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الصباح الجديد - متابعة:
قالت املتحدثة باسم االسطول 
اخلامــس فــي املنامــة، املقدم 
حاملــة  ريباريتشــإن  ريبيــكا 
الطائرات "يــو إس إس نيميتز" 
عادت إلى األســطول األميركي 
اخلامــس فــي 25 نوفمبــر في 
اخلليج ولم يكــن هناك تهديد 

محدد أدى إلى عودتها.
وجاء فــي بيان صادر عــن وزارة 
الدفاع األميركيــة "البنتاغون" 
قواتها  "ســتحمي  الــوزارة  أن 
املواطنني  حماية  في  وتســتمر 

األميركيني في اخلارج. 
لوزارة  تعليمــات  صــدرت  وقد 
الدفاع من قبــل الرئيس ترامب 
العسكريني  األفراد  عدد  خلفض 
العــراق  فــي  األميركيــني 

وأفغانستان".
وأضاف البيان أنه "أثناء التغيير 
في وضــع القوة، شــعرت وزارة 
الدفاع أنه مــن احلكمة امتالك 

قــدرات دفاعيــة إضافيــة في 
طارئ،  أي  ملواجهــة  املنطقــة 
لذلــك مت إعــادة نشــر حاملة 
إلى منطقة  نيميتــز  الطائرات 

القيادة املركزية األميركية".
نيميتز  الطائرات  حاملة  وكانت 
في القيــادة املركزية األميركية 
في وقت ســابق من هذا اخلريف 

إلــى احمليط  انتقلــت  لكنهــا 
اإلجراء  هــذا  و"يضمن  الهندي 
أن لدينا القدرة الكافية املتاحة 
أي  وردع  أي تهديــد  للرد علــى 

خصــم من العمل ضــد قواتنا 
أثناء تخفيض القوة"، بحســب 

البيان.
وكانت وزارة الدفــاع األميركية 
أمــرت، عبــر قيــادة العمليات 
البحرية، بإعادة حتريك مجموعة 
حاملة الطائــرات "نيميتز" إلى 
وفقا  العربي،  اخلليج  داخل مياه 
به مســؤول عسكري  ملا صّرح 

أميركي لعدد من الصحافيني.
يشار إلى أن مجموعة "نيميتز"، 
التي تتألــف من حاملة طائرات 
ومدمرات وســفن إنزال وتدخل، 
حربية  مبناورات  قامت  قد  كانت 
من قاعدة غوام األميركية، غربي 
أعطيت  وقــد  الهــادئ،  احمليط 
اخلليج  مياه  إلى  بالعودة  األوامر 

العربي.
وتأتي هــذه اخلطوة بعد أيام من 
حتريك قاذفات جوية من نوع "بي 

52" إلى املنطقة.
املركزيــة  القيــادة  وأعلنــت 

األميركية، الســبت املاضي، أن 
القوات اجلوية نشــرت قاذفتها 
من نوع B-52H في قواعدها في 

الشرق األوسط.
وقامــت أطقــم طائــرات "بي 
باســم  املعروفــة  إتــش"   52
التابعــة  "ســتراتوفورتريس" 
األميركيــة  اجلويــة  للقــوات 
مبهمة  اجلوية،  مينــوت  بقاعدة 
قصيرة املــدى وطويلة املدى في 
نوفمبر،   21 األوسط في  الشرق 
شــركاء  وطمأنة  العدوان  لردع 

الواليات املتحدة واحللفاء.
أن  إلى  املركزية  القيادة  وأشارت 
هــذه املهمة املســتمرة تظهر 
على  األميركــي  اجليــش  قدرة 
نشــر القــوة اجلويــة القتالية 
في أي مــكان فــي العالم في 
غضون مهلة قصيرة، واالندماج 
فــي عمليات القيــادة املركزية 
للمســاعدة في احلفــاظ على 

االستقرار واألمن اإلقليميني.

لتعويض خفض القوات األميركية في العراق وأفغانستان

واشنطن تحرك حاملة الطائرات "نيميتز"
الى الخليج لمواجهة أي طاريء

السليمانية ـ عباس اركوازي: 
بينما قدم ســبعة اعضــاء كرد في 
مشــروع  العراقي  النــواب  مجلس 
االقليم على  رواتب موظفــي  حتويل 
مالك احلكومــة االحتادية الى اللجنة 
املاليــة مبجلــس النــواب، تبحــث 
االسبوع  كردســتان  اقليم  حكومة 
االقليم  رواتب موظفي  اجلاري مصير 
ايار املنصرم، بعد فشلها في  لشهر 

تأمني رواتب املوظفني.
 واكــد مصــدر حكومــي مطلــع 

للصباح اجلديــد، ان حكومة االقليم 
ستعقد خالل يومني اجتماعاً لبحث 
املتأخرة وحجم  الرواتــب  توزيع  الية 
االستقطاع الذي ســيتم في رواتب 
املوظفني فيما لو لم ترسل احلكومة 
االحتاديــة  مبلــغ ال 320 مليار دينار 
الذي اتفقت على ارساله لغاية اقرار 

قانون موازنة عام 2021 املقبل.
ان احلكومة االحتادية  واوضح املصدر، 
لم ترد حلد االن على حكومة االقليم 
بشان ارســال مبلغ 320 مليار دينار 

كمســتحقات رواتــب املوظفني في 
االقليم، نظــرا لالزمــة املالية التي 
اســعار  النخفاض  نتيجة  تواجهها 

النفط وتفشي فايروس كورونا.
وكان املوظفــون فــي االقليــم قد 
اســتلموا قبل 45 يوماً راتب شــهر 
استقطعت  الذي  املنصرم،  نيســان 
احلكومــة منــه %21، بينما لم تقرر 
حكومــة االقليم حلد االن وقت والية 
توزيع وحجم االســتقطاع في راتب 

مالكاتها لشهر ايار.      

واشــار الى انه امام حكومة االقليم 
ثــالث خيارات للبــدء بتــوزع رواتب 
املوظفني االول ان تعتمد املبلغ الذي 
وان  التي لديها  االيرادات  جمعته من 
ترفع نسبة االستقطاع من %18 الى 
%50، وهــو اجراء خطير يصعب على 

حكومة االقليم اعتماد.
واردف امــا اخليار الثاني امام حكومة 
االقليم يتمثل بان تلجأ الى االقتراض 
لتأمــني رواتب املوظفــني التي تقول 

بانها تبلغ 894 مليار دينار.

بين سندان االقليم ومطرقة الحكومة االتحادية

حكومة االقليم تعتزم استقطاع 40 %
من رواتب موظفيها لعجزها عن تأمينها 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اتهــم النائب عــن كتلــة التغيير 
غالــب محمد علي امس الســبت، 
احلكومــة االحتاديــة بالتغاضي عن 
كردســتان،  اقليم  حكومة  فســاد 
مبينا ان عائلتي البارزاني والطالباني 
تســيطران علــى %60 مــن وارادت 

االقليم.
وقال علي ان “رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي ضعيف جداً حتى باختيار 
وزرائه وان احد الــوزراء احلاليني عليه 

50 ملفاً في النزاهة.
واضــاف ان ” %60 مــن واردات منافذ 
كردســتان تعود لعائلتــي البارزاني 
والطالباني”، الفتا إلى أن “شــركتني 
تابعتني ملســرور البارزاني تسيطران 

على منفذين مهمني بكردستان".
العائالت  ان ” شــركات  الى  وأشــار 
احلاكمة فــي كردســتان تعمل في 
البصرة والنجف وان املفســدين في 
نهب  على  متفقــني  وأربيل  بغــداد 

البالد.

قال ان على احد وزراء الكاظمي 50 ملف فساد في النزاهة

نائب يتهم الحكومة االتحادية بالتغاضي
عن فساد حكومة االقليم

استطالع رأي: 305 من السعوديين
عمالق النفط البريطاني  B.B تستثمر مزيًدا 4يؤيدون انفتاح العالقات مع إسرائيل

6من االموال بحقل الرميلة النفطي

بغداد - الصباح الجديد:
اجلديد  اجليل  أكد عضو حراك 
الســبت،  أمس  آرام محمــد 
أن احلــدود العراقيــة التركية 
التهريب  أنــواع  تشــهد كل 

والسرقات.
وقالــت محمد فــي تصريح 
اجلديد،  الصباح  اطلعت عليه 
الســلطة  أحزاب  “مافيات  إن 
في إقليــم وحتديــدا العائلة 
أنواع  مختلف  متارس  احلاكمة 
التهريــب بشــكل علني إلى 

تركيا”.
وأضافت أن” قوات حرس احلدود 
االحتادية  للحكومــة  التابعة 
وجودها شكلي على الشريط 
احلدودي، وال متــارس دورها في 
التي  التهريب  عمليــات  منع 

تقوم بها املافيات املتنفذة”.
“على  أنه  إلى  محمد  وأشــار 
حدود أكثر 100 كيلو متر تتم 
عمليات التهريب لشــاحنات 
النفــط ومواد احلديــد واملواد 

الغذائية واألغنام وغيرها”.

قيادي كردي: الحدود العراقية 
التركية تشهد كل أنواع 

التهريب والسرقات

بغداد - الصباح الجديد:
السبت،  أمس  أمني  أفاد مصدر 
بــأن متظاهرين قطعوا جســر 
احلضارات فــي مدينة الناصرية 
عنيفة،  التي شهدت مواجهات 
العراقي  املرصــد  حّمــل  فيما 
حلقوق اإلنســان، رئيــس الوزراء 

مغبة ما حدث في احملافظة.
األمن  قــوات  انتشــرت  وكانت 
فــي مدينــة الناصريــة أمس 
األول اجلمعــة بعد اشــتباكات 
عنيفة بني أنصار التيار الصدري 
ومتظاهرين في ساحة احلبوبي، 
أســفرت عن مقتل 5 أشخاص 
80 آخرين بينهم  وإصابة نحــو 

عناصر من قوات األمن.

أتباع  من  مجموعات  واقتحمت 
السيد مقتدى الصدر الساحة، 
وقامت بإحــراق خيم االعتصام 
الطرفني،  رافقها اشتباكات بني 
االعالم  وسائل  تناقلت  حسبما 

احمللية والعربية.
حلقوق  العراقي  املرصــد  وحّمل 
الكاظمي،  اإلنســان مصطفى 
رئيــس الوزراء، مســؤولية قتل 
احملتجــني إلنهــاء االحتجاجات، 
قائــاًل: إن علــى الكاظمي عدم 
االكتفــاء بتشــكيل اللجــان 

التحقيقية.
من  أضعف  احلكومة  أن  وأضاف 
أن حتمي احملتجني وغير قادرة على 

إبعاد اخلطر عنهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
انتقــدت منظمة "هيومن رايتس 
جرائم  قانــون  مشــروع  ووتش"، 
املعلوماتية الذي يدرســه العراق، 
مؤكــدة ان القانــون يتعارض مع 
القانون الدولي والدستور العراقي، 
ويحد بشكل خطير من احلق في 

حرية التعبير وتكوين اجلمعيات.
ولفتت املنظمة الى ان " مشروع 

خلنق  اســتخدامه  ميكن  القانون 
تتعرض  التــي  التعبيــر،  حريــة 
بالفعــل للهجوم فــي العراق "، 
أحكاما  يتضمــن   " انــه  مبينة 
للســلطات  تســمح  غامضــة 
العراقيــة بأن تعاقب بشــدة ما 
ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح 
أو  االجتماعيــة  أو  احلكوميــة 

الدينية ". 

هيومن رايتس ووتش" تنتقد
مشروع قانون جرائم المعلوماتية

المرصد العراقي لحقوق االنسان 
يحمل الكاظمي قتل المحتجين

في الناصرية

بغداد - وعد الشمري:
بزعامة حيدر  النصــر  لّوح حتالف 
العبادي، أمس الســبت، مبقاطعة 
االنتخابــات املبكــرة، وأرجع ذلك 
واملال  املنفلت  الســالح  الستمرار 
التزوير وسط  ومخاوف  السياسي 
عدم اتخاذ احلكومة إجراءات للحد 
األمم  تشــرف  بأن  مطالبــاً  منها، 
املتحــدة بنحو تام علــى صناديق 

االقتراع، 
وقــال النائب عــن التحالف فالح 
اخلفاجي في تصريح إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "تلويحنــا مبقاطعة 
االنتخابــات املقبلــة، ســببه ما 
تتعلق  حصلنا عليه من مؤشرات 

بالوضع األمني".
وأضــاف اخلفاجــي، أن "التحالف 
أطلق دعوات متكررة إلى احلكومة 
ومنح  املنفلت  للسالح  بوضع حد 
الرســمية  بــأن اجلهات  ضمانات 
ســوف تســيطر علــى صناديق 

االقتراع".
ويتحدث، عن "مخــاوف حقيقية 
تولــدت بشــأن مصيــر العملية 
السياســية، في وقت أصبح لدى 
اغلب القوى السياســية أجنحة 
النصر  حتالف  بخالف  عســكرية، 

الذي ال ميلك أي فصيل مسلح".
وبني اخلفاجي، أن "القوى الوطنية 
تبحث عــن انتخابات حرة ونزيهة، 
العراق املستقبلية"،  لرسم صورة 
ويرى أن "جنــاح أي محاولة لتزوير 
الوضع  يفاقم  ســوف  االنتخابات 

السياسي واألمني".
ويجد، أن "املال السياسي والسالح 
املبكرة،  التزوير  املنفلت ومحاوالت 
هي التي تســيطر على املشــهد 
احلالي ما ينذر مبستقبل مجهول".

وشــدد اخلفاجي، على أن "حتالف 

النصــر يطالــب بأن متــارس األمم 
املتحدة دوراً في االنتخابات املقبلة، 
وذلك بالرقابــة على جميع مراكز 
االقتراع، على صعيد فرقها اجلوالة 

أو اجلانب املعلوماتي".
"الدور  أن  إلــى  اخلفاجــي،  ولفت 
يساعد  نريده ســوف  الذي  أألممي 
في الوصول إلى نســبة جيدة من 
النزاهة، ألننا في ظل وضع يصعب 

معه احلد النهائي من التزوير".
وأفاد، بأن "احلكومة في ظل الوضع 
لالنتخابات،  مهيــأة  غيــر  احلالي 
ويبــدو أنهــا ال تســير بخطوات 
واضحة للمضــي باالقتراع املبكر 
األمني  الصعيــد  على  الســيما 

وكذلك اجلانب املالي".
ومضى اخلفاجــي، إلى أن "البداية 
تكون من بســيط هيبــة الدولة 

وفــرض األمن في عمــوم العراق، 
وجعــل املواطــن العراقــي يدلي 
بصوته من دون ضغوط سياسية".

مــن جانبه، ذكر عضــو التحالف 
علــي اإلزيرجاوي، فــي حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "العراق ينبغي 
منه وضع بعض االستعدادات قبل 

املضي باالنتخابات املبكرة".
وأضاف اإلزيرجاوي، أن "املشــكلة 

األولــى التي ســتواجه البالد هي 
التخصيــص املالي الــذي ينبغي 
منوهاً  توفــره"،  أن  احلكومة  على 
إلى أن "ســيطرة الدولــة وإنهاء 
املنفلت هو األخر ال  ملف السالح 

يقل خطورة عن اجلانب املالي".
إلى أن "حتالــف النصر  وانتهــى، 
مع إجــراء االنتخابات املبكرة لكن 
بشــرط أن تتوافر معهــا عوامل 

جناحها، وال منضي بها وسط ظروف 
تظهر نتائــج ال تلبي إرادة الناخب 

العراقي".
يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي كان قــد حدد في وقت 
سابق الســادس من شهر حزيران 
املبكرة،  لالنتخابات  موعداً   ،2021
وأكد في أكثر من تصريح صحافي 

عدم وجود توجه لتأجيلها.

"النصر" يلّوح بمقاطعة االنتخابات: الحكومة
ال تحد من المال السياسي والسالح المنفلت

اجتماع جمللس الوزراء "ارشيف"

اكد ان اغلب القوى السياسية لها أجنحة عسكرية

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حتــدث الســفير الصيني لدى 
العراق، تشانغ تاو امس السبت 
العراق،  في  كبيرة  مشاريع  عن 
فيما وصف االتفاقية العراقية- 
الصينيــة بتســمية "النفط 

مقابل اإلعمار".
وقال السفير الصيني في بيان 
نقلته ســفارة بكني في بغداد، 
إن "الصني ستواصل في املرحة 
القادمة التمسك مببدأ التشاور 
والتعــاون واملنفعــة للجميع، 
وتقوية التنسيق مع العراق في 
التعاون، وتقاسم فرص التنمية 

وتعزيز الرخاء املشترك".
وأضــاف، أن "بــالده ســتتخذ 
الطاقة  مجــال  فــي  التعاون 
كاحملور الرئيســي لزيادة توطيد 
التعاون بني البلدين في اجملاالت 
التقليديــة مثل جتــارة النفط 

واالستثمار".
أن  الصيني،  الســفير  وأوضح 

مشــروع  ســتغتنم  "الصني 
1000 مدرسة كفرصة سانحة 
مقابل  النفــط  تعــاون  لدفع 
جوهري  تقدم  لتحقيق  اإلعمار 

في أسرع وقت ممكن".
وأشــار إلى أن "بالده ســتتابع 
واجلســور  الطــرق  مشــاريع 
ومحطات الكهرباء وغيرها من 
الكبرى  املشاريع االستراتيجية 
في العراق بنشــاط، والتواصل 
الوثيــق مــع اجلانــب العراقي 
بشــأن املشــاركة في مشروع 

ميناء فاو الكبير".
أنه "ســيتم  إلى  تاو  ولفـــت 
العمــل علــى إجناز مشــروع 
املكتبــة الصينية في أســرع 
واملســاهمة  ممكــن،  وقــت 
بنشــاط فــي إدخــال تعليم 
اإلنترنت  عبر  الصينيــة  اللغة 
في  الدراســية  القاعات  إلــى 
كصديق  العراقيــة،  اجلامعات 

حميـم وشريـك عزيـز".

السفير الصيني يسمي 
االتفاقية العراقية الصينية 

بـ"النفط مقابل االعمار" 

تحدث عن مشاركة في مشاريع كبرى في البالد

غالب محمد علي
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البصرة - سعدي السند :

اجلديد  الصبــاح  مكتــب  تابع 
في البصرة عددا من األنشــطة 
الصيدلة  لكليتــي  العلميــة 
وطــب األســنان فــي جامعة  

البصرة .
أقامت كلية طب االسنان  فقد 
محاضرة  البصــرة  جامعة  في 
حساسية  تخفيف  عن  علمية 
انكشاف  عن  الناجتة  االســنان 
آلية  وضمــن  العــاج  طبقــة 

التعاون مع اجلامعات .
حارث  املســاعد  املدرس  وألقى 
احمد عبد احلســن التدريسي 
للعلوم  الوطنيــة  اجلامعة  في 
طــب  كليــة  والتكنلوجيــا/ 
االســنان وبأشراف الدكتور فاحت 
عميد  اخلاقاني  الصاحــب  عبد 
ومعاونيه  االســنان  طب  كلية 
العلمــي أ.د. مليــاء كاظم باقر 
واإلداري م. عادل غالب وعدد من 
االختصاص.محاضرة  االساتذة 
تناولت اهم اســباب حساسية 
االسنان والتي هي من املشكالت 
الشائعة بن الناس ومنها تلف 
طبقة امليناء او انحســار اللثة 
العاج حتتوي على  ان طبقة  ومبا 
انكشافها  فأن  عصبية  نهايات 

يؤدي الى حدوث ألم وحتسس.
واشــار م.م حــارث هنالك عدة 
نظرية  اهمهــا  ومن  نظريــات 
تربط  والتي  الهايدروديناميكية 
سبب حساسية االسنان بزيادة 
داخل  الســوائل  حركة  سرعة 

النبيبات العاجية .
وقد أوضــح م.م حارث دور الليزر 
في عالج هذه املشــكلة حيث 
الى  األبحــاث  بعــض  تشــير 
النبيبات  امكانيــة غلق هــذه 
الناجت  األلم  تخفيــف  وبالتالي 
عن انكشــافها ومن اهم أنواع 
الليــزر املســتخدمة في عالج 
هذه احلاالت ليزر الندميوم_ياك 

وليزر الدايود.

محاضرة علمية بعنوان 
)انحسار اللثه وكيفية 

معاجلتها(
ونظمــت كلية طب االســنان 

انحســار  عن  علمية  محاضرة 
معاجلتهــا  وكيفيــة  اللثــه 
املشــكالت  مــن  باعتبارهــا 
الشائعة التي تصيب االسنان .

التــي  احملاضــرة  وتضمنــت 
القتهاالباحثــة هدى جاســم 
املالكي وبأشــراف الدكتور فاحت 
عميد  اخلاقاني  الصاحــب  عبد 
ومعاونيه  االســنان  طب  كلية 
العلمــي أ.د. مليــاء كاظم باقر 
واإلداري م. عــادل غالــب وعدد 
شرح  االختصاص  األساتذة  من 
تفصيليــا ملوضــوع انحســار 
اللثــة الــذي يُعرف علــى أنه 
السن  جذر  منطقه  انكشــاف 
نتيجة تراجع اللثه عن موقعها 
الصحيح وقد اوضحت احملاضرة 
األســباب املؤدية الى ذلك ومن 
التنظيف  العمر، طــرق  أهمها 
اللثه  ،امــراض  الصحيحة  غير 
باألسنان،  احمليطة  واألنســجة 
والعــادات  البــارزة  االســنان 
الشخصية ذات الطابع العنيف 

.
الى  بالتنبيه  احملاضــرة  وتهدف 
العواقب التي قد حتدث بســبب 
انحســار اللثــة حيــث تكون 
االســنان اكثر عرضة للتسوس 
وتــآكل طبقــة املــالط وجتمع 
البالك في املناطق بن األســنان 
إضافة الى حساســية االسنان 
ذات طابــع مؤلم  تكــون  التي 

للمريض.
وقد اشــارت الباحثــة الى اهم 
بالطرق  أمــا  العالج  أســاليب 
املعتــادة )غير اجلراحيــة( التي 
تضم تغيير طرق التنظيف غير 
الصحيحــة او الطرق اجلراحية 
تشــمل  التــي  التجميليــة 
ألعاده  اللثــه  ترقيع  عمليــات 

بنائها بالشكل الصحيح .

ورشة عمل عن ضمان اجلودة

ونظمت كلية طب االسنان في 
جامعة البصرة ورشة عمل حول 

ضمــان اجلودة والقــى احملاضرة 
مدير شــعبة ضمان اجلودة في 
الدكتور كاظم  البصرة  جامعة 
الوهــاب وحضرها معاونو  عبد 
العميد ورؤساء الفروع العلمية 
في الكلية ومدير شعبة ضمان 

اجلودة .
وبن عبد الوهاب كيفية االرتقاء 
للكليــة  العلمــي  بالقســم 
واجلامعــة فــي مجــال ضمان 
اجلودة ، مضيفــا ان هناك عدة 
محاور للبحث العلمي وســبل 
تطويــره واالرتقاء بــه وتوثيقه 

بصورة صحيحة.
وفي اخر الورشــة أشار احملاضر 
العميد  معــاون  مهــام  الــى 
العلمية ومهام رؤساء  للشؤون 
الكلية  العلمية فــي  الفــروع 
عملية  فــي  املهــم  ودورهــم 

التوثيق لشعبة ضمان اجلودة.

افتتاح مختبر احلاسبات 
اجلديد في الكلية

ونظمــت كليــة الصيدلة في 
جامعــة البصــرة مهرجــان ) 
عشبة تشفي( ضمن االنشطة 
العلميــة والفنيــة والصحية 
 ، الكلية ســنويا  تقيمها  التي 
واقيــم على هامــش املهرجان 
اجلديد  احلاسبات  افتتاح مختبر 
فــي الكلية بدعــم كامل من 

شركة اسيا سيل لالتصاالت . 
وذكر عميد الكلية الدكتور فالح 
ضم  املعرض  بان  شــري  حسن 
ومعرضاً  النباتــات  من  العديد 
اخلضراء  والصيدلة  لالعشــاب 
وهــي ضمن مشــاريع الطلبة 
ومنتجات بعض شركات االدوية 

. كما تضمن املهرجان
الطلبة  مشاريع  لدعم  معرضاً 
املنجــزة خــالل فتــرة احلجــر 
الصحي تشــجيعاً من الكلية 
باالضافة  الصغيرة  ملشاريعهم 
الــى افتتاح احلديقــة النباتية 
لفــرع العقاقير لزراعة النباتات 

الطبية لغرض االستفادة منها 
الفعالة  املواد  اســتخالص  في 
وتابــع شــري ان الكلية تتقدم 
بالشــكر لشــركة اسيا سيل 
النهــا قدمت الدعــم الكامل 
احلاســبات  مختبــر  النشــاء 
والذي سيكون اضافة  املتكامل 
لطلبتنــا  تطبيقيــة  نوعيــة 

االعزاء. 
بدوره اعرب مدير شــركة اسيا 
سيل عن فرحه بهذا النشاط ، 
مشيرا الى ان الشركة مستمرة 
بدعم املؤسســات العلمية في 

محافظة البصرة . 
الدكتور  اجلامعة  رئيس  واشــار 
سعد شاهن على اهمية هكذا 
تعاون بن اجلامعة ومؤسســات 
اجملتمــع البصري كافــة مبدياً 
شكره الدارة الشركة على هذه 
املبــادرة ومثمنا دور طلبة كلية 
الصيدلة واساتذتها على اقامة 
للمجتمع  املفيدة  النشــاطات 

بصورة مستمرة.

الصباح الجديد تتابع مهرجان » عشبة تشفي »ودور 
الليزر في عالج حساسية االسنان

تهدف المحاضرة 
االشارة الى اهم 
اسباب حساسية 

االسنان والتي هي 
من المشكالت 

الشائعة بين الناس 
ومنها تلف طبقة 
الميناء او انحسار 

اللثة
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من أنشطة كليتي الصيدلة وطب األسنان في جامعة البصرة

كلية الصيدلة بالبصرة تلتقي طلبة الدراسات العليا

خالل زيارتة لسايلو ابو صخير 

ألول مرة منذ تأسيسها قبل ثالثين عاما ..

