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الصباح الجديد - متابعة:
لم ميــِض وقــت طويــل على 
انتقاد عدد مــن املعارضني في 
رجب  الرئيس  لسياسات  تركيا 
طيب أردوغــان حيال املعتقلني 
تلقــوا  حتــى  السياســيني، 

تهديدات بالقتل.
وكان من بني هؤالء، زعيم حزب 
الشــعب اجلمهــوري املعارض 
كمال كليتشــدار أوغلو، الذي 
تلقى عددا كبيرا من التهديدات 
بالقتــل، وفقا ملوقــع "أحوال" 

اإلخباري التركي.
التهديدات،  هذه  خلفية  وعلى 
حتدث احلــزب املعارض عن حزب 
"قاتل  بوصفه  القومية  احلركة 
مأجور" لصالــح أردوغان، علما 
مع  متحالف  األخيــر  احلزب  أن 

الرئيس.
انتقد  17 نوفمبر اجلــاري،  وفي 
كليتشــدار أوغلــو اســتمرار 
احلكومة في سجن زعيم حزب 
املوالي  الدميقراطي  الشــعوب 
لألكراد صــالح الدين دميرتاش، 

منذ 4 ســنوات، علــى خلفية 
تهم تتعلق باإلرهاب.

وقــال املعارض البــارز إن أنقرة 
تواصل سجن دميرتاش، املرشح 
الرئاســي الســابق، وغيره من 
أفرجت  وقت  في  الرأي،  سجناء 

عــن زعيــم مافيا وعــدد من 
خطتها  ضمن  اخملدرات،  مهربي 
الســجناء  عــدد  لتخفيــض 
فيــروس كورونا  أزمة  بســبب 

املستجد.
زعيم  فترة وجيــزة، وجه  وبعد 

الدين  املفرج عنــه عالء  املافيا 
تعــج  رســالة  تشــاكيجي، 
بالتهديــدات واإلهانــات إلــى 
كليتشــدار أوغلــو، لدفاعــه 
واتهمه  التركــي،  املعارض  عن 

بـ"اخليانة".

مافيــا  زعيــم  وتشــاكيجي 
ومنظمــة إجراميــة مدان في 
املســلحة  اجلرائم  من  العديد 
داخــل تركيا وخارجهــا، أبرزها 
محاولة قتل الصحفي هنجال 
أولوج، وتنفيذ هجوم مســلح 
على أحد األندية مبنطقة الفاحت 

في إسطنبول.
وأخلي ســبيل تشاكيجي بعد 

قضائه 16 عاما في السجن.
وكان دولت بهجلي، زعيم حزب 
املتحالفة  القوميــة  احلركــة 
باإلفراج  طالــب  أردوغــان،  مع 
عــن تشــاكيجي، إذ إنه حزبه 
يعتبر زعيــم املافيا بطال نظرا 
الســتهدافه حــزب العمــال 
الكردســتاني ورجــال األعمال 

األكراد واملؤيدين لألكراد.
األمر لــم يتوقف علــى زعيم 
إن  إذ  اجلمهوري،  الشعب  احلزب 
معارضني آخرين تلقوا تهديدات 
وتعــرض آخرون إلــى هجمات 
اإلعالم  وســائل  من  شرســة 

املوالية حلزب أردوغان.

إطار  التهديدات في  وتأتي هذه 
"البيئة السياســية شــديدة 
االســتقطاب داخل تركيا منذ 
أشــهر"، على خلفيــة األزمة 

االقتصادية اخلانقة في البالد.
وتنــاول الكاتب الصحفي فؤاد 
لــه، حديث  أوغور، فــي مقال 
املوالية ألردوغان  وسائل اإلعالم 
عــن املؤمرات التــي تعد لقتل 
كمــال أوغلو، وحتــدث عن أحد 

السيناريوهات املرعبة.
وقال إن "شخصا ما قد يضغط 
الزنــاد ويطلق الرصــاص على 
سيناريو  في  املعارض،  جســد 
مماثــل ملا حــدث مع الســفير 
الروسي لدى أنقرة قبل سنوات 

أندريه كارلوف".
وبعد وقــوع عمليــة االغتيال 
أصابع  ســتتوجه  املفترضــة، 
املافيا لكونه  إلى زعيم  االتهام 
في  التركــي  املعــارض  هــدد 
السابق، أو إلى حركة فتح اهلل 
غولن التي يتهما أردوغان بتدبير 

محاولة انقالب 2016.

المعارضون الناقدون لسياسات أردوغان يتلقون تهديدات بالقتل 
السلطات التركية تتبنى النزاع ضدهم

بغداد - الصباح الجديد:
انتقد عضو جلنة النزاهة النيابية 
خالد اجلشــعمي امــس االثنني، 
إصراره  بســبب  املركزي  البنــك 
على بيع الدوالر بسعر )119( على 
الرغــم من ارتفاعه في الســوق 
احمللية الى 125,500، مبينا أن هذا 
الفرق يذهب الى جيوب الفاسدين 

من أصحاب املصارف
وقــال اجلشــعمي فــي تصريح 

اطلعت عليــه الصباح اجلديد، ان 
” ســعر صرف الدوالر في السوق 
احملليــة ارتفع الــى 125,500 في 
حني مازال البنــك املركزي يبيعه 
أن  الثابت ″119، مقترحا  بسعره 
" يرفع البنك ســعر بيعه او مينع 

من ارتفاعه بالسوق احمللية ".
وأضــاف أن " هــذا االرتفــاع في 
الســوق احملليــة تقــف خلفــه 
جهات فاســدة لتذهــب األموال 

الــى جيوبهــم وهــذه كارثة "، 
مبينا أن " هـــذا اخللل املصرفي 
يتحمله رئيس الوزراء لكونه اختار 
محافظا بالوكالـــة ليـــس لـه 
خبـــرة في املال والصيرفة وانـه 

رجـل قانـون".
وأوضح أن " املادة ) 13 أ ( من قانون 
البنك املركزي جتبــر رئيس الوزراء 
ملنصب  شــخصية  اختيــار  الى 
تتمتــع بخبــرة مالية  احملافــظ 

ومصرفية وهذه الشروط ال تتوفر 
مبحافظ البنك املركزي لكنه رجل 
قانوني "، مبينا أن " جلنة النزاهة 
النيابيــة طلبت مــن الكاظمي 
ترشيح أسماء توفر فيهم شروط 
محافظ البنك املركزي للتصويت 
إعادة  الى  وكذلــك  احدهم  على 
ســعر صرف الدوالر في الســوق 
احملليــة الــى 120 أي بواقــع منره 

واحدة " .

النزاهة النيابية تحمل رئيس الوزراء مسؤولية اختيار محافظ البنك المركزي

الفرق الحالي في سعر الدوالر يؤكد
السليمانية ـ عباس اركوازي:شبهات الفساد في مزاد بيع العملة

وضعــت ازمــة الرواتب فــي اقليم 
كردستان االحزاب والقوى السياسية 
واملعارضة  الســلطة  في  املشاركة 
على خط املواجهة، نظرا للتداعيات 
الكارثيــة التي خلفتهــا تأخر توزيع 
رواتب املوظفني على اوضاع املواطنني 

في االقليم. 
وهدد 38 عضوا في برملان كردســتان 
باتخاذ خطوات قانونية ضد حكومة 
االقليم ورئيس احلكومة فيما لو لم 
حتضر اجللســة املقبلة واالسراع في 

معاجلة ازمة رواتب املوظفني.

وقــال رئيس كتلة اجليــل اجلديد في 
برملان االقليم كاظم فاروق في مؤمتر 
صحفــي عقده عقــب عرقلة عقد 
اجللســة التي عقدت امس االربعاء، 
الذي كان مخصصــاً لها ان تناقش 
بدء الدوام والعام الدراسي اجلديد في 
برملان كردســتان  ان اعضاء  االقليم، 
لن يســكتوا مــن االن فصاعدا عن 
لقوت  املســتمرة  والسرقة  الفساد 
وثروات شــعب كردســتان من قبل 

االحزاب املتنفذة.
حلجم  دراســة  اجريت  واضاف،"لقد 
تبني  التــي حصلت  االيــرادات  ونوع 

انها حصلت خالل الشــهر املنصرم 
علــى 900 مليــون دوالر، وهو يكفي 
لتوزيع رواتــب املوظفني في االقليم، 
واردف:"امتنــاع حكومة االقليم عن 
توزيع رواتب املوظفني سرقة واضحة 
وانتهــاك صارخ حلقوق واســتحقاق 
املواطنني" واننا لن نسكت على ذلك. 
بــدوره دعا رئيــس كتلــة اجلماعة 
االسالمية عبد الستار مجيد رئاسة 
برملــان كردســتان الى اخلــروج من 
العبــاءة احلزبية والعمــل اجلاد على 
تنفيذ حقيقي ملطالب الشعب، الفتا 
الى ان رئاســة البرملان فشلت في ان 

تكون في جبهة الشــعب وان تدافع 
عن حقوقه املســلوبة، لذا فان علي 
اجلميع العمل علــى تغييرها واعادة 
البرملــان الى موقعــه احلقيقي ممثالً 

ملطالب الشعب.
بــدوره اشــار عضــو كتلــة االحتاد 
الوطني الكردســتاني كاروان كزنيي 
الى، ان اجلبهة التي تشــكلت داخل 
برملان كردســتان ال متثل فقط احزاب 
مختلف  متثــل  هي  وامنا  املعارضــة 
ينبغي  االحزاب وهي جبهة شعبية، 
ان تفعل لتتمكن مــن اعادة احلقوق 

املسلوبة للمواطنني في االقليم.

فوضى ومشادات كالمية  بين النواب

ازمة الرواتب تضع حكومة االقليم على خط المواجهة مع البرلمان

بايدن سيعمل الجمهوريين لمنح العمال
"سيمنز" تعلن إضافة 791 ميغاواط3حصة أكبر من «الكعكة االقتصادية»

6للشبكة الوطنية في العراق

اربيل ـ الصباح الجديد: 
التغيير  حركــة  عضــو  اكــد 
جولي أســعد امــس االثنني أن 
تذهب  التــي  الكردية  الوفــود 
لزيارة العاصمــة بغداد ال متلك 
والتوقيع  التفــاوض  صالحيات 

على االتفاقيات.
وقال أســعد إن “رئيس حكومة 
مياطل  بارزاني  مســرور  اإلقليم 
فقــط وجميع ملفــات النفط 

محصورة  احلدوديــة  واملنافــذ 
حتت صالحياتــه فقط”، معتبرا 
أن “الوفــود التــي ذهبــت إلى 
بغــداد فــي الفتــرة املاضية ال 
متتلك صالحيــات التوقيع على 

االتفاقيات.
وأقر أســعد “بصعوبة التوصل 
إلى اتفــاق في الوقت احلالي بني 
بغداد وأربيــل، نتيجة عدم قدرة 

اإلقليم على تسليم النفط. 

قيادي كردي يستبعد االتفاق بين بغداد 
واربيل: ال صالحية للوفود بالتفاوض 

بغداد - الصباح الجديد:
جمللس  العامة  األمانــة  افادت 
الوزراء امســاالثنني، بأن رئيس 
الكاظمي  مصطفــى  الوزراء 
وجه بإرسال املوازنة اليها غورا 

لتدقيقها.
وقــال املتحدث باســم أمانة 
مجيد  حيــدر  الوزراء  مجلس 
في تصريح أوردته وكالة األنباء 
الصباح  وتابعتــه  العراقيــة 
اجلديــد، إن “رئيس الوزراء وجه 
والتخطيط  املاليــة  وزارتــي 
بإرسال املوازنة فورا الى األمانة 

لغرض  الــوزراء  جمللس  العامة 
تدقيقهــا مــن قبــل الدائرة 
القانونية لكي يتم تخصيص 
ملناقشتها  استثنائية  جلسة 
وإحالتها الــى مجلس النواب 

من أجل إقرارها بأسرع وقت”.
“احلكومة  ان  مجيــد،  وأضاف 
ضرورة  على  يجمعان  والبرملان 

اإلسراع بإقرار موازنة 2021”.
وجهوا سهام  نواب عدة  وكان 
تأخر  الى احلكومة جراء  النقد 
الى  املقبلة  املوازنــة  ارســال 

البرملان.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت وزارة النفــط امس االثنني 
أن مطلــع عام 2023 سيشــهد 
اكتمال مشــاريع استثمار الغاز، 

وطيها عملية احراق الغاز.
وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي، 
في تصريح رسمي تابعته الصباح 
اجلديــد، إن "الــوزارة لديها خطة 
متكاملــة ملا يخــص توفير الغاز 
حملطات الوقود، من خالل استثمار 
النفط  إلنتــاج  املصاحب  الغــاز 

وحقول الغاز".
وأضــاف أن "كميات إنتــاج الغاز 
املســتثمر اآلن تصل لـ 60 باملئة 
والبالغة 1500 مليون قدم مكعب 
اليوم، جتهز حملطات  في  قياســي 
الكهرباء وبشكل مستقر وثابت"، 
مبيناً أن "محطات الكهرباء حتتاج 

إلى أكثر من الكمية املتوفرة.

وتابع: أن "عــام 2022، وبداية عام 
التي  املشــاريع،  2023 ستكتمل 
من شــأنها انهــاء ملــف الغاز 
ذاته ســتضاف  بالوقت  و  احملترق، 
في  الســتثمارها   1200 كميــة 

محطات الطاقة الكهربائية".
وأوضــح أنه "خالل عــام 2016 مت 
الكاملة الســتثمار  اخلطة  وضع 
واآلن  مقمــق   600 كان  الغــاز، 
وصلنا لـــ 1500 مقمق، واخلطط  
للوصــول  كاملــة  واملشــاريع 
الســتثمار كامــل، التــي هــي 
2700 مقمــق املصاحــب إلنتاج 
النفــط". وفيما يخــص احلاجة 
النفطية،  للمشــتقات  احملليــة 
أشــار الزوبعــي إلــى أن "هناك 
خطة حتت التنفيذ لســد احلاجة 
االســتهالكية مــن املشــتقات 

النفطية.

النفط: عام واحد يفصلنا عن 
استثمار غاز البالد بالكامل

الكاظمي يوجه بإرسال موازنة 2021 
الى امانة مجلس الوزراء لتدقيقها

بغداد - وعد الشمري:
أكدت قيادة العمليات املشــتركة، 
أمــس األثنــني، امتــالك العــراق 
معلومات كاملة عن سجن مخيم 
أبو الهول، وفيما أشارت على وجود 
قوات سوريا  مع  تنسيق مســتمر 
الدميقراطيــة من خــالل التحالف 
العديد  اتخاذها  الدولي، حتدثت عن 
من االجــراءات لتأمــني احلدود بني 

البلدين.
اللواء  القيادة  باسم  املتحدث  وقال 
حتســني اخلفاجي، إن "العراق يتابع 
مــا يجري في ســجن مخيــم أبو 
الهول الذي يقع حتت سيطرة قوات 
ســوريا الدميقراطية داخل االراضي 

السورية".
وتابــع اخلفاجــي، فــي حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "جهودنــا 
أســفرت عن التوصل إلــى قاعدة 
العراقيني  جميع  عن  كاملة  بيانات 

احملتجزين في اخمليم".
تنســيق  "وجــود  إلــى  وأشــار، 
املســتوى مع قوات ســوريا  عالي 
الدميقراطيــة عبر التحالف الدولي 
املســؤولة عن أمن اخمليم، من خالل 

تواصل أمني وعمل مشترك".
وشدد اخلفاجي، على أن "اخمليم من 
شــانه أن يؤثر على الوضع األمني 
فــي العراق كونه يضــم معتقلني 
داعش  لتنظيــم  تابعني  خطريــن 

االرهابي".
وبــني، أن "املعلومات املتوافرة لدينا 
تشــير إلى وجود نحو سبعني ألف 

ارهابي في املعتقل".
"العــراق  أن  اخلفاجــي،  ويواصــل 
يعمل على أكثر من محور من اجل 
التعامــل مع ملــف املعتقلني في 
مخيــم أبو الهول، فــي مقدمتها 
تعزيز احلدود مع ســوريا واكمال أي 

نقــص حاصل من خالل االســالك 
الشائكة والكثبان الرملية".

وأورد، أن "القــوات املشــتركة من 
العسكرية  التشــكيالت  مختلف 
جتري طلعات مستمرة وتدقيق أمني 
وعمليات استباقية على احلدود من 

اجل مالحقة أي عملية تسلل".
ومضى اخلفاجي، إلى أن "اخلطر الذي 
يعتقد أنه يهدد العراق هو عند فرار 

املعتقلني في اخمليم الســوري باجتاه 
الوقت نفســه  اراضينا، لكننا في 
على  االســتعدادات  كامــل  لدينا 
احلدود سواء على اجلانب العسكري 
او االستخباري ولن نسمح بتهديد 

اراضينا".
مــن جانبه، ذكر عضــو جلنة األمن 
والدفــاع النيابية بــدر الزيادي، في 
ان  اجلديد"،  إلى "الصبــاح  تصريح 

اإلرهابي يحاول بني  "تنظيم داعش 
مدة وأخرى اثبــات وجوده من خالل 

عمليات متفرقة".
وأضــاف الزيــادي، أن "اخلطر األكبر 
الــذي يهــدد العــراق هو تســلل 
ارهابيــني مــن األراضي الســورية 

وقيامهم بأعمال عنف".
ولفــت، إلى أن "القيــادات األمنية 
تبلغنا بشكل مســتمر من خالل 

على  قدرتها  املتواصلــة،  اللقاءات 
مســك احلدود وتعقب أي محاولة 
العراقية بشــكل  االراضي  لدخول 

غير رسمي".
"اســتمرار  أن  إلى  الزيادي،  وانتهى 
احليطــة واحلــذر أمــر فــي غاية 
احلالي  الوقت  الضرورة، السيما في 
الــذي يتطلــب فيه تعزيــز اجلهد 
االمني واالســتخباري ومالحظة ما 

يجري على اجلانب السوري، ومنع أي 
تهديد لألراضي العراقية".

ويضــم مخيــم أبو الهــول داخل 
االراضي السورية العديد من عائالت 
تنظيم داعــش االرهابي وبعضهم 
من اجلنســية العراقيــة، ويتخوف 
مراقبــون مــن هــروب املتواجدين 
في اخمليم باجتــاه االراضي العراقية 

وقيامهم بأعمال ارهابية.

قواتنا مستعدة لمواجهة خطر اإلرهابيين
في حال تسللهم الى البالد من سوريا 

قوات العمليات املشتركة "ارشيف"

أفادت بتوفر قاعدة بيانات عنهم في مخيم أبو الهول..العمليات المشتركة:

تقريـر

الصباح الجديد - وكاالت:
المس الدوالر امس االثنني على 
املستوى العاملي، أدنى مستوى 
له خالل مــا يزيد على عامني، 
ومن املنتظر أن يســجل أكبر 
يوليو  منذ  شــهري  انخفاض 
املاضي، بعــد أن أدى مزيج من 
إلى  اللقاحات  حــول  التفاؤل 

بيع املستثمرين الدوالر.
وانخفــض الــدوالر األمريكي 
العمالت  مــن  ســلة  مقابل 
نقطة،   91.707 إلى  باملئة   0.1
وهو أدنى مســتوى منذ أبريل 
2018. وبلغ الدوالر النيوزيلندي 
الشــديد التأثر باخملاطر أعلى 
مســتوى في عامــني ونصف 
العام، ويتجه صوب تســجيل 
من  شــهري  مكسب  أفضل 
حيث النسبة املئوية في سبع 

سنوات.
والدوالر  اليورو  من  كل  وارتفع 
وصــوال  قليــال  األســترالي 
رغم  ثالثة أشــهر،  ذرى  إلــى 

أن حتــركات العمــالت كانت 
األســهم  تلتقط  إذ  محدودة 
أنفاســها في نهاية  العاملية 
ارتفاع شــهري مسجل  أكبر 

على اإلطالق.
اإلسترليني  اجلنيه  واســتقر 
وارتفــع  دوالر،   1.3325 عنــد 
بنسبة ثالثة باملئة تقريبا أمام 
الدوالر منذ بداية الشــهر، إذ 
يراهن املســتثمرون على إبرام 
اتفاق خلروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبــي، حتــى مــع اقتراب 

املوعد النهائي للمفاوضات.
وهبط مؤشــر الــدوالر بنحو 
2.5 باملئة فــي نوفمبر اجلاري، 
إذ حتمس املســتثمرون لنتائج 
للقاحني  الواعــدة  التجــارب 
يكونا  قد  محتملني  رئيسيني 
وباء  على  القضاء  في  ســببا 
والــدوالر  كورونــا.  فيــروس 
باملئة   11 بنحــو  منخفــض 
عــن ذروة مــارس املاضي عند 

102.990 نقطة.

الدوالر األميركي يهوي 
عالميا الى أدنى مستوى له 

منذ عامين



محليات 2

البصرة - سعدي السند :

قــال مدير عام الشــركة العامة 
املهندس  الدكتــور  العراق  ملوانئ 
أن موانئنا في  الفرطوسي  فرحان 
كل مواقــع  عملها فــي أم قصر 
وخــور الزبير وأبي فلــوس وغيرها 
تواصل تنفيذ خططها وبرامجها 
املينائية بشــكل مدروس لألرتقاء 
باملهــام التي تقع علــى عاتقها 
يومية من  بذلك متابعــة  وتلقى 
قبل وزير النقل من خالل األتصال 

اليومي والزيارات امليدانية . 

ادارة الشركة تهتم اوالً بسالمة 
املالكات البحرية 

 : للموانئ  العــام  املديــر  وأضاف 
لقد اعلنا نهاية األســبوع املاضي 
عــن توقف املالحة فــي قناة خور 
األحوال  ســوء  بســبب  عبداهلل 
اجلويــة التي تشــهدها املنطقة 
، مما تعــذر أجراء عملية ارســال 
العاملة  البحريــة  الطواقم  بدل 
فــي املوانــئ النفطيــة الواقعة 
في امليــاه االقليمية العراقية من 
اخلليج العربي . وان ســوء االحوال 
الطقس  وتأثرهــا بحالة  البحرية 
ارســال  عملية  بتوقف  تســبب 
بدل الطواقــم للموانئ النفطية  
)البصــرة - العمية ( ، موضحاً  ان 
ادارة الشــركة تهتم اوالً بسالمة 
في  العاملة  البحريــة  املــالكات 

املوانئ .
وجهنــا  الفرطوســي   واضــاف 
بإيقاف أعمال املالحة البحرية في 
قنــاة خور عبداهلل بســبب حالة 
على  حفاظاً  املستقرة  غير  البحر 
ســالمة اجلميع ، مشــيراً الى ان 
الكوادر املالحية ستعاود استئناف 
نشــاطها بعــد اســتقرار حالة 

الطقس . 
وقــد اصدر قســم الســيطرة و 
الشــركة  في  البحري  التوجيــه 
العامة ملوانئ العــراق ، تعليماته 
بضــرورة ايقاف املالحــة في قناة 
خور عبداهلل للســفن والوحدات 
البحريــة القادمة و املغادرة ملوانئ 
ام قصــر و خــور الزبير ، بســبب 
شــدة الريــاح و ارتفــاع األمواج 
وحفاظاً على امن وسالمة السفن 

والطواقم العاملة عليها .

املباشرة  بصيانة العوامات 
البحرية 

وأكــد املدير العام لقد  باشــرت 
 ، العراق  ملوانئ  العامة  الشــركة 
شــعبة التنوير البحــري بصيانة 
املصابيــح  واســتبدال  وادامــة 
العاطلــة فــي عوامــات الداللة 
البحرية لقناة خور عبداهلل و ذلك 
البحرية  للوحــدات  اآلمن  للمرور 

والسفن التي تؤم املوانئ .
وتأثيث  إدامــة  بضــرورة  والعمل 
القنوات املالحية البحرية بعوامات 
الداللة البحرية مبا يضمن سالمة 
السفن التجارية املتنوعة التي تأم 
العراق  فأن موانئ  الشركة  موانئ 
تعمــل على مدار اليــوم بصيانة 
وإدامــة وانــارة عوامــات الداللة 
املالحية  قنواتنا  بكافــة  البحرية 
إســتثنائية من مالكات  وبجهود 
التنويــر البحري العائد لقســم 
السيطرة والتوجيه البحرية ، ذلك 

من أجل سالمة وانسيابية دخول 
السفن القادمة واملغادرة 

من جانبه بني الكابنت رمزي ايشا 
مدير قسم الســيطرة والتوجيه 
البحرية ان مالكات القســم في 
البحري قامــوا بصيانة  التنويــر 
وادامــة وإنــارة عوامــات الداللة 
البحرية رقــم )2 ,3 ,24 ,27 ,30( 
برغــم الظروف اجلويــة الصعبة 
وأرتفاع االمواج ذلك من أجل مرور 
السفن الداخلة واخلارجة من والى 
قناة خور عبداهلل بأنسيابية وأمان 

.

موانئ العراق تعلن تغيير جنس 
اراضي الداوودية لغرض تأهليها 

ملنتسبيها

للشــركة  العام  املديــر  واعلــن 
تغيير  عن  العــراق  ملوانئ  العامة 
جنــس االرض مــن املقاطعة 36 

الداوودية 

قطعة 1 و قطعة 9 من بســتان 
الى عرصة و اخملصصة ملنتســبي 

الشركة .
وأوعزنــا الــى قســم الشــؤون 
باألسراع  الشركة  في  الهندسية 
ألســتكمال االجــراءات الفنيــة 
املذكورة  القطعة  بتأهيل  اخلاصة 
اعاله وتســليم االفراز اصولياً الى 
التســجيل  ودائرة  البصرة  بلدية 
على  احلصــول  لغرض  العقــاري 

سندات امللكية للمستحقني .
وقدمنا شكرنا و تقديرنا للجهات 
واللجان املعنية في الشركة التي 
بذلت اجلهد الكبير ملتابعة وتنفيذ 

تخصيص االراضي للمنتسبني.

