
بغداد/ الزوراء:
املاليـة، امـس اإلثنـني،  اطلقـت وزارة 
رواتـب املتقاعدين لشـهر كانون الثاني 
تلقتـه  للـوزارة  بيـان  الحايل.وذكـر 
”الزوراء“: أنَّ ”دائرة املحاسـبة اطلقت 
(امس) دفعات تمويل رواتب املتقاعدين 
املدني والعسـكري لشـهر كانون الثاني 
الحايل“.ودعـت الـوزارة، وفقـاً للبيان: 
”إدارات مرصيف الرشيد والرافدين وهيئة 
التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع 

رواتـب املتقاعديـن املدني والعسـكري 
الدفـع  بطاقـات  عـرب  الحـايل  للشـهر 
االلكرتوني، واعتبارا من االربعاء املوافق 
5/1/2022 وذلك بسبب إغالق املصارف 
السـتكمال اجراءات املطابقـات والجرد 
املـرصيف السـنوي“. وطالبـت الـوزارة 
”كل املتقاعدين املدني والعسكري ممن 
ستصلهم رسائل نصية بمراجعة فروع 
املصـارف ومنافذ الـرصف االيل يف بغداد 

واملحافظات لتسلم رواتبهم“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التخطيط، امـس االثنني، 
ان عدد سـكان العراق يقـدر بـأكثر من 
41 مليونـاً بنهاية العـام 2021.وذكرت 
الـوزارة يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان 
تقديراتها لعدد السـكان يف العراق لسنة 
السـكانية  لالسـقاطات  وفقـا   ،2021
املبنيـة عـىل التقديـرات السـنوية التي 
لإلحصـاء،  املركـزي  الجهـاز  يعدهـا 
االحصائية،  للمعـادالت واملعايـري  وفقا 
السـنوية،  النمـو  نسـبة  اىل  املسـتندة 
البقـاء  ونسـب  الخصوبـة،  ومعـدالت 
عىل قيـد الحياة.واضافـت: ان تقديرات 
عـدد سـكان العـراق لسـنة 2021 بلغ 
(41,190,658) مليون نسـمة، وبواقع 
مـن  نسـمة  مليـون   (20,810,479)
الذكور، يشـكلون ما نسبته (%51) من 
مجموع السكان، يف حني ُقّدر عدد اإلناث 

بـ(20,380,179) مليون نسمة، يشكلن 
نسبة (%49) مجموع السكان.واشارت 
اىل ان التقديـرات لعـدد سـكان املناطق 
الحرضيـة للعراق بلـغ (28,779,201) 
نسـمة لسـنة 2021 وبنسـبة مقدارها 
(%69.9) مـن مجموع سـكان العراق، 
أمـا سـكان املناطـق الريفية فقـد بلغ 
عددهم (12,411,457) نسـمة بنسـبة 
(%30.1) مـن مجموع سـكان العراق. 
اظهـرت،ان  التقديـرات  ان  اىل  مشـرية 
العاصمة بغداد شـكلت أعىل املحافظات 
يف عدد السـكان لسـنة 2021 حيث ُقّدر  
عدد سـكانها بــ(8,780,422) ماليني 
نسمة وتشكل نسبة مقدارها (21.3%) 
من مجموع سـكان العراق، فيما جاءت 
محافظة املثنى، اقل املحافظات سـكانا 
بحـوايل (880) الـف نسـمة، وبنسـبة 

.(2.1%)

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنـواء الجوية، امس اإلثنني، 
حالـة الطقـس يف البالد لألسـبوع الحايل، 
فيما توقعت تساقط أمطار وثلوج وتشكل 
الضباب يف مناطق متفرقة من البالد.وذكر 
بيان للهيئة تلقته ”الـزوراء“: أنَّ ”طقس 
البـالد اليوم الثالثاء سـيكون غائماً جزئياً 
مـع تسـاقط زخـات مطـر خفيفـة كما 
يتشـكل الضباب صباحاً ويـزول تدريجياً 
يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس 
املنطقـة الشـمالية غائما جزئيـا اىل غائم 
مع تسـاقط زخات مطر خفيفة يتحسـن 
تدريجيـاً كمـا يتشـكل الضبـاب صباحاً 
ويـزول تدريجياً، يف حني سـيكون طقس 

املنطقة الجنوبية غائما جزئيا مع تساقط 
زخات مطر خفيفة يتحسـن تدريجياً كما 
يتشـكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، 
أمـا درجـات الحـرارة فسـتكون مقاربة 
لليـوم السـابق بعمـوم البـالد“. وأضاف 
أنَّ ”الطقـس ليـوم غـد االربعاء سـيكون 
كمـا  تدريجيـاً  يتحسـن  جزئيـاً  غائمـاً 
يتشـكل الضباب صباحاً ويـزول تدريجياً 
يف املنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس 
املنطقـة الشـمالية غائما جزئيـا اىل غائم 
مع تسـاقط زخات مطر وتساقط الثلوج 
فوق املرتفعات الجبلية منها كما يتشـكل 

الضباب صباحاً ويزول تدريجياً،

ليبيا/ متابعة الزوراء:
يف جلسة املساءلة التي دعا إليها الربملان 
الليبـي من أجل الكشـف عن األسـباب 
التي دعت إىل تأجيل االنتخابات يف البالد، 
فّجر رئيس املفوضية العليا لالنتخابات، 
عماد السـايح، عدة مفاجآت.وكشـف 
عن أن املفوضية تعرضـت إىل تهديدات 
كثـرية إذا ما نـرشت القائمـة النهائية 
للمرتشـحني إىل انتخابات الرئاسة التي 
كان من املزمع إجراؤها يف 24 ديسـمرب 

الفائت (2021).كما اعترب أن االستمرار 
يف العملية االنتخابية يف ظّل هذا الوضع 
يعّد مغامرة. وتحدث عن عمليات تزوير 
عدة شـهدتها ملفات بعض املرتشحني.

إىل ذلك، كشـف السـايح عن أن قوانني 
االنتخابـات التـي تسـلمتها املفوضية 
من الربملـان كانت مختلفـة تماما عّما 
تـم االتفاق عليه خـالل اجتماع يف روما 
اإليطاليـة. مضيفـا أنه ”عنـد مراجعة 
بنود القوانني وجدنا الكثري من العقبات، 

كان يجب تعديلهـا وخاطبنا الربملان يف 
7 أكتوبر بـرضورة إدخال تعديالت عىل 
القوانـني لتمكني املفوضيـة من امليض 
قدمـا، وتوقعنا أنـه إذا لم يجـر تعديل 
االنتخابية  العمليـة  القوانني سـتواجه 
إن  قائـال:  املتحـدث  مشـكلة“.وتابع 
العملية االنتخابيـة توقفت عند مرحلة 
الطعـون، بعدمـا اصطدمـت األحـكام 
الصـادرة مـن القضـاء بواقـع أمنـي 
وسـيايس واعرتاض كثري مـن األطراف 

السياسـية عىل اسـتكمال االنتخابات، 
باإلضافة إىل توجيه تهديدات للمفوضية 
النهائيـة  القائمـة  عـن  أعلنـت  إذا 
للمرتشـحني للرئاسـة.كما أوضـح أن 
”أحـكام القضـاء خالل فـرتة الطعون 
والتـي ال يمكـن للمفوضيـة تجاوزها، 
هي التي دفعت إىل إعالن القوة القاهرة، 
التي أدت إىل تأجيـل االنتخابات“.كذلك 
شـدد عىل أن الطعون لـم تكن منصفة 
بحـق املفوضيـة التـي قامـت بإحالـة 

امللفـات إىل النائـب العـام لتتمكـن من 
إصدار قائمة نهائية للمرتشـحني الذين 
ال تدور حولهم أي شبهات تمس نزاهة 
االنتخابات.كمـا تحـّدث عـن عمليـات 
تزوير وصفها باملفضوحة يف الشهادات 
العلمية للمرتشحني والتزكيات والحالة 
الجنائيـة، تم من خالله اسـتبعاد نحو 
12 ملفـا، مشـريا إىل صـدور 5 أحكام 
قضائيـة متضاربـة يف مضمونها حول 

مصري 5 مرتشحني للرئاسة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـد الخبري االقتصادي، صفـوان قيص، ان حكومة 
الكاظمي كانت مهنية بالتعامل مع ملفات الفساد، 
فيما اشار اىل ان املطلوب من الحكومة املقبلة تفعيل 
قانـون من اين لـك هـذا؟ وايـن رصف هذا؟.وقال 
قيص يف حديث لـ «الزوراء»: ان «حكومة الكاظمي 
نجحـت وكانت مهنيـة بالتعامل مع ملف الفسـاد 
ولـم تكـن متحفظة ضمن هـذه الفـرتة القصرية 

لها يف الكشـف عن مفاصل الفساد من خالل لجنة 
مكافحـة الفسـاد او من خـالل تفعيـل دور ديوان 
الرقابة املالية واجهزة النزاهة».واضاف ان «الورقة 
البيضـاء اشـارت اىل رضورة التنويـع االقتصـادي 
وحكومـة الكاظمـي بـدأت بعملية السـيطرة عىل 
املنافـذ الحدوديـة لضبط حركة السـلع الداخلة اىل 
العراق وتنشيط حركة االنتاج املحيل من خالل نظام 
حمايـة املنتج».وتابـع «كمـا ان الحكومة بارشت 

باالتفاق مع رشكات التدقيق العاملية من اجل تتبع 
حركـة االموال التـي هاجرت مـن العـراق، فهناك 
اكثر من ١٥٠ مليـار دوالر فقدت من العراق نتيجة 
التالعب باألسعار او تهريب النفط وهذه الرشكات 
تعهدت بأن تتبع هذه االموال مقابل ٥٪ من تكلفة 
االسـرتدات واعتقـد انها سـتنجح يف الكشـف عن 
الكثـري من امللفات».  ومـىض بالقول ان «الحكومة 
السابقة ابتدأت بملف التقاعد واالتصاالت ووضعت 

العراق يف دائرة ترشـيد االنفاق، بمعنى تحويل جزء 
مـن االموال العراقيـة من دائرة االنفاق العشـوائي 
اىل االنفاق العقالني، وهـذا احد اهم انواع مكافحة 
الفسـاد»، الفتا اىل انها «رشعت بتنفيذ االتفاق مع 
الصـني النفـط مقابل املشـاريع، وهـذا يعني نقل 
العقود الحكومية بعيدا عن ايدي الفاسدين للتقليل 

من مستوى الهدر باملال العام».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن وزير الدفاع األمريكي، لويد أوستن، 
إصابته بفريوس كورونا، فيما ارتفعت 
االصابات بالفـريوس عامليا اىل أكثر من 
٢٩٠ مليون اصابة.وقال أوستن، يف عدة 
تغريدات عرب تويرت، إن األعراض ظهرت 
عليـه أثناء تواجـده يف منزله يف عطلة، 

وإنـه عزل نفسـه باملنزل بعـد معرفته 
بذلـك ظهـر األحد.كما أوضـح أن لديه 
أعراضا خفيفة ويتبع تعليمات طبيبه، 
مؤكداً أنه سـيعزل نفسـه خـالل األيام 
الخمسـة املقبلة.يف حني أكد بيان للبيت 
األبيـض أن الوزيـر املصـاب سـيحرض 
االجتماعـات افرتاضيا خالل األسـبوع 

املقبـل ويحتفـظ بكامـل صالحياتـه.
يف سـياق متصل، أشـار أوسـتن إىل أنه 
التقـى الرئيـس األمريكي، جـو بايدن، 
آخر مرة يف ٢١ ديسـمرب/كانون األول، 
أي قبل أكثر من أسـبوع من بدء ظهور 
األعـراض عليه. وكان مركز السـيطرة 
عـىل األمـراض (يس دي يس) قـد قلـل 

فرتة العزل املوىص بها لألشخاص الذين 
يعانـون مـن كورونا مـن دون أعراض 
إىل خمسـة أيام، بانخفـاض من ١٠، يف 
حـني ال يتطلب األمر اختبـاًرا لتأكيد أن 
الشـخص لم يعد معدًيا قبـل عودته إىل 

العمل أو التواصل االجتماعي.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلـن رئيـس الـوزراء السـوداني، عبـد الله 
حمدوك، استقالته من رئاسة الحكومة بسبب 
التوترات السياسية التي تشهدها بالده.وقدم 
حمدوك استقالته خالل كلمة ألقاها للشعب 
السوداني يف العاصمة الخرطوم، وقال فيها: 
”لقـد قـررت أن أرد إليكـم أمانتكـم، أعلـن 
استقالتي من منصب رئيس الوزراء، وأفسح 
املجال أمـام أبناء وبنات هذا الوطن املعطاء، 
السـتكمال قيادة وطننـا العزيـز للعبور به 
نحو الدولـة الديمقراطية“.وأضاف حمدوك: 
”أن الحل لهذه املعضلة املستمرة، هو الركون 

إىل الحـوار يف مائدة مسـتديرة ُتمثل فيها كل 
فعاليات املجتمع السـوداني والدولة للتوافق 
عىل ميثـاق وطني، ولرسـم خارطـة طريق 
إلكمال التحول املدنـي الديمقراطي لخالص 
الوطن عىل هـدى الوثيقة“.وأكد حمدوك، يف 
خطابه، فشـله يف جمع كل مكونات االنتقال 
يف الوصـول إىل رؤية موحدة، مبينا أن األزمة 
الكربى اليوم هي أزمة سياسة يف املقام األول، 
ولكنها تتحور وتتمحور تدريجيا لتشمل كل 
جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية، ويف 

طريقها لتصبح أزمة شاملة.

صنعاء/ متابعة الزوراء:
أعلـن الحوثيون أنهم صادروا سـفينة إماراتية قبالة 
مدينـة الحديدة اليمنية يف جنـوب البحر األحمر قالوا 
إنهـا تحمل ”معدات عسـكرية دخلت امليـاه اليمنية 
بـدون أي ترخيص وتمارس أعمـاال عدائية“، يف حني 
اتهـم التحالـف العسـكري الـذي تقوده السـعودية 
الحوثيـني بـ“القرصنـة والخطف“.وكتـب املتحدث 
باسـم الحوثيـني، يحيى رسيع، يف تغريـدة: ”القوات 
املسلحة اليمنية بعون من الله وتوفيقه تقوم بضبط 
سفينة شـحن عسـكرية إماراتية عىل متنها معدات 
عسـكرية دخلت امليـاه اليمنيـة بـدون أي ترخيص 
وتمـارس أعمـاال عدائية تسـتهدف أمن واسـتقرار 
الشـعب اليمنـي“.وكان التحالف العسـكري بقيادة 
السـعودية يف اليمـن قـد اتهـم، اإلثنـني، الحوثيـني 
بـ“قرصنـة وخطـف بالسـطو سـفينة“ ترفع علم 

اإلمارات، وتقـل معدات طبية يف جنوب البحر األحمر 
مقابل مدينة الحديدة اليمنيـة.وأوردت وكالة األنباء 
السعودية الرسمية نقال عن املتحدث باسم التحالف، 
تركي املالكي، خرب تعرّض سـفينة الشحن ”روابي“ 
التي ”تحمل علم دولة اإلمارات للقرصنة واالختطاف 
أثنـاء إبحارهـا مقابـل محافظة الحديـدة“ يف غرب 
اليمن.وأضـاف املالكـي أن سـفينة الشـحن ”كانت 
تقوم بمهمـة بحرية من جزيرة سـقطرى“ اليمنية 
إىل ميناء جـازان (يف جنوب السـعودية) وتحمل عىل 
متنها ”معدات ميدانية خاصة بتشـغيل املستشـفى 
السعودي امليداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء 
مستشـفى بالجزيرة“.وأوضح أن حمولة السـفينة 
تشـمل ”عربات إسـعاف، ومعـدات طبيـة، وأجهزة 
اتصاالت، وخياما، ومطبخا ميدانيا، ومغسلة ميدان، 

وملحقات مساندة فنية وأمنية“.

ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@75@Ä€a@läb‘Ì@bfl@Õ‹i@2021@‚b«@fi˝Ç@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paÜaãÌg@ Ï‡™
‚ãó‰æa@‚b»€a@¿@ÚÓ�–‰€a@paÜaãÌ�aÎ@paäÜbó€a@·vy@‚b”ä˛bi@ãì‰m@

الزوراء/ حسني فالح:
تنرش صحيفة ”الزوراء“ باألرقام معدل 
الصادرات وااليرادات الشهرية ملبيعات 
النفط العراقي خالل عام 2021، حيث 
بلغ مجموع االيرادات خالل 12 شـهرا 
74 مليـارا و917 مليونـا و137 الـف 
دوالر، فيمـا حقـق العـراق اعىل معدل 
ايراد خالل شـهر ترشيـن االول املايض 
بــ 7 مليارات و666 مليونا و495 الف 
دوالر، بينما كان شـهر كانـون الثاني 
املـايض اقـل االيـرادات بــ 4 مليارات 

و602 مليون و609 االف دوالر.
البيانـات  ”الـزوراء“ عـىل  واعتمـدت 
الرسـمية الصـادرة شـهريا مـن قبل 
وزارة النفط العراقية لحجم الصادرات 
وااليرادات للنفـط الخام العراقي.وبلغ 
مجمـوع الكميات املصـدرة من النفط 
الثانـي 2021  الخـام لشـهر كانـون 
املـايض من الحقول النفطية يف وسـط 
وجنـوب العراق 85 مليونـاً و870 ألفا 
و503 براميـل، بإيـرادات بلغت أربعة 
االف  و609  مليـون  و602  مليـارات 
دوالر، فيمـا كانـت الكميـات املصدرة 
من نفـط كركـوك عرب مينـاء جيهان 
ثالثـة ماليني و52 الفـًا و194 برميال، 
بإيـرادات بلغت 162 مليوناً و391 الفاً 
و98 دوالراً.. وبلغ معدل سـعر الربميل 
شـهر  دوالراً.ويف   (53.586) الواحـد 
شـباط 2021 بلغت كميـة الصادرات 
من النفـط الخام بحسـب االحصائية 

النهائيـة الصادرة من رشكة تسـويق 
 (  82  ) (سـومـو)  العراقيـة  النفـط 
مليوناً و( 877 ) الفاً و( 757 ) برميالً، 
بإيـرادات بلغـت (5) مليـارات و(13 
دوالر“. الـف  و(13)  دوالر  مليـون   (
ومجمـوع الكميات املصدرة من النفط 
الخام لشهر شباط املايض من الحقول 

النفطية يف وسط وجنوب العراق بلغت 
( 79 ) مليونـاً و (105) آالف و( 329 
) برميالً، بإيـرادات بلغت (4) مليارات 
و(800) مليـون و (509) آالف دوالر، 
فيما كانـت الكميات املصدرة من نفط 
كركوك عرب مينـاء جيهان (3) ماليني 
و(772) الفاً و(428) برميال بإيرادات 

آالف  و(504)  مليونـاً   (212) بلغـت 
، بينمـا معـدل سـعر  و(631) دوالراً 

الربميل الواحد بلغ (60.487) دوالراً.
كميـة  بلغـت   2021 آذار  شـهر  ويف 
الصادرات مـن النفط الخام 91 مليوًنا 
و311 ألًفـا و929 برميـًال، وبإيرادات 
بلغـت 5 مليـارات و782 مليوًنا و711 

ألـف دوالر أمريكي، ومجموع الكميات 
املصدرة مـن النفط الخام لشـهر آذار 
من الحقول النفطية يف وسـط وجنوب 
العـراق بلغـت 88 مليونـا و240 ألفـا 
و184 برميـًال. أما مـن حقول كركوك 
عرب ميناء جيهـان فقد بلغت الكميات 
و745  ألًفـا  و71  ماليـني   3 املصـّدرة 
برميًال.وبلغ معـدل الصادرات اليومية 
مليونـني و945 ألف برميل، بمتوسـط 
سـعر للربميل بلغ نحو 63.329 دوالًرا 
أمريكًيا.ويف شـهر نيسان 2021، بلغت 
كمية الصادرات من النفط الخام (88) 
مليونـا (398) ألفـا و(319) برميـًال، 
بإيرادات بلغـت ( 5 ) مليارات و( 549 
دوالر.بينمـا  الـف  و(517)  مليونـاً   (
مجمـوع الكميات املصـدرة من النفط 
الخام لشهر نيسان املايض من الحقول 
العـراق  النفطيـة يف وسـط وجنـوب 
بلغـت (85) مليونـاً و(534) الفـاً و( 
916 ) برميـال، والكميات املصدرة من 
حقول كركوك عرب ميناء جيهان بلغت 
مليونني و(863) ألفا و(403) براميل.

كما أن كميات وايرادات شحنات النفط 
الخام املصدر التي تم تسويقها بعالوة 
سـعرية لتحقيـق ايـراد إضـايف خالل 
شهر نيسان املايض بلغ مجموعه اكثر 
من (74) مليوناً و(992) ألفاً و(080) 
دوالرا وبمعدل سعر الربميل الواحد بلغ 

(62.779) دوالرا.
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بغداد/الزوراء:
عىل  القبض  االثنني،  امس  الداخلية،  وزارة  أعلنت 
مسافر قدم جواز سفر مزور يف مطار بغداد الدويل.
إنه  «الزوراء»:  ورد  بيان  يف  الوزارة  اعالم  وذكر 
السفر  يروم  كان  مسافر  عىل  القبض  إلقاء  «تم 
وقد  الدنمارك،  اىل  املتوجهة  الرتكية  الخطوط  عرب 
مطار  جوازات  ضباط  اىل  دنماركيا  جوازا  قدم 
مخترب  اىل  وارسلوه  به  شكو  الذين  الدويل  بغداد 
اكد  بدوره  والذي  البيانات  الوثائق وتحليل  فحص 
اصويل».وأشار  وغري  مزور  الدنماركي  الجواز  ان 
اإلجراءات  الالزم واتخذت  اجراء  «تم  إنه  إىل  البيان 

القانونية بحقه وتمت إحالته عىل القضاء».

@¿@äÎçfl@Û‹«@ùj‘€a
@Ô€Îá€a@ÜaáÃi@äb�fl

@ãËì€@ÂÌá«b‘næa@kmaÎä@’‹�m@ÚÓ€bæa
Ô„br€a@ÊÏ„b◊

@ãr◊di@äá‘Ì@÷aã»€a@Êbÿé@Üá«@Z¡Ó�Én€a
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@’‹»nm@paäaã”@4@äáóÌ@Ô‡√bÿ€a
@ÒÜb”@Ú€b”g@bÁåãic@Ú‹ju@ÚqÜb¢
Ô‘Ó‘•@’Ìãœ@›ÓÿìmÎ@µÓ‰flc

›ibi@Ú∫ãu@Â«@b‡Ënfl@13@pbœa6«a@’Ìáóm

بغداد/ مصطفى العتابي:
أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام 
الكاظمي،  املسـلحة، مصطفى  للقوات 
امـس اإلثنني، ٤ قـرارات تتعلق بحادثة 
جبلـة يف محافظـة بابل، ابرزهـا اقالة 
امنـي  امنيـني وتشـكيل فريـق  قـادة 
تحقيقي، فيما صدَّقت محكمة تحقيق 
ة اعرتافـات ١٣ متهماً عن جريمة  الحلـَّ
قتل عائلة كاملة يف منطقة الرشـايد يف 
محافظة بابل.وذكر القائد العام للقوات 
املسـلحة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: أنه 
«يتابـع باهتمام بالـغ تفاصيل املجزرة 
الداميـة التـي ارتكبـت يف منطقة جبلة 
بمحافظة بابل وأمـر بتويل جهاز األمن 
الوطني التحقيـق يف الجريمة؛ للتوصل 
إىل الحقائق حول تفاصيلها، واملتورطني 
بهـا، وأيضاً تأشـري الخلـل يف املنظومة 
األمنيـة الـذي سـمح بنقـل معلومات 
ألغـراض  دقيقـة  غـري  اسـتخبارية 
شـخصية، وتسـبب بسـقوط أبريـاء، 
أو السـماح بتضليـل املراجـع األمنيـة 
والـرأي العـام حـول حقيقـة الحادث 

ومالبسـاته».وأضاف البيان أن «القائد 
العـام تلقـى مـن رئيـس جهـاز األمن 
الوطنـي تقريـراً تضمـن رشحـاً حول 
الظروف التـي رافقت الجريمة املروعة، 
وبما يشمل تأشـري التقصري الواضح يف 
أداء املنظومة األمنية، وتم بالتعاون مع 
السلطة القضائية إلقاء القبض عىل ١٤ 
من املشـرتكني يف الجريمة سـواء بنقل 

معلومات كيدية أو يف التنفيذ».

Úébˆã€a@∂a@µzí6‡‹€@ÚÓˆbË‰€a@Ú‡ˆb‘€a@ãì„@‚á»€@b„Üá �Á@Z—ìÿm@ÚÓjÓ‹€a@pbibÉn„¸a@ÚÓöÏ–fl

بغداد/ الزوراء:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٢٥٢ اصابة جديدة و٧ حاالت وفيات وشفاء ٢٨٩ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٨٣٦٣، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٦٨٥٥٤٦٩. مبينة: انه تم تسجيل ٢٥٢ اصابة جديدة و٧ حاالت 
 ،(٪٩٨٫٦)  ٢٠٦٥٧٢٣ الكيل:  الشفاء  ان عدد حاالت  ٢٨٩ حالة.واضافت:  وفيات وشفاء 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٠٩٤٣٤٩، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٤٤٥٢، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٦٨، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٤١٧٤. 

الفتة اىل: ان عدد امللقحني ليوم امس: ١٦٧٦١، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ٨٥٦٤٣٩٩.

@Û�ÉnÌ@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbibñg@ Ï‡™
b–€c@94Î@µ„ÏÓ‹æa
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›ibi@Ú∫ãu@Â«@b‡Ënfl@13@pbœa6«a@’Ìáóm

Ôöbæa@fiÎ˛a@ÂÌãìm@ãËí@¿@ÜaãÌg@Û‹«c@’‘y@÷aã»€a

Ô‘Ó‘•@’Ìãœ@›ÓÿìmÎ@µÓ‰flc@ÒÜb”@Ú€b”g@bÁåãic@Ú‹ju@ÚqÜb¢@’‹»nm@paäaã”@4@äáóÌ@Ô‡√bÿ€a

ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@75@Ä€a@läb‘Ì@bfl@Õ‹i@2021@‚b«@fi˝Ç@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paÜaãÌg@ Ï‡™

بغداد/ مصطفى العتابي:

الوزراء  مجلس  رئيس  أصدر 

املسلحة،  للقوات  العام  القائد 

امس  الكاظمي،  مصطفى 

اإلثنني، 4 قرارات تتعلق بحادثة 

ابرزها  بابل،  جبلة يف محافظة 

وتشكيل  امنيني  قادة  اقالة 

فيما  تحقيقي،  امني  فريق 

الحلَّة،  صدَّقت محكمة تحقيق 

متهماً  عرش  ثالثة  اعرتافات 

كاملة  عائلة  قتل  جريمة  عن 

الرشايد يف محافظة  يف منطقة 

بابل.

للقوات  العام  القائد  وذكر 

تلقته  بيان  يف  املسلحة 

باهتمام  أنه ”يتابع  ”الزوراء“: 

الدامية  املجزرة  تفاصيل  بالغ 

جبلة  منطقة  يف  ارتكبت  التي 

بتويل  وأمر  بابل  بمحافظة 

جهاز األمن الوطني التحقيق يف 

الحقائق  إىل  للتوصل  الجريمة؛ 

واملتورطني  تفاصيلها،  حول 

يف  الخلل  تأشري  وأيضاً  بها، 

سمح  الذي  األمنية  املنظومة 

استخبارية  معلومات  بنقل 

شخصية،  ألغراض  دقيقة  غري 

أو  أبرياء،  بسقوط  وتسبب 

السماح بتضليل املراجع األمنية 

حقيقة  حول  العام  والرأي 

الحادث ومالبساته“.

وأضاف البيان، أن ”القائد العام 

األمن  جهاز  رئيس  من  تلقى 

رشحاً  تضمن  تقريراً  الوطني 

رافقت  التي  الظروف  حول 

يشمل  وبما  املروعة،  الجريمة 

تأشري التقصري الواضح يف أداء 

املنظومة األمنية، وتم بالتعاون 

إلقاء  القضائية  السلطة  مع 

القبض عىل 14 من املشرتكني يف 

معلومات  بنقل  سواء  الجريمة 

كيدية أو يف التنفيذ“.

وتابع: ”وعىل وفق كل ذلك قرر 

القائد العام للقوات املسلحة ما 

يأتي:

امني  تحقيق  فريق  -1 تشكيل 

الجيش،  أركان  رئيس  برئاسة 

األمن  جهاز  (وكيل  وعضوية 

الوطني، ووكيل وزارة الداخلية 

ووكيل  الرشطة،  لشؤون 

مستشار  ووكيل  العدل،  وزارة 

توسيع  يتوىل  القومي)  األمن 

الظروف  يف  التحقيق  نطاق 

وتعدد  بالجريمة  سمحت  التي 

مصادر املعلومات االستخبارية، 

إبالغات  تلقي  يف  واالستمرار 

أساسها  عىل  والترصف  كيدية 

للتدقيق  إخضاعها  دون  من 

كل  وإحالة  املوضوعي، 

وتقديم  القضاء  إىل  املقرصين 

للقوات  العام  القائد  إىل  تقرير 

املسلحة خالل أسبوع واحد.

بابل  رشطة  قائد  إقالة   2-

ومدير استخبارات بابل، ومدير 

وإحالتهم  جبلة،  استخبارات 

وتقديم  الفوري،  التحقيق  إىل 

إىل  بالجريمة  املتورطني  كل 

القضاء لتنفيذ أقىص العقوبات 

بحقهم.

نقل  يف  املعنيني  إحالة   3-

يف  وإعالنها  األمنية  املعلومات 

اإلعالم  وخلية  الداخلية،  وزارة 

نرش  حول  التحقيق  إىل  األمني 

معلومات مضللة عن الحادث.

األمن  مستشار  تكليف   4-

نهائي  تقرير  بتقديم  القومي 

إىل القائد العام للقوات املسلحة 

العمل  ساحات  تنظيم  حول 

للوزارات  واالستخباري  األمني 

كافة،  األمينة  واملؤسسات 

التداخل  تتيح  التي  والثغرات 

األمني  العمل  ساحات  يف 

يمنع  وبما  واالستخباري، 

هذه  مثل  تكرار  بات  بشكل 

الجرائم مستقبال“.

يف غضون ذلك، صدَّقت محكمة 

االثنني،  امس  الحلَّة،  تحقيق 

متهماً  عرش  ثالثة  اعرتافات 

كاملة  عائلة  قتل  جريمة  عن 

الرشايد يف محافظة  يف منطقة 

بابل.

القضاء  ملجلس  بيان  وذكر 

أن  ”الزوراء“:  تلقته  األعىل، 

املختص  التحقيق  ”قايض 

متهماً  عرش  ثالثة  أقوال  صدق 

من بينهم تسعة ضباط وثالثة 

املخرب  إىل  اضافة  منتسبني، 

غري  باملعلومات  أدىل  الذي 

قتل  جريمة  بشأن  الصحيحة، 

عائلة كاملة يف منطقة الرشايد 

باملحافظة“.

خالل  ”من  أنه  وأضاف، 

مع  جرت  التي  التحقيقات 

حصول  سبب   َ تبنيَّ املتهمني، 

إخبار  عىل  بناء  هو  الحادث 

املجنى  أخ  (ابن  قبل  من  كاذب 

نتيجة  ابنته)  زوج   / عليه 

حيث  بينهما  عائلية  خالفات 

صحيحة  غري  بمعلومات  أدىل 

وجود  مدعياً  األمنية  لألجهزة 

إرهابيني مطلوبني وفقاً للمادة 

مكافحة  قانون  من   (1/  4)

اإلرهاب رقم (13) لسنة 2005 

ليتم  عليه)  (املجنى  دار  يف 

األجهزة  قبل   من  منزله  دهم 

األمنية“.

وأشار إىل أن ”هناك أربعة أوامر 

آخرين  ملتهمني  صدرت  قبض 

املادة  وفق  جاٍر  التحقيق  وأن 

قانون  من  ز)   /1  /  406  )

لسنة   111 رقم  العقوبات 

االشرتاك  مواد  وبداللة   1969

إىل  الفتاً  منه“،  (47و48و49) 

أن ”التحقيقات األولية تشري إىل 

أنَّ الحادث جنائي“.

الزوراء/ حسني فالح:

باألرقام  ”الزوراء“  صحيفة  تنرش 

الشهرية  وااليرادات  الصادرات  معدل 

عام  خالل  العراقي  النفط  ملبيعات 

االيرادات  مجموع  بلغ  حيث   ،2021

و917  مليارا   74 شهرا   12 خالل 

حقق  فيما  دوالر،  الف  و137  مليونا 

شهر  خالل  ايراد  معدل  اعىل  العراق 

مليارات   7 بـ  املايض  االول  ترشين 

الف دوالر، بينما  و666 مليونا و495 

اقل  املايض  الثاني  كانون  شهر  كان 

مليون  مليارات و602   4 بـ  االيرادات 

و609 االف دوالر.

البيانات  عىل  ”الزوراء“  واعتمدت 

قبل  من  شهريا  الصادرة  الرسمية 

وزارة النفط العراقية لحجم الصادرات 

وااليرادات للنفط الخام العراقي.

من  املصدرة  الكميات  مجموع  وبلغ 

النفط الخام لشهر كانون الثاني 2021 

النفطية يف وسط  املايض من الحقول 

ألفا  و870  مليوناً   85 العراق  وجنوب 

أربعة  بلغت  بإيرادات  براميل،  و503 

االف  و609  مليون  و602  مليارات 

املصدرة  الكميات  كانت  فيما  دوالر، 

جيهان  ميناء  عرب  كركوك  نفط  من 

برميال،  و194  الفاً  و52  ماليني  ثالثة 

بإيرادات بلغت 162 مليوناً و391 الفاً 

و98 دوالراً.. وبلغ معدل سعر الربميل 

الواحد (53.586) دوالراً.

كمية  بلغت   2021 شباط  شهر  ويف 

بحسب  الخام  النفط  من  الصادرات 

من  الصادرة  النهائية  االحصائية 

العراقية  النفط  تسويق  رشكة 

(سومـو) ( 82 ) مليوناً و( 877 ) الفاً 

و( 757 ) برميالً، بإيرادات بلغت (5) 

) مليون دوالر و(13)  مليارات و(13 

الف دوالر“.

ومجموع الكميات املصدرة من النفط 

الخام لشهر شباط املايض من الحقول 

النفطية يف وسط وجنوب العراق بلغت 

( 79 ) مليوناً و (105) آالف و( 329 

) برميالً، بإيرادات بلغت (4) مليارات 

و(800) مليون و (509) آالف دوالر، 

فيما كانت الكميات املصدرة من نفط 

كركوك عرب ميناء جيهان (3) ماليني 

و(772) الفاً و(428) برميال بإيرادات 

آالف  و(504)  مليوناً   (212) بلغت 

سعر  معدل  بينما   ، دوالراً  و(631) 

الربميل الواحد بلغ (60.487) دوالراً.

كمية  بلغت   2021 آذار  شهر  ويف 

الصادرات من النفط الخام 91 مليوًنا 

وبإيرادات  برميالً،  و929  ألًفا  و311 

5 مليارات و782 مليوًنا و711  بلغت 

ألف دوالر أمريكي، ومجموع الكميات 

آذار  لشهر  الخام  النفط  من  املصدرة 

من الحقول النفطية يف وسط وجنوب 

ألفا  و240  مليونا   88 بلغت  العراق 

كركوك  حقول  من  أما  برميًال.  و184 

عرب ميناء جيهان فقد بلغت الكميات 

و745  ألًفا  و71  ماليني   3 املصّدرة 

برميًال.

اليومية  الصادرات  معدل  وبلغ 

بمتوسط  برميل،  ألف  و945  مليونني 

سعر للربميل بلغ نحو 63.329 دوالًرا 

أمريكًيا.

كمية  بلغت   ،2021 نيسان  شهر  ويف 

 (88) الخام  النفط  من  الصادرات 

برميالً،  و(319)  ألفا   (398) مليونا 

بإيرادات بلغت ( 5 ) مليارات و( 549 

) مليوناً و(517) الف دوالر.

من  املصدرة  الكميات  مجموع  بينما 

النفط الخام لشهر نيسان املايض من 

وجنوب  وسط  يف  النفطية  الحقول 

و(534)  مليوناً   (85) بلغت  العراق 

والكميات  برميال،   (  916 و(  الفاً 

املصدرة من حقول كركوك عرب ميناء 

ألفا  و(863)  مليونني  بلغت  جيهان 

و(403) براميل.