عامر عبدالعزيز

عجي  عبدالرحمن  املهنــدس  بحث 
العامة  الشــركة  طوفان مدير عام 
لتجــارة احلبــوب مع النائــب االول 
حملافــظ النجف االشــرف هاشــم 
الكرعاوي واقع تســويق الشلب في 

احملافظة . 
واشار املدير العام في بيان نقلة اعالم 
وزارة التجــارة ان النائب االول حملافظ 
الشــركة  عام  مدير  التقى  النجف 
العامة لتجارة احلبــوب خالل زيارتة 
ابو  التفقدية ملركز تســويق سايلو 
صخير وجرى خالل اللقاء بحث واقع 
تسويق الشلب في احملافظة والسبل 
الكفيلــة التــي تعزز فــرص زيادة 
الكميات املسوقة خملازن وزارة التجارة 
.  كما التقى الطرفان مجموعة من 
الفالحــن اللذين ينتظــرون دورهم 
لتسليم محصول الشلب واستمعا 
الى اهم املعوقات التي تواجه عملية 
والتي  الشــلب  حملصول  تسويقهم 
بينوا فيهــا الى انهــا فنية تتمثل 
في ارتفاع نســبة الرطوبة ، اضافة 

الى مشــكلة االكياس والتاخير في 
حملصول  املالية  املســتحقات  صرف 
احلنطــة وما تاله مــن تاخير لصرف 
مستحقات الشــلب بعد مرور ثالث 

اسابيع على بدء التسويق . 
مدير عام الشــركة اكــد جلمع من 
الفالحن الذيــن التقاهم في مراكز 
التسويق ان إدارة الشركة ومن خالل 
اللجنــة املركزية للتســويق تعمل 
امامكم  اي معــوق  تذليل  من اجل 
و تناقش كل الفرص التي تســمح 
بقبــول االنتــاج مبا يحقــق الرضى 
للطرفــن وعدم حرمانكــم من اي 
تســويق  فرصة ميكــن من خاللها 
محاصيلكم خملازن وزارة التجارة بدون 
اي تعقيــدات او رفض ، الى جانب ان 
نكون عند حســن ظن الــوزارة من 
خالل عدم التجــاوز على املواصفات 

والضوابط املعتمدة. 
وبن املدير العام ان الشــركة وبعد 
دراســة اســباب تصاعــد اعــداد 
الكميــات التي مت رفضها بســبب 
ارتفــاع الرطوبــة مت تعديل نســبة 

الرطوبة من )١٦( الى )١٦.٥( . 
فان  االكيــاس  اســعار  وبخصوص 
قد  للتســويق  املركزيــة  اللجنــة 

بضمان  االكياس  قرار جتهيز  اتخذت 
تســويق اول كمية خملازن الشــركة 
حتى تخفف عنكــم االعباء املالية 

ومتنحكم فرصة تســويق الشــلب 
مكيس ، اما فيما يخص  مستحقات 
احلنطة والشلب ، أؤكد لكم اهتمام 

وزير التجارة مبوضــوع تامن دفعات 
جديدة مــن املســتحقات وفعال مت 
تامــن ذلك في بنود القرض االخير و 

نحن بانتظار  اطالقها من قبل وزارة 
املالية . 

واشــار مدير عام الشركة الى انه مت 
كذاك مناقشــة واقع التسويق مع 
ادارة فرع النجف والســبل الكفيلة 
التي تعزز ارتفاع التســويق ، واوعزنا 
مناقلة اخلطــة الزراعيــة التي لم 
والتي  التســويق  فالحوها  يباشــر 
تعطــي الفرصة للفالح بتســويق 
انتاجه للمواقع التي لم تشهد زخم 
في التســويق خاصة مبواقع اخلورنق 
وبذلك ســنتيح  االفقي  والنجــف 
الى تســويق احملصول  االجتاة  فرصة 

مكيس . 
 من جانب اخر استعرض النائب االول 
حملافظ النجف هاشم الكرعاوي اهم 
املكاســب التي حتققت خالل تواجد 
العامة لتجارة  مدير عام الشــركة 
احلبــوب باعتماد نســبة الرطوبة ) 
١٦.٥( بدال من )١٦( ، ومت تعزيز  اعداد 
الفاحصــن وزيــادة اعدادهــم من 
احملافظات ، ومت توفير االداوت اخملتبرية 
لهم والتي سحبت لهم من مواقع 

عملهم . 
ولفت الكرعاوي الى وجود حتسن في 
معدل االســتالم بعد موافقة االدارة 

العامة على تعديــل فقرة الرطوبة 
املقبلة  االيام  خالل  تتصاعد  وسوف 
مع توجيه مدير عام الشــركة لفرع 
النجف بفتــح اخلطة الزراعية لكل 

املواقع . 
مدير عام الشــركة تفقــد كذلك 
مركز تسويق ) احلسانية ( في قصاء 
املشــخاب الذي مت افتتاحة قبل ايام 
الفالحن  بعــدد من  والتقى كذلك 
مشكالتهم  اهم  عن  مستفســرا 
خالل تســويقهم حملصول الشــلب 
، موكــدا لهم خالل االيــام املقبلة 
ســيكون هنــاك توازن بالتســويق 
االهتمام  واخملتبر  الفرع  ادارة  ووجهنا 
بالفالح وان يعطوه حقه وان يبتعدوا 
عن اجملاملة ، مشــيرا الى ان الفالح 
العراقي متعب وعلينا ان نبحث عن 
اي فقرة فنية  قانونية نتساعده من 

خاللها . 
طوفان وخــالل زيارتــه التقى بعدد 
الفرع واســتمع الى  من موظفــي 
طلباتهــم ومتثلت بالغــن واعتماد 
ومخصصــات  احلوافــز  شــهادة  
امليزان  مخصصــات  وزيادة  اخلطوره 
ومخصصات فنية ، ووجه االقســام 
ذات العالقة باتخاذ املطلوب بذلك . 

تقرير

مدير عام تجارة الحبوب ونائب محافظ النجف يبحثان تسويق الشلب

مدير عام التجارة يطلع على سير العمل تسويق الشلب في النجف

مدير عام شركة اشور يطلع على سير العمل الجناز مشاريعها

محليات

بغداد - الصباح الجديد :
من أجل تقدمي أفضل اخلدمات الى املواطنن وزيادة 
ساعات جتهيز الطاقة الكهربائية في املناطق التي 
تقع ضمن الرقعة اجلغرافية للمحطات التوليدية 
للشركة والنهوض بالواقع اخلدمي لقطاع اإلنتاج 
وزيــادة القــدرة اإلنتاجية للمحطــات التوليدية 
وبأشــراف وتوجيه مــن قبل مدير عام الشــركة 
العامة إلنتاج املنطقة الشــمالية املهندس وليد 
خالد حســن، ومبتابعة من قبل مديــر إنتاج فرع 
املوصل في محافظة نينوى املهندس عبد الواحد 
خلف أنصيــف، وبتواجد ميداني مــن قبل مدير 
محطــة كهرباء القيــارة الغازيــة املهندس أياد 
محمد الوردي، تواصل املالكات الهندسية والفنية 
في احملطــة أعمال صيانة الوحدة التوليدية األولى 
حيــث مت فتح أجزاء غــرف األحتــراق ورفع جميع 
األنابيــب املرتبطة مبذريات الوقــود وفتح مذريات 
الوقود وفتح ســالل غرف األحتــراق وفتح أنابيب 
الهــواء اخلاصــة بالتورباين ورفع دكتــات الهواء 
أعلى ســقف التورباين وحتوير ســقف التورباين 
من الســتركجر احلامل له ورفع سقف التورباين 
ورفع أنابيب الهواء وفتــح البراغي اخلاصة بغطاء 
التورباين والعمل مستمر من قبل مالكات احملطة 
حتى إعادة الوحــدة التوليدية الى العمل وربطها 
مبنظومــة الكهربــاء الوطنية لرفدهــا بالطاقة 

اإلنتاجية .
ومبتابعة مســتمرة من مدير عام الشركة العامة 
إلنتاج املنطقة الشــمالية املهنــدس وليد خالد 
حسن، وبأشــراف من قبل مدير املشروع املهندس 
باســم صبحي ضيف تســتمر مــالكات احملطة 
بأعمال تنفيذ  الصينية   cmec ومالكات شــركة 
مشــروع محطة كهربــاء صالح الديــن احلرارية 
وبطاقة إنتاجية ) ١٢٦٠ ( ميكاواطا وبواقع وحدتن 
توليديتن سعة كل وحدة ) ٦٣٠ ( ميكاواطا حيث 
يســتمر العمل بتنصيب أبراج شــبكة )١٣٢( ك. 
ف  وتغليف مجرى الغاز للبويلر األول وأعمال بناء 
جدار احملطة الرئيس والعمل مستمر حتى أكمال 
أعمال التنفيذ وربط الوحدات التوليدية مبنظومة 
الكهرباء الوطنية لرفدها بالطاقة اإلنتاجية حيث 
بلغت نســبة أجناز املشــروع ) ٩٤ ٪ ( ويهدف هذا 
املشــروع الى إضافة طاقة إنتاجية الى الشبكة 

الوطنية .
ولزيــادة الطاقة اإلنتاجية للمحطــات التوليدية 
ورفــد منظومــة الكهربــاء الوطنيــة وبتوجيه 
ومتابعة من قبل مدير عام الشركة العامة إلنتاج 
الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية املهندس 
وليد خالد حسن، وأشراف مدير إنتاج فرع كركوك 
املهندس أحمد خلــف عبيد، وبتواجد ميداني من 
قبل مدير محطة كهرباء الدبس الغازية املهندس 
خالد جمال الدين عمر ، الواقعة في قضاء الدبس 
التابع حملافظــة كركوك تواصل مــالكات احملطة 
وكوادر شــركة أتوم الهندســية بأعمــال تأهيل 
الوحدة التوليدية اخلامســة حيث مت فتح الغطاء 
اخلاص ألخراج أويل كولر تبريد الزيت وتهيئة الراوتر 
وفحص الكيس وقيــاس الدايفرمات وتهيأة الكير 
بوكس والعمل مســتمر حتى أكمال كافة أعمال 
التأهيــل وإعادة الوحــدة التوليديــة الى العمل 
وربطهــا مبنظومــة الكهرباء الوطنيــة لرفدها 
بالطاقة الكهربائية وتقــدمي أفضل اخلدمات الى 

املواطنن .

صالح الدين - الصباح الجديد :
شــهدت جامعة تكريت تقدماً 
واضحاً ونشــاطاً متصاعداً في 
مختلف اجملاالت ومنها االهتمام 
االعالمــي املتميــز بنشــاطات 
واجنــازات اجلامعة على الصعيد 
العلمي والذي يشار اليه بالبنان 
من خــالل مجموعة متميزة من 
االنشــطة العلمية التي رعتها 
اجلامعــة والتــي انطلقت منذ 
تسلم رئاســة اجلامعة من قبل 
االســتاذ الدكتــور وعد محمود 

رؤوف  .
وبن الدكتور ياسر رشيد البياتي 
والعالقات  اإلعالم  قســم  مدير 
العامة في رئاسة جامعة تكريت 
باجلامعة  االهتمــام  تصــدر  ان 
في املنصات االعالمية وانتشــار 
اخبــار واجنــازات اجلامعــة في 
املسموعة  االعالم  وسائل  شتى 
واملرئية واملكتوبة يعد من اوضح 
معايير النشاط والتطور املهني ، 
فخالل مدة قصيرة رعت جامعة 
تكريــت اربعة مؤمتــرات علمية 

ومبشــاركات  دولية  وانســانية 
متميزة   بحــوث  وبنوعية  دولية 
محور  اجلامعــة  مــن  جعلــت 

االهتمام واالشادة.  
وأضــاف الدكتــور البياتــي انه 
الفعاليات  عشــرات  إقامــة  مت 
العلمية مــن البحوث الرصينة 
عاملية  مجــالت  في  املنشــورة 
العلمية  الرسائل  واجناز عشرات 
واقامــت الندوات والــورش التي 
كانــت مبســتوى عــاٍل  يليــق 
بسمعة وتطور جامعة تكريت .

المركز االعالمي
وزيــر االعمار  حســب توجيهــات 
العامــه  والبلديــات  واالســكان 
املهندســة نازنــن محمد وســو 
واالمانه العامة جمللس الوزراء  تستمر 
شــركة أشــور العامة للمقاوالت 
االنشــائية احدى تشــكيالت وزارة 
االعمار واالسكان والبلديات العامة 
بتقــدمي خدماتها من محافظة الى 
اخرى بكل عزمية واخالص وبتسخير 
مالكاتها الهندســية والفنية ليالً 
ونهاراً في اجناز املشاريع املكلفة بها 
بتوجيه ومبتابعة مباشــرة من قبل 
املهندس سيف سامي  العام  املدير 

العسافي ••
اجنــاز تلــو اإلجنــاز من املشــاريع 
العمرانية واخلدميــة  في مختلف 
احملافظــات ففــي االمــس القريب 

الكونكريتي   الغراف  جســر  اجنزت 
،  واليــوم نراهــا حتقق إجنــازاً آخر  
يضاف إلــى رصيدها في محافظة 
ذي قار احلبيبة حيث اجنزت كوادرها 
الهندســية والفنيــة اعمال اعادة 

صيانة طريق فجر - ال بدير ••
هذا ما اكده مدير مشاريع احملافظة 
املهنــدس توفيق عــواد الذي حتدث 
: بتوفيق مــن اهلل وبجهود  قائــالً 
ابطال مالكات الشــركة مت االنتهاء 
من اعمــال التبليط لكل الطبقات 
ملشروع طريق فجر - ال بدير  وضمن 
املــده احملدده حيث مت قلــع املناطق 
ومبســاحة  الطريق  مــن  املتضرره 
باحلصى  وفرشها  م٢   16600 قدرها 
اخلابــط صنف B ومبســاحة قدرها 

16600 م٢ وبسمك 20 سم ••
التحويــالت  عمــل  مت   كذلــك 

حركة  انسيابية  لظمان  النظاميه 
املرور لكونه ذو ممر واحد كذلك فرش  
ومبساحة  القيري  االســاس  طبقة 
16600 م٢ وفــرش طبقة تعديليه 
وفرش  م٢   26600 قدرها  مبســاحة 
طبقة ســطحيه ومبساحة قدرها 
72000 م٢ كذلــك مت فــرش طبقة 
وبســمك   B اخلابط صنف  احلصى 
10 ســم ألكتاف الطريق ومبساحة 
كليه قــدره 40000 م٢ حيث مت هذا 
االجناز ضمن مدة قياســيه يفتخر 

بها اجلميع ••
��وتستمر شــركة أشور في تنفيذ 
عــدد من املشــاريع فــي مختلف 
احملافظات وهي من الشركات الرائدة 
في مجــال الطرق واجلســور والتي 
تسعى دائماً الى رفع وتطوير الواقع 

اخلدمي والعمراني في البالد • 

مالكات محطة كهرباء القيارة 
الغازية تواصل أعمال الصيانة 

للوحدة التوليدية األولى

جامعة تكريت تتقدم تصانيف لقياس مستوى
 الجامعات على المستوى العالمي  .

شركة اشور تنجز اعمال اعادة تأهيل طريق  فجر - ال بدير في محافظة ذي قار
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الصباح الجديد - متابعة:

اإليرانيــة  التهديــدات  علــى  ردا 
اغتيال  باالنتقام من املسؤولني عن 
العالــم النــووي محســن فخري 
زاده، وبعــد اتهــام الرئيس اإليراني 
بالوقوف  إســرائيل  روحاني  حسن 
وراء احلادثة، أفــادت تقارير إعالمية 
بإعالن السفارات اإلسرائيلية حالة 

التأهب القصوى.
وذكــرت قنــاة »إن 12« اإلخباريــة 
اإلســرائيلية، أن إســرائيل رفعت 
فــي  القصــوى  التأهــب  حالــة 
سفاراتها بجميع أنحاء العالم بعد 
متحدثا  أن  إال  اإليرانية،  التهديدات 
باسم اخلارجية اإلسرائيلية، قال إن 
الوزارة ال تعّلق على املسائل األمنية 
املتعلقــة مبمثليها في اخلارج، وفق 

ما نقلت »رويترز«.
وجاء إعالن الســفارات اإلسرائيلية 
حالــة التأهــب القصــوى بعدما 
دعا املرشــد اإليراني علي خامنئي، 
الســبت، إلى »معاقبــة حتمية« 

للمسؤولني عن اغتيال زادة.
وشــدد خامنئي في بيــان على أنه 
»يجــب على جميع املســؤولني أن 
يضعوا قضيتــني مهمتني بجدية 
على جــدول أعمالهــم. القضية 
األولــى تتمّثــل فــي متابعة هذه 
ملنفذيها  احلتمية  واملعاقبة  اجلرمية 
ومــن أعطــوا األوامــر الرتكابها، 
واألخــرى هي مواصلــة جهود زادة 
العلمية والتقنية في اجملاالت كافة 
التي كان يعمل عليها«، حســبما 

نقلت وكالة »فرانس برس«.
واتهــم الرئيس اإليرانــي في وقت 
باغتيال  إســرائيل  السبت،  سابق 

كـ«عميلــة«  والتصــرف  زادة، 
حّد  على  العاملي«،  لـ«االســتكبار 

وصفه.
إيــران  أن  مــن  روحانــي  وحــّذر 
أن  من  شجاعة  »أكثر  ومسؤوليها 
يتركوا هذا العمل اإلجرامي دون رد. 
في الوقت املناســب، سيردون على 

هذه اجلرمية«.
وكانت وزارة الدفاع اإليرانية أعلنت 
اجلمعــة وفاة زادة متأثــرا بجروحه 
بعيد استهدافه من قبل ما وصفته 
»عناصر إرهابية« في مدينة أبسرد 

مبقاطعة دماوند شرق طهران.

أنــه أصيــب »بجروح  وأوضحــت 
سيارته  اســتهداف  بعد  خطيرة« 
من مهاجمني اشــتبكوا بالرصاص 
مع مرافقيه، وتوفي في املستشفى 

رغم محاوالت إنعاشه.
ويعتقد خبــراء أن زادة، الذي توفي 
عن عمــر ناهز 60 عامــا، ترأس ما 
تعتقــد الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية التابعة لألمم املتحدة وأجهزة 
اخملابــرات األميركيــة أنــه برنامج 
منسق لألسلحة النووية الذي جرى 

وقفه في 2003.
ووفــق »واشــنطن بوســت« فقد 

أشــرف زادة علــى مركــز أبحاث 
اإليراني،  باجليش  املرتبــط  الفيزياء 
واحلصول  اخلطط  في وضع  وشارك 
علــى أجزاء مــن أول مصنع إيراني 

لتخصيب اليورانيوم.
ولم يجــر محققو الوكالة الدولية 
للطاقة الذريــة أي حتقيق مع زادة 
بعد توقــف برنامج إيران النووي، إال 
أن اسمه كان بني 8 إيرانيني خضعوا 
لقيــود الســفر واملاليــة الدولية 
مبوجب قرار لــألمم املتحدة مت تبنيه 
فــي عــام 2007 لصالتــه بأبحاث 

»الصواريخ النووية والبالستية«.

اإليراني،  البرنامــج  توقيــف  وبعد 
زادة اإلشراف على املنظمات  واصل 
النووية  إيــران  املتصلة بأنشــطة 
العديد  توظيف  في  استمرت  التي 
من العلمــاء، حيث ذكر تقرير صدر 
في يونيو 2020 عــن وزارة اخلارجية 
الســابقني  العاملني  أن  األميركية 
النووية  األســلحة  برنامــج  فــي 
ظلوا يعملون في مشــروعات ذات 
أنشطة تقنية متعلقة بالتسليح 
حتت قيادة زادة في إطار ما يســمى 

بخطة »أماد«.
الدولية  للوكالــة  تقريــر  ووصف 

للطاقة الذرية فــي 2011 زادة بأنه 
»املديــر التنفيذي« خلطــة »أماد« 
التــي عملت علــى إعطــاء بعد 
اإليراني،  النووي  للبرنامج  عسكري 
أنشطة  في  محورية  وشــخصية 
تســعى  بأنها  مشــتبه  إيرانيــة 
ومهــارات  تكنولوجيــا  لتطويــر 

مطلوبة لصنع قنابل نووية.
وتشــير مصادر أن زادة كان ميتلك 3 
جوازات سفر، وســافر كثيرا لدول 
مــن أجل احلصــول علــى »أحدث 
املعلومــات« املتعلقــة بالطاقــة 

النووية.

بعد تهديدات االنتقام لمقتل زاده حالة
»تأهب قصوى« في سفارات إسرائيل

المرشد اإليراني علي 
خامنئي: يجب على جميع 
المسؤولين أن يضعوا 
قضيتين مهمتين بجدية 
على جدول أعمالهم. 
القضية األولى تتمّثل في 
متابعة هذه الجريمة 
والمعاقبة الحتمية 
لمنفذيها ومن أعطوا 
األوامر الرتكابها، واألخرى 
هي مواصلة جهود 
زادة العلمية والتقنية في 
المجاالت كافة التي كان 
يعمل عليها

حسن روحاني

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال مفتي مصر، شــوقي عالم، إن املوقف 
الشــرعي من تنظيــم اإلخــوان الدولي 
ليس عن هوى وال ينطق بالسياســة، وله 
مرجعية دينية وشــرعية، ويشــهد عليه 

التاريخ.
وأضاف عــالم، أمــس األول اجلمعة، خالل 
حواره مع برنامج »نظــرة« املذاع عبر قناة 
»صــدى البلد«: »نقدر البيــان الصادر عن 
هيئــة كبــار العلماء الســعودية، ونقدر 
اململكة، الشيخ  موقف ســماحة مفتي 
عبد العزيز آل الشــيخ، فهــو بيان مهم، 
يضع النقاط على احلروف، ويبني أن املوقف 
الشــرعي مينع من االنتمــاء إلى جماعة 
اإلخوان، وحرمته بناء على مقومات علمية 

سردها البيان«.
وأكد مفتي مصر أن بيان السعودية بشأن 
اإلخــوان قد أصاب في  االنضمام جلماعة 
حكمه، مشــيرا إلى أن دار اإلفتاء املصرية 

حترم االنتماء جلماعة اإلخوان.
وكان عالم قــد قال األســبوع املاضي، إن 
دار اإلفتاء املصرية ماضية في مشــروعها 
التنويري التاريخي، في فضح زيف جماعة 
»ال  مؤكدا  اإلرهابية،  والتنظيمات  اإلخوان 
نهتم بتلك احلمالت املغرضة، وال نلتفت إال 

إلى اإلنسانية«.
جتدر اإلشارة إلى أن هيئة كبار العلماء في 
السعودية نشرت بيانا اعتبرت فيه جماعة 
اإلخوان املسلمني »جماعة إرهابية ال متثل 
نهــج اإلســالم«، مضيفــة أن »اجلماعة 
تتبع أهدافها احلزبية اخملالفـــة لتعاليـم 

الديـن«.
وسبق أن حذرت هيئات دينية في اململكة 
عــام 2017 ، مما ســمته »منهج اجلماعة 
القائم علــى اخلروج علــى الدولة«. لكن 
اجلديد في بيان كبار العلماء األخير هو أنه 
أشار بشكل صريح إلى اجلماعة باعتبارها 

»إرهابية، ال متثل اإلسالم«.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
أعلن الناطق باسم قوات اجمللس االنتقالي 
اجلنوبي، محمد النقيب، أن قوات احلكومة 
التابعــة  القــوات  مواقــع  اســتهدفت 
للمجلس بطائرة مســيرة مــا أدى ملقتل 
قيادات عسكرية بجبهة الطرية مبحافظة 

أبني.
وقال النقيــب إن »قوات موالية للحكومة 
اليمنية استهدفت قواتنا بقطاع الطرية 

مبقذوف من طيران مسير«.
وأضاف أن »مثل هذا التصعيد ذات االرتباط 
بتصريحــات تهديــد صــدرت مؤخرا من 
قيادات مليشيات اإلخوان ومرجعياتها في 
االرهاب يكشف بجالء ودون لبس عن هوية 
اجلهات التي تدعم ومتول هذه املليشــيات 
في حربها وســلوكها اإلرهابي الغاشــم 

على اجلنوب«.
واعتبر أن ما حدث هو »عمل إرهابي ال ميكن 
أن مير دون العقــاب الكافي لهذه اجلهات« 

التي نفذت هذا الهجوم.

مفتي مصر: الموقف 
الشرعي يمنع االنتماء 

إلى جماعة اإلخوان

مقتل قيادات عسكرية من 
المجلس االنتقالي بهجوم 

نفذته طائرة مسيرة في اليمن

متابعة ـ الصباح الجديد:
أحيطت شخصية العالم محسن 
فخري زادة الذي اغتيل امس األول 
اجلمعة، بســرية تامة، وذلك رغم 
دوره املؤثر في برنامج إيران النووي، 
اإلعالمي معدوما،  كان ظهوره  إذ 
ونادرا ما اعترفت به وسائل اإلعالم 
احلكوميــة اإليرانية بكونه مجرد 

"أستاذ جامعي".
ورغــم اجلهــود التــي بذلتهــا 
احلكومة اإليرانية إلبقاء اسم زادة 
مجهوال، إال أن أجهزة استخبارات 
بعض الدول كشــفته، وصّنفته 
باعتباره أحــد أعمدة هرم برنامج 

إيران النووي السري.
وأشار تقرير لصحيفة "واشنطن 
بوســت" األميركية إلى تخفيف 
األخيرة  الســنوات  خالل  طهران 
القيود التــي كانت تفرضها على 
فعاليات  فــي  ظهر  حيــث  زادة، 
رسمية مع املرشــد اإليراني علي 
الذي قــد يكون  خامنئــي، األمر 
سّرع من ســقوطه واغتياله في 

النهاية.
مؤسســة  في  الباحث  واعتبــر 
"كارنيغــي"، كرمي ســجادبور، أن 
أكثر  زادة كان  محســن فخــري 
معلومــات عن  يعــرف  إنســان 
برنامج إيران النووي، مشــيرا إلى 
أن اغتياله ميثل ضربة إليران نظرا 

ملكانته العلمية ومركزه املهم.
من جانبه قارن اخلبير في شــؤون 
معهد  فــي  األوســط  الشــرق 
واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 
ســاميون هندرســون، بني أهمية 

اغتيــال زادة والقائــد في احلرس 
الثوري اإليراني قاســم سليماني 
ببغــداد مطلع هذا العــام قائال: 
"كان االثنان يتمتعان بذات املكانة 
واألهمية داخل إيران رغم لعبهما 

دورين مختلفني".
يعتقد خبــراء أن زادة، الذي توفي 
عن عمر ناهــز 60 عاما، ترأس ما 
تعتقد الوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة التابعــة لــألمم املتحدة 
وأجهــزة اخملابــرات األميركية أنه 
النووية  لألسلحة  منسق  برنامج 

الذي جرى وقفه في 2003.
ووفق "واشــنطن بوســت" فقد 
أبحاث  مركــز  على  زادة  أشــرف 
اإليراني،  باجليش  املرتبط  الفيزياء 
وشارك في وضع اخلطط واحلصول 
على أجزاء مــن أول مصنع إيراني 

لتخصيب اليورانيوم.
ولــم يجــري محققــو الوكالة 
أي حتقيق  الذرية  للطاقة  الدولية 
مع زادة بعد توقــف برنامج إيران 
النــووي، إال أن اســمه كان بــني 
ثمانيــة إيرانيني خضعــوا لقيود 
الســفر واملاليــة الدولية مبوجب 
قرار لألمم املتحدة مت تبنيه في عام 
2007 لصالته بأبحاث "الصواريخ 

النووية والبالستية".
اإليراني،  البرنامــج  توقيف  وبعد 
علــى  اإلشــراف  زادة  واصــل 
املنظمــات املتصلــة بأنشــطة 
إيران النووية والتي اســتمرت في 
توظيف العديد من العلماء، حيث 
ذكر تقرير صدر فــي يونيو 2020 
أن  وزارة اخلارجيــة األميركية  عن 

برنامج  في  الســابقني  العاملني 
األســلحة النووية ظلوا يعملون 
في مشــاريع ذات أنشطة تقنية 
متعلقة بالتسليح حتت قيادة زادة 
في إطار ما يسمى بخطة "أماد".
ووصــف تقرير للوكالــة الدولية 
زادة   2011 الذرية فــي  للطاقــة 
خلطة  التنفيــذي"  "املديــر  بأنه 
التي عملــت على إعطاء  "أماد" 
النووي  للبرنامج  عســكري  بعد 
اإليراني، وشــخصية محورية في 
أنشــطة إيرانية مشــتبه بأنها 
تكنولوجيــا  لتطويــر  تســعى 
قنابل  لصنع  مطلوبــة  ومهارات 

نووية.
وتشــير مصادر أن زادة كان ميتلك 
ثالثة جوازات ســفر، وسافر كثيرا 
لــدول من أجــل احلصــول على 
املتعلقة  املعلومــات"  "أحــدث 

بالطاقة النووية.
وكانت وزارة الدفــاع اإليرانية، قد 
بعد  زادة،  مقتــل  اجلمعة،  أكدت 
قرب  اســتهدافه  من  وجيز  وقت 

العاصمة طهران.
وقالت وزارة الدفــاع اإليرانية في 
بيــان أورده املوقــع اإللكترونــي 
الذي  زادة،  إن  الرسمي،  للتلفزيون 
البحث  منظمــة  رئاســة  تولى 
أصيب  لهــا،  التابعة  والتطويــر 
"بجروح خطرة" بعد اســتهداف 
املهاجمني  قبــل  مــن  ســيارته 
واشتباكهم مع مرافقيه، مشيرة 
إلى أنــه توفي في املستشــفى 
الطبي  الفريــق  بعدمــا حــاول 

إنعاشه.

