
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

8
افتتاح الدورة الثانية 
لمعرض السليمانية 

الدولي للكتاب

15
الوطني في بطولة 

دولية بجانب اإلمارات 
والكونغو وإيسلندا

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد وزير اخلارجية فؤاد حســن، ان 
القوات األميركية التي سوف تبقى 
في البالد بعد سحب 500 عسكري 
وفيما  قتاليــة،  ليســت  أميركي، 
وصف الصواريخ التي اســتهدفت 
األول  امس  ليــل  املنطقة اخلضراء 
على  الســافر  باالعتداء  الثالثــاء، 
عمل  ان  اكد  والشــعب،  احلكومة 
فيها  والناتو سيســتمر  التحالف 
وعــزم احلكومة اجــراء االنتخابات 

املبكرة في موعدها.
 جاء هذا فــي مؤمتر صحفي عقده 
امس األربعاء، تناول فيه ما دار بشأن 
واالنتخابات  األميركيــة  القــوات 
املقبلة في جلســة مجلس الوزراء 

التي انعقدت امس األول الثالثاء.
وقــال وزير اخلارجيــة: "أكدنا خالل 
االجتماع أن يكــون هناك توقيتات 
وبعد  االنســحاب  جلدولة  زمنيــة 
إعالن االتفاق، رأينا أن هناك خطوات 
مت تأكيدهــا بعد تخفيــض عديد 
العراق من  األمريكية فــي  القوات 

5200 عنصر إلى 3 آالف".
وتابــع حســن: "بعــد االتصــال 
املهم بن رئيــس الوزراء مصطفى 
األمريكي  اخلارجية  ووزير  الكاظمي 
مايــك بومبيــو مت االتفــاق علــى 
انســحاب 500 عنصر عســكري، 
حيث ســيصل عدد اجلنود املتبقن 

إلى 2500 عنصر".
وأشــار إلــى أن "طبيعــة القوات 
املتبقيــة لــن تكون قتاليــة، وقد 
دخلنا في املرحلة الرابعة والنهائية 
وهي تتضمن الدخــول في مرحلة 
الصفر مــع انتهاء املرحلة الرابعة، 
وستنتهي العمليات القتالية التي 
كان ســبب وجودها دخول تنظيم 

داعش إلى العراق".
وأكــد وزيــر اخلارجيــة، أن "وجود 
الدولي  والتحاف  األمريكية  القوات 
في العراق جاء بدعوى رســمية من 
احلكومة العراقية، حيث شــاركت 
تلك القوات"، مبيناً أن "داعش هزم 
في العراق لكن هناك خاليا في عدد 

من مناطق العراق".
ولفت إلى أن "العمل املستقبلي مع 

قوات التحالــف واجلانب األمريكي 
سوف يســتمر على أساس العمل 
املشــترك مــع القــوات العراقية 
من  العراقية هي  العمليات  وغرفة 
تقرر فــي مجال تبــادل املعلومات 
اجلــوي  والغطــاء  االســتخبارية 
وتدريبها  العراقيــة  القوات  ودعم 
"استمرار  على  مشدداً  وجتهيزها"، 

عمل التحالف والناتو في العراق".

وبشأن استهداف املنطقة اخلضراء 
يوم أمــس األول الثالثــاء، قال وزير 
اخلارجيــة، أنه "اعتداء ســافر من 
على  إرهابيــة  إجراميــة  جهــات 
املنطقــة اخلضــراء"، معتبراً ذلك 
احلكومة  االستهداف "هجوم على 
العراقية والشــعب العراقي حيث 

أوقع ضحايا مدنين".
وندين  "نســتنكر  حســن:  وأكد 

مصرة  واحلكومة  العمليــات  هذه 
فــي محاربة هذه اجلهــات اجملرمة 
اإلرهابية التي تهاجم املؤسســات 

العراقية".
وزيــر اخلارجيــة أضــاف ايضــا أن 
جلســته  في  الــوزراء  "مجلــس 
ناقــش  الثالثــاء،  عقــدت  التــي 
املقبلة  لالنتخابات  األجــواء  تهيأة 
واملبكــرة ومت اتخــاذ مجموعة من 

العليا  املفوضية  لدعــم  القرارات 
املســتقلة لالنتخابــات، حيث قرر 
مجلــس الوزراء إرســال كتاب إلى 
نيويورك،  في  الدولي  األمن  مجلس 
للحصول على دعم أممي للمسيرة 
دولين  مراقبن  بإرسال  االنتخابية، 
إلى العــراق، ملراقبة االنتخابات، من 
أجل تعزيز نزاهة االنتخابات وتعزيز 

الثقة بالعملية السياسية

القوات األميركية الباقية في البالد ليست 
قتالية وعمل التحالف والناتو سيستمر فيها 

إليقاف عمليات التهريب واإلضرار باالقتصاد الوطني 

العمليات المشتركة تضع خطة 
تشاورية إلغالق المنافذ غير الرسمية 

مجلس النواب سيعمل على تشريعه ضمن موازنة 2021

المالية النيابية: اتفاق قريب يلزم اقليم كردستان
بتسليم نفطه وعائدات المنافذ الى المركز

بغداد - وعد الشمري:
كشفت اللجنة املالية في مجلس 
النواب، عن اتفاق جديد سيتضمنه 
قانون موازنــة 2021 بن احلكومة 
واقليم كردستان مشيرة  االحتادية 
إلى أن ابرز بنوده ســتعالج تصدير 
النفــط عبر شــركة التســويق 
الوطنية )ســومو( وملــف املنافذ 
احلدوديــة، وحتدثت عن تقارب ميكن 

أن يأتي نتائج ايجابية.
أحمد  النائب  اللجنــة  وقال مقّرر 

الصفار فــي تصريح إلى "الصباح 
اجلديــد"، أن "احلكومــة االحتادية 
استعداد  وإقليم كردســتان على 
اتفاقيات تخص عائدات  تام لعقد 
النفط، وقــد ظهر ذلــك واضحاً 
االعالمية  التصريحــات  خالل  من 
خالل  التنفيذيــن  للمســؤولن 

االسبوع احلالي".
من  "االقليم  أن  الصفــار،  وتابــع 
عبر  النفط  يبيــع  أن  مصلحتــه 
شركة التسويق الوطنية )سومو( 

كــون الســعر ســيكون أكبــر، 
اتفاق  ايجاد  وبالتالي هو راغب في 

مع احلكومة االحتادية".
وأشــار، إلــى أن "مشــروع قانون 
املوازنة للعام 2021 سوف تتضمن 
اتفــاق نفطي بن بغــداد واقليم 
كردستان، سنعمل على اقراره في 
مجلس النواب ويلتزم به الطرفان".
وبن الصفــار، أن االتفاق مع بغداد 
رئيســن،  جانبن  على  ســيكون 
كل  االقليــم  يســلم  أن  األول 

النفط املصدر إلى شــركة سومو 
مقابل احلصول على استحقاقاته 

املالية".
وأكد، أن "احملور االخر، بأن يســلم 
اقليم كردســتان %50 من ايرادات 
الســلطة  إلى  احلدودية  املنافــذ 
االحتادية وفق املادة )27/ خامســًا( 

من قانون االدارة املالية".
ويواصل، أن "اجلميع يأمل بأن تكون 
بن  للتعاون  هــي  املقبلة  املرحلة 
احلكومة االحتادية واقليم كردستان 

وليس هناك مصلحة من استمرار 
العراق يعاني  وأن  اخلالفات السيما 
من مشــكالت كبيرة على اجلانب 
االقتصادي واملالي والصحي ايضاً".
ومضــى إلــى ان "املباحثــات بن 
انطلقت فعليــاً، على  الطرفــن 
جميع امللفات املاليــة، ونتمنى أن 
يتم التوصل إلى اتفاق شامل قبل 
بإقرار مشــروع  احلكومة  تقوم  أن 
املوازنة وترسله إلى مجلس  قانون 

النواب".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت قيادة العمليات املشتركة، 
إعــداد خطة تشــاورية مع عدد 
غير  املنافذ  إلغــالق  الوزارات  من 

الرسمية.
العراقية،  األنبــاء  وكالة  ونقلت 
عن املتحدث باسم القيادة، اللواء 
األربعاء  امس  اخلفاجي  حتســن 
إن "قيــادة العمليات تضع خطة 
بالتشــاور مع الــوزارات األمنية 
والقوات األمنية، لغرض إغالق أي 

منفذ غيــر قانوني وفقا لتوجيه 
القائد العام للقوات املسلحة".

وبشــأن منافذ إقليم كردستان، 
أوضح اخلفاجــي، إنها "خاضعة 
للدســتور ومن واجب حكومتي 
بغــداد وأربيــل التنســيق بهذا 
"قيــادة  أن  مبينــاً  الصــدد"، 
اخلطط  بإعداد  بــدأت  العمليات 
والدراسة وتقدير وتقييم املوقف 

من قبل قادة القوات املسلحة".
ولفــت املتحدث باســم القيادة 

إلى أن "احلشد الشعبي ستكون 
له جهود في هــذا األمر من أجل 
املنافذ  تلك  احلفاظ على مأمــن 
الرســمية وإغالق غير الرسمية 

منها".
ووجــه رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي العمليات املشــتركة 
الرســمية  غير  املعابــر  بغلــق 
إليقاف عمليات التهريب واإلضرار 
باالقتصاد الوطني وحماية املنتج 

احمللي.

الكهرباء: إدخال 750 ميغاواط من 
6محطة بسماية نهاية الشهر الجاري السعودية تستضيف قمة افتراضية 

3لمجموعة العشرين

بغداد - الصباح الجديد:
افادت هيئة املنافذ احلدودية امس 
عرعر  منفــذ  بافتتاح  األربعــاء، 
احلدودي مع الســعودية بحضور 
وزيــر الداخلية عثمــان الغامني 

والسفير السعودي.  
وقالــت الهيئة في بيــان تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
افتتح  احلــدودي  "معبر عرعر  إن 
بشــكل رســمي مــع اململكة 
العربية الســعودية أمام التبادل 

التجاري بن البلدين".  

وأضاف البيــان، أن وزير الداخلية 
مثــل رئيس الــوزراء علــى رأس 
وفــد ضم نائب قائــد العمليات 
املشــتركة الفريــق الركن عبد 
األميــر الشــمري واللــواء عمر 
عدنان الوائلي رئيس هيئة املنافذ 
األنبــار  ومحافظــي  احلدوديــة 
وكربــالء وقائدي شــرطة األنبار 

واحلدود  
فيمــا مثــل اجلانب الســعودي 
سفير اململكة في البالدوعدد من 

املسؤولن احلكومين.

بغداد - الصباح الجديد:
نفى التحالــف الدولي في البالد 
اليوم األربعــاء، وقوع إصابات في 
صواريخ  إطــالق  جــراء  صفوفه 
سقطت في املنطقة اخلضراء في 
العاصمة بغــداد، وقال املتحدث 
حملاربة  الدولي،  التحالف  باســم 
العقيد مايلز  "داعــش"،  تنظيم 
)احلرة(  لقنــاة  وفقــا  كاغينــز، 
العراق، اليوم األربعاء، إن عمليات 

لها  تعرضــت  التــي  القصــف 
املنطقة اخلضــراء أصابت قاعدة 
عراقية إلى جانــب بعض املواقع 

املدنية.
وكانــت خليــة اإلعــالم األمني 
بالعراق، أعلنت أمس أن ســبعة 
صواريــخ ســقطت باملنطقــة 
اخلضراء وخارجها .. مشــيرة إلى 
أنها أســفرت عــن مقتل طفلة 

وإصابة 5 آخرين.

التحالف الدولى ينفى اصابة قواته: 
قصف المنطقة الخضراء طال 

قاعدة عراقية

بغداد - الصباح الجديد:
العراقيــة  النفــط  وزارة  دعــت 
العاملية  الشــركات  االربعــاء  يوم 
لتنفيذ  التنافس  في  للمشــاركة 
مشــروع مصفاة الفــاو النفطي 
بطاقة إنتاجية تصل الى 300 الف 

برميل يوميا من اخلام.
وقال وزير النفط احسان عبد اجلبار 
اجلديد  الصبــاح  تلقت  بيــان  في 
نســخة منه، ان "الــوزارة ماضية 
باجراءاتها العادة دعوة الشــركات 
تنفيذ  فــي  للمشــاركة  العاملية 
مشــروع مصفاة اســتثماري في 
محافظة البصــرة ) مصفاة الفاو 
االســتثماري ( بطاقة )300 ( الف 
برميل باليوم بأسلوب )BOO ( او ) 
( وفق قانون االستثمار في   BOOT
املصافي املرقم 64 لســنة )2007 ( 
وتعديالته"، موضحا ان "املشــروع 

االســتراتيجية  املشــاريع  مــن 
الكبيرة واملهمة في مجال التنمية 
الصناعــة  وتطويــر  املســتدامة 

النفطية في البالد".
واضــاف ان "مواصفات االنتاج في 
املصفاة ســتكون صديقة للبيئة 
 ( ومطابقة للمواصفــات العاملية 
EURO_5 ( ، مشيراً الى انه "سيتم 
للبتروكيمياويات  مجمــع  اضافة 

مستقبالً للمشروع".
واشــار عبد اجلبار الــى ان "الوزارة 
ومشــاريع عديدة  لديها خطــط 
فــي قطــاع تكريــر املشــتقات 
االكتفــاء  لتحقيــق  النفطيــة 
الذاتــي لالســتهالك احمللــي من 
للمواطنن  انواعه  مبختلف  الوقود 
وايقاف  وللمؤسســات احلكومية، 
اســتيراد املنتجات النفطية التي 

تكلف الدولة مبالغ مالية".

وزارة النفط تدعو الشركات 
العالمية للتنافس على تنفيذ 
مشروع مصفاة الفاو النفطية

بعد اتفاق الكاظمي مع بومبيو على سحب 500 عسكري..وزير الخارجية:

الهجوم على المنطقة الخضراء "اعتداء سافر على الحكومة والشعب"

الكاظمي وبومبيو "ارشيف"

الصباح الجديد - متابعة:
امس  "فايــزر"  شــركة  قالت 
األربعاء، إن لقاحها الذي تطّوره 
مع"بيونتيــك"  بالشــراكة 
األملانيــة، قــد أثبــت فعاليته 
بنســبة 95 في املئــة للوقاية 
املســتجد،  كورونا  فيروس  من 
وبأنه استوفى معايير السالمة 
الالزمة للحصول على موافقة 
لالستخدام  الطبية  السلطات 

"الطارئ".
و"بيونتيك"  "فايــزر"  وتخطط 
املوافقة  لتقدمي لقاحهما لنيل 
لالستخدام الطارئ في غضون 
أيام، وذلك قبل مشــاركته مع 

باقي الدول حول العالم.
وحسبما ذكرت شبكة "سكاي 
نيــوز" البريطانية فــإن حتليل 
الفعاليــة النهائية للقاح بلغ 
95 في املئة خــالل 28 يوما من 
اجلرعــة األولــى، وهي نســبة 
اإلعالن  التــي متّ  أعلى من تلك 
الفائت واخلاصة  عنها األسبوع 

التجارب  من  الثالثــة  باملرحلة 
السريرية اخلاصة باللقاح.

بنسبة  فعالية  اللقاح  وسجل 
94 في املئة في الفئة العمرية 

التي تزيد أعمارها عن 65 عاما، 
ولم يتــم اإلبالغ عــن مخاوف 
إذ  بالســالمة،  تتعلــق  جدية 
أشــارت نســبة 2 في املئة من 

أصل 43 ألف شــخص شاركوا 
شــعورهم  عن  التجــارب  في 
 3.7 نسبة  قالت  بينما  بصداع، 

في املئة إنهم عانوا من إجهاد.

"فايــزر"  شــركتا  وكانــت 
االثنن،  أعلنتا  قد  و"بيونتيك"، 
الذي  اللقاح ضد كوفيد19-  أن 
تعمــالن على تطويــره "فّعال 
بنســبة 90 فــي املئــة"، بعد 
املرحلة  لنتائج  األولي  التحليل 
السريرية،  التجارب  من  الثالثة 
وهي األخيرة قبــل تقدمي طلب 

ترخيصه.
وقالــت الشــركتان فــي بيان 
مشــترك إنه جرى قياس "هذه 
الفعالية للقــاح" عبر املقارنة 
بن عدد املشاركن الذين أصيبوا 
بفيروس كورونا املســتجد في 
اجملموعــة التي تلقــت اللقاح 
مجموعة  فــي  املصابن  وعدد 
بعد  وهميا،  لقاحا  تلقت  أخرى 
ســبعة أيام مــن تلقي اجلرعة 
الثانيــة و28 يومــا مــن تلقي 
اجلرعة األولى، حســبما نقلت 

"فرانس برس".
اللقاح علــى تخليق  ويعمــل 
أحماض نوويــة حتّفز اخلاليا في 

جســم اإلنســان علــى إنتاج 
للفيروس،  مشــابهة  بروتينات 
ومن شــأن تلك البروتينات إثارة 
جلســم  املناعية  االســتجابة 

اإلنسان ضد فيروس كورونا.
 100 ولدى "فايزر" اتفــاق لبيع 
مليــون جرعــة مــن لقاحها 
حلكومــة الواليــات املتحــدة، 
وتتيــح لهــا خيار شــراء 500 
مليون جرعة إضافية، كما جتري 
الشركة محادثات مع حكومات 
أخرى، مبا في ذلك االحتاد األوروبي، 

حول صفقات مماثلة.
وينّص بروتوكول االختبارات على 
سريع  للمعطيات  حتليل  إجراء 
وإحصائين  نسبيا، لكن علماء 
وخبراء  البيولوجيا  مجــال  في 
الســريرية  االختبــارات  فــي 
اعتماد  حذروا من مخاطر منح 
متسّرع، وفّضلوا اختبار اللقاح 
لبضعة أشهر إضافية، للتأكد 
اجلانبية  وآثــاره  فعاليتــه  من 

احملتملة.

