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فالح المرسومي
   

للتنمية  العراقــي  املركــز  أقــام 
اإلعالمية مساء يوم اإلثنني جلسة 
املركز أحمد  أدارها عضــو  حوارية 
امليالــي وقد رحــب فــي بدايتها  
الدكتور عدنان السراج رئيس املركز 

باحلضور وباحملاضرين .
وكان الدكتــور عــادل الالمي اول 
احملاضريــن وقد جــاء بحديثه عن 
املقبلــة  البرملانيــة  االنتخابــات 
من  املمارســة  هــذه  وخلفيــات 
بعــد عام ٢٠٠٣ وحلــد اليوم حيث 
البداية كانت على وفق الدســتور 
الذي شــرع واقر عام ٢٠٠٥ النظام 
البرملانــي وفق انتخابــات كل أربع 
ســنوات وقدت جرت منــذ الدورة 
األولى بثالثة طرق على وفق النظام 
وقد  واخملتلط  واألغلبية  النســبي 
أشــار الالمــي إلى أنــه ووفق كل 
هــذه النظــم االنتخابيــة صعد 
لتمثيل  مؤهلــني  غير  أشــخاص 
الشــعب  فــكان األداء العام غير 
مرضي للمطبقني على الســلطة 
حيث فــي كل انتخابــات وآخرها 
عام ٢٠١٨ يكرسون بكل األساليب 
باالنتخابات للبقاء  والطرق فوزهم 
في السلطة مما ســبب ذلك نفور 
عارمه  وهياجه مبظاهرات  الشعب 
بدات بشــكل عام فــي العاصمة 
ومحافظات اجلنوب والوســط في 
األول عام ٢٠١٩ ومن  شهر تشرين 
مطالــب اجلماهير الرئيســية هو 
تشــريع قانون االنتخابــات يكون 
للشــعب التمثيــل احلقيقي فيه 
ومت فعــال االســتجابة لذلــك وان 
لم يكن باملســتوى املطلوب فقد 
األغلبية  لنظــام  القانــون   عدل 
البرملانية والترشــيح الفردي وكان 
للمحاضر رأي وهــو عضو اللجنة 
املكلفة بتعديــل القانون أن يكون 
للقانــون قواعد عامة من دون متايز 
وعلى مستوى القضاء وليس على 
مستوى احملافظة فقط وأكد على 
التعديل مبثابــة خطوة باالجتاه  أن 
الصحيح فيــه ٨٣ دائرة على عدد 
مقاعد النســاء وفــي ذلك ضمان 
للمــرأة العراقيةاضافة مليزة أخرى 
في الدائره االنتخابية ) ٤ ( مقاعد 
الثالثة األولــى للفائزين باألصوات 
األعلــى، رغم ذلك فإنــه ال زال في 

القانــون عيــوب كثيــرة وأخطاء 
معينة وتناقض بني املواد ومنها في 
املادة نفسها وضرب مثال على ذلك 
املــادة )٤٣( من القانون بني بدايتها 
املقبولــه ونهايتها غيــر املقبوله 
في مســألة ترشيح عضو البرملان 
البديل عن العضو الفائز والذي لم 
يؤدي اليمني الدستوري خالل شهر 
من بداية اجللســة األولى، وأشــار 
الالمي علــى مفوضية االنتخابات 
البطاقــة  مبوضــوع  االهتمــام 
بأن تطبع  للناخبــني  البايومتربة  
في داخل العراق ملا في ذلك من دقة 
عن  ومعلومات  باســم  ومطابقة 
أن طباعتها خارج  الناخب حيــث 
العراق كانت مكلفة بشكل كبير 
والتأخير  الترجمة  بسبب  وأخطاء 
موعدها،  في  ووصولها  الطبع  في 
بعــدة حتــدث القاضــي كاظــم 
اخلفاجي الذي حضر نيابة عن رئيس 

مجلس القضاء األعلى فائق زيدان 
وتناول في حديثة احملكمة االحتادية 
العليا ما لها وما عليها ووفق مواد 
تشكيلها )٣١( و )٩٢( من الدستور 
وان أعضائها علــى وفق نص املادة  
(٥( يتوجــب حضورهــم جميعــا 
ليصار عقــد االجتماع وخالفه وان 
تعذر احلضــور لواحد من أعضائها 
فــال تعقــد احملكمــة اجتماعها 
مما ســبب ذلك وأوقــع الدولة في 
فراغ دســتوري ملوضوعــات كثيرة 
ومنها املصادقة علــى االنتخابات 
البرملانية بعد إجرائها لقد ســبب 
ذلك مازقا كبيرا بســبب أشخاص 
الذي ربطت املاده عقد االجتماعات 
بإكمال األشخاص  وليس بالسند 
الرأي  اختالف  إلى  إضافة  القانوني 
الذي حصــل بهذا الســبب على 
االنتخابات  على  املصادقة  موضوع 
، وقــد أشــار القاضــي كاظــم 

اخلفاجي إلــى أن القانــون باملادة 
(٣( من الدســتور ينــص على أن 
األعلى حق ترشيح  القضاء  جمللس 
القضاة للمحكمــة االحتادية ولم 
يعمل بهــذا لألســف حيث يتم 
الترشيح من السياسيني  من هذا 
يتضح أن ال وجود لنزاع بني اجمللس 
واحملكمة ولكن ما يحصل االجتهاد 
غير الصحيح والفراغ الدســتوري 
احلاصل وأكد أيضا على موضوعة 
الكتلة األكبــر حيث مت اخلروج عن 
الدســتوري حينما رشــح  النص 
الزرفي  الســيد  اجلمهورية  رئيس 
لرئاسة مجلس الوزراء قبل أن يعاد 
األمر لترشيح الكاظمي وهذا فيه 
جتــاوز على النظــام البرملاني ومن 
ضمن التجاوزات التي حصلت في 
احملكمة االحتادية أحياء املادة )١٤٠) 
من الدستور بعد موتها وفق النص 
القانوني، لقد أكد السيد القاضي 

علــى الوقوع بأخطــاء كثيرة غير 
غير  ومنها  مقبولة منها مقصود 
مقصود يصعب تالفيها، وقد أكد 
اخلفاجــي على وضــوح النصوص 
وحيــث انهــا ال تقبل التفســير، 
وتاســف لوقوع العــراق في فراغ 
دستوري منذ ٢٠٢٠/١/٢٠ وحلد االن 
تســبب بتعطل احملكمة االحتادية، 
اما احملاضر الدكتور ســعيد مجيد 
دحدوح فقــد تناول في حديثه إلى 
أن الدستور في بيانه وتبيانه يعبر 
القابضة على  القوى  عن توجهات 
الســلطة فعدم نزاهة االنتخابات 
حاصــل وقائــم في العــراق وفي 
الكثير من بلــدان العالم فمنذ أن 
شــرع في بداية تأســيس الدولة 
العراقية عام ١٩٢١ من قبل احملتل 
البريطاني جتري بشــكل غير نزيه  
وقد أشــار إلى عدم نزاهتها كبار 
آنذاك  العراق  رجال الســلطة في 

ومنهم نوري ســعيد رئيس الوزراء 
نفسه  تعاقبت نفس حاالت عدم 
نزاهــة االنتخابات حلــد يومنا هذا 
النفس  الســلطة وعلى وفق  فإن 
كتب  الــذي  والقومي  الطائفــي 
فيه الدســتور تتم الترشــيحات 
و لألســف  واالنتخابــات ليصبح 
عراقية  لغير   الترشــيح  الشديد 
املرشــح  وإمنــا النتمائــه الضيق 
لتهــدد ســالمة ووحــدة العراق 
وشــعبه وينعدم التفكيــر ببناء 
الدولــة ومنها كما أكــد الدكتور 
ســعيد دحــدوح إلى  تشــكيلة 
احملكمــة االحتاديــة العليا فتكون 
علــى مزاج الســلطة والقابضني 
عليهــا وليــس علــى مــزاج ملن  

