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الصباح الجديد - متابعة:
في ظاهرة تثبت خداع احلكومة 
التركية على مدار أشهر بشأن 
كورونا  بفيروس  اإلصابات  أعداد 
املســتجد في البــاد، ارتفعت 
هائل  بشــكل  األرقــام  هــذه 
أن غيرت السلطات  مؤخرا بعد 
سياســتها بشــأن تســجيل 

احلاالت املريضة.
الهائل  االرتفــاع  هــذا  وأكــد 
مخــاوف املنظمــات الطبيــة 
فترة  منــذ  املعارضة  وأحــزاب 
تواجه  تركيــا  أن  مــن  طويلة، 
موجة مقلقة من اإلصابات في 
التي  "اإلخفاء"  سياســة  ظل 
اتبعتها احلكومة لفترة طويلة.

وكان أنصــار أردوغان يهاجمون 
األرقام  فــي  يشــكك  من  كل 
الرســمية، ال ســيما اخلبــراء 

الطبيني.
رجب  الرئيس  حكومــة  وأجرت 
كاما  تغييــرا  أردوغــان  طيب 
ومفاجئا في اإلباغ عن املصابني 
بالوبــاء، حيث بــدأت منذ أيام 

تســجيل جميع حاالت فيروس 
كورونــا اإليجابية، وليس فقط 
تظهر  الذيــن  املرضــى  عــدد 

عليهم األعراض.
وهــذا أفضــى إلى رفــع عدد 
اإلصابات التي يعلن عنها يوميا 

إلى أكثر من 30 ألف حالة.
ومــع البيانات اجلديــدة، قفزت 
الباد من كونها واحدة من أقل 
البلــدان تضررا مــن الوباء في 
أوروبا، إلــى واحدة من بؤر الوباء 

في القارة.

مفاجئــا  ذلــك  يكــن  ولــم 
التركية،  الطبيــة  للجمعيــة 
التي كانت حتذر منذ أشهر من 
األرقام احلكومية الســابقة  أن 
االنتشار،  خطورة  تخفي  كانت 
وأن االفتقار إلى الشفافية كان 

يساهم في الزيادة.
ومع ذلــك، تؤكــد اجلمعية أن 
أرقام الــوزارة ال تزال منخفضة 
مقارنة بتقديراتها ملا ال يقل عن 

50 ألف إصابة جديدة يوميا.
أرقام  وال ميكن ألي دولــة تقدمي 
دقيقة متاما حول انتشار املرض، 
نظرا ألن العديد من احلاالت التي 
ال تظهــر عليها أعراض، غير أن 
طريقة العد الســابقة جعلت 
تركيــا تبــدو في حــال أفضل 
نسبيا مقارنة بغيرها من الدول، 
في ظــل وجود حــاالت جديدة 
يومية أقل بكثير من تلك املبلغ 
األوروبية،  البلــدان  فــي  عنها 
مبا في ذلك إيطاليــا وبريطانيا 

وفرنسا وإسبانيا.
وتغير ذلك األربعاء املاضي، حيث 
تضاعف عدد احلــاالت اليومية 
في تركيــا 4 مــرات تقريبا من 

حوالي 7400 حالة إلى 28300.
الدولة  مستشــفيات  وباتــت 
الطبــي  والطاقــم  منهكــة 
مرهقا، في رحلة مرهقة لتتبع 

انتقــال العــدوى، كمــا تقول 
ســيبنيم كــورور فينكاجنــي 
التــي تترأس اجلمعيــة لوكالة 

"أسوشيتد برس".
التــي  فينكاجنــي،  وأضافــت 
لهجوم  جمعيتهــا  تعرضــت 
من أردوغــان وحلفائه القوميني 
احلكومة  أرقام  في  لتشكيكها 
املرض:  لتفشي  واســتجابتها 

"أنها العاصفة الشاملة".
ورغم أن وزيــر الصحة قد حدد 
معدل إشــغال أســّرة العناية 
فإن  باملئة،   70 بنســبة  املركزة 
إبرو كيرانير، التي ترأس جمعية 
في  املركزة  العنايــة  ممرضــات 
إسطنبول، تقول إن هذه األسّرة 
في مستشفيات املدينة ممتلئة 

تقريبا.
بل إنهــا أضافــت أن "األطباء 
يكافحــون إليجاد مكان ملرضى 
احلــاالت حرجة"، وأشــارت إلى 
نقص في عــدد املمرضات، كما 
احلالي  التمريــض  "طاقــم  أن 

منهك".

قفزة اإلصابات بكورونا تكشف خداع الحكومة
التركية لمواطنيها طيلة األشهر الماضية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعرب ائتاف النصــر بزعامة رئيس 
العبادي  حيــدر  األســبق  الــوزراء 
عن رفضــه ما اســماه "صدامات 
سياســية ومجتمعيــة"، داعيــاً 

احلكومة ملمارسة مسؤولياتها.
وأفــاد االئتــاف فــي بيــان صدر 
عنه أمــس االحد أنــه " أعرب عن 
رفضــه ألي "صدامات سياســية 
ومجتمعية نحــن في غنى عنها"، 
وألي إراقــة دم بريء أو تخريب يهدد 

اإلستقرار اجملتمعي واألمني برمته"، 
ملعارك  الشــارع  "جر  مــن  محذراً 
سياســية تعّرض الوحدة والسلم 

األهلي إلى اخلطر".  
وأكد االئتــاف على " حق التظاهر 
القوى  جميــع  وحــق  الســلمي، 
عن  بالتعبير  السياسية  والشرائح 
رؤاها ومشاريعها دومنا فرض إرادة ".

ودعا جميع االطراف " لاحتكام إلى 
عملية انتخابية نزيهة وعادلة تفرز 
معادلة  لبناء  ذات مصداقية  نتائج 

حكم وطني قادر على إخراج الباد 
من أزماتها ". 

وطالب احلكومة في بيانه مبمارسة 
األرواح  باحلفاظ على  "مسؤولياتها 
وتطبيق  األمن  وبسط  واملمتلكات، 

العدالة".
وفي وقت ســابق قرر رئيس الوزراء 
العراقــي، القائــد العــام للقوات 
املســلحة، مصطفــى الكاظمي، 
برئاسة مستشار  تشــكيل خلية 
األمــن الوطني، قاســم األعرجي، 

إلدارة األزمة فــي الناصرية، مؤكداً 
أمــام كل ما من  الطريــق  "قطع 
شأنه زرع الفتنة، وجعل املتظاهرين 
السلميني في مواجهة مع الدولة".

ويأتــي هــذا بعدما قتل ســبعة 
أشــخاص وأصيب مــا ال يقل عن 
يوم  املتظاهرين  من  آخرين  ســتني 
ناشــطون  واتهم  املاضي،  اجلمعة 
أنصار الصــدر بإطاق النار عليهم 
وإحراق خيامهم في مكان جتمعهم 

الرئيسي بساحة احلبوبي.

بعد مقتل سبعة اشخاص وجرح عشرات في الناصرية

ائتالف العبادي يدعو الحكومة لممارسة دورها
في التصدي للصدامات السياسية والمجتمعية

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت جلنــة النفــط والطاقة في 
مجلس النواب، أمس األحد، أن الفريق 
التحقيقي بشأن عقود وزارة الكهرباء 
لــم يتوصل إلــى نتائج لغايــة االن، 
مشيرة إلى أن هذا امللف قد استنزف 
من اخلزينة العراقيــة 60 مليار دوالر، 
الفتــة إلــى أن ســاعات التجهيــز 

املواطنني ما زالت متدنية.
وقال عضو اللجنة النائب بهاء النوري 
في حديث إلــى "الصباح اجلديد"، إن 

"البرملان ســبق أن أصدر األمر النيابي 
رقم )62( لفتح ملفات وزارة الكهرباء". 
وأضاف النــوري، أن "األمر متخض عن 
تشــكيل فريق حتقيقي يضم اعضاء 
من جلنتي النزاهة والطاقة النيابيتني، 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  وبرئاسة 
النواب حســن الكعبي". وأوضح، أن 
"املهمة امللقاة على عاتق هذا الفريق 
وفق مــا مت االتفاق عليه هو دراســة 
جميع عقود الكهرباء منذ عام 2006، 
النوري،  الوقت احلاضر". ولفت  ولغاية 

إلى ان "مجلــس النواب لم يصل إلى 
مخرجات بهــذا امللــف، والنتائج ما 
زالت مبهمــة للجميع، في وقت كنا 
منني النفــس بأن نصل إلــى حقائق 
الكهرباء". وشــدد، على  عن ملــف 
اللقــاءات أجريناها مع  أن "عدداً من 
الفريــق التحقيقــي النيابي ملعرفة 
ما توصلت إليه مــن نتائج لكننا لم 
نتعرف على شــيء". وأورد النوري، أن 
"املعلومات املتوافرة لدينا تتحدث عن 
أنفاق 60 مليــار دوالر منذ عام 2006 

ولغايــة اللحظة، على وزارة الكهرباء 
في عقود توجد عليها شبهات فساد 
كبيرة". ويواصل النــوري، أن "الفريق 
النيابي ورغم مباشــرته العمل منذ 
مدة ليســت قصيرة، لكن يبدو أنها 
لم تراجع امللفات بشكل دقيق". وأفاد، 
بأن "جلنة الطاقة النيابية هي األخرى 
لديها ملفات فســاد عــن عمل وزارة 
الكهرباء، وســوف يتم االعان عنها 
من خال وســائل االعام ومحاسبة 

املتورطني بها".

60 مليار دوالر انفقت على الملف منذ 2006

الطاقة النيابية: الفريق التحقيقي لعقود الكهرباء
لم يتوصل إلى نتائج حتى اآلن

اغتيال زاده يحتمل تقويض الخطط الدبلوماسية 
وزير النفط يحسم الجدل بشأن3لبايدن وتأمين ورقة ضغط في التفاوض مع ايران

6موقف العراق من اتفاق أوبك

بغداد - الصباح الجديد:
املســتقبل  كتلة  رئيــس  أكد 
الدين  شمس  سركوت  النيابية 
قانون  مشــروع  ان  األحد،  امس 
توطني رواتــب موظفي اإلقليم 
سيدخل حيز التشريع البرملاني، 
مبينا أن القانون سيصبح جزاء 
من املوازنة االحتادية لعام ٢٠٢١ .

وقال شــمس الدين في تصريح 
إن  اجلديــد،  الصبــاح  تابعتــه 
إقليم  موظفي  رواتــب  “توطني 
نيابية  وطنية  خطوة  كردستان 

مبينــا  الصحيــح”،  باالجتــاه 
أن “مجلــس النــواب عبــر عن 
توطني  الدخال  الازمة  اخلطوات 
رواتب موظفــي اإلقليم مرحلة 
التشــريع وهناك مسارين داخل 

اللجنة املالية النيابية”.
االول عن  “املســار  أن  وأضــاف، 
طريــق القانون اخلاص واملســار 
االخر عن طريق مشــروع قانون 
 ٢٠٢١ لعــام  االحتادية  املوازنــة 
وهذا اسهل ولكن لسنة واحدة 

فقط”.

نائب كردي : توطين رواتب موظفي 
اإلقليم اتحاديا سيدخل حيز التشريع

بغداد - الصباح الجديد:
اخلير  بيــارق  رئيس كتلــة  امهــل 
البرملانيــة النائب محمــد اخلالدي، 
مصطفى  احلكومة  رئيــس  االحد، 
حرصه  الثبات  اســبوعا  الكاظمي 
على العراق وشعبه وقوت املواطنني 
من خــال التطبيق الفعلي للورقة 
البيضاء وارسال املوازنة الى مجلس 
النواب بعد تأخرها كثيرا، داعيا اياه 
الى تقدمي استقالته في حال انتهاء 
املدة وعــدم مقدرته علــى حتقيق 
العراق  لوحــدة  االمــر حفظا  هذا 
ومصلحة الشــعب العراقي وارزاق 

مواطنينا.
وقال اخلالدي في بيان اطلعت عليه 
الصبــاح اجلديــد، “ ســبق لنا وان 

طالبنا الكاظمي بتقدمي استقالته 
لشــعورنا بان التحدي واملسؤولية 
اكبر من قدراته الشخصية وعاتبنا 
الكثيرين لتلــك املطالبة، رغم اننا 
اي موقف شــخصي  لدينــا  ليس 
منه كشــخصية عراقية نكن لها 
االحتــرام والتقديــر لكــن العراق 
والشــعب العراقي اهم من جميع 
“الوضع  ان  مبينا  االخرى”،  العناوين 
العراقــي على كافة االصعدة امنيا 
واقتصاديا وماليا وسياســيا يسير 
الى  االمور  ووصلــت  الهاوية  باجتاه 
درجة تأخر رواتب املوظفني رغم انها 
في ظل ظروف اكثر قســاوة وحرب 
شــعواء ضد االرهــاب وداعش لم 

تتأخر ولو ليوم واحد”.

السليمانية ـ–الصباح الجديد:
أصدر االحتاد الوطني الكردســتاني 
وحركة التغييــر امس األحد، باغا 
مشــتركا أكدا خاله على ضرورة 
تشكيل وارســال وفد حكومي من 
اصحاب القرار الى العاصمة بغداد 
اليجاد حلول جذرية ملسألة ميزانية 

ورواتب موظفي اقليم كوردستان.
وجاء في نص الباغ الذي استلمت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، ان 
التغيير  وحركــة  الوطني  االحتــاد 
عقــدا اجتمــاع قمــة مبحافظة 

الســليمانية، وتباحث اجلانبان في 
احملور الرئيسي لاجتماع باهم واخر 
املستجدات والتطورات السياسية 
كوردستان  اقليم  في  واالقتصادية 
والبــاد، الســيما ســوء االوضاع 
واملوظفني  للمواطنني  املعيشــية 
الذي جنــم عن االزمة  في االقليم، 
املالية وتفشــي فايــروس كورونا، 
الــذي تفاقم واســهم في تعميق 
االزمة املالية، بعد تصويت مجلس 
النواب على قانون االقتراض ومتويل 

العجز العجز املالي.

االتحاد والتغيير يدعوان الى ارسال وفد من 
اصحاب القرار الى بغداد لحل االزمة المالية

نائب يخاطب الكاظمي:
الوضع ال يحتمل تحويل العراق الى 

هوليود جديدة ونصفه مهدد بالغرق 

السليمانية - عباس اركوازي:
اتهم اعضاء في برملان االقليم هيئة 
رئاسة برملان كردستان بانها تلعب 
دورا سلبيا ادى الى تراجع واضعاف 
كردســتان،  لبرملان  املفترض  الدور 
بعد منع رئاسته اعضاء البرملان من 

اداء دورهم الرقابي والتشريعي. 
وقال اعضاء من مختلف الكتل في 
برملان االقليم في مؤمتر صحفي، ان 
رئاســة برملان االقليم اذلت البرملان 
امــام الســلطة التنفيذية، وهي 
متنع النواب من التكلم واداء دورهم 

الرقابي املفترض.
واشــار عضــو برملــان االقليم عن 
حركة التغيير علي حمه صالح في 
قدمت  اجلديد،"  للصبــاح  تصريح 
منذ قرابــة العام طلبــا مدعوما 
باالدلــة واالثباتــات والوثائــق الى 
احدى  لتخصيص  البرملان  رئاســة 
الكبير  التهريب  ملناقشة  جلساته 
احلاصل في املنافــذ احلدودية وفقا 
يســهم  الذي  الداخلي،  للنظــام 
بســرقة 170 مليار دينــار لبعض 
املســؤولني شــهريا، اال ان رئاسة 
البرملــان متنع ادارج هذا املوضـــوع 
فـــي جـــدول اعمـــال جلسـات 

البرملـان.
ذلك  من  العكــس  "وعلى  واوضح 
فان رئاســة البرملان متنح مساحة 
واســعة للحكومة وتســمح لها 
بــان تســتغل البرملان اذا شــاءت 
متنع  بينما  نفســها،  الدفاع عــن 
اعضــاء البرملــان حتى مــن ابداء 
تخصيص  ان  واوضح  نظام،  نقطة 
جلسة ملناقشة هجرة الشباب من 
االقليم الى اخلــارج ال يرتبط بوزارة 
الثقافة، وامنا هو مرتبط بالفســاد 
والســرقة  والتهريب  واحملســوبية 
واالهدار احلاصــل في ملف النفط 

والغاز وحتكم االحزاب السياســية 
واســتغاله  االقتصادية  بامللفات 
للتربح واالثراء على حســاب قوت 

الشعب واملصلحة العامة.
واشار حمه صالح الى، ان عشرات 
االف الشباب من اخلريجني وغيرهم 
عاطلني يعجــزون عن تأمني فرصة 
بينمــا يحصل بعض  عمل الئقة، 
املســؤولني على مليون دوالر يومياً 

من التهريب والفســاد، في املنافذ 
احلدودية، فيما يعاني الشــباب من 
العوز وال يحصلون على فرصة لبناء 

مستقبل افضل لهم ولعوائلهم.
شــاب  الف   50 نحو  واضــاف،"ان 
التي  الســن  الى  يصلون ســنوياً 
تســمح لهم بالدخول الى ســوق 
مــن  يتمكنــوا  ان  دون  العمــل، 
احلصول على فرصة للعمل وتأمني 

احتياجاتهم اليومية.
واضاف ان الرئاســة احلالية لبرملان 
االقليم اضعفت من خال العقبات 
امام  التــي تضعهــا  والعراقيــل 
وادت  االقليم  برملان  البرملان،  اعضاء 
الى تراجع دوره الرقابي، واردف ،" اننا 
في برملان االقليــم لن نرضخ لتلك 
االماءات ولن نقبل ان نكون تابعني 

الى السلطة التنفيذية".

وكان برملــان كردســتان قــد عقد 
ملناقشة  جلسة  املنصرم  االسبوع 
هجرة الشباب من االقليم شهدت 
رئاسة  بني  ومشادات كامية  جدالً 
املعارضة  واعضاء في كتل  البرملان 
اجللســة  بتخصيــص  طالبــوا 
وفقدان  املاليــة  االزمة  ملناقشــة 
حكومة االقليم القدرة على توزيع 

رواتب املوظفني.

البرملان طلبات  واثار رفض رئاســة 
اكثر من 32 نائباً عن كتل املعارضة، 
الســتدعاء رئيس حكومة االقليم 
ومساءلته عن التدهور االقتصادي، 
موجة اســتياء واســعة بني كتل 
بعضها  انســحب  التي  املعارضة 
برملان  رئاسة  متهمني  اجللسة،  من 
كوردســتان بالتوطؤ مع السلطة 

التنفيذية.

نواب يطالبون بمساءلة حكومة االقليم 
وتحميلها مسؤولة الفساد والفشل 

برملان االقليم

اتهموا رئاسة البرلمان بتعطيل دوره الرقابي والتواطؤ مع السلطة التنفيذية

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
أكد وزير املــوارد املائية مهدي 
األحد،  امس  احلمداني  رشــيد 
أن األمطار ستعزز اخلزين املائي 
في عموم الباد، فيما أشار إلى 
حتويــل جزٍء من الســيول الى 

األهوار لتحسينها.
وذكرت الــوزارة في بيان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه، ان 
وزير املوارد املائية مهدي رشيد 
احلمدانــي، أكــد عنــد زيارته 
لاطاع  واســط  محافظــة 
امليداني واملباشرة على تسليك 
 " ان  والســيول،  األمطار  مياه 
احملافظة  في  الوزارة  تشكيات 
قــادرة وجاهزة علــى تصريف 
مياه األمطار والسيول بشكل 
آمن وانســيابي وحسب خطة 
مدروســة مبوضوعية من قبل 

الوزارة".
الكميات  "هــذا  ان  واضــاف، 
سوف  والســيول  االمطار  من 
تعزز خزيــن املياه فــي عموم 

الباد وســيتم االستفادة منه 
اخلزنية  املنشــآت  في  وخزنها 
املواســم  في  واســتخدامها 
الاحقة الجناح اخلطط الزراعية 
وحتويل جزء منهــا الى االهوار 

لتحسينها كما ونوعا".
وشدد، "على أستمرار أستنفار 
اجلهد االلي والهندسي والفني 
الوزارة وفي جميع  من ماكات 
احملافظــات ومن خــال خلية 
االزمة املشكلة من قبل الوزارة 
برئاســة  كافة  احملافظات  في 
تشــكيات  من  عــام  مديــر 
الوزارة وبالتعاون مع احلكومات 
احملليــة لتصريف مياه االمطار 
والسيول واعتبارها من اولويات 
الوقت  فـــي  الــوزارة  عمــل 

احلاضر".
كمــا واوعــز، "بتعزيــز جهد 
اضافي من احلفــارات واالليات 
بدرة  كال  مجــرى  لتوســيع 
استيعاب  لزيادة  ترسخ  وكال 

تصريف مياه السيول فيها".

 االمطار تعزز الخزين المائي 
للبالد وسوف نستثمر بعضها 

لتحسين االهوار

وزير الموارد المائية:
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البصرة - سعدي السند

تواصــل املــاكات الهندســية 
والفنيــة في الشــركة العامة 
املنطقة  الطاقــة فــي  لنقــل 
اجلنوبية أعمال الصيانة الشاملة 
على خطوط نقل الطاقة ضمن 
محافظات البصرة وميسان وذي 
قار واملثنى .فقد واصلت ماكات 
احدى  البصرة  شــمال  شبكات 
فروع الشــركة وبأشــراف مدير 
عام الشــركة املهندس زياد علي 
فاضل ومبتابعة مدير الشــبكات 
عبد  فيصــل  مهند  املهنــدس 
على  الشــاملة  الصيانة  اعمال 
خطوط نقل الطاقة ضمن قاطع 
محافظة  شــمال  املســؤولية 
، حيث تضمنت االعمال   البصرة 
اســتبدال العوازل املتضررة على 
خطي )قرنه- هارثــه / رقم 1و2( 
132 كــي في واعادتــه للعمل ، 
استبدال  على  العمل  جانب  الى 
العــوازل املتضررة علــى االبراج 
التبتتــات  ومعاحلــة   )12-11(
لابــراج )16و17( علــى خــط ) 
جنيبيه - شــمال البصــره / رقم 

.  »132KV ) 21و
الصيانة  اعمال  تضمنت  كذلك 
املتضــررة  العــوازل  اســتبدال 
ومعاجله تبتتات على خطي )باب 
الزبير - شــمال الزبير / رقم 1 و2 
و 132KV / 7«  لابــراج ، فيمــا 
تستمر املاكات باعمال الصيانة 
الشــاملة ضمن خطــة فصل 
الشتاء حتى اســتكمالها على 
واحملطات بشكل  جميع اخلطوط 

كامل.

خط رميلة استثمارية - رميلة 
غازية

جنوب  شبكات  ماكات  وتواصل 
البصرة اعمال الصيانة الشاملة 
بني  الرابط  الفائق  الضغط  خلط 
االســتثمارية  الرميلة  محطتي 
و الرميلــة الغازيــة التوليديتني 
400 كي في ، وتشــمل االعمال 
اســتبدال العــوازل املتضــررة ، 
ومعاجلة واصاح تبتتات االساك 
، الــى جانــب اجــراء الغســل 
الفني لعــوازل ابراج اخلط ، فيما 

تستمر املاكات باعمال الصيانة 
الشاملة حتى استكمالها على 

مسار اخلط املذكور بالكامل 

صيانة اخلطوط واحملطات

وواصلت ماكات شبكات اجلنوب 
الشــرقي ، احدى فروع الشركة 
، ومبتابعــة مديرهــا املهنــدس 
محمد علــي عبــد اهلل اعمال 
الصيانة الشــاملة خلط ) عماره 
 »132KV« )400 - عمــارة جديدة
، في محافظة ميسان ، وتشمل 
العــوازل  اســتبدال  االعمــال 
املتضــررة ، ومعاجلــة واصــاح 
تبتتــات االســاك ، الــى جانب 
اجراء الغسل الفني لعوازل ابراج 
اخلــط ، فيما تســتمر املاكات 
باعمال الصيانة الشاملة وحتى 
اســتكمالها على مســار اخلط 

املذكور بالكامل .

شبكات املثنى 

املثنى  وواصلت ماكات شبكات 
احــدى فروع الشــركة ومبتابعة 
مديرهــا املهنــدس علــي عبد 
الرضــا عــزوز اعمــال الصيانة 
الشــاملة خلط )شمال السماوة 
- شــامية ( »132KV« ، وتشمل 
العــوازل  اســتبدال  االعمــال 
املتضررة ومعاجلة واصاح تبتتات 
املاكات  تستمر  فيما   ، االساك 
باعمال الصيانة الشــاملة حتى 
اســتكمالها على مســار اخلط 

املذكور .