اغتيال العالم النووي زاده
ضربة قاسية إليران  

"رجل الظل" 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
امس  التجمعــات  عشــرات  جتري 
السبت في فرنســا تنديدا بقانون 
منظمــو  يعتبــر  اإلعــداد  قيــد 
التحركات أنــه ينتهك احلريات في 
بلــد تهزه منــذ اخلميــس املاضي 
قضيــة جديــدة تتعلــق بعنــف 

الشرطة.
ويحتــج املتظاهرون علــى 3 بنود 
في"قانــون األمن الشــامل" وهي 
ومقاطع  مبنع نشــر صــور  تتعلق 
فيديــو لعناصــر الشــرطة أثناء 
أداء عملهــم، وباســتخدام قوات 
وكاميرات  املسيرة  للطائرات  األمن 

املراقبة في عملياتها.
ورأت التنســيقية الداعيــة إلــى 
القانون  مشــروع  أن  التجمعــات 
يهــدف إلــى النيــل مــن حريــة 
الصحافــة واإلعالم وحرية التعبير، 
وهــذه حريات عامة أساســية في 

اجلمهورية الفرنسية.
وتنــص املادة 24 مــن القانون على 

ودفع غرامة  بالسجن سنة  عقوبة 
قدرها 45 ألف يــورو )53 ألف دوالر( 
ملن يقوم بنشــر صــور لعناصر من 
أو يكشفون تفاصيل عن  الشرطة 
حياتهم اخلاصــة، وتؤكد احلكومة 
أن هذه املادة تهدف حلماية العناصر 
الذيــن يتعرضون حلمــالت كراهية 
شــبكات  على  للقتــل  ودعــوات 

التواصل االجتماعي.
غيــر أن معارضي النص يشــيرون 
إلــى أن الكثير مــن قضايا العنف 
تكن  لم  الشــرطة  ارتكبتها  التي 
تلتقطها  لو لم  لتكشف وتفضح 

عدسات الصحفيني واملواطنني.
ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن 
للتصدي  كافية  احلاليــة  القوانني 
جلرائم كهذه، الفتني إلى أن القانون 
الفرنســي يعاقــب األفعال وليس 

النوايا.
وهــذا األســبوع مت الكشــف عن 
الشرطة،  بعنف  تتعلقان  قضيتني 
فقد قامت الشــرطة يــوم اإلثنني 

املاضــي بتدخل عنيــف لتفكيك 
باريس  وســط  للمهاجرين  مخيم 

ومتت مهاجمة الصحفيني.
وانتشــرت فيديوهات من كاميرات 
مراقبة يوم اخلميس املاضي أظهرت 
ثالثة عناصر من الشــرطة يعتدون 
بالضرب املبرح على منتج موسيقي 

من أصحاب البشرة السوداء.
إميانويل  الفرنســي  الرئيــس  ودان 
ماكــرون مــا وصفــه بـ"االعتداء 
غير املقبول والصــور اخملزية"، داعيا 
احلكومة إلى أن تقدم له مقترحات 

ملكافحة التمييز بفعالية أكبر.
الداخلية  وزيــر  ماكرون من  وطلب 
جيرالــد دارمانــان فــرض عقوبات 
علــى العناصر الضالعني في ضرب 

ميشال زيلكر.
الهيئات  التظاهرات  في  وتشــارك 
اليسارية والنقابية واجملتمع املدني، 
أن تكون  وستحمل شــعار "رفض 
فرنسا بلد عنف الشرطة واإلساءة 

إلى حرية اإلعالم".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كّثفت الســعودية جهودها حلل 
أزمته العالقة مع قطر منذ أكثر 
»رعاية  بسبب  ثالث سنوات،  من 
اإلســالمية  للجماعات  الدوحة 
وقربها مــن إيــران«، في خطوة 
»فايننشــال  صحيفة  وصفتها 
تاميــز« بأّنهــا هديــة للرئيــس 

املنتخب، جو بايدن.
األميركية  الصحيفة  وأشــارت 
إلــى أّن »ولي العهــد محمد بن 
ســلمان يشــعر أّنه في مرمى 
النيران، ويريد كسب إدارة الرئيس 
املنتخب«، السيما في ظل األزمة 
الدبلوماســية التي تعاني منها 
الرياض بســبب اعتقال عشرات 
الناشطني ورجال األعمال، فضالً 
عــن مقتــل الصحفــي جمال 
خاشــقجي، قبــل عامــني في 

اسطنبول، بحسب الصحيفة.
عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
مستشارين للسعودية واإلمارات 

أّن ذلك »هدية لبايدن«، مضيفًة 
بوســاطة  جرت  »محادثــات  أّن 
أميركية - كويتية من أجل وضع 
بني  املباشرة  املفاوضات  أســس 

السعودية وقطر«.
وأوضح دبلوماســي مطلع على 
التأكد  تريد  »الدوحة  أّن  احملادثات 
من عدم وجود شــروط مسبقة 
عليهــا، حتت طائلة عــدم البدء 
أّن  ثنائية«، كاشفاً  في محادثات 
رفع  عنها  ينتــج  قد  »اإلجراءات 
احلظر اجلــوي، الســماح بتنقل 
املواطنني، بعدما منعوا القطريني 
الدخول إلى السعودية، اإلمارات، 
وغيرهــا مــن الــدول«. كما قد 
تشــمل املصاحلــة اتفــاق على 
شــحن الغاز الطبيعي من قطر 

إلى البحرين.
السعودي،  احمللل  قال  من جهته، 
»اململكة  إّن  الشــهابي،  علــي 
منفتحــة علــى إيجــاد حلول 
الدوحة«، مشــيراً  لعالقتها مع 

إلى أّنه »يعمــل على إغالق عدد 
من امللفات الساخنة منذ بعض 

الوقت«.
وكانت قد وضعــت الرياض وأبو 
13 مطلباً لفك  ظبي قائمة من 
احلصار عــن الدوحة آنذاك أبرزها 
تقييد العالقة مع طهران، إغالق 
قاعدة عســكرية تركية، إيقاف 
بث قنــاة اجلزيــرة«، إال أّن اتفاقا 
جديدا ســيّحل مكانهــا وذلك 
متهيــداً إلى »طريــق املصاحلة«، 

بحسب وسطاء كويتيني.
في املقابل، شدد سفير اإلمارات 
في واشــنطن، يوسف العتيبة، 
األســبوع املاضي، على أّن »إنهاء 
وأّن  باألولويــة،  ليــس  النــزاع 
اخلالفــات مع قطر هي حول اجتاه 
الشــرق األوسط املســتقبلي«، 
بينمــا نقلــت الصحيفــة عن 
»اإلمارات  أّن  ومحللني  مسؤولني 
قــد تأتي متأخرة عــن حليفتها 

السعودية«.

تظاهرات في فرنسا احتجاجا
على عنف الشرطة وقانون األمن الشامل

بوساطة أميركية - كويتية.. مساٍع لحل 
األزمة الخليجية كـ«هدية لبايدن«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال وزير اخلارجيــة األمريكي، مايك 
بومبيــو، إن ســبب العقوبات التي 
فرضتها واشنطن هذا األسبوع على 
يعود  والصينية  الروسية  الشركات 
الصواريخ  لبرنامــج  اإلمدادات  إلى 

اإليراني.
وأضــاف بومبيو في بيــان: " فرضنا 
إجــراءات عقابيــة على شــركتني 
مقّرهما في الصني هما "شــنغدو 
إيليم  و"زيبو  نيو ماتيريالز"  بِســت 

ترايد"، وعلى شــركتني مقّرهما في 
روسيا هما "نيلكو غروب" و"جوينت 

ستوك كومباني إيليكون".
وبحسب البيان وفرت هذه الشركات 
ومعــدات  متطــورة  تكنولوجيــا 
اإليراني،  النووية  الصواريخ  لبرنامج 
مشيرا إلى أنها سُتواجه قيودا ملدة 

عامني.
وتابــع بومبيــو قائال: "ســنواصل 
املتوافرة  العقوبات  كل  اســتخدام 
لدينا ملنــع إيران من زيــادة قدرتها 

النووية". وفي وقت ســابق، صرحت 
هذه  بأن  األمريكية  اخلارجيــة  وزارة 
العقوبات منصوص عليها في قانون 
منع انتشار أسلحة الدمار الشامل 

ضد إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
لدى  الروســي  الســفير  ووصــف 
الواليات املتحــدة، أناتولي أنتونوف، 
في تعليقه على قرار واشنطن، هذه 
العقوبات بأنها خطوة متييزية تهدف 
إلى تقويــض إمكانات الشــركات 

الروسية والصينية االقتصادية.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات روسية وصينية 
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متابعة ـ الصباح الجديد: 

مــع تراجع حــدة انتشــار فيروس 
كورونا املســتجد، يعيد جزء من دول 
أوروبا فتح متاجره في عطلة نهاية 
األســبوع. فــي حني منعــت لوس 
أجنلــس في الواليــات املتحدة حيث 
التجمعات  الوباء مســتعر، غالبية 

العامة واخلاصة.
وقالت السلطات في كبرى مدن والية 
كاليفورنيا )غــرب( »كل التجمعات 
العامــة واخلاصة ألفــراد ال ينتمون 
إلى أسرة واحدة محظورة باستثناء 
املراسم الدينية والتظاهرات« لفترة 
ثالثة أســابيع على األقــل حتى 20 

كانون األول.
وعلــى اجلانب اآلخر من األطلســي، 
يسجل الوضع على العكس حتسنا، 
ما يدفع الســلطات إلــى تخفيف 
بعض القيود. فإعادة كل املتاجر فتح 
أبوابها في فرنســا امس السبت ما 
الصعداء  يتنفســون  التجار  يجعل 

مع اقتراب عيد امليالد.
وقالــت صوفــي باتو مديــرة متجر 
ألعاب في فيلنوف-داسك في شمال 
للغاية«. وميكن  البالد »نحن سعداء 
للمتاجــر أن تفتح أبوابها بســبب 
حظر التجول مــع احترام بروتوكول 

صحي صارم.
في بولنــدا، إعادة املراكــز التجارية 
فتح أبوابها امس السبت. في املقابل 
ســينتظر اإليرلنديون والبلجيكيون 
حتى الثالثــاء لتفتح املتاجر مجددا، 
إال أن تراجع الوباء في هذين البلدين 

يتأكد.
وقال رئيــس الــوزراء اإليرلندي عبر 
هيئــة »أر تــي إي« العامة »جنحت 
جهــود كل واحد منــا وتضحياته. 

وأنقذت أرواح بشرية«.
وأكد نظيره البلجيكي ألكسندر دو 
كرو »الوضع في بالدنا يتحسن ، لكن 
من املهم احملافظة على هذا االجتاه«.

ورفعت ثالث مناطق إيطالية جديدة 
االحد ما يســمح  اليــوم  القيــود 
بإعادة فتح  للمتاجر غير األساسية 
أبوابها. لكن فــي مناطق لومبارديا 
غرب(  )شمال  وبييمومنتي  )شــمال( 
وكاالبريا )جنوب( ســتبقى املطاعم 
واحلانات مقفلة كما احلال في فرنسا 

وبلجيكا.

»ماغنا كارتا«
وفي قبرص، قررت الســلطات متديد 
ســاعات حظر التجــول اعتبارا من 
غد االثنني. أما في تركيا ســيفرض 
حظر جتول بحسب العمر اعتبارا من 

السبت.

أما في بريطانيا، ستشدد ويلز القيود 
املفروضــة على احلانــات واملطاعم 
للحد من انتشار الفيروس قبل عيد 
امليــالد. وأتى ذلك بعــد إغالق جديد 
قررته أيرلندا الشمالية وعودة إجنلترا 

إلى نظام إنذار من ثالثة مستويات.

إال أن ذلك ال يعجب كل البريطانيني. 
وأصبحــت مصففــة شــعر قرب 
برادفــورد في شــمال إجنلتــرا رمزا 
ملناهضــة اإلغــالق عبــر وســائل 
التواصل االجتماعي، باستنادها إلى 
التاريخية  الوثيقــة  كارتا«،  »ماغنا 

املؤسســة للدميقراطية احلديثة في 
غرامة  عليهــا  وفرضت  بريطانيــا. 
متراكمــة قيمتهــا 17 ألف جنيه 
صالونها  أبقــت  ألنها  أســترليني 
مفتوحا رغم قــرار إغالق ملدة أربعة 
أســابيع اعتبارا من مطلع تشــرين 

الثاني في بريطانيا.
إصابة  مليون   61 وســجلت حوالي 
منذ  العالم  في  رسميا  بكوفيد19- 
بــدء اجلائحــة توفي أكثــر من 1,4 

مليون شخص منهم.
وســجلت املكســيك امــس األول 
اجلمعة عددا قياســيا من اإلصابات 
في غضون 24 ســاعة جتــاوز للمرة 

األولى 12 ألفا في يوم واحد.

»سايبر مانداي«
وتبقى الواليات املتحدة أكثر البلدان 
تضــررا علــى صعيــد الوفيات مع 
264 ألفــا و823 حالــة. وأدى مرض 
تراجع  إلــى  اجلمعــة  كوفيــد19- 
املشاهد االعتيادية للجموع الغفيرة 
التي تنتظــر في طوابير أمام املتاجر 
في يــوم احلســومات الكبير »بالك 

فرايداي«.
وأتى اإلقبال هذه السنة عبر اإلنترنت 
خصوصــا. فأنفــق األمريكيون عبر 
اإلنترنت اجلمعة 6,2 ماليني دوالر في 
الدقيقة أي ما مجموعه 4,5 مليارات 
على وفــق تعداد نشــرته مســاء 
ديجيتال  »أدوبــي  شــركة  اجلمعة 
إنســايتس« للمعلوماتيــة. وقالت 
و«سايبر  فرايدي«  »بالك  إن  الشركة 
مانداي« الذي يليه االثنني املقبل »قد 
يسجالن أكبر مبيعات عبر اإلنترنت 

في التاريخ«.
الوحيدة  املتحدة ليســت  والواليات 
التي ال تــزال تعاني فــي الصميم 
من املوجة الثانية مــن الوباء. ففي 
طوكيــو، طلبــت الســلطات من 
املؤسســات التي تقدم املشــروبات 
الكحوليــة مبــا فــي ذلك نــوادي 

الكاراوكي.
وكانــت اليابان مبنأى نســبيا حتى 
اآلن عــن الوباء مع أكثــر من ألفي 
وفــاة و135400 إصابــة وفق األرقام 
الرســمية وهي لم تفرض إجراءات 
إغالق كمــا في دول أخــرى. لكنها 
تواجه اآلن عددا قياسيا من اإلصابات 

اليومية.
وفي دول أخرى من العالم تســتمر 
باالرتفاع  االقتصادية  اجلائحة  كلفة 
الشــديد. فأعلنت الهند امس األول 
اجلمعــة تراجعا فــي إجمالي الناجت 
احمللي نســبته 7,5 % بني متوز وأيلول 
في الربع الثاني من ســنتها املالية 
لتدخل بذلك فــي حالة ركود تقني 
للمرة األولى منذ اســتقاللها العام 

.1947
وهــذه الدولة اآلســيوية العمالقة 
التي ســجلت فيها تســعة ماليني 
إصابــة، هي ثاني أكثــر دول العالم 
تضررا من اجلائحة على صعيد عدد 

املصابني بعد الواليات املتحدة.

تقـرير

دول أوروبية تعيد فتح المتاجر والوضع يزداد سوءا في الواليات المتحدة
مع الصراع ضد فيروس كورونا

متابعة ـ الصباح الجديد:

لقاء  تقارير صحفيــة حول  بعد 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني 
بن  العهد محمد  بولي  نتانياهو، 
سلمان في السعودية سّراً، األحد 
املاضي، وموافقة الرياض السماح 
للرحالت اجلوية اإلسرائيلية التي 
تكــون اإلمــارات والبحرين طرفاً 
فيها بعبور مجالها اجلوي، أظهر 
اســتطالع رأي جديد، شمل ألف 
مواطــن ســعودي، انفتاحاً نحو 

إقامة عالقات مع إسرائيل.

عالقات جتارية ورياضية
وأظهر اســتطالع رأي لـ«معهد 
الشــرق  واشــنطن لسياســة 
30 في املائة  األدنى«، أّن حوالــى 
مــن الســعوديني يوافقون على 
إقامة عالقات جتارية ورياضية مع 
بقوة«  »أوافق  نحو  إسرائيل على 
و«إلى حد مــا«، وهي أكثر بثالثة 
أضعاف عن اســتطالع ســابق، 

أجري في يونيو املاضي.
وعارض ثلث الســعوديية اقتراح 
تنظيــم العالقات بــني اجلانبني 
بنحــو »يختلفون إلــى حد ما«، 
بينما شــدد الثلــث فقط على 

احتمال »يختلف بشدة«.

تطبيع اإلمارات والبحرين
وحول رأي الشــعب الســعودي 
باتفاق كل من اإلمارات والبحرين 
مع إســرائيل،  فاّن 40 في املائة 
ذلــك »تطوراً  اعتبــروا  منهــم 
إيجابياً«، بينما اعتبر 55 في املائة 
االتفاقيات »سلبية«، بحسب  أّن 

املعهد.
وأشــار املعهــد إلــى أّن املوقف 
ليس  العالقــات  تطبيــع  جتــاه 
نقطــة خالفيــة على أســاس 
أو املذهب، مؤّكــداً عدم  اجليــل 
وجــود اختالفــات كبيــرة بــني 
نتائج الراشــدين حتت ســن 30 

وكذلك  منهــم،  واألكبر  عامــاً 
بــني األغلبية الســنية واألقلية 

الشيعية )حوالى 10 في املائة(.
وشدد على أّنه »حتى األشخاص 
الشــيعة في املنطقة الشرقية 
إيران يتبعــون وجهة نظر  قبالة 
أكثر اعتــداالً، وذلــك على نحو 

تدريجي«.
القضية الفلسطينية

الــرأي  اهتمــام  تراجــع  كمــا 
بالقضيــة  الســعودي  العــام 
الفلســطينية، إذ جائــت نتائج 
استطالع آرائهم حول أولوياتهم 

األميركيــة  السياســية  فــي 
على الشــكل التالــي: محاولة 
إيجاد حل للصراع اإلســرائيلي - 
الفلسطيني )30 في املائة(، احلّد 
 26( وأنشطتها  نفوذ طهران  من 
في املائة(، حل دبلوماسي للحرب 
في ليبيا واليمــن )25 في املائة(، 
تقــدمي مســاعدات اقتصاديــة 

واستثمارية )19 في املائة(.
بباقي  الســعودية  وعن عالقــة 
 80 أّن  الدول، أظهر االســتطالع 
في املائة من السعوديني قالوا أّنه 
»مهم إلى حّد ما« احملافظة على 

بينما  تركيا،  مــع  جيدة  عالقات 
يقّدر 25 فــي املائة فقط منهم 
إيران  إقامة عالقات حســنة مع 
(25 %(، مع الواليات املتحدة 44%، 

والصني 43 %.

اخلالف مع قطر
وبحسب االستطالع، فأّن أغلبية 
يعتبرون  الســعوديني  املواطنني 
أّن الســبيل حلــل اخلالفــات بني 
قطر والــدول العربية األخرى هو 
أن يتوصل الطرفان إلى تســوية، 
الكامل  تأييدهــم  معربني عــن 

لذلك )23 % أوافق بشــدة - 38 % 
أوافق نوعا ما(.

حــل اخلالفات مع قطــر يتطلب 
إلى تسوية، معربني عن  التوصل 

تأييدهم الكامل لذلك. 
كما أّن 36 في املائة من السعوديني 
بعض  »إيجابية  نظرة  يعكسون 
الشــيء« حول جماعة »اإلخوان 
إنها  على  املصنفة  املســلمني«، 
منظمة إرهابية في اململكة منذ 

عدة سنوات.
قيادة املرأة واألنشطة الترفيهية

مــن  املائــة  فــي   66 داخليــاً، 

الســعوديني يعربون عن إيجابية 
كبيرة حول القوانني اجلديدة التي 
تسمح بإقامة حفالت موسيقية 
اململكة، الســماح بعرض  فــي 
أفالم في دور السينما، فضالً عن 
إعطاء احلق للنســاء فــي قيادة 

السيارات.
يذكــر أن االختالف بــني الفئات 
العمريــة ضئيــالً، إذ أّن 70 فــي 
املائة مــن اجليل الشــاب تدعم 
اإلصالحات املذكــورة، في الوقت 
الــذي يدعمها أيضاً 63 في املائة 

من األكبر سّناً.

استطالع رأي: 305 من السعوديين
يؤيدون انفتاح العالقات مع إسرائيل

عارض ثلث 
السعوديية اقتراح 
تنظيم العالقات 
بين الجانبين بنحو 
»يختلفون إلى حد 
ما«، بينما شدد الثلث 
فقط على احتمال 
»يختلف بشدة«

الشارع السعودي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفــادت وكالة األنباء احلكومية في بيالروس بأن 
الرئيس ألكســندر لوكاشينكو سيتنحى عن 
منصبه بعد تبني دســتور جديــد، وفقا لنبأ 

نشرته شبكة »أن بي سي نيوز«.
ونقلــت وكالة أنباء »بيلتا« عن لوكاشــينكو 
قوله، امس األول اجلمعة »لن أصوغ الدســتور 
مبا يناســب احتياجاتي.. لن أكون رئيسا مبجرد 

وضع الدستور اجلديد«.
وأضاف »نحن بحاجة إلى وضع دســتور جديد 
يفيد البالد. ال أريد أن يسقط البلد في اخلراب«، 

بحسب وكالة األنباء احلكومية في بيالروس.
وتشــهد بيالروس تظاهرات واحتجاجات منذ 
أشهر رفضا لنتائج االنتخابات الرئاسية التي 
جرت في أغســطس، وفاز بها لوكاشــينكو 
املتمسك بالسلطة منذ عام 1994، وبسببها 

حصل على لقب »ديكتاتور أوروبا األخير«.
وخالل االحتجاجات، مت اعتقــال ما ال يقل عن 
19 ألف شــخص بينما تقبع الشــخصيات 

املعارضة الرئيسية في السجن أو املنفى.
وتصريحات لوكاشــينكو البالغ من العمر 66 
عاما عن الســلطة في بالده، هــي األولى من 
نوعهــا، لكن من غير الواضــح إن كان صادقا 

فيها أم ال.
املتحدة  الواليات  أكتوبر، فرضــت  وفي مطلع 
عقوبــات على وزيــر الداخلية فــي بيالروس، 
باإلضافــة إلى ســبعة مســؤولني آخرين في 
اجلمهوريــة الســوفييتية الســابقة، ضمن 
التي  أغســطس  بانتخابات  متعلقة  إجراءات 

قال الغرب إن التزوير قد طالها، وفقا لرويترز.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن اجليش اإلثيوبي، امس السبت، السيطرة 
على مواقع اســتراتيجية فــي محيط مدينة 
مقلي، عاصمــة إقليم تيغراي، واملعقل األخير 

لقادة جبهة حترير تيغراي.
وقال اجليش اإلثيوبي فــي بيان له إن »عمليات 
األخيرة نحو مدينة مقلي  العسكرية  احلسم 
مكنت اجليش اإلثيوبي من السيطرة على مدن، 
أديقيه، ماي مسنو، ووقرو،  النجاشي،  حوازين، 
بالكامل من قبضة قوات وميليشــيات جبهة 

حترير تيغراي«.
ونقل البيان عن رئيس وحدة التدريب في قوات 
الدفــاع اإلثيوبي، الفريق حســن إبراهيم، أنه 
متت السيطرة على هذه املواقع االستراتيجية 
بإقليم تيغراي، والتي وضعت عاصمة اإلقليم 
على مرمى قوات اجليش اإلثيوبي التي ستعمل 

من اقتحامها، وفقا ملا أفاد به مراسلنا.
وأضاف رئيس وحــدة التدريب في قوات الدفاع 
اإلثيوبية أن قواتهم متكنت من إحكام احلصار 
على مقلي من عدة اجتاهات، بعد ســيطرتها 

على مواقع استراتيجية.
وأشار إلى ان قوات اجليش اإلثيوبي تتقدم حاليا 
نحو جبل مســبو، القريب جدا من مقلي، مما 
سيمكن اجليش من السيطرة على معقل قادة 
جبهة حترير تيغراي وعاصمة اإلقليم مقلي في 

غضون أيام قليلة.
وكان اجليــش اإلثيوبي، أعلن في وقت ســابق 
أنه ســيطر على بلدة »ويكرو« التي تبعد نحو 
50 كيلومترا إلى الشــمال من مقلي، عاصمة 

إقليم تيغراي.
ويأتي ذلك بعد أن أعلــن رئيس الوزراء اإلثيوبي 
أبي أحمد عن بدء املرحلة النهائية، من هجوم 
القــوات االحتادية على اإلقليــم، الذي يطالب 

باالستقالل عن البالد.
وجتدر اإلشــارة إلى أن االشــتباكات مستمرة 
بني اجليش االحتادي واجلبهة الشــعبية لتحرير 

تيغراي منذ الرابع من نوفمبر اجلاري.
كما دعــا األمني العام لــأمم املتحدة أنطونيو 
الفرصة  النــزاع الغتنــام  غوتيريــش أطراف 
احليوية للوساطة األفريقية حلل النزاع سلميا 

باإلقليم.