لقاح فايزر ضد فايروس كورونا يستوفي
معايير السالمة بعد بلوغ اثبات فعاليته بنسبة 95 % 

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
والبيئة  الصحة  وزارة  هــددت 
للمطاعم  الفــوري  بالغلــق 
املرافق  وكل  واملوالت  واملقاهي 
اإلجــراءات  تخالــف  التــي 

الوقائية.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت 
عليــه الصباح اجلديــد، "في 
فيه  تتصاعــد  الــذي  الوقت 
في  بشــكل خطير  االصابات 
دول العالــم رصدنا لالســف 
املاضية  الفترة  خالل  الشديد 
تهاونًــا كبيرًا جــدا من قبل 
املواطنــن متثــل فــي تــرك 
جملة  الوقائيــة  االجــراءات 
لوحظ عدم  وتفصيال، حيــث 
الكمامات  بارتــداء  االلتــزام 
البشــرية  التجمعات  وعودة 
الوباء  الى سابق عهدها وكأن 
انتهــى مــن بلدنا ولــم يعد 

يشكل خطرا على حياتهم".
ودعت الوزارة "جميع املواطنن 

باإلجــراءات  االلتــزام  الــى 
الوقائية وخاصة ارتداء الكمام 
البشــرية  التجمعات  وجتنب 
قدر اإلمكان وااللتزام بالتباعد 
وتعقيم  وغســل  االجتماعي 

االيدي باستمرار".
فرقها  "توجيه  الى  واشــارت 
بتكثيف  الرقابيــة  الصحية 
زياراتهــا التفتيشــية علــى 
املطاعــم واملقاهــي واملوالت 
وكل املرافــق التــي تشــهد 
مدى  وتقييم  بشرية  جتمعات 
التزامهــم بتطبيق االجراءات 
الوقائية وتنفيذ الغلق الفوري 
االجراءات  يخالــف  مرفق  ألي 
الوقائيــة تنفيــذا للمادة ٤٦ 
 ٨٩ العامة  الصحة  قانون  من 
لسنة ١٩٨١  التي تخول الوزير 
او من يخوله باتخاذ االجراءات 
الكفيلــة ملنع انتشــار الوباء 
واملقاهي  احملــالت  غلق  ومنها 

واملطاعم".

 الصحة تهدد المطاعم 
والمقاهي والموالت المخالفة 

إلجراءات الوقاية بالغلق الفوري

منفذ عرعر يفتتح رسميا للتبادل 
التجاري بين البالد والجارة السعودية
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بغداد - الصباح الجديد :
نوقشت في كلية التربية للعلوم 
رسالة  تكريت  جامعة  االنسانية 
املاجســتير للطالب احمد حامد 
عبيد واملوسومة )فاعلية برنامج 
تربوي لتنمية التعاطف الوجداني 

لدى طلبة املرحلة االعدادية(.
وتهدف الدراســة التي تقدم بها 
الى  احمد حامــد عبيد  الطالب 
التعرف على فاعلية برنامج تربوي 
لدى  الوجداني  التعاطف  لتنمية 
وحتقيقاً  االعدادية  املرحلة  طلبة 
ألهداف البحث قام الباحث ببناء 
مقياس التعاطف الوجداني الذي 

يتألف من خمسة  ابعاد .
وبلغــت عدد فقراتــه )38( فقرة 
وكانت البدائل )5( ومت اســتخراج 
البناء  وصــدق  الظاهري  الصدق 
اعادة  بطريقة  للمقياس  والثبات 
االختبار فبلغــت املقياس )0,89( 
وبطريقــة الفاروكرونباخ )0,90( ، 
ومن اجل التعرف على مســتوى 

التعاطــف الوجداني لدى طلبة 
برنامج  وبنــاء  االعدادية  املرحلة 
تربوي لتنمية التعاطف الوجداني 
االعدادية  املرحلــة  طلبــة  لدى 
واملتكون مــن ) 17 ( جلســة مت 
اســتخراج الصدق الظاهري من 
خــال عرضه على مجموعة  من 
اخلبــراء واخملتصــن فــي العلوم 
،ثم تطبيق  التربوية والنفســية 
املقياس على عينــة مكونة من 
)80( طالبــا وطالبة مــن طلبة 

املرحلة االعدادية ومت اختيارهم 
امــا اهــم االســتنتاجات التي 
فهي   الدراســة  اليها  توصلــت 
تبن أن التعاطف الوجداني لـدى 
فـــي  االعدادية  املرحلــة  طلبة 
االنبار  الكرمــة محافظة  قضاء 

يتفاوت مستواه بن الطلبة.
اهميــة  الدراســات  واظهــرت 
البرنامج التربوي فـــي مساعدة 
الطاب علـــى فهم انفســهم 
وفهم االخريــن والتفاعل معهم 

والتأكيد على املشاركة االيجابية 
، وهنــاك دور بارز في االنشــطة 
فـــي  قدمت  التي  والفعاليــات 
في  وفاعليته  التربــوي  البرنامج 
تنمية التعاطــف الوجداني وبث 
روح التعــاون اجلماعي لدى طلبة 
علـى  والتغلب  االعدادية  املرحلة 
السلوك الغير سوي اجتاه االخرين.
كمــا ان البرامج التربوية هـــي 
مــن ضروريــات العمــل التربوي 
والتعليمي التي ميكن من خالها 
التربية  في  العاملن  مســاعدة 
توجيه  وتوجيههــم  والتعليــم 
تربــوي يحقق اهدافــه التربوية 
ضمن واقع عملي ملموس مـــن 
واســتراتيجيات  تقنيــات  خال 
تربوية هادفــه .، وتوجد فروق ذات 
املقياس  فـــي  احصائية  داللــة 
للمجموعة  الوجداني  التعاطف 
التجريبية قبل تطبيق البرنامـج 
االختبـــار  ولصالـــح  وبعــده 

البعـدي. 

بغداد - الصباح الجديد :
افتتــح وزير العمل والشــؤون 
عادل  الدكتــور  االجتماعيــة 
الركابي امللتقى االول ملشــاريع 

حاضنات االعمال 
الصناعــة  وزيــر  بحضــور 
واملعــادن منهل عزيــز والنائب 
الوزارة  ووكيل  التميمــي  ليلى 
ومدير  اجللبي  عبيــر  الدكتورة 
عــام دائــرة العمــل والتدريب 

املهني رائد جبار باهض. 
امللتقى  خــال  الوزير  والقــى 
كلمة اكد فيها ان الوزارة وعلى 
االقتصادية  الظروف  من  الرغم 
التي متــر بها الباد مســتمرة 
للمشــاريع  القروض  باطــاق 
االعمال،  وحاضنــات  الصغيرة 
مشــيرا الى ان املشروع يهدف 
لتطوير االنشــطة االقتصادية 
للشــباب الباحثن عن العمل 
ذات  وافــكار  رؤى  لديهــم  ممن 
جــدوى اقتصاديــة. واضاف ان 

الــوزارة اطلقت خــال الفترة 
املاضية اكثر من 80 مشــروعا 
بغداد  فــي  وانتاجيا  صناعيــا 
واحملافظات برغم قلة االمكانات 
بفك  املتعلقة  واالشــكاليات 
ارتباط بعض االقســام التابعة 

للوزارة الى احملافظات .
واوضــح الوزيــر اهميــة عدم 
حتميــل الشــباب ايــة قروض 
بدون انتــاج فعلــي وان تكون 
هذه القــروض على وفق جدوى 
اقتصادية تساهم في تشغيل 
الوطني  املنتج  وتدعم  الشباب 
، الفتا الى ان الــوزارة اليقتصر 
اهتمامها علــى ملف احلماية 
لديهــا  وامنــا  االجتماعيــة 
نشــاطات عديدة تخص فئات 
واسعة من اجملتمع من ضمنها 
والعمال  الباحثــن  الشــباب 
املتقاعدين وذوي االعاقة وملف 
العمالــة االجنبية وغيرها، وان 
كبرى  تفتيــش  هنــاك حملة 

مشــاريع  على  الوزارة  نفذتها 
ســبع  في  اخلــاص  القطــاع 
املدة  خال  ومتكنت  محافظات 
املاضية من شمول اكثر من 55 
ألف عامل بالضمان االجتماعي 

برغم الظرف الراهن. 
وبــن الوزيــر ان الــوزارة ركزت 
مشــكلة  حلــل  اهتمامهــا 
العمالــة االجنبية وتســربها 
بطرق غير اصوليــة الى الباد، 
ســينصب  العمل  ان  موضحا 
في املدة املقبلــة على تطبيق 
قوانــن الــوزارة خاصــة فيما 
يتعلق بقانوني العمل والضمان 
االجتماعــي، الن تطبيــق تلك 
التدافع  القوانن ســيقلل من 

على الوظائف احلكومية. 
هــذا وافتتــح الوزيــر معرض 
ملتقــى حاضنــات االعمــال 
واطلع على مناذج من املشــاريع 
التــي حققت جناحا  املعروضة 
اسهمت في تشغيل الشباب. 

امام انظار مدير عام مصرف الرشيد احملترم 
مدير شركة النخيل ) املاستر كارد ( احملترم 

بعد التحية .
فوجئنا نحن حملة بطاقة ) كي كارد ( لدى مراجعتنا 
مكاتب الصيرفــة بعدم وجود راتب للمتقاعدين ، في 
الوقت الذي وصلتنا فيه رســالة على املوبايل تطلب 
منا مراجعة شركة نخيل املركز رقم )3( مع ذكر مبلغ 

الراتب التقاعدي والرقم السري .
ولدى مراجعتنا الى شــركة النخيــل الكائن مقرها 
في شــارع فلســطن اصطدمنا ) بارضحاجلية ( في 
باب الشــركة يقومون بتزويد املتقاعد باضبارة ) فايل 
( واستنساخ الهوية لقاء )10( االف دينار بهدف حتويل 
البطاقــة ) كي كارد الى ماســتر كارد ( دون ان نعلم 
الســبب في هذا التحويل املفاجئ ، والتي على اثرها 
توقفت رواتبنــا التقاعدية حلد هذا اليوم ائ بعد مرور 
اسبوعن لعدم استامنا  ) املاستر كارد ( التي فقدت 

بطريقة او باخرى .
لدى مراجعتنــا ملركز نخيل ملدة ) 6 ( ايــام متتالية ، 
اخبرونــا انه مت حتويــل الفايات اخلاصة بنــا الى مقر 
الشركة الرئيس في ساحة الشــهداء قرب التقاعد 
العامة وســيتم االتصال بنا خال اليومن او الثاثة 
املقبلة ولكن ومع كل االســف ها قد مضت ) 9 ( ايام 
ولم نتلق اي اتصال هاتفي يعملنا باستنســاخ هوية 
) املاســتر كارد ( جديدة لنا لكي نتســلم من خالها 

الراتب التقاعدي ,
نتســاءل هل يعقل ان املتقاعد فــي العراق فقط ال 
يتمكن من تســلم راتبه ملدة اكثر من شــهر ونصف 
الشــهر وال مورد له غير هذا الراتب الذي يعيل نفسه 
به من شــراء مســتلزماته املنزليــة وادوية االمراض 
املزمنة واجــور املولدة الكهربائية وايجار الدار للذي ال 

ميلكه وغيرها من املستلزمات االخرى .
نرفــع صوتنا من خــال جريدة الصبــاح اجلديد الى 
املســؤولن عما يجري من امور وقضايا بدءا من تغيير 
الهوية التي سبق ان صرحت دائرة التقاعد بانه اليوجد 
اي ســبب لتغيير هوية ) الكي كارد الى ماستر كارد( 
الن الكي كارد هو بطاقة رســمية وعاملية وال موجب 
لتبديلها وتغييرها ، ولكن ما حدث من تغيير مفاجئ 
جعل الواحد منا مثل ) االطــرش بالزفة ( .. ومع ذلك 

نتساءل من الذي سينصفنا ؟؟ 
                     لفيف من متقاعدي حملة بطاقة ) 
كي كارد ( العاملية 

رسالة ماجستير في جامعة تكريت تدرس فاعلية برنامج تربوي لتنمية 
التعاطف الوجداني لدى طلبة المرحلة االعدادية

وزير العمل يفتتح الملتقى االول 
لحاضنات االعمال

مناشدة 

البصرة - سعدي السند 

قال مدير عام الشــركة العامة 
ملوانئ العــراق الدكتور املهندس 
فرحان محيسن الفرطوسي : ان 

شركتنا بحثت 
املشترك  التشغيل  شركات  مع 
تقييــم نســب األداء في تنفيذ 

برنامج مشاريع شركة املوانئ. 
و ذكر مدير عام الشــركة الذي 
ترأس اجتماعــا بهذا اخلصوص 
في مقر الشركة ملتابعة أعمال 
املشترك  التشــغيل  شــركات 
العاملة فــي املوانئ وما وصلت 
اليه من نســب اجناز في تنفيذ 
املشاريع املوكلة اليها على أرض 

الواقع مت عقد هذا االجتماع

زيادة االيرادات للدولة

وبــن الفرطوســي ان رئاســة 
تتابــع  النقــل  ووزارة  الــوزراء 
شــركات  عمل  بالغ  باهتمــام 
العاملة في  املشترك  التشغيل 
املوانــئ النها شــريك فعال في 
للدولة موجهة  االيــرادات  زيادة 
ادارة املوانــئ باعــادة النظر في 
تقييم عمل الشركات املتلكئة .

ولفت املديــر العام الى أن هناك 
توجه قريــب في تأهيل واجهات 
والســاحات  املوانــئ واألرصفة 
لتكــون في أفضل صــورة لها ، 
مبيناً أن هناك شركات تشغيل 
إجناز  نســب  فيهــا  مشــترك 
متراجعــة البد أن ترفع نســب 
إجنازها وخصوصــاً في ميناء أم 
قصر اجلنوبي و قد مت االيعاز لتلك 
عملهم  وتيرة  برفع  الشــركات 
النهائي  االجنــاز  الــى  للوصول 
املتفق  الزمنية  التوقيتات  ضمن 

عليها
لقد نظمت  العام  املدير  وأضاف 
العراق  ملوانئ  العامة  الشــركة 
دورة تســويق واحصاءات املوانئ 
عبــر تطبيــق نظــام التعليم 
االلكتروني) ZOOM (، ومبشاركة 
الفرنســي  مرســيليا  مينــاء 
العربية  واالكادمييــة  البحــري 

للعلــوم والتكنلوجيــا والنقل 
البحري .

وذكــر املديــر العــام : انطاقا 
مــن ضــرورة العمــل بانظمة 
املعلومات،شــاركنا  تكنولوجيا 
و  تســويق  دورة  إفتتــاح  فــي 
احصــاءات املوانــئ مــن خال 
التعليــم  نظــام  تطبيــق 
االلكترونــي ) ZOOM ( والــذي 
يشــارك به عدد من منســوبي 

الشركة .
ولفت املدير العام الى أن الهدف 
مــن إقامة هذه الــدورة هو رفع 
كفــاءات العاملن فــي املوانئ 
الدول  مســتوى  فــي  وجعلها 
املتقدمة ، مثنياً على جهود ادارة 
معهــد املوانئ ومــا تقدمه من 
ومتواصل لطرق  عمل مضاعف 
أنتشــار  رغم  املتطورة  التدريب 
جائحة كورونا موجهاً االســراع 

بتنفيذ جميع متطلبات املعهد 
.من جانبه بن رئيس املهندسن 
ماهر ســالم بريدي مدير معهد 
املوانــئ ان  املعهد يلقى الدعم 
العام  املدير  قبــل  املتواصل من 
وإدارة الشركة معاهداً بأن يكون 
بتخصصاته  متميــزا  املعهــد 
الدراسية في العراق ملا ميتلك من 
خبــرات أكادميية وعلمية تؤهله 

ليكون األفضل بن املعاهد .

اشادة نيابية
واشاد النائب في مجلس النواب 
الدكتــور محمود الزجراوي على 
جهود وزير النقل وإدارة الشركة 
العامــة ملوانــئ العــراق فــي 
سعيهم اجلاد في تنفيذ مشروع 
ميناء الفــاو الكبير  ،  جاء ذلك 
بعد إطاعه ميدانياً على ســير 

األعمال في موقع امليناء..

و ذكــر النائــب عــن محافظة 
النجف األشرف الدكتور محمود 
الزجــراوي ان مــا شــاهده من 
حجم االعمال املنفذة في موقع 
مشــروع ميناء الفاو يجعل كل 
عراقي ينبهر بهذا العمل اجلبار و 
العظيم ، مشيراً الى ان  البرملان 
تخصيص  على  عمــل  العراقي 
لتنفيذ مشاريع  الازمة  االموال 

امليناء .
وأنا لم اكن اتوقع ما شــاهدته 
أعمال  مــن  الواقع  ارض  علــى 
املينــاء منها  منفذة مبشــاريع 
كاســر االمواج بشقيه الغربي 
ان  الزيارة  والشــرقي ، موضحاً 
امــام حتدي  امليدانيــة وضعتنا 
كونه  امليناء  اكمال  على  واصرار 
رصيد ألجيال الشعب العراقي .

