
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

11
 اربعة ضيوف جدد في 

المربع الذهبي لدوري 
األمم األوروبية

3
هل يبقي ترامب على 

حظوظه في قلب نتيجة 
االنتخابات الرئاسية؟

12 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــراسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرةالسنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

ASSABAH ALJADEED

Sun. 22 Nov. 2020 issue (4539)األحد 22 تشرين الثاني 2020 العدد )4539(

بغداد - الصباح الجديد:
فشــلت امانة بغداد امس السبت 
فــي اول اختبار شــتوي لهــا، بعد 
ان غرقــت شــوارع العاصمة جراء 
عدتها  امطار  موجة  اول  تســاقط 
قياســا  " جيدة  هيئة متخصصة 
الــى الوقت الذي تســاقطت فيه" 
والبالــغ اربــع ســاعات ، فما بني 
ظهراً  والواحدة  صباحا  التاســعة 
فاضــت كل الشــوارع بنحو اغرق 
الوســطية  واجلــزرات  االرصفــة 
الســير  واوقف  العامة،  واحلدائــق 
اجلامعة  حــي  فــي  كامل  بنحــو 
واالعظمية  االســكان  ومنطقــة 
والوزيرية على سبيل املثال ال احلصر، 
وفيما تداول ناشــطون على مواقع 
التواصل االجتماعــي، صوراً تظهر 
شــوارع في مناطق عّدة من بغداد، 
اجملاري  نتيجة عجز منظومة  غارقة 
عــن تصريف املياه األمطــار، افادت 
الســبت  امس  اجلوية  االنواء  هيئة 
ايضا انها سبق وان حذرت في وقت 

املوارد  ووزارة  بغــداد  أمانة  ســابق، 
املدني، من  الدفــاع  املائية ومديرية 
سقوط امطار غزيرة بغية ان تتخذ 

تدابيرها االحترازية.

وكانــت أعلنــت أمانة بغــداد في 
االثنــني املوافــق 31 آب املاضي عن 
استعدادها ملوســم الشتاء احلالي، 
وجهوزيــة كوادرهــا ومحطاتهــا 

مياه  لتصريف  والرئيسية  احلاكمة 
األمطــار املرتقبة، فــي بيان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه في ذلك 
التاريخ وجاء في البيان، ان"مالكاتها 

في دائــرة مجــاري بغــداد، قامت 
بامتــام اســتعدادتها وتهيئة كافة 
والرئيســية  احلاكمة  محطاتهــا 

الستقبال موسم االمطار".
قامت  ان"الدائــرة  البيــان،  واضاف 
باعمــال الصيانة اخملتلفة مع توفير 
الى  باالضافة  احتياطية  غيار  قطع 
جتهيز املولــدات الكهربائية وتوفير 
خزين كاف من الوقــود ، وتأتي هذه 
االجــراءات ضمــن االســتعدادات 
اخلاصة مبوسم االمطار"، األمر الذي 

نسفته اول امطار الشتاء احلالي.
وسائل االعالم واملواقع اخلبرية نقلت 
وغضبهم  استياءهم  مواطنني  عن 
اوردته االمانة  وســخريتهم من ما 
عــن اســتعدادها، اذ قــال املواطن 
محمــد النعيمــي فــي حديث لـ 
الســومرية نيوز، إن "جميع الوعود 
التــي أطلقتها أمانة بغــداد فيما 
الشتاء،  يتعلق باستعدادها ملوسم 
بدت كأنها هواء في شــبك"، مبيناً 
بغداد  التي شــهدتها  "األمطار  أن 

خالل الســاعات املاضيــة، أظهرت 
أن شــبكة الصــرف الصحي غير 

مستعدة مطلقاً".
ويضيــف النعيمــي، أن "أمطــاراً 
إغراق  استطاعات  كهذه  متقطعة 
شــوارع عّدة فــي بغــداد، فكيف 
سيكون احلال إذا شهدنا خالل األيام 
املقبلة هطول أمطار رعدية غزيرة".

مرمي  املواطنة  قالــت  جانبهــا  من 
التميمي، إن "أول الغيث كان نقمة 
على البغداديــني، كما هو احلال في 
"أمانة  أن  املاضية"، معتبرة  األعوام 
بغداد فشــلت فشــالً ذريعــاً في 

استيعاب كمية األمطار القليلة".
وتشــير التميمي إلــى أن "البرملان 
مطالب  الشــعب،  ممثل  باعتبــاره 
في  املتقدمة  الكــوادر  مبحاســبة 
أمانــة بغــداد، ومســاءلة أمينها 
التي  التصريحات  احلالي، عن سبب 
املاضية  األســابيع  أطلقت خــالل 
بشــأن قدرتهــم على اســتيعاب 

موسم األمطار.

سبق لالنواء الجوية ان حذرتها

امانة بغداد فشلت امام االمطار ومواطنون يطالبون
البرلمان بمحاسبة مالكاتها لتضليلها الرأي العام 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت وزارة الداخليــة امــس 
الســبت عــن تهديــد وصفتــه 
بـ"اخلطير" قادم للمجتمع العراقي.
وقــال املتحــدث باســم الــوزارة، 
اطلعت  تصريــح  في  احملنــا  خالد 
ان "اجلرائم  عليه الصباح اجلديــد، 
االلكترونيــة تهديــد كبير واخلطر 
القــادم للمجتمــع العراقي النها 
متثل طيف واســع من اجلرائم التي 
تتعدى الى تأثيرات الفرد الى اجملتمع 
بل على األمــن القومي وتهديدات 
للمنشآت  الســيبرانية  الهجمات 

والتجســس ونشــر وثائق ســرية 
لألجهــزة األمنيــة وهــو موضوع 

كبير".
وأضــاف، ان "العراق متأخر جداً في 
إقــرار قوانني اجلرائــم االلكترونية 
واملعلوماتية  التساع اجلرمية وازدياد 
مواقــع التواصــل االجتماعي وهو 

يعني اتساع للجرائم".
األجهزة  "اســتخدام  الى  وأشــار 
وحتقيق  حملاربة  املتطــورة  واملعدات 
األمــن الســيبراني" الفتــا الــى 
الداخليــة  مديــرات  "بعــض  ان 
واالبتــزاز  باألمــن  متخصصــة 

االلكتروني".
وبني احملنــا ان "أغلب نصوص قانون 
موجــودة  املعلوماتيــة  اجلرائــم 
العراقي  العقوبــات  قانــون  فــي 
ومت إلقــاء القبض علــى الكثيرين 
ومحاكمتهم وفق قانون العقوبات 
ســواء في قضايا االبتزاز والتهديد 

االلكتروني".
وشــدد "نحتــاج للقانــون اجلديد 
وجميع نصوص القانون ركزت على 
االلكترونية التســاعها".  اجلرميــة 
وقــال احملنــا، ان "وزارة الداخليــة 
حتذر مســتخدمي مواقع التواصل 

واملدونني من ســوء استخدام هذه 
الصفحات" مشــيراً الى ان "كثير 
من املواطنــني وعلى خلفية تهديد 
وابتــزاز أغلبهم ال توجــد لديهم 
ثقافة وما يقــوم فيه جرائم تصل 
أحيانــا عقوبتهــا الى 14 ســنة 
ســجن". وتابع "هنــاك معلومات 
مهمة جدا في اجلرائم االلكترونية 
وعلــى  تطــور  فــي  والتقنيــات 
املؤسسات ان تتطور ملواكبة ذلك" 
مؤكداً، ان "الوزارة متتلك منظومات 
الوزارة ملكافحة اجلرائم  تفتخر بها 

االلكترونية".

الداخلية: الجرائم االلكترونية تهديد خطير للمجتمع
ما لم يشرع القانون الخاص بها

بغداد - الصباح الجديد:
اكدت خليــة االعــالم االمني امس 
الســبت، ان العاصمة بغداد عاشت 
رعباً نفســياً وامنياً مســاء الثالثاء، 
فيما دعت وســائل اإلعالم واملدونني 
الى توخــي احلذر ِمن نقل األخبار غير 

الدقيقة.
تلقت  بيــان  فــي  اخلليــة  وقالــت 
الصباح اجلدد، نسخة منه: "تستمر 
بالتبرير  املشــبوهة  الوكاالت  بعض 
للهجمات التي حتصــل في املناطق 

األمنية،  واملقار  والعامة  الســكنية 
ظنــا منها أنها قــادرة على تضليل 

الرأي العام باكاذيبهم".
واضافــت ان "بغــداد عاشــت رعباً 
وامنياً مســاء يوم الثالثاء  نفســياً 
وفي متام الساعة العاشرة والنصف، 
على  مقذوفــات  تســاقطت  حيث 
مناطق سكنية وعامة في )) ساحة 
اإلحتفــاالت، ومقر األمــن الوطني، 
صنف  وآمرية  التخطيــط،  ومديرية 
احلاســبات االلكترونيــة في مجمع 

الزوراء،   / الزيتــون  وشــارع  احلارثية، 
ومدينــة الطب، ومنطقــة املنصور 
(( وأدى ســقوط هذه املقذوفات الى 
استشهاد فتاة وجرح خمسة مدنيني 
وتهشم زجاج وأضرار في مبنى آمرية 
منها  القريبة  واملبانــي  احلاســبات 
واإلستهانة  األبرياء،  املواطنني  وترويع 
بدماء النــاس ومصاحلهم بعيداً عن 
كل القيــم الســماوية الشــرعية 
واألخالقية،  الوطنيــة  واإللتزامــات 
لتظهر علينا وكالة خبرية تشــكك 

باستشهاد الفتاة الفقيدة، واجلرحى 
"ِمن  اخللية  واســتغربت  االبريــاء". 
بالرأي  هذا اإلصرار على اإلستخفاف 
العام وتبرير اجلرائم واإلستهتار بدماء 
األكاذيب"،  وترويج  املواطنــني  وأرواح 
الفتــة الــى ان "استشــهاد الفتاة 
اخلمســة  املواطنني  وجرح  الفقيدة 
كان نتيجــة ذلك الفعــل اإلجرامي 
بإطالق املقذوفات بشــكل عشوائي 
ِمن  والعامة  السكنية  املناطق  على 
قبل هذه اجملاميع اخلارجة عن القانون.

عن الصواريخ التي اطلقت االسبوع الفائت ومقتل طفلة

االعالم االمني: بغداد عاشت رعبًا نفسيًا وامنيًا
مساء الثالثاء الماضي

وزير الزراعة يؤكد على تنظيم عملية 
السعودية تضيف قمة العشرين وتعقد 2انتاج وتوزيع البذور

3اجتماعاتها عربيا ألول مرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر مركز االعالم الرقمي املتخصص 
وتكنولوجيــا  التقنيــة  باألمــور 
املعلومــات، مــن أن أمــن العديــد 
من ثكنــات اجليــش العراقي مهدد 
بسبب "االستخدام السيئ" لبعض 
التطبيقاتومنها تطبيق "تيك توك".
وطالــب املركــز  بـ"ضــرورة عــدم  
الســماح ألي منتســب فــي وزارة 
الدفاع باســتخدام تطبيق تيك توك 
اماكنهم  داخل  وتصوير مقاطع من 
العســكرية". وأوضحــت املنظمة 
أن "اجلماعات اإلرهابية قد تســتغل 

تلــك املقاطع املصــورة في تنظيم 
هجمات ضــد القوات العســكرية 
العراقية، مما ســيؤدي إلى إراقة الدم 
وخسارة االرواح". وأكد مركز اإلعالم 
الرقمــي أن  "تصويــر اجلنــدي بزيه 
الرســمي ملقاطع لثكنــات ومواقع 
ان  عســكرية موضوع اخــر ويجب 
تخضع لضوابط امنية وعسكرية". 
وأشــار املوقع إلى أنــه  "رصد عدة 
حسابات ملنتســبي اجليش العراقي 
على تطبيق تيك توك وهم ينشرون 
اليومية في  مقاطع من حيواتهــم 

داخل ثكناتهم العسكرية". 

مركز االعالم الرقمي يحذر من مخاطر 
تطبيق "تيك توك" داخل الجيش 

بغداد - الصباح الجديد:
النيابية،  املالية  اللجنة  عضو  اكد 
اليوم الســبت، ان  جمال كوجــر، 
الى  العراقية ســتعود  احلكومــة 
االقتــراض ألن مواردها ال تســاوي 
نفقاتهــا، مبينا ان طبــع العملة 
العراقية من دون وجود غطاء مالي 

سوف يؤثر في قوتها".
تابعته  وقال كوجــر في تصريــح 
الصباح اجلديد، إن "الورقة البيضاء 
هي رؤيــة احلكومة لإلصــالح، وأن 
اللجنــة املاليــة شــكلت جلنــة 
لبيان وجهــة نظر مجلس  فرعية 

الضرورية  اإلصالحات  النواب بشأن 
فــي هذه املرحلــة"، مشــيراً إلى 
أنه "ســيتم إرســال ورقة البرملان 
للحكومــة ،وهي التي تســتطيع 
الدمج في ما بينهما وتبدأ بعملية 

إصالح حقيقية".
وأضــاف أن "العــراق ســيقترض 
مجــدداً بكل تأكيــد؛ ألن موارده ال 
تساوي نفقاته"، مبيناً أن "احلكومة 
لم ترسل حتى اآلن مشروع املوازنة، 
على الرغم من إرسال كتاب رسمي 
لإلسراع بإرساله كي يقوم مجلس 

النواب بتعديل املشروع".

بغداد - وعد الشمري:
املشتركة،  العمليات  قيادة  أكدت 
أمس الســبت، استمرار التنسيق 
في جالء  الدولــي  التحالــف  مع 
أن عناصره  إلــى  قواتــه، الفتــة 
املتبقني في العراق ليسوا مقاتلني، 
مشــيرة إلى وجود تعاون أخر مع 
حلف "الناتو" على صعيد التدريب 

والتأهيل.
للعمليات  الرسمي  املتحدث  وقال 
اللواء حتسني اخلفاجي في تصريح 
إلى "الصباح اجلديــد"، إن "إعالن 
الواليــات املتحدة خفــض قواتها 
في العراق جاء نتيجة احلوارات بني 
البلدين التي بدأت منذ نحو عام".

وأضاف اخلفاجي، أن "املدة املاضية 
شهدت تسليم العديد من املواقع 
العسكرية إلى قواتنا، وقد وصلنا 
إلى مرحلة سحب وتقليل القوات 

األجنبية".
وأشــار إلى أن "املتبقي من قوات 
التحالــف الدولي فــي العراق هو 
ليســوا  وجميعهم  عنصر   2500
مقاتلني، بــل أن مهامهم تدريبية 

واستشارية".
"التحالف  أن  إلى  اخلفاجي،  ولفت 
الدولــي أصبحــت لديــه ثقــة 
بإمكانية وقدرات القوات العراقية 
وما وصلت إليــه من كفاءة وقدرة 

على مواجهة التحديات األمنية".

