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الصباح الجديد ـ متابعة: 
إنترست  ناشــيونال  مجلة  حددت 
خمس قــوى جوية، من بينها قوتني 
تابعتــني للواليات املتحــدة، قالت 
إنها تسيطر عســكريا على اجملال 
اجلوي للكرة األرضية، مبا متتلكه من 

قدرات وإمكانيات هائلة.
بناء على  قائمتهــا  اجمللة  ووضعت 
وتأثيرها،  اجلويــة،  القــوات  حجم 
يتناسب  مبا  مهام  بأفضل  وقيامها 

مع قدراتها.

الواليات املتحدة االميركية
متتد مهام القوات اجلوية األميركية 
الباليســتية  الصواريخ  إطالق  من 
بطائرات  مــرورا  للقــارات،  العابرة 
 A-10 الفضاء إكس37-، إلى طائرة 
ثاندربولــت أو ما تعربــف بـ"قاتلة 

الدبابات". 
وتنسق عمليات اإلطالق العسكرية 
في الفضــاء، واإلنزال اجلوي ملظليي 
اجليــش، وإلقــاء القنابــل علــى 
مقاتلي  مثل  املتشددين  املسلحني 

تنظيم داعش.

تدير القوات اجلوية األميركية 5600 
طائرة من جميع األنواع، مبا في ذلك 
إف/إيه22-  مارتن  لوكهيد  مقاتالت 

رابتور، وإف35-، وإف15-، وإف16-. 

روسيا

إجماال، متتلك روســيا 1500 طائرة 
عسكرية.  هليكوبتر  و400  مقاتلة 
ومع ذلــك، فإن اجلزء األكبر من هذه 
ترقيته  يتــم  ولم  قــدمي  الطائرات 

بشكل كبير أو صيانته باستمرار. 
وسو27-  ميغ29-  مقاتالت  تســود 

وميغ31-، التي سبقت نهاية احلرب 
الباردة، القوة اجلوية الروسية.

ورغــم أن ســالح اجلو الروســي ال 
يســيطر علــى قــوة الصواريــخ 
في  للقــارات  العابرة  البالســتية 
القاذفات  على  يسيطر  فهو  البالد، 

النووية االســتراتيجية، مبا في ذلك 
قاذفــات التوبوليف تو95- القدمية، 
وتو22- "باك فايــر" وتو160- "بالك 

جاك".

الصني
 ١٣٢١ الصينــي  اجليــش  ميتلــك 
مقاتلــة وطائرة هجوميــة، و134 
قاذفــة ثقيلــة، و20 طائــرة إنذار 
و700 طائرة  مبكر محمولة جــوا، 

هليكوبتر مقاتلة.
ميزانية  في  الكبيرة  الزيادات  ورغم 
الدفاع، فــإن غالبية تلك الطائرات 

عفا عليها الزمن، بحسب التقرير.
ولدى الصــني 502 طائــرة حديثة 
ومتنوعــة فقط، من طــراز فالنكر 
ســو-٢٧ الروســية التي تعود إلى 
واملقاتلــة  الثمانينيــات،  حقبــة 
متعــددة املهام جيــه-١٠ املطورة 

محليا. 
بينمــا تعــود املقاتــالت املتبقية، 
إلى  819 مقاتلة،  البالــغ عددهــا 
الســبعينيات، ولن تشكل تهديدا 
خطيــرا للقوات اجلويــة األجنبية، 

بحسب ناشيونال إنترست.
ومع ذلك، تســتمر القــوات اجلوية 
وتقوم  التحديــث،  فــي  الصينية 
بطرح  الصينية  الطيــران  صناعة 

تصاميم جديدة بسرعة كبيرة. 

اليابان
300 مقاتلة  متتلك اليابان أكثر من 
للدفاع عن  املهــام،  متعددة  جوية 
اجلوية  التهديــدات  مــن  الدولــة 

والبرية والبحرية.
وبينما يتدرب الطيــارون اليابانيون 
علــى الهجــوم البــري، فهــم ال 
ميارســون املهــام الهجومية مثل 

الضربة بعيدة املدى.
اليابانيــون  الطيــارون  ويشــارك 
األحمر  العلم  بانتظام في مناورات 

للقوات اجلوية األميركية.
وتشــتري اليابان أفضــل املقاتالت 
أن اشــترت  اجلوية األميركية، بعد 
إف15-  مــن طــراز  مقاتلــة   223
جيه فــي الثمانينيات، والتي حلت 
محلها مقاتالت لوكهيد مارتن إف/

إيه22- رابتور.

صواريخ عابرة للقارات وطائرات "قاتلة للدبابات"

اربع دول تسيطر على المجال الجوي للكرة االرضية

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اقليــم كردســتان  رئيــس  اعتبــر 
نيجيرفــان بارزاني قانــون االقتراض 
مبثابة طعنــة في جســد العملية 
السياســية والتوافق بــني مكونات 

البالد.
واشــار بارزانــي في مؤمتــر صحفي 
عقدتــه  اجتمــاع  عقــب  عقــده 
أمس  االقليم  الثالث في  الرئاســات 
االحد ان االقليم تفاجأ بالغاء حصته 
من قانون االقتراض الذي اقره مجلس 

النــواب، معلنا االتفاق على ارســال 
وفد من حكومــة االقليم الى بغداد 
للتفــاوض مــع احلكومــة االحتادية 
بشــأن قانون العجز املالي، والسعي 
للحصــول على حصــة االقليم من 

قانون االقتراض.
واكد ان اخليارات املتاحة امام االقليم 
االن تكمــن فــي احلــوار والتفاهم 
والعمــل علــى التوصل الــى اتفاق 
شــامل وثابت مــع بغــداد مطالباً 
االمم املتحدة بلعب دور الوســيط بني 

االقليم  اجلانبني لضمان مستحقات 
املالية.

ونفــى بارزانــي ان يكــون لالتفــاق 
حكومة  وقعتــه  الــذي  النفطــي 
االقليم مع تركيا ملدة خمسني عاماً 
او شــركة روس نفط الروســية اية 
تاثيــرات على عدم توصــل حكومتا 
النفط  ملف  واالحتادية حول  االقليم 
وتسليمه الى شــركة سومو، الفتا 
الــى ان االقليــم ابدى اســتعداده 
لتســليم النفــط منذ بــدء جولة 

احلوارات بينن اجلانبني.
بدوره اشــار مصدر حكومي مطلع 
للصباح اجلديد، ان الرئاســات الثالث 
نائب  برئاســة  وفــد  ارســال  قررت 
رئيس حكومة االقليم قباد طالباني 
لزيارة بغــداد والتباحث مع احلكومة 
االحتادية في استحقاق االقليم املالي 

من القانون اجلديد.
االقليم  ان حكومــة  املصــدر،  وبني 
غير مستعدة لتســليم النفط الى 

احلكومة االحتادية في الوقت الراهن.

عبر عن استعداد االقليم لتسليم النفط 

نيجيرفان بارزاني: الحوار والتفاهم ابرز الخيارات المتاحة 
للتوصل الى اتفاق شامل مع بغداد   

بغداد ـ وعد الشمري:
كشــفت جلنة الصحة في مجلس 
النواب، أمس األحــد، عن معلومات 
جديدة بشــأن لقاح فيروس كورونا، 
مؤكــدة أن عمليــة إقــرار جتربة أو 
اثنني من التي يتــم تطويرها حالياً 
ســتحصل قبل نهاية العام احلالي، 
فيما أشــارت إلى إمكانية أن يتلقى 
اجلرعات  من  األولــى  الدفعة  العراق 

خالل األشهر الثالثة املقبلة.
وقــال مقــّرر اللجنة النائــب جواد 

إلى "الصباح  املوســوي، في حديث 
اجلديــد"، إن "وزارة الصحــة لديها 
األولية مع  التفاهمــات  العديد من 
دول مختلفة بشــأن لقــاح فيروس 

كورونا".
وأضاف املوســوي، أن "أفضل تواصل 
أجراه العراق خالل املدة املاضية كان 
مع شركة )اســترا زينيكا( وجامعة 
مراحل  إلى  وصلنا  وقد  أكســفورد، 

متفقة".
أخرى مع  "تفاهمــات  عــن  وحتدث، 

الواليات املتحدة وخصوصاً شــركة 
فايزر، وأيضاً مع الشركات الصينية".
وأكــد، أن "العــراق وضــع شــرطاً 
صريحاً، وهــو أن يعتمد اللقاح الذي 
تطوره أي شــركة من قبل منظمة 
الدولي  والتحالف  العاملية،  الصحة 

للقاحات".
أن  النيابية،  اللجنــة  مقرر  ويواصل 
"املعلومات املتوافرة لدينا تشير إلى 
وجود أكثر مــن 10 لقاحات مضادة 
لفيروس كورونا وصــل العمل فيها 

إلــى أكثــر %90، ننتظــر أن حتصل 
أي منهــا علــى اإلجازة الرســمية 
مــن املنظمــة الدولية لكــي يتم 

استيرادها".
وفيما كشــف عن إمكانيــة "إقرار 
واحد أو اثنني من اللقاحات الرسمية 

مع نهاية العام احلالي،
"احلكومة  أن  إلى  املوســوي،  انتهى 
أنهــت املتعلقــات املاليــة، ووفرت 
لعملية  املناســبة  التخصيصــات 

الشراء.

العراق يتلقى الدفعة األولى خالل األشهر الثالثة المقبلة

الصحة النيابية: المنظمة العالمية
تتهيأ إلقرار لقاح كورونا قبل نهاية 2020

تطهير البنتاغون“يثير قلق مسؤولين سابقين 
وزير التخطيط يعلن قرب افتتاح 3في االمن القومي بشأن أفغانستان وإيران

6قنصلية تجارية سعودية ببغداد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة االتصاالت امس األحد، 
أن العــام املقبل سيشــهد البدء 
بالتحول مــن طريقة خدمة جتهيز 
االنترنت من خالل "الواي فاي"، إلى 
إيصال شــعيرة كيبل ضوئي لكل 
منزل، مبيناً أن املشروع سيوفر 7-5 
ماليني خط في احملافظات العراقية 

باستثناء إقليم كردستان.
االتصاالت  دائــرة  وقال مديــر عام 
باســم  الوزارة  في  واملعلوماتيــة 
األسدي، إن "العام املقبل سيشهد 
حتوالً مهمــًا في خدمــة االنترنت 
الشروع  العراق، حيث ســيتم  في 

بالتحول مــن طريقة خدمة جتهيز 
االنترنــت من خــالل )الــواي فاي( 
الــى طريقة خدمــة جتهيز خدمة 
الكيبل  شــعيرة  بايصال  االنترنت 

الضوئي إلى كل منزل".
وأضاف األســدي، أن "هذا املشروع 
ســيوفر من 5-7 ماليــني خط في 
باستثناء  العراق  جميع محافظات 

اقليم كردستان".
وتابع، "مت اإلعالن عــن ثالثة ماليني 
خط في جميع احملافظات ومنطقتي 
الرصافة والكرخ، وأن 150 ألف خط 
منها كانت من القرض الياباني في 

بغداد ومت اإلعالن عنها.

وزارة االتصاالت: انترنت البالد في العام 
المقبل بالكيبل الضوئي بدل خدمة واي فاي

بغداد - الصباح الجديد:
حددت امانة مجلس الوزراء أمس 
ســتصرف  التي  الدوائر  األحــد، 
متتاليــني،  لشــهرين  رواتبهــا 
مشــيرة الى انها تلك التي تنجز 
قوائمهــا املالية واحلســابية في 

أسرع وقت.
وقال املتحدث باسم األمانة حيدر 
مجيد، في تصريح اطلعت عليه 
الصبــاح اجلديد، أن "الســيولة 
املالية أصبحت متوفرة بعد إقرار 
قانون متويل العجز املالي من قبل 
مجلس النواب"، مبيناً أن "الدوائر 

التي تنجز القوائم بأســرع وقت، 
ستصرف لها الرواتب للموظفني 

لشهرين متتاليني".
واضاف مجيــد، إن "رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي وجه سابقاً 
دوائر املالية واحملاســبة في جميع 
باحملافظات  الدولة  ودوائر  الوزارات 
والســبت  اجلمعة  يومي  بالدوام 
وإعداد القوائــم اخلاصة بالرواتب 
والثاني"،  األول  تشــرين  لشهري 
الفتــاً إلــى أن "إطــالق الرواتب 
للشهرين ليس بالضرورة أن يكون 

بدفعة واحدة لكل املوظفني".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
األحد،  امس  الدولي  التحالف  اكد 
أن القوات العراقية "أثبتت جناحها" 
في محاربة اإلرهاب، مشيراً إلى أن 
عدد القوات األميركية املوجودة في 

العراق يبلغ نحو 3000 عسكري.
العراقية  االنبــاء  وكالــة  ونقلت 
باســم  املتحدث  عن  الرســمية، 
واین  العقیــد  الدولي  التحالــف 
مارتو، قولــه إن "القوات العراقية 
عظيمــة  انتصــارات  حققــت 
وفــي أماكن صعبة مــن الناحية 

التضاريسية".

واشــار مارتو، إلى أن "إعادة متوضع 
قوات التحالف كان بسبب تسليم 
العراقي"،  للجانب  القواعد  بعض 
مضيفاً أن "عدد القوات األميركية 
املوجودة في العراق يقارب الـ3000 
عســكري، وهي تابعــة للتحالف 

الدولي".
وتابــع ان "الضربــات اجلوية التي 
ينفذها التحالــف ضد داعش بناًء 
على طلــب اجلانب العراقي"، الفتاً 
إلــى أن "التحالــف نفــذ 37800 
طلعة جوية في العراق بالسنوات 

الست األخيرة".

التحالف الدولي: القوات العراقية 
حققت انتصارات عظيمة والعديد 
الباقي من االميركان 3000 عسكري

امانة مجلس الوزراء: الدوائر األسرع 
في انجاز قوائم الراتب تصرف 

لموظفيها رواتب شهرين متتاليين

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــياع  محمــد  النائــب  أعلــن 
الســوداني امــس األحــد، صدور 
بإبطال جتديد عقود  حكم قضائي 
تراخيص الهواتف النقالة العاملة 

في البالد.
حســابه  على  الســوداني  وكتب 
التواصــل االجتماعي  في موقــع 
عليه  واطلعــت  بــوك"  "فيــس 
الصبــاح اجلديــد: "قــال القضاء 
العراقي قولته مؤكداً استقالليته 
ومهنيته عندما قرر القاضي قبول 

الدعوى ورفض قرار التجديد".
وكانت وافقت احلكومة قبل اشهر 
على متديد عمل شــركات الهاتف 
النقــال ملــدة 5 ســنوات جديدة، 
منذ  برملانية  اعتراضات  القرار  وأثار 

صدوره.
3 شــركات فــي مجال  وتعمــل 
الهاتــف النقــال في البــالد هي 
شــركة زين لالتصاالت، وشــركة 
آســيا ســيل لالتصاالت، وشركة 
كورك تيليكوم احملدودة لالتصاالت.

وســبق لهيئة اإلعالم واالتصاالت 
أن بــررت التمديد بــأن القرار جاء 
بناًء على نقاشــات ومفاوضات مع 
الشــركات التي طالبت بالتمديد 
وفق عقد الترخيص، مبا يؤمن تعزيز 
البــالد في مؤشــر تنمية  مكانة 
العاملي،  واالتصــاالت  املعلومــات 
ودعم خزينــة الدولة باإليرادات من 
خالل أجور الترخيص، وهذا ما واجه 
رفضا شــديدا من عديد من نواب 

البرملان واالقتصاديني.
وباصدار القضــاء رفضه التجديد، 
بات قــراره ملزما لهيئة االتصاالت 
اخلبير  حســب  الــوزراء،  ومجلس 
القانونــي علــي التميمــي امس 
االحد في هذا الشــأن والذي رأى ان 
تراخيص  جتديد  بعدم  القضاء  قرار 
شــركات الهاتــف النقــال ملزم 

جمللس األمنــاء في هيئــة اإلعالم 
وجمللس الوزراء الذي ســبق أن مدد 
ومت الطعن في ذلــك، كما اكد انه 
اليجوز التمديد عندما ينتهي عقد 
الرخصة في بداية السنة القادمة.

وقــال التميمي في بيــان اطلعت 
الصباح اجلديــد: "يتوجب  عليــه 
على مجاس الوزراء بالتنســيق مع 
وزارة االتصاالت بفتح باب املناقصة 
على وفــق تعليمات تنفيذ العقود 

احلكومية والتأكد من الشــركات 
التي تدخل في املنافسة من حيث 

اجلودة واألعمال املماثلة". 
واضــاف اخلبير القانونــي انه "من 
االفضــل ان تكــون مــن تتولــى 
االتصاالت شركة عراقية مساهمة 
تستعني بشــركة أجنبية في ذلك 
وان يراعى اجلودة واالسعار"، مشيرا 
الــى ان "هذه الشــركات التي لم 
يتم التجديــد لها ملزمة بدفع ما 

بذمتها من ديــون على وفق قانون 
اســتحصال الديون احلكومية ٥٦ 
لسنة ١٩٧٧ وتقدر بترليوني دينار".
عن  النائب  كشــف  السياق،  وفي 
البخاتي امس  تيار احلكمة جاسم 
األحد، اربعة شروط لتجديد رخص 
)اســيا  النقال  الهاتف  شــركات 
ســيل – زين العراق – كورك(، التي 

تعمل في البالد.
وقال البخاتي في تصريح، إن "قرار 

القضــاء املتضمن بطــالن جتديد 
في  النقال  الهاتف  رخص شركات 
وســيلزمها  وكبير،  وطني  العراق، 
بتســديد مــا بذمتها مــن أموال 
ان "الرخصــة  ســابقة"، مبينــا 
الرابعــة التــي يتم عــن طريقها 
وطنية  اتصاالت  شــركة  انشــاء 
تنافس الشــركات الثالث )اســيا 
ســيل، زين العراق، كــورك(، التي 
تعمل فــي العراق، ســيكون امرا 

مطروحا".
كانت  "اذا  أنه  البخاتي،  وكشــف 
الشــركات تنــوي اعــادة العقد، 
فعليها أوالً تســديد مــا بذمتها 
مــن مبالغ مالية، وحتســني جودة 
االنترنت واالتصال، وتقليل املبالغة 
في اسعار كارتات تعبئة الرصيد".

وأعلنت بدورها جلنة االتصاالت في 
البرملان، امــس االحد بطالن جتديد 

عقود شركات الهاتف النقال.

القضاء يرفض تجديد عقود تراخيص شركات 
الهاتف النقال والحكومة باتت ملزمة بالتنفيذ

مدينة للدولة بحوالي ترليوني دينار 

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
واالعمار  اخلدمات  شددت جلنة 
على  األحــد،  امس  النيابيــة 
ضرورة مســاعدة الطلبة في 
ظــرف التعليــم االلكتروني، 
محــذرة من اســتغالله لرفع 

أجور خدمة االنترنت.
وقالــت عضو اللجنة ســناء 
تابعته  املوســوي في تصريح 
الصبــاح اجلديــد إن "اللجنة 
جلنة  الى  مطالعة  ســتكتب 
اإلتصــاالت النيابيــة لكــون 
ومع  جــدا  ضعيفة  اخلدمــة 
اخلدمة  ســتضعف  الضغط 
اكثــر وأكثــر وكذلــك يجب 
التركيز على موضوع أســعار 

االنترنت".
"بعــض  أن  وأضافــت 
املوزعــني لشــبكات االنترنت 
االوضــاع  سيســتغلون 
وسيضاعفون األجور وهنا البد 
على الدولة ان توجه وتغير من 
هذا املوضوع، اما يكون مجانيا 

أو يكــون أجــرا رمزيــا لكون 
الدراسة ســتكون في أغلبها 

الكترونية".
التربية  وزارتي  املوسوي  ودعت 
املوضوع  "تبني  إلى  والتعليم 
ومتابعته مع وزارة االتصاالت أو 
كتابة مقترحات تسهل مهام 
الطلبــة حلل هذه املشــكلة 

ودعم الطلبة".
وكانــت وزارة التربيــة أعلنت 
التام  التزامها  الســبت  أمس 
االزمة حول  بقــرارات خليــة 
العام الدراســي اجلديد، فيما 
والطلبة  التالميذ  دوام  يخص 
للعام الدراســي 2020 2021- 
والتــي تنــص ان يكــون دوام 
التالميــذ والطلبة يوما واحدا 
في املــدارس، وامــا بقية أيام 
األســبوع ســيكون التعليم 

االلكتروني فيها عن )بُعد(.
وأضافت الوزارة ان، هذا "القرار 
احلكومية  املدارس  يُطبق على 
واألهلية في جميع احملافظات.

الخدمات النيابية تحذر من 
استغالل اللجوء الى التعليم 

االلكتروني لرفع أجور االنترنت 

طالبت ان تكون الخدمة مجانية او رمزية



محليات 2

 
البصرة - سعدي السند :

قال مدير عام الشــركة العامة 
ملوانئ العــراق الدكتور املهندس 
فرحان محسني الفرطوسي لقد 
ملدراء  موســعا  اجتماعاً  عقدنا 
موانئ أم قصر الشمالي واجلنوبي 
وخور الزبيــر وأبي فلوس واملعقل 
واألقســام التابعــة لشــركتنا  
للشــركة  العام  املدير  ترأســه 
التشــغيلية  اخلطة  ملناقشــة 

للعام املقبل  2021 .
وأعرب املدير العــام للموانئ عن 
قــدرة موانئ العــراق على تقدمي 
خدمات جديدة لزبائنها من خالل 
زيــادة احلجم التجــاري وابراز دور 
القطاع  بني  احلقيقة  الشــراكة 
العام واخلاص على ان تكون فيها 
، الفتا  مصلحــة الشــركة اوالً 
الى جوانــب اخرى متعددة تصب 
وان هذا  الشــركة  في مصلحة 
اجتماعات  االجتماع ســتلحقه 
مماثلــة اســبوعية لتنفيذ ما مت 
طرحــه اليوم علــى أرض الواقع 

بافضل صورة .

مؤمتر لتنفيذ سد نهري على 
شط العرب

وبنّي مدير عام املوانئ أيضا بحثنا 
في االسبوع املاضي مع الدكتورة 
صفية شاكر مدير مركز دراسات 
البصــرة واخلليــج العربــي في 
مؤمتر  إقامــة  البصرة  جامعــة 
علمي موسع لدراسة تنفيذ سد 
نهري على شط العرب وقد ابدينا 
تعاوننــا املطلق باملشــاركة في 
البحوث والدراســات والنقاشات 
اخلاصة باملشاريع البحثية ومنها 
مشــروع ســد نهري على شط 

العرب 
الى  اســتناداً  الفرطوسي  وذكر 
توجيهــات وزير النقــل واخلاصة 
املؤمتــرات  وإقامــة  باملشــاركة 
والنــدوات والــورش األكادمييــة 
واالطالع على الدراسات واألفكار 

النهري على شط  لتنفيذ السد 
العرب سنعمل مع مركز دراسات 
البصرة واخلليــج العربي لتنفيذ 
مثل هــذه املهمة بأفضل الطرق 
احلديثة والتي تتيح مالحة بحرية 

آمنة في موانئ العراق .
من جانبها قالت الدكتورة مديرة 
املركز ان التعاون بني موانئ العراق 
ومركز دراســات البصرة واخلليج 
العربي ســيكون له أثرا واضحا 
في العديد من احملــاور ومن اهم 
هذه احملاور هو إقامة مؤمتر يختص 
باملوانئ واملمرات املائية والبحرية 
واجلغرافية  االقتصادية  بجوانبه 
والبيئية والتي من شأنها تطوير 
في شط  البحرية  املالحة  حركة 

العرب .

خطة تشغيلية للموانئ

فرحــان  الدكتــور  وأوضــح 
قســم  تفقدنــا  الفرطوســي 
التخطيــط واملتابعــة لألطالع 
علــى ســير العمــل و تنفيــذ 
املوظفني للواجبات املناطة بهم 
و تقدمي الدعــم الكامل ملالكات 
القســم ، وناقشــنا مع إدارة و 
مالك قسم التخطيط واملتابعة 
بحضــور مديــر قســم اخلطة 
التشــغيلية محمــد جاســم 
للموانئ  التشــغيلية  اخلطــة 
الى  ، موعزاً  واإلسراع في اجنازها 
ان تكون خطة رصينة مع إعداد 
بيانات  تتضمن  مستقبلية  رؤية 

الشركة من  دقيقة حول نشاط 
أجــل االرتقاء مبســتوى األداء مبا 
النقل وشركة  وزارة  توجه  يخدم 

املوانئ . 
قســم  ان  الفرطوســي  وبــني 
التخطيط واملتابعة من األقسام 
املهمة إذ يقع على عاتقه رســم 
للشركة  املستقبلية  السياسة 
عبر وضع اخلطط االســتثمارية 
والتشــغيلية في املوانئ ، مثنياً 
علــى دور إدارة و مالك القســم 
في املساهمة بتحقيق رؤية ادارة 
الشركة خالل الفترة املنصرمة .

يذكر إن الشــركة العامة ملوانئ 
العــراق تعمل علــى تنفيذ عدد 
من املشــاريع املهمــة التي من 
شأنها املساهمة بتطوير املوانئ 

بالشــكل الذي يجعلها تواكب 
املوانئ  فــي  احلاصــل  التقــدم 
العاملية و ذلك مــن خالل اعداد 
اخلطــط والدراســات اخملتصــة 

بقطاع املوانئ.  

تأمني الترددات مع االتصاالت و 
اإلعالم

وبــنّي مدير عــام املوانــئ ايضا 
املاضي  األســبوع  استقبلنا في 
االتصاالت  هيئــة  عــام  مديــر 
اجلنوبية  املنطقــة  في  واإلعالم 
صفاء صالح ومت التداول بشــأن 
تنظيم آلية العمل وإســتخدام 

الطيف الترددي في املوانئ . 
وبــني الفرطوســي إن  شــركة 

املوانئ عازمة على تأمني الترددات 
اخلاصة بها والتنسيق في املوانئ 
االتصــاالت  تــرددات  لتنظيــم 
املســتخدمة  املراقبة  وأجهــزة 
داخل حــرم املوانئ ، مضيفا لقد 
مت  اإلتفــاق على تشــكيل جلنة 
لتدقيق  اجلانبني  بني  مشــتركة 
الترددات املستخدمة داخل موانئ 
، كما ســتقوم هذه  الشــركة 
االتصاالت  مجال  بتأمني  اللجنة 
من  املستخدم  الترددي  والطيف 

قبل اجلهات الساندة . 
يذكر أن عدة جهات ساندة تعمل 
داخل املوانئ اضافة الى عدد من 
املشترك  التشــغيل  شــركات 
وتأمني  العمل  تنسيق  أجل  ومن 

االتصاالت بصورة فنية آمنة .