ساحة خلزن البضاعة املبردة 

وأوضح الدكتــور املهندس فرحان 
الفرطوسي  لقد باشرت الشركة 
العامــة ملوانــئ العراق بإنشــاء 
ســاحة خلزن البضاعة املبردة في 

مينــاء أم قصــر اجلنوبــي ضمن 
اخلزنية  الطاقة  لرفــع  برنامجها 

للموانئ .
الطاقة  زيــادة  ذلك ألهمية  وجاء 
اخلزنية في املوانئ ، وبدأت املرحلة 
االولــى من اعمال تنفيذ ســاحة 
خزن البضائــع املبردة في ميناء أم 

قصر اجلنوبي .
من جانبه بني مدير ميناء أم قصر 
اجلنوبي الكابنت مــازن خريبط ان 
عند  الواقعة  املبردة  اخملازن  ساحة 
مدخل امليناء ســتكون بواقع 22 
الف متر مربع ألستيعاب البضاعة 

املبردة القادمة الى امليناء .
ســتنفذ  كراســو  شــركة  وان 
مشــروع انشــاء ســاحة اخملازن 
املبردة فــي ميناء ام قصر اجلنوبي 
التي  املواصفــات املطلوبة  ضمن 
لرفع  املوانئ  شــركة  اشترطتها 

الطاقة اخلزنية في امليناء.

صيانة العوامات البحرية في 
قناة خور عبداهلل 

البحري  التنوير  شــعبة  وباشرت 
وادامة  فــي شــركتنا بصيانــة 
في  العاطلة  املصابيح  واستبدال 
عوامــات الداللــة البحرية لقناة 
خور عبداهلل وذلــك للمرور اآلمن 
للوحدات البحرية والســفن التي 
تؤم املوانئ ، وضرورة إدامة وتأثيث 
القنوات املالحية البحرية بعوامات 
الداللة البحرية مبا يضمن سالمة 
التي  املتنوعة  التجارية  الســفن 
تؤم موانئ الشــركة فأن موانئنا 
تعمــل على مدار اليــوم بصيانة 
وإدامــة وانــارة عوامــات الداللة 
البحرية بجميــع قنواتنا املالحية 
وبجهود إســتثنائية من مالكات 
التنويــر البحري العائد لقســم 
السيطرة والتوجيه البحرية ، ذلك 
من أجل سالمة وانسيابية دخول 

السفن القادمة واملغادرة .

شركتنا تواصل تنفيذ خططها وبرامجها 
المينائية لترتقي بهماتها أكثر

مدير عام الموانئ للصباح الجديد  :

لالطالع على احوال النزالء الصحية والخدمية

 تسبب سوء االحوال 
البحرية و تأثرها 

بحالة الطقس بتوقف 
عملية ارسال بدل 
الطواقم للموانئ 

النفطية ) البصرة - 
العمية ( وان ادارة 

الشركة تهتم اواًل 
بسالمة الكوادر 

البحرية العاملة في 
الموانئ
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مدير عام الشركة العامة ملوانئ العراق يتحدث ملراسلنا في البصرة

بغداد - الصباح الجديد : 
بحــث وزير الصحــة والبيئة الدكتور حســن 
التميمي مع وفد الشركة التركية اخر تطورات 
اجنــاز املشــاريع الصحية في كربــالء وذي قار 
واالسراع في اجناز وافتتاح مستشفى الناصرية 
التي  واملعوقات  املشــكالت  الوزير  .واستعرض 
تواجه عمل الشــركة التركية من خالل جلنة 
االمــر الديوانــي ومخاطبــة مجلــس الوزراء 
للحصول على قرارات تصب في صالح املشاريع 
املتبقية واملباشرة مبشــاريع وزارة الصحة في 
الكوت والدجيل والطوز ووضع اخلطط املناسبة 

الجنازها. 
على صعيد اخــر اوعز الوزير بتشــكيل جلنة 
من دوائر مركــز الوزارة اخملتصة تشــمل دائرة 
التخطيــط والصحة العامة واالمــور الفنية 
الستحداث وحدات االسنان في املراكز الصحية 
النائية بعموم احملافظات اليصال خدمات صحة 
الفم واالســنان البعد منطقــة خدمة البناء 

شعبنا احلبيب.

بغداد - الصباح الجديد : 
أعلنـــت الشــركة العامة لصناعــة األدوية 
واملستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن عن إنتاج مستحضرات 
دوائية إستطالعية جديدة ذات فعالية عالجية 
مــن قطرات العني ) تاميوســـام ( لعالج إرتفاع 

ضغط العيـن .
وأكـــد مدير عام الشــركة الصيدلي عبـــد 
احلميـد عبـــد الرحمـن السالـم بأن الشركة 
مقبلة على إجنازات عالجية ذات فعالية عالية 
يتم إنتاجها ألول مرة في الشــركة بعد توفير 
املواد األوليــة ، مبيناً بأن هــذا اإلجنازات جاءت 
الشــركة  التي أعدتها  البحثية  ضمن اخلطة 
وبجهــود كبيرة ملوظفيها وســيتم طرح هذه 
املستحضرات في السوق احمللية بعد تسجيلها 
فــي وزارة الصحــة ، مفصحاً عــن ان العمل 
مســتمر إلنتاج ) ٧٣ ( مستحضرا دوائيا جديدا 

مستقبـالً .

بغداد - الصباح الجديد : 
عقد معاون مدير عــام املركز الوطني للصحة 
والســالمة املهنية في وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية حســني فاضل عباس اجتماعا مع 
مديري األقســام الفنية والنمطية ومسؤولي 

الشعب املرتبطة . 
وجرت خالل االجتماع مناقشة اجلوانب اإلدارية 
التي تخص انسيابية العمل لألقسام وكيفية 
جتــاوز املعوقات، والتأكيد علــى اهمية تطوير 
أداء العاملــني فــي مجال التخطيط ورســم 

السياسات العامة .
ووجه معاون املدير العام بضرورة وضع سياسة 
على  واالعتماد  املهنيــة  والســالمة  للصحة 
املبــادرات القيمة مــن اجل النهــوض بواقع 
الصحة والسالمة املهنية للعاملني في مواقع 
العمل لألنشــطة التابعــة لقطاعات العمل 

كافة.

بغداد - الصباح الجديد : 
القاضي ســاالر  العدل  وزير  أجرى 
عبد الســتار محمد زيارة تفقدية 
إلــى ســجن سوســة الفدرالي 
لالطالع على واقع العمل ومتابعة 
أوضــاع النزالء على وفــق املعايير 

الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان.
والتقــى الوزير خــالل زيارته مدير 
الســجن مؤمن ابو بكر ومعاوني 
 ، الشــعب  ومســؤولي  املديــر 
واستعرض اهم االجراءات الوقائية 
ومنهاعمليات  املتخذة  والصحية 
التعفير والتعقيم واتباع النصائح 
بالتعليمات  والتقيد  واالرشــادات 

الصحية وااللتزام بها .
وتفقد الوزير القواطع الســجنية 
اخلاصــة بالنــزالء لالطــالع على 
والغذائية  الصحيــة  أحوالهــم 
املقدمة لهــم والتي دأبــت وزارة 
السجون  توفيرها في  العدل على 
على وفق مبادئ حقوق اإلنســان ، 
كذلك استمع الوزير الى موظفي 
مشكالت  اي  عن  السجن  وحراس 
خــالل  يواجهونهــا  اومعوقــات 
عملهــم ووعد بأنه ســوف يضع 
احللول املناسبة لهم وباسرع وقت 
ممكن. وعلــى هامش الزيارة افتتح 
سيادته ملعبا خلماسي كرة القدم 

في داخل السجن والذي مت انشاءه 
ضمــن احدث املواصفــات كذلك 
التقى بعدد من احملاضرين التابعني 
ملنظمــة وجان االنســانية الذين 
يقومون بألقــاء محاضرات للنزالء 
لتوعيتهــم عن خطر االدمان على 
اخملدرات وســبل القضاء على هذه 

الظاهرة
وفي ختام جولته ثمن الوزير اجلهود 
املبذولــة من قبل ادارة الســجن 
اجلوانب  ملراعاتهــم  واملنتســبني 
وفق  تتالءم على  اإلنســانية  التي 
بحقوق  اخلاصة  الدوليــة  املعايير 

اإلنسان. 

بغداد - الصباح الجديد : 
الدكتور  التخطيط،  وزير  أعلن 
خالد بتال النجم عن توجهات 
رســم  إعــادة  فــي  الــوزارة 
البشرية  التنمية  سياســات 
في العراق ، عــاّداً إياها املرتكز 
التنمية  لتحقيــق  األســاس 

احلقيقية في البلد.
جاء ذلك خالل مشــاركته في 
نظمتها  التي  العمل  ورشــة 
دائرة التنمية البشرية في وزارة 
واقع قطاع  لبحث  التخطيط، 
ومســارات  والتعليم  التربية 
احليوي،  القطاع  لهذا  االصالح 
التربيــة  وزارتــي  مبشــاركة 

والتعليم العالي.

اغلــب  ان  الوزيــر  وأضــاف 
مشــكالت العراق اساســها 
وهذا  البشرية،  التنمية  غياب 
الغياب تســبب بزيادة نســب 
البطالــة، ما ادى إلى اتســاع 
احلراك الشــعبي فــي عموم 
البالد.وشدد الوزير على أهمية 
وضع اســتراتيجية مشتركة 
للتربيــة والتعليــم، تضعها 
والتربيــة  التخطيــط  وزارات 
والتعليم العالي ، مبنية على 
تشــخيص الواقع ، بعيدا عن 
وتشــتمل  جانبية  مؤثرات  اي 
علــى وضع احللــول الناجعة، 
القطاع  لكل مشــكالت هذا 
الذي ميثل األســاس احلقيقي، 

لتحقيــق التطــور والتنمية، 
باالســتناد إلى رؤيــة واضحة 
املعالم ، مشــيرا إلى ان وزارة 
إجناز  على  عازمــة  التخطيط 
قطاعي  في  اســتراتيجيتني، 
اللتني  الغذائي  واألمن  الطاقة 
دعم حتقيق  في  ستســهمان 
وستكونان  البشرية،  التنمية 
ملزمتــي التنفيــذ مــن قبل 

جميع اجلهات املعنية.
وشــارك في الورشــة ، وكالء 
والتربيــة  التخطيــط  وزارات 
والتعليــم العالــي، وعدد من 
املستشارين واملديرين العامني، 
الوزارات  في  واخملتصني  واخلبراء 

املذكورة، وهيأة املستشارين. 

العراق وتركيا يبحثان آخر 
تطورات إنجاز المشاريع 

الصحية

“أدويـة سامراء” تعلـن عـن 
إنتـاج مستحضرات دوائيـة 

جديـدة مـن قطـرات العيـون

العمل تناقش تطوير أداء 
العاملين في مجال التخطيط 

ورسم السياسات العامة

وزير العدل يتفقد احوال النزالء في سجن 
سوسة الفدرالي

التخطيط تناقش واقع قطاع التربية 
والتعليم في العراق

دعما لتطوير قطاع النحل في العراق

 

بغداد - الصباح الجديد : 

حصلــت موافقــة وزيــر الزراعة 
املهنــدس محمد كــرمي اخلفاجي 
على املقترحات التي قدمتها دائرة 
وقاية املزروعات احدى تشــكيالت 
بأليــة  واخلاصــة  الزراعــة  وزارة 
تعديل أجور منح األجازات اخلاصة 

بتأسيس مناحل العسل .
جاء ذلــك في بيان نقلــه املكتب 
االعالمي للوزارة  والذي اوضح فيه 
بأن الوزير اخلفاجي وافق على هذه 
التعديالت من  أجل دعم النحالني  
وتشــجيعهم على توسيع مهام 
عملهم و أنشــاء مناحل جديدة ، 
فضال عن تشــغيل العاطلني عن 
العلمية  اخلبــرات  العمل وخاصة 
، مشــيرا  األختصاص  ذات  منهم 
الى ان هــذه التعديالت ركزت على 

أســتيفاء مبلغ  مقــداره 25 ألف 
دينار بدال من 100 ألف دينار  سابقا 

الجل منح إجازة تأسيس املنحل .
كما وافــق الوزير على اســتيفاء 
مبلــغ  5 االف دينار  بــدال من 15 
ألف دينار ســابقا  لتجديد اإلجازة 
،فضــالً عن زيــادة مــدة التجديد 
لألجازة من ســنة واحــدة  الى 3 
سنوات ، مبيناً ان هذه التسهيالت 
ستســهم في  دعم قطاع النحل 
وتخفيف االجــراءات عن النحالني  
في العراق ، فضــال عن زيادة انتاج 
وايجاد  نوعيته  وحتســني  العسل 
منافذ تصديرية ملصنعات العسل 
الــى األســواق احملليــة والعاملية 
العراقي  العســل  به  ملا يتميــز   ،
مــن مواصفــات غذائيــة جتعله 
للمســتهلك احمللي  مستســاغاً 

والعاملي وحسب مصادر تغذيته .
جتدر االشــارة  الى أن وزارة الزراعة 
منعت أســتيراد العســل لوفرته 

محلياً من أجل تشــجيع منتجي 
العســل علــى زيــادة أنتاجه من 
جانــب وحماية املنتــج احمللي من 
جانب اخــر وصوال الــى االكتفاء 
الذاتــي  وتصدير الفائض منه الى 
األسواق العاملية  بغية زيادة الدخل 

القومي للبالد . 
على صعيد اخر أشاد الوزير باجلهود 
التــي بذلتهــا قيــادة العمليات 
املشتركة واجلهات االمنية الساندة 
لها  واســتنادا  الى  توجيه رئيس 
مجلس  الــوزراء  مبالحقة مصادر 
قاطــع محافظة  في  التهريــب  
ديالى مــن خالل احلجــز والقبض 
الشــاحنات  العشــرات من  على 
احململــة باملــواد املهربــة وخاصة 
البالد   الزراعية منها  والتي دخلت 
عبر املنافذ واملعابر غير املســيطر 
عليهــا من قبــل  هيئــة املنافذ 
احلدودية ، واصفاًهذه اخلطوة  بأنها 
املنتج  نقطة حتول لصالح حماية 

الوطني .واشاد الوزير باجلهود التي 
تقوم بها االجهزة االمنية من قيادة 
العمليات املشتركة وهيئة املنافذ 
 ، لها  الســاندة  واجلهات  احلدودية 
العمليات  هذه  استمرار  الى  داعياً 
في قواطع اخــرى من اجل جتفيف 
. وأشــار اخلفاجي  التهريب  منابع 
الى ان هذه العمليات ستكون رادع 
لكل مــن يحاول ان يدخــل  املواد 
واملوفرة  بأستيرادها  املسموح  غير 
محليــا ، مؤكداً ان الــوزارة اعدت 
روزنامة زراعية تشمل املواد املوفرة 
محليــا ومت توزيعهــا الــى جميع 
االجهــزة االمنية واملنافذ احلدودية 
والكمارك ودائرتي مكافحة اجلرمية 
املنظمة واجلرمية االقتصادية ، وثمن 
اخلفاجي كل اجلهود التي تســهم 
في حماية املنتج  احمللي بغية زيادة 
االنتاج الزراعــي وحتقيق مرتكزات 
االمــن الغذائي  للمواطنني وصوال 

الى زيادة الدخل القومي للبالد .

تقرير

وزير الزراعة يوافق على تعديل أجور منح إجازات تأسيس المناحل

 وزير الزراعة املهندس محمد كرمي اخلفاجي
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متابعة ــ الصباح اجلديد :

الرئيــس  مــن  مقربــون  كشــف 
األميركــي املنتخب جــو بايدن أنه 
يعتــزم العمل من يومــه األول في 
البيت األبيض فــي 20 كانون الثاني 
مــع زعيم اجلمهوريــن في مجلس 
الشــيوخ ميتش ماكونيل، من أجل 
عكس سياسة مستمرة منذ عقود، 
وتخصص للعمال جــزءا صغيرا مما 
يســمى »الكعكة االقتصادية« في 

الواليات املتحدة.
وبصرف النظر عما ســتنتهي إليه 
االنتخابــات اخلاصة مطلع الســنة 
املقبلــة الختيار العضويــن اللذين 
فــي مجلس  واليــة جورجيا  ميثالن 
اآلن  التــوازن  مييل  الشــيوخ، حيث 
ملصلحة اجلمهوريــن املمثلن بـ50 
ســيناتورا مقابل 48 للدميقراطين، 
يراهن الرئيــس املنتخب على حتقيق 
هدفه في منح حصة أكبر للطبقة 
العمل  العاملة األميركية من خالل 
ثمانيني  مع ماكونيل، وهو سيناتور 
عمــل طويال مع بايــدن عندما كان 
تســويات  إلى  للتوصل  ســيناتورا 
وصفقات، بعد جداالت كانت توصف 

بأنها بن »صديقن لدودين«.

أمــا اجلمهوري اآلخر الــذي ميكن أن 
االحتياطي  رئيس  يعتمد عليه، وهو 

الفيدرالي جيروم باول.
بايدن  لــدى  التوجه  ويعكس هــذا 
مــا كان وعد بــه قبل أســبوعن 
خالل اجتماع له مــع قادة النقابات 
والشــركات ملناقشــة تأثير جائحة 
19« علــى االقتصــاد،   - »كوفيــد 
عارضــا أجندة طموحة من أجل رفع 
الذي  الدخــل  من  العمالــة  حصة 
يولده االقتصــاد عبر رفع احلد األدنى 
وفرض  النقابات  قــوة  وزيادة  لألجور 
ضرائب أكبر على مكاسب رأس املال 
واألثريــاء. وقال بايدن إن »الوقت حان 
ملكافأة العمــل، وليس الثروة فقط، 

في أميركا«.
مقاليد  تســلمه  موعد  اقتراب  مع 
احلكــم، حتتل العالقة الشــخصية 
بن الرئيس املنتخب وزعيم األغلبية 
احلالية في مجلس الشــيوخ مركز 
االنقســامات  بســبب  الصــدارة 
الدميقراطيــن  بــن  العميقــة 
وتكمــن مشــكلة  واجلمهوريــن. 
بايــدن أيضا في أن الكثير من وعوده 
سيتوقف على سيطرة الدميقراطين 
على مجلس الشــيوخ. وإذا فشــل 
حزبه سيتعن عليه االعتماد إلى حد 
كبير على هذه العالقة الشخصية، 

باإلضافة إلى اإلجــراءات التنفيذية 
والتنظيمية التي ميكن أن تســاعد 
إلى  بالنســبة  على حتقيــق هدفه 
العمال. ويرّجح أن يعتمد أيضا على 
الذي  الفيدرالي  االحتياطــي  رئيس 

يلتزم إعادة ســوق العمل إلى عهده 
ما قبل تفشي الفيروس القاتل، حن 
تدّنت معــدالت البطالــة إلى أدنى 
مســتوى لها منذ 50 عاما فوصلت 
إلــى 3.5 في املائة، مما دّر مكاســب 

على أجور العمال.
ويدرك بايــدن أنه حتى لو ســيطر 
بفــارق ضئيل على  الدميقراطيــون 
مجلــس الشــيوخ، فلــن يتمكنوا 
مــن الوصــول إلى األصــوات الـ60 

املطلوبة إلنهــاء املماطلة املرجحة 
من اجلمهورين فــي اجلزء األكبر من 

البرنامج التشريعي لبايدن.
وقال الســيناتور اجلمهوري السابق 
تشــاك هاغل الذي عينــه الرئيس 
الســابق باراك أوباما وزيــرا للدفاع 
إنه يعتقــد أن ديناميكيــة بايدن - 
ماكونيــل »ميكــن أن تعمل لصالح 
بلدنــا«، ألن »كليهمــا يعرف كيف 
يتنــازل. كالهمــا يعــرف كيفيــة 
إجنــاز األمور«، علمــا بأنهما »يثقان 
ويحبــان  البعــض،  ببعضهمــا 
مهم«.  أمر  وهذا  البعض،  بعضهما 
وتوقع أن يقــول أحدهما لآلخر: »لن 
نتفق على كل شــيء، لكن ميكننا ، 

دفع هذا البلد إلى األمام«.
بايــدن وماكونيل  ويعتــرف كل من 
بأن بــاول طّور اإلطار االســتراتيجي 
لالحتيــاط الفيدرالــي مــن أجــل 
املســاعدة فــي حتقيق هــذا النهج 
أيضا من جانيت  الذي سيلقى دعما 
يلن، خيار بايدن لوزيرة اخلزانة. ويؤّكد 
اإلطــار على حتقيق أقصــى قدر من 
العمالة على نطاق واســع وشامل. 
وهذا ما سيســمح بخفض البطالة 
إلى احلد األدنى املمكن، مبوازاة السعي 
إلى إبطاء النمو بعدما جتاوز التضخم 
هدفــه البالــغ 2 في املائــة لبعض 

الوقــت. ورأى االقتصادي بيتر هوبر أن 
ستكون  للتحول  النهائية  »النتيجة 
منخفضة  مســتويات  نختبــر  أننا 
جديدة في البطالة«، مما »سيؤدي في 
نهاية املطاف إلى رفع األجور وحصة 
العمالة« من »الكعكة االقتصادية«.

وهــذا ما ميكن أن يســاعد في إعادة 
ترشــيح بــاول لوالية ثانيــة عندما 
تنتهــي فترتــه احلالية في شــباط 
2022 غير أن املكاسب التي ستكون 
مفيدة للعمال وتســاعد على تعزيز 
إنفاق األسر، لن حتظى بالضرورة برضا 
الشركات التي سترتفع إيراداتها مع 
توســع الناجت احمللــي اإلجمالي، لكن 
حصة أصغر من ذلك ســتذهب إلى 
صافــي األرباح. ولن تعــرف النتيجة 
على أســواق األســهم إال بعد فترة. 
ويعتقد األستاذ لدى جامعة هارفارد 
جايسون فورمان أنه »يحتمل أن تضر 
خطط بايدن بسوق األسهم حتى لو 
ساعدت في النمو«، ألن هذه األسواق 
بالناجت احمللــي اإلجمالي،  »ال تهتــم 
ولكن باجلزء من الناجت احمللي اإلجمالي 

الذي يحصلون منه على 
إدارة  وأشــار نائب رئيــس مجلــس 
ريتشــارد  الفيدرالــي،  االحتياطــي 
كالريدا، إلى أن أسواق الوظائف تعزز 

حصة العمال من الدخل.

بايدن سيعمل الجمهوريين لمنح العمال حصة أكبر من »الكعكة االقتصادية«
تقـرير

متابعة ــ الصباح اجلديد :

هاجمت األحزاب السياسية التركية، 
االتفاقــات التي وقعتهــا احلكومة، 
خالل الزيــارة التي قام بها أمير قطر، 
متيــم بن حمــد، إلى أنقــرة والتقى 
خاللها الرئيــس التركي، رجب طيب 
أردوغان، نتج عنها توقيع 10 اتفاقيات 
فــي مختلــف اجملــاالت، وصفتهــا 
املعارضة بأن حكومة أردوغان لم يبق 
لديها »ســوى سند ملكية تركيا لم 

تبعه للقطرين«.
وهذه القمة كانت الثامنة والعشرين 
بــن أردوغان ومتيم، خالل 70 شــهرًا 
فقط، وهو رقم قياســي فــي تاريخ 
العالقات بــن البلدين، ورمبا في تاريخ 
العالقــات الدولية، بحســب وصف 

وكالة األناضول التركية احلكومية.

وصلة غزل
وقــال أمير قطــر، في تغريــدة عبر 
حســابه علــى تويتــر: »أجريت مع 
أخــي الرئيس أردوغان في أنقرة جولة 
الشراكة  حول  املباحثات  من  ناجحة 
القطريــة التركيــة، واتفقنــا على 
بلدينا  إمكانيات  مــن  املزيد  توظيف 
لتوطيد هذه الشــراكة التي تتطور 
باســتمرار ملــا فيه خيــر ومصلحة 
شعبينا«، مضيفا »كما تبادلنا الرأي 
فــي عدد مــن القضايــا والتطورات 

اإلقليمية والعاملية«.
وبدوره، قال أردوغان، عبر حسابه على 
تويتر: »أجرينا اليوم لقاء بناء مع أخي 
العزيز أمير قطر الشيخ متيم والوفد 
املرافق له ووقعنا عددا من االتفاقيات. 
وســنواصل تعزيز تضامننا في كافة 
اجملاالت مع الشعب القطري الشقيق 

الذي تربطنا به عالقات ودية متينة«.

اتفاقات جديدة
 10 خــالل االجتماع وقــع اجلانبــان 
العســكرية  اجملاالت  فــي  اتفاقيات 
بينها  مــن  واالقتصادية،  واألمنيــة 
اتفاقية تشــتري مبوجبها قطر مركز 
إستينيا بارك التجاري في إسطنبول، 
فضال عن اســتحواذ شــركة موانئ 
قطر على الشــركة التي تدير ميناء 

»الشرق األوسط« مبدينة أنطاليا.
ووقع صندوق الثروة السيادي التركي 
مذكــرة تفاهــم مــع جهــاز قطر 
لالســتثمار لبحــث وإمتــام صفقة 
محتملة يشــتري األخير مبوجبها 10 
باملئة مــن بورصة إســطنبول، كما 
اتفــق الطرفان على تشــكيل جلنة 
االقتصادي  التعاون  لتعزيز  مشتركة 
اتفاقية تخص  إلــى  بينهما، إضافة 

إدارة املوارد املائية
وقد جرى توقيع العديد من االتفاقيات 
الدورات الســابقة  االقتصادية خالل 
من  االســتراتيجي،  التعــاون  جمللس 
أبرزها اتفاق تبادل العمالت بقيمة ما 

يعادل 15 مليار دوالر.

عالقات جتارية
وطبقــا إلحصــاءات مــن امللحقية 
التجاريــة لتركيا في قطر، ســجل 
التبــادل التجــاري بــن البلدين منوا 
بحوالــي 6 باملئة عــام 2020، ليصل 
إلى حوالي 1.6 مليار دوالر، فيما بلغت 
تركيا  فــي  القطرية  االســتثمارات 

حوالي 22 مليار دوالر.
وتعمــل 553 شــركة تركيــة فــي 
مختلــف اجملــاالت بقطــر، وتولــت 
تنفيذ  تركيــة  شــركات مقــاوالت 
بقيمة  اخلليجية  اإلمارة  في  مشاريع 
إجمالية نحــو 18.5 مليار دوالر، كما 

توجد 179 شركة قطرية في تركيا.
عدد  وصل  الســياحة،  مجــال  وفي 
 30 قرابة  لتركيا  القطريــن  الزائرين 
ألفا في 2016، ثم تزايد في 2019 إلى 

نحو 110 آالف.

