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الصباح الجديد ـ متابعة:
أســترازينيكا  مختبــر  أعلــن 
البريطاني امس االثنني أن اللقاح 
املضاد لكوفيــد19-، الذي يطّوره 
باالشتراك مع جامعة أكسفورد، 
من  للوقاية   70% بنســبة  فّعال 

املرض.
نتائــج  أنهــا  اخملتبــر  وأوضــح 
أُجريت  لتجارب ســريرية  موقتة 
على نطاق واســع فــي بريطانيا 

والبرازيل.
في  الرئيســي  الباحــث  وقــال 
أســترازينيكا، أنــدرو بــوالرد، إن 
العلماء سعداء بالنتائج، مشيرا 
إلى أن الباحثني وجــدوا أنه إذا مت 
إعطاء األشــخاص نصف جرعة 
متبوعــة بجرعة كاملة، بدال من 
نســبة  فإن  كاملتني،  جرعتــني 
الوقاية ترتفع إلــى 90 في املئة. 
وأردف بــوالرد قائــل "تظهر هذه 
لقاًحــا فعااًل  لدينا  أن  النتائــج 

سينقذ أرواحا كثيرة".

ويعد هــذا اللقاح أقل إقناعا من 
وموديرينا  فايزر/بيونتــك  لقاحي 
نسبة  فعاليتهما  تتجاوز  اللذين 
90 في املئة، بــل وتقترب من 95 

في املئة.
وتعد نســبة جنــاح اللقاح الذي 
عملــت عليه شــركتي "فايزر" 
األميركيــة و"بيونتــك" األملانية 

املستجد  كورونا  لفيروس  املضاد 
هي األعلى ألي لقاح جرى اختباره 
املراحــل الســريرية األخيرة  في 
حتــى اآلن، ويقول اخلبراء إنه إجناز 

كبير في السباق نحو وضع نهاية 
للجائحة.

للتجارب  النهائي  التحليل  ويأتي 
التــي أجريت علــى اللقاح، بعد 
النتائج  أســبوع واحد فقط من 
التي  فايزر/بيونتك  للقاح  األولية 
أظهرت أن اللقاح فعال بنســبة 
تتجاوز 90 في املئة، فيما أصدرت 
بيانات  الحقا  "موديرنا"  شــركة 
أولية عن لقاحها تظهر فاعليته 

بنسبة 94.5 باملئة.
وتبني أن لقاح "فايزر" و"بيونتك" 
حقق فاعلية بنسبة 94 في املئة 
بني األشخاص فوق سن 65 عاما، 
وهو مــا وصفه خبــراء بأنه أمر 
يتفشــى  للغاية في وقت  مهم 
فيه الفيروس فــي أنحاء العالم 

بحاالت إصابة قياسية.
ويأتي لقــاح "موديرنا" التجريبي 
فــي املرتبــة الثانية مــن حيث 
شركة  كشفت  حيث  الفاعلية، 
موديرنــا األميركيــة أن لقاحها 

 94.5 بنســبة  التجريبــي فعال 
في املئة فــي الوقاية من فيروس 
كورونــا، وذلك بناًء علــى بيانات 
إكلينيكية  جتــارب  عــن  مؤقتة 
لتصبح  متأخــرة،  مرحلة  بلغت 
املطور  بذلك  األميركية  الشركة 
الثاني الذي يقــدم نتائج جتاوزت 
التوقعــات بكثير، بعد شــركة 

"فايزر" وشريكتها "بيونتيك".
ويجرى االحتــاد األوروبي محادثات 
لقاحها  بشــأن  "موديرنــا"  مع 
التجريبي لفيــروس كورونا على 
األقل منذ يوليو املاضي، بحسب 

ما أوردت "رويترز".
وعلــى الرغم من تقــدم لقاحي 
علــى  وموديرنــا  فايزر/بيونتــك 
اللقــاح الــذي تنتجــه جامعة 
أكســفورد من حيــث الفعالية، 
إال أن األخيــر ميتــاز عنهما بعدم 
حاجته للتخزين في درجات حرارة 
منخفضة جدا كما هو احلال مع 

اللقاحني األولني. 

يمتاز عن فايزر وموديرينا بأنه ال يحتاج التخزين في درجات منخفضة 

إنجاز جديد.. أكسفورد تعلن نجاح فاعلية لقاحها
لفيروس كورونا بنسبة 70 % 

بغداد - الصباح الجديد:
االقتصــادي في  املستشــار  دعا 
رئاســة الــوزراء، الدكتور مظهر 
محمد صالح امــس االثنني، الى 
اختيارية،  مالية  ســندات  اصدار 
مواجهة  اجــراءات  في  تســهم 
العجــز املالي في موازنــة العام 
املقبل 2021، والتي قدرت بشكل 

اولي بقرابة 35 تريليون دينار.
وقــال صالــح:" في حــال بلغت 

ال  حــدا  احلكوميــة  املصــارف 
تستطيع خالله اقراض احلكومة، 
الى  التوجــه حينهــا  فيمكــن 
الى  تباع  اختيارية  سندات  اصدار 
اجلمهور مباشــرة وحتمــل فائدة 
محددة وامتيازات، مبينا ان “83 % 
من الكتلة النقدية احلالية )كثروة 
مالية شــبه معطلــة( والبالغة 

قرابة ٥٠ تريليون دينار”.
وأشــار الى ان “تلــك الكتلة ما 

زالت متسربة لدى اجلمهور، وترقد 
بصورة  املصرفــي  اجلهــاز  خارج 
مكتنــزات مقتطعــة مــن دورة 
الدخل فــي االقتصاد وال تتعاطى 
يعني  مــا  املصرفي،  اجلهــاز  مع 
ان هنــاك فوائض ماليــة كبيرة 
معطلــة ميكــن اقتراضهــا وان 

تغطي عجز املوازنة”.
ولفت صالح، الى ان “الســندات 
اداة ديــن حكومية في التعامالت 

مدفوعــات  وحتــى  والرهونــات 
الضرائــب او اي التزامــات مالية 
تلك  أخــذ  اخــرى، حيــث ميكن 
كضمانات  الســيادية  السندات 
لالقتــراض وغيرهــا، فضــال عن 
كونهــا اداة ديــن حكوميــة من 
ســياق  وهو  املمتــازة،  الدرجــة 
راس  به في كل اســواق  معمول 
املال في العالــم لتمويل املوازنة، 

السيما اجلانب االستثماري”.

3 % منها شبه معطلة

االقتصادي مظهر محمد صالح يقترح اصدار
سندات مالية لتحريك الكتلة النقدية

بغداد - الصباح الجديد:
أفــاد رئيــس حتالــف ســائرون في 
محافظة ديالى وعضو جلنة اخلدمات 
برهان  النائــب  النيابيــة  واالعمــار 
املعمــوري، امس االثنــني، ان اللجنة 
تعتزم اســتضافة مدير عام شركة 
املوانــئ وعدد من املــالكات العاملة 
في مشــروع ميناء الفاو الكبير في 

مقرها مببنى مجلس النواب.
وقال املعموري في بيان تلقت الصباح 
اجلديــد نســخة منــه: " تأتي هذه 

االســتضافة للوقوف على أســباب 
الفاو  مينــاء  تنفيذ مشــروع  تلكؤ 
الكبيــر واالطالع علــى آخر تطورات 
املنفذة  الشــركات  مــع  التعاقــد 
واالجابــة عن التســاؤالت املتعلقة 
بهــذا املوضــوع "، مبينــاً أنــه " مت 
استعراض مراحل العمل في مشروع 
ميناء الفاو الكبير ومناقشة أسباب 
تباطــؤ مراحــل انهــاء التعاقد مع 
الشــركات املؤهلــة والتباحث حول 
الســبل الكفيلة بدفع عجلة االجناز 

إلى األمام ".
وأضــاف، أن " مجلس النــواب أوفى 
بكل التزاماته جتاه املشروع من توفير 
الغطاء املالي واستحصال املوافقات 
االصولية وتيسير كل االجراءات التي 
تضمن املضي قدماً بهذا املشــروع ، 
ملمحاً إلى عدم جدية وزارة النقل أو 
الوزراء إلكمال مشروع  حتى مجلس 
ميناء الفاو الكبيــر وفق املواصفات 

التي وضعها املستشار اإليطالي ".
ودعا املعموري إلى " االسراع بالتعاقد 

مع أي شركة عاملية مؤهلة للتنفيذ 
قبل نهاية الشهر احلالي سواء كانت 
كورية أم صينية أم غيرها شــرط أن 
تكون مســتعدة إلجنــاز العمل وفق 
املواصفات املعدة مســبقاً "، مشيرا 
الى أن " تأخر التعاقد يثير الشكوك 
ويطــرح عالمات اســتفهام عديدة 
لــدى مجلــس النواب وســيدفعنا 
بالتالي التخاذ موقف حازم وفق األطر 
القانونية جتاه كل من يحاول اإلضرار 

بهذا املشروع االقتصادي احليوي ".

لجنة الخدمات واالعمار النيابية تعتزم استضافة المعنيين به

المعموري: عدم جدية الحكومة في تنفيذ مشروع 
ميناء الفاو يثير الشكوك 

تصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية 
المالية تصدر توضيًحا بشأن إلغاء 3ورقة ضغط أم تعقيد المعّقد؟

6اإلعفاءات واالستثناءات الجمركية
ـ الصباح الجديد  متابعةـ 
وســع النفط مكاســبه امس 
االثنني لنحو %2 بعد أخبار بشأن 
أكســفورد.. حيث المس  لقاح 
"برنــت" 46 دوالرا و"األمريكي" 

جتاوز 43 دوالرا.
وكانت أســعار عقود خام برنت 
إســتحقاق  ألقرب  ارتفعت  قد 

امس ، بنســبة 0.9 فــي املائة 
دوالر   45.5 عنــد  لتتــداول 

للبرميـل.
كمــا صعــدت أســعار خــام 
 WTI الوسيط  تكســاس  غرب 
إســتحقاق،  ألقرب  )األمريكي( 
بنحو 0.8 في املائة لتتداول عند 

42.8 دوالر للبرميل.

النفط يوسع مكاسبه لنحو 2 % 
وبرنت يالمس 46 دوالرا 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــدت جلنــة حقوق االنســان 
النيابيــة امــس االثنني رفضها 
تشريع قانون اجلرائم املعلوماتية 

الذي يهدد حرية التعبير. 
وقــال عضــو اللجنــة النائب 
هوشــيار عبــد اهلل ان " مــن 
اســباب رفــض تشــریع قانون 
جرائم املعلوماتية، أنه يشــكل 
تهديداً جدياً حلریة التعبیر، وألنه 
يعــد اخلطوة األولى لتأســيس 

الدولة البولیسیة ".
وقال ان "هــذا القانون مرفوض 
ميتنع  أن  ونأمل  وتفصيال،  جملة 
التصويت  عــن  النواب  مجلس 
عليــه ". مبينــا ان " الدولــة 

مازالــت عاجزة عن الســيطرة 
علــی فضاء األمــن املعلوماتي 
جرائـم  متنـــع  فکیف  أساسا، 
املعلوماتیـة؟ كمـا أن مصطلح 
مصطلح  املعلوماتيـة  اجلرائـم 
فضفاض، وقد ال يعني بالضرورة 
االقتصار على مقاضاة القراصنة 
الذين يخترقون مواقع إلكترونية 
حكومية أو شــخصية، بل من 
ليشــمل  ســيمتد  أنه  املؤكد 
أي شــخص ميس املســؤولني أو 
منشــور،  أو  بتغريدة  األحــزاب 
باإلضافة إلــى تداخل مواد هذا 
مجموعة  مع  العقابیة  القانون 
بها  املعمـــول  القوانیـــن  من 

حالیا.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قال عضو اللجنة املالية النيابية 
جمــال كوجر امــس االثنني، إن 
موازنــة عــام 2021 لــم تصل 
البرملــان لغايــة اآلن، مبينــا أن 
ضمن  ســتبلغ  العجز  تقديرات 
موازنة العام املقبل 2021 بني 35 

إلى 45 ترليون دينار.
وأضــاف كوجــر، أن "العجز في 
قانون االقتراض يعد عجزاً فعلياً 
يستخدم إلدارة وسد النقص في 
السيولة املالية، في حني العجز 
2021 ســيكون  في موازنة عام 
عجزاً تخمينيا قــد نحتاج اليه 
او ال حتتاجــه كله، وبالتالي فهو 

عجز مخطط له".
وأشــار كوجــر إلــى أن "لــدى 
احلكومة ســنة كاملــة وهناك 

املالية  وزير  بهــا  وعد  اصالحات 
ان يحــول الورقــة البيضاء الى 
خطــوات عمليــة فــي املوازنة 
وبالتالــي فعندمــا نقــول هذا 
العجــز مخطــط فقد تســد 
اإلصالحات جزء منها وقد ترتفع 
وتــزداد كميات  النفط  اســعار 
النفــط املباعــة وبالتالي قد ال 
من  املبلغ  لهــذا  أصــالً  نحتاج 
العجــز املوجــود باملوازنة والذي 
يعتبــر توقعــات وليــس واقعا 

حقيقيا".
وكان عضو اللجنة املالية احمد 
الصفار قد بني أن "ســعر برميل 
العامة سيحدد  باملوازنة  النفط 
بـــ 40 دوالرا، وقــد يتغيــر مع 
الفترة  في  النفط  أسعار  ارتفاع 

املقبلة".

نائب: 35 إلى 45 ترليون دينار 
تقديرات العجز في موازنة 2021 

لجنة حقوق االنسان النيابية ترفض 
تشريع قانون الجرائم المعلوماتية

بغداد - وعد الشمري:
فــي مجلس  النزاهة  حذرت جلنــة 
النواب، أمس االثنــني، احلكومة من 
التعاقد مع شركات أجنبية إلكمال 
االســتعدادات الفنيــة لالنتخابات 
العامة، مشــيرة إلى أن العراق لديه 
اخلبرات الكافية إلجراء اقتراع يظهر 
االرادة احلقيقية للشارع في التغيير، 
مؤكدة أهمية االشراف الدولي على 

عملية التصويت.
وقــال عضو اللجنة النائب حســن 
"الصباح  إلــى  شــاكر، في حديث 
اجلديــد"، إن "اجلهــات احلكوميــة 
ينبغي أن تبحــث عن الية محكمة 
ومشــددة لتحديث بيانات الناخبني 

وحتول دون تزوير االنتخابات املقبلة".
وتابع شاكر، أن "موضوع التعاقد مع 
شــركات اجنبية يجب االبتعاد عنه 
كونها لن تكترث للشــارع العراقي 
وحرصه على توفيــر بيئة انتخابية 

آمنة".
وأشــار، إلى "امتالك العراق اخلبرات 
الفنية والهندسية الكافية التي من 
شــأنها أن تؤمن عملية االنتخابات 

وتبعدها عن أي شبهات للتزوير".
ويرى شــاكر، أن "املهمة ملقاة على 
عاتق احلكومة لإلســراع في حتديث 
أهمية  فيه  ملــا  البايومتري،  انظمة 
البطاقة تقلل  كبيرة، ولكون تلــك 

نسبة كبيرة من التزوير".
فــي  املعنيــة  "اللجــان  أن  وأورد، 
مجلس النواب مثــل النزاهة، تتابع 
خطــوات احلكومــة فــي التهيئة 
الفنيــة لالنتخابات املبكرة، وكذلك 
املفوضية املســتقلة بالتنسيق مع 

ديوان الرقابة املالية".
ومضى شــاكر، إلى أن "توصلنا ألي 
أو محاولة خلرق منظومة  خلل فني 
االنتخابــات أو شــبهات على ذلك، 

يعنــي أننا لن نســكت وســنتخذ 
للمعاجلــة  املناســبة  االجــراءات 
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة".

مــن جانبــه، ذكــر عضــو اللجنة 
الســهالني،  وليد  النائــب  ذاتهــا، 
"االنتخابــات موضــوع مصيري  أن 
بأي محاولــة حلرفها عن  ولن نقبل 
التالعــب  أو  الطبيعــي  مســارها 
بالنتائــج، ألننا نبحــث عن مرحلة 

الشــارع  تطمئن  ورســائل  جديدة 
العراقي".

وتابع السهالني، أن "مجلس النواب 
في  العليا  الرقابيــة  اجلهة  بوصفه 
البالد وفق الدســتور، يتابع اجراءات 

املفوضية باالستعداد لالقتراع".
وشــدد على أن "أي خرق أو شــبهة 
فســاد لن متر مــن دون محاســبة 
املســؤولني عنها، ونحن في البرملان 

مصرين على ذلك".
ويواصــل الســهالني، أن "جميــع 
اجلهــات مطالبــة حاليــاً بدعــم 
التهيئة  فــي  االنتخابات  مفوضية 
ألجواء مناسبة على الصعيد الفني 
االقتراع،  إلجناح  واالمني  والسياسي 
بالنظر ملا مير به العــراق من ظروف 
تستدعي شعور الكل باملسؤولية".

وأردف، أن "االنتخابات سوف تخضع 

لرقابة جهات وطنية ودولية، وبالتالي 
نتمنى أن جترى في اجواء مناســبة 

تلبي طموح الشارع العراقي".
وانتهى الســهالني، إلى ان "العراق 
لديــه خبــرات كبيرة فــي عملية 
تديــر  أن  وبإمكانهــا  االنتخابــات 
االقتــراع بنزاهــة وشــفافية لكي 
تعكس  نتائج حقيقية  لدينا  تظهر 
املطالب  العراقــي  الشــارع  صوت 

باإلصالحات".
الوزراء  رئيس مجلس  أن  إلى  يشــار 
مصطفى الكاظمــي كان قد حدد 
املقبل،  العام  الســادس من حزيران 
موعــداً لالنتخابــات املبكــرة، في 
وقت تســتبعد العديــد من الكتل 
السياســية اجرائها في هذا املوعد 
وسياسية  فنية  إنها  قالت  ألسباب 

وأمنية وقانونية

النزاهة النيابية ترفض التعاقد مع شركات 
أجنبية إلكمال استعدادات االنتخابات

اجتماع للجنة النزاهة

دعت لالعتماد على الخبرات العراقية وتحدثت عن اهمية االشراف الدولي

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
لرئيس  الثاني  النائــب  دعا 
احلداد  النواب بشير  مجلس 
إحالة  الــى  االثنني،  امــس 
موضوع تقاسم األمالك بني 
والشيعي  السني  الوقفني 

الى القضاء.
وطالـب البشيـر في بيان أن 
يكون القضـاء هو الفيصل 
موضــوع  حســـم  فــي 
علــى  حفاظــاً  األوقــاف، 
والتعايش  اجملتمعي  السلم 
السلمي، وضـــرورة العودة 
الــى رأي الفقهــاء وأهــل 
الوقفني،  فــي  االختصاص 
واإلسراع فـي تعييـن رئيـس 
للوقــف الســني باألصالة 
وفـق  باألمـر  "بالبت  ليقوم 
واحلجج  قانونيـــة  أسـس 
والقرائن  واالدلــة  الوقفية 

الثبوتية".
كما دعا احلداد الى تشكيل 
فقهاء  مــن  مختصة  جلنة 
الشــريعة والقانون، وخبراء 

فــي تاريــخ األوقــاف، وأن 
يتــرك القــول الفصل في 
الفتاً  "للقضاء"،  امر  هكذا 
إلــى أن "القضايــا املتنازع 
بالقضاء  ترتبــط  عليهــا 
تعالج  وال  اخملتصة،  واحملاكم 
السياســية،  باالتفاقــات 
علــى  حفاظـــاً  وذلـــك 
االجتماعــي،  النســيج 
أن  ميكن  لتداعيــات  ومنعاً 
بوحدة  بالغة  أضراراً  تخلف 

الشعب".
مــن  عــدداً  أن  يذكــر 
أعربوا  السنة،  السياسيني 
لالتفــاق  رفضهــم  عــن 
الوقفــني  بــني  املشــترك 
حول  والســني  الشــيعي 
حســم أمالك وزارة األوقاف 
بإشــراف  وقع  الذي  امللغاة 
الــوزراء،  مجلــس  أمانــة 
امتالك  عدم  إلى  مستندين 
بالوكالة،  الديــوان  رئيــس 
ســعد كمبــش، صالحية 

التوقيع.

الحداد يطالب بإحالة قضية 
تقاسم األمالك بين الوقفين 

السني والشيعي الى القضاء 
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بغداد - الصباح الجديد :
اعلنت وزارة التجارة عن تنظيم الشركة 
العامــة لتصنيع حملة مكثفة ملتابعة 
عمليــة انتــاج وتوزيع مــادة الطحني 
بالتزامن مع مباشــرة املطاحن العاملة 

بإنتاج طحني احلصة التاسعة .
واوضح مديــر عام الشــركة املهندس 
خطاب علي القيســي ان شركته وبناء 
على توجيه وزير التجــارة الدكتور عالء 
احمد اجلبوري  نظمــت حملة مكثفة 
ملتابعة عمل املطاحن والوكالء في عموم 
البالد، مشــيرا الى قيام جلان مشتركة 
من اقســام ووحدات الرقابة والسيطرة 
النوعية في بغداد وفروع الشــركة في 
ميســان واالنبار وديالى والبصرة واملثنى 
والديوانية وكربــالء وبابل قامت بزيارات 
تفتيشــية متفرقة شــملت عدد من 
الطحني في  ووكالء  العاملــة  املطاحن 
القواطــع الواقعة ضمن إشــراف تلك 
الفــروع لالطالع علــى نوعية الطحني 
املنتج وآليــة التجهيز وتدقيق نســب 
االنتاج والتوزيــع ومطابقتها مع قوائم 

وســجالت القطع والتجهيز، فضال عن 
ســحب مناذج الفحص اخملتبري مبا فيها 
منــاذج الفحــص البايولوجــي النوعي 
التي يتم ارســالها الى مختبر قســم 

السيطرة النوعية في املقر العام 
واكــد املدير العــام ان نتائــج الزيارات 
املؤشرة  اخملالفات  وان  كانت مشــجعة 
كانــت اغلبها رقابية وغيــر مؤثرة على 
نوعيــة الطحني ونتائــج فحص اخلبازة 
اشارت الى صالحية الطحني ومطابقته 

العراقيــة  القياســية  للمواصفــات 
املعتمدة،

وفي ســياق آخر نفذت جلان رقابة اخملابز 
واالفران في صالح الدين زيارات تفتيشية 
لعدد مــن اخملابز واالفــران ملتابعة مدى 
التزامهــا بضوابط وشــروط ممارســة 
املهنة، وجرى خــالل الزيارة تقدمي بعض 
التوجيهات املتعلقة بالشروط الصحية 
وشــروط خزن مــادة الطحــني والوقود 

املستخدم في الشواء. 