التحالف الدولي يعد باستمرار 
التنسيق مع قيادة العمليات 
ومعاونتها بالضربات الجوية

المالية النيابية ترجح عودة 
الحكومة الى االقتراض وتحذر من 

طبع العملة من دون غطاء

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اتخــذ اعضاء كرد فــي مجلس 
النواب العراقــي خطوات عملية 
باجتــاه نقــل رواتــب موظفــي 
حكومــة اقليم كردســتان على 
مــالك احلكومــة االحتادية، وذلك 
بعد فشــل حكومة االقليم من 
املتأخرة  موظفيها  رواتــب  تأمني 

منذ اشهر.
ووقع 112 عضــوا مبجلس النواب 
على مشــروع قانــون يدعو الى 
ان تقوم احلكومــة االحتادية مبنح 
رواتب موظفي االقليم مباشــرة 
الــى حكومة  وعدم تســليمها 

االقليم.
وقــال عضو مجلــس النواب عن 
املكــون الكردي ريبــوار كرمي، انه 
قدم مشروع القانون الى احلكومة 
تنفيذه  لتعمل علــى  االحتاديــة 
مشــيراَ الــى ان الســؤال الذي 
يطرح نفسه االن هو هل بامكان 
احلكومة االحتادية التكفل بتأمني 

رواتب املوظفني في االقليم.
واضــاف كــرمي، ان هنــاك حراكا 
النواب  مجلــس  فــي  محموماَ 
بهدف العمل بنحو رســمي على 
تشــريع قانــون جديــد لتحويل 
رواتب موظفــي حكومة االقليم 
وتوزيعها من قبل وزارة املالية في 

احلكومة االحتادية.
واكد، ان اعضاء في مجلس النواب 
قدموا مســودة املشروع وجمعوا 
له التواقيــع الالزمة لتقدميه الى 
رئاســة البرملــان لتقدمه بدورها 
الى اللجــان املعنية للعمل على 

مناقشته واملصادقة عليه..
واوضح ان القانون يدعو الى فتح 
حســابات بنكية لــكل موظف 
على مالك حكومة االقليم ليتم 
راتبه مباشــرة كل شهر  ارسال 

من قبل وزارة املالية في احلكومة 
االحتادية.

واشــار الى انه وفــي حالة مترير 
القانــون فانه قــد يضمن فقرة 
اقليم  تتيــح للموظفــني فــي 
كردســتان حريــة االختيــار بني 
استالم راتبهمم من قبل احلكومة 

االحتادية او حكومة االقليم.
اجلديــد من  الصبــاح  وعلمــت 

مصادرهــا اخلاصــة، بــان اغلب 
العراقي  النــواب  اعضاء مجلس 
عدا كتلتي االحتاد الوطني واحلزب 
مقترح  على  وافقت  الدميقراطي، 

القانون ووقعت عليه. 
الدميقراطي  احلــزب  كتلة  وتقف 
الكردســتاني في مجلس النواب 
بالضد من تشــريع هذا القانون، 
وهي تعتبره استهدافا ملوقع ودور 

وســلطات حكومة االقليم التي 
كفلها الدستور.

وقالــت املصادر، ان هنــاك دعما 
واســعا للقانون من قبل اعضاء 
مجلــس النــواب مــن الكتــل 
وقعوا  الذين  والسنية،  الشيعية 
على مســودة مشــروع القانون 
الفتا الى ان هناك ايضاَ مسؤولني 
عبروا  االحتادية  احلكومة  في  كبار 

عن تأييدهم للمشروع. 
في غضــون ذلك اصــدرت كتلة 
حركــة التغيير مبجلــس النواب 
بيانــاً، عبــرت فيه عــن تأييدها 
باملسؤول  وصفته  الذي  للموقف 
دعمها  معلنــة  الــوزراء  لرئيس 
بعدم  رؤيته  في  له  ومســاندتها 
اقليم  برواتب موظفي  املســاس 

كردستان.

واشار بيان للكتلة ارسلت نسخة 
منه للصباح اجلديد،"انه ليس من 
غير املقبول وحتت أي ظرف انتهاج 
سياســة التجويع ضد املواطنني 
البســطاء، مثلما ال يجوز زجهم 
السياســية  الصراعــات  فــي 
واملشــاكل املاليــة وحتميلهــم 
نتائجهــا، لكون تلك األفعال غير 

دستورية وال قانونية". 

حراك برلماني محموم لتوطين رواتب موظفي 
االقليم وصرفها من الحكومة االتحادية

وافقت عليه كل الكتل عدا االتحاد والديمقراطي

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت وســائل إعــالم امريكية 
امــس الســبت، ان واشــنطن 
منحــت العراق متديــداً إضافياً 
لالســتثناء في ملف اســتيراد 

الطاقة من إيران.
"واشــنطن  صحيفة  ونقلــت 
باســم  متحدث  عن  بوســت" 
وزارة اخلارجيــة األميركية قوله 
إن "وزيــر اخلارجية مايك بومبيو 
مــدد اإلعفاء 45 يوًمــا إضافًيا، 
نهائًيا  قــرارًا  ترامب  إلدارة  تارًكا 
بشأن متديده أو قطعه متاًما قبل 
تنصيب الرئيــس اجلديد في 20 

يناير".  
وأضاف أن "الوزيــر جدد اإلعفاء 
العراق  العقوبــات علــى  مــن 
مالية  معامالت  في  للمشاركة 

من  الكهرباء  باســتيراد  تتعلق 
"يضمن  الــى:  مشــيرا  إيران"، 
اإلعفــاء أن يكون العــراق قادرًا 
من  احتياجاتــه  تلبيــة  علــى 
الطاقة على املدى القصير بينما 
يتخذ خطــوات لتقليل اعتماده 

على واردات الطاقة اإليرانية".
األميركية  الصحيفة  وأشــارت 
العملية،  الناحيــة  من  أنه  إلى 
يعمــق القــرار الضغــط على 
احلكومة العراقية، التي تتعرض 
بالفعل لضغــوط من تهديدات 
أميركية بســحب سفارتها من 

بغداد.  
ومــددت اإلدارة األميركية، أواخر 
أيلول املاضــي، إعفاء العراق من 
عقوبــات اســتيراد الطاقة من 

إيران 60 يوماً آخر.  

واشنطن تمنح البالد تمديدًا 
جديدًا الستيراد الطاقة من إيران
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بغداد - الصباح الجديد :
تابـع وزيـر الصناعة واملعادن 
سير  اخلبـاز  عزيـــز  منهـل 
العمليــة اإلنتاجيــة فــي 
موقـــع ) مصانـــع ابـــن 
سينـــا بالوزيريـة ( التابعة 
العامــة  الشــركة  إلــى 
التعدينيــة  للصناعــات 
وذلك خــال جولة ميدانية 
حيــث جتول فــي مصنعي 
الكيمياويــة  املضافــات 
الصغرى  العناصر  وأسمدة 
وأطلــع على عمليــة إنتاج 
الكيمياوية  املضافات  أنواع 

والبالغــة ) ٢٦ ( مادة والتي 
أبراج  عمــل  فــي  تدخــل 
ووحــدات التبريــد واملراجل 
 RO ( البخاريــة ووحدات الـ
أساسي  وحتتاجها بشكل   )
والشــركة  النفــط  وزارة 
العامة لصناعة األســمدة 

اجلنوبية .
 كما أطلــع على إمكانيات 
مصنــع أســمدة العناصر 
والسائلة  الصلبة  الصغرى 
وعملية  الكبيــرة  وطاقاته 
اإلنتــاج اجلارية لرفــد وزارة 
الزراعــة بهــذا النــوع من 

األســمدة كونها املســوق 
الرئيس لهـا .

كمـــا أطلــع الوزيــر على 
خملتبرات  املتاحة  اإلمكانيات 
املصانع ومامتتلكه من أجهزة 
ومعــدات مختبريــة وأوعز 
إمكانيات  تطويــر  بضرورة 
هــذه اخملتبــرات وتعزيزهــا 
بأجهــزة جديــدة على وفق 
أحدث التكنولوجيا العاملية 
لتكون مرجعاً وداعماً جلميع 
وزارت ومؤسســات الدولة ، 
مؤكداً على أهمية تنشيط 
وتفعيل  املصانع  هذه  عمل 

القطاعــن  لرفــد  دورهــا 
العــام واخلــاص مبنتجاتها 
التخصصيــة من املضافات 

الكيمياوية واألسمـدة . 
الوزير  التقى  فقد  كـــذلك 
من  بعــدد  الزيــارة  خــال 
املوظفــن وأســتمع الــى 
وشــكاواهم  طلباتهــم 
بصرف  مايتعلــق  خاصــة 
العاملــن من األجور  رواتب 
بتذليل  والعقــود موجهــا 
وتلبيــة الطلبات واإلهتمام 
العاملن  بأحوال ومتطلبات 
وتشجيعهم على العمـل .

بغداد - الصباح الجديد :
تــرأس وزير التجــارة الدكتور عاء 
احمــد اجلبــوري االجتمــاع ال٣٤ 
للجنه الوطنيــة النضمام العراق 
ملنظمــة التجــارة العاملية  حيث 
مناقشــة  االجتماع  خــال  جرى 
مراحــل انضمــام العــراق واهم 
اجنزت خال  التــي  الفنية  امللفات 
املاضيــة ومنها ملف  الســنوات 
مذكــرة نظام التجــارة  اخلارجية 
للعــراق وملف الســلع واخلدمات  
التنفيذ  وخطة  الفكرية  وامللكية 
التشــريعية إضافة إلى مناقشة 
التحديــات التــي تواجــه عملية 

االنضمــام وأدت إلى تعرقل ســير 
االنضمــام على النحــو املطلوب 
، إضافــة إلــى مناقشــة  احللول 
التي من شانها  واملهنية  العملية 

ان تقلل من تأثير تلك التحديات .
واكــد الوزير على ضــرورة توضيح 
اهمية انضمــام العراق للمنظمة 
كونه يتيــح اقامة نظــام  جتاري 
متوازن  اضافة الى رفع مســتوى 
املعيشــة وإيجــاد فــرص العمل 
والقضاء علــى البطالة من خال 
وتنميــة  االســتثمارات   تنميــة 
الدخل احلقيقي وزيادة االنتاج ، عادا 
ان هذا امللف مــن امللفات املهمة 

التي تســهم في إجراء إصاحات 
اقتصادية شاملة.  هذا وجرى خال 
االجتماع »مناقشــة خمسة بنود 
مهمة  ووفــق  متطلبات املرحلة 
اجلولة  لعقــد  والتهيئة  احلاليــة 
املنظمة  مع  الثالثــة  التفاوضية 
وهــي مذكــرة سياســة التجارة 
الســلع  وملفات  للعراق  اخلارجية 
وملف  للعــراق  التنفيذ  وخطــة 
التجارة فــي اخلدمات والقطاعات 
اخلدميــة املنجزة وملــف امللكية 
الفكرية« .كما اســتمع الوزير الى 
عدد مــن املاحظــات واملقترحات 
ملمثلي الوزارات والتي من شــأنها 

تخدم امللفات العالقة.
وفي ختام االجتماع مت االتفاق على 
اعداد التوصيات التي من شــأنها 
اإلســراع فــي حلحلــة القضايا 
تكتنــف عملية  والتي  العالقــة 
االنضمام . ومــن اجلدير بالذكر ان 
العراق مت قبولــه عضو مراقب في 
املنظمــة عــام 2004  والتي تأتي 
متهيــدا لانضمــام الكامل حيث 
تتيح هــذه الفترة الزمنية التعرف 
على االتفاقيات التي تشــرف على 
تطبيقها منظمة التجارة العاملية 
النظام  مــن  جزء  تشــكل  والتي 

التجاري  املتعدد االطراف .

وزيـر الصناعـة يوعـز بتفعيـل دورمصانع ابن سينا 
لرفـد قطاعـات الدولـة بمنتجاتهـا

وزير التجارة: االنضمام الى منظمة التجارة العالمية
 هو الطريق لبناء اقتصادنا

بغداد - الصباح الجديد :

تــرأس وزيــر الزراعــة املهندس 
محمد كــرمي اخلفاجي االجتماع 
الثاني عشــر للمجلس الوطني 
للبذور بحضور مستشار الوزارة 
الدكتور مهدي ضمد القيســي 
على  مؤكــدا  اجمللس  وأعضــاء 
ضــرورة االرتقاء مبجــاالت انتاج 
البحثي  العمل  من خال  البذور 
النتائــج  ونقــل  والتطبيقــي 
الزراعي  الواقــع  إلى  العلميــة 

امليداني. 
مت  اجللســة  مســتهل  وفــي 
مراجعــة مقــررات االجتمــاع 
السابق والتأكيد على تنفيذ كل 
املقررات لغــرض دميومة عملية 
املنتجن  ودعــم  البــذور  انتاج 
والفاحن ، مبينا اهمية العمل 
العلمي الهادف لارتقاء بالواقع 
مســتلزمات  وتوفير  الزراعــي 
اإلنتاج للفاحن  ووضع آلية بيع 
الزراعي  للموسم  الشعير  بذور 
املنتــج  للشــعير   2121-2020
من قبل دائــرة البحوث الزراعية 
فضا عن مناقشة طلب الدائرة 
املذكورة جتهيز مشــروع الزراعة 
احلافظــة واملنتجــة مــن قبل 

برنامج اكثار بذور الرتب العليا.
كمــا مت املوافقــة علــى اعداد 
الفاحن  الرشاد  توعوي  برنامج 
زراعة  عــن  فضــا  واملزارعــن 
احلقول االيضاحية ومتديد العمل 
اإلرشــادي ملنتجي البذور ، فيما 
مت اقرار الطلــب املقدم من دائرة 
فحــص وتصديق البــذور  حول 
اعتماد الطاقــات اخملزنية ودعم 
اخلطة الزراعية الشتوية وتوفير 

بذور الرتب العليا. 
كمــا أقرت عدة فقــرات تتعلق 
وتنظيــم عملية  بالتعاقــدات 
انتــاج وتوزيــع البــذور، كذلك 
محصــول  دعــم  مواصلــة 
الشــعير العلفــي واســتمرار 

اجلهود الهادفــة إلى التخفيف 
واملزارعن  الفاحــن  كاهل  عن 
التعاون  أهمية  على  ، مشــددا 
مع مديريــات الزراعــة لتطوير 
العمليــة اإلنتاجية واســتمرار 
واملزارعن  الفاحن  مع  التفاعل 

