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السليمانية ـ عباس اركوازي: 
طالــب 110 نــواب فــي البرملان 
رئيــس  باســتضافة  االحتــادي 
حكومــة االقليم ووزيــر النفط 
على  احلكومة  هذي  في  والطاقة 
خلفية وجود شــبهات فساد في 

كمية وصادرات نفط االقليم.
وقــال عضــو جلنــة الطاقة في 
مجلــس النواب الدكتــور غالب 
محمــد، ان مجلس النــواب بدا 
بجمع التواقيع الســتدعاء رئيس 
حكومة االقليم مســرور بارزاني 
ووزيــر الثــروات الطبيعيــة في 
الى  اضافــة  االقليم،  حكومــة 
وزير نفــط البالد، ملعرفة تفاصيل 
ابرمته  الــذي  النفطي  االتفــاق 
حكومة االقليم مع تركيا وهل مت 
بنحو قانونــي، وتوضيح تفاصيل 
 50 املوقع مــع تركيا ملدة  العقد 

عاماً.
واشار محمد في حديث للصباح 
اجلديــد، الــى ان علــى رئيــس 
الى  يحضر  ان  االقليــم  حكومة 
تفصيل  لتوضيح  النواب  مجلس 
وقعتها  التي  النفطية  االتفاقات 
شــركات  مع  االقليم  حكومــة 
النفــط، والدفاع عــن حكومته 
، الفتــا الى ان حكومــة االقليم 
برميل  الف   500 االن قرابة  تصدر 
جيهان  منفــذ  عبر  يومــاً  نفط 
التركي اال ان ذلك لم يسهم في 
تقليل االعباء االقتصادية واالزمة 
املالية التــي يواجهها املواطنون 
فــي االقليــم، وان املوظفني لم 
يتســلموا حلد االن ســوى اربعة 
بينما   ،2020 رواتــب مــن عــام 
االقليم  نفط  هناك عوائل حتتكر 
ومتتلــك رأس مال ضخــم، فيما 
يعاني شعب كردستان من الفقر 

والفاقة.

واضــاف، ان هناك اجتاهــان امام 
حكومــة االقليــم ال ثالث لهما 
بنحــو  النفــط  تبيــع  ان  االول 
االحتادية  احلكومة  عن  مســتقل 
وتتكفــل بتوفير رواتب املوظفني، 
واخليــار الثاني يتمثــل بان تقوم 
بتسليم نســبة من النفط الذي 
ايرادات  الى نصف  اضافة  تصدره 
الكمــارك واملنافــذ احلدودية الى 
بقية  بغــداد، كما يحصل فــي 
تســلم نصف  التي  احملافظــات 
احلكومة  الــى  املالية  ايراداتهــا 

االحتادية.
واكــد غالب محمــد وجود دعم 
كبير مــن قبل اعضــاء مجلس 
النواب لتوطــني الرواتب الفعلية 
للموظفني في االقليم على مالك 
ما متت  اذا  االحتاديــة،  احلكومــة 
املوفقة على ذلك وتشــريع قانون 

له في مجلس النواب.
وحول ذهــاب وفد مــن حكومة 
االقليــم الــى بغــداد للتفاوض 
حول  االحتاديــة  احلكومــة  مــع 
وحصته  االقليــم  مســتحقات 

االقتــراض ومتويل  لقانــون  وفقا 
العجــز املالي، اشــار محمد الى 
ان الوفــد قــد يصل الــى بغداد 
خالل ايام، وهو بانتظار ان ترســل 
االقليم  حصة  االحتادية  احلكومة 
دينــار وفقا  320 مليار  البالغــة 
الوزراء  ملذكرة تفاهم بــني رئيس 
مصطفــى الكاظمي ومســرور 

بارزاني.       
انه مع عضــو مجلس  واضــاف 
النواب ســركوت شــمس الدين 
110توقيعاً  جمــع  مــن  متكنــا 

حكومــة  رئيــس  الســتضافة 
النواب  مجلــس  فــي  االقليــم 
اســئلة  على  ليجيب  العراقــي 
النواب حول عقود النفط واالتفاق 
طويل االجل اجملهول املعالم الذي 

وقعته مع تركيا. 
وفقــاً للمعلومــات التي حصل 
عدة  من  اجلديد  الصبــاح  عليها 
مصــادر مطلعة حــول مضمون 
االتفاقية النفطيية التي وقعتها 
مع   2014 عــام  االقليم  حكومة 
تركيا، فان االتفــاق مينح االولوية 

للشــركات التركية العاملة في 
اجملال النفطي باقليم كوردستان، 
وهو مينح لتركيا مبلغ دوالر واحد 
عن كل برميــل من نفط االقليم 
ملدة 50 عاماً القادمة، تاخذ تركيا 
انابيب  على عاتقها حراسة خط 
نفط االقيم وتدفع اجرة احلراسة 
من امــوال نفط االقليــم، تؤجر 
حكومة االقليم )7( خزانات كبيرة 
التركي  للنفط في ميناء جيهان 
وتدفــع مبالغ االيجــار من اموال 

نفط االقليم.

110 نواب يوقعون طلبا لمساءلة
رئيس حكومة االقليم عن عقود النفط مع تركيا

لمنع تدفق المواد المخدرة الى داخل البالد توقعات بتوزيعه على المستحقين مطلع العام المقبل

3 لقاحات لكورونا مهيأة لإلقرار وحصة العراق
10 ماليين جرعة

الكاظمي يوجه بإغالق بعض المنافذ المائية
في البصرة

بغداد - وعد الشمري:
فــي مجلس  الصحة  اكدت جلنــة 
النــواب، أمس الثالثــاء، وجود ثالثة 
رســمياً  لالعتماد  مهيــأة  لقاحات 
لفيروس كورونا، متوقعة أن يتم اقرار 
واحد منها خالل االســابيع املقبلة، 
فيما شــددت على أن حصة العراق 
األولــى منه وصلت إلــى 10 ماليني 
جرعة ســتوزعه على الفئات األكثر 

عرضة لإلصابة.
وقــال عضو اللجنة النائب حســن 

خالطــي في تصريح إلــى "الصباح 
اجلديد"، إن "العراق ما زال في املوجة 
األولــى لفيــروس كورونا بحســب 
التعريفات االعتيادية لعلم األوبئة".

"االجــراءات  ان  خالطــي،  واضــاف 
حظر  مثل  واالحترازيــة  الصحيــة 
التجوال وغلق احلــدود جعلت الوباء 
في العــراق يأخذ منحــى تصاعديا 

وليس بدفعة واحدة".
وأشــار، إلى أن "هذا التأخير حصن 
النظام الصحي العراقي من االنهيار، 

مثلما حصل في العديد من البلدان 
مثل أوروبا".

الوفيات  أن "نســبة  ولفت خالطي، 
العاملية للفيــروس وصلت إلى 2.6% 
من االصابات، في حني أن نسبتها في 

العراق هي أقل من 2.2%".
ويرى، أن "هذه املعــدالت تعكس أن 
الوفيات في العراق أقل مما تســجله 
الــدول األخــرى"، مشــدداً على أن 
أن  ينبغي  الصحيــة  "املؤسســات 
تستمر في جهودها لتقليل معدالت 

الوفيات".
وأورد خالطــي، أن "ثالثــة أنواع من 
اللقاحــات وصلــت إلــى مراحــل 
متقدمــة وهــي فايــزر وبايونتــك 
وموديرنــا، وقد مت تبنيها من منظمة 
االغذية والــدواء العاملية". وأكد، أن 
أكتساب  أمام  بقيت  واحدة  "خطوة 
أي من اللقاحات الصفة الرســمية 
وهي بــأن يتــم االعتــراف بها من 
وبحصول  العاملية،  الصحة  منظمة 

ذلك سيتم توزيعه على الدول".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكرم  البصرة  قائد عمليات  قال 
صدام مدنف امــس الثالثاء، ان 
" رئيــس الــوزراء، القائد العام 
للقــوات املســلحة مصطفى 
بعض  بإغالق  وجــه  الكاظمي، 
املنافــذ املائيــة للمحافظــة، 
موضحا أن " القــرار اتخذ ملنع 
تدفق املــواد اخملدرة إلــى داخل 

البالد ".
وأجرى مدنف جولة استطالعية 

مياه شــط  في  املائية  للحدود 
العراقية  احلــدود  عنــد  العرب 
حرس  قائد  يرافقــه  اإليرانيــة 
الرابعة  املنطقــة  فــي  احلدود 
وقائم مقــام قضاء الفاو ومدير 
واملدراء اخملتصني  ناحية السيبة 

في وزارة املوارد املائية.
وبحســب بيان اطلعــت عليه 
مدنف  أكــد  اجلديد،  الصبــاح 
"ضرورة إيجاد آلية مناسبة ملنع 
تدفق املواد اخملــدرة إلى األراضي 

العراقية".
وقال إن "توجيهات رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات املســلحة 
واضحة وصريحــة بهذا اجلانب 
لغلق بعض املنافذ املائية داخل 
األراضي العراقية والتي متتد من 
قضاء أبــو اخلصيب وحتى رأس 

البيشة في قضاء الفاو".
املائية  املــوارد  "وزارة  أن  وأوضح 
ستقوم بإنشاء جسور أو حواجز 
لغلــق هــذه املمرات وســيتم 

تأمينهــا من قبــل أمرية خفر 
الســواحل لقيادة حرس احلدود 
املنطقــة الرابعــة التي بذلت 
جهــودا مميزة وقطعت شــوطا 
املتاجرين  فــي مطــاردة  كبيرا 

بهذه املواد السامة".
يذكر أن نحــو %80 من اخملدرات 
التــي تدخــل إلــى احملافظــة 
مصدرهــا إيــران وأن الـــ20% 
املتبقية تأتي من بقية املنافذ مبا 

فيها الكويت.

هيئة السياحة تفعل »العمالة« للفنادق 
6السياحية بنسبة 50 % للمشغلين سودانيون يفتحون منازلهم الستقبال 

4الجئين إثيوبيين

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف النائب عن تيــار احلكمة 
الثالثاء،  الوطني حســن اخلالطي، 
عن وجود توجه سياسي لتشكيل 
احلكومة املقبلة بعــد االنتخابات 
ان  مبينا  بتحالف وطني شــامل، 
القــوى السياســية اخفقت في 

استمرار التحالفات السياسية.
وقال خالطي فــي تصريح اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد، إن “احلديث 
عــن شــكل احلكومــة مــا بعد 
االنتخابــات املبكــرة والتحالفات 
ســابق الوانه اال ان اغلــب القوى 
حتالف  نحو  متجهة  السياســية 
احلكومة  لتشــكيل  واسع  وطني 

املقبلة”
واضــاف ان “القــوى السياســية 
أدركت مدى فشــلها في  كافــة 
خالل  توافقية  حكومة  تشــكيل 
الـ 18 عاما الســابق وعليها رسم 
خارطة سياســية جديدة ما بعد 

االنتخابات”.
واشــار خالطي الــى ان “التحالف 
اجلديد ســيكون ممثال عــن القوى 
السياسية املتبنية لدعم احلكومة 
في البرملان وهي من متثل االغلبية 
فيما ستكون القوى املعارضة هي 
صاحبة صالحيات الرقابة واملتابعة 
طوال  للحكومة  واالســتجوابات 

الدورة النيابية”.

بغداد - الصباح الجديد:
حذرت اللجنــة املالية النيابية امس 
الثالثاء من مغبة تأخر وصول مشروع 
قانون املوازنــة االحتادية إلى مجلس 
إرســال  تأخر  أن  النــواب، مؤكــدة 
مشــروع املوازنة يهدد بعدم او تأخير 

توزيع رواتب كانون الثاني املقبل.
وقال مقــرر اللجنة احمــد الصفار 
في تصريح تابعتــه الصباح اجلديد، 
ارسال مشروع  يحدد  “الدســتور  إن 
املوازنة من قبل احلكومة الى مجلس 
النواب في اخلامس عشر من تشرين 

االول من كل عام”.

وأضــاف أن “املوازنــة العامة ما تزال 
إلى  احلكومة”، مشــيرا  في غياهب 
أن “احلكومــة عندمــا قدمت قانون 
االقتــراض كان فــي تقديرها تأمني 

رواتب شهر كانون الثاني”.
ولفــت الصفــار إلــى أن “مجلس 
النواب وافق علــى عملية االقتراض 
لثالثة أشــهر حتى نهاية الســنة 
احلالية فقط”، مبينا أن “تأخر وصول 
املوظفني  يهدد  أطــول  فترة  املوازنة 
االجتماعية  والرعايــة  واملتقاعدين 
بعدم صرف رواتبهم لشــهر كانون 

الثاني”.

المالية النيابية: تأخر وصول 
الموازنة يهدد صرف رواتب
كانون الثاني لمستحقيها 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعا رئيــس ائتــالف الوطنية اياد 
عــالوي امس الثالثــاء الى توحيد 
االوقاف الدينية انطالقا من وحدة 

اجملتمع.
وقال عالوي في تغريدة ان : توحيد 
االوقاف الدينيــة هو احلل الوحيد 
البعادهــا عــن التســييس وهو 

ماعملنا على حتقيقه سابقا.
االمر  لهــذا  دعوته  وكرر عــالوي 

حتى تبقى هذه املؤسسات سندا 
للطبقــات الفقيــرة. ، وعــد اي 
تالعب بها يعنــي النفخ في رماد 
الطائفيــة التــي اطفأتها وحدة 

ابناء شعبنا.
جتــدر اإلشــارة الى ان مــا يدعو 
اليه السياســيون بشأن تقاسم 
الوقفني السني والشيعي، يحمل 
ولــو بنحــو، شــحنات طائفية 

يسعى كثيرون الى جتاوزها

اياد عالوي يدعو لتوحيد
األوقاف الدينية وتجاوز النفخ 

برماد الطائفية

ألنها طويلة األجل ومجهولة التفاصيل

مجلس النواب "ارشيف"

متابعة ـ الصباح الجديد: 
املنتهية  األمريكي  الرئيس  أعلن 
واليته دونالد ترامــب ليلة امس 
الثالثــاء، أّنه لم يعــد يحول دون 
الرئيس  الــى  الســلطة  نقــل 
املنتخــب جو بايــدن، األمر الذي 
رحــب بــه فريــق األخيــر، بعد 
طول تأخير، باعتبــار انه ضروري 
حلصول "انتقال ســلس وسلمي 

للسلطة".
وقــال ترامب، فيمــا يعد خطوة 
تقّربــه أكثر من اإلقــرار بهزميته 
وإذ  إّنه  الدميقراطي،  املرّشح  أمام 
يشكر إميلي ميرفي مديرة وكالة 
اخلدمــات العامة علــى رفضها 
ألكثر من أسبوعني االعتراف بفوز 
بايدن، ممّا حــرم الرئيس املنتخب 
مــن مــوارد ماليــة وإحاطــات 
اســتخباراتية واجتماعــات مع 
مســؤولني حكوميني ال بّد منها 
لنقــل الســلطة إلــى فريقه، 
فإّنه "ومن أجــل مصلحة بلدنا، 
أوصي بأن تقــوم إميلي وفريقها 

مبا يجــب القيام به في ما يتعلق 
بالبروتوكوالت األّولية، وقد طلبت 
مــن فريقــي أن يفعل الشــيء 

نفسه".

ويأتي هــذا فيما يشــير الى ان 
ترامب يواصل معركته القضائية 
اذ ان امللياردير  بعــد الرئاســية، 
برفضه  املتمّســك  اجلمهــوري 

اإلقــرار بهزميته فــي االنتخابات 
التي جرت في الثالث من تشرين 
أّن  علــى  اجلاري شــّدد  الثانــي 
بقّوة، وسوف  "قضيتنا مستمّرة 

نواصل القتــال الصالح، وأعتقد 
أّننا سننتصر".

ومنذ االنتخابــات التي جرت في 
الثالث مــن تشــرين الثاني ، ال 
ينفّك ترامب يرّدد، من دون أن يقّدم 
أّي دليل، أّن االنتخابات شــابتها 
النطاق،  واســعة  تزوير  عمليات 
وهو يرفض اإلقــرار بهزميته على 

املستوى الوطني أمام بايدن.
املفاجئة  ترامــب  وأتــت تغريدة 
واملذعنــة، بعــد مصادقة والية 
ميشــيغن املتأرجحــة على فوز 
بايدن في االنتخابات بعدما تفّوق 
عليه املرّشــح الدميقراطي بفارق 
يزيد عن 156 ألف صوت، في حني 
أّنه فاز على هيالري كلينتون في 
هــذه الوالية في 2016 بعشــرة 

آالف صوت ونّيف.
كما أتت تغريدة ترامب بعيد إقرار 
مديــرة وكالة اخلدمــات العامة 
خّطيــاً بفوز بايــدن، في خطوة 
تأّكد  من  أسبوعني  بعد  حصلت 

فوز بايدن باالنتخابات.

وقالــت ميرفي في رســالة إلى 
املنتخــب "نظراً  الرئيس  فريــق 
للتطــّورات األخيرة وما تضّمنته 
من مراجعات قضائية ومصادقات 
لنتائــج انتخابية، فإنني أرســل 
إليكم هذه الرســالة اليوم لكي 
يتم توفير هــذه املوارد واخلدمات 
وأضافــت "أرجــو أن تســّجلوا 
أّنني اّتخذت هذا القرار بشــكل 
مســتقّل، على أســاس القانون 

والوقائع املتاحة أمامي".
وتابعت "لم أتعرض أبداً لضغوط، 
مباشــرة أو غير مباشرة، من أّي 
مســؤول عن أّي فرع مــن فروع 
يكن"،  أياً  التنفيذية،  الســلطة 
ســواء أكان في البيــت األبيض 
أو فــي وكالة اخلدمــات العامة، 
مشــّددة في الوقت نفسه على 
"لتهديــدات"  تعّرضــت  أّنهــا 
شــخصياً  اســتهدفتها 
وموّظفيها  أسرتها  واستهدفت 
"وحتى حيواناتي األليفة" بسبب 
تأّخر وكالتها في إعالن فوز بايدن.

ترامب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة الى بايدن 
اذعن من دون ان يقر بهزيمته

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اســتمر النفط في مكاســبه 
عند  إغالقه  بعــد  الثالثاء  امس 
أعلى مســتوى منــذ آب بفعل 
مؤشــرات علــى إمكانية طرح 
غضون  في   Covid-19 لقاحــات 
أسابيع ، ومع بدء عملية االنتقال 
الرئاســي في الواليات املتحدة ، 

ساعدت األسواق بشكل عام.
وأدى التفــاؤل بشــأن اللقاحات 
إلى أن النفط يتجه نحو أفضل 
شــهر له منــذ ايــار ، حيث ان 
الوشيك  األدوية  طرح  احتمالية 
يعيد تشــكيل منحنى العقود 

اآلجلة للنفط.
وقــال ســتيفن إينيــس ، كبير 
 Axi  اســتراتيجيي الســوق في
AstrAZeneCA هــو حًقا  لقــاح 
معظــم  ألن  كبيــرة  صفقــة 
األسواق املتقدمة ستكون قادرة 
األكثر  الســكان  حتصــني  على 
 Covid-19 لـــ  للخطــر  عرضة 

الزيادة  "كانت  الربيــع".  بحلول 
املســتمرة فــي اإلصابــات في 
املتحــدة وأماكن أخرى  الواليات 
اليقني  لعدم  الرئيســي  املصدر 

بشأن الطلب على النفط."
وارتفع غرب تكســاس الوسيط 
تســليم يناير بنسبة 0.9 ٪ إلى 
43.46 دوالرًا للبرميل في بورصة 
نيويــورك التجاريــة اعتبارًا من 
الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.
يناير 0.9٪  برنت لشــهر  وارتفع 
إلى 46.46 دوالر في بورصة أوروبا 
للعقــود اآلجلة iCe بعد أن قفز 

٪2.5 يوم اإلثنني.
كما ركــز التجار على أســبوع 
ل أوبك  الفنية  االجتماعــات  من 
لالجتماع  للتمهيــد  وحلفائها 
الوزاري األســبوع املقبل ، والذي 
من املقــرر أن يناقش متديد قيود 
املقبل  العام  إلــى  النفط  إنتاج 
بســبب ضعف الطلب وســط 

.Covid-19 املوجة الثانية من

النفط يرتفع العلى مستوى
منذ اب الماضي على خلفية 

نجاح لقاح لكورونا

نائب: القوى السياسية فشلت في 
تشكيل حكومة توافقية والمقبلة 

ستكون بتحالف وطني واسع
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كاظم العبيــدي
افتتــح املهندس علــي خضير 
نفط  عام شركة  مدير  العبودي 
ذي قار مشــروع صيانة ومعايرة 

الصمامات النفطية .
تصريٍح  فــي  العبــودي  وقــال 
الشــركة  ادارة  ان  صحفــي: 
لتطوير  الالزمة  اخلطط  وضعت 
هيئتهــا وتزويدهــا باألجهــزة 
واملعدات احلديثــة من اجل رفع 
الطاقة االنتاجية ودميومة االنتاج 
فــي احلقول التابعة للشــركة 
، وهــو اضافة نوعيــة للعملية 
كونه  النفطية  االســتخراجية 

على  احملافظــة  فــي  يســهم 
فــي  التشــغيلية  الضغــوط 
محطات العزل ويوفر بيئة عمل 
امنــة للعاملني علــى املعدات 

النفطية داخل احلقول . 
واشــار،ان دخول هــذه االجهزة 
احلديثة للعمل لــه مردود مالي 
كون  كبيرة  اقتصاديــة  وجدوى 
ترســل  كانت  املعايرة  اعمــال 
الــى جهات خارج نفــط ذي قار 
من اجــل صيانتهــا ومعايرتها 
اجهزة حديثة  انها  ،الى  ،مشيرا 
ومعتمــدة عامليا في الصناعات 

النفطية .

بغداد - الصباح الجديد :
العالي  التعليــم  وزيــر  بحــث 
نبيل  الدكتور  العلمــي  والبحث 
كاظم عبــد الصاحب مع اخلبير 
اآلثــاري نيكولــو ماركيتي مدير 
اآلثاريــة اإليطالية في  البعثــة 
العراق  تطوير مســارات التعاون 
مــن خــالل توســيع العمليات 
اجلامعــات  وإشــراك  اآلثاريــة 
العراقية عبر كلياتها وأقسامها 

اخملتصة. 
العالي  التعليــم  وزيــر  وأكــد 
اســتعداد اجلامعات للتعاون مع 
وزارة الثقافة واملنقبني في مجال 

تأهيل املواقــع اآلثارية في العراق 
وسيما في املوصل وبابل وذي قار 
داعيا في الوقت نفسه الى دراسة 
مشــروع إنشــاء مختبــر لآلثار 
التدريب  ألغــراض  اجلامعات  في 

والتأهيل وتطوير املهارات .
مــن جهتــه اســتعرض اخلبير 
آليات  ماركيتي  نيكولــو  اآلثاري 
التعــاون مــع جامعــات بغداد 
والقادســية واملوصــل والكوفة 
ضمن مشروع )بانو( الذي يحظى 
األوربية  املؤسســات  باهتمــام 
اآلثارية ويسعى الى تطوير املرافق 

التاريخية في العالم .

ذي قار تشهد مشروع صيانة ومعايرة صمامات االمان
العراق وايطاليا يبحثان اشراك الجامعات 

في توسيع العمليات االثارية

البصرة - سعدي السند :

البصرة  ديــوان محافظة  برعاية 
واشــراف وزارة التعليــم العالي 
أقامــت   ... العلمــي  والبحــث 
للبحــوث  العراقيــة  اجلمعيــة 
والدراســات الطبية ندوة علمية 
وطنية بعنــوان ) اجملالت العلمية 
العراقيــة : التحديــات واآلفــاق 
الــى  والدخــول  املســتقبلية 
املستوعبات العاملية ( وعلى قاعة 
البصرة  فنــدق  في  الفراهيــدي 

الدولي  )الشيراتون(. 

ان لقاءنا اليوم في يعد خطوة 
مهمة في ميدان املعرفة

النــدوة عــدد كبير من  حضــر 
التعليم  وزارة  مــن  األكادمييــني 
العلمــي  والبحــث  العالــي 
ورؤساء حترير  العراقية  واجلامعات 
مجالت علميــة عراقية تصدرها 

الكليات .
حيدرعبدالرزاق  الدكتــور  والقى 
التميمي رئيس اجلمعية العراقية 
الطبية  والدراســات  للبحــوث 
فــي مســتهلها  رحب  كلمــة 
مدينــة  فــي  األكارم  باحلضــور 
البصــرة أم العطــاءات واألبداع 
والقيــم املعرفيــة الكبيرة التي 
يزخر بها تاريخها احلافل بشــتى 
والثقافية  العلميــة  املنجــزات 
املتواصلــة وان لقاءنــا اليوم في 
هذه املدينــة املعطاء يعد خطوة 
مهمة في ميدان املعرفة ملناقشة 
موضوع مهم يتطلــب أن نكون 
معه  والتعامل  التفاعل  مبستوى 
مبدعة  علمية  وطنيــة  بروحية 
لنصل في كل ابداعاتنا البحثية 
الى العاملية اذ يتسابق عندنا في 
بلدنــا العزيز العراق عــدد كبير 
املتخصصني  الباحثــني  من  جدا 
العلــم  فــي شــتى مجــاالت 
والبــد من اســتيعاب قابلياتهم 
وطروحاتهــم في مجالت علمية 
عامليــة متخصصــة والدخــول 
وهذا  العاملية  املســتوعبات  الى 
اليوم من حوارات  اليه  ماسنصل 
التي  املســيرة  هذه  تخدم  ذكية 
خطواتها  مع  للتفاعل  نســعى 

املهمة .

