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رياضة
ريال مدريد يعير 

سيبايوس آلرسنال مجدًدا

موريتانيا تواجه 
السنغال ودًيا

أرقام حمداهلل لم تحدث 
في تاريخ الدوري السعودي

مدريد ـ وكاالت:
انتقال العب وســطه،  أعلن ريال مدريد، 
دانــي ســيبايوس، إلى صفوف آرســنال 
االنتقاالت  اإلجنليــزي، في إطــار ســوق 
الصيفيــة احلالية.. وقــال النادي امللكي، 
في بيان عبر موقعه الرسمي: »اتفق ريال 
مدريد وآرســنال على إعارة الالعب داني 
سيبايوس في املوســم املقبل، وحتى 30 

)حزيران( 2021«.
ولعب ســيبايوس فــي صفــوف اجلانرز 
املوســم املاضي، علــى ســبيل اإلعارة 
أيضا، وشارك في 37 مباراة متكن خاللها 
من تســجيل هدفني، كما قــدم متريرتني 
حاســمتني.. وأنهــى الالعب اإلســباني 
املوســم، بالفوز بكأس االحتــاد اإلجنليزي 

على حساب تشيلسي.

نواكشوط ـ وكاالت:
كشــف االحتــاد املوريتاني، عبــر موقعه 
الرسمي، أول أمس، عن مواجهة مرتقبة 
فــي تشــرين أول املقبل، بــني منتخب 
املرابطني وجاره السنغالي في إطار أجندة 

الفيفا.
وتأتي املبــاراة حتضيرا للجولة الثالثة من 
التصفيات اإلفريقية، التي سيواجه فيها 
البوروندي..  نظيــره  املوريتاني  املنتخــب 
ويلعب املنتخــب املوريتاني في مجموعة 
تضــم أيضا املغرب، املتصــدر بـ4 نقاط، 
واملتفوق بفارق األهداف على املرابطني، في 
حني يأتي منتخب إفريقيا الوســطى في 
املركز الثالــث، بـ3 نقاط، وتتذيل بوروندي 

اجملموعة دون رصيد.
ويبحث املنتخــب املوريتاني بقيادة املدرب 
الفرنســي، كورينتني مارتينيز، عن تأهل 
ثان إلــى كأس أمم إفريقيــا، بعد الصعود 

األول من نوعه في 2019.

جدة ـ وكاالت:
أشــاد خالــد الشــنيف العــب األهلي 
احلالي،  الفني  واحمللل  الســابق  والشباب 
مهاجم  حمــداهلل  عبدالرزاق  باملغربــي 
ومحصلته  الكبيــرة  وقدراتــه  النصــر 
التهديفيــة خــالل موســمني بالكــرة 

السعودية.
وواصل املغربي عبدالرزاق حمداهلل صدارته 
جلدول ترتيــب الهدافني قبل جولة واحدة 
من نهاية الدوري الســعودي للمحترفني 
برصيــد 28 هدفــا بفارق 3 أهــداف عن 
وصيفه بافيتمبي جوميز.. وقال الشنيف 
خــالل حتليله الفني للقنــوات الرياضية 
الســعودية: »أرقام عبدالــرزاق حمداهلل 
الــدوري الســعودي للمحترفني في  في 
موســمني مع الفريق النصراوي لم حتدث 

في تاريخ الدوري«.
أمام  وأضاف:« حســابيا، االحتــاد يحتاج 
العدالــة باجلولة األخيــرة نقطة واحدة 
فقط للبقاء في الدوري، واالحتاد بحث عن 
البقاء في مباراة النصر ولم يهتم بتقدمي 

الكرة املنتظرة«.
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العواصم ـ وكاالت:

الهولنــدي  املنتخــب  اســتهل 
مشــواره في دوري األمم األوروبية، 
بالفوز علــى ضيفه البولندي )1-
0(، مســاء أول أمس، على ملعب 
يوهــان كرويــف أرينا، فــي إطار 

اجلولة األولى من دور اجملموعات.
وســجل هدف الطواحني الوحيد 
توتنهام،  العب  بيرجوين،  ستيفن 
االنتصار،  الدقيقة 61.. وبهذا  في 
 3 إلى  رفعت هولنــدا رصيدهــا 
نقــاط فــي الصــدارة، في حني 
بقيت بولندا مــن دون رصيد، في 
ذيــل ترتيب اجملموعــة األولى من 
املســتوى األول، والتي تضم أيضا 

إيطاليا والبوسنة.
اإليطالي مع  املنتخــب  وتعــادل 
ضيفه البوســني، بنتيجة )1-1(، 
في املباراة التــي جمعتهما على 
ملعب أرتيميو فرانكي بفلورنسا، 
، في إطــار منافســات اجملموعة 
ذاتها، تقدم إيدين دجيكو بالهدف 
 ،)57( األول للبوسنة في الدقيقة 
ومتكن ســتيفانو سينســي من 
معادلة النتيجة لألزوري بالدقيقة 

.)67(
وأعــرب روبرتو مانشــيني، مدرب 
خيبة  عــن  اإليطالي،  املنتخــب 
آمله من عدم فــوز األزوري ، أمام 
البوســنك والهرسك، وسقوطه 
في فــخ التعــادل اإليجابي 1-1.. 
وافتتح إيدين دجيكو التســجيل 
للبوســنة كما فعل فــي مباراة 
في  املاضــي  العــام  املنتخبــني 
تورينــو، عندمــا قلبــت إيطاليا 

تأخرهــا النتصار بنتيجــة )1-2(، 
في تصفيــات يــورو 2020، وعاد 
ســتيفانو سينســي النتيجــة 

لألزوري .
وقال مانشــيني فــي تصريحات 
لقناة »راي سبورت« عقب املباراة: 
وحتصلنا  النهاية  حتــى  »حاولنا 

ولكن  الفرص،  مــن  العديد  على 
عانــى الالعبون مــن اإلرهاق في 
النهايــة، بالطبع نحن محبطون 
لعــدم حتقيــق االنتصــار، ولكن 
»األمر  للحدة«.وأضاف:  افتقدنــا 
مشــابه ملبــاراة تورينــو، بقيت 
البوســنة في اخللــف بانتظارنا، 

واعتمــدوا على الهجمات املرتدة، 
وبالتالــي القليل مــن احلدة من 
جانبنــا، كان بإمكانهــا صناعة 

الفارق«.
وتســبب هذا التعادل في انتهاء 
سلســلة من 11 انتصار متتالي، 
الرقــم، قال  وعــن توقف ذلــك 

يجب  املسيرة  »تلك  مانشــيني: 
أم عاجــاًل«.وأمت  آجاًل  تتوقــف  أن 
مانشــيني: »نحن ســعداء أنها 
بهزمية،  وليــس  بتعادل  توقفــت 
الهيكل  هــذا  على  ســنحافظ 
بعــض  وســنغير  األساســي، 
الالعبــني لعــدم قدرتهــم على 

اللعب كل 3 أيام«.
وفي مباراة أخرى، فازت جمهورية 
3-1 على مستضيفتها  التشيك 
وجارتها سلوفاكيا بعد أن كسرت 
عناد منافستها بثالثة أهداف في 
الشــوط الثاني من مواجهتهما 
فــي دوري األمم األوروبيــة لكــرة 
القدم.. وضغط منتخب التشيك 
بقوة وسيطر على معظم فترات 
املباراة ضمن اجملموعة الثانية في 
الدرجة الثانية لكنه لم يستطع 
هز الشــباك في الشــوط األول 
آدم هولزيك مهاجم  حيث شارك 
سبارتا براج الواعد )18 عاما( ألول 
تاريخ  مرة كأصغر العب سنا في 

منتخب التشيك.
ووضــع فالدمييــر كوفــال العب 
ســالفيا براج جمهورية التشيك 
فــي املقدمة في بداية الشــوط 
دوكال  بوريــك  وســجل  الثاني.. 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة 53 
ميخائيل  وأكمل  جزاء..  ركلة  من 
كرمينشــيك ثالثية التشيك في 
إيفان  أن يقلص  الدقيقة 86 قبل 
لســلوفاكيا  النتيجة  ســكرانز 

بعدها بدقيقتني.
لكرة  كازاخســتان  منتخب  وفاز 
ليتوانيا  مضيفــه  علــى  القدم 
)0/2(، خالل املباراة التي جمعتهما 
، في اجلولة األولى من منافســات 
هدفي  وسجل  الرابعة..  اجملموعة 
باختيار  كازاخســتان،  منتخــب 
الثالثة،  الدقيقة  زايندينوف فــي 
الدقيقة  في  وإســالمبيك كوات 
86.. وحصــدت كازاخســتان أول 
ثالث نقاط لها في البطولة، بينما 

ظل منتخب ليتوانيا بال نقاط.

بيرجوين يمنح هولندا االنتصار على بولندا
 والتشيك تكسر عناد سلوفاكيا بثالثية

في دوري األمم األوروبية 

هولندا تعبر بولندا في دوري األمم االوروبية
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نيويورك ـ وكاالت:

 بسّلة ثالثية قاتلة مع انتهاء الوقت، 
منح البريطاني أوي جي أنونوبي الفوز 
بنتيجة  اللقب  رابتورز حامل  لتورونتو 
بوســطنت سلتيكس  104-103 على 
1-2 في سلســلة  الى  الفارق  ليقلق 
نصف نهائي املنطقة الشــرقية من 
دوري كــرة الســلة االميركــي لكرة 
الســلة، في حني تقدم لوس اجنليس 
كليبرز -1صفــر على دنفر ناغتس في 
نصف نهائي الغربية بفوز كبير 120-

.97
وفي نهاية مثيرة للمباراة االولى، منح 
دانيال تايس التقدم لسلتيكس 103-

101 بثنائية من حتت الســلة قبل 0,5 
ثانية مــن النهاية.لكــن بعد الوقت 
املســتقطع، مرر كايل لوري مرر كرة 
طويلة مــن التماس فوق كل الالعبني 
الى اجلانب اآلخر نحــو أو جي أنونوبي 
الذي سدد من خلف القوس مع صافرة 
وســط  لرابتورز  الفوز  مانحا  النهاية 

فرحة جنونية من زمالئه.
وقــال أنونوبي النيجيــري االصل )23 
عاما( بعد اللقــاء »توقعت أن تنجح 
 ... احملاولة. ال أسدد وأنا أحاول إهدارها 

لم أكن متفاجئا«.
وتفادى رابتــورز التأخر بنتيجة صفر-

3، إذ لــم ينجــح أي فريق فــي تاريخ 

الدوري في تعويض هذا التأخر والفوز 
بالسلسلة.

وقال لوري الذي كان افضل مســجل 
في صفوف رابتورز مع 31 نقطة وست 
حاســمة  متريرات  وثماني  متابعــات 
»التمريرة لم تكن مهمة. أو جي جنح 
في التسديدة. كل الثناء يجب أن يكون 
للتسديدة، إنها صعبة جدا. إمنحوا أو 
جي الثناء«.وفي املباراة األخرى، سجل 
كواهي لينــارد 29 نقطة، االعلى في 
املبــاراة، ليقود كليبرز الــى فوز كبير 
120-97 علــى دنفــر ناغتس في اولى 
مباريــات الفريقني فــي نصف نهائي 
الغربية.وجنــح أفضل العب في نهائي 
العام املاضي مع رابتورز بـ12 محاولة 
من اصل 16 في املبــاراة، فيما اضاف 
بول جورج 19 نقطة وماركوس موريس 

.18
أما من جانــب ناغتــس، كان نيكوال 
يوكيتش االفضل مع 15 نقطة، فيما 
جنح كليبرز باحلد من خطورة الكندي 
جمال موراي الذي اكتفى بـ12 نقطة 
وســت متابعات هو الذي يبلغ معدله 
في البطولة 31,6 نقطة وســجل 50 
نقطة في مباراتني في سلسلة الدور 

االول امام يوتا جاز.

إلى ذلك، عــني بروكلني نتس اخلميس 
الالعــب الكندي الســابق ســتيف 
أفضل  بلقــب  مرتــني  املتوج  نــاش، 

العب في دوري كرة الســلة االميركي 
الذي يضم  للمحترفني، مدربا للفريق 
النجمــني كيفن دورانت  في صفوفه 

وكايري إيرفينغ.
االولى كمدرب  ناش جتربتــه  ويخوض 
بعد خمســة أعوام أمضاها منسقا 
لتطويــر الالعبــني مع فريــق غولدن 

ســتايت ووريرز، كما شــغل منصب 
احرز لقب  الذي  للفريق  االستشــاري 
الــدوري ثــالث مــرات )2015 و2017 
و2018( في األدوار النهائية اخلمســة 
األخيــرة التي خاضها علــى التوالي.

وعلق ناش )46 عاما( قائال »كنت أدرك 
جيدا أني سأحتول الى التدريب عندما 

وانا ســعيد  املناســب،  الوقت  يحني 
لتمكنــي من العمل مــع مجموعة 
الفني  والطاقم  الرائعني  الالعبني  من 
املوجــود فــي بروكلني«.واضــاف »أنا 
متحمس لتوقعات الفريق في امللعب، 
بروكلني  إلى  في وقت أحتضر لالنتقال 
مع عائلتــي لنصبح افرادا مؤثرين في 

هذا اجملتمع«.
ويقــع على كاهل نــاش مهمة إعادة 
فريق نتس إلى الواجهة بعد ســنوات 
عدة مــن النتائج الهزيلــة، حيث لم 
ينجــح الفريق في الفوز بسلســلة 
ضمــن األدوار اإلقصائيــة »بالي أوف« 
سوى مرة واحدة، وكان ذلك عام 2007، 
علما أن نتس الذي وصــل إلى نهائي 
الدوري مرتني عامي 2002 و2003 )حتت 
من  أقصي  نتــس(،  نيوجيرزي  اســم 
العامني  الدور األول للـ«بالي أوف« في 

املاضيني.
وســبق لناش أن أشــرف على دورانت 
أفضل العــب في الــدوري عام 2014 
وأفضــل العب فــي النهائيات عامي 
2017 و2018، عندما كان االخير يدافع 
عن ألوان فريــق ووريرز، علما أن دورانت 
غاب عن موســم 2019-2020 بسبب 
تعافيــه من إصابة في وتــر العرقوب 
تعرض لها في نهائي املوسم املاضي، 
قبل أن يقرر مغــادرة ووريرز لالنضمام 

إلى بروكلني.
ويجد مالك الفريق جو تســاي واملدير 
العام شني ماركس أن إعادة لم شمل 
الثنائي ناش-دورانت قد يســاهم في 
إطالق فريق نتــس مجددا وإعادته إلى 
الســكة الصحيحة، وهــو أمر يؤكد 
عليه تشــاي بالقول »يشاطر ستيف 
)ناش( رؤيتنا ملســتقبل هــذا الفريق 
االساسية  املبادئ  شخصيته  وجتسد 

ملنظمتنا في العمل خلدمة اجملتمع«.
التي امتدت  برز ناش خالل مســيرته 
طــوال 18 عاما، كأحد أبــرز صانعي 
االلعــاب في الــدوري، ما ســمح له 
باملشــاركة في مباراة »أول ســتار« 8 
مرات، كمــا تنقل بني أبرز االندية على 
غــرار فينيكس صنز الــذي أحرز معه 
لقب أفضل العب عامي 2005 و2006، 
داالس مافريكس ولوس أجنلس ليكرز.. 
ويحتل ناش املركــز الثالث في الئحة 
أفضل املمرين في تاريخ الدوري برصيد 

10335 آالف متريرة.
وال تشــذ كلمات املدير العام ماركس 
عن رئيسه إذ يؤكد قائال »نرى في ناش 
القائــد، البارع فــي التواصل واملدرب 
الذي ســيحظى باحتــرام الالعبني«، 
مضيفا »أحد أفضل القادة في امللعب 
في لعبتنا، وقد شــاهدت بنفســي 
فطنتــه في كرة الســلة ونهجه في 
نكــران ذاته مــن أجل منــح االولوية 
قائال  ماركس  الفريــق«.وأردف  لنجاح 
»غرائزه في اللعبــة، إلى جانب قدرته 
على التواصل مع الالعبني وتوحيدهم 
مــن أجل هــدف واحد، ســتحضرنا 
للمنافســة على أعلى املستويات في 
بجهود  نــاش  الدوري«.وسيســتعني 
جاك فون كمدرب مساعد له، علما أن 
االخير أشــرف على تدريب نتس خلفا 
للمدرب كيني أتكينســون املقال من 

منصبه في آذار املاضي.

 كليبرز يتقدم على دنفر..  ورابتورز يسقط سلتيكس بثالثية قاتلة 
ناش مدربا لبروكلين نتس في دوري السلة للمحترفين

دوري السلة للمحترفني

مدريد ـ وكاالت:
أعلن النجــم األرجنتيني ليونيل 
ميســي )33 عامــا( اجلمعة أنه 
برشــلونة  نــادي  في  ســيبقى 
25 آب  االسباني برغم ابالغه في 
رغبته فســخ عقده من  املاضي 
جانب واحد، وذلك في مقابلة مع 

موقع "غول" االلكتروني.
جتاذبات  املاضية  األيام  وشــهدت 
عــدة بــني الطرفني حــول رغبة 
عــن  باالنفصــال  "البرغــوث" 
فريقه، وقيمــة البند اجلزائي وما 
إذا كان هذا البنــد مفعال او غير 
ســاري املفعــول.. وقــرر النجم 
األرجنتينــي اإللتــزام بعقده مع 
النادي الكاتالونــي حتى انتهائه 
في نهاية املوســم املقبل 2020-

.2021
وقال النجم األسطوري "لن أذهب 
ألنه  برشــلونة  احملكمة ضد  إلى 
النادي الذي أحبه، والذي أعطاني 
كل شــيء منذ وصولي، انه نادي 
حياتــي، لقــد صنعــت حياتي 
هنا".وتعد هذه النهاية األســعد 
جلماهير الـ"بالوغرانا" التي كانت 
تنتظر بترقب نهاية املباحثات بني 
الفريق القانوني مليســي والنادي 

اإلسباني.
وعاشــت اجلماهيــر الكاتالونية 
منذ اللحظة األولى النتشار خبر 
رغبة ميســي في مغادرة الفريق، 

كابوسا حقيقيا إذ تظاهر العديد 
نو"  أمام ملعــب "كامب  منهم 
ملطالبة الالعب بالعودة عن قراره، 
سيما انهم عاشوا امرا مشابها 
النجم  رحيــل  عند   2017 عــام 
البرازيلي نيمار إلى باريس ســان 

جرمان الفرنسي.
الذعا  هجومــا  ميســي  وشــن 
ماريا  النــادي جوزيب  رئيس  على 
بارتوميــو إذ اتهمــه بالعودة عن 
اتفاق السماح له باملغادرة مجانا 
في نهاية املوســم املاضي. وقال 
"الرئيــس قال لي دائمــا إنه في 
نهاية املوســم ميكننــي أن أقرر 
ما إذا كنت أرغــب في الرحيل أو 

البقاء، وفــي النهاية لم يحافظ 
على كلمته".

وأضاف "كنــا متأكدين من أنني 
حــر. وقال الرئيــس دائما أنه في 
نهاية املوســم ميكنني أن أقرر ما 
إذا كنــت اريد البقــاء أم ال، واآلن 
هم يتمســكون مبسألة أنني لم 
ابلغهــم ذلك قبل العاشــر من 
يونيو، وعندمــا يتبني أنه في هذا 
التاريخ كنا نلعب في الدوري في 
منتصف هــذا الفيــروس القذر 
)كورونا( وهذا الوباء الذي بّدل كل 

التواريخ".
وشدد ميســي "هذا هو السبب 
في اســتمراري في النــادي... ألن 
الرئيــس أخبرنــي أن الطريقــة 
البند  دفع  للمغادرة هي  الوحيدة 
قد  اجلزائي".وكان محامو ميسي 
الـ"بورفاكس" وهو  أرســلوا عبر 
نوع من البريد الذي ميكن إرساله 
ماديــا )ورقيــا( أو إلكترونيــا في 
إسبانيا، وله قيمة الدليل املعترف 
به أمام احملاكم في 25 أغسطس 
املنصرم طلبا من ميســي يعلن 
فيه عن رغبته في فســخ عقده 

مع الفريق من جانب واحد.
للنــادي،  "قلت  ميســي  وقــال 
وخاصــة الرئيــس، إننــي أريــد 
الرحيل. كنت أقول له ذلك طوال 
العام. اعتقــد أن الوقت قد حان 

للتنحي".

القاهرة ـ وكاالت:
قــّرر االحتاد املصري لكــرة القدم 
فتــح حتقيق عاجل فــي اختفاء 
نسخة أصلية لكأس أمم أفريقيا، 
بعد  الفراعنة  بها  احتفظ  والتي 
احرازها ثالث مــرات متتالية  في 
2006 و2008 و2010.. واكتشــف 
التي  اخلماســية  اللجنة  أعضاء 
اختفاء  املصريــة  الكــرة  تديــر 
فتح  ليتقرر  األصلية،  النســخة 

حتقيق عاجل.
وأقّرت اللجنة اجلمعة بضياع عدد 
من الكؤوس القدمية املوجودة في 

مخازن االحتاد.
قال االحتــاد في بيان إنه »في إطار 
التطوير الذي يقوم به االحتاد حالياً 
ملقره الرئيســي، ومن بينه حتويل 
املدخل إلى متحف مصغر للكرة 
املصرية، فوجئت إدارة االحتاد بعدم 
وجود عدد مــن الكؤوس القدمية 
في مخازن االحتــاد، التي كان من 
املفترض أن يتم االســتعانة بها 

في عملية التطوير«.
أضاف البيان »يجرى حالياً حتقيق 
للتأكد مــن مصير هذه الكؤوس 
الســرقة  القدمية، وهل جنت من 
أثنــاء عملية حريــق ونهب مقر 
االحتاد في عام 2013 لدى الهجوم 

عليه من مجموعات األلتراس، أم 
جنمت  التي  اخلسائر  ضمن  كانت 
عما تعرض إليــه املبنى في هذه 

الواقعة«.
الرقم  مصــر  منتخب  ويحمــل 
القياســي في عدد مــرات الفوز 
ببطولة أمم إفريقيا بسبعة القاب 

كان آخرها في عام 2010.
وكشــف حمادة املصــري عضو 
مجلس إدارة احتاد الكرة األســبق 
الــذي تواجــد في اجمللــس الذي 
ترأسه جمال عالم من 2012 وحتى  
ثالث  تسليم  تفاصيل  عن   ،2016
نســخ مــن كأس األمم اإلفريقية 

املتواجدة في احتاد الكرة.  
وقــال املصــري فــي تصريحات 
تليفزيونيــة »عقــب حريق احتاد 
بضياع  فوجئنا   ،2013 عام  الكرة 
نســخ من كؤوس األمم اإلفريقية 
األصليــة التي فــازت بها مصر، 
يوســف  بي  اتصل  بأيام  وبعدها 
إدارة نادي  عثمان عضو مجلــس 
أنهم  وأخبرني  السويس  منتخب 
عثــروا علــى ثالثة كــؤوس ألمم 

إفريقيا في مدينة السويس«.
أضاف »طالبته بأن يحضرهم لي 
أحضرهم  وبالفعل  القاهرة،  إلى 
بثروت  واتصلــت  منزلــي  إلــى 

ســويلم املدير التنفيذي السابق 
إلى منزلي  الكرة، وحضــر  الحتاد 
وتسلم النسخ الثالث مني، وهي 

نسخ لكأس األمم اإلفريقية«.
تابع »ال أدري ماذا حدث بعد ذلك، 
كانت  اإلفريقية  الكــؤوس  لكن 
موجــودة في صالة االســتقبال 
داخل بهــو احتاد الكرة، وذلك بعد 

جتديد املقر«.
وأعــاد خبــر اختفاء النســخة 
األصلية من كأس األمم اإلفريقية، 
إلى األذهان واقعة توقيف شخص 
كندي اجلنسية من أصول أفريقية 
لدى مغادرتــه مطار القاهرة عام 
2013 ومعه نســخة من الكأس 
محضراً  ضده  السلطات  وحّررت 
وعرضته  الكأس  بتهمة ســرقة 

على نيابة النزهة للتحقيق. 
وبالعــودة إلى حتقيقــات النيابة 
العامة، تبني أن الكأس املضبوطة 
هــي نســخة ترويجيــة مقلدة 
ألغــراض التســويق والدعايــة، 
انذاك  األفريقي..  لالحتــاد  مملوكة 
اإلداري  املدير  أكد ســمير عدلي، 
في  مصــر،  ملنتخــب  األســبق 
النســخ  أن   ، النيابة  حتقيقــات 
ولم  موجــودة  األصلية  الثــالث 

تسرق.

اتحاد الكرة المصري يحقق ميسي يقرر البقاء في برشلونة ويهاجم بارتوميو
في اختفاء نسخة كأس أمم إفريقيا

ميسي

بيرجوين يمنح هولندا 
االنتصار على بولندا والتشيك 
تكسر عناد سلوفاكيا بثالثية
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عودة نجاة الصغيرة للغناء 
كشفت مجلة » لها » عن عودة الفنانة املصرية » جناة الصغيرة 
» إلــى الغناء مــن جديد بعــد ابتعادها عن الســاحة الفنية 

لسنوات طويلة .
وذلــك من خالل تقــدمي أغنية وطنيــة من املقــرر إذاعتها في 

إحتفاالت ذكرى نصر السادس من أكتوبر في مصر .
وأشارت اجمللة إلى إنه مت االنتهاء من تسجيل األغنية .. وهي من 
أحلان امللحن املصري ” صالح الشــرنوبي ” الذي حلن لها من قبل 

أغنيتها الشهيرة ” اطمن ”

قلة النوم تسبب الغضب المفاجئ واإلحباط
يشعر البعض بالغضب املفاجئ غير املبرر، ويرجع ذلك إلى عدم 
احلصول على قســط كاف من النوم، بحســب دراسة حديثة 
أجرتها جامعة والية أيوا األمريكية، أكدت خاللها أن قلة النوم 

تسبب الشعور بالغضب.
وتبني من خالل الدراســة أن قلة النــوم يزيد الغضب واإلحباط، 
هذه النتائج مهمة ألنها تقدم دليالً قوياً على أســباب الشعور 
املفاجئ بالغضب، بحسب ما ذكره موقع »ديلي ميل« البريطاني.

وأظهــرت نتائج الدراســة بعد التحدث مع عدد من الشــباب 
عن تعرضهم لنوابات من الغضب بعــد منتصف النهار خالل 
األيام التي ناموا فيها قليالً.وأشار معدو الدراسة إلى أن النتائج 
تؤكــد أهمية األخذ في االعتبار ردود فعل عاطفية معينة، مثل 

الغضب الناجت عن اضطراب النوم.

عودة قطة إلى صاحبتها بعد فقدانها قبل 12 سنة
متكنت الســيدة البريطانية جوليا ناش من اســترجاع قطتها 
املفقودة منذ 12 سنة، بعد أن قام مستشفى للحيوانات مبسح 

رقاقة مثبتة على القطة كشفت هوية صاحبتها األصلية.
ونقلت )روســيا اليوم( عن صحيفة »ميرور« عن جوليا قولها 
إنها »صعقت« عندما تلقت اتصاال من مستشــفى »الهالل 
األزرق«، يعلمهــا بالعثور على حيوانهــا األليف.وأوضحت أن 
شــعورها عند تلقي اخلبر »كان مزيجا مــن عدم التصديق، 
والصدمة واملفاجــأة للجميع«.وأضافت أن القطة كانت في 
حالة سيئة عند استرجاعها، فضال عن معاناتها من الصمم، 
غير أنها اكتســبت بعض الوزن وحتسنت صحتها بعد ذلك.

وكانــت القطة فقدت بعد فشــل زواج جوليا وانتقالها إلى 
منزل آخر في جنوب لندن.

رحلة إبرة في جسم مراهق
توجــه مراهق إلى قســم للطوارئ في أحد مستشــفيات 

الواليات املتحدة، جراء آالم حادة على مستوى الصدر. 
 ووفقا جمللة »إمرجينســي ميدســني«، فقد أجــرى األطباء 
الفحوصات وبدأوا يشــعروا باخلوف خشية إصابته بالتهاب 

عضلة القلب والغشاء احمليط بها.
املثير أن صور األشــعة أظهرت وجود جســم معدني طوله 
3.5 ســنتمترات مستقر في القلب، وكان واضحاً من الغرفة 

السفلية اليمنى للقلب، التي تضخ الدم إلى الرئتني.
بســؤال املراهق قــال لألطباء إنه لم يبتلع أي شــيء، لكنه 
تذكر الحقا أنه كان يحيك مالبســه، وأحيانا ما يضع إبرا في 
فمه.أخضع األطبــاء املراهق إلى عملية جراحية على القلب 
املفتوح، واســتخرجوا اإلبرة بالفعل، حســب »يــورو نيوز«.

ويعتقــد األطباء أن اإلبرة انتقلت من معدة املراهق إلى قلبه، 
أو من مكان آخر مثل املرئ على طول جهاز األمعاء.

ملونشريط
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أظهر منوذج محاكاة أن األشخاص 
الذين يضعون دروًعا بالســتيكية 
للوجــه أو أقنعة مــزودة بصمام 
للتنفــس ميكنهــم رش قطرات 
غير مرئية على مســاحة واسعة 
جًدا عند العطس أو الســعال، ما 
يجعل هذه املعدات غير فعالة في 
منع انتشــار فيروس كورونا عند 

استعمالها مبفردها.
فــي مجلة  نُشــر  تقريــر  فــي 
»فيزيكــس أوف فلُِويدس« )فيزياء 
استعمل  األميركية،  الســوائل( 
فلوريدا  جامعــة  مــن  باحثــون 
أتالنتيــك صفائــح ليزر رأســية 
لتتبع قطرات صغيرة من  وأفقية 
املاء املقطر والغلســرين في أثناء 
انتشــارها من رأس متثال عارضة 
أزيــاء مجوف وقــد ألبــس درعاً 
مع صمام  قناعاً  أو  بالســتيكية 

للتنفس.
وقال الباحثون إن درع الوجه منعت 
في البداية مرور القطرات في أثناء 
»القطرات  لكــن  لألمام،  حتركها 
احلاجب  تتحرك حــول  أن  ميكــن 
البالســتيكي بســهولة نسبية 

وتنتشر على مساحة كبيرة«.
أما بالنسبة للقناع املزود بصمام 
لتسهيل التنفس فإنه »ميرر عدداً 
كبيــراً من القطــرات عبر صمام 
وهذا  تنقيتهــا،  دون  مــن  الزفير 
يجعله غير فعال في وقف انتشار 
كوفيد19- إذا كان الشخص الذي 

يرتدي القناع مصاباً به«.

وخلــص الباحثون إلــى أنه على 
الرغم من الراحة التي يوفرها كل 
من الــدرع والقناع، فــإن األقنعة 
عالي  قمــاش  مــن  املصنوعــة 

الطبية ذات  أو األقنعــة  اجلــودة 
التصميم البسيط تبقى األفضل 
انتشار  منع  على  املســاعدة  في 

الفيروس.

وأعلن معهد طبي برتغالي متكنه 
من صناعة كمامات تقضي على 
كورونا في حال مالمسة الفيروس 

لها.

»جوا  معهد  نشره  بيان  وبحسب 
لوبــو أنطونيس« فــي العاصمة 
اجلديدة  الكمامة  حتمل  لشبونة، 
اسم »مو« وطرحت داخل األسواق 

في أبريل/نيسان.
وأشــار املعهد في بيانــه، إلى أن 
الكمامة اجلديدة أثبتت فعاليتها 
في القضاء علــى فيروس كورونا 
بعد التجارب اخملبرية، وطرحها في 

األسواق.
وأظهــرت التجــارب أن الكمامة 
اجلديــدة بفضــل نــوع القماش 
واملستلزمات  النســيج  وطريقة 
تســتطيع  منهــا،  املصنوعــة 
القضــاء على فيروســي كورونا 
وســارس، حتى بعد 50 غســلة 

للكمامة.
الكمامة  أن  إلــى  البيــان  ولفت 
ومتنع  عدة طبقات،  من  مصنوعة 
تسرب املياه، ومن أبرز ميزاتها أنها 

قابلة للغسيل.
شــركتان  طــورت  أن  وســبق 
يابانيتــان كمامة تقتل البكتيريا 
والفيروســات بواسطة الكهرباء 
من خالل نســيجها الــذي ينتج 
عندمــا  كهربائيــة  شــحنات 
يتحــرك الذيــن يرتدونها وتفتك 
انتشارها  بالفيروســات وحتد من 

في األماكن العامة..
واعتبــروا  اخلبــراء ان الكهربــاء 
الصــادرة مــن النســيج آمنــة 
نظــراً ألن هذه الشــحنات تكون 
تؤثر فقط  بحيث  منخفضة جداً 
على اجلسيمات امللوثة في الهواء 
فقط، وتعمــل على قتلها لتمنع 

من وصولها إلى اجلسم.
الذي  الثــوري  النســيج  ويعــد 
اســتعمل في إنتــاج الكمامات 
إذ يتكون من مواد  للبيئة  صديقا 

خام مشتقة من النباتات.

متابعة الصباح الجديد :
احملولة  الصناعية  األغذيــة  تؤدي 
بشدة، امليسورة الكلفة والسهلة 
االســتعمال، مثل بعض األطباق 
الغازيــة  واملشــروبات  اجلاهــزة 
والبرغر والبســكويت إلى تسريع 
الشــيخوخة البيولوجيــة لكبار 
مستهلكيها، بحسب ما كشف 

باحثون.