سيما منتجي البذور. 
فيما مت مناقشــة عــدة فقرات 
اجمللس  مبلــف  تتعلــق  إداريــة 
أفضل  وإيجاد  للبــذور  الوطني 
الطرق لدعم الفاحن واملزارعن 
وإجناح املوســم الشتوي املقبل 

زراعيا. 
الوزير  ترأس  على صعيد متصل 
الوزارة  رأي فــي  جلســة هيئة 
الواقع  ملناقشــة  عقدت  والتي 
الزراعي والقضايا التي تســهم 

 ، الزراعية  العمليــة  تنمية  في 
معلنا تأجيل جميع املبالغ التي 
بذمة الفاحن إلى العام املقبل 
بحضور الوكيــل اإلداري للوزارة 
اجلبوري  ســهر  مهدي  الدكتور 
الــوزارة  مستشــار  والســيد 
لنشاط الثروة احليوانية الدكتور 
حسن علي ســعود واملستشار 
حداد  رائــد  الدكتور  القانونــي 
واملستشار الدكتور مهدي ضمد 
هيئة  أعضاء  والسادة  القيسي 

الرأي.
على  اخلفاجــي  الوزيــر  وأكــد 
املستلزمات  وتوفير  دعم  أهمية 
تدخل ضمن  التــي  الضروريــة 
مدخــات العمليــة الزراعيــة 
بشقيها النباتي واحليواني، فيما 

مت مناقشــة ما تضمنه منهاج 
اجللســة وعــدد مــن املواضيع 
ووضع  الزراعي  بالشأن  املتعلقة 

احللول املناسبة لها.
ومتت مناقشــة فقــرات جدول 
االجتمــاع ومنها املصادقة على 
مســودة مذكــرة التفاهم في 
النباتي  بشــقيه  الزراعي  اجملال 
واحليواني مع جمهوريات )بولندا 
، تونس، أوكرانيا( من أجل تطوير 
العلمــي  التعــاون  وتشــجيع 
واالقتصــادي ومبــا يخــدم هذا 

القطاع احليوي. 
على  التصويــت  جــرى  كمــا 
دعم الشــعير العلفي للمربن 
وباسعار مدعومة من قبل وزارة 
واملوافقــة على عملية  الزراعة 

محافظة  مــن  الشــعير  نقل 
اجلنوبية  احملافظــات  إلى  نينوى 
وتوفير املواد العلفية ملربي الثروة 
احليوانية والســمكية والتأكيد 
على زيادة دعــم منتجي البذور 
الزراعية  باملكننــة  وتزويدهــم 
الفاحــن  واعفــاء  احلديثــة 
للديون التــي بذمتهم من قبل 
الزراعية  التجهيــزات  شــركة 
 2020  ( الزراعــي  للموســم 
بالبــذور  وتزويدهــم   )2021  _
والسماح  املدعومة  واألســمدة 
سماد  باستيراد  اخلاص  للقطاع 
الداب واليوريا من خال شــركة 
التجهيــزات الزراعية على وفق 

آلية البيع املباشر. 
تخصيص  على  املوافقــة  ومتت 

املبالغ املطلوبــة لدائرة الغابات 
والتصحــر ليتســنى لها دعم 
نشــاط الغابــات واالســتمرار 
بالعمل واملوافقة على تخصيص 
حليوانات  األعاف  شــراء  مبالغ 
الطبيعيــة  ســاوة  محميــة 
واحملميات األخــرى ، فيما وافقت 
هيئة الــرأي على تزويد الراغبن 
من الفاحن واملزارعن بفسائل 
النخيــل مــن دائرة البســتنة 
وبأســعار رمزية لزراعتها وزيادة 
أعداد النخيل والسماح وشمول 
أصحاب عقود قانون ) 35( الزراعي 
بزراعة نسبة 10 ٪ من مساحته 
للحفاظ على  الفســائل  بهذه 
هذه الثــروة االقتصادية للتمور 

العراقية.

وزير الزراعة يؤكد على تنظيم عملية انتاج وتوزيع البذور 
ودعم المجالت البحثية 

 دعا وزير الزراعة 
الى وضع آلية بيع 

بذور الشعير للموسم 
الزراعي 2020-

2121 للشعير المنتج 
وتجهيز مشروع 
الزراعة الحافظة 
والمنتجة من قبل 
برنامج اكثار بذور 
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تأجيل المبالغ التي بذمم الفالحين الى العام المقبل  

وزير الزراعة يتراس اجتماع اجمللس الوطني للبذور

البصرة - سعدي السند :

وتأهيلهم  الشــباب  تبّنــي  أجل  من 
طاقاتهــم  وتطويــر  وتشــجيعهم 
االبداعية ومهاراتهم ليكونوا مبدعن 
ومســاهمن فــي احلــراك االبداعي 
نظم املركــز الثقافي جامعة البصرة 
احتفالية االعان عن مشروع )شبابنا 
رئيس  برعايــة وحضور   ) احلياة  صناع 
جامعــة البصــرة الدكتــور ســعد 
شــاهن حمادي ومبشاركة مجموعة 
من الشــباب العراقيــن من عدد من 

احملافظات .
رئيس جامعــة البصرة أكد في كلمة 
له خــال انطاق فعاليات املشــروع 
: يهدف هذا املشــروع الــى احتضان 
الشباب وفي عدة مراحل االولى جمع 
الشــباب وفرزهم وتصنيفهم حسب 
هواياتهــم واهتماماتهــم وقدراتهم 
مرحلة  الثانيــة  واملرحلة  االبداعيــة 
التكويــن واالعــداد بجلب اســاتذة 
جامعيــن واكادميــن ومختصن من 
داخل وخــارج اجلامعة إلقامة الندوات 
والورش واللقاءات املعرفية والتطويرية 
اما املرحلــة الثالثة فهي تقدمي املنجز 
االبداعي للشباب الى اجملتمع من خال 
منصــات فاعلة في االبــداع واملرحلة 
وعندنــا املرحلة الرابعــة وهي تقومي 
الفترة املاضية لتحديد نقاط الضعف 
والقــوة فــي مؤمتر تقوميــي تقييمي 

ليكتب له فعل االستمرارية .

ومن جانبه ذكر مديــر املركز الثقافي 
الكــرمي عبــود عودة:  الدكتــور عبد 
ســنتواصل وبشكل مدروس ومميز مع 
هذه الشــريحة واالخذ بيد شــبابنا 
نحو بناء حياة أفضل  واملركز الثقافي 
برســالته يصمم لهذا املشروع على 
أن يقدم خبراته املعرفية واالجتماعية 
واالنسانية والثقافية لهذه الشريحة 
حتى تطل علــى العالم من أوســع 
نوافذ املعرفة والعلم لتبقى مشرعة 

للعطاء والعمل اجلاد اخمللص.

االستجابة املناعيه أللتهاب 
القولون وسرطان املستقيم 

من جانــب آخر تابع مكتــب الصباح 
اجلديد في البصرة عددا من األنشطة 
والفعاليــات اجلامعية فــي عدد من 
ومراكزها  البصــرة  جامعــة  كليات 

العلمية .
فقد نظمت كلية العلوم في جامعة 
البصرة  ورشة عمل بعنوان ) التحكم 
املناعية  لاســتجابة  جينــي  الفوق 
املصاحبه أللتهاب القولون وســرطان 

املستقيم والقولون ( .
وتهدف الورشة الى التعريف باالليات 
احملتملــة للتنظيم الفــوق جيني في 
البايولوجية  التطبيقــات  مختلــف 
وخصوصــا علــم املناعــة مع عرض  
طرق العمل والتقنيــات احلديثة التي 
تساعد على دراســة هذا اجلزء الهام 
من العلــوم التطبيقية وتوظيفه في 
البحوث املستقبلية لاقسام الطبية 

و البايلوجية جلامعة البصرة. 
 وتضمنت الورشــة شرحا للتنظيم 
املناعة  باالستجابة  املرتبط  الاجيني 
وسرطان  القولون  اللتهاب  املصاحبة 

القولون واملستقيم.
واوصت الورشــة الى العمل على بناء 
قدرات مختبرية و تقنيه حديثة و فتح 
العاملية  اخملتبــرات  مع  التعاون  ابواب 
للتمكن من االنتقال مبستوى البحوث 
العلمية الى مســتوى يتيح امكانية 

الناجتة  التغيرات في االحيائية  دراسة 
عن تعديــل التعبير اجلينــي بدالً من 

تغيير الشفرة اجلينية نفسها.

  اعداد الصف الدراسي االلكتروني

ابــن ســينا للتعليم  ونظــم مركز 
االلكترونــي بجامعة البصرة ورشــة 
عبر مواقع التواصل املرئي عن كيفية  

اعداد الصف الدراسي االلكتروني. 

وتهدف الورشــة التي ادارها الدكتور 
عــدي بشــير عيســى الــى تدريب 
املشــاركن على كيفية اســتعمال 
لنتعلم(  البصــرة)  جامعــة  منصة 
املطابقة ملعايير وبروتكوالت) سكورم 
( والتي تؤهل وصول احملتوى التعليمي 
بفاعلية وجودة عالية ألي مكان وفي 
اي وقــت فضا عن ســهولة تعديل 
احملتوى ومواكبته جلميع حتديثات نظم 

التشغيل.  

وتضمنــت الورشــة دروســا عملية 
الدراســية  املقررات  في كيفية وضع 
وحتميــل ورفع احملاضــرات في منصة 
للنقاش  )لنتعلــم( وتكوين منتــدى 
املهام  وتسليم  الطلبة  والتواصل مع 
وتســجيل  وتصحيحها  والواجبــات 
احلضور وشرح واجهة تطبيق املنصة و 
على الهواتف اجلوالة وااللواح الذكية. 
واوصت الورشة بضرورة استثمار املزايا 
واخلدمــات التكنلوجية التي تقدمها 

املنصة.

اخالقيات البحث العلمي

واقامت كلية العلوم بجامعة البصرة 
وبإشــراف مركز التعليم املستمر في 
اجلامعة ورشة عمل  بعنوان  )موضوع 
اخاقيات البحــث العلمي واخاقيات 

التعامل مع احليوانات أخملتبرية ( .
وتهدف الورشة التي ادراتها  الدكتورة 
ســناء جميــل ثامــر  الــى توضيح 
اخاقيــات وآليــات البحــث العلمي 

واهدافه. .
وتضمنت الورشة التعريف باخاقيات 
االساســيه  واملبادى  العلمي  البحث 
له واليــات مراقبــة االخاقيات التي 
وتشكيل  اإلرشادية  احملاضرات  تشمل 
اللجان ووضع ضوابط للنشر العلمي 
، واوصت بضرورة تشكيل جلنة في كل 
قسم حول اخاقيات البحث العلمي 
واتباع األخاقيات ومبادئها التي تتبنى 
اإليجابي  العمل  قيمتي  عامه  بصوره 
وجتنــب الضــرر باالضافــه الى خلق 

ثقافة رعاية احليوانات اخملتبرية وتدريب 
العاملن على ذلك.

مصادر وتراكيز انبعاث الكربون 
االسود

العلوم  وناقشــت دراســة في كلية 
)مصــادر وتراكيــز انبعــاث الكربون 
االســود واثاره في ظاهــرة االحتباس 
احلراري في محافظة البصرة ( للباحث 

عباس ثجيل عبيد .
وتهدف الدراســة الى قيــاس تراكيز 
من حرق  املنبعــث  األســود  الكربون 
الغاز في احلقول النفطية وتقاطعات 
النفايــات  طمــر  ومواقــع  الطــرق 
ومحطات الطاقــة الكهربائية وبيان 
حجم املســاهمات للمصادر اخملتلفة 
بتراكيــز الكربون األســود في الهواء 

اجلوي ودراسة العوامل البيئية
وتضمنــت الدراســة قيــاس تراكيز 
الكربون االســود في احلقول النفطية 
وتقاطعات الطــرق ومحطات الطاقة 
الكهربائيــة ومواقع طمــر النفايات 
فضا عن قياس تراكيز بعض ملوثات 

الهواء االخرى
واوصت الدراسة شركة نفط البصرة 
باجراء فحوصات دورية للملوثات التي 
الغــاز الغراض  تنبعث من شــعات 
حتليات  واجــراء  واملعاجلة  التحكــم 
مختبرية للتربــة القريبة من احلقول 
النفطية لغرض اســتصاحها وقيام 
شــركة نفط البصــرة بتطوير البنى 

التحتية للمنشأت النفطية .

تقرير

جامعة البصرة تطلق مشروع شبابنا صّناع الحياة وتأهيلهم وتطوير طاقاتهم ومهاراتهم 

رئيس جامعة البصرة خالل حضوره احتفالية مشروع شبابنا صّناع احلياة

محليات

بغداد - الصباح الجديد :
اعلن محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا عن حتقيق 
نســب اجناز متقدمة في اكساء 5 محات سكنية بقضاء 

الزهور احلسينية.
جاء ذلــك خال زيــارة احملافــظ امليدانية الى احلســينية 
ملتابعة املشاريع التي تنفذها احملافظة في القضاء يرافقه 
قائممقام الزهور السيد حســام الساعدي ومدير بلديات 
محافظة بغداد املهندس ياســر امجد القريشــي ومدير 

بلدية الزهور املهندس محمد طالب.
واوضــح العطا، ان »نســب اجناز احملات الســكنية )٢٢١ 
و٢٠٤ و٢١٩ و٢٢٧، ٢١٧( بلغــت نحو ٧٠٪  بعد االنتهاء من 
جميع اعمال الرصيف اجلانبي )البوركيربر( وتعديل الطريق 
وخدمات البنــى التحتية االخرى«، الفتا الــى »ادراج بقية 

احملات لاكساء ضمن خطة احملافظة للعام املقبل«.
كما اوضح السيد احملافظ ان »البلدية باشرت ايضا بزراعة 

شتات املدخل واجلزرات الوسطية بنحو ٢٦٠٠ شتلة«. 