الندوة مسؤولية وطنية 
لألرتقاء باجلانب العلمي 

تــاله الدكتور عامر ســلمان داود 
حترير  هيئة  رئيس  اجلمعية  عضو 
للطب  الوطنية  العراقيــة  اجمللة 
بكلمة قــال فيها : اننــا نلتقي 
اليوم وقــد حّركتنا هواجس عدة 
انطلقــت جميعهــا مــن حس 
املســؤولية ووعي املشكلة ومن 
دافــع الطموح وهي مســؤولية 
وطنية لألرتقــاء باجلانب العلمي 
عبر االداء البحثــي املميز اذ كلنا 
نعــي مشــكلة قدميــة تتعلق 
احمللية  العلمية  الدوريات  بقصور 
عــن اللحــاق بركب الفهرســة 
العاملية املســوقة اكثر للظهور 
البحث  محــركات  على  البحثي 
عظيــم  طمــوح  االكادمييــة 
بأنطالقــة ثورة تعم اســر حترير 

دورياتنا وكّتــاب اوراقها البحثية 
ومجاميــع مقيميها ومراجعيها 
لالنطالق نحــو الرصانة والعاملية 
واملكننــة احلديثــة لتظهر بعد 
ذلــك دورياتنــا مزدانــة باحلداثة 
ومتأصلــة بالرصانــة واحترافية 
الفهرسة والتســويق واننا اليوم 
ومــن خالل هــذا امللتقــى الذي 
قل نظيره ومــن محفلنا محفل 
للدراســات  العراقية  اجلمعيــة 
للحوار  مدعوون  الطبية  البحوث 
املشتركة  بخبراتنا  ومشــاركتنا 
ونكتســب من بعضنــا البعض 
ومســيرة  مســيرتنا  مايرفــد 
مؤسســاتنا ودورياتنــا بالطاقة 
لتتحرك جميعها مبسار  والدليل 
حثيث يسير نحو الهدف املنشود 
والبــد مــن ان نتقد\م فــي هذه 
املناسبة بالشكر اجلزيل الى ديوان 
محافــة البصــرة لتوفير الدعم 

القامة هذه الفعالية الكبرى

اجللسة األولى محاضرات 
وحوارات

بــدأت بعد ذلك اجللســة األولى 
ســت  تضمنت  التــي  للنــدوة 
بتقدميهــا  شــارك  محاضــرات 
جــراخ  هانــي  عــالء  الدكتــور 
الــذي كانت محاضرتــه بعنوان 
الطبية  بابــل  مجلة  مخاطبات 
مع جلنــة  CSAB وهو مدير حترير 
الطبية وعضو هيئة  بابل  مجلة 
التحريــر فــي عدد مــن اجملالت 

العاملية الرصينة ؟
وحتــدث ايضا الدكتــور علي درب 
كســار احليالي اســتاذ في علم 
االقتصــاد الزراعــي بكلية علوم 
جامعة  في  الزراعية  الهندســة 
بغداد وعضو هيئــة التحرير في 
اجمللة  مثل  عاملية  علمية  مجالت 
الدولية لالقتصاد الزراعي ومجلة 
العلوم الزراعيــة العراقية ضمن 
مســتوعبات  Scopus ومقيــم 
علمــي ومحكم معتمد في عدد 

الهيئة  ومنها مجالت  اجملالت  من 
العامليــة االمريكيــة لألختــراع 

. GOIDI  والتنمية
وكان عنــوان محاضرتــه بعنوان 
مجلة العلــوم الزراعية العراقية 
مــن التأســيس الى ســكوبس 
بعنوان  الثالثة  احملاضــرة  وكانت 
متطلبات االدراج في مســتوعب 
فــي  تدريســي  DOAGوهــو 
كليــة الطب بجامعــة البصرة 
واستشــاري حتليــالت مرضيــة 
ومحرر تنفيذي ومساعد للمجلة 

الطبية جلامعة البصرة .
حتدث بعده الدكتور يوسف خلف 
املشاريع  قســم  مدير  يوســف 
الريادية في دائرة البحث والتطوير 
العالــي  التعليــم  وزارة  وممثــل 
املؤمتر  فــي  العلمــي  والبحــث 
وكان عنــوان محاضرته هو ) اخر 
التحديثات ملوقع اجملالت االكادميية  
IASJ ، اعقبته الدكتورة شــيماء 
نــزار عبداحلميــد دكتــوراه في 

الصيدلــة / الصيدالنيات / كلية 
بغداد وعضو  الصيدلة جامعــة 
هيئة حترير اجمللة العراقية للعلوم 
الصيدالنية . وكان آخر املتحدثني 
علوان  فاضــل  عــالء  الدكتــور 
املركز  الدم في  استشاري امراض 
الدم واســتاذ  الوطنــي ألمراض 
امراض الدم الســريرية في كلية 
باجلامعة املســتنصرية  الطــب 
ورئيــس حتريــر اجمللــة العراقية 

ألمراض الدم منذ عام 2012
وجرت بعد ذلك مداخالت وحوارات 
حول ماطرحه احملاضرون  وبشكل 
أغنى جلسات الندوة وأضاف لها 
املزيد من األلق املعرفي ، وتضمنت 
نقاشية  الثانية حلقة  اجللســة 
موســعة حول التحديات واآلفاق 
العلمية  املســتقبلية للمجالت 
العقبات  تخطي  وطرق  العراقية 
واألرتقاء مبستوى النشر األكادميي 
ومواكبة أســس النشر العلمي 

في اجملالت العاملية .

ندوة علمية وطنية عن المجالت العلمية .. التحديات 
واآلفاق المستقبلية والدخول الى المستوعبات العالمية

تضمنت الندوة حلقة 
نقاشية موسعة حول 

التحديات واآلفاق 
المستقبلية للمجالت 

العلمية العراقية 
وطرق تخطي العقبات 

واألرتقاء بمستوى 
النشر األكاديمي 

ومواكبة أسس النشر 
العلمي في المجالت 

العالمية
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أقامتها في البصرة الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية

جانب من املشاركني في ندوة اجلمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية بالبصرة

بحضور فريق األمم المّتحدة في العراق 

له مردود مالي وجدوى اقتصادية ... 

بغداد - الصباح الجديد :

املبّكرة  البرملانية  لالنتخابات  استعدادًا 
في الســادس من شــهر حزيران لعام 
2021م، بحث مجلس املفّوضني )رئيًسا 
وأعضــاًء( في اجتماعــات متوالية مع 
رئيس مجلس الوزراء والرئاسات الثالث 
بحضور فريــق األمم املّتحدة في العراق 
مطلــع األســبوع املاضي املشــكالت 
والعقبات التــي تواجه عمل املفّوضية 
، التي من أبرزها عدم توّفر التخصيص 
املالي للمفّوضية ، وبحث سبل تسهيل 
تنفيــذ فقــرات اجلــدول العملياتــي 
للمفّوضية بحسب التوقيتات الزمنية 

املطلوبة إلجراء االنتخابات املقبلة .
كما بحثوا أيًضا مسألة وجوب التعاقد 
مــع شــركة عاملية رصينــة لفحص 
برمجيات االنتخابات بالتشاور مع فريق 

األمم املّتحدة. 
وعلى إثــر ذلك التقــى رئيس مجلس 
املفّوضني وزير املالية منتصف األسبوع 
املاضي؛ ملناقشــة آليــة لتقدمي الدعم 
املتاحة  اإلمكانيات  وتوفير  اللوجستي 
كاّفــة للمفّوضية مبا ميّكنها من إجراء 
االنتخابات، كما ناقش الطرفان املوازنة 
االنتخابية، وســبل حتقيقها على وفق 
قانــون االقتراض، والتنســيق بشــأن 

تنظيــم الــورش التدريبيــة ملوّظفي 
املفّوضيــة في اجملال املالي واحملاســبي 
والرقابــي خدمة للمصلحــة العاّمة، 
كما وّقع رئيس مجلس املفّوضني ووزير 
الداخلية اّتفاقية تعاون مشترك، تتوّلى 
مبوجبهــا وزارة الداخلية تأمني احلماية 
الالزمة للفرق اجلوالة التابعة ملفّوضية 
االنتخابــات عند التوزيع والتســجيل 
مديرياتها  طريــق  عــن  البايومتــري، 
املنتشرة في عموم احملافظات العراقية 
، ممّــا يزيد مــن ثقة الناخب بســالمة 

إجراءات املفّوضية واالطمئنان لها. 
كما تضّم االّتفاقية إنشــاء منظومة 
وســطية فــي وزارة الداخلية/ مديرية 
الوطنية تعمل على  البطاقة  شــؤون 
تنفيــذ االرتباط التشــاركي للبيانات 
ومفّوضيــة  الداخليــة،  وزارة  بــني 
الفنية  املــالكات  االنتخابات،وتهيئــة 
وتدريبها؛ لتكــون قادرة على إدارة عمل 
املنظومة بــني كال الطرفني، األمر الذي 
سُيسهم فيبناء سجل انتخابي رصني 
يحوي بيانــات الناخبني كاّفــة. ونظرًا 
لتعاقد اجمللســني السابق واألسبق في 
)ميرو(  االنتخابات مع شركة  مفّوضية 
الكورية منذ عام 2017م، واستنادًا إلى 
قانون االنتخابــات اجلديد الذي يتضّمن 
اعتمــاد املفّوضيــة أجهــزة تســريع 
النتائج اإللكترونية في االنتخابات، فإّن 
التفاوض  باســتمرار  املفّوضية ملزمة 

آنًفا؛  املذكورة  الشــركة  مع  والتعاقد 
لتنفيذ فقراته، سّيما أّن فسخ العقد 
أو التراجع عنه يُكّبد املفّوضية خسائر 
مالية فادحــة في التعويــض وقيمة 

العقد .

ولذلك شــّكل مجلس املفّوضني جلنة 
قانونية وفنية؛ ملراجعة العقود املبرمة 
وتدقيقهــا، وجرى إرســالها  ســابقاً 
االحّتادي؛  املاليــة  الرقابــة  ديــوان  إلى 
لتدقيقهاوتسجيل مالحظاته بشأنها، 

واألخــذ بهــا. وعمــالً بقــرار مجلس 
الوزراء ذي العدد )276 ( لســنة 2019م 
الفقــرة )27( التــي تنّص علــى )قيام 
العليا املستقّلة لالنتخابات  املفّوضية 
بتوجيه الدعوة املباشرة إلى الشركات 

الفاحصة العامليــة الرصينة املعتمدة 
واملرّشــحة مــن مكتــب األمم املّتحدة 
في العــراق، على أن يجــري تدقيقها 
لت بهذا الصدد جلنة  أمنيًّا(، فقد ُشــكِّ
بأمر من أمانة مجلــس الوزراء رقم )3( 
لســنة 2020م،يرأســها مفــّوض من 
مجلــس املفّوضــني، وعضويــة مدير 
قسم  ومدير  املؤّمنة،  االّتصاالت  قسم 
البرمجيات في وزارة االّتصاالت، وعضو 
من اجلهــات األمنيــة، تتوّلــى إحالة 
إلى  االنتخابية  العمليــة  متطّلبــات 
بفحص  متخّصصة  فاحصة  شــركة 
والوسط  االنتخابية  األجهزة  برمجيات 
الناقل التي ستستخدم في االنتخابات 

املقبلة.
وفــي ســياق مّتصــل ُعقــدت عّدة 
اجتماعات بحضــور فريق األمم املّتحدة 
للمســاعدة االنتخابية، بني املفّوضية، 
وشــركة ) أندرا ( اإلســبانية املتعاقد 
السابقة؛ الستئناف  معها في اجملالس 
عملية طباعــة البطاقات البايومترية 
طويلــة األمــد بحســب التوقيتــات 

الزمنية الالزمة.
اللجنة  عقــدت  آخــر  جانــب  ومــن 
بحســب  اجتماعهــا  العملياتيــة 
اإلدارة  رئيــس  الســّيدة  توجيهــات 
االنتخابية واللجنة العملياتية بحضور 
املّتحدة  لألمم  الدولية  املســاعدة  فريق 
)UNAMI عــن طريق دائــرة إلكترونية 

للتنمية  الدوليــة  الوكالة  فريــق  مع 
)IFES(؛ ملناقشة إجراءات عملية حتديث 
سجل الناخبني، وتوزيع بطاقة الناخب 
الزمنيــة  والتوقيتــات  البايومتريــة، 

العملياتية للمباشرة بالتحديث.
وبتوجيه من اإلدارة االنتخابية شــارك 
فريق فّني متخّصص من املفّوضية في 
ندوة حواريــة أُقيمت في قصر املؤمترات 
بشأن عملية التسجيل وتوزيع بطاقة 
الناخب البايومتريــة؛ حلّث موّظفيهم 
على ممارسة حّقهم الوطني. وفي اإلطار 
ذاتــه وّجهت أيًضا مكاتــب احملافظات 
القيام بجــوالت ميدانية  االنتخابيــة 
تفّقدية ملراكز التسجيل؛ ملتابعة سير 
العمل فيها، فضاًل عــن متابعة عمل 
الفرق اجلّوالة املكّلفة بعملية تسجيل 
الناخبني، والنازحني منهم بايومتريًّا في 
عموم محافظات العراق كّافة؛ إميانًا من 
املفّوضية بواجبهــا الوطني في متكني 
الناخبني جميًعا، ال سّيما النازحني من 
ممارســة حّقهم في التصويت. وأّما ما 
البيانات على  قاعــدة  بتحديث  يتعّلق 
والتوزيع، فقد  التسجيل  وفق عملّيتي 
بلغ عــدد البطاقات الكّلية املوّزعة في 
مراكز التسجيل البالغة )1079( مركزًا 
 )12,246,274( نحــو  العراق  عموم  في 
الكّلــي  العــدد  ناخب،أّمــا  بطاقــة 
ـا، فقد بلغ نحو  للمســّجلني بايومتريّـً

)14,498,383( ناخًبا.

تقرير

مجلس المفوضين يستعرض المشكالت والعقبات التي تواجه عمل المفوضية

شعار مفوضية االنتخابات في العراق

محليات

بغداد - الصباح الجديد :
وجه وزيــر الزراعة املهنــدس محمد كــرمي اخلفاجي مبنح 
املهندســني الزراعيني اجازات الوكاالت اخلاصة ببيع املواد 

واملستلزمات الزراعية .
واوضح املكتــب االعالمي للــوزارة في بيان لــه أن الوزير 
اخلفاجي يولي اهمية كبيرة لشريحة املهندسني الزراعيني 
العاطلني عن العمل ومن اجل ذلــك وجه مبنحهم اولوية 
في احلصول على اجازات الوكاالت اخلاصة ببيع املستلزمات 
الزراعية ، وبناء على هذا التوجيه شرعت الشركة العامة 
للتجهيزات الزراعية أحدى تشــكيالت وزارة الزراعة بأعادة 
العمل بوكاالت املستلزمات الزراعية ومنحها للمهندسني 

الزراعيني حصرا .
داعياً جميع املهندسني الزراعيني ممن لديهم ممارسة اجازة 
ممارســة مهنة صادرة من نقابة املهندسني الزراعيني وهي 
شــرط اساســي ملنحهم هذه الوكاالت بتقدمي طلباتهم 
الى الشــركة أعاله ، موضحاً بأن ذلك هــو جزء مهم من 
ايجاد فرص عمل للمهندســني الزراعيــني العاطلني عن 
العمل لكونهم شريحة مهمة وفعالة في تطوير القطاع 
الزراعي والذين سيكون لهم دورا كبيرا في انعاش االقتصاد 

الوطني وزيادة الدخل القومي للبالد .

بغداد - الصباح الجديد :
بحث املهندس خالد رشــاد مدير عام دائرة شــؤون األلغام 
مع وفد جمعية الهــالل األحمر العراقية واللجنة الدولية 
للصليب االحمــر ومنظمة اي ماب الدارة املعلومات تطوير 
العمل املشــترك فيما يتعلق بشــؤون االلغام ومساعدة 

الضحايا. 
وقال املدير العام هنــاك فريق عمل متخصص يقوم حاليا 
بتحديث وتطوير االســتراتيجية اخلاصة بشؤون األلغام مبا 
يالئم الوضــع احلالي للبلد مع التأكيــد على ضرورة قيام 
املنظمات بأعالم الدائرة بالبيانات واإلحصاءات مســبقا« 

قبل عرضها في املؤمترات الدولية . 
واضاف رشــاد إلى أهمية تنفيذ املنظمات احمللية والدولية 
وكافة الشركاء االستراتيجية ومبا يحقق أهداف البرنامج 
الوطني لشؤون األلغام وأكد مدير عام دائرة شؤون األلغام 
بضرورة تكثيــف اجلهود فيمــا يتعلق بأعمــال التوعية 
ومســاعدة الضحايا والوصول إلى األشخاص املعنيني في 
املناطق احملررة وحسب قاعدة البيانات ومطالبة املنظمات 
احملليــة والدوليــة بوضع ونصــب العالمــات التحذيرية 
واإلرشــادية في املناطق احملررة بهدف تقليل عدد االصابات 

والضحايا باخمللفات احلربية في عموم العراق . 
يذكر إلى أن دائرة شــؤون األلغام تقــوم بأجراء اجتماعات 
مشــتركة مع جميع اجلهات ذات العالقة من اجل مسايرة 

االعمال الضرورية على الصعيد احمللي والدولي .

وزير الزراعة يوجه بمنح 
المهندسين حصرا أجازات 

لبيع المستلزمات الزراعية

»البيئة« تسعى الى 
تحديث االستراتيجية 

الخاصة بشؤون نزع االلغام
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ـ الصباح الجديد: متابعةـ 

أملانيــا  خارجيــة  وزراء  اجتمــع 
وفرنسا وبريطانيا في برلني، إلجراء 
محادثات بشــأن نهج مشترك بني 
أوروبا وأميركا جتاه البرنامج النووي 
اإليرانــي عندمــا يتقلــد الرئيس 

املنتخب جو بايدن السلطة.
ويأتي هذا االجتماع بينما استبعد 
سفير السعودية لدى األمم املتحدة 
معــاودة بايدن االنضمــام لالتفاق 
إن هذه  اإليرانــي، قائــال  النــووي 

الصفقة أثبتت فشلها الذريع.
االول  امس  أملاني،  دبلوماسي  وقال 
االثنــني، إن بالده ترى فرصة للعودة 
إلى نهج مشــترك بــني الواليات 
البرنامج  املتحــدة وأوروبا بشــأن 

النووي اإليران.
ونقلــت رويترز عن الدبلوماســي 
قوله: »مع تولــي اإلدارة األميركية 
اجلديدة السلطة في العام املقبل، 
ســتتاح لنا الفرصة الســتخدام 
االتفاق )النووي مــع إيران( للغرض 
الــذي ُوجد مــن أجلــه – تقييد 

البرنامج النووي اإليراني«.
وأضاف بعد اجتماع لوزراء خارجية 
أملانيا وفرنســا وبريطانيا في برلني 
إيران  بخصــوص  محادثات  إلجراء 
»هذا مطلوب بشــكل عاجل، في 
ضــوء انتهــاك إيــران اللتزاماتها 

النووية بشكل متزايد«.
الــدول  أن  الدبلوماســي  وأكــد 
الثالث تســتعد ملدة من  األوروبية 
الدبلوماسية املكثفة لعلمها أنها 

ستواجه مفاوضات صعبة.
وبعــد االجتماع، قالــت متحدثة 
الفرنسية،  اخلارجية  وزارة  باســم 
في باريس، إن فرنسا ال تزال عازمة 

على ضمان عدم حصول إيران على 
أسلحة نووية، وستواصل جهودها 
الذي  النووي  االتفاق  للحفاظ على 

يلعب دورا مهما في هذا الصدد.
كان الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب انسحب في مايو 2018 من 
اتفاق مع طهران يستهدف تقييد 
برنامجها النووي ملنعها من تطوير 
ســالح نووي في مقابــل تخفيف 

عقوبات اقتصادية عنها.
املتحدة  الواليــات  أعــادت  وبينما 

وأعلنت  إيران  فرض عقوباتها على 
حملــة »أقصى الضغــوط« على 
األخرى  الــدول  طهران، متســكت 
وفرنســا  أملانيا  وهــي  املوقعــة، 
وبريطانيا وروسيا والصني، باالتفاق.
وقال بايدن، الذي سيتولى السلطة 
يوم 20 يناير، إنه سيعاود االنضمام 
لالتفــاق إذا عــادت إيــران أوال إلى 
االنصياع الصارم له، وإنه سيعمل 
كما  ومتديده،  »لتعزيزه  احللفاء  مع 
لكبح  أكثــر  بفاعلية  ســيعمل 

املزعزعة  األخــرى  إيران  أنشــطة 
لالستقرار«.

أوضح املندوب الدائم  للســعودية 
في مقــر األمم املتحــدة بنيويورك، 
عبــد اهلل املعلمــي، أن الواليــات 
املتحدة لن تعود إلى االتفاق النووي 
اإليرانــي مرة أخرى فــي ظل إدارة 
الرئيس املنتخب جو بايدن، مشيرا 
إلى إنه لن يكون هناك أحد »ساذج 
مبا فيــه الكفاية« للعودة إلى تلك 
»أثبتت فشــلها  التي  الصفقــة 

بالكامل«.
األمم  لدى  الســعودية  لكن سفير 
املتحدة اســتبعد معــاودة بايدن 
االنضمام، قائــال إن االتفاق النووي 

اإليراني أثبت فشله الذريع.
وقــال عبــد اهلل املعلمــي لقناة 
فوكس نيوز إنه يشك في أن تتحول 
إدارة بايــدن عــن اخلط املتشــدد 
للرئيــس ترامب فــي التعامل مع 

الطموحات النووية اإليرانية.
أن أي شــخص  وأضاف »ال أعتقد 

سيكون ســاذجا مبا يكفي للعودة 
إلى نفس الصفقة«.

وتابــع »إذا كانــت هنــاك صفقة 
في  الســعودية  تشــارك  جديدة 
القصور  أوجه  وتغطي  مناقشتها 
في االتفاق الســابق مثل ســلوك 
إيــران فــي املنطقــة، ومســألة 
وإمــداد  البالســتية  الصواريــخ 
امليليشــيات املوالية لها بالسالح 
ومــا إلى ذلــك، فعندهــا جميعا 

سندعم ذلك«.

محادثات أوروبية بشأن نووي إيران.. 

السعودية تستبعد انضمام بايدن لالتفاق القديم

قال دبلوماسي 
ألماني، امس االول 

االثنين، إن بالده ترى 
فرصة للعودة إلى 

نهج مشترك بين 
الواليات المتحدة 

وأوروبا بشأن البرنامج 
النووي اإليران.

متابعة ــ الصباح الجديد

بعدمــا عملــت تركيا علــى إفراغ 
مهمة »صوفيــا« الدولية في البحر 
املتوســط من مضمونها، شــرعت 
فــي اتخاذ خطــوات جتهض مهمة 
على  السالح  حظر  ملراقبة  »إيريني« 
ليبيا، مما ميثل حتديا للمجتمع الدولي 
وإمعانا فــي التدخالت بالبلد الغارق 

في الفوضى منذ سنوات.
وســارعت تركيا، امس االول االثنني، 
إلى استدعاء سفيري االحتاد األوروبي 
وإيطاليا والقائــم باألعمال األملاني، 
وســلمتهم مذكــرة احتجاج على 
تفتيــش ســفينة تركية شــرقي 
املتوسط، بحثا عن أسلحة متجهة 
للميليشــيات املواليــة لتركيا في 

غرب ليبيا.
ونــدد نائــب الرئيس التركــي فؤاد 
أقطاي بتفتيــش الفرقاطة األملانية 
رغم  التركية،  للسفينة  »هامبورغ« 
أن ذلك يأتي في إطــار عمل مهمة 
»إيريني«، معتبرا األمر »تفتيشا غير 

قانوني«.
أملان مســلحون على  وأنزل جنــود 
منت الســفينة من مروحية، وفقما 
أظهــرت مقاطــع فيديــو صورها 
الطاقم، قبل الســيطرة على غرفة 

التحكم.
وقالــت وزارة اخلارجيــة التركية في 
بيان: »مت تفتيش جميع أفراد الطاقم، 
القبطان، قسرا. وجمعوا  مبن فيهم 
كلهــم فــي غرفة واحــدة حيث مت 

احتجازهم«.
وبرلني  رومــا  في  مراقبــون  ووصف 
بالعدائية،  التركية  اخلارجية  خطوة 
مؤكدين بأنها جاءت مبثابة رســالة 

تركية لرفض كل ما مت االتفاق عليه 
بني قيــادة »إيرينــي« وحكومة فايز 

السراج الليبية منذ أسبوع.

إيريني وريثة صوفيا
وكانت العملية إيريني« انطلقت في 
مايو املاضي، تنفيــذا لقرار مجلس 
الدولي بحظر تصدير السالح  األمن 
إلــى ليبيا عبــر البحــر، وتطبيقا 
خملرجات مؤمتر برلــني الذي عقد في 

مطلع العام اجلاري.
على  األوروبيون  املســؤولون  وحرص 
اجلديدة قبل  املهمــة  املوافقة على 
نهايــة مارس املاضي، وهــو التاريخ 
الذي ينتهي معه ســريان العملية 

السابقة »صوفيا«.
»صوفيــا«  عمليــة  وانطلقــت 
العسكرية األوروبية في أبريل 2015 
بهدف قطع طــرق تهريب الالجئني 
في البحر املتوســط، بعــد حوادث 
مأساوية تسببت في غرق مئات من 
املهاجرين غير الشــرعيني، وكان من 
مهمتها أيضا البحث عن الســفن 
املشــبوهة وإعادة توجيهها إذا لزم 

األمر.
لكــن تركيــا عملت علــى إحباط 
هذه املهمة، بعــد تقارير حتدثت عن 
تدخالت من جانــب أنقرة في تدريب 
خفــر الســواحل في غــرب ليبيا، 
رغــم أن ذلك كان جــزءا من مهمة 
الــذي أفضى إلى  »صوفيــا«، األمر 

نهاية هذه املهمة.

