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رياضة

متابعة -  الصباح الجديد:

ممثل  الشــرطة  فريــق  يبحث 
الكرة العراقية في دوري أبطال 
آســيا لكــرة القدم يــوم غد 
اخلميس رد اعتبــاره امام فريق 
األهلي السعودي عندما يالقيه 
في ملعب استاد خليفة الدولي 
للبطولة  الرابعة  اجلولة  ضمن 
وهي مبــاراة مؤجلة من يوم 7 
نيسان املاضي، حلساب اجملموعة 
االولــى، وكان فريق الشــرطة 
امام   3 االثنني في اجلولة  خسر 
الفريق السعودي نفسه بهدف 
مــن دون رد علما ان الشــرطة 

لعب بعشرة العبني.
الســعودي  األهلــي  ويقــف 
 16 الـــ  دور  وبلــغ  متصــدرا 
للبطولة برصيــد 6 نقاط، في 
اإليراني  طهران  الستقالل  حني 
نقطة واحــدة في املركز الثاني 
والشــرطة بالرصيد ذاته ثالثا، 
في حــني ألغيت نتائــج فريق 
الوحدة اإلماراتي بعد انسحابه 

من البطولة.
ومني فريق نادي الشرطة بكرة 
القدم بخســارة أقــل ما يقال 
عنها بأنها غير مستحقة امام 
فريــق نادي االهلي الســعودي 
بهــدف مقابــل ال شــيء في 
املباراة التي جرت على اســتاد 
خليفــة الدولــي فــي اطــار 
اســتكمال مباريــات اجملموعة 
االبطال.كتيبة  لــدوري  االولى 
االستحســان  نالــت  شــهد 
داخليا وخارجيا نظرا للمستوى 
املتميز الذي قدمته في شوطي 
املباراة، وكانت االقرب دائما الى 

التسجيل لوال عبوس احلظ.

مــن جهتهــا، قــررت الهيئة 
االداريــة للنادي تكــرمي الفريق 
برغم اخلســارة، مما ســيعطي 
دافعا معنويــا مهما لتعويض 
املقبلتني. املباراتني  اخلسارة في 

مــن جهته، اكــد املدير الفني 
للفريق، عبد الغني شــهد انه 
»راٍض متاما عما قدمه الالعبون 
في املباراة ».واضاف ان »الفريق 
ادى مبــاراة تكتيكيــة علــى 
مستوى عال برغم جودة الفريق 
املنافس«، مبينا ان »الطرد الذي 
حصل عليه الالعب عالء مهاوي 
وضعنا في مواجهات خططية 

وبدنية جديدة«.
مؤملا،  كان  »الطــرد  ان  واوضح 

خاصــة ان الالعــب يعــد من 
عناصر اخلبــرة، ولديه عدد من 
املباريات مــع املنتخب الوطني. 
تفوقوا  الالعبني  ان  كاشفا عن 
على انفســهم برغــم الطرد 
ان  الى  املبكر«.واشــار شــهد 
»الفرصــة مــا زالــت مواتية، 
وسيكون لنا رأي آخر في مباراة 

يوم غد اخلميس ».
املباريات  ان »جدول  وتابع شهد 
ال يشــكل عبئــا كبيــرا على 
الالعبني ألسباب كثيرة، أهمها 
صغر سن الالعبني، فضال على 
مهارة اجلهازين الطبي واللياقي 
االستشــفاء«. موضــوع  في 

الفني  »االطمئنــان  ان  وافــاد 

ارتفــع كثيرا لدّي، الســيما ان 
الفريق يخوض املباراة الرسمية 
أشــهر  ســتة  بعد  له  االولى 
جائحة  بســبب  االنقطاع  من 

كورونا«.
أكــد العب الشــرطة ســعد 
ناطــق أن الفريق قــدم مباراة 
الســعودي  األهلي  ضد  كبيرة 
فــي اجلولــة الثالثة مــن دور 
اجملموعات لدوري أبطال آســيا، 
 10 بـ  املبــاراة  إكمالهم  برغم 
العبني.وقــال ناطق في تصريح 
املبــاراة: »برغم  صحفي عقب 
طرد عالء مهــاوي لكن فريقنا 
قدم أداء مميزا ولم يحالفنا احلظ 
في عــدد من الفرص ومن خطأ 

واحد في وقت متأخر جاء هدف 
األهلي«.وأضــاف: »رغم معاناة 
الشــرطة خالل األشــهر الـ 6 
املاضية البتعاده عن املنافســة 
واالســتعداد للبطولــة فقط 
فــي 20 يوما وخوضنــا مباراة 
جتريبيــة واحدة، مــع ذلك كنا 
وما  األفضــل، لكن قــدر اهلل 
شــاء فعل«.وعن مبــاراة الغد 
أكد أن الشــرطة ال ميلك خيار 
غير التعويــض بالنقاط الثالث 
خصوصا أن أوراق الفريقني باتت 
مكشــوفة ونأمل أن نعوض ما 

فاتنا في املباراة.
فــالدان  الصربــي  وأبــدى 
أهلي  فريق  مدرب  ميلويفيتش 

جدة، ســعادته بالفــوز املهم 
على نظيره الشــرطة العراقي 
بهــدف نظيــف، 2020.وقــاد 
بهدف  األهلــي  مارين  ماركــو 
قاتل لتخطي عقبة الشــرطة 
ومواصلة  العنيــد،  العراقــي 
صدارتــه للمجموعــة برصيد 
لدور  والتأهل رســميا  نقاط   6
الـ 16 من البطولة اآلســيوية.

في  ميلويفيتش  فــالدان  وقال 
تصريحــات أبرزهــا احلســاب 
الســعودي  لألهلي  الرســمي 
على تويتــر: »حقفنا الفوز في 
منافس  أمــام  صعبة  مبــاراة 
قوي ولــم نكن نعلــم الكثير 
العراقي«. الشــرطة  فريق  عن 

وأضاف: »فريق الشــرطة لعب 
املباراة وجنحنا  بشكل جيد في 
بتحقيــق األهم فــي الدقائق 
األخيرة«.وختــم فالدان، بقوله: 
»ســعيد بالفوز واحلصول على 
الـ 3 نقاط املهمة بالنسبة لنا، 
وحريصون على حصد االنتصار 
في املبــاراة القادمة أمام نفس 

الفريق«.
وحصــد األملاني ماركــو مارين 
محتــرف أهلــي جــدة، جائزة 
رجل مبــاراة فريقه أمام نظيره 
الثالثة  اجلولة  في   ، الشــرطة 
مــن اجملموعــة األولــى لدوري 
مارين  ماركو  آسيا.وجنح  أبطال 
في قيــادة األهلي للفوز القاتل 
على الشــرطة العراقي بهدف 
سجله بالدقيقة 87، بتسديدة 
متقنة من داخل منطقة اجلزاء.

ورفع األهلــي بذلك رصيده إلى 
6 نقــاط في الصــدارة ويتأهل 
بشــكل رســمي لدور الستة 
عشر بالبطولة اآلسيوية، فيما 
الشــرطة عند  توقــف رصيد 
نقطة واحدة في املركز الثالث.

غدا.. الشرطة واألهلي السعودي يتواجهان 
للمرة الثانية قاريا

كورونا يصادر ارثنا 
الكروي 

باالمس القريــب فقدنا أحد كبار كرة القدم العراقية 
احمــد راضي)ابو هيا(، حلظة رحيله مازالت عالقة في 
العقول والقلوب، وكأنه لــم يجد بقعة يلذ له املنام 
األبــدي فيها أَرْوَّح مــن بغداد احلبيبة التي شــهدت 
والدة موهبته الفذة .. ثم مررنا بسلســلة من االرواح 
الطاهرة صدمنا فراقهم، )العبني وصحفيني( نســأل 

اهلل ان يغفر لهم ويغمد ارواحهم اجلنة .
اليوم نقف على اطالل اسطورة اخرى صافحته أيدي 
القدر على مرأى من ابصارنا واسماعنا الكابنت ناظم 
شاكر )ابو غزالة( ولو كان لنا من العيون بعدد مافيها 
من اجلــروح كانت لتدمع بقدر تلــك ماتدمى.. قلوبنا 
تقطر اســى‹ وأسفا ونفوسنا تســيل حزنا وشجنا.. 
تبت يد كورونا وسحقا لها من أَيٍد اثيمة اخذت خالل 
مدة وجيزة أســاطير كرتنا، أفجعتنــا وابكتنا على 

اصالة حاضرهم وعراقة ماضيهم .
نعم حياة االنسان اثمن مافي الكون واألعمار بيد اهلل، 
لكن امليراث هو الثروة احلقيقية لألجيال واالمم القادمة 
.لذا علــى مؤسســات الدولة الرياضيــة ان تصغي 
حلديث اخر وتنصت ملوضوع بالغ االهمية، ارث الرياضة 
العراقية على نحٍو عام وكرة القدم بنحو خاص، أسرار 
وأفــكار هؤوالء النجوم الســاطعة ذابت وتبخرت مع 
رحيلهم ومعظم اساطير الرياضة في العالم يكتبون 
ســيرهم للتاريخ، الكتاب هو ميــراث العالم اخملزون، 
اما في بلد ارهقتــه احلروب والسياســات )املتهرئة( 
لم يحكم املســؤول العراقي رياضيا كان ام سياسيا 
بحكمة التعقل وآلْرَوِيَّة ولم يجمع حواســه لتكون 
خليقة مبواقــف القضاء والقدر وضاعت مجلدات من 
احــداث )خلف الكواليس( املهمــة واخلطيرة في بلد 

التنقصه االحداث اجلسام!!
* إرث الرياضــة العراقيــة مســؤلية اجلميع وخاصة 
االعالم الرياضي.. حث ماتبقى من اســاطير الرياضة 

العراقية  لكتابة التاريخ، واجب وطني.
* مدرب محترف وناقد رياضي
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تقرير

العواصم ـ وكاالت :

تضامــن العديد من جنوم كــرة القدم 
وشــخصيات برازيلية مــع مواطنهم 
جيرمان  باريــس ســان  جنــم  نيمــار 
الفرنســي على خلفية اتهامه مدافع 
غونساليس  ألفارو  اإلسباني  مرسيليا 
بتوجيــه كلمات عنصريــة إليه خالل 
خسارة فريقه أمام غرميه صفر1- األحد 

في كالسيكو الدوري الفرنسي.
وكان نيمار أحد خمسة العبني تعرضوا 
للطرد في نهاية اللقاء، إثر مشــاجرة 
على  غونســاليس  لضربه  جماعيــة، 

رأسه.
نيمار  زميــل  ألفيــش  دانيال  وكتــب 
السابق في برشلونة اإلسباني والنادي 
الباريســي واملنتخــب عبــر صفحته 
علــى »إنســتاغرام« »فــي الرياضة ال 
يوجد مكان لالشــخاص الذين يدعون 
الكراهية أو العنصرية. ال تدع الكراهية 
تقود طريقك، يا أخي«.وختم إبن الـ37 
عاماً والذي يدافع حاليا عن ألوان فريق 
باولو بالقول »احلب هو السبيل  ســاو 

الوحيد حملاربة الكراهية«.
وبحســب مشــاهد بثتهــا شــبكة 
»تيليفوت«، اشــتكى نيمار بعد نصف 
ســاعة على بداية املبــاراة إلى اجلهاز 
التحكيمي، مكررا في عدة مناســبات 
»العنصرية، ال!«، في إشارة إلى مدافع 

مرسيليا املكّلف مراقبته.

وبــدوره تضامن العب وســط بامليراس 
احلادة  بطباعه  املعــروف  ميلو  فيليبي 
داخل امللعب مع مواطنه، فكتب العب 
يوفنتوس اإليطالي السابق في تغريدة 
أبليت بالء حســنا، من املؤسف  »لقد 
أالّ ألعــب ضد هذا العنصــري ».وكان 
للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي 
ظهر في عــدة مناســبات إلى جانب 
نيمار، موقفاً مماثال ملواطنيه فأعاد نشر 
تغريدة للمهاجــم الدولي يتهم فيها 
غونســاليس بتوجيه إهانات عنصرية 

له
مــن جانبه، دعم باريس ســان جيرمان 
نيمار في شــكواه من  البرازيلي  جنمه 
التعــرض للعنصريــة ضمــن مباراة 
1-0 ملرسيليا(   ( فريقه ضد مرســيليا 
في كالسيكو الكرة الفرنسية األحد.. 
وبحســب مشــاهد بثتهــا شــبكة 
»تيليفوت«، اشــتكى نيمار بعد نصف 
ســاعة على بداية املبــاراة إلى اجلهاز 
التحكيمي، مكرراً في عدة مناســبات 
»العنصرية، ال!«، في إشارة إلى مدافع 

مرسيليا املكّلف مراقبته.
وكان نيمــار أحــد خمســة العبــني 
يتعرضون للطرد فــي نهاية اللقاء، إثر 
مشاجرة جماعية، لضربه غونساليس 
على مؤخرة رأسه.. وقال نيمار للحكم 
الرابع وهو يترك مستطيل ملعب بارك 
دي برانس »انظروا إلى العنصري! لهذا 

ضربته!«.
وجاء في بيان ســان جيرمــان: »يذكر 
النادي أنه ال يوجد مكان للعنصرية في 

اجملتمع أو كرة القدم أو في حياتنا ويدعو 
اجلميع لالنتقاض ضد جميع مظاهرها 
في جميع أنحاء العالم«.وأضاف: »ألكثر 
من 15 عاًما، كان النادي ملتزًما بشــدة 
إلى  التمييز  أشــكال  مبكافحة جميع 
 SOS Racisme مثل  جانب شــركائه 
أو الرابطة الدوليــة ملناضة العنصرية 

.Sportitude ومعاداة السامية أو

جيرمان  ســان  باريس  »يعــول  وختم: 
على اللجنة التأديبية التابعة للرابطة 
الفرنســية لكــرة القــدم للتحقيق 
احلقائق.  هــذه  علــى  الضوء  وإلقــاء 
النادي حتت تصرفها للتعاون في تقدم 

التحقيقات«.
وبحســب مشــاهد بثتهــا شــبكة 
»تيليفوت«، اشــتكى نيمار بعد نصف 

ســاعة على بداية املبــاراة إلى اجلهاز 
التحكيمي، مكرراً في عدة مناســبات 
»العنصرية، ال!«، في إشارة إلى مدافع 

مرسيليا املكّلف مراقبته.
وكان نيمــار أحــد خمســة العبــني 
يتعرضون للطرد فــي نهاية اللقاء، إثر 
مشاجرة جماعية، لضربه غونساليس 
على مؤخرة رأســه.. قال نيمار للحكم 

الرابع وهو يترك مستطيل ملعب بارك 
دي برانس »انظروا إلى العنصري! لهذا 
ضربته!«.غّرد جنم برشــلونة اإلسباني 
الســابق وأغلى العب في العالم بعد 
ساعة من نهاية املباراة »أسفي الوحيد 

عدم ضرب هذا األحمق في وجهه«.
تابع فــي تغريدة أخرى: »من الســهل 
أن يظهر فار )تقنية الفيديو ملســاعدة 
احلــكام( +عدائيتــي+، اآلن أرغب في أن 
تظهر مشاهد العنصري الذي وصفني 
بـ+القرد ابن العاهرة+، أرغب برؤية ذلك! 
)مراوغة مذّلة  بـ+كاّريتيليــا+  إذا قمت 
أنا  لصفعة،  تعاقبوننــي.  للمدافعني( 

أُطرد، وهم؟ ماذا في ذلك؟«.
وبحســب »تيليفــوت«، رّد ألفارو »أية 
عنصرية؟«، بعد ذلك، حصدت آخر صوره 
»انستاغرام«  في حســابه على موقع 
رسائل إهانة وتهديد، وأُعجبت عشرات 

آالف املرات.
بعد ساعة من التغريدة األخيرة لنيمار، 
نشر ألفارو  )30 عاماً( رسالة على موقع 
تويتر قال فيهــا: »ال مكان للعنصرية، 
مســيرة نظيفة مع الكثير من الزمالء 
يوميــاً، يجب تقبــل اخلســارة أحياناً 
واالقرار بها في امللعب، ثالث نقاط رائعة 

اليوم، شكرا للعائلة«.
وأرفق العب اسبانيول وفياريال السابق 
مع  الثاني  يخــوض موســمه  الــذي 
مرسيليا، رسالته بصورة اه أمام طائرة 
مع تســعة من زمالئه، من بينهم قائد 
مرســيليا وحارسه ســتيف مانداندا، 
دمييتري باييت، جوردان أمافي وبونا سار، 

والالعبون التســعة من أصول ليست 
بأوروبية.

تغريدة أثــارت حنق نيمار مجــدداً فرّد 
لإلقرار بخطئك،  عليها: »لســت رجالً 
اخلســارة جــزء مــن الرياضــة، لكن 
اإلهانــة وجلب العنصريــة إلى حياتنا 
احترمك! ليس  ال، لســت متفقــاً، ال 
أيها  لديك شخصية! اعترف مبا تنطق 

العجوز.. كن رجالً! عنصري«.
من جهتــه، قال مدرب ســان جيرمان 
املؤمتــر الصحافي  توماس توخــل في 
عقب املبــاراة إن نيمار: »قــال لي إنها 
كانــت إهانــة عنصريــة، لكنني لم 
أسمعها في امللعب«.أما املدير الرياضي 
ليوناردو،  البرازيلــي  العاصمــة  لنادي 
فقال »هناك مشاهد التلفزيون، سيتم 

احلكم عليها«.
فيالش-بواش  أندريــه  البرتغالي  وعّلق 
مدرب مرسيليا على احلادثة: »كان نيمار 
غاضباً بعض الشيء، آمل أال تكون لنا 
عالقة بذلك، آمل في عدم تشويه هذا 
األمر فوزنا، ال مكان للعنصرية في كرة 
القدم... هناك بصق أيضاً من دي ماريا، 
الكالسيكو  كالسيكو«.وشــهد  هذا 
توتراً كبيراً بني العبــي الفريقني أرغم 
احلكم على اشــهار البطاقة الصفراء 
خمس مرات في الشــوط األول، وتسع 
في الثاني.. وخسر سان جيرمان، حامل 
مباراتيه  أوروبــا،  بطل  ووصيف  اللقب 
حتــى اآلن وله ثالثة مؤجلة بعد عودته 
املتأخرة من املســابقة االوروبية، فيما 

حقق مرسيليا فوزين من مباراتني.

البرازيل تتضامن مع نجمها نيمار
باريس سان جيرمان يعلن دعمه الكامل

برغم الخسارة في اللقاء األول.. ادارة األخضر تكّرم كتيبة شهد

متابعة - الصباح الجديد:
وجه وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال، بإحالة عدد من مهندسي 
الوزارة إلى هيئة النزاهة بســبب 
“تهم الفساد”.وقال مصدر بوزارة 
الشــباب والرياضة ، إن “عدداً من 
مهندسي الدائرة الهندسية في 
والرياضة، شابت  الشــباب  وزارة 
حولهم شــبهات فســاد خالل 
املشــاريع  من  عدداً  تســلمهم 

التابعة للوزارة”.
وأوضح املصــدر الذي طلب عدم 

“وزير  أن  الكشــف عن اســمه، 
درجال،  عدنان  والرياضة  الشباب 
إحالتهم  وقرر  بنفسه  األمر  تابع 

إلى هيئة النزاهة بتهم فساد”.
وزارة  من جانــب اخــر، جــددت 
الى  دعوتها  والرياضة،  الشــباب 
الرياضيــة  املركزيــة  االحتــادات 
الستالم رواتب موظفيها لألشهر 
عام  مدير  املاضية.وقــال  الثالثة 
الدائــرة االدارية واملالية شــاكر 
محمد عوة انه تنفيذا لتوجيهات 
وزير الشــباب والرياضــة عدنان 

الــوزارة جتدد دعوتها  درجال، فان 
الى االحتــادات املركزية الرياضية 
الستالم رواتب موظفيها لالشهر 
الثالثة املاضيــة )حزيران و متوز و 
القســم  آب( من خالل مراجعة 

املالي في الوزارة.
وأهاب عودة مســؤولي االحتادات 
الرياضيــة الى مراجعــة الوزارة 
رواتــب  باســتالم  واالســراع 
موظفيهــا الســيما وأن الوزارة 
اكملت جميع اجــراءات الصرف 
املالــي للتخفيــف عــن كاهل 

العاملني فــي االحتادات الرياضية 
في ظل الظروف الصعبة التي مير 
بها العراق جراء انتشــار جائحة 

فايروس كورونا.
وبني مديــر عام الدائــرة االدارية 
واملاليــة ان الــوزارة ماضية في 
تأمــني هــذه الرواتب وحســب 
بها  املعمــول  الصرف  ضوابــط 
فــي الــوزراة، بعــد قيــام وزارة 
املالية بتمويل حســاب االحتادات 
الرياضيــة واملوافقة على إطالق 

الرواتب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
البدنية  القــوة  جلنــة  اعلنــت 
تنظيمها  »كالســك«  العراقية 
للشــباب  احملافظــات  بطولــة 
15 ةلغاية  واملتقدمني للمدة من 
16 تشرين االول املقبل في بغداد، 
البدنية  القــوة  وقال رئيس جلنة 
ربيع محمد  العراقية كالســك، 

علــي ان النظام الدولي ســيتم 
كذلك  البطولــة  فــي  اعتماده 
االوزان الرســمية وهي » 52 و56 
و100  و90  و82،5  و75  و67،5  و60 
و110 و125 و140 و + 140 كغم«.

وبحسب بيان اللجنة، فان املؤمتر 
الفني ســيعقد يوم اخلميس في 
الوزن  الثالثة ويكــون  الســاعة 

بعد املؤمتر الفني مباشرة، ويحق 
لالعبني مواليد 1994 املشــاركة 
ويعتمد  الشــباب،  بطولــة  في 
كل فريق 3 العبني كحد ادنى و6 
العبني كحد اقصى، وال يســمح 
الي العــب املشــاركة مــن دون 
تتحمل   ، الرسمي  الرياضي  الزي 
مصاريــف  الفرعيــة  اللجنــة 

املشــاركة، وتبدأ املسابقات في 
الساعة 8 صباحا، وعل كل جلنة 
احضار حكم واحد للمشــاركة 
اللجنة  البطولة وطلبــت  فــي 
من اللجان الفرعغية املشــاركة 
الوفــد قبــل  ارســال اســماء 
اســبوعني مــن البطولة لغرض 

اعداد االمور التنظيمية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقــد نادي أربيــل مع مدرب 
اللياقة البدنية الكرواتي دوجي 
باكوفيتش، لينضم إلى الكادر 
التدريبي للفريق املشــارك في 
الــدوري املمتاز لكــرة القدم.
وقال املنســق اإلعالمي لنادي 
أربيــل ريبني رمــزي: »التعاقد 
باكوفيتش جاء بطلب من  مع 
املــدرب رادان، وســينضم إلى 

يســعى  الذي  الفني  الطاقم 
للموســم  الفريــق  إلعــداد 

املقبل«.
وأكد أن باكوفيتش من مواليد 
15 مبــاراة دولية  )1986(، وله 
مــع منتخــب كرواتيــا، كما 
لعب لعدة أندية في بالده قبل 
املعد  أن  رمزي  االعتزال.وأوضح 
مســيرته  بدأ  اجلديد،  البدني 
علــى  باحلصــول  التدريبيــة 

األوروبي  االحتاد  )B( من  شهادة 
لكرة القدم، كمــا يعد مدرب 
لياقة بدنية معتمد من االحتاد 

الكرواتي.
وعمــل باكوفيتش مســاعدا 
ملدرب منتخبــات كرواتيا حتت 
)19( و)17( ســنة، وفي موسم 
مــدرب  عمــل   )2019-2018(
لياقة بدنيــة في نادي بيروجيا 
باري  نادي  فــي  ثم  اإليطاليي، 

املاضي. باملوســم  اإليطالــي 
وأشــار رمــزي إلــى أن املدرب 
باكوفيتش وصل  مســاء أول 
أمس إلي مدينة أربيل، ملباشرة 

عمله ابتداء من أمس الثالثاء.
ويعــد فريــق نــادي اربيل من 
ابرز الفــرق التــي متكنت في 
الســنوات االخيــرة من فرض 
حضورامؤثرا في خارطة الدوري 

وبطولة كأس االحتاد االسيوي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الصــاالت  جلنــة  اعلنــت 
الهيئــة  فــي  والشــاطئية 
الفني  املؤمتر  عقد  التطبيعية 
لكرة  املمتــاز  الــدوري  ألندية 
 /  2020 الصــاالت للموســم 
2021 ، اليــوم األربعــاء ، عند 
الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
في مقر االحتاد، من اجل حتديد 

موعد وآلية النطالق الدوري.
وقــال رئيــس جلنــة الصاالت 
والشــاطئية، صبحــي رحيم 
فــي بيان إنــه “مت االتفاق على 
ممثلي  مع  الفنــي  املؤمتر  عقد 
انديــة الــدوري املمتــاز لكرة 
الصــاالت اليوم ، لطرح ما في 
أجندتنا من نقاط عدة، اهمها 
املسابقة، فضال  انطالق  حتديد 

عن اآللية التي ســتعلب بها 
الفرق، كون هذا املوســم يعد 
اســتثنائيا ملا مير به البلد من 
ظروف صعبة بســبب جائحة 
من  يتطلب  وبالتالــي  كورونا، 
اجلميــع ان يتعــاون لنجــاح 
منافســات الدوري بالشــكل 

السليم”.
طلبت  نفســه،  السياق  وفي 

اللجنــة مــن “انديــة كــرة 
باملشاركة  الراغبة  الشاطئية 
فــي دوري 2021/2020 ، الــذي 
حــدد لــه منتصــف شــهر 
موعدا  املقبل  الثاني  تشــرين 
النطالقــه، ان تكون على علم 
مبوعــد بداية املســابقة التي 
ستكون مختلفة عن املواسم 

السابقة”.

درجال يحيل عددًا من مهندسي وزارة الشباب إلى النزاهة

القوة البدنية كالسك تنظم بطولة المحافظات الشهر المقبل

الكرواتي باكوفيتش يعزز المالك التدريبي لكرة أربيل

اليوم.. المؤتمر الفني ألندية ممتاز الصاالت

غدا.. الشرطة واالهلي 
السعودي يتواجهان
للمرة الثانية قاريا
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ظبي يساعد بالعثور على مسنة مفقودة
قام ظبي بمساعدة رجل من بلدة بيدا 

اإلستونية  في العثور على امرأة مفقودة.
ووفقاً لصحيفة »إســتونيان نيــوز«، ذهب ماركو هوغ في 
نزهة والحظ وجود حيوان كبير يرقد بجوار الطريق بالقرب 

من بركة.
وافتــرض هوغ أنه كان ظبيا أو دبًــا فما كان منه إال أن دعا 
صديقه املصور جان فوت اللتقاط الصور ومســاعدته في 
معرفة ماهية احليوان.وبحلول الوقت الذي وصل فيه فوت 
ومعه الكاميــرا، كان احليوان قد اختفــى، وعندما اقترب 
الرجــان، رأوا امرأة ملقــاة في حفرة، كانــت عالقة ولم 

تستطع اخلروج مبفردها.
وقــام الرجان باالتصال على الفــور باألطباء، وتلقت املرأة 

البالغة من العمر 71 عاماً  املساعدة الطبية الازمة.
وأوضح هوغ :«الشــيء األكثر روعة في هذه القصة هو أن 
الظبي كان يرقد بالضبط في املكان الذي لم تستطع فيه 
املرأة من اخلروج من احلفرة، كان األمر كما لو كان يريد لفت 

االنتباه إليها عن عمد«.

رفضت دفع الفاتورة فقتلها
 أقدم ســّباك في كازاخستان على طعن زبونة حتى املوت 

وطعن والدتها بوحشية وجارهما الذي حاول انقاذهما.
وفي التفاصيل، فقد حضر الســّباك البالغ من العمر ٤٣ 
عاًما إلى منزل الزبونة بعد أن طلبت خدماته على اإلنترنت، 
وأدت املفاوضــات بينهمــا إلى نزاع على قيمــة الفاتورة، 
خصوصاً عندما طلبت الزبونة حسماً على سعر خدمته.

وعندما تطّور اجلدال، ســحب الســّباك سكيًنا من جيبه 
وهاجم الزبونة ووالدتها البالغة من العمر ٦٣ عاًما فقتل 
اإلبنة بوحشــية وتسبب بجروح دامية للوالدة التي هربت 
طلباً للنجدة، وعندما ســارع جارهما ملساعدتهما طعنه 
السّباك أيضاً وتســبب له بجروح بالغة.ورغم هروبه من 
موقع اجلرمية، متكنت الشــرطة من القبض على السبّاك 

القاتل وقد يواجه عقوبة السجن لـمّدة 15 عاماً.