شركة الموانئ ومركز دراسات البصرة والخليج العربي 
يبحثان تنفيذ سد نهري على شط العرب

أعدت خطة تشغيلية للعام المقبل.. 

موانئ العراق قادرة 
على تقديم خدمات 
جديدة لزبائنها من 
خالل زيادة الحجم 
التجاري وابراز دور 

الشراكة الحقيقة بين 
القطاع العام والخاص 

على ان تكون فيها 
مصلحة الشركة اواًل
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مدير عام املوانئ يستقبل مديرة مركز دراسات البصرة واخلليج العربي

بغداد - الصباح الجديد :
برعايــة رئيس جامعــة تكريــت الدكتور وعد 
محمود رؤوف وبأشــراف الدكتورة اسراء برهان 
الدين عبد الرحمن/ عميد كلية التربية للعلوم 
اإلنسانية اقام قسم العلوم التربوية والنفسية 

ندوة علمية إلكترونية .
وتضمنت النــدوة ثالثة محاور اساســية هي 
االرشاد النفسي تعريفة –مفهومه- اساليبه ، 
واهم اساليب التربية األسرية ، واخيرا االساليب 
اإلرشادية األسرية التي يجب اتباعها في احلجر 

الصحي.
ادار النــدوة الدكتور أديب محمد نادر اختصاص 
التربية  االرشاد والصحة النفســية في كلية 
للعلوم اإلنســانية \ قســم العلــوم التربوية 

والنفسية .
واوصت الندوة بضرورة اطالع اولياء االمور على 
اســاليب االرشــاد والتوجيــه الصحيحة في 
التعامل مع ابنائهم  وضرورة تعرف اولياء االمور 
علو اســاليب احلياة ألبنائهــم وطرق قضائهم 
حوائجهم احلياتية والنفســية ومراجعة اولياء 
االمور ألســاليبهم في التعامل مــع ابنائهم 
وتفهــم حاجاتهــم النفســية والبيولوجية 
ومحاولة خلق حالة توازن لدى االبناء بالشــكل 
الذي ميكنهم من اشباع حوائجهم والسيطرة 
علــى رغباته وصنــع اهداف ممكنــة التحقيق 
ألبنائهم تنســجم مــع قدراتهــم وواقعهم 

وميولهم .

بغداد - الصباح الجديد :
أعلـــن وزير العمل والشؤون االجتماعية الدكتور عادل 
الركابــي اطالق وجبــة جديدة من املشــمولني بإعانة 
احلمايــة االجتماعية للمتقدمــني بطلباتهم منذ عام 
٢٠١٦ بواقع ١٤ الفا و٧٤ اســرة فــي بغداد واحملافظات. 
ـــهت هيئــة احلماية  وبــني الركابــي ان الــوزارة وجَّ
االجتماعية بحســم ملف املتقدمني للشــمول منذ 
عام ٢٠١٦ وقد اســتنفرت الهيئة مالكاتها وباشــرت 
جلان البحــث االجتماعي عملها منذ قرابة الشــهرين 
املاضيني إلجراء الزيارات امليدانية لتلك االســر. واشــار 
الوزير الى انها متكنت - ومبدة قياســية - من استكمال 
اجراءات الشــمول لـ١٤ الفا و٧٤ اسرة بعد ورود نتائج 
بحثهم من قبل وزارة التخطيط على وفق املعايير التي 
تعتمدها لهذا الغرض واملسندة الى استمارات البحث 
االجتماعــي التي جتريها وزارة العمــل.  واضاف ان وزارة 
التخطيط ارسلت اســماء ١٤ الفا و٧٤ اسرة دون خط 
الفقر، و ١٠ آالف اســرة ظهرت نتائج بحثهم فوق خط 
الفقر سيتم نشر اســمائهم تباعاً وبإمكانهم تقدمي 
اعتراضاتهــم على وفــق ما نص عليه قانــون احلماية 

االجتماعية. 

بغداد - الصباح الجديد :
باشــرت الكوادر الهندســية 
والفنية في فرع توزيع كهرباء 
بتفتيش  يومية  بحمالت  بابل 
تفرعات الشبكة لرصد حاالت 
التجــاوز حيث أســفرت هذه 
حالة   ٧٨ رفــع  عــن  احلمالت 
جتاوز بــدون مقياس في قضاء 
وناحية  واحملاويل  الهاشــمية 

املشروع في املسيب .
حالــة   ٤٢ رصــد  مت  كمــا 
فــي مناطــق حــي الصحة 
وشارع   ٨٠ وشارع  والكورنيش 
٣٠ فــي مركز مدينــة احللة ، 
فضالً عن رفع حالة جتاوز لثمان 
مضخات زراعيــة في مناطق 
الفياضية في الهاشمية وحي 
الصحــة ، فيمــا مت رفع جتاوز 

تبادل تغذية عدد ٥٤ حالة في 
مناطق الوردية خارج وشــارع 
املســيب وحي  اجليــالوي في 

األمير في الهاشمية .
يذكــر أن هذه احلمــالت تنفذ 
وبشكل يومي من قبل مالكات 
الفرع  في  التجاوزات  شــعبة 
مبيعات  قســم  مع  بتنسيق 
الطاقة بهدف تقليل نســبة 
الضائعات ولضمان اســتقرار 
عموم  في  الكهربائــي  التيار 

محافظة بابل ..
بتوجيه  على صعيد متصــل 
مدير عام شركة توزيع كهرباء 
غيــث   “ املهنــدس  اجلنــوب 
مدير  ومتابعــة  عبيــد”  جنم 
البصرة  توزيــع كهربــاء  فرع 
املهندس ياســني عبد الواحد 

ياســني ، اســتنفرت مالكات 
والشــعب  الصيانة  مراكــز 
والسيطرة  والقابلوات  الفنية 
والتشــغيل حتسبا ألي طاريء 
الشــبكة  إليه  تتعــرض  قد 
لســوء  نتيجة  الكهربائيــة 

األحوال اجلوّية
تام  بأســتنفار  وّجــه  كمــا 
للمــالكات واآلليــات التابعة 
ملراكــز الصيانــة واألقســام 
الفنية الســاندة لها وتواجد 
العمل  مواقع  في  مسؤوليها 
للسيطرة على وضع الشبكة 
وإعــادة املغذيــات التــي من 
العمل  عن  تخــرج  ان  احملتمل 

نتيجة لهطول اإلمطار.
وأكد املدير العام  على إعطاء 
األولويــة لتجهيــز الطاقــة 

املستشفيات  إلى  الكهربائية 
ملا مير البلد من اجراءات احترازية 
لتفشي الوباء فايروس كورونا ، 
وايضا االولوية حملطات الصرف 
اســتيعاب  اجل  من  الصحي 
تتجمع  قد  التي  املياه  كميات 

جرائها وبأسرع وقت ممكن.
وشــدد “ على إلــزام مالكات 
الصيانة بأرتداء كامل معدات 
الســالمة اثنــاء العمل على 
اصالح اإلضــرار املتحملة في 
الشبكة الكهربائية من جراء 
تلــك اإلمطــار ، وحذر”فرعنا 
املواطنني الكرام بعدم التقرب 
واالنارة  الكهربــاء  اعمدة  الى 
الكهربائي  للصعــق   ً جتنبــا 
ال ســامح اهلل اثنــاء هطول 

األمطار وحفظ اهلل اجلميع . 

بغداد - الصباح الجديد :
تــرأس وزيــر التعليــم العالي 
والعلــوم  العلمــي  والبحــث 
والتكنولوجيــا الدكتــور نبيل 
كاظم عبــد الصاحب اجتماع 
الدول  ومستشــاري  ســفراء 
حظر  منظمــة  في  األطــراف 

األسلحة الكيميائية.
االجتمــاع عــدد من  وحضــر 
الســفراء واملستشــارين لكل 
مــن بريطانيا وفرنســا وكندا 
وأملانيا واليابان فضال عن معاون 
رئيــس هيأة الرقابــة الوطنية 
العراقيــة واملــالك العامل في 
هيأة الرقابة الوطنية وممثل عن 

وزارة اخلارجية.
عمــل  اجملتمعــون  وناقــش 
اخملتصة  العراقية  املؤسســات 
األطراف في منظمة  الدول  مع 

حظــر األســلحة الكيمياوية 
مبؤمتر  اخلاصــة  والتحضيــرات 
الذي ســيعقد  األطراف  الدول 
في الهــاي ابتداء مــن الثالثني 
من تشرين الثاني اجلاري ولغاية 

الرابع من كانون األول املقبل.
كلمتــه  فــي  الوزيــر  وأكــد 
خــالل االجتماع التــزام العراق 
الدوليــة في منع  بالشــراكة 
احملظورة  االســلحة  استخدام 
ودعم املنظمة واملشــاركة في 
االجتماعــات التــي يعقدهــا 

األطراف املعنيون.
احتضن  اخــر  صعيــد  علــى 
اجملمع العلمــي العراقي أعمال 
اللجنة العليا لدراسة وصياغة 
بالترشــيح  اخلاصة  الضوابط 
اجملمع  ورئاســة  عضويــة  الى 

العلمي.

رســم  اللجنة  أعضاء  وناقش 
لعضويــة  الترشــيح  آليــات 
العراقي  العلمي  ورئاسة اجملمع 
في ضوء قانون رقم 22 لســنة 

.2015
املعايير  اجملتمعون  واســتعرض 
التي ســتتضمنها  واحملــددات 
واملــدد  الترشــيح  اســتمارة 
باســتكمال  الكفيلة  الزمنية 
هــذا امللف ومــا يتضمنه من 
مهام علمية ومعرفية في ضوء 
عليها  املنصوص  التخصصات 
في الهيــكل التنظيمي لهذه 

املؤسسة العريقة.
اجملمع  أن  اللجنــة  رئيس  وأكد 
جديــر  العراقــي  العلمــي 
باالهتمــام واملتابعــة والدعم 
املؤسســات  إحــدى  كونــه 
واملرجعيــات العلمية العراقية 

تاريخا وحضورا  التي ســجلت 
علميــا وأكادمييــا فاعــال منذ 
املنصــرم  القــرن  أربعينيــات 
في شــتى مســاحات املعرفة 

اإلنسانية.
اللجنة  وأعضاء  رئيس  وشــدد 
مناخات  توفيــر  ضــرورة  على 
الدعم الــالزم لتحقيق أهداف 
العراقــي  العلمــي  اجملمــع 
واستقطاب العلماء واخلبراء في 
لتعزيز  اخملتلفــة  التخصصات 
هوية الثقافة العراقية وتطوير 

برامج التنمية العلمية.
العليا  اللجنة  أعضــاء  وتفقد 
مبنى اجملمــع العلمي العراقي 
ومركز  املكتبة  علــى  واطلعوا 
واملعالم  النفيسة  اخملطوطات 
التاريخيــة التــي وثقها اجملمع 

منذ التأسيس عام 1947.

جامعة تكريت تنظم ندوة 
علمية عن “أساليب إرشاد 

األبناء في ظل الحجر الصحي”

وزير العمل يعلن إطالق وجبة 
جديدة للمشمولين بالحماية 

االجتماعية

فرع كهرباء بابل مستمر بتنفيذ الحملة 
الوطنية لرفع التجاوزات

وزير التعليم يترأس اجتماعا لسفراء ومستشاري الدول 
في منظمة حظر األسلحة الكيميائية

المعارض العراقية وشركة فكسل تبحثان تجديد شهادة الجودة

بغداد - الصباح الجديد :

اعلنــت وزارة التجارة، بــان اللجنة 
الوزارية املعنية بالتدقيق بالشركات 
العاملة فــي العراق قامت بالتدقيق 

بأكثر من 300 شركة.
وذكرت الوزارة في بيــان عن الناطق 
الرســمي، ان” اللجنــة املشــكلة 
وتضــم فــي عضويتهــا ممثلني عن 
الرقابــة التجارية واملاليــة في وزارة 
التجارة ودائرة مســجل الشــركات 
ووزارة الداخلية وجهاز االمن الوطني 
وجهاز اخملابــرات العراقي دققت اكثر 
من 300 شــركة عاملــة في العراق 
بواقع 250 شركة جرد فعلي وميداني 
و105 قيود املفاحتات مع دوائر مسجل 

الشركات في الوزارة”.
انه”اللجنة  الرســمي،  الناطق  وقال 
300 شــركة مسجلة  نحو  اوقفت 
لدى دائرة تســجيل الشــركات في 
بغــداد واحملافظات، لم يتــم العثور 

علــى عناوينها املثبتة فــي اضابير 
هذه الشــركات”، مبينــا ان”اللجنة 
املعنية  الدوائر  مــع  مبفاحتات  قامت 
التأشــير على  باخملالفــات، حيث مت 
غالبيــة الشــركات وفقــا لقانون 
الشــركات رقــم 21 لســنة 1997 
املعدل ولم يرد لهذه اللجنة او دائرة 
مسجل الشــركات اي ايجاز قانوني 

لهذه الشركات”.
واشــار الى، ان”هناك دعاوى قانونية 
رفعت على شركات جنرال الكتريك 
االميركية والتون قايا التركية ماكس 
مول بســبب عدم تقــدمي معلومات 
للجنــة الوزاريــة ، وهي مســتمرة 
الشركات  ببقية  للتدقيق  بأعمالها 
املســجلة بدائرة مسجل الشركات 
وهناك اجــراءات قانونية وتعقب من 
خالل مفاحتــات جتريها مــع الدوائر 
املعنية للتدقيق في مقار الشركات 
حسب العناوين املثبتة لها”في دائرة 

مسجل الشركات ووزارة الداخلية.
يذكــر ان وزارة التجــارة اصدرت امرا 
وزاريا باللجنة احلكومية املكونة من 

وجهاز  الداخلية  ووزارة  التجارة  وزارة 
االمن الوطنــي وجهاز اخملابرات بغية 
تعقب الشركات العاملة في العراق 
اعمال حقيقية  وجــود  والتأكد من 
لها، فضال عن غلق  الشــركات التي 
لم يوجد اي نشاط جتاري واقتصادي .
من جهة اخــرى اعلنت وزارة التجارة 
للمعــارض  العامــة  الشــركة  ان 
واخلدمــات التجارية العراقية بحثت 
مع شــركة فكســل جتديد شهادة 
اجلودة في الشركة وفروعها واجراءات 

تطبيقها .
وقال مدير عام الشــركة سرمد طه 
انه جرى خــالل االجتماع   ســعيد  
التأكيــد علــى ضــرورة التدقيــق 
الداخلي واملتابعة لشــركة املعارض 
من خالل تشــكيل جلنة مشــتركة 
واملدققني لتجديد  من شعبة اجلودة 

الشهادة فيها ،
مضيفا” انه مت تشــكيل جلنه لزيارة 
فرع شــركته في محافظة املوصل 
ألجل تطبيق إجراءات اجلودة والتدقيق 
واملتابعة حيث مت اجناز عملية التدقيق 

واملتابعة للفرع مــن خالل تزويدهم 
بإجراءات اجلودة وتطبيقها.

من جانب اخر اشــار سرمد الى قيام 
للمعارض  العامة  الشركة  موظفي 
بإدالء  العراقية  التجاريــة  واخلدمات 
اصواتهم النتخــاب اعضاء مجلس 
ادارة الشركة وسط اجراءات صحيه 
انتشار  من  للحد  ووقائية مشــددة 
وبــاء كورونــا على شــكل وجبات 
االزمة  خليه  توجيهات  التزاما  وذلك 
ووزارة الصحــة وفي جواء دميقراطية 
شــفافة بإشــراف جلنــة مختصة 
بعملية االقتــراع وبحضور ممثل عن 

دائرة الرقابة التجارية واملالية .
واوضح أن عدد املرشــحني لعضوية 
مجلس ادارة الشــركة بلغ تســعة 
التصويت عليهم  مرشحني حيث مت 
واختيار ثالثة مرشــحني من بينهم 
لعضويــة مجلــس االدارة .ذاكرا “ان 
مجلــس االدارة يتألف من مجموعة 
يضمن  مبــا  واخلبرات  املؤهــالت  من 
االلتــزام باملعاييــر املطلوبــة ورؤية 

متشابهة حول مستقبل الشركة.

تقرير

التجارة: تدقيق وجرد 300 شركة لم يتم العثور على أولياتها في األضابير

مبنى وزارة التجارة العراقية
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الصباح الجديد ـ وكاالت  :
وصلت السفينة اإلنســانية اإلسبانية “أوبن 
آرمز”، امس االول الســبت، إلى جزيرة صقلية 
 255 اإليطاليــة حيث ســلمت الســلطات 
مهاجرا أنقذتهم األســبوع املاضي في البحر، 
وفق مــا أفادت املنظمة غيــر احلكومية على 

تويتر. 
وأوضحت املنظمة اإلنســانية أن 184 راشدا 
و71 قاصــرا دون مرافقــني، يتحــدرون من 20 
دولة إفريقية، نُقلوا إلى ســفينتني إيطاليتني 
حيث ســيخضعون حلجر صحي لضمان عدم 

إصابتهم بفيروس كورونا املستجد. 
وأنقذت ســفينة “أوبن آرمز” هؤالء املهاجرين 
من قوارب منكوبة في البحــر، يومي الثالثاء 
واألربعاء. مــع ذلك لقي خمســة مهاجرين 
آخرين علــى األقل مصرعهــم عندما انقلب 
مركبهــم املكتظ قبالة ســواحل ليبيا، وفق 

املنظمة.  
وتوفي رضيع يبلغ ســتة أشــهر رغم جهود 
الفريق الطبي على ظهر السفينة اإلنسانية. 
وُســجل هذا العام ارتفــاع ملحوظ في عدد 
املهاجرين الســاعني إلى بلوغ أوروبا في قوارب 
غير صاحلة لإلبحار ينطلــق أغلبها من ليبيا 

وتونس. 
ووصل ما يقرب من 16 ألف شــخص إلى جزر 
الكناري، بعد أن اجتازوا احمليط األطلســي، في 
رحلة محفوفة باخملاطر، من إفريقيا، هذا العام، 
أي أكثر من عشــرة أضعــاف العدد اإلجمالي 
للعام املاضــي، مبا في ذلــك 2213 في نهاية 

األسبوع املاضي.
ويدفــع تفاقم املصاعب االقتصادية بســبب 
جائحة فيروس كورونا عددا أكبر من الناس إلى 
البحث عن حياة أفضل في أماكن أخرى، لكن 
تشديد اإلجراءات األمنية في البحر املتوسط 
يعنــي أن املزيد من املهاجريــن يحاولون عبور 
احمليط األطلســي، وأن كثيرين منهم يهلكون 

خالل الرحلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت  :
أعلن اجليش اإلسرائيلي أنه قصف مواقع حلركة 
حماس اإلسالمية في غزة امس  األحد ردا على 
إطالق صاروخني من القطاع الفلسطيني باجتاه 

إسرائيل.
وكان قــد أعلن في وقت ســابق فــي بيان أن 
صاروخــني أطلِقا ليل الســبت األحد من غزة 
على جنوب إسرائيل. بعيد ذلك، قامت طائرات 
مقاتلــة ومروحيات ودبابــات بـ”قصف” مواقع 
حلماس، حســب ما قال اجليش في رسالة عبر 

تطبيق واتساب.
وجاء في الرســالة أن “اجليش اإلسرائيلي يقوم 
حاليــا بتقييم الوضع ويبقى على اســتعداد 
التخــاذ إجــراءات حاســمة ضــد عمليــات 
إرهابية تســتهدف املدنيني أو تنتهك السيادة 

اإلسرائيلية”.
وأفادت مصــادر أمنية في غزة بحصول ضربات 
إسرائيلية عدة ليالً في مناطق منها خان يونس 
ورفح وبيت حانون، دون احلديث عن وجود ضحايا.
وتأتي عمليــة إطالق الصواريخ التي لم تتبنها 
أي جهة حتــى اآلن، بعد أيام على ذكرى اغتيال 
أحد القادة العسكريني حلركة اجلهاد اإلسالمي، 
بهاء أبو العطا، في قطاع غزة الذي تديره حركة 

حماس.
وكان أبو العطا وزوجته ُقتال في 12 تشرين ثاني 
2019 بغارة شــنها اجليش اإلسرائيلي وأجهزة 
األمن الداخلي )شــني بيت( على منزلهما. وردا 
على ذلــك، مت إطالق قرابة 200 صــاروخ باجتاه 

إسرائيل.
ونظمــت حركة اجلهــاد اإلســالمي اخلميس 
استعراضا عسكريا وســط مدينة غزة إحياء 

لذكرى أبو العطا.

الصباح الجديدـ  وكاالت  :
بحث الرئيس الروســي، فالدميير 
بوتني، مــع الرئيس األذربيجاني، 
إلهــام علييف، ورئيــس الوزراء 
األرمنــي، نيكــول باشــينيان، 
حول  الثالثية  االتفاقات  تطبيق 
تســوية النزاع في ناغورني قره 

باغ.
وأفــاد الكرملــني، امــس االول 
الســبت، بــأن بوتــني أجــرى 
من  كل  مع  هاتفيــة  محادثات 
علييــف وباشــينيان تناولــت 
“اجلوانــب العمليــة لتطبيــق 
االتفاقات املســجلة في البيان 
الثالثــي حول ناغورنــي قره باغ 

الصادر يوم 9 نوفمبر”.
وأضــاف الكرملني أنــه مت خالل 
االرتياح  عــن  “اإلعراب  احملادثات 
من االلتــزام بنظام وقف إطالق 
الكفاية  والهدوء مبــا فيه  النار 

لألوضاع على خط التماس”.
أشــار  بوتني  أن  الكرملني  وذكر 
خالل االتصال مــع علييف إلى 
مسيحية  وأديرة  كنائس  “وجود 
إلى  عــادت  التي  األراضــي  في 
مبوجب  األذربيجانية  اجلمهورية 

البيان الثالثي”.
هذا  في  الروسي  الرئيس  وشدد 
الســياق على “أهميــة ضمان 
احلفــاظ على هذه املقدســات 
وأنشطتها الدينية الطبيعية”.

وأفاد بيان الكرملني بأن “الرئيس 
لهذا  فهمه  أبــدى  األذربيجاني 
األمر وقال إن اجلانب األذربيجاني 
ســيعمل بالتوافــق مــع هذا 

املبدأ”.
وعلييــف  بوتــني  وأصــدر 
وباشــينيان، يوم 9 نوفمبر، بيانا 
مشتركا ينص على إعالن وقف 
إطالق النار فــي إقليم ناغورني 

قره باغ املتنازع عليه بني اجلانبني 
األذربيجاني واألرمني، اعتبارا من 
10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما 
باملواقــع التي كانت عليها قبل 

التوصل إلى هذا االتفاق.
ويقضــي البيان بنشــر مهمة 
لقوات حفظ الســالم الروسية 
تشمل 1960 عسكريا و90 عربة 
نقل مصفحة و380 قطعة من 

العربات واملعدات اخلاصة.
ووصــف علييــف هــذا البيان 
ألذربيجــان  بـ”االنتصــار 
واالستســالم من قبل أرمينيا”، 
بينما قال باشينيان إن هذا القرار 
صعــب وموجع لكنــه ضروري 
ستيباناكيرت  خسارة  منع  ألنه 
)خانكينــدي( ومــدن أخرى، مع 
محاصرة جيــش جمهورية قره 
باغ غير املعترف بها والذي يضم 

20 ألف عسكري.

الصباح الجديدـ  وكاالت  :
حذر جــون بولتون، مستشــار 
إدارة  األمن القومي السابق في 
الرئيــس دونالد ترامــب، من أن 
كبيرا”  “ضررا  قد يسبب  األخير 
لألمن القومي األمريكي، معربا 
عن مخاوفه مــن أن ترامب “لن 

يرحل بهدوء”.
وقــال بولتــون، في لقــاء مع 
شــبكة “CNN”، إن “الكثير من 
الناس يعتقــدون، أو على األقل 
يأملون، أنه )ترمب( سيدرك أنه 
خسر وســيذهب بهدوء، ولكن 
أشــعر باخلوف من أن رد الفعل 

سيكون عكس ذلك متاما”.
أحتدث  وأنــا  “أعتقد،  وأضــاف: 
كجمهــوري، أن طريقة احتواء 
الضــرر، ليــس فقــط علــى 
البلد، ولكن بالنســبة للحزب 
أيضــا، هي أن يتحــدث القادة 

اجلمهوريــون، مثلمــا يفعــل 
البعض منهــم اآلن، لالعتراف 
بالواقــع وإدراك أن جو بايدن هو 

الرئيس املنتخب”.
وحول مزاعــم تزوير االنتخابات 
التي يرددها ترامب، قال بولتون: 
“لقد ســمعنا منذ االنتخابات 
عن أدلة هائلة كانت ســتظهر 
تزويرا ومؤامرة كبيرة، لكننا لم 
نر ذلك حتــى اآلن، وال أعتقد أن 

هناك أي شيء”.
وأضاف: “أعتقد أنه كلما طالت 
مدة هذا األمر، زاد األمر ســوءا 
بالنســبة إلى الواليات املتحدة 
املســتوى  علــى  وســمعتها 
الدولــي على وجــه اخلصوص، 
عندما يرون رئيسا منفصال عن 
الواقع أكثر ممــا كان عليه من 

قبل”.
األمريكي،  القومي  األمن  وحول 

أن هناك  “أعتقــد  بولتون:  قال 
ميكن  الذي  الضــرر  من  الكثير 
لترامب فعله”، وأشار إلى إقالة 
ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، 
يبدو بســبب  القرار  أن  معتبرا 
له  تكون  وقد  شخصية،  دوافع 

“أضرار جسيمة”.
اســتغالل  من  بولتــون  وحذر 
أعــداء أمريكا للوضــع الراهن 
وقال: “هذا هو الوقت الذي يأمل 
فيه خصوم الواليات املتحدة أن 
يتحول اهتمامنا، الســتغاللنا 

بطريقة أو أخرى”.
كما انتقد بولتــون وزير الدفاع 
بالوكالــة، كريســتوفر ميللر، 
الــذي عينــه مؤخــرا ترامب، 
ووصفــه بأنــه “قليــل اخلبرة 
في  ثقته  أكــد  لكنه  للغاية”، 
القيادات العســكرية للجيش 

األمريكي.