كما أن كميات وايرادات شحنات النفط 

الخام املصدر التي تم تسويقها بعالوة 

خالل  إضايف  ايراد  لتحقيق  سعرية 

مجموعه  بلغ  املايض  نيسان  شهر 

ألفاً  و(992)  مليوناً   (74) من  اكثر 

الربميل  و(080) دوالرا وبمعدل سعر 

الواحد بلغ (62.779) دوالرا.

الصادرات  كمية  بلغت  ايار  شهر  ويف 

من النفط الخام (89) مليوناً (881) 

بلغت  بإيرادات  برميالً،  و(268)  ألفاً 

و  مليوناً   (  917  ) و  مليارات   (  5  )

(932) ألف دوالر ، ومجموع الكميات 

ايار  لشهر  الخام  النفط  من  املصدرة 

النفطية يف وسط  املايض من الحقول 

و  مليوناً   (86) بلغت  العراق  وجنوب 

(820) ألفاً و ( 355 ) برميالً. أما من 

حقول كركوك عرب ميناء جيهان فقد 

الكميات املصدرة (3) ماليني و  بلغت 

بلغ  فيما  برميالً،  و(913)  ألفاً   (60)

معدل سعر الربميل الواحد (  65.842 

) دوالراً .

كمية  بلغت   2021 حزيران  شهر  ويف 

 (86) الخام  النفط  من  الصادرات 

برميالً،  و(589)  ألفا  و(765)  مليونا 

بإيرادات بلغت ( 6 ) مليارات و( 143 

) مليون و(106) الف دوالر.

ومجموع الكميات املصدرة من النفط 

من  املايض  حزيران  لشهر  الخام 

وجنوب  وسط  يف  النفطية  الحقول 

و(690)  مليونا   (83) بلغت  العراق 

حقول  من  أما  برميال،  و(352)  الفا 

بلغت  فقد  جيهان  ميناء  عرب  كركوك 

و(75)  ماليني   (3) املصدرة  الكميات 

سعر  وبمعدل  برميال،  و(237)  الفا 

الربميل الواحد بلغ (70.801) دوالرا.

ويف تموز 2021، بلغت كمية الصادرات 

من النفط الخام (90) مليونا و(467) 

الفا و(794) برميالً، بإيرادات بلغت ( 

6 ) مليارات و( 475 ) مليون و (512) 

الف  دوالر.

من  املصدرة  الكميات  ومجموع 

النفط الخام لشهر تموز املايض من 

وجنوب  وسط  يف  النفطية  الحقول 

و(455)  مليونا   (87) بلغت  العراق 

الفا و( 359) برميال، أما من حقول 

كركوك عرب ميناء جيهان فقد بلغت 

الكميات املصدرة (3) ماليني و(12) 

معدل  ان  كما  برميال،  و(435)  ألفا 

سعر الربميل الواحد بلغ (71.578 ) 

دوالرا.

كمية  بلغت   ،2021 اب  شهر  ويف 

 (94) الخام  النفط  من  الصادرات 

مليوناً و(660) ألفاً و(239) برميالً، 

و(553)  مليارات   6 بلغت  بإيرادات 

مليوناً و(762) ألف دوالر، ومجموع 

الخام  النفط  من  املصدرة  الكميات 

لشهر آب املايض من الحقول النفطية 

العراق بلغت (91)  يف وسط وجنوب 

مليوناً و(655) ألفاً و(930) برميالً، 

ميناء  عرب  كركوك  حقول  من  أما 

املصدرة  الكميات  بلغت  فقد  جيهان 

و(309)  آالف  و(4)  ماليني   (3)

الربميل  سعر  معدل  أن  كما  براميل، 

الواحد بلغ (69.235) دوالراً.

كمية  بلغت   ،2021 ايلول  شهر  ويف 

 (92  ) الخام  النفط  من  الصادرات 

برميالً،  و(485)  الفا   (422) مليونا 

و(  مليارات   (  6  ) بلغت  بإيرادات 

دوالر،  الف   (134) و  مليونا   (  777

كما ان مجموع الكميات املصدرة من 

النفط الخام لشهر ايلول املايض من 

وجنوب  وسط  يف  النفطية  الحقول 

و(224)  مليونا   (89) بلغت  العراق 

الفا و ( 354 ) برميال. أما من حقول 

كركوك عرب ميناء جيهان فقد بلغت 

و(922)  مليونني  املصدرة  الكميات 

بلغت  فيما   ، برميال  و(857)  الفا 

 (275) االردن  اىل  املصدرة  الكميات 

الفا و (274) برميال، فيما بلغ معدل 

 (73.328) الواحد  الربميل  سعر 

دوالرا .

بلغت   ،2021 االول  ترشين  شهر  ويف 

الخام  النفط  من  الصادرات  كمية 

و(660)  االف  و(708)  مليوناً   (96)

مليارات   (7) بلغت  بإيرادات  برميال، 

و(666) مليونا و (495) الف دوالر.

ومجموع الكميات املصدرة من النفط 

من  املايض  االول  ترشين  لشهر  الخام 

وجنوب  وسط  يف  النفطية  الحقول 

و(386)  مليونا   (93) بلغت  العراق 

كانت  فيما  برميال،  و(975)  ألفا 

الكميات املصدرة من نفط كركوك عرب 

الف  و(11)  (3) ماليني  ميناء جيهان 

سعر  معدل  بينما  برميال،  او(917) 

الربميل الواحد بلغ (79.274) دوالراً.

بلغت   ،2021 الثاني  ويف شهر ترشين 

كمية الصادرات من النفط الخام (98) 

برميالً،  و(317)  ألفاً  و(192)  مليوناً 

و(610)  مليارات   (7) بلغت  بإيرادات 

بينما  دوالر،  ألف   (850) و  ماليني 

النفط  من  املصدرة  الكميات  مجموع 

املايض  الثاني  ترشين  لشهر  الخام 

من الحقول النفطية يف وسط وجنوب 

العراق بلغت (95) مليوناً و(860) ألفاً 

و (149) برميالً، فيما كانت الكميات 

ميناء  عرب  كركوك  نفط  من  املصدرة 

و(685)  ألفاً  و(32)  مليونني  جيهان 

الواحد  الربميل  سعر  ومعدل  برميالً، 

بلغ (77.510) دوالراً.

بلغ  املايض،  االول  كانون  شهر  ويف 

النفط  من  الصادرات  كمية  مجموع 

ألفا  و(579)  مليون   (101) الخام 

 (7) بلغت  بإيرادات  برميالً،  و(927) 

مليارات و(37) مليونا، بينما مجموع 

الكميات املصدرة من النفط الخام من 

وجنوب  وسط  يف  النفطية  الحقول 

ألفا  بلغ (98) مليونا و(570)  العراق 

و(290) برميال، أما من حقول كركوك 

عرب ميناء جيهان فقد بلغت الكميات 

املصدرة مليونني و(700) ألف و(95) 

برميال، وبلغ املعدل التصديري اليومي 

معدل  أما  برميل،  ماليني   (3.277)

سعر الربميل الواحد فقد بلغ أكثر من 

(72) دوالرا.

اىل ذلك، قال الخبري االقتصادي، احمد 

ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  املاجدي، 

ارتفاع اسعار النفط العاملية خالل عام 

االيرادات  عىل  ايجابا  انعكس   2021

النفط  مبيعات  من  املتحققة  املالية 

عام  ان  مؤكدا:   .2020 لعام  مقارنة 

ألزمة  جزئيا  انفراجا  شهد   2021

كوفيد19- يف اغلب دول العالم ما جعل 

العاملية  االسواق  يف  النفط  عىل  الطلب 

كبريا  ارتفاعا  عاليا، وهذا جعل هناك 

سعر  وصل  حتى  النفط  بأسعار 

الربميل اىل اكثر من 87 دوالرا للربميل.

املوازنة  ان  معلوم  كما  واضاف: 

اكثر  بنسبة  تعتمد  العامة  االتحادية 

النفطية  االيرادات  عىل  باملئة   95 من 

بأسعار  مبارشا  تأثريا  تتأثر  فهي 

النفط العاملية نتيجة غياب القطاعات 

العجز  ان  مبينا:  األخرى.  االقتصادية 

املايل يف موازنة عام 2021 كان معدوما 

بسبب تحقيق ايرادات عالية.

الحكومة  االقتصادي  الخبري  ودعا 

املقبلة اىل وضع اسرتاتيجية لالستفادة 

من الوفرة املالية املتحققة من مبيعات 

النفط. 

ويف وقت سابق، حدد مدير عام رشكة 

”سومو“،  الوطنية  النفط  تسويق 

عالء اليارسي، آلية التسعرية الشهرية 

للنفط الخام العراقي.

لـ“الزوراء“:  حديث  يف  اليارسي  وقال 

وفقاً  التسعري  آليات  اعتماد  يتم  انه 

يف  واملعتمد  عاملياً  به  املعمول  للنظام 

واملتابعة  الدراسة  خالل  من  املنطقة 

سوق  يف  التطورات  لجميع  اليومية 

يف  االسعار  وحركة  العاملية  النفط 

بورصات التداول املعتمدة يف بيع ورشاء 

 Nymex,) مثل  العالم  يف  الخام  النفط 

ICE, and DME ) مع متابعة يومية 

لجميع  مفصل  وتحليل  مستفيضة 

العوامل املؤثرة عىل اسعار النفط الخام 

واملنتجات النفطية، ويتم الحصول عىل 

والنرشات  املصادر  من  البيانات  تلك 

واملعتمدة  املختلفة  العاملية  والربامج 

اليها  التطرق  تم  (التي  املجال  هذا  يف 

انفاً) من خالل االشرتاك بهذه النرشات 

واملصادر بشكل مبارش .

هذه  وتحليل  احتساب  يتم  انه  وتابع: 

كوادر  خالل  من  والعوامل  املؤرشات 

يف  جيدة  خربة  لها  متخصصة  فنية 

عملية التسويق النفطي ليتم ربط هذه 

املعلومات واالستفادة منها يف احتساب 

من  العراقية  الخام  النفوط  تسعرية 

تقنية  وآليات  حسابية  معايري  خالل 

يف  به  معمول  ملا  مواكبة  واقتصادية 

ويف  عام  بشكل  العاملية  النفط  اسواق 

املنطقة بشكل خاص. 

وبشأن االيرادات املتحققة من مبيعات 

اشار مدير عام رشكة سومو  النفط، 

املصدر  الربميل  سعر  معدل  ان  اىل: 

لعام 2021 (68.387) دوالرا للربميل، 

وأن نسبة الزيادة يف االيرادات مقارنة 

بلغ  حيث   ،45% بلغت  املايض  بالعام 

مبلغ الفرق بحدود 33.8 مليار دوالر.
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أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس اإلثنني، 

الحايل،  لألسبوع  البالد  يف  الطقس  حالة 

وثلوج  أمطار  تساقط  توقعت  فيما 

متفرقة من  مناطق  يف  الضباب  وتشكل 

البالد.

أنَّ  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة  بيان  وذكر 

سيكون  الثالثاء  اليوم  البالد  ”طقس 

مطر  زخات  تساقط  مع  جزئياً  غائماً 

صباحاً  الضباب  يتشكل  كما  خفيفة 

الوسطى،  املنطقة  يف  تدريجياً  ويزول 

الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون  بينما 

غائما جزئيا اىل غائم مع تساقط زخات 

كما  تدريجياً  يتحسن  خفيفة  مطر 

يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، 

يف حني سيكون طقس املنطقة الجنوبية 

مطر  زخات  تساقط  مع  جزئيا  غائما 

يتشكل  كما  تدريجياً  يتحسن  خفيفة 

أما  تدريجياً،  ويزول  صباحاً  الضباب 

لليوم  الحرارة فستكون مقاربة  درجات 

السابق بعموم البالد“.

االربعاء  غد  ليوم  ”الطقس  أنَّ  وأضاف 

تدريجياً  يتحسن  جزئياً  غائماً  سيكون 

ويزول  صباحاً  الضباب  يتشكل  كما 

بينما  الوسطى،  املنطقة  يف  تدريجياً 

سيكون طقس املنطقة الشمالية غائما 

اىل غائم مع تساقط زخات مطر  جزئيا 

وتساقط الثلوج فوق املرتفعات الجبلية 

صباحاً  الضباب  يتشكل  كما  منها 

ويزول تدريجياً، يف حني سيكون طقس 

بعض  مع  صحواً  الجنوبية  املنطقة 

الضباب  يتشكل  كما  الغيوم  من  القطع 

يف  تغري  وال  تدريجياً،  ويزول  صباحاً 

درجات الحرارة عن اليوم السابق بعموم 

البالد“. 

ليوم  البالد  ”طقس  أن  البيان  وتابع 

بعض  مع  صحواً  سيكون  الخميس 

صباحاً  الضباب  يتشكل  كما  الغيوم 

الحرارة  درجات  أما  تدريجياً،  ويزول 

فسرتتفع قليالً عن اليوم السابق بعموم 

البالد“.

الجمعة  ليوم  ”الطقس  أن  اىل  ولفت 

املقبل سيكون بني صحواً اىل غائم جزئي 

ويزول  صباحاً  الضباب  يتشكل  كما 

تدريجياً يف جميع مناطق البالد، وال تغري 

يف درجات الحرارة يف االقسام الوسطى، 

يف  السابق  لليوم  مقاربة  ستكون  بينما 

االقسام الشمايل والجنوبي من البالد“.

Ü˝j€a@Âfl@Ú”ã–nfl@’†b‰fl@¿@lbjöÎ@xÏ‹qÎ@äb�flc@ZıaÏ„˛a



www.alzawraapaper.com3 تقارير

ÚÓiã»€a@Ú‡‘€a@bËnœbõnéa@paáÓ‘»m@ÚËuaÏæ@ãó∑@µ»nèm@ãˆaçßa
…Óœä@›Ór‡ni@µÓvÓ‹©a@…‰‘Ì@·«Ü@Â«@ÒãÁb‘€a@¿@szjÌ@ÊÏjm

الجزائر/متابعة الزوراء:

 تمثل الزيارة التي ينتظر أن يقوم بها 

الرئيس الجزائـري عبداملجيد تبون 

إىل مرص أهمية قصوى بالنسبة إىل 

الجزائر التي تسـتعد لتنظيم القمة 

العربيـة يف مارس القـادم وتحتاج 

إىل دعم الرئيس املرصي عبدالفتاح 

السييس إلنجاحها.

وقالت مصـادر جزائرية مطلعة إن 

الرئيـس تبـون يريـد أن يحصل يف 

زيارته إىل القاهرة عىل دعم مرصي 

واضـح مـن أجـل املسـاعدة عـىل 

توسـيع دائرة املشـاركني يف القمة، 

خاصة من دول الخليج العربي التي 

سـيكون حضور زعمائها وقادتها 

محددا لنجاح القمة.

وأشارت هذه املصادر إىل أن الرئيس 

الجزائـري يتخـوف مـن أن يكون 

الحضـور الخليجـي مـن الدرجـة 

مرشوعيـة  يعطـي  مـا  الثانيـة، 

لتقارير تتحدث عـن عزلة الجزائر 

أن  بعـد  دبلوماسـيتها  وضعـف 

فقـدت تأثريها يف دعم موقفها من 

قضية الصحـراء التـي حقق فيها 

املغـرب مكاسـب كثـرية يف أوروبا 

والواليات واملتحدة ويف أفريقيا، بما 

يف ذلـك داخل دائـرة حلفاء الجزائر 

التقليديني.

وتعكس ترصيحات تبون التي تركز 

عىل أهميـة إنجاح القمـة مخاوف 

مـن فشـلها، خاصـة وأن النظـام 

الجزائـري يسـعى السـتثمارها يف 

الداخـل مـن أجـل تأكيـد أهميتـه 

انتقادات  اإلقليميـة والعربية بعـد 

الـدور  تراجـع  بسـبب  واسـعة 

الجزائـري يف قضايا املنطقة لفائدة 

قوى خارجية مثل فرنسـا وروسيا 

وتركيـا، وأنـه بات يفضـل التحرك 

يف الظل بـدل أن يلعـب دورا قياديا 

يتماىش مع حجم الجزائر الجغرايف 

والسيايس واملايل.

واستحرض النظام الجزائري نظرية 

املؤامـرة تمهيـدا لفشـل مرتقـب، 

حيث رصح وزير الخارجية رمطان 

لعمامـرة يف نهايـة نوفمرب املايض 

بـأن هنـاك أطرافـا (لم يسـمها) 

تسعى إلفشال القمة.

وقـال لعمامرة ”إن الذين يسـعون 

لتقويض القمة العربية إن فشلوا يف 

مسعاهم سـيعملون عىل أن يكون 

التمثيل هزيال“.

ويقول مراقبون إن النظام الجزائري 

يشـعر بالعزلـة خاصـة بعـد توتر 

عالقته مع فرنسـا واملغـرب، وبعد 

فشـل خطابه االتصايل الذي يسعى 

من خالله الستعادة أسلوب الحرب 

الباردة، من ذلـك اللجوء إىل خطاب 

العـداء إلرسائيل والنفـخ يف نظرية 

املؤامرة لكسـب ثقة الشـارع الذي 

لم يعد يعني له املايض شـيئا يف ظل 

واالجتماعية  االقتصاديـة  األوضاع 

الصعبة.

وتعتـرب القمـة العربيـة أكرب حدث 

دبلومـايس تحتضنـه الجزائـر منذ 

مجـيء السـلطة الجديـدة بقيادة 

تبـون، وتعـول عـىل إنجاحـه من 

الداخليـة  االنتقـادات  لجـم  أجـل 

والخارجيـة التـي تطالهـا، خاصة 

من طرف املعارضة السياسية التي 

تستغرب خطاب التهدئة ومساعي 

الوسـاطات، فيمـا يعيـش الداخل 

الجزائـري عـىل وقع أزمـة مركبة 

تعمل السلطة عىل تجاهلها، السيما 

ما تعلق منها بالشأن السيايس.

ويرتقـب أن تتـم زيـارة تبـون إىل 

مـرص خـالل هـذه الفـرتة (بداية 

العـام الجديد) بعدمـا تأجلت نحو 

عام كامل ألسـباب مختلفة، حيث 

يكون الطرفان قد دخال يف اتصاالت 

دبلوماسية من أجل اتخاذ الرتتيبات 

الالزمة والتشاور حول األجندة التي 

سـيتناولها الرئيسـان.

وكان السـفري املـرصي يف الجزائـر 

أيمن مرشفة قد رصح منذ أسابيع، 

خـالل تأديـة زيـارة وداع للرئيس 

الجزائـري بمناسـبة انتهاء مهامه 

يف الجزائـر، بأن الرئيـس الجزائري 

أبلغه خالل اسـتقباله بأنه سيزور 

القاهـرة يف القريـب العاجـل، وأن 

هنـاك اهتماما متبـادال بينه وبني 

السييس.

محاولـة  مراقبـون  واسـتغرب 

الجزائر االستعانة بمرص وقللوا من 

إمكانية تفاعل القاهرة مع املبادرة 

الجزائريـة باعتبار أن العالقات بني 

البلدين ليسـت جيدة؛ إذ تراوح بني 

الهدوء والتوتر ولـم تصل إىل درجة 

من القرب تسـمح ملرص بلعب مثل 

هذا الدور.

أعلنـت  التـي  الجزائـر  أن  ويبـدو 

عـن مبـادرة صلـح بـني الفصائل 

الفلسـطينية عـىل هامـش الزيارة 

السـلطة  رئيـس  بهـا  قـام  التـي 

إىل  عبـاس  محمـود  الفلسـطينية 

الجزائـر، واحتضانها للقاء مرتقب 

بـني هـذه الفصائل عـىل أراضيها، 

تريـد إبـالغ املرصيني بـأن املبادرة 

لن تكون منافسـا أو بديال عن دور 

القاهرة يف امللف الفلسطيني.

يف  تبـون  يسـعى  أن  ُيسـتبعد  وال 

الزيارة املنتظرة إىل طمأنة السييس 

بشـأن خلفيـات وأهـداف املبادرة 

املطروحة من طرف الجزائر إلقامة 

الصلح بني الفصائل الفلسـطينية، 

بـل ربما يعرب عن حاجة الجزائر إىل 

الثقل املـرصي إلنجاح هذه املبادرة 

نظرا ملا تملكه من نفوذ وتأثري عىل 

األطراف الفلسطينية.

وتأجلـت الزيـارة املذكـورة لفـرتة 

طويلة بسبب خالفات بني الطرفني 

وخاصـة  الليبيـة،  األزمـة  حـول 

التحالـف الجزائـري – الرتكي الذي 

إىل  باإلضافـة  املرصيـني  أغضـب 

تباين املواقف من سد النهضة، بعد 

إعـالن الجزائـر الدخـول عىل خط 

األزمـة وعرض وسـاطة بني الدول 

املتنازعـة، وهو ما اعتربته القاهرة 

حيادا سلبيا من طرف الجزائر.

املـرصي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 

سامح شـكري سـلم العام املايض 

نظـريه  إىل  السـييس  مـن  رسـالة 

القاهـرة، وأكد  الجزائـري لزيـارة 

حينهـا أنـه ”نقـل للرئيـس تبون 

تحيـات الرئيس السـييس وتهنئته 

وأن  للجزائـر،  رئيسـا  بانتخابـه 

الرسـالة تضمنت تعزيـز العالقات 

الثنائيـة ودفعهـا قدمـا لألمـام يف 

شتى املجاالت“.

بغداد/ الزوراء:
بحثت اللجنة الصدرية املفاوضة، برئاسة 
حسـن العـذاري، يف اربيـل ملـف تشـكيل 

الحكومة.
وذكر بيان للتيار الصدري تلقته ”الزوراء“: 
ان لجنة الكتلة الصدرية املفاوضة برئاسة 
الشـيخ ”حسـن العـذاري“ التقـت قـادة 
الحزب الديمقراطي الكردسـتاني يف أربيل 
خـالل زيارة إىل إقليم كردسـتان. الفتا اىل: 
ان رئيـس اللجنة الصدرية املفاوضة بحث 
مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
عدًدا من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك، 
وشدد عىل أهمية البدء بمرحلة جديدة من 
العمل الجاد لخدمة أبناء الشـعب العراقي 

كافة. 
واضـاف البيـان: انه جـرى خـالل اللقاء 
مناقشـة عدد من امللفات املتعلقة بالشأن 
الداخـيل، ويف مقدمتها التفاهمات الثنائية 
الوطنيـة،  األغلبيـة  حكومـة  لتشـكيل 
والتطـرق إىل رضورة توحيد الجهود إلنقاذ 

العراق وتوفري الحياة الكريمة البنائه.
من جهته، اعرب القيادي يف الحزب الوطني 
عـن  زيبـاري“  ”هوشـيار  الكردسـتاني 
سـعادته لزيارة اللجنة الصدرية املفاوضة 
إىل إقليـم كردسـتان، مؤكـًدا الحرص عىل 
توسـيع آفاق التعاون والتنسـيق املتبادل 
لـإلرساع بتشـكيل حكومة تلبـي تطلعات 

الجمهور.

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت رئاسـة الجمهوريـة، امس 
االثنـني، بيانـا يف الذكـرى السـنوية 
النـرص،  قـادة  الستشـهاد  الثانيـة 
رص  رضورة  عـىل  اكـدت  فيمـا 
الصـف الوطني للحفاظ عىل السـلم 

املجتمعي.
تلقتـه  بيـان  يف  الرئاسـة  وذكـرت 
”الزوراء“: انه ”يف الذكرى السـنوية 
الثانية الستشهاد قادة النرص، نائب 
رئيس هيئة الحشـد الشـعبي الحاج 
أبو مهـدي املهندس، والقائد اإليراني 
سـليماني،  قاسـم  الحـاج  الكبـري 
الوقفة الشـجاعة  نسـتذكُر بإجالل 
للبطلني وتصديهما يف ظروف عصيبة 
ومنـذ السـاعات األوىل ألعتى هجمة 
وحشـية جسـدها داعـش بخططه 
الخبيثـة، باذلـني روحهمـا الزكيـة 
الغالية لحماية أرض املقدسـات من 

دنس اإلرهابيني الظالميني“.
“العراقيـني قـد تمكنـوا  وأضـاف أنَّ
القوات  الصلبـة وبسـالة  بإرادتهـم 
املسلحة من الجيش والرشطة والحشد 
ومكافحـة  والبيشـمركة  الشـعبي 
اإلرهـاب، وبفتوى الجهـاد الكفائي 

للمرجـع األعـىل آيـة اللـه العظمـى 
سماحة السيد عيل السيستاني (دام 
ظله)، وبدعم وإسـناد مـن الجريان 

واألصدقـاء والتحالـف الـدويل، مـن 
كرس شـوكة اإلرهاب واالنتصار عىل 
داعش وحماية املنطقـة والعالم من 

رشوره“.
وتابـع: ”ونحـن عـىل أعتـاب التئام 
وتشـكيل  الجديـد  النـواب  مجلـس 

حكومة جديدة، نؤكـد رضورة رصِّ 
الصـف الوطنـي والتكاتـف من أجل 
الحفاظ عىل السلم املجتمعي وقْطع 
الطريق أمام محاوالت بقايا اإلرهاب 
العبث بأمننا واستقرارنا، وفاًء للدماء 
الزكية التي سـالت مـن أجل حماية 
البلد وسـيادته وكرامتـه، ومواصلة 
طريق اإلصالح وتثبيت دعائم الحكم 
الرشـيد وترسـيخ مرجعيـة الدولـة 
بسـيادة كاملـة، فالعـراق املسـتقل 
واملسـتقر اآلمـن ذو السـيادة يمثل 
مصلحة للعراقيني، وكل املنطقة التي 

أنهكتها الرصاعات“.
وبني ان ”شـعوب وبلدان املنطقة 
جمـة  تحديـات  تواجـه  تـزال  ال 
مشـرتكة، تسـتوجب العمـل عىل 
نزع فتيل األزمـات القائمة ومنع 
التوتـرات  وتخفيـف  التصعيـد 
واالنتصار للغة الحـوار والتالقي، 
تعـاون  أطـر  نحـو  واالنطـالق 
تسـودها الثقة وتأخـذ يف االعتبار 
املصالح املشرتكة لشعوب املنطقة 
التـي عانت مـن ويـالت الحروب 
لعقود طويلـة وحان  والنزاعـات 

الوقت أن تنتهي“.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 
استقالته من رئاسـة الحكومة بسبب التوترات 

السياسية التي تشهدها بالده.
وقـدم حمـدوك اسـتقالته خـالل كلمـة ألقاها 
للشعب السـوداني يف العاصمة الخرطوم، وقال 
فيهـا: ”لقد قـررت أن أرد إليكـم أمانتكم، أعلن 
اسـتقالتي مـن منصب رئيس الوزراء، وأفسـح 
املجـال أمـام أبناء وبنـات هذا الوطـن املعطاء، 
السـتكمال قيادة وطننا العزيـز للعبور به نحو 

الدولة الديمقراطية“.
املعضلـة  لهـذه  الحـل  ”أن  وأضـاف حمـدوك: 
الركـون إىل الحـوار يف مائـدة  املسـتمرة، هـو 
مسـتديرة ُتمثـل فيهـا كل فعاليـات املجتمـع 
السـوداني والدولـة للتوافق عـىل ميثاق وطني، 

ولرسـم خارطة طريـق إلكمال التحـول املدني 
الديمقراطي لخالص الوطن عىل هدى الوثيقة“.

وأكـد حمـدوك، يف خطابه، فشـله يف جمع كل 
مكونات االنتقال يف الوصـول إىل رؤية موحدة، 
مبينا أن األزمة الكربى اليوم هي أزمة سياسـة 
وتتمحـور  تتحـور  ولكنهـا  األول،  املقـام  يف 
تدريجيا لتشـمل كل جوانب الحياة االقتصادية 
أزمـة  لتصبـح  طريقهـا  ويف  واالجتماعيـة، 

شاملة.
وقال: إن هنالك الكثري من التحديات التي تواجه 
وحـدة ومصري البالد، مؤكدا أنه سـوف يفسـح 
املجال لغريه من أبناء الوطن ليواصل اسـتكمال 
قيـادة الوطـن والعبور بـه خالل مـا تبقى من 
عمر االنتقـال نحو الدولة املدنيـة الديمقراطية 

الناهضة.

وأوضـح: أن حكومـة الفـرتة االنتقالية واجهت 
تحديات جسام أهمها تشويه االقتصاد، والعزلة 
الدولية الخانقة، والفساد والديون التي تجاوزت 
السـتني مليـار دوالر، وتـردي الخدمـة املدنيـة 
والتعليـم والصحة، وتهتك النسـيج االجتماعي 
الذي تمظهـر يف حرب دارفـور وجنوب كردفان 

والنيل األزرق وغريها من الصعاب.
وأفاد رئيـس الوزراء املسـتقيل بأنهم نجحوا يف 

بعض امللفات وأخفقوا يف البعض األخر.
وبني: أن التوافق السـيايس بـني املكونني املدني 
والعسكري لم يصمد بنفس الدرجة من االلتزام 
والتناغـم التي بـدأ بهـا، وزاد عىل ذلـك الوترية 
املتسـارعة للتباعد واالنقسام بني الطرفني األمر 
الـذي انعكس عـىل مجمـل مكونـات الحكومة 
واملجتمع، مما انسـحب عىل أداء وفعالية الدولة 

عىل مختلف املستويات.
وتابع حمدوك قائـال: ”واألخطر من ذلك وصول 
تداعيات تلك االنقسـامات إىل املجتمع ومكوناته 
املختلفـة فظهـر خطـاب الكراهيـة والتخوين 
وعدم االعرتاف باآلخر، وانسـد أفـق الحوار بني 
الجميـع كل ذلـك جعل مسـرية االنتقال هشـة 

ومليئة بالعقبات والتحديات“.
وأضـاف: أنـه وحتـى بعـد انقـالب الخامـس 
والعرشين من أكتوبر، قام بتوقيع اتفاق إطاري 
مع املكون العسـكري يف محاولة إلعادة مسـار 
التحول املدني الديمقراطي وحقن الدماء وإطالق 
رساح املعتقلـني واملحافظـة عىل مـا تحقق من 
إنجازات يف العامني املاضيني، والتمسك بالوثيقة 
الدسـتورية الحاكمة لالنتقال. مؤكدا أن ذلك لم 

يتحقق.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـن وزيـر الدفـاع األمريكـي، لويد 
أوسـتن، إصابتـه بفـريوس كورونا، 
فيمـا ارتفعـت االصابـات بالفريوس 
عامليا اىل أكثر من 290 مليون اصابة.

وقـال أوسـتن، يف عدة تغريـدات عرب 
تويرت، إن األعراض ظهرت عليه أثناء 
تواجده يف منزلـه يف عطلة، وإنه عزل 
نفسـه باملنزل بعد معرفته بذلك ظهر 

األحد.
كما أوضـح أن لديـه أعراضا خفيفة 
ويتبـع تعليمـات طبيبه، مؤكـداً أنه 
سـيعزل نفسـه خالل األيام الخمسة 

املقبلة.
يف حـني أكـد بيـان للبيـت األبيض أن 

الوزير املصاب سـيحرض االجتماعات 
املقبـل  األسـبوع  خـالل  افرتاضيـا 

ويحتفظ بكامل صالحياته.
يف سياق متصل، أشـار أوستن إىل أنه 
التقـى الرئيس األمريكـي، جو بايدن، 
آخر مرة يف 21 ديسمرب/كانون األول، 
أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور 

األعراض عليه.
وكان مركز السـيطرة عـىل األمراض 
(يس دي يس) قـد قلـل فـرتة العـزل 
املوىص بها لألشـخاص الذين يعانون 
إىل  أعـراض  دون  مـن  كورونـا  مـن 
خمسـة أيـام، بانخفاض مـن 10، يف 
حني ال يتطلب األمر اختباًرا لتأكيد أن 
الشخص لم يعد معدًيا قبل عودته إىل 

العمل أو التواصل االجتماعي.
وشـدد أوسـتن عىل أنه لـم يذهب إىل 
البنتاغون منذ يـوم الخميس املايض، 
حيـث التقى وقتها مـع عدد قليل من 
وكانـوا  وجيـزة،  ولفـرتة  املوظفـني 
يلتزمـون بقواعد التباعـد االجتماعي 

بشكل صحيح.
يذكـر أن وزير الدفـاع األمريكي كان 
تلقـى جرعتـني مـن لقـاح كورونا، 
كمـا حصل عـىل جرعة معـززة أوائل 
أكتوبر/ترشين األول، وهي ما جعلت 

أعراض اإلصابة خفيفة.
وبشأن ارتفاع اصابات كورونا أعلنت 
ومنطقـة  دولـة   223 يف  السـلطات 
عـن تسـجيل 290.2 مليـون إصابة 

بفـريوس كورونـا و5.4 مليون وفاة 
الصـني  أبلغـت  أن  منـذ  بالفـريوس 
الصحة العامليـة بأول إصابة بكورونا 

يف ديسمرب 2019.
وحسـب إحصائيـات صـادرة عن 
جامعـة جونز هوبكنـز األمريكية، 
فإن الدول التي سـجلت أعىل معدل 
إصابـات بكورونا هي عـىل التوايل: 
مليـون   55.1 املتحـدة  الواليـات 
إصابة، الهند 34.9 مليون، الربازيل 
املتحـدة  اململكـة  مليـون،   22.2
13.2 مليون، روسـيا 10.3 مليون، 
فرنسا 10 مليون إصابة، تركيا 9.5 
مليـون، أملانيا 7.2 مليـون، إيطاليا 
6.3 مليـون وإسـبانيا 6.2 مليـون 

إصابة.
أما مـن حيث الوفيات، فـإن الواليات 
األوىل  املرتبـة  أيضـا  تحتـل  املتحـدة 
بــ826 ألف وفـاة، تليها عـىل التوايل 
الربازيـل 619.4 ألـف، الهنـد 481.8 
املكسـيك  آالف،   305 روسـيا  ألـف، 
آالف،   202.7 البـريو  آالف،   299.5
اململكة املتحدة 148.8 ألف، إندونيسيا 
144 ألفـا، إيطاليا 137.6 ألف وإيران 

131.6 ألف.
ويفوق عدد الوفيات يف أوروبا وأمريكا 

الشمالية اآلن عدد الوفيات يف آسيا.
ويف أمريكا الالتينية وأمريكا الجنوبية 
ومنطقـة البحـر الكاريبـي، ال تـزال 

نسبة الوفيات يف ارتفاع.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـد الخبـري االقتصـادي، صفـوان قيص، ان 
حكومة الكاظمـي كانت مهنية بالتعامل مع 
ملفات الفساد، فيما اشار اىل ان املطلوب من 
الحكومـة املقبلـة تفعيـل قانون مـن اين لك 

هذا؟ واين رصف هذا؟.
ان  ”الـزوراء“:  لــ  حديـث  يف  قـيص  وقـال 
”حكومـة الكاظمـي نجحت وكانـت مهنية 
بالتعامل مع ملف الفساد ولم تكن متحفظة 
ضمـن هـذه الفـرتة القصرية لها يف الكشـف 
عن مفاصل الفسـاد من خالل لجنة مكافحة 
الفساد او من خالل تفعيل دور ديوان الرقابة 

املالية واجهزة النزاهة“.
واضاف ان ”الورقة البيضاء اشارت اىل رضورة 
التنويـع االقتصادي وحكومة الكاظمي بدأت 
بعملية السيطرة عىل املنافذ الحدودية لضبط 
حركـة السـلع الداخلـة اىل العراق وتنشـيط 
حركـة االنتاج املحيل من خـالل نظام حماية 

املنتج“.
وتابع ”كما ان الحكومة بارشت باالتفاق مع 
رشكات التدقيـق العاملية من اجل تتبع حركة 
االمـوال التـي هاجـرت مـن العـراق، فهناك 
اكثـر من 150 مليار دوالر فقـدت من العراق 
نتيجـة التالعب باألسـعار او تهريـب النفط 
وهذه الرشكات تعهدت بأن تتبع هذه االموال 
مقابل %5 من تكلفة االسرتدات واعتقد انها 

ستنجح يف الكشف عن الكثري من امللفات“. 
 ومىض بالقول ان ”الحكومة السابقة ابتدأت 
بملف التقاعد واالتصاالت ووضعت العراق يف 
دائرة ترشيد االنفاق، بمعنى تحويل جزء من 
االموال العراقية من دائرة االنفاق العشـوائي 
اىل االنفـاق العقالنـي، وهـذا احد اهـم انواع 
مكافحـة الفسـاد“، الفتـا اىل انهـا ”رشعت 
بتنفيـذ االتفـاق مـع الصـني النفـط مقابل 
املشـاريع، وهذا يعني نقل العقود الحكومية 
بعيدا عن ايدي الفاسدين للتقليل من مستوى 