نصب وتشغيل محطة الغراف 
املتنقلة »

وبتوجيــه واشــراف املدير العام 
مباشــرة  ومبتابعــة  للشــركة 
اجلنوب  مدير شــبكات  قبل  من 
هاشــم  حيدر  املهندس  الغربي 
شــريف اجنزت ماكات الشركة 
محطة  وتشغيل  نصب  مشروع 
 MVA   45 الغراف املتنقلة سعة

وادخالها للخدمة .

اذ اجنزت ماكات شبكات اجلنوب 
الشــركة  فروع  احــدى  الغربي 
بخبــرات وجهود ذاتية مشــروع 
نصب وتشــغيل محطة الغراف 
املتنقلــة نــوع )ABB( ذات جهد 
  »45MVA« 33«  وبسعةKV/132«
العمل الول  ادخالها  ومتكنت من 
, وتســهم احملطة  مرة بنجــاح 
اجلديدة بحــل االختناقات وزيادة 
ســاعات التجهيــز فــي قضاء 
الغراف وتوابعه في محافظة ذي 

قار.

اصالح خطني للضغط العالي

ومتكنت ماكات شبكات اجلنوب 
الشــركة  فروع  احــدى  الغربي 
على خطي  القطــع  اصاح  من 
)شمال الناصريه - ناصريه حراريه 
وشــمال الناصريــه - صناعيه( 
132KV«  واعادتهمــا، حيث ادت 
التي ضربت  الشديدة  العواصف 
عدة مناطق في محافظة ذي قار 
الضغط  خطي  اســاك  لتضرر 

 - الناصريــه  )شــمال  العالــي 
ناصريه حراريه و شمال الناصريه 
- صناعيــه ( »132KV« وخــروج 
اثر  ، على  العمــل  اخلطني عــن 
احلادث وجه املدير العام باستنفار 
والفنية  الهندســية  املــاكات 
اخلطني  واعــادة  العارض  لعاجلة 

للعمل باسرع وقت ممكن .
فيما ســارعت ماكات شبكات 
واشراف  ومبتابعة  الغربي  اجلنوب 
املهندس حيدر هاشــم  مديرها 
للموقــع  بالتوجــه  شــريف 
املعاجلــة  باعمــال  واملباشــرة 
وقت  فــي  ومتكنت   ، واالصــاح 
من  متواصل  وعمل  اســتثنائي 
اصــاح القطع واعــادة اخلطني 

للعمل .

صيانة خط الضغط الفائق 
شط البصرة - البصرة 400 

كي في

وباشرت ماكات شبكات شمال 

البصرة ومبتابعة ميدانية مباشرة 
مهند  املهندس  مديرها  قبل  من 
فيصل عبــد باعمــال الصيانة 
الفني خلط  والغســل  الشاملة 
  »400KV« الفائــق  الضغــط 
الرابط بني محطة توليد »شــط 
البصــرة« ومحطــة الضغــط 
الفائق »البصرة 400« التحويلية، 
البصــرة  محافظــة  شــمال 
والذي يعد مــن اخلطوط املهمة 

والرئيسة في شبكة احملافظة .
اســتبدال  االعمــال  وتشــمل 
العوازل املتضررة ، واجراء الغسل 
الفني عليها ، الى جانب معاجله 
تبتتات االساك بني االبراج وعلى 

مسار اخلط بالكامل .
يذكر ان الشــركة العامة لنقل 
الطاقــة الكهربائية في اجلنوب 
وباشــراف ومتابعة مباشرة من 
باعمال  شرعت  العام  املدير  قبل 
خطة الصيانــة املكثفة اخلاصة 
بفصــل الشــتاء علــى جميع 
اخلطوط واحملطــات في املنطقة 

اجلنوبية .

تواصل الصيانة الشاملة على خطوطها بما ينسجم وفصل الشتاء

 تضمنت االعمال  
استبدال العوازل 

المتضررة على 
خطي )قرنه- هارثه 

/ رقم 1و2(  132 
كي في واعادته 

للعمل ، الى جانب 
العمل على استبدال 
العوازل المتضررة 

على االبراج )11-
)12

االثنني 30 تشرين الثاني 2020 العدد )4545( 
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مالكات الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الجنوبية

مالكات الشركة العامة لنقل الطاقة في املنطقة اجلنوبية تواصل اعمال الصيانة

تخفيض مبلغ صيانة الطائرات الزراعية الى 5 مليارات دينار

الكوت مسؤوليتنا جميعآ

  
بغداد - الصباح الجديد :

بحــث وزير الزراعــة املهندس محمد 
كرمي اخلفاجي  مع نائب املبعوث اخلاص 
لألمني العام لألمم املتحدة ومنســقة 
ايرينا  العراق  الشؤون اإلنســانية في 
االغذية  ومديــر منظمة  فوجيكوفا  
  )FAO( والزراعــة التابعة لألمم املتحدة
الدكتور صاح احلاج حسن تعزيز أواصر 
التعاون الزراعــي والعمل على تطوير 
دور األمم املتحدة فيما يخص املشاريع 
الزراعية في مختلف احملافظات سيما 
احملافظات احملررة َمن اإلرهاب وشــمول 

قطاعات أخرى بالتأهيل والدعم. 
توجيه  ضرورة  على  اخلفاجي  وشــدد 
الدعــم نحو تشــغيل املهندســني 
البيطريــني  واألطبــاء  الزراعيــني 
وامتصاص البطالة مــن خال إيجاد 
املادي من خال اجلهات  منافذ للدعم 
املانحة ومن خال صندوق األمم املتحدة 
لتوفير مبالغ لتشــغيل املهندســني 

الغير  البيطريني  واالطبــاء  الزراعيني 
معينني بعــد أن مت منحهم لألراضي 
الزراعية حيث يعد هذا امللف من ضمن 
أهم أولويات الــوزارة  فضا عن تعزيز 
املســاعي الهادفة إلــى اعتماد هذه 
اخلبرات للعمل فــي القطاع الزراعي 
جنبا إلى جنب مع الفاحني واملزارعني 
العلمي للزراعة  الدور  لغرض تعضيد 

في العراق.
كما بني اخلفاجي أن الوزارة استطاعت 
وبرغم ظروف جائحة كورونا من حتقيق 
االكتفــاء الذاتي من احلنطــة وبذور 
الرتب والشــعير العلفي، حيث مكن 
ايجاد فرص تصديرية  العراق من  ذلك 
لدعم االقتصاد الوطني وإيجاد بدائل 
لرفــد خزينة الدولة وعــدم االعتماد 
الكلي على البتــرول كما قامت وزارة 
الزراعة بتأهيــل وتطوير قطاع التمور 
ومتــت املباشــرة بتصديــر الكميات 

الفائضة منه إلى خارج الباد. 
والعقود  باألراضــي  يتعلــق  وفيمــا 
أوضح  احملررة  للمحافظــات  الزراعية 
اخلفاجــي أنه لــن يســمح مطلقا 

الزراعية  األراضــي  علــى  بالتجــاوز 
وهــو متابع شــخصيا لهــذا امللف 
ويعمل علــى حتقيق االســتقرار في 
اجلهات  بالتعــاون مع  احملافظات  تلك 
اخملتصة ، الفتا انه قد مت حتقيق جناحات 
اخرى خال اجلولة األوربية ســيما في 
مجــاالت املعدات واملكننــة الزراعية 
وتقانــات الري وان تنشــيط القطاع 
الزراعي هو تنشــيط ودعم لاقتصاد 

الوطني. 
وعبــر عن املــه أن يشــمل التعاون 
االراضي  تدهــور  أخــرى مثل  ملفات 
ملف  ومعاجلة  الرعوية  النباتات  وقلة 
التصحر وحتســني الظــروف البيئية 
وتوجيه دعم آخر نحو باقي احملافظات 
ســيما مناطق االهــوار لدعم املربني 

وتطوير قطاع احلليب واأللبان.
فيمــا أعــرب الوفــد الضيــف عن 
الزراعي  القطــاع  لدعم  اســتعداده 
في العــراق والعمل علــى امتصاص 
وتأهيل  اخلريجني  وتشــغيل  البطالة 
البنى التحتية للعملية الزراعية، وان 
األمم املتحدة تقف بجانب وزارة الزراعة 

العراقية لألخذ بيد الفاحني واملزارعني 
وتقليل نســبة الفقر والعــوز املادي 
ونقص الغذاء في اجملتمع الفاحي، وان 
منظمة الفاو قــد أقامت العديد من 
ورش العمل والبرامــج التدريبية في 
احملافظات احملررة وهناك توجه آخر نحو 
احملافظــات اجلنوبيــة وخملتلف اجملاالت 

الزراعية. 
على صعيد متصل اعلن وزير الزراعة 
عن وصــول وفٍد من شــركة إيرباص 
الفرنسية، لصيانة الطائرات الزراعية، 
بعد جناح مفاوضاته، بتخفيض مبلغ 
الصيانة مــن 20 مليار إلى 5 مليارات 
دينار، على ان يتضمن إنشاء بنى حتتية 

واعمال تدريبية .
الطائــرات،  إن هــذه  الوزيــر  واكــد 
االفات  مكافحــة  فــي  ستســهم 
حشرتي  انتشــار  من  واحلد  الزراعية، 
الدوبــاس واحلميــرة ، اللتــان ضربتا 
مناطق وسط وجنوب الباد، وتسببتا 
النخيل،  لبســاتني  كبيرة  بخســائر 
ممــا أدى إلى إنخفــاض إنتاجها، خال 

السنوات السابقة.

تقرير

العراق والمبعوث االممي ومدير منظمة الفاو يبحثون التعاون المشترك لتطوير المشاريع الزراعية

 تعزيز أواصر التعاون الزراعي في العراق

جانب من احلملة التي تقوم بها بلدية الكوت في قاطع اخلاجية وحي امليمون

محليات

عامر عبدالعزيز
اكــدت وزارة التجــارة ان الســايلوات واملواقــع التابعة 
للشركة العامة لتجارة احلبوب عاودت العمل بعد توقف 
اضطراري نتيجة غزارة االمطار التي شهدتها مدن وسط 

وجنوب الباد .   
واوضح املهنــدس عبدالرحمن عجي طوفــان  مدير عام 
الشــركة ان مواقعنا في النجف والديوانية وبابل وعلى 
الرغــم من تعطيل الدوام فيها اال انها باشــرت اعمالها 
من خال معاودة اســتام الشــلب املكيس من الفاحني 
واملســوقني ، اما فيما يخص تسلم الشلب الفل العمل 
جاري على سحب املياه التي جتمعت في سراديب املعمل 

السايلو وتهيئة اخلطوط للبدء بأستام الشلب الفل . 
كما باشر ســايلو ابو صخير ) اكبر موقع تسلم شلب ( 
بكمية بلغت ) 13 ( الف طن من الشلب بنوعية حلد اعداد 
التقرير باشــر تسلم الشلب الفل واملكيس من الفاحني 
واملســوقني بعد توقف موجة االمطار ، مضيفا ان سايلو 
الدورة في بغداد ومواقع الشركة في صاح الدين واالنبار 
وديالــى وبابل وكرباء املقدســة عــاودت جتهيز املطاحن 

باحلصة املقررة من خلطة احلنطة احمللية . 
وكشــف املدير العام ان اجلهد الفني و اخلدمي في مواقع 
الشــركة كافة يواصل اعمال تصريف مياه االمطار التي 
جتمعت في املواقع نتيجة تســاقطت طيلــة نهار وليل 
يوم اول امس ، والعمل جاري على ســحب وتنظيف مياه 
األمطار التي جتمعت بكثافة في مجمع املراديه وســيتم 

معاودة جتهيز  للمطاحن حال االنتهاء بالكامل.
واشــار الى املاكات العاملة في ســايلو النجف االفقي 
باشرت منذ يوم اول امس ومنذ الضياء االول بتحويل مسار 
مجرى االمطار في موقع سايلو النجف االفقي للحفاظ 
على اخلزين  من خال فتح قنوات او مجرى لتصريف مياه 
االمطار للحيلوله دون دخول املياه الى املسقفات والقبب 
يشــار الى ان ادارات الفروع واملواقع كافة وتنفيذا لتوجيه 
مدير عام الشــركة قــد واصلت تواجدهــا وجتوالها في 
املواقع خال موجه االمطار و لســاعات متأخرة من الليل 
من اجل متابعة اخلزين وتصريف مياه االمطار و االطمئنان 

على سامته . 

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنـــت هيئة البحث والتطوير الصناعي إحدى تشكيات 
وزارة الصناعــة واملعــادن عن إقامــة ورشــة تدريبية عن 
سياســات حماية وحتســني البيئة من قبــل مركز بحوث 
الطاقــة املتجددة والبيئة وعلى قاعة الكندي بحضور مدير 
عام الهيئة منعـــم أحمـد حســـن : ومعاون املدير العام 
ومدير املركز وعدد من الباحثني في مراكز الهيئة . وتضمنـت 
محاور الورشــة التعريف بالتلوث البيئي وما تعانيه البيئة 
في العــراق والوطن العربي من تلوث الهــواء واملياه والتربة 
والسياســات املتبعــة للحد من أضرار هــذه امللوثات على 
الصحــة والبيئة كمــا وتضمنت دور املؤسســات التربوية 
والتعليميــة ودور املراكز البحثية واإلعــام واألفراد في احلد 
من التلــوث البيئي إضافة إلى تقدمي عرض موجز لدور مركز 
بحوث الطاقة املتجددة والبيئة في إجراء البحوث في مجال 

معاجلة اخمللفات الصناعية وفي إعادة تدوير النفايـات .

واسط – الغانم 
حســب توجيهات مديــر بلدية 
الكــوت املهندس حيدر جســام 
حمــود تواصــل بلديــة الكوت 
قبل ماكات قســم  العمل من 
اخلاجيــة بحملة رفــع النفايات 
وكذلك إنشاء ســاتر ترابي لنهر 
اخلاجية لصعود مناســيب املياه 
وحي  اخلاجيــة  قاطــع  ضمــن 

امليمون.
كما تستمر ماكات قسم املركز 
النفايات  رفع  بحملة  والكفاءات 
ضمن  األرصفة  وتنظيف  وغسل 
قاطع املركــز ، فيما يقوم اجلهد 
اآللي ملاكات قســم حي اجلهاد 
برفع النفايات وتنظيف الكيترات 

فــي مناطــق متفرقــة لقاطع 
حــي اجلهاد.والعمــل مســتمر 
التابعة  اخلدمية  األقسام  لبقية 
أفضل  تقدمي  أجــل  من  ملديريتنا 
اخلدمــات للمواطنــني ومن اهلل 
التوفيــق.  علــى صعيد متصل 
يتواصل العمل من قبل املاكات 
املنفذة لتطوير مشــروع داموك 
واحلقوقني برئاسة دائرة املهندس 
املقيم املهندس مؤيد عبد طاهر 
جزء  قلع  األعمال  تضمنت  حيث 
من التربة وأعمال اجملاري وتطبيق 
املقرنــص لألرصفــة إضافة الى 
بقية األعمال األخرى املناطة بها 
ومن  والعمل مستمر  الشــركة 

اهلل التوفيق.

 يغداد - خاص 
فــي حــدث يعــد االول علــى 
مســتوى العراق قــام صندوق 
االســكان العراقي التابع لوزارة 
االعمــار واالســكان والبلديات 
العرب  شــركة  مع  بالتعاقــد 
املرخصة  االلكترونــي  للدفــع 
مــن البنــك املركــزي العراقي 
باطاق العمــل  بنظام اجلباية 
صندوق  ملقترضي  االلكترونــي 
االسكان العراقي تطبيقا لقرار 
مجلــس الــوزاراء املرقــم 378 
لسنة 2018 وتعليمات وضوابط 

البنك املركزي العراقي.
هــذا التوجــه يعــزز ايــرادات 
القطاع احلكومي ويقلل اإلنفاق  
يوفر  كمــا  الروتني،  ويختصــر 
للمواطنــني امكانية تســديد 
على  اقســاطهم  او  فواتيرهم 
مــدار 24 ســاعه ومــن خال 
بطاقــات الدفــع االلكترونــي 

والقنــوات االلكترونيــة مثــل 
تطبيق الهاتف النقال لصندوق 
االســكان وتطبيــق الهاتــف 
وايضا من خال  العرب  لشركة 
ومنافذ  االلــي  الصراف  اجهزة 
سحب الرواتب التابعني لشركة 
العــرب دون احلاجــة للذهــاب 
االســكان  صنــدوق  ملقــرات 

العراقي لتسديد االقساط
للدفع  العرب  ان شــركة  يذكر 
االلكترونــي شــركة عراقيــة 
2013 ومرخصة  تأسست سنة 
العراقي  املركزي  البنك  من قبل 
الدفع  خلدمــات  كمزود  للعمل 
االلكترونــي فــي العــراق وقد 
عملت الشــركة علــى مدار 7 
الســنوات على توفير وســائل 
احلديثــة  االلكترونــي  الدفــع 
املعتمــدة في العــام وحصلت 
على شهادات عاملية في معايير 

االمان. 

مواقع تجارة الحبوب تعاود 
تجهيز المطاحن بالحنطة 

وتسلم الشلب من الفالحين  

التطويـر الصناعـي« تنظم ورشة 
تدريبية إفتراضية عـن طرق 

وأساليب حماية وتحسيـن البيئـة

مدير بلدية الكوت يطلع على سير العمل
 لجميع قواطع األقسام البلدية

صندوق االسكان يعتمد الجباية االلكترونية في تحصيل االموال
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
تذبح مســلحو جماعة “بوكو حرام” اإلســامية 
املتطرفــة، 43 مزارعا على األقل كانوا يعملون في 
حقول األرز في مدينة مايدوغوري في شمال شرق 
نيجيريا، وأصابوا ستة آخرين بجروح، وفق ما نقلت 
وكالــة فرانس برس عن فصيل مســّلح مناهض 

للمتطرفني.
وأدان الرئيــس النيجيري محمد بخــاري في بيان 
“مقتــل هــؤالء املزارعــني الكادحني علــى أيدي 
إرهابيني”، مضيفا “البلد كله مجروح من جراء هذه 

االغتياالت غير املعقولة”.
وقال القيادي في الفصيل املســّلح باباكورا كولو 
“لقد عثرنا على 43 جثة، كلهم ذبحوا، وعلى ستة 

جرحى إصاباتهم خطرة”.
وتابع “إنه من دون شك عمل نّفذته بوكو حرام التي 

تنشط في املنطقة وغالبا ما تهاجم املزارعني”.
والضحايا هم عمال من والية سوكوتو الواقعة في 
شمال غرب نيجيريا، على بعد نحو ألف كيلومتر، 
وهم توّجهوا شــرقا بحثا عن العمل، وفق القيادي 
في الفصيــل ‘براهيم ليمان الــذي أكد حصيلة 

القتلى واجلرحى.
وقال ليمــان “هناك 60 مزارعا مت توظيفهم حلصاد 

األرز. ذبح 43 منهم وجرح ستة”.
وقال ماال بونو املقيم في املنطقة والذي شارك في 
عمليات البحــث واإلنقاذ إن اجلثث نقلت إلى قرية 
زابارمــاري الواقعة على بعــد كيلومترين متهيدا 

ملراسم الدفن التي قامت امس األحد.
ووقــع هذا الهجــوم في يــوم انتخابــات ممثلني 
ومستشــارين إقليميني للدوائر الـــ 27 في والية 
بورنــو. ومت تأجيل هذه االنتخابــات عدة مرات منذ 
عام 2008، نظرا إلى أن بوكو حرام وتنظيم الدولة 
إفريقيا ضاعفا هجماتهما  اإلســامية في غرب 

الدموية وباتا يسيطران على جزء من األراضي.
والشــهر املاضــي ذبــح مقاتلو بوكو حــرام في 
هجومني منفصلــني 22 مزارعا كانوا يعملون في 

حقول زراعية في مايدوغوري.
وصّعــد مقاتلو جماعــة بوكو حــرام و”تنظيم 
داعش في غرب إفريقيا” هجماتهم على احلطابني 
ومرّبي املاشــية وصيادي السمك، مّتهمني إياهم 
بالتجســس ونقل املعلومات إلى اجليش وفصائل 

املسلحة احمللية التي تقاتلهم.
ومتــددت أعمــال العنف إلــى النيجر والتشــاد 
والكاميرون، ما استدعى تشكيل حتالف عسكري 

إقليمي للتصدي للمتمردين.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
الــوزراء اإلثيوبي،  أعلــن رئيــس 
أبــي أحمــد، انتهــاء العمليات 
العســكرية في إقليــم تيغراي 
القــوات  املضطــرب وســيطرة 
)ميكيلي(  مقلــي  على  االحتادية 
عاصمة اإلقليم بعد معارك دامت 

نحو 3 أسابيع.
وقــال أبي على “تويتر”: “يســرني 
أن أعلــن أننــا أكملنــا وأوقفنا 
العمليات العســكرية في إقليم 

تيغراي”.
وقبل ذلك بنحو ســاعة أعلن أبي 
في بيــان أن “احلكومــة االحتادية 
تسيطر اآلن بشــكل كامل على 

مدينة مقلي”.
وتســعى حكومــة أبــي أحمد 
إلخمــاد مترد فصيــل عرقي قوي 
هيمن علــى احلكومــة املركزية 
إلى السلطة  لعقود قبل وصوله 

في عام 2018.
ويعتقــد أن آالفا لقــوا حتفهم 

خال القتــال، كما فــر نحو 44 
ألف الجئ إلى السودان اجملاور، في 
صراع أثار تساؤالت عن مدى قدرة 
أبي على توحيد اجلماعات العرقية 
املنقســمة في إثيوبيا، ثاني أكبر 
بلدان إفريقيا تعدادا للسكان. غير 
أن زعيم “اجلبهة الشعبية لتحرير 
جبرمكئيل،  دبرصيــون  تيغراي”، 
قال في رســالة نصيــة لوكالة 

“رويترز” إن قواته لم تستسلم.
“وحشيتهم  رسالته:  في  وأضاف 

لن تزيدنــا إال إصرارا على محاربة 
هــؤالء الغــزاة حتــى النهاية”، 
كما توعــد دبرصيون بــأن قواته 
“ســتواصل الدفاع عن حقنا في 

تقرير املصير”.
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء 
اإلثيوبي إن قوات  الشرطة تبحث 
الشــعبية  “اجلبهة  زعمــاء  عن 

لتحرير تيغراي”.
العسكرية  العملية  إن  أبي  وأكد 
هدفها استعادة القانون والنظام، 

أن “الشرطة االحتادية  إلى  مشيرا 
اعتقال  في  مهمتها  ســتواصل 
مجرمي اجلبهة الشعبية لتحرير 

تيغراي وتقدميهم إلى احملكمة”.
وقالت السلطات في وقت سابق 
احلكومية  القــوات  إن  الســبت 
فــي املرحلة األخيــرة من هجوم 
علــى اإلقليم ولن تدخــر جهدا 
في حمايــة املدنيني فــي مقلي 
التــي يقطنها نحو نصف مليون 

نسمة.

وأعلن أبــي إن اجليــش حرر آالف 
اجلنود من وحدة القيادة الشمالية 
املتمركزة في إقليم تيغراي الذين 
لتحرير  الشــعبية  اجلبهة  كانت 
رهائن حســب  تيغراي حتتجزهم 
وصفــه. وأكــد أبــي أن القوات 
االحتادية ســيطرت علــى املطار 
ومكتب  العامــة  واملؤسســات 
اإلدارة اإلقليميــة وغيرهــا مــن 

املرافق احليوية في اإلقليم.
اجلبهــة  احلكومــة  وأعطــت 

الشــعبية لتحرير تيغراي مهلة 
يوم األحد املاضي إللقاء الســاح 
مقلي.  على  هجــوم  مواجهة  أو 
وانقضت هذه املهلة يوم األربعاء.

