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السليمانية ـ عباس اركوازي:
طالــب املوظفــون واملواطنون في 
اقليم كردســتان بســحب الثقة 
عن حكومــة االقليم وانهاء احلكم 
العائلــي الذي افضى الــى تبديد 

ثروات االقليم وسرقة وارداته.
وخرجت في محافظة السليمانية 
وعدد من املدن واالقضية والنواحي 
التابعــة لهــا، تظاهــرات عارمة 
نظمتهــا هيئــات ومنظمات متثل 
للمطالبة  واملعلمــن،  املوظفــن 
وانهــاء  الشــهرية  برواتبهــم 
فيها  املســتمرة  االســتقطاعات 
وتســليم النفــط الــى احلكومة 
رواتــب  ضمــان  لقــاء  االحتاديــة 

املوظفن. 
واستخدمت االجهزة االمنية وقوات 
مكافحة الشغب الغازات املسيلة 
للدموع والقوة لتفريق املتظاهرين، 
الشعب  توجهوا من حديقة  الذين 
وســط املدينة الى شــارع السراي 
وجتمــع االف منهــم في ســاحة 
نددت  شــعارات  رافعن  الســراي 
احزاب  وتخاذل  احلاكمــة  باالحزاب 
دعت  شــعارات  ورددوا  املعارضــة، 
الى محاســبة السراق والفاسدين 
وانهــاء هيمنة وســيطرة االحزاب 

على مفاصل ومؤسسات االقليم.
ورفع املتظاهرون شــعارات طالبت 
االقليــم  حكومــة  باســتقالة 
وتشكيل حكومة انقاذ وطني متثل 
احلكومة  ان  الى  الشعب، مشيرين 
متثيل  شــرعية  فقــدت  احلاليــة 

الشعب.
وقــال املعلم سربســت علي في 
ان حكومة  اجلديد،  للصباح  حديث 
تعجز عن تأمــن رواتب موظفيها 
الســلطة  وترك  التنحي  عليهــا 
وانهاء الظلم والتجاوز على حقوق 

املوظفن.
احلاليــة  احلكومــة  ان  واوضــح 

املتسلطة على رقاب الناس منذ  29 
عاماً حتت ذريعة الوطنية والقومية 
شعب  اســتحقاقات  عن  والدفاع 
كردســتان، اصبحت ملكا للعوائل 
احلزبية احلاكمة التي قامت بتوريث 
السلطة وموارد االقليم الى ابنائها 
واقاربهم وقاموا ببيع ثروات االجيال 
املقبلة ومســتقبلها للشــركات 

االجنبية ودول اجلوار.
بدورهــا قالت ريــزان محمد ووهي 
معلمــة في مدرســة فريشــتة 

للبنات التي شــاركت مع زميالتها 
فــي التظاهــرة ان املواطنــن في 
االقليــم ادركوا حقيقــة االحزاب 
باجملتمع  دفعت  التي  السياســية، 
الى حافة الهاوية وتسببت بانهيار 
االن تستخدم  واملبادئ، وهي  القيم 
القوة والغازات املسيلة للدموع ملنع 
التجمع  من  واملواطنــن  املوظفن 
للتعبيــر عن ارائهــم ومعاناتهم، 
التي تتمثــل بتأخير توزيع رواتبهم 

الشهرية.     

وطالبت محمــد بتحويل رواتبهم 
الذي  على مالك احلكومة االحتادية، 
قالت بانه عليها حتمل مسؤولياتها 
في  واملوظفــن  املواطنــن  جتــاه 

االقليم.
في غضون ذلك جتمع االف املعلمن 
املدارس  في  واملوظفن  واملدرســن 
كركــوك،  مبحافظــة  الكرديــة 
للمطالبــة بتحويــل مالكاتهــم 
احلكومة  مــالك  علــى  وراتبهــم 

االحتادية.

وقال املعلم محمد ياسن ان التباين 
الكبيــر في رواتــب املعلمن الذين 
احلكومة  من  رواتبهم  يســتلمون 
االحتاديــة وبــن حكومــة االقليم 
اثر ســلباً على التزام املعلمن في 
املــدارس الكردية الذي يســتلمون 

رواتبهم كل 60 يوماً.
وكان قــرر رئيس حكومــة إالقليم 
اجتماع  بارزانــي عقــب  مســرور 
عقده مجلس الوزراء امس األربعاء، 
اطالق توزيع رواتب موظفي إالقليم 

بنسبة استقطاع تبلغ 21 %.
واوضــح بارزانــي،" خــالل األيــام 
رئيس  اتصال مع  األخيرة، كنا على 
مصطفى  العراقي،  الوزراء  مجلس 
الكاظمــي، وتلقينــا وعــداً بحل 
موضوع إرســال الرواتب، في األيام 

املقبلة".
واضاف بارزاني،" في حال تأخر بغداد 
عن إرســال الرواتب، ألي سبب كان 
فان حكومة إالقليم ســتلجا الى 

سد العجز عبر االقتراض..

تظاهرات ساخطة في السليمانية تنادي بإقالة حكومة 
اإلقليم وربط رواتب مواطنيه بالحكومة االتحادية

االستغاثـة الدوليـة تصنـف الـعراقكشف عن "تغييرات" في الخارطة السياسية للتحالفات 
مـن بيـن أخطـر خمـس دول فـي العالـم برلماني: االنتخابات المقبلة لن تكون كسابقاتها

الصباح الجديدـ  وكاالت:  وقانـون االنتخابات بحاجة الى تعديالت 
االستغاثـة  شركـة  وضعـت 
الدوليـــة، البـــالد مـن بيـن 
حـول  مناطـق  خمس  أخطـر 
مــــن  محــــذرة  العالــم، 
العـام  خـــالل  إليـه  السفـر 

املقبـل.
الدولية،  االســتغاثة  وحددت 
للخدمــات  شــركة  وهــي 
الصحية واألمنيــة تتخذ من 
ســنغافورة مقرا لها، وجهات 
للســفر لها في  أمانــاً  أكثر 

العالم املقبل، على وفق تقرير 
نشرتـــه صحيفـــة "ديلــي 

ميل".
ومن الدول األكثر أمانا غرينالند 
وسويسرا وسلوفينيا والنرويج 
إلى  إضافة  والدمنارك،  وفنلندا 
الرأس األخضــر وأنغويال وجزر 

تركس وكايكوس.
وأفغانستان  وسوريا  ليبيا  أما 
والعــراق وجمهوريــة إفريقيا 
الوســطى، فهــي أخطــر 5 
أماكن على وجه األرض بتقدير 

الشركة.
ويأتي ذلك اســتنادا للمخاطر 
والتهديــدات  األمنيــة 
واالضطرابــات  السياســية 
االجتماعيــة التي من املمكن 
إلى هذه  املسافرون  يواجها  أن 

الدول.
وتقــول شــركة االســتغاثة 
الدوليــة عــن الــدول األعلى 
املســتوى  علــى  خطــورة 
األمنــي على املســافرين: قد 
احلكومــة  ســيطرة  تكــون 

أو  ضئيلة  والنظــام  والقانون 
غير موجـــودة فـــي مناطق 
واسعة، مما يجعـل املسافريـن 
هجمات  بخطــر  مهـــددين 
عنيفـــة من قبــل اجلماعات 
تســتهدف  التي  املســلحة 
واملكلفــن  املســافرين 
الدولييـــن، كمــا أن خدمات 
احلكومــة والنقــل بالكـــاد 
تعمــل، وال ميكــن لألجانــب 
الوصول إلى أجــزاء كبيرة من 

البالد.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد عضــو مجلس النــواب عامر 
الفايــز امــس األربعــاء، ان هناك 
جملة مــن املعوقات التي قد تكون 
ســببا في عرقلة اجراء االنتخابات 
في املوعــد احملدد من قبل احلكومة، 
فيما اشــار الى عدد مــن القضايا 
التــي يجب توفرها لضمــان اجراء 
انتخابات نزيهة وشفافة في املوعد 

احملدد.
تابعته  تصريــح  في  الفايــز  وقال 

العديد  "هنالك  ان  اجلديد،  الصباح 
من املعوقات التي قد تكون ســببا 
في عرقلــة اجــراء االنتخابات في 
املوعد احملدد من قبل احلكومة، سواء 
في استمرار املالحظات بشأن قانون 
االنتخابــات والســعي لتعديله او 
فيما يتعلق بعدم استكمال تعديل 
قانــون احملكمة االحتاديــة وأهميته 
العــادة عمل احملكمة واســتكمال 
املصادقة على  بغية  أعضائها  عدد 
نتائج االنتخابات"، مبينا ان "القوى 

السياســية والشــخصيات بدأت 
بحال  لالنتخابات  االن  منذ  بالتهيؤ 
اجرائهــا في املوعد احملــدد، كما ان 
اخلارطــة السياســية للتحالفات 
تكون  لــن  املقبلــة  باالنتخابــات 
كســابقتها على اعتبار ان املراهنة 
والطائفي  القومــي  اجلانــب  على 
لم يعد له وجــود او مقبولية لدى 
الشارع العراقي، ولن ينجح اخلطاب 

الطائفي".
واضاف الفايز، ان "هنالك رغبة لدى 

العديد من النواب في تعديل قانون 
يتعلق  فيمــا  خاصة  االنتخابــات 
التي  االنتخابية  الدوائر  بتقســيم 
وزعت وفق اهواء ومزاجيات معينة، 
وايضا الرغبة في ان يكون التصويت 
البايومترية حصرا وليس  بالبطاقة 
بتــرك اخليار فيمــا بينهــا او بن 
اعتبار  على  االلكترونيــة  البطاقة 
ان اعتماد البطاقــة الثانية معناه 
اعطاء املســاحة الكافية للراغبن 

بالتزوير في حتقيق ما يريدون".

فرنسا: لبنان لن يحصل على الدعم الدولي
4حتى تشكيل الحكومة تركيا.. اعتقال عشرات العسكريين

3بدعوى االرتباط بغولن

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلــن وزير الثقافــة واملتحدث 
باســم مجلس الوزراء حســن 
ناظم، تأجيل مناقشــة موازنة 

2021 الى السبت املقبل.
ناظم، في مؤمتر صحفي،  وقال 
إن “جلســة مجلــس الــوزراء 
مشــروع  ملناقشــة  اخملصصة 
موازنة 2021 أجلت إلى السبت 
“احلوارات  أن  مضيفــا  املقبل”، 
جاريــة إليجــاد حل ملشــكلة 

الرواتب. 
يذكر ان عديد من نواب البرملان 

طالبــوا علــى مدى أســابيع، 
احلكومة بإرســال املوازنة التي 
كان ينبغــي ان تصــل مجلس 
النواب منتصف تشــرين األول 
املاضي، وفق القانون، ومنهم من 
حمل رئيس الوزراء مســؤولية  
التأخير، فيمــا ذهب آخرون الى 
ان تأخير املوازنة سوف يؤثر في 
تأخير راتب شــهر كانون الثاني 
املقبل في حل تأخر وصولها الى 
إقرارها  النواب، وعــدم  مجلس 
هذه السنة، ســيما ونحن في 

الشهر األخير منه.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
النيابية  املالية  اللجنة  كشفت 
امــس االربعاء عــن تقدمي طلب 
رسمي لرئاســة مجلس النواب 
الســتجواب محافــظ البنــك 

املركزي.
ذيبان  ثامر  اللجنــة  وقال عضو 
ان “االيــام املقبلــة ستشــهد 
النواب  مجلس  داخل  استجوابا 
املركــزي”، الفتا  البنك  حملافــظ 
الــى ان “اللجنــة املالية قدمت 

طلبا رســميا لرئاســة البرملان 
الستجواب احملافظ”.

واضــاف ان “محافــظ البنــك 
املركــزي ارتكــب خطــأ كبيرا 
بشــأن املصارف ومــزاد العملة 
وسيتم استجوابه علـــى هـذا 

االسـاس”.
وكانت اللجنــة املالية النيابية،  
كشــفت في وقت ســابق، عن 
إلقالة  تواقيع  بجمع  املباشــرة 

محافظ البنك املركزي.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العراقية  املالية  وزارة  اطلقت 
رواتــب  األربعــاء،  امــس 
العســكرين  املتقاعديــن 
واملدنين لشــهر كانون األول 

اجلاري.
للوزارة  مقتضــب  بيان  وذكر 
تلقــت الــوكاالت ووســائل 
االعالم نســخة منــه انه "مت 
املتقاعديــن  رواتــب  اطــالق 
العســكرين واملدنين لشهر 

دون اإلشارة  االول"، من  كانون 
الى تاريخ البدء بالصرف.

واعتاد املتقاعدون في البالد ان 
األربعاء  عصر  رواتبهم  تطلق 
او اخلميــس األخير او األول من 
كل شــهر، األمر الــذي مينح 
صرفها  بعدم  اعذارا  املصارف 
مباشــرة بذريعة عدم وصول 
ان  املســتحقن، علما  قوائم 
رواتب املتقاعدين ال عالقة لها 

بامليزانية واالشكاالت املالية.

المالية تطلق رواتب 
المتقاعدين لشهر كانون األول 

الجاري في توقيت حرج

طالبوا بانهاء " السرقة المستمرة لثروات الشعب الكردي "

تظاهرات في السليمانية "ارشيف"

مجلس الوزراء يخفق في
مناقشة موازنة 2021 

تم تأجيلها إلى األسبوع المقبل

المالية النيابية تطلب 
استجواب محافظ البنك المركزي
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الصباح الجديد - متابعة:
مشــروع  مبوجب  اليابان  تعتزم 
األربعاء،  امــس  اعتمــد  قانون 
توفير اللقاحات املضادة لفيروس 
كورونا املســتجد مجانا لكافة 
 126 عددهم  البالغ  ســكانها، 
مليون نســمة، في وقت يواجه 
األرخبيل ارتفاعاً بعدد اإلصابات.

ووافقــت الغرفــة العليــا من 
مجلــس النواب على مشــروع 
على  يفــرض  الــذي  القانــون 
تكاليــف  احلكومــة تغطيــة 
التلقيح، بعدما كان حصل على 

موافقة مجلس النواب.
وســبق أن طلبــت اليابــان 60 
مليون جرعة من شــركة فايزر، 

و25 مليون من موديرنا.
ســتتلقى  أنها  أيضــاً  وأكدت 
120 مليــون جرعة مــن لقاح 

أسترازينيكا.
ويســعى حتالف فايزر/بايونتيك 
على  للحصول  موديرنا  وشركة 

ترخيــص اســتخدام طارئ في 
الواليــات املتحدة وأوروبا، بعدما 
عالية  فعالية  جتاربهما  أظهرت 
اململكة  وافقــت  وقد  للقــاح، 
املتحدة، األربعاء، على استخدام 

اللقاح على أراضيها.
القانون  مشــروع  اعتماد  ويأتي 
بعد أســبوعن من إعالن رئيس 
الوزراء أن اليابان في "حالة تأهب 
قصوى"، بعدما ســجلت عدداً 

قياسياً من اإلصابات اجلديدة.
وبقيــت اليابــان مبنأى نســبياً 
عــن تفش خطيــر للوباء حيث 
ســجلت 2170 وفاة و150 ألف 
إصابة، ولم تفــرض تدابير عزل 

كالتي فرضت في مناطق أخرى 
من العالم.

وحض حاكم طوكيو الســكان 
على تفادي اخلروج ألســباب غير 
ضروريــة وطلب من املتاجر التي 
تقدم الكحــول أن تغلق بوقت 
التوصيات  هــذه  لكــن  مبكر، 
"غير ملزمة"، بحسب ما ذكرت 

"فرانس برس".
في السياق، يسعى رجل األعمال 
ميشــائيل  األملاني،  والباحــث 
بيونتك، لتطوير لقاح ال يتجاوز 
ثمنه يورو واحدا فقط، في وقت 
العاملية  فايزر  شــركة  أطلقت 
كورونا  فيــروس  ضــد  لقاحها 
أن  إال  موديرنا،  شــركة  وكذلك 
أسعار اللقاحن تتجاوز عشرات 
تتنافس  وتتنافــس  الــدوالرات، 
إنتاج  على  العاملية  الشــركات 
ملــرض كوفيد19-،  لقاح مضاد 
العالم وتسبب في  الذي اجتاح 

إصابات عشرات املالين.

وقــال بيونتــك إنــه "يأمل في 
التمكــن من إنتــاج لقاح ضد 
كورونا باستخدام خاليا اخلميرة 
تكلفته أقل من يورو في النصف 
الثاني مــن عــام 2021"، وفقا 

ملوقع "دويتشه فيله" األملاني.
وأكــد الباحث األملاني أن "هناك 
اللقاح:  لهذا  رئيسيتن  ميزتن 
األولى هي ســالمة اللقاح الذي 
خضع للتجــارب، وامليزة الثانية 
هي أنه ميكننا أن ننتج من خالل 
خاليــا اخلميرة لقاحــا رخيصا 

للغاية".
أنه "ميكننا تقدمي لقاح  وأضاف، 
بســعر أرخص ألننــا نعلم من 
اللقاحــات التــي مت تطويرهــا 
جرعة  إنتاج  ميكنك  أنه  بالفعل 
يورو  بأقل من  اللقاح  واحدة من 
واحد مع حتقيــق ضمان هامش 
للربح. كما أننا ال نحتاج عشــر 
تطوير  أجل  من  أخرى  ســنوات 

اللقاح".

اليابان تعتزم توفير لقاح كورونا لمواطنيها مجانا
والماني يسعى إلنتاج آخر بيورو واحد فقط

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشفت وزارة الصحة والبيئة، 
اللقاحات  إلســتيراد  خطتها 
اخلاصة بعــالج مرضى فيروس 

كورونا في العراق.
وقال مدير عام الصحة العامة 
في الــوزارة ريــاض عبد األمير 
احللفــي في تصريح رســمي: 
الدول  غــرار  على  العدة  "نعد 
ولدينا  اللقاحــات  جلــب  في 
الدولي  البنــك  مــع  اتفاقات 
اللوجستية  التحضيرات  حول 

لذلك".
العــام "بعض  وأضــاف املدير 
الثالجات متوفرة حالياً اخلاصة 
اللقاحات  وحفــظ  نقــل  في 
ونعمــل بخطــة بالتعاون مع 
الدولي  والبنــك  اليونســيف 
التبريــد  بأجهــزة  لتجهزنــا 

املطلوبة للقاحات".
وأوضــح احللفــي "نتوقــع ان 
اللقــاح ال يتوفر فيما بقي من 

2020 ورمبــا تتوفــر اللقاحات 
املضــادة في الربــع الثاني من 

العام املقبل".
أشــهر  أربعة  نحو  "منذ  وبن 
بالدعــم  للقــاح  نتحضــر 
اللوجســتي ولدينا اتفاق دولي 

لتأمن حصتنا من اللقاح".
وكان املديــر اإلقليمي ملنظمة 
الصحة العاملية إلقليم شــرق 
املتوسط، أحمد املنظري، أعلن 
أمس أن هذه املنطقة تشــارك 
بجميــع بلدانهــا الـــ22 في 
العاملية،  "كوفاكــس"  مبادرة 
لتوفيــر لقاحات ضــد فيروس 

كورونا املستجد.
وكشــف املنظري، في تصريح 
صحفي عن حصــول 11 دولة 
علــى احتياجاتهــا بالشــراء 
املباشر، فيما ستكون 11 دولة 
املساعدة  لتلقي  مؤهلة  أخرى 
من أجل احلصــول على حصة 

من اللقاح.

الصحة: نعد العدة مع البنك 
الدولي واليونسيف لتأمين 

حصة البالد من لقاح كورونا

التزم 
بوسائل 
الوقاية
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 المدّرسة عواطف راضي

البصرة – سعدي السند :
جتسيدا لشعارها ) كلية الطب 
بجامعــة البصرة فــي خدمة 
اجملتمع ( تتواصــل في عدد من 
أقسام الكلية حوارات وحلقات 
نقاشــية وندوات فــي عدد من 
الدراســات التي أعّدت من قبل 
عدد مــن طالبــات الكلية في 
مجاالت تهتم بالشــأن الطبي 
األعراض  على  الضوء  وتسليط 
لعدد  الشفاء  وطرق  والعالجات 
من األمراض بحضــور عدد من 
األطبــاء األختصــاص للخروج 

بنتائج تخدم اجملتمع .

وزن احلامل وطول عنق الرحم

كلية  فــي  بحث  ناقــش  فقد 
الطب بجامعة البصرة العالقة 
بــن طول عنــق الرحــم ووزن 
الذي  البحث  ويهــدف   ، احلامل 
قدمته الطالبة نور ابراهيم عبد 
الرســول الى ايجاد العالقة بن 
وزن احلامل وطــول عنق الرحم 

وايجاد اخلطورة بينهم.

