يف 
العصور القديمة وعند ابتكار هذه 
الرموز لـم يكن هناك مـن معاني 
واضحـة ومعروفـة مرتبطـة بها 
لكن عـدد مـن الباحثـني يؤمنون 
بأن عقدة سـلتيك ترمز اىل املبادئ 
االساسـية للحياة والبـرش وبأنها 
ترمـز للروابـط األزلية بـني الرجل 
واملـرأة وهي ملتفة ومعقدة بحيث 
ال يفهـم معناهـا سـوى مـن هو 

داخل العالقة.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

غزل عراقي
ــاس  الن ــن  ع ــف  اختل ــب  أح ــن  م ــه  ان ألن 
ــي  ربانـــــــــــ ــر  س وال  ــع  طب ــك  ل اكَ ــا  م
ــالن  يفــــــــــــــ ــي  ان ــالك  م ــك  ل اكَ وال 
ــي  بيبان ــدك  ت ــن  م ــدك  الص ــه  تلكـــ ــس  ب
ــواى  ه ــي  بــــــــــــــــل كَ ــه  الوه كَ ــك  أحب
ــي  تعـــــــان ــه  واتركه ــم  اه ــا  م ــه  وبيه

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

ÑÌädn€a@Âfl@pbÓóÉí
عمو بابا

399 ق.م - الحكـم عـىل الفيلسـوف اليونانـي 
سقراط باإلعدام.

الخالفـة  عاصمـة  يدخـل  هوالكـو   -  1258
العباسـية بغـداد بعد إعـالن الخليفـة العبايس 

تسليم املدينة للمغول دون قيد أو رشط.
1794 - فرنسـا تتبنـى العلـم األزرق واألبيض 

واألحمر.
1898 - انفجار يدمر ويغرق املدمرة األمريكية 
”يـو.أس.أس. مـني“ يف مينـاء هافانـا بكوبا، 
وقد أدى هـذا الحادث إىل إعالن الواليات املتحدة 
الحـرب عىل إسـبانيا فيما عرف باسـم الحرب 
األمريكية اإلسـبانية، وهي الحرب التي جردت 

إسبانيا من كوبا والفلبني.
1928 - سـلطة االنتداب الفرنيس عىل سـوريا 

تعني تاج الدين الحسني رئيًسا عىل سوريا.
1936 - أدولف هتلـر يعلن عن بدء خطة إنتاج 
سـيارة رخيصة الثمن يف أملانيا، وكانت السيارة 

هي فولكس فاجن.
اليابـان،  بيـد  سـنغافورة  سـقوط   -  1942
والجنـرال الربيطانـي آرثـر بريسـيفال يعلـن 
استسـالم 80,000 من قواتـه ليصبحوا أرسى 
حرب، وهو أكرب استسـالم بريطاني يف التاريخ 

وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.
1999 - قـوات كوماندوس تركية تلقي القبض 
يف كينيـا عىل زعيـم حزب العمال الكردسـتاني 

عبد الله أوجالن املطالب باالنفصال عن تركيا.
2003 - مظاهرات عامليـة للتنديد بالحرب عىل 
العـراق جمعت مـا بني 10 ماليـني و15 مليون 

شخص يف أكثر من 600 مدينة.
2004 - انهيـار جـزء بمسـاحة 100 مـرت من 
الطريـق املـؤدي إىل بـاب املغاربة أحـد األبواب 
أعمـال  بسـبب  األقـىص،  للمسـجد  الرئيسـة 
الحفريات التي تقوم بها السلطات اإلرسائيلية 
وقيامهـا بإزالـة األتربة املتسـاقطة وجزء من 

الجدار دون مراعاة تضمنها آلثار إسالمية.
-2011 بدايـة االحتجاجـات يف بنغـازي عـىل 
خلفية اعتقـال املحامي فتحي تربل يف ما عرف 

الحقاً برشارة الثورة الليبية.
2012 - انتخـاب أحمـد عبد العزيز السـعدون 

رئيًسا ملجلس األمة الكويتي.
2013 - نيـزك يمر فوق مدينة تشليابينسـك يف 
روسـيا يتسـبب بأمطار نيزكية أدت إىل إصابة 
أكثر من 1000 شـخص وخراب يف حوايل 4300 
منزل وهو أكرب نيـزك مر عىل األرض خالل هذا 

القرن.
ام  2014 - رئيـس الـوزراء اللبنانـي املكلَّف تمَّ
سالم ُيعلن تشكيل الحكومة اللبنانيَّة الجديدة.