االحقية  في عضويتها.
في اخلتام شارك العديد من احلضور 
مبداخالت اغنت مواضيع اجللســة 

بالهدف الذي عقدت من أجلها.
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واسط - الغانم 
 اشرف مدير بلدية الكوت املهندس 
حيدر جســام حمــود ميدانيا على 
االعمــال اخلدمية التــي تقوم بها 
املالكات املنفذة لتطوير طريق كوت 
/عمــارة وبتنفيذ مباشــر من قبل 
مديرية بلدية الكوت حيث تضمنت 
التربة لألجزاء  األعمال قلع جزء من 
ومن  الروطانات  ومعاجلــة  املتضررة 
ثم أكســاء األجــزاء املتضررة لهذا 
الشارع مبادة اإلســفلت حيث وجه 
السيد مدير البلدية الكوادر القائمة 
على هذا املشروع باإلسراع في إجناز 
العمل لكونه من الشــوارع احليوية 
واملهمة التي تخــدم أبناء احملافظة 
والذي يعتبر ممــر بني احملافظات ومن 

اهلل التوفيق. 
كمــا تفقــد ميدانيآ مديــر بلدية 
الكوت املهندس حيدر جسام حمود 
اجناز شــركة تاج النهريــن املنفذة 

برئاسة  اجلهاد  لتطوير مشروع حي 
املهندس  املقيــم  املهنــدس  دائرة 
إحســان فالح حســن واطلع على 
سير األعمال التي تقوم بها املالكات 
املنفــذة لهذا املشــروع حيث وجه 
املديــر باإلســراع في إجنــاز العمل 
وتقــدمي أفضــل اخلدمــات خدمة 

ألهالي املنطقة.
كذلــك التقى مديــر البلدية بعد 
من املواطنني الكرام ســاكنني تلك 
الى شكاويهم  واســتمع  املنطقة 
ومعاناتهم وبدورهم اشادوا باجلهود 
املبذولة من قبل مدير بلدية الكوت 
إلى  اإلســتماع  في  صدره  ولسعة 

مطالبهم حيث أكد الســيد املدير 
أن بلدية الكوت بكافة منتســبيها 
تعمــل صباحــآ ومســاءآ من أجل 
تقدمي أفضل اخلدمات لهم ومن اهلل 

التوفيق
والتقــى ايضا مديــر بلدية الكوت 
في مكتبة فريق واســطيون حيث 
وجهوه في بداية األمر كل الشــكر 
والتقدير والثناء إلى الســيد املدير 
وكوادرهــم  املعاونيــني  والســادة 
االبطــال لتعاونهــم وملــا يبذوله 
ويقدموه من أجــل خدمة احملافظة 
مت  كذلــك  الواســطي  واملواطــن 
مناقشة الواقع اخلدمي في احملافظة 
وكذلك مناقشــة املشــاريع حيث 
أكد مدير بلدية الكــوت أن كوادرنا 
من اجلهد اآللي والبشــري يعملون 
باملمكــن خلدمة أهلنــا الكرام في 
مدينة الكــوت احلبيبــة ومن اهلل 

التوفيق .

بغداد - الصباح الجديد :
يعد مشــروع محطة معاجلة 
قضــاء احلــر واحد مــن اهم 
في  االســترايجية  املشــاريع 

محافظة كربالء املقدسة
واإلعداد  التهيئــة  ولغــرض 
العمــل  اســتئناف  إلعــادة 
في املشــروع أبــدت املالكات 
الهندســية والفنيــة لدائرة 
املهندس املقيم اســتعدادات 
كبيرة لغــرض التهيئة إلعادة 

استئناف العمل باملشروع. 
املهندس  دائــرة  مديــر  وذكر 
عبود  ياضــي  رائــد  املقيــم 
ان  تتضمــن   االســتعدادات 
تنظيف وتهيئة مواقع العمل 
دائرة  في املشروع وتأهيل مقر 

املهندس املقيم وإدارة املشروع 
وقشــط احلشــائش واالدغال 
في املســاحات املســتقبليه 
في املشــروع والتنســيق مع 
دوائر احملافظه لتغذية املشروع 
بالكهرباء الرئيسيه الطوارىء 
األســالك  إيصال  إكمال  بعد 
إلــى  واحملــوالت  واالعمــده 
املشــروع وايضاء مع دائرة املاء 
للتهيــؤ لضخ املــاء الصافي 
ملنشآت املشــروع بعد إكمال 
وملحقاتها  األنابيــب  إيصال 
املشــروعوتنظيف  داخل  الى 
ومنشــآت  اخلدميه  االبنيــه 
املشــروع. وأعمال أخرى تقوم 
) شركة  املنفذة  الشركة  بها 
املثقــال( وبإشــراف ومتابعه 

من قبــل مالكاتنا فــي دائرة 
لغــرض  املقيــم  املهنــدس 

استئناف العمل.
املشروع يعمل بطاقة انتاجية 
٣٧٥٠٠م٣/ باليوم حيث تسهم 
هذه الكمية من املياه املعاجلة 
في  الزراعي  للسقي  الصاحلة 
توفير مصــدر للمياه وتقليل 
الضغــط على املــوراد املائية 
الواقع  الى حتســني  باالضافة 

اخلدمي والبيئي. 
املشــروع مقام على مساحة 
١٧٠الــف  ويخــدم  ١٠٠دومن 
نســمة مــن ابنــاء احملافظة 
وحققــت املديريــة العامــة 
اجناز متقدمة  للمجاري نسب 
بلغــت ٩٦.٢٪ معدات وأجهزة 

عامليه  مناشــئ  من  املشروع 
إيطالي وأملاني

كما ان تصاميم املشروع معدة 
من شركات سيركو االيطالية 
واميكو االمريكية كما يتضمن 
متكامال  مختبــرا  املشــروع 
املياه  لفحص وتقييــم نتائج 

املعاجلة في املشروع. 
باهتمام  يحضــى  املشــروع 
ومتابعــة ميدانيــة من قبل 
املهنــدس )يعــرب قحطــان 
عبــاس( مديــر عــام املديرية 
للمجاري في ســبيل  العامة 
النهائــي  بشــكله  اجنــازة 
التشغيل خدمة  ودخوله حيز 
ابناء  من  الكــرام  للمواطنني 

احملافظة. 

استئناف العمل في مشروع محطة معالجة قضاء مدير بلدية الكوت يشرف ميدانيا على سير العمل في طريق كوت - عمارة
الحر في محافظة كربالء

فوهة جديدة لتسلم المحصول الفل في الديوانية

عامر عبدالعزيز 

اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب 
احدى شــركات وزارة التحارة مباشرة 
صومعــة الرفاعي فــي محافظة ذي 
اول كمية للشلب املسوق  قار استالم 

ملوسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ . 
عجي  عبدالرحمن  املهنــدس  واوضح 
طوفان مدير عام الشركة  ان مالكاتنا 
العاملة في ســايلو الرفاعي باشــرت 
بتســلم اول كميــات الشــلب مــن 
املســوقني وبلغت الكمية املستلمة ) 

17.780( طن .
واضــاف املديــر العــام الــى ان وتيرة 
التســويق في املواقع فــي احملافظات 
وبلغت  بالتصاعــد  اخذت  الشــلبية 
الكمية املســوقة لغاية هــذا اليوم ) 
92,288( الــف طن موزعــة ) 74,993 
( طن شلب ياســمني و) 17,295 ( طن 

شلب عنبر . 
واوضح املدير العام بــني الى ان حملة 
التسويق تنال اهتمام رسمي ومتابعات 

يومية من خــالل زيارت املســوؤلني و 
شهدت املراكز التسويقية في النجف 
زيــارة النائــب االول حملافــظ النجف 
وتواجــدة بــني الفالحني و املســوقني 
واســتماعه لهمومهــم واملعوقــات 

الفنية .
لتجارة  العامــة  الشــركة  عام  مدير 
الفنية  اللجــان  الى  احلبوب كشــف 
املشكلة من اقسام السيطرة النوعية 
و التســويق والرقابة والتدقيق اضافة 
الى ممثل مــن دائرة الرقابــة التجارية 
و املاليــة في وزارة التجــارة و املكلفة 
باجراء جتارب تصنيع الشلب في اجملارش 
االهلية في محافظتي النجف االشرف 
االستخالص  لتحديد نســب  املثنى  و 
للشــلب املنتج هذا املوســم ، حيث 
انهت جتربة تصنيع كمية  خمســون 
طن فــي اجملارش االهليــة التي تتمتع 

مبواصفات حديثة . 
على صعيد متصل اكدت وزارة التجارة 
ان اجلهــد الهندســي والفنــي فــي 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب اجنز 
نصب فوهة جديدة الســتالم الشلب 
الفل املســوق من الفالحني و املزارعني 

في صومعــة شــلب الديوانية تزامن 
ذلك مع تصاعد وتيرة تسويق الشلب 
البالد والتي جتاوزت فيها الكميات  في 

املســوقة اليــوم ) ١١٧( الف طن من 
الشلب بانواعه . 

