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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اإليرانية خالل  االستخبارات  شنت 
األيام األخيرة، موجة من االعتقاالت 
في صفــوف املعارضني "مخافة أن 
تندلــع احتجاجات خالل الشــهر 
اجلاري"، في ذكرى التظاهرات التي 
الشهر  في  املاضي  العام  انطلقت 
نفســه احتجاجا على رفع أسعار 

الوقود.
موقع  حســب  االعتقاالت  وجاءت 
"إيــران هيومن رايتــس مونيتور"، 
تزامنا مع مخاوف لدى الســلطات 
بأن يخرج املتظاهرون إلى الشوارع 
احتجاجات شــهر  ذكــرى  إلحياء 

نوفمبر من سنة 2019.
وبحسب املوقع ذاته، فإن عناصر من 
االســتخبارات العامة في منطقة 
كرمنشــاه،  مبحافظة  ســونغور 
منازل  املاضــي،  األربعاء  داهمــت 
واقتادتهم  سياســيني،  معارضني 

الى وجهات مجهولة.
املوقــع لفت إلى أنه لم يتم إصدار 
أوامر اســتدعاء لهؤالء األشخاص 

للحضور.

االســتجواب،  من  وبعد ســاعات 
املعارضني، ســعيد  اقتيد كل من 
أصغري، وسعيد صميمي، وكسرة 
بني عامران إلى العنبر 4 بســجن 

إيفني، سيء السمعة. 
ومت القبض على الرجال الثالثة في 

مارس 2018، ومت اســتجوابهم ملدة 
شــهرين في العنبر 209 في إيفني 
ثم أطلق سراحهم بكفالة مؤقًتا.

وبينمــا لــم يُتح لهــم االتصال 
مبحــام، ُحكم عليهم بالســجن 
خمس سنوات بتهمة "التعاون مع 

اإليرانية"،  خلق  مجاهدي  منظمة 
وخمــس ســنوات أخــرى بتهمة 
"التجمــع والتواطــؤ ضــد األمن 

القومي". 
ويعاني، كســرة بنــي عامران، 24 
عامــا، من ســرطان الــدم، وكان 

يخضع للعالج الكيميائي، وأشــار 
املوقع إلى أن "احتجاز هذا الشاب 
يعرضه خلطر أكبر خاصة بســبب 

جائحة فيروس كورونا".
إلــى اعتقال،  أنباء أخرى  وتشــير 
نوفمبر  منتصف  شــريف،  حميد 
اجلاري، واقتياده إلــى العنبر الرابع 
في سجن إيفني، وكانت "محكمة 
الثورة" قد حكمت عليه ســابقا 

بالسجن ملدة عام.
وشــهدت إيران في األعوام األخيرة 
االحتجاجية  التحــركات  بعــض 
أساســي  بشــكل  املرتبطــة 
بصعوبــات اجتماعية واقتصادية، 
وانطلقــت احتجاجــات نوفمبــر 
لالعتــراض علــى ارتفاع أســعار 
للمطالبــة  لتتطــور  الوقــود، 

مبحاسبة النظام اإليراني.
الدولية  العفو  منّظمــة  واّتهمت 
"أمنســتي"، حينها قــوات األمن 
اإليرانية بارتكاب "انتهاكات مرّوعة 
حلقوق اإلنسان" في أعقاب قمعها 
احتجاجات جرت فــي نهاية العام 
املاضــي، مشــيرة باخلصوص إلى 

عمليات "تعذيب واسعة النطاق".
انطالق  مــن  أســبوعني  وخــالل 
 ،2019 مظاهرات شــهر نوفمبــر 
قامــت قــوات األمن بقمــع تلك 
االحتجاجــات بســرعة وقســوة 
واعتقلــت كثيرين، وســط قطع 

شبه كامل لشبكة اإلنترنت.
وقالت "أمنستي" في تقرير بعنوان 
االعتقاالت  اإلنســانية:  "ســحق 
االختفــاء  وحــوادث  الواســعة 
والتعذيب منــذ مظاهرات نوفمبر 
2019 فــي إيــران"، إّنهــا جمعت 
شهادات من عشرات املعتقلني من 
أصل حوالي سبعة آالف رجل وامرأة 
وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، 

في أعقاب تلك التظاهرات.
إلى  احلقوقية  املنّظمــة  ولفتــت 
أّن األجهــزة األمنيــة والقضائية 
اإليرانيــة ارتكبت "سلســلة من 
انتهاكات حقوق اإلنســان املرّوعة، 
التعّســفي،  مبا في ذلك االحتجاز 
والتعذيب،  القســري،  واالختفــاء 
املعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره 

السّيئة".

مخافة احياء احتجاجات العام الماضي

االستخبارات اإليرانية تشن موجة اعتقاالت واسعة ضد معارضين 

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اقتــرح كتــاب وصحفيــون ان تبادر 
السياســية  والقــوى  االحــزاب 
الكردســتانية الى اعتمــاد خارطة 
طريــق انقاذ وطني لتــدارك االزمات 
يواجهها  التي  واملاليــة  االقتصادية 
االقليم في ظل حتكــم فئة معينة 
باملؤسسات الرسمية في كردستان.

وقــال الكاتب والصحفي ســرتيب 
جوهر فــي حديث للصبــاح اجلديد، 
ان االزمات واملشــاكل التي يواجهها 
املواطنــون فــي االقليم هــي نتاج 
لتعامــل بعض من املســؤولني في 

االقليــم، الذيــن احتكــروا امللــف 
ويريدون حتت ستار بعض  االقتصادي 
بهذه  االستمرار  القومية  الشعارات 

السياسة.     
واضاف،"انه ليست بغداد فقط التي 
لديها مشــاكل مع املســؤولني في 
االقليم حول ملف النفط وامنا شعب 
كردســتان ايضاً لديــه ذات املعاناة، 
ولفت الى انه خالل السنوات العشر 
املنصرمــة ابرمت حكومــة االقليم 
عشــرات العقود من شركات النفط 
ودول اجلوار، وان املسؤولني في االقليم 
حلد االن غير مســتعدين للكشــف 

عن فحواهــا الى الــرأي العام، وفي 
مقدمتهــا االتفاق املمتد خلمســني 

عاماً مع تركيا.
واكد جوهــر انه مع توقيــع االتفاق 
املتنفذة  اجملموعة  بني  عاماً  خلمسني 
في االقليــم وتركيا فــي اواخر عام 
2013، قطعــت ميزانية االقليم من 
قبل بغــداد، واســتمر االقليم على 
سياسته الفاشلة محاوالً التغطية 
عليها مع انها اهدرت ثروات االقليم 
حتــت يافطــة بعــض الشــعارات 
القوميــة، االمر الذي عرض شــعب 

كردستان ملزيد من اجلوع والعوز.  

واشــار جوهر الــى ان احلــل االمثل 
لالزمات واملشــاكل التــي يواجهها 
االقليم، ان تأخذ االطراف السياسية 
املبادرة، وان تعقد اجتماعاً موســعاً 
الــذي قال بانه  البرملان،  بعيداً عــن 
البداء  كردســتان،  شــعب  الميثــل 
موقفهم من االوضاع االســتثنائية 

التي يواجهها االقليم.
السياســية  االحزاب  "علــى  وقال، 
االعــالن عــن "خارطة طريــق انقاذ 
وطني" التــي قال بانهــا ينبغي ان 
يكون اساســها حســم وكشــف 

جميع العقود النفطية..

ناشدوا االحزاب السياسية باعتماد خارطة طريق انقاذ وطني

أكاديميون وناشطون يطالبون بالتحضير النتخابات مبكرة في االقليم

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وافــق رئيــس مجلس الــوزراء 
أمس  الكاظمــي  مصطفــى 
االثنــني، على نقل موظفني من 
إلى  الوطنــي،  اخملابــرات  جهاز 
هيئــة املنافذ احلدوديــة، فيما 
وجه قيادة العمليات املشتركة 

بغلق املعابر غير الرسمية.
وقــال رئيــس هيئــة املنافــذ 
عدنان  عمــر  اللواء  احلدوديــة 
الوائلــي فــي بيان صــدر عن 

مكتبه إنه شارك في "اجللسة 
االعتياديــة األولــى الجتمــاع 
املرتبطة  غيــر  اجلهات  مجلس 
بوزارة والهيئات املستقلة والتي 
عقدت برئاســة رئيس مجلس 
الكاظمي"،  الوزراء مصطفــى 
وأداء  بدور  األخير أشاد  أن  مبيناً 
املتخذة  واإلجــراءات  الهيئــة 
الســيطرة  إلحكام  قبلها  من 

وتعظيم اإليرادات احلكومية".
الوائلــي: "حصلــت  وأضــاف 

موافقــة الكاظمي على تعزيز 
املنافذ  البشــرية لهيئة  املوارد 
جهاز  مــن  املوظفــني  بنقــل 
اخملابــرات إلــى مــالك الهيئة، 
الــزام كافة  والتأكيــد علــى 
أعضاء مجلس الهيأة بالقرارات 
والتي  اجتماعاتها  من  الصادرة 
تضم ممثلي الــوزارات والهيئات 
باملنافذ  املعنيــة  واحملافظــات 

احلدودية".
أكد  الــوزراء  "رئيس  أن  وتابــع 

علــى أهميــة تطويــر املنافذ 
االستثمار  وتشــجيع  احلدودية 
فيها، واإلسراع في عملية امتتة 
للقضاء  اجلمركيــة  اإلجراءات 
واملالي"،  اإلداري  الفســاد  على 
الكاظمي "وجه  أن  إلى  مشيراً 
قيادة العمليات املشتركة بغلق 
املعابــر غير الرســمية إليقاف 
عمليــات التهريــب واإلضــرار 
وحماية  الوطنــي  باالقتصــاد 

املنتج احمللي".

وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية 

رئيس الوزراء يعزز مالك هيئة المنافذ الحدودية 
بموظفين من المخابرات

جامعة البصرة تناقش تحديات المشاريع الصناعية 
تقرير للبنك الدولي: عدد العراقيين تحت 2ووحدة االستقرار المجتمعي ومخاطر المخدرات

6خط الفقر يزداد حتى12 مليون مواطن

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت أسعار النفط اليوم اإلثنني، 
%4 بدعم مــن انتعاش  الى نحــو 
اقتصــادات بعــض الــدول ومنها 

الصني.
 وافادت بيانات بأن مصافي التكرير 
الصينية عاجلات املزيد من اخلام على 
أســاس يومي في أكتوبر/تشــرين 

األول، ما يدعم أسعار النفط.
“أو.ٍســي. في  االقتصــادي  وقــال 
إن "األرقام  لــي:  بي.ســي” هــوي 
الصينيــة تعطي مبررا أساســيا 
الستمرار أســعار النفط عند هذه 

املستويات".
بتوقيت   12:30 الســاعة  وبحلول   
غرينتش، ارتفع خام برنت تســليم 
كانــون الثانــي %3.51 ليصل إلى 

44.28 دوالر للبرميل.
 في حــني زاد خام غرب تكســاس 
الوسيط األميركي %3.76 ليسجل 

41.64 دوالر للبرميل.
%8 األســبوع  اخلامان نحو  وارتفع   
املاضي، وســط آمال حيــال لقاح 
كورونا وأن تبقي أوبك+، على اإلنتاج 
منخفضــا العــام القــادم لدعم 

األسعار.

النفط يرتفع 4 % بفعل انتعاش 
اقتصادات دول منها الصين

بغداد - الصباح الجديد:
وجــه رئيــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمي أمــس االثنني، وزارة املالية 
بضرورة تســهيل حصول مفوضية 
االنتخابــات علــى التخصيصــات 
املالية، فيما اشار الى أهمية العمل 

بالنظام البايومتري.
وقــال مكتــب الكاظمي فــي بيان 
تلقت الصباح اجلديد نســخة منه، 
ان "رئيــس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي تــرأس أمــس اإلثنــني، 
املفوضية  لرئيس  مشتركا  اجتماعا 
وعدد  لالنتخابات  املســتقلة  العليا 
والكادر  املالية  ووزيــر  أعضائها،  من 
ناقــش  بالــوزارة، حيــث  املتقــدم 

بتذليل  الكفيلة  الســبل  االجتماع 
الالزمة  األموال  توفير  أمام  العقبات، 
مبوعدها  املبكرة  االنتخابــات  إلجراء 
املقرر في الســادس مــن حزيران من 

العام املقبل".
ووّجــه الكاظمــي حســب البيان، 
تســهيل  بضــرورة  املاليــة  "وزارة 
االنتخابــات  مفوضيــة  حصــول 
املاليــة،  التخصيصــات  علــى 
كونها مــن املتطلبات األساســية 
إلجــراء االنتخابــات، التي تشــكل 
أهميــة كبيرة لدى أبناء شــعبنا"، 
العقبات  مشــددا "على تذليل كل 
البيروقراطيــة التي من شــأنها أن 

تعرقل عمل املفوضية".

الصباح الجديد - متابعة
العراقي محمد  الزراعــة  وزير  أعلن 
أن الســعودية قــررت عدم  كــرمي، 
لألغراض  دومن  مليون   1.7 اســتثمار 
الزراعية في الصحراء جنوب وجنوب 

غربي البالد، بسبب شح املياه.
وأجرت وفود من العراق والســعودية 
على مدى األســابيع املاضية، زيارات 
متبادلــة، أثمــرت اتفاقــا للتعاون 
واألمنية  العســكرية  اجملــاالت  في 

واالقتصادية والزراعية واالستثمار.
وقــال كرمي في مقابلــة مع محطة 
"أي أن نيــوز" العراقيــة: "كان لدى 
الســعوديون نيــة لالســتثمار في 
القطــاع الزراعــي، عبــر خطــط 

الغربية،  الصحــراء  في  اســتثمار 
ومحافظة املثنى، والنجف، شريطة 
وجــود دميومة مائية تصــل إلى 50 

سنة".
وأضاف: "لدينا حوالي 400 ألف دومن 
)الــدومن يعادل 1000 متــر مربع( في 
املثنى، و600 ألــف دومن في النجف، 
وبحــدود 700 ألف دومن فــي األنبار.. 
من  الســتثمارها  بتهيئتها  قمنــا 
اجلانب الســعودي". كان االستثمار 
السعودي املرتقب في تلك األراضي، 
أبقار كبرى،  إقامة مزارع  يتركز على 
يرافقها وفرة في املياه التي ال تكفي 
في تلك املناطق إال خلمس ســنوات 

فقط بدال من 50، بحسب الوزير.

السعودية تتراجع عن استثمار ما يقرب 
من مليوني دونم في صحراء البالد

الكاظمي يوجه بتوفير التخصيصات 
المالية لالنتخابات المبكرة واعتماد 

النظام البايومتري

بغداد - وعد الشمري:
كشف نّواب، أمس األثنني، عن دعوى 
جزائية جديدة ستطال "متورطني" 
بهدر املال العام في ملف االتصاالت، 
الهاتف  ان شــركات  إلى  مشيرين 
لن تعود  العاملة حاليــاً،  النقــال 
الى العمل في البالد مجددا، لعدم 
التزامها ببنود ما اتفق عليه معها.

شــياع  محمــد  النائــب  وقــال 
السوادني، في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "قرار الغاء جتديد عقود 
شــركات الهاتف النقال جاء لعدم 
تنفيــذ تلك الشــركات التزاماتها 
مبوجب ما تـــم االتفــاق عليه في 

السابق".
"الشركات  ان  الســوداني،  وأضاف 
العاملــة حالياً لن جتــد لها مكاناً 
 ،2021 العراق بعد نهايــة عام  في 
بحسب العقود السابقة، ولم يتم 

التجديد لها".
وأشــار، إلــى أن "اخلدمات ســوف 
تســتمر حلــني ايجاد بديــل لهذه 
الشــركات، ونحن طرحنا عدد من 
الشــركة  إلى  باللجوء  املقترحات 
مــع جهات  الوصول  أو  الوطنيــة 
االتصال  بقطــاع  مختصة  عاملية 
تضمــن اكبــر خدمــة للمواطن 

ومنفعة للدولة".
إلى  "العــودة  أن  الســوداني،  وبني 
باتفاق جديد  ولو  احلالية  الشركات 
أو بعــد تصفيــة الديــون املترتبة 
وفق  وذلــك  ممكنــة،  غير  عليهــا 
الترخيص  وعقد  القضائــي  القرار 
املوقع في عام 2007 الذي اجاز لها 
طلب التمديد ملرة واحدة شــريطة 
االعالم  أن تكســب رضــا هيئــة 

واالتصاالت عن تنفيذ التزاماتها".
وأكــد، أن "جملــة مخالفــات مت 

التي  الدعــوى  تثبيتها مــن خالل 
املالي  الشــركات  اداء  اقيمت على 
 2007 للمدة من  والقانوني  واإلداري 
إلــى 2020، فال ميكــن أن نعود مرة 
أخرى ونقول إن تلك الشــركات قد 

نفذت االلتزامات".
ويواصل الســوداني، أن "مخالفات 

جوهرية حصلت طيلة املدة املاضية 
ترتقي ملستوى جرائم في هدر املال 
العام رافقت اصــدار قرار التجديد 
من مجلس األمنــاء، الذي صادقت 

احلكومة عليه من دون اطالع".
وشــدد، على أن "هذا اجلانب سوف 
يخضع هو االخر لتحقيق من خالل 

االخبارات التي قدمها مجموعة من 
النــواب إلى قاضي محكمة حتقيق 
النزاهة االول، وهناك قضية جزائية 
كانت تنتظر مــا يتم التوصل اليه 
من خالل الدعوى املدنية املتضمنة 
فيها  والتــي صدر  التجديد  ايقاف 

قرار أمس األول".

ويرى السوداني، أن "االتصاالت تعد 
من أســوء امللفات بعد عام 2003، 
ولدينا خلل كبير في حجم االيرادات 
احلقيقيــة، وال ميكن حصــر الهدر 
نتيجة مخالفات الشركات وديونها 
والفوائد املترتبة عليها وهذه أحدى 
صور االرباك التي حتكم العالقة بني 

هيئة االعالم وتلك الشركات"
"أكثــر مــن  أن  الســوداني،  وأورد 
40 مليون مشــترك في شــركات 
االتصاالت، وبالتالــي لديها القدرة 
على تســديد ما بذمتها من أموال 
وال ميكــن أن تتحجــج بأنهــا غير 

متمكنة مادياً".

البرلمان: شركات الهاتف النقال لن تعمل في 
البالد مجددا ودعوى أخرى تنتظرها امام القضاء

مجلس النواب "ارشيف"

مخالفاتها ترقى الى جرائم هدر المال العام

ترجيحات بكشف متواطئين من هيئة االعالم واالتصاالت تستروا على عدم تسديد الديون

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حقــوق  مفوضيــة  أصــدرت 
االنســان تقريراً خطيراً عن دوام 
إذ  العراق،  املدارس األهلية فــي 
ان العديد مــن املدارس االهلية 
لم تلتزم بقــرارات خلية االزمة 
ثالثة  قبل  فيها  الدراسة  وبدأت 
اشــهر دون اخــذ احتياطــات 

صحية .
وقال عضو مفوضية حقوق في 
العراق فاضــل الغراوي في بيان 
نســخة  اجلديد  الصباح  تلقت 
"العديد  ان  االثنــني،  امس  منه 
االهليــة عرضت  املــدارس  من 
حياة الطــالب الى خطر محدق 
خلية  بقــرارات  التزامها  لعدم 
اجراءات  واتخاذ  الصحية  االزمة 
التعقيم والتعفير والتباعد في 

املدارس".
واضاف الغراوي بحســب البيان 
ان "العام الدراسي لم يبدأ لآلن 
فمن هــي اجلهة التــي اعطت 
االهلية  للمــدارس  املوافقــات 
ببدء العام الدراسي احلالي قبل 

ثالثة اشــهر، وهل هذه املدارس 
بحيث  خاصــة  قوانني  لديهــا 
التربية،  وزارة  بقــرارات  تلتزم  ال 
مهددة حياة الطالب فقط الخذ 

االقساط منهم".
 وطالب الغــراوي "وزارة التربية 
كافــة  باتخــاذ  واحملافظــني 
اخملالفة  املدارس  بحق  االجراءات 
الزامهــا بتطبيق  الــى  اضافة 
الدراســة ملــدة يــوم واحد في 
املدارس وباقــي االيام عن طريق 
املنصــات االلكترونية حســب 
القرارات االخيــرة لوزارة التربية 
مع اتخاذ كافة االجراءات حلماية 
الطلبة من تفشي وباء كورونا".  
واشار الى ان "املفوضية ستقوم 
باحالة شكوى رسمية ضد هذه 
محكمة  الى  االهليــة  املدارس 
حقوق االنســان لعدم التزامها 
بقــرارات خليــة االزمــة ووزارة 
التربيــة وتعريض حياة الطالب 
للخطــر وتغليــب مصاحلهــا 
الشــخصية علــى املصالــح 

العامة".

المدارس األهلية تعرض 
الطلبة للخطر منذ ثالثة أشهر 

لتكسب المال

تقرير لحقوق االنسان:



محليات 2

 
البصرة - سعدي السند :

تابع مكتــب الصبــاح اجلديد في 
البصــرة بالتعاون والتنســيق مع 
الزماء في إعــام جامعة البصرة 
اجلامعية في  األنشــطة  عددا من 

الكليات وفي املراكز العلمية .
ورشــة عمل بني جامعــة البصرة 

واملؤسسات العلمية الهولندية
فقــد نظمــت كليــة الزراعة في 
جامعــة البصرة ورشــة عمل عن 
جامعة  بــني  العلمــي  التعــاون 
البصــرة واملؤسســات العلميــة 
الهولندية قدمها كل من الدكتور 
نوفل عبداالمير حســني  والدكتور 
دشر.وتضمنت  عبداحلي  محســن 
الورشــة محاضرات عدة، تطرقت 
بني  العلمي  التعــاون  طبيعة  الى 
كلية الزراعة فــي جامعة البصرة 
الهولندية  فاخنهاتــن  وجامعــة 
Wageningen University & Re�)
search( واشــار دشــر الى أن هذا 
التعاون هو مشــروع مــن برنامج 
يســهم في التنمية املســتدامة 
خال  من  للمجتمــع  والشــاملة 
تعزيــز املهــارات واملعرفة لكل من 
األفــراد واجملموعات  واملؤسســات 
Orange  Knowl�  يعــرف ببرنامج 

edgeوالــذي يتم متويلــه من قبل 
احلكومة الهولندية. وبينت الورشة 
مشــاركة مجموعــة مــن طلبة 
في  والتدريسيني  العليا  الدراسات 
التربة واملوارد  دورات معنية بقطاع 
املســتدامة  االدارة  وكذلك  املائية 
للتربة ومنهــا دورة التربة من اجل 
احليــاة )Soil for life( فضــا عــن 
إنشاء مختبر حاسبات متخصص 
تفاعلــي إلقامــة دورات الكترونية 
تّبني بعض  املؤمل  الحقة كما من 
مع  باملشاركة  الزراعية  املشــاريع 
املزارعني في احملافظة لدعم القطاع 

الزراعي.