»ديكتاتور أوروبا 
األخير« يعلن عزمه 

التنحي عن الحكم

الجيش اإلثيوبي يسيطر 
على مواقع استراتيجية 

في إقليم تيغراي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغــان، امــس الســبت، أنه 
»يجب علــى األتراك الدفاع عن 
حقوق القــدس ولو بأرواحهم«، 
األمة  أنها »شرف  على  مشددا 

اإلسالمية«.
وقال: »فلنضع جميعا خالفاتنا 
جانبــا، ونلتقــي عند قاســم 
اإلسالم املشــترك في مواجهة 

االعتداءات على مقدساتنا«.
التركــي قوله:  الرئيس  وتابــع 
التطــرف  تصاعــد  »نالحــظ 
يختلف  ال  الــذي  اإليديولوجي 
»داعش«  تنظيمي  ممارسات  عن 
أو »غولن«، بل نرى رؤســاء دول 

يشجعونه«.
ووصــف أردوغــان مــا اعتبره 
بالفيروس  لإلســالم«  »معاداة 
ســريع االنتشــار قائــال: »إلى 
جانب كورونا، واجهنا هذا العام 
األسرع  اإلسالم  معاداة  فيروس 

انتشارا«.
وأشــار إلــى أن »اجلميــع تابع 
النبــي محمد  إلى  اإلســاءات 
مؤخرا بحجة حرية التعبير في 
فرنسا«، منبها من أن »اإلساءة 
إلى مقدســات اآلخرين، ال متت 

بصلة لهذه احلرية«.
كما أكد أنه »يسعى لسياسة 
متوازنــة وعادلة حــول احلريات 
للبشرية  منوذجا  تقدم  الدينية، 
»هناك  أن  إلى  جمعاء«، مشيرا 
مــن ال يتحمل أدنــى نقد بعد 
املســلمني  قيم  على  الهجوم 
املقدســة، وأنهم يبــررون هذا 
التهجم بحرية الفكر واإلعالم«.
اورد تقرير لوكالة  وفي السياق، 
إن  األميركيــة،  »بلومبيــرغ« 
عالقاتها  إلصالح  تسعى  تركيا 
مــع حلفائهــا التقليديني في 
اإلقليمية  القوى  وبقية  الغرب، 

كالسعودية.
ويعود ســبب ذلك إلى الصراع 

التركي-الروســي احملتدم حاليا، 
وخطر العقوبات األوروبية، وفوز 
الرئيــس األميركي املنتخب جو 

بايدن.
وأشــار تقريــر بلومبيــرغ إلى 

مصالح  بــني  املتزايد  اخلــالف 
أنقرة وموسكو، والذي متثل في 
وسوريا،  الليبي،  الصراع  ساحة 

واحلرب األذربيجانية-األرمينية.
الروســي،  اخلطر  إلى  باإلضافة 

الرئيس  أن يغادر  املقرر  فإنه من 
ترامب منصبه في يناير املقبل، 
والــذي أيــد بعض سياســات 

أردوغان أمام روسيا.
وبدال من ترامب، ســيحل بايدن 
والذي  األبيــض،  البيــت  فــي 
وأعرب  أنقرة،  سياسات  يعارض 

عن دعمه للمعارضة التركية.
من  تصاحلا  أكثــر  أردوغان  وبدا 
خالل تصريحاته األخيرة، إذ قال، 
األحد، »ليس لدينا مشاكل مع 
أي دولــة أو مؤسســة ال ميكن 
حلهــا من خــالل السياســة 

واحلوار واملفاوضات«.
وحــث الرئيس التركــي االحتاد 
في  املســاعدة  على  األوروبــي 
التغلــب على العقبــات التي 
تعيق انضمام تركيا إلى االحتاد، 
بشــأن  اخلاصــة  والترتيبــات 

اجلمارك والسفر بدون تأشيرة.
كما قــال أردوغــان، »نعبر عن 
نفس الرغبــة في العالقات مع 

حليفتنا أمريكا«.
مــن جانب آخر، حــاول أردوغان 
التخفيــف مــن حــدة اخلالف 
 S-400 مــع الناتو حول نظــام
من  للعقوبات،  جتنبا  الروســي 
اجلوي  الدفاع  نظام  خالل فصل 
الروســي الصنع عــن أنظمة 

الناتو.
أن  إلى  أيضــا،  التقرير  وأشــار 
إلى  مبعوثــه  أرســل  أردوغان 
بروكسل لتهدئة حدة التوترات 

مع االحتاد األوروبي.
كما أضاف تقريــر »بلومبيرغ«، 
أن أردوغان قد عبر عن رغبته في 
السعودية  العالقات مع  إصالح 
خالل مكاملــة هاتفية مع امللك 
بعــد عامني  وذلك  عبــد اهلل، 
بني  العالقــات  فيهــا  توتــرت 
الريــاض وأنقرة، علــى خلفية 
مقتــل الصحافي الســعودي 
قنصلية  في  خاشقجي  جمال 

بالده في مدينة إسطنبول.

أردوغان: علينا الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحنا
تركيا تغير سياساتها الخارجية

شؤون عربية ودولية
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متابعة ــ الصباح الجديد :

اعلنت شركة »بي بي« النفطية 
البريطانية أنها ستستثمر املزيد 
من األمــوال في حقــول النفط 
والغــاز الطبيعــي في الشــرق 
األوســط ومنها حقــل الرميلة 
النفطي فــي العــراق حتى مع 
االنتقــال إلى الطاقــة املتجددة 

ومحاولة خفض االنبعاثات.
دول  في  رئيس  والشــركة منتج 
مثل العــراق ، حيــث تدير ثالث 
أكبر حقل نفــط في العالم في 
الرميلة واإلمارات العربية املتحدة 
وسلطنة عمان، بينما تعزز أيًضا 

إنتاج الغاز .
وقال نائب رئيس شــركة بريتيش 
بتروليوم للشرق األوسط ستيفن 
ان »الشــركة ستواصل  ويليس، 
احلقول في  االســتثمار في هذه 
أبو ظبي وسلطنة  وإمارة  العراق 
تشــغيل  تكلفة  لديها  عمــان 
وتكلفة رأس املــال وكفاءة إنتاج 

رائدة على مستوى العالم«.
واضاف ويليــس ان »إنتاج النفط 
في الرميلــة بجنوب العراق يقل 
عــن 1.4 مليون برميــل يومياً«، 
مبينــا إنــه »مت خفــض اإلنتاج 
لتمكــن العــراق مــن االمتثال 
حلصص أوبك املتفــق عليها في 

نيسان وألغراض الصيانة«.
واكد ويليس، ان »شركة بريتيش 
بتروليــوم تعمل علــى ضمان أن 
احلقــل ، الذي ضــخ 1.47 مليون 
برميل يومًيا فــي حزيران ، ميكنه 
قيود  تخفيف  اإلنتاج مبجرد  زيادة 

أوبك«.
األوروبية  النفط  وتبحث شركات 
الكبرى عن مصادر أكثر اخضرارًا 
املناخ  للطاقــة ملكافحة تغيــر 
بريتيش  شــركة  وتســتهدف   ،
األصول  تبيــع  التي   ، بتروليــوم 
وتخفــض أرباحهــا اســتجابًة 

عن  الناجــم  النفــط  النهيــار 
فيــروس كورونــا هــذا العــام ، 
انخفاًضا بنســبة ٪40 في إنتاج 
عام  بحلــول  الهيدروكربونــات 
2030 ولــن تستكشــف النفط 

اخلام في أي دول جديدة.
اكبر  مــن  الرميلة  ويعد حقــل 
احلقول العراقية في البصرة وهو 
ثالث أعظــم حقل نفطي عاملي 
تاريخ اكتشــافه في عام   ويعود 
1953، ويتــم اســتخراج النفط 
من حقول الرميلة حتت إشــراف 

البصرة،  شركة نفط اجلنوب في 
حقل  احتياطــي  حجــم  ويقدر 
الرميلة العمالق في اجلنوب بنحو 

17 مليار برميل.
وفازت شــركتا »سي أي أن سي« 
بي«  »بــي  الصينيــة وشــركة 
 2009 حزيــران  في  البريطانيــة 
ضمــن جولــة التراخيص االولى 
بسقف  الرميلة  حقل  الستثمار 
الف  و850  بلغ مليونــن  إنتاجي 
برميــل يوميــاً، وبربــح مقداره 
دوالريــن عــن كل برميــل نفط 

وتبلغ  إضافي منتج مــن احلقل، 
والشــركة   38% بــي  بي  حصة 
نفط  وشــركة   37% الصينيــة 

اجلنوب الشريك 25 %..
البريطانية  النفط  وأبدت شركة 
بريتــش بتروليــوم »بي.بي«، في 
اســتعدادها  احلالي  العام  بداية 
خلفــض إنفاقهــا خــالل العام 
احلالي مبا يصل إلى %20 في ظل 
انهيار أســعار النفــط العاملية، 
اســتثمارات  احتمال خفض  مع 
أنشــطتها األمريكية، ما وصفه 

مراقبون بـ«القرار الصعب«.
لألنباء  بلومبرج  وكالة  وأشــارت 
إلى أن سهم الشركة البريطانية 
%40 من  نحــو  العمالقــة فقد 
»أوبك  منذ فشــل جتمع  قيمته 
في  النفطيــة  للــدول  بلــس« 
التوصل إلى اتفاق خلفض اإلنتاج 
من أجــل وقف تراجع األســعار، 
ما أدى إلى اشــتعال حرب أسعار 
في ســوق النفط بن السعودية 
وروسيا، وهو ما دفع األسعار إلى 

مزيد من التراجع.

تراجع  قــد  النفط  وكان ســعر 
بنســبة %13 في بداية تعامالت 
اليوم في بورصة لندن للسلع، ثم 
ليتم  الظهر  بعد  قلص خسائره 
تداوله بســعر يقل بنســبة 9% 

فقط .
يذكــر أن »بي.بــي« هــي أحدث 
إلى خفض  تتجه  نفط  شــركة 
الشركات  أعلنت  حيث  إنفاقها، 
املنافســة عن خطط مماثلة في 
وقــت ســابق بهــدف مواجهة 

تداعيات انهيار أسعار النفط.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أشــاد اخلبيــر النفطــي، حمزة 
األخيــرة  باخلطــوة  اجلواهــري، 
لشركة تسويق النفط »سومو« 
بطرح مزاد لبيع 48 مليون برميل 

خالل 5 سنوات.
وقال اجلواهري: إن »خطوة سومو 
األخيرة جيدة جدا، في تســويق 
النفــط العراقــي، الن العــراق 
الطلبات  من  العديد  ســيتلقى 
لشــراء هذه الكميــة خصوصا 
مــن املصافي في شــرق اســيا 

التي مصممة على أساس جودة 
النفــط العراقــي«، موضحا أن 
لديها  ليســت  املصافي  »بعض 
طاقــة خزنيــه كبيــرة فتقوم 
بتأجير ذلك وبالتالي تدفع أموال، 
بينما من خالل هذا املزاد تتمكن 
من شراء هذه الكمية مستقبال 

بدون خزنها«.
معينة  شركة  ان  اجلواهري،  وبن 
اشــترت النفط في هــذا املزاد، 
بســعر 40 دوالرا، وعنــد حتميل 
النفط فاذا كان السعر 60 دوالرا 

فأنها ســتدفع 20 دوالرا إضافية 
إلى العراق، واما اذا كان بســعر 
30 دوالرا فان العراق ســيدفع 10 

دوالرات على شكل نفط.
تقدمي  النفطــي،  اخلبير  وتوقــع 
شــركات كبيرة عروضها لشراء 
النفــط العراقي في هــذا املزاد 
فائض  خصوصا في ظــل وجود 

باإلنتاج العاملي.
أيضا،  اجلواهــري،  توقــع  كمــا 
مطالبة بعض الشركات بخصم 
ســيختار  العراق  ولكــن  معن 

افضل العروض.    
وكانت  شركة تســويق النفط 
»سومو«، سومو، اعلنت االربعاء 
املاضي، استراتيجية جديدة لبيع 
النفط العراقــي مع بدء املرحلة 
الثالثة مــن اتفاق أوبك بلس في 
بداية العام املقبل، والتي تتضمن 

بيع 4 مالين برميل شهريا.
وقالت شــركة ســومو في بيان 
»االقتصــاد  تلقتــه  صحفــي 
نيــوز«، أنهــا ســتطرح كمية 
محــددة ال تتجاوز نســبتها ال 

املتاحة  الكلية  الكميات  %5 من 
للتصديــر مــن النفــوط اخلام 
برميل  مالين   4 وبواقع  العراقية 
شــهريا وملدة عام عبر مزاد يبدأ 
/30 وينتهي في  1/متوز/2021  من 

حزيران/2022.
الشــركة  وأضافــت ســتكون 
الفائزة في العرض مطالبة بدفع 
كامــل قيمتها املاليــة مقدما 
خالل )30( يومــاً من تاريخ توقيع 
اولي  العقد وفق ســعر تقديري 
)املعدل  الواحد ويساوي  للبرميل 

 Brent الشهري او السنوي لنفط
للفترة التي تســبق تاريخ توقيع 
العقد( تودع في حســاب البنك 
املركــزي العراقــي لــدى البنك 
أن  مضيفة  األمريكي(،  الفدرالي 
السعر النهائي لهذه الشحنات 
للتســعيرة  مســاوياً  فهــو 
الرسمية املعلنة لشركة تسويق 
التحميل وحسب  النفط لشهر 
الى  باإلضافة  الشــحنة  وجهة 
الفارق الســعري املقدم من قبل 

الشركات املتنافسة.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
اخلاصة  املصارف  رابطة  عقدت 
العراقيــة، بحضور نائب رئيس 
االقتصادية،  للشــؤون  الوزراء 
وزير املاليــة الدكتور علي عبد 
يضم  اجتماعا  عــالوي،  األمير 
جميــع املصــارف العاملة في 
اليات تطوير  العراق ملناقشــة 
للورقة  وفقا  املصرفي  القطاع 

البيضاء.
املاليــة، علي عبد  وزيــر  وقال 
األمير عالوي، خــالل االجتماع، 
اخلاصة  املصارف  رابطة  اشكر 

العراقيــة على هــذه الدعوة، 
الن  القطــاع املصرفــي يعتبر 
االقتصادية،  القطاعــات  اهم 
وتعمــل الدولة على دعمه من 
االقتصــاد، مؤكدا  اجل حتريك 
أن حركة اإلصــالح االقتصادي 
جدية  األكثــر  هــي  احلاليــة 
احلكومات  إلــى  وستســتمر 

القادمة.
املالية تعمل  وزارة  أن  وأضــاف 
البنــى التحتية  علــى تقوية 
القطاعات  بجميــع  للنهوض 
وباخلصــوص  االقتصاديــة 

اجل  املصرفــي، من  القطــاع 
دعم املشاريع االستثمارية في 
املالية  العراق، موضحا أن وزارة 
ال ترى أي بديل اال تقوية القطاع 
إلى االمام من  املصرفي ودفعه 
خالل إزالة العقبات من امامه.

ونوه إلى أن وزارة املالية تسعى 
 5-3 بقيمــة  ســندات  لطرح 
مليــارات دوالر إلــى املواطنن 
والدوالر،  الدينــار  بالعملتــن 
ونتوقع  من املصــارف اخلاصة 

واحلكومية شراءها.
ولفت إلى أن سعر صرف الدينار 

امــام الــدوالر ســيكون ثابتا 
عنــد اصدار الســندات، وذلك 
في شراء  أي خســائر  لتجنب 
املصـارف  قبـل  مـن  السندات 

واملواطنـن.
وأكــد أن وزارة املالية من خالل 
ســتقوم  البيضــاء  الورقــة 
بإصــالح السياســة املاليــة 
ومراقبــة االقتصــاد، وتغييره 
العاملي،  االقتصــاد  ليواكــب 
موضحا أن القرارات السياسية 
أثرت  السابق،  في  اتخذت  التي 

على االقتصاد.

من جهــة أخرى، قــدم رئيس 
اخلاصــة  املصــارف  رابطــة 
احلنظل، شكره  وديع  العراقية، 
الدعوة،  لتلبية  املالية  وزير  إلى 
مؤكــدا أن الورقــة البيضــاء 
شخصت املشاكل االقتصادية 
بشكل دقيق، وأصبحت احللول 

متاحة امام جميع املسؤولن.
ونوه احلنظل إلى أن العراق االن 
مير مبفترق طــرق وان لم تطبق 
الالزمة  الســريعة  االصالحات 
ازمته  مــن  البلــد  النتشــال 
فسوف تتفاقم هذه االزمه في 

السنة القادمة والسنوات التي 
تليها، داعيا إلى تبني سياسات 
فــي  واملســاهمة  االصــالح 
مستوى  على  سواء  تطبيقها 

القطاع العام او اخلاص .
ولفت إلــى أن رابطة املصارف 
باإلصالحات  تشــيد  اخلاصــة 
املتعلقــة بالقطــاع املصرفي 
التي تضمنتها الورقة البيضاء، 
مشيدا بإجراءات البنك املركزي 
العراقي التي تســاهم بشكل 
مســتمر فــي دعــم القطاع 

املصرفي اخلاص.

خبير نفطي يشيد بمزاد سومو الجديد لبيع النفط العراقي

رابطة المصارف الخاصة تنظم اجتماعا للقطاع المصرفي

تدير ثالث أكبر حقل نفط في العالم

عمالق النفط البريطاني )) B.B تستثمر مزيدًا من 
االموال بحقل الرميلة النفطي 

شركة بي بي منتج 
رئيس في دول 
مثل العراق ، حيث 
تدير ثالث أكبر 
حقل نفط في 
العالم في الرميلة 
واإلمارات العربية 
المتحدة وسلطنة 
عمان 

احد احلقول النفطية العائمة املستثمرة من قبل شركة بي بي 

متابعة ــ الصباح الجديد 

، في تعامالت  تباينت أســعار النفط 
هادئة بســبب العطلة فــي الواليات 
املتحــدة، وســط مخاوف مــن زيادة 
إمكانية  بشــأن  وشــكوك  املعروض 
قضــاء لقاح علــى جائحــة فيروس 

كورونا، وفقا لـ«رويترز«.
ووفقــا لـ«رويتــرز«، ارتفع خــام برنت 
35 ســنتا مبا  الثاني  تســليم كانون 
يعــادل 0.7 في املائة إلــى 48.15 دوالر 
 1321 الســاعة  بحلــول  للبرميــل، 
بتوقيــت جرينتش، في حــن زاد عقد 
شباط األنشط 42 ســنتا إلى 48.21 
دوالر. لكن خام غرب تكساس الوسيط 
نــزل 28 ســنتا أو 0.6 فــي املائة، إلى 

45.43 دوالر للبرميل.
وكال العقدين مرتفع نحو 7 في املائة، 
على مدار األسبوع بعد أنباء مشجعة 
للوقاية من  لقاحــات محتملــة  عن 
كوفيــد - 19 مــن »أســترا زينيكا« 
وشركات أخرى. غير أنه بزغت تساؤالت 

بخصوص لقاح »أسترا زينيكا«، حيث 
أبدى عدة علماء حتفظات حيال نتائج 

التجارب.
وقال »جيه.بــي مورجان«، »في حن إن 
التوزيع الناجح للقاح سيكسر احللقة 
األفراد،  وحركــة  العدوى  انتقــال  بن 
فإنه حتى في ذلك احلن من املرجح أال 
النفط إلى  العاملي على  يصل الطلب 
معدالته قبل اجلائحة إال في منتصف 

.»2022
وأضــاف »نقول مجددا إننــا نرجح أن 
يقرر التحالــف تأجيل قــرار املليوني 
برميل يوميا في 30 تشرين الثاني ، من 
أول كانون الثاني إلى أول نيسان ، فيما 
يسهم تنامي اإلنتاج الليبي هو اآلخر 
في بواعث القلــق من تخمة معروض 
في السوق، وال ســيما أن تخفيضات 
إنتاج النفــط ال تشــملها، حيث زاد 
إنتاجهــا أكثر مــن 1.1 مليون برميل 

يوميا منذ أوائل أيلول.
وأثيرت تساؤالت كثيرة حول ما يطلق 
عليه »لقــاح للعالــم«، إذ أبدى عدد 
من العلماء شــكوكا بشأن مدى قوة 

نتائــج التجارب. وقــال جيفري هالي 
»أواندا«،  لدى  األســواق  كبير محللي 
»نظرا إلــى أن كثيرا من ارتفاع النفط 
الثاني بني على توقعات  في تشــرين 
غير  ومضاربات ســريعة  ومعنويــات 
بعض  فــإن  أساســيات،  على  مبنية 

التصحيح تأخر كثيرا«.
وكانت ثالثة مصادر قريبة من »أوبك+« 
قالــت لـ«رويتــرز«، »إن منظمة الدول 
ومنتجن  »أوبــك«  للبترول  املصــدرة 
آخريــن، مبــن فيهم روســيا، في إطار 
إرجاء  إلى  مجموعة »أوبك+«، مييلــون 
زيــادة إنتاج النفــط املزمعــة العام 

املقبل«.
وأفــاد خطاب اطلعت عليــه »رويترز« 
ومصدر مطلع بأن جلنة في مجموعة 
»أوبك+« التي تضم دوال رئيسة منتجة 
للنفط ستجري محادثات غير رسمية 
اليوم، قبل اجتماعــات مقرر لها هذا 

األسبوع.
وتدرس »أوبك+« إذا ما كانت ستخفف 
قيود إنتاج النفــط بدءا من أول كانون 
الثانــي ،كمــا اتفقت قبــل ذلك أم 

ستستمر في اإلنتاج بالوتيرة نفسها 
في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات 

اجلائحة«.
وقال اخلطاب الصادر عن »أوبك«، الذي 
اطلعت عليه »رويترز«، »إن ألكســندر 
نوفــاك نائب رئيــس الوزراء الروســي 
سيحضر مشاورات اليوم غير الرسمية 
لقادة جلنة املراقبة الوزارية املشتركة«.

كان نوفــاك وزيرا للطاقــة حتى وقت 
ســابق من هذا الشــهر، إذ قاد جهود 
موســكو لتكوين عالقــات وثيقة مع 
منظمة الــدول املصدرة للبترول وإبرام 

اتفاق بشأن تخفيضات اإلنتاج.
ومن املقرر أن جتتمع »أوبك+« في 30 من 
تشــرين الثاني واألول من كانون األول 
التخاذ قرار بشأن سياسة اإلنتاج للعام 

املقبل.
وكان من املقرر أن ترفع اجملموعة اإلنتاج 
مليوني برميل يوميا في كانون الثاني مبا 
يعادل نحو 2 في املائة، من االستهالك 
العاملي، فــي إطار تخفيــف منتظم 
لتخفيضات إنتاج غير مســبوقة جرى 

تطبيقها هذا العام.

تقـرير

محادثات غير رسمية لـ »أوبك +« لدراسة قيود اإلنتاج
النفط يرتفع 7 % في أسبوع 

الصباح الجديد ــ وكاالت 
وجه مصرف الرافدين، امس السبت، فروعه 
كافة فــي بغداد واحملافظات باالســتمرار 
باستقبال الزبائن الراغبن بفتح احلسابات 

بأنواعها.
وأوضــح املكتب االعالمــي للمصرف في 
بيــان تلقــت »الصباح اجلديد » نســخة 
منــه، أن »العديد مــن املواطنن لديهم 
الرغبة الكبيرة في فتح احلسابات لغرض 
أموالهم في املصرف واحلصول على  ايداع 

الفوائد«.
ودعا املصــرف موظفيه الى »ضرورة تقدمي 
ايداع  يرومون  للذين  الالزمة  التســهيالت 
أموالهم في اجلهاز املصرفي واالســتفادة 
من اخلدمــات التي يقدمهــا املصرف عن 

طريق تلك اإليداعات«. 

الصباح الجديد ــ وكاالت 
ارتفعت اســعار صرف الدوالر في اســواق 
البورصة الرئيسية، واالسواق احمللية امس 

السبت .
دينار   125.300 الكفاح  بورصة  وســجلت 
مقابل 100 دوالر امريكي، في حن سجلت 
االســعار ليوم اخلميــس املاضي 125.100 

دينار لكل 100 دوالر.
اما اســعار ســعر الصرف في االســواق 
احمللية فقد ارتفعت ايضا حيث كان سعر 
البيع: 126.000 دينار لكل 100 دوالر ،سعر 

الشراء: 125.000 دينار لكل 100 دوالر.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
تراجعت أســعار الذهب اليوم ويتجه إلى 
على  أســبوعية  ثالث خسارة  تســجيل 
التوالي، إذ يوازن املســتثمرون بن شكوك 
بشــأن لقاح كورونا وتفاؤل بأن اللقاحات 

ستصل في وقت أقرب من املتوقع.
وانخفض الذهب فــي التعامالت الفورية 
0.1 باملئــة إلــى 1809.40 دوالر لألونصة، 
بانخفــاض أســبوعي 3.2 باملئــة. وزادت 
العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.1 باملئة 
إلى 1807 دوالرات لألونصة، بحسب وكالة 

رويترز.
وتعثرت األســهم اآلســيوية عــن بلوغ 
أن واجهت شركة  مرتفعات قياسية بعد 
»أســترازينيكا« تســاؤالت صعبة بشأن 
مدى جنــاح لقاحهــا، والتي قــد تعرقل 
سرعة حصوله على موافقات من الواليات 

املتحدة واالحتاد األوروبي.
وقال احمللل لدى »آي جــي ماركتس« كايل 
رودا: »بالنســبة لألسواق، ال أعتقد أن ذلك 
يغير تصور أنه ســيكون هنــاك لقاح في 

وقت أقرب من املتوقع«.
وأضاف رودا أن املســتثمرين يشرعون في 
الشراء على أساس أن التعافي االقتصادي 
سيكتسب زخما في 2021، وهذا يدفعهم 

إلى تسييل حيازاتهم من الذهب.
ومما حد من انخفاض سعر الذهب، هبوط 
الدوالر، مع حتســن اإلقبــال على اخملاطرة 
على خلفية أنباء إيجابية بشــأن لقاحات 
كوفيد19- وآمال في انتقال أكثر سالسة 

إلى إدارة جو بايدن في الواليات املتحدة.
ومن املعادن النفيســة األخــرى، تراجعت 
الفضــة واحدا باملئــة إلــى 23.22 دوالر 
لألونصــة. وهبط البالتــن 1.3 باملئة إلى 
949.5 دوالر لألونصة، وصعد البالديوم 0.4 

باملئة إلى 2391.7 دوالر لألونصة. 