 واســتنتج البحث بانه التوجد 
عالقــة وثيقة بن وزن جســم 
احلامل وعنق الرحم دور فيتامن 

دي في عالج
حاالت العقم املتعلقة بالرجال 
، كما ناقش بحــث في الكلية  
مستوى فيتامن دي  بن الرجال 

العقيمن في مدينة البصرة .
قدمته  الــذي  البحث  ويهدف   
الطالبة وركاء مارد الى توضيح 
دور فيتامن دي في عالج حاالت 
 ، بالرجال   املتعلقــة  العقــم 
واستنتج البحث ان فيتامن دي  
له دور فعال فــي عالج العقم 
دور  له  ونقصــه  الرجــال  عند 

واضح عند الرجال العقيمن.
 واوصى البحث بضرورة معاجلة 
نقص فيتامــن دي عند الرجال 
العقيمــن العالقة بن التلّيف 
الرحمي والدهون املشبعة وغير 

املشبعة .
ناقــش ايضا بحث فــي كلية 
العالقة  البصرة  جامعة  الطب 
والدهون  الرحمــي  التليف  بن 

املشبعة وغير املشبعة.
قدمته  الــذي  البحث  ويهدف   
شــالل  ســامي  زمن  الطالبة 
الى ايجــاد العالقة بن الدهون 

 ( املشــبعة وغيــر املشــبعة 
والتليف   ) الثالثيــة  الدهــون 

الرحمي. 
ان  البحــث  واســتنتج 
النساء  في  يزداد  الكوليسترول 
التليف  مــن  يعانــن  الالتــي 
البحــث  واوصــى   ، الرحمــي 
بضــرورة ايجاد عــالج لتقليل 
وتأثيره  الدم  في  الكوليسترول 

في معاجلة التليف الرحمي.

تاثير كورونا على األم احلامل 
والطفل بعد الوالدة

كما جرت مناقشــة بحث عن 
تأثير جائحــة كورونا على األم 
 ، الوالدة  بعــد  والطفل  احلامل 
الــذي قدمته  البحث  يهدف  و 
الطالبة عال حســن راضي الى 
بيان تأثير جائحــة كورونا على 
األم احلامل واجلنــن حن وبعد 

الوالدة. 
احلوامل  ان  البحث  واســتنتج 
اكثر عرضة لألصابة بالفايروس 
من  حياتها  على  خطورة  واكثر 
حيث شــدة االصابــة واالضرار 
،  واوصــى البحــث بضــرورة 
الفايــروس على  تأثير  دراســة 

توثيق  اكبر مع  شريحة حوامل 
النتائج والتأثير على األم احلامل 

والطفل بعد الوالدة

الوالدة املبكــرة والتهاب اجملاري 
البولية

وناقش بحث في الكلية  العالقة 
والتهاب  املبكــرة  الــوالدة  بن 
اجملاري البوليــة ويهدف البحث 
الذي قدمته الطالبة اميان صادق 
عبداهلل الــى اثبات العالقة بن 
الوالدة املبكــرة والتهاب اجملاري 
ان  البحث  واســتنتج  البولية. 
هناك عالقــة وثيقة بن الوالدة 

املبكرة والتهاب اجملاري البولية.

تأثيرات االدوية اثناء اخملاض 
ونتائج احلمل

تســكن  مقارنة  بحث  وناقش 
اثناء  والترامــادول  البيثيديــن 
اخملاض ونتائــج احلمل ، ويهدف 
الطالبة  قدمتــه  الذي  البحث 
عال صباح رمضــان الى تقييم 
االعطــاء  فعاليــة  ومقارنــة 
البيثيديــن  ملــادة  العضلــي 
والترامــادول على مــدة اخملاض 

وتأثير املسكن لأللم. 
واستنتج البحث ان كال املادتن 
توفــران تأثير مســكن معتدل 
املــادة االولــى من اخملــاض وان 
وامنة  فعالة  الترامــادول  مادة 
حيث وجد انها تقصر من حدة 
جانبية  تأثيرات  وتسبب  اخملاض 
احلوامل مقارنة مع  قليلة على 
مــادة البيثيدين فــي تخفيف 
آالم الــوالدة خاصة في املرحلة 

الثانية من الوالدة.

حتضيرات ملؤمتر الدراسات 
العليا

في  الطــب  كليــة  وعقــدت 
يضم  اجتماعاً  البصرة  جامعة 
عضــوي اللجنــة التحضيرية 
معــاون عميــد كليــة الطب 
الدكتور  العلميــة  للشــؤون 
املسافر  صالح  محمد  مرتضى 
زينة من كلية علوم  والدكتورة 
احليــاة ملناقشــة التحضيرات 
العليا  الدراســات  مؤمتر  لعقد 
PGR Conference   الذي يعتبر 

من اول املؤمترات من هذا
النــوع في اجلامعــة وبالتعاون 
متمثلة   college King’s مــع 

ومت  الكاظمي  منــذر  بالدكتور 
وضــع الوقت الزمنــي لتنفيذ 

خطة العمل املستقبلية .

google ورشة عمل عن

وظائــف  علــم  فــرع  واقــام 
االعضــاء ) الفســلجة ( فــي 
البصرة  جامعــة  الطب  كلية 
وبالتعاون مع وحدة تكنولوجيا 
الورش  برنامج  املعلومات ضمن 
االلكترونية التي يقيمها الفرع 
ورشــة عمل بعنوان تطبيقات 
 google التعليميــة  گــوگل 
قبــل  مــن   apps education
عبود.  راضــي  عواطف  املدرس 
املوضوعات  الورشــة  تناولــت 
 google درايف  : گوگل  التالية 
drive وادارة وانشــاء الصفوف 
 google class االلكترونيــة 
room اضافة الى تصميم مناذج 
وربط  للطلبة  احلضور  سجالت 
احملاضرة  في  االلكتروني  الصف 
 google التفاعلية بگوگل ميت
meet  مع الطلبة ومت مناقشة 
املشاكل واملعوقات التي تواجه 
التدريسين عند استخدام هذه 

التطبيقات وكيفية معاجلتها

دراسات في الحمل وعالج العقم وتاثير كورونا على األم 
الحامل والطفل بعد الوالدة

باحثات في كلية الطب بجامعة البصرة
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الباحثة عال حسن الباحثة اميان صادق  الباحثة عال صباح   الباحثة علياء فوزي الباحثة نور ابراهيم

مجموعة من املالكات الهندسية في قسم التوليد الذاتي للمصافي اخلارجية

بغداد - الصباح الجديد :
الوزير  وبرعايــة  الزراعة  وزارة  عقــدت 
املهندس محمد كرمي اخلفاجي اجتماعا 
مع وفد وكالة التعاون األملانية GIZ في 
مقر الوزارة برئاســة السيد مستشار 
القيسي  ضمد  مهدي  الدكتور  الوزارة 
املدراء  الســادة  مــن  عــدد  وبحضور 

العامن.
اســتعراض  االجتماع  وجــرى خــالل 
ومناقشة اهم مجاالت التعاون اخلاصة 
املشاريع  الزراعي ومنها دعم  بالقطاع 
الدورات  وتقدمي   ، واملتوسطة  الصغيرة 
االستشــارية  واخلدمــات  التدريبيــة 
والتركيز على   ، العاملــة  للمــالكات 
الصناعــات التحويليــة مثل معجون 
الطماطــة وزيــت الزيتون والعســل 
وغيرها، فضال عن ملف تطوير القدرات 
التدريبيــة للمشــاريع والفالحن عن 

طريق استخدام مراكز وزارة الزراعة.
 كما مت التاكيد على دعم االســتثمار 
في اجملال الزراعي وتوطن والتكنولوجيا 
احلديثة وتطوير قاعــدة بيانات كاملة 
لــوزارة الزراعة، وتشــكيل حــوار بن 
القطاعــن اخلاص والعــام في اجملاالت 
، فيما أكد املستشــار خالل  الزراعية 
االجتماع بان وزارة الزراعة تولي أهمية 
كبيرة للتعاون مــع اجلانب األملاني في 
مجال تطوير القطــاع اخلاص الزراعي 
التي  االســتثمارية  املشــاريع  وإقامة 
من شــأنها زيــادة اإلنتاجيــة وتوفير 
األمن الغذائــي للمواطن ودعم الدخل 
القومي للبلد في ظل الظروف الراهنة.

 ولفت الى ان هذا التعاون من شــأنه 
تطويــر مهــارات وخبــرات املــالكات 
تدريبية عالية  دورات  الزراعية وتنظيم 
التكنولوجيا  وتوطن  ونقل  املســتوى 

احلديثة. 
كمــا اوضح القيســي ضــرورة دعم 
انشــاء مشــاريع  اخلاص في  القطاع 
التحويليــة منها عمليات  الصناعات 
التغليف والتعبئــة لإلفادة من فائض 
االنتــاج احمللي وصناعة عالئــق الثروة 
احليوانيــة لدعــم الفالحــن واملربن 
فضال عن اســتثمار األهوار في اجلنوب 
مختلف  فــي  املتدهــورة  واألراضــي 
احملافظات وتنميتها وتطويرها من اجل 
خلق فــرص عمل للشــباب وخريجي 

اجلامعات.
أبــدى الوفــد الضيف عن  من جانبه 
اســتعداد  مبديا  باللقــاء  ســعادته 
الوكالــة األملانية للتعــاون مع الوزارة 
في كافة اجملاالت التي من شأنها دعم 
واالرتقاء  الزراعيــة  العملية  وتطويــر 

بالقطاع اخلاص. 

بغداد - الصباح الجديد :
قــام قســم التوليــد الذاتي 
الثانية  باجناز تشــغيل املرحلة 
من مشــروع نصب وتشــغيل 
الذاتــي  التوليــد  محطــات 
للمصافــي اخلارجية  واملتمثل 
ب )محطة التوليد الذاتي قيارة 
الذاتي  التوليــد  و محطــة   ١
والتي سوف تسهم   ) الكسك 
في اســتقرار ودميومة تشغيل 
الوحــدات اإلنتاجية للمصافي 
عــن  واالســتغناء  اخلارجيــة 

الكهرباء الوطنية ..
حيــث وبعــون اهلل مت اكمــال  
تشغيل محطة التوليد الذاتي 
توليدية  وبطاقــة  القيــارة/1 
مقدارها)6( ميــكا  واط بتاريخ 
٢١/ ١٠/  ٢٠٢٠  ، وايضــا اكمال 
تشغيل محطة التوليد الذاتي 
وبطاقــة  الكســك  ملصفــى 
ميكا   )4( مقدارهــا  توليديــة 

واطات بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠ .
االســابيع  فــي  يتم  وســوف 
املقبلة بإذن اهلل اكمال تشغيل 
املرحلة الثالثة وتشمل تشغيل 

الذاتــي  التوليــد  محطتــي 
ملصافــي ) الصينية و حديثة ( 
واط  )4( ميكا  توليدية  وبطاقة 
لــكل منهما ، حيث مت انشــاء 
هذه احملطات من قبل شــركة 
الــزوراء العامــة وبالتعاون مع 
وباشراف  االملانية  كونز  شركة 
مالك قســم التوليــد الذاتي 

أقدم  مهندسن  رئيس  متمثال 
مدير املشروع خالد عبد محمد 
املهندس  مهندســن  رئيــس 
املقيم رعد محســن سليمان 
ورئيــس مهندســن املهندس 
وديع حماد وردي املشــرف على 
اعمــال الكهرباء والســيطرة 

والنظم .

بغداد - الصباح الجديد :
باشرت األمانة العامة ملسجد 
بإرسال عدد  املُعّظم  الكوفة 
من السيارات التابعة لها الى 
ورشة النجف األشرف احدى 
ورش الشركة العامة لتعبئة 
الغاز لغرض إضافة  وخدمات 

منظومات الغاز السائل لها .
تأتــي هذه اخلطــوة املباركة 
بالتجــارب  منهــا  اميانــاً 
الناجحة التــي حققها هذا 
ملا  الكبير  الوطني  املشــروع 
يتمتع به الغاز الســائل من 
مزايا كثيرة تفوق اســتخدام 

انــواع الوقود األخــرى منها 
وفنية  وبيئيــة  اقتصاديــة 
اإلقتصاد  دعم  في  تســهم 
املواطنن  وخدمــة  الوطني 
احلكوميــة  واملؤسســات 

واألهلية.
وقد وضعــت االمانة العامة 

ثقتهــا  الكوفــة  ملســجد 
بعد  املشــروع  بهذا  العالية 
اإلطــالع عليــه مــن قبــل 
القائمــن في الشــركة من 
خــالل إقامة نــدوة تعريفية 
ملشاريعها الوطنية  وأهمها 
غاز  منظومــات  مشــروعي 

وشبكات  للسيارات  السائل 
االنابيب والتي اســتضافتها 
االمانــة العامة للمســجد 
حيث اســتعرض من خاللها 
شــرح مفصــل عــن عمل 
املنظومــة  ومزاياها من قبل 

القائمن عليه.

بغداد - الصباح الجديد :
البحــث  هيئــة  عقـــدت 
ندوة  الصناعــي  والتطويــر 
األدوية  صناعــة  عن  خاصة 
البيطريــة حتــت شعـــار ) 
البيطريـة  األدويـة  صناعـة 
 ... الوطنـــي  منتوجنـــا 
ننهـــض ونرتقـي ( حضرها 
مدير عــام الهيئة منعـــم 
أحمـــد حســـن  وعدد من 
واملســؤولن  العامن  املدراء 
في الــوزارة والســادة مدراء 
الهيأة  في  البحثية  األقسام 
وممثلــن عــن دائــرة الطب 

الكندي  وشــركة  البيطري 
للقاحات البيطرية والعتبتن 

العباسية واحلسينيـة .
وقـــال املستشار في كلمة 
ألقاهــا نيابــًة عــن معالي 
الصناعــة  وزارة  أن  الوزيــر 
لنقل  الطرق  وبكل  تســعى 
للبلد  واملعرفة  التكنولوجيا 
، مؤكداً أن البحوث العلمية 
من املواضيع واجملاالت املهمة 
كبير  بإهتمــام  حتظى  التي 
من الــوزارة وتأكيد من الوزير 
من أجــل تعزيز الدراســات 
إنتاج  إلى  وحتويلها  والبحوث 

ريــادي وصناعــي ، ســيما 
طاقات  ميتلــك  العــراق  وان 
وهناك  حيوانية  وثروة  كبيرة 
مشــاريع حتتاج إلــى األدوية 
البيطرية بشــكل كبير جداً 
من أجل احملافظة على الثروة 

احليوانية .
هي  الندوة  هــذه  أن  واضاف 
األولى وستكون هناك ندوات 
ومؤمترات قادمة كما وسيتم 
أزمة ضد  خليــة  تشــكيل 
قد  التي  الطارئــة  احلــاالت 
األزمة  خللية  مشابهة  حتدث 
املشكلة في الوزارة وبتوجيه 

وتعاون  وبإشــراف  الوزير  من 
مع القطاع الصناعي اخلاص 
أن الوزارة ســتكون  ، مؤكداً 
خالل  من  الداعمن  أكثر  من 
والدراســات  البحوث  توفير 
وتهتم مبجال  التي تختــص 

صناعة األدوية البيطريـة .
مـن جانبـــه أكد مدير عام 
هيئــة البحــث والتطويــر 
الصناعي على ضرورة التعاون 
والتنسيق مع القطاع اخلاص 
في مجــال صناعــة األدوية 
البيطريــة ، مشــيراً إلى ان 
البيطرية من  األدويــة  مركز 

املراكز املهمة في البلد والذي 
ميتلــك أكثر من ) ١٥٠ ( بحثا 

ودراسة في هذا اجملـال .
النــدوة  هامــش  وعلـــى 
برفقة  املستشــار  أفتتــح 
مدير عــام الهيئة وعدد من 
احلضــور معرضــاً لألدويــة 
نظمته  والــذي  البيطريــة 
مبشــاركة  البحــث  هيــأة 
القطــاع اخلــاص والعتبتن 
ودائرة  واحلسينية  العباسية 
البيطــرة فــي وزارة الزراعة 
وشركـة الكنـدي للقاحـات 

البيطريـة . 

الزراعة وGIZ االلمانية 
يبحثان إنشاء المشاريع 

االستثمارية الزراعية

قسم التوليد الذاتي  ينجز تشغيل المرحلة 
الثانية للمصافي الخارجية

أمانة مسجد الكوفة تباشر إضافة منظومات الغاز السائل الى سياراتها

التطوير الصناعي تعقد ندوة خاصة عـن صناعة األدوية البيطرية

دعا الى ازالة الترسبات في مقدم سد كالل بدرة الغاطس  

بغداد - الصباح الجديد :

اطلــع وزير املــوارد املائية املهندس 
مهدي رشيد احلمداني ميدانيا على 
تســليك مياه األمطار والســيول 
مــن قبل تشــكيالت الــوزارة في 
محافظة واســط يرافقه عدد من 
املديرين العامن اخملتصن في الوزارة 
،ويلتقي محافظها الدكتور محمد 

جميل املياحي .
الوزير بجولة ميدانية شملت  وقام 
قضاء بدرة وناحية جصان لالشراف 
املباشــر علــى تســليك موجــة 
السيول واالمطار املتأتية من اجلهة 

الشــرقية في كالل ترســخ وكالل 
الفيضانية  الســداد  ومراقبة  بدرة 
فــي املناطق احلدوديــة ، مؤكدا ان 
تشكيالت الوزارة في احملافظة قادرة 
األمطار  مياه  وجاهزة على تصريف 
والســيول بشــكل امن وأنسيابي 
مدروسة مبوضوعية  وحسب خطة 

من قبل الوزارة .
واضاف ان هذا الكميات من االمطار 
املياه  اخلزين  تعزز  والسيول ســوف 
البالد وسيتم االستفادة  في عموم 
اخلزنية  املنشــأت  في  وخزنها  منه 
وأستخدامها في املواسم الالحقة 
الزراعية وحتويل جزء  الجناح اخلطط 
منها الى االهوار لتحســينها كما 

ونوعا .

وشدد الوزير على أستمرار أستنفار 
اجلهد االلي والهندسي والفني من 
مالكات الوزارة وفي جميع احملافظات 
املشــكلة  االزمة  خلية  خالل  ومن 
من قبل الوزارة في احملافظات كافة 
برئاســة مدير عام من تشــكيالت 
احلكومات  مــع  وبالتعاون  الــوزارة 
احملليــة لتصريــف ميــاه االمطار 
والســيول واعتبارها مــن اولويات 

عمل الوزارة في الوقت احلاضر.
كمــا واوعــز الوزير بتعزيــز جهد 
واالليات  احلفــارات  مــن  اضافــي 
وكالل  بدرة  كالل  مجرى  لتوســيع 
ترســخ لزيادة اســتيعاب تصريف 

مياه السيول فيها.
كمــا تفقد الوزير ســد كالل بدرة 

الغاطــس فــي قضــاء بــدرة في 
الدكتور  يرافقه  محافظة واســط 
املياحــي محافظ  محمد جميــل 
واســط ومدير عام دائرة التخطيط 
درء  ازمة  ورئيس خليــة  واملتابعــة 
خطر الفيضــان ومدير عام الهيئة 
العامــة لصيانــة مشــاريع الري 
والبزل املهندس مؤيد مجيد ومدراء 

تشكيالت الوزارة في احملافظة.
واوعــز الوزير بازالة الترســبات من 
مقدم الســد باســتخدام االليات 
جريان  تأمن  لغــرض  التخصصية 
املياه الى األراضي الزراعية في تلك 
املناطق مضيفــا على ضرورة اجراء 
دراسة حول استثمار السد سياحيا 

خدمة الهالي احملافظة .