وخلصــت هــذه الدراســة التي 
استندت إلى قياس أحد مؤشرات 
الشــيخوخة البيولوجيــة هــو 
املعروفة  اجلينيــة  العناصر  طول 
بـ«تيلومير« )أو القطعة النهائية( 
تخطــوا  إســبانيا   886 عنــد 
اخلامســة واخلمســني من العمر 
مع مراقبة اســتهالكهم اليومي 
أن  إلى  بشــدة،  احملولة  لألغذيــة 

النظام الغذائي السيئ قد يسرع 
شيخوخة اخلاليا.

وقــدم املشــاركون الذيــن وزعوا 
على أربع مجموعــات، من األكثر 
اســتهالكا لهذه األطعمة )ثالث 
مرات أو أكثر في اليوم الواحد( إلى 
األقل اســتهالكا لها، عينات من 
لعابهم خضعت لتحاليل جينية، 
مع اإلشارة إلى معدل االستهالك 

اليومي لألغذية احملولة.
أن ربطت بني  وقد ســبق ألبحاث 
هذه األغذية احملولة بشدة الكثيرة 
وأمراض  وامللوحة  واحلالوة  الدهون 
مثل البدانــة وارتفاع ضغط الدم 
من  متعــددة  وأنواع  والســكري 

السرطان.
تكون  أن  خطــر  تقريباً  وتضاعف 
هذه التيلوميرات قصيرة عند كبار 

مســتهلكي هذه األطعمة )أكثر 
من 3 وجبات أو أطبــاق في اليوم 
لتحويل  تخضــع  التي  الواحــد( 
كبيــر نتيجة عمليــات صناعية، 
وفق هذه الدراسة التي قدمت في 
إطار املؤمتــر األوروبي والدولي حول 
البدانة الذي تعقد نسخته للعام 
2020 عبر االنترنت من األول حتى 

الرابع من أيلول/ سبتمبر.

والتيلوميرات هي هيكليات واقية 
حتافــظ علــى اســتقرار الرصيد 
اجلينــي وتكاملــه، مبا فــي ذلك 
احلمض النووي الضروري لعمل كل 
خلية في اجلسم. وينخفض طول 
هذه التيلوميــرات مع التقّدم في 
الســن ألن اخللية تخسر جزءا من 
طرفها هذا كّل مرة تنقسم فيها. 
تؤدي  بحيث  الظاهرة  وتتكرر هذه 

األغذية الصناعية تسّرع الشيخوخة

كورونا يتسلل عبر القناع البالستيكي أو صمام للتنفس
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معلومة

متابعة الصباح الجديد :
كشفت دراســة جديدة عن مخاطر كبيرة 
لفترات  نتيجة جلوسه  باإلنســان  تتربص 
طويلة أمام شاشــات الكومبيوتر واملوبايل 

ملدة تزيد عن 6 ساعات يوميا.
دراسة أجرتها شــركة »يونيليفر«،  وجدت 
أن 60 % من النــاس يقضون اآلن أكثر من 6 
ساعات يوميا أمام جهاز رقمي ينبعث منه 

الضوء األزرق.
وأكدت الدراســة أن التحديق في شاشــة 
الكمبيوتر أو الهاتف احملمول طوال األسبوع 
ميكن أن تكون نتائجه مشــابهه بالنسبة 
للبشرة آلثار أشــعة الشمس عند الوقوف 

في اخلارج من دون حماية.
وفحص فريــق من العلمــاء العاملون في 
الشركة، اآلثار الناجمة لتلقي الضوء األزرق 
املنبعث من األجهزة اإللكترونية على اجللد 
ووجدوا أنه ميكن أن يســبب الشــيخوخة 
املبكــرة، بحســب صحيفــة »ديلي ميل« 

البريطانية.
ووجدوا أن التعرض للضوء األزرق خلمســة 
أيام وملدة ســت ســاعات يوميا على األقل، 

ميكن أن يكون له نفــس التأثير على اجللد 
مثل قضاء 25 دقيقة في الشــمس من دون 

كرمي حماية.
وأوصــى اخلبراء بأخذ فترات اســتراحة من 

البشرة  واستخدام كرميات  الشاشات  أمام 
التي حتتوي على مضادات األكسدة، بهدف 
التخفيف من هذه اآلثار على جلد اإلنسان.

ونبه الفريــق من إمكانية تشــكل تصبغ 
جلدي قد يستمر ملدة ثالثة أشهر، باإلضافة 
إلى أن هذه األشعة قد متنع إنتاج امليالتونني، 
وتزيد من مســتويات هرمــون التوتر وتثير 
األعصــاب، مما يــؤدي بدوره إلــى اضطراب 
منط النوم وحدوث خلل في إيقاع الســاعة 

البيولوجية.
ويدجوورث، استشارية  إميا  الدكتورة  وتؤكد 
األمــراض اجللديــة فــي هيئــة اخلدمات 
الضوء  أن  البريطانية،  الوطنيــة  الصحية 
األزرق قد يلحق الضرر بالبشــرة عن طريق 
توليد »اجلــذور احلرة«. وتضيــف الطبيبة: 
»هذه جزيئات نشطة للغاية تلتصق باجللد 
وتسبب تغيرات خلوية كبيرة، إنها تؤثر على 

طريقة إصالح احلمض النووي«.
ونوهت الدراسة إلى أن نسبة الضرر احملتمل 
تكــون مرتبطة بـــ »مقدار الوقــت الذي 
أننا نبقيها  نقضيه على هواتفنا وحقيقة 

على اتصال مباشر مع بشرتنا«.

خطر أشعة الهاتف كأشعة الشمس على البشرة

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــالل فريق. ماذا 
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك. من 
ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبني حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

عزيزي برج امليزان، إصرارك اليوم واضح جًدا، 
ولكنــه لن يكــون مفيًدا لــك إذا تصرفت 
برعونــة. قد يتخلى عنــك احللفاء القيمون 
ألنك تصب غضبك من نفسك على اآلخرين 

من حولك.

عزيزي برج القــوس، العمــل اآلن في غاية 
الســهولة بالنســبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة. سُتختبر 
أيًضا في حياتك اخلاصــة، وفي هذه احلالة، 

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متفــق مع ذاتك 
بشــكل كامل، وتشــعر بالتناغم التام في 
عملك وفــي حياتك الشــخصية أيًضا. يؤثر 
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
كما أنك مفعًما باحليوية واحلماس، ونتيجة 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
على أكمل وجه وال أهمية للمشــكالت التي 
تواجههــا. احرص في هــذه الفترة على عدم 
اســتئناف األمور منــذ البدايــة. بالعكس، 
تخلص مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن. 

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املشــاكل التي 
تصادفها في مســارك، ولذلك احرص على 
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية. تأَن 
في حتديد املشاكل التي متثل حًقا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوقــت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 
تقدًما وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية، 
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
بدنًيا، ميكنك أيًضا االشــتراك في تدريبات 

مستمرة ومكثفة للقوة.
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الصباح الجديد - متابعة:
وصــف وزير اخلارجية الروســي 
السبت،  امس  الفروف،  سيرغي 
إلى  املوجهة  الغربية  االتهامات 
بــاده في ضلوعها بتســميم 
املعارض اليكسي نافالني، مبادة 
ســامة من نوع "نوفيتشوك"، 

باملعادية والوقحة.
كما أكــد أن خبراء غربيني كثرا 
عملوا على تصنيع ســموم من 
نــوع "نوفيتشــوك" على مدار 

سنوات عدة.
أن أكدت  رد الفروف بعــد  وجاء 
أملانيــا أن أدلة أثبتت تســميم 
للرئيــس  الشــرس  املعــارض 
غاز  مبادة  بوتني  فادميير  الروسي 
بعد  جاء  كمــا  هذه،  األعصاب 
أن أكد حلف شــمال األطلسي 
خال اجتماع اســتثنائي عقده 
البارز  املعارض  أن  اجلمعة،  أمس 
ســمم، وذلك غداة تهديد قادة 
االحتاد األوروبــي بفرض عقوبات 

جديدة على موسكو، التي نفت 
بشدة استهدافه.

ينس  احللف  عــام  أمني  وطالب 
ستولتنبرغ، روسيا بتقدمي كافة 

املعلومات عن مادة نوفيتشوك، 
مشــيرا إلى أنه "على موسكو 

تزويد منظمة حظر األســلحة 
الوافية  باملعلومات  الكيميائية 
الســامة". كما  املادة  تلك  عن 
أضاف: أليكسي نافالني سمم 
عســكرية  كيميائيــة  مبــادة 
األسئلة  على  الرد  روسيا  وعلى 

والتوضيح.
على  رفضت  موســكو  وكانت 
مدى األيام املاضية، ما وصفتها 
في  ضدها  املوجهة  باالتهامات 

تلك القضية.
ويذكــر أن نافالنــي )44 عاما(، 
احملامــي الــذي يعد بني أشــد 
الروســي  الرئيــس  منتقــدي 
فادميير بوتــني، مرض وتدهورت 
عندما  فجأة  الصحيــة  حالته 
كان علــى مــن رحلــة جوية 
للعاج  وخضع  املاضي،  الشهر 
في مستشــفى في ســيبيريا 

قبل إجائه إلى برلني.
وطالب القادة الغربيون موسكو 
بتوضيحــات بعدمــا أعلنــت 

برلــني، األربعــاء املاضــي، عن 
أنه  وجود "أدلة قاطعــة" على 
غاز  بواسطة  للتسميم  تعّرض 
الذي مت  األعصاب "نوفيتشوك" 
تطويره خال فترة احلرب الباردة.

ولعل ما زاد من حدة االتهامات 
املوجهة إلى موســكو، أن تلك 
املــادة ذاتها اســتخدمت ضد 
العميل املزدوج الروسي السابق 
في  وابنته  ســكريبال  سيرغي 
قبل  اإلجنليزية  ســالزبري  بلدة 

عامني.
ويشار إلى أن العالم الكيميائي 
ميرزايانــوف،  فيــل  الروســي 
كشف وجود واســتخدام مادة 
نوفيتشــوك فــي روســيا في 
بعدما  التســعينات،  مطلــع 
عمل حوالي 30 عاما في معهد 
الكيمياء  الدولة فــي  أبحــاث 
العضويــة،  والتكنولوجيــات 
ثم انتقــل للعيش في الواليات 

املتحدة العام 1995.

اتهامات روسيا بتسميم المعارض نافالني تتزايد
ووزير خارجيتها يصفها بالوقحة والعدائية

بعد توفر ادلة قاطعة انه تعرض لغاز االعصاب

بغداد - الصباح الجديد:
انتقد عضو جلنة الطاقة النيابية، 
النائب جمال احملمداوي، عقود وزارة 
الكهرباء التي أبرمتها مع شركات 
اســتثمارية بصيغــة " تأخــذ أو 
تدفع" )TakE-or-Pay( والتي تقضي 
بــأن يدفع العــراق مبالــغ مالية 
ضخمــة دون أن يســتلم الطاقة 
الكهربائية، مؤكــد ضرورة إيقاف 
هــذه الصيغة مــن التعاقدات أو 

استبدالها بصيغة أخرى.
وقــال احملمــداوي في بيــان تلقت 
امس،  منه  نسخة  اجلديد  الصباح 
املاليــة تكشــف  التقاريــر   " إن 
الــذي حلق االقتصاد  حجم الضرر 
مع  التعاقد  خــال  مــن  الوطني 
شركات استثمارية إلنتاج الطاقة 
الكهربائية وشراءها من قبل وزارة 
تعاقدية  وفق صيغــة  الكهربــاء 
تعــرف ب" تأخذ أو تدفــع " والتي 

تكلف العراق غرامات مالية ال مبرر 
لهــا". مؤكدا أنها "ال تقل خطورة 
وضرر على االقتصــاد الوطني من 

جوالت التراخيص النفطية ".
بــني هذه احملطات  ان "من  واضاف 
الصيغة  التي تعمــل وفق هــذه 
محطة الرميلة بتعاقد مع شركة 
الشمارا، ومحطة العمارة الواقعة 
فــي محافظــة ميســان بتعاقد 
مع شــركة العمارة لاســتثمار، 

وبتعاقد  ببغداد  بسماية  ومحطة 
مع شركة املاس القابضة".

وتابــع أن " معدل الطاقة املتعاقد 
بسماية  في محطة  على شرائها 
مثا، يبلغ ٩٠ ٪ والوزارة ملزمة وفق 
صيغة" تأخذ أو تدفع " بشراء هذه 
الطاقة وان لم تستلمها فعليا في 
حالة عدم حتمل الشبكة الوطنية 
أو ســقوط احد  أبــراج النقل أو 

بسبب مشاكل الوقود".

نائب: عقود الكهرباء مع الشركات االستثمارية 
أخطر على االقتصاد من جوالت التراخيص النفطية بغداد ـ الصباح الجديد:

امس  األمنيــة  القــوات  شــرعت 
السبت ، بحملة تفتيش عن الساح 
في منطقة حسينية املعامل، فيما 
أعلن جهاز األمن الوطني حترير مدير 
فرع شركة مرســيدس بالعراق من 

اخلطف، في العاصمة بغداد.
وقال اجلهاز في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه، إنه وبناًء على 
بوجود  تفيد  استخبارية  معلومات 
املهجورة  املنازل  أحد  في  مختطف 
فــي منطقة حي القاهــرة ، أجرت 

الوطني  األمــن  جهاز  مــن  مفرزة 
عمليات املتابعة والتحري امليداني. 

أســفرت،  اجلهود  أن  البيان  وأضاف 
املوافقات  واستحصال  التأكد  بعد 
وحترير  الدار  القانونية، عن مداهمة 
شــخص تبني انه أردني اجلنســية 
يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع 

العراق ومخطوف منذ ثاثة أيام .
املفرزة املداهمة، عثرت على أسلحة 
رشاشة وأعتدة ودروع وهواتف نقالة 

تخص اخلاطفني خال التفتيش. 
اكثر من هذا شرعت القوات األمنية 

فجر امس السبت، بحملة تفتيش، 
للبحــث عن الســاح في منطقة 
معامل احلسينية، شرقي العاصمة 

بغداد.
وذكــرت خلية اإلعــام األمني في 
احلسينية  منطقة  شــهدت  بيان: 
شــرق بغداد اســتخداماً  خطيراً  
واخلفيفة  املتوســطة  لألســلحة 
فــي النزاعات التــي حصلت  فيها 
تسببت "بازهاق أرواح األبرياء دون أي 
احترام  ألمن  املواطنني ومشاعرهم  
حيث عاشــت العوائل رعباً نفسياً 

شديداً" .
اتخذتها  التــي  اإلجــراءات  وعــن 
أكدت  األمنيــة  واألجهزة  الدولــة 
أنها لن تقــف مكتوفة األيدي أمام 
هــذا التحــدي الواضح لســلطة 
األساســية  واجباتها  القانون ومن 
حمايــة مواطنيهــا، واحلفاظ على 
أمنهــم ومصاحلهــم ويجب على 
املتخاصمني بأي نزاع أن يلجأوا إلى 
القضاء وفقاً للقانون  ألن استخدام 
الســاح بني املتخاصمني ليس هو 

احلل. 

طالب باستدعاء الجهات االستشارية في الوزارة ومحاسبة المتسببين بالهدر حملة تفتيش في "حسينية المعامل" بحثًا عن السالح 
المنفلت وتحرير مختطف اردني الجنسية 
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
كشــفت وزارة العدل األمريكية عبر موقعها الرسمي، 
أنها في صــدد محاكمــة أمريكين اثنــن من إحدى 
املنظمــات اليمينيــة، بتهمة محاولــة االنضمام إلى 

حركة حماس الفلسطينية، ودعمها بالسالح واملال.
وبحســب ما ورد في موقع الوزارة، فقد “ســعى مايكل 
ســلمون )30 عاما( وبنيامن رايان تيتر )22 عاما(، وهما 
 ،”Boogaloo Bois“ ”عضــوان في منظمة “بوغلو بويــز
التي تتبنى أيديولوجيــة عنيفة وتهدف إلى قلب نظام 
احلكم، ســعيا إلى اســتخدام العنف ضد الشــرطة 
ومســؤولن حكومين آخرين وممتلكات حكومية كجزء 
مــن رغبتهما في قلب نظام احلكــم. وأثناء التخطيط 
لهذه األنشــطة، التقى املتهمان بأفــراد يعتقد أنهم 
أعضاء في حركة حماس. وســعوا إلــى توحيد اجلهود 
وتقدمي الدعم لهم، عبر تقدمي قطع ملحقات أســلحة، 
لكنهما فشال”. وأضاف بيان الوزارة أن “الرجلن تفاوضا 
مع شخص مجهول من حماس لتسليمه قطع أسلحة 
مصممة لتحويل الســالح إلطالق النــار تلقائيا. وكان 
سولومون وتيتر يعتقدان أن حماس ستستخدمها في 

اخلارج ملهاجمة اجلنود اإلسرائيلين واألمريكين”.
وقالت وزارة العدل األمريكية إن بالغات بشــأن الرجلن 
وردت إلى اجلهــات األمنية في أواخــر مايو 2020 عقب 
مقتل األمريكي من أصــول إفريقية، جورج فلويد، وبدأ 
مكتــب التحقيقات الفيدرالي )إف بــي آي( حتقيقا مع 

سولومون وتيتر، ومت اعتقالهما يوم اخلميس املاضي.
ولفتت إلــى أن التهم الواردة في الشــكوى هي مجرد 
إدعاءات، ويُفترض أن املتهمن أبرياء ما لم تثبت إدانتهم، 
على أن تكون هناك جلســة في 9 سبتمبر اجلاري للبت 

في احتجاز سولومون وتيتر.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قالت الهند، امس السبت، إنها اتفقت مع الصن على 
العمل علــى تخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما 
املتنازع عليها، وذلك عقب اجتماع لوزيري دفاع البلدين 
في موســكو. وجاء في البيان الصادر عــن وزارة الدفاع 
الهنديــة أن البلدين اتفقا على أنــه “ال ينبغي ألي من 
اجلانبن اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقد الوضع أو 
يصعد األمور في املناطق احلدودية”. كان البلدان قد نشرا 
قوات إضافية على احلدود بعد اشــتباك هناك في يونيو 
املاضي أســفر عن مقتل 20 جنديا هنديا. وتتهم الهند 
الصن بانتهاك االتفاقيات الثنائية من خالل دفع قواتها 
عبر خط السيطرة، وهو خط احلدود الفعلي في منطقة 
الداخ التــي تغطيها الثلوج. من جهتها، اتهمت الصن 
الهند بتجاوز خط الســيطرة في نهاية الشهر املاضي 
وقال متحدث باســم الســفارة الصينية في نيودلهي 
“هذه اخلطوة انتهكت ســيادة الصن انتهاكا صارخا”. 
لكن البلدين أكدا مــرارا حرصهما على إجراء محادثات 
حلل األزمة، كما عرض الرئيــس األمريكي دونالد ترامب 
املساعدة في حل النزاع بن اجلانبن، واصفا املوقف بأنه 

“معقد للغاية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلــن اجليش اللبنانــي، امس الســبت، توقيف خلية 
إرهابيــة مرتبطــة بتنظيم داعش اإلرهابــي، موضحا 
أن عناصرهــا كانوا بصدد تنفيذ هجمــات في الداخل 

اللبناني.
وكشفت مديرية اخملابرات في اجليش اللبناني، أن مسؤول 
اخللية املوقوفة هو اإلرهابي املتــواري عن األنظار، خالد 
التالوي الذي استخدمت سيارته في جرمية سجلت في 

أغسطس املاضي.
ومت توقيف عناصر اخللية في سلسلة عمليات أمنية في 

منطقتي الشمال والبقاع، في تواريخ مختلفة.
وكشــفت التحقيقــات أن املتورطن تلقــوا تدريبات 
عسكرية وجمعوا أســلحة وذخائر حربية متّ ضبطها، 
ونفذوا ســرقات عدة بهــدف متويل نشــاطات اخللية 

املذكورة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دافعت ميالنيــا ترامب عن زوجها 
الرئيــس دونالــد ترامــب بعــد 
معلومات زعمت أنه وصف جنودا 
من مشــاة البحريــة األميركية 
احلرب  الذين سقطوا في  )املارينز( 
العاملية األولــى ودفنوا في مقبرة 
قــرب باريــس بأنهم “فاشــلون” 

و”حمقى”.
ورفضت السيدة األميركية األولى 
فــي تصريحات نــادرة االتهامات 

التــي ذكرت في مقالة نشــرتها 
مجلة ذي اتالنتيــك معتبرة أنها 

“غير صحيحة”.
الزمن  “أصبح  تغريدة  في  وكتبت 
خطيرا للغاية عندما يتم تصديق 
مصادر مجهولــة دون غيرها، وال 
أحد يعرف دوافعها. هذه ليســت 
تخدم  وال  انحيــاز.  بــل  صحافة 

شعب أمتنا العظيمة”.
وذكرت مجلة ذي اتالنتيك اخلميس 
املاضــي، نقال عن أربعــة مصادر 

لــم حتددها قالت إنهــا مطلعة 
األميركي  الرئيــس  أن  احملادثــات، 
األميركين  املارينــز  جنود  وصف 
للحرب  تعود  املدفونن في مقبرة 
العاملية األولى في فرنســا بأنهم 
“فاشــلون” وحمقى” ألنهم قتلوا 

في املعارك.
ولدى زيارته فرنســا فــي نوفمبر 
2018 مبناسبة مئوية انتهاء احلرب 
العامليــة، لم يزر ترامــب املقبرة 
األميركيــة في ايســن مارن قرب 

باريــس كما كان مقررا، بســبب 
رداءة الطقس الذي حال دون إقالع 
لكن  أعلن رسميا،  مروحيته كما 

اجمللة شككت بتلك الرواية.
من جانبه، كتب ترامب في تغريدة 
اتالنتيك حتتضر مثل معظم  “ذي 
مزورة  يختلقون قصة  لذا  اجملالت، 
االهتمام”،  بعض  كسب  أجل  من 

ووصف التقرير بـ”املشن”.
كمــا صرح  للصحافين مســاء 
لبنســلفانيا  زيارة  بعد  اخلميس، 

ضمــن حملتــه االنتخابيــة إن 
“شــخصا ما اختلق هذه القصة 
املروعة بقوله إنني ال أريد الذهاب”.
)املصــادر(  كانــت  “إذا  وأضــاف 
موجودة حقــا وإذا كان بإمكان أي 
شخص أن يقول ذلك، فهو كاذب 
وبــال ضمير. وسأقســم على أي 
شــيء أنني لم أقل ذلك أبدا عن 
أبطالنا الذي قتلوا خالل املعركة”. 
واضاف أن “أي حيوان أو شــخص 

ميكن أن يقول مثل هذا الشيء؟”.

ونفى البيت األبيض كذلك بشدة 
مــا أوردته مجلــة “ذي أتالنتيك”، 
الناطقن  وقال غــود ديري أحــد 
باسمه أن هذه االتهامات “كاذبة”.
الناطق  كما ندد هوغــان غيدلي 
السابق باسم البيت األبيض الذي 
رافق ترامب في رحلته إلى فرنسا 
فــي العــام 2018، باالتهامــات 
ووصف  “ســخيفة”  أنها  معتبرا 
املصــادر اجملهولــة بأنهــا “رديئة 

وجبانة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
تعهــدت كوريا الشــمالية بإنزال 
“عقاب شــديد” مبسؤولن محلين 
قالت إنهــم أخفقوا فــي حماية 
مواطنــن مــن إعصــار تســبب 
وعشــرات  خطيــرة”  بـ”حــوادث 
صحيفة  أوردت  حسبما  اإلصابات، 

احلزب احلاكم.
أمطارا  مايســاك  اإلعصار  وحمل 

غزيرة علــى مناطق البالد في وقت 
ســابق هــذا األســبوع، وأظهرت 
مشاهد مصورة شارعا غارقا باملياه 
في بلدة ومرفأ وونســان، مبحافظة 

كانغون.
وذكرت صحيفة رودونغ ســينمون 
إن   ، الســبت  امــس  الرســمية 
معاقبــة  قــررت  الســلطات 
املســؤولن” في  “غير  املســؤولن 

في  لتســببهم  واحملافظة  املدينة 
“حوادث خطيرة جنم عنها عشرات 
اإلصابات”، ولــم يذكر التقرير عدد 

اجلرحى أو املفقودين أو القتلى.
وأخفق املســؤولون فــي “الترتيب 
فورا ملشــروع يحدد بدقة امللكيات 
جميع  وإجــالء  للخطر  املعرضــة 
األهالــي” رغم تلقيهم أوامر بذلك 
احلاكم  الكــوري  العمال  من حزب 

الزعيم كيم جونغ  يترأســه  الذي 
أون، وفق الصحيفة.

بإنزال  قــرار  اتخــاذ  “مت  وأضافــت 
عقاب حزبــي وإداري وقانوني صارم 

باألشخاص املسؤولن”.
كوريا  أيضــا  مايســاك  واجتــاح 
اجلنوبيــة موديا بشــخصن على 
األقــل، ومت إجــالء أكثر مــن ألفي 
شــخص إلــى مراكــز مؤقتة في 

بوسان )جنوب(.
وعــادة تكــون أضــرار الكــوارث 
الطبيعية أكبر في كوريا الشمالية 
نظــرا لبنيتها التحتية الضعيفة، 
وهــي أيضا معرضــة للفيضانات 
ألن العديد من اجلبال والتالل أزيلت 

غاباتها منذ فترة طويلة.
والذي  آن تشــان-إيل  املنشق  وقال 
هو اآلن باحث مقره سيول، لوكالة 

فرانس برس إن معاقبة املســؤولن 
للقيادة  “وســيلة  هــي  احملليــن 
الكورية الشــمالية لتجنب اللوم” 

لوقوع ضحايا.
رســالة  يوجهون  “إنهــم  وأضاف 
مفادها أن كيم جونغ أون ال يرتكب 
أي خطأ على اإلطالق، لكن األضرار 
حتدث فقط ألن الذيــن يعملون له 

ميتنعون عن تنفيذ أوامره”.

القضاء األميركي يحاكم 
مواطنين بتهمة محاولة 

االنضمام إلى حماس

الهند تتفق مع الصين على 
تخفيف التوتر على الحدود

الجيش اللبناني يعتقل 
خلية إرهابية كانت تخطط 

لتنفيذ هجمات

ميالنيا ترامب تدافع عن زوجها ضد مزاعم بوصف جنود قتلى بـ”الفاشلين”

“عقاب شديد” لمسؤولين في كوريا الشمالية بسبب ضحايا اإلعصار

متابعة ـ الصباح الجديد :

حذر األمــن العام لألمم املتحدة، 
أنطونيــو غوتيريــش، من خطر 
الغذائي  األمن  وانعــدام  اجملاعة 
على نطاق واسع في أربعة بلدان 
متأثرة بالصراعات، هي الكونغو 
نيجيريا  شــرق  وشمال  واليمن 
وجنوب السودان، مشيرا إلى أن 

حياة املالين في خطر.
وقال األمــن العام لألمم املتحدة 
في مذكــرة إلى أعضاء مجلس 
األمن حصلت عليها أسوشيتد 
بــرس اجلمعة، إن الــدول األربع 
حتتل مرتبة “من بن أكبر أزمات 
الغذاء في العالم”، وفقا للتقرير 
العاملي حــول األزمات الغذائية 
األخيرة  والتحليالت   2020 لعام 
لألمــن الغذائــي، مضيفــا إن 
التمويل للمســاعدة منخفض 

للغاية.
وأضــاف غوتيريش هناك حاجة 
إلجــراء اآلن، فبعــد أن عانــوا 
ســنوات مــن النزاع املســلح 
والعنــف املرتبــط بــه، يواجه 
ســكان جمهوريــة الكونغــو 
الدميقراطيــة واليمن وشــمال 
شــرق نيجيريا وجنوب السودان 
مرة أخرى شــبح تزايــد انعدام 
األمن الغذائي واحتمال اجملاعة”. 
وقال األمن العام إن املؤشــرات 
الرئيســية تشــير إلى “تدهور 
مماثــل” في عــدد مــن البلدان 
األخــرى املتضررة مــن الصراع، 
وبوركينا  الصومال  ضمنها  من 

فاسو وأفغانستان. 
وأوضــح غوتيريــش أن “الوضع 
يختلف من بلد إلــى آخر، لكن 
للقتــل  يتعرضــون  املدنيــن 
سبل  وتدمير  والنزوح،  واإلصابة 
العيــش، وعــدم توفــر الغذاء 

واحلصول عليه، وســط ضعف 
نفســه،  الوقت  وفي  متزايــد. 
اإلغاثــة  عمليــات  تتعــرض 
اإلنسانية للهجوم أو التأخير أو 
عرقلة تقدمي املســاعدة املنقذة 

للحياة”.
وذكر أن انعــدام األمن الغذائي 
فــي البلــدان املتضــررة مــن 
اآلن بســبب  “يتفاقم  النزاعات 
والصدمات  الطبيعية  الكوارث 
الصحة  وأزمــات  االقتصاديــة 
تفاقمت  أمــور  وكلها  العامة، 

بسبب جائحة كوفيد 19-”.
من جانبه قال منســق الشؤون 
املتحــدة،  بــاألمم  اإلنســانية 
فــي مقابلة مع  لوكوك،  مارك 
التداعيات  إن  برس  أسوشــيتد 
االقتصادية للوبــاء، مبا في ذلك 
اإلغــالق وإغالق احلدود  عمليات 
والقيــود املفروضة على احلركة 
كان لهــا “تأثير كبير على األمن 

الغذائي واإلنتاج الزراعي”.
وأكد املتطرفن انتهزوا الفرصة 
مــن كل هــذا”،  “لالســتفادة 

مشــغولون  “اجلميع  وأضــاف 
للغاية بكوفيد والفيروس، لكن 
تسبب  الذي  هو  الفيروس  ليس 
في معظم املذبحة. إنها أشياء 
أخرى، ونحن بحاجة إلى التركيز 
على األشياء التي سوف تسبب 

حقا أكبر خسارة في األرواح”.
وأشــار إلى أن العديد من هذه 
األشياء هي تبعات لكوفيد – 19، 
االقتصادي،  االنكمــاش  ومنها 
العامة  اخلدمات  توافــر  وتراجع 
األساسية، و “انعدام األمن الذي 

جتد فيــه اجلماعــات املتطرفة 
نفسها”.

وأوضــح أن الكثير مــن اجلهود 
قد بذلت في أشــياء مثل توفير 
معــدات احلماية الشــخصية، 
وحمــالت املعلومات العامة عن 
الفيروس، وحمــالت توفير املياه 
والصرف الصحي، “وكلها أشياء 

جيدة”.
وقال لوكــوك “لكــن إذا قمت 
االحتياجات  حساب  على  بذلك 
اإلنســانية األساسية في هذه 

األماكــن املتضررة بشــدة، فإن 
األمــر ينتهي بك ليــس تقليل 
اخلســائر في األرواح ولكن زيادة 

اخلسائر في األرواح”.
ولفت إلــى أن وجــود أربع دول 
الواردة في قرار  باملتطلبات  تفي 
مجلس األمن لعام 2018 لتقدمي 
تقرير إلى اجمللــس عندما يكون 
خطر حدوث مجاعة ناجمة عن 
الصراع وانعــدام األمن الغذائي 
علــى نطاق واســع أمــرا بالغ 

األهمية.

من بين أكبر أزمات الغذاء في العالم

الدول األربع تحتل 
مرتبة “من بين 

أكبر أزمات الغذاء 
في العالم”، وفقا 

للتقرير العالمي 
حول األزمات 

الغذائية لعام 2020 
والتحليالت األخيرة 

لألمن الغذائي

األمم المتحدة تحذر من مجاعات في الكونغو
 واليمن ونيجيريا وجنوب السودان

“عاصفة المتوسط” 

متابعة ـ الصباح الجديد :

أعلنــت تركيا عــن إطالقها اليوم 
األحد مناورات عســكرية في شرق 
املتوســط بالتعــاون مــع “قبرص 
الشــمالية”، على خلفية تصعيد 

التوترات اإلقليمية.
وأكــدت وزارة الدفــاع التركية في 
بيــان أصدرتــه امس الســبت أن 
“عاصفة  اسم  التي حتمل  املناورات 
املتوســط” ستستمر بن السادس 
والعاشــر من ســبتمبر اجلاري في 

شمال قبرص.
وستشارك في املناورات التي تنظم 
وبحرية  وبرية  جوية  قوات  ســنويا 
تركيــة وقــوات تابعــة جلمهورية 
شمال قبرص التي ال تعترف بها أي 

دولة في العالم باستثناء تركيا.
وتهدف مناورات “عاصفة املتوسط” 
إلى “تطوير التدريب املتبادل والتعاون 
والعمــل معا، بن قــوات البلدين”، 
حسب بيان الوزارة. ويأتي ذلك على 
خلفية تصعيد التوترات في شــرق 
املتوسط بن تركيا واليونان. ونقلت 
وكاالت أنباء روسية عن وزارة الدفاع 

في موسكو القول إن روسيا دفعت 
العتراض  مقاتلة  طائــرات  بثماني 
أميركية  استراتيجية  قاذفات  ثالث 
من طرازبــي52- خالل حتليقها فوق 
البحر األســود. وقال املركز الوطني 
إلدارة شــؤون الدفاع عن روسيا، في 
بيان إن أنظمة الدفاع اجلوي رصدت 
3 قاذفــات اســتراتيجية من طراز 
B-52H تابعــة للقوات املســلحة 
اجلوية للواليات املتحدة، كانت حتلق 
فوق مياه البحر األسود وهي تقترب 

من حدود الدولة الروسية.
وأضــاف البيــان: “مت، بهــدف منع 
انتهــاك طائــرات القــوات اجلوية 
األميركية للمجال اجلوي الروســي 
إقــالع مقاتالت من طراز ســو27- 
و4 مقاتــالت من نوع ســو30- من 
قوام القــوات الدورية للدفاع اجلوي 
فوق  اجلنوبية  العســكرية  للدائرة 

مياه البحر األسود وأزوفسكويه”.
املقاتالت  أن  إلــى  املركــز  وأشــار 
الروســية، وبعد ابتعــاد القاذفات 
الروســية،  احلدود  عــن  األميركية 
إلــى مطــارات مرابطتها  عــادت 

الدائمة”.
وشــدد البيــان على أنــه “لم يتم 
الســماح بوقــوع أي انتهاك حلدود 

الدولة الروســية من قبل الطائرات 
األميركية”.