الهدر باملال العام“.
وعن املطلوب من الحكومة املقبلة، قال الخبري 
”املفرتض من الحكومة القادمة تفعيل قانون 
مـن اين لك هـذا؟ واين رصف هـذا؟ وعرض 
الحسـابات الختامية منذ 2014 ولغاية اآلن، 

واملصادقة عليها امام الربملان القادم من اجل 
ان نتحـرى عن هذه االمـوال التي انفقت من 

داخل موازنة وزارة املالية“.
ولفـت اىل ”مطالبة الحكومة القادمة بتحديد 
والسـلع  املـواد  السـترياد  رصينـة  مناشـئ 
والخدمات ومنع التجار من التالعب بالفواتري 
واعادة تأهيـل النظام املرصيف لكي يتحول اىل 
نظام اعتمادات مستندية بالكامل للتقليل من 
امكانية تهريب الدينار او بيع الدوالر العراقي 

يف الخارج مرة اخرى“. 
 واضـاف ”عىل الحكومـة القادمـة ان تقدم 
برنامجا تفصيليا مللفات الفساد االربعني التي 
طرحها الكاظمي امام الربملان السابق ولكنه 
لم يضع برنامج مكافحـة لها“. مؤكدا ”عىل 
الحكومة ان تواجه هذه امللفات بشجاعة كي 

تكسب ثقة الشعب“.
العقـارات  واشـار اىل رضورة ”ايـالء ملـف 
اهتمامـا اكرب عـىل اعتبار ان العقـارات اآلن 
بأسـعار مضخمة نتيجة وجود دينار عراقي 
فاسـد يحاول ان يغري جنسه من خالل نظام 

رشاء العقارات واعادة بيعها“. 
وختم قيص ان ”اغلب الشعب العراقي يعاني 
من سـطوة الفاسـدين عىل مقـدرات الدولة 
وإذا مـا اريـد لهـم ان يتوحدوا تحـت مظلة 
سياسية مقنعة فبإمكانهم معاونة الحكومة   
ومنظمـات املجتمع املدني يف زيادة مسـتوى 
الشـفافية من اجل اعادة بناء االقتصاد بعيدا 

عن ايدي الفاسدين“. 
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بغداد/الزوراء:
وجهت دائرة الضمـان االجتماعي، امس االثنني، 
دعوة للعاملني غـري الحاصلني عىل هوية ضمان 
اجتماعـي، فيما كشـفت عن عقوبـات تصل اىل 
الحبـس بحق صاحـب العمل املمتنع عن سـداد 

اشرتاك عماله املضمونني.
وقـال مديـر تفتيـش العمـل يف دائـرة التقاعـد 
والضمـان االجتماعـي، احمـد تركي عبـد عيل، 
يف ترصيـح صحفـي: إن «املـادة ٤٠ مـن قانون 
الضمان االجتماعي رقم ٣٩ لسـنة ١٩٧١ اوجبت 
عىل العامل املضمون أن يتأكد من شموله بأحكام 
القانـون عن طريق حصوله عـىل هوية الضمان 
االجتماعي، أمـا من قبل صاحـب العمل بتقديم 
ما يؤيد تسـجيله بالضمان أو من خالل مراجعة 

الدائرة للحصول عىل هوية الضمان».
وأوضـح أنـه «بعـد التأكـد مـن شـمول العامل 
بأحـكام القانـون يحصل عىل هويـة الضمان»، 
مبينـاً أن «العامـل يجب أن ُيعلِـم الدائرة بجميع 
املتغريات التي تطرأ عىل عمله أو انتقاله من عمل 
آلخر، ليتم تسـجيله لدى أصحـاب العمل بنفس 

الضمان األول».
وبني عيل أن «دائرة الضمان االجتماعي مستمرة 
بمتابعة املشـاريع بموجب الزيارات التفتيشـية 

واحتسـاب مبالغ االشـرتاكات املسـتحقة عليها 
ومتابعة تحصيلهـا، إذ إن قانون تحصيل الديون 
الحكومية رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ ينص عىل حجز 
األموال املنقولة وغري املنقول لصاحب العمل غري 
امللتزم بتسديد االشرتاكات، السيما أن االشرتاكات 
تعـد ديوناً ممتـازة وفق أحـكام الفقرة جيم من 

املادة ٢١ من قانون الضمان االجتماعي».
وأشار اىل أن «املادة ٤٠ من قانون الضمان نّصت 

عىل تسديد الدائرة كامل الحقوق للعامل املضمون 
مـن دون النظر اىل مدى تسـديد االشـرتاكات، يف 
حـال حصولـه عىل هويـة ضمـان، باإلضافة إىل 
رصف الحقـوق كاملـة لحـاالت الوفـاة اىل أوالد 
العامـل املتـوىف مـن دون النظر اىل مدى تسـديد 

االشرتاكات».
ونـوه بـأن «الدائـرة عملت عىل تعريـف الطبقة 
العاملـة بحقوقهـم التـي أوجبها لهـم القانون 

وااللتزامـات املرتتبـة عليهـم عن طريـق مواقع 
التواصـل االجتماعـي، عـالوة عـىل املنشـورات 
واملطويات التي تـوزع بني العمال خالل الجوالت 
التفتيشـية لتوعيـة العاملني بأهميـة حصولهم 
عىل هوية الضمان والتأكد من تسديد االشرتاكات 

املستحقة عليهم».
وأكـد مديـر تفتيـش العمـل يف دائـرة التقاعـد 
والضمـان االجتماعـي: أن «العامل غري املسـجل 
بالضمان ولم يحصل عىل هوية، بإمكانه اللجوء 
العمـل املختصـة إلثبـات خدمتـه  اىل محكمـة 
املضمونة لدى صاحب العمل، وأن يقدم للمحكمة 
ما يؤيد عمله لدى صاحب العمل، عرب شـهود أو 

عقد عمل مكتوب بينه وبني صاحب العمل».
وتابـع أن «الدائرة مسـتمرة بمتابعة املشـاريع 
التـي ال تشـمل عمالهـا بالضمـان، أو تشـمل 
عمالهـا بعدد أقل من العـدد الحقيقي؛ فإنه تتم 
إحالـة صاحب العمل اىل محكمة العمل املختصة 
وفـق أحـكام املـادة ٩٦ مـن قانـون الضمـان، 
املفروضة عـىل صاحب العمـل والتي تنص عىل 
غرامـة خمسـة أضعـاف املبلغ الـذي أغفل عنه 
االشـرتاك، إضافة اىل الحبس ملدة شـهر بالنسبة 
لصاحب العمل الذي لم يشرتك عن جميع عماله 

املضمونني».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحادية، 
امس االثنـني، ضبط حـاالت هدٍر 
للمال العام ورسقة أموال الدولة يف 
اثنتني مـن رشكات وزارتي النفط 

والنقل يف محافظة كربالء.
وذكـرت الهيئـة يف بيـان ورد لــ 
التحقيقات  إن «دائـرة  «الزوراء»: 
يف الهيئـة أفـادت بـأنَّ فريق عمل 

الـذي  كربـالء،  تحقيـق  مكتـب 
ة للرضائب  انتقـل إىل الهيئـة العامَّ
وتدقيـق  للتحـّري  املُحافظـة؛  يف 
عمل اللجنـة التحقيقيَّة املُؤلَّفة يف 
رشكـة توزيع املُنتجـات النفطيَّة، 
املُكلَّفة بالتحقيق يف آلية التحاسب 
الرضيبيِّ لوكالء املحطات األهليَّة، 
كشـف عـن ُمخالفـٍة للـضوابـط 
والـتعلـيمـات يف آلية التحاسـب؛ 

ـا أدَّى إىل حـدوث هـدٍر باملـال  ممَّ
العام».

وأضافـت الدائرة إنَّ «نتائج أعمال 
التحـرِّي والتدقيـق التي قـام بها 
ـات (١٧) محطة وقوٍد  الفريق مللفَّ
ة البيانات  أهليَّة بيَّـنت عـدم صحَّ
ـة بالـوكالء، وتقليـل مبلغ  الخاصَّ

الرضيبة املُستحق عىل الوكيل».
ذ  وأوضحـت أنَّ «الفريـق، الذي نفَّ

عمليَّة ضبٍط ُمنفصلٍة؛ بناًء عــىل 
ـرٍة قـضائيَّـٍة يف أحد مـرائـب  ُمذكَّ
رشكــة الـنقل الـخـاصِّ التابعة 
لـوزارة النقـل يف قضـاء الهنديَّة، 
ـن مـن ضبط ثالثـة ُمتَّهمني،  تمكَّ
هـم كلٌّ من رئيـس وأعضاء لجنة 
لقيامهـم  املـرآب؛  يف  الجبايـة 
بالتالعـب ورسقـة أمـوال الجباية 
املُتسـلَّمة مـن سـائقي العجـالت 

العاملة يف املرآب».
«بتنظـيـم محضـري  ونـوَّهــت 
وعـرضهمـا  أصوليَّيــن،  ضبـٍط 
القضيَّـة  يف  الـُمتَّهـمـني  رفـقـة 
محكمـة  قـايض  عـىل  الثانيـة 
ـة بقضايا  تحقيـق كربالء املُختصَّ
النزاهة؛ الذي قـرَّر توقيفهم وفق 
أحـكام املـادَّة (٣٣٩) مـن قانون 

العقوبات».

دياىل /الزوراء:
كشـفت مديرية الزراعـة يف دياىل، امس 
االثنـني، عن أرقـام املسـاحات الزراعية 
التـي رضبهـا التصحـر لعـدة عوامل يف 
مقدمتهـا الجفـاف، ويف وقـت أعلنـت 
املحافظـة  يف  املائيـة  املـوارد  مديريـة 
سـيطرتها عىل جفاف البساتني، مؤكدة 
إنقاذ املسـاحات الزراعيـة من التصحر، 
مـا زال الفالحون يشـتكون من تصحر 
بسـاتينهم وقلـة منتجاتهـم الزراعيـة 

ورداءتها.
وأفصـح مديـر زراعـة ديـاىل، حسـني 
خضـري، يف ترصيـح صحفـي، باألرقام 
عـن املسـاحات الزراعيـة التـي تحولت 
اىل صحـراء بفعل عدة عوامـل، قائال إن 
«مسـاحة البسـاتني يف محافظـة دياىل 
تبلغ ١٣٢٦٩٣ دونما، ومساحة البساتني 

املترضرة يف دياىل تقسم إىل:
التجريـف  نتيجـة  منهـا  املتـرضر   -١

املساحة ٣١٣٣ دونما.
٢- نتيجـة الحرائـق تـرضرت بسـاتني 

بمساحة ٩٩٨ دونما.
٣- املترضر من البساتني نتيجة الفيضان 

عام ٢٠١٩ كانت املساحة ٩٩٨ دونما.
٤- املسـاحة املتـرضرة مـن البسـاتني 
نتيجـة الجفـاف ٥٢٥ دونمـا يف قضـاء 

بعقوبة (الهويدر وخرنابات)».
وأضـاف أن «اجراءات املديريـة ملعالجة 
الجفـاف، تنفـذ بالتنسـيق مـع املوارد 
املائيـة لغرض رفع التجـاوزات وتطبيق 
نظـام املراشـنة إليصـال مياه السـقي 
للبسـاتني، وتنصيـب محطـة ضـخ يف 
قرية الهويدر بطاقة ٠٫٥ مرت/ ثا بواقع 
مضختـني بتـربع مـن وزارة الزراعـة، 
وتخصيص جرعة اضافية من االسـمدة 

للبساتني املترضرة».
وأشـار إىل أن «املحافظـة كانـت تنتـج 
الحمضيات يف السـابق بحدود ١٠٣٠٠٠ 
طن سنويا، اما انتاج الحمضيات الحايل 
تقديريا فيبلغ ٩٣٠٠٠ طن فقط، واعداد 
اشـجار الحمضيـات الحـايل ٢٦٦٢٥٢٦ 

شجرة».
وتابع أن «انتاج النخيل يف السـابق تقدر 
١٦١٠٠٠ طن متنوع، أمـا انتاج النخيل 
الحـايل تقديريـا ١٧٦٠٠٠ طـن، واعداد 
النخيل الحايل ٢٣٥٥٩٧٦ نخلة، أما انتاج 
الرمان السـابق تقديريـا ١١٢٠٠٠ طن، 
انتاج الرمان الحايل تقديريا ٨٩٠٠٠ طن، 
واعداد اشـجار الرمان الحايل ٢٢٣٥٣٦٦ 
شـجرة، وانتاج العنب السـابق تقديريا 
الحـايل  العنـب  وانتـاج  طـن،   ١٧٠٠٠
تقديريـا ١٥٠٠٠ طـن، واعداد أشـجار 

العنب الحايل ٢٣١٧٩٢ شجرة». 
وأوضح أن «املسـاحة املزروعة ملحصول 
السـابق ٢٠١٩-٢٠٢٠  للعـام  الحنطـة 
هـي ٦٣٧٨٤٧ دونمـا والكميـة املنتجة 
واملسـوقة ٢٥٣٩٦٨ طنا، والعام ٢٠٢٠-

 ٤٧٢٤٠٧ املزروعـة  املسـاحة   ٢٠٢١
دونمـات، والكميـة املنتجـة واملسـوقة 

«الخطـة  أن  مبينـاً  طنـا»،   ٢٧٤٥٦٦
الزراعية تعتمد عىل كمية املياه املخزونة 
يف بحـرية حمرين والوديان، وهي اآلن يف 

شح كبري».
من جهتـه، أوضح مديـر مديرية املوارد 
املائيـة يف املحافظـة، مهنـد العقابـي: 
والبسـاتني  الزراعيـة  «املسـاحات  أن 

االرايض  هـي  بالجفـاف  تأثـرت  التـي 
التـي مصـدر اروائها يعتمـد عىل بحرية 
حمرين، ونتيجة انخفاض املناسـيب يف 
بحـرية حمريـن وقلة االطالقـات املائية 

تأثرت بالجفاف».
وفيما يتعلق بمشكلة الجفاف والتصحر، 
اتخـذت  «املديريـة  أن  العقابـي:  بـني 

مجموعـة اجـراءات، باملوسـم الصيفي 
املايض، اسـتطاعت من خاللها الحفاظ 
عـىل البسـاتني مـن خطـورة الجفاف، 
وتوفري املياه لسـقي البسـاتني، اضافة 
إىل توفـري مياه االسـالة يف كافـة انحاء 

املحافظة».
واسـتدرك بالقـول: ان «البسـاتني التي 
اروائهـا مـن بحـرية حمريـن  مصـدر 
هي بحـدود ١١٠ آالف دونم، اسـتطعنا 

الحفاظ عليها من خطورة الجفاف».
ولفت إىل أن «وزارة املوارد املائية والهيئة 
العامة للتشغيل املتمثلة بمديرية املوارد 
املائيـة باملحافظة، اتخذت مجموعة من 
االجـراءات ملواجهة خطر الجفاف، ومن 
أهمها انشـاء محطة ضـخ، لضخ املياه 
من نهر دجلة إىل مركز محافظة بعقوبة 
عـن طريـق نقـل هـذه امليـاه بالطرق 
الحديثـة، عـرب نقلهـا بأنابيـب حديثة 
(دكتايل) بحدود ٨٫٥ كيلومرتات، وصبها 
مبارشة  يف االسـاالت يف مركـز بعقوبة، 
التـي كانت تتغذى مـن بحرية حمرين»، 
مبينـاً أن «هذا االجراء، أنقذ بحدود ٤٥٠ 

ألف نسمة داخل بعقوبة».
وتابـع أن «هنـاك إجـراءات عديـدة من 
ضمنها حفـر االبار يف املناطـق والقرى 
النائيـة البعيـدة عـن مصـادر االنهـر، 

وكذلك حفر االبار داخل االسـاالت يف كل 
املحافظـة، فضالً عن وجود حملة إلزالة 
التجاوزات عىل االنهر الرئيسة والفرعية 
من قبل تشـكيالت الوزارة، إضافة إىل أن 
هنالـك تطهريات يف املحافظـة تجاوزت 
حـدود ١٨٠٠ اىل ١٩٠٠ كيلومرت يف انهار 
املحافظـة»، مؤكداً أنـه «من خالل هذه 
االجراءات اسـتطعنا تخفيف شح املياه 

الذي طال املحافظة».
االبـار  «دائـرة  بـأن  العقابـي  ونـوه 
باملحافظة عملت عـىل حفر االبار، الذي 
تجـاوز عددهـا ١٥٠ بـرئاً (نفـع عام)، 
حيـث تم حفر االبار داخل كل االسـاالت 
ومجمعـات امليـاه يف عمـوم املحافظـة 
وكذلك املناطق السـكنية والقرى النائية 
البعيـدة عن مصـادر االنهـر»، مبيناً أن 
«الدائـرة مازالـت مسـتمرة بحفر االبار 

املائية».
وأشـار إىل أن «االمطار األخرية كان لها 
تأثري مبارش عىل زيـادة الخزين املائي 
يف السـدود واالنهـر، السـيما حـويض 
حمرين ودربدخـان، حيث إن الكميات 
لغايـة االن جيـدة، اضافـة اىل الخزين 
الحايل يف السدود، يكفي إلكمال املوسم 
الصيفي القادم واملوسم الشتائي الذي 

بعده». 
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بغداد/الزوراء:
اعلنـت مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكن مفارزها يف مكتب مكافحة اجرام القدس من 
كشـف مالبسـات جريمة قتل غامضة ألحد املواطنني يف منطقة الطالبية رشق العاصمة 
بغداد.وذكـرت املديريـة يف بيان ورد «الزوراء»: ان «مفارز مكتـب مكافحة اجرام القدس 
القـت القبض عىل ثالثـة متهمني، ولـدى التعمق بالتحقيـق معهـم ومواجهتهم باألدلة 
املتوفـرة اعرتفوا رصاحة بقيام املتهم االول بالطمع بأمـوال صديقه (املجنى عليه) التي 
أمنها لديه مع عجلته ليقوم املتهم باالستعانة بشقيقه وابن عمه واالتفاق معهم بالتدبري 
لقتله بعد وعود بتقسيم املبالغ املالية، حيث قام املتهم برشاء دراجة نارية وسالح مسدس 
وايصـال صديقـه املجنى عليه قرب محل سـكنه واطالق النار عليـه واصابته يف منطقة 
الرأس والهروب لجهة مجهولة».واشـارت املديريـة اىل «تدوين اقوال املتهمني وتصديقها 
قضائيا باالعرتاف كال حسـب دوره يف ارتـكاب الجريمة، وتم توقيفهم وفق أحكام املادة 

٤٠٦ من قانون العقوبات وتم إجراء كشف الداللة وجاء مطابقا للحقيقة».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائـرة اإلصـالح العراقيـة التابعة 
لوزارة العـدل إطـالق رساح (٦٣٠) نزيالً 
خـالل شـهر كانـون األول املـايض لعـام 
٢٠٢١.وقال بيان صادر عن الوزارة، تلقت 
«الزوراء» نسـخة منه: إن «دائرة اإلصالح 
العراقيـة اتخذت كل التدابـري واإلجراءات 
التـي مـن شـأنها ترسيـع وتـرية حركة 

التسفري وتأمني النزالء إمام املحاكم».

وأضاف البيان إن «مالكات الدائرة كل من 
التسـفري ونقل النزالء واللجـان القانونية 
واآلليـات والحراسـات والطـوارئ تعمل 
بشـكل يومي ولسـاعات تعدت سـاعات 
الـدوام الرسـمي بغيـة متابعـة القضايا 
والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات 
ذات العالقـة للترسيـع بإجـراءات إطالق 
رساح النزالء حرصاَ منها عىل إتمام العمل 

بالشكل األمثل».

واسط/الزوراء:
تظاهـر العديـد مـن املتعاقديـن بصفـة 
مؤقتة مع مفوضية االنتخابات يف واسط 
أمـام مبنى مكتـب انتخابـات املحافظة، 
للمطالبة بمنحهـم عقودا دائمية.وطالب 
املتظاهـرون املتعاقـدون مـع مفوضيـة 
االنتخابـات يف واسـط الجهـات املعنيـة 

«بـرضورة تحويلهم من عقـود انتخابية 
مؤقتـة إىل عقـود دائميـة أسـوة بباقـي 
يف  املتعاقديـن  عـدد  الرشائح».ويبلـغ 
املحافظـة ١٣٠ متعاقـدا فيما يتجاوز الـ 
٣ آالف يف عموم العـراق، ولوح املحتجون 
بإجـراءات تصعيديـة اكـرب يف حـال عدم 

االستجابة ملطالبهم». 

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، امس االثنني، وصول تلقيح ٩ ٪ من الفئات املستهدفة ضد الوباء، 

فيما حذرت املواطنني من االطمئنان لإلصابات القليلة املسجلة.
وقـال مدير تعزيـز الصحة بالـوزارة، هيثم العبيـدي، يف بيان اطلعت عليـه «الزوراء»: 
إن ”عمليـة توعية املجتمع مسـتمرة منذ دخول الوباء وحتـى اآلن، ولكن ما زالت دون 
املسـتوى املطلوب، لذلك سـنعمل عىل تطوير برامج التثقيف بشـأن مكافحة الفريوس 

خالل األيام املقبلة“.
وأضاف العبيدي أن ”عدد امللقحني تجاوز ٨ ماليني، أما نسـبة الشـفاء فقد بلغت ٩٩ ٪ 
والوفيات ١ ٪“، مشريا اىل أن ”نسبة الفئات املستهدفة التي تلقت التطعيم بشكل كامل 

ضد الفريوس وصلت اىل ٩ ٪“.
ودعا املسـؤول الصحي املواطنني إىل ”رضورة عدم االطمئنان بشأن انخفاض اإلصابات 
املسـجلة بحسـب املوقف الوبائـي، إذ ينبغـي االلتـزام باإلجـراءات الوقائيـة الفردية 

واملجتمعية بارتداء الكمامة، واالبتعاد عن التجمعات“.
وأوضـح العبيدي أن ”الظروف البيئية واالجتماعية والثقافة الصحية للمجتمع لها دور 
مهم بانتشـار املتحور الجديد يف حال دخوله، لذا ينبغي أخذ اللقاحات للحد من احتمال 

وجود متغريات إضافية أو مضاعفات أكثر خطورة“. 
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صالح الدين/الزوراء:
أعلن مدير مجـاري صالح الديـن، معمر حميد 
محمـد، امس االثنـني، أن االعتماد عـىل موازنة 
تنمية األقاليم يف إكمال املشاريع تسبب بتلكؤها 

وتأخر إنجازها.
وقال محمد يف بيـان اطلعت عليه «الزوراء»: إن 
”مشـاريع املجاري يف أقضيـة محافظة صالح 
الدين بحاجة اىل توفري تخصيصات مالية إلكمال 
إنجازهـا، إذ وصلـت إىل نسـب إنجـاز مختلفة 
وتعرضت إىل توقفات عديدة، منها بسبب أحداث 
عصابـات داعـش اإلرهابية، وجائحـة كورونا، 

واألزمة املالية“.
وأضاف أن ”األعمال تجـري وفق التخصيصات 
املتوفـرة التـي ال تتناسـب مـع ضخامـة هذه 

املشاريع“.
وأشـار محمـد إىل ان ”الحكومـة املحلية وعدت 
بتوفـري التمويل الـالزم إلنجاز أعمـال املرشوع 
تزامنـا مع عودة األرس النازحـة إىل مناطقها يف 

القضاء“.

بغداد/الزوراء:
أحصت نقابة الصيادلة، امس االثنني، عدد 
رة حتى اآلن، فيما أشارت اىل  األدوية املسـعَّ
وضع خطة خاصة لشمول ٩٠٪ من األدوية 

بالتسعرية خالل العام الحايل.
وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، يف 
ترصيح صحفي: إن» وزارة الصحة ماضية 
بمرشوع تسـعري األدوية وفـق ما قدمناه، 
وتـم إنهـاء تسـعري ١٠٠٠ مادة مـن أصل 

٩٥٠٠ مادة». 
ر من  وأضـاف «خـالل العام الحايل سُنَسـعِّ
٨٠٪ إىل ٩٠٪ مـن األدويـة التـي يحتاجهـا 
السـوق العراقي»، مبيناً أنَّ «هناك متابعة 
مسـتمرة من النقابة بالتعـاون مع وزارة 
املكاتـب  مـن  التسـعري  لعمليـة  الصحـة 
وعمليـات  الصيدليـات،  وحتـى  واملذاخـر 
التسـعري سـتكون تدريجية؛ لتاليف حدوث 

أَزَمة يف األسواق». 
وأشار إىل أنه «ال عالقة للنقابة بملف األدوية 
غـري املرخصة وامللف من مسـؤولية املنافذ 

الحدودية «، الفتاً إىل أن «النقابة مسـؤولة 
عـن األدوية التـي يتم اسـتريادها من قبل 

املكاتب العلمية بإجازات استرياد».

بغداد / الزوراء:
اطلق مسـؤول حكومـي يف دياىل، 
امس االثنني، رسالة تطمني الكثر 
من ١٠ االف ارسة تسكن الرشيط 
الحدود مع ايران رشق املحافظة، 

مؤكدا عدم وجود سيول جارفة.
منـديل  ناحيـة  مديـر  وقـال 
بعقوبـة)  رشق  وكالة(٩٠كـم 
مـازن اكرم يف ترصيـح صحفي: 

ان “وفق تأكيد االنواء الجوية بأن 
معدالت هطول االمطار سـتكون 
اىل  تـؤدي  ولـن  املتوسـط  دون 
تدفق سيول جارفة صوب القرى 
واملناطـق عىل الرشيـط الحدودي 
مـع ايران ضمـن ناحيتـي منديل 
وقزانيـة مطمئنـا اكثـر مـن ١٠ 
االف ارسة تسكن القرى واملناطق 

القريبة من الرشيط الحدودي“.

واضـاف اكرم ان“ ملـف االمطار 
متابـع مـن قبـل خليـة االزمـة 
الحكومية وسـيكون هناك تدخل 
فوري عند اي طارئ». مؤكدا «ان 
اي موجات امطار غزيرة ستحتاج 
اىل سـاعات حتى تتبلور السـيول 
وتنجرف يف الوديان باتجاه العمق 
العراقي سواء يف منديل او قزانية“.
سـتكون  ”الوديـان  أن  وأوضـح 

قـادرة عـىل احتـواء اي موجات 
ان بـرزت يف السـاعات املقبلة اذا 
مـا حصلـت تغـريات جوهرية يف 

معدالت هطول االمطار“.
ويشهد الرشيط الحدود بني العراق 
وايران تدفق سـيول موسمية مع 
هطـول االمطار الغزيـرة بعضها 
يشـكل خطر عـىل حياة سـكان 

القرى. 
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بغداد/الزوراء:
اسـتبعدت وزارة التخطيط، امس االثنني، ادراج 
مشاريع جديدة ضمن موازنة عام 2022 الجاري، 

مبينة ان هناك 6 االف مرشوع قيد التنفيذ.
وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي 
يف ترصيح صحفـي ان ”ادراج مشـاريع جديدة 
ضمـن موازنـة عـام 2022 لـن يكون سـهال يف 
ظل وجود عدد كبري من املشـاريع املسـتمرة، إذ 
ليـس من املنطـق ان يكون لديك مشـاريع فيها 
نسـب انجاز وتذهـب ألدراج مشـاريع جديدة“، 
مبينـا انه ”سـيتم الرتكيـز عىل اسـتمرار تنفيذ 
املشـاريع املوجودة التي هي قيد التنفيذ وضمان 

تنفيذها“. 
واضاف ان ”تعايف اسـعار النفط ووجود ايرادات 
جيدة سـتغطي العجز وبالنتيجة ينعكس ايجابا 
عىل الجانب االستثماري يف ضمان تنفيذ املشاريع 
االستثمارية الحكومية سـواء أكانت املنفذة من 

قبـل الـوزارات او من قبل الحكومـات املحلية يف 
املحافظات“ .

واشـار الهنـداوي اىل ان ”هنـاك عـددا كبريا من 
املشـاريع قيد التنفيـذ والتي ال يقـل عددها عن 
6 االف مرشوع“، مشـريا اىل ان ”هذه املشـاريع 
تشمل قطاعات كثرية من التنمية سواء ما يتعلق 
بالخدمات والبنى التحتية ومشاريع اسرتاتيجية 
وايضا بعضها ضمن برنامج استثماري للوزارات 
والبعـض اآلخـر ضمن برنامـج تنميـة االقاليم 
للمحافظـات“. واكـد ان ”هذه املشـاريع مهمة 
وتمثـل قيمـة مهمـة للتنميـة واالقتصـاد، كما 
انها تسـهم يف تحريـك عجلة التنميـة من خالل 
توفـري فرص عمل ومـن خالل توفـري الخدمات 
للمواطنني“. وكانـت وزارة التخطيط قد اوقفت 
تنفيذ املشـاريع ضمـن موازنة عـام 2020 بعد 
انخفاض اسعار النفط، لتعاود االسعار االرتفاع 

مرة اخرى يف عام 2021.
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بغداد/الزوراء:
شـدد األمني العام ملجلس الوزراء حميد الغزي، امس االثنني، عىل رضورة 

االلتزام بالتوقيتات الزمنية ملرشوعات صندوق إعمار محافظة ذي قار.
وقـال بيان صادر عن األمانة العامة وتلقته ”الـزوراء“، إن ”الغزي التقى 
محافـظ ذي قار محمد هـادي، ورئيس صنـدوق إعمـار املحافظة رزاق 
الركابي وشـّدد عـىل رضورة التزام الرشكات املنفـذة ملرشوعات صندوق 
إعمـار محافظة ذي قـار، بالتوقيتات الزمنية املعدة بحسـب بنود العقود 
املربمـة مع الصنـدوق، ومضاعفة الجهد ورفع وتـرية العمل، وحث إدارة 
الصنـدوق عـىل االسـتعداد للمبـارشة باملرشوعـات املدرجة ضمن سـنة 

.“2022
وأكـد الغزي بحسـب البيـان أن ”املرحلة املقبلـة تتطلب تشـديد الرقابة 
واملتابعـة لعمل الرشكات، وعدم السـماح بحدوث حـاالت تلكؤ يف مراحل 

العمل، وتقييم عمل الرشكات بحسب ما تقدمه من نسب إنجاز“. 
وأشار إىل أن محافظة ذي قار، ستشهد نقلة نوعية من الناحيتني العمرانية 
واالقتصاديـة؛ نظراً ملا تشـهده من حركـة عرب انطالق حملـة اإلعمار يف 
املحافظة، شملت جميع األقضية والنواحي يف مختلف القطاعات الخدمية، 
كما وصلت الخدمات إىل الطرق الريفية، وأن السنة الحالية ستشهد إحالة 

مرشوعات إضافية“.
وأثنـى األمني العام ملجلس الوزراء عىل جهد إدارة ومالكات صندوق إعمار 
املحافظـة، واملـالكات الفنية والهندسـية التي تتابع سـري العمل بصورة 

دورية، بالتنسيق مع اإلدارة املحلية للمحافظة.

لندن/متابعة الزوراء:
تواجـه رسيالنكا أزمة ماليـة عميقة مع مخاوف من إفالسـها يف عام 
2022 مع ارتفاع التضخم إىل مسـتويات قياسية، وارتفاع أسعار املواد 

الغذائية، بحسب صحيفة ”اإلندبندنت“ الربيطانية.
وذكرت الصحيفة، أن ”االنهيار الذي واجهته الحكومة، بقيادة الرئيس 
القـوي غوتابـاي راجاباكسـا، ناجم جزئيـا عن التأثـري املبارش ألزمة 
كوفيـد19- وانخفـاض السـياحة، لكنه تفاقـم أيضا بسـبب اإلنفاق 
الحكومـي املرتفـع والتخفيضات الرضيبية التـي أدت إىل تآكل إيرادات 

الدولة، وسداد الديون الضخمة إىل الصني“.
وأضافـت ”يف غضون ذلـك، كان التضخـم مدفوعا من قبـل الحكومة 

بطباعة النقود لسداد القروض املحلية والسندات األجنبية“.
ويقـدر البنك الدويل أن 500000 شـخص يف رسيالنـكا باتوا تحت خط 
الفقر منذ بداية وباء كورونا، وهو ما يعادل خمس سـنوات من التقدم 

يف مكافحة الفقر.
ولفتـت صحيفـة ”االندبندنـت“، إىل أن التضخـم يف رسيالنـكا سـجل 

مستوى قياسيا بلغ ٪11.1 يف نوفمرب“.
وبعد أن أعلن رئيس البالد أن رسيالنكا يف حالة طوارئ اقتصادية، منح 
الجيش السـلطة لضمان بيع املواد األساسية، بما يف ذلك األرز والسكر، 
بأسـعار حكومية محددة، لكنه لم يفعل شـيئا يذكر لتخفيف مشاكل 

الناس، بحسب الصحيفة.
وحـذر نائب محافـظ البنك املركـزي السـابق، وا ويجيواردينا، من أن 
معاناة الناس العاديني سـتؤدي إىل تفاقم األزمـة املالية، والتي بدورها 
سـتجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسـبة لهم. وأضـاف: ”عندما تتعمق 
األزمـة االقتصاديـة، مـن الطبيعـي أن تعانـي البـالد من أزمـة مالية 

أيضا“.
وأشار إىل أن ”من أكثر املشاكل إلحاحا بالنسبة لرسيالنكا عبء الديون 
الخارجيـة الهائل، وال سـيما للصني“، فرسيالنـكا مدينة للصني بأكثر 
مـن 5 مليارات دوالر، ويف العام املايض حصلت عىل قرض إضايف بقيمة 
مليـار دوالر من بكني للمسـاعدة يف أزمتهـا املالية الحـادة، والتي يتم 

سدادها عىل أقساط.
وقالت عضو الربملان واالقتصادي املعارض هارشـا دي سـيلفا، مؤخرا 
أن احتياطي العمالت األجنبية سـيكون 437 مليون دوالر بحلول يناير 
من العام املقبل، يف حني أن إجمايل الدين الخارجي للخدمة سيكون 4.8 

مليار دوالر من فرباير إىل أكتوبر 2022. 
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بغداد/الزوراء:
أعلـن رئيس االدعاء العام والنزاهة يف 
الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد 
الشهييل، امس االثنني، عن مخالفات 
كثرية وهدر باملال العام بملف طباعة 
الكتب يف عام 2014، الفتا اىل ان هناك 
فسـادا اخـر بملـف طباعـة الدفاتر 

املدرسية واالمتحانية.
وقـال الشـهييل يف مؤتمـر صحفـي 
عقده امس ببغداد تابعته ”الزوراء“: 
ان ”هنـاك مشـاكل يف عقـود وزارة 
الرتبيـة وتابعنـا هـذه امللفـات مـن 
خـالل القضـاء“، مبينـا ان ”هنـاك 
محاولة اسـتيالء عىل مقدرات وزارة 
الرتبية، واملشـكلة الكبـرية يف العقود 
وبعـد تحريـك الدعـاوى عـىل وزارة 
الرتبية منذ عـام 2014 إىل هذا اليوم، 
وصلـت نتائـج التقاريـر األولية من 
ديـوان الرقابة املاليـة وهيئة النزاهة 
وتم تدقيق 18 عقـدا من العقود التي 
ابرمت بـني وزارة الرتبية مع الرشيك 
املتعاقد وتـم تدقيق ثالثة عقود فقط 
واملتبقي من العقود طوق تتحقيق“. 

واضـاف ”عـىل ضـوء ذلـك صـدرت 
مذكـرات اسـتقدام من قبـل القضاء 
بحـق وزيـرة الرتبية سـابقة ومدراء 
عامـني“، مشـريا ان ”تقاريـر ديوان 
الرقابـة املالية ثبـت مخالفات كثرية 
مـن اهمهـا يف نهايـة عـام 2014 تم 
تخصيص مبلـغ مقـداره 130 مليار 
دينـار من وزارة املاليـة العادة تأهيل 
وترميـم مطبعة النهريـن، اال انه بعد 
فرتة اتجهت وزارة الرتبية بعام 2015 
إىل التعاقـد مـع رشيـك محـيل رغـم 
األموال التي رصفت من وزارة املالية، 

وبعدهـا قام الرشيـك املحيل ببيع كل 
مقدرات الرشاكة مـع الوزارة باربعه 
جميـع  عـىل  واالسـتحواذ  أضعـاف 

مطابع الوزارة“. 
وتابـع انه ”مـن خـالل متابعة ملف 
وزارة الرتبيـة فـإن هنـاك مذكـرات 
أخرى سـتصدر من القضـاء العراقي 
بحق وزيـر الحق ومـدراء العامني يف 
الـوزارة“، مبينا انه ”بعـد تدقيق كل 
امللفـات من ديوان الرقابة املالية تبني 
أن 130 مليار دينار عراقي لم تسـدد 

اىل اآلن من قبل وزارة الرتبية“.
وتابـع ان ”هنـاك ملـف فسـاد كبري 
جـدا هـو طباعـة الدفاتر املدرسـية 
واالمتحانية، وهذه يعـد عقدا مغايرا 
لعقـد املنهـاج الـدرايس وأن كل ملف 
يطبع بأربعة أضعاف من قبل مطبعة 
احتكارية واحدة“، الفتا اىل ان ”هناك 
يف  الرتبيـة  وزارة  قبـل  مـن  تعـاون 

الفرتة االخـرية لذلك وجدنا مخالفات 
كثرية“.