إحباط جهود األوروبيني
ويقــول مراقبون إن قيــادة العملية 
سلســلة  عقدت  »إيريني«  اجلديدة 
اجتماعات، شــارك فيهــا األدميرال 
العملية،  قائــد  أغوســتيني  فابيو 

وســفير االحتاد األوروبي في طرابلس 
أنطونيو ساباديل، مع كبار  خوسيه 
في  الســراج،  حكومة  مســئولني 

الفترة بني 16 و18 نوفمبر اجلاري.
وذكــرت وكالــة »آكــي« اإليطالية 
قــدم خالل  أغوســتيني  أن  لألنباء 
اجتماعه  بالســراج اإلطار القانوني 
الــذي تعمل مــن خاللــه العملية 
البحرية وأبرز ما أجنزته، مؤكدا على 
حياديتها جتاه كافة األطراف الليبية 

سواء في الغرب أو الشرق.
وأكــد أن التعاون مــع العملية هو 
السبيل الوحيد لوقف تدفق السالح 
على امليليشيات واجلماعات اإلرهابية 
داخل ليبيــا، بحكم أن »إيريني« هي 

الفاعل الدولــي الوحيد الذي ينفذ 
احلظر الذي تفرضه األمم املتحدة على 

ليبيا.
وأوضح حلكومة السراج أن العملية 
تهدف إلى وقــف جميع أنواع اإلجتار 
غيــر املشــروع باألســلحة بصرف 
النظر عن اجلناة، وهو ما سينعكس 
إيجابا على مســار احلوار السياسي 

بني الفرقاء الليبيني.
وطلــب أغوســتيني مــن حكومة 
أنشطة  اســتئناف  سرعة  السراج 
التدريب لدعم خفر السواحل وقوات 
البحرية الليبية، بهدف إحالل األمن 
في املياه قبالة سواحل غربي ليبيا، 
خصوصا بعدما شهدت العديد من 

التجاوزات.
وتأتي هــذه املطالبات في ظل متركز 
مهربي اخملدرات وجتار البشر والسالح 
مبــدن الزاويــة وصبراتــة وطرابلس 
الواقعــة كلها في الغــرب الليبي، 
التي تخضع لســيطرة امليليشيات 

املرتبطة بالسراج.

تنبيه السراج وحتذير تركيا
وحســب رأي الباحــث السياســي 
واحلقوقي أحمــد حمزة، فإن الهدف 
األوروبية  العملية  قيادة  اجتماع  من 
مع مســؤولي حكومة السراج كان 
»تنبيه احلكومة ودفعها للتعاون مع 

القوة، وحتذير تركيا«.

ويضيف حمزة ملوقع »ســكاي نيوز 
عربية«: »طوال الفترة املاضية كانت 
ترصدها  التــي  االنتهــاكات  كافة 
إيريني حتدث بني سواحل تركيا وغرب 
ليبيا، حتى طفح كيل اجملتمع الدولي 
بعد أن فاحت رائحة الشــبهات بني 

حكومة أنقرة وحكومة السراج«.
ويتابع: »)الرئيس التركي رجب طيب( 
أردوغان في صدام حقيقي مع كافة 
األطراف األوروبيــة، حتى الدول التي 
ليبيا  حتالفت معــه على حســاب 
وشــعبها، بعد أن صار ميثل تهديدا 
أمن  على  احقيقيا  وخطر  مباشــرا 

القارة األوروبية«.
واســتطرد حمــزة: »أردوغــان الذي 
شــبه موقفه في الشــرق األوسط 
بالســلطان الغــازي ســليم األول 
وهو يتفاخر، هو كذلك يرى نفســه 
أوروبا، حتى  القانوني في  ســليمان 
أدواتها  حتــرك  اســتخباراته  صارت 
مــن جمعيات دينية فــي كافة دول 
أوروبا، أو من حركات ميينية متطرفة 

كالذئاب الرمادية ».

أردوغان عازم على إجهاض 
العملية

وفي الســياق ذاته، يقــول الباحث 
أردوغان  إن  املالكي،  السياسي حمد 
عازم على أن يجهض مهام العملية 
البحريــة األوروبيــة »إيريني«، كما 
أفشــل ســابقا العملية »صوفيا«، 
»إيريني«  أن  يســتوعب  لــم  لكنه 
التي تقودها اليونان حاليا، ليســت 
كانت  التــي  الســابقة  كالعملية 

بقيادة حليفته إيطاليا.
ويضيف املالكي أن »أردوغان يتعامل 
مع العملية إيريني على أنها حتركات 
عســكرية تســتهدفه في شــرق 

أوروبية  عمليــة  وليس  املتوســط، 
معنيــة بتنفيذ مــا مت االتفاق عليه 
في اتفاق برلــني، الذي عقد بحضور 
أردوغان نفسه، علما أنه كان الرئيس 
الوحيد من بني احلاضرين مبؤمتر برلني 
الذي لم يرحب مبا جاء ببنود االتفاق«.

صدام جديد مع أوروبا
ويتابــع املالكــي: »ســّخر أردوغان 
أدواته في غرب ليبيا من مليشــيات 
وعصابات ومرتزقة سوريني وتركمان 
مــن طرابلــس  الفوضــى  لنقــل 
ومصراتة إلى كامل ربوع ليبيا، ضاربا 
بعرض احلائط كل ما مت االتفاق عليه 
بني األطراف الدولية بخصوص إنهاء 
احلرب الليبية في مؤمتر برلني، واليوم 
هو يدخل في صدام جديد ضد أوروبا، 
لكن تلــك املرة جاء الصدام بصبغة 

عسكرية«.
ويرى أستاذ العالقات الدولية محمد 
غــزوان، أن حكومة الوفــاق املوالية 
لتركيا وللتدخــل األجنبي في ليبيا 

»صارت في مأزق ال مفر منه«.
عربية«  نيوز  »ســكاي  ملوقع  ويقول 
أن »رئيــس حكومــة طرابلس فايز 
السراج بات بني شــقي الرحى، بني 
حليفــه األيديولوجي والعســكري 
األول تركيا، وبني حليفه السياســي 

األول إيطاليا«.
واســتطرد: »لم تعد أمام الســراج 
أي فرصة ملنــاورة األوروبيني، بعد أن 
دخلــت برلني على خــط األزمة مع 
تركيــا، على خلفيــة تأكيد اجليش 
أملانية  تركيا منعت قوات  أن  األملاني 
تعمل ضمن مهمة عسكرية لالحتاد 
األوروبي من تفتيش ســفينة شحن 
تركية، يشــتبه بأنها تنقل أسلحة 

إلى ليبيا«.

العبث التركي بليبيا مستمر

مساع إلحباط »إيريني« بعد »صوفيا«في البحر المتوسط
تقـرير

الصباح الجديد ــ وكاالت 
اســتخدمت الشــرطة الفرنســية الغاز املسيل 
للدموع لتفكيك مخيم للمهاجرين وســط باريس 
أقيم إليواء مئــات الالجئني الذيــن مت إجالؤهم من 

مراكز إيواء مؤقتة في الضواحي دون توفير بديل.
وســاعد متطوعــون فــي نصب نحــو 500 خيمة 
زرقاء اللون بســاحة اجلمهورية في قلب العاصمة 
الفرنسية أمس االول اإلثنني والتي سرعان ما امتألت 

مبهاجرين معظمهم أفغان.
وبعد ســاعات وصلــت الشــرطة لتفكيك اخمليم 
واملتطوعني،  املهاجريــن  احتجاجــات من  وواجهت 

الذين أدانوا عنف الشرطة.
وقال شهاب الدين وهو مهاجر أفغاني في الـ34 من 

عمره باكيا »كل ما نريده هو سقف«.
وبعدما استخدمت الشرطة الغاز املسيل لتفكيك 

اخمليم، تفرق املهاجرون في شوارع باريس.
ويأتي تفكيك اخمليم اجلديد بعد أســبوع على إجالء 
املهاجرين من مراكز إيواء مؤقتة في ضاحية ســان 

دني شمال باريس دون نقلهم إلى مكان آخر.
وندد نائب رئيس بلدية املدينة املسؤول عن اإلسكان 
وتوفير املساكن بشكل طارئ وحماية الالجئني إيان 
بوســار بـ«طريقة اســتجابة قوات حفظ القانون 

والنظام لوضع اجتماعي«.
بدوره وصف وزير الداخلية الفرنسي  جيرال دارمانان 
مشــاهد عملية تفكيــك اخمليمــات بـ«الصادمة« 
مشــيرا إلى أنه أمر شــرطة املدينــة بتقدمي تقرير 
عما حصل. وتعد باريس محطة رئيســية في طريق 
الهجــرة إلى أوروبا، وكثيرا ما تقــام فيها مخيمات 

تفككها الشرطة بعد بضعة أشهر.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أعلن رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامني نتانياهو، 
امس الثالثاء، أنه سيزور البحرين«قريبا«، بناء على 
دعوة األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس الوزراء.
وقالت وكالة أنباء البحرين )بنا( امس االول االثنني 
إن نتانياهو أجرى اتصاال هاتفيا مع األمير سلمان 
بن حمد، بعد أسابيع من اتفاق على تأييد السالم 

بني البلدين.
وخالل االتصال »عّبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي عن 
خالص تعازيه للملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ولولي العهد رئيس الوزراء، بوفاة األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة«.
كما جرى »استعراض مجاالت التعاون الثنائي بني 
البلدين في إطار إعالن تأييد السالم، والدفع نحو 
أفق أوسع من التعاون في مختلف اجملاالت مبا يعزز 

السالم واالستقرار في املنطقة«.
وقبل أيــام، التقى وزير اخلارجيــة البحريني عبد 
اللطيف الزياني نتانياهو ووزير اخلارجية األميركي 

مايك بومبيو في إسرائيل.
البحرين وإســرائيل ستطبقان  أن  الزياني  وأعلن 
نظام التأشيرة اإللكترونية على مواطنيهما بدءا 
من في األول من ديسمبر املقبل، وذلك ليتمكنوا 

من السفر بحرية بني البلدين.
وقال الزياني إنه نقل طلبا رســميا لفتح سفارة 
في إســرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي لفتح 

سفارة في املنامة.
وأضاف أن وزير اخلارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي 
»قبل الدعــوة لزيارة البحرين«، الفتا إلى أن الزيارة 

ستتم الشهر املقبل.
جاء ذلــك خالل أول زيــارة يجريها وفد رســمي 
بحريني، برئاسة الزياني، إلى إسرائيل، حيث كان 
في استقباله وزير اخلارجية اإلسرائيلي، باإلضافة 

إلى وزراء ومسؤولني آخرين

الشرطة الفرنسية تفكك 
مخيما للمهاجرين وسط باريس

نتانياهو: سأزور 
البحرين »قريبا«

الصباح الجديد ــ وكاالت 
االثنني،  االول  امــس  الهند،  أبلغت 
األمن  فــي مجلس  الكبرى  القوى 
الدولي أّن ســلوك باكستان يضع 
نيودلهي »حتت الضغط« للرد على 
جارتها، مّتهمة إسالم أباد بتسليح 
أربعــة مقاتلــني قتلوا األســبوع 
النار، وفق  تبادل إلطالق  املاضي في 

دبلوماسيني حضروا االجتماع.
ناريندرا  الهندي،  الوزراء  وقال رئيس 
مــودي، إّن املقاتلــني األربعة كانوا 
كبير«  دمار  لـ«إحــداث  يخّططون 
من خالل هجوم يهدف إلى نســف 

االنتخابــات احمللية التــي تبدأ هذا 
األسبوع في إقليم كشمير املتنازع 

عليه.
وسّلم مســؤول رفيع في اخلارجية 
الدول  موفدي  إلــى  ملفاً  الهندية 
مجلس  فــي  العضوية  الدائمــة 
األمن وهي الواليات املّتحدة وروسيا 
قائال  وفرنســا،  وبريطانيا  والصني 
تورط باكســتان في  إنها تظهــر 

العملية العسكرية.
وقال مسؤول حكومي إّن االجتماع 
مخاوف  لبحــث  مخصصــاً  كان 
بـ«تداعيات  يتعّلــق  فيمــا  الهند 

والدبلوماســية  األمن  احلادث على 
ومعركة مكافحة اإلرهاب«.

وقال مصدر دبلوماســي إن الهند 
أشــارت إلى أّن ســلوك باكستان 
يضعهــا »حتت الضغــط« الّتخاذ 

إجراء بشأن عملية التسلل.
وتّتهم الهند باكســتان مبساعدة 
السلطات  تقاتل  مسّلحة  فصائل 
فيما تصّر  الهندية في كشــمير، 
للقضية  أّن دعمها  باكستان على 
االنفصاليــة يقتصر على النواحي 
الدبلوماســية. وتقول باكستان إّن 
ال علم لها باملقاتلني األربعة الذين 

قتلوا، اخلميس املاضي.
وبحســب مســؤولني هنــود، فإّن 
إلى  ينتمــون  األربعــة  املقاتلــني 
وقد  محمــد«  »جيــش  جماعــة 
تســّللوا إلى الهند عبر نفق يبلغ 
مت اكتشــافه  واحداً  عرضه متــراً 
في نهاية األســبوع بعد يومني من 
مقاطعة  في  النــار  إطالق  عملية 

جامو.
وقال املسؤولون إن املقاتلني األربعة 
كانــوا يخططون لتنفيــذ »أكبر« 
االنتحاري  التفجيــر  منــذ  هجوم 
الــذي أوقع 40 قتيــال في صفوف 

قــوات أمنية هندية في كشــمير 
في فبرايــر 2019، ما أدى إلى غارات 
جوية متبادلة بني قــوات الدولتني 
النوويتني اللتني تتنازعان السيطرة 
علــى منطقــة الهماليــا منــذ 

استقاللهما في العام 1947.
إلى جماعة  الهجوم  ذاك  ونُســب 
مّذاك  أدرج  التــي  »جيش محمد« 
قائدها مســعود أزهر فــي قائمة 
مجلس األمن لإلرهابيني املطلوبني.

وقال املسؤول احلكومي إن العملية 
اجلديدة كانت تهدف إلى »تخريب« 
االنتخابــات احمللّية في كشــمير، 

وهــي األولى منذ إلغــاء نيودلهي، 
في أغســطس 2019، احلكم شبه 
تتمتع  املنطقة  كانت  الذي  الذاتي 

به.
عند  أوقفوا  األربعة  املقاتلون  وكان 
نقطة عبور في منطقة ناغروتا في 
مقاطعة جامــو، اخلميس، املاضي، 
وقد ُقتلــوا إثر قتال مع قوات األمن 

استمّر ثالث ساعات.
وقال مســؤولون هنود إنه ُعثر في 
شــاحنتهم على 11 رشاشاً، و29 
قنبلة يدوية و7.5 كيلوغرامات من 

متفّجرات »آر دي إكس«.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
اإلسرائيلية،  اخلارجية  وزارة  أعلنت 
أمــس االول اإلثنني، أّنــه مت االتفاق 
مع نظيرتهــا اإلماراتية على خطة 
تسمح لإلســرائيليني بالسفر إلى 
الدولة اخلليجية فــي غضون أيام، 
حتى قبل ســريان اتفــاق اإلعفاء 

املتبادل من التأشيرة.
وقــد وقع البلــدان، اللــذان أقاما 
عالقات دبلوماســية رســمية في 
ســبتمبر املاضــي، علــى برنامج 
اإلعفاء من التأشيرة مؤخراً، ولكنه  
لن يدخل حيــز التنفيذ إال بعد 30 
يوماً من إرسال كال البلدين رسائل 

بحسب  االتفاقية،  حول  رســمية 
موقع »تاميز أوف إسرائيل«.

وقالت وزارة اخلارجية اإلســرائيلية 
إّنها ســلمت مثل هذه الرســالة 
إلى نظيرتها اإلماراتية، أمس االول 
االثنــني، دون أن تذكر مــا إذا كانت 
الــوزارة اإلماراتية فعلت الشــيء 

نفسه.
غابــي  اخلارجيــة،  وزيــر  وطلــب 
أشكنازي، ومســؤولون في الوزارة، 
من أبوظبي حالً مؤقتاً للسفر بدون 
واتفقا على منح شركات  تأشيرة. 
الطيــران اإلســرائيلية تصاريــح 
الركاب  جلميــع  اإلمــارات  لدخول 

اإلســرائيليني فــي رحالتهم، عبر 
عملية إلكترونية.

من جهتها، أشارت شركة الطيران 
الوطنية اإلســرائيلية »العال« إلى 
أّنها ســتنظم 14 رحلة أسبوعية 
إلى دبــي اعتباراً من 13 ديســمبر 
القادم، مبــا في ذلك ثــالث رحالت 

يومي األحد واخلميس، ورحلتني في 
أيام أخرى.

وأوضحت الشركة أّن األسعار تبدأ 
مــن 299 دوالراً للتذكرة ، مع تذاكر 
مميــزة تبدأ مــن 599 دوالراً، وتذاكر 
درجة رجــال األعمال بســعر 899 

دوالراً.

الهند تّتهم باكستان بالوقوف وراء مخطط لهجوم في كشمير

اإلمارات تفتح أبوابها لإلسرائيليين
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
تبــدأ احملكمة العليا االســكتلندية امــس الثالثاء 
بالنظر في الطعن املقدم فــي حكم اإلدانة الصادر 
ضد الليبي عبد الباسط املقرحي في قضية تفجير 

لوكربي عام 1988.
وصــدر في عــام 2001 حكم اإلدانــة بحق الضابط 
الســابق في االســتخبارات الليبية عبد الباســط 
املقرحي بقتل 270 شخصا في تفجير طائرة الركاب 
املتجهة من لندن إلى نيويــورك فوق مدينة لوكربي 

االسكتلندية في ديسمبر 1988.
وحكــم على املقرحي بالســجن مــدى احلياة، لكن 
الســلطات االســكتلندية أفرجت عنــه العتبارات 
إنسانية في عام 2009، نظرا إلصابته مبرض السرطان 

وتوفي املقرحي في ليبيا عام 2012.
وفي مارس املاضي قررت هيئة مراجعة مستقلة في 
اسكتلندا أنه من حق عائلة املقرحي أن تقدم طعنا 

في حكم اإلدانة.
وقال محامي عائلة املقرحي عامر أنور في بيان له، إن 
“إلغاء احلكم ســيعني أن حكومتي الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة ستكتشــفان أنهما عاشتا كذبة 
ضخمــة على مــدى 31 عاما، وســجنتا رجال كانتا 
تعرفان أنه بريء وتعاقبان الشعب الليبي على جرمية 

لم يرتكبها”.
يذكر أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي اعترف 
في عام 2003 مبســؤولية ليبيا عــن تفجير الطائرة 

ودفعت ليبيا تعويضات لعائالت الضحايا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أصــدر القضاء التركــي حكما بالســجن 17 عاما 
وشهرا واحدا على الكاتب الصحفي محمد بارانسو، 
بعد إدانته بنشــر معلومات عن محاولة انقالب عام 

2003 في تركيا، اعتبرتها احملكمة سرية للغاية.
ووجهــت احملكمة إلى برانســو الكاتب في صحيفة 
“طرف” التركية تهمة “إفشــاء وثائق سرية للدولة”، 
حيث نشــر عبر الصحيفة التي يعمل لديها، وثائق 
ومســتندات تفضح مخطط انقالب “املطرقة” على 
حكومة الرئيــس رجب طيب أردوغان عام 2003، حني 
كان يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة سلفه 

عبد اهلل غل.
ودفعت الوثائق التي نشرها الصحفي في عام 2010، 
النيابة العامة لفتح حتقيقات أســفرت عن اعتقال 
عدد كبير من الضباط واجلنــراالت خططوا النقالب 

عسكري عام 2003 على أردوغان.
وعرفت قضيــة “املطرقة” على أنها محاولة النقالب 
عســكري علماني خطط له قائد اجليــش التركي 
السابق اجلنرال تشــيتني دوغان عام 2003، لإلطاحة 
باحلكومة التي كان يرأســها الرئيس التركي احلالي 
رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أشهر قليلة من وصول 

حزب العدالة والتنمية للحكم.

محكمة بريطانية تنظر 
بالطعن في إدانة الليبي 

المقرحي في تفجير لوكربي

السجن 17 عاما لصحفي 
تركي كشف وقائع انقالب 

2003

الصباح الجديد ـ وكاالت :
لم تأخذ وسائل إعالم إسرائيلية ما 
وصفته بـ”نصف النفي” السعودي 
للتقارير حــول لقاء رئيس احلكومة 
اإلسرائيلية وولي العهد السعودي، 
وطرحــت  اجلــد،  محمــل  علــى 
تفسيرات لسبب تسريب هذا النبأ.

وقالت القناة العامة اإلســرائيلية 
“كان 11” إن اللقاء الذي عقد األحد 

املاضــي، لم يكــن األول بني رئيس 
الوزرء اإلســرائيلي بنيامني نتنياهو 
ومسؤولني سعوديني، غير أنه األول 
اإلعالم،  لوسائل  تسريبه  يتم  الذي 
معتبرة أن املقربني من األمير محمد 
بن سلمان متحمســون إلمكانية 

التطبيع مع إسرائيل.
املراســلة  شــددت  جهتها،  مــن 
اإلســرائيلية  للقناة  السياســية 

12، دانــا فايــس، علــى أن الرقابة 
العسكرية في إســرائيل لم تكن 
لقاء  حــول  بالنشــر  ستســمح 
نتنياهو وبن ســلمان، دون املوافقة 

الرسمية السعودية واإلسرائيلية.
واعتبرت فايس أن ذلك جاء كرسالة 
مباشرة موجهة للرئيس األمريكي 
املنتخب، جو بايدن، وللسلطات في 
إيران، مشيرة إلى أن “نصف النفي” 

الذي ورد على لســان وزير اخلارجية 
الســعودية غير مقنــع، طاملا لم 
يصدر عن الديوان امللكي السعودي.

يأتي  اللقــاء  وحســب فايس، فإن 
فــي إطار التنســيق اإلســرائيلي 
اجلانبني  بني  والتفاهمات  السعودي 
للتعامــل مع خطــوات إدارة بايدن 

املستقبلية في الشأن اإليراني.
إن السعوديني يتخوفون من  وقالت 

اإلدارة األمريكيــة اجلديدة ويبحثون 
عن “ضمانة إسرائيلية”، ولفتت إلى 
بايدن قد  أن  أن السعوديني يدركون 
يعود إلى االتفــاق النووي مع إيران، 
الذي انسحب منه الرئيس املنتهية 
واليته دونالد ترامب. ولذلك، فإنهم 
أنهم  رســمي  بشــكل  يوضحون 
لتجديد  مســتعدين  ســيكونون 
النووي، بشــرط “تعديله  االتفــاق 

وحتســينه” وفــي هــذه القضية، 
“هم مهتمون جدا بالتنســيق مع 

إسرائيل”.
وكان وزيــر اخلارجيــة الســعودي، 
فيصل بن فرحان، قد نفى أمس أنباء 
حول اجتماع ولي العهد السعودي 
في حني  إسرائيليني،  مع مسؤولني 
سؤال  على  التعليق  نتنياهو  رفض 

عن لقائه املفترض مع بن سلمان

اإلعالم اإلسرائيلي يتحدث عن المستهدف بتسريب خبر لقاء نتنياهو وبن سلمان

متابعة ـ الصباح الجديد :

عندما غــادرت منزلها في إقليم 
تيغراي هربا مــن القتال، ودخلت 
الســودانية،  األراضي  زوجها  مع 
لم تكن سيجامارا تعرف ما الذي 
ينتظرها، لكنهــا تعبر اليوم عن 
الذي  احلار  لالســتقبال  ارتياحها 
بعد  احملليني  الســكان  لقياه من 

اجلوع والعطش واإلرهاق.
مدينــة  الــى  الزوجــان  وصــل 
حمداييــت الســودانية الفقيرة 
بعد أن عبرا نهر ســتيت بعد أيام 
من بدء النــزاع في إقليم تغيراي. 
كل ما كانــا يســعيان اليه هو 
مــكان ينامــان فيه بعيــدا عن 
مخيمات الالجئني املكتظة بآالف 
الواصلــني على الطــرف الغربي 

حلمداييت.
كوخ  داخل  من  سيجامارا  وتقول 
مبني مــن القش ليــس به أثاث 
سوى ســرير واحد “كنا نفكر في 
الناس  اســتئجار مكان، ولكــن 
أن ندفع  دون  هنا استضافونا من 

نقودا”.
آالف  بــني  الشــابان  والزوجــان 
الالجئــني الذين فــروا من إقليم 
تيغــراي في شــمال إثيوبيا بعد 
اندالع القتال في مطلع تشــرين 
الثانــي حــني شــنت القــوات 
القوات  على  احلكومية هجومــا 
احملليــة املتمــّردة. وقتــل املئات 
احلكومة  بني  الدامــي  النزاع  في 
الفدراليــة برئاســة أبيي أحمد 
وقوات جبهة حترير شعب تيغراي.