اشارات مرورية باالرض
  بدأت مدينة قواجنتشــو في الصني، باســتعمال إشارات 
مــرور أرضية ُمخّصصة لتنبيه املشــاة من املدمنني على 
الهواتف احملمولــة، أثناء عبورهم الطريــق، من أجل منع 
وقوع حوادث لهم نظراً لتركيزهم الشديد خال استخدام 

الهواتف.
وتطلــق هذه اإلشــارات ضــوءاً أحمر وآخــر أخضر، وهي 
موجودة في معبٍر للمشارة في حي تيانخه، ويكمن الهدف 
منها في تذكير املشاة “املدمنني” على استعمال الهواتف 
احملمولة برؤوس منحنيــة، باالنتباه إلى وقت عبور الطريق، 
وكذلك تذكير سائقي السيارات باإلبطاء لضمان سامة 

املرور.
ويتعــّرض الكثير من األشــخاص حلوادث علــى الطرقات 
بسبب عدم انتباههم للسيارات أو ألي عوائق أخرى، وذلك 
بسبب استخدامهم للهواتف الذكّية في أثناء تنقاتهم. 
ومع ذلك، فإن ضرر هذه العادة ال ينحصر باملشاة فقط، بل 
أيضاً يطال السائقني الذين يقومون باستخدام هواتفهم 
الذكية أثناء قيادة الســيارات، وهو أمٌر يؤدي إلى ســقوط 

عدد كبير من الوفيات حول العالم.

ملونشريط
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الصباح الجديد - سمير خليل:

التفكيــر  »لوغو..منهجيــات 
التناول،  فــي  مغايرة  البصري«، 
كتــاب جديــد ملوضــوع مهم 
التعامــات  خــال  وحاضــر 
التجارية واالقتصادية وما يخص 
حتديــدا عرض املنتــج والترويج 
عامة  »اللوغو«  واخلصوصيــة، 
دالــة تعتمــد املعاييــر الفنية 
عند  والهندســية  والعلميــة 
املباع  او  املنتــج  وضعها علــى 
اهميتها  تتأتــى  االشــياء،  من 
لهذا  كهوية  مصممــة  كونها 
املنتج والتعريف به، هنا يرســم 
املؤلف الشــاب يوســف مجيد 
الربيعــي خاصة ســنوات من 
البحث واملتابعة للوغو وتسليط 
الضوءعليــه منوها الى اهميته 
باعتباره فنا مميزا  تناوله  واهمية 
احترافيــا في عالــم التصميم 
ويضعه امــام القاريء واملصمم 
الفنان.. الكتــاب صدر بطبعته 
باحلجم  النظرية(  االولى)املعرفة 
الكبيــر وب)176( صفحة، فيما 
تعــذر اصــدار طبعتــه الثانية 
التطبيقية( بســبب  )املعرفــة 
انتشــار وبــاء كورونــا، يتحدث 

املؤلف عن كتابه :
كتاب )اللوغو  - Logo( مخصص 
ألولئك الذين يشــعرون بالرغبة 
العارمــة  لتعلم فــن تصميم 
اللوغــو بالطريقــة االحترافية 
هذا  أغوار  سبر  ويريدون  العاملية 

الفن املميز، إذا كنــت تقرأ هذا 
الكتاب أو اقتنيته، فأنك بالفعل  
تريد أن تكــون جزءا من املبدعني 
في مجــال تصميــم اللوغو أو 
عموماً،  الطباعــي  التصميــم 
وابداع  تصميم  وإنك من عشاق 
اشكاالً تدهش االخرين، في هذا 
الكتاب املوسوعي ستتعلم كل 
»أســرار املهنة« فيمــا اذا كنت 
مــن الهــواة، امــا إذا كنت من 
ذوي اخلبرة وإنــك فعاً مصمما 
تعرف  انت  فلرمبا  للوغو  محترفا 
الكثير مــن املعلومات املذكورة 
فــي هــذا الكتــاب ، ولكنــك 
بالتأكيد ســتجد اشياء جديدة 
لتتعلمهــا، النه كتاب شــامل 
ومنهجــي في آٍن معــاً تخطى 
االجــزاء التي تعرفهــا، فهناك 
رغباتك  لتشــبع  غيرها  الكثير 
اجلميل،  الفن  بهذا  االحاطة  في 
ويضيــف » العنــوان الثانــوي 
التفكير  منهجيات  هو  للكتاب 
 Visual thinking   ( البصــري 
ُطُرِق  وهــي   )   methodologies
رَاَســِة  لتحويــل  الَبْحــِث والدِّ
املفاهيم االعتبارية مثل مفهوم 
االمــل والطمــوح والقــوة الى 
اشكال وصورثم الى لوغو يحمل 
معناً جوهرياً وشكاً رائعاً وذلك 
ما ســتتعلمه خطــوة بخطوة 
في هذا الكتــاب، كتاب )اللوغو  
باملعلومات  - Logo( غني جــدا 
مما يجعله يعادل كورس جامعي 
.اضافة  االكادميية  الناحيــة  من 
الى اخلبــرة العملية االحترافية 

في  جزئــني  مــن  يتكون  وهــو 
كتابــني مســتقلني، ملخــص 
الكتاب االول : - املعرفة النظرية 
 (Conceptual knowledge)
،وفي هذا اجلزء ستتعلم اوال كل 
وما  )البراند(  يتعلق بكلمــة  ما 
عاقــة ذلك بتصميــم اللوغو. 

واسرار  ايضا خفايا  وســتتعلم 
الطرق  باحــدث  التصميم  هذا 
واالســاليب العلميــة العاملية، 
ليس ذلك وكفى بل ســتتعلم 
اكثــر من ذلك ممــا الجتده في اي 
كتاب تصميــم اخر، مثا كيف 
جتد افــكارا لتصميــم )اللوغو 

- Logo( ، كيــف تتعلم اســس 
االلوان  التعامل مــع  ومبــادىء 
كيف  االلــوان  نظرية  وماهــي 
الشكل  تنظيم  تنشيء شبكة 
 The )الكرد-  للتصميــم  العام 
Grid( ، وكيــف تهــيء جــدول 
للتصميم  الشخصي  التقييم 

قبيل تقدميه للزبون، ســتتعلم 
ايضا لغة احلوار الفنية املتداولة 
في النــوادي والتجمعات الفنية 
ملوظفي الشركات العاملية وكل 
من لــه عاقة بفــن التصميم 
الكرافيكــي، واالهــم من ذلك 
هو كيــف حتدد الســعر وتقدم 
للزبون لتحصل  عروض اســعار 
على ثمــرة جهودك في تصميم 
العميل  تخاطب  وكيف  اللوغو. 
وكيف  بينكمــا  لقــاء  اول  في 
)كريتف  كتابــة  في  تســاعده 
 (The Creative Brief برييــف- 
امللخص الفنــي، ان احتاج االمر، 
شــركة  صاحب  باعتبارك  ذلك 
دعاية واعان او باعتبارك متعاقد 
 Creative Consultant( مستقل
 .(- Independent contractor
اما اذا كنت احد منتســبي احد 
وكاالت االعان العاملية او غيرها 
فســتتعلم ما يجعلك املوظف 
واالكثر  اقرانــك  بــني  القــدوة 
الكتاب  امــا  ووعيــاً.  انتاجيــة 
وتأخر  جاهز كمسودة  وهو  الثاني 
كورونا  فايــروس  بســبب  طبعه 
رئيســني: ١-  فهو في موضوعني 
 Applied( التطبيقيــة  املعرفــة 
knowledge(، تطبيــق عملي من 
خال أمثلة لكل ما ستتعلمه في 
 Appendix( اجلزء االول، و٢- املاحق

( وهي
هي عبارة عن تســعة ماحق من 
املعلومات اإلضافيــة التي الغنى 
عنهــا لكل العاملــني في مجال 

التصميم .

متابعة الصباح الجديد :
يشــير بحــث جديــد إلــى أن 
يختارون  مــا  غالبا  األشــخاص 
إرســال بريد إلكتروني أو رسائل 
نصية على الرغم من أن املكاملات 
الهاتفية تؤدي إلى مشاعر ترابط 

أكبر بكثير.
وبعد شهور من إجراءات التباعد 
االجتماعي، يعتمد الناس بشدة 
علــى التكنولوجيــا مــن أجل 

الشعور بالتواصل االجتماعي.
وبحســب موقع “ساينس ديلي”، 
أشــار بحث جديد مــن جامعة 
املتحدة  الواليات  في  تكســاس 
إلــى أن األشــخاص غالبــا ما 
إلكتروني  بريد  إرســال  يختارون 
أو رســائل نصية على الرغم من 
أن املكاملــات الهاتفية تؤدي إلى 
يتوقون  الذي  الترابط  إحســاس 

إليه.

قال األستاذ أميت كومار، املؤلف 
واملشــارك في الدراســة “اختار 
الناس الكتابة ألنهم اعتقدوا أن 
املكاملة الهاتفية ســتكون أكثر 
صعوبة لكنهم كانوا مخطئني”.

قال كومار: “يشــعر الناس أنهم 
أكثــر ارتباطا بشــكل ملحوظ 
من خال الوسائط القائمة على 
الصوت، لكن لديهم هذه اخملاوف 
بشــأن اإلحراج الــذي يدفعهم 

القائمة  التواصل  وســائل  نحو 
على النصوص”.

التجــارب، طلب  إحــدى  وفــي 
200 شخص إجراء  الباحثون من 
عليه  ما ســيكون  تنبؤات حول 
األمر عند إعادة االتصال بصديق 
قدمي إما عبر البريد اإللكتروني أو 

املكاملات الهاتفية.
املشــاركني  أن  من  الرغم  وعلى 
أشــاروا إلى أن املكاملة الهاتفية 

بأنهم  يشــعرون  ســتجعلهم 
أكثر اتصــاالً، إال أنهــم ما زالوا 
إرســال  يفضلون  إنهم  يقولون 
بريد إلكترونــي ألنهم توقعوا أن 
االتصال سيكون محرجا للغاية.

املكاملــة  أن  الباحثــون  ووجــد 
الهاتفية كانت أفضل بكثير من 

البريد اإللكتروني.
قال كومــار: “عندما يتعلق األمر 
الناس  أفاد  الفعليــة،  بالتجربة 

رابطة أقوى بكثير  أنهم شكلوا 
على  القــدمي  صديقهــم  مــع 
الهاتف مقابل البريد اإللكتروني، 

ولم يشعروا مبزيد من احلرج”.
النتائــج  إن  الباحثــون  وقــال 
افتراضات  وتتحــدى  تكشــف 
الناس حول وســائل االتصال في 
العاقات  إدارة  فيــه  تعتبر  وقت 
أمــرا مهما  التكنولوجيا  عبــر 

بشكل خاص.

المكالمات الهاتفية تخلق روابط أقوى من المحادثات النصية

»لوغو..منهجيات التفكير البصري« كتاب موسوعي 
لمؤلفِه يوسف مجيد الربيعي

يوسف مجيد الربيعي غالف الكتاب

لقطة

معلومة

آثار بابل »عدسة: زياد متي«

متابعة الصباح الجديد :
أعلنت الدكتــورة يكتيرينا بورليايفا، خبيرة 
التغذية الروسية، رئيسة املركز االستشاري 
والتشخيص »التغذية الصحية والرياضية« 
أن ورق األملنيوم لن يضر بالصحة إذا استعمل 

مبراعاة شروط معينة.
وتشــير اخلبيرة، إلى أن ورق األملنيوم يصلح 
األطعمة.  وحفظ  حتضير  في  لاســتعمال 
ولكن هناك مخاوف كثيرة من استخدامه، 
ألنه يحتــوي على األملنيوم، الــذي ميكن أن 
احلرارة  بالطعام في درجات  تختلط جزيئاته 

العالية. فهل هذا صحيح؟
تقول الدكتورة »يغلف ورق األملنيوم بطبقة 
أكســيد غير مرئية لإلنســان، متنع انتقال 
جزيئات األملنيوم إلى الطعام. وهذه الطبقة 
متنــع متاس األملنيــوم مع األطعمــة. ولكن 
هناك ورق أملنيوم تقنــي، يكون عادة مطلي 
مبواد أخرى، ال ميكن اســتخدامها في حتضير 
وحفظ األطعمــة، ألنها قد تلحــق أضرارا 

معينة بالصحة«.
وتضيــف ومع ذلك، ال ميكن اســتخدام ورق 
األملنيــوم فــي حتضير وحفظ بعــض أنواع 
األطعمة، وتقول، »يجب أن نتذكر دائما، أنه 

ال ميكن اســتخدام ورق األملنيوم في حتضير 
وحفــظ األطعمة احملتوية علــى حامض، أو 
التي نحتاج  في حتضيرها إلى احلامض، مثل 
اخلــل أو الليمون. ألن هذا قــد يتلف طبقة 
احلمايــة، ما يســمح لألملنيــوم باالختاط 

بالطعام«.

وتؤكد اخلبيرة علــى اخلصائص املهمة لورق 
األملنيــوم، وتقــول »ميكن حفــظ األطعمة 
بورق األملنيوم في الثاجة، حيث ســيحافظ 
على صاحيته ونكهته فترة طويلة، ويكون 
محميا من الروائح األخرى. وميكن في حاالت 

أخرى، استخدامه في طهو الطعام أيضا«.

طبيبة تحسم الجدل بشآن ورق األلمنيوم والصحة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــال 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، فا 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 
لاختبار 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 عاقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر ساًما 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 للمشــكات 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 االستسام. 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:
حول  مفاجــأة  فجــرت  أن  بعد 
الفيروس، أصدرت عاملة  منشــأ 
الفيروســات الصينيــة التــي 
من  جاء   COVID-19 أن  زعمــت 
اخملتبــر في ووهان مقــاال علميا 
يوم االثنني يدعــم ادعاءها املثير 

للجدل.
 ،LI-MEng Yan الدكتورة  ونشرت 
الباحثة السابقة في كلية هونغ 
ورقة  العامــة،  للصحة  كونــغ 
علمية على موقع ZEnOtE تدعي 
أنها توضح كيف ميكن "إنشــاء 
SaRS-COV-2 بشــكل مالئم" 

في اخملتبر في ستة أشهر.
شــاركت  التي  العلمية  الورقة 
فــي تأليفها مع اثنــني آخرين، 
بعنوان الســمات غيــر العادية 
جلينــوم SaRS-COV-2 تقتــرح 
من  بدالً  تعدياًل معملًيا متطورًا 

التطور الطبيعي".
وتدعــي الباحثــة أنها الحظت 
يُظهر   SaRS-COV-2" أن  كيف 

تتوافق  ال  بيولوجيــة  خصائص 
مع فيروس حيواني املنشــأ نشأ 

بشكل طبيعي".

وجــاءت ورقة يان بعــد مقابلة 
احلواري  البرنامــج  فــي  أجرتها 
البريطاني "LOOSE WOMEn"، يوم 

ادعاءاتها  فيهــا  كررت  اجلمعة، 
بــأن فيــروس كورونــا "جاء من 
اخملتبر فــي ووهان واخملتبر يخضع 

لسيطرة احلكومة الصينية".
وأصرت على أن التقارير املنتشرة 
التــي تفيد بأن الفيروس نشــأ 
العام املاضي من سوق حلوم في 
ووهان هي "ســتار من الدخان". 
وقالت يان موضحة أنها حصلت 
مركز  مــن  "معلوماتها  علــى 
في  األمــراض  على  الســيطرة 

الصني ومن األطباء احملليني".
وفي أبريــل، ورد أن يان هربت من 
هونغ كونــغ إلى أميــركا لرفع 
ويقال  بالوباء،  الوعي  مســتوى 
إنها تختبئ خوفاً على سالمتها.
وكانت يان قد قالت إن املشرفني 
الســابقني لها في معهد هونغ 
كونــغ للصحــة العامــة، وهو 
مختبر مرجعي ملنظمة الصحة 
عندمــا  أســكتوها  العامليــة، 
ناقوس اخلطر بشــأن  أطلقــت 
انتقال العدوى من إنسان إلى آخر 
في ديســمبر من العام املاضي. 
كمــا زعمــت قبــل فرارها من 
أنه مت مسح معلوماتها  الصني، 

من قواعد البيانات احلكومية.
ونفى اخملتبر أن يان "أجرت أي بحث 
عن انتقال العدوى من إنسان إلى 
آخر" وقــال إن تأكيداتها "ليس 
لها أســاس علمي". ونفى يوان 
ووهان  معهد  مدير  تشــيمينغ، 
وقت  فــي  الفيروســات،  لعلم 
ســابق االدعاءات بــأن الفيروس 
انتشــر عــن طريــق اخلطأ من 

منشأته.
وفي تعارض مع ورقتها العلمية، 
نشــر علمــاء آخرون مــن والية 
كاليفورنيا في وقت سابق مقااًل 
اجليني  التسلسل  يرسم  علميا 
SaRS-" أن  وزعمــوا  للفيروس 
COV-2 ليس صنعــا معملًيا أو 
فيروًسا مت التالعب به عن قصد".

وتســتعد الباحثــة الصينيــة 
ملقابلــة حصرية علــى فوكس 
وأبحاثها  أدلتهــا  لعــرض  نيوز 
التي تؤكد أن الفيروس من صنع 
اإلنســان وحتديــدا فــي مختبر 

ووهان الصيني.

عالمة الفيروسات الصينية مينغ يان تعتزم نشر أدلة
تثبت ان فيروس كورونا صنع في ووهان

المختبر المتهم مرجعي لمنظمة الصحة العالمية !

السليمانية - عباس اركوازي: 
اكد مصدر حكومي مطلع عن قرب 
زيارة وفد رفيع املستوى من حكومة 
الــى بغــداد، لتوقيع بنود  االقليم 
االتفاق الــذي توصلت اليه حكومة 
االقليم مع احلكومــة االحتادية في 
اطار تنظيم العالقة وضمان حصة 
واســتحقاقات االقليم من املوازنة 

االحتادية.
واوضــح املصدر الــذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه للصباح اجلديد، 
ان اللجــان الفنية املشــتركة بني 

حكومة االقليم واحلكومة االحتادية 
ما زالت منشغلة بتفاصيل امللفات 
التــي ســيتم االتفــاق حولها بني 
اجلانبــني التي تاتي فــي مقدمتها 

امليزانية والنفط واملنافذ احلدودية.
واشــار الى انه من املتوقع ان تنهي 
تلــك اللجان نقاشــاتها خالل ايام 
وتهيئة بنــود االتفاق للتوقيع عليه 
من قبــل رئيس حكومــة االقليم 
الــوزراء  ورئيس  بارزانــي  مســرور 
ما  وهــو  الكاظمــي،  مصطفــى 
شــانه ان يطوي صفحة من التوتر 

والتشــنج التــي شــابت العالقة 
بني بغــداد واربيل، التي اســهمت 
فــي حصول جتــاوزات خطيرة على 
االقليم  ثــروات  بــددت  الدســتور 
وقطعت ميزانيته وادخلته في اتون 
ازمــة اقتصادية حــادة، يعجز في 

ظلها عن تأمني رواتب املوظفني.
واوضح املصدر ان زيارة رئيس الوزراء 
االقليم  الــى محافظــات  االخيرة 
مثلــت رغبة لــدى اجلانبني حللحة 
امللفات العالقة الفتا الى ان حكومة 
جتاه  حقيقي  اختبــار  امام  االقليم 

الســتغالل  االقليم،  في  املواطنني 
ما اسماه الفرصة االخيرة لتطبيع 
العالقــة مع بغــداد وطي صفحة 
وميزانية  مرتبــات  وتامني  اخلالفات 

االقليم في اطار العراق املوحد. 
االحتادية قد  املاليــة  وزارة  وكانــت 
ارسلت بداية الشــهر ايلول اجلاري 
قانــون موازنــة 2020 الى مجلس 
واملصادقة  مناقشته  بهدف  النواب 
عليــه، بعد ان ضمنتــه حصة 12 
% القليم كردســتان في حال التزم 

بتنفيذ بنود القانون.

بغداد - الصباح الجديد :
دافع رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي، امــس الثالثــاء، عــن 
مؤخرا  اطلقهــا  التي  التعيينــات 
بشــان الدرجات اخلاصة ، فيما اكد 
ان طريقــة التكليــف جاءت ضمن 

القانون واالجراءات االدارية.
وقــال الكاظمي في بيــان اطلعت 
عليه الصباح اجلديــد: “يوم االثنني، 
وجهنا بإجراء سلسلة من املتغيرات 
الضرورية فــي بعض املواقع اإلدارية 
الهامــة فــي مؤسســات الدولة. 
واجهــت هــذه اخلطــوة ردود فعل 
القوى  مــن  بعضهــا  مختلفــة، 
السياســية التي أعلنــت رفضها 

احملاصصــة بكل أشــكالها، والتي 
متثــل بال شــك انعكاســاً ملوقف 

شعبي ثابت من بناء الدولة”.
واكــد الكاظمــي فــي بيانــه، ان 
“هــذه التغييــرات الضرورية جاءت 
وقانوني  إداري  مع سياق  منسجمة 
القانونية  املــدد  نهايــة  فرضتــه 
بل  املســؤولني  لبعض  الرســمية 
وجتاوز تلك املدد عن سقوفها لفترات 
طويلة ، وإن اإلجراء لم يأت إلحداث 

تغييرات كيفية في املؤسسات”.
وتابع “على هذا األســاس مت اختيار 
معظم األسماء املطروحة من داخل 
املؤسسات نفسها ، أو من اخملتصني 
في مجــاالت معّينة ، مع األخذ في 

احلســبان عامل النزاهــة واخلبرة ، 
وضمان التوازن الوطني”.

إن “مواقــف بعــض الكتل  وبــني 
السياســية من موضوع احملاصصة 
مبعلومات محددة  تقتــرن  أن  يجب 
حــول هــذه احملاصصــة املزعومة 
وســوف نتعامل مع هذه املعلومات 
بجديــة ونتحقــق منهــا ضمــن 
الســياقات املعمول بهــا ومن ثم ، 
فــإذا كانت القوى السياســية قد 
أعلنت براءتها مــن هذه التغييرات 
وهي فعالً لم تتدخل فيها ولم تؤثر 
عليها ، فكيف تتهم بأن التغييرات 

اعتمدت على احملاصصة احلزبية؟”.
واشــار الى انه “نتمنى على اجلميع 

مــن واقــع املســؤولية الوطنيــة 
وســياقات  احلقائق  مــع  التعاطي 
أن  مصاديقهــا  وأهــم   ، الدولــة 
املتغيــرات املشــار اليهــا متت من 
والضروري  الطبيعي  املســار  خالل 
وتفعيل  الدولــة  عمل  لتنشــيط 
دورهــا خلدمــة تطلعات شــعبنا 
وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع آلليات 

احملاصصة احلزبية”.
يذكر في هذا الصدد ان البعض من 
السياســية هاجم  والكتل  النواب 
التي  البديلة  والتعيينات  التغييرات 
اجراها الكاظمي امس األول االثنني، 
فيما ايــده آخرون وذهب بعض ثالث 

الى التزام الصمت امامها.

وفد حكومة االقليم يتحضر لتوقيع اتفاق نهائي

مسرور بارزاني: نحن امام فرصة هامة لتسوية الخالفات مع بغداد
الكاظمي يدافع عن التغييرات التي اجراها: جاءت ضمن القانون 

االمارات والبحرين توقعان اتفاقيتين 
3لتطبيع العالقات مع إسرائيل
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قالت وكالة الهجــرة التابعة لألمم املتحدة، 
امس الثالثاء، إن زورقا يقل مهاجرين كان في 
طريقة إلى أوروبــا، انقلب في البحر األبيض 
املتوســط قبالة ليبيا، مما أسفر عن غرق أو 
فقدان ما ال يقل عن 24 شــخصا، ويفترض 

أنهم ماتوا.
وقالت صفاء مســيحلي، املتحدثة باســم 
املنظمــة الدولية للهجرة، لألسوشــيتيد 
برس، إن خفر السواحل الليبي اعترض ثالثة 

قوارب أمس االول االثنني، وانقلب أحدها.
وأشارت إلى أن خفر السواحل انتشل جثتني، 
فيما أفاد الناجون بأن 22 آخرين ال يزالون في 
عداد املفقودين، ويعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وأشــارت إلى أن مــا ال يقل عــن 45 ناجياً 
كانوا علــى منت القــوارب الثالثــة أعيدوا 
إلى الشــاطئ، وأن جميــع املهاجرين رجال، 

غالبيتهم من مصر واملغرب.
وقالت مسيحلي: “هذه املأساة اجلديدة تؤكد 
مجددا على احلاجة إلى زيــادة قدرة البحث 
واإلنقــاذ في البحر املتوســط. لكننا عوضا 
من ذلك، نشــهد قيودًا على املنظمات غير 

احلكومية ومواجهة طويلة وغير ضرورية”.
وحطام الســفينة هو أحــدث كارثة بحرية 
تشــمل مهاجرين يبحثون عن حياة أفضل 

في أوروبا.
وتأتي املأســاة احلالية بعد وفاة 45 مهاجرا 
في أغســطس إثر انقــالب قاربهم، وهو ما 
ميثل أكبر عدد مــن القتلى في حادث حتطم 

سفينة واحدة قبالة السواحل الليبية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكرت تقارير إعالمية امس الثالثاء، أن 3 دول 
عربيــة باإلضافة إلى باكســتان، قد تكون 
التالية بعــد اإلمارات والبحريــن في توقيع 
اتفــاق تطبيع أو ســالم مع إســرائيل في 

املرحلة املقبلة.
ونقلت صحيفة “يســرائيل هيــوم”، عن نور 
داهــاري الباحــث البريطاني الباكســتاني 
املســتقل الذي يــرأس املعهد اإلســالمي 
ملكافحة اإلرهاب )ITCT(، قوله إن “باكستان 
لديها مصالح قومية ال تســمح لهم ببدء 
عالقــة مفتوحة مــع إســرائيل لكنها لم 
تغلق الباب على هذه املسألة”، وأضاف قائال 
إن “البلدين يتبادالن االســتخبارات واملعرفة 
العســكرية منذ عقود. لم تنظر باكستان 
إلى الدولــة اليهودية على أنهــا عدو، ومن 
احملتمــل أن يتم التوصل إلى اتفاق معها في 

املستقبل”.
من جهة أخرى، قال داهــاري إن “هناك عددا 
من الــدول التي تقف فــي الطابور وتنتظر 
االنضمام لالتفاقيات، منها عمان والسودان 
واملغرب والسعودية، كما أن قطر قد تنضم 

إلى اتفاق مع إسرائيل عاجال أم آجال”.
بدورها، نقلت قناة “سي أن أن” األمريكية عن 
مصادر باإلدارة األمريكية قولها إن واشنطن 
تنظر التفاقــات تطبيع جديــدة مع 3 دول 
عربية بعد إعالن اتفاق الســالم بني اإلمارات 
والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

وأوضحت املصــادر أن الدول اجلديدة هي كل 
من ســلطنة عمان والسودان باإلضافة إلى 

املغرب.
ومن املقرر أن يتم اليــوم في البيت األبيض، 
توقيع اتفاق الســالم بني اإلمارات والبحرين 
مع إســرائيل، في حدث قال مســؤولون في 

البيت األبيض أنه سيكون بحضور كبير.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال طــارق وليام صعب املدعي 
العام في فنزويال إن قضاء بالده 
وجه تهم “اإلرهــاب “و”تهريب 
األســلحة” و”التآمر اإلجرامي” 
إلى “اجلاسوس األمريكي” الذي 
اعتقل قبل أسبوع في محيط 

منشآت نفطية.
وأضاف النائــب العام أن ماثيو 
جون هيث “خدم في العراق من 
2006 ولغايــة 2016 ملدة ثالثة 
أشهر سنويا” بصفته مشغل 
ســرية  قاعدة  فــي  اتصاالت 
املركزية  االستخبارات  لوكالة 
األمريكية )سي آي إيه(” حلساب 
شركة أمنية خاصة تدعى “أم 

في إن”.
عنــد القبــض عليــه قــرب 
والية  نفــط فــي  مصفاتــي 
اجلاســوس  كان  فالكــون، 
املفترض ماثيو جون هيث مزودا 
بـ “أسلحة ثقيلة” و”مبلغ كبير 
الرئيس  حسب  الدوالرات”،  من 
الفنزويلــي نيكــوالس مادورو 
“اجلاســوس”  أن  أوضح  الــذي 
كان جنديــا في “البحرية خدم 
في قواعد وكالة االستخبارات 

املركزيــة )ســي آي إيــه( في 
العراق”.