استجواب برملاني
قدم عضو البرملــان التركي عن حزب 
أتامان،  نــادر  اجلمهــوري،  الشــعب 
اســتجوابًا للحكومــة بشــأن بيع 
اخملالفات  بشأن  لقطر،  الدولة  أراضي 
في مشــروع إســتينيا بارك واخملالف 
ببلدية  املقــررة  البنــاء  ملواصفــات 
إســطنبول، بسبب استغالل العديد 
من املساحات اخلضراء، وفيما حصلت 
احلكومــة التركيــة علــى أكبر قدر 
مــن أرباح هذا املشــروع، لم يحصل 

أصحاب املتاجر على حقوقهم.
دوغوش  شــركة  إن  أتامــان،  وقــال 

حصتها  باعــت  التركية  هولدينــغ 
البالغة 42 باملئة في مشروع إستينيا 
بارك بإســطنبول، إلى شــركة قطر 
هولدينغ القابضة، مقابل مليار دوالر 
قدمها األمير متيم بــن حمد أل ثاني 
في زيارته إلى تركيا، بحسب صحيفة 

جمهورييت التركية.
وأضــاف أتامــان، أن مجلــس بلدية 
إســطنبول قام بتغيير اسم الشارع 
الذي يقــع فيه مول إســتينيا بارك 
التجاري لشــارع قطر في عام 2015، 
حيــث كانت بلدية إســطنبول حتت 
حكم حزب العدالة والتنمية، مشيرا 
إلى أن حكومة العدالة والتنمية بعد 

فشلها في حل أزمة مخالفات البناء 
التسوق،  املناطق في مركز  وتقسيم 

قامت ببيعه للقطرين.

كل شيء يباع
وهاجم زعيــم املعارضة ورئيس حزب 
اجلمهوري، كمال كليغدار  الشــعب 
أوغلو، هــذه االتفاقــات، وقال خالل 
مقابلــة علــى قناة فوكــس: »أنتم 
صّفرمت جميع مدخرات البنك املركزي، 
ولم تستطع احلكومة جمع الضرائب 
التــي تريدهــا، ولم تســتطع جمع 
الدخــل. واآلن تبيع أي شــيء مهما 
يكن، وتســعى لكي تعيــش العمر 

عمرين. أنــت ســتبيع 10 باملئة من 
بورصة إســطنبول للقطرين.. بكم 
ســيبيعون؟ نحن ال نعلــم... ملاذا ال 
الدبابــات... هل تعرفون  نعلم؟ زجنير 
عن هذه الصفقة؟ بالطبع ال تعلمون. 
بكم مت البيع؟ أنا ســأخبركم. بيعت 
بصفر، فلم تباع حتى بخمسة قروش، 
ألخبرك بقيمة الدوالر األميركي، إنها 

لم تباع حتى بخمسة سنت«.
وتابع: »إنهم سيستثمرون، إذن ما قدر 
استثماراتهم؟ وما هي االستثمارات؟ 
ال أحــد يعلم.. كان ســيتم صناعة 
الدبابات، هل مت صناعتها؟ هل يوجد 
بن يديك أي دبابة؟ ال ال يوجد أي شيء. 

إنه يتم بيع كل شيء، كل شيء«.
وأضاف كليغــدار أوغلو »على البنك 
املركزي ديــون بقيمة 154 مليار دوالر. 
ما دام أنك ترفع معدالت الفائدة، ملن 
أعطيت وأين ذهبت 128 مليار دوالر؟! 
البلد ال حُتكم بل تتشتت، ذهب بيرات 
الذي أصدر  أردوغان هــو  ألبيرق لكن 

األمر، هنا نظام الرجل الواحد«.
واســتطرد، ملاذا تبيــع 10 باملئة من 
بورصــة إســطنبول؟ ما هــذا احلب 
لقطر؟ بجرة قلــم حذفوا ديون قطر 
البالغــة 90 مليون دوالر، كل شــيء 
يُباع، ال يتفاجأ أحــد إذا قال إننا بعنا 

نصف القصر الرئاسي«.

ديون صندوق الثروة
الدميقراطية  حــزب  رئيس  قال  بدوره 
والتقدم املعارض، علــي باباجان، إنه 
ال يوجد شــفافية في لدى حكومة 
أردوغان، فقد قامــوا بتوقيع اتفاقية 
مذكرة بيع لقطــر من خالل صندوق 
األســهم،  ببعض  املتعلقة  الثــروة 
ها هي الفرصة، اشــرح لــي ما هي 
معلومــات  توجــد  ال  الشــفافية،. 
متاحة، هذه ليست أسهمك أو عقد 

ممتلكاتك«.
وتابع خــالل مؤمتر صحفي في مدينة 
قونيا: »إذا كان هناك بيع وشراء، فأنت 
تأخذ شيًئا يحق لكل مواطن في هذا 
البلــد وتبيعه هناك، ملاذا ال تشــرح؟ 
هناك شعار نعرفه أيها األصدقاء وهو 
ال يهرب من احلساب الصحيح، اشرح 
أيًضا مــا قام به صنــدوق الثروة وما 
هي عملياتــه حتى اآلن، غرق صندوق 
الثروة في ديون مبقــدار 64 مليار ليرة 

حتى اآلن«.

صك امللكية
وقال املرشــح الرئاســي السابق عن 
حزب الشــعب اجلمهوري ومؤســس 
حركة »الوطن فــي ألف يوم« محرم 
إجنه، »ماذا يوجد في قطر، هل وجدنا 

منجما في قطر؟«.
وأضاف إجنه عبر حســابه الرســمي 
موقــع تويتــر، »قلنا قبل ســنوات، 
مــاذا يوجد فــي قطر، هــل وجدنا 
معدنا هناك؟، ما شــأننا بقطر، لقد 
أضافت طائرة إلى أسطول الطائرات 
واســتحوذت على مصنع  الرئاسية، 
باليــت للدبابات وعددًا مــن البنوك 
واملوانئ، ومراكز التسوق، واستحوذت 
اآلن علــى 10 باملئــة مــن بورصــة 

إسطنبول.
املتحــدث باســم حــزب الشــعب 
اجلمهــوري، فايق أوزتــراك، قال خالل 
مؤمتر صحفــي، »اكتبو عقد ملكية 
تركيا باسم قطر ولينتهي هذا األمر، 
لقد أعطيتــم مصنع تانــك باليت 
لهــم، وجــردت األرض الزراعية حول 
قناة إســطنبول وبعتها لعائلة أمير 
قطر، إلى متى ســوف تدفع املال إلى 

قطر.

اثر توقيع 10 اتفاقيات جديدة

المعارضـة تعـد الصفقـات بيـن اردوغـان
 وتميـم مشبوهـة وبيعـا لتركيـا

اردوغان ومتيم

الصباح اجلديد ــ وكاالت 
أكدت الســلطات الصحية فــي كوريا 
اجلنوبية أن وفاة أكثر من 100 شــخص 
لم تكــن ناجمة عــن لقــاح اإلنفلونزا 
املوســمية، وفقــا ملا ذكرتــه صحيفة 

»تيليغراف« البريطانية.
ســبتمبر  في  حملة  احلكومة  وأطلقت 
املاضي لتلقيح حوالي 30 مليون شخص 

ضد اإلنفلونزا هذا العام لتجنب تفشي 
املرض في الشتاء وسط جائحة كورونا.

 108 وأثارت التقاريــر التي تفيــد بوفاة 
أشــخاص بعد وقت قصير من تلقيهم 
لقاحــات اإلنفلونــزا مخــاوف بشــأن 

السالمة بن أطباء ومواطنن.
وقالت وكالة مكافحة األمراض والوقاية 
منهــا في كوريا إن حتقيقــا أظهر أنه ال 

توجد صلة أو ســبب بن التطعيم ضد 
اإلنفلونزا والوفاة، حســبما ذكرت وكالة 

أنباء يونهاب الكورية.
ووجد تشريح جلثث بعض املتوفن أنهم 
يعانون من أمراض فــي القلب واألوعية 
الدمويــة وغيرها من األمــراض اخلطيرة 
التي ميكن أن تكون مسؤولة عن وفاتهم.

وأكدت الوكالة أنه ال حاجة إلعادة النظر 

في املوافقــة على اللقاحــات أو تعليق 
برنامج التطعيم احلكومي.

نظامها  إرهــاق  لتجنب  محاولــة  وفي 
الصحــي بســبب تفشــي األمــراض 
املتعــددة، تخطط ســيول لتطعيم 19 
مليون شــخص مجانــا خاصة األطفال 

والنساء احلوامل وكبار السن.
ســالمة  بشــأن  اخملاوف  وتصاعــدت 

لقاح اإلنفلونــزا، خصوصا أن الوفيات 
أو  الســبعينات  فــي  معظمهــم 
الثمانينات من العمر، ومع ذلك مضت 
للتلقيح  برنامجها  احلكومة قدما في 

ضد اإلنفلونزا.
وكانت مجموعة من األطباء قد طالبت 
بوقف حملة التطعيم لتهدئة مخاوف 
اللقاحات،  ســالمة  وضمان  املواطنن 

وبالرغــم من ذلك تلقــى أكثر من 13 
مليون شخص لقاحات اإلنفلونزا حتى 

اآلن.
املزيد من  وطلبــت كوريــا اجلنوبيــة 
هذا  اإلنفلونزا  مــن  الواقية  اللقاحات 
العام لتفادي تطور مضاعفاته في ظل 
أزمة فيروس كورونــا، لتجنيب حتميل 
املستشفيات فوق طاقتها خالل فصل 

الشتاء.
وأكد وزير الصحة باك نيونغ هو الشهر 
املاضي أن برنامج التطعيم سيستمر، 
وقال إنه يتفهم قلق الناس من اللقاح 
والــوزارة تبحث في أســباب الوفيات 
وســتفحص عمليــة التلقيــح التي 
تشــارك فيهــا وكاالت حكومية عدة 

بدءا باإلنتاج وانتهاء بالتوزيع.

الصباح اجلديد ــ وكاالت 
الســودانية  احلكومة  رئيس  كشــف 
االنتقالية، عبــد اهلل حمدوك، عن أن 
التشــكيل الــوزاري اجلديــد في بالده 
سيضم 25 إلى 26 وزارة، وسيكون أكثر 

فعالية ويتجنب الترهل اإلداري.
وقال حمدوك، في مقابلة مع التلفزيون 
الســوداني الرسمي، أمس األول األحد، 

إنه ســيتم الفصل بن الــوزارات مثل 
وزارة التجارة والصناعة، التي ستصبح 
وزارتن منفصلتن، وكذلك بالنســبة 
لوزارتي »العمل والتنمية االجتماعية«، 

و«الطاقة والتعدين«.
وأكد على أن »التشكيل الوزاري اجلديد 
الترهل  ويتجنب  أكثر فعالية  سيكون 
اإلداري«، دون اإلشــارة ملوعد اإلعالن عن 

هذا التشكيل.
واحلكومــة الراهنــة تشــكلت في 5 
أول حكومة منذ  2019، وهي  سبتمبر 
أن عزلــت قيادة اجليش، فــي 11 أبريل 
العام ذاته، عمر البشير )-1989 2019(، 
من الرئاســة حتت وطــأة احتجاجات 

شعبية.
وتشكيل احلكومة، التي تضم 21 وزيرا، 

جاء مبوجب »وثيقة دســتورية«، خاصة 
باملرحلــة االنتقاليــة، مت توقيعها في 
أغسطس 2019، بن اجمللس العسكري 
)قبــل حلــه(، و«قــوى إعــالن احلرية 

والتغيير«، قائد احلراك االحتجاجي.
وفي 3 نوفمبر اجلاري، اعتمد مجلســا 
تعديالت  بالســودان،  والوزراء  السيادة 
للوثيقة الدســتورية، شملت متديدها 

14 شهرا لتنتهي مطلع العام 2024.
كمــا تضمنــت التعديالت تشــكيل 
حكومــة جديــدة برئاســة حمدوك، 
تختــار الفصائل املوقعــة على اتفاق 
السالم مع اخلرطوم في عاصمة جنوب 
الســودان، جوبا، بأكتوبــر املاضي، 25 

باملائة من وزرائها.
على صعيد ثان، أشار حمدوك إلى أنه 

»ســيتم رفع اسم السودان من قائمة 
الدول الراعية لإلرهاب في 11 ديسمبر 
املقبل«. وقال: »كل املؤشرات تشير إلى 

ذلك«.
وأضاف: »نحتــاج للعمل على الترتيب 
للفترة املقبلة عقب رفع اسم السودان 

من قائمة اإلرهاب«.
ويــوم األربعــاء املاضي، أعلن ســفير 

اخلرطــوم لدى واشــنطن، نــور الدين 
ســاتي، أن رفع اســم بالده من قائمة 

اإلرهاب سيتم في 11 ديسمبر املقبل.
وتدرج الواليات املتحدة، منذ عام 1993، 
الراعية  الدول  »قائمة  الســودان على 
لإلرهاب«، الســتضافته آنذاك الزعيم 
بن  أسامة  »القاعدة«  لتنظيم  الراحل 

الدن.

كوريا الجنوبية تنفي عالقة لقاح اإلنفلونزا بتسجيل أكثر من 100 وفاة

حمدوك: حكومة السودان المقبلة ستضم 26 وزيرا
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 

تشــعر اجلزائر، الداعمة جلبهة 
املغــرب،  ضــد  البوليســاريو 
باخلــذالن مــن نيجيريــا التي 
النزاع على  سعت لدعمها في 
بحســب  الغربية،  الصحــراء 
مغاربي،  موقــع  نشــره  تقرير 
األخيرة  الزيارة  أن  إلى  مشــيرا 
التي قام بها وزير خارجية اجلزائر 
صبري بوقــادوم إلى نيجيريا لم 
حتقق أي تقــدم يذكر في النزاع 

الذي يعد األطول في أفريقيا.
وتســعى جبهة البوليســاريو 
إلى استقالل الصحراء الغربية 
على  ســيطر  الذي  املغرب  عن 
املنطقة الصحراوية الشاسعة 
عام  إســبانيا  انســحاب  منذ 
1975، ويعتبرهــا جزءا ال يتجزأ 

من أراضيه.
وفــي املقابــل، ترفــض جبهة 
اجلزائر،  وحليفتها  البوليساريو، 
ذلك، وتقوالن إنهما تريدان إجراء 
استفتاء على أن يكون استقالل 
الصحراء الغربية أحد اخليارات.

آماال كبيرة  بوقادوم يضع  وكان 
من زيارتــه األخيــرة لنيجيريا، 
ذات الوزن الثقيــل في أفريقيا، 
ملوقف  الدعم  بعض  لكســب 
اجلزائر املناهض للمغرب، »لكنه 
باســتثناء  الوفاض،  خالي  عاد 
بعض احلبــر علــى ورق يتعلق 
باملشــاريع التي لم تبد كل من 
اهتمام  أي  واجلزائــر  نيجيريــا 
يقول  حســبما  بها«،  حقيقي 

موقع نورث أفريكا بوست.
إعالم جزائرية،  وكانت وســائل 
مثــل وكالة األنباء الرســمية 
وجريدة النهار اليومية، وصفت 
بأنهــا انطالقة، وفرصة  الزيارة 
إلثارة قضية الصحراء، في ظل 

التطورات األخيرة.
وكان اجليــش املغربي دخل، في 
نوفمبر  وقت سابق من شــهر 
اجلاري، منطقة عازلة في جنوب 

طريق  لفتح  الغربية،  الصحراء 
الكركــرات احليــوي للحركــة 
أنصار  أغلقه  واملدنية  التجارية 
جبهة البوليســاريو، بدعم من 
من  ألكثر  مقاتلني مســلحني، 
ثالثة أسابيع، في حترك وصفته 

اجلبهة بأنه إشعال للحرب.
التي تعادل مساحة  مبساحتها 
السكانية  وكثافتها  بريطانيا، 
قليلــة، يتجدد احلديث بشــأن 
وتأثيــر  الغربيــة  الصحــراء 
احتياطيات  مــن  متلكــه  مــا 
ومناطق  والغــاز  للفوســفات 
أحد  أن تظل  بالصيد في  غنية 

أقدم النزاعات في إفريقيا.

ويستخدم ســائقو الشاحنات 
البضائع من  هذا الطريق لنقل 
النيجيري  الســوق  إلى  املغرب 

وبعض الدول األفريقية األخرى.
العربية  الدولة  اجلزائــر  وكانت 
الوحيدة التــي أدانت اإلجراءات 
التي اتخذهــا املغرب في املعبر 

بالصحراء الغربية.
اجلزائرية  األنبــاء  وكالة  وذكرت 
أن بوقــادوم بحث مــع نظيره 
النيجيري قضية الصحراء، إلى 
جانب الوضع في مالي، والتعاون 

الثنائي.
أفريكا  »نــورث  موقــع  لكــن 
بوست«، الصادر من الرباط، قال 

إن وكالة األنبــاء النيجيرية لم 
تذكر قضية الصحــراء، وأثارت 
املشــاريع  من  مجموعة  فقط 
الثنائية، مبا في ذلك إحياء خط 
للصحراء  العابر  الغــاز  أنابيب 
الذي كان طي النسيان منذ أن 
على  واملغرب  نيجيريــا  وافقت 

بناء خط أنابيب غاز.
ويقــول موقــع نــورث أفريكا 
بوســت إن نيجيريــا لم تصدر 
املغرب  رد فعل بعــد تدخل  أي 
الدولية في  املرور  لتأمني حركة 

معبر الكركرات.
نيجيريا  اعتادت  طويلة،  ولفترة 
دعــم البوليســاريو، لكن بعد 

الســادس  للملك محمد  زيارة 
بها  قــام  مماثلة  وزيــارة  ألبوجا 
الرئيس النيجيري محمد بخاري 
إلــى الرباط عــام 2018، اقترب 
تشــكيل  من  ونيجيريا  املغرب 
حتالــف قائــم علــى االحترام 
املتبــادل وشــراكات مربحــة 

للجانبني، بحسب املوقع.
وابتهاج  جزائري  اســتنكار  بني 
موريتاني، حتركت قوات مغربية 
إلبعاد جبهة البوليســاريو عن 
معبــر الكركرات احلــدودي في 

الصحراء الغربية.
املاضــي،  فبرايــر  فــي  لكــن 
يعرف  مــا  بخــاري  اســتقبل 

بـ«سفير الصحراء الغربية لدى 
نيجيريــا«، حيث أكــد الرئيس 
النيجيري جتديــد »موقف بالده 
الشــعب  حلق  والداعم  الثابت 
الصحراوي فــي تقرير املصير«، 
األنباء  وكالة  نشــرت  حسبما 

الصحراوية.
وحتى اآلن، فتحت نحو 16 دولة 
اإلمارات  إلى جانــب  أفريقيــة 
قنصليات في الصحراء الغربية، 
الواقعة في جنوب املغرب. كما 
كشفت األردن والبحرين وهايتي 
النقــاب عن خططهــا لفتح 

قنصليات قريبا.

صمت نيجيريا ازاء نزاع الصحراء الغربية
يثير حفيظة الجزائر

تسعى جبهة 
البوليساريو إلى 
استقالل الصحراء 
الغربية عن المغرب 
الذي سيطر على 
المنطقة الصحراوية 
الشاسعة منذ 
انسحاب إسبانيا عام 
1975، ويعتبرها 
جزءا ال يتجزأ من 
أراضيه

الصحراء الغربية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال األدميرال فياتشيسالف سيتنيك نائب 
رئيس مركز املصاحلة الروسي في سوريا، إن 
مسلحي جبهة النصرة اإلرهابية، قصفوا 
منطقة خفض التصعيد في إدلب 30 مرة 

خالل اليوم املاضي.
وأضاف سيتنيك، في حديثه امس االثنني: 
»شــهدت منطقة خفــض التصعيد في 
إدلب يوم أمــس، 30 إطالق نيران من جانب 
اإلرهابية،  النصــرة  مواقع جماعة جبهة 
ومن بينها 13 هجوما في محافظة إدلب، 
وفي محافظة الالذقية - ســت هجمات، 
وفي محافظة حماة- ثماني هجمات، وفي 

محافظة حلب ثالث هجمات«.
وأشار الضابط الروســي، إلى أنه لم يتم 
تســجيل أي قصف من جانــب اجلماعات 
املسلحة املوالية لتركيا في تلك املنطقة.

وذكر ســيتنيك، أن ممثلــي مركز املصاحلة 
الروسية، قاموا خالل اليوم املاضي بتنفيذ 
عدة فعاليات إنسانية في سوريا. ومت توزيع 
1480 سلة غذائية يبلغ وزنها اإلجمالي 5.7 
طن، على سكان وادي العيون في محافظة 

طرطوس، وقمحانة في محافظة حماة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــال املتحــدث باســم وزارة الدفاع في 
النمسا أن وزيرة الدفاع، كلوديا تانر، ثبتت 
إصابتها بكوفيد 19-، بحســب ما ذكرته 

وسائل إعالم محلية.
وبحســب املتحدث باسم الوزيرة، فإن تانر 
تعمل بشكل جيد في الوقت الراهن. وأنها 

ستواصل مهام عملها من املنزل.
واســتنادا إلــى بيانــات وزارة الداخليــة 
النمساوية، فإنه مت منذ بداية انتشار الوباء 
تســجيل 279708 حاالت إصابة بفيروس 
كورونــا فــي البــالد، وتعافى مــن املرض 

216998 شخصا.

الدفاع الروسية: 
المسلحون قصفوا 

منطقة خفض التصعيد 
في إدلب 30 مرة 

إصابة وزيرة دفاع 
النمسا بفيروس 

كورونا

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أمس  الفرنســي،  القضاء  وجه 
األول األحــد، التهــم إلى أربعة 
عناصــر شــرطة، أوقــف اثنان 
منهمــا، فــي إطــار التحقيق 
املفتــوح بقضية ضــرب املنتج 
املوســيقي األســود، ميشــال 
زيكلير، التي أثارت نقاشــاً حاداً 
في كافــة أنحاء فرنســا حول 
"األمن  وقانون  الشــرطة  عنف 

الشامل". 
ووجــه قاضــي التحقيق تهمة 
"العنــف املتعمــد مــن جانب 
يتولى ســلطة عامة"  شخص 
و"الكــذب في وثائق رســمية" 
ما  مع  لثالثة منهــم، متاشــياً 

طلبته نيابة باريس العامة .
وتطال التهــم العناصر الثالثة 
الفيديو  الظاهرين في مقطــع 
الذي نشــره موقع "لوبسايدر" 
وتســبب  املاضــي،  اخلميــس 
مصدر  تشّكل  كبرى  بفضيحة 
"عار" بحســب وصــف الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون. وأجرى 
مع  هاتفياً  اتصاالً  االليزيه  قصر 

زيكلير، السبت املاضي. 
ووجهت تهمة "العنف املتعمد"، 
الشرطي  إلى  وقت ســابق،  في 
الرابع الذي يشتبه أنه قام برمي 

داخل  للدموع  قنبلة غاز مسيل 
استوديو املوســيقى الواقع في 
الدائــرة 17 في باريس حيث وقع 

االعتداء على زيكلير. 
فــي ظــل األزمــة الصحيــة 
منها  تعانــي  التي  واإلرهابيــة 
فرنســا، يواجه الرئيس إميانويل 
أزمة سياســية على  ماكــرون 
اتصــال وثيــق بحــدود حريــة 
الــرأي والتعبيــر، والتي أوقعت 
الرئيس الفرنســي في أزمة مع 
بعض الدول اإلســالمية، حينما 
أعلن عــن تأييد بالده للرســوم 
اعتبرت  التــي  الكاريكاتوريــة 
للنبي محمــد، وهي  مســيئة 
واالنقسام  الشامل  األمن  قانون 

الداخلي الدائر حوله.
وطلبت النيابــة العامة توقيفاً 
ووضع  الثالثة  للعناصر  احترازياً 
القضائية،  املراقبــة  حتت  الرابع 
لكــن قاضــي إخالء الســبيل 
وضع اثنــني قيد التوقيف وأبقى 

اآلخرين حتت الرقابة القضائية. 
آن-لور  احملاميــان  يرغــب  ولــم 
كومبوان التــي تدافع عن اثنني 
مــن عناصــر الشــرطة وجان-

كريستوف رامادرييه، الذي يتولى 
الدفاع عن عنصر ثالث، التعليق 
علــى توجيه التهــم لهم في 
ختام جلســة االســتماع أمام 

قاضي إخالء السبيل.
وبرر النائب العام طلبه وضعهم 

بأّن  االحتياطــي  احلجــز  قيــد 
التشاور"  "احتمال  تفادي  هدفه 
فيما بينهــم أو "الضغط على 

شهود". 
وأفاد النائب العــام أن العناصر 
املفتشية  لدى  املوقوفني  الثالثة 
الوطنيــة  العامــة للشــرطة 
اعترفوا أخيراً بأن "الضربات التي 
وجهوها لم تكــن مبررة وأنهم 
رئيسي بدافع  تصرفوا بشــكل 
اخلوف". وحتدثوا عن حالة "هلع" 
تسبب به الشعور بأنهم علقوا 
عنــد مدخل اســتوديو زيكلير، 

الذي كان يجادلهم كما قالوا. 
لكنهــم نفــوا "قــول عبارات 
عنصرية"، في حني أن زيكلير أكد 
بـ"الزجني  بوصفــه  قاموا  أنهم 
القذر"، مؤكداً أن "أحد الشبان" 
الذين كانوا في الطابق السفلي 
لالســتوديو نعته بهذه الصفة 
الشرطة  عناصر  ويدحض  أيضاً. 
أيضاً تهمة "الكذب في احملضر". 
وتظاهر السبت املاضي 130 ألف 
شــخص، وفــق وزارة الداخلية، 
أعداد  املنظمــون  قــّدر  فيمــا 
املشــاركني بـ500 ألف. ووقعت 
خالل  أحياناً  عنيفــة  مواجهات 
بعض التظاهرات ال ســيما في 

باريس

توقيف اثنين من الشرطة المعتدين
على المنتج الموسيقي األسود في فرنسا 

تأجيل المحادثات الحدودية بين إسرائيل ولبنان "حتى إشعار آخر"

هجمات متزامنة في 3 مدن تستهدف مواقع عسكرية في مالي 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
لبناني ومسؤول  أمني  قال مصدر 
إسرائيلي، امس االثنني، إن احملادثات 
لبنان  بــني  كانت مقــررة  التــي 
وإسرائيل، األربعاء املقبل، بوساطة 
احلدود  ترســيم  أميركية بشــأن 

البحرية، تأجلت حتى إشعار آخر.
وقال املصدر لفرانس برس: "تبّلغنا 
رســمياً تأجيل جلسة املفاوضات 
غير املباشرة، واستبدالها بجلسة 
خاصة مع اجلانــب اللبناني"، من 
دون حتديــد األســباب، موضحاً أن 
اجلانــب األميركي هــو من طلب 

التأجيل.
املفاوضات  ولبنان  إسرائيل  وبدأت 

فــي أكتوبر باجتمــاع وفدين من 
البلدين في قاعــدة لألمم املتحدة، 
فــي محاولــة حلــل نزاع بشــأن 
حدودهمــا البحرية والــذي أعاق 
التنقيــب عن النفــط والغاز في 
املنطقــة التي يحتمــل أن تكون 

غنية بالغاز.
وقال املصدر اللبناني إن الوسطاء 
األميركيــني الذين أبلغــوا اجلانب 
اللبنانــي بالتأجيــل، ســيجرون 

اتصاالت ثنائية مع اجلانبني.
اإلســرائيلي  املســؤول  وأكــد 
التأجيل، لكنه قــال إنه ال ميكنه 
املصدر  وقــال  تفاصيل.  أي  ذكــر 
التأجيل  إن سبب  اللبناني  األمني 

هو رفــض إســرائيل للمقترحات 
اللبنانية.

وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال 
شتاينتنز، في حديث إلذاعة اجليش 
اإلسرائيلي األســبوع املاضي، إنه 
لم حتــدث أي انفراجــه بعد أربع 
املواقف  جوالت من احملادثــات، وإن 
التي قدمها لبنان حتى اآلن تصل 

إلى حد "االستفزاز".
وأضاف شتاينتنز أنه يتوقع "املزيد 
من العقبــات والصعوبات" لكنه 
انفراجه  إمكانية حتقيق  يأمل في 

في غضون بضعة أشهر.
أساســا  املفاوضــات  وتتعلــق 
مبســاحة بحرية متتد على حوالي 

860 كيلومتــرا مربعــا، بناء على 
2011 إلى  خريطة أرســلت فــي 
األمم املتحــدة، إال أن لبنــان اعتبر 
تقديرات  إلى  استندت  أنها  الحقا 

خاطئة.
ويطالــب لبنــان خالل جلســات 
تبلغ  إضافية  مبســاحة  التفاوض 
1430 كيلومترا مربعا تشمل جزءا 
تعمل  الذي  "كاريــش"  حقل  من 
اليونانية،  إنرجيــان  فيه شــركة 
بحســب ما قالت مديــرة معهد 
في  الطبيعية  املــوارد  حوكمــة 
إفريقيا  األوسط وشــمال  الشرق 
"فرانس  لوكالــة  هايتيــان  لوري 

برس".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وغــاو  كيــدال  مــدن  شــهدت 
وميناكا في شمال مالي هجمات 
استهدفت  االثنني،  امس  متزامنة، 

معسكرات تضم قوات دولية.
سكان  أحد  علي،  ســليمان  وقال 
برس«  »أسوشيتد  لوكالة  كيدال، 

إنه ســمع أكثر من 10 انفجارات 
لقوات  اجتاه معســكر  قادمة من 
حفــظ الســالم التابعــة لــألمم 
املتحــدة، وكذلك من مقر للجنود 
ضمــن  العاملــني  الفرنســيني 
اإلرهاب  ملكافحة  برخان«  »عملية 
الســاحل  منطقة  فــي  والتمرد 

اإلفريقي.
وأكد مســؤول فــي األمم املتحدة، 
رفض الكشــف عن اسمه، وقوع 
الهجمــات على ثالث مــدن، قائال 
ناجمة عن صواريخ  االنفجارات  إن 
ســقطت صبــاح اليــوم علــى 

املعسكر في كيدال.

وفــي الوقت نفســه كانت هناك 
هجمات مماثلة في جــاو وميناكا. 

ولم تتوفر مزيد من التفاصيل.
أي جماعة مسؤوليتها  تعلن  ولم 
عــن الهجمات املتزامنــة، لكنها 
اإلرهابية  اجلماعات  بصمات  حتمل 

املرتبطة بتنظيم القاعدة.
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 الصباح الجديد ـ وكاالت  :
حققت اسيا ســيل، 178.1 مليار دينار أرباحا 
منــذ بداية العام احلالي وحتــى نهاية أيلول 

املاضي.
ووفقا مليزانية اسياسيل، التي اطلعت عليها 
“الصباح اجلديــد”، من األول لشــهر كانون 
الثاني وحتى أيلول 2020، بان إيرادات الشركة 
هبطت مــن 1.08 تريليون دينــار خالل العام 
املاضي، إلــى 997.2 مليار دينــار  هذا العام، 

بينما بلغت املصروفات 780.3 مليار دينار.
وحققت الشركة، أرباحا بقيمة 178.1 مليار 
دينار بعد الضريبة، وبلغت األرباح خالل الربع 

الثالث 76.2 مليار دينار.

 الصباح الجديد ـ وكاالت  :
اعلنــت وزارة النفط عن اســتئناف العمل 
مبصفــى بيجي خــالل الســاعات القليلة 

املقبلة.
وقالت الوزارة بحسب وكالة االنباء العراقية، 
إنه »سيتم اســتئناف العمل مبصفى بيجي 
خــالل الســاعات القليلة املقبلــة وتقييم 

االضرار فيه«.
وافاد مصدر امني بســقوط صــاروخ داخل 
مصفى الصينية في بيجي مبحافظة صالح 

الدين.

 الصباح الجديد ـ وكاالت  :
أعلنت شــركة »ماليزيا أير بورتس هولدجنز« 
االثنني  اليــوم  املطارات  لتشــغيل  املاليزية 
تسجيل خســائر صافية خالل الربع الثالث 
من العام احلالي بقيمة 319.7 مليون رينجت 
(78.5 مليون دوالر( مقابل أرباح صافية قدرها 
197.9 مليون رينجت خالل الفترة نفسها من 
العام املاضي، في ظل استمرار تدهور نشاط 
قطاع الطيران في العالم بســبب تداعيات 
جائحة فيروس كورونا املستجد، بحسب ما 

نشرت »األملانية«.
وبلــغ صافي خســائر مســاهمي »ماليزيا 
أيربورتس« بلغ خالل الربع الثالث 20.14 سن 

للسهم الواحد .
في الوقت نفســه، تراجعت إيرادات املطارات 
املاليزية خالل الربــع الثالث من العام احلالي 

بنسبة %71 سنويا إلى 396.7 مليون رينج .

 الصباح الجديد ـ وكاالت  :
معــدل  إن  اقتصاديــون  يقــول 
التضخم في الســودان أصبح من 
أعلى املعدالت في العالم، مما يهدد 
بحالة من التضخم اجلامح ما لم 
يســيطر البلد على عجز امليزانية 

واملعروض النقدي.
ويتســبب ارتفاع األسعار احلاد في 
تفاقــم األزمــة االقتصادية التي 
يعانــي منها ماليني الســودانيني 
السياسي  االنتقال  عملية  ويهدد 
مبوجب اتفاق اقتسام السلطة بني 

العسكريني واملدنيني.
مســتويات  احلكومة  وســجلت 
عجز هائلة فــي ميزانيتها نتيجة 

لدعم الوقــود، ومولت ذلك العجز 
عن طريق طبــع النقود. وأدى ذلك 
إلى انخفاض قيمــة العملة أمام 
التصخم  ليرتفع  األخرى  العمالت 
إلى 230 باملئة على أساس سنوي 
في أكتوبر تشــرين األول، بحسب 

مكتب االحصاء الرسمي.
الباهظــة  األســعار  تدفــع 
اإلسراع  إلى  عديدين  مستهلكني 
بإنفــاق أجورهــم، الســيما على 
الســلع املعمرة التي حتافظ علي 

قيمتها.
يقول إدريــس عبد املنعــم، الذي 
يعمــل بالتســويق لدى شــركة 
هندســية في اخلرطوم، إنه سارع 

بشراء قطع غيار ســيارات وأثاث، 
لكنه لم يتحرك بالســرعة ذاتها 
لشــراء املواد الغذائية واملشروبات 
ألن أســعارها لم ترتفــع بالوتيرة 

السريعة نفسها.
وقال “إذا أردت شــراء أي شيء غير 
متطلبــات املنزل الشــهرية، أبادر 
بالشراء حاملا أحصل على املال، وال 
أحاول حتى املســاومة ألن السعر 

قد يتضاعف في اليوم التالي”.
تظهر بيانات البنك املركزي حجم 
الســلطات  تطبعها  التي  النقود 
إذ زاد املعروض النقــدي )ن2( أكثر 
من 50 باملئــة على مدار عام حتى 
نهاية سبتمبر أيلول. وفي سبتمبر 

أيلول فقــط، زاد املعروض النقدي 
71.3 باملئــة. وباملقارنة من شــهر 
إلى شــهر، يبلغ معدل التضخم 
وفقا حلســابات  باملئة،   24 حوالي 
التضخم  خبير  هانكي،  ســتيف 
اجلامح بجامعة جونز هوبكنز، وهو 
معدل عالــي اخلطورة، لكنه يظل 
دون مستوى التضخم اجلامح الذي 
يُعرف بصفــة عامة عند أكثر من 

50 باملئة شهريا.
وأدرج هانكي السودان ضمن الدول 
أعلــى معدالت  اخلمــس صاحبة 

تضخم في العالم.
وقال “هذا مخيــف جدا،” مضيفا 
أن مــن الصعــب توقــع اجتاهات 

التضخم مستقبال.
الدعــم لم يقــدم قــرار الواليات 
قائمة  الســودان من  رفع  املتحدة 
الدول الداعمة لإلرهاب مســاعدة 
فوريــة تذكــر لتخفيــف األزمة 
االقتصاديــة وجلــأت اخلرطوم إلى 
صنــدوق النقــد الدولــي لتقدمي 

العون.
برنامج  علــى  الســودان  يعــول 
إصالح أعده مــع الصندوق لكبح 
عقوبات  جراء  تفاقم  الذي  العجز، 
اقتصاديــة أمريكيــة اســتمرت 
عقــودا وســوء اإلدارة االقتصادية 
في ظل الرئيس عمر البشير، الذي 
أطاحت به انتفاضة شــعبية في 

أبريل نيسان من العام املاضي.
وأبلغ الســودان صندوق النقد في 
ســبتمبر أيلــول أن النــاجت احمللي 
اإلجمالي انكمــش أكثر من اثنني 
باملئة في كل من 2018 و2019 ومن 
املتوقع أن ينكمــش 8.5 باملئة في 

2020 بسبب جائحة كورونا.
يُلزم البرنامج االقتصادي ألجل عام 
اخلاضــع ملراقبة خبــراء الصندوق 
احلكومــة االنتقالية بإصالح دعم 
الوقود وتقليص االقتراض احلكومي 
من البنك املركزي وإصالحات أخرى.
يهدف البرنامج لبناء ســجل قوي 
يؤهــل الســودان لنيــل تخفيف 

ألعباء الدين من دائنيه الرسميني.

 الصباح الجديد ـ وكاالت  :
الصناعي  النشــاط  حقــق 
الصينــي منــوا بوتيــرة تعد 
األســرع منذ أكثــر من ثالث 
ســنوات في نوفمبر، وفق ما 
أظهرت بيانات رسمية االثنني، 
أكبر  ثانــي  وقــت واصل  في 
اقتصاد في العالم تعافيه من 

أزمة كوفيد19-، بحســب ما 
نشرت “الفرنسية”.

مديــري  “مؤشــر  وتعافــى 
املشتريات”، الذي يعد مقياًسا 
مصانع  ألنشــطة  رئيســًيا 
البــالد، بشــكل كبيــر بعد 
اتُّخذت  التي  التدابير املشددة 
الفيروس  تفشــي  من  للحد 

مطلع العــام فبلغ 52,1 هذا 
الشهر.

وكان الرقــم أعلــى من ذاك 
الذي مت تســجيله في أكتوبر 
وبلغ 51,4 وال يــزال أعلى من 
مســتوى 50 نقطــة التــي 
تشــّكل احلــد الفاصــل بني 

النمو واالنكماش.

األخيرة  األرقــام  تعيــد  كما 
مديــري  “مؤشــر  بيانــات 
املشــتريات” إلى املســتويات 
التي كان عليها في سبتمبر 

.2017
وأشار محللون إلى أن التحّسن 
في الطلب احمللي واخلارجي عزز 

النشاط الصناعي.

 الصباح الجديد ـ وكاالت  :
أعلنــت شــركة تســويق 
“ســومو”،  الوطنية  النفط 
االلتزام  علــى  قدرتها  عدم 
بعقود جتهيــز النفط خالل 
شهر تشــرين الثاني احلالي 

نتيجة سوء االحول اجلوية.
وقالت الشــركة فــي بيان 

“الصباح  عليــه  اطلعــت 
اجلديــد”، إن “ســوء االحوال 
اجلوية التي شــهدها شهر 
اجلــاري،  الثانــي  تشــرين 
مباشــرة على  بصــورة  اثر 
خام  نفط  معدالت حتميــل 
البصرة املصــدر عبر املوانئ 

اجلنوبية”.

واكــدت أن “ذلــك نتج عنه 
التصدير  معدالت  انخفاض 
كان  عمــا  اجلاري  للشــهر 
مخططاً علــى وفق جداول 
التحميل التــي اعدت وفقاً 
والتزاماً  املبرمــة  للعقــود 
اوبــك وتلــك  باتفــاق دول 
املؤتلفــة معها، مــا يُظهر 

التزام العراق بنسبة ستزيد 
عن %100 عند انتهاء الشهر 

اجلاري”.
وتطالب أوبك بلس، بخفض 
850 الف برميــل يوميا من 
العراق خالل الشــهر اجلاري 
التزام العراق  واملقبل نتيجة 

باتفاق أوبك بلس.

178.1 مليار دينار أرباح 
اسياسيل خالل العام 

الحالي

استئناف العمل بمصفى 
بيجي خالل الساعات 

المقبلة

مطارات ماليزيا تخسر 
78.5 مليون دوالر خالل 

الربع الثالث

ارتفاعات حادة لألسعار في السودان تنذر بتضخم جامح

تحسن النشاط الصناعي الصيني بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات سومو تعلن عدم قدرتها على االلتزام بعقود تجهيز النفط

 
متابعة ـ الصباح الجديد:

 
 اعلنت شــركة ســيمنز األملانية
 متكنها مــن اضافة 791 ميغاواط
 الــى املنظومــة الوطنيــة فــي
 العــراق، وهــو ما يكفــي لتوفير
لنحــو الكهربائيــة   الطاقــة 
عراقــي مواطــن  مليــون   2.9.
لشــركة التنفيذي  املديــر   وقال 
اخلطيــب، مصعــب   “ســيمنز” 
 فــي تصريح صحفي ،إنه “ســبق
بستراتيجية تقدمت  أن   للشركة 
الطاقــة لتوفيــر   متكاملــة 
)خارطة باسم  للعراق   الكهربائية 
 الطريق(، وكان من ضمنها حتقيق
 االكتفاء الذاتي خالل أربع سنوات،
 إال أن وجود حتديات لتلبية متطلبات
توفير ومنها عدم  الكهرباء   قطاع 
الوقود؛ مــن  الكافية   الكميــات 
.“أثر في االســتمرار بهــذه اخلطة
 وأشار الة أنه “ميكن االستفادة من
 الغاز املصاحــب لتغذية محطات
لدعم ومن مشــتقاته   الكهرباء، 
 املوازنــة العامــة من خــالل هذه
الثمينــة املســتخرجة  .“املــواد 
“تذبــذب أن  اخلطيــب   واوضــح 
 أســعار النفط العاملية، والتراجع
 االقتصادي الــذي نتج عن جائحة
 كورونــا؛ أثــرا فــي وتيــرة تنفيذ
العراق، فــي  التنموية   املشــاريع 
يواجههــا ال  التحديــات   وهــذه 
 العراق فقــط؛ ولكنهــا جزء من
العالم يواجهها  التي  .“التحديات 
 وبني: “أننا نحــرز تقدماً في تنفيذ
بالتفاؤل من ونشــعر   مشاريعنا، 
 السياســات االقتصادية والبرامج
 اإلصالحيــة التــي أعلنــت عنها
 احلكومــة، ورغبتهــا فــي املضي
البنية تنفيذ مشــاريع  في   قُدماً 
للدولــة، مبــا يدعــم  التحتيــة 
االقتصــادي األداء  .“مســتويات 
 وينوه اخلطيب إلــى أن “املباحثات
 التــي أجرتها إدارة الشــركة مع
اســتكماالً كانت  الــوزراء   رئيس 

احلكومــات مــع   للمباحثــات 
 الســابقة، والنقاش املستمر على
 املســتوى الوزاري، كما أننا نعمل
طموحات مواكبة  على   بســرعة 
 احلكومة العراقيــة والدعم املالي
.“اخملصــص إلجنــاز هذا املشــروع
 وافاد املدير التنفيذي لـ”ســيمنز”،
 بأن “هناك إجماعا، جراء دراســات
 وزارة الكهربــاء وتقارير املنظمات
 الدوليــة، على أن نســبة الطلب
 علــى الكهرباء في العــراق تزداد
ولكــي ســنوياً،   10%  مبعــدل 
 نلبي هــذه النســبة العالية من
 االرتفــاع الســنوي، قدمنــا الى
 احلكومــات العراقيــة املتتاليــة

 ســتراتيجية متكاملة ســميت
للعــراق الطريــق  .“)بـ)خارطــة 
 وأوضــح اخلطيــب، أن “األهــداف
 الرئيســة لـ)خارطة الطريق( ذات
 املراحــل الثالث والتــي مت طرحها
 علــى احلكومة العراقيــة، تتمثل
 في؛ تقليل اخلســائر فــي الطاقة
شــبكة وثوقية  وتعزيز   املوّلــدة، 
 نقل الكهربــاء، وحتديث محطات
 توليد الطاقــة احلالية في العراق،
 وإضافــة قــدرات توليــد جديدة
 في املناطق احملرومــة من إمدادات
 الطاقة مبا يتيح أفضل اســتغالل
 للمــوارد الوطنيــة فــي البــالد
 واالســتثمار في الثروة البشــرية

ملموســة بصــورة  .“العراقيــة 
 وفقــدت املنظومــة الوطنية في
لـ3565 املاضيــة  القليلة   االيــام 
التوليدية الطاقــة  من   ميغاواط 
 بسبب انحســار الكميات اجملهزة
 مــن الغــاز االيرانــي لتشــغيل
الرئيســية احملطــات  مــن  .عدد 
 وبدأت احلكومة العراقية جولة من
“سيمنز” شــركة  مع   املفاوضات 
تطوير علــى  لالتفــاق   األملانيــة 
وإنشــاء الكهربــاء،   منظومــة 
وإنهاء للطاقة  جديــدة   محطات 
املستمرة االنقطاعات  .مشــكلة 
النيابية اخلدمات   وقال عضو جلنة 
تصريحات فــي  االزيرجاوي،   مضر 

 ســابقة من الشــهر احلالــي إن:
 “الكهربــاء في البــالد حتتاج إلى
 شــركات جديدة تدخــل الى خط
فإن اجملــال   االســتثمار، وفي هذا 
 هنــاك لقــاءات جدية وحــوارات
 مع شــركة ســيمنز األملانية في
 مجــال اســتثمار الطاقة ونصب
جديــدة كهربائيــة  .“محطــات 
العديد “هناك  االزيرجاوي:   وأضاف 
 من الشركات ســيكون لها وجود
 في الفترة املقبلــة لوجود الكثير
 مــن املشــاريع التي مــن املمكن
املقبلة الفتــرة  .“أن تنجز خــالل 
 وكشــف في الوقت نفســه، عن
 “وجــود مشــاريع بســيطة قيد

 اإلجنــاز علــى الرغم مــن االزمة
.“املالية وتأثيرها في الوضع احلالي
 ويعانــي العراق، ثانــي أكبر منتج
 للنفط في منظمة الدول املصدرة
أزمة نقص “أوبك” مــن   للنفــط 
.كهربــاء مزمنة علــى مدارعقود
 ويرجع مراقبون هــذا التدهور في
 قطاع الكهرباء إلى احلصار واحلروب
العراق التي شــهدها  .املتتاليــة 
 وتشــهد مناطق في عراقية حالة
 انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي
انتــاج محطات تدنــي   بســبب 
 الطاقــة الكهربائيــة، األمر الذي
 تسبب في خروج تظاهرات في تلك
اخلدمة بتحسني  تطالب  .املناطق 

توفير الطاقة الكهربائية لنحو 2.9 مليون مواطن

تأجيل زيادة 1.9 مليون برميل يوميا على الطاولة

سبق للشركة أن 
تقدمت بستراتيجية 

متكاملة لتوفير 
الطاقة الكهربائية 

للعراق باسم )خارطة 
الطريق(، وكان 

من ضمنها تحقيق 
االكتفاء الذاتي خالل 

أربع سنوات

سيمنز” تعلن إضافة 791 ميغاواط للشبكة 
الوطنية في العراق

متابعة ـ الصباح الجديد :

املتعاملني في الســوق أنظار   تتجه 
 النفطية إلــى االجتماع الوزاري رقم
للبترول املصدرة  الدول  ملنظمة   180 
االثنني امــس  انطلق  الــذي   “أوبك” 
 ، ويعقبــه اليوم الثالثــاء االجتماع
أوبك دول  لتحالــف  الـــ12   الوزاري 
 وخارجهــا “أوبك+” لبحــث تطورات
 السوق ومراجعة أحدث بيانات العرض
مســتوى وإقرار  واخملزونات،   والطلب 
.التخفيضــات للعــام املقبل 2021
إيجابية أجــواء  االجتماع في   وعقد 
 للغاية بعدما اكتسبت السوق حالة
 من التفاؤل والثقة بسبب اللقاحات
 اجلديدة لفيروس كورونا التي ستوزع
الشــهور في  واســع  نطــاق   على 
 املقبلة، وعلى األرجح سيؤدي جناحها
 إلى إنعاش الطلب على النفط اخلام
 والوقود الذي كان قد تعثر كثيرا في
 الشهور املاضية وحتى الوقت الراهن،
 جراء املوجة الثانية الشرسة واإلغالق

املتحدة والواليات  أوروبــا  في  .العام 
إلى املبدئيــة  التوقعــات   وتشــير 
 احتمــال إبقاء حتالــف “أوبك+” على
 مستوى التخفيضات الواسع احلالي
بـ7.7 مليون برميل يوميا  الذي يقدر 
 حتــى العــام املقبل والعــدول عن
 اجلدول الزمني السابق الذي كان من
 املفترض أن يشــهد زيادة في العرض
 مطلع العام اجلديد 2021 تقدر بنحو
 مليونــي برميل يوميــا، حيث يرجح
 اإلبقــاء على التخفيضــات انتظارا
تداعيات املتوقع من  الطلب   لتعافي 
.اجلائحــة فــي الشــهور املقبلــة
توقــع مختصــون ومحللون  وقــد 
 نفطيون استمرار املكاسب السعرية
 للنفط اخلام بعد أربعة أســابيع من
 املكاسب املتتالية، حيث حصد خاما
 القياس برنــت واألمريكي نحو 7 في
 املائة في األســبوع املاضي، وتسهم
 أنباء اللقاحات وقيــود “أوبك+” على
 العرض في زيادة آمال تعافي الطلب
.وصعــود األســعار بوتيــرة أفضل
يقــول الســياق،  هــذا   وفــي 
 لـ”االقتصادية”، روس كيندي العضو

 املنتــدب لشــركة “كيو إتــش أي”
 الدولية للطاقة “إن أســعار النفط
 اخلــام بفعــل املعنويــات اإليجابية
 اجلديــدة ســجلت أعلى مســتوى
تراجعت ثــم  أشــهر  ثمانية   فــي 
 قليال بســبب زيادة فــي املعروض”،
 مشــيرا إلى أن االجتماعني املرتقبني
ســيعطيان و”أوبــك+”   لـ”أوبــك” 
 دفعــة قويــة للســوق وينعشــان
التوافــق مت  إذا  خاصــة   األســعار، 
تخفيضات متديــد  على   بســهولة 
املقبــل للعــام  احلاليــة  .اإلنتــاج 
 وأضــاف أن “أوبــك” تتعامــل بحذر
تتعجل ولــن  الســوق  تطورات   مع 
 زيادة اإلنتاج علــى الرغم من ارتفاع
 األســعار وزيــادة شــهية التجــار
انتظــارا للتعافــي  واملســتثمرين، 
 الواســع مــن آثــار اجلائحــة، على
 الرغــم من أن بعض الــدول املنتجة
 يعانــي ظروفــا اقتصاديــة صعبة
 ويحتــاج إلى زيــادة اإلنتــاج لتعزيز
 مــوارده املالية”، متوقعا أن يشــهد
 االجتماعان تفاهمات جيدة تعلي من
.املصلحة العامة للسوق والصناعة

 من جانبه، يقول دامير تسبرات مدير
 تنمية األعمال في شــركة “تكنيك
 جروب” الدولية، “إن األســبوع اجلاري
 رمبــا يســجل مزيدا من املكاســب
العوامل كل  إن  حيــث   الســعرية، 
رأســها وعلى  متوافرة   املســاعدة 
أن إلى  “أوبــك”، مشــيرا   اجتمــاع 
 اســتمرار ارتفاع األســعار سيدعم
 اقتصادات الدول املنتجة بشكل عام
 خاصــة الدول املترددة فــي االمتثال
.لتمديد تخفيضات اإلنتاج الواسعة
اخلام النفــط  أســعار  أن   وأوضــح 
 شــهدت شــهرا جيدا من التعافي،
 حيث ربحت على مدار شهر نوفمبر
 نحــو 26 في املائــة، وهو مــا ميثل
 قفزة ســعرية جيدة تأتي استجابة
 إلشارات على أن لقاحات وباء كورونا
يدعم ما  وهو  االنتشــار،   وشــيكة 
 ويعزز بقوة حدوث انتعاش سريع في
 الطلب على الطاقة في العام املقبل،
 مشــيرا إلى أن االستهالك في آسيا
 مــا زال قويا بينما االســتهالك في
 أوروبا ما زال واقعا حتت ضغوط حادة
العام اإلغالق  بسبب  االنكماش  .من 

تقرير

أنظار السوق النفطية تتجه إلى اجتماع “أوبك” 
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ثقافة 8
محمد زكي إبراهيم

أعلنـت وزارة الثقافـة املصريـة اليوم 
االثنـن تأجيـل الـدورة القادمـة مـن 
للكتـاب  الدولـي  القاهـرة  معـرض 
إلـى فصـل الصيـف بسـبب جائحة 
ردود  أثـار  مـا  وهـو  كورونـا،  فيـروس 

فعـل متباينـة.
وكان املعـرض يقـام فـي يناير/كانـون 
دور  مبشـاركة  عـام  كل  مـن  الثانـي 
وأجنبيـة  وعربيـة  مصريـة  نشـر 
بالتزامـن مـع إجـازة منتصـف العام 
واجلامعـات. املـدارس  فـي  الدراسـي 
وقالـت الـوزارة فـي بيـان إن اللجنـة 
عقـدت  للمعـرض  العليـا  اإلداريـة 
الثقافـة  وزيـرة  برئاسـة  اجتماعـا 
»وناقشـت  عبدالـدامي  إينـاس 
علـى  املطروحـة  املسـتجدات 
مسـتوى العالـم وتطـورات جائحـة 
كورونـا وأثرهـا على خريطـة معارض 
الكتـب فـي العالـم، األمر الـذي أدى 
إلـى إلغاء أو إرجـاء املعـارض الدولية 
املزمـع إقامتهـا في الفتـرة املقبلة«.
أيضـا  نوقشـت  »كمـا  وأضافـت 
الدوليـة  املؤسسـات  مشـاركات 
ممـا  واألجانـب  العـرب  والناشـرين 
بـن  التنقـل  صعوبـة  معـه  يتوقـع 
الـدول وبخاصـة فـي فصل الشـتاء، 
األمـر الذي قـد يؤثر على املشـاركات 

املعـرض«. فـي  اخلارجيـة 
وتابعـت قائلـة »بعـد مناقشـة كل 
األطـراف املعنية، فقد قـررت اللجنة 

تأجيـل موعد املعـرض ليكون موعده 
يونيو/حزيـران   30 األربعـاء  املقتـرح 
2021 ويسـتمر حتـى 15 يوليو/متـوز، 

بزيـادة أربعـة أيـام عـن املعتاد«.
وأشـار البيـان إلـى أنـه مت التواصـل 

أيضـا مـع اليونـان باعتبارهـا ضيـف 
شـرف الـدورة الثانية واخلمسـن من 

املعـرض وإخطارهـا بهـذا التأجيـل.
وعلـق الكاتب عمـر طاهر علـى بيان 
التأجيـل علـى صفحتـه بفيسـبوك 

قائـا »يعنـي انـت بتأجل حـدث فاحت 
بيـوت نـاس بتعانـي أصـا مـن غيـر 
 6 ملـدة  بديلـة  فعاليـات  تقـدم  مـا 
شـهور ؟.. خايـف اليونان والناشـرين 
األجانـب مايعرفوش يتواجـدوا ومش 

شـايل هم الناشـرين املصريـن اللي 
بيجيبـوا ضـرف الشـغانة؟«

القادمـة  النسـخة  حتويـل  واقتـرح 
محليـا  نسـخة  إلـى  املعـرض  مـن 
قائـا »سـيبك مـن األجانـب واعمـل 
في نفـس التوقيـت نسـخة محلية 

املصريـن«. للناشـرين 
العامـن  فـي  املعـرض  واسـتقبل 
املاضيـن مـا بـن ثاثـة إلـى أربعـة 
مايـن زائر فـي كل دورة بعد تطويره 
ونقـل مقره من أرض املعـارض مبدينة 
مصـر إلـى مركـز مصـر للمعـارض 

الدوليـة.
أحمـد  الروائـي  علـق  املقابـل  وفـي 
فرحـات الـذي وصلـت روايتـه )خيفا( 
الشـيخ  جلائـزة  الطويلـة  للقائمـة 
املؤلـف  فـرع  فـي  للكتـاب  زايـد 
الشـاب قائـا »بالرغـم مـن أن القرار 
وللكتـاب  النشـر  ولـدور  لـي  صـادم 
قـرار  أنـه  أعتقـد  ولكـن  والقـراء، 
موجـة  بدايـة  ظـل  فـي  سـليم 
ثانيـة للكوفيـد-19، وفـي وقـت برد، 
واملعـرض معـروف عنـه بيبقى زحمة 

أفضـل«. كـده  جـدا، 
وسـجلت مصـر منـذ بدايـة اجلائحة 
إصابـة   113027 األحـد  وحتـى 
بفيـروس كورونـا و6548 حالـة وفـاة.