وبن ان  استمرار األعمال اخلاصة 
بدفن حــوض املينــاء باألحجار 

بهذا احلجم من اآلليات والقطع 
البحريــة امــر مفــرح ويدخل 
األمل بقلــوب كل العراقين ان 
كل  برغم  اجنازه  ســيتم  امليناء 

التحديات . 
الى  الزجراوي  النائب  واســتمع 
شرح موجز عن االعمال املنفذة 
واجلاري تنفيذها من قبل محمد 
جاســم مدير قسم التخطيط 
العامة  الشــركة  في  واملتابعة 
مــن  وعــدد  العــراق  ملوانــئ 
املهندسن املشرفن مع توضيح 
لكاسر  املنفذة  املشروع  ألعمال 
الســاندة  واألعمــال  األمــواج 

للمشروع .
يذكر ان مشــروع مينــاء الفاو 
الكبيــر شــهد مؤخــراً زيارات 
ميدانيــة لعدد من املســؤولن 
مجلس  واعضــاء  احلكوميــن 
النواب  ، لألطــاع ميدانياً على 

وأبرزها  املنفــذة  االعمال  حجم 
كاسر األمواج الذي يعد  األطوال 
في العالــم وكذلك أعمال دفن 
مواقع بحــوض امليناء باألحجار 
إلنشاء أرصفة امليناء في املرحلة 

املقبلة  . 

ميناء املعقل مهيأ ألستقبال 
السفن التجارية

كما نفــذت املــاكات البحرية 
والفنيــة في الشــركة العامة 
ملوانئ العراق احدى تشــكيات 
وزارة النقل عبورا آمنا لوحداتها 
املاحية  الفتحة  البحرية عبــر 
جلسر الشهيد كنعان التـميمي 
، اآلمر الــذي يدلل على جاهزية 
الفتحــة املاحيــة للعمل ملرور 
الســفن والقطــع البحرية من 

والى ميناء املعقل .

الموانئ العراقية تبحث مع شركات التشغيل المشترك 
تقييم نسب األداء في تنفيذ المشاريع

نظمت الشركة 
العامة لموانئ 

العراق دورة تسويق 
واحصاءات الموانئ 

عبر تطبيق نظام 
التعليم االلكتروني) 

ZOOM ( وبمشاركة 
ميناء مرسيليا 

الفرنسي البحري 
واالكاديمية العربية 
للعلوم و التكنلوجيا 

والنقل البحري
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بمشاركة ميناء مرسيليا الفرنسي في دورة للتسويق وأألحصاءات

مدير عام الشركة العامة ملوانئ العراق الدكتور املهندس فرحان الفرطوسي

ناقش الموازنة التخطيطية للشركة لعام ٢٠٢١

عامر عبدالعزيز 

اعلنت وزارة التجــارة ان مدير عام 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
املهندس عبدالرحمن عجي طوفان 
حقق زيارة تفقدية لقســم النقل 

والورشة )٤٠كم ( جنوب بغداد .  
التقــى مبوظفي  وحــال وصولــه 
القســم وسواق الشــاحنات وبن 
لهم الدور الذي يوديه القســم في 
البطافة  اســتمرار وصول مفردات 
التموينية من خال مســاهمتهم 
في استمرار املناقات عبر اسطول 
والضغط  الصعوبات  رغــم  النقل 

الذي يتعرضون له . 
واســتعرض فراس امليالي ممثا عن 
ســواق الشــاحنات اهم املعوقات 
واالشكاالت التي تؤخر عملهم وفي 
تنفيذ واجبهم وجــاء في مقدمة 

هذه الطروحات عدم تعاون االقسام 
والتدخات  القســم  مــع  االخرى 
بعمل القســم وهذه االمور تعوق 

عمل سواق القسم ؟
وحتدث الســواق مبوضوع املسافات 
القريبــة وتهميش حقوق قســم 
النقل والورشة من قبل ادارة قسم 
النقــل املركــزي من خــال ارجاع 
الشــاحنات بدون حتميل ومؤكدين 
ان حقوقهم تســرق امام انظارهم 

من قبل االخرين  .
واســتعرض عدد مــن املوظفن و 
السواق عدد من االفكار واملقترحات 
التي ميكن ان تنهض بعمل القسم 
و  وحتقق اجلــدوى االقتصادية لهم 
للشركة وتعهد مدير عام الشركة 
بدراســتها و العمل على تنفيذها 

وفق الصاحيات . 
بان يكون  الشركة  ووجه مدير عام 
دوام مسائي بغية تفريغ الشاحنات 
التي تصل متاخره لاســتفادة من 

الوقت ، كما ووجه مببيت شاحنات 
اسطول النقل داخل مواقع التفريغ 

.
املديــر  متصــل  صعيــد  علــى 
العــام االجتمــاع الثانــي للجنة 
املوازنة  باعــداد  املكلفــة  اخلاصة 
التخطيطية للشركة لعام ٢٠٢١ و 
بحضور معاوني املدير العام و مدراء 

االقسام ذات العاقة .
واســتعرض مقرر اللجنة مسوودة 
الفقرات التي تظمنتها املوازنة وفق 
االبــواب التي تتعامــل من خالها 
اقسام  الشــركة مبا يؤمن دميومة 
عملهــا بدون تلكوء ملناقشــتها و 
اعدادها لتكون جاهزة للعرض امام 
مجلس ادارة الشركة للمناقشة و 
املصادقة عليها و من ثم مناقشتها 

مع وزارة املالية . 
ناقش جميع  الشــركة   مدير عام 
ابواب الصــرف  املدرجه في املوازنة 
بتحديد  العاقة  ذات  االقسام  وجه 

االولويــات التــي تعــزز  تطبيــق 
البرنامج احلكومي بدون اي تلكوء.

وناقش مدراء االقسام خال اجللسة 
تعزز  التــي  االحتياجــات  كافــة  
اســتمرار العمل الــى جانب املواد 
احملافظة على ســامة  تؤمن  التي 
فيما يخص مســتلزمات  اخلزيــن 
اخملازن ومواد التعفير واملســتلزمات 

اإلدارية وتاهيل وصيانة املواقع . 
مدير  اللجنــة  واســتعرض عضو 
قســم  فــي  اخلطــط  شــعبة 
زيدان  موفق  واملتابعــة  التخطيط 
املطلوبة  املبالغ  املعيني تفاصيــل 
ملفــردات  احلاجة  تامــن  لغــرض 
التموينية لعــام ٢٠٢١  البطاقــة 
، مــن خــال االعتماد علــى عدد 
التقديرات  توزعــت  و  البلد  نفوس 
الرز املكلفن  و  على مادتي احلنطة 
بتامينها من خــال ) توفير احلصة 
( لتوزيعهــا  للمواطنن  املثاليــة 
ضمن مفردات البطاقة التموينية .

تقرير

مدير عام تجارة الحبوب يطلع على الدور الكبير لقسم النقل بتوفير المفردات التموينية

احد مخازن مواد البطاقة التموينية التابع لتجارة احلبوب

جانب من مناقشة رسالة املاجستير للطالب احمد عبيد

محليات

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تعديل 
 2019/2020 الدراسية  املقبولن للســنة  الطلبة  ترشيح 
ونتائج قبول الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 

.2018/2019
وقال املتحدث الرســمي الدكتور حيدر العبودي إن النتائج 
www.( املعلنة في بوابة الدراســات والتخطيط واملتابعة
dirasat-gate.org( تشــمل القنــاة العامــة وقنــاة ذوي 
الشهداء ، الفتا الى أن فترة اسبوعن حددت لتدقيق وارسال 

ملفات الطلبة النهائية الى جهة قبولهم النهائية.

التعليم تعلن نتائج 
تعديل الترشيح للسنة 
الدراسية 2019/2020
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متابعة ـ الصباح الجديد:

هذا  نهاية  الســعودية  تســتضيف 
أعمــال قمــة مجموعة  األســبوع، 
العشــرين ألول مــرة عربيــا، لكــن 
انعقادهــا عبر الفيديــو وعلى نطاق 
أصغــر مــن العــادة قــد يحــد من 
املناقشــات بشــان تفشــي فيروس 

كورونا املستجد واألزمة االقتصادية.
وتأتي القمة التي تعقد السبت املقبل 
وتســتمر يومني في أعقاب انتخابات 
أميركية رفــض الرئيس دونالد ترامب 
نتائجها، ووســط انتقادات ملا يعتبره 
نشطاء استجابة غير كافية من قبل 
اقتصادي منذ  ركود  اجملموعة ألســوأ 

عقود.
وستقتصر أعمال القمة التي عادة ما 
تشــّكل فرصة للحوارات الثنائية بني 
قادة العالم، على جلســات مختصرة 
العاملية  القضايا  اإلنترنت حــول  عبر 
األكثر إحلاحا، مــن التغير املناخي إلى 

تزايد معدالت عدم املساواة.
وقــال مصــدر مقرب مــن املنظمني 
الســعوديني لوكالة فرانس برس، إنه 
املناقشات  أن تهمني على  املتوقع  من 
إنعاش  و«خطوات  الوبــاء«  »تداعيات 

االقتصاد العاملي«.
وأثارت اكتشــافات لقاحــات جديدة 
اآلمــال في احتــواء الفيــروس الذي 
خلف أكثــر من 55 مليون إصابة على 
مســتوى العالم من بينهــا من 1.3 
مليون حالة وفاة، فيما تتوّقع منظمة 
ومقرها  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
باريس انكماشــا بنسبة 4,5 في املئة 
فــي النــاجت االقتصــادي العاملي هذا 

العام.
وذكــر املنظمــون أّن دول مجموعــة 
العشرين ساهمت بأكثر من 21 مليار 
دوالر ملكافحة الوباء، مبا في ذلك إنتاج 
تريليون   11 وضخ  وتوزيعها  اللقاحات 
الذي  العاملي  االقتصاد  »حلماية«  دوالر 
يعانــي من تبعــات الفيــروس، لكن 
اجملموعــة تواجــه ضغوًطــا متزايدة 
لبذل املزيد من اجلهد في التعامل مع 
احتماالت التخلف عن ســداد الديون 

في الدول النامية.
واألســبوع املاضي، أعلــن وزراء مالية 

مجموعة العشــرين عن »إطار عمل 
مشــترك« ملعاجلــة مســألة الديون 
بعيــدا عن خيار تعليق هــذه الديون، 
وصفت  ناشــطة  مجموعــات  لكن 
اإلجراء بأنه »غير مالئم على اإلطالق«.

دبلوماسية رقمية
ويعيق عــدم الثقة بني الدول األعضاء 
رد موحد، حيث اتهم مسؤول  اعتماد 
في وزارة اخلزانة األميركية الصني، أحد 
أكبــر الدائنني للــدول النامية، بعدم 

الشفافية.
وقالت كاثرين تو من منظمة »أكشن 
إيد« »نواجه أكبر أزمة إنســانية في 
العالم، والنســاء في البلدان النامية 
يتحملن أسوأ آثار التداعيات الصحية 
واالقتصادية«، وأضافت »ومع ذلك، فإن 
مجموعة العشــرين تدفن رأسها في 
الرمال وقد فشــلت في االســتجابة 

للوضع الطارئ«.

ومن املقّرر أن يترأّس العاهل السعودي 
امللك سلمان بن عبد العزيز ما يطلق 
»الدبلوماســية  تعبير  البعض  عليه 
الرقميــة«. وقــال مديــر ومؤســس 
لالبحــاث«  العشــرين  »مجموعــة 
ومقرها كندا جون كيرتون إن »العالم 
االفتراضي يجعــل التواصل التلقائي 
اللقاءات  ويلغي  أكثر صعوبة،  للقادة 
اجلانبية حــول مواضيع غير مجدولة 

على جدول أعمال القمة«.
وقــد أعلنــت مصــادر مقّربــة من 
الكبرى في  الــدول  قادة  أن  املنّظمني 
أجنيال  األملانية  املستشارة  العالم، من 
الرئيس الصيني شــي  إلــى  ميركل 
جينبينــغ والرئيس الروســي فالدميير 
بوتني، قد يلقوا خطابات، وســيتواجد 
وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو، 
املدافع الشرس عن ترامب، في الرياض 

خالل القمة.
ولم يّتضح ما إذا كان ترامب سيتحّدث 

في هذا احلدث إلى جانب زعماء العالم 
الذين هنــأ العديد منهم منافســه 
الرئيــس املنتخب جو بايدن بعد إعالن 

فوزه في االنتخابات الرئاسية.
وقال رايان بوهل من مركز ســتراتفور 
لالبحاث اجليوسياسية لفرانس برس، 
إّن »تصّرفــات ترامب فــي القمة لن 
يكون لها على األرجح تأثير كبير كما 

كان احلال في السنوات السابقة«.

عودة وحقوق 
وكان من املفتــرض أن تكون القمة 
إشــارة لعودة ســعودية قوية إلى 
املســرح العاملــي، فقــد خططت 
اململكــة الثرية الســتضافة قمة 
كبرى كان من شأنها أن تلقي مزيدا 
االنفتاح  الضــوء على حملــة  من 
الطموحــة للحاكــم الفعلي ولي 

العهد األمير محمد بن سلمان .
وكتب أكادميي سعودي في صحيفة 

عرب نيوز اليوميــة العام املاضي أن 
القمة هــي »املدخل احلقيقي لولي 
العهد إلى املسرح العاملي«، معتبرا 
أّن األمير »لن تتاح له الفرصة فقط 
الطموحة  اإلصالح  مشاريع  لعرض 
للمملكــة، ولكن لتنميــة النفوذ 
الســعودي فــي اجملتمــع الدولــي 

كذلك«.
انعقاد  الذي جعــل  الوبــاء  أّن  غير 
القمة مســتحيال إال عبر الفيديو، 
قوض تلك اآلمال إلى حد كبير، وقال 
بوهل »ســيكون مؤمتــر مجموعة 
العشــرين هذا العام مخيبا لآلمال 
بالنســبة للســعودية ألن املؤمتــر 
التطورات  يستعرض  لن  االفتراضي 
في اململكــة بالطريقة التي تأملها 

الرياض«.
الســعوديني  املضيفــني  لكــن 
سيتنفســون الصعداء كونهم لن 
ينشــغلوا في تأمني احلماية للقادة 

ووفودهم. 
وفي وقت ســابق من الشهر احلالي، 
وقع انفجــار بقنبلة قرب مجموعة 
في  الغربيني  الدبلوماســيني  مــن 
مقبرة لغير املسلمني في جدة، بعد 
أسبوعني فقط من إصابة حارس في 
القنصلية الفرنســية بجروح على 
يد مواطن سعودي هاجمه بسكني.

كما يلقي ســجل حقوق اإلنســان 
في اململكــة بظالله على احلدث، إذ 
حث نشــطاء وأقارب نشطاء آخرين 
مســجونني زعمــاء العالــم على 
املقاطعة، ومن بني أبرز هؤالء أشقاء 
الناشطة جلني الهذلول املضربة عن 

الطعام منذ أكثر من 20 يوما.
مجموعة  من  األحمد  صفاء  وقالت 
القسط احلقوقية ومقرها لندن انه 
القمة  الذين يحضرون  للقادة  ميكن 
»الدفــع باجتاه اإلفراج عن ســجناء 

الرأي«.

في ظل كورونا والركود االقتصادي 

السعودية تستضيف قمة افتراضية لمجموعة العشرين

تأتي القمة التي تعقد 
السبت المقبل وتستمر 

يومين في أعقاب 
انتخابات أميركية رفض 

الرئيس دونالد ترامب 
نتائجها، ووسط انتقادات 

لما يعتبره نشطاء 
استجابة غير كافية من 

قبل المجموعة ألسوأ 
ركود اقتصادي منذ 

عقود

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
رصد خبير في األسلحة ظهور منصات مدفعية 
صاروخيــة صربية حديثة فــي التدريبات األخيرة 
التي نفذها »لواء طــارق بن زياد« التابع لـ«اجليش 

الوطني الليبي« بقيادة املشير خليفة حفتر.
وذكــر صحيفة »rg.ru« اإللكترونيــة أن صواريخ 
»غراد« الصربية احلديثة تســمى »مورافا«، وهي 
تتميز بأن أنابيب اإلطالق فيها ميكن أن تســتخدم 
صواريخ من عيارات وأنــواع مختلفة، مبا في ذلك 
ذخائر عيار 128 ملم قادرة على إصابة أهداف على 

مسافات تصل إلى 30000 متر.
كما أشير إلى أنه  ميكن عند الضرورة، استخدام 
ذخائر مــن عيار 122 ملم  تســتعمل في عربات 
»غراد« الشــهيرة »بــي إم – 21« وفــي أنواعها 
الكثيرة املشابهة، ما ميكن أن يزيد من مداها إلى 

40000 متر.
ويتميــز هــذا النوع مــن املدفعيــة الصاروخية 
الصربية مبستوى عال من أمتتة عمليات التوجيه 
وإعادة التحميل، وقد نصبت أنابيب اإلطالق على 
عربة الدفع الرباعي الصربية »FAP 1118«، املزودة 

مبحرك ديزل قوته 174 حصانا.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــال األمني العام جلبهة البوليســاريو، إبراهيم 
غالي ، إن »اجلمهورية الصحراوية« لم تكن ترغب 
في »إراقة الدماء« لكن املغرب فرض عليها ذلك.
املســلحة  للقوات  األعلــى  القائــد  وأضــاف 
تصريحات  فــي  الصحراويــة«  لـ«اجلمهوريــة 
نقلتها وكالة االنباء الصحراوية حول التطورات 
األخيرة فــي املنطقة أن »الشــعب الصحراوي 
في حرب، وســيواصل الكفاح حتى يوم النصر«، 

بحسب وصفه.
وشدد األمني العام للجبهة، على أن على املغرب  
»دفــع الثمن، متهمــا إياه بـ«خــرق« اتفاقيات 

السالم.
وأضــاف أن »املوقــف األممي متذبــذب، واجملتمع 

الدولي مطالب بالتحرك«.
وأشــاد غالي مبوقف اجلزائر الثابت من القضية 
الصحراوية، مؤكدا أنها كانت دائما حاضرة إلى 

جانب الشعب الصحراوي.