2015 - تنظيم داعـش ُيعدم 21 مرصيًّا قبطيًّا 
من العاملني يف ليبيا، والقوات املسلحة املرصية 
ـه غـارات جويَّة ألهـداٍف تابعـة للتنظيم  ُتوجِّ

سالِف الِذكر يف ليبيا.

اختر رمز الحب الذي تفضلة لنكشف لك أسراره

هزمت السرطان باالعتراض!
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خواطر
-لن أطلب منك أن تكون يل حبيباً.. بل يكفيني كونك 
مني قريبـاً، قسـم بأني لست نادماً عىل حّبي لك.. 
وإن ندمت عىل يشء ما فإّني سأندم عىل ثقتي التـي 
منحتهــا ملن لـم يفهمها.. أعـلم أنك ال تشـعر بما 
أشـعر به، ألنني أنا من يتعّذب وأنت من يعذبنـي.. 
تعّذبنـي بعدم فهمـك لحّبـي وعـدم تقديرك ألغىل 
وأثمـن هدّية منحتها لك وهي قلبي بل كل حياتي.. 
لكّنك أنت حبيبي وسـتبقى حبيبي.. فإّني أسـعـد 
بسعادتك وأحزن لحزنك.. يا مهجة قلبي حتى وإن 
كنت بعيداً.. وكل ما أتمناه لك هو أن تكون سعيداً.. 

وأتمنى لك سعادة ال تغيب.

معشـوقتي.. إني أحمـل يف داخـيل كّل متناقضات 
العالم من أمل ويأس وفرح وحزن وسعادة وشقاء 
فأنا سـعيد بحّبك، شـقي لبعدك، لقد انتشلتني من 
عالم الخيال الذي أنا فيه، فإذا بحصان حّبك ينقلني 
من عالم األرض إىل جنة السعادة التي تظللها سماء 
حّبـك الطاهـر، حبيبتـي إنـي ال أخفيك بـأّن قلبي 
كان صحـراء قاحلة، ولكن عندمـا أحببتك تحّولت 
تلـك الصحراء القاحلـة إىل جنة غنـاء يرويها حّبك 

ويرعاها طيفك.

عمانويـل داود املعـروف بعمو 
بابـا (27 نوفمـرب 1934 - 27 
مايو 2009)، مـدرب كرة قدم 
عراقي والعب سابق يف صفوف 
منتخـب العـراق لكـرة القدم، 
ولد وترعرع يف مدينة الحبانية 
(98 كيلومـًرتا غـرب بغـداد)، 
وبدأ حياته الرياضية بعيًدا عن 
كـرة القدم فكان بطـل العراق 
يف 400 موانـع (ألعـاب قوى)، 
وبطل الرصافة بكرة املرضب ، 
وكان أول من اكتشف موهبته 
الكروية املدرب واملعلق الريايض 
محمـد،  إسـماعيل  املشـهور 
وأثنـاء  م،   1950 عـام  ففـي 
بطولة مدارس العراق يف ملعب 
إسـماعيل  شـاهد  الكشـافة، 
محمـد العب يف فريق مدرسـة 
الحبانية االبتدائية لـ(محافظة 
األنبـار)، فاسـتدعاه ليسـأله 
عـن اسـمه فقـال: عمانؤيل! 
وجريا عـىل العـادة اإلنكليزية 
يف إطالق أسماء مخترصة فقد 
قرر إسـماعيل محمد أن يكون 
اسـم الالعب عمو بابـا اعتباًرا 
من ذلك اليـوم، ويف عام 1951 
الـدورة  يف  العـراق  شـارك  م، 
العربيـة املدرسـية يف القاهرة، 
ومـرص  العـراق  مبـاراة  ويف 
منـح املدرب اسـماعيل محمد 
الفرصة لعمو بابا للمشـاركة 
ألول مرة، وبعـد إنتهاء الدورة 
قال له: سـتصبح ناًرا عىل علم 
يف يوم مـا! ظل عمو بابا يدرب 
العبني صغار السن يف أكاديمية 
أسسـها يف بغـداد، بينما تقيم 
عائلته يف شـيكاغو يف الواليات 
املتحـدة وذلـك حتـى وفاته يف 
السـابع والعرشين مـن ايار/ 