الرافدين يوجه 
باستمرار فتح 

الحسابات للمواطنين

ارتفاع أسعار صرف الدوالر 
في االسواق العراقية

المعدن األصفر يسجل ثالث 
خسارة له خالل أسبوع
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علوان السلمان

ـ  لكروتشـه )علـى الناقـد ان يقـف امام 
االبـداع موقـف املتعبد(

اشـكالها  بـكل  الشـعرية  واحلركـة 
احلكائيـة  السـردية  تعتمـد  التجريبيـة 
كـي ترقـى برؤاهـا وتقتـرب مـن الواقـع 
باسـتيعاب الفعـل االنسـاني وصراعاته 
مـن خـال التكثيـف اجلملـي واالنزيـاح 
اللفظـي الـذي هو)تعبير عميـق الفكرة، 
مـزدوج املعنى(واحتضـان فكـرة تعتمـد 
الـذي ينسـج خيوطـه  الفنـي  السـياق 
املتوغـل  وتوهجـه  بـرؤاه  منتج)شـاعر( 
فـي عوالـم الـذات واملوضوع واسـتلهام 
خارطـة  علـى  متتـد  التـي  املتناقضـات 

اجملتمعـي. اجلسـد 
علـى  تراتيـل   ( الشـعرية  واجملموعـة    
نافـذة االنتظـار( التـي حققـت وجودهـا 
شـعرا منسـابا وموسـيقاه الفراهيديـة 
ونسـجت  متوهجـة،  ذاكـرة  املعاصـرة 
عواملهـا النصيـة انامـل منتجهـا حـازم 
نشـرها  فـي  واسـهمت  الشـمري، 
/2020..كونهـا  ذكـرى(  دار   ( وانتشـارها 
بنيـة اشـارية قوامهـا اللغـة الشـعرية 
مسـتهلكها)متلقيها(  تنقـل  التـي 
الـى افـق تصويـري ايحائـي، فضـا عـن 
انهـا تـزاوج مـا بـن الذاتيـة واملوضوعية 
التـي  اجملـاز  بلغـة  احلـدث  واقعيـة  عبـر 
حتيـل الـى اجـواء الرمز،اضافـة الـى انها 
وسـيلة حتقق الكينونة وذاتيتها بشـكل 
الدراميـة  االنتقـاالت  باعتمـاد  تركيبـي 
بطريقـة تثيـر االدهاش وتعتمـد االختزال 
السـياق  علـى  تتكـئ  التـي  والفكـرة 
االنفعـاالت  ووهـج  والفنـي  الداللـي 
حتيـط  التـي  املتناقضـات  واسـتلهام 
العنـوان  مـن  ابتـداء  النصـي،  باجلسـد 
بفونيماتهـا  الدالـة  االشـارية  االيقونـة 
موازيـا  نصـا  شـكلت  التـي  االربعـة 
اضافـة  املضافـة..  االسـمية  بجملتهـا 
قرائيـة  لعتبـة  االشـارية  داللتهـا  الـى 
تلخص مـدار التجربة الشـعرية واالبعاد 

لهـا.. الرمزيـة 
ملرافىء ثكلى بها ترسو شجونا

بالظنون مآمته
تاهت بدرب العابرين

الى التبدد والضياع جنومه
ومتازجت بالآلهثن

وراء ما بعد اليباب نسائمه

قد كابدت رغم االسى
مر الغواية والضالة نفسه

ومتايلت مطوية االطراف
من جور الزمان دعائمه     /ص93

الواقـع بلغـة حتقـق    فالشـاعر يفجـر 
وذلـك  التجربـة  علـى  القائـم  الوعـي 
بتسـخيرها لشـعوره وخيالـه وانفعاله، 
واالرمتـاء  املتكلـم  ضميـر  يوظـف  لـذا 
مبنـى  شـعرية  بحداثـة  احضانـه  فـي 
ومعنى، بلغة تسـجل انسـانية االنسـان 
مشـاهده  حتققهـا  اسـئلة  خـال  مـن 
وبتحويلهـا  باحليـاة  النابضـة  الصوريـة 
مـن عالـم التجريد الى عالم التجسـيد، 
لتوليـد وايجـاد قيمـة قرائيـة مـن خال 
النـص  بنمـو  املقتـرن  االنتقـال  تنميـة 
مـا  اسـتنطاق  الـى  اضافـة  تصاعديـا، 
خلـف صـوره والفاظـه الرامـزة لتحقيق 
اجلماليـة،  واملتعـة  الفكريـة  املنفعـة 
الفنيـة  التقنيـات  بعـض  بتوظيـف 
وتوزيـع تفعيـات النص بشـكل متراكب 
عموديـا، مـع احلفـاظ على معمـار النص 
مـن  والدرامـي  والتصويـري  االيقاعـي 
اجـل خلـق مجـال متسـع الفـق عواملـه 
النصيـة الدالليـة واجلماليـة اجلاذبة وفق 
معاييـر اللغـة املألوفـة باعتمـاد االيجاز 
الفاظـه  ومنـح  جهـة  مـن  واالختـزال 

ايحـاء شـعريا مـن جهـة اخـرى..
شيدت باألحزان

صرحك
واطلت

باحلسرات شرحك
وعكفت تنسج

من بقايا
فجرك املسفوح صبحك

وبنزف من ذاقوا مرارة
صبرهم

ضمدت جرجك
ومددت كفك

للذي
قـد خـان عنـد الليـل ملحـك  / ص31 ـ 

ص32
ليحتضـن  جوانحـه  يفتـح  فالشـاعر    
السـردية  علـى  نصـه  ويبنـي  وطـن 
التعبيـر  مـن  يرتقـي  كـي  الشـعرية 
الذاتـي الى افـق موضوعـي متميز بعمق 
الرؤيـة باسـتيعابه الفعل االنسـاني في 
صراعاتـه الداخليـة واخلارجيـة من جهة 
ومنح االفـق النصي بعـدا جماليا ودالليا 
مـن جهـة اخـرى، باعتماد لغة مشـبعة 

تضفـي  التـي  واالسـتعارات  باجملـازات 
علـى اللغـة الشـعرية االنزياحيـة، او ما 
يسـميه موخاروفسـكي)التحريف الـذي 

يحطـم معاييـر اللغـة املألوفـة..(
أنا في غمار العاتيات قوافل

من الصبر
ما انفكت ترد نوائبا

فللخير اجريت اقتداري انهرا
وسيرت روحي

في املروءة قاربا
اذا ما اعتراني

للباءات هاجس
تراني عصيا اركب الصعب راغبا

حزانى طيوفي
من فراق احبة

بهم ظل قلبي ينزف الشوق شاحبا
صحبت اصطباري في الرحيل مدامعا

واطلقـت فجـرا يسـتحث كواكبـا    /
ص18 ـ  ص17 

الـذات  دائـرة  فـي  يتمركـز  فالنـص    
املنتجـة التي حتـاول اسـتنطاق اللحظة 
الشـعورية  عبـر نسـق لغـوي قـادر على 

توليـد املعانـي مـن اجل توسـيع الفضاء 
وحتريـك  الشـعرية  للجملـة  الداللـي 
الفكـرة  لوعـي  باصـرة  برؤيـة  فعلهـا 
اللفظـة  باعتمـاد  اضاءتهـا  وحتقيـق 
بتوظيـف  شـعريا  املتدفقـة  املوحيـة، 
اجلـاذب،  االيقـاع  ذات  اليوميـة  اللغـة 
املشـبع بالـدالالت اللفظيـة املعبـرة عن 
احلالـة الشـعورية والنفسـية باسـلوب 
متداخـل  داللـي  وعمـق  حالـم  دينامـي 
تعبيريـة  بقـدرة  اجلمعـي  والسـياق 
باعتمـاد  اجلمليـة  للتراكيـب  مختزلـة 
اجلزئيـات ونسـجها نسـجا رؤيويـا يخرج 
الـى  العاماتـي  فضائهـا  مـن  باللغـة 
فضائهـا التأويلـي ببنيـة تغلـب عليهـا 

االنزياحـات..
أفرغ علينا من سدادك منة

كيما نامس بالقداسة حاءك
ونعانق السن التي قد زينت
بالساميات وباخللود سماءك
وبكل معنى للمروءة والفدا

وحمية فاضت تؤطر ياءك
ونحيك بالتبجيل نونك اذ بنا

كسر تنفس في الورى آالءك    /ص57
  فالنـص يقـوم علـى التداعيـات التـي 
بقصديـة  املنتج)الشـاعر(  يوظفهـا 
لتعطـي بعـض التفسـيرات املتسـلطة 
على ذهنه فيسـتقرىء الرمز)احلسـن)ع(( 
حيـاة  مـن  قطعـة  ليصيـر  بحروفـه 
تكشـف  التـي  مبشـاهدها  متحركـة 
التقطيـع  باعتمـاد  شـعري،  وعـي  عـن 
املتـوازي الـذي يتطلـب تكثيـف الصـورة 
واحلـدث عبر لغـة تامس احليـاة ونبضها 
اليومـي ممـا اضفى علـى تراكيبـه طراوة 
وانسـيابية تدغـدغ املشـاعر مـن خـال 
للمسـات  املسـاير  اللغـوي  نسـيجه 
الـذات  بواطـن  عـن  املعبـرة  الشـعرية 
بدالالتهـا  السـريعة  اجلمـل  واعتمـاد 
وصورهـا احلركيـة وانتقاالتهـا الواعيـة..
املنتج)الشـاعر(  تراتيـل  كانـت  وبـذا    
فاحتـة لنافـذة االنتظار بسـردية شـعرية 
مكتظة بشـحناتها الدالليـة وترميزاتها 
وابتكاراتهـا اللحظويـة، ابـداع متجـاوز، 
الواقـع  تفاصيـل  التقـاط  فـي  دقيـق 
وتفجيـره، مـع امـاء املسـاحات الزمنية 
واحلسـن)ع(  بشـخوصها)علي)ع( 
الشـايع..(  وحمـاد  مخيـف  آل  وجمـال 
واماكنها)االنبـار وهيت واملثنـى والنجف 
باألحـداث. املوصل..(واشـغالها  وعبـارة 

متابعة الصباح الجديد:

كشـفت جائـزة الشـيخ زايد للكتـاب عن 
فـي  الترجمـة  لفـرع  الطويلـة  القائمـة 
أعلنـت  حيـث  عشـرة،  اخلامسـة  دورتهـا 
 175 بـن  مـن  كتـب   9 اختيـار  اجلائـزة 
عمـًا مترشـحاً لعـام 2021/2020، وتضم 
اللغـات  عـن  مترجمـًة  أعمـاالً  القائمـة 
العربية واإلجنليزية والفرنسـية واإليطالية، 
إلـى  املترجمـة  األعمـال  هـذه  وتنتمـي 
مترجمـن مـن املغـرب وتونـس واململكـة 
وسـوريا  ومصـر  السـعودية  العربيـة 
األميركيـة. املتحـدة  والواليـات  وإيطاليـا 
واسـتحوذت اللغـة اإلجنليزيـة علـى العدد 
بواقـع  اخملتـارة  الترشـيحات  مـن  األعلـى 
خمسـة ترشـيحات، حيـث اختـارت جلـان 
الفـرز والقـراءة كتـاب »مقامـات احلريـري« 
مـن  كوبرسـون  مايـكل  ترجمـه  الـذي 
الواليـات املتحـدة األميركيـة إلـى اللغـة 
 ،”Impostures“ عنـوان  حتـت  اإلجنليزيـة 

التابعـة  العربـي  األدب  مكتبـة  وأصدرتـه 
 .2020 عـام  نيويـورك  جلامعـة 

كما ضمـت القائمة أربعـة أعمال إجنليزية 
مترجمًة إلـى العربية، وهي كتـاب »الفكر 
نحـو  الليبرالـي:  العصـر  بعـد  العربـي 
تاريـخ فكـري للنهضـة« للكاتبـن دجنس 
هانسـن وماكـس وايس، والـذي ترجمه إلى 
العربيـة د. فـؤاد عبداملطلـب مـن سـوريا، 
حـدود  بـا  مؤمنـون  مؤسسـة  وأصدرتـه 
عـام 2019. وكتـاب »عصـر علمانـي« مـن 
تأليف تشـارلز تايلـور وترجمـة نوفل احلاج 

لطيـف من تونـس، وصـدر الكتاب عـن دار 
والتوزيـع عـام  والترجمـة  جـداول للنشـر 

.2019
اللغـة  مـن  ترجمـت  التـي  الكتـب  ومـن 
اإلجنليزيـة إلى اللغـة العربية أيضـاً كتاب 
»نـور مـن الشـرق )كيـف سـاعدت علـوم 
احلضـارة اإلسـامية على تشـكيل العالم 
والـذي  فريلـي،  جـون  للكاتـب  الغربـي(« 
ترجمـه األسـتاذ الدكتـور أحمد فـؤاد على 
باشـا مـن مصـر، وأصـدره املركـز القومي 
»قيامـة  وكتـاب   ،2018 عـام  للترجمـة 

هـل  التعليـم:  فـي  االصطناعـي  الـذكاء 
يجـب أن حتـل الروبوتـات محـل املعلمن؟« 
ترجمـه  والـذي  سـلوين،  نيـل  للمؤلـف 
اململكـة  مـن  الشـمري  حاكـم  فيصـل 
العربيـة السـعودية وأصدرتـه دار الروافـد 
الثقافيـة ناشـرون ودار ابـن النـدمي للنشـر 

.2020 عـام  والتوزيـع 
كتابـن  الطويلـة  القائمـة  وضمـت 
إلـى  الفرنسـية  اللغـة  عـن  مترجمـن 
العربيـة، همـا: كتـاب »الفـن اإلسـامي - 
سوسـيولوجيا الفنـان الغفل« مـن تأليف 
ذاكـر  وترجمـة عبدالنبـي  شـاكر لعيبـي 
مـن املغـرب، وصـدر الكتاب عن املؤسسـة 
 ،2020 عـام  والنشـر  للدراسـات  العربيـة 
باإلضافـة إلـى كتاب »الفاسـفة والعلم« 
للمؤلـف بييـر فاغنيـر، والـذي ترجمـه د. 
يوسـف تيبـس من املغـرب وأصدرتـه هيئة 

البحريـن للثقافـة واآلثـار عـام 2019.
وجـرى اختيار كتاب »مسـتوطنة لوشـيرة 
 »(1300-1220( وسـقوطها  اإلسـامية 
للمؤلـف بيتـرو إيجيدي، والـذي ترجمه من 

اإليطاليـة إلـى العربيـة أحمـد الصمعـي 
مـن تونـس وأصدرتـه دار املـدار اإلسـامي 
عـام 2019، وكتاب »بن اإلسـكندر وقيصر 
)كتـاب  خـال  مـن  ورومـا  اإلغريـق  بـاد 
الِعبـر(« البـن خلـدون، والـذي ترجمـه إلـى 
اإليطاليـة ماركـو دي برانكـو مـن إيطاليـا 
 Ibn Haldun tra Alessandro“ حتـت عنـوان
 e Cesare La Grecia e Roma nel Libro
degli esempi” وأصدرتـه دار إل بوليغرافـو 

عـام 2020.
للكتـاب  زايـد  الشـيخ  جائـزة  وسـتقوم 
خملتلـف  الطويلـة  القوائـم  عـن  باإلعـان 
فروعهـا خـال األسـابيع القادمـة، وذلـك 
للبـدء باملرحلـة الثانية مـن تقييم الكتب، 
خـال  التحكيـم  جلـان  سـتقوم  حيـث 
األشـهر الثاثـة القادمـة بتقييـم الكتب 
العلميـة،  الهيئـة  إلـى  تقاريرهـا  ورفـع 
الكتـب  باختيـار  بدورهـا  سـتقوم  والتـي 
القصيـرة  القوائـم  ستشـملها  التـي 
ليقـوم مجلس األمنـاء باعتمادهـا واختيار 

الفائزيـن.

الشـاعرة الكبيـرة » نـازك املائكـة« انشـغلت 
فـي قمـة عطائهـا مبحاولـة إثبـات آرائهـا فـي 
الشـعر احلر، وفـي البدعة الغريبـة التي ظهرت 
بعدهـا  النثـر«.  قصيـدة   « واملسـماة  فجـأة، 
شـعراء ونقـاد كثـر، مارسـوا نفـس الـدور، في 
محاولـة إلضفـاء الشـرعية األدبيـة والثقافية 
علـى مـا يكتبونـه. فهناك مـن يسـعى إلثبات 
أن للنثـر قصيـدة، وهنـاك من يسـعى إلثبات أن 
القصيدة ال أب لها سـوى الشعر. جهود كثيرة، 
وأقـام كتبـت سـواء فـي الشـعر أو نقـده، في 
محـاوالت إثبـات أو نفـي فكـرة مـا. لكـن، ثمة 
سـؤال ينتفـض من بـن كل تلك الكتابـات: أين 
موقـع االنسـان فيهـا؟ أال يسـتحق االنسـان أن 
تكـون له قصيـدة؟ فعندما يضع شـاعر األوزان 
والقوافي، وال شـيء غيرها، نصـب عينيه، وحن 
ميـارس الناقـد تشـريحه النـص وفق مـا خطط 
مـا  لتطبيـق  ويسـعى  النقـدي،  املنهـج  لـه 
تعلمتـه مـن ذلـك املنهـج، ليجعل مـن النص 
درسـا تطبيقيـا، يسـقط فيـه أدواتـه ال أكثـر، 
دون السـعي إلـى خلق نـص جديد، مـواز للنص 
األصلـي، هنا سـيغيب االنسـان عـن القصيدة. 
فالشـاعر والناقـد، كي ينـاال رضا واستحسـان 
النخبـة، البـد مـن متتـن الروابـط التـي جتمـع 
النـص ببعضه، والسـعي لعـدم الذهـاب أبعد 
مـن نهاية احلـرف األخيـر. كتب الدكتور حسـن 
ناظـم فـي مقدمـة كتابـه » أنسـنة الشـعر« 
مدخـل إلـى حداثـة أخـرى.. فـوزي كـرمي منوذجا: 
إبـداع فـوزي كـرمي  الدراسـات فـي  متثـل هـذه 
شـعرا ونقـدا كفـارة نقديـة عـن عبـث مورس 
علـى النصـوص عبـر إغفـال اجلانـب االنسـاني 
فيهـا. إن النصـوص، مهمـا كانـت طبيعتها، ال 
تغفـل وجود االنسـان واحليـاة وعاقتهما بهما. 
لـم  الشـعراء،  مـن  الكثيـر  هنالـك  لألسـف، 
يتـم تنـاول اجلانـب االنسـاني فـي نصوصهـم، 
خشـية اخلـروج عـن املنهـج املقـدس! وكذلك، 
ثمـة شـعراء لـم يكـن االنسـان ميثـل شـيئا 
فـي نصوصهـم، خوفا من خـدش أذن السـامع 
املرهـف، صاحب االذن املوسـيقية التـي تلتقط 
اخللـل فـي الـوزن وهو نائـم فـي رأس الشـاعر! 
االكتفـاء النّصـي، الـذي يـراد منه حتـرمي اخلروج 
عـن الظروف التي سـاهمت في تشـّكل النص، 
وفـي الصياغـات التي يسـعى النـص لطرحها، 
كبديـل عـن الصياغـات املوجـودة فـي الواقـع 
والتـي أعـاد الشـاعر تشـكيلها عبـر إخضـاع 
إلـى  بـه، سـاهم  إلـى مديـات خاصـة  اللغـة 
حـد كبيـر، في تغريـب ذلـك النص، بل سـاهم 
فـي نفـي جانـب مهم مـن اجلوانـب الـذي تؤثر 
فـي النـص، وتسـاهم في وجـوده وهـو املتلقي. 
خصوصـا وإن الشـاعر حـن يـدرك أنـه يكتـب 
فـي  سـيجعل  فإنـه  هـدف،  أو  رسـالة  ألجـل 
املتلقـي،  ُغّيـب  فلـو  إليـه.  املرسـل  حسـاباته 
عبـر تغريـب النـص، وجتريـده مـن مكـون مهم 
مـن مكوناتـه ألجل دعـم ذاتية النص، فسـوف 
لـن يصـل ذلـك النـص إلـى مـكان بعيـد. رمبـا 
سـيكون حبيـس الكـراس وفي أفضـل األحوال، 
سـيمر علـى بضعـة أشـخاص ال أكثـر. إن إبراز 
اجلوانـب االنسـانية فـي الشـعر، دون االخـال 
باملنهـج النقـدي، أمـر يعنـي بالضـرورة متكـن 
الناقـد مـن تطويـع تلـك املناهـج وتسـييرها 
وفـق مـا يريـده. فقـدرة الناقـد علـى قـول مـا 
يريـد دون أن يتجـاوز مـا حـدده املنهـج النقدي، 
يـدل علـى مهـارة وإمكانية فـي النقـد. كذلك 
الشـاعر، حن يكتب عن شـأن إنسـاني أو حالة 
إنسـانية مـّر بهـا، مثلمـا ميـر اجلميع بهـا، دون 
أن يتجـاوز اشـتراطات الشـعر، يـدل علـى قدرة 

ذلـك الشـاعر فـي الكتابة الشـعرية.

قصيدة االنسان 

»تراتيل على مائدة االنتظار« واالنفتاح النصي

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن عن قائمتها الطويلة لفرع الترجمة

قراءة

متابعة

هدى الهرمي*

بكونهـا  الفنـون  اتسـمت  لقـد   
انعكاسـا للـرؤى االبداعيـة و صورها 
مـن جتربـة  النابعـة  و مشـهدياتها 
موضوعـات  املتضمنـة  و  ذاتيـة، 
انسـانية ُمحّملـة بالرمزّيـة و اخليال 
فـي اسـتنطاق الواقع و جتـاوزه. و قد 
بـرع العديـد فـي املـزج بـن مختلف 
روايـة،  رسـم،  شـعر،  مـن  الفنـون 
عـن  معبـّر  كّل  سـينما.  و  مسـرح 
خصوصّيتهـا،  و  بعمقهـا  هوّيتـه 
الـى  الـدؤوب  بالّسـعي  كذلـك  و 
االبتـكار و اخللـق مبختلـف التّيـارات 
مـن  املتجـّذرة  عواملهـا  و  األمنـاط  و 
ذات  الفنـون  أبـرز  مـن  و  الوجـود. 
و  الروايـة  فـّن  املشـترك،  املعجـم 
الفـنٍّ التشـكيلي، فاللغـة الفنّيـة 
حتضر بقـّوة بن اخلطاب التشـكيلي 
و اخلطـاب اللفظـي، ليتجّلـى ذلـك 
التداخـل البـاذخ بـن جنـس أدبـي و 
جنس فنـّي و تتبلور صيغـة التأثير و 
التأّثـر. و يبـدو جليـّا من خـال عديد 
النمـاذج اّن العاقـة بينهما أصيلة و 
ضاربة فـي التاريـخ، لتتخّطى النقل 
اللفظـي او التعامـل اللغـوي احملض 
و تنصهـر فـي انتـاج األثـر الطافـح 
هـي  مـا  لكـن  االيحـاء.  و  بالداللـة 
اخلطـاب  فـي  البـارزة  التقاطعـات 

اللفظـي و املنجـز البصـري، وكيـف 
رافـدا  الفنّيـة  تنويعاتهـا  تّكـرس 
ملعاييـر االبـداع ؟ ان الرسـم يلعـب 
مبختلـف  األدب  فـي  محورّيـا  دورا 
أجناسـه، و اول فـّن أسـبغ سـماته 
الشـعرية  النصـوص  علـى  الفنّيـة 
اذ  املسـرحّية،  أيضـا  و  السـردية  و 
جديـد  شـكل  فـي  املألـوف  يقـدم 
مـن  كنـوع  االلـوان  اسـتخدام  و 
احلّيويـة للفـت نظـر املتلقـي سـواء 
أكان فـي الشـكل او فـي املضمـون. 
رسـم  السـهل  مـن  ليـس  بالتالـي 
الفـروق  رغـم  بينهـا  فاصـل  خـّط 
فيمـا  النظـر  فاعـادة  األدوات،  فـي 
حولنـا و اعـادة تقييمـه جتـّدد القوى 
و حتّفـز الهمـم، و هـذا فـي حـّد ذاته 
ما ينشـده اي مبـدع، و بذلك يتحقق 
هدف الفّن سـواء أدبي أو تشـكيلي، 
و مـن ثّم فقد ضمـن قـّوة التأثير. ان 
الفـن التشـكيلي خاصـة ومضـات 
تأبـى  ذاتيـة  خلجـات  و  فكريـة 
االبتـكار  جلهـة  تنحـاز  و  السـكون 
عناصـر  اسـتخدام  عبـر  البصـري 
ابداعيـة مثـل الصـور و األلـوان التي 
تفرزهـا النفـس التواقـة الـى بلـورة 
لقـد  اخلاصـّة.  التعبرّيـة  طاقاتهـا 
سـجّل التاريـخ منـاذج متعـددة مـن 
تأبطـوا  الذيـن  املبدعـن  و  الكتـاب 
االدبـي  الفـن  و  التشـكيلي  الفـن 
التجليـات  تلـك  لهـم  فانصاعـت 

قـد  و  االبـداع.  لصياغـة  املبهـرة 
جّسـد الرسـام و النّحـات االسـباني 
بابلـو بيكاسـو هذا املزج بن الشـعر 
و فنـون اخـرى، و هـو القائـل » بعـد 
كّل شـيء، و الفنـون كلهـا واحـدة، 
بالكلمـات  لوحـة  نكتـب  ان  ميكـن 
املشـاعر  نرسـم  ان  ميكـن  كمـا 
فـي قصيـدة« و مـن خـال روايـة » 
سـنة  الصـادرة  دافنشـي«  شـفيرة 
بـروان  دان  األمريكـي  2003 للكاتـب 
التشـكيلي  الفـن  ثنائيـة  تظهـر 
مفهـوم  حتـت  لتنـدرج  الروائـي  و 
التنـاص االبداعـي و توظيـف املنجـز 
البصـري للخطـاب السـردي، حيـث 
تـدور اغلـب االحداث حـول اختراعات 
و أعمـال ليونـاردو دافنشـي الفنيـة 
سـينمائي  فيلـم  الـي  حتولـت  ثـم 
سـنة 2006 مـن اخـراج رون هـوارد. 
اجليوكانـدا  لوحـة  ارتبطـت  كمـا 
بعديـد  لدافنشـي  املوناليـزا(   (
و  الفـّن  أسـئلة  لتؤجـج  القصائـد 
الذكـّي  التأليفـي  تداخلهـا  مـدى 
أزمانهـا،  فـي  متحّولـة  كأجنـاس 
مـدى  و  الفنـون  فاعلّيـة  لتقـدم 
التأثيـر املـزدوج بـن الفـن و األدب. و 
اعتمـد الشـاعر و الروائـي السـوري 
الكـردي سـليم بـركات فـي روايته » 
سـبايا سـنجار« الصادرة سنة 2006 
علـى لوحـات فنيـة عامليـة، لتؤثـث 
كل لوحـة فصـا من فصـول الرواية 

الشـخصية  ان  و  سـيما  العشـرة، 
لقـد  تشـكيلي.  فنـان  الرئيسـية 
ظهـرت أيضـا العديـد مـن اللوحات 
العامليـة املسـتوحاة من فـّن الرواية، 
مثل لوحة احلرّية للرسـام الفرنسـي 
دياكـوورا و التـي تعتبـر واحـدة مـن 
جنـاز  لوحـة  و  الفنيـة،  األيقونـات 
مـدام بوفاري املسـتلهمة مـن رواية 
لغوسـتاف فلوبيـر. و أصـل العمـل 
الفنـّي حسـب فلسـفة هيدغـر انه 
، و  يظهـر أشـياء لـم تكـن تظهـر 
هـذه األشـياء قـد تكـون معانـاة، و 
قـد تكـون أشـياء جميلـة، و انه في 
حـد ذاتـه انكشـاف للحقيقـة التي 
انهـا  اسـاس  علـى  نفسـها  تقـدم 
انكشـاف و تسـّتر و ظهـور و اختفاء 
و ذلـك برجوعـه الـى لوحـة الفنـان 
الشـهير فـان غـوخ فـي حتليـل األثر 
درب  الـى  التبصـر  حتويـل  و  الفنـي 
مـن االدراك و التصـور ليندلـع منـط 
مسـتجد لابـداع ككّل. و لقد اهتّم 
فـي  بالبحـث  النقـاد  مـن  العديـد 
الفـن التشـكيلي املكـّرس فـي فـّن 
البصـري  املنجـز  جدلّيـة  و  الروايـة 
أفـق  ابـراز  علـى  عـاوة  السـردي  و 
املقاربـة و التناظـر. و قـد صـدر فـي 
هـذا السـياق كتـاب جديـد بعنـوان 
» الرسـام و الروائـي » 2020 للناقـد 
و األسـتاذ اجلامعـي املغربـي شـرف 
الديـن ماجدولـن، تناول فيـه قضايا 

عاقتهمـا  فـي  التّصـور  و  الصـورة 
التشـكيلي.  و  الروائـي  باملتخّيـل 
اللوحـة قادرتـن  و  الروايـة  لتصبـح 
علـى خلـق سـجال معرفـّي متبادل 
و عميـق. و قـد عـرّج علـى لوحـة » 
الغيرنكا« للرسـام العاملي بيكاسـو 
التـي  الفنيـة  النمـاذج  ضمـن  مـن 
مـا انفّكـت تسـيل احلبـر و تنصـاع 
الى اعـادة تشـكيل ابداعـي بطرائق 
قابـل  فالفـن  هكـذا  و  مختلفـة. 
تبّنـي  و  األولـى  مراتعـه  ملفارقـة 
صيغـا تعبيرية جديدة زاخـرة بالرؤى 
و اخمليلـة، دون انحيـاز كلـّي لتقنيـة 
و  اخللـق  اسـتحضار  فـي  معينـة 
مـن  العديـد  قـد جمـع  و  االبتـكار. 
األدبـاء العـرب بن الرسـم و الشـعر 
املصـري  الشـاعر  منهـم  الروايـة  و 
الكاتـب  و  جاهـن  صـاح  الكبيـر 
جبـرا  ابراهيـم  جبـرا  الفلسـطيني 
و غيرهـم، ممّـا شـّكل أدوات فنيـة و 
إدراجهـا كعامل جـذب في لوحاتهم 
عاقـة  ترّسـخت  لقـد  اللفظيـة. 
االنصهـار بـن االدبـي و التشـكيلي 
األدبيـة  األجنـاس  الختـاط  معـّززة 
اخلطـاب  فـي  خصوصـا  الفنيـة  و 
الروائـي، لكـن دون زوال مـا بينهمـا 
هـي  بـل  اسـتقالية  و  حـدود  مـن 
صلـة حتتمـل ذلك األثـر اجلمالي عند 

املتلقـي.
*كاتبة من تونس

تفاعلية الفنون التشكيلية و األدبية
دراسة
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عالقة غريبة بين سقوط أوراق الخريف وسرعة 
دوران األرض؟ 

توجــد بعــض االرتباطــات التي تبــدو معقدة لألشــخاص، 
ويفاجؤون أن هناك ارتباطا وثيقا بني أشــياء تبدو ليســت ذات 
أهميــة، مثل الظواهر الطبيعية التى حتدث في فصل اخلريف، 
ليس انخفاض درجة احلرارة فقط، ولكن تساقط أوراق األشجار 

بعد تغير لونها، ولكن ما عالقة ذلك بسرعة دوران األرض؟ 
بحســب ديلي ميل، فإن تســاقط األوراق في اخلريف، يجعلها 
أقرب ملركز األرض بـ 27 مترًا تقريًبا، وهي متوسط املسافة بني 
قمة األشجار وسطح األرض، األمر الذي يخلق ثقاًل إضافًيا لدى 
املركز، ويزيد من ســرعة دوران األرض، وعكس ذلك متاًما يحدث 
في فصل الربيع، حيث تنمــو األوراق مرة أخرى بكثافة ما يزيد 
من املســافة ويقل الثقل وتقل سرعة الدوران مبعدل أجزاء من 

الثانية فقط. 
هذا فيما يشكك موقع »فوكوس« األملاني في حقيقة فرضية 
تأثير تساقط أوراق الشجر من عدمه على سرعة دوران األرض، 
مؤكًدا أن هناك طريقة يستطيع بها العلماء حتديد التغييرات 
التى قد تطرأ على ســرعة دوران األرض مــن خالل ليزر خاص 
بجامعــة ميونخ التقنية، مرجًعا ضبابيــة األمر إلى العوامل 
األخــرى األقــوى مثل جاذبيــة القمر والشــمس، وغيرها من 

العوامل الطبيعية األكثر قوة. 