متابعة ـ الصباح الجديد :

رغــم توصــل الفرقــاء الليبيني 
اتفاق  إلــى  اجملتمعني فــي تونس 
على حتديد تاريخ إجراء االنتخابات 
الوطنية يوم 24 كانون األول 2021، 
وحل عــدد من النقــاط العالقة، 
جلسات  داخل  عام  توجه  يســود 
تأجيل  باجتــاه  يدفــع  التفــاوض 
الرئاسي  اجمللس  تسمية تشكيلة 
واحلكومــة الليبيــة إلــى الفترة 
األخيــرة مــن حترير بنــود “وثيقة 
قمرت” التي ســتصدر عن ملتقى 
املنعقــد في هذه  الليبي  احلــوار 
العاصمة  القريبــة من  الضاحية 

التونسية.
واقتــرح ممثلــو البعثــة األمميــة 
النقاش  جلســات  فــي  التمديد 
“أيامــاً أخر”، مــن املرجح أن يكون 
عددها ستة، تنتهي يوم 20 تشرين 
الثانــي احلالــي، من أجــل إنهاء 
تفاصيــل خريطــة الطريق كافة 
الليبية، كما  األزمة  التي ستنهي 
ويليامز،  لسان ستيفاني  على  ورد 
املمثلــة اخلاصة لألمني العام لألمم 
املسؤولة  وقالت  باإلنابة.   املتحدة 
األممية أيضــًا إن األجواء اإليجابية 
التي تــدور فيها جلســات احلوار 
املشــاركني  والتزام  السياســي، 
توافقات حول  إلى  بالوصول  الـ75 
املرحلــة املقبلة “شــجع البعثة 
األممية على متديد احملادثات لبضعة 
أيــام آخر، من أجــل ضمان حتقيق 
كل ما مت التخطيط له، خاصة أنه 
من الصعب جمعهم معاً بسبب 
الظروف التي فرضها وباء كورونا”.

وخالل اجللســات التفاوضية، متت 
السلطة  أعضاء  أن  إلى  اإلشــارة 
الذين ســيقع  اجلديدة  التنفيذية 
البالد خالل  إلدارة  عليهم  االختيار 
الفتــرة التمهيديــة، ســيطلب 
منهم اإلعالن عــن األصول املالية 
على  والتوقيــع  بهــم،  اخلاصــة 
موعد تنحيهم عن السلطة، إلى 

بالعملية  رســمياً  االلتزام  جانب 
الدميقراطيــة واملوعــد النهائــي 
لالنتخابــات. ووفــق عــدد مــن 
املشاركني في هذا امللتقى، ما زالت 
للتوضيح  حاجــة  في  عدة  نقاط 
أبرزها رفض  والتوافــق بشــأنها، 
النواب اســتحداث  كتلة مجلس 
جسم تشريعي آخر غير منتخب، 
ومقاييس  آليــات  على  وحتفظها 
اختيار بعض املشــاركني الذين “ال 
ميثلون قاعدة شــعبية أو سلطة 
تشــريعية قائمة في ليبيا”. كما 
يرفــض أعضــاء كتلــة مجلس 

التصويت  عمليــة  إقــرار  النواب 
واحلكومة،  الرئاســي  اجمللس  على 
وليس عملية توزيع على األقاليم. 
احلوار  فــي  املشــاركون  ويختلف 
نقطتي  حول  الليبي  السياســي 
رئاسي سيادي  تشــكيل مجلس 
وحكومة تنموية خدمية، ترأسها 
شــخصية أكادميية أو اقتصادية، 
رئاسي شرفي  أو تشكيل مجلس 
مقيد ترأسه شــخصية توافقية 
وحكومــة سياســية بصالحيات 
كبرى خــالل املرحلــة االنتقالية. 
ويتمســك عدد من املشاركني في 

احلوار الليبي بأن اتفاق “قمرت” لن 
يكون بديــالً لوثيقة “الصخيرات” 
مكمالً  ســيكون  وإمنا  املغربيــة، 
متجــاوزاً لبعض العقبــات التي 
حالت دون تنفيذ وجناح ذلك االتفاق 

السياسي.
وما زال االختيار على مدينة سرت 
مقــراً مؤقتاً للحكومــة املقبلة 
مطروحــاً للنقــاش، إلــى جانب 
رفض عدد من املشــاركني مقترح 
اجملمعــات االنتخابية فــي اختيار 

مقر اجمللس الرئاسي.
كذلك ترفض الهيئة التأسيسية 

أي جهــة مهما  قيام  للدســتور 
أعمالها،  علــى  بالتعقيب  كانت 
بإنكار  األمميــة  البعثــة  وتتهــم 
منجز الدســتور الليبي. وفي هذا 
أعلــن خالد املشــري،  الســياق، 
ترحيبه  الدولة، عن  رئيس مجلس 
ذكرى  فــي  االنتخابــات  بإجــراء 
استقالل ليبيا الذي يوافق يوم 24 
كانــون األول من كل ســنة. ودعا 
املشــري إلى أن يسبق االنتخابات 
الدستور،  على مشروع  االستفتاء 
مقترحــاً أن يجــري ذلــك في 17 
شــباط املقبل، وهو ذكرى انطالق 

الثورة التي أطاحت حكم العقيد 
معمر القذافي عام 2011.

وفي غضون ذلك، رحب املشاركون 
بتونس  الليبي  احلــوار  في ملتقى 
بخبر اســتئناف معبر رأس جدير 
احلدودي بني تونس وليبيا نشــاطه 
أمس االول السبت، حيث ُفتح أمام 
املسافرين في االجتاهني، وذلك بعد 
أكثر من 7 أشهر من اإلغالق. ويأتي 
فتح املعبر بعد جلســات تفاوض 
مشتركة تونسية - ليبية. وكذلك 
استئناف حركة الطيران بني تونس 

وليبيا بداية من امس )األحد(.

سفينة إنسانية تنقل 
255 مهاجرا من عرض 

البحر إلى جزيرة صقلية

إسرائيل تشن ضربات 
على مواقع لحركة 

حماس في غزة

بوتين يبحث مع علييف وباشينيان 
تطبيق االتفاقات حول قره باغ

بولتون يرجح ان يسبب ترامب ضررا كبيرا 
لألمن القومي

قبل تنظيم انتخابات في ليبيا 

يختلف المشاركون 
في الحوار السياسي 

الليبي حول نقطتي 
تشكيل مجلس رئاسي 

سيادي وحكومة 
تنموية خدمية، ترأسها 

شخصية أكاديمية أو 
اقتصادية، أو تشكيل 

مجلس رئاسي شرفي 
مقيد ترأسه شخصية 

توافقية وحكومة 
سياسية بصالحيات 

كبرى خالل المرحلة 
االنتقالية

مسؤولون منتخبون في أعلى مؤسسات الدولة 
يطالبون بإقرار دستور لها

متابعة ـ الصباح الجديد:

أبدى مســؤولون ســابقون في األمن 
القومــي األمريكــي قلقهــم مــن 
تداعيــات “تطهيــر البنتاغــون” في 
حال شــن الرئيس دونالد ترامب عمال 
عســكريا ضد إيران، أو أجرى تغييرات 

في أفغانستان بأيام حكمه األخيرة.
وبحســب تقارير إعالمية، فقد أعرب 
هؤالء عن قلقهم مــن رفض الرئيس 
ومنح  التنازل  ترامب  دونالد  األمريكي 
الوصول  بايدن  املنتخب جــو  الرئيس 
إلى املواد اإلســتخباراتية، مؤكدين أن 
ذلك يؤدي إلى اإلضرار باألمن القومي 

األمريكي.
وقــال كوري شــاك، الــذي خدم في 
مجلــس األمــن القومي فــي عهد 
الرئيــس جــورج دبليو بــوش، وأيضا 
البنتاغون  رفيعة فــي  تقلد مناصب 
الذي  “الســيناريو  إن  اخلارجية،  ووزارة 
يقلق معظم رجال األمن القومي هو 
إيران  ملنشآت  توجيه ضربة عسكرية 
النووية، ألن حملة الضغوط القصوى 
للسياســة اخلارجيــة إلدارة ترامــب 
لم حتقق ســوى القليل مــن النتائج 

اإليجابية”.
وأقيــل أربعة مســؤولني كبــار في 
الدفاع  البنتاغــون، من بينهم وزيــر 
يومي  اســتقالوا،  أو  إســبر،  مــارك 
االثنني والثالثاء. وأخذ املوالون لترامب 
مكانهــم. كما أُجبر اثنــان من كبار 
املســؤولني في وزارة األمــن الداخلي 

على االستقالة هذا األسبوع أيضا.
 وقال شــاك إن “عددا من األشخاص 
اجلاديــن في مجــال األمــن القومي 
قلقون حقا من أن تطهير ترامب يضع 
أشخاصا أكثر مرونة من أجل أن ينهي 

إدارته بضجة”.
ورغم ذلك، شكك شاك في أن هجوما 
على إيران ســيحدث، ألنه سيتطلب 
املتحدة  الواليات  مع حلفاء  التنسيق 

الذين سيعارضونه.
بدوره، قال نيكوالس بيرنز، الذي عمل 
في وظائف مختلفة، مبا في ذلك وكيل 
السياسية  للشــؤون  اخلارجية  وزارة 
خالل إدارة جورج دبليو بوش، إن خبراء 
السياسة اخلارجية قلقون من توجيه 

ضربة استباقية إليران.
npr. وقال التقرير الذي نشــره موقع
أخــرى في  إن هنــاك مخــاوف   org
مجتمع األمــن القومــي تتمثل في 
االنسحاب السريع للقوات األمريكية 

من أفغانستان.
ولفت بيرنز إلــى أن “ترامب قد يحاول 
تســريع مفاوضات السالم األفغانية، 
وإنهاء احلرب هناك، وبالتالي ســحب 
القوات العسكرية األمريكية بطريقة 
تضر احلكومة األفغانية.. أعني، اخلوف 
هو أن ترامب لن يكون متشددا مبا فيه 

الكفاية في التفاوض مع طالبان”.
كال  أن  بالتأكيــد  بيرنــز  وختــم 

بإيــران  املتعلقــني  الســيناريوهني 
تأثير  لهما  ســيكون  وأفغانســتان، 
القومي  واشــنطن  أمن  مباشر على 
بعد عــام أو عامني من اآلن، وبالتأكيد 
سيكون لهما تأثير على إدارة الرئيس 

املنتخب بايدن.
فيمــا أبدى وزيــر الدفــاع األميركي 
بالوكالــة اجلديد، كريســتوفر ميلر، 
امس االحد ، عزمه تســريع ســحب 

القــوات األميركية من أفغانســتان 
وقت  “حان  قائال  األوســط  والشــرق 

العودة إلى الوطن”
وقــال ميلر: “جميع احلــروب يجب أن 
تنتهــي”، وذلــك في أول رســالة له 
للقوات املســلحة األميركية منذ أن 
عينــه الرئيس دونالــد ترامب اإلثنني 

وزيرا للدفاع بالوكالة.
وأكــد أن الواليــات املتحدة مصممة 

على دحــر تنظيم القاعــدة بعد 19 
عاما على هجمات 11 ســبتمبر في 
الواليات املتحدة، وأنها “على شــفير 

إحلاق الهزمية” بالتنظيم.
وكتب في رســالة مؤرخــة، اجلمعة 
املاضية، لكن نشرت في ساعة مبكرة، 
السبت، على املوقع اإللكتروني لوزارة 
الدفــاع: “كثيرون تعبوا من احلرب، وأنا 

واحد منهم”.
وأضاف “لكنها املرحلة احلاسمة التي 
نحّول فيها جهودنا من دور قيادي إلى 

دور داعم”.
وتابع: “إنهاء احلــروب يتطلب تنازالت 
وبذلنا كل  التحدي.  وشراكة. واجهنا 
ما بوسعنا. اآلن حان وقت العودة إلى 

الوطن”.
ولم يذكر ميلر بالتحديد مواقع انتشار 
اجلنود، لكن اإلشارة إلى القاعدة تلمح 
على ما يبدو إلى أفغانستان والعراق، 
حيث أرســلت الواليات املتحدة قوات 
في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001

القوات اخلاصة  والضابط السابق في 
فــي مكافحة  واخلبيــر  األميركيــة 
اإلرهاب، عّينــه ترامب على رأس وزارة 

الدفاع بعد إقالة مارك إسبر.
وترامب الذي خســر أمام الدميقراطي 
جو بايــدن في انتخابــات الثالث من 

نوفمبــر احلالي، يبــذل جهودا حثيثة 
لسحب القوات األميركية من البلدين 

منذ توليه الرئاسة قبل أربع سنوات.
وأي خطوة كتلــك ال بد أن حتصل في 
غضون 66 يوما أي قبل أن يتولى بايدن 

الرئاسة في 20 يناير.
وكان إســبر قد خفض عديد القوات 
فــي أفغانســتان بنحــو الثلثني في 
أعقــاب اتفاق ســالم بــني الواليات 
املتحدة وحركة طالبان في 29 فبراير.

العديد عند  إنه ســيبقي  لكنه قال 
4500 بعد هذا الشــهر، إلى أن تلتزم 
طالبــان التــي جتــري مفاوضات مع 
العنف  احلكومة في كابــل، بخفض 

حسبما وعدت.
غيــر أن ترامب ســعى خلفــض أكبر 
للقــوات وكتب في تغريــدة إنه يريد 
عودة اجلنود “إلــى الوطن بحلول عيد 

امليالد” في 25 ديسمبر.
وكان مستشاره لألمن القومي، روبرت 
أوبراين، قد أعلن أن الهدف هو خفض 

العديد لـ2500 جندي بحلول فبراير.
لكــن املنتقدين يقولون إن ذلك يحول 
دون ممارســة أي نفوذ علــى متمردي 
املتواصلة  الهجمــات  لوقف  طالبان 
وســط تقدم ال يذكر فــي محادثات 

السالم مع احلكومة األفغانية.

تقرير

“تطهير البنتاغون” يثير قلق مسؤولين سابقين في االمن القومي بشأن أفغانستان وإيران

وزير الدفاع مارك اسبر آخر الذين اقالهم ترامب
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أكد عبد الواحــد محمد نور رئيس 
حركة حترير الســودان، إحــدى ابرز 
الدارفورية غيــر املوقعة  احلــركات 
على اتفاق ســام جوبا، أنه سيبدأ 
من أوغندا مســيرة سام اسماها 
بـ«الشــاقة« لتحقيــق العدالــة 

واألمن في كافة أنحاء السودان.
يأتي هــذا فيما حتدثــت تقارير عن 
اشتباكات خفيفة في اخلرطوم بني 
فصائل معارضة التفاق السام بني 
احلكومة السودانية واجلبهة الثورية 
في أكتوبــر املاضي، التي وصل عدد 
من قادتها إلــى اخلرطوم لاحتفال 

باتفاق السام، األحد.
وقال نور في مقطع فيديو إنه وصل 
من العاصمة الفرنسية باريس إلى 
أوغنــدا في إطار مبــادرة يعتزم من 
خالها إجراء حوار ســام من داخل 
السودان، خملاطبة جذور األزمة وإنهاء 
حالة احلرب واالنقســام، وصوال إلى 
التي  واملؤسسات  القانون  دولة  بناء 
حتترم تنوع وإرادة الشعب السوداني.
وفيما توقــع نور أن تكــون الرحلة 
شــاقة وطويلة، فإنه أشار إلى أنه 
سيعمل مع قوى التغيير احلقيقية 

من أجل إجناح مبادرته.
وكان غيــاب حركة نور عــن اتفاق 
جوبا، إضافة إلى احلركة الشعبية-
شــمال، قد أثار مخاوف بعدم قدرة 
املؤيدين  االتفاق على الصمود، لكن 
لاتفاق يعلقون آمــاال كبيرة عليه 
احلروب  مــن  إلنهاء حقبة ســوداء 

استمرت أكثر من نصف قرن.
وتســيطر حركة احللو على مناطق 
إســتراتيجية في جنــوب كردفان، 
فيما تتمركز حركة نور في منطقة 

جبل مرة في دارفور.
ويرى عــدد من احلركات املســلحة 
أن  السودانية،  السياسية  واألحزاب 
جوانب  كافة  يخاطــب  لم  االتفاق 
احلركات  ولــم يشــمل كل  األزمة 
ممثلة  الوســاطة  لكن  املســلحة، 

في دولة جنوب الســودان واألطراف 
يعالج  االتفــاق  إن  تقــول  املوقعة 
قضايا شملت املسارات السياسية 
وتقاســم  األمنيــة  والترتيبــات 

السلطة والثروة.
وتلخصت أبرز بنــود اتفاق جوبا في 
وقف احلــرب وجبر الضــرر واحترام 
والتمييز  والثقافي  الدينــي  التعدد 
اإليجابــي ملناطق احلرب، وهي دارفور 

والنيل األزرق وجنوب كردفان.
كما نــص االتفاق على متديد الفترة 
االنتقاليــة إلى 39 شــهرا بدءا من 
تاريخ توقيع االتفاق، على أن تشارك 
األطــراف املوقعــة في الســلطة 
االنتقالية بـــ3 مقاعد في مجلس 
السيادة، ليرتفع عدد أعضاء اجمللس 
إلى 14، وســيحصل املوقعون أيضا 
5 مقاعد فــي مجلس الوزراء  على 

حيــث يتوقع رفــع عــدد احلقائب 
الوزاريــة إلــى 25، إضافــة إلى 75 
الذي  التشريعي  اجمللس  في  مقعدا 

يتوقع تشكيله من 300 عضوا.
السلطة  تقاســم  بنود  وتضمنت 
مــن  املتضــررة  املناطــق  متكــني 
االســتفادة الكاملة مــن نحو 40 
باملئة من عائــدات الضرائب واملوارد 
والثــروات احمللية، فــي حني تذهب 
الـ60 باملئــة املتبقية إلى  نســبة 

اخلزينة املركزية.
وحــدد االتفاق 39 شــهرا لعملية 
مبقاتلي  املتعلقة  والتسريح  الدمج 
املســلحة، مع تشــكيل  احلركات 
قوات مشتركة من اجليش السوداني 
والشــرطة والدعم السريع، حلفظ 
األمن في والية دارفــور واملنطقتني 
تتمثل فيها قوات احلركات املسلحة 

بنسب تصل إلى 30 باملئة.
ونــص االتفــاق كذلك علــى منح 
منطقتــي النيــل األزرق وجنــوب 
كردفان صيغة حكــم ذاتي، حددت 
السلطات  اختصاصات  خالها  من 
احمللية والفدرالية، مبا في ذلك ســن 
القوانــني والتشــريعات التي اتفق 
على أن تســتند إلى دستوى 1973، 
تشــكيل مقتضيات  إلــى  إضافة 

أهمها مفوضية للحريات الدينية.
وشارك في االتفاق عدد من احلركات 
الشعبية-  احلركة  أبرزها  املسلحة، 
وحركة  عقار،  مالك  جناح  شــمال 
جيــش حترير الســودان جناح أركي 
واملســاواة  العدل  وحركة  منــاوي، 
بقيادة جبريــل إبراهيم، إضافة إلى 
مجموعات غير مســلحة تشــمل 
مسارات الوسط والشرق والشمال.

وعاش الســودان منذ نهاية العقد 
اخلامس مــن القرن املاضــي حروبا 
أهلية حصــدت أرواح نحو 4 مايني 
شخص، وأجبرت أكثر من 10 مايني 
على النزوح الداخلي هربا من املوت 

أو اللجوء إلى بلدان أخرى.
ورغم انحسار احلرب منذ عام 1955 
انفصل  الذي  الســودان  جنوب  في 
وكون  نيفاشــا  ملقررات مؤمتر  وفقا 
2011، فإن  دولته املســتقلة عــام 
نطاقها اجلغرافي بدأ في االتســاع 
مع مطلع األلفية احلالية ليشــمل 
مناطــق عديدة فــي دارفور وجنوب 
كردفــان والنيل األزرق، ممــا أدى إلى 
إهدار كم ضخم من املوارد وتسبب 
في خســائر مادية مباشــرة وغير 
مباشــرة تقدر بأكثر من 600 مليار 
دوالر، إضافــة إلى خلــق حالة من 

الغنب االجتماعي.
وقبيــل ســاعات مــن احتفــاالت 
دعت إليهــا احلكومة الســودانية 
الســتقبال قادة احلركات املسلحة 
فــي اخلرطوم،امس األحد، أشــارت 
تقاريــر إلــى اشــتباكات جرت في 
شــرقي  يوســف  احلاج  ضاحيــة 
اخلرطوم بــني عناصر مــن حركات 
ومجموعة  موقعة  غير  مســلحة 
من أعضاء اجلبهــة الثورية، مما أدى 
إلى حدوث إصابات لــم يتم حتديد 
حجمها رســميا، وهو ما أثار جدال 
حــول العواقــب التي قــد تترتب 
على دخول احلركات املســلحة إلى 
اخلرطوم في ظل وجود حركات أخرى 
خارج العمليــة حتى اآلن، وفي ظل 
وجود ثغرات فــي الترتيبات األمنية 

بحسب مراقبني.

مسيرة سالم لحركة تحرير السودان تنطلق
 من اوغندا لتحقيق العدالة واألمن في البالد

تضمنت بنود تقاسم 
السلطة تمكين المناطق 
المتضررة من االستفادة 

الكاملة من نحو 40 
بالمئة من عائدات 

الضرائب والموارد 
والثروات المحلية، في 

حين تذهب نسبة الـ60 
بالمئة المتبقية إلى 
الخزينة المركزية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإلسرائيلية  واألراضي  التخطيط  طرحت سلطة 
عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في 
مستوطنة »جيڤعات هاماتوس«، جنوب القدس.

وأشــار بيــان ملنظمة »الســام«، إلــى أن وزارة 
اإلســرائيلية طرحت  األراضي  اإلسكان وسلطة 

مناقصة لبناء 1257 وحدة سكنية.
وقالــت املنظمة إن »البناء في جفعات هاماتوس، 
سيعيق بشدة آفاق حل الدولتني، ألنه يعرقل في 
النهاية إمكانية التواصــل اجلغرافي بني القدس 
الرئيسية  املنطقة احلضرية  الشرقية وبيت حلم، 
الفلســطينية، وســيمنع قريــة بيــت صفافا 
الفلسطينية، من التواصل مع دولة فلسطينية 

مستقبلية.
وأكد البيــان أن هذه اخلطوة »متثــل اليوم أحدث 
إجراء منذ فبراير من العام احلالي، عندما مت نشــر 
مناقصة لبناء 1077 وحدة من أصل 2610، خطة 
تي جلفعات هاماتــوس، الفتا إلى أنــه »بني ذلك 
احلني واليوم، متت إضافــة 180 وحدة إلى العطاء، 
ومعنى نشر كتيب العطاء، هو أن العطاء مفتوح 
اآلن للعطاءات، وميكن للمقاولني تقدمي عروضهم 
للفوز بحق بنــاء الوحدات في جفعات هاماتوس، 
واليوم األخير لتقدمي العــروض هو الـ18 من يناير 
من العام القادم، قبل ثاثة أيــام من التغيير في 

اإلدارة األمريكية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفادت صحيفــة »لو فيغارو« الفرنســية مبقتل 
شــخصني وإصابة ثالــث بجروح خطيــرة، بعد 
تعرضهم لهجوم بأداة حادة في مدينة شــوليه، 

غرب الباد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنســية »أ.ف.ب« عن 
املدعــي العام في مدينة أجنيــه، إيريك بوييار أنه: 
»مت توقيف شــخص مشــتبه به في تنفيذ هذا 
الهجوم«، مشــيرا إلى أن الساح املستخدم في 
الهجوم هو أداة قطع. وال توجد شخصية إرهابية 
مزعومة متهمة في الوقــت احلالي، ولفت بوييار 
إلى أنه من الســابق ألوانه تقــدمي الرجل املوقوف 

على أنه منفذ الهجوم.

السلطات اإلسرائيلية تعتزم 
بناء 1257 وحدة استيطانية 

جديدة في القدس

فرنسا.. مقتل شخصين وإصابة 
ثالث بجروح خطيرة بعد 

تعرضهم لهجوم في شوليه

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــرت بيانــات وزارة الصحــة 
أن  السبت،  االول  امس  الفرنسية 
بفيروس  اجلديــدة  اإلصابات  عدد 
اقتربت  كوفيد19-  بسبب  كورونا 

من 2 مليون منذ ظهور الوباء.
حالة   32095 الــوزارة  وســجلت 
إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد19- 
والعشــرين ســاعة  األربع  خال 
املاضية بزيادة كبيرة مقارنة بيوم 

 23794 اجلمعــة حيث ســجلت 
إصابة.

وأعلنت الــوزارة توثيق 359 حالة 
وفــاة ليرتفع إجمالــي من توفوا 
حالة   4.246 إلــى  الفيروس  جراء 

وفاة.
الفرنسي جان  الوزراء  رئيس  وكان 
كاستيكس، قد أكد أن حالة وفاة 
واحدة مــن كل أربــع وفيات يتم 
تســجيلها في فرنسا في الفترة 

احلالية، ســببها فيــروس كورونا 
واملشاكل الصحية املرتبطة به.

وقال كاستيكس إن املستشفيات 
تتعرض لضغط متزايد، حيث يتم 
نقل شخص واحد إلى املستشفى 

كل 30 ثانية.
وأشــار إلى أن القيــود املفروضة 
الفيروس  انتشــار  مــن  للحــد 
ســتبقى بــدون تغييــر خــال 
إلى  مشيرا  القادمني،  األسبوعني 

نتائج  إلــى  تؤدي  بــدأت  أنها قد 
اإلبقاء على  وقال: "قررنا  إيجابية. 
القيــود دون أي تغيير لأليام الـ 15 

القادمة على األقل".
وحذر من أن السلطات قد تضطر 
التخاذ إجــراءات إضافية في حال 
تــردي الوضع الوبائــي، لكنه لم 
القيود  تخفيف  أيضا  يســتبعد 
اعتبــارا من 1 ديســمبر في حال 

كانت األمور تتجه نحو األفضل.