وقال املدير العــام ان اجلهد الفني في 

الشــركة اجنز هــذا املوســم العديد 
من التحويرات وفتح فوهات اســتالم 
اضافية في عدد من صوامع الشــلب 

و التــي منحت مرونة وانســيابية في 
استالم الشلب الفل من الفالحني ومن 
خاللها مت اختزال ايــام و وقت التاخير 
للمسوقني   ، مضيفا ان صومعة شلب 
الديوانية باشــرت بتسلم الشلب في 
الفوهة اجلديدة والتي شــيدت بجهود 
مالكات الفرع وباشراف من مباشر من 
القسم الهندسي و بفترة استثنائية . 
وكشــف املديــر العــام كشــف ان 
وتيرة التســويق تتصاعد فــي املراكز 
التســويقية ، مشــيرا الى ان كميات 
الشلب املســوقة لغاية اليوم بلغت ) 
117,664 ( الف طن ، موزعة ) 95,171 ) 
الف طن شلب ياسمني واصناف اخرى 
، اضافة الى ) 22,493 ( الف طن شلب 

عنبر  .
ولفــت املدير العام الــى ان محافظة 
النجف جائت فــي مقدمة احملافظات 
  ( املســوقه للشــلب بعد ان سوقت 
55,765 ( الف طن من الشلب بانواعه 
تلته محافظة الديوانية بكمية بلغت 
(47,264( الــف   طــن و توزعت باقي 
الكميات املســوقة في بابــل 6,870 ) 
الف طن و السماوة ) 3,925 ( الف طن 

و في العمارة بلغت الكمية املســوقة 
لغايــة اليــوم ) 3,820 ( طــن ، واخيرا 
الرفاعي  لســايلو  املســوقة  الكمية 

بلغت ) 18.780 ( طن.
من جانب اخر واصل اجلهد الهندســي 
في الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
وبالتنســيق مــع اجلهد الهندســي 
ملكتــب رئيس الــوزراء حملة انشــاء 
طاقات خزنية ) بناكر و مخازن ( جديدة 
في مواقــع الطوز و البصرة كشــف 
ذلك مدير عام الشــركة قائال ان اجلهد 
الهندســي ملكتب رئيس الوزراء باشر 
اربع بناكر خلزن  العمل لتنفيذ وانشاء 
محصــول احلنطة في ســايلو الطوز 
قياس البنكــر الواحــد ) ٢٠م *٨٠م ( 
بطاقــة خزنيــة اجماليــة تصل الى 
ثالثون الف طن ، كمــا و واصل اجلهد 
الفني والهندســي في سايلو البصرة 
باشر باالعمال تنظيم االرض و االعمال 
الترابية واعمال الصب  لغرض انشــاء 
ثالثــة بناكــر  بقيــاس ) ٢٠م *٨٠م ( 
اربع  الى  تصل  خزنيةاجمالية  وبطاقة 
وعشرون الف طن ، وياتي ذلك من اجل 
تعزيز الطاقات اخلزنية ملوسم احلنطة . 

تقرير

التجارة : اجمالي كميات الشلب المسوقة بلغت اكثر من ) 92( الف طن  في ذي قار

صورة جتسد تسويق كميات الشلب املكيس

 مدير بلدية الكوت يطلع على سير العمل في طريق كوت / عمارة

رحيم الشمري 
تناولــت جلســة معلومــات حواريــة اقيمت ضمن 
فعاليات معرض العــراق الدولي للكتاب ، مشــروع 
قانون اجلرائــم االلكترونية ، املطــروح حاليا للنقاش 
والتصويت فــي مجلس النواب ، اســتضافت اللواء 
الدكتور ســعد معن مدير العالقات واالعالم في وزارة 
الداخلية والناشطة ذكرى سرسم املديرة التنفيذية 
ملؤسســة بــرج بابل للتطويــر االعالمــي ، بحضور 
مختصني بالشــان القانونــي واكادمييني وصحفيني 

ومثقفني وفئات عمرية من الشباب .
وقدم اللواء سعد معن تفاصيل قانونية تتعلق بعدم 
استطاعة اجهزة الشرطة التنفيذية التعامل معاها 
لفقدان النص ، واحلاجة لتشريع قانون صريح وواضح 
يعالــج اجلوانب املفقــودة باجلرمية واإلثبــات واالدلة ، 
حلماية ورصانة اجملتمع من التقدم االلكتروني احلديث 
وبقاء نفــس القوانني ســارية ، وتبقى اجهــزة وزارة 

الداخلية منفذة للقوانني وقرارت القضاء .
وشــددت الناشــطة ذكرى سرســم على محددات 
اختيار وقت تشريع القانون مع استمرار االحتجاجات 
الشــعبية واالعتصامــات للمطالبة باحلقــوق ، وان 
النصــوص القانونية املقترحة قاســية وتتعارض مع 
قانون العقوبات وفاقدة للرؤية التشريعية ولن يتمكن 
القضاء والقضاة من تطبيقها ، وتتســبب مبساحة 
واســعة بني الســلطة والشــعب ، ورفض الشباب 
خلطوات البرملان واحلكومة بتقيد احلريات واســتغالل 
املنصب  واحلد من كشــف الفســاد ورقابة سلطة 

االعالم ومالحقة الصحفيني .

بغداد - الصباح الجديد :
اعلن محافــظ بغداد، املهندس محمــد جابر العطا 
توزيع دفعــة جديدة، من تعويضــات املتضررين مادياً 

جراء العمليات االرهابية.
وقال احملافظ خالل حفل التوزيع في بيان إن “التعويضات 
شملت 34 متضررا باخلســائر املادية، جراء العمليات 
االرهابية واالخطاء العســكرية ضمن قانون رقم 20 
املعدل  لسنة 2016”، مبينا ان “املبلع االجمالي املوزع 

على  املتضررين بلغ “376,345,500” دينار”ـ 
وعزا محافظ بغــداد، تأخر اجناز املعامالت التعويضية 
الى وجود دائرة التعويضات في منطقة السنك بجانب 
الرصافة، والتي شــهدت تظاهرات تشــرين، كذلك 
جائحة كورونا التي أثرت على ســير العمل احلكومي.

واشــار العطا الى ان “محافظة بغداد مســتمرة في 
جهودها لتعويــض جميع املتضررين مــن العمليات 
االرهابيــة ، فيما اعــرب عن امله فــي طي صفحة 
االرهــاب، وانهاء ملــف التعويضات بجهــود القوات 

االمنية وعملياتهم العسكرية ضد فلول داعش”.