دراسة جديدة تشرح سببا مهما لإلنفلونزا 
القاتلة

نُشــرت دراســة جديدة في مجلة PNAS، أجراها باحثون في 
معهد كارولنسكا في السويد، نتائج مهمة أدت إلى ما يسمى 
بالعــدوى املطلقة، والتي تودي بحياة العديد من األشــخاص 
حول العالم كل عام، وميكن أن تســاهم أيضا في تعزيز أبحاث 

“كوفيد19-”.
وكانت اإلنفلونزا اإلسبانية انتشــرت في جميع أنحاء العالم 
في الفتــرة من 1918 إلــى 1920 ، وعلى عكــس العديد من 
األوبئة األخرى، أصابت بشكل غير متناسب الشباب البالغني 

األصحاء.
وكان أحــد األســباب املهمــة لذلك هو ما يســمى بالعدوى 

الفائقة التي تسببها البكتيريا، وال سيما املكورات الرئوية.
وحتدث اإلنفلونزا بســبب فيروس، ولكن السبب األكثر شيوعا 
للوفاة هو االلتهــاب الرئوي اجلرثومي الثانــوي وليس فيروس 
اإلنفلونزا فــي حد ذاته. وعدوى املكورات الرئوية هي الســبب 
األكثر شــيوعا لاللتهاب الرئوي املكتســب من اجملتمع وسبب 
عاملي رئيسي للوفاة. وتؤدي اإلصابة السابقة بفيروس اإلنفلونزا 
إلى احلساسية لعدوى املكورات الرئوية، ولكن اآلليات الكامنة 

وراء هذه احلساسية املتزايدة ليست مفهومة متاما.
وحــدد الباحثون في معهــد كارولنســكا اآلن التغيرات التي 
تســببها اإلنفلونزا في املسالك الهوائية السفلية والتي تؤثر 

على منو املكورات الرئوية في الرئتني.
وباستخدام منوذج حيواني، وجد الباحثون أن العناصر الغذائية 
ومضادات األكســدة اخملتلفة، مثل فيتامني C وغيره من املواد 
الواقية للخاليا بشكل طبيعي تتسرب من الدم، ما يخلق بيئة 
فــي الرئتني تفضل منو البكتيريا. وتتكيف البكتيريا مع البيئة 

.HtrA االلتهابية عن طريق زيادة إنتاج اإلنزمي البكتيري
وتشــير النتائج إلى أن وجود HtrA يضعف جهاز املناعة ويعزز 
منو البكتيريا في الشعب الهوائية املصابة باإلنفلونزا. ونقص 

HtrA يوقف منو البكتيريا.

ملونشريط

الصباح الجديد- وكاالت: 

أمراض اخلريف والشــتاء هي أحد 
األمــور التــي حذر منهــا األطباء 
نهايات فصل  اقتــراب  مــع  دائماً 
الصيــف، وبدايات فصــل اخلريف 
فمــع هــذا التغير تصبــح هذه 
مختلفــة  املتنوعــة  األمــراض 
اخلطورة باالنتشار بقوة بني ماليني 
التقليل  أجل  ولهذا ومن  البشــر، 
بأمراض  اإلصابــة  احتمالية  مــن 
اخلريف  والشــتاء هناك عدة طرق 
وقائيــة تقلل احتماليــة العدوى 
مثل االهتمام بغسل ونظافة اليد، 
من  كافية  فتــرات  على  واحلصول 
النوم وتواجد الفيتامينات اخملتلفة 
وخاصة  الغذائــي  النظــام  فــي 

 . c فيتامني
وألن حاالت اإلصابة بأنواع مختلفة 
ومتعددة من هــذه األمراض بدأت 
فإن  بنا  احمليطني  بالظهور وســط 
التقرير التالي سوف يسلط الضوء 

على أبرز تلك األمراض .

اإلنفلونزا
هنــاك ارتبــاط وثيــق للغاية بني 
التي  واإلنفلونــزا  اخلريــف  فصل 
تعد مــن أكثر أنواع أمراض اخلريف 
بقوة في  بسبب نشاطها  انتشاراً 
الفترة املمتدة بني شهري سبتمبر 
وتأتي حاالت  وأبريل من كل عــام، 
جملموعة  مصاحبة  غالباً  اإلنفلونزا 
مــن األعــراض الشــهيرة مثــل 
العضالت  وأوجاع  والسعال  احلمى 
واحلنجرة والتهاب احللق والصداع .

وهنــاك العديــد مــن الوســائل 
والطــرق التــي تقلل مــن فرص 
اإلصابــة بحــاالت اإلنفلونزا مثل 
اتباع منط حياتي صحي يرتكز على 
التي حتتوي  والفواكــه  اخلضراوات 
ج   فيتامني  مثــل  فيتامينات  على 
وفيتامــني أ باإلضافة إلى مضادات 

االلتهاب .
كما أن شــرب كميات مثالية من 
وإعــداد مشــروبات صحية  املياه 
منزلية مــع احملافظة على تناولها 
بشــكل دوري مثل عصير الكيوي 
والشــاي  البابــوجن  أو  والبرتقــال 
األخضــر، باإلضافة إلى العســل 
والزجنبيل والليمون من أفضل طرق 
الوقاية من اإلصابة بأمراض اخلريف 

ومن أهمها اإلنفلونزا .

نزالت البرد
قد تختلط األمور لــدى الكثير ما 
بني نزالت البرد واإلنفلونزا، ولكن في 
احلقيقة هنــاك اختالف من حيث 
اخلطورة بحســب تصنيف قائمة 
أمــراض اخلريف، فنزالت البرد غالباً 
واالحتقان  األنف  تتميز بسيالن  ما 
وال تكــون ســبباً فــي احتمالية 
اإلصابة بأمراض أكثر خطورة مثل 
التهــاب الرئة أو العدوى اجلرثومية 
تختلف  وال  اإلنفلونزا،  عكس  على 
طرق الوقاية اخلاصــة بنزالت البرد 
عن تلك اخلاصة باإلنفلونزا بسبب 

التشابه الكبير بينهما.

احلساسية
تعد حساســية اخلريــف من أحد 
أشــهر أمراض اخلريف التي تواجه 
ماليــني البشــر حــول العالــم، 
فتغير الفصول يتســبب باإلصابة 

بعــدة أنواع من احلساســية مثل 
حساســية األنــف وحساســية 
العيــون بجانب حساســية اجللد 

والصدر .
مختلفــة  أعــراض  وهنــاك 
باختــالف  تتنــوع  للحساســية 
املصــاب، فحساســية  العضــو 
األنــف تأتــي مصحوبــة بصداع 
وســيالن األنف  وعطاس وصعوبة 
في التنفس في حــاالت أخرى، أما 
بالنســبة حلساســية اجللد فهي 
باحمرار شــديد  تأتــي مصحوبة 

والشعور باحلكة  .
وبالنســبة حلساســية العني فإن 
ظهور األعراض على شكل احمرار 
العني وإفراز الدموع بصورة كثيفة 

من أهم األعراض .
للوقاية من  وهناك طــرق هامــة 
مثل  اخملتلفة  احلساســية  أنــواع 
احلــرص علــى االســتحمام قبل 
النوم بشــكل منتظــم وتنظيف 

الهواء  مكيفــات  وفتحات  املنازل 
والشراشف واالبتعاد عن احليوانات 
األليفة وعدم ممارســة أي مجهود 
بدني في الهــواء الطلق في أوقات 
تغير الفصول مع االنتباه على عدم 
مالمسة اليد للعني أو األنف واجللد 

قبل غسلها .

أمراض القلب
من أحــد األمور اخلطــرة املتعلقة 
بأمــراض اخلريف هــو أن قائمتها 
حتتوي على أمراض القلب التي قد 
تؤدي إلى الوفــاة خاصة في الدول 
التي تتســاقط فيها الثلوج كبالد 
للوطن  بالنسبة  العربية  الشــام 

العربي .
وتكمن العالقة بني أمراض اخلريف 
وأمراض القلب هو أن تدني درجات 
في فصل  كبيــر  بشــكل  احلرارة 
اخلريف قــد تؤدي إلــى قصور في 
وظائــف القلب وضعف قوته، وهو 

األمر الذي قد يــؤدي إلى التعرض 
للنوبات القلبية والوفاة في بعض 
بالنســبة لكبار  األحيــان خاصة 

السن .
وتتمحور طــرق الوقاية حول إبقاء 
حــرارة اجلســم فــي معدالتهــا 
الوجبــات  بتنــاول  الطبيعيــة 
واملشروبات الساخنة غير الدسمة 

وممارسة التمارين الرياضية .

التهاب املفاصل
على الرغم من أن التهاب املفاصل 
التي  اخلريف  أمراض  من  وأوجاعها 
تســتهدف كبــار الســن بدرجة 
ليســوا  الشــباب  أن  إال  كبيــرة 
بأمان عن اإلصابة بهــا أيضاً عند 
إهمال احلصــول على الدفء الالزم 
فاحتماليــة اإلحســاس بأوجــاع 
املفاصل قــد تكون مؤقتة ولكنها 
ســرعان مــا تعاود الظهــور عند 

انخفاض درجات احلرارة .

التهاب اجليوب األنفية
األنفية  اجليوب  التهــاب  بالتأكيد 
أحد أشــهر أمــراض اخلريف التي 
مثل  أعــراض  ظهورها  يصاحــب 
سوائل إو إفرازات شفافة من األنف 
وألم كبيرين في كامل  مع ضغط 
منطقــة الوجه بجانب انســداد 

األنف وضعف حاسة التذوق .
اإلصابــة  مــن  الوقايــة  وميكــن 
اليديــن جيداً  باالهتمام بغســل 
بالصابــون بجانب حتمية التوقف 
عــن التدخــني وجتنــب الدخــان 

ومخالطة املصابني بنزالت البرد .

مرض رينود
ظهــور مرض رينود الــذي يعد من 
ضمن قائمة أمــراض اخلريف يكثر 
فــي املناطق التي تعانــي بالبرودة 
وبداية  الصيف  انتهاء فصــل  مع 
اخلريف، وهو عبارة عن حدوث خلل 
في كفاءة وصول الدم عبر األوعية 
الدموية إلى األطــراف مثل أصابع 
اليدين والقدمني مما يســبب حالة 
من اخلدر واأللــم، وتغير لون اجللد 

في األطراف .
وال توجد طرق وقاية كثيرة ضد هذا 
اإلمكان  قدر  احلرص  املرض ســوى 
على تدفئة اجلسم وعدم التعامل 
مع أي أجسام باردة حتى وإن كانت 

متواجدة داخل ثالجة املنزل .
واجلدير بالذكر أن الضغط العصبي 
األسباب  أحد  من  البدني  واإلجهاد 

الشائعة لإلصابة مبرض رينود .

مرض اكتئاب اخلريف
أو  اكتئاب اخلريف واكتئاب الشتاء 
املوسمية  العاطفية  االضطرابات 
النفســية  االضطرابــات  أحــد 
الشــائعة لدى الكثير من البشر، 
والتي حتدث بسبب تقلب الفصول 

واختالف ساعات الليل والنهار.
ومن أشــهر أعــرض هــذا املرض 
هو الشــعور باإلرهــاق والتقلبات 
املزاجية، وزيادة الــوزن والرغبة في 
النوم بشكل دائم وجتنب االختالط 

االجتماعي باآلخرين .
ولعل مــن أهم طــرق الوقاية هو 
اجللــوس ألطول فتــرة ممكنة حتت 
التمارين  وممارسة  الشمس  أشعة 
الباكر  الرياضيــة فــي الصبــاح 
وممارسة األلعاب العقلية املعتمدة 

على التفكير .

للوقاية من أمراض الخريف والشتاء 

معلومة

 »عدسة: محمد صبيح«

الصباح اجلديد- وكاالت :
الكثيرون مع عملية االستحمام  يتعامل 
اليومي على انها من األمور الروتينية التي 
تســاعد في احلفاظ على نظافة اجلسم 
والتخلص مــن الروائــح الكريهة، وعلى 
النقيض متاما قد يتســبب االســتحمام 
في إصابتك بأضرار مؤملة بســبب أخطاء 
شــائعة نقع فيها جميعاً، ونشــر موقع 
»ويب ميد« املتخصص في األخبار الطبية 
قائمة ضمت أشهر تلك األخطاء وجاءت 

كالتالي: 

نوعية الصابون 
نوعية الصابون غير املناسبة قد يتسبب 
في إصابة البشــرة باإلكزميا واحلساسية، 
وينصح األطباء باســتخدام الصابون ذي 

املكونات الطبيعية اخلفيفة.

التعرض للماء الساخن 
خاصــة خــالل الشــتاء يزيــل الدهون 
الطبيعية للبشرة، وينصح بأال تزيد فترة 

االستحمام باملاء الساخن على 5 دقائق.

اإلفراط في االستحمام 
يتســبب في تشــقق اجللــد وجفافه مما 
يسمح لألوساخ والبكتريا لدخول اجلسم.

استخدام املناشف املبللة
 التــي حتوي عــدداً هائالً مــن الفطريات 

والفيروســات، وينصح بتغيير املنشــفة 
عقب استخدامها مرة واحدة فقط.

جتاهل تنظيف اللوفة
 عقــب اســتخدامها وتركهــا لتجف، 
وينصح باســتبدالها باخــرى جديدة كل 

شهرين على األقل.

استخدام الصابون
 اســتخدام الصابــون فــي األماكن غير 
املناسبة لذلك، وينصح بقصر استخدامه 
على اإلبطــني وبني الفخذيــن والقدمني 
واليدين والوجه إضافة إلى غسيل الشعر 
مراراً وتكراراً بالشامبو، والذي يتسبب في 

تقصفه وجفافه.

إهمال ترطيب البشرة  
عقب االســتحمام مباشــرة والذي يعد 
التوقيــت املثالــي للقيــام بذلك خاصة 
مع كون مسام اجلســم مفتوحة وقابلة 

لالستفادة بأكبر كمية من الترطيب.

األخطاء الشائعة أثناء االستحمام 

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
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مدريد ـ وكاالت:
يســتعد النجم اإلسباني املقيم في دبي، وجنم اجلولة 
األوروبيــة، أدري أرنــوس، للعب في بطولــة اجلولف، 
املقدمة من موانــئ دبي العاملية، خالل املدة من 2 إلى 
5 كانون أول املقبل.. ويتطلع رنوس من خالل البطولة 
إلى حجز مكانه في منافســات بطولة جولة موانئ 
دبي العاملية، والتي ســتكون ختام املوســم للجولة 
األوروبية السباق إلى دبي بالفترة من 10 إلى 13 كانون 

أول املقبل.
وكان اإلعــالن األخير عن البطولــة اجلديدة التي تبلغ 
قيمتها 1.2 مليون دوالر، هــو احلدث اإلضافي رقم 15 
واألخيــر الذي يضاف إلى جدول اجلولة األوروبية اجلديد 
أثناء اجلائحة، مبثابة أخبار ســارة لإلسباني الذي يقيم 

في اإلمارة منذ بداية العام.
وتستند النســخة االفتتاحية من بطولة اجلولف في 
دبي، املقدمة مــن موانئ دبي العامليــة، إلى العالقة 
طويلة األمد التي تربط اجلولــة األوروبية بدبي، والتي 
بدأت منــذ أكثر من 30 عاًما، والعديد من شــركائها 

الرسميني في دبي.

ميونيخ ـ وكاالت:
وافق بورنا سوسا، العب شتوجتارت األملاني، على متديد 
تعاقده حتى 2025، ليصبح ثالث العب هذا األســبوع 
يجدد عقده مع النادي.. وقال ســفني ميســيلينتات، 
الرســمي لشــتوجتارت: »إن  الرياضي، للموقع  املدير 
الســمات الفنية لبورنا، وسرعته وفهمه للمباراة في 

الدفاع والهجوم، مهمة بالنسبة لنا«.
ويتواجد بورنا )22 عاما( مع شتوجتارت منذ 2018، وقال 

»إن املدينة والنادي أصبحا قريبني للغاية من قلبي«.
ووقع املهاجم األرجنتيني، نيكوالس جونزاليس، والعب 
الوسط الياباني، واتارو إندو، على عقدين جديدين أيضا 
حتى 2024.. ويحتل شتوجتارت املركز الثامن في جدول 
ترتيب البوندسليجا، قبل مواجهة حامل اللقب بايرن 

ميونخ، أمس السبت.

روما ـ وكاالت:
أعلن نادي إنتر اإليطالي اول أمس أنه ســجل خسارة 
قدرها 102,4 مليون يورو في العام املالي 2020-2019، 
بســبب إجراءات اإلغالق العام جراء تفشــي فيروس 
كورونــا املســتجد.. ووفقا لبيان صادر عــن إنتر الذي 
انضم إلى األندية اإليطالية الرئيســية، وكلها ضمن 
املؤشر األحمر، فقد حقق النادي رقم أعمال بلغ 372,4 
مليون يورو، بانخفاض قــدره 45 مليون يورو عن العام 

السابق.
وأوضح البيان أّن رقم األعمال تأثر منذ آذار 2020، بداية 
اإلغالق العام فــي إيطاليا، نتيجــة للتدابير املتخذة 
حول العالم للحد من انتشــار »كوفيد19-«.وقال إنتر 
إّن: »هذه اإلجراءات فرضت إقامة مباريات خلف أبواب 
موصدة، ما أدى إلى فقدان املوارد احملصلة من هذا اجملال، 
فضالً عن اعادة حصة من االشــتراكات«.ونقل البيان 
عن رئيس النادي الصيني ستيفن تشانغ: »في سيناريو 
االنكمــاش االقتصــادي الكبير، )...( ويبقــى التزامنا 
باملســتقبل ضمان التنمية املستدامة للشركة ومنو 

األداء الرياضي«.
وكان لعواقــب اجلائحــة تأثيــر على جميــع األندية 
اإليطاليــة، على الرغم مــن خفض األجــور الذي متّ 
التفاوض عليه مع الالعبني.. وقد شهد كل من ميالن 
وروما تراجعاً كبيراً مع 195 مليون يورو خسارة للنادي 
اللومباردي وأكثر من 200 مليون يورو لفريق العاصمة، 
فيما سجل يوفنتوس حامل اللقب خسائر بلغت 89,7 

مليون يورو.

ميونيخ ـ وكاالت:
أبدى مايك شــوماخر استعداده 
خلطوة احلسم في بطولة العالم 
فورموال-2  ســيارات  لســباقات 
مؤكدا أنه يشعر بالثقة والهدوء 
والســعادة باملرحلــة التي وصل 
إليها، حيث ميكنه حسم اللقب 
بعــد غد األحد، وذلــك مع تبقي 

سباقني فقط في املوسم.
وقال مايك شوماخر، سائق فريق 
املوقع  برميا، في مقابلة نشــرها 
الرســمي لفورموال-2: “ســعيد 

بتواجدي هنا، ومتحمس للبدء.”
وأقيم آخر ســباق في سلســلة 
فورمــوال -2 قبــل شــهرين في 
سوتشي، وقال شوماخر إنه قضى 
هــذه الفترة في صالــة األلعاب 
الرياضية )جيم(.. وقال شوماخر: 
“أنتظر هذا السباق منذ شهرين. 
قضيت الكثيــر من الوقت خالل 
الفتــرة في العمــل، ليس  هذه 
فقط في محاولــة احلفاظ على 
وإمنا كنت  عام،  بشــكل  لياقتي 
أحــاول تطويرها. هذا كان هدفي 
الرئيســي، أن أحسن وزني وأطور 

“كنت  اجلسدية.”وأضاف:  حالتي 
العودة  بانتظــار  الوقــت  طوال 
إلى ســيارتي. كان هذا قاســيا 
في بعــض األحيان.”وميكن ملايك 
األملانــي مايكل  شــوماخر، جنل 
شــوماخر أســطورة فورموال-1، 
اليوم  فورمــوال-2  لقب  حســم 
الصدارة  فــي  التفوق  األحد عبر 

بفارق 49 نقطة.
 27 أن يتفوق بفارق  ويتطلب هذا 
الثاني  املركز  نقطة على صاحب 
البحرين  إيلوت، في سباق  كالوم 

املقرر على مضمار صخير.
كذلك يحتاج شــوماخر للتفوق 
يوكي  نقــاط على  بفارق خمس 
الثالث  املركز  صاحب  تســونودا 
وبفارق ثالث نقاط أمام كريستيان 
لوندجارد، صاحــب املركز الرابع.. 
عامــا/   /21 شــوماخر  ويبــدو 
مرشحا بقوة خلوض املنافسة في 
الذي  الوقت  في  وذلك  فورموال-1 
ينتظر فيه رحيل رومان جروسيان 
وكيفن ماجنوسن عن فريق هاس 

األمريكي.

العواصم ـ وكاالت:
دييجــو  التنــس،  جنــوم  نعــى 
أرماندو مارادونا، أســطورة الكرة 
املنية،  وافته  الــذي  األرجنتينية، 
60 عاًما.  يناهز  األربعاء، عن عمر 
. وتلقــى عالم كرة القــدم، نبأ 
املاضية  صادًما فــي الســاعات 
بوفاة أسطورة منتخب األرجنتني 
ونابولي، بعد تدهور صحته عقب 
في  جراحية  لعمليــة  خضوعه 

املخ قبل بضعة أسابيع.
وعــرف عــن مارادونــا تعلقــه 
العديد  وحضر  بالتنس،  الشديد 
من املباريات، كمــا كان من أكبر 
الداعمــني ملنتخــب بــالده في 
الدولية.وتفاعل عدد  البطــوالت 
كبيــر من جنوم التنــس مع وفاة 
مارادونــا، حيث كتب نــادال عبر 
حسابه على “تويتر”: “اليوم عالم 
الرياضة بشكل عام وكرة القدم 

بشكل خاص يشعر بالفراغ”.
وتابع نادال: “لقــد تركنا مارادونا 
أحد أعظم الرياضيني في التاريخ، 
وما فعله في كرة القدم سيبقى 
خالدا، خالص التعازي لكرة القدم 

الســيء”.  اخلبر  بهذا  واألرجنتني 
في حني غــرد األرجنتينني ديفيد 
“ســأتذكرك  قائال:  نالبانديــان، 
دائما، وأنت حتمل كأس العالم يا 
أبدا.. ستبقى  أنساك  لن  دييجو، 
حاضرا معنا”. ونشــر األرجنتيني 
دييجو شفارتزمان، مقطع فيديو 
ملقابلــة أجريت معــه في وقت 
ســابق، وهو يقول أنه متأكد أن 
سبب تســميته بهدا االسم هو 
مارادونا، قائال: “وكيف ال تســمي 

نفسك دييجو! أحبك لألبد”.

الثامن  من جانبه، كتب املصنف 
عامليا سابقا خوان موناكو: “ارقد 
بســالم يا دييجو، لقد اسعتدتنا 
احلســاب  نشــر  كما  جميعا”.  
احملترفني  رابطة  ملوقع  الرســمي 
للتنس، صــورة ملارادونا مع فيدرر، 
وعلــق عليهــا: “بطــل وأيقونه 
العديد  وقــام  اجلميع”.  يحبهما 
من أســاطير اللعبة بنشر صور 
لهم سابقة مع مارادونا، معبرين 
أرماندو  دييجو  لوفاة  حزنهم  عن 

مارادونا.

