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الصباح الجديد - متابعة:
اليوناني  الوزراء  رئيس  أعلن  بينما 
كيرياكــوس ميتســوتاكيس، أن 
بــالده ســتدعو االحتــاد األوروبي 
لفرض حظر أســلحة على تركيا 
املفتــرض عقدها  القمــة  خالل 
هذا األســبوع، محّذراً شــركاءه 
من احتمال اســتخدام األسلحة 
التي تبــاع لتركيا ضد دول االحتاد، 
رجب  التركــي  الرئيــس  اعتبــر 
طّيب أردوغــان، أن احلّل الدائم في 
شــرقي املتوســط يتطلب منح 

الدبلوماسية فرصة.
وقال أردوغان فــي كلمة متلفزة، 
فــي ورشــة عمــل حول شــرق 
املتوســط في أنطاليا: "ال ميكننا 
أمام  األيــدي  مكتوفي  الوقــوف 
التطورات في البحر املتوسط، إذا 
كان يراد إيجاد حل دائم ملشــكلة 
البحــر املتوســط فيجــب منح 

الدبلوماسية فرصة".
أن األبحاث  أردوغــان  كما أعلــن 

العلمية تشــير إلى وجود ما بني 
"3.5 و10 تريليون متر مكعب من 
الغاز الطبيعي شرقي املتوسط".
وأضــاف أن تركيــا لــن ترضــخ 

والسياسات  واالبتزاز  للتهديدات 
البحر  شــرق  فــي  التوســعية 
باإلمكان  أنه  معتبراً  املتوســط، 
حل جميع املشاكل املتصلة بهذا 

امللف ليــس عبر اإلقصاء وإمنا من 
خالل اجلمع بــني كل األطراف من 

أجل احلوار، وفقاً لقوله.
من جهة أخرى، هددت أملانيا تركيا 

بعواقب إذا لم تخفض التصعيد 
شــرق املتوســط، مؤكــدة أنها 
األوروبي  احلوار  لتســهيل  عملت 
أن استفزازات كثيرة  إال  أنقرة  مع 

قد وقعت.
وأضــاف وزيــر اخلارجيــة األملاني 
هايكــو ماس قبــل االجتماع مع 
نظرائــه بالتكتل امــس االثنني، 
ســيتخذون  األوروبيون  الوزراء  أن 
إجراءات ضد تركيا إذا لم تخفض 

التصعيد في املنطقة.
وتابع: "عملت أملانيا جاهدة خالل 
الشــهور املاضية على تســهيل 
احلوار بني االحتــاد األوروبي وتركيا، 
لكــن حدثت اســتفزازات كثيرة 
جدا وحال التوتر بني تركيا وقبرص 
محادثات  أي  إجــراء  دون  واليونان 
مباشرة، لهذا السبب، سنتحدث 
عن أي العواقــب ينبغي علينا أن 

نفرضها".
مازال  األوروبــي  االحتــاد  أن  يذكر 
يدرس إمكانية فرض عقوبات على 

تركيــا، حيث من املقــرر أن يقّيم 
وزراء اخلارجيــة األوروبيون، االثنني، 
األمر بســبب نزاع الغاز في البحر 
املتوســط وملفات أخــرى، وذلك 
على الرغم من إعالنها االستعداد 

للحوار مع اليونان قبل أيام.
ودعا رئيس اجمللس األوروبي شــارل 
ميشــيل، الذي يرأس قمم االحتاد 
املاضي  األســبوع  تركيا  األوروبي، 
إلــى التوقف عن ممارســة لعبة 
"القــط والفأر" مــن خالل تقدمي 

تنازالت والتراجع عنها بعد ذلك.
يشار إلى أن حترك تركيا في أواخر 
نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف 
إلى موانئها قد ساهم في تهدئة 
التوتــر قليــال، لكن مســؤولني 
ودبلوماســيني في االحتاد األوروبي 
قالوا إن القضايا األوسع املتعلقة 
واالستبداد  وروسيا  بليبيا وسوريا 
في تركيا شــددت مواقف االحتاد 

األوروبي.
تقرير آخر ص 3

اوروبا غاضبة من أفعال أنقرة في شرق المتوسط
واردوغان يدعو الى حوار دبلوماسي

 المانيا تهدد بعواقب 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشفت مؤسسة عراق املستقبل 
واالستشــارات  للدراســات 
اخلســارة  مقــدار  االقتصاديــة، 
العملة  بيــع  لنافذة  التراكميــة 
العراقي خالل  املركــزي  البنك  في 

السنوات املاضية.
وقالت املؤسســة في بيــان ووفق 
"حتليــل الرقــام مبيعــات البنك 
املركــزي للــدوالر عبر نافــذة بيع 
اســعار  ومعدل  االجنبية  العملة 
السوق ان مقدار خسارة العراق من 

عملية الفرق بني الســعرين بلغت 
أكثر مــن 20.7 مليار دوالر امريكي 
منــذ 2004 ولغايــة شــهر أيلول 
2020 اعتمــادا على مقدار كميات 
العملة األجنبية من البنك املركزي 
ومعــدل ســعر البيــع اخلاص من 
البنك املركزي ومعدل سعر السوق 

احمللية".
وأوضح ان "هــذه القيمة متثل ما 
نسبته %3.57  من مجمل مبيعات 
البنــك املركزي والتــي بلغت اكثر 
مــن 582 مليار دوالر علــى امتداد 

السنوات املاضية".
ولفت البيان الى ان "أعلى نســبة 
بني مقــدار اخلســارة نتيجة فرق 
السعر وقيمة العملة املباعة كان 
سنة 2016 حيث بلغت النسبة 8% 
 2.64 بلغت قيمتها  مبقدار خسارة 
مليار دوالر من اصل 33.5 مليار دوالر 

امريكي مت بيعها عبر نافذة املزاد".
وتابع "أما أعلى قيمة خسارة فقد 
كانت ســنة 2013 اذ بلغت قيمة 
اخلسارة بحدود 3 مليارات دوالر من 
اصل 53 مليار دوالر امريكي مت بيعه 

عبر املزاد".
ونوه الى ان "هذه اخلســارة جاءت 
نتيجة وجــود ســعرين، األول هو 
السعر الرســمي للبيع من البنك 
املركــزي واآلخــر هو ســعر صرف 
ترتفع  انه "كلما  الســوق،" مبينا 
أسعار الصرف في السوق احمللية مع 
ثبات ســعر صرف البيع من البنك 
املركــزي فان الفارق ميثل خســارة 
للبنــك املركــزي وربح لشــركات 
الصرافــة والبنــوك املتعاملة في 

املضاربات بني السعرين".

البنك المركزي يخسر مليارات الدوالرات
لصالح شركات الصرافة والبنوك األهلية

السليمانية ـ خاص:
طالبت احزاب وقوى سياسية كردية 
احلزبني احلاكمني في االقليم باالسراع 
بارســال وفد سياسي رفيع املستوى 
من اقليم كردستان لتطبيع االوضاع 
مــع القــوى واالحزاب السياســية 
لتوضيــح وتغيير االنطباع الســائد 
لــدى الشــارع العراقي بــان اقليم 
احلكومة  كردستان يســتنزف موارد 

االحتادية.
وقال عضو مجلس النواب ســركوت 

شــمس الدين، للصبــاح اجلديد، ان 
انهاء  علــى االحــزاب السياســية 
والتعبية حلزب  القطيــع  سياســة 
بارزاني، وايجاد سياسة بديلة ملعاجلة 
املشــاكل مع بغداد وانقاذ كردستان 

من احملن واالزمات التي يواجهها.   
واشــار شــمس الدين الى ان بارزاني 
وحزبه ال يؤمننان على مصير االقليم 
وشــعبه، وهو يرى نفســه اكبر من 
االخريــن واليرى في االخرين ســوى 
انهم اتباع له، وهــو لم يكترث يوماً 

لالوضاع املعيشــية للشعب النهم 
يفكرون بعقليــة قبلية عفا عليها 

الزمن.
واضاف شــمس الدين،" انه لم يتبق 
امام الشــعب ســوى التخلص من 
هذه اجلماعــة احلاكمة" وتقدمي رؤية 
بديلة للتفاهم واالتفاق مع احلكومة 
االحتاديــة". وحــول اعــالن حكومة 
االقليم التوصل الى اتفاق نهائي مع 
بغداد، قال شمس الدين استغرب ان 
تقوم حكومة االقليم بتلفيق االخبار 

اتفاق  الــى  توصلت  بأنهــا  واالدعاء 
نهائي مــع بغداد، ولكن في احلقيقة 
اليوجد حلد االن اتفاق او ورقة مكتوبة 
بني اجلانبني ســوى بعض التفاهمات 
االولية. ودعا شــمس الدين حكومة 
االقليم الــى املصارحة وعدم الكذب 
على شــعب كردســتان، الذي خرج 
فــي تظاهرات واعتراضات شــعبية 
التي  وثرواته  بحقوقــه  للمطالبــة 
بددتها االحزاب احلاكمة وال يعرف حلد 

االن الى اين تذهب.

طالبوا بانهاء سياسة القطيع والتبعية للعوائل المتسلطة في االقليم

احزاب وقوى سياسية تدعو االحزاب الحاكمة
الى التطبيع السياسي مع بغداد

حشود ميليشيا السراج واسلحتها عند 
زياد خلف: نحتاج تعاون الحكومة3خطوط التماس تقلق الجيش الليبي

6 والجهاز المصرفي والشركات العالمية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلنــت وزارة اخلارجيــة امــس 
الفاتيــكان  بابــا  ان  االثنــني، 
اذار  فرنسيس ســيزور البالد في 

من العام املقبل.
وقالــت اخلارجيــة فــي تصريح 
مقتضــب نلقتــه "واع"، "البابا 
فرنســيس يزور العــراق في اذار 
من العام املقبــل". من دون ايراد 
تفاصيل، غير ان رئيس اجلمهورية 
برهــم صالح قال امــس االثنني 

في تغريدة على تويتر: "ســيقوم 
بزيارة  فرانسيس  البابا  قداســة 
أذار ٢٠٢١"،  فــي  العــراق  الــى 
مضيفاً ان "هذه الزيارة التاريخية 
إلى بــالد ما بــني النهرين، أرض 
الرســل واألولياء، وموطن سيدنا 
إبراهيم )ع( أبو األنبياء، ســتكون 
العراقيني  لدعم  بليغة  رســالة 
وحدة  وتؤكد  أطيافهم،  مبختلف 
اإلنسانية في التطلع إلى السالم 

والتسامح ومجابهة التطرف".

البابا فرنسيس يزور البالد
في آذار المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
رجحت اللجنة املالية النيابية 
امس االثنني، تأخر اقرار موازنة 
وصولها  حــال  في   2021 عام 
الــى البرملان عازيــة ذلك الى 
كثرة القــروض التي وضعتها 

احلكومة فيها.
وقال عضو اجلنة املالية جمال 
كوجر ان “مسودة املوازنة التي 
تعمــل احلكومة على اعدادها 
قروض  على  2021 حتتوي  لعام 

عديدة داخلية وخارجية”.
واضــاف ان “تلــك القــروض 
ســتؤخر اقرار املوازنة في حال 

ســيعيد  البرملان  ون  وصولها 
القروض  تلــك  بجميع  النظر 
التي فرضتها احلكومة مبوازنة 

.”2021
واوضــح كوجــر ان “احلكومة 
املوازنة لتحصر  ارســال  تؤخر 
مجلــس النــواب بوقت ضيق 
يضطــر الى متريرها بشــكل 
عاجــل مــن دون تعديــالت”، 
داعيــا احلكومــة الــى “عدم 
اتبــاع السياســة ذاتها التي 
الثاني  القرض  كررتها مبوضوع 
عاجــل  بشــكل  وارســالها 

للمجلس”.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النقل امس اآلثنني 
ان مجلس الوزراء  سيحســم 
االســبوعي  اجتماعه  في  غدا 
مســألة التعاقد مع شــركة 
لبناء مشروع  او صينية  كورية 

الفاو الكبير ".
الوزارة  باســم  الناطــق  وقال 
فالح هادي ان وزير النقل ارسل 
العرضني  الــوزراء  مجلس  الى 

دايو  شــركة  مــن  املقدمــني 
اخرى  صينية  وشركة  الكورية 
الكبير  الفــاو  ميناء  النشــاء 
واملباشــرة  احدهما  الختيــار 
املفاوضات  انتهاء  بعد  بالعمل 

معهما، ".
واشــار الى انه سيتم التوقيع 
املشــروع حال  تنفيــذ  علــى 
على  الــوزراء  مجلس  تصويت 

احدى الشركتني.

مجلس الوزراء يحسم غدا التعاقد 
مع الشركة التي ستنفذ مشروع 

الفاو الكبير

المالية النيابية ترجح تأخير إقرار 
موازنة العام المقبل جراء كثرة 

القروض فيها

بغداد ـ الصباح الجديد: 
التحقيــق بعقود  كشــفت جلنة 
الكهرباء امس االثنني، عن تقريرها 
االولي في جلســة مجلس النواب، 
مشــيرة الــى ان بعــض امللفات 
اخلاصــة بالعقود احيلت الى هيئة 

النزاهة وديوان الرقابة املالية.
لرئيس مجلس  االول  النائب  واشار 
النواب حسن الكعبي خالل اجللسة 
"مباشــرة جلنة االمــر النيابي 62 
اخلاصــة بالتحقيق بتعاقدات وزارة 
الكهرباء بقــراءة التقرير املتضمن 
التي  واملالحظات  االجــراءات  اهم 
ســجلت والتوصيــات املتحصلة 

نتيجة التحقيق والتدقيق".
"اغلــب  أن  الكعبــي  واضــاف 
التي  واالســتضافات  االجتماعات 
اُجريــت كانت بعيدة عن وســائل 
اإلعالم حلــني قراءة التقرير من اجل 
عــدم ارباك العمل او االســتغالل 

السياسي".
وتابــع أن "حجم اإلنفــاق الفعلي 
منذ  الكهربــاء  وزارة  فــي  الكلي 
 2019 عــام  ولغايــة   2005 عــام 
وستمائة  ترليونا  وتســعون  ست 
وتسعمائة  مليارا  وعشرون  وواحد 
وتســع  واربعمائة  مليــون  وواحد 
عراقــي   دينــار  الــف  وتســعون 

."}96,621,901,499,000{
انه "بعد اضافة فقرات  الى  ولفت 
شــراء الوقــود احمللي واملســتورد، 
اســتيراد الطاقــة، شــراء طاقة 
االنفاق  فقــرات  مــن  املســتثمر 
الفعلي فــي املوازنــة اجلارية الى 
املوازنة  في  الفعلي  االنفاق  فقرات 
النسبة  ســتكون  االســتثمارية، 
الطاقة  علــى  لالنفــاق  املئويــة 
الكهربائيــة ما يقــارب ٨٠٪ من 
ابتــداء من عام  مجمــوع االنفاق 

٢٠٠٥ ولغاية نهاية عام ٢٠١٩".
واردف الكعبــي: "عــدم مطابقة 
املبالغ املتبقية لعدد من املشــاريع 
املتعاقــد عليها من خــالل طرح 
املبلغ املصروف مــن اصل مجموع 
مقداره  بفــارق  القــروض  مبلــغ 
ومتت  دوالر  مليــار   ١,١١٨,٠١١,٥٠٠

احالة امللف الى هيأة النزاهة".
استنزاف  "اســتمرار  واســتدرك 

خالل  من  للدولة  العامــة  اخلزينة 
منح ضمانات دين سيادية الى عدد 
من الشــركات االجنبيــة واحمللية، 
الضمانات  تلك  مجموع  بلغ  حيث 
مليار  الســيادية  ٤,٨٦٦,٧٩٣,٠٠٠ 

دوالر وفوائد الدفع باالجل".
اختالف  "وجود  الكعبي على  واكد 
لوزارة  السنوية  التخصيصات  بني 
الفعلية  واملصروفــات  الكهربــاء 

املثبتة في ســجالتها مقارنة مع 
التخصيصات السنوية واملصاريف 
وبفارق  التخطيط  وزارة  املثبتة في 
 ٨,٦٣٠,٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠ مقــداره  
ترليون دينــار ومتت احالة امللف الى 

هيأة النزاهة".
واشــار الى ان "وزارة الكهرباء جلأت 
الى  تنفيذ بعض مشــاريعها  في 
القروض اخلارجيــة  البنگ الدولي، 

الياباني، السويدي، االملاني،  جايكا، 
والتــي    UKEF SACE، ســيمنز، 
 -٢٠١٧ ( تراوحت فترة سدادها من 
٢٠٤٨ ( حيث ان ذلك يشــكل عبئا 
في  العامة  اخلزينــة  علــى  كبيرا 
الســنوات القادمــة ، فضــال عن 
القروض  تلك  املترتبة على  الفوائد 

."
وبني الكعبي أن "الــوزارة تعاقدت 

على إنشــاء محطات غازية تعمل 
من  الرغم  علــى  الطبيعي  بالغاز 
عدم توفــره بالكميــات املطلوبة 
لتشغيلها، فضالً عن عدم اكتمال 
اخلطــوط الناقلــة للغــاز، حيث 
قامــت بتشــغيلها باســتعمال 
الوقود الثقيل مما أدى إلى انخفاض 
احالة  متــت   . اإلنتاجية  طاقتهــا 

امللف الى هيأة النزاهة".

لجنة التحقيق بعقود وزارة الكهرباء تحيل 
ملفات يشوبها الفساد الى هيئة النزاهة وديوان 

صيانة شبكات الطاقة في البالد "ارشيف" 

تكبدت البالد في إصالحها اكثر من 96 تريليون دينار

تقريـر

السليمانية  ـ عباس اركوازي:
التوالي،  علــى  الثالث  لليــوم 
التظاهــرات  اســتمرت 
والتجمعات الشعبية، املطالبة 
مبعاجلــة املســائل العالقة مع 
بغــداد وحل حكومــة االقليم 

وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
وخــرج املئــات مــن املواطنني 
فــي تظاهــرات واحتجاجــات 
شــعبية واســعة في العديد 
والنواحي  واالقضيــة  املدن  من 
الســليمانية،  حملافظة  التابعة 
لليــوم الثالــث علــى التوالي 
حكومة  بسياســة  مندديــني 
االقليــم االقتصاديــة، حيــث 
قــام املتظاهــرون فــي ناحية 
البري  الطريــق  بقطــع  بازيان 
كركــوك  محافظــة  بــني 
اخذت  بينمــا  والســليمانية، 
املظاهرات طابعاً اكثر تشــددا 
في ناحية بيرمكــرون التي قام 
املتظاهرون فيها باغالق الطريق 
اربيل والسليمانية،  الرئيس بني 
رغم اطــالق النــار عليهم من 

قبل بعــض عناصر حماية مقر 
الدميقراطي،  احلــزب  تنظيمات 
إضافة الى حــرق مقار االحزاب 
املشــاركة في حكومة االقليم 
وهي الدميقراطي الكردســتاني 
واالحتاد الوطني وحركة التغيير.  
غاضبون  متظاهرون  احرق  كما 
مقار خمســة احزاب في قضاء 
ســيد ســادق جنوب شــرقي 
امس  الســليمانية،  محافظة 
االثنــني، وطالب احملتجون باقالة 
احلزبي  االحتكار  وانهاء  حكومة 
حكومة  ومفاصل  ملؤسســات 
وحتقيق  الفساد  وانهاء  االقليم، 
الشــفافية مبلف النفط واعادة 
االيــرادات الى خزينــة حكومة 

االقليم.   
املواطنني  املتظاهــرون   ودعــا 
مبحافظــة اربيل الــى االجهار 
باصواتهم وعدم اخلوف من قمع 
واالنضمام  الدميقراطــي  احلزب 
املطالب  الشــعبي  احلراك  الى 
بانهاء احلكــم العائلي وهيمنة 
االحزاب على حكومة االقليم.  

المحتجون الغاضبون يحرقون 
مقار اغلب االحزاب في بعض 
اقضية ونواحي السليمانية

التزم

 بوسائل

 الوقاية



محليات 2

البصرة - سعدي السند :

الزهــراء  طــب  كليــة  نفــذت 
فــي جامعــة البصــرة خــال 
األيــام القليلــة املاضيــة عددا 
والفعاليــات  األنشــطة  مــن 
الصباح  مكتــب   ، التخصصية 
اجلديد في البصرة تابع جانبا من 

هذه الفعاليات .

ورشة عمل في مهارات 
التقييم 

فقد نظمت كليــة طب الزهراء 
ورشــة عمــل بعنــوان ) طــرق 
ومهارات التقييم والتقدمي واعداد 
احملاضرات فــي كلية طب الزهراء 
في زمــن اجلائحة ( ، وحاضر فيها 
كل من معاون العميد للشــؤون 
رمضان  جواد  الدكتــور  العلمية 
ورئيس فــرع علم وظائف  فضل 
مناحي  نهاية  الدكتورة  االعضاء 

والدكتورة رغد شعبان توفيق.
شــرحاً  الورشــة  وتضمنــت 
مفصاً عــن التقييم في الصف 
االلكتروني وكيفية اعداد احملاضرة 
بشــكل موحد لكل املواد و عمل 
محاضرة تفاعليــة ، وتهدف الى 
التعريف مبهارات اعداد احملاضرات 
احملاضرات  عن  مختلفة  كطريقة 
االلكتروني  الصف  في  املسجلة 
واوصت الورشــة بضرورة العمل 
على تصميم محاضرات تفاعلية 

في التعليم االلكتروني املدمج .

التحديات في تدريس التشريح 
البشري 

ونظم فرع التشريح البشري في 
عمل  ورشــة  الزهراء  طب  كلية 
بعنــوان  التحديات فــي تدريس 
علم التشــريح البشري في ظل 
والتي  جائحة كورونا وما بعدها  
حاضــر فيها كل مــن الدكتورة 
نوال مصطفى عبد اهلل رئيســة 
في  البشــري  التشــريح  فــرع 
كلية طــب الزهــراء و الدكتورة 
، وتضمنت  ندى هاشــم محمد 
الورشة محورين احملور االول ناقش 
الطرق التقليدية في تدريس علم 

الثاني  التشريح البشــري واحملور 
التحديات والتوصيات في تدريس 
التشريح البشري في ظل جائحة 

كورونا وما بعدها.
وزار مدير مركز ابن سينا الدكتور 
عدي بشير مع معاون مدير املركز 
املهندس وليد بشــير كلية طب 

الزهراء .
 معاون العميد للشؤون العلمية 
الدكتور جواد رمضان ومســؤول 
االلكترونــي  التعليــم  وحــدة 
الهاشــمي  وليــد  الدكتــور 
وحدة  من  كامل  حيدر  واملهندس 
التعليــم االلكترونــي أجتمعوا 
مع وفد املركز  .. وجرت مناقشــة 
والتحضيــرات  االســتعدادات 
ألســتخدام منصة )لنتعلم( مع 
بدء العام الدراسي اجلديد وسبل 
ان وجدت  االشــكاالت  معاجلــة 

قبيل بدء العام الدراسي.