مشاركة بحملة التوعية التي 
نظمتها وزارة الصحة

وشــاركت كليــة الصيدلــة في 
جامعة البصــرة باحلملة التوعوية 
التي نظمتها دائرة االعام التوعوي 
الصحة  قســم  الصحة  وزارة  في 

اجلامعية .
وبني عميد كلية الصيدلة الدكتور 

فاح حســن شــري انه مــن اجل 
خلــق الثقافة الصحية شــاركنا 
مبحاضــرة توعية اضافة الى كلمة 
إليجاز ما قدمتــه جامعة البصرة 
خــال جائحــة كورونا مــن خال 
انتــاج الوســط الناقــل لفيروس 
ومعقمــات   )kit PCR( و  كورونــا 
ومادة  الطبــي  والكحول  االيــدي 
الكلور وجهاز التنفس االصطناعي 
ومنصة  الفعال  التحــري  ومنصة 

احلجر املنزلي .
كمــا تطرقنا خال الكلمة الى دور 
اجلامعة في التوعية ضد املرض من 
خال مشاركة االساتذة باحملاضرات 
االلكترونيــة وتصميم بوســترات 
التوعية حول كيفية انتشار الوباء 
والوقاية والعاج منه والنشــر في 

كل وسائل التواصل االجتماعي .
الوزارية  من جانبها اشادت اللجنة 
للصحــة والبيئــة بــدور جامعة 

البصــرة فــي مواجهــة الوبــاء 
واســناد الــوزارات و دوائر الصحة 
بالوســط  وتزويدها  احملافظات  في 

الناقل.

التحديات التي تواجه املشاريع 
الصناعية في العراق

للعلوم  التربيــة  كليــة  ونظمت 
البصرة  جامعــة  في  االنســانية 
)التحديات  بعنــوان  ورشــة عمل 
التــي تواجه املشــاريع الصناعية 
باحثني  مبشــاركة  العــراق(  فــي 

ومختصني .
الورشــة محاضرة قدم  وتضمنت 
العيداني   الدكتــور مؤيد حســن 
السياســات  عــن  شــرحا  فيها 
احلكوميــة التــي تعاقبــت على 
بصادرات  اكتفــت  والتي  العــراق 
تشــجيع  واهملت  اخلــام  النفط 
الصــادرات غير النفطيــة  وذلك 

عن طريــق انعدام حتديــد معايير 
واهمــال  االقتصاديــة  التنميــة 
القطــاع اخلــاص وعدم تشــجيع 
االســتثمار في القطاع الصناعي. 
وناقشت الورشــة التحديات التي 
الصناعية  املشــاريع  منها  تعاني 
في العراق اســبابها واثارها وسبل 
معاجلتهــا وهي تهــدف الى وضع 
التــي تعاني  احللول للمشــكات 
منها املشــاريع الصناعية وايصال 
اخملتصني  املســؤولني  الــى  هــذه 
بهــذا اجلانــب ، فضا عــن زيادة 
الوعي بأهميــة القطاع الصناعي 
من  الوطني  باالقتصــاد  للنهوض 
واقتناء  االســتثمار  تشجيع  خال 

املنتجات الصناعة الوطنية .

مخاطر اخملدرات على الفرد 
واجملتمع

 ونظمــت كلية التربيــة للعلوم 
االنسانية في جامعة البصرة ندوة 
اخملدرات  ) مخاطر  بعنــوان  علمية 

على الفرد واجملتمع( . 
وتضمنت الندوة محاضرة قدمتها 
الدكتورة بتول غالب الناهي تعريف 
اخملدرات وانواعها اخملتلفة الطبيعية 
والتخليقية وبينــت اضرارها على 
الفرد واجملتمــع ووضحت من خال 
مخاطر  توضيحــي  فليــم  عرض 
الكريســتال واعراضه اجلســمية 

والنفسية  .
واوصت الندوة باهمية انشاء مركز 
استشــاري تابع جلامعــة البصرة 
لعاج االدمان يشــترك بِه اساتذة 
متخصصــون من قســم العلوم 
واالرشــاد  والنفســية  التربويــة 
الرياضيــة  والتربيــة  النفســي 
والصيدلة والطب والفنون اجلميلة 
يعملون كفريق عمل في هذا املركز 

.

اخر مستجدات التشخيص 
والعالج ملرض ارتفاع ضغط الدم

اقامة   الطــب  كليــة  وشــهدت 
ندوة علمية عن اخر مســتجدات 
التشــخيص والعاج  ملرض ارتفاع 

ضغط الدم.
 وتضمنت الندوة اســتعراض اخر 
املعلومات حول تشــخيص وعاج 
الــدم  ومضاعفاته  ارتفاع ضغط 
العــاج احلديثة حســب  وطــرق 

التوصيات العاملية.
 وبينــت الندوة ان قيــاس ضغط 
الدم بأجهــزة القياس االلكترونية 
احلديثة في البيت وكذلك العيادات 
املعتمــد عاملياً  االستشــارية هو 
ويجب االخذ بــه ومتابعته بصورة 
دورية لتجنــب املضاعفات املميتة 

لهذا املرض الصامت.

جامعة البصرة تناقش تحديات المشاريع الصناعية 
ووحدة االستقرار المجتمعي ومخاطر المخدرات

بضمنها ورشة عمل مع المؤسسات العلمية الهولندية

تجارة الحبوب : لغرض تسويق الشلب مكيس

تطرقت الورشة الى 
طبيعة التعاون العلمي 

بين كلية الزراعة 
في جامعة البصرة 
وجامعة فاخنهاتن 

الهولندية كونه 
يسهم في التنمية 

المستدامة والشاملة 
للمجتمع
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ورشة عمل مع املؤسسات العلمية الهولندية ومبشاركة متخصصني و مزارعني محليني

كاظم العبيــدي
اكدت هيئة استثمار ذي قار، عن حملة كبرى لتذليل 
الصعوبات امام املشــاريع املتلكئة واملتوقفة، فيما 
كشفت عن مشاريعها االســتثمارية في احملافظة، 
مبينة أنها منحت الرخص االستثمارية لـ 5 مشاريع 

سكنية.
وقال رئيس الهيئة حميد احلصونة، في تصريح خص 
به “الصباح اجلديد” :إن “هنــاك حملة مكثفة على 
جميع املشاريع املتلكئة واملتوقفة، لتذليل الصعاب 
أمــام املســتثمرين اجلادين، فضاً عــن توجيه انذرا 
وسحب الفرصة االستثمارية من جميع املستثمرين 

الذين الينوون العمل”.
وأضــاف أنه “أصــدر أمراً أدارياً لتشــكيل شــعبة 
متخصصــة ملتابعة املشــاريع وتقييمها، حتى يتم 
البث في اإلجراءات القانونية، كما مت تشــكيل جلنة 
أخرى برئاسة أحد أعضاء مجلس أدارة الهيئة ملتابعة 

املشاريع األخرى”.
وأشــار إلى أن “وجود الكثير من املشــاريع املتلكئة، 
التي ترجع ألسباب عديدة منها، عدم إيصال اخلدمات 
لهذه املشــاريع، السيما املشاريع السكنية،  أضافة 

الى وجود خلل وضعف في اداء بعض املستثمرين”.
وأوضــح أن “الهيئــة قامــت بعمــل دؤوب إلكمال 
املشاريع االســتثمارية املهمة في احملافظة، املتمثلة 
في النشــاطات الســكنية والصحية والسياحية 

والتجارية والصناعية”.
وأكــد أنه “مت منح رخــص اســتثمارية ألكثر من 5 
مشاريع سكنية، وكذلك ملستشفينِي اثنني احدهما 
في مركز املدينة، واآلخر في قضاء ســوق الشــيوخ، 
كمل لدينا أكثر من 3 مستشــفيات ستجهز خال 
اجللســتني املقبلتني، فضــًا عن وجــود الكثير من 

املشاريع االستثمارية”. 

بغداد - الصباح الجديد :
تواصــل صحــة بعــداد الرصافة من خــال الفرق 
الصحية التابعة لقطاع الصــدر للرعاية الصحية 
االولية  بحملة اللقاحات اخلاصة باألطفال املتسربني 
من جدول اللقاحات الروتيني اخلاص باملناطق النائية 
للقطاع  اجلغرافية  للرقعــة  التابعة  والعشــوائية 
للحفاظ على صحــة اجلميع .   وصرح مدير القطاع 
الدكتور باســم عبــود محمد الكنانــي ان احلملة 
ستسمر ملدة ثاثة اشهر وعلى مستوى جميع املراكز 
الصحية التابعــة للقطاع ملواصلة مهامها بتنفيذ 
احلمــات الصحية املوســعة لألطفال املتســربني، 
التحصني  ببرنامج  القطاع اخلاصة  وحســب خطة 
وحث وتشجيع العوائل على تلقيح ابنائهم  واختتم 
التميمي بان جميع فرقنا الصحية متواصلة بصورة 
دورية فــي عملها من اجل اجنــاح احلملة والتغطية 
الشاملة وايصال اللقاحات الى كافة الفئات التابعة 

للقطاع . 

عامر عبدالعزيز 
اكدت وزارة التجارة ان فروع و مواقع 
الشركة العامة لتجارة احلبوب في 
احملافظات الشــلبية تواصل بيعها 
اكياس اجلــوت للفاحني و املزارعني 
ممن يرغب تسويق محصول الشلب 

مكيس خملازنها. 
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
عجي  عبدالرحمــن  االستشــاري 
طوفــان ان اجمالــي عــدد اكياس 
اجلوت التي مت بيعها من قبل مواقع 
فرع الشــركة في النجف االشرف 

بلغت ) ١٠٩٩٥( كيسا . 
واضــاف املديــر العام الــى ان عدد 
اكياس اجلوت املباعــة لغاية اليوم 
في جميــع مواقع فــرع الديوانية 

بلغــت )١١٣٤٥ ( كيس جوت ، فيما 
بلغت اعداد اكيــاس اجلوت التي مت 
بيعها في فرع املثنى ) ٧٥٠( كيس ، 
اما فرع الشركة في بابل فقد بلغت 
)٤٥٠( كيس  املباعة  االكياس  اعداد 
فقــط واكد املدير العــام ان بعض 
املســوقني يشــتري االكيــاس من 
الســوق احمللي حسب رغبتة وليس 
بالضرورة ان تكون واجهة الشــراء 
احد مواقع الشــركة مع شرط ان 
تكون االكياس املقدمة للتســويق 
ســليمة من اي مــواد كيمياوية او 
سماد او انها حتمل اصابة باحلشرات 

امليته او احليه .
هذا ونصــت الضوابط على ان يتم 
جتهيز االكياس للفاحني و املزارعني 

تقع  التي  واملواقع  الســايلوات  من 
ضمــن منطقة الفاح او املســوق 
بعد جلب كتاب تأييد من فرع زراعة 
احملافظــة او الشــعبة الزراعية او 
االحتاد احمللــي للجمعيات الفاحية   
، يثبــت فيــة عدد االكيــاس التي 
غلته  مقدار  ضــوء  على  يحتاجها 
االنتاجية على ان يقدم الفاح تعهد 
 . خطي بتســويق حاصله مكيس 
يذكر ان الضوابط والتعليمات التي 
اعدتها اللجنة املركزية للتســويق 
في الشــركة قد حددت اسعار بيع 
اكيــاس اجلوت اجلديــدة للفاحني 
، واسعار اكياس  مببلغ )٣٠٠٠( دينار 
 )١٥٠٠( بســعر  املستعمله  اجلوت 

دينـار .

بغداد - الصباح الجديد :
تعتــزم مفّوضيــة االنتخابات 
ومثابرة  جهــد  بــكّل  العمل 
املتمّثلة  أولى خطواتها  إلجناح 
التســجيل  عملية  مبرحلــة 
من  املتبّقي  وتوزيع  البايومتري 
بطاقــة الناخــب البايومترية 
في مراكز التســجيل التابعة 
وعلى  األســبوع  طواألّيام  لها 
مدار الســاعة؛ بغية الوصول 
إلى سجل انتخابي رصني كون 
هذه املرحلة تعد حتد كبير،هذا 
ما ناقشــه مجلس املفّوضني 
وأعضــاء( في  )رئاســة  املوّقر 
مجلس  رئيس  مع  اجتماعهم 
املوافق  األحد  يــوم  في  الوزراء 
إّياهــم  واِعــًدا   ،15/11/2020
العملية  مســتلزمات  بتوفير 
واحتياجاتهــا  االنتخابيــة 
ومتطّلباتهــا؛ إلجــراء هــذه 
موعدها  في  التأريخية  املهّمة 

الوزارات  بالتعاون مــع  د  احملــدّ
حتتاج  إذ  الدولة،  ومؤّسســات 
العملية االنتخابية املقبلة إلى 
وقفة جاّدة وتعاون وتكاتف من 

اجلميع.
وفي وقت سابق وسياق مّتصل 
ناقش رئيس مجلس املفّوضني 
والفريــق  االنتخابيــة  واإلدارة 
الفني املتقّدم في اســتضافة 
ملراقبــة  النيابيــة  اللجنــة 
البرنامج احلكومي والتخطيط 
رئيس  برئاسة  االســتراتيجي 
اللجنــة وأعضائهــا إجراءات 
ســجل الناخبــني، وعمليــة 
توزيــع البطاقــة البايومترية، 
اخلاّصة  اإلعاميــة  واخلّطــة 
وتثقيفهم  الناخبــني  بتوعية 
مراكــز  مراجعــة  بأهّميــة 
التســجيل إلجــراء عمليــة 
التســجيل البايومتــري لغير 
املسّجلني واملهّجرين وتسجيل 

الناخبــني اجلُُدد مــن  مواليد 
تسّلم  وكذلك  و2002(،   2001)
بطاقــة الناخــب البايومترية 
بلغ  إذ  ســابًقا.  للمســّجلني 
عدد املســّجلني لهذا األسبوع 
(5924( ناخًبــا، كمــا بلغ عدد 
هذا  في  املوّزعــة  البطاقــات 
بطاقــة   )41324( األســبوع 
على  االّطاع  وميكن  بايومترية، 
تفاصيــل علمية التســجيل 
)املوقف  خــال  من  والتوزيــع 
الذي  األســبوعي(  العملياتي 
موقعها  في  املفّوضية  تنشره 

اإللكتروني الرسمي.
وقد اجتمعت اإلدارة االنتخابية 
ملناقشــة  العمليات؛  بدائــرة 
اجلــدول العملياتي والشــروع 
بتنفيذه علــى وفق التوقيتات 
الزمنيــة املوضوعــة، فضــًا 
واألقســام  الدوائر  توجيه  عن 
والشعب بشــان إعداد اجلدول  

الزمني ألعمالهم وأنشطتهم 
بالتنســيق مع الدوائر األخرى، 
العمــل  أولويــات  وترتيــب 
املعتمــدة  لديهــم. ومن أجل 
بالعملية  الناخــب  ثقة  إعادة 
رئيس  االنتخابية، فقــد بحث 
املمّثل  املّفوضــني مع  مجلس 
العــاّم لألمم  اخلــاّص لألمــني 
املّتحدة للمساعدة في العراق 
ســبل  مقّرهم  في   )UNAMI)
املســاعدة  تعزيز  في  التعاون 
اخلبــراء  ونشــر  االنتخابيــة 
واملستشارين الدولّيني الفنيني 
في املكتــب الوطني ومكاتب 
احملافظــات االنتخابية؛ لتقدمي 
الدعمواملشورة بشأن آلية عمل 
القدرات  وحتســني  املفّوضية، 
التشــغيلية واإلدارية والفنية 
مشــيرين  املفّوضية،  ملاكات 
إلى ضــرورة إشــراك املرأة في 
االنتخابــات )ناخبــة كانت أم 

مناقشة  جرت  كما  مرّشحة(، 
وتوزيع  التســجيل  عمليتــي 
بطاقة الناخبــني البايومترية، 
الشــركة  عمــل  وآليــة 
الفاحصــة املتخّصصة باجملال 

التكنولوجي  
لفحــص برامجيــات االقتراع 
النتائــج،  تســريع  )أجهــزة 
بهــا،  امللحقــة  واألجهــزة 
ومعاجلة  الناقــل(،  والوســط 
االســتعمال  ذات  القضايــا 
االنتخابات،  التكنولوجي فــي 
ودعم أنشطة اإلعام واالّتصال 
اجلماهيري فــي حمات توعية 
كما  وتثقيفهــم.  الناخبــني 
يبحــث رئيــس اجمللــس مــع 
الداعمــة  الدوليــة  اجلهــات 
والســاندة لعمــل املفّوضية 
والرقابية  اللوجستية  اجلوانب 
والتوعويــة؛ إلضفــاء النزاهة 

على العملية االنتخابية.

منحنا 5 رخص استثمارية 
تخص المشاريع السكنية  

في المحافظة

صحة الرصافة تواصل حملة 
تلقيح االطفال في المناطق 

النائية والعشوائية

فروعنا الشلبية تواصل بيع اكياس الجوت 
للفالحين والمزارعين  . 

المفوضية تسعى الى انجاح عملية التسجيل البايومتري

ألول مرة بعد عمليات التحرير 

 
نينوى - اعالم الشركة

 أنــاب وزيــر الكهربــاء املهندس 
ماجــد االمــارة احملتــرم املهندس 
الشــركة  خالد غــزاي مدير عام 
العامة لنقــل الطاقة الكهربائية 
الشــمالية ألفتتاح محطة حتويل 
سمنت سنجار الثانوية ١٣٢ ك.ف 
، مت االفتتــاح يــوم االحــد املوافق 
عام  مدير  بحضــور    ١٥/١١/٢٠٢٠
الشــركة العامــة لتوزيع كهرباء 
خلف  زيــدان  املهندس  الشــمال 
و مديــر شــبكة كهربــاء نينوى 
املهندس حســن خليل واملهندس 
عطية حســن مدير قسم تنفيذ 
غازي  عــدي  واملهندس  املشــاريع 
مدير قســم احلماية - رئيس جلنة 
تنفيذ  علــى  واملتابعة  االشــراف 
املشروع والسيد محمد خالد مدير 
قســم االعام والعاقات في مقر 
الشــركة واملهندس خالد محمد 

ممثــل  UNDP  ، بعد أجنــاز اعمال 
اعــادة تأهيلهــا والول مــرة منذ 
انتهاء عمليــات التحرير وبتمويل 

 .UNDP من منظمة
تقع هذه احملطة في قضاء سنجار 
التابع حملافظة نينوى  تكمن اهمية 
احملطة في فك االختناقات وحتسني 
الشــمال  القاطع  الفولتيــة في 
الغربــي وتعمل على تغذية قضاء 
البعاج ومناطق قضاء ســنجار  و 
معمل سمنت سنجار الذي يحتاج 
الــى كميــة كبيرة مــن الطاقة 
الكهربائيــة والقــرى احمليطة بها 
مثل قرى الكوالت وقرى ماجستي 
والقحطانية  العروبــة  ومحطات 
كهرباء  توزيــع  لشــركة  التابعة 

الشمال،
 تعرضت محطة ســمنت سنجار 
الثانويــة الــى التخريــب نتيجة 
احتــال العصابــات االرهابيــة ، 
عملــت ماكاتنا على أعادة تأهيل 
احملطــة وبواقــع  محولتــان قدرة 
سعة الواحدة )mva 63  ( واستبدال 

ومعــدات  اخلدمــة  محــوالت 
والقيــاس  واحلمايــة  الســيطرة 
ومقاطــع ٣٣ ك.ف وتأهيل معدات 
Gis  واســتبدال معدات الشبكة 
اخلارجية وتأهيل اخلطوط املرتبطة 
باحملطة فضا عن االعمال املدنية ، 

يدخل الى احملطة خطني هما خط 
الكســك و خط تلعفر جهد ١٣٢ 
ك.ف وتربط احملطــة بني محطات 
حتويل تلعفر والكســك جهد ١٣٢ 

ك.ف ،
وضمن فقــرات افتتاح احملطة كان 
هناك معرض للصور الفوتوغرافية 
يحاكــي فيه واقــع احملطة عندما 
كانــت مدمرة نتيجــة العمليات 
وكيف  العســكرية  و  االرهابيــة 

اصبحت بعد االعمار .
في تصريحه لوســائل االعام ذكر 
املدير العــام املهندس خالد غزاي : 
تنفيذاً للمنهاج احلكومي ولقرارات 
مجلس الــوزراء وتوجيهات معالي 
وزيــر الكهرباء احملتــرم التي تنص 
و تدعــوا الى بذل اقصــى اجلهود 

فــي العمل علــى اعــادة اهالينا 
النازحــني الى مناطق ســكناكم 
و خصوصــا قضاء ســنجار ملا له 
خصوصية لدى جميع ابناء شعبنا 
العراقــي و كوني عضــو اللجنة 
العليا ألغاثــة ودعم النازحني ومن 
اجل  دعم االســتقرار اجملتمعي  و 
تامني عودة النازحــني الى مناطق 
بفعل موقعي  ســكناهم عملت 
في املســؤولية علــى توفير كافة 
التحتية االساســية فيما  البنية 
يخص عملنا لدميومة االســتقرار 
فكانت  اجملتمعي  الســلم  وتعزيز 
هــذه االنطاقــة بالعمــل على 
توفير الطاقة الكهربائية فعملت 
شــخصياً على متابعة واالشراف 
في  االجناز  ونســب  العمــل  على 
محطــة ســمنت ســنجار حلني 
اكمالها مــن قبل الكوادر البطلة 
التي لم تألوا جهدا في امتام العمل 
في هذا املشــروع و جميع االعمال 
واملشــاريع االخرى خدمة الهالينا 

الكرام .

تقرير

افتتاح مشروع محطة تحويل اسمنت سنجار الثانوية 132 ك.ف في نينوى

جانب من افتتاح محطة حتويل اسمنت سنجار الثانوية
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متابعة ـ الصباح الجديد :

أنهت املباحثــات الليبية التي جترى 
في تونس أعمالها من دون التوصل 
إلــى اتفاق حــول أســماء أعضاء 
السلطة املوحدة، على أن تستأنف 
األســبوع املقبــل في مؤشــر إلى 
صعوبة إخــراج البالد مــن نزاعات 

مستمرة منذ عقد من الزمن.
العاصمة  قرب  وضّم ملتقى قمرت 
التونســّية، 75 ممّثــال عــن جميع 
املتحدة  األمم  اختارتهــم  اجلهــات، 
أو  اجلغرافــي  انتمائهــم  حســب 
السياسي أو اإليديولوجي، ولكن من 

دون األطراف الرئيسّية.
املّتحــدة  األمم  مبعوثــة  وقالــت 
بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز 
في مؤمتر صحفي مســاء األحد إن 
األســبوع  »ســتتواصل  املباحثات 
الفيديو  بتقنّية  افتراضّيــا«  املقبل 
»لالّتفــاق علــى آلّيــات ومعاييــر 
اختيار« الشخصّيات التي ستتوّلى 

السلطة ُمستقبال.