مايو 2009.
قـاد عمـو بابا فريـق املنتخب 

العراقـي يف 123 مبـاراة دولية 
العديـد مـن  ووديـة، وحقـق 
امليدالية  اإلنجازات، ومن بينها 
األلعـاب  دورة  يف  الذهبيـة 
اآلسـيوية يف الهنـد عام 1982 
م، ولقب بطولة الخليج العربي 
ثالث مرات، وهـو صاحب أول 
العـراق  ملنتخـب  دويل  هـدف 
شـباك  يف  م،   1957 عـام  يف 
منتخـب املغـرب أثنـاء بطولة 
كأس العـرب الثانية ، وأول من 
 (double kick) رضبـة  نفـذ 
يف العراق  اعتـزل اللعب مبكراً 
نتيجـة إصابـة وتوجـه نحـو 
التدريـب يف عـام 1966 م، مع 
نادي املواصالت العامة يف بغداد 
ثم قام بتديـب منتخب العراق 
العسـكري لكـرة القـدم وقاد 
الفريـق للحصـول عـىل كأس 
العالم العسـكرية لكـرة القدم 
لالعـوام 1972، 1977، 1977. 
وتسـلم مهمـة تدريب منتخب 
العراق لكـرة القدم عام 1979 
م، وفـاز الفريق يف تلك السـنة 
بـكأس الخليـج العربـي لكرة 
1979، وقـاد منتخـب  القـدم 
كأس  لقـب  حمـل  إىل  بـالده 
الخليج العربـي لألعوام 1979 
و1982 و1984، والوصـول إىل 
نهائيـات األلعـاب األوملبيـة 3 
مرات أعوام 80 و84 و88، وإىل 
احـراز كأس العـرب وذهبيـة 
اآلسـيوية.  األلعـاب  دورة 
وأرشف عىل املدرسـة الكروية 
التابعة لالتحـاد العراقي لكرة 
القـدم. وأكـرب إنجـاز لـه هو 
قيادة منتخب العراق يف املباراة 
األخـرية فقـط أمـام منتخـب 
سـوريا للتصفيـات املؤهلة إىل 
لكـرة  العالـم  كأس  نهائيـات 

القدم عام 1986 يف املكسيك.



أطلق الفنان العراقي، سيف نبيل، أغنيته الجديدة 
«عالعالم» عرب قناته الخاصة عىل يوتيوب.

األغنية من كلمات وألحان سيف الفارس وتوزيع 
موسيقي عمر صباغ، وحصدت آالف املشاهدات 

بعد ساعات قليلة من عرضها.
الفيديو كليب من إخراج أحمد املنجد، وهو قصة 

حب جمعت سيف بفتاة يلتقيها.
وكان سيف قد نرش فيديو جديداً عرب صفحته 
شّوق  االجتماعي،  التواصل  موقع  يف  الخاصة 
وظهر  «عالعالم»،  ألغنيته  متابعيه  خالله  من 
وأطل  الفنادق،  أحد  يف  عرصية  بإطاللة  سيف 
فيه للمرة األوىل بلوك غجري بسيط، خطف من 

خالله األنظار.

األخيرة
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يعرف الدستور عىل انه القانون األسمى يف الدولة والذي يتم من خالله تحديد 
واختصاصاتها  السلطات  وطبيعة  حكمها  ونظام  وحكومتها  الدولة  شكل 
وضمان  املواطنني  لحقوق  تحديده  جانب  إىل  وحدودها  بينها  فيما  والعالقات 
أداء هذه الحقوق لهم، وان دساتري الدول تتم صياغتها بما يتفق مع الظروف 
هذه  فإن  الحال  وبطبيعة  دولة،  لكل  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 
الظروف تتغري، لذا البد من تعديل الدستور بما يتفق مع الظروف املتغرية، سيما 
وان النظام الدستوري ألي دولة من الصعوبة بمكان وصوله إىل درجة الكمال 