ورفض رئيس الــوزراء اإلثيوبي أي 
جهــود للوســاطة واتهم زعماء 
تيغراي بإشــعال احلرب مبهاجمة 
قاعــدة للقــوات اإلثيوبيــة في 
الشعبية  اجلبهة  وتقول  اإلقليم. 
كان  الهجوم  إن  تيغــراي  لتحرير 

ضربة استباقية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
وقعــت بريطانيا وفرنســا اتفاقية 
جديدة تهــدف إلى احلــد من عدد 
القناة  يعبــرون  الذين  املهاجريــن 
اإلنكليزية عبــر القوارب الصغيرة، 
“الغارديان”  ذكرته صحيفة  ملا  وفقا 

البريطانية.
البريطانية  وقالت وزيــرة الداخلية 
الفرنســي  باتيل ونظيرها  بريتــي 
غيرالد دارمانني إنهما يريدان العمل 
على منع املهاجرين من اســتخدام 
القناة، التي عبــر خالها أكثر من 

8000 شخص هذا العام.
واتفق اجلانبــان على مضاعفة عدد 
أفراد الشــرطة الفرنســية الذين 
يقومــون بدوريات علــى طول 150 
كيلومتــرا مــن الســاحل بهدف 
القضــاء علــى شــبكات تهريب 
البشر، فيما لم تذكر بريطانيا عدد 

العناصر الذين سيتم نشرهم.
كمــا اتفق اجلانبان علــى تعزيز دور 
التكنولوجيا فــي عمليات املراقبة 
املسيرة  الطائرات  اســتخدام  عبر 

والرادارات والكاميرات واملناظير.

خطــوات  االتفاقيــة  وتتضمــن 
املهاجرين  إقامة  ودعم  لتســهيل 
األمن  لزيادة  وإجراءات  في فرنســا، 

باملوانئ في شمال وغرب فرنسا.
ومن شأن اإلجراءات اجلديدة احلد من 
عمليات التهريــب، وقالت باتيل إن 
االتفاقية مع فرنسا ستحدث فرقا 

في أعداد املهاجرين.
وأوضحــت أن بريطانيــا تعلــم أن 
الســلطات الفرنسية منعت أكثر 
مــن 5000 مهاجر مــن العبور إلى 
اململكــة املتحدة، وقــد مت اعتقال 

اســتنادا  بريطانيــا  فــي  املئــات 
واتصاالت  ملعلومات اســتخباراتية 

مشتركة.
الذين  املهاجرين  عــدد  أن  وأضافت 
يعبرون القناة ارتفع بشــكل كبير 
ذلك  ويرجع  املاضيــة،  الفتــرة  في 
جزئيــا إلــى الطقس اجليــد هذا 
العــام، وألقت باللوم على عصابات 
التهريــب في تســهيل ما وصفته 

بالرحات اخلطيرة.
القناة  املهاجريــن عبر  وارتفع عدد 
إلــى أكثر مــن 8000 وصلــوا إلى 

اململكة املتحــدة، مقارنة بـ 1835 
تقرير حديث ما  2019، وسجل  عام 
يقرب من 300 حالــة وفاة مرتبطة 
بعبــور املهاجرين للقنــاة منذ عام 

.1999
وانتقد عضو البرملان البريطاني نيك 
إن  توماس ســيموندز االتفاق وقال 
الفرنسية  السلطات  مع  الصفقة 

وحدها ال تكفي.
الدولية  العفــو  منظمة  وانتقدت 
في اململكة املتحــدة االتفاق، وقال 
ســتيف فالديــز ســيموندز مدير 

واملهاجرين  الاجئني  حقوق  برنامج 
محبــط  االتفــاق  إن  باملنظمــة 
ومخيب لآلمال، واحلكومتان جتاهلتا 

احتياجات وحقوق املهاجرين.
وأوضح سيموندز أن النساء والرجال 
خطرة  برحات  يقومــون  واألطفال 
عبر القنــاة ألنه ال توجــد خيارات 
بديلة وآمنة متاحة لهم، ويفعلون 
ذلك إمــا للم شــمل األســرة أو 
لديها نظام جلوء  دولة  إلى  الوصول 

فعال ويحق لهم احلصول عليه.
ودعا ســيموندز حكومــة اململكة 

إلى  فرنســا  وحكومــة  املتحــدة 
تقاسم املســؤولية، وقال إنه يجب 
توفير ماذ آمن للمهاجرين بينهما، 
وأوضح أن اإلجراءات اجلديدة متهورة 
وتزيد اخملاطر التي يضطر األشخاص 

إلى حتملها.
مؤسســة  موســلي  كلير  وقالت 
منظمة كير فور كاليه إن استخدام 
يعني  والــرادار  املســيرة  الطائرات 
أن احلكومة تســتعد ملواجهة عدو 
أناس  عسكري، لكن املهاجرين هم 

عاديون، وهم ليسوا مجرمني.

بوكو حرام تذبح 43 
مزارعا شرقي نيجيريا

إثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي

اتفاقية بريطانية فرنسية للحد من تسرب المهاجرين تثير حفيظة منظمات حقوقية

متابعة ـ الصباح الجديد:

عالم  اغتيال  عمليــة  تنطوي 
اّتهمــت طهران  إيراني  نــووي 
إسرائيل بالوقوف خلفها، على 
خطر رفع منســوب التوتر في 
تعقيد  أيضا  ولكــن  املنطقة، 
األميركــي  الرئيــس  خطــط 
املنتخب جو بايدن الســتئناف 
احلوار مع اجلمهورية اإلسامية، 

بحسب محللني.
واّتهمت إيران إسرائيل بالسعي 
إلثارة “فوضى” في املنطقة عبر 
زاده  فخــري  محســن  اغتيال 
(59 عامــا( وأحملت بدرجة كبيرة 
العبرية حصلت  الدولة  أن  إلى 
على ضوء أخضــر من الواليات 

املتحدة لتنفيذ العملية.
ولم تعّلق واشــنطن رســميا 
على العمليــة التي متثلت في 
اســتهداف مســّلحني سيارة 
أبســرد  مدينة  في  زاده  فخري 
طهران،  شرق  دماوند  مبقاطعة 

وفق وزارة الدفاع اإليرانية.
لكن الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب أعاد مشاركة منشورات 
ألشــخاص آخرين علــى تويتر 
مبا في ذلك تغريــدة جاء فيها 
لــدى  “مطلــوب  العالــم  أن 
في  منذ عدة سنوات”،  املوساد 
إشــارة إلى جهاز االستخبارات 

اخلارجية اإلسرائيلي.
أعلن ترامب في 2018 انسحاب 
النووي الذي  باده من االتفــاق 
أبرمته دول كبرى عدة مع إيران 
وأطلق حملة “ضغوط قصوى” 
على اجلمهورية اإلسامية يبدو 
أنه عــازم على مواصلتها حتى 
كانون  في  الســلطة  مغادرته 

الثاني.

بــدوره، أعلن اجلمعــة املاضية 
وزير اخلارجيــة األميركي مايك 
إســرائيل  زار  الــذي  بومبيــو 
اقتصادية  عقوبات  عن  مؤخرا، 
الشركات  جديدة ضد عدد من 
املتهمة  والروســية  الصينية 
الصواريــخ  برنامــج  بدعــم 

اإليراني.
وقال مســؤول أميركــي رفيع 
توقفه  لدى  بومبيو  برفقة  كان 
اإلدارة  إن “هــذه  أبوظبــي  في 
باقيــة حتى 20 كانــون الثاني 

وستواصل سياساتها”.
استخدام  يتم  أن  “آمل  وأضاف 

التي  هــذه  الضغط  وســائل 
تعمل اإلدارة جاهدة للتزود بها، 
من أجــل حتقيق غرض جيد هو 
إجبار اإليرانيني مرة جديدة على 

التصرف كدولة طبيعية”.
تعيد  واشــنطن  كانت  وبينما 
حاملة الطائرات األميركية “يو 
إس إس نيميتز” مع مجموعتها 
من السفن احلربية إلى منطقة 
اخلليج وســط إصراراها إلى أن 
ال عاقة بني اخلطــوة وعملية 
االغتيال، حّذرت أملانيا الســبت 

من أي “تصعيد” جديد.
وقال متحدث باســم اخلارجية 

األملانيــة لفرانس بــرس “ندعو 
جميع األطراف إلى جتّنب القيام 
بأي حتّرك قد يؤدي إلى مزيد من 
أمر  وهو  الوضع”  في  التصعيد 
“ال نريده إطاقا في هذا الوقت”.

وأضاف أنه “قبل أســابيع على 
تولي حكومة جديدة السلطة 
يجب  املتحــدة،  الواليــات  في 
إيران  احلــوار مع  احملافظة على 
برنامجها  النــزاع بشــأن  حلل 

النووي عبر التفاوض”.
مجال  في  املتخصــص  ويتفق 
الدفــاع لــدى جامعــة جورج 
واشــنطن بــن فريدمــان مع 

إن عملية  قائــا  الرؤيــة  هذه 
القتــل كانت “عمــا تخريبيا 
واملصالح  الدبلوماســية  ضد 
على  وستســاعد   ، األميركية 
األرجــح املتشــددين اإليرانيني 
الذين يســعون إلــى )امتاك( 

األسلحة النووية”.
أما مستشــار أوباما الســابق 
“هــذا  أن  رأى  فقــد  رودز  بــن 
العمل املشــني هدفه تقويض 
اإلدارة  بــني  الدبلوماســية 
األميركيــة املقبلــة وإيــران”. 
وأضاف “حان الوقت لوقف هذا 

التصعيد املتواصل”.

لكــن بعــض احملللــني رأوا أن 
اغتيال فخــري زاده يقّدم ورقة 
ضغط لإلدارة األميركية املقبلة 
ميكن االســتفادة منها في أي 
مفاوضات محتملة مع طهران.

وقال مدير “مؤسسة الدفاع عن 
دوبويتز  مــارك  الدميوقراطيات” 
“ال يزال هناك نحو شهرين قبل 
تولي جو بايدن الســلطة”، ما 
يعنــي برأيه أن لــدى “الواليات 
املتحدة وإســرائيل الكثير من 
الوقــت إلحلاق أضرار شــديدة 
بالنظام في إيــران وتوفير أوراق 

ضغط إلدارة بايدن”.

اغتيال زاده يحتمل تقويض الخطط الدبلوماسية لبايدن 
وتأمين ورقة ضغط في التفاوض مع ايران

متابعة ـ  الصباح الجديد:

في ظل األزمة الصحية واإلرهابية 
التــي تعاني منها فرنســا، يواجه 
الرئيــس إميانويــل ماكــرون أزمة 
سياســية تتعلــق بحريــة الرأي 
والتعبير، وتتخلــص بقانون األمن 
الشامل واالنقسام الداخلي الدائر 

حوله.
مشــروع قانــون األمن الشــامل، 
والذي ينص على جترمي نشــر صور 
أحدث  الشرطة،  ألفراد  وفيديوهات 
انقســاماً داخليــاً بــني مكونات 
األغلبيــة احلاكمــة في فرنســا، 
الســيما بعد انتشار فيديو لضرب 
منتــج موســيقي أســود يدعى 
ميشيل زكلر، من قبل ثاثة عناصر 
من الشــرطة، بحســب صحيفة 

“لوموند” الفرنسية.
أّن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
رئيــس احلكومة،  وقــع بني  خافاً 
حزب  ورئيس  كاســتيكس،  جــان 
“اجلمهوريــة إلى األمام” )أسســه 
ماكرون عام 2016(، ريتشارد فيران، 

بعدما قررت الســلطة التنفيذية 
إلعادة  مســتقلة  جلنة  تأســيس 
صياغــة املــادة 24 مــن القانون، 
مشدداً على أّنه “بدون هذه الصور، 
لم نكن نعلم بقضية مقتل املنتج 
املوســيقي”. وكذلك شاطره الرأي 
دوبوند موريتي،  إريــك  العدل،  وزير 
الذي قال “يجــب أن ال جنرم تصوير 

أفراد الشرطة”.
فــي املقابل، ندد فيــران مبا وصفه 
“اعتداء على صاحيات البرملان الذي 
يعود له وحده التصويت وتشــريع 
رئيس  اعتبــر  وكذلك  القوانــني”. 
الشبيه،  جيرار  الشــيوخ،  مجلس 
أّن  املعارضني  للجمهوريــني  املؤيد 
“يجب حّل اللجنة اخملصصة إلعادة 

صياغة القانون”.
وســارع كاســتكس إلى التأكيد 
على “عدم انتزاع صاحيات البرملان” 
وبــأّن الهيئة اخملصصة ملناقشــة 
املــادة يرأســها رئيــس اللجنــة 
االستشــارية حلقوق اإلنسان، جان 
مــاري بورغوبــورو، وهــي لـ”وضع 
مقترحات حول كيفية إيجاد توازن 
التنازل عن  بني حماية األمن وعدم 

احلق في املعلومات”.

وزير الداخلية متمسك بالقانون
ونقلت الصحيفة الفرنســية عن 
مصادر مقربة مــن وزير الداخلية، 
جيرالــد دارمانان، متســكه باملادة 
24 وذلــك “دفاعــاً عن مؤسســة 
الشــرطة”، وألنها “أقــّرت نتيجة 
مناقشــات برملانيــة”، مضيفًة أّن 
“األخير هو صاحــب فكرة اللجنة 

املستقلة”.
ماكرون،  النائــب عن حــزب  وقال 
حديث  فــي  كانفــان،  باســكال 
للصحيفة نفســها، إّن “نهج وزير 
الداخلية يثير اجلدل ويكسر التوازن 
ومؤيديها”،  واحلاكمة  األغلبية  بني 
كما أّن هنــاك نوعاً مــن “البرودة 
بني قصر اإلليزيــه ووزارة الداخلية 
نتيجة امتعاض ماكرون من مواقف 
لــم يطلبهــا منه، إذ شــدد على 
ضرورة صدور بيان لتهدئة الغضب 
الفرنسي بعد فيديو ضرب املنتج”.

بنود   3 تظاهرات لاحتجــاج على 
في القانون

هذا ونظمت، أمس االول الســبت، 
عشرات التجمعات تنديداً مبشروع 
قانون يعتبــره منظمو التحركات 
أنه ينتهك احلريات فــي بلد تهزه، 

منذ اخلميس املاضي قضية جديدة 
تتعلق بعنف الشرطة، وهي ضرب 

وشتم املنتج املوسيقي.
ويحتــج املتظاهرون علــى 3 بنود 
في”قانــون األمن الشــامل” وهي 
تتعلق مبنع نشــر صــور ومقاطع 
فيديو لعناصر الشــرطة أثناء أداء 
األمن  قوات  باســتخدام  عملهم، 
وكاميــرات  املســيرة  للطائــرات 

املراقبة في عملياتها.
ورأت التنســيقية الداعيــة إلــى 
القانون  مشــروع  أن  التجمعــات 
النيــل مــن حرية  إلــى  يهــدف 
التعبير،  وحرية  واإلعام  الصحافة 
في  أساســية  وهذه حريات عامة 

اجلمهورية الفرنسية.
24 مــن القانون على  وتنص املادة 
عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة 
قدرهــا 45 ألف يورو )53 ألف دوالر( 
ملن يقوم بنشــر صور لعناصر من 
الشرطة أو يكشفون تفاصيل عن 
حياتهم اخلاصــة، وتؤكد احلكومة 
أن هذه املادة تهدف حلماية العناصر 
كراهية  حلمــات  يتعرضون  الذين 
ودعــوات للقتــل على شــبكات 

التواصل االجتماعي.

تقرير
بين “الدفاع عن الشرطة” وانتهاك حرية تداول المعلومات.. 

اغتيال عالم نووي إيراني

ماكرون

واتّهمت إيران 
إسرائيل بالسعي إلثارة 
“فوضى” في المنطقة 

عبر اغتيال محسن 
فخري زاده وألمحت 
بدرجة كبيرة إلى أن 

الدولة العبرية حصلت 
على ضوء أخضر من 

الواليات المتحدة لتنفيذ 
العملية
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اقتصاد6

 الصباح الجديد - وكاالت :

توقـع وزيـر النفـط إحسان عبد 
اجلبار، امس األحد، ارتفاع أسعار 
النفط مطلع العام املقبل، فيما 
قرار  مــن  اســتثناء  نفى طلب 

تقليص اإلنتاج.  
وقال عـبـد الـجـبـارفي تصريح 
صحفــي ، تابعتــه »الصبــاح 
اجلديد« أن »اتــفــــاق خـفـض 
مـن  أقـر  الــــذي  االنــتــــاج 
قبل الــــدول املنتجــة للنفط 
)أوبــــك +( يــحــقــق هـــدف 
والتوازن  االســتقرار  إعـــــادة 
لألســــواق النفطية العاملية«، 
االتــفــــاق  »نتائج  أن  مبينــا 
إيـجـابـيـــة  كــانــــت 
بــرغــم  نـسـبـيـا  ومــؤثــرة 
جـائـحـــة  تــداعــيــــات 
اقـتـصـاديـات  فـي  كــورونــا 
الـبـلـدان املنتجة والصناعية«.  
»حــــــرص  أن  وأضــــــاف، 
أوبــــك  فـــي  االعــضــــاء 
بـمـحـددات  االلــتــزام  عـلـى 
يســهم بشكل  االنتاج  خفض 
كبير فــي ارتفاع األســعار الى 
مــعــيــنــــة«،  مســتويات 
الفتا إلى أن »الــعــــراق لـــم 
يطلب مـن أوبــك اسـتـثـنـاءه 
االنـــتـــــاج  خــفــــض  من 
تـراجـع  حــــدوث  خـشـيـــة 
جـديـد فـي سـعـر الـبـرمـيـل 

باالسواق العاملية«.  
وتوقع الـوزيـــر أن »يالمس سعر 
الـبـرمـيـــل 50 دوالرا مـطـلـع 
2021 وسط مؤشرات  الـعـــام 
علــى تعــاف بســيط بالطلب 
العاملي بعد عمليات اإلغــــالق 
ملواجهــة جائحــة كـورونـــا«، 
مؤكدا »ســعي العراق البـــرام 
أول صفقة بيع بالدفع املســبق 
بـرمـيـل  مـلـيـــون   48 بحدود 

للنفط اخلام باالسواق العاملية«.  
من جانبه دعا نائب رئيس الوزراء 
ووزير املالية العراقي علي عالوي، 
فــي تصريحات نقلتهــا وكالة 
»الصباح  وتابعتها  »بلومبــرغ«، 
إلــى »أخذ  اجلديــد«،  املنظمة 
الظروف االقتصادية والسياسية 
لألعضاء في االعتبار عند حتديد 
نســب خفض اإلنتــاج بدال من 
واحد  اعتماد سياســة مقياس 

يناسب اجلميع«.    
وقال عالوي »لقد وصلنا إلى احلد 
األقصــى لقدرتنا واســتعدادنا 

لقبول هذه السياســة، يجب أن 
يكونوا أكثر دقة وأن يكون األمر 
مرتبطا بنصيب الفرد من الدخل، 
السيادية،  الثروة  صناديق  ووجود 

التي ال منتلك أيا منها«.    
وأشار عالوي، إلى أنه »ال يتحدث 
النفــط  وزارة  عــن  بالنيابــة 
العراقية، املعنية باتخاذ القرارات 
املتعلقــة مبنظمة أوبــك، إال أن 
تصريحاتــه هذه تعــد مظهرا 
آخر من مظاهــر اخلالفات داخل 
املنظمة قبــل اجتماعها املقبل 

في 30 تشيرين الثاني«.    

مســؤولون  كان  ذلــك  وقبــل 
غير  بشكل  حتدثوا  قد  إماراتيون 
معلن أن بالدهم تفكر جديا في 
االنســحاب من أوبــك، في حني 
احلصول  مــرارا  نيجيريا  حاولت 
من  االســتثناءات  بعــض  على 
عمليــات خفض اإلنتــاج، وفقا 

للوكالة.    
أكبر  ثاني  وهــو  العراق،  ويعاني 
بعد  أوبــك  في  للنفــط  منتج 
أسعار  انخفاض  من  السعودية، 
النفــط الناجــم عــن جائحة 
احلكومة  تكافح  كورونا، حيــث 

لدفع رواتب املوظفني.    
ومن املقرر أن يعقد اجتماع ألوبك 
+، وهو حتالف يضم منظمة أوبك 
ومنتجني آخرين مثل روسيا، بعد 
الدول  اجتمــاع  مــن  واحد  يوم 
األعضاء في أوبك ملناقشة جتديد 
مت  الذي  اإلنتــاج  اتفاق خفــض 
التوصل إليه في ميسان املاضي.    
حاليــا  التحالــف  ويلتــزم 
اإلنتاج  بتخفيضات كبيــرة في 
من أجــل حماية األســعار من 
تراجع مشــابه ملا حصل عندما 
أعقاب  في  العاملي  الطلب  انهار 

املوجة األولى من جائحة فيروس 
كورونا املستجد.    

ووفقــا لالتفــاق، مــن املقرر أن 
يتقلــص اخلفــض احلالــي في 
اإلنتاج البالــغ 7.7 ماليني برميل 
برميل  ماليــني   5.8 إلــى  يوميا 

يوميا اعتبارا من يناير 2021.    
وعلى الرغم من حتســن السوق 
على وقع األخبار املشجعة حول 
عدد مــن لقاحــات كوفيد19-، 
يتوقع العديد من مراقبي السوق 
أن يؤجل تاريخ شهر يناير لثالثة 

إلى ستة أشهر.  

توقع ارتفاع أسعار النفط مطلع العام المقبل

وزير النفط يحسم الجدل بشأن موقف العراق من اتفاق أوبك.