التجارة تطلق حملة لمتابعة  انتاج وتوزيع الطحين

البصرة - سعدي السند :

الرقعة  عمــوم  فــي  تتواصــل 
اجلغرافية ملدينة البصرة عمليات  
تنفيذ العديــد من األعمال التي 
كهرباء  توزيــع   ( فرعــي  تخص 
البصرة وكهرباء شمال البصرة ( 
العامة لتوزيع  التابعني للشركة 
كهربــاء اجلنوب لتشــمل مركز 
األقضية  في  وأطرافهــا  املدينة 

والنواحي والقرى النائية .

فحص وصيانة قابلوات 
الضغط العالي

من  تابعــت  اجلديــد  الصبــاح 
خالل الزمالء فــي عالقات واعالم 
الفرعــني عــددا من األنشــطة 
تـوزيـع  ، ففي فـرع  الكهربائية  
املالكات  أجنزت  البـصرة  كـهرباء 
الهندســية والفنية في شعبة 
وصيانــة  )فحــص  اجلوينتريــة 
قابلوات الضغط العالي( وبإسناد 
مراكز الصيانة التي يقع العطب 
ضمن جغرافية عملها من اعمال

الصيانــة االضطراريــة الطارئة 
خلطوط 11 و 33 كي في .

واوضح مســؤول شعبة فحص 
وصيانة قابلوات الضغط العالي 
اورد علـــي فاضـل مت اجناز صيانة 

القابلوات 
بتوجيه من مديرعام شركة توزيع 
غيث  املهندس  اجلنــوب  كهرباء 
جنم عبيد السكيني ومتابعة من 
ادارة فرع توزيــع كهرباء البصرة 
وتضمــن العمل علــى اخلطوط 
)البهادرية ٣٣k.v ، االمن الداخلي 
 ٣٣k.v ٣٣ ، متنقلــة التأميمk.v
 ، ١١k.v ٣٣ ، البتروk.v القصــور ،
 ،)١١k.v العروبة   ١١k.v املعــارف 
كانت  العــوارض  اغلب  ان  حيث 
بســبب حفريات  عطب حلقات 

بعض الشركات وزيادة االحمال .
وأشــار فاضـــل لقد اجنزت هذه 
ذاتية ومشتركة  االعمال بجهود 
ولســاعات متأخرة من الليل مع 
واالتصاالت  الســيطرة  قســم 
ومراكــز  التشــغيل  وشــعبة 
الصيانة والنقليات واخملازن لينعم 

اهلنا بنعمة الكهرباء.

مراكز الصيانة تواصل أعمال 
الصيانة الوقائية االستباقية

وأعلن  فرع توزيع كهرباء البصرة 
الهندســية  مالكاته  ان  ايضــا 
والفنيــة فــي مراكــز الصيانة 
الوقائية  الصيانة  أعمال  تواصل 
االســتباقية في عدة مراكز من 
الصيانــة وتضمن عمــل املراكز 
)اجلمعيات - القبلة - املشــراق - 
البصرة - العشار - ابي اخلصيب 
- كوت الصلحــي - حي العباس 
- اجلمهوريــة - حمدان - ٥ ميل - 
املعقل - غــرب الصالل - اجلبيلة 
- حي اجلهاد - حي البتول( وكثير 

من مراكز الصيانة االخرى .
للمحوالت  الصيانــة  وتضمنت 
الشــبكات  تأهيــل  واعــادة 
وملحقاتهــا وتنظيــف احملوالت 
املعلقة واستبدال جنابر وسحب 
اســالك متدلية وتبديــل عوازل 

ونــزاالت وطقم لنــك فيوز ومد 
اســالك وتقليم االشــجار على 

الشبكة الكهربائية .

حملة رفع التجاوزات وجباية 
اجور الكهرباء

البصرة  توزيع كهرباء  فرع  وأعلن 
رفع  أعمــال حملة  عن مواصلة 
التجاوزات وجباية اجور الكهرباء 
 ، احملافظة  مركــز  مناطق  ضمن 
حيث تواصل جلان رفع التجاوزات 
وجباية  التجاوزات  برفع  أعمالها 

اجور الكهرباء .
وقــد أوضح  مســؤول مبيعات 
الطاقة في الفرع املهندس مزاحم 
تتضمن  احلملة  بــأن  ثامر  خلف 
اشتراكات أصولية  تنظيم  أيضا 
وربــط مقاييس كهربائية جلميع 
أصنــاف املشــتركني األصوليني 
الذين ليس لديهم عداد وتنظيم 
اشــتراكات للمناطق ، مبينا بان 

التجاوزات التــي مت إزالتها متثلت 
باستخدام الربط املباشر من دون 
وجــود املقياس وتبــادل التغذية 
بــني منطقة وأخــرى فضالً عن 
للطاقة  العشــوائي  الســحب 
بعيداً عن إجــراءات الربط الفني 
األصولية وقيام بعض املشتركني 

بالسحب من اجتاهني .
وأشار مســؤول مبيعات العشار 
املهندس  احملافظــة  مركــز  في 
عالء جواد محمد قامت مبيعات 
العشــار بتشــكيل جلنة مسح 
وتأهيل وجباية ســوق العشــار 
التجاوزات  بالتعاون مع شــعبة 
وكان العمــل في منطقة بريهة 
ومنطقة  البراضعية  ومنطقــه 
الطويســة حيــث مت قطــع ٦٠ 
محال جتاريا مع بنايات جتارية بنوع 
الديون  تراكــم مبالغ  أو  متجاوز 
في مــا بذمتهــم ، ومت إجناز ٤٥ 
املتجاوزين  نظــام  على  معاملة 
ونصب لهــم مقاييس واجناز ٢٠ 

معاملة على نظام األصولي ، ومت 
اقامة ١٠ دعاوي قضائية وجباية 

الديون

استنفار املالكات الفنية 
املتخصصة نتيجة لسوء 

األحوال اجلويّة

توزيع  شركة  عام  مدير  وبتوجيه 
كهرباء اجلنوب ومتابعة مدير فرع 
توزيع كهربــاء البصرة املهندس  
ياســني عبد الواحد ياسني أعلن 
فــرع توزيع كهربــاء البصرة عن 
استنفار مالكات مراكز الصيانة 
والقابلوات  الفنيــة  والشــعب 
والسيطرة والتشغيل حتسبا ألي 
إليه الشبكة  طاريء قد تتعرض 
لســوء  نتيجــة  الكهربائيــة 
بأســتنفار  وّجه  اجلوّية   األحوال 
التابعة  واآلليــات  للمالكات  تام 
الفنية  واألقسام  الصيانة  ملراكز 
مسؤوليها  وتواجد  لها  الساندة 

في مواقع العمل للسيطرة على 
املغذيات  وإعادة  الشــبكة  وضع 
التي مــن احملتمــل ان تخرج عن 

العمل نتيجة لهطول اإلمطار.
األولوية  وأكــد  علــى إعطــاء 
إلى  الكهربائية  الطاقة  لتجهيز 
البلد من  املستشفيات ملا مير به 
وباء  لتفشــي  احترازية  اجراءات 
فايروس كورونــا ، وايضا االولوية 
حملطات الصرف الصحي من اجل 
اســتيعاب كميات املياه التي قد 
تتجمع وشدد  على إلزام مالكات 
معدات  كامل  بأرتــداء  الصيانة 
السالمة اثناء العمل على اصالح 
الشــبكة  في  املتحملة  اإلضرار 
الكهربائية من جراء تلك اإلمطار.
الكرام  املواطنــني  الفــرع  وحذر 
الــى اعمــدة  التقــرب  بعــدم 
الكهرباء واالنــارة جتنبا ً للصعق 
اثناء  اهلل  ال ســامح  الكهربائي 
هطــول األمطــار وحفــظ اهلل 

اجلميع. .

مواصلة اعمال الصيانة وإعادة تأهيل الشبكات وتنفيذ 
حمالت رفع التجاوزات وجباية اجور الكهرباء

 تواصل المالكات 
الهندسية والفنية 

في مراكز الصيانة 
أعمال الصيانة الوقائية 

االستباقية في عدة 
مراكز من الصيانة 

وتضمن عمل المراكز 
)الجمعيات - القبلة 

- المشراق - البصرة - 
العشار .. الخ
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المالكات الهندسية والفنية في فرعي توزيع كهرباء البصرة

أعمال نصب محوالت جديدة وتأهيل أخرى في البصرة

بالتزامن مع انتاج الحصة التاسعة

 
صالح الدين - الصباح الجديد : 

اجلغرافية  قســم  فــي  نوقشــت 
التطبيقيــة - كلية اآلداب بجامعة 
تكريت رسالة املاجستير املوسومة 
النحل  لتربية  اجلغرافــي  )التحليل 
وامكانية تنميتها في قضاء العلم 

(   حميد شخير نزال  
اهتمت الدراسة بالعوامل البشرية 
واحلياتية التي تؤثر في نشاط تربية 
النحل , والتوزيع اجلغرافي للنحالني 
واخلاليا وكميات أنتاج العســل في 
منطقة الدراسة فضال عن التحليل 
ذات  اجلغرافية  للعوامــل  الكمــي 
التأثيــر في كميات اإلنتــاج ، وأهم 
النحل  تربية  تعيق  التي  املشــاكل 
ووضــع احللول والطرائــق لعالجها 
للتوسع في هذا النشاط وأيضا بيان 
اإلمكانيــات الطبيعية والبشــرية 
النحل  وإنتاج  تربية  لتنمية وتطوير 

في منطقة الدراسة  

واســتنتجت الدراســة ان طبيعة 
الســطح في منطقة الدراسة ادى 
تربية  وتوزيع مشــاريع  تبايــن  الى 
لنهر  اجملــاورة  املناطق  فــي  النحل 
دجلــة وبفعل التنوع فــي الغطاء 
النباتي  كما ان الظــروف املناخية 
الدراسة كانت مالئمة  في منطقة 
لقيام نشاط تربية النحل والتوسع 

في هذا اجملال .
وتبني ان اغلب العاملني في نشــاط 
كان  الدراسة  مبنطقة  النحل  تربية 
اجلامعية  الشــهادات  اصحاب  من 
من   )32.1%( بنسبة  )البكالوريوس( 
اجمالي النحالني في املنطقة فضال 
عن توفــر االمكانات البشــرية في 
منطقة الدراســة  متمثلة بـ )اليد 
العاملة ذات اخلبرة العلمية والفنية 

واملاهرة , راس املال.
واوصت الدراســة بضــرورة  تطوير 
اليات  تربية النحــل  باســتحداث 
تربيــة حديثة والزيادة فــي االنتاج 
يعتمد  الــذي  العمودي  بالشــكل 
على التطــور التقني واســتخدام 

االساليب العلمية في هذا النشاط 
واعتماد اســلوب املناحــل املتنقلة 
لزيادة االنتاج كمــا ونوعا , وكذلك 
استخدام اســلوب التوسع االفقي 
الذي يعتمد علــى تربية النحل في 
املناطق التي تكون خالية من تربية 
مجال  في  االمكانات  وتوفير  النحل 
تدريب وجتهيز من يرغب في ممارسة 
نشاط تربية النحل بأحدث الوسائل 
واالساليب للتوسع في هذا اجملال  . 

التربية  كليــة  في  نوقشــت  كما 
اجلغرافية   قسم  االنسانية  للعلوم 
رســالة املاجســتير للطالبة رسل 
جنم عبداهلل  ، املوســومة ) االمطار 
الفعالة واثرها على الغطاء النباتي 

في محافظة صالح الدين(.
ركــزت الدراســة علــى توضيــح 
العالقة مــا بني االمطــار الفعالة 
وكثافــة الغطاء النباتــي, حيث ان 
االمطار االعتيادية هي املسؤولة عن 
كميات االمطــار الفعالة فاألمطار 
او  يتبخر  املتساقطة قســم منها 
يتســرب مبســمى ضائعات  فيما 

فيســمى  املتبقي  االخر  القســم 
باألمطــار الفعالــة, هــذا وترتبط 
قيم جفاف أية منطقة في العالم 
االعتيادية واالمطار  بكمية االمطار 

الفعالة الواقعة فيها.
توصلــت الرســالة الى عــدد من 
الطوز  ان محطة  النتائج اهمهــا  
سجلت اعلى امطار اعتيادية خالل 
الدراسة )2019-1990(  حينما  مدة 
بلغ)352,5ملم(، واعلى امطار فعالة 
 )1990-2019( الدراســة  مدة  خالل 

بلغت)332,6 ملم( .
جــداً(  الصنف)رطــب  وســجل 
اعلــى نســبة تكــرار لــه خــالل 
محطــة  فــي  املــدة)199-2019( 
)ســامراء( بواقــع)2( تكــرار ، كما 
ســجل الصنف)جاف جــداً( اعلى 
نسبة تكرار خالل مدة الدراسة في 
تكرارات  بواقــع)4(  محطة)الطوز( 
الصنف)شــديد  ســجل  ،بينمــا 
اعلى نســبة تكرار خالل  الرطوبة( 
محطات)تكريت,  في  الدراسة  مدة 

بيجي, سامراء(.

تقرير

االمطار الفعالة وتنمية النحل في رسالتي ماجستير بجامعة تكريت

مناقشة املاجستير في كلية االداب 

محليات

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنت احملكمــة االحتادية العليا املباشــرة بأجراء الطبعة 
الثانية مــن كتاب )املبادئ الدســتورية ألحــكام وقرارات 
احملكمة االحتادية العليا لألعوام -2005 2020(، مشيرة إلى 

قرب توافره في املكتبات الرصينة.
وذكر بيان صادر عن املكتب اإلعالمي للمحكمة، أن »كتاب 
)املبادئ الدستورية ألحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا 
لألعوام -2005 2020(، قد مت البدء بأجراء الطبعة الثانية له 

بعد نفاد الطبعة األولى«.
وأضــاف البيــان، أن »الطبعة اجلديدة ســتتوافر قريباً في 

املكتبات القانونية الرصينة ».
وأشــار، إلى أن »اجمللد يحتوي علــى أكثر من )2000( حكم 
وقــرار دســتوري صادر عن احملكمــة االحتاديــة العليا منذ 

تأسيسها عام 2005« ولغاية عام 2020.

ذي قار - الصباح الجديد :
افتتح مدير عام شــركة نفط ذي قار علي خضير العبودي 
مشــروع صيانة ومعايــرة الصمامــات النفطية بحضور  
معاون املدير كرمي ياسر ومعاون املدير للشؤون اإلدارية سالم 
ضيول الناشــي . واكد املدير العام ان ادارة الشركة وضعت 
اخلطط الالزمة لتطوير هيآتها وتزويدها باألجهزة واملعدات 
احلديثة من اجل رفــع الطاقة االنتاجيــة ودميومة االنتاج 
في احلقول التابعة للشــركة . مــن جانبه اكد مدير هيئة 
العمليات اســعد عبد األمير ان هذا املشروع اضافة نوعية 
للعملية االستخراجية النفطية كونه يسهم في احملافظة 
على الضغوط التشــغيلة في محطات العزل ويوفر بيئة 
عمل امنة للعاملني علــى املعدات النفطية داخل احلقول 
. الى ذلك اشار مسؤول شعبة صيانة ومعايرة الصمامات 
رحيم عطية الســعيدي ان دخول هــذه االجهزة احلديثة 
للعمل له مردود مالي وجدوى اقتصادية كبيرة كون اعمال 
املعايرة كانت ترسل الى جهات خارج نفط ذي قار  من اجل 

صيانتها ومعايرتها .
واكد الســعيدي ان هــذه األجهزة واملعــدات من األجهزة 
احلديثــة واملعتمدة  عامليا في الصناعــات النفطية حيث 
عملنا على تدريــب مالكاتنا للعمل عليهــا ونحن اليوم 

بكامل اجلهوزية إلجناز االعمال املناطة بنا.

بغداد - الصباح الجديد :
أكد وزير الزراعة املهندس محمد كرمي اخلفاجي  بأنه مازالت 
املباحثات واملشاورات مستمرة مع الشركات السعودية في 

ايجاد فرص استثمارية مناسبة .
واوضح املكتب االعالمي للوزارة فــي بيان له أكد فيه نقال 
عــن الوزير اخلفاجي بأن هناك اتفاق  مبدئي على اســتمرار 
املباحثات مع اجلانب الســعودي  بشــأن االستثمار الزراعي 
بشقيه النباتي واحليواني  وفي األراضي ذات املياه املستدامة  
وخاصة بعد أن تعذر االســتثمار في املناطق املعتمدة على 

املياه اجلوفية  ألسباب فنية.
واكد الوزير بأنه  مت اإلتفاق املبدئي مع اجلانب السعودي  على 
إيجاد اراضي ذات مياه مستدامة،بالتنسيق مع وزارة املوارد 
املائية الجل أســتثمار شركاتها في انشاء محطات األبقار 
ومعامل االلبان، إضافة الى الصناعات التحويلية  فضال عن  

إنشاء صوامع خلزن احلبوب .
واشار اخلفاجي إلى توجه البلدين نحو مشروع شراكة جديد 
يكتســب اهمية كبيرة  وخاصة وان العراق يعاني من قلة 
ترشــيد املياه  مما يتطلب احتياجه الى استخدامات حديثة 
ومقننــة لتقانات الري احلديثة ،،  مبينا ان  شــركة اخلريف 
الســعودية ســتقدم  تقنيات مياه متطورة للحفاظ على 
الثــروة املائية العراقية وإيقاف الهدر من خالل اإلســتثمار 
في إنتاج منظومات الري احملوري، احلديث وخملتلف املساحات 
،وختم اخلفاجي بيانه بأن الوزارة تشــجع على االســتثمار 
لوجود اراضي كثيرة غير مستغلة زراعيا وحتتاج  الى اموال 
طائلــة  ألســتثمارها ، موضحاً بأن الــوزارة أعدت خريطة 
أســتثمارية  لكل األراضي املتاحة لالستثمار و بالتنسيق 
مع املــوارد املائية ووضعتها حتت تصــرف الهيئة الوطنية 

لالستثمار كونها اجلهة اخملتصة  بهذا اجملال  . 

البدء بالطبعة الثانية 
لمجلد المبادئ الدستورية 

للمحكمة االتحادية

مدير عام نفط ذي قار يفتتح 
مشروع صيانة ومعايرة 

صمامات االمان

وزير الزراعة : استمرار المباحثات 
مع الشركات السعودية في ايجاد 

فرص استثمارية مناسبة



3 شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد:

يجزم متحدث باســم وزارة اخلارجية 
األميركية بأن سياســة واشــنطن 
حول اليمن لم تتغير أهدافها، وقال: 
»إنها ثابتــة«، واختزلها في »العمل 
مــع شــركائنا الدوليــن لتحقيق 

السالم واالزدهار واألمن في اليمن«.
يتزامــن ذلك مــع ســجال ميني برز 
بعد تواتر األنباء حول عزم واشــنطن 
إذ  إرهابية،  احلوثين جماعة  تصنيف 
اعتبرتــه أطراف ورقــة ضغط جيدة 
فيما ذهبــت أخرى إلى أنــه تعقيد 

للمشهد اليمني املعقد.
وال تزال واشــنطن تعتقــد بالعبارة 
الكالسيكية: »ال يوجد حل عسكري 
للصراع«. لكن املتحدث نفسه وصم 
ســلوك احلوثين بعــدم اجلدية في 

السالم.
نقلــت رويترز عن األميــر فيصل بن 
وزيــر اخلارجية الســعودي  فرحــان 
قوله: »ســيكون من املناســب متاما 
تصنيــف الواليات املتحــدة جماعة 
احلوثي املتحالفة مع إيران في اليمن 
على أنهــا منظمة إرهابية أجنبية«، 
مضيفــا: »اجلميع يعلمــون أن قدرا 
كبيرا من أســلحة احلوثين وأن جزءا 
من  يأتي  آيديولوجيتهم  مــن  كبيرا 
إيران، لذلك فهــي بالتأكيد منظمة 

إرهابية مدعومة من اخلارج«.
وقالــت اخلارجيــة األميركيــة إنها 
ال تناقــش علنــا »املداوالت بشــأن 
التصنيفــات أو التصنيفات احملتملة 
املتعلقة باإلرهاب«. بيد أن مسؤولن 
كباراً في اإلدارة األميركية حتدثوا عن 

ذلك.
وعقــد املبعــوث األميركــي اخلاص 
أبرامز  إليوت  وإيران  فنزويال  لشــؤون 
اجتماعاً مع األمير خالد بن ســلمان 
نائــب وزير الدفــاع الســعودي في 

الرياض األربعاء املاضية.
وقــال املبعــوث فيــه إن »تصنيف 
إرهابية موضوع  احلوثين ميليشــيا 
حتــت النقــاش فــي واشــنطن، إذ 

ترتبط املســألة بنقاشات سياسية 
وقانونية«.