خبير يرصد مدفعية 
صاروخية صربية حديثة 

بحوزة لواء تابع لقوات حفتر

زعيم البوليساريو يصعد 
ضد المغرب ويشيد بالجزائر
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اقتصاد6

متابعةـ  الصباح الجديد:

الكهربــاء امس  وزارة  اعلنــت 
القليلــة  االيــام  ان  االربعــاء، 
املقبلة ستشهد رفد املنظومة 
الوطنية بـــ 750 ميغاواط من 
خــال ادخال وحــدات اضافية 
بســماية  كهربــاء  مبحطــة 
اكــدت  فيمــا  االســتثمارية، 
ادخــال 150 ميغاواط اخرى من 
باشرت  الغازية،  الصدر  محطة 
لعدد  الدورية  الصيانــة  اعمال 
من احملطــات لزيــادة الطاقات 

االنتاجية قبل الصيف املقبل. 
وزارة  باســم  الناطــق  وقــال 
الكهربــاء احمــد العبادي في 
عليه  واطلعت  صحفي  حديث 
»الصبــاح اجلديــد«، ان مديــر 
الطاقة  العامة إلنتاج  الشركة 
الوسطى  املنطقة  الكهربائية 
املهنــدس علي احمــد وخال 
املنفذة  الشركة  مبمثلي  لقائه 
ملشروع محطة كهرباء بسماية 
االســتثمارية املرحلــة الثالثة 
استمع إلى شــرح مفصل عن 
نســب اإلجناز املتحققة وبعض 
معوقات العمــل في ما يخص 
مشــكلة املاء وخطــوط نقل 
الثانوية  والشــبكة  الطاقــة 
السريعة  احللول  بإيجاد  وتعهد 

لها. 
واضــاف ان املدير اكد للقائمني 
على تنفيذ املشروع على ضرورة 
االنتهاء مــن إجناز اجلــزء األول 
ميغاواط   750 وإنتــاج  للعمل 
احلالي  الثانــي  تشــرين  نهاية 
لدعم منظومة الكهرباء وزيادة 

ساعات التجهيز.
واشــار العبادي ان الوزارة تعمل 
على زيــادة الطاقــة االنتاجية 
من  الغازية  بســماية  حملطــة 
3000 ميغاواط حاليا الى 4500 
انشــاء  يتطلب  مما  ميغــاواط 
خطوط لنقل الطاقة لتصريف 
وعليه  احملطــة،  مــن  االحمال 
الوزارة على حتوير خطي  عملت 

جنوب بغداد مســيب 400 كي 
في وخط جنوب بغداد رشــيد 
400 كي في لتصريف االحمال 
بالشــبكة  وربطها  احملطة  من 
الوطنية، موضحا ان اعمال مد 
تلك اخلطــوط واجهت العديد 
من املشكات اهمها  اعتراضات 
املزارعني واهالي املناطق التي متر 
بها مســارات تلك اخلطوط وان 
تنفيذ هذا املشــروع يعد واحدا 
من االعمــال املهمة التي تقوم 
بها الوزارة اســتعدادا ملوســم 

الصيف املقبل.
الفنيــة  املــاكات  ان  وتابــع 
والهندســية في الوزارة جنحت 

التوليدية  الوحدة  بإدخال  ايضا 
الصدر  كهرباء  حملطــة  الرابعة 
الغازيــة إلــى العمــل بطاقة 
ميغاواط  بلغــت150  انتاجية  
الشــبكة  إلــى  واضافتهــا 
الوطنية مما ســينعكس ايجابا 
علــى ســاعات التجهيــز في 

العاصمة.
وفــي الســياق ذاتــه، تواصل 
والفنية  الهندســية  املاكات 
كرباء  نقل كهرباء  في شبكة 
املقدســة أعمالهــا ، بإضافة 
محولة رابعة132/ 33    وبسعة 
63mva  في محطة غرب كرباء 
مشــروع  ضمن  وذلك  الثانوية 

توسيع احملطة.
املــاكات  ان  العبــادي  وبــني 
الهندســية والفنيــة هنــاك 
الرابعة  احملولة  تنصيب  باشرت 

33/132كي.
في لفــك االختناقات احلاصلة 
مــازال  العمــل  وان  باحملطــة 
مســتمرا حيث بلغت نســبة 

االجناز 58 باملئة.
الهندســية  املاكات  وواصلت 
نقل  شــبكة  فــي  والفنيــة 
املقدســة  كربــاء  كهربــاء 
رابعة  محولة  بإضافة  أعمالها 
33/132وبســعة 63mva فــي 
الثانوية،  كربــاء  غرب  محطة 

وذلك ضمن مشــروع توســيع 
احملطة.

وقــال مدير املشــروع الدكتور 
وقت سابق   في  كامل  قاســم 
بعد وضــع التصاميم من قبل 
املاكات الهندسية والفنية في 
الشبكة متت املباشرة بتنصيب 
احملولــة الرابعــة 33/132ك.ف، 
االختناقات  فــك  لغرض  وذلك 

احلاصلة باحملطة.
اإلعمــال  أن  كامــل،  وأضــاف 
برئاســة املهندس  الكهربائيــة 
حســن صدام تضمنت تنصيب 
معدات جهــد 132ك.ف املتمثلة 
 ، CT، بقاطــع الــدورة ،الفاصلة

مانعة الصواعق وتسليك الدوائر 
الراديترات  ربــط  الثانوية ،كذلك 
ربط  مت  كما  االحتياطــي  واخلزان 

العوازل 132ك.ف.
من جانبه أوضح املهندس ميثم 
عن  املســؤول  محمد محســن 
األعمال املدنية بانه مت العمل على 
وخانتي  للمحولة  إضافة خانــة 
اخلطوط وبناية الورشــة ،كذلك 
أعمال احلفر وصب قواعد املعدات 
واألبراج وقاعــدة احملولة ومجاري 
والفرعية  الرئيســية  القابلوات 
العمل  ان  حديثه  كامل  ،واختتم 
مازال مستمر حيث بلغت نسبة 

االجناز 58%.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــال مــارك لوكوك منســق 
في  واإلغاثة  اإلنسانية  الشؤون 
حاالت الطوارئ باألمم املتحدة إنه 
سيســتخدم مبلغ 100 مليون 
دوالر من صندوق الطوارئ التابع 
العاملية ملساعدة سبع  للهيئة 

دول تســعى لتفــادي مجاعة 
تغذيهــا الصراعــات والتغيير 
املناخــي والتراجــع االقتصادي 

وجائحة كوفيد19-.
وســيجري إنفــاق 30 مليــون 
دوالر علــى اليمــن و15 مليونا 
على أفغانســتان وشمال شرق 

تخصيص  وســيجري  نيجيريا 
ســبعة مايــني دوالر لكل من 
وجمهورية  الســودان  جنــوب 
الكوجنــو الدميقراطية وســتة 
مايــني لبوركينا فاســو. وقال 
تخصيص  جــرى  إنه  لوكــوك 
20 مليون دوالر حتســبا لتدهور 

الوضع في إثيوبيا.
وأضاف »احتمال أن تكون هناك 
عودة لعالم تنتشر فيه اجملاعات 
للقلــب  موجعــة  ســتكون 
وكريهة في عالــم يتوافر فيه 
طعام يكفي كل شخص ويزيد. 
إلــى موت مؤلم  اجملاعات تؤدي 

ومهني«.
وقال في بيــان إن تأثير اجملاعات 
علــى »أي بلد مدمر ويســتمر 

لفترة طويلة«.
وجــرى دفع ما يقــرب من 500 
مليــون دوالر فــي الصنــدوق 
املركزي ملواجهة الطوارئ التابع 

لــأمم املتحدة في عــام 2020. 
لتمكني  األمــوال  وتســتخدم 
االستجابة  العاملية من  الهيئة 
اإلنســانية  لأزمات  بســرعة 
التي  الطوارئ  أو حلاالت  اجلديدة 
تعاني نقصا في األموال دون أن 

تضطر النتظار جمع التبرعات.

األمم المتحدة تسحب ماليين الدوالرات لدرء المجاعة في 7 دول

لـ«زيادة« الطاقات االنتاجية 

الكهرباء: إدخال 750 ميغاواط
 من محطة بسماية نهاية الشهر الجاري 

تعمل وزارة 
الكهرباء على 
زيادة الطاقة 
االنتاجية لمحطة 
بسماية الغازية 
من 3000 
ميغاواط حاليا الى 
4500 ميغاواط

احدى محطات توليد الطاقة الكهربائية في بسماية

متابعة ـ الصباح الجديد: 

شــهدت صناعة الغاز الطبيعي في 
مصر طفرة ساهمت في تعزيز مكانة 

الباد على خريطة الطاقة العاملية.
ونشــر املركز اإلعامي جمللــس الوزراء 
املصــري معلومات ســلطت الضوء 
على جهود مصر في التحول إلى الغاز 
األخرى،  الوقود  أنواع  الطبيعي مقابل 
والبيئيــة  االقتصاديــة  واملكاســب 
املترتبة لاعتماد على الغاز، فضا عن 
املشروعات التنموية الرامية لتحقيق 
مليارات  وتوفيــر  الذاتــي  االكتفــاء 

الدوالرات.
ووفق التقرير، فقد سجلت مصر زيادة 
في اســتهاك الغــاز الطبيعي على 
حساب مصادر الطاقة البديلة األكثر 
تكلفــة وتلويثا للبيئــة مثل البنزين 
والسوالر، خال 3 سنوات، بلغت 8 في 

املئة، بواقع 59.6 مليار متر مكعب بني 
عامــي 2019 و2020، مقارنــة بـ55.2 
مليار متــر مكعب بــني عامي 2016 

و2017.
ملبيعات  الشــهري  املتوسط  وسجل 
الغاز الطبيعي املضغوط للســيارات 
54.8 فــي املئة ليصل  ارتفاعا مبعدل 
إلى 47.2 مليون متر مكعب بني عاني 
بـــ30.5 مليون  و2020، مقارنة   2019

متر مكعب بني 2016 و2017.
 14 بنسبة  السوالر  استهاك  وتراجع 
في املئة ليصل إلــى 12.3 مليون طن 
عــام 2019-2020، في حني كان الرقم 
14.3 مليــون طن عام  املســجل هو 

.2017-2016
البنزين  اســتهاك  انخفض  وكذلك 
بنســبة 23.1 في املئة، ليصل إلى 3 
مليون طن عــام 2019-2020، مقارنة 

بـ3.9 مليون طن عام 2017-2016.
وفيمــا يتعلــق باملكاســب البيئية 

املترتبة على تبنــي الغاز بديا للوقود 
التقليدي، أوضح التقرير أن ذلك يقلل 
الضارة،  الغــازات  انبعاثات بعض  من 
الكربون  أكســيد  أول  غــاز  ومنهــا 
بنسبة تتراوح ما بني 90 و97 في املئة، 
وغازات ثاني أكســيد الكربون بنسبة 
تصل لـــ 25 في املئة، كما يســهم 
انبعاثات غاز أكسيد  أيضا في تقليل 
النيتروجني بنســبة تتراوح ما بني 35 

و60 في املئة.
االقتصادية  املكاســب  التقرير  وأبــرز 
الغــاز الطبيعي، حيث  لاعتماد على 
يّوفر ذلك 1500 جنيه عند اســتخدام 
الغــاز الطبيعي كوقــود بديل لبنزين 
95، ذلك حال استهاك 300 لتر بنزين 
شهريا، وكذلك توفير 1200 جنيه عند 
استخدامه كوقود بديل لبنزين 92، في 
حال اســتهاك 300 لتر بنزين شهريا، 
فضا عــن توفيــر 825 جنيهــا عند 
اســتخدامه كبديل لبنزيــن 80، ذلك 

حال مت استهاك 300 لتر بنزين شهريا.
بذلتها  التــي  للجهــود  وباالنتقــال 
للعمل  املركبــات  لتحويــل  الدولــة 
بالغاز الطبيعــي، أظهر التقرير ارتفاع 
عدد الســيارات احملّولــة للعمل بالغاز 
الطبيعي بنسبة 42.1 في املئة خال 3 
سنوات، كما ارتفع عدد محطات تعبئة 
السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8 

في املئة خال 3 أعوام.
وتطرق التقرير للمبادرة التي أطلقتها 
الدولــة إلحــال املركبــات املتقادمة 
وحتويلها للعمــل بالغاز الطبيعي في 
يوليــو 2020، والتــي ســيتم خالها 
حتويل 147 ألــف مركبة للعمل بالغاز 
الطبيعي خال ثاث سنوات، إلى جانب 
ألــف مركبة   240 إحال  اســتهداف 
»ميكروبــاص« مبركبــات أخرى حديثة 
تعمل بالغــاز الطبيعي، والعمل على 
إنشــاء 366 محطة غــاز طبيعي في 

كافة احملافظات املصرية.

تقـرير
مصر تعزز مكانتها على خريطة الطاقة

بغداد - الصباح الجديد: 
ارتفعت اســعار صرف الدوالر في اســواق 
البورصة الرئيسة بشــكل طفيف، فيما 
استقرت في االسواق احمللية امس االربعاء .
دينار   124.950 الكفاح  بورصة  وســجلت 
مقابــل 100 دوالر اميركــي، فيمــا كانت 
اسعار ســعر صرف الدوالر ليوم اول امس 

الثاثاء 124.900 دينار لكل 100 دوالر.
اما اســعار ســعر الصرف في االســواق 
احملليــة فقد اســتقرت حيث كان ســعر 
البيع: 125.500 دينار لكل 100 دوالر وسعر 

الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد - الصباح الجديد: 
أكد عضــو اللجنة املاليــة النيابية النائب 
شــيروان ميرزا ان ميزانية 2021 ستتضمن 

اقتراضا  مببالغ ليست كبيرة. 
وقال عضــو اللجنــة املاليــة ان “االيرادات 
2021 وفــق االرقام املتوفرة  املتحققة خال 
ســتكون اقــل مــن النفقات مــا يعني ان 
احلكومة ستلجا لاقتراض لتغطية ميزانية 
العام املقبل ولكن وفق مبالغ ليست كبيرة 

حسب ما تعهدت به.
واضــاف، ان “ميزانية 2021 ســتختلف في 
مضامينهــا الحتوائها علــى بعض فقرات 
الورقة البيضاء اي انها ستكون بداية تنفيذ 
االصاحات اقتصادية التي نامل ان تؤدي الى 
اخلروج من االزمة املالية وتعطي اســتقرارية 

للوضع الراهن في امللف االقتصادي. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
األربعــاء متحركا  امــس  الذهــب  ارتفــع 
داخــل نطاق ضيــق، إذ يقيم املســتثمرون 
االحتماالت املرتبطة بلقــاح كوفيد19- في 
مواجهة مخاوف بشأن تزايد حاالت اإلصابة 
واحتمالية املزيد مــن الدعم االقتصادي من 

مجلس االحتياطي االحتادي األميركي.
وصعد الذهب في املعامــات الفورية 0.1% 
1880.81 دوالر لأونصة بحلول الساعة  إلى 
07:07 بتوقيت غرينتش، في حني انخفضت 
العقود األميركيــة اآلجلة للذهب %0.4 إلى 

1878.3 دوالر.
تراجع الذهب مبــا يصل إلى %1.3 امس األول 
االثنــني بعد أن قالت مودرنا إن لقاحها فعال 
بنســبة %94.5 فــي مرحلــة متقدمة من 

االختبارات.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلنت وزارة التخطيط، أن ربع سكان العراق 
يعيشون حتت خط الفقر بدخل شهري مقدر 

بأقل من 500 ألف دينار.
وقــال املتحدث بإســم الوزارة عبــد الزهرة 
الهنــداوي في حديث صحافــي إن االوضاع 
العامة التي عاشــها العــراق مع بداية عام 
2020 املتمثلــة بتفشــي جائحــة كورونا 
وانخفاض اسعار النفط رفعت نسبة الفقر 

فيه الى 22%.
وأضــاف أن »القطاع اخلاص هو االكثر تضرراً 
باالزمــة الن العديــد من أصحــاب االعمال 
الى أن »محافظة  فقدوا اعمالهم«، مشيراً 
املثنى فــي مقدمة احملافظــات االكثر فقراً 

بنسبة 52،5%«.
ولفت عبد الزهــرة الى وجــود 12،6 مليون 
عراقي يعيشــون حتــت خط الفقــر، فيما 
أكــد إطاق الــوزارة لـ«مشــروع الصندوق 
االجتماعي للتنمية الذي موله البنك الدولي 

مببلغ 300 مليون دوالر«
وتابــع أن »هدف الصندوق تنفيذ املشــاريع 
والنقل  الســكن  فــي قطاعــات  اخلدمية 
والصحة وغيرها من املشــاريع التي تخفف 

من نسب الفقر في العراق«.
واســتدرك املتحدث بإسم الوزارة أن االخيرة 
»عاكفة على اعداد خطة لدعم الشــرائح 

الهشة في اجملتمع«.