تقرير

وزير الموارد المائية يطلع على عمليات تسليك مياه االمطار والسيول في واسط
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تحذير أميركي ألنقرة بشأن »إس ـ 400«

متابعة ـ الصباح الجديد:

وجهت الواليات املتحدة حتذيراً جديداً 
لتركيا بشــأن منظومــة الصواريخ 
وطالبتهــا   »400  – »إس  الروســية 
بالتفكير قبل اإلقدام على تفعيلها؛ 
حتى ال تواجه »عواقب وخيمة«. وفي 
الوقت ذاته شّنت قوات األمن التركية 
حملة اعتقاالت جديدة اســتهدفت 
املتهمــن  العســكرين  عشــرات 
التابعة  باالرتبــاط بحركة اخلدمــة 
للداعية فتح اهلل غولن الذي تتهمه 
أنقرة بأنه العقل املدبر حملاولة انقالب 

15 )متوز( 2016 الفاشلة.
األميركية لدى حلف  املبعوثة  ودعت 
شــمال األطلســي )ناتو(، كاي بيلي 
هاتشينســون، تركيا إلــى التفكير 
مجــدداً قبــل اإلقدام علــى تفعيل 
الروســية،   »400  – »إس  منظومــة 
محذرة مــن أن نشــرها داخل نطاق 
دفاعات الناتو غير مقبول وســيكون 
له عواقب وخيمــة على أنقرة، الفتة 
إلى أن الوقت لم يفت بعد على إعادة 

املنظومة إلى موسكو.
وقالت هاتشينســون، في تصريحات 
ســبقت انعقاد قمــة وزراء خارجية 
دول الناتو في بروكســل، أمس األول 
أنــه ميكنك وضع  إن »فكرة  الثالثاء، 
نظام دفاع صاروخي روسي الصنع في 
منتصف حتالفنا هــي فكرة خارجة 
على احلدود، لقد حذرنا تركيا من هذه 
اخلطوة مراراً وتكراراً، الوقت لم يفت 
بعد لتراجع تركيــا عن الصفقة مع 

روسيا«.
تركيا صفقة  توقيع  وتسبب شــراء 
شــراء املنظومة الروسية في كانون 
األول 2017، مقابــل 2.5 مليــار دوالر 
وتســلمها في يوليــو 2019، غضب 
واشــنطن والناتو، وعلــى الرغم من 
أن أنقرة لم تقم بتفعيلها وتعهدت 
بأن تستخدمها بشكل مستقل عن 
منظومــة الناتو، منعتهــا الواليات 
املتحدة من احلصــول على مقاتالت 
»إف – 35«، كما أخرجتها من مشروع 
إنتاجها املشــترك حتت مظلة الناتو، 
مشــيرة إلــى أن نظــام الصواريخ 
علــى  احلصــول  ميكنــه  الروســي 

معلومات حول تكنولوجيا الطائرة.
وحــث مشــرعون فــي الكونغرس 
الرئيــس دونالد ترمــب على معاقبة 
تركيــا لشــرائها الصواريخ مبوجب 
أميركا  أعــداء  »مكافحــة  قانــون 
من خــالل العقوبات« )كاتســا(، إال 
أنه لــم يلجأ إلى هذا اخليــار، بينما 
الرئيس  أنقرة، بقلق، تســلم  تترقب 
الدميقراطــي املنتخــب جــو بايدن، 

وطريقة تناول إدارته هذا امللف.
على  أجبــرت  أنها  أنقــرة،  وتؤكــد 
لتغطيــة  روســيا  مــع  التعامــل 
احتياجاتها بعد إحجام واشنطن، في 
عهد باراك أوباما، عن بيعها منظومة 
وســحب  »باتريوت«،  اجلــوي  الدفاع 
الناتــو بطارياته مــن أراضيها. وقال 
هاتشينســون أيضاً، إن بحث تركيا 
عن املــوارد الهيدروكربونية في املياه 
املتنــازع عليها مع اليونــان وقبرص 
في شــرق البحر املتوسط، وتورطها 
في النزاع بــن أذربيجان وأرمينيا في 
قره باغ ميثالن إشكالية لوحدة حلف 

الناتو.
علــى صعيــد آخــر، أصــدر االدعاء 

العــام التركــي ، قــراراً باعتقال 82 
من العســكرين باجليش لالشــتباه 
في صلتهــم بحركة غولن ومحاولة 
انقــالب عــام 2016، التــي ينفــي 
غولــن، املقيم في والية بنســلفانيا 
األميركيــة، كمنفى اختيــاري، منذ 
عــام 1999 أي صلة له بها. وأطلقت 
متزامنة  حمالت  التركي  األمن  قوات 
في 39 والية في أنحاء البالد للقبض 
علــى املطلوبن، الذين من بينهم 70 
ال يزالون باخلدمة في صفوف اجليش، 
وألقــت بالفعــل القبــض على 63 
مطلوباً بينما يجري مالحقة اآلخرين.

وانطلقت عمليــة أمنية لضبط 44 
من العسكرين السابقن والعاملن 
في صفوف اجليش حتى اآلن، لالشتباه 
في انتمائهم إلى حركة غولن مبوجب 
توقيف صــدرت بحقهم من  قرارات 
االدعاء العام في إسطنبول. وشملت 
احلملــة 14 والية. وكانــت محكمة 
في أنقرة أصــدرت، اخلميس، أحكاماً 
احلياة بحق  بالســجن مدى  مشددة 
337 شــخصاً، أغلبهم عســكريون 

سابقون.

تقرير

اعتقال عشرات العسكريين بدعوى االرتباط بغولن

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفــادت تقارير إعالمية أن الســلطات البريطانية 
وجهت تهمة املشاركة في ارتكاب جرائم إرهابية 
إلــى امرأة أرســلت مقاطع مصــورة عن تنظيم 

داعش إلى أحد احملققن السرين.
وأوضحت صحيفــة »إندبندنــت« أن أمينة أمان 
اهلل، وهي بريطانية اعتنقت اإلسالم وكانت تعرف 
سابًقا باســم أليســون كلير بيتش، قد عرضت  

أمام محكمة وستمنستر االبتدائية مؤخرا.
ونفت املرأة البالغة من العمر، 28 عاما، والقاطنة 
فــي مدينة برمنغهام التهم التــي وجهت إليها 

بشأن الترويج لدعايات إرهابية. 
وبحســب الصحيفة، فإن جــرى عرض مقطعن 
مصورين على هيئة احملكمة كانت قد أرســلتهما 
أليسون كليربيتش إلى احملقق السري  عبر تطبيق 
تليغرام في ســبتمبر من العــام املنصرم بعد أن 

اقتنعت أنه أحد املتطرفن.
وتضمن املقطع األول دعاية لتنظيم داعش وظهر 
فيه صور لرؤوس مقطوعــة وتدريبات قتالية مع 

دعوات للقيام بهجمات واعتداءات إرهابية. 
أمــا الفيديو الثانــي، فتضمن لقطــات من آثار 
الغارات اجلوية و معــارك القتال في قربة الباغوز، 

آخر معاقل داعش في سوريا.  
وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت كليربيتش 
في شقتها  بإحدى ضواحي برمنغهام  في الرابع 
والعشــرين من نوفمبر املاضي، خــالل حتقيقات 

أجرتها وحدة مكافحة اإلرهاب.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
أعلن األمن العام حللف الناتو ينس ستولتنبيرغ 
أن احللف سيتخذ قرارا بشأن مستقبل مهمته 

في أفغانستان في فبراير عام 2021.
وقال ســتولتنبيرغ خالل مؤمتر صحفي له في 
أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول احللف، اليوم 
الثالثاء: »بشــأن أفغانســتان علينا اتخاذ قرار 
صعب فــي االجتماع التالي لــوزراء الدفاع في 

فبراير 2021 في بروكسل«.
وأشــار ســتولتنبيرغ إلى أن جميع الدول في 
الناتو أعربت خالل االجتماع عن دعمها للمهمة 
في أفغانســتان، على الرغم من قرار الواليات 

املتحدة تقليص عدد قواتها في هذا البلد.
يذكر أن الواليات املتحدة وقعت اتفاقا مع حركة 
»طالبان« حول انسحاب القوات األمريكية من 
أفغانســتان مقابل ضمانات أمنيــة من قبل 
األفغانية  األراضــي  اســتخدام  ومنع  احلركة، 

للهجمات على الواليات املتحدة وحلفائها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تعكف إيران على ســن قانــون جديد لفرض 
أحكام مشــددة جتاه املهاجرين غير القانونين 

الذين يتدفقون غالبا من أفغانستان.
وفق موقع »راديو فردا«، فإن التشريع اجلديد من 
شــأنه أن يعطي صالحيات أوسع حلرس احلدود 
اإليرانيــن بإطالق النار على هــؤالء املهاجرين 
غيــر القانونين ضمن حملــة للحد من هذه 

الظاهرة.
مبوجب مشروع القانون، الذي قدمه املشرعون 
اإليرانيــون في 26 نوفمبر، فــإن املهاجرين غير 
القانونين الذين يدخلون إيران أو يقيمون فيها، 
يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 25 عاما.

ويهدف التشريع اجلديد لوقف تدفع املهاجرين 
من أفغانســتان التي تعيش حربا طاحنة أدت 
لنزوح مالين من السكان، في وقت تعيش فيه 
إيــران ظروفا اقتصادية صعبــة نتيجة حملة 
الضغط األقصى التي متارســها إدارة الرئيس 

األميركي دونالد ترامب جتاه الدولة الفارسية.
ويطلق حــرس احلدود اإليراني النــار عادة على 
األشــخاص الذين يدخلون البالد بشــكل غير 
قانوني، حيث شــهد احلدود اإليرانية األفغانية 
مقتل عدد من املهاجريــن األفغان في حوادث 

متفرقة ملهاجرين غير شرعين.

الناتو: سنتخذ قرارا حول 
مهمتنا في أفغانستان 

في فبراير 2021

إيران تستهدف الالجئين 
األفغان بعقوبات قاسية

اعتقال بريطانية بتهمة 
االنتماء لداعش

متابعة ـ الصباح الجديد:

تاميز  نيويورك  أفادت صحيفــة 
أن اتفاق الســالم بن إسرائيل 
والسودان، معرض خلطر االنهيار 
بعد أقل من شــهر على إعالنه 
األميركي  الرئيــس  قبــل  من 

دونالد ترامب.
السودان  أن  الصحيفة  وذكرت 
فتح  على  مضــض  على  وافق 
ولكن  إســرائيل،  مع  العالقات 
فقــط كجــزء مــن صفقــة 
قائمة  مــن  تتضمن شــطبه 
الراعية  للــدول  اخلارجية  وزارة 
إلى موافقة  باإلضافة  لإلرهاب، 
الكونغرس على تشريع بحلول 
العام من شأنه حمايته  نهاية 
من الدعاوى القضائية املتعلقة 

باإلرهاب.
ولكــن الكونغــرس، وصل إلى 
طريق مســدود بشــأن تشريع 
السالم القانوني، الذي سيمنع 
ضحايــا  أساســي  بشــكل 
الهجمات اإلرهابية الســابقة 
من الســعي للحصــول على 
تعويضات جديدة من السودان، 

وفقا للصحيفة األميركية.
كان الســودان ثالت دولة تعلن 
السالم  اتفاقيات  على  التوقيع 
العالقات  وتطبيع  إسرائيل  مع 

معها بعد اإلمارات والبحرين.
وفي 23 أكتوبر املاضي، توصلت 
التفاق  وواشــنطن  اخلرطــوم 
من  الســودان  بإزالة  يقضــي 
قائمة الــدول الراعية لإلرهاب، 
مقابــل دفع 335 مليــون دوالر 
كتعويضــات ألســر ضحايــا 
كول  املدمــرة  على  الهجــوم 
في ســواحل اليمن عام 2000، 
وأُسر ضحايا تفجير السفارتن 
األميركيتــن فــي نيروبي ودار 

السالم في 1998.

مدير  غولدنبــرغ،  إيــالن  وقال 
برنامج أمن الشرق األوسط في 
مركز األمــن األميركي اجلديد، 
االتفــاق للخطر هو  إن تعرض 
نتيجــة للجهــود املتســرعة 
من قبــل إدارة ترامب للتوصل 
اتفــاق وحتقيــق نصر في  إلى 
قبــل  اخلارجيــة  السياســة 

انتخابات الرئاسة.
ترامب  إدارة  أن  وأضاف »شعرت 
أجبرت الســودان علــى األمر. 
تصنيــف  اســتخدام  أرادت 
حملاولة  سياسية  كأداة  اإلرهاب 
وتابع  التطبيع مع إســرائيل«، 
»عندما تقوم بإعداد هذه األنواع 
من الصفقــات مع عناصر غير 

ذات صلة وال معنى لها، يحدث 
هذا أحيانًا«.

األميركية  الصحيفة  وأشارت 
إلى أنه بدون حصانة الكونغرس 
للسودان، قد يتردد املستثمرون 
معه  التعامــل  فــي  األجانب 
خشــية أن ينتهــي بهم األمر 
إلــى متويل مليــارات الدوالرات 

كتعويضات لضحايا اإلرهاب.
وأوضحت أنه من دون االستثمار 
األجنبــي لن تكــون احلكومة 
األزمة  حــل  على  االنتقاليــة 
االقتصاديـــة التـــي متــر بها 

البالد.
وفي األسبوع املاضي، أكد رئيس 
في  االنتقالي  السيادة  مجلس 

الســودان، عبدالفتاح البرهان، 
مايك  األميركي  اخلارجية  لوزير 
بومبيــو، أن بــالده لــن متضي 
قدًما فــي عالقــات دافئة مع 
إسرائيل قبل أن ميرر الكونغرس 
السالم  بتشــريع  يســمى  ما 

القانوني.

خالف عميق
واحمللــل  الكاتــب  ويعتبــر 
السياســي إبراهيــم دقش أن 
اإلنعاش  االتفاق »أدخــل غرفة 
وهــو بحاجــة لعمليــة إنقاذ 
أن نقاط  إلى  عاجلة« مشــيرا 
اخلــالف بــن اخلرطــوم وجوبا 
غير قابلــة للتالقي على املدى 

القريب وفق قوله.
اخلرطوم  تواجهه  ما  إلى  وأشار 
من ضغــط داخلــي »يجبرها 
مطلبها  عن  التنازل  عدم  على 

بحسم امللف األمني أوال«.
أما اخلبير القانوني محمد علي 
للخرطوم  أن  فأكــد  املرضــي 
باالتفاق  االلتــزام  درجات  أعلى 
مع جوبا »وال يوجد سبب يدعو 
اجلنوبين خملالفة الرأي القائل إن 
لكافة  األول  الضامن  هو  األمن 

االتفاقيات«.
وذكر في تعليقه أن توفر األمن 
»سيقطع الطريق أمام أي عمل 
عدائي يخل مبا مت االتفاق عليه«.
ومن جهته اعتبر أستاذ العلوم 

السياســية بجامعة اخلرطوم 
محمد نوري األمــن أن االتفاق 
»في طريقــه لالنهيار الكامل« 
بعد تزايد االتهامات العسكرية 

والسياسية بن اجلانبن.
لفشــل  »بواعث  وجــود  ورأى 
التوصــل ألي نتيجــة إيجابية 
لتنفيذ ما اتفقا عليه« مؤكدا 
أن االتفاق »في طريقه للفشل 
واألميركي  الدولي  اإلصرار  رغم 

بالتحديد على إجنازه«.
تخطط  ترامب  إدارة  أن  يذكــر 
بالفعــل حلفل توقيــع االتفاق 
مــع املســؤولن الســودانين 
فــي البيت األبيض فــي أواخر 

ديسمبر اجلاري.

»تم تحت ضغط«

 اتفاق السودان مع إسرائيل »مهدد باالنهيار«

السودان ثالت 
دولة تعلن التوقيع 

على اتفاقيات 
السالم مع 

إسرائيل وتطبيع 
العالقات معها 

بعد اإلمارات 
والبحرين

تطبيع السودان مع اسرائيل مهدد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت وزارة العدل األمريكية ليلة 
امس األربعــاء إّن الوزير وليام بار، 
املقرب مــن ترامب، عــّن مّدعيا 
عاما مستقال للتحقيق في ما إذا 
كانت هناك جرائــم أو مخالفات 
قد ارتكبت خــالل التحقيق الذي 
جــرى بن العامــن 2016 و2018 
بشأن تواطؤ محتمل بن موسكو 

لدونالد  االنتخابية  احلملة  وفريق 
ترامب.

وكان وزير العدل وليام بار قد كّلف 
فــي نيســان 2019 املّدعي العام 
التحقيق  دورهام  جون  الفيدرالي 
»التحقيق  عــن  املســؤولن  مع 
الروسي« مبن فيهم املدير السابق 
ملكتب التحقيقات الفيدرالي »إف 
واملّدعي  كومــي  جيمس  آي«  بي 

العام املســتقّل الســابق روبرت 
مولر.

ومبوجــب هــذا التكليف باشــر 
دورهــام حتقيقاته بصفته قاضي 
وزير  بأوامر  يأمتــر  فيدراليا  حتقيق 
العــدل، ما يعني أّنــه بإمكان بار 
أو أي وزير عــدل يخلفه أن يطلب 

وقف هذا التحقيق وإغالق امللّف.
والثالثــاء أعلنــت وزارة العدل أّن 

بــار عّن دورهــام »مّدعيــا عاما 
القضية،  بهذه  مكّلفا  مستقال« 
اســتمرار  فــي خطــوة تضمن 
حتى  القضية  هذه  في  التحقيق 
بعد مغادرة ترامب البيت األبيض.

وسيكون صعبا على إدارة الرئيس 
بايدن، على الصعيد  املنتخب جو 
احملّقق  هذا  تقيل  أن  السياســي، 
أو تنهــي عملــه عندمــا تتوّلى 

الســلطة في 20 كانــون الثاني 
املقبل.

وأصــدر بار قــرار تعيــن دورهام 
 19 في  محّققا عدليا مســتقال 
تشــرين األول، لكّنــه أبقى هذا 
القرار طّي الكتمــان كي ال يؤثر، 
على مــا يبدو، علــى االنتخابات 
الرئاسية التي جرت في 3 تشرين 

الثاني.

وبعد مــا يقرب مــن عامن من 
مولر  حتقيــق  فشــل  التحقيق، 
تواطؤ بن  أّي  إثبات حصــول  في 
فريق حملة ترامب وروســيا. لكّن 
التحقيــق أظهــر أّن مقّربن من 
ترامب أجــروا اّتصاالت عديدة مع 
وسطاء روس وأّن موسكو تدّخلت 
فــي احلملــة الرئاســية بقصد 

ترجيح كّفة املرّشح اجلمهوري.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
رفــض الرئيــس اإليراني حســن 
روحانــي، امس األربعاء، مشــروع 
قانون وافق عليه البرملان من شأنه 
أن يعلق عمليات التفتيش التابعة 
لــأمم املتحــدة ويعــزز تخصيب 
اليورانيــوم، قائــالً إنــه »ضــار« 
إلى  الرامية  الدبلوماسية  باجلهود 
استعادة االتفاق النووي لعام 2015 

وتخفيف العقوبات األميركية. 
ويعكــس الصراع حول مشــروع 
القانون، الذي اكتســب زخماً بعد 
مقتل عالم نووي إيراني بارز الشهر 
روحاني، وهو  التنافس بن  املاضي، 
وبن  نســبًيا،  معتدل  سياســي 
على  يهيمنون  الذين  املتشــددين 

البرملــان ويفضلــون نهًجــا أكثر 
تصادمية مع الغرب.

ومشروع القانون من شأنه أن يعلق 
عمليــات التفتيش التــي جتريها 
احلكومة  من  ويطلب  املتحدة  األمم 
اليورانيوم  تخصيــب  اســتئناف 
الدول  فشــلت  إذا   20٪ بنســبة 
العقوبات  تخفيــف  في  األوروبية 
األميركية املشــددة على قطاعي 
وهذا  البالد.  فــي  والبنوك  النفط 
املســتوى أقل من احلــد املطلوب 
لأسلحة النووية ولكنه أعلى من 
املستوى املطلوب لأغراض املدنية. 
وفي حديثه خــالل اجتماع جمللس 
الــوزراء، قال روحانــي إن إدارته »ال 
وتعتبــره ضارًا  ذلك  توافق علــى 

وأملح  الدبلوماســية«،  لأنشطة 
يعــززون مواقفهم  النواب  أن  إلى 
قبل االنتخابات املقــررة في يونيو 
املقبل. وأضــاف: »نحن اليوم أقوى 

في اجملال النووي من أي وقت آخر«.
ومــن املتوقــع أن يكون ملشــروع 
القانون تأثير ضئيــل، إن وجد، ألن 
املرشــد األعلى اإليرانــي آية اهلل 
علي خامنئي لــه الكلمة األخيرة 
في جميع السياســات الرئيسية، 
مبــا فــي ذلــك تلــك املتعلقــة 
بالبرنامج النــووي. ولكن يبدو أنه 
إظهار للتحدي بعد مقتل محسن 
فخري زاده، وهو شخصية رئيسية 
في برنامج إيران النووي، في هجوم 
ألقى مســؤولون إيرانيــون باللوم 

فيه على إسرائيل.
كان فخــري زاده يتــرأس برنامًجا 
أنه  والغــرب  إســرائيل  زعمــت 
عمليــة عســكرية تبحــث في 
جدوى بناء ســالح نــووي. وتقول 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن 
»البرنامج املنظم« انتهى في عام 

 .2003
األميركيــة  ووافقــت احلكومــة 
على تلــك النتائــج، بينما تقول 
إسرائيل إن إيران ال تزال تهدف إلى 
إلى  نووية، مشيرة  تطوير أسلحة 
الصواريخ  عملها في مجال صنع 
التقنيات.  الباليستية وغيرها من 
وتصــر إيــران علــى أن برنامجها 

النووي سلمي بالكامل.