مهما كانت درجة إتقان صياغته.
حينه  يف  تختلف  ظروف  يف  صياغته  تمت   ٢٠٠٥ سنة  دستور  فإن  العراق  ويف 
عن الظروف الحالية، ومعظم من اشرتك يف إخراجه بالشكل النافذ حالياً هم يف 
مقدمة الداعني إىل تعديله اآلن لظروف ومستجدات الواقع السيايس الذي وصل 
إىل مرحلة خرق الدستور يف أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم 
تعد مناسبة للمرحلة الحالية، ولعل أكثر النصوص الدستورية التي تربز الحاجة 
إىل تعديلها هي املواد التي تسببت أحكامها يف تعثر تشكيل السلطات، ومنها تلك 
التي تشرتط موافقة (أغلبية ثلثي العدد الكيل ألعضاء مجلس النواب)، وهذه 
أوىل  النواب كخطوة  الكيل ألعضاء مجلس  العدد  ثلثي  األغلبية تفرتض حضور 
باعتبارها النصاب الواجب الفتتاح جلسة مجلس النواب ثم يصار إىل التصويت 
للحصول عىل موافقة نفس هذا العدد من أعضاء مجلس النواب كما هو الحال، 
عىل سبيل املثال، يف املادة (٥٢) التي نصت عىل ان يبت مجلس النواب يف صحة 
عضوية أعضائه بأغلبية ثلثي أعضائه، واملادة (٦٥) التي اشرتطت سن قانون 
مجلس االتحاد بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، كذلك ما نصت عليه املادة 
للجمهورية بأغلبية  النواب من بني املرشحني رئيساً  (٧٠) بأن ينتخب مجلس 
االتحادية  املحكمة  قانون  سن  تشرتط  التي   (٩٢) واملادة  أعضائه،  عدد  ثلثي 
النصوص نالحظ عملياً  النواب، ومن هذه  أعضاء مجلس  ثلثي  بأغلبية  العليا 
كيف ان رشط تحقق نصاب انعقاد املجلس ومن ثم موافقة ثلثي أعضاء مجلس 
النواب عىل منصب معني أو ترشيع قانون ما يعني دخول البلد يف أزمة سياسية 
االتحاد  النواب من ترشيع قانون مجلس  بدليل عدم تمكن مجلس  ودستورية 
أما  اآلن.  واىل   ٢٠٠٥ سنة  الدستور  نفاذ  منذ  العليا  االتحادية  املحكمة  وقانون 
رشط انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي العدد الكيل ألعضاء مجلس النواب 
فقد تسبب يف األزمة السياسية التي يشهدها العراق حالياً، إذ يتعذر عىل مجلس 
النواب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يتحقق نصاب ثلثي العدد 
الكيل لعدد أعضاء املجلس ثم االنتقال للتصويت عىل املرشحني املتنافسني عىل 
الكيل  العدد  ثلثي  أغلبية  عىل  الفائز  حصول  بوجوب  أوىل  كخطوة  املنصب  هذا 
ألعضاء مجلس النواب، فإذا لم يحصل أي من املرشحني عىل هذه األغلبية يتم 
التنافس بني املرشحني الحاصلني عىل أعىل األصوات، وهذه هي الخطوة الثانية 

عىل وفق أحكام املادة (٧٠) من الدستور.
الدستورية  املدة  انقضت  الدستوري  املرشع  وضعه  الذي  القيد  هذا  وبسبب 
 (٢٠٢٢/  ١/  ٩) يف  النواب  ملجلس  انعقاد  أول  تأريخ  من  يوماً  ثالثني  البالغة 
رئيس  الستمرار  الدستور  من  (٧٢/ثانياً/ب)  املادة  حددتها  التي  املدة  وهي 
الجمهورية بممارسة مهامه إىل ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد، 
ودخلنا يف مرحلة االجتهاد الدستوري القضائي بخصوص استمرار الرئيس من 
عدمه بممارسة مهامه لحني انتخاب رئيس جديد، إذ سبق أن اجتهدت املحكمة 
الصادر  (٥١/اتحادية/٢٠١٠)  العدد  قرارها  بموجب   ٢٠١٠ سنة  االتحادية 
رئيس  بمهام  يقوم  كان  (الذي  الرئاسة  مجلس  ان  إىل   ٢٠١٠/  ٧/  ١٣ بتاريخ 
الجمهورية يف حينه) يستمر بممارسة مهام رئيس الجمهورية حتى يتم انتخاب 
يف  املحكمة  وصف  (عىل  دستوري  خرق  من  حصل  ما  رغم  للجمهورية  رئيس 
وهذا  للجمهورية،  جديد  رئيس  النتخاب  املحددة  املدة  لتجاوز  املذكور)  القرار 
بموجب  الجديد)  (بتشكيلها  االتحادية  املحكمة  منواله  عىل  سارت  االجتهاد 
قرارها العدد (٢٤/اتحادية/٢٠٢٢) الصادر بتأريخ ١٣ /٢ /٢٠٢٢ حيث أجازت 
استمرار رئيس الجمهورية يف مهامه لحني انتخاب رئيس جديد وفق مقتضيات 
املادة  حددتها  التي  الدستورية  املدة  انقضاء  رغم  العامة  واملصلحة  الرضورة 