االكسل وفوائده في جدولة 
البيانات

ونظمــت كليــة طــب الزهراء 
ورشــة عمل بعنوان ) االكســل 
جدولة  فــي  العملية  وفوائــده 
فيها  والتي حاضــر   ) البيانــات 
كل من املهنــدس حيدر كامل و 
املهندس محمد احمد واملبرمجة 
واملبرمج مصطفى  الق كنعــان 
محمد واملهندســة هالة مقدام 

والتي تضمنت اربعة محاور.
ناقش احملور االول نبذة عن االكسل 
واحملــور الثانــي تطبيــق عملي 
للمهــام التي يؤديهــا البرنامج 
اهم  شــرح  مت  الثالــث  واحملــور 
واحملور  للبرنامج  الرياضية  الدوال 
الرابــع التعرف على دور البرنامج 

فــي جدولــة البيانــات ، وهدف 
والتدريب  التعريف  هو  الورشــة 
علــى برنامــج االكســل وذلك 
ألهميتــه الكبيرة في تســهيل 
مهام املوظفني.  واوصت الورشة 
بضــرورة العمــل علــى برنامج 
االكسل ملا له من اهمية في اجناز 

املهام في مختلف اجملاالت

التعريف باملنهج التكاملي 
ايضا  الزهراء  ونظمت كلية طب 
ورشــة عمل بعنــوان )التعريف 
كلية  فــي  التكاملي  باملنهــج 
طب الزهــراء( والتي حاضر فيها 
الدكتــور جــواد رمضــان فضل 
العلمية  العميد للشؤون  معاون 
الورشــة محورين،  وتضمنــت   .
احملور االول تناول الفرق بني النظام 
وتصميم  واملنهــج  التعليمــي 

املنهــج ، فيما ناقش احملور الثاني 
والعمودي في  االفقــي  التكامل 
املنهــج التكاملــي ،  وهدفــت 
الورشــة الى التعريــف باملنهج 
التكاملــي املتبــع فــي كليــة 
طب الزهراء واليــة تطبيقه في 
التعليــم املدمج مع بــدء العام 

الدراسي اجلديد.
الورشــة في   كمــا تضمنــت 
نهايتهــا مناقشــات مع اعضاء 
اللجنة املتمثله بالدكتور وميض 
عباس هاشــم والدكتور احسان 
مــردان حمــود مع احلضــور من 
التدريســيني ، واوصت الورشــة 
بضــرورة االســتعداد وتطبيــق 
السنة  بدء  التكاملي مع  املنهج 

الدراسية اجلديدة.

أساسيات كتابة البحوث 

الطبية
وأقامت كلية طب الزهراء ورشة 
عمل بعنوان ) أساســيات كتابة 
البحــوث الطبية( ، وحاضر فيها 
 ، الدكتور فــراس رشــيد صايل 
الورشة محورين، احملور  وتضمنت 
االول نصائح حول كيفية االرتقاء 
بأسلوب الكتابة االكادميي ، فيما 
ارشادات حول  الثاني  احملور  ناقش 
الكتابة  في  الشــائعة  االخطاء 

الطبية وطرق جتنبها.
التعريف  الى  الورشــة   وهدفت 
الصحيحة  الكتابــة  بكيفيــة 
الطبيــة وكذلك جتنب  للبحوث 
البحوث  اثناء كتابة  االخطاء في 
الطبية ، وتضمنت الورشة امثلة 
مناقشة  تخللتها  والتي  عملية 
تفاعليــة من قبــل احلضور من 

االساتذة والتدريسيني .

أنشطة وفعاليات لخدمة المجتمع واألرتقاء بالمسيرة 
التدريسية العلمية لكلية طب البصرة 

الصباح الجديد تزورها في جامعة البصرة

NCBI تم تسجيلها في  بنك المعلومات االحيائية العالمية

تهدف الورشة الى 
التعريف بمهارات 
اعداد المحاضرات 

كطريقة مختلفة عن 
المحاضرات المسجلة 
في الصف االلكتروني 
، واوصت بالعمل على 

تصميم محاضرات 
تفاعلية في التعليم 

المدمج
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))مناشدة((
الى مدير بلدية ناحية جديدة الشط احملترم 

بعد التحية :
يطالب اهالــي قرية ) احلويش ( مديــر بلدية ناحية 
جديدة الشط النظر في مناشدتهم لرفع معاناتهم 
املتمثلة بعدم وجود اخلدمــات البلدية في املنطقة 
، اضافــة الى ضــرورة تبليط الشــوارع وخاصة في 
موســم االمطار التي هي عبارة عن بــرك من املياه 
واملســتنقعات تكون بؤرا للحشرات واالمراض. واهلل 

ولي التوفيق .
لفيف من اهالي قرية احلويش 

جانب من مشاركة كلية طب الزهراء بجامعة البصرة في ندوة للتوعية 

بغداد - الصباح الجديد :
وجه وزير الزراعة املهندس محمد كرمي اخلفاجي دائرتي 
البســتنة  والغابات والتصحر   وهي من  تشــكيات 
وزارة الزراعــة  بالقيام بحملة كبرى لتشــجير مركز 

محافظة ذي قار وأقضيتها .
واوضــح املكتب االعامــي للوزارة في بيــان له أكد 
فيه بــأن الوزير وجه الدوائر املعنية بالتشــجير وهي 
البســتنة والتصحــر والغابــات  بســرعة التحرك 
وتشجير محافظة ذي قار وأقضيتها  بشتات فسائل 
والزيتون ومن خال مشاتل  النخيل وأشجارالفاكهة 
الوزارة املنتشرة في عموم احملافظات وبشكل مجاني .

ويأتي ذلــك بناء على توجيهات رئيس الوزراء  بشــأن  
تقدمي الدعم واملساعدة الى محافظة ذي قار  وحسب 
أختصاص كل وزارة من أجل تخفيف األعباء عن أبناء  

احملافظة نتيجة للظروف التي ميرون بها ،
وأشــار الوزير الى أن كل تكاليف عمليات التشــجير  
من توفير الشــتات ونقلها الــى احملافظة واألعمال 
املتعلقة بها ســتكون على وزارة الزراعة وشــركاتها 
دعماً للجهود  التي تبذل من أجل أن تنهض احملافظة 
باخلدمات املقدمة للمواطنــني ، مبيناً أن الوزارة ومن 
خال  دائرة  البستنة ستقوم  بتشغيل املشتل املتوفر 
فــي مديرية الزراعة بعــد أرتباطه بدائرة البســتنة  
وحتويله إلى مركز تسويقي لشتات الفاكهه والزيتون 
بغية جتهيزهــا ملزارعي احملافظة وبأســعار مدعومة 
مع تشــغيل االيدي العاملة فيه من احملافظة  وعلى 

تخصيصات دائرة  البستنة .
ولفــت الوزير الى أن هــذا الدعم جــاء نتيجة لقلة 
التخصيصات املاليــة لدوائر البلديــات والناحتة عن 
قلة الســيولة املالية بفعل تناقص أســعار النفط 
والتي ألقت  بظالها على دوائــر البلديات  من خال 
تأخيــر املهام املناطة بها ،  مما يتطلب من اجلميع دعم 
العمليات اخلدماتية ألجل أعــادة الرفاهية  للمواطن 
الكرمي في الناصرية وخاصة  من خال زيادة املساحات 

اخلضراء وخلق بيئة مناسبة للعيش الكرمي.

بغداد - الصباح الجديد :
بحثــت وكيل وزارة العمل والشــؤون االجتماعية 
الدكتــورة عبير اجللبي مع منظمة اليونيســيف 
سبل تطوير سياسة حماية الطفولة في العراق 
والتحديات التي واجهت الطفل العراقي ، ســيما 
خال مدة جائحــة كورونا. واوضحت وكيل الوزارة 
خــال لقائها ممثلــة منظمة اليونيســيف في 
العراق حميدة رمضاني والوفــد املرافق لها رغبة 
الوزارة بتشــكيل فريق عمل مشترك مع منظمة 
اليونيســيف لدعم الطفولة في العراق من خال 
وضع برنامج مشــترك العادة تأهيل الدور اخلاصة 
باالحــداث وتطوير خبــرات الباحثني االجتماعيني 
العاملني عليهم وبنــاء قدراتهم عن طريق اقامة 
دورات تدريبية خاصة بوصفهم احملور االساسي في 
التعامل مع احلدث والتأثير في ســلوكياته ليكون 
فردا نافعا للمجتمــع بعد خروجه من الدار فضا 
عن تأهيل االحداث قبل اخراجهم للعالم اخلارجي 
عن طريــق اقامــة ورش تدريبية قبــل خروجهم 
مبدة مــن الزمن ليصبح قادريــن على العمل بعد 

خروجهم وجتنب عودتهم للشارع. 

بغداد - الصباح الجديد :
بحث وزير التخطيط الدكتور خالد 
بتال النجم مع السفير التركي فاحت 
يلدز، والوفد املرافق له سبل تطوير 
العاقات الثنائيــة بني البلدين في 
واالســتثمارية  االقتصادية  اجملاالت 

والتجارية.
كمــا بحث الطرفان خــال اللقاء 
فــي وزارة التخطيــط، ملف املياه 
وأولويات املشاريع التي ستمول من 

القرض الــذي تعهدت به احلكومة 
الكويت  مؤمتــر  خــال  التركيــة 
مليــارات   ٥ والبالــغ  للمانحــني، 
دوالر، والتي ســيتم تضمينها في 
 ،٢٠٢١ لعام  االســتثمارية  املوازنة 
الرئيس  زيارة  بعد مناقشتها خال 
التركي رجب طيب اردوغان املرتقبة 

إلى بغداد.
إلى ذلك شــهد اللقاء مناقشــة 
الكبيــرة  املستشــفيات  ملــف 

املنفذة من قبل الشركات التركية، 
للعقود  وفــق  بإجنازها،  واإلســراع 

املبرمة مع هذا الشركات.
وأوضــح وزيــر التخطيــط للوفد 
الضيــف ان الــوزارة أعطت اولوية 
قصوى إلجناز املستشفيات الكبيرة، 
الصحي  القطــاع  حلاجــة  لوجود 
الكبيــرة لهــا، مؤكــدا ان املوعد 
النهائي إلجناز هذه املستشــفيات 
، ســيكون األول من شــهر حزيران 

من العام املقبــل، ولن يكون هناك 
اي متديد بعد هذا التاريخ، مشــددا 
على ان الشــركات املتلكئة سيتم 
التعامل معهــا على وفق القوانني 

العراقية.
إلى  التركي  اجلانــب  الوزيــر،  ودعا 
إياء املشــاريع املمولة من القرض 
املمنــوح للعــراق، اهتماما خاصا، 
الســيما في ظل املرحلــة الراهنة 
التي نواجه فيها أزمة مالية، مبينا 

ان من بني املشــاريع التي ســتتم 
مناقشتها خال االيام املقبلة، هي 
فيشخابور  منفذ  تأهيل  مشــروع 
احلدودي، ومد طريق بطول ٥٠٠ كم 
من املنفــذ إلى بغــداد، فضا عن 

متويل مشروع ميناء الفاو الكبير.
التركي  الســفير  اعرب  من جانبه 
يلــدز ، عــن جديــة حكومته في 
عاّدا  املستشــفيات،  إجناز مشاريع 
وزارة  الــذي حددته  النهائي  املوعد 

التخطيط لهــذا املوضوع، موعدا 
جيدا، ســتتمكن خاله الشركات 
التركيــة إكمال املهمة وتســليم 
املستشــفيات إلــى وزارة الصحة 
الرئيس  زيارة  ان  العراقية، مؤكــدا 
بغداد، ستمثل خطوة  إلى  اردوغان 
مهمة من جهــة تطوير العاقات 
الثنائية، واالتفاق على وضع اآلليات 
من  عدد  ومتويل  لتنفيذ  املناســبة 

املشاريع من القرض التركي. 

بغداد - الصباح الجديد :
جنــح فريق بحثي من قســم 
املائية في  التربة واملوارد  علوم 

كلية الزراعة بجامعة تكريت 
وألول مرة من تشخيص وعزل 
Brady�  و تســجيل بكتريــا

hizobium vigna فــي بنــك 
االحيائية  التقانات  املعلومات 
العامليــة ncbi وهــو جزء من 

رسالة طالبة الدراسات العليا 
صبيح  نســرين  املاجســتير 

حسن 

واشــرف على البحث كل من 
ســبع  عريبي  أ.د.عبدالكــرمي 
رئيــس قســم علــوم التربة 

وأ.م.د.صاح  املائيــة  واملــوارد 
الدين حمادي مهدي التدريسي 

بالقسم .

وزير الزراعة يوجه بالقيام 
بحملة كبرى لتشجير 

محافظة ذي قار

العمل واليونيسيف تبحثان 
تطوير سياسة حماية 

الطفولة في العراق

العراق يبحث آليات االستفادة من القرض التركي في تمويل المشاريع اإلستراتيجية

Bradyhizobium vigna باحثون من جامعة تكريت ينجحون بعزل وتشخيص بكتريا

مباشرة المجارش الحكومية بتحديد نسب استخالص الرز

بغداد - الصباح الجديد :

اعلنــت وزارة  التجــارة  ان كميات 
الشلب املســوقة للموسم احلالي  

شارفت )75 ( الف طن .
العامة  الشركة  عام  مدير  واوضح 
لتجــارة احلبــوب املهنــدس  عبد 
الرحمــن عجي طوفــان ان الوزارة 
تعمل جاهدة لتامني وصول الدفعة 
اجلديدة من مســتحقات الفاحني 
التي ادرجت في قانون االقتراض من 

خال التواصل مع وزارة املالية .
الوقت  “فــي  العــام  املدير  ودعــا 
املزارعــني  و  الفاحــني  نفســه 
محصــول  بتســويق  االســراع 
الشــلب خملازنهــا ومواقعهــا في 
تعزيز  في  للمســاهمة  احملافظات 
االمن الغذائي للبلد ، مضيفا  “ان 
الفاح العراقي سيكون امام حتدي 
مهم وهو يؤمن قــوت املواطن في 
ظل جانحة كورونــا وانه قادر على 

رسم اماله و طموحاته و من خال 
واقع  الفعاله في تغيير  مشاركته 

البلد االقتصادي .
ولفــت املديــر العــام ان التجارب 
التي مــرت على الفــاح العراقي 
خال العشر ســنوات االخيرة من 
احملاصيل  بتســويق  تواصله  خال 
ســواء احلنطة او الشــلب وبقية 
صرف  خالها  تأخر  والتي  احملاصيل 
املســتحقات له ولكن في احملصلة 

النهائية صرفت بالكامل .
وأشــار طوفان “بانــه و بعد مرور 
شــهر على بدء حملة التســويق 
الشــركة  و مواقع  فــروع  تواصل 
محصــول  اســتام  الشــلبية 
الشــلب من الفاحــني و املزارعني 
و بانســيابية عالية بعد حســم 
الكثير من االمور الفنية كي تكون 
بلغت  ، حيــث  للفاحني  داعمــه 
كميات الشــلب املسوقة للمراكز 
التسويقية  ) 74,963 ( طنا شلب 
بأنواعه ، موزعة  )14,400( الف طن 
شلب عنبر , ) 60,562 ( طنا شلب 

ياسمني ، مشــيرا الى ان الكميات 
بأنواعه  الشــلب  من  املســتلمة 
واملراكز  وحســب كل محافظــة 
التســويقية التابعة لهــا وتقارير 
وبالتنسيق   االلكترونية  احلاســبة 
للفروع  االحصــاء  وحــدات  مــع 
،  توزعت ما بــني كمية ) 34,574( 
النجف االشــرف وفي  طنا  فــي 
فــرع الديوانية ) 31,354( طنا وفرع 
املثنــى ) 3,059( طنا وفــرع  بابل ) 
3,442 ( طنا وميسان ) 2,532( طنا .

اعلنت وزارة التجارة عن مباشــرة 
املــاكات الفنيــة  العاملــة في 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
املسوق  الشــلب  تصنيع  بتجارب 
اجملارش  في  املوســم  لهذا  خملازنها 

احلكومية .
وقــال املديــر العام ان الشــركة 
متخصصة  فنيــة  فرق  شــكلت 
إلجراء جتربة تصنيع و انتاج الرز  في 
واعتماد  لتحديد  اجملارش احلكومية 
نسب االســتخاص لهذا املرسم ، 
قبل بدء القســم القانوني بإعداد 

العقود مع اجملارش االهلية .
واضاف بان اللجنة الفنية املكلفة 
التجربة  بإعــداد  كذلك  باشــرت 
التصنيعية للشــلب املسوق هذا 
املوســم في مجرشــتي احللة في 
محافظــة بابل و ابــو صخير في 
محافظة النجف والتي ســتحدد 
املنتج وفق  الرز   نسبة استخاص 

املواصفات العراقية  .
وبــني املديــر العــام ان التجربــة 
شــهدتها  االولــى  التصنيعيــة 
اليوم مجرشــة احللــة احلكومية 
املكلفة  اللجنــة  بحضــور  جرت 
بإعداد النتائج واملؤلفة من اقسام  
و  التسويق  و  النوعية  الســيطرة 
مبشــاركة ممثل الرقابــة التجارية 
في مقر الوزارة ، واشــار طوفان بان 
كمية الشــلب التي حددت إلجراء 
التجربة بلغت ) خمسون ( طنا وان 
اللجنة املكلفة بالتجربة ستباشر 
عملها في مجرشــه ابــو صخير  
بعملية التصنيع لتحديد النسبة 

التقريبية لاستخاص.

تقرير

التجارة تكشف كميات الشلب المسوقة شارفت على ) 75 ( الف طن

محصول الشلب
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متابعة ـ الصباح الجديد:

لفرض  املتحــدة  الواليات  تتحضــر 
عقوبــات بحق 12 مســؤوال صينيا 
على األقــل، بســبب ضلوعهم في 
إقصاء مشــرعني منتخبني في هونغ 
كونغ، وفقا ملا ذكرته ثالثة مصادر، من 
لوكالة  أميركي،  ضمنهم مســؤول 

رويترز. 
ومــن املتوقــع أن يتم اإلعــالن عن 
العقوبات، امس االثنني، وفقا لرويترز، 
إال أن مصدرين ذكــرا بأن اإلعالن عن 
إلى  قائمة العقوبات قد يتم تأجيله 

وقت الحق هذا األسبوع. 
وتأتي العقوبات التي قد تســتهدف 
مســؤولني مــن احلزب االشــتراكي 
الصينــي، تزامنــا مع جهــود إدارة 
الرئيــس األميركي، دونالد ترامب، في 
رفع الضغط على بكني قبل استالم 
الرئيس املنتخب، جــو بايدن، مهامه 

الرئاسية في 20 يناير. 
قد  العقوبات  بــأن  املصــادر  وذكرت 
تطال 14 مسؤوال صينيا، من بينهم 
الصيني  البرملــان  فــي  مســؤولون 
وأعضاء فــي الكونغرس الشــعبي 
الوطني وأعضاء في احلزب الشيوعي 
احلاكم في البالد، وقد تتضمن جتميد 

أصولهــم باإلضافــة إلــى عقوبات 
مالية، وفقا ملصدرين. 

وقــال املســؤول األميركــي، الــذي 
اشترط عدم الكشف عن هويته، إن 
العقوبات ستشمل أفرادا عدة، وأنها 
قد تشمل مسؤولني في هونغ كونغ 
والبــر الصيني، ولم تصــرح املصادر 
عن أســماء األفــراد الذين قد تفرض 

عليهم العقوبات. 
يذكر أن سلطات هونغ كونغ، أصدرت 
قرارا، الشــهر املاضي، بإقصاء أربعة 
وأصدرت  البرملان،  من  معارضني  نواب 
أعلى هيئة في بكــني، قانونا يجعل 
»الوطنية« مطلبا إلزاميا للمشرعني 
في املستعمرة البريطانية السابقة، 
بعزل  احمللية  للســلطات  يسمح  ما 
االضطرار  دون  والنواب  السياســيني 

إلى املثول أمام احملاكم املدنية.
القانــون منح صالحيات لســلطات 
اإلقليم بكبــح املعارضة، في خطوة 
دفعــت باســتقاالت جماعيــة بني 

النواب املؤيدين للدميقراطية.
وقد دقت هذه اإلجراءات ناقوس اخلطر 
في الغرب أيضا، إذ أعرب وزراء خارجية 
مجموعــة »العيون اخلمــس«، وهي 
حتالف اســتخباراتي يشمل الواليات 
املتحدة وكندا وبريطانيا وأســتراليا 

ونيوزيلندا، عن »قلقهم البالغ«. 

وقالت الــدول في بيان مشــترك إن 
بوضوح  »يخــرق  الصيني  القانــون 
االلتزامات الدولية، في إطار املعاهدة 
املشــتركة  الصينية-البريطانيــة 
املوثقة ضمن معاهدات األمم املتحدة«.
مــن جهته، قــال مستشــار البيت 
روبرت  القومي،  ألمن  لشؤون  األبيض 
أوبرايان، في نوفمبر، إن إقصاء النواب 
أظهــر »زيف« سياســة »بلد واحد، 
بكني،  بها  تعهــدت  التي  بنظامني« 
مبنح هونغ كونغ حكما مستقال بعد 
أن سلمتها بريطانيا إلى الصني عام 

 .1997
وتضمنت العقوبــات األميركية، في 
نوفمبر، منع قدوم أربعة مســؤولني 
صينيني في حكومة هونغ كونغ إلى 
الواليات املتحــدة، إضافة إلى جتميد 

أصولهم األميركية.  
كما حذرت وزارة اخلارجية األميركية، 
في أكتوبر، املؤسسات املالية الدولية، 
من التعامل مع األفراد الذين يشتبه 
ضلوعهم في قمع املظاهرات املؤيدة 
للدميقراطية، وهــددت بضم اجلهات 

املتعاونة لقائمة عقوباتها.
وفي أغســطس، فرضت واشــنطن 
عقوبــات علــى كاري الم، رئيســة 
التنفيذية في هونغ كونغ،  السلطة 
و14 مســؤوال رفيــع املســتوى في 

اإلقليم بعــد قرار بكني، فــي يونيو 
املاضي، فرض قانون لألمن القومي في 
باستقالل  تتمتع  التي  املنطقة  هذه 

شبه ذاتي.
قالت رئيســة الســلطة التنفيذية 
في هونغ كونغ كاري الم إنها حتتفظ 
ألنها  منزلها  فــي  النقدية  باألموال 
لم تعد متتلك حســابا مصرفيا منذ 
املتحــدة عقوبات  الواليات  فرضــت 

عليها.
وتعتبر أزمــة الدميقراطية في إقليم 
هونــغ كونــغ مــن أبــرز التحديات 
بايدن،  املنتخب، جــو  الرئيــس  أمام 
بعد أن شــهدت العالقات بني بكني 
وواشــنطن تدهــورا عقب تفشــي 
واتهامات  املســتجد  كورونا  فيروس 
للشركات  املتحدة  الواليات  وّجهتها 
والقنصليــات الصينيــة بتهديدها 
األمــن القومــي والتجســس على 

املواطنني األميركيني. 
وقد تعهــد بايدن باتخاذ موقف أكثر 
صرامــة في ملفات حقوق اإلنســان 
ودول أخرى، وقد جتســد اســتجابته 
في  للدميقراطية  احلاصــل  للقمــع 
هونــغ كونغ »اختبــارا مبكرا« ملا قد 
تبــدو عليه سياســاته اخلارجية مع 
دول أخـــرى مستقبال، وفقا ملا ذكرته 

رويترز.

تقـرير

عقوبات أميركية جديدة قريبا على مسؤولين صينيين 
بسبب ضلوعهم في إقصاء مشرعين منتخبين

متابعة ـ الصباح الجديد:

أصدر اجليــش الوطني الليبي بيانا 
أكد فيــه التزام القيــادة العامة 
للقوات املســلحة ومتسكها التام 
باتفــاق وقف إطالق النــار، الذي مت 
التوصــل اليه في إطــار جلنة 5+5 
فــي جنيف حتت رعايــة بعثة االمم 

املتحدة للدعم في ليبيا.
ذات  »وفــي  تابــع:  البيــان  أن  إال 
العامة  القيــادة  تعــرب  الوقــت 
الليبية  العربية  املسلحة  للقوات 
عن قلقهــا إزاء احلشــود املتزايدة 
للمليشــيات التابعــة ملــا يعرف 
بحكومــة الوفــاق فــي طرابلس 
نقل  عمليات  وكذلــك  ومصراتة، 
مليشــيات واســلحة ومعــدات 
عســكرية باجتاه خطوط التماس 

غرب سرت واجلفرة.«
وأضــاف البيان: » وبنــاء على ذلك 
فقد أصدرنا تعليمــات وأوامر إلى 
كافة وحــدات القوات املســلحة 
أن تكــون علــى درجــة عالية من 
وراء  االجنرار  واحلذر، وعــدم  احليطة 
تؤدي  أن  التي ميكن  االســتفزازات، 

إلى تصعيد املوقف العسكري.«
وكان قد أكد مديــر إدارة التوجيه 
الليبي،  الوطني  باجليــش  املعنوي 
اللــواء خالد احملجــوب، في حديث 
صحفي أن تركيا ال تزال حتاول عرقلة 
احلــوار الليبي، من خــالل التدخل 
العسكري وإرسال املرتزقة، مشيرا 
إلــى أن هذه »محاوالت من تنظيم 

اإلخوان للبقاء في املنطقة«.
إن تركيا  اللواء خالد احملجوب  وقال 
ال تزال ترســل مرتزقة إلــى ليبيا، 
مضيفــا أن اجليش الوطني الليبي 
رصد وصول بعضهم، إال أن األعداد 

قلت«.
وتابع: »ال ميكــن لليبيني أن يقبلوا 
املرتزقــة مهمــا كانــت  ببقــاء 
أعدادهم، ألن هذا ميس بالســيادة 

الليبية ويعرقل ما مت االتفاق عليه 
)في إطار احلوار السياسي(«.

