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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــدت وزارة املــوارد املائيــة امس 
الثالثــاء ان االمطــار امنت حاجة 

البلد الى الشتاءاملقبل.
وقال املتحــدث باســم وزارة املواد 
املائية عون عبــد ذياب في تصريح 
رســمي: "نحن ســعداء بسقوط 
هذه االمطار ونحتاج الى كل قطرة 
كون العراق يعد من املناطق اجلافة 
الشتاء  في  االمطار  نســب  وحتى 

ليست بالكمية املطلوبة".
واضاف ان "االمطار في العراق تركزت 
خالل الســنوات الثالث املاضية في 
اجلانب الشرقي واجلنوب وهو شيء 
مائية  مســطحات  ولدينا  إيجابي 
مثل هور الشويجة شرق محافظة 
واســط وهذا اخلزان اســتقبلنا به 
كل مياه السيول القادمة من ايران 
كون العراق فــي وادي وتنحدر لها 
املياه ونســتثمرها باعادته الى نهر 
دجلة بفتحتني نظامتني ) ام اجلري 
والنشامة ( وترفـــد نهـــر دجلـة 

بهذه املياه".
وتابع "قللنــا في الصيف اطالقات 
ســد املوصل وســامراء الــى اقل 
كمية لعــدم حاجة اجلنوب للمياه 
، وهوراحلويزة ارتفعت مناسيبه في 
وقت وصل حلد صعب جداً"، مؤكدا 
ان "انعاش االهوار مسألة حساسة 

ومهمة".
كمــا ان "املياه ال تذهب الى اخلليج 
ما عدا نهر الــكارون الذي يقع في 
أقصى جنــوب البالد لعــدم وجود 
املياه  ونســتغل  باملنطقة  خزانات 
بشكل جيد ونبني خزينا جيدا في 

سدودنا".
واشــار الى ان"اخلزيــن املائي جيد 

احلالــي  الشــتوي  اإلرواء  ويؤمــن 
واصبحنــا  املقبــل  والصيــف 
مطمئنني ولنواجه اي شحة العام 
املقبل واالمطــار االخيرة أمنت لنا 
واســعة من مزارع  ارواء مساحات 
ونوعية  وكميات  والشعير  احلنطة 
املياه رائعة جيدة ونأمل اســتمرار 

االمطار ".
واوضــح انه "ال توجــد لدينا قدرة 
على انشاء سد مائي من بغداد الى 
كون  طوبوغرافية  ألسباب  البصرة 
املنطقة في الســهل الرسوبي "، 
مؤكــداً ان "امللوحة لم تصعد في 
شــط العرب والوضع مستقر فيه 

واالمطارعــززت مناســيب االهوار 
وحتسني نوعية املياه فيها ".

وتابــع ان "اليــوم األربعــاء هناك 
وبابل  واســط  في  جوي  منخفض 
والنجــف لكن األمطار  والديوانية 
ســتكون أخــف مــن الســابقة 
وتوقعاتنا في الشهر املقبـل تشير 

الى ان منخفضات وهـو أمر ايجابي 
فــي تعزيز اخلزين املائي وســيكون 
موقفنا ســليما فــي تأمني جميع 
الشــتوي  للموســم  االحتياجات 

احلالي واملوسم املقبل". 
وبــني انه "ال ميكن نســيان اجلفاف 
حتــى فــي الفيضانــات العامرة 

وتوقعاتي ان تكون هناك ســنوات 
جفــاف ويجب الدفــاع عن حقوق 
العــراق املائيــة واحلصــول عليها 
والعمل بجد لذلك ولالســف كنا 
نامل الوصول الى اتفاقات مع الدول 
اجلارة ولكن حتــى االن لم يحصل 

ذلك".

 األمطار أمنت حاجة البالد حتى الشتاء المقبل 
وعززت الخزين واالهوار بمياه "رائعة"

كورونا وازمة الرواتب تهددان بضياع العام الدراسيقدمت 35 مقترحًا لزيادة موارد الدولة ال تحتاج إلى قوانين

المالية النيابية: الحكومة تعّطل الموازنة
لعدم امتالكها حلوال لمعالجة العجز

حكومة االقليم تقرر استمرار غلق ابواب
المدارس الى كانون الثاني

بغداد - وعد الشمري:
مجلس  في  املالية  اللجنة  حّملت 
النــواب، أمس الثالثــاء، احلكومة 
التبعات القانونية لعدم ارســالها 
قانون املوازنة لغايــة اآلن، ورأت أن 
رؤية  ذلك يعكس عــدم امتالكها 
في معاجلــة العجــز، وحذرت من 
افالس الدولة مع استمرار االعتماد 
علــى االقتــراض، فيما كشــفت 
عن تقدميها مقتــرح من 35 فقرة 

تضمن زيادة موارد الدولة.

وقال عضــو اللجنــة النائب عبد 
الهادي السعداوي في تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "احلكومة 
تتحمل التبعــات القانونية لتأخر 
ارســال املوازنة، وذلك يعكس عدم 
امتالكهــا رؤيــة ملعاجلــة العجز 

املالي".
"التجربة  أن  الســعداوي،  واضاف 
اثبتت لنــا أن احلكومة تفتقد ألي 
خطة من شــأنها أن تدعم املوارد 
املاليــة للدولة، إمنــا تعتمد على 

االقتراض".
وحذر، من "اعالن الدولة افالســها 
بشــكل تــام، فــي حال اتســاع 
املديونية على الوتيرة احلالية سواء 
على الصعيد الداخلي او اخلارجي".

وطالــب الســعداوي احلكومة بـ 
وأن  مالية مناســبة  "وضع خطة 
ترسل املوازنة االحتادية التي تأخرت 
عن مجلس النواب شــهر ونصف 
اإلدارة  قانون  مواقيت  وفق  الشهر، 

املالية".

أن  ميكــن  "الوقــت  أن  وأوضــح، 
وجلانه  النواب  مجلس  يســتثمره 
اخملتصــة فــي معاجلة الثغـــرات 
املتوقــع وجودهـــا في مشـــروع 

القانـون".
وشدد السعداوي، على أن "اللجنة 
املالية أرسلت في وقت سابق كتاباً 
يضم 35 فقــرة تضمن زيادة املوارد 
قرارات  إلى  للدولة حتتــاج  العامة 
تتطلب  وال  الــوزراء  مجلس  داخل 

صدور أي تشريع من البرملان".

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
االقليم  يقــف فقــدان حكومــة 
رواتب موظفيها  تأمني  القدرة على 
عقبة  املعلمني،  شريحة  وخصوصا 
التربية  وزارة  اتخاذ  امام  اساســية 
قــراراً ببدء العام الدراســي اجلديد 
في االقليــم. وبينما عقدت اللجنة 
العليــا للتصدي النتشــار فايروس 
في  الثالثاء  امــس  اجتماعاً  كورونا 
العام  تأجيــل  خالله  قــررت  اربيل 
الدراســي الى بداية العــام املقبل 

2021، قالــت الهيئة العليا للدفاع 
عن حقوق املعلمــني انها لن تنهي 
مقاطعتها للدوام الرســمي ما لم 
تستجب حكومة االقليم ملطالبهم 
بصرف الرواتب كل ثالثني يوم واعادة 
رواتبهم الســابقة التــي ادخرتها 
حكومــة االقليم خالل الســنوات 

املاضية دون مسوغ قانوني. 
هفال  الســليمانية  محافظ  وقال 
ابو بكر لقد ناقشنا خالل االجتماع 
والســبل  االحتمــاالت  مختلــف 

الكفيلــة باحلفــاظ علــى الواقع 
اضافة  املواطنني،  وسالمة  الصحي 
التي ينبغي ان تتخذ  الى االجراءات 

للحد من انتشار فايروس كورونا..  
واوضح ابو بكر، ان اتخــاذ قرار بدء 
العام الدراســي اجلديد يعتمد على 
تقييم وزارة الصحة للواقع الوبائي 
في االقليــم، ومدى التزام املواطنني 
باالرشــادات وتعليمــات الوقايــة 
الصحيــة.  واشــار الــى ان 4391 
بالفايروس،  اصيبوا  ومدرسا  معلماً 

خالل بدء العام الدراســي في شهر 
تشــرين االول املنصرم، وهو ما ادى 
الى التراجــع عن قرار فتــح ابواب 
املــدارس واغالقها مجــدداً.  بدوره 
قال عضو هيئة املعلمني املعترضني 
ســنكر محمد في حديث للصباح 
اجلديــد، ان الهيئــة قــررت عــدم 
التجاوب مع اية قرارات او توجيهات 
وزارة  او  االقليــم  تصدرها حكومة 
التربية، ما لــم يتم تنفيذ مطالب 

شريحة املعلمني واملوظفني.

مستشار رئيس الوزراء يصف األزمة المالية 
6بـ"العميقة" ويلمح بإستمرار االقتراض لدفع الرواتب واشنطن تبحث ضم لبنان وإسرائيل في 

3»مساحة مشتركة« الستئناف المفاوضات

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت املتحدثة باســم األسطول 
ريبيكا  اخلامس،  األمريكي  البحري 
ريباريتش امــس الثالثاء أن حاملة 
على  العاملة  األمريكية  الطائرات 
الوقود النووي "يو إس إس نيميتز" 
عبورها  بعد  العربي  اخلليج  دخلت 
مضيق هرمز برفقة سفن أمريكية 

أخرى.
حاملــة  أن  ريباريتــش  وذكــرت 
إلى  وصلت  األمريكيــة  الطائرات 
املنطقة بعد مشاركتها بتدريبات 

مــع القــوات البحريــة الهندية 
واألســترالية واليابانية، مشــيرة 
إلى أن وصولها إلى املنطقة يدخل 
ضمن اخلطة الســنوية املوضوعة 

لها.
أمريكية  إعالمية  وكانت مصــادر 
أفــادت فــي وقــت ســابق، عزم 
واشــنطن حتريك حاملة الطائرات 
إلى منطقــة اخلليج  األمريكيــة 
القــوات  انســحاب  لتعويــض 
العســكرية األمريكية من العراق 

وأفغانستان.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
امــس  املتحــدة  األمم  أطلقــت 
نداء جلمع مســاعدات  الثالثــاء، 
35 مليــار دوالر في العام  بقيمة 
2021، للتصدي لتداعيات جائحة 

فيروس كورونا.
املتحدة حول  وأشــار  تقرير لألمم 
األوضاع الطارئة في العالم للعام 
2021، إلــى أن نحــو 235 مليونا 
في العالم، ســيحتاجون إلى نوع 
من املســاعدة الطارئة في العام 
املقبل، أي بزيادة تقريبية بنســبة 

%40، مقارنة بعام 2020.
وأكد مســاعد األمني العام لألمم 
اإلنســانية  للشــؤون  املتحــدة 
واإلغاثة، مارك لوكوك، أن "الزيادة 
ناجمة كليا، تقريبا بسبب فيروس 
التي  الصورة  مضيفــا  كورونا".، 
نعرضها، هي األكثر كآبة، وقتامة 
االحتياجات  حــول  اإلطالق،  على 

اإلنسانية في الفترة القادمة".
وأوضح التقريــر أن "العام املقبل 
سيكون واحد من بني 33 شخصا، 

بحاجة ملساعدة".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن امللحق العسكري السعودي 
ناصر  الركن  العقيــد  العراق،  في 
السعدون، اســتعداد بالده لدعم 

املؤسسة العسكرية العراقية.
وذكــرت وزارة الدفاع العراقية، في 
أركان اجليش  رئيــس  أن  بيان لها، 
الفريــق أول قــوات خاصة الركن 
عبد األمير رشيد يار اهلل استقبل 
امللحق العســكري السعودي في 

العراق.
وأشــار البيــان إلــى أن يــار اهلل 
اللقــاء من أجل  أكد أهمية هذا 
والتنســيق  التعاون  آفــاق  بحث 

بني البلديــن الصديقني في اجملال 
العسكري.

وأضاف البيان أن امللحق العسكري 
الســعودي عبر عن سعادته بهذا 
اللقاء، مشــيداً بقــدرات اجليش 
العراقي، وبالتضحيات والبطوالت 
الكبيــرة التي قدموهــا من أجل 
احملافظة على أمن وسالمة العراق 

واملنطقة.
العســكري  امللحــق  أن  وتابــع 
اململكة  الســعودي أكد حــرص 
العربية السعودية على االستمرار 
الدعــم  أشــكال  كل  بتقــدمي 

للمؤسسة العسكرية العراقية.

الرياض مستعدة لدعم 
المؤسسة العسكرية العراقية

الملحق العسكري السعودي في بغداد:  وزارة الموارد المائية:

سد املوصل "ارشيف"

حاملة الطائرات األمريكية نيميتز 
تدخل الخليج بعد عبورها هرمز

األمم المتحدة تحذر من مجاعات 
بسبب تفشي كورونا

)Wed. 2 Dec. 2020 issue (4547األربعاء 2 كانون األول 2020 العدد )4547(



محليات 2

 
البصرة - سعدي السند :

يواصــل مكتب ”الصبــاح اجلديد” 
في البصــرة تواجــده امليداني في 
دوائر ومؤسسات الدولة ومنظمات 
اجملتمع املدني لتسليط الضوء على 
أنشطتها وفعالياتها التخصصية 
.. وهذه زيارة عمل الى مديرية زراعة 
البصــرة للتعرف علــى فعالياتها 
ضمــن اخلطة الزراعية الشــتوية 
 2021  –  2020 احلالــي  للموســم 
بالتنســيق مع الزمــالء في اعالم 

مديرية زراعة البصرة .

زيادة املساحات املزروعة
تتضمن خطة مديرية زراعة البصرة 
وخالل املوسم احلالي 2020 – 2021 
املزروعة  زيــادة املســاحات  علــى 
حيث  السابقة  باملواســم  مقارنًة 
املزروعة مبحصول  املساحات  بلغت 
احلنطــة )٣٢٢٧٩( دومنا و)٩٤٣( دومنا 
للشــعير و)٢٣٢٨٥( دومنا محاصيل 
والباذجنــان  كالباميــا  متنوعــة 
محصول  امــا  ...الــخ  والفلفــل 
الطماطم بلغت املساحات املزروعه 
)٢٠٠٠٠ ( دومن ووصــول محافظــة 
البصرة الــى االكتفاء الذاتي لهذا 
احملصول حيث بلغ انتاج الطماطم 
)٣٠٠ ( طن وبأسعار تتراوح )٣٠٠٠( 
الى )٨٠٠٠ ( دينار للصندوق الواحد 

وسد حاجةاالسواق احمللية .
ومــن املتوقع فــي االيــام املقبلة 
زيادة فــي اإلنتاج وميكــن تصديرة 
للدعم  الى بقية احملافظــات نظراً 
املتواصل لــوزارة الزراعة ومن خالل 
املزارعني  بتجهيز  الزراعــة  مديرية 
بالبذور حيــث مت تخصيص كمية 
)١٤٨٤ ( طنــا من البــذور توزع الى 
 ( املزارعني وبنســبة دعم  جميــع 
٧٠% ( إضافة الى األســمدة وتقدمي 
اإلرشــادات املطلوبة لنشــر طرق 
بحمالت  والقيام  احلديثــة  الزراعة 
مكافحة مجانية تقــوم بها دائرة 
الوقايــة بالتنســيق مع اقســام 
الوقايــة وتوزيــع املبيــدات مجانا 
للنهــوض بالواقــع الزراعــي في 
زيادة  الى  اضافة  البصرة  محافظة 
املائدة فــي احملافظة  انتاج بيــض 
حيــث بلغ انتــاج البيــض مليونا 

و)٨٠٠( الف بيضة يوميا .

زيادة إنتاج العسل في  البصرة
وأعلنــت مديريــة زراعــة البصرة 

النحل  ومن خالل مسؤولة شعبة 
ســناء عبداهلل هجول في قســم 
إنتاج  أن كميــة  املزروعات  وقايــة 
العســل الكلي في احملافظة وصل 
الى11،334 طنا ملوســم ٢٠٢٠ في 
كمية  بلغت  حيث  احملافظة  عموم 
اجملازين  للنحالــني  العســل  إنتاج 
الذيــن يبلــغ عددهــم )87( نحاال 
5،846 طنا اما كمية إنتاج العسل 
طنا   5،488 اجملازيــن  غير  للنحالني 
املزروعات  وقاية  دائــرة  نظرا لدعم 
قســم النحــل بإجــراء حمــالت 
الفاروا   ( لآلفــة  مكافحة مجانية 
( التــي تصيب النحــل إضافة إلى 
حملة مكافحة مرض  نوزميا سيرانا 
وهو من أخطر األمراض التي تصيب 
النحل باإلضافة إلى تزويد النحالني 
نوزميا كلير   مببيــد  اجملازين مجانــا 
والذي مت تصنيعــه محليا بخبرات 

عراقية في دائرة وقاية املزروعات.
يذكــر ان وزيــر الزراعــة املهندس 

محمــد كرمي اخلفاجــي وافق قبل 
ايام على تعديل أجور منح أجازات 
لتطوير  دعمــا  املناحل  تأســيس 

قطاع النحل في العراق .

زيادة إنتاج محصول الطماطة 
في محافظة البصرة

وأعلنت مديرية زراعة البصرة ومن 
خالل مســؤول مركز التســويق ) 
العلــوة ( حســن علــي ناصر بأن 
الكمية املسوقة حملصول الطماطم 
بلغت )185( طنــا في قضاء الزبير 
نظرا لدعم وزارة الزراعة للفالحني 
تزويدهم  خــالل  مــن  واملزارعــني 
والبذور وبشكل مدعوم  باألسمدة 
وتقدمي االرشــادات املطلوبة لنشر 
إلى  إضافة  احلديثــة  الزراعة  طرق 
مكافحة اآلفات واحلشرات بحمالت 
مكافحــة مجانيــة التــي يقوم 
بها قســم وقاية املزروعات وتوزيع 
على  مســتمر  بشــكل  املبيدات 

أصحاب املزارع و البســاتني إضافة 
إلى قرار غلق املنافذ احلدودية ومنع 
االستيراد وحماية املنتج احمللي أدى 
إلى زيادة املساحات املزروعة حملصول 
الطماطم ومن املتوقع ستشــهد 
االكتفاء  إلــى  الوصول  احملافظــة 

الذاتي لهذا احملصول .

10  االف طن من الشعير العلفي 
ملربي الثروة احليوانية

كما أعلنــت مديرية زراعة البصرة 
وبواســطة قســم خدمات الثروة 
احليوانية ومن خالل التنســيق مع 
شــركة ما بــني النهريــن العامة 
 10 للبذور عن جتهيزهــا ألكثر من 
آالف طــن مــن الشــعير العلفي 
الثــروة احليوانيــة من خالل  ملربي 
على  التجهيز  ملعامــالت  ترويجها 
التي  والتعليمات  الضوابــط  وفق 
أصدرتهــا وزارة الزراعة لتوزيع مادة 

الشعير العلفي .

حيث أوضح مدير قســم خدمات 
حيدر  الدكتــور  احليوانية  الثــروة 
عدنان حســن ان الكميات التي مت 
العلفي  الشعير  مادة  جتهيزها من 
بلغــت )١٠٧٢٥،٣٢٠( 10 االف و725 
الــف طن و320 كيلــو غراما ملربي 
الثروة احليوانية  أغنام ، ماعز ، أبقار 

، جاموس ، ابل ، خيول .
كمــا وجه الدكتور حيــدر الدعوة 
إلى  احليوانية  الثــروة  مربي  جلميع 
الزراعية  الشعب  مبراجعة  اإلسراع 
إلجراء الكشوفات من أجل استالم 

الكميات اخملصصة لهم.

التوسع بزراعة النخيل في 
احملافظة

تتميــز محافظة البصــرة بزراعة 
النخيــل وتنــوع أصنــاف التمور 
املنتجة فيها، حيث بني مدير قسم 
النخيل ) عبــد العظيم العيداني( 
محافظة  فــي  التمــر  إنتــاج  ان 

البصرة من خالل اعتماد )56( كغم 
معــدل إنتاج النخلــة الواحدة ومت 
عدد  نخلة  بـــ)١٦٢٠٥٠٩(  ضربــه 
يكون  وبذلك  املنتج  االناث  النخيل 
إنتــاج التمر حملافظــة البصرة هو 

)٩٠٧٤٨.٥( طنا، 
وحســب اخــر احصائيــة إلعداد 
فإن  البصرة  في محافظة  النخيل 
العدد الكلي هو )٢٤٠١٣٨٠( نخلة 
في عموم محافظة البصرة توزعت 
على األصناف التالية صنف احلالوي 
بلغ )٥٥١٣٧٧( نخلة وصنف الساير 
البرحي  وصنــف  نخلة   )٥٦٠٨٧٢(
)٨١٩٨٣( نخلــة وصنف اخلضراوي 
)١٧٠٧٢٠( نخلــة وصنــف البــرمي 
)٦٥٣٨٧( نخلــة وصنــف اجلبجاب 
)٢٦٦٥٢٣( نخلــة وصنــف الديري 
األصناف  اعداد  تبلغ  )٤٦٥٢٧( فيما 
االخرى )٦٥٧٩٩١( ويوجد توسع في 
زراعــة النخيل خصوصا الســائل 

نسيجيا.

زيادة المساحات المزروعة بأنواع المحاصيل 
والتوسع بزراعة النخيل والزيادة في إنتاج العسل

الموسم الحالي لمديرية زراعة البصرة

بالتعاون مع منظمة )UNDP( التابعة لألمم المتحدة

بلغت المساحات 
المزروعه لمحصول 

الطماطم )٢٠( 
الف دونم ووصول 

البصرة الى االكتفاء 
الذاتي حيث بلغ انتاج 

الطماطم )٣٠٠ ( 
طن وبأسعار تتراوح 

)٣٠٠٠( الى )٨( 
االف دينار للصندوق 

الواحد
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األكتفاء الذاتي بإنتاج الطماطة في مزارع البصرة

جانب من لقاء رئيس الوقف الشيعي مع وزير الثقافة والسياحة 

بغداد - الصباح الجديد :
بحث وزير النقل الكابنت ناصر حســني الشبلي مع 
الســفير التركي فاحت يلدز في بغداد امكانية وآلية 
الربط الســككي بني البلدين ، جاء ذلك خالل زيارة 
السفير التركي و الوفد املرافق له الى وزارة النقل .