العدل األمريكية تعين مدعيا مستقال للتدقيق في تحقيق مولر 

روحاني يرفض بعد موافقة البرلمان اإليراني على زيادة تخصيب اليورانيوم

عن التدخل الروسي في انتخابات 2016

االعتقاالت في تركيا شبه يومية
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متابعة ــ الصباح الجديد:

امس  الفرنســية،  الرئاســة  قالت 
األربعــاء، إن أي إجــراءات لم تنفذ 
الفرنســية  الطريق  مبوجب خارطة 
املقترحة ملســاعدة لبنان على حل 
واالقتصادية،  السياســية  أزمتــه 
مشددة على أنه لن يتم تقدمي دعم 
تشــكيل  »حتى  للبنان  دولي  مالي 

حكومة«.
للمســاعدات،  مؤمتر  انعقاد  وقبيل 
الفرنسية  بالرئاســة  مسؤول  أكد 
»ســتواصل  العامليــة  القــوى  أن 
السياسية«  الطبقة  على  الضغط 
اإلصالحات  لتنفيــذ  لبنــان،  فــي 
الضرورية للنهوض بالبلد من األزمة 
السياســية واالقتصاديــة اخلانقة 
التي مير بها، والتي زادت بعد االنفجار 
الضخم الذي وقع فــي مرفأ بيروت 

في أغسطس املاضي.
وتابــع: »حتتاج إلى الثقــة من أجل 
اقتراض أو إقراض املال، والثقة ليست 
دامت ال  موجودة.. سنظل هكذا ما 

توجد حكومة ذات مصداقية«.
وأضاف املســؤول أنه لم يتم إحراز 
»أي تقــدم« فيما يتعلــق مبراجعة 
املركزي،  لبنــان  مصرف  حســابات 
محذرا من أن التدقيق في حسابات 
مصرف لبنــان املركزي »أصبح أكثر 

إحلاحا« من أي وقت مضى.
بالقول: »مــا لدينا من  واســتطرد 
معلومــات يفيد بأن الوضــع يزداد 
أسوأ،  مشــاكل  نحو  ويتجه  سوءا 
وهذا يزيد من أهميــة إجراء تدقيق 
حقيقــي )فــي حســابات املصرف 

املركزي(«.

الوقت نفســه، أشار املسؤول  وفي 
إلى أنه »غير مقتنــع بأن العقوبات 
األميركية ســيكون لها أي أثر فيما 
تشــكيل  على  باملســاعدة  يتعلق 
حكومــة ذات مصداقية، قادرة على 
تنفيذ إصالحات من شــأنها إتاحة 

مســاعدات مالية دوليــة«، وفق ما 
ذكرت وكالة رويترز.

األميركية(  )العقوبــات  »إنها  وقال: 
لم تغير شــيئا علــى أرض الواقع. 
نحتاج إلى مواصلة فرض حملة من 
فيما  العامة،  السياسية  الضغوط 

ندعم الشعب«.
ويــرأس الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون واألمــن العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريــس، األربعاء، مؤمترا 
دوليا افتراضيا جديدا من أجل »دعم 
الشعب اللبناني«، بعد 4 أشهر من 

االنفجار املدمر في مرفأ بيروت.
تقييــم  »إلــى  املؤمتــر   ويهــدف 
اجملتمع  قدمهــا  التي  املســاعدات 
الدولــي وتقييم ترتيبــات توزيعها 
منذ مؤمتر 9 أغســطس، والنظر في 
على  والعمل  اجلديــدة  االحتياجات 

تلبيتهــا، في ســياق األزمــة التي 
يعانيها لبنان«.

وأتاح مؤمتر 9 أغســطس الذي نظم 
بشكل طارئ بعد خمسة أيام فقط 
مــن االنفجــار، حتريك مســاعدات 

بقيمة 250 مليون يورو للبنان.

اجلديد،  املؤمتر  ماكرون عقــد  وأبقى 
على الرغم مــن عدم إيفاء الطبقة 
السياســية اللبنانيــة بتعهداتها 
تشــكيل حكومــة جديــدة مــن 
اختصاصيــن مســتقلن من أجل 
إطالق إصالحات هيكلية يطالب بها 
دعم طويل  مقابــل  الدولي  اجملتمع 

األمد للبنان.
ومبناســبة ذكــرى العيد الســابع 
والســبعن الســتقالل لبنان، حذر  
ميشال  للرئيس  رسالة  في  ماكرون 
عون مــن انهيار لبنــان في حال لم 
تضع خريطــة الطريق التي التزمت 
بهــا كل األطراف السياســية في 
األول مــن ســبتمبر املاضي موضع 

التنفيذ.
الفرنسي في رسالته:  الرئيس  وقال 
»احللــول معروفة: وهــي تكمن في 
التي  الطريق  وجوب وضع خريطــة 
التزمت بها كل األطراف السياسية 
فــي األول مــن ســبتمبر موضــع 
التنفيــذ،  الفتــاً إلــى أّن »خريطة 
الطريــق هذه جتيب في آن معاً، على 
متطّلبات أصدقاء لبنان الصادقن«.

اخلريطة  قائال: »وضــع هذه  وأضاف 
موضع التنفيذ كفيل وحده بتعبئة 
أجل  من  الضرورية  الدولــي  اجملتمع 
البلد ومساعدته على  انهيار  تفادي 
اعتماد اإلصالحات التي ال مفّر منها 

لنهوضه من جديد«.
وأعرب ماكرون عــن أمله أن  »تضع 
كافــة القــوى السياســية جانباً 
والطائفية  الشــخصية  مصاحلها 
والفئوية من أجــل حتقيق مصلحة 
لبنــان العليــا وحدهــا ومصلحة 

الشعب اللبناني«.

فرنسا: لبنان لن يحصل على الدعم الدولي حتى تشكيل الحكومة
خارطة الطريق من العقبات ايضا

أتاح مؤتمر 9 
أغسطس الذي نظم 

بشكل طارئ بعد 
خمسة أيام فقط 

من االنفجار، تحريك 
مساعدات بقيمة 
250 مليون يورو 

للبنان

من مخلفات انفجار مرفأ بيروت »ارشيف«
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الصباح الجديدـ  وكاالت:
حكم على جوشــوا وونغ أحد 
في  بالدميوقراطية  املنادين  أبرز 
هونــغ كونغ وناشــطن اثنن 
امس  بالســجن  آخرين  بارزين 
في  دورهم  بســبب  األربعــاء 

تظاهرات العام املاضي.
وحكــم على وونــغ )24 عاما(
بالســجن 13 شــهرا ونصف 
الشــهر في حن فرضت على 
زميليه أنييس شــو وإيفان الم 
عقوبة الســجن عشرة أشهر 

وسبعة أشهر على التوالي.
على  على حسابه  وونغ  وكتب 
تويتر بعد دقائق من صدور قرار 

احملكمة "لم تنته املعركة".
وأضــاف "نتابــع اآلن النضال 
الكثير  جانب  إلى  السجن  من 
الشــجعان  املتظاهرين  مــن 
دورهم  لكــن  املعروفن  غيــر 
أساســي في املعركة من أجل 
الدميوقراطية واحلرية في هونغ 

كونغ".
خالل احملاكمة في 23 تشــرين 
الثاني ، قرر وونغ والناشــطان 
اآلخــران البالغــان 26 عامــا، 
اإلقرار بالتهم املوجهة إليهم.

وونغ سي-الي  القاضية  وقالت 
إلى  املتظاهرين  املتهمون  "دعا 

محاصرة املقر العام )للشرطة 
في هونغ كونغ( ورفع شعارات 

مناهضة للشرطة".
ويعتبــر ناثــان لوو الناشــط 
الشاب اآلخر الذي أودع السجن 
قبل أن يفر إلــى لندن في متوز 
، أن الســجن لــن يضعف من 

عزميتهم.
وصــرح لوكالــة فرانس برس 
"اعتقد انهم سيستمرون في 
االضطالع بــدور مهم جدا في 

هونغ كونغ مستقبال".
مدير  ميشــرا  ميينــي  وقــال 
املنظمة آلسيا-احمليط الهادىء 
"مرة اخــرى جلأت احلكومة إلى 
+التحريــض على جتمع  تهمة 
غير مشروع+ الطالق مالحقات 
فــي حــق أشــخاص كانــوا 
ويتظاهرون  آرائهم  عن  يعبرون 

سلميا".
ورغم صغر سنهم، يعتبر وونغ 
والم وشو ناشطن مخضرمن 
السياسي.  النضال  مجال  في 
وتواجه هونــغ كونغ التي تعد 
الدولة  نســمة،  ماليــن   7,5
األكثــر تعدادا لللســكان في 

العالم مع 1,39 مليار نسمة.
وفــي ســن املراهقة شــارك 
الشــابان والشابة في التحرك 

املنادي بالدميوقراطية وانضموا 
الناجحة  للمعركة   2012 منذ 
ضد فــرض حصــص لتعليم 

الوطنية الصينية.
وبعد عامن لعبوا دورا محوريا 
التي  املظــالت"  "حركــة  في 
حقيقي  عام  باقتــراع  طالبت 
في هونغ كونغ من دون احلصول 

على أي تنازالت من قبل بكن.
وكان املتظاهرون احتلوا وسط 
املدينــة ملدة 79 يومــا وأصدر 
في  بالسجن  عقوبات  القضاء 

حق عدد من الناشطن.
وفي حزيران 2019 نشأت حركة 
احتجاج جديدة جراء مشــروع 
قانــون كان موضع تنديد يجيز 

تسليم املطلوبن للصن.
حقيقي،  زعيــم  غيــاب  وفي 
شــهدت احلركــة تظاهــرات 
يومية لسبعة أشهر تخللتها 
بن  ومواجهات  عنــف  أعمال 

الشرطة واحملتجن.
وشــارك وونغ وشــو في عدة 
تظاهرات ســاهمت خصوصا 
زيادة شــهرتهم للضغط  في 
وحمــل اجملتمــع الدولي على 
فرض عقوبات ما أثار اســتياء 
الصيني  االعالم  أن  حتى  بكن 

وصفهما باخلونة.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أثار حــادث دهس في مدينة تريير 
األملانيــة الذعر في البــالد وذكر 
شــهدته  الذي  اإلرهابي  باحلادث 
برلن قبل 4 ســنوات في ســوق 
للميــالد، رغم أن الشــرطة لم 
تتمكــن بعــد من حتديــد دوافع 

حادث تريير رغم اعتقال السائق.
 وقتل 4 أشــخاص بينهم طفلة 
رضيعة تبلغ من العمر 9 أشــهر، 
وجــرح العشــرات فــي حــادث 
الدهــس. وأعلنت الشــرطة في 
احلدود  على  الواقعة  تريير  مدينة 
أنها  لوكســمبورغ،  من  القريبة 
اعتقلت ســائق الســيارة ويبلغ 
51 عاما، فيما تناقلت  من العمر 
الصحف األملانية أن اســمه برنار 

ف.
وفي مؤمتر صحافي مساء عقدته 
الشــرطة مع عــدة املدينة، قال 
متحدث باسم شــرطة تريير إن 
الرجل ما زال يخضع لالستجواب 
وإن دوافعه ما زالت غير واضحة. 
وكانت وكالــة األنباء األملانية قد 
الشــرطة  نقلت عن مصادر في 
أن احملققــن الذين يســتجوبون 
أو  أدلــة  ميلكــون  ال  الســائق 
معلومات عن خلفيات سياسية 
للحــادث. ونقلــت صحــف عن 
أشــخاص في املدينة أن السائق 
كان غالبا ما يشاهد مخمورا وأنه 

رمبا كان مخمورا وقت وقوع احلادث 
ويعاني من مشاكل عقلية.

 وقال املدعي العــام بيتر فريتزن 
الصحافي  املؤمتر  الذي شارك في 
املســائي إن الرجل لم يكن لديه 
التعليق  رافضا  إجرامي  ســجل 
ولكنه  احملتملــة.  دوافعــه  على 
أشار إلى أن فحصا أجري له بعد 
احلادث أظهر مستوى مرتفعا من 
الكحــول، مضيفا أيضا أن هناك 
يعاني  الرجل كان  أن  إلى  إشارات 

من مشاكل نفسية. 
فيمــا قال محقق الشــرطة في 
املؤمتر الصحافي ردا على ســؤال: 
»إنه ليس هنــاك أدلة على )دافع 
إرهابي( إن كان سياسيا أو دينيا«. 
ونقلت وســائل إعالم عن شهود 
عيــان أن الرجل الــذي كان يقود 
سيارة راجن روفر رمادية اللون أسرع 
عندما وصل إلى منطقة للمشاة 
ودهس عددا كبيرا من األشخاص. 
الـ30  قرابة  عــن  البعض  وحتدث 
تراوحــت جروحهم بن  جريحــا 
اخلطرة والطفيفة. وحتدث شهود 
عــن صدمة بن ســكان املدينة، 

خاصة أن بن الضحايا أطفاال.
مشــاهدتهم  شــهود  وروى   
فــي  يتطايــرون«  »ألشــخاص 
أطفال  لعربــة  وكذلك  الهــواء 
تعرضت للدهــس أثناء العملية. 
وعبــر املتحدث باســم احلكومة 

الفيدراليــة عــن صدمتــه من 
احلــادث، وكتب شــتيفان زايبرت 
على »تويتر« أن ما حدث في تريير 
عمدة  ووصف  للصدمة«.  »يدعو 
بأنه  احلادث  ليبــي  تريير فولفرام 
األســوأ الذي تشهده البلدة منذ 
إلى  الثانية. وأشار  العاملية  احلرب 
أن قرابــة الـ700عنصر من قوات 
عملية  فــي  شــاركت  الطوارئ 

اإلسعاف والقبض على السائق.
وزار وزيــر داخلية واليــة راينالند 
بفالز التي تتبع لها مدينة تريير، 
موقــع احلــادث، وقــال إن دوافع 
السائق ما زالت مجهولة. وقالت 
الشــرطة من جهتها إن السائق 
»صدم بشكل عشوائي أشخاصا 
داخل منطقة املشــاة«، مضيفا 
الشرطة  الستجواب  يخضع  أنه 
التــي ال متلــك معلومــات حول 

دوافعه بعد. 
وكانت وســائل إعالم قد تناقلت 
إمكانية وجود أكثر من شــخص 
داخل السيارة التي نفذت عملية 
األشــخاص  فرار  واحتمال  دهس 
اآلخرين، ولكن الشرطة نفت هذه 
الفرضية. كما كانت حتدثت بعض 
األنباء عن حمل الســائق لسالح 
وهو أيضا ما نفته الشرطة التي 
قالت إنها لم تعثر على أي سالح 
السيارة  في  وال  الســائق  بحوزة 

التي باتت في حوزتها. 

السجن لثالثة ناشطين بارزين منادين 
بالديموقراطية في هونغ كونغ

المدعي العام يتحدث عن
»مشاكل نفسية« لدى السائق

ألمانيا: عملية دهس توقع 4 قتلى وعشرات الجرحى
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
اعلن مصرف الرشــيد، امس االربعاء، اســتمراره 
برفع سلفة املوظفني واملتقاعدين التي مت ترويجها 

سابقا في فروع املصرف.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديــد »، إن »االيقاف الذي اعلن 
عنه سابقا يشمل فقط التقدمي اجلديد والغراض 

تطبيق احلسابات السنوية«.
واضاف: »املصرف سيستأنف الترويج بداية العام 
اجلديــد لكافــة املوظفني ومنتســبي الداخلية 

واملتقاعدين املوطنة رواتبهم لدى املصرف«.
وكان مصرف الرشــيد قد اعلن في 16 تشــرين 
الثاني ايقاف ترويج ســلف املاستر كارد، الغراض 
التطبيــق بني الفروع املانحة وقســم البطاقات 

والقنوات االلكترونية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
تراجع الذهب امس األربعاء ، إذ سيطر احلذر على 
املستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على 
صعيد حزمة التحفيز في الواليات املتحدة، فيما 
أضافت تقارير عن تطورات بشأن لقاح كوفيد19- 

ضغوطا.
وبحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، هبطت 
األسعار الفورية للذهب %0.3 إلى 1808.67 دوالر 
لألونصــة بعد زيادة بأكثر مــن %2 أمس الثالثاء، 
والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر. وانخفض 
الذهــب في العقود األميركيــة اآلجلة %0.3 إلى 

1813.30 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
استقر الدوالر قرب أدنى مستوى 
في عامني ونصــف العام امس 
األربعــاء إذ يقيم املســتثمرون 
من  املزيد  تطبيــق  احتمــاالت 
التحفيــزات املالية في الواليات 
املتحدة، فيما متسكت العمالت 
احملفوفة أكثر باخملاطر مبكاسبها 

مع حتسن ثقة املستثمرين.
وفقــد اليــوان الصيني بعض 
املعامــالت  فــي  مكاســبه 
اآلسيوية مســاء بعدما ذكرت 
صحيفة نيويورك تاميز أن الرئيس 
األميركي املنتخب جو بايدن لن 
اتفاق  إللغاء  الفور  على  يتحرك 
املرحلة 1 التجــاري الذي أبرمه 
الرئيس دونالد ترامب مع الصني.

وتراجع مؤشر الدوالر إلى 91.19 
مقابل ســلة عمــالت مقتربا 
من أدنى مســتوياته منذ نهاية 
نيسان 2018 والذي بلغه مساء.

والــدوالر  اليــورو  واســتقر 
مساء  قفزا  بعدما  النيوزيلندي 
عامني  في  أعلى مســتوى  إلى 
انخفاض  مــع  العــام  ونصف 
الدوالر على نطاق واســع بفعل 
جتدد اآلمال بشأن لقاح لفيروس 
كورونا وحتفيزات مالية أمريكية.

وأجــرى وزير اخلزانــة األميركي 
ورئيسة  منوتشــني  ســتيفن 
مجلس النواب نانسي بيلوسي 
محادثات بشأن التحفيزات ألول 
مرة منذ االنتخابات الرئاســية 
فيمــا اقترحــت مجموعة من 

أعضاء مجلس الشيوخ والنواب 
مــن احلزبــني حزمة إجــراءات 
جائحة  تداعيات  من  للتخفيف 
كوفيد19- قيمتها 908 مليارات 
دوالر. وجرى تداول الدوالر مقابل 

104.41 ين ياباني.
اليورو ببعض مكاسبه  ومتسك 
أداء قوي  الــدوالر بعــد  مقابل 
أعلى  ســجل  حيــث  مســاء 
مســتوى منذ مايو أيــار 2018. 
وســجل في أحدث تــداول له 

1.2071 دوالر.
وفــي املعامالت احمللية ســجل 
تــداول  أحــدث  فــي  اليــوان 
6.8960 مقابــل الــدوالر.  لــه 
 0.7% بنحو  بتكوين  وانخفضت 

إلى 18635 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
»ســايلزفورس«  أعلنت شركة 
األعمال  تطبيقــات  صاحبــة 
عن اســتحواذها على شــركة 
للتطبيق  املالكــة  »ســالك« 
الشــهير  التشــاركي  العمل 
 27.7 قيمتها  بلغــت  بصفقة 

مليار دوالر.
وبحسب موقع«axios« فسوف 
ســتدمج منصــة التواصــل 
ســالك ضمن كافة تطبيقات 

»سايلزفروس« السحابية.
وعقب إمتام الصفقة ســيجرى 
تابعة  الدمــج لتكون ســالك 
رسمياً  »سايلزفورس«  لشركة 
، فيما ســوف يواصــل مديرها 

بيترفليد«  التنفيذي »ستيورات 
قيادة املنصة.

ومن املتوقــع أن تأخد الصفقة 
نحو 18 شــهرا إلمتامها، إذ أنها 
ا أنهــا بحاجة حليــاة موافقة 
مساهمي »ســالك«، باإلضافة 
واإلجــراءات  التصديقــات 

القانونية الروتينية.
وكانت »ســالك« قد تأسست 
العام 2013 ، غيــر أنها فقدت 
40 باملئــة تقريبا مــن قيمتها 
السوقية منذ طرحها لالكتتاب 
العــام، إذ تبلغ قيمتهــا حالياً 

نحو 25 مليار دوالر 
أوضحــت«  جانبهــا  مــن 
سايلزفورس«  أنها ستعمد بعد 

االستحواذ على تلك اخلدمة إلى 
تطبيقات  مســتقبل  تشكيل 
الشركات وتغيير شكل العمل 
بالكامل من أي  ليكون رقميــاً 

مكان في العالم.
جتدر اإلشارة إلى خدمة »سالك« 
كانت قد حققت اهتماما ومنوا 
كبيرين فــي قطاع األعمال مع 
تفشــي جائحة فيروس كورونا 
املســتجد الذي أجبر الكثيرين 
ومتكنوا  املنزل،  من  العمل  على 
مــن إضافة العديد مــن املزايا 
مثــل املكاملــات الصوتية غير 
املتزامنــة، وإتاحة التواصل بني 
املســتخدمني بغض النظر عن 

أماكن عملهم وشركاتهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  اعلن 
ارتفــاع ودائع  االربعاء،  امــس 
املواطنني لدى املصارف بنسبة 
بلغت اكثر من 15 %، مبينا ان 
املصارف لم تستغل السيولة 
النقدية الناجتة عن زيادة رؤوس 
التسهيالت  تقدمي  في  االموال 

املصرفية للمستثمرين.
وقــال اجلهــاز فــي تقرير له 
»الصبــاح  عليــه  اطلعــت 
اجلديــد« ان »ودائــع املواطنني 
بنسبة  املصارف  لدى  ارتفعت 
%15.36 في الربع االول من عام 
2020 ، مقارنة مع الربع الرابع 
من ســنة 2019 كما ارتفعت 
بنســبة %26.68 مقارنــة مع 

الربع االول من سنة 2019«.
واضاف ان »ارتفاع هذه النسبة 
الى جناح  واضحة  اشــارة  هي 
جهود البنــك املركزي العراقي 
في تعزيز الشــمول املالي من 
خالل توطني الرواتب واستخدام 
االلكترونية  الدفــع  وســائل 
السيما ملوظفي القطاع العام 
مما  اخلاص  للقطــاع  باالضافة 
ادى الــى زيادة حجــم الودائع 
لدى املصــارف وادى كذلك الى 
زيادة االئتمــان«، متوقعا عدم 
تعرض القطــاع املصرفي إلى 
ازمة مالية في االجل القصير.