بغداد - الصباح الجديد :
تـــرأس وزير العمل والشــؤون االجتماعية الدكتور عادل 
الركابــي اجتماعاً للمــاك املتقدم في هيئــة رعاية ذوي 
ـــه بضــرورة العمل  اإلعاقــة واالحتياجــات اخلاصة ووجَّ
بجهود اســتثنائية لكون الهيئة تتعامــل مع الكثير من 
الفئات الضعيفة املتمثلة بذوي االعاقة. واكد الوزير خال 
االجتمــاع اهمية وضع اخلطط واملعاجلات لتحســن واقع 
هذه الشــريحة من خال تفعيل الفقرات املهمشة او غير 
املطبقة في قانون رعاية ذوي االعاقة، ومن ضمنها موضوع 

تعيينات هذه الفئة في دوائر ومؤسسات الدولة. 
وشــدد الوزير علــى الدائرة القانونية باقامــة دعاوى على 
الوزارات التي لم تطبق النص القانوني في قانون رعاية ذوي 
االعاقة الذي ينص علــى تعين 5  %  من ذوي االعاقة ضمن 

الدرجات الوظيفية على ماك تلك الوزارات. 
كما ناقــش الوزير موضوع املتراكم واالســر التي اكملت 
اجــراءات الشــمول ولــم تســتلم رواتب لعــدم وجود 
تخصيصات، وجــرى التاكيد على معاجلة هــذا االمر عبر 
املطالبة بزيادة تخصيصات الهيئة في موازنة العام املقبل، 
فضا عــن التوجيه بحســم موضوع املعاينة الســنوية 

للمعوق واملعن. 
وجــرت ايضا خال االجتماع مناقشــة موضــوع الهويات 
التعريفية لذوي االعاقة، اذ اكملت الهيئة جميع االجراءات 
بهذا اخلصوص بانتظار تشــكيل جلنة مركزية للمباشرة 
باصدار الهويات، فيما تعاقدت الهيئة مع مصرف الرافدين 

لصرف رواتب املعن املتفرغ عبر املاستركارد.

محافظ بغداد يعلن تقدم 
العمل في إكساء 5 محالت 
سكنية بمنطقة الحسينية

ـه بتحسين  وزير العمل يوجِّ
واقع شريحة ذوي اإلعاقة 
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امس  الســعودية  اســتضافت 
مجموعة  قمة  أعمال  الســبت 
عربيــا،  مــرة  ألول  العشــرين 
مصّغر  افتراضــي  اجتمــاع  في 
مكافحة  جهــود  عليــه  تخّيم 
فيروس كورنا املســتجد، واألزمة 
التي  اخلانقة  العاملية  االقتصادية 

تسّبب بها.
العالم  دول  أغنــى  قمة  وعقدت 
على  اجتماعاتها  تواصــل  والتي 
مدى يومني، في ظل رفض الرئيس 
األميركــي دونالد ترامــب االقرار 
بهزميته في االنتخابات الرئاسية، 
يعتبره  ملــا  انتقــادات  ووســط 
نشــطاء اســتجابة غير كافية 
من قبــل اجملموعة ألســوأ ركود 

اقتصادي منذ عقود.
والتقــى زعمــاء العالــم بينما 
العاملية إلجناز  تتكّثــف اجلهــود 
وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا 
املســتجد على نطاق واسع في 
أعقاب جتارب ناجحة مؤخرا، فيما 
تتوالى الدعــوات لدول مجموعة 
العشرين لسد العجز في صندوق 

خاص بتمويل هذه اجلهود.
وكانــت أعمال القمــة مصّغرة 
ومختصرة مقارنة مبا كانت عليه 
في السابق إذ إنها كانت تشّكل 
عادة فرصة للحوارات الثنائية بني 
قادة العالم، على أن تنحصر هذه 
املرة في جلســات عبــر اإلنترنت 
ضمــن مــا يســميه مراقبــون 

»الدبلوماسية الرقمية«.
امللك  الســعودي  العاهل  وترأس 
ســلمان بني عبــد العزيز القمة 
التي أدرجــت التغير املناخي على 
جــدول أعمالها كبند رئيســي، 
من  مقّربــة  مصــادر  بحســب 

املنظمني.
وحتّدث العديد مــن الزعماء ومن 
األملانيــة  املستشــارة  بينهــم 
أنغيال ميــركل والرئيس الصيني 
شــي جني بينغ والرئيس الروسي 

فالدميير بوتني.
ويقول املنظمون إن دول مجموعة 
تريليون   11 ضّخــت  العشــرين 
دوالر »حلمايــة« االقتصاد العاملي 

وساهمت بأكثر من 21 مليار دوالر 
املســتجد،  وباء كورونا  ملكافحة 
مليون   55 نحــو  أصــاب  الــذي 
شــخص على مســتوى العالم 
وخلف نحو 1,3 مليون حالة وفاة.

التعــاون  منظمــة  وتتوقــع 
ومقرها  والتنميــة  االقتصــادي 
النــاجت  ينكمــش  أن  باريــس 
االقتصادي العاملي بنسبة 4,5 في 

املئة هذا العام.
وقد أعلن وزير املالية الســعودي 
محمد اجلدعان إن قمة مجموعة 
العشرين ستســعى إلى »تعزيز 
تعافي  لدعــم  الدولي  التعــاون 

االقتصاد العاملي«.

إجراءات أكثر جرأة
لكــّن قادة مجموعة العشــرين 
متزايــدة  ضغوطــا  يواجهــون 
ملساعدة الدول النامية على عدم 

التخلف عن سداد ديونها.
أعلنوا  وزراء مالية اجملموعة  وكان 

االســبوع املاضي عن »إطار عمل 
مشترك« خلطة إعادة هيكلة ديون 
الفيروس،  اجتاحها  التي  البلدان 
لكن نشــطاء ومسؤولني وصفوا 

اإلجراء بأنه غير كاف.
إلى زعماء مجموعة  وفي رسالة 
العشــرين، دعا األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيــو غوتيريش هذا 
االسبوع إلى اتخاذ »إجراءات أكثر 
جرأة«، مشــّددا على »احلاجة إلى 

العمل املزيد لتخفيف الديون«.
كمــا حــّذرت املديــرة العامــة 
الدولــي،  النقــد  لصنــدوق 
كريســتالينا جورجيفا، اخلميس 
املاضي من أّنه »في حني بات احلل 
الطبي لألزمة يلوح في األفق« مع 
األخيرة،  مراحلها  بلغت  لقاحات 
االقتصــادي  االنتعــاش  يبقــى 

»عرضة النتكاسات«.
النروجية  الوزراء  رئيسة  وطالبت 
ايرنــا ســولبرغ، ورئيــس جنوب 
واملدير  رامابوزا،  ســيريل  إفريقيا 

العاملية  العام ملنظمــة الصحة 
غيبرييســوس،  أدهانوم  تيدروس 
ورئيســة املفوضيــة االوروبيــة 
اورسوال فون دير اليني، في رسالة 
مليارات   4,5 بتقدمي  اجملموعة  دول 
دوالر لسد عجز مالي في صندوق 
لقاحات تقــوده منظمة الصحة 

العاملية.
ومــن املفتــرض أن يتواجــد وزير 
اخلارجية األميركــي مايك بومبيو 

في اململكة خالل أعمال القمة.
ويشــارك ترامب في أعمال القمة، 
لكن لــم يتضح بعد مــا إذا كان 
هّنأ  زعماء  جانب  إلى  ســيتحدث 
الفائز  منافســه  منهــم  كثيــر 
بايدن،  جو  الرئاســية  باالنتخابات 
علما أّنه شارك امس األول اجلمعة 

في قمة آسيا واحمليط الهادئ.

اندفاعة جديدة
عشية افتتاح أعمال القمة، أعربت 
رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال 

فون دير الين عــن أملها في جتديد 
الواليــات املتحدة التزامها بالنهج 
التعددي، وال ســيما في مكافحة 
املناخي، بعد تسلم  والتغير  الوباء 
املنتخب  الدميوقراطــي  الرئيــس 

السلطة.
وقالت إنها تتوّقع »اندفاعة جديدة 
من قبل اإلدارة األميركية اجلديدة« 
في مجال املنــاخ، »نظراً لتصريح 
بايدن حــول عودة انضمــام بالده 
التفاق باريس« الذي انســحب منه 

ترامب.
إلى جانب ذلك، يلقي سجل حقوق 
اإلنســان في الســعودية بظالله 
على احلدث بعدما أطلق نشــطاء 
وعائالت ســجناء حمالت مكّثفة 
لتسليط الضوء على هذا املوضوع 

في اململكة.
الناشطة  ومن بني هؤالء أشــقاء 
املســجونة جلني الهذلول املضربة 
عــن الطعام منذ أكثــر من ثالثة 
أسابيع للمطالبة بضمان التواصل 

املستمر مع عائلتها.
أشــاروا  غربيني  مســؤولني  لكن 
اإلنســان  أن مســألة حقوق  إلى 
لــن تُناقش في القمــة التي عادة 
ما ترّكز علــى التحّديات العاملية، 
مضيفــني أنهــم يفّضلــون بدالً 
من ذلــك احلــوارات الثنائية إلثارة 

القضية مع احلكومة السعودية.
وقال نائب مديرة قســم الشــرق 
ووتش،  رايتس  هيومن  في  األوسط 
ماكــي بيــج: »منحــت رئاســة 
دولية  هيبة  العشــرين  مجموعة 
للحكومــة«  مســتحقة  غيــر 

السعودية.
وتابــع »بــدال مــن اإلشــارة إلى 
إزاء االنتهاكات اجلســيمة  قلقها 
تعمل  الســعودية،  ترتكبها  التي 
مجموعة العشــرين علــى تعزيز 
لتصوير   ، املمولــة  الدعاية  جهود 
البالد علــى أنهــا إصالحية على 
الرغــم مــن الزيــادة الكبيرة في 

مستويات القمع«.

يخّيم عليها فيروس كورنا

السعودية تضيف قمة العشرين وتعقد اجتماعاتها عربيا ألول مرة 

التقى زعماء العالم بينما 
تتكّثف الجهود العالمية 

إلنجاز وتوزيع لقاحات 
ضد فيروس كورونا 
المستجد على نطاق 

واسع في أعقاب تجارب 
ناجحة مؤخرا، فيما 

تتوالى الدعوات لدول 
مجموعة العشرين لسد 

العجز في صندوق خاص 
بتمويل هذه الجهود

متابعة ـ الصباح الجديد:

أتــت عمليــة إعــادة عــد أصوات 
الرئاســية فــي جورجيا  االنتخابات 
اجلمهوري  املرشــح  تطلعات  عكس 

دونالد ترامب.
ووجه ســكرتير واليــة جورجيا براد 
رافينســبرجر ليلــة امس الســبت 
ضربة جديــدة جلهود حملــاوال ترامب 
النتيجــة لصالح،  اليائســة لقلب 
عندما أكد أن الفرز اليدوي واملراجعة 
لكل األصوات خلصــت إلى أن بايدن 
هو الفائز. وأصبح بايدن أول دميقراطي 

يفوز بوالية جورجيا منذ عام 1992.
جمهوري  وهــو  رافينســبرجر  وقال 
ومؤيد لترامب »أؤمن بشــعار األرقام 
ال تكذب. بصفتي ســكرتيرا للوالية 
أعتقد أن األرقام التي قدمناها اليوم 
صحيحــة«. ومضى يقــول: »األرقام 
تعكس حكم الناخبني، وليست قرارا 
من مكتب سكرتير الوالية أو احملاكم، 
وقال  املرشــحني«.  من حملتــي  وال 
رافينسبرجر في بيان أصدره بعد ذلك 

بساعات إنه يصادق على النتائج.
ترامب يحتج

وعبر ترامب عن ســخطه وقال على 
تويتــر إن مســؤولي واليــة جورجيا 
يرفضون »الســماح لنا بالتدقيق في 
التوقيعات التي ستظهر مئات اآلالف 
القانونية«.  االقتراع غير  بطاقات  من 
وأشار إلى أن ذلك يحرمه ويحرم حزبه 
من »فــوز كبير«. ولم يقدم ترامب ما 

يثبت مزاعمه.
في  محاوالتــه  أخفقــت  وبعدمــا 
جورجيا وُمني بسلسلة من الهزائم 
فــي ســاحات احملاكم، ذكــرت ثالثة 
مصادر مطلعة أن فريق ترامب يعلق 
آماله علــى محاولة لدفــع اجملالس 
التشــريعية، اخلاضعــة لســيطرة 
اجلمهوريني في واليات حاسمة أخرى 
فاز بها بايدن، لتعليق النتائج وإعالن 

ترامب فائزا بالتصويت.
ويركز الفريق حاليا على بنســلفانيا 
إن حتولت  وميشــيغان، لكن حتــى 
الواليتان لصاحله فســيحتاج ترامب 
إلى قلــب نتيجة التصويت في والية 
ثالثة للتفوق علــى بايدن في اجملمع 

االنتخابي.
ســيكون  كهذا  اســتثنائي  وإجراء 
سابقة في التاريخ األمريكي احلديث. 
فال يحتاج ترامــب إلى تدخل اجملالس 

التشــريعية في ثالث واليات كما هو 
احلال اآلن وحســب، بل سيحتاج بعد 
الكونغرس واحملكمة  إقــرار  إلى  ذلك 

العليا لهذه اإلجراءات.
ولم تُثن االحتماالت الضعيفة ترامب 
عــن مســعاه. ويســتقبل الرئيس 

بالبيت األبيض اليــوم اجلمعة زعيم 
األغلبية مبجلس الشــيوخ في والية 
ميشــيغان مايك شــيركي، ورئيس 

تشاتفيلد.  لي  هناك  النواب  مجلس 
وينتمي االثنان للحزب اجلمهوري.

وعلى الرغم من عدم عثور مسؤولي 
أي مخالفات كبيرة،  االنتخابات على 
فــإن معظم اجلمهوريــني البارزين ال 
يزالون يؤيــدون زعيمهم أو يدعمونه 
فــي صمت لكن عــددا قليال منهم، 
واملرشــح  الســناتور  أبرزهم  ومــن 
الرئاسي السابق ميت رومني، حتدثوا 

علنا ضد الرئيس.
بايدن يستعد لدخول البيت األبيض

لتولي  بايدن  الدميقراطي  ويســتعد 
الســلطة في 20 كانون الثاني، لكن 
اجلمهوري  للحــزب  املنتمي  ترامــب 
يرفض التســليم، ويبحث عن سبيل 
إلبطال أو قلــب نتائج االنتخابات في 
عدد من الواليــات زاعما حدوث تزوير 

واسع النطاق.
وواصل بايــدن الذي أمت 78 عاما اليوم 
اجلمعة وضع قواعد إدارته واختار لويزا 
تيريــل مديرة ملكتــب البيت األبيض 
وهو نقطة  التشــريعية،  للشــؤون 
التنســيق الرئيسية مع الكونغرس، 

كما أعلن عن املزيد من املناصب.
وسيلتقي بايدن أيضا بزعماء للحزب 
الدميقراطــي فــي الكونغــرس من 

بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوســي وزعيم األقلية في مجلس 

الشيوخ تشاك شومر.
ويســعى الدميقراطيون إلقرار حزمة 
الــدوالرات،  بتريليونات  أخــرى  إنقاذ 
لتخفيــف األثــر االقتصــادي لوباء 
فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر 

من 252 ألف أمريكي.
في  ترامــب  علــى  بايــدن  وتفــوق 
يقارب  بفــارق  الشــعبي  التصويت 
ستة ماليني صوت مبا ميثل 3,8 نقطة 
مئوية. لكن نتيجة االنتخابات حتسم 
بناء على أصــوات اجملمع االنتخابي إذ 
يحصل الفائز بالتصويت الشــعبي 
في كل والية على األصوات اخملصصة 
لها في اجملمع االنتخابي والتي تتحدد 
وفقــا لعدة معايير مــن أبرزها الوزن 

السكاني للوالية.
وحصل بايدن على 306 أصوات مقابل 
232 لترامــب في اجملمــع االنتخابي 
الذي يحدد الفائــز باالنتخابات، وهو 
ما يزيد كثيــرا على األصوات الالزمة 
للنصر وعددها 270. ويجب على كل 
الواليات توثيق النتائج الرسمية قبل 
ستة أيام على األقل من انعقاد اجملمع 

االنتخابي في 14كانون األول.