ارتفاع الدوالر أمام الدينار 

المالية النيابية: ميزانية 
2021 تتضمن اقتراضًا 

الذهب يتحرك في 
نطاق محدود 

ربع سكان العراق 
يعيشون تحت خط الفقر 
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت اململكة العربية الســعودية، 
مجموعة  فــي  الرئيســي  العضو 
أوبــك+ التي تضم بلــدان منظمة 
وشــركاءها  للنفط  املصدرة  الدول 
إن منتجي النفــط يجب أن يكونوا 
احلالي  اتفاقهم  لتعديل  مستعدين 
بشــأن خفض اإلنتاج من أجل منع 

تراجع األسعار مرة أخرى.
وقال وزير الطاقة الســعودي األمير 
عبد العزيز بن ســلمان في خطاب 
مباشــر قبل اجتماع اجملموعة التي 
تضم أوبك وحلفاءهــا ومن بينهم 
روســيا: "يجب أن نكون مستعدين 
لتعديل شروط اتفاقنا إذا لزم األمر".
وأضاف أن "املرونة واالستباقية يجب 
أن تبقيــا هما املبــادئ التوجيهية 

ملداوالتنا اليوم وفي املستقبل".

يلتزم التحالــف حالًيا بتخفيضات 
كبيرة في اإلنتــاج مت االتفاق عليها 
في نيسان من أجل حماية األسعار 
من تراجع مشــابه ملا حصل عندما 
انهار الطلــب العاملي فــي أعقاب 
املوجــة األولى مــن جائحة فيروس 

كورونا املستجد.
الســاري حالًيا، من  لاتفــاق  وفًقا 
املقــرر أن يتقلص اخلفض احلالي في 
اإلنتاج البالغ 7,7 مايني برميل يومًيا 
إلى 5,8 مايــني برميل يومًيا اعتبارًا 

من كانون الثاني 2021.
على الرغم من حتســن السوق على 
وقع األخبار املشجعة حول عدد من 
لقاحات كوفيــد19-، يتوقع العديد 
من مراقبي الســوق أن يؤجل تاريخ 
الثاني لثاثة إلى ستة  شهر كانون 

أشهر.

التأجيل في  التوافق على  وســيتم 
 30 االجتماع التالي للمجموعة في 

تشرين الثاني و1 كانون األول.
وتسببت عودة حقول النفط الليبية 
لإلنتــاج - إلى مليــون برميل يومًيا 
الوطنية  النفــط  ملؤسســة  وفًقا 
الليبيــة - مبزيد مــن الضغط على 

األسعار.
وحصلــت الدولــة الغارقــة فــي 
وإيران،  الفوضى، مثلها مثل فنزويا 

على استثناءات من خفض االنتاج.
وهنأ األمير عبــد العزيز نظراءه في 
أهداف  بتحقيــق  بااللتــزام  أوبك+ 

التخفيضات حتى اآلن.
وقال: "لقد حققنــا 99,5 في املئة" 
من األهداف املتفق عليها، مع تذكير 
الــدول األخــرى بأنه "يجــب علينا 

احلفاظ على التزام عاٍل

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت شركة أرامكو السعودية 
امس اخلميس عن إســتراتيجية 
جديدة للمقاوالت  في مشــاريع 
الشــركة القائمة فــي قطاعي 
تطوير  ومشــاريع  والغاز  النفط 

املعامل.
اجلديدة  اإلســتراتيجية  وتركــز 
ترســية مقــاوالت طويلة  على 
األجــل على مقاولــني مرموقني 
وذوي خبرة لتحسني الكفاءة من 
التكلفة وجودة املشــاريع  حيث 
وسامتها، بحسب بيان للشركة 

على موقعها اإللكتروني.
ويشتمل نطاق االتفاقيات طويلة 
والشراء  الهندســة  على  األجل 
التشــغيل  وبــدء  واالنشــاءات 
لــكل  التجريبــي  والتشــغيل 

مشــروع، إضافــًة إلــى تركيب 
املرافق املُطورة في مناطق العمل 
اخملصصــة. وقد مت إبــرام العقود 
ملدة ستة أعوام مع خيار التمديد 

لستة أعوام أخرى.
إضافــًة إلــى ذلك، جــرى وضع 
االتفاقيــات بتركيــز خاص على 
حتسني الســعودة واحملتوى احمللي 
مــن خال  اإلمــداد  وساســل 
املضافة  القيمة  تعزيــز  برنامج 
اإلجمالية لقطاع التوريد )برنامج 
اكتفاء( في أرامكو السعودية مما 
حتقيق  في  الشــركة  سيساعد 
أهــداف برنامج اكتفــاء. وتنص 
االلتزام  االتفاقيات على ضــرورة 
باســتخدام 39 % كحٍد أدنى من 
اإلمداد  وساســل  احمللي  احملتوى 
في الفتــرة األولى، على أن ترتفع 

نسبة االلتزام هذه لتصبح 60 % 
خال ستة أعوام.

ســعودية  شــركات   8 وفــازت 
هي:   ، اجلديدة  بالعقــود  وعاملية 
الهاجري،  ناصر ســعيد  »ائتاف 
احملــدودة  وشــركة سامســوجن 
والشــراء  الهندســة  ألعمــال 
العربية  دايلم  وشركة  واإلنشاء، 
الشــركة  وفــرع  الســعودية، 
البترولية  للصناعات  الهندسية 
والكيماوية )إنبي(، وشــركة جي 
وشركة  العربية،  لانشاءات  إس 
للهندســة  ســنامبروغيتي 
واملقاوالت احملدودة، وشــركة جيه 
وفرع  الهندسية،  جي سي غلف 
شــركة تيكنيــب إيطاليــا إس 
بــي إيه، و فرع شــركة هيونداي 

للهندسة واإلنشاءات«.

السعودية ُتبدي استعدادها لتعديل 
اتفاق »أوبك+« حول خفض االنتاج

أرامكو توقع 8 اتفاقيات طويلة 
األجل لتطوير مشاريع النفط
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دراسة

متابعة

اصدار

)املتلقي( للعيش معه يقظا  املستهلك 
امام نصه الســردي الذي يكشــف عن 

اسلوبية اجتماعية..
العزاء،طفقت  )من خالل فتحة خيمــة 
البيض،تشع  النسوة  وجوه  بنظري  اتابع 
من دون ســائر االجزاء امللفعة بســواد 
البيت احملزون  العباءات، وهن ميررن نحــو 
مبحاذاة ســتارة اخليمة في حياء مخلوط 
بوقار املــوت.. تلك اللحظة التي اخذتني 
عــن صديقي رأفــت، لم اشــاهد امرأة 
ســوداء او حتى سمراء، ذلك انهن ال ريب 
من نســاء عقد الكرد الفيليات البيض، 
وخلف خط املوت أو احلزن، ميكن لألبيض 
ان يســتدعيك اليه ولو في أخذ سريع..( 

ص9 ـ ص10
  فالنص يقدم رؤية متشابكة بني املنتج 
)الراوي( والواقع بكل متفصالته.. باعتماد 
املشــهد الذي ينتزع اللحظة ويسجلها 
بعناية متناهية..مبتدءا بضمير املتكلم 

من خالل حوار ذاتي وحركة الزمن ..اخلفي 
التعاقبي.. االفقي في بناء حبكة النص 
وفــق رؤية تترتب مبوجبهــا النتائج على 
املقدمــات بلغــة واعية متــزرة مبنطق 
التعاقب واملشــهدية املبنية على احلوار 
بشــقيه ) الذاتــي واملوضوعــي( الذي 
عزز مــن عنصــر الدراما في الســردية 
االجتماعيــة بشــكل عام.. ابتــداًء من 
العنوان العالمة الســيميائية وااليقونة 
الدالة التي اعتالها اسم اجلنس االبداعي 
ولوحــة جتريدية ضاجة باأللوان فاســم 
املنتج الذي اعتلى اجلميع  بلونه االسود 
الكاشف عن ذات مأزومة وقلقة نفسيا..

فاالهــداء النص املوازي الــدال على املنت 
السردي الســابح ما بني حياة وموت)الى 
اتكاء  الى  ليلى(..اضافة  روح  ليلى..الــى 

املنتج على نص شعري لفروغ فرخزاد 
عندئذ  بردت الشمس
وغادرت البركة االرض

وجف العشب االخضر في السهول
والسمك في البحر أيضا

وبعد ذلــك امتنعت االرض عــن تقبيل 
االموات

في ذاتها..
)ســاد هدوء ثقيل بعد ان تالشت فوضى 
البيت..تراجع  اجتاحــت  التي  العاصفة 
اجلميع ممن وفد علينا من رجال ونســاء، 
اال ثالث نســوة جارات ســوف يتكفلن 
حمل أمي الى غرفتها.. حملت نفســي 
على متابعة جســدها الذابل ينقل الى 
غرفتهــا، وكل شــيء في قلبــي يفور، 
تبعتهــا الى هناك، أتطلــع الى كيانها 
املرجتــف ووجههــا الشــاحب وأرنو الى 
الســماء وأقــول:   يارب..خرجــت مــن 
الغرفــة حيث يطل نــور محايد ملطالع  
النهار،يشمل دومنا جلبة، مشارف البيت 
العليا وبعض االركان والسطوح.. تبعني 
ابي، هو اآلخر، اذ حللت.. أشعل سيجارة 
بأصابع مضطربة، ومضى  يقطع بقامته 
املديدة خطوات قصيرة ثقيلة،ويرفع كل 
مرة نظرا محتقنا نحــو النقطة احملددة 
باطار فضائنا الضيق االعلى..هناك جلس 
ينهي سيجارته،ويلقي  ريثما  على كنبة 

نظرة على أمي ويغادر الى محل عمله..
أصبح كل شــيء محددا بإرادته، عندما 
أطلــق هتافه احلــازم، مهــال، مهال، لن 
نحتــاج اال الى بعض الهــدوء والهواء..

لينفض اجلميع عنها رجاء..( ص9..
  فالنــص يعتمــد احلكاية فــي ترتيب 

بخطابها  وتناميها  وتفاعلهــا  االحداث 
السردي الذي يتسم بواقعية تسجيلية 
تتميــز باحلركة مع اتســاع مســاحات 
املكان البؤرة الثقافية الراصدة للموقف 
االجتماعي..فضــال عن اشــتغاله على 
ســايكولوجية الشــخصية انطالقــا 
مــن معطياتها وســلوكها النفســي 
بالتعابير  اتصافه  الى  اضافة  وحتوالتها.. 

مكاني  السردية)حدث/شخصية/فضاء 
بشقيه املغلق واملفتوح/بعد زماني/حوار 

داخلي)ذاتي(وخارجي )موضوعي(..
)ظلت صامتــة تــداور بنظراتها عليك 
مرة،وتلقيها طويال على الفراغ احمليط بنا 
ثانية، وكأنها ال تريد ان تقول شيئا، ولكي 
حترر طائــرك من بني يديهــا املعقودتني، 

سألتها:

ـ ما وراءك يا أمي؟
ـ من أين لك هذه الفتاة يا عبد الغفور؟

مع زميالت لها من والى بيوتهن في رحلة 
الدراسة كما تعرفني

ـ أبدا.. جعلت أختصر االجوبة ألصل الى 
ما هو االهم، رأيتها في الفتاة..

ـ أهلها.. نسبها، أما عرفت عنهم شيئا؟
ـ هي أوال يا أمي.. لقد راقبتها اياما..

فــي كل اجابة هناك كلمــات ابتلعها، 
واريدهــا ان تفعــل تلك مثلــي، لكنها 

أمي.....
ـ واملــرأة من النظــرة االولى، ثــم انها 
ســتعيش في بيتنا وحتــت رعايتك انت، 
واخبريني ماذا وجدتيها واهلها؟ أضفت.. 
طوفت نظرها القائم على وجهي ورقت 
بسمة شحيحة على شفتيها: جميلة 

واهلها كرام، مبارك( ص78ـ ص79..
  فالشــخصية في النــص تتحرك في 
عمــق وضعهــا االنســاني مــن خالل 
احلوار املتماهي وحســها عبر مشــاهد 
تترجــم املشــاعر منطلقا مــن تصوير 
اجلزئيات،والتركيز على املفارقة املتناغمة 
والبنــاء الدرامي مــع فاعليــة التتابع 
واقعية.. معطيات  من  املنطلق  الصوري 
تكشــف  عن التقاليد والعادات املوروثة 
واملرحلة التاريخية..بلغة متدفقة مييزها 
وضوح معانيها ودالالتها وقصر سبكها 
اجلملي مع تكثيف املعاني وانســجامها 
مع طبيعة الســرد باعتبارها لغة فنية 

واقعية..
 وبذا قدم املنتج)الســارد( نصا ســرديا 
ينتمــي الى الواقعيــة االجتماعية وهو 
اولهما:  متداخلــني  مســتويني  ينتهج 
املســتوى الواقعــي ببعديــه التاريخي 
املســتوى  وثانيهمــا  واالجتماعــي.. 
التخييلــي اخلالق للبعد اجلمالي بفضاء 
زمكانــي متداخل عضويــا عبر لقطات 
الســارد  قدرة  عن  ســيمية كشــفت 
االمساك بزمام لغته وشخوصه فسجل 
التفاصيــل اليومية  والهم االنســاني 
إضافة الــى انها تنفســت عالم احلب 
وخاضت موجه لكن املوت اخذ مساحته 
مضفيا طابعا تراجيديا ومحققا مقولة 

هيدجر)الكائن في اجتاه املوت(..

علوان السلمان
 الروايــة.. فــن يســجل حركــة الواقع 
بشــخوصه واحداثه مع اضفاء التخييل 
احملــرك للذاكرة، وســيلته اللغة املوحية 
القادرة على التقاط اللحظات املشهدية 
مــن واقعهــا  وتصويرهــا  واســتلهام 
تناقضاتهــا عبر دائرة فضائية متســعة 
تتمتــع بشــموليتها خلارطــة الوجــود 
االنســاني وقدرتها على رصــد العالقات 
درامية حتتضن  االجتماعية،لتقدم حبكة 
مشــاهد متفاوتــة تســتدعي الواقــع 
بكل عالقاتــه اجملتمعية فتكشــف عن 
انفعاالتها  بواطن شــخوصها من خالل 
وتفاعالتهــا في البيئة واحلــدث وتوتراته 
واستيعابه  املنتج)السارد(  وعي  من خالل 
لألشــياء بوعي متأمل كــي يكون مؤثرا 
في االحداث مســهما فــي خلقها بقدر 
ما يحمل من خزيــن معرفي..كون الوعي 
شكل من اشكال النشاط الذهني الذي 
يكشــف عن)املســكوت عنه واملقموع( 
كما يقول فاضل ثامر. لذا فهو يســجل 
االنفعال الســريع حلركة الواقع املتسارع 
ويرصــد حتوالتــه ومتناقضاتــه القائمة 
بســردية تعني مبظاهر اخلطاب اســلوبا 
وبناء وداللة، وحتقيق عمليات الكشف من 
وحركته  اجملتمعي  الوجود  اقتحامه  خالل 

الزمكانية املقترنة بدائرة كونية..
  والنــص الســردي)موت االم(بكل عوامله 
السردية التي افرزتها ذهنية الروائي حنون 
مجيد ونســجتها انامله واســهمت دار 
أمل اجلديدة في نشرها وانتشارها/2020..

مضامينهــا  بتنــوع  تتميــز  كونهــا 
والعاطفية.. والنفســية  االجتماعيــة 

مما خلــق حالــة مــن اســتفزاز الوعي 
الذاكراتي لتشكل نصا منسوجا نسجا 
مقنعا)محمــال بقدرة من احلساســية(

علــى حد تعبيــر هربرت ريــد، فضال عن 
اعتماد الســارد التقصي واالستقراء في 
مكثفة  مراقبــة  ضمن  احلــدث  معاجلة 
حلركــة الشخوص..فيكشــف عن قدرة 
متأملة في خلقها للشــخصية الفاعلة 
املكاني  الفضاء  في  بحركتها  واملتفاعلة 
بامتداداتــه وتشــكيالته التــي تتحرك 
النفسي.. العمق  ذات  الشــخوص  فيها 

املليئة مبفاجئات السلوك املتفرد..فيحيل 
السارد اخليال الواقعي الى خيال متجسد 
فيه احللم مقترنــا باحلقيقة..كي يجذب 

»موت االم«.. والحركة الزمكانية

السليمانية ـ عباس اركوازي:

الدولي للكتاب  افتح معرض السليمانية 
بدورتــه الثانية ابوابه امــام الزائرين امس 
االربعاء وذلك مبشــاركة واســعة من دور 

النشر العراقية والعربية واالجنبية.
وقال حســن رحيم املشــرف على معرض 
السليمانية في تصريح للصباح اجلديد ان 
جهود كبيرة بذلت من قبل احلكومة احمللية 
واملعنيني بالثقافة والفنون القامة املعرض 
بدورتــه الثانية مثمناً دور شــركة اطلس 
االصيل التي اخــذت على عاتقها تنظيم 
املعــرض في هــذه الظــروف االقتصادية 

والصحية العصبة.
من جهته قدم منسق املعرض شوقي عمر 
العديد من االرقام واالحصاءات في حديث 
للصباح اجلديد، واشار الى ان فريقا مؤلفاً 
مــن 100 شــخص عملوا علــى التهيئة 
القامة املعــرض، احلرص على اســتمراره 
انعقــاده في الســليمانية، رغم الظروف 
التي مير بهــا االقليم والعــراق واملنطقة 

والعالم.
واضــاف، عمر ان هــذا املهرجــان يحقق 

هدفني فهو من جانب يعرف السليمانية 
واالقليــم بالثقافات واحلضارات اخلارجية، 
الوافدين بحضارة  ومن جهة اخرى يعرف 
وتراث وثقافة السليمانية والكرد، اضافة 
االقتصادية  العجلــة  يحــرك  انــه  الى 
التــي تراجعت  والتجارية فــي احملافظة 
بنحو كبير خالل الفترة السابقة، ويحقق 

العديــد من فرص العمل للشــباب ودور 
النشر والطباعة.