واشــار الــى انه »اذا اســتمر 
بهذا  املصرفي  القطاع  حتسن 
الشــكل فانــه ســيكون له 

دور اكبــر في دعــم االقتصاد 
توفير  خــالل  مــن  الوطنــي 

السيولة النقدية«.
وتابع اجلهــاز بالقول، »بالرغم 
مــن ذلك فــان املصــارف لم 
تســتغل الســيولة النقدية 
رؤوس  زيــادة  عــن  الناجتــة 
التسهيالت  تقدمي  في  االموال 

املصرفية للمستثمرين«.
»بتخفيض  اجلهــاز  واوصــى 
القــروض  علــى  الفوائــد 
لتشــجيع املســتثمرين على 
االقتراض من املصارف حيث ان 
نسبة معامل االنتشار  ملعدل 
الفائــدة البالغة %8.21 عالية 
عن النســبة املعيارية البالغة 

.»4%

الرشيد يعلن استمراره 
منح السلف لجميع 

المشمولين

الذهب يتراجع وسط 
شكوك حيال حزمة التحفيز 

األميركية

تصريحات بايدن بشأن اتفاق التجارة تعزز 
تراجع اليوان الصيني

شركة عالمية تستحوذ على خدمة »سالك« 
بمبلغ طائل

ارتفاع ودائع العراقيين لدى المصارف 
بأكثر من 15 %  

متابعة ـ الصباح الجديد
 :

 تسبب التقرير االولي عن صادرات النفط
 العراقي خالل شــهر تشــرين الثاني
 املنصرم، بحيــرة كبيرة، حيث اظهرت
ارتفاع بالرغم مــن  تراجًعا   االيــرادات 
.اســعار النفط إلى اكثر من 40 دوالرًا
 واعلنــت وزارة النفــط في بيــان إنه
االوليــة االحصائيــة  »وفــق   علــى 
 الصادرة عن شــركة تســويق النفط
 العراقيــة »ســومو« ، بلغــت كمية
 الصــادرات مــن النفــط اخلــام )81)
 مليونــا )262( الفــا و) 376 (برميــالً،
)3( مليارات بلغــت قرابــة   بايــرادات 
دوالر الــف   ) و)988  مليونــا  .»و)394( 
 ومبعــدل يومــي كلي للصــادرات بلغ
 مليوني و) 709( االف برميل، ومعدل سعر
.»البرميــل الواحد بلغ ) 41.778 ( دوالرا
 وبالعــودة إلــى صــادرات النفط في
 تشرين االول املاضي، تظهر احصائيات
 وزارة النفــط انها بلغــت بلغت )89)
برميــالً، و)899(  الفــا   )153(  مليونــا 
 وبإيــرادات بلغت )3( مليــارات و)430)
دوالر، ومبعــدل الــف  و)630(   مليونــا 
 يومي كلي للصــادرات بلغ مليونني و)
 876(  ألــف برميل ، وأن معدل ســعر
ً .»البرميل الواحد بلــغ )38.480 ( دوالرا
 ويظهر أنــه بالرغم من ارتفاع ســعر
 البرميل في شهر تشرين الثاني مبعدل
 41.7 دوالرًا للبرميل، إال انه حقق ايرادات
 بـــ3 مليار ونحو 395 مليون دوالر، فيما
 كان معدل ســعر البرميل في تشرين
 االول 38.4 دوالرًا للبرميــل، إال انــه مت
 حتقيق ايرادات أكثر من تشــرين الثاني

 بلغت 3 مليارات ونحو 431 مليون دوالر،
.أي بفــارق أكثر مــن 350 مليون دوالر
 والكتشــاف اللغــز، يظهر الســبب
 احلقيقي وراء تراجع االيرادات، هو تراجع
 صادرات النفط خالل شــهر تشــرين
 الثانــي، بكمية بلغت نحــو 8 ماليني
 برميــل، حيث صدر العــراق 89 مليون
 برميل في تشرين االول، فيما صدر فقط
.81 مليــون برميل في تشــرين الثاني

 وفــي وقــت ســابق، وقبل كشــف
 االحصائية، اســتبقت شــركة توزيع
أن لتؤكد  االحــداث،   النفط ســومو، 
 صــادرات العراق للنفط ســتنخفض
 فــي تشــرين الثانــي، وذلك بســبب
اثرت التــي   ســوء االحــوال اجلويــة 
.علــى احلمــوالت وابحار الشــحنات
ً  وقالت الشــركة عبر بيــان إنه »نظرا
 لســوء األحوال اجلوية التي شــهدها

 شهر تشــرين الثاني اجلاري والتي أثرت
 بصورة مباشــرة على معدالت حتميل
 نفط خام البصــرة املصدر عبر املوانئ
انخفاض ذلــك  نتج عــن   اجلنوبيــة، 
 معدالت التصدير للشــهر احلالي عما
 مخطــط على وفق جــداول التحميل
 التي أعدت وفقا للعقود املبرمة والتزاما
.»باتفاق دول اوبك وتلك املؤتلفة معها
 من جانبه قال اخلبيــر االقتصادي منار

إن »العراق فقــد ٪30 من  العبيــدي، 
.»مبيعات النفط خالل شــهر نوفمبر
 وبني انه “بلغ معدل بيع ســعر برميل
41.08 العراقي لشهر نوفمبر    النفط 
 دوالر وعلــى الرغم مــن ارتفاع معدل
املبــاع مبقدار  ســعر النفط العــراق 
 ٪5.91 مقارنــة مــع شــهر اكتوبــر
انخفضــت النفــط  عائــدات  ان   اال 
 مبقــدار ٪2 مقارنة مع شــهر اكتوبر

فقــط دوالر  مليــار   3.36 .»لتبلــغ 
 واشــار إلى أنه “يعود هــذا االنخفاض
ارتفاع مــن  الرغم  علــى   بااليــرادات 
 اســعار البيع الى انخفــاض الكمية
الكمية انخفضــت  حيــث   املباعــة 
 بنســبة ٪8 لتبلغ 81 مليــون برميل
 فقط بعد ان كانــت بحدود 89 مليون
 برميل خالل الشــهر الســابق مما ادى
النفطية االيــرادات  ارتفاع  .»الى عدم 

على وفق االحصائية االولية الصادرة عن »سومو«

بلغت كمية الصادرات 
من النفط الخام 

)81( مليونا )262( 
الفا و) 376 ( برمياًل، 
بايرادات بلغت قرابة 
)3( مليارات و)394( 
مليونا و)988 ( الف 

دوالر

ايرادات النفط العراقي تتراجع عن الشهر السابق 
بـ400 مليون دوالر 
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القاهرة - كاظم مرشد السلوم:

عــام 2020 عــام كبيــس علــى 
مهرجانــات الســينما بال شــك، 
أغلبها مت تأجيلــه أو إلغاؤه أو اجته 
الرقمــي، قليلــون جنوا،  للعــرض 
وأقاموا املهرجانات بشكل حقيقي، 
بال شــك مهرجان  لكنه مخاطرة 
القاهــرة واحد من الذيــن اختاروا 
التحدي واخملاطرة بإقامة دورته ال42
عشر أفالم رشحها النقاد تستحق 
املشــاهدة في مهرجان هذا العام، 
مع رجاء مــن إدارة املهرجان االلتزام 
بكافة اإلرشــادات التي حتفظونها 
عن ظهر قلب للوقاية من اإلصابة 
بوبــاء كورونا املتفشــي دون أدنى 
شــك في كل أرجاء الدنيــا حالًيا، 
إذا شــككت ولو للحظــة أن هذه 
اإلجــراءات الوقائيــة غير مطبقة 
واحتفظ  فال حتضــر،  املهرجان  في 
بالقائمة وستجد أن األفالم متاحة 

آجاًل أو عاجاًل.

Undine .1
أحــد أجمــل أحــالم عــام 2020 
معاصرة  محــاكاة  الســينمائي، 
ألسطورة عروســة البحر، ملحمة 
أملانية من إخراج كريستيان بيتزولد 
أحد أهم اخملرجني األملان في العصر 
احلالي، ومن بطولة اثنني من أفضل 
ممثلي القارة العجوز، باوال بير وفرانز 
بيتزولد  يجمع  هنا  روجوفســكي. 
بني موسيقى أليساندرو مارشيللو 
لتصبح  بــاخ  توزيعها  أعــاد  التي 
إحــدى أجمــل معزوفــات البيانو 
رمبا فــي التاريخ، وبــني قصة حب 
تنتقل من شوارع برلني التي حتمها 
تاريخهــا موصوًما علــى كل ركن 
فيها إلى بحيرات براندينبورج التي 

حتيط ببرلني من كل جانب.
الفيلــم توج بجائــزة أفضل فيلم 
باختيــار االحتــاد الدولــي لنقــاد 
السينما FIPRESCI خالل فعاليات 
باإلضافة   ،2020 برلــني  مهرجــان 
جلائزة الــدب الفضي ألفضل ممثلة 
التي ذهبت عن استحقاق لباوال بير.

Nomadland .2
امرأة تخسر كل ما متلك في األزمة 
االقتصادية العامليةـ فتقرر أن ترحتل 
بعربــة تعيــش داخلها مــن والية 
أمريكية إلــى أخرى، أعمال صغيرة 
مؤقتــة ووقت أكبــر للتواصل مع 
النفس ومع الطبيعــة. هؤالء هم 

بدو العالم احلديث.
حكاية تذكرنا بصريًا بأعمال ترانس 
ماليك، وســرديًا بحكايات الهروب 
إلى الطبيعــة والبحث عن الذات، 
كل هذا في فيلم من بطولة واحدة 
من أفضل ممثلي العالم، فرانسيس 
جائزتــي  صاحبــة  ماكدورمانــد 

أوسكار وخمسة ترشيحات.
الفيلم الــذي ميثل أحد أهم أعمال 
اخملرجة الصينية شــولي تشاو قد 
فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان 
أفضل  جائزة  إلى  إضافة  فينيسيا، 

فيلم في تورنتو باختيار اجلمهور.

There is No Evil .3
حكايــات منفصلــة متصلة عن 
محمد  حتفــة  اإلعــدام،  عقوبــة 
رسولوف التي من الصعب الكتابة 
عنهــا دون حــرق بعــض أحداثها 
واملتعة  املفاجأة  تفويــت  وبالتالي 

على اجلمهور.
رســولوف  أن  بالقول  ســنكتفي 
إنســانية  بلحظات  أمســك  هنا 
معتصرة في شــريط ســينمائي 

ُصنع حتت التهديــد. في فيلم لم 
يحظ صانعه مبشاهدته في عرضه 
األول في مهرجان برلني السينمائي 
الدولي، ولم يشــفع لــه أيضا في 
حمايته من املالحقه بحكم سجن 
أصدرته ضده الســلطات اإليرانية 
بتهمة تشــوية سمعة اجلمهورية 

اإلسالمية.
وفي حقيقة األمر إن أفالم رسولوف 
وغيره من مخرجــي جيله هي من 
أخرى،  مرة  اإليراني  املواطن  أنسنت 
وقدمته كأخ في اإلنسانية له نفس 
أحالم وآمال اإلنسان في كل مكان 

في العالم.
الفيلم قد تــوج بالدب الذهبي في 
برلني كأفضل فيلم في املســابقة 

الرسمية.

Gaza mon amour .4
رمبا لو كنا في مهرجان ســينمائي 
آخــر لــكان ترتيب هذا الترشــح 
متأخر قليالً عن املركز الرابع، لكننا 
هنــا وفي الســياق العربــي مننح 

األخوين  لفيلم  أهمية مضاعفــة 
يحمل  والذي  ناصر،  الفلسطينيني 

اسم غزة مون أمور.
التشــابه يبدو هنا مقصــودًا مع 
عنوان فيلم هيروشــيما مون أمور 
األخوين  لكن  رينيه،  آالن  للفرنسي 
ناصــر وإن كانا يصنعــان فيلمها 
أيًضا على خلفية قصة حب حتدث 
في بلد يعاني من احلرب واملستعمر، 
إال أنه يختلف عن نظيره الفرنسي 
بأنــه ال يهتــم بالدراماتيكية قدر 
اهتمامه بالســخرية مــن كل ما 
يحدث، ســخرية ال تنزع الشاعرية 
من الفيلم، وال متنع وجهته في نقد 
األوضاع السياسية التي يحيا حتت 

وطأتها مواطنو غزة.
غزة مون أمــور من بطولــة هيام 
عبــاس وســليم ضو هــو الفيلم 
العربــي الوحيــد الــذي مت عرضه 
فينيسيا  مهرجاني  فعاليات  خالل 
وتورنتــو مًعا في عــام 2020، وفي 
القاهرة هو ضمن أفالم املســابقة 

الرسمية.

The Father .5
فيلم آخر وثنائي متثيلي عظيم آخر، 
أنطوني هوبكنيــز وأوليفيا كوملان، 
فيلم عن الكبر، الزمن، النســيان، 
الذاكرة، واحلقيقة واخليال، عن نص 

مسرحي للفرنسي فلوريان زيلر.
هل زيلر كاتب مسرحي مبهر؟ نعم 
بال شــك، هل هوبكنيــز يقدم أداًء 
أوســكاريًا هنا؟ معظم التوقعات 
تشــير إلى ذلك، لكن هل الكاتب 
على  ســينمائي  مخرج  الفرنسي 
نفس القدر من العظمة، هنا يأتي 
الســؤال الذي ينتظر مشــاهدتك 

شخصًيا لإلجابة عنه.

فعاليات مهرجان  يفتتــح  الفيلم 
القاهــرة الســينمائي فــي دورته 
احلالية، وهــو اختيار موفق إلى حد 

كبير.

Lift like a girl .6
الفيلــم التســجيلي الوحيد في 
فيلمني  وأحد  ترشــيحاتنا،  قائمة 
مصريني نرشــحهما للمشــاهدة 
فــي مهرجان القاهرة هــذا العام، 
إذا كنــت ُمتعًبا بشــكل حقيقي 
السينمائية  املصرية  اإلنتاجات  من 
الدســم  منزوعة  والتليفزيونيــة 
والهويــة والتي تتحــدث عادة عن 
أحالم وقضايا شــعب آخــر، فهذا 
الفيلم هو ما سينسيك ذلك، هنا 
تقدم مي زايد فــي فيلمها البديع 
األثقال،  ترفع  فتاة سكندرية  رحلة 
رفقة مدرب يجمع فتيات ليدربهم 
من أجل احللم األوليمبي بإمكانيات 
محــدودة أو حتى بــدون إمكانيات 

على اإلطالق في أقوال أخرى.
هل هذا فيلم رياضي؟ هل يشــفع 
لذلــك ظهــور البطلــة املصرية 
بعبايتها  رمضان  نهلة  الشــهيرة 
الســمراء بعــد أن توقفــت عــن 
املنافســات؟ أم أنــه فيلــم عــن 
املصريــني الذيــن يحاولــون إيجاد 

سياق في دولة بال سياق؟
اإلجابــة قد تختلف من مشــاهد 
آلخر، لكنها بالتأكيد ستكون بعد 
رحلة ممتعة مع مصريني حقيقيني 
في الفيلم الذي نافس في املسابقة 

الرسمية ملهرجان تورنتو هذا العام، 
كما ينافس هنا أيًضا في مسابقة 

القاهرة الرسمية.

Servants .7
إيفان  التشــيكي  اخملــرج  فيلــم 
أوستروشفســكي هو فيلم للكل 
وال أحد، فيلم يتحدث عن معضلة 
الكل، هل نفعل ما نظنه الصواب 
أم نفعل ما هــو مريح، لنا وللدولة 
واجملتمع والناس بصوت فناننا اخلالد 

سمير اإلسكندراني؟
هو بهذا الشكل للجميع، لكنه قد 
يكون لال أحد بسبب أسلوب السرد 
الذي استخدمه اخملرج، الفيلم غير 
مريح على اإلطالق، وهذا ما يشعر 
به أبطاله الذين يعيشون في دولة 
شــمولية تعد عليهم أنفاسهم، 
إذا أردت أن تشاركهم هذه التجربة 
وإذا كنت من محبي اللونني األبيض 
واألســود، فســيتم مكافأتك في 
نهايــة مدة الفيلــم بتحفة فنية 
ســاعة  مدته  الفيلم  حقيقيــة، 

وثلث فقط وهكذا تصبح مهمتك 
أسهل.

The Disciple .8
سنظلم هذا الفيلم إذا ما وضعناه 
في خانة األفالم املوسيقية الهندية، 
باستخدام  أشــبه  هنا  املوسيقى 
كوين  األخوين  حتفة  في  املوسيقى 
واملقاربــة   ،Inside Llewyn Davis

هنا تبدو ذات معنى بشكل كبير.
في هذا الفيلم يجتمع األوسكاري 
كــوارون  ألفونســو  املكســيكي 
كمنتــج منفذ مع مخــرج هندي 
تامهاني، سردًا  موهوب هو شيتانا 
وحلظات  تأملًيــا،  متمهــالً  بصريًا 
ترســم خطوة بخطــوة صورة عن 
عالقة ســاحرية بني البشر وعالم 

امليتافيزيقا.
الفيلم قــد حصد جائــزة أفضل 
ســيناريو من مهرجان فينيســيا 
االحتاد  جائــزة  إلى  إضافــة   ،2020

.FIPRESCI الدولي للنقاد

New Order .9
هل تذكر مشــهد عيــد امليالد في 
 ،Parasite الفصل األخير من فيلم
هــذا فيلم مكتمل يشــبهه. في 
الفيلم اجلديد للمخرج املكسيكي 

ميشيل فرانكو.
العنيــف  االجتماعــي  النقــد 
غالبة  الرأسمالي سمة  للمجتمع 
على مجموعــة من أهم اإلنتاجات 
السينمائية في عام 2020 وفي آخر 
5 ســنوات بشــكل عام، هنا يأخذ 
مربع  للتحــرك من  املبادرة  فرانكو 
النقد العنيف إلى مربع النقد الذي 
قد يتم وصفه بالوحشية، لكن هل 
املليارات هذه  يشــاهد من ميلكون 

األفالم؟
الفيلــم قد حصــد جائــزة جلنة 
مهرجان  فــي  الكبرى  التحكيــم 

فينيسيا لعام 2020.

The Best Is Yet to Come .10
الفيلم العاشــر فــي قائمتنا هو 
فيلم صيني يبحث عن احلقيقة وراء 
فضيحة طبية تؤثر على حياة 100 
مليون إنســان، ال ليس وباء كورونا، 
االلتهاب  عــن  هنا  نتحــدث  نحن 
الكبــدي الوبائي. الصني ليســت 
مستعمرة لألمراض املعدية وفقط، 
لكنها أيضا مســتعمرة للسينما 
امللحمية، تشينج واجن هنا هو أحد 

أبناء هذه املدرسة.
بتحف  كثيــرًا  يذكرنــا  الفيلــم 
الصحافــة  عــن  هوليووديــة 
االستقصائية، بشكل خاص فيلم 
كل رجــال الرئيس، لكن الفارق هنا 
أن الســياق الصيني يبدو بالنسبة 
لكثيرين بعيد متاًمــا عن املعارضة 
والنقــد وكشــف الفضائح، لكن 
صدق أو ال تصدق، هناك الكثير من 

هؤالء في بكني.
الفيلم قــد ُعرض في املســابقة 
الرسمية لكل من فينيسيا وتورنتو 

هذا العام.