حقق اتــفــاق 
خـفـض االنــتــاج 
الــذي أقـر مـن 
قبل الــدول المنتجة 
للنفط )أوبــــك 
+( هدف إعادة 
االستقرار والتوازن 
لألســواق النفطية 
العالمية«

ابار نفطية في العراق

متابعة ـ الصباح الجديد :

املصدرة  الــدول  منظمة  أشــادت 
الســعودية  بدور  )أوبك(  للبتــرول 
جملموعــة  النموذجيــة  وقيادتهــا 
التحديات  فتــرة  العشــرين خالل 
املتعلقة  املرئيــة  غير  والتقلبــات 
بالوبــاء، موضحــة أن مجموعــة 
العشرين لعبت دورا فعاال في تعزيز 
احلــوار والتعــاون والتعددية لدعم 
عملية التعافي واملساعدة في دعم 

مستقبل الطاقة املستدامة.
وأكدت »أوبــك« في تقريرها األخير 
الثامن  الفنــي  االجتمــاع  جنــاح 
التحضيري جملموعة »أوبك +«، »عبر 
يســبق  الذي  كونفرنس«  الفيديو 
مباشرة االجتماع الوزاري 180 لدول 
الوزاري  واالجتماع  »أوبك«  منظمة 
الـــ12 لتحالــف »أوبــك +« يومي 

اإلثنني والثالثاء املقبلني.
ونقل التقريــر عن محمد باركيندو 
األمني العام ملنظمة »أوبك« تأكيده 
تلعبه  الــذي  الرئيس  الــدور  على 
تزويد  الفنية في  اخلبراء  اجتماعات 
االجتماعــات الوزارية ملنظمة أوبك 

موثوقة  بتحليــالت  األعضاء  وغير 
أساســا  تشــكل  التي  ودقيقــة 

حاسما لصنع القرار.
وســلط األمني العــام الضوء على 
احلاجة إلى استمرار التعاون واحلوار 
أثناء تفشــي جائحــة كورونا، وال 
الوباء  الثانية من  املوجة  سيما مع 
التي تســببت في إغالق عديد من 
الــدول، الفتــا إلى أهميــة املضي 
قدما في تعزيز التعاون املشــترك. 
إلــى أهمية جهود  التقرير  وأكــد 
»أوبــك +« ضــرورة دعم اســتقرار 
ســوق النفط إذ إن النجاحات التي 
قدرا  تتطلــب  اآلن  حتــى  حتققت 
وعدم  والتحمل  الصبــر  كبيرا من 
الرغبة في االستسالم وهي القيم 
التي متسكت بها دول »أوبك +« في 

األشهر املاضية.
وحول اللقاحات اجلديدة، نوه التقرير 
إلى قول باركيندو إن هذه اللقاحات 
إلى  اإليجابية  املعنويــات  أعــادت 
الســوق ويجب أن يستمر املنتجون 
في التمسك بخطة خفض اإلنتاج 
إلى حني التمكن من السيطرة على 
إن  اإلصابات حيث  اجلائحة وخفض 

الوضع الراهن ما زال كارثيا.
وأشــار إلى األثر املدمــر للوباء في 

االقتصاد العاملي وفي سوق النفط، 
مشيرا إلى أن االستثمار في قطاع 
النفط قد انخفض بشــكل كبير، 
إلى  االســتثمارات تصل  وتراجعت 
30 في املائــة لهذا العام على نحو 
أكبر ممــا كان عليه في فترة الركود 
2014 - 2016 التــي كانت صناعة 
النفط ال تزال تتعافي منها عندما 
ضــرب كوفيــد – 19 العالم، حيث 
ضخ  إلى  النفــط  صناعــة  حتتاج 
12.6 تريليون دوالر في االستثمارات 
اجلديــدة للحد من التقلبات وجتنب 

أزمة طاقة مستقبلية محتملة.
الذكرى  فــي  أنه  التقريــر  وذكــر 
الـ60 لتأســيس »أوبــك« أظهرت 
املنظمــة مرونة ال مثيــل لها في 
إلى  الصعبــة، مشــيرا  األوقــات 
أن االجتماعــات الفنيــة لتحالف 
»أوبــك +« توفر منصــة للتواصل 
بشأن القضايا الفنية وتبادل الرؤى 
والبيانــات وبالتالي تعميق الروابط 
املتبادل  مع بعضها بعضا والفهم 
للقضايا التي تواجه ســوق النفط 

العاملية.
برابطة  »أوبــك«  متتع  إلى  وأشــار 
قوية مــن الصداقــة والتعاون مع 
رابطة  وهي  الدولية  الطاقة  وكالة 

منت بشــكل أقوى حتــت قيادة فاحت 
بيرول مدير الوكالة، حيث تشــترك 
منظمتا أوبــك ووكالة الطاقة في 
االلتزام بتحســني توقيت البيانات 
واجلــودة والشــفافية وتعزيز حوار 
اجملاالت  في  واملستهلكني  املنتجني 

ذات الصلة.
وأثنى علــى املســاهمات الكبيرة 
التي قدمتها الســعودية من خالل 
العشرين  جملموعة  القديرة  قيادتها 
خالل هــذا العام املضطــرب الذي 
توج بالقمــة الناجحة قبــل أيام، 
مشــيرا إلى أن االقتصادات الرائدة 
في العالم أكــدت األهمية احملورية 
وغير  املســتقرة  الطاقة  إلمدادات 
املنقطعة لدعــم عملية التعافي 
ولتحقيق مستقبل آمن ومستدام 

للطاقة.
وأشاد التقرير بتركيز قمة مجموعة 
العشــرين على منصــة االقتصاد 
االعتراف  مــع  الدائري  الكربونــي 
بهدف  االنبعاثات  خلفض  باألهمية 
تعزيــز النمو االقتصــادي مع دعم 
إدارة  خــالل  من  البيئي  اإلشــراف 
القطاعات  جميــع  في  االنبعاثات 
مبا في ذلك - على ســبيل املثال ال 
والنقل  - الطاقة والصناعة  احلصر 

تقـرير

»أوبك«: السعودية قادت »العشرين« بنموذجية خالل تقلبات الجائحة
دعمت مستقبل الطاقة المستدامة

بغداد - الصباح الجديد :
ارتفعــت اســعار صــرف الدوالر في اســواق 
التوالي،  الثاني على  لليوم  الرئيسية  البورصة 
فيما اســتقرت في االســواق احمللية يوم امس 

االحد .
وسجلت بورصة الكفاح 125.500 دينار مقابل 
100 دوالر امريكي، في حني ســجلت االسعار 
ليوم اول امس السبت 125.300 دينار لكل 100 

دوالر.
اما اســعار ســعر الصرف في االسواق احمللية 
فقد استقرت حيث كان سعر البيع: 126.000 
دينار لكل 100 دوالر وســعر الشراء: 125.000 

دينار لكل 100 دوالر.

 الصباح الجديد - وكاالت :
أوردت صحيفة فايننشــال تاميز امس االحد أن 
عملة فيسبوك املشــفرة ليبرا سوف تنطلق 
في كانون الثاني املقبــل، وذلك نقال عن ثالثة 
مصادر لم تسمها من املشاركني في املشروع.

وقالت فايننشــال تاميز نقال عن أحد املصادر إن 
رابطة ليبرا التي مقرها جنيف، والتي ستصدر 
عملة ليبرا وتشرف عليها، تعتزم إطالق عملة 

رقمية موحدة مدعومة بالدوالر.
 تســعى رابطة ليبرا، التي تضم فيســبوك 
ضمن أعضائها البالــغ عددهم 27، للحصول 
على الضوء األخضر مــن جهة معنية مبراقبة 
األســواق في سويســرا إلصدار سلسلة من 
العمالت املستقرة املدعومة بعمالت تقليلدية 
معينة، وذلك إلى جانــب عملة رمزية تعتمد 
علــى عمــالت مســتقرة مربوطــة بعمالت 

تقليدية.
لكن فايننشال تاميز قالت إنه على وفق اخلطة 
اجلديــدة للكيان، فإنه مــن املقرر طرح عمالت 
أخرى مدعومة بعمالت تقليدية في وقت الحق.
 ولــم ترد رابطــة ليبرا حتــى اآلن على طلب 
للتعقيب. ولم تعط هيئة اإلشراف على السوق 
املالية في سويســرا توضيحا أكثر مما تضمنه 
بيان صادر في أبريل نيسان يؤكد استالم طلب 

ليبرا للحصول على رخصة إلجراء املدفوعات.

ارتفاع أسعار صرف 
الدوالر في االسواق 

العراقية

العملة المشفرة »ليبرا«   
ستنطلق مطلع العام المقبل
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الصباح الجديد ــ وكاالت :
اســباب  الكهرباء  وزارة  عزت 
املبرمج  القطع  ساعات  ازدياد 
الى  واحملافظــات  بغــداد  في 
انحســار الكميات اجملهزة من 
عدد  لتشــغيل  االيراني  الغاز 
من احملطــات التوليدية واجراء 
لعدد  الدورية  الصيانة  اعمال 
من الوحدات استعدادا ملوسم 
الى  اضافة  املقبــل،  الصيف 
اســتهداف ابراج نقل الطاقة 

في املناطق الشمالية.
ونقل تصريــح صحفي امس 
االحــد عــن الناطق باســم 
قوله:  العبــادي  احمد  الوزارة 
ان الــوزارة تســعى للحفاظ 
علــى قدرتهــا االنتاجية من 
الطاقة وزيادتها في محطاتها 
دميومة  لضمــان  التوليديــة 
واستمراره،  التجهيز  استقرار 
الكهربائية  املنظومــة  ان  اال 
املاضيني  اليومني  فقدت خالل 
ميغاواط  الـــ3565  يقارب  ما 

في  التوليدية  الطاقــة  مــن 
املنطقة الوســطى واجلنوبية 
واجزاء من املنطقة الشمالية 
الغاز  ضغط  انخفاض  بسبب 
اجملهز من اخلط االيراني حملطات 

االنتاج.
الغــاز  ضغــط  ان  واوضــح 
املذكورة  املناطق  في  انخفض 
الى )10( ماليــني متر مكعب 
باليوم بعــد ان كان 25 مليون 
متــر مكعــب، مــا اســفر 
احملطات  احمــال  حتديــد  عن 
الصدر،  )بســماية،  التوليدية 
احليدرية،  كربــالء،  القــدس، 
 ، الغازيــة، املنصورية  النجف 
شط العرب ، احللة ، الديوانية، 
النجيبيــة، واســط، وجنوب 

بغداد(.
تعرض  الــى  العبادي  واشــار 
الكهربائيــة  املنظومــة 
اجرامية  اعمــال  الــى  ايضا 
استهدفت خطوط النقل  في 
مناطق مختلفة، حيث تعرض 

خط رشــيد ـ بسماية وقيارة 
ـ موصــل وقيــارة ـ كركوك 
الــى اعمــال تخريبيــة ادت 
االبراج  الى ســقوط عدد من 
التيــار الكهربائي  وانقطــاع 
عــن مناطق عــدة، مؤكدا ان 
الــوزارة جتــري ايضــا اعمال 
الصيانة الدورية على عدد من 
الكهربائية استعدادا  احملطات 
مما  املقبل  الصيــف  ملوســم 
ادى الــى ضياع طاقات متاحة 
مــن االنتاج، منوهــا بان هذه 
االمور مجتمعة ادت الى زيادة 
في  املبرمج  القطع  ســاعات 

بغداد واحملافظات.
»واشــنطن  صحيفة  وكانت 
بوســت« قد ذكرت امس االول  
املتحدة  الواليات  أن  الســبت 
العراق  منحــت  االمريكيــة 
يوماً   45 مدتــه  إعفاء جديداً 
لغرض إستيراد الغاز والطاقة 

من إيران.
مع  مباحثات  العــراق  ويجري 

دول خليجيــة وعلى رأســها 
الكهرباء  الستيراد  السعودية 
مع  منظمتها  ربط  عبر  منها 
كان  أن  بعد  اخلليج،  منظومة 
يعتمد على إيران لوحدها خالل 
السنوات املاضية عبر استيراد 
1200 ميغــاواط وكذلك وقود 
الغاز لتغذية محطات الطاقة 

الكهربائية احمللية.
كمــا يعتزم العراق اســتيراد 
الكهربــاء مــن األردن وتركيا، 
في مســعى من بغداد لسد 
النقــص حلني بنــاء محطات 
طاقة تكــون قادرة على تلبية 

االستهالك احمللي.
أزمة نقص  العراق من  ويعاني 
عقود  منــذ  مزمنة  كهربــاء 
جراء احلصار واحلروب املتتالية. 
سنوات  منذ  السكان  ويحتج 
املتكرر  االنقطاع  على  طويلة 
للكهربــاء وخاصة في فصل 
الصيــف، إذا تصــل درجــات 

احلرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

 الصباح الجديد - وكاالت :
وزير  برمنجهــام  قال ســيمون 
التجارة االســترالي امس االحد 
إنه من املمكن أن تلجأ استراليا 
العامليــة  التجــارة  ملنظمــة 
كخطوة مقبلة في خالفها مع 

الصني بشأن الشعير.
التوترات بني  وقد تصاعدت حدة 
الدولتني خالل األشــهر املاضية 
حيــث فرضت بكني سلســلة 
واملتأخرات  التجارية  الرسوم  من 
اجلمركيــة على عــدة صادرات 
الشــعير  تشــمل  اســترالية 

واللحوم.
ويذلــت كانبــرا بالفعل جهودا 
للطعن على قرارات بكني بشأن 
الشــعير االســترالي من خالل 
إجراء صيني محلي  إلى  اللجوء 
ولكــن الســلطات الصينيــة 
رفضــت ذلك بحســب ما قاله 
تصريحــات  فــي  برمنجهــام 
ببرنامج » انسايدرز« في شبكة 

ايه بي سي.

القرار بشأن  »الطعن على  وقال 
الشــعير أمام منظمة التجارة 
الدوليــة هو اخلطــوة املقبلة«. 
االسترالية  احلكومة  أن  مضيفا 
تنافش هذه اخلطــوة مع قطاع 

احلبوب.
وأضاف أن اســتراليا قد أطلعت 
جلنة البضائع التجارية باملنظمة 
األســبوع املاضي علــى اخملاوف 
بشــأن تراكم القرارات التجارية 

املعاكسة من جانب الصني.
العالقــات بني  وقــد تدهــورت 
املاضيني  العامني  الدولتني خالل 
عقب أن حظرت كانبرا شــركة 
هــواوي الصينية لالتصاالت من 
اخلامس  للجيل  إنشاء شــبكة 

في استراليا.
أعربت بكــني عن غضبها  كما 
إزاء طلب احلكومة االســترالية 
بإجراء حتقيق مســتقل بشــأن 
مصــدر فيــروس كورونــا الذي 
انتشــر من ووهان الصينية إلى 

أنحاء العالم.

العراق يعلن إنخفاضًا كبيرًا في إستيراد 
الغاز اإليراني المجهز للطاقة

استراليا : سنلجأ لمنظمة التجارة العالمية 
لحل الخالف مع الصين
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دراسة نقدية

إيقاع النص السردي في.. »موت االم« 

من روائع االدب العالمي

منـذ أيـام دعـوُت الـى غرفـة مكتبـي مرّبيـة 
لهـا  أدفـع  لكـي  فاسـيليفنا(  )يوليـا  أوالدي 

بها حسـا
– قلـت لها : إجلسـي يا يوليا … هّيا نتحاسـب 
النقـود  إلـى  بحاجـة  الغالـب  فـي  أنـِت   …
ولكنـك خجولة إلـى درجة انك لـن تطلبينها 
بنفسـك .. حسـناً .. لقد اتفقنا علـى أن أدفع 

لـك )ثاثـن روبـًا( في الشـهر
– قالت : أربعن

– قلـت : كا .. ثاثـن .. هـذا مسـجل عنـدي 
… كنـت دائمـا أدفـع للمربيـات )ثاثـن روباً( …

– حسناً
– لقد عملت لدينا شهرين

– قالت : شهرين وخمسة أيام

– قلـت : شـهرين بالضبـط .. هـذا مسـجل 
عنـدي .. إذن تسـتحقن )سـتن روبـًا( ..

نخصـم منهـا تسـعة أيـام آحـاد .. فأنت لم 
تعّلمـي )كوليـا( فـي أيـام اآلحـاد بـل كنـت 
تتنزهـن معهم فقـط .. ثم ثاثة أيـام أعياد .

وعبثـت  فاسـيليفنا(  )يوليـا  وجـه  تضـرج 
أصابعهـا بأهداب الفسـتان ولكـن لم تنبس 

بكلمـة
واصلُت …

– نخصـم ثاثـة أعيـاد إذن اجملموع )إثنا عشـر 
روبـًا( .. وكان )كوليـا( مريضـاً أربعـة أيام ولم 

ي
كن يـدرس .. كنت تدّرسـن لـ )فاريـا( فقط .. 
وثاثـة أيـام كانت أسـنانك تؤملك فسـمحْت 
لـك زوجتـي بعـدم التدريـس بعـد الغـداء .. 

إذن إثنـا عشـر زائـد سـبعة .. تسـعة عشـر 
.. نخصـم ، الباقـي .. )واحـد وأربعـون روبـًا( .. 

مضبـوط ؟
– إحمـّرت عـن )يوليـا فاسـيليفنا( اليسـرى 
وامتـأت بالدمـع ، وارتعش ذقنها .. وسـعلت 

بعصبيـة  ، ولكـن … لـم تنبـس بكلمة
– قلـت : قبيـل رأس السـنة كسـرِت فنجانـاً 
وطبقـاً .. نخصـم )روبلـن( .. الفنجـان أغلـى 
مـن ذلـك فهـو مـوروث ، ولكن فليسـامحك 
اهلل !! علينـا العـوض ..  وبسـبب تقصيـرك 
 .. سـترته  ومـزق  الشـجرة  )كوليـا(  تسـلق 
نخصـم عشـرة .. وبسـبب تقصيـرك أيضـا 
ومـن   .. حـذاء  )فاريـا(  مـن  اخلادمـة  سـرقْت 
واجبـِك أن ترعـي كل شـيء فأنـِت تتقاضـن 
مرتبـاً .. وهكـذا نخصم أيضا خمسـة .. وفي 

10 ينايـر أخـذِت منـي )عشـرة روبـات(
– همست )يوليا فاسيليفنا( : لم آخذ

– قلت : ولكن ذلك مسجل عندي
– قالت : حسناً، ليكن

– واصلـُت : مـن واحد وأربعن نخصم سـبعة 
وعشـرين .. الباقي أربعة عشـر

امتـأت عيناهـا االثنتـان بالدمـوع .. وظهرت 
للفتـاة  يـا   .. أنفهـا  علـى  العـرق  حبـات 

ملسـكينة ا
– قالـت بصوت متهـدج : أخذُت مـرًة واحدًة .. 
أخـذت مـن حرمكم )ثاثـة روبـات( .. لم آخذ 

ها غير
– قلـت : حقـا ؟ .. انظـري وانا لم أسـجل ذلك 
!! نخصـم مـن األربعـة عشـر ثاثـة .. الباقي 
عزيزتـي  يـا  نقـودك  هـي  هـا   .. عشـر  أحـد 

 .. واحـد   ، واحـد   .. ثاثـة   .. ثاثـة   .. ثاثـة   !!
. تفضلـي 

ومددت لها )أحد عشر روباً( ..
بأصابـع  جيبهـا  فـي  ووضعتهـا  فتناولتهـا 

ً شـكرا  : وهمسـت   .. مرتعشـة 
فـي  وأجـيء  أروح  واخـذُت  واقفـاً  انتفضـُت 

الغضـب علـّي  واسـتولى  الغرفـة 
– سألتها : شكراً على ماذا ؟

– قالت : على النقود
 .. نهبتـك  ولكنـي  للشـيطان  يـا   : قلـت   –
.. فعـام   ! .. لقـد سـرقت منـك   ! سـلبتك 

؟ شـكراً  تقولـن 
يعطونـي  لـم  أخـرى  أماكـن  فـي   : قالـت   –

شـيئاً
– قلـت : لـم يعطـوِك ؟! أليـس هـذا غريبا !؟ 

لقـد مزحـُت معـك .. لقنتك درسـاً قاسـياً ..
سـأعطيك نقـودك .. )الثمانن روبـًا( كلها .. 
هـا هـي فـي املظـروف جهزتهـا لـِك !! ولكن 
هل ميكـن أن تكونـي عاجزة الى هـذه الدرجة 
؟ ملـاذا ال حتتّجـن ؟ ملـاذا تسـكتن ؟ هل ميكن 
فـي هذه الدنيـا أالّ تكوني حـادة األنياب ؟ هل 

ميكـن ان تكونـي مغفلـة إلى هـذه الدرجة ؟
 : وجههـا  علـى  فقـرأت  بعجـز  ابتسـمْت   –

“ميكـن”
– سـألُتها الصفـح عـن هذا الدرس القاسـي 
وسـلمتها ، بدهشـتها البالغـة ، )الثمانـن 

روبـًا( كلهـا .. فشـكرتني بخجـل وخرجت
تطلعـُت فـي أثرهـا وفّكـرُت : مـا أبشـع أن 

تكـون ضعيفـاً فـي هـذه الدنيـا .

»المربية«.. قصة قصيرة للكاتب الروسي انطون شيخوف

يعترينـــي أفقدنـــي رغبتي في الدراســـة 
وفـــي الطعـــام.. البيت فقـــد حرارته. أمي 
قّلـــْت أو ُعدمت حركتها. نـــأت في أقصى 
فيها،  طويـــًا  متكـــث  وجعلت  غرفتهـــا، 
في  هائمة  عنا،  مشـــغول  الذهن  شـــاردة 
إمنـــا بعيد عن  ندركه،  وال  شـــيء ال نعرفه 
بها.  أنا األشـــد تعلقـــاً  رغباتـــي وأوالعي 
وغالبـــاً مـــا وجدناهـــا منهكـــة القوى ، 
وعدم  الفتور  وأعمالهـــا  حركتهـــا  يصيب 
اإلكتمـــال، وكأن ذهنها يقـــول أن ال جدوى 
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ســـوف  الذي  املهم  التســـاؤل  أثير  وهكذا 
يشـــغل املتلقي ويشـــحن ذهنـــه ملتابعة 
األحداث،هـــل أن مـــرض األم جـــاء محض 

صدفـــة؟. أم أن هنالـــك أســـباب ومؤثرات 
وصدمـــة نفســـية حدثت لهـــا جعلتها 
طريحـــة الفـــراش، وما هي تلـــك االحداث 
التـــي جعلتها تتداعى لهـــذا احلد،لنطوف 
في حياة األســـرة ونكتشـــف أن رؤوف الذي 
قل حماســـه ملواصلة الدراســـة، مشغول 
أم ســـمير جارتهم،  بعاقة ســـرية مـــع 
الفرص  وتتحن  واحملبـــة،  الود  تبادلـــه  التي 

وتقبيله: الحتضانـــه 
ونحن  إليها  أم ســـمير  عندما ضمتنـــي   (
بترف جســـدها  الباب، شـــعرت  فرجة  في 
وشـــممت رائحتها. أول مـــرة تطويني الى 
فينتأ  فخذيهـــا،  بـــن  وأغوص  داخلهـــا، 

شـــيء فّي، وأمتنـــى أاّل اغادرها( ص 28 
بينما جند آمال منشـــغلة متامـــاً باالهتمام 
بأمها، أمـــا األب عبد الغفـــور ، وهنا تكمن 
البؤرة األساســـية لاحـــداث ومركز تأثرها، 
بأمرأة  عاقـــة  مـــع  أنه  نكتشـــف  حيث 
اخرى هي ســـعاد جارتهم، الـــذي يلتقيها 
قريب مـــن محله الـــذي يبيع فيـــه أدوات 
أحتياطيـــة للســـيارات االملانيـــة، في يوم 
رفضه  ورغم   ، مظلتهـــا  فتعطيـــه  ممطر، 
اال أنهـــا تصر علـــى أخذ املظلـــة، وهكذا 
تنشـــأ عاقة عاطفيـــة بينهمـــا، وما أن 
يدخـــل االب وهو حامل املظلـــة حتى يقرع 
جرس االنتبـــاه، من قبل األم التي أحســـت 
أن هـــذه املظلة من فتاة وليـــس رجل رغم 
حتججه بذلـــك ، ألنها ملونة الـــوان ناعمة 
التعرفهـــا اال املـــرأة، وتظل هـــذه املظلة 
نذير  الغرفة  زوايـــا  أحد  وهي مركونة فـــي 
بعد  األســـرة،  تلك  لتدهور  وبداية  شـــؤوم، 
ذلك تهدي ســـعاد لعبد الغفـــور عطر من 
رائحته العطرة  والذي تظـــل  النـــادر  النوع 
نفـــاذة اليـــام، ويلتصق بالســـرير والفراش 
ومابـــس الزوجـــة ليلى ، األمـــر الذي أكد 
على  زوجهـــا  بأن  وأحســـت  شـــكوكها 
قاتل  أحســـاس  وهو  اخـــرى،  بامرأة  عاقة 

زوجها،  بالنســـبة المرأة حتـــب  ومدمر 
) عجبـــاً .. أميكن أن يصبـــح العطر معادياً 
للنفـــس كهـــذا الذي أحســـه فـــي هذا 
العطـــر؟ الغريب أنـــه من النـــوع الذي ال 
يزول ســـريعاً، وأنـــه فوق هـــذا وذاك دخل 
فراشـــنا،  على  واســـتلقى  نومنا،  غرفـــة 
وتناقلنـــاه علـــى اجســـادنا. وكما يحصل 
فيها  يتغير  التـــي  املواقف  هـــذه  مثل  في 

العطر، وتتبـــدل املابس أو يـــزداد اإلهتمام 
األنثى  رائحـــة  الزوج،  األنثى  تشـــم  بهما، 

األخرى ولـــو من بعد بعيـــد.( ص 101 
أدت  التـــي  االســـباب  نكتشـــف  وهكذا 
ســـوف  كما  ومرضها،  األم  حالـــة  بتدهور 
العاقة  علـــى  االم  مرض  تأثير  نكتشـــف 
االســـرية، حيث ينتاب البيت هـــدوء وحزن 

االم  فصوت  وصمت،  وســـكون  ووحشـــة، 
والفرح  بالسعادة  احساســـاً  االصوات  أكثر 
فتور  نكتشـــف  وكذلك  االســـرة  قبل  من 
العاقة بـــن الزوجن، ومحاولـــة الزوج ردم 
تلك  بأن  االم  إحســـاس  لكـــن  الهوة،  هذه 
العاقـــة الزالت قائمة يقـــض مضجعها.