واكد ان ”هذه اوىل امللفات التي فتحت 
من قبلنا وهناك ملفات اخرى ستفتح 
خـالل االيام املقبلة والنتائج سـتعلن 
امـام الراي العام“، الفتـا اىل ان ”هذا 
امللف اذا انتهى سيطيح برؤس كبرية 

ومتنفذين ووزاراء ومدراء عامني“.
واوضـح ان ”هناك كـم كبري يرصف 
من املبالغ عـىل املنهاج الدرايس وبعد 
ذلك بسـتة أشـهر يتم تغيـري املنهاج 
الدراسـية بحجة تغيري حرف او كلمة 
واحدة باملنهاج يف سبيل اعادة طباعة 
املنهاج بالعام الدرايس الجديد بمبالغ 
مخيفة“، مشريا اىل ان ”هناك قرارات 
سـتصدر من قبـل القضـاء يف جميع 
الدعاوى التي قيمت بشـكل شخيص 
مـن قبـل االدعـاء العـام والنزاهة يف 

التيار الصدري“.

›Óflãi@—€a@400@∂a@¡–‰€a@xbn„g@ÒÜbÌå@¿@bflá”@\KŸiÎc^@Ôõ∑@pb»”Ïm

بغداد/متابعة الزوراء:
تراجعت اللرية الرتكية، امس االثنني، بمعدل خمسة يف املئة، بعدما شهدت 
أسـوأ أداء لها يف سـنة 2021، مع اسـتمرار املخاوف من ارتفاع التضخم 

ومن سياسة نقدية غري تقليدية.
وهبطت اللرية الرتكية إىل 13.92 مقابل الدوالر بعد أن أغلقت يوم الجمعة 

عىل 13.1875 لرية، بحسب وكالة ”رويرتز“.
وانصب اهتمام السـوق عىل بيانات التضخم عن شـهر ديسـمرب  املنتظر 

صدورها يف وقت الحق من يوم االثنني.
وأظهرت بيانات يف مطلع األسـبوع ارتفاع أسعار التجزئة يف إسطنبول بـ 
9.65 يف املئة عىل أسـاس شهري يف ديسـمرب ليبلغ املعدل السنوي 34.18 

يف املئة.
ويف ديسمرب املايض، قال الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، إن الحكومة 
قضـت عىل مـا وصفها بـ“فقاعة سـعر رصف“ اللرية، مـن خالل اتخاذ 

خطوات  لحماية ودائع العملة الرتكية ضد التقلبات.
ورصح أردوغـان: ”رأينا فقاعة أسـعار الرصف تتـالىش يف يوم واحد مع 
حزمة إجراءاتنا“، مضيفا أن الحكومة مضت قدما يف خطتها االقتصادية 

بخفض أسعار الفائدة عىل الرغم من املعارضة الداخلية.
ويف الشـهر املايض، أعلن الرئيـس الرتكي رفع الحد األدنى لألجور يف تركيا 
بنحو 50 يف املئة ليبلغ 4250 لرية (275.44 دوالر) شهريا يف إطار إجراءات 

تهدف إىل تخفيف وطأة انهيار العملة وارتفاع التضخم.
وكان الحد األدنى لألجور لعام 2021 يرتاوح حول ما يقرب من 2825 لرية 
شهريا، وتراجعت قيمته مقابل الدوالر إىل 185 دوالرا مقارنة بما يصل إىل 
380 دوالرا يف بدايـة العام بسـبب أزمة العملة، وهـي الثانية من نوعها يف 

تركيا يف غضون 4 سنوات.

صالح الدين/الزوراء:
اعلن صندوق اعادة اعمار املناطق املترضرة، امس االثنني، انجاز مرشوعني 

مهمني يف محافظة صالح الدين.
وذكـر املكتب االعالمي للصنـدوق يف بيان تلقته ”الزوراء“، ان ”مشـاريع 
انجـزت يف محافظـة صالح الديـن ضمن صنـدوق اعادة اعمـار املناطق 
املتـرضرة من العمليـات االرهابية“، مبينا ان ”املشـاريع تضمنت، انجاز 
مرشوع هدم واعادة بنـاء دار القضاء يف الضلوعية وكذلك انجاز مرشوع 

هدم واعادة بناء مديرية ناحية املعتصم يف محافظة صالح الدين“.
واضاف، ان ”مرشوع هدم وأعادة بناء دار القضاء يف الضلوعية، تم  ضمن 
املواصفـات الفنية املطلوبـة والتوقيتات املحددة لصالـح مجلس القضاء 
االعىل، فضال عـن أنجاز مرشوع هدم وأعادة بناء مديرية ناحية املعتصم 

خدمة الهايل املحافظة“.
وتابع، انه ”من املؤمل انجاز عدد من املشـاريع املهمة عىل مستوى قطاع 

الخدمات خالل االيام املقبلة“.

بغداد/الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر، امس االثنني، بشـكل طفيف يف األسـواق 

املحلية.
لت  وسجلت أسعار بيع الدوالر، 148.200 دينار لكل 100 دوالر، فيما سجَّ

أسعار رشاء الدوالر 147.900 دينار لكل 100 دوالر.
وقرر البنك املركزي العراقي يف وقت سابق، تعديل سعر رصف الدوالر أمام 
الدينار العراقي، إذ بلغ سـعر رشاء الدوالر مـن وزارة املالية 1450 ديناراً، 
أما سـعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دوالر، فيما يكون 

سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دوالر.

@ÚÓ◊6€a@Ò7‹€a@¿@áÌáu@¬ÏjÁ
·Éõn€a@ÒÜbÌå@Âfl@’‹”@¡éÎ

@åb≠aZ@Òäãõnæa@’†b‰æa@÷Îá‰ñ@
ÂÌá€a@Å˝ñ@¿@µ‡Ëfl@µ«Îãìfl

@“ãñ@äb»édi@—Ó–†@üb–Øa
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@ä¸Îá€a

@‚b»€a@fibæbi@äáÁÎ@Ò7r◊@pb–€b¨@Â«@—ìÿÌ@Ô‹ÓËì€a
2014@‚b«@¿@knÿ€a@Ú«bj†@—‹∑

ãËí@fi˝Ç@ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl@4@åÎbvnm@Ô”aã»€a@ç◊ãæa@pb»Ójfl@

بغداد/متابعة الزوراء:
قالت ثالثة مصادر يف أوبك، امس اإلثنني، 
إن من املتوقـع أن تميض مجموعة أوبك 
+ قدما خالل اجتماعها املقبل يف الزيادة 
املقررة يف فرباير شباط، والتي تبلغ 400 

ألف برميل يوميا.
وتجتمع منظمة البلدان املصدرة للبرتول 
(أوبـك) وحلفـاء بقيادة روسـيا، وهي 
املجموعة التي تعرف باسـم أوبك +، يوم 
الثالثـاء، لوضـع السياسـة التي سـيتم 

اتباعها.
وكانت قد أفادت نسخة من تقرير صادر 
عـن اللجنة الفنيـة املشـرتكة ملجموعة 
”أوبك+“، بأن املجموعة تتوقع أن يكون 
تأثـري املتحـور أوميكرون مـن فريوس 
محـدودا  النفـط  سـوق  عـىل  كورونـا 

ومؤقتا، وفق ما أوردته رويرتز.
وقـال التقريـر ”مـن املتوقـع أن يكون 
تأثري املتحور أوميكـرون الجديد خفيفا 
وقصري املدى مع تحسـن القـدرة عامليا 
عـىل التعامـل مـع كورونـا والتحديات 

املرتبطة به“.
وكان خام برنت قد أنهى العام مسـجال 
أكـرب  وهـي   ،%  50.5 سـنوية  زيـادة 

زيادة له منذ 2016، يف حني سـجل خام 
غرب تكسـاس الوسـيط زيادة بنسـبة 
55.5 % يف أقـوى أداء منذ 2009 عندما 

قفزت األسعار بأكثر من 70 %.

يذكر أن عقود الخامني قد المسـت أعىل 
مستوى يف 2021 يف أكتوبر عندما سجل 
خـام برنـت 86.70 دوالر للربميل، وهو 
أعىل مسـتوى منذ 2018 يف حني سـجل 

خـام غـرب تكسـاس الوسـيط 85.41 
دوالر للربميل وهو أعىل مسـتوياته منذ 

.2014
امـس  أوبـك  منظمـة  وزراء  وسـيعقد 

اإلثنني، اجتماًعـا لبحث تعيني أمني عام 
جديد.

ومـن املقرر أن يتنحـى النيجريي محمد 
باركيندو األمني العام الحايل ألوبك بمجرد 
انتهاء فرتة واليته الثانية التي اسـتمرت 

ثالث سنوات يف نهاية يوليو املقبل.
وسـاعد باركينـدو يف إبـرام اتفـاق مع 
املنتجني من خـارج أوبك، مثل روسـيا، 
لخفـض إنتـاج النفـط العاملـي بهـدف 

تحقيق التوازن يف السوق.
وستعقد أوبك+،  اليوم اجتماعا منفصال 
التخاذ قرار بشأن سياسة اإلنتاج، والذي 

قد ال يأتي بجديد عىل األسواق.
ومن املرجح أن تلتزم أوبك+ بالسياسـة 
الحالية وتؤكد زيادة اإلنتاج بمقدار 400 

ألف برميل يوميا يف فرباير.
من جانبها، اتفقت أوبك وحلفاؤها عىل 
التمسـك بسياسـتهم الحالية املتمثلة يف 
الزيادات الشـهرية يف إنتـاج النفط، عىل 
الرغم من املخـاوف من أن يؤدي كل من 
سـحب الواليات املتحدة من احتياطيات 
الخـام والسـاللة الجديـدة أوميكـرون 
املتحورة من فـريوس كورونا إىل حدوث 

انهيار جديد يف أسعار الخام.

بغداد/الزوراء:

 بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي 

من العملة الصعبة خالل شهر كانون 

االول املايض اكثر من 4 مليارات دوالر.

وبـاع البنـك املركزي باع خالل شـهر 

كانون االول املايض 4 مليارات و114 

مليونا و079 الف دوالر، وبمعدل 195 

مليونا و 909 الفا و396 دوالرا يوميا، 

مرتفعـة عـن شـهر ترشيـن الثاني 

املـايض الذي بلغ معـدل املبيعات فيه 

167 مليونا و397 الفا و128 دوالرا.

وذهبـت معظـم هـذه املبيعـات عىل 

شكل حواالت للخارج لتمويل التجارة 

الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدوالر 

املحول لحسابات املصارف يف الخارج، 

اضافة اىل البيـع النقدي 1460 دينارا 

لكل دوالر.
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@á‡´@…fl@b‰mböÎb–fl@ZıaäÎç€a@ÒäaÜg
ÚÓ€bfl@lbjé˛@o‹ìœ@—éÏÌ

بغداد/ امري الداغستاني
أكدت ادارة نادي الزوراء الريايض تواصلها مع املدرب ايوب اوديشو، بينما فاتحت مدرب 

الرشطة السابق الرصبي «الييكسندر اليتش» لقيادة الفريق.
وقال عضو ادارة النادي كريم رزاق: إن االدارة مازالت عىل اتصال بأيوب اوديشـو كخيار 

اول، كما فاتحت املدرب الرصبي اليتش يف حال اخفقت االدارة يف االتفاق مع اوديشو .
وأضـاف: أن ادارة الـزوراء كانـت قد فتحت قنـوات اتصالها مع املـدرب املرصي محمد 

يوسف لكنه طلب مبلغاً كبرياً جداً، ولهذا انهت االدارة املفاوضات معه .

ãºcÎ@ã–ñc

Ú‹j‘æa@pb”b‘zné˝€@a7õ•@Ô‹ÇaÜ@ãÿè»fl@¿@·ƒn‰Ì@lbjì€a@kÉn‰fl

@›Óñb–m@táyc@Û‹«@…‹�Ì@lbjì€a@ãÌåÎ
@=æÎ˛a@›ñÏæa@k»‹∑@›‡»€a

@…œãÌÎ@µflá‘næa@Ú€Ï�i@÷˝�„a@á«Ïfl@Üá±@bm@aÏæa@Üb•a
ÊbèÓfl@¡–„@läáfl@Â«@ÚiÏ‘»€a

بغداد / الزوراء 
حـدَّد االتحـاد العراقـي املركزي 
أللعـاب القوى الثالـث عرش من 
إلقامـة  موعـداً  الحـايل  الشـهر 
املؤتمر السنوي ألعضاء الجمعية 
العمومية يف أول نشـاط لالتحاد 

للعام 2022.
وقال األمني املايل لالتحاد العراقي 
أللعـاب القـوى زيـدون جـواد: 
للعـام  الريـايض  املوسـم  ”إن 
2022 سـينطلق بإقامـة املؤتمر 
السـنوي لعرض التقرير اإلداري 
واملـايل للعـام 2021 واالنجازات 
التـي تحققت وما سـيعمل عليه 

االتحاد للعام 2022 ”.
وأضاف جواد أنَّ ” بطولة العراق 
لسـباقات الطريـق (الضاحية) 

داخـل  سـتنطلق  األول  الـدور 
جامعـة بغـداد لجميـع الفئات 
العمرية ولكال الجنسـني بعدها 
بأسبوع سـوف تقام  اختبارات 
لجميـع الفئات العمريـة ولكال 
الجنسـني أيضاً لغرض ترشـيح 
الذي  الوطنـي  املنتخـب  العبـي 
آسـيا  بطولـة  يف  سيشـارك 
للصـاالت التـي سـتقام للفرتة 
من -7 10 من شـهر شـباط يف 

كازاخستان ”.
”منتخـب  أنَّ  اىل  جـواد  واشـار 
الناشـئني سـيدخل يف معسـكر 
تدريبي داخيل استعداداً للمشاركة 
يف  بطولة آسـيا للناشـئني ولكال 
الجنسـني ، سـتقام  يف الكويـت 

شهر آذار املقبل ”.

@÷aã»€a@ÙÏ”@lb»€c@kÉn‰fl
p¸bó‹€@bÓée@Ú€Ï�i@¿@⁄äbìÌ

بغداد / حسني عمار
يقيم منتخبنا الشـبابي لكـرة القدم، اليوم 
الثالثـاء، التجمـع األول يف بغداد بمشـاركة 
الالعبـني املحليني لرفـع جاهزيـة الالعبني 

استعداداً ألي مشاركة خارجية.
وقال املدرب املسـاعد ملنتخب الشباب بكرة 
القـدم تيسـري عبـد الحسـني إن“ التجمـع 
سـتتخلله إقامة مباريـات تجريبيـة لرفق 
جاهزيـة الالعبـني، السـيما أن أغلب العبي 
الفريق ال يشـاركون مع فرقهم يف مباريات 

الدوري لكنهم مستمرون يف التدريبات“.
وأضاف عبد الحسني أن ” بطولة غرب آسيا 
للشباب التي أحرز لقبها ليوث الرافدين تعد 
بمثابة بطولة تنشـيطية، لـذا ال يجب علينا 

تحميل الالعبني اكثر من طاقتهم“، الفتاً اىل 
أن ” هنالك أخطاء فردية لدى الالعبني ينبغي 
تصحيحهـا وكذلك أخطـاء جماعية البد لنا 
من دراستها ومعالجتها لتقويم الفريق كما 
أن هنـاك حاجة ماسـة إلقامة معسـكرات 
تدريبيـة وإقامـة مباريـات تجريبيـة عىل 

مستوى عاٍل مع منتخبات قوية ”.
وتابـع عبـد الحسـني أن“ الجهـاز الفنـي 
يقيـم تدريبـات الالعبـني بحكـم العالقات 
الشـخصية مع إدارة التاجي أو املصايف، لذا 
نناشـد الجهات املعنية بتوفري ملعب إلجراء 
تدريبـات املنتخـب، أمـا بشـأن التجهيزات 
الرياضية الخاصة باملنتخب فاالتحاد وّفرها 

بشكل كامل ”.

بغداد/ محمد حمدي
تنفيـذا ملقـررات االجتماع االخـري للمالك 
املتقدم والتوصية بمتابعة املشـاريع التي 
تخـص البنى التحتيـة وانجازهـا بأرسع 
وقت ممكن ، اطلع وزير الشباب والرياضة 
عدنـان درجـال عىل احـدث تقارير مكتب 
املهنـدس املقيـم مللعـب املوصـل االوملبـي 
سـعة 30 الـف متفـرج، ووجـه بتذليـل 
جميـع العراقيـل التي تواجه سـري العمل 
وبمتابعة مبارشة من الدائرة الهندسـية ، 
اذ يتواصـل العمل بمعدالت جيدة ونسـبة 
انجـاز متقدمة يف مـرشوع ملعب املوصل 
االوملبي الـذي تنفذه رشكة اوزنالر الرتكية 
ورشكة القصص لحسـاب وزارة الشـباب 

والرياضة .
ووفقـا لتقريـر مكتـب املهنـدس املقيـم 
االخري للشهر املايض فقد تم بنجاح اجراء 
الفحـص الكامل لعينات املـواد الداخلة يف 
االسـاس الحصريي الكونكريتي واالعمدة 
الخرسـانية والسـمنت املقـاوم لالمالح و 
فحص جدل الحىص الخابط الجبيل صنف 

(A) يف امللعـب الرئيـيس والخاصة بأعمال 
الدفـن للطبقـة الثالثة عـرشة يف املنطقة 
املحصـورة بـني الجـدار املحيط بسـاحة 
اللعـب وموقع الدفـن الجانبـي كما تمت 
املبارشة  بأعمال صب األسـاس الحصريي 
للملعـب الرئيـيس يف املقطـع 24 ملرشوع 
ملعـب واعمال القالب الخشـبي لسـقف 
الطابـق األول للملعب الرئيـيس يف املقطع 
Z2  واالسـتمرار بأعمال القالب الخشـبي 
لجـدران املصاعـد للطابـق األول للملعـب 

 .ZA-Z6 3 الرئييس يف املقطعني
لجـدران  والتسـليح  الخشـبي  والقالـب   
الطابـق األول للملعب الرئيـيس يف املقطع 
Z8  وأعمـال القالب الخشـبي للمدرجات 
للطابـق االريض ونصب القالـب الحديدي 
ألعمـدة امللعـب الرئيـيس للطابـق االول، 
العمـل  نسـبة  ان  اىل  التقريـر  واشـار 
الكونكريتـي جيـدة إلظهار شـكل امللعب 
والتقدم للطوابق العليا التي سـتتم بحلول 
الشـهر املقبل مع اظهار الهيكل الخارجي 

بوضوح من مسافات بعيدة.

بغداد/ حيدر العتابي
عقد االتحاد العراقـي املركزي للمواي تاي 
أجتماعه الـدوري األول لعام 2022 بمقره 
وبحضـور  بغـداد  الحبيبـة  العاصمـة  يف 
جميع أعضائه، حيث افتتح رئيس االتحاد 
مصطفى جبار علك االجتماع بقراءة سورة 
الفاتحـة عىل أرواح شـهداء العـراق عامة 
والرياضة عىل وجه الخصوص، مشـيدا يف 
بـادئ األمر بدعـم وتعاون وزارة الشـباب 
والرياضـة ممثلة بوزيرهـا  عدنان درجال 
واللجنة األوملبية الوطنيـة العراقية ممثلة 
برئيـس واعضاء املكتب التنفيذي السـيما  
رعد حمودي ودعمه لألبطال يف مشاركتهم 
الخارجيـة ودعمهـم ماديـا ومعنويا عىل 
األنجـازات التـي حققوهـا يف عـام 2021 

الدوليـة وكذلـك  النخبـة  ومنهـا بطولـة 
بطولـة العالـم، وتم خـالل االجتماع ايضا 
تثبيت املنهاج السـنوي لالتحـاد (الداخيل 
والخارجي)، حيث تمت املوافقة عىل اقامة 
دورة تدريبيـة وتحكيميـة يف بغداد مطلع 
األسـبوع املقبـل، وكذلك  اختبـارات فنية 
لالعبـني يف محافظـات البـرصة وكربـالء 
وكركوك فضال عن العاصمة بغداد، وكذلك 
تمـت املوافقـة عـىل اقامة بطولـة العراق 
للمتقدمني منتصف شباط املقبل يف بغداد، 
وبطولة انديـة العراق للشـباب نهاية اذار 
املقبل يف كربـالء وايضا املوافقة عىل اقامة 
بطولة املحرتفـني يف أربيـل منتصف أيلول 
املقبل.امـا فيما يخص املنهـاج الخارجي، 
ذكر رئيـس االتحاد مصطفـى جبار علك: 

ان تمـت املوافقة عىل املشـاركة يف بطولة 
العالم للمتقدمني والتي ستقام يف العاصمة 
االماراتية ابو ظبي خالل شـهر ايار املقبل 
وكذلـك املوافقة عـىل املشـاركة يف بطولة 
العالم للشـباب والتي سـتقام يف العاصمة 

املاليزية كواالمبور بداية اب املقبل.
هذا واتخذ االتحاد العراقي املركزي للمواي 
عدة قرارات مهمـة منها املوافقة عىل رفع 
عقوبـة مدرب نـادي نفط ميسـان محمد 

داود والسماح له بمزاولة التدريب.
وختم رئيـس االتحاد حديثـه بالقول: البد 
لنـا من تقديم شـكرنا وعرفاننـا الكبريين 
لوسـائل اإلعالم لدعمهم املتواصل ألبطالنا 
الداخليـة  االتحـاد  أنشـطة  ومواكبتهـم 

والخارجية.
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حوار / بلقيس احمد
اكد املـدرب السـابق، جمـال عيل، ان 
قـرار اعتزالـه نهائـي وال عـودة عنه 
ألسـباب نفسـية وأخرى صحية تركاً 
اثارا سـلبية ممـا اجربني عـىل اتخاذ 
هـذا القـرار للحفـاظ عـىل مـا تبقى 
من الصحـة التي تأثـرت كثريا نتيجة 

التدريب.
وقـال عـيل: ان ضياع هويـة املنتخب 
الوطني يف اآلونة األخرية وتحديدا خالل 
مشـاركته يف منافسـات بطولة كأس 
العرب التي اختتمت فعالياتها يف دورة 
قطر مؤخـرا فضال عن سـوء النتائج 
يف مشـاركته املسـتمرة بالتصفيـات 
كأس  نهائيـات  اىل  املؤهلـة  القاريـة 
العالم العام املقبل،  يتحمل مسؤوليته 
املنظمـة الكاملـة التـي قـادت الكرة 
العراقية وكذلك يتحمل املسؤولية أيضا 
املدربون وسـوء التخطيـط الذي رافق 
العمل اإلداري منذ السـنوات السابقة 
وحتـى اآلن، وبالتايل فإن ضياع هوية 
املنتخـب الوطنـي تعد مشـكلة كبرية 
ولو عدنا إىل تاريخ املنتخبات املنافسة 
لنا فنحن منذ عدة سـنوات نعاني مع 
هـذه املنتخبات وهـذا دليل عـىل أنها 
بدأت تتقدم بعد أن كنا متفوقني عليها 

بفارق بعيد.
وأضـاف عـيل: ان الفرصـة مازالـت 
موجودة عىل البطاقة الثالثة خصوصاً 
لو حـدث تصحيح يف بعض املسـارات 
الخاصة باملنتخب الوطني واالستقرار 
عـىل تشـكيل معـني ودعـم الالعبـني 
الن املنتخب يشـكو مـن وضع نفيس 
صعـب. موضحـا:  ان التدريـب ليس 
لـه عالقـة بالجنسـية، التدريـب هو 
عقليـة املـدرب واملـدرب هـو العارف 
بالـدوري املمتاز بشـكل جيد ومطلع 
عىل إمكانـات الالعبني، وبالتايل اعتقد 
ان املـدرب املحـيل هـو القـادر عـىل 
النهوض باملنتخب خصوصاً أن الفرتة 
األخـرية شـهدت حالة عدم اسـتقرار 
بـني صفوف الالعبني وهـذا االمر كان 

له تأثري سـلبي كبري جداً عىل املنتخب 
الوطنـي ولهـذا االسـتقرار هـو املهم 
باملرحلة الحالية مع مدرب يعلم جيدا 

إمكانات الالعبني، وفيما يخص املدرب 
األجنبـي وأي املدارس انسـب للمكرة 
العراقيـة، أرى ان املـدرب يأتـي مـن 

مختلـف املـدارس لكن املهـم خياراته 
بما يتناسـب مع هذه املدرسـة أو تلك 
الفكرة أو طريقة اللعب، لكن بشـكل 

عـام املدرسـة األوربية هـي املتفوقة 
عىل الساحة سـواء كانت هولندية أو 
فرنسـية لذلك فـإن العمليـة تخضع 

للمدرب وخياراته.
وعـن مسـتوى الدوري املحـيل، أجاب 
عـيل: انه ولألسـف الشـديد مسـتوى 
الـدوري مرتاجـع  وهـذا االمـر ليس 
غريبـا نتيجة الظـروف التـي مر بها 
البلد وأيضاً نتيجـة اهمالنا للتخطيط 
املنهجـي وكذلـك اهمالنـا لدوريـات 
الجامعـات واملـدارس، وكذلك إهمالنا 
لبطـوالت الرتبية وللمراحـل العمرية 
والعمل غـري املحـرتف باألندية، وارى 
ان األندية التي سـتتنافس عىل احراز 
اللقب املحيل هـي األندية الجماهريية 
كالرشطـة والقـوة الجويـة والزوراء 
ومـن املمكن أيضـا ان ينضـم لهؤالء 
األنديـة ناديـا النجف ونفط الوسـط 
وال ننـىس عودة نـادي الطلبة لوضعه 
الطبيعـي وتحسـن مسـتواه وهذا ما 
يتمنـاه الجميـع ألن فقـدان أي نـاٍد 
جماهـريي له تأثري سـلبي عىل الكرة 

العراقية.
وعـن الفريـق الـذي يرشـحه ليكون 
الحصـان األسـود يف املوسـم الحـايل، 
أوضـح: ان الحصـان األسـود حتـى 
اآلن يتنافس عليـه ناديا نفط البرصة 
والكهربـاء فهمـا يقدمـان حتى اآلن 
مستويات متميزة وتسلسلهم برتتيب 

الدوري دليل دامغ عىل صحة كالمي.
وختم عـيل حديثه: ان افضل املحطات 
التدريبيـة لـه كانت مع نـادي الطلبة 
يف موسـمي ١٩٨٨/ ١٩٨٩ و٢٠١١/ 
٢٠١٢ وكذلـك مـع نـادي الفحيـص 
باالردن يف ١٩٩٢/ ١٩٩٣ حيث أسهمت 
بتأهل الفريق اىل دوري الدرجة املمتازة 
، إضافـة إىل أكثر مـن محطة ناجحة 
كانت يل يف االمارات عىل مسـتوى فرق 
الشـباب وكذلك يف الفـرتة األخرية مع 
نفط الوسـط رغم عدم اكتمالها لكن 
كانت جيدة، أما أسوأ التجارب فكانت 

مع العربي االماراتي.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
رئيـس القسـم الريـايض يف صحيفة الـزوراء، نائب 
رئيس االتحاد العربي للصحافة الرياضية، الدكتور 
هادي عبد الله، أعلن اكتساب شقيقه الشفاء التام 
من االزمة الصحية التي تعرض لها قبل مدة زمنية 
ليست بالقصرية واجربته عىل اجراء عملية (القلب 
املفتوح) يف احدى مستشفيات مدينة سكاريا الرتكية، 
خالص االمنيات لشـقيق الدكتور هادي عبد الله بالشـفاء 

التام وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 ****************************

العدد الحادي والستون من صحيفة الريايض التي تصدر 
عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى النور امس 
االثنني، وتضمن العديد من املقاالت واالخبار واملواضيع 
الخاصة برياضة كرة القدم وبقية األلعاب األخرى التي 
زينت بأقـالم صحفية مرموقة، خالص االمنيات ألرسة 
الصحيفـة الرائعـة بمواصلـة النجـاح يف قـادم األيام.                

*********************
 عضـو الهيئـة العامـة لالتحـاد العراقـي للصحافة 
الرياضيـة   الزميـل حميد املظهـور ، احتفل بعيد 
ميـالده  قبل ايام قليلة، خالـص االمنيات لزميلنا 
بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره 

املهني.

بغداد / عباس عيل هندي
عقد االتحاد العراقي املركزي للكرة الطائرة يف مقره اجتماعا مهما ناقش فيه العديد 

من االمور وحدد مواعيد وتوقيتات املسابقات للعام ٢٠٢٢.
وبالنظر للطلبات املقدمة من قبل االندية املشاركة يف الدوري املمتاز لتكملة مباريات 

طلباتهم،  عىل  لالتحاد  التنفيذية  الهيئة  وافقت  الخاصة  ولظروفهم  الثانية  املرحلة 
والسادس  (الخامس  املراكز  احتلت  التي  الستة  االندية  تجمع  اقامة  ييل:  ما  وقررت 
والسابع) من املجموعتني لتحديد املراكز من التاسع اىل الرابع عرش وحسب الفقرة 

السادسة من املادة ١٥ ، واالندية هي ( الصناعة ومدينة الشهداء وحديثة وبسطاميل 
وقره قوش ودوكان) حيث ستتجمع تلك الفرق يف محافظة النجف االرشف وتحديدا يف 
قاعة الكوفة يف العارش من الشهر الحايل إلقامة املؤتمر الفني يف تمام الساعة السابعة 
مساًء.. إنطالق الدوري املمتاز يوم ٢٠٢٢/١/١٦ وستحدد األماكن والتوقيتات الحقا 
لالندية الثمانية التي تأهلت عن املجموعتني وستلعب بطريقة الذهاب واإلياب.. تحديد 
٢٠٢٢/١/١٢ موعدا لالجتماع الفني لفئة الناشئني تولد ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ وتم تقسيم 
بغداد  محافظة  يف  منافساتها  يف  وتقام  الوسطى  املنطقة  االتي:  النحو  عىل  املناطق 
وتضم اندية بغداد واالنبار وصالح الدين ودياىل، املنطقة الشمالية وتقام منافساتها 
يف اربيل وتضم اندية اربيل ودهوك ونينوى وكركوك، منطقة الفرات االوسط وتقام 
منافساتها يف كربالء وتضم اندية بابل وكربالء والنجف واملثنى والقادسية، املنطقة 
وميسان  قار  وذي  (البرصة  اندية  وتضم  كربالء  يف  منافساتها  وتقام  الجنوبية 

وواسط). كما حدد االتحاد الساعة السادسة مساًء للمؤتمر الفني، اذ سيكون مقره 

مكانا ألندية املنطقة الوسطى، فيما ستكون قاعة عينكاوا للمنطقة الشمالية وقاعة 
كربالء ملنطقتي الفرات االوسط والجنوبية.

بغداد /عيل الخرسان
القوة  لنادي  اإلعالمي  املكتب  مدير  أكد 

الجوية، عالء محمد، أن االخبار املتداولة 
بخصوص تقديم املدرب رايض شنيشل، 
ال  الكرة  فريق  قيادة  من  استقالته 
إدارة  أنَّ  مبيناً  الصحة،  من  لها  أساس 
النادي متمسكة بخدماته لقيادة الفريق 

يف الفرتة املقبلة. 
املدرب رايض شنيشل   » إن  وقال محمد 
الوحدة  امس  وقاد  الفريق  مع  باِق 
ملباراة نفط  الوسط  التدريبية استعداداً 
ضمن الجولة الـ ١٧ من الدوري العراقي 

املمتاز لكرة القدم «.
وأضاف محمد أنَّ « الهدف هو تصحيح 
لتحقيق  وبقوة  الفريق  وعودة  املسار 

من  البداية  وستكون  االيجابية  النتائج 
الفريق  ان  السيما  الوسط  نفط  بوابة 
يعيش يف حالة من االستقرار «، موضحاً 
الفريق   صفوف  يف  تعزيزات  هناك   » أّن 
تدعيم  لغرض  الشتوية  االنتقاالت  يف 
بعض املراكز، والجهازان اإلداري والفني 
لقب  تحقيق  عىل  عازمون  والالعبون 
الدوري العراقي وكأس العراق كما حدث 

يف املوسم املايض  «.
اىل  تعرض  الفريق   » أنَّ  محمد  وتابع 
أمر  املاضية وهو  الجوالت  انتكاسات يف 
 » أنَّ  مؤكداً   ،» العالم  أندية  كل  يف  وارد 
املدرب  بخدمات  متمسكة  النادي  إدارة 
رايض شنيشل وال صحة لألخبار املتداولة 

يف الشارع الريايض جملًة وتفصيالً».
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أصيب النجم الربازييل السابق الظاهرة رونالدو بفريوس كورونا وغاب 
بالتايل عن احتفاالت فريق بدايتـه الكروية كروزيرو بذكرى العام 101 
عىل تأسيسـه، وذلك حسب ما أعلن األخري. وأفاد كروزيرو الذي اشرتاه 
رونالدو الشـهر املايض، بأن املهاجم السـابق البالغ من العمر 45 عاماً 
”يف صحـة جيـدة ويعاني من عـوارض طفيفة، وسـيخضع اآلن لفرتة 
من الراحة والتباعد االجتماعي، تماشـياً مـع النصائح الطبية“. وأعلن 
رونالدو الشـهر املايض أنه اشـرتى كروزيرو الذي منـح بطل مونديال 
2002 فرصتـه االحرتافيـة األوىل، إال أنـه يلعب منذ موسـمني يف دوري 
الدرجـة الثانيـة املحيل. وأفـاد موقع ”غلوبـو ايسـبورتي“ أن رونالدو 
سيدفع 400 مليون ريال (حوايل 60 مليون يورو) ليصبح املساهم األكرب 
يف النادي. ويملك رونالدو منذ عام 2018 حصة مسيطرة من أسهم نادي 
بلد الوليد اإلسـباني الذي هبط إىل الدرجة الثانية املوسـم املايض. انضم 
رونالـدو، وهو مـن ريو دي جانـريو، إىل كروزيرو الـذي يتخذ من بيلو 
هوريزونتي مقراً له، يف بدايته االحرتافية عام 1993 عندما كان يبلغ من 

العمر 16 عاماً. وأحـرز 56 هدفاً يف 58 مباراة خاضها بقميص النادي، 
مما فتح الباب له ليكون ضمن تشـكيلة الربازيل لكأس العالم 1994 يف 

الواليـات املتحدة حيث حصل عىل ميداليـة الفائز من دون أن يلعب أي 
دقيقة. وبعد كأس العالم التي توجت بها الربازيل بركالت الرتجيح عىل 
حسـاب إيطاليا، باع كروزيرو رونالـدو اىل أيندهوفن الهولندي قبل أن 
يفرض نفسـه أحد أفضل الالعبني يف العالم بقميص برشلونة، ثم إنرت، 
ريال مدريد وميالن. وعاد إىل بالده يف 2009 للدفاع عن ألوان كورنثيانز 
الذي اعتزل اللعب يف صفوفه عام 2011. ويف كأس العالم 2002، سجل 
رونالدو ثمانية أهداف يف سـبع مباريـات ولعب الدور الرئييس يف قيادة 
الربازيل اىل اللقب. وتم اختيار رونالدو لنيل جائزة االتحاد الدويل ”فيفا“ 
ألفضل العب يف العالم ثالث مرات، كما نال جائزة الكرة الذهبية مرتني. 
ويعـود اللقب األخري لكروزيرو يف الـدوري الربازييل إىل عام 2014 حني 
توج به للموسم الثاني توالياً، فيما أحرز الكأس الربازيلية مرتني توالياً 
يف 2017 و2018، إال أنه هبط اىل الدرجة الثانية يف نهاية موسم 2019. 
وكان النادي قريباً املوسم املايض حتى من مغادرة الدرجة الثانية، قبل 

أن ينقذ املوقف بإنهائه البطولة يف املركز الرابع عرش.