وقــال الوزير انه بحث مع اجلانــب التركي القضايا 
املتعلقــة بالربط الســككي بني العــراق وتركيا 
ومناقشــة احليثيات واآلليات التي ميكــن اتباعها 
الجناز هذا املشروع احليوي واملهم ، ملا سيحققه من 

ايرادات اضافية ترفد موازنة الدولة.
واضاف الوزير يأتي ذلك ضمن مشروع القناة اجلافة 
التي تســعى وزارة النقل جاهدة مــن اجل اجنازها 
والتي تُعد الشــريان الــذي يوصل موانــئ العراق 
بالعالم من خــالل نقل البضائع واحلاويات عبر هذه 
القناة ، مشــيرا الى ان مثل هذه املشاريع تعد من 
البنى التحتية املهمة التي حتتاجها البالد للنهوض 
بواقعها كما انها توفر االف فرص العمل للعاطلني .
من جانبه اكد الســفير التركي ان بالده تســعى 
الى التعاون الفاعل مــع العراق بخصوص عمليات 
النقل على كل الصعد وخصوصا الربط السككي 
والقنــاة اجلافة ، التي ســتوفر للبلديــن املزيد من 

االيرادات وتعزز دوريهما في املنطقة .

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنــت وزارة التجارة “عن بحث الشــركة العامة 
لتجارة السيارات واملكائن مع وفدي شركتي تويوتا 
اليات العمل املشترك  اليابانيتني  وميتسوبيشــي 

وتوريد سيارات وقطع غيار وخدمات ما بعد البيع .
وقــال مدير عام الشــركة املهندس باســم نعيم 
العكيلي ان املباحثات كانت ايجابيه مع وفد شركة 
تويوتــا العــراق الوكيل احلصري ، حيــث مت االتفاق 
معها  على فتح افاق التعاون املشترك والعمل على 
توريد سيارات تويوتا إلى العراق وكذلك قطع الغيار 
وجميع أشــكال الدعــم الفني وخدمــات ما بعد 
البيع ، عبر االتفاق املبدئي  على تسهيل آلية توريد 
سيارات تويوتا لصالح شــركة السيارات واملكائن 
كون شركة تويوتا لها شعبية واسعة في العراق و 

وزارات ودوائر الدولة .
وفي الســياق ذاته عقد العكيلــي كذلك اجتماع 
مع وفد شــركة ميتسوبيشــي اليابانية وبحضور 
مدير عام الشــركة العامة لتجــارة املواد الغذائية 
قاســم حمود منصور /عضو مجلس ادارة الشركة 
للتباحث على توريد سيارات ميتسوبيشي بشكل 
مباشر من املصنع ومبوافقة الوكيل التجاري املعني 
في العراق لصالح الشــركة حيث اتفــق اجلانبان 
علي ان تكون هناك أفضليه سعريه مناسبه تالئم 
الســوق العراقية  ليكون تســويقها في الســوق 
سريعا ومنافس ألســعار القطاع اخلاص كون تلك 

السيارات حتمل مواصفات وجودة عالية  .

بغداد - الصباح الجديد :
وقعت الشركة العامة لصناعة 
الطبية  واملســتلزمات  االدوية 
احدى شــركات وزارة الصناعة 
مع  مشــترك  محضر  واملعادن 
منظمــة )UNDP( التابعة لألمم 
املتحدة إلكمــال تأهيل مصنع 
احملاليل الوريدية التابع للشركة 

والواقع في محافظة نينوى. 
عام  مديــر  معــاون  واوضــح 
املصانــع  لشــؤون  الشــركة 
علوان  محيي  خالد  الكيمياوي 
بأنه قــد مت عقــد اجتماع مع 
ممثلي منظمــة UNDP التابعة 
محافظة  فــي  املتحدة  لــألمم 
مصنع  مديــر  بحضور  اربيــل 
احملاليل  مصنع  ومديرة  سامراء 

ان هذا  الى  ، مشــيرا  الوريدية 
نتج  والذي  الثاني  هو  االجتماع 
عنــه توقيع محضر مشــترك 
بني اجلانبني حســب توجيهات 
وزير الصناعة واملعادن ومتابعة 
وذلك  الشــركة  عــام  مديــر 
لغرض استكمال االستعدادات 
لتســليم موقع مصنع احملاليل 
الوريدية فــي نينوى للمنظمة 
املصنع  تأهيل  إلجنــاز  املذكورة 
مع  املبرم  االتفــاق  وفــق  على 
وتنفيذا  العراقية  الصحة  وزارة 

ملتطلباتها الرئيسية. 
واشــار معاون املدير العام الى 
انه قــد مت االتفاق علــى ثالثة 
امكانية  منها  رئيســة  محاور 
التي ستســلم  املبالغ  تدويــر 

بعد  للتأهيل  املنفــذة  للجهة 
اجراء حتديث على اغلب فقرات 
االعمــال املثبتــة فــي جداول 
نتيجــة  القدميــة  الكميــات 
حتديــث بعض مرافــق املصنع 
اثنــاء عملية تأهيلــه من قبل 
ان منظمة  ، مؤكدا  الشــركة 
تعاونــا  ابــدت  املتحــدة  االمم 
كبيــرا إلعادة تأهيــل املصانع 
والشركات في احملافظات احملررة 
، مؤكدا ان شركة ادوية سامراء 
تســعى لتشــغيل مصانعها 
االحداث  بســبب  توقفت  التي 
االمنيــة التي تلــت عام 2003 
وارهاب تنظيم داعش االجرامي.
من جهة اخــرى اكد مدير عام 
الشــركة العامــة للصناعات 

وااللكترونيــة  الكهربائيــة 
احدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعــادن املهنــدس ســفيان 
فوزي اجلبوري اســتمرار معمل 
انتــاج االوكســجني الطبــي 
التابع  في مصنــع املصابيــح 
اليومي  بالتجهيــز  للشــركة 
للمستشــفيات بســائل وغاز 
األوكسجني الطبي اضافة الى 

جتهيز املواطنني. 
واوضح أن الكميات اجملهزة الى 
الكرخ  مستشــفيات صحــة 
للفترة من ) 18 تشــرين الثاني 
 2020 الثاني  27 تشرين  ولغاية 
( بلغت ) 14672( أسطوانة غاز 
االوكســجني و)18700( لتر من 

سائل االوكسجني الطبي .

 منى خضير عباس
بحــث رئيس ديون الوقف الشــيعي 
الدكتور حيدر حسن الشمري مع وزير 
الدكتور  واآلثار  والســياحة  الثقافة 
فــي مكتبه  وذلــك  ناظم  حســن 
بني  املشــترك  التعاون  تعزيز  ببغداد 

املؤسسات الدينية والثقافية . 
وجرى خالل اللقاء استعراض املشهد 
الثقافي، وتبــادل جهات النظر حول 
ســبل االرتقاء واحلفاظ على اجلانب 
الثقافي واألثري املشــترك بني ديوان 
الوقــف الشــيعي ووزارة الثقافــة 
والســياحة واآلثار, الذي يعد الوقف 
الشــيعي مســؤوالً عن جــزء كبير 
الدينية  باملــزارات  يتعلق  فيما  منه، 
واجلوامع االثرية واحلسينيات واملدارس 

واملكتبات الدينية املوقوفة .
التعاون  الطرفان علــى تعزيز  واتفق 
بــني الديــوان ووزارة الثقافــة فــي 

كافــة اجملــاالت االدبيــة والثقافية 
ملا  املشــترك  والعمل  واالجتماعية، 

فيه مصلحة البالد.
من جانبه شكر الدكتور حسن ناظم 
رئيس الديوان على حسن االستقبال 
والضيافة وأشــاد باجلهــود الكبيرة 
التي يبذلها ديوان الوقف الشــيعي 
في احلفاظ على االرث الثقافي ودعم 
الســياحة الدينية بالعراق من خالل 
واملســاجد  الدينية  املــزارات  اعمار 
التراثيــة فــي جميــع احملافظــات 

العراقية .
اللقاء وكيل رئيس ديوان  هذا وحضر 
الوقف الشــيعي للشــؤون الدينية 
الدكتور غنــي اخلاقاني  والثقافيــة 
املقدســة  العتبات  دائرة  عام  ومدير 
السيد موســى اخللخالي ومدير عام 
دائرة التخطيط واملتابعة في الديوان 

حيدر محمد عبد اهلل .

العراق و تركيا يبحثان 
الربط السككي بين 

البلدين

التجارة تبحث مع تويوتا 
وميتسوبيشي اليابانية 

توريد السيارات وقطع الغيار

“ادوية سامراء توقع محضرا إلنجاز تأهيل مصنع 
المحاليل الوريدية في نينوى

رئيس الوقف الشيعي ووزير الثقافة يبحثان تعزيز التعاون 
بين المؤسسات الدينية والثقافية . 

بمناسبة مرور عام على قمة نيروبي للسكان والتنمية.. 

بغداد - الصباح الجديد :

جدد وزيــر التخطيط الدكتور خالد 
الكامل  العراق  التــزام  النجم  بتال 
ضمن  املتبنــاة  االهــداف  بتحقيق 
خطــة التنمية املســتدامة ٢٠٣٠ 
والســعي اجلاد لتحقيقهــا والتي 
تتضمن اشاعة العدالة االجتماعية 
واالهتمام بقضايا املسنني والنازحني 
اإلعاقــة  وذوي  والشــباب  واملــرأة 
واالحتياجــات اخلاصة وحرصه على 
تنفيذ سياسات ناضحة للتخفيف 

من الفقر .
وأضــاف الوزير في كلمــة له خالل 
االحتفاليــة التي اقامتهــا الوزارة، 
ملناســبة مرور عــام علــى انعقاد 
مؤمتر نيروبي للســكان والتنمية، ان 
االهداف التي التــزم بها العراق في 

والتنمية  نيروبي للســكان  مؤمتــر 
تتطلب الكثير مــن اجلهد والتعاون 
الرعاية  توفيــر  املشــترك من اجل 
الصحيــة املتكاملــة والشــاملة 
والسعي الى خفض معدل الوفيات 
القطاع  دور  وتعزيــز  بنســبة 50% 

اخلاص في تنفيذ ومتويل املشاريع .
واوضح الوزير ان العراق يواجه حتديات 
كبيرة ، ســيما بعد تعرضه جلائحة 
كوفيد 19 وما ســببته من تداعيات 
على الفئات الهشــة فــي اجملتمع 
ومنها النســاء والفتيات القاصرات 
واســهمت في ارتفاع نسبة العنف 
اجملتمعــي ضــد املرأة،فضــال عــن 

معدالت الفقر والبطالة في البلد .
واشــار الوزير الى ان ذلــك يأتي في 
ظل حتٍد اخر يتمثل بارتفاع معدالت 
النمو السكاني التي تقدر بـ)٢.٦٪ ( ، 
مما يتطلب مضاعفة املوارد املطلوبة 
املتعددة لألعداد  لتلبية االحتياجات 

املتزايدة من الســكان بعد ان جتاوز 
عدد ســكان العراق الــى ٤٠ مليون 
نسمة ، الفتا الى ان نسبة السكان 
في سن العمل )١٥-٦٤سنة ( بلغت 
اكثــر مــن ٥٦٪ ، داعيا الشــركاء 
الى  الدولية  واملنظمــات  املانحــني 
تقدمي املزيد من الدعم والعون للعراق 

لتمكينه من االيفاء بالتزاماته .
مــن جانبهــا، قالت ممثــل صندوق 
الدكتورة  للســكان  املتحــدة  االمم 
ريتــا كولومبيا ان العــراق قدم 20 
التزامــا في قمة نيروبي للســكان 
والتنميــة ، تضمنــت االولويات في 
الصحة االجنابية والتنوع الدميغرافي 
ومتكني املــرأة ومتويل اهداف التنمية 
املستدامة وبرامج التنمية والسكان 
لتقدمي  الصندوق  ، مؤكدة استعداد 
الدعــم املطلوب للعراق ، مشــيرة 
الى ان خطتهــم لهذا العام تهدف 
الى رفع مســتوى املشاركة والدعم 

احلياتية  واملهارات  االسري  للتنظيم 
ودعم الشباب .

إلى ذلك شــهدت االحتفالية تقدمي 
عدد مــن العــروض واألوراق، قدمها 
كل مــن وكيــل وزارة التخطيــط 
الدكتور ماهر حمــاد جوهان، ومدير 
الوزارة،  في  البشــرية  التنمية  عام 
الدكتــورة مها الراوي، ومستشــار 
املتحــدة للســكان  االمم  صنــدوق 
واقع  تناولت  العالق،  الدكتور مهدي 
واخلطوات  الســكانية  السياسات 
القطاعــات  ودور  املتحققــة، 
اخملتلفة في حتقيــق أهداف التنمية 
في  املقبلة  واخلطوات  املســتدامة، 
هــذا اجملال هذا وحضــر االحتفالية 
وزيرة الهجرة واملهجرين إيفان فائق، 
وعــدد من وكالء الــوزارات واملديرون 
العامــون، وممثلــو القطــاع اخلاص 
وأســاتذة  املدني  اجملتمع  ومنظمات 

اجلامعات. 

تقرير

وزير التخطيط يجدد التزام العراق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠
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متابعة ـ الصباح الجديد :

املتحــدة  الواليــات  تبحــث 
األميركية عن أرضية مشتركة 
بني لبنان وإسرائيل تُستأنف من 
خاللها مفاوضات ترسيم احلدود 
أربع  التي وصلت، بعد  البحرية، 
األمم  جلســات عقدت في مقر 
في  الناقورة  رأس  فــي  املتحدة 
أقصى جنــوب غربي لبنان، إلى 
إثر رفع الطرفني  حائط مسدود 

سقوف شروطهما.
وطالبت واشنطن التي تضطلع 
بدور الوسيط واملسهل، بتأجيل 
التي كان  اجللســة اخلامســة 
)األربعاء(،  اليوم  انعقادها  مقرراً 
واستبدال اجتماع ثنائي يعقده 
الدبلوماســي األميركــي جون 
الذي يضطلــع بدور  ديروشــر، 
بها،  اجللســات،  في  املســّهل 
في املوعد نفســه مــع اجلانب 
اللبناني في بيروت، ضمن جولة 
محادثــات ثنائيــة مكوكيــة، 
باملســؤولني  بعدهــا  يلتقــي 
اإلسرائيليني في تل أبيب، بهدف 
إيجــاد »مســاحة مشــتركة 
بــني الطرفني« تُســتأنف على 

أساسها املفاوضات.
ووصلــت احملادثــات بعــد أربع 
جلســات إلى حائط مســدود، 
علــى خلفيــة رفــع الطرفني 
الشــروط. فقد طالب  سقوف 
لبنان خالل جلســات التفاوض 
مبســاحة إضافيــة تبلغ 1430 
كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من 
حقل »كاريش« الذي تعمل فيه 
شركة انرجيان اليونانية، تُضاف 
إلى الـ860 كيلومتراً بحرياً التي 
منذ  أساسها  على  اخلالف  كان 
عــام 2010، ما يعنــي أن لبنان 
يطالب بـ2290 كيلومتراً بحرياً 
ضمــن اخلرائط التي قدمها في 
جلســات التفاوض، في مقابل 

اخلرائط اإلسرائيلية.
وفي اجللسة الرابعة، رفع الوفد 
اإلســرائيلي ســقف شروطه، 
مطالباً مبســاحة أكبر تقضم 
مساحات إضافية في البلوكات 
للتنقيــب عن  و9   8 البحريــة 

النفــط في امليــاه االقتصادية 
اللبنانية، ما يعني أنها طالبت 
الكيلومتــرات اإلضافية،  مبئات 
التعقيدات  ضاعــف  مــا  وهو 
ووضع العراقيل أمام اســتمرار 
املباحثات التي هددتها بالتوقف 
وإعادتها إلى املربــع األول الذي 

كانت عليه قبل عشر سنوات.
إزاء هــذه الوقائــع، تبلغ لبنان 
رسمياً بإرجاء اجللسة اخلامسة 
واستبدال جلســات ثنائية بني 
املوفــد األميركي واملســؤولني 
بامللــف  املعنيــني  اللبنانيــني 
بها، كما قالت مصادر  األربعاء، 
قالت مصادر  عســكرية، فيما 
معنية  أخرى  لبنانية  رســمية 
يتفاجأ  »لبنــان لم  إن   ، بامللف 
بالتأجيــل، وهو علــى علم به 
قبل  أي  املاضــي،  اخلميس  منذ 
اغتيال العالــم النووي اإليراني 
فخري  )محســن  في طهــران 

زاده(، ما ينفي أي عالقة للحدث 
التفاوض  مبسار  اإليراني  األمني 

بني لبنان وإسرائيل«.
وقالــت املصــادر إن »الطــرف 
األميركــي اســتنتج بعد أربع 
جلســات، أال تقدم بارزاً حصل، 
وتــراوح األمور مكانهــا، علماً 
ملف  في  دخلوا وسطاء  بأنهم 
إلى  بأنــه ســيؤدي  يجزمــون 

تسوية«. 
التقييــم  »لكــن  وأضافــت: 
للجلســات الســابقة أفضى 
إلــى أن لبنان ذهــب بعيداً في 
شــروطه، ما أدى إلى تعقيدات 
امللــف، فطلب  طــرأت علــى 
اجلانب األميركي فرصة لعلهم 
يتمكنون مــن خالل مفاوضات 
دوامة  من  إخراجهــا  مكوكية 
املراوحة التي تأخــذ األمور إلى 

طريق مسدودة«. 
يعمل  التي  »الفرصة  إن  وقالت 

األميركي  اجلانــب  ضمنها  من 
مفاوضات  إجــراء  لــه  تتيــح 
اللبناني  مكوكية على اجلانبني 
واإلســرائيلي عبــر محادثــات 
ثنائية كل على حدة، واالستماع 
إلــى الطرفني، الختبــار فرصة 
التوصل إلى أرضية مشــتركة 

تعيد تفعيل املفاوضات«.
وإذ جزمــت املصادر بــأن تأجيل 
اجللســة »ال يعني بتاتاً تعليق 
املفاوضــات«، شــددت على أن 
اجلانب األميركــي »ال يزال على 
موقفه بأن التوصل إلى تسوية 
»واشنطن  أن  إلى  ممكن«، الفتة 
الوســاطة«،  علــى  مصــرة 
مستطردة أنه »في ضوء تقييم 
هناك  باتت  السابقة،  اجللسات 
بهدف  خــرق  إلحــداث  ضرورة 
إخراج املفاوضــات من املراوحة 
العودة  على  الطرفني  وتشجيع 
بسقوف  املفاوضات  طاولة  إلى 

برعاية  الســتئنافها  معقولة 
األمم املتحدة«.

اجلانب  أن  إلــى  املصادر  ولفتت 
األميركــي »يســعى خلفــض 
الطرفان،  رفعها  التي  السقوف 
عام  إطار  إلــى  التوصل  بهدف 
للتفاوض منعــاً للعودة إلى ما 
قبل عشــر  األمور  عليه  كانت 
ســنوات، ويحاول فتح ثغرة في 
مشــيرة  حصل«،  الذي  اجلمود 
إلى أن اجلانب األميركي »ملتزم 
بدور الوســيط حتت رعاية األمم 
املتحــدة، ويعتبــر أن اللقاءات 
الثنائيــة ميكن أن تســاعد في 

حتقيق هذا اخلرق«.
وجاء اإلعالن اللبناني عن تأجيل 
الطاقة  وزير  اتهام  اجللسة بعد 
شتاينتس  يوفال  اإلســرائيلي 
قبل عشرة أيام لبنان، بأّنه »غّير 
موقفه بشــأن حدوده البحرية 
مع إســرائيل ســبع مــرات«، 

محــذراً من احتمــال أن تصل 
احملادثات إلى »طريق مسدودة«. 

ونفت الرئاسة اللبنانية االتهام 
اإلســرائيلي، مؤكدة أّن موقف 
بيــروت »ثابــت« من مســألة 
الترسيم. ووّقع لبنان في 2018 
أول عقــد للتنقيب عــن الغاز 
مياهه  من  رقعتني  في  والنفط 
اإلقليمية تقــع إحداها، وتعرف 
بالبلوك رقم 9، في اجلزء املتنازع 
عليــه مع إســرائيل. وبالتالي، 
ما من خيــار أمام لبنان للعمل 
في هذه الرقعة إال بعد ترسيم 
لبنان وإســرائيل  واتفق  احلدود. 
على بدء املفاوضات بعد سنوات 
من اجلهود الدبلوماســية التي 
قادتها واشــنطن. وعقدت أول 
جولــة من احملادثــات التي يصر 
لبنــان على طابعهــا التقني، 
وأنها غير مباشــرة في )تشرين 

األول( املاضي.

بعد فشل الجولة الرابعة وتأجيل الخامسة لترسيم الحدود بينهما

واشنطن تبحث ضم لبنان وإسرائيل في »مساحة 
مشتركة« الستئناف المفاوضات 

مطالبًا بمساحة 
أكبر تقضم 

مساحات إضافية 
في البلوكات 
البحرية 8 و9 

للتنقيب عن 
النفط في المياه 

االقتصادية 
اللبنانية

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أعلنت وزيرة الدفاع األســترالية، لينــدا رينولدز، أن 
بالدها ستعمل باالشتراك مع الواليات املتحدة على 
تطوير صواريخ فرط صوتية ملواجهة الصني وروسيا 

اللتني تطوران أسلحة مماثلة.
وقالــت رينولدز في بيان، امس الثالثاء: »ســنواصل 
االســتثمار في القدرات املتقدمة ملنح قوات الدفاع 
األســترالية املزيد من اخليارات لــردع أي اعتداء على 

املصالح األسترالية«.
ولم تكشــف وزيرة الدفاع عن تكلفــة البرنامج أو 

الفترة الزمنية التي سيستغرقها هذا البرنامج.
وخصصت أستراليا ما يصل إلى 6.8 مليار دوالر هذا 

العام ألنظمة الدفاع الصاروخي بعيد املدى.
وكانــت الواليات املتحــدة قد اختبرت عــام 2017، 
صاروخا تفوق ســرعته ســرعة الصوت، قالت إنه 
مشابه لصاروخ روسي، مشيرة إلى أنها تعمل على 
نشر نظام صاروخي بقدرات عالية بحلول عام 2025.
ومن املرجــح أن يؤدي هــذا التعاون بني واشــنطن 
وكانبيرا، التي تشــعر بقلق متزايد بشــأن الوضع 
العسكري في احمليط الهادئ، إلى تأجيج التوترات مع 
الصني، خاصة وأن العالقات بني البلدين تشهد توترا 

متزايدا في الفترة األخيرة.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أعلنت سلوفينيا، حزب اهلل منظمة إرهابية، 
بجناحيه السياسي والعسكري، لتسير على 
خطى التفيا التي أشادت واشنطن بخطوتها 

األخيرة.
وأوضح بيان صادر عن احلكومة الســلوفينية 
أنها ســتتعامل مــع  مــن اآلن فصاعدا مع 
جماعة حزب اهلل على أنها »منظمة إجرامية 

وإرهابية تشكل تهديدا للسلم واألمن«.
وأشــار البيان إلى »أنشــطة حزب اهلل باتت 
متداخلــة مــع اجلرمية املنظمة واألنشــطة 
اإلرهابية وشبه العسكرية على نطاق عاملي«.