وتقــول مــرمي أبوبكــر، مضيفة 
مع  تعيــش  التــي  ســيجامارا 
أسرتها في منزل مبني من الطني 
مع ســقف من القش، “ميكنهم 

البقاء هنا الى أي وقت يريدون”.
وســجلت ســيجامارا وزوجهــا 
اســميهما في مركز اســتقبال 
الالجئــني بهدف احلصــول على 
وجبــات طعــام يوميــة. وتقول 
لفرانس برس “سنبقى هنا بضعة 
أيام. إن عاد الهــدوء الى تيغراي، 
سنعود، وإذا لم يعد، ال خيار لدينا، 

سنعيش في مخيم لالجئني”.
مخيمات مكتظة 

العديد من سكان  ويســتضيف 
الرغم  على  حمداييــت  منطقة 
فروا  إثيوبيني  من فقرهم، الجئني 
من النزاع. وقــّدم بعضهم املأوى 
فقط، بينما قــّدم آخرون الطعام 

ومياه الشرب.
ويقــول مديــر مركز اســتقبال 
حمداييت يعقوب محمد إن املركز 
استقبل أكثر من 24 ألف الجىء 
منــذ اندالع القتال فــي تيغراي. 
الالجئني  مفوضيــة  وبحســب 
التابعــة لألمم املتحــدة، بلغ عدد 
اإلثيوبيني الذين فروا الى السودان 
36 ألفا، وميكن ان يصل الى مئتي 
ألف خالل األشهر الستة املقبلة.
وإقليم شرق السودان لديه تاريخ 
طويــل في اســتضافة الالجئني 

اإلثيوبيــني واالريتريــني يعود الى 
اإلثيوبية  1967 جراء احلــرب  عام 
التي  واجملاعة  اجلفاف  ثم  اإلريترية 
ضربت إثيوبيا في ثمانينات القرن 

املاضي.
ويقول املزارع الســوداني عيسى 
حسن الذي يعيش في حمداييت 
“أصبــح املكان مزدحمــا، لكن ال 

بأس هم ضيوفنا”.
إال انه يشكو من أن تدفق الالجئني 
أدى الى ارتفاع األسعار في أسواق 
املنطقــة. “أســعار اخلضــروات 
ارتفعت  امليــاه  وحتى  والفاكهة 
بشكل كبير بعد وصولهم. مثال 
بســبعني  يباع  كان  املــوز  كيلو 
جنيهــا ســودانيا )حوالــى أربع 
سنتات(، واآلن يباع بـ150 جنيها”.

ويشــير بحر الدين يعقوب الذي 
الزراعــة والتجارة الى  يعمل في 

أن اإلمــدادات تأتي مــن الواليات 
اجملــاورة بكميات قليلــة مقارنة 
ويقول  لالجئني.  الكبيرة  باألعداد 
“اآلن الطلب مرتفــع جدا، لذلك 

ارتفعت األسعار”.
السودانية  الســلطات  وتسعى 
جتهيز  الــى  اإلغاثة  وجمعيــات 
واخلدمات  الغذاء  وتقدمي  اخمليمات 
الطبيــة األساســية ملواجهــة 
التدفق الكبير للفارين من احلرب. 
مثقلة  السودانية  احلكومة  لكن 
االقتصادية  مشــكالتها  بأعباء 
خصوصا  الفقر  معدالت  وارتفاع 
وكســال  القضارف  واليتــي  في 
الواقعتــني فــي شــرق البــالد 
وتســتضيفان العــدد األكبر من 

الالجئني.
تضامن 

فــي مركز اســتقبال “القرية 8” 

القريبة من معبر اللقدي احلدودي 
بــني الســودان وإثيوبيــا، يؤكد 
العديد من اإلثيوبيني أن املواطنني 
وقدموا  بهم  رحبوا  الســودانيني 

لهم احتياجاتهم األساسية.
ويقول الالجئ آدم يوسف “كثيرون 
قدموا لنــا طعاًما من مزارعهم، 
عليها،  لننــام  احلصائر  وبعــض 
باستخدام  البعض  لنا  وســمح 
حماماتهــم. كانوا كرمــاء جًدا 

معنا”.
الواقع  راكوبــه  أم  قرب مخيــم 
من  كيلومتــرا   80 بعــد  علــى 
اإلثيوبيــة،  الســودانية  احلــدود 
تبرعات  الســكان بجمــع  يقوم 
لتقدميها  والطعــام  املالبس  من 

لالجئني.
ويقول أحمد عبد اهلل اسماعيل 
الــذي يعيش فــي قريــة دوكه 

القريبــة من مخيــم أم راكوبه، 
“عند وصولهــم كان اخلوف باديا 
علــى وجوههــم والكثير منهم 

حفاة”.
لكن الوضع رغم ذلك صعب جدا 
فــي اخمليمات. فاملياه شــحيحة 
بناؤها  يكتمــل  لم  واحلمامــات 
بعد، ما يجبر الالجئني على التبرز 
والتبول في األرض العشبية حول 

الغرف.
ويقول املــزارع عمر حســني من 
ســكان القرية 8 “وجود الالجئني 
وسط منازل القرية مهدد للبيئة 
الصحيــة، فأعدادهم كبيرة دون 

وجود مرافق صحية”.
آدم، وهو مزارع آخر،  ويقول جمال 
يعيشــون  الالجئني  من  “العديد 
احملاصيل  يهدد  ما  املزارع  وســط 

بالتلف”.

بعد أيام من بدء النزاع في إقليم تغيراي

سودانيون يفتحون منازلهم الستقبال الجئين إثيوبيين

مهاجرون اثيوبني يلجأون الى السودان

 بلغ عدد اإلثيوبيين 
الذين فروا الى 

السودان 36 ألفا، 
ويمكن ان يصل 

الى مائتي ألف 
خالل األشهر 
الستة المقبلة
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بغداد - نجالء صالح الدين:

 
عقدت هيئة الســياحة برئاســة 
مديرعام دائرة اجملاميع الســياحية 
ودائرة التفتيــش واملتابعة ومملثني 
عن وزارة الداخلية والدوائر املعنية 
بألشان الســياحي املعوقات التي 
تواجه املســتثمرين فــي القطاع 
الســياحي ، وتفعيــل العمالــة 
للفنــادق الســياحية علــى وفق 
قانون وزارة الداخلية بنســبة 50% 

للمشغلني .
اجملاميع  دائــرة  وقــال مدير عــام 
الســياحية امين نعمت سعيد في 
بداية اجللســة  ان اهــم املعوقات 
واملشــكالت التــي تواجــه هيئة 
الســياحة هي » وجود شــركات 
وهمية« غير مجــازة متارس مهنة 
السياحة من دون رخصة التفويج 

السياحي.
وحذر من التعامل مع الشــركات 
الوهمية غيــر معروفة الهوية الن 
ذلك يشكل خطراً عليهم وابلغت 
مع  التعامل  بضــرورة  املواطنــني 
الشــركات اجملازة فقــط ،الن هذه 
على  وتعمل  موثقــة  الشــركات 
وفــق ضوابــط وتخضــع للرقابة 
والتفتيش املستمر، مشيراً الى ان 
امن املواطن يقتضــي مراعاة هذا 

اجلانب.
اجملاميع  دائــرة  مديرعام  واوضــح 
أن »الهيئــة تعمل   ، الســياحية 
الواحــدة  النافــذة«  بـ«مشــروع 
لتســيير معامالت منح ســمات 
الدخول )الفيــزا( املقدمة من قبل 

شركات السفر والسياحة«.
أن »املشــروع يهدف  إلى،  وأشــار 
الفســاد  علــى  القضــاء  الــى 
االداري في املؤسســات التي متنح 
االجـانـــب عنــد دخولهم الـــى 
الـعـــراق »فـيـــزا« الكترونيــة، 
اذ يتم مـــلء استمارة خـاصـــة 
الـشـبـكـــة  عـبـــر  بـهـــم 
املـعـلـومـاتـيـــة ويتم تدقيقها 
مــن جهــات امنيــة مختصــة 
الـكـتـرونـيـــا وسـتـكـشـــف 
هــــذه االسـتـمـارة عـن هـويـة 
الـشـخـــص اذا كــان مطلوبا او 
مـشـتـبـهـا بــه فــي قـضـيـة، 

مــــا سـيـسـهـم بتعزيز اجلانب 
الـعـراق،  في  كبير  بشكل  االمني 
فضال عن حتقيق مـردود مالي كبير 

للدولة«.
وتابــع ، أن »الهيئــة تعمــل على 
تشــكيل جلان مــن ممثلــني وزارة 
الداخلية واالمن السياحي« لتذليل 
جميــع العقبات واملشــاكل التي 
تواجــه تفويج اجملاميــع إلى البالد 
إلى  اعمام  التأكيد علــى  وكذلك 
شركات الســفر والسياحة اجملازة 
السياحة  هيئة  قبل  من  رســميا 
بتقدم اجملاميع الســياحية على ان 
باحلجز  مشــروطا  التفويج  يكون 

الفندقي«.
وفي الشــأن ذاته طــرح مدير عام 
مؤيد  واملتابعــة  التفتيس  دائــرة 
هيثم رسن عدد من املقترحات التي 

تروم الى مصلحة البلد في تفويج 
السياح الى العراق من بينها احلجز 
الفندقي املسبق إسوة بدول اجلوار 

للحد من االجراءات االمنية .
واكد رســن علــى نهــج الطرق 
احلديثــة ألســتقبال الوفــود من 
خــالل احلوكمــة االلكترونية من 
خالل النافذة الواحد التي يتم عن 
طريقها الدخــول الى البلد جوا او 

برا باحلجز املسبق .
التفتيش  دائــرة  مديرعام  وطالب 
واملتابعة الــى املركزية في العمل 
االمنية  القــوات  تدخــل  وعــدم 
املاســكة لألرض بعمل السياحة 
وعدم الرجــوع الى اجلهات املعنية 
وهــي » االمن الســياحي » الذي 

يعاني من ذلك.
واشار رسن الى التميز بني سمات 

الدخل ودخول اجملاميع الســياحية 
زيارة  أو   ، بصفة ســياحة دينيــة 
عادية ، مبينا ان تلك االمور يحصل 
فيها تشــابك في مصــدر اجلهة 
التــي يأتي الها الزائــر وبالنتيجة 
يحصل ضياع االيرادات للسياحة .

وذكرمديرعــام دائــرة التفتيــش 
واملتابعــة ان الدائرة تقوم بجوالت 
اخملالفة  الشركات  لرصد  مستمرة 
واحالتهــا الــى القضــاء وفرض 
غرامات ماليــة عليها ،اضافة الى 
املساءلة القانونية واالجراءات التي 
تؤدي الى اغالقها، كما ان الشركات 
اجملازة واحلاصلة على رخصة مبزاولة 
والضوابط  التعليمات  تتبع  املهنة 
املعمول بها على وفق قانون هيئة 

السياحة .
وبني ايضا تفعيل العمالة للفنادق 

وزارة  قانون  وفق  على  الســياحية 
للمشغلني   50% بنسبة  الداخلية 
والتي تعــد من اهم املعوقات التي 
تواجه املســتثمر ، اضافــة الى » 
الضريبة ،واحلجز الفندقي واحلماية 

االمنية » .
مــع  التنســيق  »مت  انــه  واردف، 
شــبكة االعالم العراقــي للعمل 
على تنشــيط السياحة في البالد 
من خــالل ندوات حواريــة وبرامج 
تثقيفية حول الســياحة الدينية 
وتثقيف اصحاب املرافق السياحية 
حــول كيفية التعامل مــع الزائر 
افضل  وتقدمي  العــراق  الى  الوافد 
اخلدمات وفــق معايير العاملية من 
اجــل اجلذب الســياحي مبا يحقق 
مردودا ماديا للبالد اضافة الى نشر 
املعالم الســياحية في العراق الى 

الســائحني  من خالل  العالم  دول 
االجانب«.

القانوني  املستشــار  طالب  فيما 
وزارة  للشــركات اخملتلطــة مــن 
الفنــادق  بحمايــة  الداخليــة 
الكبرى مــن بينها » فندق منصور 
مليا وعشــتار شــيراتون وبابل » 
االمنية  الشركات  عن  واالستغناء 
التي تكلف الفنادق مبالغ طائلة .

من جهتها اوعزت هيئة السياحة 
اجلهات االمنية عــدم التدخل في 
كتاب  وتوجيه  الســياحي  العمل 
رســمي يلــزم اجلهات املاســكة 
لألرض عدم التدخل وقصور العمل 
» لالمــن الســياحي » ، الفتة الى 
تخصيــص قاضــي خــاص يقوم 
بـ«تســهيل« عمل غلق الشركات 

السياحية اخملالفة .  

تعمل بـ«مشروع النافذة« الواحدة

هيئة السياحة تفعل »العمالة« للفنادق السياحية 
بنسبة 50 % للمشغلين

حذر مدير عام دائرة 
المجاميع السياحية 
من التعامل مع 
الشركات الوهمية 
غير معروفة 
الهوية لما تشكله 
من مخاطر

جانب من اجتماعات دائرة اجملاميع السياحية وممثلني عن وزارة الداخلية 

 
متابعة ـ الصباح الجديد:

ذكر تقريــر »هاندل بــالت« األملاني 
الدولــي، أن الســعودية أهم دولة 
نفطيــة في العالم، تــدرك حجم 
حتديــات مشــكلة املنــاخ وتعمل 
العادم،  حثيثا علــى جتنب غــازات 
وعلى التوســع في التقاط وتخزين 
ثاني أكســيد الكربون، مشيرا إلى 
الهدف  يعد  »األخضــر«  النفط  أن 

اجلديد للسعوديني.
جاء ذلك في وقت أكد فيه محللون 
السعودية  إعالن  أن  لـ«االقصادية«، 
إطالق البرنامــج الوطني لالقتصاد 
الدائري للكربون نقلة نوعية مهمة 

في منظومة الطاقة العاملية.
وتوقع التقرير مزيدا من النجاح في 
اجلهود الســعودية حلمايــة املناخ، 
حيث تريــد التركيز بشــكل أكبر 
على اســتخدامات النفــط والغاز 
ما ظهر  وهــو  للبيئة،  الصديقــة 
بقوة خالل أعمــال قمة مجموعة 
اســتضافتها  التــي  العشــرين 

السعودية.
السعودية  رغبة  إلى  التقرير  ولفت 
في أن جتعل نفسها أكثر استقاللية 
تتخلف  وأال  النفــط  عن  اقتصاديا 
عــن الركب في عالــم يكافح فيه 
مجال تغير املناخ، ولهذا تســتفيد 
الرئاسة األولى جملموعة  الرياض من 
الصناعية  الدول  ألهم  العشــرين 
النفط  والناشــئة في دعم مبادرة 

»األخضر«.
وأكد التقرير أهمية تصدر مكافحة 
العواقب االقتصاديــة لوباء كورونا 
مجموعة  قمــة  أعمــال  جــدول 
العشرين، مشيرا إلى بذل اجملموعة 
كل ما في وســعها الحتواء الوباء 
وحمايــة األرواح والوظائف والدخل 
وذلــك وفقا ملــا جاء فــي اإلعالن 

اخلتامي للقمة.
التقرير الضوء على حتذير  وســلط 
التعافي  أن  مــن  اخلتامي  اإلعــالن 
االقتصــادي العاملي ســيظل »غير 
متوازن وغير مؤكــد بدرجة كبيرة« 
وسيحمل »مخاطر هبوط متزايدة«.
أهمية مساعدة  الى  التقرير  واشار 

الدول األكثر فقرا خالل األزمة، حيث 
ناقش اجتماع مجموعة العشــرين 
مثل  الدولية  املنظمــات  ورؤســاء 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
واالحتــاد األوروبي تخفيــف الديون 
بشــكل مركــز، وفي إطــار جهود 

حثيثة ومكثفة الحتواء األزمة.
وأوضــح التقرير أنه بالنســبة إلى 
موضوع  احتل  املضيفة  السعودية 
تغير املناخ وإعــادة تنظيم صناعة 
فاجأ  بشكل  عالية  مكانة  الطاقة 
االقتصادية  األوســاط  مــن  كثيرا 
الدولية، حيث قال األمير عبدالعزيز 
بن ســلمان وزير الطاقة السعودي 
، بنبــرة حازمــة تعكــس توجــه 
اململكــة اجلديد ، »مــن املهم احلد 
مــن االنبعاثــات ويجــب أن نكون 
أصدقــاء للبيئــة«، مشــددا على 
»تأمني  بضرورة  الســعودية  قناعة 
كوكبنا من خالل أنظمة طاقة أكثر 

استدامة«.
وذكر تقرير »هانــدل بالت« األملانية 
الكربــون  »اقتصــاد  صيغــة  أن 
الدائــري« تلعــب دورا حيويــا في 

تقليل االنبعاثات وإعادة االستخدام 
والتدوير والعمل على إزالة انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
وفي ســياق متصل، قال تقرير دولي 
آخــر »إن الســعودية تلعــب دورا 
حيويا في مســار االنتعاش لتعزيز 
املناخ في  جهــود مكافحة تغيــر 
إلى  الفتا  العشــرين«،  مجموعــة 
الناجحة  الســعودية  اســتضافة 
لهذه االجتماعــات التي جاءت في 
توقيت دقيق في ظل املوجة الثانية 

من جائحة كورونا العاملية.
وأوضــح تقرير جملموعة »دويتشــه 
فيلــه« األملانية الدوليــة أن خطة 
التعافي من اجلائحة التي مت طرحها 
في قمة مجموعة العشــرين تركز 

على توفير ظروف مناخية قوية.
وأشــار التقرير إلى أن اســتضافة 
مجموعة  قــادة  قمة  الســعودية 
العشــرين االفتراضية ساعد على 
تشــكيل حزمة حتفيز لالستجابة 
تريليونات  بقيمة خمســة  لألوبئة 
واضحــة  تدابيــر  تشــمل  دوالر 

للتخفيف من آثار تغير املناخ.

تقـرير

محللون دوليون »النفط »األخضر« الهدف الجديد للسعوديين
يعد نقلة نوعية مهمة في منظومة الطاقة العالمية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت أســعار صرف الدوالر في اســواق 
بغداد وكوردستان امس الثالثاء 24 تشرين 

الثاني 2020.
وقال مصدر اقتصــادي إن بورصة الكفاح 
املركزية في بغداد ســجلت، امس الثالثاء، 
100 دوالر  125100 دينــار عراقي مقابــل 
امريكي، وســجلت بورصة احلارثية ببغداد 

125100 دينار مقابل 100 دوالر.
سجلت اســعار صرف الدوالر في بورصة 
ليوم أمس  املركزيــة في بغــداد  الكفاح 
االثنني 124950 دينــاراً عراقياً مقابل 100 

دوالر أمريكي.
وأشار إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت 
في محال الصيرفة باألســواق احمللية في 
بغداد حيث بلغ ســعر البيع 125500 دينار 
عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124500 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
أعلنــت الشــركة العامــة للمعــارض 
واخلدمات التجارية في وزارة التجارة، امس 
الثالثاء، عن عزمه اقامة معرض »صنع في 

العراق«.
وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد 
فــي بيان اطلعت عليــه » الصباح اجلديد 
»ان »الشــركة بصدد اســتحصال كتاب 
والســالمة  العليا للصحة  اللجنــة  من 
بإقامـة معارض  لهـــا  الوطنية يسمـح 
خالل املرحلــة القادمة«، مبينــاً أنه “في 
حــال احلصول على املوافقــة فان املعرض 
االول سيكون خاصا بحملة »صنـــع فـي 
العـراق« لعرض املنتوجات احمللية والترويج 

لها«.
وتوقـع سعيـد ان “يالقـي املعـرض جناحـاً 
كبيـراً النقطـاع املنتوجـات احملليـة التـي 
تالئــم ذائقــة املواطنني، فضــال عن عدم 
احتوائها على مـــواد حافظـة”، مشيـراً 
إلــى أنــه “سيعيـــد املنتــوج احمللي إلى 
الواجهة في االسـواق العراقيـة ملنافسـة 

املستـورد”.
وأضــاف ان »املعــرض ســيتضمن املواد 
والكهربائيات  واالحذية  واملالبس  الغذائية 
التي تنتجها الشــركات احمللية«، موضحاً 
أن »الشركة، بهذه اخلطوة، تسعى العادة 
الصناعة احمللية الى سابق عهدها بعد ان 
اهملت على مــدى 17 عاما توقفت فيها 
املصانع احليوية التي كانت اساسا العتماد 
العراق ذاتيا على نفســه في انتاج ســلع 
حازت على ثقة املواطن ملتانتها واسعارها 

املناسبة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:   
انخفضت الليرة التركية امس الثالثاء 1.3 
% مقابل الدوالر، إذ عزز املستثمرون احملليون 
مراكزهم مــن العمالت األجنبية، والذهب 
بعد ارتفاع قوي للعملة التركية في اآلونة 

األخيرة.
وذكرت قناة “روســيا اليــوم ” أن العملة 
التركيــة تراجعت إلــى 7.76 ليرة للدوالر 
من إغالق يـــوم اجلمعـــة عنـد 7.65 ليرة 

للـدوالر.
وارتفعــت الليرة من مســتوى قياســي 
منخفض 8.58 هذا الشهر، بعد أن تعهد 
الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان بنهج 
لالقتصاد أكثر اتســاقا مع الســوق بعد 
تعيني محافظ للبنك املركزي ووزير للمالية 
جديدين، وعقب زيادة أســعار الفائدة 475 

نقطة أساس اخلميس املاضي. 

ارتفاع سعر صرف 
الدوالر في بغداد 

التجارة تعتزم إقامة 
معرض »صنع في العراق«

الليرة التركية تعود 
إلى المنطقة الحمراء
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الصباح الجديد ـ وكاالت:   
أكبــر  فعاليــات  انطلقــت 
معــرض لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت في مصــر، األحد، 
مــن  كبيــر  عــدد  مبشــاركة 
الشركات احمللية والدولية، مبا في 
الصينية  )هواوي(  شــركة  ذلك 
العمالقة لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. 
عبد  املصــري  الرئيس  وافتتــح 
املعــرض  السيســي،  الفتــاح 
الســنوي الكبير املعروف باسم 
»كايرو آي سي تي 2020«، في ظل 
اهتمام مصــري متزايد بالتحول 
الرقمــي من خــالل التعاون مع 
شــركات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت حول العالم. 
ملعرض   24 الـــ  الــدورة  وتعقد 
الدولــي لالتصــاالت  القاهــرة 

وتكنولوجيا املعلومات في الفترة 
من 22 إلى25 نوفمبر اجلاري مبركز 

مصر الدولي للمعارض. 
ويشــارك فــي املعــرض عــدد 
مــن الــوزارات املصريــة، منها 
وتكنولوجيا  االتصــاالت  وزارات 
املعلومــات، والدفاع، والداخلية، 
والتخطيط، باإلضافة إلى البنك 

املركزي املصري. 
وخالل فعاليات املعرض، سيقدم 
املتحدثــون حملة عن مســتقبل 
املنطقة من خــالل ورش العمل 
مع  النقاش،  وجلسات  واحملادثات 
تســليط الضوء على دراســات 
احلالــة والتطبيقــات اخلاصــة 
التحويليــة  بالتكنولوجيــات 
األكثر إبداعا وابتكارا لتشــكيل 

املستقبل. 
العام  هــذا  نســخة  وتهــدف 

إلــى التأكيد علــى حقيقة أن 
اجلديد  كورونــا  فيــروس  مرض 
جتارية  مخاطر  ميثل  )كوفيد19-( 
يوفر  لكنه  املناطــق،  بعض  في 

أيضا فرصا في مناطق أخرى. 
ويركز املعــرض أيضا على بعض 
اخلطــوات املســتقبلية التــي 
ستساعد احلكومات والقطاعني 
التكيف  علــى  واخلــاص  العام 
بســرعة مــع التغيــر الرقمي 
الســريع احلاصــل فــي العالم 

حاليا. 
ومن بني الشركات املشاركة في 
احلدث الســنوي شركة )هواوي(، 
التي شاركت في املعرض في آخر 

12 نسخة. 
وقــال ليــو ليــو نائــب رئيس 
املبيعات وتسويق احللول بشركة 
إفريقيا،  شــمال  فــي  هــواوي 

فــي تصريحات خاصــة لوكالة 
أنباء ))شــينخوا((، إن »هذه هي 
السنة العشرين لشركة هواوي 
فــي مصر، ونحن فخــورون جدا 
معرض  فعاليات  إلى  باالنضمام 
املعلومات  لتكنولوجيا  القاهرة 

واالتصاالت كل عام«. 
الشركة  أن مشاركة  إلى  وأشار 
سياسة  على  تؤكد  املعرض  في 
هواوي في دعم استمرارية تطوير 
واالتصاالت في  املعلومات  قطاع 

مصر. 
وأضاف أن هواوي تريد االستفادة 
من احلدث لعرض أحدث حلولها 
ومشــاريعها  التكنولوجيــة 
للمؤسســات الذكية في قطاع 
»هــواوي  أن  وأكــد  األعمــال، 
اخلبرات  لتبادل  دائما  مســتعدة 

مع جميع املطورين والشركاء«. 