هل فشلت املفاوضات الليبية في 
تونس؟

وأّكــدت وليامز أّنهــا »راضية جّدا 
املفاوضات«،  هــذه  مخرجــات  عن 
خصوصا في ما يتعّلق »بالتوافقات 
حــول خارطة الطريــق وصالحّيات 

السلطات التنفيذّية«.
وكانــت األمم املتحــدة قــد أعلنت 
اجلمعة أّن املندوبني في تونس وافقوا 
على إجــراء انتخابات وطنية في 24 
كانون األول 2021، من دون حتديد ما 
إذا كانت انتخابات رئاسّية أو برملانّية 

أو انتخابات عاّمة.
وكان يتعــنّي علــى املمّثلني حتديد 
مكّلفة  موّحدة  حكومة  صالحّيات 
تنظيم االنتخابات وتلبية احتياجات 
الليبيــني املســتائني من الفســاد 
وانهيــار اخلدمــات. كذلــك يتعنّي 
عليهم اختيار املسؤولني الرئيسّيني 

لهذا اجلهاز التنفيــذي، املؤّلف من 
مجلس رئاســي مكّون مــن ثالثة 

أعضاء ورئيس للحكومة.
وقالــت وليامز »لقــد توّصلنا إلى 
توافق حول ثالثة ملّفات مهّمة، هي 
خريطة طريق )نحو إجراء انتخابات(، 
وصالحّيــات  الترّشــح،  وشــروط 

السلطة التنفيذّية«.
عنف  وأعمال  فوضى  ليبيا  وتشهد 
منذ ســقوط نظام معّمر القذافي 
على  وتتنافس   .2011 العــام  فــي 
الســلطة حكومة الوفاق الوطني 
املعترف بهــا من األمم املتحدة والتي 
تّتخــذ طرابلــس مقــّرا، وحكومة 
موازية فــي الشــرق مدعومة من 
البرملان الليبي برئاسة عقيلة صالح 
واملشــير خليفة حفتــر الذي يقود 

»اجليش الوطني الليبي«.
لم حُتــّدد األمم املتحــدة على الفور 
ما هي الصالحّيات التي ســُتعطى 
الذي كانت  الرئاسي،  لرئيس اجمللس 
قائد  تكليفــه مبنصــب  مســألة 

القّوات املسّلحة مدار بحث.
وســتكون هذه الســلطة املوحدة 
لتنظيم  سنة  مدة  باحلكم  موكلة 
االنتخابــات وتلبية حاجات الليبيني 
الذين ســئموا من الفســاد وغياب 
املرافق العامة في حني متلك بالدهم 
أكبــر احتياطي نفطــي مثبت في 

أفريقيا.

»ال شيء ملموسا«
وأتــت هذه املناقشــات عقب وقف 
إطالق النار الــذي متّ إضفاء الطابع 

الرسمي عليه في تشرين األّول، بعد 
حزيران  في  القتالّية  األعمال  توّقف 
بني حكومــة الوفاق الوطني وقّوات 

حفتر.
رســميا  النار  إطالق  وقــف  وأنهى 
معارك استمرت مدة عام بني قوات 
حكومة الوفاق الوطني املعترف بها 
من األمم املتحــدة ومقرها طرابلس 
وقــوات رجل شــرق ليبيــا القوي 

خليفة حفتر.
الصعد  تقّدم علــى  وأُحرز مــّذاك 
والعســكرّية  االقتصادّيــة 
والسياســّية، بعــد جــوالت عّدة 
مــن احملادثــات. أعربــت وليامز عن 

»تفاؤلها« في افتتاح املفاوضات.
وعقــدت املناقشــات فــي تونس 
محادثات عســكرية  مع  بالتزامن 

في مدينة سرت الساحلية الليبية 
وقف  اتفاق  تنفيــذ  بآليات  تتعلق 
إطالق النار. واتفق املشاركون على 
واملقاتلني  املرتزقــة  جميع  »إخراج 
األجانب من املنطقة املســتهدفة 
الســاحلي  الطريــق  بفتــح 
وجتميعهم فــي طرابلس وبنغازي 
مغادرتهم  تالية  مرحلة  في  للبدء 

األراضي الليبية«.
أعلن  األخيــرة  الســنوات  ففــي 
تنظيــم انتخابات مــرات عدة من 
دون أن تتبلــور. وال تــزال الطبقة 
السياســّية تُعارض إلى حّد كبير 
االنتخابات. ودعا مسؤولون ليبّيون 
منتخبون، الســبت، إلــى اعتماد 
دســتور قبل تنظيم انتخابات في 

البالد.

الباحــث جالل حرشــاوي  وقــال 
»لضمــان أن تكون هــذه الهيئة 
ودبلوماســيا  سياســيا  مقبولة 
يجــب تعيني أشــخاص لكل من 
املناصب الرئيســية ومــا لم يتم 
جتاوز هذه املرحلة ال يحمل االتفاق 

أي شيء ملموس«.
وأضــاف أن املفاوضــات تتعرقــل 
إلى  مفــرط  »تعطــش  بســبب 
الســلطة مــن اجلانبــني« الغرب 
وراعيه التركي من جهة، والشــرق 

وراعيه اإلماراتي من جهة أخرى.
حة أو  وقد تُعرقل اجلماعات املســلّ
رعاتها الدولّيــون اّتفاًقا ال يتوافق 
ومصاحلها، في بلد شهد انخراطا 
متزايدا لقوى أجنبّية وحيث ال تزال 

الهدنة هّشة.

بعد اختتام المحادثات الليبية في تونس...

تأجيل اختيار الشخصيات التي تتولى
 السلطة مستقبال الى األسبوع المقبل

تشهد ليبيا فوضى 
وأعمال عنف منذ سقوط 

نظام معمّر القذافي 
في العام 2011. 

وتتنافس على السلطة 
حكومة الوفاق الوطني 
وتتّخذ طرابلس مقرّا، 

وحكومة موازية في 
الشرق مدعومة من 

البرلمان

متابعة ـ الصباح الجديد:

))تعاظــم خطر تفشــي اجملاعة في 
البالد جلهة نقص التمويل من جهة، 
وبســبب العراقيل احلوثية املستمرة 

في مناطق سيطرة اجلماعة((
أفادت مصادر مينيــة عاملة في اجملال 
اإلغاثــي بــأن امليليشــيات احلوثية 
أقدمت خالل األيــام القليلة املاضية 
علــى إتــالف مئــات األطنــان من 
املساعدات اإلنسانية التي استحوذت 
عليها في مستودعات سرية ومنعت 
توزيعها حتى أصابهــا التلف، وذلك 
بالتزامــن مــع اتهامــات للجماعة 
باحتجاز 325 حاوية مســاعدات في 

ميناء احلديدة اخلاضع لها.
مســؤولي  أن  مصــادر  وأوضحــت 
اجلماعة في صنعاء وحجة وذمار ورمية 
وتعــز أقدموا على إتــالف مئات من 
األطنان من املساعدات بعد أن انتهت 
مــدة صالحيتها، حيــث كانت هذه 
مســتودعات  في  موجودة  الكميات 
تشــرف عليها امليليشــيات لكنها 

حالت دون استفادة الفقراء منها.
وفيمــا تتواصل انتهــاكات اجلماعة 
فيمــا يخــص الوصول اإلنســاني، 
قال عاملــون في مجــال اإلغاثة إن 
األسبوع  هذا  احتجزت  امليليشــيات 
أكثر مــن 326 حاوية )أدوية لألمراض 
املزمنة، ومواد غذائية متنوعة( مبيناء 

لليمنيني من  احلديدة، كانت مقدمة 
برنامج الغذاء العاملي.

وزعمت اجلماعــة أن االحتجاز للمواد 
غيــر صاحلة  لكونها  جــاء  اإلغاثية 
لالســتخدام اآلدمــي وأنهــا بصدد 
شــحنها  بإعادة  البرنامج  مخاطبة 
إلى بلد املنشأ، في وقت لم يصدر أي 
رد أو تعقيب من برنامج األغذية األممي 

حيال تلك املزاعم.
وكان البرنامج وفي أكثر من مناسبة 
سابقة قد اتهم امليليشيات بحرمان 
مبناطق سيطرتها  واحملتاجني  الفقراء 
من احلصول على املساعدات اإلغاثية 
فقط  وتســخيرها  لهــم،  املقدمة 
لصالــح متنفذيــن وقــادة وموالني 

ومشرفني من اتباعها.
التنفيذي  املدير  وفي وقت سابق قال 
لبرنامج األغذية العاملي، ديفيد بيزلي 
إن »العــد التنازلي لكارثة اجملاعة بدأ 
اآلن«، موضحــا أنــه »ال يفصل بني 
من  متاما  جديد  ومســتوى  اليمنيني 

البؤس سوى أشهر«.
انخفاض  خطورة  إلى  بيزلي  وأشــار 
قيمــة العملــة احملليــة مــا جعل 
اخملصصات أكثــر تكلفة، محذرا من 
االســتمرار بالتالعب مبــواد اإلغاثة. 
بدوره، علق املشــرف علــى مجلس 
حكم االنقالبيني محمد علي احلوثي 
وهو ابن عــم زعيــم اجلماعة، على 
تصريحات ديفيــد بيزلي، متهما إياه 

بتسييس العمل اإلنساني.

احلوثي  االســتهداف  إلى  وبالعــودة 
املتكرر للمنظمــات األممية والدولية 
التــي تقــدم مســاعدات مختلفة 
فقد  اليمنيني،  واحملتاجــني  للجوعى 
أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن 
للمنظمات  مؤخرا  حددوا  االنقالبيني 
اجملال  العاملة في  الدولية واجلهــات 
معينة  شــركات  بصنعاء  اإلنساني 

لتأجيــر الســيارات لنقــل فرقهــا 
وأفرادها داخل وخارج العاصمة واملدن 

األخرى.
وفــي وقت ســابق كانــت احلكومة 
اليمنية جددت التحذير من استمرار 
امليليشيات احلوثية املوالية إليران في 
مناطق  في  اإلنساني  الوصول  إعاقة 
ســيطرتها واتهمت اجلماعة بفرض 

قيود على تنقالت مســؤولي اإلغاثة 
ومراقبة حتركاتهم.

اليمني في تصريحات  التحذير  وجاء 
في  احملليــة  اإلدارة  لوزيــر  رســمية 
حكومــة تصريــف األعمــال والذي 
يشــغل أيضا منصب رئيس اللجنة 
الرقيب فتح،  العليــا لإلغاثة عبــد 
مشــيرا فيها إلى تعســف اجلماعة 

في مضاعفة  واستمرارها  االنقالبية 
معاناة السكان.

وقال فتح إن »اســتمرار ميليشيات 
احلوثي االنقالبية مبضايقة املنظمات 
والوكاالت األمميــة والدولية العاملة 
في اجملــال اإلغاثي، يقــوض العملية 
اإلغاثية، ويتسبب في تضرر شريحة 
كبيــرة من ســكان احملافظــات غير 
احملررة واملعتمدة بشــكل كبير على 

املساعدات اإلنسانية«.
وكشــف الوزيــر اليمني عــن قيام 
»بإنشاء  أخيرا  احلوثية  امليليشــيات 
شــركات ســيارات لنقــل البعثات 
اإلغاثية  الــوكاالت  وموظفي  األممية 
وفرق العمل التابعة لها، في مسعى 
ملراقبة حركــة الفرق اإلغاثية وتأخير 
حركتها في تنفيذ املشاريع اإلغاثية 
واإلنســانية، وربطها بشكل مباشر 
مبصالــح ميليشــيات احلوثــي غير 

اإلنسانية«.
الوزير فتح فــي تصريحاته  وشــدد 
»على ضرورة قيــام املنظمات األممية 
بكشــف كافة املضايقات والعوائق 
التي تقــوم بها ميليشــيات احلوثي 
بحــق املنظمــات والتدخــالت غير 
املشــروعة بحق العملية اإلنسانية، 
مؤكدا أن هــذه األعمال غير مقبولة 
وغير مبررة. كما جــدد التأكيد على 
التزام احلكومة بتسهيل عمل كافة 
املانحني واملنظمــات األممية والدولية 
لتنفيذ مشــاريعها اإلنســانية في 

اليمن«.
في  اليمني  الوزيــر  تصريحات  وتأتي 
ظــل تصاعــد النــداءات األممية من 
تعاظــم خطــر تفشــي اجملاعة في 
البالد جلهة نقص التمويل من جهة، 
وبســبب العراقيل احلوثية املستمرة 

في مناطق سيطرة اجلماعة.
الكثير من الســكان اجلوعى  ويقول 
في صنعاء وفي غيرهــا من مناطق 
ســيطرة اجلماعة االنقالبية إنهم ال 
إنسانية من  يتلقون أي مســاعدات 
قبــل املنظمات الدوليــة، ويتهمون 
املواليــة إليــران بنهــب  اجلماعــة 
ألتباعها  وتخصيصها  املســاعدات 
وإرسالها إلى جبهات القتال لتغذية 

مسلحيها.
وال تنكر احلكومة الشــرعية بدورها 
نقــص املســاعدات فــي مناطــق 
ســيطرتها، لكنهــا تقــول إنهــا 
توفــر جميع أشــكال الدعم وتقدمي 
الدولية  للمنظمــات  التســهيالت 
بخالف ما هو عليه احلال في مناطق 

سيطرة االنقالبيني.
ودعــت الشــرعية أكثــر مــن مرة 
إلى إعــادة النظر فــي كيفية توزيع 
»المركزية  آلية  واعتماد  املساعدات، 
اإلغاثة اإلنسانية« إلى جانب دعوتها 
للمنظمات الدولية واإلنسانية لنقل 
مقراتهــا من صنعــاء، حيث يهيمن 
املؤقتة  العاصمة  علــى  االنقالبيون 

عدن.

انقالبيو اليمن يكّبلون العمل اإلغاثي بتشديد القيود على المنظمات

الحوثيون يحتجزون 325 حاوية مساعدات دوائية وغذائية ويتلفون مئات األطنان من سابقاتها

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دانت اخلارجية املصرية قرار السلطات اإلسرائيلية 
طرح عطاءات إلنشــاء 1257 وحدة اســتيطانية 
جديدة، باعتباره انتهاكا جديدا ملقررات الشرعية 

الدولية وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
وأعرب أحمد حافظ، املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية املصرية، عن بالغ القلق مما ســتؤدي إليه 
تلك السياسات من تقويض لفرص حل الدولتنّي، 
وما قد ينتج عنها من عزل للقدس الشرقية عن 
محيطها الفلســطيني، كما حتــول دون املضي 
قدما ســعيا إلنهاء اجلمود احلالــي في القضية 

الفلسطينية، ووصوالً ألمن واستقرار املنطقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ذكرت وكالة األنباء السورية »سانا«، امس االثنني، 
أن القوات األميركية أخرجت من البالد رتال من 50 

عربة مدرعة ودبابة باجتاه األراضي العراقية
وحســب »ســانا«، خرج رتال من 50 عربة مدرعة 
ودبابة تابعة للقــوات األميركية من معبر الوليد 
باجتاه األراضي العراقية وســط إجراءات مشددة 

على طول مسار القافلة العسكرية.
وتســيطر القــوات األميركيــة و«قوات ســوريا 
الدميقراطية« املتحالفة معها على معظم حقول 
النفط في منطقة اجلزيرة الســورية مبحافظتي 

احلسكة ودير الزور.
وتتهم احلكومة السورية الواليات املتحدة بالعمل 
علــى »تهريب النفط الســوري وبيعه في اخلارج 
لتحرم منه الســوريني في انتهاك فاضح للقانون 

الدولي«.
وأواخر عام 2019، صادق الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، على خطة لســحب قوات بالده املنتشرة 
سابقا في سوريا، إال أنه قرر الحقا نتيجة ضغط 
من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عســكري 
لضمان الســيطرة األميركية على حقول النفط 

شمال شرقي البالد.
وأبــدى وزير الدفــاع األميركــي بالوكالة اجلديد 
السبت املاضي، كريســتوفر ميلر، عزمه تسريع 
سحب القوات األميركية من أفغانستان والشرق 

األوسط قائال »حان وقت العودة إلى الوطن«.
وقال ميلر: »جميع احلروب يجب أن تنتهي«، وذلك 
في أول رسالة له للقوات املسلحة األميركية منذ 
أن عينه الرئيس دونالد ترامــب امس اإلثنني وزيرا 

للدفاع بالوكالة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفاد مكتــب رئيس الــوزراء البريطانــي، بوريس 
جونسون، بأنه دخل إلى احلجر الصحي الذاتي بعد 
مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وذكر مكتب جونسون، في بيان أصدره امس االول 
األحد، أن هيئــة الصحة الوطنية في إجنلترا وجه 
طلبــا إلى رئيس الــوزراء بعد أن تبــني أنه خالط 
شــخصا خضع لفحص إيجابــي خاص بفيروس 
كورونــا املســتجد. وقــال البيان إن جونســون 
»سيوصل العمل من داونينغ ستريت مبا في ذلك 
إدارة إجراءات احلكومــة ملكافحة جائحة فيروس 
كورونا«. وشــدد مكتب جونسون مع ذلك على أن 
»رئيــس الوزراء في حالة صحيــة جيدة وال توجد 
لديه أي أعراض لكوفيد19-«.   ومن اجلدير بالذكر 
أن جونسون سبق أن أصيب بفيروس كورونا، األمر 
الــذي أعلن فيها يوم 27 مارس املاضي، ما أدى في 
حينه إلى تدهــور ملموس حلالته الصحية. ونقل 
جونســون، وهو والد 4 أطفال راشدين من زوجته 
الســابقة، إلى مستشــفى القديس توماس في 
لندن يوم 5 أبريل وقضى هناك أسبوعا مبا في ذلك 
عدة أيام فــي غرفة العناية املركزة، ليعود يوم 27 

أبريل إلى أداء مهامه كرئيس للوزراء.

مصر تدين قرار إسرائيل بناء 
1257 وحدة استيطانية جديدة

»تحركات مريبة« للقوات 
األميركية في سوريا

لندن: جونسون يخضع للحجر الذاتي 
بعد مخالطته لمصاب بكورونا

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السورية 
وفــاة وزير اخلارجيــة واملغتربني ونائب 
رئيس مجلس الوزراء وليد املعلم فجر 

امس االثنني عن عمر ناهز 79 عاما.
واملعلم، دبلوماســي ذو خبرة طويلة، 
التحق بــوزارة اخلارجيــة العام 1964 
وتنّقل في مناصب عدة أبرزها ســفير 
دمشــق لدى واشــنطن بني العامني 
1990 و1999، وشــارك في مفاوضات 
مع إســرائيل في التسعينيات بشأن 
اتفاق ســالم لكنها باءت بالفشــل. 

 ،2006 عني وزيرا للخارجية منذ العام 
وســمي نائبا لرئيس مجلــس الوزراء 
وزيــرا للخارجيــة واملغتربني منذ عام 
ولطاملــا عرف خالل ســنوات   .2012
احلــرب مبواقفه الســاخرة من الغرب 

الذي فرض العقوبات على بالده.
الرئيس  وأيــد املعلم بقــوة حملــة 
بشــار األســد الدموية على احملتجني 
السلميني التي أشعلت شرارة الصراع 

املستمر منذ نحو عشرة أعوام.
ولم تــرد بعــد تفاصيل عن ســبب 
وفاته لكنــه كان يعاني مــن تدهور 

حالته الصحية منذ ســنوات بسبب 
مشــكالت في القلب. وقــال مصدر 
مقرب من احلكومة الســورية إنه من 
املتوقــع على نطاق واســع أن يخلف 
املعلــم فــي املنصب نائبــه فيصل 

املقداد.
وقالت احلكومة الســورية في بيان إن 
املعلم كان معروفا "مبواقفه الوطنية 
املشرفة" مضيفة أنه توفي في الفجر 
وسيدفن في وقت الحق يوم االثنني في 

دمشق.
وشــهد الدبلوماســي اخملضرم حتول 

بالده بدرجة أكبر نحو إيران وروسيا مما 
عزز حكم األسد وسمح له باستعادة 
انتزعتها  التــي  األراضــي  معظــم 

املعارضة.
ودافع املعلم الــذي ينتمي إلى عائلة 
ســنية من دمشــق علنا عــن الدور 
العســكري املتنامي ملوســكو وإيران 
الذي حظــي بتأييــد وكالء لهما في 
العديد من  بينمــا وصفــه  ســوريا 
املعارضني لألســد بأنه احتالل وسبب 
تأجيج التوتر الطائفي في البلد الذي 

يغلب عليه السنة.

واندلعت احلرب األهلية في سوريا قبل 
نحو عشرة أعوام بعدما بدأ األسد في 
عام 2011 حملة قمــع على احملتجني 

الذين طالبوا بإنهاء حكم أسرته.
والغرب  واشــنطن  املعلــم  واتهــم 
بتأجيج االضطرابات في بالده ووصف 
املعارضة املسلحة "باإلرهابيني" وذلك 
في صــراع أودى بحياة مئــات اآلالف 
ودفــع ماليني من الناس إلــى اللجوء 
إلى دول أخــرى. وكانت آخر تصريحات 
قانون  مهاجمة  اخملضرم  الدبلوماسي 
األمريكية  العقوبات  أشد  وهو  قيصر 

على دمشــق حتى اليــوم ودخل حيز 
التنفيــذ في حزيران قائــال إنه يهدف 
السوريني. وتعهد بحصول بالده  خلنق 
على دعم من إيران وروســيا لتخفيف 

وطأة العقوبات.
وكان آخــر ظهور علنــي للمعّلم في 
افتتــاح مؤمتــر عودة الالجئــني الذي 
نظمته دمشــق بدعم روســي يومي 
األربعاء واخلميس املاضيني. وبدا متعبا 
استدعت  ســيئة  صحية  حالة  وفي 
مساعدته من شــخصني على دخول 

قاعة االجتماعات.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بفيروس كورونا  اإلصابات  جتاوز عدد 
في الواليات املتحدة 11 مليون حالة، 
االول األحد، وهــو ما يصل  امــس 

باملرض إلى عالمة فارقة أخرى، وفقا 
إلحصاء رويترز، مــع تصاعد املوجة 

الثالثة من كورونا في العالم.
الوباء  وتيرة  أن  رويترز  بيانات  وتظهر 

في الواليات املتحدة قد تســارعت 
مع تســجيل مليون إصابة جديدة 
أيام فقط عندما  أخرى منذ ثمانية 
وصلت اإلصابات إلى عشرة ماليني، 

مما يجعلها األســرع منذ بدء الوباء. 
أيام  باملقارنــة مع عشــرة  وهــذا 
استغرقتها للوصول من تسعة إلى 
عشــرة ماليــني، و16 يوما للوصول 

إلى تسعة ماليني من ثمانية ماليني 
إصابة.

وجتــاوزت الواليات املتحــدة، األكثر 
تضررا مــن فيروس كورونــا، حاجز 

إصابــة  حالــة  ماليــني  عشــرة 
بكوفيد19- فــي الثامن من نوفمبر 
اجلاري، وغدت تســجل ما يزيد على 
100 ألف إصابة يوميا منذ 11 يوما.

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن 79 عاما

إصابات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 11 مليونا
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
المــس الذهب أعلــى مســتوياته في 
أســبوع امس االثنني 16 نوفمبر / تشرين 
الثاني في ظل تراجع الدوالر، بينما غذى 
تصاعد حاالت اإلصابــة بفيروس كورونا 
القلق  بواعــث  املتحــدة  الواليــات  في 
حيــال تداعيات اجلائحة علــى التعافي 
االقتصادي، مما دعــم اآلمال في مزيد من 

التحفيز النقدي.
وبحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، 
كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% 
إلى 1892.15 دوالر لألونصة بعد أن سجل 
ذروته منذ التاســع من نوفمبر تشــرين 
الثاني عند 1898.81 دوالر في وقت سابق 
مــن اجللســة. وصعدت عقــود الذهب 
األميركيــة اآلجلة %0.3 إلــى 1892.20 

دوالر.
وبلغ مؤشــر الدوالر أقل مستوى له في 
أســبوع، مما يقلل تكلفــة املعدن على 

حملة العمالت األخرى.