وبحســب صحيفة »ذا تاميز أوف إســرائيل«، 
فقــد أعر ب وزير اخلارجية اإلســرائيلي، غابي 
أشــكنازي، عن شــكره وتقديره لسلوفينيا 
على قرارها األخيــر، موضحا أن حزب اهلل هو 
منظمــة إرهابية تســبب األذى باملقام األول 
للشــعب اللبناني  وتأخــذه »رهينه« خلدمة 

مصالح إيران.
وفي وقت ســابق مــن، امــس االول اإلثنني،  
أشــادت وزارة اخلارجية األميركية بقرار التفيا 

األخير اعتبار حزب اهلل منظمة إرهابية.
وأوضحــت في بيــان: »إن القــرارات املتتالية 
لدول فــي أوروبا وأميريكا الالتينية ودول أخرى 
بتصنيف حــزب اهلل كجماعة إرهابية يوجه 
رسائل قوية لتك املنظمة وداعميها في إيران 

بأن هناك يوماجديدا قد أتى«.
وأضاف البيــان: »في هذا اليــوم اجلديد ، لن 
يتمكن عمالء حــزب اهلل بعد اآلن من العمل 
من األراضي األوروبية، وسيتبع االحتاد األوروبي 
خطى عدد مــن احلكومات األوروبية من خالل 
ســد الثغرات التي فتحــت بالتمييز اخلاطئ 
العســكري واجلناج  باجلناح  بني ما يســمى 

السياسي«.  
وحتــى وقت قريــب، اعتبرت معظــم الدول 
األوروبية فقط »اجلناح العسكري« حلزب اهلل 
منظمة إرهابية ، بحجة أن جناحه السياسي 
جزء ال يتجزأ من املشهد السياسي اللبناني.

وفي العــام ونصف العام املاضيني، أعلنت 16 
دولة أنهــا تعتبر حزب اهلل بجناحيه منظمة 
إرهابية ، ومن أهم تك الدول  أملانيا وبريطانيا 
وغواتيماال  وإســتونيا  وليتوانيــا  وهولنــدا 

وهندوراس واألرجنتني وكولومبيا.

أستراليا تعتزم تطوير 
صواريخ فرط صوتية 

للتصدي لروسيا والصين

التفيا تصنف حزب 
اهلل منظمة إرهابية

متابعة ــ الصباح الجديد

شــهد التقدم الذي جرى إحرازه في 
طالبان  حركة  بــني  املبدئي  االتفاق 
األفغانية تعثرا  ومفاوضي احلكومة 
في اللحظة األخيــرة، بعد اعتراض 
وثيقة  املتمردة على مقدمة  احلركة 
االتفاق لذكرهــا احلكومة األفغانية 

باالسم.
وقال صديق صديقي املتحدث باسم 
الرئيــس األفغاني أشــرف غني في 
بيان »اتفق فريقا التفاوض حتى اآلن 
على جميع املواد اإلحدى والعشرين 
التوجيهية  املبــادئ  تقــدم  التــي 
احلالي،  الوقــت  وفي  للمفاوضــات 
مقدمة  حول  يتناقشــون  يزالون  ال 
الوثيقة، حيث ال تــزال هناك بعض 

القضايا بحاجة إلى توضيح«.
وقالت مصادر حكومية ودبلوماسية 
لرويترز إنه عند الوصول إلى مرحلة 
توقيــع الوثيقة فــي نوفمبر، والتي 
إلى  إشــارات  ســتتضمن  كانــت 
اإلسالمية«  أفغانستان  »جمهورية 
للحكومــة  الرســمي  املســمى 
طالبان  تراجعــت حركة  األفغانية، 

عن توقيع الوثيقة.
وترفض حركة طالبان اإلشــارة إلى 
فريق التفــاوض األفغاني كممثلني 
للحكومــة األفغانيــة، وذلــك ألن 
احلركة تطعن في شــرعية انتخاب 

غني رئيسا للبالد.

وقال دبلوماســي في كابول مطلع 
على عمليــة التفــاوض لرويترز إن 
»)احلكومــة وطالبــان( اســتعدتا 
كبير  أن  االتفــاق«، مضيفا  لتوقيع 
كان  األفغانية  احلكومــة  مفاوضي 
ســيوقع على االتفاق بصفة »كبير 
املفاوضــني جلمهورية أفغانســتان 
الدبلوماســي  وتابع  اإلســالمية«. 

»امتنعت طالبان عن قبول ذلك«.
ترد حركة طالبــان على طلب  ولم 
التعليــق حــول هذا األمــر بعينه، 
وقت  فــي  لرويترز  قالــت  لكنهــا 
ســابق إن موقفها هو التفاوض مع 
األفغان عموما وإنها لن تعترف بهم 

كمفاوضني ميثلون احلكومة.
وقال املتحدث باســم احلركة ذبيح 
اهلل مجاهــد لرويترز »مســتعدون 
للمضــي قدما فــي احملادثــات مع 
الفريق احلالي علــى أنهم أفغان. ال 

نعلم أنهم فريق من احلكومة«.
وذكر دبلوماســي آخر أن ثمة خالفا 
إذ  »جمهورية«،  مســمى  حول  آخر 
تشــير طالبان إلى نفســها بأنها 
»إمارة إســالمية«، ما يبرز مضمون 
اخلالفــات القائمــة بــني الطرفني 

املتحاربني.
األفغانية  احلكومــة  جانــب  ونقل 
حتفظات طالبان إلــى الرئيس غني 
الذي قال إنه لــن يوافق على طلب 
كهــذا، حســبما أفــاد مصــدران 

حكوميان مطلعان.
وقال أحد املصدرين إن إصرار احلركة 

يســتند إلى رغبتها في اســتبدال 
حكومــة غني املنتخبــة بحكومة 
تصريف لألعمــال مبجرد بدء عملية 

السالم.
األفغانية  احلكومة  من  وقال مصدر 
إن الوفد األفغاني لن ينســحب من 
احملادثات، لكنه يخشى من أن تكون 
عواقب األزمة اجلديدة »أكثر خطورة 
على الطرفني«، مبا في ذلك تصعيد 

آخر في أعمــال العنف على األرض 
في أفغانستان.

فيمــا انتقــدت خبيــر أســترالي 
التصريحــات الصــادرة عــن وزارة 
مراجعة  بشأن  الروســية  اخلارجية 
حول  األســترالية  احلكومة  أجرتها 
ارتكاب عــدد من جنودهــا »جرائم 
حرب« في أفغانستان، واصفا موقف 

موسكو بـ »قمة النفاق«.

وكشــف حتقيــق جرى لســنوات 
حول ســلوك اجليش األسترالي في 
أفغانســتان أن وحدات النخبة في 
القوات اخلاصة »قتلت بشــكل غير 
قانوني« 39 مدنيا وســجينا أفغانيا 
على األقل، وال ســيما في عمليات 
إعدام تعســفية كانت من شعائر 
تدريــب اجملنديــن اجلــدد ومنحهم 

اخلبرة. 

ودعا التقرير إلى إحالة 19 شــخصا 
على الشرطة الفدرالية األسترالية، 
الضحايا،  ألســر  تعويضات  ودفــع 
اإلصالحات  مــن  سلســلة  وإجراء 

داخل اجليش.
وفي رد فعل لها على التقرير، اعتبرت 
وزارة  املتحدثة باسم  زاخاروفا،  ماريا 
اخلارجية الروسية، أن التزام أستراليا 
»بنظام عاملي قائم على القواعد ال 
ميكن أن يؤخذ علــى محمل اجلد«، 
وتوقعت »أال تتم محاســبة« هؤالء 

اجلنود.
ومن جانبه، اعتبــر املدير التنفيذي 
االســتراتيجية  السياســة  ملعهد 
األسترالي، بيتر جينينغز، التعليقات 
احلكومــة الروســية بأنهــا »قمة 

النفاق«.
وقــال: »هذه هي روســيا التي كانت 
مسؤولة عن إسقاط الطائرة أم أتش 
17 فــي أوكرانيا وغــزو إقليم القرم 
األسد  بشار(  السوري  )الرئيس  ودعم 

في سوريا«.
التعليقات  أن »ســماع هذه  وأَضاف 
من وزارة اخلارجية الروســية هو قمة 
النفاق للروس في هجومهم املستمر 

على الدميقراطيات الغربية«.
وقال وزير التجارة األسترالي، سيمون 
برمنغهام، إن التقريــر األخير يظهر 
االلتزام باملســاءلة والشفافية التي 
»يفتقر بشدة إليها عدد من البلدان 
أخرى«، دون أن يشــير إلى روسيا على 

وجه التحديد.

بني  الدبلوماســية  العالقات  وتوترت 
أســتراليا وروســيا بشــكل خاص 
منذ إســقاط طائرة اخلطوط اجلوية 
املاليزية )أم أتش 17( عام 2014 والتي 

كان على متنها 298 راكبا.
اجلدير بالذكر أنه بعد سبتمبر 2001، 
أرســلت أســتراليا أكثر من 26 ألف 
جنــدي إلى أفغانســتان للقتال إلى 
جانــب قوات التحالف ضــد طالبان 

والقاعدة وجماعات متشددة أخرى.
األســترالية  القــوات  وغــادرت 
أفغانستان في 2013، لكن منذ ذلك 
احلني، خرجــت تقارير حول ســلوك 

وحدات النخبة من القوات اخلاصة.
األســترالي،  الــوزراء  رئيــس  وكان 
سكوت موريســون، قد انتقد، امس 
االول االثنني، نشــر مسؤول رفيع في 
عبر  مزيفة  الصينية صورة  احلكومة 
تويتر انتقدت جنود بالده بسبب هذا 

التقرير، مطالبا بكني باالعتذار.
األســترالي،  الــوزراء  رئيس  انتقــد 
سكوت موريسون، امس االول االثنني، 
نشر احلكومة الصينية صورة مزيفة 

عبر تويتر. 
يجب  الصني  إن  موريســون،  وقــال، 
عليها أن تشعر بـ »العار« جراء نشر 
أحد مسؤوليها صورة أظهرت جنديا 
يقف على العلم األســترالي ممسكا 
سكينا قرب رقبة طفل يحمل حمال، 
وكتب حتــت الصورة تعليــق يقول: 
»ال تخف! لقد أتينــا إليكم لنجلب 

السالم«.

روسيا تعلق على تقرير »جرائم الحرب« األسترالي 

االتفاق بين طالبان والحكومة األفغانية يتعثر قبيل توقيع وثيقته
تقـرير

الصباح الجديد ــ وكاالت 
الداخليــة  وزارة  كشــفت 
اعتراض  تفاصيل  عن  البحرينية 
دوريــات تابعة ألمن الســواحل 
واحلدود القطرية زورقني بحرينيني 
أثناء  الســواحل،  خلفــر  تابعني 
عودتهما بعــد انتهاء مهمتهم 
 25 البحري« في  في مترين »املانع 

نوفمبر املاضي.
وأوضحــت الداخلية أن ما حدث 
من جانب دوريات أمن الســواحل 
الزورقني  القطريــة، ضد  واحلدود 

البحر،  عــرض  في  البحرينيــني 
بدأ باســتجابة الزورقني وانتهى 
باالعتراض ومــن ثم احتجازهما 
السالح،  باســتخدام  والتهديد 
ومنعهمــا من االتصــال بغرفة 
العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما 
خلفر السواحل البحريني كجهة 

رسمية.
لم  القطرية،  الزوارق  أن  وأضافت 
تكن حتمل أي علم أو هوية، وفق 
األعــراف الدولية، فــي حني كان 
يحمالن  البحرينيــان،  الزورقــان 

علم مملكة البحرين وشعار وزارة 
الداخلية.

مبستوى  الداخلية،  وزارة  وأشادت 
وضبــط  واملهنيــة  االنضبــاط 
النفــس، الذي تعامل بــه قائدا 
الزورقني البحرينيني مع الواقعة، 
التي  العدائية  التصرفات  مقابل 
مؤكدة  القطري،  اجلانب  أظهرها 
أن ما جرى من قبــل دوريات أمن 
يعد  القطرية،  واحلدود  السواحل 
مخالفــا لالتفاقيات واملعاهدات 
املتصلة بقانــون البحار الدولي، 

حيث ال يجوز ألي دولة، استيقاف 
ســفينة أو زورق خلفر السواحل 
بالقوة، خاصة وأن احلادثة وقعت 

في املياه البحرينية.
اســتنكارها  عن  الوزارة  وأعربت 
للممارســات القطريــة التــي 
الزوارق  جتــاه  بها  القيام  اعتادت 
وســفن الصيــد البحرينية في 
الفترة  خــالل  املنطقــة  هــذه 
املاضية، حيث اســتوقفت خالل 
الفتــرة مــن 2010 وحتى 2020 
نحو 650 قاربا و2153 شــخصا، 

وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي 
كان قائما منذ أكثر من 200 عام 
في مجال صيد اللؤلؤ واألسماك.

دولة  متــادت  »وقــد  وأضافــت: 
التصرفات،  هــذه  في مثل  قطر 
املتمثلــة فــي احتجــاز قوارب 
لفتــرات  البحرينيــة  الصيــد 
كانوا  مــن  ومحاكمة  طويلــة، 
علــى متنها، األمر الــذي كانت 
نتيجته، التأثير ســلبا على أرزاق 
واملساس  املواطنني،  ومعيشــة 
مبهنة الصيــد التي توارثوها عن 

هذه  وتسبب  وأجدادهم،  آبائهم 
املستفزة،  القطرية  املمارســات 

في قطع أرزاقهم.«
البحرينية،  الداخليــة  وأكــدت 
ما  قاطــع،  وبشــكل  رفضهــا 
جرى من إهانــة وتهديد ألفرادها 
واملســاس بســالمتهم، وحتّمل 
اجلانــب القطــري، املســؤولية 
القانونية جتــاه كافة التجاوزات، 
ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما 
تراه مناســبا من خطوات حلفظ 

أمن واستقرار الوطن.

البحرين تكشف مالبسات اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل
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متابعة ـ الصباح الجديد:

تراجعت أسعار النفط امس الثالثاء، 
وسط مخاوف من زيادة املعروض بعد 
أن أرجأ كبار املنتجني احملادثات بشأن 
التي قد   2021 اإلنتاج لعام  سياسة 
استمرار  مع  اإلنتاج  تخفيضات  متدد 
جائحة فيــروس كورونا في إضعاف 

الطلب على الوقود.
وانخفض خام القياس العاملي مزيج 
برنــت 33 ســنتا أو 0.69 باملائة إلى 
47.55 دوالراً للبرميل بحلول الساعة 
05:20 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 
أكثر من 1 باملئــة امس االول االثنني، 
مبقدار  تكساس  غرب  خام  وانخفض 
34 سنًتا، أو ٪0.75 عند 45.00 دوالرًا 
للبرميــل، بعد أن انخفض بنســبة 

٪0.4 في اجللسة السابقة.
ومع ذلك، قفز كال العقدين بحوالي 
٪27 في تشــرين الثاني ، وهي أكبر 
مكاسب شهرية منذ آذار بعد تطوير 
لقاح COVID-19 الذي عزز اآلمال في 
الطلب  يعزز  قــد  اقتصادي  انتعاش 

على الوقود.
قالت مصــادر في اوبــك إن أوبك + 
أرجأت احملادثات بشأن سياسة اإلنتاج 
للعام املقبل حتــى اخلميس بعد ان 
كان مقررا امس الثالثاء، حيث ال يزال 
الالعبون الرئيسيون في خالف بشأن 
كميــة النفط التــي يتعني عليهم 

ضخها وسط ضعف الطلب.
وقالت مصــادر إن اإلمــارات عقدت 
الصورة من خالل اإلشــارة إلى أنها 
ســتكون مســتعدة لدعــم متديد 
تخفيضات اإلمدادات فقط إذا حتسن 
امتثــال أعضاء اجملموعــة اللتزامات 

التخفيض.
املنظمة  أن تخفــف  املقــرر  ومــن 
تخفيضــات اإلنتاج احلاليــة مبقدار 
من  اعتبــارًا  يومًيا  برميــل  مليوني 
كانــون الثانــي، لكن مع اســتمرار 
تعرض الطلب لضغــوط من الوباء، 
تدرس أوبــك + متديــد التخفيضات 
احلالية إلى األشــهر األولى من العام 

املقبل.
أظهر استطالع للرأي أجرته »رويترز« 
النفط ستواجه صعوبات  أسعار  أن 

من أجل اكتساب قوة دفع صعودية 
العــام املقبل مع اســتمرار خضوع 
الطلــب جلائحة فيروس كورونا، على 
الرغم من منو التفاؤل بشأن اللقاحات 
والتمديد احملتمل لتخفيضات اإلنتاج 

من جانب منتجني كبار.
وتوقع االســتطالع الذي شــمل 40 
اقتصاديا ومحلال أن يبلغ متوســط 
سعر خام برنت 49.35 دوالر للبرميل 
العــام املقبل، دون تغييــر يذكر عن 
توقعــات الشــهر املاضــي البالغة 
49.76 دوالر. وبلــغ املتوســط نحــو 
42.50 دوالر للبرميل منذ بداية 2020.
وقــال محللــون إن ارتفــاع اإلنتاج 
الليبي شــكل أيضا عامال معاكسا 
مع تركيز السوق على االستراتيجية 
التــي ســتقررها منظمــة البلدان 
املصــدرة للبتــرول )أوبك( وروســيا 
ومنتجون آخرون، في مجموعة تعرف 
اجتماعهم  +«، خالل  »أوبك  باســم 

أمس واليوم.
تأجيــل اخلطة  إلى   »+ »أوبــك  متيل 
احلالية للمجموعة لزيادة اإلنتاج في 
برميل  بواقــع مليوني  الثاني  كانون 

يوميا لدعم السوق التي تضررت من 
الوباء.

وعلى الرغم من أن ســباق لقاحات 
كوفيد19- املتسارع قد أثار اآلمال في 
تعاف اقتصادي أسرع، قال احملللون إن 
التحفيز الناجت عن الطلب لن يتحقق 
على األرجــح قبل النصــف الثاني 
من عام 2021. ومــن املتوقع أن تقود 
الصني منــو الطلب العاملي في العام 
املقبل مبا يراوح بــني 5.1 مليون و6.3 

مليون برميل يوميا.
وتوقع االســتطالع أن يبلغ متوسط 
اآلجلة خلام غرب تكســاس  العقود 
دوالر   46.40 األمريكــي  الوســيط 
للبرميل في عام 2021، مقابل 46.03 
دوالر في تشــرين األول .وفي ســياق 
متصل، توصل مسح أجرته »رويترز« 
إلى أن إنتاج »أوبك« من النفط ارتفع 
خلامس شهر على التوالي في تشرين 
الثانــي ،حيث عوضت زيــادة اإلنتاج 
الليبي االمتثال الكامل من املنتجني 
اآلخريــن بالتخفيضات التي يقضي 
بهــا اتفاق خاص باإلمــدادات تقوده 

»أوبك«.

تقـرير

النفط ينخفض مع تأجيل محادثات أوبك ومخاوف بشأن المعروض
35 دوالر للبرميل متوسط سعر خام برنت العام المقبل

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تخلى الــدوالر األميركي الواقــع حتت ضغوط 
امس الثالثاء عن بعض املكاسب التي حققها 
مع نهاية الشهر، إذ يتوقع املستثمرون املزيد من 
التيسير النقدي من جانب الفدرالي األميركي 

وحشد التعافي في مناطق أخرى.
والنيوزيلندي  األســترالي  الــدوالران  وارتفــع 
الشــديدا التأثــر باخملاطــرة %0.3 و%0.5 على 
الترتيب. وصعد اليــورو %0.3 ، غير أن العمالت 
الثالث جميعها ظلت أقل من املســتوى الذي 

سجلته قبل ارتفاع الدوالر أمس االثنني.
وصعد اجلنيه اإلسترليني إلى األعلى مع تشبث 
املتداولني بآمال التوصل إلى اتفاق جتاري خلروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبــي قبل نهاية العام، 
بينمــا انخفض الني إلى أدنى مســتوى له في 
األسبوع مع صعود األســهم مدفوعة بتفاؤل 

عام على نطاق واسع.
ويجتمع مجلــس الفدرالــي األميركي لوضع 
سياسته في 15 و16 كانون األول اجلاري، غير أن 
رئيسه جيروم باول سيدلي بإفادة اليوم الثالثاء 
تصريحاته  وســتخضع  الكوجنرس،  أمام  وغدا 
ملتابعة عن كثب على أمل استشراف التحركات 

التالية.
ومقابل ســلة من العمــالت، تراجــع الدوالر 
األميركــي قليال إلــى 91.825، بعــد أن واجه 
صعوبــات لتجــاوز حاجــز 92.000 أمس االول 

االثنني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عقد مجلس إدارة مركز الدراسات املصرفية 
في البنك املركزي، امــس الثالثاء، اجتماعه 

االول للعام ٢٠٢٠.
تلقتــه »الصباح  بيــان  املركــزي في  وقال 
اجلديد«، إن »اإلجتماع ترأســه الدكتور منذر 
الشــيخلي نائــب محافظ البنــك املركزي 

ومبشاركة االعضاء كافة«.
وأضــاف البيــان: »اجمللس ناقــش املواضيع 
املدرجــة ضمن جــدول أعماله ومــن بينها 
البرنامــج التدريبي للعــام القادم الذي اعد 
على اســاس الفجوة التدريبية بالتعاون مع 
دوائر البنك املركزي«، مشــيراً الى أن اجمللس 
ناقش أيضاً »أبرز اإلجنازات التي حققها املركز 
خالل هذا العام على الرغــم من التحديات 

التي واجهته بسبب جائحة كورونا«.
وأكــد البيان أن أعضاء اجمللــس وافقو »على 
املقترحــات املقدمة من قبــل إدارة املركز ال 
ســيما ما يتعلق بتعديل قانــون املركز رقم 
٣٦ لســنة ١٩٩٩ وفقا للمســتجدات التي 
شــهدتها بيئة التدريب ومواكبة التطورات 

الدولية في هذا اجملال«. 

الدوالر يتخلى عن
بعض مكاسبه 

مركز الدراسات 
المصرفية يعقد اجتماعه 

األول لعام ٢٠٢٠

الصباح الجديد ــ وكاالت 
اعلن مصــرف الرافديــن، امس الثالثــاء، عن 
اجراءاتــه القانونيــة ضــد متلكئــي قروض 

السيارات وذلك للحفاظ على املال العام.
وقــال املكتب االعالمــي للمصرف فــي بيان 
تلقــت » الصبــاح اجلديد » ، نســخة منه، ان 
»املصــرف اتخذ االجــراءات القانونية واالدارية 
بحــق املقترضني املتلكئني الذيــن تخلفوا عن 
تسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية لقروض 

السيارات فضال عن حجز رواتب الكفالء«.
واكــد املصــرف »وجود جلــان ملتابعــة تنفيذ 
الشروط القانونية التي من شأنها استحصال 
ديون املصرف واجراء جوالت ميدانية على الفروع 

ملتابعة ذلك«.
وأشــار البيان الى أنه »مت نشــر الوجبة االولى 
من اســماء املتلكئني لقروض الســيارات على 
https://www.facebook.com/ التالــي  الرابط 

rafedainbank/وســيتم احلاق االسماء االخرى 
في وجبات الحقة«.