احملجوب  شــدد  السياق،  هذا  وفي 
على أن اجليش الليبي »على قناعة 
كاملة بأنه ال يواجه تركيا كشعب، 
الذي  اإلخوان  تنظيــم  يواجه  وإمنا 
املنطقة،  فــي  للبقــاء  يســعى 
أدواته مثــل اجلماعات  من خــالل 

املسلحة«.

وأضاف: »هناك تيار وطني استيقظ 
اآلن في طرابلس وفي الغرب الليبي، 
أصبح يرفــض التدخل التركي وما 
وحتى  اإلخوان..  تنظيم  من  يحدث 
أصبحت  السياسي  املستوى  على 
هناك صحوة كبيرة وأصبح الداخل 
الليبي يرفــض هذا التنظيم، رغم 
ما يقــوم به من محــاوالت إلعادة 
تدويــر بقائه في البلد، وعرقلة كل 

ما يجعل ليبيا دولة مستقرة«.
واســتطرد حديثه بالقول: »أصبح 
من الواضــح أن كل مــا تقوم به 
تركيا فــي ليبيا اآلن هــو محولة 
لعدم اخلروج صفر اليدين، بعد كل 

تلك التدخالت التي قامت بها«.
وأوضح مدير إدارة التوجيه املعنوي 
باجليش الوطني الليبي، أنه مت رصد 
5 سفن حتركت من تركيا قرب املياه 

اإلقليمية الليبية، دون أن تدخلها.
وقال: »من خــالل متابعتنا ورصدنا 
وجدنــا أن هــذه الســفن رمبا في 
حالة اســتبدال مع ســفن أخرى 
كانت متواجدة فــي املنطقة، من 
بــاب تغييــر املناوبة، ولــم نرصد 
أي عمليــات من أي نــوع في اجتاه 
اجلبهــة، فقد كانت حركتها خارج 

املياه اإلقليمية«.

حشود ميليشيا السراج واسلحتها عند خطوط 
التماس تقلق الجيش الليبي

أصدر الجيش الليبي 
تعليمات وأوامر إلى كافة 
وحدات القوات المسلحة 
أن تكون على درجة عالية 
من الحيطة والحذر، جراء 
تحشيد ميليشيا حكومة 
الوفاق قواتها عند خطوط 
التماس

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت شــرطة مدينة نيويورك األمريكية 
أنها حتقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة 
على منت طائــرة حطت فــي مطار جون 

كينيدي الدولي امس االول األحد.
وأوضح موقــع »إن بي ســي نيويورك« أن 
الطائرة هبطت في املطار حوالي الساعة 
3:45 مســاء، بعد ورود تقاريــر عن تهديد 

بوجود قنبلة على متنها.
وكتبت إدارة املطار على تويتر: »نظرا لوقوع 
حــادث مســتمر، ميكن مالحظــة أطقم 
الطوارئ في املطــار، ليكن في علمكم أن 
املطار مــا زال مفتوحا بالكامل، والرحالت 

تعمل دون تأخير«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اســتنكر رئيس احلكومة اجلزائــري عبد العزيز 
جــراد، »اســتمرار حتويــل مبالغ ماليــة« إلى 
جماعات مســلحة في إفريقيا مقابل حتريرها 

الرهائن.
وقال خالل مشــاركته في القمة االستثنائية 
الـ14 لالحتاد اإلفريقي إن بالده »تسجل بأسف 
تواصــل حتويل مبالغ ماليــة هامة للجماعات 
اإلرهابية مقابل حترير الرهائن«، داعيا إلى ضرورة 
»تكثيف جهود التشــاور للتصــدي للتطرف 
العنيــف ومكافحة اإلرهــاب وجتفيف مصادر 

متويله«.
وأضاف أنــه »يجب العمل علــى احليلولة دون 
حتول حدود الدول اإلفريقية املشتركة كمصدر 

للنزاعات و مخاطر على األمن واالستقرار«.
يذكر أن شهر أكتوبر املنصرم شهد اإلفراج عن 
الرهينة الفرنسية صوفي بيترونان وشخصية 
سياسية مالية في إطار مفاوضات طويلة مع 
ممثلي اخلاطفني انتهت إلــى اتفاق مت مبقتضاه 
اإلفــراج عن أكثــر من 100 ســجني في مالي 

محسوبني على املتمردين.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن وزيــر الصحة في كوريا اجلنوبية، امس 
االثنني، منطقة العاصمة ســول »منطقة 
حرب ضد فيروس كورونا«، وذلك بعد تسجيل 

أكثر من 600 إصابة جديدة في البالد.
وقالت السلطات الصحية الكورية اجلنوبية، 
إنه مت تسجيل إصابة أكثر من 5300 شخص 
خالل األيام العشــرة املاضية، علما أن امس 
االثنني هو اليوم الثالثني على التوالي ضمن 

القفزات اليومية »املكونة من ثالثة أرقام«.
وكانت معظم اإلصابات اجلديدة في منطقة 
العاصمة سول، حيث يكافح العاملون في 
اجملال الصحي لوقف انتقال العدوى املرتبط 
بعــدة مناطــق مختلفة، والتــي تتضمن 
مطاعم ومــدارس ومستشــفيات ومرافق 

رعاية املسنني.
ودعا وزيــر الصحة بارك نيونغ هو ســكان 
البالد إلى التحلي باليقظــة، معلنا »باتت 
منطقة العاصمــة اآلن منطقة حرب ضد 
فيروس كورونا، حسبما نقلت »األسوشيتد 

برس«.
وذكر الوزير الكوري أن البالد قد تضطر لزيادة 
تدابير التباعــد االجتماعي ملنع عودة ظهور 
الفيروس فــي العاصمة و«انفجاره ووصوله 
إلــى تفش واســع النطاق علــى الصعيد 

الوطني، وانهيار نظام الرعاية الصحية«.

إخالء طائرة في مطار 
كينيدي بنيويورك بعد 

تهديد بوجود قنبلة

الجزائر تندد بتحويل 
أموال لجماعات مسلحة 

مقابل تحرير الرهائن

كوريا الجنوبية تعلن 
سول "منطقة حرب" في 

المعركة ضد كورونا الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أصيب جنــدي تركــي بجروح، 
مســلحني  اســتهداف  عقب 
عســكرية  قاعدة  مجهولــني 
بصــاروخ موجه، وفقــا ملا ذكر 
املرصد السوري حلقوق اإلنسان.

وأوضــح املرصــد أن الهجــوم 
عســكرية  قاعدة  اســتهدف 
تركيــة فــي بلــدة رام حمدان 
شــمالي محافظة إدلب مما أدى 
إلى حدوث بعض األضرار املادية 

في القاعدة التركية.
القوات  مــن  أعــداد  وكانــت 
التركيــة  قــد انتشــرت على 
الطريــق الدولي »أم فور«، امس 

االول   األحــد، من جهة مدينة 
عمد  حيث  عمدت  حيث  أريحا، 
إلى تفجير عبوة ناســفة على 
الطريــق، بعد ركنهــا من ِقبل 

مجهولني.
وكان ضابط من القوات التركية 
قتل وأصيــب 3 جنود أتراك في 
»قوات  نفذتها  تســلل  عملية 
قبــل  الدميقراطيــة«  ســوريا 
باصوفان  أيام على محور  أربعة 
حلب  ريف  ضمن  وكفرخاشــر 

الشمالي.
وأوضح املرصد أون وعقب عملية 
التســلل، جرت اشتباكات بني 
»قوات سوريا الدميقراطية« ذات 

األغلبيــة الكردية وبني فصائل 
املسلحة  الســورية  املعارضة 

املوالية لتركيا.
 وبحسب املرصد، فقد ترافقت 
تلــك االشــتباكات مع قصف 
التركية  القوات  نفذته  مكثف 
على محــاور القتــال ومناطق 
أخـرى فـي قرى مرعناز وبيلونة 
وماســية  القـــاص  وبـــرج 
»قـــوات  لســيطرة  اخلاضعة 
شمالي  الدميقراطية«  ســوريا 
األخيــرة  ردت  فيمـــا  حلــب، 
بقصف اســتهدف القاعـــدة 
بريف  كيمـــار  في  التركيـــة 

عفـرين.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــال موظفو إغاثــة  امس االول 
األحد إن إقليم تيغراي بشــمال 
إثيوبيا يشهد اضطرابات شديدة 
لدرجــة يتعــذر معهــا إيصال 
مســاعدات إلى مئات اآلالف من 
املدنيــني احملتاجني وذلك وســط 
أنباء عن استمرار القتال والنهب 

والفوضى.
وحذرت منظمات إغاثة من نقص 
الغــذاء والــدواء وأكياس حفظ 
اجلثث فــي تيغراي التي كان 600 
ألف فــرد من ســكانها يتلقون 
بالفعل مســاعدات غذائية قبل 
اندالع القتال املستمر منذ شهر 

بني قــوات احلكومة بقيادة رئيس 
الوزراء أبي أحمــد وقوة إقليمية 

متمردة.
وأعلن أبــي انتصاره على اجلبهة 
الشــعبية لتحريــر تيغراي بعد 
ســيطرة القــوات االحتادية على 
مقلــي عاصمــة اإلقليــم قبل 
ثمانية أيام نافيا ســقوط قتلى 

من املدنيني في الهجوم.
لكــن طبيبا فــي املدينــة قال 
 27 إن  االول األحد  امــس  لرويترز 
على األقل، بينهم طفل يبلغ من 
 78( ومســن  أعوام  أربعة  العمر 
عاما( وأسرة من أربعة أفراد، ُقتلوا 

في الهجوم.

وأضاف أن اثنني آخرين ُقتال وأصيب 
عندما  خطيــرة  بجــروح  أربعة 
أغلق الســكان الطرق احتجاجا 
ارتكبتها قوات  على أعمال نهب 
احلكومة في مقلــي محذرا من 
أن اخلدمــات الصحية في املدينة 

على شفا االنهيار.
وقال الطبيب في رســالة نصية 
»ال توجد كهرباء وال وقود وال مولد 
للطاقة، وال قفازات، وال مسكنات 
لأللــم، وال مضــادات حيوية، وال 
وجبات للمرضى وال أطقم طبية 
املصرفية..  للتعامالت  سبيل  وال 
اســتولوا على  اجلنود  أن  حتــى 

سيارة إسعاف«.

المرصد السوري: هجوم صاروخي على قاعدة 
عسكرية تركية شمالي إدلب

إثيوبيا: تدهور األوضاع األمنية في تيغراي 
يمنع وصول المساعدات إلى اإلقليم

تركيا مستمرة في ارسال مرتزقة إلى ليبيا 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
يقيم وزراء خارجية االحتاد األوروبي 
اليوم أسباب فرض عقوبات على 
تركيا على خلفية نزاع على الغاز 
زعماء  ليقرر  املتوسط  البحر  في 
إذا كانوا ســينفذون  ما  التكتل 

تهديدهم مبعاقبة أنقرة.
وقال مســؤول كبير فــي االحتاد 
األوروبــي: »ليس لــدي علم بأي 
حكومــة فــي االحتــاد األوروبي 
تتحــدى وجهة النظــر القائلة 

بأن الوضع أســوأ من أكتوبر وأنه 
يجب على الزعماء أن يفكروا في 

العواقب.
ولــن يتخذ الــوزراء قــرارات في 
اجتماعهــم اليــوم تاركني ذلك 
لقمــة يعقدهــا يــوم اخلميس 
زعماء االحتاد األوروبي الذين طلبوا 
من تركيا في أكتوبر التوقف عن 
التنقيب في املياه املتنازع عليها 
فــي شــرق البحر املتوســط أو 

مواجهة العواقب.

وأدى حترك تركيا في أواخر نوفمبر 
بإعادة ســفينة استكشاف إلى 
موانئها في تهدئــة التوتر لكن 
مســؤولني ودبلوماســيني فــي 
االحتاد األوروبي قالوا إن »القضايا 
األوســع املتعلقة بليبيا وسوريا 
تركيا«  في  واالســتبداد  وروسيا 

شددت مواقف االحتاد األوروبي.
ودعا رئيس اجمللس األوروبي شارل 
االحتاد  قمم  يرأس  الذي  ميشيل، 
األوروبي، تركيا األســبوع املاضي 

إلــى التوقف عن ممارســة لعبة 
تقدمي  والفأر« مــن خالل  »القط 

تنازالت تتراجع عنها بعد ذلك.
وقالت فرنســا والبرملان األوروبي 
تركيا  الوقت حــان ملعاقبــة  إن 
عضو حلف شــمال األطلســي 
واملرشــحة لالنضمام إلى االحتاد 
األوروبــي التي ينظــر إليها في 
بروكسل على أنها تؤجج اخلالف 
الغاز من أجل سياسات  بشــأن 

داخلية.

االتحاد األوروبي يدرس تنفيذ التهديد بفرض عقوبات على تركيا
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بغداد  - الصباح الجديد  

اكد عضــو مجلــس ادارة احتاد 
املصارف العربية زياد خلف خالل 
مؤمتــر ومعرض النفــط والغاز 
في العراق علــى اهمية تكاتف  
جهود القطاعــن العام واخلاص 
مبساندة اجلهاز املصرفي من اجل 

النهوض بالقطاع النفطي .
بدأ كلمته قائال أحييكم وأرحب 
النخبة احملترمة من  بكم وبهذه 
السادة القيادين في القطاعات 
واملصرفية  واملالية  االقتصاديــة 
اتقدم بالشكر  ، كما  والنفطية 
الكرميــة  للدعــوة  واالمتنــان 
الهام  املؤمتر  للمشاركة في هذا 
لشــركة فرونتير اكسشــينج 
الضــوء على  والــذي يســلط 
املتاحة  االســتثمارية  الفــرص 
والغاز  النفط  اليوم في قطــاع 
في العراق و باالخص املشــاريع 
االستثمارية في البنية التحتية 
في جانب االســتخراج النفطي 
فــي  وايضــا   )upstreaming)
 down( جانــب املصافي والتوزيع
streaming( ,واهمية التعاون ما 
بن احلكومــة املركزية والقطاع 
النفــط  وشــركات  املصرفــي 
العامليــة للنهــوض بواقع هذا 
واحليوي  االســتراتيجي  القطاع 
جدا بالنسبة لالقتصاد العراقي. 
واضاف اســمحوا لــي ان اجتاوز 
استرسال جميع األرقام والنسب 
العراق لثروة  التي تبن امتــالك 
النفط والغــاز وغيرها من املوارد 
العراق  امتلكها  التي  الطبيعية 
منــذ عقــود والتي لــم متر اي 
مناســبة إال واستحضرنا ثروات 
هذا البلد العظيم والتي لألسف 
ال تعكس واقع االقتصاد العراقي 
احلالي في حن ان هناك بلداناً ال 
متتلك جزءاً ممــا منتلكه في بلدنا 
تنظيم  ولكن متكنت من  الغني 

اقتصاد تنعم به شعوبها .
وبن خلف من هنا يجب تسليط 
الضــوء علــى واقــع االقتصاد 
العراقــي احلالــي و كيف ميكن 
للقطاعــات ان ترخــي بظاللها 
االيجابي على هــذا االقتصاد ال 
ســيما القطاعات الصناعية و 
التجاريــة والتي متِثــل ايراداتها 
جزءا كبيــراً من النــاجت احمللي . 
فالعراق دولة محورية في اقليم 

الشرق األوسط وثروته النفطية 
تصنــف ضمــن الــدول الثالث 
األولى في حجم اخملزون النفطي 
قطاع  يعتبــر  حيــث   ، عامليــاً 
النفط احملرك األساسي والداعم  
لالقتصاد العراقي . وعلى الرغم 
من ذلك فقد أثبتت جتارب الدول 
والتي  الريعية  االقتصــادات  بان 
والتي  النفط فقط  تعتمد على 
واردات  األكبر من  اجلزء  تشــكل 
الدولة ليس لديها املقدرة املالية 
ملواجهة التحديات واالنتكاسات 

واالزمات االقتصادية .  
اما على صعيد العمل املصرفي 
في العراق والذي منثل نحن جزءاً 
منه ، فــاذا اســتعرضنا بعض 
املالية  بشــكل موجز  البيانات 
أموال  اجماليــروؤس  ان  يتبــن 
املصارف اخلاصة تبلغ أثنا عشــر 
تريليــون دينار عراقــي و حجم 
الودائــع في القطــاع املصرفي 
اخلاص بلغ  أحد عشــر تريليون 

بلوغ  مؤكــدا   ، عراقــي  دينــار 
النقدية  االئتمانــات  أجمالــي 
املمنوحــة مــن قبــل املصارف 
تريليون  ثمانية  اخلاصة حوالــي 
دينار عراقي اي ما نســبته ثالثة 
وســبعون باملئــة  مــن حجم 
الودائع في املصــارف اخلاصة مما 
يدل علــى وجود فرص كبيرة في 
اخلاصلقدرتها  املصرفي  القطاع 
على  توفيــر احتياجات التمويل 
اجملتمعيــة  الشــرائح  لكافــة 
و  واالجنبية  احمللية  والشــركات 
بالتالي توســيع مساهمته في 
االقتصاد الوطني لينعكس ذلك 
في ارتفاع نسبة مساهمته في 
تكويــن رأس املــال الثابت وفي 
الناجت احمللــي احلقيقي وفي الناجت 
احمللــي غير النفطــي من خالل 
ارتباط  تقليــص  علــى  العمل 
منو النــاجت احمللي مــع الصادرات 
على  االعتماد  وتقليل  النفطية 
مصدر واحد للدخل واالجتاه نحو 

أعــادة هيكلة   التنوع من خالل 
االقتصــاد وصوال إلــى اقتصاد 
التنافسية  يتواءم مع متطلبات 
في  املرونــة  ويضمــن  والنمــو 
مواجهــة التغيــرات املتالحقة 

على الصعيد الدولي .
اتباع سياســة  ان  وتابع خلــف 
التمويل املصرفي بدال من اعتمـاد 
متويــل التنميــة علــى امليزانية 
العامــة سيســاهم ايضافــي 
التمويل  دور مؤسســات  تفعيل 
الــذي  املتخصصــة بالشــكل 
يؤدي الــى تنامي االســتثمارات 
افراد  بن  االدخاري  الوعي  وتنمية 
اجملتمع وجتميع املدخرات الوطنية 
االصــول  لتنميــة  وتوجيههــا 

االنتاجية في االقتصاد الوطني .
وقال هنــاك وافد جديــد يكثر 
احلديث عنه فــي احملافل الدولية 
الثالث  الســنوات  في  والعربية 
األخيرة، يعرف بالثورة الصناعية 
الرابعة. وقد أصبحت جميع دول 

العالم، ومنهــا العربية، معنية 
وتنفيذ  االســتراتيجيات  بوضع 
الالزمة  واآلليــات  السياســات 
والعمل  الثــورة،  هــذه  ملواكبة 
التي  التحديات  مواجهــة  على 
تفرضها على االقتصادات وعلى 
مســيرة التنمية، وفــي الوقت 
الفرص  من  االســتفادة  نفسه، 
التي توفرها هذه الثورة لتحقيق 
منا  وادراكا  املستدامة.  التنمية 
الهميــة مواكبة الثورة الرقمية 
التــي  و   Digital Revolution
هي امتداد للثــورة  املعلوماتية 
حيث   Information Revolution
باالســتثمار  مصارفنا  قامــت 
وبشــكل كبيــر فــي البنيــة 
التقنيات  بأســتخدام  التحتية 
املتطورة متاشــيا مع التوجهات 
فــي  الدوليــة  واملمارســات 
التحول نحــو االقتصاد الرقمي 
والتكنولوجيــا  املاليــة األمــر 
الذي ســيوفر عناصر التحصيل 

احلكومة  الى  للتحول  املفصلية 
  (e-government( االلكترونية    
في مختلــف مفاصــل الدولة 
النفــط  قطاعــي  وخصوصــاً 
والطاقة حيث أن موضوع اجلباية 
أستراتيجيا  االلكتروني سيكون 
بالنســبة لكافة املســتثمرين  
في هذيــن القطاعن .  وهذا ما 
عملنــا عليه في عــام  2019 ( 
( كمصارف  الفان وتسعة عشر 
وشركات دفع الكتروني بالتعاون 
مع البنك املركــزي العراقي . إذ 
متكامل  نظــام  باقتناء  قمنــا 
للجباية والتحصيل ليوفر قنوات 
الكترونيــة متعــددة للمواطن 
العراقي اضافة الى امكانية ربط 
هذا النظام مــع قاعدة البيانات 
اخلاصة باجلهة احلكومية املعنية 
أمتتت  عملية  يسهل  الذي  االمر 
التحصيــل وبالتالــي تخفيض 
الهــدر والنهــوض فــي واقــع 

القطاع.

متابعة ــ الصباح الجديد :
عــادت احليــاة إلى ســوق البورصة 
للجملة في مدينة املوصل الذي كان 
في  أساسية  جتارية  محطة  يشكل 
الشــرق األوسط، وقضت عليه ثالث 
سنوات من سيطرة تنظيم »داعش« 
االرهابي علــى املنطقة، لكن ال تزال 
هناك حاجة إلــى ترميم نحو مئتي 

محل حتمل آثــار املعارك املدمرة ضد 
»داعش« االرهابي.

البورصة في شــرق  ويقــع ســوق 
املوصــل وميتد على مســاحة نحو 
500 محل  قرابة  وفيــه  كيلومترين 
جتاري، وحتول شارعه الرئيسي وطرقه 
الفرعية إلى ورشة عمل تعيد تأهيل 
احملال التي دمرت نتيجة أشهر طويلة 

مــن املعارك بن القــوات احلكومية 
و«داعــش« االرهابي انتهت بالقضاء 

على االخير في متوز 2017.
واليوم عاود نحو 300 محل نشاطه. 
يفتح أصحابهــا كل صباح أبوابها 
احلديدية، وعــادت الزحمة في أوقات 
الذروة، وميكن مشــاهدة الشاحنات 
تفرغ صناديــق كرتونية ضخمة من 

البضاعة هنا وهناك.
في  االقتصــادي  الباحــث  ويقــول 
جامعــة املوصل، محمــد نايف، إن 
البورصة  ســوق  في  املبادالت  قيمة 
قبل ســيطرة »داعش« على املدينة 
عــام 2014 »تراوحــت بــن 12 و13 

مليون دوالر شهرياً«.
لكــن هذا الرقــم انخفــض حالياً 

»إلى مــا بــن 8 و10 ماليــن دوالر 
التجار  املدينة وهجرة  بسبب ظروف 
والنازحــن« الذين لم يعد جزء كبير 

منهم بعد.
وأصحاب  التجار  مــن  العديد  وغادر 
إثر  البورصة  الكبيــرة ســوق  احملال 
ليجــدوا  العســكرية  العمليــات 
أماكن جديــدة حملالهم ســواء في 

غرب املوصل أو في محافظات أخرى 
وإقليــم كوردســتان أو حتى خارج 
العراق. في السوق الذي يعود لينبض 
ارتفاعاً،  املبيعــات  تشــهد  باحلياة، 
ويتزايد معها عدد الوظائف اجلديدة 
في بلد يوجد فيه عاطل عن العمل 
من بن كل خمســة مواطنن، على 

وفق األرقام الرسمية.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
قــال وزيــر النفــط الهنــدي 
دارمينــدرا بــرادان فــي مقال 
إنديا  أوف  تاميز  نشرته صحيفة 
امس االثنن إن اململكة العربية 
العربية  واإلمارات  الســعودية 
املتحــدة قد تشــاركان الهند 

في املرحلــة الثانية من برنامج 
من  االســتراتيجي  االحتياطي 

النفط الذي تنفذه الهند.
لألنباء  بلومبرج  وكالة  وأشارت 
إلى أن بــرادان كان قد ذكر في 
حلقة نقاشية عبر اإلنترنت في 
األسبوع املاضي أن الهند تعتزم 

زيــادة احتياطي الطــوارئ من 
6.5 مليون طن  النفط مبقــدار 
خالل املرحلة الثانية من برنامج 
تكوين احتياطي اســتراتيجي، 
مضيفــا أنه ســيتم ســيتم 
تنفيــذ املرحلــة الثانيــة من 
البرنامج وفق منوذج أكثر التزاما 

واقتصادات  التجارية  بالقواعد 
السوق.