(٧٢/ثانياً/ب).
أما اإلشكالية الدستورية األهم هي صياغة املادة (٧٦) من الدستور التي نصت 
النيابية األكثر عدداً) بتشكيل  عىل ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح (الكتلة 
مجلس الوزراء، إذ فرست املحكمة االتحادية العليا سنة ٢٠١٠ بموجب القرار 
الكتلة  مفهوم   ٢٠١٠/  ٣/  ٢٥ بتأريخ  (٢٥/اتحادية/٢٠١٠)  بالعدد  الصادر 
النيابية األكثر عدداً بأنها (أما الكتلة التي تكونت بعد االنتخابات من خالل قائمة 
انتخابية واحدة، دخلت االنتخابات باسم ورقم معينني وحازت عىل العدد األكثر 
من املقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتني أو أكثر من القوائم االنتخابية 
ذات  واحدة  كتلة  يف  تكتلت  ثم  وأرقام مختلفة  بأسماء  االنتخابات  دخلت  التي 
كيان واحد يف مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتوىل رئيس الجمهورية تكليف 
مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية يف الجلسة األوىل ملجلس 
النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل األخرى بتشكيل مجلس الوزراء)، يف حني 
ذهبت املحكمة االتحادية العليا (بتشكيلها الجديد) إىل عدم اشرتاط تكوين أو 
أية  يف  ذلك  أجازت  وإنما  األوىل،  الجلسة  يف  عدداً  األكثر  النيابية  الكتلة  تشكيل 
و١٠/   ٩ وموحدتيها   ٧) بالعدد  الصادر  القرار  بموجب  النواب  ملجلس  جلسة 

اتحادية/٢٠٢٢) بتأريخ ٣ /٢ /٢٠٢٢.
أن  الرأي)  يف  (نتفق معهم  الدستوري  القانون  يف  املتخصصني  من  ويرى قسم 
املقصود بالكتلة النيابية األكثر عدداً هي (القائمة أو الكتلة الفائزة يف االنتخابات) 

باعتبار ان هذا التفسري هو األقرب إىل منطق التنافس االنتخابي.
يتمثل  وطني  وواجب  تأريخية  مسؤولية  أمام  النواب  مجلس  فإن  تقدم  وملا 
مواد  وانها  سيما  ذكرها،  املتقدم  الدستورية  املواد  تعديل  عىل  العمل  برضورة 
يف  البلد  دخول  عدم  يضمن  بشكل  الصياغة  إلعادة  قابلة  وإنما  خالفية  ليست 
(٥٩) من  املادة  يف  الوارد  املبدأ  باعتماد  فراغ دستوري مستقبالً  أو  حالة خرق 
األغلبية  بحضور  النواب  مجلس  جلسات  انعقاد  نصاب  يتحقق  بأن  الدستور 
النصاب  تحقق  بعد  البسيطة  باألغلبية  القرارات  وتتخذ  أعضائه  لعدد  املطلقة 
ورسيان هذا املبدأ بشكل عام بدون النص عىل (أغلبية ثلثي عدد أعضاء املجلس) 
أينما وردت يف الدستور، كذلك رضورة تعديل املادة (٧٦) والنص عىل مبدأ واضح 
غري قابل لالجتهاد بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة أو القائمة الفائزة 
يف االنتخابات بتشكيل مجلس الوزراء يف نفس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية 
بعد استكمال إجراءات انتخابه دستورياً، وهذا يحسم الجدل املستمر منذ سنة 