الرافدين يعلن اجراءاته 
القانونية بحق متلكئي 

قروض السيارات

متابعةـ  الصباح الجديد:

صالح،  محمد  مظهر  أستبعد 
املستشار املالي لرئيس مجلس 
الكاظمي،  مصطفــى  الوزراء 
وجود حلــول آنية لالزمة املالية 

في البالد.
وقال صالح في تصريح صحفي 
الرواتب  على تشــكيل  تعليقاً 
أكثر من 60 تريليــون دينار )50 
يتقاضاها  ســنويا  دوالر(  مليار 
والرعاية  واملتقاعدون  املوظفون 
االجتماعيــة » من املســتبعد 
إجراء حتوالت هيكلية خالل مدة 
قصيــرة بإيجاد مصــادر متويل 
اقتصاد  فــي  وســريعة  بديلة 
أحــادي ضعيف التنــوع ما لم 
يتــم اللجــوء إلــى االقتراض، 
املصروفـــات  فجـــوة  لســد 

املستدامـة«.
وأكد املستشار املالي »ال توجد 
حلول آنية جوهرية؛ ولكن هناك 
التوسع  أهمية للسيطرة على 
في هــذا البــاب، وضبط عدم 

انفالته، والتوسع به«.
وبــني صالح ان »األزمــة املالية 
بســبب  وعميقــة،  ســريعة 
الريع  علــى  التــام  االعتمــاد 
النفطــي فــي بنــاء هيكلية 
موازنات  فــي  والصرف  اإلنفاق 
تراكمي منذ  وبتوســع  العراق، 
عقود طويلة؛ لذلك من الصعب 
بإيجاد  هيكليــة  حتوالت  إجراء 
مصادر متويل بديلة وسريعة في 
اقتصاد أحــادي ضعيف التنوع 
ما لم يتم اللجوء إلى االقتراض 
املصروفــات  فجــوة  لســد 
املســتدامة، ذلك يتم بتوسيع 
الديــن العــام علــى أمــل أن 

تتحسن موارد املوازنة بالتدريج، 
فضــال عــن أن إعــادة هيكلة 
املصروفــات وتقليصهــا ليس 
باألمر الهــني؛ لكونها مرتبطة 
وضعت  وتشــريعات  بالتزامات 
بالسابق، ويصعب تعديلها فورا 
آثار اجتماعية  ملا قد حتمله من 

واقتصادية غير مرغوبة«.
وأشــار الى، ان »استقرار صرف 
العراقي ميثل اســتقرار  الدينار 
للنقــد  اخلارجيــة  القيمــة 
الوطنــي، ومــن ثم اســتقرار 
عن  والدفاع  املعيشة،  مستوى 

أحد  هو  الصرف  استقرار سعر 
املركزي  البنــك  واجبــات  أهم 
أهدافه في  بلــوغ  العراقي في 
للنمو  كمناخ  االســتقرار  بناء 
االقتصــادي، وعلــى الرغم من 
عجــز احلســاب اجلــاري مليزان 
املدفوعــات إلــى النــاجت احمللي 
اإلجمالي حاليا، والذي هو بنحو 
ســالب %8 حسب التقديرات 
األوليــة؛ إال أن البنــك املركزي 
يدافــع عن ســعر الصرف من 
خــالل احتياطاته األجنبية، وأن 
بكفاية  مرهــون  الدفــاع  هذا 

التي لم  األجنبية  االحتياطيات 
لها حتى  احلمراء  اخلطوط  تبلغ 

اللحظة«.
ولفــت صالح الــى إن »اعتماد 
ليبراليــة االقتصــاد واالنفتاح 
علــى االقتصــاد العاملي خالل 
وبضوابط  األخيريــن  العقدين 
ورقابــة  تنميــة  وسياســات 
اقتصاديــة ضعيفــة واقتصاد 
اقتصادات  داخلي هش، جعــل 
العالــم تعمل بكفــاءة عالية 
يدق  أمر  وهو  كبيرة،  وتنافسية 
املســمار األخير على خشــبة 

آخر حرفي عراقي يشــتغل في 
األحذية  أو  األخشــاب  صناعة 
أو احلقائــب، ويقلــع آخر دوالب 
من دواليــب الصناعة الوطنية 
بعد أن أغرقت السوق الوطنية 
دول  ببضائــع  جهال  أو  عمــدا 
آســيا رخيصة الثمن واملمولة 
النفطي، لذلك  الريع  مبدخوالت 
ما زالت البطالــة مرتفعة في 
البــالد منذ عقديــن، وما زالت 
الصناعة التحويلية والزراعة ال 
تشكالن ســوى %7 من الناجت 
وهي  للعراق،  اإلجمالــي  احمللي 

تضــم %37 من قــوة العمل. 
واجملتمــع جلــه يعتــاش على 
اخلدمية  احلكوميــة  الوظائف 
ضعيفــة االنتاجيــة أو علــى 
احلكومية  واإلعانــات  الدعــم 
املدفوعة مــن موازنة ريع املورد 

النفطي.
تواجه  التي  التحديات  أبرز  وعن 
العراق،  في  االقتصادي  اإلصالح 
قال صالــح »عدم وجــود إرادة 
سياســية موحدة فــي اختيار 
لإلصالح  موحدة  طريق  خريطة 

االقتصادي«.

لسد فجوة المصروفات المستدامة«

مستشار رئيس الوزراء يصف األزمة المالية 
بـ«العميقة« ويلمح بإستمرار االقتراض لدفع الرواتب

تعد األزمة المالية 
سريعة وعميقة، 
بسبب االعتماد التام 
على الريع النفطي 
في بناء هيكلية 
اإلنفاق والصرف في 
موازنات العراق

استمرار ازمة الرواتب

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكدت وزارة النفط،، أن مطلع عام 
مشاريع  اكتمال  سيشهد   2023
عملية  وسنطوي  الغاز،  استثمار 
الغــاز احملترق، وصــوال إلى اإلنتاج 
الكامــل املتمثل بقرابــة 2700) 
مقمــق(، مليــون قــدم مكعب 

قياسي في اليوم.
وقال وكيل الوزارة حامد الزوبعي، 

في تصريح صحفــي، إن »الوزارة 
لديها خطــة متكاملة ملا يخص 
توفيــر الغاز حملطــات الوقود، من 
خالل اســتثمار الغــاز املصاحب 

إلنتاج النفط وحقول الغاز«.
الغاز  إنتاج  أن »كميــات  وأضاف، 
املســتثمر اآلن تصل لـ 60 باملئة، 
وتبلغ 1500 مليــون قدم مكعب 
اليوم، جتهز حملطات  قياســي في 

الكهرباء بشكل مستقر وثابت«، 
الكهرباء  »محطــات  أن  مبينــا 
حتتــاج إلى أكثــر مــن الكمية 

املتوفرة حاليا«.
وتابــع الزوبعي: أنه خــالل »عام 
2022 ،وبداية عام 2023 ستكتمل 
إنهاء  من شــأنها  التي  املشاريع 
ملف الغاز احملترق، وبالوقت نفسه 
1200 مليون  ســتضاف كميــة 

اليوم،  في  قياســي  قدم مكعب 
الستثمارها في محطات الطاقة 

الكهربائية«.
وأوضح، أنه »خــالل عام 2016 مت 
الكاملة الســتثمار  وضع اخلطة 
واآلن  600 مقمــق  الغاز، فــكان 
1500مقمق، واخلطط  وصلنا لـــ 
للوصــول  كاملــة  واملشــاريع 
الستثمار كامل، وسيكون االنتاج 

2700 مقمــق من الغاز املصاحب 
إلنتاج النفط«.

إلى ذلك، دعــت وزارة النفط، الى 
اجلهد  بدعــم  االهتمام  ضــرورة 
الصناعة  تطويــر  فــي  الوطني 

النفطية والغازية.
وذكــر املكتب اإلعالمــي للوزارة 
في بيان، أن وزير النفط إحســان 
عبد اجلبــار، أكد في كلمته خالل 

الزلزالي  حفل توقيع عقد املسح 
 12( االستكشــافية  للرقعــة 
واملثنى  النجف  )في محافظتــي 
)االستكشــافات  شــركتي  بني 
النفطية( وشــركة )باشــنفت( 
الروسية، مضي الوزارة في تنفيذ 
خططها لالستثمار األمثل للثروة 
الهيدروكاربونية من أجل تعظيم 

االحتياطي النفطي وتطويره

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
»الفايننشــال  صحيفة  أفــادت 
تاميــز« عــن تخلــف مجموعة 
»هواتشــني« القابضة الصينية، 
عــن ســداد قروض مســتحقة 
رمنينبي  33.5 مليار  بقيمة  الدفع 
)5.1 مليارات دوالر(، لبنوك محلية 

وأجنبية.
أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
اجملموعــة اململوكــة للدولة في 
الصــني، تخلفــت عن الســداد 
للبنــوك، ممــا يثير مخــاوف من 
موجة اهتزازات محتملة للقطاع 

املصرفي.
وقالــت الصحيفــة إن حــاالت 
التخلــف عــن ســداد القروض 

بني  الراســخ  االعتقاد  »حطمت 
املستثمرين بأن احلكومات احمللية 
دائما على  الصني ســتعمل  في 
إنقاذ الشركات املتعثرة املدعومة 

من الدولة«.
وتعمــل مجموعــة هواتشــني 
الســيارات،  في مجــال صناعة 
إذ تضــم أكثر مــن عالمة جتارية 
متلك  كما  الصينية،  للســيارات 
أيضا شراكات مع شركة »بي أم 

دبليو«. 
ومن بني القروض املستحقة على 
اجملموعة احلكومية، ما قيمته 2.5 
مليار رمنينبي ملصرفيني حكوميني 
أيضا تابعــني للدولة، إضافة إلى 

قروض أخرى في بنوك أجنبية.

ويعد بنك »DBS« الســنغافوري 
أكبــر دائــن أجنبــي جملموعــة 
»هواتشني« القابضة، مبا يزيد عن 
ملياري ونصف رمنينبي، بحســب 
الصحيفة  عليها  أطلعت  وثيقة 

األميركية.
الســنغافوري:  املصــرف  وقــال 
التعامل مع قضية  »الفشل في 
ثقة  ســيهز  هواتشــني  ديــون 
املؤسسات األجنبية واملستثمرين 
العامليني، في بيئة األعمال واآلفاق 
االقتصادية في مقاطعة لياونينغ 
وشمال شرق الصني، مبا في ذلك 

.»(DBS( بنك
الســندات  حاملي  أحــد  وأخبر 
»فايننشــال تاميز« أن مســؤولي 

اتخــذوا  ولياونينــغ  هواتشــني 
موقفا متشددا في مفاوضاتهم 
مع الدائنني، إذ قالوا: »هواتشــني 
واحلكومــة احملليــة يعتقدون أن 
البنــوك يجب أن تقــدم تنازالت 
مقاطعــة  اقتصــاد  لدعــم 

لياونينغ«. 
في مطلع يونيو املاضي، اشــترى 
قروضا  الصيني،  املركــزي  البنك 
مصرفيــة أعطتها بنوك محلية 
لشــركات صغيــرة، وذلــك في 
محاولــة لتحفيــز البنوك على 
تريليون يوان  إلى  إقراض ما يصل 
)140.18 مليار دوالر( إلى شركات 
صغيرة في ظــل جائحة فيروس 

كورونا.

وزارة النفط: العراق لن يحرق الغاز عام 2023

شركة حكومية صينية عمالقة تتخلف عن سداد الديون
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اصدارمتابعات

النابــع من تلك العقليــة الدوغمائية- 
من ُمّدة زمنيــة وتعاقب أجيال عليهما 
لتحصل بعدها تلك األلفة الذي يفضي 
بيقينية  اجلماعي  تواطئهم  إلى  بأفراده 
مســّلمات ما توارثوه مــن دين وثقافة، 
ل هوية  وإال فالدين نفســه الذي يُشكِّ
األكثرية الساحقة من أبناء هذا اجملتمع، 
كان إّباَن ظهورِه مســَتنَفرًا منه، ُمريًبا 
في نظــر أولئك األســاف، الذين نقل 
القرآن الكــرمي موقفهم لنــا في عّدة 
آياٍت ألخــذ الِعبرة، منهــا قوله تعالى: 
ُ قالُوا  ))وَإِذا ِقيَل لَُهُم اتَِّبُعوا ما أَنْزََل اللَّ
بَْل نَتَِّبُع ما أَلَْفْينــا َعلَْيِه آباَءنا أَوَلَْو كاَن 
آباُؤُهــْم ال يَْعِقلُوَن َشــْيئاً واَل يَْهَتُدوَن(( 
وهذا املنطق – منطــق االّتباع األعمى- 
لم ينقرض إلى يوم الناس هذا، إذ تطغى 
النزعة اإلتباعية على مجمل النشــاط 
الفكــري في حقول معرفيــة متنوِّعة، 

السّيما ما أشرنا إليه فيما يتعلق منها 
بالتراث من معــارف أدبية أو دينية، وفي 
الشــقِّ األول، نقف عنــد جتربة أدونيس 
الشعر  )ديوان  الشــعرية  اختياراته  في 
العربي( فقد استشــعرَ تلك السطوة، 
مبّيًنا أثرها على كبت كلِّ ما يخرج عن 
طوقها، بقولــه: »إّن القوى التي حاولت 
أْن تُبدع شــيًئا آخر غير ما عرفه املاضي 
قيل عنها إنها غريبة عن التراث العربي، 
وعن البنية األساسية للذهنية العربية، 
وأنها تُفسد األصول العربية« وال يخفى 
ما في كام أدونيس من موقف انتقاديٍّ 
لذلك املوقف »اإلتباعي« املعّبأ باألحكام 
اجلاهزة وتعميمه إطــاق تلك األحكام 
واألوصاف لكل مــن يخرج أو يجرؤ على 
الذي  األمر  اإلتبــاع،  بودقــة  اخلروج عن 
دفعه لبحث هــذه الظاهرة في )الثابت 
واملتحول( متقّصًيا »الكشــف عن سرِّ 
هذا الِعداء الــذي يُِكنُُّه العربي، بعامة، 
لكل إبداع حتى لكأّنُه مفطورٌ عليه، فإنَّ 
ردود فعله املباشرة، إزاء اإلبداع هي التردُّد 
والتشكيك والرفض على مستوى احلياة 
العامــة، والذم والقمع على مســتوى 
النظام« وهذا ما كشف النقاب عنه عبر 
رصده األنســاق التاريخية واالجتماعية 
والسياسية العربية التي آلت بالنتيجة 
إلــى متكني تلــك النزعــة وتغّولها في 
مجمل الشأن الثقافي العام الذي ساد 
في  املعرفية  األنشطة  مختلف  ويسود 

واقع الثقافة العربية.
وفي الشــقِّ اآلخر، أي مــا يخص احلقل 
الدينــي، نقف باختصار على مشــروع 
املفّكــر الراحــل محمــد أركــون في 
نقد العقل اإلســامي، مســتعيرًا له 
ملفهوم  املقارب  )األرثوذكســية(  وصف 
)العقلية الدوغمائية( الذي ال يُشــير إال 
إلــى »التّزمت واالنغاق الذي يرفض كّل 
ابتكار أو جتديد يخرج عن إطار املسلمات 
البديهّية. وهذه املسلمات تشّكل جوهر 
العقلية الدوغمائّية التي ترتبط بّشدة 
وبصرامة مبجموعة من املبادئ العقائدية 
وترفــض بنفــس الّشــدة والصرامــة 
مجموعة أخرى وتعتبرها الغية ال معنى 
لها ولذلك فهي تدخل في دائرة املمنوع 
التفكير فيه أو املستحيل التفكير فيه 
وتتراكم مبرور الزمن واألجيال على هيئة 
ال مفّكر فيه من هذه املبادئ العقائدية 

التــي يختص بها العقــل الدوغماني« 
وبهذا يجد أركون أن اإلســام الشــائع 
حاليا ليس هو اإلســام الكاســيكي 
اإلســام  هو  وإمنا  والتعــددي،  املُبــدع 
يزال  ال  الذي  التكراري  السكوالستيكي 
يسيطر علينا منذ عشــرة قرون، ففي 

»املرحلــة األولى كانت ال تــزال طازجة 
مترجرجة حرة قريبة من منابتها، وكانت 
تســمح بحريٍة في التفكير واملمارسة 
واإلبداع لم نشــهدها من بعد،  واخللق 
أما في املرحل السكوالســتيكية فقد 
أصبحت إكراهية وقسرية وتوصلت في 

بعــض األحيان إلى شــل حركة الفكر 
العربي والفكر اإلســامي بشكل تام«. 
وجتدر اإلشــارة أن أركون قد استفاد في 
طرحه النقدي، ممــا قّدمه علماء الغرب 
في هــذا الســياق، لعل أبرزهــم: جان 
الذي  روكيش،  بير ديكونشــي وميلتون 
توّصل إلــى مفهوم )الصرامة العقلية( 
بوصفهــا »عدم قدرة الشــخص على 
أو العقلي عندما  تغيير جهازه الفكري 
تتطلب الشروط املوضوعي ذلك« ويقف 
ديكونشــي مشّخًصا السبب في عمل 
في  بوضوح  العقليــة  الصرامــة  تلك 
أيا كان  الدينية بصفة عامة،  اجلماعات 
الدينية  العقائد  انتماؤها، بحكــم »أن 
تنحرف عن معايير العقل القائمة على 
الفرضية واالســتنباط والتجريب فإنها 
تُعوُِّض عن هشاشــتها العقانية هذه 
عن طريــق صرامة الضبط النفســي 
واالجتماعــي الــذي يتحكــم بهــذه 
العقائد«. وهذه البنيــة – بنية الثبات- 
تأّسست على مؤهات نفسية وعقلية 
واجتماعيــة قــد ال يُســعفنا املقــام 
باحلديث عنها، إال أّنه بصفة عامة، ُيكن 
أْن جند عنصر الشجاعة في تلّقي اجلديد 
من األفكار، والثقة بالذات من كونها ال 
تأخذ املاضي وال اجلديد أخذ مسّلمات ال 
ا في خلق  تقبل النقاش، يّثل عاماً مهمًّ
أرضية خصبة الســتنبات اإلبداع، إذ ال 
يكن بحال أن نؤمن بوجود ثمة معجزة 
تخلق اإلبداع من ال شيء، وهذا الطريق – 
طريق االنفتاح على الذات- هو السبيل 
اآلمن خللق بيئة لوجود اإلبداع اخلّاق في 
إيجاد أفكار حيوية تنسجم وواقع احلال 
ومتغّيراتــه اآلنية، وفي الوقت نفســه 
ال تقصر فــي إعادة النظــر في املوروث 
من جتــارب وخبــرات، وتلّقــف املضيء 
املعتم فيما نعيش فصوله  منها إلنارة 

املأساوية كل يوم.

د. وسام حسين العبيدي

واحــدة من أســباب غياب اإلبــداع في 
العربية،  حياتنــا  في  مختلف جتلياتــه 
هي النظــرة املُريبة الصــادرة من األعم 
األغلب من اجملتمع على اختاف انتماءاته 
واحد  وعــٌي  يقودهم  الذيــن  الطبقية، 
إلى  ال  واالنضباط  بالتماســك  يّتســم 
مرجعيات فكرية يصدر عنها ذلك الوعي 
بُنضــج معرفي ُمســوَّغ، وإمنا متاســك 
وانضبــاط »دياغوجي« قريــٌب من تلك 
النزعة الَبدوية لدى ميســون بنت بجدل 
زوجــة معاويــة، حني بكــت وحّنت إلى 
مضارب الباديــة وخيمتها مفّضلًة تلك 
األجواء املُقفرة على أجواء املدنية وقصر 
زوجها معاوية الذي توّفرت فيه كلُّ معاني 
الراحة، هذه النزعة التي تلّمســناها في 
بيت ميســون الشــهيرة ))لَبيٌت تخفُق 
األرواح فيه.. أحــبُّ إليَّ من قصٍر منيِف.. 
الــخ(( لــم تغب إلــى اآلن عــن الوعي 
اجملتمعي العربــي، ولكن مع اختاٍف في 
جتلياتها فــي اجملتمع، فقد متظهر الكثيُر 
منها في حياتنا املعيشة على مستوياٍت 
ِعّدة، الســّيما تلك املتعلِّقة منها بأردان 
الديــن أو الثقافة أو التراث بصورة عامة، 
أما ِســواها، فقد جتد الناس أكثر تقبُّاً – 
للجديد  واالستعمال-  التداول  حيث  من 
من املبتكــرات العلمية، وهم في الوقت 
نفسه يضّنون كل الضّن بتلّقي الفكرة 
اجلديدة التي تخصُّ واحًدا من تلك اجملاالت 
بالبقاء  واالكتفــاء  آنًفا،  ذكرناهــا  التي 
على ما اطمأنــوا إليه على نحٍو جماعيٍّ 
التي  الصلبة  اليقينيــة  تلك  يوفُِّر لهم 
الدارج:  يتحّصنون بها، تطبيًقــا للمثل 
»حشــٌر مع الناس عيــد«، واملفارقة أّنه 
حتى الدين أو الثقافة لــو فرضنا أّنهما 
اآلن هبطــا على هذا اجملتمــع الذي يديُن 
بهما فــي واقعه احلالــي ويعمل ظاهرًا 
مبا يُلزمه ذلك الديــن، وما تفرضه عليه 
الثقافة من تقاليد وطقوس وغيرها من 
ممارســات يومية على مســتوى فرديٍّ أو 
جماعي، لكانا أيًضــا منبوذَين عنده، وال 
يلقيان التسليم واإلذعان الذي جنده اليوم 
في هــذه العيِّنة من اجملتمع؛ والســبب 
في ذلك أّنهما جديــدا الظهور في ذلك 
اجملتمع، وال بّد – في ُعرف املنطق اإلتباعي 

حركّية اإلتباع في راهن الثقافة العربية

االخضر رحموني
صدرت حديثــا عن دار الثقافية للنشــر 
القصصية  اجملموعــة  بتونس  والتوزيــع 
السابعة للكاتب املتعدد األجناس محمد 
الكامل بن زيد حتت عنوان ) بيوت صغيرة 
..نوافــذ كبيــرة ( و هي تضــم 30 نصا 
قصصيــا .. و قد أحســن القاص عندما 
اختار جملموعتــه عنوانا مغايرا عن عناوين 
القصــص التي تضمنتهــا اجملموعة ،ألن 
العنوان اخملتار يجسد ثنائية املوت واحلياة 
التي ترتكز عليها أغلب نصوص اجملموعة 
،والتي جاءت بلغة شــاعرية غير مألوفة 
في جتربته الســردية الســابقة ، ولو قام 
الشعرية  بتوزيعها على نســق األسطر 
ألدرجهــا القــارئ ضمن جنس الشــعر 
املرسل ،خاصة في قصص )هاكر( و ) غربة 