وفــي مقالــه الصحفــي قال 
الوزير الهندي إن الهند شكلت 
مجلس شــراكة اســتراتيجي 
مع اململكة العربية السعودية 
وجلــان وزارية رفيعة املســتوى 

مــع اإلمارات العربيــة املتحدة 
التعــاون  لتحســن عالقــات 

الثنائي.
العربيــة  اإلمــارات  أن  يذكــر 
والســعودية هما ثالــث ورابع 
أكبر شــريك جتاري للهند على 

مستوى العالم.

وكانت الهند قد رفعت مستوى 
عالقاتهــا مع بعض دول اخلليج 

إلى املستوى االستراتيجي.
الطاقــة هو  ويعتبــر قطــاع 
الفقــري للعالقــات  العمــود 
بن  واالســتثمارية  التجاريــة 

الهند ومنطقة اخلليج.

عودة الحركة إلى سوق البورصة في الموصل بعد القضاء على »داعش«

الهند تتوقع اشتراك السعودية في برنامجها لتكوين احتياطي نفطي استراتيجي

في مؤتمر ومعرض النفط والغاز 

زياد خلف: نحتاج تعاون الحكومة
 والجهاز المصرفي والشركات العالمية 

ان ثروات العراق 
ال تعكس واقع 
االقتصاد الحالي 
في حين ان هناك 
بلدانًا ال تمتلك 
جزءًا مما نمتلكه 
في بلدنا الغني 
ولكن تمكنت من 
تنظيم اقتصاد 
تنعم به شعوبها 

جانب من اجتماعات مؤمتر ومعرض النفط والغاز 

متابعة ــ الصباح الجديد

نقلــت وكالة أنبــاء الصن اجلديدة 
»شــينخوا« أمــس االول االحد، عن 
املصلحة الدولة الصينية للجمارك 
أن إنتــاج الصــن مــن الدراجــات 
الكهربائية  والدراجــات  الهوائيــة 
ســجل منوا مزدوج الرقم خالل املدة 
ما بن شــهري كانون الثاني وأيلول 
مصانع  بعــض  ويعمل  املاضيــن. 
طاقته  بكامــل  احمللية  الدراجــات 
التشــغيلية منــذ شــهر حزيران 
املاضي، وال يزال غير قادر على تلبية 

حجم الطلب.
وقــال يــوي يوه فنــج، وهــو مدير 
شــركة لصناعة الدراجــات تتخذ 
من شــنغهاي مقرا لهــا »ارتفعت 
مبيعاتنا 50 في املائة، على أســاس 
ســنوي خــالل الفترة مــن حزيران 

تشرين األول املاضين«.
شــائعا  الدراجات  ركــوب  وأصبح 
جدا في أرجاء العالم وســط ظروف 

األفراد  يفضل  كورونا، حيث  جائحة 
اللجــوء إلى وســائط نقــل بديلة 
وأكثر أمانا بدل الركوب في احلافالت 
وقطــارات مترو األنفــاق املزدحمة، 
كمــا أن البعــض أصبح غيــر قادر 
علــى الذهاب إلى صــاالت األلعاب 
الرياضية بسبب كورونا، ما دفعهم 
بالتالي إلى محاولــة إيجاد طريقة 

أخرى إلجراء التمرينات.
وســجل التضخم في الصن أدنى 
مســتوى له في 11 عامــا، وهو ما 
يتناقــض مــع النمو الســريع في 
الصادرات والنشاط الصناعي، حيث 
أسعار  أن مؤشــر  البيانات  أظهرت 
املستهلكن في الصن ارتفع بـ0.5 
في املائة، في تشــرين األول، مقارنة 
بالعام الســابق، وهــو األبطأ منذ 

أكتوبر 2009.
أما معدل التضخم األساسي الذي 
يســتثني أســعار املــواد الغذائية 
والطاقــة فكان هــو اآلخر ضعيفا، 
حيــث ارتفــع بنســبة نصف في 
املائة فقط. هذا وقد تســارع النمو 

االقتصادي في الصــن إلى 4.9 في 
املائة، خالل الربع الثالث، وذلك على 

أساس سنوي.
وقــال لي كه تشــياجن رئيس الوزراء 
الصيني »إنه يتوقع أن يعود النشاط 
االقتصــادي في الصــن إلى نطاق 
معقول العــام املقبل، بعد تداعيات 
جائحة كورونــا على منو الناجت احمللي 

اإلجمالي في 2020«.
وفــي وقت ســابق أبلغ لــي مؤمترا 
صحافيــا مع قادة ســت منظمات 
اقتصاديــة ومالية دولية رئيســة، 
مــن بينها البنــك الدولي وصندوق 
النقــد الدولي، »اقتصاد الصن هذا 
العــام ميكنــه حتقيق منــو إيجابي، 
ونتوقع العام املقبل أن يكون بوسع 
إلى  العودة  االقتصاديــة  العمليات 
نطاق معقــول«. منا اقتصاد الصن، 
ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم، 0.7 
في املائة في األشــهر التسعة من 
2020 مقارنــة به قبل عام، في حن 
زاد الناجت اإلجمالي للربع الثالث من 
العــام 4.9 في املائة، على أســاس 

سنوي، بحسب »رويترز«.
إلى ذلــك أعلنــت جلنــة الصحة 
الوطنية في الصن أمس، أنها تلقت 
تقارير عن تسجيل 18 إصابة مؤكدة 
جديــدة بكورونا في البر الرئيســي 
في  وأوضحت  البارحــة.  الصينــي 
تقريــر، أن إحدى اإلصابــات اجلديدة 
انتقلــت إليها العدوى محليا بينما 
البقية قادمة من اخلــارج، ولم يتم 
اإلبالغ عن حاالت وفاة بسبب املرض 

أمس.
مــن  املصابــن  مــن   12 وخــرج 
الرئيســي  البر  املستشــفيات في 
الصيني أمس بعد متاثلهم للشفاء، 
وحتى أمس األول، بلغ إجمالي حاالت 
اإلصابــة املؤكدة بكورونــا في البر 
الرئيســي الصينــي 86619 حالة، 
بينهــا 279 مريضا ال يزالون يتلقون 
العــالج، ســتة منهم فــي حالة 
خطيرة. وقالــت اللجنة »إن 81706 
مرضى غادروا املستشفيات بعد متام 
شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات 

عند 4634 شخصا«.

تقـرير

صادرات الدراجات الصينية األعلى في 25 عاما 
ارتفاع المبيعات 50 في المائة

الصباح الجديد ــ وكاالت 
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، امس االثنن، 
حيث دعمت بيانات ضعيفــة للوظائف األميركية 
اآلمــال حيال مزيد مــن التحفيز املالــي، وإن كان 
التفاؤل بشــأن نشــر لقاحات للوقاية من فيروس 

كورونا كبح املكاسب.
وصعد الســعر الفوري للذهب %0.2 إلى 1841.93 
دوالر لألونصــة بحلــول الســاعة 05:54 بتوقيت 
غرينتش، في حن تقدمت عقود الذهب األمريكية 

اآلجلة %0.2 لتسجل 1844.20 دوالر.
لتخفيف  واكتســبت محادثــات حزمة جديــدة 
تداعيــات اجلائحة زخمــا يوم اجلمعــة، إذ يعكف 
مشــرعون من احلزبن اجلمهوري والدميقراطي على 
وضع اللمسات األخيرة على مشروع قانون حجمه 

908 مليارات دوالر.
ويعد الذهب أداة حتوط من التضخم الذي قد ينجم 
عن حتفيز ضخــم، غير أن مكاســب املعدن جاءت 
محدودة في ظل اســتعدادات بريطانيا لتصبح أول 
دولة تستخدم لقاح فايزر/ بيونتك ملرض كوفيد19- 

هذا األسبوع.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أظهرت بيانات رســمية أولية نشرت امس االثنن 
ارتفاع املؤشــر الرئيســي لقياس نشاط االقتصاد 
الياباني خالل تشرين أول املاضي إلى أعلى مستوى 

له منذ 16 شهرا.
وســجل املؤشر الذي يقيس النشــاط املستقبلي 
لالقتصــاد الياباني في تشــرين أول/أكتوبر املاضي 
93.8 نقطة مقابل 93.3 نقطــة في أيلول املاضي، 
ليصل إلى أعلى مســتوى له منذ حزيران من العام 

املاضي عندما سجل 94.1 نقطة
وارتفع في الوقت نفسه مؤشر التزامن االقتصادي 
الذي يقيس النشــاط االقتصــادي احلالي إلى 89.7 
نقطة خالل تشرين أول املاضي مقابل 84.8 نقطة 
خالل أيلول/سبتمبر املاضي، وهو أعلى مستوى له 

منذ شباط/فبراير املاضي.
وتراجــع مؤشــر »التأخر االقتصــادي« الذي يرصد 
األوضاع املالية بعد حدوث حتوالت اقتصادية كبيرة 
إلــى 89.9 نقطة فــي تشــرين أول املاضي، مقابل 
91.7 نقطة خالل الشــهر السابق، ليصل إلى اقل 

مستوى له منذ نيسان 2011 .

الصباح الجديد – وكاالت 
تراجعت أســعار النفط فــي التعامالت املبكرة 
امــس االثنن، لكنها حافظت على اســتقرارها 

فوق مستوى 49 دوالرا للبرميل.
ودعم قرار »أوبــك« وحلفائها بزيادة انتاج النفط 
مبقدار 500 ألف برميل يوميا بدء من يناير، أسعار 
النفــط لالقتراب مــن ســعر 50 دوالرا للبرميل 

بنهاية تعامالت األسبوع املاضي.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام »برنت« القياســي 
تســليم فبرايــر بنحــو %0.4 إلــى 49.07 دوالر 

للبرميل.
كما هبطت عقــود خام »ناميكــس« األمريكي 
تســليم يناير بنسبة %0.4 مسجلة 46.08 دوالر 

للبرميل. 

ارتفاع اسعار الذهب 
في االسواق العالمية

ارتفاع المؤشر الرئيس 
لنشاط االقتصاد الياباني 

أسعار النفط تتراجع 
في مستهل التعامالت 
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ثقافة 8
محمد زكي إبراهيم

يوسف عبود جويعد            

للروائـي  املرايـا(  )رمـاد  روايـة  تُعـد 
رشـحت  التـي  الشـويلي،  هيثـم 
جلائـزة   2019 الطويلـة  للقائمـة 
راشـد بـن حمـد الشـرقي لإلبـداع. 
السـردية  النصـوص  مـن  واحـدة 
التـي تناولـت زاويـة نظـر مختلفـة 
أدوات  وحتريـك  االحـداث  تنـاول  فـي 
وعناصـر السـرد التـي تدخـل ضمـن 
البنـاء الفني لصناعـة الرواية، حيث 
ومكانـن  زمانـن  هنـاك  أن  نالحـظ 
السـردي  املبنـى  ويشـكالن  يكّونـان 
لهـذا النـص، وكذلـك جنـد فضاءين 
االول  السـردية،  العمليـة  يغلفـان 
واالحـداث  احليـاة  بحركـة  يتعلـق 
والتقلبـات  البلـد  داخـل  دارت  التـي 
واملتغيـرات السياسـية واالجتماعية 
واالقتصاديـة واحلـروب التـي حدثـت 
الثانـي، هـو مـا  فيـه، أمـا الفضـاء 
التـي  االسـرة  حيـاة  حركـة  يخـص 
لهـا  حـدث  ومـا  الروائـي  أختارهـا 
الكبيـر، وهـذا  الفضـاء  داخـل هـذا 
سـالفة  العناصـر  أيضـاً  يشـمل 
عمليـة  نشـأت  هنـا  ومـن  الذكـر، 
سـردية بالغة الصعوبـة، وهي حتريك 
االحـداث بزخمهـا وكبرها وسـعتها 
حيـث تتطلـب األمـر أن يقـود تلـك 
األحـداث ومن خـالل تلك املرايـا التي 
سـتقودنا ملتابعـة حياة البلـد ونحن 
نتابـع  حيـاة األسـرة التـي تنضـوي 
حتـت خيمتـه لتكـون مهمة السـارد 
مهمـة  لـه  اوكلـت  الـذي  العليـم 
ادارة دفـة االحـداث حتريـك االحـداث 
مبسـاحتها الواسـعة وصخبهـا وهو 
يقـود تلـك االدوات السـردية الفضاء 
والزمـان  الصغيـر  والفضـاء  الكبيـر 
واملـكان  الصغيـر،  والزمـان  الكبيـر 
بشـكل  الصغيـر،  واملـكان  الكبيـر 
يكمـل  متصـل  منسـجم  موحـد 
االحـداث  وسـنلج  لآلخـر،  احدهمـا 
من خـالل منفـذ صغير لنتابـع حياة 
ناديـة والتـي سـتكون زوجـة جلـالل 
وهنـاء  وسـناء  وسـعاد  ألحمـد  وام 

وبشـرى:
أم  بـال  احليـاة  لهـذه  ناديـة  جـاءت   (
متنحهـا احلـب مـن صدرهـا وبـال أي 
حنـان مينحـُه لهـا أب أكثـر قسـاوة 
منها وأشـد كرهاً لهـا، كان يعاملها 

بقسـوة أكبـر ألنـه أعتبرهـا أسـاس 
النحـس الذي ميـر به، واسـتمر معها 
حياتهـا  طـوال  كظلهـا  النحـس 

أينمـا حلـت(ص8  يرافقهـا 
وهكـذا ندخـل الـى العالم الواسـع 
الكبيـر، لنتابـع ما حل بتلـك العائلة 
ونحـن  البلـد  حيـاة  صخـب  وسـط 
بـاب  الـى  الشـاكرية،  مـن  ننتقـل 
الشـيخ قـرب مرقـد االمـام الشـيخ 
عبـد القـادر الكيالنـي ، وينقـل لنـا 
الروائـي االجـواء والطقـوس واحليـاة 
في  هذه املنطقـة البغدادية وكذلك 
احليـاة فـي احلضـرة الكيالنيـة، وندور 
مـع االحـداث وحكايـات عـن قصـة 
قتلهـا،  ثـم  ونزيهـة،  صبحـي  حـب 
ثـم تسـنم حـزب البعـث السـلطة 
وجـه  فـي  احليـاة  واغـالق  واحلكـم، 
احلـرب  انـدالع  وكذلـك  الشـعب، 
العراقيـة االيرانية، ثم تبـدأ العملية 
الكبيـرة فـي اخـالء تلـك االزقـة من 

وترحيلهـم: االفيـل  االكـراد 
) لـم يـدرك اجلميع أنهم كانـوا بداية 
حملـارق اخـرى سـتعم العـراق كلـه ، 
السـواتر  علـى  املعـارك  عـن  فضـاًل 
األماميـة وإزهاق ارواح اجلنود السـمر 
منهـا سـوى  طائـل  ال  معـارك  فـي 
اخلراب وحـرق البالد، جتمعـت العوائل 
هـذه  فـي  مجاميـع  شـكل  علـى 
اجلملونـات التـي كانـت على شـكل 
كبيـرة  احلديـد،  مـن  كبيـرة  أكـواخ 
جـداً تتسـع للكثير من األشـخاص.( 

 53 ص 
أن عمليـة عـدم االسـتقرار ونشـوب 
االمـان  وفقـدان  والفوضـى  احلـرب 
رافقـه  البلـد،  داخـل  حصـل  الـذي 
اختـالل  عمليـة  متـواز  بشـكل 
وعـدم تـوازن فـي حيـاة اسـرة جـالل 
شـاهقة  بنايـة  مـن  سـقط  ،الـذي 
وعـوق وعـاش علـى كرسـي متحرك، 
وبسـبب الفقـر القاسـي بـاع ابنتيه  
لشـخص مـن االكـراد، بعدهـا فـارق 
مـع  احمـد  التحـق  بينمـا   ، احليـاة 
العسـكر فـي اوتـون احلـرب ونيرانها 
ورحلـت  االم،  وتوفيـت  املشـتعلة، 
الـى  املرحلـن  مـع  وجدتهـا  سـعاد 
احلـدود العراقية االيرانيـة الطالقهم 
هنـاك فـوق ارض محفوفـة باخملاطـر، 

باأللغـام. مليئـة 
بهـذه  سـاخنة  أحـداث  وسـنتابع 
جميلـة  تضغـط  حيـث  الرحلـة، 

وهـي  االلغـام  احـد  علـى  بقدمهـا 
حتمـل طفليهـا، وحتـاول ابعادهم، اال 
أنهـم ال يفهمون شـيء، فيلتصقون 
بهـا، ثـم يعثـر طفـل مـن اطفالهـا 
بخيـط يربـط تلك االلغـام ببعضها، 
وتتحـول  االلغـام،  تلـك  لتنفجـر 
اشـالء  الـى  وطفليهـا  جميلـة 
وجدتهـا  سـعاد  وتواصـل  مبعثـرة، 
هـذه الرحلة التي اسـتمرت خلمسـة 

م: يا ا
) أرادت سـعاد أن توهـم جدتهـا بأنها 
 ، باالطمئنـان  تشـعرها  كـي  قويـة 
لكنهـا كانـت ترجـف مـن الداخـل، 
ترجتـف من شـبح املوت احملـدق بهما، 
امتثلـت العجوز لهـا ألول مرة ورمت 

بعباءتهـا وعكازهـا وكانـت مطيعة 
بـن يـدي حفيدتهـا ، وسـارتا علـى 
مهل وسـط احلقـل، كان اخلوف يأكل 
تلهـج  جدتهـا  وكانـت   ، رأسـهما 
باألدعيـة واألذكار، وخطـوة بخطـوة، 
بعـد أن قطعتـا شـوطاً طويـاًل ، لـم 
تكـن اجلـدة تخشـى علـى نفسـها 
مـن املـوت بقـدر خوفها على سـعاد 
الشـابة الصغيـرة التـي لم تـرى من 
والعـوز  القهـر  سـوى  الدنيـا  هـذه 

واحلرمـان والـذل.( ص 100 
أن عمليـة حتريك االحـداث داخل هذا 
املبنـى السـردي، يتـم عبـر انتقـاالت 
متناوبـة ومتصلـة بـن مسـار كبير، 
ومسـار صغيـر، بن اسـتعراض كبير 

حلركـة احليـاة فـي البلد وهـي تعيش 
فـي تقلباتهـا املسـتمرة ، وبـن حياة 
التـي  املعدمـة،  الفقيـرة  االسـرة 
كانـت تعتـاش علـى فتـات الطعـام 
والشـحاذة  القادريـة  احلضـرة  فـي 
للحصـول علـى لقمـة العيش. وظل 
هـذا البؤس والفقـر واجلـوع واحلرمان 
يرافقهـم طيلـة مسـيرة حياتهـم، 
حتـى وهم فـي هذه الرحلـة اجملهولة 
خـالل  احـد  فيهـا  يـذق  لـم  التـي 
والشـراب،  الطعـام  ايـام  اخلمسـة 
االراضـي  داخـل  وصولهـم  حتـى 
مخيمـات  الـى  واخذهـم  االيرانيـة 
الالجئـن هنـاك، عندهـا شـربوا ماء 
عـذب واكلـوا طعـام نظيـف ولذيذ.
بعدها تـدور االحداث وهـي تصل الى 
التـأزم واالحتـدام، فيقـع احمـد فـي 
االسـر ويبقـى حتـى انتهـاء احلـرب، 
تعـرف  بينمـا  الوطـن،  الـى  ليعـود 
هنـاء حقيقـة قصتهـا وأنهـا ابنـة 
البيـت  الـى  الطريـق  وتعـرف  جـالل 
القـدمي فـي منطقـة بـاب الشـيخ، 
وتعـود سـعاد الـى موطنهـا االصلي 
، ليلتقـوا هـم الثالثـة فـي بيتهـم، 
وكل واحـد يحكـي حكايتـه لآلخـر:
فـي  هـذا  تـدون كل  كانـت جنمـة   (
أوراقهـا املتناثـرة على سـريرها ، هي 
األمنيـة األخيـرة خلالهـا أحمـد بعـد 
أن داهمتـه األيـام ولـم يكمل فصول 
شـاهدة  تكـون  أن  أرادهـا   ، روايتـه 
علـى جـرم القـدر بحقـه وحـق اهله 
ومحبيـه، مـات احمـد بعدمـا أوصى 
مـن  تبقـى  مـا  تكمـل  أن  جنمـة 
فصـول املأسـاة، أراد أن تـدون للمـدن 
األمـل  تعـرف  لـم  التـي  التعيسـة 

مطلقـاً..  الراحـة  وال  يومـاً 
فـي العام 2016 حققـت أمنيته التي 
كانت جـزءاً من مراده فـي هذه احلياة 
»رماد املرايا أو مدينة احلزن السـعيد« 
مـن  بكتابتهـا  باشـر  التـي  الروايـة 
بدايـة الوجـع حتـى خروج آخـر نفس 
مـن صـدره، أكملـت جنمـة مشـواره 

وكتبـت أسـفل عنوانها.. 
ما جاء على لسان أحمد الطيار 

حكاية املدن التعيسة
ومـا لـم ينقلـه التاريخ من السـنن 
العجـاف ومن رمـاد احلـرب. ص 165 .