ُيَعـّد ثالثـي الـدوري اإلنكليـزي لكـرة القـدم محمد 
صالح وسـاديو مانيه ورياض محرز من أبرز الوجوه 
املنتظرة يف كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بدءاً من األحد 
املقبل يف الكامريون والتي تعد بأن تكون ”استثنائية“ 
بحسـب رئيس االتحاد القاري بعـد تكهنات بتأجيلها 

أو إلغائها.
وتنطلق البطولة يف التاسـع من كانـون الثاني/يناير 
الجـاري عىل امللعب األوملبي الجديد يف ياوندي وُيسـدل 
السـتار عـىل املنافسـات يف السـادس مـن شـباط/
فرباير املقبل عىل امللعب عينه الذي يتسـع لسـتني ألف 

متفّرج.
تتقّدم الجزائر، حاملة اللقب، 24 منتخباً يبحثون عن 
لقب النسـخة الثالثة والثالثني من مسـابقة انطلقت 

عام 1957 يف السودان.
وإىل الجزائر، تضّم الئحة املتوجني باللقب واملشـاركني 
راهناً منتخبات الكامريون، مرص، إثيوبيا، غانا، كوت 

ديفوار، املغرب، نيجرييا، السودان وتونس.
وفيمـا تربز مـرص، حاملة اللقب سـبع مـرات (رقم 
قيايس)، بمشاركتها القياسـية الخامسة والعرشين، 
سـتخترب كّل من غامبيا وجزر القمر البطولة القارية 

للمرة األوىل.
وتبدو الجزائر مرشـحة قوية للحفاظ عـىل لقبها، إذ 
نجـح العبو املدرب جمال بلمـايض بخوض 33 مباراة 
دون خسـارة منذ نهاية العام 2018 علماً بأنه لم يتم 

احتساب مباريات كأس العرب ضمن هذه السلسلة.
لكـن ”محاربي الصحراء“ قد يواجهون منافسـة من 
منتخبـات أخـرى مثـل الكامـريون املضيفـة، مرص، 
كوت ديفوار، املغرب، نيجرييا، السنغال وتونس، فيما 
تحاول بوركينا فاسـو، غانا ومـايل لعب دور الحصان 

األسود.
يف املقابل، أبلغ قائد املجلس العسكري يف غينيا مامادي 
دومبويا منتخب بالده بالعودة إىل كوناكري مع اللقب 
وإال سـيتعني عليهم سـداد تكاليف اإلعداد املمّولة من 

الدولة.
ورافـق اإلعـداد لهـذه البطولـة أخبـار مسـتمرة عن 
إمكانية إلغائها أو تأجيلهـا لعدم جاهزية الكامريون 

ثم لظهور متحّورات جديدة لفريوس كورونا.
وهذه املرة الثانية تستضيف الكامريون النهائيات بعد 
1972، علماً بأن الدولة الواقعة وسـط القارة أخفقت 
يف تلبية املواعيد السـتضافة نسخة 2019 التي ذهبت 
ملرص.لكـن مع مشـاركة نجـوم ليفربـول اإلنكليزي 
والسـنغايل سـاديو مانيـه  املـرصي محمـد صـالح 
ومانشسـرت سـيتي بطـل الـ“بريمريليـغ“ الجزائري 
ريـاض محرز، بـدا رئيـس االتحـاد القـاري الجنوب 

إفريقي باتريس موتسيبي واثقاً من نجاح البطولة.
وقال موتسـيبي خالل زيارة إىل ياوندي الشهر املايض: 

”سنستضيف مع شعب الكامريون بطولة استثنائية. 
ستكون أنجح كأس ألمم إفريقيا“.

وتابع امللياردير الجنوب إفريقي: ”سيشهد العالم عىل 
أفضل كرة وضيافة إفريقية. يمكننا استضافة بطولة 

كرة قدم جّيدة مثل أي بطولة يف أوروبا“.
وأبـدى الرئيـس الجديد لالتحـاد الكامريونـي- النجم 
السـابق صامويـل إيتو غضبـه حيال أخبـار تكهنت 

بتأجيل البطولة بسبب الجائحة.
وقال إيتو يف مقابلة مع قناة ”كانال بلوس“ الفرنسية: 
”إذا كانـت كأس أوروبـا أقيمت هذه السـنة (2021) 
وسط الجائحة بحضور جماهريي كامل يف بعض املدن، 
ملـاذا ال يمكن إقامـة كأس إفريقيـا يف الكامريون؟“. 
وتابع هداف برشلونة اإلسباني السابق: ”أم أن الناس 

يحاولـون القول، كما هو الحال دومـاً، ان األفارقة ال 
يستحقون شيئاً ويجب أن نتأقلم مع ذلك؟“.

وفيما سعى املنظمون إلنهاء األعمال يف املالعب الستة 
املضيفـة للنهائيـات، مـن دواال عىل املحيـط األطليس 
وصوالً إىل غاروا يف شـمال-غرب البالد، أشـعل يورغن 

كلوب مدرب ليفربول عاصفة كالمية.
ووصف األملاني البطولة القارية املقامة مرّة كل سنتني 
بانها ”بطولة صغـرية“ خالل مؤتمر صحفي، قبل أن 

يسحب كالمه الحقاً.
وعّرب مدرب السـنغال أليو سيسـيه عن غضبه وسأل: 

”من يعترب كلوب نفسه؟“.
وقال النجم السابق: ”أحرتم ليفربول لكن ليس كلوب 
الذي يقلّـل من مكانة الكرة اإلفريقيـة. وصل إىل هذه 
املكانـة بفضـل العبـني أفارقـة مثـل صـالح، مانيه، 

(الغيني نابي) كيتا و(الكامريوني جويل) ماتيب“.
ولطاملا يـؤّدي ترك الالعبني األفارقة أنديتهم األوروبية 
منتصـف املوسـم إىل رصاع مع مدربي أنديـة املقّدمة، 
فوصف مـدرب نابـويل اإليطـايل لوتشـانو سـباليتي 

البطولة بأنها ”وحش غري مرئي“.
عندمـا أطلـق سـباليتي هـذا الترصيـح، كان يخىش 
فقدان نواة تشـكيلته، عىل غرار الجزائري آدم وناس، 
الكامريونـي أنـدري فرانـك زامبو أنغيسـا، النيجريي 
فيكتـور أوسـيمهن والسـنغايل خاليـدو كوليبايل ملدة 
ستة أسابيع. بدوره، يرى الفرنيس من جذور سنغالية 
باتريـك فيريا مـدرب كريسـتال بـاالس اإلنكليزي انه 
”يجـب احـرتام كأس األمـم أكثـر، ألنها مهمـة بقدر 
بطولـة أمم أوروبا“. ومـن املدربني الذين سـيتأثرون 
كثـرياً بسـبب كأس األمـم، الجنـوب إفريقي بيتسـو 
موسيماني، إذ سيدفع ناديه األهيل املرصي ثمناً باهظاً 
لتضـارب مواعيـد البطولة مع مونديـال األندية حيث 
يمثل النادي القاهري القارة اإلفريقية يف اإلمارات بني 

3 و12 شباط/فرباير.
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انتهت مواجهة القّمة بني تشـيليس وضيفـه ليفربول بالتعادل 
اإليجابي 2-2 يف الجولة 21 من الدوري اإلنكليزي املمتاز.

وتقدم ليفربول بهدفني سـجلهما السـنغايل سـاديو مانيه (9) 
واملرصي محمد صالح (26) ثم انتفض أصحاب األرض فقلص 
الكرواتـي ماتيو كوفاسـيتش (42) الفارق يف مناسـبة أوىل ثم 

عّدل األمريكي كريستيان بوليسيتش (1+45) الكفة.
وجمـع تشـيليس يف 21 مبـاراة 43 نقطـة مـن 12 انتصار و7 
تعـادالت وهزيمتـني يف املقابـل يملـك ليفربـول 42 نقطة (20 

مباراة) من 12 فوز و6 تعادالت وخسارتني.

تغلـب برشـلونة عىل ظـروف غياباتـه وعاد منتـرصاً من أرض 
منافسـه ريال مايوركا (1 - 0)، ضمـن املرحلة 19 من الدوري 
اإلسباني.هدف الفوز الغايل وقع عليه املهاجم الهولندي لوك دي 
يونغ برأسـية يف الدقيقة 44 من عمر الشوط األول، مستغالً كرة 

مرفوعة من أوسكار مينغويزا.
كمـا سـاهم الحارس األملانـي أندريه تـري شـتيغن - الذي توج 
بجائـزة أفضـل العب يف املبـاراة - بالحفاظ عـىل النقاط الثالث 
خصوصاً بتصـٍد مذهل يف الدقائق األخرية لكـرة قريبة لخاومي 
كوستا عىل خط املرمى.ورفع برشلونة تشايف رصيده من النقاط 
إىل 31 نقطة، يف املركز الخامس، محققاً انتصاره الثامن، ليصبح 
عـىل بعد نقطـة واحدة فقط خلـف املراكز األربعـة األوىل، حيث 
يحتل أتلتيكو مدريد املركز الرابع برصيد 32 نقطة. أما مايوركا 
فتوقف رصيده عند النقطة 20 يف املركو الخامس عرش. وخاض 
برشـلونة املباراة وسـط غيابات كثـرية ما جعل املدرب تشـايف 
هرينانديـز، يعتمد عىل الثالثي إليـاس أخوماش وفريان جوتغال 
إىل جانب لوك دي يونغ.وكان تشـايف طلب السبت تأجيل املباراة 

ببسبب غياب 17 العباً من صفوف النادي الكتالوني.
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سـجل نجم بوسـطن سـلتيكس جايلني بـراون 50 
نقطة (أفضل رقم يف مسريته) ليقود فريقه إىل قلب 
خسارته أمام أورالندو ماجيك والفوز 116 - 111 
بعد التمديـد ضمن دوري كرة السـلة األمريكي 

للمحرتفني.
مـن جانبـه عـاد النجـم السـلوفيني لوكا 
دونتشيتش إىل صفوف داالس مافريكس 
بعد غيابه عن مباريات فريقه العرش 

ة  خـري أل بداعي االصابة ثم كوفيد وساهم ا
فـوز  فريقه عىل أوكالهوما سـيتي يف 

 95 - 86.ثانـدر 
براون  األخـري ورضب  الربـع  يف  بقـوة 

سـجل  21 نقطة ليقلب فريقه عندمـا 
أمـام  14 تخلفـه  منافسـه بفـارق 

نقطـة قبـل نهايـة 
الوقـت األصيل ب4 
ثانية،  و20  دقائق 
علمـا بأنـه انهى 
مسـجال  املبـاراة 
و4  متابعـة   11
حاسـمة  تمريرات 

أيضا.
وكان براون سـجل أعىل 
نسـبة مـن النقـاط يف سـلة 
نيويـورك نيكس مـع 46 نقطة يف 

20 ترشين األول/اكتوبر املايض.
وقال بـراون: ”حاولـت أن ألعـب بقتالية 
طوال الوقت. شجعني زمالئي عىل التسديد 

واعتقد بأني قمت بعمل جيد الليلة“.
انهى بوسطن الشـوط األول بنتيجة 45 - 
42 بعـد أن تقدم بفـارق 14 نقطة خالله، 
لكـن ماجيـك تفوق عليـه يف الربـع الثالث 
بتسـجيله 35 نقطة مقابل 20 لسـلتيكس 

ليتقدم عليه يف نهايته بنتيجة 77 - 65.
خـاض الفريقـان املبـاراة يف غيـاب أفضـل 
هدافني يف صفوفهما فلم يشـارك جايسـون 
تاتـوم للمبـاراة الرابعة تواليا مع بوسـطن 
بسـبب اشتباه بإصابته بكوفيد- 19، يف حني 
غاب كـول أنتونـي مـن أورالندو اللتـواء يف 

كاحله.
ولـم يتأثـر فينيكس صنـز الذي يسـتمر يف 
مطاردة غولدن سـتايت ووريرز عىل صدارة 
املنطقة الغربية، بغياب اربعة العبني ومدربه 
مونتـي وليامس بداعي بروتوكـول كوفيد-
19، وحقـق فـوزاً سـاحقاً عـىل تشـارلوت 

هورنتس 133 - 99.
وسـجل ديفـن بوكـر 24 نقطـة واضاف 
جالني سـميث 19 نقطـة و12 متابعة 
لصنز الذي رفـع رصيده إىل 28 فوزا 
مقابل 8 هزائم منذ مطلع املوسـم 

الحايل.
ونجـح العبو صنز يف تسـجيل 17 رمية ثالثية خـالل املباراة ليخرجوا 

بفوز عريض.
وقـاد ليربون جيمـس لوس أنجليس ليكـرز إىل الفوز عىل مينيسـوتا 
تمربوولفز 108 - 103 بتسجيله 26 نقطة لكنه فشل يف تخطي عتبة 
ال30 نقطة، فتوقفت هذه السلسلة عند 7 مباريات تواليا بينها واحدة 

سجل فيها 43 نقطة ليلة رأس السنة.
كما فشل زميله راسل وستربوك يف تحقيق ”تريبل دابل“ للمرة الرابعة 
تواليا واكتفى بـ20 نقطة.  وساهم أيضاً يف الفوز كل من ماليك مونك 
(22 نقطـة) وأفري بـراديل وكارملو أنتوني (كالهمـا 14 نقطة). أما 
أفضل مسـجل يف صفوف تمربوولفز فكان ناز ريد مع 23 نقطة و11 

متابعة.
وثأر ليكرز بالتايل من الخسارة أمام مينيسوتا مرتني هذا املوسم.

وتألق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش العائد بعد غياب عن املباريات 
العـرش األخرية لـداالس مافريكس وسـجل 14 نقطـة و10 تمريرات 
حاسمة و9 متابعات يف 31 دقيقة فقط ليساهم بفوزه عىل اوكالهوما 

سيتي ثاندر 95 - 86.
يذكر أن دونتشـيتش غاب عـن 5 مباريات إلصابـة يف كاحله، وعن 5 

مباريات أخرى بسبب كوفيد.
وعلق دونتشـيتش عىل عودته بالقول: ”شـعرت بأن صـدري يلتهب. 

كان الشعور غريبا لكني سعيد، سعيدا جدا“.
ويف املبـاراة ذاتها، بـات العب اوكالهوما سـيتي جـوش غيدي أصغر 
”روكـي“ ينجح يف تحقيـق ”تريبل دابل“ مع 17 نقطـة و14 تمريرة 
حاسمة و13 متابعة بعمر 19 عاما وشهرين و23 يوما متخطيا الرقم 
القيايس السابق املسجل بإسم صانع العاب تشارلوت هورنتس الميلو 

بول.
وانهـى كليفالند كافاليريز سلسـلة مـن 3 هزائم وتغلب عـىل إنديانا 

بايرسز 108 - 104 بفضل 24 نقطة إليفان موبيل و20 لكيفن الف.
وأعـرب الف عن سـعادته السـتعادة فريقه نغمة االنتصـارات بقوله 
”امر جيد العودة لتحقيق االنتصارات“ مشـرياً إىل أن فريقه عانى من 
الناحية العاطفية بعد خسـارته لالعب االرتكاز االسباني ريكي روبيو 
بسـبب اصابة يف ركبته االسـبوع املايض سـتبعده حتى نهاية املوسم 

الحايل.
ويف مباراتـني اخريـني، تغلب تورونتـو رابتورز عىل نيويـورك نيكس 

105-120، وساكرامنتو كينغز عىل ميامي هيت 115 - 113.

اعـرتف ماتيو أليمانـي، املدير الريايض لربشـلونة، 
بأن النادي يعاني من أزمة بشـأن تسجيل املهاجم 
اإلسباني فريان توريس املنضم حديًثا من مانشسرت 
سـيتي.وقال أليماني، يف ترصيحـات أبرزها موقع 
كالتشيو مريكاتو“: رشاء وتسجيل توريس؟.. نعلم 
وضع برشلونة. اآلن ال يمكن تسجيل عقده بالليجا، 
لكننا نأمل يف حل املوقف. قد يسـاعد رحيل يوسف 
دمري عىل حل األزمة، ثم سنرى ما سيحدث مع دي 
يونج“.وأوضح: ”بيع يوسـف دمـري؟.. إنها إحدى 
العمليات التـي فتحناها. لدينا العديد من العمليات 
الجارية“.وأضـاف: ”موقـف لـوك دي يونـج؟ لقد 
تحدثنا معه. إنـه يعرف املوقف وباألمس عاد للعب 
وأظهـر أنـه محـرتف للغايـة. رحيله؟ سـنرى ما 
سيحدث.. األمر يعتمد عىل املريكاتو“.واختتم: ”هل 
طلب تشـايف التعاقد مع ألفـارو موراتا؟ لقد طلب 

تشـايف ضم فريان توريس، وحصل بالفعل 
عىل الهدية التي يريدها“. من جهته، أعرب 

مهاجم برشـلونة الجديد فـريان توريس عن 
سـعادته بانضمامـه للعمـالق الكاتالوني وذلك 

أثناء تقديمه لوسائل اإلعالم إيذاناً بانتقاله للفريق 
اإلسـباني قادماً من مانشسـرت سـيتي اإلنكليزي.

أن  املـايض  الثالثـاء  أعلـن  برشـلونة  وكان 
توريس جناح مانشسرت سيتي السابق 

والعـب منتخب إسـبانيا وقع عقداً 
مدته خمس سـنوات مـع النادي 

الكاتالونـي حتـى عـام 2027.
وقـال برشـلونة يف بيـان عـىل 
موقعه عـىل اإلنرتنت: ”توّصل 
برشـلونة ومانشسـرت سيتي 
إىل اتفاق بشـأن انتقال فريان 
مـع  تعاقـد  الـذي  توريـس 

البالوغرانا حتى 2027“.
أكـدت  عـىل صعيـد متصـل، 
تقاريـر إعالمية أن برشـلونة 
التعاقد  اإلسـباني قريب مـن 
مع مهاجم املنتخب اإلسـباني 

ألفـارو  اإليطـايل  ويوفنتـوس 
موراتـا عىل سـبيل اإلعـارة مع 

خيار الرشاء.
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كشـف تقرير صحفي إيطايل، موقف باريس سـان جريمان 
الفرنـيس مـن رحيل مهاجمه مـاورو إيـكاردي، خالل فرتة 
االنتقاالت الشـتوية الجارية. وبحسـب صحيفـة ”الجازيتا 
ديلـو سـبورت“، فـإن اإلسـباني ألفـارو موراتـا مهاجـم 
يوفنتـوس املعـار مـن أتلتيكـو مدريـد، يريد االنضمـام إىل 
برشلونة هذا الشـهر، لكن البيانكونريي لن يسمح برحيله، 
إال إذا نجـح يف التعاقد مع إيـكاردي. وأوضحت الصحيفة أن 
املفاوضات لـم تبدأ حتى اآلن، بني يوفنتوس وباريس سـان 
جريمان، إال أنه يف الساعات األخرية بدأ النادي اإليطايل مرحلة 

استكشـاف الوضع.ولفتـت إىل أن النادي الفرنيس 
منفتح عىل بيع إيكاردي، خالل يناير كانون 

الثانـي الجاري، يف ظل عدم االعتماد عليه 
بشـكل أسـايس طوال الفـرتة املاضية، 

لكن باريس ينتظر عرضا مناسبا من 
يوفنتـوس. وختمـت ”الجازيتا ديلو 
سبورت“ بأن العقبة تكمن يف صيغة 
العقد، حيث ال يرغب وكالء إيكاردي 

يف رحيله عىل سبيل اإلعارة.
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باريس/متابعة الزوراء:
يف الوقـت الذي تتوّفـر فيه الُبنـى التحتية 
الرقابيـة  التحقيقـات  إلعـداد  الالزمـة 
الفّعالة، مثل مجموعـات البيانات العاملية 
وأحـدث أدوات املصـادر املفتوحـة، ُدعـي 
الصحفيون حول العالم إىل اسـتخدام هذه 
التقنيات للتعمق يف أبحاثهم وتحقيقاتهم، 
وذلك خالل املؤتمـر الثاني عرش للصحافة 

.(GIJC٢١#) االستقصائية العاملية
املؤتمـر،  أثنـاء  «خاطفـة»  جلسـة  ويف 
تحدث كل مشـارك يف لجنة من الصحفيني 
فقـط  دقائـق  خمـس  ملـدة  واملحرريـن 
لطـرح أفـكار جديدة ملـا يمكـن أن يقوم 
بـه الصحفيـون مـن أجل جمـع الحقائق 

واملعلومات التي يصعب العثور عليها.
وإليكم بعض هذه االقرتاحات:

التعرف إىل الوجوه
إىل  التعـرف  أدوات  اسـتخدام  يمكنكـم 
الوجوه، مثـل تطبيق FindClone، لتحديد 
املتشـددين املحتملـني وتتبعهم يف مناصب 
السـلطة غـري املتوقعـة. يف هـذا الصـدد، 
الصحفـي  بـوردون،  سيباسـتيان  قـال 
املسـتقل الذي يحقق يف شـؤون اليمني، إن 
FindClone يعـرض خمـس نتائج – عىل 
درجـة احتمالية ترتاوح بـني صفر وواحد 
– لتطابـق الوجوه عىل منصـات التواصل 
 VKontakte موقـع  مثـل  االجتماعـي، 
التطبيـق  أّن  الـرويس. واألهـم مـن ذلـك 
يمكنه العثور عىل الصور حتى إذا كانت يف 
حسـابات ممسـوحة. وقد أشارت منظمة 
واملتخصصـة  الربحيـة  غـري   Bellingcat
بالصحافـة االسـتقصائية إىل أن مثل هذه 
األنظمة «لها اسـتخدامات محـدودة جًدا، 
ولكنها فعالة يف البحث عن األشخاص عرب 
منصـة VK». وعىل الرغم من ذلك، نصحت 
املنظمة الصحفيني بتوخي الحذر والتفكري 
يف املشـاكل األخالقيـة املرتبطـة بربامـج 
التعـرف إىل الوجوه. كما ذّكرتهم بأّن هذه 
األنظمـة تتم إسـاءة اسـتخدامها ألهداف 

مخزية.
التعهيد الجماعي

عـىل  الحصـول  الصحفيـني  بإمـكان 
التعهيـد  خـالل  مـن  واألدلـة  البيانـات 

الجماعـي باسـتخدام أدوات مثـل منصة 
مـارك  وحسـب   .CrowdNewsroom
إنجلهـارت، مدير املنصة يف سـويرسا، فإن 
هذه األداة تتيح للصحفيني إطالق حمالت 
التعهيـد الجماعـي وإعداد قصـص مبنية 
عىل البيانات من خالل أداة تحريرية سهلة 
االسـتخدام، ثـم تحليل املعلومـات الواردة 
والتحقـق منهـا. وأوضـح إنجلهـارت أّن 
«املواطنـني بإمكانهـم مشـاركة بياناتهم 
أو قصصهـم الخاصـة بطريقـة آمنة عرب 

املنصة».
 Correctiv وأضاف إنجلهـارت أّن منظمة
 CrowdNewsroom املستقلة قد استخدمت
يف العديـد مـن تحقيقاتها، والتي شـملت 
تتبـع األموال وراء حملـة ملصقات لحزب 
سـيايس أوروبي، واسـتخدم هذا املرشوع 

بيانات من ٣٥٠٠ شخص.
ونظـرًا إىل أّن هـذه الطريقـة تعتمـد عىل 
االسـتعانة بالجمهور، قـال إنجلهارت إن 
املرشوعـات الناجحـة تحتـاج إىل التعاون 
مـع املنظمات غـري الحكوميـة والرشكاء 
اإلعالميني، إضافة إىل الرتويج لها من خالل 

الفعاليات األهلية.
قواعد البيانات

يمكنكم اسـتخدام أداة Aleph املقدمة من 

مرشوع تغطية الجريمة املنظمة والفساد 
املـرشوع  مديـر  أوىص  وقـد   .(OCCRP)
جان سرتوزيك باسـتخدام األداة كأرشيف 
عاملـي وتفاعيل لألبحـاث االسـتقصائية. 
وقارن سـرتوزيك التحقيقـات املبنية عىل 
البيانـات بالجبـل الجليـدي، إذ يتـم إعداد 
الجـزء األكرب منها – بما يف ذلك اسـتخراج 
املعلومـات وتنقيتها وتحليلهـا وتحويلها 
– تحـت «سـطح املـاء»، وهو مـا ال يراه 
الجمهور عادة. وهنا يأتي دور األرشـيف، 
حيـث أوضـح سـرتوزيك أن العديـد مـن 
خصائصه يمكن أن تسـاعد الصحفيني يف 
هذا الجزء من عمل البيانات الذي ال يحظى 
بالتقدير الكايف. يشمل أرشيف Aleph اآلن 
٣٠٩ مجموعـة بيانـات متاحـة للجمهور 
و٢٠٠ أداة السـتخراج البيانات، إضافة إىل 
بيانـات مـن أكثر مـن ١٥٠ مليـون كيان. 
وحسب سـرتوزيك، فإن املنصة تتيح أيًضا 
للصحفيني مشـاركة تحقيقاتهم بشـكل 
آمـن مع املتعاونني وتحميـل مختلف أنواع 
املتنوعـة  النصـوص  امللفـات والبحـث يف 
وتحويـل البيانـات إىل جرافيكـس يمكـن 
ذات  الروابـط  لتوضيـح  عليهـا  الضغـط 

الصلة.
مـن ناحيـة أخـرى، إذا أردتـم البحـث يف 

ممارسـات التعدين والتحقـق من االمتثال 
للقوانـني املنظمـة له يف جنـوب أفريقيا – 
وكذلك لتوجيه الصحفيني يف الدول األخرى 
حول صناعة الفحم – يمكنكم اإلطالع عىل 
أداة #MineAlerts املقدمـة مـن منظمـة 
واملتخصصـة  الربحيـة  غـري   Oxpeckers
بالتحقيقات البيئية. ويف هذا اإلطار، قالت 
أنديسـوا ماتيكينـكا، الصحفيـة ومديـرة 
البيانات لدى Oxpeckers، إن املنصة تجمع 
بـني قاعدة بيانات رقميـة وأداة للصحافة 
الجغرافيـة، كما أنها تضـم وثائق متعلقة 
بالرتاخيص واملناجم العاملة، باإلضافة إىل 
القضيـة الهامة املتعلقة باسـتخدام املياه 
 Offshore حول املناجـم. أّما قاعدة بيانات
Leaks، فهي تتيـح للصحفيني البحث عن 
التحقيقـات املتعلقة بالرشكات التي تعمل 
عرب الحدود. وحسب دلفني رويرت، صحفية 
البيانـات لدى االتحـاد الـدويل للصحفيني 
االسـتقصائيني (ICIJ)، فـإن هـذه األداة 
املجانية ومفتوحة املصدر تضم بيانات من 
٨٠٠,٠٠٠ كيـان. وأضافـت الصحفيـة أن 
هذا الرقم سيزيد قريًبا بعد إضافة البيانات 
املأخوذة من «أوراق بانـدورا». كما قدمت 
رويـرت بعـض النصائح السـتخدام قاعدة 
البيانات:حاولـوا اسـتخدام طـرق هجـاء 

بديلة يف البحث – مثل «رشكة محدودة» أو 
«ش. م.» – واسـتخدموا عالمات االقتباس 
حول األسـماء. الحظـوا مصـدر البيانات 
 «Power Players» وتاريخهـا يف صفحـة
بقاعـدة البيانـات، والتي تضـم تحقيقات 
الجنـة».  و»أوراق  بنمـا»  «أوراق  مثـل 
وتذكـروا أن هذه البيانـات صدرت يف وقت 
إعـداد التحقيـق. ويجب عـىل الصحفيني 
أيًضا التحقق من سجالت الرشكات املحدثة 
للحصول عىل أحـدث البيانات. بينما تتيح 
قاعدة البيانات البحث باالسم أو العنوان أو 
الدولة، أوضحت رويرت أنه من املهم البحث 
عن الحسابات والرشكات الخارجية ضمن 
فئة «االختصاص القضائي» للحصول عىل 

نتائج دقيقة.
املوارد الخاصة بكل دولة

هناك قواعـد بيانات جديدة لـدول معينة، 
هـذا  ويف  وكازاخسـتان.  أوكرانيـا  مثـل 
السياق، نصح ديميرتي تشابلينسكي، وهو 
مسـؤول تكنولوجيا املعلومات لدى موقع 
Bihus.info، الصحفيـني الذيـن يبحثـون 
عـن السـجالت العامـة ووثائـق الكشـف 
عـن األصـول وبيانـات املشـرتيات العامة 
وغريهـا من السـجالت العامـة يف أوكرانيا 
وكازاخسـتان بـأن يطلعـوا عـىل قاعدتي 
بيانات جديدتـني ومفتوحتي املصدر ويتم 
تحديثهما بانتظـام. األوىل هي Ring، التي 
تتيح البحث باللغة األوكرانية أو اإلنجليزية 
أو الروسـية يف أكثر مـن ٢٠ قاعدة بيانات 
تضـم ٢٩ مليون وثيقة عامـة يف أوكرانيا. 
وهـي   ،Open Base فهـي  الثانيـة  أمـا 
مسـتودع بيانات مشـابه يف كازاخستان، 

ويضم العديد من مصادر البيانات.
لالسـتخدام  صحفيـة  أدوات  مجموعـة 
اليوميقـد تكـون األدوات الجديـدة مثـرية 
لالهتمـام، ولكـن من املفيد أيًضـا التعرف 
إىل األدوات التـي تعتمد عليها غرف األخبار 
االستقصائية طوال الوقت. ويف هذا اإلطار، 
كشـف محمد حـداد، محـرر البيانات لدى 
شبكة الجزيرة اإلعالمية، عن أفضل خمس 
 Mapbox:أدوات يسـتخدمها يومًيـا، وهي
وخاصيـة Scrollytelling. ينصـح حـداد 
باسـتخدام هـذه األداة «إذا أردت أن ترسد 

قصتك باملعلومات الجغرافية»، مضيًفا أن 
«هذه هي أداة الخرائـط املفضلة لدينا، إذ 
تمكنك من أخذ ُقرائك يف رحلة حول العالم. 
فقـد اصطحبنا جمهورنـا يف رحلة إىل نهر 
النيل وكذلك عرب املنطقة الحدودية املتنازع 

عليها بني الهند والصني».
Nivo. أوضـح حـداد أن هـذه «أداة رائعة 
للعـرض املصـور للبيانـات، وتتطلب الحد 
األدنـى مـن التعليمـات الربمجيـة إلعداد 
العروض املصورة بأدق التفاصيل»، مضيًفا 
أن الجزيرة اسـتخدمت هذه األداة لتحليل 
كيف قامت الـدول بالتصويت عىل مختلف 

القضايا يف األمم املتحدة منذ عام ١٩٤٦.
AMP Stories. وصـف حـداد هذه املنصة 
للرسد القصيص بأنها «سهلة الفهم وتضم 
خصائـص مميـزة للمقـاالت املبنيـة عىل 
الشـخصيات»، مضيًفا أنها «تعمل بشكل 
ممتـاز عـرب الهواتـف املحمولـة، التي من 
املرجـح أن تأتي أغلب املشـاهدات منها». 
وقال: «استخدمنا AMP Stories يف تحقيق 
‘وجوه الروهينجا املئة’ ويف سلسلتنا حول 
مقتـل ذوي البـرشة السـمراء يف الواليـات 
املتحـدة، وكذلك يف أعمالنا حول فلسـطني 
حـداد  اقـرتح   .Chartbeat.«وميانمـار
اسـتخدام تحليالت هذه األداة «لكي تفهم 
مدى تأثـري قصتك عىل الجمهور». وأضاف 
أن بالنسبة له، «أكثر الخصائص فائدة هو 
مـؤرش أداء وسـائل التواصـل االجتماعي، 
الـذي يسـاعدك يف معرفـة املنصـات التي 
تمت مشاركة قصتك عربها».لغة الربمجة 
لغـة  حـداد  وصـف   .«R Studio» و  «آر» 
«آر» وبرنامـج R Studio بأنهمـا أداتيـه 
املفضلتـني. وأضـاف أن «فريقنـا بأكمله 
يسـتخدم لغة ‘آر’ يف جمـع البيانات وحتى 
مرحلة التحريـر، إذ ُتمكنك هذه اللغة من 
القيام بأي يشء». ومن بني األدوات التي تّم 
عرضها يف الجلسـة الخاطفة أثناء املؤتمر، 
كانت أهم الصفات املشرتكة والالفتة للنظر 
التي تسـهل التعامل مع كميات هائلة من 
املعلومـات، كمـا أنهـا تتيـح ألي صحفي 
البحث عـرب اإلنرتنت عن البيانات بمختلف 
لغاتهـا ونصوصهـا وملفاتهـا وصورها.