الصباح اجلديد ــ وكاالت 
السعودية  العربية  الزيت  أعلنت شــركة 
»أرامكو السعودية« البدء في طرح سندات 
أولوية،  ذات  وســتكون  األمريكي،  بالدوالر 
وغيــر مضمونة بأصــول دوليــة، مبوجب 
برنامجها للســندات الدولية متوســطة 
 Global Medium Term Note( األجــل 
الطرح  قيمــة  وســتحدد   ،)Programme

بحسب ظروف السوق.
من  املســتثمرين  اإلصــدار  ويســتهدف 
املؤسسات )املؤهلني في الدول التي سيتم 
فيها الطرح وذلك وفقاً لألنظمة واللوائح 

املعمول بها في تلك الدول(.
وستكون اجلهة املسؤولة عن إدارة اإلصدار 
ســيتي، جولدمان ســاكس إنترناشونال، 
إتش إس بي سي، جي بي مورجان، مورجان 

ستانلي، األهلي املالية.
وأوضحت »أرامكو« أن احلد األدنى لالكتئاب 
هو 200 ألــف دوالر أمريكي ومضاعفات ال 
يتعّدى كلٌّ منها 1,000 دوالر أمريكي فيما 

يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت الشــركة العامة لتصنيــع احلبوب 
احد تشــكيالت وزارة التجارة عن مباشرتها 
بقطع قوائم جتهيز الوكالء للوجبة التاسعة 
من مادة الطحــني اخملصص لصالح البطاقة 

التموينية .
واوضحت الوزارة في بيــان لها نقال عن مدير 
عام الشركة املهندس خطاب علي القيسي 
ان اعماما صدر من الشــركة يتضمن جدوال 
الــوكالء وفف  مبواعيــد القطــع ومراجعة 
التوقيتــات الزمنيــة احملددة حســب اخلطة 
التســويقية املركزيــة ، داعيا الــوكالء الى 
مراجعة مراكــز القطع في بغداد واحملافظات 

لتسلم قوائم التجهيز .

الذهب يبلغ ذروة األسبوع 
مع انحسار الدوالر 

»أرامكو« تبدأ طرح إصدار 
سندات دولية بالدوالر

التجارة : اطالق تجهيز 
الحصة التاسعة من مادة 

الطحين 

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

أفاد تقرير جديــد للبنك الدولي بأن 
األزمة املزدوجــة املتمثلة بانخفاض 

اسعار النفط
ووباء كورونا، فضال عن عجز حكومي 
متزايد، ســيدفع عدة ماليني آخرين 
من العراقيني لالنخراط ضمن طبقة 

من هم دون خط الفقر.
الذي صدر  الدولي  البنك  وقال تقرير 
»املرصد  بعنــوان  احلالي  األســبوع 
االقتصادي للعراق« ، إنه »ســينظم 
العراقيون اجلدد الى العدد الســابق 
لفقراء ما قبل االزمة والبالغ عددهم 
9.6 مليون فقيــر« ً ، داعيا »حكومة 
بغداد الى ادخال اصالحات اقتصادية 

عاجلة«.
وأضاف، أن »حماية الفئات الهشــة 
في زمن اجلائحــة كون ان التقديرات 
تشير الى ان الفقر في العراق سيزداد 
على املــدى القصير بنســبة 7 الى 
14 .% وهــذا يعني أن ما بني 7.2 الى 
5.5 مليون عراقي ســيصبحون من 
الفقراء اجلدد بسبب االزمة املزدوجة 
وســيضافون الى الرقم احلالي )9.6 

مليون فقير(«.
واشــار تقرير البنــك الدولي الى ان 
»وطأة االزمة االقتصادية ستؤثر على 
قدرة االســرة على الصمــود إزاءها، 
متوقعا انخفاض دخل األسر العاملة 
التباطؤ  بســبب  العاملــة  وغيــر 
االقتصــادي وانخفــاض التحويالت 
املالية، وقد تفقد العديد من األســر 
اجلــزء االعظم من دخلهــا أو كله، 
وال ســيما تلك العاملة في القطاع 
اخلاص غير الرسمي، مما سيضطرها 
الى اســتنفاد أي مدخــرات ضئيلة 
التكيف  ســتراتيجيات  واستخدام 

السلبي«.
وتابــع ان »العراق ال يــزال واحدا من 
اكثر الــدول اعتمادا على النفط في 
العالم. اذ شكل النفط اكثر من 96 
% من الصــادرات، و92 % من ايرادات 
املوازنة احلكوميــة و43 % من الناجت 

احمللي االجمالي في عام 2019.«
وأكمل البنك الدولــي أن »االعتماد 
املفــرط على النفــط أدى الى زيادة 
وتيــرة التقلبات االقتصادية وتثبيط 
االســتثمار في القطاعــات االخرى 

ولم يبق متســع لنمو القطاع غير 
االمنية  الظــروف  وأدت  النفطــي، 
والصراعــات االقليمية الى تقويض 
الدور املهم للقطاع اخلاص في خلق 

فرص عمل«.
وقــال إنه »ضمن اعقــاب الصدمة 
املزدوجــة جلائحــة كورونــا وانهيار 
اســواق النفط، انكمش الناجت احمللي 
االجمالي للعراق خالل النصف االول 

من عام 2020 بنسبة 8.6.«%
الطلب  »انخفاض  أن  التقريــر  وبني 
العاملــي علــى الطاقــة وخفــض 
انتاج مجموعــة دول أوبك+ أدى الى 
انكمــاش النــاجت احمللــي االجمالي 
النفطي للعراق بنســبة 4.10 % في 

الربع الثاني من عام 2020.«
وأشار التقرير إلى أنه »منذ ذلك احلني 
انخفــض انتاج النفــط ليصل الى 
ادنى مســتوى له في خمس سنوات 
عند 58.3 مليون برميل باليوم في آب 

».2020

وتابــع أنــه »كان لتراجع النشــاط 
االقتصــادي اثر واضــح على قطاع 
اخلدمات، الذي انكمش بنسبة 7.20 
% في الربــع الثاني مــن عام 2020 
،وذلك في اعقاب فرض االغالق العام 

وحظر التجوال في آذار 2020.«
وفيمــا يتعلــق باالزمــة الصحية 
في العراق وعواقــب جائحة كورونا 
عليه قال البنــك الدولي في تقريره 
ان »االرتفــاع املفاجــئ فــي حاالت 
اإلصابة بفايروس كوفيد- 19 ، والذي 
جتاوز000،400 حالة مؤكدة و000،10 
حالة وفاة )لغاية حلول تشرين االول 
2020 ( يسلط الضوء على الطبيعة 
املســتمرة لالزمة الصحية وضرورة 
لتجنب  االرواح  انقــاذ  على  التركيز 
اآلثــار الطويلة املــدى التي ال رجعة 

فيها لالزمة«.
واشــار التقرير الى انه »على الرغم 
من ان االيرادات احلكومية انخفضت 
بنسبة %5.47 خالل االشهر الثمانية 

االولى من عــام 2020 ،فان النفقات 
ظلــت مرتفعة عند نســبة 8.21% 
من النــاجت احمللي اإلجمالي بســبب 
التخصيصــات الكبيرة التي تذهب 
لفاتــورة االجــور العامــة والرواتب 

التقاعدية«.
ان »املســتقبل  الدولي  البنك  وأكد 
آفاق  االقتصادي للعراق يتوقف على 
قطاع  وقدرة  العاملية  النفط  اسواق 
الرعاية الصحيــة على التكيف مع 
اجلائحة«، مشــيرا الى ان »حتســن 
التوقعات فيما يتعلق باسواق النفط 
أوبك،  اتفــاق  ضمن  االنتــاج  وزيادة 
ســيؤدي الى دفع النمو خالل عامي 
2021 و 2022 متوقعــا زيادة صادرات 
النفــط تدريجيــا خالل الســنوات 
القادمــة ليصــل الــى 3.3 مليون 
برميل باليوم بحلول عام 2022 ومن 
املتوقع ان تســتمر تخمينات اسعار 
سوق النفط احلالية ما دون 50 دوالرا 
للبرميل مع توقع عودة منو االقتصاد 

 4 غير النفطي الى متوســط يبلغ 
% خــالل عامــي 2021 – 2022 .مع 
حالة كهذه، من املتوقع ان تســتمر 
الضغــوط املالية واخلارجية مع بقاء 

الرصيدين في حالة عجز«.
ان »اتســاع  الدولي  البنــك  وقــال 
وعمق التحديــات االقتصادية يبرزان 
اصالحات  لتنفيــذ  امللحة  احلاجــة 
هيكليــة طــال انتظارهــا، منوها 
الــى ان التخفيضــات احلاليــة في 
والبرامــج  العامــة  االســتثمارات 
تدابير قصيرة  للنمو هــي  الداعمة 
االجــل تســتهدف التخفيــف من 
وطــأة الوضع املالــي، ولكن ال ميكن 
اســتدامتها على املدى املتوســط 
نظرا ملا حتمله من تأثيرات على النمو 

والفقر«.
»االصالحــات  ان  التقريــر  ورأى 
الهيكلية هي الطريق الصحيح حلل 
االزمة ويتمثل ذلك بالورقة البيضاء 
التي اعدتها احلكومة العراقية والتي 

تطــرح مخططا اوليــا لإلصالحات 
التي اذا مــا مت تنفيذها ميكن ان متثل 

نقطة حتول بالنسبة للعراق«.
ان »مثل هذه  الدولي  البنك  واعتقد 
االصالحات ميكن ان تضيف ما يصل 
الــى %4.58 الى نصيب الفرد من منو 
ولكن  للعراق،  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
النجاح النهائي ملبادرة االصالح هذه 
يعتمد على توافر االرادة السياسية 
والدعم الشعبي للحكومة  احلازمة 
الذي  الهشاشــة  واقع  للخروج من 

ظل يعاني منه لفترة طويلة«.
وكانت االمم املتحدة قــد توقعت ان 
يرتفع معدل الفقر فــي العراق من 
20 الى %31 بحلول نهاية عام 2020 
الصادر شــهر  تقريرها  فــي  ،وذلك 
تشرين االول املاضي. وعلى املستوى 
ازدياد  الدولي  البنــك  يتوقع  العاملي 
معدالت الفقر بشــدة هــذا العام 
بينما حتارب دول العالم وباء فايروس 

كورونا.

تقرير للبنك الدولي: عدد العراقيين
تحت خط الفقر يزداد حتى12 مليون مواطن 

جراء األزمة المزدوجة المتمثلة بانخفاض اسعار النفط ووباء كورونا

ستؤثر وطأة االزمة 
االقتصادية على قدرة 
االسرة في الصمود 
إزاءها، بعد انخفاض 
دخل األسر العاملة 
وغير العاملة بسبب 
التباطؤ االقتصادي 
وانخفاض التحويالت 
المالية

متابعة ـ الصباح الجديد:
1

15 دولة من منطقة آســيا  وقعت 
واحمليط الهــادئ أكبر اتفاق للتجارة 
احلــرة علــى مســتوى العالم، في 
خطوة ضخمــة للصني باجتاه تعزيز 

نفوذها، وفقا لـ«الفرنسية«.
االقتصادية  »الشراكة  اتفاق  ويضم 
اإلقليمية الشــاملة« عشر دول في 
جنوب شرق آسيا إلى جانب الصني 
واليابان وكوريــا اجلنوبية ونيوزيلندا 
وأستراليا، وتساهم الدول املنضوية 
فيــه لنحو 30 في املائة من إجمالي 

الناجت الداخلي العاملي.
ومت توقيع االتفاق، الذي عرض أول مرة 
فــي 2012، في ختام قمة لقادة دول 
الساعني إلنعاش  جنوب شرق آسيا 
اقتصاداتهــم املتضررة جراء كوفيد 
- 19. وقــال لي كه تشــياجن رئيس 
الوزراء الصيني بعد مراسم التوقيع 
الظروف  »فــي ظــل  االفتراضيــة 
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التوقيع  يوفــر  احلاليــة،  العامليــة 
علــى اتفاق الشــراكة االقتصادية 
اإلقليميــة الشــاملة بصيص نور 

وأمل«.
وأضاف »يظهر بوضوح أن التعددية 
الطريــق األمثل وميثــل االجتاه  هي 
الصحيح لتقــدم االقتصاد العاملي 
والبشــرية، وأن اتفاقية الشــراكة 
)آر. الشاملة  اإلقليمية  االقتصادية 

ســي.أي.بي( هو انتصــار لالقتصاد 
العاملي.

وأشــار لي في كلمته فــي القمة 
»التوقيع على الشراكة ليس فقط 
إجنازا بارزا للتعاون اإلقليمي لشــرق 
للتجارة  انتصارا  أيضا  لكن  آســيا، 

احلرة متعددة األطراف«.
وطبقا لتوقعــات صادرة عن معهد 
»بيترســون« لالقتصــادات الدولية 
ومقــره الواليــات املتحــدة، فــإن 
مــن املتوقــع أن تكــون الصني من 
املســتفيدين الرئيسني من اتفاقية 
اإلقليمية  االقتصاديــة  الشــراكة 
تصل  محتملة  مبكاسب  الشاملة، 
إلــى 85 مليــار دوالر لناجتها احمللي 

اإلجمالي.
وال يشــمل االتفاق، الذي ينص على 
خفض الرســوم اجلمركيــة، وفتح 
جتارة اخلدمات ضمن التكتل الواليات 
املتحــدة ويعد بديال تقــوده الصني 
ملبادرة واشــنطن التجارية، التي لم 

تعد مطبقة حاليا.
لــدى كلية  التجــارة  وقــال خبير 
سنغافورة  جلامعة  التابعة  األعمال 
إن  كابــري  ألكســاندر  الوطنيــة 
االتفــاق »يرســخ طموحات الصني 
اجليوسياســية اإلقليمية األوســع 
في  والطريق«،  احلــزام  مبادرة  حيال 
إشارة إلى مشروع بكني االستثماري 
الهادف إلى توســيع نفــوذ الصني 
عامليا. وأضــاف »إنه عنصر تكميلي 

نوعا ما«.
لكــن عديدا مــن الــدول املوقعة 
على االتفاق تواجه تفشــيا واسعا 
لفيــروس كورونا املســتجد وتأمل 
فــي أن يســاهم اتفاق الشــراكة 
الشــاملة  اإلقليمية  االقتصاديــة 
فــي التخفيف من وطــأة التكلفة 

االقتصادية الكبيرة للوباء.

وتعرضت إندونيسيا أخيرا ألول ركود 
تشهده منذ عقدين، بينما انكمش 
االقتصاد الفلبينــي 11.5 في املائة 
بالفترة  املاضي، مقارنة  الفصل  في 

ذاتها من العام السابق.
وقالت ديبورا إيلمز املديرة التنفيذية 
للمركــز التجــاري اآلســيوي، وهو 
معهد استشارات مقره سنغافورة، 
»ذكر كوفيد املنطقة بالسبب الذي 
يجعل مــن التجارة أمرا مهما فيما 
احلكومات متحمســة أكثر من أي 
وقت مضى لتحقيــق منو اقتصادي 
إيجابــي«. وتابعت أنه فــي إمكان 
االتفاق »أن يساهم في حتقيق ذلك«.
وانســحبت الهند من االتفاق العام 
املاضي جــراء قلقها حيال املنتجات 
الصينيــة زهيــدة الثمــن التــي 
سيفسح اجملال لدخولها إلى البالد، 
وكانت الغائب األبرز خالل مراســم 
االفتراضيــة أمس، لكن ال  التوقيع 
إلى  االنضمام  إمكانهــا  فــي  يزال 
االتفاق في موعد الحــق، إذ اختارت 
ذلــك. وحتى دون مشــاركة الهند، 

يشمل االتفاق 2.1 مليار نسمة.

تقـرير

الصين ترسخ نفوذها االقتصادي في جنوب شرق آسيا 
عبر أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد وزير النفط إحسان عبد اجلبار، امس 
االثنني، عدم وجود نية لتخفيض أسعار 
البنزين العادي، فيما اشار الى أن املشاريع 
التي ســتبدأ الــوزارة بتنفيذها، خاصة 
مشاريع استثمار الغاز والبتروكيماويات 

ستوفر اآلالف من الوظائف.
وقال عبد اجلبار في حوار تابعته" الصباح 
اجلديد "إن "املشاريع التي ستبدأ الوزارة 
اســتثمار  مشــاريع  خاصة  بتنفيذها، 

الغاز والبتروكيماويات ستوفر اآلالف من 
الوظائف"، مبيناً أنها "ستكون مشاريع 
واعدة وعمالقة ســتوفر إيــرادات مالية 

كبيرة للبلد".
البنزين  أن "تخفيض أســعار  وأضــاف 
احملســن يأتي ضمــن الثقافــة العامة 
التي تعمل وزارة النفط على إرســائها، 
والعمــل على ربــط اســعار احملروقات 
بالسعر العاملي بدرجة معينة، مع توفير 
دعــم جزئي، مبا يســهم بتطوير عجلة 

وتقليل  السوق،  على  واالنفتاح  التنمية 
املعاناة عن كاهل املواطنني"، مؤكدا أنه 
"ال توجد هنــاك أي توجهات لدى الوزارة 
احلاضر لتخفيض أســعار  الوقــت  في 

البنزين للنوع العادي".
وبشــأن مشــاريع مد االنابيب اجلديدة 
لتصديــر النفط، أوضح عبــد اجلبار أن 
 sea line جميــع املشــاريع البحريــة"
الثالــث والرابع واخلامس قيــد التنفيذ، 

والعمل مستمر فيها بشكل جيد".

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
أفادت جلنــة التعويضات التابعة 
لألمم املتحدة بأنَّ العراق سدد في 
نهاية الشــهر املاضي مبلغ 230 
مليــون دوالر كتعويضات لدولة 

الكويت. 
وذكر مصدر مسؤول في اللجنة 
فــي تصريــح أوردتــه صحيفة 
»الدورة  »أن  الرسمية  »الصباح« 

إدارة  والثمانني جمللس  الســابعة 
الشــهر  ُعقدت  التي  اللجنــة 
املاضــي، أعربــت عــن تقديرها 
باســتمرار  العــراق  حلكومــة 
بإيداع  اللتزاماتهــا  احترامهــا 
نســبة 3 باملئــة من اإليــرادات 
الناجتــة عــن مبيعــات تصدير 
النفط واملنتجــات النفطية في 

صندوق التعويضات«.

وأضاف »اجمللس درس تقارير عمل 
اللجنة، منذ دورتــه األخيرة في 
تشرين الثاني 2019 في مختلف 
القضايا، حيث مت إجراء 5 دفعات 
مبجموع كلي بلغ 1.38 مليار دوالر، 
مبا في ذلك دفعة 230 مليون دوالر 
في 27 تشرين األول 2020، وبهذه 
الدفعة األخيرة يتبقى تقريباً 2.4 
في  الدفع  دوالر مستحقة  مليار 

ما يتعلق مبطالبة شــركة نفط 
الكويت«. 

وأوضح أن »اجمللس درس مختلف 
القضايا التي ســتعالج للقيام 

بتقليص منظم للجنة«.
ويقضي القرار رقم 1483 الصادر 
عام 2003 بتسديد العراق نسبة 
5 باملئة من صادراته من مبيعات 
النفــط ومنتجاتــه والغاز، في 

صنــدوق أممــي مت إنشــاؤه حتت 
اســم )صنــدوق األمم املتحــدة 
للتعويضــات(، حيث تشــكلت 
1991 جلنــة أمميــة  فــي عــام 
للتعويضات، ألزمت العراق بدفع 
52.4 مليار دوالر تعويضات لألفراد 
والشركات واملنظمات احلكومية 
وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة 

مباشرة عن احتالل الكويت.

وزير النفط: ال تخفيض السعار البنزين العادي

العراق يسدد 230 مليون دوالر كتعويضات عن حرب الكويت
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ثقافة 8
محمد زكي إبراهيم

 عبد الرزاق الربيعي 

» ال تستغربوا
مع هذا العدد الهائل من األعياد 

 شعب له كل هذا احلزن »
يقول الشـاعر جـواد احلطاب، فـأرّدد معه 

 :
ما أصعب أن تضطّر لشرح احلزن!

لكـن احلـزن العراقـي لـم يـأت بصيغـة 
املفرد فـي )ليالي احلصـار ( . الكتاب الذي 
صـدر عـن مجلـة )الصـدى ( اإلماراتيـة 
جمـع  صيغـة  علـى  جـاء  بـل   ،2003
تكسـير فـي العنـوان الثانـوي للكتـاب 
متوهجـة  لتكـون   ) عراقيـة  )أحـزان 
بالدهشـة، واأللـم، في مبـادرة من رئيس 
حتريـر مجلـة) الصـدى(  الشـاعر سـيف 
املـري التـي كانـت تصدر فـي دبـي، وقال 
 86 ضـّم  الـذي  الكتـاب  مقدمـة  فـي 
قصيـدة ألكثـر مـن أربعـن شـاعرا مـن 
مختلـف األجيال: »نحاول مـن خالل هذه 
اجملموعة الشـعرية أن نوصل رسـالة إلى 
املثقـف العربـي، حيثمـا وجـد، وهـي أن 
هنـاك شـعبا عربيـا بحاجـة ماسـة إلى 
وقفـة شـجاعة منـا جميعا، لنشـد من 
احلرجـة  املرحلـة  هـذه  يعبـر  وهـو  أزره، 
مـن تاريـخ األمـة، ولهـذا جـاءت قصائده  

معبـرة عـن  آالمـه: 
» الطفل رأى القمر بثوبه األبيض

بلحيته البيضاء
فاشتهى احلليب واملالئكة

غير أن القنبلة 
أركبته طائرة 

أّمي  املالئكة أكثر أم الطائرات ؟
-املالئكة طبعا

ألم تقولي ) مالكان ( على كتفيك ؟
-        هذا صحيح

لكنني أرى فوق رأسي عشرات الطائرات
جـواد احلطاب –الصواريـخ بحذافيرها ص 
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الطفولـي  الشـعري   النفـس   بهـذا 
األوضـاع  العراقـي   الشـاعر  يفّسـر 
امللتبسـة مـن حولـه ضمـن منـاخ  فيه 
العربـي   الوضـع  تراجيديـا  مـن  الكثيـر 
يجعلـه  لـم  لكنـه  والتخـاذل،  املتـردي  
املأسـاة،  يـدّون  راح  بـل  قلمـه،  يكسـر 
وهو الشـعب الـذي ابتكـر التدويـن منذ 
التاريـخ عبـر اختـراع السـومرين  فجـر 

للكتابـة، وال يكتفـي بتدويـن الوقائع، بل 
إنـه أخـذ يبتكر طريقـة فنيـة تقربه من 
فهـم األحداث عـن طريق اإلبـداع الفني، 
فدفعـه إلـى » ابتـكار لغـة خاّصـة بـه 
تليق بهمومـه اليومية، وتشـي بعذاباته 
الـال نهائيـة مـن خـالل اختـراع صياغات 
ومجـازات  مدهشـة،  وصـور  فريـدة، 
تخاصـم املكـرور، والرتيـب » كمـا يقـول 
الناقـد والفنـان ناصـر عـراق الـذي جمع 
املناسـب  منهـا  واختـار  النصـوص، 
مبسـاعدة  زميلـن همـا: الشـاعر يحيى 

. إميـان محمـد  والصحفيـة  البطـاط 
ولـو تصّفحنـا الكتـاب الذي طبـع بثالث 
فـي  قياسـي  بزمـن  ووّزع  نسـخة،  آالف 
كافـة أنحـاء الوطـن العربـي - لوجدنـا 
احلـرب هـي القاسـم املشـترك األعظـم  
فيهـا, وأحيانـا تشـكل خلفية نفسـية 
للنصـوص التـي  حلـق الشـعراء بها في 
مسـائل الوجود، عبر حتليقـات فنية نادرة  
تؤكد أن الشـعر جواد عراقـي يصهل في 
تلك الربـوع املتاخمة للمـوت والفجيعة،

وحتـى  النصـوص الوجدانيـة لـم تخـل 
الـى  تنتمـي  صـورة  ومـن  مفـردة  مـن 
بدخـان  املشـبع  النفسـي  اجلـو  هـذا 
احلـرب وتقاريـر  مراسـلي املـوت واجلـوع 