سيزر ايوان جارو

أيها الليل
احمل قصائدي

الى الُنجوم
أغرْس حلبيبتي شجرة

وال تَْقلَْعها
كأرْزًَة تعيُش آلالف السنن

مترُّ مواكٌب للعصافير
حُتيي اغصانها

تََتدثُر في َقلِبها

كما أنا االن
لهفٌة

ال تتسُع لها الذراعان
ألنها اوسُع من الكون

مَيضي الليل
لَيكُبرَ ُحبي

اكثر
الى ان تصبُح الكلماُت ال تكفي

َفُكل مرًة حتاوُل نصوصي
أن تُطيَل نفسها

تشُد احلروف 

فُتصاُب بالعجز
و يتملكها العطش

واالرهاق
تُثِقلها احلسرات

فما اكثرِك
و ما اقل االبيات

أُِحُبِك
اليوجد مايَصُفِك

فأعذري جهل ابجديتي
و قلَة الكلمات

فكل حروف الدنيا لِك

اصنعي بها ماشئتي

أُِحُبِك
يا حكايًة من ِسفر الليل

كلمـا  شـفاهي  تُرددهـا  اغنيـًة  يـا 
القمـر رأيـُت 

انظر الى السماء
اراها مُتطر دفئاً

من ُقبلة اهديُتها لِك

فُكلما انظُر لَعيَنيِك اخلضراء
اتذكُر لوَن مروَج قريتي الضائعة

و شعُرِك االصفر الطويل
كخيوِط الَشمس

يحاكي القباَب واملآذن
وازهار الربيع

ابحُث عنِك
في زاويِة املقهى

انتظُرِك
البد ان يكون لنا لقاء

فأنا َملوٌء بِك
حتى فاَض من قلبي االشتياق

لقـد قيض لـي في وقت مـن األوقـات، أن أطلع 
علـى قائمة غير يسـيرة من األسـماء الالمعة 
منتصـف  فـي  وهـي  العـراق  خسـرها  التـي 
وأذلهـا  احلاجـة،  طحنتهـا  أن  بعـد  الطريـق، 
الفقـر، وقضـى عليهـا احلرمـان. وكانـت قادرة 
علـى إحداث نقلـة نوعيـة في اجملتمع بسـبب 
مـا متتلكـه من قـدرات عقلية. ولـم تلبث بعد 
سـنوات قليلـة، أن طواهـا النسـيان، وأنكرهـا 

لناس.  ا
 ومـن الغريـب أننـا مـا نـزال نعتقـد فـي هذه 
املرحلـة املتقدمـة مـن التاريـخ أن الثـورة هـي 
اخلروج إلى الشـارع، أو االنقالب على السـلطة. 
رغـم أن كل مـا نفعله هو اإلتيـان بحكام جدد 
ال يختلفـون عـن أسـالفهم فـي شـئ. وجنهل 
أن الثـورة احلقيقيـة هي تلك التـي ينهض بها 
أشـخاص قادرون علـى صنع مفاهيـم جديدة، 
تسـتبدل منـط احليـاة بآخـر، وتتيـح للمجتمع 
املطبعـة  فاختـراع  أفضـل.  بعيـش  يهنـأ  أن 
كانـت  مثـاًل،  اآللـي،  احلاسـب  أو  احملـرك  أو 
انتفاضـات كبرى قـام بها أشـخاص ملهمون، 
قلبـوا املوازيـن، وأوجدوا عاملـاً جديـداً، مختلفاً 

متـام االختـالف عن سـابقه. 
ومـن أجمل ما قرأت في هـذا املعنى، أن العالم 
مشـرفة  مصطفـى  علـي  النابغـة  املصـري 
)1898 – 1950( كان مـا يـزال طالبـاً فـي إحدى 
ثـورة  اندلعـت  البريطانيـة حينمـا  اجلامعـات 
1919 فـي بـالده بزعامة سـعد زغلـول. فكتب 
الطالـب إلـى أحـد قـادة الثـورة وهـو محمـود 
فهمـي النقراشـي يخبـره برغبته فـي العودة 
ملصـر لغـرض املشـاركة فـي الثورة. فـرد عليه 
النقراشـي قائـاًل : »نحـن نحتـاج إليـك عاملـاً 
أكثـر مـا نحتـاج إليـك ثائـراً. أكمل دراسـتك 
فإنـك تسـتطيع أن تخـدم مصر فـي جامعات 
انكلتـرا أكثـر ما تخدمهـا في شـوارع مصر«! 
ولـم يخيـب علـي مشـرفة رجـاء النقراشـي، 
إذ أصبـح مـن الطبقـة األولـى مـن العلمـاء 
فـي النصـف األول مـن القـرن املاضـي. وقـدم 
إسـهامات بـارزة فـي الفيزيـاء النظريـة، جنباً 

إلـى جنـب مـع كبـار األسـاتذة فـي حينه. 
منهاجـاً  تكـون  أن  تصلـح  العبـارة  هـذه  إن 
وسـنة لـكل شـاب وشـابة ليـس فـي مصـر 
وحدهـا بـل فـي الدنيـا بأسـرها. فالنقراشـي 
)الـذى تولى رئاسـة الـوزارة فـي ما بعـد( أدرك 
بثاقـب نظـره أن الثـورة احلقيقيـة هـي التـي 
تولـد فـي املعامـل واخملتبـرات وقاعـات الدرس، 
وليـس فـي الشـوارع والطرقـات، التـي تتجـه 

إليهـا األنظـار كلمـا نزلـت بالبـالد نازلـة. 
لقـد أدت البحـوث التـي نهـض بها أشـخاص 
مختلفـة،  اجتماعيـة  ثـورات  إلـى  ملهمـون 
ومذاهـب أدبيـة متعـددة. فولدت الرومانسـية 
ونشـأت  والسـريالية،  والرمزيـة  والواقعيـة 
احلداثـة وما بعـد احلداثة، ومازال هنـاك الكثير 

الـذي ينتظـر دوره فـي قـادم األيـام. 
رمبـا لـن نتمكـن نحـن فـي هـذه البـالد مـن 
إنتـاج منـاذج ثقافيـة جديـدة، مـا لـم ندعـم 
التنميـة، ونقضـي علـى البطالـة، ونتخلـص 
مـن الفقـر. حتـى إذا ما حتقـق ذلـك، انطلقت 
العقـول من محبسـها، وبدأت تعطـي ثمارها 
فـي كل مجاالت احلياة. فاإلنسـان هـو القيمة 
العليـا فـي هـذا الكـون. وليس هناك خسـارة 
ميكـن أن حتل باجملتمـع أكبر مـن التفريط به، أو 
التهويـن مـن شـأنه، أو إذاللـه، بأي شـكل من 

األشكال. 

معنى الثورة ! 

تدوين السرد من الفضائين في  »رماد المرايا«

حكايات من سفر الليل

معارض

نص

اإلماراتيـة  العاصمـة  فـي  صـدر 
ديسـمبر/  254 العـدد  أبوظبـي، 

مجلـة  مـن   ،2020 األول  كانـون 
»تـراث« والتـي يصدرهـا مركـز زايد 
تـراث  بنـادي  والبحـوث،  للدراسـات 

اإلمـارات.
وتضمـن العـدد الذي تزامـن صدوره 
صـدور  علـي  عامـا   22 مـرور  مـع 
اجمللـة، حـوارا مـع املفكـر السـوري، 
برهـان غليـون لــ د. أنـس الفياللي، 
الصقـر«  حيـاة  مـن  و«صفحـات 

الديـن. نـور  عبدالرحيـم  ترجمـة 
كتبـت  االفتتاحـي،  املقـال  وفـي 
حمـد  شمسـة  التحريـر  رئيسـة 
»السـيارات  عـن  الظاهـري 
الكالسـيكية فـي اإلمـارات .. وثائق 
قدميـة وقطـع أصيلـة«، قالـت فيه: 
إن السـيارات القدمية الكالسـيكية 
ال تـزال حتفـا ميكانيكيـة فنية تثير 
الهـواة جلمـال تصاميمهـا  عشـق 
التي تـروي حقبا تاريخيـة مختلفة 
حتمـل العديد مـن تفاصيـل أصالة 
بعـض  فتحكـي  اجلميـل.  املاضـي 
أنواع هذه السـيارات الكالسـيكية 
تاريخـا مـن عاملهـا ووقتهـا وزمنها، 
فمنهـا مـن شـاركت فـي العديـد 
مـن السـباقات وحازت علـى املراتب 
األولـى، ومنها ما مت اسـتخدامه في 
إخـراج فيلـم مـن األفـالم القدميـة 

الشـهيرة.
فـي  أنـه  إلـى  الظاهـري  واشـارت 
املتحـدة  العربيـة  اإلمـارات  دولـة 
يزداد هواة السـيارات الكالسـيكية 

واملغرمـن باقتنائها عامـًا بعد عام، 
حتـى أصبحـت مصـدر فخـر فـي 
امتالكها، ورغـم أن معظمها تخلو 
والتقنيـات  الراحـة  وسـائل  مـن 
باهظـة  أسـعارها  فـإن  احلديثـة، 
فسـعرها  التاريخيـة،  لقيمتهـا 
مرتبـط بنـدرة نوع السـيارة أو بعدد 
منهـا.  أنتجـت  التـي  السـيارات 
السـيارات  ثقافـة  الدولـة  وتعـزز 
وسـائل  خـالل  مـن  الكالسـيكية 
اإلعـالم، حتـى بـات األمـر اعتياديـاً 
أن تـرى في شـوارع الدولة الرئيسـة 
تسـير هـذه األنـواع مـن السـيارات 

احلديثـة.  بجانـب 
وتسـجل هـذه األيقونـات حضورها 
فـي مختلـف املهرجانـات، أهمهـا 
بهـا  تسـلط  التـي  املهرجانـات 
الضـوء على تطور املشـهد احلضري 
للمدينة والتـي من ضمنها التحول 
من وسـائل التنقـل البدائية وصوالً 
يتولـى  و  احلديثـة.  السـيارات  إلـى 
نادي اإلمارات للسـيارات والسياحة، 
الـذي تأسـس فـي عـام 1965، ولـه 
فـروع منتشـرة فـي الدولـة، إجـراء 
الفحـص الفنـي لهـذه السـيارات 
والسـيارات املعدلـة، فلديـه خبـراء 
مختصـون في صيانتهـا، كما أوكل 
للنـادي همة اإلشـراف علـى جميع 
بالسـيارات  املتعلقـة  الفعاليـات 
املهرجانات  الكالسـيكية وتنظيـم 
لعرضهـا  اخملصصـة  السـنوية 
بشـكل مسـتمر فـي جميـع أنحاء 

اإلمـارات.
إلـي  تـراث  حتريـر  رئيسـة  ولفتـت 

بالدولـة  اخلاصـة  املتاحـف  أن 
واخملصصـة لتلـك السـيارات، باتـت 
واجهـة سـياحية مهمـة  تشـكل 
املهتمـن  مئـات  إليهـا  جتـذب 
السـيارات  وفحـص  ملشـاهدة 
املصنعـن  ألشـهر  الكالسـيكية 
إلـى  باإلضافـة  التاريـخ،  مـر  علـى 
مـا حتويهـا هـذه املتاحف مـن وثائق 
تاريـخ  لقـراءة  بالنسـبة  مهمـة 
كالتعـرف  الدولـة،  فـي  السـيارات 
على سـبيل املثال علـى أول الوكالء 
ووثائـق  اإلمـارات،  فـي  للسـيارات 
بالسـيارات  متعلقـة  ومراسـالت 
القـرن  واربعينيـات  ثالثينيـات  فـي 

املاضـي.
وفـي احتفـاء اجمللـة ببلـوغ عامهـا 
الــ 22 ، لفـت حمـدي نصـر، إلـي 
حققتـه  مبـا  فخـورة  »تـراث«  أن 
خـالل الفتـرة املاضيـة مـن جهـد، 
فـي سـبيل احلفـاظ علـى التـراث، 
وتسـجيل التاريخ وترسـيخهما في 
نفـوس وعقـول أبنـاء اجليـل اجلديد، 
مسـتمدة من اجليـل القدمي خالصة 
باحثـة فـي  وعميـق جترتـه،  فكـره 
زوايـا التاريـخ وعلي رفوفـه وخزائنه 

عـن مـادة حتكـى وتـروى. 
عيـون  مـن  »التاريـخ  ملـف  وفـي 
السـيارات القدمية« نقرأ: السـيارات 
اإلمـارات  وتطـور  الكالسـيكية 
فـي  والسـيارة  مشـاعل،  جلمـال 
الشـعر النبطـي، لفهـد املعمـري، 
خلالـد  املشـئومة  هتلـر  وسـيارات 
سـيارة،  فـي  ورَحالـة  بيومـي، 
علـي  عفيفـي  علـي  للدكتـور 

غـازي، ومتاحـف الشـيخ حمـد بن 
حمـدان آل نهيان، لسـعيد اجلنيبي، 
الثقافيـة  والتغيـرات  والسـيارات 
والعندليـب  املزروعـي،  لفاطمـة 
األسـمر وحكايتـه مـع السـيارات.
يأخذنـا  العـدد،  تفاصيـل  وفـي 
»سـماء  إلـى  شـرف  محمـود 
العالـم«، ويروي لنا محمد شـحاته 
العمـدة سـيرة األميـرة ذات الهمة، 
ويرصـد أحمـد فرحـات حذاقـة فـن 
القـص عنـد العـرب، ويحكـي لنـا 
ياسـر شـعبان عـن التعميـد بالنار، 
الناقـد  مبـوت  القـط  هانـي  وتنبـأ 
وميالد القـاريء، ويعرض سـامر أنور 
الشـمالي لكتـاب »حـارس البوابة« 
وتناقـش عائشـة  ايغلتـون،  لتيـري 
اإلشـاعات  قضيـة  الدرمكـي 
واإلعـالم الثقافـي، وتكتـب سـعاد 
سـعيد نـوح، عـن اجلهـل املقـدس، 
عبداحلليـم،  عيـد  علينـا  ويقـص 
اوبـرا،  علـى مقهـي  مـن  حكايـات 
ويتنـاول الدكتـور محمـود فرغلـي، 
موضـوع املعارض السـردية، ويذهب 
بنـا هانـي عويـد، إلـي احلديـث عـن 
املنحـاز  الراعـي   .. خلـف  فـاروق 

للرعيـة.
بجولـة  قنديـل  محمـود  ويقـوم 
الشـعبي،  األدب  عوالـم  فـي 
صابـر  نـورة  الدكتـورة  وتعـرض 
املزروعـي، ملكانة األدب فـي احلضارة 
السـومرية، ويصور لنـا منير عتيبة، 
طقـوس الزفـاف فـي قوميـة هـوي 
الوكيـل  سـيد  ويلقـي  الصينيـة، 
الضـوء علـي سـرد احلكايـات فـي 

ويكتـب  الكفـراوي،  سـعيد  عالـم 
عـن  الدسـوقي،  وائـل  الدكتـور 
االحتـاد،  يـوم  فـي  والشـباب  زايـد 
فقـد  عبدالرحيـم  ميسـون  وأمـا 
التشـريب  عـن  مبوضـوع  تفـردت 
وطقـوس توقـع األمطـار، وعـاد بنـا 
سـامي أبـو بـدر إلـى الزمـن القدمي 
فـي مقـال عـن آلـة الـري املهـددة 
باالنقـراض.. بجانـب موضـوع خاص 
وأدوراه  أبوظبـي  »محافـظ  عـن 

الوطنيـة«.
وفـي العـدد أيضـا مقـاالت عبقرية 
الشـريف في معارضـة عبدالوهاب، 
ملصطفـي سـعيد، وتـراث اإلمـارات 
محمـد  لعاطـف  كاملـة،  حيـاة   ..
واملتاحـف  والتـراث  عبداجمليـد، 
واملسـتقبل، للدكتـور خالـد عـزب، 
لبشـري  اخناتـون  أناشـيد  ومـن 
محمـد، وصيـد اللؤلـؤ وزراعتـه في 
اإلمـارات، لــ د. هـال علـي، والتحيـز 
عبدالقـادر،  حلسـام  للفرنسـية، 
التـراث  فـي  والعمـارة  والسـكن 
العابديـن،  زيـن  حملمـد  العربـي، 
عطيـة  حملمـد  املعنـي،  وفلسـفة 
.. دمـاء  محمـود، ومأسـاة احلجـاج 
لشـريف  التصـوف،  سـتار  علـى 
الشـافعي، واإلنسـان احلائر واغتراب 
والتطـور  قنـاوي،  حلمـزة  العصـر، 
»الطـراز«  كتـاب  فـي  الداللـي 
للعلـوي، حلجـاج سـالمة، والعـازي 
والبرعـة وعرضـة اخليـل، لعمـاد بن 
جاسـم البحراني، و«اجلدة سـهيلة 
والغنـج شـوي«، للدكتـورة فاطمة 

املزروعـي. حمـد 
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ملونشريط

كيف نتخلص من الكوابيس الليلية؟
يشــير البروفيســور رومان بوزونوف، إلى أنه للتخلص من 
الكوابيس الليلية من الضــروري جتنب اإلجهاد وعدم زيادة 

التوتر.
ويقول فــي حديث لصحيفة “فيتشــيرنايا موســكفا”، 
“استمعتم وشاهدمت أخبار الصباح ملدة 15، بعدها ال حاجة 
ملتابعة األخبار طوال النهــار، ألن هذا يفاقم اإلجهاد. ومن 
األفضل النظر عبر النافذة إلى الشــارع واملنطقة احمليطة. 
وميكن التجوال بعض الوقت إن أمكن. كما يجب ممارســة 
النشــاط البدني  بصورة منتظمة. ألن النشاط البدني هو 

أفضل وسيلة ملكافحة وعالج التوتر والقلق.
وميكن أيضا املشي عشــرة آالف خطوة أو اجلري، وال حاجة 
لتناول املزيد من املشروبات احملتوية على الكافيني لتحسني 

املزاج”.
ووفقا له، “للنوم اجليد يجب أن يعيش الشخص يوما جيدا”.

وأضاف، تقســم الكوابيس التــي نراها ليــال إلى فئتني. 
“األولى، إذا كان الشــخص يحلم بصــورة دورية بقصص 
مختلفة. فهذا شــكل من أشكال إعادة األحداث اليومية، 
حيث يحاول الدماغ إيجاد مخرج من مشكلة ما. فإذا جنح 
في ذلك فســوف يتكيف وينسى ما حدث. والفئة الثانية، 
كوابيس مهووســة. يعود الشــخص خاللهــا دوريا إلى 
حلم مخيف وال ميكنه اتخاذ القرار الالزم ونســيان احلادث 

والتكيف معه”.

هل يحتاج المتعافون من كورونا إلى اللقاح؟
منذ بــدأت األنباء تتوالى بشــأن تطويــر لقاحات مضادة 
لفيروس كورونا املستجد، طفت أسئلة عدة على السطح، 
ال ســيما مع قرار احلكومة البريطانية، األربعاء، بترخيص 
لقاح “فايزر” و”بيونتك” وبدء تعميمه على الســكان خالل 

أيام.
ومن بني أهم األسئلة التي طرحت نفسها: هل سيحصل 
املتعافــون من كورونا علــى اللقاح؟ أم أنهم ســيكونون 
محصنــني ضد املــرض بشــكل طبيعي بعــد أن كّونت 

أجهزتهم املناعية أجساما مضادة؟
فيمــا يخص لقاح “فايــزر” وبيونتك”، لــم توضح لندن ما 
إذا كان املتعافــون من الفيروس يجــب أن يحصلوا عليه، 
فاملنطق يقول إن أجهزتهــم املناعية قد حاربت الفيروس، 

وهذا يعني أنه ليسوا بحاجة إلى التطعيم.
ودعم هــذا االعتقاد دراســة أجراها باحثــون في جامعة 
“روكفلر” األميركية، خلصت إلــى أن املتعافني من كورونا 
يطورون دفاعا سريعا وأكثر فعالية، في حال واجهوا املرض 

ثانية.
لكن املتحدث باســم وزارة الصحــة البريطانية قال ملوقع 
“هافنتغون بوســت”، إن الوزارة تشــجع األشخاص الذين 

تعافوا من الوباء على تلقي اللقاح.
وتركــز جتارب لقاحــات كورونا على األشــخاص الذين لم 
يتعرضوا لإلصابة بالفيــروس من قبل، لذلك ليس معروفا 

بعد كيف ميكن أن يتفاعل املتعافي من الوباء مع اللقاح.
وال يبــدو أن اخلبراء قلقــني من األمر، حيث تقول رئيســة 
قسم املناعة واألمراض املعدية في كلية “هارفارد” للصحة 
العامة سارة فورتشن، إنه “ال دليل على أن اللقاح غير آمن 

لألشخاص املتعافني من كورونا”.

الصباح الجديد- وكاالت:-

كشــفت األبحــاث أن تنــاول 
املكمــالت الغذائيــة ميكن أن 
يدعم أهــداف إنقــاص الوزن، 
على الرغم مــن أنها لن تكون 

كافية وحدها.
إن  الصحــة  خبــراء  وقــال 
أحــد  هــو  »الكابسيســني« 
مكمالت إنقاص الوزن املدعومة 
موجود  كمركب  ويأتي  باألدلة، 
يبعث  الذي  احلــار  الفلفل  في 
احلرارة عند تناوله. وميكن أيضا 

تناوله في شكل مكمل.
ويُعتقــد أن »الكابسيســني« 
الدهــون ويقضي  يســتهدف 
التمثيل  زيادة  خالل  من  عليها 
الغذائي - وهو محرك رئيســي 

لفقدان الوزن.
وفــي الواقــع، كمــا تظهــر 
األبحاث، يعتمد وزنك بشــكل 
كبيــر على التمثيــل الغذائي 
اخلاص بك، وهي عملية حتطيم 
طاقة  إلى  وتشــربه  تأكله  ما 
في  جســمك  ليســتخدمها 

وظائفه اليومية.
وتشير الدالئل إلى أن مكمالت 
تعــزز  قــد  »الكابسيســني« 
ما  الغذائي،  التمثيــل  عملية 
يتيح فقدان الوزن وحرق الدهون 

بسهولة أكبر.
يعمــل  للبحــث،  ووفقــا 
»الكابسيسني« عن طريق زيادة 
ودرجة  األكســجني  استهالك 
حرارة اجلسم، ما يؤدي إلى زيادة 
طفيفــة في حرق الســعرات 

احلرارية.

أن  إلــى  الدراســات  وتشــير 
تناول هذا املركب على أســاس 
منتظــم، قــد يعــزز نقــص 
ويســاعد  احلرارية  الســعرات 

على حرق الدهون.
وباإلضافــة إلى ذلــك، ربطت 
أسبوعا   12 اســتمرت  دراسة 
أجريت على 80 شخصا لديهم 

مرتفعة  جســم  كتلة  مؤشر 
قليــال )BMI(، تنــاول مكمالت 
ستة  بنحو  »الكابسيســني« 
ملليغرامــات يوميــا، بتقليل 

دهون البطن.
ويبدو أيضا أن »الكابسيسني« 
تأثير يثبط الشهية، ما قد  له 
كمية  تقليل  على  يســاعدك 

السعرات احلرارية التي تتناولها 
على مدار اليوم.

ومن املهــم مالحظة أن فوائد 
تناول »الكابسيسني« ستكون 
ضئيلة مــا لم تلتــزم بنظام 
غذائي صحي وممارسة الرياضة.
الصحــة  إدارة  وكشــفت 
أنه   ،NHS البريطانية  الوطنية 

ال توجد قاعــدة واحدة تنطبق 
علــى اجلميع، ولكــن لفقدان 
الوزن مبعدل آمن ومستدام من 
0.5 إلــى كيلوغــرام واحد في 
األسبوع، يُنصح معظم الناس 
للطاقة  استهالكهم  بتقليل 
مبقدار 600 ســعرة حرارية في 

اليوم.

وبالنسبة ملعظم الرجال، يعني 
يزيد عن  هذا اســتهالك ما ال 
اليوم،  في  1900 سعرة حرارية 
وبالنســبة ملعظم النساء، ما 
ال يزيد عن 1400 سعرة حرارية 

في اليوم.
NHS: »أفضل طريقة  وتقــول 
تبديل  هــي  ذلــك  لتحقيــق 
اخليارات الغذائية غير الصحية 
وذات الطاقــة العاليــة - مثل 
الوجبات الســريعة واألطعمة 
املصنعة واملشروبات السكرية 
)مبا في ذلك الكحول( - بخيارات 

صحية«.
وبشــكل عام، يجب أن يتكون 

النظام الغذائي الصحي من:
الفاكهــة  مــن  الكثيــر 

واخلضروات.
الكثير من البطاطا واخلبز واألرز 
واملعكرونة واألطعمة النشوية 
األخــرى )يفضل اختيار أصناف 

احلبوب الكاملة(.
بعض منتجات األلبان.

واألســماك  اللحــوم  بعــض 
والبيــض والفــول وغيرها من 

مصادر البروتني غير األلبان.
من  قليلــة  كميــات  مجــرد 
التي  واملشــروبات  األطعمــة 
عالية من  حتتوي على نســبة 

الدهون والسكر.
ويتمثل املكون األساسي اآلخر 
لتحقيق وزن صحي، في ممارسة 

التمارين الرياضية بانتظام.
املســؤولني  كبــار  ويوصــي 
البالغون  ميــارس  بأن  الطبيني 
ما ال يقل عــن 150 دقيقة من 
في  الشدة  املعتدل  النشــاط 

األسبوع.