تنويه خاص
curfew- حظر جتول

علــى شــاكلة جلــان التحكيــم 
باملهرجانات نقدم هنا تنويًها خاًصا 
بفيلم حظــر جتول، الفيلم املصري 
الروائي في املسابقة الرسمية. هل 
الفيلم  منلك ما يدفعنا لترشــيح 
على املستوى الفني؟ ليس بشكل 
مكتمل، نأمل أن يستحق الترشيح 
واملشــاهدة بالطبــع، ننتظــر ما 
ســيقدمه أميــر رمســيس الذي 
املتحكمة في  األسماء  أحد  أصبح 
مهرجان اجلونة منذ إنشــائه، أمير 
ســينيفيللي بشــكل أكيد، لكن 
أين مشــروعه السينمائي؟ هذا ما 

ننتظره.
إلــى جانب عدد من  الفيلم يضم 
في  املعتادين  املصريــني  املمثلــني 
األفــالم املصرية التي حتــاول عادة 
أن جتد مكانًا لها فــي املهرجانات، 
املصرية،  السينما  وجه جديد على 
لكنــه وجــه خبير على املســرح 
الفلسطيني  املمثل  الفلسطيني، 
املوهوب “كامل الباشــا” الفائز من 
قبل بجائزة أفضل ممثل في مهرجان 

فينيسيا عام 2017.

فيلليني
التنويه األخيــر هو أن مهرجان هذا 
العام سيشهد عرًضا خاًصا ألفالم 
الساحر اإليطالي فيلليني، ال تفوت 
هذا إذا كنت حتب السينما، إذا كان 
ميكننا وصف فيلم سينمائي واحد 
بأنه حلم فســيكون فــي رأيي هو 

فيلم ثمانية ونصف لفيلليني.
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فيلم المخرج التشيكي إيفان 
أوستروشفسكي هو فيلم للكل وال 
أحد، فيلم يتحدث عن معضلة الكل، 
هل نفعل ما نظنه الصواب أم نفعل 
ما هو مريح، لنا وللدولة والمجتمع 

والناس بصوت فناننا الخالد سمير 
اإلسكندراني؟

عام 2020 عام كبيس على 
مهرجانات السينما بال شك، أغلبها 
تم تأجيله أو إلغاؤه أو اتجه للعرض 

الرقمي، قليلون نجوا، وأقاموا 
المهرجانات بشكل حقيقي، لكنه 
مخاطرة بال شك مهرجان القاهرة 

واحد من الذين اختاروا التحدي 
والمخاطرة بإقامة دورته ال42
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ظهر فجأة واختفى فجأة.. »الهيكل 
الغامض« يثيرة حيرة األميركيين

بشــكل مفاجئ، اختفــى الهيكل الغامض الــذي مت العثور 
عليه فــي منطقة نائية مــن صحراء والية يوتــا األميركية، 
مثيرا النظريات الغريبة حول طبيعته واملسؤولني عن إحضاره 

وإزالته.
وكان مســؤولون في مجال احلياة البرية قد اكتشفوا هيكال 
معدنيا غامضــا في منطقة نائية من الواليــة، أثناء مراقبة 

قطيع من احليوانات البرية من طائرة هليكوبتر، قبل أيام.
وذكرت شــبكة »ســكاي نيوز« البريطانية أن ارتفاع الهيكل 
املتراص يبلغ نحو 3.5 أمتار، وهو مزروع في األرض، مشيرة إلى 

أنه مصنوع من نوع من املعادن.
وشاركت صفحة »دورية الطرق السريعة في والية يوتا« على 
»فيســبوك«، وهي صفحة حكومية رسمية، صورا للهيكل، 
بعدما جــرى التقاط الصور من طائــرة هليكوبتر أثناء رحلة 

استكشافية للحياة البرية.
وبنفس غرابة وجوده بشــكل غير متناســق مــع الطبيعة 
الصحراويــة، اختفــى الهيكل من مكانه، مــن دون أن تعرف 

السلطات املسؤولني عن إزالته.
وبلغ زوار عــن اختفاء الهيكل، بعد أن قصــدوا موقعه لرؤية 

الظاهرة الغريبة بأنفسهم.
وزعــم أحد الــزوار أنه رأى شــاحنة بيضاء محملة جســما 
كبيرا، وهي تغادر موقع الهيكل، مما أثار الشــبهات حول هوية 

األشخاص الذين أخذوه.
وقال طيار املروحية التي التقطــت أول الصور للهيكل بريت 
هتشــينغز، لقناة »كي إس إل تي في« اإلخبارية احمللية: »كان 
هذا أغرب شــيء صادفته هناك طوال ســنوات الطيران التي 

أمضيتها«.

بريطانيا تسعى إلى تجنيد 30 ألف روبوت 
بحلول 2030

قال رئيــس األركان البريطاني اجلنرال الســير، نيك كارتر، إن 
األزمة االقتصادية العامليــة الناجمة عن جائحة “كوفيد-“19 
ميكن أن تؤدي إلى تهديدات أمنية جديدة وقد تصل إلى احلرب.

وفي مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، عرض رئيس 
األركان رؤية للجيش البريطاني لعام 2030، قائالً إنه قد يضم 

90 ألف جندي بشري و30 ألف روبوت.
كما كشف عن رغبة في اعتماد ميزانية طويلة األجل من وزارة 
اخلزانة هذا الشــهر لتمكني اجليش من القيام باالستثمارات 

طويلة األجل الالزمة للتحديث.
وأدت األزمات االقتصادية في املاضــي إلى أزمات أمنية، وأبدى 

كارتر قلقه من تكرار األمر مع ضرب الوباء لالقتصاد العاملي.
وأضــاف “أعتقد أننا نعيــش في حلظة حيــث العالم مكان 

غامض ومقلق جدا”.
وتابع: “أعتقــد أن اخلطر احلقيقي الذي نواجهه مع الكثير من 
النزاعات اإلقليمية التي جتري حاليا هو أن نرى التصعيد يؤدي 

إلى سوء تقدير وهذا أمر اعتقد أنه يجب االحتراس منه”.
وأضاف “علينــا أن نتذكر أن التاريخ قد ال يعيد نفســه لكن 
له إيقاع وإذا نظرنا إلى القــرن املاضي، قبل احلربني العامليتني، 
أعتقد أنه ال جدال في أن هناك تصعيدا أدى إلى سوء التقدير 
الذي أدى في نهاية املطاف إلــى حرب على نطاق نأمل أال نراه 

مرة أخرى”.

الصباح الجديد- وكاالت:-

قالت الناجية اإليزيدية نادية مراد 
احلائــزة جائزة نوبل للســالم، إن 
املستجد  كورونا  فيروس  جائحة 
زادت من االجتار بالنساء، والعنف 
القائم على النوع االجتماعي، ما 
ترك صحة املرأة وسالمتها »على 

احملك«.
العراقية  الناشــطة  وأضافــت 
البالغــة مــن العمــر 27 عاما، 
تنظيم  مقاتلــو  أجبرها  التــي 
داعش اإلرهابــي في العراق على 
حظر  أن  اجلنســية،  العبوديــة 
الســفر  وقيود  واإلغالق  التجول 
إلبطاء  احلكومات  فرضتها  التي 
انتشــار الفيــروس »كان لهــا 
عواقــب غيــر مقصــودة على 
النساء في جميع أنحاء العالم«.

عن  برس«  »أسوشــيتد  ونقلت 
من  »بدالً  املتحدة  األمم  ســفيرة 
احلد من االجتار بالبشــر، والعنف 
النــوع االجتماعي،  القائم على 
االســتغالل  الوباء من خطر  زاد 
والوحشــية ضد أولئــك األكثر 
كثيرات  نســاء  شهدت  ضعفاً. 
في عدة بلدان عنف منزلي منذ 

ظهور الوباء«، وفقا ملراد.
وترى نادية مراد أن التوترات احمللية 

املعيشــة  أماكن  اشــتدت في 
الضيقــة، وزادت أوامر البقاء في 
املنازل قائلة »من االجتار بالبشــر 
فــي أماكن بعيدة حتــت األرض، 
بعيدا عن أنظار ســلطات إنفاذ 

القانون«.
وأضافت قائلة »املــوارد القليلة 
واإلنقــاذ  للوقايــة  اخملصصــة 
بشدة.  تُستنفد  التأهيل  وإعادة 
صحة  أصبحت  لذلــك،  نتيجة 
املرأة وســالمتها على احملك. من 
الصعــب اآلن علــى كثيــر من 
النســاء احلصول علــى الدعم 

النفسي والرعاية الصحية«.
كانت نادية مراد، وهي من األقلية 
بني  العــراق، من  فــي  األيزيدية 
اللواتي مت  آالف النساء والفتيات 
أسرهن وإجبارهن على العبودية 
مســلحي  قبل  من  اجلنســية 

تنظيم داعش عام 2014.
وأصبحت ناشطة نيابة عن نساء 
وفتيات بعد الهرب والعثور على 
ملجأ في أملانيــا، وحصلت على 
جائزة نوبل للسالم مناصفة عام 

.2018
وحتدثت مــراد تقريبا في اجتماع 
لألمم املتحدة، يوم االثنني، بعنوان 
الوقوف  »مغلقون ومحاصــرون: 
واالجتار  اجلنســي  العنــف  ضد 

بالبشر أثناء جائحة كورونا«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يوقع الشــاعر فيصل عبد اهلل 
كاظــم منجزه اجلديــد »أكتب 
ملن أحب« باشــراف ودعم وكالة 
سومر SSM التي يديرها علي ابو 

عراق، وسيقام حفل توقيع املنجز 
الثالثة من  االدبي في الســاعة 
عصر يوم اجلمعــة املقبل الرابع 
من شهر كانون الثاني اجلاري في 

قاعة نازك املالئكة.

ومــن املؤمــل ان تقام جلســة 
شــعرية بعــد حفــل التوقيع 
املنجي  يكون عريفها مصطفى 
عادل،  رأفــت  الروائي  ويديريهــا 
وتتضمن القاء قصائد شــعرية 

يونس  الشــعراء«  مــن  لــكل 
السراي وقاسم ابو محمد وحيدر 
الساعدي وحسام حاجم وفارزق 
العبودي  وعلــي صبــاح  حميد 

وحيدر عطية التميمي«.

 ، SSM وقال مدير وكالة ســومر
اقامــت مؤخرا حفال  وكالته  ان 
لتوقيع كتــاب »مرايــا األرواح« 
جملموعــة من الكتاب الشــباب 
مــن محافظة بغــداد، كما بني 

العالقات  التقى مؤخرا مبدير  انه 
واإلعــالم في متنزه الــزوراء، ومت 
االتفــاق على اقامة نشــاطات 
مشــتركة تســهم فــي دعم 

النشاطات الثقافية والفنية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكتشــف األطباء حالة نــادرة عند 
من  تشكو  كانت  أمريكية  مواطنة 
“الطحال  تســمى  البطن،  في  آالم 
الضال” ويســمى أيضــا “الطحال 

الهاجر أو انفتال الطحال”.
 The New England وتفيد مجلــة
املريضة  بأن   ،Journal of Medicine
)36 سنة( قبل أن تصاب بهذا املرض 
خضعت لفحــوص الكبد التي لم 

تكشــف عن أي حالــة مرضية أو 
تشــوهات في الطحال. ولكن بعد 
يوم شــعرت بألم حــاد في بطنها 
إلى  تتقيــأ. وبعد نقلهــا  وبــدأت 
مستشفى الطوارئ، حيث خضعت 

لفحــوص جديدة أظهــرت هبوط 
الطحال مســافة 30 ســم. ووفقا 
لألطباء يعود ســبب هــذا الهبوط 
بالطحال بنظام  املرتبط  الكبد  إلى 
وريدي. وكان األطباء في وقت سابق 

قد شــخصوا إصابة املرأة بالتهاب 
الكبد، الذي تطور إلى تليف الكبد، 
الذي بدوره تســبب في إعاقة تدفق 
الدم في الــدورة الدمويــة، ما أدى 
إلى بقــاء كمية كبيرة من الدم في 

وبالتالي  الطحال، مسببا تضخمه 
متدد األربطة احمليطة به.

ويشير األطباء، إلى أن أخطر عواقب 
هذه احلالة، هي احتشــاء الطحال 

الذي يؤدي إلى الوفاة.

الشاعر فيصل عبد اهلل يوقع الجمعة منجزه » أكتب لمن أحب« 

أطباء يكتشفون مرضا نادرا يسبب االم البطن

نادية مراد تحارب ضد العنف الجنسي واالتجار بالبشر 
كورونا زادت من االتجار بالنساء

معلومة 

 »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد- وكاالت:-
 وتظهر تلك الكدمات لدى كبار الســن بشكل 
أكثر من الشباب لضعف األوعية الدموية وترقق 
اجللــد ولكن هل تعني هــذه الكدمة إلى حالة 

صحية خطيرة؟
ظهور كدمات زرقاء في اجلسم بدون سبب

أرجع العلماء ســبب ظهور الكدمات الزرقاء في 
اجلسم إلى عدة أسباب منها احتساء الكحول 
بشــراهة وتضرر الكبد وذلك يــؤدى إلى توقفه 
عن إنتــاج البروتينات التي تســاعد على جتلط 
الدم، فيؤدي األمر لظهور كدمات زرقاء، والسبب 
الثاني لظهــور الكدمات هو نقص الفيتامينات 
مثل فيتامني ســي وأيضاً نقص فيتامني ك من 

شأنه أن يُظهر كدمات في اجلسم للبالغني. 
وأيضــاً لألدويــة دوراً في ظهــور الكدمات مثل 
األســبرين قد تــؤدي إلى حدوث نزيــف وظهور 
بعض الكدمات الزرقاء في اجلســم والعديد من 
األدويــة األخري من املمكــن أن تؤدي إلى ضعف 
األوعيــة الدموية،وأبرزهــا عالجات األعشــاب 
وأدوية مضادات االكتئــاب. وإلى جانب ذلك فإن 
اضطرابات النزيف الناجتة عــن احلاالت الوراثية 
مثل مرض الهيموفيليا تســبب اضطراب نزيف 

وراثي وكدمات بسيطة في بعض احلاالت.
قد ومــن ضمــن أمراض  التــي  الشــيخوخة 

تُصيب عددا كبيرا من كبار السن ظهور كدمات 
في اجلســم وتتواجد بشكل كبير على الذراعني 
واليدين، وينصــح األطباء بضــرورة التنبه إلى 
الكدمات فور حدوثها للكبار في السن ألنها قد 

تكون يسبب التهاب األوعية الدموية لديهم.
وأوضــح العلمــاء أن ظهور كدمــات زرقاء في 
اجلسم بدون ســبب يصحبه ضيق في التنفس 

وقرح علــى اجللد كما أنه وفي حاالت نادرة يكون 
ظهور تلك الكدمات بدون ســبب إنــذارا على 

اإلصابة بالسرطان وأبرزها سرطان الدم.
وتختفي الكدمات الزرقــاء بعد وقت قصير من 
نفسها ولكن في بعض األوقات هناك مؤشرات 

خطورة البد وقتها استشارة طبيب.
استشارة طبيب
كمية الكدمات

عند تواجد عدد كبير من الكدمات على اجلسم 
البد من القلق بشأنها.

حجم الكدمات
أن تكون الكدمات كبيرة احلجم وتالحظ النزيف 

عندها.
وقت الظهور

ظهور الكدمات بشكل سريع وسهل مقارنة مع 
املاضي.

مدى األلم
أن تكــون الكدمــات مؤملة وعملية شــفائها 

بطيئة.
ولكن البد أن تترافق الكدمات مع بعض األعراض 
اخملتلفــة مثل احلمى واصفــرار اجللد وانخفاض 

الطاقة.

تضرر الكبد و شراهة الكحول يسبب ظهور كدمات زرقاء 

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:
قال جونتر شــتاينر رئيس فريق هاس املنافس في 
بطولة العالم لســباقات فورموال 1 للسيارات إن 
رومان جروجان سيقضي ليلة أخرى في املستشفى 
ليتعافى من حادث مروع في جائزة البحرين الكبرى.

لكن الســائق الفرنســي حريص على املشاركة 
في الســباق اخلتامي للموســم فــي أبوظبي.. 
وكان مــن املقرر أن يخــرج جروجــان )34 عاما(، 
الذي أفلت من حادث مروع قســم ســيارته إلى 
نصفني بحــروق في يديــه ودون أي كســور، من 
مستشــفى قريب مــن احللبة أول امــس.. وقال 
شــتاينر: »الشــخص املوجود معــه أبلغني بأن 
األطباء ســعداء للغاية وعملية التعافي تســير 
انتكاسة  مثلما توقعوا«.وأضاف: »لذلك ال يوجد 
أو شــيء من هذا القبيل. رمبا من األفضل أن يظل 
ليلــة إضافية لإلســراع من عمليــة التعافي«.

العواصم ـ وكاالت:
أعلن االحتاد الكولومبي لكرة القدم االنفصال عن 
كارلوس كيروش مدرب املنتخب الوطني قبل مرور 
ثالثة أسابيع على هزميتني متتاليتني في تصفيات 
كأس العالم 2022 لكرة القدم.وخسرت كولومبيا 
-3 0 علــى أرضها أمام أوروجواي في 13 تشــرين 
الثاني ثم تعثرت 6-1 في ضيافة اإلكوادور بعدها 
بأربعــة أيام في أثقل هزميــة للفريق بالتصفيات 
منذ 1977.وبعد الهزميتــني، باتت كولومبيا حتتل 
املركز الســابع فــي تصفيات أمريــكا اجلنوبية 
املكونة من عشــرة منتخبات، بينمــا تتأهل أول 
أربعة منتخبات بشكل تلقائي إلى كأس العالم.

وقال االحتــاد الكولومبي في بيــان »اتفق االحتاد 
الكولومبــي لكــرة القــدم واملــدرب كارلــوس 
كيروش علــى أن املدرب لن يســتمر فــي قيادة 
كيروش  الكولومبي«.وتولى  الوطنــي  املنتخــب 
(67 عامــا(، مــدرب ريــال مدريد الســابق، قيادة 
كولومبيا في شــباط 2019.وستلعب كولومبيا 
فــي املباراتــني املقبلتني فــي تصفيــات كأس 
العالــم أمــام البرازيل وباراجواي فــي آذار 2021.

الدوحة ـ وكاالت:
القطــري لكرة  االحتاد  أعلــن 
القدم، أول أمس، طرح التذاكر 
اخلاصة مبواجهة املنتخب األول 
أمام منتخــب بنجالديش، يوم 
التصفيات  ، فــي  غد اجلمعة 
املؤهلة  املشــتركة  اآلسيوية 
لــكأس العالــم 2022 وكأس 
آســيا 2023. وتتــم عمليــة 

الطــرح مــن خــالل املوقــع 
اإللكتروني لالحتاد بنفس اآللية 
التي تتم بها عملية الشــراء 
مــن قبــل، بداية مــن أمس 
األربعاء، وذلك بنسبة %20 من 
عبد  مللعب  اإلجمالية  السعة 

اهلل بن خليفة بنادي الدحيل.
القطــري، عبر   وذكــر االحتاد 
موقعــه الرســمي، أن دخول 

اجلماهيــر للمباراة ســيكون 
يتم  التــي  الطريقة  بنفــس 
بواســطة  بالدوري،  فــي  بها 
املتبعة  االحترازية  اإلجــراءات 
مــن قبــل الدولة عبــر اتباع 
والتباعد  االحترازية  اإلجراءات 
االجتماعي فــي امللعب، وذلك 
لســالمة اجلميع ومنع انتشار 
االحتاد  كورونا.ويسعى  فيروس 

القدم للحفاظ  القطري لكرة 
علــى ســالمة اجلميــع، من 
خــالل تنفيذ هــذه اإلجراءات 
في  حــدث  كما  االحترازيــة، 
بطولة الــدوري، في ظل وجود 
عدد كبير مــن اللجان احمللية 

املنظمة للمباراة.
وبناء على االجتماع الذي عقد 
مع ممثلــي وزارة الصحة، فقد 

تقرر عدم حضور ممثلي وسائل 
اإلعالم املقروء واملسموع، فيما 
التلفزيوني  النقــل  أفراد  عدا 
)قناة الكأس(، مع التقيد بهذه 
تأتي  التي  املتبعــة  اإلجراءات 
ضمن تعليمــات الوزارة للحد 

من انتشار فيروس كورونا.
من جهة أخرى، وصل منتخب 
منذ  الدوحة  إلــى  بنجالديش 

خضع  حيث  أســبوع،  حوالي 
العبوه لفحص فيروس كورونا 
منــذ الوصول، وذلــك حفاظا 
على ســالمة اجلميــع وطبقا 
املتبع  الطبــي  للبروتوكــول 
منتخب  وحــرص  األمر..  بهذا 
بنجالديش على خوض مباراتني 
وديتني، ويسعى أن يقدم أفضل 
مستوى له أمام منتخب قطر.