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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هونـغ كونـغ / أ ف ب:
ندد الصحفيـون العاملون يف موقع 
«سـتيزن نيوز» اإلخبـاري يف هونغ 
الصحافـة  حريـة  برتاجـع  كونـغ 
فيمـا أغلقوا منّصتهم امس االثنني، 
مشريين إىل أنهم لم يعودوا يشعرون 
بـأن بإمكانهـم نـرش أي محتـوى 
بعدمـا اعتقلت السـلطات موظفي 
موقـع آخر بتهمـة «التحريض عىل 
نيـوز»،  «سـيتيزن  الفتنة».وبـات 
الـذي يعـد بـني املواقـع اإلخبارية 
األكثر شـعبية يف هونغ كونغ حيث 
يحظـى بأكثر مـن ٨٠٠ ألف متابع 
عىل شـبكات التواصـل االجتماعي، 
ثالـث منصة إعالمية تغلـق أبوابها 
فيمـا تشـهد املدينـة حملـة أمنية 
تـرشف  املعارضـة  عـىل  واسـعة 
عليهـا بكني.وأعلنـت املنصـة غـري 
التـي أسسـتها مجموعة  الحزبيـة 
من الصحفيني العام ٢٠١٧ وتتلقى 
تمويلها عن طريـق التربعات، خرب 
إغالقها املفاجئ األحـد وأكدت بأن 
تحديـث  عـن  سـيتوقف  موقعهـا 
محتـواه اعتبـارا مـن منتصف ليل 

الثالثـاء.
ويف آخر يوم عمـل، أكد الصحفيون 
بـأن قرارهم جـاء بالدرجـة األوىل 
نتيجـة عمليـة الدهم التـي نّفذتها 
رشطـة األمـن القومي ضـد موقع 

«سـتاند نيوز» األسـبوع املايض.
وقال رئيـس رابطة صحفيي هونغ 
كونغ السـابق واملؤسـس املشـارك 
لـ»سـيتيزن نيـوز» كريـس يونـغ 

«نبذل مـا يف وسـعنا لالمتنـاع عن 
انتهـاك أي قوانـني لكننـا لـم نعـد 
(الحمراء)  الخطـوط  نرى بوضوح 
التي تحددهـا أجهزة إنفاذ القانون 
بإمكاننـا  بأنـه  نشـعر  نعـد  ولـم 
وأضـاف  آمـن».  جـو  يف  العمـل 
«الصحفيـون بـرش أيضـا ولديهـم 
عائـالت وأصدقـاء». وذكر يونغ أن 
السـلطات لـم تتواصـل مـع غرفة 
لكـن  للموقـع،  التابعـة  األخبـار 
القـرار اتُّخـذ بناء عىل مـا تتعّرض 
املدينـة. يف  اإلعـالم  وسـائل  إليـه 
وقالت رئيسـة تحرير املوقع ديزي 
يل، التـي كانت أيضا تـرتأس رابطة 
للصحافيني  صحافيي هونغ كونغ، 
«هـل يمكننـا العمـل عـىل مـا يعد 
+أخبـارا آمنـة+؟ ال أعـرف حتـى 
ما هـي +األخبار اآلمنـة+». وأثناء 
بترصيحاتهـم،  الصحافيـني  إدالء 

كان النواب يف مجلـس هونغ كونغ 
«للوطنيـني  املكـّرس  الترشيعـي 
فقـط» يـؤدون قسـم الـوالء بعـد 
عمليـة جديـدة الختيـار املّرشعـني 
التقليديـة وتم  املعارضـة  حظـرت 
بموجبهـا اختيار معظم املرّشـحني 
من قبل لجان مؤيدة لبكني. ورّحبت 
صحيفـة «غلوبال تايمـز» الصينية 
املرتبطة بالدولة بإغالق «سـيتيزن 
نيـوز» االثنني. وجـاء يف الصحيفة 
«عـىل غـرار +سـتاند نيـوز+، كان 
(سيتيزن نيوز) ينرش أيضا مقاالت 
تنتقـد بقسـوة الحكومـة املركزية 
الصينـي». الشـيوعي  والحـزب 
لطاملـا كانـت هونـغ كونـع تعترب 
مركزا إعالميـا إقليميا ودوليا، رغم 
تراجع تصنيفها عـىل مؤرش حرية 

الصحافة عىل مدى العقـد األخـري.
لكن يف األشهر الـ١٨ املاضية، شهد 

مسـبوقة  غـري  تغيـريات  القطـاع 
اسـتهدفت باملقـام األول الصحافة 
املحليـة. وانهـارت صحيفـة «آبـل 
ديـيل» العـام املـايض بعـد تجميـد 
أصولها واعتقال أبرز الشـخصيات 
املسؤولة عنها بموجب قانون األمن 

القومي، عـىل خلفيـة   محتواهـا.
وأما «ستاند نيوز»، فأغلق األسبوع 
املـايض بعدمـا اعتقـل سـبعة من 
موظفيـه الحاليني والسـابقني عىل 

خلفيـة تغطيتهـم     لألحـداث.
للرشكـة  اتهامـات  وُوّجهـت 
تشـانغ  املشـارك  ومؤسسـها 
بوي-كيـون وآخـر رئيـس تحريـر 
بـ»التآمـر  الم  باتريـك  للموقـع 
عـىل  تحـرض  منشـورات  لنـرش 
الفتنة». ورفضت السـلطات إطالق 
وباسـتثناء  بكفالـة.  رساحهمـا 
عـدد ضئيـل مـن املنصـات، اّتبعت 
املؤسسـات اإلعالمية املحلية بشكل 
إذ حـّول  الرسـمي  الخـط  متزايـد 
موظفـون جـدد عّينتهـم الحكومة 
شبكة اإلذاعة والتلفزيون العامة يف 
هونغ كونغ إىل هيئة أشـبه بوسائل 
اإلعالم الرسـمية الصينيـة. ونهاية 
تحريـر  رئيـس  وصـف  األسـبوع، 
«سـاوث تشـاينا مورنينغ بوست» 
يونـدن لهاتـي االنتقـادات الغربية 
لحريـة الصحافـة يف هونـغ كونـغ 
بأنهـا «إفـالس أخالقـي» نظـرا إىل 
أن مؤسـس «ويكيليكـس» جوليان 
أسـانج مـا زال يف سـجن بريطاني 
الواليـات  إىل  تسـليمه  بانتظـار 

املتحـدة. وقـال «أزيلـوا قذاراتكـم 
أوال قبل أن تلقـوا علينا محارضات 
عـن التعقيـم». وتدعـو مجموعات 
حقوقية عـىل غرار منظمـة العفو 
حـدود  بـال  ومراسـلون  الدوليـة 
إىل  للصحفيـني  الـدويل  واالتحـاد 
اإلفراج عن أسانج. يف األثناء، تدور 
تساؤالت حيال مسـتقبل اإلعالم يف 
هونغ كونغ، حيـث أقامت رشكات 
مثل وكالة فرانس برس و»بلومربغ» 
و»وول سرتيت جورنال» و»يس إن 
و»نيـكاي»  و»إيكونومسـت»  إن» 
يف  مقّراتهـا  تايمـز»  و»فاينانشـل 
آسيا أو مكاتبها اإلقليمية. وانتقلت 
مؤسسـات أخـرى مثـل «نيويورك 
تايمز» و»ذي واشـنطن بوست» إىل 
أو افتتحـت مكاتب جديدة يف كوريا 
الجنوبيـة نظـرا للوضع السـيايس 
يف هونـغ كونـغ. والشـهر املايض، 
هددت حكومـة هونغ كونغ باّتخاذ 
إجراءات قانونية ضد «وول سرتيت 
تايمز» عىل  جورنـال» وفاينانشـل 
سياسـة  تنتقـد  مقـاالت  خلفيـة 
الحكومة. ويف آخر رسـالة بعثها إىل 
«وول سـرتيت جورنـال» للـرد عىل 
مقـال نرش األسـبوع املـايض تحت 
عنـوان «ال أحـد يف مأمـن يف هونغ 
كونغ»، اّتهم نائب رئيسـة السلطة 
الصحيفـة  يل  جـون  التنفيذيـة 
بتوجيـه «اتهامـات ال أسـاس لها» 
وقـال إن عمليـات التوقيـف التـي 
شـهدها «+سـتاند نيوز+ ال عالقة 

لهـا بحريـة     الصحافـة».

تونس/متابعـة   الـزوراء:
اعترب الكثري من املتابعني للشأن اإلعالمي يف تونس واملنخرطني 
فيه من صحفيني ومدونني، أن سـنة ٢٠٢١، خاصة الخمسة 
أشهر األخرية منها، كانت األصعب عىل مستوى حرية التعبري 
وحرية الصحافة. ونظرة أّكدها نقيب الصحفيني التونسيني، 
محمد ياسـني الجاليص، الذي اعترب، األشـهر األخرية األقىس 
مـن حيث التضييق عىل حرية التعبري، وهو ما تجسـد يف عدد 
املحاكمـات ملدونني وصحفيـني»، مضيفاً أّن «االعتداءات عىل 
حريـة الصحافـة والتعبري التي شـهدتها الفـرتة األخرية هي 
األكثر كماً يف السنوات العرش األخرية، خاصة منها املحاكمات 
العسـكرية»، مرجحاً تراجع تونس يف مؤرش حرية الصحافة 
الذي تنرشه املنظمات الدولية سـنوًيا. محاكمات عسـكرية 
للصحفيـني واملدونني عرفت نسـقاً تصاعدًيـا يف املدة األخرية 
مـن عـام ٢٠٢١ يف تونس، بتهمة واحدة تقريباً هي اإلسـاءة 
إىل الرئيس التونيس وإىل املؤسسـة العسـكرية. فقد تّم سجن 
اإلعالمـي عامر عيـاد، العامل يف قنـاة «الزيتونـة» الخاصة، 
والصحفيـة شـذى الحاج مبـارك. فيمـا شـملت املحاكمات 
العسـكرية واملدنية عـرشات املدونني، منهم ياسـني العياري 
عضـو الربملان التونيس املجمـدة أعمالـه، والصحبي العمري 
ومريم الربيربي وسـليم الجبايل وأمينة منصور، وغريهم من 
املدونني، بتهم تتعلق باإلساءة إىل الرئيس التونيس أو املؤسسة 

العسـكرية أو األمنية. محاكمات يرى نائـب رئيس الجامعة 
العامـة لإلعالم (املنضويـة تحت لواء االتحـاد العام التونيس 
للشـغل)، محمد الهادي الطرشـوني، أنها «محاكمات جائرة 
وغري مقبولة ألنها لم تسـتجب للرشوط القانونية للمحاكمة 
العادلـة، وهـي اإلحالـة إىل القضـاء وفقا للمرسـومني ١١٥ 
و١١٦ املنظمـني للعمل اإلعالمي يف تونـس، ال وفقاً لنصوص 
أخرى لها طابع زجـري وال عالقة لها بمجال إنتاج املضامني 

اإلعالميـة».
هـذه املحاكمـات أدانتها أيًضـا املنظمات الدوليـة. إذ عّربت 
منظمـة «هيومـن رايتس ووتش»، يف ديسـمرب/كانون األول 
املـايض، عـن قلقها مـن االرتفاع الكبـري يف عـدد املحاكمات 
للصحفيـني واملدونني، وهو مـا يؤدي إىل تراجـع يف الحريات 
الفرديـة والجماعيـة. وهـو رأي شـاركته فيـه الفيدراليـة 
الدولية للصحفيني «الفيج» التي عّرب رئيسـها انتوني بالنجي 
يف زيارة له إىل تونس خالل الشـهر املايض عن اسـتغرابه من 
الرتاجـع الكبـري لحرية الصحافـة والتعبري يف تونـس بعد أن 

كانت هذه الحرية رمزاً لنجاح الثورة التونسـية. 
الصحفيـون التونسـيون يعانون يف الفرتة األخـرية أيًضا من 
عـدم قدرتهم عىل الوصول إىل مصادر املعلومة، بسـبب غياب 
مخاطـٍب لهم، سـواء يف رئاسـة الدولـة أو رئاسـة الحكومة 
التونسـية، وهي سـابقة لم تعرفها تونس يف السنوات العرش 

األخرية. غياب مخاطب للصحفيني صّعب من عملهم وجعلهم 
غـري قادرين عىل القيـام بدورهم وتمكـني املواطن من حقه 
يف املعلومـة، وهو مـا اعتربته نائبـة رئيس النقابـة الوطنية 
للصحفيـني، أمـرية محمـد، تضييقـاً عـىل حريـة الصحافة 
غري مسـبوق. وأضافت أّن تعمد الرئاسـة التونسـية تجاهل 
الصحفيـني التونسـيني يف األحداث التي تنظمهـا يعطل عمل 
الصحفيني التونسـيني واملراسـلني لوسـائل اإلعالم األجنبية. 
كما عربت عن اسـتغرابها من عقد الرئاسـة التونسية لندوة 
صحفية هذا الشـهر أثناء زيارة الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس إىل تونـس دون حضور للصحفيني، وهـو ما رأت فيه 

سـابقًة لم تعرفها الصحافة التونسـية من قبل.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
أصـدر أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيني املرصية بيانـًا إىل الجمعية العمومية، نددوا فيه 
بتعنت باقي أعضاء املجلس، وعىل رأسـهم النقيب، يف عقد اجتماعات املجلس يف موعدها ملناقشـة 

القضايا امللحة املتعلقة بأعضاء الجمعية العمومية. 
وقـال األعضاء األربعة يف بيانهم، الصادر يوم األحد: «الزميالت والزمالء أعضاء الجمعية العمومية 
لنقابة الصحفيني كنا قد تقدمنا بطلب اجتماع طارئ ملجلس النقابة للنظر يف عدد من املوضوعات 
امللحة، التي ال تحتمل التأجيل لحني عقد االجتماع الدوري للمجلس. وملا مر عىل تقديم طلبنا أكثر 
من أسبوع من دون أن نتلقى أي رد، وذلك باملخالفة لقانون النقابة، فإننا نتوجه إليكم باعتباركم 
أصحاب الوالية الحقيقية عىل هذا املجلس، الذي انتخبتموه إلدارة شؤون نقابتكم، ولكم كل الحق 

يف مساءلته ومحاسبته».
وأعضـاء مجلس النقابة هم محمد خراجة وهشـام يونس ومحمد سـعد عبـد الحفيظ ومحمود 

كامل.
ورسد املوقعون األربعة بنود طلبهم السـابق: «أوالً: دعا املوقعون عىل هذا البيان يف طلبهم املشـار 
إليـه إىل عقـد اجتماع طارئ للنظـر يف عدة ملفات، عىل رأسـها الطلبات التـي تلقاها املجلس من 
أكثـر من ٥٠٠ زميلـة وزميل، والخاصة بنتيجة لجنة القيد األخـرية، وما صاحبها من احتجاجات 
ومالحظـات متعلقة بعدم إعالن اللجنة ملعايـري االختيار ومربرات رفض أو تأجيل عرشات الزمالء. 
كمـا طلبنـا من لجنة القيـد إفادة املجلس بما تم اتخـاذه يف التظلمات، التي قدمهـا الزمالء الذين 
رفضتهـم اللجنـة أو أجلتهم». ويف البنـد الثاني، «أكدنا يف املذكرة أننا طلبنـا خالل اجتماع املجلس 
األخـري صـدور بيان عن املجلس عقـب أحكام الحبس يف قضية نرش ضد اثنـني من الزمالء أعضاء 
الجمعية العمومية باملخالفة لنصوص الدسـتور املـرصي، إال أن النقيب طلب أن يصدر هذا البيان 
عنـه بصفته عقب االجتماع ليتضمن تفاصيل التحـركات القانونية، التي اتخذها النقيب بصفته، 
وهـو ما أقره املجلس، وحتى هذه اللحظة، ورغـم التصديق عىل الحكم وتحريك بالغات جديدة يف 

قضايا نرش ضد زمالء آخرين، لم يصدر هذا البيان عن النقيب باملخالفة لقرار املجلس».
أضافوا: «ثالثاً، ملا كانت مسألة تشطيب واجهة مبنى النقابة من املسائل املثرية للجدل، فإننا طالبنا 
خالل االجتماع األخري أن تطرح عىل املجلس العروض التي قدمتها رشكات وجهات «حكومية» عدة 
لتنفيذ عملية التشـطيب، لدراستها ومناقشـتها واختيار أفضلها أو رفضها وطرح مناقصة عامة 
لتنفيذ أعمال التشطيب، إال أننا حتى هذه اللحظة لم نحط علماً إال ببعض املعلومات واألرقام التي 
تحتاج إىل رشح وتفسري، بل فوجئنا بطلب موافقتنا وبالتمرير عىل اعتماد رصف ماليني الجنيهات، 
وهـو األمر الذي رفضنـاه، ألنه ال يليق أن تصدر مثـل هذه القرارات املالية املهمـة بالتمرير دون 
مناقشـات مسـتفيضة خالل اجتماع املجلس»، حسـب بيان األعضاء األربعة.  أمـا رابعاً، فقالوا: 
«أكدنـا يف املذكـرة أنه بعد تكـرار طلبنا الحصول عىل محارض جلسـات اجتماع املجلـس، التي لم 
نحصل عليها ولم نعتمدها منذ بداية الدورة األخرية، وقرر مجلس النقابة يف اجتماعه األخري، وبناء 
عىل اقرتاح النقيب منح السـكرتري العام مهلة ملدة أسـبوعني لتسـليم جميـع محارض اجتماعات 
املجلـس يف الـدورة الحالية لألعضاء، وهو ما لم يحدث حتـى اآلن باملخالفة لقرار املجلس». وقالوا 
يف البند الخامس: «أكدنا خالل املذكرة غياب املعلومات الخاصة بأنشـطة اللجان عن باقي أعضاء 
املجلس، ومنذ بداية هذه الدورة لم تقم أي لجنة بعرض خطة النشـاط وحجم التكلفة املالية عىل 
املجلـس، باإلضافـة إىل غياب البيانات املاليـة، وعدم عرضها خالل اجتماع املجلـس، مثل البيانات 
املاليـة الخاصة باإلنفاق عىل أنشـطة اللجان، وكذلك مكافآت املوظفـني وتعيني وتدريب املوظفني 

الجدد».
وعـن البند السـادس واألخري، قالوا: «طلبنا أكثر من مرة مخاطبة السـيد النائـب العام ومصلحة 
السـجون لتمكيننا من زيارة الزمالء الصحفيني املحبوسـني لالطالع عىل أوضاعهم، ورغم صدور 
قـرار عـن املجلس بتوجيـه هذه املخاطبـات رسـمياً، إال أنه حتى هـذه اللحظة لـم تصدر هذه 

الخطابات، ولم نتمكن من زيارة الزمالء املسلوبة حريتهم».
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لقـد كان من بني ضيوفنـا للعام املايض 
املخرج الكبري فتحي زيـن العادين الذي 
ولد عام /١٩٤٧ يف بغداد واكمل دراسته 
االبتدائيـة واملتوسـطة والثانويـة فيها 
والتحق بمعهـد الفنون الجميلة وحصل 
عىل شـهادة الدبلوم يف الفنـون الجميلة 
عام /١٩٧٠ . سـافر اىل جيكوسلوفاكيا 
وحصل عىل شهادة املاجستري يف االخراج 
املرسحـي والتلفزيونـي مـن اكاديميـة 
الفنـون الدراميـة بدرجة امتيـاز عام / 
١٩٧٧ وقـدم اطروحته (اكـرب الكبائر) 
قصـة يوسـف ادريـس ، عـاد بعدها اىل 
بغـداد ليحارض يف معهد الفنون الجميلة 
يف التمثيل ونظريات االخراج. واول عمل 
من اخراجه مرسحية (اوديب ملكاً) عام 
١٩٦٩ واعد واخرج قصة يوسف ادريس 
لتخرجـه  كاطروحـة  الكبائـر)  (اكـرب 
وللفرقـة القومية للتمثيل اخرج وترجم 
 ١٩٨٠ افروديـت)  (جزيـرة  مرسحيـة 
وحازت عـىل اربـع جوائز منهـا جائزة 
افضـل مخرج ونـال شـهادات تقديرية 
وجوائـز عـن اعمالـه منها مشـاركته 
باملؤتمـر املرسحـي الـدويل عـن مرسح 
(برشـت) يف املانيـا الديمقراطية ١٩٨٦ 
ومرسحية (املحطـة) و(الطائر الناري)

ومرسحيات كثرية    اخرى .
وكان لذاكرة الزوراء حوارا موسـعا مع 
املذيعة العراقية نوال محسن التي عملت 
يف مجال االذاعة والتلفون داخل وخارج 

العراق لسنوات طويلة .
نـوال محسـن املذيعـة املعروفـة كانت 
بنربة صوتها املعروفـة ودماثة اخالقها 
وهدوئها عاشـت معنا كزميلة يف العمل 
االذاعي سـنوات طـوال، قدمـت العديد 
مـن الربامـج وشـاركت يف الكثـري مـن 
الشـهرات االذاعيـة يف اذاعـة جمهورية 
العـراق وشـاركت يف تقديـم الكثري من 
الربامج عىل الهواء، احبت العمل االذاعة 
وهـي طالبـة يف املتوسـطة، كانـت منذ 
صغرهـا  تتطلع لخـوض هـذا العمل..
وكانت شـغوفة بقراءة الكتب واملجالت 
ومتابعـة االذاعـات وحسـب قولها انها 
كانت تمارس هواية املذيع اذ كانت تقف 
امام املراة وتقلد صوت املذيعات وتتدرب 

عىل اداء االخبار  .
نوال محسـن الرائـدة االذاعيـة غادرتنا 
ابـو ظبـي  يف  للعمـل  سـنوات معينـة 
كمذيعـة ومقدمـة برامـج يف اذاعة ابو 
ظبي لسـنوات وعادت اىل بلدها وملا تزل 
تحـب العودة اىل االذاعـة وقراءة نرشات 

االخبار .
ومن الشخصيات املبدعة يف مجال التمثيل 
واملرسح كان لذاكرة حوارا موسـعا مع 
االستاذ واملمثل الكبري الدكتور هيثم عبد 
الرزاق فهو ممثل عراقي قدم العديد من 
االعمال التلفزيونية واملرسحية التي عرب 
من خاللها عن هموم املواطن واملجتمع 
العراقي وترك بصمة واضحة بني اقرانه 
ومـن اعماله املرسحية اعـايل الفردوس 
وكلكامـش واعايل الحـب ومواطن عنيد 
ومسلسـل بيت البنـات وغريهـا الكثري 
احتفى به ملتقى االذاعيني والتلفزيونيني 
وقدم يف االحتفاء عىل انه  واحد من رموز 

االبداع العراقي .
الدكتور هيثم عبدالـرزاق، الذي عرفناه 
اكاديميـا بارزا يف كليـة الفنون الجميلة 
يدرس اصول التمثيـل ومعاني الحركة، 
وطلبته يشهدون له بالعرفان، النه كان 
يعلمهم صيـغ الجمال واملعرفة، وممثال 
االدوار  الكثريمـن  اليشـق لـه غبـار يف 
البديعة يف التلفزيون واملرسح، ومخرجا 

رائعا للكثريمن االعمال املرسحية.
وكان لذاكرة اسـتذكارا ملسرية الراحلني 
طـارق الربيعـي وانور حـريان املبدعان 
الطفولـة وبرامـج االطفـال  يف مجـال 
فلـم يكن الرحل طـارق الربيعي وقرينه 
انـور حريان ضمن الجيل الذي عايشـته 
بل سـبقني بسـنوات عديـدة من حيث 
العمـل لكنني بالتاكيـد عارصته وكانت 
يل معهـم صداقـة وقد حرضنا الجلسـة 
االحتفالية التي عقدها ملتقى االذاعيني 
الربيعي  والتلفزيونيني لالحتفاء بطارق 
الـذي ابـدع هـو وزميله انـور حريان يف 
برامـج االطفـال ومـرسح الدمـى وتلك 
الربامـج التي كانت يف حينهـا تقدم من 
جمهوريـة  واذاعـة  العـراق  تلفزيـون 
العراق وبعض املسـارح يف بغـداد .. لقد 
كانـت تلـك الربامـج وبضمنهـا العلـم 
للجميـع والرياضة يف اسـبوع من اكثر 

يف  متعـة  العراقـي  التلفزيـون  برامـج 
السـنوات االوىل لتاسيسـه يف ١ مايـس 
١٩٥٦ برنامج الرياضة يف اسـبوع ملؤيد 
البدري وبرنامج العلم للجميع للمرحوم 
كامل الدباغ وبرنامـج قرقوز الذي كان 
يقدمه يف البداية وملدة سنة ستوري (عبد 
السـتار عبد الرزاق) ثم تسلمه الفنانان 

طارق الربيعي وانور حريان .

كان  اخـرى  فنيـة عديـدة  شـخصيات 
لذاكـرة حـوارا معهـم ومنهـم املصـور 
التلفزيوني الرائد محسـن حميد الذي بد 
مشـواره الفني سنة ١٩٦٧ اىل ١٩٧٢ يف 
مرحلة املتوسطة عمل يف مجال التصوير 
الشميس اوال وبعد ١٩٧٢ اىل ١٩٧٦ جرب 
نفسـه  ممثال يف مـرسح كركـوك اثناء 
خدمتـه العسـكرية ويف ١٩٧٦ انتسـب 

اىل  دائـرة االذاعـة والتلفزيون يف قسـم 
التصويـر السـينمائي، عمـل يف حينهـا 
مـع مصورين مخرضمني يف املهنة  مثل 
املرحوم سـماح شـكر ومديـر التصوير 
جورج يوسـف واملصور املبـدع املرحوم 
سالم رديف اىل سنة ١٩٩٠ بعدها تحول 
اىل التصويـر االخبـاري واسـتمر لغاية 
اخباريـا  بعدهـا عمـل مصـورا   ٢٠٠٣
يف قنـاة الرشقيـة لغايـة ٢٠١٢ ثم قناة 
اىل  وصـوال   ٢٠١٧ ولغايـة  الحضـارة 

مرحلة التقاعد .
وتواصلـت الزوراء يف حواراتها املتضمنة 
اسـتعراضا كامـال ملسـرية رواد االذاعة 
والتلفزيون فكانت منهم املذيعة الرائدة 
فريال حسـني . هي زميلة لنـا يف العمل 
وجارة يل يف حي االعـالم ببغداد ومذيعة 
تلفزيونيـة ومقدمـة برامـج معروفـة، 
عرفـت بثقافتهـا وباسـلوبها الحواري 
الخاص وبنـربة صوتهـا املتميزة، وهي 
من عائلـة اعالمية وفنيـة، زوجها كان 
املرسحـي  واملخـرج  الكاتـب  صديقنـا 
املعروف سليم الجائري اخ االستاذ مفيد 
الجزائـري الـذي كان وزيـرا للثقافة يف 
العـراق بعـد ٢٠٠٣ ، هي والـدة الفنانة 
ريـام الجزائـري وميس التي لـم تعرف 
بالفـن. بـدأت فريـال حسـني حياتهـا 
اإلعالمية بعد تخرجها من جامعة بغداد 
كلية اآلداب القسم اإلنكليزي عام ١٩٧٢ 

فالتحقت بإذاعة وتلفزيون بغداد لتقديم 
برامج ثقافية وفنيـة، وأول برنامج لها 
كان آفـاق الفن مع الفنان نوري الراوي 
كما عملت كمذيعة ربط يف تلفزيون بغد 
القنـاة األوىل.. ومقدمـة ومعـدة للعديد 
مـن الربامج كربنامج حروفنـا الجميلة 
وبرنامج مـن املكتبة السـينمائية الذي 
كان يقدم أبرز األفـالم األجنبية الحائزة 

عىل جوائز األوسـكار مـع إجراء مقابلة 
مع املختصني بالفن السابع.

الشـخصية االخـرى مـن بـني حواراتنا 
كانت املذيعة الرائدة اقبال حامد .

التـي كانـت بدماثـة اخالقهـا ورسعة 
اسـتجابتها املعروفة بينهـا وبني زمالء 
املهنة ايام كنا نتصابح ونتماىس تحدثت 
التلفزيـون  مذيعـة  الزميلـة  للـزوراء 

السـابقة اقبال حامد عندما اتصلنا بها 
للحديث عن مسريتها كمذيعة تلفزيونية 
قرات نرشات االخبار وقدمت العديد من 
الربامج االذاعيـة والتلفزيونية وحاورت 
الكثري من الشخصيات الفنية والثقافية 

والسياسية انذاك 
اقبـال حامد مـن املذيعـات الالتي تركن 
صاحبـة  العـراق  تلفزيـون  يف  بصمـة 
برنامج اصوات شـابة،  ومن االرشـيف 
الـذي امضـت معـه اكثـر مـن١٢ عاما 

وتوقف بعد ٢٠٠٣.
الصحفـي  مـع  حـوارا  لذاكـرة  وكان 
الريـايض عـيل لفته الـذي ولد يف سـنة 
بكالوريـوس  شـهادة  يمتلـك   ١٩٦٤

يف اإلعـالم و الصحافـة علـق ملباريـات 
عديـدة واعد وقـدم الكثري مـن الربامج 
الرياضيـة عمـل يف العديد مـن االذاعات 
والصحـف والقنـوات ومنها قنـاة أي آر 
تي، عـيل لفته فنجـان كان يقدم نرشة 
أخبار يوميـة ضمن النرشة السياسـية 
إىل جانب الربامج االسـبوعية، وبرنامج 
أضواء عـىل الـدوري العراقـي وقع مع 

ART بصفتـة معلـق و مقـدم برامـج، 
بعدهـا انضم رسـميا إىل الفريق العربي 
و الفريـق العاملي الذي يفضله عيل لفتة 
املنتخبـان السـعودي و املـرصي همـا 
بالتأكيـد مـن أفضل املنتخبـات العربية 
و مـن ناحية االنديـة فاألهيل املرصي و 
االتحاد السـعودي والصفاقيس التونيس 
و الـزوراء العراقي األفضـل لديه عربياً، 

و مانشسـرت يونايتد ونادي برشـلونة و 
يوفنتـوس ونادي ليون وسـيلتيك عاملياً 
. أول مباراة علـق عليها كانت مباراة يف 
الدوري العراقي بني نادي الزوراء ونادي 
الديوانيـة. قدوتـه االسـتاذ الكبري مؤيد 

البدري 
ومن الشخصيات االخرى كان املوسيقار 
الكبري العاملي سـامي نسيم والذي  اكاد 
اجـزم ان يف العراق طاقـات إبداعية قل 
نظريهـا يف العالـم فمثلمـا أبـدع الكثري 
مـن العراقيـني يف مجال الطـب وصاروا 
أصحاب مسؤوليات كبرية يف دول الغرب 
فأنهـم ايضـا أبدعوا وتخصصـوا بالفن 

وخاصة باملوسيقى 

سـامي  املعـروف  العراقـي  املوسـيقار 
نسـيم، وهـو أحد أبـرع عـازيف العود يف 
الوطـن العربـي ويف العالـم، اذ يرجـع 
تأثري العـود يف العمل املوسـيقي املتعلق 
باألعمـال الدينيـة والتاريخيـة إىل كون 
«صوت العود قادم من الحضارات األوىل، 
وصوتـه مميـز وفيـه سـحر، ويضفي 
تناسـقاً مع األحـداث التاريخيـة، ومع 

العمارة اإلسالمية».
املوسـيقار سامي نسـيم أّسس فرقتني 
موسـيقيتني؛ همـا «فرقـة منري بشـري 
للعود»، و «فرقـة بغداد للعود»، تهتمان 
العراقيـة  الرتاثيـة  املوسـيقى  بعـزف 
والعربية، واشـتهرت الفرقتـان كثرياً يف 
أوسـاط املوسـيقى العربيـة، فضالً عن 
حفالت عديدة أحيتهـا الفرقتان يف دول 

غربية.
واسـتعرضت ذاكرة مسرية الفنان انوار 

عبد الوهاب .
ففـي بدايـة ثمانينيـات القـرن املايض 
بدأت معرفتي بالفنانة املتالقه انوار عبد 
الوهاب اتذكر حينهـا ان جميع اغانيها 
كانـت تمثل بنـت الجـريان الصبية التي 
تحكـي اغانيهـا حب بنت الجـريان البن 
الجريا ن وكانت يف بعض اغانيها وكانها 
تناغي ابن الجريان من خالل عتبة البيت 
فهي الشابة التي ال يسمح لها ان تخرج 
من البيـت بعيدا . وكنا كثريا ما نسـمع 
انوار يف اقسام االذاعة وشيئا فشيئا نمت 
انوار وكربت وصارت اغانيها مشـهورة 

بني املستمعني .
برزت يف سـبعينيات القرن املايض،  تعّد 
ممثل آلخر جيل من املغنيات العراقيات، 
حيث اختفت االسماء النسوية العراقية 
منـذ الثمانيـات وحتـى اآلن، باسـتثناء 
بعـض االسـماء النـادرة ومـن ابرزهن 
الفنانـة الكبـرية (فريـدة) التـي تعيش 

خارج الوطن!
انوار تعيش االيام هذه حسب تصوري يف 
ماملو بالسـويد والنها ال تمتلك أي موقع 
عىل التواصل او االتصال فاننا نعتمد عىل 
مالدينا من معلومات عن سريتها الفنية 

بشكل عام .
االذاعـة  رواد  مـع  الحـوارات  وتوالـت 
والتلفزيـون فكان من بينهم ايضا حوار 

مع الصحفي الريايض حسن صاحب .
الزميـل حسـن صاحـب  فقـد عرفـت 
صحفـي ريـايض ملتـزم نشـيط يتابع 
برامجـه االذاعيـة والتلفزيونيـة بدقـة 
متناهيـة، صحفـي ريايض: تولـد بابل 
١٩٦٤. متمكـن مـن ادواتـه حتـى انـه 
حصل عىل عنوان رئيـس تحرير. له من 

الخدمـة يف مجال عملـه الصحفي اكثر 
من ٣٣ عاما . 

عمـل يف بداياته يف مجلة الشـباب . عام 
١٩٧٩ ثـم عمـل يف مجلـة الف بـاء عام 
١٩٩١ لغايـة ٢٠٠٣ . يمتـاز  بتجربـة 
ثرية تعلم فيها اغلب الفنون الصحفية. 
وكلما سـالتته كيف دخـل املهنة يجيبك 
البـارع   للصحفـي  االول  الفضـل  ان 
االستاذ احمد صربي وهو من جاء به اىل 
مجلة الف باء عندما كان امني رس نقابة 
الصحفيني ومحرر يف القسـم السـيايس 
يف مجلـة الف بـاء . اما مـن وضعه عىل 
الطريـق الصحيح يف عمله حسـب قوله 
فكان لالستاذ سهيل سامي نادر  اما بعد 
٢٠٠٣ فقد عمل حسن يف جريدة الصباح 
وكان احـد املؤسسـني لجريـدة الصباح 
ورئيس القسـم الريايض فيها ملدة عام . 
ثم عمل يف جريـدة الصباح الجديد وكان 
ايضا رئيس القسـم الريـايض فيها ملدة 
عامني . بعد ذلـك انتقل للعمل يف جريدة 
الريايض الجديد وبقـي فيها عاما واحد 
. عـام ٢٠٠٧ غـادرت العـراق اىل االردن 
لجريـدة  االقليمـي  املكتـب  يف  وعملـت 

الدستور التي يراسها باسم الشيخ
ومن االردن عمل كمراسـل للعراق ملجلة 
 , mbc روتانـا التابعـة ملجموعة قنـوات
واسـتمر يعمل مع مجلة روتاتا ويف عام 

٢٠٠٩ عاد اىل العراق 
الشـخصية االخـرى هـو الفنـان رعـد 

بركات .
بـدأ رحلته الفنية التـي منذ العام ١٩٧٦ 
كعازف كيتار يف فرقة االذاعة والتلفزيون، 
ثم أصبح بالعـام ١٩٨٠ مطرباً محرتفاً، 
معززاً موهبته بالدراسة يف معهد الفنون 
الجميلة، وقدم العديد من أغاني االطفال 
برفقـة الفنـان الكبري حسـني قدوري، 
واول ظهور له يف التلفزيون كان بأغنية 

« نظـرات حبيبـي» يف العـام ١٩٨٢، ثم 
تواصلـت أعماله الغنائي مطورا نفسـه 
وموسـعا عالقاته الفنية يف بلده العراق 
وبعـد رحلة طويلة مع الحركة الفنية يف 
العراق قرر االنتقـال اىل بلدان اورووبية 
وهـو السـاكن االن يف الواليـات املتحدة 
االمريكيـة ورغـم غربتـه الطويلـة اال 
انـه حـاول منـذ البدايـة ان يوظف فنه 
واعماله لخدمة بلده ونفسـه،  هو االن 
يف مشـيكان ومـا زال املطـرب العراقي 
رعد بركات يـؤدي واجباته الفنية تجاه 
بلده عرب النشاطات املتعددة التي يمتلئ 
بهـا طموحه، ومـا زال يف غربته يتنفس 
املوسـيقى التـي تمثل له عاملـه الجميل 
الذي ابتدأت منها مسـريته، رعد بركات 
ويف اتصال كان لنا حوارا حول مسـريته 

من بغداد اىل امريكا . 
واسـتمر الحـوارات مع عـدد اخر كانت 

منهم الفنان جاسـم رشف .
اسمه الكامل جاسم محمد جوري رشف 
فنان عرف بالكوميدي وباسلوبه وخفته 

ورسعة ادائه صار من اشهر الفنانني 
بـدأ  الكوميـدي  الفنـان  رشف  جاسـم 
مشـواره الفني كعازِف جـاز، ثمَّ صعد 
إىل خشـبة املرسح يف بدايـة الثمانينّيات 
كممثـٍل يف املـرسح العسـكري بـرز من 
خـالل دوره الشـهري يف مرسحية (بيت 
وخمس بيبان) التي كتبها فاروق محمد 
واخرجهـا محسـن العـيل يف ثمانينيات 
القـرن املـايض وخمـس نسـوان «ومن 
اعمالـه املرسحيـة دوره يف مسلسـالت 
«العصابجية، جاي وجذب، جسـوم أبو 
السـموم» وعىل صعيد السينما دوره يف 
فيلم العربة والحصان» وغريها عرشات 

االعمال االخرى
١٩٥٥ هـو ابـن  جاسم رشف امليالد 

بغداد - الكاظمية
وخمـس  بيـت  وادواره  املهمة 

بيبان ، جسوم أبو السموم
اضافـة اىل كونه   وهو ممثل معروف  

مفتش تربوي بدأ نشاطه الفني عام  
١٩٨٢ وال يزال معطاءا لفنه وعمله

وهذا كانت للزوراء حوارات عديدة منها 
حوار مع مذيعة ومقدمة الربامج يف قناة 

الرشيقية الزميلة رقيه حسن .
عرفت رقية حسـن ايام كنت مسـتمرا 
بالوظيفـة كمديـر لربامـج التنميـة يف 
اذاعـة بغداد .. رقية حسـن االن مقدمة 
ومعـدة للربامـج التلفزيونيـة يف قنـاة 
الرشقيـة مذيعة تمتـاز برسعة البديهة 
وحسـن الحوار حتى انهـا تبوأت املركز 
االول يف اعداد وتقديم العديد من الربامج 
الثقافيـة واملنوعة عىل الهـواء مبارشة 
تجيـد  ومحـاورة  االسـتوديو  وداخـل 
الحوار من خالل االتصاالت املرئية وغري 

املرئية. 
وقبلهـا عملـت  كمرتجمـة يف االذاعـة 
املوجهـة العراقيـة وبعـد فـرتة قصرية 
عملت مذيعة ومعدة برامج موسيقية يف 
اذاعـة االف ام االذاعة العراقية الوحيدة 
الناطقة باالنكليزيـة والتي كانت تعنى 
بتقديـم كل انـواع املوسـيقى الغربيـة 
وكان لها جمهورها الواسع ثم بعد فرتة 
وجيزة تغري اسـم االذاعة اىل اسـم ال يف 
او واي . قرب االسـتوديوها ت الخاصة 
بإنتـاج األعمال الدراميـة االذاعية االمر 
الذي اعطـى املجال لرقيـة الفرصة الن 
تشـارك بتمثيـل عـدد من املسلسـالت 
االذاعيـة باللغة العربية ومنها الربنامج 
الشـهري( حذاري من اليـاس) يف بعض 
مـن حلقاته ومسلسـل( ثابـت افندي) 
لالستاذ الكبري يوسف العاني ومسلسل 
حكايا ت البسـتان لالطفـال والربنامج 
املنوع شـهد االنغام تقول بانها خاضت 
هـذه التجربة حتى تسـاعدها يف ادائها 
صوتهـا  قابليـات  وتدريـب  االذاعـي 
وبالفعـل تعلمت الكثريلكـن اهتمامها 
االذاعـة  يف  عملهـا  عـىل  منصبـا  كان 
كمعدة ومقدمة لكل برامجها ثم عملت 
يف التلفزيون العراقي وبرزت خالل فرتة 
قصـرية كمقدمـة ومعـدة للعديـد من 
الربامـج املنوعة و الحواريـة والثقافية 
واللقاءات مع اغلـب الفنانني واملثقفني 
اضافة للعديد من التغطيات التلفزيونية 
املبارشة. بعد كل هذه الحصيلة للزمالء 
رواد االذاعة والتلفزيون نتمنى لشـعبنا 
العطـاء مـع  دوام  املبدعـني  ولجميـع 
االعتذار لالخوة الذين لم تكفي الصفحة 

لذكر اسمائهم ومسرياتهم الطويلة .