انطالق أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في مصر

بمشاركة هواوي الصينية  
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قراءة

ترجمات

نصاصدار

الى  شــعاب  من االســتهالل لتنطلق 
الكلي.. لتكون مّنصة لتقشــير  النص 
الفكرة عبــر لغٍة واضحــٍة غير مرمزة، 
كونها أي األفــكار محاولة لفّك العزلة 
التي يعيشــها أبطــال القصص، وهم 
يتوّزعون بني ثنايا احلاالت السيكولوجية 
والواقعيــة وحتــى األيديولوجية منها، 
وهو بهذه احلالة االنتمائية إن جاز القول 

التغريب في الوصف  الى عمليــة  يلجأ 
العــام حلركــة الشــخوص والتوصيف 
امليتافيزيقــي لدواخلهــم، حتى ال تبدو 
القصص وكأنها نقاًل لواقٍع ما، أو اجتزاء 
واقعٍة حقيقيــة مجّردة، رغم أن الفكرة 
هي واقعية مســتّلة من املنطقة التي 
يعيش فيها الكاتب بكل تأكيد.. وهو ما 
جعل املكان في بعض النصوص يتحّول 
الى ســجن أو منطقة كامتة أو مأســاة 
هاطلة، وهي رؤية انعكاســية ملا يعانيه 
البطل من حتشــيد األلــم وحتى الفرح 
على قّلته، لكن األمر ال يخرج من عملية 
ممكنات  وجعلــه ضمن  للواقع  التغريب 
القص الذي يحيل األشــياء الى عملية 
يطرح  ويجعله  للمتلّقي،  اآلني  التفكير 
ســؤاال ) ما الذي يريده القاص من فكرة 
القصة ( ألن عملية املناورة في التغريب 
التصويري  للمســتويني  مالصقة  تبقى 
واإلخباري، وهي عملية تنتج لنا مستوًى 
حتليلًيا مهما، ال يكون مقصودًا أو مرهونًا 
بقــدرة الكاتب/ املنتج، بــل جعلها من 
واجبــات املتلّقي الذي عليــه أن يدخل 
في عمــق هذا املســتوى، ويبدأ بتحليل 
الشــفرات ومســك تلك االنتقاالت بني 
الشــخوص،  حلركة  والتغريبي  الواقعي 
مثلما هو يغــّرب في عملية دمج املكان 
بالزمان وجعله وكأنه ميسك باالثنني معا 
القصدي.. خاصة  املستوى  الى  للوصول 
وان املنتج ال يذهب بعيــدا في التغريب 
املتعارف  باملعنى  غرائبية  وجعله قصته 
عليه، بل هي لعبٌة فنية من قبله لقبول 
عملية القّص بطريقة احلكاية يراد له أن 
يعبر فيها عن ماهيــة أفكاره من خالل 
ما يبثه من فعاليات وثيمات على لسان 
شــخوصه، وبالنتيجــة انغمس الفعل 
الــذي يعتمد عليه فــي عملية التدوين 
كجمل فعلية عديدة ليقود الى اتســاق 

املنت السردي مع املنت احلكائي.
إن فاعليــة التغريب في املنت الســردي 
كانــت فاعلية متميزة فهــو يجنح الى 
عدم منــح الواقع كّل ســماته، وايضا 
ال يريــد االبتعــاد عن الواقــع بكلياتها 
انســجاما مع املفهوم السردي للقصة 
األثواب  العديد من  ترتدي  التي  القصيرة 
التي تخضع دوما ملهارة القاص / املنتج. 
وبهذا فــإن النص يبدأ واقعًيا، ثم يغوص 
فــي عمليــة املمازجة ما بــني التغريب 
واللغة والواقعية والعودة من جديد الى 
الواقــع وكأن األمر كان عبــارة عن رحلٍة 
في صياغة الوهم أو ســفر في متاهات 

الواقع.
إن أثــر الواقع كان واضًحــا على الفكرة 
واحلكاية فهو يستلها من خزينه احلياتي 
واملعرفي مثلما يســتلها من كونه جزًءا 
من هــذا الواقــع احملكــوم بالكثير من 
املتناقضــات.. ولهذا نرى الشــخصيات 
تتوّزع ما بني ســجني و)ثائــر( بطريقته 
اخلاصة نكاية بأحيــاء التجاوز واملنطلق 
الى رغبته في أنه ) يريد وطن ( أو صحفيا 
يخرج من القــرى النائية، أو الباحث عن 
الســفر هربا من واقع قامت، أو البحث عن 
اخملرج وســط قلق الصور واالنتخابات، أو 
املراقب في علــم االجتماع، أو غيرها من 
األفكار التي تنــدرج على أنها من صلب 
الواقعـ لكــن املنتج عليــوي لم يطرق 
باب الواقعية اجملردة املصنوع مسبقا، بل 
خلعه واجته الــى صناعة بابه اخلاص في 
عملية التدوين، ليس باملعنى التجديد أو 
احلداثة، بل مبعنى استغالل الواقع إلنتاج 
نّص قصصي يقــدم الى املتلّقي، ليفكر 
معه ويتســاءل ايضا: ما الذي جرى لهذا 

الواقع؟

علي لفتة سعيد

يثير عنوان اجملموعة القصصية ) رمبا تصل 
معقوفة ( للناقد مؤيد عليوي الكثير من 
يثير  مثلما  واللغوية  الفنية  االشكاليات 
الكثيــر من التأويالت التــي يبحث عنها 
القصصية  النصوص  تالبيب  بني  املتلّقي 
التــي ضمتها اجملموعة الصــادرة عن دار 
الصواف مؤخرا، كونه يعد املنطقة األولى 
تفاصيل  ومعرفة  النصــوص،  باب  لفتح 
تدوينها وحكايتها وثيمها اخملتلفة.. فـ )رمبا 
( االستدراكية واالستفهامية والتركيبية 
ال تعني التأكيد الكامل، لكنها تأتي هنا 
السالم  بالوصول  التشــكيك  يشبه  مبا 
واآلمــن واخملّيــر واملرجو لفعل اإلرســال 
واإللهام  والتدحــرج  والوصول  والســفر 
والبــث واملقابلة وجميعها حتملها كلمة 
) تصل ( في العنوان.. وهي اســتدراك إن 
الوصول رمبــا لم يكن كذلك وســيصل 

برأس معقوف.
ا  فهذه اجملموعة التي تضم أربعة عشر نصًّ
قصصًيا  كّل نّص يحمل سمات التدوين 
فــي البنية الكتابية على إنها مراســلة 
بني حالتني، ليــس التناقض بني النقطة 
األولى والنقطة الثانية في عملية فصل 
املسافة بني اإلرسال والوصول، وإمنا ترتبط 
برباط التعشيق في داللة ) رمبا ( خاصة وإن 
العنوان هــو مرآة كلية جامعة، ولم يكن 
عنوان قصٍة من القصص.. وحســنا فعل 
الكاتب في جمع أبواب العناوين الفرعية 
ليجعلها في باب واحــد، ألن املتلّقي هنا 
سيبحث عن املتشــابهات بني النصوص 

وغاياتها واستدراكاتها وبيئاتها الكلية.
إن بنيــة الكتابة فــي اجملموعة تتخذ من 
واإلخباري  التصويــري  املســتويني  جمع 
فــي بوتقة واحدة طريقــة للتدوين، تبدأ 

التغريب التدويني في مجموعة )ربما تصل معقوفة( لمؤيد عليوي

مارسيا لينكس كوالي
ترجمة: سليمان توفيق

حازت رواية إبراهيم الكوني »واو الصغرى« 
الوطنية  الترجمة  2015 على جائــزة  عام 
األمريكية للترجمــة األدبية. وعلى الرغم 
مــن أن هذا العمــل األدبــي يُظِهر عبثية 
األعراف األدبية فــي الغرب وقد يُثير احليرة 
لدى القراء الغربيني، إال أن هذا ليس ما ميثل 
مكامن الســحر واجلاذبية في هذا العمل 
األدبــي، كما تكتب ملوقع قنطــرة الناقدة 
األدبية مارســيا لينكس كوالي التي قرأَْت 

الترجمة اإلجنليزية لهذا الرواية العربية.
من يرغب في أن يســتمتع  برواية إبراهيم 
الكونــي »واو الصغــرى« 2014«  ، فعليه 
االنخراط في غرابتها. وقراءة رواية الكوني 
من خالل عيــون ترجمة وليام هاتشــينز 
إلى موسيقى  االســتماع  اإلجنليزية، مثل 
جديدة ومختلفة، مع نغمــات غير عادية 

وإيقاعات حادة في بعض األحيان.
تبدأ الرواية التي صدرت بالعربية عام 1999 
مع وصول الطيور املهاجرة. أبطال الكتاب 
هم ســكان الصحراء البدو الرحل، الذين  
يتحركون في االجتاه املعاكس  للطيور. هذا 
شيء مختلف  متاما ملا نتوقعه من البشر 
احلضر.  عندما تتابع الطيور – أو »اخمللوقات 

اجملنحــة« -  طيرانها يبقــى فقط عينة 
قدمية منها. إن موت الطيور يســبق موت 
زعيم البدو، والذي يؤدي بدوره إلى نشــوء 

تغيرات غير متوقعة في القبيلة.

ارتياب جتاه الروايات الكونية
الرابعة إلبراهيم الكوني  الرواية  هذه هي 
التي  ترجمهــا وليام هاتشــينز. ويقول 
الشــمالي عن نفسه  األمريكي  املترجم 
بأنه يرتــاب عموما من » الروايات الكونية 
التي ُكتبت على مايبدو خصيصا للقارئ 
الغربــي«. »واوالصغرى« ليســت كذلك. 
ال تســتخدم الرواية  األوصــاف املتعارف 
عليها أو اخلطوط الزمنية، وال يتشعب في 
مسارات القبيلة في العديد من اخلطوط 

السردية.
إبراهيم الكوني  التي يرسمها  الغرابة  إن 
لهــا عالقة وثيقــة بشــخصه.  أعمال 
الكاتب الليبي متاحة بالترجمة اإلجنليزية 
منذ أكثر من عشــرة ســنوات – بدءا من 
روايــة  »نزيف احلجر )2003(، التي ترجمها 
إلــى اإلجنليزيــة كل من مي جيوســي 
وكريســتوفر تينغلي. )صــدرت الترجمة 
1995 بعنوان »نزيف احلجر«(  األملانية عام 

وقد أشاد بها النقاد في الوقت احلاضر.”.
يقــول هاتشــينز إنه لم يكــن يتوقع أن 
»واو الصغرى« عام  لرواية  حصل ترجمته 

2015  على جائزة الترجمة الوطنية التي 
للترجمة  األمريكيــة  اجلمعيــة  متنحها 
األدبية. لكــن هذا ليــس التقدير األدبي 
الوحيد الذي حصل عليه إبراهيم الكوني 
في البلــدان الناطقة باللغــة اإلجنليزية. 
وقد وصل عمله األدبي في نفس الســنة 
إلى الالئحة الطويلة لـــ »جلائزة العاملية 
مان بوكر«.  إنه شرف لم يَنله غيره سوى 

تسعة ُكتاب من العالم. 
يتميــز إبراهيم الكوني ليــس فقط من 
خــالل لغته املســتوحاة مــن النصوص 
أيضا  تعتبر  وإمنا  الكالســيكية،  العربية 
مشــهد الصحراء، واملعتقــدات الدينية 
وقصائد الطوارق ســمات خاصة به. جند 
فــي العديد من أعمــال إبراهيم الكوني 
أن املشــاهد الطبيعية واحليوانات ليست 
باألحرى    الســرد،  مجــرد إكسســوارات 
يســلط عمله على نظــرة جديدة على 
العالقة بني البشــر واحليوان، و بني الروح 

واملشاهد الطبيعية.

التوتر األساسي بني
حياة البداوة واحلضر

التوتر  الصغــرى«  »واو  رواية  تســتعرض 
اجلوهري  بني إغــراء التناء والشــوق الى 
الزعيــم، تقيم له  احلضر. عندمــا ميوت 
القبيلة ضريًحا. ويُعهد إلى عرافة مهمة 

تلقي رســائل الزعيم امليت. لهذه الغاية 
يتم تشــييد  بناء لها وللضريح. يتحول 
هذا الضريــح الى »وتد« يربــط القبيلة 
بئــر، لتصبح  إنهــا فرصة حلفر  باملكان. 
ويستوطن  القوافل  وتأتي  البيئة خضراء. 
فيها الغرباء وســرعان ماحتــوط اجلدران 
القبيلــة الراســخة فــي  التقاليد التي 

تشهد حتوالت هامة.
ال تقتصــر هذه التحوالت على  ســكان 
الصحــراء فقط.  طرأ أيضــا  تغيرا على 
النبات واحليوان في الواحة املشيدة حديثا. 
الطيور املهاجرة املتبقية في الفصل األول 
تأخذ ســمات البشر: »ســقط سقطة 
مهينة، فاندس منقاره النبيل في التراب، 
وعندما انتزعه مــن احلضيض، من العار، 
وضرب بــه فــي الفضاء لينفــض عنه 
الغبــار والذل، رأى الصبيــان في مقلتيه 
الكســولتني، املتعبتــني، وميضــاً، بلالً، 

دموعاً«.
ولكــن ليســت الطيور فقط مــن تأخذ 
الناس أنفسهم  أيضاً  البشــر.  ســمات 
يوصفون كأنهم طيور. كما لو كان لديهم 
الطيور  مثــل  والتطلعات  اآلمــال  نفس 
املهاجرة. هذا التشــابك ميتــد حتى إلى 
أبعد من حياة احليوانــات: أصل الصحراء 
التــي تبدو بال حياة – هــذا ما نخبره- من 

عظام أجدادنا.

احمللي يُصبح عاملياً
لم تذكر الروايــة أي دولة من الدول اليوم. 
نتعرف على مكان يدعى »حمادة«، يقع في 
املنطقة الشمالية من الصحراء الليبية.  
كما هــو متبع  في احلكايات الشــعبية، 
يبدو لنــا أبطــال الرواية ليــس كأفراد. 
معظمهم بدون أســماء.  يتــم التعرف 
عليهم من خالل دورهم في اجملتمع وليس 

من خالل سيرتهم الذاتية وخصائصهم.
إبراهيــم الكوني ال يكتب مــن منظوره 
كواحد من  الســكان احملليني »األصليني«. 
درس الكاتب في روسيا ويعيش منذ فترة 
طويلة في سويسرا. أعماله األدبية تتوافق 
مع تراث آخر. في أول كل فصل يستشهد 
الصيني  وللفيلسوف  لشوبنهاور،  بأقوال 
تشوانغ تسي، ومن الريجفيدا الهندوسية 
وِحكم أخرى. يبدو عالــم »واو الصغرى« 
غريبا جــدا وقدميا. وتظهــر احلداثة على 

أطرافها مغرية ومهددة بنفس الوقت.
أمضــى إبراهيــم الكونــي طفولته في 
الصحراء بــني الطوارق. ومنذ فترة طويلة 
يعيش في اخلــارج، ولكن كتبه تعود دائما 
إلى الصحــراء. وفي حوار معه عام  2010 
يقــول الكونــي:  »حتى لوكنــت نبيا ملا 
استطعت كتابة 60 كتابا حول  الصحراء 
من الذاكرة.  ومن أجل إحظار أغلى شيء 

لــدي وجب علي العودة إلــى نوع آخر من 
املتصوفة  الذي يسمونه  الشيء  الذاكرة، 
النفس  الداخليــة« وعلمــاء  »الذاكــرة 

»الالوعي«.
يُشــير هاتشينز إلى أن أســلوب إبراهيم 
الكوني األدبي ليــس مطبوعا بالروحانية 
فقط وإمنا أيضا بالرياضيات«. يســتخدم 
الكوني اجلناس على سبيل املثال في تكرار 
نفــس الكلمة في عدة صفحات.  تتحول 
س اجملهولــة  في املعادلــة الرياضية الى 
كلمة مطابقة في جميع هذه السياقات 

اخملتلفة ».
الفكري«  »التحــدي  هاتشــينز  يُحبــذ 
لألعمــال الروائية التي كتبهــا إبراهيم  
الكوني. بالفعــل »إنها هذه الغنائية في 
أســلوب كتاباته الذي ال هوادة فيه، والتي 
جتعلــك تريد أكثــر من ذلك: إنــه اإلغراء 

املؤلم واجلميل لصوره ولكلماته«
يعمل وليام هاتشينز بحسب قوله حاليا 
على ترجمة رواية أخرى إلبراهيم الكوني. 
»لقد ترجمت إلى حــد اآلن 450 صفحة 
من روايــة اجملوس ذات  الـــ 700 صفحة. 
علما بأنني ســأختار عنــوان آخر لها هو 
رأي  الرواية بحسب  »الـــَمعبودون«. هذه 

الكوني عمل رائع وأنا أوافقه الرأي. 

* عن موقع القنطرة الثقافي

نظرة جديدة على عالقة البشر بالحيوان والروح بالطبيعة*
رواية »واو الصغرى« للكاتب الليبي إبراهيم الكوني

الخطأ ..رواية »زمن القتل« لإليطالي »إينيو فاليانو»

إن أثر الواقع كان واضحًا 
على الفكرة والحكاية فهو 

يستلها من خزينه الحياتي 
والمعرفي مثلما يستلها 

من كونه جزًءا من هذا 
الواقع المحكوم بالكثير 
من المتناقضات.. ولهذا 

نرى الشخصيات تتوزّع ما 
بين سجين و)ثائر( بطريقته 

الخاصة نكاية بأحياء التجاوز 
والمنطلق الى رغبته في أنه 

) يريد وطن ( أو صحفيا يخرج 
من القرى النائية

متابعة الصباح الجديد:
  

صدرت عن منشورات املتوسط – إيطاليا، 
رواية »زمن القتل« للروائي والسيناريست 
والناقد  والصحفي  املســرحي  والكاتب 
الدرامي اإليطالــي إينيو فاليانو. الكاتُب 
الذي اشــتهر بتعاونه مــع اخملرج الكبير 
فيديريكو فيّليني مضيفاً ألفالمه شعوراً 
قويَّاً بالواقعية، على غــرار فيلم »احلياة 
املُعجزة،  الرواية  1960. صاحــُب  احللوة« 
التي بــدأت قصتها في إحدى أماســي 
ديسمبر بطلٍب من صديقه وناشره ليـو 
الذي فاجأه وهما يتجّوالن  لونغانيـــزي، 
في ميالنــو، قائــالً: »هــل بإمكانَك أن 
تكتَب لي روايًة، وتنتهي من كتابتها مع 
بدايات شــهر آذار/مارس؟«، فكانت »زمن 
القتل« ونالت جائزة الـ ســتريغا، العام 
1947، والتي تُعدُّ من أهمِّ اجلوائز الروائيَّة 
اإليطالية على اإلطالق. ترجَم الرواية عن 
العراقي  والسينمائي  املترجم  اإليطالية 
عرفان رشــيد، مترجم رواية »الرفيق« لـ 
املتوسط،  عن  الصادرة  باڨيزِه،  تشــيزَرِه 
2018، ولــه حتت الطبع ثالثيــة الكاتب 

الصقّلي ليوناردو شاّشا. 
يختــار فاليانو رواية حادثة، ال تســتحقُّ 

ريسان الخزعلي

ُ النسيان 
فراغ ُ الذاكرة ...............) أ (

*    

ُ األشجار 
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*         
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الزَّْهَو، وال يجــوز الفخر بها، ُمســِنداً 
ــة الَقصِّ إلى صــوت »أنا، ضمير  مهمَّ
املتكلِّم«. إنَّها حادثة أبعد ما تكون عن 
البطولة، تنطلق من وََجٍع عاديٍّ يصيب 
ِضرَْس مالزٍم في اجليش اإليطالي، يدفعه 
للبحث عن طبيب ويبتعد عن معسكره 

في إفريقيا الســريالية. ومن خطأ في 
السير في طريق مختصرة، يضيع لتبدأ 
مغامرته بالصدفة. يقتنع أوالً بأن عدوى 
اجلذام انتقلت إليه، فيهرب، ثم تتلّبسه 
فكرة أنه مطلــوب بتهمة القتل، وفي 
النهاية يتحــول فعالً إلى لص وإرهابي. 
حتى يصل إلى كوخ يوهانس، وهو مكان 

نه من الشفاء. ا مُيكِّ غامض لكن رمبَّ
احلروب،  عــن  الرمزية  روايــة شــديدة 
تتكاشف مع القســوة الساخرة التي 
ال ترحم، يختمهــا فاليانو بصوت البوق 
العســكري، وحيد النغمــة التي تليق 
ببطل هذه الرواية، تلك النغمة الرتيبة 
التي تســتعجل اجلنود باالســتيقاظ، 
للعودة  االســتعداد  إلــى  وتدعوهــم 
إلــى إيطاليا، لكنَّها أيضــاً نغمة تروي 
التي  التجارب اخملفقة واجلرائم املقترفة 
لوَّثت يَــَدي هذا الضابــط اإليطالي، أو 

التاريخ االستعماري اإليطالي كله؟
»زمن القتل«، الروايــة اليتيمة لـ إينيو 
فاليانو، والتي كتبهــا، كما ذكرنا، بناء 
على طلب من ناشــره، ولكنها سرعان 
ما تنال أهم وأعرق جائزة أدبية إيطالية، 
واآلن تتربَّع بني أهــم الروايات في تاريخ 

األدب اإليطالي.
أخيراً جاءت الرواية في 416 صفحة من 

من اعمال الفنان حسني الطائيالقطع الوسط.
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 بيل جيتس يحذر: جائحة جديدة تضرب العالم 
وسنكون محظوظين إذا تأخرت عقدين

حذر مؤسس شركة مايكروســوفت األمريكية، بيل جيتس، من 
تعــرض العالم جلائحة أخرى في املســتقبل القريب، لكنه توقع 
السيطرة عليه أفضل من فيروس كورونا املستجد »كوفيد19-«.
ورجح جيتس في حوار إذاعي له، أن اجلائحة القادمة قد حتدث بعد 
3 سنوات، مضيًفا أن البشر سيكونون محظوظني »إذا تأخرت 20 
ســنة«. يذكر أن جيتس كان صرح في سبتمبر املاضي أنه يتوقع 

أن تنتهي جائحة كورونا بحلول 2022.

“قد تصبح غير فعالة.. الصحة العالمية تحذر من 
المضادات الحيوية

حــذرت منظمة الصحة العامليــة من تناول املضــادات احليوية 
بشــكل مفرط، مشــيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى أن يصبح هذا 

النوع من العالجات غير فعال.
ونقلت صحيفة “الوطن” املصرية عن املنظمة قولها بأن مضادات 
امليكروبات، مبا فيها املضادات احليوية واألدوية املضادة للفيروسات 
ومضادات الفطريات ومضادات الطفيليات، هي أدوية تُســتعمل 
للوقاية من االلتهابــات التي تصيب اإلنســان واحليوان والنبات 

ولعالجها.
وأوضحــت املنظمــة أن مقاومة مضــادات امليكروبات، تنشــأ 
عندما تطــرأ تغييرات على البكتيريا والفيروســات والفطريات 
والطفيليــات، مبرور الزمــن؛ فتصبح أقل اســتجابًة لألدوية ممّا 
يصّعب عالج االلتهابات ويزيد خطورة انتشار األمراض واالعتالالت 

الوخيمة والوفيات.
وأشــارت املنظمة إلى أن الدوافع الرئيسية لظهور هذه املقاومة 
تشــمل إســاءة اســتعمال مضادات امليكروبــات واإلفراط في 
اســتعمالها؛ وعدم إتاحــة املياه النظيفــة وخدمات اإلصحاح 
والنظافة الصحية لكل من اإلنســان واحليوان؛ وضعف الوقاية 
من العدوى واألمراض ومكافحتها فــي مرافق الرعاية الصحية 
واملزارع؛ وقصور إتاحة األدوية واللقاحات ووســائل التشــخيص 
اجليدة واملعقولة التكلفة؛ وانعــدام الوعي واملعرفة؛ وعدم إنفاذ 

التشريعات.
وأضافــت املنظمة أن مقاومة املضــادات احليوية واألدوية األخرى 
املضادة للميكروبات تصبح غير ناجعــة بفعل مقاومة األدوية، 

وتتزايد باطراد صعوبة عالج االلتهابات أو يستحيل عالجها.
وأوضحــت منظمة الصحــة العامليــة، أن القــدرة على عالج 
االلتهابات الشــائعة مازالت مهددة بظهور وتفشــي مسببات 
األمراض املقاومة لألدوية التي تبتكر آليات مقاومة جديدة تسفر 
عن ظهور مقاومة مضــادات امليكروبات. ومما يثيــر الذعر بوجه 
خاص االنتشــار العاملي السريع للبكتيريا املقاومة لعدة أدوية أو 
جلميعها -املعروفة أيضاً باسم “اجلراثيم املستعصية”- واملسببة 
حلــاالت عدوى يتعذر عالجهــا باملوجود حالياً مــن أدوية مضادة 

للميكروبات، مثل املضادات احليوية.

نصائح للعناية بالشفاه في الشتاء
قالت بوابة اجلمال »هاوت.دي« إن الشــفاه تفتقــر إلى الدهون، 
وتتعرض بسرعة للجفاف والتشقق، ما يُفسد مظهرها اجلمالي.
وأضافت البوابة األملانية أن الشــفاه تتعرض للكثير من عوامل 
اإلجهاد في اخلريف والشتاء بسبب احلرارة املنخفضة في اخلارج، 

وهواء املدفأة اجلاف في الداخل.
وملواجهة اجلفاف والتشــقق، يجب اســتعمال مســتحضرات 
العناية، مثل بلسم الشفاه، احملتوية على مواد فعالة تعمل على 
ترطيب الشــفاه ومتنحها ملمســاً مخملياً، مثل عسل، وشمع 

النحل، وزبدة الشيا، وزيت الزيتون، وحمض الهيالورونيك.