٢٠١٠ واىل اآلن فيما لو تمت صياغة النص بشكل دقيق وواضح يف الدستور.
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أعلنـت تيـك تـوك - منصـة الفيديو 
القصـرية الرائـدة يف العالـم- إطالق 
الخاصـة  التحديثـات  مـن  عـدد 
بإرشـادات املجتمع والتي من شأنها 
دعم وتحسـني أمن وسـالمة املنصة 
واملسـتخدمني، يأتـي ذلـك يف إطـار 
التقـدم الهائل الـذي أحرزته املنصة 
لتحسني سياساتها من حيث الكفاءة 

والرسعة واملالئمة.
وسـتتخذ منصـة تيـك تـوك تدابـري 
صارمـة ضـد املحتوى والحسـابات 
التـي تخـرق إرشـادات املجتمـع أو 
رشوط الخدمـة واإلعـالن عـن تلـك 
اإلجراءات بصورة دورية مما يعكس 
حرص املنصة عىل تحمل املسـؤولية 
أمـام مسـتخدميها لكسـب ثقتهـم 
والحفـاظ عـىل مصداقيتهـا، يأتـي 
ذلـك يف ضوء حرص تيك توك بشـكل 
روتيني عىل تعزيز إجراءاتها الوقائية 
حتى تتمكن من االسـتمرار يف إتاحة 
الفرصة للمسـتخدمني لخلـق املزيد 
من املحتـوى والتواصل واالسـتمتاع 
بالرتفيـه املدعـوم مـن املجتمع عىل 

املدى الطويل.
وتقوم هـذه التحديثات بتحديد أنواع 
السـلوكيات واملحتـوى الذي سـيتم 
حذفه من املنصة أو وضعه كمحتوى 
غري موىص بـه يف قائمة الفيديوهات 
املقرتحـة لـك.. وعىل مدار األسـابيع 
القادمة، سـيتم إرسـال إشـعار لكل 
عضو عىل تيك توك لقراءة اإلرشادات 

املحدثة عند فتح التطبيق.
ويف هذا اإلطار، ستقوم املنصة بحذف 
التـي تـروج ألنظمـة  الفيديوهـات 
غذائيـة غري متوازنـة وذلك بالتعاون 
مـع عـدد مـن كبـار االستشـاريني 
بهـذا  املعنـني  واألطبـاء  والباحثـني 
األمـر.. وتأتـي هذه الخطـوة بهدف 
التعريف باملزيد مـن األعراض والتي 
قـد تعرب عـن مشـكلة محتملة مثل 
الرياضيـة  التماريـن  يف  اإلفـراط 
والصيـام املتقطـع حيـث يكون من 
الصعـب معرفـة ورصـد مثـل هذه 
الحاالت إال أن تيك توك تقوم بشـكل 
مسـتمر بتدريب فريقهـا لرصد مثل 

هذا النوع من املحتوى.

تزداد االستثمارات يف ميتافريس 
أكثـر فأكثر خصوًصا بعد إعالن 
مـارك  ”فيسـبوك“  مؤسـس 
زوكربرغ تغيري اسم الرشكة إىل 
”ميتا“ يف إشـارة إىل هـذا العالم 

االفرتايض.
وآخر هذه االسـتثمارات، تقديم 
الشـهرية  ”ماكدونالدز“  رشكة 
بالوجبـات الرسيعة مـا يقارب 
تجاريـة  عالمـات  طلبـات   10
تشـري إىل خطتها لتصنيع وبيع 
سـلع افرتاضيـة يف امليتافـريس 
بحسـب ما أعلـن محاميها عرب 

”تويرت“.
تزويد  ماكدونالدز  وتستكشـف 
وسـائط  بملفات  املسـتخدمني 
قابلة للتنزيل تحتوي عىل رموز 

.NFT غري قابلة لالستبدال

ويف التفاصيـل، تدرس سلسـلة 
املطاعـم بنـاء مطعـم افرتايض 
بـه أطعمـة ومرشوبـات فعلية 
وافرتاضيـة، باإلضافـة إىل إدارة 
مطعـم افـرتايض يقـدم خدمة 

التوصيل إىل املنازل.
أيًضـا  ماكدونالـدز  وعرضـت 
عالمتهـا التجاريـة McCafe يف 

تسجيل عالمة تجارية أخرى.
هـذه  أن  إىل  اإلشـارة  وتجـدر 
العالمة التجارية تقّدم أنشـطة 
ترفيهية مثل الحفالت املوسيقية 

االفرتاضية.
بـدأت  ماكدونالـدز  أن  يذكـر 
مجتمـع  مـن  أكثـر  بالتقـرب 
أعقـاب  يف  املشـفرة  العمـالت 
انهيار العمالت املشـفرة األخري 

(الذي حدث يف كانون الثاني).