مشروع قانون الجرائم 
االلكترونية يشدد على 

رؤية رصينة

محافظ بغداد يوزع 
دفعة من تعويضات 

ضحايا االرهاب
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الصباح الجديد - متابعة:
قال البنــك الدولــي، إن إغالق 
املــدارس من جراء وبــاء كورونا 
يحمل في طياتــه مخاطر دفع 
72 مليــون طفٍل آخر في ســن 
فقر  إلى  االبتدائيــة  املدرســة 
التعلم، ويعني أنهم غير قادرين 
وفهمه  بسيط  نص  قراءة  على 

وهم في سن العاشرة.
جاء ذلك فــي تقريرين جديدين 
صدرا امس الســبت، عن البنك 
رؤية  فيهمــا  نشــرت  الدولي، 
به  يرتبط  ومــا  للتعّلم  جديدة 
من االســتثمارات والسياسات، 
مبا في ذلك تكنولوجيا التعليم 
التي ميكــن للبلــدان تنفيذها 

اليوم لتحقيق تلك الرؤية.
تعميق  في  اجلائحة  وتتســبب 
أزمة التعلم العاملية التي كانت 
أن  "إذ ميكن  بالفعــل:  موجودة 
ترفع النســبة املئوية لألطفال 
في سن الدراسة االبتدائية في 
ومتوسطة  منخفضة  البلدان 

الدخــل ممــن يعانون مــن فقر 
التعلــم مــن %53 إلــى 63%، 
فضــالً عن تعريض هــذا اجليل 
من الطالب خلطــر فقدان نحو 
10 تريليونــات دوالر من دخلهم 

متوسط  مدار  على  املستقبلي 
العمر، وهو مبلغ يســاوي نحو 
احمللي  الناجت  إجمالــي  من   10%

العاملي.
ويرســم التقرير اجلديد املعنون 

"حتقيق مســتقبل التعّلم: من 
فقر التعّلم إلى التعّلم للجميع 
في كل مكان"، رؤية ملســتقبل 
التعّلم بإمكانها توجيه البلدان 
اليوم فيما يتعلق باستثماراتها 

وما تعتمده مــن إصالحات في 
سياســاتها حتــى تتمكن من 
بنــاء أنظمــة تعليميــة أكثر 
إنصافــاً وفعالية وقــدرة على 
الصمــود في وجــه التحديات، 
بحيــث تضمن أن يتلقي جميع 
وهــم  تعليمهــم  األطفــال 
يشــعرون باالبتهاج، ويتسمون 
ولديهم غاية يسعون  بااللتزام، 
لتحقيقهــا داخــل املدرســة 

وخارجها.
أما التقريــر املصاحب وعنوانه 
البشرية:  الروابط  تصور  "إعادة 
التكنولوجيــا واالبتــكار فــي 
النهج  فيعرض  الدولي"،  البنك 
لتوجيه  الدولي  للبنــك  اجلديد 
االســتثمارات فــي تكنولوجيا 
ميكــن  بحيــث  التعليــم، 
للتكنولوجيــا أن تعمــل حقاً 
كأداة جلعــل أنظمــة التعليم 
أكثــر مرونــة فــي مواجهــة 
الصدمــات الكارثية مثل الوباء 
واملســاعدة فــي إعــادة تصور 

إتاحة  بها  تتــم  التي  الطريقة 
التعليم.

ان لم  العالم  وكانت اغلب دول 
يكن كلهــا، اضطرت الى اغالق 
مدارسها بكل مراحلها، لتفادي 
تفشي وباء كورونا بني التالميذ 
والطلبــة ونقل العــدوى فيما 
ومجاوريهم،  ذويهــم  الى  بعد 
وبقي ماليني من هؤالء التالميذ 
والطلبة من دون دراســة طيلة 
اكثــر من شــهرين، األمر الذي 
التربية في بعض  وزارات  اضطر 
الدول الــى التعليم عن بعد او 
عبر  التعليم  ما ســمي الحقا 
املنصــة االلكترونية، وهو األمر 
اخلبراء  اغلب  لم يشجعه  الذي 
على  البحثية  واملراكز  التربويني 
اعتبــار ان ليس لــكل العوائل 
احلواســيب  تأمني  على  القدرة 
الذي  األمر  ألبنائهــا،  واالنترنت 
يعني ان من اخطر ويالت كورونا 
بالتعليم  احاقت  التي  تلك  هي 

في مختلف مراحله.

البنك الدولي يرجح أن يدفع وباء كورونا 72 مليون
طفل آخر صوب فقر التعلم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد مدير عام منفــذ عرعر احلدودي 
حبيب كاظم العلي، امس الســبت، 
أن املنفــذ سيســهم فــي انعاش 
األســواق احمللية، فيمــا رجح وصول 
إيرادات املنفذ إلــى مليار دوالر خالل 

العام املقبل.
وقال العلي لوكالــة األنباء العراقية 
الرســمية، إن "منفذ عرعر احلدودي 
مــع اململكــة العربية الســعودية 

التجارة،  أمام حركة  افتتح رســمياً 
أمام املسافرين بعد  وسيفتتح أيضاً 
االنتهاء من الضوابط الدولية جلائحة 
كورونا كونه يعد اخلط الدولي البري 
الذي مير عبــر العراق لتفويج احلجاج 

العراقيني".
وأضاف أن "الدوائر املعنية استكملت 
مستلزماتها كافة لكي يعمل املنفذ 
بنســبة %100 وبكامل طاقته وعلى 
مدار 24 ســاعة"، الفتاً إلى أن "املواد 

الداخلة هي املصرح بها رســمياً، أي 
أن كل مادة تصــّدر بها تكون بإجازة 
استيراد رســمية، وال يسمح بدخول 
أي مــادة مــن دون إجازة أو شــهادة 

املنشأ".
وأشــار إلــى أن "املنفذ ســيصبح 
مؤسســة ضخمة، وســيوفر فرص 
عمل كبيــرة ألبناء محافظتي األنبار 
وكربــالء خصوصــاً وألبنــاء العراق 
عموماً"، مبيناً أنه "ســتتم ممارسة 

النقل  وشركات  اجلمركي  التخليص 
وانشاء ساحة التبادل التجاري داخل 
األراضي العراقيــة، وهي جتربة فريدة 
من نوعها، وســتجرى األعمال كافة 
بأياد عراقية، مــا يزيد من توفر فرص 
اإليرادات  "حجم  أن  وأوضح  العمل". 
ستكون مرتفعة وتصاعدياً في األيام 
املقبلة"، مؤكداً أن "املنفذ سيصبح 
بوابــة لدول اخلليــج ومصر لتصدير 

منتجاتهما والبضائع إلى العراق".

 منفذ عرعر سيؤمن مليار دوالر العام المقبل 
وسيكون بوابة للخليج ومصر 

في تصريح رسمي:

بغداد - الصباح الجديد:
الطرق واجلســور  دائرة  أعلنت 
اإلعمار  وزارة  تشكيالت  إحدى 
واإلســكان والبلديــات، امس 
الســبت، وجود خطط إلنشاء 
ثانوية تربــط احملافظات،  طرق 
قلــة  مــن  شــكت  وفيمــا 
أكدت  املالية،  التخصيصــات 
ان 1600 جســر بحاجــة إلى 
الصيانــة الدوريــة في عموم 

البالد.  
وقـــال مديـــر عـــام الدائرة 
تصريـــح  في  جاسم  حسني 
إن  الرسميـــة،  للوكالـــة 
"لـدى الدائـرة خططاً لتنفيذ 
انشاء  مشــاريع كبيرة، منها 
ثانوية تربــط احملافظات،  طرق 
حوليـــة"،  طــرق  وكذلــك 
مـن  "الهـــدف  أن  وأضـــاف 
يأتـي  انشـاء الطـرق احلوليـة 

املـحاور  لنقـل احلركـــة مـن 
الرئيسة إلى مداخل املدن، من 
بالشــبكة  اإلضرار  عدم  أجل 
الداخلية، ونقل حركة سيارات 
احلمـــل إلـــى خــارج مراكز 

املدن". 
الطـرق  "دائـرة  أن  إلى  ولفـت 
لها  تصــرف  لــم  واجلســور 
األمـوال التي تتناسب وحجم 
تنفذهــا"،  التــي  املشــاريع 

صيانــة  "أعمــال  أن  مبينــاً 
الطــرق واجلســور مكلفــة، 
سنوية  موازنة  وجود  وتتطلب 

مستمرة".  
الطـــرق  أن "شبكـــة  وتابع 
على  وتقع  قدمية  العـراق  فـي 
مسؤوليـة الدائـرة مـا يقـارب 
500 ألـف كيلومتـر"، مؤكـداً 
"وجود 1600 جسر حتتــاج إلى 

صيانــة دوريــة".  