*عن ميدل آيست أون الين

متابعة الصباح الجديد:

أعلنـت جائـزة الشـيخ زايـد للكتـاب فـي 
اإلمـارات األحـد القائمـة الطويلـة لفـرع 
اآلداب فـي دورتهـا اخلامسـة عشـرة والتي 
ضمـت 12 عمـا مـن لبنـان والسـعودية 

ومصـر والكويـت والسـودان والعـراق.
روائيـة  أعمـال  تسـعة  القائمـة  وضمـت 
للبنانيـة علويـة  )أن تعشـق احليـاة(  هـي 
صبـح و)وجـوه احلوش( للسـعودي حسـن 
علـي حسـن و)غرفة املسـافرين( للمصري 
عـزت القمحـاوي و)األميرة واخلـامت( للبناني 
رشـيد الضعيف و)فـي أثر عنايـات الزيات( 

إميان مرسـال. للمصريـة 
برلـك( للسـعودي مقبـول  وأيضـا )سـفر 

العلـوي و)حدائقهـن املعلقـة( للكويتيـة 
للمصـري  أريـاف(  و)طبيـب  إدريـس  جنمـة 
املتنبـي(  و)تـوراة  املنسـي قنديـل  محمـد 

للعراقـي نعيـم عبـد مهلهـل.
دواويـن  ثاثـة  القائمـة  ضمـت  كمـا 
شـعرية هي )مـا أنا فيـه( للمصـري أحمد 
للسـعودي  نسـيان(  و)مقـام  الشـهاوي 
محمـد إبراهيـم يعقـوب و)إذ همـى مطـر 

احلـاج. روضـة  للسـودانية  الـكام( 
األسـابيع  فـي  أعلنـت  اجلائـزة  وكانـت 
القليلـة املاضيـة عـن القائمـة الطويلـة 
لباقـي فروعهـا فـي )الترجمـة( و)الفنـون 
الطفـل  و)أدب  النقديـة(  والدراسـات 
و)التنميـة  الشـاب(  و)املؤلـف  والناشـئة( 
فـي  العربيـة  و)الثقافـة  الدولـة(  وبنـاء 

األخـرى(. اللغـات 

واسـتقبلت اجلائـزة فـي دورتهـا اخلامسـة 
عشـرة 2349 ترشـيحا في مختلف الفروع 
األمانـة  عنـه  قالـت  الـذي  العـدد  وهـو 
العامـة للجائـزة إنـه »العـدد األعلـى مـن 

الترشـيحات فـي تاريخهـا«.
القصيـرة  القوائـم  إعـان  املنتظـر  ومـن 
قيمتهـا  إجمالـي  يبلـغ  التـي  للجائـزة 
مليـون   1.9 )نحـو  درهـم  مايـن  سـبعة 
يتـم  أن  دوالر( فـي مـارس/آذار 2021 علـى 
إعـان أسـماء الفائزين فـي أبريل/نيسـان.

احلركـة  تنشـيط  علـى  اإلمـارات  وتراهـن 
معـرض  مؤخـرا  نظمـت  وقـد  الثقافيـة 
الشـارقة الدولـي للكتاب الـذي برهن على 
قدرتـه على حتـدي جائحـة كورونـا وانتصر 
للمعرفـة والقـراءة والكتاب فـي ظل أزمة 

عاملية.  صحيـة 

محمد زكي ابراهيـم 
حتـدث كثيـر مـن علمـاء االجتمـاع عـن ولـع املغلـوب 
مبحـاكاة الغالـب، وإعجابـه  بأسـلوب حياتـه، وافتتانه 
أن  وقالـوا  تفكيـره.  طريقـة  إلـى  وانقيـاده  بعاداتـه، 
آثـار االسـتعمار ال تنتهـي بانتهائـه، وال تـزول بزوالـه. 
متسـاوياً  يصبـح  أن  هـو  للمغلـوب  األول  فالطمـوح 

بالغالـب لدرجـة الفنـاء فيـه. 
أكثـر مـا تصـدق هـذه املقولـة علـى عاقـة العربـي 
باآلخـر الغربـي، الناجمة عن ظاهرة االسـتعمار، فمازال 
مركـب النقـص أمـام الرجل األبيـض قائمـاً بعد نصف 
الطلبـة  ومـازال  الظاهـرة.  هـذه  انحسـار  علـى  قـرن 
العـرب يتوافـدون على جامعـات الغرب للدراسـة فيها، 
فـي  حاملـن  العلميـة،  بألقابهـم  متوجـن  ويعـودون 
وسـلوك  وخطـاب  بفكـر  الشـديد  االنبهـار  داخلهـم 
كان  التـي  الفـروع  أغـرب  ومـن  السـابق.  املسـتعمر 
الطلبـة يوفـدون لالتحـاق بها أقسـام اللغـة العربية، 
التـي يشـرف عليهـا  مستشـرقون تعلمـوا العربيـة، 
وأتقنوهـا، وأملـوا بفنونها علـى امتداد  سـنوات طويلة. 
مبعرفتهـم  املستشـرقن  هـؤالء  أهميـة  تكمـن  وال 
الواسـعة باللغـة، بل باملناهـج النقدية التـي يزرعونها 
فـي نفـوس الطلبـة، حلملهـم علـى التسـليم بتفـوق 
بـات مـن الشـائع  الغـرب، واإلذعـان لعبقريتـه. حتـى 
لديهـم أن العقـل العربـي مبني على اإلميـان بالغيبيات 

، فـي مقابـل الغربـي املفتـون باملـادة. 
يتباهـون  كانـوا  العائديـن  الطلبـة  أن  الغريـب  ومـن 
وماركليـوث  جـب  مثـل  أشـخاص  علـى  بتلمذتهـم 
املشـهورين.  مـن  وسـواهم  وماسـينيون  وباشـار 
بهـذه  يحظـوا  لـم  ممـن  سـواهم،  علـى  ويتعالـون 
. وألن األدب وثيـق الصلـة بالتاريـخ السياسـي،  امليـزة 
والصراعـات املذهبيـة، والثـورات االجتماعيـة، فقد كان 
لهـؤالء املستشـرقن بـاع طويـل فـي غربلـة ومتحيص 
التاريـخ اإلسـامي وفـك شـفرة اخلافـات التـي قـادت 
إلى نشـوء الدول واإلمـارات واحلركات الفكريـة. وكان أن 
أخـذ املسـلمون هـذه الكتابات علـى أنها مسـلمات ال 

يأتيهـا الباطـل مـن بـن يديهـا وال مـن خلفهـا. 
وفـي الواقـع لم يتسـلل الفكـر الغربي إلـى العرب عبر 
الفلسـفة أو الديـن أو احلمات العسـكرية بـل نفذ في 
املقـام األول مـن خـال األدب. فاألخير هو أفضل وسـيلة 
لفهـم اجملتمـع، ألنـه يكشـف عـن املسـرات واألوجـاع، 
واحملاسـن واملسـاوئ. وهـذا ما جعل كبـار األدبـاء العرب 
أسـاتذة  عـن  خطـراً  تقـل  ال  كبـرى  نهضويـة  رمـوزاً 
املناهـج  أدخلـوا  الذيـن  والطـب  والهندسـة  العلـوم 
العلميـة فـي اجلامعـات. أمـا احلـوادث التأريخيـة التـي 
جـرت عنـد تغلغـل االسـتعمار فقـد كتبهـا احملتلـون 
واألوسـاط  الدراسـية  املناهـج  وتبنتهـا  أنفسـهم، 
فـي  احلديـث  التاريـخ  فمصـادر  الوطنيـة.  العلميـة 
العـراق مثـًا كتبـت بأقـام املس بيـل وأرنولد ويلسـون 
ولونغريـغ وفيلبـي وآخريـن. وهـؤالء هـم موظفـون في 
جيـش االحتـال البريطانـي. وفـي الغالـب بقـي تفكير 
العراقيـن لسـنوات طويلـة صـدى ملدونـات الغربيـن 

 . ه هذ
إننـي أزعـم أن جـل مـا نتداولـه اليوم مـن الروايـات عن 
وقائـع جـرت قبـل سـنوات قليلـة مأخـوذ عـن مصـادر 
يدعـم  املصـادر  هـذه  وجـود  إن  بـل  محضـة.  غربيـة 
الروايـات الرسـمية التـي تتبناهـا األوسـاط العلميـة 
ويؤكـد اسـتمرار هيمنـة الغالـب علـى عقـل املغلوب. 
حتـى أخـذ اجليـل احلالي مـن العـرب  يتصرف بنـاًء على 
مركـب النقـص هذا، رغم تقلـب األحوال، وكر السـنن، 

الكونية. السـن  وتغيـر 

الغالب والمغلوب !

الجائحة ترجئ معرض القاهرة للكتاب
إلى صيف 2021*

تسعة أعمال روائية وثالثة دواوين شعرية
مرشحة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

معارض

جائزة

د. فالح الحسن

ينفـُث دخـاَن سـيجارته التـي حافـَظ 
أن  َقبـَل  سـاعٍة  مـن  أكثـرَ  عليهـا 
يشـعلها ليسـتمتع بهـا علـى هـواِء 
املروحـِة املعلقـِة فـي سـقِف الغرفِة 
بَعـَد أن أخـَذ منـه حـر متـوز مأخـذا، 
وحتـى ال يضطـر للبحـِث عـن مصدرٍ 
التـي كانـت حسـب  آخـر للسـجائر 
نظـره امللجـأ األخيـر والوحيـدة التـي 
تشـفي غليله وتقلَل مـن حنقِه على 
ُكِل شـيٍء يدورُ حوله. يتحـوُل الدخاُن 
إلـى دوائـر صغيـرة ثـم تتاشـى فـي 
هـواِء الغرفـِة الرطبِة الفارغـِة إال من 
بعـِض الصـورِ املعلقِة منذ زمـٍن بعيٍد 
غيـر  بشـكٍل  الغرفـِة  جـدراِن  علـى 
منتظـم وقـد َعاهـا التـراُب وتركـْت 
أثـراً علـى احلائـِط ونَسـَج العنكبـوُت 
احلشـراِت  بعـض  ليصطـادَ  خيوطـه 
مـا بن أطـراف الصـور واحلائـط. يأخُذ 
نََفَسـاً عميقـاً وكأنـه نفسـه األخيـر 
فـي هذه احليـاة ويرتفـُع صـدره لكثرِة 
مـا سـحبه مـن دخـاٍن ليمـأ رئتيـه 
بغـازِ  ممزوجـاً  والقطـران  بالنيكوتـن 
الكاربـون ويسـتقرَ في صـدره لَيخُرَج 
متناسـقٍة  دفعـاٍت  علـى  بعدهـا 
وكأنـه يتوسـله أن يبقـى أطـوَل فترة 
صـدرُه  ينخفـُض  رئتيـه  فـي  ممكنـة 
كميـة  رأسـِه  حـوَل  وتَلَتـُف  بعدهـا 
كأنـه  األبيـض.  الدخـان  مـن  كبيـرة 
يريـد أن يحيـَط نفسـه بهـذا الدخان 
ليتنفسـه مـن جديـٍد محـاوالً عـدَم 
التفريـِط بـه وال يُريـده أن يبتعـَد عنه 
فـي هـواء الغرفة، يَُشـَده اليـه بحباٍل 
غيـر مرئية يناشـده أن يبقـى ُمحيطاً 
بـه ليرجعـه َكـّرة أخـرى إلـى جهـازه 
حتمـُل  التـي  يـده  يُنـزُل  التنفسـي. 
السـيجارَة ويفتـح فمـه ليستنشـَق 
وأنفـِه  بفمـِه  ثـواٍن  قبـَل  نفثـه  مـا 
عـن  بعيـداً  آخـرَ  عالـٍم  فـي  ويَدُخـُل 
ضوضـاِء األطفاِل في الشـارِع املاصق 
مـا  كَل  يسـمُع  كان  الغرفـة.  جلـدار 

يجـري فـي الشـارع؛ أنـواع الشـتائم 
أفـواه  مـن  تتطايـُر  التـي  والسـباب 
أوالدِ احمللـِة فـي خصوماتِهـم وكذلك 
نزاعـات النسـوة بعـد معـارك اجليران 
اخلـروج  يحتـاج  يكـن  لـم  اليوميـة. 
النـزاِع  أطـراَف  ليعـرَف  الشـارع  إلـى 
فقـد كان مييـُز أغلبهم مـن أصواتِهم 
التـي تَـرُن فـي اذنيـه من الفجـرِ حتى 
يخلدوا إلـى النوم. كان صراُع الشـارِع 
وسـيلًة مـن وسـائِل الترفيـِه وكذلك 
طريقـة يتبعهـا األهـُل للتخلـِص من 
عـددِ األطفـاِل الكبيـر الذي ال يَسـعه 
اخلـروج  منهـم  فيطلبـون  البيـت، 
كُل  فيتحـول  الشـارع  فـي  واللعـب 
شـيء بن أرجلهـم وايديهم إلى لعبة 
حتـى لو كان مجرد حجـر يرمونه على 
بعضهـم البعـض ليشـَق هامـَة هذا 
أو ذلـك أو ليسـتقرَ في وسـِط الغرفِة 
بعد أن يَكُسـرَ زجاَج النافـذِة الوحيدِة 

املطلـِة علـى الشـارِع نفسـه.
        ال أدرى أن كان يحـُق لنـا تسـمية 
املـكان الـذي يَجلُـَس فيه غرفـًة فهي 
خليـٌط بـن املمـرِ والغرفـِة والصالـِة 
ومـكاِن تنـاول الطعـام ومهجـع يناُم 
تسـميها  أن  ميكنـك  اجلميـع،  فيـه 
مـا تشـاء فهـي تقـع مباشـرًة بعـَد 
أو  يدخـَل  مـن  وكُل  اخلارجـي  البـاِب 
يخـرَج مـن البيـِت عليـه أن ميـر بهـا. 
الضيـوف  السـتقبال  يسـتخدمونها 
ومـكان جللسـات العائلـة فـي ليالـي 
مدفئـة  تتوسـطها  البـاردِة،  الشـتاِء 
نفطيـة تبعـُث الـدفء فـي انحائِهـا 
فـي  األطفـاُل  حولَهـا  يلتـُف  كمـا 
أحيـاٍن كثيـرٍة، ويضعـون عليهـا بقايا 
اخلبـِز البـاردِ ليأكلوه مع الشـاي بَدياً 
ليسـدوا جوَعهـم  أو  املعجنـات  عـن 
املزمـن. يتحـوُل املـكان لياً إلـى غرفِة 
نوٍم للعائلـِة ويرقُد اجلميُع بتسلسـٍل 
طـردي مـع األب واألم مـن اليمـن إلـى 
اليسـار يَليهـم أصغـر طفـٍل إلـى أن 
يصـَل التسلسـُل إلـى أكبرهم سـناً 
ثـم ينتقـُل مـن جتـاوزَ عمـرُه الثامنـة 
عشـر إلى إحـدى الزوايا! كانـت غرفة 

فـي بيـٍت واألحـرى بيـت فـي غرفـة! 
منها تذهـُب إلى غرفِة البيـِت الثانية 
مـع  األصغـر  األُخ  يَسـُكنها  التـي 
عائلتـه الكبيـرة أيضـا. يأخـُذ التلفازُ 
إحـدى  فـي  الصـدارِة  مـكاَن  العتيـُد 
زواياهـا حيـث كانـوا يتجمعـون فـي 
يسـحَب  أن  َقبـَل  البـاردة  األماسـي 
واألفئـدة  العيـون  النقـال  الهاتـُف 
مـع  ُكاً  العائلـِة  افـرادُ  وبـاَت  إليـه، 
نفسـِه منعـزالً يعيـُش عاملـه اخلـاص 
وهـو يغـوُص فـي محتويـات الهاتف. 
حتـى الـكام أصبَح با طعـم ورائحة 
فاجلميـع يتكلـم دون أن يرفـَع عينيـه 

عـن شاشـِة الهاتـف.  
ينظـُر فـي أقصـى زاويـِة الغرفـِة بَعَد 
أن اتـكأ علـى يدِه الشـمال يَجتـُر أياَم 
شـبابِه التـي قضاها هاربـاً من اجليِش 
تـارًة وتارًة أخـرى بن أصـواِت القذائِف 
املنفلقـِة قريبـاً منـه وهـو يجلُس في 
حفرتـِه الصغيـرة وأصـوات املدفعيـة 
وهـي تـردُ علـى مصـادرِ النيـران. كان 
يتسـلى مـع رفاقـه فـي السـاح مبـا 
يجـري رغـم قسـاوته وما حتملـه هذه 
القذائـف مـن نهايـِة لـكِل أحامهم 
مـكان  معرفـِة  علـى  فيتناوبـون 
سـقوِطها مـن قـوِة وطـوِل صفيرها. 
فـاذا كان الصفيـُر طويـًا يعنـي أنها 
سـتقُع بعيـداً عنهـم وإذا كان قصيراً 
خافتـاً فأنها ستسـقط قريبـاً منهم 
الصفيـرَ  يَعقـُب  رؤوسـهم.  فـوق  أو 
جـزاًء  أصبـَح  الـذي  االنفجـارِ  صـوُت 
مـن حياتهـم اليوميـة؛ ميزُق األجسـادَ 
الغضـَة الطريـة وينشـُر رائحـَة الدِم 
عليهـم  تسـقُط  قـد  املـكان.  فـي 
بقايـا اصحابِهـم مـن اخلنـدِق اجملـاور؛ 
كـف كاملـة أو إصبـع أو قـدم أو حتى 
بالبحـث  ليقومـوا  بتفاصيلـه  رأس 
عـن األجـزاء االخـرى بعـد أن يتوقـف 
القصـف أو يقومـوا بترقيعه من بقايا 
جسـٍد آخـر! قـرُص الهويـِة املعدنـي 
الـذي يعلقـُه اجلنـودُ حـوَل أعناِقهـم 
يسـاعدهم كثيـراً فـي معرفـِة هويِة 
كان  التـي  احلبيبـِة  أسـم  الشـهيد. 

أغلبهـم ينقشـه على صـدره أو على 
كتفـه أو علـى باطِن ذراعـه أيضاً كان 
جزءاً من حِل شـفرِة الهويـة من أقرب 
أصدقائـه الناجـن بعد أن قـَص عليه 
فـي هزيـِع مـن الليـِل الفائـِت كيـَف 
طبـَع آخرَ قبلٍة لـه على خِدهـا املتوردِ 
اجازتـه  مـن  يلتحـَق  أن  قبـل  َخَجـًا 
األخيـرة. وكيـف رافقهـا بنظراته إلى 
أن دخلـْت البيـَت واخذْت معهـا روَحه 

جيِدهـا  علـى  عالقـًة  بقيـْت  التـي 
تسـحُب  وهـي  األخيـر  العنـاِق  بَعـَد 
يَدهـا ببـطٍء شـديٍد مـن يـده املتوترِة 
امللتهبـة مصوبًة رأسـها نحـوه لكن 
املعاكـِس  باالجتـاِه  اسـتدارَ  جسـدها 
ثـم أرجعـْت رأسـها بصعوبـٍة كبيـرٍة 
إلـى وضعـِه الطبيعـي باجتـاه بيتهـا 

بعـد أن كان متسـمراً نحـوه!
 حـاوَل جاهـداً مـرات كثيـرة الهـرب 

التـي  العبثيـة  احلـرب  هـذه  مـن 
ورمتـه  شـبابه  ريعـاِن  مـن  اقتلعتـه 
علـى جبهات القتـال احلاميـة. أخذته 
بعيـداً عن فتيـات احلي الذي يسـكنه 
بعـد أن كان يتبختـُر ممشـوَق القامـِة 
املؤديـة  الطريـِق  فـي  الطـول  فـارع 
بشـعره  القريـِب  احمللـِة  سـوِق  إلـى 
الطويـل نسـبياً بعـد أن تركـه ينمـو 
وينـزُل  اذنيـه  مـن  جـزءاً  ليغطـي 
ممتـداً قليـًا علـى رقبتـه مـن اخللـف، 
رغـم رفـض أبيـه القاطع لتسـريحِة 
الشـعرِ هـذه والَقّصـة الغريبـة على 
عمـِق  مـن  القـادم  وهـو  مفاهيمـه 
اجلنـوِب وقصبـِه الضـارِب فـي اقصى 
مديـات الهـور. أصـرَ علـى االحتفـاِظ 
بشـعرِه الطويـِل رغـم تعرضـه ألنواِع 
العقوبـات ليغوي به الفتيات ويُسـايرَ 
أبنـاء جيلـِه مـن الشـباب فـي تلـك 
والنشـاط.  باحليويـِة  املليئـة  الفتـرة 
كان يقضـي أغلـَب أوقاتِه بَعـَد عودتِه 
مـن العمـِل الـذي بـدأ ميارسـه بَعـَد 
فشـلِه فـي إكمـاِل دراسـتِه بـن كرِة 
القـدِم والتسـكِع فـي شـوارِع بغـدادَ 
ليذهـَب  السـينمائية  العـرِض  ودورِ 
أبـي  شـارِع  إلـى  رفاقـِه  مـع  بعدهـا 
نـؤاس احملـاذي للنهـر، حيـُث تنسـاُب 
امليـاُه رقراقًه بن الضفتن، يجلسـون 
األخضـرِ  العشـِق  قصـَص  ويـروون 
النـدي ومغامراتهـم مـع بنـات احلـي 
وهواجسـهم. املثيـر فـي األمـر أنهـم 
يغـازَل  أن  غريـبٍ  ألي  يسـمحوَن  ال 
فـاذا  يقطنوهـا،  التـي  احمللـِة  بَنـات 
مـرَ شـاٌب مرتـن فـي الشـارِع فإنـه 
يُعـّرُض نفسـه ألنـواِع الضـرِب إذا َكرَرَ 
فعلتـه مـرًة ثالثـًة! وقـد يصـُل االمـُر 
البيضـاء  األسـلحِة  اسـتخداِم  إلـى 
احلديديـة  والقبضـاِت  كالسـكاكن 
التـي كانت منتشـرًة في تلـك الفترة 
بعـد أن حتولـْت فـي أيامنـا هـذه إلـى 
األنـواع  مختلفـة  ناريـٍة  أسـلحٍة 
واالحجـاِم مع فقـدان سـلطِة الدولِة 

املدينـة.  علـى 
 يعـودُ بنظـره إلـى سـيجارتِه ويرمـي 

بالـورِق  امللفـوِف  التبـِغ  مخلفـات 
احملتـرِق فـي نفاضـِة السـجائرِ أمامـه 
املنفضـِة  بطـرِف  يضربهـا  أن  بعـد 
ويعـودُ  داخلِهـا  إلـى  الرمـادُ  لينـزَل 
ليأخـَذ نفسـاً آخـر منهـا يكـوي بـه 
ومـا  وارهاصاتـه  وكبواتـه  لوعاتـه 
يعتمـُر فـوأده مـن احلنـن املـر. كانـت 
السـيجارة متثـُل لـه الشـيء الكثيـر 