الصباح الجديد- وكاالت:-
تشــمل بعــض األســباب األكثر 
شــيوعا النتفــاخ البطــن: تناول 
أو  أو شــربها،  الغازية  األطعمــة 
التوتر أو القلق، وفي بعض احلاالت 
أو  الهضمية  االضطرابــات  مرض 

.)IBS( متالزمة القولون العصبي
بأن أحــد أفضل  اخلبــراء  وينصح 
العالجات للمســاعدة في تهدئة 

آالم  وتخفيــف  البطــن  انتفــاخ 
البطن، هو النوم.

أخصائية  فرميــان،  تامــارا  وقالت 
التغذية املســجلة فــي نيويورك 
واملتخصصة في اضطرابات اجلهاز 
 The Bloated ومعــدة  الهضمي، 
الكثير  “يجــد   :Belly Whisperer
من الناس أن النوم طوال الليل يوفر 
الضبط” عندما  “إعادة  القليل من 

يتعلــق األمــر باالنتفــاخ املرتبط 
بالطعام. إن قضاء ثماني ســاعات 
أو أكثر مع عدم دخول أي شيء في 
بتقليص  يسمح  الهضمي  اجلهاز 
محتويــات األمعاء )حجم الطعام 

والغاز( قليال وتهدئة االنتفاخ”.
أنــه غالبا  كما أوضحــت فرميان، 
ما تعنــي هذه العمليــة أن وقت 
الصبــاح هــو أفضــل وقــت في 

اليوم للشــخص، الذي يعاني من 
االنتفاخ.

ومع ذلك، لكي يدخــل النوم حيز 
التنفيــذ، حذرت فرميــان من تناول 
الطعام في وقت متأخر من الليل: 
بطء  يعانون من  الذين  “األشخاص 
فراغ املعــدة مــن محتوياتها، قد 
يســتيقظون منتفخني إذا تناولوا 
عشاء دســما أو متأخرا في الليلة 

السابقة”.
كما أقرت بأن املشكلة قد تستمر 
إذا كانت ناجمة عن حالة أساسية 
أكثر خطورة، وقالت: “األشــخاص 
الذين يعانون من اإلمســاك املزمن 
أمعائهم  حتريك  يســتطيعون  وال 
بشــكل كاف كل يوم، قد يعانون 
من انتفاخ مزمن منخفض الدرجة 

ال يختفي أبدا”.

ويعــد احلصول على قســط كاف 
مــن النوم مهمــا للجميع، لكنه 
مهم بشــكل خاص ألولئك الذين 
يعانون من اضطرابات مزمنة مثل 

مشاكل اجلهاز الهضمي.
وميكن أن تؤثر قلة النوم اجليد على 
اجلهاز الهضمي. وعلى العكس من 
ذلك، ميكن أن تؤثر أعراض االنتفاخ 

أيضا على جودة نوم الفرد.

الرياضة المنتظمة تساعد في تخفيف ألم انتفاخ المعدة

»الكابسيسين« يساعد في حرق الدهون

معلومة 

 »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد- وكاالت:-
أجرت مجموعة من العلماء األســتراليني 
والبريطانيني دراسة للكشف عن أسباب 
“البصــر املذهل” لــدى الدينوكاريد، وهي 
التي   dinocarids الرهيبــة  القشــريات 
عاشت على األرض قبل 520 مليون سنة.

وجــاء فــي الدراســة التي نشــرت في 
مجلــة Science Advances، أن االنفجار 
الكامبري يعتبر مرحلة أساسية في تطور 
احلياة علــى األرض، حيث ظهرت معظم 

مجموعات احليوانات على هذا الكوكب.
وتؤكد الدراســة أن ظهور “البصر القوي” 
لدى اخمللوقات القدمية التي عاشــت قبل 
نصف مليار عام، أدى إلى “سباق محموم” 

في التطور، ودفع نحو االنفجار الكمبري.
dinocarids مــن الكلمات  ويأتي اســم 
اليونانيــة القدميــة “اجلمبــري الرهيب” 
حيث كانت هذه الكائنات تشبه اجلمبري 
الضخــم الذي يبلــغ طولــه حوالي 60 
سم، وكان على رؤوســها زوج من الزوائد 

الطويلة اللتقاط الفريسة.

أسباب حدة البصر لدى المخلوقات قبل 520 مليون سنة

لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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مدريد ـ وكاالت:
أعلن فريق برشــلونة اإلســباني األحد عن إصابة العبه 
عثمان دميبيلــي في أوتار فخــذه األميــن دون حتديد مدة 
غيابه.. وكشــف برشلونة في بيان نشــره على موقعه 
الرســمي على اإلنترنــت أن الفحوصــات الطبية أكدت 
إصابة الالعب الدولي الفرنســي، لذلك فســيغيب عن 
املباريــات القادمة، وأكد العمــالق الكاتالوني أن متابعة 
إصابة الالعب وتطورها ســيحدد مدة غيابه عن املباريات.

مــع  مباريــات   8 فــي  شــارك  قــد  دميبيلــي  وكان 
برشــلونة فــي الليغــا هــذا املوســم وســجل هدفاً، 
كما شــارك في أربــع مباريات فــي دوري أبطــال أوروبا 
وأحــرز 4 أهــداف وقــام بإهــداء متريرتــني حاســمتني.

وشارك اجلناح الفرنسي كبديل في مواجه برشلونة أمام 
مستضيفه قادش ونزل إلى أرض امللعب في الدقيقة 46، 
السبت في إطار اجلولة الثانية عشرة من الدوري اإلسباني، 
وهــي املباراة التي خســرها برشــلونة بهدفــني مقابل 
هدف فتجمد رصيده عند 14 نقطة في املركز الســابع.

أمستردام ـ وكاالت:
أعلــن نــادي إي زد ألكمــار الهولنــدي، منافــس ريــال 
سوســييداد في اجملموعة السادســة ببطولــة الدوري 
األوروبــي، أول أمس، إقالة مدربه آرني ســلوت؛ بســبب 
شــائعات تشــير إلــى احتماليــة انتقاله إلــى فريق 
فاينورد املوســم املقبــل.. وقال املدير الرياضــي للفريق، 
ماكــس هيويبيرتــس، في بيــان مقتضــب: »حتدثنا مع 
آرني بســبب التقارير التي نشــرت. وبصفتنا نــاد، قررنا 
إقالته على الفور«.وأضــاف هويبرتس: »في إي زد ألكمار، 
نريــد أن يكون لدينــا مدرب يركــز متاما علــى النادي«.

وسيتولى مدرب فريق الشباب في النادي باسكال يانسن، 
املسؤولية خلفا لسلوت حتى نهاية املوسم اجلاري.ويبحث 
فاينورد، املدرج فــي الدوري الهولنــدي املمتاز، عن مدرب 
جديــد، بعد أن أعلن مديره الفنــي احلالي، ديك أدفوكات، 
الثالثــاء، أنه ســيتنحى عــن منصبه الصيــف املقبل، 

المنامة ـ وكاالت:
بلقب  تــوج ميــك شــوماخر 
لســباقات  العالــم  بطولــة 
فورمــوال 2 للســيارات اليــوم 
األحــد على الرغم مــن انهائه 
سباق البحرين في ختام املوسم 
مــن دون نقــاط قبــل انتقاله 
إلــى فورموال 1 مــع فريق هاس 
املقبل. العــام  فــي  األمريكي 

واحتل الســائق البالغ عمره 21 
عاما وهو جنل مايكل شــوماخر 
بطل العالم ســبع مرات املركز 
18 في ســباق الســرعة الذي 
فاز به الهنــدي جيهان داروفاال 
لكنه حسم اللقب بعد احتالل 
املركز  إيليوت  منافســه كالوم 
العاشــر مع حصول أول ثمانية 
ســائقني فقــط علــى نقاط.

البطولــة  شــوماخر  وأنهــى 
نقطــة متقدما   215 برصيــد 
بفارق 14 نقطة على البريطاني 
إيليتون و15 نقطة على الياباني 
يوكي تسونودا الذي من املتوقع 
تصعيده إلى فورموال 1 مع فريق 
ألفا تــاوري اململوك لــرد بول.. 
وتسبب تضرر اإلطار في خضوع 
شوماخر لوقفة صيانة في اللفة 
15 ليتراجع إلــى املركز األخير.

وقال شوماخر عن فوزه باللقب 
أفضل  “الوضع كان ســيصبح 
كثيرا لو حظيت بسباق أفضل. 
لكــن بغــض النظر عــن ذلك 
فعلنا الكافي”.وأضاف “احلقيقة 
أنا مفعم باملشــاعر. ال أدرك أو 
أشعر مثل البطل حتى اآلن. أنا 
بحاجة إلى عدة أيام إلدراك ذلك”.

العواصم ـ وكاالت:
كيبيــووت  الكينــي  حّطــم 
كاندي الرقم القياســي العاملي 
لســباق نصف املاراثــون االحد 
في فالنســيا، بتسجيله 57:32 
دقيقة متقدما األوغندي جاكوب 
كيبليمو بطــل العالم )57:37).
العاملي  القياســي  الرقم  وكان 
الســابق بحــوزة الكيني اآلخر 
والبالــغ  كامــوورور  جوفــري 
فــي  دقيقــة، ســّجله   58:01
كوبنهاغن. فــي   2019 أيلــول 

وفي هذا الســباق السريع، جنح 
أربعــة عدائني فــي النزول حتت 
الرقم القياسي السابق: كاندي، 
كيبليمو باإلضافة إلى الكينيني 
د(   57:49( كيبروتــو  رونيكــس 
 57:59( موتيســو  وألكســندر 

د(.. وجنــح كاندي البالغ 24 عاماً 
رابع سباق  بإنهاء  في اجناز الفت 
نصف ماراثون هذه السنة نزل في 
دقيقة.  59 حاجز  حتت  جميعها 

ويؤكد مســار فالنسيا سرعته 
من بني ســباقات الطــرق، وما 
الطقس  حــال  األحد  أرقام  عزز 
مســطح  مســار  املناســبة، 
الفائقــة  بســرعته  معــروف 
واســتخدام جيــل جديــد من 
األلواح  ذات  “السحرية”  األحذية 
املعّززة  والكعــوب  الكربونيــة 
املقدمــة لغالبية املشــاركني.

النجمة  جنحت  السيدات،  ولدى 
االثيوبية غنزيبي ديبابا )29 عاما( 
 1.05:18 بزمــن  اللقب  بإحــراز 
ســاعة متقدمة على الكينية 
س(.   1.05:39( شيبكيروي  شيال 

أبو ظبي ـ وكاالت:
تأهل فريــق اإلمارات إلى الدور 
الثمانية لكأس رئيس اإلمارات، 
بعد فــوزه على احتــاد كلباء 
بهدف دون مقابل، مســاء أول 
أمس، في مباراة امتدت للوقت 
وقتها  نهاية  بعــد  اإلضافي، 
األصلــي بالتعادل الســلبي.
وتلقــى احتــاد كلبــاء ضربة 
لالعبه  مباشر  بطرد  موجعة، 

أحمد جشــك فــي الدقيقة 
58، بعــد العودة إلــى تقنية 
الفيديو، وذلك لدهســه قدم 
ســبيل غــازي، العــب فريق 
اإلمــارات، الذي لم يســتفد 
العددي  النقــص  مــن  بدوره 
فــي صفوف منافســه.. وجلأ 
اإلضافي  الوقت  إلى  الفريقان 
الصراع  حلسم  شوطني،  على 
علــى بطاقة التأهــل، ومتكن 

التسجيل  من  سعيد  محمد 
لفريق اإلمــارات، في الدقيقة 
97، بتســديدة قوية من داخل 
منطقة اجلزاء، وســط ارتباك 
مــن مدافعــي احتــاد كلباء.
كمــا تأهل بني يــاس إلى دور 
الثمانيــة، بعــد فــوزه على 
دوري  فــرق  أحــد  العروبــة، 
دون  بهدفني  األولــى،  الدرجة 
ضعيفة  مبــاراة  بعد  مقابل، 

شــوطها  انتهى  املســتوى، 
األول بالتعادل من دون أهداف.
ياس  بنــي  هــدف  وســجل 
ناموس، في  أبــو  أحمد  األول، 
الدقيقــة 71، برأســية قوية 
العروبة  حارس  يســتطع  لم 
أن يفعل معها شيئا.. وأضاف 
نفس الالعــب الهدف الثاني، 
فــي الدقيقة 79، بتســديدة 
رائعة من داخل منطقة اجلزاء.

ميونيخ ـ وكاالت:
تومــاس  األملانــي  هنــأ 
بايــرن  مهاجــم  مولــر، 
البرتغالي  نظيــره  ميونخ، 
كريســتيانو رونالــدو، جنم 
إجنــازه  يوفنتــوس، علــى 
املذهل في عالم كرة القدم.
حظي  البرتغالي  الدولــي 
بتكــرمي من نادي الســيدة 
العجوز قبــل مباراة فريقه 

فــي الديربي ضــد تورينو، 
مبناســبة  الســبت،  أمس 
وصولــه إلــى 750 هدًفــا 
مســيرته..  مــدار  علــى 
أنييلــي،  أندريــا  وقــدم 
اإليطالي،  النــادي  رئيــس 
قميًصــا يحمل الرقم 750 
قبل  عاًما  الـــ35  لصاحب 
له  تكرميًا  املبــاراة،  انطالق 
على هــذا الرقــم املذهل.

أعاد مولر نشر   من جانبه، 
تغريدة رونالدو عبر حسابه 
والتي  “تويتــر”،  على موقع 
النادي  رئيس  فيها  شــكر 
وزمالئــه فــي الفريق على 
جانب  إلــى  التكرمي،  هــذا 
مســاعدته في تســجيل 
التي  األهداف  العديد مــن 
الوصول  علــى  ســاعدته 
األهداف..  الكم مــن  لهذا 

وعلــق مولــر علــى هذه 
التغريدة، حيث كتب “يا له 
رائع.. كريســتيانو  أداء  من 
تهانينا”.  معقــول!  غيــر 
يذكر أن مولر جنح في إنقاذ 
اخلســارة  من  ميونخ  بايرن 
الســبت،  يد اليبزيج،  على 
بتســجيله هدفــني فرضا 
الضيوف  علــى  التعــادل 
األملاني. الــدوري  في   )3-3)

برشلونة يعلن إصابة 
ديمبيلي

إي زد ألكمار يقيل أرني 
سلوت

لندن ـ وكاالت:

جنــح توتنهام هوتســبير في 
األول متقدًما  الشــوط  إنهاء 
على غرميه آرســنال 0-2، في 
التي يحتضنها ملعب  املباراة 
توتنهام حالًيا في قمة مباريات 
اجلولة 11 من الدوري اإلجنليزي 
املمتــاز.. وبعد أن افتتح هيوجن 
مــني ســون النتيجــة فــي 
الدقيقة 13، أضاف هاري كني 
الهدف الثاني في الدقيقة 45.

الهداف  بالتالــي  وبات كــني 
لندن  شمال  لديربي  التاريخي 
في جميع املســابقات برصيد 
أهداف   10 مقابــل  هدفا،   11
لــكل مــن إميانويــل أديبايور 
أهداف  و8  ســميث،  وبوبــي 
لروبرت بيريز وأالن ســندرالند، 
وذلك بحســب أرقــام “أوبتا”.
رقم  كما ســجل كني هدفه 
250 في مســيرته مع األندية 
واملنتخــب، بواقــع 202 هدفا 
مــع توتنهــام، و32 هدفا مع 
إلى  إضافة  إجنلتــرا،  منتخب 
9 أهــداف مع نــادي ميلوول، 
و5 أهداف مع ليتــون أورينت، 
سيتي..  ليســتر  مع  وهدفني 
رقم  كما ســجل كني هدفه 
توتنهام  ملعــب  علــى   100
املســابقات. جميــع  فــي 
شــبكة  ذكرته  ملــا  ووفقــا 
إحصــاءات “أوبتــا”، فإنــه ال 
يوحد العب وصــل إلى حاجز 
أول  في  حاســمة  متريرات   10
اإلجنليزي  بالــدوري  مباراة   11

آرسنال  العب  ســوى  املمتاز، 
الــذي حقق  أوزيل،  مســعود 
الرقم ذاته في املوسم -2015
2016. من ناحية ثانية، هذا هو 
الهدف الثامــن الذي يصنعه 
كــني لســون هذا املوســم، 
وتشــير “أوبتــا” إلــى العبني 
في  كني  علــى  تفوقا  اثنــني 
األكثر صناعة  الالعبني  الئحة 
آخــر في  لألهــداف لالعــب 
موســم واحد.. والالعبان هما 

ســتان كوليمور الذي صنع 9 
أهداف لروبي فاولر في املوسم 
نيويــل  ومايــك   ،1995/1996
أيضا  أهــداف   9 الذي صنــع 
ذاته. املوسم  أللن شــيرر في 

إلى ذلك، ذكرت “أوبتا”، أن كني 
وســون تعاونا فيمــا بينهما 
لتسجيل 31 هدفا في الدوري 
ليصبحا  املمتــاز،  اإلجنليــزي 
ثانــي أفضل ثنائــي في هذه 
الناحية، وراء العبي تشيلسي 

الســابقني ديدييــه دروجبــا 
وفرانــك المبــارد )36 هدفا(.

من جانب اخر، سجل املهاجم 
جنم  فــاردي،  جيمي  اإلجنليزي 
ليستر سيتي، هدًفا قاتاًل، قاد 
به فريقه للفوز على شيفيلد 
يونايتد.. وحقق ليستر سيتي 
شــيفيلد  على  صعًبا  فــوزًا 
يونايتد، بهدفني مقابل هدف، 
أول أمس، ضمن مباريات اجلولة 
وبحســب  للبرمييرليــج..   11

لإلحصائيات،  “أوبتا”  شــبكة 
فقد أصبــح فاردي ثالث العب 
يســجل في خمــس مباريات 
متتالية خارج أرضه في الدوري 
اإلجنليــزي املمتاز في شــباك 
فــرق والية يوركشــاير، والتي 
ينتمي لها شــيفيلد.. وسبق 
فاردي لهذا الرقم كل من واين 
روني في الفتــرة ما بني 2002 
إلــى 2013، وهــاري كني في 
الفترة ما بني 2014 إلى 2020.

إلى ذلك، جتهز إدارة مانشستر 
للبرتغالي  مفاجــأة  يونايتد، 
برونو فيرنانديز، جنم الشياطني 
احلمــر.. ووفًقــا لصحيفة “ذا 
صــن” البريطانية، فــإن إدارة 
تخطط  يونايتد  مانشســتر 
فيرنانديز،  راتــب  ملضاعفــة 
قدمه  الذي  املبهر  األداء  عقب 
الالعــب، منــذ االنضمام إلى 
“أولد ترافورد” في كانون الثانٍي 
املاضي.. ويقدم برونو، أداء مبهرًا 
وخلق  احلمر،  الشــياطني  مع 
الالعــب البرتغالي، 35 فرصة 
في الدوري هذا املوســم، أكثر 
من أي العب آخر في الدوريات 
الكبرى. اخلمــس  األوروبيــة 

وأشــارت الصحيفــة، إلى أن 
فيرنانديــز يحصل حالًيا على 
100 ألــف جنيه إســترليني 
في  وســيحصل  أســبوعًيا، 
العقد اجلديــد على 200 ألف 
إدارة  أن  وأوضحت  إسترليني.. 
مانشســتر، لم تبدأ احملادثات 
التجديد،  بشأن  فيرنانديز  مع 
وتعديل العقد بشــكل فوري، 
لكنها تخطط لذلك في العام 
فيرنانديز،  وســيكون  اجلديد.. 
يتقاضى  عقده،  تعديل  عقب 
راتًبا أقل من دافيد دي خيا، وبول 
بوجبا، وأنتوني مارســيال، في 
إدينسون  مع  سيتساوى  حني 
كافاني، وماركوس راشــفورد.

يُذكــر أن فيرنانديــز انتقــل 
من ســبورتنج لشــبونة إلى 
 55 يونايتد نظير  مانشســتر 
مليــون يــورو كمبلــغ ثابت، 
متغيــرات  إلــى  باإلضافــة 
يــورو. مليــون   25 بقيمــة 

كين الهداف التاريخي للديربي.. يوقع على رقمين ذهبيين

كني

مانشستر يونايتد يجهز مكافأة مجزية لفيرنانديز

ميك شوماخر يتوج بلقب فورموال 2 الكيني كاندي يحطم الرقم العالمي لسباق نصف الماراثون

تأهل اإلمارات وبني ياس إلى ربع نهائي الكأس مولر يحتفي بإنجاز رونالدو المذهل

نادي ظفار العماني

االتحاد العماني يختار النصر بديال 

مسقط ـ وكاالت:

فــي مفاجأة جديدة ضمن سلســلة 
العمانية  الكرة  التي متر بها  املفاجآت 
مؤخرا، حرم االحتاد اآلسيوي نادي ظفار 
بطل كأس السلطان من املشاركة في 
كأس االحتاد اآلسيوي باملوسم اجلديد. 
وحــرم االحتاد ظفــار من املشــاركة، 
احلصول  فــي  جناحــه  عدم  بســبب 
علــى الترخيص اآلســيوي، بســبب 
ديــون مالية يجــب تســديدها قبل 
اآلســيوي  الترخيص  علــى  احلصول 
املؤهــل للمشــاركة بــكأس االحتاد.
واعترف الشــيخ على الــرواس رئيس 
نادي ظفار، ببعــض الديون املتراكمة 
على النادي فــي تصريحات صحفية، 
األســباني هوجو  “احملترف  قائال  اليوم 
ماليــة  مســتحقات  لديــه  لوبيــز 
ويطالــب بهــا فــي االحتــاد الدولي 
لكرة القدم مقدارهــا 85 ألف دوالر”.

لكن الرواس قال أيضا عن حرمان ناديه 
من املشاركة آســيويا “السبب بأنني 
طالبت أن منتنع عن املشاركة في كأس 

االحتاد اآلســيوي، إذا لــم يكن للفريق 
وليس  مباشــرة  ببطاقــة  التواجــد 
املشاركة في مباراتي امللحق اآلسيوي”.   
القدم  لكــرة  العماني  االحتــاد  اختار 
نادي النصــر بدال من ظفــار لتمثيل 
السلطنة في مباراتي ملحق الصعود 
لكأس االحتاد اآلسيوي للموسم اجلديد 
(2021-2020(.. وكان مــن املفترض أن 
يشارك السيب بطل الدوري في مقعد 
مباشــر إلى جانب ظفار بطل الكأس 
في مباراتي امللحق اآلسيوي، إال أن ظفار 
منع من املشاركة ألسباب مالية، ولم 
يحصل النــادي على الترخيص املؤهل 
للمشــاركة فــي البطولــة القارية.
وقــال مصــدر مســؤول مــن االحتاد 
العمانــي: “نعم متــت مخاطبة نادي 
النصر رسميا للمشاركة في مباراتي 
امللحق بــدال من نــادي ظفار”.واحتل 
فــي جدول  اخلامس  املركــز  النصــر 
ترتيب الــدوري العماني في املوســم 
املاضــي لكن اختياره جــاء ألنه ميلك 
الرخصــة اآلســيوية التــي تتيح له 
االحتاد اآلسيوي.     املشــاركة في كأس 
من جانب اخــر، أعلن نادي الســيب، 
إبرام صفقة جديدة، حتضيرًا للموسم 

والذي   ،)2020-2021( اجلديــد  الكروي 
احلالــي.  أول  كانــون   17 ســينطلق 
وتعاقد الســيب مع صالح اليحيائي، 
قادًمــا مــن ظفار في صفقــة جيدة 
من  الالعــب  ميلكــه  ملــا  للســيب، 
مهــارات فنية عاليــة.. ويعتبر صالح 
انتقل  لكنه  الســيب،  ابن  اليحيائي، 
إلــى ظفار في آخر 3 مواســم، ليعود 
مجددًا إلى الســيب.. وقال الســيب 
عبر حســابه الرســمي علــى موقع 
اليحيائي يعــود من  تويتــر “صــالح 
جديــد لصفــوف اإلمبراطور”.ويعتبر 
صالح، رابــع العب ينتقــل من ظفار 
إلى الســيب، بعد عبد العزيز املقبالي 
وعلي البوســعيدي وبالل البلوشــي.     
وأعلن نادي عمــان عن صفقات جيدة 
إطــار حتضيراته  فــي  واحدة  دفعــة 
والذي  اجلديــد،  الكــروي  للموســم 
17 كانون أول اجلاري..  ســينطلق يوم 
ومبجــرد إعــالن االحتــاد العماني، عن 
بقــاء نادي عمــان فــي دوري عمانتل 
محل فنجاء املنســحب، أعلن الفريق 
األحمــر عن تعاقدات قويــة بحثا عن 
تغيــر الصــورة الســلبية التي ظهر 
عليهــا الفريــق املوســم املاضــي.