( و )برتقال مر ( .  
فمنذ ولوج أول نص تشــدك الشــحنة 
اإلنســيابية التي ترســم مامح العالم 
الفنان  بعنايــة  بلغة مؤثثــة  املتقلــب 
املاهر املتمرس ،الــذي يحلق في العوالم 

اإلنسانية املقاومة بالكلمة / زمن املوت / 
و احملاربة للكوابيس السوداء التي تاحق 

دوما / سرب احلمائم البيضاء / .
و نصــوص اجملموعة تتخطــى القوالب 
اجلامــدة في نســقها الســردي البناء 
املعمــاري للقصة القصيــرة املعتاد ،مبا 
متنحه من حرية التخيل لتفاصيل احلياة 
اليومية لإلنسان الكادح و تناقضاته ،من 
حيث توظيف اللغة الشــعرية و األحام 
اجملنحــة ،و الدالالت الرمزية لألشــياء ،و 
األمكنة املتباعدة املعبرة عن األحاسيس 
العميقة للواقع املضطرب . و هي جتربة 
الفنية  النظرية  مع  تســتجيب  جديدة 
املعاصرة في الكتابة القصصية ،و لعل 
قصة )زوربا يا داليدا ..رقصة املوت ( جتلي 
حقيقة هذا التوجــه الفني مبا تزخر به 
من مشــاهد و لوحــات جتريدية ملامح 

املوت و احللم و االنتماء .
فالبيوت الصغيرة حتيل القارئ الى املأوى 
األخير لكل انســان بعد / أن ينام نومته 
األبدية / حتى و إن ارتعش كريشــة في 
مهــب الريح و هو يــردد / أنا أخاف املوت 
و أخشــاه/ ، بل ال يحلو لــه أن يغمض 

عينيه، ألن صــورة الكابوس املزعج يراها 
في يقضتــه ،فيــردد  بأعلــى صوته  / 
أخاف أن أنام فيسرقني املوت / ألن فوبيا 
الشيطان الذي يزوره في كل احملطات  / ال 
يقبل األجسام املثخنة بالدماء ..نصفها 
ميت و نصفها حي / و ألن غريزته األبدية 
تقتضي أن / يحكــم عليهم باملوت /. و 
عندمــا يرى البطل أن والــده  قد / جتمد 
في مكانــه /  ال يبقى مكتــوف األيدي 
بــل / ينظر الى الشــمس احلاملــة / ثم 
يركض نحو أشــعتها احلارقة بحثا عن 
دفء احليــاة حتى / يذوب حتت الشــمس 
امللتهبة / مستعطفا والده / أبي ..إكسر 
شبابيك النوافذ املوصدة .. فشمس الل 
ال تغيــب / . و يبقى القاص في نصوصه 
احلاملة مرتبطا بخيط األمل و احللم الذي 
يوزعــه في كل االجتاهات رغــم / الوجه 
البائــس / املكلل ب / احلزن و األســى / و 
/ الضجــر األحمــق / ، و ياحــق األحام 
الوردية  ملعانقتها بكل فرح ،ألن  / احلياة 
ال تزال تنبض و أشعة الشمس ستبقى 
فــي األفق ســاطعة / ، و هو الذي فضل 
أن يفتتح مجموعته القصصية ) بيوت 

صغيرة ..نوافــذ كبيرة ( بجملة للكاتب 
إدواردو غاليانــو  األوروغوانــي الكبيــر  
املهــووس بالكتابة و الرياضــة ) إن لم 

يتركونا نحلم .. فلن نتركهم ينامون ( .
لإلشــارة فــإن الروائي محمــد الكامل 
بن زيد من األســماء األدبيــة اجلادة التي 
تكتــب الروايــة و القصــة القصيرة و 
املسرحية ..و قد حظيت جتربته اإلبداعية 
بإعجاب األدباء مــن اجلزائر و العرب على 
غــرار الروائي التونســي الكبير ابراهيم 
الدرغوثي ،باإلضافة الــى اهتمام النقاد 
العــرب منهم الروائــي و الناقد املغربي 
حميد ركاطة الــذي قال عن مجموعته 
اجلديدة ) هكذا يبصــم القاص اجلزائري 
محمد الكامل بن زيد على رؤية إبداعية 
منفتحة على آفاق سردية رحبة ،في باقة 
اشــتملت على مجموعــة من نصوص 
ارتشــفتت  ،و  بأنفــاس متعددة  كتبت 
من معــني فضاءات و أمكنــة في بقاع 
مختلفة من عاملنا اإلنساني ،ما ينحها 
تأشيرة العبور بقضاياها الشائكة التي 
اإلنســانية  النفس  أعمــاق  في  حفرت 

بإزميل نحات بارع و حاذق نحو الكونية .

شاعرية الموت و معانقة األمل
في ) بيوت صغيرة ..نوافذ كبيرة (

حكايات لها معنىفي آمرلي.. ورشة لكتابة القصة القصيرة

في الشقِّ اآلخر، أي ما يخص 
الحقل الديني، نقف باختصار 
على مشروع المفّكر الراحل 

محمد أركون في نقد 
العقل اإلسالمي، مستعيرًا 

له وصف )األرثوذكسية( 
المقارب لمفهوم )العقلية 
الدوغمائية( الذي ال يُشير إال 
إلى »التزمت واالنغالق الذي 
يرفض كّل ابتكار أو تجديد 

يخرج عن إطار المسلمات 
البديهية«

متابعة الصباح الجديد:

أقام منتــدى آمرلي االبداعــي في احتاد 
ادباء وكتــاب صاح الديــن وملدة يومني 
ورشة لكتابة القصة القصيرة في قاعة 
والثقافية،  االجتماعية  امرلي  مؤسسة 
وبحضور جمع من شــباب قضاء امرلي، 
القصة  وهي ضمــن مشــروع كتابــة 
القصيرة الــذي أطلقه احتاد ادباء وكتاب 
الشــباب على  لتشــجيع  الدين  صاح 
القراءة وكتابة القصــة. وقد حاضر في 
الورشة  االســتاذ رياض عباس علي في 
محور القصة وأهميتها وأنواعها وتأثيرها 
في اجملتمــع ، ) واألســتاذ محمد احمد 
فارس( في محور أســس عامــة لكتابة 
)الدكتور  القى  كمــا  القصيرة،  القصة 
الناقد محمد جــواد علي( رئيس منتدى 
امرلــي االبداعي/ عميد كليــة التربية / 
طوزخورماتو كلمة في بداية الورشة أكد 

متابعة الصباح الجديد:
 

واإلعام  عن مؤسسة شــمس للنشر 
بالقاهــرة؛ صدر كتــاب » حكايات لها 
معنــى « للعالــم واملفكــر واألديــب 

الدكتور/ » بشير عبد الواحد يوسف«.
208 صفحة من  الكتــاب يقــع فــي 
القطــع الكبير، ويضم نحو ســبعني 
حكايــة تراثية وحديثة، روعي فيها دقة 
االختيار لتكون غذاًء أدبًيا خفيًفا مفيًدا 
تتقبله األذواق على اختاف ثقافاتهم... 
حكايــات جتمع بني املتعــة والفائدة، ال 
تخلو مــن موعظة حســنة، وحكمة 
بليغة مؤثــرة... حكايات طريفة للكبار 
والصغار؛ صغيرة فــي حجمها، لكنها 

كبيرة في معناها.
حكايــات الكتاب مســتوحاة من واقع 
احلياة، جمعها املؤلف من التراث العاملي 
، ومن قراءته ، ومن خال رحاته املتعددة 

إلى كثير من دول العالم...
وهذه احلكايات إن لم يجمع بينها وحدة 
املوضــوع، فقــد جمعت بينهــا وحدة 
الغرض، وشــرف الغاية، وجمال الهدف، 

وعموم النفع، وبساطة األسلوب.
»حكايــات لهــا معنى« هــو التعاون 
الثامن خال خمس ســنوات بني املؤلف 

و«مؤسســة شمس للنشــر واإلعام« 
بعــد أربع روايــات: »احلــب احلقيقي« - 
»رضــاب« - »الفريضة« - »يــا ناردين« ، 
وثاثة كتــب : »حكايــات صغيرة/ من 
حكايات الشعوب( - »الصابئة املندائيون 
بــني اإلنصاف واإلجحــاف« - »الصابئة 

املندائيون/ دائرة معلومات موجزة«

على أهمية هكذا نشــاطات وان هذه 
الورشــة هي باكورة أولى لنشــاطات 
منتدى امرلي االبداعي، كما قدم شكره 
باســم رئيس احتاد ادباء صــاح الدين 
وأعضاء منتدى امرلي االبداعي لألخوة 

في إدارة مؤسســة امرلي االجتماعية 
والثقافية الستضافتهم هذا النشاط 
وتعاونهم معنا ، وشــهدت الورشــة 
حضورا نوعيا مميزا ونقاشات ومداخات 

حول املوضوع.
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علماء يختبرون بخاخ أنفى من األعشاب 
البحرية يحتمل وقف اإلصابة بكورونا

يتم اختبار بخــاخ لألنف من شــركة Boots والذي يكلف 6 
جنيهات إســترليني فقط ملعرفة مــا إذا كان بإمكانه إيقاف 
فيروس كورونا، اآلن، ســيختبر الباحثون في جامعة سوانسي 
بخــاخ بوتس املزدوج للدفــاع عن األنف، والــذي يكلف 5.99 
جنيًها إســترلينًيا مقابل 20 مل، ضد فيــروس كورونا، وذلك 

»TheSun »وفقا ملا ذكرته صحيفة
وقالت الصحيفة، سيسجل الفريق 480 عامالً صحياً، مبا في 
ذلك املمرضات واألطباء في دراستهم، املسعفون أكثر عرضة 
لإلصابة بفيروس كورونا بسبب العمل على مقربة من مرضى 
كورونا، حيث ســيتم إعطاء نصفهم رذاذ األنف، وســُيعطى 

النصف اآلخر عالًجا وهمًيا بدون تأثير.
ســينظر اخلبــراء بعد ذلك في عــدد العمال الذيــن أصيبوا 
بفيروس كورونا، وما إذا كان الرذاذ الرخيص الذي ال يحتاج إلى 

وصفة طبية وقائًيا.
سيقومون أيًضا بقياس شدة املرض لدى أولئك الذين يصابون 
به، مبا في ذلك إذا كان هناك أي اختالفات في مدة املرض، والوقت 
في العناية املركزة وحتى معدالت الوفيات بني اجملموعتني، من 

املتوقع صدور النتائج في وقت مبكر من مارس 2021.
يحتــوي العالج الذي ال يحتاج إلى وصفــة طبية على مكون 
خاص، وهو شــكل من أشكال األعشــاب البحرية، لتخفيف 

أعراض البرد واإلنفلونزا.
قالت الباحثة الرئيسية الدكتورة زيتا جيسوب: »بعد رؤية آثار 
هذا الوباء على الزمالء الذين يعتنــون مبرضى فيروس كورونا، 
أردنا إيجاد طريقة للبحث للمســاعدة فــي حماية موظفي 
هيئــة اخلدمــات الصحيــة البريطانية NHS فــي اخلطوط 

األمامية.
وأضافت الصحيفة، سلطت الدراسات السابقة الضوء على 
فعالية بخاخات األنف التي حتتوي على ذرات الكاراجينان ضد 
فيروســات كورونا، مما يشــير إلى الوعد ضد فيــروس كورونا، 
موضحة أنه إذا كانت نتائج هذه التجربة السريرية العشوائية 
اخلاضعة للتحكــم الوهمي إيجابية كما نتوقع، فمن احملتمل 
أن تضيف اســتراتيجية وقائية إضافية في مكافحة فيروس 

كورونا.
قال ريتشــارد إيفانز، املدير الطبي التنفيــذي جمللس الصحة 
بجامعة سوانســي باي: »على الرغم مــن أن آفاق اللقاحات 
الفعالــة تلوح اآلن في األفق، إال أنه ال يــزال من املهم للغاية 
أن نستكشــف جميع الفرص الستكشــاف عالجات جديدة 
لفيروس كورونــا.« وأوضحت الصحيفة، يتــم تصنيع الرذاذ 
من قبل شــركة Marinomed النمساوية، حيث يتم احلصول 
على املكونات من زجنبار والفلبــني، يعتمد املكون اخلاص على 
الكاراجينــان، وهو عشــب بحــري أحمر صالح لــألكل، يتم 
استخدامه كمكثف في مجموعة متنوعة من مستحضرات 
التجميل، واملنتجــات الغذائية، بدًءا من املزلقات لتســهيل 

العملية اجلنسية، واآليس كرمي، والشامبو، وحليب األطفال.
وقالــت الصحيفة، يدخل فيروس كورونا التاجي اجلســم عن 

طريق األنف أو الفم ، حيث يلتصق باخلاليا قبل أن يتكاثر.
يعمل املكون العشــبى«الكاراجينان« عن طريق تكوين مادة 
هالمية داخل جتويف األنف واملســالك الهوائية ليكون مبثابة 
حاجز أمام الفيروس. تقول بوتس، الشركة البريطانية الوحيدة 
املرخصة لبيعها، على املوقع اإللكتروني إن األعشاب البحرية 
»أثبتت سريريًا« قدرتها على تخفيف أعراض البرد واإلنفلونزا.

الصباح الجديد- وكاالت:-
 

املنخفضة  احلرارة  درجات  تؤدي 
عن  والبحث  الشتاء  في فصل 
الشــعور بالدفء إلى الشعور 
الزائــد باجلــوع، ممــا يجعــل 
الشخص يتناول كميات كبيرة 

من الطعام.
كميات الطعام الكبيرة خاصة 
في ظــل قلة احلركة بســبب 
والقيــود  البــرودة الشــديدة 
فيــروس  بســبب  املفروضــة 
كورونــا تؤدي حتمــا إلى زيادة 

الوزن بدرجة كبيرة.
وفــي الســطور التالية نقدم 
5 وصفــات تســاعدك علــى 
والتخلص  وزنك  على  احملافظة 
من الدهون خالل فصل الشتاء.

تناول البروتني
يســاعد البروتني على تعويض 
الشــعور باجلوع حيث يجعلك 
تشــعر باالمتالء، كما يحافظ 
علــى نســبة الســكر بالدم 
وتنظيــم مســتويات الطاقة 

باجلسم وبناء العضالت.

تناول احلساء
بالدفء  احلساء تشعر  يجعلك 

فهو ميــدك بالطاقــة احلرارية 
املطلوبــة، إلــى جانــب ذلك 
السعرات  النوعيات منخفضة 
احلراريــة منــه تســاعد على 
فقدان الوزن، وفقا ملوقع “إن دي 

تي في فود”.

ال تأكل الوجبات السريعة
في  السريعة  الوجبات  تسبب 
الشــتاء  الوزن في فصل  زيادة 
كبيرة  نســبة  على  الحتوائها 
والدهون،  الكربوهيــدرات  من 
لذلك ينصــح بتناول الوجبات 

الصحية املعدة في املنزل.

اشرب الشاي األخضر
مشــروب  عن  تبحث  كنت  إذا 
يشــعرك بالــدفء وفي نفس 
الوقت يســاعد على التخلص 
من الــوزن الزائد فهو الشــاي 

األخضر، أو شاي البابوجن.

ممارسة التمارين
وجبــات  تتنــاول  بعدمــا 
تقلــل  صحيــة  ومشــروبات 
بنســبة كبيرة نسبة الدهون 
والكربوهيدرات، يكون للتمارين 
الرياضية مفعول الســحر في 
الزائد، مثل  الوزن  القضاء على 

متارين الكارديو واليوجا.

الصباح الجديد- وكاالت:-
دراسة طبية حديثة   كشفت 
في الواليــات املتحدة، أن اتباع 
حميــة غذائيــة غنيــة مبادة 
البروتني، من شــأنه أن يساعد 
خســارة  على  كبير  بشــكل 

الوزن وحرق الدهون.
املنشورة  الدراســة  وبحسب 
في اجمللــة األميركية للتغذية 
اتبــاع حمية  الســريرية، فإن 
تركــز على البروتني، يســاعد 
على الشــعور بالشبع وإمداد 
اجلسم مبا يحتاجه من الطاقة، 

فضال عن زيادة حرق الدهون.
ويقوم مبــدأ هذه احلمية على 
إضافية،  بروتينات  اســتهالك 
مقارنة باملستوى الذي يحتاجه 

جســم اإلنســان، لكن خبراء 
الصحة ال يجمعون على صوب 

هذا اخليار ألجل خسارة الوزن.
في املقابل، يحرص متبعو هذه 
املواد  التقليل من  احلمية على 
األخــرى مثــل الكربوهيدرات 

والدهون.
اتبع  التجربة الســريرية،  وفي 
ذات  حمية  املشــاركني  بعض 
نسبة عالية من البروتني، بينما 
التزم آخرون مبا يعرف بـ”حمية 

أميركا الشمالية”.
واملقصــود بحميــة أميــركا 
الشمالية هو النظام الغذائي 
غير الصحي الذي بات شــائعا 
في أغلب الدول الغربية، وسط 
حتذيرات ممــا يحتويه من دهون 

وسكريات.
الغذائي  النظــام  هذا  ويضم 
عامليــا  املعروفــة  الوجبــات 

والبيتــزا  “البرغــر”  مثــل 
والبطاطس  والسندويتشــات 
املقلية، فضــال عن حلوم البقر 

التــي يجري طهيها  والدجاج 
مؤذية  بطريقــة  الزيــت،  في 

للصحة.
املشاركني  أن  النتائج  وأظهرت 
البروتني  حميــة  اتبعوا  الذين 
اســتطاعوا أن يحرقــوا عددا 
أكبــر من الســعرات احلرارية، 
على مدى 23 ســاعة، مقارنة 
أميركا  اتبعــوا حميــة  مبــن 
الشــمالية التــي تــزاوج بني 

الدهون والكربوهيدرات.
ومبا أن متبعــي حمية البروتني 
قــد متكنوا من حرق ســعرات 
حرارية أعلى، فإنهم استطاعوا 
دهون  يتخلصــوا من  أن  أيضا 

أكثر مقارنة بالفئة األخرى.
وأوضح الباحثتان املشــاركتان 

كارال  الدراســة،  هــذه  فــي 
بــرادو وكاميــال بينتــو، أن ما 
كشــفته هذه الدراسة هو أن 
التي  احلرارية  الســعرات  عدد 
الواحد  اليــوم  فــي  نتناولها 
في  احلاسم  بالعامل  ليســت 

مسألة الوزن.
وأوضحت األكادمييتان أن األهم 
عليه  الذي حصلنا  املصدر  هو 
من الســعرات احلرارية، ألن من 
يتناول 500 ســعرة حرارية في 
الدجــاج، بعدما  قطعة مــن 
جرى طبخها بشــكل صحي، 
يختلف كثيرا عــن تناول 500 
سعرة حرارية على شكل “آيس 
كرمي” أو قطعــة دجاج مقلية 

في الزيت.

البروتين.. األثر السحري في حرق الدهون

كيف تنقص الوزن في الشتاء 

 »عدسة: زياد متي«

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنظم مؤوسسة واحة املتنبي الثقافية مهرجان 
»االيتــام في قلوبنــا« في قاعة نــازك املالئكة/ 
جمعية الثقافة للجميع، في الســاعة الرابعة 
من عصر يوم الســبت املقبــل املوافق اخلامس 
من شــهر كانون االول اجلاري، وبحســب مديرة 
املؤوسســة، أفراح الدايني، فأن احلفل سيشهد 
العديد من الفقرات اخلاصة بدعم االيتام، مبينة 
ان املهرجان يأتــي في اطار نشــاطات تقيمها 
والثقافي،  املؤوسسة ضمن اجلانبني األنســاني 
منوهة إلــى ان ترتيبات اقامــة املهرجان كانت 
جارية وبشــكل فعال وتعاون مــع إدارة جمعية 

الثقافة للجميع.
واوضحت ان مؤوسستها اقامت في شهر أيلول 
املاضي مهرجــان »فداء الواحــة« بالتعاون مع 
نقابــة الصحفيني العراقيني ويأتي اســتذكارا 
ملدير املؤسســة الســابق الراحل الدكتور فداء 
النقيب، وشــهد فعاليات عــدة بينها كلمات 
اشادت بعطاء الراحل وعرض فيلما وثائقيا يروي 
مسيرته ومشــاركة للشعراء الذين تغنوا بحب 
العراق والدفاع عن ارضه وكذلك القيت قصائد 

وجدانية القت استحسان احلضور.

واحة المتنبي الثقافية تنظم مهرجان »االيتام في قلوبنا«

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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العواصم ـ وكاالت:
مهاجم  كافانــي  إيدنســون  األوروجوايانــي  أصــدر 
مانشستر يونايتد، اعتذارًا عن رسالته العنصرية ضد 
أحد املشجعني على وسائل التواصل االجتماعي.. وقاد 
كافاني فريقه يونايتد للفوز على ساوثهامبتون )2-3(، 
بعــد دخوله أرض امللعب في الشــوط الثاني، ليصنع 
هدفا ويســجل 2. وبعــد املباراة، نشــر أحد املعجبني 
صورة لكافاني أرفق معهــا عبارة “أحبك أيها املاتادور” 
باإلسبانية، ورد كافاني على املنشور، بقوله: “شكرا أيها 
الزجني الصغير”.وذكرت صحيفة “ذا صن” عبر موقعها 
اإللكتروني، أن االحتاد اإلجنليزي ســيفتح حتقيقا بشأن 
رد كافاني، ومــن املتوقع أن يتم حتذيره على أقل تقدير، 
مع إمكانية أن تصــل العقوبة إلى اإليقاف 3 مباريات.

وقال كافاني، عبر حســابه على إنستجرام: “الرسالة 
كان املقصــود منها حتيــة رقيقة لصديق، أشــكره 
علــى تهنئته لي بعد املباراة، ولم أقصد اإلســاءة إلى 
أي شــخص”.وأضاف: “أنــا أعارض العنصريــة متاما، 
وحذفت الرسالة مبجرد أنني وجدت أنه ميكن تفسيرها 
بشــكل مختلف، وأود أن أعتذر بــكل صدق عن هذا”.