وتشـــعر االم بأن قادم االيام ســـتكون أكثر 

املشـــؤومة  نبؤتها  بأن  ،ألنها حتس  ســـواداً 
املرأة  بتلـــك  زوجها  عاقة  وأن  ســـتتحقق 

ســـتتعمق وتصل حـــد الزواج:
شـــمالها  إلى  خلفته  البـــاب،  جتـــاوزت   (
الشيخ  مســـح  هل  الشـــيخ،  إلى  األقرب 
وهي متـــر من جـــواره الكرمي علـــى فؤادها 
لتتـــردد فا تطـــرق على باب بيت ســـعاد، 
بـــل حتى لم تلـــق نظرة ولو عابـــرة عليه؟ 
أي عطـــر ميـــأ جوارجهـــا اآلن، ثـــم أفي 
إليه متســـح بيديها  أن تعـــود  مقدورهـــا 
علـــى شـــّباك ضريحه، ثم متـــرر ذلك على 
صدرها وباقي جســـدها لترتاح أو تشـــفى؟ 
ومدت  الشباك،  على  صدرها  شـــّدت  هناك 
ذراعيها على وســـعهما لتطـــوق بهما ما 
أمكنها مـــن حلقاتـــه الفضيةالصقيلة . 
عميقة  أنفاســـاً  تأخذ  وهـــي  فقط  هناك 
من  دمعتان  ســـقطت  رئتيها،  بها  أشبعت 
عينيها حســـبتهما دماً، ووجدت جســـدها 
يســـترخي ونفســـها تلن، وجتتلـــس ، من 
ثم، مكانـــاً قصياً لتنود مـــع النائدين.( ص 

 218
الشـــفيف  الهادئ  االيقاع  هذا  واســـتمر   
وتطيل  تدميـــه،  التي  بالعناصر  املشـــحون 
بقاءه مـــع امتـــداد حركة الســـرد،بل أنه 
يـــزداد التحاماً وتوحداً مـــع النص، ليضيف 
له هالـــة جمالية متصلة بوحـــدة الثيمة 
.فتموت  االيقـــاع  على  وتأثيرها  واالحـــداث 
األم بعـــد أن يـــزداد عليها املرض، بســـبب 
ســـر  فقدت  بأنها  الكبيـــر  أحساســـها 
دميومتهـــا وبقاءها وهو الـــزوج الذي تتمناه 

وحدها. لهـــا  يكون  ان 
من  بهما  وحلقـــت  آمـــال  تبعتها  وقـــد   (
بعـــد على نداء أســـرع رأفت أمـــي، أمي...، 
رأيناهـــا تقـــذف العطـــر نحـــو النقطة 
اجملهولـــة في األعلـــى لترتد مـــن ثم على 
على  تهشـــمها   ونســـمع  آخر  ســـطح 
أرضـــه، ثم تعـــود تتلمس درجات الســـلم 
يفرز جســـدها عرقاً  االنفـــاس،  مبهـــورة 
بـــارداً، فنحيطها برعايتنـــا حتى نهبط بها 
، لتنام  االرض، وهناك نرقدها على ســـريرها 
، مثلما ســـنلمس الحقاً على نـــداء جدتنا، 
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يوسف عبود جويعد   

الروائي،  الســـردي  النـــص  لإليقـــاع فـــي 
وقـــع مهـــم وتأثيـــراً واضحاً فـــي عملية 
وانصهاره  وتوحـــده  النص،والتحامه  بنـــاء 
وتعالقـــه مع بعضه، ليغـــدو كتلة متصلة 
العملية  تســـير  منســـجمة،وبه  متناغمة 
يخلفه  الـــذي  الصـــوت  ضمن  الســـردية 
االيقـــاع داخـــل النـــص، وهو شـــبيه الى 
حـــد بعيد باالحلـــان املوســـيقية وتأثيراتها 
إنعكاســـها  ومدى  البشـــرية،  النفس  على 
صانع  يبغيـــه  الـــذي  التأثيـــر  لتحقيـــق 
احلاملة،  املوســـيقى  مثل  منها،  املوســـيقى 
أو الهـــادءة،أو اخلياليـــة، أو الرومانســـية، أو 
تشـــحن  التي  تلك  أو  العنيفة،  أو  الصاخبة، 
)موت  رواية  والذكريات،وفـــي  باألفكار  الذهن 
األم( للروائـــي حنـــون مجيد، جنـــد اإليقاع 
الهـــادئ الـــذي  رافـــق النص، وســـار مع 
اإلنسيابية  نهايته،وحقق  الى  الســـرد  حركة 
املرجـــوة، وتفاعل مـــع األحداث، هـــو أيقاع 
مؤثر ومتأثر وهو يشـــحن الذهن، ويســـاهم 
فـــي التصاق املتلقي مـــع األحداث،وجاء ذلك 
مهمة  عناصر  والتصـــاق  تراكيب  بســـبب 
من  إنطلقت  التي  الســـردية  ببعضها،اللغة 
انهيار  وتداعيـــات  األم  مبرض  املتأثـــرة  الذات 
عمود مـــن أعمـــدة البناء االســـري، ومدى 
تعلق األســـرة بها وحبهـــا واحلنو والتعاطف 
ليلى  صحة  تـــردي  أســـباب  وكذلك  معها، 
تلك  إنطلقت  هنـــا  صحتها،من  وتدهور  االم، 
هادئ  الـــروح  أعماق  نابع من  بإيقـــاع  اللغة 
شـــفيف حزين مؤثـــر، ونعـــرف ومن خال 
هـــذا االيقاع تفاصيـــل حياة تلك االســـرة 
ومـــكان وزمان ســـير العملية الســـردية ، 
وممن تتكـــون، األب ، األم التـــي ترقد الفراش، 
نعيش  االبنة، حيـــث  وآمـــال  االبـــن،  رؤوف 
املـــكان والبيئـــة احمليطـــة به، وهـــو باب 
الشـــيخ وقريب من مرقد االمـــام الكياني 
ونطـــوف هناك فـــي ارجاءه لنتعـــرف على 
معالـــم البيئة واحلياة والســـلوك والطبائع 
والطقـــوس والتقاليد املتبعـــه فيه، لندخل 

بعدهـــا ونعيش تفاصيل مـــرض االم :
) شـــيء محزن وغريـــب مضى بـــي، بل أن 
وتعريتها.  إليهـــا  النفـــاذ  الميكن  غرابتـــه 
لم أعـــرف ما بـــرح يلم بـــي. إّن مـــا أخذ 

بينما نجد آمال منشغلة 
تمامًا باالهتمام بأمها، 

أما األب عبد الغفور ، وهنا 
تكمن البؤرة األساسية 

لالحداث ومركز تأثرها، حيث 
نكتشف أنه مع عالقة بأمرأة 

اخرى هي سعاد جارتهم، 
الذي يلتقيها قريب من 

محله الذي يبيع فيه أدوات 
أحتياطية للسيارات االلمانية، 

في يوم ممطر، فتعطيه 
مظلتها ، ورغم رفضه اال 

أنها تصر على أخذ المظلة، 
وهكذا تنشأ عالقة عاطفية 

بينهما

غالف الرواية

قراءة

 
آية ياسر

بعـض األعمـال األدبية تأسـرك كاملغناطيس 
لتسـبر أغوارهـا وتلتهـم صفحاتهـا، وجتبرك 
علـى أالّ تنصـرف عنها حتى تسـدل السـتار 
على آخـر فصولها، وتودعها بشـيء من احلزن 
عنـد انتهـاء الرحلـة املمتعة، التـي تترك في 
نفسـك أثـراً طيباً وتعلق بعض شـخصياتها 

وأحداثهـا بذهنك لوقـٍت  طويل..
روايـة  قـراءة  عنـد  بـه  شـعرت  مـا  هـذا 
»الهيـش« للروائـي والقـاص املصـري املتميـز 
»أشـرف العوضـي«، والتي أخذتنـي في رحلة 
ممتعـة إلـى  أعماق  الريف املصـري، لتطلعني 
علـى تفاصيل دقيقـة حلياة الطبقـات األكثر 
البيئـات، ال يعلـم بشـأنها  فـي تلـك  فقـراً 

قاطنـي املـدن.  
تقـع الروايـة، الصـادرة عـن دار إبـداع للنشـر 
القطـع  مـن  صفحـة   100 فـي  والتوزيـع، 
املتوسـط؛ لذا ميكن تصنيفها كرواية قصيرة 
»نوفيـا«، علـى الرغم من كثرة شـخصياتها 
وعمـق موضوعاتهـا؛ وقـد اسـتهل الكاتـب 
نصـه بأبيات للشـاعر الكبيـر الراحل »صاح 

جاهـن«، لتكـون عتبـة النص:
» مع إن كل اخللق من أصل طن

وكلهم بينزلوا ْمَغمَّضن
بعد الدقايق والشهور والسنن

تاقي ناس أشرار وناس طيبن
عجبي!!. »

اسـتطاع الكاتـب ببراعـة منـذ بدايـة روايته 
متاسـك  علـى  يحافـظ  أن  نهايتهـا  حتـى 
السـرد وخلوه من احلشـو والتطويل والترهل، 
فـكان  التكثيـف؛  أسـلوب  علـى  معتمـداً 

مقتصـداً فـي الوصـف بقـدر احلاجـة.
اسـتخدم »العوضـي« لغـة فصحـى رصينة، 
جتمـع بـن الساسـة واجلمـال، واعتمـد على 
أسـلوب الـراوي العليـم ، الـذي يحكـي عـن 
أو  األحـداث  فـي  يتدخـل  وال  الشـخصيات 

يحكم على الشخصيات.
تـدور احلبكـة الرئيسـية للروايـة حـول فتى 
ازدراء   ويعانـي منـذ مولـده   يعمـل فخـاراً، 
زنـا،  ابـن  بأنـه  لـه  واتهامهـم  لـه  النـاس 
لكونـه مجهـول األب، واتهـام أهالـي القرية 
لوالدتـه بالعهـر حتـى بعـد وفاتهـا، وهـم 
يدعـون الفضيلة والشـرف إالّ أنهـم جميعاً 
مدنسـون فـي مسـتنقع نـن مـن الرذيلـة 

والدنـاءة.

املـكان هـو قرية صغيـرة في الريـف املصري، 
اتخذهـا الكاتـب  مسـرحاً ألحـداث الروايـة؛ 
أمـا الزمـان فهـو وفقـاً لأحـداث يرجـح أنه 
بـن حقبتـي السـتينات والسـبعينات مـن 

املاضي. القـرن 
اسـماً  ليكـون  »الهيـش«  الكاتـب  اختـار 
الكثيـُر  الشـجُر  هـو  والهيـش  لروايتـه، 
املُلَتـفُّ الـذي يَُتـَوارَى فيـه للَخْتـل والِغيلَة، 
واحلشـائش،  والغـاب  احللفـاء  فيـه  ويكثـر 

وجـاء اختيـاره ألنـه يكـون مسـرحاً ملعظـم 
بطـل  فيـه  يعيـش  الروايـة؛ حيـث  أحـداث 
السـعود«،  أبـو  »الشـيخ  وشـيخه  الروايـة 
الـذي يتضـح الحقـاً أنـه أبـاه الـذي أخفـى 
عنـه وعن اجلميـع بنوتـه، الناجمة عـن زواج 
عرفـي، فقدت بعـده الزوجة »حميـدة« ورقة 

عقـد الـزواج!.
أن  ببراعـة  العوضـي«  »أشـرف  اسـتطاع 
»برهـان  الروايـة  بطـل  شـخصية  يرسـم  
عجـب جابـر« الـذي نشـأ علـى كونـه ابـن 
زنـا واتهـام أهالـي القرية لوالدتـه »حميدة« 

بالعهـر، حتـى معلمـه
 املعلـم هريـدي، صانـع القلـل والباليـص 

واألباريـق 
، الـذي علمـه صناعـة الفخـار كان يناديـه 
بدومـا ب”الفاجـر” رغـم رعايته لـه، معاناته 
منـذ الطفولـة من مرض الصـرع ومن الفقر 
الشـديد، واالضطهـاد وازدراء مـن حولـه لـه 
القريـة جميعا، بسـبب أمه »حميـدة« التي 
تعمـل خادمـة فـي دوار عمدة القريـة وبيوت 
امليسـورين، لتربيتـه، حتى سـيطرا الغضب 
واحلقـد على نفسـه وأعمـى بصيرتـه متاماً. 
ورغم مأسـاوية حياتـه إالّ هناك رجـان كانا 
يحنـوان عليه منـذ الصغـر، وهمـا: »املعلم 
هريـدي« الفخـار الـذي علـم البطـل هـذه 

املهنـة وتـرك لـه بيتـه وجتارته.
و«الشـيخ أبـو السـعود« الرجـل الـذي كان 
إقطاعيـاً مـن األعيـان فيمـا  مضـى، وتـزوج 
وأوالده، مـن  األولـى  زوجتـه  دون علـم  سـرًا 
فتـاة فقيـرة تقـدم الشـاي فـي املوالـد، ثـم 
تـاركاً  وهـرب  العرفـي  الـزواج  عقـد  سـرق 
إياهـا، وحيـدة تقابـل مصيرًا مجهـوالً، وهي 
فـي  جابـر«  عجـب  »برهـان  طفلـه  حتمـل 

رحمهـا.
  وقـد انقلبـت حياته رأسـاً علـى عقب بعد 
أن ماتـت أسـرته، بسـبب وباء الكوليـرا، ولم 
يتبـق إال ابـن لـه كان يعيـش فـي تركيـا، إالّ 

أنـه سـلبه ممتلكاته.

 ثـم تغيرت أحوال الشـيخ أبو السـعود بعد 
تلـك الكارثـة، وتقـرب إلى اهلل وعـاش بعيدا 
عـن القرية فـي عزلة تامـة، غير أنه اسـتمر 
فـي جبانه لسـنوات عديـدة وتنكـر لزوجته 
والبنـه، ولم يعتـرف به وتركه لقمة سـائغة 

ألفـواه الناس وقسـوة أهـل القرية.
أم  »حميـدة«  بوفـاة  الروايـة  أحـداث  تبـدأ 
ورفضهـم  منهـا  األهالـي  وتبـرأ  البطـل، 
لدفنهـا فـي مقابرهـم ألنهـا دنـس، األمـر 
فـي  واحلقـد  الغضـب  نيـران  أشـعل  الـذي 
نفـس بطـل الروايـة »برهـان عجـب جابـر«، 
منهـم  االنتقـام  علـى  يصمـم  وجعلـه 

. جميعـاً
حيـاة  قصـة  عـن  الكاتـب  لنـا  ويكشـف 
فقـد  والبائسـة؛  التعيسـة  »حميـدة« 
عاشـت كامـرأة فقيـرة يتيمة مع خـال لها، 
اسـتغلها رجـل ثري مـن األعيان يدعـى »أبو 
السـعود »، وتزوجها عرفيـاً وأوهما بأنه واقع 
فـي حبهـا ثـم تخلـى عنهـا بعدمـا سـرق 
عقـد الـزواج، لتكتشـف أنها حامـا، وتظل 
تبحـث طوياً عـن والد طفلهـا وعندما جتده 
يتنكـر لهمـا، فتعيش فـي قرية هـي غريبة 

أهلها. عـن 
شـخصيات الروايـة جميعهـا آثمـة غارقـة 
فـي اإلثـم حتـى أخمـص قدميهـا، يدعـي 
ليسـوا  وهـم  والشـرف  الـورع  معظمهـم 
السـعود  أبـو  الشـيخ  أن   فنجـد  كذلـك؛ 
فعـل فعلتـه النكـراء وتنكر لزوجتـه وولده، 
صـاة  يتـرك  ال  الـذي  املـرور  صـول  وهنـاك 
بفتـاة  زنـى  أنـه  إال  باملسـجد؛  اجلماعـة 

ابنـة  الدكـش«،  »منيـرة  هـي  صغيـرة 
 »الصباحـي الدكـش« شـيخ العربجيـة في 

موقـف الـكارو، التي 
 متـارس اجلنـس مع صبيـان املعلـم، وتضبط 
فـي فضيحـة أخاقيـة؛ فيزوجها أباهـا درءاً 
للفضيحـة مـن أحـد صبيانـه »عليـش جاد 
العبـد  إلـى  أقـرب  الـذي كان خادمـًا  اهلل«، 
فـى بيـت الصباحـي، ويقبـل بالـزواج منهـا 

للخـروج مـن مسـتنقع والفقر والتعاسـة؛ 
إالّ أنهـا 

امـرأة شـرهة جنسـياً ، تخونـه مـع بطـل 
الروايـة، الفتـى »برهـان عجـب جابـر« لكي 
يشـبعها جسـدياً، ويعلـم »عليـش« بذلـك 
لكنـه يخشـاها ألنهـا غنيـة وورثـت تركـة 
والدهـا، وكل مـا فعلـه هـو جلد عشـيقها 
منتظـراً  بقسـوة،  ومعاملتـه  بالركربـاج 
الفرصـة للخـاص منهـا بعد أن يضـع يديه 

علـى ممتلكاتهـا.  
هـذا  فـي  واحـدة  شـخصية  هنـاك  أن  إالّ 
والطهـر،  البـراءة  فـي  غارقـة  املسـتنقع 
هـي الفتـاة املراهقـة »سـعاد« ابنـة »منيرة 
الدكـش« و«عليـش جـاد اهلل«، الـذي يدمـن 
اخملـدرات ويكون بـدوره زوجته مـع صديقاتها 

وحتـى مـع زوجـة الغفيـر.
وتعانـي »سـعاد« مـن ثرثـرة أهالـي القريـة 
عـن سـمعة أمهـا السـيئة، وتصـاب بحالة 
نفسـية سـيئة؛ فتلجـأ أمهـا إلـى الدجـل 
والشـعوذة وحفـات الـزار حملاولـة عاجهـا.

للفتـاة  بائسـاً  مصيـراً  الكاتـب  ويختـار 
البريئة »سـعاد«، عندمـا يقرر بطـل الرواية، 
»برهـان عجـب جابـر«، االنتقـام مـن  »منيرة 
الدكـش« وزوجها »عليش جـاد اهلل« وأهالي 
القريـة الظاملـة، فيغتصـب »سـعاد« داخل 
ويفـر  يذبحهـا،  ثـم  بوحشـية،  »الهيـش« 

. باً ر ها
إالّ أن إثم »برهان« يطـارده فيصيبه بالهذيان 
واحلمـى، وتتكـرر نوبـات صرعـه، ويبـدو أنـه 
يصـاب بالذهـان، فيتخيل أن شـبح القتيلة 
»سـعاد« يترائـى لـه، ويهمـس لـه بكلمـات 
حـٍب؛ فتسـتدرجه وتأخذه معهـا ليغرق في 
قـاع النيـل، واملفارقـة هـي أن الكاتـب جعل 
»الشـيخ أبـو السـعود« يعتـرف فـي نفـس 
الوقـت علـى منبر اجلامـع بأبوتـه للبطل؛ إالّ 

أن االعتـراف جـاء بعد فـوات األوان!.         

الهيش« رواية تأخذك في رحلة ممتعة إلى  أعماق  الريف المصري

»أشرف العوضي«.. أديب يملك لغة رصينة وسرد متماسك
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اجلاري،  العــام  نهايــة  بحلــول 
سيكون ما يقارب 3 ماليني طفل 
قد ولدوا مــن أمهات مصابات أو 
أصــن في وقت ســابق بفيروس 
كورونا املســتجد، الذي يؤدي إلى 

مرض »كوفيد 19«.
وبحســب دراسة منشــورة في 
التطوريــة  األصــول  صحيفــة 
للصحــة واألمراض، فــإن إصابة 
النساء بفيروس كورونا »رمبا« تؤثر 

بشكل سلبي على األجنة.
في  املشــاركون  العلمــاء  وقال 
الدراسة، وهم باحثون في جامعة 
األميركية،  كاليفورنيا«  »ساوثرن 
إن املاليني ســيولدون وسط أسر 
أصيــب أفرادها بعــدوى فيروس 
كورونــا، الذي حتــول إلى جائحة 

عاملية.
ولــم يعرف الباحثــون حتى اآلن 
مــا إذا كانــت لفيــروس كورونا 
املســتجد تأثيرات بعيــدة املدى 
على الرضيع الذي عاش في رحم 
يبنون  به، لكنهــم  أصيبــت  أم 
أمراض  مع  جتــارب  على  توقعات 
ســابقة مثل »ســارز« في سنة 
2002، ثــم »ميرس« عــام 2012 
وجائحة اإلنفلونزا اإلسبانية قبل 

أكثر من 100 عام.

وقال الباحث املشارك في الدراسة 
كاليــب فينــش، إن اإلنفلونــزا 
اإلســبانية التي اجتاحت العالم 
عام 1918 أدت إلى تبعات طويلة 

األمــد على الرضــع الذين كانوا 
وقتئذ في أرحام أمهاتهم.

وأوردت الدراسة أن تلك التداعيات 
التــي طالــت من كانــوا رضعا، 

شــملت كال من ارتفاع نســبة 
الوفيات عند الكبــر، إضافة إلى 
وأمراض  الســكري  زيادة مخاطر 
بعــد عمر  واالكتئــاب  القلــب 

اخلمسني.
وتبعــا لذلك، فإنه مــن احملتمل 
أيضــا أن تكــون هنــاك تأثيرات 
طويلة املدى علــى األجنة الذين 

عاشوا في أرحام أمهات مصابات 
بكورونا، خالل فترة تفشي املرض 
الذي أدخل العالم في أسوأ أزمة 

صحية منذ عقود.
ويوضح فينش أن عــدوى كورونا 
قد تصيب األجنــة عبر أكثر من 
طريقة، سواء من خالل املشيمة 
أو باســتجابة االلتهاب التي تؤثر 
على التمثيل الغذائي لدى اجلنني، 

وبالتالي عملية النمو.
لكن املؤسســات الصحية حول 
العالم، لم تسجل حاالت مقلقة 
األمهات  بــني  العدوى  النتقــال 
واألجنة، خالل وبــاء كورونا الذي 
أصــاب عشــرات املاليــني مــن 

األشخاص.
وفــي املقابــل، أظهــرت بيانات 
صحيــة ارتفاعــا في الــوالدات 
املبكــرة وتراجع وزن املواليد خالل 
أزمة »ســارز« في 2002، وفيروس 
»إتش وان إن وان« الذي تسبب في 
انتشار مرض إنفلونزا اخلنازير عام 

.2009
أن تكــون هذه  اخلبــراء  ورجــح 
الظواهر قد جنمت عن االلتهابات 
التي يســببها املرضــان، أما في 
حالــة الرضــع الذين ولــدوا من 
الوقت  فإن  بكورونا  أصن  أمهات 
هــو الــذي ســيبدد اخملــاوف أو 
سيثيرها بشــأن التبعات طويلة 

املدى لـ«كوفيد 19«.

فيروس كورونا.. التأثير السلبي على األجنة
االستحمام باملاء الساخن  يقتل كوفيد19

في ظل تفشي فيروس كورونا املســتجد مبختلف الدول حول 
العالم، تتزايد الشائعات واخلرافات حول التعامل مع الفيروس 

وطرق الوقاية منه.
كيف أّثر عزل كورونا على عالم اإلنترنت ؟

املاء الساخن ال يقتل فيروس كورونا
ومن بني هذه النصائــح، التي يتبادلها بعض الناس بشــكل 
خاطئ؛ هي أن االســتحمام باملاء الساخن يضمن عدم اإلصابة 

بفيروس كورونا ألنه يقضي عليه في حال كان عالقاً باجلسم.
وفــي أول رد من منظمة الصحة العامليــة على هذه املعلومة 
املغلوطة، أكدت أن االستحمام باملاء الدافئ أو الساخن جداً ال 

مينع اإلصابة بالفيروس.
هل حتمي الكمامات من اإلصابة بفيروس كورونا؟

أضرار االستحمام مباء ساخن
وأوضحت منظمة الصحة أن جسم اإلنسان يبقى على حرارة 
ثابتة عند االســتحمام تتراوح بــني 36.5 و37 درجة، وليس له 

عالقة بسخونة املياه.
 ونبهت املنظمة على أضرار االستحمام مباء ساخن جداً؛ حيث 
قد يتســبب في حروق اجللد وتدمير األنسجة، ما قد يؤدي إلى 

ضعف مقاومته للميكروبات املنتشرة باجلو.
تاثيرات الفيروس على املصابني بأمراض عصبية

يتســبب فيروس كورونا املســتجد والذي أصــاب أكثر من 50 
مليــون حول العالم، مبضاعفات تطال بعض أعضاء اجلســم، 

ومنها اجلهاز العصبي.
وتشير دراسات طبية إلى أن »كوفيد19-«، الناجم عن اإلصابة 
بفيروس كورونا، يزيد من املضاعفــات العصبية وأبرزها نوبات 
الصرع، هذا إلى جانب الهذيان، ورفع خطر اإلصابة بالســكتة 

الدماغية.
وحسبما ذكر موقع »كليفالند كلينيك« املتخصص باملواضيع 
الطبية، فإن املضاعفــات العصبية من األعراض احملتملة التي 

تترافق مع عدوى الفيروس التاجي.
وأشــار املوقــع إلى أن النوبــات العصبية التي ســجلت لدى 
املصابني بـ«كوفيد19-«، ليست بالضرورة ألشخاص يعانون من 

الصرع، دون حتديد سبب واضح حلدوث ذلك.
ويرى باحثــون أن تنامي النوبات ميكن إرجاعه إلى طريقة دخول 
الفيــروس للجهاز العصبــي، إذ ميكن أن يتســبب بانهيار في 
احلاجز الدموي الدماغي، عبر إنتاج الكثير من »السيتوكينات«، 
وهي جزيئــات بروتينية تؤّمن التواصل داخــل النظام املناعي، 

وتقوم بتنظيمه، وتقاوم االلتهابات.
ويحدث »كوفيد19-« ما يعرف بـ«عواصف السيتوكني«، حيث 
يفرط اجلسم بإنتاج هذه اجلزيئات، األمر الذي قد يتسبب بتلف 

أعضاء ويؤثر في أخرى.
وال يوجد دليل علمي حتى اآلن يشــير إلى أن املصابني بالصرع 
معرضــني أكثر من غيرهم لإلصابة بكورونا، إال أن ذلك ال يعني 
عدم التقّيد باإلرشادات الوقائية، وااللتزام بالتباعد االجتماعي.