نقاش مســألة  الشــروع في  وقبل 
التصنيف جتدر اإلشارة إلى ما أضافه 
األميركية.  اخلارجية  باسم  املتحدث 
إذ أوضح أن »الواليات املتحدة تواصل 
دعم جهود املبعوث األممي اخلاص إلى 
اليمن مارتــن غريفيث وجيران اليمن 
»في جهودهم من أجل جلب األطراف 
توافق سياســي... ال  إلى  املتصارعة 
شك أن احلّل الدائم سيتطلب تنازال 
من جميع األطــراف«، متابعا »تترّكز 
جهودنــا على دعم اتفاق سياســي 
شــامل ينهي الصــراع، ويضع حالً 

للوضع اإلنساني املتردي«.
وتشدد واشنطن على أن »تقدمي إيران 
للمساعدات املميتة للحوثين يؤجج 
الصــراع، ويزيــد من تفاقــم األزمة 

اإلنسانية في اليمن«، يقول املتحدث: 
»نحن نؤمن بقوة بأن احلوثين بحاجة 
والتوقف  تغييــر ســلوكهم  إلــى 
عــن مفاقمة األزمة اإلنســانية في 
اليمن. وعليهــم أن يوقفوا االعتقال 
التعســفي لألشــخاص ومهاجمة 
التحتية  والبنية  املدنين  الســكان 
العمل  التوقف عن  وأيضاً  والشحن، 
مع احلــرس الثــوري اإليرانــي، الذي 
إرهابية  منظمة  باعتبــاره  صّنفناه 

أجنبية«. 
وأكمــل قائال: »في الشــهر املاضي، 
هــّرب النظام اإليراني حســن إيرلو، 
العضو في احلرس الثوري اإليراني إلى 
صنعاء، ويطلق على نفسه اآلن لقب 
جميعها  األعمال  هذه  )الســفير(... 
تدّل على أن احلوثين ليســوا جاّدين 
في البحث عن حّل سياسي من أجل 

إحالل السالم في اليمن«.
وتطالــب الواليات املتحدة إيران وفقاً 
للمتحدث »بوقف تهريب األســلحة 
للحوثيــن، الذي يشــّكل مخالفة 
ووقف  الدولي  األمن  لقرارات مجلس 
العدوانية  احلوثيــن  أعمــال  متكن 
ضــد اليمــن وجيرانه مبا فــي ذلك 

السعودية«.
ونقلت »واشــنطن بوست« عن بيتر 
سالزبيري كبير احملللن في مجموعة 
األزمــات الدوليــة قوله بأنــه إذا مت 
التعجيل بالتنصيف »فقد نشــهد 
جتفيف التجارة والتدفقات املالية في 
جميع أنحاء اليمن، وتفجير العملية 
احلوثيون  وســيقرر  الدبلوماســية، 
أنهم بحاجة إلى الرد من خالل زيادة 
وتيرة الهجمات على الســعودية مع 
اللجوء إلى إيران للحصول على مزيد 

من الدعم«.
وفي تعقيبه على تلك السردية، يقول 
السياســي  الباحث  البراء شــيبان 
اليمني: »لو تأملنا في السنة األخيرة 
أن احلوثين في األصل رفعوا  لرصدنا 
من حــدة تصعيــد هجماتهم التي 
تســتهدف الســعودية، في املقابل 
للتحالف  الهجومية  اجلوية  الغارات 
خفت بشــكل ملحوظ...« الباحثون 

لم يستوعبوا كيف يفكر احلوثيون.
ويرى شــيبان أن »اجملتمع الدولي وفي 
ظل هذه الظروف ال ميلك أوراق ضغط 
يوجد  اجلماعــة«، فال  حقيقية على 
من يضطرها إلى التنازل من الناحية 
األمنيــة أو العســكرية، أو حتى أن 
الســالم،  نحو  جدية  خطوات  تقدم 
ألنها ال تشعر أن اجملتمع الدولي ميلك 
ضدها شــيئا، والوقائــع أثبتت ذلك 

في احلديدة، حن رفضت امليليشيات 
نزع األلغــام التي زرعتهــا، ورفضت 
محادثات فــك احلصار عن محافظة 
تعز، لم تســتطع األمم املتحدة بكل 
هيئاتهــا أو مؤسســاتها أن تقنــع 
احلوثين حتى بالتوقف عن مســألة 
جتنيــد األطفال، واآلن هنــاك انهيار 
مالي كبير بســبب سطوة اجلماعة 

على البنوك في صنعاء وغيرها.
يكمل شــيبان: »أعتقــد أن األفكار 
التي تتداولها األمم املتحدة منذ فترة 
حاملة، والكالم على الورق جميل، لكن 
أثبتــت الوقائع أنــه ال ميكن تنفيذه 
علــى األرض، أبــرز مثال هــو أن كل 
اخلطط األمنية والعســكرية التي مت 
االتفاق عليها فشلت مبا فيها دعوات 
النار، والسبب  التهدئة ووقف إطالق 

الرئيسي عدم وجود ورقة الضغط«.

الموضوع ما زال قيد النقاش

تصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية
ورقة ضغط أم تعقيد المعّقد؟

تصنيف الحوثيين 
ميليشيا إرهابية 
موضوع تحت 
النقاش في 
واشنطن، إذ ترتبط 
المسألة بنقاشات 
سياسية وقانونية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفاد املرصد الســوري حلقوق اإلنسان، مقتل قائد 
لواء »هنانــو« التابع لفيلق الشــام املقرب من 
تركيا، متأثــراً بجراحه التي أصيــب بها ، جراء 
انفجار عبوة ناســفة بســيارته فــي منطقة 

كفرتخارمي شمال غربي إدلب.
وقــال املرصد إن القيــادي أصيب بجــراح، جراء 
انفجار عبوة ناســفة تزامناً مع مرور سيارته في 

مدينة كفرتخارمي بريف إدلب.
وكان قائد اللواء اعترضــه ملثمون قرب مدينة 
إدلب قبل أســابيع، وأخذوا سيارته وما بحوزته، 
بينمــا مت العثــور الحقاً على الســيارة في أحد 

مقرات هيئة حترير الشام.
كما رصد استنفاراً كبيراً لفصيل »فرقة احلمزة« 
في مدينة الباب شمال شرقي حلب، وذلك عقب 
اختطاف قيادي من الفرقــة املوالية لتركيا من 
قبل مســلحن مجهولن في املدينة، حيث قام 
الفصيل بوضح حواجز متنقلة وتسيير  عناصر 

دوريات ضمن األحياء.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفادت وسائل إعالم إسرائيلية امس االثنن، ومن 
بينها إذاعة اجليش، أن رئيس وزراء الدولة العبرية 
بنيامن نتانياهو زار سرا األحد اململكة العربية 
الســعودية والتقى فيها ولي العهد محمد بن 
ســلمان ووزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو. 
ولم يعلــق مكتب نتانياهو على هــذه األخبار. 
وكان وزير اخلارجية األمريكــي مايك بومبيو قد 
التطبيع  دعا السعودية ســابقا للحاق بقطار 
مع إسرائيل الذي اســتقلته اإلمارات والبحرين 

والسودان.
وأكد مراســل دبلوماســي في اإلذاعة العامة 
اإلســرائيلية حضور بومبيو، الذي زار إســرائيل 
األسبوع املاضي ليومن، احملادثات. ونقلت اإلذاعة 
عن مسؤولن رســمين إسرائيلين لم تكشف 
هوياتهــم قولهم إن نتانياهو ويوســي كوهن 
»توّجهــا إلى الســعودية والتقيــا بومبيو وبن 

سلمان في مدينة نيوم«. 
وذكرت عدة وسائل إعالم إسرائيلية االثنن أيضا 
معلومات متطابقة. ولم يتســن لوكالة األنباء 
الفرنسية احلصول على تعليق حول املوضوع من 

مكتب رئيس الوزراء. 

استنفار بين الفصائل 
الموالية لتركيا بعد 

مقتل قائد لواء »هنانو«

وسائل إعالم 
إسرائيلية: نتانياهو 

زار السعودية سرا 
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الصباح الجديد ــ وكاالت: 
هددت فرنســا وبريطانيا وإيطاليا وأملانيا، امــس االثنن، بفرض 
عقوبات على اجلهات التي تعرقل املفاوضات بن الفرقاء الليبين، 
التــي تهدف إلى إنشــاء مؤسســات انتقالية إلــى حن إجراء 

انتخابات في ديسمبر 2021.
وقالت الدول األوروبية األربع، في بيان مشــترك نشــرته الرئاسة 
الفرنســية: "مســتعدون التخاذ تدابير ضد اجلهات التي تعرقل 
منتدى احلوار السياســي الليبي واملسارات األخرى لعملية برلن، 
وكذلك ضد اجلهات التي تواصل نهب األموال احلكومية وارتكاب 

انتهاكات حلقوق اإلنسان في البالد"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقالــت األمم املتحدة، امس االثنن، إن الفرقاء الليبين بدأوا جولة 
ثانية من احملادثات بشــأن آلية الختيار حكومــة انتقالية، تقود 
الدولة املنكوبة بالصراعات إلى انتخابات في ديســمبر من العام 

املقبل.
وترأس ستيفاني ويليامز، القائم بأعمال مبعوث األمم املتحدة إلى 

ليبيا، االجتماع عبر اإلنترنت.
ويأتي منتدى احلوار السياسي الليبي بعد أسبوع من فشل اجلولة 

األولى من احملادثات في تونس، في تعين سلطة تنفيذية.
وتوصل املنتدى الذي شــارك فيه 75 شــخصا، إلى اتفاق إلجراء 
انتخابات رئاســية وبرملانية في 24 ديسمبر 2021، وتسمية جلنة 

قانونية تطوعية للعمل على "أساس دستوري لالنتخابات".
وكان املنتدى السياســي أحدث محاولة إلنهــاء الفوضى التي 
اجتاحت الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا، بعد اإلطاحة 

بزعيمها معمر القذافي عام 2011.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دعا وزير الطاقة اإلســرائيلي يوفال شتاينتس، الرئيس اللبناني ميشال 
عون، إلى إجراء محادثات مباشرة في أوروبا بشأن ترسيم احلدود البحرية 

املتنازع عليها بن البلدين. 
واتفــق لبنان وإســرائيل على مفاوضات مباشــرة بعد ســنوات من 
الدبلوماســية املكوكية األميركية الهادئة. وعقــدت أول جولتن من 
احملادثات على احلدود مع لبنان في تشــرين ، وجولة ثالثة في وقت سابق 

هذا الشهر.
وُحّدد موعــد اجلولة املقبلة في بداية ديســمبر. وتتعلــق املفاوضات 
مبســاحة بحرية متتد على نحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة 
أرسلت في 2011 إلى األمم املتحدة. إال أن لبنان اعتبر الحقاً أنها استندت 

الى تقديرات خاطئة.
وفي سلسلة تغريدات بالعبرية والعربية وجهها إلى عون امس اإلثنن، 
قال وزير الطاقة »يسرني بأن أبلغكم بأنني أستمتع باحلوار الذي يجري 

بيننا في األيام األخيرة«. 
وكتب أيضا »إنني على قناعة بانه إذا متكنا من عقد لقاء مباشــر في 
إحدى الدول األوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية، فستكون 

لدينا فرصة جيدة حلل اخلالف حول احلدود البحرية مرة واحدة ولألبد«. 
وكان الوزير شــتاينتس اتهم لبنان األســبوع املاضــي بتغيير موقفه 
باستمرار بشــأن ترسيم احلدود، ومحاولته توســيع مساحة املنطقة 

املتنازع عليها.  
وســارعت الرئاســة اللبنانية الى الرّد على االتهامات اإلســرائيلية. 
واعتبرت في بيان صدر عن مكتب االعالم اجلمعة أّن كالم شتاينتس »ال 

أساس له من الصحة«.
وأّكــدت أن »موقف لبنان ثابت من موضوع الترســيم البحري للحدود 
اجلنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس )ميشال( عون للوفد اللبناني املفاوض 

ال سيما جلهة ممارسة لبنان حقه السيادي«.
وقالت خبيرة مصادر الطاقة اللبنانية لوري هايتايان إن منشور الرئيس 
عون عبر تويتر يؤكد أن لبنان يطالب اآلن مبساحة 1430 كيلومترا مربعا 

إضافيا من البحر إلى اجلنوب. 

دول أوروبية تهدد بـ"تدابير" 
ضد معرقلي الحوار الليبي

لبنان إلجراء  إســرائيل تدعو 
مباحثات الحدود في أوروبا
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متابعة ـ الصباح الجديد:

ال تتوانــى ســلطات االحتــال التركي 
ومرتزقتها الســوريني عن ارتكاب شتى 
صنوف جرائم احلرب في مناطق االحتال 
شمالي سوريا، إثر غزوتي »غصن الزيتون« 
و«نبــع الســام«، من قتــل واغتصاب 
وخطف مقابل فديات مالية واســتياء 
على بيوت وممتلــكات األهالي إلى نهب 
احملاصيل الزراعية كالزيتون، وسرقة اآلثار 

وجتريف املواقع األثرية والتاريخية.
وقد نشر املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
فيديــو جديداً  في هذا الصــدد مؤخراً 
يرصد نبش املرتزقــة ملوقع أثري في ريف 
منطقة كري ســبي/تل أبيض احملتلة ما 
يشكل غيضاً من فيض فمنذ نحو ثاثة 
أعوام مع احتال عفرين خاصة تتصاعد 
وتيرة عمليات ســرقة اآلثار ونقلها إلى 
تركيا رغم املطالبات املتواصلة واملتكررة 
بوقف عمليــات النهــب املنظمة هذه 
سورياً، إن من قبل سلطات اإلدارة الذاتية 
لشمال شــرق ســوريا أو حتى من قبل 
املديرية العامة لآلثار واملتاحف السورية 
ودولياً خاصة وأن اآلثار الســورية أدرجت 
من طرف املنظمات األممية املعنية ضمن 

لوائح اآلثار املهددة باخلطر .
وليس سراً بطبيعة احلال أن هذه اجلرائم 
املنظمة ضد التراث احلضاري اإلنســاني 
تتــم وفق خطة ممنهجــة تركية هادفة 
لتدمير كل ما هــو جمالي وتاريخي في 
املناطــق الكردية التــي يحتلها اجليش 
التركــي شــمال ســوريا بغيــة محو 

مامحها وتشويهها.
وهكــذا فقــد توالــت وتواتــرت طيلة 
املؤكدة  واملعلومات  التقاريــر  املدة  هذه 
واملوثقة في هذا الصدد من قبل املرصد 
الســوري وغيره من منظمــات وهيئات 

معنيــة مبكافحة جرائــم تهريب اآلثار 
وقرصنتهــا في املناطق احملتلة شــمال 
سوريا من قبل تركيا فمن منطقة النبي 
هوري )سيروس( في عفرين إلى منطقة 
تل حلف في ســري كانييــه/رأس العني 
تتواصــل عمليات نهب اآلثــار وتخريب 
األماكن األثرية من قبل االحتال التركي 

ومرتزقته ومافيات جتــارة اآلثار املتورطة 
معه با هوادة.

ويرى اخملتصــون أن الغاية هنا ليســت 
فقط الربــح املــادي إمنا تهــدف أنقرة 
بالدرجة األساس لتغيير الوقائع واحلقائق 
وحتويل  والثقافية  والقومية  الدميغرافية 
املنطقــة إلى مشــاع با هويــة يعيث 

وتخريباً محاولني  مرتزقتها فيها فساداً 
بذلك طمس العمق احلضاري للمنطقة.

ويقول الباحث والكاتب بختيار ســعيد 
فــي تصريح صحفي في هــذا املضمار: 
»هذه اآلثار املنهوبــة واملواقع التاريخية 
التي تطالها يــد التخريب التركية هي 
ملك لإلنســانية وهي ترمــز إلى حقب 

ومحطات متنوعة من التراكم احلضاري 
في هذه املناطق الغنية بكنوزها األثرية 

والفنية«.
فمثــاً في معبد عــني دارة في منطقة 
عفريــن وثقت ســرقة مرتزقة االحتال 
التركي األســد البازلتي الضخم وغيره 
من آثار ومتاثيل ومجسمات تعود لعصور 

ســحيقة فضــاً عــن تدميــر املواقع 
واجلرف  التنقيب  األثرية خال عمليــات 
حتى أن بعــض فصائل املرتزقة التابعني 
ألنقرة واالئتاف مثل »أحرار الشــرقية« 
و«السلطان  و«احلمزات«  و«العمشــات« 
تتوانى  مــراد« و«صقــور الشــمال« ال 
حتى عــن تدمير بعض احملــال التجارية 

والسكنية في عفرين وبلداتها كما وثق 
املرصد الســوري غير مــرة بحثاً عن آثار 

وكنوز ونفائس مدفونة.
وتقوم فصائل املرتزقة بهذا ضاربة عرض 
احلائــط االتفاقيــات واملواثيــق الدولية 
اخلاصة بحماية التراث الثقافي اإلنساني 
واشــنطن  كميثاقــي  احلــروب  أثنــاء 
وفينيسيا في 1935 وفي 1965 واتفاقية 
الهاي فــي 1954 وملحقهــا في 1999 
املتحدة  األمم  اعتمدتها منظمــة  والتي 
»اليونيسكو«  والثقافة  والعلم  للتربية 
كمعيار حلماية التــراث الثقافي العاملي 
إبــان النزاعــات والصراعات املســلحة 
والتي تعتبر التعدي علــى أية ممتلكات 
ثقافية لشعب ما تعدياً على املمتلكات 
إلى  الثقافية للبشــرية جمعاء إضافة 
بشــأن   1970 في  اليونســكو  اتفاقية 
التدابيــر الواجب اتخاذهــا حلظر ومنع 
استيراد و تصدير ونقل ملكية املمتلكات 
الثقافية بطرق غير مشروعة وصوالً إلى 
املبادرة اإلماراتية - الفرنســية في 2016 
الدولي املنعقد  والتي تبلورت عبر املؤمتر 
أواخر ذلك العام في العاصمة اإلماراتية 
أبو ظبي حتت عنوان »احلفاظ على التراث 
متخض  والتي  باخلطــر«  املهدد  الثقافي 
عنها إنشاء صندوق دولي حلماية التراث 
الثقافي املهدد أثناء النزاعات املســلحة 
وإنشاء شبكة ماذات دولية آمنة حلماية 
املمتلكات الثقافية املعرضة للخطر في 

ظل تلك النزاعات.
لكــن رغم كل هــذه اجلهــود والعهود 
الدوليــة الناظمــة لصــون املمتلكات 
تتــم عمليات  العالم،  الثقافية حــول 
الســرقة والنهب والعبث والتدمير من 
قبل تركيا بحق كنــوز ودرر تراثية وروائع 
أثريــة وثقافية ال تقدر بثمن على امتداد 
الشمال الســوري احملتل من عفرين إلى 
ســري كانييــه/رأس العني حتــت مرأى 

العالم ومسمعه.

مطالبات ألنقرة بوقف نهب اآلثار السورية وإعادة المسروقة 
تجري وفق خطط تركية ممنهجة

اآلثار المنهوبة 
والمواقع التاريخية 
التي تطالها يد 
التخريب التركية 
تعد ملكا لإلنسانية 
وهي ترمز إلى حقب 
ومحطات متنوعة من 
التراكم الحضاري في 
هذه المناطق الغنية 
بكنوزها األثرية 
والفنية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اقترح الصحفــي األميركي في 
جيرالدو  نيوز"،  "فوكس  شبكة 
ريفيــرا، مؤخــرا، إطاق اســم 
على  ترامــب،  دونالد  الرئيــس، 
اللقاح املضــاد لفيروس كورونا 
تخفيف  أجــل  املســتجد، من 
وقع اخلســارة التي حلقت به في 

انتخابات الرئاسة.
فــي مقابلة مع  ريفيــرا،  وقال 
برنامج "فوكــس آند فراندس"، 
إن العالــم يعيــش حالــة من 
االنقسام، بينما يطالب كثيرون 
ويســمح  يذعن  بــأن  ترامــب 
بانتقــال الســلطة ونحو ذلك 
ترامب  اســم  نطلق  ال  "فلماذا 

على اللقاح؟".
وأضــاف الصحفــي األميركي، 
الناس سيســألون بعضهم  أن 
أخذت  "هــل  وقتئذ،  البعــض، 
ترامب"، أي "هل أخذت اللقاح"، 
بينمــا يرد اآلخــرون "نعم، لقد 

حصلنا على ترامب اخلاص بنا".
وجاء هــذا املقترح، بعدما اعتبر 
ترامب نفســه صاحب الفضل 
الكبير في سرعة تطوير اللقاح 
والبدء فــي تطعيم األميركيني 
ضــد كورونا، قبــل نهاية العام 

اجلاري.
واعتبر الصحفــي األميركي أن 
إطاق هذا االسم سيكون "بادرة 
األميركي  الرئيــس  جتاه  جيدة" 
الذي لم يعترف بعد بخســارته 

في االنتخابات.
إن فايزر استطاعت  ترامب  وقال 
أن تطور لقاحا بنجاعة تفوق 95 
في املئة، في إطار مبادرة تسريع 
أعلن  التــي  اللقاحات  تطويــر 

عنها البيت األبيض.
لكن شــركة فايزر األملانية التي 
قامت بتطويــر اللقاح بالتعاون 
مــع "بيونتــك" األميركية، لم 
أموال  أي  تتلقــى  بــأن  تقبــل 
على  العمــل  ألجل  حكوميــة 

اللقــاح، أو جتهيز البنية الازمة 
ألجل تصنيعه.

ونبــه خبراء إلــى أن فايزر بدأت 
اللقاح  على  الســريرية  جتاربها 
قام  بينما  املاضــي،  أبريــل  في 
ترامب بتشكيل فريق اللقاحات 

في مايو.
إنه  األميركي،  الصحفــي  وقال 
يأمل أن يجري تكرمي ترامب بهذه 
إياه مبهندس  الطريقة، واصفــا 
فريق "اللقاحات" الذي يرأســه 

العالم منصف الساوي.
وطلبت شــركة فايــزر من إدارة 
الغــذاء والــدواء أن توافق على 
االســتخدام الطــارئ للقاحها 

ضد فيروس كورونا املستجد.
وفي غضون ذلك، هاجم الرئيس 
األميركي، شركة فايزر قائا إنها 
لم تعلــن عن اللقــاح، إال بعد 
انتهاء انتخابات الرئاســة التي 
فاز بها املرشح الدميقراطي، جو 

بايدن

متابعة ـ الصباح الجديد: 
إدارة األميركــي، دونالد  تقتــرب 
ترامــب، مــن اإلعان عــن وجود 
روابط عســكرية لـ 89 شــركة 
فيها شركات طيران،  مبا  صينية، 
مما يقيدها من شراء مجموعة من 
األميركية،  والتكنولوجيا  السلع 
وفًقا ملسودة من القائمة اطلعت 

عليها وكالة رويترز.
إلى  نشرها،  حال  القائمة،  وتؤدي 
مع  التجارية  التوتــرات  تصعيد 
الشركات  وحتد من نشاط  بكني، 
األميركيــة، التي تبيع منتجاتها 

للصني.
ورفــض متحــدث باســم وزارة 
أصدرت  التي  األميركية،  التجارة 

القائمة، التعليق.
وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
اخلارجية الصينية تشاو ليجيان، 
قيام  بشــدة  »تعارض  الصني  إن 
الواليات املتحدة بقمع الشركات 

الصينية دون استفزاز«.
وأضــاف أن ما تفعلــه الواليات 
املتحــدة ينتهــك بشــدة مبدأ 
واألعراف  الســوق  في  املنافسة 
باحلصــون  اخلاصــة  الدوليــة 
واالســتثمار التي تدعي الواليات 

املتحدة التمسك بها.
إن الشركات الصينية  قال تشاو 
تعمل دائًمــا وفًقا للقانون وتتبع 
بدقــة القوانــني واللوائح احمللية 
عند العمل في اخلارج، مبا في ذلك 

في الواليات املتحدة.
التجاريــة  الطائــرات  شــركة 
التي  )كوماك(،  احملدودة  الصينية 
تقود اجلهــود الصينية للتنافس 
مع بوينج وإيربــاص، مدرجة في 
صناعة  شركة  وكذلك  القائمة، 
الطيران الصينية )أفيك( و10 من 

الكيانات ذات الصلة.
شــركات  القائمة  فــي  وجــاء 
صينية وروسية تعتبرها الواليات 

املتحدة »مستخدمني عسكريني 
نهائيني«، وهي تسمية تعني أنه 
األميركيني  املورديــن  على  يجب 
تراخيص  للحصول على  السعي 
لبيــع مجموعــة كبيــرة مــن 

املنتجات املتاحة جتاريا لهم.
وصعد الرئيس ترامب من حتركاته 
في األشــهر األخيرة ضد الصني. 
قبل 10 أيام، كشــف النقاب عن 
االستثمارات  يحظر  تنفيذي  أمر 
الشــركات  فــي  األميركيــة 
واشــنطن  تقول  التي  الصينية 
إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة 

اجليش الصيني.
تأتــي القائمة بعد أن وســعت 
»املستخدم  تعريف  التجارة  وزارة 
النهائــي العســكري« في أبريل 
التي ال تشــمل اخلدمة املسلحة 
تشمل  بل  فحســب،  والشرطة 
أي شــخص أو كيــان يدعــم أو 
يســاهم فــي صيانــة أو إنتاج 
املــواد العســكرية - حتــى لو 
كانت أعمالهم في األساس غير 

عسكرية.
وينطبــق قيــود التصديــر على 
كمبيوتر  برامــج  مثــل  عناصر 
اخملتلفــة، واملعــدات العلميــة، 
وأجزاء ومكونــات الطائرات التي 
مبــا فهيا  تشــمل كل شــيء، 

احملركات.
تأتــي أخبــار القائمــة في وقت 
بالنســبة لصناعــة  حســاس 

األميركية،  والفضــاء  الطيــران 
للحصول  بوينج  تســعى  حيث 
علــى موافقــة الصــني علــى 
أن متت  بعد   »737MAX« طائــرة 
املوافقة عليها من قبل املنظمني 

األميركيني األسبوع املاضي. 
في مارس 2019، كانت الصني أول 
الطائرة بعد حادثني  أوقفت  دولة 
منفصلني، ومــن املتوقع بالفعل 
احلظر.  لرفــع  شــهورا  االنتظار 
وامتنع متحدث باسم بوينج عن 

التعليق.
عليها  اطلعت  التي  املسودة  في 
رويتــر، قالــت وزارة التجــارة إن 
القدرة علــى التحكم في تدفق 
إلى  األميركيــة  التكنولوجيــا 
القائمة  في  املدرجة  الشــركات 
»أمــر حيــوي حلمايــة املصالح 

األمنية للمواطنني األميركيني«.
لكن مسؤوال أميركيا سابقا لم 
يرغب في الكشــف عــن هويته 
قال: »مجرد إنشاء قائمة ونشرها 
هو عمل استفزازي«. وقال مصدر 
في صناعة الطيران إن ذلك يدفع 

الصني للرد.
أن  إلى  وأشــار املصدر الصناعي 
مبثابة  ســيكون  »كوماك«  إدراج 
الرئيســيني  للموردين  مفاجــأة 
للواليات املتحــدة، وقال أيضا إن 
للمنافســني  ســتوفر  القائمة 
للترويــج  فرصــة  األوروبيــني 

ملصنعيهم.