النادي مع الالعب محمد فرج  وتعاقد 
قادما من الشمال القطري في صفقة 
جيدة للنادي، وفي صفقة رابحة أخرى 
تعاقد مع قائد نادي الســيب ســعود 
أيضا  واحد.وتعاقد  الفارسي ملوســم 
مع قائــد نادي صور جمعــة اجلامعي 
ومــع العب الســويق عبــد العظيم 
الالعبني  أيضــا مع  وتعاقد  العجمي، 
عمــر احلســني ومحمود احلســني.          
وأعلن االحتاد العماني لكرة القدم بقاء 
نادي عمان رســميا في الدوري املمتاز 
بعد انســحاب نادي فنجــاء املفاجئ 
مــن املشــاركة في موســم )-2020

2021(.. وســيحل نادي عمان الهابط 
الى الدرجة األولى في املوسم املاضي 
مكان نادي فنجاء في املوسم اجلديد.. 
وبهذا القرار فإن نادي عمان حصل على 
فرصة العمــر للبقاء في دوري األضواء 
بعد موســم مخيــب ونتائج مخيبة 
األولى. الدرجة  إلــى  إلى هبوطه  أدت 

وكان فنجاء قد انســحب من الدوري 
فــي قــرار مفاجــئ احتجاجــا على 
جتاوب  وعــدم  الطبــي  البروتوكــول 
الرياضة مع  ووزارة  العمانــي  االحتــاد 
رســائله املتكــررة في هذا الشــأن.        

تقرير

حرمان ظفار من المشاركة بكأس االتحاد اآلسيوي



أحمد عبدالكريم حميد 

رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام اليوم الثالثاء ست لقاءات 
من  الســابعة  اجلولة  ضمــن 
املرحلــة االولى لــدوري الكرة 
الشــعب  ملعب  ففي  املمتاز، 
السادســة  الســاعة  وفــي 
فريقي  مبــاراة  تقام  والنصف 
والقاســم،  اجلويــة  القــوة 
ويضيف ملعب جــذع النخلة 
والربع  الرابعــة  الســاعة  في 
مســاء مبــاراة فريقــي نفط 
ملعب  وفي  والــزوراء،  البصرة 
النجف الدولي جترى مباراة اهل 
الدار وضيوفهم فريق اربيل في 
الساعة 2 ظهرا، وفي التوقيت 
ذاته مبلعب التاجي تقام مباراة 
احلــدود وزاخــو، وفــي ملعب 
الســماوة يضيف اهــل الدار 
فريق الشــرطة، وفــي ملعب 
ميســان الدولي تقــام مباراة 

نفط ميسان والكرخ.
واطلعــت جلنــة االســتئناف 
في الهيئــة التطبيعية باحتاد 
الطعن  على  العراقــي،  الكرة 
القوة  نــادي  قبل  مــن  املقدم 
اجلوية اخلــاص بعقوبة الالعب 
حسني جبار، بعد أحداث مباراة 
القــوة اجلوية وأمانــة بغداد.. 
وبعد االطــالع، وتدقيق اجلانب 
املباراة،  رافــق  الذي  املوضوعي 
قررت اللجنــة نقض قرار جلنة 

الالعب  بحرمــان  االنضبــاط 
)حسني جبار( 4 مباريات، وفرض 
عقوبــة مقدارهــا 5 ماليــني 
دينــار.. وبهــذا القــرار أصبح 
بإمكان الالعب االشــتراك مع 
املباريات  القوة اجلوية في  فريق 

املقبلة باملسابقات احمللية.
الهيئة  وجهــت  ذلــك،  إلــى 
التطبيعيــة لالحتــاد العراقي 

بكرة القدم، بتســليم االندية 
نســبة %50 من حقوق النقل 
التلفزيوني.. وباعت التطبيعية 
التلفزيونــي  النقــل  حقــوق 
لشركة االضواء، لتكون الناقل 

احلصري ملباريات املمتاز.
وذكــرت الهيئــة في بيــان ان 
»الهيئــة التطبيعيــة لالحتاد 
العراقي لكــرة القدم، وجهت 

الكــرة  دوري  ألنديــة  دعــوة 
املمتــاز للحضــور إلــى مقر 
وذلك  املقبل،  األســبوع  االحتاد 
من  األولى  الدفعــة  لتســلم 
املالية مــن قيمة  حقوقهــم 
النقــل التلفزيونــي ملوســم 

.».2021/2020
»الهيئــة  ان  واوضحــت 
التطبيعيــة حرصــت علــى 

تســليم  % 50 من قيمة حقوق 
النقل التلفزيوني ألندية املمتاز، 
وذلــك لدعــم األنديــة مالياً 
التلفزيوني  النقــل  واردات  من 

للموسم احلالي«.
من جانب اخــر، حددت اللجنة 
الفنيــة والتطوير فــي الهيأة 
التطبيعيــة مطلــع العطلة 
إلنطــالق  موعــدا  الربيعيــة 

واجلــذور  البراعــم  مهرجــان 
اخملصص ملواليــد 2009 2010- 
2011-، وآخــر موعد إلرســال 
أندية الــدوري  املمتاز والدرجة 
املشــاركة  كتــب  االولــى 
يــوم  للتطبيعيــة ســيكون 
رئيس  نائب  وقاَل   ..٣١/١٢/٢٠٢٠
جلنــة التطويــر، داود العزاوي: 
توزيع  ســيتخلله  املهرجان  إن 
اجلوائــز واألوســمة بني جميع 
والذي من  الفــرق املشــاركة، 
ملعب  أدمي  على  إقامته  املؤمل 
واحد  يوم  ملدة  الدولي  الشعب 
فقــط. وأوضــَح العــزاوي: ان 
نظام املهرجان ســيكون على 
بأن  املصغرة  املباريــات  طريقة 
يلعــب الفريــق الواحــد أمام 
جميع الفرق املشــاركة .. وبنّي: 
املهرجــان مخصٌص ألندية  ان 
الــدوري املمتــاز ودوري الدرجة 
األولــى، على أن يُلــزم الفريق 
املشــارك بجلب كتاب رسمي 
ممهورٍ بختم النادي، إضافة الى 
إلزام األندية املشــاركة بارتداء 
التي  الرياضيــة  التجهيــزات 

حتمل شعار النادي الرسمي . 
واختتــَم العــزاوي بالقول: إن 
 20 تضم  املشــاركة  استمارة 
العبا مبا فيهــم حراس املرمى، 
الفريــق  يتجــاوز  أن ال  علــى 
املشــارك احلد املسموح بذلك، 
لكل  الثبوتية  األوراق  جلب  مع 
العب )جواز ســفر أو البطاقة 

املوحدة(.

اليوم.. ست لقاءات ضمن الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز
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الرياضي كاملعتــاد مفاجأة  الشــارع  شــهد 
اللجنــة األوملبية  جديــدة بتدويــل قضيــة 
انتخاباتها  نتائج  إعالن  العراقية بعد  الوطنية 
وفــاز مبنصب الرئيس صديق األمس – ســرمد 
عبدااللــه – إال ان الرئيس غير املنتخب مؤخراً – 
رعد حمودي – قدم الطعــن ولم يرتض بقبول 
النتائج وجلــأ إلى اللجنة األوملبية الدولية التي 
اعترفت بشــرعيته على ِحَساب النتائج التي 
أقيمت وأتت بأصوات الهيئــة العامة املكونة 
من االحتادات املنضوية حتت لــواء اللجنة وَمن 

ميثل الرياضة العراقية أوملبياً. 
يقــول املثــل العراقي “ان صحــت وان مطرت 
شــمحصل العاكول” وهذا املثل ينطبق على 
واحملبني  واإلعالم  والصحافة  العراقية  اجلماهير 
للرياضة الذين مينون النفس بإجنازات آســيوية 
وأوملبية التي مازالت غائبة عن اخلزائن احلقيقية 
لرياضتنا، وإن فاز سرمد عبداالله أو رعد حمودي 
مع حفظ األلقاب أو أية شــخصية رياضية أو 
إدارية بانتخابات األوملبية لن يُغير االنطباع الذي 
اصطبغ على محيا اجلماهيــر العراقية طوال 
عقود من الزمن جــراء التراجع املزمن لرياضتنا 

مبختلف تسمياتها وفئاتها وألوانها. 
في احلقيقة، شهدْت الرياضة العراقية نزاعات 
كثيــرة وتدولــي قضاياهــا طوال الســنوات 
املنصرمة وآخرها قضية االحتاد العراقي املركزي 
لكرة القدم الذي انهى حقبة من الزمن الكروي 
العاصف مبشــكالت ال تُعــد وال حُتصى وتولت 
هيئة تطبيعية قيادة زمام األمور إلى حني رسم 
سياســة جديدة للُعبة وترتيــب األوراق ووضع 
قوانني تتناسب مع احلقبة احلالية وهذه اللجنة 
حتتــاج للوقت لترتيــب البيت الكــروي ونحُن 
نتابــع ونترقب هذه الترتيبــات طاملا ان الهيئة 
التطبيعية لم تولد مــن رحم الهيئة العامة، 
فهي مبنأى عن االتهامــات التي نالتها اإلدارات 
السابقة لالحتاد وهذه املشكالت ال تختلف عما 
موجــود في االحتاد األُخرى وفي اللجنة األوملبية 

أيضاً. 
ال ننســى ان بعض االحتادات شــهدت خالفات 
ونزاعات ومنهــا احتاد اجلودو واحتاد الســباحة 
وانقســم إدارة كل احتــاد بني رئيســني لكل 
واحد منهما وال نعــرف كيف تقاد األمور وحتل 
املشكالت والقضايا املتعلقة بالرياضيني الذين 
ال حول لهم وال قوَّة في خضام هذه النزاعات وال 
نعرف، بصريح العبارة، َمن هو الرئيس املعتمد 

محلياً ودولياً لهذين االحتادين!.
ســؤالي: متى تنتهــي اخلالفــات اإلدارية في 
األندية واالحتادات واألوملبية والوزارة؟ وَهل تقادم 
القوانــني الرياضية والتعليمات هو الســبب 
احلقيقــي لهذه اخلالفــات وضبابيــة تطبيق 
القانون جراء الثغــرات املوجودة وغياب النظام 
الداخلي والرقابة املالية؟ وملاذا ال يتقبل اخلاسر 
الُفرصة للفائزين  رياضية ومينح  بروح  النتيجة 

في العمل؟.
أخيراً، هذه اخلالفات واملشكالت ستأخذ الكثير 
من جــرف الرياضــة العراقية وجتعلهــا بحراً 
تعصف به أمواج وريح عاتية من املشــكالت ال 
نهاية لها وســتؤثر تأثيراً سلبياً على الرياضي 
باملقــام األوَّل الــذي بالــكاد يتــدرب وينافس 
ويشارك وهو يعاني نقص املعدات والتجهيزات 
ان  أمتّنى  التحتية واملعسكرات وغيرها.  والبنى 
حُتل هذه اخلالفات قريباً وكما نتطلع لتأسيس 
محكمــة النزاعــات الرياضيــة واألهم وضع 
وإبعاد  واألوملبيــة  واالحتادات،  لألنديــة،  قوانني 
التعليمــات وقوانني النظام الســابق التي ال 
تتناسب مع احلداثة الرياضية في العالم التي 
ومرسومة  متراجعة  العراقية  الرياضة  جعلت 

ألشخاص بعينهم.

أمل الجماهير وخالفات 

األولمبية

تعاون عراقي امارتي باملواي تاي

هوار مال محمد

ختام الدورة التحكيمية األساسية للمنطقة الجنوبية   بالتايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــف رئيــس االحتــاد العراقي 
املركزي للمواي تاي، عن قرب توقيع 
نظيره  رياضي مع  تعاون  بروتوكول 
بني  اخلبرات  لتبادل  االماراتي   االحتاد 
اللعبة .  .  البلديــن على مســتوى 
وقال مصطفى جبار علك إن« احتاد 
بروتوكول  توقيــع   اللعبة بصــدد 
للتبــادل املشــترك مــع االحتــاد 
االماراتــي يتضمن تبــادل اخلبرات 
والــدورات  واقامــة  املعســكرات 
 ،« واحلــكام  للمدربني  التدريبيــة 
موضحاً أن« االحتــاد االماراتي قدم 
بكامل  مشــكوراً، حلبة  جاهــزة 
معداتها جتــاوزت كلفتها 15 الف 
االمارات  دولــة  دوالر كهديــة من 
لالحتــاد العراقي، وهــو دليل  على 
العربية  واالخــوة  االصالــة  عمق 
البلدين  بــني  املشــترك  والتعاون 

الشقيقني . «  
واضاف علك ان« احتــاد  املواي تاي 

احلكومي  بالدعم  يحظى  ان  يجب 
لكــي ينجذب لــه املســتثمرون 
ان«  الى  الرعاية«، الفتا   وشــركات 
البنى التحتيــة للرياضة العراقية 
متهالكــة وهــي مجــرد صــور 
وشكليات،  والدليل ان احتاد اللعبة 
لغاية اآلن الميتلك قاعة خاصة به، 
اســتؤجرت .» وفي  قاعاته  وجميع 
ختام حديثه  دعــى علك احلكومة 
العراقية الى توفير البنى التحتية 
الحتاد املواي تــاي وجلميع الرياضات 
العراقية من  اجل النهوض بواقعها 
وشــركات  املســتثمرين  وجلــب 
الرعاية التي من شــانها ان تنعش 

احلركة الرياضية  واالقتصادية .  
مــن جانب اخر، وبحضــور اعضاء 
االحتاد العراقي املركزي للتايكواندو 
االمني املالي االســتاذ مهدي خلف 
و االســتاذ عالء  شــرهان اختتمت 
األساســية  التحكيمية  الــدورة 
باملنطقة  اخلاصــة  اجلدد  للحكام 
اجلنوبيــة التــي ينظمهــا االحتاد 
و  للتايكواندو  املركــزي   العراقــي 
بأشــراف جلنة احلكام املركزية في 

و   ، للتايكواندو  العراقــي  االحتــاد 
االحتادي  التي  حاضر فيهــا احلكم 
رئيس جلنة حكام املنطقة اجلنوبية 

الكابنت سالم هالل  .  
بنــود  علــى  الــدورة  اشــتملت 
واهم  للتحكيم  الدولــي  القانون 
اللعبة  املســتحدثات في قانــون 
، وشــرح العديــد مــن  احلــاالت 
التحكيمية اخلاصة و األداء احلركي  
ايــام بواقع   3 الدورة    .. اســتمرت 
ســاعتني في كل يــوم،  وخصص 
احملاضــر خاللهــا ســاعة ونصف 
الساعة لطرح وشرح بنود القانون 
وبعض احلاالت التحكيمية،  ونصف 
ســاعة للحوار واألسئلة من قبل 

املشاركني .  
مهدي  لإلحتاد  املالــي  األمني  واكد 
خلف ، على أهميــة تنظيم مثل 
هذه الــدورات املهمــة والتي تعد 
من أهم  الدورات األساســية وفي 
مير  التي  االستثنائية  الظروف  هذه 
بها العراق بســبب جائحة كورونا 
وايضا األزمــة  املالية التي تعصف 
في البــالد . وأضاف عضــو االحتاد 

املركزي األستاذ عالء شرهان ، على 
جميع احلكام  املشاركني االستمرار 
بالتدريب والتعلم في محافظاتهم 

ليرتقوا مبستوياتهم  .  
كما أكد رئيس جلنة احلكام املركزية 
احلكم الدولي الكابنت حسان علي 
حســني ، ان هذه الدورة مهما جدا 
 وهــي بداية لصناعــة حكام جدد 
لالســتفاده مــن خدماتهــم في 
املســتقبل القريب مشــيرة إلى: 
ان هذه الــدورة  ســتتبعها دورات 
أخرى في مجــال التحكيم بهدف 
 ، املشاركني  ومهارات  قدرات  صقل 
مبا يســهم في إفساح  اجملال ألكبر 
عدد من احلــكام بإدارة املباريات في 

البطوالت احمللية اخملتلفة . 
ومن اجلدير بالذكــر أن هذه الدورة 
ضمــن سلســلة مــن الــدورات 
حتكيمية أالساسية التي ينظمها 
االحتاد  العراقي املركزي للتايكواندو 
في كافة مناطــق العراق ، لتكون 
الدورة  إلى  تأهيليــة  الدورات  هذه 
التحكيمية  املركزية والتي ستقام 

الحقا في العاصمة بغداد .  

تقرير

المواي تاي يعقد بروتوكول تعاون مشترك مع نظيره اإلماراتي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن هوار مال محمد انســحابه 
من العمل كمستشار فني لنادي 
اجلوية الســباب وصفها  القــوة 
بعدم اجلدية من طرف ادارة القوة 
اجلوية.. وقال مال محمد،  تشرفت 
اجلوية  القوة  فانيلة  بارتداء  شرف 
لهذا  البطوالت  وحققنا  لسنوات 
النادي الكبير، ولكن كمســؤول، 
لم يكتب لي البــدء بهذا العمل 
بعد ان طلب مني شــخصيا قائد 
القــوة اجلويــة اســتالم منصب 
املستشــار الفني حيث لم تكن 
هنــاك اي جدية مــن ادارة القوة 
اجلوية في ذلك وهــذا ما دفعني 
العالن انسحابي من هذا املنصب 
برغــم ان العمل في هــذا النادي 

شرف ال يوازيه شئ”
واختتم هوار حديثه قائال:”   شكرا 

لــكل اجلماهير التي كانت تتصل 
بــي يوميا للســؤال عــن موعد 
اســتالمي املنصب رسمياً ولكن 

في النهاية امتنــى التوفيق لنادي 
وادارة  كجماهيــر  اجلويــة  القوة 

والعبني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املوهوب ســيف كــرمي مواليد 
الثالث  الصف  2004 طالب في 
و93  متــر  طولــه  املتوســط 
سنتمتر. ، وهو احد العبي فريق 
املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
في  الطائرة  بالكــرة  الرياضية 
دائرة شؤون االقاليم واحملافظات.

ســيف  الواعد  الالعب  يقــول 
كرمي، لعبت ضمن فرق التربيات 
في مدرســتي انس بــن مالك 

الــدورة.  وتعلمت  في منطقة 
اساسيات اللعبة بعد التحاقي 
مدير  باشــراف  الوطني  باملركز 
املركز عالء شاكر ويدربني د. عالء 
عبد الرضا وانا العب كابس في 
الفريق ، واطمــح ان امثل فريق 
نادي الشــرطة في املســتقبل 
لرعاية  الوطني  املركز  ان  سيما 
املوهبة الرياضيــة قدم العديد 
من الالعبني الــى اندية الدوري 

املمتاز.

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
اختتم مســاء أمــس األول في 
مباريات  السليمانية  محافظة 
التجمــع األول للمرحلة األولى 
للدوري املمتــاز لكرة اليد حيث 
بتصدر  انتهت  ادوار   5 أقيمــت 
فريق الشــرطة مباريات الدوري 
فريق  عــن  األهــداف  وبفــارق 
اجليش الذي حــل ثانيا.. وكانت 
مباريات الدوري املمتاز لكرة اليد 
انطلقت يــوم الثالثاء املصادف 
1-12-2020 ومبشــاركة 10 فرق 
) الشــرطة واجليــش وكربالء و 
والكوت  البصرة  وبلديــة  ديالى 
والقاسم  والفتوة  والسليمانية 
والدغارة( .حيث مت عقد االجتماع 
سالم  األستاذ  برئاســة  الفني 
عواد رئيس االحتاد العراقي لكرة 
اليد  مع ممثلي األندية مساء يوم 
االثنني 30-11-2020 وعلى قاعة 
ديــالن مت خاللهــا حتديد  فندق 

وتوزيعها على  املباريــات  موعد 
قاعتي اللعــب ) قاعة الدكتور 
لطيــف وقاعة الســليمانية ( 

وحتديد اللوان مالبس الفرق 
وكانت النتائج األدوار اخلمســة 
كاآلتي : الــدور األول -2020-12

1  الثالثاء “ الشرطة × القاسم 
) 34-19( للشــرطة “ الكوت × 
ديالــى ) 29-27( الكوت” كربالء 
× البلديــة ) 23-21( لكربــالء، 
السليمانية × الدغارة ) 18-29(، 

اجليش × الفتوة ) 19-33).
الدور الثاني 2-12-2020  االربعاء 
“ الشــرطة × الكوت ) 15-37(، 
ديالى × الدغارة) 26-17(، اجليش 
× كربالء ) 21-20(، القاســم × 
الســليمانية   ،)26-27  ( الفتوة 
× البلديــة ) 27-25(، وفي الدور 
الثالــث 3-12-2020  اخلميــس 
18-  ( الفتــوة   × الشــرطة   “

35(، ديالــى × البلدية ) 23-29(، 

اجليش × الســليمانية) 18-30) 
، كربــالء × القاســم ) 16-20(، 
 ”)22-26  ( الدغــارة  الكــوت × 
وفــي الدور الرابــع 2020-12-4 
اجلمعة : الشــرطة × الدغارة ) 
22-  ( 40-18(، اجليــش × ديالى 

34(، كربــالء × الفتوة ) 19-27(، 
21-  ( القاسم × الســليمانية 
27(، الكــوت × البلديــة ) -24
2020- اخلامس  الدور  وفي   .”)25
5-12 الســبت” ديالى × الفتوة 
) 21-21(، القاســم × الكــوت 
) 26-23(، اجليــش × الدغــارة ) 
32-21(، كربالء × الســليمانية 
) 30-22(، الشــرطة × البلدية ) 
15-0 ( انســحاب فريق البلدية 
لوائح  واعتباره خاســرا حسب 
كرة  احتاد  في  املســابقات  جلنة 

اليد املركزي.
* الناطــق اإلعالمــي الحتاد كرة 

اليد

هوار مال محمد يعلن انسحابه من نادي الجوية

سيف كريم .. يطمح للعب 
مع طائرة الشرطة

الشرطة يتصدر التجمع األول
 لدوري كرة اليد الممتاز

جانب من افتتاح الدوري بني الزوراء والشرطة
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االمــام الراحــل ايــة اهلل العظمــى 
السيد محســن احلكيم املتوفى سنة 
1390هـ/1970م كان من أعظم املراجع 
في تاريــخ املرجعيــات الدينية العليا 
فكتابه الشــهير ) مستمسك العروة 
الوثقــى( – وهو موســوعة مهمة في 
الفقــه االســتداللي – مكّنــه ِمْن أْن 
يكون الفقيه البارز الذي لن يستطيع 
احــٌد أْن ينال مــن مكانتــه العلمية 
الشــامخة وكان – رضــوان اهلل عليه 
– ميلــك ُكلَّ مؤهالت الزعامــة، وكان 
لــه تاريخه اجلهــادي الناصــع حيث 
شــارك مع الفقيه اجملاهد املرحوم آية 
اهلل العظمى الســيد محمد سعيد 
للغزو  التصدي  عمليــات  في  احلبوبي 