: املغيـرة  األمريكيـة  والطائـرات 
» أيها الطبيب 

ال تعطنا حبة  المساك النبض 
أعط الطائرات أوال 

حبوب إسهال »
كمـا يقـول جواد احلطـاب فـي القصيدة 

نفسها 
ذيـاب  صفـاء  الشـاعر  يحـدق  وعندمـا   
 « حواليهـا  الظـالم  يـذوب   « بنجمـة 
فانـه اليـرى غيـر الظـالم  ب » اتكاءاتـه 
وكرسـيه الوثيـر علـى عتبـات الشـمس

امتـالء  حتـى   , أطفالـه  فيذبـح  يلتـم 
دمـا الظـالم  
وهذا الظالم 

جنمة والشيء سواها »
هكـذا يتحـول الضـوء فـي ذات الشـاعر 
باحلـزن  ماطـرة  غيمـة  إلـى  العراقـي 
طبيعـي  كانعـكاس  واأللـم  والظـالم 
لتجربتـه املريرة طـوال اكثر من عشـرين 
والعـذاب  واحلصـار  احلـرب  مـع  سـنة 

. املتواصـل  اليومـي 
ضـم   الكتـاب  أن  للنظـر  والالفـت 
الشـعرية،   األجيـال  خملتلـف  نصوصـا 
ففيـه نصـوص للشـعراء :حسـن عبـد 

اللطيـف، وزهـور دكسـن، ومحمـد على 
جيـل  الـى  ينتمـون  وهـم   اخلفاجـي،  
السـتينات الشـعري فـي العـراق، وهناك 
أسـماء عديدة لشـعراء ظهـرت جتاربهم 
فـي السـبعينيات، والثمانينيات: كحامد 
حسـن الياسـري، وجواد احلطـاب، وحامد 
عبـد الصمـد البصـري، وحطـاب ادهيـم 
الفيصلـي، ورعد مطشـر، ورمي قيس كبة، 
وطالب عبـد العزيز، وعلي حسـن الفواز، 
ومنـذر عبـد احلر، ونصير الشـيخ، وفاضل 
عبـاس الكعبـي، وفائز الشـرع إلى جانب 
أسـماء أخرى كفـارس شـيباني، ومهدي 

الشـبلي وكواللـة نـوري، وماجد الشـرع، 
ومناضـل التميمي، وعلـي حبش، وصفاء 
وبسـام  راضـي،  عبـد  وحسـن  ذيـاب، 
صالـح مهدي، وعـارف السـاعدي،  وأجود 
السـامرائي،  بهجـت  وأطـوار  مجبـل، 
وحسـن عبد راضي، وحسـن الهاشـمي 
وحمـد الدوخي، وراسـم املرواني، ورشـيد 
الدليمـي، وخالـد  عبـد الرضا السـعدي، 
وأحمـد  الوهـاب،  عبـد  محمـد  وريـاض 
أبـو  ونوفـل  اجلنابـي،  وإبراهيـم  ناهـم، 
رغيـف، ونعمـان النقـاش، ومحمـد ناصر 
زهيـر  وقاسـم  الفالـح  وماجـد  الغـزي، 

العـالف،  إسـماعيل  وعـالء  السـنجري، 
عطـوان  وعلـي  جـري  كاظـم  وعصـام 
الكعبـي،  وحامت حسـام الديـن، وإبراهيم 
األسـماء  ومعظـم  اجلنابـي،  صالـح 
األخيـرة نقـرأ لها عند صـدور الكتاب في 
2003 للمـرة األولـى – رمبا بسـبب  العزلة 
فـي  مبدعونـا  عاشـها  التـي  الثقافيـة 
الداخـل خـالل تلـك السـنوات - والدليل 
علـى ذلك أنهـا فاجأتنا بتجـارب ناضجة 
وملفتـة للنظـر, وهنـاك أسـماء جديدة 
تعلـن عن نفسـها بقـوة لتؤكـد أن أرض 

العـراق ال تتوقـف عـن والدة الشـعراء .
أمـا ملاذا هـذا اخللط باألصوات الشـعرية، 
فالسـبب إن وضـع الكتـاب لـم يخضـع 
فقـد   , مسـبقة  فنيـة   السـتراتيجية 
كانـت والدتـه عفويـة , كمـا بـّن  معّده 
بغـداد   الـى  سـافر  الـذي  عـراق  ناصـر 
حلضـور فعاليـات مهرجـان املربـد 2002، 
الشـعراء  مـن  بالعديـد  التقـى  وهنـاك 
نصوصهـم  سـّلموه  الذيـن  العراقيـن 
لنشـرها فـي اجمللـة التـي كانـت تصـل 
بانتظـام الـى بغـداد, وعندمـا عـاد وجـد 
حقيبتـه مليئة بالنصـوص اجلميلة التي 
حتتـاج اجمللة إلى سـنتن لنشـرها مبعّدل 
وإزاء هـذا   , أسـبوع  فـي كل  قصيدتـن 
الوضـع وجـد مخرجا بجمعهـا بن دفتي 
كتـاب يكـون مبـادرة إيجابيـة مـن اجمللة 
الشـعري  الصـوت  احلصـار عـن  لكسـر 
العراقـي علـى امتـداد صفحـات الكتاب 
الــ 122  مـن القطع املتوسـط   نصوصا 
تشـير الـى عافية شـعرية، رغـم احلصار 

الـذي جّفـف الضـرع، وأيبـس الـزرع!
 2003 فـي  مكتـوب  املقـال  مالحظـة: 
اجليـوش  جتّيـش  أمريـكا  كانـت  عندمـا 
وبعـد  العـراق،  الحتـالل  العـّدة  وتعـد 
مـن  العديـد  فقدنـا  قليلـة  سـنوات 
الشـعراء املشـاركن بالكتاب كالشـاعر 
محمـد علي اخلفاجـي رحمـه اهلل، الذي 
توفـي بعد صراع مع املرض، أما الشـاعرة 
احلـرب  اطـوار بهجـت فذهبـت ضحيـة 
الطائفيـة فـي22 فبراير 2006 بسـامراء، 
وكذلـك الشـاعر رعـد مسـلم مطشـر 
الـذي اختطف فـي كركوك وقتـل 200٧، 
الفلوجـة  فـي   2004 الدليمـي  ورشـيد 
رحمهـم اهلل جميعـا، فيمـا جنا الشـاعر 
اغتيـال  محاولـة  مـن  احلطـاب  جـواد 
بعبـوة ناسـفة زرعـت في سـيارته2008، 

مسـتمّرة.... واألحـزان 

كان مـن أهـم مـا شـهده العـراق بعـد عـام 2003 
صـدور عـدد كبير مـن الصحـف واجملـالت، غلب على 
التعريـف  بهـدف  التبشـيري،  الطابـع  معظمهـا 
باملنظمـات واألحـزاب واجلماعات الراغبة في ممارسـة 
العمـل السياسـي أو االجتماعـي أو الثقافـي فـي 
العهـد اجلديـد. وقـد تضـاءل عـدد هـذه اإلصـدارات 
الفـرز،  مرحلـة  البـالد   دخـول  بعـد  الوقـت،  مبـرور 
التـي أدت إلـى اسـتبعاد الكثيـر من األشـخاص من 

الواجهـة. 
ومعلـوم أن الصحافـة اليومية أو األسـبوعية حتتاج 
إلـى عنصـر اإلثـارة، وتتغذى علـى اخلالفـات القائمة 
بـن األحـزاب، وتعيـش علـى احتـدام الصـراع بـن 
اخلصـوم. وإذا مـا دخلـت مرحلـة الوفـاق، وتصالـح 
السياسـيون في مـا بينهـم، فإن مـن الصعب على 
الصحافـة االسـتمرار فـي الصـدور، ألنهـا تفتقـد 
حينئـذ السـبب الـذي قامـت مـن أجلـه. وكان مـن 
مـا  لنشـر  الصحـف  هـذه  تسـعى  أن  املفتـرض 
يثيـر شـغف القـارئ بـدل تكـرار مـا ألف سـماعه، 
علـى وسـائل اإلعـالم املرئيـة، مـن كلمـات ناعمـة. 
العـادة  فـي  عباراتهـم  يصوغـون  فالسياسـيون 
بتواضـع كبيـر، وأدب جـم. لكنهـم يتصرفـون غالباً 
بخـالف هـذا السـلوك، ويكيـد بعضهـم للبعـض 
اآلخـر، ألن فوز شـخص مـا يعنـي بالتأكيد خسـارة 

وهكذا.  آخـر، 
ومـا ينطبـق علـى السياسـة ينطبـق علـى األدب 
أيضـاً. فالصحـف التـي تفتعـل اخلصومـات حتظـى 
بجمهـور عريـض. واخلارجـون عـن املألـوف يحـوزون 
واسـعة. وهكـذا فعـل أشـخاص المعـون  شـهرة 
مثـل طه حسـن وعبـاس العقـاد وزكي مبـارك في 
مصـر. أمـا ضحايا هـذه اخلصومات، فكانـوا كثيرين 

مثـل أميـر الشـعراء أحمـد شـوقي. 
وكان الزهـاوي فـي العراق مـن الذين خاضـوا الكثير 
من السـجاالت، بسـبب آرائـه اخلارجة عـن اإلجماع. 
حتـى عـدد هـو نفسـه األلقـاب التـي حظـي بهـا، 
فذكـر منهـا الزنديـق. وكان نزاعه مـع الرصافي من 
أشـهر مـا تناقلـه النـاس، ومـن أكثـر مـا تداولتـه 
القـرن  مـن  األول  الثلـث  فـي  األدبيـة  األوسـاط 
العشـرين. وال أعلـم لـم لم تتطـور املعـارك األدبية 
فـي العـراق احلديـث، أي بعد عـام 2003، رغـم وجود 
الكثيـر مـن اخلالفـات، التـي يعـود األصل فيهـا إلى 

السياسـة. 
وقـد نشـر أحـد املفكريـن العراقيـن البارزيـن كتاباً 
ضمنـه املقـاالت التـي رفضـت الصحـف نشـرها، 
الكاتـب  أن  ويبـدو  الهجومـي.  طابعهـا  بسـبب 
اللذيـن قـدم  واملـكان  الزمـان  اختيـار  لـم يحسـن 
فيهمـا إسـهاماته الفكريـة، فقدميـاً قالـت العـرب 
لـكل مقـام مقـال. فحينمـا يدعـى إلـى مؤمتـر في 
دولـة عربيـة، يقـدم محاضـرة يعـرض فيهـا برئيس 
الدولـة ورموزهـا وسياسـييها. ويشـارك فـي ملـف 
فـي مجلـة حزبيـة فينحـو بالالئمـة علـى مموليهـا 
مـن القـادة والزعمـاء، وال يبخل عليهم بالسـخرية 
الالذعـة، والتسـفيه الصريـح. ولم يكـن موفقاً في 
هـذا، وكان بإمكانـه إرسـالها إلـى دوريـة مناوئـة، 
لتنشـرها بفـرح غامـر، أو إلقاءهـا فـي حفـل معاد، 

فتقابـل بالسـعادة واالنشـراح. 
لسـت أدري مـا الـذي يجعـل السياسـين واألدبـاء 
العـرب ناعمـن لهـذه الدرجـة، يتصرفـون كاحلمالن 
الوديعـة املسـاملة، مع أنهـم في الغالـب ال يطيقون 
بعضهـم بعضـاً. ولـو أنهـم أسـفروا عـن دخائـل 
نفوسـهم لكسـبت الصحـف مـن ذلـك الكثيـر، 

وجلنـى األدب مـن ورائهـم الربـح الوفيـر !

المقام والمقال 

ترنيمة عراقّية حزينة
قراءة

أوس حسن
1

مـن  يتسـاءل  القـارئ  لعـل 
روايـة   هنـاك  هـل  املقـال،  عنـوان 
العنـوان؟  بهـذا  لدوستويفسـكي 
أم أن الكاتـب أخطـأ في عنـوان أحد 

روايات دوستويفسـكي؟
لـدى  السـري  القبـو  إن 
دوستويفسـكي، هـو عالـم النفس 
البشـرية احمليـر، واملبعثر فـي ظلمة  
هـو  السـري  القبـو  هـذا  األعمـاق. 
عالـم البواطـن الـذي تتصـارع فيـه 
التخيـالت، واألحـالم، والرغبات، وكل 
اإلنسـان.  لـدى  املكبوتـة  املشـاعر 
معظـم  حيـر  الـذي  العالـم  إنـه 
وهـم   النفـس  وعلمـاء  الفالسـفة 
األساسـية  الدوافـع  يدرسـون 
تتسـيده  الـذي  البشـري  للسـلوك 
الرغبـة في القـوة، والنزعـة الدائمة 
للتملـك، وفـي غمـرة البحـث عـن 
لوجـود  وجوهـري   أصيـل  معنـى 
دوستويفسـكي  جـاء  اإلنسـان. 
ليضـيء لنا تلـك األقبية، ويكشـف 
الغامضـن  أبطالهـا  عـن  السـتار 

واجملهولـن.
روح  تسـكنه  لـم  مّنـا  فمـن 
والضاجـة  املتمـردة  دستويفسـكي 
بالشـكوك، أو املرهقة في أسـئلتها 
لـم  مّنـا  مـن  الكبـرى.  الوجوديـة 
لروايـات  قراءتـه  أثنـاء  يتوقـف 
دستويفسـكي ليغـوص فـي أعماق 
نفسـه وذاكرتـه، وكأنـه عـاش تلك 
زمـن  فـي  والشـخصيات  األحـداث 
مضـى، أو شـعر أن دستويفسـكي 
لهواجسـه،  باطنيـا  حتليـال  يقـدم 

املتصارعـة. ومخاوفـه 
كانـت ذاكـرة دستويفسـكي مليئة 
عاشـها  التـي  واألحـداث  باحلكايـا 
فـي طفولته وشـبابه. الذاكـرة وما 
حتويـه مـن خزيـن هائـل مـن األلـم 
لنـا  تخـرج  بـأن  كفيلـة  واملعانـاة، 
هـذا األلـم علـى هيئـة رمـوز وصور 
دائـرة  فـي  متحركـة  وشـخصيات 
الزمـن البشـري، وكيف تـرى العالم 
ورؤيتهـا  الداخلـي  منظورهـا  مـن 

اخلاصـة.
ظهـرت أولـى عالمـات الصـرع على 
فـي  وهـو  مـرة  أول  دستويفسـكي 
الثامنـة عشـرة مـن عمـره، عندمـا 
علـم بوفـاة والده عـام 1839 ورافقه 
هـذا املرض في سـجنه وفـي مراحل 
حياته اخملتلفة. عرف دستويفسـكي 
والسـجن،  واملنفـى  والفقـر  املـرض 
وواجـه حلظـة اإلعـدام املرعبـة فـي 
سـيبيريا عندمـا كان منتميـا إلـى 
املعارضة  »بيتراشيفيسكي«  رابطة 
روسـيا،  فـي  القيصـري  لالسـتبداد 
املصيريـة  اللحظـات  يصـف  وكان 
فـي حياة البشـر، ويرصـد التحوالت 
بـكل  والوجـود  اإلنسـان  عمـر  فـي 
أوتـي مـن معانـاة ومـن صـدق  مـا 
العميـق  املتأمـل  إنسـاني. وبخبـرة 
الذي شـهد مصائـر احليـاة وأقدارها 
مؤرشـفا  بحـق  فـكان  املتقلبـة، 
عالـم  فـي  اإلنسـانية  للذاكـرة 
مـن  يطفـو علـى سـطح  مجنـون 

والتناقضـات. الغرائـب 
مؤلفـات  لقـراءة  العـودة 
دستويفسـكي في فتـرات متباعدة 
مـن عمرنا، هي اسـتعادة جلـزء كبير 
لـم  ولزمـن  املفقـودة  براءتنـا  مـن 
يعـد ملكنـا. عالـم دستويفسـكي 

رحلـة طويلـة وشـاقة إلـى البواطن 
وانعتـاق سـاحر  واخلفيـة،  اجملهولـة 
للذاكـرة مـن كوابيسـها وأوجاعها 

املضنيـة.
دستويفسـكي  روايـات  تتميـز 
زمـان  كل  فـي  والتجـدد  باحلضـور 
ومـكان، فهـي باإلضافـة لطابعهـا 
الفلسـفي والتأملي، تقدم لإلنسان 

معرفـة مقرونة بالعمـل والتطبيق، 
وعالجـا روحيا يسـاعد علـى تطهير 
النفـس ممـا علـق بهـا مـن شـوائب 
ونفسـية،  اجتماعيـة  وأمـراض 
وتسـاعد علـى هـدم الـذات القدمية 
وبنــاء ذات جديــدة متحــررة مــن 

  . ألنا ا
إن النفس البشـرية بكامل تقلباتها 

جتدهـا  وتناقضاتهـا،  وصراعاتهـا 
حاضرة فـي روايات دستويفسكــي، 
للنفـس  عميـق  مشـّرح  فهــو 
عالـم  فـي  ومصيرهـا  اإلنسـانية 

ومرعـب. متناقـض 
ثاقبـا  حتليـال  لنـا  يقـدم  أنـه  كمـا 
واالقتصاديـة  السياسـية  للحالـة 
والدينية لروسـيا في القرن التاسـع 

عشـر، مـن خـالل تفكيكـه لبنيـة 
اجملتمـع الروسـي وتسـليط الضـوء 
علـى منـاذج مهمشـة ومسـحوقة 
أغلـب  فـكان  اجملتمـع،  هـذا  داخـل 
أبطـال رواياتـه من اجملرمـن والفقراء 
واملنبوذيـن. فهـؤالء علـى الرغم من 
شـرورهم وعتمات نفوسـهم إال أننا 
نسـتطيع أن نرى وهجـا يضيء هذه 
العتمـة، وخيـرا دفينـا فـي األعماق، 
غيبتـه األعـراف والتقاليـد والكبت 
اليومـي الـذي ميارسـه اجملتمـع على 

رغبـات اإلنسـان.
الروسـي  واألديـب  الناقـد  يقـول 
فالدمييـر دنبيـروف: »إن قـراءة روايـات 
فـي  حدثـا  تعتبـر  دستويفسـكي 
حيـاة اإلنسـان. فعندمـا نقـرأ كتبه 
نلـج عاملا شـعريا على درجـة عالية 
بحيـث  والتركيـز،  التكثيـف  مـن 
يضـيء أفـق احليـاة الفعليـة بوهج 
الهائلـة، وال نعـود  الفنيـة  املعانـاة 
نـرى العالـم كما كنـا نراه سـابقا«.
أمـا الشـاعر املكسـيكي أوكتافيـو 
بـاث فيقول: »حتـى بعـد وفاته مبئة 
دستويفسـكي  تأثيـر  يظـل  عـام 
بـأرض وطنـه،  بـدءا  ينمـو ويتسـع، 
وهـو  بـه  باالعتـراف  حظـي  حيـث 
علـى قيد احليـاة، وامتـدادا إلى بلدان 
أوروبـا وأميـركا وآسـيا. وهـذا التأثير 
ال يقتصـر علـى األدب وحـده بل ميس 
مئـات  ويتصـور  فكـرا  احليـاة  منـط 
آالف القـراء في شـتى أنحـاء العالم 
أبطالـه وكأنهـم معـارف قدامـى »

تكمـن عبقرية دستويفسـكي وهو 
يسـبر أغـوار النفـس البشـرية، في 
األسـئلة  عـن  اإلجابـة  يحـاول  أنـه 
أرقـت  التـي  األزليـة  الفلسـفية 
اإلنسـان وأّزمـة وجـوده علـى هـذه 

مـع  معاناتـه  خـالل  فمـن  األرض، 
مـرض الصـرع كانـت تـزداد رهافـة 
بـآالم  وإحساسـه  دستويفسـكي 
الناس وعذاباتهـم، فعدم كمال هذا 
العالـم دفـع به للولـوج إلـى جوهر 
الشـر واخلير عند اإلنسـان، من خالل 
رسـم شـخصيات مشـحونة بجـو 
مـن صـراع التناقضـات والثنائيـات: 
كاملثاليـة واملاديـة، األخـالق الثوريـة 
واملسـيحية، اإلميـان واإلحلـاد، العقل 
والعاطفـة، ومـا يرافق هـذا الصراع 

مـن أقـدار ومصائـر.
فـاق  الـذي  دستويفسـكي 
وحتليـال  عمقـا  فرويـد  سـيغموند 
فـي نظرياتـه النفسـية، والذي علم 
سـايكولوجيا،  يكـون  أن  نيتشـه 
مـن  ذرة  فـي كل  احملبـة  أن  يعلمنـا 
ذرات الكـون وفـي كل حركـة دؤوب 
فـي هـذا العالـم. احملبـة عنـده هي 
أن تنتقـم بقـوة التسـامح، أن يكون 
قلبـك ينبوعا طاهرا يغسـل صليب 
اخلطايـا التـي تناسـلت فـي أوهـام 
عـدوك، أن تبلـغ روحـك ذروة الكمال 
وطـأة  مـن  تتحـرر  لكـي  واخللـود، 
الزمـن ويتمثـل فيك اإللـه على هذه 

األرض.
 1881 الثانـي  يناير/كانـون   26 فـي 
رئـوي حـاد  متـزق  فيـدور مـن  عانـى 
ولـم يسـتطع األطباء عالجـه. فارق 
فيـدور دستويفسـكي احليـاة فـي 9 
فبراير/شـباط1881 بعـد صراعه مع 
املـرض، وقـد نقشـت علـى شـاهدة 
قبـره عبـارة مـن إجنيل يوحنـا: »احلق 
احلـق أقـول لكـم إن لـم تقـع حبـة 
فهـي  ومتـت..  األرض  فـي  احلنطـة 
تبقـى وحدهـا، ولكـن إن ماتـت تأتي 

بثمـر كثيـر«..