لقاح ترامب.. اقتراح "ذكي" يمتص 
الصدمة وينهي أزمة االنتخابات

توقعات بمنع أميركا التصدير
الى 89 شركة صينية 

اتهمتها بأن لها » روابط عسكرية »
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الصباح الجديد ـ وكاالت : 
ارتفعت أســعار الذهب العاملي فــي بداية التعامالت 

املبكرة امس األثنني بنحو ٪0.2، مع تراجع الدوالر . 
وسجلت العقود اآلجلة للذهب تسليم شباط / فبراير  
1879.60 دوالر لألوقية، بينما ارتفع ســعر التســليم 
الفوري للمعدن األصفر بنحو %0.2 عند 1875.24 دوالر 

لألوقية. 
واســتقرت العقود اآلجلة للفضة تسليم مارس عند 

24.47 دوالر لألوقية.
وتراجع مؤشر الدوالر،الذي يقيس أداء العملة األمريكية 
أمام ســلة من ســت عمالت، بنحو %0.2 عند 92.251 

نقطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
انخفض مؤشــر البورصة في اول جلســات االسبوع، 
بنسبة %0.29.، وجرى خالل اجللسة تداول 515,5 مليون 

سهم بقيمة 597,1 مليون دينار.
وكانت شــركة مصرف ســومر التجاري في مقدمة 
الشــركات اخلاســرة بعد انخفاض قيمة اســهمها 

بنسبة 2.44%.
فيما ارتفعت اسهم 7 شركات تقدمها اسهم مصرف 
العطاء االســالمي بـــ%6.67، تلتها اســهم مصرف 

االئتمان بـ2.56%.
بدورهم، باع املســتثمرون االجانب 213 مليون ســهم 
بقيمة 85 مليون دينار بعد تنفيذ ســبع صفقات على 

اسهم شركتني.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
ذكــرت تقارير إخباريــة امس االثنني أن شــركة النفط 
الروســية العمالقة لــوك أويل تعتزم بيــع أصولها في 

مجال الطاقة الكهربائية.
ونقلت صحيفة كوميرســانت االقتصادية الروسية عن 
مصادر لم حتدد هويتها القول إن الشركة حتلل العروض 
املتاحــة حاليــا لهذه األصــول ولم تصل إلــى مرحلة 

التفاوض مع أي مشترين محتملني.
وتدرس لوك أويل أيضا خيار فصل قطاع محطات الطاقة 
الكهربائية وحتويله إلى شــركة مستقلة وعدم بيعها 

في محاولة لتححسني األداء البيئي للشركة.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
وضع رئيــس جمهورية قبرص 
نيكوس أناستاسياديس احلجر 
مشروع  أكبر  لتنفيذ  األساس 
في شكل  اجلزيرة  في  للطاقة 
للغاز  جديــدة  محطــة  بناء 

الطبيعي املسال.
ومتّ منح عقد تشــييد محطة 
جديدة للغاز الطبيعي املسال 
دولي«،  »كونســورتيوم  إلــى 
الذي يضــّم العمالق الصيني 
متمّثــالً بشــركة هندســة 
البتــرول  أنابيــب  خطــوط 
الصينّية  والشركة  الصينية، 

»هودونــغ تشــونغهوا« لبناء 
 METRON وشــركة  السفن، 
 Wilhelmsen و  اليونانية   S.A
إلدارة السفن وهي شركة نقل 

نرويجية.
الصحافــة  “إدارة  وقالــت 
إن  القبرصيــة”،  واملعلومــات 
أناستاســياديس شــارك في 
حفل وضع احلجر األساس في 
موقع فاســيليكوس للطاقة، 
الطاقة  محطــة  من  بالقرب 
التي حتمل االسم نفسه شرق 
للخبراء، فإن  ووفقاً  ليماسول. 
ظهور محطة جديدة الستيراد 

الغاز الطبيعي املسال سيؤدي 
إلى حّل العديد من املشــاكل 
في قطــاع الطاقة في اجلزيرة 
وسيخفض أســعار الكهرباء 

بنسبة تتراوح بني 15 و 25 %.
إن  القبرصي  الرئيــس  وقــال 
تاريخي  “هذا املشــروع معلم 
حقاً، حيث متّ إطالق املشــروع 
الفخم رسمياً، وهو ذو أهمية 
وطنية  وقيمة  اســتراتيجية 

كبيرة”.
هذا  “بفضــل  أنــه  وأوضــح 
290 مليون  املشــروع” بقيمة 
يورو، “ســتدخل قبرص عصراً 

جديداً للطاقة، وستفتح آفاقاً 
جيدة لالقتصاد”.

دور  إلى  أناستاسياديس  وأشار 
املؤسســات املاليــة األوروبية 
املقبلة  التكاليف  تغطية  في 
أوضح  لكنــه  احملطة،  لبنــاء 
أن تنفيــذ خطــط توصيــل 
الغــاز الطبيعي إلــى اجلزيرة 
كان طويــالً وصعبــاً، وأنه في 
من  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
العام املاضــي جرت محاوالت 
لتعطيــل بنــاء اجملمع بحجة 
رفض املفوضية األوروبية متويل 

مشاريع الطاقة هذا العام. 

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
توقع تقريــر لوكالة »بلومبرغ«، 
استند لوكالة الطاقة العاملية، 
أن تزيح الصني الواليات املتحدة 
من صدارة ســوق تكرير النفط 
افتتاح  العامليــة، وذلــك مــع 

محطات تكرير جديدة.
وكدليــل علــى ذلك أشــارت 

الوكالة إلــى أن مصافي تابعة 
دويتشه«  »رويال  مثل  لشركات 
و »شيل« تغلق في والية لويزيانا 
األمريكيــة، فيما تعتزم الصني 
4 محطات تكرير جديدة  إطالق 
بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون 

برميل يوميا.
وللمقارنة فإن الطاقة اإلنتاجية 

مليون   1.2( األربــع  للمحطات 
برميل يوميا( تعادل قدرة تكرير 

النفط في بريطانيا. 
وتراجــع الطلــب العاملي على 
الوقود في العالم بســبب وباء 
فيروس كورونا ما أثر على إنتاج 
النفــط وتكريره، الذي انخفض 
بواقع 1.7 مليــون برميل يوميا، 

االنخفاض  أكثر من نصف هذا 
جاء على املصانع األمريكية.

ويأتي ذلــك في وقت يتزايد فيه 
الطلب على النفط والبالستيك 
في الصني ودول آســيوية أخرى 
املتحدة  الواليــات  عكس  على 
وأوروبا، حيــث تواجه املنطقتان 

أزمة اقتصاد عميقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
كشفت وثيقة رسمية صادرة 
عن وزارة النقل، مفاحتة اجلانب 
الصينــي لالســتعالم عــن 
موقــف الصني فيمــا يتعلق 
برغبتها بانشــاء ميناء الفاو، 
وذلك بعــد تعرقل املفاوضات 
بني اجلانــب العراقي والكوري 

املشرف على تنفيذ املشروع.
الصني  رســميا  العراق  وفاحت 
ميناء  تنفيذ  امكانيــة  حول 
الفاو الكبير من قبل الشركة 

الصينية Cmec  التي ســبق 
ان  قدمت عرضا إلنشاء ميناء 

الفاو الكبير  عام ٢٠١١.
وقــال اخلبير النفطــي نبيل 
»العــرض  إن  املرســومي 
طريقة  علــى  قائم  الصيني 
تســليم املفتــاح وبكلفة ٦ 
مليارات دوالر تدفع على شكل 
نفط خام بعد ٦ ســنوات من 
يوم  وبســعر  امليناء  افتتــاح 
التحميــل علمــا ان ســعر 
الفائدة لتي طلبتها الشركة 

الصينيــة هي واحــد بااللف 
وضمان سيادي من وزارة املالية 
التصميم  وفق  العمل  ويكون 

اإليطالي«.
ومن مميــزات العرض الصيني 
أنــه اعطــى احلــق للعــراق 
ان »يقــوم بتعيــني شــركة 
ملراقبة  عامليــة  استشــارية 

التنفيذ«.
وبني املرســومي أنــه »مع ان 
العــرض قد مت رفضــه آنذاك 
إال  العراقي،  اجلانــب  من قبل 

ان الشــركة الصينيــة على 
العرض  لتجديــد  اســتعداد 
مرة أخرى«، معتبرا انه »عرض 
مثالي بالنســبة للعراق الذي 
يعاني حاليا مــن ازمة مالية 
القبول  فــإن  ثم  ومن  خانقة 
بالعرض الصيني من شأنه ان 
يوفر للعراق نحو نصف مليار 
دوالر كان يتوجــب دفعها الى 
شركة دايو الكورية للبدء في 
تنفيذ مشــروع مينــاء الفاو 

الكبير«.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
اخلدمــات  جلنــة  اعلنــت 
النيابيــة، امــس االثنني، ان 
قريبا  ســتوقع  النقل  وزارة 
عقد اكبر مشروعني بالعراق 
وهمــا ميناء الفــاو وقطار 

بغداد املعلق.
االنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
اللجنة  الرسمية عن عضو 

مضــر الســلمان قوله، إن 
ستشــهد  املقبلة  »الفترة 
أكبر مشروعني  عقد  توقيع 
مشــروع  وهما  العراق،  في 
القطار املعلق الذي ستكون 
لــه بصمة فــي العاصمة 
بغداد، وميناء الفاو الكبير«.

وأضاف أن »هنالك شــركة 
علــى  قدمــت  فرنســية 

منذ  املعلق  القطار  مشروع 
فترة، ومتت دراسة اخملططات، 
وآلية الدفع والبناء واإلنشاء 
أنه  مع وزارة النقل«، مؤكداً 
»متت املباشرة بإعداد اإلحالة 

إلى هذه الشركة«.
وأشــار إلــى أن »مواقــف 
وزارة النقــل جيــدة، مــن 
خالل اإلصــرار و املضي في 

املهمني«،  املشروعني  هذين 
موضحا أن »نتائج التفاوض 
مجال  في  إيجابية  ستكون 
توقيــع العقد خــالل االيام 
القليلــة القادمــة، كما ان 
للمشروع،  املرصودة  األموال 
ســتتم من خــالل القرض 
عرضه  مت  الذي  الفرنســي، 

على العراق ».

ارتفاع اسعار الذهب عالميًا 
في بداية التعامالت

انخفاض مؤشر البورصة 
بنسبة 0.29%

»لوك أويل« تعتزم بيع 
محطات الطاقة الكهربائية

غاز المتوسط.. الصين تدخل لتنفيذ أكبر مشروع في قبرص

توقع بإزاحة الصين للواليات المتحدة عن صدارة سوق تكرير النفط العالمية

تحرك رسمي للتخلي عن الشركة الكورية بعرض مثالي
 لدولة أخرى إلنشاء ميناء الفاو

الخدمات النيابية: توقيع عقد اكبر مشروعين للنقل في العراق قريبا

متابعة ـ الصباح الجديد 

أصدرت وزارة املالية امس االثنني، 
بيانــاً بشــأن الغــاء االعفاءات 
للدول  اجلمركية  واالســتثناءات 

واملؤسسات احلكومية.
وذكرت الــوزارة في بيــان تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد”  “الصباح 
أنه “اســتنادآ الى املــادة 10 من 
قانون متويل العجز املالي لســنة 
2020 والتــي نصت علــى الغاء 
جميع االعفاءات واالســتثناءات 
للــدول  املمنوحــة  اجلمركيــة 
الذي  احلكوميــة  واملؤسســات 
صوت علية مجلــس النواب فأن 
الــوزارة خاطبت دائرتــي الهيئة 
العامة للجمارك والهيئة العامة 
لتنفيذ  الالزم  باتخــاذ  للضرائب 
املاده عاشــرآ من املاده اعاله، وان 
القوانني  بتنفيذ  الوزارة معنيــة 
والقرارات الصادرة من الســلطة 

التشريعية”.
ووجهت الوزارة، استفسارها الى 
لغرض  البرملانية  املالية  “اللجنة 
احكام  تطبيق  الرأي حــول  بيان 
املادة “10” من قانون متويل العجز 
املالي لســنة 2020 وهل يشمل 
للمؤسســات  القوانني  جميــع 
و  اخلاص  والقطــاع  احلكوميــة 
االتفاقــات الدوليــة واالعفاءات 

املمنوحة للعتبات املقدسة”.
10 مــن  وأوضحــت، أن “املــادة 
القانون قد تتعــارض مع فقرات 
)قانون  مثــل  النافذة  القوانــني 
االســتثمار رقم 13لسنة 2006 
الصناعي  االســتثمار  وقانــون 
للقطاعني اخلــاص واخملتلط رقم 
20 لسنة 1998 وقانون املنظمات 
احلكومية رقم 12 لسنة 2010 و 
االجنبية  الشركات  اعفاء  قانون 
واملقاولــني الثانويــني االجانــب 

جوالت  عقــود  في  املتعاقديــن 
التراخيــص مــن الرســوم رقم 
46لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي 
رقم  اخلاص  واالحتياجات  االعاقة 
مع  والتزاماتنا   2013 38لســنة 
منظمة التجارة العاملية والسوق 
واالتفاقيات  املشــتركة  العربية 
الثنائية مع دول عديدة  التجارية 

واتفاقيات دولية اخرى”.
وبينــت، أن “ذلك جــاء باالضافة 
الــى االعفــاءات اجلمركية وفق 
احــكام قانون اجلمــارك رقم 23 
لســنة 1984 واالعفاءات االخرى 
اخلاصة بشــطب الديون املترتبة 

عن تأجيــل الرســوم اجلمركية 
وباقي القــرارات االخرى املتعلقة 
اجلمركية  والرســوم  باالعفاءات 

ضمن قوانني الوزارات االخرى”.
وأكدت، أنه “حلني ورود االيضاح من 
مجلس النواب فان الوزارة ماضية 
حرفيا  القانون  مضمون  بتطبيق 
علــى كل مؤسســات احلكومة 
العراقيــة فقط، بدون شــمول 
غير  واملؤسسات  اخلاص  القطاع 
احلكومية، او اي دولة او مؤسسة 
اتفاقيات  تربطنا معهــم  دولية 
جتارية او اعفاءات ملزمة قانونيا”.
من جهة أخرى اكد عضو اللجنة 

النيابية جمــال كوجر،  املاليــة 
امس االثنني، ان العجز في موازنة 
عــام 2021 هــو تخميني وليس 
فعليــاً. وقال كوجــر في حديث 
صحفي، إن “موازنة عام 2021 لم 
تصل البرملــان لغاية اآلن”، مبينا 
ان “تقديرات العجز ستبلغ ضمن 
موازنة العام املقبل 2021 بني 35 

الى 45 ترليون دينار”.
وأضاف كوجر ان “العجز في قانون 
فعلياً  عجــزاً  يعتبر  االقتــراض 
يستخدم الدارة وسد النقص في 
العجز  املالية، في حني  السيولة 
ســيكون   2021 عام  موازنة  في 

اليه  عجزاً تخمينيا قــد نحتاج 
او ال حتتاجه كلــه، وبالتالي فهو 

عجز مخطط له”.
واشار كوجر الى ان “لدى احلكومة 
سنة كاملة وهناك اصالحات وعد 
بها وزير املاليــة ان يحول الورقة 
البيضــاء الى خطــوات عملية 
فعندما  وبالتالــي  املوازنــة  في 
نقول هــذا العجز مخطط فقد 
تســد اإلصالحــات جــزء منها 
وقد ترتفع اســعار النفط وتزداد 
كميات النفــط املباعة وبالتالي 
قــد ال نحتاج أصالً لهــذا املبلغ 
مــن العجــز املوجــود باملوازنة 

واقع  توقعات وليس  والذي يعتبر 
حقيقي”.

ويعتمد العــراق على إيرادات بيع 
النفط لتمويــل 95 في املئة من 
نفقــات الدولة. ويعيــش البلد 
العام  مالية خانقــة خالل  أزمة 
اجلاري جراء تراجع أسعار اخلام في 
األســواق العاملية بفعل جائحة 

كورونا.
وكان عضو اللجنة املالية احمد 
الصفار قد بني أن “ســعر برميل 
سيحدد  العامة  باملوازنة  النفط 
بـ 40 دوالرا، وقد يتغير مع ارتفاع 
أسعار النفط في الفترة املقبلة”.

تقديرات العجز ضمن موازنة العام 2021 بين 35 الى 45 ترليون دينار

نصت المادة 10 من 
قانون تمويل العجز 

المالي على الغاء 
جميع االعفاءات 

واالستثناءات 
الجمركية الممنوحة 

للدول والمؤسسات 
الحكومية

المالية تصدر توضيحًا بشأن إلغاء اإلعفاءات 
واالستثناءات الجمركية

 وزير املالية علي عالوي
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مجالت

تشكيل .. تحتفي بمسيرة الفنان هشام بنجابي*

اصدار

بابل ــ الصباح الجديد:

صـدر للشـاعر العراقـي عبد األميـر خليل 
مـراد ديوانـه  )صحيفة املتلمـس  ( بطبعة 
جديـدة عـن دار الصواف للطباعة والنشـر 

. والتوزيع 
بطريقـة   1999 عـام  صـدر  والـذي 
مـن  عـددا  يحتـوي  وهـو  االستنسـاخ,  
قصائـد النثر والتفعيلة.  ومـن عنواناتها :
احتمـاالت وألفـة احلقل  و إميـاءات بعيدة و 
شـوكة املواريث وارشـية الطائر املبهوت و 
ألفة قدمية والشـاعر والقصيـدة وغيرها. 