واضاف، كمــا انه يوفر على القراء نفقات 
الســفر والبحــث عن الكتــب واملصادر 
العلمية في خارج االقليم، عبر استقدام 
العشــرات من دور النشــر الرصينة الى 
السليمانية لتعرض نتاجاتها من الكتب، 

الفكريــة واالدبية والعلميــة والثقافية 
والسياسية.

واشــار الى ان ممثلني عــن 17 دولة عربية 
دار نشــر يشــاركون في  و400  واجنبية 
املعــرض، الفتا الــى ان 16 الف متر مربع 
يتضمنهــا املعرض كلها حجزت من قبل 
دور النشــر املشــاركة، وان اغلب الغرف 

املهيئة مت تاجيرها للوفود املشــاركة في 
الدورة الثانية.

واضــاف ان العاملني على املعرض حرصوا 
مبختلف  املعروضــة  الكتب  تنــوع  على 
باســعار مدعومة  وتقدميهــا  اللغــات، 
واستقطاعات بنســب اكبر عن املعارض 

السابقة للزائرين.
بدوره اشار محافظ السليمانية هفال ابو 
بكر، الى اهمية املعرض الذي قال ان عدد 
الكتب املشــاركة فيه تصل الى 3 ماليني 
كتاب، مثمنا دور القائمني على عقده كما 
وشــكر دور النشر ووســائل االعالم التي 
تســعى لتغطية النشاطات والفعاليات 
واجلوانــب الثقافيــة والتراثيــة والفنية 

واالنسانية اجلميلة للمحافظة.
واكــد، ان اقامــة املعرض فــي مثل هذه 
للمحافظة  كبيــراً  حتديا  ميثــاًل  االوقات 
والقائمني على املعــرض وهو حتد لالزمة 
املاليــة واالقتصاديــة والصحية وهو ما 
ســينعكس ايجابا علــى تهيئة االجواء 
والتبادل  التواصــل  الســتمرار  اليزمــة 

العلمي واملعرفي والثقافي. 
الدكتور واثــق اجلميلي ممثل دور النشــر 
العربية، قال في تصريح للصباح اجلديد، 
ان تنظيم مثل هذه املعارض في محافظة 

الســليمانية التي تعــرف بانها عاضمة 
الثقافــة في االقليــم، ميكــن ان يكون 
جسرا مهما للتواصل والتعارف والتالقح 

الفكري والثقافي بني الشعوب.
بدوره شكر نائب غرفة الصناعة والتجارة 
رحيم،  ياســني  الســليمانية  مبحافظة 
شــركة اطلس االصيل التي اخذت على 
عاتقها اتخاذ الالززم القامة الدورة الثانية 

ملعرض السليمانية الدولي للكتاب.
وأضاف ان املعرض ســيكون مبثابة منبراً 
لتالقــح الفكــري والثقافي بــني الدول 
واجملتمعــات والشــعوب الفتــاً الــى ان 
املشــاركة واسعة لدور نشــر من إقليم 
كردســتان والعــراق والــدول العربيــة 

واملؤسسات الثقافية.
مؤكــدا ان املؤسسســات املعنيــة في 
احملافظة بذلت جهــودا مظنية للحفاظ 
على ارشادات واجراءات السالمة الصحية 
واتباع التعليمــات الصحية للوقاية من 

فايروس كورونا.
وتســتمر الدورة الثانية للمعرض الدولي 
الذي  الســليمانية،  مبحافظة  للكتــاب 
افتتح امــس االربعاء مــن 2020-11-17 
ولغاية ال 28 من شــهر تشــرين الثاني 

نوفمبر اجلاري.

افتتاح الدورة الثانية لمعرض السليمانية الدولي للكتاب
بمشاركة 400 دار نشر عراقية وعربية واجنبية 

درس الزلق.. وقفات في تجارة أبناء العاقول

النص السردي)موت االم(بكل 
عوالمه السردية التي افرزتها 

ذهنية الروائي حنون مجيد 
ونسجتها انامله واسهمت 
دار أمل الجديدة في نشرها 

وانتشارها/2020..كونها تتميز 
بتنوع مضامينها االجتماعية 

والنفسية والعاطفية..مما 
خلق حالة من استفزاز الوعي 

الذاكراتي لتشكل نصا منسوجا 
نسجا مقنعا)محمال بقدرة من 

الحساسية(على حد تعبير هربرت 
ريد

غالف الرواية

متابعة الصباح الجديد: 

صدر عن »دار ذات السالســل للطباعة 
والنشــر« كتاب »درس الزلق: وقفات في 
جتارة أبناء العاقول« ملؤلفه الكويتي سعد 
عبــداهلل الربيعان. يتنــاول الكتاب أبرز 
الدروس املســتلهمة في التجارة واإلدارة 
من العمل الكويتي الشهير »درب الزلق«. 
وجاء ذلــك خالل حفل التوقيع املقام في 
معرض الشــارقة الدولي للكتاب، والذي 
ينعقد بدولة اإلمــارات حتى 14 نوفمبر 

اجلاري.
الشــارقة، 10 نوفمبــر 2020: صدر عن 
والنشر«  للطباعة  السالســل  ذات  »دار 
كتــاب »درس الزلق: وقفات في جتارة أبناء 
العاقول« ملؤلفه الكويتي سعد عبداهلل 

الربيعــان. يتناول الكتــاب أبرز الدروس 
من  واإلدارة  التجــارة  في  املســتلهمة 
العمل الكويتي الشــهير »درب الزلق«. 
وجاء ذلك خالل حفل التوقيع املقام في 
معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي 
ينعقد بدولــة اإلمارات حتى 14 نوفمبر 

اجلاري.
الكتاب هو أولى كتــب املؤلف اخلاصة، 
حيث شارك سابقاً في تأليف سلسلة 
إصدارات مثل كتاب »االتصال احلكومي: 
النظريــة والتطبيق«، و«نــوادر إدارية«، 
و«دور الــرأي العــام في صناعــة القرار 
وبعض كتب  الكويت«،  بدولة  احلكومي 

السير الذاتية.
 ويعتبــر كتاب »درس الزلــق« األول من 
نوعــه خليجيــاً في حتليــل عمل فني 
من منظور ريــادي وإداري، حيث مت إعداد 

محتواه وفق أســلوب مهني في حتليل 
املضمــون اإلعالمــي من خــالل رصد 
وتصنيف وحتليل الشــخصيات الفنية 
ارتباطها  وفــق  واملشــاهد  واحلــوارات 
مبوضــوع ريــادة األعمال. كمــا تضمن 
الكتاب مواداً حصرية ذات قيمة نوعية، 
مثل إجراء استطالع رأي شارك فيه أكثر 
من 500 مشارك حول مدى تأثير العمل 

على سلوكهم الريادي.
 وشــارك في كتاب »درس الزلق« نخبة 
مــن أبطال العمــل واملرتبطني فيه من 
خــالل مقابالتهــم املباشــرة أو حتليل 
وتوثيق مقابالتهم اإلعالمية، فضالً عن 
مشاركة نخبة من األكادمييني من كليات 
العلوم اإلداريــة ورجال األعمال في إثراء 
الريادية. وأخيراً، تضمن الكتاب  الدروس 
اختباراً حصرياً لتحليل شخصيات »درب 

للتعّرف  وريادي  الزلق« من منظور جتاري 
مــن خالله على أي الشــخصيات أكثر 
قرباً وإنعكاساً لشــخصيتك التجارية 
وفق أبرز شخصيات »درب الزلق«، ورصداً 
لبعض ما تناوله اإلعــالم أو الناس في 
حياتهم العامة حول هذا العمل اخلالد 

منذ بّثه قبل حوالي 43 عاماً.
 وفي حني أن حبكــة العمل الكوميدي 
الشــهير »درب الزلق« كانت في سياق 
توثيــق التحوالت التي شــهدتها دولة 
الكويت في مرحلة ظهور النفط وتثمني 
املساكن، إال أن هذا العمل قد قّدم مادة 
دسمة في التجارة واإلدارة ممكن تلّمسها 
على شــكل دروس ملهمــة. فقد لعب 
القديرين  الفنانني  مثــل  العمل  أبطال 
الراحلني عبداحلسني عبدالرضا )حسني- 
املغامر( وعلي املفيدي )قحطة- احلرفي( 

)بوصالــح- صاحب  النفيســي  وخالد 
املشروع املنزلي( رحمهم اهلل، إلى جانب 
الفنان الكبير سعد الفرج )سعد- األخ 
كيفية  فــي  ملهمة  أدواراً  الشــريك(، 
التعامل مــع املال في ســياق التجارة 

والوظيفة واملشاريع العائلية.   
 يذكر أن مؤلف الكتاب ســعد الربيعان 
هــو الرئيس الســابق جمللــس األعمال 
الكويتــي بدبــي ومستشــار إعالمي 
وريادة  العامــة  العالقات  فــي  مرخص 
األعمــال. ويتوافر كتــاب »درس الزلق« 
في معــرض الشــارقة الدولي للكتاب 
من خالل جناح النشر »ذات السالسل« 
باإلضافة إلى فروع الدار املنتشرة بدولة 
البحرين. وســيتوافر  الكويــت ومملكة 
قريباً عبر منصــة »جملون« والصفحة 

الرسمية للكتاب .
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقــى املنتخــب العراقي، دعوة 
أوليــة مــن االحتــاد اإلماراتــي، 
للمشاركة في البطولة الرباعية 
التــي ســتقام الشــهر املقبل 
اإلمارات  منتخبــات  مبشــاركة 
وأيسلندا والكونغو.وأفاد الناطق 
هشام  العراقي،  لالحتاد  اإلعالمي 
محمــد، بوجود اتفــاق أولي بني 
االحتاديــن العراقــي واإلماراتــي 
البطولــة  فــي  للمشــاركة 
العراقي  »االحتاد  الرباعية.وأضاف 
أبــدى موافقته على املشــاركة 
باالتفــاق مــع اجلهــاز الفنــي. 
مهمة  فرصة  الرباعية  البطولة 
من أجــل التحضيــر لتصفيات 

كأس العالم«.
منتخبــات  »مواجهــة  وتابــع 
بحجــم أيســلندا والكونغــو، 
الرافدين فرصة  سيمنح أســود 
إعــداد مثالية«.وأشــار إلــى أن 
مباراة  تنتظره  العراقي  املنتخب 
وديــة أخرى أمام روســيا مطلع 
العام املقبــل.وأمت »نتطلع إلعداد 
مثالي  بشكل  العراقي  املنتخب 
في  كــوجن  هوجن  مواجهة  قبــل 
التصفيات اآلسيوية املشتركة«.

لكرة  الوطني  منتخبنــا  وحقق 
القدم فوزا وديا على أوزبكستان، 
)2-1(، مساء أول أمس، في مدينة 
دبي ضمن التحضيرات لتصفيات 
للعــراق  العالم.ســجل  كأس 
مهند علي )ميمي( في الدقيقة 
)64(، وعلي عدنان من ركلة جزاء 
بالدقيقــة )85(، فيمــا ســجل 

هــدف أوزبكســتان خامداموف 
)39(.. في حني ســبق  بالدقيقة 
ان تعادل وديا من دون أهداف أمام 
دولة  اقيمتا في  واملباراتني  االردن، 

اإلمارات العربية املتحدة.
الصناعات  تأهل  من جهة اخرى، 
ثمن  الــدور  إلــى  الكهربائيــة 
النهائــي، بعد فــوزه على نفط 
الوســط، أول أمس، على ملعب 
الصناعــة.. وجاء الهدف الوحيد 
أحمد،  محمود  الالعــب  بتوقيع 

مــن ركلة حــرة فــي الدقيقة 
)55(.وأضاع نفط الوســط فرص 
التعديل عبر سيف جبير وسجاد 
رعد وســجاد جاســم.في حني 
لم يحتســب احلكم ركلة جزاء 
األخيرة،  الدقائــق  في  جناح  لزيد 
لتنتهي املبــاراة بفوز الصناعات 

الكهربائية )0-1(.
وحقــق زاخــو فوزا كبيــرا على 
 ،)1-4( املوصلي،  األمواج  مضيفه 
النهائي.وانتهى  لثمــن  ليتأهل 

الشوط األول بتقدم زاخو بهدف 
مــن دون رد، جاء مــن ركلة جزاء 
سجلها وليد سالم.وفي الشوط 
النتيجة  زاخــو  حســم  الثاني 
وســجل 3 أهداف إضافية اثنني 
منهم عبر ديفيد كوستا والرابع 
متكن  وليد.فيما  أمجد  ســجله 
األمــواج املوصلي من تســجيل 

هدف الشرف.
النفط  أخــرى حقق  مباراة  وفي 
فوزا كبيرا على األثير، )6-0(، على 

الشــوط  الكرخ.وانتهى  ملعب 
صهيب  افتتحها  بثالثيــة  األول 
رعد وعزز النتيجة أحمد سرتيب 
حســنني  الثالث  أحــرز  فيمــا 
حكيم.وفــي الشــوط الثانــي 
وموسى  ســرتيب  أحمد  سجل 
عدنان ومصطفى حســني ثالثة 
للدور  النفط  ليمر  أخرى،  أهداف 

ربع النهائي.
اخلالص،  الشرطة مضيفه  وهزم 
بخماســية بيضــاء نقلته لدور 

النتيجة  النهائي.وافتتــح  ثمن 
أحمد جالل وأضاف زميله جاسم 
لينتهي  الثانــي  الهدف  محمد 
الشــوط  األول.وفــي  الشــوط 
الثاني سجل مراد محمد الهدف 
الثالث وعاد أحمد جالل ليسجل 
اخلماسية مراد  الرابع فيما ختم 

محمد.
وصعق القاسم ضيفه الكهرباء، 
بثالثية مــن دون رد، على ملعب 
عبــر  القاســم  الكفل.تقــدم 
لينتهي  حميد،  ســليم  الالعب 
الشــوط األول بهذا الهدف.وفي 
الشوط الثاني سجل أثير صالح 
الهدف الثاني فيما متكن ســراج 
الدين صباح من تسجيل الثالث.

وفي مبــاراة أخرى، فــاز النجف 
برباعية نظيفة على مستضيفه 
اجلوالن على ملعب بغداد.وجاءت 
األهداف علــى التوالي عن طريق 
حيدر علي وأحمــد لفتة ومعني 
أحمد وعبيــدة كاظم من ركلة 

جزاء.
وحقــق فريق الكرخ فــوزا كبيرا 
على مضيفه الهندية في املباراة 
التي أقيمت فــي ملعب الكفل 
باربعة أهداف من دون رد، سيطر 
الكــرخ على املبــاراة وحتكم في 
التســجيل  من  ومتكن  إيقاعها 
مبكــرا عبر العبــه منتظر عبد 
الالعب  النتيجة  وضاعف  األمير، 
عمر عبد الرحمن. وواصل الكرخ 
عرضه املميز ليحتســب احلكم 
ركلة جزاء ســجل منها محمود 
خليل الهدف الثالث.وفي الشوط 
الثاني اختتم العب الكرخ مهند 
كرمي النتيجة بهدف رابع لتنتهي 

املباراة 0-4. 

الوطني في بطولة دولية بجانب اإلمارات والكونغو وإيسلندا

مدير عام شركة نفط ذي قار يرعى بطولة 
شهداء المحافظة بخماسي الكرة

اقامة بطولة ديالى بالشطرنج

50 موهوبا في مهرجان المركز الوطني 
بالمالكمة

كاظم العبيــدي:
اقامــت شــركة نفــط ذي قار 
بطولة شهداء ذي قار بخماسي 
الكرة للفرق الشعبية ، وقد رعى 
هــذه البطولة املهنــدس علي 
خضير العبودي مدير عام شركة 

نفط ذي قار.
الرياضة  شــعبة  مسؤول  وقال 
الكابــن محمد  في الشــركة 
خالــد لطيــف : ان 50 فريقــا 
شــاركوا في هذه البطولة التي 
جاءت استذكاراً لشهداء ذي قار 
الذين ذادوا بأنفسهم لرفع أسم 
احملافظــة عالياً ، وتثميناً لألرواح 
التي ضحــت من أجــل الوطن 
، مبينــاً » أن اإلهتمام بالشــأن 
الرياضــي يأتي ضمــن املبادرات 
الكثيرة لشركة نفط ذي قار في 
ومن  القطاعات  دعم مختلــف 
بينها قطاع االشبال و الرياضة. 