ملونشريط

الصباح الجديد- وكاالت:
 

متكاملة  األغذية  من  القرنبيط 
حيــث  الغذائيــة،  العناصــر 
ومعادن  فيتامينات  على  يحتوي 
ومضادات أكسدة، تفيد الصحة 

وحتمي اجلسم من األمراض.

فوائد القرنبيط للصحة
القرنبيــط يحتوي على نســبة 
عالية من مادة الكولني التي لها 
دور في حتسني جودة النوم، وزيادة 
التعليمية،  والقــدرات  املهارات 
مادة  أن  الذاكرة، كمــا  وتعزيــز 
القرنبيط  في  املتواجدة  الكولني 
حتســن مــن نقــل اإلشــارات 

العصبية.

للريجيم
العديد  القرنبيــط على  يحتوي 
جتعله  التــي  اخلصائــص  مــن 
جيــدا إلنقاص الــوزن، حيث إنه 
منخفض الســعرات احلرارية، إذ 
القرنبيط على  يحتوي كوب من 
25 سعرا حراريا فقط، فضال عن 
والتي  لأللياف  جيــد  أنه مصدر 
عملية  تنظيــم  على  تســاعد 
باالمتالء، كما  الهضم والشعور 
أنه يحتوي على نسبة عالية من 

املاء املفيدة إلنقاص الوزن.

حماية القلب والشرايني
مبضــادات  غنــي  القرنبيــط 
تساعد  التي  القوية  األكســدة 
على الوقاية مــن أمراض القلب 
والشــرايني، كما أنه يحمي من 

أشارت  وقد  للجلطات،  التعرض 
تناول  أن  إلى  العلمية  الدراسات 
على  يساعد  بانتظام  القرنبيط 
التقليــل من معــدالت اإلصابة 
واألمراض  القلبيــة  باألمــراض 

بالشــرايني، فضال عن  املتعلقة 
أنه ينظم نســبة الكوليسترول 

بالدم.
القلقاس.. فوائد صحية مذهلة .

احلماية من السرطان
 medical news« أشــار موقــع
أثبتت أن  إلــى دراســة   »today
القرنبيط يســاعد على احلماية 
من األمراض الســرطانية، وهذا 

الحتوائه على نســبة عالية من 
واحتوائه  األكســدة  مضــادات 
-3كاربينول«  »اإلندول  مادة  على 
التــي لهــا تأثير وقائــي مضاد 
لالســتروجني مما يعيق منو اخلاليا 

الســرطانية، وهذا بدوره يحمي 
من ســرطان الرئة والثدي وعنق 

الرحم واملثانة.

للحوامل
األطعمة  مــن  القرنبيط  يعتبر 
املفيدة للمــرأة أثناء فترة احلمل، 
حيــث إنــه غنــي بالعديد من 
لهــذه  الهامــة  الفيتامينــات 
فيتامني ســي،  ومنها  الفتــرة، 
فيتامــني أ، وفيتامــني ب التــي 
تســاعد في منــو خاليــا اجلنني 
لديه  العصبــي  اجلهــاز  وتطور 

وتعزيز مناعة األم.
لعــالج  اجلوافــة  إنفوجــراف.. 

األنيميا و10 فوائد مذهلة

تقوية العظام
يعتبر نقص فيتامني ك من أسباب 
أمراض العظــام، والقرنبيط غني 
بفيتامني ك، مما يحمي من التعرض 
إلى هشاشة العظام واحلماية من 
فرص اإلصابة بالكســور، حيث إن 
فيتامــني ك املوجود في القرنبيط 
امتصاص  تعزيــز  على  يســاعد 
الكالسيوم والتقليل من التخلص 

منه عبر البول.

حماية اجلهاز الهضمي
الغذائية  باأللياف  غني  القرنبيط 
واملاء مما يحمــي اجلهاز الهضمي 
من التعرض إلى بعض املشكالت، 
منها اإلمســاك والتهاب األمعاء، 
والوقاية من التعرض إلى اإلصابة 
بســرطان املعدة والقولون، فضال 
عــن أن القرنبيط يســاعد على 

تسهيل عملية الهضم.

أنهم  الفلــك  يعتقــد علماء 
حصلوا على حملة عن بنية ثقب 
أســود، بعد أن رصد تلسكوب 
هابــل الفضائــي مجموعــة 
تنطلق  والظالل  األشــعة  من 
تبعد ماليني  من مركز مجــرة 

السنني الضوئية.
وتعد الثقوب الســوداء أعظم 
وتســتهلك  الكــون،  وحوش 
جوارها.  في  شيء  كل  بسرعة 
قوية  جاذبيتهــا  بــأن  وتتميز 

جــدا لدرجة أنه حتى الضوء ال 
يســتطيع الهروب منها، وهي 
حقيقة غير عادية جتعلها أيضا 
غير مرئية لنا، وبالتالي يصعب 

دراستها بشكل ال يصدق.
ويعتقد اخلبراء أن هذا قد يكون 
ثقبا أسود في قلب اجملرة يلقي 
بظالله على الفضاء، وقد تتيح 

احملاذاة كشف حملة عن هيكله.
الضوء  أعمدة  بعــض  وتخترق 
الفجــوات في حلقة الغبار، ما 

يخلق أشعة ســاطعة تشبه 
حزم الضــوء التي ميكن رؤيتها 
تشع من الشمس عند الغروب.
وأوضــح عالــم الفلــك بيتر 
ماكســيم من جامعة هارفارد 
سميثســونيان: “نعتقــد أننا 
وجدنــا دليال على أنه رمبا يكون 
هنــاك غبار في جميــع أنحاء 
الثقب  من  الضــوء  ينثر  اجملرة، 
النواة  فــي  املتراكم  األســود 
النشــطة للمجرة، وأن الضوء 

ميكن أن يضــيء اجملرة بأكملها 
تقريبا”.

ونظرا ألن العلماء لم يشهدوا 
هــذه الظاهرة مــن قبل، فقد 
يســتغرق األمر بعــض الوقت 
ليثبتوا بشكل قاطع أن الثقب 
األسود يسبب الظالل واألشعة 
التطور  فإن  ذلك،  الغريبة. ومع 
يقدم اكتشــافا علميا محيرا 
وفرصــة غنيــة ملزيــد مـــن 

البحـث.

علماء : ظاهرة ُرصدت عبر الفضاء ربما “ُتلمح” لبنية ثقب أسود وحشي

القرنبيط...غذاء وفوائد سحرية

أسد بابل »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد- متابعة
اكتشــف العلمــاء مركبــات كيميائية 
املنزل، تســبب اضطراب  خطرة في غبار 
وهذه  لإلنســان،  الهرموني  النظام  عمل 

املركبات تتحرر من األشياء املنزلية.
 Environmental Science وتفيد مجلــة
and Pollution Research، بأن اإلنســان 
املعاصر محــاط بكل معنى الكلمة مبواد 
قابلة لالشــتعال. ولكي ال تتسبب هفوة 
عرضية بحدوث مأساة، يضيف املصنعون 
عادة إلــى منتجاتهم مثبطــات اللهب. 
وهذه املواد تســتخدم على نطاق واســع 
منــذ ســبعينيات القرن املاضــي، حيث 
تضاف إلى املراتب والســجاد واملفروشات 

وغير ذلك.
ونتيجة الســتهالك هذه األشياء احمليطة 
بنا مع مرور الزمن، ميكــن لهذه املركبات 
الكيميائيــة أن تختلط بغبار املنزل ومنه 

إلى الطعام واملاء والهواء الذي نتنفسه.
ومن بــني مثبطات اللهب املســتخدمة، 
اإليثرات الثنائية الفينيل املتعــددة البروم  

)PBDEs(. ولكن اتضح مؤخرا أن هذه املواد 
ضارة جلسم اإلنسان وخاصة لنظام الغدد 

الصماء )الهرمونات(.

وقد قرر باحثون كنديون التحقق من وجود 
مثبطــات اللهب في غبار املنــزل، مع أن 
هذه  استخدام  متنع  الكندية  التشريعات 
املواد في انتاج الســلع االستهالكية منذ 
عــام 2008. ولكن األشــياء املنتجة قبل 
صدور هذه التشــريعات ال تزال تستخدم 

في املنازل إلى اآلن.
وأكدت نتائج دراســة وحتليــل عينات من 
غبار املنزل أخذها الباحثون من عشــرين 
أســرة فــي املناطــق الريفيــة، على أن 
جميعها حتتوي على البروم  بتركيز 19-2 
ميكروغرامــا فــي كل غرام مــن الغبار. 
وأن بعــض العينــات حتتوي علــى البروم 
ضمن مكونـــات مثبطـات اللهـب مثـل 

.PBDEs
وينصــح اخلبراء، بأنــه للتخلص من هذه 
املشــكلة يجب اســتبدال األثاث القدمي 
بأثــاث جديــد ال يحتوي على هــذه املواد 
الكيميائية. وعند عــدم وجود مثل هذه 
املنــزل يوميا  اإلمكانيــة، يجب تنظيف 

باستخدام املكنسة الكهربائية. 

 مواد خطرة داخل المنزل تسبب اضطراب النظام الهرموني
علماء يحذرون:

لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء

األربعاء 25 تشرين الثاني 2020 العدد )4542(

Wed. 25 Nov. 2020 issue )4542(



رياضة االربعاء 25 تشرين الثاني 2020 العدد )4542(10

Wed.25 Nov. 2020 issue (4542)

لندن ـ وكاالت:
أعلن نادي توتنهام خســائر مالية كبيــرة، وذلك عن 
العــام املالي املنتهي في الثالثني مــن حزيران املاضي.
وذكر النــادي في بيان له أن قيمة اخلســائر بلغت 64 
مليون جنيه استرليني، مقارنة بأرباح بقيمة تفوق 68 
مليون جنيه اســترليني العام املاضي. وأضاف النادي 
اللندني أن تأثير وباء كورونا كان واضحا بعدم احلضور 
اجلماهيري وإلغاء كل الفعاليــات األخرى التي كانت 

تقام في امللعب. 
وأصدر دانييل ليفــي رئيس توتنهام بيانــا توقع فيه 
أن ترتفع قيمة اخلســائر إلى نحــو 150 مليون جنيه 
اســترليني، في حــال تواصــل غيــاب اجلماهير عن 
املدرجات، مؤكــدا أن كل األندية تعيش أوقاتا عصيبة 
حاليا، لكنها في الوقت ذاته تلتزم بأدوارها اجملتمعية، 
مطالبا الســلطات بإعادة النظر في مسألة احلضور 
اجلماهيري، معتبرا أن الدوري اإلجنليزي املمتاز قادر على 

استيعاب اجلماهير كما حدث في

أبو ظبي ـ وكاالت:
توج شــباب األهلي بطال لكأس اإلمــارات لكرة قدم 
الصاالت للمــرة الثانية، بعد فــوزه على مليحة 4-6 
بصالة نادي البطائح اليوم، وتسلم كأس البطولة من 
عيسى هالل احلزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.
 وحضر التتويج عبــد امللك جاني، نائب رئيس مجلس 
الشــارقة الرياضي، رئيس جلنة كرة الصاالت، واللواء 
محمــد أحمد املــري، رئيــس مجلــس إدارة األلعاب 

اجلماعية في نادي شباب األهلي.
وبدأ مليحة التسجيل عن طريق عبد اهلل كرمستجي، 
ورد عليه شــباب األهلي بهدفني متتاليني بواســطة 
راشــد عبيد وعبد اهلل الفالسي، قبل أن يتعادل جواو 
ملليحــة 2-2.وعاد شــباب األهلي للتقــدم عن طريق 
ناثان، وتعادل مليحة مجدداً بواسطة جواو، ثم سجل 
حســني مال اهلل لشباب األهلي، لينهي الشوط األول 

متقدماً 3-4.
وافتتح شــباب األهلي الشــوط الثاني بالتســجيل 
عن طريق جواو، قبل أن يســجل ناثان الهدف اخلامس 
لشباب األهلي، ثم سجل راشد عبيد، الهدف السادس 

من ركلة ضربة جزاء.

القاهرة ـ وكاالت:
مواجهة  والزمالك  األهلــي  يخوض 
تاريخية اجلمعة املقبل على ســتاد 
القاهــرة فــي نهائــي دوري أبطال 
أفريقيا، في قمة يبحث فيها العبي 
القطبني عــن الدخول فــي قائمة 
ذهبية خاصة.ويحظى تاريخ الناديني 
الهدافني  مــن  بكثيــر  العريقــني 
ال  بصمات  وضعوا  الذين  التاريخيني 

تنسى في مسيرة الفريقني قاريا.
يعتلي محمود اخلطيب رئيس األهلي 
احلالي، وأســطورة الفريــق األحمر، 
قائمة الهدافني التاريخيني في مصر 
برصيد  األفريقيــة  البطــوالت  في 
37 هدفا.وســجل »بيبــو« 28 هدفا 
في دوري أبطــال أفريقيا، و9 أهداف 
أبطال  لألندية  أفريقيــا  بطولة  في 
الكؤوس. يأتــي محمد أبوتريكة في 
املركز الثاني في قائمة هدافي األهلي 

والكرة املصرية على الصعيد القاري، 
جميعا  ســجلها  هدفا،   32 برصيد 
فــي دوري األبطال عــدا هدف وحيد 
أحرزه في بطولــة الكونفدرالية.في 
حني، أحرز عماد متعب 28 هدفا مع 
األهلي، منها 24 فــي دوري األبطال 
الكونفدراليــة وهدف وحيد  و3 في 
وليد  وتقدم  األفريقي.  الســوبر  في 
قائمة  في  الرابع  للمركز  ســليمان 
هدافي األهلــي بإحرازه 19 هدفا مع 
األحمر في بطوالت أفريقيا بواقع 16 
هدفا في دوري األبطال و3 أهداف في 
وأحرز  الكونفدرالية،  كأس  بطولــة 
واألجنولي  بــركات  محمد  الثنائــي 
أمادو فالفيو 18هدفا لكل منهما مع 
األحمر في أفريقيا. بركات سجل 17 
هدفا فــي دوري األبطال، وأحرز هدفا 
بينما  األفريقي،  الســوبر  واحدا في 
ســجل فالفيو 16 هدفا فــي دوري 

األبطال و3 أهداف في الكونفدرالية.
يتصــدر عبــد احلليم علــي قائمة 
هدافــي الزمالــك فــي بطــوالت 
وســجل  هدفا..   23 برصيد  أفريقيا 
»العندليــب« 12 هدفــا فــي دوري 
األبطال و7 أهداف في بطولة األندية 
أبطال الكؤوس، و3 أهداف في بطولة 
الكونفدراليــة، إلــى جانــب هدف 
واحــد في الســوبر األفريقي. وأحرز 
جمال عبــد احلميــد 16 هدفا قاريا 
في  جــاءت كلها  الزمالك  بقميص 
دوري األبطــال بنظامه القدمي.وأحرز 
حازم إمام قائد الزمالك الســابق 12 
هدفا بقميص األبيض خالل مشواره 
األفريقي، بواقع 10 في دوري األبطال 
وهدف واحــد في أبطــال الكؤوس 
األفريقي.. كما  الســوبر  في  ومثله 
أحرز الثالثــي 10 أهداف لكل منهم 

خالل مشوارهم مع الزمالك.

روما ـ وكاالت:
تألق زالتان إبراهيموفيتش مرة 
جديدة وقاد فريقه ميالن للفوز 
على مســتضيفه نابولي 3-1 
في املرحلة الثامنة من الدوري 
القدم.وسجل  لكرة  اإليطالي 
إبــرا ثنائية مليالن من رأســية 
 ،20 الدقيقــة  فــي  محكمة 
ومتابعــة داخل منطقة اجلزاء 

.54
البلجيكي  تقليــص  وبرغــم 
درايس ميرتينز الفارق ملصلحة 
نابولــي، إال أن أمانــي الفريق 
اجلنوبي بالعــودة تلقت ضربة 
باكايوكو  تيمــوي  بطرد  قوية 
بثــواٍن  النهايــة  65.وقبــل 
النرويجــي  وقــع  معــدودات 
على  هاوغي  بيتر  ينس  البديل 
الثالث مليــالن بعد مهارة مميزة 
وإنهــاء رائع.وصار رصيد ميالن 

الترتيب،  20 نقطة في صدارة 
عند  نابولي  رصيد  بينما جتمد 
النقطة 14في املركز السادس.
باولو” وبعد  على ملعب “سان 
أمام  أرضه  على  قاسية  هزمية 
ليل الفرنســي 3-0 في “يوروبا 
ليــغ” ثم التعادل فــي الدوري 
في “ســان ســيرو” أيضا أمام 
هيالس فيرونا 2-2، جدد ميالن 
املوعد مــع االنتصارات بفضل 
ســجل  الذي  إبراهيموفيتش 
الهدفني، األول بكرة رأسية إثر 
متريرة عرضية من الفرنسي تيو 
بركبته  والثاني   ،)20( هرنانديز 
بعد عرضية من الكرواتي أنتي 

ريبيتش )54).
مجدداً  إبراهيموفيتش  وانفرد 
هدفني  بفــارق  الصــدارة  في 
عن جنم يوفنتــوس البرتغالي 
بتسجيله  رونالدو  كريستيانو 

هدفــه العاشــر فــي ثماني 
مباريــات، ووحدهما الهولندي 
موسم   12( باسنت  فان  ماركو 
غونار  والسويدي   )1992-1993
1950- موســم   10( نــوردال 

1951( ســجال أكثــر منه في 
8 مراحــل بحســب “أوبتــا” 

لالحصاءات.
واألهم من ذلك، أن ميالن الذي 
مدربه ســتيفانو  عنــه  غاب 
جاكومو  ومســاعده  بيولــي 
بفيروس  الصابتهمــا  موريلي 
كورونا، حقق فــوزه األول على 
نابولــي منــذ تشــرين  أرض 
األول/أكتوبــر 2010 حــني فاز 
1-2 بهدفــي البرازيلي روبينيو 
وبقي  بالذات،  وإبراهيموفيتش 
20 نقطة  برصيــد  متصــدراً 
وبفارق نقطتــني أمام مفاجأة 

املوسم ساسوولو

توتنهام يكشف عن 
خسائره المالية

شباب األهلي يفوز بكأس 
صاالت اإلمارات 

أساطير خالدة في قائمة تاريخية
 لهدافي القطبين ببطوالت أفريقيا

إبرا يتابع التألق ويقود ميالن لعبور نابولي

العواصم ـ وكاالت:

العاملية،  سوكر  جلوب  جوائز  تعيد 
الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل 
ميسي، للمنافســة مجددًا، للفوز 
بجائزة أفضل العــب لعام 2020، 

كال  الثنائي  ينافــس  حيث 
إميوبيلي،  شــيرو  من: 

بنزميــا،  وكــرمي 
وماركينيوس، 

يو  د ســا و
 ، نــي ما
وروبــرت 

وسيرج  ليفاندوفســكي، 
جنابــري، على النســخة 

الـ12 من اجلائزة.
 وســيقام حفــل توزيــع 
اجلوائز التقليدي، في فندق 
أرماني دبي الواقع في أعلى 
مبنــى بالعالــم »برج 
وذلك  خليفــة«، 
يــوم  فــي 
األحد 

 ،2020 األول  كانــون   27 املوافــق 
بالتعــاون مع مؤمتر دبــي الرياضي 
الدولي، الــذي ينظمه مجلس دبي 

الرياضي.
 وســيتم بّث حفــل جوائــز دبي 
جلوب ســوكر مباشرة عبر األقمار 
الصناعية والبث املباشر في جميع 
مؤمتر  ويســتضيف  العالم.  أنحاء 
دبــي الرياضي الدولي الذي شــهد 
أكثر مــن 200 متحدث منذ إطالق 
نسخته األولى، بعًضا من أبرز العبي 
كرة القدم العامليني؛ بينما ستقدم 
جوائز دبي جلوب ســوكر، التي 
كرمت أكثــر من 100 العب 
في  متميزًا  أداًء  قدمــوا 
جديدة  فئات  اللعبة، 

جلوائز هذا العام.
ضــوء  وفــي   
ثيــر  لتأ ا
ملي  لعا ا
الذي 

ه  يشــهد
العالم جــراء جائحة 

كورونا، ســتعود فعالية جوائز 
دبي جلوب سوكر بإصدار خاص هذا 
العام، احتفاالً بأفضل املواهب لعام 
2020 إلى جانب تكرمي أملع الالعبني 
األســطوريني واألنديــة والــوكالء 
على مدار العشــرين عاًما املاضية. 
وألول مــرة، ســتضم القائمــة 4 
جوائز إضافية تضم فيها أســماء 
املرشــحني الذين تنافســوا خالل 
 2001 املاضية بني عامي  املواسم 
و2020 في سلسلة فريدة حتتفل 

باألفضل خالل القرن.

 كمــا ســيتم اختيار املرشــحني 
والفائزيــن النهائيــني مــن قبــل 
املشجعني، وجلنة حتكيم دبي جلوب 
ســوكر، والتي تضم مجموعة من 
خبراء ورّواد صناعــة الرياضة وكرة 
املرشــحني  قائمة  القدم.وتضــم 
جلائزة أفضل العب في القرن -2001
2020، مجموعة استثنائية من 25 
جنما عامليا مبا في ذلك األســطورة 
وليونيل  بيكهام  ديفيد  البريطانية 
رونالدو  وكريستيانو  ونيمار  ميسي 
ومحمد صالح. كما تبرز األســماء 
الالمعة ألبطال اللعبة مثل ديدييه 
ديشامب وأليكس فيرجسون و بيب 
املرشــحني جلائزة  جوارديوال، ضمن 
أفضل مدرب في القرن 2001-2020.

وينضم إلى مجموعة النجوم هذه 
واحد مــن أبرز مدربي كــرة القدم 
العصور، جوزيــه مورينيو،  في كل 
الذي يعمل برفقــة عمالقة آخرين 
اللعبة مثل كارلو أنشــيلوتي  في 
واملديــر احلالي لنادي ريال مدريد زين 
الديــن زيدان. وضمــن مجموعة 
املرشحة  األندية  أفضل 
ة  لشــهير ا و

التي تتنافس على جائزة أفضل 
نــادٍ فــي القــرن 2020-2001 هي: 
وريال  يونايتد  ومانشستر  برشلونة 
مدريــد، في حني أن جائــزة أفضل 
وكيــل العبــني في القــرن -2001
2020 هي فئة تنافسية للغاية مع 
إمكانية فوز خورخي مينديز للمرة 
وال سيما  الرياضة  وألن  العاشــرة. 
كــرة القدم، لعبــت دورًا كبيرًا في 
حتفيز ودفع الــروح املعنوية لكافة 

الناس، قــررت دبي جلوب ســوكر 
منــح جائــزة أفضل العــب لعام 
2020، إضافة إلى منح وسام مرتبة 
شــرف ألفضل مدرب وأفضل نادي. 
ومن ضمن أشــهر جنــوم الرياضة 
املرشــحني جلائــزة أفضــل العب 
لعــام 2020 مرة أخرى هــذا العام، 
وكريستيانو  ليفاندوفسكي  روبرت 
رونالدو وليونيل ميسي وكرمي بنزميا.

وفي الوقت نفســه، ستكون جائزة 
2020 متاحة  لعــام  نــادٍ  أفضــل 
للحصــاد على يــد أحــد األندية 
العاملية الســتة املرشــحة مبا في 
ذلك ليفربول وريــال مدريد وباريس 
ســان جيرمان. وهنالك ترّقب كبير 
فيمــا يخص جائــزة أفضل مدرب 
لعــام 2020، مع تطّلعــات يورجن 
كلوب اجلديدة بعد حصاده للجائزة 
قائمة  يلي  املاضي.وفيما  العام  في 
بالترشــيحات الرســمية جلوائــز 

»جلوب سوكر«:
 أفضل العب في القرن 2001-2020 
» أندريا بيرلو ، أندريه شيفشينكو، 
أندريــس إنييســتا، آريــني روبــن، 
نو  يســتيا كر
 ، و لــد نا و ر
يفيــد  د
 ، م بيكهــا
بيــو  فا
 ، و ر فــا نا كا
انشيسكو  فر
 ، تــي تو
فرانــك المبــارد، 
ايكر كاسياس،  بوفون،  جيانلويجي 
ليونيــل  مبابــي،  كيليــان  كاكا، 
لــوكا  فيجــو،  لويــس  ميســي، 
محمد  نويــر،  مانويل  مودريتــش، 
روبرت  فيليــب الم،  نيمــار،  صالح، 
ليفاندوفسكي، رونالدينيو، رونالدو، 
سيرجيو راموس، ســتيفن جيرارد، 
زين  إبراهيموفيتش،  زالتان  تشافي، 

الدين زيدان«. 

ميسي ورونالدو ينافسان نجوم بايرن 
وباريس  على جائزة جلوب سوكر

يقام في برج خليفة يوم 27 كانون األول المقبل

ماركيس

زالتان إبراهيموفيتش

هل يستعد فريق مرسيدس لحقبة ما بعد هاميلتون؟

العواصم ـ وكاالت:

أعلــن فريــق هوندا املشــارك في 
بطولــة العالم للدراجــات النارية 
أن دراجه اإلســباني مارك ماركيس 
بطل العالــم 6 مرات في فئة موتو 
جي بي، لن يعود إلى املنافسة قبل 
عام 2021.وقال الفريق في بيان “مع 
استمرار عملية تعافيه، يؤكد مارك 
ماركيس وفريق ريبســول هوندا أنه 
لن يشــارك في الفترة املتبقية من 
النارية  للدراجــات   2020 موســم 
ويهدفان العودة إلى املنافســة في 

عام 2021”.
وكتب ماركيس البالغ من العمر 27 
عاًما والذي تعرض لكسر في عظم 
العضد األمين خالل مشــاركته في 
جائزة إسبانيا الكبرى األحد املرحلة 
االولى من بطولة العالم لفئة موتو 
جي بي، على حســابه في تويتر “لن 

أخوض أي سباق هذا العام”.
حالتي  تقييم  إعــادة  “بعد  وأضاف 
مع األطباء وفريقي، قررنا أن أفضل 
شــيء نفعله هو العــودة في عام 
2021. يجــب علي أن أواصل عملية 
إعــادة التأهيــل. أشــكركم على 
قدمتموها،  التــي  الدعم  رســائل 
وأتطلع إلى أن أكون في عام 2021”.