العنـوان  قصيـدة  تسـتلهم  كمـا 
قـذف  الـذي  املتلمـس  شـخصية 
بصحيفتـه فـي البحـر بعـد ان عـرف ما 
خبـيء لـه مـن مصيـر حيـث امـر ملـك 
احليـرة عامله علـى البحريـن بقتله بينما 
واجـه ابـن خاله الشـاعر طرفة بـن العبد 

بالقتـل.  مصيـره 
النثريـة   ) )احتمـاالت  قصيـدة  وتأتـي 
وهـي تسـتغرق همـوم اإلنسـان العراقي 
الثمانينيـات  حقبـة  فـي  واحباطاتـه 
آنـذاك حيـث يقـول  السـلطة  وسـطوة 
فيهـا :)خذني,هـذه املـرة ألضـرم النار في 
لـم  بشـيء  اهـم  وال  الناحـل/  جسـدي 

ينلـه ابـو الطيـب املتنبـي /فليـس عندي 
ال  وعظـام   / سـوداء  جمجمـة  بقايـا  اال 
يكسـوها اللحـم / ولكننـي رغـم افولي 
/احلـم بالقمـر الـذي لـن يضيء شـرفتنا 

الليلـة (
برؤيتهـا  الديـوان  قصائـد  تتميـز  كمـا 
املـرء  الوجـاع  ومعانقتهـا  الدراميـة,  
فـي  يتشـظي  عالـم  فـي  وعذاباتـه 
 , الـذات  أحـام  وتبديـد  املسـكوت عنـه 
الشـاعر مـن دهشـة االسـئلة  وانعتـاق 
حيـث  جانـب  كل  مـن  تتناهبـه  التـى 
يلجـأ إلـى االنـدراح فـي مضاميـر التأمل 

. األفعـال  وتراكمـات 

الديـوان   أن الكثير,مـن قصائـد  والافـت 
والدينـي  التاريخـي  الرمـز  تسـتثمر 
واإلنسـاني,  ففي قصيدة )ارشـية الطائر 
رمزيـة  علـى  الشـاعر  يلـح  املبهـوت(. 
األسـماء وحضورهـا املتجـدد وتوظيفهـا 
الشـعرية   ولغتـه  الكونيـة  رؤيتـه  فـي 
و  واحلجـاج  والنفـري   النـون  :ذو  ومنهـا 
والسـياب  واملعـري   وسـقراط   احلسـن 

يقـول: وغيرهـا,    , ودعبـل  واحلـاح 
(مـا زالت للعشـق بقايا /وأصرح للعشـق 
رؤوس /تصحـو واحلجـاج يقلبهـا / وبقارب 
ليـل منحـوس /  يقذفنـي لتخـوم املـوت 
كوابيـس  عينـي  فـي  يشـعل    / االزرق 

املتنبـي... سـقراط... املعـري  .. احلـاج  ..  
السـياب  ودعبـل (

وهكـذا جند هـذه التعالقـات النصية مع 
التـراث اإلنسـاني واضحـة فـي, الكثيـر 
مـن القصائـد االخـرى, ومنهـا  تقاسـيم 
النـاي األولـى  وقطـاف  و سـبع قصائـد  

وغيرهـا .
يذكـر ان الديـوان يضم فـي داخله لوحات 
القصائـد  عالـم  مـن  مسـتوحاة  فنيـة 
للتشـكيلي الدكتـور غالـب املسـعودي 

مـن  صفحـة   103 فـي  الديـوان  ويقـع 
املتوسـط. احلجـم 

»صحيفة المتلمس«  لـ عبد األمير خليل مراد

رعاية  فـــي  املنتصر،  بنـــت  مضـــاوي 
التشـــكيلية  الفعاليات  مـــن  الكثير 
وتضمن  الســـعودية.  العربية  باململكة 
العـــدد تغطيـــات صحفيـــة للكثير 
من املعـــارض وامللتقيات التشـــكيلية 

رؤى  معرض  بينهـــا  العربي؛  بالعالـــم 
الفنون  قاعة  اســـتضافته  الذى  عربية 
املصرية  العاصمة  فـــي  األهرام  بجريدة 
مبعرض  الشباب  ومشـــاركات  القاهرة، 
وتدشـــن  بالرياض،  للفنون  جســـفت 
النقطة  بجاليـــري  نيجاتيف  معـــرض 
البيضـــاء في جـــدة، وتناولـــت اجمللة 
تفاصيـــل الرؤية اجلديـــدة التي طرحها 
في  يـــاوز  نذير  التشـــكيلي  الفنـــان 

الفنية. املعـــارض  تنظيم 
مـــن مجلة  الثاني  العـــدد  وتضمـــن 
تشـــكيل، مجموعة من احلـــوارت التي 
املشـــهد  ومســـتقبل  حاضر  تناولت 
من  نخبة  مـــع  العربي..  التشـــكيلي 
الفنانـــن والفنانـــات العـــرب بينهم 
الذي  القاسمي،  راشـــد  فيصل  الفنان 
وطنه  تـــراث  توثيق  فـــي  جتربته  عرض 
وإمارة  املتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
التي  الشاوي،  نهاد  والفنانة  الشـــارقة، 
لها  العربية  املـــرأة  أن  علـــى  أكـــدت 
دور فاعـــل فـــي احلركة التشـــكيلية 
العربيـــة، والفنـــان دانا صـــاح الدين، 
الذي أكـــد علي أن “الكبار يســـيطرون 
العربي”،  التشـــكيلي  املشـــهد  علي 
عرض  الذي  الناعبـــي،  حـــارث  والفنان 
املواهب  اكتشـــاف  أجل  مـــن  ملبادرته 
الفنية في ســـلطنة عمـــان،  والفنان 
زيـــاد العنســـي، الذي طالـــب بتوفير 
األعمال  لتســـويق  دائمة  عرض  صاالت 
والفنان  العرب،  للفنانن  التشـــكيلية 
عن  الذي حتدث  الهزاع،  أحمد ســـلطان 
الفنون  بأهمية  الســـعودين  وعي  زيادة 
باجملتمعات،  النهوض  في  التشـــكيلية 
والفنـــان قالـــب إدريس الدلـــح، الذي 

عـــرض لصـــور مـــن تطـــور الفنون 
والفنان  العربي،  بالعالم  التشـــكيلية 
جابر عمـــر الفاهمي، الذي شـــدد علي 
العرب  الرقمي ضرورة ملســـايرة  الفن  أن 
للتطـــور التقنـــي العاملي فـــي مجال 
أريج  والفنانة  التشـــكيلية،  الفنـــون 
القريشـــي، التي قالت بأن الرســـم هو 

عاملهـــا اخلاص.
الدكتورة  كتبـــت  أليضا  العـــدد  وفي 
رجـــاء غالي عـــن “نظـــام العامة في 
محمد  الراحل  العراقي  الفنان  رســـوم 
مهر الديـــن”، وتناول الدكتـــور رمضان 
البليغ  الصوفي  املشـــهد  املعتمد  عبد 
.. والبحـــث في مرايا النـــور عند الفنان 
الفنان  بنـــا  وجـــال  معـــروف،  عصام 
هشـــام طه فـــي عوالم وأســـرار فن 
اجلرافيـــك، وأطل الفنان ســـفر بن زيد، 
عبر  نقـــدى  مبقال  اجمللـــة  قـــراء  على 

تشـــكيلية”. “نافذة  زاويته 
وفـــي العـــدد ايضـــا : إطالـــة على 
مســـيرة الدكتور طال أدهـــم، وحتوله 
عشـــق  إلى  املعمارية  الهندســـة  من 
فنية  وإضـــاءة  التشـــكيلية..  الفنون 
عـــن الفنانة أمـــل عيد التى ترســـم  
النفس  األوطـــان وخلجـــات  مامـــح 

 . نية نسا إل ا
زاوية فنـــان ومســـيرة، تناولت  وفـــي 
اجمللة الســـيرة الذاتية والفنية للدكتور 
مجموعة  وعرضـــت  الزياد،  ســـلطان 
مـــن أعماله الفنيـــة، وخصصت اجمللة 
غافهـــا األخير لعرض حملات من ســـيرة 

جوهر. ليلى  الفنانـــة  وأعمال 

حجاج سالمة

صـــدر مبدينـــة األقصـــر التاريخية في 
)نوفمبر/ الثانـــي  العدد  مصـــر،  صعيد 

أول  ديســـمبر/كانون   – الثاني  تشـــرين 
مجلة  تشـــكيل..  مجلة  مـــن   ،)2020

الثقافـــة والفنـــون البصرية.
العدد  افتتاحية  فـــي  اجمللة  حتدثت  حيث 
التـــى كتبتها شـــيرين النجـــار، رئيس 
الفنون  دور كليـــة  اإلدارة، عن  مجلـــس 
اجلميلـــة بجامعـــة األقصـــر املصرية، 
التي  باملدينة  الفنيـــة  احليـــاة  إثراء  في 
شـــهدت بـــزوغ فجـــر ضميـــر وفنون 

الســـنن. آالف  قبيل  العالم  وعلـــوم 
وأشـــارت افتتاحيـــة اجمللـــة، إلى جيل 
الـــرواد من مؤسســـي الكليـــة، وعلى 
رأســـهم الفنـــان الدكتـــور حســـن 
صالح  الدكتـــور  والفنان  عبدالفتـــاح، 
عبداملعطـــي، والفنـــان الدكتور محمد 
الفنان  الكليـــة  عميد  وجهـــود  عرابى، 
الدكتـــور يوســـف محمود، مـــن أجل 
املبدعن  هـــؤالء  مســـيرة  اســـتمرار 
الكبـــار، الذين ســـعوا آلن تكون الكلية 
تعمل  وأن  والعالـــم،  مصر  لفناني  قبلة 
علـــى إحيـــاء احلركـــة الفنيـــة الدور 
ملدينة  والتنويـــري  واحلضـــاري  الثقافي 
األقصـــر الضاربة بجذورهـــا في أعماق 

. يخ ر لتا ا
الفنـــان  مبســـيرة  اجمللـــة  واحتفـــت 
بنجابي،  هشـــان  املعروف،  الســـعودي 
ونشـــرت مقابلة مطولـــة أجرتها معه 

داغســـتاني. ســـلوناس  الفنانة 
األميرة  دور  الضوء علـــى  اجمللـــة  وألقت 

تضمن العدد الثاني من 
مجلة تشكيل، مجموعة من 

الحوارت التي تناولت حاضر 
ومستقبل المشهد التشكيلي 

العربي.. مع نخبة من الفنانين 
والفنانات العرب بينهم الفنان 

فيصل راشد القاسمي، الذي 
عرض تجربته في توثيق تراث 

وطنه اإلمارات العربية المتحدة 
وإمارة الشارقة، والفنانة نهاد 

الشاوي، التي أكدت على أن 
المرأة العربية لها دور فاعل 

في الحركة التشكيلية العربية، 
والفنان دانا صالح الدين، الذي 

أكد علي أن “الكبار يسيطرون 
علي المشهد التشكيلي 

العربي”......

غالف اجمللة

قصة قصيرة

أنمار رحمة اهلل

لـم يجـرؤ أحـٌد مـن الصبيـان فـي محلتنـا 
قدميـًا علـى ضـرب )خّيـوس( أو حتـى توبيخه. 
فـي  وضليعـاً  عنيفـاً  كان  ببسـاطة  ألنـه 
اللسـان. عّلمتـه  ووقاحـة  العـراك  أسـاليب 
كلَّ  يكسـب  أن  الشـارع  وحيـاة  التجـارب 
قويتـن  قبضتـن  ميلـك  كان  فقـد  شـجار. 
البندقيـة.  طلقـات  ظـروف  كأنهـا  وأصابـع 
وجبهـًة يـدوخ احلمـارُ مـن نطحتهـا. التصق 
لقبـه بـه منـذ طفولتـه، فقـد كان ذا رائحـة 
نتنـة، ولم يسـتح من هـذا فقد ظلَّ خائسـاً 
مرتاحـاً  كان  بـل  اللقـب  هـذا  يزعجـه  ولـم 
اشـتدت  كلمـا  اإلنسـاَن  أن  فباعترافـه  لـه. 
نظافتـه واهتمامـه بنفسـه زاد جْبُنـُه. لهذا 
يكتـرث  وال  كان خّيـوس ال يسـتحم كثيـراً، 
مكروهـاً.  أصابـه  إذا  بدنـه  أجـزاء  مـن  جلـزء 
لـم يُكمـل الدراسـة بـل ُطـرد فـي منتصف 
مشـوار املرحلـة االبتدائيـة. وهذا الشـيء رمبا 
جعلـه ناقمـاً علينـا نحـُن أبنـاء محلته. حن 
صـار ينتظرنـا كلَّ يـوم عنـد حّلـة املدرسـة، 
فيختـار مـن بيننـا واحـداً كمـا يختـار حيواٌن 
مفتـرس ضالته، ثم بسـبب أو من دون سـبب 
يشـبعه ضربـاً وإهانـة. ولـم يكـن مبقدورنـا 
االعتـراض بالطبـع، فمـن يجرؤ لكـي يعترض 
علـى خّيـوس الوقـح العـّراك الرعديـد. فـي 
البـدء لـم يكـن يعنـي هـذا لـي شـيئاً فقـد 
كنـُت متفرجـاً حالـي كحال اآلخريـن، لكنني 
استشـطُت حقـداً عليـه بعـد ماجـرى لـي 
معـه، حن حملنـي ذات مـرة وأنا أتكلـم بصوت 
عـال مبتهجـاً مسـروراً، حلظـة خروجـي أنـا 
وزمائـي عـن مـا حققتـه مـن فـوز عليهـم 
فـي درجـة امتحـان يومـي التاميـذ. امسـك 
بـي مـن ياقتي ثـم اختلـق اعـذاراً واهية لكي 
يسـحبني بعدهـا، ويبدأ بضربات على رأسـي 
ووجهـي، ويختـم اجلولـة برميـي فـي بركـة 
مـاء آسـن تكونـت مـن ميـاه املطـر. حاولـت 
الـرد عليـه باملثـل لكـن أصـوات الضحـكات 
بهـا  جاملـوا  والتـي  زمائـي،  مـن  املتفرقـة 
خّيـوس وثـأروا بهـا منـي ألننـي أزعجتهـم، 
أقـوى  أعـد  لـم  فتـوراً  قلبـي  فـي  قذفـت 
بعـده علـى مواصلـة رغبتـي فـي الـرد. وحن 
عاتبتهـم على عدم نصرتـي بكلمة، ضحكوا 
سـيضربنا  خّيـوس!!  مـع  مـن؟  مـع  وقالـوا 
جميعـاً ويرمينـا إلـى جنبك فـي البركة. ومن 
يومهـا شـعرُت باأللـم الـذي ذاقـه غيـري ممن 

ُضربـوا مـن قبل. فـي اليـوم التالـي اقترحت 
علـى أصدقائـي شـيئاً. احضرت معـي دمية 
عـن  لهـم  أحكـي  وصـرت  وإبـرة.  صغيـرة 
لعنـة )الفودو(. تلـك اللعنة السـحرية التي 
تـدبُّ فـي بـدن عـدوك عند غـرس اإلبـرة في 
جـزء مـن أجـزاء الدميـة، وقلـت لهـم أننـا 
إذا قرأنـا عليهـا اسـمه ليـًا مـع عـود بخور 
مـاذا سـيحل  الغـد  فـي  وشـمعة، سـنرى 
بـه بفعـل اللعنـة السـحرية. وبدأت أشـرح 
فيلـم  فـي  رأيتهـا  التـي  التفاصيـل  لهـم 
التعويـذة  أن  وكيـف  مـرة،  ذات  سـينمائي 
ولعنتهـا جـرى مفعولهـا علـى أحـد أبطال 
الفيلـم. بداية هم سـخروا مـن فكرتي التي 
كنـت جـاداً عند طرحهـا، لكنهم سـايروني 
كمـا يبـدو ألن األمـر كان لعبـة مسـلية ال 
أكثـر. جلسـنا ليلتهـا وقـرأت علـى الدمية 
الفيلـم.  مـن  حفظتهـا  التـي  التعويـذة 
الدميـة،  قلـب  فـي  اإلبـرة  أغـرس  وصـرت 
وأصدقائـي مجتمعن جلوسـاً علـى رصيف 
خّيـوس  وجـه  أرى  كنـُت  حولـي.  الشـارع 
علـى وجـه الدميـة وأنـا كّلـي ثقـة مبفعول 
السـحر، ثـم تفرقنـا عائديـن إلـى منازلنـا. 
منـتُ ليلتهـا وكّلـي شـوق إلـى رؤيـة وجـه 
عـدوي غـداً وهو يجـّر بدنه من األلم بسـبب 
اللعنـة. لكـن عنـد خروجـي مـن املدرسـة 

فـي اليـوم التالـي سـمعُت ورأيـُت أصواتـاً 
وجمهـرة عنـد طـرف سـياج املدرسـة، وملـا 
هرولـت صـوب احملتشـدين، ظهر أنـه خّيوس 
ماسـكاً بأحدهم وقـد أوجعه ضربـاً، وحوله 
جمهـور مـن تاميـذ املدرسـة الذيـن كانـوا 
يشـجعونه مجاملـة وُجبنـاً. فـي احلقيقـة 
وصلـت إلـى نتيجة سـاعتها، أن هذا الصبي 
ال أحـد يسـتطيع ردعـه. وكاد اليـأس يبلـع 
أملـي كمـا يبلـُع مـوُج البحـر الغريـَق، لـوال 
الصدفة التي ارشـدتني لكتيـب في مكتبة 
قريبـة، حـن كنـُت أنـوي شـراء بعـض لوازم 
الدراسـة. الكتيـب كانت علـى غافه صورة 
)بـروس لـي(، وهـو يـؤدي حركـة من حـركات 
فنـون القتـال الشـهيرة. لم أسـتطع شـراء 
عـدت  لكننـي  فـوراً،  التعليمـي  الكتيـب 
وكأن  ثمنـه.  جمعـت  أن  بعـد  الحقـاً  إليـه 
سـيجعلني  الـذي  الدليـل  هـو  الكتيـب 
أتغلـب علـى خّيـوس. قائـًا لنفسـي أنه لو 
سـيطر بقـوة ذراعـه وشـجاراته وصافتـه، 
أنـا سـأتعلم طريقـة القتـال وفنونـه وأعود 
إليـه وألقنـه درسـاً. وبـدأت بتعلـم احلركات 
التعليميـة، كيـف  الكتيـب  مـن رسـومات 
ألدور  رقبتـي،  مـن  اخلصـم  أمسـكني  إذا 
حوله ماسـكاً ذراعـه وأطرحه أرضـاً. وصورة 
اخللـف،  مـن  وأخـرى  األمـام  مـن  املسـك 

األخـرى  والشـروحات  الرسـومات  وعشـرات 
التـي كنت أمتـرن عليها بواسـطة الوسـادة. 
فلـم يكـن عنـدي خصـم حقيقـي سـواها 
منـي  سـخرت  أمـي  عليـه.  أجـرب  لكـي 
القـدرة  مينحـك  لـن  الكتيـب  هـذا  قائلـة: 
علـى العـراك، ألنـه مجـرد رسـوم، القضيـة 
حتتـاج إلـى مـدرب وخصـم حقيقي وجـرأة.. 
اجلـرأة هـي التـي جتعلـك تفوز فـي أي نـزال، 
حتـى لـو كانـت بحوزتـك ربـع اإلمكانيـات. 
صراحـة لـم أقتنـع بحديثهـا ولـم أقـل لها 
أصـًا أن السـبب هـو حلمي بتلقـن خّيوس 
درسـاً، ألنهـا لـو عرفـت لنهرتني فـوراً خوفاً 
أن املسـألة مجـرد  أقنعتهـا  علـّي، لكننـي 
القضيـة ال حتتـاج  أن  تسـلية. كنـت أظـن 
لـكل هـذا التعقيـد، فالكتيـب هـو مـدرب 
التـي  القويـة  وسـادتي  واخلصـم  جيـد، 
كنـُت أتخيلهـا عـدوي اللـدود، وإذا أكملـت 
بالتأكيـد  الشـروح،  فـي  كمـا  التمرينـات 
سـأطبقها علـى اخلصـم احلقيقـي وأكـون 
جاهـزاً أمامه. وبعد أسـبوعن أو ثاثة قفزت 
مـن نومـي صباحـاً، وقـد متلكنـي إحسـاس 
رهيـب أننـي صرت العـب كونغ فو. املشـاهد 
والصـور والتعليمات التي فـي الكتيب كلها 
ُطبعـت في ذهنـي. ولـم يتبق سـوى أن يأتي 
غرميـي إلـى سـياج املدرسـة وألقنـه درسـاً. 

لكننـي تريثـت قلياً فـي حلظة لـم أمّيز هل 
كانـت ُجبنـاً أم حكمـة؟!. قلـت مع نفسـي 
أننـي لـن أكـون البـادئ. صحيح هـو ضربني 
يومـاً  وكان  البركـة  تلـك  فـي  بـي  وألقـى 
مشـؤوماً بالنسـبة لـي، لكننـي لـن أبتـدئ 
إن لـم يكـن هـو املُبـادر. وعنـد نهايـة دوام 
املدرسـة وتهيـأ اجلميـع للعـودة إلـى املنازل، 
أفهـم  لـم  رهيبـة  قشـعريرة  بدنـي  غـزت 
سـببها. مـاذا لـو وقـع االختيـار علـّي وبـدأ 
العـراك معـي؟!. وفـي احلال صرُت أسـتجمع 
تعليمـات الكتيب، لكنني عبثـاً كنت أحاول 
االسترجاع. ألن صور الرسـومات والتعليمات 
صـارت تتسـاقط مـن رأسـي الواحـدة تلـو 
األخـرى، مـع كل خطوة أمشـيها صـوب باب 
املدرسـة الكبيـر. ولم يخطر في بالي سـوى 
أن أفـرد ذراعـّي كما يفعـل الديـك بجناحيه 
سـاعة الشـجار، وهذا املشـهد أثار في قلب 
خّيـوس الفضـول كمـا يبـدو. ألنه نظـر إلّي 
وحركتـي تلـك وتوجه صوبي موجهاً سـهام 
إهانتـه واسـتفزازه. توقفـت ووضعـت عينّي 
فـي عينيـه ولـم متـض عـدة ثوانـي إال وأنـا 
حلظـة  فـي  شـجار.  فـي  مشـتبكن  معـه 
العركـة تبخـر الكتيب وتعليماتـه كلها من 
رأسـي، ولـم أذكـر مـن ذلـك املوقـف سـوى 
تعابيـر وجهـه الضاحـك أثنـاء ضربـي، مـع 
عاصفـة مـن الصياح والصفيـر والضحكات 
مـن تاميذ املدرسـة املتجمهريـن. حن عدُت 
إلـى املنـزل بعـد أن أكلـُت وجبـة سـخيفة 
مـن الضـرب، حاولـت قـدر اإلمـكان إخفـاء 
وجهـي ومابسـي املبتذلـة عـن عـن أمـي. 
احلاجـة إلـى البـكاء دفعتنـي للهرولة صوب 
غرفتـي بسـرعة، ثم ألقيت كتبي ومابسـي 
وبكيـت مصدقـاً كامها. فالكتيـب وحفظ 
هـذه  متنحنـي  لـم  والوسـادة  الرسـومات 
األشـياء القـدرَة علـى ضـرب خّيـوس. وكنت 
اتسـاءل هـل تـدرَّب هـذا الوغـد عنـد مدرب 
واجلـرأة؟!.  احلـركات  تلـك  يعلمـه  مـا لكـي 
وملـاذا ال أمتلـكُ الصافـة التي يتمتـُع بها؟!. 
علـى أيـة حال قـررُت وقتهـا أن أكـون تلميذاً 
النظـري  فالـكام  حقيقـي.  مـدرب  عنـد 
فـي كثيـر مـن األحيـان ال ينفـع بـا ممارسـة 
عمليـة. ومـرت األيام والشـهور وأنا أحتاشـى 
يكـون  أن  يُتوقـع  أو  يجلـس  التـي  األماكـن 
فيهـا خّيـوس. حتـى بـاب املدرسـة الكبيـر 
بـل  التاميـذ،  كمـا  منـه  أخـرج  ال  صـرُت 
أتسـلق سـياجها اخللفـي ومـن هنـاك أأخذ 
طريقـاً ملتفـاً بعيـداً، فهـذا أفضـل كـي ال 

يرانـي ولـن يرانـي، ألنه يبحـث عـن التاميذ 
اخلارجن لكـي يتناول أحدهم ضربـًا مفتخراً 
ومخيفـاً اآلخريـن، ولـن يفكر أن أحداً سـلك 
ذلـك الطريـق. إلـى حـن التدريـب بشـكل 
جيـد فـي إحـدى قاعـات الفنـون القتاليـة، 
ثـم أعـود إليه مـرة أخرى لكـي ألقنه درسـاً 
وأسـترد كرامتـي وثـأري.. أبنـاء احمللـة عرفـوا 
أنني أتـدرب على فنـون القتـال. وكنت كلما 
جلسـت معهـم يذكرونني بحـوادث العراك 
بـن الصبيـة وبـن خّيـوس، وفـي تذكيرهـم 
وتذكيـري  اسـتفزازي  يريـدون  كأنهـم  هـذا 
رؤيتـه  يتمنـون  هـم  بالطبـع  منـه.  بثـأري 
ممـداً علـى رصيف مـن أرصفـة الشـارع وقد 
أشـبعه أحدهـم ضربـاً. أنـا أو غيـري ال يهم 
فاألصدقـاء كانـوا يحلمـون بأن يثـأر أحدهم 
نيابة عنهم والسـام. وجـاءت الفرصة لهم 
عـن طريقـي حـن علمـوا أننـي أتـدّرج فـي 
إتقـان لعبة الفنـون القتالية يومـاً بعد يوم. 
املشـكلة أننـي كلمـا تقدمـت وفـزُْت بحزام 
اللعبـة، مازلـت متـردداً مـن مواجهـة  فـي 
خّيـوس!. هـذا التـردد الدفـن فـي داخلي لم 
أفهـم كنهـه حتـى هـذه اللحظـة!. سـنة 
بعد سـنة، وجـوالت بعد جـوالت، وانتصارات 
ومشـاركات وسـباقات وأحزمـة. حتـى أننـي 
وصلـُت إلـى أعلـى حـزام فـي فنـون القتال، 
وصـار العبـو هذه اللعبـة يخشـون منازلتي. 
لكـن بطوالتـي كلهـا كانـت علـى بسـاط 
اللعبـة وفـق القانـون والتحكيم. رمبـا ألنني 
كنـت أشـعر أن عـراك اللعبـة فـي القاعات 
لـم يكـن عـراكاً حقيقيـاً؟!. بـل هـو مجـرد 
بعـد  غرميـه  العـب  كلُّ  وسـيصافح  لعبـة 
انتهـاء املبـاراة. ومـع كل النـزاالت العديـدة 
صـورة  ظلـت  بيهـا،  وفـزت  شـاركت  التـي 
الشـجار فـي إحدى شـوارع احمللـة تعيش في 
ذاكرتي.. نزاالت الشـارع شـيء مختلف..!!. ال 
قانـون فيهـا وال روح رياضيـة. تلفهـا األحقاد 
والكراهية والشراسـة واحلاجة إلـى الغلبة.. 
فـي  امامـي  تقفـز  خّيـوس  صـورة  وظلـت 
وجـه كلِّ خصـم أدخـل معـه نـزاالً رسـمياً. 
ومـع جميـع مهاراتـي التـي كسـبتها مـن 
خـال اللعبـة، ظلـت فـي قلبي خشـية من 
مواجهـة ذلـك الصبي الوقح..لـم يُعد صبياً 
اآلن.. لقـد صـار رجاً كاسـباً صاحـب عائلة. 
الصبيانيـة  القدميـة  الشـجارات  أعتـزل 
بعـد أن فـاز بـكل جوالتهـا الشـوارعية، وأنا 
اعتزلـت اللعبـة بعد أن فـزُت بـكلِّ جوالتها 

الرسـمية.