تخطط إلنشاء طرق ثانوية بين المحافظات

الطرق والجسور: 1600 جسر بحاجة الى الصيانة 
الدورية والتخصيصات ضعيفة

الصباح الجديد - متابعة:
قال وزير النقــل املصري كامل الوزير 
امس السبت ان مسؤولي النقل في 
إنشاء  بحثوا  وعمان،  والقاهرة  بغداد 
كيان لنقــل الركاب بريــا بني مصر 

واألردن والعراق.
وأوضح الوزير في تصريحات اطلعت 
عليهــا الصبــاح اجلديــد: "مت بحث 
موضوع لــه أهمية كبيرة في مجال 
التعــاون بــني البلــدان الثالثة، وهو 
تنظيم حركــة تنقل الركاب بريا بني 
هذه الدول، ســواء من خالل إنشــاء 
شركة اجلســر العربي للنقل البري، 
علــى غرار شــركة اجلســر العربي 
للمالحة، أو من خالل تكامل شركات 

النقل البري املوجودة في كل دولة مع 
بعضها ومع شــركة اجلسر العربي 

للمالحة".
أن املشــروع يهــدف  إلــى  وأشــار 
منوذجية  إلى منظومــة  "للوصــول 
الدول  بــني  الركاب  نقل  لتســهيل 

الثالث بتذكرة موحدة".
العمومية  اجلمعية  أعمال  وانعقدت 
لشركة اجلســر العربي للمالحة في 
دورتها الـــ 75 في مدينــة القاهرة، 
بحضــور كل من كامــل الوزير، وزير 
النقــل املصــري، واملهنــدس مروان 
والكابنت  األردني،  النقل  وزير  خيطان، 
ناصر حســني، وزير النقــل العراقي، 

باإلضافة إلى مجلس إدارة الشركة.

مسؤولو النقل في العراق ومصر واألردن 
يبحثون نقل الركاب برا بين دولهم

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حّذر نائب رئيس مجلس النواب 
بشير احلداد من تأخر احلكومة 
الى   2021 ارســال موازنة  في 
مجلس النواب، مؤكدا ان ذلك 

سيؤخر رواتب املوظفني.
وقال احلداد في تصريح صحفي 
بانتظار  النــواب  مجلــس  ان 
وصــول املوازنة مــن احلكومة 

لقراءتها واثرائها باملناقشــات 
حلني التصويت عليها.

واضــاف احلــداد ان تعطيــل 
تداعيات  له  املوازنة ســتكون 
املالي  الواقــع  على  ســلبية 
واالقتصادي في البلد مشــيرا 
توزيع  ســيؤخر  ذلــك  ان  الى 
االشهر  خالل  املوظفني  رواتب 

املقبلة. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وزارة  احقية  زراعــي  فند خبير 
الزراعة في تصدير الفائض من 
اإلنتــاج الزراعي في البالد، بعد 
ان كانت الوزارة أعلنت حتقيقها 
إنتاج أغلب  "فائضاً كبيراً" في 
احملاصيــل الزراعية خالل 2020، 
دول  تلقيها طلبات من  مؤكدة 
عربية وروســيا والصني واملانيا 
وفرنســا لتصديــر احملاصيــل 

العراقية. 
وقــال اخلبير بالشــأن الزراعي 
عادل اخملتار في تصريح اطلعت 
أمس  اجلديــد  الصباح  عليــه 
للــوزارة  يحــق  "ال  الســبت: 
تصدير املنتجات الزراعية، ألنها 
أن "من  ربحيــة"، مبينــاً  غير 
يصّدر احملاصيل هم أشــخاص، 

يتعاملون مع أشــخاص مماثلني 
في دول أخرى". 

أنه "ليســت كل  اخملتار أضاف 
احملاصيل الزراعيــة بها اكتفاء 
ذاتي في العــراق"، موضحاً أنه 
"مــن املمكن أن يكــون العراق 
مكتفياً من التمور، حيث تطلب 
الهند من العــراق تصدير 100 
للمقايضة  ســنوياً،  طن  ألف 
بآالت زراعية أو أسمدة أو بذور". 
مؤكــدا: "ال توجــد كمية من 
احملاصيل فائضة عن احلاجة، ألن 
من شــأن التصدير أن يخلخل 
للمختار،  وفقاً  احمللية"،  السوق 
الذي أردف أن "العراق يعاني من 
النتاجه  التسويق  في  مشكلة 
التحويلية  والصناعــة  احمللي، 

كاملعجون والدبس".

خبير يفند احقية وزارة الزراعة في 
تصدير فائض اإلنتاج المحلي

الحداد: تعطيل موازنة 2021 
سيؤّخر صرف رواتب األشهر المقبلة

السليمانية - عباس اركوازي: 
قررت وزارة الثقافة في حكومة 
ايقاف  اقليم كردســتان، متديد 
الفضائية   )N.R.T( قنــاة  بــث 
ملدة اســبوع آخر، وفيما عللت 
بتعليمات  التزامها  بعدم  األمر 
تنظيــم قطاع االعــالم املرئي 
أصدرت  اإلقليم،  في  واملسموع 
اللجنــة األمنيــة العليــا في 
محافظة الســليمانية، قرارات 
االحتجاجية،  التظاهرات  بشأن 
مؤكــدة أن زعزعــة األمن خط 
أحمر، ويأتي هذا ابان متديد اغالق 

قناة N.R.T، أسبوعا آخر.
بيان تسلمت  الوزارة في  وقالت 
الصباح اجلديد نسخة منه انها 
اداريــاً من املديرية  اصدرت امرا 
العامة للطباعة والنشر، احلاقاً 
بث  بايقاف  الســابق  بقرارهــا 
ومتديد  الفضائية،   )N.R.T( قناة 
القناة ملدة اســبوع اخر  ايقاف 
القناة  ادارة  التــزام  نظرا لعدم 
السابق واستمرارها في  بالقرار 
بث ونشــر الصور والفيديوهات 
العنــف  باعمــال  اخلاصــة 
والتخريــب الــذي اســتهدف 
السلم االجتماعي في االقليم.

واضافت وزارة الثقافة في االمر 
االداري، ان القنــاة وبعد حتذيرها 
اخلروقات  كــررت  مــرات  لعدة 
وخاصة خرق املــادة الثالثة من 
البنــد الثالــث مــن تعليمات 
منح اجــازات عمل التلفزيونات 
القناة  ادارة  واالذاعات، وطالــب 
بتســوية جميــع مشــاكلها 
القانونية وجتديــد اجازة القناة 
بذمتها  التي  القروض  وتسديد 
والتي تقــدر بـ 200 مليون دينار 

خالل مدة اسبوع.
وتشــهد مــدن ومحافظــات 
االقليم منذ عــام 2017، اندالع 
متفرقة،  واحتجاجات  تظاهرات 
على خلفية تأخر مســتمر في 
دفع رواتب املــالكات احلكومية، 
واستقطاع جزء كبير منها دون 

مسوغ قانوني.
وكانت اللجنــة األمنية العليا 
في محافظة الســليمانية، قد 
اصدرت قرارات بشأن التظاهرات 
زعزعة  أن  مؤكدة  االحتجاجية، 