أنه ســيتم تعزيــز حضور  وأكد 
الشــرطة في الشوارع في باريس 
للحد  باإلجراءات  االلتزام  لضمان 

من انتشار كورونا.
انخفاض  اســتمر  إذا  أنه  وأضاف 
عدد املصابني في أقســام العناية 
املمكن  مــن  املركزة، فســيكون 
الوصول إلــى ذروة املوجة الثانية 
من وبــاء كورونا خال األســبوع 

القادم.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال رئيس جبهة حترير شعب تيغراي 
دبرصيون جبراميكائيل لوكالة رويترز 
العاصمة  قواته قصفت مطــار  إن 
اإلريتريــة أســمرة امــس االحــد ، 
ليؤكد بذلك تقارير دبلوماسيني عن 

تصعيد كبير في الصراع املســتمر 
منذ 11 يوما في إثيوبيا.

وميثل التأكيــد تصعيًدا كبيرًا حيث 
الدامي فــي منطقة  القتــال  ميتد 
تيغراي شــمال إثيوبيــا عبر احلدود 

الدولية اآلن.

وفــي وقت تنفي إريتريــا أي دور لها 
فــي الصراع، ذكــر جبراميكائيل أن 
قواته قاتلــت قــوات إريترية »على 
القليلة  األيــام  عدة جبهات« خال 

املاضية.
وكان رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد 

قد بدأ هجوما عسكريا في منطقة 
تيغــراي الشــمالية املضطربة يوم 

الرابع من نوفمبر. 
وكانــت تقارير أفادت عن ســقوط 
صواريخ أُطلقت من منطقة تيغراي 
العاصمة  علــى  إثيوبيــا  شــمال 

اإلريترية أسمرة السبت، وفق ما قال 
دبلوماسيان لوكالة فرانس برس.

وقال أحد الدبلوماسيني إن »التقارير 
التي نتلقاها تشــير إلى ســقوط 
صواريــخ عدة قــرب املطــار« في 

أسمرة.

إصابات كورونا في فرنسا تقترب من 2 مليون

جبهة تيغراي تتبنى قصف مطار العاصمة اإلريترية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن 
مسؤولي الهجرة في الهند منعوا 
رجل األعمال ب.ر. شــيتي مؤسس 
مجموعة أن أم ســي الطبية من 
املغــادرة من مطــار بنغالــور في 
طريقه إلــى اإلمــارات أمس االول 

السبت.
بيان أمس  أعلن في  وكان شــيتي 
االول الســبت أنه ينوي العودة إلى 
اإلمــارات ونفى تقاريــر عن هروبه 
بعــد انهيار مجموعته املشــغلة 

للمستشــفيات حتت وطــأة ديون 
ضخمة كانت طي الكتمان.

وقــال املصــدر إنه ســمح لزوجة 
شــيتي بالتوجه على منت الطائرة 
إلــى أبوظبي، وأن شــيتي أبلغ بأن 
ثمــة تنبيه مبنعه من الســفر في 
الوقــت احلالــي، مضيفــا أنه لم 

يحتجز.
وأخضعــت مجموعة أن أم ســي 
للوصايــة اإلدارية في أبريل املاضي 
اســتمرت شهورا  بعد مشــاكل 
واكتشاف  املالية  أوضاعها  بسبب 

ديون تبلــغ 6.6 مليار دوالر، مبا يفوق 
التقديرات السابقة بكثير.

ويواجــه شــيتي كذلــك دعــوى 
قضائيــة في الهنــد أقامها بنك 
بــارودا لتراجعه عن اتفاق يقول إنه 
أبرم أثناء اجتماع في مارس يقضي 
عقارا   16 علــى  البنــك  بحصول 
كضمان لديون إلى جانب ضمانات 

إضافية.
وكان شــتي قال في بيان إنه سافر 
إلــى الهند في فبرايــر ليكون مع 
أخيه املريض الذي توفي في نهاية 

مــارس، تزامنا مع وقــف الرحات 
اجلوية بســبب انتشــار الوباء في 
جميع أنحــاء العالــم، معتبرا أن 
التقارير حول فراره »أبعد ما تكون 

عن احلقيقة«.
وتــورط رجل األعمــال الهندي في 
ومخالفات  الدوالرات  مبليارات  ديون 
احتيــال على  وعمليــات  ماليــة 
شركات وبنوك في اإلمارات والهند 
ومناطق أخرى في العالم، بحسب 

وسائل إعام إماراتية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حكــم القضــاء اجلزائــري علــى 4 
تزويد  بتهمة  بالســجن  أشــخاص 
الفرنســية  بالســفارة  موظفــني 
بالعاصمة اجلزائر بـ«معلومات وأخبار 

تضر باالقتصاد واألمن الوطني«.
 وتورط في هذه القضية »6 أشخاص 
من بينهــم ضباط باملينــاء واملطار 
»الشروق«  الدولي«، حسب صحيفة 

اجلزائرية.
املتهــم الرئيســي جزائــري مزدوج 
اجلنســية، كان مقيما في فرنســا، 
قبل  مخــدرات  كتاجر  ُعــرف  حيث 
عودتــه إلى الباد ســنة 2010. وهو 
متهم بجمــع معلومات ونقلها إلى 
الســفارة الفرنسية، التي كان كثير 

التردد عليها، أو مبجرد إرســالها عبر 
تطبيقي »واتساب« و«فايبر«، حسب 
التهــم املوجهة إليــه. لكن املتهم 
نفاها نفيــا مطلقا، وقال إن تواصله 
لم  الفرنسية  السفارة  موظفي  مع 

يكن سوى دردشات وأحاديث أصدقاء.
بــدأت أجهزة األمــن اجلزائرية حتقق 
في هــذه القضية ابتداء من ســنة 
2018 لتنتهــي إلــى احملاكمة التي 
انطلقــت يــوم الثاثــاء املاضي 10 

نوفمبــر، فاإلدانة في اليــوم التالي 
7 سنوات له ولصديق  والسجن ملدة 
له كان يشــتغل عنصر شرطة في 
مطار العاصمــة اجلزائر الدولي. كما 
بـ  ُحكم على موظف فــي اجلمارك 
3 سنوات ســجنا، باإلضافة إلى 18 
شــهرا ســجنا لعامل باملطار كان 
في مرحلــة التدريب. فــي اتصالها 
باجلزائر،  السابق  الفرنسي  بالسفير 
كزافيي دريانكور، الذي وقعت أحداث 
هذه القضية في عهد توليه رئاسة 
اجلزائرية،  العاصمة  في  باده  سفارة 
قالــت مجلة »لوبوان« األســبوعية 
الفرنسية، إن دريانكور رد بأنه ال علم 
له إطــاق بهذا املوضــوع، وأن هذه 

القضية »ال تعني له شيئا بتاتا«.

الهند تمنع رجل أعمال من السفر إلى اإلمارات

القضاء الجزائري يدين 4 أشخاص
 بالتجسس لحساب فرنسا
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــال املديــر التنفيــذي لـ«مجموعــة 
كلوبينكــو« دميتري إيفانوف، إن شــراء 
العمالت األكثر اســتقرارا واألقل تقلبا، 
مثــل الفرنك السويســري واليورو والني 
اليابانــي واليوان الصيني، يقي من خطر 

التضخم.
املدخرات  بجعــل  إيفانوف  نصــح  كما 

موزعة على عمالت مختلفة.
وقال إن هــذا ما تفعله جميــع البنوك 
املركزية في العالم، التي حتتفظ باألموال 
بالعملــة الوطنيــة، وبالــدوالر واليورو 
وعمالت أخرى، وكذلك بالذهب والفضة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن رئيس مجلس الوزراء اإلماراتي حاكم 
دبي الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
اليــوم األحد عــن اعتماد حكومــة بالده 
10 ســنوات  منح »اإلقامة الذهبية« ملدة 

للمقيمني من بعض املهن.
وأوضح حاكم دبي على حسابه في »تويتر« 
أن »اإلقامــة الذهبيــة« ســتمنح جلميع 
احلاصلني على شــهادات الدكتوراة وكافة 
األطباء واملهندســني في مجاالت هندسة 
والبرمجــة  واإللكترونيــات  الكمبيوتــر 
والكهرباء والتكنولوجيا احليوية، ومتفوقي 
 3.8 مبعدل  بالدولــة  املعتمــدة  اجلامعات 

وأكثر.
الذهبية«  كما ســيتم منــح »اإلقامــة 
للحاصلني على شــهادات تخصصية في 
الذكاء االصطناعــي أو البيانات الضخمة 
باإلضافة  والفيروســات،  األوبئــة  علم  أو 
إلى أوائل الثانوية العامــة في الدولة مع 

أسرهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعرض قطــاع االتصاالت فــي البورصة الى 
صدمة عمقت خسائره على أثر قرار قضائي 
رفض جتديــد رخص عمل شــركات الهاتف 

احملمول في العراق.
وذلك ما تســبب بإنخفاض أســهم شركة 
أسياسيل بنســبة %4.20 في تداوالت اليوم، 
االحد، وكانت في مقدمة الشركات اخلاسرة 
بعد إنخفاض قيمة سهمها من 7.1 دينار الى 

6.8 دينار.
بنســبة  للبورصة  العام  املؤشــر  وانخفض 

%0.48 بعد إنخفاض أسهم 5 شركات.
وشهدت اجللســة تداول 514,9 مليون سهم 

بقيمة 540,2 مليون دينار.
وارتفعت في تداوالت اليوم اســهم 4 اربعة 
شــركات تقدمها أســهم شــركة املنصور 
الدوائية بنسبة %3.79 وأسهم شركة االمني 

للتأمني بنسبة 1.96%.
فيمــا باع املســتثمرون االجانــب 10 مليون 

سهم بقيمة 5 مليون دينار.

عمالت بديلة عن »الدوالر« 
تقي من خطر التضخم

اإلمارات تمنح »اإلقامة 
الذهبية« لعشر سنوات 

في بعض المهن

قرار قضائي يعمق خسائر 
اسياسيل لإلتصاالت

اقتصاد6

متابعةـ  الصباح الجديد:

أكــد وزيــر التخطيــط خالد 
اللجنــة  رئيــس  النجــم، 
والتجاريــة  االقتصاديــة 
واالســتثمارية فــي مجلــس 
التنســيق السعودي - العراقي 
،  إن املباحثات األخيرة للمجلس 
اتفقــت على تفعيــل التعاون 
املالي واملصرفي، حيث ســيتم 
افتتاح عدد مــن الفروع للبنك 
املركزي العراقي في السعودية، 
ومصارف أخــرى، كما أن اجلانب 
الســعودي ســيفتح فروعــا 

مصرفية في العراق.
وقــال النجــم فــي تصريــح 
صحفي اطلعت عليه »الصباح 
اجلديــد »،إن احلكومة العراقية 
أفضل  توفيــر  إلــى  تســعى 
الظــروف من أجــل إيجاد بيئة 
إيجابية لالســتثمار السعودي 
من خــالل اتخــاذ اإلجــراءات 
والقــرارات واخلطوات املطلوبة، 
لتوفير مثــل هذه البيئة، مبينا 
أن العراق يقــوم حاليا مبراجعة 
نظام  بينهــا  ومن  األنظمــة، 
املشاركة بني القطاعني اخلاص 
والعام الذي سيمكن مزيدا من 

االستثمارات.
وأضاف »حققت الدولتان تقدما 
كبيرا في التعاون املشترك على 
مختلف املســتويات، مبا يخدم 
مصاحلهمــا، سياســيا وأمنيا 
وسياحيا،  واســتثماريا،  وجتاريا 
والطاقــة،  اإلعمــار  وإعــادة 
وتوحيــد اجلهود فيمــا يتعلق 
في  الدولتني  مبوقف  بتنســيق 
اجملــال النفطــي والعالقة مع 
و«أوبك+«،  »أوبــك«  منظمــة 
كما اتفــق اجلانبان على خطة 
العمل املشــتركة لبدء العمل 
تطبيق  لبــدء  والســعي  بها، 
بنود اتفاقيــة منطقة التجارة 
بشــكل  الكبرى  احلرة  العربية 
ثنائي بينهما، وتشكيل مجلس 

األعمال املشترك بينهما«.

وأوضح وزير التخطيط العراقي 
أن اهتمــام القيادتــني كان له 
دور كبير في حســم كثير من 
مستوى  رفع  ملصلحة  القضايا 
اجملاالت،  مختلــف  في  التعاون 
النظر  وجهــات  كانــت  حيث 
متطابقة بني القيادتني إزاء عمل 
اجمللس التنســيقي املشــترك، 
لعمل  الصلبة  األرضية  وتوفير 
اللجــان، ما أســهم في جناح 
بتحقيق  واملفاوضات  املباحثات 

نتائج طيبة.
وأشــار إلــى أن الطرفني اتفقا 
على افتتاح منفذ )جديدة عرعر( 
احلدودي، الذي ســيتم تدشينه 
وتشــغيله خالل األيام القريبة 
املقبلة، كما ســيتم تدشــني 
التجارية  امللحقية  أعمال  وبدء 
قريبا،  بغــداد  الســعودية في 

فضال عن اســتمرار العمل في 
اســتكمال متطلبات عدد من 
واالتفاقات  التفاهــم  مذكرات 
اجملاالت،  من  عــدد  في  الثنائية 
لكي يتم توقيعها الحقا خالل 
زيارة الوفد العراقي إلى الرياض 

مطلع الشهر املقبل. 
»في  العراقــي  الوزيــر  وقــال 
كثير  أبدى  االســتثمار،  مجال 
الســعودية  الشــركات  مــن 
واالســتثمار  الدخول  الكبيرة، 
شــركة  بينها  من  العراق،  في 
لالســتثمار  العمالقة،  أرامكو 
الغاز،  لتجميــع  مشــروع  في 
لالســتثمار  ســابك  وشركة 
بتروكيماوي،  مجمــع  بناء  في 
في  لالستثمار  معادن،  وشركة 
واألسمدة  الفوســفات  مجال 
واألملنيــوم، وشــركة أكوابــار 

لالســتثمار في مشروع للربط 
الطاقة  ومشــاريع  الكهربائي 
املتجــددة، وهنــاك شــركات 
اجملال  فــي  أخــرى متخصصة 
الزراعي والصناعات التحويلية، 
فــي  لالســتثمار  مســتعدة 

العراق«.
التجاري  التبادل  أن حجم  وذكر 
مازال  والســعودية  العراق  بني 
من  كثير  نتيجــة  منخفضــا 
الظــروف، وإن شــهد بعــض 
ولكن  املراحل حتســنا طفيفا، 
بعــد التقــارب الكبيــر بــني 
الدولتني، وفتح املنافذ احلدودية 
البرية املشــتركة واســتئناف 
املؤكد  مــن  اجلوية،  الرحــالت 
التبــادل  حجــم  سيشــهد 
التجاري ارتفاعا ملحوظا يصل 
إلى مليارات الدوالرات ســنويا، 

مقارنــة ببضعــة ماليني دوالر 
خالل األعوام املاضية.

املشاريع  من  كثير  إلى  وأشــار 
والفرص االستثمارية املهمة في 
العراق، مؤكدا سعي حكومته 
اإلمكانات  إلى االســتفادة من 
إكمال  في  السعودية  واخلبرات 
وإجناز املشــاريع املستمرة التي 
تواجــه خطر التوقــف نتيجة 
يواجهها  التــي  املالية،  األزمة 
العراق، حيث تســعى احلكومة 
العراقية إلى تسهيل اإلجراءات 
لتوفير  باالســتثمار،  املتعلقة 
احلماية والضمان للمستثمرين

وفيمــا يتعلق مبجــال الطاقة، 
قــال النجــم »يواجــه العراق 
اختناقا في مجال توفير الطاقة 
الكهربائية، لذلك فقد شهدت 
التباحث  املشــتركة  اللقاءات 

الســعودية  قيام  إمكانية  في 
بتجهيــز العراق بالطاقة بنحو 
مباشر، أو من خالل الشروع في 
بناء عدد من محطات التوليد«. 
وأضاف، »فــي مناطق مختلفة 
مــن البلد وفي مجــال التبادل 
الدولتــان  تتبــادل  التجــاري 
املتمثلة  الصــادرات  عديدا من 
االســتهالكية  الســلع  فــي 
والصناعات الغذائية واملنتجات 
الزراعية، وكفــة ميزان التبادل 
اجلانب  إلــى  متيــل  التجــاري، 
الســعودي، بحكــم التطــور 
الــذي  والزراعــي،  الصناعــي 
فيما  أمــا  اململكة،  شــهدته 
إلى  العراقية  بالصادرات  يتعلق 
في  التمور  فتأتي  الســعودية، 
املقدمة، إضافــة إلى منتجات 

أخرى«.

وزير التخطيط يعلن قرب افتتاح قنصلية
تجارية سعودية ببغداد

تفعيل التعاون المالي والمصرفي  بين البلدين 

إن الحكومة العراقية 
تسعى إلى توفير أفضل 
الظروف من أجل إيجاد 
بيئة إيجابية لالستثمار 
السعودي من خالل اتخاذ 
اإلجراءات والقرارات 
والخطوات المطلوبة، 
لتوفير مثل هذه 
البيئة، مبينا أن العراق 
يقوم حاليا بمراجعة 
األنظمة، ومن بينها 
نظام المشاركة بين 
القطاعين الخاص والعام 
الذي سيمكن مزيدا من 
االستثمارات

متابعة ـ الصباح الجديد:

اســتمر التوتر في أســواق النفط 
اخلــام، بســبب غياب االســتقرار 
نتيجة  اليقني  عدم  حالة  وهيمنت 
األكثر  الثانيــة  املوجة  لتداعيــات 
شراســة لوباء كورونا وإغالق أغلب 
اقتصادات أوروبا وأمريكا، واتســاع 
توقعات  على  الســلبية  الضغوط 

الطلب العاملي على النفط اخلام.
اخلام  النفــط  ســوق  واختتمــت 
تعامالتها على تراجع أسعار النفط 
بنحو 2 في املائــة، نتيجة ضغوط 
املعروض بســبب  أخرى من تخمة 
زيادة اإلنتاج الليبي وتباطؤ التعافي 
االقتصادي العاملي، بينما كســبت 
أسبوعي،  أســاس  على  األســعار 
حيــث حقــق كل من خــام برنت 
واخلام األمريكي زيــادة 8 في املائة، 
بفعــل لقاح كورونــا اجلديد وآمال 
جتاوز األزمة الدوليــة في ظل إدارة 

أمريكية جديدة.
وفي هــذا اإلطار، أكــدت منظمة 
أنه  أوبك،  للبتــرول  املصدرة  الدول 

علــى املــدى الطويل فــإن جميع 
أشــكال الطاقــة - مبا فــي ذلك 
ستكون   - الطبيعي  والغاز  النفط 
ضرورية لدعم التعافي من جائحة 
الطاقة  احتياجات  وتلبيــة  كورونا 
املســتقبلية، مشــيرة إلى أنه من 
املتوقــع أن يحتفــظ النفط بأكبر 
حصة في مزيــج الطاقة من حيث 

الطلب حتى عام 2045.
ونقــل تقريــر حديــث للمنظمة 
عن محمد باركينــدو األمني العام 
إعادة االســتثمار  تأكيــده أهمية 
القــوي طويل األجل فــي صناعة 

النفط.
وذكــر التقريــر اخلاص مبشــاركة 
»أوبك« في كل من االجتماع الـ22 
الدول  ملنتــدى  الــوزاري  لالجتماع 
املصــدرة للغاز، ومنتــدى التعاون 
االقتصادي العاملي، متســك »أوبك« 
فــي التعامل مع األزمــات الدولية 
املشــتركة  املســؤولية  مبنظومة 
أجل حتقيق  اجلماعي مــن  والعمل 

النجاح املستهدف.
وأضــاف التقرير نقــال عن محمد 
باركينــدو تأكيده أهميــة التعاون 

واحلــوار متعدد األطــراف ملواجهة 
تواجه  التــي  العاملية  التحديــات 
الصناعــة، مشــددا على ســعي 
»أوبك« إلى االحتاد مع جميع أصحاب 
ملكافحة  الصناعة  فــي  املصلحة 
التحديات املســتمرة الناجمة عن 
جائحة كورونــا وتداعياتها الهائلة 

على أسواق الطاقة.
وتوقــع التقريــر أن يكــون الغــاز 
األحفوري  الوقــود  هــو  الطبيعي 
األسرع منوا بني عامي 2019 و2045 
وبعــد النفط ســيظل ثاني أكبر 
مساهم في مزيج الطاقة في عام 

2045 بنسبة 25 في املائة.
ولفــت إلــى األهميــة املتزايــدة 
للتكنولوجيا علــى جانبي العرض 
قدرتها  إلــى  مشــيرا  والطلــب، 
علــى حتســني الكفــاءات وتوفير 
أنظــف  نهائيــة  اســتخدامات 
للمنتجات وتعزيز البصمة البيئية، 
مفتاحا  هذا  »سيكون  أنه  مضيفا 
أوراق  تعزيــز  فــي  شــامل  لنهج 
الطاقة  ملزيــج  البيئية  االعتمــاد 

بأكمله«.
وأشار إلى صراع العالم مع جائحة 

صحيــة دوليــة أودت بحياة عدد ال 
يحصى من البشــر، وأحلقت أضرارا 
جسيمة باالقتصاد العاملي وأسواق 
الطاقة، منوها مبعاناة الطلب على 
كل من النفط والغاز من انخفاضات 
هائلة، مؤكدا مواصلة املقاومة في 
جهــود »أوبك« وشــركائها إلعادة 

التوازن واالستقرار.
ولفت إلى أهميــة دور اجلزائر، التي 
تتولى الرئاسة الدورية ملنظمة أوبك 
وملنتدى الغاز، في لعب دور حاســم 
في إعــالن التعاون ودعــم اجلهود 
املســتمرة إلعادة التوازن إلى سوق 
االقتصادي  النمو  النفط واستعادة 
وإعادة بناء ثقة املســتثمرين على 

الصعيد العاملي.
املنظمة  أن  »أوبــك«  تقريــر  وذكر 
تسعى إلى االحتاد مع جميع أصحاب 
املصلحــة في الصناعــة ملواجهة 
التحديات املســتمرة الناجمة عن 
جائحة كورونــا وتداعياتها الهائلة 
على الطاقة واســتقرار األســواق، 
»إننا  باركينــدو  قــول  إلــى  الفتا 
ببساطة ال نستطيع أن نفعل هذا 

مبفردنا«.

تقـرير

»أوبك«: االستثمار طويل األجل حاجة ملحة لصناعة النفط 
الطلب يواصل النمو حتى 2045

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعد ثمانية أشــهر من احملادثات الشاقة 
في خضّم األزمة الصحيــة، يبدأ االحتاد 
األوروبــي وبريطانيا االثنني اجلولة األخيرة 
مــن املفاوضات حــول مرحلــة ما بعد 
بريكست للتوصل في ختامها إلى اتفاق 
جتاري غير مسبوق، أو في خالف ذلك إلى 

فشل سياسي مرير.
وخرجــت بريطانيا رســمياً مــن االحتاد 
األوروبي في 31 كانون الثاني/يناير املاضي، 

إال أن تأثير االنفصال لن يظهر قبل األول 
2021، بعد انتهاء  من كانون الثاني/يناير 
الفترة االنتقالية التي يُفترض أن يتواصل 

خاللها تطبيق املعايير األوروبية. 
وفي هذه الفتــرة أيضــاً، تعّهدت لندن 
وبروكســل بإبرام اتفاقية جتارية باســم 
وصفــر حصص«  رســوم جمركية،  »ال 
للحّد قدر اإلمكان من العواقب السلبية 

لبريكست والتي ال ميكن جتّنبها.
لكن قبل أقل من خمسني يوماً من نهاية 

العام، تراوح احملادثــات مكانها رغم أنها 
مكثفة.

ويعتبر دبلوماســي أوروبــي أن »املنطق 
والعقــل يجــب أن يســمحا بالتوصل 
إلى اتفــاق«. ويتابــع »لكن مــا اتضح 
خالل الســنوات األخيرة هــو أن املنطق 
االقتصــادي واحلّس الســليم ال يكفيان 

لشرح ما يحصل في ملف بريكست«.
من االستفتاء على بريكست في حزيران/

يونيو 2016 إلى التوصل في نهاية العام 

2019 فــي اللحظة األخيــرة إلى اتفاق 
ينــّص على خروج اململكــة املتحدة من 
البريطاني  بالقانون  مروراً  األوروبي  االحتاد 
الــذي يشــكك باالتفاق نفســه، كان 

مسلسل االنفصال مليئاً بالتقلبات.
وكان آخر تطّور في هذا امللف اســتقالة 
دومينيك كامينغز مهندس حملة 2016 
خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي اجلمعة 
من منصب كبير مساعدي رئيس الوزراء 
بوريس جونسون. وجاء ذلك بعد استقالة 

لي كاين، مدير االتصاالت لدى جونسون، 
والذي يعد حليفا مقّربا من كامينغز.

ويقول النائب األوروبي الداعي للمحافظة 
على البيئة فيليــب المبيرتس إن هاتني 
االســتقالتني »تســمحان بالتفكير بأن 
)جونســون( مســتعّد لتقدمي التنازالت 
الضرورية للتوصل إلى اتفاق على األقل«.

ويرى أن جونسون »حســب« األمر، فبني 
انتخاب جو بايدن »رئيساً أميركياً أقّل وداً 
من )ســلفه...( ووضع اقتصادي مأساوي، 

ال ميكن أن يدفع ثمن بريكســت من دون 
اتفاق«.

إال أن فرضية اعتــدال النهج البريطاني 
رفضتها رئاسة الوزراء بشكل قاطع.

وفــي الوقــت الذي يتــّم االســتعداد 
الســتئناف املفاوضــات في بروكســل، 
بقيادة ميشال بارنييه من اجلانب األوروبي 
البريطاني،  اجلانب  وديفيد فروســت من 

يستحيل توقع النتائج.
هنــاك أمر مؤكــد وحيد هــو أنه يجب 

التوصــل إلى اتفــاق في األيــام املقبلة 
للتمكن من املصادقــة عليه في الوقت 
املناســب من جانب البرملانني البريطاني 

واألوروبي.
وميكــن أن يشــكل مؤمتر عبــر الفيديو 
اخلميــس يجمع رؤســاء دول وحكومات 
االحتاد األوروبي - وهو مخصص حتى اآلن 
ألزمة كوفيد19- - موعداً نهائياً للتوصل 
إلى اتفاق. لكن ال ميكن اســتبعاد متديد 

جديد للمحادثات.

دول آسيا والمحيط الهادئ توقع على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم

ما بعد بريكست: لندن وبروكسل في سباق األمتار األخيرة
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 الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وقعــت 15 دولة امــس األحد 
اتفاقــا جتاريا آســيويا واســع 
النطاق يشّكل خطوة ضخمة 
للصــني باجّتاه تعزيــز نفوذها، 
بحسب ما نشرت "الفرنسية".