وفي ذات الشــأن أكد وزير اخلارجية 
العام  األمن  لقائــه  بعد  اليوناني، 
لــألمم املتحــدة، أن الســلوك “غير 

الشــرعي” الذي تعتمده تركيا في 
شــرق املتوسط يتســبب بزعزعة 

االستقرار والسالم في املنطقة.
وقال وزير اخلارجية اليوناني نيكوس 
ديندياس، بعد لقائــه في نيويورك 

األمن العــام لألمم املتحدة أنطونيو 
غويتريــش، إن ســلوك تركيا “غير 
شــرعي”، ويتســبب فــي زعزعة 
املنطقة،  في  والســالم  االستقرار 
األمم  اليونان مع  وذلك في محادثات 

التصعيد  استمرار  بسبب  املتحدة 
التركي في املنطقة.

وأعلــن أمن عــام حلف شــمال 
أن  ســتولتنبورغ،  ينس  األطلسي، 
اليونــان وتركيــا أجريــا محادثات 
املتوسط،  أزمة شــرق  فنية بشأن 
لكنه كشــف أن البلدين فشال في 

التوصل إلى اتفاق.
وأشارت اليونان في وقت سابق إلى 
أن “بوصلته الوحيــدة هي القانون 
الدولــي، وطلبنا هو وقف العدوان”، 
واتباعــا لهذه البوصلــة تأتي زيارة 
نيكوس  اليونانــي  اخلارجيــة  وزير 
دينديــاس إلــى نيويــورك، قاصدا 
القائمة  األعلى  الدوليــة  املنظمة 

على تطبيق القانون الدولي.
ووصــف رئيــس الــوزراء اليوناني 
ميتســوتاكيس  كيرياكــوس 
املمارســات التركيــة بأنها عدوان، 
وحتد للقانــون الدولــي، يجب الرد 

عليه ووقفه.
وقــال ميتســوتاكيس: “ مــن بن 
تعليقات وتصريحــات كثيرة يدلي 
بهــا الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان، سوف أتوقف عن أمر واحد، 
احلوار، وأجيب على  وهو حديثه عن 
:عندما  فقط  كلمات  بســت  ذلك 

تنتهــي التهديدات، ميكــن أن تبدأ 
االتصاالت.” أمــا الرئيس القبرصي، 
فندد بدوره بسلوك تركيا العدواني 
املتوســط، وشدد على  في شرقي 
أن هــذا الســلوك أدى الى تصعيد 

شديد في املنطقة.
الرئيس القبرصــي نيكوس  ونــدد 
عدوانية  سماها  مبا  أناستاسيادس 
تركيا، ودعا إلى إجراء محادثات حلل 
خالف بشأن احلدود البحرية وحقوق 
التنقيب عــن الغاز. وحــذر من أن 
التوتر املتصاعد في املتوسط يهدد 

بزعزعة استقرار املنطقة بأسرها.
وشدد االحتاد األوروبي على استمرار 
دعمه لــكل من اليونان وقبرص في 
إطار املوقف األوروبي الثابت واملعلن 
جتــاه التوتر مــع تركيا في شــرق 

املتوسط.
وأكــد االحتــاد األوروبي اســتمراره 
فــي دفــع الطرفن للدخــول في 
حــوار، معبرا عــن أمله في خفض 
التصعيــد، ألن البديــل هــو مزيد 
من التوتــر، وهو أمــر ال يصب في 

مصلحة أحد.
غير أنه ال يبدو أن هناك مؤشــرات 
على احتمــال خفــض التوتر، مع 

استمرار تعنت أنقرة.

تقرير

تركيا تطلق مناورات مشتركة مع “قبرص الشمالية” وسط التصعيد اإلقليمي

وزير التخطيط يبحث وممثلة االممية الجهود 
2الوطنية والدولية، النهاء ملف النازحين

محليات 2

بغداد _ الصباح الجديد :

اكــد وزير التخطيــط، الدكتور 
اســتعداد  النجم،  بتــال  خالد 
انــواع  كل  لتقــدمي  الــوزارة 
الهجرة  لــوزارة  املمكنة  الدعم 
واملهجرين،ملعاجلة ملف النازحني 
في العراق، في اسرع وقت ممكن، 
والعمــل على اعداد رؤية وخطة 
متكاملــة، النهــاء معاناة هذه 
الشــريحة، من خــال التركيز 
على تنفيذ املشاريع اخلدمية في 
التي شــهدت عمليات  املناطق 
نزوح نتيجــة الظروف التي مرت 

بها تلك املناطق.
واضاف الوزير لدى استقبال الوزير 
، كل من وزيرة الهجرة واملهجرين 
ايفان فائــق، وايرينا ســوالرانو، 
نائب املمثل اخلاص لامم املتحدة 
للشؤون االنسانية في العراق ان 
وزارة التخطيط ســتعمل على 
دعم وزارة الهجرة واملهجرين من 
خال محورين اثنني، يتمثل االول، 
للمشاريع  طريق  خريطة  بوضع 
اخلدمية املطلــوب تنفيذها في 
للحاجة  وفقــا  النزوح،  مناطق 
الى  مشيرا  املتاحة،  واالمكانات 
ان احملــور الثاني يأتــي من خال 
حشــد وتوحيد اجلهود الدولية، 
منظمــات  مقدمتهــا  وفــي 
الدعم،  لتقــدمي  املتحــدة،  االمم 
جلهــود وزارة الهجرة واملهجرين، 
بوصفهــا اجلهــة القطاعيــة 
مثمنا  النازحني،  مبلــف  املعنية 
في الوقت نفسه، حجم الدعم 
الدولية  املنظمة  تقدمــه  الذي 
بجميــع تشــكياتها العاملة 
في العــراق، جلهــود للحكومة 
انهاء ملف  العراقية، من اجــل 
النازحني، الذين مازالوا يواجهون 

ظروفا انسانية صعبة.
وجرى خال اللقــاء، بحث ملف 
والوقوف  معمــق،  بنحو  النزوح 

والتحديــات  املشــاكل  علــى 
التي تواجه عــدد غير قليل من 
النازحــني وحتــول دون عودتهم 
األطراف  مناطقهم...واتفق  إلى 
الثاثة على ان تســتكمل وزارة 
عودة  خطة  واملهجرين،  الهجرة 
النازحني خال األسابيع القليلة 
املقبلــة، وعرضها على مجلس 
بصيغتهــا  القرارهــا  الــوزراء 
الشــروع  ليتــم  النهائيــة، 
التوقيتــات  وفــق  بتنفيذهــا 
املطلوبة,  واالحتياجات  الزمنية 
فضا عن القيام بزيارات ميدانية 
جلميــع اخمليمــات، لاطاع على 

واقع حيــاة النازحــني في تلك 
اخمليمــات والعمل علــى تأمني 
متطلبات حياتهم حلني عودتهم 

إلى مناطقهم.
علــى صعيد اخــر أعلــن وزير 
جلنتني  تشكيل  عن  التخطيط، 
األولى  التخطيط،  وزارة  برئاسة 
الطاقة  سياسات  برسم  تُعنى 
التي تشــمل الكهرباء والنفط 
والغــاز واملصادر األخــرى، فيما 
تتولــى اللجنة الثانية، رســم 
سياســات االمــن الغذائي في 

الباد.
جــاء ذلك خــال لقــاء الوزير 

مديرية  في  العاملــة  باملاكات 
املعنية   ، القطاعــات  تخطيط 
بشــؤون املشــاريع في مفاصل 
التنمية كافة، مضيفا، ان الوزارة 
بصــدد اتخاذ املزيد من اخلطوات 
واإلجــراءات التــي من شــأنها 
تنفيذ  ومتابعة  ادراج  تســهيل 
املشــاريع في جميع احملافظات، 
التخطيطية  للمعاييــر  ووفقا 
والفجوات التنمويــة، مبينا، ان 
مبدأ احليادية واملهنية في العمل 
ســيكون هو املعيار احلاكم في 
كل مــا يتعلق بواقع املشــاريع 
وإدراجهــا وتنفيذها ومتابعتها، 

داعيا منتســبي الــوزارة كافة 
إلــى مضاعفــة جهودهم، وان 
العامة  للمصلحــة  يحتكموا 
مشــددا  مهامهم،  يؤدون  وهم 
على انه لن يسمح باي ضغوط 
ُتارس بحقهم مهما كان نوعها 

ومصدرها.
مــن جهتــه، اعرب مديــر عام 
املهندس  القطاعــات  تخطيط 
باسم ضاري محمود، عن تقديره 
العالي للدعم الكبير الذي يوليه 
وتشكيات  لدوائر  الوزير  السيد 
تخطيــط  ومنهــا  الــوزارة، 
العاملني  ان  مؤكدا،  القطاعات، 

في هذه الدائــرة، يتعاملون مع 
الــوزارات واجلهــات غير  جميع 
املرتبطــة بــوزارة واحملافظــات، 
مبهنية عاليــة وحيادية، جعلت 
منهم محط احترام وتقدير من 

قبل اجلميع.
فيمــا عّبــر منتســبو دائــرة 
عــن  القطاعــات  تخطيــط 
سعادتهم بهذا اللقاء ومبستوى 
يوفرها  التي  واحلمايـــة  الدعم 
لهم السيد الوزير، مستعرضني 
بها  تضطلع  التـــي  املهام  ابرز 
أقســام الدائرة والتحديات التي 

تواجه العمـل.

وزير التخطيط يبحث وممثلة االممية الجهود 
الوطنية والدولية، إلنهاء ملف النازحين

نسعى الى إعداد رؤية وخطة متكاملة النهاء معاناة هذه الشريحة

بحث التجاوزات على الحصص المائية

 تعمل وزارة التخطيط 
على دعم وزارة 

الهجرة والمهجرين 
من خالل محورين 
اثنين، يتمثل االول، 

بوضع خريطة طريق 
للمشاريع الخدمية 

المطلوب تنفيذها في 
مناطق النزوح
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امام انظار وزير التربية المحترم
رفقًا بطلبتنا األعزاء ..

بعد التحية :
اللغة  ملــادة  الوزارية  األســئلة  منطيــة 
العربية لـ) الســادس العلمــي بفرعيه 
االحيائي والتطبيقي والسادس األدبي ( - 
الدور األول 2020  ، لم تراِع ظروف الطالب 
وحالتــه النفســية ، حيث انعكاســات 
واالقتصاديــة  السياســية  الظــروف 
والتربوية واجملتمعيــة ودوامة التظاهرات 

التي شهدها بلدنا العزيز العراق .. 
األمر الــذي أدى الى عــدم اكمال املنهج 
دراســياً ، إضافة الى جائحة كورونا التي 
مــا زالت تنخر فــي أجســادنا واحداً تلو 
اآلخر ، وموضوعة القــرارات الصادرة عن 
وزارة التربيــة فيمــا يخــّص التأجيات 
املتكّررة في مواعيــد االمتحانات الوزارية 
، وشــيوع فكــرة املعــدل - التراكمــي 
ومحاولة تســويقها ، والبحث عن حلول 
آنية وســريعة للخــروج من هــذا املأزق 
الكبير ، علمــاً أن ) وزارة التربية ( طمأنت 
) طلبتها ( مبراعاة ذلك والتقّيد باألسئلة 
) منهجياً ( فــي املواد االمتحانية جميعا 
، لكــن بعد خوض غمــار االمتحان األول 
ملــادة ) اللغة العربية (  ، كانت الصدمة - 
األولى للطلبة في ) قواعد اللغة العربية 
( ، حيث ان االســئلة عامة كانت)صعبة( 
حيث لم جند فيها تنوعاً يراعى املستويات 
للطالب  واإلدراكية  العقليــة  والفروقات 
الذكي وقع  أن  واملتوسط حتى  الضعيف 
في فّخها ، اذا / األســئلة هذه تليق بعام 

دراسي متكامل  هادئ .
كمــا ان وزارة التربيــة لــم تضــع في 
حســاباتها عامل ) اجلانب النفسي ( هذا 
ل عاماً  اجلانب الفاعل املؤثر والذي يشــكّ
مهماً في املتغيرات النفسية للطالب في 
ظل ظروف اجلّو االمتحاني .. حيث تسّيد 
- مســبقاً عليه - القلق واخلوف واالرتباك 

وعدم التركيز في حفظ املنهج ...
فاملنهج شئنا أم أبينا لم يكتمل دراسياً 
بالصورة املعتادة ، ومــا أجرته الوزارة من 
مقترحات وحزمة حلول ترقيعية من حذف 
وتقليص وطرح فرص متاحــة في األدوار 
االمتحانية لم تســتوِف الغرض املنشود 

للخروج من أزمة االمتحانات الوزارية .. 
كان على وزارة التربية أن تشــّكل ) جلاناً 
جديدة ( لوضع األسئلة لكّل املواد تراعي 
فيــه نوعيــة - الطــرح - - - املغاير في 
السؤال ، وبعيداً عّما كان سابقاً ، لياحظ 
الطالب الطريقة اجلديدة واملغايرة شكاً 
ومضموناً في االسئلة ، لكن لألسف بقي 

الوضع كما هو عليه .
كما ان توقعات الطالب الوزارية أن تكون 
موضوعة - األســئلة وحسب ما أعلنته 
وزارة التربية محسومة لصاحله من حيث 
التقييــد منهجيــاً  وكان األحرى بالوزارة 
- ايضــاً - أن تضــع أســئلًة وعلى وفق 
آلية جديدة وواضحة من حيث تقســيم 
الدرجة مراعاًة لهذا الظرف االســتثنائي 
الطارئ لتكون مادة القواعد 30 درجة من 
ضمن الكتاب ) نصّياً ( ومبنطوق منهجي 
و 10 درجــات ) خارجية ( لتــوازن احلالة .. 
مع علمنا املسبق .. أن األزمة التي ميّر بها 
الطلبة ليســت سهلة ، وحتما لن تكون 
إجابة الطالب حتى ) منهجياً ( مبســتوى 

املطلوب بسبب ما ذكرناه آنفاً ..
كما ان منطوق الســؤال طــرح بصرامة 
شــديدة وبنمطيتــه وروتينــه القدمي ) 
صعوبة ( دون اجراء تغيير أو تبسيط كي 
يفهــم الطالب هــذا وذاك ، ألّن الطالب 
رهني عام دراســي عســير  ، وان  شكلية 
وترتيب ورقة األســئلة .. كانت توحي الى 
حشــد كبير وتفرعات كثيرة بحيث تربك 
الطالب وتشتت ذهنيته مما جتعله عرضة 
لنسيان ما حفظه  لتخبطات في إجابته 

..
فــكان األجــدر أن تترتب أســئلة اللغة 
العربيــة مثلمــا كان معموالً بــه فترة 
الثمانينــات والتســعينات ، أن يوضــع 
)االنشــاء أوال ثم األدب ثم القواعد  ( .. ملا 
في هذه الشــكلية مــن مراعاة للجانب 
النفســي ، كي ال تصطدم عني الطالب 
لتنهــار كل طموحاته  القواعــد  بجدار 

وآماله ..

نسبة اإلنجاز تصل 98 % بناء اعدادية االنتصار في قضاء المدينة بالبصرة

  

البصرة _ سعدي السند :

ارتفعت نســب االجناز في مشروع 
بنــاء اعدادية االنتصــار في قضاء 
املدينة شمال غربي البصرة الى ما 
يقارب ال%98 والتي تنفذها شركة 

اهوار ثغر الوطن .
ناصر  وقال مدير املشــروع حسني 
البزوني ان مشــروع هــدم واعادة 
بناء اعدادية األنتصار ذات 12 صفا 
وبثاثــة طوابق والتــي تقع ضمن 
الواقع اجلغرافي ملركز قضاء املدينة 
باشــرنا به فــي 7 اذار مــن العام 
على  األعدادية  لتشــّيد  املاضــي 

مساحة 2800م2.
وأكد لقد قررنا منذ مباشرتنا ضمن 
خطة عملنا أن يكون اجنازاألعدادية 
بأقل من الفترة املقررة لها بسبب 
 ، املــدارس  الى  القضــاء  حاجــة 
وتعاملنا بدقة ومسؤولية مع كل 
فقرة من فقــرات العقد املبرم مع 
وهي مناقصة  املســتفيدة  اجلهة 

رقــم 6 على 36 )تربية وزاري( والتي 
الــى شــركتنا وخضعت  أحيلت 
كل املــواد التي دخلت في عمليات 
الى فحوصات مختبرية في  البناء 
وكانت  األنشــائي  البصرة  مختبر 
نتيجتها انهــا ناجحة فتصاعدت 
وتيرة العمل بأشــراف موقعي من 
قبل قســم املشــاريع في العقود 
احلكوميــة / شــعبة املباني/دائرة 
املهنــدس املقيم مــع متابعة من 
قســم التخطيــط واملتابعة في 
ديوان احملافظة اضافــة الى زيارات 
العمل التي يقوم بها املســؤولون 
من ديوان احملافظــة وقائممقامية 
قضــاء املدينة ، اذ يبــارك اجلميع 
لنا ســعينا في األســراع بالعمل 
التي تيز بها املشروع من  وبالدقة 
خال األلتــزام احلرفي بكل صغيرة 
كبيــرة يتضمنهــا عقــد العمل 
اضافــة الى ان اجلهــد املبذول من 
قبــل اجلهــات األشــرافية حقق 
للمشــروع خطــوات مهمة على 
طريق األجناز األفضل ، فبالرغم من 
اننا بدأنا بتنفيذ املشروع  في شهر 

اذار من العام املاضي اال ان التعاون 
املميز بني اجلهات األشرافية ودائرة 
املنفذة  والشركة  املقيم  املهندس 
) شركة أهوار ثغر الوطن( حققت 
اجنازه  قررنا  الذي  للمشروع  الكثير 
وباملواصفــات  كامــل  وبشــكل 
األنتصار  اعدادية  لتكون  املطلوبة 
جاهزة لــدوام طالباتنا فيها خال 
 –  2020 اجلديــد  الدراســي  العام 

. 2021

استثمرنا اخلبرة املتراكمة 
بشكل دقيق ألجناز املشروع قبل 

موعده
وأضاف مدير املشروع : ان الشركة 
بعملية  األسراع  أجل  ومن  املنفذة 
التنفيــذ وبتواجــد موقعــي من 
قبــل اجلهــات األشــرافية زّجت 
أكثر مــن وجبة عمل فــي اليوم 
الواحــد ومواصلة العمل حتى في 
أيام العطل لتحقيق نســب اجناز 
متقدمة في املشــروع والعمل في 
كل هذا من أجل اختصار مدة األجناز 
احتراما للجانــب التربوي واألرتقاء 

به من خــال تهيئة املدارس ضمن 
التي تنفذ والتي تعمل  املشــاريع 
على تهيئة أجواء دراســية مريحة 
لترتقي  التربوية  ولألسرة  للطلبة 
، وان اخلبرة  بالعملية التعليميــة 
اســتغالها  مت  املتراكمة ملاكاتنا 
أو اســتثمارها بشكل دقيق ألجناز 
 ، األنتصار  اعدادية  بناية  مشــروع 
املشاريع  عشرات  الشركة  فلهذه 
املنفذة في عمــوم مدينة البصرة 
وفي شتى قطاعات العمل لتكون 

باملستوى املطلوب دائما .

األنهاءات اخلاصة باملشروع 
تسير بشكل دقيق

  وأختتم مدير املشــروع حســني 
ناصــر البزونــي حديثــه بالقول : 
شــملت االعمال االخيــرة، نصب 
ســبالت التبريد، وصب الســاحه 
الرئيســية، واكمــال احلدائق، ودرز 
واكمال  للواجهة،  املرمر  مع  احلجر 
الزجــاج، واكمال  الشــبابيك مع 
الرئيســيه فضا عن  املنهــوالت 

نصب الكيبل الرئيس 4*250..

تقرير

جانب من مشروع بناء إعدادية األنتصار للبنات في قضاء المدينة بالبصرة

مناشدة 

بغداد _ الصباح الجديد :
اســتعرض وزيــر املــوارد املائية 
املهندس مهدي رشيد احلمداني 
مع اعضــاء جمعية حماة نهري 
التي  االعمــال  والفــرات  دجلة 
تزاولهــا اجلمعيــة مــن دعوات 
امللوثات  مــن  النهرين  حلمايــة 
البيئيــة والكيمياويــة وازالــة 

التجاوزات احلاصلة على االنهر. 
هــذا ورحــب الوزيــر باالفــكار 
املطروحــة مــن قبــل شــباب 
الســند  واعتبارهــا  اجلمعيــة 

الداعــم ملوقــف الــوزارة بازالة 
التجــاوزات واحلفــاظ على مياه 
وتفعيل  التلــوث  مــن  االنهــر 
والتي  بالــوزارة  القوانني اخلاصة 
ان تضمن احملافظة  من شــانها 
على امليــاه من حيــث النوعية 

والكمية .
بحث الوزير املشكات واملعوقات 
اخلاصة بأهالي ناحية اليوسفية 
علــى  التجــاوزات  وموضــوع 
احلصــص املائية والتي تســبب 
الضرر لألراضي الزراعية املتجاوز 

عليها، أضافة الى التطرق جلملة 
التي  واملواضيــع  القضايــا  من 
تخص تطويــر واقع املوارد املائية 
في ناحية اليوسفية، هذا وحضر 
اللقاء الســيد مدير عــام دائرة 

التخطيط واملتابعة في الوزارة.
اإلروائي  الواقــع  الوزير  وناقــش 
في احملافظــة وألية أجناح اخلطة 
الزراعيــة للموســم الشــتوي 
القادم وبالتنسيق مع دوائر املوارد 
املائيــة والزراعــة وتأمني أيصال 
على   املطلوبة  املائيــة  احلصص 

فق مامقرر وعــدم التجاوز على 
حصص االخريــن، مؤكدا ضرورة 
التعــاون مع مــاكات الــوزارة 
حملتهم  ألجنــاح  وإســنادهم 
بإزالة التجاوزات وبكافة أنواعها 
ســواء على احلصــص املائية أو 
هذا  واجلــداول،  األنهر  محرمات 
وحضــر اللقاء الســيد الوكيل 
دائرة  والســيد مدير عام  الفني 

التخطيط واملتابعة في الوزارة.
الوزير في مكتبه مع  كما بحث 
قائممقام قضاء سامراء محمود 

خلف أحمد واقع املوارد املائية في 
محافظة صاح الدين وباالخص 
قضاء ســامراء وأجراءات الوزارة 
والعمل  ســامراء  سدة  لتطوير 
علــى أظهار اجلوانــب اجلمالية 
فــي املدينة،كما مت احلديث خال 
الوحدات  اللقاء حول مســاندة 
األدارية والقــوات األمنية حلملة 
وفرض  التجاوزات  بإزالــة  الوزارة 

القانون وأعادة هيبة الدولة.
الــى ذلك رأس الوزيــر أألجتماع 
الذي عقد عبر دائــرة تلفزيونية 

مغلقة مع نظيره وزير املياه والري 
الهاشمية  األردنية  اململكة  في 
من  اخملتصني  الســادة  وبحضور 
كا البلديــن ومت خال األجتماع 
وأنضاج  بلورة  خطوات  مناقشة 
مذكــرة التفاهم بــني البلدين 
باستعمال  املياه  أدارة  في مجال 
احلديثة وكذلك  التقنيات  احدث 
اســتعمال نظــام املعلومــات 
احلغرافية في ادارة املياه والعمل 
علــى تســريع وأدخــال مذكرة 

التفاهم حيز التنفيذ. 

بغداد _ الصباح الجديد :
املدني  الدفــاع  مديرية  أعلنــت 
الســيطرة واخمــاد احلريق الذي 
اندلع في مصفى القيارة، بعد 36 

ساعة من اندالعه .  
وقال مدير عام شــركة مصافي 
الرحمن  عبد  قاســم  الشــمال 

احلريق  اخماد  ان عملية  حســني 
تت بجهــود فرق الدفــاع املدني 
وقســم الســامة واالطفاء في 
التابعة  االطفاء  وفرق  الشــركة 

لوزارة الكهرباء .
واضاف مدير الشــركة ، في بيان  
له انــه »تت الســيطرة واخماد 

حادث حريق اندلع داخل مستودع 
عمــاق للنفط اخلام بســعة 5 
مليــون لتر مكعب يجــاوره اربع 
مستودعات بنفس السعة حتتوي 
على منتجات نفطية متنوعة في 
مصفى القيارة شمال العراق في 

محافظه نينوى«.  

واضاف تعرض املســتودع املذكور 
لصعقة رعدية مساء يوم األربعاء 
املوافــق الثالث مــن ايلول والذي 
اشــعال النيران فــي قمة اخلزان 
املرتفعــة ممــا اســتدعى تدخل 
الدفاع  واســتنفار كامل جلهــد 
املدني إلســناد فرق اطفاء النفط 

املعنية بإخمــاد احلرائق النفطية 
بعد ان تقدمت فرق اطفاء النفط 
بطلب االســتعانة بجهد الدفاع 
املدني للســيطرة واحتواء احلادث 
وابعاد خطرها عن املســتودعات 
النفطيــة اجملاورة وتفــادي وقوع 

كارثة اقتصادية في املصفى.  

واثنى مدير الشــركة على جهود 
جميــع الفرق التي شــاركت في 
عملية االطفاء والتي بذلت جهدا 
اســتثنائيا للحافظ على سامة 
املوظفني وممتلــكات املصفى من 
خال عملية تطويق اخلزان احملترق 

لكي الميتد ال اخلزانات االخرى .

وزير الموارد المائية : نسعى الى حماية النهرين من الملوثات وازالة التجاوزات

إخماد حريق مصفى القيارة بعد 36 ساعة من عمليات اإلطفاء

بغداد ـ الصباح الجديد:  
للذهب  العاملــي  اجمللــس  اعلــن 
امس الســبت، أن العــراق حافظ 
علــى موقعه 38 عامليــا في أكبر 

احتياطي للذهب لشهر اب.
 وقال اجمللس في جدول له صدر في 
شــهر ايلول اجلاري ان العراق جاء 
باملرتبة اخلامسة عربيا بعد كل من 

السعودية واجلزائر ولبنان وليبيا.
العراق من  ان "احتياطيات  واضاف 
الذهب بلغت 96.3 طنا وهي تعادل 
8.8 % مــن باقي العمات األخرى"، 
مبينا ان "آخر شراء له كان في عام 
2018 والــذي اشــترى مبوجبه 6.5 

اطنان .

واشــار اجمللس في بيانــه الى انه 
"إجمالــي املشــتريات مــن قبل 
الدول لشــهر آب بلــغ 27.2 طنا 
حيث اشــترت تركيــا 19.4 أطنان 
وقطر 3.1 طــن والهند 2.8 أطنان 
فيما  اطنــان،   1.9 وكازاخســتان 
بلغــت إجمالــي املبيعــات 17.7 

أطنان".
للذهب  العاملي  ان مجلــس  يذكر 
والــذي يقــع مقره فــي اململكة 
واســعة  خبرة  ميتلــك  املتحــدة 
ومعرفة عميقة بالعوامل املسببة 
لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من 
الذهب في  أكبر شــركات تعدين 

العالم وأكثرها تقدماً.

 العراق يحافظ على موقعه الخامس 
عربيًا و38 عالميا بأكبر احتياطي للذهب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد رئيس حتالف ســائرون النائب 
ان  الســبت،  امس  الطرفــي  نبيل 
املتعددة  الدوائر  جدول  اســتكمال 
وقانون  االنتخابات  بقانــون  اخلاصة 
احملكمــة االحتادية وكل مــا يتعلق 
بإجراء االنتخابات املبكرة ســيكون 
لــه االولويــة في عمــل التحالف 

التشريعي.
وقــال الطرفي فــي مؤمتر صحفي 
عقده مبجلس النــواب برفقة نواب 
الصباح اجلديد:  تابعتــه  التحالف، 
التشريعي اجلديد  الفصل  بدء  "مع 

للبرملــان العراقــي، فاننــا عازمون 
التكاملي  البرملانــي  على العمــل 
مع باقي القــوى الوطنية احلريصة 
واستقراره  العراق  على مســتقبل 
ولهذا  واالجتماعــي،  السياســي 
ســتكون االوليــة فيمــا يخــص 
عملنا التشــريعي كل مــا يتعلق 
بإجراء االنتخابــات املبكرة واهمها 
املتعددة  الدوائر  جدول  اســتكمال 
وقانون  االنتخابات  بقانــون  اخلاصة 
الى  باالضافة  االحتاديــة،  احملكمــة 
القوانــني االخــرى، التــي حتتاجها 

احلكومة لتحسني اخلدمات".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وكالة االستخبارات امس 
اريد  عمليــة  احباط  الســبت، 
منها تفجير خيــام املتظاهرين 
وإلقاء القبــض على اجلاني في 

ذي قار.
تلقت  بيان  في  الداخلية  وقالت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه: 
"بعد ورود معلومات استخبارية 
عن وجود أحد املتهمني يقوم بزرع 
عبوة ناســفة بالقرب من خيم 
املتظاهرين فــي قضاء الرفاعي 
مبحافظة ذي قــار، مت على الفور 

تشــكيل فريق عمــل مختص 
من مفارز وكالة االســتخبارات 
املتمثلة بأستخبارات ذي قار في 
عليه  والقبض  الداخليــة  وزارة 
قيامة  أثنــاء  املشــهود  باجلرم 
بعملية زرعة للعبوة الناســفة 
وإحباط مخططه في استهداف 
وايقاع  الســلميني  املتظاهرين 

األذى بهم".
واضافــت الداخلية فــي بيانها 
توقيفة  التحقيق  قاضــي  "قرر 
على  وفق أحكام املادة ٤/ ارهاب 

من قانون العقوبات".

احباط محاولة تفجير لخيام المتظاهرين 
وإلقاء القبض على الجاني في ذي قار

تحالف سائرون يتعهد 
باستكمال كل ما يتعلق

بإجراء االنتخابات المبكرة

السليمانية ـ عباس اركوازي: 
وجه سياســيون وشخصيات 
بالشــان  وخبــراء  اكادمييــة 
واسعة  انتقادات  السياســي 
نيجيرفان  االقليم  رئيس  لزيارة 
بارزانــي الى تركيــا، معتبرين 
االقليــم  قيــادات  مفاضلــة 
بني فرنســا وتركيــا باالنتحار 

السياسي.
وقــال رئيس مركز اســتندارد 
والبحوث مسعود  للدراســات 
عبد اخلالق في حديث للصباح 
اجلديد، ان زيــارة رئيس االقليم 
هذا  في  بارزانــي،  نيجيرفــان 
التوقيــت الــى تركيــا ولدت 
استياءا واســعا لدى االوساط 
تضع  فهي  والنخب  الشعبية 

مصداقية االقليم على احملك.
واضاف عبــد اخلالق، ان القيادة 
منــذ  الكرديــة  السياســية 
اتفاقيــة ســايكس بيكو بني 
الــدول العظمــى وحلــد االن، 
لــم تتمكــن مــن التعامــل 
لشــعب  الدولي  الدعــم  مع 
دائما خاسرة  وكانت  كردستان 
من اســتبدال الدعــم الدولي 
باالقليمــي وهو مــا كان يجر 
الكوارث والويــات على اقليم 

كردستان.  
واضــاف ان اســتبدال الدعم 
الفرنســي املســتمر للكــرد 
بالتركــي ال يعــد كارثة بحد 
ذاتهــا فقط، وامنا هــو انتحار 

سياسي. 
واشــار الى ان توقيــت الزيارة 
وعدم وجود اية شــخصية في 
االقليم  لرئيس  املرافــق  الوفد 
مــن خارج احلــزب الدميقراطي 

ينبغي  كثيرة  تساؤالت  خلفت 
االجابة عنها وتوضيحها للرأي 

العام. 
بــدوره طالب عضــو مجلس 
النواب عن كتلة حركة التغيير 
هوشيار عبداهلل رئيس اإلقليم 
نيجيرفان بارزاني، باإلعان للرأي 
العــام عن أســباب وتفاصيل 
زيارتــه الشــخصية العاجلة 
إلى تركيــا بعد لقائه بالرئيس 

الزيــارة  الفرنســي، معتبــراً 
استهانة مبشــاعر ذوي ضحايا 

القصف التركي.  
وقال عبداهلل فــي بيان تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد  الصباح 
يعلن  ان  بارزانــي  علــى  إنــه 
للرأي العام ســبب هذه الزيارة 
واجتماعه  لتركيا  الشخصية 
مع اردوغان، خاصــة بعد زيارة 
ماكرون لبغــداد والتحدث عن 

و خرق  العســكرية  التدخات 
قبل  من  العراقيــة  الســيادة 

تركيا.
نيجرفان  ان  عبــداهلل  واضاف 
بارزاني امللقب مبهندس العاقة 
يتحمل  االقليم  مــع  التركية 
املســؤولية عــن كل اخلروقات 
التركية على األراضي العراقية، 
كمــا أنــه مهنــدس اتفاقية 
النفط املشــؤومة مــع تركيا 

والتي تســتمر ملدة خمســني 
سنة، وقد آن األوان إلنهاء هذه 
وبني  بينه  املشــبوهة  العاقة 

اردوغان واملبنية على التبعية.
كردســتان  إقليم  رئيس  وكان 
يوم  بارزاني قد وصل  نيجيرفان 
التركية  العاصمة  إلى  اجلمعة 
أنقرة للقاء املســؤولني األتراك 
في زيارة مفاجئة فور عودته من 
بغداد ولقائه الرئيس الفرنسي 

واملســؤولني  ماكرون  اميانوئيل 
في احلكومة العراقية.  