وتعــرض ماركيس، املتــوج باللقب 
العاملي في فئة موتو جي بي أعوام 
و2019   2016 وبــني  و2014   2013

حلادث في أول ســباق هذا العام في 
إسبانيا في 19 متوز وخضع للعملية 

األولى بعد ذلك بيومني.
عنيفا  ســقوطا  ماركيس  وسقط 
الســباق على حلبة خيريس  خالل 
بعد أن اســتعاد املركــز الثالث إثر 
خروجه عن احللبة في بداية السباق. 
ونُقل ماركيس في بــادئ االمر الى 
العيــادة املتواجــدة داخــل احللبة 
ثــم الى املستشــفى حيث تبينت 
العضد  إصابته بكســر في عظم 

األمين وخضع لعملية جراحية.
حاول ماركيس علــى الفور العودة 
إلى املشــاركة في الســباق الثاني 
على حلبــة خيريس نفســها في 
الثانــي من آب ، مــن دون أن ينجح، 
إلى خــوض عملية  اضطــر  حيث 
جراحية ثانية في الرابع من الشهر 
ذاته “الســتبدال لوحــة التيتانيوم 
املوضوعــة علــى عظــم العضد، 
ألنهــا تضــررت بســبب تراكــم 
االجهاد” بحسب جّراح مستشفى 

ديكسيوس في برشلونة.
وســيواصل الدراج األملاني ستيفان 
برادل، سائق هوندا التجريبي، خالفة 
ماركيــس في الســباقني االخيرين 
)إسبانيا(  فالنسيا  املوسم في  هذا 
األحد املقبل وفي بورتيماو )البرتغال( 

في 22 تشرين الثاني احلالي.
إلــى ذلــك، وبعــد أن قــاد لويس 
هاميلتون فريقه مرســيدس للفوز 
بلقب الصانعني للموســم السابع 
تواليــاً، قــد يبدأ النمســاوي توتو 

وولف، مدير الفريق األملاني ومهندس 
املطلقــة لألخير على  الســيطرة 
منافسات بطولة العالم للفورموال 

واحد، رحلة البحث عن خليفة.
كان وولــف واضحاً مســاء األحد، 
مرسيدس  ســائق  حســم  بعدما 
فوزه  هاميلتون  لويــس  البريطاني 
الـــ93 فــي مســيرته االحترافية 
واللقب القياســي الســابع توالياً 

لفريقه في بطولــة الصانعني، في 
رده على ما أملح اليه األخير بإمكانية 
االعتزال.وقــال وولــف “أعتقد أننا 
)وهاميلتون( نســير معــاً بطريقة 
ما. لدينا التكافل، ومن الواضح أنه 
ضروري حسم أين ســيكون قلبانا 
املقبل”.وأضاف  العام  في  وعقليتانا 
“لكنني قلــت إن هذا هو فريقي. أنا 
فخــور للغاية مع مرســيدس، ولن 

أذهب إلى أي مكان. قد يتغير دوري، 
وهذا شيء سألني هو عنه، وأعتقد 
أنه ال يوجد شيء مضمون مطلقاً”.
وتابع وولــف “نريــد أن نكمل هذه 
الرحلــة. لم ننته بعــد. لويس وأنا 

وكل الفريق، لم ننته بعد”.
وبعد السباق الذي فاز به هاميلتون 
أمــام زميلــه الفنلنــدي فالتيري 
بوتــاس، الثاني بترتيب الســائقني 

بفارق 85 نقطة، قال البريطاني إنه 
“ال ضمانة” في أن يتواجد مبنافسات 
املقبــل.ورداً  العام  واحــد  فورموال 
على ســؤال حيال رغبة وولف في 
وضع خطة طويلــة األمد خلليفته 
استعداداً خلروجه، قال هاميلتون “ال 
أعرف حتى ما إذا سأكون هنا العام 
املقبل، لذا فإن هذا ال يشغلني حقاً 
في اللحظة. أنا مدرك متاماً ملكانته، 
ونحمل  كثيرة  أشــياء  ونتشــارك 
الكثير مــن األثقال معــاً على ما 
أعتقد”.وتابــع “أنا متواجد هنا منذ 
فترة طويلــة جداً. ميكنني بالتأكيد 
أني أفهم الرغبة في التراجع قليالً 
للعائلة  الوقت  مــن  املزيد  وإعطاء 

وتلك األشياء”.
اعتبر وولــف أن تعليقات هاميلتون 
جــاءت “فــي خضــم اللحظــة”، 
ومضى يشرح ســبب تأخر الرجلني 
فــي توقيع عقد جديــد مع الفريق 
املقبل ومــا بعده.وقال  للموســم 
وولف “أنا ومرسيدس واضحان متاماً. 
األمر يتعلق فقط بوضع القلم على 

الورقة في اللحظة املناسبة”.
وأضاف “كان تركيــزي منصباً على 
الفوز بهذه البطوالت، وشعرت دائماً 
أنه ليس من الصواب قضاء أيام مع 
احملامني وأفــراد عمليــات االندماج 
واالستحواذ عندما أركز بشدة على 

ما يحدث على احللبة”.
وأكد النمســاوي “أعتقــد أن هذا 
هو املكان الذي أتشــابه فيه كثيراً 
مع لويس. لم أشــعر بحلول الوقت 

املناســب للجلوس قبل إنهاء تلك 
البطوالت. ستكون هناك حلظة اآلن، 
عندما يتم حتديد بطولة السائقني، 
لنجلــس. وبعد ذلــك لدينا بضعة 
أشــهر قبل انطالق الســباق األول 
)للموســم املقبل( في أســتراليا”.

ومن املرجح أن يحســم هاميلتون 
معادلته للرقم القياســي بسبعة 
ألقاب، خالل جائزة تركيا الكبرى في 
وقت الحق من الشــهر احلالي، قبل 
أن يحــول انتباهه إلــى عقد جديد 

محتمل.
ومن املتوقــع أن يزيد هــذا اللقب 
التاريخي، الــذي يضاف إلى إجنازاته 
األخــرى، مــن قيمته  القياســية 
التجاريــة واملهنية في الوقت الذي 
وفورموال  مرســيدس  فيــه  يدرس 
واحد خططاً موسعة جادة للقطع 
من رواتــب الســائقني.وقد يعتقد 
الضبابية  تعليقاته  أن  املتشائمون 
األحد جزء من إستراتيجية للتعامل 
مــع أي مفاوضات مقبلة مع االحتاد 
الدولي للسيارات “فيا” والفرق، منها 

مرسيدس، التي قد تتأثر برحيله.
قراره  هاميلتــون  اتخــذ  وفي حال 
إحداث  إلى  ذلك  بالرحيل، فسيؤدي 
فوضى في ســوق الســائقني، وهو 
احتمال لم يأخذه مرســيدس على 
محمــل اجلد، وبالتالــي ترك فجوة 
كبيــرة باعتبــاره النجــم العاملي 
بانعدام  خصوصاً  للرياضة،  الوحيد 
وجود أبطال عالم آخرين يســعون 

إلى حتطيم أرقام قياسية.

تقرير

اإلسباني ماركيس لن يعود لفريق هوندا قبل 2021



أحمد عبدالكريم حميد

رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

خطف الــزوراء تعادال قاتال من 
القوة اجلوية في مباراة الديربي 
التي جمعت الفريقني مســاء 
أول أمــس في ملعــب كربالء 
الرابعة  اجلولة  حلساب  الدولي 

من منافسات الدوري املمتاز.
أمين  اجلويــة  للقــوة  ســجل 
حســني بالدقيقة 56 وسجل 
عبد  مهنــد  الــزوراء  هــدف 
الرحيــم في الدقيقــة 2+90.

بدايــة املبــاراة كانــت باهتة 
مــن الفريقني وكثــرة الكرات 
اخلشــونة  وطغت  املقطوعة 
على املباراة حيث شهدت عددا 
كبيرا مــن البطاقات الصفراء 
وواحدة حمــراء، مع ذلك حاول 
السبق  هدف  حتقيق  الفريقان 
وكاد أن يســجل أمين حســني 
القائم،  بجوار  رأسية مرت  من 
فيمــا لم تكن تســديدة عالء 
عبــد الزهرة بالقــوة الكافية 
مرمى  على  تهديدا  لتشــكل 
القوة اجلوية لينتهي الشــوط 
الســلبي.وفي  بالتعادل  األول 
الشوط الثاني بدأ القوة اجلوية 
بشكل أفضل وأثبت أفضليته 
بتســجيل هــدف التقدم في 
أمين  تلقى  أن  56 بعد  الدقيقة 
حســني متريرة ذكيــة وضعته 
ياســني  احلارس علي  مبواجهة 
ليســدد الكرة داخل الشباك.

الزوراء لــم يتوقف وحاول عبر 
ركلــة حــرة نفذهــا ضرغام 
إسماعيل أبعدها احلارس فهد 

أمين حســني  ورد عليه  طالب، 
برأسية أبعدها احلارس.

املباراة  املفرطة في  اخلشــونة 
غيــر  االلتحامــات  وكثــرة 
املشروعة أثرت على فريق القوة 
اجلوية بعدما تلقى العبه كرار 
نبيل البطاقة الصفراء الثانية 
ليطرد من املباراة ويلعب فريقه 
الدقيقة  فــي  العدد  منقوص 
83 مــن املباراة.وحــاول الزوراء 
اســتثمار النقص العددي في 

صفــوف القــوة اجلويــة وبدأ 
في  الطويلة  الكــرات  بنقــل 
إحدى  ومن  املنافــس  منطقة 
احلارس  أخطأ  الطويلة  الكرات 
فهد طالب فــي اخلروج للكرة 
ليخطف مهنــد عبد الرحيم 
داخل  ويحولها  برأســه  الكرة 
الشــباك محرزا هدف التعادل 
في الدقيقة الثانية من الوقت 
اجلوية  القوة  الضائع.ورفع  بدل 
رصيــده 10 نقاط فــي صدارة 

رصيده  الــزوراء  ورفع  الترتيب، 
إلى النقطة 6.

وعــاد الطلبــة إلــى ســكة 
مضيفه  علــى  االنتصــارات، 
أمانة بغداد )1-0(،  وجاء الهدف 
وكاع  الالعب،  بإمضاء  الوحيد 
رمضان، ليرفــع فريقه رصيده 
إلى النقطة الســابعة، بينما 
جتمد أمانة بغداد عند النقطة 

الثالثة.
 وفي مباراة أخرى، متكن النجف 

فوز مهــم، على  من حتقيــق 
املينــاء بهدف مــن دون رد، في 
املباراة التي أقيمت على ملعب 
النجف،  هدف  وسجل  الكرخ. 
الزهــرة بضربة  محمد عبــد 
رأســية، في الدقيقة 51. ورفع 
النقطة  إلــى  رصيده  النجف 
السادســة، وجتمد امليناء عند 

النقطة الواحدة.
الصناعة، خيم   وفي ملعــب 
الســلبي على مباراة  التعادل 

الصناعات الكهربائية وضيفه 
الصناعات  وحصــد  احلــدود. 
الكهربائيــة اول نقطــة لــه 
رفع احلدود  بينمــا  الدوري،  في 

رصيده إلى النقطة الرابعة.
وتعادل السماوة امام مضيفه 
التعادل،  فخ  في  نفط ميسان 
دون  من  املبــاراة  انتهــاء  بعد 
أهــداف، في ملعب ميســان. 
رصيده  ميســان  نفــط  ورفع 
إلى النقطة السادســة، فيما 
للنقطة  رصيده  السماوة  رفع 

الرابعة.
إلى ذلك، قــررت إدارة الديوانية 
العودة مجددا للعب في ملعب 
الديوانية  فــي  احملليــة  اإلدارة 

اعتبارا من اجلولة املقبلة. 
الديوانية حســني  رئيس  وقال 
ملعب  »أرضيه  العنكوشــي 
الديوانية ال تختلف عن أرضيه 
أو أمانه بغــداد وغيرها،  اربيل 
لهــذا قــررت العــودة مجددا 
وبني  الديوانيــة«.  فــي  للعب 
»الكلفة املاليــة العالية التي 
ننفقها على كل ســفر خارج 
الديوانية ســنوظفها بشكل 
صحيح طاملا أن مالعب األندية 

مشابهة ألرضية ملعبنا«.
عــدم  لــي  »ثبــت  وأوضــح 
اســتحقاق كثير مــن العبني 
الديوانية لهــذا اإلنفاق، وكان 
هدف اللعب في ملعب كربالء 
الــدوري  جمالية  أجــل  مــن 
العراقي لكن بعد ظلم احلكم 
وجلنة االنضباط لنا، تكشــف 
أهم،  فريقي  أن مصلحــة  لي 
لذا قرارنا نهائــي بالعودة إلى 

ملعبنا في الديوانية«.

التعادل يحسم قمة الزوراء والجوية .. والطلبة يعود لنغمة االنتصارات

الصحافة الرياضية العراقية تحتفل 
بعيدها 98

نور صبري يدعم فهد طالب

شؤون االقاليم تشارك في احتفالية اليوم 
العالمي للطفولة

محمد صادق السامرائي:
الرياضيــة  الصحافــة  حتتفــل 
العراقيــة في كل عــام بعيدها 
والعشــرين من  الثاني  االغر في 
شــهر تشــرين الثانــي بصدور 
اول مطبوع متخصص بالشــأن 
الرياضي فقد برز العدد االول من 
مجلة نادي االلعاب الرياضية  في 
يوم االربعاء 22 / تشــرين الثاني / 
1922م عن نادي االلعاب الرياضية 
وكان مديرهــا املســؤول محمد 
الســيد علي واستمرت بالصدور 
ملدة ثالثة اشــهر ثم توقفت قبل 
ان تســتأنف الصــدور فــي 25/

بعد  وتوقفــت  شــباط/1925م 
عــدد واحد. وبعد صــدور مجلة 
االلعــاب الرياضيــة صدرت عدة 
صحــف ومجــالت رياضية مثل 

العراقي ومجلة  الكشاف  مجلة 
االلعاب ومجلــة التربية البدنية 
الرياضي ومجلة  ومجلة الثقافة 
ومجلة  امللكي  الرياضــي  النادي 
املضمار ومجلة الرياضي ومجلة 

املوصلية  الرياضي  الشباب  نادي 
وجريدة الفتــوة ومجلة الرياضي 
صدرت  املطبوعات  هذه   . العربي 
في عقد اخلمســينات من القرن 

املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفــط  مرمــى  حــارس  وجــه 
الى  نور صبري، رسالة  ميســان 
اجلوية  القــوة  مرمــى  حــارس 
فهــد طالــب بعد خطــأه في 
الكالسيكو.وتســبب  مبــاراة 

طالــب بهدف التعديــل لفريق 
الزوراء في الدقيقة 91 بســبب 
التوقيت.وتشر  وســوء  خروجه 
صبري صورة فهد عبر حســابه 
»فهد  قائالً:  »انســتغرام«  على 
مليئة  القدم  كرة  احملترم  البطل 

اســتمر  والنجاحات..  باالخطاء 
التهتم  قريباً  والتعويض سيأتي 
مواجهــة  حبيبي«.وانتهــت 
اقيمت على  التي  الكالســيكو 
ملعب كربــالء الدولي بالتعادل 

االيجابي بهدف ملثله.

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
مبناسبة اليوم العاملي للطفولة 
االقاليم  دائــرة شــؤون  قدمت 
واحملافظــات/ قســم املوهبــة 
الرياضيــة مختلــف اشــكال 
اللوجســتي واملعنوي  الدعــم 
الوزير/  مكتــب  شــباب  الــى 
 ، قســم تكنولوجيا املعلومات 
الذين نظمــوا احتفالية خاصة 
باملناســبة ، و اكد مدير قسم 
الكابــن  الرياضيــة  املوهبــة 
عامــر طالب، ان الدائــرة ممثلة 
جابر  طالــب  العــام  مبديرهــا 
مســلم ، تفاعلت مع حماسة 
مجموعــة الشــباب املنظمني 
بحاجة  كانوا  وقد  ؛  لالحتفالية 
الدائرة فــي جوانب  الى دعــم 
و  والــدروع  االوســمة  مثــل 
عن  فضال   ، اخرى  مســتلزمات 
عدد  مبشــاركة  املتمثل  الدعم 
الوطنية  املراكــز  مواهــب  من 
لرعاية املوهبة الرياضية أللعاب 
القــوى واملالكمة وكرة الطاولة 
مــن فئــة البراعم واالشــبال 
ومن كال اجلنســني ، لالســهام 
فــي تقــدمي فعاليــات رياضية 
اجتذبــت  كمــا   ، باملناســبة 
املبادرة – يضيــف طالب - فريق 

للتطوعــي   Coding for kids
واكادمييــني قدمــوا محاضرات 
لألطفال منهــم ) علي الزبيدي 
وابنــه مصطفى ( عن البرمجة 
) د. مصطفى خالد  و  واألطفال 
( وكانــت محاضرته عن الذكاء 

االصطناعي لألطفال.
الرياضية  املوهبة  قســم  مدير 
، تابــع ان االطفــال املوهوبــني 
بشــكل عام و املوهوبني رياضيا 
باخلصــوص ، هم محــور عمل 
الرياضيــة  املوهبــة  مشــروع 
الرائــد و مــن هــذا املنطلــق 

الكامل  الدعــم  تقــدمي  جــاء 
بالطفولة واالطفال  لالحتفــاء 
اكتمل  و  الفئــات  من مختلف 
ذلك بحضــور الفعاليات رفقة 
مســؤولة شــعبة التنســيق 
غصون هيال لفتــة على قاعة 
الدولي  والتعاون  العالقات  دائرة 
، وختــم بالتأكيــد على ضرورة 
واهمية مشاركة مواهب املراكز 
الوطنية الرياضية في مثل هذه 
لتحقيق  اجملتمعية  االنشــطة 
واحلضور  التفاعــل  مــن  املزيد 

املطلوب مع اقرانهم.
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تُعّد ُمشــكلة عقود الالعبــني واملدربني وغيرهم 
واحدة ِمن املشــكالت التي تطفو على ســطح 
الرياضة العراقية في كل موسم ولم جتد االحتادات 
الرياضيــة حالً لهذه املشــكلة املزمنة. من خالل 
عملي منســقا إعالميا مع عدد من األندية وهذه 
الوظيفــة كانت مهمــة وذات فائــدة لي كونها 
قربتنــي بوصفي صحفياً من الوســط الرياضي 
واطلعُت على مشكالت واسرار وخفايا كثيرة في 
رحلة كل فريق منها مــا تخص الالعب ومنها ما 
تخــص املدرب ومنها ما تخــص الفريق ومنها ما 

تخص مظلومية تقع على هذا النادي. 
اكتب هذه الســطور واتنــاول موضوعة مهمة – 
عقود الرياضيني – التي تشــهد في كل موســم 
الكثير من اخلالفات وذات يوم سألت احد الالعبني 
عن ُمّدة عقده وشــروط العقد فاجابته بصراحة 
اذهلتني، اجابني: »ال اعرف شروط العقد وقالوا لي 
انهم وقعوني على موســمني!«. واذكر أيضاً أحد 
رؤســاء األندية وقع العبني أمام اإلعالم على عقد 
وفي اليوم التالي ابدله واضاف موســماً آخر ولم 
ينتبه الالعــب. اطالب الهيئة التطبيعية بإصدار 
امر إداري لكل األندية مبنح الالعب نسخة ُمصورة 
وُمصدقــة من االحتاد املركزي، فمــن غير املعقول 
أغلبية الالعبني ال ميتلك نسخة وال يعرفون شروط 
ومّدة العقد وهذا األمر يوقع الالعب في مشكالت 

في حال رغبته باالنتقال لنادٍ آخر. 
في ســياق متصل، وهذه املشــكلة خطيرة ولو 
يعلم االحتاد الدولي بها لتم ايقاف كرة القدم في 
العــراق إال وهي توقيع الالعبــني »القاصرين« من 
دُون توقيع ولي األمر وحّتــى القانون العراقي مينع 
استغالل القاصرين، من غير املمكن ان يوقع العب 
في فرق األشبال أو الناشئني عقداً مع النادي وهو 

لم يبلغ السّن القانوني )18 عاماً(!.
سؤالي: ما السبب الذي مينع األندية مبنح نسخة 
العقد لالعب؟ وَهل تطلــع االحتادات على العقود 
وَهل  بدورها نســخة مصدقة لالعب؟  وتســلم 
باإلمــكان ان يتم اعتمــاد آليــة لتصديق عقود 
الالعبني واملدربني وحتديد نسبة بسيطة ال تتجاوز 
%2 لالحتاد مقابــل حفظ حقوق الالعبني واملدربني 

والزام األندية بدفع املستحقات؟.
أخيراً، ان مكــر بعض إدارات األندية اكســبتهم 
األموال جراء ضعف متابعة ووعي الالعب واملدرب 
والتوقيــع على عقد من دُون معرفة الشــروط أو 
يُضيف الالعب أو املدرب شروط معينة وَمن يفعل 

هذا األمر نسبة ضئيلة. 
وزّد على ذلك، يعتمد الالعب أو املدرب على محامي 
في وضع شــروط العقد مقابل نسبة من العقد 
وبدوره يصدق احملامي العقد في االحتاد وعند كاتب 
العدل وهذا األمر لألســف لم نصل له في بلدنا 
ومازال الالعب يجهل ما يخصه وأصبح ســلعة 
يتحكم بها رئيس النادي متى ما شاء ولم نسمع 

بعقد مدى احلياة إال في كرة القدم العراقية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضمن منهاجه التدريبي الســنوي يواصل املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية لكرة القدم في كربالء املقدسة، 
إقامة املباريات الودية بهدف خلق االحتكاك والوقوف على 
مستويات الالعبني بفئاتهم العمرية اخملتلفة ، فقد نظم 
املركز مباراتــني وديتني ضد فريق اكادمييــة امللوك لفئتي 
الناشئني واالشــبال ، وكانت نتائجها لصالح فرقه بفوز 
الناشئني بهدفني لالشــيء الكادميية امللوك ، وفوز اشبال 

موهبة كربالء الكروية بهدف من دون رد.

نسخة من العقد

لقاءات ودية لمواهب 
الكرة في كربالء 

صحيفة الرياضي سابقا

جانب من انتخابات اللجنة األوملبية

شؤون االقاليم واحملافظات في املهرجان

الدعوة إلى حلحة المشكالت من دون التأثير على مسيرة الرياضة

 

متابعة ـ الصباح الجديد:

وجهــت جلنة الشــباب والرياضة 
اللجنة  الــی  رســالة  النيابيــة، 
االوملبیة الدولیــة واجمللس االوملبي 
االســیوي بشــان االعتراض على 

انتخابات االوملبية العراقية.
نســخة  للجنــة  بيــان  وذكــر 
االول  النائب  مــع  منه”بالتعــاون 
لرئيــس مجلــس النواب حســن 
الكعبــي ، وجهت جلنة الشــباب 
والرياضــة النيابيــة رســالة الی 
اللجنة االوملبیــة الدولیة واجمللس 
االوملبي االسیوي ردا على الرسالة 
انتخابات  بشــان  للجنة  املوجهة 
االعتراض  و  التنفیــذي  املكتــب 
علیها من قبل بعض االعضاء من 
اجلمعیة العامة و الطعن بها لدی 

احملاكم احمللیة”.
أشارت  الرســالة  ان،”  البيان  ونوه 
اجل  مــن  التعاون  الــى ضــرورة 
حلحلة املشكالت من دون ان تؤثر 
االلتزام  الــى جانب  الرياضة  على 
بالقانــون و النظــام الداخلــي و 
املیثاق االوملبي ، الفتة الى ان االيام 
القادمة ستشــهد عقد جلسات 

مع االطــراف التي ادارة االنتخابات 
واجلمعیة  التحضيريــة  واللجنة 
العامة للوصول الى حلول عملیة 
و ســریعة من اجل ان تســتعید 
االوملبیة الوطنیة شخصیتها و ان 
تتمتع بســتقاللیتها”.وفي مايلي 
نص الرسالة :الی اللجنة االوملبیة 

الدولیة واجمللس االوملبي االسیوي:
تقبلوا حتیاتنا “تلقت جلنة الشباب 
و الریاضة رســالتكم املؤرخة في 
اللجنة  الی  املوجه  و   2020/11/20
االوملبیــة الوطنیــة، بخصــوص 
انتخابــات املكتــب التنفیــذي و 
بعض  قبل  مــن  علیها  االعتراض 
و  العامة  اجلمعیــة  مــن  اعضاء 

الطعن بها لدی احملاكم احمللیة.
و هو مــا یدعو الی االســف بعد 
اجلهد الكبیر الذي بذلناه في جلنة 
الشــباب و الریاضة و بٳشــراف 
النائب االول لرئيس مجلس النواب 
العراقي و كل التفاهمات العالیة 
املســتوی حول اقــرار ٳول قانون 
للجنــة االوملبیة الوطنیة في ظل 

العهد الدیمقراطي احلالي.
نحــن نعلم ان كل اخلطوات كانت 
حتــت مراقبــة واشــراف اللجنة 
خارطة  حسب  و  الدولية  االوملبية 
للوصــول  املرســومة  الطريــق 

املكتــب  و  الرئيــس  النتخــاب 
التنفیذي.