جوالت
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 بحضور وزير الثقافة والسياحة 
واآلثار حســن ناظــم  وجمهور 
غفير مــن رواد املتحــف افتتح 
القشــله  في  املتجول  املتحف 
أبوابــه من جديد بعــد انقطاع 
املشــهد  عن  كامال  عامــا  دام 
بســب جائحة كورونا  الثقافي 
واألوضاع التي مر بها البلد وقد 
املبذولة  الوزير باجلهــود  أشــاد 
إلعــادة تأهل وترميــم املتحف 
والتــي متت في ظــروف صعبة 
خالل فترة الركود من جراء حظر 
التجــوال اجلزئي الــذي فرضته 
من  للحد  والبيئة  الصحة  جلنة 
تفشي الوباء واطلع الوزير خالل 
جولته في أروقــة املتحف على 
والفعاليات  النشــاطات  أهــم 
التــي يقدمهــا الفنانــون  من 
معروضات وأشغال يدوية وحرف 
تدل على قدرة و إمكانية الفنان 
العراقي على األنتاج اإلبداع رغم 

كل الظروف الصعبة ,  
علمــا أن عمليــات الصيانــة 
مببــادرة  جــاءت  والترميــم 
ملدير  ذاتية  وبجهود  شــخصية 
ومؤســس منظمــة املتحــف 
املتجول هاشــم طــراد من دون 
أي دعم مــن أي جهة حكومية 
ومبشــاركة مجموعة من فناني 
املتحــف ومبختلــف املهن  في 

هذا العمل الذي أســتمر ثالثة 
أشهر بشكل يومي دون انقطاع 
والذي تزامــن مع فصل الصيف 
ارتفــاع درجات احلــرارة وذلك  و 
من أجل أحياء التــراث العراقي 
الذي  بالشكل  املتحف  أظهار  و 
يليق مبكانــة العراق احلضارية و 
الثقافيــة, ومن اجلدير بالذكر أن 

عمليات الترميم والصيانة هذه  
ليســت األولى من نوعها  ففي 
وقت ســابق من العــام  2018 
شــهد املتحف بعض اإلضافات 
على أجنحتــه وممراته الداخلية 
تزين  التي  بوابة عشتار  كإنشاء 
املدخــل الرئيســي للمتحــف 
احلضاري  الطابــع  إضفاء  بغية 

للتــراث  وتخليــدا  للمــكان 
العراقي, كمــا وخصصت  أحد 
جوانــب املتحــف  لعمل لوحة 
جدارية  جتســد االهوار بكل ما 
بها من طبيعة بطريقه  يحيط 
الواقــع, وخصص جانب  حتاكي 
آخر إلقامة مسرح لعرض األزياء 
املناســبات  وأحياء  الفلكلورية 

الدينيــة والثقافيــة ,وتعتبــر 
منظمــة املتحــف  الثقافــي 
مجتمع  منظمة  هــي  املتجول 
مدني مســتقلة غير تابعة ألي  
حزب أو جهــة حكومية أخذت 
تأسيســها  ومنذ  عاتقها  على 
في العــام 2012مهمة  توحيد 
اخلطــاب الثقافي واحلفاظ على 

املوروث احلضاري للعراق من خالل 
عرض الصور الفوتوغرافية ألهم 
اآلثــار العراقيــة املعروضة في 
متاحف العالم واحتواء مختلف 
التشــكيلة  والفنــون  املهــن 
إعالميا  عليها  الضوء  وتسليط 
وتنمية  للجمهــور  وتقدميهــا 
معارضهم  وإقامــة  مواهبهم 
و  املتحف  داخــل  الشــخصية 
حلقة  املتحف  ويعتبــر  خارجه 
الوصــل بــن املاضــي واحلاضر 
وهو صــورة مصغرة لعراق واحد 
يضم بن زواياه مختلف الفنون 
الكيانات  خملتلــف  والثقافــات 
والطوائــف التي يتكــون منها  
العراق من الشــمال الى اجلنوب 
كما حترص أدارة املتحف املتمثلة 
مبديــر املتحف الباحث هاشــم 
ســتار  اإلعالمي  والناطق  طراد 
ورش مصغره  أقامة  اجلوده على 
الفنــون  مختلــف  لتعليــم 
كالرسم واخلط والنحت في أيام 
اجلمع أما في باقي األيام فيكون 
مخصص الســتقبال  الرحالت 
املدرسية بالتنســيق مع إدارات 
والثانوية  االبتدائيــة  املــدارس 
وكذلك طالب اجلامعات لتنمية 
الوعي الثقافي وترسيخ الهوية 
األجيــال  وتعريــف  الوطنيــة 
اجلديدة بثقافاتهم وحضاراتهم 
الفكــر  أنــارت عتمــة  التــي 
اإلنســاني ومهدت لكل العلوم 

في العالم

رسالة عطاء الخطاب الثقافي تربط الماضي بالحاضر
المتحف الحضاري الثقافي المتجول  

علماء يحطمون أسطورة شائعة عن فقدان 
الوزن

دحض العلماء األســطورة الشائعة القائلة بأن 
تناول معظم السعرات احلرارية في الصباح يؤثر 
على فقدان الوزن، وفًقا لتقارير نقلت بيانات من 

جمعية القلب األمريكية.
راقبوا خاللها ســلوك  الباحثــون جتربة  وأجرى 
األكل واملؤشرات الصحية لـ 41 متطوًعا يعانون 

من زيادة الوزن ملدة 12 أسبوًعا.
حدد املشــاركون في إحدى اجملموعات وجباتهم 
بســاعات معينة من اليوم، واستهلكوا 80 في 
املئة من السعرات احلرارية اليومية قبل الساعة 

1:00 ظهرًا.
اجملموعــة الثانيــة أكلت في أوقــات منتظمة 
مســتهلكة نصــف احتياجاتهــا اليومية من 

الطاقة بعد الساعة اخلامسة مساًء.
ويالحظ أن جميع املشاركن تلقوا نفس الطعام 

الصحي. مت قياس الوزن وضغط الدم أربع مرات.
نتيجــة لذلك، اتضــح أن األشــخاص في كال 
الوزن  اجملموعتن من املشــاركن فقــدوا نفس 
تقريًبا. وينطبق الشيء نفسه على ديناميكيات 

الضغط.

الكمامة حتمي مرضى اجليوب األنفية 
واحلساسية اجللدية

كشــف رئيس مركز البحوث املصرية الســابق 
الدكتــور هانــي الناظــر، عــن مجموعة من 
الفوائد الطبية الرتداء مرضــى اجليوب األنفية 

واحلساسية الصدرية واجللدية للكمامة.
ونقل موقــع »بوابة أخبــار اليوم« عــن الناظر 
أنها حتمــي املريض الذي يعاني من حساســية 
صدرية من استنشاق األتربة التي حتملها الرياح 
والشوائب العالقة في اجلو التي تسبب األزمات 

الربوية الصعبة.
وأوضــح الناظر أن ارتداء الكمامة يحمي مريض 
اجليوب األنفية من نوبات التهابات اجليوب املؤملة 

نتيجة التقلبات اجلوية والرياح املتربة.
وعن مرضى احلساســية اجللدية، أشــار إلى أن 
الكمامة حتميهم من ظهور أعراض احلساسية 
اجللدية التي تنتــج عن استنشــاق املواد التي 

تسبب ظهورها.
وأوضح الناظر أنها حتمي عند اخلروج في الصباح 
الباكر من الهواء البارد الذي يؤدي لرشــح األنف 

والعطاس واإلصابة بنزالت البرد.
وأشار إلى أن الكمامة تعمل أيضا على احلماية 
من اإلصابة بـــأمراض اجلهاز التنفسي املعدية 
واخلطيــرة التي تســببها أنــواع مختلفة من 

البكتريا والفيروسات والفطريات.
ولفت إلــى أنها حتمي كذلك مــن ملوثات اجلو 
الناجتة عن عوادم السيارات وأي ملوثات صناعية 

أو غيرها.

قال أطباء نفسيون، أمس االثنن، 
الناجن من فيروس  الكثير من  إن 
كورونا باتــوا أكثر عرضة لإلصابة 
بأمراض نفســية، بعدما خلصت 
دراسة موســعة إلى أن %20 من 
املتعافــن مــن الفيــروس جرى 
باضطراب  إصابتهم  تشــخيص 
نفســي في غضــون 90 يوماً من 

شفائهم من كورونا.
وكان القلق واالكتئاب واألرق أكثر 
شــيوعاً بن مرضــى كوفيد19- 
املتعافن الذين أصيبوا مبشــاكل 
ووجد  الدراســة،  فــي  نفســية 
أعلى  مخاطــر  أيضاً  الباحثــون 

بشكل ملحوظ لإلصابة باخلرف.

الطب  أستاذ  هاريسون،  بول  وقال 
في  أوكسفورد  بجامعة  النفسي 
بريطانيــا: “كان الناس يشــعرون 
بالقلق من أن يصبح الناجون من 
كوفيد19- أكثــر عرضة لإلصابة 
النفســية،  مبشــاكل الصحــة 
ونتائجنــا.. تظهــر أن هــذا أمر 
مرجح”. وقال هاريسون إن األطباء 
العالم  أنحاء  والعلماء في جميع 
بحاجة ماســة إلى حتري األسباب 
وحتديد عالجــات جديدة لألمراض 

النفسية بعد كوفيد19-.
وأضاف: “يجــب أن تكون األجهزة 
الصحية جاهــزة لتقدمي الرعاية، 
الســيما أن نتائجنــا تقلل على 

األرجح من عدد املرضى النفسين” 
عــن الواقــع. وحللت الدراســة، 
التي نُشــرت في دورية “النسيت” 
الصحية  الســجالت  الطبيــة، 
اإللكترونية لـ69 مليون شــخص 
في الواليات املتحدة، من بينهم ما 
62 ألف شخص أصيب  يربو على 
بكوفيد19-. وفي األشــهر الثالثة 
التي أعقبت الكشف عن إيجابية 
واحد  تعرض  بكوفيد19-،  اإلصابة 
من كل خمســة متعافن للمرة 
األولــى للقلق أو االكتئاب أو األرق. 
وقال الباحثون إن هــذا ميثل نحو 
الضعف مقارنًة مبجموعات أخرى 
نفس  فــي  اآلخرين  املرضــى  من 

الفترة.
وقال خبراء في الصحة النفسية 
لم يشاركوا بشــكل مباشر في 
الدراســة إن نتائجها تعزز األدلة 
املتزايــدة على أن كوفيد19- ميكن 
مما  والعقل،  الدمــاغ  يؤثر على  أن 
يزيد من خطــر اإلصابة مبجموعة 

من األمراض النفسية.
وقال مايكل بلومفيلد، استشاري 
لندن  في كلية  النفســي  الطب 
يعود  األرجح  “هذا على  اجلامعية: 
جملموعة من الضغوط النفســية 
املرتبطــة بهذا الوبــاء على وجه 
اجلســدية  وباآلثــار  التحديــد 

للمرض”.

واحد من كل خمسة مصابين بكورونا يصاب بمرض نفسي خالل 90 يومًا
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ميونيخ ـ وكاالت:
انتزع ماينز انتصاره األول في بطولة الدوري األملاني لكرة 
القدم )بوندســليجا( خالل املوســم احلالي، عقب فوزه 
الثمني 3 / 1 على مضيفه فرايبورج أول أمس في املرحلة 

الثامنة للبطولة.
وودع ماينــز مؤخرة الترتيب، بعدمــا رفع رصيده إلى أربع 
نقاط في املركز اخلامس عشــر )الرابع من القاع( في حني 
جتمد رصيد فرايبورج عند ســت نقاط فــي املركز الرابع 
عشر.وتقمص الفرنسي جون فيليب ماتيتا دور البطولة 
في اللقاء، عقب إحرازه ثالثــة أهداف )هاتريك( ملصلحة 
ماينز فــي الدقائق الثانيــة و34 و40، فيمــا تكفل نيلز 
بيترسن بتســجيل هدف فرايبورج الوحيد في الدقيقة 

.63

تونس ـ وكاالت:
تعاقد نــادي البطائح، مــع املدرب التونســي نور الدين 
العبيــدي، لقيــادة فريقــه األول لكرة القــدم في دوري 
الدرجة األولى اإلماراتي، خلًفا للمدرب اإليطالي جيوفاني 
تيديســكو، والذي اعتذر عن اســتكمال املهمة.وميتلك 
العبيــدي، خبرة جيدة بالعمل مع أنديــة الدرجة األولى 
بالدوري، بعدما ســبق وعمــل مدربًا لفريقــي اإلمارات 
والعربي، إلى جانب جتارب ســابقة مع الكرة الســعودية 

والتونسية.
ويسعى البطائح لتحسني نتائجه في دوري الدرجة األولى، 
حيث يحتل املركز السادس حالًيا برصيد 3 نقاط، بعد فوز 
وحيد وخسارة، وذلك لبلوغ دوري احملترفني اإلماراتي للمرة 
األولى في تاريخه.وفشــل البطائح في التأهل إلى دور الـ 
16 )ثمن النهائي( لــكأس رئيس اإلمارات، باحتالله املركز 

الثاني في ترتيب اجملموعة األولى، خلف اإلمارات.

العواصم ـ وكاالت:
تّوج الروســي دانييل مدفيديف 
بلقــب بطولة  رابعا  املصنــف 
املاســترز اخلتاميــة التي جتمع 
ســنويا بــني أفضــل ثمانيــة 
للمرة  املوســم،  خــالل  العبني 
بفوزه في  األولى في مســيرته 
النمسوي  على  النهائية  املباراة 
دومينيــك تييــم الثالــث 6-4 
و7-6 (7-2( و6-4 فــي لندن التي 
حتتضــن احلدث للمــرة األخيرة 

قبل انتقاله الى تورينو.
في  باللقــب  الروســي  وتــوج 
مشــاركته الثانيــة، وذلك من 
دون أن يخســر أي مبــاراة، بعد 
أن فــاز فــي دور اجملموعات على 
دجوكوفيتش  نوفــاك  الصربي 
األول واألملاني ألكسندر زفيريف 
واألرجنتيني دييغو شفارتسمان، 
رافايل  اإلسباني  يقصي  أن  قبل 

نادال الثاني من نصف النهائي.
أمــس  اول  وكانــت مواجهــة 
ومدفيديف،  تييم  بني  اخلامسة 
وقد فشل النمسوي في حتقيق 
فوزه الرابــع وجتديد تفوقه على 
أمام  خســر  الذي  مدفيديــف 
منافســه الصيف املنصرم في 
نصف نهائي بطولة فالشــينغ 

ميدوز.
وقال الروسي بعد تتويجه وفوزه 
العاشــر تواليا امتدادا من دورة 
باريس األلف نقطة للماســترز 
»يا لها من مبــاراة. أحد أفضل 
انتصاراتي. ساعتان و42 دقيقة، 
ثالث مجموعات ضد العب رائع«، 
»دومينيك،  تييــم  الى  متوجها 
تهاني على ما حققته حتى اآلن 
في مسيرتك. اســمك دون في 

املضرب«.وواصل »من  تاريخ كرة 
الرائــع أنك فــزت بلقب بطولة 
أنــت تلعب  العام.  كبرى هــذا 
رائع. أمــل أن نحظى  بشــكل 
بفرصة خــوض مواجهات أخرى 
ضد بعضنا في مناسبات كبرى 

مثل هذه«.
وجــاءت املواجهــة قويــة في 
التي حصل  األولــى  اجملموعــة 
مدفيديــف في شــوطها األول 
إرســال  لكســر  فرصتني  على 
منافسه النمسوي، لكن األخير 
تدارك املوقــف ثم جنح وفي أول 
فرصــة تســنح له فــي انتزاع 
الشــوط اخلامس على إرســال 
الذي  الفارق  محققا  الروســي، 
خوله حســم اجملموعة 6-4 في 

قرابة 50 دقيقة.
وفرض التعادل نفسه في بداية 

اجملموعة الثانية بعد أن عجز أي 
نفســه  الالعبني عن فرض  من 
على إرســال اآلخر، رغم حصول 
كل منهما على فرص لكســر 
إرســال اآلخر، ما أجبرهما على 
خوض شــوط فاصل بدأه تييم 
بقــوة بعــد أن تقــدم -2صفر، 
رد بقساوة بعد  لكن مدفيديف 
فــوزه بالنقاط الســبع التالية 
ليحسمها 7-2، منهيا اجملموعة 

لصاحله في غضون ساعة.
وفــي اجملموعــة الثالثــة وبعد 
خلق  ماراتوني،  خامس  شــوط 
إرسال  بكسر  الفارق  مدفيديف 
تييــم العصبي مــا فتح الباب 
اجملموعة  يحســم  لكي  أمامه 
إرســاله  علــى   4-6 لصاحلــه 
واملباراة بعد ساعتني و42 دقيقة 

باجململ.   

نيويورك ـ وكاالت:
انتقل الالعب غوردان هايوورد إلى 
دوري كرة  تشارلوت هورنتس في 
للمحترفني،  األميركي  الســلة 
بعقد حّر مقّدر بـ120 مليون دوالر 
أميركي ألربع سنوات، بحسب ما 

ذكرت شبكة »اي اس بي ان«.
غــّرد الالعب في حســابه على 
تويتر: »إلى مدينة تشارلوت، أتوق 
لبدء الفصل التالي من مسيرتي! 
أنا مستعد للعب ملنظمة رائعة 
هورنتس«. تشــارلوت  مع  أخرى 

وحمل هايــوورد )30 عاماً و2,01 
م( ألوان يوتا جاز بني 2010 و2017 
وبوسطن ســلتيكس بني 2017 

و2020.
كانت  أنه  »أعــرف  هايوورد:  تابع 
لكنني  التقلبــات،  بعض  هناك 
ســأعتز دومــاً بتجربتــي مــع 
بوسطن، أنا ممنت إلى األبد إلتاحة 
فرصة اللعب مع بوســطن أمام 
اجلمهور اخمللص«.وأصبح هايوورد 
العبــاً حــراً بعد رفضــه عرض 
بوسطن للموسم املقبل مقابل 
34,2 مليون دوالر، علماً بأنه تعاقد 
معه فــي 2017 مقابــل 127,8 
اإلصابات  دوالر.وخّيمــت  مليون 
على بداية إقامته في بوســطن، 
ثم بلــغ معدل تســجيله 17,5 
 6,4 2020 مع  نقطة في موسم 
متابعات و4,1 متريرات حاســمة، 
وذلــك فــي 52 مبــاراة خاضها 

ضمن املوســم املنقوص بسبب 
فيروس كورونا املســتجد.وبدأت 
الالعبني  لــدى  التفــاوض  فترة 
املاضي، لكن  يوم اجلمعة  األحرار 
ال ميكن إنهاء العقود قبل افتتاح 

فترة االنتقاالت.
وســينضم املوزع اخملضرم راجون 
روندو إلى أتالنتا هوكس بصفقة 
مقّدرة بـــ15 مليــون دوالر ملدة 
عاماً(   34( روندو  سنتني.ويخوض 
موســمه اخلامــس عشــر في 
دوري احملترفــني مع ســتة أندية 
آخر  وذلك بعد خوضه  مختلفة، 
موسمني مع لوس أجنليس ليكرز 

حامل اللقب.
وشــكر رونــدو ليكــرز وزمالءه 
علــى  الســبت  وجماهيــره 
انستاغرام »إلى اجلماهير، شكراً 
للترحيــب بي منذ اليــوم األول 
وإظهار احلــب لي«.ويبدو تورونتو 
رابتورز الكنــدي قريباً من جتديد 
التعاقــد مع موزعــه فريد فان 
 85 مقابل  ألربع ســنوات  فليت 
مليــون دوالر.ولعب فــان فليت، 
القــادم إلى رابتــورز كالعب حر 
فــي 2016، دوراً فاعالً في إحرازه 
في  تاريخه  فــي  الوحيد  اللقب 

.2019

ماينز يغادر قاع الدوري 
األلماني

التونسي العبيدي مدرًبا 
للبطائح اإلماراتي

مدفيديف يتّوج بلقب الماسترز للمرة األولى

هايوورد إلى هورنتس مقابل 120 مليون دوالر 

لندن ـ وكاالت:

حقق ليفربول فــوزا الفتا على 
ضيفه ليســتر ســيتي، بثالثة 
أول أمس، ضمن  نظيفة، مساء 
الدوري  مــن  التاســعة  اجلولة 
اإلجنليــزي املمتــاز، على ملعب 
الشوط  ليفربول  أنفيلد.وأنهى 
األول متقدمــا بهدفــني، مــن 
إمضــاء مدافع ليســتر جوني 
فــي مرماه(،  )باخلطــأ  إيفانــز 
وديوجو جوتا، قبل أن يترك روبرتو 
فيرمينو بصمتــه بهدف ثالث، 

في أواخر الشوط الثاني.
»أوبتــا«  لشــبكة  ووفقــا 
ليفربول  حطــم  لإلحصائيات، 
رقمه القياســي لعدد املباريات 
البيتيــة املتتالية، التي خاضها 
في الــدوري املمتاز مــن دون أن 
يتلقــى اخلســارة، برصيــد 64 
تعادال(.  و11  فــوزا   53( مبــاراة 
يذكــر أن الريدز ارتقــوا للمركز 
 20 برصيد  الفــوز،  بهذا  الثاني 
نقطة، بفارق األهداف فقط عن 

املتصدر توتنهام.
عبــر مــدرب ليفربــول يورجن 
بأداء فريقه  كلوب، عن سعادته 
أمام ليســتر ســيتي بعد فوزه 
3-0  وقدم ليفربول مباراة مثيرة 
لإلعجاب، وسط غياب مجموعة 
كبيــرة من الالعبــني لإلصابة، 
املصري  غيــاب  إلــى  إضافــة 

بفيروس  إلصابته  صالح  محمد 
كورونا املســتجد.  وقال كلوب 
اإلذاعة  لهيئــة  تصريحات  في 
البريطانية بي بي سي: »سجلنا 
3 أهــداف ولم نســتقبل هدفا 
اســتثنائيا،  كان  دفاعنا  واحدا، 
املباراة، كانت هناك  حتكمنا في 

العديد من األمور اجليدة«.