وقص شــريط األفتتاح عدد من 
مجلس  وعضو  الشهداء  عوائل 

إدارة الشــركة ثائر اإلسماعيلي 
ونخبــة من رياضيــي احملافظة، 
وأســتهل احلفل بعزف النشيد 

ســورة  وقراءة  العراقي  الوطني 
أرواح  علــى  ترحمــاً  الفاحتــة 

شهدائنا األبرار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ورياضة  مديرية شــباب  أحتضنت 
للشــطرجن  احملافظة  بطولة  ديالى 
مبشــاركة / 35 / العبا من مختلف 
الفنئات العمرية .وقال لؤي ســتار 

العبادي مســؤول شــعبة التربية 
ورياضة  مديرية شباب  في  البدنية 
ديالــى البطولة اســفرت عن فوز 
الالعــب محمــد لطيــف باملركز 
الثاني  باملركز  االول وهذين جليــل 

فيما جــاء باملركــز الثالث الالعب 
مصطفى جاســم والالعب حميد 
سرمد علي باملركز الرابع اما املركز 
اخلامس فكان مــن نصيب الالعب 

يونس علي .

بغداد ـ الصباح الجديد:
والرياضة  الشباب  وزير  برعاية 
الكابن عدنــان درجال، اقامت 
دائرة شؤون االقاليم واحملافظات 
/ قســم املوهبــة الرياضية/ ، 
اخلامس  الســنوي  املهرجــان 
العبا   50 مبشاركة  للموهوبني 

من مواليد 2004/ 2012.
املهرجــان الذي حضــره مدير 
القســم الكابن عامر طالب 
وشــخصيات اكادميية وخبراء 
اللعبــة ، بدأ بتقــدمي املواهب 
اســتعراضا مع مدربيهم. ثم 
نزاالت  فــي  املالكمون  تبــارى 
شهدت تقدمي املواهب امكانات 
فنية مشــجعة ، وجرى تكرمي 
املالك التدريبي للمركز املؤلف 
ابراهيــم جمعة وصالح   ( من 
جاســم ورســول جبر (. كما 
جميع  على  االوســمة  وزعت 
فــي  املشــاركني  املوهوبــني 

املهرجان.
من جانبــه، قال مديــر املركز 
املوهبــة  لرعايــة  الوطنــي 
رافــد  الدكتــور  الرياضيــة، 
ناجحا  كان  املهرجان  ان  خليل 
املتخصصني  بحضــور  وذلك 
واخلبراء الذين اشــادوا بالعمل 
الفني،  واملســتوى  التنظيمي 

وهــذا يعــد دافعــا لتحقيق 
املهرجانــات  فــي  االفضــل 
اخلاصة  املقبلة  واملشــاركات 

باملوهوبني في املالكمة.
وتابع نطمح ان يكون للمراكز 
املوهبــة  لرعايــة  الوطنيــة 
دعمــا متواصال من  الرياضية 
مبا  والرياضــة  الشــباب  وزارة 
العمل  واســتمرارة  يضمــن 
بتفوق والوصــول إلى صناعة 
الرياضية  األلعــاب  ابطال في 
كافــة التــي تعتمــد لــدى 
املركــز الوطني، مشــيرا إلى 
املركز  العبي  من  عشــرات  ان 
الوطنــي باملالكمــة ميثلــون 

واألندية،  الوطنية  املنتخبــات 
دقة وحســن  دليل على  وهذا 
الالعبني  وتأســيس  العمــل 

بصورة صحيحة.
املدرب، صالح جاسم،  واشــاد 
املوهوبني،  الالعبني  مبســتوى 
مبينــا ان العمــل التدريبــي 
تبذلها  التي  واجلهود  املتواصل 
الوطنــي  املركــز  مــالكات 
الصعيدين  علــى  باملالكمــة 
التدريبــي  والفنــي  اإلداري 
أســهما في حتقيــق النجاح 
وكســب املواهــب الثقة في 
املســتويات  وتقدمي  النــزاالت 

الفنية املشجعة.
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خروج نفط الوسط والكهرباء أكبر مفاجآت كأس العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقيمت أول أمس انتخابات نادي اجلامعة وفاز برئاسة 
الهيئــة اإلدارية الدولي الســابق يونــس محمود.
وأســفرت نتائج االنتخابات عــن فوز كل من يونس 
محمود وسميرة عبد الرســول وعلي مسير وعلي 
عبيد وزياد طارق وأثيــر عبد الكرمي ووالء طارق.ويعد 
نادي اجلامعــة من األندية األهلية التي تأسســت 
حديثا، وشكل فريقا لكرة القدم يلعب ضمن دوري 
الدرجة األولى يقوده املدرب الدولي الســابق سامر 

سعيد.
وكشف النجم الدولي السابق ورئيس نادي اجلامعة 
الرياضي، يونس محمود، ان شــخصيات من هولندا 
وقطر والســعودية يرغبون االســتثمار في النادي.
وقال إن »نادي اجلامعة فتــي جديد ومن بدايته هو 
نادي كبير، كونه يحمل اســم جامعــات العراق«.
واوضح بالقــول، ان »عامل الشــهرة مهم لدعم 
الفريق، فهناك شــخصيات اتصلت بي من هولندا 
والسعودية وقطر والعراق وشخصيات، حيث ابدوا 

رغبتهم باالستثمار في النادي«.
واضاف ان »النادي ال يعتمد على مؤسسات الدولة 
في متويلــه، ذلك ليس صحيحاً، النــادي وقع عقداً 
جيداً لالســتثمار وميتد ألربع ســنوات، ارى ان هذه 

الفترة جيدة كي يقف الفريق على قدمه«.

إعالم الشباب والرياضة:
استقبل وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال أول 
أمــس، وفد إحتاد تنس الطاولــة، وجرى خالل اللقاء 
اســتعراض واقــع اللعبــة ومركز املوهبــة وآلية 
العمل مع الفئات العمرية لكال اجلنســني ، فضاًل 
عن ُمناقشــِة طلب اإلحتاد بالتدخل من أجِل إعادة 
القاعة اخلاصة بهم في مجمع املدينة الشــبابية 
مــن قبــل وزارة الصحة بعــد أن جهزتهــا طبًيا 
الســتقبال املُصابني بفيروس كورونا ولكن لم يتم 
اســتخدامها األمر الذي يحتم إعادتها إلى ُمارسِة 
األنشطة الرياضية املُعتادة ، وقد وجه الوزير درجال 
بإجراء الالزم والتنســيق مع وزارة الصحة من قبِل 
دائرة الطب الرياضي ألجِل إعــادة القاعة إلى إحتاد 
تنس الطاولة ُمشــددًا على وقوف الوزارة مع جميع 
اإلحتادات ال سيما األلعاب الفردية ودعم ُمشاركاتها 

وأنشطتها الداخلية واخلارجية.
من جانب اخر، اشاد عضو املكتب التنفيذي للجنة 
االوملبية ورئيس االحتــاد املركزي لكرة الطاولة هردة 
رؤوف بالعبي املركز الوطني لرعاية املوهبة الرياضية 
بكرة الطاولة في ضوء النتائج التي حتققت لالعبني 
املوهوبــني ضمن مشــاركتهم في بطولــة اندية 
الدرجة املمتازة التي اقيمــت مؤخرا في محافظة 

السليمانية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتاد املركزي للعبة املواي تاي القتالية، موعد 
انطالق بطولة الفرات االوسط للشباب واملتقدمني.
وذكر االحتاد في بيان أن »بطولة اندية الفرات االوسط 
للمواي تاي لفئة الشباب واملتقدمني ستقام برعاية 
وزير النفط احسان عبد اجلبار«.واوضح ان »البطولة 
ســتنطلق اليوم اخلميس الثامن عشر من الشهر 
اجلاري ولغاية احلادي والعشــرين منــه على قاعة 
احلكيم في منطقة حي احلسني مبحافظة كربالء«.

كما حدد االحتاد للمــواي تاي، موعد انطالق بطولة 
والشباب.وســتقام  للمتقدمني  اجلنوبية  املنطقة 
منافسات البطولة برعاية وزير النفط احسان عبد 
اجلبار، للمدة  من 21 ولغاية 24 من الشــهر احلالي.

وحصل نــادي النجدة الرياضي علــى لقب بطولة 
أنديــة بغداد للشــباب باملواي تــاي التي أختتمت 
امس األول، على قاعــة املركز التدريبي للمنتخبات 

الوطنية ب بغداد واستمرت ملدة أربعة أيام متتالية.

يونس محمود رئيسا لنادي 
الجامعة

درجال يعد بإعادة العمل في 
المركز التدريبي للطاولة

بدء بطولة المواي تاي 
للفرات االوسط 

مواهب املالكمة

مدير عام شركة نفط ذي قار يفتتح البطولة

منافسات الدرجة االولى تبدأ غدا

المسابقات تجري قرعة بطوالت الفئات العمرية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلق يوم غد اجلمعــة وبعد غد 
الســبت مباريات اجلولة االولى من 
بغداد  ألندية  االولــى  الدرجة  دوري 
بكرة القدم، ففــي اجملموعة االولى 
تقــام 4 مباريــات يوم غــد، املرور 
يالقــي جنــوب بغداد فــي ملعب 
والشــباب  ناطق هاشــم،  الراحل 
يضيف الصحة والبيئة في ملعبه، 
في  الطارمية  يالقــي  والطليعــة 
ملعب منتدى الغزالية والســكك 
فيما  فــي ملعبه،  التاجي  يضيف 
تقام مباراة احلسنني واملصلحة يوم 
السبت في ملعب منتدى التحدي.

وفــي اجملموعــة الثانيــة، تقام 4 
مباريات يوم غــد اجلمعة، اخلطوط 
يالقــي امليثاق في ملعــب منتدى 
يواجه  بغــداد  وغــرب  العامريــة 
التجــارة في ملعب نادي الشــباب 
شــباب  يالقي  املنشــات  وحماية 
املستقبل في ملعب الوالء وشباب 
العدل يواجه الكاظمية في ملعب 
التحــدي، وتقــام الســبت مباراة 
النجدة وابــو غريب في ملعب نادي 

الشباب.
غٍد  تقام  الثالثة  اجملموعة  وحلساب 
3 مباريات، الشــعلة يالقي شباب 
والفتح  الشعلة  ملعب  في  العدل 
يضيف العدالة في ملعب مشروع 
الوحــدة واحلرية يالقي الســياحة 
في ملعب منتــدى الغزالية وجترى 
الشــبت مباراتــي الدفــاع املدني 
والعني فــي ملعب الوالء، واجلامعة 

امام الوديع في ملعب اجلامعة.
الرابعة  اجملموعــة  مباريــات  امــا 
اجراء  اجلمعــة  غد  يوم  فتشــهد 
يالقــي  الزعفرانيــة  مباراتــني، 
اجليش،  نادي  املهندسني في ملعب 
والنصــر والســالم يلعــب امــام 
االســكان في ملعب االول، ويلتقي 
والظفر في  االتصاالت  السبت  يوم 
والبيــاع يالقي  ملعب الكشــافة 
بالدي في ملعب االول، وحصل فريق 

املصافي على انتظار.
اخلامســة  اجملموعة  مباريــات  اما 
فتقام مبارياتها يوم السبت املقبل، 
اذ يلتقي اجليــش واالثير في ملعب 
االول، وشباب الوطن يالقي احملمودية 
في ملعب العمال والصليخ يضيف 
بســماية في ملعبه، وحيفا يقابل 
جسر ديالى في ملعب االول، وتقام 

جميع املباريات في الساعة 2 ظهرا.
إلى ذلــك اجرت جلنة املســابقات 
في االحتــاد املركــزي قرعــة دوري 
العمرية،  الفئات  لفرق  بغداد  أندية 

االولى  اجملموعــة  االشــبال،  لفرق 
يلعــب الطلبــة وشــباب اخليرات 
واملشــاهدة  والصليخ  والطلبــة 
وشباب  والســالم  والنصر  وامليثاق 

الثانية  اجملموعــة  وفــي  العــدل، 
وبالدي  والنفط  والســياحة  اجلوية 
واالسكان واجليش والصحة والبيئة 
الثالثة  اجملموعة  وضمت  والشباب، 

الصناعــات الكهربائيــة والنجدة 
وامانة بغداد وشباب العراق وحماية 

املنشات والصناعة واحلسني. 
اما دوري الناشــئني فقد اســفرت 
القرعــة كاالتي: اجملموعــة االولى 
واحلســنني  الكهربــاء  تضــم 
والصناعــات الكهربائيــة واجليش 
املنشــات  وحمايــة  والســياحة 
وبالدي والظفر والنفط والشــباب، 
واحلرية  الطلبة  الثانيــة  واجملموعة 
وامانة بغداد وجسر ديالى والصناعة 
وشــباب العدل والطارمية والفتح 
واالســكان وشــباب اخليرات، وفي 
الثالثة الشرطة واحلسني  اجملموعة 
واحلدود والبياع وامليثاق واملرور واالثير 
والصحة  واملهندســني  والنجــدة 
والبيئــة وفــي اجملموعــة الرابعة 
الــزوراء وشــباب العــراق واجلوية 
وجنوب  والصليخ  الوطن  وشــباب 
والســالم  والنصر  واملصافي  بغداد 

واجلنسية”.
اما قرعة دوري الشــباب فاسفرت 
مجموعتهــا االولــى عــن مالقاة 
والصليخ  والطلبــة  “اجلوية  اندية 
واملصافي والصحة والبسئة واملرور 
والفتح والتاجي والظفر، واجملموعة 
الثانية الشرطة والكهرباء وجنوب 

بغــداد والنصر والســالم والنجدة 
واجلنســية  واملشــاهدة  واخليرات 
واحلريــة واجملموعة الثالثــة الزوراء 
والصناعــات الكهربائيــة وغــرب 
واجلامعة  العــراق  وشــباب  بغداد 
والعدل والوديع والتجارة واملصلحة 
واجملموعــة الرابعــة امانــة بغداد 
وامليثــاق  والطليعــة  والكــرخ 
واجليــش  والشــعلة  والســياحة 
واجملموعة  واملهندســني،  واحلسني 
والشباب  واالثير  احلدود  اخلامســة 
واالســكان والبيــاع واملســتقبل 

وحماية املنشات واحلسنني وبالدي.
وفــي دوري الرديــف يلعــب ضمن 
الطلبــة   “ االولــى  اجملموعــة 
والصناعات الكهربائية والشــباب 
واالســكان  املســتقبل  وشــباب 
والســالم  والنصر  بغــداد  وجنوب 
واملرور واملشاهدة، وفي الثانية اجلوية 
وأمانة بغداد واملهندسني والصليخ 
واحلســني والظفر واحلرية والنجدة 
وبالدي  الشرطة  يلعب  الثالثة  وفي 
واجلنســية  والبياع  واجليش  واالثير 
وامليثاق والســياحة وفــي الرابعة 
الــزوراء والفتح والصحــة والبيئة 
واخليرات  والتجارة  املنشات  وحماية 

واملصلحة وشباب الوطن.

تقرير

غدا.. انطالق دوري الدرجة االولى ألندية بغداد بكرة القدم



افادت وسائل اعالم تركية 
ان النجمة التركية هازال 
كايا تعاقدت على بطولة 
مسلســل جديد بعنوان 
من  يتألف  بيــرا"  "قصر 
وسيعرض  حلقات  ثماني 
علــى احــدى املنصــات 
املسلســل  اإللكترونية. 
"في  رواية  مــن  مقتبس 
قصر  في  الليل  منتصف 
بيرا"، ويحكــي عن تبدل 
من  وحتولها  إســطنبول 
مدينــة عثمانيــة الــى 
بفترة  حديثــة،  مدينــة 
 1918 عــام  من  زمنيــة 
ذكره  اجلدير   1920 ألواخر 

احتفلت  كايــا  هازال  ان 
ميالدها  بعيــد  مؤخــرا 
الثالثني وانتشــرت صورة 
املمثل  زوجها  برفقة  لها 
قالب  مــع  اتــاي  علــي 
احللــوى، وافادت وســائل 
اعالم تركية انه تواجد في 
احلفل عدد من أصدقائها.

تداول رواد ومتابعو مواقع 
اإلجتماعــي  التواصــل 
السورية  للممثلة  صورة 
ظهرت  طافش  نســرين 
فســتان  مرتديًة  فيهــا 
أثار  الــذي  االمر  الزفاف، 
بشــأن  واســعاً  جــدالً 
بزواجهــا،  إحتفالهــا 
خاصًة بعد ان كشــفت 
إرتباطهــا  ايــام  قبــل 
بشــخص لم تكشــف 
عن هويته وإســتعدادها 
لكنها  رســمياً.  للزواج 
هــذه  علــى  تــرد  لــم 
واكتفــت  التســاؤالت. 
باإلشارة إلى تواجدها في 
مصر،  في  اإلســكندرية 

لتصوير مشــاهدها في 
وبدأ  "لإليجــار"،  فيلــم 
يومني،  قبــل  التصويــر 
خالد  فيــه  ويشــاركها 
ســالم  ومحمد  الصاوي 
وجيهــان خليــل وإنتاج 
محمد دياسطي ومحمد 
وتأليف  وإخراج  احلمادي، 

إسالم السيد بالل.