يذكر أن 7 فنزويليني، من بينهم 
في  عســكري، ســيحاكمون 
القضية ذاتها، حســب النائب 
مبحاولة  وصفها  الــذي  العام، 
“زعزعــة اســتقرار” البالد عبر 
النفطية  “صناعتهــا  تخريب 

ومنظومتها الكهربائية”.
الرئيس مادوروو  وعلى حد قول 
فــإن العســكري الفنزويلــي 
اعتقل برفقة “اجلاسوس” وهما 
على منت ســيارة عثر بداخلها 
علــى “قاذفــة قنابــل يدوية 
ومدفع رشــاش”، باإلضافة إلى 

“مادة متفجرة”.
أدان القضاء  قبل نحو شــهر، 
أمريكيني  جنديــني  الفنزويلي 
ســابقني بعقوبة السجن ملدة 
20 عاما بتهمة محاولة دخول 
البــالد بحرا بغــرض اإلطاحة 

بالرئيس نيكوالس مادورو.
ماثيو  “اجلاسوس”  قضية  تأتي 
الزيت  صب  لتزيــد  هيث  جون 
على نــار التوتر الذي يدوم منذ 
ســنوات طويلة بني كاراكاس 
هذه  تفرض  حيث  وواشــنطن 
األخيرة علــى فنزويال عقوبات 
قاسية ومكلفة عقدت أوضاع 

البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اســتئناف  محكمــة  قضــت 
الرئيس،  بأنه ميكن إلدارة  أميركية، 
إجــراءات  إنهاء  ترامــب،  دونالــد 
احلماية اإلنســانية، التي سمحت 
ملئــات اآلالف من األشــخاص من 
وهايتي  ونيكاراغــوا  الســلفادور 
والســودان، بالبقاء فــي الواليات 

املتحدة. 
االســتئناف  ورفعــت محكمــة 
االول  امس  التاســعة،  األميركية 
االثنني، أمرا قضائيا أوليا كان مينع 
احلكومة من إنهــاء وضع احلماية 
الدول  تلك  من  لألشخاص  املؤقتة 

األربع. 
ومنــذ عــام 1990، منحــت تلك 
السياسة الوضع القانوني املؤقت 
املتضررة  البلدان  من  لألشــخاص 
من الكوارث الطبيعية والصراعات 
األهلية. وغالبا ما يتم متديد الوضع 
القانوني، لكــن إدارة ترامب قررت 
إنهــاءه لعدة دول أصبــح رعاياها 
املتحدة  الواليــات  فــي  املقيمون 
اذا  القادم،  العام  بالرحيل  مهددين 
ما أعيــد انتخاب ترامب مرة ثانية، 

وقرر املضي في إبعادهم.
إدارة ترامــب أن الظروف في  وترى 

الــدول األربــع قد حتســنت، وأن 
اإلدارات السابقة تعاملت مع نظام 
احلماية املؤقتة، الذي مت إنشاؤه في 
عام 1990، كحالــة دائمة بحكم 

الواقع.
وميكن أن يصل عدد املتضررين إلى 
مــا يقرب من 130 ألف شــخص، 
أكثر مــن 10 آالف منهم في مهن 
طبيــة ، وما يقرب مــن 279 ألف 
طفل من مواطني الواليات املتحدة 
حتت ســن 18 عاما، ميكن فصلهم 
عن عائالتهم إذا مت ترحيل أقاربهم 
احلماية  وضــع  من  املســتفيدين 

املؤقتة.
يشــار إلى أن السودان حصل على 

وضــع احلماية املؤقتة ألول مرة في 
عام 1997 بســبب احلرب األهلية. 
ومنذ ذلــك احلــني، مت متديد وضع 
الســودان أو إعادة تصنيفه ضمن 
القائمة 15 مرة مــن قبل اإلدارات 
السابقة. وذلك لعدة أسباب منها 
إعادة التوطني القسري، وانتهاكات 
ومنع  واجملاعــة،  اإلنســان،  حقوق 

وصول الوكاالت اإلنسانية.
وكان الرئيس ترامب قد حد بشكل 
كبير من عدد الالجئني املســموح 
لهم بإعــادة التوطني في الواليات 
املتحدة واتخذ عدة إجراءات للحد 
بشــكل كبير من احلصــول على 

اللجوء.

فقدان 24 مهاجرا بعد 
انقالب قاربهم قبالة 

سواحل ليبيا

ترجيح بانضمام ثالثة 
دول عربية وباكستان الى 

االتفاق مع إسرائيل

“الجاسوس” األميركي في فنزويال سيحاكم 
بـ3 تهم خطيرة

قرار قضائي يسمح إلدارة ترامب بترحيل 
عشرات آالف المهاجرين

متابعة ـ الصباح الجديد :

األمريكية  العاصمــة  شــهدت 
مراسم  الثالثاء  امس  واشــنطن 
وتطبيع  للسالم  اتفاقيتني  توقيع 
العالقــات بني إســرائيل ودولتني 
البحريــن  همــا  خليجيتــني، 
واإلمارات، وهذا ما اعتبره مراقبون 
في  نوعهــا  مــن  انفراجــة  أول 
العالقات العدائية بني إســرائيل 

والعرب منذ نحو ثالثني عاما. 
دونالد  األمريكي  الرئيــس  ويعول 
ترامــب على ما حققــه في هذا 
امللف لتســويق نفســه بوصفه 
“صانع سالم” وزيادة حظوظه في 
االنتخابات  في  ثانية  بوالية  الفوز 
الرئاسية املقرر عقدها في الثالث 

من تشرين الثاني املقبل.
احتفال  في  االتفاقيتــان  ووقعت 
كبير فــي العاصمة واشــنطن، 
املتحدة  الواليــات  رئيــس  حرص 
دونالــد ترامــب علــى تنظيمه 
ليشــهد إقامــة رئيس الــوزراء 
نتانياهو  بنيامــني  اإلســرائيلي 
بني  رسميا  دبلوماســية  عالقات 
الدولتني  العبريــة وهاتني  الدولة 
العربيتــني، فــي أول انفراجة من 
النوع منذ معاهدتي السالم  هذا 
مع مصر واألردن في 1979 و1994.

وأدت هاتان املعاهدتان إلى زعزعة 
األوسط في  الشــرق  التوازن في 
حني يعول الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب عليهما لتقدمي نفسه من 
خاللهما على أنه “صانع ســالم” 
قبل سبعة أسابيع من االنتخابات 

الرئاسية األمريكية.
أمريكي  مســؤول  يستبعد  ولم 
كبيــر مصافحــة تاريخيــة بني 
رئيس الوزراء االسرائيلي واملمثلني 
جميــع  أن  مؤكــدا  العربيــني، 
املشاركني سيخضعون قبل ذلك 
لفحص فيروس كورونا املستجد.

ويجمــع اإلمــارات والبحرين مع 
إيران  جتاه  مشترك  عداء  إسرائيل 
التــي تعد أيضــا العــدو اللدود 

لواشنطن في املنطقة.

ولقــد أقامت عــدة دول نفطية 
عربيــة بتكتــم عالقــات مــع 
لسنوات،  اإلسرائيلية  السلطات 
لكن هــذا التطبيــع يوفر فرصا 
االقتصادية  مهمــة، وال ســيما 
حتاول  التي  البلــدان  لتلك  منها، 
أزمة  التخلــص مــن تداعيــات 

فيروس كورونا.
من  ماكوفســكي  ديفيد  ويؤكد 
معهد واشنطن لسياسة الشرق 
األدنى “إنه إجناز من الدرجة األولى” 
، مشددا على أنه “ال ينطوي على 
“بالدرجة  لإلسرائيليني  مخاطرة” 
نفســها” التي واجهها مناحيم 
بيغن “عندما تخلى عن ســيناء” 
ملصر، أو إسحق رابني عندما وافق 

على التفاوض مع ياسر عرفات.

وكانت “رؤية السالم” التي قدمها 
دونالد ترامب في وقت ســابق من 
الصراع  إنهــاء  بهدف  العام  هذا 
بشكل  الفلسطيني  اإلسرائيلي 
نهائي، بعيدة عــن النجاح. فقد 
الفلسطينية  السلطة  رفضتها 
التــي ال تريــد أن يقــوم الرئيس 
األمريكي حتى بدور وســيط منذ 
أن اتخذ سلســلة قرارات مؤيدة 

إلسرائيل.

“طعنة في الظهر”
الوزراء الفلسطيني  وصرح رئيس 
الثالثاء  امس  أن  اشــتية  محمد 
كان “يوما أسود” في تاريخ العالم 
“االنقســامات”  منتقدا  العربي، 
فيه. ودعا الفلســطينيون الذين 

اعتبروا االتفاق “طعنة في الظهر” 
من قبل الدولتني املتهمتني بعقد 
اتفاق مــع الدولة العبرية من دون 
انتظار والدة دولة فلسطينية، إلى 

مظاهرات الثالثاء.
إنها  دائما  ترامب قالت  إدارة  لكن 
أعمق  املنطقة بشــكل  تريد هز 
عبــر حتقيق تقارب بني إســرائيل 
والعالــم العربي في شــكل من 
“احتاد مقدس” ضد إيران. ويعكس 
االتفاقــان هذا التغييــر وينقالن 
إلــى  الفلســطينية  القضيــة 
مرتبة أدنى، كما كان يأمل البيت 

األبيض.
وقــال ديفيد ماكوفســكي “لم 
يعد هذا الشــرق األوســط الذي 
كان فــي عهد أبي بــل منطقة 

جديــدة” رفضت فيهــا اجلامعة 
العربية، في حدث استثنائي، إدانة 
وقال  اخلليجيتني.  الدولتــني  قرار 
السابق  األمريكي  الدبلوماســي 
سينتظرون  “الفلســطينيني  إن 
االنتخابات  في  ما سيحدث  ليروا 
تهدأ  عندمــا  لكن  األمريكيــة، 
إعادة  عليهــم  األمور ســيتعني 

التفكير في موقفهم”.
انتصــارا  االتفاقــان  ويشــكل 
لبنيامني نتانياهو ويقربان إسرائيل 
من هدفها بأن تكون مقبولة في 
املنطقة. ويرى دونالد ترامب الذي 
يســعى لوالية ثانية ولم يحقق 
حتى اآلن تقدما دبلوماسيا يُذكر 
للناخبني، فــي ذلك جناحا يعترف 

به حتى خصومه الدميقراطيون.

ومنــذ اإلعــالن فــي 13 آب عن 
االتفاقية اإلســرائيلية اإلماراتية 
املاضي  األســبوع  تالهــا  التــي 
اتفاق مماثــل مع البحرين، ال يكف 
معســكر امللياردير اجلمهوري عن 
اإلشــادة بعمله الذي يســتحق 

برأيه جائزة نوبل للسالم.
بالفعل  ظهــرت  خالفــات  لكن 
باالتفاق  املرتبطة  الشروط  بشأن 
دول  اإلمــارات. ففي نظــر  مــع 
على  إســرائيل  وافقت  اخلليــج، 
األراضي  ضــم  اســتمرار  “إنهاء 
الفلسطينية”. لكن رئيس الوزراء 
يتخل”  “لم  إنه  قال  اإلســرائيلي 
عن ضم مســاحات واســعة من 
الضفة الغربية احملتلة، بل أن األمر 
“مؤجل” فقط. من جهة أخرى قال 

عدته الحكومة الفلسطينية “يوما أسودا” في تاريخ العالم العربي

يعول الرئيس 
األمريكي دونالد 

ترامب على ما حققه 
في ملف تطبيع 

العالقات العربية مع 
اسرائيل لتسويق نفسه 

بوصفه “صانع سالم” 
وزيادة حظوظه في 

الفوز بوالية ثانية في 
االنتخابات الرئاسية 
المقرر عقدها في 

الثالث من تشرين 
الثاني المقبل

اإلمارات والبحرين توقعان اتفاقيتين لتطبيع العالقات مع إسرائيل  

مجلس الوزراء يصوت على إدراج تعيين 
2المشمولين بقانون التدرج الطبي ضمن الموازنة

محليات 2

 بغداد - الصباح الجديد : 

اكــدت وزارة الصحــة، تعاملها 
انفلونــزا حاليا  اعــراض  اي  مع 
بانها كورونا حتى يثبت العكس 
اخملتبــري،  املســحة  بفحــص 
مبينة انــه الميكن االعتماد على 
فحوصــات املفــراس كونه غير 
معتمــد عامليا. في حــن أعلن 
مجلس  رئيس  باســم  املتحدث 
الوزراء، تضمــن خريجي التدرج 
الطبي والصحــي ضمن موازنة 

.2020
وقال مدير الصحة العامة وعضو 
خلية االزمة رياض عبد االمير ان 
االجواء  وتغيير  احلالي  “املوســم 
تسجل خاللها العديد من حاالت 

االنفلونزا االعتيادية”.
واضــاف ان “اي حالــة انفلونــزا 
تعتبر كورونا بالتعامل معها من 
حيث الوقاية حتى تثبت العكس 
بأجراء الفحــص اخملتبري وظهور 
النتيجة”، عازيا االمر الى “تشابه 
التفريق  واســتحالة  االعــراض 
بينهما مــن دون اجراء الفحص 

اخملتبري”.
املفراس  “فحوصــات  ان  واوضح 
وتشــخيص حــاالت كورونا من 
خاللها الميكــن اعتمادها كونها 
غيــر مقــرة عامليا ومــا مثبت 

بالفحص هو اخملتبري فقط”.
وتعتمد العديد من مستشفيات 
العــزل اخملصصة لفحص كورونا 
فحص  واحملافظــات  بغــداد  في 
حــاالت  لتشــخيص  املفــراس 
االصابة بفيروس كورونا للحاالت 
تعتمد  فيما  تــرد،  التي  الطارئة 
بعــض املراكــز الصحيــة على 
حتاليــل الدم الفحص الســريع 

لتشخيص االصابة.
من جانــب اخر أعلــن املتحدث 
الــوزراء،  مجلس  رئيس  باســم 
أحمد مال طالل، تضمن خريجي 
التدرج الطبــي والصحي ضمن 

موازنة 2020 .
وقال مال طالل، في مؤمتر صحفي 
إن “رواتــب املوظفن واملتقاعدين 
والرعايــة االجتماعية أمنت في 
موازنة 2020، مضيفا أن “موازنة 

2021 في طور اإلعداد”.

وكان املتحدث باســم احلكومة 
احمد مال طــالل، أعلن اول امس 
االثنــن، ان مجلس الــوزراء اقر 

موازنة 2020 وارسلها للبرملان.
وفي الوقــت ذاته أعلنــت دائرة 
الثالثاء،  امــس  الرصافة،  صحة 
عن اطالق اكبــر حملة لتلقيح 
التالميــذ اجلــدد فــي املراكــز 
الى  داعيــة االهالي  الصحيــة، 
التلقيحــي  باجلــدول  االلتــزام 
من  املناعة  البنائهم الكسابهم 

االمراض املعدية.
وقال مدير صحــة الرصافة عبد 
الغني الساعدي في بيان اطلعت 
عليــه “ الصبــاح اجلديــد “ ان 
“مئات الفرق في املراكز الصحية 
باشــرت اوســع حملة لتلقيح 
االطفال وحتصينهم من االمراض 
اخلطيرة”،  ومضاعفاتها  املعدية 
االلتزام  الــى  “االهالــي  داعيــا 
الطفالهم  التلقيحــي  باجلدول 
في  املناعة خصوصا  الكسابهم 

ظل جائحة كورونا”.
واضاف ان “الفرق الصحية نفذت 
خطتها بفحــص التالميذ اجلدد 
االبتدائية  املدارس  في  املسجلن 
اســتعدادا  االطفــال  وريــاض 
مبينا  اجلديد”،  الدراســي  للعام 
احلالة  شــملت  “الفحوصات  ان 
الصحية والنفســية والتغذوية 
مبكــرا  أالمــراض  الكتشــاف 
العالجيــة  اخلدمــات  وتقــدمي 
الالزمة في املراكز او احالتها الى 

املستشفيات العامة”.
الى “استمرار  الســاعدي  ولفت 
املالكات الصحية مبتابعة املراكز 
الســادس  لطلبة  االمتحانيــة 
االعــدادي مــن ناحيــة ارتــداء 
الطلبة  حرارة  وقياس  الكمامات 
انتشــار  من  للحد  واملدرســن 
كورونــا، واحلــث علــى التوعية 
الوقائية  االجــراءات  ومتابعــة 
من  منعا  والتباعــد  واالحترازية 

انتشار اجلائحة”.

مجلس الوزراء يصوت على إدراج تعيين المشمولين 
بقانون التدرج الطبي ضمن الموازنة

إطالق حملة لتلقيح التالميذ الجدد ضد األمراض المعدية

 “اي حالة انفلونزا 
تعتبر كورونا 

بالتعامل معها من 
حيث الوقاية حتى 

تثبت العكس بأجراء 
الفحص المختبري 
وظهور النتيجة”، 

عازيا االمر الى “تشابه 
االعراض واستحالة 
التفريق بينهما من 
دون اجراء الفحص 

المختبري”
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بعد إنجازه بتمويل من الحكومة المحلية في البصرة

البصرة _ سعدي السند :

البصرة  محافــظ  معــاون  افتتــح 
احلقوقي معن احلسن بحضور رئيس 
اســتئناف منطقة البصرة القاضي 
املبنــى اجلديد لدار  عادل عبدالرزاق،  

العدالة في قضاء الفاو بعد اجنازه.
: بتوجيه من محافظ  وقال احلســن 
البصــرة املهندس اســعدالعيداني، 
العدالة  لدار  اجلديــد  املبنى  افتتحنا 
حملكمة قضاء الفــاو أالمنوذجية، بعد 
اكمــال العمــل في املشــروع الذي 
مولتــه احلكومة احمللية ضمن موازنة 
حفل  الــى  الفتــاً   ،2019 مشــاريع 
االفتتاح شــهد أيضا حضور عدد من 
الفاو  وقائــم مقام قضــاء  القضاة 

املهندس وليدالشريفي
وذكر ان املشــروع جاء ضمن اهتمام 
قطاع  بتطويــر  البصرة  محافظــة 
االمن والعدالة في البصرة، عبر تنفيذ 
القطاع،  مشــاريع مهمة في هــذا 
 2019 منوها الى ان خطة مشــاريع 
تضمنت احالة اكثــر من 9 محاكم 
أمنوذجية في مركز احملافظة وعدد من 

االقضية.
مع  وجــود 4 محاكم قيد االنشــاء 
االن، واحدة في قضاء االمام الصادق) 
ع) واخرى فــي قضاءالزبير وثالثة في 
ناحية الســيبة وواحدة في منطقة 

املعقل، وسط البصرة.
واشــار الى ان البصــرة ايضا احالت 

للتنفيذ احدى عشر مشروعا لتنفيذ 
مراكز للشــرطة في املركز وعدد من 

الوحدات االدارية.
باســم  املتحدث  اوضح  من جانبــه 
مجلس القضــاء االعلى في البصرة 
املوســوي  القاضي جاســم محمد 
على ان البنايــة اجلديدة لدار القضاء 
اكثر  اقيمت على مساحة  الفاو،  في 
مــن 5000 م2 وحتوي علــى اكثر من 
60 غرفة منها غرف للسادة القضاة 
وقاعات للمرافعات وغرف للموظفن 
واخلدمــات وغيرها. وذكــر ان افتتاح 
القضاء اجلديدة ســيحقق هدف  دار 
مجلس القضــاء االعلى بوجود ابنية 
تليق بهيبة القضاء واملواطن العراقي 
القضائية  وتسهم في تقدمي اخلدمة 
عبر اســتخدام النظــم االلكترونية 
واالدارية والتحقيقية املتميزة، منوها 
الــى ارتفاع نســب اجنــاز متقدمة 
ملشاريع دور القضاء في املعقل والزبير 

والسيبة وناحية االمام الصادق.
واشــار الى ان البنايــة اجلديدة تضم 
محكمة للبداءة واالحوال الشخصية 
واملواد الشــخصية لغير املســلمن 

ومحكمة التحقيق واجلنح.

انشاء محكمة الزبير اجلديدة

املهندس  البصرة  محافظ  باشــراف 
مدير  ومتابعــة  العيدانــي  اســعد 
ديوان  في  واملتابعة  التخطيط  قسم 
احملافظــة وقائم مقام الزبير شــهد 
مشروع انشاء محكمة الزبير اجلديدة 

ارتفــاع نســب االجناز اعمــال اللبخ 
وأالرضيــات وأالعمــال الكهربائيــة 
املائية..  والتأسيســات  والصحيــة 
والعمل متواصل في انشــاء السياج 
اخلارجي وانشاء بقية املباني املساندة 
العمال احملكمة  والعمل متواصل في 
بقية  وانشاء  اخلارجي  السياج  انشاء 

املباني املساندة العمال احملكمة.
وتقدر نســبة اإلجناز بنحو  % 50 وهي 
نســبة اكبر من نسبة اإلجناز اخملطط 

للمشروع.
يذكر ان املشــروع اعاله من مشاريع 
تنميــة أالقاليــم لعــام 2019 التي 
تنفذ في قضاء الزبير من مجموع 52 

مشروع تنفذ حاليا في القضاء والتي 
بلغ مجمــوع كلفتها الكلية حوالي 
715 مليــار دينار والتــي تعتبر اكبر 

موازنة خصصت لقضاء الزبير .
وكانت الشركة املنفذة قد انتهت من 
اعمال انشاء مبنى احملكمة الرئيسي 
وأالرضيات  اللبــخ  اعمــال  وبــدأت 

وأالعمــال الكهربائيــة والصحيــة 
والتأسيسات املائية.

املشاريع املتلكئة

من جانب آخر اوضح مدير التخطيط 
البصرة  واملتابعة في ديوان محافظة 
املهنــدس والء عبدالكــرمي أن رئيس 
مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
وافــق على منــح احلكومــة احمللية 
بعض الصالحية في إكمال املشاريع 

الوزارية املتلكئة في البصرة.
وقال عبد الكــرمي قدمنا طلبا لرئيس 
أالخيرة  زيارته  خــالل  الوزراء  مجلس 
للبصرة حول املشــاريع الوزارية التي 
إحالتهــا الــوزارات االحتادية للتنفيذ 
وتواجه تلكؤا من فترة طويلة وأغلبها 
متوقف عن العمل من أجل حســم 
أالمر واجراء تســويات قانونية مقابل 

تعهدنا كحكومة محلية بأكمالها.
التــي تكلمنا  وتابع: اهم املشــاريع 
عنها هو مشروع املستشفى التركي 
والذي وصلت نســب االجناز فيه إلى 
مراحــل متقدمة، وهــو متوقف من 
اآلن حاجة ماسة  ســنوات، وظهرت 
له في ظل انتشــار جائحــة كورونا، 
التســوية  إجراء  وتعهدنا فــي حال 
القانونية مع الشركة املنفذة، رغبتنا 
في إكماله من موازنة البصرة، منوها 
إلى ان احلديث شــمل ايضا مشروع 

البنى التحتية لقضاء الزبير .
واضــاف، قدمنــا شــرحا كامال عن 
تلكؤ تنفيذ تطوير منفذي ســفوان 

والشــالمجة، احملالن مــن قبل وزارة 
الداخليــة من ســنوات، إذ مت العمل 
لفترة قصيرة في منفذ ســفوان ثم 
املنفذة،  الشركة  تلكؤ  العمل  شهد 
بعدها توقف بسبب القرار ٣٤٧ لعام 
٢٠١٥, اما منفذ الشــالمجة فقد مت 
سحب العمل من وزارة الداخلية منذ 
ســنوات طويلة، الفتا إلــى أن رئيس 
الصالحية  الــوزراء منحنــا  مجلس 

بتطوير املنفذين.
وأشــار إلى أن ديوان احملافظة خاطب 
لتمنحنا  البصــرة  بلديــات  مديرية 
جزءا من االراضــي القريبة من منفذ 
سفوان إلجناز مشــروع تطوير املنفذ، 
وقد وافقت، وبدأنا في إحالة املشروع 
اعداد  تتولى  استشاريتن،  لشركتن 
التدقيق  تتولى  والثانيــة  التصاميم 
والتي سينتهي  التصاميم  ومراجعة 
العمل فيها قريبا وسنرفعها لرئاسة 
مجلــس الــوزراء للموافقــة عليها 

لغرض اإلحالة والتنفيذ.
واكمل، ومن املشاريع الوزارية املتلكئة 
والتي قدمناها لرئيس مجلس الوزراء 
الكونكريتي  القرنة  جســر  مشروع 
املتوقف عن العمل ومشــروع جسر 
الرابعة  املرحلتــن  ومشــروع  خالد، 
واخلامسة من مشروع محطة معاجلة 
إلى جانب  البصــرة  مجاري مدينــة 
مشــروع جســر الزبير الكونكريتي 
وهناك مشــاكل فنية تواجه العمل 
، مبينــا أنه يتوقع أن يكون لرئاســة 
مجلس الــوزراء قرار قريــب في حل 

اشكاليات هذه املشاريع.

تقرير

افتتاح المبنى الجديد لدار العدالة في قضاء الفاو

 بغداد - الصباح الجديد : 
أفــادت وزارة التربيــة، امس الثالثــاء، بوجود نية 
العتماد دور ثالث لطلبة السادس االعدادي مراعاة 
لوضع الطلبــة غير املمتحنن والراســبن وتأثير 
جائحة كورونا في العمليــة التربوية، بينما نفت 

تسريب اسئلة مادة الرياضيات للفرع االحيائي.
وقال مدير العالقات واالعالم بالوزارة هيثم العزاوي 
في تصريــح له ، إن “االمتحانــات الوزارية لطلبة 
السادس االعدادي تسير بشكل طبيعي وال توجد 
اية مؤشــرات تبن وجود تســريب الســئلة مادة 

الرياضيات بالنسبة للفرع االحيائي”.
واكد العــزاوي، ان “الــوزارة تعمل علــى متابعة 
االمتحانات ميدانيــا منذ انطالقها وحتى االن من 

خالل اللجنة الدائمة لالمتحانات”.
من جانبه، اشــار معاون مدير التقومي واالمتحانات 
بــوزارة التربية نعمة حربي الــى ان “املديرية تنفذ 
جوالت مكثفة علــى املراكــز االمتحانية يوميا، 
وهناك تنسيقا عاليا مع مدراء املراكز االمتحانية 
ملتابعــة تنظيــم عمليــات تصحيــح الدفاتــر 
االمتحانية وتدقيقها واكمالها بشــفافية ودقة 

عالية”.

نينوى - الصباح الجديد :
أعلنــت مديريــة تربية نينوى، امــس الثالثاء، عن 
افتتاح 20 مدرســة ابتدائية وثانويــة في عموم 

مدينة املوصل بعد إعمارها بالكامل.
وقال مدير تربية نينوى يوســف الســبعاوي في 
بيان اطلعــت عليه “ الصباح اجلديد “ إن “املالكات 
العاملة فــي تربية نينوى وبلديــات نينوى اعادت 
اعمــار وتأهيل نحو 20 مدرســة في امين وايســر 
املوصل واملدينة القدمية، ومت افتتاحها امس االثنن 

تزامنا مع انطالق العام الدراسي اجلديد”.
وأضاف الســبعاوي، ان “املدارس التي مت افتتاحها 
تــوزت بن احياء: االصالح والرفاعــي ومتوز والنجار 
واملصارف  والزهــور  وامليــدان  والصحة  وحليلــة 

والبلديات”.
وأشــار إلى أنه “مت جتهيزها بجميع املســتلزمات 

الدراسية”، منوها بأن

 بغداد - الصباح الجديد : 
حثــت أمانة بغداد، امس الثالثــاء، املواطنن على 

االلتزام بأوقات وأمكنة رمي النفايات.
وذكرت أالمانة، في بيــان تلقت “ الصباح اجلديد “ 
نســخة منه، أن “جميع مناطق العاصمة بغداد 
شملت بحمالت الوعي البلدي التي تنفذها يومياً 
من خالل شــعب االعالم والوعــي البلدي ضمن 
دوائرها اخملتلفة سيما البلدية املنتشرة في عموم 

العاصمة”.
وأضافت، أن مالكاتها “قامــت بحمالت صباحية 
ومسائية هدفها رفع الوعي البلدي لدى املواطنن 
مــن خالل حثهم علــى االلتزام باوقــات وامكنة 
رمي النفايــات، اضافة الى كيفيــة احلفاظ على 
الصحة العامة عبر الندوات والفولدرات التوعوية 
واالرشــادية والزيــارات التي جتريها الــى املدارس 

واالسواق وغيرها من الفعاليات االخرى اخملتلفة”.

 بغداد - الصباح الجديد : 
من أجل املضي بخطوات العمل 
بــروح الفريق الواحــد والتعاون 
مــن أجل إجناز وتنســيق العمل 
بــن املكتب الوطنــي ومكاتب 
احملافظــات االنتخابيــة ومراكز 
التابعة لها مبا يصب  التسجيل 

في مصلحة الناخب العراقي.
يؤكــد مجلــس املفوضن على 
ضرورة مضاعفــة اجلهود وزيادة 
وتيرة العمل ،ســيما ومفوضية 
االنتخابــات مقبلــة على حدث 
انتخابي مهم في الســادس من 

حزيران 2021.
لــذا وجهــت االدارة االنتخابية 
بضــرورة التنســيق واملتابعــة 
التابعة  التسجيل  مراكز  لعمل 
لكل مكتــب محافظة انتخابي 
للوقــوف علــى االســتعدادات 
التي  واالحتياجــات واملعوقــات 
تواجههــم في عملهم ،  وعليه 
أجرى مديــرو مكاتب احملافظات 

ميدانية  جــوالت  ومعاونيهــم 
في  العمل  ملتابعــة  تفقديــة  
مع  بالتنسيق  التسجيل  مراكز 
املكتب الوطنــي  لإلطالع على 
الناخبن  تسجيل  إجراءات  سير 
الناخب  بطاقة  توزيــع  وعملية 

البايومترية .
التواصل  آليــة  في  والتباحــث 
مــع املواطنــن ضمــن الرقعة 
اجلغرافية لكل مركز تســجيل 
التسجيل  على  أجل حثهم  من 
البايومترية   بطاقاتهم  واستالم 
ومتابعة ســير العمــل ميدانياً 
للمراكز  والوقوف على املعوقات 
التي تواجهها في عملها ووضع 
احللول واالليات لتذليل العقبات 
لالنتخابات  اســتعداداً  أمامهم 

املقبلة.
على صعيد متصل وحفاظاً على 
أصوات الناخبــن وجهت االدارة 
دراســة حول  االنتخابية بتقدمي 
بطاقات الناخبن غير املستلمة 

جلــان  وتشــكيل  واملفقــودة 
حتقيقية ملعرفة مالبسات احلادث 
املقصرين  املوظفــن  ومعرفــة 
ومعاقبتهم قانونيــاً. على غرار 
ذلك مت تعطيل والغاء البطاقات 
تعمل  ولــن  كافــة  املفقــودة 
إطالقــاً، وال ميكــن لغير صاحب 
البطاقــة الرســمي أن ينتخب 
وذلك لتقاطع البصمة في جهاز 
التحقق االلكتروني الذي يعتمد 
الرسمية واحليوية  البيانات  على 
)الصــورة الشــخصية وبصمة 

أالصابع العشرة).
من جانــب آخر يدعــو مجلس 
املفوضن الى أهمية التنســيق 
مع املنظمات الدولية في الرقابة 
االنتخابيــة إلضفاء  والتوعيــة 
النزاهة والشفافية على العمل 
رئيس  أكده  االنتخابي، هذا مــا 
لقائه  خــالل  املفوضن  مجلس 
القائم باالعمال الفرنســي لدى 
العراق عاداً هذه املرحلة اجلديدة 

جديدٍة  ملرحلة  تأريخياً  منعطفاً 
في بناء دولة مرتكزة على أسس 

دميقراطية.
االدارة  وجهت  متصل  سياق  في 
التواصل  بضــرورة  االنتخابيــة 
مع شــركاء العملية االنتخابية 
وفتح آفاق التعاون والتواصل مع 
الدوائر احلكومية واالدارات احمللية 
والبدء  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
التوعوية  والورش  الندوات  بعقد 
للناخبن  والوصول  والتثقيفية، 
من أجل توسيع قاعدة املشاركة 

االنتخابية الفاعلة.
من جانــب آخر زارت رئيس اإلدارة 
املكاتــب  مخــازن  االنتخابيــة 
التحضيــرات  علــى  لالطــالع 
اجلارية فيها مؤكدٌة على اإللتزام 
والســالمة  الوقاية  بإجــراءات 
وتعليمــات الدفاع املدني حلفظ 
االجهــزة االلكترونيــة واملــواد 
بالعملية  اخلاصة  اللوجســتية 

االنتخابية.