أن  إلــى  محللــون  ويشــير 
االقتصادية  "الشــراكة  اتفاق 
الذي  الشــاملة"  اإلقليميــة 
يضم عشر دول في جنوب شرق 
آسيا إلى جانب الصني واليابان 
ونيوزيلندا  اجلنوبيــة  وكوريــا 

جتاري  اتفاق  أكبر  هو  وأستراليا 
في العالم جلهة إجمالي الناجت 
الداخلي جملموع الدول املنضوية 

فيه.
ومت توقيع االتفــاق، الذي ُعرض 
أول مرة في 2012، في ختام قمة 

لقادة دول جنوب شــرق آســيا 
اقتصاداتهم  إلنعاش  الساعني 

املتضررة جّراء كوفيد19-.
وقال رئيــس وزراء فيتنام نغوين 
شــوان فــوك قبيل مراســم 
اإلنترنت  التي متّت عبر  التوقيع 

مفاوضات  بانتهــاء  "ســعيد 
اتفــاق الشــراكة االقتصادية 
اإلقليمية الشــاملة رســميا 
اليوم بعد ثماني ســنوات من 

احملادثات املعّقدة".
وال يشــمل االتفاق الذي ينص 

اجلمركية  الرسوم  خفض  على 
ضمن  اخلدمــات  جتــارة  وفتح 
ويعد  املتحدة  الواليات  التكتل 
بديــال تقــوده الصــني ملبادرة 
واشنطن التجارية التي لم تعد 

مطّبقة حاليا.
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ثقافة 8
حوار

علي سعدون: الجيل الثمانيني له الفضل في ترسيخ 
االداء الشعري لقصيدة النثر العراقية

نص

غسان حسن محمد

الى أسعد حسن فياض حاضرا.
1    

ذات مرة.. 
رسمت لنا )موجة(..

تعالى صخبها ..،

حتى كدنا نغرق.
2   

ما ان مّررت اصبعها
خلل الفضاء..، 

حتى لسعها الظالم.. 
هذه)الشمس( 

ما عادت تعمل.!
3    

لم يبَق من الورد االّ 
السيقان املتهالكات..، 

احضري اآلن ايتها )الذكرى(، 
كيما استاف.. العطر. 

4    
على بياض..كنقاء الروح..، 

كنت تخّلق كائنات اجلمال..،
تستحضر عناصر املاوراء..

ترتكبها خطوطاً وألوان..
ياسيد احلدس: 

كيف غيبتك حلظة..
لم تنزلها..لوحتك؟

5   
لم يسعفك اللون..،

لم تدفع عنك الفرشاة..،
لم تدرأ عنك الفكرة..،

ذلك ان )املوت(..،
زائر على غير العادة..

يغيب من يشاء..
تاركاً امضاَءَك في اللوحة..،

يشكو ُشح األعني.
6   

الى مأواك األخير..
شيعك االحبة..،

شيعك الفن..
االّ صغيُرَك...كانت ينتظرك،

تبدع البورتريت األخير!.
7  

لم يرَ الفارس..،
لم يرَ اجلواد..،

حائرا يقف )فائق حسن(..،
في زمان اوصد باب اجلمال.،

الرسام في وداعه األخير

ممتازة، جتـــارب فردية ال جماعيـــة. الوجود 
لســـمات او مالمـــح مشـــتركة لهؤالء 
الشـــعراء، وقد تكون عالمتهـــم الفارقة 
ابوة  يرفضـــون  وكأنهم  الالجيليـــة،  هي 
اب  ال  التجـــارب  هذه  بعـــض  قبلهم.  ما 
لهـــا. لكـــن العديد منهم يستنســـخ 
وقد  والتســـعينيني،  الثمانينيني  جتربـــة 
اشـــرت الـــى ذلك فـــي كتابـــي اجلديد 
“الشـــعرية بوصفهـــا حيـــاة” الى عدد 
منهم، وســـتجد فيـــه ان جتربتني مميزتني 
كصفاء خلـــف وهالل كوتا على ســـبيل 
املثال، يشـــتغالن في حفريـــات منطقتني 
شـــعريتني معروفتني، هـــالل كوتا يقارب 
يقارب  وخلف  عبدالعزيـــز،  طالب  منطقة 
النصار،  حفريات محمد مظلـــوم ومحمد 
لذكرها  المجـــال  كثيرة  امثلـــة  وهناك 

هنا. نعم يتكرر املشـــهد السياســـي في 
الفرد وضياعه،  اســـتالب  العراق من حيث 
من  ســـيختلف  الشـــعري  االجراء  لكن 
ما  بالضبط  وهـــذا  اخـــرى،  الـــى  جتربة 
تريده الشـــعرية مـــن تنـــوٍع وتناص في 
ومصطلح.  كمفهوم  بالشـــعرية  الوعي 
العام  بعـــد  جتارب شـــعرية  من  ما ظهر 
2003 يلفـــت االنتبـــاه كثيرا ويســـتحق 

واملعاينة.   والبحث  الدراســـة 

علي  والناقـــد  الشـــاعر  يعتقد  هـــل   -
اكتســـبت  النثر،  قصيدة  بأن  ســـعدون 
مـــن  أم  التنظيـــر  مـــن  مشـــروعيتها 
النثر  لقصيـــدة  وكيف ميكن  التراكـــم؟ 
األولى،  بريقهـــا وصورتها  أن حتافظ على 
بعـــد أن حتولـــت إلـــى مطيـــة، لكتاب 
وناّصني يدعون الشـــعر والشـــعر منهم 

؟  ء ا بر
- اكتســـبت قصيدة النثر مشـــروعيتها 
مـــن التراكم ال من التنظيرات بال شـــك، 
والتراكـــم هنـــا مبعنى النضـــج واملهارة 
وتعدد اجيالها وتنـــوع االداء لديهم.. وحتى 
الذيـــن اتخـــذوا موقفا مناهضـــا منها، 
الذي  الفني  الضغـــط  بســـبب  تراجعوا 
ذائقتهم.  على  مبدعة  نصوص  مارســـته 
كثيرون اليـــوم يؤمنـــون بأهمية قصيدة 
النثـــر وقدرتها على املطاولة واملنافســـة 
على  العربي،  الشـــعر  فـــي  اخرى  ألمناط 
الرغم مـــن اجملانية التي وقـــع هذا النص 
بالنابل  احلابـــل  فاختلـــط  براثنها  فـــي 
فـــي قراءته. ميكـــن لهـــذه الفوضى في 
بالنص  البســـيطة  اخلاطـــرة  اختـــالط 
وسائل  مع فســـحة  تتصاعد  ان  العظيم 
غير  اجملاني  والنشـــر  االلكتروني  التواصل 
املنضبـــط في الصحف واجملـــالت. لكنها 
لن تســـتمر طويال بســـبب وجـــود الفرز 
النقـــدي واملواكبة الواعيـــة التي تتناغم 
باعتبارها  النثـــر  قصيـــدة  اهميـــة  مع 
اخر االشـــكال الشـــعرية املمتعة والتي 
بســـبب  بالغة  اهميـــة  علـــى  تنطوي 
من تواشـــجها وانفتاحها علـــى املعرفة 
والفكـــر وقدرتها على اســـتثمار تقانات 
متعـــددة ومختلفة. ملعـــان قصيدة النثر 
مرور  بعد  وشـــاخصان  ماثـــالن  وبريقها 

اكثـــر من اربعـــني عاما علـــى والدتها. 

- كيـــف ينظر االســـتاذ علي ســـعدون 
النص  املفتـــوح،  النص   : ملصطلحـــات 
احلـــرج، قصيدة النص.. وهـــل هي امتداد 
كتابية  أنســـاق  هي  أم  النثـــر  لقصيدة 
تطور  بحركـــة  لهـــا  ال عالقة  جديـــدة 

العربي؟  الشـــعر 
التـــي تختص  املصطلحـــات  تتعـــدد   -
واخرين  جاكوبســـن  عنـــد  بالشـــعرية 

مثلما  حـــادة.  اختالفات  ايضـــا  وتختلف 
وتتعارض  املفتوح  النـــص  مفاهيم  تتعدد 
في مناســـبات عـــدة. فالنـــص املفتوح 
عنـــد امبرتو ايكـــو على ســـبيل املثال 
يأخـــذ مدياتـــه املتعددة في القـــراءة وال 
يتوقـــف عند حدود معينة، بـــل ان القارئ 
ســـيعيد كتابة النص ذاته تبعـــا لتأثيره 
املعرفة،  وعلـــى  املزاج  على  الشـــخصي 
واملفهـــوم نفســـه ســـيختلف عنـــد 
التفكيكيني الذين ســـيرون الـــى انفتاح 
ينتج  الذي  التناقـــض  باعتبـــارات  النص 
عنه اشـــتراك القارئ فـــي الكتابة، اي ان 

قـــراءة النص اكثـــر اهمية مـــن كتابته، 
وهـــي الكتابـــة احلقيقية للنـــص الخ .. 
اصطالح  مع  التســـعينيون  يتعامل  فيما 
النص احلـــرج بأهمية بالغة، وســـأحيلك 
الى بيـــان محمد غازي االخرس “شـــعرية 
من  واحـــدا  بوصفـــه  احلـــرج”  النـــص 
بعد  التجريبية  التســـعينيني  تنظيـــرات 
بيـــان فرج احلطـــاب وعباس اليوســـفي 
االشـــتباك  فّض  على  االخرس  عمل  وفيه 
احلداثة  من  بضغـــط  االجناس  تداخل  بني 
وتنظيراتهـــا الرائجة في ذلـــك احلني. وقد 
بالتفصيل فـــي كتابي  الى ذلك  اشـــرت 

الـــذي حاول ان اليغفل عـــن كل ما يتعلق 
ذلك  وســـيدخل  اجليل.  ذلـــك  بارهاصات 
كله فـــي تطور االداء في الشـــعر العربي 
– منط كتابـــة قصيدة النثـــر – على وجه 

  . يد لتحد ا

أال يجـــد االســـتاذ ســـعدون مفارقة   -
نقديـــة، فـــي قصيـــدة النثـــر، فهـــي 
النص  فـــي كتابك جـــدل  قلـــت  وكما 
أفكاره  اســـتقى  أدونيس  أن  التسعيني، 
هو وأنســـي احلاج من ســـوزان برنار بأن 
األخيـــرة عرفت قصيـــدة النثـــر بأنها: 
قطعـــة نثر موجـــزة، مبا فيـــه الكفاية، 
موحـــدة، مضغوطـــة، كقطعـــة مـــن 
البلـــور.. أنهـــا لـــم تقـــل أنها شـــعر 
أدونيـــس ومن جاء  أبدا.. في حـــني يصر 
بعـــده على أنهـــا امتداد حلركـــة تطور 
الشـــعر العربي وأنها موازيـــة لقصيدة 

؟ لتفعيلة ا
. يوســـف اخلـــال وادونيس بصورة  - نعم 
اكبـــر، كانـــا قـــد اخـــذا من ســـوزان 
قصيدة  عن  االولـــى  تنظيراتهما  بيرنـــار 
النثـــر، وطورا بعـــد ذلـــك مفاهيمهما 
بالتجربـــة والتراكـــم املعرفـــي. لكـــن 
بســـنوات  ذلك  بعد  ســـيعترف  ادونيس 
بانـــه اغفل االشـــارة عن اجلـــذر العربي 
وانـــه اخطأ  املبهرة،  القصيـــدة  لتلـــك 
عندما وســـمها باجلذر الفرنســـي فقط، 
وبالتأكيد هـــي نتاج تطـــور النثر العربي 
القرون  مـــر  على  اواره  تصاعـــد  الـــذي 
واجملاز  البالغة  خالل  من  بالشـــعر  فامتزج 
واالســـتعارة.. وعليه فـــان امتداد قصيدة 
النثـــر الى االرث البالغي العربي ســـيعود 
الـــى تطـــور الشـــعر العربي نفســـه، 
وســـيجيئ بعّدة معرفيـــة رافقت ما اجنز 
منهـــا كتجارب مميـــزة والفتـــة مقرونة 
ادونيس  عنـــد  تتوقف  لـــم  بتنظيـــرات 
وحـــده، بل تعدته الى جتـــارب عربية اخرى 
وعراقيـــة ايضا.. طروحـــات بيرنار لم حتيد 
عن اعتبـــار قصيدة النثر شـــعرا.. يكفي 
ال  بوصفهـــا قصيدة  عنها  انها حتدثـــت 
جازما  واعتقـــد  وحســـب.  نثرا  بوصفها 
التـــي اســـبغتها على  ان توصيفاتهـــا 
ذلك النـــص هي التي تســـبب بااللتباس، 
كمثـــل توصيفها مبجانيـــة النص وعدم 
قابليتـــه لالنتظـــام في شـــكل محدد، 
اعنـــي ان كل قصيدة تأخذ شـــكلها من 
مضمونهـــا على حد تعبيرهـــا.. طروحات 
بيرنـــار املهمة سينشـــغل بها شـــعراء 
نص  انها  علـــى  بالتركيز  النثـــر  قصيدة 
على  القـــدرة  ولديه  ومكّثـــف  مضغوط 

املعارف.  واســـتثمار  االيجاز 

حاوره: سالم مكي

- عنـــوان الكتـــاب، يوحي بأنـــك ال تؤمن 
إميانا قاطعـــا بفكرة األجيال الشـــعرية، 
فـــي مقدمـــة  بذلـــك  وقـــد صرحـــت 
التســـعيني،  النص  الكتـــاب. فعبـــارة: 
ليـــس مرادفا للــــ “اجليل التســـعيني”. 
الذي  النص  التســـعيني، هـــو  النص  ألن 
كتب في فتـــرة التســـعينيات، أما اجليل 
التســـعيني، فهو مثار جـــدل، واختالف، 
يقودنـــا الـــى البحث عن فكـــرة األجيال 
بفكرة  االميـــان  فهل  برمتها.  الشـــعرية 
األجيال الشـــعرية، الزمة لدراسة الشعر 
العراقـــي؟ هـــل ميكن دراســـة الشـــعر 

العراقـــي بعيـــدا عن فكـــرة األجيال؟
- نعـــم انا ال اؤمـــن بفكرة االجيـــال، وقد 
الظاهرة  ضغـــط  حتـــت  الكتاب  اجنـــزت 
أن  وفكرة  الدراسة.  تســـتحق  التي  الفنية 
متعددة  اجيال  صنعته  التســـعينيات  نص 
فنحن  الفكـــرة.  احتمـــاالت هذه  احد  هو 
نعرف جميعا أن نصوص وســـام هاشـــم 
وخالـــد جابـــر يوســـف وكرمي شـــغيدل 
لروح  اقـــرب  كانت  املثـــال  ســـبيل  على 
الى نصوص  التســـعينيات، واشـــير ايضا 
وجواد  زكـــي  الزهرة  وعبد  قاســـم  حميد 
احلطـــاب وطالـــب عبدالعزيـــز مبقاربتها 
لنصـــوص املعنى ال الى نصـــوص الداللة، 
“االب  فـــي  اجليزاني  زاهـــر  قبلهـــم  ومن 
خزعل  كذلك  الشـــخصي”  مســـائه  في 
املاجدي فـــي نصوصه االخيـــرة، كل هذه 
العتبات الشـــعرية اذا صحت التســـمية، 
بنيـــة قصيدة  في  لتحوالت  متهـــد  كانت 
الداللة  مـــن  التحول  فان  وبالتالـــي  النثر. 
الى املعنى ســـاهمت فيه اجيال الشـــعر 
كانوا  التســـعينيني  لكن  جميعا.  العراقي 
االكثر جـــرأة في التمســـك مبعنى النص 
ومشاكســـا،  وفاعال  متحـــركا  وجعلـــه 
تتمثل  التســـعينيني  كل  ليس  وباملناسبة 
فيهـــم هذه الـــروح. جيل التســـعينيات 
لـــم يكن موجـــة واحدة، هنـــاك موجات 
متعـــددة صنعـــت ســـمات ومالمح هذا 
الكتاب  فـــي  طويال  اســـهبت  وقد  اجليل، 
بفصـــل كامل هـــو ســـردية لتاريخ هذا 
اجليـــل وتداعياتـــه وطريقـــة تعامله مع 

الثقافـــة ومع االجيـــال االخرى..   

التجييل  فكـــرة  بـــأن  افترضنـــا  لـــو   -
العقـــدي مرهونـــة بانعطافـــة فكرية أو 
نعتبره  قـــد  ما  وهـــو  تاريخيـــة معينة، 
حدث ســـابقا، لكـــن بعـــد 2003، كيف 
لنـــا أن نعالج املوضـــوع نقديا، خصوصا 
وأن النســـق العـــام للحياة، لـــم يتغير.. 

خطف... مفخخـــات،  مـــوت،  إرهاب، 
- بعد العام 2003 ظهرت موجات شـــعرية 

كثيرون اليوم يؤمنون 
بأهمية قصيدة النثر 

وقدرتها على المطاولة 
والمنافسة ألنماط اخرى 

في الشعر العربي، على الرغم 
من المجانية التي وقع هذا 

النص في براثنها فاختلط 
الحابل بالنابل في قراءته. 

يمكن لهذه الفوضى في 
اختالط الخاطرة البسيطة 
بالنص العظيم ان تتصاعد 

مع فسحة وسائل التواصل 
االلكتروني والنشر المجاني 

غير المنضبط في الصحف 
والمجالت. 

علي سعدون

قراءة

أميرة مصطفى محمود*

املائتـي  يفـوق  الصفحـات  مـن  عـدد  عبـر 
صفحـة بقليل، يأخذنـا »أنطوان دو سـانت 
اكزوبيـري« فـي جولـة جوية أرضيـة رهيبة 
مفعمة باإلثـارة واحلركـة والوهم والعطش 
واملعانـاة واألمـل والسـراب واملـوت واحليـاة 
والفلسـفة  والتأمـل  والضيـاع  واإلصـرار 
داخـل  واخلالصـة،  واحلقيقـة  واحلكمـة 
الكتـاب  البشـر..  أرض  العظيـم:  كتابـه 
الـذي اسـتحق عـن جـدارة اجلائـزة الكبـرى 

الفرنسـية. لألكادمييـة 
للصفحـات  باألحـرى..  أو  األولـى  للوهلـة 
األولـى، بـدا لي أننـي لم أتخل عن طقسـي 
االسـتطالعي.. أو رمبـا هـو الـذي ال يتخلـى، 
قبـل  مـن  كذلـك  مصاحبـا  كان  والـذي 
صيًتـا..  العظيمـة  الكتـب  مـن  لبعـض 
والتـي مـا إن خضُت فيهـا قـراءًة فيما بعد 
حتـى اكتشـفت عظمتهـا بنفسـي علـى 
الفتـور  طقـس  وهـو:  أال  الصفحـات،  مـر 

وامللـل. 
لبضـع صفحـات أوليـة، متهيديـة، ال يـكاد 
امللل يتسـرب فـي أثنائها إلى القـارئ أو رمبا 
إلـّي خصيصـا، ولـم يكـن ليحضنـي على 
التوصيفـات  غيـر  قـراءًة  فيهـا  املواصلـة 
املبهـرة والتعبيـرات امللفتـة األخـاذة والتي 
مـن دون شـك تشـي ببراعة كاتبهـا وتغري 
قارئهـا مبتعـة وشـيكة.. ومـن ثـم تغويـه 

للمتابعـة. 

ودومنا تلحظ، يسـتدرجك أسـلوب الكاتب، 
وجماليـة عباراتـه، وروعة رسـمه وإخراجه  
الرهيبـة  الواقعيـة  احلبريـة  للمشـاهد 
واختبرهـا  وعاشـها  خاضهـا  كان  التـي 
إلـى  بـك فجـأة  ليلقـي  بنفسـه سـلفا، 
داخـل طائرتـه املتواضعـة تكنولوجيا غير 
باهظـة التقنيـة، لتطيـر بصحبتـه علـى 
ارتفاعـات شـاهقة تفوق السـحاب، وجتوب 
الفضـاءات، وتخترق الغيـوم، وتعبر القارات 
البريـد.  توصيـل  رحـالت  فـي  واحمليطـات 
تعلـق معه بالسـماء في رحـالت محفوفة 
باخملاطر والشـغف والغمـوض. تدخل معه 
إلـى حانـات بعيدة وتصـادف فيهـا طيارين 
آخريـن للمرة األولى ورمبا األخيرة، وتسـتمع 
منـه إلـى حكايا وأهـوال عديـدة تخصه أو 
تخصهـم، ومغامـرات بعضهم القاسـية 
واملهولـة واملذهلـة في نفـس الوقت، بينما 
ترشـفان الشـاي والقهوة أو جترعان النبيذ، 
وتهـب فجـأة وتهرع بصحبته إلـى الطائرة 
منطلقـني بحثا عـن املفقوديـن منهم بني 
وتعاصـره فـي  تعايشـه  والوديـان.  اجلبـال 
كل رحالتـه املذكـورة وتختبر معه قسـاوة 
لـك  يسـمح  السـماء.  وجنـون  اجلليـد 
بالدخـول إلـى أعماقـه فيطلعـك على ما 
يعتقـد ومـا ال يعتقـد. تكتشـف حلظـات 
ذلـك  وكل  حنينـه.  ُكنـه  وتعـرف  إميانـه 
يحـدث بأسـلوب سـاحر خـالب ال يُفقـدك 
مـن  ينزعـك  أو  حلظـًة معيتـه وصحبتـه 

إحسـاس املغامـرة. 
واحلق أن ذلك األسـلوب التعبيري السـاحر، 

مـن دون أي شـك، يقاسـمه الفضـل فيه، 
ذاك  فـودة،  كامـل  مصطفـى  املترجـم: 
الـذي ببالغتـه اللغويـة الفائقـة وحسـه 
الفنـي البديـع، حتمـا أضـاف إلـى النـص 
األصلـي جمـاال إلـى جمالـه. وهـو مـازاد 
مـن مـذاق النص بإسـلوبه اخلـاص وتفوقه 
فـي الصياغـة.. ، فحسـبه أنـه لـم يُفقد 
جماليتـه  مـن  شـيئا  بترجمتـه  الكتـاب 
العربـي  قارئـه  إلـى  النهايـة  ليصـل فـي 
وأقـول  والدقـة.  واجلماليـة  الروعـة  بتلـك 
ذلـك من باب االسـتحقاق ملا يحـدث فعليا 
ترجمـات  مـن  العربـي  القـارئ  ويصـادف 
األعمـال  لبعـض  متمكنـة،  غيـر  رديئـة 
األدبيـة العامليـة، التـي تفتقـر إلـى احلـس 
الفنـي ورمبـا إلـى الترابـط مما يدفـع القارئ 
للنفـور مـن كتاب جميل حقا لكنه سـيء 

احلـظ لسـوء ترجمتـه!
وبينمـا أنـت مسـتمتع باألجـواء واملغامرة 
واللغـة معـا، بشـكل انسـيابي متكامـل 
إذا بـك فجـأة تسـقط مـن الطائـرة لتجد 
نفسـك ضائعـا مـع الكاتـب ورفيقـه في 
جـوف صحـراء واسـعة شاسـعة ال أول أو 
آخـر لرمالهـا وظمأهـا وعذابهـا وخطرهـا 
وطغيانهـا حـرا وبردا، فـي مواجهـة قبائل 
ال يروقهـا غيـر ذبح األغـراب احتفـاًء بهم، 
الالشـيء:  مـع  حيـة  مواجهـة  فـي  أو 
الـال أمـل، والـال رمـق. جتـد نفسـك فجـأة 
فـي مواجهـة هـالكك ومصيـرك احملتـوم 
وأنـت غاطـس فـي الُصفـرة الـال نهائيـة 
ال تـرى علـى امتـداد البصـر غير السـراب.. 