وذكر بيان لرئاســة االقليم ان 
اردوغان،  مــع  اجتمع  بارزانــي 
واكد اجلانبان على اهمية تعزيز 
العاقات بني اقليم كردســتان 
التبادالت  ورفع مستوى  وتركيا 
عموما،  واالقتصادية  التجارية 
والتهديــدات اإلرهابيــة فــي 

املنطقة.

سياسيون وخبراء يعدون استبدال الدعم الدولي 
للكرد باإلقليمي انتحارا سياسيا

جانب من زيارة نيجيرفان بارزاني الى تركيا

استياء في األوساط الشعبية والنخب من زيارة بارزاني الى تركيا 

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
النائــب عن كتلة ســائرون  ذكر 
امس  املوســوي  جواد  النيابيــة، 
السبت أن نحو %10 من الشعب 

العراقي مصاب بفيروس كورونا. 
وقال املوســوي في مؤمتر صحفي 
األعــداد  إن  النــواب،  مبجلــس 
بفيروس  فعلياً  املصابة  الواقعية 
كورونــا أكثــر من هــذه األعداد 
أن  إلى  مشــيراً  بكثيــر،  املعلنة 
هنــاك من 10 إلى 20 ألف مصاب 

بالفيروس يومياً. 
ويذكــر أن وزارة الصحــة، كانت 
اجلمعــة   األول  امــس  أعلنــت 
جديدة  إصابــة   5036 تســجيل 

بفيروس كورونا في الباد. 

كلمــا  أنــه  أوضــح  املوســوي 
تزيــد الفحوصات، تزيــد األعداد 
املكتشــفة املصابة بالوباء، الفتاً 
أن نحــو %10 من الشــعب  إلى 
العراقي مصــاب بفيروس كورونا، 

حسب قوله.
ورمبا فات املوســوي ان عدد سكان 
اربعني  اليوم مــن  الباد يقتــرب 
مليــون نســمة وان %10 منهم 
يعادل ما يقــرب من أربعة مايني 

مصاب. 
وبحســب أورقــام وزارة الصحة، 
لغايــة يــوم اول أمــس اجلمعة، 
فقد بلغ مجموع حاالت الشــفاء 
اإلصابــات  ومجمــوع   ،191368
252075، ومجموع الوفيات 7359.

ما يقرب من أربعة ماليين مواطن 
مصابون بفيروس كورونا في البالد

في تصريح " غريب " بمجلس النواب... نائب 
يضرب االعداد الحقيقة في 17 ضعفا

اليكسي نافالني



محليات 2

بغداد _ الصباح الجديد :

اكــد وزير التخطيــط، الدكتور 
اســتعداد  النجم،  بتــال  خالد 
انــواع  كل  لتقــدمي  الــوزارة 
الهجرة  لــوزارة  املمكنة  الدعم 
واملهجرين،ملعاجلة ملف النازحني 
في العراق، في اسرع وقت ممكن، 
والعمــل على اعداد رؤية وخطة 
متكاملــة، النهــاء معاناة هذه 
الشــريحة، من خــال التركيز 
على تنفيذ املشاريع اخلدمية في 
التي شــهدت عمليات  املناطق 
نزوح نتيجــة الظروف التي مرت 

بها تلك املناطق.
واضاف الوزير لدى استقبال الوزير 
، كل من وزيرة الهجرة واملهجرين 
ايفان فائــق، وايرينا ســوالرانو، 
نائب املمثل اخلاص لامم املتحدة 
للشؤون االنسانية في العراق ان 
وزارة التخطيط ســتعمل على 
دعم وزارة الهجرة واملهجرين من 
خال محورين اثنني، يتمثل االول، 
للمشاريع  طريق  خريطة  بوضع 
اخلدمية املطلــوب تنفيذها في 
للحاجة  وفقــا  النزوح،  مناطق 
الى  مشيرا  املتاحة،  واالمكانات 
ان احملــور الثاني يأتــي من خال 
حشــد وتوحيد اجلهود الدولية، 
منظمــات  مقدمتهــا  وفــي 
الدعم،  لتقــدمي  املتحــدة،  االمم 
جلهــود وزارة الهجرة واملهجرين، 
بوصفهــا اجلهــة القطاعيــة 
مثمنا  النازحني،  مبلــف  املعنية 
في الوقت نفسه، حجم الدعم 
الدولية  املنظمة  تقدمــه  الذي 
بجميــع تشــكياتها العاملة 
في العــراق، جلهــود للحكومة 
انهاء ملف  العراقية، من اجــل 
النازحني، الذين مازالوا يواجهون 

ظروفا انسانية صعبة.
وجرى خال اللقــاء، بحث ملف 
والوقوف  معمــق،  بنحو  النزوح 

والتحديــات  املشــاكل  علــى 
التي تواجه عــدد غير قليل من 
النازحــني وحتــول دون عودتهم 
األطراف  مناطقهم...واتفق  إلى 
الثاثة على ان تســتكمل وزارة 
عودة  خطة  واملهجرين،  الهجرة 
النازحني خال األسابيع القليلة 
املقبلــة، وعرضها على مجلس 
بصيغتهــا  القرارهــا  الــوزراء 
الشــروع  ليتــم  النهائيــة، 
التوقيتــات  وفــق  بتنفيذهــا 
املطلوبة,  واالحتياجات  الزمنية 
فضا عن القيام بزيارات ميدانية 
جلميــع اخمليمــات، لاطاع على 

واقع حيــاة النازحــني في تلك 
اخمليمــات والعمل علــى تأمني 
متطلبات حياتهم حلني عودتهم 

إلى مناطقهم.
علــى صعيد اخــر أعلــن وزير 
جلنتني  تشكيل  عن  التخطيط، 
األولى  التخطيط،  وزارة  برئاسة 
الطاقة  سياسات  برسم  تُعنى 
التي تشــمل الكهرباء والنفط 
والغــاز واملصادر األخــرى، فيما 
تتولــى اللجنة الثانية، رســم 
سياســات االمــن الغذائي في 

الباد.
جــاء ذلك خــال لقــاء الوزير 

مديرية  في  العاملــة  باملاكات 
املعنية   ، القطاعــات  تخطيط 
بشــؤون املشــاريع في مفاصل 
التنمية كافة، مضيفا، ان الوزارة 
بصــدد اتخاذ املزيد من اخلطوات 
واإلجــراءات التــي من شــأنها 
تنفيذ  ومتابعة  ادراج  تســهيل 
املشــاريع في جميع احملافظات، 
التخطيطية  للمعاييــر  ووفقا 
والفجوات التنمويــة، مبينا، ان 
مبدأ احليادية واملهنية في العمل 
ســيكون هو املعيار احلاكم في 
كل مــا يتعلق بواقع املشــاريع 
وإدراجهــا وتنفيذها ومتابعتها، 

داعيا منتســبي الــوزارة كافة 
إلــى مضاعفــة جهودهم، وان 
العامة  للمصلحــة  يحتكموا 
مشــددا  مهامهم،  يؤدون  وهم 
على انه لن يسمح باي ضغوط 
ُتارس بحقهم مهما كان نوعها 

ومصدرها.
مــن جهتــه، اعرب مديــر عام 
املهندس  القطاعــات  تخطيط 
باسم ضاري محمود، عن تقديره 
العالي للدعم الكبير الذي يوليه 
وتشكيات  لدوائر  الوزير  السيد 
تخطيــط  ومنهــا  الــوزارة، 
العاملني  ان  مؤكدا،  القطاعات، 

في هذه الدائــرة، يتعاملون مع 
الــوزارات واجلهــات غير  جميع 
املرتبطــة بــوزارة واحملافظــات، 
مبهنية عاليــة وحيادية، جعلت 
منهم محط احترام وتقدير من 

قبل اجلميع.
فيمــا عّبــر منتســبو دائــرة 
عــن  القطاعــات  تخطيــط 
سعادتهم بهذا اللقاء ومبستوى 
يوفرها  التي  واحلمايـــة  الدعم 
لهم السيد الوزير، مستعرضني 
بها  تضطلع  التـــي  املهام  ابرز 
أقســام الدائرة والتحديات التي 

تواجه العمـل.

وزير التخطيط يبحث وممثلة االممية الجهود 
الوطنية والدولية، إلنهاء ملف النازحين

نسعى الى إعداد رؤية وخطة متكاملة النهاء معاناة هذه الشريحة

بحث التجاوزات على الحصص المائية

 تعمل وزارة التخطيط 
على دعم وزارة 

الهجرة والمهجرين 
من خالل محورين 
اثنين، يتمثل االول، 

بوضع خريطة طريق 
للمشاريع الخدمية 

المطلوب تنفيذها في 
مناطق النزوح
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امام انظار وزير التربية المحترم
رفقًا بطلبتنا األعزاء ..

بعد التحية :
اللغة  الوزارية ملــادة  منطيــة األســئلة 
العربية لـــ) الســادس العلمي بفرعيه 
االحيائي والتطبيقي والسادس األدبي ( - 
الدور األول 2020  ، لم تراِع ظروف الطالب 
انعكاســات  ، حيث  النفســية  وحالته 
واالقتصاديــة  السياســية  الظــروف 
والتربوية واجملتمعيــة ودوامة التظاهرات 

التي شهدها بلدنا العزيز العراق .. 
األمــر الذي أدى الى عــدم اكمال املنهج 
دراســياً ، إضافة الى جائحة كورونا التي 
ما زالت تنخــر في أجســادنا واحداً تلو 
اآلخر ، وموضوعة القــرارات الصادرة عن 
وزارة التربيــة فيمــا يخــّص التأجيات 
املتكّررة فــي مواعيد االمتحانات الوزارية 
، وشــيوع فكــرة املعــدل - التراكمــي 
ومحاولة تســويقها ، والبحث عن حلول 
آنيــة وســريعة للخروج من هــذا املأزق 
الكبيــر ، علماً أن ) وزارة التربية ( طمأنت 
) طلبتها ( مبراعاة ذلك والتقّيد باألسئلة 
) منهجيــاً ( في املواد االمتحانية جميعا 
، لكــن بعد خوض غمــار االمتحان األول 
ملادة ) اللغة العربية (  ، كانت الصدمة - 
األولى للطلبة في ) قواعد اللغة العربية 
( ، حيث ان االســئلة عامة كانت)صعبة( 
حيث لم جند فيها تنوعاً يراعى املستويات 
والفروقات العقليــة واإلدراكية للطالب 
الضعيف واملتوسط حتى أن الذكي وقع 
في فّخها ، اذا / األســئلة هذه تليق بعام 

دراسي متكامل  هادئ .
كمــا ان وزارة التربيــة لــم تضــع في 
حساباتها عامل ) اجلانب النفسي ( هذا 
اجلانب الفاعل املؤثر والذي يشّكل عاماً 
مهماً في املتغيرات النفسية للطالب في 
ظل ظروف اجلّو االمتحاني .. حيث تسّيد 
- مسبقاً عليه - القلق واخلوف واالرتباك 

وعدم التركيز في حفظ املنهج ...
فاملنهج شئنا أم أبينا لم يكتمل دراسياً 
بالصورة املعتادة ، ومــا أجرته الوزارة من 
مقترحــات وحزمة حلــول ترقيعية من 
حذف وتقليص وطرح فــرص متاحة في 
األدوار االمتحانيــة لم تســتوِف الغرض 
املنشــود للخروج من أزمــة االمتحانات 

الوزارية .. 
كان على وزارة التربية أن تشــّكل ) جلاناً 
جديدة ( لوضع األسئلة لكّل املواد تراعي 
فيــه نوعيــة - الطــرح - - - املغاير في 
السؤال ، وبعيداً عّما كان سابقاً ، لياحظ 
الطالب الطريقة اجلديدة واملغايرة شكاً 
ومضموناً في االســئلة ، لكن لألســف 

بقي الوضع كما هو عليه .
كما ان توقعات الطالب الوزارية أن تكون 
موضوعة - األســئلة وحسب ما أعلنته 
وزارة التربية محسومة لصاحله من حيث 
التقييد منهجيــاً  وكان األحرى بالوزارة 
- ايضــاً - أن تضــع أســئلًة وعلى وفق 
آلية جديدة وواضحة من حيث تقســيم 
الدرجة مراعاًة لهذا الظرف االســتثنائي 
الطارئ لتكون مادة القواعد 30 درجة من 
ضمن الكتاب ) نصّياً ( ومبنطوق منهجي 
و 10 درجــات ) خارجية ( لتــوازن احلالة .. 
مع علمنا املسبق .. أن األزمة التي ميّر بها 
الطلبة ليست سهلة ، وحتما لن تكون 
إجابة الطالب حتى ) منهجياً ( مبســتوى 

املطلوب بسبب ما ذكرناه آنفاً ..
كمــا ان منطوق الســؤال طرح بصرامة 
شــديدة وبنمطيتــه وروتينــه القدمي ) 
صعوبة ( دون اجراء تغيير أو تبسيط كي 
يفهــم الطالب هــذا وذاك ، ألّن الطالب 
رهني عام دراسي عســير  ، وان  شكلية 
وترتيــب ورقــة األســئلة .. كانت توحي 
الى حشــد كبير وتفرعات كثيرة بحيث 
تربك الطالب وتشــتت ذهنيته مما جتعله 
عرضة لنسيان ما حفظه  لتخبطات في 
إجابتـــه .. فكان األجدر أن تترتب أسئلة 
اللغــة العربية مثلمــا كان معموالً به 
أن يوضع   ، والتسعينات  الثمانينات  فترة 
)االنشــاء أوال ثم األدب ثم القواعد  ( .. ملا 
في هذه الشــكلية من مراعاة للجانب 
النفســي ، كي ال تصطدم عني الطالب 
بجــدار القواعد لتنهــار كل طموحاته 

وآماله ..

جانب من مشروع بناء إعدادية األنتصار للبنات في قضاء املدينة بالبصرة

  

البصرة _ سعدي السند :

ارتفعت نســب االجناز في مشروع 
بنــاء اعدادية االنتصــار في قضاء 
الى  البصرة  املدينة شــمال غربي 
مــا يقــارب ال98 % والتي تنفذها 

شركة اهوار ثغر الوطن .
ناصر  وقال مدير املشــروع حسني 
البزوني ان مشــروع هــدم واعادة 
بناء اعدادية األنتصار ذات 12 صفا 
وبثاثــة طوابق والتــي تقع ضمن 
الواقع اجلغرافي ملركز قضاء املدينة 
باشــرنا به فــي 7 اذار مــن العام 
على  األعدادية  لتشــّيد  املاضــي 

مساحة 2800م2.
وأكد لقد قررنا منذ مباشرتنا ضمن 
خطة عملنا أن يكون اجنازاألعدادية 
بأقل من الفترة املقررة لها بسبب 
 ، املــدارس  الى  القضــاء  حاجــة 
وتعاملنا بدقة ومسؤولية مع كل 
فقرة من فقــرات العقد املبرم مع 
وهي مناقصة  املســتفيدة  اجلهة 

رقــم 6 على 36 )تربية وزاري( والتي 
الــى شــركتنا وخضعت  أحيلت 
كل املــواد التي دخلت في عمليات 
الى فحوصات مختبرية في  البناء 
وكانت  األنشــائي  البصرة  مختبر 
نتيجتها انهــا ناجحة فتصاعدت 
وتيرة العمل بأشــراف موقعي من 
قبل قســم املشــاريع في العقود 
احلكوميــة / شــعبة املباني/دائرة 
املهنــدس املقيم مــع متابعة من 
قســم التخطيــط واملتابعة في 
ديوان احملافظة اضافــة الى زيارات 
العمل التي يقوم بها املســؤولون 
من ديوان احملافظــة وقائممقامية 
قضــاء املدينة ، اذ يبــارك اجلميع 
لنا ســعينا في األســراع بالعمل 
التي تيز بها املشروع من  وبالدقة 
خال األلتــزام احلرفي بكل صغيرة 
كبيــرة يتضمنهــا عقــد العمل 
اضافــة الى ان اجلهــد املبذول من 
قبــل اجلهــات األشــرافية حقق 
للمشــروع خطــوات مهمة على 
طريق األجناز األفضل ، فبالرغم من 
اننا بدأنا بتنفيذ املشروع  في شهر 

اذار من العام املاضي اال ان التعاون 
املميز بني اجلهات األشرافية ودائرة 
املنفذة  والشركة  املقيم  املهندس 
) شركة أهوار ثغر الوطن( حققت 
اجنازه  قررنا  الذي  للمشروع  الكثير 
وباملواصفــات  كامــل  وبشــكل 
األنتصار  اعدادية  لتكون  املطلوبة 
جاهزة لــدوام طالباتنا فيها خال 
 –  2020 اجلديــد  الدراســي  العام 
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استثمرنا اخلبرة املتراكمة 
بشكل دقيق ألجناز املشروع قبل 

موعده
وأضاف مدير املشروع : ان الشركة 
بعملية  األسراع  أجل  ومن  املنفذة 
التنفيــذ وبتواجــد موقعــي من 
قبــل اجلهــات األشــرافية زّجت 
أكثر مــن وجبة عمل فــي اليوم 
الواحــد ومواصلة العمل حتى في 
أيام العطل لتحقيق نســب اجناز 
متقدمة في املشــروع والعمل في 
كل هذا من أجل اختصار مدة األجناز 
احتراما للجانــب التربوي واألرتقاء 

به من خــال تهيئة املدارس ضمن 
التي تنفذ والتي تعمل  املشــاريع 
على تهيئة أجواء دراســية مريحة 
لترتقي  التربوية  ولألسرة  للطلبة 
، وان اخلبرة  بالعملية التعليميــة 
اســتغالها  مت  املتراكمة ملاكاتنا 
أو اســتثمارها بشكل دقيق ألجناز 
 ، األنتصار  اعدادية  بناية  مشــروع 
املشاريع  عشرات  الشركة  فلهذه 
املنفذة في عمــوم مدينة البصرة 
وفي شتى قطاعات العمل لتكون 

باملستوى املطلوب دائما .

األنهاءات اخلاصة باملشروع 
تسير بشكل دقيق

  وأختتم مدير املشــروع حســني 
ناصــر البزونــي حديثــه بالقول : 
شــملت االعمال االخيــرة، نصب 
ســبالت التبريد، وصب الســاحه 
الرئيســية، واكمــال احلدائق، ودرز 
واكمال  للواجهة،  املرمر  مع  احلجر 
الزجــاج، واكمال  الشــبابيك مع 
الرئيســيه فضا عن  املنهــوالت 

نصب الكيبل الرئيس 4*250..

تقرير

نسبة اإلنجاز تصل 98 % في بناء اعدادية االنتصار في قضاء المدينة بالبصرة

مناشدة 

بغداد _ الصباح الجديد :
اســتعرض وزيــر املــوارد املائية 
املهندس مهدي رشيد احلمداني 
مع اعضــاء جمعية حماة نهري 
التي  االعمــال  والفــرات  دجلة 
تزاولهــا اجلمعيــة مــن دعوات 
امللوثات  مــن  النهرين  حلمايــة 
البيئيــة والكيمياويــة وازالــة 

التجاوزات احلاصلة على االنهر. 
هــذا ورحــب الوزيــر باالفــكار 
املطروحــة مــن قبــل شــباب 
الســند  واعتبارهــا  اجلمعيــة 

الداعــم ملوقــف الــوزارة بازالة 
التجــاوزات واحلفــاظ على مياه 
وتفعيل  التلــوث  مــن  االنهــر 
والتي  بالــوزارة  القوانني اخلاصة 
ان تضمن احملافظة  من شــانها 
على امليــاه من حيــث النوعية 

والكمية .
بحث الوزير املشكات واملعوقات 
اخلاصة بأهالي ناحية اليوسفية 
علــى  التجــاوزات  وموضــوع 
احلصــص املائية والتي تســبب 
الضرر لألراضي الزراعية املتجاوز 

عليها، أضافة الى التطرق جلملة 
التي  واملواضيــع  القضايــا  من 
تخص تطويــر واقع املوارد املائية 
في ناحية اليوسفية، هذا وحضر 
اللقاء الســيد مدير عــام دائرة 

التخطيط واملتابعة في الوزارة.
اإلروائي  الواقــع  الوزير  وناقــش 
في احملافظــة وألية أجناح اخلطة 
الزراعيــة للموســم الشــتوي 
القادم وبالتنسيق مع دوائر املوارد 
املائيــة والزراعــة وتأمني أيصال 
على   املطلوبة  املائيــة  احلصص 

فق مامقرر وعــدم التجاوز على 
حصص االخريــن، مؤكدا ضرورة 
التعــاون مع مــاكات الــوزارة 
حملتهم  ألجنــاح  وإســنادهم 
بإزالة التجاوزات وبكافة أنواعها 
ســواء على احلصــص املائية أو 
هذا  واجلــداول،  األنهر  محرمات 
وحضــر اللقاء الســيد الوكيل 
دائرة  والســيد مدير عام  الفني 

التخطيط واملتابعة في الوزارة.
الوزير في مكتبه مع  كما بحث 
قائممقام قضاء سامراء محمود 

خلف أحمد واقع املوارد املائية في 
محافظة صاح الدين وباالخص 
قضاء ســامراء وأجراءات الوزارة 
والعمل  ســامراء  سدة  لتطوير 
علــى أظهار اجلوانــب اجلمالية 
فــي املدينة،كما مت احلديث خال 
الوحدات  اللقاء حول مســاندة 
األدارية والقــوات األمنية حلملة 
وفرض  التجاوزات  بإزالــة  الوزارة 

القانون وأعادة هيبة الدولة.
الــى ذلك رأس الوزيــر أألجتماع 
الذي عقد عبر دائــرة تلفزيونية 

مغلقة مع نظيره وزير املياه والري 
الهاشمية  األردنية  اململكة  في 
من  اخملتصني  الســادة  وبحضور 
كا البلديــن ومت خال األجتماع 
وأنضاج  بلورة  خطوات  مناقشة 
مذكــرة التفاهم بــني البلدين 
باستعمال  املياه  أدارة  في مجال 
احلديثة وكذلك  التقنيات  احدث 
اســتعمال نظــام املعلومــات 
احلغرافية في ادارة املياه والعمل 
علــى تســريع وأدخــال مذكرة 

التفاهم حيز التنفيذ. 

بغداد _ الصباح الجديد :
املدني  الدفــاع  مديرية  أعلنــت 
الســيطرة واخمــاد احلريق الذي 
اندلع في مصفى القيارة، بعد 36 

ساعة من اندالعه .  
وقال مدير عام شــركة مصافي 
الرحمن  عبد  قاســم  الشــمال 

احلريق  اخماد  ان عملية  حســني 
تت بجهــود فرق الدفــاع املدني 
وقســم الســامة واالطفاء في 
التابعة  االطفاء  وفرق  الشــركة 

لوزارة الكهرباء .
واضاف مدير الشــركة ، في بيان  
له انــه »تت الســيطرة واخماد 

حادث حريق اندلع داخل مستودع 
عمــاق للنفط اخلام بســعة 5 
مليــون لتر مكعب يجــاوره اربع 
مستودعات بنفس السعة حتتوي 
على منتجات نفطية متنوعة في 
مصفى القيارة شمال العراق في 

محافظه نينوى«.  

واضاف تعرض املســتودع املذكور 
لصعقة رعدية مساء يوم األربعاء 
املوافــق الثالث مــن ايلول والذي 
اشــعال النيران فــي قمة اخلزان 
املرتفعــة ممــا اســتدعى تدخل 
الدفاع  واســتنفار كامل جلهــد 
املدني إلســناد فرق اطفاء النفط 

املعنية بإخمــاد احلرائق النفطية 
بعد ان تقدمت فرق اطفاء النفط 
بطلب االســتعانة بجهد الدفاع 
املدني للســيطرة واحتواء احلادث 
وابعاد خطرها عن املســتودعات 
النفطيــة اجملاورة وتفــادي وقوع 

كارثة اقتصادية في املصفى.  

واثنى مدير الشــركة على جهود 
جميــع الفرق التي شــاركت في 
عملية االطفاء والتي بذلت جهدا 
اســتثنائيا للحافظ على سامة 
املوظفني وممتلــكات املصفى من 
خال عملية تطويق اخلزان احملترق 

لكي الميتد ال اخلزانات االخرى .

وزير الموارد المائية : نسعى الى حماية النهرين من الملوثات وازالة التجاوزات

إخماد حريق مصفى القيارة بعد 36 ساعة من عمليات اإلطفاء
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
كشــفت وزارة العدل األمريكية عبر موقعها الرسمي، 
أنها في صــدد محاكمــة أمريكين اثنــن من إحدى 
املنظمــات اليمينيــة، بتهمة محاولــة االنضمام إلى 

حركة حماس الفلسطينية، ودعمها بالسالح واملال.
وبحســب ما ورد في موقع الوزارة، فقد “ســعى مايكل 
ســلمون )30 عاما( وبنيامن رايان تيتر )22 عاما(، وهما 
 ،”Boogaloo Bois“ ”عضــوان في منظمة “بوغلو بويــز
التي تتبنى أيديولوجيــة عنيفة وتهدف إلى قلب نظام 
احلكم، ســعيا إلى اســتخدام العنف ضد الشــرطة 
ومســؤولن حكومين آخرين وممتلكات حكومية كجزء 
مــن رغبتهما في قلب نظام احلكــم. وأثناء التخطيط 
لهذه األنشــطة، التقى املتهمان بأفــراد يعتقد أنهم 
أعضاء في حركة حماس. وســعوا إلــى توحيد اجلهود 
وتقدمي الدعم لهم، عبر تقدمي قطع ملحقات أســلحة، 
لكنهما فشال”. وأضاف بيان الوزارة أن “الرجلن تفاوضا 
مع شخص مجهول من حماس لتسليمه قطع أسلحة 
مصممة لتحويل الســالح إلطالق النــار تلقائيا. وكان 
سولومون وتيتر يعتقدان أن حماس ستستخدمها في 

اخلارج ملهاجمة اجلنود اإلسرائيلين واألمريكين”.
وقالت وزارة العدل األمريكية إن بالغات بشــأن الرجلن 
وردت إلى اجلهــات األمنية في أواخــر مايو 2020 عقب 
مقتل األمريكي من أصــول إفريقية، جورج فلويد، وبدأ 
مكتــب التحقيقات الفيدرالي )إف بــي آي( حتقيقا مع 

سولومون وتيتر، ومت اعتقالهما يوم اخلميس املاضي.
ولفتت إلــى أن التهم الواردة في الشــكوى هي مجرد 
إدعاءات، ويُفترض أن املتهمن أبرياء ما لم تثبت إدانتهم، 
على أن تكون هناك جلســة في 9 سبتمبر اجلاري للبت 

في احتجاز سولومون وتيتر.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قالت الهند، امس السبت، إنها اتفقت مع الصن على 
العمل علــى تخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما 
املتنازع عليها، وذلك عقب اجتماع لوزيري دفاع البلدين 
في موســكو. وجاء في البيان الصادر عــن وزارة الدفاع 
الهنديــة أن البلدين اتفقا على أنــه “ال ينبغي ألي من 
اجلانبن اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقد الوضع أو 
يصعد األمور في املناطق احلدودية”. كان البلدان قد نشرا 
قوات إضافية على احلدود بعد اشــتباك هناك في يونيو 
املاضي أســفر عن مقتل 20 جنديا هنديا. وتتهم الهند 
الصن بانتهاك االتفاقيات الثنائية من خالل دفع قواتها 
عبر خط السيطرة، وهو خط احلدود الفعلي في منطقة 
الداخ التــي تغطيها الثلوج. من جهتها، اتهمت الصن 
الهند بتجاوز خط الســيطرة في نهاية الشهر املاضي 
وقال متحدث باســم الســفارة الصينية في نيودلهي 
“هذه اخلطوة انتهكت ســيادة الصن انتهاكا صارخا”. 
لكن البلدين أكدا مــرارا حرصهما على إجراء محادثات 
حلل األزمة، كما عرض الرئيــس األمريكي دونالد ترامب 
املساعدة في حل النزاع بن اجلانبن، واصفا املوقف بأنه 

“معقد للغاية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلــن اجليش اللبنانــي، امس الســبت، توقيف خلية 
إرهابيــة مرتبطــة بتنظيم داعش اإلرهابــي، موضحا 
أن عناصرهــا كانوا بصدد تنفيذ هجمــات في الداخل 

اللبناني.
وكشفت مديرية اخملابرات في اجليش اللبناني، أن مسؤول 
اخللية املوقوفة هو اإلرهابي املتــواري عن األنظار، خالد 
التالوي الذي استخدمت سيارته في جرمية سجلت في 

أغسطس املاضي.
ومت توقيف عناصر اخللية في سلسلة عمليات أمنية في 

منطقتي الشمال والبقاع، في تواريخ مختلفة.
وكشــفت التحقيقــات أن املتورطن تلقــوا تدريبات 
عسكرية وجمعوا أســلحة وذخائر حربية متّ ضبطها، 
ونفذوا ســرقات عدة بهــدف متويل نشــاطات اخللية 

املذكورة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دافعت ميالنيــا ترامب عن زوجها 
الرئيــس دونالــد ترامــب بعــد 
معلومات زعمت أنه وصف جنودا 
من مشــاة البحريــة األميركية 
احلرب  الذين سقطوا في  )املارينز( 
العاملية األولــى ودفنوا في مقبرة 
قــرب باريــس بأنهم “فاشــلون” 

و”حمقى”.
ورفضت السيدة األميركية األولى 
فــي تصريحات نــادرة االتهامات 

التــي ذكرت في مقالة نشــرتها 
مجلة ذي اتالنتيــك معتبرة أنها 

“غير صحيحة”.
الزمن  “أصبح  تغريدة  في  وكتبت 
خطيرا للغاية عندما يتم تصديق 
مصادر مجهولــة دون غيرها، وال 
أحد يعرف دوافعها. هذه ليســت 
تخدم  وال  انحيــاز.  بــل  صحافة 

شعب أمتنا العظيمة”.
وذكرت مجلة ذي اتالنتيك اخلميس 
املاضــي، نقال عن أربعــة مصادر 

لــم حتددها قالت إنهــا مطلعة 
األميركي  الرئيــس  أن  احملادثــات، 
األميركين  املارينــز  جنود  وصف 
للحرب  تعود  املدفونن في مقبرة 
العاملية األولى في فرنســا بأنهم 
“فاشــلون” وحمقى” ألنهم قتلوا 

في املعارك.
ولدى زيارته فرنســا فــي نوفمبر 
2018 مبناسبة مئوية انتهاء احلرب 
العامليــة، لم يزر ترامــب املقبرة 
األميركيــة في ايســن مارن قرب 

باريــس كما كان مقررا، بســبب 
رداءة الطقس الذي حال دون إقالع 
لكن  أعلن رسميا،  مروحيته كما 

اجمللة شككت بتلك الرواية.
من جانبه، كتب ترامب في تغريدة 
اتالنتيك حتتضر مثل معظم  “ذي 
مزورة  يختلقون قصة  لذا  اجملالت، 
االهتمام”،  بعض  كسب  أجل  من 

ووصف التقرير بـ”املشن”.
كمــا صرح  للصحافين مســاء 
لبنســلفانيا  زيارة  بعد  اخلميس، 

ضمــن حملتــه االنتخابيــة إن 
“شــخصا ما اختلق هذه القصة 
املروعة بقوله إنني ال أريد الذهاب”.
)املصــادر(  كانــت  “إذا  وأضــاف 
موجودة حقــا وإذا كان بإمكان أي 
شخص أن يقول ذلك، فهو كاذب 
وبــال ضمير. وسأقســم على أي 
شــيء أنني لم أقل ذلك أبدا عن 
أبطالنا الذي قتلوا خالل املعركة”. 
واضاف أن “أي حيوان أو شــخص 

ميكن أن يقول مثل هذا الشيء؟”.

ونفى البيت األبيض كذلك بشدة 
مــا أوردته مجلــة “ذي أتالنتيك”، 
الناطقن  وقال غــود ديري أحــد 
باسمه أن هذه االتهامات “كاذبة”.
الناطق  كما ندد هوغــان غيدلي 
السابق باسم البيت األبيض الذي 
رافق ترامب في رحلته إلى فرنسا 
فــي العــام 2018، باالتهامــات 
ووصف  “ســخيفة”  أنها  معتبرا 
املصــادر اجملهولــة بأنهــا “رديئة 

وجبانة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
تعهــدت كوريا الشــمالية بإنزال 
“عقاب شــديد” مبسؤولن محلين 
قالت إنهــم أخفقوا فــي حماية 
مواطنــن مــن إعصــار تســبب 
وعشــرات  خطيــرة”  بـ”حــوادث 
صحيفة  أوردت  حسبما  اإلصابات، 

احلزب احلاكم.
أمطارا  مايســاك  اإلعصار  وحمل 

غزيرة علــى مناطق البالد في وقت 
ســابق هــذا األســبوع، وأظهرت 
مشاهد مصورة شارعا غارقا باملياه 
في بلدة ومرفأ وونســان، مبحافظة 

كانغون.
وذكرت صحيفة رودونغ ســينمون 
إن   ، الســبت  امــس  الرســمية 
معاقبــة  قــررت  الســلطات 
املســؤولن” في  “غير  املســؤولن 

في  لتســببهم  واحملافظة  املدينة 
“حوادث خطيرة جنم عنها عشرات 
اإلصابات”، ولــم يذكر التقرير عدد 

اجلرحى أو املفقودين أو القتلى.
وأخفق املســؤولون فــي “الترتيب 
فورا ملشــروع يحدد بدقة امللكيات 
جميع  وإجــالء  للخطر  املعرضــة 
األهالــي” رغم تلقيهم أوامر بذلك 
احلاكم  الكــوري  العمال  من حزب 

الزعيم كيم جونغ  يترأســه  الذي 
أون، وفق الصحيفة.