جروجان يسعى للعودة 
في سباق أبوظبي

كيروش يرحل عن 
كولومبيا

حضور الجماهير في مواجهة قطر وبنجالديش بتصفيات آسيا

العواصم ـ وكاالت:

دونيتســك  شــاختار  جــدد 
األوكرانــي، انتصاره على ريال 
)2-0( في إطار  بنتيجة  مدريد 
منافسات اجلولة اخلامسة من 
أبطال  لــدوري  اجملموعات  دور 
أوروبا، مساء أول أمس، سجل 
هدفي شــاختار، دينتينيو في 
الدقيقة 57، وســولومون في 
الفريق  لُيجدد   ،82 الدقيقــة 
بعدما  انتصــاره،  األوكرانــي 
فاز في لقــاء الذهاب بنتيجة 
رفع  االنتصار،  وبهــذا   ..)2-3)
شــاختار رصيده إلى 7 نقاط 
في املركــز الثانــي، في حني 
جتمد رصيد ريــال مدريد عند 
7 نقــاط في املركــز الثالث.
وحقق إنتر ميــالن فوزًا مهًما 
بوروســيا  مضيفــه  علــى 
مونشــنجالدباخ، بنتيجة )3-
2(، في املباراة التي جمعتهما 
بارك.أحرز  بوروســيا  مبلعــب 
أهــداف اإلنتر كل مــن ماتيو 
لوكاكو  وروميلو   )17( دارميان 
فيمــا  و73(،   64( »هدفــني« 
هدفي  بليا  احلســن  ســجل 
 45( مونشنجالدباخ  بوروسيا 
و76(.. بهــذا الفــوز، رفع إنتر 
رصيــده إلى 5 نقــاط باملركز 

الثانية،  اجملموعــة  في  األخير 
ويحيــي آمالــه فــي التأهل 
يتجمد  حــني  الـ16،في  لدور 
عند  مونشــنجالدباخ  رصيد 
8 نقاط فــي صدارة اجملموعة.
يتســاوى شــاختار  في حني 
دونيتســك وريــال مدريد في 

والثالــث  الثانــي  املركزيــن 
برصيــد 7 نقــاط، ليتأجــل 
حســم تذكرتــي التأهل إلى 
اجلولــة السادســة واألخيرة.

البرتغالي بطاقة  بورتو  وحجز 
العبور إلى ثمــن نهائي دوري 
أبطــال أوروبا إثــر تعادله مع 

ســيتي  مانشســتر  ضيفه 
اإلجنليزي من دون أهداف ضمن 
منافســات اجملموعة الثالثة.. 
وكان ســيتي ضامنــا تأهله 
منذ اجلولــة املاضية، في حني 
كان بورتو بحاجة إلى التعادل 
حققه  مــا  وهــو  ليرافقــه 

بعدمــا رفع رصيــده إلى 10 
نقاط خلف  بفارق ثالث  نقاط 
ضمن  الذي  اإلنكليزي  الفريق 
الصدارة.. وفي اجملموعة ذاتها، 
الفرنســي  تغلب مرســيليا 
على أوملبياكوس اليوناني 1-2.
وســجل للفائز دمييتري باييت 

(55 مــن ركلــة جــزاء( و)75 
من ركلة جــزاء( في حني وّقع 
الغيني محمــد كامارا هدف 
اخلاسر )33(.. والتحق مرسيليا 
بأوملبياكــوس على مســتوى 
عــدد النقاط )3 نقــاط( بيد 
بالعبور. آمالهما  فقدا  أنهما 
بتعادلــه  أتاالنتــا  وتعثــر 
ليصبــح  ميتييالنــد  مــع 
بنتيجة  اخلــروج  على  مجبراً 
إيجابيــة مــن أرض أياكــس 
األخيـــرة. املرحلــة  فــي 
في  اإليطالي  أتاالنتا  وفشــل 
اخلروج بأكثــر من نقطة أمام 
الدمناركي  ميتييالنــد  ضيفه 
وتعادل معه 1-1 ضمن مباريات 
وكان  الرابعــة..  اجملموعــة 
بالتســجيل  البادئ  الضيف 
بفضل ألكســندر سشــولز 
أتاالنتا  يعــدل  أن  قبــل   )13)
األرجنتيني  عبــر  النتيجــة 
ورفع   ..)79( روميرو  كريستيان 
أتاالنتــا رصيده إلــى 8 نقاط 
في املركــز الثاني قبل مباراته 
املرتقبة مــع مضيفه أياكس 
الهولندي )7 نقاط( في املرحلة 
األخيــرة، علمــاً أن خســارة 
اإلنكليزي  ليفربول  من  األخير 
كتيبـــة  1-0 منحت  الثالثاء 
التأهـل  كلوب  يورغن  األملاني 
بعدمـــا  للمجموعة  كبطل 
نقطـة.  12 الريدز  رصيد  صار 

شاختار يكرر تفوقه على ريال مدريد وُيشعل حسابات التأهل

شاختار دونيتسك األوكراني

اإلنتر يقهر مونشنجالدباخ ويتمسك بتذكرة األبطال



إسماعيل زاير

رياضة

 
بغداد ـ الصباح الجديد:

قد  فايــروس كورونا  أن  يبدو 
الرياضي  الوســط  تواعــد 
يشــاء  كيفما  يختار  واخذا 
بنجــوم الكرة مــن املدربني، 
احمد  النجوم  رحل  ان  فبعد 
وعلي  شــاكر  وناظم  راضي 
أمس  الــدور  يأتــي  هــادي، 
كرمي  الكرخ  نادي  فريق  ملدرب 
ســلمان، الذي تأثــر بصورة 
كبيرة والتحق بالنجوم الذين 

ودعوا عاملنا بألم وحسرة.
كمــا، كان فايــروس كورونا 
ســببا في توديع العديد من 
الذين  الرياضي  الوسط  ابناء 
الهجمة  امــام  لم يصمدوا 
الفايروس  لهــذا  اخلطيــرة 
املســتجد الذي كان ســببا 

للحياة،  تام  شبه  توقف  في 
البطــوالت  عــن  فضــا 
الرياضية التــي تأثرت بنحو 
بالــغ بســبب التأجيــل او 

اإللغاء للمنافسات.
املدرب كرمي سلمان، جنم كرة 
الطلبة السابق، واحد عناصر 

في  الوطني  منتخبنا 
تصفيات مونديال 

العــام  كأس 
ولــج   ،1993
يــب  ر لتد ا
احد  وكان 
االســماء 
متلك  التي 
فــة  ثقا
يــة  و كر
ف  يضــا
ليهــا  إ

خلقــه 
لــي  لعا ا

واتزانه في االحاديث وتسلقه 
التدريجــي الصحيــح نحو 
الوصول إلــى مواقع القيادة 

في العملية التدريبية.
املنتخبينا  ضمــن  جتارب  له 
فــي  واألوملبــي  الوطنــي 
ســيما  ســابقة،  محطات 
رحلتــه ايام كان مســاعدا 
في  شنيشل  راضي  للمدرب 
األوملبي  املنتخــب  صفــوف 
الذي لعــب تصفيات أوملبياد 

سيدني.
ومكــث املــدرب الراحل في 
منزله اليام عدة، حتت العاج، 
لكن حالته تأثرت بنحو كبير، 
ولم ميهلــه الفايروس فرصة 
املقاومة، ليلتحق برفاقه من 
وسط  غادرونا  الذين  املدربني 
حزن كبير يخيم على الشارع 

الرياضي.
املــدرب الراحل ولد في يوم 4 

اذار من العام 1965 كان يلعب 
في مركز الدفاع. شــارك مع 
املنتخب العراقي في األلعاب 
فــي  الصيفيــة  األوملبيــة 
ســيئول  الكورية  العاصمة 
وتصفيــات  1988م  عــام 
ومثل   ،1993 العالــم  كأس 
فريــق الطلبة فــي العديد 
بطولة  بينها  املواســم  من 
دوري أبطال آســيا إلى جانب 
الاعبني رحيم صدام وكاظم 
جودي وقحطان جثير وصباح 
ومهند  وهيب  وعلــي  جعير 
محمــد علي وعــادل نعمة 
عجة«.  »ابو  محمــد  وحيدر 

وسام جعفر واخرين.
بعثة  ضمن  الراحــل  املدرب 
فــي  االوملبــي  منتخبنــا 
دولة قطر  فــي   2012 العام 
ملاقاة  يســتعد  عندما كان 
أوزبكســتان فــي تأهيلــي 

األوملبيــاد، كان طيبــا ودودا 
للغايــة، محبــا للجميــع، 
عمله  امتــام  على  حريصــا 
التدريبي حيث كان مساعدا 

للمدرب راضي شنيشل.
فريق  تدريــب  على  يشــرف 
نادي الكــرخ في جتربة اثبتت 
النجــاح، بعد قيادته للفريق 
مــن دوري الدرجــة االولــى 
ليتأهــل إلــى الكبــار بعد 
اســهمت  كبيرة  مســيرة 
اثبــات الفريــق االصفر  في 
الشبابية  بعناصره  امكاناته 
حتت اشراف املدرب الذي تعلم 
الكثيــر من اســرار التدريب 
ودورات  ومحطات  جتارب  بعد 

تدريبية اسيوية متقدمة.
فسيح  واسكنه  اهلل  رحمه 
جناتــه، والهلــه ومحبيــه 
وانا  انا هلل  والسلوان.  الصبر 

اليه راجعون.

كريم سلمان يلتحق بنجوم الكرة اثر الفايروس اللعين
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تثيــر التقلبــات املتتالية فــي إداء الفرق 
األوروبية العماقة الكثير من التساؤالت، 
هــذا إذا لم نقــل القلق، فاخلســائر غير 
املنتظرة فــي مباريات تلك الفرق امام نوادٍ 

من اخلط الثاني 
أو الثالــث لم تعد مفاجأة للمشــاهدين 
الذين يصابون بالدهشة، وال حتى اخلسارة 
امام منافســني من دوريات أخــرى تعتبر 
ضعيفــة أو هامشــية في املســابقات 
العابــرة للدول أضحت أمــرا مألوفا منذ 
بداية املوســم قبل عبورنا املراحل األولى 

حتولت إلى خبر املوسم املؤسفة.
وعند التفكير باألسباب التي دعت وتدعو 
إلى ذلك جند أنفسنا امام حقائق كثيرة ال 
ميكن التغاضي عنها، بل ال ميكن ان نعزوها 
إلى إجتهــادات املدربني وبعضهم معروف 

بحنكته وتاريخه الكروي.
ومــن اهم هــذه احلقائق تلــك املرتبطة 
بعواقب جائحة كورونا التي فرضت أنظمة 
جديدة وقاسية على الفرق ولو أردنا إيجاز 

تلك احلقائق لقلنا:
أوال، األرهــاق البدني: فاجلــداول املزدحمة 
باملباريات التترك للفرق فرص االنتظام في 
التدريب املنهجــي املتتبع في العادة. كما 
ان كثرة اإلصابات بكورونــا تلقي بثقلها 
علــى بقية غيــر املصابني مــن الاعبني 
بحيث نواجه عجــزا واضحاً لدى أغلبهم 
مــن متابعة املوســم بفاعليــة ولياقة 

مطلوبتني.
ثانيا، غيــاب الكبار: وعكس غياب صانعي 
األلعاب الكبار من الفرق األوروبية نفســه 
املدربون  اضطــر  بحيــث  املوســم  على 
باالســتعانة ببدائل ثانوية أو غير مؤهلة 
في مواجهــات حاســمة وبالتالي خروج 
الكبار على يد الصغار بشــكل مفاجئ، 
ويلعب احلظ احياناً دوراً غير مســبوق في 
مصائر الفرق الكبرى، وإذا ركزنا على عامل 
الوقت واثره في إصــاح اخللل الناجم عن 
عجز املدربني عن اإلصــاح وغياب البدائل 
فليس امامنا ســوى توقع مفاجأت كثيرة 

ومؤسفة.
ثالثــا، جائحــة كورونا: ومــن املعروف ان 
تفشــي هذا الوباء في الوســط الرياضي 
اصبح مدعاة الكثر من القلق، السيما وأن 
الدوريات الكبيرة تتطلب تبادال في مواقع 
املباريــات تضيف أرهاقا إلى العوامل التي 
حتدثنــا عنها، ولهذا نــرى ان فرق إيطالية 
أو إســبانية مضطرة لألنتقال إلى روسيا 
وأوكرانيا وإجنلترا والعــودة إلى ديارها في 
اليــوم التالــي حيث ينعكــس هذا على 

مستوى الفريق بشكل عام.
رابعا: التدوير املســتحيل: هكذا لم يعد 
التدويــر لتحقيق  اال خيار  املدربــني  أمام 
التوازن املطلوب في صفوف الفرق ملواجهة 
االســتحقاقات امللحــة.. وبــدال من ذلك 
أصبح املدربون أمام تدويــر من نوع آخر ال 
صلــه له بتكتيــكات املــدرب أو خياراته 

الفنية الازمة.
فبعــد أن كان التدوير اجتاه تكتيكي يؤمن 
مســيرة الفرق فــي مراحــل معينة من 
املوسم اضحى عبئاً مضجرا وممر ألغام ال 

بد من أجتيازه.
ومن هذه اخللفية جند أن اجلمهور األوروبي 
الواسع اصبح مصاباً بجنبة أمل ال شفاء 
واملرتبط اصاح  القريــب  املدى  منها، في 
األمر بشانه يتعلق مبعاجلة ومجابهة وباء 

كورونا.

* رئيس التحرير

الشفاء العسير
للكرة األوروبية 

جانب من مباراة سابقة بني العراق والكويت

حسني فالح

اليوم.. خمس لقاءات في سادسة ممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت الهيئة التطبيعية في االحتاد 
املركزي بكرة القدم، عن تأمني مباراة 
وديــة بني املنتخــب الوطني ونظيره 
الكويتي على ملعب البصرة الدولي.

وقــال الناطــق باســم التطبيعية 
هشام محمد ان »التطبيعية اتفقت 
مع االحتاد الكويتي على تأمني مباراة 
ان  املنتخبني«.واوضح  بني  ودية  دولية 
»املباراة ستقام في السابع والعشرين 
من شــهر كانون الثاني املقبل على 
ملعــب جذع النخلة فــي البصرة«، 
الى ان »املباراة ستقام بعد  مشــيراً 

البطولة الرباعية في االمارات«.
ويصــل إلــى العاصمة بغــداد في 
األســبوع املقبــل مــدرب املنتخب 
بعد  كاتانيتش  السلوفيني  العراقي 
إجــازة قضاها في بلــده بعد انتهاء 
معســكر دبي التدريبي.. وقال املدير 
اإلداري للمنتخب باسل كوركيس إن 
األسبوع  سيعود  السلوفيني  املدرب 

املقبل إلى بغداد وسيبدأ متابعة عدد 
مــن مباريات الدوري ومــن ثم اختيار 
القائمــة املشــاركة فــي البطولة 
الرباعية في حــال مت االتفاق النهائي 
مبنافساتها..  العراق  على مشــاركة 
وأشار إلى أن املدرب كاتانيتش طالب 
بخوض عــدد من املباريات الودية قبل 
التصفيات املؤهلة للمونديال وإكمال 
املشــوار، الفتا إلى أن حظوظ العراق 
النهائية  للمرحلة  التأهل  في  كبيرة 
من التصفيات.يذكر أن االحتاد العراقي 
جدد تعاقده مع املدرب الســلوفيني 

كاتانيتش لسنة إضافية.
يصــل إلــى العاصمــة بغــداد في 
األســبوع املقبــل مــدرب املنتخب 
بعد  كاتانيتش  السلوفيني  العراقي 
إجــازة قضاها في بلــده بعد انتهاء 

معسكر دبي التدريبي.
وقال املدير اإلداري للمنتخب باســل 
كوركيس في تصريحات صحفية إن 
األسبوع  سيعود  السلوفيني  املدرب 
املقبل إلى بغداد وسيبدأ متابعة عدد 
مــن مباريات الدوري ومــن ثم اختيار 
القائمــة املشــاركة فــي البطولة 

الرباعية في حــال مت االتفاق النهائي 
على مشاركة العراق مبنافساتها.

وأشار إلى أن املدرب كاتانيتش طالب 
بخوض عــدد من املباريات الودية قبل 
التصفيات املؤهلة للمونديال وإكمال 
املشــوار، الفتا إلى أن حظوظ العراق 
النهائية  للمرحلة  التأهل  في  كبيرة 
من التصفيات.يذكر أن االحتاد العراقي 
جدد تعاقده مع املدرب الســلوفيني 

كاتانيتش لسنة إضافية.
معسكره  العراقي  املنتخب  واختتم 
في مدينة دبي بعد مباراتني جتريبيتني 
كشــفتا الكثير من النقاط املهمة 
للجهــاز الفني خاصــة وأنه الفريق 
انقطاع طويل بسبب  خاضهما بعد 
االنقطاع الشك  جائحة كورونا.وهذا 
أنه انعكس على مســتوى الاعبني 
امام  املباراتني  وظهر ذلك واضحا في 

األردن وأوزبكستان.
مــن جانب اخــر، تســتكمل اليوم 
السادســة  اجلولة  مباريات  اخلميس 
للمرحلــة االولــى مــن دوري الكرة 
املمتاز ، باجراء 5 مباريات، ففي ملعب 
2 ظهــر يلعب  زاخو وفي الســاعة 

أهل الدار مــع ضيوفهم اجلوية، وفي 
ملعب الصناعة بالتوقيت ذاته يلعب 
الصناعــات الكهربائيــة امام نفط 
البصــرة، وفي ملعبــه يلتقي اربيل 
امام الســماوة، وفــي ملعب كرباء 
الدولي تقــام في الســاعة الرابعة 
والربع مســاء مباراة الشرطة ونفط 
الوســط، وفي ملعب الساحر احمد 
فريق  منافسه  الكرخ  يضيف  راضي، 

النجف.
فرض التعــادل االيجابي 1-1 كلمته 
على مباراة النفــط والديوانية التي 
احتضنهــا ملعب »الســاحر احمد 
راضــي« في افتتــاح مباريات اجلولة.

وجنح النفط في تسجيل اول اهداف 
املباراة في الدقيقة الثامنة عن طريق 
عدنان.واســتطاع  موســى  الاعب 
الديوانية ان يعدل النتيجة عن طريق 
الاعب عبــد اهلل خلف في الدقيقة 
78.وتقاسم الفريقان نقاط املواجهة، 
حيــث وصــل النفط الــى النقطة 
التاســعة فــي املركز الثالــث، في 
حني حــل الديوانية في املركز الثامن 

برصيد 8 نقاط.