بٳشــراف  االنتخابات  جرت  لقد 
القضــاء العراقــي و متابعة من 

قبل ممثل االوملبیة الدولیة و اجمللس 
االوملبي االســيوي وحضرت جلنتنا 
ووزارة الشباب والرياضة االنتخابات 

والتي انتهت بشكل سلس .

التعاون  الى ضــرورة  نتطلع  نحن 
مــن اجل حلحلة املشــكالت من 
دون ان تؤثر علــى الرياضة ونعمل 
مع كل اجلهات املعنیة كما عملنا 

ســابقا في اقرار قانــون االوملبية 
نتفق معكــم علی ضرورة  ونحن 
االلتزام بالقانون و النظام الداخلي 

و املیثاق االوملبي.
اننا سنعمل  انتباهكم الی  نلفت 
خالل االيام القادمــة الى اجللوس 
مع االطــراف التي أدارة االنتخابات 
وكذلك  التحضيريــة  واللجنــة 
مــع اجلمعیــة العامــة للوصول 
ســریعة  و  عملیة  حلــول  الــى 
مــن اجــل ان تســتعید االوملبیة 
الوطنیة شــخصیتها و ان تتمتع 
بســتقاللیتها. .و سیتم االتصال 
بكــم عن طریق دیار بــرواري نائب 
رئيس جلنة الشباب و الریاضة في 

حالة احلاجة الى ذلك”.
وفي ســياق اخلالفات التي حدثت 
بعد اجــراء االنتخابات، فقد اصدر 
الوملبية  اللجنــة  رئيــس  مكتب 
الســابق رعد حمودي، بياناً بشان 
زيارة رئيس االوملبية املنتخب سرمد 
عبــد اإلله ملقر اللجنــة االوملبية 
بعمله.وانتخب  واملباشــرة  اليوم 
عبد االله رئيســاً للجنة االوملبية 
في انتخابات املكتب التنفيذي في 
الـ14 من الشهر اجلاري.وتقدم رعد 
حمودي و19 احتاداً رياضياً بشكوى 
ضــد االنتخابــات لــدى االوملبية 

الدوليــة، لتقــرر االخيــرة جتميد 
نشاط االوملبية العراقية.

وذكــر مكتــب حمودي فــي بيان 
تهدد  “في ســابقة خطيــرة  أنه 
العراقيــة  الرياضــة  مســتقبل 
، وتزيــد مــن حــدة اختناقهــا ، 
لقرارات ألهم  اذعان  وعدم  بتحدي 
مؤسســة رياضية دولية ) اللجنة 
االوملبيــة الدوليــة ( ، حيث قام ) 
( باقتحام  سرمد عبداالله محمد 
مبنى اللجنــة االوملبية العراقية , 
واالستيالء على مكاتبها ، واصدار 
اوامر وقرارات خارج صالحياته ، مبا 

ينذر بعواقب وخيمة”.
واضاف “في ما اذا وصلت معلومات 
حتى وان كانت عبر وسائل االعالم 
الــى اللجنــة االوملبيــة الدولية 
واجمللس االوملبي االســيوي واللذان 
يراقبان عن كثــب مجريات االمور 
في العــراق ، ونحــن بدورنا ، ومع 
يقيننا بأن هذا االجراء ميثل سلوكا 
شــخصيا من قبله وألجل تفويت 
خللط  مخططاته  علــى  الفرصة 
االمور ودفــع االوملبية الدولية جتاه 
رد فعل دولي مفاجىء ، سنسلك 
جميــع الطرق التــي خولنا اياها 
القانــون جتاه هكذا اجــراءات غير 

قانونية”.

تقرير

النيابية البرلمانية توجه رسالة الى“الدولية” بشأن االعتراض على انتخابات اللجنة األولمبية
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ال يجري األبناء على منوال اآلباء في مطلق 
األحوال ، وليس صحيحاً ما أنتشــر وشاع 

حتى مأل االسماع قولهم :
) الولد على سر أبيه ( 

ان الولد قد يكون على سر أبيه ، ولكنه ال 
يكون على سره في أحيان أخرى 

--2
ولو اســتعرضنا التاريخ لوجدنا شــواهد 
املواقف  التباين فــي  تــدل علــى  كثيرة 

واألفكار :
أبرزها 

التباين بني نوح ) عليه السالم( وابنه، الذي 
واجلاحدين  املعاندين  االصطفاف مع  اختار 

حتى أصابَُه ما أصابهم 
وقد قال تعالى عنه مخاطباً أباه نوحاً )ع( :

) اّنه ليس ِمْن أهلَِك ( 
هود / 46
وثانيها :

معاوية بن يزيد بن معاوية األموي الذي كان 
مخالفا ألبيه بالكامل ، وهذا:

ما دعاه الى اعتــزال احلكم ، إميانا منه بان 
احلكم األموّي لم يكن شرعيا على االطالق، 
وامنــا كان قائما على االغتصاب ، اغتصاب 
الســلطة من أصحابها الشــرعيني وهم 
البيــت )عليهم  الهــداة من أهل  األئمة 

السالم ( .
وثالثها :

) املنتصــر( العباســي الذي خالــف أباه 
النهج واملعتقد، واســتحل  )املتوكل( في 

اراقة دمه ملا رآى من مروقه عن الدين .
ورابعها :

عبد العزيــز بن أبي دُلف ، فقــد كان أبوه 
" ابو دلــف " ملَء الســمع والعني ، وهو 
من املشــاهير املعروفني ال بشــجاعتهم 

فحسب بل بجودهم  أيضا .
قال فيه مادُِحُه :

امنا الدنيا أبو دُلٍف
بني باديِه ومحَتَضرِْه

فاذا وّلى أبو دُلٍَف
وّلت الدنيا على أَثَرِْه

ُمنيْت  العمالقة  الشــخصية  هذه  ومْثُل 
بابٍن هو في أفعالــه الى اجلنون اقرب منه 

الى شيء آخر .
جاء في التاريخ 

اّنه " دعا بجاريٍة كان يرى الدنيا بعينها ،
فضرب ُعُنُقها ،

فقيل له :
لم فعلت ذلك ، فقال مخافَة أْن اموت في 

حبها فتبقى هي بَْعدي حتت غيري"
وهكــذا هبط الــى القاع وكان مــن أبرز 

األمثلة على املنحى الذاتي الرهيب 
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وفــي عاملنا املعاش اليــوم تتباين املواقف 
واآلراء بني العديد من اآلباء وأبنائهم حتى 
ال يســتطيع الباحــث أْن يحصــي موارد 

اخلالف ..!!
--4

ان الناس اعتادوا ان يحّملوا اآلباء مسؤولية 
مواقف أبنائهم ، مع أنَّ نوحا ) عليه السالم 
( – وهــو نبيٌّ مــن أولى العــزم – بالغ في 
النصيحة وحاول بكل جهده ان يثني ابنه 
عن مساره احملموم فلم يفلح ، فهل يجوز 
لنا بعد هذا ان نلومه ونحمّله املسؤولية ؟

 --5
اّن أكبر مظاهر الفســاد األخالقي هو ترُك 
اآلبــاِء احلبَل على الغارب في كل ما يتعلق 
بسلوك أبنائهم، حتى مع العلم باالنحراف 

واجتراح املفارقات ..!!
وهنــا البُــدَّ ان يتحمل اآلباء املســؤولية 
باعتبار أنهم مقصــّرون الى حد كبير في 
تقــومي ســلوك ابنائهــم وحملهم على 

الرجوع الى اخلط املستقيم 
--6

واحملــزن أنَّ املليــارات املنهوبة مــن الثروة 
الوطنية العراقية تــؤول الى ) النطيحة ( 
و ) املتردية ( من هؤالء االبناء اخلارجني على 
القيم والناســني – بشكل مطلق – هموم 

الشعب والوطن .

التباين في المواقف واالفكار 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

مالوما  النجــم  خطــف 
الســجادة  على  األنظــار 
احلمــراء في حفــل توزيع 
 American Music" جوائز 
يقــام  الــذي   ،"Awards
في  مايكروسوفت  مبسرح 
لوس أجنلــوس. ومن املقرر 
أن تشارك النجمة جينيفر 
لوبيــز مالومــا، في تقدمي 
 Pa' Ti" الديــو  أغنيتهما 
التــي أحدثت   ،"+ Lonely
ضجة فور إطالقها، وكانت 
وراء  احلقيقــي  الســبب 
حبيب  أن  شائعات  إنتشار 
رودريغيز  أليكس  جينيفر، 
يشــعر بالغيرة الشديدة، 
كيمياء  ظهــور  بســبب 

جينيفــر  بــني  واضحــة 
ومالوما في الكليب، والذي 
أيلول/ســبتمبر  في  طرح 
املاضي، وحقق جناحاً كبيراً. 
كما تشارك النجمة دوجا 
كات فــي تقــدمي أغنيــة 
 "Baby, I'm Jealous"
ريكسا،  بيبي  النجمة  مع 

ضمن فقرات احلفل.

الذي  الكبير  النجاح  بعد 
حققــه املمثل الســوري 
غســان مســعود، فــي 
مع  "مقابلة  مسلســله 
الســيد آدم"، الذي عرض 
في رمضان املاضي، ترددت 
انضمامــه  عــن  اخبــار 
"ظّل"  مسلسل  لبطولة 
لينطلق تصويره قريباً بني 
بيروت وأبو ظبي، حتت إدارة 
محمد  التونســي  اخملرج 
الذي من  العمــل  خياري. 
املقرر عرضــه في رمضان 
رضى  سيف  فكرة   ،2021
وحوار  ســيناريو  حامــد، 
زهير املال، وقــد مت اإلتفاق 
اخلال  يوســف  مع  مؤخراً 

لبطولة  إنضمامــه  على 
العمل، الذي سبق وأعلنت 
إنضمام  املنتجة  الشركة 
باسل خياط إليه، على أن 
يجتمعا مع مجموعة من 
الشــرق  في  الدراما  جنوم 
بقالب تشويقي  األوسط، 
ملفت  إجتماعي  درامــي 

ومختلف.

نشــرت الفنانة ســالف 
فواخرجــي صورة لها من 
كواليس تصوير مسلسل 
 " الشــامية  البيئــة 
الكنــدوش" مــن تأليف 
حسام حتسني بيك وإخراج 
ســمير حســني حيــث 
ظهرت ســالفة باحلجاب 
الفترة  "املالية" حسب  أو 
التي يتناولها املسلســل 
أحمد  املمثل  وبجانبهــا 
خليفــة. وكانت ســالف 
قد  أحمد خليفة  والفنان 
تشــاركا في مسلسل " 
بكــرا أحلــى" حيث أدت 
شــخصية خجــو بينما 
أدى خليفة شــخصية " 
أبو ســليم". يشار إلى أن 

"الكندوش"  مسلســل 
انطلــق تصويــره مؤخراً 
في دمشــق وميتد إلى 60 
عرض  وســيجري  حلقة 
جزئــه األول فــي رمضان 
املقبــل ويضم مجموعة 
السورية  الدراما  من جنوم 
وسالف  زيدان  أمين  منهم 
وكنــدة حنا  فواخرجــي 
وسامية اجلزائري وآخرين .

مالوما

سالف فواخرجي

غسان مسعود

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد-وكاالت:
رشحت شــركة Parrot Analytics مسلسل "ماشا والدب" 
الروســي لنيل لقب أكثر عروض األطفال شــعبية وطلبا في 
 Global TV Demand Awards العالم. حسب تصنيف جائزة

.وسيجري إعالن عرض األطفال الفائز في يناير املقبل.
وكشــفت شــركة Parrot Analytics األميركية املســتقلة 
قائمة قصيرة ملسلسالت الرسوم املتحركة التي مت ترشيحها 

للفوز في فئة أكثر مسلسل للرسوم املتحركة طلبا.
وتضمنت القائمة مسلسل "ماشا والدب" للرسوم املتحركة 
و"دوريــة اجلراء"  و"خنزير بيبا" و"حرب النجوم" و"الســراويل 

املربعة".
ومن مميزات تلــك اجلائزة حتديد فيلم فائز فيها ليس عن طريق 
تصويــت أعضاء جلنــة التحكيم بل عن طريق حســاب آراء 
املشــاهدين في 100 ســوق ألفالم الرســوم املتحركة  وعلى 

جميع األنواع من منصات اإلنترنت اإللكترونية.
وقد مت وضع القائمة القصيرة للمسلسالت اخلمسة بناء على 
اســتطالع الطلب على مسلسالت األطفال في الفترة ما بني 

االول من يناير و31 أكتوبر عام 2020.

"ماشا والدب" أكثر أفالم 
األطفال شعبية في العالم

الصباح الجديد-وكاالت:
اكدت منظمة الصحة العاملية، أن االحتفال املصّغر بعيد 
امليالد بعيداً عــن التجّمعات العائلية املوّســعة، "اخليار 

األمثل" في زمن اجلائحة في غالبية دول العالم.
وقالت املكّلفة بإدارة اجلائحة في منظمة الصحة العاملية، 
ماريا فــان كيركوف، إنه أمر بالغ الصعوبة "ألّننا خصوصاً 
فــي فترة األعياد، نريد أن نكون مع عائلتنا. لكن في حاالت 

معّينة، يكون عدم إقامة جتّمع عائلي اخليار األمثل".
وقالــت فان كيركوف أّن احلّل يكــون باجتماع العائلة عبر 

الفيديو لالحتفال باألعياد.
وقــال زميلها مايكل راين املســؤول عن احلــاالت الطارئة 
فــي منظمة الصحة العاملية: "الســؤال املطروح هو هل 
تســيطرون بالقدر الكافي على املرض، وهل ميكنكم منح 
الناس مزيداً من احلرية في فتــرة عيد امليالد الذي ميكن أن 
يوّلد الثقة وأن يعطي البهجــة اللتني يحتاجهما الناس 

من دون السماح للفيروس بأن يتفّشى؟".
واعتبر أّنه يعود للســلطات أن تّتخــذ القرار الصائب بني 
"اخملاطر الصحية، وبني اخملاطــر االجتماعية واالقتصادية" 
املرتبطة بالقيــود املفروضة في فترة األعيــاد، والتي من 
شــأنها "توليد الكثير من اإلحباط، والســأم والكثير من 

االنتقادات".

"نصيحة" لالحتفال 
بعيد الميالد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
عندمــا نقرأ خبــرا مفــاده ان العراق 
يتصدر عربيا بعــدد االصابات بفيروس 
كورونا، برغــم ان بعض الدول العربية 
يفوقنــا عــددا باملاليني، نتســاءل اين 
يكمــن اخللل؟ هل هــو اجلهل مبخاطر 
االصابة بالفيروس؟ ام هو االستخفاف 
به؟ ما هو ســبب تصدرنا قائمة الدول 

العربية االكثر اصابة بالفيروس؟
ان  ذكر  الهاشــمي  الطبيب محمــد 
االســتخفاف بخطورة االمر الســبب 
االول وقال: "في بدايــة اجتياح كورونا 
يلتزموا  بأن  املواطنني  ناشــدنا  العراق 
أســاليب الوقاية واحلجر الصحي، وما 
حدث ان بعض االشخاص وبفيديوهات 
نشرت على مواقع التواصل االجتماعي 
بدأوا يرددون خطابات فارغة بأن العراقي 
لن يصيبه الفيروس وكأن اهلل استثنى 
بالدنا دونا عن شعوب العالم بأكملها، 
راح  ومنهــم من  بالفيروس  اصيبــت 
ضحيتــه. وهذا ما جعــل االغلب من 
املواطنني اضعــف االميان واقصد بهذا 

االحتياطات الضرورية للوقاية".
وتابع: "بعض املدن في بغداد وسأحتدث 
عــن بغداد حتديدا ألني قمــت بزيارتها 
شخصيا لســبب واحد، معرفة مدى 
التزام ســاكني هــذه املــدن بتدابير 
الوقايــة، وقــد اصبــت بصدمة ألني 
كذبة،  كورونــا  فيــروس  ان  شــعرت 
فلم اجد نفرا واحــدا يرتدي الكمامة 
والبعض منهــم يتحدث عن الكمامة 
وكأنهــا لباس اجلبناء! هــذا اجلهل ما 
اليوم لألســف  اوصلنا الى هذا احلال، 
الــدول العربية ليس  العراق يتصــدر 
بعلم امنــا باجلهل، فأعــداد االصابات 
بالفيــروس تتضاعــف، وعندما تكثر 
اعــداد اجلهلة، وهنا ال اعني األميني بل 

اجلهلة بخطورة االمــر، وبالطرق التي 
يجب ان نتبعها خالل هذه املدة احلرجة، 
امتنى ان يكون فصل الشتاء رادعا لهم 
ويبدأون بنظام حياتي اكثر جدية واكثر 

تنظيما".
واضــاف: "ننتظــر هذه االيــام وصول 
لقاح ضــد الفيروس، وامتنــى ان يلتزم 
الكل بأخذه مع اننا ال نعلم على وجه 
التحديد موعد دخول اللقاح الى البالد، 
لكني آمل ان ننشــر الوعــي بضرورة 

اخذه من اليوم".

هل نستطيع باللقاح تفادي االصابة 
بالفيروس؟

- "اللقــاح يقيك االصابــة به ملدة قد 
تصل الى ســتة اشــهر او سنة، مثل 
لقــاح االنفالونزا املوســمي، امنا ميكن 
خالل هــذه املدة تعزيز جهــاز املناعة 
مــن خــالل االكل الصحي وممارســة 
وان  املشي،  الرياضية وخاصة  التمارين 
لم نســتطع املشي بســبب الظروف 
التي  او طبيعــة املنطقــة  البيئيــة 

املشي  نســكنها ميكن شــراء جهاز 
وممارســة الرياضة في البيت، املهم ان 
احلركة ضرورة والغذاء املنوع والصحي 
ضــرورة. وهناك نقطة مهمــة اود ان 
اشــير اليها، الفيروسات عادة تنشط 
في االجــواء الباردة وتخمل في االجواء 
احلــارة، فيمكن ان نزيد مــن احلذر ايام 
الشــتاء خاصة وان فصل الشتاء هنا 
قصير يعني ميكن ان نتحمل ونضغط 
على انفسنا قليال حفاظا على صحتنا 

وصحة اوالدنا واهلنا".

الصباح الجديد-متابعة:
افتتح امــس االول االثنني في قاعة 
مســرح اشــور في بناية املســرح 
الوطني نادي السينما في اشارة الى 
الفني  الســينمائي  النشاط  عودة 
الى الســاحة الفنية العراقية بعد 
ان اقتصر االمر على دور الســينما 
في املــوالت، واغالق دور الســينما 
التي كانت تزهو بعروض  سينمائية 
رائعة قبل عقود مــن الزمن، وحتول 
البعض منهــا الى مســارح تقام 

فيها بعض النشاطات.
اختيــر فيلم املرآة حلفــل االفتتاح 
تراكوفســكي  أندريــه  للمخــرج 
بحضــور نخبة من النقاد والفنانني 
واالعالميــني واملهتمــني بالشــأن 

الثقافي .
وعــن نادي الســينما في مســرح 

الســينمائي  الناقد  ذكــر  اشــور 
كاظم مرشد السلوم "اليوم وبعد 

ان مت بنــاء مســرحني إضافيني في 
مسرح  هما  الوطني،  املسرح  بناية 

الرافديــن ومســرح أشــور، وتوفر 
اإلمكانيات املطلوبــة إلعادة أحياء 
نادي السينما، مت االتفاق والتصويت 
في مجلــس إدارة دائرة الســينما 
النادي  بهذا  العمل  إلعادة  واملسرح 
وعلى مســرح أشــور الذي يتسع 
لـ150 شخصا، ومت تهيئة مجموعة 
مختارة من أهم األفالم السينمائية 
لتعرض على جمهور النادي، نبدأها 
بفيلم املــرآة ليكون فيلم االفتتاح، 
وبذلك ميكن لنا العودة الى طقوس 
كان  التي  الســينمائية  املشاهدة 
يوفرها النــادي لــرواده". كما اكد 
احتفاء  اقامة جلســات  الســلوم 
برواد وجنوم الســينما العراقية، مع 
عرض ألفالمهم كجزء من االعتراف 
بدورهم في العمل على اســتمرار 

دميومة احلراك السينمائي العراقي.

الصباح الجديد-وكاالت:
العزيز  عبد  ياسمني  الفنانة  جلأت 
االجتماعــي  التواصــل  ملواقــع 
بحثا عن وجوه جديدة تشــاركها 
بطولة مسلســلها اجلديد املقرر 
عرضــه مبوســم درامــا رمضان 
2021، ولــم يعلن بعد عن اســم 
املسلســل وال قائمــة النجــوم 
الذيــن سيشــاركونها البطولة، 
ولكن تردد أن ياســمني تفضل أن 
العوضي  أحمد  زوجها  يقاسمها 
البطولة، واحتفظت بفريق صناع 

تاني  ونحب  السابق"  مسلسلها 
ليه".

اخملرج مصطفى فكري الذي يتعاون 
مع ياســمني عبد العزيــز للعام 
الثاني علــى التوالي، تولى مهمة 
ونشــر  اجلديدة،  الوجــوه  اختبار 
إعالنا رسميا عبر حساباته مبواقع 
التواصــل االجتماعي. وطلب من 
كل الراغبني في اخلضوع لالختبار 
إرســال معلوماتهم الشخصية، 
وحدد آخــر موعد لقبول الطلبات 
يوم 25 نوفمبر اجلــاري، مؤكدا أن 

األدوار محدودة، وسيجري 
حتديــد موعــد ومــكان 
أن  االختبار الحقا. وسبق 

تعــاون كال من مصطفى 
فكري وياسمني عبد العزيز 

 2020 في موسم رمضان 
مبسلســل "ونحب تاني 
ليــه" تأليــف عمــرو 
ياســني،  محمــود 
كرمي  من،  كل  وبطولة 
منير  وشريف  فهمي 

وعال رشدي. 

ياسمين عبد العزيز تبحث عن وجوه 
جديدة في مواقع التواصل

الصباح الجديد-وكاالت:
أثارت عارضة أزياء أوكرانية اجلدل 
علــى مواقع التواصل، بســبب 
إجراء عملية جتميلية في وجهها 
غيرت مالمحها بشــكل كامل، 
وأصبحت شهرتها بأنها صاحبة 

"أكبر خدين في العالم".
"ديلي ســتار"  وذكرت صحيفة 
األوكرانيــة  أن  البريطانيــة 
أنستاسيا بوكريشوك )39 عاما( 
أنفقــت أكثر مــن 1500 جنيه 
إســترليني لتحســني شــكل 

عظام وجنتيها على حد قولها، 
وجهها  بعد حقــن  إنــه  حيث 
الـ26،  األولى في ســن  للمــرة 
بدأت عظــام وجنتيها في البروز 

من وجهها.
ومن ثم بــدأت عارضة األزياء في 
تركيب احلشــو لشفاها وحقن 
البوتكس فــي جبهتها، وقامت 
بصبغ شــعرها باللــون الوردي 
لشــدة رغبتهــا في التشــبه 

بدمية "باربي" الشهيرة.
أكثر مــن مقابلة صحفية  وفي 

معهــا صرحــت 
بأنها  أناستاسيا 
متاما  ســعيدة 
جتاربها  بنتائــج 
 ، لتجميليــة ا

تعترف  أنهــا  مع 
بأن مظهرهــا ال يروق 
موقــع  رواد  لبعــض 

التواصل "إنســتغرام" 
الذين يجــدون أنها كانت 

أن تغير مالمح  أجمل قبــل 
وجهها مبثل هذا الشكل اجلذري.

الصباح الجديد-وكاالت:
ترك أميركي ثالثة آالف دوالر بقشيش مقابل 
تناول زجاجــة جعة واحدة في مطعم أغلق 

طواعية بسبب جائحة كوفيد19-.
ودخل الرجل، وطلــب اجلعة ثم طلب فاتورة 
احلساب التي وصلت إلى 7.02 دوالر، حسبما 
كتــب مالك مطعم نايتتــاون بريندان رينغ، 

على فيس بوك.

وقال رينغ إن الرجل متنى له اخلير وطلب منه 
تقاســم البقشــيش مع املوظفني األربعة، 

الذين كانوا يعملون في خدمة الغداء.
وكتــب رينغ أنه عندما خرج الرجل، نظر إلى 
البقشــيش "وأدرك أنه تــرك مبلغا ضخما 

يبلغ ثالثة آالف دوالر".
وأضــاف "ركضت خلفه، لكنــه قال لي إنه 
ال يوجــد خطأ، نراكم عندمــا تعاودون فتح 

املطعم".
كمــا قال رينغ إنه لن ينشــر 
اســم الزبون ألنه يعتقد أن 

الرجل ال يريد ذلك.
كذلك  املطعم  مالك  وأشار 
أنــه وموظفيه "ممتنون  إلى 
بــكل تواضع لهــذه اللفتة 

اللطيفة والرائعة".

عارضة أزياء أوكرانية تلقب
 بصاحبة أكبر وجنتين في العالم

افتتاح نادي السينما على مسرح اشور

الجهل سبب تصدر البالد الدول العربية بإصابات كورونا

فاتورة المطعم سبعة دوالرات.. والبقشيش ثالثة االف دوالر!
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