بإنزال  قــرار  اتخــاذ  “مت  وأضافــت 
عقاب حزبــي وإداري وقانوني صارم 

باألشخاص املسؤولن”.
كوريا  أيضــا  مايســاك  واجتــاح 
اجلنوبيــة موديا بشــخصن على 
األقــل، ومت إجــالء أكثر مــن ألفي 
شــخص إلــى مراكــز مؤقتة في 

بوسان )جنوب(.
وعــادة تكــون أضــرار الكــوارث 
الطبيعية أكبر في كوريا الشمالية 
نظــرا لبنيتها التحتية الضعيفة، 
وهــي أيضا معرضــة للفيضانات 
ألن العديد من اجلبال والتالل أزيلت 

غاباتها منذ فترة طويلة.
والذي  آن تشــان-إيل  املنشق  وقال 
هو اآلن باحث مقره سيول، لوكالة 

فرانس برس إن معاقبة املســؤولن 
للقيادة  “وســيلة  هــي  احملليــن 
الكورية الشــمالية لتجنب اللوم” 

لوقوع ضحايا.
رســالة  يوجهون  “إنهــم  وأضاف 
مفادها أن كيم جونغ أون ال يرتكب 
أي خطأ على اإلطالق، لكن األضرار 
حتدث فقط ألن الذيــن يعملون له 

ميتنعون عن تنفيذ أوامره”.

القضاء األميركي يحاكم 
مواطنين بتهمة محاولة 

االنضمام إلى حماس

الهند تتفق مع الصين على 
تخفيف التوتر على الحدود

الجيش اللبناني يعتقل 
خلية إرهابية كانت تخطط 

لتنفيذ هجمات

ميالنيا ترامب تدافع عن زوجها ضد مزاعم بوصف جنود قتلى بـ”الفاشلين”

“عقاب شديد” لمسؤولين في كوريا الشمالية بسبب ضحايا اإلعصار

متابعة ـ الصباح الجديد :

حذر األمــن العام لألمم املتحدة، 
أنطونيــو غوتيريــش، من خطر 
الغذائي  األمن  وانعــدام  اجملاعة 
على نطاق واسع في أربعة بلدان 
متأثرة بالصراعات، هي الكونغو 
نيجيريا  شــرق  وشمال  واليمن 
وجنوب السودان، مشيرا إلى أن 

حياة املالين في خطر.
وقال األمــن العام لألمم املتحدة 
في مذكــرة إلى أعضاء مجلس 
األمن حصلت عليها أسوشيتد 
بــرس اجلمعة، إن الــدول األربع 
حتتل مرتبة “من بن أكبر أزمات 
الغذاء في العالم”، وفقا للتقرير 
العاملي حــول األزمات الغذائية 
األخيرة  والتحليالت   2020 لعام 
لألمــن الغذائــي، مضيفــا إن 
التمويل للمســاعدة منخفض 

للغاية.
وأضــاف غوتيريش هناك حاجة 
إلجــراء اآلن، فبعــد أن عانــوا 
ســنوات مــن النزاع املســلح 
والعنــف املرتبــط بــه، يواجه 
ســكان جمهوريــة الكونغــو 
الدميقراطيــة واليمن وشــمال 
شــرق نيجيريا وجنوب السودان 
مرة أخرى شــبح تزايــد انعدام 
األمن الغذائي واحتمال اجملاعة”. 
وقال األمن العام إن املؤشــرات 
الرئيســية تشــير إلى “تدهور 
مماثــل” في عــدد مــن البلدان 
األخــرى املتضررة مــن الصراع، 
وبوركينا  الصومال  ضمنها  من 

فاسو وأفغانستان. 
وأوضــح غوتيريــش أن “الوضع 
يختلف من بلد إلــى آخر، لكن 
للقتــل  يتعرضــون  املدنيــن 
سبل  وتدمير  والنزوح،  واإلصابة 
العيــش، وعــدم توفــر الغذاء 

واحلصول عليه، وســط ضعف 
نفســه،  الوقت  وفي  متزايــد. 
اإلغاثــة  عمليــات  تتعــرض 
اإلنسانية للهجوم أو التأخير أو 
عرقلة تقدمي املســاعدة املنقذة 

للحياة”.
وذكر أن انعــدام األمن الغذائي 
فــي البلــدان املتضــررة مــن 
اآلن بســبب  “يتفاقم  النزاعات 
والصدمات  الطبيعية  الكوارث 
الصحة  وأزمــات  االقتصاديــة 
تفاقمت  أمــور  وكلها  العامة، 

بسبب جائحة كوفيد 19-”.
من جانبه قال منســق الشؤون 
املتحــدة،  بــاألمم  اإلنســانية 
فــي مقابلة مع  لوكوك،  مارك 
التداعيات  إن  برس  أسوشــيتد 
االقتصادية للوبــاء، مبا في ذلك 
اإلغــالق وإغالق احلدود  عمليات 
والقيــود املفروضة على احلركة 
كان لهــا “تأثير كبير على األمن 

الغذائي واإلنتاج الزراعي”.
وأكد املتطرفن انتهزوا الفرصة 
مــن كل هــذا”،  “لالســتفادة 

مشــغولون  “اجلميع  وأضــاف 
للغاية بكوفيد والفيروس، لكن 
تسبب  الذي  هو  الفيروس  ليس 
في معظم املذبحة. إنها أشياء 
أخرى، ونحن بحاجة إلى التركيز 
على األشياء التي سوف تسبب 

حقا أكبر خسارة في األرواح”.
وأشــار إلى أن العديد من هذه 
األشياء هي تبعات لكوفيد – 19، 
االقتصادي،  االنكمــاش  ومنها 
العامة  اخلدمات  توافــر  وتراجع 
األساسية، و “انعدام األمن الذي 

جتد فيــه اجلماعــات املتطرفة 
نفسها”.

وأوضــح أن الكثير مــن اجلهود 
قد بذلت في أشــياء مثل توفير 
معــدات احلماية الشــخصية، 
وحمــالت املعلومات العامة عن 
الفيروس، وحمــالت توفير املياه 
والصرف الصحي، “وكلها أشياء 

جيدة”.
وقال لوكــوك “لكــن إذا قمت 
االحتياجات  حساب  على  بذلك 
اإلنســانية األساسية في هذه 

األماكــن املتضررة بشــدة، فإن 
األمــر ينتهي بك ليــس تقليل 
اخلســائر في األرواح ولكن زيادة 

اخلسائر في األرواح”.
ولفت إلــى أن وجــود أربع دول 
الواردة في قرار  باملتطلبات  تفي 
مجلس األمن لعام 2018 لتقدمي 
تقرير إلى اجمللــس عندما يكون 
خطر حدوث مجاعة ناجمة عن 
الصراع وانعــدام األمن الغذائي 
علــى نطاق واســع أمــرا بالغ 

األهمية.

من بين أكبر أزمات الغذاء في العالم

الدول األربع تحتل 
مرتبة “من بين 

أكبر أزمات الغذاء 
في العالم”، وفقا 

للتقرير العالمي 
حول األزمات 

الغذائية لعام 2020 
والتحليالت األخيرة 

لألمن الغذائي

األمم المتحدة تحذر من مجاعات في الكونغو
 واليمن ونيجيريا وجنوب السودان

“عاصفة المتوسط” 

متابعة ـ الصباح الجديد :

أعلنــت تركيا عــن إطالقها اليوم 
األحد مناورات عســكرية في شرق 
املتوســط بالتعــاون مــع “قبرص 
الشــمالية”، على خلفية تصعيد 

التوترات اإلقليمية.
وأكــدت وزارة الدفــاع التركية في 
بيــان أصدرتــه امس الســبت أن 
“عاصفة  اسم  التي حتمل  املناورات 
املتوســط” ستستمر بن السادس 
والعاشــر من ســبتمبر اجلاري في 

شمال قبرص.
وستشارك في املناورات التي تنظم 
وبحرية  وبرية  جوية  قوات  ســنويا 
تركيــة وقــوات تابعــة جلمهورية 
شمال قبرص التي ال تعترف بها أي 

دولة في العالم باستثناء تركيا.
وتهدف مناورات “عاصفة املتوسط” 
إلى “تطوير التدريب املتبادل والتعاون 
والعمــل معا، بن قــوات البلدين”، 
حسب بيان الوزارة. ويأتي ذلك على 
خلفية تصعيد التوترات في شــرق 
املتوسط بن تركيا واليونان. ونقلت 
وكاالت أنباء روسية عن وزارة الدفاع 

في موسكو القول إن روسيا دفعت 
العتراض  مقاتلة  طائــرات  بثماني 
أميركية  استراتيجية  قاذفات  ثالث 
من طرازبــي52- خالل حتليقها فوق 
البحر األســود. وقال املركز الوطني 
إلدارة شــؤون الدفاع عن روسيا، في 
بيان إن أنظمة الدفاع اجلوي رصدت 
3 قاذفــات اســتراتيجية من طراز 
B-52H تابعــة للقوات املســلحة 
اجلوية للواليات املتحدة، كانت حتلق 
فوق مياه البحر األسود وهي تقترب 

من حدود الدولة الروسية.
وأضــاف البيــان: “مت، بهــدف منع 
انتهــاك طائــرات القــوات اجلوية 
األميركية للمجال اجلوي الروســي 
إقــالع مقاتالت من طراز ســو27- 
و4 مقاتــالت من نوع ســو30- من 
قوام القــوات الدورية للدفاع اجلوي 
فوق  اجلنوبية  العســكرية  للدائرة 

مياه البحر األسود وأزوفسكويه”.
املقاتالت  أن  إلــى  املركــز  وأشــار 
الروســية، وبعد ابتعــاد القاذفات 
الروســية،  احلدود  عــن  األميركية 
إلــى مطــارات مرابطتها  عــادت 

الدائمة”.
وشــدد البيــان على أنــه “لم يتم 
الســماح بوقــوع أي انتهاك حلدود 

الدولة الروســية من قبل الطائرات 
األميركية”.

وفي ذات الشــأن أكد وزير اخلارجية 
العام  األمن  لقائــه  بعد  اليوناني، 
لــألمم املتحــدة، أن الســلوك “غير 

الشــرعي” الذي تعتمده تركيا في 
شــرق املتوسط يتســبب بزعزعة 

االستقرار والسالم في املنطقة.
وقال وزير اخلارجية اليوناني نيكوس 
ديندياس، بعد لقائــه في نيويورك 

األمن العــام لألمم املتحدة أنطونيو 
غويتريــش، إن ســلوك تركيا “غير 
شــرعي”، ويتســبب فــي زعزعة 
املنطقة،  في  والســالم  االستقرار 
األمم  اليونان مع  وذلك في محادثات 

التصعيد  استمرار  بسبب  املتحدة 
التركي في املنطقة.

وأعلــن أمن عــام حلف شــمال 
أن  ســتولتنبورغ،  ينس  األطلسي، 
اليونــان وتركيــا أجريــا محادثات 
املتوسط،  أزمة شــرق  فنية بشأن 
لكنه كشــف أن البلدين فشال في 

التوصل إلى اتفاق.
وأشارت اليونان في وقت سابق إلى 
أن “بوصلته الوحيــدة هي القانون 
الدولــي، وطلبنا هو وقف العدوان”، 
واتباعــا لهذه البوصلــة تأتي زيارة 
نيكوس  اليونانــي  اخلارجيــة  وزير 
دينديــاس إلــى نيويــورك، قاصدا 
القائمة  األعلى  الدوليــة  املنظمة 

على تطبيق القانون الدولي.
ووصــف رئيــس الــوزراء اليوناني 
ميتســوتاكيس  كيرياكــوس 
املمارســات التركيــة بأنها عدوان، 
وحتد للقانــون الدولــي، يجب الرد 

عليه ووقفه.
وقــال ميتســوتاكيس: “ مــن بن 
تعليقات وتصريحــات كثيرة يدلي 
بهــا الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان، سوف أتوقف عن أمر واحد، 
احلوار، وأجيب على  وهو حديثه عن 
:عندما  فقط  كلمات  بســت  ذلك 

تنتهــي التهديدات، ميكــن أن تبدأ 
االتصاالت.” أمــا الرئيس القبرصي، 
فندد بدوره بسلوك تركيا العدواني 
املتوســط، وشدد على  في شرقي 
أن هــذا الســلوك أدى الى تصعيد 

شديد في املنطقة.
الرئيس القبرصــي نيكوس  ونــدد 
عدوانية  سماها  مبا  أناستاسيادس 
تركيا، ودعا إلى إجراء محادثات حلل 
خالف بشأن احلدود البحرية وحقوق 
التنقيب عــن الغاز. وحــذر من أن 
التوتر املتصاعد في املتوسط يهدد 

بزعزعة استقرار املنطقة بأسرها.
وشدد االحتاد األوروبي على استمرار 
دعمه لــكل من اليونان وقبرص في 
إطار املوقف األوروبي الثابت واملعلن 
جتــاه التوتر مــع تركيا في شــرق 

املتوسط.
وأكــد االحتــاد األوروبي اســتمراره 
فــي دفــع الطرفن للدخــول في 
حــوار، معبرا عــن أمله في خفض 
التصعيــد، ألن البديــل هــو مزيد 
من التوتــر، وهو أمــر ال يصب في 

مصلحة أحد.
غير أنه ال يبدو أن هناك مؤشــرات 
على احتمــال خفــض التوتر، مع 

استمرار تعنت أنقرة.

تقرير

تركيا تطلق مناورات مشتركة مع “قبرص الشمالية” وسط التصعيد اإلقليمي
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 بغداد _ الصباح الجديد :
ســجلت أســواق العملة االجنبية في العراق امس 
الدوالر األميركي  السبت اســتقراراً بســعر صرف 

مقابل الدينار العراقي.
وكانت أسعار بيع وشراء الدوالر في شركات ومكاتب 
الصيرفة فكان ســعر البيع للــدوالر الواحد 1235 
دينــاراً، أي 123 ألفاً و 500 دينار للمائة دوالر وســعر 
الشــراء للدوالر 1225 ديناراً، أي 122 ألفاً و500 دينار 

للمائة دوالر.

 بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة الزراعة امس الســبت عن تسويق أكثر 

٤٤ مليون بيضة في بغداد خالل شهر آب املاضي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح اجلديد نســخة 
منه، إنه »مت تســويق أكثر ٤٤ مليــون بيضة ومئات 

األطنان من االسماك والدجاج في بغداد . 

 بغداد _ الصباح الجديد :
اعلــن مصــرف الرافدين منحه قروضــا تصل لـ50 

مليون دينار للموظفني و30 مليون دينار للمواطنني.
وقال املصرف في بيان تسلمت الصباح اجلديد نسخة 
منه ان »القروض التي اطلقها للمواطنني واملوظفني 
لغرض ترميــم وتأهيل الدور الســكنية حدد بـ 50 

مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن«.
واضاف ان »مدة تســديد القرض 10 سنوات مشيرا 
الــى ان التقدمي علــى قرض الترميــم وتاهيل الدور 
باالعتماد  الرقعة اجلغرافية  السكنية يكون حسب 
على موقــع العقار املراد تأهيلــه كمعيار مهم في 

منح القرض«.

 بغداد _ الصباح الجديد :
أعلنت وزارة النقل امس السبت عن 
إجراء وزيرها ناصر حســني الشبلي 
مباحثات مع السفير السعودي لدى 
بغــداد عبد العزيز بن خالد، بشــأن 

إمكانيــة فتح خط نقــل بحري بني 
البلديــن، وخط جوي مــع مطارات 

الدمام وجدة واملدينة.
الصباح  تلقــت  للــوزارة  بيان  وقال 
اجلديــد نســخة منه، إن الشــبلي 

»التقى السفير السعودي في العراق 
عبد العزيــز بن خالد الشــمروخي 
ملناقشــة التعاون بــني البلدين في 
البحرية  كافــة  النقــل  مجــاالت 
الوزير  أن  مبينــاً  واجلويــة«،  والبرية 

»ناقش إمكانية فتح نقل بحري بني 
اقتراح  وكذلك  والعراق  الســعودية 
اتفاقية فتح اخلــط اجلوي مع مطار 
الدمــام إضافــة إلى مطــاري جدة 

واملدينة«.

وأضاف البيان أن »السفير السعودي 
العربيــة  اململكــة  دعــم  أبــدى 
السعودية للعراق في مجال تفعيل 
النقل في القطاعــات األخرى، كما 
قدم دعوة رســمية إلــى وزير النقل 

لزيارة اململكة«، الفتاً إلى أن الشبلي 
»رحــب بالدعــوة وقــدم درع الوزارة 

كتذكار إلى سعادة السفير«.
ونقــل البيان عن الشــبلي قوله، إن 
»الــوزارة بنهجهــا اجلديد تســعى 

لالنفتاح علــى دول اجلوار »، مضيفاً 
أنه »مت تشــكيل جلنــة تعتمد آلية 
جديدة لتســريع افتتــاح منفذ عرر 
احلــدودي بــني العراق والســعودية 

وتعزيز التعاون بني البلدين«.

استقرار صرف الدوالر
 في مكاتب الصيرفة

الزراعة تعلن تسويق 
أكثر ٤٤ مليون بيضة في 

بغداد خالل آب الماضي

الرافدين : قروض ٥٠ 
مليون للموظفين و٣٠ 

للمواطنين لتاهيل الدور

بغداد والرياض تدرسان فتح خط نقل بحري وثالثة جوية

متابعة - الصباح الجديد :

شــهد العــراق في نهايــة العام 
فــي  حــادا  تصاعــدا  املاضــي 
التظاهــرات التــي انتشــرت في 
محافظات عراقيــة عدة في ظل 
ســوء األحوال اإلقتصادية وغياب 
فــرص العمل وســوء التخطيط، 
وتأتي هذه األوضاع نتيجة لتراكم 
االقتصادية  اخلاطئة  السياســات 
واعتماده  العــراق  اتخذهــا  التي 
الريعي،  األســلوب  علــى  الكبير 

السّيما في اعتماده على النفط.
وفــي مطلع العــام 2020، وعقب 
فشــل اجتماع منظمــة »أوبك« 
ومعهــا دول من خــارج أوبك في 
اإلنتاج  تقليــص  علــى  االتفــاق 
بسبب  األســعار  على  للسيطرة 
علــى  روســيا  موافقــة  عــدم 
الســعودية  قامت  التخفيــض، 
بطرح زيــادة في كميــات النفط 
املصــّدر، ورّدت روســيا باملقابــل 
أدى  ممّا  النفط  أســعار  بتخفيض 
إلــى انخفــاض حاد في أســعار 
النفط وإلى تأثر الدول التي تعتمد 
على النفط بصورة أساســية في 
اقتصادها، الســّيما العراق، كونه 
حــّدد امليزانيــة العامــة للدولة 
استنادا إلى ســعر مثبت للنفط 
التي ســادت  أعلى من األســعار 
بعد االنخفــاض وكونه عضوا في 

منظمة أوبك املصدرة للنفط.
عند  التدهــور  هذا  يتوقــف  ولم 
هذا احلد، بحســب تقرير بحث في 
تفاصيــل االقتصــاد العراقي، بل 
األثر  كورونا  فيــروس  جلائحة  كان 
البالــغ في إنخفــاض آخر نتيجة 
لنقص في الطلب على النفط في 
السوق وزيادة هائلة في العرض، مما 
ّعرض العراق إلى إنتكاســة أخرى، 

وليصبح بني املطرقة والسندان.
وفــي معرض حديثه فــي التقرير 
بظل املتغيرات السريعة واحلاصلة 
العاملية، وفي  النفط  في أســواق 
ظل انتشــار جائحــة كورونا، قال 
السابق،  الوزراء  رئيس  مستشــار 
العالم  »يشــهد  مظهر صالــح 
تأرجحا خطيرا في أســعار  اليوم 
وإنخفاضــا  العامليــة  النفــط 
ملحوظا في أسعاره، حيث تسّبب 
هذا اإلنخفاض الهائل في خسائر 

وفتح  العراقي،  لإلقتصــاد  فادحة 
البــاب ُمشــرعاً لضــرورة إيجاد 
بدائل ناجعة تســاهم في دميومة 
اإلقتصاد العراقي تقف إلى جانب 
النفط، مــع حتمية تنويع مصادر 

الدخل في إقتصاد العراق«.
وأضــاف أن »العــراق يعتمد على 
النفــط اخلام الذي يشــكل املورد 
أما  الدولــة.  ملوازنــة  الرئيســي 
الصعــود فــي اســتثمار الغــاز 
الصناعات  وبنــاء  العراقي محلياً 
اخملتلفة عليه ميكن أن يساهم في 
حل مشكلة البطالة وخلق فرص 
عمل ميكن أن تستقطب أعدادا ال 
الشبابية،  الفئة  يستهان بها من 
إضافة إلى ما ميكــن تصديره من 
الصناعة  ومنتجــات  الغــاز  هذا 

املنبثقة عنه«.
أوضح خبير  وعلى صعيد متصل، 

في  السابق  واملستشــار  الطاقة 
الدولية، مصطفى  الطاقة  وكالة 
عبد احلسني قائال، »أود أن أركز هنا، 
وبالرغم من أن العــراق من الدول 
األســواق  في  الهامة  النفطيــة 
العاملية، أن قليــل منا ال يعرف إن 
احتياطــي العراق من الغاز يتجاوز 
3.5 تريليــون متــر مكعب، حيث 
يشــكل الغاز املصاحــب لإلنتاج 
النفطــي نســبة 70 باملائة منه، 
وميثل الباقي مخزونــات الغاز احلر 
وغــاز القبــة«، معتبــراً أن »هذا 
اســتثماره  ميكن  الغــازي  اخملزون 
بشــكل عاجل واالعتمــاد عليه، 
السّيما أنه ينتشر في محافظات 
التعجيل  وميكــن  عديدة،  عراقية 
بعمليات تطوير احلقول الغازية مع 
االستمرار في استكشاف املناطق 
غير املنتجــة، كل ذلك إضافًة إلى 

التعجيل في املشاريع التي تهدف 
إلى التخلص من حرق الغاز«.

ونقــل التقرير عن عــارف محمد 
رفيــق عارف، املديــر اإلقليمي في 
شــركة نفــط الهــالل، قوله إن 
»الغــاز فــي العراق مــن املصادر 
الطبيعيــة املهمــة التــي مــن 
الضــروري اســتثمارها بشــكل 
عاجــل ومــن الــالزم فتــح آفاٍق 
جديــدة لذلك الهدف مــع تعزيز 
هذا  فــي  اإلســتثمارية  الرؤيــة 
القطاع، فالبيئة االســتثمارية ال 
تــزال ضعيفة جداً مــن النواحي 
واملســتثمر  واإلجرائية  القانونية 
يعاني مــن قيود هائلــة وعراقيل 
كثيــرة«، مشــدداً بالقــول »هنا 
يجب أن أنوه إلى أن حتسني البيئة 
النهوض  إلى  يؤدي  االســتثمارية 
بالصناعــات املرتبطــة بالغاز مما 

إقتصادية  فرصــاً  يّوفــر  أن  ميكن 
الدخل كما  للعراق لتنويع مصادر 
مشكلة  امتصاص  في  يســاهم 
البطالة مــن خــالل توفير فرص 
عمل للقوة البشرية العراقية في 

تلك الصناعات«.
الــى ذلــك، أوضــح أحمــد علي 
جامعة  في  األســتاذ  شنشــول، 
»للصناعــة  إن  قائــالً،  البصــرة 
املرتبطة بالطاقــة وبالغاز بصورة 
أساســية دور مهــم فــي تعزيز 
مستقبل العراق اإلقتصادي وفتح 
أبــواب جديدة في تنويــع مصادر 
صناعة  كانــت  ســواًء  الدخــل، 
البتروكيمياويــات والبالســتك أو 
واإلنشــائية  املعدنية  الصناعات 
خاصــًة إذا ما عرفنــا أن في أرض 
العــراق الكثير من املــواد األولية، 
الزجاجــي،  كالرمــل  واملعــادن، 

واحلديــد  الســيراميك  وأطيــان 
وخامات  والكبريت  والفوســفات 
األلومنيوم«، مشــيراً الى أن »هذه 
بد من  اقتصاديــة هائلة ال  ثروات 
اســتثمارها كي تكون جــزءا ًمن 
التركيب الكلــي للدخل العراقي، 
مما يســاهم فــي تقليــل اعتماد 
دور  وتعزيز  النفــط  علــى  العراق 

القطاع الصناعي في العراق«.
وميتلك العــراق مخزوناً مؤكداً من 
الغاز يقدر مبــا يقارب 120 تريليون 
املركز  في  ليضعــُه  قدم مكعب، 
واحلادي عشر عاملياً،  اخلامس عربياً 
أي بحدود %1.9 من اخملزون العاملي، 
لكن الرقم املمكن توقعه أكبر من 
280 تريليون  الــى  ذلك وقد يصل 
قدم مكعــب مما يؤهلــُه إلحتالل 
املركز اخلامس عامليــًا مع تصاعد 

اإلنتاج النفطي.

العتماده الكبير على االسلوب الريعي للنفط

كان لجائحة فيروس 
كورونا األثر البالغ 
في إنخفاض آخر 
نتيجة لنقص في 

الطلب على النفط 
في السوق وزيادة 
هائلة في العرض، 
مما عّرض العراق 

إلى إنتكاسة 
أخرى، وليصبح بين 
المطرقة والسندان

مستقبل االقتصاد العراقي بين مد وجزر في األسواق العالمية



7 االحد 6 أيلول 2020 العدد )4487(اعالن

Sun 6 Sep 2020 issue )4487(



ثقافةدراسة 8
حوار

دراسة

اجاباتك مختصرة وكأنها متفقة مع 
رأي السائل. أضرب لك مثاال انك قلت 
في االجابة عن الســؤال الثاني ، قلت 
إن قصيــدة النثر هي تطوير للقصيدة 
العربيــة جــاء موازيــا حلركة شــعر 
التفعيلــة.. في حني انــك لم تعترض 
على سؤاله الثالث الذي يرى ان كتاب 
قصيــدة النثر يصرون علــى االلتصاق 
بلقب شاعر وااللتصاق باجلنس القدمي 
» الشــعر« وقلت بأن على اخلصوصية 
اجلديدة أن تنفتح داخل جسد اجلنس 
القدمي« الشــعر« فأنا كقارئ، أسألك: 
هل علينــا البحث عــن خصوصيات 
جديــدة لقصيــدة النثــر، بوصفهــا 
جنسا جديدا؟ أم هي امتداد للقصيدة 

العربية؟
- في فلســفة احلوار األدبــّي أعتقد أن 
لطرَفي احلوار وظائــف وواجبات ينبغي 
التقّيد بها كي تســير أمور احلوار على 
النحو املطلوب، فليس من حّق أحدهما 
أن يفرض شــيئاً على اآلخر بل أن تكون 
األمور قائمة على التوافق في تقاســم 
احلوار بني الســؤال واجلواب، لذا لم ولن 
أتدّخل - حني أوافق من حيث املبدأ على 
إجراء حوار معي - فيما يضعه السائل 
من أسئلة، وأنا حّر في اإلجابة على النحو 
الشخصية،  رؤيتي  مع  ينســجم  الذي 
وال عالقة لكتابــي بحوار املناصرة معي 
فالكتاب ينطــوي على أطروحة محددة 
النثر،  العام لقصيــدة  الفضــاء  داخل 
أســئلة تخدم مشروع  يتضمن  واحلوار 
املناصرة في كتابــه وهي موّجهة لعدد 
كبير من املعنيــني باملوضوع، وال فرصة 

إليجاد رابط أو وشيجة بني األمرين.
أعود إلى ســؤالك حتديداً، قصيدة النثر 
هي نوع شــعرّي جديد ميكن أن يتحّول 
إلى جنس أدبّي قائم بذاته، مثلما هناك 
دعــوة اآلن للتعامل مع الرواية وهي نوع 
سردّي في األساس كي تكون جنساً أدبياً 

قائماً بذاته، وثمة دعوات مشابهة حول 
فن القصة القصيرة جداً، ال تعارض بني 
األمرين، أّما بشــأن خصوصيات قصيدة 
النثر فهــي موجودة فــي كّل قصيدة 
وليــس فــي مجموعــة قصائــد، كّل 
قصيدة نثر هي عالم شعرّي قائم بذاته 
انفراد،  التعامل معها علــى  وينبغــي 
وأؤّكد من جديد على أّن ما ينشــر حتت 
الفتة قصيدة النثر بنســبة عالية جداً 
منه ليس أكثر من خواطر ال عالقة لها 
بقصيدة النثر، قصيدة النثر في ظّل ما 
يكتب اآلن هي أقــّل القليل، وهذا األقّل 
هو ما ســيبقى ويحكي قصة قصيدة 

النثر فقط.

 قلــت فــي إجابتــك عن الســؤال 
الســادس بأن مــن يســعون للبحث 
عــن قوانني صارمة أنهــم لم يفهموا 
أحــوال قصيــدة النثر جيــدا.. وإن من 
يعتقدون بــأن احلرية في قصيدة النثر 
غير محدودة وإن حماسهم في إطالق 
االمنيات واألحكام بال حدود ال يناسب 
قصيــدة النثــر.. وقلت فــي النهاية: 
نعتقــد نظريا أن كل شــيء يجب أن 
يكون محدودا كي يكــون معقوال.. أال 
ترى أن إطالق احلدود في كتابة قصيدة 
النثر، جعلها موطنا للشــعراء الذين 
فشــلوا فــي ضبــط األوزان والذين ال 
ميلكــون موهبة حقيقية فــي كتابة 
الشــعر؟ كيــف ميكــن وضــع حدود 
لقصيدة النثر؟ ومــن الذي يفترض أن 
يقوم بذلك: الشــاعر أم الناقد؟ أليس 
وضع حدود لقصيدة النثر هو السبيل 
لغربلــة نقدية لألســماء التي تكتب 

حتت يافطة قصيدة النثر؟  
- ال حــدود لقصيــدة النثــر، هذه هي 
ميزتها التي ســتبقيها في حّيز اإلبداع 
وقتاً طويالً، وإذا كان ثمة مكان للشعراء 
وقصيدة  الوزن  في قصيدة  الفاشــلني 
التفعيلة ويشــفع لفشــلهم معرفة 
الــوزن والقافيــة فال مــكان لهم في 
قصيــدة النثــر حيث ال شــفيع، ميكن 
ملن يريد أن يعــرف األوزان أن يكون عاملاً 
بالعــروض في شــهرين فقــط غير أن 
الشــعر ال يكمن هنا، أعظم شــعراء 
أرباع شــعرهم  ثالثة  القدامى  العربية 
كالم فــارغ ليــس ســوى كالم موزون 
ومقّفى. في قصيــدة النثر ال ينجح إال 
الشــاعر احلقيقّي وعدد شعراء قصيدة 
النثر في الوطن العربــي اآلن ال يتجاوز 
عدد األصابع، وكّل واحد منهم ميّثل قارة 
شعرية خاّصة به، وال حتتاج القضية إلى 
غربلة إذ تقرأ يومياً في الصحف واجملالت 
والدواويــن ووســائل التواصــل ماليني 
أنها قصائد  الشــعرية على  النصوص 
نثر، لكّنها مجرد هذيانات تســمح بها 
وسائل النشر، ومصيرها حتماً اإلهمال 
والنســيان، هل تعلم أّن احلرية أصعب 

كثيراً من مضاّداتها جميعاً.

 تقول في ص 36 عــن قصيدة النثر: 
هــي رفــض لــكل أشــكال التحديد 
الداللــي  والتموضــع  واملنطقــة 
ومعنــى  التشــكيلي..  واالســتقرار 
كالمك أن ال شــكل محدد للقصيدة، 

فهي في تشكل مســتمر وال نهائي. 
وشــكل القصيدة يعتمد على جتربة 
الشــاعر الداخليــة وال يعتمــد على 
محــددات خارجيــة. ومــا فهمته من 
كالمك، فإن التشــكل الــال نهائي ال 
يقتصر على الشــكل فقــط، بل ميتد 
ليشكل املضمون أيضا. أال جتد أن هذا 
الكالم مينح مشروعية نقدية لكل من 

يكتب نصوصا ويقول أنها شعر؟ 
- عطفاً على جوابي السابق دعني أقول 
لــك: إّن القصيدة العربيــة التقليدية 
»قصيــدة الــوزن« ووريثتهــا »قصيدة 
التفعيلة« راهنت على شيء مهم جداً 
وعنصر جوهرّي من عناصر تشــكيلها 
هو »الغنائية«، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
باإليقاع اخلارجّي »الوزن والقافية«، حتى 
ذهب نقــّاد عرب إلــى أّن القصيدة من 
دون الغنائية ال شــعر، وظّلت الغنائية 
هــذا العنصــر األصيل في الشــعرية 
العربيــة تفرض وجودها على الشــاعر 
بحيث  عليه،  الضغــوط  أعنف  ومتارس 
صار يخلص لها الشــاعر على حساب 
جتربته وشــخصيته الشعرية، قصيدة 
النثر ثارت علــى الغنائية وحصرتها في 
أضيق احلدود املمكنــة بحيث أفقدتها 

ســلطتها الطاغية وهيمنها العنيفة 
على مقــدرات جتربة الشــاعر، وصارت 
وســيلة ولم تعد غايــة، حتى أن بعض 
التخّلي  النثر دعا إلى  شــعراء قصيدة 

عنها متاماً وهجرها.
 وهي قضية غاية في األهمية واخلطورة 
لم يُلتَفــت إليها كثيــراً في حني هي 
جوهر قضية قصيدة النثر وإشكاليتها 
املركزية، وثمة مســاحات شعرية أخرى 
استولدتها قصيدة النثر لدى شعرائها 
الكبار وأسست تشكالت قابلة للتطور 
املستمر بعد أن حتررت من قيود الشعرية 
القدمية، أنا لست قلقاً على وجود ماليني 
ممــن يكتبون ما يحلو لهم وينســبونه 
لقصيــدة النثر، ليكتب مــن يكتب ما 
املأكل  يشاء، هذه حرية شخصية مثل 
وامللبس وغير ذلك، لكّن املهم ما يبقى، 
ومن يبقــى، وأظّن أّن ما ســيبقى ومن 
ســيبقى من قصيدة النثــر قليل جداً 
للتعبير عن مســتقبل  لكنه يكفــي 
الثمينة  األشــياء  العربية،  الشــعرية 
جداً نادرة جداً، وســيبقى البحث عنها 
والبحث فيها جوهــر اإلبداع اخلالق في 

احلياة.