-
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ونحن نستقبل عاما جديدا نتمناه مكلال باالماني الطيبات لشعبنا 
وصفحتها  الزوراء  جريدة  حققته  الذي  بالنجاح  معززا  الصابر 
االسبوعية الفنية  ( ذاكرة ) عرب عام ٢٠٢١ شاكرين كل من تعاون معنا 
يف اجراء الحوارات من اذاعيني وتلفزيونيني ومن فنانني ومبدعني كان لهم 
الدور يف رفد االذاعة والتلفزيون بابداعاتهم الفنية املتميزة متمنني ان تكون 

جريدتكم الزوراء قد حققت وفاءها تجاه رسالتنا الصحفية الرشيفة .
لقد حققت الزوراء عرب عام كامل اكثر من خمسني حوارا ناجحا كانت تلك 

الحوارات محط تقدير كامل من قرائها وخاصة ما وجدنا من صدى رائع 
لدى اصدقاء التواصل االجتماعي وكانت ذاكرة وفية مع ضيوفها بعرض 
نصوص الحوارات عرب الفيس بوك واملواقع االخرى فكانت ردود االصدقاء 
والقراء قد حظيت باالعجاب الكامل فما من عرض لحوار اال وكانت ردود 

االصدقاء ومشاركاتهم تفوق املائة اعجابا وتشجيعا .
الزوراء عرب عامها  ويف عددنا لهذا االسبوع نستعرض حصيلة ما قدمته 

املنرصم من شخصيات وبما تكفيه الصفحة . 
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الفعـل  املسـتغرب مالحظـة ردود  ليـس مـن 
أو  السـخرية  أو  االحـرتام  عـدم  أو  العكسـية 
العدوانية أو السـلوك غري املناسـب من األطفال 
يف مرحلـة ما مـن الحيـاة، وخاصـة يف مرحلة 

املراهقة.
يف بعض األحيان، يصبح األمـر مزعجاً، خاصًة 
عندمـا تريـن مثل هـذا السـلوك ألول مـرة، أو 
عندما يأتـي يف وقت ال يمكن توقعه! مهما كان 
الوضـع، يصبح السـلوك مصدر قلـق للوالدين 

وكل َمن حول الطفل. 
نقدم لك بعض األسـباب املحتملة التي قد تكون 
مسؤولة عن إثارة رد فعل، يقلل فيها الطفل من 

احرتام من حوله، وكيف يمكن العمل عليها؟:
يختلـف تحليـل الظـروف الحاليـة بينـك وبني 
طفلك، فأنـت من جهة تحبني سـري األمور من 
منظور معنّي، لكن الطفل يراه بشـكل مختلف، 
قـد يزعجـه السـيناريو ايل وضعتـه أمامه، ما 
يـؤدي إىل رد فعل غـري عادي ليس فيـه احرتام 

لآلخرين.
املـرض إذا كان طفلـك يعانـي مـن مـرض ما، 
فيمكـن توقع حدوث هيجان واضح يف سـلوكه 

فالعقل السليم فقط يف الجسم السليم.
تأثري املنزل

عـدم احـرتام الرشيـك سـبب أكيد قـد تقللني، 
وبشـكل رصيح احرتام رشيـكك أو أي فرد آخر 
مـن أفـراد األرسة أو املجتمع يف وجـود طفلك، 

ومـن املحتمل جـداً أن يلتقط طفلك سـلوكك يف 
الالوعي، وستجدينه يطبقه يف أكثر األوقات غري 

املتوقعة.
التنمر أو الصدمة التي لم يتم حلها

قـد يواجه طفلـك التنمـر يف املدرسـة أو يكون 
منزعجاً من صدمة لم يتم حلها تعود إىل سنوات 
صغـره، مثل األحداث التي لها تأثري سـلبي عىل 
احـرتام الـذات، ويمكن أن تؤدي إىل سـلوك غري 
محرتم بمـا يف ذلك الرصاخ والـرد لضمان عدم 
تعـدّي اآلخرين عليـه، وهذا غالبـاَ يأتي يف غري 

سياقه الصحيح.
التأثـريات السـيئة يمكـن أن تشـمل التأثريات 
السيئة دائرة األصدقاء املشاغبني حيث ينخفض 
الـذكاء العاطفي وينشـغل الطفل بسـلوكيات 
مؤذية وردود فعل عكسـية ال تتضمن االحرتام 

لآلخرين.
كيـف تعالجـني قلة احـرتام طفلك ملـن حوله؟ 

كيف تعالجني قلة احرتام الطفل؟
1 - حددي األسـباب الكامنة وراء سلوك طفلك 
املضطـرب، من الـرضوري حل املشـكالت التي 

تؤدي إىل هذا السلوك.
2 – كوني مسؤولة عن ترصفاتك، والتزمي بما 
تعظني به، هكذا سيحرتمك طفلك تلقائًيا ويقلد 
سلوكك. ال تعطي مثالً مواعظ عن احرتام وقت 

اآلخرين، وأنت ال تتمكنني من االلتزام بموعد.
3 – امنحـي طفلـك جزءاً من وقتـك، فلن تعريف 
الحالـة التـي يعيـش فيهـا حتى تجلـيس معه 
بسـالم وتتحدثي معه خـالل يومه. هـذا أيضاً 

يجعله يشعر بأنه محبوب ومهم.
4 - - كثـريا مـا يقـال إن الصـرب أرق أشـكال 
الحب. لتوضيح ذلك، يجـب تجنب أي مقارنات 
أو محادثـات تجعل طفلك يشـعر بأنـه ”أقل“ 
مـن طفل آخـر، إن التحيل بالصـرب معهم أثناء 

معالجته هو مفتاح التغيري.
5 - عـىل الرغـم من أن معظم النـاس ال يزالون 
يعتقـدون أنـه ال ينبغـي التفكـري يف العالج إال 
إذا كان املوقـف شـديد الخطـورة، إال أنـه ليس 

صحيحاً.
 يمكـن ألي أم بغـض النظـر عن مـدى تفاهة 
املشـكلة التـي تواجههـا مـع طفلهـا، طلـب 
املسـاعدة املهنيـة كي تعمـل عىل تغيـري طباع 

طفلها الحاد.
6 - عندمـا تريـن التغيري، أو تالحظـني التقدم، 
فمن الرضوري تشـجيع هذا السلوك من خالل 
مـدح الطفل، كـي يثق بما يفعلـه ويحفزه عىل 

ممارسة املزيد منه.

التحديق بالشاشـات هـو ظاهرة 
العـرص: الـكل يركـز عيونـه عىل 
شاشـة الكمبيوتـر والهاتف. لذلك 
فإن حـوايل ثلثي البرش من ”الجيل 
الحديـث“ يعانـون مـن ”مـرض 
نصائـح  يـيل  فيمـا  الكرتونـي“. 
عمليـة إلراحة العيـون واملحافظة 

عىل صحتها.
يتحدث العلماء عن ما يشـبه وباء 
شـامل يجتـاح العالـم، ألن الناس 
يمضـون أوقاتا طويلة يحدقون يف 

الشاشات.
 املوظفـون يمضـون يف مكاتبهـم 
سـاعات يعملون أمام الكمبيوتر، 
ثـم يسـتخدمون الهاتـف الذكـي 
أوقـات  يف  املحمـول  والحاسـب 
فراغهم، وحتى أثناء تناول الطعام 

أو عند االستلقاء يف الرسير.
وأمام هـذا الجلوس املتواصل أمام 
الشاشات يوما بعد يوم وشهرا بعد 
شهر وسـنة بعد سنة، سيجد املرء 
نفسـه يعاني بعد عـدة أعوام من 

مشاكل يف العينني.

وأكثر من يعاني من هذه املشـكلة 
هم من ولـدوا يف ثمانينيات القرن 
املايض، ألنهـم الجيل الذي بدأ فرتة 
انتشـار  مـع  وشـبابه  مراهقتـه 
الكمبيوتـرات والهواتـف الذكيـة. 
الواليـات  يف  وخاصـة  الغـرب،  يف 
املتحدة يحذر الخرباء مما يسـمى 
”األمـراض الرقميـة“ التي تصيب 
العيون. دراسـة حديثـة تظهر أن 
68 باملئـة مـن جيـل الثمانينـات 
مصاب بتلك األمـراض، كما نقلت 

صحيفة ”دي فيلت“ األملانية.

كيف تحدث املشاكل يف العني؟
تبـدأ معاناة العني بعد سـاعتني أو 
أكثر من التحديق يف الشاشـة. آلية 
حـدوث املشـكلة كالتايل: عدسـة 
العـني تفقـد مرونتهـا، وتضطـر 
لبذلـك جهـد أكثـر من أجـل رؤية 
األشـياء القريبـة بوضـوح ودقة. 
أعراض اإلصابة ترتاوح من احمرار 
العـني إىل حصول حرقـة يف العني، 
وأيضا جفـاف العني، وعدم القدرة 
عىل الرؤية الواضحة، وتعب العني. 
وتمتد املعاناة لتشمل آالم يف الرأس 

والظهـر والرقبة. وبحسـب خرباء 
الصحـة، فـإن مشـاكل العـني قد 

تتطور لتصبح مرضا خطريا.
كيـف نحمي العـني ونخفـف من 

معاناتها؟
بال شـك فـإن أسـهل إجابـة هي 
التخـيل عـن كل أنـواع الشاشـات 
وعـدم النظر إليهـا. ولكن هذا غري 
ممكـن يف عرصنـا الحـايل. فكيف 
يمكـن تخفيف معانـاة العني دون 

االستغناء التام عن هذه األجهزة؟
1 - تخفيض الوقـت الذي نمضيه 

ونحن نحدق يف الشاشات.
قصـرية  اسـرتاحات  عمـل   -  2
متكـررة، بحيـث يبعد املـرء نظره 
عـن الشاشـة وينظـر إىل نقطـة 
بعيدة قـدر اإلمـكان. كأن ينهض 
من عىل كرسيه ويذهب إىل النافذة 
وينظر باتجـاه األفق البعيد. يجب 
أن يحصل ذلك مرة كل 20 دقيقة.

3 - الوضعيـة السـليمة لشاشـة 
العليا لشاشـة  الحافة  الكمبيوتر: 
الكمبيوتر يجـب أن تكون أخفض 

سـنتيمرتات  عـرشة  إىل  بخمسـة 
عن مسـتوى النظـر. ويجب إبعاد 
العني عن الشاشـة بحـوايل 50 إىل 
75 سـنتيمرتا، كمـا ينصح موقع 

”بيزميس“ اإللكرتوني.
واملروحـة:  املكيـف  وضعيـة   -  4
يجـب وضـع املكيـف واملروحة يف 
مـكان بعيـد عن العيـون بحيث ال 
يأتي التيار الذي ترسله مبارشة إىل 

وجهنا.
5 - تطبيقـا ملبـدأ: ”وداوه بالتـي 
كانـت هـي الـداء“، فـإن هنـاك 
تطبيقا إلكرتونيا يمكن من خالله 
أن يختـرب املـرء مـا إذا كان يعاني 
ويختـرب  والتعـب.  الضغـط  مـن 
هـذا التطبيـق مقدار الوقـت الذي 
تحتاجـه العـني لرؤيـة يشء بعيد 
بدقة عالية، ثم رؤية الشاشة بدقة 

عالية، وبالعكس.
6 - النظر إىل األفق البعيد مهم جدا، 
ألنه يعكس تماما القدرة الحقيقية 
لعيوننا. لذلك يجب النظر باستمرار 

إىل أبعد نقطة ممكنة.
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الطـالق  حـدوث  اسـتيعاب  يمكـن 

بعد فـرتة قصرية مـن الـزواج، حيث 

الزوجـان اختالفـات كبرية  يكتشـف 

يتمكنـان مـن  يف شـخصياتهما، وال 

التفاهم، مـا يدفعهما إىل إنهاء الزواج 

رسيعـًا، ولكـن الـزواج الذي يسـتمر 

لسـنوات طويلة، يكون قـرار الطالق 

الزوجـني  إن  حيـث  صادمـاً،  فيـه 

استطاعا العيش معاً لسنوات طويلة، 

ما يعني أن أسـباب االنفصـال تكون 

أكثر عمقاً.

ي التايل نتعرف عىل أهم األسباب التي 

تـؤدي إىل الطالق بعد سـنوات طويلة 

من الزواج. 

1 - اختفاء الشغف

يصبـح  الـزواج،  مـن  سـنوات  بعـد 

الزوجـني أكثر ألفـة، ولكـن األلفة ال 

تعني بالرضورة امللل واختفاء الشغف 

من العالقـة، فاختفاء الشـغف يعني 

موتاً بطيئاً للعالقة.

وحتى تحافظي عىل الشغف يف زواجك، 

احريص عـىل إظهار اهتمامك بزوجك، 

وتقديـر كل ما يفعله من أجل األرسة، 

وابحثـي عـن طـرق جديدة إلشـعال 

الحماسة بينكما.

2 - املحارصة

من املهم أن يتواصـل الزوجان، ولكن 

بحيـث  مفرطـاً،  التواصـل  كان  إذا 

تختفي املساحات الشخصية للزوجني، 

بـأن  كالهمـا  أو  أحدهمـا  ويشـعر 

الطـرف اآلخر يحارصه طـوال الوقت، 

فهذا يسـبب شـعوراً بالضغط، ويزيد 

املشـاكل بني الزوجني، ومع الوقت قد 

يؤدي إىل الطالق. 

3 - مشاكل العالقة الحميمة

عـىل الرغم مـن أن العالقـة الحميمة 

من أساسـيات اسـتمرار الزواج، لكن 

آثار مشـاكلها تظهر بعد سنوات، بعد 

أن تسـتنفد كل الحلـول املمكنة، لذلك 

فـإن مشـاكل العالقـة الحميمة مثل 

تفـاوت الرغبـات، أو عـدم الرىض، أو 

عدم االنتظام يف املمارسة، ُتعد بمثابة 

قنبلة موقوتة تهدد  بتدمري الزواج.

4 - املشاكل املالية

الخالفات حول ميزانية األرسة وأولوية 

اإلنفـاق، هـي من املشـاكل الشـائعة 

التي يحدث بسببها الطالق، سواء بعد 

وقت قصري من الزواج، أو بعد سنوات 

طويلـة، لذلـك يجـب االهتمـام بحل 

املشـاكل املاليـة ووضع خطـة متفق 

عليها بـني الزوجني لتجاوز هذا النوع 

من الخالفات.

5 - تراجع االهتمام بالعالقة

بعد سـنوات من الـزواج تصبح هناك 

الكثـري من املسـؤوليات التـي تحتاج 

إىل االهتمـام، ويف املقابـل قـد يرتاجع 

االهتمـام بالعالقـة الزوجية، فيصبح 

رشيـك الحياة يف ذيل قائمة األولويات، 

مـا يسـبب تدمـري العالقـة وانتهـاء 

الزواج.
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(الفلـس األبيض ينفع يف اليوم 
القـول  سـهل  مثـل  األسـود) 
وصعـب التطبيـق. يف ما يأتي، 
نصائح مساعدة يف توفري املال، 

وال سيما يف تدبري املنزل:
1. يفّضـل االحتفـاظ بمفكرة 
النفقـات  لتدويـن  شـهرية 
الخاّصة: اإليجار وفواتري املياه 
والهاتف  والجـوال  والكهربـاء 
املعيشـة  ونفقـات  الثابـت، 
كالطعام واملالبـس، فضالً عن 

نفقات الرتفيه.
االحتفـاظ  يستحسـن   .2
بحصالة نقـود لوضع العمالت 
املعدنّيـة ذات الفئات الصغرية. 
باسـتمرار  جمعهـا  أن  علمـاً 
يحقق مبلغاً ال يستهان به بعد 

مدة!
3. يمكـن رشاء املكونـات ذات 
االسـتعماالت املتعـّددة،. مثالً: 

يعالج ”صودا الخبز“ األسنان، 
ويعطـر الثالجـة، وُيسـاعد يف 

عمليات التنظيف...
4. يكتفـى بـرشاء املالبـس يف 
موسـم التخفيضـات، وانتقاء 
أغراض املنزل ضمن العروض. 
مثالً: اشرتي 4 علب من طعام 
الخامسـة  معني واحصيل عىل 

تجنـب  إىل  يدعـى  مجانـاً.5. 
االئتمـان  اسـتخدام بطاقـات 
التي تدفع إىل رصف املال بدون 
أّن استخدام النقد  انتباه! علماً 
يجعـل السـيطرة عـىل املبالغ 
املنفقـة ممكن، بـدون اقتطاع 
نسـب مالية مـن البطاقة غري 

ظاهرة للعني.

أشـارت دراسـة جديـدة إىل أن 
الذين يسـتخدمون  املراهقـني 
مواقـع الفيـس بـوك وتويـرت 
وانسـتغرام ألكثر من ساعتني 
يوميا هم أكثر عرضة لألصابة 
العقليـة  الصحـة  بضعـف 
والضغـوط النفسـية واألفكار 

االنتحارية.
ونتائـج هذه الدراسـة ترسـل 
رسـالة هامة لآلبـاء برضورة 
اليومـي  السـلوك  إىل  االنتبـاه 
لألبناء، وتحديد مدد تصفحهم 
اإلجتماعـي  التواصـل  ملواقـع 

حفاظا عىل مستقبلهم وسالمة 
قواهم العقلية.

وقـد قـام الباحثـون يف هـذه 
-O مؤسسـة مـن   الدراسـة 
tawa Public Health يف كنـدا، 
بتحليل بيانات طالب الصفوف 
مـن السـابع إىل الثاني عرش يف 
أونتاريـو، ووجـدوا أن حـوايل 
25 % من الطالب يستخدمون 
مواقـع الشـبكات االجتماعية 
ألكثر من ساعتني يوميا، طبقا 

ملا ورد بموقع“روسيا اليوم“.
ووجـد العلماء أيضـا أنه كلما 

زادت الفـرتات التـي يقضيهـا 
التواصل  الطالب عـىل مواقـع 
االجتماعي، كلمـا زادت لديهم 
امليـول نحو تعاطـي املخدرات 

واعتالل صحتهم النفسية.
يف نفـس الوقت قالـت ”بريندا 
عـىل  الحاصلـة  ويدرهولـد“، 
يف  تعمـل  والتـي  الدكتـوراة، 
معهـد اإلعالم التفاعيل بسـان 
دييغـو يف واليـة كاليفورنيا إن 
”مواقع الشـبكات االجتماعية 
التي قد تكون مشكلة بالنسبة 
للبعـض، هي أيضـا الحل لهذه 
املشـكلة، حيـث أن املراهقـني 
موجودون عليها طوال الوقت، 
ومـن الصعـب إبعادهـم عنها 
بالكلية، لـذا يمكنها أن تصبح 
املكان املثايل إلعطـاء النصائح 
حول الصحة النفسـية العامة، 
خدمـات  تقـدم  أن  ويمكنهـا 
للتواصـل مـع هـذه الفئة من 
للخطـر،  املعرضـني  الشـباب 
وفّعـال  ذكـي  بشـكل  ولكـن 

ومقبول منهم نفسيا“.

Ô€ç‰fl@7iám
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شـديدة  حساسـية  يعانـي  البعـض 

مـن البيـض، ويمتنعـون عـن تناول 

الحلويـات بأصنافهـا لخوفهـم مـن 

وجـوده بمكونات معظـم الحلويات، 

نقدم لك كعك الفانيليا الخفيف بدون 

بيض.

املقادير:

- طحني: كوبان.

- سكر: كوب.

- عصري الربتقال: كوب وربع.

- الفانيليا: نصف ملعقة صغرية.

- الزيت: 6 مالعق كبرية.

- بيكنج بودر: ملعقة.

- الخل: ملعقة كبرية.

طريقة التحضري:

1. يسـخن الفـرن عىل درجـة حرارة 

180 درجة.

2. اخلطـي عصـري الربتقـال والزيت 

والفانيال والخل معا يف وعاء مناسـب 

الحجم.

3. اخلطي الطحني والسكر والبيكنج 

باودر معا.

عـىل  السـائلة  املكونـات  ضعـي   .4

املكونـات الجافة واخلطـي بامللعقة 

حتى تختفي تماماً آثار الطحني.

بقالـب  الكيـك  خليـط  اسـكبي   .5

مدهون زيت ورشـة طحني واخبزيه 

ملدة 40 دقيقة أو حتى ينضج.

6. زينـي وجـه الكعكة عنـد التقديم 

برشة من السكر البودرة.

يعـّد مرض السـكري من األمـراض املزمنة و هو حالة مزمنة تسـبب ارتفاع 
مسـتويات السـكر يف الدم، حيث يتطور املرض إذا كان الجسم ال ينتج كمية 

كافية من األنسولني، أو إذا كان األنسولني غري فعال بما فيه الكفاية.
عىل عكس داء السكري من النوع 1، يمكن الوقاية من النوع 2 باتباع أسلوب 
حيـاة صحـي، حيث إن الخضار التي يمكن رشاؤها مـن أي محل بقالة تقلل 

من خطر اإلصابة بهذا املرض وتساعد يف التحكم يف مستويات الجلوكوز.
و يعاني أكثر من 4.9 مليون شـخص يف بريطانيا حالًيا من مرض السـكري، 
ويف السنوات القادمة، سـرتتفع هذه األرقام بشكل كبري، وبحلول عام 2030 

سيصاب واحد من كل عرشة أشخاص يف البالد بمرض السكري.
و قالت سـارة بروير، طبيبة ومتخصصة يف مرض السكري من النوع 2: ”إن 
كرنب بروكسـل يمكن أن يسـاعد يف تنظيم الجلوكوز، فمع مرض السـكري، 
من املهم للغاية مراقبة مسـتويات السـكر يف الدم يتسـبب مرض السكري يف 

ارتفاعه بسبب مشاكل األنسولني“.
و سواء كنت تحب براعم بروكسل أو تكرهها، يجب أال تستبعدها عن قائمتك 
ألنها تقلل من خطر اإلصابة بمرض السـكري وتساعد يف السيطرة عىل نسبة 

السكر يف الدم.
كيف تؤثر كرنب بروكسل عىل مستويات السكر؟

وقالـت بروير: ”براعم بروكسـل نفسـها ال تخفض الجلوكـوز، لكنها تبطئ 
من ارتفاع مسـتويات الجلوكوز بعد تناول الوجبة“، و الفائدة الرئيسـية من 
هذه الخضار الصغرية تأتي من األلياف، حيث تمر األلياف ببطء عرب الجسـم 
وتبطئ امتصاص السـكر يف الدم وتسـاعد هذه اآللية عىل تحسني مستويات 

السكر يف الدم.
أيًضا باإلضافة إىل األلياف، تحتوي كرنب بروكسل عىل ”فيتامينات أساسية“ 
مثـل K و C و E والفـوالت واملعـادن بمـا يف ذلـك البوتاسـيوم والكالسـيوم 

واملنغنيز، باإلضافة إىل مضادات األكسدة.
و ُيطلق عىل أحد مضادات األكسـدة املوجودة يف براعم بروكسـل حمض ألفا 
ليبويك، والذي وجدت الدراسـات أنه يزيد من حساسـية األنسـولني، و اقرتح 
الفريـق أن هذه الخاصية لحمض ألفا ليبويك ترجع إىل قدرته عىل التأثري عىل 

األنسولني، مما يجعله أكثر فاعلية ويخفض نسبة السكر يف الدم.
وأوضحت بروير األمر بهذه الطريقة: ”تظهر الدراسات العلمية أن االستهالك 
املنتظـم للخرضوات الصليبية، مثل كرنب بروكسـل، يقلل من خطر اإلصابة 

بمرض السكري“.
ويرجـع ذلك عىل األرجح إىل حقيقة أن األلياف املسـتهلكة تربط السـكريات 
وتبطـئ امتصاصهـا باإلضافـة إىل ذلك فإن مضـادات األكسـدة املوجودة يف 

الخضار تزيد من حساسية األنسولني.
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قال مدير مدرسة ثانوية : توجهت للمدرسة ، وإذا بي أتفاجأ بكتابة 
وتشويهات

بالبخاخ عىل السور الخارجي للمدرسة !
وبعد التحري وحرص املتغيبني يف ذلك اليوم تم معرفة الفاعل

” طالب يف السنة الثالثة ثانوي“ ،،
تم التواصل مع ويل أمر الطالب ،، وبعد حضوره ومشاهدته للكتابة 

عىل سور املدرسة ومناقشة املشكلة معه ،،
طلب  وبكل هدوء  حضور ابنه .. وسمع اعرتافه بهذا العمل.

فأخرج هاتفه واتصل عىل دّهان وطلب منه الحضور للمدرسـة بعد 
تحديد موقعها .

واتفـق معه عىل إعادة دهان الجدار بنفـس اللون ليعود أفضل مما 
كان ،،

ثم التفت إلبنه وقال له : - بكل هدوء - :
( ياولدي إذا ما ترفع رأيس ال توّطيه) !!

ثم إستأذن وانرصف ....
يقـول املديـر : نظرت إىل الطالـب و إذا هو واضـع كفيه عىل وجهه 

ويبكي ،،
وأنا ومستشار الرتبية يف قمة الذهول من أسلوب هذا الوالد وأثر هذا 

األسلوب عىل ولده!
فقال الطالب لنا وهو يبكي : ”

ياليـت أبي رضبني وال قـال يل هذا الكالم ، ثم اعتـذر الطالب وأبدى 
ندمه عىل ما قام به وبعدها صار من خرية طالب املدرسة .

املربي الناجح هو من يسـتثمر ” الخطأ واملشـكلة “لتعديل وتقويم 
السلوك وقديماً قيل :

” الخطأ طريق الصواب “
( العقاب ليس هدفاً ) الهدف عالج املشكلة والخروج بنتائج إيجابية 

 .

هي حقوقيـة ومحامية عراقية 
مشـهورة، وأول فتـاة عراقيـة 
أكملـت دراسـتها الجامعيـة يف 
كلية الحقوق. انتسبت إىل نقابة 
املحامني سنة 1956، وهي أيضاً 
أول قاضية ال يف العراق فقط بل 

يف الوطن العربي.
كان والدها وزير األوقاف يف عهد 
اململكـة العراقية. ولدت يف بغداد 
1912 و نشـأت بهـا وتعلمـت 
صغرهـا،  يف  الكريـم  القـرآن 
شـاركت يف عمـر 9 سـنوات يف 
املهرجان األدبي الكبري الذي أقيم 

يف بغداد سـنة 1921 بعنوان سـوق عكاظ، وكان ذلك بحضور امللك 
فيصل األول وكذلك والدها وزير األوقاف الشيخ أحمد الداود.

ثـم أكملت الدراسـة االبتدائية واملتوسـطة، ثم دخلـت دار املعلمات 
االبتدائيـة، ويف 1936 دخلـت كليـة الحقـوق وتخرجت فيها سـنة 
1940، وهي أول فتاة عراقية أكملت دراسـة الحقوق وكانت تسمى 

بلقب الحقوقية األوىل.
مارسـت مهنة املحاماة مدة قليلة ثم عينت مفتشاً يف وزارة املعارف 
ثم عينت بمنصب قاضية يف محاكم بغداد عام 1956. ويف عام 1958 
عينـت عضوا يف محكمة األحداث واسـتمرت يف هـذه الوظيفة حتى 

أحيلت عىل التقاعد.
ثـم بدأت بكتابة املقاالت ونرشها بالصحـف وصمدت أمام التيارات 
التي حاولت منعها من ممارسة حريتها. وانضم إىل صوت ”صبيحة“ 
أصوات مفكرين هزت أعمالهم مظلمة املرأة. توفيت يف بغداد 1975، 

ودفنت يف مقربة الخيزران.

كشف أسرار الشخصية من خالل البطاقات

Ò5«Î@Úó”

ÑÌäbn€a@Âfl@pbÓóÉí

من اجل كشف  ارسار الشخصية  
وخفايا املصـري تتوفر الكثري من 
الطـرق وابرزهـا االعتمـاد عـىل 
اختبارات نفسـية يتـم تطبيقها 
من قبل االختصاصيني بأسـاليب 
عـدة. ومنهـا مثالً هـذا االختبار 
احـدى  باختيـار  يقـيض  الـذي 
البطاقـات االربعة التي يتضمنها 
الرسم. وبعد تحديد الخيار يمكن 
معرفـة بعض ارسار الشـخصية 
ترتبط  املصري وتفاصيل  وخيوط 
بالطباع والترصفات والسلوكيات 

التي تنتج عنها.  
يحتـاج الجميع اىل كشـف ارسار 
معرفـة  اجـل  مـن  الشـخصية 
نقـاط  وتحديـد  القـوة  نقـاط 
الضعف وتعزيـز االوىل والتخلص 
مـن الثانية. ولهـذه الغاية يمكن 
االعتماد عىل هـذا االختبار. ومن 
 4 اىل  االنتبـاه  ذلـك يجـب  اجـل 
بطاقات تتضمن كل منها رسـماً 
لفتـاة. وبنـاء عىل هـذا االختيار 
يمكـن معرفة بعـض التفاصيل 
الخاصة  الطبـاع والصفـات  عن 
ومـا تـؤدي اىل القيـام بـه مـن 

ترصفات.
البطاقة رقم 1

 يعني اختيار هذه البطاقة التمتع 
ودودة  رومنسـية  بشـخصية 
وبالكثري من املهنية والدقة يف اداء 
املهمات عىل اختـالف توجهاتها. 
كما يشـري هذا إىل قـرب حصول 

مصالحة بعد سـنوات من العداء 
مع شخص مقرب ما. وهو ما قد 
يسـبب الشـعور باالرتياح. ويدل 
ايضـاً عـىل التمتـع بالكثـري من 
الطاقة االيجابية وعىل القدرة عىل 
تحـدي االزمـات والخـروج منها 
بأقل خسـائر ممكنة. ويكشـف 
النظرة العميقـة اىل الحياة وعدم 
تحليل احداثها بطريقة سطحية 
اضافة اىل امليل الدائم اىل استثمار 
كل التفاصيـل مـن اجـل تحقيق 
االهـداف العامـة والكبـرية مـع 
رفـض اضاعة الوقـت والحرص 

عىل استغالله بطريقة مفيدة.  
البطاقة رقم 2

التـي  الشـخصية  ارسار  مـن 
يكشفها هذا االختيار القدرة عىل 
االنتظار اىل ان يتم تحقيق االهداف 
فضالً عن اسـتخدام كل الوسائل 
املتوفـرة لهذه الغايـة. ومن اجل 
ذلك يجب ايضاً استثمار العالقات 

االجتماعية املفيـدة والتي يمكن 
ان تسـاعد عـىل الشـعور باملزيد 
من الحماس واالندفاع. ويدل هذا 
الخيار يف مـوازاة ذلك عىل التمتع 
بالوضوح التام وعىل عدم امتالك 
موهبة املواربة او مراعاة مواقف 
اآلخرين ومشـاعرهم. كما يعني 
املواقـف  عـرض  يف  الرصاحـة 
وتقديـم اآلراء وهو مـا قد يزعج 
الكثري من االشـخاص ويجعلهم 
الرغبـة  اىل  ويشـري  يبتعـدون. 
االجـواء  كل  عـىل  السـيطرة  يف 
والجلسـات وعدم االستماع غالباً 

اىل ما يقوله اآلخرون.  
البطاقة رقم 3

تـدل هـذه البطاقـة عـىل التمتع 
بشـخصية مسـتقلة وعـىل امليل 
غالبـاً اىل الوحـدة واىل التفـرد يف 
اخـذ القـرارات وعـدم االرتبـاط 
بوجـود اي شـخص آخـر. كمـا 
يكشـف يف املقابل عـدم الرتدد يف 

تقديـم املسـاعدة لـكل شـخص 
يحتاج اىل ذلك. اما عىل املسـتوى 
العاطفـي فيتسـم صاحـب هذه 
التحكم  الشـخصية بالقدرة عىل 
االنانية.  بعواطفـه وبانفعاالتـه 
ويف املقابـل فإنه يحب املنافسـة 
عـىل الصعيـد املهنـي ويرفـض 
االستسـالم او التنازل وخصوصاً 
يف حـال توفـر الفـرص املميـزة. 
وهو يتسـم بالجرأة وعدم الرتدد 
يف تقديـم املبـادرات واالقرتاحات 
غـري املسـبوقة وغري محسـوبة 
النتائـج والتـي يمكـن ان تثـري 

دهشة الجميع.   
البطاقة رقم 4

يتمتع مـن يختار هـذه البطاقة 
بالقدرة عىل التفكري بعمق. وهو 
ما يسبب الشعور بالغربة وبعدم 
االنسـجام مع املحيـط. ويفضل 
السـلبية  االبتعـاد عـن االجـواء 
وامليل اىل التفكـري االيجابي حتى 
يف اوقـات االزمات. كمـا يدل هذا 
الخيار عىل الحرص عىل بّث اجواء 
املرح والفرح يف كل مكان وجلسة 
لقاء. ويشـري اىل التمتع بالطاقة 
والحيوية التي تمنع االستسـالم 
الصعبـة  املواقـف  مواجهـة  يف 
واىل التفكـري بمنطـق وعقالنيـة 
يف كل املواقـف والظـروف. وهذا 
يعترب من ابرز ارسار الشـخصية 
التي يمكـن ان يكشـفها اختيار 

البطاقة رقم 4.    

صــــورة و حــــدث
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غزل عراقي
ــالن زع ــت  الوك ــى  وعل ــت  الوك ــد  ماري
ــه صاحلتــــــ ــره  مام ــت  الغب ــوم  ي ــن  م

ــون  مجنــــ ــك  بالعش ــد  واح ــد  تري ــج  هي
ــه  وكتــــــ وي  ــه  حت ــل  يزع ــب  تغي ــن  م
ــراك وف ــم  هض ــوبس  ش ــت  الوك ــنونفع  ش

ــه  حاركتــــــ ــي  دالل ــك  العش ــار  ن ــس  وب
ــل  لليـــــــ ــح  الصب ــن  م دوم  ــك  بي ــر  افك
ــه  مامنتــــــــــ ــي  ليل ــك  لواكل ــذب  وأج
ــن  الصوبيــــ ــد  ايكع ــي  ونين ــن  لك ــت  من
ــه علتـــــ ــن  م ــوج  ايل ــل  علي ــت  ون ــل  مث

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

مهنيـاً: يدعم هذا اليوم خطواتك، ويحمل إليك دعماً من ِقبل 
بعض األصدقاء واملؤّسسات التي ارتبطت بعقود عمل سابقة 

معها.
عاطفياً: تسيطر الهواجس العاطفية عىل تفكريك، وقد تخرج قصة 

شخصية اىل العلن وتشّكل بعض االضطراب والقلق.
صحياً: حاذر األعداء واملتطّفلني، قد تصاب بأزمة غضب أو تسـمع 

كالماً مسيئاً أو تتعرض إلهانات وال تستطيع السكوت عنها.

مهنيـاً: عليك أن تـدرك مدى حدودك وسـلطاتك يف تويل 
بعض األمور املوكلة إليك إلنجازها يف الوقت املحدد.

عاطفيـاً: تزعجـك بعض تدخـالت اآلخريـن يف العالقة بينك 
وبني الرشيك وإمالء األوامر عليكما.

صحيـاً: يسـتقر وضعـك الصحـي بعـد اضطرابـات متواصلـة 
وعالجات طويلة.

مهنيـاً: تختفـي اليوم بعـض االلتباسـات وتتخلص من 
رواسـب املايض وترشف عىل صفحـة جديدة ومرشقة من 

التعامل مع الزمالء.
عاطفيـاً: قد تلتقي الرشيـك وتفّش قلبك كما ُيقال، وتسـتقطب 

اهتمامه وتثري تعاطفه معك، وتميض قربه أجمل أيام حياتك.
صحيـاً: ال تكثر من املـيش صعوداً، واسـتفد من الطقـس الجميل 

ومارس امليش عىل الشاطئ.