األمن خط أحمر.
وتوعــدت اللجنــة االمنية كل 
من يشــارك فــي االحتجاجات 
ترخيــص  دون  والتظاهــرات 
ويتسبب بإيقاف حياة املواطنني 
بانه سيتعرض لعقوبة قانونية 

مشددة.
 وقالت اللجنة في بيان أن تأجيج 
وفي  عمومــاً  األمني  الوضــع 
مدينة السليمانية بنحو خاص 

إيقاف حياة  أن  خط أحمر، كما 
التظاهرات  واستمرار  املواطنني 
غير املرخصة عليهما ثمن غاٍل 

وعقوبات قانونية مشددة.
واكــدت بانها وجهــت القوات 
األمنية باتخاذ خطط وإجراءات 
إلعــادة  جديــدة  وتعليمــات 
اســتتباب األمن بأقــرب وقت، 
اعتقاالت  حملة  اســتمرار  مع 
وتواصلها جلميع الذين ينتهكون 
القانون ويحرضون على مواصلة 
التظاهرات غير املرخصة والذين 
يلحقون الضرر باألمالك العامة. 
التــي  التظاهــرات  وتســتمر 
متواصلة  عنف  أعمال  ترافقها 

في  التوالي  على  التاسع  لليوم 
عدة مــدن بإقليم كردســتان، 
محافظتــي  فــي  وتتركــز 
وإدارتي  وحلبجة  الســليمانية 
الــى  وأدت  ورابريــن،  كرميــان 
القتلــى  عشــرات  ســقوط 
احملتجني  صفــوف  بني  واجلرحى 

والقوات األمنية.
االمنية  اللجنة  قررت  أن  وسبق 
متديد حظر التجوال والتنقل بني 
وإدارتي  وحلبجة  الســليمانية 
كرميــان ورابرين، واصدرت امس 
الســبت قرارا بتمديــد احلظر، 
لـ24 ساعة إضافية عازيًة ذلك 
أجواء  وتهيئة  األمن  إلى حماية 

السلم واالستقرار.
بدوره ادان مركــز ميترو للدفاع 
عن حقــوق الصحفيني أعتقال 
املدنيني  والنشطاء  الصحفيني 
في  العنف ضدهم،  وأستخدام 
مدينة الســليمانية واالقضية 
والنواحــي التابعة لها، وطالب 
جميع  ســراح  بأطــالق  املركز 

املعتقلني دون أية شروط.
واضاف املركز في بيان ارســلت 
نسخة منه الى الصباح اجلديد، 
انه على مدار األســبوع املاضي، 
أكثر  في  احتجاجــات  اندلعت 
مــن 12 بلــدة فــي محافظة 
على  احتجاجــاً  الســليمانية 

تأخر دفــع الرواتب، ادت الى قتل 
برصاص  متظاهريــن  ثمانيــة 
يحرســون  الذين  األمن  ضباط 
واحلكومة،  األحــزاب  مكاتــب 
وجرح عشرات اخرين، مبن فيهم 
عشــرات  واعتقال  األمن،  أفراد 

الصحفيني والنشطاء. 
العنف  اســتخدام  املركز  وادان 
القوات االمنية  املفرط من قبل 
ضد املتظاهــرات في محافظة 
الســليمانية وادارتــي كرميان 
ورابرين، بأطالق القنابل املسيلة 
البالستيكي  والرصاص  للدموع 
احلي في  الرصاص  وأســتخدام 

كثير من األحيان.

 زعزعة االمن خط احمر واستمرار التظاهرات
غير المرخصة ثمنه غاٍل وعقوبته مشددة

جانب من تظاهرات السليمانية

اللجنة األمنية العليا في السليمانية تتوعد:

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:   
دعــت كل من اململكــة املتحدة 
وإيطاليا،  وفرنســا  املتحدة  واألمم 
الســبت، )12 كانون األول، 2020(، 
العراق، الى اتخاذ اجراءات مناخية 
عاجلــة حلماية البيئــة لالجيال 

القادمة.
وقالت بعثة األمم املتحدة في البالد 
وبريطانيا  أنهــا  الســبت،  امس 
رئيس  اختارت  وإيطاليا  وفرنســا 
البــالد، للتحدث فــي قمة املناخ 
الســنوية  الذكرى  فــي  العاملي 

اخلامسة التفاقية باريس.
وذكــرت في بيــان صحفــي، أن 
من  واحد  هــو  املناخي  "التغيــر 
أكثر القضايا الطارئة في عصرنا، 
حيــث تعد قمــة اليــوم فرصة 
للبلدان لاللتزام مبسار أكثر مرونة 
العالم  واســتدامة، كذلك وضع 
لتحقيق  الصــواب  الطريق  على 
الصفريــة  االنبعاثــات  صافــي 
ارتفاع درجات  العاملية واحلد مــن 
احلــرارة العامليــة الــى 1.5 درجة 

مئوية".
وأضافت، أن "املشاركني في القمة 

رحبوا مبصادقة العراق مؤخراً على 
باتخاذ  والتزامه  باريــس  اتفاقية 
لتقليل  إجراءات جريئــة وجديدة 
االنبعاثــات الكربونيــة وذلك من 
الطاقة  الى  االنتقال  خالل حتقيق 
املتجددة وحتســني كفاءة الطاقة 
استدامة  أكثر  اشكال  وتشجيع 

لوسائل النقل".
وتابعت: "من خــالل العمل على 
نحــو وثيق مــع األمم املتحدة، فإن 
العــراق يحرز تقدمــاً نحو تعزيز 
قدرته على التماهي والتكيف مع 

تغير املناخ".
وأشارت بعثة األمم املتحدة، إلى أن 
"العراق من أكثر دول العالم تأثراً 
باملناخ، حيث تبرز احلاجة الى اتخاذ 
إجراءات مناخيــة عاجلة إذا أردنا 

حماية البيئة لألجيال القادمة".
صالح،  برهم  الرئيس  وســيلقي 
كلمــة العــراق أمام 70 رئيســا 
املناخ،  بشأن  العالم  وزعيما حول 
مبشاركة اكثر من 70 رئيس وزعيم 
حول العالم، بينهم بابا الفاتيكان 
لألمم  العــام  واألمني  فرنســيس، 

املتحدة...

االمم المتحدة وكبار دول 
"اوروبا" تدعو البالد إلى اتخاذ 

إجراءات مناخية عاجلة

التزم

 بوسائل

 الوقاية
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متابعة ـ الصباح الجديد: 

طــرح الرئيس األميركــي املنتخب 
جو بايدن خمسة من أكبر األسماء 
باالعتماد  اجلديدة،  إلدارته  املرشحة 
على أسماء بارزة من البيت األبيض 
في عهد إدارة الرئيس السابق باراك 

أوباما.
وكشــف بايدن عمن اختاره لشغل 
موقع مستشار السياسة الداخلية 
بالبيت األبيض وهي ســوزان رايس، 
التي شــغلت منصب مستشــارة 
الرئيس بــاراك أوباما لألمن القومي 
وســفيرة الواليات املتحدة لدى األمم 
ماكدونو،  دينيــس  وبــات  املتحدة. 
كبيــر موظفي البيــت األبيض في 
عهد أوباما، املرشح اآلن ملنصب وزير 

شؤون احملاربني القدامى.
وكذلــك اختار بايــدن ملنصب وزير 
الذي شغل  فيلســاك  توم  الزراعة 
نفس املنصب فــي إدارة أوباما. أما 
النائبة عــن والية أوهايو مارســيا 

وزيرة  اختيارها لتكون  فادج، فقد مت 
اإلسكان في اإلدارة اجلديدة؛ وكاثرين 
تــاي كبير املستشــارين التجاريني 
في جلنة الطرق والوســائل مبجلس 
النواب، فتم اختيارها كممثل جتاري 

للواليات املتحدة.
مت انتخــاب أوبامــا ألول مــرة بناء 
علــى وعود بتجــاوز السياســات 
احلزبيــة، لكنه رأى بعــض أهداف 
السياســة الرئيســية تصطــدم 
بكونغرس غير متعاون، خاصة بعد 
مكاسب اجلمهوريني في االنتخابات 