وأضــاف: »ال أســتطيع اختيار 
العــب أثــار إعجابــي أكثر من 
الذي قدمه  األداء  رمبــا  اآلخرين، 
جيمس ميلنر في مركز الظهير 
األمين، لعب مباراة استثنائية في 
املركز ثم وســط امللعب«. هذا 
املتالحقة  اإلصابــات  تأثير  وعن 
التي يتعــرض لها العبو فريقه، 

قال كلــوب: »هذا مــا نتوقعه 
من أنفســنا، اإلصابات صاعقة 
على  لكن  هائلة حلظة حدوثها 

الالعبني الشبان تقدمي احللول«.
وأكــد: »منتلــك مدافعــني في 
العمــق، إنهــم يافعــون حقا، 
وال ميلكــون اخلبــرة، رأيتم دكة 
»إنه  الليلة«.وتابع:  االحتياطيني 

وضع خادع، ومع خروج نابي كيتا 
من امللعب بإصابة عضلية تدرك 
أن املشكلة لن تصغر، الالعبون 
الشــبان يعرفون متى ميكنهم 
التــدرب معنا عنــد امتالكهم 
اجلودة املناسبة«.وأردف: »ال مننح 
للتدريبات،  بطاقــات مجانيــة 
يجــب أن تكون مؤهــال بوجود 

إنها مدرسة  والسلوك،  املوهبة 
العديــد من  قاســية، هنــاك 
وختم:  بهــا«.  للقيام  اخلطوات 
»يجــب أن نتأكد مــن تعافينا، 
لكن إصابة نابي لم تســاعدنا 

إطالقا«.
يورجن  ليفربــول،  مدرب  وأعلن 
كلــوب، أن جنمه املصري محمد 
للمشــاركة  جاهزا  بات  صالح، 
مــع الفريــق، بعدمــا جــاءت 
نتيجــة فحصــه األخير اخلاص 

بـ«كوفيد19-« سلبية.
 وغــاب صــالح عــن مواجهة 
ليفربول أمام ليســتر ســيتي 
(3-0(، بســبب إصابته بفيروس 
كلوب  لكن  املســتجد،  كورونا 
أكــد بعد املباراة، أنه ســيكون 
جاهزا خلوض املباراة املقبلة أمام 

أتاالنتا في دوري أبطال أوروبا.
 وقال كلــوب، فــي تصريحات 
»ميــرور«:  نقلتهــا صحيفــة 
جاءت  لفحــص  خضــع  »لقد 
نتيجتــه ســلبية اليــوم، غدا 
لدينا فحوصــات االحتاد األوروبي 
ميكنه  األبطال،  بــدوري  اخلاصة 
التــدرب معنا، هــذا كل ما في 
األمــر«.   وكان صالح قد أصيب 
بفيروس كورونا املســتجد، لدى 
تواجده في بالده للمشاركة مع 
املنتخب املصــري في تصفيات 
النتقادات  وتعــرض  أفريقيا،  أمم 
شديدة بعدما حضر حفل زفاف 
شــقيقه بوجود عدد كبير من 

املدعوين.

ليفربول يحقق رقًما مذهًل في أنفيلد 
ويقفز إلى وصافة إنجلترا

فرحة دييغو جوتا بالهدف الثاني

كلوب: اإلصابات صاعقة هائلة.. وميلنر كان استثنائيا

مدفيديف

هايوورد



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

التطبيعية  الهيئة  رئيس  أكد 
لــم  االحتــاد  أن  بنيــان  إيــاد 
يتقاضــى دينــارا واحــدا من 
منــذ  احلكوميــة،  موازنتــه 
اســتالم مهمته.وقال بنيان إن 
اعتمدت  التطبيعية  الهيئــة 
بشــكل كلي على التســويق 
االحتاد خالل  والرعاية في متويل 
املاضية.وأضاف »منلك  الفتــرة 
االحتاد  لدعم  تســويقية  رؤية 
دون االعتمــاد علــى األمــوال 
التطبيعية  أن  احلكومية«.وبني 
جنحت في تسويق الدوري املمتاز 
واســتثمار اجلانــب اإلعالنــي 
آخرين  رعــاة  على  للحصــول 
وحتى فــي مباراتــي املنتخب 
مع األردن وأوزبكســتان متكنت 
من جذب الرعــاة واملعلنني في 

محيط امللعب.
وأشــار إلى أن رؤية التطبيعية 
طموحــة،  التســويق،  فــي 
دون  لالحتــاد  واردات  لتحقيــق 
االعتمــاد على مــا يصرف من 
الظروف  ظــل  فــي  احلكومة 
يعيشها  التي  الصعبة  املالية 

البلد.
الشرطة لسكة  ذلك، عاد  إلى 
االنتصــارات، بعد حتقيقه فوزا 
صعبــا على القاســم، بهدف 
نظيــف، على ملعــب كربالء 
قد  الشــرطة  وكان  الدولــي. 

تعادل فــي اجلولة املاضية أمام 
زاخــو بــدون أهــداف، قبل أن 
يســتعيد نغمــة االنتصارات 
باجلولة الرابعة. وســجل هدف 
الشــرطة الوحيد الالعب مازن 
فياض في الدقيقة )90(.واحتل 
الشــرطة املركز الثاني برصيد 
8 نقاط، في حني ظل القاسم 

باملركز الـ18 برصيد نقطتني.
وفي لقاء اخر، أضــاف أربيل 3 
نقــاط مهمة لرصيــده بفوزه 
على الديوانيــة بهدف من دون 
رد فــي املبــاراة التــي أقيمت 
علــى ملعب فرانســو حريري. 
الهــدف الوحيد جاء عن طريق 
املدافع نياز محمد في الدقيقة 

األولى مــن الوقت بدل الضائع 
مــن الشــوط األول. وقاد فريق 
الديواني املــدرب اجلديد قصي 
منير.وبهــذا الفوز رفــع أربيل 
رصيــده للنقطة 8 فيما جتمد 
رصيد الديوانية عند النقطة 4.  
وفي مباراة ثانية حسم التعادل 
اإليجابــي 1 ـ 1 لقاء الكهرباء 

ونفــط البصرة التــي ضيفها 
ملعب التاجي. الشــوط األول 
انتهى بالتعادل الســلبي وفي 
اموري  افتتح  الثاني  الشــوط 
الدقيقة  فــي  النتيجة  عيدان 
50 من ركلة حــرة فيما عادل 
أحمد  الالعب  البصــرة  لنفط 
فرحان فــي الدقيقة 60. ورفع 

 5 للنقطة  رصيــده  الكهرباء 
فيما رفع نفط البصرة رصيده 

للنقطة 3. 
وفــي ملعب زاخــو تعادل أهل 
بهدف  النفط  ضيفه  مع  الدار 
لكل منهما حلساب ذات اجلولة. 
تقــدم النفط عبر الالعب ليث 
وعادل   19 الدقيقة  في  حتسني 
لفريــق زاخو الالعــب محمد 
جواد فــي الدقيقة الثانية من 
زاخو  ورفــع  الثاني.  الشــوط 
رصيده إلى النقطة 4 فيما رفع 

النفط رصيده للنقطة 5.
تأجيل  املسابقات،  جلنة  وقررت 
مباراة الكرخ ونفط الوســط، 
املقررة األحد، في ملعب الكرخ، 
ذاتها، وجاء قرار  حلساب اجلولة 
املســابقات على خلفية  جلنة 
هطــول األمطــار الغزيرة في 
العاصمة بغــداد، وتأثر ملعب 
الكرخ، وكذلــك لوجود مباراة 
ثانية على امللعب جتمع النجف 

وضيفه امليناء.
وقال مصدر بلجنة املسابقات: 
»التأجيل جــاء بعد طلب إدارة 
الكــرخ؛ ألن ملعــب النادي ال 
يتحمــل مباراتني وفق الظروف 
اجلوية«.وأضاف: »امليناء متواجد 
في العاصمة بغداد منذ يومني، 
وارتــأت اللجنة تأجيــل مباراة 
الوسط«.وأوضح  ونفط  الكرخ 
أن اللجنة قررت أن تقام املباراة 
اليوم الثالثاء في ملعب الكرخ، 
مع إبقاء مباراة النجف وامليناء 

في موعدها.

فوزان ثمينان للشرطة وأربيل في دوري الكرة الممتاز

معرض صور فوتوغرافية لنجم سامراء 
الراحل عباس إبراهيم

نسمة حميد تشارك غاز الجنوب الفوز 
بفضي أندية الطاولة

علي مازن وعبد اهلل عمار عراقيان محترفان في اإلمارات

محمد صادق السامرائي:
أقيم على ادمي ملعب نادي سامراء 
الرياضــي املعــرض الفوتغرافي 
الذي اقامه مصور نادي ســامراء 
ديبو الســامرائي وجهود متميزة 
مســيرة  يجســد  الذي  ورائعة 
الراحل  نادي سامراء  دفاع  صخرة 

عباس ابراهيم.
وحضر املعرض الفوتغرافي صدام 
عزيز رئيس الهيئة االدارية للنادي 
سامراء ومحمد القاضي الرئيس 
الفخــري للنادي وغني جاســم 
للنادي  االداريــة  الهيئــة  عضو 
الهيئة  عضو  احلســني  وقاسم 
االدارية سابقاً كما حضر املعرض 
جنوم النادي ســابقاً زاهد قاسم 
وفؤاد عزيز ونهاد غازي كما حضر 

جمهور غفير من عشاق النادي.
ســامراء  نادي  جنم  الراحل  ويعد 
عبــاس ابراهيم صخــرة الدفاع 

والسد املنيع للنادي وله دور كبير 
الراحل  النــادي مثل  ومتميز في 
نادي ســامراء الرياضي منذ عام 
1993م حتى  الــى عــام  1982م 

اعتزاله وهو بقمة عطائه ومتيزه 
.توفي يــوم االربعاء املصادف 11/

2020م رحمه اهلل  الثاني  تشرين 
واسكنه فسيح جناته.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت العبة املركز الوطني لرعاية 
املوهبــة الرياضية بكرة الطاولة. 
ان مشــاركتها في  نسمة مؤيد 
فوز فريق غاز اجلنوب باملركز الثاني 
في بطولــة اندية الدرجة املمتازة 
يعد جناحا لالعبات املوهوبات بعد 
فترة التدريب املهمة التي سبقت 
في  الالعبات  واجتهــاد  البطولة 

تقدمي افضل املستويات. 
واوضحــت انها مثلــت فريق غاز 
اجلنوب الى جانــب زميلتها رقية 
عباس والالعبتان. ســجى مجيد 
ونبأ سمير باشرف الكابنت عقيل 
جبار. واشارت الى ان العبات فريق 
غاز اجلنوب قدمن مستويات فنية. 
كبيــرة وهذا يســهم في امكان 
منتخبات  لتمثيــل  بفرص  الفوز 
الفئــات العمرية فــي البطوبات 

اخلارجية املقبلة. 

بلقب  بالتتويج  انها حتلم  واكدت 
بطلــة العراق بفضــل تدريباتها 
والدها  اشــراف  حتت  املســتمرة 
وايضا  حميــد  مؤيــد  الكابــنت 
اســتفادتها الفنية من شقيقها 
البطــل انور مؤيد حيــث. تتدرب 

معه كثيرا.  وفــي املركز الوطني 
الذي  والدهــا  باشــراف  تكــون 
لتكــون متميزة في  يشــجعها 
التدريبــات والبطوالت. ونســمة 
مواليــد 2009 طالبة في الصف 

االول املتوسط.

اإلماراتـ  نعمت عباس:
العراقيان  احملترفــان  الالعبان 
الدرجة  بينونــة في  نادي  في 
الثانيــة فــي دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة، األول ميني 
الصورة علي مازن بدأ االحتراف 
فــي نــادي النصــر اإلماراتي 
ولعب موسماً قدم من خالله 
مستوى متميز وسجل أهدافاً 
إلى  انتقل  وبعدهــا  جميلة، 
الشعب وسجل  نادي  صفوف 
أجمــل أهدافــه فــي مرمى 

نادي الوصــل في بطولة دوري 
نادي  ســيمثل  اآلن  الشباب، 
بينونــة في صفــوف الدرجة 
الثانيــة مبنطقــة الوســط 
األيســر حتت  اجلناح  ومركــز 
الصومالي  املــدرب  إشــراف 
ومســاعده  رشــيد  الكابنت 
حسن  الكابنت  املصري  املدرب 
ســلطان  اإلداري  وبإشــراف 
برغش، وأمله أن يســاهم مع 
زمالئــه الالعبني فــي صعود 

الفريق للدرجة األولى.

الثانــي عبد اهلل  الالعب  أما 
االحتراف  بــدأ  الرفاعي  عمار 
ومثله في  التعــاون  نادي  في 
انتقل  وبعدها  الناشئني  دوري 
إلى نــادي رأس اخليمة ولعب 

معه في دوري الشباب، 
نادي  ومن ثم انضم إلى فريق 
العربي الذي يلعب في صفوف 

الدرجة األولى، 
ســيلعب  املوســم  وهــذا 
فــي مركز  بينونة  نــادي  مع 
أن  وأملـــه  األيسر  املدافـــع 

علي  زميله  مع  ثنائي  يشكل 
مــازن الذي يلعــب في مركز 
اجلناح األيســر فــي منطقة 
الوســط خاصــًة وأن االثنني 
لعبا سوياً في فريـــق اجلالية 
الكابنت  العراقية حتت إشراف 
وحققــا  البصــراوي،  علــي 
االنسجام  في  كبيـــراً  جناحاً 

والتفاهم..
األول  بــأن  »همســة«علماً   
بكالوريوس في الهندســة و 
الثاني بكالوريوس في الطـب. 
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التطبيعية تؤكد: لم نتقاضى دينارا من الموازنة الحكومية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل منتخب العراق لكرة الســلة، إلى العاصمة 
البحرينية، املنامة، للمشــاركة في النافذة الثانية 
من تصفيات كأس آســيا.وقال رئيس احتاد السلة، 
حسني العميدي »املنتخب الوطني وصل صباح أول 
أمــس إلى املنامة، للمشــاركة في تصفيات كأس 
آسيا 2021«.وأضاف »من املنتظر خوض مباراتني في 
النافذة الثانية، األولى أمــام منتخب البحرين يوم 
اجلمعة املقبل، والثانية أمــام منتخب لبنان األحد 

املقبل«.
وأوضح أن منتخب أســود الرافدين توجه للمنامة 
من مدينــة أنقــرة التركية، حيث كان يعســكر 
هناك، حتضيرًا للتصفيات، وشارك في بطولة ودية.

ونوه حســني أن الفريق يعيش حالة معنوية جيدة، 
واملدرب استفاد بشكل كبير من املعسكر التركي، 
مع انتظار حتقيق نتائج جيــدة في تصفيات كأس 
آســيا. يشــار إلى أن احتاد الســلة العراقي تعاقد 
مع املدرب البوســني عزيز بكير، لقيادة الفريق في 

التصفيات القارية.

إعالم الشباب والرياضة:
التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اول أمس 
في الدوحة وزير الثقافة والرياضة القطري صالح بن 
غامن العلي، في مقر وزارة الشباب والثقافة القطرية 
لبحث آفاق التعاون املشترك بني البلدين الشقيقني 

في اجملالني الشبابي والرياضي.
وقال الوزير درجال انه مت مناقشة القضايا املشتركة 
في مجال تنمية الشباب والرياضة والتفاهم بشأن 
ُســبل تفعيل االتفاقية املشتركة املُوقعة بينهما، 
فضال عــن ملفات أخرى، إذ نســعى الــى االرتقاء 
مبســتوى الرياضة وتوفيــر الفــرص اخملتلفة امام 

الشباب.
مــن جانبه رحــب الوزير بن غامن العلــي بطروحات 
الوزير درجال معربا عن استعداد دولة قطر فتح آفاق 
رحبة للتعاون في مجال تنمية الشــباب والرياضة 
والتفاهم بشــأن ُسبل تفعيل االتفاقية املشتركة 
املُوقعة بينهما، فضالً عن تبادل اخلبرات والكفاءات 

وملفات عدة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضمن املنهاج ااتدريبي السنوي للمركز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضية لكرة الســلة في بابــل نظم املركز 
سلســلة مباريات ودية مع نــادي خطوط القوة اجلوية 
العراقيــة ، وبواقــع ثالثة فرق ســلوية خملتلف الفئات 
العمرية ، للوقوف على جاهزية الفرق من حيث االعداد 
والتدريــب واالمكانيات الفنية جلميــع الالعبني الى و 
قد جرت تلك اللقاءات الودية بحضور مدير القســم د. 

احمد احلسناوي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضح املدرب العراقي عبد الوهاب أبو الهيل الذي يقود 
األنصــار اللبناني أن هدفه إعادة الفريق ملنصة التتويج 

بعد غيابه ملدة قاربت العقد ونصف من الزمن.
وقال أبو الهيــل: »األنصار يخطو خطــوات جيدة في 
الدوري وطموحنــا إعادة الفريق للتتويــج بالقب بعد 
غياب طويل رغــم القاعدة اجلماهيريــة الكبيرة له«.
وأشار: »آخر تتويج لألنصار كان على يد املدرب العراقي 
عدنان حمد واليوم أنا في مهمة ألكون املدرب العراقي 
الــذي يعيد األنصــار بعد انقطــاع طويــل للتتويج 
بالبطوالت«.وبني أن إحراز لقب البطولة التنشــيطية 
التي ســبقت انطالق الدوري منحهــم دفعة معنوية 
للمنافســة بقوة، وصدارتهم للترتيــب ال تعني الفوز 
باللقب حيث تنتظرهم مباريات مهمة.وأردف: »أعتقد 

أن لقاء النجمة سيكون مؤثرا بطريقنا نحو اللقب«.

وطني السلة يتأهب 
لمالقاة البحرين ولبنان

درجال يبحث آفاق التعاون 
مع بن غانم

لقاءات ودية لمواهب بابل 

ابو الهيل يتطلع للقب 
لبنان

جانب من املعرض الوفوتوغرافي

رياض نعيم داود

الالعبان علي مازن و عبد اهلل عمار

نسمة حميد

سلسلة مهمات إدارية وتدريبية وتحكيمية

علياء علي العتبي*

داود،  ريــاض نعيــم  املاســتر  بدأ 
حزام أســود 6 دان دولــي، حكايته 
مع رياضــة التايكوانــدو في نادي 
النهضــة وانتقــل إلى مدرســة 
الوطني  املنتخب  ومثــل  العامل، 
باشــراف اخلبير الكــوري اجلنوبي 
“كيم هي ســام”، وخالل محطاته 
ملما  األنديــة كان  فــي  املتعددة 
بقانون اللعبة، اشــترك في دورات 
فيها  تدريبية وحتكيميــة وحصل 
علــى مراكــز متقدمــة، لينتقل 
الكمال  والتحكيم  التدريــب  إلى 
مسيرته فيها، هو احلكم العراقي 
الوحيد الذي ميلك شارة التحكيم 
الدولي في الكوركي والبومســي 

والبارا وشهادة املاستر الدولية.
مدرب في نــادي اجليش منذ العام 
2005، وتســنم مهمــة تدريــب 

بالتايكواندو..  العسكري  املنتخب 
عام  بدأت  التحكيمية  مســيرته 
1995، تــرأس جلنة احلكام في احتاد 
اللعبــة للفترة مــن 1999 لغاية 
2003 ، واشــترك فــي العديد من 
البطوالت اخلارجيــة املهمة منها 
العســكرية في  العالم  بطولــة 
والبطولة   ،2008 اجلنوبيــة  كوريا 
العربية في ســوريا 2017 وبطولة 
و2018   2017 الدوليــة  تونــس 
وبطولة العالم للماستر في كوريا 
اجلنوبية كالعب 2019 وحصل على 
برونزي املنافســات، وفي ســجله 
مشاركات اخرى عديدة في محافل 
إيجابيا  عنصرا  فيها  كان  خارجية 
بفضل ما يقدمه من مســتويات 
فنية متقدمة في عالم التحكيم.