األقبية السرية.. لـ »دستويفسكي«   
تأمل
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اربيل - امجاد ناصر الهجول: 

 لــم يخطر في بال حذيفة صالح 
الديــن الطالب بصف الســادس 
األبتدائــي  بآنه ســيترك هاتفه 
النقــال املولــع بــه و باأللعــب 
أعالن  بعد  واألنترنــت  األكترونية 
حظــر التجوال بســبب جائحة 
فايروس كورونا و توقف الدراســة 
و يتوجــه الى املنصة االلكترونية 
و التعليم عبر تطبيق )  اونالين  ( 
الذين  الطالب  العديد من  بخالف 
للعب  التوقــف  فرصة  انتهــزوا 
بالهواتــف الذكيــة ملــدة اكثر 

بحجة عدم اخلروج من املنزل .
99.02  املعــدل الذي حصل عليه 
حذيفة و هو يدرس عبر االنترنت، 
ونادم الن زمالءه حصلوا على اكثر 
منه وكان بأســتطاعته احلصول 
على الفارق البسيط ليكون 100 
% . يقــول حذيفة صــالح الدين  
ل ) الصبــاح اجلديــد ( عــن هذه 
التي  االولى  والطريقــة  التجربة 
املنصة  عبر  بالدراســة  تصادفه 
بدل  الطالب  اكثــر   : األلكترونية 
االلكتروني  التطبيق  الى  توجهم 
يتوجهون  كانوا  الدروس  ومتابعة 
الى االلعاب و التسلية ومشاهدة 
بصفحــات  والبرامــج  االفــالم 
التواصــل االجتماعي , وكان لدي 
و  التســلية  بان  االفضــل  اخليار 
املشاهدة ممكن ان جند لها اي وقت 
لكن الدراسة خالل هذه الظروف 
ال ميكن تعويضهــا فتخليت عن 
جميــع الأللعــاب و واضبت على 
الدراســة مع زمالئي  و احلمداهلل 

تفوقنا بأعلى الدرجات .
جلميــع  نصيحتــي   : مضيفــا 
و  يســتهينوا  ال  بــأن  الطــالب 
األلكتروني  بالتعليم  يســتهزؤا 

وايضا االعتماد على أنفســهم و 
أولياء أمورهم بالدراســة و عدم 
تضيع الوقت بالتسلية و التوجه 
ينقله  فما   , اخلصوصية  للدروس 
املوقع من تعليم يجب ان نتعامل 
معه بجد و كأننــا داخل الصف 

فعال . 
الدراســة واملتابعــة باالجهــزة 
الذكيــة افضــل من ســد وقت 

الفراغ  بااللعاب و التسلية 
التحذير من  مــن  الرغــم  وعلى 
االحتفاالت  اقامــة  و  التجمعات 
بســبب جائحة كورونا التي على 
اثرهــا توقفت الدراســة , اقامة 
مدرســة املعرفــة الدولية حفال 
مع مراعــاة التباعد االجتماعي و 
طالبات  لتكرمي  السالمة  اجراءات 
باملرتبة  لتفوقهــم  مدرســتها 
االولى على العراق مبعدالت 99.85  

واقل بفارق االعشار .    
االوائل  هديل خالد محمــد من 
على العــراق مبعدل 99.85  التي 
اكدت بأن التفــوق يأتي اوال من 

التدريســي  والكادر  االدارة  حب 
علــى  حرصهــم  و  ملهنتهــم 
ســمعة  و  الطالب  مســتقبل 
املعنوي    تشجيعهم  و  املدرسة  
لــه دور كبير لطالبات بالتواصل 
االلكترونيــة  املنصــة  مــع 
والتحضير اليومــي حتى تعتبر 
التواجد بالبيــت وتلقي الدروس 
ال يختلــف عن احلضور و اجللوس 

بالصف  .
وتضيــف : رمبا اغلــب الفتيات 
بهذه املرحة ال تفــارق  موبايلها 
و البرامــج املتعــددة من مواقع 
التواصــل االجتماعي لكن ممكن 
ان تضــع اوال فــي حســاباتها 
ان تضيع  مستقبلها افضل من 
وقتهــا بهذه االمــور التي ممكن 
ان تســتخدمها بأي وقت ممكن 
او بفترات محــدودة ال تؤثر على 
دروســها و واجباتهــا ,  وهــذا 
املتفوقات هو  االحتفال بتكــرمي 
فرحة كبيرة في بداية طريقنا و 

حياتنا .

بينما تضيــف زميلتها الطالبة 
عائشة نوري ســامي من ضمن 
االوائــل مبعــدل 99.17 :  اصبح 
الروتني قاتل و ممل بالبقاء بالبيت 
بدون الذهاب الى املدرسة و بعد 
بأكمال  املدرســة  ادارة  مبــادرة 
التدريس عبــر االنترنت ) اونالين 
( لم جند صعوبة كبيرة بالبداية 
خاصة اننا نلتقي مع مدرســينا 
االنترنت  عبــر  البث  من خــالل 
لوجه  وجهــا  املواجهة  وليــس 
معهم , ومن الضروري االنتباه و 
التي  املتابعة لتعدي هذه االزمة 
حلقــت بالعالــم بأكمله وليس 
لبلد و مدينة فقــط  خاصة ان 
مرحلــة الســادس الثانوي هي 
مرحلة  صعبــة و الفاصلة بني 
, واحلمداهلل  الثانوية واجلامعــة 
اســتخدام  مــن  اســتطعتنا 
االنترنت بشــكل مفيد و عملي 

ملستقبلنا وليس للتسلية .
الصفار  زينب محمد  كما تشير 
املعرفة  ملدرسة  العام  املشــرف 

الدولية عن جتربة الدراســة عبر 
االنترنت : بادرنا بســرعة وخالل 
يومــني بعــد توقف الدراســة 
فايروس كورونا   بســبب جائحة 
بتحويــل الدروس الــى التعليم 
االلكتروني وهذا صراع مع الزمن 
املدارس  اولــى  لنكون  والوقــت 
بهذه التجربة والتي اثمر جناحها 
بتفوق طلبتنا االوائل على العراق 
, وعندمــا اعلنــت وزارة التربية 
بتحويل الدراسة الكترونيا نحن 
قبلهــا اكملنا جميــع املناهج 
لطلبتنا عبر املنصة االلكترونية 
التــي تنقــل الــدروس لطلبة 
بوجودهم  الواقعــي  كالتعليم 
مســتقبل  لنضمن  بالصــف  

طلبتنا . 
على  يعتمد  االلكتروني  التعليم 
عن  النظر  بغــض  الطالب  ذكاء 
رآي  احلكومية  او  االهلية  املدارس 
اخر الحد أولياء االمور الذي يقارن 
االهلية  املــدارس  بــني  التعليم 
واحلكومية قائــال : اصبح االقبال 

علــى املدارس االهليــة اكثر من 
املدارس احلكومية بسبب االعداد 
املكتظة بالصف الواحد باملدارس 
والتســيب  االهمال  و  احلكومية 
فضال الى نقــص كبير بالبنايات 
و اخلدمات و املســتلزمات و لكن 
هــذا ال يعنــي ان جميع الطالب 
العام  بان  الدليل  و  غير متفوقني 
الســابق كان االول علــى العراق 
طالب من احــدى القرى الريفية 
باجلنــوب وايضا عامل بالســوق 
العالــة ذويــه , وعندمــا اصبح 
التعليم عبر االنترنت هنا تنتهي 
املقارنــة بني املــدارس الى  تقبل 
الطالب و اســتواعبهم للدروس 
من خــالل املنصــة االلكترونية 
فمنهم مــن تقبلها النه حريص 
كانوا  اذا  واخرون  مستقبله  على 
لديهــم نســبة %50 من احلرص 
بعد  نســبتهم  انعدمت  سابقا 
و اصبحت  االلكتروني  التعليــم 
االجهــزة االلكترونية ك الهاتف 
النقال و احلاســوب اكثــر ادمانا 
بحجة  التســلية  و  اللعب  على 

الدراسة .
بغض النظر عــن تواجد الطالب 
في املدارس االهلية او احلكومية , 
فالعاتق الكبير يكمن على اولياء 
االمور مبراقبة ابنائهم ومتابعتهم 
من  االلكترونية  الدراســة  خالل 
اجل حرصهم على مستقبلهم , 
فضال الى املسؤولية الكبيرة على 
وزارتي التربية و التعليم العالي و 
يكون  بان  احلكومية   الفضائيات 
لهــم دورا كبيرا بهــذه املرحلة 
الدروس  و  احملاضــرات  بتكثيــف 
ونشرها على حلقات متسلسلة 
الطالب بكافة  ليتســنى جلميع 
بالدراســة  التواصل  من  املراحل 
واالستيعاب بشــكل مبسط ال 
يختلف عن تواجدهم باملدرسة .   

توصلت دراسة جديدة إلى أن التأكد 
مــن حصول األطفال علــى الكثير 
األولى  )د( في الســنة  من فيتامني 
من حياتهــم ميكن أن يحميهم من 

السمنة.
وحســب صحيفــة »ديلــي ميل« 

الدراســة،  حللت  فقد  البريطانية، 
17 عاماً، وأجراها  التي اســتغرقت 
باحثــون مــن جامعة ميشــيغان، 
مســتويات فيتامــني »د« لدى 300 
طفــل خــالل الســنة األولى من 
حياتهــم، ثــم تتبعــوا صحتهم 

خالل الطفولــة واملراهقة. ووجدت 
الدراســة أن األطفال الذين يعانون 
من انخفاض مستويات فيتامني )د( 
هم أكثر عرضــة لإلصابة مبتالزمة 
التمثيــل الغذائــي خــالل فتــرة 
املراهقــة. ومتّثل متالزمــة التمثيل 

الغذائــي مجموعــة مــن احلاالت 
املرضية تتضمن ارتفاع ضغط الدم 
ومستوى السكر بالدم وزيادة دهون 

اجلسم، خصوصاً عند اخلصر.
انخفــاض  أن  الباحثــون  ووجــد 
وقت  )د( في  فيتامــني  مســتويات 

بارتفاع  ينبــئ  احليــاة  مــن  مبكر 
القلب  بأمــراض  مخاطــر اإلصابة 
واألوعية الدموية ومرض الســكري 

من النوع 2 في املستقبل.
ونُشرت الدراسة في اجمللة األميركية 

للتغذية السريرية.

كانت املراكز األميركية للســيطرة 
على األمــراض والوقايــة منها قد 
تلقــي األطفال  أوصــت بضــرورة 
أولئــك الذين  الرّضــع، خصوصــاً 
الطبيعية،  الرضاعة  يعتمدون على 
جرعة كبيرة من فيتامني »د« يومياً.

فيتامين »د« عند الرضع يقلل فرص إصابتهم بالسمنة

متفوقون يقهرون فايروس كورونا بأعلى المعدالت 

فتاة تلوح للطائرة بالنصر »عدسة: زياد متي«لقطة

قراصنة يهاجمون شركات تصنع لقاحات كورونا
أعلنت شركة »مايكروســوفت« أن قراصنة من روسيا وكوريا 
الشمالية شــنوا هجمات إلكترونية، على عدد من الشركات 
التــي تعكف حاليا على صناعة لقــاح مضاد لفيروس كورونا 

املستجد.
وذكرت شــركة »مايكروســوفت« أن »الهجمات اإللكترونية 
اســتهدفت 7 شــركات أدويــة ومراكز مختصة فــي أبحاث 
اللقاحــات، باإلضافة إلى باحثني في الواليــات املتحدة وكندا 

وفرنسا والهند وكوريا اجلنوبية«.
وقالت »مايكروسوفت« في مدونة كتبها نائب رئيس الشركة 
ألمــن العمالء توم بيــرت: »الغالبية العظمى من الشــركات 
املســتهدفة هي من صانعــي اللقاحات الذين ميــرون مبراحل 
مختلفة من التجارب السريرية«.  وحتفظت املدونة على أسماء 
الشركات التي مت استهدافها، كما لم تقدم أي تفاصيل بشأن 
املعلومات التي قد تكون قد ســرقها القراصنة أو مت اختراقها، 
لكن »مايكروســوفت« قالت إنها أبلغت املؤسسات املعنية مبا 

حصل، وعرضت عليهم املساعدة.
وبحسب الشــركة األميركية، فقد مت وقف غالبية الهجمات 

اإللكترونية من خالل إجراءات احلماية األمنية اخلاصة بها.
واستخدم القراصنة أساليب مختلفة لتنفيذ الهجمات، من 
بينها محاولة سرقة بيانات تســجيل الدخول إلى املعلومات 
احلساســة، أو من خالل »التصيد« عبر التظاهر بأنهم باحثني 

عن وظائف أو ممثلني عن منظمة الصحة العاملية.
وعبر بيرت في تدوينته عن »انزعاجه« من استخدام الهجمات 
اإللكترونية من أجــل تعطيل منظمات الرعاية الصحية التي 
تكافح فيــروس كورونا، قائال: »نعتقد أن هــذه الهجمات غير 

معقولة، ويجب أن يدينها كل اجملتمع املتحضر«.
وتأتي هذه الهجمــات اإللكترونية علــى مراكز مختصة في 
أبحاث اللقاحــات، في وقد تتزايد به حــاالت اإلصابة بفيروس 

كورونا في جميع أنحاء العالم. 

نصائح مهمة لتسوق آمن عبر اإلنترنت
ارتفعت شعبة التســوق اإللكتروني في العقد األخير مقارنة 
بسابقيه، خاصة في منطقة اخلليج؛ مما دفع عدداً من أصحاب 
املتاجر اإللكترونية التباع حيل تسويقية ملضاعفة املبيعات دون 
النظر ملصلحة املســتهلك؛ وقدم خبراء التقنية مجموعة من 
النصائح الســريعة لتسوق آمن عبر اإلنترنت دون خداع وجاءت 

كالتالي:
عــدم االعتماد الكامل على آراء اآلخريــن وتقييماتهم اخلاصة 
باملتاجر اإللكترونية والســلعة، حيث تلجأ العديد من املتاجر 
ألطراف ثالثــة إلقناع املســتهلكني بشــراء منتجاتهم عبر 

التعليقات اجلذابة اخلادعة.
التســوق عبر املتاجر اإللكترونية املوثقة مثل أمازون علي بابا، 
سوق .كم Best Buy أو Walmart وغيرها، وذلك للحفاظ على 
بياناتك الشــخصية من االختراق أو التســريب.  فحص عنوان 
URL اخلاص باملوقع للتأكد من شــرعيته، كما ينصح بالبحث 

والتحقيق في عمر املوقع اسمه ملزيد من األمان.
ادفع ثمن مشــترياتك من خــالل طرق آمنة عبــر اإلنترنت وال 
تتجاهل خطوة متابعة رصيده اخلاص للتأكد من عدم تعرضك 
للخداع واكتشــاف األمر سريعاً في حال تواجد تالعب أو وجود 
خطأ في احلساب. التسوق اآلمن واملثالي يكون عبر الكمبيوتر  
 https الشخصي والهواتف الذكية حتى تصبح قادراَ على رؤية

 .http أمام عنوان الويب بدالً من shttp أو
تفاد التســوق عبر واي فاي غير احملمي تفادياً لتسريب بياناتك، 
ويشمل األمر عدم االتصال بالهوت سبوت املنتشرة في املوالت.

ملونشريط

بغداد/شيماء الجاف: 
الثقافة  املتنبي شــارع  احتضن شــارع 
الشــبابية  الطاقات  من  العديد  والعلم 
املتميزة  لتكون فيمــا بعد رموزا للفنون 
واألدب والشــعر والغناء واثناء جتوالنافي 
احــد أروقــة شــارع املتنبــي  اصطادت 
صحيفتنا املطرب املوهوب« مهند الليلي 
وهو يصدح باصبوحــة فيروزية لثير في 
داخلنا شــجن كبير ويحرك فينا هاجس 
الذكريــات فــي الزمن اجلميــل وجدناه    
»صوتــا لــه عذوبــة ووقعا فــي القلب 
هو مواليــد ١٩٨٠بغــداد  خريج معهد 
تكنلوجيا جاء بلقب الليلي نســبة إلى 
احد أجــداده محمد الليلي قبل ١٠٠عاما 
من اليوم  الــذي كان احد أهالي منطقة 
الفضل القدمية وســط العاصمة بغداد 
يقال انه كان ميلك صوتــا جميال وكثيرا 
مــاكان يغني ياليلي إلــى أن أصبح لقبا 

حتمله العائلة  في بطاقتهم املدنية.
عاش مهنــد  طفولته في كنف أســرة 
بغدادية محافظة على العادات والتقاليد 
األصيلة عمل  والده خطاطا وتاثر به كثيرا 
حتى تعلم اخلط والزخرفة منه باإلضافة 
إلــى ولعه بالرســم وفــن الكاريكاتير .  

امتهن  فيما بعد مجال الصحافة  حتى 
الصحفيني  نقابــة  عضوية  على  حصل 
العراقيــني عام ٢٠٠٩ هــذا كله لم يكن 
شــيئا أمــام موهبته وعشــقه للغناء 
التي  تصدرت أعلى طموحاته وهو دخول 
عالم الفن  رغم انــه كان خجوال ومقال 
بالظهور اال انــه اصر عليه ليثبت وجوده  
ويصقل موهبته رغــم مجابهته حتديات 
ورفض األهل مــن جانب كون اعتبار الفن 

احلالي ليس مبستوى الطموح وان األولوية 
ملســتقبله وعمله الدائم ومن جانب آخر 
انه لم يلقــى الدعم الكامــل لدميومة 
مســيرته في الغناء اال انه ذللها وكسر 
القيود املفروضة عليــه ليكون جنمة في 

سماء الفن العراقي األصيل   
غنى مهند في املنتديات الثقافية وشارع 
املتنبي واملقاهي التراثية  كان منها خان 
وغيرها  حنــش  ومقهى  التراثــي  املدلل 
الكثيــر  باإلضافــة إلى احيــاءه حفالت 
أعياد امليالد واالعراس واجللســات اخلاصة 
باحملبني ، اختــار لونه من خالل اعاده الفن 
القدمي والتراثــي فهو بعيد عن الطائفية 

واملناطقية والعشائرية والعرقية   
الليلي صدح صوته بحــب الوطن وغنى 
للعديد من الشعراء لنقل التراث العراقي 
بأحســن صورة ويسعى إلى رفع مستوى 
الذوق العام والذي يعتبره رسالته األسمى 
لوجــود الدخــالء إلى عالم الفــن الذين 
األمر  باســفاف  الهابط  الفــن  يقدمون 
الذي ضيع بدوره مفاهيــم الفن اجلميل 
وأصاب اجلمهــور بخيبة وملــل وفقدان 
الثقة باالعمال مهنداعاد ذلك كله بروح 

حداثوية ليعود للمجتمع الذوق الراقي .

انطالقتي كان وراءها الكثير من التحديات 
الفنان مهند الليلي
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يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك. 
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تشعر 
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل. 
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما 
تظنه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الشــخص على اإلطالق، ولكن أســلوب حوارك 
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص. كن 

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر 
صفــوك. لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن 
إجنازاتك أو األمور التي حققتها، وللشــعور 
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع 
حدودا بينك وبني اآلخرين. اســتغل ما لديك 
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير 
مستقر نفســيا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليســت كما تتخيلهــا. ال تضــع طاقتك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا 
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك. 
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك 
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها. 
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم 

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا 
أســلوبك الغريــب، ورمبا يظنون أنك شــخص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقيــة. ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي 
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشــكل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. ســال )مبعثرة( o تخطــى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. هــدم وســوى باألرض o تســتحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. العب كرة ســعودي ســجل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنــى o حرف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون شيئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلــة كأس العالم في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.
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لندن ـ وكاالت:
توصــل فريق ديربي كاونتي التفــاق يقضي بإنهاء عقد 
مدربه الهولندي فيليب كوكــو بالتراضي بعد النتائج 
الســيئة ومن املنتظر تعيــن واين روني مدربــاً مؤقتاً.
ويعاني ديربي كاونتي بشدة في املوسم احلالي من دوري 
الدرجة األولى »التشامبيونشيب«، إذ يحتل املركز األخير 
على الئحة ترتيب فريق املسابقة بعد انقضاء 11 جولة، 
برصيــد 6 نقاط فقط.ومنذ انطالق املوســم احلالي فاز 
ديربي كاونتي في مباراة وحيدة وتعادل في 3 وخســر 7 
مباريات وســجل العبوه 5 أهداف فقط ودخل مرماه 16 

هدفاً.

مدريد ـ وكاالت:
توج اإلســباني خوان مير )ســوزوكي( بطالً للعالم في 
فئة موتو جي بي للمرة األولى في مســيرته على الرغم 
من احتالله مركزاً متأخراً في ســباق جائزة فالنســيا 
الكبرى للدراجات النارية الذي حسمه اإليطالي فرانكو 

موربيديلي أول أمس.
وتقدم موربيديلي )ياماها( الذي سيطر على السباق من 
اوله وحتى نهايته على االســترالي جاك ميلر )دوكاتي( 
وعلى اإلسباني بول اسبارغارو )كاي تي ام(.أما الفرنسي 
فابيو كوارتارارو الذي كان ال يزال يحتفظ بآمل املنافسة 
على اللقب، فتالشــت حظوظه بسقوطه عن دراجته 
خالل الســباق وتراجــع الى املركز اخلامــس في بطولة 
العالم. ولن يتمكــن أي دراج من اللحاق مبير نقاطاً قبل 
اجلولــة األخيرة املقررة األحد املقبــل في البرتغال حيث 
ميلــك 171 نقطة مقابــل 142 ملوربيديلي.وقال مير ابن 
مايــوركا البالغ من العمر 23 عامــاً بعد تتويجه: »لقد 
كافحت من أجل ذلك طوال حياتي. ال استطيع الضحك 

أو البكاء لكن املشاعر تغمرني«.
وأضاف مير الــذي توج بطالً للعالم لفئــة موتو3 عام 
2017 »عندما تطــارد حلماً ما طوال حياتك وتنجح في 
حتقيقــه ال ميكن تصديــق ذلك للوهلــة االولى وانا في 
حاجة الى بعض الوقت لكي ادرك ذلك«.واســتغل مير 
غيــاب مواطنه مــارك ماركيز الذي احتكــر اللقب في 
املواسم األربعة املاضية ولم يتمكن من الدفاع عنه بعد 
تعرضه حلادث خطير وكســر في ذراعــه األمين له خالل 

املرحلة االفتتاحية في بالده.
اما موربيديلي فاعترف بصعوبة الســباق ال سيما في 
اللفات االخيرة بقوله »عانيت كثيرا في اواخر الســباق 
من اطار دراجتــي اخللفي وكنت اعرف جيــدا بان جاك 
ســيزيد الضغط علي. بذلت قصارى جهدي لكي افوز 
وكانت املعركة رائعة«.واضاف االيطالي الذي صعد الى 
املركز الثاني في بطولة العالم »لألســف لقد خسرنا 

بطولة العالم لكننا قمنا بعمل جيد هذا املوسم«.

كوكو يرحل عن تدريب 
ديربي كاونتي

اإلسباني خوان مير بطاًل 
للعالم لسباقات موتو جي بي

 
العواصم ـ وكاالت:

تغلــب املنتخــب البلجيكي 
على ضيفه اإلجنليزي 2-0، في 
املباراة التي أقيمت مساء اول 
بلجيكا  ثنائية  وسجل  أمس، 
يــوري تيليمانز فــي الدقيقة 

(10( ودريس ميرتينز )24).
وبتلك النتيجة عززت بلجيكا 
للمجموعة  صدارتهــا  مــن 
بعدما رفعت رصيدها إلى 12 
نقطة، في حــن جتمد رصيد 
إجنلترا عند 7 نقاط في املركز 
في  حظوظها  لتفقد  الثالث 

التأهل للدور املقبل.
مــن جانبــه، قــال جاريــث 
إن  إجنلترا  مدرب  ســاوثجيت 
بن  خرج  هندرســون  جوردان 
مواجهة  خــالل  الشــوطن 
إصابــة  بســبب  بلجيــكا، 
فــي الســاق، لتحــوم املزيد 
من الشــكول حــول جاهزية 
ليفربول  مع  الالعب  ملشاركة 
األســبوع  باإلصابات  املبتلى 
وينكس  هاري  وشارك  املقبل. 
بدال من هندرســون مع بداية 
الثاني، خالل مباراة  الشــوط 
إجنلتــرا  بخســارة  انتهــت 
-2صفر في دوري األمم األوروبية 
يــوم األحــد، لتنتهــي آمال 
الفريــق فــي بلــوغ نهائيات 
ســاوثجيت  املســابقة.وقال 
للصحفين »عانى جوردان من 
إصابة بن الشــوطن وشعر 
أنه ال يســتطيع االستمرار«، 
كمــا أضاف أنه غيــر متأكد 
يعانــي من  الالعــب  كان  إن 
إصابــة في عضــالت الفخذ 
ســاوثجيت  اخللفية.وأكــد 
ســيخضع  ليفربول  قائد  أن 
إلى فحــوص لتحديد حالته. 
ويعاني ليفربــول بالفعل من 
غيــاب مجموعة من الالعبن 
األساسين، إذ يغيب املدافعان 
فيرجيل فان دايك وجو جوميز 
جلراحتن،  اخلضوع  بعد  طويال 

ألكسندر- ترينت  خرج  بينما 
أرنولد من تشــكيلة املنتخب 
اإلجنليــزي بســبب املعانــاة 
مــن إصابــة. وازدادت متاعب 
شكوك  ثارت  بعدما  ليفربول 
حــول حالة آندي روبرتســون 
بســبب إصابة فــي عضالت 
الفخــذ اخللفيــة، فــي حن 
يتعافى ثنائي الوســط تياجو 
أوكسليد- وأليكس  ألكانتارا 
تشــامبرلن من إصابتن في 
الركبة. ويبــدو محمد صالح 
مواجهة  للغياب عن  مرشحا 
األســبوع  ســيتي  ليســتر 
اخلضوع  ظــل  فــي  املقبــل 

للعزل في مصر بعدما أصيب 
بكوفيد19-.وقال ســاوثجيت 
العب  ســترلينج  رحيــم  إن 
سيغيب  ســيتي  مانشستر 
عــن املبــاراة األخيــرة فــي 
اجملموعة أمام أيرلندا بســبب 
الســاق لكنه  إصابــة فــي 
سيكون جاهزا للعب مع ناديه 
مدرب  املقبل.وأكد  األســبوع 
إجنلترا البالــغ عمره 50 عاما 
أنــه أصيب بفيــروس كورونا 
الشهر املاضي.وقال »تعرضت 
لكني  بالفيــروس  لإلصابــة 
يكن  لــم  كنــت محظوظا، 
خطيرا كما هو حال الكثيرين 

في بالدنا. لم يكن األمر جيدا 
لكني أصبحــت اآلن على ما 

يرام«.
إلــى ذلــك، هبــط منتخب 
رسميا  والهرسك  البوســنة 
إلــى دوري القســم الثانــي 
ببطولــة دوري أمم أوروبا، عقب 
ضميفــه  أمــام  خســارته 
املنتخب الهولندي 1 / 3 ضمن 

منافسات اجملموعة األولى.
الهولندي  املنتخــب  وأنهــى 
متقدمــا  األول  الشــوط 
ســجلهما  نظيفن  بهدفن 
في  فاينالــدوم  جيورجينيــو 
الدقيقتــن السادســة و13.