 بغداد - الصباح الجديد : 
وبالتعاون مع  التربية  وزارة  أطلقت 
العتبة احلسينية املقدسة، أضخم 
محتوى تعليمي مت اعداده من قبل 
والذي  البريطانية  )تويك)  شــركة 
يتضمــن افــالم تعليمية ضخمة 
ستكون متاحة )مجانا) في العراق 

فقط.
وقالت العتبة في بيان، إنه “انطالقا 
من حرصنا على مستقبل طلبتنا 
الوســائل  وتالميذنا وتوفير افضل 
تطوير  شأنها  من  التي  التعليمية 
مستوى التعليم في البالد واالرتقاء 
املتقدمة  الــدول  الى مصــاف  به 
السيما مع استمرار تفشي فايروس 
)كورونا)، تطلق الوزارة وبالتعاون مع 
العتبة احلســينية أضخم محتوى 

تعليمي”.
الســبط  “مركــز  أن  وأوضحــت 
التابع  التخصصيــة  للدراســات 

املقدســة  احلســينية  للعتبــة 
ســيوفر ملديرية التلفزيون التربوي 
ومنصــة )نيوتن) التعليمية، فضال 
لوزارة  التابعة  االخرى  املنصات  عن 
التربية واحدة من اضخم احملتويات 
العلميــة املعدة من قبل شــركة 

)تويك) البريطانية”.
وأضــاف البيــان، أن “هــذا احملتوى 
تعليميــة  افالمــا  يتضمــن 
ضخمــة معــدة من قبــل افضل 
والتي  العالم  فــي  االختصاصين 
ســتكون متاحة مجانا في العراق 
فقط ليتمكن املدرسون واملعلمون 
االســتفادة  من  الطلبة  وكذلــك 
منهــا واســتخدامها كوســائل 
تعليمية فــي الدروس املقدمة عبر 
تطوير  بهدف  االلكترونية  املنصات 
مهارات االســاتذة ومتكن الطلبة 
من االســتفادة بشكل اكبر واكثر 

سهولة”.

التربية تنوي إجراء دور 
ثالث لطلبة السادس 

اإلعدادي

افتتاح 20 مدرسة 
ابتدائية وثانوية في 

الموصل

 أمانة بغداد تحث 
المواطنين على االلتزام 

بأوقات وأمكنة رمي النفايات      

مجلس المفوضين يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة وتيرة العمل إطالق أضخم محتوى 
تعليمي مجانًا

بغداد - الصباح الجديد :
اكــد النائــب مضر الكــروي، امس 
الثالثاء، ان حتويــل القضاء الى دائرة 
انتخابيــة احلل االمثــل للخروج من 
دوامة مشــاكل الحصــر لها، مبينا 
ان حتويــل القضاء لدائــرة انتخابية 
ميكــن املواطن من اختيــار من ميثله 

بسهولة.
تابعته  تصريــح  في  الكــروي  وقال 
ان” موضوعه بقاء  الصباح اجلديــد، 
كل محافظــة دائرة انتخابية انتهى 

واصبح مــن املاضي واغلــب القوى 
السياســية داعمــة مللــف الدوائر 
املتعددة في قانون االنتخابات اجلديدة 
لكن االختالفات التزال قائمة في الية 
ان تكــون احملافظة دائرتني او 3 او 4 او 
اكثر”. واضاف الكروي،ان” احلل االمثل 
للخروج من دائرة مشــكالت الحصر 
لها في قانون االنتخابات هو االتفاق 
انتخابية  دائرة  على جعل كل قضاء 
واحدة النه منصف وعادل وسيعطي 

مرونة عالية للمواطنني لالختيار.

نائب: تحويل كل قضاء الى دائرة انتخابية 
الحل االمثل للخروج من ازمة الدوائر المتعددة

بغداد - الصباح الجديد:
الثالثاء،  النزاهة،  كشــفت هيئة 
عن صــدور أمر اســتقداٍم ومنع 
حملافــظ كركــوك ومدير  ســفرٍ 
احملافظة،  في  املدرسيَّـــة  األبنية 
فيما أشارت إلى صدور أوامر قبض 
لـ)23( موظفاً في قضيَّة إنشــاء 
مــدارس بطريقة البناء اجلاهز في 

احملافظة.
الهيئة،  فــي  التحقيقات  دائــرة 
وفي معرض حديثها عن تفاصيل 
بـ"إصــدار  أفــادت  القضيــة، 
اخملتصــة  التحقيــق  محكمــة 
بقضايــا النزاهة في كركوك أمراً 
باستقدام محافظ كركوك ومدير 

األبنية املدرســية فــي احملافظة، 
وفقاً ألحكام املادة )340( من قانون 
العقوبــات؛ لوجود حاالت هدرٍ في 
إنشــاء  العام في مشــروع  املال 
مدارس بطريقة البناء اجلاهز احملال 
إلى إحــدى الشــركات األجنبية 
مببلــغ )57,894,000,000( مليــار 
دينــار، موضحة أن األمر شــمل 

أيضاً محافظ كركوك السابق".
وأضافــت الدائــرة أن "احملكمــة 
أمــر قبٍض ومنع ســفٍر  أصدرت 
لـــ )23( موظفــاً فــي احملافظة 
من  للتربية،  العامــة  واملديريــة 
بينهم مديرها العام األسبـق في 

القضية ذاتها".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد عضــو اللجنــة االقتصادية 
النيابية النائب علي الالمي، امس 
الثالثاء، بــان امتته املنافذ احلدودية 
الى  ايراداتها  العراقية سيضاعف 

عشرة اضعاف.
وقال الالمي فــي تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، ان” حتســن 
ايرادات املنافــذ احلدودية العراقية 
بالدرجة االولــى من تطبيق  ياتي 
حقيقي مللف االمتته واملعطل منذ 
4 ســنوات متتالية النه سيخلق 
مســار صحيح للعمــل ويعالج 
الكثيــر مــن الســلبيات خاصة 

في ظل وجود فســاد لدى االدارات 
وشــخصيات  واحزاب  املوجــودة 

متنفذة في املنافذ”.
واضــاف الالمي،ان” امتتــه املنافذ 
ســيزيد من ايــرادات املنــاف 10 
اضعــاف ما نراه االن وهذا امر بالغ 
االهميــة خاصة في ظــل االزمة 
املاليــة اخلانقــة التي يعيشــها 

العراق”.
وتابــع الالمــي ان ” االمتتــه حل 
جوهري ومهــم اعتمدته كل دول 
الســيطرة على  اجل  العالم من 
ايرادتهــا وابعاد ايدي الفاســدين 

عنها”.

اتمتة المنافذ الحدودية تقضي على 
الفساد وترفع ايراداتها الى 10 اضعاف

االقتصادية النيابية قالت ان ملفها معطل منذ اربع سنوات

استقدام محافظ كركوك وسابقه 
وأوامر قبض بحق 23 موظفًا في 
قضية فساد بمشروع مدرسي 

بغداد - وعد الشمري:
في  املاليــة  اللجنــة  كشــفت 
مجلس النواب، أمس الثالثاء، عن 
مبالغ القروض الداخلية واخلارجية 
في مشروع موازنة 2020، مؤكدة 
وصولهــا إلى 27 تريليــون دينار، 
مطلع  القانــون  أقــرار  متوقعة 
اخلالفات  ووصفت  املقبل،  الشهر 
على بنوده بالسياســية وليست 

بالفنية.
اللجنــة أحمد حمه  وقال عضو 
رشــيد في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "مشروع موازنة 2020 
وصل رســمياً إلى مجلس النواب 
بعد أن مت التصويــت عليه أمس 

األول في احلكومة".
وتابع رشــيد، أن "مجلس النواب 
سوف يســتأنف جلساته مطلع 
األسبوع املقبل، حيث سيتم طرح 

مشروع القانون للقراءة األولى".
وأشــار، إلى أن "املرحلــة التالية 
للقراءة ســيكون بإحالة املشروع 
إلى اللجنــة اخملتصة وهي املالية 
مع  اجتماعــات  ســتعقد  التي 
اللجــان الســاندة كاالقتصــاد 

واالستثمار والقانونية".
وبني رشــيد، أن "اغلــب اخلالفات 
على املشــروع سياسية وليست 
فنية ومن املمكــن تذليلها ببذل 
املزيد مــن احلوارات واملناقشــات 

وصوالً إلقرار القانون".
ويتوقع، أن "تســتغرق نقاشــات 
تتخللهــا  أســبوعني  القانــون 
القراءتــني األولــى والثانية، أمالً 
بالتصويت عليه مطلع الشــهر 
املقبــل ليأخذ طريقه للمصادقة 

والنفاذ بعد النشر".
ويجد رشــيد، أن "الهدف الرئيس 
من إقرار القانون هو لوضع صيغة 
احلصول  للحكومة  تتيح  قانونية 

على املزيد من االقتراض لســداد 
الرواتب".

وأكد عضــو اللجنــة املالية، أن 
"احلكومــة كانت قد اســتدانت 
مبوجب قانــون االقتراض الداخلي 
عليه  التصويت  مت  الذي  واخلارجي 
في شــهر حزيران املاضي ولكنها 

أنفقت جميع تلك املبالغ".
وأردف رشيد، أن "الضائقة املالية 
كبيرة،  احلكومة  تعيشــها  التي 
إلى إرسال مشروع  وبالتالي جلأت 

قانون املوازنــة للعام احلالي، الذي 
يتضمــن 27 تريليون دينــار ديوناً 

داخلية وخارجية".
ويوضــح، أن "قانــون إدارة الدولة 
العام قد عالــج جميع  والديــن 
اجلوانــب التــي تتعلــق باإلنفاق 
احلسابات  تقدمي  موضوع  وكذلك 

اخلتامية".
ومضى رشيد، إلى أن "جميع تلك 
املعطيات تبني مبا ال يقبل الشك 
الرئيس مــن موازنة  الهــدف  أن 

2020 هــو احلصــول على قروض 
جديــدة لتأمني رواتــب املوظفني 
واملتقاعديــن ملا تبقــى من العام 

احلالي".
من جانبه، ذكر عضو اللجنة األخر 
إلى  تصريح  فــي  الصفار،  أحمد 
"جلســات  أن  اجلديد"،  "الصباح 
البرملان ومن خــالل جلانه اخملتصة 
سوف تشــهد تصاعداً ملحوظاً 
إلقرار املوازنة بالنظر لوصولها من 

احلكومة".

"صالحيــة  أن  الصفــار،  وتابــع 
مجلــس النواب وفقاً للدســتور 
هــي إجراء تخفيــض على املبلغ 
املناقلة  أو  اإلجمالــي للموازنــة 
فينبغي  الزيــادة  أما  األبواب،  بني 
أن تكون بالتنســيق مع احلكومة 

وموافقتها".
وأشــار، إلى أن "املوضوع الوحيد 
الــذي قــد يؤخر النقاشــات هو 
الداخليــة  القــروض  موضــوع 
احلصول  احلكومة  ونية  واخلارجية 

على املزيد".
أن "الكتل  إلــى  ومضى الصفار، 
السياسية ينبغي عليها أن تفكر 
مع  وتتعامل  العامــة  باملصلحة 
املوازنة على أســاس فني وبعيداً 

عن املناورات السياسية".
يشــار إلى أن مجلس الوزراء كان 
قانون  قد صــوت على مشــروع 
موازنــة 2020 أمــس األول، وقرر 
بإقراره  أمالً  البرملان  إلى  إرســاله 

سريعاً.

المالية النيابية: على الكتل السياسية التعامل 
مع الموازنة بعيدًا عن المناورات

اجتماع سابق للجنة املالية

أوردت ان الهدف منها المزيد من االقتراض جراء كبر الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة 

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
حّلت قطر، أول دولة في العالم 
بنســبة االصابــات بفيــروس 
كورونــا، تليها البحريــن ثانيا، 
فيما جــاء العــراق باملرتبة 45 
 WORLDOMEtERS عامليا، وفق ملؤشر
الذي يرصد على مدار الســاعة 
بالفيروس  املتعلقة  االحصاءات 

على مستوى العالم.
ووفقا للمؤشر العاملي، فإن عدد 
مليون  لكل  بالنسبة  اإلصابات 
نسمة من السكان، جاءت قطر 
كأول دولة في العالم بنســبة 
43358 إصابــة لــكل مليــون 
نسمة، في حني جاءت البحرين 
ثانيــاً علــى مســتوى العالم 

بنسبة 35209.
باملرتبــة  الكويــت  وجــاءت 
الســابعة عامليــا في نســبة 
االصابــة بالفيــروس، وحلــت 
ســلطنة عمان فــي املركز 12 
عامليــاً بنســبة 15780 إصابة 
وجاءت  نســمة،  مليــون  لكل 

33 عامليا  الســعودية باملركــز 
بنســبة اإلصابة لــكل مليون 

نسمة )9325(.
املؤشــر فقد حلت  وبحســب 
االمــارات باملرتبــة 33 عامليــا 
 ،79489 بلغ  إصابــات  بإجمالي 
ومبعدل 8018 إصابة لكل مليون 
نســمة، وجاء العراق باملركز 45 
االصابات  عدد  بتسجيله  عامليا 
7186 لكل مليون نســمة، في 
حني ســّجل لبنان نسبة 3565 
إصابــة لــكل مليون نســمة 
بالنســبة  الـ84  املركز  ليحتل 

لدول العالم.
وطبقاً ملا جاء باملؤشر فإن ليبيا 
حلت فــي املركز الـــ92 عاملياً 
بنســبة 3306 لــكل مليــون 
املغرب  فيما ســّجل  نســمة، 
2282 إصابة لكل مليون نسمة، 
وجاءت مصر باملرتبة 132 عامليا 
 101009 بلغــت  اصابات  بعدد 
اإلصابات  معدل  وكانت  إصابة، 

لكل مليون نسمة بلغت 983.

العراق الخامس واالربعون عالميا 
في اعداد اإلصابات بفيروس كورونا

قطر والبحرين والكويت واالمارات 
وعمان احتلت المراتب االولى



محليات 2

 بغداد - الصباح الجديد : 

اكــدت وزارة الصحــة، تعاملها 
انفلونــزا حاليا  اعــراض  اي  مع 
بانها كورونا حتى يثبت العكس 
اخملتبــري،  املســحة  بفحــص 
مبينة انــه الميكن االعتماد على 
فحوصــات املفــراس كونه غير 
معتمــد عامليا. في حــن أعلن 
مجلس  رئيس  باســم  املتحدث 
الوزراء، تضمــن خريجي التدرج 
الطبي والصحــي ضمن موازنة 

.2020
وقال مدير الصحة العامة وعضو 
خلية االزمة رياض عبد االمير ان 
االجواء  وتغيير  احلالي  “املوســم 
تسجل خاللها العديد من حاالت 

االنفلونزا االعتيادية”.
واضــاف ان “اي حالــة انفلونــزا 
تعتبر كورونا بالتعامل معها من 
حيث الوقاية حتى تثبت العكس 
بأجراء الفحــص اخملتبري وظهور 
النتيجة”، عازيا االمر الى “تشابه 
التفريق  واســتحالة  االعــراض 
بينهما مــن دون اجراء الفحص 

اخملتبري”.
املفراس  “فحوصــات  ان  واوضح 
وتشــخيص حــاالت كورونا من 
خاللها الميكــن اعتمادها كونها 
غيــر مقــرة عامليا ومــا مثبت 

بالفحص هو اخملتبري فقط”.
وتعتمد العديد من مستشفيات 
العــزل اخملصصة لفحص كورونا 
فحص  واحملافظــات  بغــداد  في 
حــاالت  لتشــخيص  املفــراس 
االصابة بفيروس كورونا للحاالت 
تعتمد  فيما  تــرد،  التي  الطارئة 
بعــض املراكــز الصحيــة على 
حتاليــل الدم الفحص الســريع 

لتشخيص االصابة.
من جانــب اخر أعلــن املتحدث 
الــوزراء،  مجلس  رئيس  باســم 
أحمد مال طالل، تضمن خريجي 
التدرج الطبــي والصحي ضمن 

موازنة 2020 .
وقال مال طالل، في مؤمتر صحفي 
إن “رواتــب املوظفن واملتقاعدين 
والرعايــة االجتماعية أمنت في 
موازنة 2020، مضيفا أن “موازنة 

2021 في طور اإلعداد”.

وكان املتحدث باســم احلكومة 
احمد مال طــالل، أعلن اول امس 
االثنــن، ان مجلس الــوزراء اقر 

موازنة 2020 وارسلها للبرملان.
وفي الوقــت ذاته أعلنــت دائرة 
الثالثاء،  امــس  الرصافة،  صحة 
عن اطالق اكبــر حملة لتلقيح 
التالميــذ اجلــدد فــي املراكــز 
الى  داعيــة االهالي  الصحيــة، 
التلقيحــي  باجلــدول  االلتــزام 
من  املناعة  البنائهم الكسابهم 

االمراض املعدية.
وقال مدير صحــة الرصافة عبد 
الغني الساعدي في بيان اطلعت 
عليــه “ الصبــاح اجلديــد “ ان 
“مئات الفرق في املراكز الصحية 
باشــرت اوســع حملة لتلقيح 
االطفال وحتصينهم من االمراض 
اخلطيرة”،  ومضاعفاتها  املعدية 
االلتزام  الــى  “االهالــي  داعيــا 
الطفالهم  التلقيحــي  باجلدول 
في  املناعة خصوصا  الكسابهم 

ظل جائحة كورونا”.
واضاف ان “الفرق الصحية نفذت 
خطتها بفحــص التالميذ اجلدد 
االبتدائية  املدارس  في  املسجلن 
اســتعدادا  االطفــال  وريــاض 
مبينا  اجلديد”،  الدراســي  للعام 
احلالة  شــملت  “الفحوصات  ان 
الصحية والنفســية والتغذوية 
مبكــرا  أالمــراض  الكتشــاف 
العالجيــة  اخلدمــات  وتقــدمي 
الالزمة في املراكز او احالتها الى 

املستشفيات العامة”.
الى “استمرار  الســاعدي  ولفت 
املالكات الصحية مبتابعة املراكز 
الســادس  لطلبة  االمتحانيــة 
االعــدادي مــن ناحيــة ارتــداء 
الطلبة  حرارة  وقياس  الكمامات 
انتشــار  من  للحد  واملدرســن 
كورونــا، واحلــث علــى التوعية 
الوقائية  االجــراءات  ومتابعــة 
من  منعا  والتباعــد  واالحترازية 

انتشار اجلائحة”.

مجلس الوزراء يصوت على إدراج تعيين المشمولين 
بقانون التدرج الطبي ضمن الموازنة

إطالق حملة لتلقيح التالميذ الجدد ضد األمراض المعدية

 “اي حالة انفلونزا 
تعتبر كورونا 

بالتعامل معها من 
حيث الوقاية حتى 

تثبت العكس بأجراء 
الفحص المختبري 
وظهور النتيجة”، 

عازيا االمر الى “تشابه 
االعراض واستحالة 
التفريق بينهما من 
دون اجراء الفحص 

المختبري”
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بعد إنجازه بتمويل من الحكومة المحلية في البصرة

البصرة _ سعدي السند :

البصرة  محافــظ  معــاون  افتتــح 
احلقوقي معن احلسن بحضور رئيس 
اســتئناف منطقة البصرة القاضي 
املبنــى اجلديد لدار  عادل عبدالرزاق،  

العدالة في قضاء الفاو بعد اجنازه.
: بتوجيه من محافظ  وقال احلســن 
البصــرة املهندس اســعدالعيداني، 
العدالة  لدار  اجلديــد  املبنى  افتتحنا 
حملكمة قضاء الفــاو أالمنوذجية، بعد 
اكمــال العمــل في املشــروع الذي 
مولتــه احلكومة احمللية ضمن موازنة 
حفل  الــى  الفتــاً   ،2019 مشــاريع 
االفتتاح شــهد أيضا حضور عدد من 
الفاو  وقائــم مقام قضــاء  القضاة 

املهندس وليدالشريفي
وذكر ان املشــروع جاء ضمن اهتمام 
قطاع  بتطويــر  البصرة  محافظــة 
االمن والعدالة في البصرة، عبر تنفيذ 
القطاع،  مشــاريع مهمة في هــذا 
 2019 منوها الى ان خطة مشــاريع 
تضمنت احالة اكثــر من 9 محاكم 
أمنوذجية في مركز احملافظة وعدد من 

االقضية.
مع  وجــود 4 محاكم قيد االنشــاء 
االن، واحدة في قضاء االمام الصادق) 
ع) واخرى فــي قضاءالزبير وثالثة في 
ناحية الســيبة وواحدة في منطقة 

املعقل، وسط البصرة.
واشــار الى ان البصــرة ايضا احالت 

للتنفيذ احدى عشر مشروعا لتنفيذ 
مراكز للشــرطة في املركز وعدد من 

الوحدات االدارية.
باســم  املتحدث  اوضح  من جانبــه 
مجلس القضــاء االعلى في البصرة 
املوســوي  القاضي جاســم محمد 
على ان البنايــة اجلديدة لدار القضاء 
اكثر  اقيمت على مساحة  الفاو،  في 
مــن 5000 م2 وحتوي علــى اكثر من 
60 غرفة منها غرف للسادة القضاة 
وقاعات للمرافعات وغرف للموظفن 
واخلدمــات وغيرها. وذكــر ان افتتاح 
القضاء اجلديدة ســيحقق هدف  دار 
مجلس القضــاء االعلى بوجود ابنية 
تليق بهيبة القضاء واملواطن العراقي 
القضائية  وتسهم في تقدمي اخلدمة 
عبر اســتخدام النظــم االلكترونية 
واالدارية والتحقيقية املتميزة، منوها 
الــى ارتفاع نســب اجنــاز متقدمة 
ملشاريع دور القضاء في املعقل والزبير 

والسيبة وناحية االمام الصادق.
واشــار الى ان البنايــة اجلديدة تضم 
محكمة للبداءة واالحوال الشخصية 
واملواد الشــخصية لغير املســلمن 

ومحكمة التحقيق واجلنح.

انشاء محكمة الزبير اجلديدة

املهندس  البصرة  محافظ  باشــراف 
مدير  ومتابعــة  العيدانــي  اســعد 
ديوان  في  واملتابعة  التخطيط  قسم 
احملافظــة وقائم مقام الزبير شــهد 
مشروع انشاء محكمة الزبير اجلديدة 

ارتفــاع نســب االجناز اعمــال اللبخ 
وأالرضيــات وأالعمــال الكهربائيــة 
املائية..  والتأسيســات  والصحيــة 
والعمل متواصل في انشــاء السياج 
اخلارجي وانشاء بقية املباني املساندة 
العمال احملكمة  والعمل متواصل في 
بقية  وانشاء  اخلارجي  السياج  انشاء 

املباني املساندة العمال احملكمة.
وتقدر نســبة اإلجناز بنحو  % 50 وهي 
نســبة اكبر من نسبة اإلجناز اخملطط 

للمشروع.
يذكر ان املشــروع اعاله من مشاريع 
تنميــة أالقاليــم لعــام 2019 التي 
تنفذ في قضاء الزبير من مجموع 52 

مشروع تنفذ حاليا في القضاء والتي 
بلغ مجمــوع كلفتها الكلية حوالي 
715 مليــار دينار والتــي تعتبر اكبر 

موازنة خصصت لقضاء الزبير .
وكانت الشركة املنفذة قد انتهت من 
اعمال انشاء مبنى احملكمة الرئيسي 
وأالرضيات  اللبــخ  اعمــال  وبــدأت 

وأالعمــال الكهربائيــة والصحيــة 
والتأسيسات املائية.

املشاريع املتلكئة

من جانب آخر اوضح مدير التخطيط 
البصرة  واملتابعة في ديوان محافظة 
املهنــدس والء عبدالكــرمي أن رئيس 
مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
وافــق على منــح احلكومــة احمللية 
بعض الصالحية في إكمال املشاريع 

الوزارية املتلكئة في البصرة.
وقال عبد الكــرمي قدمنا طلبا لرئيس 
أالخيرة  زيارته  خــالل  الوزراء  مجلس 
للبصرة حول املشــاريع الوزارية التي 
إحالتهــا الــوزارات االحتادية للتنفيذ 
وتواجه تلكؤا من فترة طويلة وأغلبها 
متوقف عن العمل من أجل حســم 
أالمر واجراء تســويات قانونية مقابل 

تعهدنا كحكومة محلية بأكمالها.
التــي تكلمنا  وتابع: اهم املشــاريع 
عنها هو مشروع املستشفى التركي 
والذي وصلت نســب االجناز فيه إلى 
مراحــل متقدمة، وهــو متوقف من 
اآلن حاجة ماسة  ســنوات، وظهرت 
له في ظل انتشــار جائحــة كورونا، 
التســوية  إجراء  وتعهدنا فــي حال 
القانونية مع الشركة املنفذة، رغبتنا 
في إكماله من موازنة البصرة، منوها 
إلى ان احلديث شــمل ايضا مشروع 

البنى التحتية لقضاء الزبير .
واضــاف، قدمنــا شــرحا كامال عن 
تلكؤ تنفيذ تطوير منفذي ســفوان 

والشــالمجة، احملالن مــن قبل وزارة 
الداخليــة من ســنوات، إذ مت العمل 
لفترة قصيرة في منفذ ســفوان ثم 
املنفذة،  الشركة  تلكؤ  العمل  شهد 
بعدها توقف بسبب القرار ٣٤٧ لعام 
٢٠١٥, اما منفذ الشــالمجة فقد مت 
سحب العمل من وزارة الداخلية منذ 
ســنوات طويلة، الفتا إلــى أن رئيس 
الصالحية  الــوزراء منحنــا  مجلس 

بتطوير املنفذين.
وأشــار إلى أن ديوان احملافظة خاطب 
لتمنحنا  البصــرة  بلديــات  مديرية 
جزءا من االراضــي القريبة من منفذ 
سفوان إلجناز مشــروع تطوير املنفذ، 
وقد وافقت، وبدأنا في إحالة املشروع 
اعداد  تتولى  استشاريتن،  لشركتن 
التدقيق  تتولى  والثانيــة  التصاميم 
والتي سينتهي  التصاميم  ومراجعة 
العمل فيها قريبا وسنرفعها لرئاسة 
مجلــس الــوزراء للموافقــة عليها 

لغرض اإلحالة والتنفيذ.
واكمل، ومن املشاريع الوزارية املتلكئة 
والتي قدمناها لرئيس مجلس الوزراء 
الكونكريتي  القرنة  جســر  مشروع 
املتوقف عن العمل ومشــروع جسر 
الرابعة  املرحلتــن  ومشــروع  خالد، 
واخلامسة من مشروع محطة معاجلة 
إلى جانب  البصــرة  مجاري مدينــة 
مشــروع جســر الزبير الكونكريتي 
وهناك مشــاكل فنية تواجه العمل 
، مبينــا أنه يتوقع أن يكون لرئاســة 
مجلس الــوزراء قرار قريــب في حل 

اشكاليات هذه املشاريع.