يقوم تطبيق ”واتسآب“ باختبار تحديث يمكن أن يخلصك من اإلحراج، 
حيث سـيتم إدخال العديد من التغيريات الرئيسية عىل التطبيق - بما يف 
ذلك تغيري كبري يف الكامريا. ويخترب WhatsApp بانتظام امليزات الجديدة 

قبل طرحها لعامة الناس.
-W  تـم رصـد تغيري رئيـيس واحد مـن قبل محققـي ”واتسـآب“ يف 
BetaInfo.. يسـتخدم ”واتسـآب“ اإلصدار التجريبـي من التطبيق عىل 

iOS لتجربة تغيري الكامريا.
تـم اآلن اسـتبدال رشيط الوسـائط األفقي يف الجزء السـفيل بزر لفتح 

املعرض.
يف الوقت الحايل يمكنك التمرير رسيًعا ألعىل وعرض صورك الشـخصية 

ألي شخص قريب منك حسبما نقل موقع ذي صن.
لكـن التحديـث الجديد يوقـف هذا عن طريـق إخفاء صـورك الحديثة 

بعيًدا.
هذا يجعله يتماىش مع تطبيق كامريا iPhone الرسمي من آبل.

تم أيًضا إعادة تصميم رمز الكامريا عىل كامريا WhatsApp قليالً.
يعمل ”واتسـاب“ أيًضا عىل عـدد من امليزات األخرى، بمـا يف ذلك ردود 
الفعـل عىل الرسـائل عىل غـرار ”فيسـبوك“ ووظيفة اإليقـاف املؤقت 

واالستئناف للمالحظات الصوتية.
 Google لهاتفك الذكي، يجب عليك االنتقال إىل WhatsApp beta لتنزيل

Play عىل جهاز Android والبحث عن واتساب.
قـم بالتمرير ألسـفل الصفحة حتى تـرى ”كن أحد مختـربي اإلصدار 

التجريبي“.
اضغط عىل زر ”أنا يف“ ثم انقر عىل ”انضمام“ للتأكيد.

اآلن كل مـا عليك فعله هو انتظـار التحديث إىل اإلصـدار التجريبي من 
التطبيق.

يعـد االنضمـام إىل WhatsApp beta عىل iPhone أكثـر صعوبة ولديه 
سعة محدودة.
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عجرم،  نانيس  النجمة،  اعتذرت 

رحلة  يف  املشاركة  عن 

لهذا  بورد»  أون  «ستارز 

املوسم، وأعلنت عن ذلك 

لها بموقع  تغريدة  عرب 

تويرت

عجرم:  نانيس  وكتبت 

خاصة،  «لظروف 

املشاركة  عن  أعتذر 

أون  ستارز  رحلة  يف 

بورد لهذا املوسم، مع 

التأكيد عىل استثنائية 

التجربة  هذه 

بها  جمعتني  التي 

عديدة  محطات 

تكللت بالنجاح»

«آمل  وتابعت: 

ونلتقي  نعود  أن 

رحالت  يف  مجدًدا 

أخرى يتم اإلعالن 

وقتها  يف  عنها 

املناسب»

«ستارز  ورحلة 

هي  بورد»  اون 

رحلة بحرية لعدة 

عدد  تجمع  أيام 

الوطن  نجوم  من 

العربي.