بعد خسارته جورجيا

هل يبقي ترامب على حظوظه في قلب نتيجة االنتخابات الرئاسية األمريكية؟
تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
مــدد الرئيــس الروســي فالدميير بوتني، ســريان 
اإلجــراءات التقييديــة التي فرضتها موســكو، 
ردا علــى عقوبات غربية فرضــت قبل ذلك بحق 

مؤسسات وأفراد من روسيا.
ومت نشــر املرســوم الرئاســي اخلاص بذلك، على 
البوابــة اإللكترونيــة الرســمية للمعلومــات 
القانونية للكرملني. وأشارت الوثيقة، إلى أن هذه 
العقوبات املضادة ســتبقى سارية املفعول حتى 

31 ديسمبر 2021.
ومت في املرســوم، اإليعاز إلى احلكومة الروســية، 
بضمان حتقيق التدابير الضرورية، لتنفيذ املرسوم، 
وإذا لزم األمر، تقدمي مقترحات لتغيير مدة سريان 
القيود. ودخل املرســوم حيز التنفيــذ من تاريخ 

توقيعه.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالــت الوكالة الوطنيــة لإلعالم فــي لبنان، إن 
مجموعة من النزالء في سجن بعبدا، أقدموا على 
الهروب بعد حتطيم أبواب الزنزانات، امس السبت.
وأشــارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن قوات 
األمن طاردت الفارين من الســجن، مما تسبب في 
التي استولى عليها السجناء  السيارة  اصطدام 
الســتخدامها في عملية الفرار، في شجرة، وهو 

ما أدى إلى مقتل عدد منهم.
وأفاد مراســل احلرة مبقتل 5 أشخاص وجرح اثنني 
آخرين من الســجناء الفارين في حادث الســيارة 
خــالل املطاردة، وذلــك من بني نحو 70 ســجينا 
وموقوفا فروا من سجن بعبدا، بعد أن اعتدوا على 

عنصر من الشرطة.
وطوقت القــوات األمنية محيط قصر العدل في 
بعبدا واملنطقة احمليطة لــه في محاولة للبحث 
عن عدد من الســجناء الفارين، فيما استطاعت 
القوات األمنية فعليــا من إعادة القبض على 20 

شخص منهم.
وتوجهت املدعية العامة في جبل لبنان القاضية 
غادة عــون إلى مكتبهــا في بعبدا، للمباشــرة 

بالتحقيق في الهروب اجلماعي لهؤالء السجناء.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفاد املرصد الســوري حلقوق اإلنسان، امس السبت، 
بتجدد القصف الصاروخي للقــوات التركية، على 
مناطق انتشــار القــوات الكردية فــي ريف حلب 

الشمالي.
وذكر املرصد السوري أن القصف استهدف بالقذائف 
الصاروخية محيط مطار منغ العســكري، ولم ترد 

معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.
ورصد املرصد السوري ، قصفاً نفذته القوات التركية 
املتمركــزة في قاعدة البحوث في ريــف أعزاز، على 

مواقع القوات الكردية في قرية مرعناز.
وجاء القصف تزامناً مع عمليات تسلل واشتباكات 
بــني الفصائل املواليــة لتركيا من جهــة، والقوات 
الكردية من جهة أخرى على محاور مرعناز والبيلونية 

وعني دقنة شمالي مدينة حلب.
وأفادت مصادر صحفية بدخول تعزيزات عســكرية 
جديدة للجيش التركي إلى منطقة جبل الزاوية في 

محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقالت املصادر إن الرتل العســكري التركي دخل من 
معبر كفر لوسني، وشــمل آليات عسكرية وعربات 
وذخائر بهدف تعزيز نقاط انتشار القوات التركية في 

جبل الزاوية في ريف إدلب اجلنوبي.
بدوره، ذكر املرصد الســوري حلقوق اإلنسان أن أنقرة 
أنشــأت نقطة جديــدة لها في قريــة بليون ضمن 
منطقة جبل الزاوية. وأضاف أن النقطة اجلديدة هي 

الثانية للقوات التركية في القرية ذاتها.
وبذلك، يرتفع إجمالي عدد نقاط املراقبة التركية في 

مناطق خفض التصعيد في سوريا إلى 71. نقطة.
وباتت إدلب آخر معاقل الفصائل املسلحة املناهضة 
للحكومة الســورية التي استعادت السيطرة على 

غالبية أرجاء البالد منذ اندالع احلرب في 2011.

بوتين يمدد العقوبات 
الجوابية ضد الغرب

هروب جماعي من سجن 
بعبدا في لبنان

قوات تركية تقصف محيط 
مطار »منغ« العسكري في حلب

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
روعها إطالق النــار الذي اندلع حول 
بلدتهــا في إقليم تيغراي شــمالي 
إلى  انضمت  الفــرار.  إثيوبيا فقررت 
طابــور طويل في مكتــب احلكومة 
احملليــة لألعمــال الورقيــة الالزمة 
إلى  لكن عندمــا وصلت  للســفر. 
املسؤول، أخبرها أنها ضيعت وقتها، 
فقد قال لها »هذا لألشخاص الذين 

يتطوعون للقتال«.
اإلثيوبية  بينمــا تشــن احلكومــة 
حربًــا فــي إقليم تيغراي وتســعى 

إلــى اعتقال قادته، الذيــن يعتبرون 
احلكومــة الفيدرالية غير شــرعية 
بعد خالف على السلطة، فإن القتال 
الذي ميكن أن يزعزع استقرار منطقة 
القــرن األفريقي يخفى عــن أنظار 
اخلارج، فاالتصاالت مقطوعة والطرق 

مسدودة واملطارات مغلقة.
لكن باعتبارها واحدة من بضع مئات 
من األشخاص الذين مت إجالؤهم هذا 
األسبوع من تيغراي، قدمت املرأة في 
مقابلة مع وكالة أسوشــيتد برس 
تفاصيل نادرة عــن الغضب واليأس 

الطرفان  يرفض  املتزايد حيث  واجلوع 
الدعــوات الدولية للحــوار، أو حتى 
إنشــاء ممر إنساني لتقدمي املساعدة، 
القتال  من  الثالث  أســبوعهما  في 
الدامــي، وتقــول األمم املتحــدة إن 
األخرى  والضروريات  الغذائيــة  املواد 
»ســتنفد قريباً، مما يعــرض املاليني 

للخطر«.
مع حظــر اإلمــدادات علــى حدود 
تيغراي واســتخدام عمــال اإلغاثة 
األقمار  هواتف  مــن  متناقص  لعدد 
الصناعيــة للوصول إلى العالم، من 

الصعــب للغاية ســماع روايات من 
الذين يعانــون على األرض، ُقتل ما ال 
يقل عن عدة مئات من األشــخاص، 
وأدانــت األمم املتحــدة »الهجمــات 
املستهدفة ضد املدنيني على أساس 
املرأة، وهي  الدين«. وأعطت  أو  العرق 
خبيرة إثيوبية في املساعدات حتدثت 
شــريطة عدم الكشف عن هويتها 
حرًصا على نفســها وذويها، واحدة 
من أكثــر الروايات تفصيالً حتى اآلن 
عن الســكان البالغ عددهم حوالي 
6 ماليني نســمة ويعانون من نقص 

املاء  وحتى  والنقــود  والوقود  الغذاء 
والكهرباء مع اقتراب اجليش اإلثيوبي 

من عاصمة تيغراي كل يوم.
ال ميكــن التحقق مــن كل روايتها. 
لكن وصــف عبورها عبــر عاصمة 
العاصمة  إلــى  ميكيلي،  تيغــراي، 
اإلثيوبيــة، أديس أبابا، يتناســب مع 
روايات أخرى رشحت من عمال إغاثة 
ودبلوماسيني ومسؤول جامعي كبير 
وبعض من أكثر مــن 30 ألف الجئ 
فروا إلى الســودان بعد أن بدأ القتال 

في 4 نوفمبر.

مع إغالق احلدود والطــرق واملطارات 
الوزراء  أن أعلن رئيس  بســرعة بعد 
اإلثيوبــي أن قوات تيغــراي هاجمت 
املرأة  قاعــدة عســكرية، شــعرت 
بالتمــزق. فعائلتها فــي أديس أبابا 

وأرادت أن تكون معهم.
كانــت البنوك مغلقــة، لكن ذويها 
أعطوها ما يكفي من املال للســفر 
إلى ميكيلي. وأثناء قيادتها للسيارة، 
كان عليها أن تتفادى حواجز مؤقتة 
من احلجارة كدسها الشباب احملليون. 

وقالت إنها لم تر قتاال.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قتــل ثمانية أشــخاص علــى األقل 
امس السبت في العاصمة األفغانية 
كابول التي هزتها سلسلة انفجارات 
قوّية جنمت عن إطــالق صواريخ، كما 
أكد ذلك متحدث باســم الشــرطة، 
سقطت بالقرب من املنطقة اخلضراء، 
التي تضم ســفارات ومقار شــركات 

دولية.
وقال املتحدث باســم وزارة الداخلية 

 23 اإلرهابيون  »أطلــق  عريــان  طارق 
صاروخا على مدينــة كابول«. وأضاف 
»اســتنادا إلــى املعلومــات األولية، 
استشهد ثمانية أشخاص وأصيب 31 
آخرون« بجــروح، موضحا أن »صواريخ 

سقطت على مناطق سكنية«.
وظهرت في صور على مواقع التواصل 
اخلارجي  اجلدار  على  أضرار  االجتماعي 

جملمع طبي واسع.
مناطق  فــي  االنفجــارات  ووقعــت 

مكتّظــة بالســّكان فــي العاصمة 
األفغانّيــة مبــا في ذلــك بالقرب من 
املنطقــة اخلضراء في وســط كابول 
وفي أحد األحياء الشمالّية. ولم تتنب 

أي جهة القصف حتى اآلن.
طالبان  باســم حركة  املتحدث  لكن 
ذبيح اهلل مجاهــد صرح أن »الهجوم 
الصاروخي في مدينة كابول ال عالقة 
لــه مبجاهــدي اإلمارة اإلســالمية«، 
مســتخدما االســم الــذي يطلقه 

مقاتلــو احلركــة على أفغانســتان. 
النار بشــكل  وأضاف »نحن ال نطلق 

أعمى على األماكن العامة«.
وســمعت صفارات اإلنــذار في جهة 
الشركات في وحول  السفارات ومقار 
املنطقــة اخلضــراء، وهي حــي كبير 
عشرات  مقار  يضم  التحصني  شديد 

الشركات العاملية والعاملني فيها.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الداخلية 
أنه مت اإلبالغ عن انفجارين »لقنبلتني 

الصقتني« في وقت مبكر من صباح 
في  أحدهما  وقــع  الســبت،  امس 
سيارة للشرطة، مما أسفر عن مقتل 

شرطي وجرح ثالثة آخرين.
وتأتي هــذه االنفجارات قبل اجتماع 
وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو 
مع مفاوضــني من حركــة طالبان 
األفغانية، كل على حدة،  واحلكومة 
فــي الدوحة حيث جتــري احلكومة 
سالم  مفاوضات  وطالبان  األفغانية 

منذ أيلول.
وتشــهد أفغانســتان في األشهر 
األخيــرة موجــة عنف مســتمرة 
أســفرت عن ســقوط ضحايا في 

جميع أنحاء أفغانستان.
بعدم  تعهــدت  طالبــان  وكانــت 
مهاجمــة املــدن مبوجــب اتفــاق 
حكومة  لكن  األمريكي.  االنسحاب 
كابــول حملت احلركــة أو وكالءها 

مسؤولية هجمات في كابول.

ناجية إثيوبية تروي شهادة مروعة عن مأساة تيغراي

أفغانستان: ثمانية قتلى في هجوم بصواريخ استهدف العاصمة كابول
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زيوريخ ـ وكاالت:
لوزان: أعلن االحتاد الدولي لكــرة القدم )فيفا( اول أمس 
إيقاف رئيس احتاد هايتي للعبة إيف جان-بارت مدى احلياة، 
التهامه باالعتداء جنسياً على العبات قاصرات، وتغرميه 
مليــون فرنك سويســري.. ووجدت الغرفــة القضائية 
لفيفا، التي اســتلمت ملف القضية منتصف تشرين 
األول بعد مرحلة التحقيق، أن جان-بارت مذنب »بإساءة 
اســتخدام منصبه والتحرش واالعتداء اجلنسيني على 

عدة العبات، بينهن قاصرات«.
وفي قراره الــذي أصدره األربعاء، قــرر القضاء الداخلي 
لفيفا إيقافه مدى احلياة عن ممارســة »جميع األنشطة 
املتعلقة بكرة القدم على املستويني الوطني والدولي«، 
مع تغرميــه مليون فرنك سويســري، أي 925 ألف يورو.. 
وأضاف أن الهيئــة القضائية تواصــل حتقيقاتها ضد 
»مســؤولني آخرين في االحتــاد الهايتي لكــرة القدم«، 
متورطني »في اعتداءات جنســية ممنهجة ضد العبات 
فــي الفترة بني عامــي 2014 و2020، بصفتهم جناة أو 

متواطئني أو محرضني«.
وكان االحتاد الدولي أوقــف على اخلصوص في نهاية آب 
املاضي نيال جوزيف، املشــرفة على الفتيات الصغيرات 
في املركــز التقني الوطني في كــروا دي بوكيه، وويلنر 

إتيان، املدير الفني الوطني لالحتاد الهايتي لكرة القدم.