وفي نفس الســياق، علق نــادي مانشســتر يونايتد 
على الواقعــة: “بالتأكيد لم يكن هناك أي نية خبيثة 
علــى اإلطــاق وراء رســالة كافانــي، وحذفها مبجرد 
إباغــه بإمكانية أن تفهم في ســياق آخــر، واعتذر 
عن اخلطأ غيــر املقصــود”.وأمت: “مانشســتر يونايتد 
وجميع العبينا ملتزمون متامــا مبكافحة العنصرية”.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلنت شــركة احتــاد كلباء لكــرة القــدم، جتديد عقد 
التوجولي بينيل ماالبا، مهاجــم الفريق األول، حتى عام 
2023.. وأشــار النادي إلى أن التجديــد قطع طريق أمام 
احلاملني بالتعاقد مع الاعب، ليبقى االســتقرار قائما في 
الفريق، سعيا للبقاء في دوري اخلليج العربي للمحترفني 

باملوسم املقبل.
وســجل ماالبا، هدفني فقط باملوســم اجلاري، باإلضافة 
إلى 11 هدفا في املوسم املاضي، ليكون الهدف األول في 
صفوف النمور، وهو ما دفع احتاد كلباء، للســعي لإلبقاء 

عليه ملدة 3 سنوات مقبلة.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم أول أمس أن يواكيم لوف 
الذي كان مهدداً باإلقالة بسبب النتائج السيئة، سيبقى 
مدرباً للــ«مانشافت« وســيقوده في كأس أوروبا 2020 

املؤجلة إلى 2021 جراء وباء كورونا.
وأكد االحتــاد في بيان أن »رئاســة االحتــاد األملاني قررت 
باإلجمــاع خال اجتماع عبر الفيديو أن تواصل مع املدرب 
يواكيم لوف الطريق الصعبة للتجديد التي بدأت في آذار 
2019«، وذلك في ختام اجتماع قمة بني كبار املســؤولني 

واملدرب املتواجد في منصبه منذ العام 2006.
وقدمت هيئة الرئاســة التي كان مقرراً أن تلتئم اجلمعة 
لتقرير مصير لوف، قرارها وانحازت إلى رأي »جلنة التوجيه 
ومدير املنتخبــات الوطنية أوليفر بيرهــوف«، وفق بيان 

االحتاد.
والتقى املسؤولون اخلمسة الكبار في االحتاد صباح االثنني 
مع لوف الذي بدا أنه تخطى نسبياً الهزمية التاريخية في 
17 تشرين الثاني بسداسية نظيفة أمام إسبانيا ضمن 
منافســات دوري األمم األوروبية، وهي األقسى للماكينات 

منذ العام 1931.
وأوضــح االحتاد أنــه »خال هــذا االجتمــاع، أبلغ لوف 
ومفاهيمه ومشاريعه«، مضيفاً  بتحلياته  املشــاركني 
»خلص أعضاء اللجنة التوجيهية باإلجماع إلى أن اجلودة 
العالية لعمل فريق املدربني، والعاقة السليمة بني املدرب 
والفريق، واملفهوم الواضح للمسار املتبع حتى اآلن والذي 

سيتواصل، هي حجج مبررة«.

لندن ـ وكاالت:
أكد نادي وولفرهامبتون أن العبه 
راؤول خيمينيــز تعرض لكســر 
فــي اجلمجمة وخضــع لعملية 
جراحية بعــد إصابته في املباراة 
التي فاز  بها وولفرهامبتون على 
أرسنال 1-2 يوم األحد.. واصطدم 
خيمينيز بشــدة مــع قلب دفاع 
البرازيلــي ديفيد لويز  أرســنال، 
عندمــا دافع عن ركلة ركنية في 
الدقيقة اخلامســة في اســتاد 
اإلمارات وغادر امللعب على نقالة 
والرعاية  األوكسجني  تلقيه  بعد 

الطبية الطويلة.
اليوم  وقدم وولفرهامبتون حتديثاً 
االثنني أكــد فيه طبيعة اإلصابة 
كان  املكســيكي  أن  وأضــاف 
“مرتاحــاً” بعــد العملية.وتلقى 
قرابة  العاج  املكسيكي  الدولي 
العشــر دقائق على ارض امللعب 
حيــث بدا نزيــف الــدم واضًحا 
أن  قبل  لاوكســجني  واحتــاج 
يخرج فــي الدقيقــة 15 وينقل 
بيان  في  املستشــفى.وجاء  الى 
خيمينيس  أن  “الذئاب”  عن  صادر 
“عانى من كســر في اجلمجمة”، 
مضيًفا انه “مرتاح بعد العملية 
التــي خضــع لها مســاء أمس 
في مستشــفى في لندن”.وتابع 
“لقــد رأى شــريكته دانييا وهو 
اآلن يســتريح. ســيبقى حتــت 
املراقبة لبضعة أيام قبل أن يبدأ 
عمليــة تعافيه”.وتابــع لويز من 
خالها  حقق  التي  املباراة  جهته 
ولفرهامبتون فوزه االول في عقر 
 ،1979 العــام  منذ  ارســنال  دار 

مضمد الرأس قبل أن يخرج عند 
استراحة الشوطني.

ميكيل  االســباني  املدرب  ودافع 
أرتيتا عــن قرار إبقــاء لويز على 
ارض امللعب بالقول إنه لم يظهر 
أي عوارض حلــدوث ارجتاج دماغي 
حيث استبدله بعد قلق البرازيلي 

حيال جرحه.
وعلت في اآلونة االخيرة االصوات 
بالتبديات  بالســماح  املطالبة 
عنــد حدوث ارجتــاج دماغي بعد 
ارتفــاع اخملــاوف مــن إصابــات 
الكرة  الناجمة عن ضرب  الدماغ 
بالرأس اثناء ممارســة كرة القدم 
والتــي عانى منهــا العديد من 
الاعبــني املعتزلــني اضافة الى 
معاناتهم من اخلرف، كان آخرهم 
أسطورة مانشستر يونايتد بوبي 

تشارلتون.
وقال لوك غريغز، املدير التنفيذي 
لـ “هــادواي” املؤسســة اخليرية 
التي تعنــى بإصابات الدماغ “في 

نرى العبني  األحيــان،  الكثير من 
في كرة القــدم يعودون إلى ارض 
امللعب بعــد خضوعهم لتقييم 
عن إمكانية حدوث ارجتاج، قبل أن 
يخرجوا بعــد بضع دقائق عندما 
يتضــح أنهم غيــر قادرين على 
السبب  “لهذا  االســتمرار”.وتابع 
في  املؤقتة  بالتبديــات  نطالب 
كرة القــدم. ال ميكنك أن تخاطر 

بإصابات الرأس”.
الدولي لكرة  االحتاد  فتح مجلس 
القدم )ايفاب( البــاب أمام إجراء 
التبديــات في حال حدوث ارجتاج 
بالشــراكة مع االحتاد اإلنكليزي 
الــذي قد يبدأ فــي اختبارها في 
منافســات الكأس هذا املوسم.

أشرف  دراســة  نتائج  وأشــارت 
عليها البروفسور ويلي ستيوارت 
نشرت العام املاضي إلى أن العبي 
كرة القــدم عرضة أكثر لاصابة 
مبجموعة من األمراض العصبية 

باملقارنة مع عامة الناس.

أبو ظبي ـ وكاالت:
انتهت مســيرة املــدرب رقم 36 
فــي تاريــخ املنتخــب اإلماراتي 
خورخي  الكولومبي  وهــو  األول، 
لويس بينتو، بعد 5 أشــهر فقط 
من توليه املنصب، وذلك بســبب 
ســوء عاقته مــع الاعبني.. ومت 
إنهاء التعاقد الذي كان ممتدا ملدة 
عامني، والذي بدأ رســميا في 29 
حزيران املاضي، بالتراضي على أن 
يحصل املدرب علــى راتب أربعة 
أشــهر، بدال من الشرط اجلزائي 

املرتفع.
وجاء إنهاء املشوار متوقعا، وقبل 
أن يخــوض “األبيــض” أي مباراة 
الذي  بينتو،  قيادة  رســمية حتت 
لتقدمي  الفريق  قيادة  في  فشــل 
األداء املقنــع، في 3 مباريات ودية، 
ليخســر أمام أوزبكســتان 1-2، 
وضد البحرين 3-1، بينما فاز على 

طاجيكستان 3-2.

كما ساهم ســوء عاقة املدرب 
الكولومبي بالاعبني، في اإلسراع 
شــكوى  بعد  خاصًة  برحيلــه، 
عــدة أندية إماراتيــة من إصابة 
العبيها.. واشتكى الاعبون أيضا 
من أن حمله التدريبي كان “ثقيا 
للغاية”، مــا أدى إلى إصابات غير 
مدرب  ثالث  بينتو  وبات  ضرورية.. 
تغييره،  يتم  اإلماراتي  للمنتخب 
إلى  املؤهلة  التصفيــات  خــال 
آسيا  وكأس   ،2022 العالم  كأس 
2023، واملقرر أن تســتأنف أوائل 
العــام املقبل.وســبق بينتو في 
قيادة “األبيض”، كل من الهولندي 
بيرت فان مارفيك، ملدة 254 يوما، 
وخاض 6 مباريــات حقق خالها 
3 انتصــارات، وتعــادال وحيــدا، 

وخسارتني.
بعد  اإلمــارات  تدريــب  وتولــى 
فــان مارفيــك، الصربــي إيفان 
“األبيض”  قاد  الذي  يوفانوفيتش، 

ملــدة 104 أيام، ومت إنهــاء عقده 
دون خوض أي مباراة رســمية أو 
ودية.ويحتل منتخب اإلمارات في 
الرابعة في  املرتبة  احلالي،  الوقت 
اجملموعة الســابعة بالتصفيات، 
برصيــد 6 نقــاط، وال زال لديــه 
بقمة  للفوز  املصيــر،  تقرير  حق 
اجملموعــة، إذا انتصــر في جميع 

املباريات األربع املتبقية.
وبحسب وســائل إعام إماراتية، 
هو  ماميتش،  زوران  الكرواتي  فإن 
املرشــح األول لقيــادة املنتخب 
بدال من بينتــو، ومعه الهولندي 
هينك تن كات، وسيكون مطلوبا 
اإلســراع بالتعاقــد مــع املدرب 
اجلديــد.. ومــن املقــرر أن يقيم 
رباعية  دورة  اإلماراتــي،  املنتخب 
وأيســلندا،  العراق  منتخبي  مع 
ومنتخــب إفريقي لم يحدد بعد، 
للتصفيات  أخيــر  كاســتعداد 

اآلسيوية.

القاهرة ـ وكاالت:
لفريق  الفني  اجلهاز  اســتبعد 
اإلســماعيلي بقيادة البرازيلي 
العراقي  الاعب  ريكاردو  هيرون 
القائمة األولى  همام طارق من 
همام  اجلديد.وكان  للموســم 
طارق قد صرح منتصف الشهر 
اإلســماعيلي  إدارة  أن  املاضي 
ترغب في فسخ عقده ألسباب 
مالية.. وخــرج أيضا من قائمة 
الفريــق كا من محمد حمدي 

زكي الذي رحل إلــى املقاولون 
ومحمــد مجدي اجلمــل الذي 
رحل للبنك األهلي ووليد عطية 
وأســامة إبراهيــم ومحمــد 
يوســف كماتشــو واحلــارس 
محمود عبــد املنصف.وضمت 
لإلســماعيلي  األولى  القائمة 

للموسم املقبل كا من:
حلراســة املرمى: محمد فوزي و 
محمد مجــدي.. وخط الدفاع: 
و  هاشم  ومحمد  احملمدي  باهر 

أحمد أمين وإبراهيم أبو اليزيد.. 
وخط الوســط: عمــاد حمدي 
ومحمــود عبــد العاطي دوجنا 
و  الوحش  وعمــر  رمضان  ونادر 
محمد مخلوف و محمد صادق 
و مدحت فقوســة ومصطفى 
فارس و أحمد مدبولي وبيكيتي 
سيلفا.. وخط الهجوم: محمد 
الشــامي و شــكري جنيــب و 
شــيلوجنو ووجيه عبد احلكيم 

وعبد الرحمن مجدي.

كافاني يعتذر عن رسالته 
العنصرية

اتحاد كلباء يحصن ماالبا 3 
سنوات

لوف يبقى في منصبه مدربًا 
لمنتخب ألمانيا

إصابة خيمينيز العب وولفرهامبتون بكسر 
في الجمجمة

عالقة سيئة وإصابات تطيح بالمدرب 36 لإلمارات

اإلسماعيلي يعلن قائمته للموسم الجديد

العواصم ـ وكاالت:

باتــت الفرنســية ســتيفاني 
فرابــارت، علــى أعتــاب دخول 
في  ملباراة  حكمة  كأول  التاريخ 
دوري أبطال أوروبا للرجال، حيث 
ضد  يوفنتوس  مواجهة  ستدير 
دينامــو كييف، اليــوم األربعاء 
، باجلولــة اخلامســة مــن دور 
صاحبة  فرابــارت  اجملموعــات.. 
قادت  حيــث  أوروبيــة،  خبــرة 
سابًقا مباريات بالدوري األوروبي 
األوروبي.وســيعاون  والســوبر 
فرابارت في املباراة احلكام هشام 
وكرمي  رحموني،  زاكراني ومهدي 
الرابع،  عابد ســيكون احلكــم 
وبنــوا ميلوت حكــم الفيديو.
يُذكر أن يوفنتوس حسم بالفعل 
بجانب  النهائي  ثمن  إلى  عبوره 
برشلونة، حيث يتفوق بـ8 نقاط 
على دينامو كييف قبل مباراتني 
اجملموعــات. دور  نهايــة  مــن 
من جانب اخر، أعلن نادي باريس 
4 العبني  ســان جيرمان، غياب 
أمام مانشســتر  عــن مباراته 
يونايتــد، اليــوم ، فــي اجلولة 
أوروبا. أبطال  لدوري  اخلامســة 
في  الباريســي  النادي  وأشــار 
بيان رســمي، إلــى أن املهاجم 
إيكاردي شعر  ماورو  األرجنتيني 
بألــم أعلــى ســاقه اليمنى، 
غيابه  مــدة  وســيتم حتديــد 

عــن املاعب خال 48 ســاعة.
بعودته في  إيــكاردي  يهنأ  ولم 
املباراة األخيرة ضــد بوردو، بعد 
إصابــة أبعدتــه عــن املاعب 
لشــهرين.. وأضــاف البيان، أن 
بابلو سارابيا شعر بألم عضلي 
وســيتم  أمس،  أول  مران  خال 
حتديد فتــرة غيابه خال يومني.

ولفت إلى أن خوان بيرنات يواصل 

إجرائه  بعد  التأهيلي،  برنامجه 
بينما  الصليبي،  الرباط  جراحة 
دراكسلر  حتسنت حالة جوليان 
الفريق. التدرب مــع  وبدأ فــي 

إلى ذلك، أســند االحتاد األوروبي 
املباراة  »يويفــا«  القــدم  لكرة 
يونايتد  مانشستر  بني  املرتقبة 
اإلجنليزي وباريس ســان جيرمان 
الفرنســي للحكــم اإليطالي 

دانييلي أورســاتو.ويعد أورساتو 
(45 عامــا( فــأل خيــر للفريق 
الباريســي حيث ســبق أن أدار 
مباراة الناديني على نفس امللعب 
في شباط 2019 وانتهت بفوز بي 
إس جي بهدفني دون رد في »أولد 
احلكم  كان  املقابل  ترافورد«.في 
املباراة  فــي  حاضرا  اإليطالــي 
النهائية املوســم املاضي التي 

خسرها سان جيرمان أمام بايرن 
ميونــخ 0-1 في 23 أب املاضي.. 
كما كان دانييلي أورساتو حكما 
ملباراة حقق فيها باريس ســان 
جيرمــان الفوز على ســيلتيك 
دور  فــي   5/0 األســكتلندي 
.2017/2018 ملوسم  اجملموعات 
املوسم في  أورساتو هذا  وظهر 
مبــاراة واحدة بــدوري األبطال 

اليوناني  أوملبياكوس  فاز  عندما 
علــى أوملبيك مارســيليا.يذكر 
الفريقني  األولــى بني  املباراة  أن 
املانيو  بفوز  انتهت  املوسم  هذا 
2-1 في ملعــب حديقة األمراء.

واســتقر توماس توخيل مدرب 
باريس ســان جيرمان بشــكل 
كبيــر على مامح التشــكيل 
األساســي الــذي ســيخوض 
أمــام  املرتقبــة  املبــاراة  بــه 
مانشســتر يونايتــد، أشــارت 
صحيفــة ليكيب الفرنســية 
الكوســتاريكي  احلارس  أن  إلى 
البرازيلي  واملدافع  نافاس  كيلور 
بشــكل  تدربــا  ماركينيــوس 
طبيعي مع الفريق اليوم اإلثنني، 
بذلــك جاهزيتهمــا  ليؤكــدا 
ملواجهــة الشــياطني احلمراء.

وكان نافــاس وماركينيوس غابا 
الدوري  املباراة األخيــرة في  عن 
ضد بوردو بســبب آالم عضلية.

وكشفت الصحيفة الفرنسية 
جي  إس  لبي  املتوقع  التشكيل 
ســيتواجد  حيث  يونايت،  أمام 
كيلور نافاس في حراسة املرمى 
أمــام فلورينــزي وماركينيوس 
وباريديس،  فيراتي  وكيمبيمبي، 
دي ماريــا، نيمــار ومبابي.فــي 
حني يبقى توخيــل حائرا بني 4 
العبني، حيــث يفاضل بني بيكر 
وكــورزاوا فــي مركــز الظهير 
بالنسبة  احلال  األيســر، ونفس 
لرافينيــا ألكانتارا وأندير هيريرا 
في مركز العب الوسط الثالث.

حكمة فرنسية تدير مواجهة يوفنتوس ودينامو كييف

احلكم ستيفاني فرابارت

معاناة إيكاردي تتجدد قبل قمة مانشستر يونايتد

اولسان بعد الفوز

بكين جوان يحقق الفوز الخامس تواليا

العواصم ـ وكاالت:

حسم أولســان هيونداي الكوري 
الثاني  تأهلــه للــدور  اجلنوبــي، 
)دور الستة عشــر( بدوري أبطال 
آسيا، لفرق شرق القارة، في إطار 
املنافســات املقامــة حاليــا في 
قطــر.. وذلك بعدمــا تغلب على 
إف.سي طوكيو الياباني )1/2(، أول 
أمس، على ملعب اســتاد املدينة 
التعليميــة فــي الدوحة، ضمن 
اجلولــة اخلامســة مــن مباريات 

اجملموعة السادسة.
وفــي مباريات أخرى جــرت اليوم، 
تغلب بكني جــوان الصيني على 
إف.ســي ســول الكوري اجلنوبي 
شينخوا  شنغهاي  وتعادل   ،)1/3)
جلــوري  بيــرث  مــع  الصينــي 
وتشــياجنراي   ،)3/3( األســترالي 
ملبورن  مــع  التايلندي  يونايتــد 
فيكتوري األسترالي )2/2(.. وتقدم 
طوكيو بهدف سجله كينسوكي 

ناجــاي، فــي الدقيقــة األولــى 
من املباراة، ثم حســم أولســان 
هيونداي اللقــاء وبطاقة التأهل، 
بهدفني أحرزهما يوون بيت-جارام، 

في الدقيقتني 44 و85 .
باجملموعة  األخــرى  املبــاراة  وفي 
نفسها، تعادل شنغهاي شينخوا 
مع بيرث جلوري )3/3(، على امللعب 
نفسه.. وســجل األهداف الثاثة 
لشــنغهاي شــينخوا، جيوفاني 
مورينو )هدفان( في الدقيقتني 62 
و72، ويو هانتشاو في الدقيقة 73، 
في حني أحرز أهداف بيرث جلوري، 
أرمينتو  وكارلو  فورنارولــي  برونو 
ونيل كيلكيني، فــي الدقائق 47 
و58 و86، وجاء هدف كيلكيني من 

ضربة جزاء.
ورفع أولسان هيونداي رصيده إلى 
13 نقطة، في صــدارة اجملموعة، 
بينما جتمد رصيد إف.سي طوكيو 
املركز  فــي  نقــاط،  عند ســبع 
أمام  فقط  األهداف  بفارق  الثاني، 
شنغهاي شــينخوا، بينما حصد 
بيرث جلوري، صاحب املركز الرابع، 

أول نقطة له.
الصيني  جــوان  بكــني  وحقــق 
االنتصار اخلامس له على التوالي، 
فــي اجملموعة اخلامســة، عندما 
تغلب على إف.سي سول الكوري 
استاد  ملعب  على   ،)1/3( اجلنوبي 
الدوحة.  في  بن حمد«  »جاســم 
للفريق  الثاثة  وســجل األهداف 
الصيني، جوناثــان فييرا ووريناتو 
في  يونينج،  وزهــاجن  أوجوســتو 
الدقائــق 23 و43 و90، بينما أحرز 
الكوري،  للفريق  الوحيــد  الهدف 
89.ورفع  يون جو-تاي في الدقيقة 
بكني جوان رصيده إلى 15 نقطة 
في الصدارة، علمــا بأنه كان قد 
حسم بالفعل تأهله للدور الثاني، 
في حني جتمد رصيد ســول عند 
ســت نقاط فــي املركــز الثاني.
وشهدت اجملموعة نفسها، تعادل 
ملبورن فيكتوري مع تشــياجنراي 
مــن  كل  ليرفــع   ،2/2 يونايتــد 
الفريقني رصيده إلى أربع نقاط.           
إلى ذلــك، تغلب ســول الكوري 
اجلنوبي على تشــياجنراي يونايتد 

)5-0(. وسجل  التاياندي، بنتيجة 
أهداف سول هان سيوجن جيو في 
الدقيقــة 20 وجوجن هان كيم في 
ويون جوتاي )هدفني(   67 الدقيقة 
في الدقيقتــني  67 و71 ولي اين 
من  الثانية  الدقيقــة  فــي  جيو 

الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفــع ســول رصيده إلى ســت 
نقــاط فــي املركز الثانــي، وظل 
يونايتد با نقاط  فريق تشياجنراي 
في قــاع الترتيب.. وتقــام اجلولة 
اجملموعة  منافســات  من  الرابعة 
ملبورن  يلتقي  اجلمعة، حيث  يوم 
فيكتــوري مع بكني، وتشــيانراي 
يونايتد مع ســول.. وكانت اجلولة 
األولــى شــهدت فــوز ملبــورن 
فيكتوري على تشــياجنراي )0-1(، 
)2-1(.. في حني  وبكني على سول 
شــهدت اجلولة الثانية فوز بكني 
على تشياجنراي )1-0(، وسول على 
ملبورن فيكتــوري )1-0(.. ويتأهل 
أول فريقــني مــن كل مجموعة 
إلى دور الـ16، الذي تقام مبارياته 

يومي 6 و7 كانون أول.