التكميلية لعام 2010.
الدميقراطيــني  بعــض  ويشــعر 
التقدميني بالقلق اآلن من أن بايدن 
يستمد الكثير من فريق أوباما، الذي 
شعروا بأنه كان يجب أن يكون أكثر 
جرأة فــي جهوده إلعادة تشــكيل 

احلكومة.
وفي السياق، قال مارك ريدل، اخلبير 
الذي  الدميقراطــي  االســتراتيجي 
أسس مجموعة مؤيدة لبايدن خالل 
احلملة الرئاســية لعام 2020 ، إنه 

ال يوجد خطر في االعتماد بشــكل 
كبير على قــادة إدارة أوباما البارزين 
الســابقني. لكنه نصح فريق بايدن 
بإعطــاء األولوية للســيطرة على 
جائحــة فيروس كورونــا مبا يكفي 
بدالً  االقتصــادي،  النمــو  لتحفيز 
نقاشــات حول  اخلــوض فــي  من 
قد  التي  االجتماعية  السياســات 
تســمح جلمهوريي الكونغرس مبنع 
املبــادرات السياســية الشــاملة 

بسهولة أكبر.
كما قــال ريدل: »ســيكون جناح أو 
التفكير  في  متمثل  اإلدارة  فشــل 
على  يركزون  هــل  الصندوق،  خارج 

الوظائف؟«
رايس، التي كان يُعتقد في السابق 
أنهــا وصلت إلــى أن تصبح اختيار 
بايــدن النهائي خلــوض االنتخابات 
معه كنائبة للرئيس قبل أن يستقر 
بايدن على كاماال هاريس، من املقرر 
أن يكون لها تأثير واسع النطاق على 
نهــج اإلدارة القادمة فــي الهجرة 
املســاواة  وعدم  الصحية  والرعاية 

العرقية. وكانت عملت من كثب مع 
بايدن عندما كان نائبا ألوباما.

مت تكليــف ماكدونو بــإدارة وكالة 
تنظيمية  كبيــرة قدمت حتديــات 
لكال احلزبني على مر الســنني. ومن 
وهو  فيلســاك،  يوجه  أن  املتوقــع 
السياسة  أيوا،  حاكم سابق لوالية 
الزراعية مــع التركيز على الواليات 
الزراعية الكبرى، على غرار ما فعله 

مع أوباما.
فادج هي اختيار بايدن لرئاسة وزارة 
على  احلضرية  والتنمية  اإلســكان 
الدميقراطيني  أن بعــض  الرغم من 
األميركيــني األفارقــة البارزين في 
الكونغرس يحثونــه على تعيينها 
وزيــرة للزراعــة - وبالتالــي إعادة 
التفكيــر فــي كيفيــة مكافحة 
احلكومــة الفيدرالية لقضايا اجلوع 

على الصعيد الوطني.
رايــس وفادج أميركيتــان من أصل 
أفريقي وتاي أميركية آســيوية، ما 
يعكس وعــد بايدن باختيار مجلس 

وزراء متنوع يعكس تركيبة البالد.

مرشحة إلدارته الجديدة

خمسة أسماء بارزة في إدارة أوباما تنضم إلى فريق بايدن

تقـرير

اسماء ادارة اوباما في ادارة بايدن

روح اهلل زم

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالــت مصــادر مطلعــة إن إدارة الرئيــس 
األميركــي املنتهيــة واليته دونالــد ترامب 
أرسلت إخطارا للكونغرس مبضيها قدما في 
بيع طائرات مســيرة وأسلحة موجهة بدقة 

بقيمة مليار دوالر للمغرب.
وقالت املصادر إن الصفقة تشمل أربع طائرات 
مســيرة من طراز إم كيو9-بي ســي غارديان 
من صنع شــركة جنرال أتوميكس اململوكة 
للقطاع اخلاص وذخائر موجهة بدقة من نوع 
هيل فاير، وبيف واي، وجي دي أيه إم. من صنع 

شركات لوكهيد مارتن وريثيون وبوينغ.
وقال أحــد املصادر إنه يجب إقــرار الصفقة 
من قبل أعضاء الكونغرس الذين قد يتلقون 
إخطارا مع حلول اجلمعة. وميكن للكونغرس 
أن مينع التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ذلك لم 

يكن متوقعا حسبما أفاد اثنان من املصادر.
أكثر من  إم.كيو9-بــي  ويبلغ مدى طائــرات 
11 ألف كيلومتر، وميكن لها مســح مناطق 

شاسعة من البحار والصحاري.
ويتم إخطار الكوجنرس بصفقات األســلحة 
الدولية الرئيسية وإعطائه فرصة ملراجعتها 

قبل إمتامها.
األميركي  األســلحة  قانون صادرات  ومبوجب 
ميكن ألعضاء الكونغــرس محاولة منع مثل 
هذه املبيعات من خالل تقدمي قرارات بالرفض 
لكن املصادر قالت إن هذا غير متوقع في هذه 

احلالة.
وســتكون الصفقة مع املغرب من بني أولى 
مبيعات الطائرات املسيرة بعد أن مضت إدارة 
ترامــب قدما في خطة لبيــع املزيد من هذه 
الطائرات لعدد أكبر من الدول من خالل إعادة 
تفســير اتفاقية دولية للحد من األســلحة 
تســمى نظــام التحكــم فــي تكنولوجيا 

الصواريخ.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في روسيا 
بواقع 560 حالة خالل الساعات الـ24 املاضية، 

كما مت تسجيل 28137 إصابة جديدة.
وقال املركز الروسي ملكافحة الوباء، في بيان 
امــس الســبت، إن 26118 شــخصا متاثلوا 
للشفاء خالل اليوم املاضي، ما يرفع حصيلة 
املتعافني منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونني 

و85958 شخصا.
وتوفــي في روســيا منذ بدء تفشــي الوباء 
46453 شــخصا، فيما مت تســجيل مليونني 

و625848 إصابة حتى اآلن.
وأجرت الســلطات الصحية في روسيا 82.1 
مليون اختبار للكشف عن اإلصابات بفيروس 
كورونــا منذ بدء تفشــي الوبــاء، وبلغ عدد 
االختبــارات التي مت إجراؤها خالل الســاعات 

الـ24 املاضية 539 ألف اختبار.
هــذا وقــد أطلقت الســلطات الروســية، 
األسبوع املاضي، حملة تطعيم شاملة ضد 
الفيروس، ومن املقرر أن تشمل جميع املناطق 

قبل نهاية األسبوع اجلاري.
ومــن املقرر أن يشــمل اللقاح فــي البداية 
الفئات األكثــر عرضة خلطر اإلصابة بفيروس 
كورونا، ثم يتم تعميمه على جميع ســكان 

روسيا الراغبني في التطعيم.
ومــع انطالق حملة التطعيــم في مختلف 
مناطــق روســيا، أعلــن عمدة موســكو، 
ســيرغي ســوبيانني، أمس األول اجلمعة، أن 
مصنع شــركة »إر – فارم«، الذي يجري بناؤه 
العاصمة، سينتج  مع حكومة  باالشــتراك 
حوالي 10 ماليني جرعة شــهريا من اللقاح 

الروسي »سبوتنيك V« املضاد لكورونا.