والنهاية. 
تعـود  ال  حتـى  العطـش  تعانـي  تظـل 
حتسـه وإمنـا تعانـي آثـاره.. فيجـف مـاؤك 
ال حلقـك وحسـب.. ولـم يعد حتـى لديك 
برتقالـة  نصـف  ويصبـح  بفمـك.  لعـاب 
هـو أعظـم مسـراتك، وحفنـة مـن الندى 
السـام املمـزوج بالزيوت والطالء املترسـب 
علـى قطعة قمـاش خـاص باملظـالت، في 
مرحلـة مـا أوليـة، مرفهـة، هـي اختيـارك 

مـن الصميـم. تـرى بـأم عينـك احتضـار 
مـن  أوصالـه  بتمـزق  وتشـعر  الكاتـب 
بينمـا  وتشـهده  البيـداء،  ليـل  سـياط 
يدفنـه  بالرمـال  حفـرة  جلسـده  يحفـر 
فيهـا مـالذا وغطاء. تشـعر بـكل معاناته، 
وومضـات أملـه الزائفة السـاحقة، وُهوَّات 
يتمـدد  أخيـرا  تـراه  القاتلـة حتـى  يأسـه 
للمقاومـة..  رمـق  أدنـى  بـال  مستسـلما 
ويالهـا مـن جتربـة إنسـانية قاسـية مميتة 
ال ينجـو منهـا إال مـن كان حالفـه العمر!
وبينمـا أنـت تصاحـب  الكاتـب فـي رحلة 
مـن  واجهـه  مـا  كل  وتعاصـر  مصيريـة 
أخطـار، مايشـدك نحـو عاملـه هـو عقلـه 
عـن  الدائـم  وبحثـه  وحكمتـه،  املتـوازن 
احلقيقـة وراء كل شـيء، وعمق فلسـفاته. 
وإن كان مـن الغريـب واملأخـوذ على الكتاب 
في اعتقادي الشـخصي، أن ثمة إحسـاس 
قـد  الكتـاب  مـدار  علـى  متفـاوت  قليـل 
بعـض  بـني  مـا  الترابـط  بعـدم  ينتابـك 
اجلمـل رغـم مـا حتملـه كلهـا مـن عمـق 
فلسـفي وتعبيري الفـت ومبهـر إال أنه قد 
تشـعر في أحايـني قليلة جـدا متفرقة بأن 
ثمـة قفـزات واسـعة واقعة ما بـني جملة 
ما ومـا تليهـا.. فكالهمـا، علـى روعتهما، 
غيـر متصلتـني كأمنـا تفصلهما مسـافة 

مكتوبة! غيـر  نقلـة.. 
ومـن ثم تتجلـى إليك العديـد والعديد من 
االقتباسـات التـي تفرض نفسـها من باب 
الشـهادة احلقـة لروعـة وعمـق فلسـفة 
ذلـك الكتـاب. والضيـر هنـا اإلشـارة علـى 

احلـدود  أضيـق  فـي  بعضهـا  إلـى  األقـل 
مراعـاة للمسـاحة البيضـاء: 

»باألمـس كنـت أمشـي بـال أمـل، واليـوم 
اليـوم  معناهـا.  الكلمـات  هـذه  فقـدت 
سـاعة  كالثيـران  منشـي  ألننـا  منشـي 
احلـرث. وباألمـس كنـت أحلم بجنـان فيها 
أشـجار البرتقـال، واليـوم لـم يعـد هنـاك 
جنـة إطالقـا، بـل لـم أعـد أعتقـد بوجود 

البرتقـال.«
املذاهـب  مناقشـة  جـدوى  »ومـا 
االجتماعيـة إذا كانـت كلهـا تسـتطيع أن 
تثبـت صحتهـا. ولكنهـا تتعـارض كلهـا، 
وتلـك املناقشـات جتعلنا نيأس مـن إمكان 
يُظهـر  أنـه  حـني  علـى  اإلنسـان  خـالص 

مـكان.« كل  فـي  احلاجـات  نفـس 
»وعـدت إلى عربتـي وأنا أقول لنفسـي: لم 
يعد هـؤالء النـاس يتأملـون حلالهـم. وليس 
بالـي. فليسـت  يقلـق  اإلحسـان هـو مـا 
املسـألة أن نرثـي جلـرح وال يلتئـم، فأولئك 
الذين يحملـون اجلرح ال يحسـونه. واجلريح 
هنا هو النوع اإلنسـاني وليـس الفرد. ليس 
البـؤس هـو الـذي يعذبنـي فـإن اإلنسـان 
ينتهـي إلى الرضـا بذلك البـؤس. وطبقات 
عديـدة مـن الشـرقيني تعيش فـي القذارة 
سـعيدة ال يقلقهـا شـيء. مـا يعذبني هو 
شـيء ال تشـفيه مطاعـم الشـعب. ليس 
مـا يعذبنـي هـو ذلـك القبـح البـادي. مـا 
يعذبنـي هو »موتسـارت« الصريـع في كل 

فـرد مـن هـؤالء الناس.«
*كاتبة من مصر
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حسن الحمداني *

أكثر  اللويحي  التصلب  يصيب 
مــن 2.3 مليون شــخص حول 
العالم، وســط ارتفاع مستمر 
في حــاالت اإلصابة. وتُســجل 
األوســط  الشــرق  منطقــة 
وشمال أفريقيا مستويات خطر 
تتراوح بــن املعتدلة واملرتفعة 
من حيث معدالت اإلصابة بهذا 
املــرض.  كما يُعتبــر التصلب 
اللويحــي مــن بــن األمراض 
العصبية األكثر تسبباً لإلعاقة 
لدى الشباب؛ حيث تتراوح أعمار 
املُصابن  األشــخاص  غالبيــة 
بهذا املرض بن 20 و50 عاماً.  في 
العراق، أظهرت إحدى الدراسات 
أن نسبة اإلناث إلى الذكور في 
العــراق بلغت 1.2:1، كما أبانت 
بأن كان هناك زيادة تدريجية في 
انتشــار مرض التصلب املتعدد 
عنــد فئة اإلنــاث خاصًة خالل 

العقدين املنصرمن. 
املتزايد  االنتشــار  اقتــرن  وقد 
للمرض مع تنامي احلاجة لنشر 
التوعية واملســاعدة على إدارة 
وعالج حــاالت اإلصابة. ونتيجة 
وروابط  منظمات  نشأت  لذلك، 
يقومون  الذين  واملرضى،  الدعم 
بتقدمي املشورة للمتأثرين مبرض 
التصلــب اللويحــي. وتلعــب 
هــذه املنظومــة دوراً هاماً في 
تعزيز أســاليب الرعاية الذاتية 
هذه  مــع  التأقلم  وإمكانيــة 
احلالــة الصحيــة، وتشــجيع 
تقدمي  علــى  الطبي  القطــاع 

خدمات أفضــل وعالجات أكثر 
فعاليــة للمرضى. وترتبط هذه 
األهــداف مــع موضــوع اليوم 
العاملــي للتصلــب اللويحــي 
 2022-2020  – لعامــي  املتعدد 
تعزيز  يتمحور حــول  والــذي   ،
والتواصل  اجملتمعــي  التواصل 
الذاتــي، والتوعيــة حول جودة 

الرعاية الصحية.

وتُعانــي الكثيــر من النســاء 
اللوحي  بالتصلــب  املصابــات 
ضمــن هــذه الفئــة العمرية 
من اضطرابــات القلق واخلوف، 
خاصًة حينما يفكرن في الزواج 
وتكوين أســرة. وقد تُعزى هذه 
االضطرابــات لعــدة عوامــل، 
ولكنهــا عادة مــا تقترن مبدى 
احلمل  على  النساء  هؤالء  قدرة 

واضطرارهــن إثر ذلــك إليقاف 
يتســبب  مما  الدوائية،  املُعاجلة 
بتراجــع حالتهــن الصحيــة 
القدرة على االســتعانة  وعدم 
وحينما  تدخالت عالجيــة.  بأي 
يتعلق األمر بالتعايش مع مرض 
التصلــب اللويحي، قد تصيب 
القلق  من  مزمنة  حالة  املرضى 
قد  عما  للتســاؤل  تدفعهــم 

يخبئه لهم املستقبل.
األوروبية  الوكالــة  أوصت  وقد 
بإزالة موانع استعمال  لألدوية  
دواء اإلنترفيرون بيتا أثناء احلمل 
الطبيعية.  الرضاعــة  وخــالل 
ويعتبــر هذا التحديــث بغاية 
األهمية، حيث بات لألطباء اآلن 
خيارات لعالج النساء املصابات 
مبرض التصلب املتعدد في بداية 

فترة احلمل، وسريرياً أثناء احلمل 
والرضاعــة الطبيعيــة إن لزم 
األمر، ويعد اختيار خطة عالجية 
أو بدء  تسمح للنساء مواصلة 
عــالج للتصلب املتعــدد أثناء 
خطوة  والرضاعة  احلمل  فترات 
إيجابية. وقد متت املوافقة على 
العالج باإلنترفيــرون بيتا ألكثر 
من 20 عاًما، وفي ذلك الوقت، مت 
جمع البيانات احليوية التي توفر 
وراحة  الثقة  واألطباء  للمرضى 
البال في اختيار اإلنترفيرون بيتا.
عالوًة على ذلك، ميكن ملنظمات 
الدعم التي تســمح مبشاركة 
والتجارب  واملشــاعر  القصص 
مع األشخاص اآلخرين املصابن 
باملرض أن تلعــب دوراً كبيراً في 
التخفيف من مشــاعر العزلة 
والوحدة لدى املرضى. ومن اجلدير 
بالذكــر أن تطبيق نهج الدعم 
والتفاعــل االجتماعــي يحقق 
منافع كبيرة في التخفيف من 
ُمقدمي  على  املُترتبــة  األعباء 
الرعاية . وإلى جانب الدور الهام 
جملموعــات الدعم، تلتزم الكثير 
مبرضى  املهتمة  املؤسسات  من 
بتقــدمي  اللويحــي  التصلــب 
األفراد  إلــى  الرعاية  خدمــات 
واألسر واألزواج؛ مبا يشمل تقدمي 
املــوارد التعليمية ومُســاعدة 
املصابــن بالتصلــب اللويحي 
التكيف مع منط حياتهم  على 
طبيعية  حياة  لضمان  اليومية 

قدر اإلمكان. 

•  بروفســور في كلية الطب / 
جامعة النهرين

الصباح الجديد - وكاالت:
حديثاً  اجريت  دراســة  اشارت 
إلــى أن النوم على املعدة ميكن 
أن يلحــق العديد مــن اخملاطر 

بالصحــة. وفي هذا الســياق 
ذكر الباحثــون أن هذا ميكن ان 
يؤثر ســلباً على صحة العمود 

الفقري.

ولفتوا إلى أن االســتلقاء على 
البطــن يفقــد هــذا العمود 
منحنــاه الطبيعــي وميكن أن 
يــؤذي الظـــهر وان يسبـــب 

األلـم.
كذلك وجدوا أن هذه الطريقة 
فــي النوم ميكــن أن تكون من 
االسباب املؤدية إلى املعاناة من 

والرئتن  القلب  في  مشــاكل 
مــن ضغط  مبا حتدثه  بســب 
إلى  توصلوا  كذلــك  عليهما. 
إلــى مواجهة  تؤدي  انها قــد 

الرقبة  فــي  املشــاكل  بعض 
نتيجــة ميل الــرأس إلى أحد 
اجلانبــن علــى عكــس اجتاه 

اجلسم.

مضار النوم على البطن 

دور التواصل والدعم الفعال في تخفيف القلق
 لدى المصابات بالتصلب اللويحي المتعدد 

عند التخطيط لتكوين أسرة 

معلومة

الصباح الجديد - وكاالت:
الوجه، مشــكلة يعاني منها أصحاب  مسامات 
البشــرة الدهنية على وجه اخلصــوص، وتتراكم 
الزيوت واألتربة عليها؛ مما يجعلها تبدو مبظهر غير 

محبب.
هنــا بعض العالجــات املنزلية التــي تعمل على 

تنظيف املسام والتخلص من هذه املشكلة
قناع الشوفان

ميكن خلــط نصف كوب من دقيق الشــوفان مع 
ملعقة صغيرة مــن زيت الزيتــون، وضعيه على 
البشــرة واتركيه ملــدة 15 دقيقة ثم امســحيه 

واشطفيه باملاء البارد جيًدا.
تقوم هذه الوصفة بتقشــير البشــرة وتنظيف 

املسام وجتعل بشرتك تبدو مبظهر رائع أيًضا.
البيض والعسل

إذا كنِت من أصحاب البشــرة اجلافة وترغبن في 
تنظيف مسام الوجه، فقومي بخلط صفار بيضة 
وملعقة صغيــرة من العســل وملعقة صغيرة 
مــن زيت الزيتون ثم ضعي اخلليط على بشــرتك، 
واتركيه حوالي 15 دقيقة قبل غسله، تعمل هذه 
الوصفة على تنظيف املسام دون أي ضرر بالبشرة 

اجلافة.
األفوكادو

يحتوي األفوكادو على زيوت طبيعية تقوم بترطيب 
البشــرة وتنظيفها، و الســتخدامه في تنظيف 
املسام، قومي بهرس نصف حبة أفوكادو وضعيها 
على بشــرتك حلوالــي 15 دقيقة، ثم امســحي 
األفوكادو بقطعة قماش مبللة واشطفي بشرتك 

جيًدا.
صودا اخلبز

يعمــل هذا املكــون على تنظيف مســام الوجه 

بشــكل رائع، كل ما عليِك هــو خلط صودا اخلبز 
باملاء أو منظف، ومبجــرد أن يصبح اخلليط جاهزًا، 
استخدميه كمقشــر لطيف على بشرتك وبعد 
االنتهاء من الفرك ســتصبح بشرتك خالية من 

العيوب.
دقيق الذرة

اخلطــي بعض دقيق الذرة واملــاء لعمل معجون، 
ثم افركي هذا املعجون برفق على وجهك واتركيه 
يجف، مبجــرد أن يجــف، قومي بشــطفه باملاء 
البارد، يعتبر هذا القناع مثالي لصاحبات البشرة 

الدهنية أو املعرضة حلب الشباب.
و للتخلص من مسام الوجه متاًما ميكن استخدام 

هذه املكونات:
الصبار

ميكــن أن يســاعد الصبــار في تقليص املســام 
وتنظيف البشرة وتغذيتها وإزالة الزيوت واألوساخ.

بياض البيض
كما يعمل بياض البيض على شد اجللد، مما يساعد 

في تقليص املسام الواسعة.
خل التفاح

من املعروف أن خل التفاح ينظف البشرة ويقلص 
املســام أيًضا، ويعمل مبثابة تونر ويشــد البشرة 

ويقلل االلتهاب.

أقنعة سهلة لتنظيف مسام الوجه 

لقطة »عدسة: زياد متي«

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء

علماء: ارتفاع درجة حرارة الكون مستمر
يــزداد الكون ســخونة مع مــرور الوقت وال يــزال. وقد 
اســتنتج الباحثون أن درجة حرارة اجملــرات قد ارتفعت 

كثيرا خالل عشرة مليارات سنة األخيرة.
وتفيد مجلــة Astrophysical Journa، بأن علماء مركز 
علم الكونيــات والفيزيــاء الفلكية بجامعــة أوهايو 
سجلوا زيادة في متوســط درجة حرارة الكون مقدارها 

عشرة أضعاف خالل عشرة مليارات سنة األخيرة.
ووفقــا لرئيس فريق البحــث أي-كوان تشــيانغ، ميكن 
تفســير ارتفاع درجة احلرارة ، بأن اجلاذبيــة توحد املادة 
املظلمة واملــادة املرئية فــي اجملرات وجتمعــات اجملرات. 
ونتيجة لنشــوء هياكل فضائيــة عمالقة، تزداد كثافة 
وســخونة كميات كبيــرة من الغازات. وهــذا ما يؤكد 
توقعات جيم بيبليز احلائــز جائزة نوبل في الفيزياء عام 
2019، عن نظرية تكوين هياكل ضخمة جدا في الكون.
وقد قاس الباحثون خالل هذه الدراســة العلمية درجة 
حرارة الغاز البعيد عن األرض وقارنوها بدرجة حرارة الغاز 
بالقرب من مجرة درب التبانة واملنظومة الشمسية. ومبا 
أنه كلما كان اجلسم بعيدا عن الراصد، يكون في املاضي 
األبعد. ومتكن العلماء بهــذه الطريقة من حتديد درجة 
حرارة املواد في الكون قبل مليارات السنن.  ويتم حتديد 
املسافة إلى موقع جتمع الغاز عبر مقدار إزاحة خطوط 
الطيف إلى منطقة املوجات احلمراء من الطيف.، حيث 
كلما كان املوقع بعيدا عــن األرض تكون اإلزاحة أكبر . 

بحسب قانون هابل.
ويشــير الباحثون، إلى أن ارتفاع درجة حــرارة الغاز في 
الكون، ليســت مرتبطة أبدا باالحترار العاملي، وال ميكن 
اعتباره ســببا محتمــال للتغيرات املناخيــة. ألن “هذه 

الظواهر حتدث مبقاييس مختلفة”. بحسب تشيانغ.

ناسا تقّر مشروعا لنقل عينات صخور 
المريخ إلى األرض

وافقــت اللجنة املســتقلة خلبراء ناســا على خطوط 
عريضة ملشــروع بعثة أمريكية أوروبية مشــتركة من 

شأنها نقل عينات الصخور من املريخ إلى األرض.
ويقضي املشروع املذكور بإرسال مسبار وروفر إلى املريخ 
من حيث سينقل املسبار إلى األرض عينات صخور املريخ 
التي سيجمعها روفر Perseverance األمريكي املتجه 

حاليا نحو املريخ.
وقال رئيس اللجنة املســتقلة دافيد تومبســون، “إننا 
قررنا مواصلة العمل على حتقيق املشــروع الهادف إلى 
احلصول على عينات أولى من صخــور املريخ. ونأمل بأن 

حتقق البعثة اكتشافات ستقلب الدنيا”.
وقال نائب رئيس املشــروع، توماس تسوربوخن إن خبراء 
ناســا والوكالة الفضائية األوروبية عملوا على حتقيق 
املشــروع على مدى 3 أعوام ماضية. قد أعدوا الصيف 
املاضــي خطوطا عريضة للمشــروع وســلموها جلنة 

اخلبراء املستقلة ليدرسوا مسألة متويلها الالحق.
وقال إن البعثة تعتبرمعقــدة للغاية من ناحية تقنية، 
لكــن األموال اخملصصة لتحقيقها ال تناســب وضعها 
القانوي السامي. ونصح خبراء ناسا تأجيل إطالقها إلى 
عــام 2027 أو عام 2028 ملشــاكل قد تظهر لدى جتميع 

املسبار والروفر.
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المنامة ـ وكاالت:
توصل النجمة البحريني، مساء أول أمس التفاق مع 
البرازيلي كوستا سيلفا، لتمثيل فريق الكرة الطائرة 
املوســم القادم.ووقع كوســتا على عقــده اجلديد 
رســميا، وقام النادي بتســجيله الرســمي في مقر 
االحتاد البحريني للكرة الطائرة.ومت تســجيل الالعب 
في كشوفات الفريق، حيث أعرب الالعب عن سعادته 
بتواجده في النجمة.وأكد كوســتا أنه سيســعى 
لتقدمي مســتوى مميز مع الفريق، سعياً للصعود على 

منصة التتويج وحتقيق البطوالت.

كوااللمبور ـ وكاالت:
أعلن  االحتاد اآلســيوي لكرة القدم استالمه الوثائق 
الالزمة من جميع االحتادات الوطنية اخلمســة، التي 
كانت قد أعربت عن رغبتها املبدئية، في استضافة 

نهائيات كأس آسيا ألفني وسبعة وعشرين.
وأكــد االحتاد اآلســيوي في بيان رســمي أّن احتادات 
كرة القدم لُكٍل من قطر والســعودية والهند وإيران 
وأزباكســتان ســَتنتقل إلــى املرحلــة الثانية من 

املنافسة.
ويتوجــب على االحتــادات الوطنية اخلمســة تقدمي 
الوثائق احملددة بحســب تعليمات طلب اســتضافة 
البطولــة، والتي تتضمــن الضمانــات احلكومية، 
واتفاقية تنظيم البطولة املوقعة من االحتاد الوطني، 

وذلك بحلول السابع والعشرين من الشهر اجلاري.  

الدوحة ـ وكاالت:
تعــادل منتخب قطر مــع نظيره الكوســتاريكي، 
بنتيجة )1/1(، مبعسكره اخلارجي املقام في النمسا.

سجل هدف قطر حسن الهيدوس في الدقيقة )42) 
من ضربة جزاء، وتعادل لكوســتاريكا جويل كامبل 
في الدقيقة )67(.جاءت املباراة جيدة املســتوى من 

جانب العبي املنتخبني وغلب عليها األداء القوي.

نيويورك ـ وكاالت:
أعلن نادي انتر ميامي األميركي 
تعاقده رســمياً مع العب خط 
الوسط الفرنسي بليز ماتويدي 
مــن يوفنتوس بطــل ايطاليا.

وجــاء في بيــان علــى املوقع 
في  الشريك  للنادي  الرســمي 
ملكيته جنــم الكرة االنكليزية 
السابق ديفيد بيكهام أن »انتر 
تعاقد مــع بطل كأس العالم« 
مع منتخب بالده من دون حتديد 
قيمة أو فترة العقد.وكان أعلن 
يوفنتوس بطل ايطاليا االربعاء 
فســخ عقده مع ماتويدي قبل 

عام من نهايته.
وكتب ماتويــدي )33 عاماً( عبر 
حسابه على تويتر »لقد اتخذت 
قــراري منــذ بضعة أســابيع 
ميامي،  انتــر  إلى  لالنضمــام 
واالرتقاء إلى مســتوى التحدي 
الذي أوكلني به صديقي ديفيد 
بيكهام والفوز باأللقاب هناك«. 
ونقل البيــان عن بيكهام قوله 
»ال ميكنني أن أكون أكثر سعادة 
للترحيب بصديقي بليز في إنتر 
ميامي. إنه العب رائع وموهوب 

»أن  وتابــع  رائــع«.  وشــخص 
يكون معنا بطــل للعالم في 
فريقنا اجلديــد بجودة ماتويدي 
هو مدعاة فخــر لنا كمالكني 
بالنسبة لي  أما  ومشــجعني. 
شخصياً أن ينضم زميل سابق 

إلى الفريق هو أمر مميز«. 
املدير  بــول ماكدونو  فيما قال 
الرياضي فــي النادي األميركي 
»بليــز أحد أجنــح العبي خط 
ونحن  جيلــه  فــي  الوســط 
لتواجــده معنا  ســعداء جداً 
في إنتر ميامي. جودته العالية 
وحســه القيادي سيشــكالن 
ميزات مهمة في النادي«. ويأتي 
هذا االنتقال قبل عام من كأس 
أوروبا التــي أرجئت حتى 2021 
بسبب تداعيات فيروس كورونا 

املستجد. 
بكأس  املتــوج  الالعب  وصل 

العالــم مــع منتخب بالده 
عام 2018 في روســيا إلى 

يوفنتوس قادماً من باريس 
العام  في  جيرمان  سان 
2017 وحقق خالل تلك 
الفتــرة لقــب الدوري 

الكأس والكأس  ثالث مرات، 
السوبر. خاض ماتويدي )33 
نادي  133 مباراة مع  عاماً( 
»الســيدة العجــوز« في 
بينها  املســابقات  جميع 
88 فــي الدوري »ســيري 
أحرز لقب  أن  أ«. وســبق 
الــدوري الفرنســي أربع 
مرات خالل ســت سنوات 

في باريس.

سيدني ـ وكاالت:
املدرب  سيقود  الثالثة  للمرة 
برايان  اخملضــرم  األمريكــي 
كــرة  منتخــب  جورجيــان 
السلة األسترالي في األلعاب 
األوملبية في طوكيو الصيف 
املقبــل، بعد توليــه تدريب 

الفريق ملدة 3 سنوات.
وجــاء تعيني جورجيــان )67 
عقب  املنصــب  فــي  عاما( 
اســتقالة مواطنــه بريــت 
املاضي  األول  فيتشرين  براون 

إلى  األوملبيــاد  تأجيــل  بعد 
العام املقبل بســبب جائحة 

كوفيد19-.
أجنح  وهو  جلورجيان  وســبق 
مــدرب على مســتوى دوري 
قيادة  األســترالي  الســلة 
املنتخب األســترالي في دورة 
وفي   2004 األوملبيــة  أثينــا 
أوملبيــاد بكــني فــي 2008.

املنتخب  احتــل  أثينا  وفــي 
التاســع  املركز  األســترالي 
الســابع  املركز  احتل  بينما 

فــي بكني.ويضــم املنتخب 
العبني  احلالــي  األســترالي 
السلة  دوري  في  ينافســون 
األمريكــي للمحترفــني من 
وباتي  بوجــوت  أندرو  بينهم 
الدورة  إجنلز.وفي  وجــو  ميلز 
املؤجلة ستســعى أستراليا 
للفوز بــأول ذهبيــة أوملبية 
في املشــاركة رقــم 15 في 
األلعاب.وقــال جورجيان وهو 
»ســعيد  كاليفورنيا:  مــن 
جديد  من  باالنضمام  للغاية 

إلــى بعض الالعبــني الذين 
سبق لي تدريبهم في أوملبياد 

بكني«.
األمريكي:  املــدرب  وأضــاف 
بوجود  محظوظة  »أستراليا 
من  املوهوبة  اجملموعــة  هذه 
املرة«.وتابع  هــذه  الرياضيني 
قائال: »بالتأكيد يسود شعور 
تكتمل  لم  مهمة  هناك  بأن 
ومن ثم فهنــاك التزام قوي 
باملشاركة في أوملبياد طوكيو 

من جانب الالعبني«.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
 انفــردت البرازيل في صدارة 
ترتيــب تصفيــات أميــركا 
اجلنوبية املؤهلة إلى مونديال 
قطر 2022 لكرة القدم، بعد 
فوزها الباهت على ضيفتها 
فنزويال -1صفر في ساوباولو، 
في غيــاب جنمها نيمار الذي 

يتعافى من اصابة عضلية.
الى  »سيليســاو«  افتقــد 

باريس  غياب جنم  في  االبداع 
الذي  الفرنسي  جرمان  سان 
لــم يتعاف بعد مــن اصابة 
بفخذه ستبعده عن مباراتي 
الدولية  النافــذة  فريقه في 
احلاليــة، واحتــاج الى هدف 
املهاجم اآلخر روبرتو فيرمينو 
(67( ليحسم النقاط الثالث 
وينفــرد بصــدارة الترتيــب 
بعد  كاملة  انتصارات  بثالثة 

التغلــب علــى بوليفيا )-5
صفر( وفي البيرو )2-4).

وكان نيمــار )28 عاما(، أغلى 
العب فــي العالم، ســجل 
ثالثيــة فــي ليما الشــهر 
املاضــي، رافعــا رصيده إلى 
رقم  ليتخطــى  64 هدفــا، 
»الظاهــرة« رونالــدو ويقف 
علــى بعــد 13 هدفــا من 
الرقم احمللي للجوهرة بيليه.

عرقلهــا  منتخــب  وأمــام 
بتعادل ســلبي فــي بطولة 
املاضي  العــام  أميركا  كوبا 
التصفيــات  واســتهل 
البرازيل،  خاضت  بخسارتني، 
العالــم خمس مرات  بطلة 
املواجهة  قياســي(،  )رقــم 
أبرزهم  غيابات  ســبعة  مع 
العبا الوســط كاســيميرو 

وكوتينيو.