روما ـ وكاالت:
أعلن االحتاد اإليطالي لكرة القدم، بشكل رسمي، موعد 
إقامة مباراة الســوبر اإليطالي بني يوفنتوس ونابولي.. 
كانت تقاريــر صحفية خرجت صباح امــس، لتؤكد أن 
الســوبر ســيقام مبلعب مابي في مدينــة إميليا، ولن 
يقام خارج البالد بســبب فيروس كورونا.. وذكر احلساب 
الرســمي ليوفنتوس عبر موقع التواصــل االجتماعي 
»تويتر«، أن السوبر سيقام يوم األربعاء املوافق 20 كانون 

ثان املقبل، على ملعب مابي.
جدير بالذكــر أن االحتاد اإليطالي حــدد يومي 13 أو 20 
كانون الثاني لالختيار بينهما، قبل أن يستقر على إقامة 

السوبر يوم 20.

لندن ـ وكاالت:
قال تشــيس كاري الرئيس التنفيذي، إن بطولة العالم 
لســباقات الفورموال 1 للســيارات، تخطط للتوســع 
بإقامة 24 سباًقا في املوســم خالل املستقبل القريب، 

مع تبادل بعض احللبات األدوار.
وحددت البطولة رقما قياســيا بإقامة 23 ســباقا في 
املوسم املقبل، لكن ذلك يعتمد على تطور وضع جائحة 
فيروس كورونا، والتي أجبرت املنظمني على إعادة ترتيب 
جدول املوســم احلالي واقتصار الســباقات على أوروبا 
والشرق األوســط. وأضاف كاري، الذي سيترك منصبه 
في كانون الثاني لســتيفانو دومينيكالي رئيس فيراري 
السابق، لكنه ســيكون الرئيس غير التنفيذي جملموعة 
ليبرتي ميديــا مالكة احلقوق التجاريــة للبطولة، في 
حديثه إلى املستثمرين »نتوقع االنتقال إلى 24 سباقا في 
املوســم خالل األعوام القليلة املقبلة ورمبا تتبادل بعض 
احللبات األدوار لذا ميكننا التعامل مع شركاء جدد«.وتابع 
»لكن األمر سيقتصر على شراكة طويلة املدى وهو ما 
ميثل أولوية لنا«.وشــهدت الفورموال 1 سباقني جديدين 
هذا املوســم في حلبــة أجلارفي البرتغاليــة وموجيلو 
اإليطاليــة، كما عــادت حلبات أخرى هــي نوربرجرينج 
األملانية وإميوال اإليطالية واســطنبول بارك التركية ألول 
مرة منذ ســنوات.. وكانت هذه السباقات بدال من أخرى 

ألغيت في املوسم الذي شهد 17 جولة.
وتنضم الســعودية إلى جدول الســباقات ألول مرة في 
العام املقبل، عندما تســتضيف سباقا ليليا في حلبة 
شــوارع في جدة.. ولم يسبق أن شــهد أي موسم في 
تاريخ الفورموال 1، أكثر من 21 جولة، لكن توســيع عدد 

السباقات أثار قلق الفرق.. 

زيوريخ ـ وكاالت:
أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفــا( اجلمعة عن إقامة حفل 
افتراضياً  “األفضل”  توزيع جوائز 
فــي 17 كانــون األول املقبــل، 
أيلول  فــي  بعدمــا كان مقرراً 
املاضي، ومت تأجيله جراء تفشي 

جائحة كورونا املستجد.
األرجنتيني  خليفتا  وسيحصل 
واألميركية  ميســي  ليونيــل 
ميغان رابينو اللذين توجا العام 
املاضــي بلقــب أفضــل العب 
والعبة في ال سكاال في ميالنو 
بطعم  جائزة  علــى  اإليطالية، 
الكرة الذهبية مبا أن جائزة الكرة 
الذهبيــة التــي متنحها مجلة 
“فرانس فوتبول” عادة منذ العام 
األول/ديسمبر  كانون  في   1956
من كل عام، ألغيت هذه السنة 
فرضها  التــي  للظروف  نظــراً 

فيروس كورونا املستجد.
وذكر االحتــاد الدولــي في بيان 
اآلمن  االســتئناف  “بعــد  أنه: 
للمنافســات، بفضل مزيج من 
في  والتضامن  اجلــاد  العمــل 
القدم  كرة  أصبحــت  رياضتنا، 
والفرح  للراحــة  نــادراً  مصدراً 
من  لذلك  لكثيرين،  بالنســبة 
املهم أن يكرم فيفا هذه اإلجنازات 

في هذا العام االستثنائي”.وإلى 
أفضــل العب في  جانب جائزة 
العام، سيمنح فيفا أيضاً جائزة 
أفضــل حارس مرمــى ومدربني 
)رجال وســيدات(، باإلضافة إلى 
جائزة بوشــكاش ألجمل هدف 

وجائزة اللعب النظيف.
وسيتم اختيار الفائزين من خالل 
تصويت قادة ومدربي املنتخبات 
الوطنية، ومجموعة تضم أكثر 
من 200 صحافي، باإلضافة إلى 
مشجعني تستطلع آراؤهم عبر 
اإلنترنت بني 25 تشــرين الثاني 

و9 كانون األول.
الرئيســية  اجلوائــز  ومنحــت 
العــام احلالــي حتــى اآلن من 
قبــل االحتــاد األوروبــي للعبة 
)يويفا( الذي تــوج في األول من 
البولندي  املهاجم  األول  تشرين 
الفائز  ليفاندوفســكي  روبرت 
دوري  مــن  األخيرة  بالنســخة 
أبطال أوروبا مــع بايرن ميونيخ 
األملاني، إضافــة إلى الدمناركية 
صيفاً  املنتقلــة  هــاردر  برنيل 
مــن فولفســبورغ األملاني إلى 

تشيلسي اإلجنليزي.

باريس ـ وكاالت:
 استعاد بوردو نغمة االنتصارات 
ــق جــراح مضيفــه رين  وعمَّ
عندما تغلب عليه -1صفر اول 
أمس في افتتاح املرحلة احلادية 
عشــرة من بطولة فرنسا في 

كرة القدم.
بعد  األول  بفــوزه  بوردو  ويدين 
وافده  إلى  متتاليتني  خسارتني 
اجلديد العب رين الســابق حامت 
بن عرفة الذي ســجل الهدف 
 37 الدقيقــة  فــي  الوحيــد 
بعدما تالعــب بثالثة مدافعني 
وســدد كــرة قويــة زاحفــة 
املنطقة  خــارج  من  بيســراه 
اليمنى  الزاويــة  فأســكنها 
للحــارس الســنغالي الفريد 
غوميــس )37(.. ودافع بن عرفة 
2018- رين موســم  ألوان  عن 
2019 قبــل االنتقال منتصف 
الوليد  بلد  إلى  املاضي  املوسم 
أشهر  ســتة  ملدة  اإلســباني 
ومنــه في صفقــة انتقال حر 
إلى بوردو الصيف املاضي.. وهو 
الهدف األول للدولي الســابق 
في الدوري هذا املوســم، علما 

بأنه دافع سابقاً عن ألوان ليون 
سان  وباريس  ونيس  ومرسيليا 
جرمان ونيوكاسل وهال سيتي 
الرابع  الفوز  وهــو  االجنليزيني.. 
لبوردو هذا املوسم والثاني في 
مبارياته اخلمــس األخيرة التي 
هزائم،  بثالثــة  خاللهــا  مني 
فرفــع رصيده إلــى 15 نقطة 
احلادي عشر  املركز  إلى  وارتقى 

مؤقتاً.
كما هــو الفوز الثانــي لبوردو 
املوســم  هذا  قواعده  خــارج 
بعد األول علــى أجنيه -2صفر 
في املرحلــة الثانية في 30 آب 
اخلســارة  بوردو  وأحلق  املاضي.. 
الثانيــة على التوالي برين بعد 
باريس ســان  أمام  ســقوطه 
اللقب صفر3-  جرمان حامــل 

في املرحلة املاضية.
وجاءت خسارة رين قبل القمة 
املصيرية التي تنتظره بعد غد 
الثالثاء أمام ضيفه تشلســي 
االجنليزي في اجلولة الرابعة من 
منافســات اجملموعة اخلامسة 
ضمــن مســابقة دوري أبطال 

أوروبا.

ويتقاســم رين الذي يشــارك 
العريقة  القارية  املسابقة  في 
للمرة االولى في تاريخه، املركز 
الروسي  كراسنودار  مع  األخير 
لكل  واحــدة  نقطة  برصيــد 
منهمــا بفــارق 6 نقاط خلف 
االسباني  وإشبيلية  تشلسي 

املتصدرين.
وجتمــد رصيد ريــن الذي مني 
املوسم  هذا  الثالثة  بخسارته 
والثانية على أرضه بعد األولى 
أمام اجنيــه 2-1 فــي املرحلة 
الثامنة، عند 18 نقطة وتراجع 
إلى املركز الرابع بفارق األهداف 
تأجلت  الذي  مرســيليا  خلف 
الى  نيس  ضيفــه  مع  مباراته 
موعد الحق بسبب غياب أكثر 
صفوف  فــي  العبني   10 مــن 
االخير بسبب اختبارات ايجابية 
املســتجد..  لفيــروس كورونا 
األحد  اليوم  املرحلــة  وتختتم 
واجنيه  لوريان،  ليل مع  بلقاءات 
مــع ليــون، ورينس مــع نيم، 
ستراســبورغ،  مع  ومونبلييه 
وديجــون مع لنــس، ونانت مع 

متز.

إيقاف رئيس اتحاد هايتي 
مدى الحياة

تحديد موعد سوبر يوفنتوس 
ونابولي

بطولة الفورموال 1 تخطط 
للتوسع فيفا يمنح جوائز “األفضل” في 17 المقبل بن عرفة يقود بوردو الستعادة نغمة 

االنتصارات في فرنسا

العواصم ـ وكاالت:

واحــد من خوضهم  عام  بعد 
فعاليــات الدور قبــل النهائي 
منتخبات  فشلت  للمسابقة، 
البرتغال حامل اللقب ووصيفه 
الهولندي وإجنلترا وسويســرا، 
في تكرار الشــيء نفسه في 
بطولة  من  الثانية  النســخة 
دوري أمم أوروبا.ولم يصل أي من 
املربع  إلى  األربعــة  املنتخبات 
الذهبي في النســخة الثانية، 
والذي سيشــهد 4 متنافسني 
البطولة في  جدد على لقــب 
الثانية.وأســفرت  نســختها 
فعاليــات دور اجملموعــات عن 
بلوغ منتخبات فرنسا وإسبانيا 
فعاليات  وإيطاليــا،  وبلجيكا 

الدور قبل النهائي للبطولة.
وبرغم أزمة تفشي كورونا، جاء 
بلوغ املنتخبات األربعة لنصف 
ليمنحهم  األمم،  دوري  نهائــي 
دفعة معنوية قبل شهور على 
خوض يورو 2020، والتي تأجلت 
املقبل  العــام  منتصف  إلــى 

بسبب اجلائحة.
وإلــى جانب فشــل املنتخبني 
طرفي  والهولندي  البرتغالــي 
للنســخة  النهائية  املبــاراة 
األولى مــن دوري األمم، في بلوغ 
الثانية،  النســخة  نهائيــات 
األملانــي  املنتخــب  تعــرض 
لصدمــة، حيث منــي بهزمية 
في  إســبانيا  أمام   0-6 ثقيلة 

ختام دور اجملموعات.
فرنســا  منتخبات  وتصــدرت 
وإيطاليا،  وإســبانيا  وبلجيكا 
بــدوري  األربعــة  اجملموعــات 
القسم األول بالنسخة الثانية 
من البطولة لتتأهل سويا إلى 
الدور قبــل النهائي للبطولة.

وتصــدر املنتخب الفرنســي، 
مجموعته على حساب نظيره 
 ،1-0 الفوز  بفضــل  البرتغالي 
لكن عناوين األنباء الرئيســية 
جــاءت مــن الفوز الســاحق 
والتاريخي للمنتخب اإلسباني 

على نظيره األملاني.
ويأمــل املنتخــب اإلســباني 
إنريكي،  لويس  مدربــه  بقيادة 
التاريخي  الفــوز  يكون  أن  في 
قبل  للــدور  التأهل  وكذلــك 
النهائــي بــدوري األمم، خطوة 
أخرى علــى طريق عودة الفريق 
أحرز خاللها  التي  تألقه  لفترة 
ألقاب كأس العالم 2010 ويورو 

املنتخب  و2012.ويتطلع   2008
اإلسباني إلى تأكيد بريقه في 
2021، من خــالل بطولة كأس 
األوروبية ثم نهائيات دوري  األمم 

أمم أوروبا.
ولم تتسبب جائحة كورونا في 
إقامة املباريــات بدون جماهير 
فقــط، ولكنها تســببت في 
النرويج  منتخــب  عدم خوض 
الروماني  أمام مضيفه  ملباراته 
مطلع هــذا األســبوع، وذلك 
بعد قرار الســلطات الصحية 
فــي النرويج بخضوع املنتخب 
بأكملــه للحجر الصحي.كما 
ألغيــت املباراة بــني منتخبي 

سويســرا وأوكرانيــا، والتــي 
املاضي،  الثالثاء  مقــررة  كانت 
لنفس الســبب بعد اكتشاف 
إصابة عدد من العبي املنتخب 

األوكراني بكورونا.
ديشــامب مدرب  ديدييه  وقال 
الديــوك “حققنا هدفنا بإنهاء 
دور اجملموعــات فــي صــدارة 
للغاية  أفتخــر  مجموعتنــا. 
في  برهنوا  الفريــق.  بالعبــي 
أن  البرتغال  أمــام  املباراة  هذه 
املنتخــب الفرنســي ال يــزال 
فريقا رائعا”.في املقابل، شــعر 
املنتخــب اإلســباني بأنه ولد 
إنريكي  لويس  وقال  جديد،  من 

“أشعر بالسعادة لالعبني. قلت 
بالفعل إن فريقي يثير فخري”.