معهـا: يتحـدُث  وكأنـه 
      »هيـا ادخلـي جوفـي افرغيـه مـن 
بقايـا الـروِح وخـذي معـِك مـا تبقـى 
من حيـاة! ال تتركـي مكانـا ًبعيداً في 
زوايـا القلـِب إال بَعـَد أن تأتـي عليـه 
بلهيـِب نـارِك وحرارتِهـا. أريـُد أن احرَق 
ولظـاِك  امللتهـِب  األحمـرِ  بجمـرِك 
القلـب  حنايـا  بـن  اخلافـي  القهـرَ 
عامـات  مـن  فارغـاً  قاحـًا  ويَُصيـره 
احليـاة إال مـن دقاتـه املؤشـر الوحيـد 

علـى بقائـه فـي هـذا الوجـود«.  
يعبـُر أحـُد األطفـاِل الغرفـَة راكضـاً 
إلـى خـارِج البيـِت مـاراً بهـا ليقطـَع 

عليـه خلوتـه مـع نفسـه. 
أبـا محمـد، ملـاذا أنـت سـرحان  يـا   -

ومهمـوم؟ 
- لـم أعاشـر زوجتي منـُذ زمـٍن بعيٍد، 
كنت إذا اشـتقُت اليها أناديها بحجِة 
أن تفـرك ظهـري فـي احلمـاِم الوحيـد 
الـذي كنـا  املـكان  البيـت، وهـو  فـي 
نهـرُب إليه بعيـداً عن انظـارِ األطفاِل 
وأفـرادِ العائلـِة اآلخريـن الذيـن ازدادوا 
عـدداً وكبـروا عمـراً وصـاروا يفهمون 
كل مـا يجـري حولهـم واآلن عليك أن 
تقف في الطابـور ليصلك دور الذهاب 
إلـى احلمـام لتنتهي بذلـك آخر فرصة 
انسـانيتي  واعيـش  بهـا  اختلـي  الن 
املفقـودة! قالهـا وغـادر بعيـداً روحاً ال 
جسـداً وبقي علـى جلسـته متصلباً 
ممسـكاً بسـيجارته رغم أنهـا وصلْت 
نهايتهـا ولـم يتبـق منهـا إال الرمـاد! 
وحامـْت روحـُه الطريـة حوَل جسـدِه 
قطـرِة  آخـرَ  تستنشـُق  املتخشـب 
نيكوتـن وقطـران ودخـان عالقـٍة في 

الغرفة! هـواِء 
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»غوغل« تجعل أصحاب الشركات 
يتحكمون في هاتفك لو لم تدفع 

أقساطك
كشفت شركة »غوغل« األمريكية النقاب عن تطبيق 
مثير للجدل، والذي ميكن أصحاب الشركات ومقدمي 

اخلدمات من التحكم في هاتفك الشخصي.
وأوضح التقرير املنشــور عبر موقع »جي إس إم آرينا« 
التقني املتخصص، أن التطبيق اجلديد املقدم »غوغل« 
ســيمكن أصحاب الشــركات ومقدمي اخلدمات من 
التحكم في هواتف مســتخدميهم وحظر خدمات 
بعينها في حالة تخلفهم عن ســداد مدفوعاتهم او 

أقساطهم.
حتذير من »غوغــل«... عدد من هواتــف »أندرويد« لن 

تكون آمنة في هذا املوعد
وأطلقت غوغل على تطبيقها اجلديد اسم »ديفيس 

لوك كونترولر«.
ومت تصميم التطبيق بحيث يسمح للدائنني والبنوك 
وشــركات النقل أيًا كان من تدين لــه باملال، بتحديد 

الوظائف على اجلهاز إذا تخلفت عن السداد.
ومت وصف وظيفة التطبيق فــي متجر »غوغل بالي« 
على النحو التالي: »يتيح ديفيس لوك كونترولر، إدارة 
اجلهــاز ملوفري االئتمان. ميكن ملــزودك تقييد الوصول 
إلى جهازك عــن بُعد إذا لم تقم بإجــراء الكثير من 
املدفوعات. إذا كان جهازك مقيًدا، فستظل الوظائف 
األساســية، مثل مكاملــات الطــوارئ والوصول إلى 
اإلعــدادات، متاحة«.  لكن التقريــر حذر من أن هناك 
معضلة أخالقية مع تطبيقات مثل هذه، التي تسمح 
جلهات خارجية في التحكم بهواتف أشخاص آخرين.

مركز بحثي روسي يتوقع انتهاء وباء 
كورونا العام المقبل

اعلنت مديرة مركز “فيكتور” العلمي الروسي، رينات 
ماكســيوتوف، ان الســنة املقبلة قد تشهد نهاية 
الوباء، ولكن ذلــك ال ميثل نهاية لفيروس كورونا الذي 

سيستمر.
وقالت مديــرة مركز “فيكتــور”، الذي أنتــج اللقاح 
“إبيفاك كورونا”، وهو الثاني من نوعه روســيا، إن عدد 
اإلصابــات بالفيروس يزداد كل يوم، وســينتهي الوباء 
مبجرد تكــون “مناعة القطيع”، مشــيرة إلى أن ذلك 

يتطلب تطعيم نصف السكان.
وأكدت أن نهاية الوباء ال تعني نهاية الفيروس.

وبحســب منظمة الصحة العاملية، مت تسجيل أكثر 
من 564 ألف إصابة بالفيروس، وتوفي 8985 شخصا، 

حول العالم خالل اليوم املاضي وحده.
واســتنادا إلى آخر األرقام واالحصــاءات الصادرة عن 
جامعة “جونز هوبكنز”، اليــوم االثنني، فقد ارتفعت 
حصيلة اإلصابات بالفيروس حــول العالم إلى 62.6 
مليون، وتوفي منذ بدء تفشــي الوباء أكثر من مليون 

و458 ألف شخص.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:

عثر علماء احلفريــات من جامعة 
باث علــى بقايا ديناصــور امللقب 
»منقــار  أوديســيوس  بأجنابيــا 
البط«، في الصخــور، في املغرب؛ 
حيث عاش قبل 66 مليون ســنة 
في املغــرب، وال بد أنــه عبر 250 
ميالً على األقل من احمليط للوصول 
لديلــي ميل  إلى هنــاك، وفقــاً 

البريطانية.
هذه هي املــرة األولــى التي يتم 
فيها العثــور على بقايا متحجرة 
الديناصــورات منقار  من عائلــة 
البط في إفريقيا؛ ما يشير إلى أنه 
كان على أجنابيــا عبور احمليطات 
للوصول إلى وجهتها -لم يتمكن 
مصدرها  حتديــد  مــن  الباحثون 
بالضبط أو املسافة الفعلية التي 

قطعتها.
كان »Ajnabia« يبلــغ طوله نحو 
10 أقدام؛ أي بحجــم املهر، وكان 
من  متنوعة  مجموعة  في  عضواً 
ديناصورات  البط  منقار  الزواحف، 
آكلــة للنبات، التــي تطورت في 

أمريكا الشمالية.
فــي الوقت الذي عــاش فيه هذا 
الديناصور، كانت إفريقيا عبارة عن 
قارة جزيــرة محاطة باملياه، وحتى 
اآلن لــم يكن هذا النــوع موجوداً 
وأوروبا  الشــمالية  أمريكا  إال في 

وآسيا.
قال الدكتور نيكوالس لونغريتش، 
من مركــز ميلنر للتطور بجامعة 
باث، في دراســة نشرت في مجلة 
إنهم   »Cretaceous Research«
منجم  فــي  احلفرية  اكتشــفوا 
على بعد ســاعات قليلة من الدار 
مســتحيل  األمر  وإن  البيضــاء، 
الســير إلى إفريقيا. تطورت هذه 
الديناصورات بعد فترة طويلة من 

تقســيم االجنراف القاري للقارات، 
وليــس لدينا أي دليــل على وجود 

جسور أرضية.
 MailOnline«لـــ لونغريتش  قال 
daily«: بالنظــر إلــى التخطيط 
الوقت،  ذلك  في  للكوكب  احملتمل 
لــم تكن هناك منصــات ضحلة 
ميكن أن تشــكل جســراً برياً بني 

أوروبا وإفريقيا.
تخبرنــا اجليولوجيــا أن احمليطات 

إذا  إفريقيا.  كانت معزولــة عــن 
كان األمــر كذلك، فــإن الطريقة 
الوحيدة للوصــول إلى هناك هي 
املياه، كما قال لوجنريتش؛ ما يشير 
إلــى أن الديناصــور كان عليه أن 

يسبح إلى وجهته.
بينما لم يتمكن الفريق من حتديد 
املــدة التي كانت ستســتغرقها 
السباحة أو من أين جاء الديناصور 
بالضبــط، فقد توقعــوا أنه من 

احملتمل أن يكون من أوروبا.
وأضاف لونغريتــش أنه كان عليه 
أن يسبح ملسافة 250 ميالً أو نحو 
ذلك، رمبا من مكان ما في ما يُعرف 
اآلن بأوروبا، وأضاف: »أفترض أنه إذا 
البحر  انخفض مستوى ســطح 
قليالً، اعتمــاداً على إعادة اإلعمار 
الدقيقة؛ فإنه طريق طويل جداً!«.

أســنان  العلمــاء بفحص  قــام 
ألجنابيا  املميــزة  الفكني  وعظام 

إلــى  تنتمــي  أنهــا  ووجــدوا 
وهــي   ،»Lambeosaurinae«
فصيلة فرعية من طيور البط ذات 

رؤوس عظمية متقنة.
فــي   »Lambeosaurs« تطــورت 
أمريكا الشــمالية قبل أن تنتشر 
إلى آســيا وأوروبا، ولكن حتى اآلن 
لم يتم اكتشافها في إفريقيا من 
قبل. يجب أن تكــون منقار البط 
قد عبرت مئــات األميال من املياه 

املفتوحــة، إمــا بالتجديف على 
احلطام، أو العائمة أو الســباحة، 

للوصول إلى إفريقيا.
رمبــا كان أجنابيــا ســباحاً قوياً؛ 
حيث كان لديه ذيــل كبير وأرجل 
قوية، وغالباً ما يتم اكتشافه في 
رواسب األنهار والصخور البحرية. 
هذا يشير إلى أن الزواحف الدائمة 

قد تسبح في املسافة.
في إشــارة إلى هــذا، يُطلق على 
 Ajnabia« اســم  الديناصــور 
odysseus - Ajnabi« هــي كلمة 
عربية تعني »أجنبي« وأوديسيوس 

يأتي من البحار اليوناني.
احمليطات  عبــور  عمليات  تعتبــر 
من األحــداث النــادرة، ولكن متت 
أنواع  فــي  مالحظتهــا ســابقاً 
-مبا  األخــرى  القدمية  الســحالي 
في ذلــك اإلغوانا اخلضــراء التي 
بني  للسفر  احلطام  اســتخدمت 
أثناء اإلعصار،  جزر الكاريبي فــي 
كما طافــت ســلحفاة من جزر 
سيشــل مئات األميال عبر احمليط 

الهندي لتغسل في إفريقيا.
هناك حاجــة إلى معابــر احمليط 
الليمور  وصــول  كيفية  لشــرح 
أو  إلى مدغشــقر،  النهر  وأفراس 
كيفية عبور القرود والقوارض من 

إفريقيا إلى أمريكا اجلنوبية.
الدين جليل،  نــور  الدكتور  وصف 
الطبيعي  التاريــخ  متحــف  من 
وصلت  كيف  السوربون،  بجامعة 
والعثور  إفريقيا،  إلى  الديناصورات 
على حفرية حليــوان بري في بيئة 
بحريــة باعتبارها »سلســلة من 
األحــداث غير احملتملــة«، وقال إن 
هذا »يســلط الضــوء على ندرة 
وبالتالــي أهميتــه،  اكتشــافنا 
أجنابيا تبني لنا أن الهدروسور قد 
وطأت األرض اإلفريقية، وتخبرنا أن 
عقبة  دائماً  ليست  احمليط  حواجز 

ال ميكن التغلب عليها«.

الصباح الجديد- وكاالت:
يبدو للبعض أن مشاهدة أفالم الرعب 
كلها مســاوئ وسلبيات من الناحية 
النفســية، فيما يبدو للبعض اآلخر 
أن األمــر ال يزال يحتــاج إلى رأي أحد 
اخلبــراء قبل أن يُغامر ويشــاهد تلك 
النوعية من األفالم، خاصة في فترات 

احلجــر املنزلي التى تأتي من احلني إلى 
اآلخر، بســبب جائحة فيروس كورونا 
التى لم تنته بعد.  أحد الباحثني في 
أدب الرعب، أكــد أن األمور مغايرة ملا 
كان يبدو ثوابت فــي املاضي، مؤكًدا 
في احلــني ذاتــه أن األمر يبــدو غير 
منطقى أن يفضل اجلميع مشــاهدة 

أفالم الرعب برغــم حالة القلق التى 
نعيشــها بشــكل طبيعــي يومًيا. 
مشــيرا إلى  أن لديه رأيا آخر، وهو أن 
هناك بعض املشــاهدين يرغبون في 
مشاهدة قســط من الرعب واخلوف، 
ميكنهم من حتمــل الكثير في احلياة 
حدودهم  لرفــع  ومحاولة  العاديــة، 

نحــو تلك املشــاعر.  حديث ماتياس 
كالســني، الباحــث فــي أدب الرعب 
بجامعــة آرهــوس، والــذي صرح به 
ملوقع »Salon«، أشــبه بفكرة بعض 
األطبــاء وهي العــالج بالتعرض، من 
أجل معاجلة القلق واالضطرابات التى 
يُعاني منهــا بعض الناس، فإن بعض 

األطبــاء يعرضون احلالة إلى أشــياء 
تبــدو كالتى تقلقهــم دون التعرض 
خلطــر حقيقــي، ملســاعدتهم في 
مواجهة مشاعر سلبية لديهم مثل 
اخلوف والقلــق.  التقارب اإلجتماعي، 
كان الفكــرة الثانيــة التــى يؤيدها 
ويرجحها كالسني، حيث فيما يبدو له 

من أبحاثه أن األشخاص يكونون أكثر 
ارتباًطا باألشــخاص الذين يشاهدون 
معهم تلك النوعية من األفالم، كما 
أن األبحاث تُشــير إلى أن الكثير من 
يستمتعون  الرعب  ألفالم  املشاهدين 
مبشــاهدتها ســواء كانوا على علم 

باخلدع التى حتتوى عليها أم ال.

مشاهد افالم الرعب لها فوائد

علماء يكتشفون »بقايا ديناصور« في المغرب

دراسة  

نصب الشهيد والمطر »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد- وكاالت:
أظهــرت دراســة جديدة أن معظــم الكواكب 
املعروفة خارج النظام الشمسي تشكل خطورة 

كبيرة على استضافة كائنات فضائية.
ووفقا للدراســة فــإن هذه الكواكــب تتعرض 
لإلشــعاع اخلطير، وانبعاثات احلرارة الشــديدة 
واألشعة فوق البنفســجية املدمرة لألوزون من 

النجوم املضيفة.
ويقول العلمــاء إن االنبعاثات، املعروفة باســم 
التوهجات النجمية، ميكن أن تغير الغالف اجلوي 

العلوي.
واألساليب احلالية لتحديد قدرة كوكب ما على 
دعم احلياة ال تأخذ ظاهرة الطقس الفضائي في 

االعتبار.
وحتى العوالم التي توجد في منطقة “املعتدل” 
مع إمكانية وجود مياه ســائلة ســتكون غير 

مضيافة.
وقد يســاعد هذا االكتشــاف علماء الفلك في 
تضييــق نطاق البحــث في الفضــاء اخلارجي. 
وأوضح املؤلف الرئيســي الدكتــور دمييترا أتري 
أن حجم هــذه العوالم بحجم املشــتري وتقع 
في مــدارات قريبة حول النجوم حيث يســهل 

اكتشافها.
نفهم كيف ميكن ألحداث وقال: “من الضروري أن 

طقس الفضاء املرتبطة بهــذه النجوم أن تؤثر 
على قابلية العيش فــي كوكب خارج اجملموعة 

الشمسية”.
واملثال الصارخ على ذلك هو b 209458 HD، وهو 
كوكب خارجي يقع على بعد 150 سنة ضوئية 

من األرض مت اكتشاف املركبات العضوية حوله.

ومتــزق غالفه اجلــوي بســرعة 22000 ميل في 
الساعة بسبب إشعاع جنمه القريب.

وميكن لفريــق الدكتور أتري حتديد النجوم األكثر 
احتمالية لوجود كواكــب خارجية تؤوي احلياة، 
ويعتمــد هذا علــى معدالت التآكل احملســوبة 
لغالفها اجلوي باستخدام بيانات انبعاث التوهج 

من مرصد TESS التابع لناسا.
الطاقة املنخفضة  انفجــارات  أن  الفريق  ووجد 
أكثر تواترا وكان لها تأثيــر أكبر من االنفجارات 

النادرة والشديدة.
كما حــددت كيفية إطالق أنــواع مختلفة من 
النجوم لألشــعة فوق البنفســجية الشديدة 
)XUV( مــن خالل التوهجــات النجمية، وكيف 

تتأثر الكواكب القريبة.
واحلفاظ على اجلو من أهم متطلبات احلياة. وقال 
الدكتــور أتري، من جامعة نيويورك في أبو ظبي، 
إن تأثيرات النشاط النجمي غير مفهومة جيدا.

وتسلط الدراســة الضوء أيضا على احلاجة إلى 
منذجــة رقمية أفضل لهروب الغــالف اجلوي، أي 
كيف تطلق الكواكب غــازات الغالف اجلوي في 
الفضاء. وميكن أن يــؤدي أيضا إلى تآكل الغالف 

اجلوي وتضاؤل قابلية الكوكب للسكن.

كواكب خطرة جدا خارج النظام الشمسي 

لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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مدريد ـ وكاالت:
رفع كيكي سيتني، املدير الفني السابق لبرشلونة، 
شــكوى قضائية ضد النادي الكتالوني، أول أمس، 
بدعوى خرق األخير للتعاقد.ورحل ســيتني عن قيادة 
برشــلونة، بعد اخلروج من ربع نهائــي دوري أبطال 
أوروبا، املوســم املاضي، إثر الهزمية الســاحقة أمام 

بايرن ميونخ )8-2).
وبحســب صحيفة “ســبورت” الكتالونيــة، ادعى 
ســيتني أنه لم يحصل على جميــع املبالغ، املتفق 
عليها في عقده، وقرر من خــالل محاميه مقاضاة 
برشلونة.وأشــارت الصحيفــة إلى أن مســاعدي 
ســيتني، وهم: إيدير ســارابيا وفران ســوتو وجون 
باسكوا، في وضع مختلف، حيث ال ميكنهم التوقيع 
لنــادٍ آخر، ألنهــم ما زالوا مســجلني كعاملني في 
البارســا.ورفع ســيتني دعوى قضائية ضــد النادي 
الكتالوني، بحجة أن املبالغ التي دفعها برشــلونة 

لتعويضه، أقل مما يستحقه.

جدة ـ وكاالت:
أعلن نادي النصر الســعودي، تعيني جنم كرة القدم 
حســني عبد الغني، مديرا تنفيذيــا لكرة القدم في 
النادي، بعد قبول اســتقالة عبدالرحمن احلالفي من 
منصب املشــرف العــام على فريق كــرة القدم في 

النادي العاصمي.
وقال نادي النصر السعودي في بيان له في وقت مبكر 
من صباح أمــس »رئيس مجلس إدارة نــادي النصر 
الدكتور صفوان السويكت أصدر قرارا يقضي بتعيني 
جنم كرة القدم السعودية الكابنت حسني عبدالغني 
- العب املنتخب السابق ونادي النصر- مديرا تنفيذيا 

لكرة القدم في النادي«.
يذكر أن احلالفي أعلن في وقت سابق أنه سيستقيل 
من منصبه بهدوء إذا ثبت له أنه ميثل املشــكلة في 
النصر.وخســر النصر يوم الســبت أمام الهالل في 
نهائي مسابقة كأس خادم احلرمني الشريفني )1-2(، 
كما سبق ذلك هزميته أمام الهالل أيًضا في مسابقة 
الدوري، باإلضافــة خلروجه من البطولة اآلســيوية 

وخسارة لقب الدوري املوسم املاضي.

العواصم ـ وكاالت:
عينت كارولينا بليســكوفا، املصنفــة األولى عامليا 
سابقا، ساشــا باين، مدرب نعومي أوساكا السابق، 
ليســاعدها فــي موســم 2021 للتنس.وانفصلت 
بليسكوفا عن مدربها دانييل بالبيردو، في وقت سابق 
من هذا الشــهر، بعد انتهاء مشــوارها في موسم 
2020.ونشــرت الالعبة البالغ عمرها 28 عاما، صورة 
مع باين ومدرب اللياقة البدنية عزوز سيمتشــيتش، 

على »تويتر«، وكتبت »فريق بليسكوفا 2021«.
وقــاد األملاني بايــن الالعبة أوســاكا، حلصد لقبني 
متتاليني فــي البطوالت األربع الكبــرى، حيث نالت 
أمريــكا املفتوحــة 2018، وأســتراليا املفتوحة في 
العام التالي.كما سبق له العمل مع سيرينا وليامز، 
احلاصلة على 23 لقبا في البطوالت الكبرى.وحصدت 
بليســكوفا لقبهــا الوحيد هذا العــام، في برزبني، 
خالل يناير كانون الثاني، وخرجت من الدور الثاني في 

بطولتي أمريكا املفتوحة وفرنسا املفتوحة.

طوكيو ـ وكاالت:
أن  األحد  يابانيــة  ذكرت صحيفة 
تأجيل أوملبيــاد طوكيو 2020 ملدة 
عام بســبب وباء كوفيــد19- قد 
إضافية  يــورو  مليار   1,6 يكلــف 
باملقارنــة مــع امليزانيــة األولية 
أي  يــورو،  10,7 مليارات  البالغــة 

بزيادة نسبتها 15 باملئة.
“يوميــوري  صحيفــة  ونقلــت 
شيمبون” عن مصادر لم تكشفها 
مســؤولة عن تنظيم الدورة، أن 
سيقررون  األوملبياد  منظمي 
رسمياً قيمة هذه الزيادة 
فــي منتصــف كانون 
األول بعد مناقشــات 
مع احلكومة اليابانية 

ومدينة طوكيو. 
أكبــر  تأجيــل  ومت 
حــدث رياضي في 
العالــم بســبب 
فيروس  انتشــار 
املستجد.  كورونا 
املقرر  مــن  وبات 
 23 في  يبــدأ  أن 
2021.وأدى  متــوز 
التأخيــر  هــذا 
تكاليف  إلــى 
مع  إضافيــة 

إجراء حجوزات جديدة  إلى  احلاجة 
إلى إبقــاء الطاقم املســؤول عن 
اجلديدة  املوجات  التنظيم.وأثــارت 
من الوباء التي تؤثــر على العديد 
إمكانية  بشأن  الدول شكوكاً  من 
لكن   2021 فــي  األوملبياد  تنظيم 
أن  أنــه ميكن  يؤكدون  املنظمــني 
يجري بأمان.ومت حســاب التكلفة 
البالغة 200 مليار يــن )1,6 مليار 
يورو( التي ســتضاف إلى امليزانية 
املقــررة مبدئيا قبــل الوباء وتبلغ 
1350 مليار ين )11 مليار يورو(، بناء 

على خفض النفقات عبر تبسيط 
احلدث. وقرر املنظمــون في الواقع 
خفض هذه النفقــات مبقدار نحو 
234 مليون يــورو عبر تدابير توفير 
مثل خفض عــدد التذاكر املوزعة 
وإلغاء  الناريــة  األلعــاب  وحجم 
للرياضيني.لكن  استقبال  حفالت 
إجراءات  ال تشــمل  األرقــام  هذه 
مكافحة فيــروس كورونا اخملطط 
لهــا التي يأمــل املنظمــون في 
اليابانيــة  أن تغطــي احلكومــة 

تكاليفها، بحسب الصحيفة.

القاهرة ـ وكاالت:
املصرية  الســلطات  أحالت 
أشــخاص  ثالثــة  األحــد 
بعد  العامــة  النيابة  إلــى 
محافظة  فــي  توقيفهــم 
األقصر بجنوب البالد بتهمة 
إهانات  توجيه  عقب  التنمر، 
إلــى قائــد فريــق الزمالك 
لكرة القدم، بحسب ما أفاد 

مسؤول قضائي.
وقال املسؤول لوكالة فرانس 
الســلطات  “أوقفت  بــرس 
األمنيــة في األقصــر ثالثة 
للنيابة  وأحالتهم  أشخاص 
بســبب تنمرهم ضد العب 
عبــد  محمــود  الزمالــك 
الرازق امللقب بـ)شــيكاباال( 
معهم”،  التحقيــق  وجاري 
مشــيراً إلى “مالحقة ثالثة 
النادي  حتقيق  آخرين”.وبعيد 
األهلــي لقبه التاســع في 
بطولــة دوري أبطال أفريقيا 
بفــوزه اجلمعــة على غرميه 
التقليــدي الزمالك واألهلي 
املشــجعون  خــرج   ،2-1
وأعالم  لالحتفــال بقمصان 
مختلف  في  احلمراء  ناديهم 

محافظات مصر.

لكــن مقطــع فيديــو من 
األقصر انتشــر على وسائل 
يظهر  االجتماعي،  التواصل 
أسود  كلباً  حتمل  مجموعة 
شيكاباال  باسم  له  وتهتف 
(34 عاماً(، أثار غضب كثيرين 
خصوصاً  بالعنصرية،  نددوا 
التاريخي  النهائــي  وأن هذا 
أقيم مــن دون جمهور جراء 
فيــروس كورونا املســتجد، 
وحتت شــعار “ال للتعصب” 

مواجهات  ألية  احترازاً 
قــد حتصــل بــني 

خارج  اجلماهيــر 
ملا  لطا و . مللعب ا
ت  شــهد
ت  يــا ر مبا
هلــي  أل ا
لــك  ما لز ا و
ســية  حسا
طــة  مفر
امللعب  داخل 
 ، جــه ر خا و
اً  نظــر
ة  ز ر للمبــا
يخيــة  ر لتا ا

بينهما.