طائرة النجمة تضم 
البرازيلي كوستا

منافسة خماسية على 
ضيافة كأس آسيا

قطر تتعادل ودًيا
 مع كوستاريكا

ماتويدي ينتقل رسميًا إلى انتر ميامي جورجيان يقود سلة أستراليا في أولمبياد طوكيو

البرازيل تنفرد بالصدارة من دون نيمار

العواصم ـ وكاالت:

الطاولة  أملانيــا  منتخب  قلب 
علــى رأس ضيفــه األوكراني 
بتحويل تأخــره بهدف إلى فوز  
(3-1(، أول أمــس، فــي خامس 
جــوالت دور مجموعات بطولة 

دوري األمم األوروبية.
األملانــي  املنتخــب  أهــداف 
وتيمو  ســاني  ليروي  سجلها 
فيرنــر »ثنائية« فــي الدقائق 
23، 33 و64، فيمــا أحرز رومان 
أوكرانيا  هــدف  يارميتشــوك 
الوحيد فــي الدقيقة 11.بهذا 
االنتصــار، اعتلى املانشــافت 
الرابعــة  اجملموعــة  صــدارة 
9، فيما  بالوصــول للنقطــة 
املرتبة  في  أوكرانيا  اســتقرت 

الثالثة بتوقفها عند 6 نقاط.
وعاد اجلناح األملاني ليروي ساني 
لهز الشباك مع منتخب بالده 
بعد غيــاب طويل، وذلك خالل 
اجلولة  في  أوكرانيــا  مواجهة 
دور مجموعات  من  اخلامســة 
األوروبيــة. األمم  دوري  بطولــة 

ومع حلــول الدقيقة 23، متكن 
ســاني من معادلــة النتيجة 
للمانشافت بعدما كان الفريق 
متأخــرًا في معقله بهدف من 
دون رد.وأفادت شبكة »بليتشر 
ريبــورت« بأن هــذا الهدف هو 
األول للنجــم األملانــي علــى 
الدولــي منذ حزيران  الصعيد 
2019، ليكســر الالعب صياًما 

دام حوالي عام ونصف.
ويعود ذلك إلصابة ســاني في 
بالرباط الصليبي   2019 صيف 
للغياب عن  مما عرضه  للركبة، 
املالعب حتى بدايات 2020.كما 

أن منتخب أملانيا لم يخض أي 
مباراة في األشــهر األولى من 
العام احلالي حتى أيلول املاضي 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
أهدافه  آخر  وســجل ســاني 
خــالل   2019 فــي  الدوليــة 
في  إســتونيا  ضد  مواجهــة 
تصفيات يــورو 2020، لينتظر 
مرور 522 يوًما حتى تســجيل 
بقميــص  التالــي  هدفــه 

املاكينات األملانية.
املتصدرة  إســبانيا  وسقطت 
التعادل أمام  السابقة في فخ 
مضيفتها سويســرا 1-1 في 
مبــاراة شــهدت إهــدار قائد 
راموس  ســيرخيو  »الروخــا« 

ركلتي جزاء.فلحساب اجملموعة 
األول،  املســتوى  الرابعــة من 
احتفل راموس بأســوأ طريقة 
ممكنة مبباراتــه التاريخية ضد 
سويســرا بإهداره ركلتي جزاء 
57 و80 كانتا  الدقيقتــني  في 
كفيلتــني بقيــادة منتخــب 
بالده الــى حتقيق الفوز والبقاء 
في الصدارة.ومنــح رميو فرولر 
بتسديدة  لسويســرا  التقدم 
خادعــة بيســراه مــن داخل 
املنطقــة اســكنها الزاويــة 
البعيدة للحارس اوناي سيمون 

.(26)
روخا«  وأنقذ قائــد »ال فوريــا 
مرماه من هــدف محقق بعد 

خطــأ فادح من احلــارس اوناي 
ســيمون الذي خرج من مرماه 
ملالقاة هاريس ســيفيروفيتش 
لكــن األخير تخطــاه وواصل 
اجلزاء  منطقة  داخــل  طريقه 
وســدد في املرمى اخلالي لكن 
رامــوس تقمــص دور حــارس 
الكــرة من على  وابعد  املرمى 
راموس  )55(.وأهدر  املرمى  خط 
فرصتــني الدراك التعــادل من 
ركلتي جزاء األولى بعد ملســة 
ريكاردو  املدافــع  يد على على 
رودريغيــز )57(، والثانيــة بعد 
خطأ علــى املهاجــم البديل 
ألفارو موراتا مــن قبل املدافع 
تعرض  الــذي  ألفيدي  نيكــو 

للطــرد )80(، حيث تألق حارس 
مرمى بوروسيا مونشنغالدباخ 

يان سومر بتصديه للركلتني.
وهي املــرة األولــى التي يهدر 
منتخب  فــي  العــب  فيهــا 
إسبانيا ركلتي جزاء في مباراة 
األولى  املرة  أنهــا  كما  واحدة، 
التي يضيع فيها راموس ركلة 
املنتخــب منذ كأس  جزاء مع 
أوروبا 2016 ضد كرواتيا. وسبق 
لراموس أن ســجل قبل مباراة 
اليوم 23 ركلة ناجحة متتالية 
مع فريقه ريال مدريد واملنتخب.

وفــي الوقت الــذي كانت فيه 
املباراة تلفظ أنفاسها األخيرة 
خطف البديل جيــرارد مورينو 

من  بتســديدة  التعادل  هدف 
ســقف  في  املنطقة  داخــل 
الشباك بعد متريرة عرضية من 

سيرخيو ريغيلون )89).
رفعت  اجملموعــة،  هــذه  وفي 
أملانيا رصيدها إلى تسع نقاط 
في الصدارة بعــد فوزها على 
أمام  نقطــة  بفارق  أوكرانيــا 
تأهلها  وبات مصير  إســبانيا، 
بني يديها قبل القمة احلاسمة 
أمام مضيفتها  املقبل  الثالثاء 
إســبانيا فــي إشــبيلية في 

اجلولة السادسة األخيرة.
إلى ذلك، فشــل كريســتيانو 
رونالــدو، جنم وقائــد املنتخب 
زيارة شــباك  البرتغالــي، في 
فــي  الفرنســي،  املنتخــب 
املبــاراة التــي جمعتهما أول 
أمس،وحقق املنتخب الفرنسي 
فــوزًا صعًبــا علــى نظيــره 
البرتغالــي، بهــدف مــن دون 
الديوك  إثره  تأهل على  مقابل، 
لنصف نهائــي دوري األمم.أحرز 
املباراة  هــدف  كانتــي،  جنولو 
الوحيد للديــوك في الدقيقة 
(53(.ورفع املنتخب الفرنســي 
رصيده إلــى 13 نقطة ليقفز 
تراجع  بينمــا  األول،  للمركــز 
املنتخــب البرتغالــي للمركز 
الثاني ويتجمد رصيده عند 10 
نقاط. وذكرت شــبكة »أوبتا« 
فشل  رونالدو  أن  لإلحصائيات، 
في تسجيل أي هدف في شباك 
6 مباريات  فرنســا، على مدار 
لعبها الدون أمام الديوك خالل 
مســيرته.وأضافت أن منتخب 
فرنسا هو أكثر خصم واجهه 
رونالــدو عبــر مســيرته ولم 
ينجح في تسجيل هدف على 
األقل، ســواء مع األندية التي 
لعب لها أو املنتخب البرتغالي.

ألمانيا تعتلي الصدارة.. وساني يكسر صيامه 
التهديفي بعد 522 يومًا

فرحة العبي أملانيا بالفوز

رونالدو يفشل في فك عقدته الفرنسية

سينر

مدريد تمنح نادال الوسام األعلى

العواصم ـ وكاالت:

يانيك سينر أصغر  اإليطالي  أصبح 
فائز بلقب في بطوالت احتاد الالعبني 
12 عاما، عندما تغلب  احملترفني في 
على الكندي فاســيك بوسبيسيل 
4-6 و6-3 و6-7 فــي نهائي بطولة 

صوفيا املفتوحة للتنس أول أمس.
وكشف ســينر، الذي خاض مباراته 
النهائيــة األولــى فــي بطــوالت 
بعدما  مبكرا  نوايــاه  عن  احملترفني، 
أجبر بوسبيســيل على إنقاذ ثالث 
فرص لكســر اإلرســال في شوط 
إرســاله األول ثم كســر إرســال 
الكنــدي في شــوطه  منافســه 

الثالث.
وكان ذلك كافيا ليفوز الالعب البالغ 
عمــره 19 عاما باجملموعــة األولى، 
وبدا أنه في طريقه حلســم اللقب 
بوسبيسيل  إرســال  كسر  عندما 
مبكــرا فــي اجملموعــة الثانيــة.
لكــن الالعب الكنــدي قلب تأخره 
بكســرين متتاليني ليلجأ الالعبان 

إلى اجملموعة الفاصلة.
وحافــظ كل منهما على إرســاله 

قبل اللجوء للشوط الفاصل حيث 
ظل سينر هادئا ونال اللقب عندما 
أطاح بوسبيســيل بضربة خلفية 
خارج امللعب.وســينر هو أصغر فائز 
بلقب فــي بطوالت احملترفني منذ أن 
حصد الياباني كي نيشيكوري لقب 
ديلــراي بيتش املفتوحــة بعمر 18 

عاما في 2008.
وأصبح سينر الالعب السادس الذي 
فــي بطوالت  األول  لقبــه  يحصد 
احملترفني هذا العام لينضم إلى أوجو 
وتياجو سيبوت  رود  وكاسبر  أومبير 
كيســمانوفيتش  وميومير  وايلــد 

وجون ميلمان.
إلــى ذلك، أعلنــت احلكومة احمللية 
في منطقة مدريد، أن العب التنس 
نادال سيحصل على وسام  رافائيل 
الصليب  رتبــة  مايو”  “الثاني مــن 
األكبر، أعلى وســام تقدمه، عرفانا 
النموذجية  بـ”الســلوكيات  منها 

التي متيز بها في خدمة املواطنني”.
مدريد،  حكومة  رئيســة  وستقدم 
إيزابيــل دياز أيوســو، تقريــرا إلى 
ملنح هذا  املنطقة  مجلس حكومة 
التنس،  الفخري لالعــب  التقديــر 
الــذي متتلــئ مســيرته بـ”القيم 
واجلهــود التي نحتــاج جميعا إلى 

تذكرها كثيــرا اآلن في هذا الوضع 
الصعب” الناجم عن تفشي الوباء، 
بحسب املسؤولة. وسيتم املوافقة 

علــى منح أعلــى تكــرمي تقدمه 
مدريد ســنويا، في هذه النســخة 
القادم  االجتمــاع  خــالل  لنــادال، 

حلكومة املنطقــة املرتقب األربعاء.
وفــاز نادال فــي 20 بطولــة كبرى 
“جراند ســالم”، وهــو العب التنس 

الوحيد فــي التاريخ الذي رفع كأس 
روالن جاروس 13 مرة، وفقا لرئيسة 
حكومــة مدريد التــي تعتبره “من 
أفضل الرياضيني في التاريخ، إن لم 
يكن األفضل بالفعل حتى اآلن”. من 
جانب اخر، سيبدأ ألكسندر زفيريف 
حملته اليــوم من أجل لقبه الثاني 
تنس  ملوسم  اخلتامية  البطولة  في 
الرجال، فــي ظل االتهامــات التي 
وجهتها له صديقته السابقة أوجلا 
شاريبوفا بالعنف املنزلي.ورد الالعب 
السابع عامليا على  األملاني املصنف 
االتهامات، بعد وصوله إلى لندن في 
البطولة املستمرة لثمانية أيام في 
ختام املوســم. وقال زفيريف، الفائز 
باللقب فــي لندن فــي 2018، في 
بيــان: “أتطلع للعب، لكن في األيام 
علي  التركيز  حتول  املاضية  القليلة 
إلى خــارج امللعب”.وواصــل: “على 
الرغم من شعوري باألسف الشديد 
أنني ملتزم  إال  املزاعم،  بظهور هذه 
مبا أعلنتــه في البدايــة بأنها غير 

صحيحة وأنكرها كلها”.
وأضــاف “هذه اإلدعاءات ال أســاس 
بفترات  لها وغير صحيحــة. مررنا 
متقلبة، لكن الطريقة التي وصفت 
بها عالقتنا في العلن ليســت كما 

تبــدو. أنا لســت هذا الشــخص، 
وليســت الطريقة التي نشأت بها 

من قبل والدي”.
وبلغ زفيريف، البالغ عمره 23 عاما، 
نهائي باريس لألســاتذة األســبوع 
املاضي، لكــن تصريحات صديقته 
ألقت  شاريبوفا  الروسية  السابقة 
بالظل على أدائه داخل امللعب، بعد 
قولها في مقابلة مع مجلة راكيت 
إنها ال ترغب فــي توجيه اتهامات.

وقال زفيريف عــن االتهامات: “تأثير 
هــذه اإلدعــاءات علــى الرياضــة 
والعالــم اخلارجي وعلــي يجعلني 
حزينا”.وأصدر احتاد الالعبني احملترفني 
فيه  املاضي يستنكر  األسبوع  بيانا 

أي نوع من العنف.
وجــاء فــي البيان “عنــد ظهور أي 
مزاعم بالعنف أو اإلســاءة ضد أي 
العب فــي احتاد الالعبــني احملترفني 
القانونيــون  املســؤولون  يفتــح 
مراجعة  تتــم  ثــم  التحقيقــات 
النتائــج واتخاذ اإلجراء املناســب، 
وحتى يحــدث ذلك لن نســتطيع 
التعليق علــى أي اتهامات معينة”.

ويبدأ زفيريف مشواره في البطولة 
مبواجهة دانييــل ميدفيديف اليوم 

االثنني.

تقرير

سينر يحصد لقبه األول في بطوالت المحترفين للتنس



رياضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

أســفرت انتخابــات اللجنــة 
أجريت  التي  العراقية  األوملبية 
مســاء أول أمــس فــي فندق 
الشيراتون عن فوز سرمد عبد 
اإللــه مبنصب رئيــس اللجنة.

وأقيمت االنتخابات بحضور 36 
العمومية  الهيئــة  عضوا من 
من أصل 37 عضوا حيث تخلف 

عن احلضور فالح حسن.
وحصل ســرمد عبد اإلله على 
19 صوتــا فيمــا فــاز مبنصب 
النائــب األول إياد جنــف بـ 19 
صوتا وســالم عــواد نائبا ثانيا 
برصيــد 18 صوتــا فيمــا فاز 
النائب  مبنصب  الكناني  صباح 
21 صوتا. وفيما  الثالث برصيد 
يخص انتخــاب أعضاء املكتب 
التنفيــذي ففــاز هــردة رؤوف 
 31 20 صوتــا وعلــي تكليف 
صوتا   20 عيــدان  وعادل  صوتا 
ومصطفــى جبــار 20 صوتــا 
وجميل عزيــز 19 صوتا وأحمد 
20 صوتا، وتســاوى كل  حنون 
من خالد كبيــان وصبيح مراد 

ولكل منهما 17 صوتا.
يشــار إلى أن اللجنة املشرفة 
اســتبعدت  االنتخابات  علــى 
شــعالن  املصارعة  احتاد  رئيس 
عبــد الكاظم من الترشــيح 
ورفض  القضائي  ملفه  بسبب 
طعن الالعبة رند سعد بسبب 
تناولها املنشطات بوقت سابق.

رعــد حمودي  ذلــك، قدم  إلى 
 ، االوملبيــة  اللجنــة  رئيــس 
اعتراضا الــى اللجنة االوملبية 
الدوليــة على خلفيــة دخول 
االنتخابات  االله  عبد  ســرمد 
برغم حتذير جلنة االخالقيات في 

االوملبية الدولية.
وردت اللجنة القضائية املشرفة 
على انتخابات اللجنة االوملبية 

الوطنيــة العراقيــة، اعتراض 
الالعبــة رند ســعد على قرار 
النتخابات  الترشح  من  منعها 
املكتــب التنفيــذي لالوملبية.

وكانت رند قد اســتبعدت من 
قبل اللجنة القضائية، بسبب 
قضية تناولها للمنشطات.وان 
اللجنة اقرت بأحقية مشاركة 
الالعبــة دانــة حســن فــي 

أيضاً  قــررت  حيث  االنتخابات، 
اســتبعاد رئيس احتاد املصارعة 
شــعالن كاظم من الترشــح 

لالنتخابات.
من جانبه، كشــف امن ســر 
اللجنــة االوملبيــة الوطنيــة 
جزائــر  الســابق،  العراقيــة 
االوملبية  اللجنة  ان  السهالني، 
الدولية، ارســلت رسالة حتذير 

العراقية  لنظيرتهــا  عاجلــة 
وقــال  االنتخابــات..  تخــص 
االوملبية  »اللجنة  الســهالني 
اســتلمت  العراقية  الوطنية 
من  عاجلة  رســالة  اجلمعــة 
االوملبية الدولية حتذر فيها من 
مغبة اشراك سرمد عبد اإلله 
للمكتب  االنتخابية  بالعملية 

التنفيذي ».

الكتــاب  »بحســب  واضــاف 
الدولية  االوملبية  فــان  الدولي، 
اكدت وجــوب احترام قرار جلنة 
االخالقيات في ١٨ / ١١ / ٢٠١٩ 
، الــذي ئوكد انتهاك عبد االله 
للجنة  الرياضي  اخللــق  ملدونة 
االوملبيــة الدوليــة، وبناًء على 
هاتــن الوثيقتــن مــن جلنة 
االخالقيــات تكــون االوملبيــة 
االعتراف  بعدم  ملزمة  الدولية 
بنتائج االنتخابات في حال عدم 
ابعــاد عبد االله مــن اجلمعية 
االوملبيــة  للجنــة  العامــة 
العراقيــة ومنعه من التنافس 

على املكتب التنفيذ«.
التطورات  لهــذه  »ووفقا  وبن 
السريعة فان الرياضة العراقية 
ادنى  او  قاب قوســن  ستكون 
من العودة مرة اخرى الى نقطة 
الصفر التي وصلت اليها سابقا 
ما لم تتدخل الهيئة القضائية 
في  االنتخابات  على  املشــرفة 
مســتقبلها  وتأمن  حمايتها 
بعد ان تســلمت نســخه من 
، وكذلك  العاجلــة  الرســالة 
العامة في  مسٔوولية اجلمعية 
انهاء  ووجوب  مصاحلها  حماية 
الشخصية  املصالح  ســطوة 
التي  و  العامة  املصلحــة  جتاه 
تعمد ســرمد عبداالله وبعض 
من الذيــن ال يهتمون ملصلحة 
العراق ورياضتــه عندما اصروا 
خارج  انتخابــات  اقامــة  على 
االطــر القانونيــة فــي ٢٠١٩ 
وتعمــدوا الــى شــل احلركة 

االوملبية لعامن منصرمن«.

سرمد عبد اإلله يفوز برئاسة األولمبية العراقية

التجارة يقيم بطولة رباعية 
للرديف باسم الراحل احمد راضي

الوطني يالقي أوزبكستان غدا الزوراء يختار »كربالء« ملعبا في 
مباريات الدوري الممتاز

شمس بسام تحصد ذهبيتان في ألعاب القوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الهيئــة االدارية لنادي التجارة 
املرحوم احمد  اقامة بطولة  الرياضي، 
راضي بكرة القدم مبشــاركة 4 اندية 
لفــرق الرديف هــي الــزوراء واجلوية 

والتجارة والصناعات الكهربائية.
وقــال رئيــس الهيئة االداريــة لنادي 
التجــارة الرياضــي محمــد حنون ، 
ان«اقامــة هذه البطوية تأتي في اطار 
العــودة الــى النشــاطات الرياضية 
واقامة بطوالت تســتقطب فرق فئة 
الرديف التي لم حتظ باهتمام اعالمي 
نتيجــة عدم وجــود بطــوالت لهذه 
انه«مت تشــكيل جلنة  الفئة«.واضاف، 
تفاصيل  ملتابعــة  فنية  وجلنــة  عليا 
البطولة التي ســتنطلق يوم 20 من 
الشــهر اجلاري بآلية الدوري من ثالث 
مراحل واالشراف عليها فنيا واداريا ، مما 
يتيح لهذه الفرق تقدمي عروض رياضية 

جيدة ، فضال عــن ابراز طاقات كروية 
جديدة يكون لها حضور متميز 

فــي الفــرق واملنتخبــات 
الى،  الوطنية«. واشــار 

التجــارة  ان«نــادي 
خالل  من  يســعى 

نشــاطه  اعادة 
الــى  الرياضــي 
عبر  بريقه  اعادة 
بفرق  االهتمــام 
العمرية  الفئات 
الشــباب   ،
شــئن  لنا ا و
 ، واالشــبال 
فريقي  وتهيئــة 
واالول  الرديــف 
يشــارك  الــذي 
الدرجة  دوري  في 

االولى«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب منتخبنــا الوطني لكرة 
القدم يوم غــد الثالثاء مباراته 
اطار  الثانيــة في  التجريبيــة 
معسكره التدريبي في اإلمارات 
امــام منتخــب أوزبكســتان، 
تعــادل  ان  للوطنــي  وســبق 
مباراته  في  األردن  امام  ســلبا 
اقامة  وتأتي  االولى،  التجريبية 

املباراتن ضمن حتضيرات اسود 
اجواء  إلــى  للعودة  الرافديــن 
منافسات التصفيات االسيوية 
كأس  إلى  املٔوهلــة  املزدوجــة 
العالم في قطــر ونهائيات أمم 

آسيا في الصن.
واملنتخــب الوطنــي بقيــادة 
احملترف،  الســلوفيني  مدربــه 
كاتانيتش، لم يقدم املســتوى 

املباراة  فــي  اإليجابي  الفنــي 
االولى امام االردن، في وقت قال 
املباريات  ان اقامة  متخصصون 
التجريبية تعــد نقطة مهمة 
في مســيرة املنتخب الوطني 
فايــروس كورونا  فتــرة  بعــد 
وتعطيل شــبه تام للحياة مبا 
وتأجيل  الرياضي  القطاع  فيها 
املنافسات في شتى البطوالت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن نادي الزوراء الرياضي، أول أمس، 
اختيار ملعب كربالء الدولي أرضاً له 
املمتاز.وذكر  الدوري  منافسات   في 
النادي في بيان انــه« اختار ملعب 
كربالء بعــد اعالن وزارة الشــباب 
ملعب  ابــواب  اغــالق  والرياضــة 
الـ6 من كانون االول  الشعب حتى 
بســبب زراعة البذور املوســمية«.

التطبيعيــة،  الهيــأة  وطالبــت 
اخلميس، خمســة أنديــة باختيار 
ملعٍب بديل مللعب الشعب الدولي 
الــذي اختارتــه خلــوض مبارياتها 
الكــروي٢٠٢٠-٢٠٣١.  للموســم 
رســميا  كتابا  التطبيعية  وبعثت 
إلى أندية )الشــرطة والقوة اجلوية 
والزوراء والطلبة والنفط(، مطالبة 
إياهم باختيــار مالعب بديلة خالل 

فترة صيانة ملعب الشعب الدولي، 
والذي خاضــت عليه مبارياتها في 
اجلوالت الثالث املاضية لدوري الكرة 
املمتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ .يشارُ 
إلــى أن أندية )الشــرطة والطلبة 
والقــوة اجلوية(  والنفط  والــزوراء 
كانت قد اختارت ملعب الشــعب 
الدولي أرضــاً إلقامة مبارياتها في 

دوري الكرة املمتاز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصدت العبــة املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية بالعاب 
وسامان  بســام  القوى شمس 
ذهبيان في بطولة االندية التي 
اختتمــت مٔوخرا فــي مضمار 
كليــة التربيــة البدنية وعلوم 
الرياضــة في جامعــة بغداد.. 
وحققــت شــمس الذهب في 
ركضــاي 100 و200 . عندمــا 
ســباقات  فــي  شــاركت  
الناشئات  لفئة  الســرعة 
لتحقق الذهب في ســباق 
100 بزمــن قــدره 14 ثانية 
الكهربائي و13  بالتوقيــت 
اليدوي.   بالتوقيــت  ثانيــة 
والوســام الذهبــي في 200 
عندما حققت زمنا قدره 30 
الكهربائي  بالتوقيت  ثانية 

و29 بالتوقيت اليدوي. 
وشــاركت ايضــا مممثلة 
لفريــق الزعفرانيــة في 

البريــد  بركضــة  الســباقات 
لتشارك في الفوز باملركز الثالث 

والتتويج بالوسام البرونزي. 
املوهوبة شــمس بسام قدمت 
ثامر خلف  الى مدربها  شكرها 
ملــا يبذله من جهــود في تطور 
مســتواها الفني . كما اشادت 
ثمنــت دور والداها ومتابعتهما 

التدريبات  فــي  لها  امليدانيــة 
والبطــوالت . معربة عن املها 
فــي تعزيز جناحها فــي بطولة 
االنديــة املقبلة التي ســتقام 
بوابة  املقبل لتكون  اذار  شــهر 
دخولها ضمن تشكيلة منتخب 
الناشــئات ومتثيــل العراق في 
االستحقاقات اخلارجية املقبلة.
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حمودي يقدم اعتراضا الى »الدولية«

ليث حكمت

شمس بسام

ليث حكمت يشيد بمستويات الموهوبين في دوري األندية

بغداد ـ فالح الناصر:

الشاب ضمن مالكات  املدرب  اشاد 
املركــز الوطنــي لرعايــة املوهبة 
الرياضية، ليث حكمت، باالستقرار 
اإلداري الــذي يشــهده احتــاد كرة 
الطاولــة فــي املدة االخيــرة بعد 
إجراء االنتخابات ووضع آليات عمل 
جديدة تســهم في إعــادة اللعبة 
إلى مســارها الصحيــح اثر فترة 
كانت اللعبة تعيش واقعا متراجعا 
لكثرة اخلالفات اإلدارية وعدم وجود 
اربك املشــهد  املنتخبة، مما  اإلدارة 
العام فــي كرة الطاولة التي عانت 
الكثير، لكنها حاليا بدأت تستعيد 

ألقها.
واشــار إلى ان االحتاد املركزي لكرة 
الطاولة برئاسة هردة رؤوف ورفاقه، 
العديد من االســتحقاقات  امامه 
على الصعيدين احمللي ممثال باملنهاج 
العــام واقامــة املنافســات وجنح 
إلــى حد كبير فــي التفوق باقامة 
وتنظيم بطولة دوري األندية املمتاز 

وعلى مرحلة أولى اقيمت في قاعة 
الرياضي ثم مرحلة  الصناعة  نادي 
الســليمانية  محافظة  في  ثانية 
بعدها النهائيات في الســليمانية 
حيــث كانــت املنافســات جيدة 
نسبيا قياسا بفترة ابتعاد الالعبن 
واألندية عــن التدريبات اثر التوقف 

القسري بسبب جائحة كورونا.
وقــال ان املســتويات الفنية التي 
قدمها العبي املركز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضية في البطولة بعد 
البطولة  في  للمشــاركة  توزيعه 
اخملتلفــة، كانت  األنديــة  ضمــن 
متقدمة جدا واسهموا في حصول 
املراكز  على  مثلوهــا  التي  األندية 
املتقدمة فــي النهائيات، اذ كانت 
ســواء  جارية  املوهوبن  تدريبــات 
في منــازل الالعبن او في القاعات 
القريبــة من مقر ســكناهم كما 
في نادي الصناعة ونادي الكاظمية 
ومنتدى شــباب احملموديــة وايضا 
توجيهات املــالك اإلداري ممثل مبدير 
املركــز الوطنــي لرعايــة املوهبة 
الرياضيــة بكــرة الطاولة الكابنت 
حكمت جــواد، واهتمــام املدربن 

مقدمتهم  في  بالالعبن  واملمرنن 
كفاح املالكي ومٔويد حميد وعباس 
محسن واخرين كانوا على قدر عال 
من املســٔوولية فــي احلافظ على 
وتقدمها  بل  الالعبن  مســتويات 
وهذا ما أســهم في الفوز بالعديد 
من األلقاب في بطولة دوري األندية 

املمتازة.
والالعب أنور مٔويــد الذي كان جنما 
بال منازع واستطاع ان يتوج باملركز 
االول مع فريقه الســليمانية بطل 
الدوري، ومتكنــت الثالثي رند رامي 
الهادي وفاطة سعد  وفاطمة عبد 
من متثيل فريق نادي اجليش وحققن 
لقب بطل الدوري، في حن شاركت 
ورقية  مٔويــد  نســمة  الالعبــات 
عباس بجدارة مع فريق غاز اجلنوب 
وشــاركن في الفوز باملركز الثاني، 
في حــن كان لالعبينا حضور في 
العدل  وشــباب  الصناعة  أنديــة 

واخلطوط والطارمية.
والتفوق في تقدمي الالعبن االبطال 
الوطنية  واملنتخبــات  األندية  إلى 
ئوكد ان املركز الوطني يعد اساس 
رصن لالعبي كرة الطاولة، وهنالك 

من الالعبن ممــن انتقلوا إلى عالم 
االحتراف كما في احتراف أنور مٔويد 

في قطر وامير ثامر في إيران.
رحلته  ان  الشــاب،  املدرب  واوضح 
مع كرة الطاولة كانت متميزة بعد 
حصولــه على الدعم من اســرته 
ممثــال بوالــده عضو احتــاد اللعبة 
حاليا الكابنت حكمت شفيق، وهذا 
اســهم في بروزه مع شقيقه زين 
العابدين فــي احلصول على ألقاب 
منذ بداية مســيرتهم مع اللعبة، 
ثــم اكمــال التدريبات باشــراف 
العديــد من املدربــن املتميزن في 
رياضة كرة الطاولة وهذا اســهم 
في التحاقــه باملنتخبات الوطنية 
واملشــاركة في الفوز بألقاب على 

صعيد بطوالت غربي آسيا.
املدرب ليث حكمت الذي مت اختياره 
التدريبية  املــالكات  ضمن  للعمل 
العــراق بكرة  املســاعدة ملنتخب 
الطاولة، ان املدة املقبلة ستشهد 
اقامة العديد من االختبارات الختيار 
الالعبن االفضل من أجل تشكيل 
في  واملشاركة  الوطنية  املنتخبات 

احملافل اخلارجية.