»تطعيم الطفولة« يحتمل احلماية من كورونا
تزامنــا مع اجلهود املبذولة من أجل تطوير لقاح مضاد لفيروس 
كورونا املســتجد، يبحث العلماء عــن أي عقبة أخرى ميكنها 

عرقلة انتشار الوباء عامليا، حتى لو بحثوا في املاضي.
وتشــير بيانات حديثة إلى أن األشــخاص الذين اســتجابت 
أجهزتهم املناعية بقوة للقــاح الثالثي ضد احلصبة والنكاف 
واحلصبــة األملانية خــالل طفولتهم، قد يكونــون أقل عرضة 

لإلصابة بشكل حاد إذا أصيبوا بفيروس كورونا.
ويعمل اللقاح الثالثي املعروف باسم »إم إم آر 2«، الذي صنعته 
شركة »ميرك« ومت ترخيصه عام 1979، على حتفيز جهاز املناعة 

ملونشريط

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يعتقــد الكثيــر من الشــباب أن 
أقل خطرا  اإللكترونية  الســجائر 
دراسة  لكن  العادية،  السجائر  من 
الضرر  أن  أظهرت  أمريكية جديدة 
الذي تسببه السجائر اإللكترونية 
لرئة املدخنني جتعلهم أكثر عرضة 

لإلصابة بفيروس كورونا.
وتوصــل فريق مــن األطباء بكلية 
األمريكية  ستانفورد  جامعة  طب 
الذين  والشــباب  املراهقني  أن  إلى 
اإللكترونية  الســجائر  يدخنــون 
بصفــة دورية، يصابــون بفيروس 
وبأعراض  أكبــر  مبعــدل  كورونــا 
أســوأ مقارنة بغيــر املدخنني في 
نفس الفئة العمريــة. وفق موقع 

.»Nationalinterest«
وكانت الدراســة التي ترأســتها 
طبيبــة األطفــال بونــي هالبرن 
 Journal of« بدورية  نشرت  فلشر 
العلميــة،   »Adolescent Health
مقارنة  علــى  واعتمدت  مؤخــرا، 

بيانات شباب مدخن وغير مدخن.
وأظهــرت الدراســة أن مــن بني 
املصابني بفيروس كورونا املستجد، 
كان الشــباب املدخن للســجائر 
اإللكترونية أكثــر عرضة لإلصابة 
باملــرض وذلك مبعدل »خمس مرات 

أكثر من غيرهم«.
وال يعني ذلك بالضــرورة أن خطر 
العــدوى أعلى لدى مــن يدخنون 
الســجائر اإللكترونية، لكنه يبني 

أن من أصيب بفيروس كورونا وكان 
أيضا مدخنا للسجائر اإللكترونية، 
تزيــد احتمالية إصابتــه بأعراض 
واحلمى  الســعال  مثــل  املــرض، 
مبعدل  التنفس،  وصعوبة  واإلرهاق 
خمس مرات أعلى من غير املدخنني.

دخنوا  مــن  أن  الدراســة  ووجدت 
والعادية  اإللكترونيــة  الســجائر 
إجرائهم  على  السابق  الشهر  في 
الختبار كورونا، ارتفع لديهم خطر 
اإلصابة باملرض بنســبة 6.8 باملئة 
عن األخرين. وتقول مؤلفة الدراسة 

شيفاني ماتور غايها:
»يجــب على املراهقني والشــباب 
أن يفهمــوا أن تدخني الســجائر 
اإللكترونية يرفع من خطر اإلصابة 
بفيروس كورونا بشكل كبير، وذلك 
تسببه هذه  الذي  الضرر  بســبب 

السجائر للرئتني«.
وكما حــذرت ماتور غايها من غرور 
الشباب وشعورهم باألمان بسبب 
أن  إلى  وأشــارت  الصغير،  سنهم 
تدخــني الســجائر اإللكترونية ال 
يرفع خطر اإلصابة بفيروس كورونا 
بل تكون  بشكل بسيط فحسب، 

درجة اخلطر كبيرة للغاية.
واعتمدت الدراســة علــى بيانات 
4351 مشاركا تتراوح أعمارهم بني 

13 عاما و24 عاما من جميع أنحاء 
الواليات املتحدة األمريكية، بينهم 

املدخنني وغير املدخنني.
وتعني على املشــاركني اإلجابة عن 
أســئلة حول ظهور أعراض كورونا 
لديهم وإذا مــا كانوا أجروا اختبارا 
للتأكد مــن اإلصابة باملرض وإذا ما 
كانت نتيجة اختبار كورونا لديهم 

كانت إيجابية أم سلبية.
هالبرن  األطفــال  وتقــول طبيبة 
فلشر إن الغرض من الدراسة ليس 
الشــباب من خطورة  فقط حتذير 
الســجائر اإللكترونيــة، بل أيضا 
مطالبة اجلهــات املعنية بتنظيم 
اســتخدام هــذه املنتجات وفرض 

رقابة عليها.

 لإلصابة بفيروس كورونا والسجائر اإللكترونية عالقة قوية
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معلومة

قال خبراء في الطــب، إن اإلصابة بفيروس 
كورونــا ميكــن أن تــؤدي إلــى مضاعفات 
متعلقة مبــرض اللثة وحتى إلى ســقوط 

األسنان.
الذين يعانون  “إن األشخاص  وأضاف اخلبراء 
من مشــاكل صحية في األسنان، ميكن أن 
يفقدوا أسنانهم بعد التعافي من فيروس 

كورونا، وفقا لصحيفة “نيويورك تاميز”.
ويالحظ أن أكثر من 47 في املئة من البالغني 
فوق ســن الثالثني يعانون من بعض أمراض 
اللثة، مبا فــي ذلك التهابات اللثة والعظام 

احمليطة باألسنان.
في الوقت نفســه، غالبا ما يشكو املرضى 
الذيــن إصيبوا بـ “كوفيــد-19” من فقدان 
األســنان، يصنف األطباء سقوط األسنان 
دون دم علــى أنه غير عادي، مما يشــير إلى 

حدوث شيء ما لألوعية الدموية في اللثة.
ونقلــت الصحيفة عن طبيب األســنان د. 
ديفيد أوكانو مــن جامعة يوتــا قوله: “ال 

تسقط األسنان من تلقاء نفسها وال تخرج 
عن اللثة إال نادرا”.

ومع ذلك، يشــير األطباء حتى اآلن إلى قلة 
األبحاث التي من شــأنها تأكيد الصلة بني 

“كوفيد-19” وفقدان األسنان.

وذكرت الصحيفة أن سقوط األسنان بعد 
اإلصابة ب”كوفيد – 19″ قد ينتج عن تأثير 
فيروس كورونا على الــدورة الدموية، األمر 
الذي قد يســبب كذلك ســقوط الشعر 

وتورم األطراف السفلية.

خطر يتهدد أسنان المتعافين
من فيروس كورونا 

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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نيويورك ـ وكاالت:
سيعود املالكُم األميركي الشهير )مايك تايسون( إلى 
حلبات املالكمة، حني يواجه الســبت املقبل مواطنه 
)روي جونز جونيور( .وســيخوض تايســون البالغ من 
العمــر أربعة وخمســني عاماً،  النــزال األول له منذ 
اعتزاله عام ألفني وخمســة، والذي ســيحمل طابع 

االستعراض، حيث سيقام في »لوس أجنلس«.
وسيتكوُن النزاُل من ثماني جوالت، في حني سيتقاضى 
)تايســون( جّراء خوضه عشــرة ماليني دوالر أمريكي، 

مقابل ثالثة ملنافسه روي جونز.

الكويت ـ وكاالت:
أعلن نادي الكويت، تعيــني الوطني محمد عبد اهلل، 
مدربــا للفريق األول، خلفا للهولنــدي رود كرول.وقال 
النادي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على »توتير«، 
إنه جرى فســخ عقد الهولندي كــرول، بالتراضي بني 

الطرفني.
وجاء إســناد املهمة حملمد عبد اهلل، املستشار الفني 
للفريــق، في ظل قربــه من الالعبــني ومعرفته بكل 
كبيــرة وصغيرة عن الفريق، خاصــة أنه تولى املهمة 
ذاتها في أكثر من مناســبة.وجنح عبد اهلل، في حتقيق 
نتائج الفتة مع الفريق، فــي كل مرحلة تولى خاللها 

قيادة األبيض.
وتولى كــرول املهمة في رحلة اســتكمال املوســم 
املنقضي، وجنح في حتقيق لقب الدوري، قبل أن يخسر 
نهائي كأس األمير ملصلحة العربــي، بينما لم يقدم 
الفريق املســتوى املأمول، فيما مر من منافسات دوري 

التصنيف.

عمان ـ وكاالت:
وقع املهاجم األردني عدي القرا، على كشــوفات ظفار 
الُعماني، ليمثل فريق كرة القدم ملوسم 2021-2020.
وقال القرا وقعت عقدي، أطمح لتحقيق اإلضافة التي 

حققتها مع ظفار في املوسم املاضي«.
وتابع »أســعى ملواصلة مســيرة االجنــازات مع فريق 
ظفار، أشــكر مجلــس اإلدارة على حســن تعامله 
وثقته في قدراتي«.وكان القــرا قد أحرز مع ظفار في 
رحلته االحترافية الســابقة 17 هدفاً، األمر الذي دفع 
الســتدعائه لصفوف منتخب األردن، فيما ســارعت 
إدارة الفيصلي للتعاقد معه بداية املوسم احلالي.ولم 
يكتب للقرا، االســتمرار مع الفيصلي بعد املماطلة 
في صرف مســتحقاته املالية، مما دفعه لفسخ عقده 

والعودة من جديد لظفار الُعماني.

لشبونة ـ وكاالت:
سجل البرتغالي ديوجو جوتا، هدًفا في مرمى برايتون، 
خالل املباراة التي انتهت بالتعــادل اإليجابي 1-1، أول 
أمــس، في افتتاح اجلولة العاشــرة مــن عمر الدوري 
اإلجنليزي املمتاز.وجاء هدف جوتا في الدقيقة 60، بعد 
مجهود فردي واضح، وقام بعد ذلك بوضع الكرة زاحفة 
بعيًدا عن متناول احلارس األســترالي مات رايان.ووفًقا 
ملا ذكرته شبكة »سكاي ســبورتس«، فإن جوتا عادل 
رقم هداف الفريق الســابق، روبي فاولر، كأسرع العب 
يســجل 5 أهداف لصالح ليفربول فــي البرمييرليج.

واحتاج كل مــن جوتا وفاولر لثمانية مباريات من أجل 
تســجيل الهدف اخلامس، مقابل 9 مباريات لكل من 

الهولندي ديرك كاوت واملصري محمد صالح.

سيدني ـ وكاالت:
األسترالية  السباحة  سجلت 
رقماً  مكيوين  كيلي  الشــابة 
قياسياً عاملياً جديداً في سباق 
األحواض  فــي  متر ظهراً   200
أستراليا  بطولة  في  القصيرة 

االفتراضية للسباحة في برزبني 
للمنافسة  استعدادها  لتؤكد 
الصيفي  طوكيو  أوملبيــاد  في 

املؤجل في العام املقبل.
عاماً(   19 )مكيويــن  وقطعت 
مســافة الســباق في دقيقة 

واحــدة و58.94 ثانيــة أمــس 
اجلمعة متفوقــة بفارق يقارب 
النصــف ثانيــة علــى الرقم 
الســابق والذي سجلته اجملرية 
هاتينــكا هوســو فــي 2014 
والبالغ دقيقــة واحدة و59.23 

بعد  الســباحة  ثانية.وقالــت 
فرص  لنــا  تتــاح  »ال  اإلجنــاز: 
األحواض  في  للسباحة  كثيرة 
بسعادة  شعرت  لذا  القصيرة، 
بالغة مبا قدمته بعد أن تدربت 
بصــورة جيــدة هــذا العام«.  

وأضافت: »عندما توجهت نحو 
زمالئــي ومدربي قالوا لي.. لقد 
حققت للتو رقماً قياسياً عاملياً 

وفوجئت بذلك«.
وتقرر حتويل بطولة أســتراليا 
في األحــواض القصيــرة هذا 

االفتراضي  العالــم  إلى  العام 
حيــث نافس الســباحون في 
أحواض  فــي  التوقيت  نفــس 
وبرزبني  وملبورن  ســيدني  في 
وبيرت وهوبرت بســبب جائحة 

كوفيد19-.

العواصم ـ، وكاالت:
وانضمامه  حلمــه  حتقيــق  بعد 
لقائمة الفائزين بألقاب البطوالت 
بلقب  بتتويجــه  الكبــرى  األربع 
للتنس  املفتوحة  أمريــكا  بطولة 
الالعب  تركيز  ينصــب  العام  هذا 
النمســاوي دومينيــك ثيم حاليا 
على موســم 2021 وكله أمل في 
التتويج بالذهبية األوملبية في دورة 

طوكيو الصيفية العام املقبل.
وخســر ثيم )27 عامــا( في ثالث 
البطوالت  فــي  نهائية  مباريــات 
األربع الكبرى قبــل أن يفوز أخيرا 
فــي مالعــب فالشــينج ميدوز 
بنيويورك في أيلول املاضي ليصبح 
أول العــب يحرز لقبــا كبيرا منذ 
الذي  الشهير  الثالثي  خارج   2016
يضــم كال مــن الصربــي نوفاك 
رافائيل  واإلســباني  ديوكوفيتش 
نادال والسويســري روجــر فيدرر.

األوملبية  الــدورة  عــن  ثيم  وغاب 
الصيفية الســابقة فــي ريو دي 
جانيــرو البرازيلية في 2016 وكان 
من املقرر أن يغيب عن دورة طوكيو 
ارتباطاته قبل  أيضا بسبب   2020
تأجيل الدورة إلى العام املقبل في 
اخملاوف من تفشي  ظل اســتمرار 

املستجد  كورونا  بفيروس  العدوى 
سريع االنتشار.

ورغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة 
أكد   2021 في  البطوالت  لبرنامج 
ثيــم املصنــف الثالــث عامليا أن 
املشاركة في الدورة األوملبية ضمن 
خططه الشــخصية للموســم 

املقبل.
على  الشــخصي  موقعه  وعبــر 
النمســاوي  النجم  قال  اإلنترنت 
عن ذلك “سأشــارك فــي أوملبياد 
طوكيو.. أفكر فــي هذا ألمر منذ 
مدة طويلة وبالتأكيد هذا يتناسب 
مع برنامجي للعام املقبل”.ويتولى 

الذي  ماسو  نيكوالس  التشــيلي 
فاز بذهبيتــي الفردي والزوجي في 
ثيم  تدريب   2004 أثينــا  أوملبيــاد 
حاليا.وأضاف “وأنا أنتظر املشاركة 
فــي الــدورة للمنافســة علــى 
ميدالية. حدثني مدربي نيكوالس 
ماســو الذي حصــد ذهبيتني في 
أوملبياد أثينــا 2004 عن روعة هذا 

اإلحساس”.
وختم “أريد جتربة هذا اإلحســاس 
أعيش  أن  أيضــا  وأريد  بنفســي. 
من  فريدة  التي ســتكون  األجواء 
نوعهــا بالتأكيــد خــالل الدورة 

األوملبية”.

القاهرة ـ وكاالت:
حلــق األهلــي املصــري بقافلة 
املتأهلني إلى النســخة املقبلة 
من بطولة كأس العالم لألندية، 
إثر فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا 
هذا العــام، بالفــوز على جاره 
ومنافسه التقليدي الزمالك )-2

1( في املباراة النهائية.
وأصبــح األهلي رابــع املتأهلني 
النســخة مــن مونديال  لهذه 
األندية، والتي تستضيفها قطر 
11 شــباط املقبل،  إلى  أول  من 
حيث ســبقه كل من “الدحيل 
حامل لقب الدوري القطري، ممثال 
عن البلد املضيف، وبايرن ميونخ 
حامل لقــب دوري أبطال أوروبا، 
وأوكالنــد ســيتي النيوزيلندي 

بطل دوري أبطال أوقيانوسيا”.
املتبقية  الثالثة  املقاعد  وحتسم 
في هذه النســخة من مونديال 
األندية، خالل الشهرين املقبلني، 
حيــث يتبقى تتويــج 3 احتادات 
قارية، هي آسيا وأمريكا اجلنوبية 
)كأس ليبرتادوريس( وكونكاكاف 
والوسطى  الشــمالية  )أمريكا 

والكاريبي(.

بهذا، سيخوض األهلي فعاليات 
مونديال األندية للمرة السادسة 
فــي تاريخه، بعد نســخ 2005 
و2013. و2012  و2008  و2006 
أفضــل  حقــق  الفريــق  وكان 
نتائجه في مونديال األندية خالل 
2006 باليابــان، حيث  نســخة 
الثالث في البطولة. أحرز املركز 
وفــي املقابــل، فقــد الزمالك 
فرصة أخــرى للظهور األول في 
بأنها  األندية، علمــا  مونديــال 
كانــت األقرب له منــذ أن حرم 
من مشاركته األولى املستحقة 

في نسخة 2001، عندما ألغيت 
الراعية  الشركة  إفالس  بسبب 
لبطوالت االحتــاد الدولي للعبة 

)فيفا( في ذلك الوقت.
هــذه  تقــام  أن  مقــررا  وكان 
النســخة من املونديال كاملعتاد 
خالل ديسمبر/كانون أول لكنها 
تأجلت إلى شــباط املقبل بقرار 
من الفيفا؛ بســبب تأخر حسم 
عــدد مــن البطــوالت القارية 
لألنديــة، نتيجة أزمة تفشــي 
كورونــا  بفيــروس  اإلصابــات 

املستجد.

تايسون يعود إلى حلبة 
المالكمة

عبد اهلل مدربا للكويت 
خلفا لكرول

األردني عدي القرا يعود 
لظفار

جوتا يعادل رقم أسطورة 
ليفربول

رقم قياسي عالمي جديد في السباحة

األهلي رابع المتأهلين لمونديال األنديةثيم يؤكد مشاركته في أولمبياد طوكيو

لقطة من مباريات الدوري البرازيلي

بعد 22 مرحلة حصل 21 تغييرا

ريودي جانيرو ـ وكاالت:

يرقص  الســامبا،  بالد  البرازيل،  في 
مدربو كرة القــدم في دوري الدرجة 
األولى على وقع اإلقاالت الســريعة 
لتحقيــق  املرتفعــة  والضغــوط 
فقط،  مرحلــة   22 النتائج.فبعــد 
حصــل 21 تغييــرا فــي بطولــة 
“برازيليــراو”، وليس فقط لدى أندية 

القاع.
الكاتالوني  أقيــل  قبل أســبوعني، 
دومينيك تورينت، املســاعد السابق 
جلوزيب غوارديــوال، فيما كان فريقه 
فالمنغــو ثالثا فــي الترتيب بفارق 
نقطة يتيمة عن املتصدر.خمســة 
العشــرين  بني  مــن  أنديــة فقط 
االوائل، لم تغّير مدربيها منذ مطلع 

املوسم.
بجديدة  ليست  املدربني  إقالة  لعبة 
فــي البلد الــذي أحــرز لقب كأس 

العالم خمس مرات )رقم قياسي(.
هذا ما أظهرته دراسة بعنوان “تأثير 
القدم  املدربني في كــرة  تغييــرات 

البرازيليــة” أجرتهــا جامعة كولن 
الرياضية في أملانيا والتي ســّلطت 
الضوء على تلك الظاهرة بني 2003 

و2018.
خالل تلــك الفترة، بلغ معدل تبديل 
املدربــني 37,1 % علــى رأس األندية 
البرازيلية في الدرجة األولى، مقابل 
21 فــي االرجنتني، 10 فــي انكلترا 

و4,9 في فرنسا.
تقول الدراســة “حقيقــة أن حتليل 
االداء في سلســلة من أربع مباريات 
أو  تصبح مؤشــرا على بقاء مدرب 
اقالته، تظهر مدى التفكير القريب 
البرازيلية”. املدى ملســؤولي االندية 

بعض األندية تصل إلى تغيير أربعة 
مدربني في موسم واحد. بني األندية 
الكبرى، يبدو فالمنغــو االقل ثباتا، 
مع 1,9 في املوسم، يليه ساو باولو 
املدربني  )1,6(.يصبح عمل  وبامليراس 
اكثر صعوبة في ظل التخلي املبكر 
عن جنوم االندية الى القارة االوروبية.

يقــول معلق قنــاة “ســبورتيفي” 
باولو فينيســيوس كويليو لفرانس 
ينبغي  ان نغّير ثقافتنا.  برس “يجب 
ان يعرفوا ملاذا  على رؤســاء االندية 

يتعاقدون وملاذا يقيلون املدربني”.
وفيمــا يجلس مدربو الــدوري على 
كرســي الطوارىء، يصمــد مدرب 
املنتخــب تيتي في مقعده منذ عام 
2016، وقد مت متديد عقده حتى 2022 
بعد مونديــال 2018، برغم االقصاء 

من ربع النهائي أمام بلجيكا.
الصامديــن في مقعده  اول  اصبح 
بعد كأس العالــم، أكان قد تّوج أو 
أقصــي، منذ كالوديــو كوتينيو في 
خافيير  كليبير  مساعده  1978.أكد 
أخيرا ان عدم االستقرار الفني “أحد 
القدم  املشــكالت” في كــرة  أكبر 
البرازيلية. يصمد املدرب في البرازيل 
مبعدل 65 يوما مع نــاد في الدرجة 
االولى. حّطم العام 2004 كل االرقام 

القياسية مع 52 تغييرا!
هــذا ال يعنــي ان املدربــني الذيــن 
يتعرضــون لالقالــة يبقــون لفترة 
طويلة عاطلني عن العمل: عشرات 
املدربني يقودون فريقني في موســم 
واحد.احلارس الدولي السابق روجيرو 
اســتهل  ذلك.  مثال على  ســيني 
مســيرته التدريبية فــي 2017 مع 
فريقه الســابق ســاو باولــو، لكن 

جتربته استمرت 37 يوما فقط.
رفــع فورتاليزا ســريعا إلى الدرجة 
االولــى في موســمه االول، قبل ان 
يتخلى عنه لتدريب كروزيرو الشهير 
2019.لم يســتمر أكثر من  آب  في 
ثالثة أشهر، فعاد الى فورتاليزا بعد 
شــهرين. لم يتردد في تركه مجددا 
قبل اسبوعني لتدريب فالمنغو الذي 

تخلص من تورينت.
كتب توســتاو املهاجــم التاريخي 
الســتينيات  فــي  للمنتخــب 
والســبعينيات مع اجلوهــرة بيليه 
“تغييــر املدربني في البرازيل ســيء 
الناشــئني  الصاعــد من  للجيــل 
ولنوعية لعــب االندية. يجب وضع 
حدود في االنظمــة، لكن االندية ال 

تريد ذلك”.
وفي منافســات كأس ليبرتادوريس 
العريقــة، حتتل االنديــة البرازيلية 
املركــز الثانــي مــع 19 لقبــا وراء 
االرجنتــني املتصــدرة )25(، فيمــا 
تبتعد باقي الدول كثيرا مع احتالل 
االوروغــواي املركز الثالــث بثمانية 
القــاب ثــم كل مــن كولومبيــا 

والباراغواي مع ثالثة.