كيكي سيتين يقاضي 
برشلونة

حسين عبدالغني مديرا 
تنفيذيا للنصر السعودي

ليسكوفا تستعين بمدرب 
سيرينا السابق

تأجيل أولمبياد طوكيو سيكلف 1,6 مليار 
يورو إضافية

توقيف ثالثة أشخاص بتهمة 
التنمر ضد شيكاباال

العواصم ـ وكاالت:

فاز فريق نابولي على ضيفه روما 
4-0 فــي املباراة التي جمعتهما 
امس األول، ضمــن اجلولة 9 من 
ملعب  اإليطالي.وعلى  الــدوري 
أصحاب  افتتــح  باولو(،  )ســان 
طريق  عــن  التســجيل  األرض 
في  إنســيني  لورينزو  الالعــب 
الدقيقــة )30( قبــا أن يضيف 
الثاني  الهدف  رويز  فابيان  زميله 
الدقيقة  )64(.وفي  الدقيقة  في 
(81( أضاف الالعب درايس ميرتنز 
الهدف الثالــث لنابولي قبل أن 
يســجل الالعب ماتيو بوليتانو 
الهدف الرابــع )86(.وبهذا الفوز، 
رفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة 
املركز اخلامــس، فيما جتمد  في 
رصيــد الذئاب عنــد 17 نقطة 

أيضا في املركز السادس.
وأعلن لويجي دي ماجيستريس، 
عمدة مدينة نابولي رسمًيا، أول 
أمــس، عن تغيير اســم ملعب 
ســان باولو، إلــى ملعب دييجو 
مارادونا  مارادونا.ورحــل  أرماندو 
أيــام قليلة، عن  عن عاملنا منذ 
عمر يناهز 60 عاًما، بعد تعرضه 
موقع  قلبية.وبحســب  ألزمــة 
أكد  فقد  إيطاليــا”،  “فوتبــول 
دي ماجيســتريس عبر حسابه 
أن  “انســتجرام”  على  الرسمي 
بالفعل. اتخــاذه  مت  قــد  القرار 
وأوضح التقرير، أنه كانت هناك 
أخرى،  مســميات  بني  مفاضلة 
منها ملعب دييجــو مارادونا، أو 
عمدة  آرينا.وأكد  مارادونا  دييجو 
نابولي: “كانت هناك العديد من 
املقترحــات الرائعــة، ولكن في 
نهاية املطاف، ســيكون االسم 
)ملعب دييجو أرماندو مارادونا(”.

وفي مباراة أخرى، جنح األرجنتيني 
وقائد  جنــم  ميســي  ليونيــل 
برشلونة، في تسجيل هدفا في 
شــباك أوساســونا، مساء أول 
أمس، في إطار منافسات اجلولة 

احلادية عشر من الليجا.
وســجل البرغوث الهدف الرابع 
الهدف  وأهدى   ،73 الدقيقة  في 
مارادونا،  دييجــو  مواطنه  لروح 
مع  قميصه  يرتــدي  كان  حيث 
فريقه الســابق نيولز أولد بويز.
وبدأ ميســي مســيرته ضمن 
بويز قبل  أولــد  نيولــز  صفوف 
االنتقال إلى البارسا، وهو الفريق 
مارادونا خالل  لــه  لعــب  الذي 

مسيرته كالعب قبل االعتزال.
وبرغم اجلانب االحتفالي للهدف 

بأســطورة مارادونا، إال أن حكم 
املبــاراة أنطونيو ميجيل الهوز..

قام بتوجيه عقوبة اإلنذار مليسي 
وذلك  لقميصــه،  خلعــه  بعد 
بعيدا  للقانــون،  نصيا  تطبيقا 
عن االحتفالية، وكانت البطاقة 
الصفراء التي رفعها احلكم في 
في  الوحيدة  وجه ميســي هي 

املباراة.
من جانبه، بدأ الفرنسي أنطوان 
في  برشــلونة،  جنم  جريزمــان، 
الكتالوني  الفريــق  مع  التوهج 
مؤخــرا، بعدمــا ســاهم بقوة 
في الفــوز برباعية نظيفة على 
أوساســونا، اليوم األحد، ضمن 

اجلولة 11 لليجا.
ومتكن جريزمان من تسجيل هدف 

أوساســونا،  أمام  آخر  وصناعة 
في اللقاء الذي احتضنه ملعب 
كامب نو.وبحسب شبكة “أوبتا” 
لإلحصائيــات، فــإن جريزمــان 
ســجل 3 أهداف، فــي مبارياته 
األربــع األخيــرة بالليجــا، وهو 
نفس عدد األهداف التي أحرزها، 
في الـ25 مباراة الســابقة بذات 

البطولة.
وسجل جريزمان هدًفا في شباك 
كل من، ديبورتيفو أالفيس وريال 
بيتيس، ولم يهز شباك أتلتيكو 
مدريــد، ثم عــاد ليــزور مرمى 

أوساسونا.
إلــى ذلك، واصل فريق أرســنال 
تخبطه وانقاد خلســارة جديدة 
أمــام ضيفه  املرة  جاءت هــذه 

مقابل  بهدفني  وولفرهامبتــون 
املرحلة  هــدف األحــد ضمــن 
اإلجنليزي  الدوري  من  العاشــرة 

املمتاز.
وافتتح التســجيل بيــدرو نيتو 
املبــاراة،  العبــي  أفضل  أحــد 
 22 لوولفرهامبتون في الدقيقة 
البرازيلي  املدافع  يتعادل  أن  قبل 
فــي  للمدفعجيــة  غابرييــل 
30، وقبل نهاية الوقت  الدقيقة 
بثالث  األول  الشوط  من  األصلي 
بودينســي  دانييل  أضاف  دقائق 

الهدف الثاني للذئاب.
رصيده  وولفرهامبتــون  ورفــع 
بذلك إلــى 17 نقطة في املركز 
فوزه  حقــق  أن  بعد  الســادس 
اخلامس مقابل تعادلني و3 هزائم، 

فيما واصل أرســنال تراجعه إذ 
جتمد رصيــده عنــد 13 نقطة 
الرابع عشــر  املركز  وأصبح في 
الفريق خســارته  تلقى  أن  بعد 
اخلامســة مقابــل 4 انتصارات 
وتعادل وحيد في واحدة من أسوأ 
املمتاز  اإلجنليزي  بالدوري  بداياته 
أن هذه هي  تاريخه..علمــاً  عبر 
املباراة الثالثة على التوالي التي 
يفشــل فيها فريق شمال لندن 
في حتقيــق الفوز، حتديــداً منذ 
أن فاز على مانشســتر يونايتد 
على ملعبه بهــدف نظيف في 

األسبوع السابع.
ووفقا إلحصائيات نشرتها هيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
فإن آرســنال خســر 3 مباريات 
اإلمارات،  ملعــب  على  متتالية 
للمرة الثانية منذ بداية املوسم 
املاضــي )حدث ذلــك أيضا في 
2019(، وقبل ذلك  األول  كانــون 
لم يســبق لــه أن تعرض لثالث 
هزائم متتاليــة على أرضه في 

املسابقة.
 كما أن آرسنال خسر 5 من آخر 
8 مباريات له في الدوري اإلجنليزي 
وتعادل  انتصارين  مقابل  املمتاز، 
واحد، وحدث ذلــك بعد تعرضه 
خلمس هزائــم فقط في أول 22 
املــدرب ميكيل  مبــاراة بقيادة 
11 انتصارا و6  أرتيتــا، مقابــل 

تعادالت.
 يشــار إلى أن آرســنال ســدد 
كرتني فقط ضمــن إطار املرمى 
أمام وولفرهامبتون، ومنذ رحيل 
املدرب األسطوري أرسني فينجر، 
لم يســدد الفريق كرات أقل من 
ذلك ســوى في مبــاراة واحدة 
على أرضه بالــدوري، كانت أمام 
مانشســتر ســيتي في كانون 
األول العــام املاضي )تســديدة 

واحدة(.

نابولي يقسو على روما في ليلة تكريم مارادونا

نابولي .. يكرم الراحل مارادونا

ميسي يهدي هدفه لروح أسطورة األرجنتين
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حتضيرات أوملبياد طوكيو

حلبة مرسي ياس تضيف البطولة

أبو ظبي ـ وكاالت:

أكــد ســيف النعيمــي، الرئيس 
التنفيــذي باإلنابة حللبة مرســى 
يــاس، أن ســباق جائــزة االحتــاد 
1 في  للطيران الكبــرى للفورموال 
أبوظبي لعام 2020، والتي ســتقام 
منافســاتها في كانون األول اجلاري 
، سيشــهد حضورا محــدودا من 
الدفاع  خط  أبطــال  من  اجلماهير، 

األول “األطباء” على مدار 3 أيام.
حلبــة  إدارة  إن  النعيمــي  وقــال 
مرسى ياس التي تستضيف سباق 
اجلائــزة الكبرى لالحتــاد للفورموال 
1، يســعدها أن تتيــح اجملال لعدد 
مــن العاملني في خط الدفاع األول 
ملتابعة منافســات الســابق التي 
تقام على مدى ثالثة أيام في حلبة 

مرسى ياس.
فيمــا لم يكــن مــن املمكن فتح 
البــاب للجمهور ملتابعة الســباق 
بالشــكل املعتــاد، خاصــة انه مت 

احلصول علــى املوافقة من اجلهات 
الرسمية الســتقبال عدد محدود 
من املشاهدين من خط الدفاع األول 

في احللبة.
الهائلة  اجلهــود  “بعــد  وأضــاف: 
للعاملني فــي خط الدفــاع األول 
وتفانيهم في سبيل حماية الوطن 
وصون مكتسباته، كان من املناسب 
أن نحتفي بهم وندعوهم إلى حلبة 
مرســى ياس ملتابعة السباق الذي 
يعد أهم حــدث رياضي في العالم 

بشهر كانون األول اجلاري”.
 200 وأضاف: “يشهد احلدث حضور 
شخص من أبطال خط الدفاع األول 
في كل يــوم مــن الفعاليات على 
مدار 3 أيام، وتتعاون شركة أبوظبي 
إلدارة رياضة الســيارات مع مكتب 
الدعوات،  لتنظيــم  الوطــن  فخر 
ونحن ســعداء لقدرتنا على توفير 
هذه الفرصة، ونأمل أن يقدم احلدث 
ألبطال خط الدفاع األول مناســبة 
يتطلعــون حلضورها في نهاية عام 
فرض على العالم كله حتديات غير 

مسبوقة”.

أبطال  النعيمي: “يجســد  وأوضح 
خــط الدفــاع األول قيــم العطاء 
واإليثار الراسخة في اجملتمع، ونهدي 
حدث هــذا العام لهــم ولإلجنازات 
التي حققوهــا، ومن أجل هذا فقد 
غيرنا اســم “تلة أبوظبي” في هذا 
العــام ليصبح “تلة خــط الدفاع 
األول” خالل عطلة أسبوع السباق، 
وســيتم اختيار الضيوف من خط 
الدفــاع األول عــن طريــق جهــة 

التوظيف التي يعملون لديها”.
التي  االحترازيــة  اإلجــراءات  وعن 
ســيتم تطبيقهــا في الســباق، 
“الصحة  النعيمــي:  ســيف  قال 
والسالمة أولوية قصوى لدى شركة 
أبوظبــي إلدارة رياضة الســيارات، 
ونحن على ثقــة تامة بقدرتنا على 
استضافة احلدث في هذا العام، مع 
واإلجراءات  التوجيهات  اتباع جميع 
الوقائيــة التــي حددتهــا اجلهات 

املعنية”.
“نولــى أهميــة قصوى  وأضــاف: 
الضيوف  جميع  وســالمة  لصحة 
وطواقم العمل في حلبة مرســى 

ياس، وسيتم اتخاذ جميع اإلجراءات 
االحترازيــة وتطبيقهــا على مدار 
الطريقة  بنفس  األســبوع،  عطلة 
العمليات  اســتئناف  منذ  املتبعة 
التشــغيلية فــي حلبة مرســى 
ياس بعد انتهــاء برنامج التعقيم 
الوطنــي، لتقدمي حــدث يظل في 

ذاكرة جميع احلضور”.
وعن قيمــة تنظيم احلدث في تلك 
الظروف االستثنائية، قال النعيمي: 
“بالطبــع، هذا يؤكــد على مكانة 
أبوظبــي باعتبارها وجهة آمنة في 
كل املناســبات وفي هذه الظروف 
في  وضعنا  إذا  االستثنائية، خاصة 
االعتبار مبادرتنا بدعوة أبطال خط 

الدفاع األول للحضور”.
وأضــاف: “ال شــك أن اســتضافة 
وتنظيم احلــدث في هذا العام كان 
نتيجة التعاون الوثيق بني عدد كبير 
من املؤسسات التي بذلت كوادرها 
جهودًا كبيرة لتنظيم واســتقبال 
البطولة، مما  الســباق اخلتامي من 
يؤكد على التــزام اجلميع بتحقيق 

هذا الهدف”.

تقرير
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رياضة

بغداد ـ فالح الناصر:

برغم انه كان العبــا في فريق 
مبنطقة  الشــعبي  الشــعلة 
محافظة  فــي  الزبيــر  خــور 
ان،  حســن فالح،  اال  البصرة، 
فتارة  بالتحكيم،  مولعــا  كان 
العبا ثــم حكما، إلى ان التحق 
بالدورة التي اقامها احتاد الكرة 
باشــراف  احملافظة  في  املركزي 
بن  وكان  رعد ســليم،  احملاضر 
20 حكمــا حققــوا التفــوق 
والنجاح من أصل 56 مشــاركا 
جيدة  كانت  مســيرته  وقتها، 
بعد الدعــم الكبير الذي تلقاه 
من اســرة االحتاد الفرعي لكرة 
كان  فقد  البصــرة،  في  القدم 
الفرعي  االحتاد  في  املســؤولن 
حكام ســابقن، رئيــس االحتاد 
الدولي السابق وأول حكم دولي 
في تاريخ البصرة سامي ناجي، 
إضافة إلــى نائبه علي متعب، 
وامــن الســر بدر ناصــر، هذا 
أســهم في تقوية عود الشاب 
بصفارة  تأثر  الذي  فالح  حسن 
سامي ناجي الدولي السابق، ثم 
شاهد احلكام الدولين السابق 
لؤي صبحي وجناح رحم وحسن 
تركــي واالخيــر يتابعــه بادق 
التفصيالت ساعيا إلى ان يكون 
احلكام  هــؤالء  بجانب  متفوقا 
فوق  النجاح  في  سبقوه  الذين 

املستطيل االخضر.
بداياتــه كان حكما للوســط 
وادار أولى مبارياته بن شــباب 
الهارثة،  كهرباء  وشباب  امليناء 
اختار بعدها حمــل الراية النه 
ومضت  فيهــا،  نفســه  يجد 
الالحقة في حتكيم  مســيرته 

كمساعد حكم، عمل واجتهد 
العام  وفــي  امكاناته،  وطــور 
2009 صنــف حكمــا للدرجة 
الثالثة، بعدها بسنة ارتقى إلى 
الثانية، وفــي عام 2013 انضم 
لقائمة حــكام الدرجة االولى، 
وحاليا انضم إلى اسرة القضاة 
الدوليــن، ليكــون ثاني حكم 
دولي من ابناء محافظة البصرة 
يلتحق بالقائمة الدولية كاسرا 
قيد اربع عقود عجاف مرت على 

تاريخ ثغر العراق.
اول مهماتــه فــي دوري الكبار 
كانــت فــي العــام 2014 بن 

فريقي الشرطة ونفط ميسان 
في ملعب امليمونة، في جعبته 
حاليا نحــو 62 مبــاراة، بينها 
20 مــن املواجهات بــن الفرق 
املوسم  في  شارك  اجلماهيرية، 
احلالــي فــي إدارة 3 مباريــات 
بانتهاء 5 جوالت ، االولى كانت 
مباراة القاســم ونفط ميسان 
أهداف  بثالثة  بالتعادل  وانتهت 
لكل منهما فــي اجلولة االولى 
واملباراة  األوملبي،  الكفل  مبلعب 
الثانية في اجلولــة الثانية بن 
اجلويــة والصناعات في ملعب 
الشــعب الدولي وفــاز اجلوية 

رد، وفي اجلولة  بهدفن من دون 
اخلامسة كان بن اعضاء حتكيم 
مباراة الديوانية والشرطة التي 
اقيمت في ملعب اإلدارة احمللية 
مبحافظــة الديوانيــة وانتهت 
بفوز أهل الدار بهدفن نظيفن.

علــى صعيــد املهمــات التي 
كلــف بهــا، كان ضمن طاقم 
حتكيم مباراة اقيمت في ملعب 
البصرة الدولي بن جنوم العراق 
وجنــوم البصــرة وكان منتخب 
العراق بقيــادة الكابنت حكيم 
شاكر، وتعني له املشاركة في 
املباراة الكثير النها وضعته في 

الواجهة.
الشاب  الدولي  احلكم  ينشــد 
التفوق في مهماته بحمل راية 
التحكيم وان يواصل املسير في 
طريق النجــاح لقضاة املالعب 
اخلضــراء، الشــيء اجلميل في 
القاضي اجلديد انه لم يفشــل 
فــي اي اختبار نظــري او لياقة 
2013 ولغاية  بدنية كان منــذ 
االختبــارات االخيــرة، دخل في 
3 دورات فوتــورا اقيمــت فــي 

محافظة اربيل.
يــدرك، حســن فــالح، جيدا 
تقع  التي  املســؤولية  حجــم 

يجتهد  ان  يأمــل  عاتقه،  على 
أكثر ليؤكد جدارته في ســلك 
التحكيم، وبال شك ان الوصول 
إلى الشــارة الدوليــة لم يكن 
سهال، فقد بذل جهدا كبيرا في 
االختبارات وحرص على النجاح 
بتقدميه  املباريــات  في  وكذلك 
الثقة  ونيل  املستويات  الفضل 
من املقومن واملشرفن في جلنة 
التحكيم على صعيد احملافظة 

ثم االحتاد املركزي لكرة القدم.
عدم  فــي  التأخر  ان  ويوضــح 
دخول حكم من محافظته في 
القائمــة الدولية منذ نحو 40 
ســنة مضت، يعود إلى العديد 
من االسباب منها الظروف غير 
بجانب  تكن  لــم  التي  املؤاتية 
كرة  عالم  فــي  البصرة  حكام 
القدم، مبينا ان االمور اختلفت 
وهنالك  الســنوات  هــذه  في 
البصرة  حلكام  كبيرة  تطلعات 
الشــباب في التنافس املشروع 
نحــو االنضمام إلــى القائمة 

الدولية.
فالح،  الدولي حسن  طموحات 
واثبات  محليا  التفــوق  كبيرة، 
حضوره الفني في املباريات وان 
يكــون ســفيرا حملافظته التي 
حتملــه مســؤولية مضاعفة 
وكذلــك احلصول على شــرف 
البطوالت  فــي  العــراق  متثيل 

اخلارجية.  
بقي ان نذكر ان احلكم الشــاب 
الدولي،  للقائمة  اجلديد  الوافد 
حسن فالح، حاصل على دبلوم 
صحــة مجتمــع، وهــو حاليا 
طالب في املرحلــة الثالثة في 
وعلوم  البدنية  التربيــة  كلية 
الرياضة/ جامعة البصرة، مدير 
مركــز صحي فــي ناحية خور 

الزبير.

حسين فالح.. طموح التفوق
 في المالعب الخضراء

ثامر خلف يؤكد جاهزية العبي المركز 
الوطني بالقوى لالستحقاقات المقبلة

النفط والديوانية يفتتحان اليوم الجولة 
السادسة لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
املتوســطة  االركاض  مدرب  اكد 
“400 و800 “ فــي املركز الوطني 
لرعاية املوهبــة الرياضية بالعاب 
جاهزية  خلــف،  ثامــر  القــوى، 
العبــي املركــز للمشــاركة في 

االستحقاقات املقبلة. 
وقال ان التدريبــات جترى بانتظام 
وبحضور جميــع الالعبن. مبينا 
ان النتائج التــي حتققت لالعبن 
في البطولة االخيرة الندية العراق 
في مضمار مالعب اجلادرية كانت 
ايجابية جــدا.  منوها ان العديد 
مــن العبي املركــز مثلــوا نادي 
الزعفرانية وقدموا امكانات فنية 
متميزة تكللــت باعتالء منصات 

التتويج. 
واشــار الى ان ســراج منير بفئة 
الشــباب حل ثالثــا في ركضتي 
100و200 متر وتتابع 4 في 100 في 
حن حصلت شــمس بسام على 
ذهبي 100 و200 بفئة الناشئات..  
وحل ســجاد قصي وكامل سعد 
فعالية  في  ثالثا  الشــباب  بفئة 
تتابع 4 في 100 .. مبينا ان جميع 
الزعفرانية  نــادي  مثلوا  الالعبن 
في حن كانت شــمس تشــارك 

منفردة. في الســباقات.  وحصل 
الالعب يوسف حميد كتاب على 
املركز اخلامس في 400 متر موانع 

عندما لعب لنادي امليناء.  
واشــاد املدرب ثامــر خلف الذي 
ميضي الســنة الرابعة في تدريب 
املوهوبن ان املركز الوطني شكل 
نقطة اســاس لالعبن املوهوبن 
والتحاقهــم باالندية واملنتخبات 
املافل  في  المعــة  نتائج  وحتقيق 
اخلارجيــة في شــتى الفعاليات 

املعتمدة ضمن العاب القوى.
وتابع انه انضم إلــى تدريب فرق 

منذ  القوى  بالعــاب  اجليش  نادي 
6 أشــهر، مبينا انــه ولج عالم 
1990 وعمل  العــام  التدريب في 
في العديد مــن أندية محافظته 

البصرة.
املــدرب ثامر خلــف كان احد ابرز 
جنــوم املنتخب الوطني ســابقا 
 X 4 بفعالية ألعاب القوى سيما
400 وحصل في منافساتها على 
الوسام الذهبي لثالث مرات اعوام 
1979 في بغداد و1981 في تونس 
و1983 فــي األردن، فيما كان ابرز 
إجنازاته علــى صعيد القارة الفوز 
بالترتيب الرابع في سباق 800 متر 

الذي اقيم في اليايان عام 1979.
كما حقق املدرب ثامر خلف املركز 
االول في لقاءات ودية اقيمت بن 
 1979 العــراق ومنتخب ســوريا 
وتعود  و1981.   1980 وموريتانيــا 
أندية محافظة  في  العبا  بداياته 
البصرة عندما دافع عن الوان نادي 
الزبير وأحرز معه املركز االول وثالثا 
عندما كان مدربــا، وكان الالعب 
ثامــر خلف بن ابرز جنــوم العراق 
والعرب فــي فعالية 4X 400 مع 
الالعبن حسن علي لفتة وفاهم 

عبد السادة وعوف عبد الرحمن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والديوانية  النفط  فريقا  يفتتح 
في الســاعة 2 مــن بعد ظهر 
اليــوم الثالثــاء املوافــق االول 
من شــهر كانــون األول اجلاري، 
منافســات اجلولة السادســة 
من املرحلــة االولى لدوري الكرة 
في  عندمايتواجهــان  املمتــاز 
ملعب “الســاحر أحمد راضي” 

في نادي الكرخ الرياضي.
وتقــام يوم غــد االربعــاء اربع 
ذاتها،  اجلولة  حلســاب  مباريات 
النخلة  ففــي ملعــب جــذع 
امليناء  يلعب  البصرة  مبحافظة 
الســاعة  في  ميســان  ونفط 
مســاء،  والنصف  السادســة 
في حن يضيــف ملعب كربالء 
الرابعة  الدولي فــي الســاعة 
فريقي  مبــاراة  مســاء  والربع 
الــزوراء والكهربــا، وفي ملعب 
“الســاحر احمد راضــي” بنادي 
الكرخ وفي متام الســاعة 2 من 
بعد الظهر يلعب الطلبة وفريق 
وفي ملعبه يضيف  القاســم، 
فريق أمانة بغداد منافسه فريق 

احلدود.

اجلولة  مباريــات  وتســتكمل 
 5 باجراء  املقبــل،  اخلميس  يوم 
زاخو وفي  مباريات، ففي ملعب 
أهل  يلعــب  2 ظهر  الســاعة 
وفي  اجلوية،  مع ضيوفهم  الدار 
ذاته  بالتوقيت  الصناعة  ملعب 
الكهربائية  الصناعــات  يلعب 
وفي ملعبه  البصرة،  نفط  امام 
يلتقي اربيل امام السماوة، وفي 
ملعب كربــالء الدولي تقام في 
والربع مساء  الرابعة  الســاعة 
الوسط،  ونفط  الشرطة  مباراة 
وفــي ملعــب الســاحر احمد 
منافسه  الكرخ  يضيف  راضي، 

فريق النجف.
الوسط  نفط  فريق  ويحتل  هذا 
صــدارة ترتيب الــدوري وله 12 
نقطــة، وللجويــة 10 نقــاط 
باملركز الثانــي وللزوراء 9 نقاط 
ثالثا فيما ميلــك أربعة أندية 8 
نقاط وهم على التوالي النفط 

والطلبة واربيل والشرطة.
وفي صــراع الهدافــن، يتقدم 
العب اجلوية امين حسن املوقف 
برصيــد 4 أهداف، تاله عمر عبد 
طه  ومنار  الكــرخ  من  الرحمن 
من  إبراهيم  ومحمد  احلدود  من 
الكهرباء ولكل منهم 3 أهداف.
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إعالم الشباب والرياضة:
تتواصل األعمال على قدم وساق في مشروع قاعة بغداد 
آرينا 7 آالف ُمتفرج في املدينة الشبابية بالعاصمِة بغداد 
لصالِح وزارة الشــباب والرياضة، فقــد قطعت املالكات 

الهندسية العاملة في هذا الصرح مراحٍل متقدمة.
وأوضــح املُهندس أحمد جهــاد أن مراحل العمل وصلت 
إلى نســٍب ُمتقدمٍة وهي تســير َضمــَن ُخطة العمل 
املوضوعــة لها وبوتيــرٍة ُمتصاعدة مما أســهم في إجناز 
أعمال ربط املسقف املعدني وفق التصاميم وامُلططات 
املصــادق عليها وتغليــف القاعة مــن اجلوانب والعمل 
على اســتكمال ربط منظومتي الكهربــاء والتبريد مع 

االستمرار مبعاجلِة الساللم الكونكريتية.
وبََن جهاد أن العمل مبلحق العقد ُمســتمٍر وهو البناية 
اإلداريــة بعــد التغييرات التــي وجه بها وزير الشــباب 
والرياضية عدنان درجال وتتضمن أعمال الواجهة وحسب 
التصاميــم اجلديدة، وتبيــض اجلدران وصبغ الُســقوف 
لالســتوديوهات فضاًل عــن ربط منظومتــي الكهرباء 
والتبريــد وتثبيت األبواب والشــبابيك, ُمؤكًدا أن العمل 
ســيتم إجنازه في املُدِة احمُلددة لُه.يُذكــر أن قاعة آرينا من 
املشاريع اإلستراتيجية املُهمة في العراق والتي ستكون 

إضافة نوعية ملشاريع وزارة الشباب والرياضة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتحت في وزارة الشباب والرياضة، دائرة التربية البدنية 
والرياضة، قســم األنشــطة والبرامج، أول أمس بطولة 
اجليت كون دو، تخت شــعار )ال للعنــف ضد املرأة( والتي 
أُقيمــت على قاعــِة التربية البدنية لأللعــاب الرياضية 

بالتعاوِن مع إحتاد اللعبة.
وَشارك في البطولِة أكثر من 250 العب مُيثلون ُمحافظات 
بغداد وميســان والبصــرة وديالى ونينــوى، وهي بطولة 
حتضيرية للبطولِة الدولية التي َسُتقام في أربيل َمطلع 
الشــهر املُقبل، وأشار ُمدير قسم األنشــطة والبرامج 
الدكتور جنم عبد مطشر إلى تأكيد وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجال على تنظيم مثــل هذه البطوالت الداعمة 
للفئات العمرية مبختلِف األلعاب وأهمية توصيفها كما 
هو اليوم مبُســمى ال للعنف ضد املراة.وأكد مطشر على 
أن الدائرة تعكف على إقامِة عددٍ من البطوالت بالتعاوِن 
مع اإلحتادات الرياضية خللِق بيئٍة وأجواء تنافسية لالعبن 
الصغار.وَشــهدت البطولة إقامة عدد من النزاالت لعددٍ 

من الفئات العمرية امُلتلفة.