  قلت في ص 84: واذا ما كتب لقصيدة 
النثــر أن حتقق النجــاح الذي حققته 
القصيــدة احلــرة على مــدى العقود 
اخلمســة املاضيــة، وقــد حققت من 
ذلك الكثير، فإن مصير هذه القصيدة 
ســيؤول إلى مصير سابقاتها. هل من 
املمكــن أن تغدو قصيــدة النثر جزءا 
من التاريخ الشــعري؟ هل من املمكن 
يتجاوز  ظهور نســق شــعري جديد، 

قصيدة النثر؟ 
- قصيــدة الــوزن انتهــت، وقصيــدة 
التفعيلــة انتهت، وقصيــدة النثر هي 
ســيدة الشــعرية العربيــة اآلن وفي 
رّبا، لكنني ال أضمن  املستقبل املنظور 
ما ال أعــرف، أنا أعــرف اآلن أّن قصيدة 
النثر بحكم ما أعرف عنها وما أتوقعه 
في حدود هذه املعرفة أنها ستســتمر 
طويــالً، لكن بالتأكيد ميكــن أن تظهر 
أشكال شــعرية جديدة تتجاوز قصيدة 
النثر، فالتطــورات الهائلة التي حتصل 
في املعارف العلمية واإلنسانية اخملتلفة 
والنظريات  األفــكار  من  حتّطم كثيــراً 
للمعرفة  بــّد  وال  والُنُظم،  واألشــكال 
األدبية أن تتأّثر بذلك على الرغم من أّنها 

األقّل تأثراً من بني املعارف األخرى.
 ال توجــد ضمانــات في هــذا العالم 
اجملنون قطعاً ألّي شــيء، أفضُل دائماً أن 
نتحدث فيما هــو قائم بني أيدينا بعيداً 
عن التغّني الســمج باملاضــي واحللم 

اليوتوبي الفارغ باملستقبل.

 قلــت في أكثــر من موضــع عبارة: 
قصيدة النثر احلديثــة. وهذا يعني أن 
هنالك قصيدة نثــر قدمية. فقلت في 
ص135: تنهــض قصيدة النثر احلديثة 
على سياســات شــعرية جديدة غير 
مجربــة مــن طــرف االشــكال التي 
ســبقته في ميراثها الشــعري. فهل 
قصيدة النثر احلديثة تشكيل شعري 

جديد؟ 
مصطلح  احلديثــة«  النثر  -»قصيــدة 
ال يعنــي وجود مقابِل قــدمي فهي طراز 
شعرّي جديد اجلّدة كلها وحديث احلداثة 
كّلها، وصفــة »احلديثة« ال يخّص النوع 
بل يخّص التجربة والرؤية، وهذه املعادلة 
التي تضع »القدميــة« مقابل »احلديثة« 
ذات نزعــة تقليدّية فرضتهــا طبيعة 
الثقافــة العربية االرتدادّية، ال أثر رجعّياً 
لهــذا املصطلح، هي قصيــدة حديثة 
بعنى أّنها منقطعة عــن القدمي متاماً، 
وهي تشكيل شعرّي جديد انتهت فيه 
التجربة الشعرّية العربّية في عصورها 
كّلها إليه، وبدأت حتفر في طبقات اللغة 
وبواطنها وطّياتها وظاللها وتسعى إلى 
العميقة خارج  إمكاناتهــا  اكتشــاف 
قوانني البالغة العربية القدمية، ســعياً 
املعيار  تتجاوز  بالغة جديدة  لتأســيس 
وتكســر أكادمييته، وصــوالً إلى اإلبداع 
الشــعرّي احلّر املمتلئ اخلصــب تعبيراً 

وتشكيالً وفكراً وجماالً.

حاوره: سالم مكي

كثيرة هي الكتابات التي تناولت قصيدة 
النثر. وأغلب تلــك الكتابات كانت تركز 
على مســألة مهمة وهي أمــا إثبات أن 
قصيدة النثر تنتمي إلى الشــعر أو نفي 
الشــعرية عن قصيدة النثــر بوصفها 
نثــرا عاديا مثل غيره مــن النثر املوجود، 
وهناك من يرى أنها جنس ثالث مستقل. 
لكن يجد البعض فــي كتاب » الفضاء 
التشــكيلي لقصيدة النثــر » للدكتور 
محمد صابــر عبيد فكرة مغايرة، تتناول 
قصيــدة النثر مــن زاويــة مختلفة لم 
يكتب بهــا من قبل. وهــو كتاب مهم، 
يستحق تســليط الضوء عليه مجددا، 
بعــد مرور عقد كامل علــى صدوره، من 

خالل هذا احلوار:

 بدأت الكتاب بإعادة نشــر االســئلة 
التــي طرحهــا عــز الديــن املناصــرة 
واجاباتك عليها. والتي نشرها املناصرة 
في كتابه » إشــكاليات قصيدة النثر... 
» الــذي تضمن في أحــد فصوله أخذ 
آراء اخملتصــني من شــعراء ونقاد. فبعد 
ثمان سنوات من إصدار كتاب املناصرة، 
أعدت نشــر االســئلة واالجوبة. فهذا 
يعني ضمنا أنك الزلت على نفس اآلراء 
التي قلتها. أو سؤالك اليوم وبعد مرور 
عقد كامل على إعادة نشــر االجابات: 
لو طرح املناصرة نفس االســئلة التي 
طرحهــا عليــك قبــل 18 عامــا، هل 

ستكون االجابات هي نفسها؟ 
- األســئلة التي طرحهــا املناصرة في 
وقتها حملــت إجاباتهــا معها وصارت 
تاريخ الكتابه عن إشــكاليات  جزءاً من 
لو يعــاد طرح  واليــوم  النثر،  قصيــدة 
األســئلة نفسها ســتختلف اإلجابات 
بالتأكيد، لكّنهــا على العموم لن تكون 
بالضّد متاماً من اإلجابات التي ســبقتها 
بهذه األعوام، فمــن الطبيعي أن الرؤية 
تتطور والوعي ينضج واحلماســة تصبح 
أكثر تعّقالً في هذه القضية وفي غيرها، 
والســيما أّن الكالم حــول قصيدة النثر 
دائم التجّدد بحكم عوامل كثيرة يتعّلق 
أّما  النوع الشعري،  أغلبها بطبيعة هذا 
ضــرورة االحتفاظ باإلجابات الســابقة 
وإعادة نشــرها فال بأس فــي ذلك ألّنها 

صاحلة للتفكير باألشياء مستقبالً. 

 قلــت فــي مقدمة الكتــاب، أنك لم 
تذهب بعيدا في حتليل وقراءة مكونات 
هذه الظاهرة الشعرية ... وال تدخل في 
نار الســجال امللتهب.. بل تكتفي قدر 
تعلــق برؤيتها ومنهجهــا واطروحتها 
ومشروعها.. بطرح مقاربات نظرية ذات 
جدل ثقافي من داخل التجربة. هل هذا 
املنهج الذي قــررت اتباعه في كتابك، 
كان متفقا مع السياق العام إلجاباتك 
عــن اســئلة املناصرة. فهــو يؤمن بأن 
النثــر جنس ثالث مســتقل،  قصيدة 
وأنت تؤمن بأن قصيدة النثر هي امتداد 
وتطويــر للقصيــدة العربيــة، ورغــم 
االختالف بينكمــا، لم حتاول االعتراض 
علــى ما جــاء فــي اســئلته، وكانت 

محمد صابر عبيد: قصيدة النثر نوع شعرّي جديد
يمكن أن يتحّول إلى جنس أدبّي قائم بذاته

علوان السلمان

مقدمــة  فــي  شــايالن  ملوريــس 
مؤلفة)مختــارات مــن قصيــدة النثر( 
انها نوع )ملا يتجــرأ منّظر بعد ان يصوغ 
قوانينه(والتــي ولدت من الشــعر داخل 
النثــر بعــد متــرد كتابها علــى قوانني 
العروض والتفعليــة من جهة والقوانني 
املعتادة للغة من جهــة اخرى، من اجل 
اثــارة احلقيقــة اكثر من قبولهــا، انها 
طريقة فعل واداة مســتقبل كونية، لذا 
فهي بإمكانها ان تغلق شــكلها ومتنح 
فكرتها الشــعرية نبضا جاذبا بانتقائها 
أللفاظها املوحيــة من اجل خلق صورها 
للمســتهلك  املســتفزة  الديناميــة 
)املتلقي( كي يستنطقها ويكشف عما 
خلف مشــاهدها، وادخال عنصر احلداثة 
احلاضنة  املتماســكة،  ببنــاء جملهــا 
الصادمــة، وحتقيق  احلدثيــة  للحظــة 
ميزاتها الفنية واالســلوبية كالتكثيف 
وااليجاز كي ال تكــون حدثا في زمن وامنا 
تبدو بريقا ذي اثر في مســتهلكها، مع 
قيامها على املظهر الكتلي الذي يفرض 
واعيــة لالنتظام بوحــدة عضوية  ارادة 
وتركيب مضــيء مينحها القوة من خالل 
موضوعاتهــا وغنائيتها وصورها وبنائها 
ووحدة االنطباع كــي حتقق قدرتها على 
االثــارة الصادقة وســبكها الفني، كون 
الفن هــو)االرادة في االعــراب عن الذات 
بطــرق منتجة( على حــد تعبير ماكس 
جاكــوب، انها)قطعة نثر موجزة من غير 

اخالل، موحدة ومضغوطة كقطعة من 
بلور تترآى فيها مائة من االنعكاســات 
اخملتلفة( وخلــق ليس له من ضرورة غير 
رغبة املنتج )الشــاعر( في البناء خارجا 
عن كل حتديــد يعطل  القدرة االبداعية 
الستيعاب الواقع بكل موجوداته، بيلها 
الى رفض االشكال  املوجودة واملقاسات 
املفروضــة، مع قوة منظمــة لوحدتها 
املتمردة على القوالب اجلاهز )العروضية 
واالســلوبية( ومحاولتها خلق شــكل 

منتظم منفصل عن الزمانية.
  قصيــدة النثر نتيجــة حتمية بحكم 
الذي  احلضاري  والتطور  التجريب  حركة 
جعل من الشعرية متدرجة من واقعها 
كانــت حصيلته  فنيا،  تدرجــا  املألوف 

قصيدة النثر ونص الصورة.
  قصيــدة النثر جــاءت نتيجة محاكاة 
التجريب  وحــركات  الغربــي  الشــعر 
معتمــدة جمــال الصــورة ورشــاقة 
االلفاظ املوحية. وقد اطلق عليها امني 
الذي   1924 املطلــق(  ريحاني)الشــعر 
احتذى حــذو الشــاعر االمريكي )والت 
وايتمان( في اطالق الشعر من قيود الوزن 
والقافية املوحدة، ومن ثم شاعت وكثر 
كتابها بعــد تبني مجلة )شــعر( لها 
واحتضان كتابها..)توفيق صالح وعصام 
احلاج  وانسي  املاغوط  محفوظ ومحمد 
وادونيس ويوسف اخلال وصالح ستيته...(
 وباســتحضار اجملموعة الشعرية التي 
ايقونة)عشــرون  حتت  نصوصها  كتبت 
قصيــدة نثر( نســجت عواملهــا انامل 
االحتاد  واسهم  املعموري  رياض  منتجها 

العام لألدباء والكتاب فــي العراق على 
تقوم  كونها  وانتشــارها/2018  نشرها 

على اشــتغال لغوي متجاوز تتســاوق 
في جمله العناصــر املعبرة عن اجلمال 

وكوامن الوجد من اجل تشــكيل واقع 
وتأسيس ذاكرة.

الغجري أو اجملنون...
أطلــق حليتــه وراح يخبرنا عــن لعنة 

السماء..
يعدنا بأنه قادر على منحنا جنون الفرح

الفرح يفضي لنا بشــاهد برونزية من 
أكشاك احلب اجملاني

أنهــار تفضي لنا كل يــوم عن تصعيد 
املوج فوق وجوهنا

أو من خيال الشوارع.
أسماؤنا فوق صدور الذكريات العاطلة..

في مســلته التي يلعننــا فيها وميجد 
الطغاة

انــه قادر على الذهاب بنــا الى حدائقه 
اجملنونة باحلقائب

ملسح كياننا واكتتاب جروحنا
انه يشوه حفاوتنا بااللم.. /ص11ـ  ص12

  فالنــص مغامرة املنتج)الشــاعر( في 
حلظة امتالك الوعي واتقادها الوجداني 
وهــي هاربة صــوب الواقع املقــروء او 
املسموع ،لذا فاالشــتغال النصي عند 
املنتج)الشــاعر( اشتغال لغوي تتساوق 
فــي جمله العناصــر اجلمالية وكوامن 
الذات من اجل تشــكيل واقع وتأسيس 
ذاكرة تقوم على دائــرة نصية تعبر عن 
االحداث،  تدور حولهــا  مركزيــة  فكرة 
التواصل  توظيــف ســايكولوجية  مع 
الشــعري املنتجة للصورة في ســياق 

حسي مقترن باحلياة..
رحلة كونية تدور حول عيونها املالئكية

ترسم عبقها من روح البحر

البحر يهزأ بي كلما اقتربت من بعضه
للشبق الذي ميأل يديها

وال أدري الى اين سنذهب باملتلقني
من وصفتي السحرية

أنا عامل على جتسيد طبقة السهول
املمتــدة الى حقولها وأغانــي البقاء   /

ص40 ـ ص41
  فالنص ميازج بني نسقني فنيني اولهما: 
النســق الواقعــي، وثانيهما النســق 
التخييلي، ممــا يدعو الى تأجيج الذاكرة 
االنســاني،  املكنون  عمق  في  وغوصها 
لتحقيق الفاعلية الشعرية املازجة بيت 
املشهد واحلدث بتنظيم مدركات الوجود 
عبر االنتقاالت املتداعية بشكل مقاطع 
منولوجية جتــاوزت الوعي وخلقت نصا 
ايقاعيا  الفاظ منســجمة  تشكل من 
وتعبيريا ودالليا)كما في التكرار(.. فضال 
عــن متيزه بصدق العاطفــة كانعكاس 
للهواجس الباحثة عــن اجلمال الروحي 
الــذي  الفكــري  اخملــزون  باســتلهام 
والصياغات  بالصور  الذاكرة  يستنهض 
املبتكــرة متخذا مــن الطبيعة وجودا 

فاعال.
  وبذلــك قدم نصا يكشــف عن جوهر 
اخلواص اجلمالية لألشــياء، بلغة تؤكد 
علــى املوضوعية واحلركية، وتكشــف 
عن ذاكرة متوهجة اسعفته في ايصال 

مشاعره للذات اجلمعي اآلخر.

جوهر الخواص الجمالية »عشرون قصيدة النثر« انموذجا

في فلسفة الحوار األدبيّ 
أعتقد أن لطرَفي الحوار 

وظائف وواجبات ينبغي التقيّد 
بها كي تسير أمور الحوار 

على النحو المطلوب، فليس 
من حقّ أحدهما أن يفرض 
شيئًا على اآلخر بل أن تكون 
األمور قائمة على التوافق 

في تقاسم الحوار بين السؤال 
والجواب
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عودة نجاة الصغيرة للغناء 
كشفت مجلة » لها » عن عودة الفنانة املصرية » جناة الصغيرة 
» إلــى الغناء مــن جديد بعــد ابتعادها عن الســاحة الفنية 

لسنوات طويلة .
وذلــك من خالل تقــدمي أغنية وطنيــة من املقــرر إذاعتها في 

إحتفاالت ذكرى نصر السادس من أكتوبر في مصر .
وأشارت اجمللة إلى إنه مت االنتهاء من تسجيل األغنية .. وهي من 
أحلان امللحن املصري ” صالح الشــرنوبي ” الذي حلن لها من قبل 

أغنيتها الشهيرة ” اطمن ”

قلة النوم تسبب الغضب المفاجئ واإلحباط
يشعر البعض بالغضب املفاجئ غير املبرر، ويرجع ذلك إلى عدم 
احلصول على قســط كاف من النوم، بحســب دراسة حديثة 
أجرتها جامعة والية أيوا األمريكية، أكدت خاللها أن قلة النوم 

تسبب الشعور بالغضب.
وتبني من خالل الدراســة أن قلة النــوم يزيد الغضب واإلحباط، 
هذه النتائج مهمة ألنها تقدم دليالً قوياً على أســباب الشعور 
املفاجئ بالغضب، بحسب ما ذكره موقع »ديلي ميل« البريطاني.
وأظهــرت نتائج الدراســة بعد التحدث مع عدد من الشــباب 
عن تعرضهم لنوابات من الغضب بعــد منتصف النهار خالل 
األيام التي ناموا فيها قليالً.وأشار معدو الدراسة إلى أن النتائج 
تؤكــد أهمية األخذ في االعتبار ردود فعل عاطفية معينة، مثل 

الغضب الناجت عن اضطراب النوم.

عودة قطة إلى صاحبتها بعد فقدانها قبل 12 سنة
متكنت الســيدة البريطانية جوليا ناش من اســترجاع قطتها 
املفقودة منذ 12 سنة، بعد أن قام مستشفى للحيوانات مبسح 

رقاقة مثبتة على القطة كشفت هوية صاحبتها األصلية.
ونقلت )روســيا اليوم( عن صحيفة »ميرور« عن جوليا قولها 
إنها »صعقت« عندما تلقت اتصاال من مستشــفى »الهالل 
األزرق«، يعلمهــا بالعثور على حيوانهــا األليف.وأوضحت أن 
شــعورها عند تلقي اخلبر »كان مزيجا مــن عدم التصديق، 
والصدمة واملفاجــأة للجميع«.وأضافت أن القطة كانت في 
حالة سيئة عند استرجاعها، فضال عن معاناتها من الصمم، 
غير أنها اكتســبت بعض الوزن وحتسنت صحتها بعد ذلك.
وكانــت القطة فقدت بعد فشــل زواج جوليا وانتقالها إلى 

منزل آخر في جنوب لندن.

رحلة إبرة في جسم مراهق
توجــه مراهق إلى قســم للطوارئ في أحد مستشــفيات 

الواليات املتحدة، جراء آالم حادة على مستوى الصدر. 
 ووفقا جمللة »إمرجينســي ميدســني«، فقد أجــرى األطباء 
الفحوصات وبدأوا يشــعروا باخلوف خشية إصابته بالتهاب 

عضلة القلب والغشاء احمليط بها.
املثير أن صور األشــعة أظهرت وجود جســم معدني طوله 
3.5 ســنتمترات مستقر في القلب، وكان واضحاً من الغرفة 

السفلية اليمنى للقلب، التي تضخ الدم إلى الرئتني.
بســؤال املراهق قــال لألطباء إنه لم يبتلع أي شــيء، لكنه 
تذكر الحقا أنه كان يحيك مالبســه، وأحيانا ما يضع إبرا في 
فمه.أخضع األطبــاء املراهق إلى عملية جراحية على القلب 
املفتوح، واســتخرجوا اإلبرة بالفعل، حســب »يــورو نيوز«.
ويعتقــد األطباء أن اإلبرة انتقلت من معدة املراهق إلى قلبه، 

أو من مكان آخر مثل املرئ على طول جهاز األمعاء.

ملونشريط
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أظهر منوذج محاكاة أن األشخاص 
الذين يضعون دروًعا بالســتيكية 
للوجــه أو أقنعة مــزودة بصمام 
للتنفــس ميكنهــم رش قطرات 
غير مرئية على مســاحة واسعة 
جًدا عند العطس أو الســعال، ما 
يجعل هذه املعدات غير فعالة في 
منع انتشــار فيروس كورونا عند 

استعمالها مبفردها.
فــي مجلة  نُشــر  تقريــر  فــي 
»فيزيكــس أوف فلُِويدس« )فيزياء 
استعمل  األميركية،  الســوائل( 
فلوريدا  جامعــة  مــن  باحثــون 
أتالنتيــك صفائــح ليزر رأســية 
لتتبع قطرات صغيرة من  وأفقية 
املاء املقطر والغلســرين في أثناء 
انتشــارها من رأس متثال عارضة 
أزيــاء مجوف وقــد ألبــس درعاً 
مع صمام  قناعاً  أو  بالســتيكية 

للتنفس.
وقال الباحثون إن درع الوجه منعت 
في البداية مرور القطرات في أثناء 
»القطرات  لكــن  لألمام،  حتركها 
احلاجب  تتحرك حــول  أن  ميكــن 
البالســتيكي بســهولة نسبية 

وتنتشر على مساحة كبيرة«.
أما بالنسبة للقناع املزود بصمام 
لتسهيل التنفس فإنه »ميرر عدداً 
كبيــراً من القطــرات عبر صمام 
وهذا  تنقيتهــا،  دون  مــن  الزفير 
يجعله غير فعال في وقف انتشار 
كوفيد19- إذا كان الشخص الذي 

يرتدي القناع مصاباً به«.

وخلــص الباحثون إلــى أنه على 
الرغم من الراحة التي يوفرها كل 
من الــدرع والقناع، فــإن األقنعة 
عالي  قمــاش  مــن  املصنوعــة 

الطبية ذات  أو األقنعــة  اجلــودة 
التصميم البسيط تبقى األفضل 
انتشار  منع  على  املســاعدة  في 

الفيروس.

وأعلن معهد طبي برتغالي متكنه 
من صناعة كمامات تقضي على 
كورونا في حال مالمسة الفيروس 

لها.

»جوا  معهد  نشره  بيان  وبحسب 
لوبــو أنطونيس« فــي العاصمة 
اجلديدة  الكمامة  حتمل  لشبونة، 
اسم »مو« وطرحت داخل األسواق 

في أبريل/نيسان.
وأشــار املعهد في بيانــه، إلى أن 
الكمامة اجلديدة أثبتت فعاليتها 
في القضاء علــى فيروس كورونا 
بعد التجارب اخملبرية، وطرحها في 

األسواق.
وأظهــرت التجــارب أن الكمامة 
اجلديــدة بفضــل نــوع القماش 
واملستلزمات  النســيج  وطريقة 
تســتطيع  منهــا،  املصنوعــة 
القضــاء على فيروســي كورونا 
وســارس، حتى بعد 50 غســلة 

للكمامة.
الكمامة  أن  إلــى  البيــان  ولفت 
ومتنع  عدة طبقات،  من  مصنوعة 
تسرب املياه، ومن أبرز ميزاتها أنها 

قابلة للغسيل.
شــركتان  طــورت  أن  وســبق 
يابانيتــان كمامة تقتل البكتيريا 
والفيروســات بواسطة الكهرباء 
من خالل نســيجها الــذي ينتج 
عندمــا  كهربائيــة  شــحنات 
يتحــرك الذيــن يرتدونها وتفتك 
انتشارها  بالفيروســات وحتد من 

في األماكن العامة..
واعتبــروا  اخلبــراء ان الكهربــاء 
الصــادرة مــن النســيج آمنــة 
نظــراً ألن هذه الشــحنات تكون 
تؤثر فقط  بحيث  منخفضة جداً 
على اجلسيمات امللوثة في الهواء 
فقط، وتعمــل على قتلها لتمنع 

من وصولها إلى اجلسم.
الذي  الثــوري  النســيج  ويعــد 
اســتعمل في إنتــاج الكمامات 
إذ يتكون من مواد  للبيئة  صديقا 

خام مشتقة من النباتات.

متابعة الصباح الجديد :
احملولة  الصناعية  األغذيــة  تؤدي 
بشدة، امليسورة الكلفة والسهلة 
االســتعمال، مثل بعض األطباق 
الغازيــة  واملشــروبات  اجلاهــزة 
والبرغر والبســكويت إلى تسريع 
الشــيخوخة البيولوجيــة لكبار 
مستهلكيها، بحسب ما كشف 

باحثون.

وخلصــت هــذه الدراســة التي 
استندت إلى قياس أحد مؤشرات 
الشــيخوخة البيولوجيــة هــو 
املعروفة  اجلينيــة  العناصر  طول 
بـ«تيلومير« )أو القطعة النهائية( 
تخطــوا  إســبانيا   886 عنــد 
اخلامســة واخلمســني من العمر 
مع مراقبة اســتهالكهم اليومي 
أن  إلى  بشــدة،  احملولة  لألغذيــة 

النظام الغذائي السيئ قد يسرع 
شيخوخة اخلاليا.

وقــدم املشــاركون الذيــن وزعوا 
على أربع مجموعــات، من األكثر 
اســتهالكا لهذه األطعمة )ثالث 
مرات أو أكثر في اليوم الواحد( إلى 
األقل اســتهالكا لها، عينات من 
لعابهم خضعت لتحاليل جينية، 
مع اإلشارة إلى معدل االستهالك 

اليومي لألغذية احملولة.
أن ربطت بني  وقد ســبق ألبحاث 
هذه األغذية احملولة بشدة الكثيرة 
وأمراض  وامللوحة  واحلالوة  الدهون 
مثل البدانــة وارتفاع ضغط الدم 
من  متعــددة  وأنواع  والســكري 

السرطان.
تكون  أن  خطــر  تقريباً  وتضاعف 
هذه التيلوميرات قصيرة عند كبار 

مســتهلكي هذه األطعمة )أكثر 
من 3 وجبات أو أطبــاق في اليوم 
لتحويل  تخضــع  التي  الواحــد( 
كبيــر نتيجة عمليــات صناعية، 
وفق هذه الدراسة التي قدمت في 
إطار املؤمتــر األوروبي والدولي حول 
البدانة الذي تعقد نسخته للعام 
2020 عبر االنترنت من األول حتى 

الرابع من أيلول/ سبتمبر.

والتيلوميرات هي هيكليات واقية 
حتافــظ علــى اســتقرار الرصيد 
اجلينــي وتكاملــه، مبا فــي ذلك 
احلمض النووي الضروري لعمل كل 
خلية في اجلسم. وينخفض طول 
هذه التيلوميــرات مع التقّدم في 
الســن ألن اخللية تخسر جزءا من 
طرفها هذا كّل مرة تنقسم فيها. 
تؤدي  بحيث  الظاهرة  وتتكرر هذه 

األغذية الصناعية تسّرع الشيخوخة

كورونا يتسلل عبر القناع البالستيكي أو صمام التنفس
   األقنعة القماشية والطبية األفضل في المساعدة على منع انتشار الفيروس

معلومة

متابعة الصباح الجديد :
كشفت دراســة جديدة عن مخاطر كبيرة 
لفترات  نتيجة جلوسه  باإلنســان  تتربص 
طويلة أمام شاشــات الكومبيوتر واملوبايل 

ملدة تزيد عن 6 ساعات يوميا.
دراسة أجرتها شــركة »يونيليفر«،  وجدت 
أن 60 % من النــاس يقضون اآلن أكثر من 6 
ساعات يوميا أمام جهاز رقمي ينبعث منه 

الضوء األزرق.
وأكدت الدراســة أن التحديق في شاشــة 
الكمبيوتر أو الهاتف احملمول طوال األسبوع 
ميكن أن تكون نتائجه مشــابهه بالنسبة 
للبشرة آلثار أشــعة الشمس عند الوقوف 

في اخلارج من دون حماية.
وفحص فريــق من العلمــاء العاملون في 
الشركة، اآلثار الناجمة لتلقي الضوء األزرق 
املنبعث من األجهزة اإللكترونية على اجللد 
ووجدوا أنه ميكن أن يســبب الشــيخوخة 
املبكــرة، بحســب صحيفــة »ديلي ميل« 

البريطانية.
ووجدوا أن التعرض للضوء األزرق خلمســة 
أيام وملدة ســت ســاعات يوميا على األقل، 

ميكن أن يكون له نفــس التأثير على اجللد 
مثل قضاء 25 دقيقة في الشــمس من دون 

كرمي حماية.
وأوصــى اخلبراء بأخذ فترات اســتراحة من 

البشرة  واستخدام كرميات  الشاشات  أمام 
التي حتتوي على مضادات األكسدة، بهدف 
التخفيف من هذه اآلثار على جلد اإلنسان.

ونبه الفريــق من إمكانية تشــكل تصبغ 
جلدي قد يستمر ملدة ثالثة أشهر، باإلضافة 
إلى أن هذه األشعة قد متنع إنتاج امليالتونني، 
وتزيد من مســتويات هرمــون التوتر وتثير 
األعصــاب، مما يــؤدي بدوره إلــى اضطراب 
منط النوم وحدوث خلل في إيقاع الســاعة 

البيولوجية.
ويدجوورث، استشارية  إميا  الدكتورة  وتؤكد 
األمــراض اجللديــة فــي هيئــة اخلدمات 
الضوء  أن  البريطانية،  الوطنيــة  الصحية 
األزرق قد يلحق الضرر بالبشــرة عن طريق 
توليد »اجلــذور احلرة«. وتضيــف الطبيبة: 
»هذه جزيئات نشطة للغاية تلتصق باجللد 
وتسبب تغيرات خلوية كبيرة، إنها تؤثر على 

طريقة إصالح احلمض النووي«.
ونوهت الدراسة إلى أن نسبة الضرر احملتمل 
تكــون مرتبطة بـــ »مقدار الوقــت الذي 
أننا نبقيها  نقضيه على هواتفنا وحقيقة 

على اتصال مباشر مع بشرتنا«.

خطر أشعة الهاتف كأشعة الشمس على البشرة

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــالل فريق. ماذا 
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك. من 
ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبني حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

عزيزي برج امليزان، إصرارك اليوم واضح جًدا، 
ولكنــه لن يكــون مفيًدا لــك إذا تصرفت 
برعونــة. قد يتخلى عنــك احللفاء القيمون 
ألنك تصب غضبك من نفسك على اآلخرين 

من حولك.

عزيزي برج القــوس، العمــل اآلن في غاية 
الســهولة بالنســبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة. سُتختبر 
أيًضا في حياتك اخلاصــة، وفي هذه احلالة، 

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متفــق مع ذاتك 
بشــكل كامل، وتشــعر بالتناغم التام في 
عملك وفــي حياتك الشــخصية أيًضا. يؤثر 
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
كما أنك مفعًما باحليوية واحلماس، ونتيجة 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
على أكمل وجه وال أهمية للمشــكالت التي 
تواجههــا. احرص في هــذه الفترة على عدم 
اســتئناف األمور منــذ البدايــة. بالعكس، 
تخلص مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن. 

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املشــاكل التي 
تصادفها في مســارك، ولذلك احرص على 
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية. تأَن 
في حتديد املشاكل التي متثل حًقا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوقــت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 
تقدًما وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية، 
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
بدنًيا، ميكنك أيًضا االشــتراك في تدريبات 

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء



رياضة
ريال مدريد يعير 

سيبايوس آلرسنال مجدًدا

موريتانيا تواجه 
السنغال ودًيا

أرقام حمداهلل لم تحدث 
في تاريخ الدوري السعودي

مدريد ـ وكاالت:
انتقال العب وســطه،  أعلن ريال مدريد، 
دانــي ســيبايوس، إلى صفوف آرســنال 
االنتقاالت  اإلجنليــزي، في إطــار ســوق 
الصيفيــة احلالية.. وقــال النادي امللكي، 
في بيان عبر موقعه الرسمي: »اتفق ريال 
مدريد وآرســنال على إعارة الالعب داني 
سيبايوس في املوســم املقبل، وحتى 30 

)حزيران( 2021«.
ولعب ســيبايوس فــي صفــوف اجلانرز 
املوســم املاضي، علــى ســبيل اإلعارة 
أيضا، وشارك في 37 مباراة متكن خاللها 
من تســجيل هدفني، كما قــدم متريرتني 
حاســمتني.. وأنهــى الالعب اإلســباني 
املوســم، بالفوز بكأس االحتــاد اإلجنليزي 

على حساب تشيلسي.

نواكشوط ـ وكاالت:
كشــف االحتــاد املوريتاني، عبــر موقعه 
الرسمي، أول أمس، عن مواجهة مرتقبة 
فــي تشــرين أول املقبل، بــني منتخب 
املرابطني وجاره السنغالي في إطار أجندة 

الفيفا.
وتأتي املبــاراة حتضيرا للجولة الثالثة من 
التصفيات اإلفريقية، التي سيواجه فيها 
البوروندي..  نظيــره  املوريتاني  املنتخــب 
ويلعب املنتخــب املوريتاني في مجموعة 
تضــم أيضا املغرب، املتصــدر بـ4 نقاط، 
واملتفوق بفارق األهداف على املرابطني، في 
حني يأتي منتخب إفريقيا الوســطى في 
املركز الثالــث، بـ3 نقاط، وتتذيل بوروندي 

اجملموعة دون رصيد.
ويبحث املنتخــب املوريتاني بقيادة املدرب 
الفرنســي، كورينتني مارتينيز، عن تأهل 
ثان إلــى كأس أمم إفريقيــا، بعد الصعود 

األول من نوعه في 2019.