تقرير

البرازيل بطلة العالم في إقالة المدربين

لندن ـ وكاالت:

قــاد النجم اجلزائــري الدولي رياض 
لتحقيق  ســيتي  فريقــه  محــرز 
فــوز عريض علــى ضيفــه بيرنلي 
بخمسة أهداف من دون رد اول أمس 
ضمن املرحلة العاشــرة من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
وســجل رياض محــرز ثالثية رائعة 
فأصبح ثاني العب إفريقي يســجل 
»هاتريك« ملانشســتر ســيتي في 
الدوري اإلنكليــزي املمتاز، وكان أول 
العب هو اإليفــواري يايا توريه الذي 
أحرز ثالثة أهداف في شباك فولهام 
عام 2014. دخــل بيرنلي الذي حقق 
االثنني املاضي فوزه األول في الدوري 
املوســم وكان على كريستال  هذا 
ضــد  مباراتــه  -1صفــر،  بــاالس 
مانشستر سيتي وهو يدرك صعوبة 
املهمــة ال ســيما بانه عــاد بثالث 
هزائم في آخــر 3 زيارات إلى ملعب 
االحتاد وبنتيجة واحدة: صفر5-، قبل 

ان يسقط بالنتيجة ذاتها اليوم.
ولــم متــض 6 دقائــق حتــى جنح 
مانشستر سيتي في تسجيل هدف 
التقدم عبر جناحــه اجلزائري رياض 
محرز بعــد تبادل الكــرة بني أكثر 
من العبي لفريقي قبل ان ميررها له 

البلجيكي كيفن دي بروين.
وســرعان ما أضاف اجلزائري الدولي 
هدفــاً رائعاً عندمــا وصلته الكرة 
داخــل املنطقــة فــراوغ مدافعني 
قبل ان يسدد بيســراه كرة لولبية 
داخل  وتهــادت  بالقائم  ارتطمــت 

الشــباك )22(.وظــن ســيتي بانه 
اضــاف الهدف الثالث عبر رأســية 
لكن  غوندوغــان،  ايلــكاي  االملاني 
احلكم لم يحتسبه بداعي التسلل 
(26(.لكــن الهــدف الثالث جاء عن 
بنجامني  االيســر  الظهيــر  طريق 
مندي املتربص عنــد القائم الثاني 
والذي اســتغل كرة متقنة جديدة 
اإلسباني  )41(.وأضاف  بروين  دي  من 

فيران توريــس الهدف الرابع بتمريرة 
من البرازيلي غابريال جيزوس )66(.

واكمل محرز ثالثيته بكرة رأســية 
مستغالً متريرة من البديل فيل فودن 
(69(. وهي أول ثالثية حملرز مع سيتي، 
والثانيــة له في الــدوري االنكليزي 
بعــد ثالثيته في مرمى سوانســي 
عندما كان العبا في صفوف ليستر 
سيتي في كانون االول/ديسمبر عام 

2015. إلى ذلك، تلقــى ريال مدريد 
الثالثة محلًيا هذا املوسم،  الهزمية 
بعــد الســقوط أمــام ديبورتيفو 
إطار  )1-2(، في  بنتيجــة  أالفيــس 
منافســات اجلولة احلادية عشر من 
الليجا.وســجل هدفــي ديبورتيفو 
ركلة  بيريز مــن  لــوكاس  أالفيس، 
جزاء في الدقيقة )5(، وخوســيليو 
في الدقيقة )49(، في حني ســجل 

كاســيميرو هدف ريــال مدريد في 
)86(. وبهذه اخلسارة جتمد  الدقيقة 
رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في 
املركز الرابع وواصــل نزيف النقاط، 
في حني رفع أالفيس رصيده إلى 13 

نقطة في املركز الثامن.
في حــني، ســقط البلجيكي تيبو 
كورتوا، حارس ريــال مدريد، في فخ 
ســلبي عقب خســارة فريقه ضد 

ديبورتيفــو أالفيس بنتيجة1-2، في 
اجلولة احلادية عشر من الليجا.ووفًقا 
لشبكة »ســكواكا« لإلحصائيات، 
لــم يرتكــب أي حــارس مرمى في 
الليجــا أخطاء أدت إلى أهداف أكثر 
من كورتــوا، وذلك منذ اســتئناف 
اإلسباني  بالدوري  املاضية  النسخة 
في حزيران 2020.وتسبب كورتوا في 
من  لهدفني  مدريد  ريال  اســتقبال 

خالل أخطائه الفردية.
وكان كورتــوا مــرر الكرة بشــكل 
خاطئ فــي بداية الشــوط الثاني 
من مباراة أالفيس، وجنح خوســيليو 
الهدف  الكرة وتســجيل  في قطع 
الثاني في شــباك امليرجني اخلالية.
يذكــر أن خســارة األمــس أوقفت 
رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في 
الرابع بجــدول ترتيب الدوري  املركز 
اإلسباني. وتقمص املهاجم املغربي 
الدولي يوســف النصيري دور املنقذ 
لفريقه إشــبيلية بعد أن ســجل 
هــدف انتصــاره الصعــب بهدف 
نظيف، وعلى ملعــب )إل ألكوراز(، 
ظل التعادل الســلبي هو املسيطر 
على مجريات اللقاء حتى قبل نهاية 
قبل  دقائق،  بســبع  األصلي  الوقت 
املغربي  الدولي  املهاجــم  أن يظهر 
البديل يوســف النصيــري، ويفض 
الفــوز الصعب  االشــتباك بهدف 
والثمني، بعد 9 دقائق فقط من نزوله 
كبديل ألوليفــر توريس.وبهذا الفوز 
الصعب يواصل الفريق األندلســي 
مسلسل انتصاراته للجولة الثالثة 
تواليا، ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة 
يقفز بها للمركز اخلامس مؤقتا، مع 

تبقي مباراتني مؤجلتني له.

محرز يسجل ثالثية ويقود السيتي لفوز عريض في إنجلترا 

االهلي بطال ألفريقيا ويتأهل إلى مونديال األنديةثيم

أالفيس يعمق جراح ريال مدريد في الليجا

محرز



رياضة

بغداد ـ سمير خليل:

مــع نســمات التفــاؤل التي 
العراقية  الرياضــة  على  هبت 
بانطالق املوســم اجلديد تبقى 
املشــهد  تتصدر  القــدم  كرة 
الرياضي دائما، وفي خضم هذا 
النشاط املتنامي حتاول الرياضة 
النســوية ومنها كــرة القدم 
مقارعــة واقعهــا املرير وحتاول 
ان تضــع بصمة فــي خارطة 
الرياضي، وتكاد كرة  النشــاط 
تستحوذ  ان  النســوية  القدم 
في  النســوية  الرياضة  علــى 
عمــوم محافظاتنا ، فريق نادي 
سيروان اجلديد النسوي الكروي 
كخلية  تعمل  رياضية  اســرة 
نحــل ووفــق برنامــج علمي 
الفريق  العبات  مهارات  لتطوير 
مما انعكس علــى نتائج الفريق 

خالل االستحقاقات الكروية.
الفريق مدرب  ويقف خلف هذا 
متمرس تربوي كفء هو الكابنت 
عباس فرج الذي حتدث عن فريقه 
لالستحقاقات  واســتعداداته 
املقبلــة فقال: ٱســتحقاقاتنا 
املشــارکە  هــي  القادمــه 
النســوي   الدوري  فــي  وبقوە 
للصاالت  املمتاز  الکردســتاني 
واحلفاظ علە لقب بطل الدوري 
للصاالت  املمتاز  الکردســتاني 
املوســم  الــذي حصلنا عليه 
املنصرم،  وکذلك املشاركه في 
ووضع بصمتنا  العراقي  الدوري 
في البطوالت العراقية القادمه 
خاصــة ونحــن منلــك خيــرة 
العراق،  مستوئ  علئ  الالعبات 
وكانت مشــاركتنا في بطولة 
جنم الكــرة العراقيــة املرحوم 
احمــد راضي النســوية بكرة 
نظمتها  والتي  املصغرة  القدم 
املصغرة  القــدم  كرة  جمعية 
اربع فرق  في العراق مبشــاركة 
والتــي اختتمــت فــي مدينة 
حلبجة باقليم كردستان ضمن 
لالســتحقاقات  استعداداتنا 
املقبلة وعززنا ذلك بالفوز بلقب 

تلك البطولة ».
انطباعاتــك عن كرة  * ماهي 
القدم النســوية فــي العراق 

اليوم؟
العراقية  النســوية  الكــرة  ـ 
تشــهد تطــورا ملحوظا على 
الصعيد احمللي بجهود القائمني 
على الكرة النســوية وبجهود 
والالعبات  واملدربــات  املدربــني 
على الرغم من الصعوبات التي 
تواجه املدربــني باالضافة اال ان 
الالعبة العراقية حتاول ان تثبت 
نفســها وتبحث عــن التطور 
أكثر وأكثــر رغم قلة مقومات 
ال  نراها  التي  والدوريات  النجاح 
تلبي متطلبات الالعبات بسبب 
قلتها ، قلة املشاركات اخلارجية 
هــي الشــي الــذي تفتقر له 
ومع  حاليا  الوطنية  منتخباتنا 
النسوية  القدم  كرة  االســف 
الصعــب  بالرقــم  ليســت 
ونتائجنا اخلارجية مع االســف 
قلة  الطموح بســب  تلبي  لم 
االســتعدادات والتوقيت الغير 
مجدي من أجــل بناء منتخب 

قوي في احملافل الدولية«.
*ماذا عن فريقكم؟

ـ  أكيــد،  فريقنــا مــن الفرق 

علــئ  املتقدمــة  النســوية 
علئ  وباالخص  العراق  مستوى 
والدليل  كردســتان،   مستوى 
اننــا على مدار ثــالث بطوالت 
سابقه من الدوري الكردستاني 
كنا طرفا فــي املبارة  النهائية،  
مقومات تقــدم وازدهار فريقنا 
هو االعتمــاد علئ بناء العباتنا 
منذ الصغــر بحيث ان العباتنا 
يتدرجــن شــيئا فشــيئا من  
فريق الشــابات وبعدها ياخذن 
فرصتهــن فــي الفريــق االول 
مدار  على  املكثفــه  وتدريباتنا 
الســنه  وأهتمــام القائمــني 
في النادي علــئ تطوير الفريق 
وجاهزيتــه للمنافســه فــي 

البطوالت« . 
* هل تطمح بتدريب املنتخب 
العراقي النسوي بكرة القدم؟ 

ملاذا؟
ـ أمــل كل مدرب هــو تدريب 
هو  وهذا  الوطنية  منتخباتنــا 
أملــي أيضــا من أجــل وضع 
املتتخب  تصــرف  حتت  خبراتي 
والالعبات خاصة وانني مواضب 

علــى تدريب الفرق النســوية 
منذ عشــر ســنوات قضيتها 
التربية  منتخبــات  تدريب  في 
لي،   تشــهد  ونتائجي  واالندية 
اشــعر انني لم أخــذ فرصتي 
حلد االن ولكن متى حصل ذلك 
سوف أعمل على منتخب قوي 

ينافس في احملافل الدولية .  
*واالحتــراف؟ كم هــو ضروري 

لالعبات ؟
ـ برأيي، االحتراف ضرورة قصوى 
االحتكاك  أجل  من  العبة  لكل 
اخلارجــي والتأقلم مع الدوريات 
باالضافة  والعباتهــا  اخلارجية 
وبعدهــا  اخلبــرات  لكســب 
تصب هذه اخلبــرات في صالح 
منتخباتنــا الوطنيــة وحتــت 
تصرفها،  وبالتأكيد ســيكون 
لالعبة شأن كبير بعد االحتراف 
اخلارجي الذي مع االسف تفتقر 
له العباتنا ولم يأخذن فرصتهن 

فيه«. 
أسماعيل   محمد  بهار  الكابنت 
زوجة  وهــي  الفريق  مشــرفة 
تشــاركنا  فرج  عباس  الكابنت 

احلــوار فتقــول: مقومات جناح 
العراق  فــي  النســوية  الكرة 
العمرية  بالفئــات  االهتمــام 
وصــب االهتمام عليهــا لبناء 
قاعــدة قوية، أقامــة بطوالت 
لهذه االعمار على مدار السنة، 
االكفاء  املدربــني  وضــع  ثــم 
الذين  يعملون بشكل صحيح 
مع  يعملون  الذيــن  واملدربــني 
النســوي«.وتضيف«   العنصر 
من  اجلديد   فريقنــا ســيروان 
الفــرق القوية واملنافســة في 
جميع االوقات الننا منتلك حاليا 
٢٥ العبة مــن كل الفئات كما 
منتلــك قاعدة قوية لســنوات 
قادمــة خاصــة وأن العباتنــا 
الناشئات والشابات مت أختيارهن 
للعب ضمــن صفوف املنتخب 
جميــع  النســوي،  الوطنــي 
ميتلكن  العراقيــات  العباتنــا 
مستويات رائعة وأخص بالذكر 
العبة  عبــاس  زينب  الالعبــة 
حاليا  واملعــارة  اجلويــة  القوة 
لنادي سيروان اجلديد والالعبات 
فاضل،   وناديــة  أحمــد   زهراء 

العبات  هناك  كردســتان  وفي 
رؤوف  ســميره  مثل  ماهــرات 
ولنيــا صديق وديريــن محمود 
وبيناي عثمان وشــانيا سامان 
عمر  وسروشت  عبدهلل  وأسيا 
وســمية عبدالرحمن وهوناس 
جمال  والالعبة أيتو وخنســاء 

واحلارسات شاجوان و نورية« .
البارزات  الفريــق  جنمات  احدى 
زينب عباس تتحدث عن جتربتها 
مع نادي سيروان اجلديد فتقول« 
فریق سیروان اجلدید هو منزلي 
الثاني وجدت نفســي مع هذا 
الى  مســتواي  وطورت  الفریق 
درجــة بٱنني علــى الرغم من 
الــدوري  حصولــي علــى درع 
حصلت على لقب هدافالدوري 
برصیــد ٥ هــدف وهــو رقــم 
صعید  على  االن  حلد  قیاســي 
معي  عمل  کردســتان  دوریات 
بتغيير  وقــام  الکابــنت عباس 
مركزي مــن العبه مدافعه الى 
العبة مهاجم ما ساعدني في 
من  الهائل  الکم  هذا  تسجيل 
االهداف واالنســجام الرائع من 
قبــل جمیع العبــات الفریق«. 
وتضيف » اجلمیل کذلك تعامل 
الکابنت عباس وزوجته الســت 
بهار معي کٱبــنت قبل آن اکون 
العبة في الفریق ، كل شيء هنا 
رائع مؤطــر باحلرص واالنضباط 
والعمل بجد علئ مدار السنة 
ما جعــل الفريــق رقما صعبا 
االلقاب  لنيل  وفريقا مرشــحا 
بكل البطــوالت ، كذلك يتميز 
فريقنــا بااللتــزام القــوي من 
واتباع أرشــادات  الالعبات  قبل 
املدرب واالخالص والتفاني أثناء 
كعائلة  والعمــل  التدريبــات 
واحدة مــن أهم مقاومات جناح 

فريقنا ».
بقي ان نعرف ان الكابنت عباس 
فريق سيروان  على  يشرف  فرج 
اجلديد منذ  ســبع ســنوات ، 
قبلها عمــل مع أندية أفروديت 
وفتاة اربيل و حصل مع أفروديت 
علــى املركز الثانــي ومع فتاة 
اربيل املركز االول على مستوى 
انتقاله  مالعب كردستان وبعد 
اجلديد حقق خالل  الى سيروان 
الدوري  لقــب  أشــهر  ثمانية 

الكردستاني.

خلية نشاط واستعداد امثل لالستحقاقات المقبلة

طاقم تحكيم دولي يشارك في دوري 
األبطال لشرقي آسيا

نفط الوسط يعتلي صدارة دوري الكرة

كرار حسن .. موهبة واعدة بكرة السلة
 بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل طاقم التحكيم الدولي 
»نخبة آســيا« املؤلف من علي 
صبــاح ومهند قاســم وحيدر 
إدارة  في  املشاركة  احلسن  عبد 
مباريات ضمن دوري أبطال آسيا 
2021/2020 جملموعــة شــرقي 
في  مبارياتها  املقامــة  آســيا 
الدوحة  القطريــة  العاصمــة 
للمــدة من 14 تشــرين الثاني 
االول  14 كانون  ولغايــة  اجلاري 

املقبل.
وقــاد الطاقم الدولــي بقيادة 

علــي صباح ومســاعده حيدر 
قاســم  ومهند  احلســن  عبد 
يوكوهاما  مبــاراة  رابعا  حكما 
اليابانــي وشــنغهاي الصيني 
اقيمت في اســتاد اجلنوب، وفاز 
الفريــق اليابانــي بهدف حمل 
الدقيقة  في  أمانو  امضاء جون 
90، في حني قــاد احلكم مهند 
قاســم وحيــدر عبد احلســن 
وعلي صباح حكما رابعا مباراة 
اف ســي طوكيو وشــنغهاي 
الصينــي فــي اســتاد املدينة 
التعليميــة وانتهــت بفوز اف 

ســي طوكيو بهدفني له، وهي 
حلســاب اجلولــة الرابعــة من 
السادســة.وتقدم  اجملموعــة 
طوكيو عبــر العبه لياندرو، في 
الدقيقــة 61، قبــل أن يضيف 
الثاني، في  الهدف  آبي  شــوتو 
الدقيقــة 82.وفي الدقيقة 86، 
ســجل جيوفاني مورينو هدف 
تقليص الفارق للفريق الصيني.

ورفع طوكيو رصيده إلى ســبع 
نقاط، في املركز الثاني، في حني 
جتمد رصيد شنغهاي عند ست 

نقاط، في املركز الثالث.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
صدارة  الوســط  نفــط  اعتلى 
اجلولة  بانتهــاء  الــدوري  ترتيب 
أربيل  اليوم على  اخلامسة بفوزه 
بهدف من دون رد في املباراة التي 
أقيمت في ملعب كربالء الدولي.

ســجل هــدف نفط الوســط 
 14 محمد حســن في الدقيقة 
مــن املباراة.ورفع نفط الوســط 
رصيــده للنقطــة 12 في املركز 
أربيل  األول، في حني جتمد رصيد 
عند النقطــة الثامنة في املركز 

السادس.
وســقط فريق القوة اجلوية بفخ 
أمانة بغداد ليخســر بهدف من 
دون رد في املباراة التي جرت على 
ملعــب كربالء الدولــي، الهدف 
50 من  الوحيد جاء في الدقيقة 
ركلة جزاء ســجل منهــا جبار 
كرمي ملصلحة أمانة يغداد.. ورفع 
النقطة  إلى  أمانة بغداد رصيده 
السادســة ليرتقي إلــى املركز 
الـ14 وجتمــد رصيد القوة اجلوية 
عند النقطة العاشرة متنازال عن 

صدارة الترتيب.
وخطــف املينــاء نقــاط ديربي 
البصرة أمام نفط البصرة، الذي 
أقيم في ملعب الفيحاء بهدفني 
لنفط  واحد.سجل  هدف  مقابل 
البصرة أحمــد زامل بالدقيقة 2 
يونس  حسني  للميناء  وســجل 
)83(.وبهذا  امبــاي  واحملترف   )72(
الفوز رفع امليناء رصيده للنقطة 
4 في املركز السابع عشر وجتمد 
رصيد نفط البصرة عند النقطة 

3 في املركز الثامن عشر.  

 بغداد ـ الصباح الجديد:
يضم املركز الوطني لرعاية املوهبة 
دائرة شــؤون  فــي  الســلة  بكرة 
الشباب  وزارة  واحملافظات/  االقاليم 
والرياضــة العبــون بعمــر الزهور 
يتطلعــون الثبــات مهاراتهم في 

عالم الكرة. البرتقالية. 
  2008 الالعب كرار حســن مواليد 
طالب في الصف االول املتوســط.  
3 ســنوات ضمث فئة  يلعب منذ 
االشبال بقيادة مدربه مهند مهدي.  
شارك في مهرجانات اقيمت قسم 

املركــز الوطنــي لرعايــة املوهبة 
الرياضية. يتمنــى الالعب املوهوب 
كرار ان يحقــق العديد من االلقاب 
مع فريــق املركز الوطني الى جانب 
متثيل فريق نادي النفط مســتقبال 
.شقيقه منتظر ايضا يلعب ضمن 
فريق الشــباب لكرة السلة ضمن 
كرار  املوهوب  يقول  الوطني.  املركز 
على  ويحــرص  اللعبة  يحــب  انه 
التدريبات ويرى في كرة السلة انها 
في  واملناورة  الــذكاء  تعتمد  لعبة 

اللعب وحتقيق النجاحات. 
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 بغداد ـ الصباح الجديد:
تقدَم منتخبنــا الوطني لكرة القدم مركزاً واحداً 
في التصنيف اجلديد لالحتــاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا«، الصــادر مؤخرا..وجــاَء منتخبنا الوطني 
باملركز الـ69 عامليــًا برصيد 1344 نقطة، ليتقدم 
مركزاً واحدا عن التصنيف الســابق، بعد التعادل 
ســلبياً مع منتخب االردن والتغلب على منتخب 
اوزبكســتان بهدفني لهدف، في املباراتني الوديتني 

اللتني أقيمتا خالل الشهر اجلاري.
وجاَء منتخب اسود الرافدين في املركز السابع على 
مستوى منتخبات آســيا بعد منتخبات: اليابان، 
ايران، كوريا اجلنوبية، اســتراليا، قطر، السعودية.. 
واحتَل منتخبنا املركز السابع ايضاً على مستوى 
املنتخبات العربيــة بعد كل من تونــس، اجلزائر، 

املغرب، مصر، قطر، السعودية.
وحافــَظ املنتخب البلجيكي علــى صدارة ترتيب 
»فيفــا« برصيد 1765 نقطة، ثم فرنســا برصيد 
1752 نقطة ثم البرازيل برصيد 1725 نقطة، فيما 

حلت إنكلترا املركز الرابع برصيد 1661.

بغداد - حسام عبد الرضا *
أصدر االحتاد املركزي لكرة اليد ) جلنة املســابقات 
( جــدول مباريات املرحلة األولــى ) التجمع األول ( 
للــدوري املمتــاز للموســم 2021 - 2020 والذي 
ســينطلق في يــوم االول من شــهر كانون االول  
ومبشــاركة 10 فريــق تتبــارى فيمــا بينها على 

مرحلتني.
واألندية املشاركة هي ) الشرطة واجليش وكربالء 
والســليمانية  والكوت  البصرة  وبلديــة  ديالى  و 
والفتــوة والقاســم والدغارة ( ، األولى ســتكون 
على شكل جتمعني األول سينطلق في محافظة 
الســليمانية بتاريخ االول من شــهر كانون االول 

املقبل. 
على ان يحدد التجمع الثاني خالل الفترة املقبلة.. 
ويوكد االحتاد العراقي لكــرة اليد على جملة من 
االمور على النادي املستضيف تطبيقها وااللتزام 
بها وهي اوال. - على النادي املســتضيف للمباراة 
توفيــر حماية أمن املالعب لقاعــة املباراة.. ثانيا - 
توفير سيارة إســعاف تكون بالقرب من القاعة  ) 

في حالة إصابة الالعبني السامح اهلل (.
* الناطق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

 بغداد ـ الصباح الجديد:
بناء علــى موافقة نقابة الصحفيــني العراقيني 
تقرر فتح باب الترشيح النتخابات االحتاد العراقي 
للصحافة الرياضية اعتبارا من بدء الدوام لنقابة 
الصحفيني العراقيني ليوم الثالثاء املصادف لألول 
من كانــون االول 2020، ولغاية نهاية دوام النقابة 
ليوم الثالثاء املصادف للخامس عشــر من كانون 
االول 2020، على ان جتري االنتخابات يوم الســبت 

املصادف للتاسع عشر من كانون االول 2020.
الى  بالترشــيح  اخلاصــة  الضوابــط  ومبوجــب 
االنتخابات يحق لكل زميل من العاملني    ويحمل 
هوية نقابــة الصحفيني العراقيني مجددة ونافذة 
وبصفــة )عضو متمرس( ومضى على اكتســابه 
العضوية في النقابة مدة عشــر سنوات فأكثر، 
الترشيح الى مناصب: رئيس االحتاد ونائب الرئيس 
وامني الســر وثمانية اعضاء فــي الهيئة االدارية، 
وثالثة اعضــاء احتياط، وقد مت تهيئة اســتمارة 
الترشــيح النتخابــات االحتاد، وهــي متوفرة في 

القسم القانوني في النقابة.
وعلى الزمالء الراغبني بالترشيح مراجعة القسم 
القانوني في مقر النقابة ملليء استمارة الترشيح، 
وقد مت تشــكيل جلنة مكونة مــن الزمالء صبيح 
العويني وحــازم محمد علي واملشــاور القانوني 
في النقابة، ملتابعة اجراءات الترشــيح واملصادقة 
على االســتمارة، ونتيجة للظروف املعروفة تقام 
االنتخابات مبن يحضر من الزمالء من دون االعتماد 
على حضور النصف زائد واحد من الزمالء اعضاء 

الهيئة العامة.