وفي الشــوط الثاني ســجل 
ممفيس ديبــاي الهدف الثالث 
للمنتخــب الهولنــدي فــي 
إسماعيل  56.وأحرز  الدقيقة 
للمنتخــب  بريفلجــاك 

البوسني في الدقيقة 63.
ورفــع املنتخــب الهولنــدي 
نقــاط في   8 إلــى  رصيــده 
صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف 
البوســني  املنتخب  رصيــد 
الرابع  عند نقطتن في املركز 
ليهبــط رســميا إلــى دوري 
القســم الثاني، بغض النظر 
اجلولة  مباريــات  نتائــج  عن 

األخيرة.

وفــي مبــاراة أخــرى، أنعش 
منتخــب النمســا آماله في 
تصدر اجملموعــة األولى، وذلك 
)1/2( على  املثيــر  فوزه  عقب 
الشــمالية،  أيرلندا  ضيفــه 
 12 إلى  النمسا  رصيد  وارتفع 
نقطة في الصدارة، بفارق ثالث 
نقاط أمام أقــرب مالحقيها، 
أيرلندا  بينما جتمدت  النرويج، 
بنقطة وحيدة في  الشمالية 
العاصمة  األخير.وفي  املركــز 
النمساوية فيينا، تقدم جوش 
الشمالية،  أليرلندا  ماجنيس 
في الدقيقة 75.لكن املنتخب 
النمســاوي رد بهدفــن، عن 
طريــق لويس شــاوب وأدريان 
 81 الدقيقتن  في  جربيتشه، 

و87.
الذي  النرويــج  لقــاء  وأُلغي 
كان مقررا اليــوم مع رومانيا، 
الثالــث  املركــز  صاحبــة 
بأربــع نقــاط، بســبب عدم 
الصحية  الســلطات  سماح 
بالدها  ملنتخــب  النرويجيــة 
بالســفر، بعد اختبار إيجابي 
كورونا.واتخــذت  لفيــروس 
الســلطات إجراءاتها، بعدما 
عمر  الالعــب  إصابة  ثبتــت 
املنتخب  العبــدالوي، العــب 
النرويجــي، بفيــروس كورونا 
السلطات  املســتجد.وأمرت 
باخلضوع  بأكملــه  الفريــق 
حلجر صحــي، ملــدة 10 أيام، 
وفقــا للقواعــد احمللية، رغم 
احتجاجات االحتــاد النرويجي 

لكرة القدم والالعبن.
األوروبي  االحتــاد  يتخــذ  ولم 
قرار  أي  )يويفــا(،  القدم  لكرة 
بشأن نتيجة املباراة حتى اآلن.
ويلتقــي في اجلولــة األخيرة، 
منتخب النمســا مع ضيفه 
النرويج، وما زالت الشــكوك 
إقامة هذه  حتوم بقوة، حــول 
املبــاراة فــي موعدهــا، يوم 
غد األربعاء ، فــي حن تلعب 
أيرلندا الشمالية مع ضيفتها 

رومانيا.

بلجيكا تحسم موقعة إنجلترا في دوري األمم األوروبية

صراع على الكرة في مباراة بلجيكا وإجنلترا

هولندا ترسل البوسنة للقسم الثاني



رياضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

لكرة  الوطني  منتخبنا  يلعب 
القــدم اليوم الثالثــاء مباراة 
ودية امام أوزبكستان في اطار 
معســكره التدريبي املتواصل 
العربية  اإلمــارات  دولــة  في 
املتحــدة، وســبق للوطني ان 
تعادل ســلبا امــام االردن في 
املعســكر ذاتــه الــذي يأتي 
اقامتــه حتضيــرا للتصفيات 
االسيوية املزدوجة املؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم في قطر 

وأمم آسيا في الصني.
بقيادة  الوطنــي  ومنتخبنــا 
كاتانيتش،  احملتــرف،  مدربــه 
يحــرص على اخلــروج بافضل 
املباراتني  فنيــة مــن  فوائــد 
االعداد  وتيــره  رفــع  أجل  من 
ضمــن  املقبلــة  للمباريــات 
املزدوجة،  التصفيات االسيوية 
صدارة  فــي  الوطني  ويقــف 
االســيوية  اجملموعة  ترتيــب 
الثالثة برصيــد 11 نقطة ثم 
البحرين وله 9 نقاط، ثم إيران 
بـــ 6 وهونغ كونــغ وله 5 ثم 
كمبوديــا اخيرا بنقطة واحدة 
فقــط.. وتتبقى ملنتخبنا ثالث 
مباريــات في املرحلة احلالية اذ 
سيالقي منتخبات هونغ كونغ 

وايران وكمبوديا.  
البحرين  امام  منتخبنا  ولعب 
مباراتــني تعــادل فــي االولى 
بهدف ملثله مهند علي سجل 
االسود  حسان  وكميل  للعراق 
للبحرين، ثم تعادل سلبا، وفاز 
على هونغ كونغ بهدفي مهند 
علي »ميمي« وعلي عدنان من 
وفاز على كمبوديا  ركلة جزاء، 
باربعة أهداف نظيفة سجلها 

ميمــي وامجد عطوان واحمد 
وفاز  بايش،  وغبراهيم  ابراهيم 
على ايران بهدفي ميمي وعالء 
عبــاس مقابل هدف إليران عن 

طريق احمد نور اهلل.
مــن جانبه، خســر منتخبنا 
التجريبية  مباراته  الشــبابي 
القطري  امام مضيفه  الثانية 
بنتيجة )5-1(، مساء أول أمس 
على مالعــب أكادميية التفوق 
أهداف  أسباير.سجل  الرياضي 
قطــر، لطفي ماجــر هدفني 
محسن  واملكي  عماد  ومحمد 
الشرشــني.فيما  وجاســم 
ســجل هدف منتخب العراق 

الوحيد زين العابدين قحطان.
هــذه املباراة هــي الثانية بني 
املنتخبــني، علما بــأن اللقاء 
األول انتهــى بالتعادل.وتاتــي 
هذه املبــاراة في إطار جتهيزات 
العنابي للمشاركة في بطولة 
كأس آســيا للشــباب حتــت 
19 عامــا، والتي ســتقام في 

أوزبكستان.
مــن جانبهــا، صادقــت جلنة 
املسابقات في االحتاد اآلسيوي 
لكــرة القــدم علــى مواعيد 
اآلسيوية  التصفيات  مباريات 
لــكأس العالم 2022 في قطر 
2023 في الصني،  وكأس آسيا 

ووفقا للموقع الرسمي لالحتاد 
اللجنة على  اتفقت  اآلسيوي، 
مباريات  جميــع  اســتكمال 
الــدور الثاني مــن التصفيات 
حزيران   15 بحلول  اآلســيوية 

.2021
وتقــام مباريــات اجلولتــني 7 
و10   9 واجلولتني  آذار،  و8، فــي 
فــي حزيــران 2021، علــى أن 
النهائي  الدور  مباريات  تنطلق 
في أيلــول من العــام املقبل.

الدور  مباريــات  وتســتكمل 
الثالــث )10 جــوالت( بحلول 
تقام  أن  2022، على  آذار  نهاية 
مباريــات امللحــق اآلســيوي 

وملحــق املونديــال فــي آيار، 
وحزيران 2022، وسيقام امللحق 

اآلسيوي من مباراة واحدة.
استضافة  الصني  رفض  وبعد 
 23 نهائيات كأس آســيا حتت 
عامــا فــي 2022، واكتفائها 
العام  بتنظيم كأس آسيا في 
التالــي، قررت اللجنــة إعادة 
فتح باب التقدمي الســتضافة 
األوملبية  اآلســيوية  البطولة 
لعامي 2022 و 2024 في غرب 
آسيا.وســيتم الترتيب لتكون 
نســخة عــام 2026 جزءا من 
آسيا  كأس  إلقامة  االستعداد 

.2027

النسخ  في  األولوية  وستكون 
البطولة  مــن  املســتقبلية 
القاريــة حتــت 23 عامــا في 
الســنوات التي ال تكون جزءا 
األوملبيــة،  التصفيــات  مــن 
التي تستضيف  بالدول  لتقام 
نهائيــات كأس آســيا.وقررت 
بحث  إعادة  املســابقات  جلنة 
 23 آســيا حتت  كأس  مواعيد 
اللجنة  2022.ووافقــت  عاما 
اللجنة  على ترشــيح أعضاء 
الفرعيــة لكوفيــد19- فــي 
جناحها  »بعد  الشرق،  مباريات 
الكبير« في تنظيم منافسات 
هذه  وتقوم  الغــرب.  منطقة 
القــرارات  باتخــاذ  اللجنــة 
دوري  تعليمات  وفــق  الطارئة 
والقواعد   2020 أبطال آســيا 
مبكافحة  اخلاصــة  الوقائيــة 

جائحة كوفيد19-.
علــى  اللجنــة  وصادقــت 
تعليمــات دوري أبطال آســيا 
2021 وكأس االحتاد اآلســيوي 
2021، وروزنامة بطوالت 2021.

كمــا تقــرر إجــراء املزيد من 
املشــاورات مع كافــة أطراف 
اللعبة خالل األيام املقبلة حول 
مواعيــد ونظــام دوري أبطال 
الفترة  حتديد  2021.ومت  آســيا 
من 3 إلى 20 آذار 2021 إلقامة 
بطولة آســيا للشــباب حتت 
أوزبكستان.ومتت  في  عاما   19
معايير  تغييــر  على  املوافقة 
أهلية الالعبني للمشاركة في 
بطولة آسيا للناشئني حتت 16 
يتم  بحيث  البحرين،  في  عاما 
السماح مبشاركة الالعبني من 
مواليد 1 كانون الثاني 2004 أو 
بعد هذا التاريخ في البطولة.
وســيتم الحقا حتديد مواعيد 
تأجلت  التي  البطولــة  إقامة 

من عام 2020.

اليوم.. الوطني يالقي أوزبكستان تجريبيا

درجال يؤكد تكفله بمعسكر طائرة 
البارالمبية استعداًدا لطوكيو 2021

عدنان لفتة يلقي محاضرة عن نشر 
الثقافة الرياضية في المجتمع

إعالم الشباب والرياضة:
استقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجــال أول أمس، في 
مكتبِه بوزارة الشباب والرياضة 
برئاسة  الباراملبية  اللجنة  وفد 
الدكتــور عقيل حميد.. ورحب 
بالوفد،وأشــاد   درجــال  الوزير 
اللذين  والتخطيــط  بــاإلرادة 
يقفــان وراء إجنــازات أبطــال 
علــى  باحلصــول  الباراملبيــة 
األوسمة، داعياً إلى تهيئة كل 
االحتياجات واملتطلبات الالزمة 
لهم، مؤكًدا  تكفله مبعسكر 
إعداد ُمنتخب الطائرة من وضع 
اجللوس الذي سُيقام في إيران، 
طوكيو  لباراملبياد  اســتعدادًا 
2021، ُمشيرًا إلى أهمية حتقيق 
املزيد من اإلجنــازات في احملافل 
في  السيما  الدولية،  الرياضية 
هذه الظروف الصعبة التي متر 

بها البالد والعالم أجمع.
رئيــس  أشــاد  جهتــِه  مــن 

اللجنــة الباراملبيــة الوطنية 
العراقية عقيل حميد بحفاوة 
اإلستقبال، ُمقدًما ُشكرُه لوزير 
والرياضــة لتكفلِه  الشــباب 
مبُعسكر  إيران ملُنتخب الطائرة 

من وضع اجللوس،كونُه الداعم 
والرياضيــني،  للرياضــة  األول 
وتعهد بتحقيق إجناز يفوق ذلك 
الذي حتقق في باراملبياد البرازيل 

.2016

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقــام قســم اإلعــالم واإلتصــال 
الشــباب  وزارة  فــي  احلكومــي 
والرياضــة أول أمس، وضمن خطته 
الســنوية محاضرة بعنوان )نشــر 
اجملتمع(،  فــي  الرياضية  الثقافــة 
في  والتدريســي  اإلعالمي  قدمها 
عدنان  د.  املســتنصرية  اجلامعــة 
ميثلون  ٤٦ شخصاً  لفتة، مبشاركة 
في  اإلعالمية  والشــعب  الوحدات 
دوائــر الــوزارة واملهتمني بالشــأن 
وضيفتها  والرياضــي،  اإلعالمــي 
قاعــة دائــرة العالقــات والتعاون 
الدولي. وقدم احملاضر في مســتهل 
محاضرتــه تعريفــا مختصراً عن 
الثقافة التي قســمها إلى اخلاصة 
املتقاربة  املفاهيــم  وأبرز  والعامة، 
مع الثقافة وهــي العلم واملوهبة، 
إلى جانب تناول مبادئ اليونيسكو 
حرية  وإحترام  بالثقافــة  املتعلقة 
.ومن ثم قــدم تعريفاً عن  اآلخرين 
الرياضة التي عرفها بأنها ممارسات 
فرديــة أو جماعية للتمرين البدني، 

أو  الترفيه  ألهداف مختلفة مثــل 
احلالة الصحية واملهنية.

قبــل أن يُعرف الثقافــة الرياضية 
بأنهــا جزء مــن الثقافــة العامة 
وليــس مبعزل عنها، تكــون مبنية 
على نواحي املعرفة اإلنسانية وذات 
ثقافة فكرية مختصة، وحتقق عدداً 
من األهداف أهمها نشــر الوعي و 
إكتســاب املهارات  وتربيــة الفرد، 

وكذلــك تقســيم مجاالتها التي 
واإلجتماعي  املعرفــي  بــني  تتنوع 

والتربوي والصحي. 
كمــا تطــرق الدكتور لفتــة إلى 
التي  الرياضية  الثقافــة  وظائــف 
للتماسك  كوســيلة  أبرزها  خلص 
اإلجتماعــي ، وتســهيل عمليــة 
التواصل والتفاعل بني أفراد اجملتمع 
وكســبهم إجتاهات السلوك العام 
إلى جانب إشــباع حاجــات الناس 
للفرد  إيجابيــة  تغييــرات  وتقدمي 

ورصد سلوكيات الناس. 
عناصر  احملاضــر  أوضــح  كذلــك 
عنصر  وأبرزها  الرياضيــة  الثقافة 
الناهــض،  والعنصــر  اللعــب، 
والعنصر  التنظيمــي،  والعنصــر 
الرمزي، موضحاً أهمية دور الثقافة 
الرياضة  تطويــر  فــي  الرياضيــة 
ونشــر الثقافة وايضاً تطوير األداء 
نهاية  فــي  ومت  واإلداري.  الرياضــي 
احملاضرة فتح باب احلوار والنقاش بني 
احملاضر واملشــاركني أغنت املوضوع 

مبعلومات قيمة.
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همام طارق في محاولة الجتيار املدافع االردني

11
الشبابي يخسر بخماسية امام نظيره القطري

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتــاد املركزي لكرة الســلة حتديد يوم 19 من 
شهر كانون االول املقبل موعدا لبدء منافسات الدوري 
املمتاز للموســم 2021/2020، فيما ســتجرى قرعة 
املسابقة يوم 13 من الشهر ذاته.. وحدد االحتاد املركزي 
في اجتماعه الدوري اخر موعد لوصله كتب املشاركة 
مــن أندية الدرجــة املمتازة يوم الســبت املوافق 21 
تشرين الثاني اجلاري، وان اخر موعد الستالم كشوفات 
الالعبني واملدربني لألندية يوم الثالثاء املوافق 1 كانون 
االول املقبل على ان ال يقل عــدد الالعبني عن ثمانية 

واشخاص ومدرب.
وذكر االحتاد ان البطولة التنشــيطية الندية الدرجة 
االولى املؤهلة إلى املمتازة ســتقام يوم 5 كانون االول 
ويحق لكل العب جلب العب محترف في التنشيطية.

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
قــرر االحتاد املركزي لكرة اليد حتديد يوم االول من شــهر 
كانــون االول املقبل موعدا النطــالق دوري أندية الدرجة 
املمتــازة، ووجــه االحتــاد جميــع االندية التــي اعلنت 
مشاركتها في الدوري إلى تسديد بدل االشتراك ملعرفة 
العدد النهائي املشــارك في الدوري لتســنى له حتديد 
مكان التجمع واكمال قرعة مباريات الدوري، وســيكون 
اخر موعد الستالم بدل االشتراك يوم اخلميس املوافق 19 

تشرين الثاني اجلاري.
كما وجهت جلنة املســابقات في احتــاد اللعبة، األندية 
التي اعلنت مشــاركتها في الدوري املمتاز للموســم 
2021/2020 إلى إرسال كشوفات الفريق والتي تتضمن 
)اســم الالعب الرباعي واللقب ورقــم الالعب والتولد 
مع صــورة حديثة لكل العب(، وان اخر موعد الســتالم 
الكشوفات يوم أول أمس االحد املوافق 15 تشرين الثاني 

اجلاري.
* الناطق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقيم اللجنة النســوية فــي الهيــأة التطبيعية دورة 
حتكيمية ملشــرفات الكرة النســوية للمدة من ١٨-١٩ / 
١١ / ٢٠٢٠ .الدورة ستقاُم بالتعاون مع دائرة احلكام وجلنة 
املســابقات الشــاطئية، ويحاضر فيها اآلسيوي كاظم 
عودة، والدكتور محمد غني، وســتكون بنظام االونالين 
بســبب الوضع الصحي الراهن . وســتكون عدد مقاعد 
الدورة خمســًة وعشــرين مقعدا من جميع احملافظات 
لفســح اجملال ألكثر عــدد من املهتمات لالشــتراك في 
الدورة بهدف زيادة العاملني في الكرة النسوية كجزٍء من 

املساعي الرامية لتطويرها في العراق .

محمد صادق السامرائي:
جرت في منتدى شــباب ورياضة تكريــت في محافظة 
صالح الدين قرعة دوري محافظة صالح الدين ، مبشاركة 
12 نادي وحضر اجراء القرعة ممثلي االندية املشــاركة ، مت 
تقســيم االندية على مجموعتني ، املباريات ســتنطلق 
يــوم اجلمعة املصادف 20/ تشــرين الثاني اجلاري ، بنظام 
الذهاب واالياب ويتأهــل اول وثاني من كل مجموعة الى 
الــدور نصف النهائي ..اجملموعة االولى ضمت اندية الدور 
وســعد و بلد و الصينية وصالح الدين وامللوية .اجملموعة 
الثانية ضمت انديــة الضلوعية وبيجي وتكريت والعلم 

والدجيل واالسحاقي.

دوري السلة يبدأ في 19 
المقبل

اليد يطلق منافسات الممتاز 
مطلع الشهر المقبل

دورة تحكيمية لمشرفات 
الكرة النسوية

إجراء قرعة دوري محافظة 
صالح الدين

درجال يتوسط وفد الباراملبية

عدنان لفته يلقي محاضرته

بغداد ـ الصباح الجديد:
الشــباب  وزيــر  اســتقبل 
درجــال،  عدنــان  والرياضــة 
املنفذة  اإليرانيــة  الشــركة 
الــزوراء  ملعبــي  ملشــروع 
عام  مدير  بحضور  والتاجيات، 
الدائرة الهندسية والفنية في 
الــوزارة، وبحث معها تكثيف 
اجلُهــود من أجِل زيــادة وتيرة 
العمــل إلجناز ملعــب الزوراء 
الذي  لُه،  احمُلــدد  املوعد  ضمن 
ســبق أن تعهدت الشــركة 
بإكمالِه نهاية الشــهر األول 

العام املقبل.
وأكد الوزير درجال خالل حديثِه 
مع مُمثل الشــركة املِنفذة، أن 

بطء وتيــرة العمــل يقلقنا، 
ملعب  الفتتاح  نسعى  كوننا 
الزوراء ليكــون إضافة نوعية 
حتتضن  رياضيــة  كمنشــأٍة 
جمهور النادي الكبير، ُمطالًبا 
اجلُهود  بتكثيــف  الشــركة 
واإلسراع في التنفيذ، ال سيما 
أن الوزارة لم تتأخر في اإليفاء 
وســتذلل  املالية  بالتزاماتها 
املواد  بشــأِن  العقبات  جميع 
االســتيرادية للمشــروع، ما 
هممهــا  لشــحذ  يدعونــا 

إلكمال ملعب الزوراء.
وأردف قائالً: نعمل مع الشركة 
املُنفذة إليجاد احللول الناجعة 
لعــودة العمــل فــي ملعب 

اجلمهور  أن  التاجيات ســيما 
بغداد  العاصمة  في  الرياضي 
منشــآت  وجــود  يســتحق 
رياضية حتتضنهم مشــابهة 

للُمدن الرياضية الكبرى .
املُنفذة  الشــركة  مُمثل  وأكد 
ملشــروعي ملعبــي الــزوراء 
والتاجيات خالل اســتعراضه 
ســعيهم  العمــل  لواقــع 
إلكمال ملعب الزوراء بأســرع 
وقٍت ممكن، مؤكــًدا تعاونهم 
مــع الوزيــر درجــال والدائرة 
الهندســية في وزارة الشباب 
الزوراء،  ملعب  إلجناز  والرياضة 
ووضع الُسبل الكفيلة بعودة 

العمل في ملعب التاجيات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقام قســم املُنشآت الرياضية 
األقاليم  شــؤون  دائــرة  فــي 
واحملافظات بالتعاون مع مكتب 
الوزير/ قسم الدفاع املدني في 
دورة  والرياضة،  الشــباب  وزارة 
)إجــراءات الســالمة الوقائية 
لألبنية واملنشــآت الشــبابية 
قاعــة  علــى  والرياضيــة( 
الدائرة وتســتمر ملدِة خمسِة 

أيــام، بحضور معاونــي املُدير 
األقاليم  شــؤون  لدائرة  العام 
باقر  بالسم  الفني  واحملافظات 
قدوري  منيــر  واألداري  خلــف 

جاسم.
قدمها  األول  اليــوم  ُمحاضرة 
سبع  حســن  طاهر  املهندس 
املدني،  الدفــاع  قســم  ُمدير 
ومتحورت بشــأِن ظاهرة إرتفاع 
درجــات احلــرارة وُمواصفــات 

وواجبات فــرق احلماية الذاتية 
أهمية  عن  الدوائر فضــاًل  في 

خفر الدفاع املدني فيها.
وتأتــي اقامــة الــدورة تعزيزا 
لقدرات املوظفــني في اجراءت 
تطبيقها  ومــدى  الســالمة 
بالنحــو االمثــل وهــذه تأتي 
ضمن االنشــطة التي تسهم 
الشــباب  وزارة  اقامتهــا  في 

والرياضة.