ريهام  املرصية،  املمثلة  تشارك 
عبد الغفور، يف املوسم الرمضاني 
٢٠٢٢ يف مسلسل «أزمة منتصف 
العمر» الذي يتم تصوير مشاهده 
اللبنانية  العاصمة  يف  االوىل 
املخرج  اخراج  من  وهو  بريوت، 

املرصي كريم العدل.
حلقة،   ١٥ من  يتألف  املسلسل 
النصف  يف  عرضه  املقرر  ومن 

الثاني من شهر رمضان ٢٠٢٢.
وتؤدي املمثلة ريهام عبد الغفور 
سعادتها  عن  اعربت  التي 
حيث  بيت،  ست  دور  بالتجربة 
اطار  يف  املسلسل  احداث  تدور 
املمثل رشدي  اجتماعي.. ويلعب 
تلعب  بينما  دور زوجها  الشامي 
ابنتها.  دور  رئيس  رنا  املمثلة 

املسلسل من تأليف احمد عادل.
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«أحالم  مسلسل  أحداث  ضمن  إسماعيل،  هشام  الفنان،  يجسد 
سعيدة» شخصية ال تحب العمل ويعتمد عىل فلوس زوجته، والعمل 
من بطولة الفنانة يرسى، ومن املقرر طرحه خالل موسم رمضان 

املقبل.
الجديد  مسلسلها  يف  مشاهدها  تصوير  يرسا،  مؤخرا،  واستأنفت 
«أحالم سعيدة» واملقرر عرضه يف شهر رمضان املقبل، بعد شفائها 
وذلك  مجدداً،  الفني  نشاطها  ملزاولة  وعودتها  كورونا  فريوس  من 
بعد فرتة عزل استغرقت ٢٠ يوماً يف املنزل، وخالل هذه الفرتة صور 
تعود  حتى  األبطال  بباقي  املشاهد  من  عدد  عرفة  عمرو  املخرج 

يرسا.
واستغلت يرسا تواجدها يف موقع تصوير مسلسلها وزارت لوكيشن 
باملخرج  ألتقت  حيث  حجاج،  ريهام  للنجمة  ترين»،  «يو  مسلسل 
العزيز، والذى أخرج لها مسلسليها األخريين «خيانة  سامح عبد 
عهد» و»حرب أهلية»، وعدد من الفنانني املشاركني يف املسلسل.

مسلسل «أحالم سعيدة» تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة 
عادل، مي كساب،  غادة  وبطولة يرسا،  العدل  وإنتاج جمال 
نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشريجي وعدد آخر 
من الفنانني، ويسجل العمل التعاون الثاني بني يرسا وعمرو 
عرفة يف الدراما التليفزيونية، حيث قدما سوًيا الجزء األول 

من مسلسل «رسايا عابدين» عام ٢٠١٤.
الفنان هشام إسماعيل خالل حكاية «مش  وظهر مؤخرا 
القمر» بموسمه  «زي  مبسوطة» ضمن حكايات مسلسل 
مدرس  األوىل  بمهنتني  يعمل  زوج  دور  يف  الثاني، 
الفنانة  من  ومتزوج  نقاش  والثانية  ثانوية 
داليا مصطفى، كما يعانى من ضغوطات 
الحكاية  وتقدم  اليومية،  الحياة 
من  والعمل  برشى،  الفنانة 

إخراج شريين عادل .

الفنانة  صديقتها  أحالم  الفنانة  غازلت     
شريين عبد الوهاب، بعد مشاركتها مؤخرًا يف إحياء 
حفل غنائي ناجح يف إطالق برنامج «الدوم» الكتشاف 
املواهب، والتي تلقت عليه الكثري من التهاني من زمالئها 

ومن الجمهور.
ونرشت الفنانة أحالم صورة لزميلتها الفنانة شريين 
«استورى» حسابها  إطاللتها عىل  الوهاب من  عبد 
والفيديوهات  الصور  تبادل  بموقع  الشخيص 
«إنستجرام»، «بحبك وحشتيني قوى» لرتد عليها 

.love you more ahlam شريين عىل الفور
وما زالت شريين عبد الوهاب تتصدر الرتند خالل 
رد فعل كبري من  األخرية وعودتها تالقي  الفرتة 
وخارج  داخل  من  وأصدقائها  جمهورها  كل 
أغنياتها  أجمل  باقة من  الفني، وقدمت  الوسط 
حسابها  عرب  وعلقت  مبهرة  بإطاللة  وظهرت 
اكتشاف  برنامج  أكرب  الدوم  برنامج  افتتاح  عىل 
والحضارة  العراقة  بلد  مرص  مرصية،  مواهب 
والتاريخ، مرص بلد الريادة الفنية مرص بلد الفن، 

مرص منارة الفن يف الوطن العربي.
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