الوطني يتقدم مركزًا
 في تصنيف فيفا

السليمانية تضيف 
التجمع األول لممتاز اليد

انتخابات اتحاد الصحافة 
الرياضية 19 المقبل

مهند قاسم وحيدر عبد احلسن علي صباح

تتويج الفائزين بالكأس وأوسمة التفوق في البطولة

 

بغداد ـ شيماء الجاف*

إلعداد  املركزيــة  اللجنة  أقامــت 
البرامــج واالنشــطة الرياضيــة 
وبالتنسيق مع  الشعبة الرياضية 
في دائرة االصالح العراقية التابعة 
العــدل بطولة شــهداء  لــوزارة 
الرياضة وشــهداء دائــرة االصالح 
العراقية والتي أقيمت على ملعب 
الدائــرة اعاله ،وأكد الســيد مدير 
ســالم  العراقية  االصــالح  دائرة 
كاظم هليــل: أن هــذه البطولة 
تأتي إلحياء ذكرى شهداء الرياضة  
عموما وشــهداء دائرتنا خصوصا 
الذين قدموا الكثير من التضحيات 
من أجل  رفع اسم العراق عاليا في 
وبناء جيل  الرياضية  احملافل  جميع 

محب ومشجعا للرياضة.
أطلقت  التي  التسمية  أن  وأضاف 
البطولــة هي من أهم  على هذه 
أهدافها وذلك استذكارا لشهدائنا 
مســتدركا فــي القــول ان دعم 
شــباب دائرتنا وإفساح اجملال لهم 
يخلق روح التنافس من أجل تطوير 
مهاراتهــم وكفاءاتهم. معبرا عن 
التي  للجهــود  وامتنانه  ســروره 
بذلت من أجل إجناح هذه البطولة 
مباركا للفرق الثالثة الفائزة والفرق 

املشاركة التي لم تفز بالبطولة.
مــن جانبه أكــد رئيــس اللجنة 
حميد  للبطولة  املنظمة  املركزية 
ســلطان حســني ان الغايــة من 
إقامــة مثــل هكذا بطــوالت ان 
تضيــف الكثيربواقع املؤسســة  
مقتصرة  واليجعلها  اإلصالحيــة 
على خدمة النــزالء فقط مضيفا 

أن تواجدنا اليوم في ختام فعاليات 
اقمناه  الــذي  الرياضي  نشــاطنا 
على شرف االحتفاء برموز شهداء 
دائرتنا  وشــهداء  عموما  الرياضة 
ومن وافتهم املنية بسبب جائحة 
فيــروس كورونــا املســتجد مثل 
االســماء الالمعة الالعب املرحوم 
علــي هادي واحمــد راضي وناظم 
شــاكر وقال ان هذه البطولة التي 
جاءت في زمن قصيرا من التحضير 
تكللت بالنجاح املميز بالشــعبة 
بذلوا جهدا كبيرا  الذين  الرياضية 

من أجل إجناح هذه البطولة.
فيمــا أكــد مســؤول الشــعبة 
الرياضية وعضــو اللجنة املركزية 
املنظمــة للبطولة حامــد مزهر 
حســون ان هــذه البطولة جاءت 
بتوجيــه من مديــر عــام الدائرة 
أثبتت  التي  شــعبتنا  وبإشــراف 

جدارتهــا فــي التحضيــر لهذه 
التنســيق  البطولــة مــن خالل 
والعمل واإلعداد وبإشراف ومتابعة 
مــن قبلنــا وغيرهــا مــن األمور 

التحضيرية األخرى.
ودية لكرة  البطولة مباراة  تخللت 
الرياضية  الفــرق  لعدد من  القدم 
التي وصلت ثالثة منها إلى نهائي 
الذي  الطوارئ  فريق  وهم  البطولة 
حصد املركــز األول وفريــق املوارد 
البشــرية  جاء في املركــز الثاني 
وفريق التاجي في املركز الثالث ومت 
توزيع اجلوائــز بني الفائزين بحضور 
.هذا  ومعاونيه  الدائــرة  عام  مدير 
واجلدير بالذكر ان البطولة حضرها 
الدائرة  عدد كبير مــن موظفــي 
الضيوف  مــن  وعدد  وأقســامها 

ووسائل اإلعالم اخملتلفة.
* مديرة وكالة الكاشف نيوز

تقرير
دائرة االصالح العراقية تستذكر شهدائها وشهداء الرياضة
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افتتــح وزير الثقافة الدكتور حســن 
ناظم نيابة عن رئيس الوزراء األســتاذ 
مهرجــان  الكاظمــي،  مصطفــى 
التخطيط  وزراء  بحضور  الواســطي 
الدكتور خالد بتــال والتعليم العالي 
والبحــث العلمــي الدكتــور نبيــل 
الدكتور  واملعــادن  والصناعة  كاظم، 
منهل عزيز، والصحة الدكتور حســن 
التميمي، فضالً عن ســفيري فرنسا 
وبحضور  العــراق،  لــدى  وبريطانيــا 
بالفن  واملهتمــني  الفنانني  عشــرات 
التشــكيلي ونخبــة مــن املثقفني، 

واإلعالميني والصحفيني.
واحتشــد اجلمهــور يــوم الســبت 
املاضــي في قاعــات العــرض الفني 
واروقــة الطابق األرضي لوزارة الثقافة 
قبل افتتــاح معرض الواســطي في 
دورته الثالثة عشــر، وعزفت في هذه 
االثناء الفرقة الســمفونية العراقية 

مقطوعات من الفن العاملي.
ضــم املعرض اكثــر مــن 300 عمل 
فني بــني نحت وخزف ورســم متاهت 
العرض  واصطفت على جدران قاعات 

الفني الرئيسة. 
وفي كلمته خالل االفتتــاح، قال وزير 
الثقافــة: "ان مهرجــان الواســطي 
السنوي مهم واســاس بعد تعطيل 
االنشــطة الثقافية بســبب جائحة 

فايروس كورونا.
نســعى جميعا اليــوم لتعزيز قامة 
العراق الفنية من خالل احتشاد الكثير 
من فئات اجملتمع في هذا املهرجان الذي 
ميثل بعضا من روافد الفن التشكيلي 
العراقــي املعــروف بتاريخــه الكبير 
واجنازاتــه الريادية، وفــي هذا الفضاء 
شــارك مجموعة من الفنانني بشتى 
اجتاهاتهم واســاليبهم، لذا تســعى 
وزارة الثقافــة والســياحة واالثار الى 
تفعيــل دور الفن والفنان في مفاصل 
الذوق  وتأثيــره في  االجتماعية  احلياة 

الســياق نفسه سوف  اجلمالي، وفي 
جنعل من هذه املناسبة مدخال لتداول 
الفن في مؤسســات الدولة العراقية 

وفي الفضاء الثقافي واالجتماعي".
الفنان علــي الطائي قــال: "املعرض 
فيه انتقاء لألعمال واالســماء هناك 
بعض االعمال للشباب واعمال لكبار 
الفنان  قــوة  يعكس  الفنانني، كمــا 
من  وبالرغم  العراقــي،  التشــكيلي 
الظــروف الصعبــة التي يعيشــها 
اســتطاع ان يثبت وجوده، واشد على 
يد العاملني علــى هذا املعرض وابارك 
جهودهم بطبع دليــل ضخم وتوفير 

ونقل ونقاد وأســماء كبــار الفنانني 
مثل اياد الزبيدي وفناني احللة وغيرهم 
وهذه عالمة صحيحة وصحية ملسار 

الفن التشكيلي في العراق".
النحــات يحيــى عبد القهــار احمد 
قال: "كل جتربة مير بهــا الفنان تثبت 
وجوده في ســاحة الفن مثل املعارض 
الفنان،  ان  والكل عــرف  واملهرجانات، 
أحد ركائــز النهوض، ومــا اجده في 
هــذا الكرنفال الراقي الكبير ان هناك 
نهضة جديدة مواكبة للفعل اجلمالي 
باألخص في السنوات األخيرة والدليل 
تواجد مئات الفنانني في هذا املهرجان 

الفني".
اجلــواري فذكرت  اخلزافــة  مليعة  اما 
ان "االســتعدادات لهــذا اليوم بدأت 
منذ أشــهر بداية من دعــوة الفنانني 
للمشــاركة، ومن ثم دخــول االعمال 
املشاركة الى جلنة فحص واختبار، وقد 
استبعدت مئات االعمال عن املشاركة 
مــن اجــل ان يحافظ هــذا املهرجان 
على املســتوى الفنــي العالي حلركة 
التشــكيل العراقي فكانت النتيجة 
معرض كبير ومبهــر وغاية في الرقي 
يعبر عن حركة الفن العراقي ووجودها 

وحضورها الدائم في حركة احلياة".

الصباح الجديد - وكاالت:
يتجــاوز مسلســل "ذي يونــغ أند ذي 
ريســتلس" األميركــي فــي األول من 
ديســمبر املقبل عتبة جديدة، إذ تُعرَض 

حلقته الرقم 12000.
وأفادت محطة "سي بي إس" األميركية 
التي تعرض "ذي يونغ أند ذي ريستلس" 
بأن هذا املسلســل الــذي "يعرض منذ 
العــام 1973 جزءاً من احليــاة اليومية 

ملاليني األميركيني. يصل يوم الثالثاء  إلى 
احللقة الرقم 12000" .

وتتمحور قصة املسلسل على عدد من 
العائالت في مدينة بوالية ويسكونسن 
األميركيــة، وتتخلل األحداث مجموعة 
أو  وانفصاالً،  زواجاً  التقلبات،  كبيرة من 
اختفاًء ثم ظهوراً مفاجئاً. ويتولى عدد 
مــن املمثلني أدواراً في املسلســل منذ 

عقود.

وستنظم "ســي بي إس" في املناسبة 
أســبوعاً "خاصــاً" ســتكون باكورته 
يوم االثنني، يشــمل ذكريــات من تاريخ 
املسلســل، وعودة بعض شــخصياته 

احملبوبة. وفقا لفرانس برس.
أن  املسلســل  ملتابعــي  وسيتســنى 
يعيشــوا مجدداً  "بعض قصص احلب 
التي تضّمنها املسلســل ، مثل قصة 

الزوجني فيكتور ونيكي نيومان".

أطول مسلسل في التاريخ يصل للحلقة رقم 12 ألفا

 الجمهور والفنانون يحتشدون
في افتتاح مهرجان الواسطي 2020

على الرغم من جائحة كورونا..

جانب من االفتتاح

خطفــت النجمة دوا ليبا 
األنظــار بعــد ظهورهــا 
اإلفتراضية  حفلتهــا  في 
"Studio 2054"، مبشاركة 
النجوم  مــن  عــدد كبير 
والراقصــني، لتقدم عرض 
إفتراضــي حظــي مباليني 
متابعيها،  من  املشاهدات 
عبــر صفحتهــا اخلاصة 
علــى موقــع التواصــل 
دوا  ونشــرت  اإلجتماعي. 
ليبا صــوراً لها من احلفل، 
مبشاركة عدد من النجوم، 
من ضمنهــم إلتون جون، 
غّنت  التي  مينوغ،  وكيلي 
معها ديو، إضافة إلى جي 
بالفــني وتايني. وكانت دوا 

ليبا وّثقت حلظة معرفتها 
بترشــيحها لست جوائز 
هذا العام، في الدورة الـ63 
من حفــل توزيع جوائز الـ

Grammy 2021، ونشــرت 
مقطــع فيديو تظهر فيه 
وهي في حالة بكاء شديد، 
من فرحتها ألنه يعد إجنازا 

كبيرا لها في تاريخها.

كشفت مصادر مقربة من 
العائلة امللكية البريطانية 
ماركل  ميغــان  املمثلة  أن 
وزوجها األمير هاري، حفيد 
امللكــة إليزابيــث الثانية، 
لقبيهمــا  يفقــدان  قــد 
امللكيني، إذا ما قررت امللكة 
جتريدهمــا منهمــا، خالل 
لقاء األســرة العام املقبل، 
من  الزوجني  رحيل  لتقييم 
العائلة. وقال املؤرخ امللكي 
روبــرت الســي لصحيفة 
إكســبرس"  "ديلــي 
"يقضــي  البريطانيــة: 
االتفــاق أن جتتمــع امللكة 
مع أعضــاء العائلة الكبار 
لتقييم فترة مرور عام على 
رحيل هاري وميغان.. 

بأن يجري  احتمــال  وهناك 
التوصل لقــرار بتجريدهما 
من لقبيهمــا امللكيني في 
حال قــررت امللكة اليزابيث 
هذا باالتفاق مع تشــارلز". 
هاري  أن  الســي  وأوضــح 
اية  علــى  توقفا  وميغــان 
حال عن إســتعمال هذين 
الى  رحيلهما  بعد  اللقبني، 
الواليات املتحدة األميركية.

نفى املمثــل املصري أحمد 
وفيق في حديث خاص الحد 
الفنية مشــاركته  املواقع 
في فيلم "لعنــة الزمان"، 
وأكــد أن هذه املــرة األولى 
التي يســمع فيهــا عنه، 
وقــال أنه مــن املمكن أن 
يكون قد رّشح إسمه لهذا 
يهاتفه  لــم  لكن  العمل، 
أحد بشــكل رسمي. وكان 
قد رّشح للفيلم حتى اآلن 
املمثلني أحمد مالك وعمرو 
عبد اجلليل، وريهام حجاج، 
ومازال العمــل في مرحلة 
يذكر  االولية.  التحضيرات 
أن أحمد وفيق شــارك في 
املاضي في  موسم رمضان 

مع  "النهاية"  مسلســل 
املمثل يوســف الشــريف 
ســمير  عمــرو  واملؤلــف 
عاطف، واخملرج ياسر سامي 
البطولة كل  وشــارك في 
من ناهد السباعي ومحمد 
لطفــي ومحمــود الليثي 
وياسمني  الصايغ  وســهر 

علي.

دوا ليبا

أحمد وفيق

ميغان ماركل

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
 عادت شــركة نتفليكس لتثير اجلدل مجددا، وهذه املرة 
فــي الهند، بســبب "قبلة" ظهرت في أحد مشــاهد 

مسلسل مأخوذ عن رواية هندية معروفة.
 ،"A Suitable Boy" ويتناول املسلسل الذي يحمل اسم
احلياة العاطفية لشابة هندوسية، ومقتبس من الرواية 

احلائزة على جوائز للمؤلف الهندي فيكرام سيث.
وعلى إثر ذلك املشهد، انتشر وسم "قاطعوا نتفليكس" 
(BoycottNetflix( علــى تويتر في الهنــد، وفقا لتقارير 

وسائل اإلعالم احمللية.
وقــال وزير الشــؤون الداخلية في حكومــة والية ماديا 
براديش، ناروتام ميشرا، على تويتر إنه "طلب من الشرطة 

فحص هذا احملتوى املثير للجدل".
وأضــاف ميشــرا، العضــو في حــزب بهاراتيــا جاناتا 
الهندوســي القومي: "هذا احملتوى مرفوض بشدة ويؤذي 
مشــاعر الناس من دين معني"، الفتا إلى أنه يبحث في 
اإلجراءات القانونية التي ميكن اتخاذها، بحسب ما نقلت 

شبكة "سي إن إن".

الصباح الجديد - وكاالت:
 كشفت شــركة بيجو مؤخرا سيارة 4008 اجلديدة التي 
صنفت كأقوى منافس ملركبــات Mitsubishi ASX، ومن 
بني أجمل الســيارات احلديثة وأكثرها تطورا من الناحية 

التقنية.
ومن أبرز عناصر اجلمــال التي متيز 4008 اجلديدة، تصميم 
شــبكها األمامي الــذي يتداخل فيه اللون األســود مع 
الكروم اللماع، وتصميم مصابيح الضباب التي متتد على 
شــكل خطوط طولية أسفل املصابيح األمامية، إضافة 
إلى الواجهــة اخللفية التي حصلت على مصابيح غريبة 
التصميم متتد داخل إطار أسود اللون ميتد على طول باب 

غطاء صندوق األمتعة.
كما زودت بواجهة قيادة عصرية مجهزة بشاشتني، واحدة 
قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وشاشة في 
املنتصف تعمــل باللمس، كما جهــزت الواجهة مبقود 
رياضي بتصميم فريد، أما قبضة ناقل السرعة فغطيت 
بالزجاج الشــفاف وزودت بأزرار تعمل باللمس وشعارات 
مضيئــة جذابة. وزودتهــا بأحدث أنظمــة املولتيميديا، 
وأنظمة كهربائية للتحكــم بوضعيات وحركة املقاعد، 
وأنظمــة لتدفئــة املقاعد والزجاجــني األمامي واخللفي 
واملرايا اجلانبيــة، إضافة إلى حساســات للضوء واملطر، 
وكاميرات وحساســات مسافة أمامية وخلفية، وأنظمة 
لتشــغيل احملرك وتدفئة الســيارة عن بعد، وعدة أنظمة 
أمان ملنع احلوادث، وأنظمة قيادة متنوعة تناســب شتى 

الطرقات.

"قبلة في المعبد" يضع 
نتفليكس في ورطة كبرى

بيجو تتحدى ميتسوبيشي 
بسيارة اكثر تطورا وأناقة

الصباح الجديد - وكاالت:
واصلــت الفنانــة الســورية كندة 
علوش نشر تأمالتها بشأن تداعيات 
انتشــار فيروس كورونا على األســر 
داخل العالم العربي وخارجه، مؤكدة 
أن "احليــاة صارت بــاردة بعد فرض 
العزل الصحــي واالبتعاد عن االهل 
توارت  التي  واالبتســامة  واالحباب،  
خلف الكمامة" ومتنت أال تطول هذه 

املرحلة أكثر.

عبر  تغريــدة  فــي  وكتبــت كندة، 
حســابها الرســمي بتويتر: كورونا 
خلت شــكل احليــاة قاســي وبارد، 
عزلت نــاس وبعدتهم عــن أهلهم 

وحبايبهم.
وقالت: "كبار الســن يعيشــون في 
وحدة قاتلة، هناك اشخاص كثيرون 
بنحو سلبي خاصة  اعمالهم  تأثرت 
من يعملون باجور يومية، السفر صار 
صعبا وحياة االطفال فقدت بهجتها 

التجمع  واماكــن  املــدارس  بتوقف 
واللعب مع بعضهم، طريقة السالم 
او التحية تغيرت واالبتسامة الدافئة 

غابت وراء الكمامات".
يذكر أن كنــدة لفتت االنتباه مؤخرا 
خلطورة تداعيات فيروس كورونا على 
الســالمة النفســية لألطفال، من 
خالل منشور على حسابها في موقع 
تويتر محذرة من تزايد العنف األسري 
بحقهــم، نظــرا لزيــادة الضغوط 

النفسية واالقتصادية على اآلباء. 
وتابعت: "األطفال ضحايا، يعشــون 
ازمة نفســية مثل اهاليهم، فليس 
لهم ذنب فيمــا يحصل وليس لهم 
ذنب ليتحملوا سوء معاملة او عنف، 
على االهالي حتملهم ال بل رعايتهم 
بتركيز اكبر النهم ال يســتوعبوا ما 

يحدث".
وأشــارت كندة إلى معاناة األطفال 
بعد إجبار أغلبهــم على البقاء في 

املنزل لظــروف احلجر الصحي 
وتغير شــكل حياتهم ومنعوا 
او  اصدقائهم  مــع  اللعب  من 

الذهاب الى املدارس.
قــدرة  "لألطفــال  وأضافــت: 
رهيبــة علــى التأقلــم بــس 
معنــا،  نظلمهــم  الزم  مــا 
اهتمــوا بأطفالكــم دلعوهم 
حتملوهم وال حتملوهـــم فـوق 

طاقتهـم".

كندة علوش: االبتسامة غابت وراء الكمامة

الصباح الجديد - وكاالت:
 حاولت سيدة مصرية االنتحار بعد 
نفسها  بإلقاء  زوجها،  مع  مشاجرة 
في نافورة في احــدى املناطق، قبل 
أن تتمكــن أجهزة األمــن املصرية 
من إنقاذها. األمر الذي تســبب في 
حالة من الســخرية عبــر منصات 
السوشيال ميديا اخملتلفة للطريقة 

التي قامت بها.
تنتحر  "إزاي  التعليقات:  ضمن  ومن 
في نافورة؟"، بينما قال آخر: "االنتحار 
حرام بــس الغريــب إزاي فكرت في 
االنتحار وكمان في نافورة؟!". وكتب 
اخر انها ليست محاولة انتحار بقدر 
ما هي محاولة لتحميل زوجها ذنب 
بســبب اخلالفات التــي اعلنا عنها 

"الن النافــورة لم ولــن تكون مكانا 
إلنهاء حياة احد".

وقــال مديــر شــرطة العاصمــة 
اللواء نبيل ســليم، في تصريحاته 
للصحافــة املصريــة، إنــه  تلقى 
إخطــارا من رئيس مباحث قســم 
رصد  مفاده  األول  التجمع  شــرطة 
محاولة انتحار فــي نافورة مبنطقة 

الرحــاب، وعلى الفور انتقلت أجهزة 
األمن وتبني أن سيدة ألقت بنفسها 
داخــل النافورة فــي محاولة منها 
للتخلص من حياتها بسبب مرورها 
بحالة نفسية سيئة وتشاجرها مع 

زوجها.
ومت إنقــاذ الســيدة وجــار اتخــاذ 
حيال  الالزمة  القانونيــة  اإلجراءات 

الواقعة، كما مت حترير وفتح محضر 
بالواقعة.

أكد  ومناقشته  الزوج  وباســتدعاء 
أن خالفا عائليا نشب مع زوجته ما 
واعتذر  الشقة  وتركت  أثار غضبها، 
الزوج لزوجته ومت حترير مذكرة وعادت 

السيدة إلى منزلها.

الصباح الجديد - وكاالت:
 Mask.com سلســلة  متكنــت   
التابعة لشــركة Cox Co اليابانية 
للموضة، باعالن احلماية من فيروس 
كورونــا بأســلوب فاخــر من خالل 
أقنعة مزينــة باملاس واللؤلؤ مقابل 
مليون يــن ياباني، ما يــوازي 9600 

دوالر.
ببيع   Mask.com سلســلة  وبدأت 
األســبوع  يدويًا  املصنوعة  األقنعة 
املاضي، بهدف تشجيع الناس وحتفيز 
املبيعــات في صناعــة األزياء التي 

.COVID-19 يعاني منها جائحة
ومت تزيــني أقنعة املاس مباســة 0.7 
قيــراط وأكثر مــن 300 قطعة من 
وحتتوي  سواروفســكي،  كريستال 

أقنعة اللؤلؤ على حوالي 330 لؤلؤة 
أكويا يابانية.

وقال أزوســا كاجيتاكا ، في متجر 

لرويترز "اجلميع يشــعر  الشــركة 
باإلحباط بســبب فيــروس كورونا 
وســيكون مــن الرائع أن يشــعروا 

بتحســن بالنظــر إلى أحــد هذه 
األقنعة املتأللئة".

وأضاف: "كانــت صناعات اجملوهرات 

في  أيًضــا  واألقمشــة 
حالــة ركــود بســبب 

فيــروس كورونــا ولذا 
قمنا بذلك كجزء من 
مشــروع للمساعدة 

في إنعاش اليابان".
 Cox افتتحــت 
من  جــزء  وهــي 
 Aeon مجموعــة 

بالتجزئة  للبيع   Co
 Mask.com موقــع 

علــى اإلنترنــت وفي 
ست مواقع فعلية حيث 

 200 مـن  أكثـــر  تقــــدم 
نوع من األقنـــعة بدًءا من 500 

ين.

سيدة مصرية تثير السخرية بعد انتحارها في نافورة

اليابان تحارب فيروس كورونا بتصنيع أقنعة ثمنها 9600 دوالر


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