جدة ـ وكاالت:
أشــاد خالــد الشــنيف العــب األهلي 
احلالي،  الفني  واحمللل  الســابق  والشباب 
مهاجم  حمــداهلل  عبدالرزاق  باملغربــي 
ومحصلته  الكبيــرة  وقدراتــه  النصــر 
التهديفيــة خــالل موســمني بالكــرة 

السعودية.
وواصل املغربي عبدالرزاق حمداهلل صدارته 
جلدول ترتيــب الهدافني قبل جولة واحدة 
من نهاية الدوري الســعودي للمحترفني 
برصيــد 28 هدفــا بفارق 3 أهــداف عن 
وصيفه بافيتمبي جوميز.. وقال الشنيف 
خــالل حتليله الفني للقنــوات الرياضية 
الســعودية: »أرقام عبدالــرزاق حمداهلل 
الــدوري الســعودي للمحترفني في  في 
موســمني مع الفريق النصراوي لم حتدث 

في تاريخ الدوري«.
أمام  وأضاف:« حســابيا، االحتــاد يحتاج 
العدالــة باجلولة األخيــرة نقطة واحدة 
فقط للبقاء في الدوري، واالحتاد بحث عن 
البقاء في مباراة النصر ولم يهتم بتقدمي 

الكرة املنتظرة«.
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العواصم ـ وكاالت:

الهولنــدي  املنتخــب  اســتهل 
مشــواره في دوري األمم األوروبية، 
بالفوز علــى ضيفه البولندي )1-
0(، مســاء أول أمس، على ملعب 
يوهــان كرويــف أرينا، فــي إطار 

اجلولة األولى من دور اجملموعات.
وســجل هدف الطواحني الوحيد 
توتنهام،  العب  بيرجوين،  ستيفن 
االنتصار،  الدقيقة 61.. وبهذا  في 
 3 إلى  رفعت هولنــدا رصيدهــا 
نقــاط فــي الصــدارة، في حني 
بقيت بولندا مــن دون رصيد، في 
ذيــل ترتيب اجملموعــة األولى من 
املســتوى األول، والتي تضم أيضا 

إيطاليا والبوسنة.
اإليطالي مع  املنتخــب  وتعــادل 
ضيفه البوســني، بنتيجة )1-1(، 
في املباراة التــي جمعتهما على 
ملعب أرتيميو فرانكي بفلورنسا، 
، في إطــار منافســات اجملموعة 
ذاتها، تقدم إيدين دجيكو بالهدف 
 ،)57( األول للبوسنة في الدقيقة 
ومتكن ســتيفانو سينســي من 
معادلة النتيجة لألزوري بالدقيقة 

.)67(
وأعــرب روبرتو مانشــيني، مدرب 
خيبة  عــن  اإليطالي،  املنتخــب 
آمله من عدم فــوز األزوري ، أمام 
البوســنك والهرسك، وسقوطه 
في فــخ التعــادل اإليجابي 1-1.. 
وافتتح إيدين دجيكو التســجيل 
للبوســنة كما فعل فــي مباراة 
في  املاضــي  العــام  املنتخبــني 
تورينــو، عندمــا قلبــت إيطاليا 

تأخرهــا النتصار بنتيجــة )1-2(، 
في تصفيــات يــورو 2020، وعاد 
ســتيفانو سينســي النتيجــة 

لألزوري .
وقال مانشــيني فــي تصريحات 
لقناة »راي سبورت« عقب املباراة: 
وحتصلنا  النهاية  حتــى  »حاولنا 

ولكن  الفرص،  مــن  العديد  على 
عانــى الالعبون مــن اإلرهاق في 
النهايــة، بالطبع نحن محبطون 
لعــدم حتقيــق االنتصــار، ولكن 
»األمر  للحدة«.وأضاف:  افتقدنــا 
مشــابه ملبــاراة تورينــو، بقيت 
البوســنة في اخللــف بانتظارنا، 

واعتمــدوا على الهجمات املرتدة، 
وبالتالــي القليل مــن احلدة من 
جانبنــا، كان بإمكانهــا صناعة 

الفارق«.
وتســبب هذا التعادل في انتهاء 
سلســلة من 11 انتصار متتالي، 
الرقــم، قال  وعــن توقف ذلــك 

يجب  املسيرة  »تلك  مانشــيني: 
أم عاجــاًل«.وأمت  آجاًل  تتوقــف  أن 
مانشــيني: »نحن ســعداء أنها 
بهزمية،  وليــس  بتعادل  توقفــت 
الهيكل  هــذا  على  ســنحافظ 
بعــض  وســنغير  األساســي، 
الالعبــني لعــدم قدرتهــم على 

اللعب كل 3 أيام«.
وفي مباراة أخرى، فازت جمهورية 
3-1 على مستضيفتها  التشيك 
وجارتها سلوفاكيا بعد أن كسرت 
عناد منافستها بثالثة أهداف في 
الشــوط الثاني من مواجهتهما 
فــي دوري األمم األوروبيــة لكــرة 
القدم.. وضغط منتخب التشيك 
بقوة وسيطر على معظم فترات 
املباراة ضمن اجملموعة الثانية في 
الدرجة الثانية لكنه لم يستطع 
هز الشــباك في الشــوط األول 
آدم هولزيك مهاجم  حيث شارك 
سبارتا براج الواعد )18 عاما( ألول 
تاريخ  مرة كأصغر العب سنا في 

منتخب التشيك.
ووضــع فالدمييــر كوفــال العب 
ســالفيا براج جمهورية التشيك 
فــي املقدمة في بداية الشــوط 
دوكال  بوريــك  وســجل  الثاني.. 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة 53 
ميخائيل  وأكمل  جزاء..  ركلة  من 
كرمينشــيك ثالثية التشيك في 
إيفان  أن يقلص  الدقيقة 86 قبل 
لســلوفاكيا  النتيجة  ســكرانز 

بعدها بدقيقتني.
لكرة  كازاخســتان  منتخب  وفاز 
ليتوانيا  مضيفــه  علــى  القدم 
)0/2(، خالل املباراة التي جمعتهما 
، في اجلولة األولى من منافســات 
هدفي  وسجل  الرابعة..  اجملموعة 
باختيار  كازاخســتان،  منتخــب 
الثالثة،  الدقيقة  زايندينوف فــي 
الدقيقة  في  وإســالمبيك كوات 
86.. وحصــدت كازاخســتان أول 
ثالث نقاط لها في البطولة، بينما 

ظل منتخب ليتوانيا بال نقاط.

بيرجوين يمنح هولندا االنتصار على بولندا
 والتشيك تكسر عناد سلوفاكيا بثالثية

في دوري األمم األوروبية 

هولندا تعبر بولندا في دوري األمم االوروبية
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نيويورك ـ وكاالت:

 بسّلة ثالثية قاتلة مع انتهاء الوقت، 
منح البريطاني أوي جي أنونوبي الفوز 
بنتيجة  اللقب  رابتورز حامل  لتورونتو 
بوســطنت سلتيكس  104-103 على 
1-2 في سلســلة  الى  الفارق  ليقلق 
نصف نهائي املنطقة الشــرقية من 
دوري كــرة الســلة االميركــي لكرة 
الســلة، في حني تقدم لوس اجنليس 
كليبرز -1صفــر على دنفر ناغتس في 
نصف نهائي الغربية بفوز كبير 120-
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وفي نهاية مثيرة للمباراة االولى، منح 
دانيال تايس التقدم لسلتيكس 103-

101 بثنائية من حتت الســلة قبل 0,5 
ثانية مــن النهاية.لكــن بعد الوقت 
املســتقطع، مرر كايل لوري مرر كرة 
طويلة مــن التماس فوق كل الالعبني 
الى اجلانب اآلخر نحــو أو جي أنونوبي 
الذي سدد من خلف القوس مع صافرة 
وســط  لرابتورز  الفوز  مانحا  النهاية 

فرحة جنونية من زمالئه.
وقــال أنونوبي النيجيــري االصل )23 
عاما( بعد اللقــاء »توقعت أن تنجح 
 ... احملاولة. ال أسدد وأنا أحاول إهدارها 

لم أكن متفاجئا«.
وتفادى رابتــورز التأخر بنتيجة صفر-

3، إذ لــم ينجــح أي فريق فــي تاريخ 

الدوري في تعويض هذا التأخر والفوز 
بالسلسلة.

وقال لوري الذي كان افضل مســجل 
في صفوف رابتورز مع 31 نقطة وست 
حاســمة  متريرات  وثماني  متابعــات 
»التمريرة لم تكن مهمة. أو جي جنح 
في التسديدة. كل الثناء يجب أن يكون 
للتسديدة، إنها صعبة جدا. إمنحوا أو 
جي الثناء«.وفي املباراة األخرى، سجل 
كواهي لينــارد 29 نقطة، االعلى في 
املبــاراة، ليقود كليبرز الــى فوز كبير 
120-97 علــى دنفــر ناغتس في اولى 
مباريــات الفريقني فــي نصف نهائي 
الغربية.وجنــح أفضل العب في نهائي 
العام املاضي مع رابتورز بـ12 محاولة 
من اصل 16 في املبــاراة، فيما اضاف 
بول جورج 19 نقطة وماركوس موريس 
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أما من جانــب ناغتــس، كان نيكوال 
يوكيتش االفضل مع 15 نقطة، فيما 
جنح كليبرز باحلد من خطورة الكندي 
جمال موراي الذي اكتفى بـ12 نقطة 
وســت متابعات هو الذي يبلغ معدله 
في البطولة 31,6 نقطة وســجل 50 
نقطة في مباراتني في سلسلة الدور 

االول امام يوتا جاز.

إلى ذلك، عــني بروكلني نتس اخلميس 
الالعــب الكندي الســابق ســتيف 
أفضل  بلقــب  مرتــني  املتوج  نــاش، 

العب في دوري كرة الســلة االميركي 
الذي يضم  للمحترفني، مدربا للفريق 
النجمــني كيفن دورانت  في صفوفه 

وكايري إيرفينغ.
االولى كمدرب  ناش جتربتــه  ويخوض 
بعد خمســة أعوام أمضاها منسقا 
لتطويــر الالعبــني مع فريــق غولدن 

ســتايت ووريرز، كما شــغل منصب 
احرز لقب  الذي  للفريق  االستشــاري 
الــدوري ثــالث مــرات )2015 و2017 
و2018( في األدوار النهائية اخلمســة 
األخيــرة التي خاضها علــى التوالي.
وعلق ناش )46 عاما( قائال »كنت أدرك 
جيدا أني سأحتول الى التدريب عندما 

وانا ســعيد  املناســب،  الوقت  يحني 
لتمكنــي من العمل مــع مجموعة 
الفني  والطاقم  الرائعني  الالعبني  من 
املوجــود فــي بروكلني«.واضــاف »أنا 
متحمس لتوقعات الفريق في امللعب، 
بروكلني  إلى  في وقت أحتضر لالنتقال 
مع عائلتــي لنصبح افرادا مؤثرين في 

هذا اجملتمع«.
ويقــع على كاهل نــاش مهمة إعادة 
فريق نتس إلى الواجهة بعد ســنوات 
عدة مــن النتائج الهزيلــة، حيث لم 
ينجــح الفريق في الفوز بسلســلة 
ضمــن األدوار اإلقصائيــة »بالي أوف« 
سوى مرة واحدة، وكان ذلك عام 2007، 
علما أن نتس الذي وصــل إلى نهائي 
الدوري مرتني عامي 2002 و2003 )حتت 
من  أقصي  نتــس(،  نيوجيرزي  اســم 
العامني  الدور األول للـ«بالي أوف« في 

املاضيني.
وســبق لناش أن أشــرف على دورانت 
أفضل العــب في الــدوري عام 2014 
وأفضــل العب فــي النهائيات عامي 
2017 و2018، عندما كان االخير يدافع 
عن ألوان فريــق ووريرز، علما أن دورانت 
غاب عن موســم 2019-2020 بسبب 
تعافيــه من إصابة في وتــر العرقوب 
تعرض لها في نهائي املوسم املاضي، 
قبل أن يقرر مغــادرة ووريرز لالنضمام 

إلى بروكلني.
ويجد مالك الفريق جو تســاي واملدير 
العام شني ماركس أن إعادة لم شمل 
الثنائي ناش-دورانت قد يســاهم في 
إطالق فريق نتــس مجددا وإعادته إلى 
الســكة الصحيحة، وهــو أمر يؤكد 
عليه تشــاي بالقول »يشاطر ستيف 
)ناش( رؤيتنا ملســتقبل هــذا الفريق 
االساسية  املبادئ  شخصيته  وجتسد 

ملنظمتنا في العمل خلدمة اجملتمع«.
التي امتدت  برز ناش خالل مســيرته 
طــوال 18 عاما، كأحد أبــرز صانعي 
االلعــاب في الــدوري، ما ســمح له 
باملشــاركة في مباراة »أول ســتار« 8 
مرات، كمــا تنقل بني أبرز االندية على 
غــرار فينيكس صنز الــذي أحرز معه 
لقب أفضل العب عامي 2005 و2006، 
داالس مافريكس ولوس أجنلس ليكرز.. 
ويحتل ناش املركــز الثالث في الئحة 
أفضل املمرين في تاريخ الدوري برصيد 

10335 آالف متريرة.
وال تشــذ كلمات املدير العام ماركس 
عن رئيسه إذ يؤكد قائال »نرى في ناش 
القائــد، البارع فــي التواصل واملدرب 
الذي ســيحظى باحتــرام الالعبني«، 
مضيفا »أحد أفضل القادة في امللعب 
في لعبتنا، وقد شــاهدت بنفســي 
فطنتــه في كرة الســلة ونهجه في 
نكــران ذاته مــن أجل منــح االولوية 
قائال  ماركس  الفريــق«.وأردف  لنجاح 
»غرائزه في اللعبــة، إلى جانب قدرته 
على التواصل مع الالعبني وتوحيدهم 
مــن أجل هــدف واحد، ســتحضرنا 
للمنافســة على أعلى املستويات في 
بجهود  نــاش  الدوري«.وسيســتعني 
جاك فون كمدرب مساعد له، علما أن 
االخير أشــرف على تدريب نتس خلفا 
للمدرب كيني أتكينســون املقال من 

منصبه في آذار املاضي.

 كليبرز يتقدم على دنفر..  ورابتورز يسقط سلتيكس بثالثية قاتلة 
ناش مدربا لبروكلين نتس في دوري السلة للمحترفين

دوري السلة للمحترفني

مدريد ـ وكاالت:
أعلن النجــم األرجنتيني ليونيل 
ميســي )33 عامــا( اجلمعة أنه 
برشــلونة  نــادي  في  ســيبقى 
25 آب  االسباني برغم ابالغه في 
رغبته فســخ عقده من  املاضي 
جانب واحد، وذلك في مقابلة مع 

موقع "غول" االلكتروني.
جتاذبات  املاضية  األيام  وشــهدت 
عــدة بــني الطرفني حــول رغبة 
عــن  باالنفصــال  "البرغــوث" 
فريقه، وقيمــة البند اجلزائي وما 
إذا كان هذا البنــد مفعال او غير 
ســاري املفعــول.. وقــرر النجم 
األرجنتينــي اإللتــزام بعقده مع 
النادي الكاتالونــي حتى انتهائه 
في نهاية املوســم املقبل 2020-
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وقال النجم األسطوري "لن أذهب 
ألنه  برشــلونة  احملكمة ضد  إلى 
النادي الذي أحبه، والذي أعطاني 
كل شــيء منذ وصولي، انه نادي 
حياتــي، لقــد صنعــت حياتي 
هنا".وتعد هذه النهاية األســعد 
جلماهير الـ"بالوغرانا" التي كانت 
تنتظر بترقب نهاية املباحثات بني 
الفريق القانوني مليســي والنادي 

اإلسباني.
وعاشــت اجلماهيــر الكاتالونية 
منذ اللحظة األولى النتشار خبر 
رغبة ميســي في مغادرة الفريق، 

كابوسا حقيقيا إذ تظاهر العديد 
نو"  أمام ملعــب "كامب  منهم 
ملطالبة الالعب بالعودة عن قراره، 
سيما انهم عاشوا امرا مشابها 
النجم  رحيــل  عند   2017 عــام 
البرازيلي نيمار إلى باريس ســان 

جرمان الفرنسي.
الذعا  هجومــا  ميســي  وشــن 
ماريا  النــادي جوزيب  رئيس  على 
بارتوميــو إذ اتهمــه بالعودة عن 
اتفاق السماح له باملغادرة مجانا 
في نهاية املوســم املاضي. وقال 
"الرئيــس قال لي دائمــا إنه في 
نهاية املوســم ميكننــي أن أقرر 
ما إذا كنت أرغــب في الرحيل أو 

البقاء، وفــي النهاية لم يحافظ 
على كلمته".

وأضاف "كنــا متأكدين من أنني 
حــر. وقال الرئيــس دائما أنه في 
نهاية املوســم ميكنني أن أقرر ما 
إذا كنــت اريد البقــاء أم ال، واآلن 
هم يتمســكون مبسألة أنني لم 
ابلغهــم ذلك قبل العاشــر من 
يونيو، وعندمــا يتبني أنه في هذا 
التاريخ كنا نلعب في الدوري في 
منتصف هــذا الفيــروس القذر 
)كورونا( وهذا الوباء الذي بّدل كل 

التواريخ".
وشدد ميســي "هذا هو السبب 
في اســتمراري في النــادي... ألن 
الرئيــس أخبرنــي أن الطريقــة 
البند  دفع  للمغادرة هي  الوحيدة 
قد  اجلزائي".وكان محامو ميسي 
الـ"بورفاكس" وهو  أرســلوا عبر 
نوع من البريد الذي ميكن إرساله 
ماديــا )ورقيــا( أو إلكترونيــا في 
إسبانيا، وله قيمة الدليل املعترف 
به أمام احملاكم في 25 أغسطس 
املنصرم طلبا من ميســي يعلن 
فيه عن رغبته في فســخ عقده 

مع الفريق من جانب واحد.
للنــادي،  "قلت  ميســي  وقــال 
وخاصــة الرئيــس، إننــي أريــد 
الرحيل. كنت أقول له ذلك طوال 
العام. اعتقــد أن الوقت قد حان 

للتنحي".

القاهرة ـ وكاالت:
قــّرر االحتاد املصري لكــرة القدم 
فتــح حتقيق عاجل فــي اختفاء 
نسخة أصلية لكأس أمم أفريقيا، 
بعد  الفراعنة  بها  احتفظ  والتي 
احرازها ثالث مــرات متتالية  في 
2006 و2008 و2010.. واكتشــف 
التي  اخلماســية  اللجنة  أعضاء 
اختفاء  املصريــة  الكــرة  تديــر 
فتح  ليتقرر  األصلية،  النســخة 

حتقيق عاجل.
وأقّرت اللجنة اجلمعة بضياع عدد 
من الكؤوس القدمية املوجودة في 

مخازن االحتاد.
قال االحتــاد في بيان إنه »في إطار 
التطوير الذي يقوم به االحتاد حالياً 
ملقره الرئيســي، ومن بينه حتويل 
املدخل إلى متحف مصغر للكرة 
املصرية، فوجئت إدارة االحتاد بعدم 
وجود عدد مــن الكؤوس القدمية 
في مخازن االحتــاد، التي كان من 
املفترض أن يتم االســتعانة بها 

في عملية التطوير«.
أضاف البيان »يجرى حالياً حتقيق 
للتأكد مــن مصير هذه الكؤوس 
الســرقة  القدمية، وهل جنت من 
أثنــاء عملية حريــق ونهب مقر 
االحتاد في عام 2013 لدى الهجوم 

عليه من مجموعات األلتراس، أم 
جنمت  التي  اخلسائر  ضمن  كانت 
عما تعرض إليــه املبنى في هذه 

الواقعة«.
الرقم  مصــر  منتخب  ويحمــل 
القياســي في عدد مــرات الفوز 
ببطولة أمم إفريقيا بسبعة القاب 

كان آخرها في عام 2010.
وكشــف حمادة املصــري عضو 
مجلس إدارة احتاد الكرة األســبق 
الــذي تواجــد في اجمللــس الذي 
ترأسه جمال عالم من 2012 وحتى  
ثالث  تسليم  تفاصيل  عن   ،2016
نســخ مــن كأس األمم اإلفريقية 

املتواجدة في احتاد الكرة.  
وقــال املصــري فــي تصريحات 
تليفزيونيــة »عقــب حريق احتاد 
بضياع  فوجئنا   ،2013 عام  الكرة 
نســخ من كؤوس األمم اإلفريقية 
األصليــة التي فــازت بها مصر، 
يوســف  بي  اتصل  بأيام  وبعدها 
إدارة نادي  عثمان عضو مجلــس 
أنهم  وأخبرني  السويس  منتخب 
عثــروا علــى ثالثة كــؤوس ألمم 

إفريقيا في مدينة السويس«.
أضاف »طالبته بأن يحضرهم لي 
أحضرهم  وبالفعل  القاهرة،  إلى 
بثروت  واتصلــت  منزلــي  إلــى 

ســويلم املدير التنفيذي السابق 
إلى منزلي  الكرة، وحضــر  الحتاد 
وتسلم النسخ الثالث مني، وهي 

نسخ لكأس األمم اإلفريقية«.
تابع »ال أدري ماذا حدث بعد ذلك، 
كانت  اإلفريقية  الكــؤوس  لكن 
موجــودة في صالة االســتقبال 
داخل بهــو احتاد الكرة، وذلك بعد 

جتديد املقر«.
وأعــاد خبــر اختفاء النســخة 
األصلية من كأس األمم اإلفريقية، 
إلى األذهان واقعة توقيف شخص 
كندي اجلنسية من أصول أفريقية 
لدى مغادرتــه مطار القاهرة عام 
2013 ومعه نســخة من الكأس 
محضراً  ضده  السلطات  وحّررت 
وعرضته  الكأس  بتهمة ســرقة 

على نيابة النزهة للتحقيق. 
وبالعــودة إلى حتقيقــات النيابة 
العامة، تبني أن الكأس املضبوطة 
هــي نســخة ترويجيــة مقلدة 
ألغــراض التســويق والدعايــة، 
انذاك  األفريقي..  لالحتــاد  مملوكة 
اإلداري  املدير  أكد ســمير عدلي، 
في  مصــر،  ملنتخــب  األســبق 
النســخ  أن   ، النيابة  حتقيقــات 
ولم  موجــودة  األصلية  الثــالث 

تسرق.

اتحاد الكرة المصري يحقق ميسي يقرر البقاء في برشلونة ويهاجم بارتوميو
في اختفاء نسخة كأس أمم إفريقيا

ميسي



رياضة

بغداد ـ شيماء الجاف:

وجدت الرياضات النســوية سواء 
للهــواة او احملترفــن فــي جميع 
أنحــاء العالم وفــي جميع انواع 
األلعاب الرياضية منذ قرون وزادت 
مشــاركة اإلناث وشعبيتهن في 
الرياضة بشــكل كبير في القرن 
اخلصوص  وجه  وعلى  العشــرين 
في ربع القــرن االخير، ما يعكس 
التغيرات فــي اجملتمعات احلديثة 
التي تؤكد التكافؤ بن اجلنســن 
اليوم نضيف رئيس أكادميية هوك 
كرمي خضر  علــي  الكابنت  فتنس 
ليحدثنا عن لعبة نسوية حديثة 
ســنوات  خمس  منذ  أسســها 
من أجل إعادة قوة ورشــاقة املرأة 
في العراق وضرورة ممارســة هكذا 
إثبات  رفع  فــي  وأهميتها  رياضة 
وتعزيــز دور املــرأة العراقية بعد 
االهمــال الذي أصابهــا من أجل 
االرتقــاء مبســتواها وليس تلبية 
على  واحلــرص  دولية  ملتطلبــات 
والعنصر  النسوية  الرياضة  وجود 
النســوي في ظل التعتيم عنها 
الذي قد يكون مقصــودا او بغير 
قصد وتاهيلها من جديد وإعطاء 
الفرص للمدربات في مجال اإلدارة 
والتدريــب والتحكيــم الرياضي 

النسوي.

* نــود ان يتعرف القــارئ الكرمي 
عنــك كمــدرب وماهــي اهــم 
األلقاب واملناصب التي حصلتم 

عليها؟.
ـ انــا رئيس أكادميية هوك فتينس 
علي كرمي خضر، اسســتها منذ 
5  ســنوات وهي مــن الرياضات 
والرشاقة  اللياقة  في  النســوية 
والدفاع عن النفس  ممثل الشــرق 
األوسط الحتاد wfm وممثل محاضر 
التــي  الســويدية  األكادمييــة 
تأسست ســنة ٢٠١٥ وهو خاص 
والتطويرية  البدنيــة  باللياقــة 
عضو االحتــاد العاملي wtf  وعضو 
وعضو  االفرواسيوي  باالحتاد  أيضا 
باحتــاد itm القريب علــى الفنون 
في  واالن مدرب  والزومبا  القتالية 

قاعة ديسكتر الرياضية.

حصلت على عدة إجنــازات منها 
في  والعــرب  أفريقيــا  بطولــة 
اللياقة البدنية وكي وان كأحتراف 
وشاركت في    ٣ دورات في العراق 
وســط إقبال كبير، كما حصلت 
على لقب فيها واسســت نظام 
الكارديو ســتيب والفيتنس بدي 
والرشاقة  البدنية  باللياقة  خاص 
 wtf( ونحت اجلسم ومت اعتماده في
(وهو خاص بإعداد املدربن في هذا 
لقب  على  فيهــا  وحصلت  اجملال 

ماستر ترينر ومدرب مدربن.

* بعــد تفشــي فيــروس كورونا 
املســتجد وغلق أغلب الصاالت 
الرياضيــة هــل حــد ذلــك من 

نشاطكم الرياضي؟
التجمعات  أن  يعلــم  اجلميــع  ـ 
القلــق من  يثيــر  امــرا  يكــون 
املالمسة او العدوى اال ان التزامنا 
يعد  والوقاية  الســالمة  بشروط 
حتديا كبيــرا لهذا الوبــاء ونحن 
شرط  مع  بتدريباتنا  مســتمرون 
وتعفيــر  االجتماعــي  التباعــد 

االجهزة والقاعــات حتى نتجنب 
خطــر اإلصابة لنكمل شــوطنا 

الرياضي.

* ماهي خطتكم املستقبلية ؟
ـ هناك العديــد من اخلطط التي 
نضعها مــن أجــل تنفيذها في 
املستقبل القريب فعند تأسيسي 
هذا النظام واعتمادي له لدى احتاد 
wtf اخلــاص باللياقة والرشــاقة 
ســتكون هناك بطولة واســعة 
العام  نهاية  العراق  في كردستان 
احلالي ان شــاء اهلل تتضمن دورة 
للجمهور  يتــاح  حتــى  مجانية 
النظــام  هــذا  علــى  التعــرف 
الرياضــي وماهيــة املنافســات 
وآلية املشــاركة بالبطولة وطرق 
االســتعداد لهــا واحــب ان انوه 
انها حتتوي على شــروط بسيطة 
تتمثل بســالمة الشخص بدنيا 
وخلوه من االصابات باإلضافة إلى 
عمر ووزن مفتوح ميكن أن يشارك 
بها اجلميــع .. هذا وهنــاك دورة 
تدريبية أخرى في بغداد ســنعلن 

عنهــا قريبا تخص هــذا النظام 
وبعدها ســيكون لــي ولفريقي 
القوى  باحتاد  منافســة  النسوي 
البدنية استعدادا لبطولة نسوية 

في بغداد وخاصة باحتاد القوى.

* كــون هــذه الرياضــة تختص 
أغلبها للنساء ماهي رسالتكم 
إلى النســاء من خالل االنخراط 

بها؟
ـ اعد اول شــخص قام بتأسيس 
منظمة خاصــة بتطوير املالكات 
النســوية كمدربــات وكأعــداد 
مدربــات وانا احث النســاء دائما 
لكي  الفعلية  املشــاركة  علــى 
نرتقي بها اســوة بالوطن العربي 
والعالم كون هناك تراجع ملحوظ 
في كم التشجيع لهن اذا ارتقت 
كمدربة اوحكــم رياضي اوقائدة 
او حتى  او العبات  جملموعة العبن 
ملشــاركتها في بطــوالت دولية 
او حتــى علــى املســتوى احمللي 
ألجل ذلك تفجر لدي انشــاء هذه 
بالعقول  نرتقي  األكادميية حتــى 

ونتحــرر مــن القيــود اجملتمعية 
من  تأهيلها  ونعيــد  املفروضــة 
املشاركات  إلى  ورســالتي  جديد 
انــا اول داعم معنــوي ومادي إلى 
كل مــن جتد في نفســها مدربة 
اوحتلــم ان تكون وابوابنا مفتوحة 

للجميع.

البدنيــة  اللياقــة  أن  جنــد   *
والرشــاقة للنســاء غالبــا ما 
يكــون مغيبــا في العــراق ولم 
يلقى االهتمــام الكافي البرازه؟ 

ماهو السبب برايكم؟
ـ لالســف ان هذه الرياضة ال تقل 
أهمية عن باقي الرياضات االخرى 
أن جندها مهمشــة  احملــزن  ومن 
كونها التلقــى االهتمام والرعاية 
الكافيــة بــل حتــى الطاقــات 
الشــبابية ال يوجد مــن ينميها 
اويحتضنهــا علــى الرغم من أن 
هذه الرياضة موجــودة منذ أكثر 
من ١٨ســنة، وانا اسستها منذ 
بالبداية  كانت  ســنوات  خمسة 
رياضية  جلنة حــكام وحكمــات 

وبدأنا بالعمــل عليها اكثر بقيام 
العاصمة  داخل  عديدة  نشاطات 
بغــداد واخترنا الــزي اخلاص بها 
التفصيالت  باقــي  إلى  باإلضافة 
اخلاصة باملشاركة بالبطولة فهي 
اوجماعية  ان تكون فرديــة  ممكن 
كــون متيزها بأكثر مــن نظام اال 
انها تبقى مختصة بالنساء ومن 
مكاني هذا أناشــد الســيد وزير 
عدنان  الكابنت  والرياضة  الشباب 
درجال بااللتفات إلى هذه الرياضة 
اســوة بباقي الرياضــات االخرى 
كونها من الرياضات احلديثة ولها 
منحى واســع وحققــت إجنازات 

محلية وعاملية.

* بالنسبة للنســاء املشاركات 
هناك تــردد او مخاوف خشــية 
اإلخفاق اوالفشــل من التدريب 
املقبلة  للبطــوالت  اســتعدادا 
كيــف يتم معاجلة هــذه احلالة 
برأيكم للحد من هذه الظاهرة ؟

ـ بالتاكيــد هــذه نقطة مهمة 
يجب التركيــز عليها لذلك قمنا 
بتنظيم نظام واسع النطاق يأخذ 
النفســي  العامل  عاتقــه  على 
وتزامنا مــع التطور احلاصل عربيا 
وعامليا، حيث قمنا بأخذ األمر على 
مراحل عدة بالنســبة للمبتدئن 
بدأنا بالتحفيز والتحدي من خالل 
زرع الثقة في نفوس املشــاركات 
وحب الرياضة واملنافسة والتحدي 
بعد أن رتبنا برنامج خاص يشترك 
به عــدة أفــراد لتدريبهم يكون 
فيه حتدي بســيط من أجل إتاحة 
فتكون  اجلميع  ملشاركة  الفرصة 
حتفيزية الخاســر فيها وقد القت 

جناحا كبيرا وفاعال .
التدريبية  للدورات  بالنســبة  اما 
فهــي غالبا مــا تتضمن نصائح 
البرامج  حــول  وإرشــاد  وتوعية 
للطاقة  احملفــز  واالكل  الغذائية 
فاكادميية هوك فيتنس ال تقتصر 
علــى التدريب البدنــي بل هناك 
محاضــرات خاصة فــي النظام 
املنزليــة  واإلصابــات  الغذائــي 
ضمن  ماطبقناه  وهــو  واألولوية 
برامج اخمليمات التي أقيمت داخل 
للرياضة  تعزيــزا  العــراق  وخارج 

احلديثة.