مهنياً: تطرح أفكارك يف العمل بجرأة وثقة، ولن تعاكسك 
الرياح، بل تدفعك إىل شواطئ آمنة.

عاطفياً: الجروح العاطفية ال تلتئم بسهولة، وعالجها الوحيد 
هو إعادة الثقة والطمأنينة إىل العالقة بينك وبني الرشيك.

صحيـاً: تقرر بعد طـول تفكري ومعاناة أن تبـدأ بروزنامة رياضية 
الستعادة صحتك سليمة معافاة.

مهنيـاً: تزول عمليات التباس وإربـاك صادفتها قبل هذا 
اليـوم وتسـتعيد ثقتـك بنفسـك وقدرتك عـىل التغلب عىل 

املعوقات.
عاطفيـاً: ال تنتظر مبادرة الرشيك لتعّرب له عن مشـاعرك، بل قم 
باألمر بنفسـك اليوم قبل الغد، فهذا يمنحكما مزيداً من االسـتقرار 
العاطفي.صحيـاً: تحـاول قدر اإلمكان االبتعاد عمـا يثري عصبيتك 

ويعكر مزاجك لتبقى مرتاح البال.

مهنيـاً: تؤهلـك الكفـاءة التـي تتمتع بها لشـغل أفضل 
املناصب، فكن مستعداً لذلك، لكن املسؤوليات التي ستلقى 

عليك تكون كبرية، فهل أنت قادر عىل تحملها؟
عاطفياً: العالقة مع الرشيك تتحكم فيها املزاجية، وهذا يدفعك إىل 

اتخاذ قرارات حاسمة أحياناً ومتهورة أحياناً أخرى، فكن حذراً.
صحيـاً: ال تتناول األدوية بدون استشـارة الطبيـب أو الصيديل وال 

سيما تلك الخاصة بأمراض املعدة.

مهنيـاً: يـزول االلتبـاس وتعـاود اللقاء ببعـض الزمالء 
الغائبـني، وتخطـط معهم ملسـتقبل مهني تكـون فوائده 

كبرية عىل الجميع.
عاطفيـاً: تسـرتجع الوقـت الضائع وتعقـد لقاء بّنـاًء مع الرشيك 
اعتباراً من اليوم يعدك باألفضل وبحياة عاطفية سعيدة وممتازة.

صحياً: قد تلجأ إىل املطالبة بعطلتك السنوية عىل الرغم من األعمال 
الكثرية، لكي تسرتيح بعض الوقت وتروح عن نفسك.

مهنيـاً: تختفـي اليـوم بعض االلتباسـات، يف حـني تكون 
محط االهتمام وتقطف ثمار جهود سابقة.

عاطفيـاً: قد ترتك أثراً يف رشيك عاطفي أو مرشـح لدخول قلبك 
واالستقرار فيه، وتظهر النتائج تباعاً.

صحياً: ال تحاول االكتفاء باملأكوالت التي قد تفقدك قسـماً كبرياً من 
الربوتيينات، ما يؤثر سلباً يف وضعك الصحي.

مهنيـاً: يزيـل هـذا اليوم بعـض االلتبـاس والغموض إذا 
عانيـت منهما، لكـن عليك االبتعاد عن غريـم أو خصم من 

املمكن أن يؤذيك
عاطفيـاً: مغامرة جديدة تلوح يف األفق، فحاول أن تدرس املوضوع 

بعناية كبرية قبل اإلقدام عىل أّي خطوة
صحيـاً: تنـاول كـوب حليـب صباحـاً كل يـوم مفيـد ألنـه غنـي 

بالكالسيوم

مهنياً: تزال بعض الخالفات اليوم وتربز إىل الواجهة 
مجدداً قضية تأّجلت أو عانت بعض التسويف

عاطفيـاً: تبدأ عالقـة جديدة أو تلتقي شـخصاً مختلفاً 
ممّيزاً ابتداء من اليوم وربما ترتبط به

صحيـاً: تشـعر بعـدم الـرىض عن وضعـك الصحـي، وتعيد 
حساباتك والتفكري يف الحلول الناجعة

مهنياً: تناقش اليوم قضايا مادية مهمة وتحاول أن تضع 
مخططات تساعدك عىل مواجهة أي مأزق مادي.

عاطفياً: عليك أن تكرس املزيـد من الوقت وتهتم أكثر لحياتك 
العاطفية ومعالجة األمور بينك وبني الحبيب بهدوء. 

صحيـاً: خفف مـن حـاالت التعصيب التي قـد تنعكس سـلباً عىل 
وضعك الصحي.
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مهنياً: تسـتعيد ابتداء من اليوم الثقـة بالنفس والقدرة 
عىل املواجهة، وتسـرتد أوراقاً ضائعة وتتوّصل إىل تسـوية 

معينة.
عاطفياً: أجواء ممتازة تحيط بك وبالرشيك من جميع الجوانب، 

ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل.
صحيـاً: ال تقّرص يف ممارسـة التمارين الرياضية التي تسـاعد عىل 

التخلص من البدانة والدهون.

” الخطأ طريق الصواب “

قاضية  أول  داود..  الشيخ  صبيحة 
في العراق والوطن العربي 

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊أفقي
الشـهور  o من  1عام 

الهجرية
الفـرق  أعـرق  2مـن 
االنجليزية لكرة القدم
لكرة  العـب  3أفضـل 

قدم يف العالم 2008
األلـم  إىل  4يدعـو 

والحزن o ثلثا شام
5والية يابانية جنوبية 
فيها ولد فن الكاراتي

o يرسل  6نصف تواق 
من ينوب عنه

7العب كرة قدم األكثر 
الوطـن  يف  شـعبية 

العربي
8دار o إذا تعدى اثنني 

شاع
9دواء شاف ضد السم 

أو املرض o غجري
امريكية  10موسيقى 
قـروض   o افريقيـة 

مستحقة.

رأيس
 o متشـابهة o 4 1نصـف يحطم

قوام
2يف السـلم املوسـيقي o فصيلـة 
الفـول  تضـم  النباتـات  مـن 

(معكوسة).
3االسـم األول للمغني االسـباني 

ايغليسياس o كثري
4مذكرات يومية o نصف راهب

5حـارس مرمـى فريـق النـس 
الفرنيس o أجرة موظف

6وكالة فضاء امريكية
االسـبوع  آخـر   o 7ثـروة 

(باالنجليزية)
يف  الطبيعـي  املرجـان  8موقـع 
البحر o صوت األلم العميقo نعم 

(بالفرنسية)
9تعديالت طفيفة عىل عمل فني 
o – أشجار رفيعة وعالية لحماية 

املزارع من الريح
 o مـن حـاالت البحـر  10
الدولـة العربيـة التـي اخرجـت 
السعودية من كأس العالم 2010
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808 - تأسيس مدينة فاس عىل يد إدريس 
الثانـي لتكـون أول عاصمـة إسـالمية يف 

املغرب االقىص.
1493 - املستكشـف االيطـايل كريسـتوفر 
إىل  الجديـد  العالـم  يغـادر  كولومبـوس 
إسـبانيا وذلـك بعـد إكمالـه الول رحالته 

االستكشافية.
1682 - لويـس الرابـع عرش ملك فرنسـا 
يسـتقبل السـفري املغربي محمـد تميم يف 

قرص شاتو دو سان جريمان اون الي.
1896 - واليـة يوتا تصبـح الوالية 45 من 

الواليات املتحدة.
1927 - تأسيس نادي االتحاد السعودي يف 

جدة.
1948 - االعالن عن استقالل بورما.

الكوريـة   / الصينيـة  القـوات   -  1951
الشـمالية تحتـل مدينـة سـيول يف إطـار 

الحرب الكورية.
1958 - املركبـة السـوفييتية سـبوتنك1- 
ناحيـة  وتهـوي  مسـارها  عـن  تنحـرف 

االرض.

1959 - املركبـة الفضائيـة لونـا 1 تصبح 
أول مركبة فضائية تصل إىل جوار القمر.

1961 - انعقـاد مؤتمر الـدار البيضاء بني 
أقطـاب أفريقيا جمال عبد النارص ومحمد 
الخامس وكوامي نكروما وجومو كينياتا.

1965 - إرسائيل تعلن إن عدد يهود الفالشا 
املهاجرين إليها هو 250 ألف شخص.

1969 - فرنسـا تبـدأ بتنفيـذ قـرار حظر 
تصديـر االسـلحة وقطـع غيـار املعـدات 
العسكرية إىل إرسائيل وذلك ًردا عىل عدوان 

إرسائيل عىل مطار بريوت الدويل.
1980 - الرئيس االمريكي جيمي كارتر يعلن 
مقاطعة الواليـات املتحدة لـدورة االلعاب 
االوملبيـة الصيفيـة يف موسـكو، احتجاًجا 

عىل الغزو السوفيتي الفغانستان.
1989 - مقاتالت الواليات املتحدة تسـقط 
مقاتلتـني ليبيتـني داخـل امليـاه االقليمية 

الليبية يف البحر االبيض املتوسط.
2004 - العربـة الفضائية سـبرييت تهبط 

بنجاح عىل سطح كوكب املريخ.
2006 - الشـيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

يتوىل حكم إمارة دبي بعد وفاة أخيه الشيخ 
مكتوم بن راشد آل مكتوم.

نقل رئيس الوزراء االرسائييل أرئيل شارون 
بجلطـة  إصابتـه  نتيجـة  املستشـفى  إىل 

دماغية.
2007 - مجلـس النـواب االمريكي ينتخب 
السيناتور نانيس بيلويس رئيسة له لتصبح 
أول امـرأة تتـوىل هـذا املنصـب يف تاريـخ 

الواليات املتحدة.
2010 - افتتاح برج دبي رسـًميا، بحضور 
حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم.
2015ُ - علمـاء آثـار يعلنـون اكتشـافهم 
يـة فرعونَّيـة تدعـى  مقـربة ملكـة مرصَّ

خنتكاوس الثالثة.
2018 - الالعب املرصي محمد صالح يفوز 
بجائـزة أفضـل العب أفريقي خـالل العام 

2017 ضمن حفل توزيع جوائز الكاف.
وفاة 20 شـًخصا عـىل االقل وجـرح 260 
آخرين يف حادث اصطدام لقطار كرونستاد 

بجنوب أفريقيا.



دبي / الزوراء/ ظافر جلود:
يف  املقام  «االتحاد»  متحف  يحمل 
أبو ظبي طابعاً حيوياً بسمات القرن 
إلهام  عىل  ويركز  والعرشين،  الحادي 
خالل  من  وزوارها  اإلمارات  مواطني 
اإلمارات  دولة  تأسيس  قصة  عرض 
مؤّسسو  أظهره  وما  املتحدة،  العربية 
وطنية  وروٍح  والتزام  تفاٍن  من  الدولة 
املشارب عىل  األفراد من جميع  تشجع 

اقتفاء خطاهم يف بناء األمم.
بني  املعرفة  نرش  إىل  املتحف  ويهدف 
السيما  الدولة،  دستور  حول  الزوار 
يمنحها  التي  واالمتيازات  الحقوق 
عليهم  ترتتب  وما  اإلمارات،  ملواطني 
معروضات  وتضم  مسؤوليات..  من 
تأسيس  بأحداث  تتعلق  املتحف وثائق 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويسهم 
عرب  االتحاد  رحلة  توثيق  يف  املتحف 
تخصيصه  خالل  من  السبع  اإلمارات 
لألبحاث والنرش.. وقد تمّكن  برنامجاً 
الحضاري،  اإلنساني  الرصح  هذا 
مكانة  من  يملك  بما  افتتاحه،  منذ 
يستقطب  أن  من  ومقومات، 
تمكن  إذ  اإلماراتيني،  وأنظار  قلوب 
تسجيل  من  وتفرّده  بخصوصيته 
بحلة  ليظهر  عديدة،  مجاالت  يف  سبق 
أي  عن  مميزة  مرتبة  يف  تضعه  فريدة 
دولة  يف  آخر  تراثي  أو  سياحي  معلم 

اإلمارات.

وخالل جولة ميدانية يف املتحف، القيم 
واملبادئ التي قام عىل أساسها االتحاد 
كل  تناول  عدة،  أقسام  خالل  من 
تاريخ  قسم منها حكاية خاصة من 
يأخذ  حيث  اإلمارات،  دولة  تأسيس 
يقدم  فريدة،  رحلة  يف  زواره  املتحف 
ومبادرات  تفاعلية  برامج  خاللها 
الزمني  التسلسل  تعليمية تستكشف 
دولة  إعالن  إىل  وصوالً  لألحداث، 
الرتكيز  مع   ،١٩٧١ عام  يف  اإلمارات 
بني  ما  الفرتة  عىل  رئيس  بشكل 
املعارض  خالل  ومن  و١٩٧٤،   ١٩٦٨
التفاعلية والربامج التعليمية، يحكي 
املتحف قصة االتحاد من وجهة نظر 

قادة الدولة.
األرض  تحت  بعمقه  املتحف  ويضم 
عىل  تشتمل  التي  املتكاملة  وبمكوناته 
مرسحاً  ومؤقتة  دائمة  عرض  صاالت 
ومناطق ثقافية، كما ظلت دار االتحاد 
عىل  االتحاد  وثيقة  توقيع  شهدت  التي 
إلعادتها  بعناية،  ترميمها  بعد  حالها 
التحسينات  رغم  األصيل،  شكلها  إىل 
وإعداد  عليها،  أُجريت  التي  الهيكلية 
وقاعة  الزوار،  كبار  الستقبال  مجلس 
كذلك  أخرى،  ومرافق  لالجتماعات، 
هذه  لتعكس  املجاور،  الضيافة  قرص 
املباني التاريخية بمظهرها الحالة التي 

كانت عليها يف عام ١٩٧١.

«الجريمة»،  لفيلم  املنتجة  الرشكة  قررت 
بطولة النجم أحمد عز طرحه يف دور العرض 
السينمائية يوم األربعاء املقبل، وذلك بعدما تم 

تأجيل عرضه أكثر من مرة.
عز  أحمد  للنجم  «الجريمة»،  فيلم  وينافس 
عدد  ضمن  الكدواني  وماجد  شلبي  ومنة 
موسم  سباق  تخوض  التي  األفالم  من  كبري 
املنهج»  «برة  ومنها  السينمائي،  السنة  رأس 
برمودة»،  و»مربع  صدام»  و»أبو  و»ريتسا» 

و»من أجل زيكو».
فرتة  منذ  للفيلم  املنتجة  الرشكة  وطرحت 
استعدادا  الفيلم  ألبطال  منفردة  بوسرتات 
الفيلم  صنَّاع  يقيم  أن  املقرر  ومن  لعرضه، 
بحضور  للعمل  خاًصا  عرًضا  أيام  خالل 
العرض  دور  يف  العمل  بطرح  احتفاًال  أبطاله 

السينمائية.
وتدور أحداث فيلم «الجريمة يف إطار بولييس 
كل  بطولة  وهو  قتل،  جريمة  حول  تشويقي 
الكدواني،  ماجد  شلبي،  منة  عز،  أحمد  من: 
عيىس،  ونبيل  الخويل،  رياض  رجب،  سيد 
ومحمد الرشنوبي، ومرينا نور الدين، وناردين 

محمد  جمال،  أمني  وحوار  سيناريو  فرج، 
إنتاج  عرفة،  رشيف  وإخراج  تأليف  محرز، 

هشام عبد الخالق.
وتدور أحداث العمل يف فرتة السبعينات، وخالل 
ليدخل  الهلوسة،  من  «عز»،  يعاني  األحداث 

إذ  منها،  يهرب  ولكنه  املستشفيات،  إحدى 
أنه مجرم محرتف يرتكب العديد من الجرائم 
يف  ويتورط  النفوذ،  أصحاب  بعض  لصالح 
جريمة كربى تجعله يعرتف بالجرائم السابقة، 

ويدخل يف رصاع مع هؤالء األشخاص.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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 ٢٠٢٢ الجديد  عامنا  نبدأ  أن  وجميٌل  الله،  ِنعم  من  نعمٌة  التفاؤُل 
 ٢٠٢١ عام  يف  لبلدنا  وجرى  أصابنا  ما  كل  خلفنا  ونرتُك  بالتفاؤل، 
من أحداٍث سياسية وصحيٍة واقتصادية، والتي أغلبها كانت مؤثرًة 
الذي  الوباء  هذا  كورونا،  فريوس  تفيش  استمرار  السيما  ومؤملًة، 
من  أكثر  بحياِة  وأودى  نسمة،  مليون   ٢٩٠ من  أكثر  عاملياً  أصاَب 
بينها  من  ومنطقة،  دولة   ٢٢٣ من  أكثر  يف  آخرين  ماليني  خمسة 

بلدنا العراق.
والتفاؤُل هو اإليماُن والطريق الذي يؤدي إىل اإلبداِع واإلنجاز، وهو 
شعوٌر داخيل، والنظر إىل الجانِب األفضل ملا يدور حولنا من أحداٍث 
وأحوال نتمنى لها أفضل النتائج.. والتفاؤل يبقي الشخص إيجابياً 

وصاحب فلسفة جميلٍة يف الحياة.
إذا نظرنا بعني التفاؤِل إىل الوجود، لرأينا الجماَل شائعاً يف كل ذراته، 
وأحياناً يغلق الله سبحانه وتعاىل أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر 
ووقتهم  تركيزهم  يضيع  الناس  معظم  ولكن  وأوسع،  منه  أفضل 
الذي  األمل  باِب  من  بدالً  أغلق،  الذي  الباِب  اىل  النظر  يف  وطاقتهم 

انفتح أمامهم عىل مرصاعيه.
 قد نتألُم من الوضِع الحايل يف البالد.. نعم!، ولكن نظرتنا املستقبلية 
هي نظرُة «تفاؤل» ملستقبٍل أفضل إن شاء الله .. وال يولد الجننُي 
من رحم أمه دون ألٍم، ولوال التحدياُت ملا تعلمنا.. ولوال التعاسُة ملا 

سعدنا.. ولوال فقرنا ملا اغتنينا .
اىل  حارضنا  ستحول  ألنها  ماضينا،  أخطاء  عند  كثرياً  نقف  وال 
جحيٍم.. لنجعَل من التفاؤل يف عام ٢٠٢٢ باباً ندخل فيه ونصطحب 

معنا َمن يشاركنا فيه، ونبقيه مفتوحاً لكل من أراد أن يتفاءل.
أقوُل.. الحياة مهما كانت مرفهًة وآمنًة، فال بد أن تحمل يف تقلباتها 

الكثرَي من املصائب واملتاعب لإلنسان.
عىل  تركُز  التي  األفكار  بعَض  أجمع  أن  حاولت  هذا،  مقايل  ويف 
االستعانِة بعد الله سبحانه وتعاىل بـ»األمل».. هذه النافذُة الصغرية 
التي مهما صغر حجمها إّال أنها تفتح آفاقاً واسعًة يف الحياة، محذراً 
من ان الحياة مليئٌة بالحجارِة فال تتعثر بها، بل اجمعها وابِن بها 
بني  الناجحني من  الهدف.. هذه هي حكمُة  نحو  به  تصعد  سلماً 
حياَة  وال  الحياة،  مع  يأَس  فال  قوتها،  أثبتت  طاملا  التي  البرش، 
غري  ضوءاً  يرى  املتفائل  إن  يقول  من  لكل  جوابنا  هذا  اليأس،  مع 

موجود.
طاملا تأملنا مما يمر به بلدنا وما يعيش به اىل اآلن من أزماٍت متالحقٍة 
السيما  املعيشة  يف  وارتفاٍع  سياسية،  وسجاالٍت  شائكة،  وملفاٍت 
وقوانني  واحتجاجات  وتظاهرات  الدوالر،  رصف  سعر  ارتفاع  بعد 

معطلة، لكن نظرتنا املستقبلية تدعونا للصرب، والتفاؤل باألمل.
كما ليس هناك تناقٌض بني الصرب والتفاؤل، بل التفاؤل ركنه الركني 
هو الصرب.. ولعل قصة نبي الله يعقوب (ع) من أجمل القصص التي 
وحسن  البالِء  عىل  الصرب  عن  تتحدث  والتي  الكريم  القرآُن  ذكرها 
الظن يف الله واألمل يف الله وعدم اليأس، عندما فقَد أحب أبنائه إىل 
قلبه عىل يِد أبنائه أيضاً، وهذه من أشد املصائب التي من املمكن أن 
االبتالَء  السالم) قابَل هذا  تصيب األب، ولكن سيدنا يعقوب (عليه 
بالصِرب واالستعانة بالله سبحانه وتعاىل، ولم يفقد األمل يف الله بأن 
يرد له ابنه، وأن يكون عىل قيد الحياة، وقال ألبنائه { َقاَل َبْل َسوَّلَْت 

لَُكْم أَنُفُسُكْم أَْمرًا َفَصْربٌ َجِميٌل َواللُّه الُْمْسَتَعاُن َعَىل َما َتِصُفوَن}. 
ولم يقترص بالؤه عىل هذا فقط، بل أنه فقَد ابنه الثاني، ولم يكن 
من سيدنا يعقوب سوى الصرب والحسبان، وحينها تذكر مصيبته 
الله بالدعاء بلسان املؤمن  األوىل ولم يفعل شيئاً سوى الرجوع إىل 
الواثق يف الله، وقال {َقاَل إِنََّما أَْشُكو َبثِّي َوُحزِْني إَِىل اللَِّه َوأَْعلَُم ِمَن 

ِه َما َال َتْعلَُموَن} . اللـَّ
عن  البحِث  يف  باألسباب  وأخذ  الله،  يف  األمَل  يفقد  ولم  هذا  كل 
الفقيدين، يوسف (عليه السالم) وأخيه، فقال ألبنائه {َيا َبِنيَّ اْذَهُبواْ 
َيْيأَُس  َتْيأَُسواْ ِمن رَّْوِح اللِّه إِنَُّه الَ  ُسواْ ِمن ُيوُسَف َوأَِخيِه َوالَ  َفَتَحسَّ
ِمن رَّْوِح اللِّه إِالَّ الَْقوُْم الَْكاِفُروَن}، وبعد هذا السعي والصرب وعدم 
وارتد  وأخيه،  بيوسف  تقابَل  البرشى، وحينها  األمل جاءته  فقدان 
إليه برصه وزال الهّم والكرب باإليمان باللِه والصِرب عىل هذا البالء.

ويف الختام أقول: اللهم أزل همومنا وفرج كربنا واحفظ بلدنا.

áÌç€a@ÛÓ±

No: 7634   Tue   4     Jan    2022العدد:   7634    الثالثاء     4   كانون الثاني     2022

=‹í@Ú‰flÎ@ç«@áºc@Ä€@CÚ∫ãßaD@·‹Óœ@Åã†

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

µè�é˚æa@ıbi�aÎ@paäbfl�a@ÑÌäbm@Û‹«@Òâœb„@NNÜb•¸a@—znfl
@ÚÓiã»€a@—ybn‡‹€@@@@@@@@@@ÒäbÌå

@Ú‹Ó€@fiÎc@¿@’€dnm@‚ãv«@Ôè„b„
Ú€˝ßa@Ú‰Ìáfl@¿@Ú‰é@ëcä

@b:açn«a@o”Î@Â‹»�m@‚bÃ„c
Òá�u@ÊÏ◊c@Û‰∏c@Z—ìÿmÎ

@Ú«bèi@aáÌáu@b‘Ój�m@’‹��m@bÓ„b‡€c
ãÓÉì€a@…‰fl@Û‹«@›‡»Ì@H›ieI

 (Silent Night) الجديـد  تطبيقهـا   (Mobile Box) رشكـة  أطلقـت 
املخصص لساعة أبل الذكية (Watch 6/7)، والذي يساعد عىل مواجهة 
 Silent) املدفـوع  التطبيـق  أن  األملانيـة  الرشكـة  الشـخري.وأوضحت 
Night) الجديد يقوم بتسـجيل األصوات أثناء النوم ويحللها عن طريق 
خوارزميات حديثة ليكتشف ما إذا كان الشخص، الذي يرتدي الساعة، 
يعاني من الشخري.وإذا كان األمر كذلك، فإن التطبيق يقوم بتنبيه املرء 
عن طريق االهتزاز من أجل النقر عىل شاشـة السـاعة، ما يسـاعد عىل 

تغيري وضعية النوم، ومن ثم التوقف عن الشخري والتمتع بنوم هانئ.
وأكـدت الرشكـة أن جميع البيانات يتـم معالجتها بشـكل غري متصل 
باإلنرتنـت ويتـم االحتفاظ بهـا عىل السـاعة، مما يسـاعد يف الحفاظ 
عـىل خصوصيـة البيانات.يأتي التطبيق مـن (Mobile Box) املطور يف 
(Karlsruhe) ويمكـن تنزيلـه حالًيا مـن (Apple App Store) مقابل 
رسـوم ملرة واحدة قدرهـا 5 يورو، ومع ذلك، يف املسـتقبل القريب، من 

املفرتض أن يرتفع السعر إىل حوايل 10 يورو.

شـهدت مدينة تيكساركانا يف والية 
تكسـاس األمريكيـة ظاهرة جوية 
بسـقوط  تمثلـت  والتـي  غريبـة، 
أسـماك صغـرية مـن السـماء مع 
هطول أمطار، وذلك خالل آخر أيام 

العام املايض.
مدينـة  سـلطات  وأوضحـت 
تيكسـاركانا هذه الظاهرة يف وقت 
سـابق عـىل حسـابها الرسـمي يف 
(فيسـبوك) قائلـة: ”2021 تبتعـد 
عـن كل الحيـل، بما يف ذلـك تمطر 
األسماك يف تيكساركانا اليوم، كال، 

هذه ليست مزحة“.
وأضافـت: ”املطـر الحيوانـي هـو 
تنجـرف  عندمـا  تحـدث  ظاهـرة 
الحيوانـات املائيـة الصغـرية مثـل 
الضفادع ورسطان البحر واألسماك 
الصغـرية يف مجـاري امليـاه، التـي 
تحدث عىل سطح األرض، ثم تمطر 

يف نفس وقت هطول األمطار“.

وأكملت: ”بالرغم من أنه غري شائع، 
إال أنـه يحـدث، كما يتضـح يف عدة 
أماكن يف تيكسـاركانا اليـوم.. لذا، 
أرنا صـورك ”السـمكية“! ورجاء، 
مـن أجل الجميع، دعونا نبدأ 2022 

بهدوء قدر اإلمكان“
وقال مايكل بريي، الخبري يف األرصاد 
”الطريقـة  موضحـا:  الجويـة، 
أدرك بهـا حـدوث  التـي  الوحيـدة 
ذلـك والذي نتج عنه هذه األسـماك 
الصغرية التي تسـقط من السـماء 
مع عاصفة رعدية، ستكون عبارة 
عـن زوبعـة مـاء صغـرية والتـي 
تمتص املـاء وأي يشء فيها لرتفعه 
إىل قاعدة السـحابة“، الفتـا إىل أنه 
”رغـم ندرة هـذه الوقائـع، إال أنها 

تحدث“.
ونرشت وسائل إعالم عديدة مقاطع 
فيديو وتقاريـر حول هذه الظاهرة 

التي شهدها السكان.

أصـدرت مايكروسـوفت مؤخرًا تحديًثـا جديًدا لتطبيـق MSN Weather يف 
متجر مايكروسـوفت لــ Windows 11 Insiders، حيـث ان التحديث يأخذ 
التطبيـق إىل اإلصدار 4.53.33420.0 ويقدم تصميًما محّسـًنا وتحسـينات 
عىل قائمة ابدأ.تم تحديث تطبيق Weather ويسـتخدم اآلن نمًطا رسـومًيا 
أكثر انسجاًما مع واجهة Windows 11، وقد أصبحت األزرار اآلن ذات حواف 
مستديرة، وأصبحت الخطوط أكرب وأكثر سمًكا، وتم تحديث عنارص التحكم 
يف صفحة اإلعدادات.عند تثبيت مواقع إضافية يف قائمة ”ابدأ“، سيتم عرض 
اسـم املدينة املقابل لتسـهيل تحديد الرابط الذي يشري إليه تطبيق الطقس.

.Dev يف قناة Windows 11 Insiders التحسينات متاحة حالًيا فقط لـ

أقامت كـني تاناكا، أكـرب معمرة 
يف العالـم، احتفـاالً بعيد ميالدها 
الــ 119 يف دار الرعاية باليابان، 
وقالـت إنهـا ترغـب مد سـجلها 

لعام آخر.
صحيفـة  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
”فـإن  الربيطانيـة:  الجارديـان 
تنـاول  تعشـق  التـي  تانـاكا، 
الغازية،  واملرشوبات  الشوكوالتة 
جديـد  معلـم  إىل  وصلـت  قـد 
واحتفلـت به مـع العاملني يف دار 
الرعايـة التي تقيم فيها يف جنوب 
غـرب اليابـان، وفقـا للتقاريـر 

املحلية“.
وأعلنت موسوعة جينيس لألرقام 

القياسـية أن بتانـاكا تعد كأكرب 
شـخص يف العالم يف اذار/مارس 
2019، عندمـا كانـت تبلـغ مـن 
العمر 116 عاما، وسـجلت رقما 
قياسـيا غـري مسـبوق يف اليابان 
عندما وصلـت إىل عمر 117 عاما 
و261 يـوم يف أيلـول/ سـبتمرب 

.2020
وولـدت تاناكا يف عـام 1903، يف 
نفس العـام الذي بدأ فيه األخوان 
رايـت أول محاوالتهمـا للطريان، 
وحارصت تاناكا خمسـة أباطرة 
يابانيـني، وتأمـل بلـوغ الـ 120 
عامـا، بحسـب مـا قـال أفـراد 

عائلتها.

بعـد إعالنـه قبـل يومـني عـن تحديث 
التطبيـق، قـام  أندرويـد مـن  نسـخة 
 Telegram نسـخة  بتحديـث  تليجـرم 
Desktop لنظامي التشـغيل ويندوز 10 
و11، ونقلـه إىل اإلصـدار 3.4.2، حيـث 
يقـدم التحديـث العديـد مـن التغيريات 
التـي أعلنت عنهـا الرشكة، بمـا يف ذلك 
ردود الفعل والرموز التعبريية الجديدة.
ويتضمن التحديث أيًضا تغيريات أخرى، 
والتي تضم ”ردود الفعل“، حيث أصبح 
مـن املمكـن اآلن الـرد عىل الرسـائل يف 
Telegram، فقط قم بتمرير املؤرش فوق 
أي رسالة ملشاهدة زر التفاعالت، فقط 

انقر فوق زر رد الفعل الرسيع؟ أو حرك 
املـؤرش خالل قائمـة الرمـوز التعبريية 
املجموعـة  ملسـؤويل  بأكملها.ويمكـن 
والقناة تمكني ردود الفعل يف الدردشـة 
عـرب ”…“> إدارة> قائمـة ردود الفعل.
كذلك فهنـاك الرموز التعبريية املتحركة 
الجديدة - تم تقديـم إصدارات تفاعلية 
لرموز تعبرييـة مختلفة يف الدردشـات 
 Telegram بني شخصني، ويمكنك تنزيل
Desktop وتثبيتـه عىل جهاز الكمبيوتر 
 Windows الشـخيص الذي يعمل بنظام
Micro- 10 من خـالل التوجه إىل متجر

soft والبحث عن التطبيق.
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أحيت النجمة اللبنانية، نانيس عجرم، 
مدينة  يف  ُتقام  سنة  رأس  ليلة  أول 
إىل  السخنة  العني  الجاللة املرصية يف 
وحضور  تيوليب  فندق  شاطئ  جوار 
الجنسيات  مختلف  من  العدد  كامل 

العربية. 
مدير  بصحبة  نانيس  ظهرت 
وكان  المارا،  جيجي  املنتج  أعمالها 
الحديدي  أرشف  استقبالهما   يف 
ين  شري و
بدر 

ومنظم 
يارس  الحفل 

الحريري.
وعلت  األنظار،  نانيس  وخطفت 
صعودها  بمجرد  اإلعجاب  هتافات 
فرقتها  بجوار  املرسح  خشبة  عىل 
املوسيقية، وقد ارتدت فستاناً نصفه 
أسود والنصف اآلخر أبيض ومرددة 
أحبك».  وأنا  هنا  تيجي  «ما  أغنية 
لقرابة  حفلها  تأخر  عىل  وعلّقت 
بسبب  الساعة  ونصف  الساعة 
قائلة:  األمطار  تساقط  استمرار 
للجميع  وتمّنت  خري..  الشتا 
الجديد  العام  يف  أمانيهم  تحقيق 
٢٠٢٢.وأشعلت نانيس 
من  بباقة  الحفل 
املتميزة  أغانيها 
تألقت  التي 
طوال  بها 
ها  ر ا مشو
منها:  الفني 
ده  مني 
نسيك،  اليل 
 ، ت ما سال
ونص،  آه 
إيه  إنت 
بنات...  ويا 
إىل  باإلضافة 
مرصي  إنت 
أشعلت  التي 
املزيد من أجواء 
وغريها  اإلثارة 
من األغاني التي 
قدمتها بناء عىل 
الجمهور. رغبة 
وتخلل الحفل صعود 
عىل  رحيم  محمد  وامللحن  املطرب 
التي  نانيس  جوار  إىل  املرسح  خشبة 
من جانبها قدمته للجمهور، وأشارت 
إىل أنهما سبق أن تعاونا معاً يف أغنية 
الحفل  فقرات  قّدمت  حلوة».  «الدنيا 
وهو  نرصي،  سنا  اللبنانية  اإلعالمية 
وشريين  الحديدي  أرشف  إنتاج  من 
التنظيم  بأجواء  الحفل  وتمّيز  بدر، 
الحريري،  يارس  العاملي   djللـ الرائع 
وإضاءة  فوزي  فلتامر  املرسح  أما 
جودة  صالح  وتصوير  الحريري  وليد 

وأجهزة صوت لعماد نبيل.

مدينة  شهدت 

يف  ديرتويــــت 

املتـحدة  الواليات 

ليلة  األمريكية 

رأس السنة سهرة 

مع  جداً  ناجحة 

الذهبية  النجمة 

الزغبي  نوال 

حشدت  التي 

١٥٠٠ شخص من 

الجاليات العربــية 

هناك،  املقيمة 

الـ٢٠٢١  ليودعوا 

ويستقبلـــــــوا 

يف  معها،  الـ٢٠٢٢ 

جماهريّي  حفل 

ملتعّهد  ناجح 

الحفالت ربيع رضا، 

.Bellagio Hallيف الـ

جديدها  غنت  نوال 

وقديمها وسط تفاعل الساهرين 

من  بفستان  وتميزت  لساعتني، 

فكانت   ،La Bourjoisie تصميم 

نوال  بها  اختتمت  العمر،  من  حفلة 

مىض،  لعام  الكبري  الفني  نشاطها 

حافل باإلصدارات والحفالت الناجحة.
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أنغام، ضيفة عىل  الفنانة،  حلت 
الدوبلكس»  من  «اليف  برنامج 
واملُذاع  فاهيتا،  أبلة  الدمية  مع 
عرب فضائية «ON E»، بمناسبة 

رأس السنة.
صورا  فاهيتا»  «أبلة  وعرضت 
أثناء  أنغام  للفنانة  مختلفة 
لتعقب  الحفالت،  يف  غنائها 
عايزه  «ببقى  قائلة:  «أنغام»، 
وسألتها  الجمهور»،  أحضن 
مش  إيدك  ربطنا  «لو  فاهيتا: 
«ال  أنغام:  لرتد  تغني»،  هتعريف 
متابعة:  أغني»،  هعرف  مش 
وأنا  كتري  للجمهور  ببص  «مش 
بغني عىل املرسح، علشان لو حد 

اتكلم مع حد ممكن يشتتني».
وأكدت أنغام أن ابنها الكبري يبلغ 
من العمر ٢٤ عاما، وابنها الثاني 
يبلغ من العمر ١٦ عاما. مؤكدة 
ابنها  يتزوج  أن  تتمنى  «أنها 
األكرب وتصبح َجدة وهي يف سن 

مبكرة».

كشفت  أنغام  املطربة  وكانت 
كان  تقاضته  أجر  أول  عن 

وحصلت  جنيها،   ٧٠ 
اإلذاعة  من  عليه 

تسجيل  بعد  املرصية 
وقالت  أغنية.  أول 
أنغام: أنها ستعتزل 
بأن  شعرت  إذا 

لم   صوتها 
بنفس  يعد 

القوة.