تقرير

افتتاح المبنى الجديد لدار العدالة في قضاء الفاو

 بغداد - الصباح الجديد : 
أفــادت وزارة التربيــة، امس الثالثــاء، بوجود نية 
العتماد دور ثالث لطلبة السادس االعدادي مراعاة 
لوضع الطلبــة غير املمتحنن والراســبن وتأثير 
جائحة كورونا في العمليــة التربوية، بينما نفت 

تسريب اسئلة مادة الرياضيات للفرع االحيائي.
وقال مدير العالقات واالعالم بالوزارة هيثم العزاوي 
في تصريــح له ، إن “االمتحانــات الوزارية لطلبة 
السادس االعدادي تسير بشكل طبيعي وال توجد 
اية مؤشــرات تبن وجود تســريب الســئلة مادة 

الرياضيات بالنسبة للفرع االحيائي”.
واكد العــزاوي، ان “الــوزارة تعمل علــى متابعة 
االمتحانات ميدانيــا منذ انطالقها وحتى االن من 

خالل اللجنة الدائمة لالمتحانات”.
من جانبه، اشــار معاون مدير التقومي واالمتحانات 
بــوزارة التربية نعمة حربي الــى ان “املديرية تنفذ 
جوالت مكثفة علــى املراكــز االمتحانية يوميا، 
وهناك تنسيقا عاليا مع مدراء املراكز االمتحانية 
ملتابعــة تنظيــم عمليــات تصحيــح الدفاتــر 
االمتحانية وتدقيقها واكمالها بشــفافية ودقة 

عالية”.

نينوى - الصباح الجديد :
أعلنــت مديريــة تربية نينوى، امــس الثالثاء، عن 
افتتاح 20 مدرســة ابتدائية وثانويــة في عموم 

مدينة املوصل بعد إعمارها بالكامل.
وقال مدير تربية نينوى يوســف الســبعاوي في 
بيان اطلعــت عليه “ الصباح اجلديد “ إن “املالكات 
العاملة فــي تربية نينوى وبلديــات نينوى اعادت 
اعمــار وتأهيل نحو 20 مدرســة في امين وايســر 
املوصل واملدينة القدمية، ومت افتتاحها امس االثنن 

تزامنا مع انطالق العام الدراسي اجلديد”.
وأضاف الســبعاوي، ان “املدارس التي مت افتتاحها 
تــوزت بن احياء: االصالح والرفاعــي ومتوز والنجار 
واملصارف  والزهــور  وامليــدان  والصحة  وحليلــة 

والبلديات”.
وأشــار إلى أنه “مت جتهيزها بجميع املســتلزمات 

الدراسية”، منوها بأن

 بغداد - الصباح الجديد : 
حثــت أمانة بغداد، امس الثالثــاء، املواطنن على 

االلتزام بأوقات وأمكنة رمي النفايات.
وذكرت أالمانة، في بيــان تلقت “ الصباح اجلديد “ 
نســخة منه، أن “جميع مناطق العاصمة بغداد 
شملت بحمالت الوعي البلدي التي تنفذها يومياً 
من خالل شــعب االعالم والوعــي البلدي ضمن 
دوائرها اخملتلفة سيما البلدية املنتشرة في عموم 

العاصمة”.
وأضافت، أن مالكاتها “قامــت بحمالت صباحية 
ومسائية هدفها رفع الوعي البلدي لدى املواطنن 
مــن خالل حثهم علــى االلتزام باوقــات وامكنة 
رمي النفايــات، اضافة الى كيفيــة احلفاظ على 
الصحة العامة عبر الندوات والفولدرات التوعوية 
واالرشــادية والزيــارات التي جتريها الــى املدارس 

واالسواق وغيرها من الفعاليات االخرى اخملتلفة”.

 بغداد - الصباح الجديد : 
من أجل املضي بخطوات العمل 
بــروح الفريق الواحــد والتعاون 
مــن أجل إجناز وتنســيق العمل 
بــن املكتب الوطنــي ومكاتب 
احملافظــات االنتخابيــة ومراكز 
التابعة لها مبا يصب  التسجيل 

في مصلحة الناخب العراقي.
يؤكــد مجلــس املفوضن على 
ضرورة مضاعفــة اجلهود وزيادة 
وتيرة العمل ،ســيما ومفوضية 
االنتخابــات مقبلــة على حدث 
انتخابي مهم في الســادس من 

حزيران 2021.
لــذا وجهــت االدارة االنتخابية 
بضــرورة التنســيق واملتابعــة 
التابعة  التسجيل  مراكز  لعمل 
لكل مكتــب محافظة انتخابي 
للوقــوف علــى االســتعدادات 
التي  واالحتياجــات واملعوقــات 
تواجههــم في عملهم ،  وعليه 
أجرى مديــرو مكاتب احملافظات 

ميدانية  جــوالت  ومعاونيهــم 
في  العمل  ملتابعــة  تفقديــة  
مع  بالتنسيق  التسجيل  مراكز 
املكتب الوطنــي  لإلطالع على 
الناخبن  تسجيل  إجراءات  سير 
الناخب  بطاقة  توزيــع  وعملية 

البايومترية .
التواصل  آليــة  في  والتباحــث 
مــع املواطنــن ضمــن الرقعة 
اجلغرافية لكل مركز تســجيل 
التسجيل  على  أجل حثهم  من 
البايومترية   بطاقاتهم  واستالم 
ومتابعة ســير العمــل ميدانياً 
للمراكز  والوقوف على املعوقات 
التي تواجهها في عملها ووضع 
احللول واالليات لتذليل العقبات 
لالنتخابات  اســتعداداً  أمامهم 

املقبلة.
على صعيد متصل وحفاظاً على 
أصوات الناخبــن وجهت االدارة 
دراســة حول  االنتخابية بتقدمي 
بطاقات الناخبن غير املستلمة 

جلــان  وتشــكيل  واملفقــودة 
حتقيقية ملعرفة مالبسات احلادث 
املقصرين  املوظفــن  ومعرفــة 
ومعاقبتهم قانونيــاً. على غرار 
ذلك مت تعطيل والغاء البطاقات 
تعمل  ولــن  كافــة  املفقــودة 
إطالقــاً، وال ميكــن لغير صاحب 
البطاقــة الرســمي أن ينتخب 
وذلك لتقاطع البصمة في جهاز 
التحقق االلكتروني الذي يعتمد 
الرسمية واحليوية  البيانات  على 
)الصــورة الشــخصية وبصمة 

أالصابع العشرة).
من جانــب آخر يدعــو مجلس 
املفوضن الى أهمية التنســيق 
مع املنظمات الدولية في الرقابة 
االنتخابيــة إلضفاء  والتوعيــة 
النزاهة والشفافية على العمل 
رئيس  أكده  االنتخابي، هذا مــا 
لقائه  خــالل  املفوضن  مجلس 
القائم باالعمال الفرنســي لدى 
العراق عاداً هذه املرحلة اجلديدة 

جديدٍة  ملرحلة  تأريخياً  منعطفاً 
في بناء دولة مرتكزة على أسس 

دميقراطية.
االدارة  وجهت  متصل  سياق  في 
التواصل  بضــرورة  االنتخابيــة 
مع شــركاء العملية االنتخابية 
وفتح آفاق التعاون والتواصل مع 
الدوائر احلكومية واالدارات احمللية 
والبدء  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
التوعوية  والورش  الندوات  بعقد 
للناخبن  والوصول  والتثقيفية، 
من أجل توسيع قاعدة املشاركة 

االنتخابية الفاعلة.
من جانــب آخر زارت رئيس اإلدارة 
املكاتــب  مخــازن  االنتخابيــة 
التحضيــرات  علــى  لالطــالع 
اجلارية فيها مؤكدٌة على اإللتزام 
والســالمة  الوقاية  بإجــراءات 
وتعليمــات الدفاع املدني حلفظ 
االجهــزة االلكترونيــة واملــواد 
بالعملية  اخلاصة  اللوجســتية 

االنتخابية.

 بغداد - الصباح الجديد : 
وبالتعاون مع  التربية  وزارة  أطلقت 
العتبة احلسينية املقدسة، أضخم 
محتوى تعليمي مت اعداده من قبل 
والذي  البريطانية  )تويك)  شــركة 
يتضمــن افــالم تعليمية ضخمة 
ستكون متاحة )مجانا) في العراق 

فقط.
وقالت العتبة في بيان، إنه “انطالقا 
من حرصنا على مستقبل طلبتنا 
الوســائل  وتالميذنا وتوفير افضل 
تطوير  شأنها  من  التي  التعليمية 
مستوى التعليم في البالد واالرتقاء 
املتقدمة  الــدول  الى مصــاف  به 
السيما مع استمرار تفشي فايروس 
)كورونا)، تطلق الوزارة وبالتعاون مع 
العتبة احلســينية أضخم محتوى 

تعليمي”.
الســبط  “مركــز  أن  وأوضحــت 
التابع  التخصصيــة  للدراســات 

املقدســة  احلســينية  للعتبــة 
ســيوفر ملديرية التلفزيون التربوي 
ومنصــة )نيوتن) التعليمية، فضال 
لوزارة  التابعة  االخرى  املنصات  عن 
التربية واحدة من اضخم احملتويات 
العلميــة املعدة من قبل شــركة 

)تويك) البريطانية”.
وأضــاف البيــان، أن “هــذا احملتوى 
تعليميــة  افالمــا  يتضمــن 
ضخمــة معــدة من قبــل افضل 
والتي  العالم  فــي  االختصاصين 
ســتكون متاحة مجانا في العراق 
فقط ليتمكن املدرسون واملعلمون 
االســتفادة  من  الطلبة  وكذلــك 
منهــا واســتخدامها كوســائل 
تعليمية فــي الدروس املقدمة عبر 
تطوير  بهدف  االلكترونية  املنصات 
مهارات االســاتذة ومتكن الطلبة 
من االســتفادة بشكل اكبر واكثر 

سهولة”.

التربية تنوي إجراء دور 
ثالث لطلبة السادس 

اإلعدادي

افتتاح 20 مدرسة 
ابتدائية وثانوية في 

الموصل

 أمانة بغداد تحث 
المواطنين على االلتزام 

بأوقات وأمكنة رمي النفايات      

مجلس المفوضين يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة وتيرة العمل إطالق أضخم محتوى 
تعليمي مجانًا
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قالت وكالة الهجــرة التابعة لألمم املتحدة، 
امس الثالثاء، إن زورقا يقل مهاجرين كان في 
طريقة إلى أوروبــا، انقلب في البحر األبيض 
املتوســط قبالة ليبيا، مما أسفر عن غرق أو 
فقدان ما ال يقل عن 24 شــخصا، ويفترض 

أنهم ماتوا.
وقالت صفاء مســيحلي، املتحدثة باســم 
املنظمــة الدولية للهجرة، لألسوشــيتيد 
برس، إن خفر السواحل الليبي اعترض ثالثة 

قوارب أمس االول االثنني، وانقلب أحدها.
وأشارت إلى أن خفر السواحل انتشل جثتني، 
فيما أفاد الناجون بأن 22 آخرين ال يزالون في 
عداد املفقودين، ويعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وأشــارت إلى أن مــا ال يقل عــن 45 ناجياً 
كانوا علــى منت القــوارب الثالثــة أعيدوا 
إلى الشــاطئ، وأن جميــع املهاجرين رجال، 

غالبيتهم من مصر واملغرب.
وقالت مسيحلي: “هذه املأساة اجلديدة تؤكد 
مجددا على احلاجة إلى زيــادة قدرة البحث 
واإلنقــاذ في البحر املتوســط. لكننا عوضا 
من ذلك، نشــهد قيودًا على املنظمات غير 

احلكومية ومواجهة طويلة وغير ضرورية”.
وحطام الســفينة هو أحــدث كارثة بحرية 
تشــمل مهاجرين يبحثون عن حياة أفضل 

في أوروبا.
وتأتي املأســاة احلالية بعد وفاة 45 مهاجرا 
في أغســطس إثر انقــالب قاربهم، وهو ما 
ميثل أكبر عدد مــن القتلى في حادث حتطم 

سفينة واحدة قبالة السواحل الليبية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ذكرت تقارير إعالمية امس الثالثاء، أن 3 دول 
عربيــة باإلضافة إلى باكســتان، قد تكون 
التالية بعــد اإلمارات والبحريــن في توقيع 
اتفــاق تطبيع أو ســالم مع إســرائيل في 

املرحلة املقبلة.
ونقلت صحيفة “يســرائيل هيــوم”، عن نور 
داهــاري الباحــث البريطاني الباكســتاني 
املســتقل الذي يــرأس املعهد اإلســالمي 
ملكافحة اإلرهاب )ITCT(، قوله إن “باكستان 
لديها مصالح قومية ال تســمح لهم ببدء 
عالقــة مفتوحة مــع إســرائيل لكنها لم 
تغلق الباب على هذه املسألة”، وأضاف قائال 
إن “البلدين يتبادالن االســتخبارات واملعرفة 
العســكرية منذ عقود. لم تنظر باكستان 
إلى الدولــة اليهودية على أنهــا عدو، ومن 
احملتمــل أن يتم التوصل إلى اتفاق معها في 

املستقبل”.
من جهة أخرى، قال داهــاري إن “هناك عددا 
من الــدول التي تقف فــي الطابور وتنتظر 
االنضمام لالتفاقيات، منها عمان والسودان 
واملغرب والسعودية، كما أن قطر قد تنضم 

إلى اتفاق مع إسرائيل عاجال أم آجال”.
بدورها، نقلت قناة “سي أن أن” األمريكية عن 
مصادر باإلدارة األمريكية قولها إن واشنطن 
تنظر التفاقــات تطبيع جديــدة مع 3 دول 
عربية بعد إعالن اتفاق الســالم بني اإلمارات 
والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
وأوضحت املصــادر أن الدول اجلديدة هي كل 
من ســلطنة عمان والسودان باإلضافة إلى 

املغرب.
ومن املقرر أن يتم اليــوم في البيت األبيض، 
توقيع اتفاق الســالم بني اإلمارات والبحرين 
مع إســرائيل، في حدث قال مســؤولون في 

البيت األبيض أنه سيكون بحضور كبير.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال طــارق وليام صعب املدعي 
العام في فنزويال إن قضاء بالده 
وجه تهم “اإلرهــاب “و”تهريب 
األســلحة” و”التآمر اإلجرامي” 
إلى “اجلاسوس األمريكي” الذي 
اعتقل قبل أسبوع في محيط 

منشآت نفطية.
وأضاف النائــب العام أن ماثيو 
جون هيث “خدم في العراق من 
2006 ولغايــة 2016 ملدة ثالثة 
أشهر سنويا” بصفته مشغل 
ســرية  قاعدة  فــي  اتصاالت 
املركزية  االستخبارات  لوكالة 
األمريكية )سي آي إيه(” حلساب 
شركة أمنية خاصة تدعى “أم 

في إن”.
عنــد القبــض عليــه قــرب 
والية  نفــط فــي  مصفاتــي 
اجلاســوس  كان  فالكــون، 
املفترض ماثيو جون هيث مزودا 
بـ “أسلحة ثقيلة” و”مبلغ كبير 
الرئيس  حسب  الدوالرات”،  من 
الفنزويلــي نيكــوالس مادورو 
“اجلاســوس”  أن  أوضح  الــذي 
كان جنديــا في “البحرية خدم 
في قواعد وكالة االستخبارات 

املركزيــة )ســي آي إيــه( في 
العراق”.

يذكر أن 7 فنزويليني، من بينهم 
في  عســكري، ســيحاكمون 
القضية ذاتها، حســب النائب 
مبحاولة  وصفها  الــذي  العام، 
“زعزعــة اســتقرار” البالد عبر 
النفطية  “صناعتهــا  تخريب 

ومنظومتها الكهربائية”.
الرئيس مادوروو  وعلى حد قول 
فــإن العســكري الفنزويلــي 
اعتقل برفقة “اجلاسوس” وهما 
على منت ســيارة عثر بداخلها 
علــى “قاذفــة قنابــل يدوية 
ومدفع رشــاش”، باإلضافة إلى 

“مادة متفجرة”.
أدان القضاء  قبل نحو شــهر، 
أمريكيني  جنديــني  الفنزويلي 
ســابقني بعقوبة السجن ملدة 
20 عاما بتهمة محاولة دخول 
البــالد بحرا بغــرض اإلطاحة 

بالرئيس نيكوالس مادورو.
ماثيو  “اجلاسوس”  قضية  تأتي 
الزيت  صب  لتزيــد  هيث  جون 
على نــار التوتر الذي يدوم منذ 
ســنوات طويلة بني كاراكاس 
هذه  تفرض  حيث  وواشــنطن 
األخيرة علــى فنزويال عقوبات 
قاسية ومكلفة عقدت أوضاع 

البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اســتئناف  محكمــة  قضــت 
الرئيس،  بأنه ميكن إلدارة  أميركية، 
إجــراءات  إنهاء  ترامــب،  دونالــد 
احلماية اإلنســانية، التي سمحت 
ملئــات اآلالف من األشــخاص من 
وهايتي  ونيكاراغــوا  الســلفادور 
والســودان، بالبقاء فــي الواليات 

املتحدة. 
االســتئناف  ورفعــت محكمــة 
االول  امس  التاســعة،  األميركية 
االثنني، أمرا قضائيا أوليا كان مينع 
احلكومة من إنهــاء وضع احلماية 
الدول  تلك  من  لألشخاص  املؤقتة 

األربع. 
ومنــذ عــام 1990، منحــت تلك 
السياسة الوضع القانوني املؤقت 
املتضررة  البلدان  من  لألشــخاص 
من الكوارث الطبيعية والصراعات 
األهلية. وغالبا ما يتم متديد الوضع 
القانوني، لكــن إدارة ترامب قررت 
إنهــاءه لعدة دول أصبــح رعاياها 
املتحدة  الواليــات  فــي  املقيمون 
اذا  القادم،  العام  بالرحيل  مهددين 
ما أعيــد انتخاب ترامب مرة ثانية، 

وقرر املضي في إبعادهم.
إدارة ترامــب أن الظروف في  وترى 

الــدول األربــع قد حتســنت، وأن 
اإلدارات السابقة تعاملت مع نظام 
احلماية املؤقتة، الذي مت إنشاؤه في 
عام 1990، كحالــة دائمة بحكم 

الواقع.
وميكن أن يصل عدد املتضررين إلى 
مــا يقرب من 130 ألف شــخص، 
أكثر مــن 10 آالف منهم في مهن 
طبيــة ، وما يقرب مــن 279 ألف 
طفل من مواطني الواليات املتحدة 
حتت ســن 18 عاما، ميكن فصلهم 
عن عائالتهم إذا مت ترحيل أقاربهم 
احلماية  وضــع  من  املســتفيدين 

املؤقتة.
يشــار إلى أن السودان حصل على 

وضــع احلماية املؤقتة ألول مرة في 
عام 1997 بســبب احلرب األهلية. 
ومنذ ذلــك احلــني، مت متديد وضع 
الســودان أو إعادة تصنيفه ضمن 
القائمة 15 مرة مــن قبل اإلدارات 
السابقة. وذلك لعدة أسباب منها 
إعادة التوطني القسري، وانتهاكات 
ومنع  واجملاعــة،  اإلنســان،  حقوق 

وصول الوكاالت اإلنسانية.
وكان الرئيس ترامب قد حد بشكل 
كبير من عدد الالجئني املســموح 
لهم بإعــادة التوطني في الواليات 
املتحدة واتخذ عدة إجراءات للحد 
بشــكل كبير من احلصــول على 

اللجوء.

فقدان 24 مهاجرا بعد 
انقالب قاربهم قبالة 

سواحل ليبيا

ترجيح بانضمام ثالثة 
دول عربية وباكستان الى 

االتفاق مع إسرائيل

“الجاسوس” األميركي في فنزويال سيحاكم 
بـ3 تهم خطيرة

قرار قضائي يسمح إلدارة ترامب بترحيل 
عشرات آالف المهاجرين

متابعة ـ الصباح الجديد :

األمريكية  العاصمــة  شــهدت 
مراسم  الثالثاء  امس  واشــنطن 
وتطبيع  للسالم  اتفاقيتني  توقيع 
العالقــات بني إســرائيل ودولتني 
البحريــن  همــا  خليجيتــني، 
واإلمارات، وهذا ما اعتبره مراقبون 
في  نوعهــا  مــن  انفراجــة  أول 
العالقات العدائية بني إســرائيل 

والعرب منذ نحو ثالثني عاما. 
دونالد  األمريكي  الرئيــس  ويعول 
ترامــب على ما حققــه في هذا 
امللف لتســويق نفســه بوصفه 
“صانع سالم” وزيادة حظوظه في 
االنتخابات  في  ثانية  بوالية  الفوز 
الرئاسية املقرر عقدها في الثالث 

من تشرين الثاني املقبل.
احتفال  في  االتفاقيتــان  ووقعت 
كبير فــي العاصمة واشــنطن، 
املتحدة  الواليــات  رئيــس  حرص 
دونالــد ترامــب علــى تنظيمه 
ليشــهد إقامــة رئيس الــوزراء 
نتانياهو  بنيامــني  اإلســرائيلي 
بني  رسميا  دبلوماســية  عالقات 
الدولتني  العبريــة وهاتني  الدولة 
العربيتــني، فــي أول انفراجة من 
النوع منذ معاهدتي السالم  هذا 
مع مصر واألردن في 1979 و1994.

وأدت هاتان املعاهدتان إلى زعزعة 
األوسط في  الشــرق  التوازن في 
حني يعول الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب عليهما لتقدمي نفسه من 
خاللهما على أنه “صانع ســالم” 
قبل سبعة أسابيع من االنتخابات 

الرئاسية األمريكية.
أمريكي  مســؤول  يستبعد  ولم 
كبيــر مصافحــة تاريخيــة بني 
رئيس الوزراء االسرائيلي واملمثلني 
جميــع  أن  مؤكــدا  العربيــني، 
املشاركني سيخضعون قبل ذلك 
لفحص فيروس كورونا املستجد.

ويجمــع اإلمــارات والبحرين مع 
إيران  جتاه  مشترك  عداء  إسرائيل 
التــي تعد أيضــا العــدو اللدود 

لواشنطن في املنطقة.

ولقــد أقامت عــدة دول نفطية 
عربيــة بتكتــم عالقــات مــع 
لسنوات،  اإلسرائيلية  السلطات 
لكن هــذا التطبيــع يوفر فرصا 
االقتصادية  مهمــة، وال ســيما 
حتاول  التي  البلــدان  لتلك  منها، 
أزمة  التخلــص مــن تداعيــات 

فيروس كورونا.
من  ماكوفســكي  ديفيد  ويؤكد 
معهد واشنطن لسياسة الشرق 
األدنى “إنه إجناز من الدرجة األولى” 
، مشددا على أنه “ال ينطوي على 
“بالدرجة  لإلسرائيليني  مخاطرة” 
نفســها” التي واجهها مناحيم 
بيغن “عندما تخلى عن ســيناء” 
ملصر، أو إسحق رابني عندما وافق 

على التفاوض مع ياسر عرفات.

وكانت “رؤية السالم” التي قدمها 
دونالد ترامب في وقت ســابق من 
الصراع  إنهــاء  بهدف  العام  هذا 
بشكل  الفلسطيني  اإلسرائيلي 
نهائي، بعيدة عــن النجاح. فقد 
الفلسطينية  السلطة  رفضتها 
التــي ال تريــد أن يقــوم الرئيس 
األمريكي حتى بدور وســيط منذ 
أن اتخذ سلســلة قرارات مؤيدة 

إلسرائيل.

“طعنة في الظهر”
الوزراء الفلسطيني  وصرح رئيس 
الثالثاء  امس  أن  اشــتية  محمد 
كان “يوما أسود” في تاريخ العالم 
“االنقســامات”  منتقدا  العربي، 
فيه. ودعا الفلســطينيون الذين 

اعتبروا االتفاق “طعنة في الظهر” 
من قبل الدولتني املتهمتني بعقد 
اتفاق مــع الدولة العبرية من دون 
انتظار والدة دولة فلسطينية، إلى 

مظاهرات الثالثاء.
إنها  دائما  ترامب قالت  إدارة  لكن 
أعمق  املنطقة بشــكل  تريد هز 
عبــر حتقيق تقارب بني إســرائيل 
والعالــم العربي في شــكل من 
“احتاد مقدس” ضد إيران. ويعكس 
االتفاقــان هذا التغييــر وينقالن 
إلــى  الفلســطينية  القضيــة 
مرتبة أدنى، كما كان يأمل البيت 

األبيض.
وقــال ديفيد ماكوفســكي “لم 
يعد هذا الشــرق األوســط الذي 
كان فــي عهد أبي بــل منطقة 

جديــدة” رفضت فيهــا اجلامعة 
العربية، في حدث استثنائي، إدانة 
وقال  اخلليجيتني.  الدولتــني  قرار 
السابق  األمريكي  الدبلوماســي 
سينتظرون  “الفلســطينيني  إن 
االنتخابات  في  ما سيحدث  ليروا 
تهدأ  عندمــا  لكن  األمريكيــة، 
إعادة  عليهــم  األمور ســيتعني 

التفكير في موقفهم”.
انتصــارا  االتفاقــان  ويشــكل 
لبنيامني نتانياهو ويقربان إسرائيل 
من هدفها بأن تكون مقبولة في 
املنطقة. ويرى دونالد ترامب الذي 
يســعى لوالية ثانية ولم يحقق 
حتى اآلن تقدما دبلوماسيا يُذكر 
للناخبني، فــي ذلك جناحا يعترف 

به حتى خصومه الدميقراطيون.

ومنــذ اإلعــالن فــي 13 آب عن 
االتفاقية اإلســرائيلية اإلماراتية 
املاضي  األســبوع  تالهــا  التــي 
اتفاق مماثــل مع البحرين، ال يكف 
معســكر امللياردير اجلمهوري عن 
اإلشــادة بعمله الذي يســتحق 

برأيه جائزة نوبل للسالم.
بالفعل  ظهــرت  خالفــات  لكن 
باالتفاق  املرتبطة  الشروط  بشأن 
دول  اإلمــارات. ففي نظــر  مــع 
على  إســرائيل  وافقت  اخلليــج، 
األراضي  ضــم  اســتمرار  “إنهاء 
الفلسطينية”. لكن رئيس الوزراء 
يتخل”  “لم  إنه  قال  اإلســرائيلي 
عن ضم مســاحات واســعة من 
الضفة الغربية احملتلة، بل أن األمر 
“مؤجل” فقط. من جهة أخرى قال 

عدته الحكومة الفلسطينية “يوما أسودا” في تاريخ العالم العربي

يعول الرئيس 
األمريكي دونالد 

ترامب على ما حققه 
في ملف تطبيع 

العالقات العربية مع 
اسرائيل لتسويق نفسه 

بوصفه “صانع سالم” 
وزيادة حظوظه في 

الفوز بوالية ثانية في 
االنتخابات الرئاسية 
المقرر عقدها في 

الثالث من تشرين 
الثاني المقبل

اإلمارات والبحرين توقعان اتفاقيتين لتطبيع العالقات مع إسرائيل  
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سينما 8
كاظم مرشد السلوم

مهرجانات السينما 
المحلية 

إمكانات محدودة وجهود فاعلة 
في الحراك السينمائي

بعد العام 2003 نهض الشباب السينمائي 
العراقي مبهمة تفعيل احلراك الســينمائي 
خصوصا في موضوع اإلنتــاج الذي توقف 
االحداث  بسبب  بالقصيرة  ليســت  لفترة 
التي مرت بالعراق، وانتجت العديد من األفالم 
الروائيــة والوثائقية الطويلــة والقصيرة، 
شــارك العديد منها في مهرجانات عربية 
وعاملية، وحصد البعض منها جوائز مهمة.

نتيجــة لهــذا احلــراك تصــدى بعــض 
الســينمائيني الــى تأســيس مهرجانات 
ســينمائية محلية، كل حسب إمكانياته، 
دافعــا مهما  املهرجانــات  شــكلت هذه 
للمخرجــني الشــباب للمشــاركة فيها 
والتنافس على جوائزها، وذهب البعض من 
هذه املهرجانات الى انتاج أفالم سينمائية، 
كما فعل مهرجان النهج السينمائي الذي 
انتج العديد من األفالم السينمائية املهمة، 
والتي حــازت علــى جوائز مميــزة من عدة 

مهرجانات عربية.
هذه املهرجانات كانت مبثابة احلصى الكبيرة 
التي ألقيت في بحيرة الســينما الراكدة، 
فــكان مهرجان القمرة الســينمائي الذي 
يرأسه الدكتور سرمد ياسني والذ يقام في 
مدينة البصــرة، مبثابة العامل املهم إلعادة 
اجلمهــور الى صاالت العرض الســينمائي 
في مدينة دمرت فيهــا كل صاالت العرض 
وحتولت الــى محال جتارية، بســبب ذهنية 
التحرمي عند البعض، فكان مهرجانا ناجحا 
بكل القياســات التي تعتمدها املهرجانات 
التي تقــام فــي دول اجلوار مع فــارق توفر 
لو توفرت  التــي  املاديــة طبعا،  اإلمكانات 

للمهرجان الرتقت به الى اعلى مستوى.
مهرجانات الســينما في كوردستان كانت 
مهرجانــات مميزة مثــل مهرجــان دهوك، 
أربيل، سليمانية ، وكذلك مهرجان سينما 
ضد اإلرهاب الذي تخصص في التحشــيد 

ملكافحة اإلرهاب سينمائيا.
مــدن مثــل الســماوة وواســط كان لها 
وأكرر  كذلــك،  الســينمائية  مهرجاناتها 
لو توفر للقائمني عليهــا اإلمكانات املادية 
العالية لكانت مبستوى مختلف، فمهرجان 
واسط يدعمه شــخص واحد هو األستاذ 
عبــد اهلل وهيــب الشــمري، ومهرجــان 
الســماوة يقيمه شــخص واحد األستاذ 
علي أبو تراب ، وسعت محافظات أخرى الى 
إقامــة مهرجاناتها هي األخــرى بإمكانات 

متواضعة .
بعد ذلــك برزت مشــكلة تتمثــل بترفع 
البعض عن املشــاركة فــي بعض من هذه 
املهرجانات، رمبا بســبب بساطة التنظيم، 
او عدم وجود جوائز ماديــة، وأود ان أقول ان 
هذه املهرجانات كانــت داعمة لكم ، وهي 
جزء من احلراك السينمائي العراقي، وحتتاج 
الــى دعمكم من خــالل املشــاركة فيها 
بأفالمكم ، الن دعمها مسؤوليتنا جميعا، 
عسى ان ننهض بواقعها لترتقي مبفاصلها 

التنظيمية .