وشــهدت املباراة أمــام أملانيا، 
توريس  فيران  الشاب  جنم  بزوغ 
(20 عاًما( بشــكل أكبر، حيث 
ســجل هاتريــك في شــباك 
مانويل نوير حارس املانشافت.. 
اإليطالي  املنتخب  يتمتع  كما 
بفريق شــاب حتت قيادة املدرب 
وتصــدر  مانشــيني،  روبرتــو 
مجموعته فــي دوري األمم رغم 
أنهــا تضــم أيًضــا منتخبي 
إضافــة  وبولنــدا  هولنــدا 

للمنتخب البوسني.
وتبدو إيطاليا اآلن هي املرشحة 

فعاليات  الســتضافة  األقوى 
في  األمم  لدوري  النهائية  األدوار 
خريف 2021، حيث يعلن االحتاد 
األوروبــي، الشــهر املقبل، عن 
البلد املضيف لفعاليات  هوية 
لهذه  والنهائي  النهائــي  قبل 

النسخة من البطولة.
استضفنا  “إذا  مانشيني  وقال 
نهائيــات دوري األمم في إيطاليا 
بعد بطولة كأس األمم األوروبية، 
ســيكون حدثا رائعا، ستكون 
لدينــا الفرصة لتــرك انطباع 
هذا”.وغاب  وســنحاول   ، جيد 
مانشيني عن قيادة اآلزوري من 
امللعب خــالل املباريات الثالثة 
بهذه اجلولة الدولية خالل األيام 
املاضية، وذلك بسبب خضوعه 
للعزل الصحــي في منزله، إثر 

اكتشاف إصابته بكورونا.
دور  فعاليــات  وأســفرت 
األول  القسم  بدوري  اجملموعات 
البوسنة  منتخبات  هبوط  عن 
ومعهم  والســويد  وأيسلندا 
لدوري  أوكرانيــا  أو  سويســرا 
القســم الثاني، فيما صعدت 
والتشيك  النمســا  منتخبات 
واجملــر وويلز من دوري القســم 

الثاني إلى القسم األول.
كمــا أســفرت فعاليــات دور 
اجملموعــات عن جنــاح منتخب 
سان مارينو في إنهاء مسلسل 
بلغت  التي  املتتاليــة  الهزائم 
39 هزمية متتالية، حيث حقق 
متتاليــني  تعادلــني  الفريــق 
مــع منتخبي ليشتنشــتاين 
وجبل طارق ســلبيا، لكنه لم 
يستعد نغمة االنتصارات حتى 
اآلن.. وبرغــم خوض اثنتني من 
على  املقررة  الثالثــة  مبارياته 
صعد  ملعبــه،  خــارج  أرضه 
املنتخــب األرمينــي إلى دوري 

القسم الثاني.

 اربعة ضيوف جدد في المربع الذهبي لدوري األمم األوروبية

 بطولة دوري أمم أوروبا.

يمنحهم دفعة قوية قبل يورو 

دوري كرة السلة األمريكي للمحترفني

نجم وريورز يغيب عن انطالقة دوري السلة األمريكي

نيويورك ـ وكاالت:

صانع  تيمبرولفز،  مينيسوتا  اختار 
كأول  إدواردز،  أنطونــي  األلعــاب 
خيــار في عملية اختيــار الالعبني 
اجلديد بدوري كرة السلة األمريكي 
للمحترفــني.. وســينضم الالعب 
البالغ عمــره 19 عاما إلى دي أجنلو 
راســل وكارل-أنطونــي تاونــز، إذ 
يسعى تيمبرولفز إلحياء آماله في 
املنافســة، بعد احتالله املركز قبل 
املوسم  الغربي  القسم  األخير في 

املاضي، برصيد 19 فوزا و45 هزمية.
إمكاناتــه خــالل  إدواردز  وأظهــر 
وجوده مع فريــق جامعة جورجيا، 
لكن ما زالت الشكوك حتيط حول 
الرميات  قدرته الدفاعية وتسجيل 
الثالثية.. وقال إدواردز “هذا شــعور 
ال ميكن وصفــه. أنا محظوظ بقدر 
يفــوق أي وصف بوجــودي في هذا 
املوقف”..وأقيمــت عمليــة اختيار 
الالعبني اجلدد عبر اإلنترنت بسبب 

تفشي جائحة فيروس كورونا.
وكان إدواردز فــي منزلــه وبجواره 
صور والدته وجدتــه اللتني توفيتا 

بســبب الســرطان، وأضاف “هما 
معي طيلــة الوقت”.واختار جولدن 
ستيت وريورز العب االرتكاز جيمس 
وايزمان كثاني اختيار.وعانى وايزمان 
من مشــكلة في املوسم املاضي، 
أثنــاء وجوده فــي جامعة ممفيس، 
حيث أقرت رابطــة دوري اجلامعات 
انضمامه  قانونية  بعدم  األمريكي 
للفريق بســبب دفع املــدرب بيني 
املال ملســاعدة  هارداواي مبلغ من 
وايزمــان وعائلته على االنتقال إلى 
املدينة. وبعد دعوى قضائية وافقت 
رابطة دوري اجلامعات على مشاركة 
وايزمان مع جامعــة ممفيس، لكن 
بعد قضــاء عقوبة اإليقاف في 12 
مبــاراة، غير أن الالعب أعلن رحيله 
عن الفريــق من أجل االســتعداد 
الالعبني  اختيــار  لدخــول عملية 

اجلدد بدوري احملترفني.
وقبل ســاعات من انطالق عملية 
اختيار الالعبني اجلــدد، أعلن وريورز 
إصابة كالي طومســون، لكنه لم 
يكشف املزيد من التفاصيل.. وبدا 
وريورز ســيغير خططته لكنه  أن 
وايزمان..  النهاية بضــم  التزم في 
وكان اختيــار إدواردز كأول اختيــار 
مفاجأة بعد توقع العديد من النقاد 

أن يكون الميلو بول في املركز األول.
وسينضم بول، الذي يلعب شقيقه 
لونزو بول في نيــو أورليانز بليكانز، 
إلى تشارلوت هورنتس الذي ميلكه 
األســطورة مايكل جوردان.. ولعب 
إيلــوارا هوكس  بول في صفــوف 

األسترالي في املوسم املاضي.
وأصبح الميلو ولونزو أول شقيقني 
يتــم اختيارهمــا من بــني أول 3 
اختيارات في عملية اختيار الالعبني 
اجلــدد.. وكان لونزو بول هو االختيار 
2017 عندما انضم إلى  الثاني في 
باللقب  الفائز  ليكرز  أجنليس  لوس 
في املوسم املاضي.واختار شيكاجو 
وليامــز العب جامعة  باتريك  بولز 
الرابع، فيما جاء  املركز  فلوريدا في 
إيــزاك أوكورو في املركــز اخلامس 
وســيلعب في صفــوف كليفالند 

كافاليرز.
وانضم أونيــكا أوكوجنو، وهو مثل 
أوكورو مولود ألبويــن من نيجيريا، 
املركز  أتالنتــا هوكس فــي  إلــى 
الفرنسي كيليان  وذهب  السادس.. 
وأوبي  بيســتونز  ديترويت  إلى  هيز 
توبني إلى نيويــورك نيكس وجيلن 

سميث إلى فينكس صنز.
وينطلق املوســم اجلديــد، الذي مت 

تقليصه إلى 72 مباراة لكل فريقه 
بدال من 82، في 22 ديسمبر/كانون 
أول املقبل، وهو ما سيســاهم في 
انتهائه قبل انطالق أوملبياد طوكيو.
من جانب اخر، ذكرت شــبكة )ئي.

أن كالي طومســون،  إس.بــي.إن(، 
العــب جولــدن ســتيت وريــورز، 
ســيغيب عن بداية املوســم في 
دوري السلة األمريكي للمحترفني.. 
وذلــك بعد إصابته بتمــزق في وتر 
العرقوب، خالل املــران أمس األول.. 
وغاب الالعــب البالغ من العمر 30 
عاما عن املوســم املاضي بأكمله، 
بســبب قطع في الرباط الصليبي 
األمامي.. وكان بطل دوري الســلة 
األمريكــي ثــالث مرات، يســتعد 
لتقدمي موســم كبير مــع زميله 
ستيفن كيري.. وفي حني ستتأجل 
عودة طومسون للمنافسات، تشير 
الدالئل األولية إلى أنه ســيتعافى 

متاما من اإلصابة.
وقالــت )ئي.إس.بــي.إن( نقــال عن 
مصــدر “بناًء على هــذا النوع من 
التمــزق، قال األطباء لطومســون 
إنه ســيتعافى متاما من اإلصابة”.

األمريكي،  السلة  دوري  وسينطلق 
في 22 كانون األول املقبل.

تقرير

تيمبرولفز يضم إدواردز.. وانطالقة جديدة لوايزمان



نبيل  املطرب سيف  أحيا 
نقل  تركيــا  فــي  حفال 
حســابه  على  أجــواءه 
موقــع  علــى  اخلــاص 
اإلجتماعــي  التواصــل 
حيث نشر حلظة وصوله 
وتهافــت  احلفــل  الــى 
عليه  واملعجبني  احملبــني 
ولفت األنظــار الى مدى 
احترامه وحبــه وتقديره 
وقف  بعدما  للجمهــور 
جميعاً  معهــم  وتصّور 
التباعد  مبعاييــر  ملتزماً 
اإلجتماعــي. اذ علق احد 

بعض  معاتبا  املتابعــني 
تكبرهم  علــى  الفنانني 
وطلبهم  اجلمهــور  على 
اخلاصة  حماياتهــم  من 
ابعادهــم عنهم خاصة 

بعد انتشار كورونا.

اللبناني وليد  الفنان  علق 
الفنان  فــوز  عــن  توفيق 
اللبنانــي عبــدو ياغــي 
برنامج  األول من  باملوسم 
The Voice Senior، ونشر 
عبر صفحته اخلاصة على 
موقع التواصل اإلجتماعي 
صورة قدمية جتمعه بياغي، 
وكتب: "صديــق البدايات 
وااليام احللــوة عبدو ياغي 
عــام ١٩٧٤  األول  .. كنت 
واليوم االول في عام ٢٠٢٠. 
ألف مبروك". يشار إلى أن 
ياغي كان من ضمن فريق 
ملحم  اللبناني  الفنــان 
زين، والــذي كان توجه له 
برســالة بعد فوزه، قائالً: 
"عبدو ياغي استاذ وصوت 

رائع...شــهادتي مجروحة 
الف مبــروك. كل  فيــه، 
الّلــي ســّمعونا أصواتن 
بالبرنامــج مواهب رائعة 
صــوت  أحلــى  وكلــن 
باملقابل  الي".  بالنســبة 
شــكك بعــض املتابعني 
انها  ووجــدوا  بالنتائــج 
اجملامالت  علــى  مبنيــة 

وليس االستحقاق.

ضجت مواقــع التواصل 
تشير  بأنباء  اإلجتماعي، 
إلــى أن النجمة الهندية 
"بريانكا شــوبرا" تعمل 
فــي محافظة  كخادمة 
باململكة  الباطــن  حفر 
الســعودية،  العربيــة 
وســرعان ما إنتشر اخلبر 
بــني رواد مواقع التواصل 

اإلجتماعي.
صحيفــة  وبحســب 
الســعودية  "عــكاظ" 
نفى العديد من األعضاء 
فــي اجلاليــة الهنديــة 
باململكة، الشائعات التي 
تطــال الفنانة شــوبرا، 
إذ أشــار أحــد املقيمني 
الدين جبهار  ويدعى جنم 
أن مــا يشــاع ليــس إال 

موضوعــي،  غيــر  كالم 
خصوصــاً وأن النجمــة 
الهند من  مصنفة فــي 
يذكر  الغنيــة.  الطبقة 
ومغنية  ممثلة  بريانكا  أن 
مبســابقة  فازت  هندية، 
ملكة جمال العالم لعام 
،2000 وأصبحــت بعدها 
واحدة من فنانات بوليوود 
األعلــى أجــرًا، وحصلت 

على العديد من اجلوائز.

سيف نبيل

بريانكا شوبرا

وليد توفيق

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
قال أنتوني فاوتشــي كبيــر أخصائيي األمــراض املعدية في 
الواليات املتحدة، إن كوفيد19- ال يشكل خطرا على بابا نويل، 
ألنه يحظى مبناعة فطرية وال ينبغي على األطفال القلق على 

صحته.
وأضاف فاوتشــي في مقابلة مع USA Today، مازحا أن "هذا 
املرض لن ميس بابا نويل، ألنه بجانب كل صفاته احلميدة، يتمتع 

أيضا مبناعة فطرية جيدة".
وعلــى الرغم الوزن الزائد لبابا نويل، وكبر ســنه ما يعني أنه 
معرض خلطر اإلصابة بالعــدوى، فقد حث الطبيب األميركي 
األطفال على عدم القلق بشــأن صحة بابــا نويل، وقال: "لن 

ينشر بابا نويل أي عدوى".
ولكن برغم تأكيدات فاوتشي، تتخذ مراكز التسوق األميركية 
حيــث يلتقي بابا نويل عادة مع األطفال، احتياطات جدية هذا 

العام.
وكما ذكرت قناة CNBC، سيقوم بعض مالكي مراكز التسوق 

بتركيب شاشات زجاجية واقية إلبعاد بابا نويل عن األطفال.
وألول مرة منذ 159 عاما، لن يســتقبل بابا نويل األطفال في 

متجر Macy الرئيسي في نيويورك.

زجاجات واقية تفصل بابا 
نويل عن االطفال هذا العام

الصباح الجديد - وكاالت:
حتول إندونيســي يعمل في صناعة التوابيت إلى مليونير 
في حلظات، بعدما ســقط على بيته نيزك يزيد وزنه على 2 

كغم، ويقدر ثمنه بنحو 1.8 مليون دوالر.
ووفقــاً لتقريــر صحيفــة مترو نقــال عن وســائل إعالم 
أندونيســية، أن جوشــوا هوتاغالنج، 33 عاماً، كان يصنع 
تابوتا خارج منزله في بلدة كوالجن شمال أندونيسيا عندما 

سقط احلجر واخترق سقف املنزل ليستقر داخل الغرفة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن احلجر يزن 2.1 كغم ويقّدر عمره 
بحوالي 4.5 مليار ســنة الفتة إلى أنه من النوع النادر جدا، 
وتبلــغ قيمته نحو 1.4 مليون جنيه أي ما يعادل 1.8 مليون 
دوالر. وأضافت أن جوشوا، وهو أب لثالثة أطفال حقق سعرا 
مــن احلجر يوازي دخلــه حلوالي 30 عاما، وأنــه يعتزم بناء 

كنيسة في قريته.
وقــال املليونير اجلديد إنه باع النيــزك إلى اخلبير األميركي، 
جاريــد كولينز، الذي باع القطعة بــدوره إلى أميركي آخر 
يقوم بجمع أجســام الفضاء، وقــام بوضعها حاليا ألجل 

الدراسة في مركز دراسات النيازك في جامعة أريزونا.
وقــال: "أجنبت ثالثة أوالد ومتنيت دائمــا أن يكون لي طفلة 
وأعتقد أن ســقوط احلجــر عالمة على احلــظ اجليد بأني 

سأجنب طفلة".