المكتب اإلعالمي: 
قاّم السيد فالح املسعودي، نيابًة عن أعضاء الهيئة االدارية 
لنادي أمانة بغداد، بتكرمي ســرهنك محسن، حارس مرمى 
الفريق األول، مســاء أول أمس، بدرع اإلبــداع، وذلك تقديراً 
ملا قدمه ســرهنك هذا املوســم مع الفريق األول، وظهوره 
مبســتوى مميز في مباراة النادي أمام نظيــره القوة اجلوية، 
والتــي انتهت نتيجتهــا لصالح اســود العاصمة بهدف 
واحٍد من دون رد.. وأشــارَ املســعودي، خالل التكرمي، إلى: أن 
احلارس قدم مستوى استثنائياً هذا املوسم، وكان على قدر 

املسؤولية امللقاة على عاتقه.
من جانبِه، أعرب، ســرهنك محســن، عن سعادته بتقدير 
وتكرمي إدارة نادي امانة بغداد، وحرصها على الدعم املتواصل 
جلميع الالعبن. مشــيرا إلى: ان املستوى الذي ظهر عليه 
كان بفضل اجلهود الكبيرة التي يبذلها مدرب احلراس، هيثم 
خليل، في تدريب احلراس، وكانت ملساته واضحة على باقي 

زمالئي احلراس، مبا يعودُ بالنفع على الفريق بشكٍل كامل.

تواصل األعمال في قاعة 
بغداد آرينا 

بدء بطولة الجيت كون دو

درع إبداع أمانة بغداد لحارس 
المرمى سرهنك

ثامر خلف

جانب من دوري الكرة

حسني العنكوشي علي والي

عالء عبد القادر

دعوات لالبتعاد عن المقاضاة

نعمت عباس*

اخلالف الــذي دار مؤخراً بن رئيس نادي 
الديوانيــة وجلنــة االنضبــاط والذي 
ذهب  الرياضي.باألمس  الوسط  شغل 
الكابــنت عدنان درجــال إلى محكمة 
رعد  الكابنت  ذهــب  واليــوم  الكأس، 
الدولية،  األملبية  اللجــة  إلى  حمودي 
واآلن قرر العنكوشــي اللجوء للفيفا 
وإلــى محكمــة الــكأس إذا أصرت 
جلنة االنضباط علــى العقوبة املالية 

البالغة 5 مليون دينار.
فــي اللقــاء األخير للمبــدع كاظم 
شــبيب في إحدى القنوات اإلعالمية 
الزمن اجلميل  املتألق في  عبر حارسنا 
واملدرب احملترف فــي دولة قطر - الذي 
أعطــى إنطباعــاً طيباً عــن املدرب 
العراقي - ومــن خالل هذا اللقاء وجه 
الكابنت كاظم رســالة إلى األوساط 
الرياضية وقال في رســالته “ابتعدوا 
عن املقاضاة” إلدراكه العميق بأن كرة 

القدم والرياضة بشــكل عام جميلة 
وشــفافة وتعزز احملبة واألخوة والوفاء 

وحب الوطن.
 دعونا نعمل مــن أجل رياضة العراق، 
العمل  في  متطوعاً  العنكوشي  األخ 
الرياضي واألخ علي والي متطوعاً في 
العمل الرياضي، وعلينا تقريب وجهات 
النظر بالطرق التي هي أحسن ونبتعد 
عن احملاكم واملقاضاة، ونتســامح ألن 

اهلل يأمرنا بالعدل واإلحسان.
حيث بدأت املشــكلة من الشــكوى 
املقدمة من نادي الديوانية على حكم 
مباراتهم وبــدأ التصعيد حتى وصل 
إلى هــذا احلال، األخ الدكتور عالء عبد 
القادر رئيس جلنة احلكام تربطني بهذا 
اإلنســان الرائع عالقة أيام الدراســة 
اجلامعية فــي كلية التربية الرياضية 
جامعة بغداد والفرق الشعبية عندما 
كان ينظــم البطــوالت فــي مدينة 
الشــعب، وعندما يأتــي إلى اإلمارات 
للتحكيم في بطوالت اخلليج وقتذاك 
نقطــع املســافات حتى نســتقبله 
بالنزاهة  يتمتع  فهو  بلقائه،  ونحظى 

واخللــق الرفيع، من حقــه أن يحمي 
احلكم من أي شــيء يعرقل مسيرته 
ألن جلنــة احلكام واجبها تشــخيص 
بالطرق  ومعاجلتهــا  احلكــم  أخطاء 

الفنية واإلدارية.
 ”VAR“ نحن نفتقر إلى تقنية الفيديو
ليتمكن احلكم من إعادة احلالة وأخذ 
القــرار الصحيــح، باألمــس تعرض 
حكمنــا لالعتداء من قبــل اجلمهور 
مثل ما حدث للحكم الدولي ســمير 
الشباب.  والكثير من حكامنا  شبيب 
املســؤولة  الوحيدة  هي  احلكام  جلنة 
عــن احلكام وال يحــق ألي جهة أخرى 
التدخل في عملها، ونزاهة التحكيم 
العراقي معروفة في األوساط العربية 

واألسيوية.
دعوتــي لألخ علــي والي خاصــًة أنه 
رجل قانون أن يجد ممراً يســاعد على 
مرونة  للقانــون  ألن  العقوبــة  إلغاء 
في التطبيــق وهو ذكرهــا وقال “قد 
تصبــح العقوبــة 20 مليــون ولكن 
حددنا األدني”، لذا أرجو من رئيس جلنة 
االنضباط علي والــي أن يعيد النظر 

في هذا القرار ويعيد صياغته ويعفي 
الديوانية من الغرامة املالية من أجل 
أن تسير األمور على املسار الصحيح 
أو  اللجــوء لهذه اجلهة  واالبتعاد عن 
بيننا... واهلل  تلك، مشــاكلنا نحلها 

من وراء القصد.
“همســة دامعــة” الشــاعر الراحل 
خضيــر هادي فــي إحــدى قصائده 
باليخيط  شــلونك  يقــول:  اجلميلة 
جرحه بيــده/ اجلرح مــا يطيب إذا ما 

يبقى مطبوك.
دعوة للدكتور عالء عبد القادر وحسن 
والي حلل املشكلة  العنكوشي وعلي 
ودياً ألن القضية ال تستوجب التصعيد 
حفاظــاً علــى جمــال كــرة القدم 
استقبلت  وطن”  العراقية.”همســة 
اإلمارات  في  العراقيــة  الوفود  جميع 
حتى منتخبات أصحــاب الهمم حباً 
في العــراق بلدنــا العزيز.ماظل وفد 
يعتب عني، لذا أدعو للمحافظة على 
القيم واملبادئ الســامية في الرياضة 

العراقية.
* مدرب عراقي محترف

تقرير

عبد القادر والعنكوشي ووالي ومحكمة الكأس
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يا رسول اهلل :
أوصني

قال :
احفظ لسانك

ثم قال :
يا رسول اهلل :

أوصني
فقال :

ويحك وهل يكُب الناَس على مناخرهم في 
النار اال حصائُد ألسَنِتِهم "

البحار / ج74 ص 319
) االميرة للطباعة والنشر والتوزيع (

- ٢ -

نحن أمام حديث نبوّي شريف واضح الداللة 
على خطورة اللسان ونتائج انزالقاته التي ال 
تكّف عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش 
واالنتقــاص لالخرين  والبذاءة واالســتهزاء 
والتلذذ بابتكار املثالب واملعائب واالسترسال 
دون توقٍف في الطعن والتشهير والتسقيط 

حتى للصفوة الطيّبة من الناس ..!!
اّن املشــكلة في جرائم اللسان انها تتوالى 
وتتعــدد دون أْن يحســب لهــا اصحابهــا 

حسابها الدقيق ....
انها تقودهــم الى اجلحيم وهــم عن ذلك 

غافلون ..!!

- ٣ -

ان اول مــا تفرُضــُه علينــا هــذه الوصية 
العظيمة هي اليقظــة واحلذر من االنحدار 
الــى املســتوى الهابط الــذي ال يُبالي فيه 
االنســان مبا يقــول –رغم اشــتماله على 
الفظائــع – لُيرضي غيظه ِمَــْن يكرُه أو ألي 

سبب آخر .

- ٤ -

وبدالً من تلك املآثم واجلرائم ليكن اللســان 
رَْطَباً بِْذكرِ اهلل وحمِده وُشكرِه على نعمائه 

.
وأضعــُف االميــان أْن تصمت فتســلم من 

اخلطايا والذنوب .

- ٥ -

اللهم اجعلنا من ال ينفك عن ذِْكرَك وشكرَك 
، ووفقنــا لتالوة كتابك الكــرمي، ومناجاتك، 
الواسعة، وال تخرجنا من  وأرحمنا برحمتك 

الدنيا حتى ترضى عّنا يا ارحم الراحمني .

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

رد املمثل املصري محمود 
حميــدة، علــى متابــع 
التواصل  موقــع  عبر  له 
إســمه  االجتماعــي، 
حميدة، اشــتكى له من 
أنه يتعرض للتنمر بسبب 
إسمه، وأن الناس يجدون 
ومضحك،  غريــب  انــه 
فقال له محمــود :"انت 
اســمك أجمل اسم في 
وتابع:  حميدة".  يا  الدنيا 
"في املرة املقبلة اخبرهم 
ان اســمك، اســم والد 
حميدة  محمــود  املمثل 
رأســك  وارفع  نفســه، 
لهم  تقول  وانــت  عاليا 
هذا وافتخر باســمك وال 
يشعرك  ان  تسمح الحد 

اسم  او  غريب  اسم  بانه 
وعاد  للســخرية".  مثير 
ردوده على  وكتــب فــي 
الذين  املتابعني  تعليقات 
إســم  كان  إن  ســألوه 
فقال  "حميــدة"،  والده 
:"باملناسبة، حميدة جدي 
الكبير، وألنــي احب هذا 
االســم اخترتــه ليكون 

اسمي الثاني".

نشــر الفنان املصري رامي 
جمــال صورة لــه برفقة 
اخلاص  حسابه  على  والده 
التواصــل  موقــع  علــى 
انســتغرام،  االجتماعــي 
وّجه من خاللها رسالة له. 
تعليق  كتابتــه  خالل  من 
"الراجل  الصــورة:  علــى 
ده  ابو سيرة حلوة  الطيب 
ابويا وصاحب الفضل فكل 
اللي وصلت له بعد توفيق 
مش  قلــت  ومهما  ربنــا 
هوفيــه حقه ربنــا يبارك 
صحتك  وِفــي  فيــك  لي 
اجلدير  الغالية".  وامي  انت 
ذكــره ان رامي جمال وّجه 

مؤخرا رسالة الى عدد من 
راهنوا  والذين  به  احمليطني 
علــى فشــل خطواتــه، 
وقام بنشــر صورة له على 
حسابه اخلاص وكتب: "الى 
كل احملبطــني اللي راهنوا 
على فشل خطواتي اتقلوا 

تاخدوا حاجه نضيفه".

التونسية  املمثلة  إنضمت 
عائشــة بن أحمد لبطولة 
تأليف  فيلم "ريســتا" من 
أحمــد عبــداهلل صالــح، 
وإخراج معتــز فتيحة. ولم 
على  الفيلم  صناع  يستقر 
املوعــد اجلديــد النطــالق 
تصوير العمل بعد أن تأجل 
سابقاً بسبب إعتذار املمثل 
املشــاركة،  عن  حامت  أحمد 
حيــث يعقد اخملــرج معتز 
فتيحة جلســات عمل مع 
خالل  املنتجــة  الشــركة 
بقية  لتحديد  املقبلة  األيام 
أّن عائشة  التفاصيل. يذكر 
في  تشــارك  أحمــد  بــن 
التونسي  املسلسل  بطولة 
في  عرضه  املقــرر  "حرقة" 

2021، على شاشة  رمضان 
وبعض  التونسي  التلفزيون 
والذي  العربية،  الفضائيات 
رمي  البطولة فيه  يشــاركه 
عبروق وحكيم بو مسعودي 
وجيهــة اجلندوبــي ورياض 
حمــدي. تأليــف وإخــراج 
األســعد الوســالتي، ومن 
الرســمي  التلفزيون  إنتاج 

التونسي.

محمود حميدة

عائشة بن أحمد

رامي جمال

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تضامن عبدالمحسن
انطلقت النســخة الثالثــة لفعالية 
Baghdad walk أو التجــول في بغداد، 
والتــي يتبناها كل مــن معهد جتارب 
املكانية في برلني ومعهد غوته االملاني 
ومؤسســة بيت تركيب، واقيمت هذا 

العام في شارع حيفا.
مجموعــة   Baghdad walk تضــم 
معارض تتــوزع على مواقــع متفرقة 
من شــارع حيفــا، حيث بــدأ املعرض 
عقيل  شمس  الشــابة  للفنانة  االول 
قرب متثال امللك فيصل االول، وتستمر 
اجلولــة فــي الشــارع علــى اجلــزرة 
الوسطية، وعلى ارصفة عماراته وبني 
البريطانية،  الســفارة  وقرب  مقاهيه 
وينتهي باملعرض رقــم 12 الذي حمل 
عامر،  انيس  للشــاب  )املتبقي(  عنوان 

قرب نصب شبكة الصيد.
عن هــذه التظاهرة الفنيــة قال امني 
مقداد احد املنظمني، "ان املستهدفني 
مــن هذا العمل، الشــباب من لديهم 
النــاس  وكذلــك  فنيــة،  ابداعــات 
املتواجديــن في الشــارع، مــن ليس 
الفنية"  لديهم تصــور عن اعمالنــا 
واكــد ان التفاعــل اجلماهيري جميل 
بحديه الســلبي وااليجابي "هناك من 
ال يستحســن ما نقدمه وباملقابل من 
يثني على نتاجات الشــباب، املهم اننا 
نســعى مبرور الزمن الى ان تكون اآلراء 
إيجابية باملطلق الن الغاية رسم صورة 
تفاصيلها  وكل  وشــوارعها  لبغــداد 

مشرقة وجميلة".
اشــتملت التظاهرة الفنية على عدد 
من املعارض التي حملت رسائل وطنية 

خالصة، فمعرض شمس عقيل يحمل 
تســاؤال عن حقبة امللك فيصل وفترة 
حكمــه خاصــة مــع كل املعلومات 
والقصــص التي يتداولهــا الناس عن 
تلــك الفترة والتي تثير اجلدل غالبا بني 
فيمــا حمل معرض  ومكذب.  مصدق 
الشــاب مهند طه اســم "حواسم" 
ليعكس تأثير البناء الدخيل واملشــوه 

على جمالية املدينة، اما معرض الفنان 
لؤي احلضــاري فكان عنوانــه "اجلانب 
االخر من النهر" والذي اشار في حديثه 
الى ان النهر فقــد جماليته واهميته 
الســياحية بســبب االهمال، وارتفاع 
احلديثة،  والطرز  االقــواس  ذات  االبنية 

وبالتالي صار الطابوق جزءا من النهر. 
امــا اخر املعارض فعنوانــه "املتبقي" 

النيس عامر وســلط فيه الضوء على 
تالشــت  التي  الســمك  صيد  مهنة 
لدرجة عــدم متكنه مــن العثور على 
قــارب صيــد او صيادين )ســماجة(، 
واملنطقة التي كانت تشــتهر بالصيد 
صارت تأكل الســمك املستورد او من 
احواض الثرثار، بسبب االهمال وقوانني 

منع الصيد اجلائرة.

الصباح الجديد-وكاالت:
في حادثة مروعــة حطم عامل بناء 
غاضــب املنــازل التــي كان يبنيها 
في خالف واضح بشــأن األجور وفي 
فيديو انتشــر عبر تيــك توك ميكن 
رؤية العامل الغاضب وهو ميزق أجزاء 
من احلائط مبطرقة بينما كان زمالؤه 

يحاولون تهدئته.
املبنى  نحو  يســير  العامل  وشوهد 
التالي ليحطم جدرانه ايضا، ويرتدي 
الرجــال في الفيديو ســترات عالية 
الوضوح عليها اســم شــركة بناء 

مقرها إسيكس.
وتختلــف القوانــني املنظمة لدفع 
اإليجــارات، وعملية فســخ العقد 
من األمور التــي دائماَ ما يكثر اجلدل 
بشــأنها، لتعدد احلــاالت التي بناء 
عليهــا يتــم اللجوء إلــى القانون 
املؤجر من  بــني  املواقف  ولتباين في 

جانب واملســتأجر من جانب اخر، من 
واملعارضة  الرفــض  أو  التأييد  حيث 
ملا يتم اتخاذه من إجــراءات وحديثاَ 
صارت هناك عقــودا لإليجار ما حد 

من بعض املشكالت.
وانتشر الفيديو على مواقع التواصل 
من  العديــد  واعتبــر  االجتماعــي 
األفــراد أنه البد من نشــر مثل هذه 

على  احلث  لعــدم  الفيديوهــات 
العنــف واملطالبة بقوانني 

واضحــة حتافــظ على 
املؤجر  من  كال  حقوق 

واملستأجر.
قســم  وفــي 

ت  لتعليقــا ا
كتب شخص 

تعليقاً على 
 : يو لفيد ا
هــم  أ "

نقطة 
في 

أي 

ســكن هي عقد اإليجــار الذي يتم 
توقيعه مع املالــك فالبد من قراءته 
بشكل جيد ألنه في النهاية الفاصل 
الذي سيتم االحتكام إليه في حالة 

حصول مشكلة مع مالك البيت".

الصباح الجديد-وكالت:
قّدم املتحّدث الرســمي لشــبكة NBC اعتذارا من 
جمهور النجمة العاملية ســيليما غوميز بعد عرض 
مشهد ساخر من عملية زرع الكلى التي اجرتها، في 
مسلســل "Saved By the Bell" مــا اثار موجه من 

السخرية تسببت باذى نفسي لها ولوالدتها.
وقــال: "نعتذر، لم يكن فــي نيتنا أبًدا االســتهانة 
بصحة ســيلينا، لقد تواصلنا مع فريقها وسنقوم 
بالتبرع ملؤسســتها اخليرية، صندوق سيلينا غوميز 

ألبحاث مرض الذئبة".
وحتدثــت والدة غوميز الســيدة مانــدي تيفي عمن 
يتكلمون بالسوء عن ابنتها بهدف تشويه سمعتها، 

لعدد من وسائل االعالم: "الناس ميكنهم قول أشياء 
سيئة عني عبر اإلنترنت لكن ليس على طفلتي، من 
الصعب علي التفكير بذلــك، يا إلهي هؤالء الناس 
يحكمون عليها بأشــياء ال يجدر بأي شــخص أن 

يقوم بها".
وكانــت ضّجت الصحافــة العاملية مؤخــرا بخبر 
مشاهدة ســيلينا غوميز برفقة العب كرة السلة 
جيمي باتلر في نيويــورك. األمر الذي اثار موجة من 
التعليقات والتحليــالت، اذ ان البعض من اجلمهور 
ظّن انهمــا على عالقة عاطفيــة، والبعض اآلخر 
اعتبر انهما اصدقاء فقط، وبدورها لم تعلق على 

األمر حلد االن.

الصباح الجديد-وكاالت:
X من شركة  الفئة  صنفت سيارات 
املاضية من بني  نيسان خالل األعوام 
أفضل ســيارات الدفــع الرباعي في 
الشــركة  أرادت  العام  وهذا  العالم، 
أن جتعــل هذه الســيارات أكثر متيزا 

وجماال أيضا.
ومن بني أبرز مركبات هذه الفئة التي 
كشفت عنها نيسان مؤخرا، سيارة 
X-Terra، والتــي جهــزت بتصميم 
 Patrol يشبه بعض الشيء تصاميم

اجلديدة.
ومتتــاز املركبة اجلديــدة عن مركبات 
املنصة  ارتفاع  بأن  الســابقة   Terra
احلاملــة للهيــكل عــن األرض ازداد 
ليصبح 243 ملــم، والعجالت فيها 
أصبحــت مبقاس 18 إنشــا بدال من 
17 إنشــا، كما زودت بأنظمة تعليق 
أكبر  إمكانيات  متنحها  ومتينة  ميزة 
على اجتياز الطــرق الوعرة واملناطق 
املكســوة بالرمــال أو الثلوج، فضال 
عن أن طول الهيكل اربعة أمتار و90 

سنتيمترا.
كما جهزت املركبة بثالثة صفوف من 
املقاعد تتســع لسبعة ركاب، وعلى 
أحــدث أنظمــة املولتيميديا، وعلى 

شاشــات تعمل باللمس مبقاس 7 أو 
التلقائية  للفرملة  9 بوصات، ونظام 
للحفاظ  ونظام  الطوارئ،  حاالت  في 
على املسار على الطرقات السريعة، 
وأنظمــة مراقبة النقطــة العمياء 
أثناء القيادة، وكاميرات وحساســات 

مسافة أمامية وخلفية.
دفع خلفي  بنظامي  كما ســتطرح 
ورباعي، ومحركات بنزين بســعة 2.6 
ليتر بعزم 165 حصانا، وعلب سرعة 

أوتوماتيكية بسبع سرعات.

"ملكة الطرق الوعرة" 
الجديدة من نيسان

الصباح الجديد-وكاالت:
تعرض طفل يبلغ من العمر ست سنوات للحبس 
في إناء كبير من الطني قبل أن يطلق ســراحه عن 

طريق كسرها مبطرقة من أحد أفراد األسرة.
ومت التقــاط اللحظة من اجد أفراد األســرة التي 
أظهرت أن الصبي املنزعــج يكافح من أجل حترير 
نفسه من عنق القدر الضيق بعد أن حبس نفسه 

فيه أثناء اللعب
وكان األقارب يضحكون في أثناء مشاهدة 
الصبي املذعور الــذي كان ينادي والدته 
لعدم قدرتهــا على إخراجها ويُســمع 

أنها  يُعتقد  الفيديو  امرأة في  صوت 
"اآلن  الصبــي:  مع  متــزح  جدته 
عليــك أن تدفــع ثمنــاً باهظاً 

مقابل مزهرية، هل تفهم؟".
وبحســب ما ورد كانــت اجلدة 
قد أهدت املزهريــة قبل عامني 
من صديــق مقــرب ويعتقد أن 

حوالي  تكلف  الزخرفية  القطعة 
42 جنيًها إســترلينًيا أي ما يوازي 

300 ريال برازيلي.
من غيــر املعروف كيف دخل الصبي 
الفضولي إلى املزهرية ولكن املعروف 
ان اجلســم احيانا يتقلص او يتمدد 
حســب احلالة النفسية في حلظات 

ان يدخل شــخص  معينــة، فيمكن 
سمني الى حفرة ضيقة في حال هربه 
مــن حيــوان مفترس ولن يســتطيع 

اخلروج منها بالسهولة نفسها.

طفل يحبس نفسه داخل 
مزهرية في اثناء اللعب 

الصباح الجديد-وكاالت:
في حال سافـــرت أنت وعائلتك في 
إجــازة لعدة أيــام وانقطــع التيار 
الكهربائــي عــن بيتـــك فهناك 
احتمال كبير أن تتوقف الثالجة 
عــن التبريد وتصبــح األطعمة 
اللحوم فاسدة. وبعـد  وباألخص 
عودة التيار الكهـربائـــي سـوف 
تتجمـد مـرة أخـــرى وكـل ذلك 

من دون علمك. 
وعنــد العودة من اإلجازة قد تقـــوم 
واملأكــوالت  اللحــوم  باســتعمال 
وطبخهـا وهـــي فاسـدة ما يتسبب 

بضـرر وتـسمم.
لذلك فننصح قبـــل السفـــر بوضع قطعـة 
نقـــود معدنيـة فـــوق كـوب مـــاء مجمـد 
مســبقاً ووضعهـــا داخـــل الفريزر )اجملمد(. 
وعند العودة من السفر ووجـــدت القطعـــة 
املعدنيـــة أسفـل الكـــوب فمعنـى ذلك أن 
وذاب محتـوى اجملمدة مبـا  انقطعت  الكهربـاء 
فيهـا كـوب املـاء وأصبحت العملـة فـي قـاع 

الكـوب.
وفي حال وجدت العملـة علـى وضعهـا فـوق 
املـاء اجملمـد أعلـــى الكـوب فمعنـى ذلك لم 
ينقطع التيار الكهربائــي خالل غيابك وكافة 

األطعمة صاحلة لالستخدام.

وضع عملة معدنية في الثالجة 
قبل السفر تنقذنا من التسمّم

شبكة NBC تقدم اعتذارا 
لجمهور سيلينا غوميز

عامل بناء يحطم عدة منازل بعد امتناع اصحابها عن دفع اإليجار

تجوال بغداد 2020 تظاهرة فنية في شارع حيفا
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