خالد ربيع السيد

بــدأ صناع األفالم الســعوديون، 
املاضية،  القليلة  الســنوات  في 
يحققــون أفالمــاً تتبــع أمناطاً 
وقوالب سردية غير تقليدية، ورمبا 
يرجع ذلك الــى وعيهم بأريحية 
الفن الســينمائي الذي ميكنهم 
من حبك قصص درامية تبلغ ما 
يريدون إيصالــه للجماهير، وفي 
مساحة  تعطيهم  الوقت  نفس 
التعبير عــن رؤاهم  أوســع في 
الفكرية، بحيــث ال تتصادم مع 
والتقاليد  العــادات  مســلمات 

جملتمعاتهم. 
ضمن هــذا املنحى مت انتاج ِفيلم 
ِفيلم طويل  أول  البحر«،  »سيدة 
للمخرجة الســعودية الشــابة 
التفاتا  وحقــق  أمــني،  شــهد 
جماهيرياً ونقدياً غير مسبوق مع 
األفالم السعودية من كبار النقاد 
العرب والغربيني عندما عرض في 

مهرجانات دولية.
مــن هــذا املدخل ســنقف في 
الفيلم  التالية مع هذا  السطور 
املهم الــذي مت تصويره بالكامل 
باألبيــض واألســود، لتكون مدة 

عرضه 75 دقيقة.
يبــدأ ســرد الفيلم وقــد ظهر 
»مثّنى« )املمثل يعقوب الفرحان( 
في ليلــة مكتملــة القمر وهو 
أمام الشــاطئ حامالً بني  واقفاً 
يديه طفلتــه الصغيرة؛ ويرمقه 
رجال القرية حاملني املشاعل من 
تقليد  ملمارسة  استعدادًا  خلفه 
عتيد متمّثل في قيام كل أسرة 
بالتضحيــة بأطفالها من اإلناث 
الغامضة  اخمللوقات  إلى  ووهبهن 
التــي تعيــش في ميــاه البحر. 
وبينمــا يدنو مثنى إلــى البحر، 
يرق قلبه ويغّير رأيه فجأة، مقررًا 
إنقاذ ابنته وعدم قذفها في املاء.

هكذا يســتهل الفيلــم والذي 
فيه مخرجتــه قضايا  تناولــت 
أحداثها  معاصــرة؛  وموضوعات 
الدراميــة جتري بني األســطورة 
التي حتيل  الرمزية  واخليال، حيث 
املشاهد الى تأمل الواقع املعاش، 
مبحاولة اخملرجة التعبير عن املرأة 
واســتحضار كيانها وصراعاتها 

ومعاناتها مع اجملتمع.
الى نوع السينما  الفيلم  ينتمي 
السحرية  والواقعية  الشــعرية 
يروي قصة  والــذي  واحد،  آن  في 
تدور فــي قالب مــن اخليال مع 
ميل مقصود للتجريد عن طريق 
عدم حتديد املــكان وجعل الزمان 
متشــكالً في املاضــي القريب، 
وذلك قبل تطّور ســفن ووسائل 
يصّور  البحــر، حيث  من  الصيد 
الفيلم مفردات هذه القصة في 
ســياق غير تقليــدي؛ بل يجنح 
للتجريــب والتحّرر من »احلبكة« 
ما  املعتمد على  املعتاد  بقوامها 
ينتج عن الصورة من تفســيرات 
وتداعيات تنثال في ذهن املشاهد.

عالم خيالي 
إذن؛ جتــري أحــداث الفيلــم، بال 
في  متكاملة،  دراميــة  حبكــة 
جزيــرة معزولة يقطنها صيادون 
في عــرض البحــر؛ فــي أجواء 

أســطورية بقرية نائية متشددة 
ضد اإلنــاث، يضحي فيها أهلها 
ببناتهــن مــن أجــل معتقدات 
واهيــة، وألجل كائنــات وهمية 
تعيش في أعمــاق البحر. تتمثل 
أن يقذفوا  القرية فــي  تقاليــد 
بالفتيــات الصغيرات في البحر، 
قربانــاً، حتى يعيــش بقية أهل 
القريــة بأمان، وهنا نتذكر تقليد 
»عروسة النيل« الذي كان متبعاً 
فــي احلضــارة الفرعونية والذي 
يقــدم فيــه القوم فتــاة عذراء 
يلقونها في النيل حتى ال يغضب 

عليهم ويفيض ويغرق زرعهم.
األمــور في هذه   هكذا تســير 
القريــة؛ ثم تضع امــرأة مولودة 
يطلقــون عليها اســم »حياة« 
)داللة االسم لها أهمية( ويتعنّي 
تقدمي حيــاة قربانا للبحر الهائج 
وخمللوقاتــه وحورياتــه النهمــة 
والد حياة  القرابني، لكن  اللتهام 
يتراجع عــن إغراقها؛ فهي ابنته 
االفتتاحي  )املشــهد  الوحيــدة 
القربان  كان  وإن  للفيلم( حتــى 
فان  وشــياطينه،  للبحر  املوعود 
اعتبروا »حياة« وصمة  الصيادون 

التي حلقت بهم، وأصبحوا  العار 
يعتقدون أن إفالتها من الغرق قد 

جلب لهم سوء احلظ. 
ثــم؛ بعــد مــرور ثالثة عشــرة 
عامــاً، تكبــر الطفلــة »حياة« 
)املمثلة باســمة حّجار( وتصبح 
فتــاة يافعة تعيش فــي القرية، 
امللح،  وتعمل في مصنع  اجلزيرة، 
الــذي تعمل فيه نســاء القرية 
البحر،  امللح من مياه  الستخراج 

وهو عمل شاق ومجهد.

خلفيات األسطورة الوهم
الصيد وما يحمله من أســماك 
هــو مصدر قــوت أهــل اجلزيرة، 
وهو مرهون بتوّفر الســمك في 
الســمك ال  يتوّفر  البحر. وحتى 
بد أن يرضى البحر عن الصيادين، 
ففي مكان ســحيق في األعماق 
احلورية  أو  البحر«  تعيش »سيدة 
وّدها  طلب  ينبغــي  التي  اجلبارة 
ونيل بركتها ورضاها باســتمرار 
عن طريق تقدمي الهدايا والقرابني 
لهــا، والقربان املعتــاد يجب أن 
تكون فتاة شابة عذراء، ومن دون 
هذه التضحيــات التي يتعنّي أن 

اجلزيرة،  عائلــة في  تقّدمها كل 
والتي أصبحت ســلوكاً مقدساً 
ال  األجيال  عبــر  متوارثاً  وتقليداً 
لن  وبالتالي  احلياد عنــه،  ينبغي 
يرضى البحر ولن يهب الصيادين 
خيراته، وســوف ال ينعم عليهم 
بالقوت والســالم، بــل ميكن أن 
تهب العواصف العاتية وتعصف 

بالسفن وتهلك أصحابها.
النظرة للمرأة في مجتمع ذكوري

ال يخفــى علــى املشــاهد بأن 
الفكرة العامة للقصة مستمدة 
من الواقــع، لكنها تظهرها في 
رؤية  الفيلمي من خالل  الســرد 
األنثى  اخلاصة ملعانــاة  اخملرجــة 
واملرأة بشــكل عام فــي اجملتمع 
العربــي التقليدي، وهو كما تراه 
وجود  يحاصر  ذكوريــاً،  مجتمعاً 
ويحرمها  بــل  ويقمعها،  املــرأة 
من حقها في احليــاة، فهو يراها 
باعتبارها كائنــا أدنى من الذكر، 
الصيادون كما  فال يســمح لها 
في حالة حياة التي يرمز اسمها 
للصيد،  باخلروج معهم  للعطاء، 
من  بقســوة  حرمانهــا  ويتــم 
بدعوى  ترغب  كما  احلياة  ممارسة 

على  القادرة  غير  الضعيفة  أنها 
الفعل الــذي يقوم بــه الرجال، 
بطبيعة  تقــدر  لــن  وبالتالــي 
تكوينها اجلســماني على حتمل 
مشــاق الرحــالت البحرية التي 
يخرج فيها رجال األشداء للصيد. 
تنتفض »حياة« وتتمرد على هذه 
التقاليد، فتغّيــر العادة املوروثة 
وتزعزع الوضع الســائد وتصبح 

هي من تخافه القرية.

ويستمر السرد 
الفتــاة »حياة« حتــاول أن تثبت 
لرجال القريــة طوال الوقت أنها 
بجرأتها  الذكــور  علــى  تتفّوق 
وشــجاعتها وإقدامهــا علــى 
الصيد وعلى النــزول إلى البحر 
الهائــج والعودة مبــا يعجز عن 
اإلتيان به الرجــال، ولكن بعد أن 
تضع والــدة حياة مولــوداً ذكراً 
يصبح أمــر تقدمي حيــاة قرباناً 

لسيدة البحر مفروغاً منه.
ولكنهــا تقفــز وتختفــي في 
غائبــة  أليــام  وتظــل  البحــر 
قضت  أنها  الصيــادون  فيعتقد 
وانتهــى أمرهــا، لكنهــا تعود 

يتحّول  وتدريجياً  صامتة.  وتظل 
جسدها إلى جسد حورية البحر. 
لقد اكتســبت شــكل احلورية 
يخشــاها  التــي  األســطورية 

اجلميع.

تقنيات وحرفية عالية
الفيلم  انتــاج  في  النظر  يلفت 
تلــك احلرفية العاليــة في خلق 
للصــورة  البصــري  التكويــن 
فنية  خبرة  فهناك  السينمائية، 
يتمتع بهــا مدير التصوير »جواو 
ريبرو«، إلبراز قوة البطلة وســط 
غرابة البيئــة، وفي خضم ضآلة 
وألجل  الطبيعة،  أمام  اإلنســان 
حتقيق ذلك اإلحســاس جنده وقد 
ضبابية  مبســحة  الصورة  صبغ 
لتســاهم في تعميق اإلحساس 
بالطابــع اخليالــي األســطوري 
مغزاها  إغفــال  دون  لألحــداث، 

املعاصر طبعاً.
من ناحية أخرى جنــد أن عملية 
التصوير باألبيض واألســود حتيل 
عالم  والى  املاضــي  إلى  املتفرج 
احلكايات التــي نقرأها في كتاب 
»ألــف ليلة وليلــة«، إلى جانب 
هــذا وذاك جند القــدرة العالية 
بني  بديعة  توليــف عالقــة  في 
وتتابع الصورة،  املؤثرات الصوتية 
باستخدام األغنيات الفولكلورية 
واملوســيقى احلســية اجلذابــة 

لـ)مايك وفابيان كورتزر(.
املونتاج يعتمد اإليقاع الهادئ في 
اللقطات واملشاهد؛  االنتقال بني 
في  األســطورة  بعمق  ليوحــي 
الزمن. ثــم تداعيــات احلوار بني 
والكلمات  اجلمل  ونطق  املمثلني 
بطريقة تســاهم فــي غرائبية 
البناء الدرامي والشــخصيات، ال 
لكي تبعدها عّنــا، لكن لتقربنا 
كمشــاهدين منها، بل واإليحاء 
حقيقية  شــخصيات  بأنها  لنا 

وحاضرة في مكان ما.

فريق العمل
قام باألدوار الرئيســية املمثلون: 
برهوم،  أشــرف  الفلســطيني 
يعقوب الفرحان، فاطمة الطائي، 
هيفاء اآلغا، حفصة فيصل، عبد 
احلّجار؛  بســيمة  شتيان،  العزيز 
وهو انتاج سعودي اماراتي عراقي 

مشترك.
جوائز نالها فيلم »سيدة البحر«

•  نــال جائــزة فيرونــا، عن فئة 
الفيلــم األكثر إبداعــا مبهرجان 

البندقية2019م. 
البرونزي  التانيــت  • حصل على 
مبهرجان قرطاج في دورته 2019م.

• حــاز جائــزة ســاذرالند ضمن 
طويل.  روائي  فيلم  أول  مسابقة 
الســينمائي  لنــدن  مبهرجــان 

2019م.
• حاز جائزة أفضل مخرج وجائزة 
جلنــة النقــاد مبهرجــان الرباط 

الدولي لسينما املؤلف2019م. 
الفضية  الشاشــة  • حاز جائزة 
ألفضــل فيلــم روائي آســيوي 
مبهرجان سنغافورة السينمائي. 

القاهــرة  مبهرجــان  عــرض   •
الســينمائي، ومهرجان السودان 
ومهرجان  املســتقلة،  للسينما 
ساوث باي ساوث بوالية تكساس 

األمريكية2019م.

اجلونــة  مهرجــان  يواصــل 
السينمائي مسيرته التي بدأها 
لتمكــني صناع األفــالم العرب 
العربي-  العالم  -خاصة خــارج 
ودعــم املشــاريع واألفــالم في 
فرص  لتعزيز  مختلفــة  مراحل 

اإلنتاج والتوزيع املشترك.
كجزء مــن هذا التعــاون، مينح 
بالشــراكة مع ورشة  املهرجان 
»فاينــال كــت« في فينيســيا 
جائــزة نقديــة قدرهــا 5 آالف 
دوالر أمريكــي ودعوة املشــروع 
اجلونة  منصة  في  للمشــاركة 
اإلعالن  يســعدنا  السينمائية. 
الفائز بجائزة  اليوم عن املشروع 
هذا العــام: »الســجناء الُزرق« 
)لبنان(.الفيلــم  دكاش  لزينــة 
اللبناني  العقوبات  قانون  يتناول 
الــذي يوجب حبس الســجناء 
»اجملانني« حتى شفائهم! يُجسد 
املساجني  هؤالء  قصص  الفيلم 
برؤية زمالئهم العاديني من خالل 
دكاك  فيها  تُشــرك  مسرحية، 
زمالئهم  أدوار  ليلعبوا  السجناء 
»اجملانــني« فــي ســجن رومية 
بقســوته. كما حصل  املعروف 
بـ5  نقدية  الفيلم على جائــزة 

آالف يورو مــن املنظمة الدولية 
للفرانكوفونية.

حصــل »جنــى« إليلــي داغــر 
)فرنسا، لبنان، بلجيكا، الواليات 
املتحــدة األمريكية( على جائزة 
جلنة التحكيم الرسمية ألفضل 
فيلم في مرحلة ما بعد اإلنتاج 
بـ25  تُقدر قيمتها  وجوائز أخرى 
ألـف يـــورو. يتتبـــع الفيلـم، 
جنـى التـــي تعـود إلـى منـزل 
أسرتهـــا في منتصــف الليل 
فجـأة، بعـد انقطـاع دام لفتـرة 

طويلـــة سافـرت خاللهـا إلـى 
اخلـارج.

جتد نفســها في بيئــة مألوفة 
وتغمر نفســها  آن،  وغريبة في 
في املدينة التي متنت هجرها في 
السابق. اجلدير بالذكر أن »جنى« 
قد فاز بجائزة أفضل مشروع في 
مرحلة التطويــر )15 ألف دوالر 
اجلونة  أمريكي( وشهادة منصة 
الســينمائية، وجائزة مؤسسة 
دروسوس )15 ألف دوالر أمريكي( 
ملنطلق  الثالثــة  الــدورة  خالل 

اجلونــة الســينمائي، كمــا مت 
العام للمشــاركة  اختياره هذا 
ضمــن أفــالم مرحلة مــا بعد 

اإلنتاج في املنصة.
لصالح  »ســوال«  حصل  أخيرًا، 
على  فرنســا(  )اجلزائر،  إســعد 
ألف  بـ54  تُقدر قيمتهــا  جوائز 

يورو من جهات مختلفة.
لورشــة  الثامنة  الدورة  ُعقدت 
فــي  كــت«  »فاينــال  عمــل 
فينيســيا في الفتــرة ما بني 7 
 ،2020 ســبتمبر/أيلول   9 إلــى 
ضمن فعاليات جســر فينيسيا 
لإلنتاج في الدورة الـ77 ملهرجان 
توفر  الســينمائي.  فينيســيا 
مشاريع  لســتة  فرًصا  الورشة 
اإلنتاج  أفالم في مرحلة ما بعد 
من  القادمني  األفــالم  لُصنــاع 
األوســط،  والشــرق  إفريقيــا 
لتسهيل مراحل ما بعد اإلنتاج 
وتعزيــز الشــراكات بــني هذه 
املشاريع وأسواق األفالم. تستمر 
ورشــة العمل على مــدار ثالثة 
أيام من األنشــطة والفعاليات، 
للمنتجني  املشاريع  تَُقَدم  حيث 
وشركات  واملوزعني  واملشــترين 
ومبرمجي  اإلنتــاج  بعــد  مــا 

املهرجانات.

أنس الموسوي

تعمل الســينما على التجديد وخلق الدهشة 
واملتعة من خالل تعدد طرق عرضها التي افضت 
عن الكثير من االلوان السينمائية اشتركت في 
سمتها االساســية في عرض محتوى فيلمي 
ينقل رؤية صانعيه باختالف انواع فنونهم تالئم 
بالنهايــة ما نراه على هذه الشاشــة الكبيرة 
الرائعــة التي تختــزل افكار هــؤالء الفنانني و 
ابداعهم و معرفتهم االكادميية  و  طموحاتهم 

و الفنية بطريقة جمالية فاقت اخليال احياناً
و ان كان احلديــث فــي الســينما يحتوي على 
مفردتي اخليــال و التجدد فال ميكــن ان نهمل 
فن االنيميشــن الذي أصبح  واحدا من اشكال  
الفلم السينمائي الذي تعامل مع اغرب االفكار 
اخليالية و اكثرها تعقيــداً مبا يحتويه من جتدد 
تقني مستمر في تطوره بخطى متسارعة نكاد 
ان يســبقنا منها ما نبحــث عنه حتى تعددت 
اشــكال و تقنيات ســينما االنيميشن لتكون 
مدارس قائمــة بذاتها في كل فن منها .. فبعد 
ان كانت في الســابق عبارة عن صور مرسومة 
متحركة على عدد من االطــارات مبحاكات مع 
ما يسجله الشــريط الســينمائي بكاميرته 
فصار اليوم متطوراً لدرجة كبيرة و له اقسام و 
طرق عديدة بالتنفيذ .. فاليوم هناك ما يسمى 
باالنيميشن الثنائي االبعاد 2D ANIMATION و 
الثالثي االبعاد 3D ANIMATION و االنيميشــن 
الرقمــي DIJITAL ANIMATION و انيميشــن 
حتريك االشــياء CLAY ANIMATION و غيرها .. 
و هناك اقسام اشترك فيها فن االنيميشن مع 
الواقع ليكّون فــن مختلط و هو من اجنح انواع 
االنيميشن و اكثرها انتشــاراً بني ما يقدم من 
افالم شــباك التذاكر العاملية  اذا ال يكاد يخلو 
فيلم ناجح جماهيرياً من وحش معدني او بطل 
خارق او ديناصور عمالق مثالً مت صناعتهم رقمياً 

بشكل من اشكال االنيميشن
في افالم االنيميشــن اخملتلطة او ما تســمى 

بأفالم املؤثرات اخلاصة SpeCIAL effeCTS فإن كل 
شــيء محســوب كما هو معروف فإن صناعة 
شخصيات االنيميشن في االفالم السينمائية 
هــو عمل معقد و يحتاج حلرفيــة عالية ألكثر 
مــن فنان للوصــول للنتائج اجلماليــة املبهرة 
, فصناعة الشــخصيات  اليــوم  نراهــا  التي 
االصليــة تتطلــب الكثير من مراحــل العمل 
ابتداء بالتخطيط االولي مروراً بصناعتها على 
هيئتها الثالثية االبعاد بشــكل قابل للتحريك 
حتى انتهائها بدمجها مــع البيئة الواقعية و 

تفاعلها مع املمثلني احلقيقيني
فإن االفالم اخملتلطة بني الواقع و االنيميشن متثل 
حتدي اضافي لصناع االنيميشن بسبب ما ذكر 
آنفاً بكون الشخصيات يجب ان تكون مبستوى 
منطقــي من االندمــاج مع البيئــة الواقعية 

بإنارتها و انعكاساتها و تدرجاتها اللونية
شركات ضخمة مبستوى والت ديزني او بيكسار 

او مارفــل تواجه ايضــاً الصعوبــات في هذه 
الصناعة , نرى ذلك من خالل وضع شخصياتهم 
ببيئة محســوبة و مدروســة إلظهار تفاصيل 

محددة بأوقات محددة من العرض
 TrANSfOrMerS: ففي سلســة افالم املتحولون
prIMe ان الشــخصيات في الغالب كانت ببيئة 

نهارية , و لنكون دقيقني فان املســتوى اجلمالي 
للشــخصيات املصنوعــة فــي هــذا الفيلم 
كان افضل كثيراً في املشــاهد النهارية و هي 
االغلب في الفيلم ,, و ذلك محســوب جداً فإن 
الشــخصية املصنوعة بأكساء معدني يظهر 
بصورة اكثر واقعية و اكثر جمالية باملشــاهد 
النهارية لكونها خامات عاكسة لإلنارة و صورة 
البيئة بتقنية ال )HDrI( ,, بينما الشخصيات 
فلــه خصائص  بتمثيــل عضوي  املصنوعــة 
مختلفة و يفضل عرضها ببيئة ليلية او غامقة 

كما في فيلم GODzILLA على سبيل املثال
فالشــخصيات التي تتكون أكساءاها من مواد 
عضوية ليس لهــا قابلية عكس الضوء تظهر 
بصورة اكثــر واقعية و جمالية في املشــاهد 
الليلة بحســب العقلية احلاســوبية و مقدرة 
اجهزة احملاكات على معاجلة هذه الرســوم ال ) 

) rANDer

اخيراً فإن هناك الكثير من االســتثناءات اليوم 
مبا توفر من تطــور هائل و ســريع بالصناعات 
الرسومية و احلاسوبية لكننا سنبقى نشاهد 
هذه املعادلة حية ولو جزئياً لفترات مستقبلية 
بعيــدة لكونهــا نتائج منطقيــة للصناعات 

الرسومية من هذا النوع
فن االنيميشــن فــن مهم مقبول بشــريحة 
عمرية كبيــرة .. لذلك فان دخوله للســينما 
كان دخوالً ناجحاً علــى صعيد حتقيق االرباح .. 
اما ما اضاف لــه من عوامل النجاح هو جتلياته 
الواســعة في خلق التكوينات اجلمالية مهما 
اتســعت رؤية كتابها و صانعيهــا من خيال .. 
فتمثيله باالنيميشــن حدوده ما حلدود الورقة 

وما يرسمه القلم.

تحطيم القيود ومجابهة التسّلط الذكوري
فيلم »سيدة البحر«

»السجناء الُزرق« لزينة دكاش يفوز بجائزة مهرجان الجونة السينمائي...

»جنى« يحصد جائزة لجنة التحكيم الرسمية
في الدورة الثامنة لورشة »فاينال كت« في فينيسيا

أهمية صناعة افالم األنميشين 

محرر الصفحة: كاظم مرشد السلوم
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ظبي يساعد بالعثور على مسنة مفقودة
قام ظبي بمساعدة رجل من بلدة بيدا 

اإلستونية  في العثور على امرأة مفقودة.
ووفقاً لصحيفة »إســتونيان نيــوز«، ذهب ماركو هوغ في 
نزهة والحظ وجود حيوان كبير يرقد بجوار الطريق بالقرب 

من بركة.
وافتــرض هوغ أنه كان ظبيا أو دبًــا فما كان منه إال أن دعا 
صديقه املصور جان فوت اللتقاط الصور ومســاعدته في 
معرفة ماهية احليوان.وبحلول الوقت الذي وصل فيه فوت 
ومعه الكاميــرا، كان احليوان قد اختفــى، وعندما اقترب 
الرجــان، رأوا امرأة ملقــاة في حفرة، كانــت عالقة ولم 

تستطع اخلروج مبفردها.
وقــام الرجان باالتصال على الفــور باألطباء، وتلقت املرأة 

البالغة من العمر 71 عاماً  املساعدة الطبية الازمة.
وأوضح هوغ :«الشــيء األكثر روعة في هذه القصة هو أن 
الظبي كان يرقد بالضبط في املكان الذي لم تستطع فيه 
املرأة من اخلروج من احلفرة، كان األمر كما لو كان يريد لفت 

االنتباه إليها عن عمد«.

رفضت دفع الفاتورة فقتلها
 أقدم ســّباك في كازاخستان على طعن زبونة حتى املوت 

وطعن والدتها بوحشية وجارهما الذي حاول انقاذهما.
وفي التفاصيل، فقد حضر الســّباك البالغ من العمر ٤٣ 
عاًما إلى منزل الزبونة بعد أن طلبت خدماته على اإلنترنت، 
وأدت املفاوضــات بينهمــا إلى نزاع على قيمــة الفاتورة، 
خصوصاً عندما طلبت الزبونة حسماً على سعر خدمته.

وعندما تطّور اجلدال، ســحب الســّباك سكيًنا من جيبه 
وهاجم الزبونة ووالدتها البالغة من العمر ٦٣ عاًما فقتل 
اإلبنة بوحشــية وتسبب بجروح دامية للوالدة التي هربت 
طلباً للنجدة، وعندما ســارع جارهما ملساعدتهما طعنه 
السّباك أيضاً وتســبب له بجروح بالغة.ورغم هروبه من 
موقع اجلرمية، متكنت الشــرطة من القبض على السبّاك 

القاتل وقد يواجه عقوبة السجن لـمّدة 15 عاماً.

اشارات مرورية باالرض
  بدأت مدينة قواجنتشــو في الصني، باســتعمال إشارات 
مــرور أرضية ُمخّصصة لتنبيه املشــاة من املدمنني على 
الهواتف احملمولــة، أثناء عبورهم الطريــق، من أجل منع 
وقوع حوادث لهم نظراً لتركيزهم الشديد خال استخدام 

الهواتف.
وتطلــق هذه اإلشــارات ضــوءاً أحمر وآخــر أخضر، وهي 
موجودة في معبٍر للمشارة في حي تيانخه، ويكمن الهدف 
منها في تذكير املشاة “املدمنني” على استعمال الهواتف 
احملمولة برؤوس منحنيــة، باالنتباه إلى وقت عبور الطريق، 
وكذلك تذكير سائقي السيارات باإلبطاء لضمان سامة 

املرور.
ويتعــّرض الكثير من األشــخاص حلوادث علــى الطرقات 
بسبب عدم انتباههم للسيارات أو ألي عوائق أخرى، وذلك 
بسبب استخدامهم للهواتف الذكّية في أثناء تنقاتهم. 
ومع ذلك، فإن ضرر هذه العادة ال ينحصر باملشاة فقط، بل 
أيضاً يطال السائقني الذين يقومون باستخدام هواتفهم 
الذكية أثناء قيادة الســيارات، وهو أمٌر يؤدي إلى ســقوط 

عدد كبير من الوفيات حول العالم.