تقرير

جذع النخلة يضيف ودية العراق والكويت مطلع 2021

بغداد ـ الصباح الجديد:
مــن املؤمــل ان ينتظــم جنــم 
القوى  بألعاب  الوطني  منتخبنا 
فعاليــة القفز العالي، حســني 
فاح، فــي املعســكر التدريبي 
اخلارجي الذي يبدأ شــهر كانون 
الثاني املقبل فــي دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ويســتمر لغاية 
شــهر آذار وهو يأتي ضمن دعم 
احتــاد اللعبة باشــراف الدكتور 
العراق  طالــب فيصل البطــال 
الذيــن يتوقع لهــم ان يحققوا 
اطــار  فــي  النتائــج  افضــل 
البطوالت االسيوية املقبلة وهي 

مؤهلة إلى أوملبياد طوكيو 2021.
وقال حســني فاح ان املعسكر 
التدريبي سيكون باشراف مدربه 
اجلزائري محمــد رزوق وهو ضمن 
التحضير لاستحقاقات املقبلة 
األوملبياد  إلــى  التي تعد مؤهلة 
ان طموحــه  مؤكــدا  املقبــل، 
املقبلة  املشــاركات  في  التفوق 
األلعــاب  دورة  إلــى  واالنتقــال 
منوها  اليابــان،  فــي  الصيفية 
إلى ان اقرب اســتحقاق خارجي 

سيكون املشاركة في بطولة 
آسيا للصاالت وبطولة التضامن 
اإلسامي املقررة في تركيا شهر 

بعدها بطولة آســيا في شــهر 
ايار. وذكــر انه يــؤدي التدريبات 
اســتعدادا للبطــوالت ســيما 
حتت  اخلارجية  املعســكرات  في 
املدرب اجلزائري، وقبلها  اشــراف 
كانت بداياته حتت اشراف املدرب 

العراقي فراس راضي.
واضــاف: التحضيــرات جاريــة 
فــي مضمار املدينة الشــبابية 
أللعــاب القــوى واتــدرب بواقع 
وحدتني صباحا ومســاء، وقبلها 
اشتركت مع فريقي نادي اجليش 
الرياضي واســهمت في تتويجه 
باملركــز االول حيث احرزت املركز 

االول وقــدم فريقنا في البطولة 
مقدرته  تؤكد  كبيــرة  امكانات 
على النجاح وحققنا املركز االول 
املنافسني  اقرب  بفارق واسع عن 

وهم فريق نادي الشرطة.
يذكر أن اخر مشــاركة خارجية 
للبطل حســني فاح كانت في 
البطولة االســيوية فــي العام 
2019 بالدوحة وحل خامسا برقم 
عراقي قــدره مترين و20 ســم، 
البطولة  في  اشــتركت  وقبلها 
العربية وحقق الوســام الذهبي 
شهر ايار من العام املاضي 2019.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنة االنضباط في الهيئة 
التطبيعيــة، أول أمس، معاقبة 
أحمد عزت املوســوي مشــرف 
فريق أمانة بغــداد، والعب فريق 
القوة اجلوية حســني جبار، على 
خلفية أحــداث مباراة الفريقني 

التــي أقيمــت ضمــن مباريات 
اجلولــة اخلامســة فــي ملعب 

كرباء الدولي.
بعد مناقشــة  العقوبة  وجاءت 
على  ونصــت  املباراة،  مشــرف 
إيقاف املوســوي، وعدم مرافقة 
وتنفذ  مباريــات،  لـــ4  فريقــه 

العقوبــة اإلدارية اخلاصة بلجنة 
االنضباط بالتعاقب مع العقوبة 
الفنيــة حلكم املباراة اســتناداَ 
ألحــكام املــادة 52 مــن الئحة 
االنضبــاط، وتنفــذ مــن الدور 

السابع.
اجلوية،  القوة  إيقاف العب  وتقررَ 

حسني جبار، 4 مباريات ابتداًء من 
الدور السادس للمسابقة، وذلك 
اســتناداََ للمادة 5/50 من الئحة 
االنضباط.وصدر القرار باألغلبية 
قابلية االســتئناف ضمن  مــع 
املدة القانونية البالغة 7 أيام من 

تاريخ التبليغ بالقرار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنطلقــت أول أمس على ماعب 
منافســات  واســط  محافظة 
دوري انديــة الدرجة االولى بكرة 
رئيس  وقال  احملافظة..  في  القدم 
االحتاد الفرعي للعبة عبد الكرمي 
اســكندر ان:” منافســات دوري 

أندية الدرجة األولى في احملافظة 
انطلقت مبشــاركة/19/ ناديا ، مت 
تقســيمها على ثاث مجاميع، 
تلعب مرحلتــني ليتاهل فريقان 
إلــى نهائي اجملموعــة اجلنوبية 

املؤهلة للدوري املمتاز “.
منافســات  ضمــن  واضــاف:” 

اجملموعة األولــى فاز نادي الكوت 
على نادي األحرار بهدفني مقابل 
الشــيئ ، فيما حقق فريق نادي 
واســط فوزه األول عندما تغلب 
على نادي الوفــاء بنتيجة 2-1 . 
وفي املباراة الثالثة فاز فريق نادي 
الوداد على نادي العزيزية بهدفني 

دون مقابل “.. واشــار اســكندر 
إلى أن:” االحتاد ، بالتنســيق مع 
واسط  ورياضة  شــباب  مديرية 
القامة  الصاحلة  املاعــب  ،حدد 
املباريلــت مع تســمية احلكام 
املعتمدين رسميا والذين اجتازوا 

االختبارات األخيرة بنجاح.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالــت العبــة املركــز الوطني 
بكرة  الرياضية  املوهبــة  لرعاية 
ان  مؤيــد  نســمة  الطاولــة. 
مشــاركتها في فــوز فريق غاز 
اجلنوب باملركز الثاني في بطولة 
يعد جناحا  املمتازة  الدرجة  اندية 
فترة  بعــد  املوهوبات  لاعبــات 
التدريــب املهمة التي ســبقت 
البطولة واجتهــاد الاعبات في 

تقدمي افضل املستويات. 

واوضحت انها مثلــت فريق غاز 
اجلنوب الــى جانب زميلتها رقية 
مجيد  سجى  والاعبتان.  عباس 
ونبأ سمير باشرف الكابنت عقيل 
جبار. واشارت الى ان العبات فريق 
غاز اجلنــوب قدمن مســتويات 
في  يســهم  وهذا  كبيرة  فنية. 
لتمثيل  بفــرص  الفــوز  امكان 
العمرية في  الفئــات  منتخبات 

البطوبات اخلارجية املقبلة. 
واكدت انها حتلم بالتتويج بلقب 

بطلة العراق بفضــل تدريباتها 
املســتمرة حتت اشــراف والدها 
الكابــنت مؤيــد حميــد وايضا 
استفادتها الفنية من شقيقها 
البطل انور مؤيــد حيث. تتدرب 
معه كثيرا.  وفي املركز الوطني 
تكــون باشــراف والدهــا الذي 
يشــجعها لتكــون متميزة في 
ونســمة  والبطوالت.  التدريبات 
الصف  في  طالبة   2009 مواليد 

االول املتوسط.

معسكر اإلمارات يؤهل حسين فالح لبطوالت آسيا

االنضباط تعاقب العب الجوية ومشرف بغداد

انطالق دوري اندية الدرجة االولى في واسط

نسمة مؤيد.. موهوبة بكرة الطاولة



هواجس 
--1

تربطني عالقة وثيقة بصديــق أعتبرُه من أملع 
الرجــال فكرا وثقافة وأدبا ، واملراســالت جارية 
بيني وبينــه بال انقطاع ، وله في كل رســالة 
جديدة ومضــات وحملات حلوة تزيدنــي حباً له 

واعتزازاً به .

--2
وفوجئُت إثر رسالة أرســلتها اليه بتعليق أثار 

استغرابي حيث علق مبا مؤداه :
انه يتحمل األلم مادام ذلك يرضيني، فسجلُت 
له رسالة صوتية ضمنتها استغرابي الشديد 
مما قال ، وسألُته ما الذي دعاه الى ان يكتب ذلك 

؟
وما هو األلم الذي سببُته له ؟

فأجاب مشكوراً :
انه اتصل بنا هاتفيا أكثر من مرة وكان االتصال 
ينقطع فوراً االمر الذي تخّيل معه انني ارفض 

أْن أجيبه ..!!
وتلك الهواجس هي التي دعته الى ان يقول ما 

قال ..!!
وحني سمع رسالتي اتضحت له الصورة 

اّن الشــيطان يجري مجرى الدم من االنسان ، 
وما تلك الهواجس االّ محاولة شيطانية خبيثة 

لتكدير صفو العالقة الوثيقة القائمة بيننا .
وما كنت أظن ان مبقدور تلك الهواجس ان تثير 

عنده الشكوك بصدق محبتنا له .

– -3
وكانت هذه احلادثة سببا لوالدة رباعية شعرية 
اعتبرُت فيهــا االحّبَة من االعالم ثروتي الكبرى 

وقلُت :
أُعيذَك ِمْن تلك الهواجس إّنها 

تُّكِدرُ صفَو العيِش إذْ تربُك الِفْكرا
واّني على عهدي مقيٌم وثابٌت 
أزُف اليك احلُبَّ ُمْنَتَظماً ِشْعرا 
وحسبَك اّني صادق الود والوفا

وإْن ُعدَّ أهُل الِطيِب كنُت لهم ) صدرا(
وليس عجيباً اْن تراني ُموَّلَهاً 

فأحبابَي الغالون ثروتَي الُكبرى

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

تقارير صحفية  كشفت 
أجنبية أن النجمة ريهانا 
تعيش قصة حب جديدة 
بعد  روكي،  النجــم  مع 
صديقها  عن  إنفصالها 
الســعودي  املليارديــر 

حسن جميل.
وتصــدرت ريهانا وروكي 
األجنبية،  املواقع  عناوين 
موقــع  تأكيــد  بعــد 
يعيشان  أنهما  "بيبول" 
قصــة حــب، خصوصاً 
معا  شــوهدا  أن  بعــد 
خالل تناولهما العشــاء 
أصدقائهما  من  عدد  مع 
املقربــني فــي مدينــة 
األميركيــة،  نيويــورك 
خــالل عطلــة نهايــة 
وإنتشــرت  األســبوع. 
إرتباطهما،  بشأن  أخبار 

بعــد أن إســتعانت به 
الدعائية  حملتها  ضمن 
 ،"Fenty Skin" ملنتجاتها
من  العديد  أجريــا  كما 
التعاون  لتعزيز  املقابالت 
بينهمــا. وحلــد االن لم 
يؤكد احــد منهما اخلبر 
او ينفيه لكن الشائعات 
انتشــرت على وســائل 
االجتماعــي  التواصــل 
االعالم  وسائل  من  وعدد 

املقروءة واملرئية.

التواصل  مواقــع  ضجــت 
حتضير  بخبر  اإلجتماعــي، 
الفنانة املصرية أمينة خليل 
رجل  علــى  زفافها  حلفــل 
وتصدرت  األعمال عمر طه. 
أمينة مؤشرات البحث على 
تاريخ  "غوغل" بعد تــداول 
الــذي حدد  الزفاف  حفــل 
يوم غد اجلمعــة الرابع من 
كانــون األول في أحد فنادق 
مدينــة اجلونة فــي مصر. 
وكانت أمينــة قد احتفلت 
بخطبتها بـــ عمر طه، في 
متوز املاضي في حفل عائلي 
بالســاحل الشمالي. يذكر 

أن أمينــة أعلنــت من مدة 
كورونا،  بفيــروس  إصابتها 
وتعافيهــا منــه، وإتهمت 
أنها بحضورها الى مهرجان 
الرابعــة  بدورتــه  اجلونــة 
خلطر  احلاضريــن  عّرضــت 

اإلصابة باملرض.

انتشر في الساعات األخيرة 
فيديو على مواقع التواصل 
فيه  يظهــر  اإلجتماعــي، 
مالك  أحمد  املصري  املمثل 
في أحــد احملــال التجارية، 
التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
الفيديــو متهمــني أحمد 
بســرقة أحد املنتجات وهو 
واقــف أمام الصنــدوق، إذ 
بــدا وكأنه يضــع الغرض 
في جيبه. إنتشــار الفيديو 
واإلتهامات  كبير  بشــكل 
التي طالــت أحمد، دفعت 
به للتبرير عبر منشــور في 
أحد  على  اخلاصة  صفحته 
اإلجتماعي  التواصل  مواقع 
كتــب فيــه :"فــي فيديو 

غريب نزل لي و انا اشــتري 
منتــج وبعــد مــا دفعت 
جيبي،  في  وضعتــه  املبلغ 
ومت إنتشــاره على اإلنترنت 
محاولة  ســرقة.  كأنهــا 
انا  بي  للتشــهير  مخجلة 
الدفع، و سأرد  معايا فاتورة 
بالقانون على هذا التصرف 

الغريب اخملجل.

ريهانا

أحمد مالك

أمينة خليل

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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محمد صادق السامرائي
اذاعــة جمهورية العــراق من اعرق 
والشرق  العربي  الوطن  في  االذاعات 
األوســط، اذ انطلــق صوتهــا في 
االول من متوز من عــام 1936. ومنذ 
ذلك احلني، صنعــت قامات اعالمية 
واصوات شــابة تخترق االثير لتصل 

الى املستمع في ارجاء املعمورة.
االعالميــة واملذيعــة إباء ســعدي 
اجلبوري احد اركان برنامج ســتوديو 
10 تقول عن سبب تفضيلها العمل 
االذاعي، "الن االذاعة مدرسة كونها 
تعتمد على الصوت وااللقاء، وكلما 
مر وقت يصقل الصوت ويرتكز، على 
عكس التلفزيــون الذي يعتمد على 
الشــكل بصورة كبيــرة وبعد فترة 
يلتجأ  الشكل  وجيزة من استهالك 

مقدمو هذه البرامج الى االذاعة .

ما رأيــك في االعــام العراقي في 
الوقت احلاضر؟

- "هنــاك اســماء رنانة فــي عالم 
االعالم العراقــي نفخر بهم وهناك 
من ال ميتلك خبــرة وال مؤهل يؤهله 
تقــدمي البرامــج، فالعمــل يتكلم 
ويفصح عن هوية مقدمه، والبرامج 
الناجحــة تبقى في الذاكــرة دائماً 

والعكس صحيح".
باملذيعة  انها جتــد  ذكــرت  اجلبوري 
القديــرة ومقدمــة البرامــج امل 
املدرس قدوة لها في مسيرتها التي 

تأمل ان حتقق فيها مبتغاها .

هل مــررت مبواقــف طريفة خال 

عملك االذاعي؟
- "هناك مقلب كان ضحيته الكابنت 
املرحوم ناظم شــاكر، بــأن اتظاهر 

اني مصابة بفايــروس كورونا، وكان 
رد فعله شــجاعا حينها، ولم انَس 
بادرته بالســؤال، هل  كالمه حــني 

تخاف كورونا؟ فأجــاب )بذاك الزمن 
مخفنا، نخاف من كورونا(، وسبحان 
اهلل، مــات فيما بعد بســبب هذا 

الفيروس اللعني".

ماذا يعني لك برنامج ستوديو 10 
- "ستوديو 10  من البرامج الناجحة 
لذا فكلي فخــر ان اعمل مع قامات 
عراقية، السيدة امل املدرس واالستاذ 
عالء محســن .. كنــت متخوفة ان 
اقدم مثل هــذا البرنامج، وحني وقع 
االختيار علّي كنت ســعيدة كونها 
البرامج  من  وانتقــال  جديدة  رحلة 

التسجيلية الى البرامج املباشرة".

ايهما افضل البرامج املباشــرة ام 
املسجلة؟ 

- "البرامج احليوية املباشــرة أفضل 
التســجيلية  البرامج  مــن  بكثير 
كونها عفوية وعلى متاس مباشر مع 

اجلمهور".

هــل وجــدت صعوبة فــي البداية 
بالتعامل مع امليكرفون؟

- "بدايًة كنت ارجتف وانا اقرأ املواجيز 
اكون  حني  كثيــرا  وارتبك  االخبارية 
على الهواء، لذلك هربت من املباشر 
الــى البرامــج التســجيلية، لكن 
من شــجعني على تقــدمي البرامج 
اذاعة  مديــرة  الســيدة  املباشــرة 
سميرة  الســيدة  العراق  جمهورية 
جياد، وشجعتني على ايجاد نفسي 
في البرامج احليوية لذلك انا مدينة 

لها كثيرا".

الصباح الجديد-وكاالت:
نشــر موقع Autostat الشــهير نتائج 
دراســة أظهرت السيارات التي حققت 
أكبر شــهرة وأعلى نسب مبيعات في 

أوروبا لهذا العام.
 Golf وتبعا إلحصائيات املوقع فإن سيارة
الشــهيرة من فولكــس فاغن حققت 
أوروبا منذ  أعلى نســب مبيعات فــي 
بداية العام احلالي وحتى شــهر أكتوبر 
املاضي، إذ بيع منهــا خالل هذه الفترة 

نحو 27530 سيارة.
بالنسبة للمبيعات  الثانية  املرتبة  وفي 
خالل الفترة املذكورة في أوروبا سيارات 
Renault Clio، والتي بيع منها 22 ألفا 

و588 سيارة.
وجاءت ســيارات Corsa الشــهيرة من 
أوبل فــي املرتبــة الثالثة فــي قائمة 

إحصائيــات املوقع، إذ بيــع منها خالل 
الفترة املذكورة 21220 ســيارة، وتلتها 
ســيارات Peugeot 208 التي بيع منها 

19130 قطعة.
 Fiat Panda وخامســا حلت ســيارات
التي بيع منها 19045 ســيارة، وبعدها 
ســيارة   18436 بـــ   Renault Captur
مباعة، و Toyota Yaris التي بيع منها 
17671 سيارة، و Peugeot 2008 مبعدل 

مبيعات وصل إلى 17420 سيارة.
كما شــملت القائمة أيضا ســيارات 
Skoda Octavia التــي بيع منها خالل 
الفترة املذكورة 17216 سيارة، ومركبات 
 16298 التــي بيع منهــا   Citroen C3

مركبة.

أشهر وأكثر السيارات المرغوبة في أوروبا هذا العام

الصباح الجديد-وكاالت:
تقرر تغيير اســم عملة "ليبرا" املشــفرة 
املدعومة مــن "فيس بوك" إلــى "دمي"، في 
مســعى جديد للحصــول علــى موافقة 
اجلهات التنظيمية مــن خالل التأكيد على 

استقاللية املشروع.
وقال ســتوارت ليفــي الرئيــس التنفيذي 
لرابطة دمي في جنيف والتي تقف وراء العملة 
الرقمية املقترحة إن تغيير االسم اليوم يأتي 
في إطار مسعى للتأكيد على هيكل جديد 

أكثر بساطة.
وقــال ليفــي لرويترز "االســم األصلي كان 

يرتبط بصيغــة مبكرة للمشــروع لم تلق 
ترحيبــا من اجلهــات التنظيميــة.. أجرينا 

تغييرات كبيرة على ذلك املقترح".
وأضاف أن "دمي" والتي تعنــي "يوم" باللغة 
الالتينية، صــارت تســتهدف إطالق عملة 
رقمية موحــدة مدعومة بالدوالر بشــكل 

مبدئي.
ورفض التعليق علــى توقيت اإلطالق، والذي 
قالت "فايننشــال تاميز" األسبوع املاضي إنه 
قد يكون في يناير، مكتفيــا بالقول إنه لن 
ميضــي قدما إال بعد موافقــة هيئة مراقبة 

األسواق في سويسرا.

"فيس بوك" يغير اسم
 عملة "ليبرا" الرقمية 

الصباح الجديد-وكاالت:
حســم الرئيس األميركي السابق باراك أوباما 
موقفه بشــأن جتســيد النجم العاملي دريك 
لشــخصيته في فيلم يتناول سيرته الذاتية، 
إذ أبدى موافقته على رغبة دريك بالقيام بهذه 

املهمة.
وجــاء كالم أوباما هذا مبقابلــة له في برنامج 
"كومبلكس 360" مع ســبيدي مورمان، الذي 
ســأله فيما إذا كان ســيوافق على أداء دريك، 
شــخصيته، وأجاب: "ســأقول هــذا، يبدو أن 
دريك قادر على فعل أي شــيء يريده. أعني، إنه 

شخص موهوب"، وأضاف: "األهم من هذا أظن 
أن دريك لديــه ختم موافقة عائلتي. أعتقد أن 

ماليا وساشا ستكونان سعيدتان لذلك".
يشار إلى أن مغني الراب دريك أعرب عن رغبته 
في جتسيد شــخصية باراك أوباما منذ عشر 
ســنوات، عندما صرح جمللة "بايبر" أنه "ينظر 
الى أوباما بإعجاب شــديد في كل ما يقوم به، 
وانه حفــظ كل تفاصيل حركاتــه ومالمحه 
وكل تعبيــر فــي وجهه فــي حواراتــه وردود 
افعاله، لدرجة أنه شــعر أنه مستعد بالفعل 

لتجسيده بدقة في فيلم سينمائي".

أوباما يوافق على تمثيل دريك
 لشخصيته في فيلم عن حياته

الصباح الجديد-وكاالت:
"نوفوسيبيرســـك"  مســرح  يعــرض 
الروســـي، بصفته أقدم مسرح درامي في 
املقبـــل علـى اجلمهـور  العـام  سيبيريا، 
مســرحية عــن ســيرة حياة الكاتـــب 
الروســي فيـودور دوستويفسكـي ) 1821 
– 1881(. مبناسبـــة حلـول الذكرى الـ200 

مليالده والذكرى الـ140 لوفاته. 
روايـــة  عـــن  املسرحيـــة  واخــذت 
"املعجـــزة املســتحيلة" بقلم أليكسي 
كوراليخ،  ومذكــــرات زوجـــة فـــيودور 

دوستويفسكـي.
وقــال ناطــق باســم املســرح إن اخملرج 
املســرحي الروســي فالدميير زولوتار، تولى 
املســرحية  أن  وأضاف  املســرحية  إخراج 
ستكرس حلياة الكاتب وعالقاته مع عائلته 
وعلــى وجه اخلصوص مــع زوجته الثانية، 
آنا سنيتكينا، التي نشرت مذكراتها بعد 
وفاة الكاتب. وحسب اخملرج فإن املسرحية 
تطـــال مرحلـــة طويلـــة فـــي حيـاة 

الكاتـب.
 وتــدور أحداث املســرحية في ســيبيريا 

األملاني  واملنتجع  وموســكو  وبطرسبورغ 
فيســبادن. ومن بني شخصيات املسرحية 
والشــاعر  تورغينيــف  إيفــان  الكاتــب 

ألكسندر نكراسوف.
وتلقي املسرحية الضوء كذلك على إبداع 
فيودور دوستويفسكي الذي ال ميكن فصله 

عن حياته الشخصية.
وقال اخملرج سيشارك في املسرحية فنانو 
فقط.  الدرامي  "نوفوسيبيرسك"  مسرح 
وال ينوي توجيه دعوة املشــاركة إلى ممثلي 

مسارح أخرى.

روسيا تستعد لالحتفال بالذكرى
 الـ 200 لميالد دوستويفسكي

إباء سعدي الجبوري: قدوتي امل المدرس 
وسميرة جياد دعمتني 
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