تقرير

أولسان الكوري يبلغ ثمن نهائي دوري األبطال اآلسيوي



رياضة

إعالم الشباب والرياضة:

استقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجــال، أول أمس، في 
مكتبه رئيســة منظمة معا 
والتنمية  اإلنســانية  لإلغاثة 
ســارة عالوي لبحــث التعاون 

املشترك بني الوزارة واملنظمة.
وأكــد الوزير درجــال ان ابواب 
الوزارة مفتوحة امام كل عمل 
يســهم في النهوض بالواقع 
الشــبابي ويدعم الشــريحة 
االكبــر في اجملتمــع العراقي، 
مبينا سنقدم الدعم والرعاية 
التعاون  آفــاق  ونواصــل فتح 
احلكومية  املؤسســات  مــع 
مبا  املدني  اجملتمــع  ومنظمات 
يحقق تطلعات ورغبات شباب 

العراق. 
رئيســة  قدمت  جانبها  مــن 
منظمة معا لالغاثة االنسانية 
والتنمية سارة عالوي شكرها 
للسيد الوزير على سعة صدره 
الشــباب،  ملتطلبات  وتفهمه 
فضــال عن التعاون املشــترك 
فــي مجــاالت التوعيــة ضد 
ومتكني  الثدي  ســرطان  مرض 
الشــباب وفتح مجال التعاون 
واحلد  عامليــة  منظمــات  مع 
اخملدرات  تعاطــي  مخاطر  من 
مركز  فتــح  علــى  والعمــل 

تأهيلي ملعاجلتهم.
اليوم  اخــر، تنطلق  من جانب 
األربعاء ، الثاني من شهر كانون 
أول اجلاري، ُمنافســات بطولة 
والرياضة  وزارة الشــباب  دوائر 
بخماسي كرة القدم مبُشاركِة 

وأقســام  دوائر  مُتثل  فريًقا   ١١
الوزارة، والتي يُنظمها قســم 
بدائرة  واألنشــطة  البرامــج 
والرياضة..  البدنيــة  التربيــة 
الفنــي  املُؤمتــر  وبَحســب 
أمس  أول  أُقيم  الذي  للبطولة 
االثنني في قاعــة االجتماعات 

مبلعب خماسي كرة القدم.
ومت تقســيم الفــرق الـــ ١١ 
إلــى َمجموعتــني وضع على 
التربية  دائرة  فريًقا  رأســهما 
األقاليم  شؤون  ودائرة  البدنية 

احلائزين  بصفتهما  وامُلافظات 
والثانــي  األول  املركــز  علــى 
في النســخة الســابقة من 
الفرق  وســتلعب  البطولــة، 
التقســيط  نظــام  حســب 
الزوجــي ، ويلتقي فــي ُمباراة 
املقبل،  األربعــاء  يوم  االفتتاح 
فريقــا دائرة التربيــة البدنية 
ودائرة التنســيق واملتابعة في 
الساعة ٩،٣٠ صباًحا، تعقبها 
ُمباراة مكتب الوزير مع الدائرة 
الســاعة ١٠،٣٠،  املالية فــي 

وفــي املُبــاراة الثالثــة َضمَن 
فريًقا  يلعب  األولــى  اجملموعة 
والعالقات  الثقافــة  دائرتــي 
الدولــي، أمــا في  والتعــاون 
ُمنافســات اجملموعــة الثانية 
فريًقا  اليوم  فيلتقي في نفس 
دائرة االســتثمار مــع حماية 
 ١٢،٣٠ الســاعة  في  املُنشآت 
واإلتصال  اإلعالم  فريق  ويالعب 
احلكومــي فريق دائــرة الطب 
الرياضــي في الســاعة ١،٣٠ 

ظهرًا. 

وقال ُمدير قســم األنشــطة 
التربية  دائــرة  فــي  والبرامج 
الدكتور  والرياضــة  البدنيــة 
جنم عبد مطشــر : إن الدائرة 
أكملــت حتضيراتها للبطولِة 
إشــاعة  إلى  تهــدف  التــي 
لــدى  الرياضيــة  الثقافــة 
ُموظفي الوزارة وتنشــيط أداء 
املُوظفني واإلبتعاد  عن ضغط 
الروتينية  واألجــواء  العمــل 
الصحــي  الواقــع  وحتســني 
والبدنــي، مبيًنــا أن البطولة 

ستلعب وفق نظام التقسيط 
الزوجــي بعد تقســيم الفرق 
وذلك  جملموعتــني  املُشــاركة 
من أجِل كســب عامل الوقت 
الوزارة  ُمنتخب  تشــكيِل  في 
لبطولــِة كأس  التحضيــر  و 
الــوزارات التي ســتنطلق في 
العاشــر مــن شــهر كانون 
أول املُقبــل، إذ ســيتم اختيار 
ُمنتخب الوزارة وفق ُمستويات 
الالعبني التي تفرزها البطولة. 
وفي ســياق اخر، نَظمت وزارة 
الشــباب والرياضــة - دائــرة 
التربيــة البدنيــة والرياضة - 
قسم الكشافة وبالتعاوِن مع 
العامة  املُديرية   - التربية  وزارة 
للنشــاط الرياضي واملدرسي، 
أول أمس دورة تدريبية أساسية 
في  الكشــفية  القادة  إلعداد 
ُمديريــات الشــباب والرياضة 
ببغــداد واملافظات وذلك على 
للدائرة  االجتماعــات  قاعــة 
للمدِة من 29/11/2020 ولغاية 

.2/12/2020
الكشافة  قسم  ُمدير  وأوضح 
عامر عبد الرحمن أن الهدف من 
الدورِة توفيــر الفرص واخلبرات 
التطبيقيــة التــي تكســب 
واإلجتاهات  السلوكيات  القادة 
تُساعدهم على  التي  التربوية 
اخلاصة،  َمهاراتهــم  تنميــِة 
االعتماد  كيفيــة  وتعليمهم 
علــى النفِس بشــكٍل كامل، 
َمــا يُؤهلهــم لقيــادِة وإدارة 
فــي  املُشــاركني  العناصــر 
اخمُلتلفة  الكشــفية  اخمُليمات 
وقيــادة الوحدات الكشــفية 
في املُديريات واملدارس التابعني 

لها.

درجال ورئيسة منظمة معا لالغاثة االنسانية 
والتنمية يبحثان دعم الشباب

اللجنة العليا الدارة مراكز الموهبة الرياضية 
تناقش سبل النجاح مع الجهات الساندة

اليوم.. اربع مواجهات  في سادسة ممتاز الكرة

إنجاز جديد لشباب الصناعات الكهربائية

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
متابعــة لعملهــا وجهودها في 
الوطنية  املراكــز  بواقع  النهوض 
لرعاية املوهبــة الرياضية، عقدت 
اللجنــة العليا الدارة مراكز رعاية 
 ، العراق  الرياضية فــي  املوهبــة 
الوزارة لشؤون  برئاسة مستشار  
الرياضــة د. حســن علــي كرمي 
وعضويــة  املديــر العــام لدائرة 
طالب  واملافظات  االقاليم  شؤون 
جابر مســلم ،  ومقــررة اللجنة 
فاطمــة الزهراء نفعــت، عقدت 
اجتماعــا تنظيميا ضــم مديري 
املوهبة  لرعاية  الوطنيــة  املراكز 
الرياضية في بغداد ، ورئيس االحتاد 

العراقي للجودو.
ناقش عددا من  اجلوانب التنظيمية  
والتنســيقية لعمــل املراكز مع 
االحتادات  فــي  الســاندة  اجلهات 
الرياضية ووزارة التربية ، فضال عن 
الرؤى  الضرورية  طرح العديد من 
لدميومة عمل املركــز فنيا واداريا 

ومنها اســتقاللية عمل املراكز ، 
للمنشآت  ميداني  مسح  اجراء  و 
واملواقــع الرياضية في بغداد التي 
ميكن توظيفهــا كمواقع تدريبية 
للموهبــة الرياضية مبا فيها تلك 
العائدة لــوزارة التربيــة بجانبي 
الكرخ والرصافة ، و تفرغ عدد من 
املدربني من املعلمني واملدرســني ، 

و التعاقد مــع مدربني اجانب في 
اخلبرة  ذوي  االلعاب مــن  مختلف 
مجال  فــي  الكبيرة  والســمعة 
صناعة االبطال املوهوبني، وكذلك 
املســتلزمات الرياضيــة ومختبر 
الفســلجة و االختبارات البدنية 
املراكز،  والعديد  واملهارية لالعبي 

من القضايا اللوجستية االخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
مباريات  اربع  االربعاء  اليوم  تقام 
حلســاب اجلولة السادســة من 
املرحلــة االولــى لــدوري الكرة 
املمتاز، ففي ملعب جذع النخلة 
مبحافظة البصــرة يلعب امليناء 
ونفــط ميســان في الســاعة 
مســاء،  والنصف  السادســة 
في حني يضيــف ملعب كربالء 
الرابعة  الســاعة  فــي  الدولي 
والربع مساء مباراة فريقي الزوراء 
والكهربا، وفي ملعب “الســاحر 
احمد راضــي” بنادي الكرخ وفي 

متام الســاعة 2 من بعد الظهر 
يلعب الطلبة وفريق القاســم، 
وفي ملعبــه يضيف فريق أمانة 

بغداد منافسه فريق احلدود.
وتســتكمل مباريات اجلولة يوم 
غد اخلميــس ، باجراء 5 مباريات، 
ففي ملعب زاخو وفي الســاعة 
2 ظهــر يلعــب أهل الــدار مع 
ملعب  وفي  اجلويــة،  ضيوفهم 
الصناعــة بالتوقيت ذاته يلعب 
امام  الكهربائيــة  الصناعــات 
نفط البصرة، وفي ملعبه يلتقي 
اربيل امام السماوة، وفي ملعب 

كربالء الدولي تقام في الساعة 
مباراة  مســاء  والربع  الرابعــة 
وفي  الوسط،  ونفط  الشــرطة 
ملعب الســاحر احمــد راضي، 
فريق  منافســه  الكرخ  يضيف 

النجف.
هذا ويحتل فريق نفط الوســط 
صــدارة ترتيب الــدوري وله 12 
نقطة، وللجوية 10 نقاط باملركز 
الثاني وللزوراء 9 نقاط ثالثا فيما 
ميلك أربعــة أندية 8 نقاط وهم 
والطلبة  النفــط  التوالي  على 

واربيل والشرطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحرز فريق شــباب فريق الصناعات 
الشهيد  بطولة  لقب  القدم  بكرة 
حســن عبد العال بعد تغلبُه على 
شباب أمانة بغداد بنتيجة هدفني 

بغــداد..  مقابــل ال شــي المانة 
وحصل عمار علي ســلمان مدرب 
الصناعــات علــى جائــزة افضل 
مدرب، وحصل الالعب مؤمن فراس 
على جائزة افضل العب بالبطولة، 

وحاز حــارس املرمــى منتظر جبار 
الشــباك. بني  االفضل  على كأس 
البطولــة اقيمــت علــى ملعب 
التحدي باشراف إدارة نادي احلسني 

الرياضي.
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اليوم.. بدء بطولة دوائر الشباب والرياضة بخماسي الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقام منتدى شــباب ورياضة حي النصر النموذجي التابع 
إلى ُمديرية شــباب ورياضة بغــداد - الرصافة، ُمحاضرة 
بعنوان )التعليم األلكترونــي أمال وحتديات(، عبر املنصة 
األلكترونية )fcc(، مبُشــاركِة )217( ُمشــارًكا، وقدمتها 
امُلاضرة ســهير اخلواجة ماجســتير مناهج التدريس / 

تكنلوجيا التعليم األردن .
وتطرقــت امُلاضرة في ُمســتهِل حديثها إلــى التعليم 
األلكترونــي وهو اســتخدام جميع الوســائط املُتعددة 
مبا فيها شــبكة املعلومــات الدولية ومــا تتمتع به من 
ســرعة في تدفق املعلومات في اآلالت اخملتلفة، لتسهيل 
اســتيعاب الطالب وفهمه للمادة العلمية وفق قدراته 

وفي أي وقت يشاء.
وذَكرت اخلواجة أهداف التعليم األلكتروني وأمناط التعليم 
األلكترونــي الذي يُقســم إلى قســمني: األول: التعليم 
املُباشر املُتزامن، والثاني: التعليم األلكتروني غير املُتزامن، 
كما أشــارت إلى ُمتطلبات التعليم األلكتروني وُميزات 
التعليــم فضاًل عــن أدوات التصميــم األلكتروني مثل 
صفحات الويب والبريد األلكترونــي ومنتديات تعليمية 
وبرامــج حاســوبية ومحادثات عبر األنترنيــت ومقررات 
ألكترونية وغيرها، كما ذكرت التحديات والتغلب عليها 
..  وفي اخلتام فتح للُمشــاركني بابًا للنقاش والسؤال، إذ 

طرحت األسئلة على امُلاضرة وأجابت عنها.

إعالم الشباب والرياضة:
أعلنت وزارة الشــباب والرياضة، اٍنها ستســتلم بشكل 
رســمي ملعب النجف الدولي 30 ألف متفرج االسبوع 
املقبل من الشــركة املنفذة، أعلن ذلك لـ)قسم االٍعالم 
واالٍتصــال احلكومــي( مدير عــام دائرة شــؤون األقاليم 
واملافظات طالب جابــر، مبيًنا اٍنه تنفيذا لتوجيهات وزير 
الشــباب والرياضة عدنان درجال بوجــوب تهيئة مالعب 
الوزارة ووضعها في اجلاهزية املطلوبة، فســيتم االسبوع 
املقبل اســتالم ملعب النجف الدولــي 30 ألف متفرج 
ليدخل اخلدمة الفعلية ويصبح جاهزًا لتضييف مباريات 
الــدوري املمتاز بكرة القدم.وأضاف جابر، أن ملعبي كربالء 
الدولي والبصرة الدولي جاهزان أيًضا الستقبال مباريات 
الزوراء والقوة اجلوية والشرطة في منافسات دوري أبطال 

آسيا 2021 بكرة القدم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت رسالة ماجستير في كلية التربية األساسية )تأثير مترينات 
مهاريــة وفق تقنية االنفوكرافيك فــي التحصيل املعرفي وتعلم 
بعض املهارات االساســية بالكرة الطائــرة للطالب( في تخصص 

طرائق تدريس التربية البدنية وعلوم الرياضة.
هدفت الدراســة التي قدمها الطالب )والء جبار عبد مصلح( إلى 
اعداد مترينــات مهارية وفق تقنية االنفوكرافيــك للطالب بالكرة 
الطائرة، وإعــداد اختبــارات التحصيل املعرفي لبعــض املهارات 
االساســية بالكرة الطائرة، فضالً عن التعرف على تأثير التمرينات 
املهاريــة وفق تقنية االنفوكرافيك فــي التحصيل املعرفي بالكرة 
الطائرة للطالب، والتعرف على تأثير التمرينات املهارية وفق تقنية 
االنفوكرافيك في تعلم بعض املهارات االساســية بالكرة الطائرة 

للطالب.

الخواجة تحاضر لمنتدى 
حي النصر 

ملعب النجف بعهدة 
الوزارة 

رسالة ماجستير عن الكرة 
الطائرة للطالب

جانب من االجتماع 

خضروات حتتوي على فيتامينات مغذية للجسم علياء علي العتبي

علياء علي العتبي*

اجلزء األول:
اخملتلفة  بأنوعها  الفيتامينات  تلعب 
دورًا أساســًيا في احلفاظ على صّحة 
اإلنســان وحمايتــِه مــن اإلصابــة 
الصحّيــة  والتداعيــات  باألمــراض 
اخلطيــرة، لهــذا فــإّن أي نقص في 
الفيتامينات يؤثر سلًبا على الصحة 
العامــة، ويُلحــق األضــرار الكثيرة 
باإلنسان، فيما يلي سُنسّلط الضوء 
على أهمية الفيتامينات للجســم، 

ومصادرها الغذائّية.
الفيتامينات هــي عبارة عن مركبات 
عضوية وُمغّذيــات حيوّية يحتاجها 
اجلسم ولكن بكميات محدودة، وذلك 
لكي تقــوم األعضاء احليوّية بعملها 
الفيتامينات  وهذه  ســليم،  بشكٍل 
بشــكٍل  بتصنيعها  اجلســم  يقوم 
طبيعي، ويحصل عليها اإلنسان أيًضا 
وتنقسم  الصّحي،  الغذاء  طريق  عن 
أساســيني،  نوعني  إلى  الفيتامينات 
هما:-1 الفيتامينات الذائبة في املاء: 
وهــي الفيتامينات التــي تنحل في 
املاء بسهولٍة كبيرة، ويتم تصنيعها 
عن طريق بعض األنواع من البكتيريا 
املفيــدة، وعادًة ما تكــون غير ضارة 
لإلنســان حّتى وإن أخذ منها جرعات 

يأخذ حاجتُه  زائدة، وذلك ألّن اجلسم 
الفائض عــن طريق  ويطــرح  منها، 

البول، وهذِه الفيتامينات هي:
فيتامــني C، وفيتامني B1 ويُســمى 
B2 ويُسمى بالريبوفالفني،  بالثيامني، 
بالنياســني،  ويُعــرف   B3 فيتامــني 
فيتامــني B5، فيتامــنيB6، فيتامني 
 B9 يُســمى بالبيوتــني، فيتامني B7
وفيتامني  الفوليك،  بحمض  ويُسمى 

.B12
-2 الفيتامينــات الذائبة في الدهون: 
وهــي الفيتامينات التــي تذوب في 
الدهون، وتخزن في اجلسم في  بعض 
ويُحتفظ  مثــاًل،  كالكبد  األماكــن 
بها لعدة أشــهر للتــزّود منها وقت 
الضــرورة، ولكن هــذِه الفيتامينات 
تشكل خطرًا على حياة اإلنسان في 
حال أخذ جرعات زائــدة منها، وهذِه 
الفيتامينات هــي “ فيتامني A الذي 
 ،D يتكون مــن الكاروتــني، فيتامني 

.”K وفيتامني ،E فيتامني
الفيتامينــات والفوائد التي متنحها 

جلسم اإلنسان ومصادرها الغذائّية
الصحّيــة  الفوائــد   :A فيتامــني 
احلفاظ  فــي  يُســاعد   :A لفيتامني 
علــى صحة العظام، واألســنان في 
على  ويُحافــظ  اإلنســان،  جســم 
صحة العيــون ويحميها من اإلصابة 
بالضعف، ويجدد األنســجة التالفة 
فــي اجلســم، ومينع تشــكل األورام 

اخلطيــرة التي تســبب الســرطان، 
ومينع تشــكل احلصيــات في الكلى 
ويُخّفف  البولّية،  واملســالك  واملرارة 
من نسبة الكوليســترول الّضار في 
الــدم، ويُحافظ علــى صحة اجلنني 
واحلامل، ويُغّذي البشــرة ومينع ظهور 
عالمات تقدم العمر، ويُقّوي الشــعر 

بالتســاقط،  اإلصابة  ويحميه مــن 
الصّماء  الغــدد  ويُحافظ على عمل 
في جسم اإلنسان. املصادر الغذائّية 
لفيتامني  A: اللحوم احلمراء بأنوعها 
البقر،  وبالتحديــد حلــم  اخملتلفــة، 
الكبــدة وبالتحديد كبــدة البقر، أو 
العجل.احلليب ومشــتقاته كاللبنة 

أو اجلبنة، اخلضار الورقّية كالسبانخ، 
وامللفوف، السمك  البقدونس، اخلس، 
والســردين،  التونــة،  وبالتحديــد 
بأنواعها  الفاكهة  والزبــدة،  البيض، 
األصفر،  البطيخ  وبالتحديد  اخملتلفة 

املشمش، والبطاطا احللوة.
أعــراض نقص فيتامــني A: صعوبة 

جفاف  والظالم،  الليــل  خالل  الرؤية 
الشــعر واجللــد، اإلصابــة بأمراض 
الرشــح والــزكام بشــكٍل متكرر، 
اإلصابة  األظافر وهشاشتها،  ضعف 
الوســطى  األذن  التهاب  مبشــكلة 
بالتهاب  اإلصابــة  متكرر،  بشــكٍل 
املبايض  وتغيير في عمــل  املهيــل، 
العظام  الرحــم، ضعــف  وشــكل 

املنتشرة في اجلسم.
الفوائد الصحّية لفيتامني B املركب: 
أمراض  الوقاية مــن  يُســاعد فــي 
الكبد وتليفِه اخلطير.. يُســاعد على 
طرد الســموم من اجلســم.. يحمي 
العني من اإلصابة باألمراض، واحلكة، 
واحلساســّية.. يقــي اإلنســان من 

اإلصابة باخلرف والزهامير.
الفوائــد التــي مينحهــا فيتامــني 
جلســم  اخملتلفــة  بأنواعــه   B
في   B1 فيتامــني  اإلنسان:يُســاعد 
احلفــاظ على قوة األعصــاب، وزيادة 
عمليــة األيض في اجلسم.يُســاعد 
فيتامني B2 في الوقاية من مشكلة 
التشــققات اجللدّيــة، اإللتهابــات، 
ويُنشــط الــدورة الدموّية.ويعمــل 
فيتامــني B3 فــي تســريع عملية 
التمثيــل الغذائــي، واحلفــاظ على 
ســالمة عمليــة الهضــم، وعالج 
مشكلة اإلمساك واإلسهال.يُساعد 
B5 علــى تنظيــم عمل  فيتامــني 
مســتوى  وتنظيم  الكظرية،  الغدة 

الكوليســترول في الدم.أما فيتامني 
B6، فيعمل على معاجلة مشــكلة 
فقر الدم، ووقاية اجلسم من اإلصابة 
فيتامني  اخلطيرة.يُساعد  باإللتهابات 
B7 الذي يُعرف بإســم البيوتني على 
تصنيع هرمون األنســولني الضروري 
 B9 فــي اجلسم.يُســاعد فيتامــني
الذي يُعرف بإســم حمض الفوليك 
فــي احلفاظ علــى صحــة الدماغ، 
وقوة الذاكــرة، والوقاية من اإلصابة 
بالتشــوهات اخللقّيــة فــي اجلهاز 
فيعمل   B12 فيتامــني  العصبي.أّما 
الّدم،  فقــر  معاجلة مشــكلة  على 

األنيميا، الضعف العام، واالكتئاب.
أعراض نقص فيتامني B من جســم 
اإلنسان: الشعور بتنميل في اجلسم 
وبشــكٍل خــاص األطراف. تشــتت 
التركيز. القــدرة على  االنتباه وعدم 
الشــعور بارجتاٍف عام في اجلســم.
اإلصابة بحاالت مــن الطفح اجللدي 
القلب،  ألمراض  والتحسس.التعّرض 
الشــرايني،  عمــل  في  واضطــراب 
اإلمســاك  من  بحــاالت  واإلصابــة 
خلطر  املُتكرر.التعــرض  واإلســهال 
تلُيــف الكبــد، وتشــوهات األجنة.