ملونشريط
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الصباح الجديد - سمير خليل:

التفكيــر  »لوغو..منهجيــات 
التناول،  فــي  مغايرة  البصري«، 
كتــاب جديــد ملوضــوع مهم 
التعامــات  خــال  وحاضــر 
التجارية واالقتصادية وما يخص 
حتديــدا عرض املنتــج والترويج 
عامة  »اللوغو«  واخلصوصيــة، 
دالــة تعتمــد املعاييــر الفنية 
عند  والهندســية  والعلميــة 
املباع  او  املنتــج  وضعها علــى 
اهميتها  تتأتــى  االشــياء،  من 
لهذا  كهوية  مصممــة  كونها 
املنتج والتعريف به، هنا يرســم 
املؤلف الشــاب يوســف مجيد 
الربيعــي خاصة ســنوات من 
البحث واملتابعة للوغو وتسليط 
الضوءعليــه منوها الى اهميته 
باعتباره فنا مميزا  تناوله  واهمية 
احترافيــا في عالــم التصميم 
ويضعه امــام القاريء واملصمم 
الفنان.. الكتــاب صدر بطبعته 
باحلجم  النظرية(  االولى)املعرفة 
الكبيــر وب)176( صفحة، فيما 
تعــذر اصــدار طبعتــه الثانية 
التطبيقية( بســبب  )املعرفــة 
انتشــار وبــاء كورونــا، يتحدث 

املؤلف عن كتابه :
كتاب )اللوغو  - Logo( مخصص 
ألولئك الذين يشــعرون بالرغبة 
العارمــة  لتعلم فــن تصميم 
اللوغــو بالطريقــة االحترافية 
هذا  أغوار  سبر  ويريدون  العاملية 

الفن املميز، إذا كنــت تقرأ هذا 
الكتاب أو اقتنيته، فأنك بالفعل  
تريد أن تكــون جزءا من املبدعني 
في مجــال تصميــم اللوغو أو 
عموماً،  الطباعــي  التصميــم 
وابداع  تصميم  وإنك من عشاق 
اشكاالً تدهش االخرين، في هذا 
الكتاب املوسوعي ستتعلم كل 
»أســرار املهنة« فيمــا اذا كنت 
مــن الهــواة، امــا إذا كنت من 
ذوي اخلبرة وإنــك فعاً مصمما 
تعرف  انت  فلرمبا  للوغو  محترفا 
الكثير مــن املعلومات املذكورة 
فــي هــذا الكتــاب ، ولكنــك 
بالتأكيد ســتجد اشياء جديدة 
لتتعلمهــا، النه كتاب شــامل 
ومنهجــي في آٍن معــاً تخطى 
االجــزاء التي تعرفهــا، فهناك 
رغباتك  لتشــبع  غيرها  الكثير 
اجلميل،  الفن  بهذا  االحاطة  في 
ويضيــف » العنــوان الثانــوي 
التفكير  منهجيات  هو  للكتاب 
 Visual thinking   ( البصــري 
ُطُرِق  وهــي   )   methodologies
رَاَســِة  لتحويــل  الَبْحــِث والدِّ
املفاهيم االعتبارية مثل مفهوم 
االمــل والطمــوح والقــوة الى 
اشكال وصورثم الى لوغو يحمل 
معناً جوهرياً وشكاً رائعاً وذلك 
ما ســتتعلمه خطــوة بخطوة 
في هذا الكتــاب، كتاب )اللوغو  
باملعلومات  - Logo( غني جــدا 
مما يجعله يعادل كورس جامعي 
.اضافة  االكادميية  الناحيــة  من 
الى اخلبــرة العملية االحترافية 

في  جزئــني  مــن  يتكون  وهــو 
كتابــني مســتقلني، ملخــص 
الكتاب االول : - املعرفة النظرية 
 (Conceptual knowledge)
،وفي هذا اجلزء ستتعلم اوال كل 
وما  )البراند(  يتعلق بكلمــة  ما 
عاقــة ذلك بتصميــم اللوغو. 

واسرار  ايضا خفايا  وســتتعلم 
الطرق  باحــدث  التصميم  هذا 
واالســاليب العلميــة العاملية، 
ليس ذلك وكفى بل ســتتعلم 
اكثــر من ذلك ممــا الجتده في اي 
كتاب تصميــم اخر، مثا كيف 
جتد افــكارا لتصميــم )اللوغو 

- Logo( ، كيــف تتعلم اســس 
االلوان  التعامل مــع  ومبــادىء 
كيف  االلــوان  نظرية  وماهــي 
الشكل  تنظيم  تنشيء شبكة 
 The )الكرد-  للتصميــم  العام 
Grid( ، وكيــف تهــيء جــدول 
للتصميم  الشخصي  التقييم 

قبيل تقدميه للزبون، ســتتعلم 
ايضا لغة احلوار الفنية املتداولة 
في النــوادي والتجمعات الفنية 
ملوظفي الشركات العاملية وكل 
من لــه عاقة بفــن التصميم 
الكرافيكــي، واالهــم من ذلك 
هو كيــف حتدد الســعر وتقدم 
للزبون لتحصل  عروض اســعار 
على ثمــرة جهودك في تصميم 
العميل  تخاطب  وكيف  اللوغو. 
وكيف  بينكمــا  لقــاء  اول  في 
)كريتف  كتابــة  في  تســاعده 
 (The Creative Brief برييــف- 
امللخص الفنــي، ان احتاج االمر، 
شــركة  صاحب  باعتبارك  ذلك 
دعاية واعان او باعتبارك متعاقد 
 Creative Consultant( مستقل
 .(- Independent contractor
اما اذا كنت احد منتســبي احد 
وكاالت االعان العاملية او غيرها 
فســتتعلم ما يجعلك املوظف 
واالكثر  اقرانــك  بــني  القــدوة 
الكتاب  امــا  ووعيــاً.  انتاجيــة 
وتأخر  جاهز كمسودة  وهو  الثاني 
كورونا  فايــروس  بســبب  طبعه 
رئيســني: ١-  فهو في موضوعني 
 Applied( التطبيقيــة  املعرفــة 
knowledge(، تطبيــق عملي من 
خال أمثلة لكل ما ستتعلمه في 
 Appendix( اجلزء االول، و٢- املاحق

( وهي
هي عبارة عن تســعة ماحق من 
املعلومات اإلضافيــة التي الغنى 
عنهــا لكل العاملــني في مجال 

التصميم .

متابعة الصباح الجديد :
يشــير بحــث جديــد إلــى أن 
يختارون  مــا  غالبا  األشــخاص 
إرســال بريد إلكتروني أو رسائل 
نصية على الرغم من أن املكاملات 
الهاتفية تؤدي إلى مشاعر ترابط 

أكبر بكثير.
وبعد شهور من إجراءات التباعد 
االجتماعي، يعتمد الناس بشدة 
علــى التكنولوجيــا مــن أجل 

الشعور بالتواصل االجتماعي.
وبحســب موقع “ساينس ديلي”، 
أشــار بحث جديد مــن جامعة 
املتحدة  الواليات  في  تكســاس 
إلــى أن األشــخاص غالبــا ما 
إلكتروني  بريد  إرســال  يختارون 
أو رســائل نصية على الرغم من 
أن املكاملــات الهاتفية تؤدي إلى 
يتوقون  الذي  الترابط  إحســاس 

إليه.

قال األستاذ أميت كومار، املؤلف 
واملشــارك في الدراســة “اختار 
الناس الكتابة ألنهم اعتقدوا أن 
املكاملة الهاتفية ســتكون أكثر 
صعوبة لكنهم كانوا مخطئني”.
قال كومار: “يشــعر الناس أنهم 
أكثــر ارتباطا بشــكل ملحوظ 
من خال الوسائط القائمة على 
الصوت، لكن لديهم هذه اخملاوف 
بشــأن اإلحراج الــذي يدفعهم 

القائمة  التواصل  وســائل  نحو 
على النصوص”.

التجــارب، طلب  إحــدى  وفــي 
200 شخص إجراء  الباحثون من 
عليه  ما ســيكون  تنبؤات حول 
األمر عند إعادة االتصال بصديق 
قدمي إما عبر البريد اإللكتروني أو 

املكاملات الهاتفية.
املشــاركني  أن  من  الرغم  وعلى 
أشــاروا إلى أن املكاملة الهاتفية 

بأنهم  يشــعرون  ســتجعلهم 
أكثر اتصــاالً، إال أنهــم ما زالوا 
إرســال  يفضلون  إنهم  يقولون 
بريد إلكترونــي ألنهم توقعوا أن 
االتصال سيكون محرجا للغاية.

املكاملــة  أن  الباحثــون  ووجــد 
الهاتفية كانت أفضل بكثير من 

البريد اإللكتروني.
قال كومــار: “عندما يتعلق األمر 
الناس  أفاد  الفعليــة،  بالتجربة 

رابطة أقوى بكثير  أنهم شكلوا 
على  القــدمي  صديقهــم  مــع 
الهاتف مقابل البريد اإللكتروني، 

ولم يشعروا مبزيد من احلرج”.
النتائــج  إن  الباحثــون  وقــال 
افتراضات  وتتحــدى  تكشــف 
الناس حول وســائل االتصال في 
العاقات  إدارة  فيــه  تعتبر  وقت 
أمــرا مهما  التكنولوجيا  عبــر 

بشكل خاص.

المكالمات الهاتفية تخلق روابط أقوى من المحادثات النصية

»لوغو..منهجيات التفكير البصري« كتاب موسوعي 
لمؤلفِه يوسف مجيد الربيعي

يوسف مجيد الربيعي غالف الكتاب

لقطة

معلومة

آثار بابل »عدسة: زياد متي«

متابعة الصباح الجديد :
أعلنت الدكتــورة يكتيرينا بورليايفا، خبيرة 
التغذية الروسية، رئيسة املركز االستشاري 
والتشخيص »التغذية الصحية والرياضية« 
أن ورق األملنيوم لن يضر بالصحة إذا استعمل 

مبراعاة شروط معينة.
وتشــير اخلبيرة، إلى أن ورق األملنيوم يصلح 
األطعمة.  وحفظ  حتضير  في  لاســتعمال 
ولكن هناك مخاوف كثيرة من استخدامه، 
ألنه يحتــوي على األملنيوم، الــذي ميكن أن 
احلرارة  بالطعام في درجات  تختلط جزيئاته 

العالية. فهل هذا صحيح؟
تقول الدكتورة »يغلف ورق األملنيوم بطبقة 
أكســيد غير مرئية لإلنســان، متنع انتقال 
جزيئات األملنيوم إلى الطعام. وهذه الطبقة 
متنــع متاس األملنيــوم مع األطعمــة. ولكن 
هناك ورق أملنيوم تقنــي، يكون عادة مطلي 
مبواد أخرى، ال ميكن اســتخدامها في حتضير 
وحفظ األطعمــة، ألنها قد تلحــق أضرارا 

معينة بالصحة«.
وتضيــف ومع ذلك، ال ميكن اســتخدام ورق 
األملنيــوم فــي حتضير وحفظ بعــض أنواع 
األطعمة، وتقول، »يجب أن نتذكر دائما، أنه 

ال ميكن اســتخدام ورق األملنيوم في حتضير 
وحفــظ األطعمة احملتوية علــى حامض، أو 
التي نحتاج  في حتضيرها إلى احلامض، مثل 
اخلــل أو الليمون. ألن هذا قــد يتلف طبقة 
احلمايــة، ما يســمح لألملنيــوم باالختاط 

بالطعام«.

وتؤكد اخلبيرة علــى اخلصائص املهمة لورق 
األملنيــوم، وتقــول »ميكن حفــظ األطعمة 
بورق األملنيوم في الثاجة، حيث ســيحافظ 
على صاحيته ونكهته فترة طويلة، ويكون 
محميا من الروائح األخرى. وميكن في حاالت 

أخرى، استخدامه في طهو الطعام أيضا«.

طبيبة تحسم الجدل بشآن ورق األلمنيوم والصحة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــال 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، فا 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 
لاختبار 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 عاقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر ساًما 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 للمشــكات 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 االستسام. 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
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رياضة

متابعة -  الصباح الجديد:

ممثل  الشــرطة  فريــق  يبحث 
الكرة العراقية في دوري أبطال 
آســيا لكــرة القدم يــوم غد 
اخلميس رد اعتبــاره امام فريق 
األهلي السعودي عندما يالقيه 
في ملعب استاد خليفة الدولي 
للبطولة  الرابعة  اجلولة  ضمن 
وهي مبــاراة مؤجلة من يوم 7 
نيسان املاضي، حلساب اجملموعة 
االولــى، وكان فريق الشــرطة 
امام   3 االثنني في اجلولة  خسر 
الفريق السعودي نفسه بهدف 
مــن دون رد علما ان الشــرطة 

لعب بعشرة العبني.
الســعودي  األهلــي  ويقــف 
 16 الـــ  دور  وبلــغ  متصــدرا 
للبطولة برصيــد 6 نقاط، في 
اإليراني  طهران  الستقالل  حني 
نقطة واحــدة في املركز الثاني 
والشــرطة بالرصيد ذاته ثالثا، 
في حــني ألغيت نتائــج فريق 
الوحدة اإلماراتي بعد انسحابه 

من البطولة.
ومني فريق نادي الشرطة بكرة 
القدم بخســارة أقــل ما يقال 
عنها بأنها غير مستحقة امام 
فريــق نادي االهلي الســعودي 
بهــدف مقابــل ال شــيء في 
املباراة التي جرت على اســتاد 
خليفــة الدولــي فــي اطــار 
اســتكمال مباريــات اجملموعة 
االبطال.كتيبة  لــدوري  االولى 
االستحســان  نالــت  شــهد 
داخليا وخارجيا نظرا للمستوى 
املتميز الذي قدمته في شوطي 
املباراة، وكانت االقرب دائما الى 

التسجيل لوال عبوس احلظ.

مــن جهتهــا، قــررت الهيئة 
االداريــة للنادي تكــرمي الفريق 
برغم اخلســارة، مما ســيعطي 
دافعا معنويــا مهما لتعويض 
املقبلتني. املباراتني  اخلسارة في 
مــن جهته، اكــد املدير الفني 
للفريق، عبد الغني شــهد انه 
»راٍض متاما عما قدمه الالعبون 
في املباراة ».واضاف ان »الفريق 
ادى مبــاراة تكتيكيــة علــى 
مستوى عال برغم جودة الفريق 
املنافس«، مبينا ان »الطرد الذي 
حصل عليه الالعب عالء مهاوي 
وضعنا في مواجهات خططية 

وبدنية جديدة«.
مؤملا،  كان  »الطــرد  ان  واوضح 

خاصــة ان الالعــب يعــد من 
عناصر اخلبــرة، ولديه عدد من 
املباريات مــع املنتخب الوطني. 
تفوقوا  الالعبني  ان  كاشفا عن 
على انفســهم برغــم الطرد 
ان  الى  املبكر«.واشــار شــهد 
»الفرصــة مــا زالــت مواتية، 
وسيكون لنا رأي آخر في مباراة 

يوم غد اخلميس ».
املباريات  ان »جدول  وتابع شهد 
ال يشــكل عبئــا كبيــرا على 
الالعبني ألسباب كثيرة، أهمها 
صغر سن الالعبني، فضال على 
مهارة اجلهازين الطبي واللياقي 
االستشــفاء«. موضــوع  في 
الفني  »االطمئنــان  ان  وافــاد 

ارتفــع كثيرا لدّي، الســيما ان 
الفريق يخوض املباراة الرسمية 
أشــهر  ســتة  بعد  له  االولى 
جائحة  بســبب  االنقطاع  من 

كورونا«.
أكــد العب الشــرطة ســعد 
ناطــق أن الفريق قــدم مباراة 
الســعودي  األهلي  ضد  كبيرة 
فــي اجلولــة الثالثة مــن دور 
اجملموعات لدوري أبطال آســيا، 
 10 بـ  املبــاراة  إكمالهم  برغم 
العبني.وقــال ناطق في تصريح 
املبــاراة: »برغم  صحفي عقب 
طرد عالء مهــاوي لكن فريقنا 
قدم أداء مميزا ولم يحالفنا احلظ 
في عــدد من الفرص ومن خطأ 

واحد في وقت متأخر جاء هدف 
األهلي«.وأضــاف: »رغم معاناة 
الشــرطة خالل األشــهر الـ 6 
املاضية البتعاده عن املنافســة 
واالســتعداد للبطولــة فقط 
فــي 20 يوما وخوضنــا مباراة 
جتريبيــة واحدة، مــع ذلك كنا 
وما  األفضــل، لكن قــدر اهلل 
شــاء فعل«.وعن مبــاراة الغد 
أكد أن الشــرطة ال ميلك خيار 
غير التعويــض بالنقاط الثالث 
خصوصا أن أوراق الفريقني باتت 
مكشــوفة ونأمل أن نعوض ما 

فاتنا في املباراة.
فــالدان  الصربــي  وأبــدى 
أهلي  فريق  مدرب  ميلويفيتش 

جدة، ســعادته بالفــوز املهم 
على نظيره الشــرطة العراقي 
بهــدف نظيــف، 2020.وقــاد 
بهدف  األهلــي  مارين  ماركــو 
قاتل لتخطي عقبة الشــرطة 
ومواصلة  العنيــد،  العراقــي 
صدارتــه للمجموعــة برصيد 
لدور  والتأهل رســميا  نقاط   6
الـ 16 من البطولة اآلســيوية.

في  ميلويفيتش  فــالدان  وقال 
تصريحــات أبرزهــا احلســاب 
الســعودي  لألهلي  الرســمي 
على تويتــر: »حقفنا الفوز في 
منافس  أمــام  صعبة  مبــاراة 
قوي ولــم نكن نعلــم الكثير 
العراقي«. الشــرطة  فريق  عن 

وأضاف: »فريق الشــرطة لعب 
املباراة وجنحنا  بشكل جيد في 
بتحقيــق األهم فــي الدقائق 
األخيرة«.وختــم فالدان، بقوله: 
»ســعيد بالفوز واحلصول على 
الـ 3 نقاط املهمة بالنسبة لنا، 
وحريصون على حصد االنتصار 
في املبــاراة القادمة أمام نفس 

الفريق«.
وحصــد األملاني ماركــو مارين 
محتــرف أهلــي جــدة، جائزة 
رجل مبــاراة فريقه أمام نظيره 
الثالثة  اجلولة  في   ، الشــرطة 
مــن اجملموعــة األولــى لدوري 
مارين  ماركو  آسيا.وجنح  أبطال 
في قيــادة األهلي للفوز القاتل 
على الشــرطة العراقي بهدف 
سجله بالدقيقة 87، بتسديدة 
متقنة من داخل منطقة اجلزاء.

ورفع األهلــي بذلك رصيده إلى 
6 نقــاط في الصــدارة ويتأهل 
بشــكل رســمي لدور الستة 
عشر بالبطولة اآلسيوية، فيما 
الشــرطة عند  توقــف رصيد 
نقطة واحدة في املركز الثالث.

غدا.. الشرطة واألهلي السعودي يتواجهان 
للمرة الثانية قاريا

كورونا يصادر ارثنا 
الكروي 

باالمس القريــب فقدنا أحد كبار كرة القدم العراقية 
احمــد راضي)ابو هيا(، حلظة رحيله مازالت عالقة في 
العقول والقلوب، وكأنه لــم يجد بقعة يلذ له املنام 
األبــدي فيها أَرْوَّح مــن بغداد احلبيبة التي شــهدت 
والدة موهبته الفذة .. ثم مررنا بسلســلة من االرواح 
الطاهرة صدمنا فراقهم، )العبني وصحفيني( نســأل 

اهلل ان يغفر لهم ويغمد ارواحهم اجلنة .
اليوم نقف على اطالل اسطورة اخرى صافحته أيدي 
القدر على مرأى من ابصارنا واسماعنا الكابنت ناظم 
شاكر )ابو غزالة( ولو كان لنا من العيون بعدد مافيها 
من اجلــروح كانت لتدمع بقدر تلــك ماتدمى.. قلوبنا 
تقطر اســى‹ وأسفا ونفوسنا تســيل حزنا وشجنا.. 
تبت يد كورونا وسحقا لها من أَيٍد اثيمة اخذت خالل 
مدة وجيزة أســاطير كرتنا، أفجعتنــا وابكتنا على 

اصالة حاضرهم وعراقة ماضيهم .
نعم حياة االنسان اثمن مافي الكون واألعمار بيد اهلل، 
لكن امليراث هو الثروة احلقيقية لألجيال واالمم القادمة 
.لذا علــى مؤسســات الدولة الرياضيــة ان تصغي 
حلديث اخر وتنصت ملوضوع بالغ االهمية، ارث الرياضة 
العراقية على نحٍو عام وكرة القدم بنحو خاص، أسرار 
وأفــكار هؤوالء النجوم الســاطعة ذابت وتبخرت مع 
رحيلهم ومعظم اساطير الرياضة في العالم يكتبون 
ســيرهم للتاريخ، الكتاب هو ميــراث العالم اخملزون، 
اما في بلد ارهقتــه احلروب والسياســات )املتهرئة( 
لم يحكم املســؤول العراقي رياضيا كان ام سياسيا 
بحكمة التعقل وآلْرَوِيَّة ولم يجمع حواســه لتكون 
خليقة مبواقــف القضاء والقدر وضاعت مجلدات من 
احــداث )خلف الكواليس( املهمــة واخلطيرة في بلد 

التنقصه االحداث اجلسام!!
* إرث الرياضــة العراقيــة مســؤلية اجلميع وخاصة 
االعالم الرياضي.. حث ماتبقى من اســاطير الرياضة 

العراقية  لكتابة التاريخ، واجب وطني.
* مدرب محترف وناقد رياضي
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العواصم ـ وكاالت :

تضامــن العديد من جنوم كــرة القدم 
وشــخصيات برازيلية مــع مواطنهم 
جيرمان  باريــس ســان  جنــم  نيمــار 
الفرنســي على خلفية اتهامه مدافع 
غونساليس  ألفارو  اإلسباني  مرسيليا 
بتوجيــه كلمات عنصريــة إليه خالل 
خسارة فريقه أمام غرميه صفر1- األحد 

في كالسيكو الدوري الفرنسي.
وكان نيمار أحد خمسة العبني تعرضوا 
للطرد في نهاية اللقاء، إثر مشــاجرة 
على  غونســاليس  لضربه  جماعيــة، 

رأسه.
نيمار  زميــل  ألفيــش  دانيال  وكتــب 
السابق في برشلونة اإلسباني والنادي 
الباريســي واملنتخــب عبــر صفحته 
علــى »إنســتاغرام« »فــي الرياضة ال 
يوجد مكان لالشــخاص الذين يدعون 
الكراهية أو العنصرية. ال تدع الكراهية 
تقود طريقك، يا أخي«.وختم إبن الـ37 
عاماً والذي يدافع حاليا عن ألوان فريق 
باولو بالقول »احلب هو السبيل  ســاو 

الوحيد حملاربة الكراهية«.
وبحســب مشــاهد بثتهــا شــبكة 
»تيليفوت«، اشــتكى نيمار بعد نصف 
ســاعة على بداية املبــاراة إلى اجلهاز 
التحكيمي، مكررا في عدة مناســبات 
»العنصرية، ال!«، في إشارة إلى مدافع 

مرسيليا املكّلف مراقبته.

وبــدوره تضامن العب وســط بامليراس 
احلادة  بطباعه  املعــروف  ميلو  فيليبي 
داخل امللعب مع مواطنه، فكتب العب 
يوفنتوس اإليطالي السابق في تغريدة 
أبليت بالء حســنا، من املؤسف  »لقد 
أالّ ألعــب ضد هذا العنصــري ».وكان 
للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي 
ظهر في عــدة مناســبات إلى جانب 
نيمار، موقفاً مماثال ملواطنيه فأعاد نشر 
تغريدة للمهاجــم الدولي يتهم فيها 
غونســاليس بتوجيه إهانات عنصرية 

له
مــن جانبه، دعم باريس ســان جيرمان 
نيمار في شــكواه من  البرازيلي  جنمه 
التعــرض للعنصريــة ضمــن مباراة 
1-0 ملرسيليا(   ( فريقه ضد مرســيليا 
في كالسيكو الكرة الفرنسية األحد.. 
وبحســب مشــاهد بثتهــا شــبكة 
»تيليفوت«، اشــتكى نيمار بعد نصف 
ســاعة على بداية املبــاراة إلى اجلهاز 
التحكيمي، مكرراً في عدة مناســبات 
»العنصرية، ال!«، في إشارة إلى مدافع 

مرسيليا املكّلف مراقبته.
وكان نيمــار أحــد خمســة العبــني 
يتعرضون للطرد فــي نهاية اللقاء، إثر 
مشاجرة جماعية، لضربه غونساليس 
على مؤخرة رأسه.. وقال نيمار للحكم 
الرابع وهو يترك مستطيل ملعب بارك 
دي برانس »انظروا إلى العنصري! لهذا 

ضربته!«.
وجاء في بيان ســان جيرمــان: »يذكر 
النادي أنه ال يوجد مكان للعنصرية في 

اجملتمع أو كرة القدم أو في حياتنا ويدعو 
اجلميع لالنتقاض ضد جميع مظاهرها 
في جميع أنحاء العالم«.وأضاف: »ألكثر 
من 15 عاًما، كان النادي ملتزًما بشــدة 
إلى  التمييز  أشــكال  مبكافحة جميع 
 SOS Racisme مثل  جانب شــركائه 
أو الرابطة الدوليــة ملناضة العنصرية 

.Sportitude ومعاداة السامية أو

جيرمان  ســان  باريس  »يعــول  وختم: 
على اللجنة التأديبية التابعة للرابطة 
الفرنســية لكــرة القــدم للتحقيق 
احلقائق.  هــذه  علــى  الضوء  وإلقــاء 
النادي حتت تصرفها للتعاون في تقدم 

التحقيقات«.
وبحســب مشــاهد بثتهــا شــبكة 
»تيليفوت«، اشــتكى نيمار بعد نصف 

ســاعة على بداية املبــاراة إلى اجلهاز 
التحكيمي، مكرراً في عدة مناســبات 
»العنصرية، ال!«، في إشارة إلى مدافع 

مرسيليا املكّلف مراقبته.
وكان نيمــار أحــد خمســة العبــني 
يتعرضون للطرد فــي نهاية اللقاء، إثر 
مشاجرة جماعية، لضربه غونساليس 
على مؤخرة رأســه.. قال نيمار للحكم 

الرابع وهو يترك مستطيل ملعب بارك 
دي برانس »انظروا إلى العنصري! لهذا 
ضربته!«.غّرد جنم برشــلونة اإلسباني 
الســابق وأغلى العب في العالم بعد 
ساعة من نهاية املباراة »أسفي الوحيد 

عدم ضرب هذا األحمق في وجهه«.
تابع فــي تغريدة أخرى: »من الســهل 
أن يظهر فار )تقنية الفيديو ملســاعدة 
احلــكام( +عدائيتــي+، اآلن أرغب في أن 
تظهر مشاهد العنصري الذي وصفني 
بـ+القرد ابن العاهرة+، أرغب برؤية ذلك! 
)مراوغة مذّلة  بـ+كاّريتيليــا+  إذا قمت 
أنا  لصفعة،  تعاقبوننــي.  للمدافعني( 

أُطرد، وهم؟ ماذا في ذلك؟«.
وبحســب »تيليفــوت«، رّد ألفارو »أية 
عنصرية؟«، بعد ذلك، حصدت آخر صوره 
»انستاغرام«  في حســابه على موقع 
رسائل إهانة وتهديد، وأُعجبت عشرات 

آالف املرات.
بعد ساعة من التغريدة األخيرة لنيمار، 
نشر ألفارو  )30 عاماً( رسالة على موقع 
تويتر قال فيهــا: »ال مكان للعنصرية، 
مســيرة نظيفة مع الكثير من الزمالء 
يوميــاً، يجب تقبــل اخلســارة أحياناً 
واالقرار بها في امللعب، ثالث نقاط رائعة 

اليوم، شكرا للعائلة«.
وأرفق العب اسبانيول وفياريال السابق 
مع  الثاني  يخــوض موســمه  الــذي 
مرسيليا، رسالته بصورة اه أمام طائرة 
مع تســعة من زمالئه، من بينهم قائد 
مرســيليا وحارسه ســتيف مانداندا، 
دمييتري باييت، جوردان أمافي وبونا سار، 

والالعبون التســعة من أصول ليست 
بأوروبية.

تغريدة أثــارت حنق نيمار مجــدداً فرّد 
لإلقرار بخطئك،  عليها: »لســت رجالً 
اخلســارة جــزء مــن الرياضــة، لكن 
اإلهانــة وجلب العنصريــة إلى حياتنا 
احترمك! ليس  ال، لســت متفقــاً، ال 
أيها  لديك شخصية! اعترف مبا تنطق 

العجوز.. كن رجالً! عنصري«.
من جهتــه، قال مدرب ســان جيرمان 
املؤمتــر الصحافي  توماس توخــل في 
عقب املبــاراة إن نيمار: »قــال لي إنها 
كانــت إهانــة عنصريــة، لكنني لم 
أسمعها في امللعب«.أما املدير الرياضي 
ليوناردو،  البرازيلــي  العاصمــة  لنادي 
فقال »هناك مشاهد التلفزيون، سيتم 

احلكم عليها«.
فيالش-بواش  أندريــه  البرتغالي  وعّلق 
مدرب مرسيليا على احلادثة: »كان نيمار 
غاضباً بعض الشيء، آمل أال تكون لنا 
عالقة بذلك، آمل في عدم تشويه هذا 
األمر فوزنا، ال مكان للعنصرية في كرة 
القدم... هناك بصق أيضاً من دي ماريا، 
الكالسيكو  كالسيكو«.وشــهد  هذا 
توتراً كبيراً بني العبــي الفريقني أرغم 
احلكم على اشــهار البطاقة الصفراء 
خمس مرات في الشــوط األول، وتسع 
في الثاني.. وخسر سان جيرمان، حامل 
مباراتيه  أوروبــا،  بطل  ووصيف  اللقب 
حتــى اآلن وله ثالثة مؤجلة بعد عودته 
املتأخرة من املســابقة االوروبية، فيما 

حقق مرسيليا فوزين من مباراتني.