الشركة اإليرانية تتعهد باكمال ملعب 
الزوراء نهاية كانون الثاني المقبل

االقاليم ُتقيم دورة عن إجراءات السالمة 
الوقائية



حلقة  عرض  تأجيل  بعد 
مسلســل  شــمل  لم 
الشــهير،   "friends"
فيروس  أزمــة  بســبب 
كورونــا، كشــف جنــم 
بيري،  ماثيو  املسلســل 
آذار/ شــهر  حتديد  مت  أنه 
موعــداً   2021 مــارس 
لعرضها. وكتب  جديــداً 
بيري في صفحته اخلاصة 
التواصل  موقــع  علــى 
حتديد  "أعيد  اإلجتماعي: 
موعد تصوير لم شــمل 
فريندز فــي بداية مارس/
آذار مــن العــام املقبل". 
وأضاف: "يبــدو أننا أمام 

وهذا  مزدحم.  مقبل  عام 
ما أفضله!". وســتجمع 
احللقــة اخلاصة املمثلني 
للمسلســل،  األصليني 
وهم ماثيو بيري وجينيفر 
وكورتينــي  أنيســتون 
كوكس وليزا كودرو ومات 

لوبالن وديفيد شومير. 

كريــس  النجــم  يعــود 
بــرات لتأديــة دور "بيتــر 
كويــل"، واملعــروف أيضاً 
في  لورد"،  "ســتار  بإسم 
 Thor: Love  " فيلــم 
وذكــرت   ."and Thunder
للفيلم  املنتجة  الشركة 
أن التصويــر ســيبدأ في 
2021ا،  آذار/مارس  شــهر 
الكثير  تصوير  توقف  بعد 
من األعمال بسبب تفشي 
فيروس كورونا، الذي إجتاح 
العالم. الفيلم يعد الثاني 
من سلســلة Thor، الذي 
يخرجه تايكا وايتيتي، بعد 
 ،Thor: Ragnarok فيلــم
الذي عرض في عام 2017.

شــركة  أعلنــت  كمــا 
كاتبة  إنضمــام  مارفــل 
واخملرجــة  الســيناريو 
جينيفر كاينت روبنســون، 
 ،Someone Great مؤلفة 
تايكا  واخملــرج  املؤلف  إلى 
على  احلاصــل  وايتيتــي، 
األوســكار عــن فيلمــه 

."Jojo The Rabbit"

املصرية  اإلعالمية  فاجأت 
املتابعني  ريهــام ســعيد 
تشبيهها  على  بتعليقها 
وفاء  املصرية  باإلعالميــة 
إنتشــار  بعد  الكيالنــي، 
جديدة  بإطاللة  لها  صورة 
فــي آخر جلســة تصوير 
الشــعر  وتخليهــا عــن 
الطويل. ونشرت ريهام عبر 
صفحتهــا اخلاصــة على 
موقع التواصل اإلجتماعي، 
صورة  تضم  مركبة  صورة 
لها وصورة لوفاء، وعّلقت: 
وليا  "ابقــى محظوظــة 
الشــرف إنــي أكــون في 
نص جمالهــا بس قعدت 
كتير أفكــر بوجه املقارنة 
معرفتــش،  منــني  جــه 
مفيش أي وجه شــبه وال 

وال  واملاكياج  املالمــح  في 
مش  أكيد  اللبس،  ستايل 
كل إللــي قــص شــعره 
هايبقي شبهها خصوصا 
دلوقتي،  طويل  شعرها  أن 
بقكوا  مــن  العموم  على 
لباب الســما، بالنســبة 
لــي التعليق ده معناه إني 
احلويــت قوي قــوي على 
رفع  علي  شــكراً  العموم 

املعنويات".

ماثيو بيري

ريهام سعيد

كريس برات

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
عشــقت الفن منذ صغرها فصممت على تنمية موهبتها، 
ورغــم التحاقهــا مبجال تعليم آخــر إال أنها لــم تتخل عن 
فنهــا.. هي رنــا يســرى أحمد، خريجــة كلية الهندســة 
جامعة اإلســكندرية، عملت على مجموعة لوحات سميت 

بـ»اكتشف الغيب«.
وقالت رنا، إن هذا االســم يعني أن لــدى اجلميع صوت داخلي، 
وذلك الصوت الذي يخشى االلتزام، واألذى، والبقاء في منطقة 
الراحة، في حني أن ما نعرضه في الواقع هو نسخة هادئة من 
أنفســنا بينما نحاول التعايش مع ذلك، ومهمة الفنان نشر 

الفن حول العالم ولن تتوقف هي عن القيام بذلك.
 وترمز معظم رســوماتها إلى »القوة األنثوية«، وكيف ميكن 
للمــرأة أن تزدهر بغض النظر عن مدى صعوبة البيئة احمليطة 
بها، أو مدى العبء الذي حتملــه، وحتاول رنا تصوير هذه الرؤية 
فــى لوحاتها، وتضيف رنا قائلة، »كل منــا يرى الفن بطريقة 
مختلفــة، وهذا ما يجعلــه جميالً، ألنه يحمــل الكثير من 
املعانــي، ومهمتنا كفنانني هى خلق أشــياء جميلة فى هذا 

العالم من خالل العمل الفني«.
 وفى ٢٠١٩ شــاركت رنا فى معرض مبعهد جوزيت الثقافي بـ 
٦ لوحات في املعرض، بعد أن انتهت من امتحانات نهاية العام 
فى كلية الهندســة، عكفت ملدة أسبوع قبل املعرض ترسم 

اللوحات ورسمت اجملموعة »الكون األم«..

»رنا«.. مهندسة أبدعت 
لوحات فنية تبرز قوة المرأة

الصباح الجديد - وكاالت:
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي يظهر حلظة 

نادرة لفيل يوقف حافلة في منتصف الطريق لسرقة الطعام.
وكان أحــد الركاب يصور الفيل قبل هجومــه عليهم ولكن لم 
يتمالك راكبي احلافلة أنفســهم من الضحك بعد هجومه على 

السائق وسرقة املوز.
وبدأ الفيديو بظهور فيل يسير ببطء أمام احلافلة ما أجبر السائق 
على التوقف واقترب من الشــباك وبــدأ عملية البحث عن املوز 
باســتعمال خرطومه الطويل وضرب سائق احلافلة أكثر من مرة 
حتــى قام أحد الــركاب مندفعاً وفتح الصناديــق وقاما بإخراج 
كميات كبيرة من املوز ليأخذها الفيل ويرحل بعيداً في مشــهد 

ال يتكرر.
ومت تصوير الفيديو في منطقة كاتاراجناما بسريالنكا ونشر على 

تويتر بواسطة ضابط خدمة الغابات الهندية بارفني كسوان.
ومتت مشاهدة الفيديو أكثر من 2.5 ألف مرة على منصة املدونات 

الصغيرة  وجمع الكثير من التعليقات املسلية.
واستغل ناشــر الفيديو املقطع كحكاية حتذيرية لتحذير الناس 
من إطعــام احليوانات البرية قائالً: " في مالحظة جادة الســبب 
وراء أنك ترى هذا الفيل الســارق هو نحــن،  ال تطعم احليوانات 
البرية بالقرب من منطقة الغابــات. لقد اعتادوا على ذوق جديد 
واســتمروا في القدوم إلى الطريق والقرب من اإلنسان. هذا ليس 

مفيًدا للحيوانات على املدى الطويل".

فيل يوقف حافلة لسرقة 
الموز في وضح النهار!

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDTue. 17 Nov. 2020 issue (4536( الثالثاء 17 تشرين الثاني 2020 العدد

احالم يوسف
مع كل املصاعب واملتاعب التي منر بها 
فــي حياتنا مبختلــف اجتاهاتها، نبقى 
نطمح حلال افضل وحيــاة وردية. لكن 
كيف ملن اصابه اليــأس ان نقنعه بان 
التغيير وارد، وان اخلير موجود لكن هناك 

عوائق تسد طريقنا اليه؟
الســويدية  نيرونت  أكادميية  من  فريق 
الذات  وتنميــة  بتطوير  املتخصصــة 
اإلنســانية يذكــر ان علينــا أن ندرك 
التحدي الــذي يواجهنا، ومــع الرغبة 
والتخطيط واجلهد واملثابرة سنتخطى 
العوائــق ونصل إلى الهدف املنشــود. 
علينــا فقــط أن نتحلى بالشــجاعة 

ونصر على حتقيقه.
وحدد الفريق عدة امور علينا القيام بها 
للوصول الى حيــاة افضل من ضمنها 
ان  الفريق  اذ ينصح  مواجهة مخاوفنا، 
ال نرفضها بل نواجههــا واضاف: "قل 
هذا ما أخشــى منه. تســاءل ما الذي 
ميكنك أن تفعله لتغيير ذلك؟ ومن  ثم 
احرص على األمر بشــكل يومي حتى 

تتخلص منها نهائًيا".
والن مســيرة حياتنا السابقة لم جتد 
نفعا ولم تســاعدنا فــي الوصول الى 
اليهــا، يؤكد فريق  التي نطمح  احلياة 
االكادميية ان ممارسة قوة اإلرادة لتغيير 
االجتــاه مهم وضــروري وقــال: " ليس 
عليك االســتمرار في ما كنت تفعله 
في السنوات املاضية إذا لم يكن يحقق 
الفوائد التي تريدها. اختر وجهة جديدة 
وانتقل إلى هذا الطريق واستعمل قوة 
اإلرادة لبــدء العملية. كمــا عليك ان 
تعتــرف بأخطائك وأن تقــدم االعتذار 
بحقهم  اخطأت  الذين  األشخاص  إلى 
وتتعــود على قول كلمة "أنا آســف" 
فيمكن لهــذه الكلمات أن تبدأ عالقة 
جديــدة متاًمــا. أو فــي األقــل اعترف 

بأخطائك أمام نفسك وال تكابر".
منار النجار الباحثة في علم االجتماع 

اكدت علــى اهمية حتديــد الهدف اذ 
قالت: "الكثير من االشــخاص عندما 
اسأله عن اهدافه املستقبلية يصمت 
ملدة وكأنه يريد ان يتذكر هل ميلك هدفا 
اولى  معينا باحليــاة؟ حتديد االهــداف 
اخلطوات التي تســاعدنا للوصول الى 
حياة افضل، الننــا اذا لم نحدد وجهة 
فكيف لنا ان نســير بصورة صحيحة؟ 
مؤكد ســيكون هناك تخبط، في حني 
حتديد الهــدف يســاعدنا على حتديد 

الوجهة التي يجب ان نسير بها". 
واكدت: مشكلة الكثيرين عدم اميانهم 
بأنفسهم، بل على العكس، ثمة بعض 
يؤمــن بضعفــه وعجزه، وبــان احلظ 

وبالتالي فمســتحيل  له  العاثر مالزم 
ان يحصل تغيير! مع انه ينشده. لهذا 
الســبب اقول ان االميان بأنفسنا وباننا 
منتلك امكانيات رائعة لم نكتشــفها 
بعد ألننا لم نركز عليها، وبأن املستقبل 
ما زال بني ايدينــا لنحدد مالمحه، وان 
االوان لم يفت طاملا حيينا، سيساعدنا 
علــى حتقيق ما نريــد الن العلم يقول 
ان الطاقــة التي حولنا متصلة بطاقة 
الكــون وبالتالــي فالتفكيــر بهــذه 
الطريقة يوظف كل ما حولنا خلدمتنا 

لتحقيق هدفنا بحياة أفضل".
واختتمــت النجــار حديثهــا بأهمية 
االستعانة بأشــخاص مقربني: "هناك 

عــدد من االشــخاص يربطــون طلب 
املشورة بالكرامة، ويظن انها تقلل من 
شأنه امام من طلب منه النصح، وهذا 
غير صحيح البتة، الن لكل منا اصحاب 
واهل واخوة واخوات واقارب البد ان يكون 
ويعرف  يفهمنــا  منا،  قريــب  احدهم 
تفاصيل شــخصياتنا، ميزاتنا وعيوبنا 
وقدراتنا، مثل هؤالء ميكن ان يساعدونا 
باختيــار الطريق الصــح، فهناك مثل 
يقول )ال تستشــر جبانا فيخيفك، وال 
حريصا فيعدك ما ال ترجتي(، ومثل اخر 
يقول )املشورة عني الهداية(. لذا علينا 
ان نختار الشــخص املناســب لطلب 

املشورة منه".

الصباح الجديد - وكاالت:
جنــت روز مــاري فرانــك العجــوز 
التســعينية من املوت بأكلها تربة 
نبتــة التنــني املوجودة فــي غرفة 
نومها ملدة يومني، بعدما ســقطت 
ثانية  النهــوض  من  تتمكــن  ولم 
ملســاعدتها.  معها  احد  يكن  ولم 
وانقذها ســائق اعتاد أن يقلها إلى 

صالون جتميل.
وقال الســائق ديريك كاودري، الذي 
يعمل في خدمــة النقل اجملتمعي، 
إنه قرر االطمئنان على روزماري بعد 
أن تغيبت عــن رحلتها املعتادة إلى 

صالون تصفيف الشعر.
وأضاف: "كان بــاب املنزل مفتوحاً، 

توجهــت إلــى غرفــة نومها على 
الفور وجدتها فــي حالة يرثى لها، 
كان التــراب ميأل فمهــا، فاتصلت 
مستشفى  إلى  ونقلت  باإلسعاف، 
فــوراً  امللكــي  ورسيستيرشــاير 
للكشــف الطبي عليها ومحاولة 

إنقاذها".
من جهتها قالــت روزماري: ال أذكر 
أنا  نفسي،  وآذيت  كيف ســقطت 

إلنقاذ  ديريك  للسائق  مدينة 
قبل سويعات  حياتي 

األوان،  فــوات  من 
كل  وتابعــت 

مــا أعرفه أنه 
لو لــم يبذل 

ديريك قصارى جهده إلنقاذي لكنت 
في عداد األموات.

وعن احلادث، قالت: "وجدوا تربة في 
بطني، ويبدو أننــي أكلت بعضها 
فــي محاولة يائســة للبقاء على 
النبتة هدية  قيد احلياة، وقد كانت 
من ابني، لـذا بالتأكيـد أنـا ممتنـة 

لـه".
وقال األطبــاء إنها أصيبت بجفاف 
فــي  كســور  وثالثــة  شــديد، 
معصمها، وبعد عشرة أيام 
في املستشفى، تعافت 
شبه  بشــكل  املرأة 
إلى  وعــادت  كامل 

منزلها.

تراب نبتة التين يساعد عجوز في البقاء على قيد الحياة

شروط تأمين الحياة األفضل.. بسيطة

الصباح الجديد - وكاالت:
تعاقــدت الفنانة هبة مجدي 
ببطولة  املشــاركة  على  رسميا 
مسلســل "موســى" املقرر عرضه 
مبوســم دراما رمضــان 2021، لتصبح 
ثالــث فنانة ضمن فريق العمل بعد ســمية 
اخلشاب وإميان العاصي، إضافة لعدد كبير من 
النجوم، ومن املقرر بدء التصوير بداية شــهر 

ديسمبر| كانون االول املقبل.
وتوقــع اجلميع أن تختار هبــة التعاقد على 
بطولة مسلسل نســل األغراب مع أحمد 
الســقا وأمير كرارة، خاصة أنها تعاونت 
معه سابقا في مسلسل "ولد الغالبة" 

مبوســم دراما رمضان 2019، وجنحــت في تقدمي 
الفتاة الصعيدية، ولكنها فاجأتهم  شــخصية 
باختيار تقدمي الشخصية نفسها  لكن من خالل 
مبسلســل موســى والذي تدور أحداثه في فترة 
اخلمســينيات من القرن املاضــي بصعيد مصر، 
وتردد أن القصة مقتبســة عن اســطورة "خط 

الصعيد" الشهير.
وجنح ومسلسل "موســى" في استقطاب عدد 
كبيــر من النجــوم حيث مت التعاقد رســميا مع 
سمية اخلشــاب ورياض اخلولي وسيد رجب وإميان 
العاصــي، وصبري فــواز وفريدة ســيف النصر. 
والعمل من تأليــف ناصر عبــد الرحمن وإخراج 

محمد سالمة.

هبة مجدي تنضم لنجمات 
مسلسل "موسى" 

الصباح الجديد - وكاالت:
تقريبا  العــام  ونصــف  عــام  قبل 
كشفت شركة فيراري عن سيارة 
التي اعتبرت   SF90 Stradale
مــن بني أجمل الســيارات 
الهجينــة،  الرياضيــة 
واليوم أعلنت نسخة 
هذه  من  مطورة 
مبالمح  السيارة 

أكثر متيزا.
أكثر  ومن 
يشد  ما 

 SF90 Spider االنتبــاه فــي ســيارة
اجلديــدة من فيــراري العناية الفائقة 
التي أوالها املصممون لكل تفصيل 
فــي تفاصيل هــذه املركبة، بدءا 
من التصميــم العام للهيكل 
العاليــة،  االنســيابية  ذو 
ومرورا بتصميم املصابيح 
وفتحــات الهواء وحتى 
احملرك  غطاء  تصميم 

من اخللف.

وصممت املركبة بسقف متحرك ميكن 
أن يطوى ويختفي داخل صندوق خلفي 
بكبســة زر وبســرعة كبيرة للتحول 
Spider لسيارة مكشوفة أنيقة، كما 
زودت مبقــود رياضي مجهز بأزرار تعمل 
باللمــس ميكن من خاللهــا التحكم 
مبعظــم التقنيات وأنظمــة الصوت 
والتحكم  املتنوعة،  القيــادة  وأنظمة 
بإعدادات الشاشــات املوجــودة على 

واجهة القيادة.
ويوفر القوة لهذه الســيارة منظومة 
بنزين  تعتمــد على محــرك  هجينة 
780 حصانا،  وعزم  أسطوانات  بثماني 
وثالث محركات كهربائية تضيف عزما 

يعادل 220 حصانا.
دفع  بنظام  أيضــا  فيــراري  وجهزتها 
بثماني سرعات،  وعلبة سرعة  رباعي، 
والعديــد مــن أنظمة القيــادة التي 
تناسب شــتى الطرقات مثل أنظمة 
 Extreme و   Sport Performance
 eDrive إضافــة إلى نظــام ،Qualify
الذي ميكنها من احلركة باالعتماد على 
وبســرعة  فقط  الكهربائية  احملركات 

135 كلم/سا.

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت دار مزادات على اإلنترنت إن حمامة 
ســباق بلجيكية تبلغ من العمر عامني 
وتدعى "نيو كيم" سجلت رقما قياسيا 
عامليا بوصفها األغلى في العالم عندما 
بيعت في مزاد مقابل 1.6 مليون يورو أي 

ما يعادل نحو 1.9 مليون دوالر.
وذكــرت دار بيبا لتنظيم املــزادات على 
اإلنترنت أن احلمامة، التي تبلغ من العمر 
املسجل  السابق  الرقم  عامني، حطمت 
باســم حمامة بلجيكيــة أخرى تدعى 
أرماندو كانت بيعت في مارس من العام 

املاضي مقابل 1.252 مليون يورو.
ويقول نيكوالس خيشــلبريخت صاحب 
الدار إن األمر يشــكل مفاجأة ألن "نيو 
كيم" أنثى وأرمانــدو ذكر، وذكور احلمام 
عادة تباع بســعر أعلى، إذ ميكنها إنتاج 

املزيد من النسل.
وذكــر خيشــلبريخت أن "نيــو كيم" 
 2018 شــاركت في ســباقات في عام 

فقط وتوجــت بلقب أفضل طائر صغير 
في بلجيــكا، مــا دفــع أصحابها إلى 

إحالتها إلى تقاعد مبكر.
وميكن أن يتكاثر احلمام عادًة حتى ســن 
العاشرة، لذا فإن لدى "نيو كيم" فرصة 
كبيرة إلنتــاج الكثير من األفراخ. وكانت 

"نيو  علــى  بدأت  قــد  العطاءات 
كيم" بســعر 200 يــورو لكنها 
ارتفعت في غضون 90 دقيقة إلى 
مجموعة  من  يــورو  مليون   1.31
جنوب أفريقية، قبل أن يتســابق 
على حيازتها اثنان من هواة جمع 

احلمام الصينيني األثرياء. 
الصيني  الشــغف  وأدى 

بســباقات  الكبيــر 
الزاجــل  احلمــام 
طويلة  ملســافات 
إلــى ارتفــــــاع 
بشكل  أسعارها 
وخاصة  كبيــر، 
حمام املزارع في 
بلجيــكا، التي 
املوطن  تعــد 
ئيــــــس  لر ا
لـــهـــــذه 

الرياضة.

تحفة جديدة لمحبي السيارات 
المكشوفة مـن فيراري

صيني يشتري حمامة بأكثر من مليون دوالر

الصباح الجديد - وكاالت:
حققت ســيدة أمريكية شــهرة واســعة عبر 
منصات السوشــيال ميديا، بعد كشفها عن أن 

لديها أكبر فم في العالم.
وقالت الســيدة ســامنثا رامســديل، 30 عاماً، 
في حديث لها مع صحيفة ســتار، أن هذه امليزة 
جعلتها مشــهورة على اإلنترنت، ومكنتها من 

كسب آالف الدوالرات عبر موقع  تيك توك.
وقالت: "بعد تلقــي دروس في الغناء، بدأت 
بنشــر مقاطع الفيديو الغنائية على موقع 
إنستغرام، كما اكتشفت أني أحب االرجتال 
والكوميديا، وبدأت بنشــر املزيد منها على 

وسائل التواصل اإلجتماعي".
واضافــت: "كنــت أقــوم بعمــل الكثير 
للوجه،  املضحكــة  الفيديو  مقاطــع  من 
الغنائية  واحملاكاة  الكوميدية،  واملسرحيات 
الســاخرة، وكانت املقاطــع التي تتضمن 

فمي الكبير تنتشر بشكل جنوني".
وأكدت سامنثا التي كسبت حتى اآلن أكثر 
مــن 12 ألف دوالر أميركــي على تيك توك، 
أنها لن تتوقف عن إنشاء مقاطع الفيديو، 
ولن تتأثر بأية تعليقات تسخر من فمها، ما 

دامت مقتنعة مبا تفعل.
وأكملت حديثها بــأن فتحة فمها يتجاوز 
الرقــم القياســي احلالي ألكبــر فم في 
العالم، والبالغ 3.75 بوصة، وتواصلت مع 

موسوعة غينيس، مؤكدًة أن قياس فمها من 
القواطع العلوية إلى الســفلية يبلغ حوالي 

اربع بوصات.

سيدة اميركية تربح االالف
 النها تملك اكبر فم بالعالم
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