اإلصابــة باألرق، واضطــراب عام في 
عمل الغــدة الدرقّية.اإلصابة ببعض 
األمراض النفسّية كاالكتئاب، القلق، 

والتوتر.
* مدربة لياقة بدنية

الفيتامينات والرياضة .. مصادرها وفوائدها الغذائّية



بعد جتربة سياســية مضى عليها سبعة 
عشر عاما تعاود بعض القوى السياسية 
احلديــث عن احقية اســتالم مســؤولية 
رئاســة مجلس الوزراء انطالقــا من اطر 
ضيقــة وتلــوح بالتهديد للوصــول الى 
هذا االســتحقاق االنتخابي وخالفا ملا هو 
منطقــي وعقالني يجري تســويق اجندة 
االعالم  باســتخدام وســائل  سياســية 
لتوجيه اتهامات الى منظمي االحتجاجات 
وتنســيقيات  العــراق  فــي  الســلمية 
التظاهرات واالعتصامات واملشاركني فيها 
وتشــويه دوافع انتفاضة تشــرين والدفع 
مبحاوالت لتبرير اســتخدام الرصاص احلي 
ضد هــذا احلراك اجلماهيــري الذي دعمته 
املرجعية الدينية العليــا ببيانات وخطب 
العراقي  واضحة وســاندته قوى الشعب 
مبختلــف اطيافها ومــن الغريب ان تقف 
املتفرج  الكاظمي موقف  السيد  حكومة 
وتكتفي بتشــكيل اللجــان التحقيقية 
لوقــف نزيف الدم في ســاحات الناصرية 
من دون ان تتحدث بصراحة عما جرى فيها 
قبل ايام قليلة ومن دون ان تسمي االشياء 
املماطلة  ان سياســة  ويبدو  باســمائها 
والتســويف اصبحت نهجــا واضحا مييز 
مواقــف احلكومة احلالية فقبل ذلك انبرى 
املتحدث الســابق باســم مجلس الوزراء 
احمد املال طالل لكشــف مالبسات جرمية 
اغتيال الناشــط املدني الســيد هشــام 
الهاشمي وقال مانصه ان احلكومة توصلت 
الدراجات  اســتخدموا  الذين  اجلنــاة  الى 
النارية التــي نفذت عمليــة االغتيال اال 
ان جهات اســماها باملعلومة متكنت من 
تهريب هؤالء اجلناة الــى خارج العراق فاذا 
كان هذا اســلوب ومنهــج احلكومة في 
التعاطي مع مثل هذه االحداث اجلســام 
التي تلم بشــعبنا ووطنــا فاننا لن نعلق 
أي امــال على  انبالج هــذه الظالمة التي 
حتيط بالعراق وسنكنتفي بالدعاء الى اهلل 
لتخليصنا من هذه الطبقة السياســية 
التي تداولت السلطة بصفقات مشيوهة 
وبنوايا مبيتة وبادعاءات الاساس لها على 
ارض الواقــع ..ان هذا التهاون في مواجهة 
القتلــة واملارقني تســبب في اســتقواء 
جماعات مســلحة متفرقــة على الدولة 
ومتكنها من فــرض ارادتها على مجموعة 
من الســياقات االدارية والقانونية وحرفها 
باجتاهات اخرى تتوام مع توجهاتها وتشير 
مفاهيم  تعمــق  الى  القريبــة  الوقائــع 
التطرف عند احزاب وكيانات داعمة لهذه 
اجلماعات واتخاذها جناحا عســكريا تهدد 
فيه من ينافســها في االنتخابات املقبلة 
وبات الكثير من العراقيني يخشون توجيه 
االنتقاد لالســاليب املنحرفة حتسبا لردود 
افعال زعماء متطرفني وكيانات سياسية 
متطرفة مما يبشر بتوجه عقيم ومحاولة 
فاشلة الصالح االوضاع املتدهورة في هذه 

البالد .

توجهات 
متطرفة..!!

د. علي شمخي

العاملــي  املمثــل  وّجــه 
هيــو جاكمــان التهنئة 
لزوجته ديبورا لي فورنيس 
مبناســبة عيــد ميالدها 
الـ 65، اذ نشــر صورة له 
برفقتهــا على حســابه 
موقــع  علــى  اخلــاص 
االجتماعــي  التواصــل 
احتفالهمــا  تظهــر 
جاكمان  وعّلق  باملناسبة. 
"عيــد  الصــورة:  علــى 
لزوجتي  ســعيد  ميــالد 
كل  تلهمنــي  الرائعــة، 
وذكاؤك  شــجاعتك  يوم 
وحنكتك ووالؤك وإبداعك 
للحيــاة  وبهجتــك 
وعفويتــك. أحبــك أكثر 
بكثير ممــا ميكن أن ينقله 

زوجة  ان  يذكر  تعبير".  أي 
هيوج اكمان تكبره بـ 13 
عاما لكنهما مثاال للزواج 
نتلمســه  وهذا  الناجح، 
في كل تفاصيل حياتهما. 
وكان جاكمــان احتفــل 
الـ52  بعيد ميالده  مؤخرا 
في  نيويورك  مدينــة  في 
أحد املطاعــم، ووثق ذلك 

على حسابه اخلاص.

حــرص النجــم العاملي بن 
مع  اإلحتفال  علــى  افليك 
زوجته انــا دي ارماس بعيد 
من  أبنائه  بصحبة  الشكر 
املمثلــة العامليــة جينيفر 
تقرير  أكــد  حيث  جارنــر، 
نشره موقع الديلي ميل أن 
عالقة دي ارماس بأبناء جارنر 
تتحسن بشكل كبير، ويبرز 
هذا في املناســبات متهيداً 
الذي  الرســمي  لالرتبــاط 
يخطط له بــن افليك ودي 
ارماس خــالل املدة املقبلة. 
الديلي  موقــع  أكــد  كما 
ميل، أن عدم احتفال األبناء 
مع والدتهم بعيد الشــكر 

يرجع التفاق مشترك بينها 
وبني أفليك على الســماح 
أنا  لهما باالقتراب أكثر من 
دي أرمــاس، وهو األمر الذي 
يعود للتفاهــم الكبير بني 
الثنائــي برغــم االنفصال 
والذي أشاد به بن افليك في 

وقت سابق.

العاملية  النجمــة  قامت 
ريتــا أورا بخــرق قوانــني 
اإلغــالق العــام من خالل 
حفل  إقامــة  خــالل  من 
عيد ميالدهــا الـ30 باحد 
ويُزعم  لندن.  في  املطاعم 
أن 30 شــخًصا حضــروا 
احلفلة السرية في مطعم 
يُدعى كاسا كروز في غرب 
السهرة  واستمرت  لندن، 
الصباح  ســاعات  حتــى 
االولــى. يأتــي ذلــك في 
الوقت الذي شــددت فيه 
احلكومة مــرة أخرى على 
أهمية االلتزام بالقيود. ومت 
لإلبالغ  الشرطة  استدعاء 
انتهــاك محتمــل  عــن 
كورونا،  فيــروس  لقواعد 

وقامت  الشرطة  وحضرت 
بإجراء حتقيقات في مكان 
على  تعثــر  ولم  احلــادث 
أي دليــل علــى االنتهاك. 
كمــا قال مديــر املطعم 
لصحيفة  فالوز  نيكوالس 
The Sun إنه لم يكن على 
إلقامة  خطــط  بأي  علم 
حفــل وأن املطعــم كان 

مملوًكا للمساهمني.

هيو جاكمان

ريتا أورا

بن افليك

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
بالرغم من اننــا نعاني من االضطهاد 
انواعه ســواء كنا  والعنف بجميــع 
نســاء او رجــاال، تبقى املــرأة االكثر 
حضورا في العديد من املناسبات التي 
من  وغيرها  والتهميش  العنف  تخص 
املصطلحــات التي تصــب كلها في 

خانة الظلم.
من احلمــالت التي وجدت لتســليط 
الضوء على العنف املمارس ضد املرأة 
"حملة الستة عشر يوما من النشاط 
ملناهضــة العنف القائــم على النوع 
االجتماعــي" والتي بدأهــا عام 1991 
العاملــي األول للقيادة،  املــرأة  معهد 
وعقده مركز القيــادة العاملية للمرأة 

في جامعة روجترز. 
ويشــارك في احلملة أكثــر من 3700 
منظمة ســنوياً مــن 164 بلد تقريبا، 
وهي حملة دولية ملواجهة العنف ضد 
النساء، ســنوية تبدأ يوم 25 نوفمبر، 
اليوم العاملي للقضاء على العنف ضد 
املرأة، إلى العاشــر من ديســمبر، يوم 

حقوق اإلنسان.
تقــول الناشــطة متارا عبيــد "تقدم 
احلملة في كل عام مواضيع جديدة او 
رمبا موضوعا مطروحــا من قبل، لكن 
من زوايــا جديدة بغية القــاء الضوء 
علــى بعض النقــاط التــي ميكن ان 
تكون مؤثرة مبــا يكفي النظر لقضايا 
املــرأة بجديــة وحزم اكثــر، لتحظى 
بتغيير نســبي في وضع  مجتمعاتنا 
ويقوم  اجملتمــع.  املرأة فــي  ومكانــة 
مركز القيادة العاملية للمرأة بإرســال 
)معــدات إجــراءات عمــل( كل عام، 
ويوضح بالتفصيل كيفية مشــاركة 
االشــخاص في حمالتهــم من أجل 

إحداث تغيير".
وذكــرت الدكتــورة نبــراس املعموري 
رئيســة منتــدى االعالميــات ضرورة 

اشــراك الرجل في مثل هذه احلمالت، 
بوصفه الداعم االســاس للمرأة والذي 
اسهم بالفعل في بعض احلمالت التي 
تتعلق مبوضوع العنف ضد املرأة، لكننا 
نطمح ان تكون مشاركاته اكثر فاعلية 
وباعداد اكبر. واكدت ان املنتدى يسعى 
لتسليط الضوء على املوضوع ليس من 
خالل الندوات واملؤمترات حسب، بل من 
خالل فلكســات واللوحات والشاشات 
اخملصصــة لإلعالنات لعــرض ومضات 
توضح حقيقة ما تعيشه املرأة في ظل 
كل القيود والتهميش الذي تعاني منه 

املرأة حتديدا في املناطق الشعبية.
العراقية  املــرأة  رابطــة  قامــت  كما 
بفعاليات عديدة منها وقفة في ساحة 
الناشطات  من  كهرمانة حضرها عدد 
املدنيــات مبشــاركة رجــال داعمــني 
للقضيــة، وذكــرت هناء ادور رئيســة 
احــدى منظمات  االمــل،  مؤسســة 

اجملتمع املدني: "نحــاول من خالل هذه 
الوقفات تســليط الضوء على حقائق 
تخص وضع املرأة، ودعــوات للمجتمع 
الدولــي لتغيير بعــض القوانني التي 
تخص املــرأة وتعديل بعــض فقراتها 
لضمان حقوقها ضد كل من يجرؤ على 
سلبها اياها عنوة، ونثبت وجودنا برغم 
كل حمالت التشويه التي تقف بالضد 
من كل احلمالت والدعوات التي تطالب 
بإنهاء العنف ضد املرأة ومنحها حقها 

بالتعبير عن ذاتها".
يوســف  حذام  والشــاعرة  االعالمية 
كانت ضمن املشــاركات فــي الوقفة 
قالــت: " اليوم نحن نقــف إلحياء يوم 
خاص ومميــز ملناهضة العنف ضد املرأة 
الوقفات  وهي مكملة لسلســلة من 
الســنوية على مــدار ١٦ يوما منوعة 
النشــاطات .. نــدوات وورش ثقافيــة 
تركز في  والتي  في بغداد واحملافظــات 

موضوعاتها على مــا تتعرض له املرأة 
اليوم   .. والنفسي  العنف اجلسدي  من 
نواصــل العمــل عســى ان نحقق ما 
نحلم به مجتمع صحي وسالم لنبني 
انسانا حقيقيا يصنع مستقبل مشرق 

لألجيال القادمة".
العشرات  الســليمانية تظاهرت  وفي 
حقوق  عن  املدافعات  الناشــطات  من 
املرأة للمطالبــة بوقف العنف وتنفيذ 
قانــون مناهضة العنف األســري في 
احملاكم، فيما اكدت منظمات نســوية 
في اإلقليم أنها سجلت أكثر من ألف 
حالة انتحار للنســاء خالل الســنوات 

الثالث املاضية.
وقالت الناشــطة "صبرية بهمني" إن 
النسوية في  املنظمات  "العشرات من 
اليوم،  تظاهرة  قاطعت  الســليمانية 
والســبب يعــود إلى تســلط النظام 

الذكوري حتى على تلك املنظمات".

الصباح الجديد-وكاالت:
مبوجة  اململكة  في  النســاء  تتمتع 
أتيحت  التــي  الفرص  مــن  جديدة 
لهن في الســنوات األخيرة للعيش 
يتمثل  بأسلوب حياة جديد وصحي 

بالرياضات املتاحة ملمارستها.
اجلولــة  مثــل  األحــداث  وعــززت 
وســباق  الســنوية  الســعودية 
املتزايد  االهتمام  النسائي  الدراجات 

بهذه الرياضة.
وتعتــزم مجموعــة مــن عشــاق 
الدراجات من الرياض والتي انشــأت 
الناس  Doves Ride جعــل  فريــق 

أكثر وعًيا باملزايــا الصحية لركوب 
بها  يشــعر  التي  واملتعة  الدراجات 

راكبها.
محترفات  فتيــات  الفريق  ويضــّم 
وهاويــات لرياضة ركــوب الدراجات 
ويصل تعدادهّن حالًيا إلى ما يقارب 
صن يومي اجلمعة  4000 شابة يخصِّ

ــع  جتمُّ لتنظيــم  والســبت 
يحضره  ع،  موسَّ رسمي 

عــادًة مــا يزيد على 
منهــّن،  فتــاة   20
للتباحث والتجّول 
في  بالدّراجــات 

شوارع العاصمة.
محتــرف  فريــق  أول   Doves Ride
لركوب الدراجات في اململكة العربية 
ودولًيا،  محلًيا  ومرخص  الســعودية 
وتأمــل شــهد التركي، مؤسســة 
الدراجــات  ومدربــة   Doves Ride
احملترفة احلاصلة على رخصة تدريبية 
البريطاني  االحتــاد  مــن  معتمــدة 
لتعليم  خاصة  شــركة  إنشاء 
أسس  على  الدراجات  قيادة 
ســليمة، مســتندة إلى 
التــي جنتها من  اخلبرة 

.Doves ride إدارة فريق

الصباح الجديد-وكاالت:
أكدت النجمــة ريهام عبــد الغفور أن 
جناح شــخصية منى بطلة حكاية "ربع 
قيراط" ســببه أنها شخصية مساملة، 
وأشارت إلى وجود تشابه في الشخصية 
واحلياة، وحملــت الى تعرضها للخيانة في 
زواجها األول، ولكنها استدركت مؤكدة 
أنها ال تلوم زوجها األول اآلن وتلتمس له 
لتهديد  تعرضها  العذر، كما كشــفت 
بالقتل من أحــد معجبيها على مواقع 
التواصــل االجتماعــي، واكتفت وقتها 

بحظره.
وأضافــت، "ريهــام"، خــالل لقائها مع 
اإلعالمي عمرو الليثي، أن جناح شخصية 
"منــى" وتعاطــف النــاس معها كان 
بسبب أنها مساملة وال تؤذي وتضحى من 
أجل اسرتها وهي شخصية موجودة في 
معظم البيــوت املصرية، وبعد تعرضها 
للخيانة تركت كل شــيء واستسلمت 
ألحزانها من دون اإلساءة لوالد أطفالها، 

وهذا ما فعلته في حياتها اخلاصة.
وتابعــت: "هناك ســيدات من املمكن 

أن تتحمــل اخليانة وتتعايش مع 
االمر لتســتمر احليــاة، لكن أنا 
من نوعيــة النســاء اللي مش 
زواجي  اخليانــة،  تتحمــل  ممكن 
األول انتهى بســبب اخليانة ألننا 
ومعندناش  صغيرين  لســه  كنا 
خبرات، لكن دلوقتي إحنا أصدقاء 

والعالقة بينا عائلية. 
وأوضحت ريهــام، أنها اعتذرت عن 
أدوار كثيرة الهتمامها وتركيزها في 

شخصية منى.

الصباح الجديد-وكاالت:
قد يبدو بناء جســر مخصص للزواحف 
أمراً غريًبا لكن إدارة غابات أوتارانتشــال 
قامت ببناء أول جســر بيئي مرتفع من 
نوعه عبر طريق سريع مزدحم في قسم 
غابات رامناغار كي ال تســحق الزواحف 

التي حتاول العبور حتت حركة املرور.
ومت بنــاء الهيكل الذي يبلــغ طوله 90 
قدمــاً من اخليــزران واجلوت والعشــب 
ووصلت تكلفة اجلسر 200 ألف روبية ما 

يساوي 2.7 ألف دوالر.
ويعد الطريق املمــر الرئيس إلى مدينة 
ناينيتــال ويســتعمله عــدد كبير من 

املركبات خاصة في املوســم السياحي 
للســحالي  موطًنا  اجملاورة  الغابة  وتعد 
والثعابني والسناجب والقوارض والقرود.

وميكن للجسر الذي يبلغ عرضه خمسة 
أقدام وارتفاعــه 40 قدًما أن يتحمل وزن 
ثالثة أشــخاص بالغني وقال مســؤولو 
الغابات إنهم يأملون في أن يســتعمله 
شــيخار  شــاندرا  وقال  الفهود.  حتى 
جوشي، مســؤول الغابات في منطقة 
رامناغار )DFO(، إن اجلسر الذي سيراقب 
بواســطة أربعة أجهزة كاميرا ستجري 

دراسته كأمنوذج بواسطة إدارة الغابات.
وقال مســؤول في املنطقة: "هذه غابة 

كثيفــة ومليئة باحليوانــات وتتحرك 
الفيلــة والفهــود والغــزالن والثيران 
الزرقــاء فــي املنطقــة، حيــث ميكن 

للســائقني رؤيتها من مســافة ما 
التوقف،  أو  الســرعة  وإبطــاء 

ذلك  يفعلون  مــا  نادرًا  لكن 
مع األفاعي أو السحالي 

مــا  الســناجب  أو 
خملاطر  يعرضهــا 

الدهس".

الصباح الجديد-وكاالت:
فاز فيلم "مباركة" للمخرج املغربي 
الكبرى  باجلائزة  الديــن  زين  محمد 
فــي املهرجان املغاربــي للفيلم 
بدورته التاســعة في مدينة 
وجــدة. الفيلــم بطولة 
ومهدي  عاطف  فاطمة 

العروبي.
وقال اخملــرج املغربي 
الســالم  عبــد 
عــي  لكال ا
جلنة  رئيس 
لتحكيم  ا
إن اجلائــزة 
إلى  ذهبت 

"مباركة": 
ة  لقــو "
ممثليــه  أداء 
رؤيته  ولعمق 
اإلخراجيــة 
نــه  تقا إ و
التقنــي 

املنطقة  لظــروف  العميق  ولفهمه 
التي ُصور فيها".

جائزتها  التحكيــم  جلنــة  ومنحت 
"فترية"  التونســي  للفيلم  اخلاصة 
إخــراج وليد الطايع، فيما فاز املغربي 
حســن بنجلون بجائــزة اإلخراج عن 

فيلمه "من أجل القضية".
وأقامت جمعية سيني مغربط الدورة 
التاسعة للمهرجان املغاربي للفيلم 
الرقمية بسبب تفشي  عبر املنصات 

جائحة فيروس كورونا.
اما في مســابقة األفــالم القصيرة 
التي ضمت 12 فيلما فقد فاز باجلائزة 

الكبرى فيلم "عطر" للمخرج املغربي 
احلسني شاني، وذهبت جائزة اإلخراج 
إلى التونســي أمني خلنش عن فيلم 

"قصة حقيقية".
جائزتها  التحكيــم  جلنــة  ومنحت 
الزمكان"  "طيــف  لفيلــم  اخلاصة 

للمخرج املغربي كرمي جتواوت.
وقــال رئيس املهرجان خالد ســلي في 
كلمة اخلتــام: "لقد كنا عائلة مغاربية 
صغيرة، مــع تواجد بعض األصدقاء من 
خارج املغــرب الكبير، وقد صرنا بفضل 
عائلة  االجتماعــي  التواصل  وســائل 

كبرى متتد إلى كل بقاع العالم".

الصباح الجديد-وكاالت:
أعلنت شــركة عقارية إماراتية 
جناح عملية هــدم أبراج "ميناء 
بالزا" في منطقــة ميناء زايد، 
عامليا  قياسيا  رقما  مســجلة 
لألرقام  غينيــس  فــي  جديدا 
القياسية كأطول مبنى يهدم 

باملتفجرات.
بــالزا من  أبــراج ميناء  وتتألف 
ومصممة  أبنية شــاهقة  أربعة 
بشــكل فردي، مت بناؤها فوق منصة 
مكونة من ســبعة طوابق، وخالل العملية مت 
هدم مجموعه 144 طابقا خالل عشــر ثواني، 
مبتفجــرات ثابتــة غير أوليــة موضوعة في 

18000 حفره داخل الهياكل.
وقال أحمد الشــيخ الزعابي، مدير إدارة التنفيذ في 
الشــركة العقارية: "نفخر بتحقيق رقم قياســي 
سجل في موسوعة غينيس لألرقام القياسية لتوثيق 
قــدرة إمارة أبوظبي على تنفيذ املشــاريع الضخمة 
باتباع أعلى معايير األمن والسالمة، ويسجل كأطول 

مبنى يتم هدمه باستخدام املتفجرات".
اما داني هيكســون، محّكم رســمي لدى غينيس 
لألرقام القياســية فذكر: "بصفتنا الهيئة العاملية 
املســؤولة عن توثيق األرقام القياسية، يسعدني أن 
أشــهد على هذا الهدم املدروس وأقر بأنه األكبر من 
نوعه.. هذا اإلجناز الهائل يبشر مبرحلة جديدة لتطور 
واجهة أبوظبي البحرية ويفســح اجملال أمام معالم 

وتصاميم عمرانية جديدة".

شركة اماراتية تدخل موسوعة غينيس 
لهدمها أطول مبنى بالمتفجرات 

بناء جسر خاص للزواحف 
والحيوانات في غابات أوتارانتشال

فيلم "مباركة" يحصد جائزة
 "المهرجان المغاربي للفيلم"

ريهام عبد الغفور: شخصيتي في 
مسلسل ربع قيراط تشبهني

أول فريق محترف لركوب الدراجات للسيدات في السعودية

حملة الستة عشر يوما ونشاطات 
لمناهضة للعنف ضد المرأة
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