البرازيل تتضامن مع نجمها نيمار
باريس سان جيرمان يعلن دعمه الكامل

برغم الخسارة في اللقاء األول.. ادارة األخضر تكّرم كتيبة شهد

متابعة - الصباح الجديد:
وجه وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال، بإحالة عدد من مهندسي 
الوزارة إلى هيئة النزاهة بســبب 
“تهم الفساد”.وقال مصدر بوزارة 
الشــباب والرياضة ، إن “عدداً من 
مهندسي الدائرة الهندسية في 
والرياضة، شابت  الشــباب  وزارة 
حولهم شــبهات فســاد خالل 
املشــاريع  من  عدداً  تســلمهم 

التابعة للوزارة”.
وأوضح املصــدر الذي طلب عدم 

“وزير  أن  الكشــف عن اســمه، 
درجال،  عدنان  والرياضة  الشباب 
إحالتهم  وقرر  بنفسه  األمر  تابع 

إلى هيئة النزاهة بتهم فساد”.
وزارة  من جانــب اخــر، جــددت 
الى  دعوتها  والرياضة،  الشــباب 
الرياضيــة  املركزيــة  االحتــادات 
الستالم رواتب موظفيها لألشهر 
عام  مدير  املاضية.وقــال  الثالثة 
الدائــرة االدارية واملالية شــاكر 
محمد عوة انه تنفيذا لتوجيهات 
وزير الشــباب والرياضــة عدنان 

الــوزارة جتدد دعوتها  درجال، فان 
الى االحتــادات املركزية الرياضية 
الستالم رواتب موظفيها لالشهر 
الثالثة املاضيــة )حزيران و متوز و 
القســم  آب( من خالل مراجعة 

املالي في الوزارة.
وأهاب عودة مســؤولي االحتادات 
الرياضيــة الى مراجعــة الوزارة 
رواتــب  باســتالم  واالســراع 
موظفيهــا الســيما وأن الوزارة 
اكملت جميع اجــراءات الصرف 
املالــي للتخفيــف عــن كاهل 

العاملني فــي االحتادات الرياضية 
في ظل الظروف الصعبة التي مير 
بها العراق جراء انتشــار جائحة 

فايروس كورونا.
وبني مديــر عام الدائــرة االدارية 
واملاليــة ان الــوزارة ماضية في 
تأمــني هــذه الرواتب وحســب 
بها  املعمــول  الصرف  ضوابــط 
فــي الــوزراة، بعــد قيــام وزارة 
املالية بتمويل حســاب االحتادات 
الرياضيــة واملوافقة على إطالق 

الرواتب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
البدنية  القــوة  جلنــة  اعلنــت 
تنظيمها  »كالســك«  العراقية 
للشــباب  احملافظــات  بطولــة 
15 ةلغاية  واملتقدمني للمدة من 
16 تشرين االول املقبل في بغداد، 
البدنية  القــوة  وقال رئيس جلنة 
ربيع محمد  العراقية كالســك، 

علــي ان النظام الدولي ســيتم 
كذلك  البطولــة  فــي  اعتماده 
االوزان الرســمية وهي » 52 و56 
و100  و90  و82،5  و75  و67،5  و60 
و110 و125 و140 و + 140 كغم«.

وبحسب بيان اللجنة، فان املؤمتر 
الفني ســيعقد يوم اخلميس في 
الوزن  الثالثة ويكــون  الســاعة 

بعد املؤمتر الفني مباشرة، ويحق 
لالعبني مواليد 1994 املشــاركة 
ويعتمد  الشــباب،  بطولــة  في 
كل فريق 3 العبني كحد ادنى و6 
العبني كحد اقصى، وال يســمح 
الي العــب املشــاركة مــن دون 
تتحمل   ، الرسمي  الرياضي  الزي 
مصاريــف  الفرعيــة  اللجنــة 

املشــاركة، وتبدأ املسابقات في 
الساعة 8 صباحا، وعل كل جلنة 
احضار حكم واحد للمشــاركة 
اللجنة  البطولة وطلبــت  فــي 
من اللجان الفرعغية املشــاركة 
الوفــد قبــل  ارســال اســماء 
اســبوعني مــن البطولة لغرض 

اعداد االمور التنظيمية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقــد نادي أربيــل مع مدرب 
اللياقة البدنية الكرواتي دوجي 
باكوفيتش، لينضم إلى الكادر 
التدريبي للفريق املشــارك في 
الــدوري املمتاز لكــرة القدم.
وقال املنســق اإلعالمي لنادي 
أربيــل ريبني رمــزي: »التعاقد 
باكوفيتش جاء بطلب من  مع 
املــدرب رادان، وســينضم إلى 

يســعى  الذي  الفني  الطاقم 
للموســم  الفريــق  إلعــداد 

املقبل«.
وأكد أن باكوفيتش من مواليد 
15 مبــاراة دولية  )1986(، وله 
مــع منتخــب كرواتيــا، كما 
لعب لعدة أندية في بالده قبل 
املعد  أن  رمزي  االعتزال.وأوضح 
مســيرته  بدأ  اجلديد،  البدني 
علــى  باحلصــول  التدريبيــة 

األوروبي  االحتاد  )B( من  شهادة 
لكرة القدم، كمــا يعد مدرب 
لياقة بدنية معتمد من االحتاد 

الكرواتي.
وعمــل باكوفيتش مســاعدا 
ملدرب منتخبــات كرواتيا حتت 
)19( و)17( ســنة، وفي موسم 
مــدرب  عمــل   )2019-2018(
لياقة بدنيــة في نادي بيروجيا 
باري  نادي  فــي  ثم  اإليطاليي، 

املاضي. باملوســم  اإليطالــي 
وأشــار رمــزي إلــى أن املدرب 
باكوفيتش وصل  مســاء أول 
أمس إلي مدينة أربيل، ملباشرة 

عمله ابتداء من أمس الثالثاء.
ويعــد فريــق نــادي اربيل من 
ابرز الفــرق التــي متكنت في 
الســنوات االخيــرة من فرض 
حضورامؤثرا في خارطة الدوري 

وبطولة كأس االحتاد االسيوي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الصــاالت  جلنــة  اعلنــت 
الهيئــة  فــي  والشــاطئية 
الفني  املؤمتر  عقد  التطبيعية 
لكرة  املمتــاز  الــدوري  ألندية 
 /  2020 الصــاالت للموســم 
2021 ، اليــوم األربعــاء ، عند 
الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
في مقر االحتاد، من اجل حتديد 

موعد وآلية النطالق الدوري.
وقــال رئيــس جلنــة الصاالت 
والشــاطئية، صبحــي رحيم 
فــي بيان إنــه “مت االتفاق على 
ممثلي  مع  الفنــي  املؤمتر  عقد 
انديــة الــدوري املمتــاز لكرة 
الصــاالت اليوم ، لطرح ما في 
أجندتنا من نقاط عدة، اهمها 
املسابقة، فضال  انطالق  حتديد 

عن اآللية التي ســتعلب بها 
الفرق، كون هذا املوســم يعد 
اســتثنائيا ملا مير به البلد من 
ظروف صعبة بســبب جائحة 
من  يتطلب  وبالتالــي  كورونا، 
اجلميــع ان يتعــاون لنجــاح 
منافســات الدوري بالشــكل 

السليم”.
طلبت  نفســه،  السياق  وفي 

اللجنــة مــن “انديــة كــرة 
باملشاركة  الراغبة  الشاطئية 
فــي دوري 2021/2020 ، الــذي 
حــدد لــه منتصــف شــهر 
موعدا  املقبل  الثاني  تشــرين 
النطالقــه، ان تكون على علم 
مبوعــد بداية املســابقة التي 
ستكون مختلفة عن املواسم 

السابقة”.

درجال يحيل عددًا من مهندسي وزارة الشباب إلى النزاهة

القوة البدنية كالسك تنظم بطولة المحافظات الشهر المقبل

الكرواتي باكوفيتش يعزز المالك التدريبي لكرة أربيل

اليوم.. المؤتمر الفني ألندية ممتاز الصاالت



--1
عمليات االقتــراض املالي مــن االصدقاء 
غالبــاً ما تكون بعيدة عــن الكتابة فهي 
مبنيــة على الثقة، وعــدم التدوين يفتح 
اجملال واســعاً أمــام الراغبني فــي اإلنكار 

واالحتيال .
وقد عمد أحد الشعراء االذكياء الى كتابة 
ابياٍت ثالثة لصديقه، حني جاء يستقرضه 

فقال مخاطباً صديقه :
أَنِلْني بالذي استقرضَت َخّطاً 

وأشهْد َمْعَشراً قد شاهدوُه
فاّن اهلَل خاّلُق البرايا 

َعَنْت ِلاَلِل َهْيَبِتَه الوجوُه 
يقول : اذا تداينتم بَِديٍْن

الى أجٍل َمسّمًى فاكتبوُه 
وهكذا حصل على اإلقرار اخلطي بتســلم 

القرض وباالشهادعليه أيضاً
--2

ورغــم أنَّ الصفح من الصفــات النبيلة، 
أنَّ الكثير من الناس يأبون التســامح،  االّ 

ويرفضون الصفح ..!!
وهنا يقوم الشاعر بدور الترهيب من هذه 

النزعة املقيتة فيقول :
الصفُح ِمْن ِشيِم الكراِم فاْن َتِْد 

َمْن ليس يعفو َعْن مسيٍء إْن جنى 
فهو الدليل على خساسة أَْصلِه 

فاصفْح عن الاني لَِتْغدو محسنا 
ان الشــاعر يجعل رفض العفو دليالً على 
خســة األصل، وذلك ما اليرضاه لنفسه 
كل من يرفض العفو والتسامح، فيضطر 
الصطنــاع العفو والتســامح ليكون من 

احملسنني ...!!
--3

ويعتبر ) ابن الوردي( حاسّدُه يعمل من أْجِل 
االشادة مبناقبه، وهو بهذا يحّذر حاسديه 
من مغبة ما ســيؤول اليه امــُره من علو 
الشأن والشــهرة مضافاً الى ما يكسبه 
من احلســنات وقد يعيد احلاسد حساباته 

ويكف عن حسده ..!!
سبحاَن َمْن سخر لي حاسدي 

يُْحِدُث لي في َغْيبِتي ذِْكرا 
ال أكرُه الِغيبَة ِمْن حاِسٍد

يُفيدني الشهرَة واألجرا
وهذا املعنى تناوله غيره من الشعراء أيضا 

:
قال ابو حيان :

ِعداتي لهم َفْضٌل عليَّ ومّنٌة 
فال أذهَب الرحمُن عني األعاديا

ُهُم بحثوا َعْن زلتي فاجتنبُتها 
وَُهْم نافسوني فاكتسبُت املعاليا

الوقوع  اّن احلُّساد واألعداء جعلوه يجتنب 

فــي املطبات،ويحــرص علــى االتصــاف 
بأحسن العادات .

وهكذا حّول احلســد إلى عامــٍل ايجابي 
يخدمه ويضر مبن أراد النيل منه..!!
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وأفصَح ) عبد اهلل الطرابلسي ( عن اهمية 
الشــعر ودوره في امتداح الذوات النبيلة، 
، وبالتالي فهو  وانتقاص النفوس اللئيمة 
سالح يفوق األســلحة املعروفة يومذاك، 

فاسمعه يقول :
خلِّ بيني وبنَْيَ نَْظِم القريِض

إّن فيه شفاَء كلِّ مريِض
فهو َعْوني لَِهْجِو كلِّ لئيٍم 
وامتداٍح لِذي الَنواِل املُِفيِض

لي يَراٌع يُراُع كلِّ هزَ بٍر 
منُه اذْ فاَق َفْتَك ُسْمٍر وبِيِض

غررُ تُشبُه العقود نظاماً 
أشرقْت شمُسها بِأُْفِق الَعروِض 

وقواف تفوُق حلي العذارى
قد حتّلْت وما بِها ِمْن ُغموِض

--5
وامتدح أحد الشعراء رجالً لم يكن أسيراً 

لهواه ، ولم يكن مشدوداً لدنياه فقال :
واذا وعدَت بنائٍل 

حاشاَك ما أْخلَْفَت وَْعدا 
واذا ُحبيَت مِبَْنِصٍب 

ُجَعَل العفاُف عليك بُردا
لم تُولَِك الدنيا الدنية 

عن رضى موالَك َصّدا
تأتي اليك ذليلًة

فترى لديك ِغنًى وزهدا
واين من هذا كله اولئك الذين اَْفَسَدتُْهم 
فانصرفوا  املناصب،ومسختهم مســخا، 
آخرتهــم وموالهم،  ونســوا  دنياهم  الى 

وكانوا من املكروهني ...

لقطات شعرية 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بعد قــرار اجمللس األعلى 
لإلعالم فــي مصر إحالة 
املصرية رضوى  اإلعالمية 
التحقيق،  إلى  الشربيني 
بسبب الشكاوي الكثيرة 
التــي تلقاهــا ضّدهــا، 
بعد حديثهــا مؤخراً في 
برنامجها  مــن  حلقــة 
احلجاب،  عن  وبس"  "هي 
اإلســالمي  الداعية  قرر 
املصري عبد اهلل رشــدي 
الشربيني  مع  التضامن 
وكتب  لكالمها.  وتأييده 
عبــر صفحتــه اخلاصة 
على أحد مواقع التواصل 
"شــاهدت  اإلجتماعي: 

رضوى  للمذيعة  مقطعا 
فيه  تدعــو  الشــربيني 
اهلل  فرضه  مبا  للتمسك 
من احلجاب، وتشــد على 
احملتجبات،  نســائنا  يــد 
االلتزام  أن  علــى  وتؤكد 
خير  اهلل  عنــد  باحلجاب 

من تركه".

طرحت شــركة املنتجة، 
لفيلم األكشــن واخليال 
 Black العلمــي املنتظر 
Widow، بوستر جديد له. 
الفيلــم بطولة النجمة 
ســكارليت جوهانسون، 
ومــن املقــرر طرحه يوم 
تشــرين  من  الســادس 
الواليــات  فــي  الثانــي 
املتحدة األميركية. ووفقاً 
فإن  "فاريتي"،  لصحيفة 
الشــركة منحت الضوء 
الفيلم  لعــرض  األخضر 
قبل  بريطانيا  في  الديد 
الســوق العاملي باسبوع 
بعض  إقامة  مــع  تزامناً 
السينمائية  املهرجانات 
الدير  لندن.  في  العاملية 

 Black Widow ذكــره أن
مــن بطولــة النجمــة 
ســكارليت  العامليــة 
جوهانســون، ويشاركها 
فــي البطولــة فلورنس 
بوج وروبرت داوني جونيور 
وراشــيل وايــز   وديفيد 
هاربــور وليام هيرت  وراي 
وينستون  وعدد من جنوم 

السينما العاملية.

طرحت الشــركة املنتجة 
جيمس  أفالم  لسلســلة 
بوند إعالنا تشويقا جديدا 
 No Time to" لفيلــم 
Die"الذي من املقرر عرضه 
الثاني  تشــرين  في شهر 
احلســاب  وغرد  املقبــل. 
مواقع  أحد  على  الرسمي 
اإلجتماعــي  التواصــل 
تعليقاً على الفيديو قائال 
:"هــل الغامض ســافني 
)رامي مالك( اخلصم األكثر 
رعبا حتــى اآلن؟" مضيفا 
 ،No Time to Die فيلم ":
 12 دور الســينما في  في 
باململكة  املقبل"  نوفمبر 
نوفمبــر  و20  املتحــدة 

فــي الواليــات املتحــدة 
وحرصــت  األميركيــة. 
الرســمية  الصفحــة 
لسلســلة أفالم األكشن 
الشــهيرة ليمــس بوند 
منذ فترة، على اســتعادة 
ذكرياتها مع تصوير فيلم 
عرض  الــذي   ،SKYFALL

عام 2012.

رضوى الشربيني

رامي مالك

سكارليت جوهانسون

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد تسجيل مخالفات عدة ارتكبها موكب عروسني جزائريني 
ألغت بلدية شــيل في ضواحي العاصمة الفرنســية باريس 
حفــل الزفاف، وحررت الشــرطة بعد االســتعانة بكاميرات 
املراقبــة، 87 مخالفة مالية، قيمتها نحــو ثمانية آالف يورو، 
ومن املرجح أيضا سحب 54  نقطة من رخص قيادة السائقني 

املشاركني في املوكب.
وهذه املــرة األولى التي ينفذ فيها مجلس املدينة مرســومه 
البلــدي  الصادر في أبريــل 2017، واخلاص باإلدارة السلســة 

للزيجات املدنية بقرار.
وســار موكب العروســني في جولة بأحيــاء املدينة، حيث مت 
تشــغيل أبواق الســيارات بشــكل متكرر، مع رفــع أصوات 
املوســيقى وإطــالق الزغاريد، كما قام بعــض ضيوف احلفل 

بإخراج رؤوسهم من نوافذ السيارات خالل سيرها.
جريدة "كابيتال" التي نقلت اخلبر، وشبهت تصرفات الضيوف 
بـ"مسابقة"، نشرت أيضا  أن 12 سيارة شرطة تابعة للوالية 
تدخلت لتفريق الضيوف، فيما أبلغت عمدة املدينة العروسني 

بأن الزفاف ألغي.
وفي تصريح للجريدة، تقول العروس ذات الـ24 عاما، "حاولت 
التفاوض مع البلدية، عقب إلغاء احلفل، حتى يتســنى عقد 
القران فــي موعده دون حضــور الضيــوف، واالكتفاء فقط 
بالشــهود غير أن طلبي قوبــل بالتجاهل، رمبــا ألننا نحمل 

النسية الزائرية"، على حد قولها.

87 مخالفة تتسب 
بإلغاء حفل زفاف 

الصباح الجديد - وكاالت:
يتمتــع الثنائي األملاني الســيد غونتــر كرابنهوفت وزوجته 
السيدة بريت كاجنا بحس عالي تاه املوضة واألزياء لذلك قررا 
الظهور في الكثير من املناســبات العامة بـ إطالالت مبتكرة 

ومذهلة حققت لهما شهرة واسعة حول العالم.
السيد غونتر في األصل طاه محترف، لكنه توقف عن العمل 
مع التقدم فــي العمر حيث يبلغ حاليــاً 75 عاماً، أما زوجته 
السيدة بريت فهي في الـ 70 من عمرها ومع وجود الكثير من 
أوقات الفراغ قرر الثنائي ممارســة األنشطة املفضلة لديهما 

وكان أبرزها الرقص.
أما عن مالبس الســيد غونتر فكانت متنوعة للغاية وتواكب 
املوضة حيث حرص على إضافة ملسات خاصة به مثل القبعات 
أو حتى اإلكسسوار من الفضة بجانب العصى السوداء التي 

ال تفارقه ابداً.
األلوان أيضاً أحــد أبرز التفاصيل في إطــالالت الثنائي حيث 
حرص كالهمــا على اختيــار ألوان مختلفــة مبهجة وعدم 
التقيد باأللوان احملايدة أو الباهتة التي يستعملها كبار السن 
ألن الســيد غونتر كرابنهوفت وزوجته الســيدة بريت كاجنا 

يعتقدان أن العمر مجرد رقم.

ثنائي في الـ70 من العمر 
أكثر أناقة من شباب اليوم 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ابتسام يوسف الطاهر
   حرص املقهــى الثقافي العراقي في 
لندن على التواصل مع جمهوره الواسع 
من الالية العراقية والعربية في لندن، 
حتــى في زمــن "احلصــار الكوروني" 
والقاعات، حيث  املسارح  وإغالق جميع 
واصل القائمون على هذا املنبر الثقافي 
األهم في لندن واولهم اخملرج علي رفيق، 
على مواصلة تقدمي ما هو فريد وجميل 
من افالم ولقاءات ادبية ثقافية مهمة، 
املمتعة  االماســي  بعض  واســتعادة 
خالل ســنوات العطاء عبر صفحتهم 
علــى فيــس بــوك                           ، 
فقد استمتعنا مبشاهدة فيلم الرمية 
Z والعديد من االفالم  والعقاب، وفيلم 

واملسرحيات النادرة. 
   من االفالم التي استوقفتني، الفيلم 
الوثائقي عــن حياة الكاتــب والروائي 
العاملي جنيب محفوظ. حيث لكل منا 
ذكرى مع هذا الكاتب من خالل رواياته 
واألفــالم التي أنتجت مــن بعض تلك 
الروايات، فقــد عرفته منذ بداية وعيي 
لقــراءة الروايات، واذكر أنى اشــتريت 
روايته الكرنك فــي طريقي وانا عائدة 
التي كنا  العامة  املكتبــات  من إحدى 
نلجأ لها في مرحلة املتوســطة إلجناز 
أي بحث مطلــوب. واذكر انــي قراتها 
وانا في الباص االحمر ذو الطابقني من 
لدى وصولي  قراءتها  وأمتمت  الصاحلية 

ساحة 55 في مدينة الثورة.
   ما أثار شجوني و تساؤالتي متابعتي 
ملسيرة الكاتب اذ حتدث من على مقاعد 
مكتبة األوقاف  وهو يزورها بعد سنني 
طوال، فقد اشــتغل فــي بداية حياته 
الوظيفية بتلــك املكتبة التي منحته 
الفرصة لقــراءة العديد مــن الكتب. 
استوقفني املشــهد طويال  فهذه اول 
مرة اســمع ان الروائي األشــهر عربيا 
عمل في تلك املكتبة في بدايات حياته 
الوظيفية. ومرت أمامي األشــهر التي 
اشــتغلتها في مكتبــة األوقاف بعد 

تخرجي من كلية اآلداب.
    منحتنــي تلك املكتبــة اجمل ايام 
حياتي قبــل الرحيل من بغــداد، فقد 
قرأت العديد من الكتب التي تردها بعد 
تصنيفها، خاصة ما يتعلق بالقرامطة 
وقد كتبــت بحثــا عن تلــك احلركة 

التاريخية املهمة. 
    املكتبــة التــي حتــدث عنها جنيب 
محفــوظ  مازالت حتتفــظ بهيبتها، 
عامــرة بالكتب الثمينــة.. أما مكتبة 
األوقاف في بغداد فقد بحثت عنها في 
انها اختفت هي  العودة فوجدت  رحلة 

ايضا. ولم يســعفني أحد في اشارة او 
خبر عن تلك املكتبة التي كانت معينا 
هل  والباحثني.  الطلبــة  مــن  للكثير 
اختفت مع العديد مــن زميالتها مثل 
مكتبــة العباس بن األحنف في مدينة 

الثورة وغيرها رمبا العشرات؟. 
   وقتهــا قوبل ســؤالي بشــيء من 
تلك  املكتبة  مــن  "األهم  الســخرية 
ان تبقى بعد  اختفى، تريديــن منهــا 
تقاســم الغنائــم بــني العصابــات 

الطائفية والقومية".
   وهكــذا لم يبــق للعراقيني املولعني 

بقــراءة الكتــب واغلبهــم يفضلون 
القــراءة الورقية على ما مين عليهم به 
االنترنــت، لم يبق أي ذكــر للمكتبات 
العامــة التي كانت توفــر الو الهادئ 

للبحث والقراءة.
   والســؤال يكبر في روحي ملاذا مكتبة 
أوقــاف جنيــب محفوظ )علــى روحه 
الســالم والرحمة( حية ترزق وستبقى 
خالــدة وعامــرة ومعتنى بهــا، بينما 
أوقافنــا متوت مثل ضمائر مســؤولني 
كثيرين لم ينجزوا شيئا يذكر ورمبا على 

جميع االصعدة.

الصباح الجديد - وكاالت:
تداول رواد مواقــع التواصل االجتماعي في 
السعودية فيديو تظهر فيه فتاة وهو متارس 
مهنة احلالقة ما تســبب فــي جدل كبير 
وهجوم على الفتاة وعلــى صالون احلالقة 
الــذي تعمل فيه وذلك من خالل هاشــتاغ 

#أول_حالقه_سعودية_في_الطائف.
وتنوعــت ردود األفعال على املقطع املتداول 
حيث طالب البعض بإغالق صالون احلالقة 

ومنع الفتاة من العمل فــي اي مكان آخر 
ألن هذا أمــر غير جائز في حني حاول آخرون 
الدفــاع عنهــا والتأكيــد علــى أن هناك 
تغييرات تري في اململكة لتحسني أوضاع 
املرأة اجتماعيــاً وبالتالي ميكن لها العمل 
في وظائف متنوعة حتى تلك التي تتعلق 

بالرجال.
الســيدة وفاء عرفت عن نفسها كسيدة 
تعمل فــي مجــال احلالقة منذ ســبعة 

أشــهر إال أنها تعمل فقط مــع األطفال 
دون العاشرة وال تقوم بحالقة شعر الرجال 
األكبر سناً ومن املســتحيل أن متارس هذا 
العمل. أما عن سبب إغالق صالون احلالقة 
فأوضحت أن الصالون كان بحاجة لتجديد 
رخصة العمل لذلك مت إغالقه حلني االنتهاء 
من األوراق واملعامالت الرسمية وأنه سوف 
يعود للعمل في غضون أيام وهي أيضاً لم 

يتم طردها من العمل كما نشر البعض.

أول فتاة سعودية تعمل في الحالقة تدافع عن نفسها 

ما بين مكتبة اوقاف نجيب محفوظ 
ومكتبة االوقاف في بغداد

تاريخ اندثر في حاضر مشوش

مكتبة اوقاف جنيب محفوظ

الصباح الجديد - وكاالت:
أثــارت الفنانــة اللبنانيــة هيفــا 
وهبي الــدل عبر مواقــع التواصل 
مقطع  إنتشــار  بعد  اإلجتماعــي، 
فيديو لها ظهــرت فيه وهي حافية 
القدمني، خالل تســجيلها أغنيتها 
الديــدة، التــي لــم تكشــف عن 

تفاصيلها.
األمــر أثار إعجــاب متابعــي هيفا 
غير  كليب  فيديــو  باختيار  بتميزها 

مطروق مسبقا في تسجيل األغاني، 
"ملكة موسيقى  الذاكرة  إلى  وأعاد 
املورنا" الراحلة ســيزاريا إيفورا، التي 
اشتهرت باســم "حافية القدمني"، 
ألنهــا كانت تغنــي دائمــاً من دون 
إنتعال حذاء، حتى بات يُطلق عليها 

"أسطورة الديفا احلافية".
يُذكــر أن هيفا إنتهت مــن تصوير 
مسلسل "أســود فاحت"، من بطولة 
روجينــا  أحمد فهمــي  ومعتصم 

النهار وصبــري فواز عمر 
وعــدد من جنــوم الدراما 
أمني  تأليــف  العربيــة. 
جمــال، وإخــراج كــرمي 

العدل.
هيفا  جمهــور  زال  ومــا 
يتابع الــى اليوم قضيتها 

مــع محمد وزيــري والدل 
عالقتهما  بشــأن  اثير  الذي 

واالتهامات املتبادلة بينهما.

هيفاء وهبي حافية القدمين 

الصباح الجديد - وكاالت:
هــّز خبر وفــاة النجمة مارلــني مونرو، رمز 
المال والســينما في هوليوود، العالم في 
عــام 1962، إاّل أن المهور لم ينســها وما 

زالت وفاتها لغزا ومحط جدل. 
بعــد وفاة مونرو مت أخــذ جثتها إلى مكتب 
الطبيب الشرعي، حيث جرى تشريح الثة 
وأفــاد التقرير بوجود كدمة صغيرة غامضة 
على جســدها واحتواء دمها على مستوى 
عال من العقاقير الكيميائية املنومة تصل 
إلى احلد املميت؛ مشيرا إلى أن تناول احلبوب 
املنومة كان قبل وقت قصير من موتها ومن 
هنا، حكم الطبيب الشرعي بأن وفاة مونرو 

جاءت نتيجة انتحار. 
النجوم  العديد مــن  البدايــة، رفض  ومنذ 
والنقاد والمهور ايضا االعتقاد بذلك وظنوا 
أنهــا لعبة دنيئة جاءت على حســاب حياة 

مونــرو، والدليــل أن تقريــر الطب 
الشــرعي أفاد بأن مونــرو ماتت إثر 
تنــاول كمية كبيرة مــن املهدئات 
وبالتحديــد "حبوب منومة"، إال أنه 
في الواقــع لم يكن هنــاك أي آثار 

للحبوب فــي معدتها، األمر الذي أثار 
الذي  التشــريح  شــكوك احد اطباء 

أجرى تشــريحا للجثة، ودعا في ما بعد 
القضية. والحقا،  إعادة فتح  إلى 

إدعى نائب الطبيب الشرعي، 
الــذي وقع على شــهادة 

انتحار،  بانه  مونرو  وفاة 
بأنــه فعــل ذلك حتت 
تزايد  وبهــذا  اإلكراه، 
القلق فــي أن وفاتها 
بل  إنتحاراً،  تكن  لم 

جرمية قتل.

الصباح الجديد - وكاالت:
تتحضر شــركة نيســان إلطالق مناذج 
جديدة ومعدلة من سيارات Patrol التي 
تصنف من بني أفضل ســيارات الدفع 

الرباعي في العالم وأكثرها شهرة.
وتبعا للتســريبات فإن النماذج الديدة 
بهياكل  صممــت  املركبات  هــذه  من 
متساوية في احلجم مع هياكل سيارات 
بعض  لكنها ستحمل  األخيرة،   Patrol

الواجهات  تصميــم  على  التعديــالت 
وممتصات الصدمات األمامية اخللفية.

وطليــت ممتصات الصدمــات في هذه 
اللماع، كما صنعت  بالكروم  السيارات 
املصابيح بشكل معدل قليال من حيث 
الشكل، وتعديالت على صندوق األمتعة 

اخللفي لتصبح سعته أكبر.
أما قمرة هذه املركبــات فزودت مبقاعد 
مريحة مكســوة بأفخم أنــواع اللود، 

بحرارتها  التحكــم  ميكن 
ووضعياتهــا عبر أنظمة 
متطــورة،  كهربائيــة 
حصلت  القيادة  وواجهة 
علــى شاشــتني، واحدة 

مبقــاس ثمانــي بوصــات 
وميكنها  باللمــس،  تعمــل 

االتصال السلكيا مع شتى أنواع 
الهواتف واألجهزة الذكية.

نيسان تتحضر إلطالق نسخ جديدة من Patrol الجبارة

السبب الحقيقي وراء وفاة 
مارلين مونرو ما يزال غامضا
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