أرنوس يشارك في بطولة 
الجولف بدبي

شتوتجارت يواصل التمديد 
لنجومه

إنتر ميالن خسر أكثر من 
100 مليون يورو

 في الموسم
مايك شوماخر يتأهب لحسم لقب فورموال 2 نجوم التنس يودعون مارادونا

مباراة سابقة ملنتخب بلجيكا

بلجيكا تحافظ على صدارة تصنيف فيفا

زيوريخ ـ وكاالت:

كشــف االحتاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( عــن املنتخبات املصنفة قبل 
أيام علــى إجراء قرعــة التصفيات 
كأس  لبطولة  املؤهلــة  األوروبيــة 
2022 بقطر، واملقرر إجراؤها  العالم 
في  السويســرية  زيــورخ  مبدينــة 

السابع من كانون أول املقبل.
البلجيكــي  املنتخــب  ويخــوض 
التصفيات ضمن منتخبات املستوى 
الفريق على  األول بعدمــا حافــظ 
ملنتخبات  العاملي  التصنيف  صدارة 
كــرة القــدم والصادر عــن الفيفا 

مساء اخلميس.
كما ينضم إلى املنتخب البلجيكي 
األول منتخبات فرنسا  في املستوى 
وإجنلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا 
وهولندا..  وأملانيا  والدمنارك  وكرواتيا 
وتوزع هذه املنتخبات على اجملموعات 
الـ10 املقررة فــي التصفيات، وذلك 
على  األبجديــة  للحــروف  طبقــا 

الترتيب.
ثم تــوزع املنتخبات الـــ45 األخرى 
بالقــارة على اجملموعــات الـ10 من 

خــالل القرعــة علــى أن تتنافس 
املنتخبــات فــي كل مجموعة مع 
بعضها سويا بنظام دوري من دورين 
وذلك خالل املدة من أذار حتى تشرين 

الثاني 2021.
وتتأهل املنتخبات الـ10 التي تتصدر 
هذه اجملموعات في نهاية التصفيات 
إلــى مونديال 2022 مباشــرة فيما 
تخوض املنتخبــات الـ10 التي حتتل 
املركــز الثاني في هــذه اجملموعات 

ملحقا فاصال.
كما يخوض الــدور الفاصل أفضل 
2 مــن املنتخبات الفائــزة بصدارة 
مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا في 
نسختها الثانية حال عدم تأهلهما 
األوروبية  التصفيات  عبر  مباشــرة 
للدور  تأهلهمــا  وعــدم  املرتقبــة 

الفاصل من خالل التصفيات.
وطبقــا لتصنيف الفيفــا اجلديد، 
ســتصنف املنتخبات الـ45 األخرى 
أيام على  األوروبيــة قبل  القارة  في 
املســتويات  على  التصفيات  قرعة 
الثاني: سويسرا  التالية: املســتوى 
- ويلز- بولندا- الســويد- النمسا- 
أوكرانيا- صربيا- تركيا- سلوفاكيا- 

رومانيا.
املستوى الثالث: روسيا- اجملر- أيرلندا- 

جمهورية التشيك- النرويج- أيرلندا 
أسكتلندا-  أيســلندا-  الشمالية- 
اليونــان- فنلندا.. املســتوى الرابع: 

البوســنة والهرسك- ســلوفينيا- 
مونتنجــرو- مقدونيا الشــمالية- 
الصهيوني  الكيان  بلغاريا-  ألبانيا- 

- بيالروس- جورجيا- لوكسمبورج.
املســتوى اخلامس: أرمينيا- قبرص- 
أذربيجان- إســتونيا-  جــزر فــارو- 

ليتوانيا-  كازاخســتان-  كوسوفو- 
السادس:  املســتوى  أندورا..  التفيا- 
ليشتنشــتاين-  مولدوفا-  مالطة- 

جبل طارق- سان مارينو.
ولم تشــهد املراكز الســتة األولى 
فــي التصنيف العاملي أي تغيير عن 
التصنيف  من  الســابقة  النسخة 
حيث احتلــت منتخبــات بلجيكا 
والبرتغال  وإجنلترا  والبرازيل  وفرنسا 
وإسبانيا املقدمة بالترتيب..  وتبادل 
وأوروجــواي  األرجنتــني  منتخبــا 
موقعيهمــا حيث صعــد املنتخب 
الثاني  وتراجع  السابع  للمركز  األول 

للمركز الثامن.
وتقدم كل من املنتخبني املكسيكي 
واإليطالــي مرتبتــني ليدخال ضمن 
املراكز العشــرة األولى حيث احتال 
املركزيــن التاســع والعاشــر على 
املنتخب  تراجــع  فيمــا  الترتيــب 
الكرواتي من املركز التاسع إلى احلادي 
عشــر.. وتقدم كل مــن منتخبات 
الدمنــارك وأملانيــا وهولنــدا مرتبة 
واحدة في التصنيف إلى املراكز من 
14 علــى الترتيب.. وحافظ  12 إلى 
التونسي على موقعه في  املنتخب 
صدارة املنتخبات العربية بالنسخة 
اجلديــدة من التصنيــف حيث ظل 

والعشرين وجاء  السادس  املركز  في 
في املرتبــة الثانية بــني املنتخبات 
األفريقية بعد املنتخب الســنغالي 
الذي تقدم مرتبة واحدة غلى املركز 

العشرين عامليا.
وعلــى املســتوى العربــي، حلــت 
واملغــرب ومصر  اجلزائر  منتخبــات 
فــي املراتــب التالية خلــف تونس 
واحتلــت املراكــز 31 و35 و49 على 
الترتيــب عامليــا.. وبرغــم تراجعه 
مرتبتني، ظــل املنتخب القطري في 
صدارة املنتخبــات العربية املنتمية 
آلسيا وجاء في املركز اخلامس عربيا 
59 عامليا وتبعه  بشكل عام واملركز 
املنتخب الســعودي فــي املركز 67 
عامليا.وجاء ترتيب املنتخبات العربية 
الترتيب  العاملي على  التصنيف  في 

كاآلتي:
 تونس )26(- اجلزائر )31(- املغرب )35)- 
)59(- الســعودية  )49(- قطر  مصر 
(67(- العــراق )69(- اإلمــارات )74)- 
سوريا )76(- عمان )82(- لبنان )92)- 
األردن )95(- البحرين )97(- موريتانيا 
ليبيــا   -)102( فلســطني   -)101)
(111(- الســودان )127(- جزر القمر 
(130(- اليمن )145(- الكويت )148)- 

جيبوتي )185(- الصومال )197).

تقرير

تحديد مستويات قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022

العواصم ـ وكاالت:

دفن جثمان أسطورة كرة القدم 
األرجنتينــي دييجــو مارادونــا 
بالقرب مــن قبــري والديه في 
مقبرة خاصة بالعاصمة بوينس 
آيــرس.. ومت نقــل اجلثمــان من 
الرئاسي )كاسا روسادا(  القصر 
باملركــز التاريخي فــي بوينس 
إلــى مقبــرة جاردين دي  آيرس 
بيال فيســتا، حيــث لم يحضر 
املراسم سوى األقارب واألصدقاء 
العديد من  املقربون..واصطــف 
املشــجعني على طــول طريق 
موكــب اجلنــازة إللقــاء نظرة 
الوداع األخيرة على أحد عظماء 

لعبة كرة القدم.
تنكيس   ، برشــلونة،  نادي  وقرر 
أعالم ملعــب الكامب نو، حدادًا 
دييجو  األســطورة  وفــاة  على 
أرمانــدو مارادونا، عن عمر يناهز 
قلبية،  عاًما، بسبب سكتة   60

األربعاء.
ومت في منشآت امللعب، تنكيس 
أعــالم برشــلونة التــي حتمل 
شــعار النادي وكذلــك األعالم 
الكتالونيــة والفتــات مدينــة 
برشــلونة، حــدادًا علــى جنم 
البارســا الســابق بــني عامي 
1982 و1984.. ولعب مارادونا في 
هذه الفترة، 36 مباراة رســمية 
 22 بقميــص برشــلونة وأحرز 
هدفا، وفاز بــكأس امللك وكأس 
الليجا عــام 1983، وكذلك فاز 
معه بكأس الســوبر اإلسباني 

عام 1984.
وقرر برشلونة، تكرميه من خالل 
تنكيــس األعالم، وهــو أمر لم 
املاضي،  حزيــران  منــذ  يحدث 

احلكومة  أصــدرت  عندما 
بحــداد  مرســوًما 

وطنــي ملــدة 10 
 26 بني  أيــام، 

آيار و5 حزيران، حــدادًا على من 
من  األولى  املوجة  راحوا ضحية 
تنكيس  وسبق  كورونا..  جائحة 
أعالم الكامب نو، في وفاة رموز 
بارزة فــي تاريخ البارســا مثل 
يوهان  الســابق  ومدربه  العبه 
كرويــف فــي 2016، ومدربــه 
السابق تيتو فيالنوفا في 2014، 
ورئيسه السابق جوسيب لويس 

نونيث في 2014.
إلى ذلــك، لم يتمكــن دييجو 
جونيور، جنل األســطورة الراحل 
من  مارادونا،  أرمانــدو  دييجــو 
حلضور  األرجنتني  إلى  الســفر 

جنازة والده؛ بســبب إصابته 
بفيروس كورونا املستجد. 

. ورحــل مارادونــا عن 
عاملنا، مساء األربعاء، 
 60 يناهز  عن عمــر 
عاًمــا، بعد تعرضه 

ألزمة قلبية حادة.
ونعى جنــل مارادونا، 
والده، عبر حســابه 
على موقع التواصل 

عــي  جتما ال ا
. » م ا نســتجر إ «
دييجــو  ونشــر 
فيديو  مقطــع 

ميــالد  لعيــد 
األخير،  مارادونــا 
عليــه:  وكتــب 
أقضي  أن  »أمتنى 

بشكل  اليوم  هذا 
ونســيان  مختلف، 

هذه اللحظة الصعبة 
لبضــع  األقــل  علــى 

أجد  »اآلن  ساعات«.وأضاف: 
عنك،  بعيًدا  نفســي 

وأمتنــى لك أن 
تبتسم 

وتكــون ســعيًدا دائًما«.كمــا 
نشــر جنل مارادونا صورة مللعب 
ســان باولو، وكتب عليها: »لن 
ميوت قبطــان والــدي أبًدا«.أما 
لالعبي  فكانت  الثانية،  الصورة 

والده،  ينعون  وهم  نابولي 
وأدافع  »أحب  وقال: 

شــارتك،  عــن 
كانت  ألنها 

تك  بشر

أبدي،  قميــص  إنــه  الثانيــة، 
قميص أبي«.

مــن جانبه، قــال يورجن كلوب 
األفضل  »كان  ليفربــول  مدرب 
طوال حياتي. رمبــا ال يكون هذا 

صحيحــا اآلن ألننــي قابلــت 
وليونيل  رونالــدو  كريســتيانو 
ميســي مــرات عديــدة. خالل 
أيامي كالعــب كان هو الالعب 
األبــرز«.. وتابع »أعتقد أن حياته 
تظهر مــدى جمــال وصعوبة 
حياتــك العب كرة مــن الطراز 
مرة  »قابلته  العاملــي«.وزاد 
مســتوى  وعلى  واحدة. 
العــب مثلــي فإنــه 
لقاء  يعــادل  اللقاء 

البابا«.
مارســيلو بيلسا 
ليــدز  مــدرب 
قــال  يونايتــد: 
لنســبة  با «
لنــا كان دومــا 
مثال  وســيظل 
وحقيقة  أعلى. 
عنــا  غيابــه 
بحزن  تشعرنا 
فقدان  عميق. 
األعلى  املثــل 
نشعر  يجعلنا 
بالضعف«.وزاد 
كان  »مارادونــا 
فنانــا. وأحــد أبرز 
األمثلــة علــى ذلك 
األشــعار التــي كتبت 
عنــه والتــي كانت غير 
عادية ولقد قرأت عشــرة 
نصوص بعــد وفاته كانت 
»مثل  عاطفيا«.وأكد  مؤثرة 
انبهرت  املؤثر،  الفني  العمل 
متامــا عند مــا رأيــت هدف 
الرب«  »يــد  الشــهير  مارادونا 
برغم أنني ال أذكر مكان وجودي 

وقتها«.
كارلو أنشيلوتي 

مــدرب إيفرتون: قــال »مارادونا 
كان العبــا رائعــا وكان أفضل 
العب على وجــه األرض وقتها. 
جاء إلــى نابولي وأصبح الفريق 
أنا  أصعب منافس عندما كنت 

ألعب مع ميالن«.
وزاد »لعبت ضده مرات عديدة.. 
أحيانا لم أمتكن من التصدي له 
أحيانا لكنه كان  ركله  وحاولت 
في غاية الســرعة والقوة. لدي 

ذكريات رائعة عنه«.
وأكمل »بعد نهاية مســيرتينا 
أو  مرتني  قابلتــه  املالعــب  في 
وكان فعــال شــخصا مرحا   3
ولطيفا. بالطبــع حياته كانت 
حافلــة لكنــه كان وســيظل 
أسطورة في كرة القدم«.وختم: 
»ال ميكن القول من كان األفضل 
مارادونــا أم بيليــه لكــن كل 
لقد ساعدا  أســطورة.  منهما 
املزيد  اكتساب  القدم على  كرة 

من األهمية في العالم«.
جراهــام بوتــر مــدرب برايتون 
آنــد هــوف ألبيون: قــال »كان 
كرة  في  أســطورية  شخصية 
في  مشــاهدته  وأتذكر  القدم. 
نهائيــات كأس العالــم 1986 
وكانــت هــذه جتربــة مذهلة 
بالنســبة لشــخص عمره 11 
عاما«. وتابع »كان األمر يشــبه 
مشــاهدة كرة القدم في عالم 
رائعا  كان  لقــد  متاما.  مختلف 
وبالطبــع تســاءلت وقتها عن 
عدة أمور تتعلق بأسرته وحياته. 

إنه أسطورة بالفعل«.
ســتيف بروس مدرب نيوكاسل 
يونايتد: قال »دائما كنت أحرص 
على مشاهدته كلما ظهر على 
شاشــات التلفزيــون أو في أي 
مباراة شــارك فيهــا. من احملزن 
العظيم  الالعب  هذا  فقدان 
جدا. مارادونا ببساطة 

كان األفضل«.

برشلونة ُيكرم مارادونا على طريقة كرويف

مايك شوماخرمارادونا في مالعب التنس

نجل الراحل ينعى والده من داخل العزل الصحي



رياضة

محمد صادق السامرائي:

االســطورة الراحــل مارادونــا ذلك 
العالم في  ابهر  الذي  الفنان  الالعب 
الساحرة  بلمســاته  املعمورة  ارجاء 
ومداعبتــه للســاحرة املســتديرة 
اجلميع يتابع مبارياته بشــغف كبير 
ويســتمتع مبشــاهدة تلك الفنيات 
التي يجيدها بجــدارة .رحل اثر نوبة 
الثاني  25/تشرين  االربعاء  يوم  قلبية 

اجلاري .
في كأس العالم 1982 لعب مارادونا 
أول بطولة في نهائيات كأس العالم 
1982. فــي اجلولة األولى، خســرت 
األرجنتني، حاملة اللقب، من املنتخب 
البلجيكي. على الرغم من أن الفريق 
فاز فوزا مقنعا على اجملر والسلفادور 
تقــدم خاللها إلى الــدور الثاني، إال 
الثانية من  أنهم هزموا في اجلولــة 
البرازيل. لعب مارادونا جميع املباريات 
اخلمس مــن دون أن يتم اســتبداله 
وســجل هدفني ضد اجملــر، ولكن مت 
طرده فــي اخلمس دقائق املتبقية في 

ضد  البرازيل بسبب املباراة 
نة  خلشو املتعمدة.ا

في  س و كأ
العالم 

1986 قاد مارادونا املنتخب األرجنتيني 
العالم  الفــوز فيكأس  إلى  الوطني 
1986 بالفــوز فــي النهائــي فــي 
املكسيك ضد أملانيا الغربية بنتيجة 
وكان  هيمنته  مارادونــا  أكــد   .2–3
الالعب األكثــر ديناميكية في هذه 
البطولة. لعــب كل دقيقة من كل 
5 أهداف  ل  مباراة األرجنتني، وســجّ
وقّدم 5 متريرات حاســمة.. اشتهرت 
في تلك البطولة حادثة إحراز مارادونا 
لهــدف بيده فــي مبــاراة منتخب 
األرجنتني مع منتخب إجنلترا. بالرغم 
من أن احلكم احتسب الهدف، إال أن 
اإلعادة التلفزيونية تظهر ملسة اليد 
الواضحة. وقد لُِعبت هذه املباراة مع 
خلفية حرب الفوكالند بني األرجنتني 
والعواطــف  املتحــدة  واململكــة 
وكانــت ال تزال باقية طــوال املباراة 
بأكملهــا. أظهرت اإلعــادة الهدف 
األول عــن طريق ضــرب الكرة بيده. 
واصفا  بحياء،  مــراوغ  مارادونا  وكان 
إيــاه بأن الهدف كان برأســه وقليال 
مع يد اهلل«. أصبح معروفا باســم 
»يد اهلل«. وفي 22 أغســطس 2005 
برنامج تلفزيوني  اعترف مارادونا في 
له أنه ضرب الكــرة بيده عمدا، وأنه 
ال يعرف أن الهدف هو غير شــرعي. 

يعرف  أصبح 

الدولي  الفاشــل  باســم 
تاريــخ كأس العالم.  في 

تســبب الهــدف، إلى 
إلى غضب  حد كبير 

الالعبني اإلجنليز.
بعــد 25 عاما من 

الواقعة  هــذه 
لــب  طا

احلــارس 

بيتر شيلتون من  اإلجنليزي 
ما  على  االعتــذار  مارادونا 
بدر منه ولكنه أبى أن يفعل 
ألنه قال أن هــذه كانت هدية 
من اهلل ولم أفعل شيئا يدعو 

لالعتذار منه.
العالم  كأس  فــي  امــا 
وصــل  فقــد   ،1990
مارادونا مع منتخب 
بــالده أيضــاً في 
العالــم  كأس 
 1 9 9 0 م عــا
املبــاراة  إلــى 
أن  إال  النهائية، 
خســر  فريقه 
منتخب  أمــام 
أملانيــا الغربية 
بنتيجة 1–0 في 
النهائية  املباراة 
جــزاء  بضربــة 
بأمرها  مشكوك 
فــي الدقيقة 85. 
متريرتــه  وكانــت 
فــي املبــاراة ضــد 
الدور  فــي  البرازيــل 
كالوديو  لزميله  الثاني 
كانيجيا ســببا إلقصاء 
البرازيل املرشــحة إلحراز 
اللقــب. أُصيب إصابة في 
أدائه  علــى  وأّثر  الكاحــل 
عموما، وكان مســتواه أقل 

بكثير مــن البطولة 
املاضية.

فــي 
الدور 

ربــع النهائــي، واجهــت األرجنتني 
يوغوســالفيا، وانتهت املبــاراة 0–0 
بعد 120 دقيقة، لتفوز بها األرجنتني 
من  الرغم  علــى  الترجيح،  بضربات 
أن مارادونــا أضاع مرة من تســديدة 
ضعيفة في وســط املرمى. ومجددا 
قابلــت األرجنتني الدولــة املضيفة 
املنتخب اإليطالي في نصف النهائي 
وانتهت املباراة بفوز األرجنتني بركالت 
الترجيح بعد التعادل 1–1، هذه املرة، 
مارادونا كان ناجحا، ووضع بكل جرأة 
الكرة في املكان نفســه الذي أضاع 
بها ركلة اجلزاء في اجلولة السابقة. 
في النهائي، خســرت األرجنتني 1–0 
الوحيد  والهدف  الغربية،  أملانيا  أمام 
كان من ركلة جزاء عن طريق أندرياس 
برميه فــي الدقيقة 85 إثر خطأ مثير 
للجدل من املدافــع األرجنتيني ضد 

املهاجم األملاني رودي فولر.
ونهائيــات كأس العالم 1994 لعب 
مارادونا مباراتني فقط، وسّجل هدفا 
واحدا ضد اليونــان، قبل إعادته إلى 
بالده بعد ثبوت تعاطيه منشــطات 
االيفيدرين. في ســيرته الذاتية، قال 
أعطاه  الشخصي  مدربه  أن  مارادونا 
شــرابا للطاقــة إلعطائــه القوة. 
ادعائه هو أن املشروب كان من إصدار 
الواليــات املتحدة، بخالف الشــراب 
املواد  فــي  واالختالف  األرجنتينــي، 
الكيميائية وذلك بعد أن نفد الدواء 
األرجنتيني، مدربه اشــترى عن غير 
األميركي. مت إقصاء  الشراب  قصد 

مــن  مارادونــا 

النهائيــات وخســرت األرجنتني في 
اجلولــة الثانيــة. مارادونــا قد ادعى 
أيضا بشكل منفصل أن لديه اتفاق 
مع الفيفا، أن يتســنى له استخدام 
دواء إلنقــاص الوزن قبل املســابقة 
من أجل أن يكــون قادرا على اللعب. 
في  العقاقير  تعاطيه  ثبوت  وأشــار 
نهائيات كأس العالم 1994 في إنهاء 
مسيرته الدولية، التي دامت 17 عاما 
وأسفرت عن 34 هدفا من 91 مباراة.

التقرير  اليكم في هذا  واســتعرض 
اهداف الراحل في كاس العالم لكرة 
القــدم .. لعب الراحــل مارادونا في 
كاس العالــم 21 مباراة ســجل من 
خاللها 8 أهــداف، 18حزيران/ 1982/ 
االرجنتني و اجملر سجل مارادونا هدفان 
في مرمــى منتخب اجملر في الدقيقة 
28 و57 وانتهــت املبــاراة لصالــح 

االرجنتني 4 1- .
فــي 5حزيــران/ 1986/ االرجنتــني و 
ايطاليا ســجل مارادونــا هدف في 
الدقيقة  في  ايطاليا  منتخب  مرمى 
34 وانتهت املباراة بالتعادل االيجابي 
1 1- ، وفي 22متــوز/ 1986/ االرجنتني 
واجنلترا ســجل مارادونــا هدفان في 
مرمى منتخب اجنلتــرا في الدقيقة 
51و 54 وانتهت املباراة بفوز االرجنتني 
2-1.. فــي 25 متــوز/1986/ االرجنتني 
وبلجيكا ســجل مارادونا هدفان في 
الدقيقة  مرمى منتخب بلجيكا في 

51و63 .
االرجنتني  21/حزيــران/1994/  وفــي 
واليونــان ســجل مارادونــا هــدف 
فــي مرمــى منتخــب اليونان في 
الدقيقة 60 وانتهت املباراة بفوز 

االرجنتني -4صفر.

إنجازاته مع األرجنتين واألندية لن تغادر الذاكرة

التطبيعية ُتعلن الحداد لثالثة أيام بعد 
وفاة العب نادي الصليخ

تقييم  26  ناديا رياضيا في ديالى

الديوانية يقهر الشرطة وتعادل إيجابي 
للطلبة امام زاخو

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الهيأة التطبيعية لالحتاد 
العراقــي لكــرة القــدم احلداد 
دقيقة  والوقــوف  أيــام،  لثالثة 
وفاة  على  حــداداً  وذلك  صمت، 
)ســجاد علي وحيد( العب نادي 
الصليــخ، والــذي فــارق احلياة 
مســاء أول أمس خــالل مباراة 
فريقــه أمام فريق بســماية أثر 

نوبة قلبية مفاجئة.
وتقدَم رئيس الهيأة التطبيعية، 
بأحر  واالعضاء كافة،  بنيان،  إياد 
التعازي واملواســاة إلــى عائلة 
الالعب ســجاد وحيد ومحبيه، 
وكذلك إلــى نادي الصليخ وإلى 
الوســط الرياضي كافة، لرحيل 

موهبة كروية شابة نتيجة نوبة 
قلبية مفاجئة.

وتعرَض )سجاد علي وحيد( العب 
فريــق الصليخ، إلى الســقوط 
املفاجئ علــى أرض امللعب من 
دون أي احتكاك أو منافسة على 
الكرة بالدقائق العشــر األخيرة 
فريق  امــام  فريقه  مبــاراة  من 
بســماية ضمن مباريــات دوري 
الدرجة األولى، قبــل ان يتدخل 
معالــج نادي الصليــخ ملراقبة 
حالته، والــذي تطلب نقله فوراً 
إلى املستشــفى، قبل ان يفارق 
احليــاة نتيجة النوبــة القلبية 
حسب الفحوصات الطبية التي 

أجريت له.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االندية  تقييــم  جلنــة  انهت 
الشــباب  وزارة  في  الرياضية 
والرياضــة مهــام عملها في 
تقييــم اندية محافظة ديالى 
.. وقال ســعد عدنان مسؤول 
شــعبة االنديــة واالحتــادات 
الرياضية في مديرية شــباب 

ورياضــة ديالــى:« ان اللجنة 
اكملت اعمــال تقييم / 26 / 
ناديا رياضيا موزعة بني اقضية 
ونواحي ديالى ، وفق استمارات 
الشــباب  وزارة  حددتهــا 
والرياضة متضمنة املشاركات 
الرياضيــة اخلارجيــة واحمللية 
واملنشــآت الرياضيــة والبنى 

التحتيــة واخلطة الســنوية 
التطويرية واالمور االدارية ».

واضــاف :« ان جلنــة التقييم 
فــي وزارة الشــباب والرياضة 
ســتقدم تقريرها الى اجلهات 
النقــاط  ومنــح  املعنيــة 
لكل نــاد رياضــي ، على وفق 

االستحقاقات ».

بغداد ـ الصباح الجديد:
مفاجــأة  الديوانيــة  فجــر 
كبيرة مساء أول أمس ضمن 
اخلامسة  اجلولة  منافســات 
من الــدوري املمتــاز، بعد أن 
اسقط الشرطة بهدفني من 
دون رد في املباراة التي أقيمت 
في ملعــب اإلدارة احمللية في 
هدفي  ســجل  الديوانيــة.. 
البلجيكي  احملترف  الديوانية 
كابســلي فــي الدقيقة 44 
الدقيقة  وعلــي حامد فــي 
رصيده  الديوانية  ورفــع   ..88
للنقطة السابعة فيما جتمد 
رصيد الشرطة عند النقطة 

الثامنة.
التعــادل اإليجابي  وحســم 
مباراة فريقــي الطلبة وزاخو 
التي  الفريقني  لــكال  بهدف 
جــرت فــي ملعــب الكرخ، 
ســجل لفريق زاخــو محمد 
42 وســجل للطلبة  جــواد 
الالعــب محمد جفــال من 
ركلة جــزاء في الدقيقة 71.. 
ورفع الطلبة رصيده للنقطة 
الثامنة فيما رفع زاخو رصيده 

للنقطة اخلامسة.
الكهرباء  فريقــا  وتقاســم 

الكهربائيــة  والصناعــات 
التــي  مباراتهمــا  نتيجــة 
التاجي،  اســتضافها ملعب 
الفريقني  كال  بتعــادل  وذلك 
للكهرباء  ملثله سجل  بهدف 
إبراهيــم  الالعــب محمــد 
وعــادل   30 الدقيقــة  فــي 
الكهربائيــة  للصناعــات 
حســن داخل فــي الدقيقة 
رصيده  الكهرباء  ورفــع   ..52
فيما  السادســة  للنقطــة 

الكهربائية  الصناعــات  رفع 
الثانية..  النقطة  إلى  رصيده 
بالنقاط  النفــط  فريق  وعاد 
الكفل  الثــالث من ملعــب 
بفــوزه على فريق القاســم 
2-0، ســجل للنفــط أحمد 
 ،50 الدقيقــة  في  ســرتيب 
ووليد كــرمي في الدقيقة 85.. 
ورفــع فريق النفــط رصيده 
للنقطــة الثامنة فيما جتمد 
رصيد القاسم عند نقطتني.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يسعى منتخبنا الوطني لكرة السلة اليوم االحد 
للتعويض عندما يالقــي نظيره اللبناني في ثاني 
مبارياتــه ضمن منافســات النافــذة الثانية من 
التصفيات املؤهلة لكأس آســيا 2021.. وخســر 
منتخبنا بكرة السلة امام مضيفه البحريني 95-
92 واقيمت املواجهة علــى صالة مدينة خليفة 
الرياضية في املنامة أول أمس.. وانتهى الربع االول 
من املواجهــة لصالح البحريــن بنتيجة 16-18 
واســتمر تفوق البحرين في الربــع الثاني ليتفوق 

بنتيجة 15-27.
بعدها انتفــض املنتخب الوطني وحســم الربع 
الثالث ملصلحتــه بنتيجة 24-15 ثم اصل تفوقه 
في الربع الرابع الذي انتهى بنتيجة 23-18، ليتعادل 
الفريقان ويلجأن الى الشوط االضافي.. واستطاع 
منتخب البحرين حســم النتيجة لصاحله ليفوز 
بنتيجــة 17-14 وتكون النتيجــة االجمالية 95-
92.. وبهذه اخلسارة تعقد موقف املنتخب الوطني 

ليتذيل اجملموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بناًء على توجيهات وزير الشباب والرياضة السيد 
عدنان درجال، بإجناز املشاريع الرياضية والشبابية 
املُتلكئة عبر إنهــاء العقبات املالية واإلدارية التي 
تواجههــا، يتواصــل العمل مبلعب نــادي الزوراء 
الرياضي في بغداد والذي تنفذُه شــركة بلند باية 
اإليرانية ، إذ وصلت نسبة اإلجناز فيه إلى ٨٦٪، على 
أمل إجناز العمل فيه نهاية شهر كانون الثاني من 

العام املُقبل ٢٠٢١.
وقــال املُهنــدس املُقيم في املَشــروع هيثم رضا 
لطيف من عبر  تصريٍح لقســم اإلعالم واإلتصال 
احلكومــي : أن العمل يتواصل بشــكٍل يومي دون 
أي توقفات ُعقــب حل األمور اإلدارية واملالية خالل 
اللقاء األخير  الذي جمع وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجال مع الشــركة املُنفذة للمشروع في 
وقٍت ســابق، ومت اإلتفاق على اســتئناف العمل، 
ووضع مدة زمنية لإلجناز  أمدها نهاية شهر كانون 

الثاني من العام املُقبل.
وأضاف لطيف : أن العمل يجري مبحاورٍ عدة، أبرزها 
املبنى اإلداري، وغرف تبديل الالعبني، كما يتم نصب 
األبواب اخلشبية والســقوف الثانوية ومنظومات 
التبريد ومنظومــات اإلطفاء واملصاعد، فضاًل عن 
تواصل أعمال اللبخ والتبييض في املرافق األُخرى 
، أما ســاحة امللعب يتم حالًيا قص الثيل وإدامة 
الســقي، بانتظار وصول البذور الشــتوية للبدِء 
بزراعتها من أجِل إســناد األرضية وإصالح األضرار 

التي سببها تغيير املناخ.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررْت جلنة االنضباط في الهيأة التطبيعية إصدارَ 
جملــٍة من العقوبــات بحق العبــني وإداريني من 
دوري كرة الصاالت بعد النظر في تقرير مشــرفي 
املباريــات .ووفقاً لذلــك، قررت اللجنــة معاقبة 
اإلداري املرافــق لنادي اوروك )عامــر عبد الكاظم( 
باإليقاِف لثــالث مباريات، وعــدم مرافقة فريقِه 
ابتداًء مــن اجلولة الثالثة. كما تقررَ معاقبة العب 
نادي احلشد )حمزة عبد عيدي( الذي يحمل الرقم 
)2( باإليقــاف عن اللعب )10( مباريــات ابتداًء من 
الدور الثالــث، فضالً عن غرامــة مالية مقدارها 
)500,000( خمسمائة ألف دينار، على أن يسددها 
الى حســابات االحتاد في مــدة أقصاها )15( يوماً، 
وبخالفِه تتضاعف الغرامة، وتستمر مدة اإليقاف.
وأيضا فرضــت اللجنة عقوبة علــى العب نادي 
غاز اجلنوب )ســالم كاظم( الذي يحمل الرقم )8( 
باإليقاف )10( مباريات ابتداًء من الدور الثالث، فضالً 
عن غرامة مالية مقدارها )500,000( خمســمائة 
ألف دينار، على أن يســددها الى حســابات االحتاد 
خالل املدة القانونيــة البالغة )15( يوماً، وبخالفِه 

تتضاعف الغرامة، وتستمر فترة اإليقاف.