الطموح مشروع في تأسيس اتحاد خاص للرياضة النسوية 
مشاركة أللعاب رئيس أكاديمية هوك فيتنس في ضيافة »الصباح الجديد«:

القوى بدورة عبر زوم

اتحاد السباحة 
يخاطب »كاس« 

ثنائي أجنبي يدعم 
صفوف الشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
واصل االحتاد العراقي أللعاب القوى جدول 
أعمالــه ومهامــه الدولية عبــر تطبيق 
زوم من خالل املشــاركة باجتماع اللجنة 

اإلعالمية الحتاد غرب آسيا.
وقال األمن املالي لالحتــاد الدكتور زيدون 
/ العراقية لالنباء  الوطنية  جواد للوكالة 
نينا / أن االحتاد يواصل مهامه ومشاركاته 
اللجنة  الدولية من خالل حضور اجتماع 
اإلعالمية الحتاد غرب آســيا حيث شارك 
املنســق اإلعالمــي لالحتاد ميثــم طاهر 
املســتقبلية  اخلطة  لوضــع  باالجتماع 

لعمل االحتاد.
وبــن أن جمعيــة تطوير مدربــي العاب 
القــوى العربي والذي تتخذ من العاصمة 
املغربيــة الربــاط مقرا لهــا طلبت من 
املنســق اإلعالمي لالحتــاد العراقي إلقاء 
بدورة  اإلعالم  فــي  محاضرة متخصصة 
تقيمهــا اجلمعية وهذا يدلل على مكانة 
العراق وكفاءة اللجــان في االحتاد احمللي.. 
يشار إلى أن العاب القوى حققت العديد 

من اإلجنازات في السنوات املاضية

بغداد ـ الصباح الجديد:
خاطب 6 أعضاء من الهيئة االدارية الحتاد 
الرياضية  النزاعات  محكمة  الســباحة، 
انعقاد  بشــأن  فــي سويســرا  »كاس« 
اجتماعات للجمعيــة العمومية لالحتاد، 
فيما اخلت مســؤوليتها من رسائل وزير 

الشباب والرياضة السابق أحمد رياض.
وذكر بيان الحتاد السباحة برئاسة سرمد 
عبد االله، أن »ســتة أعضاء من الهيئة 
االدارية لالحتاد العراقي للسباحة يبعثون 
 CAS الى محكمة  واقراراً رسمياً  اعترافاً 
في سويســرا يؤكدون فيها عدم انعقاد 
اي اجتماع للجمعية العمومية في شهر 

نيسان املاضي«.
وأضــاف أن »األعضــاء اقــروا على عدم 
حتملهــم مســؤولية املعلومــات املزورة 
الوزير الســابق  واملضللة التي أرســلها 
احمد رياض الى االحتاد الدولي للســباحة 
والتــي ادعى فيهــا انعقــاد اجتماعات 
في  العراقي  لالحتاد  العمومية  للجمعية 
3 و 6 نيســان 2020 واتخاذ جملة قرارات 
من ضمنها ابعاد الرئيس الشرعي سرمد 

عبداالله«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي الشــرطة، 
مــع محترفن جديديــن، لتمثيل الفريق 
العراقــي فــي املوســم املقبــل.. وقال 
الغني شــهد،  الشــرطة، عبــد  مدرب 
في تصريحــات خاصــة »مت التعاقد مع 
بيرسبوليس  أوســاغونا العب  النيجيري 
اإليراني السابق، والزامبي ناثان سنكاال«.
وأضــاف »أوســاغونا وســنكاال إضافة 
قبل استكمال منافسات  للفريق  مهمة 
دوري أبطال آسيا هذا املوسم«.وأوضح أن 
 ، األحد  اليوم  القاهرة،  الالعبن سيصالن 
من أجل االنخراط مبعسكر الفريق املقام 
حالًيــا في مصر.وأشــار إلــى أن الفريق 
يواصل معسكره التدريبي في مصر، بروح 
عاليــة، قبل التوجه إلــى قطر، اخلميس 

املقبل، الستكمال البطولة القارية.
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إعالم شؤون األقاليم:

تنفيذاً لتوجيهــات املدير العام لدائرة 
شــؤون االقاليــم واحملافظــات بوزارة 
الشباب والرياضة طالب جابر مسلم 
، اخلاصة ببلورة نقلة نوعية في عمل 
الدائرة ، تنظيميــا وفنيا، عقد معاون 
منير  االدارية  للشــؤون  العــام  املدير 
قدوري جاســم ، اجتماعــا تنظيمياً 
ضم مدير قســم املوهبــة الرياضية 
بالدائرة الكابــنت عامر طالب ، و مدير 
قسم الشــؤون االدارية احمد يونس ، 
ومدير قسم املنشآت الرياضية بالسم 
باقر ، وممثلن عن ادارة ملعب الشعب 
الدولي ، وعدد من مســؤولي الشعب 

بالدائرة .
االجتماع ناقــش العديد من القضايا 
االداريــة واالحصائيــة اخلاصة بإعداد 
للمالكات  تفصيلــة  بيانــات  قاعدة 
الوظيفية في تلك االقسام في بغداد 
فضال عن املالكات العاملة في مديرية 
موهبة بســماية و عــدد من مالعب 
العاصمــة ، كذلك بحــث اجملتمعون 
العديد مــن الطروحات اخلاصة بوضع 
آليــات عمل مرنة وحديثة تتناســب 

مع تواصل اإلجراءات الوقائية املركزية 
الرامية ملنع انتشــار فايروس كورونا ، 
وحتقق فــي ذات الوقت عنصري الدقة 
الروتينية  احللقات  واختصار  والسرعة 
التي كانــت تعترض ســبيل العمل 
،  وفــي اخلتــام اتفق املشــاركون في 
االجتماعات  هذه  على عقد  االجتماع 
واللقــاءات التنظيمية بصورة دورية ، 
فضال عن توحيد الــرؤى جتاه عدد من 
النقاط التنظيمية التفصيلية لعمل 
املوظفن سواء في مقر الدائرة او في 

املنشآت الرياضية التابعة لها.
من جانــب اخر، ماتزال محاضرات دورة 
اإلداريــة واخملاطبات  القــدرات  تطوير 
الرســمية ملوظفــي قســم املوهبة 
الرياضيــة في دائرة شــؤون االقاليم 
واحملافظات بوزارة الشــباب والرياضة، 
للوجبة املسائية ، مستمرة ولالسبوع 
الوطني  املركــز  قاعة  علــى  الثالث، 
لرعايــة املوهبة الرياضية لكرة القدم 
ومت  الشــاوي،  أحمد  احملاضــر  بــإدارة 
تنــاول موضوعات عدة منها شــرح 
اإلداريــة  واملفاهيــم  املصطلحــات 
واخملاطبات الرسمية و السلوك اإلداري 

ومستويات اخملاطبة الرسمية.
إلــى ذلــك، وفــي جانــب الوحدات 

التدريبيــة املتواصلــة ملواهب املركز 
الرياضية،  املوهبــة  لرعاية  الوطنــي 
التدربيبة واحملاضرات  تواصل وحــدات 

للمركــز  األلكترونيــة  التثقيفيــة 
الرياضية  املوهبــة  لرعايــة  الوطني 
في نينــوى ،حيث نظم املركز الوطني 

للتايكواندو هناك محاضرة ألكترونية 
جديدة بعنوان) آلية األنتقاء في رياضة 
( بأشراف د.محمود شكر  التايكواندو 

احليالــي ومبشــاركة مجموعــة من 
املدربن واملشرفن والالعبن.

وتواصل واحدات التدريبية األلكترونية 
للموهبة الرياضية في واســط ،حيث 
اقام املركز الوطنــي للمالكمة هناك 
جديدة  ألكترونيــة  تدريبــة  وحــدة 
بعنــوان )) كيفية اعتالء حلبة البكم 
و األســلوب األمثل في تعامل املالكم 
مع احلكــم واجلمهــور (( مــن اعداد 
املدرب ســعيد حاجم كاظم وتنفيذ 
واحلكم الدولي نصيف جاسم صالح 
ومشاركة عدد كبير من فئة البراعم.

كما اقام املركــز الوطني للتايكونداو 
في واســط ايضا هناك وحدة تدريبة 
ألكترونية جديــدة بعنوان )) احلركات 
الهوائيــة فــي التايكوانــدو (( مــن 
اعداد وتنفيذ : املدرب املاســترز عمار 
جابر.. وأقامت املدرســة التخصصية 
للمالكمة هناك وحدة تدريبية جديدة 
، تخصصت عن ) وســائل وأســاليب 
الدفاع االيجابي للمالكم ( وبأشــراف 
واعداد وتنفيذ من قبل املدرب والبطل 
االوملبي عامر جواد حســن ومبشاركة 
عدد كبير مــن املوهوبن الصغار ومن 

الفئات العمرية كافة.
ونظمــت ايضا في واســط محاضرة 

جديدة عن ))قلة ساعات النوم وتأثيره 
على أداء الرياضي(( من اعداد : املوظف 
محمد مهدي مزهر / ماجستير تربية 
رياضيــة ومبشــاركة مجموعــة من 

املدربن واملشرفن والالعبن.
ويواصــل قســم املوهبــة الرياضية 
التدريبية  الــورش  أقامة  نينــوى  في 
األلكترونيــة ،حيث نظمت املدرســة 
التخصصيــة لكــرة القدم ورشــة 
تدريبية جديدة ،متحورت حول )مهارات 
املدرب  فيهــا  حاضر  املرمــى(  حراس 
))رببع عماد(( وبأشرف من اخلبير )طارق 
احلجية ( ومبشــاركة عــدد كبير من 

الالعبن ومن الفئات العمرية كافة.
وأقام قســم رعاية املوهبة الرياضية 
فــي نينــوي التابــع لدائرة شــؤون 
الشباب  وزارة  في  واحملافظات  األقاليم 
والرياضــة ورشــة إلكترونية جديدة 
الرياضي(  والعــدوان  بعنوان)العنــف 
حاضر فيها أ. ))أحمد يقضان(( وشارك 
فيها مجموعة من املدربن واملشرفن 
والالعبــن .. وأقام القســم ورشــة 
إلكترونيــة جديــدة بعنــوان )القلق 
في اجملال الرياضي( بأشــراف من م .م 
مجموعة  جمال((ومبشــاركة  ))علياء 

من املدربن واملشرفن والالعبن.

شؤون االقاليم تواصل عقد االجتماعات التنظيمية لبلورة نقلة نوعية في عمل الدائرة
الشاوي يحاضر في دورة التطوير اإلداري 

اجتماع دائرة شؤون االقاليم واحملافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:
والرياضة  الشباب  وزير  استقبل 
عدنــان درجال فــي مكتبه وفد 
برئاســة  العراقيــة  اجلامعــة 
رئيس  اجلبــوري  علي  الدكتــور 
اجلامعــة ونخبة من االســاتذة 
ان وزارة الشــباب  ، واكد درجال 
والرياضــة تنظر الــى الرياضة 
اجلامعيــة كواجهــة متقدمة 
لأللعــاب الرياضيــة احملصنــة 
بالعلم واملعرفة اجلاهزة للتطور 
والتوجيه لتصبح امنوذجا مهما 
على خارطة الرياضة العراقية . 

مبينا ان احياء الرياضة اجلامعية 
ألعابهــا ميثــل عمقا  بكافــة 
األنديــة  لدعــم  اســتراتيجيا 
واملنتخبــات الوطنية فضال عن 
الشباب  قطاعات  جميع  تنمية 
كالفن  االخرى  واالختصاصــات 
والشــعر واالدب النهــا ضرورية 
جدا وتسهم في بلورة شخصية 
مواهبه  وتطور  العراقي  الشاب 
كمؤسســة  الوزارة  ان  منوها   ،
تُركز  للشــباب  راعية  قطاعية 
الشــباب من  اهتمامهــا على 

أجــل احتوائهم داخــل اجملتمع 
ووضعهم فــي االجتاه الصحيح 
، إذ ســبق لنــا تنفيــذ زيارات 
اجلامعات  مــن  لعدد  ميدانيــة 
وملسنا  االستيزار  قبل  العراقية، 
حرص واســتعداد الشباب على 
العطاء والعمل ال ســيما كوننا 
نؤمن بدور الشــاب اجلامعي في 
صناعة مســتقبل العراق، وتابع 

درجــال بالقول:ســتكون هناك 
زيارة قريبــة للجامعة العراقية 
التحتية  البنيــة  على  لالطالع 
اجلامعة.وثمن  فــي  الرياضيــة 
وزارة الشباب  الزائر حرص  الوفد 
وزيرها  بشخص  ممثلة  والرياضة 
التواصل  علــى  درجــال  عدنان 
وتقدمي أسباب الدعم للجامعات 

العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجل جنم منتخبنا الوطني لكرة 
القــدم مهند علــي »ميمي« أول 
في  الســيلية  فريقه  مع  أهدافه 
اجلولة االولى لدوري جنوم قطر في 
املباراة التي انتهت بالتعادل بهدف 
ملثله امام فريق الريان واحرز ميمي 
هدفه في الدقيقة 28 ، فيما تعادل 
للريان دامي تراوي في الدقيقة 52، 
واقيمت املباراة في ملعب اســتاد 

ثاني بن جاسم في نادي الغرافة.
وسيالقي فريق السيلية منافسه 
السد حلساب اجلولة الثانية لدوري 
النجوم في السادســة والربع من 
ظهــر يوم غد االثنــن في ملعب 

استاد املدينة التعليمية.
القطري  الســيلية  نــادي  وأعلن 
مهند  مــع  رســميا  تعاقده  عن 
علي مهاجــم الدحيل وذلك ملدة 
موســم واحد على سبيل اإلعارة 
الصيفية  االنتقــاالت  فترة  خالل 
احلالية.. ولعب مهند علي املوسم 
املاضي في صفوف بورتومنينسي 
البرتغالي ملدة موسم على سبيل 
اإلعارة، حيث شــارك معهم في 

الدوري  ببطولــة  مباريات  ســت 
لــم يســجل اي هــدف.. ولعب 
مهنــد علي ســابقا في صفوف 
والدحيل  العراقي  الشرطة  أندية 
القطــري ويعد من أبــرز املواهب 
واآلســيوية  والعربية  العراقيــة 

بشكل عام.
وأنهى الســيلية املوسم املنصرم 
من الــدوري القطــري برصيد 29 

نقطة فــي املركــز اخلامس بعد 
مرور 22 جولة من عمر املسابقة.. 
ويقــود الفريق املدرب التونســي 
الطرابلســي.. ويضــم  ســامي 
الســيلية احملترف السنغالي كارا 
بلحاج،  نذير  واجلزائــري  مبودجي، 
والســوداني محمــد مدثر رجب، 
واألردني محمد فيصــل أبو زريق. 

واإليراني كرمي انصاري فرد.

درجال يبحث تنشيط الرياضة 
الجامعية مع وفد الجامعة العراقية

ميمي ينجح في اختبار الريان
 ويستعد غدا لمواجهة السد 

ميمي يحتفل بهدفه االول مع السيليةدرجال مع وفد اجلامعة العراقية



انكفاء وجمود ..!!

د. علي شمخي

التداعيات الكثيرة فــي احمليط العربي 
والدولــي تســتدعي من  واالقليمــي 
النظام السياسي احلالي في  شــركاء 
العــراق الكثير من االحاطــة والفهم 
التي  والقــرارات  للتحــركات  العميق 
يجري تداولهــا بني اقطاب دولية مؤثرة 
اســابيع  وخالل بضعة  املنطقــة  في 
شــهدت منطقتنــا العربيــة احداث 
معالم  من  الكثيــر  غيرت  دراماتيكية 
العالقات السياسية فالتقارب االماراتي 
– االسرائيلي يؤسس ملرحلة جديدة في 
الصراع العربي – االسرائيلي عامة وهو 
خطــوة مثيرة الميكــن التصديق بانها 
نتــاج تفاهــم ثنائي بني االســرائليني 
بالشؤون  فالعارف  وحدهم  واالماراتيني 
اخلليجية يدرك متاما ان اململكة العربية 
السعودية هي احملرك االساسي في هذا 
الكبير ومن خلف السعوديني  االختراق 
والكويت  وعمــان  البحرين  تســتظل 
بدرجــات متفاوتة من الرضــا والقبول 
فيما متلك قطــر خصوصية وتفرد في 
نســجها للعالقات مع االخرين التقف 
عند حدود احد وفي مفصل اخر شكل 
االخير  واالقتصادي  السياسي  النشاط 
واالردن حاضنة جديدة  للعراق ومصــر 
تريد من خاللها االنظمة السياسية في 
هذه البلدان الثالثة بعث رسالة لالخرين 
بالقدرة على امتالك االوراق والتاثير في 
املشهد العربي واالقليمي والدفع باجتاه 
ازالة اخملاوف من ايــة متغيرات تقودها 
الواليات املتحدة االمريكية واســرائيل 
بالتعــاون مع الــدول اخلليجية  وفيما 
يقود الرئيس الفرنســي ماكرون حملة 
عالقات عامة حتت مظلة الدبلوماسية 
والزيــارات املكوكيــة الــى لبنان ومن 
ثم العراق يتطلــع االوربيون الى نتائج 
الدقيق  الظرف  الزيارات في هــذا  هذه 
ويتصاعــد اجلدل في قدرة ماكرون على 
اغتنام فرصة الرفض الشعبي للفشل 
السياسي والفساد املالي  الذي يعبث 
مبقدرات لبنــان والعراق واعادة رســم 
خارطة سياســية جديــدة في هذين 
املتحدة  الواليات  من  بتشجيع  البلدين 
االمريكية والدول االوربية من اجل لعب 
الكبير  التحــرك  البديل فــي هذا  دور 
ومايهمنا هنا فــي الداخل هو احجام 
الكثير من القوى السياســية العاملة 
فــي املشــهد العراقي عــن التفاعل 
والتناغم مــع هذه املتغيــرات واصرار 
بعض ممثلي هــذه القوى على االنكفاء 
في زوايــا ضيقة واالنشــغال بقضايا 
صغيــرة الميكن مقارنتهــا بالتحديات 
اخلارجية الكبيرة التي ستترك اثارها من 
دون شك على الداخل العراقي والميكن 
وصــف هذا االنكفــاء ســوى بالغباء 
التفكيرتبدو  في  والقصور  السيياسي 
نتائجه كارثية على الشــعب العراقي 

في  املـدى القريـب.

حتمــل النجمــة العاملية 
تايلور سويفت دوما معها 
ضمادات عسكرية خشية 
حال  في  للجروح  تعرضها 
أي  أو  بســكني  اإلصابــة 
نــوع من العنــف. ولفتت 
ســويفت إلــى أن خوفها 
الشــديد مــن التعــرض 
إرهابــي مماثــل  لهجــوم 
لهجوم مانشســتر، الذي 
تعرضت لــه أريانا غراندي 
عن  وأســفر   2017 عــام 
مقتل 22 شخصاً، جعلها 
تصطحــب معهــا بــأي 
مكان تذهب إليه ضمادات 
واكدت  اجلروح.  بها  تعالج 
ســويفت أن ذلك الهجوم 

ترك أثره في ذاكرتها، وانها 
حتاول  قــدر إمكانها توفير 
احلماية املطلوبة لنفسها. 
انها  إلى  وأشارت سويفت 
ألغــت خاصيــة التعليق 
التواصــل  مواقــع  عبــر 
االجتماعــي بســبب كم 
الشتائم التي تتعرض لها 

من البعض.

أصــدرت الفنانة اللبنانية 
كاميليا ورد أغنية منفردة 
بعنوان "ليلة" عبر يوتيوب، 
من كلمات رمضان محمد، 
أحلان محمــد عبيه، توزيع 

أمني نبيل.
ويحمــل هــذا العمــل 
وأمل  رســالة فرح وحب 
التي  الصعوبات  ظّل  في 
مير بها العالم وخصوصاً 
األغنية  وصــّورت  لبنان. 
فيديو كليب بالتعاون مع 
بصورة  حداد،  فادي  اخملرج 
مبتكــرة حيــث ظهرت 
في عــدد من املشــاهد 
كمامات  ترتــدي  وهــي 
باألحجار  ومزينة  عصرية 
قالب  وســط  الكرميــة، 

بالفرح  يضــج  راقــص 
وقد  والسهر.  واإليجابية 
صادف تصوير العمل يوم 
حدث انفجار مرفأ بيروت، 
حيث كان موقع التصوير 
قريب جداً من احلادثة، ما 
إليقاف  العمل  فريق  دفع 
استكمال  قبل  التصوير 
بسبب  كافة  املشــاهد 
الضرر الذي حلق بالديكور.

اللبناني  الفنان  يتحضر 
الى  للســفر  برجي  زياد 
دبي الحيــاء حفال غنائيا 
هنــاك ليلــة اخلامــس 
الشهر  من  والعشــرين 
صعيد  وعلــى  احلالــي. 
آخر ســيدخل زياد ايضا 
مشــروع متثيلــي جديد 
يتمثل مبسلســل جديد 
سيشارك  "ســيتكوم" 
فيــه عــدد كبيــر من 
اللبنانيــني  املمثلــني 
وســيجري  والســوريني 
االعــالن عــن تفاصيله 
قريبا وهو من اخراج نبيل 
لبس. وكانت قد انتشرت 
بابنته  زياد  صورا جمعت 

التــي أشــاد رواد مواقع 
التواصل االجتماعي بها 
يجمعها  الذي  وبالشبه 
بوالدها. زياد يحقق ايضا 
بعد تعاونه  جناحاً جديداً 
مــع الفنانــة اللبنانية 
إليســا في اغنية "حبة 
التي حصدت  اهتمــام" 

إعجاب اجلمهور.

تايلور سويفت

زياد برجي

كاميليا ورد 

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
الكــون يبقى  والــى نهاية  االزل  منذ 
الرجل واملــرأة في حرب بــاردة، وان لم 
اتهامات  بشــكل صريح،  عنها  يعلنا 
متبادلة لكل طرف وكّل يظن انه على 

حق.
ما الذي تكرهه املــرأة في الرجل؟ وما 
الذي يكرهــه الرجل في املــرأة؟ وهل 
هناك صفات ميتلكها االثنان ومكروهة 

من الطرفني؟
طرحنا الســؤال علــى مجموعة من 
النسوة ومن الرجال واختصرنا االجوبة 

قدر استطاعتنا فكانت:
ليالــي دريــد... تكره فــي الرجل حب 
التفاصيل  كل  في  وتدخله  السيطرة، 
اخلاصة بحياتها واتخــاذ القرارات بدال 
عنها وكأنــه اعلــم مبصلحتها اكثر 

منها.
ســلمى اجلبوري ذكــرت ان اكثر صفة 
بالرجل مكروهة بالنسبة اليها ولكل 
النســاء البخل، ليس حلبها للمال، بل 
الن بعــض التفاصيــل الصغيرة التي 
تظهر اهتمامه بها ميكن ان تؤثر كثيرا 
بها خاصــة وان البخيل غالبا ما يكون 

بخيال حتى في عواطفه.
الرجل غير املســؤول صفة متقتها وداد 
العاني التي قالت: ال احب الرجل الذي 
ال يشــعر باملســؤولية، لذا فانا احترم 
الشــاب الذي يعمل في اثناء دراسته، 
حتى وان كان من عائلة موسرة، لكنه 
يفضل حتمل مســؤولية نفسه، مثله 

استطيع ان اؤمن على نفسي معه.
ســوزان علي جتــد ان الكــذب افظع 
صفة ميكــن ان ميتلكها الرجل وجتعله 
مكروهــا، خاصة عندمــا تكون حالة 
الوقت بأمور ال  مرضية، فيكذب طوال 

تستحق حتى احلديث عنها.
اما سلوى عدنان فتكره الرجل الدعي: 

الذي ال ينظر في عيني عندما يتحدث 
الــي وينظر الــى االرض او الــى زاوية 
بعيدة عني وكأنه يخــاف من الفتنة 
مبجرد النظر الي فمثله ال ينظر بعفة 
الى املرأة واملصيبة غالبا يدعي الشرف 

واالخالق.
هناك عدد من النســاء ابدين كرههن 
للرجل املهــووس، ســواء بالرياضة او 
األلعــاب االلكترونية بالهاتف او البلي 
ستيشــن، ويختصر حياته ووقته في 

هذه االشياء وللغيور حد الشك.
بالنسبة للرجال فكانت الصفات التي 

يكرهونها في املرأة :
الثرثارة، التي اجمــع كل الرجال على 

مقتهــا، اذ يكــره الرجل املــرأة التي 
تتحدث طــوال الوقت وتبتكر مواضيع 
بالتحدث، ما اعرب عنه  كي تســتمر 
ســليم العيادي الذي قال: هناك نساء 
ينهني  ألنهن  االستغابة  الى  يضطررن 
كل مــا ميكــن التحدث بــه وكأنهن 
مجبرات على مواصلــة الكالم، وهذه 

اكثر صفة اكرهها باملرأة.
ومثلما تكره املــرأة الرجل الذي يبحث 
فــي هاتفها ألنــه بذلــك يثبت عدم 
يكره  ايضا  فالرجل  بشــريكته،  ثقته 
املــرأة التي تعبث بأشــيائه، هاتفه او 
حاسبته، ألنه يجد انها بهذا التصرف 
تبحث عن دليل جلرميــة مفترضة  في 

عقلها حسبما ذكر مهند املوسوي.
عدد من الرجال ابــدوا مقتهم للمرأة 
التي تظن ان طلب سلطة في املطعم 
دليل علــى الرقة، مع انهــا فيما بعد 
تشــارك الرجل طعامــه، ومن تتعمد 
التصرف بســذاجة ظنا منها ان ذلك 
يجعلها محبوبة، ومن تتحدث بصوت 
مصطنع، ومن تبالغ بوضع مســاحيق 
التجميل، وغيرها من الصفات التي لم 

نحصرها كلها.
لكن.. هل معرفــة تلك االمور ميكن ان 
تسهم بتغيير العادات التي نشأ وتربى 
وولد بها الشخص؟ وهل ميكن ان تنهي 

اخلالفات بني الرجل واملرأة؟

الصباح الجديد - وكاالت:
للشــهرة  أن  البعض  يعتقــد  قد 
الكثير مــن املزايا ألنها متنح الناس 
املزيد من الفــرص، إال أن لها أيضاً 
جانب مظلم عبر عنه جنوم هوليوود 

أكثر من مرة.
عارضة األزياء العاملية جيجي حديد 
أن الشــهرة  صرحت أكثر من مرة 
ومطــاردة املصورين لهــا كادت أن 
تكلفها حياتها أكثر من مرة بسبب 
املصورين  ألن  الســيارات  حــوادث 
يقودون بشــكل خطير جــداً وغير 
مســؤول الن غايتهم الوصول الى 
الشــخص من دون مراعاة السرعة 

املطلوبة.
املشــكالت نفســها تعــرض لها 
املغني العاملي جاسنت متبرليك الذي 

اضطــر التخاذ عدد مــن اإلجراءات 
القضائية بعــد أن تعرضت حياته 
املعجبني  للخطر بســبب بعــض 

الذين قاموا مبطاردته.
كما تعرضت املغنيــة بيلي إيليش 
ملشــكالت نفسية بسبب الشهرة 

وعانت من فترة طويلة من االكتئاب 
حتى متكنــت من الوصول حلالة من 
التوازن في حياتها لالســتمرار في 

الغناء.
مــن أبــرز مشــاكل النجــوم مع 
الشهرة اخلصوصية حيث تعرضت 
إميا واتســون إلى اختراق حساباتها 
وتسريب  امليديا  السوشــيال  على 
الشــخصية  لها من حياتها  صور 
مـــا سبـب لهـــا العديـــد مـن 

املشاكـل.
ليدي غاغا أيضاً وصفت الشــهرة 
بأنها حتول حياة الشخص إلى كذبة 
كبيرة ألن النجــوم ال يتوقفون عن 
اإلدعاء، في حني وصفت كريســتني 
ستيوارت الشهرة بأنها أسوأ جتربة 

إنسانية على اإلطالق.

معاناة نجوم هوليوود مع الشهرة

صفات يكرهها الرجل والمرأة في الشريك

الصباح الجديد - وكاالت:
معلومــات  تظهــر  عــام  كل 
وشــهادات جديدة تســلط الضوء 
على حــادث وفــاة األميــرة ديانا 
الغامــض بأحــد أنفــاق باريس 
مســاء 31 آب-أغســطس عام 
1997 مع صديقها املصري دودي 
الفايد، جنــل رجل األعمال املصري 
الفايد  محمد  الشهير  البريطاني 

،مالك متجر هارودز الشهير السابق 
بوسط لندن.

"كل وقائع احلادث مازالت في عقلي 
وســتالزمني لألبد" ،هكذا كان يروي 
إكزافيير  الفرنســي  رجل األطفــاء 
غورميلون ،ذكرياتــه عن آخر حلظات 
في حياة األميرة البريطانية الواسعة 
ديانا  العالم  الشعبية على مستوى 
،بعد تعرضها حلادث ســير مروع في 

 23 قبل  باريس  الفرنسية  العاصمة 
عاماً.

إكزافييــر  األطفــال  رجــل  وأكــد 
غورميلــون لصحيفــة "ذا صــن " 
البريطانيــة : أنه لــم يكن يعلم أن 
املرأة الشــقراء التي حــاول إنقاذها، 
اخللفي  املقعــد  وكانت جتلــس في 

للسيارة احملطمة هي األميرة ديانا.
وتابــع قائالً إنه لم يصــدق أن حياة 

األميــرة ديانا كانت مهــددة باخلطر 
،وذلك ألنها كانت في وعيها وعيناها 
تكــن مضرجة  ولــم  مفتوحتــان، 
بالدماء، باســتثناء تعرضها إلصابة 

خفيفة في كتفها األمين.
وأضــاف غورميلون أنــه طلب منها 
أن تهدأ وأمســك يدهــا لطمأنتها، 
وإنعاش  األوكسجني  بعض  ومنحها 
قلبها، قبل نقلها إلى املستشــفى 

إلسعافها .

آخر كلمات األميرة ديانا : "يا إلهي 
،ما الذي حدث؟".

وكان يتوقع زافيير غورميلون أن تكون 
ديانا بخير وتتحسن حالتها،  األميرة 
ولكنهــا لفظت أنفاســها األخيرة 
داخل املستشــفى، نتيجة إصابتها 

بجروح داخلية في جسمها. 

آخر كلمات الليدي ديانا قبل موتها

الصباح الجديد-وكاالت:
عندمــا يتعلــم 
العد  األطفال 
ن  تكــو
يــة  لبدا ا
يهــم  لد
واحد  رقم 
ثم ما يليه من األرقام لكن ما 
هو أكبــر األعداد على اإلطالق؟ 

انه العدد كوكولبليكس. 
رقــم كوكولبليكــس كبيــر 
جــداً لدرجــة أن عقولنــا 
ال تســتطيع فهمــه، 
أهمية  يحمل  ال  كما 
كبيــرة فــي علــم 
في  حتى  الرياضيات 
علــوم الــذرة حيث 
عدد  العلمــاء  قدر 
الــذرات  4 × 1079 

ذرة في الكون، أي أقل من قيمة 
كوكولبليكس.

وقــدر العلمــاء قيمــة الرقم 

كوكولبليكــس بـ 1 × 1010 ^ 
100 وببساطة هذا الرقم أكبر 
بكثيــر من عدد حبــات الرمل 
البحار  املياه فــي  وعــدد ذرات 
تقدير  أي  وبالتالــي  واحمليطات 

لقيمته، افتراضات علمية.
فأكبــر األعــداد املعروفة لدى 
 1 أي  العدد ديشليار  البشر هو 
وعلى ميينه 63 صفراً، أما الرقم 
1 وعلى ميينه 100 صفر فيعرف 

باسم جوجل.
لكن السؤال ملاذا وضع العلماء 
هــذا الرقــم الــذي يصعــب 
التعامل به؟ اإلجابة ببســاطة 
أن هــذا الرقم بديــل لالنهاية 
فبدالً من أن تكــون نهاية بعد 
املعدالت مفتوحة أو رقم كبير 
جداً وضع العلمــاء هذا الرقم 

كوكولبليكس.

الصباح الجديد - وكاالت:
اعتمد صاحب مطعم للسوشي 
في وسط اليابان، أسلوبا مبتكرا 
إلنعاش الطلــب الذي تضرر من 
جائحة فيروس كورونا املستجد، 
يتمثل بإرسال الطلبات للمنازل 
للزبائن مع العبي كمال أجسام 

مفتولي العضالت.
وأطلق ماسانوري سوجيورا كبير 
إمازوشــي  مطعم  في  الطهاة 
علــى اخلدمــة اســم "خدمة 

توصيل مفتولة العضالت".
ووّظــف ســوجيورا أصدقــاءه 
الذين كانوا يعملــون في مركز 
للياقــة البدنيــة للعمــل في 
بعد  مطعمه،  طلبــات  توصيل 
أن أصبحــوا عاطلني عن العمل 

خالل اجلائحة.
ووضع سوجيورا شــرطا وحيدا 

ليصــل الطلب محمــوال على 
أيدي رياضــي مفتول العضالت، 
بأن يتخطى ثمن الطلب  يتمثل 
ســبعة آالف ين، أي ما يعادل 66 

دوالرا.
وحظيــت الفكرة بإعجاب كبير 

من املســتهلكني، حيث يتلقى 
إلى عشرة  ما يصل  ســوجيورا 
طلبات في اليوم للخدمة، األمر 
الذي يعني أن عائداته الشهرية 
ســتصل لنحــو 1.5 مليون ين 
بفضل هذه الفكرة التسويقية.

مطعم "سوشي" يستعين بالعبي كمال أجسامأكبر رقم في الكون ليس مهما في الرياضيات

الصباح الجديد - وكاالت:
من املفترض أن يجري في الثامن 
من أكتوبــر املقبل مزاد علني 
ســتطرح للبيع فيه نسخة 
من الدوالر الفضي املسكوك 
عام 1794، ,الذي يعد ذا قيمة 
هائلة لعلماء العمالت وهواة 

جمعها.

وحسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"، 
فإن هذا الدوالر بيع عام 2013 مقابل 
عشرة ماليني دوالر، ويتوقع أن يسجل 

سعره رقما قياسيا جديدا.
ويظهر على هذه العملة وجه امرأة 
ذات شــعر منســدل تشــبه آلهة 
يونانيــة قدميــة متثل احلريــة. وتعد 
القطعة النقدية أول عملة معدنية 

مت ســكها في الواليات املتحدة، ومن 
الرئيــس األميركي جورج  أن  املرجح 

واشنطن نفسه مسكها بيده.
مت إصدار مــا مجموعه 1758 قطعة 
نقدية من هذا النوع، ولم يبق منها 
130 حتى يومنا  املتناول ســوى  في 

هذا.
وتلك العمالت لــم تكن مخصصة 

لعامة الناس، بل للتوزيع على أعضاء 
وفي  البارزين.  واملواطنني  الكونغرس 
ظل ضعف مخزون املعادن النفيسة 
في أميركا بعد حرب االستقالل مع 
بريطانيا، جاء إصدار القطع النقدية 
هــذه مبنزلة خطوة رمزية تهدف إلى 
تعزيز هيبة الدولة األميركية الفتية 

وقتذاك.

أول عملة معدنية اميركية معروضة للبيع بالمزاد
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