تقرير

االستقرار اإلداري مهم وكرة الطاولة تملك طاقات فنية متميزة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت أول أمس بطولة أندية العراق بالكيك بوكسنغ 
لنظام البوينت فايت التي اقيمــت في محافظه بابل 
على قاعة الشــهيد حمــزة نوري مبشــاركة أكثر من 

20نادي من مختلف محافظات العراق. 
وقد كانت النتائج كما يللي: نادي بلدية البصرة أوال تاله 
نادي نفط البصرة ثم نادي احلدود باملركز الثالث.أكد ذلك 
أمن سر اإلحتاد ميثم حسن واضاف لقد متيزت البطولة 
بالتنظيم الرائــع والتحكيم الراقــي، كذلك بااللتزام 
واالنضبــاط امللحوظ من قبل املدربــن والالعبن،حيث  
تكللت البطولة بنجاح ومتيز ملفت للنظر جاء بجهود 
الكادر التحكيمي املميز والتنظيم من قبل رئيس االحتاد 
املركزي السيد قاسم الواسطي وأعضاء االحتاد ، اجلميع 
كانو كخليــة النحل خالل أيام البطولــة،  وقد حضر 
البطولة  شخصيات رياضية معروفة اشادوا بالتنظيم 

الناجح واملستويات العالية لالعبن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــوج فريق نادي الديوانية بطال ألندية العراق للشــباب 
بالكابــادي بعد فوزه في املباراة النهائية على فريق نادي 
عزيــز العراق ) 40 _ 26 ( في املباراة التي جرت في قاعة 
املرحوم اعالن عبد احلســن املغلقة لاللعاب الرياضية 
وحضرها عدد من الشــخصيات الرياضية في احملافظة 
والصحفيــن واإلعالميــن ومحبي  اللعبــة؛ يذكر أن 
منافســات البطولة كانت قد شهدت مشاركة اندية : 
االنبار  ؛ الثورة الكركوكلي؛ داموك ؛ الديوانية ؛ الدغارة ؛ 

عزيز العراق ؛ الشامية ؛اليقظة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
سمى قســم التدريب اجلوي – االلعاب الالعب السابق 
فالح جاهد مدربا ملنتخب القوة اجلوية العسكري بكرة 
القــدم والعميد محمد ســعيد مشــرفا لقيادته في 
االســتحقاقات املقبلة.. وأكد جاهد في بيان للنادي أنه 
“سعيد بهذه التسمية حيث تنتظر املنتخب العسكري 
مشــاركة على الصعيد احمللي”.ولقت إلى أن “الفرصة 
ســتكون  موجودة لدى جميع الالعبن املتواجدين في 
الوحدات العســكرية التابعة لقيادة القوة اجلوية عن 
طريق اجراء االختبارات التي ستجري أمس على ملعب 
نادي القوة اجلوية الرياضي الثاني عند الساعة العاشرة 
صباحا”.يذكر أن الكابنت فالح جاهد سبق وان مثل أندية 
اجليش واربيل والنجف والكــرخ واخلطوط واحترف في 

الدوري العماني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اعلن رئيس االحتاد الفرعي لكرة القدم في واســط عبد 
الكرمي اسكندر عن حتديد اخلامس والعشرين من الشهر 
اجلاري موعــدا النطالق منافســات دوري أندية الدرجة 

األولى في احملافظة.
وقال اســكندر ان :” االحتاد الفرعي وفي ضوء تعليمات 
االحتاد املركــزي لكرة القدم عقد مٔومتــرا ملمثلي اندية 
الدرجة األولى املشاركة في نشاطات االحتاد في احملافظة 
للتباحث بألية تنظيــم دوري الكرة املٔوهل للمجموعة 
اجلنوبية املٔوهلة للدوري املمتاز وحتديد اجملاميع واملالعب 

.“
وأضــاف:” انه تقــرر توزيع فــرق األندية التــي أعلنت 
مشــاركتها التــي بلغ عددهــا /18/ ناديــا على ثالث 
مجاميــع ، حيث ضمــت اجملموعة االولى فــرق اندية 
الكوت والوفاء والوداد والعزيزية ونادي واســط واالحرار ، 
اما اجملموعة الثانية فقد ضمت فرق النعمانية وداموك 
واملنتظر والعــزة والنهرين والصويــرة، في حن ضمت 
اجملموعة الثالثة أندية احلي واجلهاد والشهداء واملوفقية 

والدجيلي والشرقية “.

بلدية البصرة يفوز 
بنزاالت الكيك بوكسنغ

الديوانية بطال لشباب 
العراق بالكابادي 

فالح جاهد مدربًا لمنتخب 
الجوية العسكري

دوري أندية الكوت يبدأ 
يوم 25 الجاري



تعّرضت الفنانة اللبنانية 
مايا ديــاب ملوقف طريف، 
بعيد  احتفالهــا  خــال 
عبر  ونشــرت  ميادهــا. 
اخلاصــة  صفحتهــا 
علــى موقــع التواصــل 
اإلجتماعي، مقطع فيديو 
تطلق  وهي  فيــه  ظهرت 
الهواء،  فــي  البالونــات 
وقالــت أنهــا ســتطلق 
مع  الهواء  فــي  أمنياتها 
البالونــات علــى أمل أن 
تتحقق هذا العام، لكن ما 
ثواني حتى علقت  إال  هي 
شريط  في  البالونات  كل 
للكهربــاء. وبدت مايا في 

بشــكل  صدمة  حالــة 
طريف، وهــي تقول: :هذا 
إنها  بــل  بســببي  ليس 
العديد  وتلّقت  الـ2020". 
من املعايدات من املعجبني 
عيدها  مبناسبة  والنجوم، 
الفنانة  ضمنهــم  مــن 
إليسا رسالة معايدة لها.

املصري  املمثل  كشــف 
يظن  كان  أنه  كرارة  أمير 
اللبنانيــة  الفنانــة  أن 
سيرين عبد النور جميلة 
ومغرورة، وكانت هي أيضا 
قد رســمت عنه الصورة 
ذاتها. وأضاف كرارة خال 
حلوله ضيفاً على برنامج 
خال  أنــه  "الســيرة"، 
تصوير مسلسل "روبي": 
كنــت اتقد أن ســيرين 
مغرورة، لكن مع مرور أيام 
التصوير إكتشــفت أني 
بحكمي  كنت مخطئــاً 
عليهــا، وأصبحنــا بعد 
ذلــك صديقــني جــداً، 
كانت  الغــرور  فكرة  وأن 

كــرارة:  وتابع  خاطئــة. 
الــى  قدومهــا  "عنــد 
القاهرة أول شــيء تقوم 
به هــو اإلتصال بي حتى 
جنلس معــا". وأوضح أنه 
لــو أراد أن يعاتــب أحد، 
نفسه،  يعاتب  فســوف 
ألنه ال يحمل شــيئاً جتاه 

أحد.

املصري  املمثل  كشــف 
حسني فهمي عن الكثير 
طفولتــه  أســرار  مــن 
إلى  مشــيراً  وعائلتــه، 
أن إســمه مركــب وهو 
"محمد حســني"، وكان 
دائما ما يطلق عليه اسم 
"حســني" فــي املدارس 
أقرانــه، كما كانت  وبني 
بالثقافة  تهتــم  والدته 
مثله ومثل والده :"كانت 
الثقافيــة  املســألة 
بيتنــا  فــي  موجــودة 
ومتكرر"،  دائم  بشــكل 
في  يرى  ال  أنــه  موضحا 
اســتثناء  أي  نفســه 
الطبيعية  فــي حياتــه 
في  املتشــعبة  وثقافته 
كل اجملــاالت، وهــو أحد 

شيم الفنانني التي يجب 
عليهــم االهتمــام بها: 
عنده  يبقي  الفنان  "الزم 
الفنيــة".  كل اجلوانــب 
وعن عائلته، قال إن موعد 
بشــكل  مقدس  الغداء 
بروتوكولي متعارف عليه، 
متســلطة  كانت  وأمي 
ناعم وكنت  وأبويــا كان 
بلجأ له علشان يحميني 

منها".

مايا دياب

حسين فهمي

أمير كرارة

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تداول عدد مــن رواد منصات التواصــل اإلجتماعي في مصر، 
واقعة غريبة من نوعهــا تفيد عن اختفاء أجنة توأم في رحم 
سيدة حامل بالشهر الســادس في محافظة األقصر جنوب 

القاهرة.
القصة التي نشرتها فيما بعد عدد من الصحف، كشف والد 
الســيدة احلامل تفاصيل ما حدث في تصريحات له، وقال أن 
ابنته كانت حاماً بتوأم بالشهر السادس، وفجأة اختفى هذا 
احلمل،  حيث إن التحاليل أثبتت بالفعل أنها كانت حاما في 

الشهر السادس، على حد قوله.
وتابع قائاً: "هي رأت كابوســا ليلــة امس عن اختفاء االجنة، 
وبالفعل اختفت، لكن احلمــل كان موجودا ولديها موعد مع 
الدكتور، وبطنها كانــت كبيرة واالن رجعت كما كانت وليس 

هناك أي اثر لاجهاض".
وختم قائاً إن ابنته ذهبت للمستشــفى بعد أن استيقظت 
لاطمئنــان على طفليها لكن فوجئــت أن الطبيب أكد لها 
بعدم وجود حمل بعد عمل أشعة، على الرغم من أن األشعة 
كشــفت أن حجم الرحم كبير بشكل أكبر من االعتيادي ما 
يدل على أنه كان هناك حمل، ومؤكداً أيضاً عدم وجود أغشية 

احلمل.

اختفاء أجنة توأم من 
رحم سيدة حامل 

الصباح الجديد - وكاالت:
يطرح حــذاء أبيض أنيق مــن احلرير وجلد املاعــز كان عائدا إلى 
ماري أنطوانيت آخر ملكات فرنســا، والتــي أعدمت خال الثورة 
الفرنســية، في مزاد األحد بســعر يبدأ من 10 آالف يورو )11800 

دوالر(.
وســتجري عملية البيع في قصر فرساي حيث حاصرت احلشود 
الغاضبــة امللكة وامللك لويس الســادس عشــر قبــل أن يتم 

إعدامهما باملقصلة عام 1793.
ويحمل احلذاء اســمها على كعبه، وقال جــان بيير أوزينا من دار 
املزادات التي جتــري عملية البيع، إنه يعتقد أنهــا كانت ترتديه 

بانتظام خال احلياة اليومية في القصر.
وأضــاف "يأتي املزاد في وقت يواجه فيه الفرنســيون شــكوكا 
حقيقية بشــأن قيمهم، ويتشبث كثيرون منهم بتاريخ فرنسا. 

ماري أنطوانيت شخصية تثير اهتمام العالم كله".
وأشارت الدار الفرنسية إلى أن احلذاء من أبرز القطع املطروحة في 
املزاد الذي يحمل عنوان "امللكية في فرســاي"، إلى جانب لوحة 
بعنوان "موليير إلى مائدة امللك الشــمس" للرسام فرنسوا-جان 
غارنوريه، وهي من اللوحات القليلة التي تظهر امللك لويس الرابع 
عشر إلى جانب األديب موليير )مع سعر انطاق يراوح بني 40 ألف 

يورو و60 ألفا(.

مزاد فرساي... حذاء ماري انطوانيت 
بسعر  يبدأ من عشرة االف يورو

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سعدي السند
احتفلت أســرة حترير مجلــة األطفال 
)ســندباد( بصدور عددها االول قبل ايام 
بالسرطان  املصابني  األطفال  ردهات  في 
في مستشــفى البصــرة التخصصي 
وترسم  بفعاليتها  لتشركهم  للطفل، 
واألمل  الفرح  بســمات  وجوههم  على 

واجلمال ليكتمل احلفل.
االحتفالية مع  االطفــال خــال  رقص 
مجموعــة من الشــباب الذيــن ارتدوا 
االطفال  ويحبها  لدمى معروفة  مابس 
لتتحول املناسبة الى كرنفال من الفرح 
املبهج في املكان الــذي زينته البالونات 

امللونة وورق الزينة. 
االحتفالية أدارتها الكاتبة خلود الشاوي 
عضو هيئة حترير مجلة ســندباد والتي 
نقلت فــي البــدء حتيات رئيــس حترير 
مجلة سندباد الدكتور ضرغام األجودي 
ومتنياتــه لألطفال بالشــفاء والصحة، 
وأكــدت ان مجلــة ســندباد وجدت ان 
اقامــة احتفاليــة صدورها بــني هؤالء 
األطفال احللويــن تعني اننا مع اطفالنا 
فــي كل وقــت، فهم أمانة فــي أعناق 
اجلميع ليتواصلوا معهم ويقدموا لهم 
كل مايبهجهم ويســاعدهم على جتاوز 
بالعافية  متّوجــني  وعودتهم  مرضهم 
الدائمة ان شاء اهلل الى بيوتهم، وأماكن 

لعبهم ودراستهم 
وقرأ االستاذ ناصر اخلليلي آيات من كتاب 
اهلل اجمليد وعــزف بعده الطفل املوهوب 
أحمد وضــاح العلي النشــيد الوطني 

وقدم أيضا معزوفات في حب العراق.
 وقــدم فريق الشــباب مبابــس الدمى 

فعالياتهم بني األطفال وكان الفرح باديا 
على وجوههم، ورقصوا معهم حتى ان 
بعض االطفال تركوا كراســيهم ونزلوا 
الى الســاحة ليشــاركوهم االحتفال 
والفرح، مــا جعل مرافقيهم من ذويهم 
يقفون حتية للشباب وفرحا بأطفالهم، 
ووجهــت احــدى االمهات حتيــة لكل 

اإلعاميــني الذيــن حضــروا احتفالية 
مجلة سندباد: هذا يوم لن ننساه ونحن 

نرى اطفالنا بهذه السعادة. 
ومت توزيع عشرات الهدايا التي أحضرتها 
لهم أسرة حترير مجلة سندباد  وشملت 

األطفال كلهم. 
فــي اخلتــام مت توجيه كلمات الشــكر 

واألمتنــان ألدارة مستشــفى الطفــل 
التخصصــي فــي البصرة ممثلــة مبدير 
وللدكتور  الدكتور أســامة  املستشفى 
في جراحة األطفال صفاء حســن، فقد 
وضعوا كل التسهيات إلجناز هذه املهمة 
اإلنســانية النبيلة ومــن خالهما لكل 

اطباء املستشفى وكادرها التمريضي.

الصباح الجديد - وكاالت:
مخطوبان  أميركــي  ثنائــي  قــرر 
توثق  تصوير  بجلسة  القيام  حديثاً 
حبهما ولكن بكل غريب ومختلف. 
وفي التفاصيل التي كشــفا عنها 
ريتينج  وجوش  كروبار  جينا  الثنائي 
ان يخضعان جللسة  قررا  إلنسايدر، 

تصوير مبابس الديناصورات.
بالديناصورات  العروس  وشــغفت 
منــذ أن كانــت في الصــف األول، 
الشــغف الذي لــم تتخلص منه 
حتى بعــد مرور كل هــذه األعوام، 
من  الكثير  "شــاهدت  تقول:  وهنا 
اجلميلة على  التصويــر  جلســات 
فيس بوك ومواقع الزفاف، لكن في 
احلقيقة شــعرت أنها لم تشبهنا، 
ألننا لم نكن نريد الصور التقليدية 

خلطوبتنا".
التصوير هذه،  فكرة جلســة  وعن 

تقول فــي تصريحاتهــا: "حصلنا 
القابلة  الديناصــورات  أزيــاء  على 
للنفخ لعيد الهالويــن هذا العام، 
ففكرنا ماذا لو ارتديناها في جلسة 

التصوير اخلاصة بنا؟".
إلـى  و  كروبـا  وبالفعــل حتولـــت 
ديناصورهــا  ترايسيراتــــوبس 

املفضــل وأصبــح خطيبها 
الديناصور ريكس، وبدآ في 

املرح فــي الغابة، حيث 
اختارا إقامة جلســة 
أحد  في  التصـــوير 
املفتوحة  احلدائـــق 
ســــب  لتنا

املابــس.
انتشــار  عقــب 
نالــت  الصــور، 
جلســة التصوير 
واشــادة  إعجاب 

حيث  الكثيــر 
غيــر  إنهــا 
فــة  لو مأ

جلسات  كبقيـة  ليسـت  وغريـبة 
كـــل  فـــي  املنتشرة  التصويـــر 

مكـان.

أغرب جلسة تصوير لحفل خطوبة بمالبس الديناصورات

مجلة )سندباد( تحتفل بصدور عددها األول بين 
األطفال الراقدين بمستشفى الطفل في البصرة

جانب من أحتفال مجلة سندباد مع األطفال املصابني بالسرطان في مستشفى الطفل بالبصرة

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت املمثلة األميركية إميا روبرتس 
البالغــة مــن العمــر "29 عاماً" 
حملهــا فــي طفلهــا األول من 
زوجهــا املمثل جاريــت هيدلوند 
من خال صورة قامت بنشــرها 
علــى احــد مواقــع التواصل 

االجتماعي.
روبرتس  إميــا  صورة  وحصدت 
ألــف  و400  مليــون  علــى 
يوم  خال  وإعجاب  مشــاهدة 
واحد، كما نشــرت صورتني لها 
مع زوجهــا ووالــد طفلها األول 
جاريــت هيدلوند وعلقت عليها: 

"أنا واملفضان لدّي".
التعليقات  مئــات  إميــا  وتلقــت 
ومعجبيها،  وأصدقاها  زمائها  من  املهنئة 

ومعظمهم يؤكدون أنها ستكون أماً رائعة.
وحملت املمثلة إميا روبرتس إلى جنس مولودها 
األول املنتظر، بنشرها إميوجي لقلبني باللون 

األزرق.
وكانت النجمة العاملية جوليا روبرتس عمة 
إميا روبرتس، أول املهنئات لها بتعليق قالت 

لها فيها: "واو.. أحبك".
وتســتعد إميــا روبرتــس لتجهيــز غرفة 
وتصميم ديكورات خاصة لها ملولودها األول 

السعيدة بقدومه للغاية.
وكانــت اميــا روبرتــس حظــرت امها من 
االنســتغرام بعد ان اعلنــت خبر حملها 
انهــا اخطأت حني  وقالــت  نيابة عنهــا، 
اهدتها هاتفا ذكيا وفتحت لها حسابا على 
انستغرام ألنها بدأت تراقبها وتنشر بعض 
االخبار عنها وترد على املعلقني وكأني اعجز 

عن نشر أي خبر.

 إيما روبرتس تعلن 
حملها األول.. وعمتها 

"جوليا" تهنئها

الصباح الجديد - وكاالت:
 Mate X2 تشير أحدث التســريبات بشأن هاتف
املنتظــر إلى أن هذا الهاتف صمم بشاشــة 
مرنة كبيرة تنحني مــن منتصفها تقريبا 
لكنها ســتكون موضوعة على الواجهة 
اخلارجية للهيكل، وال تختفي بني نصفي 
اجلهاز كمــا هو احلال مع أغلب الهواتف 

القابلة للطي احلالية.
واملميز في الشاشــة أيضــا إمكانية 
أثناء  تقســيمها لعدة أقســام فــي 
االســتعمال حتى لو كانــت مفتوحة 
بشــكل كامل، ما يوفر مساحة كبيرة 
وسهولة في استعمال أكثر من تطبيق 
في وقت واحد، أو مشاهدة الفيديوهات 

وتصفح اإلنترنت بالوقت نفسه.
ومن املفتــرض أن تكون شاشــة هذا 
اجلهــاز من نــوع OLED مبقــاس 8.03 
الهاتف بشاشــة  يــزود  بوصــة، وأن 
إضافية مبقــاس 6.45 بوصة، ومعالج 

Kirin 9000 احلديــث املطــور بتقنيــة )5نانومتر(، 
وشــريحة مودم وذواكر وصول عشوائي متكنه من 
االتصال مع شــبكات 5G، فضا عن أن الكاميرات 
ستكون موضوعة على إحدى احلواف على الواجهة 

الداخلية للجهاز.

هواوي تنوي تغيير عالم الهواتف الذكية

الصباح الجديد - وكاالت:
قارنت الفنانــة العراقية هند كامل 
بني املمثل املصري والعراقي، منتقدة 
عــدم وجــود "نظام مؤسســاتي" 
يحمي املبدعني في بلدها. وقالت في 
مقابلة أجرتها معها احدى القنوات 
احمللية، إن أهم ما مييز املمثل املصري، 

"احترام الصنعة".
وقالت إن املمثلني في ســوريا ومصر 
ولبنــان، لديهم فريق يســهر على 
راحتهــم كمبدعــني، وتوفيــر كل 
مــا يجب أن يتوفــر للممثل حتى ال 

يشغله شيء أمام الكاميرا.
وحتدثــت عــن جتربتها فــي العمل 
باخلليج الذي وصفتــه بـ "منبر وان" 
وقالت إنها في الكويت كانت تذهب 
في موعد التصوير وليست مسؤولة 
عن شــئ آخر باســتثناء الدور الذي 
ستلعبه، مضيفًة "لبسي مكياجي، 
الســائق املســؤول عــن خدمتــي 

ورفاهيتــي هذه ليــس قضيتي. في 
العراق أنا ممثلة ولبيســة وماكييرة 

وأنا ســائق  وكوافيرة 
وأنا أمللم أغراضي".

وقالت ان النجوم في 
العالم مــن يقفون 
أمام الكاميرا، هناك 
جســدي  مــدرب 
ومــدرب  لهــم، 
ومــدرب  صــوت 
ومــدرب  لكنــة، 
وضربــت  رقــص، 
ذلك  علــى  مثــا 
الهندية  بالسينما 
"شــاروخان  وقالت 
لقطة  يــؤدي  حتى 
أمامه  يقف  راقصة 
له  يهيئون  خمسة 
التي  اللقطــة  أداء 
عليهــا  يتقاضــى 
أجر يــوزاي ميزانية 

دولة".

الصباح الجديد - وكاالت:
قدمــت سلســلة مطاعــم أميركية شــهيرة 
اعتذارها إلى زبائنها، بعد انتشــار صور ملا بدا أنه 
"مشنقة" تتدلى من سقف أحد أفرعها في والية 

كونيتيكت شمال شرقي الواليات املتحدة.
وبدأت القصة عندما نشــرت ســيدة تدعى مترا 
هوكينز، مقطع فيديو على صفحتها في "فيس 
بوك" لســقف مطعم "كراكــر باريل" في والية 
كونيتيكت، بسبب احتوائه على أدوات غريبة، من 

بينها أوان قدمية.
ولــم تنتبه هوكينز إلى تدلي حبل مشــنقة من 

ســقف املطعم بكونها جزء من الديكور، لكن 
أحــد أصدقائها في صفحتهــا في فيس بوك 
الحظ وجودها معلقة، ومــن هنا بدأت الصور 
تشــق طريقها بسرعة في وســائل التواصل 

االجتماعي.
واســتهجن كثيرون وجود مشنقة معلقة 

في ســقف املطعم، إذ مــن املفترض أن 
يكون مكانا للضيافة والترحيب بالزبائن، 

ال بث اخلوف في قلوبهم.
وقال مســؤول في الشــركة التي تدير 

سلســلة مطاعم "كراكــر باريل": "هذا 
مجرد ســلك كهربائي قدمي كان موجودا 

فــي املطعم منــذ ســنوات"، وفقما 
ذكرت شــبكة "سي إن إن" اإلخبارية 

األميركية.
اعتذرت  أنهــا  الشــركة  وأوضحت 
للضيــف الــذي أشــار إلــى وجود 

املشــنقة التــي تتدلى من ســقف 
املطعم، وشــكرته على ذلــك. وجاء في 

الذي  اإللكترونية: "نحن ممتنون لضيفنا  الرسالة 
أبلغنــا بذلك حتــى نتمكن مــن تصحيح هذا 

اخلطأ".

"احترام الصنعة".. هند كامل 
 تقارن بين الممثل العراقي والمصري

"مشنقة مطعم" تثير غضب زبائنه
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