وطني السة يسعى 
للتعويض امام لبنان

افتتاح ملعب الزوراء 
مطلع العام الُمقبل 

انضباط لجنة الصاالت 
تعاقُب العبين وإداريين 

مارادونا يسارا إلى جانب نعمت عباس والصحفي حسني اخلرساني

املرحوم سجاد علي وحيد

كابسلي يسجل الهدف االول للديوانية

ما حكايته مع العراق وشنيشل والصحفيين؟

نعمت عباس*

العاملــي  الرياضــي  الوســط  ودع 
مارادونا  دييجو  القدم  كرة  أسطورة 
وحزن العالــم بأجمعه على رحيله 
حيث خلق أجــواء من املتعة واإلثارة 
مع األندية التي مثلها ومع منتخب 

األرجنتني.
كان ســاحراً أعطــى نكهة خاصة 
في مهارات املراوغة ولغة تســجيل 
في  مشاكســاته  حتى  األهــداف، 
امللعب كانت عذبة وجميلة محبوب 
املاليني. وعندما اجته للتدريب أشرف 
علــى تدريب نــادي الوصــل 2011 
الرياضية عامًة في  وجعل اجلماهير 
دولة اإلمارات العربية املتحدة تنتظر 
للملعب  لتحضر  الوصــل  مباريات 
ومتتلئ كل مدرجات امللعب ولم يبَق 
مكاناً واحداً شــاغراً، يداعب اإلعالم 
املدربني  ويداعب اجلماهيــر ويداعب 
والالعبني، ومحبوب من قبل اجلميع، 

وعندما انتهت مهمته بنادي الوصل 
عينه مجلس دبي الرياضي ســفيراً 
رياضيــاً إلمارة دبي وبعدها أشــرف 
على تدريب نادي الفجيرة موســماً 
واحداً، وهذا النادي يلعب معه حالياً 
النجم العراقــي محمد مصطفى 
الذي يقــدم مســتويات رائعة في 

الدوري اإلماراتي.
األوملبي  منتخبنا  معســكر  وخالل 
في اإلمارات وبنادي الوصل وبالفترة 
التي كان مارادونا مدرباً لنادي الوصل 
اقترحــا عليَّ الزميلــني اإلعالميني 
املبدعــني محمــد خلف وحســني 
اخلرســاني، وأوصاني الزميل محمد 
أن  أقول ملترجــم مارادونا  بأن  خلف 
الشــعب العراقي كله قلق ويبكي 
على مارادونا ألنه بوقتها دييجو أجرى 
بالنجاح،  تكللــت  جراحية  عملية 
فنقــل مترجــم مارادونا مشــاعر 
الشعب العراقي له فابتسم ورحب 
باإلعالم العراقــي ووافق على إجراء 
وسلم  املبدعني  الزميلني  مع  اللقاء 

علينا جميعاً وغادر امللعب.

أقوال خالدة
بيليــه: ياله مــن خبر ســيء لقد 
خســرت صديقاً عظيمــا والعالم 
خسر أسطورة ال يزال هناك الكثير 
لقوله لكــن اآلن ادعو اهلل أن يلهم 

عائلته القوة.
ميســي: يوم حزيــن للغاية جلميع 
األرجنتينيني ولكــرة القدم، يتركنا 
ولكنــه ال يغادر ألنــه دييجو أبدي، 
احتفظت بــكل اللحظات اجلميلة 
التي عشــتها معه وأردت أن أغتنم 
له هــذه الفرصة ألرســل التعازي 

جلميع أفراد عائلته وأصدقائه.
غــاري لينكيــر: مارادونــا أفضــل 
العب في جيلي وميكــن القول بأنه 
األفضل في كل العصور وبعد حياة 
مضطربة آمــل أن يجد أخيراً بعض 

الراحة.
أقول  اليــوم  رونالدو:  كريســتيانو 
وداعاً لصديــق، والعالم يقول وداعاً 
للعبقرية األبديــة األفضل في كل 
األوقات، ســاحر ال مثيل لــه يغادر 
مبكراً لكنــه يترك إرثــاً بال حدود، 

وفراغــاً لن مُيأل ابداً ارقد بســالم لن 
ننسى أبداً.

همسة إماراتية
اإلعالمية  مارادونا  أحد مقابالت  في 
قــال انــه يعتبــر نفســه إماراتياً 
وسيحب هذا البلد حتى آخر يوم في 
حياته، وعندما قدمت صورة النجم 
أبرز مدربي  العراقي راضي شنيشل 
العــراق قاطبًة للســكرتير اإلداري 
لنــادي الوصــل أحمد برهــان تتان 
أفضــل اإلداريني في دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة فقلت لــه أريد 
توقيــع مارادونا على هــذه الصورة 
وفي الصــورة النجم العراقي راضي 
شنيشــل وقلــت له هــذا الالعب 
سجل هدفاً في مرمى األرجنتني في 
بطولة كأس العالم للشــباب عام 
1988 فقال لي كابنت إذا قلت ملارادونا 
الصورة  كأنه ســيمزق  الكالم  هذا 
ال  فقلت  األرجنتــني،  يعشــق  ألنه 
تقل له فقام مارادونا بالتوقيع على 

الصورة.
* مدرب عراقي محترف

تقرير

مارادونا.. وداع ساحر الكرة وصاحب المشاكسات الجميلة
مارادونا يسارا إلى جانب الكاتب والصحفي حسني اخلرساني مارادونا يسارا إلى جانب الكاتب والصحفي حسني 

اخلرساني



دون  ومن  مفاجئ  بشكل 
سابق إنذار، أعلنت عارضة 
األزياء الصومالية حليمة 
في  العمل  إعتزالها  عدن 
وجدت  أن  بعــد  مجالها. 
أنه "أرغمها على التخلي 
الدينية"  معتقداتها  عن 
أن ســبب  إلى  وأشــارت 
أن  القــرار  لهذا  أخذهــا 
إنشغالها في اجملال لوقت 
أدائها  علــى  أثــر  طويل 
للصلوات فــي مواقيتها 
وأنها لم تعد تهتم بذلك 
مع مــرور الوقت، وكتبت 
فــي صفحتهــا اخلاصة 
علــى موقــع التواصــل 
اإلجتماعــي: "املوضة لم 
تكن يوماً لي، أنا للناس، أنا 

إلمياني، لقد استيقظت". 
وقرارها  إعالنهــا  وأحدث 
اإلعتزال ضجة كبيرة في 
وأثار  متابعيهــا  صفوف 
من  العديــد  إســتغراب 
عارضات األزياء والكثيرين 
في عالم املوضة، وتفاعل 
مــع قرارهــا العديد من 
املشــاهير الذين عدوا ما 

فعلته ملهم.

عّبــرت الفنانــة املصرية 
عــن محبتها  شــريهان، 
للسيدة انتصار السيسي، 
زوجة الرئيس املصري عبد 
الفتــاح السيســي، بعد 
مقابلــة لهــا مؤخرا مع 
يونس.  إســعاد  اإلعالمية 
على  شــريهان  وكتبــت 
حسابها اخلاص على موقع 
االجتماعــي:  التواصــل 
"يشرفني أن تكوني زوجة 
رئيــس جمهوريــة مصر 
العربية، شــكرا للسيدة 
انتصار السيسي". وكانت 
قائمة  شــريهان  تصدرت 
املتبرعني بقطع ومقتنيات 

اســتثنائية فــي مــزاد 
دار سوذبيز  تقيمه  خيري 
مع  بالتعــاون  العامليــة 
املؤسســات  من  خمس 
اللبنانيــة،  اخليريــة 
بحمــالت  للمســاعدة 
انفجار  حاثة  بعد  التبرع 

املرفأ في بيروت.

وّجه املمثل املصري أحمد 
تهنئة  رســالة  فهمــي 
ألمــه بعيــد ميالدها، اذ 
نشــر صورة له برفقتها 
اخلاص  حســابه  علــى 
التواصل  موقــع  علــى 
عليها  وعّلق  االجتماعي، 
وانت  سنة  "كل  بالقول: 
طيبــة يا امــي وعقبال 
مليون ســنة ... )ملكش 
دعوة بيها يابو هشــيمة 
أحمــد  وّجــه  وكان   .")
تهنئة  رســالة  فهمــي 
للطفلــة نبيلــة ابنــة 
القدم  احتاد كرة  سكرتير 
واخيه  السابق  اإلفريقية 
فهمي.  عمــرو  الراحــل 
ونشــر فهمي صورة لها 

اخلاص،  حســابه  علــى 
بالقول:  عليهــا  وعّلــق 
ميالد  عيــد  "النهــاردة 
عمرو  نبيلة  الناس  أغلى 
فهمي.. كل ســنة وانت 
طيبــة يا حبيبتــي، وإن 
شاء اهلل نكسب أفريقيا 
اخويا  لــروح  ونهديهــا 
الغالي رفيق املدرج عمرو 

فهمي".

حليمة عدن

أحمد فهمي

شريهان 

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد-وكاالت:
فوجئ ســكان بلدة ســويدية، عندما رأوا الســماء قد 
اتخــذت لونا أرجوانيا )بنفســجيا(، ما أثــار فضولهم 

ملعرفة السبب وراء األمر.
وبحســب صحيفة "ديلي ميــل" البريطانية، فإن هذا 
اللون األرجواني فــي بلدة تريليبــورغ انبعث من إحدى 

مزارع الطماطم )البندورة(.
وأوضــح املصدر أن هذا األمر صــار يتكرر ليال في البلدة 

الواقعة على الساحل اجلنوبي للسويد.
وجنمــت الظاهرة باألســاس عن تركيب نظــام طاقة 
اقتصادي في إحدى أكبر مــزارع الطماطم بالبالد، وهو 

نظام يحقق االكتفاء الذاتي من الطاقة.
وفي غيســلوف، وهي قرية تقع على بعد عشــر دقائق 
شــرقي بلدة تريليبورغ، يعتمد إنتــاج الطماطم على 
نظــام الطاقة االقتصادي الذي يــؤدي إلى انبعاث ضوء 

أرجواني.
لكن عددا من سكان بلدتي غيسلوف وتريليبورغ قدموا 
شكاوى، معربني عن استيائهم، ألن الضوء ينبعث صوب 

بيوتهم.
وبعد تقدمي هذه الشــكوى، قرر القائمــون على املزرعة 
إطفاء األضواء بني اخلامســة مساء واحلادية عشرة ليال، 
أي أنها تضــاء عندما يكون أغلب الســكان قد خلدوا 

للنوم.

الصباح الجديد-وكاالت:
العاملية  كشــفت املمثلة األســترالية 
البالغــة من العمر"53  نيكول كيدمان 
عاماً" في مقابلة مــع مجلة "جالمور" 
التي تصــدرت غالف عددها  البريطانية 
الرقمي اجلديد لشــهر نوفمبر-تشــرين 
الثاني اجلاري، معاناتها السرية من طول 
قامتها، وقالت إنها كانت تعاني في فترة 
مراهقتها من مخاوف وعدم اإلحســاس 
باألمان، بسبب طول قامتها آنذاك الذي 

كان يبلغ خمسة أقدام وعشرة بوصات.
وقالت أنها في عمر  الـ13 عاماً لم تكن 
تعتبر طول قامتها ميزة، ولم تكن تفضل 
ذلك أبداً. وبشــأن مدى حتررها كممثلة 
في هوليوود وقدرتها على اختيار أدوارها 

قالــت نيكول: 
من  أنه  "برغــم 

يكون  أن  املدهــش 
التحكم  من  قدر  لدي 

فإن  بنفســي كممثلــة، 
بعيد  لذلــك  الفعلي  الواقــع 

املنال.
كيدمان  نيكــول  ان  بالذكــر  اجلدير 
تعيش حالياً بهــدوء في فترة اإلغالق 
مــع عائلتهــا. ومن املقــرر ان يعرض 
فيلمها املوســيقي اجلديد  ذه برومو، 
في 11 كانون األول/ديسمبر املقبل، من 
إخرج رايان مورفي، وتشاركها البطولة: 
ميريل ســتريب  وجيمس كوردن وأندرو 

رانيلز  وأريانا ديبوز .

السماء البنفسجية تثير 
بلبلة في بلدة سويدية 

الصباح الجديد-وكاالت:
شهدت إحدى املدن اإليطالية واقعة غريبة عندما أقدمت 
فتاة على ســرقة سيارة إســعاف بعد خروجها من إحدى 

املستشفيات، شمالي إيطاليا.
وفي التفاصيل، قررت الفتــاة البالغة من العمر 23 عاًما، 
ســرقة ســيارة اإلســعاف التي كانت تقف أمــام غرفة 
الطوارئ، حيث وجدت املفاتيح موضوعة في لوحة القيادة، 

وقررت قيادتها إلى منزلها.
وعلــى الفور، انتبــه موظفو الصحة وأبلغوا عن ســرقة 
سيارة اإلســعاف، حيث تتبعت الشرطة العربة من خالل 
نظــام التتبع املوجــود داخلها، حتى ألقــي القبض على 

الفتاة، التي كشفت عن السبب وراء ما فعلته.
وأشارت الفتاة في تصريحاتها ان الدافع وراء إقدامها على 

سرقة سيارة اإلسعاف، انها لم جتد سيارات أجرة.
وألقى القبض على الشــابة اإليطالية، حيث وجهت لها 
تهمة السرقة املشددة في احلادث خاصة أن اجلرمية ارتكبت 

ضد سيارة تستعمل للمساعدة العامة.

فتاة تسرق سيارة إسعاف 
النها لم تعثر على سيارة اجرة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
   اقيــم في قاعــة كلكامش بفندق 
بابــل احلفل اخلــاص بجائــزة الهالل 
2020)دورة  الثانيــة  الذهبــي بدورته 
الفنان القدير بهجت اجلبوري( ألفضل 
التي  التلفازية  واملسلسالت  البرامج 

عرضت خالل شهر رمضان الكرمي.
   احلفــل الذي رعته شــركة آســيا 
ســيل لالتصــاالت وبإدارة واشــراف 
الزميل االعالمي املثابر حيدر النعيمي 
وحضور كثيــف للفنانني والرياضيني 
واإلعالميني، شــهد فعاليات متنوعة 
الذي  العــود  لبيت  منها مشــاركة 
الكبير نصير  املوسيقار  عليه  يشرف 
شمة في مقطوعة موسيقية اعدها 
مدير بيــت العود في بغــداد الفنان 
محمــد العطار، كمــا مت تكرمي ثالثة 
مــن رواد التمثيــل في العــراق وهم 
البصري وسمر محمد  عبد الســتار 
وهناء محمد، وكذلك تكرمي ثالثة من 
الفنانني الذين حاربوا مرض السرطان 
بشــجاعة وهم الفنان الدكتور خالد 
الفنانة  وزوجتــه  مصطفــى  احمد 
االعالميــة آن خالد إضافــة للفنانة 

ميالد سري.
 كما عرضت علــى هامش املهرجان 
افالم عــن الراحلني، فقيــد الرياضة 
بعد تســمية  راضي  احمد  العراقية 
جائزة افضل برنامج رياضي باســمه، 
وفيلــم عن الشــاعر الراحــل عادل 
افضل  جائزة  تســمية  بعد  محسن 

مطرب تايتل باسمه.  
   اعدت االفالم مجلة عشتار العراقية 
االلكترونية لإلعالمية زينب الســراي 
وقــام الفنان التشــكيلي مصطفى 
كرمي برســم لوحة تشكيلية للفنان 

بهجت اجلبوري.
وحســب مدير احلفل االعالمي حيدر 
النعيمي فــان "جلان خاصة بتحكيم 

تألفت  املشــاركة  والبرامج  االعمال 
االولى خاصة  التالــي:  النحــو  على 
الفنانني،  ضمــت  والبرامج  باألعمال 
عزيز خيون رئيســا وعضوية الدكتور 
علي حنون والدكتور صباح املوســوي 
واخملرجــة رجاء كاظــم وغالب جواد، 
الرياضية من  البرامــج  وتألفت جلنة 
احلكم الدولي الســابق الدكتور عالء 
عبــد القادر وجنــم الكــرة العراقية 
نشأت اكرم واالعالمي الدكتور عدنان 

لفتة.
 جرى بعدهــا اعالن جوائز احلفل التي 
رياضي  برنامج  باختيار افضــل  بدأت 

وكان برنامــج) 3واحد ( الــذي يعده 
ويقدمه طه ابو رغيف، وفازت الفنانة 
شذى ســالم بجائزة افضل ممثلة عن 
دورها في مسلســل يســكن قلبي، 
كأفضل  العباس  ابو  محمود  والفنان 
ممثــل عن دوره في مسلســلي احالم 
السنني ويســكن قلبي، وافضل ممثل 
شــاب حســني عجاج عــن دوره في 
وشروق  الســنني،  احالم  مسلســل 
احلســن كأفضــل ممثلة شــابة عن 
دورها في مسلســلي واحــد + واحد 
وعائلة خارج التغطية، وذهبت جائزة 
افضــل ســيناريو للكاتب الشــاب 

مصطفى الركابــي عن حلقة )طابق 
15( من مسلســل كمامات وطن، اما 
افضل مطــرب تايتل فــكان محمد 
عن مقدمة مسلســل  اجلبــار  عبد 
واحد+واحــد، وافضــل مخــرج علي 
فاضل عن مسلســل بنج عام الذي 
اختير كأفضل عمل قدم خالل شهر 

رمضان.
جلنة التحكيــم أشــادت  بالفنانني 
الشــباب بيداء املعتصــم عن دورها 
في مسلســل احالم السنني، وباسم 
الطيب عن دوره في مسلسل يسكن 

قلبي.

الصباح الجديد-وكاالت:
لقبت رين كامبي، البالغة 35 عاما، 
بلقــب رابونزيــل اليابانية، نســبة 
التي  الكارتونية  ديزني  لشــخصية 
اشــتهرت بشــعرها الطويل، بعد 
أن قررت عدم قص شــعرها منذ 15 

عاماً.
وعبر حســابها اخلاص على منصات 
رين  االجتماعي، شــاركت  التواصل 
من شــعرها، حيث  متابعيها صور 
إنها لم يســمح لهــا عندما كانت 
كانت  إذ  بإطالــة شــعرها،  طفلة 
العبــة في فريــق كرة قــدم خاص 

بالفتيات، لذا كان لزاما عليها إبقاء 
شعرها قصيرا.

لكن عندما أصبحــت بالغة،  قررت 
السيطرة على شعرها، واستعماله 
بقصه  قامت  إذ  للتعبير،  كســالح 
آلخر مرة قبل 15 عاماً، وقررت البقاء 

عليه طويالً.
وفقاً لتقاريــر صحافية فيبلغ طول 
شــعر رين، خمســة أقدام وعشرة 
بوصات، ويزيد اربع بوصات عن طول 
رين نفســها، وعلى الرغــم من أن 

أحيان كثيرة  يعيقها في  شعرها 
مثل  املهام،  أبسط  أداء  عن 

الراقصة  أن  إال  تغييــر مالبســها، 
وعارضة األزيــاء اليابانية قالت، إنها 
حتب شــعرها الطويل، مضيفة أنه 

يجسد جمال آسيا.
وكشــفت رين إنها تتعرض للكثير 
من االنتقادات والكلمات الســلبية 
ميديا،  السوشــيال  منصــات  عبر 
ولكنهــا في نفــس الوقــت تقول 
تعلمت قبول حق كل شــخص في 
إبــداء رأيه. وتعتبر الفتــاة اليابانية 
أن شعرها شيء من اجلمال، وهي ال 
متلــك أي نية لقصه في 

الوقت احلالي.

الصباح الجديد-وكاالت:
 أجرى أطبــاء في الهند عملية 
املخ  نــادرة وحرجة في  جراحية 
ملريــض، وقد اســتعان األطباء 
بفيلم أفاتار الشهير والنسخة 
الواقع بيغ  برنامج  الهندية من 
بوس، إلبقاء املريض مستيقظاً 
في أثناء جراحة الدماغ املفتوح.

التي كشفتها  التفاصيل،  وفي 
الديلــي ميل وعدد مــن التقارير 
الصحافيــة فقــد خضــع الرجل 
 33 البالغ مــن العمر  فارا براســاد، 
عاماً، للجراحة مبستشــفى جونتور 
براديش في  أنــدرا  بواليــة  احلكومي 
جنوب شــرق الهند، إلزالة ورم دبقي، 
يصيب  األشــكال  متعدد 
العصبي  اجلهاز 
املركــزي، 
مــن 

منطقة في اجلهة اليسرى من رأسه.
وقــرر األطبــاء القيــام بالعمليــة 
املريض مستيقظاً  بقاء  مع  بأكملها 
وهو يشــاهد أجزاء مــن فيلم اخليال 
العلمــي وبرنامج الواقــع الذي يُبث 
علــى التلفزيون الهنــدي، الن بعض 
العمليــات التــي جترى فــي الدماغ 
حتتاج الى تواصــل مع املريض ملعرفة 
ان حتصل  التــي ميكــن  التغييــرات 

لذاكرته وتركيزه.
وكان براســاد خضع لعملية جراحية 
ســابقة في عــام 2016 مبدينة حيدر 
أباد، لكن لم يتمكن من التعافي متاماً 

من أثر الورم العصبي في رأسه.
وخــرج املريــض مــن املستشــفى 
بعد شــفائه حتت إشــراف الدكتور 
سيشادري ســيخار  جّراح األعصاب 

والدكتور تريناد طبيب التخدير.

الصباح الجديد-وكاالت:
أعلنت شــركة سامسونغ عن هاتف 
galaxy a02s الــذي ســيطرح مبزايا 

منافسة، وسعر لن يتجاوز 150 يورو.
مقاوم  بهيــكل  الهاتــف  وصمــم 
من  بطبقة  والغبار، محمي  للرطوبة 
والصدمات،  للخدوش  املقاوم  الزجاج 

ومزود بشاشــة مبقــاس 6.5 بوصة، 
أبعادهــا "19:9"، ودقة عرضها تعادل 

)720/1520( بيكسل.
ويضمــن األداء املميز للهاتف معالج 
 Qualcomm SM4250 Snapdragon
نانومترا(،   11( بتقنيــة  450 مطــور 
 ،Adreno 506 رســوميات  ومعالــج 

وذواكــر وصول عشــوائي ثالثة 
غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 
32 غبغابايت ميكن توســيعها 
 ،microSDXC عبــر بطاقــات

ونظام تشغيل "أندرويد10-".
أمــا الكاميرا األساســية في 

هــذا الهاتف فصنعــت ثالثية 
 )2+2+13( بدقــة  العدســة 
ميغابيكسل، والكاميرا األمامية 
بدقة خمسة ميغابيكسل تعمل 

مع تقنية التعرف على الوجوه.
مباسح  أيضا  سامســونغ  وزودته 

 microUSB لبصمات األصابع، ومنفذ
2.0، ومنفــذ 3.5 ملم للســماعات، 
وبطاريــة بســعة 5000 ميلي أمبير 
تعمل مع خاصية الشــحن السريع، 
و   A-GPS أنظمــة  إلــى  إضافــة 
 BDS و   GALILEO و   GLONASS

لتحديــد املواقــع عبــر األقمار 
الصناعية.

الصباح الجديد-وكاالت:
في  ضخمة  حفــرة  فتــح  مت 
مدينــة نيويورك في يوم عيد 
بالوعة  أجــل  من  الشــكر 
ولكنها   الصحــي  للصرف 

ابتلعت سيارة دفع رباعي.
ومت العثــور على الســيارة 
وهي ســيارة موديل تويوتا 
غيــر  برتقاليــة   RAV4
مأهولة سقطت مقدمتها 
في حفــرة بالوعة في مدينة 
كوينــز في وقت مبكــر من صباح 
اليــوم، حســبما ذكرت صحيفــة نيويورك 

بوست.
حلســن احلــظ، لــم يكن مالــك الســيارة 
 NBC بداخلهــا عندما ابتلعها الثقب وفقاً لـ

News وتنتمــي الســيارة الرياضية متعددة 
االستعماالت لسائق من املدينة كان ميكن أن 
يكــون حادثاً خطيراً إذا تواجد داخلها في أثناء 

السقوط.
وقال صاحب السيارة ثوبنت توبجاي أشعر أنني 

محظوظ".
ووصلــت إدارة اإلطفــاء في مدينــة نيويورك 
وقســم شــرطة املدينة إلى املوقع لكنهما 
قررا عدم وقوع إصابات ومع ذلك، كان املشهد 
 Thupten Topj صادمــاً بالنســبة لشــقيق

 .Wanzdi Sherpa
العاملي مبنظمة  املتحدة  وكشــف تقرير األمم 
الصحــة العامليــة عن حالة الســالمة على 
الطــرق للعام 2018 أن احلــوادث املرورية على 
الطرق حتصد أرواح ما يقــرب من 1.35 مليون 

شخص في شتى أرجاء العالم سنوياً.

مريض يشاهد فيلم أفاتار
خالل خضوعه لعملية جراحية 

باُلوعة ضخمة تبتلع سيارات 
الدفع الرباعي في نيويورك

سامسونغ توسع أسرة galaxy بهاتف مميز آخر

لم تقص شعرها منذ 15 عامًا

حفل جائزة الهالل الذهبي ألفضل البرامج 
واالعمال التلفازية الرمضانية

٢٩

نيكول كيدمان تكشف 
معاناتها بسبب طولها 

بعمر المراهقة  
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