البريطاني للعراق .
وكان يتمتــع بذاكــرة قوّيــة للغاية ، 
فلقــد زرتُــه ذاَت مرة فأخرج رســالة 
كانت قد وصلته من بعض الشباب في 
الكاظمية يطلبون منه ان يأمر بارسال 
ُكتب الى مكتبتهم العامة املســماة 
بـ ) مكتبة االمام زين العابدين ( والتي 

كانت في أحد مساجد الكاظمية 
: عن املكتبة املذكورة ليعرف  وسألني 
َمْن هم رودُاها ، وما هي مســتوياتهم 
اليهم  ليبعــث  والثقافية  الفكريــة 

بالكتب التي تناسبهم ..
وتتجلى العظمة في اّن اعباء املرجعية 
الدينية العليا لم تُْشِغلُْه عن االهتمام 
برســالة يبعثها بعض أبنائه، ويحرص 
على تلبية رغبتهم انطالقاً من حرصه 
علــى النهــوض باملســتوى العلمي 

والفكري والروحي البناء العراق .
وتلك هي مــن أبرز صفاته األبوية التي 
جعلته موئاِلً لألمة ترجع اليه حتى في 
فضالً  والثقافية  االجتماعية  شؤونها 

عن أمورها الدينية .
لقد كان بابُُه مفتوحاً للوافدين ، وكان 
يجلس الســتقبال الناس قبل الظهر 

في كل يوم .
ولم يكن ثمة َمْن مينع أحداً من الوصول 

اليه ومفاَتَِتِه مبا يريد ...
نعم 

لقــد كان ِصلَُته باجلماهيــر العراقية 
قوّية للغاية حيــث لم يحتجب عنها 
علــى االطــالق االّ بعــد ان انتهكت 

القيم  كل  احلاقدة  الطغمةالعفلقية 
نومه  غرفة  علــى  فهجمت  واحلرمات 
بحجــة البحث عــن ولده الشــهيد 
الذي  العالمة الســيد مهدي احلكيم 

اتَهَمْتُه بأبشع التهم .
كان ذلك في عام 1969 حني نزل ضيفاً 
على املرحوم احلاج عباس السلمان في 
منزله الكائن بالقرب من ســاحة عبد 

احملسن الكاظمي في الكاظمية .
ولقد اضطر الى الرجــوع الى النجف 
األشرف واعتكف في منزله في الكوفة 

احتجاجا على السلطة الغاشمة .
للغاية،  ولقد كانــت معاناتُه مريــرًة 
الصحّية  أوضاُعــه  معهــا  وتدهورت 
فاضطر الــى التوجه الى لندن للعالج 
وحــني عاد أُدخل في مستشــفى )ابن 

سينا( ببغداد 
املذكور  املستشــفى  في  زُرتُــه  ولقد 
ضمن َمــْن زارَه ، وأنشــدته مقطوعة 

شعرية من أبياتها :
ِملُء بُرْدَيَك أّيها القائد الفّذ

شموٌخ وِحْكَمٌة وسدادُ
ومزاياك – وهي كاالجنم الزهر 
ُسطوعا- لم يُحصها تَْعدادُ 

ولقد ّبَؤأتَْك أعلى ذُراها 
وكفاَك اجلهادُ واالجتهادُ

وتفاءلُت بِشفائه فقلُت :

(بشفاِء احلكيِم يُشفى الِعبادُ )
فبكى 

ثم أمر أحد اجناله وهو الشهيد املرحوم 
العاّلمة السيد محمد حسني احلكيم 

أْن ياخذ الورقة احتراماً وتقديراً .
ولم مُيِْهلُْه املرُض طويال فلْبى نداء ربه 

في بغداد ورحل الى جنات اخللود.
--2

وقــد شــّيعْته اجلماهيــر العراقية 
تشييعاً مهيباً من الصحن الكاظمي 
الشريف الى بغداد فالنجف االشرف، 
التشــييع  في  ممــن شــارك  وكنُت 
آية اهلل  الشــهيد  االمــام  بصحبة 
العظمى الســيد محمد باقر الصدر 

– ُقّدس ِسرُّه –
وفــي الصحن الكاظمي الشــريف 
كتبُت عــدة أبيات شــعرية ليرددها 
املشــيعون، منها ما ذكــره الباحث 
املوســوعي املرحــوم الدكتور جودت 
القزويني في اجلزء اخلامس من الروض 

اخلميل ص 203 فقال :
وطالبها  العلمية  احلوزة  علماء  وكان 
االولى  منقســمني في مجموعتني  

منهما تردد هذا البيت بطور مّرجع :
أمة أيَْتْمَتها قد ُفجعْت

بأبيها القائِد الفذِّ ) احلكيْم)
وتردد اجملموعة الثانية بيتاً أخر :

يا لََها ِمْن نكبٍة فادَِحٍة
َجعلْت كّل فؤادٍ كالهشيْم

ولقــد كتبُت تاريخا شــعريا لوفاته 
فقلت :

سيُف املنايا ُمرهِف احلدِّ 
يُردي وال نقوى على الرَدِّ 

بََعَث االسى فينا وفّجرَها 
ناراً تّضُج بالهِب الوجِد

َفُمِصيبُة االسالِم قد َعُظَمْت
بزعيِمِه وحكيمِه الفردِ

واألمة الثكلى به ُفِجَعْت
وعزاؤها إلماِمها  املهدي

وغدت تؤبُنه مؤرخًة 
(َمْثوى احلكيٍم بجّنة اخللد )

1390 هـ 
رحــم اهلل الفقيد العظيــم فقيد 
االمام احملســن  االئمة  ونائــب  االمة 
احلكيم ورحم املاضــني من مراجعنا 
االعالم وحفــظ الباقني وصانهم من 

طوارئ االيام .

من ذكرياتي مع االمام الحكيم

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الســوري  املمثل  شــارك 
عبر  املتابعني  فهــد  عابد 
على  اخلاصــة  صفحتــه 
موقع التواصل اإلجتماعي 
صورة رومنســية جمعته 
بزوجتــه اإلعالميــة زينة 
يازجــي، إحتفــاالً بعيــد 
وظهر  الـــ18.  زواجهمــا 
صورة  يلتقطــان  الثنائي 
شــاطئ  على  ســيلفي 
البحــر، وأرفــق الصــورة 
بتعليق قال فيه: "حبيبتي 
يوم  كل  متــل  اليوم  زينة 
18 ســنة وانا بحبك،  من 
عيــد زواج ســعيد". ومن 
ناحية أخرى، كان كشــف 
احد املواقع الفنية أن فهد 
يجتمع مع املمثل السوري 
مبسلســل  حداد  ســلوم 

جديــد، ســيكون العمل 
عربياً مشــتركاً،  ســورياً 
حلقة   30 مــن  ويتألــف 
لصالح قناة أبو ظبي. يُذكر 
أن عابد فهد قام في شهر 
ببطولة  املاضــي  رمضان 
"الســاحر"،  مسلســل 
ســالم  وســيناريو  قصة 
درامية  معاجلة  كســيري، 
وإخراج  حــازم ســليمان، 
محمد لطفي وعامر فهد.

كشــف املمثل الســوري 
اثناء  خالــد القيش فــي 
رابعة  االعالمية  لقائه مع 
الزيات رأيه بشأن مستقبل 
ســوريا  بــني  العالقــات 
وإســرائيل قائــالً: "أتوقع 
الســالم  توقيع  يجري  ان 
بــني ســوريا واســرائيل 
جــداً".  قريب  وقــت  في 
الشــخصية  حياته  وعن 
قال :" قبل الــزواج كانت 
غرامية  عالقــات  هنــاك 
مــع الكثير من النســاء 
لكن بعد الــزواج لم أخن 
زوجتي ابدا". وأشار الى ان 
واجهه في  أصعب موقف 

حياته كان عدم متكنه من 
والدته. كما  حضور جنازة 
القيش خالل حلوله  لفت 
ضيفاً على برنامج "شــو 
القصــة" الى أنــه يؤمن 
"بالتقمــص وأن األروح ال 
تفارقنــا وال تذهــب لرب 

العاملني".

مي  املصرية  املمثلة  قررت 
عز الدين مقاطعة اإلعالم 
وعــدم الظهــور فــي أي 
مقابلة إعالمية، االمر الذي 
اإلعالمية  عنه  كشــفت 
املصريــة مليــس احلديدي 
يــوم أمس من  في حلقة 
أخيرة"،  "كلمة  برنامجها 
والتي كانت حلقة خاصة 
مسلسل  بنجاح  إحتفاال 
"خيط حريــر" الذي تقوم 
ببطولته عز الدين. وقالت 
قرارها  "احتــرم  احلديدي: 
تؤدي  أن  تريــد  فهي  جداً، 
بحياتها  وتظــى  ادوارها 
الشــخصية بعيــدا عن 
اإلعــالم، أحترمها  أعــني 

ولكن أمتنى أال يستمر هذا 
وعوضت  طويــال".  القرار 
مي عز الديــن غيابها عن 
برسائل مكتوبة  البرنامج 
لــكل من اخملــرج إبراهيم 
فخر الدين واملؤلف محمد 
سوسن  واملمثلة  سليمان 
بدر واملمثلة هنادي مهنى، 
على لسان مليس احلديدي.

عابد فهد

مي عز الدين

خالد القيش

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد-وكاالت:
أحدث تفشــي فيروس كورونا املســتجد حول العالم، حالة 
من االرتباك في النشــاط السياحي خالل عام 2020، ويبدو أن 

التأثير السلبي سيظل مستمراً خالل العام اجلديد 2021.
وتبذل  العديد من املؤسســات الســياحية مزيداً من اجلهد 
لوضع قائمة تساعد الراغبني في السفر على تديد الوجهات 

التي تتوافر فيها أكبر قدر من احلماية ضد كوفيد19-.
 Berkshire Hathaway Travel" البحثــي  التقريــر  وحــدد 
Protection" املتعلق بتقدمي توصيات بشأن خطة التأمني على 
 Berkshire Hathaway" السفر والصادر عن شــركة التأمني
Specialty Insurance"، قائمة بالوجهات األكثر أمانا في عام 

.2021
وبحسب التقرير، فإن منهجية ترشيح هذه الوجهات اعتمدت 
على بيانات موثقة جمعتها الشــركة بني املسافرين، وبيانات 
منظمة التعــاون االقتصادي والتنميــة، ومركز بيو لألبحاث، 
 Our"  الســتطالعات الــرأي، ومركز "YouGov" ومؤسســة
World in Data".حيــث تصدرت كندا الوجهات الســياحية 

األكثر أماناً من كورونا في عام 2021
وتأتي نيوزيلندا باملركز الثاني ضمــن أفضل دول العالم فيما 
يتعلق بالسيطرة على جائحة كورونا، ومتتاز باملناظر الطبيعية 
اخلالبة، من اجلبال املغطاة بالثلوج والغابات التي تغطي مئات 
األميال. تتبعها اســتراليا حيث ال تقل كثيراً عن نيوزيلندا من 

حيث درجة األمان والوقاية التي توفرها للمسافرين.

أكثر وجهات السفر أمانًا 
من كورونا لعام 2021

الصباح الجديد-وكاالت:
بعد املبيعات املمتازة التي حققتها سيارات Koleos العام 
الفائت، قررت شــركة رينو إدخال بعض التعديالت اجلذابة 

على هذه السيارات.
 Koleos ومن أبرز التعديالت التي حصلت عليها ســيارات
األخيرة أنظمة اإلضاءة اجلديدة في املصابيح األمامية والتي 
تعتمد على تقنيات LED وعدســات تسهم في تركيز حزم 
الضوء بشكل أفضل، كما أن مصابيحها اخللفية اكتسبت 
تأثيــرات اإلضاءة الثالثية األبعاد، ومؤشــرات االنعطاف في 
هــذه املصابيح باتــت تضيئ بصورة تشــبه تلك املوجودة 
في ســيارات أودي احلديثة.أما قمرة هذه السيارات فجهزت 
مبقاعــد جلدية مريحــة مخصصة خلمســة ركاب ميكن 
التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية، 
وتزينت بعناصر من اجللد واخلشــب والكروم بصورة أنيقة، 
وواجهة القيادة صممت بأحدث أنظمة املولتيميديا، وفيها 
شاشــتني، واحدة كبيــرة تعمل باللمس فــي منتصفها، 

وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

أشهر سيارة كروس أوفر 
من رينو تطل بحلة جديدة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDTue. 8 Dec. 2020 issue )4551( الثالثاء 8 كانون األول 2020 العدد

وداد إبراهيم 
املوســوعة  عرَّفته  كمــا  املتحف 
العربية، "دار حلفــظ اآلثار القدمية، 
والتحف النــادرة، وروائع املنحوتات 
اللوحــات الفنيــة، وكل ما يتصل 
بالتراث احلضاري، وقد يضم املتحف 
أعمــاالً علميــة أو أعمــاالً فنية، 
ومعلومات عــن التاريخ والتقنية"، 
وألننا منتلك موروثا فنيا وثقافيا ثرا، 
انشــاء متحف يضم  كانت فكرة 

املوروث الفني الدرامي واالذاعي.
تقول مينا امير احللو مديرة مشروع 
العراقــي "فكرة  االعــالم  متحف 
تأســيس متحف لإلعــالم طرحت 
قبل ثالث ســنوات على ان يتضمن 
كل  ما قدم في اإلذاعة والتلفزيون 
والصحافة من برامج ومسلسالت، 
وصــار االتفاق مــع مجموعة )الق 
رابطة  متكــني  وصنــدوق  بغــداد 
املصــارف ( علــى ان يكون املتحف 
التدريب اإلذاعي  بناية معهــد  في 
التابعة لشــبكة االعالم العراقي، 
وهي بناية مهجورة منذ عام 2003 
لذا بدأ  املشــروع بتأهيــل البناية 
لتكــون متحفا متطــورا يتضمن 
ثالث قاعات، قاعــة خاصة للدراما 
واخــرى   والتمثيليــات  العراقيــة 
لإلذاعــة والثالثة للصحف واجملالت 
العراقية، والتوثيق سيكون منذ اول 
صحيفــة وأول عمل درامي وإذاعي، 
باعتمــاد فاترينــات فيهــا عرض 
مصغر، مثال  بالنســبة للصحافة 
يستطيع الزائر ان يطلع على اسم 
الصحيفة  او اجمللة ورئيس التحرير 
وتاريخ اصدار اول عدد منها وهكذا 
بالنسبة  للدراما العراقية واإلذاعة. 
وتابعــت: ســيكون هنــاك تأطير 
مثال  املهمــة  الفنيــة  لألحــداث 
اجلوائــز واملهرجانــات الفنية )بابل 
وقرطاج( وغيرها، اما الطابق الثاني 
من البناية فيضم اســتوديو كامل 

للبرامج العراقية التي أحبها الناس 
مثال برنامج )الرياضة في أســبوع( 
وسيكون فيه صوت يشرح تفاصيل 
البرنامج الذي بدأ عام 1964 وتوقف 
عام 1963 ومت اجناز اســتوديو يشبه 

السابق بكل تفاصيله.
واضافــت: "مت االتفاق مــع املذيعة 
بــأن يكون  املــدرس  امل  الرائــدة 
باملتحــف  والتعريــف  الترحيــب 
وقاعاته بصوتها، ملــا لها من وقع 
وبصمــة ناصعــة ومحببــة لدى 

اجلمهور العراقي.
واجهت  التــي  املصاعب  عــن  اما 
احللو:  فقالــت  املتحف  تأســيس 
من  الكثير  بــان  متثلت  الصعوبات 
اجملالت والصحف لم اجد لها اثر في 
والوثائق، وهناك مجالت  الكتب  دار 
ظهــرت وأغلقت ولــم اعثر حتى 
االن على العــدد األول منها إضافة 
الى ان نقل األجهــزة من كاميرات 

والتي  اإلذاعي  التســجيل  وأجهزة 
بأعدادها  نــادرة جــدا  أجهزة  تعد 
الكثيرة لم يكن ســهال، اذ احتاج 
الــى موافقــات رســمية علما ان 
العمل بها قد توقف منذ عشــرات 
الســنني وتعــد توثيقا ملموســا 
للدرامــا والتمثيليــات العراقيــة 
وكيف صورت،  فاعتمدت على خبير 
في األجهــزة التلفزيونية واالذاعية 
ليضع لنا تفاصيل كل جهاز وهذا 

أيضا عمل شاق وكبير.
ممن  الفنانني  الــى  دعــوة  ووجهت 
ارشفوا أعمالهم، ان يقدم نسخة 
منها للمتحــف او ملن ميتلك جهاز 
تلفزيون  قــدمي او كاميــرا تصوير 
قدميــة او راديو او من يســتطيع ان 
"ألننا ســنضع  للمتحف،  يتبــرع 
اسم املتبرع على اجلهاز الذي يتبرع 
به  ومينح كتاب شكر من املتحف، 
وتقــرر ان يكون هناك ما يســمى 

بالسجل الذهبي ملن ميتلك ارشيفا 
كامال ألعماله الفنية مثلما حدث 
مع الكاتب صباح عطوان الذي زودنا 

بسجل كامل عن كل اعماله". 
علياء املالكــي  معاون مدير املتحف 
قالت: مــن الضروري ان يلتفت الكل 
لهــذا املتحف مبــا فيهــم الدولة 
والفنان واإلعالمي، فقد اكتشفنا ان 
الفنان العراقي ال يحتفظ بأرشيفه 
الفني وهــذه احــدى املعاناة وليس 
لدينا ذاكرة إعالمية، ولم تكن هناك 
ارشــفة لألعمال الدرامية، قد تكون 
اهمال  في  الســبب  هي  الصراعات 
األرشيف او ضياعه او سرقته،  هناك 
مقتنيني ألجهزة فنية او صور اعمال 
لكــن التواصــل مع هــؤالء صعب، 
واملتحــف حتــى االن بحاجــة الى 
دعم كبير مــن اجلميع، ألننا نريده ان 
يضاهي املتاحف العاملية ان لم يكن 

افضل منها. 

الصباح الجديد-وكاالت:
رانيا  املصريــة  الفنانــة  انتقــدت 
محمود ياسني، جتاهل تكرمي والدها 
من القائمني على مهرجان القاهرة 
الـ42  دورته  الدولي في  السينمائي 
األوبرا  دار  والتي تقام فعالياتها في 

املصرية.
وفي بث مباشــر عبر "فيس بوك"، 
قالت رانيا إنها سعيدة للغاية بردود 

أفعال اجلمهــور وانتفاضتهم على 
أن والدها كان  عدم تكرميه، مؤكدة 
ليســعد بحب اجلمهور هذا لو كان 

على قيد احلياة.
وأكــدت أن عائلة الفنان الراحل لم 
تلتفت ملسألة تكرميه في مهرجان 
القاهرة ،نظــرا ألن املهرجان كرمه 
أكثر من مرة سابقا في عهد الفنان 
حســني فهمي والفنان عــزت أبو 

عوف.
واعتبرت أن ما حــدث في املهرجان 
وأن اسم محمود  "سقطة كبيرة" 

ياسني إضافة ألي مهرجان.
وقال املنتــج محمد حفظي، رئيس 
الســينمائي  القاهــرة  مهرجــان 
محمود  الفنــان  وفاة  إن  الدولــي، 
ياسني من أكبر األحداث الفنية هذا 
جتاهله  مقصــودا  يكن  ولم  العام، 

وهو من أحد أهم املمثلني على مدار 
الـ30 عاما املاضية. وال ينكر فضله 
القاهرة  ومهرجان  الســينما  على 
الذي شــارك فيه كثيرا، لكن نحن 
قررنا عــدم إقامة تكــرمي للراحلني 
مثلما حدث في مهرجان اجلونة قبل 
شــهر، كي ال يكون هناك تكرارا". 
وهي تعليقات وصفتها ابنة الفنان 

الراحل "بالغريبة".

الصباح الجديد-وكاالت:
كشفت عدة تقارير اختيار النجمة 
العامليــة أجنلينا جولي لتجســيد 
دور البطولــة في فيلم رومانســي 
جديد بالتعاون مــع النجم العاملي 
 Every والتز، بعنــوان  كريســتوف 
رواية  من  Note Playedواملقتبــس 

ليزا جينوفا الرومانسية املعاصرة.
ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن شركة 
STX حصلت على احلقوق الكاملة 
لتحويل الرواية الى فيلم سينمائي 
جديــد، وجترى محادثــات مع جولي 
وولتز حاليــاً من أجل جتســيد دور 
البطولة في الفيلــم اجلديد املقرر 

عرضه عام 2022  
مــن ناحية أخــرى، بــدأت النجمة 
استعداداتها  أجنلينا جولي  العاملية 
لالحتفال بعيــد امليالد، إذ التقطت 
عدســات املصورين صــوراً لها في 
أثنــاء جتولها مع ابنها في شــوارع 
لوس أجنلوس، تشتري من أحد احملال 
ورقا لتغليــف الهدايا وفقاً ملا ذكره 

موقع الديلى ميل.
يذكــر ان اجنلينا جولي رفعت دعوى 
احلضانة  علــى  للحصول  قضائية 
العاملي  املمثل  الكاملة ألوالدها من 
براد بيت وقد تسلمها القاضي جون 

أوديركيرك الذي طلبت جولي 
باســتبعاده عــن القضيــة 
بســبب عالقتــه التجاريــة 
املزعومة مــع محامي زوجها 

السابق.
لكــن احملكمــة العليــا فــي 
مقاطعــة  فــي  كاليفورنيــا 
أوراجن اصرت علــى ان "القاضي 
جون أودير كيــرك مؤهل للعمل 
فــي هــذه  كقاضــي مؤقــت 
عدم  حالــة  لذلــك  القضيــة. 
األهلية مرفوضة"، وذلك بحسب 
الوثائــق القانونية التي حصلت 
عليهــا صحيفة "ديلــي ميل" 

البريطانية.
جولي  اتهامات  علــى  جون  ورد 
لــه، وكتب في وثائــق احملكمة 
الســابقة: "إن االعتراض على 
يغير  ال  املســتمرة  خدمتــي 
قدرتــي على عــرض وتقييم 
مــن كال  املقدمــة  األدلــة 
وتطبيق  مبوضوعية  اجلانبني 
القانون بنزاهة" وأشــار أن 
النجمة العاملية فشــلت 
في إثبات أي شــكل من 
في  التحيــز  أشــكال 

القضية.

الصباح الجديد-وكاالت:
فازت فيليس هيوســن، املقيمة في واليــة فرجينيا 
األميركيــة، باجلائــزة الكبرى فــي اليانصيب بفضل 

أضواء شجرة عيد امليالد.
وأخبرت املــرأة منظمي اليانصيب، إنهــا قررت تزيني 
شــجرة عيد امليالد للعطلة والحظت أن أضواء العام 

املاضي قد توقفت عن العمل.
فقامت هيوســن بالذهاب إلى املتجر للحصول على 
أضواء جديــدة، وفي طريقها إلى املنزل اشــترت عدة 

تذاكر يانصيب باملال املتبقي من قيمة األضواء.
وبالنتيجة احتوت إحــدى التذاكر على جميع 
األرقام اخلمسة الفائزة وجلبت لصاحبتها أكثر 
من 171 ألف دوالر. وقالت هيوسن، "لم أستطع 

أن أصدق ما حصل وقتها، كان الشعور رائعا".
واحتمال مطابقة جميع األرقام اخلمسة للفوز 
باجلائزة الكبرى هو واحد مقابل 749.398. ولم 
تقرر األميركية احملظوظة، ما ســتفعله بعد 

هذا الفوز.

امرأة تربح اليانصيب بفضل
 زينة شجرة عيد الميالد

ابنة محمود ياسين تهاجم مهرجان القاهرة السينمائي

"متحف االعالم العراقي" اول متحف
 يوثق الدراما واإلذاعة واالعالم

أنجلينا جولي تستعد لفيلمها 
Every Note Played الجديد
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