اللبناني  الفنــان  نشــر 
حســابه  عبر  كرم  فارس 
الرســمي علــى موقــع 
اإلجتماعــي  التواصــل 
تعليقاً دعــم من خاللها 
املمثل السوري تيم حسن 
شخصية  يجســد  الذي 
مسلســل  في  "جبــل" 
أجزائه.  بجميع  "الهيبة" 
الغالي  وكتب كــرم:  تّيم 
وبفنك  جبــل مبوهبتــك 
وشــخصية  وبتمثيلك.. 
جبل شــيخ اجلبل دخلت 
كل بيت من أول مشــهد 
قدمتــه.. فرحانني فيك". 
تيــم حســن علــى  ورد 
تغريدتــه: "شــكر كبير 
يا فارس يــا حبيب الكل، 
وكلماتك  غالية  محبتك 

احللوين بيعنولي وبيفرحو 
أن  إلى  يشــار  القلــب". 
مسلسل الهيبة خرج من 
السباق الرمضاني املاضي 
التصوير  توقف  بســبب 
نتيجــة انتشــار جائحة 
فيــروس كورونا. من انتاج 
شــركة الصباح وبطولة 
تيم حسن ودمية قندلفت 
وعادل كــرم ومنى واصف 

وإخراج سامر البرقاوي.

هازال كايا

فارس كرم

نسرين طافش

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
توفى أحد "الرجــال النفاثني )جيت مــان("، والذي أبهرت 
طلعاتــه اجلوية فوق أعلى بناية بالعالــم بجناحني ثابتني 
مزودين مبحركني نفاثني املشــاهدين عبر اإلنترنت، في أثناء 

طلعة تدريبية حسبما أعلنت منظمته.
ولقي فينسنت ريفيت )36 عاما( من بلدية آنسي الفرنسية، 
مصرعه خالل تدريب، على وفق ما أعلنت منظمته مشيرة 

إلى أنها "تعمل من كثب مع جميع السلطات املعنية".
وفي بيــان، قالت املنظمة إن "فينــس كان رياضيا موهوبا 
وعضــوا محبوبا ومحترما في فريقنا. أفكارنا وصلواتنا مع 

أسرته وكل من عرفه وعمل معه".
وكان ريفيت حطم رقما قياسيا عامليا عندما حلق فوق برج 
خليفــة، أطول بناية في العالم بارتفــاع 828 مترا. وصرح 
ألسوشيتدبرس عام 2015: "إنه إحساس باحلرية. بالفعل، 
كما تعلمون، عندما أقفز باملظالت، أشــعر بهذا الشعور 
باحلرية، وميكننــي أن أذهب إلى حيث أريــد ولكن دائما ما 
أذهب إلى أســفل ... بهذه اآللة ... ميكننــي الطيران مثل 

طائر".

وفاة "الرجل الطائر" 
خالل طلعة تدريبية

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفــل "غوغل" امــس األربعــاء، بالذكرى الـــ71 مليالد 
"إمبراطور الســينما املصري"، الفنان الراحل أحمد زكي، 

وذلك بوضع صورته في الصفحة الرئيسية حملرك البحث.
وولــد الفنان الراحل في 18 نوفمبر مــن عام 1949 مبدينة 
الزقازيق الواقعة في محافظة الشرقية، وتوفي سنة 2005 

عن عمر ناهز 56 عاما.
وبدأ زكي أولــى خطواته الفنية في فيلم "ولدي" ســنة 
1972 حيث مّثل مع الفنان فريد شوقي، في حني لعب أول 
دور بطولة مطلقة أمام سعاد حسني في فيلم "شفيقة 

ومتولي" سنة 1978.
وملع اســم الراحل بعد مشاركته في مســرحية "العيال 
كبرت" ســنة 1978، لينتقــل بعد ذلك إلــى العمل في 
التلفزيون، حيث أّدى شــخصية طه حسني في مسلسل 

"األيام".
وفاز زكي الذي لعب دور البطولــة في العديد من األعمال 
الفنيــة الناجحة بالعديد من اجلوائــز ومن بينها مهرجان 
القاهرة السينمائي عام 1990 ومهرجان اإلسكندرية عام 

.1989
وتوفي زكي قبل أن ينهي تصوير آخر أفالمه "حليم"، والذي 

عرض الحقا بعد موته في عام 2006.

"غوغل" يحتفل بميالد "إمبراطور" 
السينما المصرية أحمد زكي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
غالبا مــن يتخذ احدنا صديقا له يبوح 
له بأسرار قد ال يجرؤ على البوح بها الى 
اخته او اخيه او امه، لكن الزوج او الزوجة 
بصفتهما شــريكي حيــاة، فنفترض 
انهما اول من يجب ان يحمل اســرارنا 
معه. لكن هنــاك ايضا بعض الزوجات 
واالزواج يكتمون اســرارا تخص حيوات 
عائالتهــم، ويتعاملــون مــع املوضوع 
وكأن الشريك عدو، يجب إخفاء بعض 
املعلومات عنه، لئال يستغلها بطريقة 
بشــعة، وعلى العكس من ذلك جند ان 
العالقات الزوجية الســوية، والناجحة 
غالبا ما تكــون مفتوحــة، وان كانت 
هناك حدود بني الطرفني فبنحو معني، 
وألسباب بعيدة عن موضوع الثقة من 
عدمهــا، الن الطرفني هنا يعدان عائلة 
الشريك، جزءا من عائلته، فما السبب 
الــذي يدعو أحدنا الــى التصرف بهذه 

الطريقة او تلك؟
املهندسة ســوزان علي، لديها مكتب 
تقول:  بيتها،  من  اقتطعته  هندســي 
هناك بعض االســرار ابوح بها لزوجي 
واخــرى ال أســتطيع النهــا تخصني 
وتخص شخصا اخر ســواء احد افراد 
عائلتي او احــد اقاربي او اصدقائي، لذا 
فليــس من حقي ان ابــوح بها له فقد 
يزعجهم هذا، هناك امور اخفيتها عنه 
او معايرته  ليس ألني اخاف شــماتته 
بل ألني افضل ان تبقى صورتي وصورة 
عائلتــي نقية فإخفاء بعض االســرار 
ليس النعدام الثقــة بل حملبة ال اريد ان 
تتأثر بشــيء، باألصل ال يخص عالقتي 

به او حياتي معه.
الســر حمل ثقيل ال يقــوى عليه أي 
احد، هذا ما ذكرته نهــار طه الباحثة 

بعلم النفس التي اضافت: بالنســبة 
الى موضوع األزواج وعالقة الشــركاء، 
فالســر حمل ثقيل على صاحبه، لكن 
االمر يتوقــف على طبيعة العالقة بني 
الزوجني، وعلى الثقــة املبنية بينهما، 
فانا اعرف عدة زوجات عندما أســألهن 
عن ســبب كتمانهن حلــدث معني، ال 
يستحق ان يدرج ضمن االسرار، ويتعلق 
افراد اسرتها، تقول  ارتكبه أحد  بخطأ 
ان زوجها "يعايرهــا" بهذا اخلطأ فيما 

بعد، وفي اثناء كل مشــكلة حتى وان 
كانت تخص احد ابنائنا، ويؤنبها وكأنها 
هي صاحبة اخلطــأ، لذلك فهي جتد ان 
كتمان حياة عائلتها الشــخصية، وما 
متر به من احداث اســلم لضمان حياة 

مستقرة في بيت الزوجية.
وتابعــت: مما ذكر يتبني لنــا ان طبيعة 
شخصية الشــريك، وطبيعة العالقة 
والثقة بينهما، والتي تُبنى على أسس 
التي  ارتباطا وثيقا باحلدود  ترتبط  عدة، 

تفصل بــني الزوجني، وحجم االســرار 
التي يخفونها عن الطرف االخر، ومتانة 
اجلدران التي يضعونهــا بني بعضهم. 
بالنسبة الي اجد ان الشخص مبجرد ان 
اختار شريكا حلياته، فهو بذلك أراد من 
يشاركه حياته اخلاصة بكل تفاصيلها، 
لذا فعلينــا قبل كل شــيء ان نختار 
الشريك بتأٍن كي ال نخطط فيما بعد 
لرسم جدار نخفي خلفه اسرارا كثيرة 
ميكن ان حتيله فيما بعد الى جدار صلد.

الصباح الجديد - وكاالت:
الطعام إنَّ من عادات وتقاليد الهند 
في الطعام هي عدم تناول اللحوم 
أو أي مواد ُمستخرجة من احليوانات 
حيــُث إنَّ الهنود ال يأكلون الزبدة أو 
اجلبنة أو البيض وال يشــربون اللنب، 
بطعامهم  الهنــود  أشــُتهر  كما 
احلار فــي جميــع أصنافهم حتى 
في احللويات كالكيــك احمُللى، ومن 
الهندودس  يتناول  أن  املسموح  غير 

السمك أو يذبحون األبقار، 
ال زالت حُتافــظ الهند على العديد 
مــن العــادات والتقاليــد املُتَّبعة 
عند الزواج، حيُث تشــمل عدد من 
االحتفاالت قبل يوم الزفاف الفعلي، 
وفي يوم الزفــاف يدور الزوجان حول 
نار تُعتبر ُمقدســة في عاداتهم ثمَّ 
يُطلقون عدداً من الوعود لبعضهم 
وهــي من أهــم عادات الــزواج في 

الهند، ثم يتبعها عدد من العادات 
التي تختلف تِبعاً الختالف املناطق 

في الهند.
العادات  ترتبط  والرقص  املوسيقى 
والتقاليــد الهندية بشــكل كبير 
الرقــص  بأنــواع مختلفــة مــن 
الهند  متتلــك  حيُث  واملوســيقى، 
نوعني مــن املوســيقى التقليدية 
الهندوستانية  املوسيقى  إحداهما 

في الشــمال من الهند والتي 
كبيــر  بشــكل  تأثــرت 

والتقاليــد  بالعــادات 
 ، نســية لفر ا

ســيقى  ملو ا و
فــي  الكارنتيــة 
مــن  اجلنــوب 
ويُعتبر  الهنــد، 
الغناء أســلوباً 
هندياً  شعبياً 

للتعبيــر 
عــن 

املشاعر 

الدينية اخملتلفة اضافة الى العديد 
مــن املُناســبات اإلجتماعية، كما 
الكالســيكية  العــروض  ترتبــط 
الدراميــة الشــعبية فــي الهند 
باملالحم الهندية القدمية العظيمة 
مثــل ملحمــة رامايانــا وملحمة 

ماهابهاراتا.

تقاليد الطعام والزواج والموسيقى في الهند.. الوان صاخبة متمازجة

االسرار جدران صلدة نحتاج ان نتخفف منها

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت املمثلــة اللبنانية ماغــي بو غصن 
عودتهــا الى بيــروت من القاهــرة قبل بدء 
مهرجــان الفضائيــات العربية بســاعات، 
بســبب تعرضها لوعكــة صحية، مقدمة 

اعتذارها من القائمني على املهرجان.
وكتبت ماغي على حســابها اخلاص :"بعد 
وصولي الى القاهرة اضطريت لألسف إرجع 
على بيروت قبل املهرجان بســاعات بسبب 
وعكــة صحية مفاجئــة.. أنــا حاليا كتير 
منيحة احلمد هلل وبحالة جيدة جداً.. اعتذر 
كتير من القّيمني على مهرجان الفضائيات 
العربية على اســتحالة بقائي.. كنت حاّبة 
كون بيناتكن واستلم اجلائزة اللي أنا فخورة 

فيها جداً".

واضافت : "شــكراً للجنة 
ولرئيــس  الكــرام  النقــاد 

مهرجــان الفضائيــات العربية 
وللجمهور  عليــوة  أحمد  األســتاذ 

املصــري والعربي الذي صــّوت لصاحلي 
للعام  عربية  لبنانيــة  ممثلة  كأفضل 

آدم  أوالد  مسلســل  عــن   ٢٠٢٠
سنلتقي قريباً.. كل احلب".

وكانت فــازت ماغي بو غصن 
لبنانية  ممثلة  أفضل  بجائزة 

مهرجــان  فــي  عربيــة 
العربيــة  الفضائيــات 

الذي يعــد واحدا من 
ابرز املهرجانات التي 

تقام في مصر.

ماغي بو غصن تعود لبيروت قبل 
بدء مهرجان الفضائيات العربية 

بغداد ـ  الصباح الجديد:
تألق الفنانون الشــباب الذين اشتركوا في مهرجان 
"طائر اجلنوب" الذي ضيفته قاعة مقهى الصفصاف 
والــذي اقيم باشــراف اإلعالمية، مــالك اخلزعلي، 
بالتعــاون مع االحتــاد العربي لإلعــالم اإللكتروني 

الشبكة اإلعالمية للرقابة الشعبية.
الفنــان خضير املالكــي اغنيات للفنان حســني نعمة 
القت استحسانا كبيرا، فيما قدم الفنون الشباب 
اغنياتهم اجلميلــة للفنان احملتفى به واغنيات 
اخرى اطربت احلضور وتغنت بحب الوطني، 
ومنهم "سيف سعد ووالء عبد الوهاب 
وثامــر الغالــي".. احلفــل أكد مدى 
املكانة التي يحتلها الفنان االصيل 
حســني نعمة لدى محبيه، كما 
شــارك فــي املهرجــان اخملرج 
الســوري وائــل زكريــا، في 
حني حضــر ممثل عن رئيس 
عريفة  النــواب،  مجلس 
صافي،  زينب  املهرجان، 
في  باحلضور  رحبــت 
والقيت  املهرجــان 

كلمات باملناســبة لعدد من الشــخصيات، وهذا املهرجان 
ســيتبعه اقامة مهرجانات اخرى للفنانيــني الذين حفروا 
اســماؤهم بذاكرة اجلمهور.. اخلتام شــهد توزيع شهادات 
تقديرية للفنانيني والشعراء وشخصيات إعالمية أسهموا 

في إجناح احلفل.

الصباح الجديد - وكاالت:
مــن  امنــوذج  ألحــدث  بالنظــر 
روفر  الند  Discovery كشــفت عنه 
نالحظ أن الســيارة مــن حيث املظهر، 
اكتســبت العديد من مالمح التميز التي 
جتلت من خالل تصميــم الواجهة األمامية 
واملصابيــح املثبتة عليهــا، وتصميم فتحات 
الهواء اجلانبية على هذه الواجهة، فضال عن 
أن الهيكل أصبح أكثر انسيابية بشكل 

عام.
بجنــح هوائي صغير  وجهز هيكل 
ثبــت علــى مؤخــرة الســقف 
الســرعات  على  الثبات  لزيادة 
أحيطــت  كمــا  العاليــة، 
حجرات العجالت وممتصات 
بإطــارات  الصدنــات 
بالستيكية سود مميزة 
حلماية الهيكل من 
الصــدأ وعوامل 

الرطوبة .
الداخل  ومن 

تغير تصميم هذه املركبة بشكل ملحوظ أيضا، 
حيث جهزت مبقاعد رياضيــة مريحة، وبتصميم 
مميــز ملقبض تغيير الســرعات، فضــال عن املقود 
املزود بلوحات ملســية للتحكــم بأنظمة الصوت 
والرد على املكاملات الهاتفية، واضيف الى واجهة 
القيادة شاشة ملســية مبقاس11.4 بوصة ميكنها 
االتصال الســلكيا مع األجهزة والهواتف الذكية، 
وشاشة إلكترونية مبقاس 12 بوصة قبالة السائق 

تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

الصباح الجديد - وكاالت:
قال مصدر أمني في مصر إن التحريات األولية بشــأن 
نشــر فيديو عبر وســائل التواصل االجتماعي يظهر 

فيه رجل وطفلة صغيرة تدخن السجائر.
وأضــاف أن النيابة قــررت تكليف اجلهــات األمنية 
بفحــص الفيديو والتوصل إلى هويــة من ظهر فيه 

وجمع التحريات املطلوبة.
وكان احملامي ياسر قنطوش، تقدم ببالغ للنيابة، بشأن 
انتشار فيديو يظهر فيه شــخص يتعاطى سيجارة 
خملدر احلشيش وإعطاء تلك السيجارة لطفلة صغيرة، 
ما يثيــر غضب اجلميــع النتهاكه حقــوق الطفلة 

الصغيرة.
وأوضح قنطــوش، أن الواقعة حدثت في أســتراليا، 
والطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، مشيرا إلى أن 
الشــاب من بورسعيد، وقام باجلرمية خارج مصر، وهذا 

ال يعفيه من العقاب.
ولفت إلــى أن موكلته التي تقدمت بالبالغ اكدت انه 
يوجد خالفات مع ابــن زوجها، وحصلت على الفيديو 
من أحد أقاربهــا، ومت تقدمي بالغ أمــام مكتب النائب 
العام، الفتا إلى أن الفيديــو يحمل مجموعة جرائم 

تعاطــي مخدر احلشــيش وإجبــار طفلة على 
تناوله، ومت التحرك علــى الفور والتحقيق 

في البالغ.  
وأكد أن الواقعة حقيقية وحتى 

اآلن لم يعاقب أحد على هذا 
منذ  والفيديــو  الفعــل، 

ال  اجلرمية  ولكــن  فترة، 
تسقط بالتقادم.

الشباب يصدحون باغنيات "طائر الجنوب" 

الند روفر تضيف تحفة جديدة
 لعالم السيارات رباعية الدفع

فيديو لطفلة تدخن يثير جدال كبيرا
 في مصر والسلطات تتحرك
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