يقول املاســتر رياض نعيــم داود: 
حاليا فترة توقف اضطراريا بسبب 
وبــاء كورونــا، لذلك املنافســات 
في العديد من البلــدان تأجلت او 
ألغيت، وفــي احلقيقة العديد من 

املشــاركات كانت على حســابي 
التي  السابقة  املدة  بسبب  اخلاص 

كانت فيهــا اخلالفات تطغى على 
فأن  اإلداري  التنظيم  وغياب  االحتاد 

البطوالت كانت تأتي واشــارك في 
وهذا  على حســابي  نزاالتها  إدارة 

نابع من حبي للعبة ومتسكي فيها 
كما ان هــذه البطوالت التي قمت 
بتحكيمها اضافت إلى مســيرتي 
واالطالع  اخلبــرات  مــن  الكثيــر 
واالحتكاك مع حــكام العالم في 

الفن القتالي التايكواندو.
ضريبة  دفعــوا  حكامنا  ويضيف: 
اخلالفات اإلدارية الســابقة وغياب 
االستقرار، لذلك فقد فاتت العديد 
من البطوالت ولم نشهد مشاركة 
حكام من العراق اال على حسابهم 
الشــخصي وهذا ما ال يقدر عليه 
فتكلفة  اللعبــة،  قضــاة  جميع 
وهنالك  الثمن  باهضة  املشاركات 
ممن ال يســتطيع تســديد فواتير 

املشاركة.
ولألمانة فان املستويات الفنية التي 
قدمها حكامنا في احملافل اخلارجية 
ثناء  وكسبت  االحترام،  تســتحق 
البطوالت  على  املشــرفة  اللجان 
التي شهدت احلضور حلكام العراق 
كانون  فقد  التايكوانــدو،  برياضة 

اجلديد  القانون  بتطبيــق  جديرين 
الكهربائية  االجهزة  مع  والتعامل 

في منتهى الدقة.
وباســتقرار احتاد اللعبــة املركزي، 
فأننا نحتاج إلى دورات تطويرية في 
الوقت نفسه ومنح احلكام فرصة 
في املشــاركات املقبلــة، فالعراق 
حاليا ميلــك 8 حكام دوليني، لذلك 
ال بد من توســيع قاعــدة احلكام 
الدوليــني مبــا يصب فــي صالح 
اكثر  ومشاركة  العراقية  الرياضة 
عــدد من احلــكام فــي البطوالت 

اخلارجية.
كمــا اوجه الدعوة الحتــاد اللعبة 
اقامــة ورش  يتبنــى مقتــرح  ان 
للمــالكات  بالقانــون  تثقيفيــة 
التدريبيــة في األنديــة احمللية من 
أجل جتاوز االعتراضــات غير املبررة 
في الكثير من االحيان جلهل املدرب 
بالقانون وغياب االطالع على احدث 

التطورات اخلاصة بهذا العلم.
* مدربة لياقة بدنية

تقرير

الماستر رياض نعيم داود.. محطات تفوق مع رياضة التايكواندو
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احالم يوسف
 نسمع كثيرا عن "جيل الطيبني" و"زمن 
اخلير" وبأن العالقــات في املاضي كانت 
مثاال للجمال واالخــالص والنقاء، على 
عكس احلال في الوقت احلاضر، لكن هل 
كانت االجيال السابقة خيرة باملطلق؟! 
الم يكــن هناك ســيئون؟ وهل نفتقر 
جميعا الــى صداقة حقيقية، الى حب 
حقيقي؟ بالتأكيد ال، واال ما كان هناك 
اصدقاء اســتمرت عالقتهم عقودا من 
الزمن وما زالوا يعيشــون اروع حاالتها، 

وما كان هناك زيجات بني االحبة.
اذاً هنــاك بالفعل من يســتحقون ان 
نصفهــم بأصدقاء حقيقيــني، نفتح 
امامهم ما في دواخلنــا من دون خوف 
او قلــق او توجــس مــن ان يعايرنا هذا 
الصديق يوما ما مبا بحنا له من اســرار 

او عيوب.
يقــول االمام الشــافعي: أثقل أخواني 
على قلبي، من يتكلف لي، وأتكلف له، 
وأحب أخواني إلى قلبي، من أكون معه، 

كما أكون وحدي.
قد تكون العالقات تعرضت الى نوع من 
التغيير بســبب تعدد وسائل التواصل، 
لكن ظــل الصديق احلقيقــي موجودا، 

وفارس االحالم الواقعي موجودا أيضا. 
يقول مهند الياســري الباحث في علم 
النفس بشأن املوضوع: االنسان بطبعه 
يطمح الــى الكمال دائمــا، لذلك فال 
ميكن ان يصل أحدنا الــى حال يكتفي 
فيه مبا لديه، ويبقى يســعى الن يصل 
ابعد من مكانــه احلالي، وموضوع  الى 
الصديــق احلقيقي، تعانــي منه غالبا 
التواصل  ان وسائل  األجيال اجلديدة مع 
لديهم أكثر وحتى األماكن التي ميكن ان 

يتجمع بها األصدقاء أكثر وأجمل.
واضاف: بعض الشــباب اليوم يشــعر 
بالضياع بسبب الفوضى التي متأل احلياة 

العراقية بــكل تفاصيلها، وحتى نحن، 
اننا اسسنا حلياة متوازنة مسبقا،  لوال 
لكنا ضعنا معهم وسط اكوام اخليبات 
والتشــويش وانعدام االســتقرار بكل 
انواعه، لذا فقد ميتلك صديقا حقيقيا 
بالفعــل، لكنه ال يدرك حتــى أهمية 
التي  االحتفاظ به، وال حتــى الطريقة 
تســاعده بذلك، لكن يبقى هؤالء فئة 

قليلة.
وتابــع: هناك بعض الشــباب ميتلكون 
أصدقاء حقيقيني، وهؤالء غالبا نشــأوا 

في بيئة ســوية، فهناك اســر عديدة 
متتلــك من الوعــي واالدراك ما ميكن ان 
يتحصن به أوالدها، لينشــأوا متوازنني، 
يعرفون اين ومتى ومع من يتجهون نحو 
األفق. ويجب ان اذكر ان بعض الشــباب 
الذين يتحدثون عــن افتقارهم لصديق 
حقيقــي ويكتبون عن الغــدر واخليانة 
هؤالء يستجدون تعاطف االخرين ليس 
الى اإلحســاس  أكثر، فهــم يفتقرون 
باألمان، أكثر مــن حاجتهم الى صديق 
او حبيب حقيقي، تلك هي مشكلتهم.

الصديــق احلقيقي موجود في كل زمان 
الى  العثــور عليه  ومكان، لكن يحتاج 
اختيــار متــأٍن، فاغلب مشــكالت من 
يتعرضون الى اخليبة بالصديق او احلبيب، 
كان اختيارهــم خاطئا، فيبدأون بالبوح 
بــكل خصوصياتهم لشــخص لم مير 
على عالقتهم به ســوى أيام معدودات، 
لكنهم وبسبب حاجتهم الفعلية الى 
أنفسهم  ليوهموا  به،  صديق، متسكوا 
بأنهم وجدوا ضالتهم، ومن ثم يصدموا 

بحقيقتهم فيما بعد.

الصباح الجديد - وكاالت:
  أعلــن متابعــو باتريك كويــن، الذي 
مع  الشــخصية  معركته  ســاعدت 
مرض التصلــب اجلانبي الضموري في 
دعم حملــة حتدي )دلــو الثلج( جلمع 
التبرعــات، على فيس بــوك أنه توفي 
عن 37 عامــا بعد ســبعة أعوام من 

تشخيص إصابته باملرض.
وذكرت صفحة كوين على فيس بوك أن 
الرجل، املولود في يونكر بوالية نيويورك 
احلملة  تأسيس  في  األميركية، شارك 
التي جمعت أكثر من 220 مليون دوالر 

للبحث العلمي اخلاص باملرض.
األطباء  أن  إلــى  الصفحــة  وتشــير 

شــخصوا فــي مــارس 2013 إصابة 
كوين بذلك املرض الذي يصيب اجلهاز 
العصبــي فيؤثر على خاليــا في املخ 

والنخــاع الشــوكي مســببا فقدان 
التحكم في العضالت.

وقال متابعوه على فيس بوك "مبزيد من 

احلزن نعلن رحيل باتريك في وقت مبكر 
هذا الصباح...سنظل نتذكره ملا قدمه 
من إلهام ولشــجاعته فــي كفاحه 

املستمر ملرض التصلب الضموري".
واشــتهر حتدي دلو الثلج على وسائل 
عام  فــي صيف  االجتماعي  التواصل 
2014 عندمــا بــث االف االشــخاص 
مــن شــتى أنحــاء العالــم مقاطع 
فيديــو وصــورا لهم وهم يســكبون 
على رؤوســهم دالء من املياه املثلجة 
بالشــيء  للقيام  آخريــن  ويتحــدون 
نفســه للتوعية باملرض والتشــجيع 
على التبرع ألغــراض البحث العلمي 

املرتبطة به.

وفاة مؤسس "تحدي دلو الثلج" عن 37 عاما

الصديق الحقيقي موجود في كل األزمنة..
والمهم حسن االختيار

نال مقطــع فيديو يظهر 
املمثلة التركية الشهيرة 
وهــي  أوزدمييــر  دمييــت 
ترقــص برفقــة مصمم 
رقــص وراقــص محترف 
ألب  أونــور  هــو  تركــي 
نسبة مشــاهدات عالية 
قاربت  إعجــاب  وعالمات 
الـ 750 ألــف بعد يومني 
الالفت  لكن   . نشره  على 
أن النجــم الكولومبــي 
الشهير مالوما علق على 
إعجابه  مبديــاً  الفيديو 
برقص دمييت وعبر لها عن 
بإميوجــي لـ"قلب".  األمر 
وقد تســاءل املعلقون ما 
إذا كان هذا األمر سيطلق 

شــرارة رومانســية مــا 
والنجمة  مالومــا  بــني 
ســيكون  أنه  أو  التركية 
منطلقــاً لتعاون فني قد 
أن  إلى  إشارة  يجمعهما. 
دمييت لم تشــأ أن تصبح 
ممثلــة وكان حلمها منذ 
تصبــح  أن  طفولتهــا 

راقصة.

املصرية  املمثلــة  عّبرت 
عــن  بســيوني  نــدى 
العامــرة  فرحتهــا 
الوحيدة  ابنتهــا  بزواج 
مــن طليقهــا ســناء 
الفنانة  وهــي  شــافع 
شافع.  مايا  التشكيلية 
فيديو  مقطع  ونشــرت 
الرسمية  صفحتها  في 
على احد مواقع التواصل 
االجتماعــي مــن حفل 
الزفاف وهي تقدم ابنتها 
وأرفقتــه  لعريســها 
بتعليــق: "أجمل حلظة 
وأنا  مع أجمل عروســة 
املستقبل  لزوج  بقدمها 
مهــاب، بحبك يــا مايا 
وبدت  كله".  عمري  بنت 

األم وابنتهــا فــي غاية 
مايا  لفتت  كما  األناقة، 
زفافها  بفستان  األنظار 
وبجمالها  الرفيع  وذوقه 
األخاذ. حفل ابنة الفنانة 
ندى بسيوني متت إقامته 
الفنادق  أحــد  واحد  في 
الكبــرى مــع مراعــاة 
الوقائية من  اإلجــراءات 
فيروس كورونا املستجد.

فراس  السوري  املمثل  عبر 
ســعادته  عــن  ســعيد 
مبشاركته في حكاية "الزم 
انا"،  أعيش" مبسلسل "إال 
الصعوبات  ابرز  وكشــف 
التي واجهته. وقال ان وقت 
العمــل كان ضيــق جداً، 
الن  يتسارعوا  كانوا  لذلك 
في  العمل  مشاهد  ينهوا 
ان  ونوه  لهم،  املقرر  الوقت 
التصوير في ظل وجود ازمة 
كورونــا صعــب ولكنهم 
اتبعــوا جميــع االجراءات 
قصة  العمل  االحترازيــة. 
الكاتب يســرى الفخراني، 
حكايات  علــى  ويعتمــد 
من  مســتوحاة  مستقلة 

واقعية،  وأحــداث  قصص 
بطلة  املسلســل  يضــم 
من عشــر  لــكل حكاية 
حلقــات ولــكل حكايــة 
وبطلة،  ومخــرج  مؤلــف 
العديد  املسلسل  ويناقش 
مــن القضايــا التي تهم 
املــرأة مثل نظــرة اجملتمع 

الشرقي للمرأة املطلقة.

ديميت أوزديمير

فراس سعيد

ندى بسيوني

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
 في إطار التحضيرات لالحتفال مبوســم األعياد، عيد 
امليالد اجمليد ورأس الســنة، قام الشــاب الفلسطيني 
عيســى قسيسية بإجراء جلسة تصوير خاصة ومميزة 

مبالبس بابا نويل.
فظهر الشــاب مرتدياً زي بابا نويل التقليدي بجلسة 
تصوير بجوار شــجرة عيد امليالد على كومة ملح في 
البحر امليت، وسط القيود املفروضة بسبب وباء كورونا 

في البالد والعالم.
وحصل قسيســية، وهو العب كرة سلة، على شهادة 
من مدرســة بابا نويل في الواليات املتحدة، ومن املؤمتر 

العاملي لبابا نويل في كوبنهاغن.
وكشــفت عدد من التقارير الصحافية، أن قسيسية 
استطاع حتويل منزل أسرته في القدس القدمية، الذي 
ميتد على مســاحة 700 متر مربع، إلى منزل بابا نويل، 
وعلى باب املنزل عّلق الفتة كتب عليها منزل ســانتا، 
مع صندوقني الحتواء رســائل األطفال والتي  يطلبون 
فيها الهدايا ويثبتون فيها حسن سلوكهم من خالل 

مواقفهم على مدار العام الستحقاق تلك الهدايا.

الصباح الجديد - وكاالت:
 لم يكن يعلــم عامل بيتزا مصاب بفيــروس كورونا 
املســتجد أن كذبته بإدعاء عدم اإلصابة ســتؤدي إلى 
إغالق والية جنوبي أســتراليا ملدة ســتة أيام وإيقاف 

الرحالت اجلوية إلى خامس أكبر املدن األسترالية.
ووفقاً لتصريحات املســؤولني: "كان من املمكن جتنب 
اإلغــالق لو أن عامل البيتزا قــال احلقيقة منذ البداية 
وأنه عمل لدى املطعم وهو يعاني من اإلصابة بفيروس 
كورونا، غير أن الرجل قال إنه ذهب إلى املطعم لشــراء 

البيتزا فقط".
وقررت السلطات في والية جنوبي أستراليا بفرض حالة 
إغالق كاملة بســبب كذب عامــل بيتزا مصاب مبرض 

فيروس كورونا تعامل مع الزبائن من خالل املطعم.
وطالب رئيــس وزراء الوالية من احلكومــة الفيدرالية 
وقف جميع الرحالت اجلوية الدولية إلى مدينة أدياليد 
التي تعد خامس أكبر مدينة في أســتراليا من حيث 

عدد السكان.
وبدأ ســريان اإلغالق الصارم على مستوى الوالية بعد 
رصد 36 حالة إصابة بفيروس كورونا املســتجد، ولم 
تفصح الشرطة عن هوية الرجل، لكنها قالت إنه كان 
يعمل فــي مطعم وودفيل بيتزا بــار بعاصمة الوالية 

أدياليد.

بابا نويل يستعد لعيد 
الميالد في البحر الميت

عامل بيتزا يتسبب في إغالق 
كامل لوالية في أستراليا

الصباح الجديد - وكاالت:
تعود النجمة التونسية درة إلى الدراما 
املصرية مع بــدء عــرض حكاية "أول 
السطر"، ضمن حكايات مسلسل "إال 
أنا"، التي قطعت عطلة شهر العسل 
بعد ثالثــة أيام فقط مــن أجل اكمال 
تصوير مشــاهدها، ومــا زالت تواصل 
تصوير بقية مشاهدها مع جنم العمل 

عمر الشناوي.
ودعت درة جمهورها ملشــاهدة حكاية 
الثامنة من  "أول الســطر"، احلكايــة 

حكايات مسلســل "إال أنا" ونشــرت 
ملصــق العمــل عبر حســابها مبوقع 
حلقات  تابعــو  وعلقــت:  إنســتغرام 
مسلســلي اجلديــد أول الســطر من 
سلسلة اال انا أمتنى ان يعجبكم بقدر 

ما أحببته.
"أول  حكايــة  بطولــة  في  ويشــارك 
السطر" عمر الشناوي ورمي عبد القادر، 
الدبــاح وإخراج محمود  تأليف محمد 

كامل.
يذكر أن درة واجهت مطلع العام اجلاري 

شائعة أكدت استبعادها من حسابات 
صنــاع الدراما املصرية، واســتعدادها 
للعودة إلى بلدها، وانطلقت الشــائعة 
جللسة  التونسية  النجمة  نشــر  بعد 
تصويــر مت التقاطهــا على بــاب منزل 
عليها  وعلقت  وبجوارها حقيبة سفر، 
قائلة: افتح الباب.. قد يقودك إلى مكان 
لم تتوقعه أبًدا.. عندما تغلق احلياة بابًا، 

ما عليك سوى فتحه مرة أخرى.
أبواب  وفســر البعض تعليق درة بــأن 
مؤخرا،  أمامها  أغلقت  املصرية  الدراما 

ما دفعها لقبول عــرض جديد للعودة 
إلى الدراما التونســية بعد غياب اربع 
ســنوات، حيث تعاقدت علــى بطولة 
فيلم "النافورة" الذي ستخرجه اخملرجة 
ســلمى بكار، ومن املنتظر أن تشــارك 
في الفيلم املمثلة رمي الرياحي، واملمثل 

مهذب الرميلي.
ولكن احلقيقة أن درة ال تواجه أزمات مع 
صناعة الدرامــا في مصر حيث قدمت 
أول بطولة مطلقــة لها من  مؤخــرا 
وشاركها  دليل"  "بال  خالل مسلســل 

النجــوم  العمــل 
وحازم  خالد ســليم 

سمير تأليف اجني عالء 
الصيفي  منــال  وإخراج 

وإنتــاج ســينرجي، كمــا 
أســندت إليها بطولــة حكاية 

للنجمات  لتنضم  الســطر"  "أول 
املصريــات وفــاء عامــر وأروى جودة 

وحنان مطاوع وجميلة عوض وشــيري 
عادل وريهــام عبد الغفور والســورية 

كندة علوش.

درة تعود للدراما المصرية ببطولة "أول السطر"

صــدر قبل ايــام عن شــركة األديب 
فــي عمان كتاب "ريــاض عبد الكرمي 
... ســنوات التحدي واالصــرار"، يقع 
الكتاب في 300 صفحة موزعة على 
عشــرة فصول تناولت فيها ســيرة 
الكاتب الصحفية التي أبتدأت مطلع 
معتمداً  املاضــي  القرن  ســبعينات 
علــى ذاكرته لــكل األحــداث التي 
رموزها  كان  محطات  عبر  عايشــها 
أبرز الشــخصيات املهمــة والكبيرة 
فــي عوالــم الصحافــة واإلعــالم 
والثقافــة والفكــر، وارتبطت بهؤالء 
الرموز الكبار بعالقات تعدت الظروف 
املهنية لتتحول الى مدرسة في احلياة 

وصداقات ذات وشائج قل نظيرها.
تناول فــي الفصــل األول قصته مع 
بالشيوعية  أتهم  الشيوعيني وكيف 
مع انه لم ينضم للحزب الشــيوعي 
ولكــن شــاءت الظــروف ألن يكون 
الصحفي  العمــل  في  بداياتــه  في 
مع صحفيني شــيوعيني كبــار تأثر 
واحتــرم  وثقافتهــم  بتجربتهــم 

انتمائهم.
في فصل اخر تناول جتربته في مجلة 
اإلذاعــة والتلفزيون حيث كان الراحل 
زهير الدجيلي رئيسا لتحريرها وكانت 
هي منطلقــه األساســي األول في 

عالم الصحافة.
والفصل الثالث حتدث فيه عن جتربته 
القصيــرة في الســينما واملســرح، 

ولكنها غنية بعدما مت نقله اليها مع 
الصديق العزيز جاسم املطير بتهمة 

الشيوعية.
اما رابــع الفصول، فقد تنــاول فيه 
جتربتــه وعالقته مع الراحــل الكبير 
عبد الرحمن منيف في مجلة النفط 
والتنمية والتي أستمرت سبع سنوات 
شــكلت عنده حتول كبير في مجمل 
بشــخصية  تأثره  خــالل  من  حياته 

منيف.
فــي حــني، أتــى الفصــل اخلامس 

آفاق  في مجلة  جناحه  مســتيعرضاً 
والعمل  الثقافية  الشؤون  ودار  عربية 
مــع د. محســن املوســوي الكاتب 
واألكادميــي املتوهج األفكار، وفي هذا 
الفصــل روى قصة اعتقــال املغيب 
املفكر عزيز الســيد جاسم مع اخيه 
د محســن على اثر صدور كتاب علي 
سلطة احلق، ودوري في تسريع اطالق 

سراح السيد.
فيه  حتدث  للكتاب،  السادس  الفصل 
الكاتب حول عمله في القطاع اخلاص 
بعد تقاعده من الوظيفة وتأســيس 
مؤسســة للطباعة والنشــر بأسم 

"إبداع".
والفصــول الثالثــة املتبقية تنوعت 
مابني األحــداث التي عصفت به بعد 
2003 ، والهرب إلى خارج العراق خوفا 
من اإلختطاف أوالقتل بسبب املقاالت 
التي كتبها وكانت ال تروق للســلطة 
واألحــزاب احلاكمــة، مــع التطــرق 
الصعيد  علــى  مهمتني  لتجربتــني 
املهنــي األولى هي عملــه مع صالح 
عمر العلي في إصــدار جريدة الوفاق 
الدميقراطي، والثانية هي العمل مع د. 

سلوى زكو في إصدار مجلة تواصل.
هي سيرة شــكلت قصة حياة كان 
اساسها التحدي واإلصرار، وبرغم كل 
واملعقدة  الشاقة  وظرفها  مصاعبها 
لكنها اســتمرت كالنهر الذي يشق 

مجراه.

ألول مرة في العالم.. هاتف ذاكرة األحداث في "سنوات التحدي واإلصرار" 
مضاد للبكتيريا!

الصباح الجديد - وكاالت:
 اجتهت شركة بوليت إلى إنتاج  أول هاتف 
مضاد للبكتيريــا في العالم والذي يوقف 
انتشــار اجلراثيم حسبما أعلنت الشركة 
 CAT عن هاتفها اجلديد مبدئياً حتت اسم
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وقالت الشــركة أنه قادر علــى احلد من 
انتشار البكتيريا ويرجع ذلك الحتوائه على 
أيونات فضية مت إضافتها في أثناء عملية 
تصنيعه، تزعم شركة "بوليت" املصنعة 
للهاتف أنه من مميزاته القدرة على تقليل 
عــدد البكتيريا املتواجدة على ســطحه 

بنســبة تتقارب مــن %80 في غضون 15 
دقيقة و%99.9 في غضون 24 ساعة.

ونصح مصنعي الهاتف بضرورة غســله 
باملاء والصابون واملطهرات وحتى  بانتظام 
مؤكدين  لإلبقــاء عليه نظيفــاً  املبيض 
أنه مقــاوم قوي للمياه، وعــادة الهواتف 
املقاومــة للماء مينع عنها اســتعمال أي 
منظفــات كــي ال تتلف عند تســريبها 

للداخل.
رئيس  نائب  بيتــر كننغهــام،  وقال 
إنــه أصبح ال  شــركة "بوليــت" 
مجال لعدم التعامل مع الهواتف 
احملمولة للجميع وبشــكل خاص 
الذين يتعاملون في املستشفيات 

يــزورون مواقــع متعــددة  أو 
الهاتف  فهــذا  لوظائفهم 
آمن لهم وسيوفر  سيكون 
لهــم بيئــة نظيفة ولن 
بكتيريــا من  أي  ينقــل 

خالله لهم.
 CAT s42 وســيطرح 

لألسواق أوائل العام 
 2021 املقبــل 

ويبلغ ســعره 
دوالر   300

أميركي.
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