نيزك يضرب منزل فيتحول 
صاحبه لمليونير في لحظات

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
مع بــوادر قــدوم فصل الشــتاء عاد 
اخلوف مــن االصابة بفيــروس كورونا 
الى الواجهة بعد ان خف نســبيا في 
فصــل الصيف بناء علــى املعلومات 
التواصل عن  رواد مواقع  تداولها  التي 
الدراســات التي تتحدث عن نشــاط 
الفيروســات في البــرد وخمولها في 

احلر.
كي نقي انفســنا االصابة بأي مرض 
عــدا كورونــا فعلينا تعزيــز نظامنا 
الدفاعي او جهازنا املناعي بطرق عدة 
حتــدث عنها الدكتور ســالم العزاوي 
يقــول: "كلنا  املقيم في اســتراليا، 
نعلم ان نظام احلماية في اجســامنا 
يعد من االنظمة املعقدة، فســالحه 
البروتينات واملــواد الكيمياوية االخرى 
والطفيليــات  الفيروســات  حملاربــة 
والبكتيريا الضارة واي جســم غريب 
يدخل الى اجلسم. فإذن هو مثله مثل 
جيش الدفاع ألي دولة، علينا ان نقويه 
بيئــة مالئمة  بتوفير  ونعزز نظامــه 
كي يكون على اهبة االســتعداد ألي 

معركة مقبلة".
واوضح العــزاوي: "هناك عدة خطوات 
ميكن من خاللهــا تعزيز قــوة جهازنا 
املناعــي، اولها وهذا ما يؤكد عليه كل 
االطباء بشــتى تخصصاتهم، ممارسة 
الرياضــة، والنظــام الغذائي الصحي 
وممارســة التنفس العميق، وهنا اود ان 
اؤكــد على موضــوع التنفس العميق 
تقوية  لوحــده على  القادر  والصحيح 

اجلهاز املناعي بصورة مذهلة".
وتابــع: "املشــكلة ان النــاس في كل 
العالم قد يتفاجأون مــن االمر النهم 
يتنفسون بشكل طبيعي طوال الوقت 
فمــا اجلديد؟ اجلديــد اننــا جميعا ال 
نتنفس بصورة صحيحة طوال الوقت، 
ال نستنشق االوكسجني بصورة كافية. 
اجسامنا خلقها اهلل متكاملة، اذ مع 
كل حالة مرضية نستطيع ان نعاجلها 
مبــا فيها من ميزات، وألنــي احتدث هنا 

الصحيح فسأحدد قيمة  التنفس  عن 
وفوائد التنفس مــن البطن او احلجاب 

احلاجز.
حتدث العــزاوي عن التكنلوجيا احلديثة 
وحتديــدا الهاتف النقــال وتأثيره على 
وضعيــة اجســامنا "غالبا مــا نكون 
منحنني علــى الشاشــة" وتأثير هذا 
على عضالت احلجــاب احلاجز وعملية 

التنفس.
وقال: في وضعية االنحناء التي يتخذها 
من ميســك بهاتفه يستعمل اجلسم 
عضالت التنفس االحتياطية ألنها اقل 
مقاومة لوضعيتنــا، والتي مبرور الزمن 
ســيصيبها التعب وتتسبب بآالم في 
جميع العضالت احلركية في اجلســم. 
ايضا اجللوس في الســيارة والذي يقلل 

من عمــل العضلــة الوركية، ومتضية 
اليــوم بأكمله بوضعيــة جلوس غير 
هذا  نتنفــس طوال  وبالتالي  طبيعية 
الوقــت بصورة خاطئــة )مقيدة(. كل 
هذه الوضعيات تتسبب بالضغط على 
الرئتني وبالتالي ال ميكن ان تكون عملية 
التنفس بصورة طبيعية. اجلسم الذي 
خلقــه اهلل وطوره ملالحقــة احليوانات 
البرية وتســلق األشــجار وقــع اليوم 
في فخ التكنلوجيــا ومتطلبات احلياة 

العصرية.
وختم حديثه عن )ومي هوف(، الذي أصبح 
مشهوراً في السنوات القليلة املاضية 
احلرارة دون  بقدرته على حتمل درجــات 
الصفــر من دون حماية، وتســلق جبل 
إيفرست مرتدياً الشورت! وقد أثبت أن 

بإمكانه حتويل جسده بطريقٍة اعتبرت 
سابقاً غير ممكنة. 

وقال: اســتعمل هوف تقنيًة التنفس 
العميــق لتعزيــز جهــازه املناعي إلى 
مستوى أصبح جسده يتحمل ضغوطاً 
واســتطاع  هائلة،  وداخلية  خارجيــة 
العصبي.  اجلهاز  باستجابات  التحكم 
يتحكم هوف بجهــازه املناعي وحرارة 
جســده الداخلية مباشــرًة من خالل 
تقنيــة التحكــم بالتنفــس. جهازنا 
الوحيد ضد  الدفاعــي  املناعي، خطنا 
العدوى. إذا أبقينا أجسادنا بحالة توتر 
بسبب اإلجهاد فنحن نعطل عمل هذا 
اجلهاز. تعلم كيف تقوم بعملية الزفير، 
نشــط حجابك احلاجــز، تنفس بعمق 
واعمل على حتسني وضعيات جلوسك.

 الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنــت مجلــة "بيبــول" األميركية 
نتيجة اســتفتائها الســنوي لقرائها 
بشأن اختيار أكثر رجل جذاب على قيد 

احلياة.
ووقع اختيــار قراء اجمللة علــى املمثل 
كأكثر  جــوردان،  بي  مايكل  األميركي، 

رجل جذاب في عام 2020.
وأكــد مايكل بــي جوردان بعــد فوزه 
باللقب جمللة "بيبول": "إنه شــعور رائع 

أن تكون جزء من هذا النادي".
وســبق جوردان العديد من مشــاهير 
هوليــوود بالفــوز بلقــب "أكثر رجل 
جذاب حــي" منــذ عــام 1985، مثل 

باتريك سوايزي ودينزل واشنطن ودواين 
جونسون.

وبــدأ مايكل بــي جــوردان )33 عاما( 
مسيرته الفنية مبكرا بالعمل كطفل 
عارض لألزيــاء، ثم أبهر النقــاد بدوره 
 The" الصغير واملهــم في دراما اجلرمية

Wire" علــى شــبكة "إتش بي 
أو" األميركية، بعدها انضم 

املسلسل  طاقم  إلى 
"كل  التلفزيوني 

في  أطفالي" 
عام 2003.

نــت  كا و
انطالقــة 

في  احلقيقية  جــوردان  بــي  مايــكل 
األخيرة،  الســنوات  هوليــوود خــالل 
باملشــاركة في بطولة الفيلم الناجح 
"بــالك بانثر" املســتوحى عن قصص 
بطولته  وكذلك  "الهزليــة"،  "مارفل 
أمام املمثل، سيلفستر  ألفالم "كريد" 
لألفالم  امتدادا  تعد  والتي  ســتالون، 

الشهيرة "روكي".
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الصباح الجديد - وكاالت:
تعاقــدت النجمة ريهــام حجاج 
رســميا مع املنتج طارق اجلنايني 
املطلقة  بطولتهــا  تقــدمي  على 
الثانيــة مبوســم درامــا رمضان، 
مبسلســل "كل مــا نفتــرق" ومت 
االتفاق على إســناد مهمة إخراج 
يجر  ولم  العــدل،  لكــرمي  العمل 
الكشــف حتى اللحظة عن فريق 
النجوم املشاركني، ولم يتحدد بعد 

موعد بدء التصوير.
مسلســل "كل ما نفترق" قصة 

ومعاجلــة درامية حملمد أمني راضي 
وتأليــف أحمد وائل وياســر عبد 
اجمليــد ويخرجه كــرمي العدل الذي 
يعرض له حالًيا مسلســل "أسود 

فاحت".
يذكر أن ريهام سبق وتعاقدت على 
بطولة مسلسل "باسيل" ملوسم 
الشــركة  ولكن   ،2021 رمضــان 
املنتجــة اعلنت تأجيــل تصويره 
 2022 رمضان  موسم  في  ليعرض 
بدال من املوســم املقبــل، مؤكدة 
أن ظــروف جائحة كورونا حتول دون 

بالشــكل  املسلســل  تنفيذ 
املثــل، خاصــة وأنــه يتضمن 
عدة مشــاهد خارجية كان من 
املفتــرض تصويرها في بعض 

الدول األوروبية والعربية.
مــن  "باســيل"  مسلســل 
حجاج،  ريهام  الفنانة  بطولة 
باالشــتراك مع عدد كبير من 
الفنانني الكبار، في الصناعة 
إخراج  ومن  والعربية،  املصرية 
صقــر وقصة وإشــراف على 
الكتابة للمخرج طارق العريان.

ريهام حجاج بمارثون دراما رمضان 
2021 بـ "وكل ما نفترق"

الصباح الجديد - وكاالت:
الصينية   Beijing شــركة  كشفت 
دفــع جديدة،  رباعيــة  عــن  مؤخرا 
بارزا  منافســا  الكثيرون  فيهــا  رأى 
 jeep تطلقهــا  التــي  للســيارات 

األميركية.
BJ30 اجلديــدة  وصممــت ســيارة 
Beijing بهيكل يشبه في تصميمه 
 jeep بعض الشــيء هياكل سيارات
grand Cherokee التــي أطلقت في 
بفتحات  املاضية، لكــن  الســنوات 
هوائيــة موجودة علــى غطاء احملرك 
اللماع،  بالكــروم  إطاراتهــا  طليت 

بطريقة  تزين  الكــروم  من  وبعناصر 
الواجهــة األمامية، وممتصات  فريدة 

الصدمات وفتحات العوادم.
مبصابيح  الســيارة  جهــزت  كمــا 
أماميــة بداخلهــا وحــدات إضاءة 
 ،LED مربعة الشكل تعمل بتقنيات
وتصميم عصــري لقمرة القيادة من 
الداخل، أما هيكلهــا فبطول اربعة 
أمتــار و50 ســنتيمترا، وعرض 195 
سم، وارتفاع 171 سم، واملسافة بني 

محوري العجالت فيه 215 سم.
أنظمــة  بأحــدث  املركبــة  وزودت 
كهربائية  وأنظمــة  املولتيميديــا، 

بوضعية  للتحكــم  متطــورة 
املقاعد ودرجة حرارتها، وأنظمة 
واملرايا واملقود  الزجــاج  لتدفئة 
أنظمة  إلى  إضافة  الشتاء،  في 
لتحديــد املواقع عبــر األقمار 

وحساســات  الصناعية، 
واملطــر،  للضــوء 

وكاميــرات ملراقبة 
الهيكل  محيط 
 ، مــل لكا با
ت  ســا حسا و
مسافة أمامية 
وست  وخلفية، 
أمــان  وســائد 
حلماية  هوائية 
الركاب  جميــع 
في أثناء احلوادث.

بعدة  متيزت  كما 
قيــادة  أنظمــة 
تناسب شتى أنواع 
ومنظومة  الطرق، 
رباعــي،  دفــع 
توربيني  ومحــرك 
ليتر   1.5 بســعة 
عزمه 156 حصانا، 
ســرعة  وعلبــة 
بست  أوتوماتيكية 

سرعات.

الصين تنافس jeep برباعية دفع مميزة

الصباح الجديد - متابعة:
اخبار  عدة  انتشــار  بعد 
فــي وســائل التواصــل 
عن  واالعالم  االجتماعــي 
اوروبا واميركا  مطاعم في 
اســتعانت برجال اليني في 
املطاعــم لتجنب التواصل 
املباشــر بني العمال والزبائن 
بعد انتشــار فيــروس كورونا 
واخملاطــر التــي تتســبب بها 
اخملالطــة، قرر احد املطاعم في 
محافظة كربــالء ان يلجأ الى 

هذه الطريقة املبتكرة.
وفي التفاصيل استعان مطعم 
مبجموعة  كربالء  محافظة  في 
غير معتادة مــن العاملني اجلدد، 
بعــد اســتئناف نشــاطه مــع 
تخفيف البــالد القيود التي فرضت 
الحتواء انتشار فيروس كورونا، والتي 
تسببت بخســائر مادية كبيرة لكل 
املطاعــم مثلهــا مثــل الكثير من 

املتاجر والشــركات واملؤسسات في 
العالم.

مصطفــى اخملتار صاحــب املطعم 
الزبون  قرر وضع طاوالت ذكية، يقوم 
عبرها باختيــار طلبه، بعدها يتلقاه 
عن طريق روبوت يتحرك على ســكة 

تشق طريقها بني الطاوالت.
القى اخلبر رواجا وثناء بني رواد مواقع 
التواصــل الذيــن اشــادوا بالفكرة 
ودعموا صاحب املطعم ودعوا البقية 
للحــذو حذوه كــي يشــعر الزبون 

بالطمأنينة عندما يرتادها.

الصباح الجديد-وكاالت:
متاجر  سلســلة  قــررت 
الشــهيرة  "ووملــارت" 
من  فريدة  حملة  إطالق 
نوعهــا، لتوصيل أدوات 
فحص فيــروس كورونا 
املنازل  إلى  املســتجد 
الطائرات  باســتعمال 
من دون طيار "املسّيرة"، 
تكســاس  واليــة  فــي 

األميركية.
ووفقــا لشــبكة "فوكس 
نيــوز" اإلخباريــة األميركية، 
قــررت "ووملــارت" بالتعاون مع 
مركــز فحوصــات "كويســت"، 
تنفيــذ برنامج جتريبــي، يتم خالله 
توصيــل عدة فحــص كورونــا إلى 
املنــازل، بــدءا مبدينة إل باســو في 

تكساس، باستعمال الـ"درونز".
وستجري عمليات التوصيل للمنازل 
التــي تقيــم فيها عائــالت، ضمن 

التوصيل،  محيط 2.4 كم من مركز 
موقع "ووملارت" الرئيس في إل باسو.

وقال عمــدة املدينــة دي مارغو، في 
مؤمتــر صحفي: "عمليــة التوصيل 
ستســاعد  الدرون  عبــر  للمنــازل 
على محاربة  املدينــة  في  املواطنني 

)كوفيد 19( من داخل منازلهم".
وأضاف: "هنــاك طريق طويل أمامنا 
حملاربــة )كوفيــد 19(، لكــن بدعم 
شــركائنا فــي ووملارت وكويســت 
وعاملي الرعاية الطبية سنستطيع 

فعل ذلك".
ومن املفترض أن تنــزل الطائرات من 
دون طيار عدة الفحــص في الباحة 
األماميــة للمنــازل، وبعــد إنهــاء 
الفحوصات، ترســل العائالت العدة 
إلى "ووملــارت" لتحليل الفحوصات 

وكشف النتائج.

روبوت يقدم الطعام لزبائن
 مطعم في كربالء

متاجر "وولمارت" تحارب كورونا 
بالطائرات المسّيرة
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