البيت األبيض يخطر 
الكونغرس ببيع 
أسلحة للمغرب

روسيا.. 560 وفاة 
و28137 إصابة جديدة 

بفيروس كورونا 

خالل الـ24 ساعة الماضية

متابعة ـ الصباح الجديد :

يواصل الرئيس التركي رجب طيب 
داخل  اإلرهابيني  أردوغان، حشــد 
أبرزها  ليبيا عبر محاور مختلفة، 
جنوبي البالد، وذلك من خالل زرع 
بالقارة  املســلحة  العناصر  هذه 
تنطوي  حتركات  ضمن  االفريقية، 

أيضا على أهداف متعددة.
وتتواتــر التصريحات الرســمية 
التركيــة بشــأن ضــرورة تعزيز 
العالقــات مع الــدول اإلفريقية، 
والتي تتزامن مع انتشار منظمات 
دينيــة وجمعيــات خيرية تضم 
عناصر استخباراتية، متهد األرض 
اإلرهابية  العناصــر  الســتقبال 
من املعســكرات، وذلك مع توالي 
خســائر أنقرة امليدانية في ليبيا 

وسوريا على السواء.
التركي  التحــرك  هــذا  ويأتــي 
الذي  القطــري،  باملال  مدعومــا 
التنسيق  »وكالة  حتركات  يغطي 

والتعاون« التركية )تيكا(.
تأثير  ليبيــون  مراقبــون  ويرصد 
هذا التحــرك على األمن القومي 
للبالد، خصوصــا مع دمج بعض 
ببعضها،  املتطرفة  املليشــيات 
وإعادة هيكلة األخرى، بعد تعيني 
اجلزائري أبو عبيدة يوسف العنابي 
زعيما جديدا ملا يعرف بـ«تنظيم 
العربي«،  املغرب  بالد  القاعدة في 

خلفا لعبد املالك درودكال.
اختراق ليبيا من اجلنوب

أحمد  الليبي  السياسي  الباحث 
حمــزة، أكد أن هناك نية واضحة 
من أردوغان وفريــق عمله، وعلى 
رأسهم مدير االستخبارات هاكان 
فيدان، للتوجه نحو إفريقيا ودمج 
أكبر كم من التنظيمات املتطرفة 

في  والصحراء،  الساحل  مبنطقة 
معادلة واحدة الستهداف ليبيا.

ويضيــف حمــزة أن ليبيــا متثل 
»أهميــة خاصــة لدى ساســة 
العثمانية اجلديدة«. وتابع: »تركيا 
لم تتــردد للحظة فــي التحرك 
نحو ليبيــا بعــد الفوضى التي 
حلقت بها في بدايــة عام 2011، 
وذلك بحكم جغرافيتها مع مصر 
واجلزائر، لذا تدعم أنقرة اجلماعات 
املتطرفة، وحتديدا جماعة اإلخوان 

اإلرهابية«.

وأوضح الباحث الليبي أن أردوغان 
»انتقــل فــي ليبيا مــن مرحلة 
تدمير املؤسســات إلــى مرحلة 
جماعة  فرض  مشــروع  تأسيس 
اإلخوان اإلرهابية في دول شــمال 

إفريقيا«.
ولفت إلى أن »الرئيس التركي يتبع 
تكتيكا جديدا ويغير حتركه لدمج 
والتنظيمات  اإلرهابيــة  اجلماعات 
األصوليــة بإفريقيا، الســتهداف 
ليبيــا، لكن عبر احلــدود اجلنوبية، 
وليــس عبــر البحر املتوســط أو 

األجواء املكشــوفة لكافة أجهزة 
املتابعة والرصد حلركة الطيران«.

ونوه حمــزة إلى أن هذه التحركات 
التركية، تفســر اهتمــام اجليش 
معاقل  بــدك  الليبــي  الوطنــي 
جنوب  في  اإلرهابيــة  التنظيمات 

ليبيا مؤخرا.

رأس حربة
السياســي  احمللل  قال  جانبه،  من 
الليبي ســعد مفتاح، إن دول غرب 
إفريقيــا متثــل »رأس حربــة« في 

مخطط تركيــا باملنطقة، وحتديدا 
في ليبيا.

وقال مفتــاح ملوقع »ســكاي نيو 
عربية«، إن هناك وقائع تشــير إلى 
تورط العديد من العناصر املتطرفة 
بنيجيريا في تنفيــذ أعمال عنف 

وقتل داخل ليبيا.
وأشــار إلى أنه »من خالل مفهوم 
فقــد  األرض،  علــى  الســيطرة 
أصبــح هناك ما يشــبه دولة في 
غرب إفريقيا، تضم شــمال مالي 
تســيطر  ونيجيريا،  والكاميــرون 

حــرام  بوكــو  جماعــة  عليهــا 
املتطرفة«.

الليبي،  السياســي  احمللل  وأضاف 
»مخطط  وجــود  يؤكد  الوضع  أن 
كبير لتلغيم غرب وشمال إفريقيا 
وحتويل  اإلرهابيــة،  بالتنظيمــات 
نيجيريــا ملصنع تفريــغ للعناصر 
معســكرات  غرار  على  املتطرفة، 
املتشــددين بشــرق تركيا، لتوريد 
هؤالء مســتقبال إلى دول الساحل 
والصحراء وشمال إفريقيا، وحتديدا 

ليبيا«.

باستهداف ليبيا

أردوغان يؤسس لفرض جماعة اإلخوان 
اإلرهابية على دول شمال إفريقيا

تتواتر التصريحات 
الرسمية التركية 

بشأن ضرورة تعزيز 
العالقات مع الدول 

اإلفريقية، والتي 
تتزامن مع انتشار 

منظمات دينية 
وجمعيات خيرية تضم 

عناصر استخباراتية، 
تمهد األرض الستقبال 
العناصر اإلرهابية من 

المعسكرات

افريقيا ال ينقصها االرهاب

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعدمت إيران امس السبت زعيم 
املعارضــة الســابق روح اهلل زم، 
شنقا بحسب ما ذكر التلفزيون 
الرسمي الذي وصف زم »باملعادي 

للثورة«. 
أعدم  زم  بــأن  التلفزيون  وأضاف 
العليا  احملكمــة  تثبيــت  بعــد 
للحكم عليه بســبب »خطورة 

اجلرائم« التي ارتكبها ضد إيران.
 وكان زم الذي اعتقل في أكتوبر/
تشــرين األول 2019 بعد سنوات 
قضاها فــي املنفى قد شــارك 
فــي االحتجاجــات املناهضــة 
 .2017 في  اإليرانيــة  للحكومة 

الرســمية  األنباء  وكالة  وذكرت 
أيضا  أدين  املعــارض  أن  اإليرانية 
فرنســا  بالتجســس حلســاب 
ودولــة لــم تذكر اســمها في 
املنطقة، وبالتعاون مع »احلكومة 
والعمل  املعاديــة«  األمريكيــة 
وإهانة »حرمة  البالد«،  »أمن  ضد 

اإلسالم«.
العليا  اإليرانية  احملكمــة  وأيدت 
يوم الثالثاء حكم اإلعدام ضد زم 
الذي اعتقل عام 2019 بعد قضاء 

سنوات في املنفى.
وقال التلفزيــون اإليراني إنه كان 
استخبارات  أجهزة  حماية  »حتت 
اإليراني  القضاء  دول عدة«. وكان 

قد أدان زم بـ«الفساد في األرض« 
يونيو/حزيران  فــي  عليه  وحكم 

باإلعدام.
اإليرانية  األنبــاء  وكالــة  وقالت 
الرســمية )إرنا( إنــه أدين أيضا 
فرنســا  بالتجســس حلســاب 
ودولــة لــم تذكر اســمها في 
املنطقة، وبالتعاون مع »احلكومة 
والعمل  املعاديــة«  األمريكيــة 
وإهانة »حرمة  البالد«،  »أمن  ضد 
اإلسالم« والتحريض على العنف 

خالل احتجاجات 2017.
وكان ُقتــل مــا ال يقــل عن 25 
االضطرابات  هذه  في  شــخصا 
املدن  التي شــهدتها عشــرات 

اإليرانية بني 28 ديســمبر/كانون 
األول 2017 والثالــث مــن يناير/

كانون الثاني 2018.
وقبل توقيفه، عاش زم في املنفى 
في فرنسا لســنوات عدة حيث 
كان يحمــل صفة الجــئ. وكان 
يدير قناة علــى تطبيق »تلغرام« 
نيوز«  »آَمد  اسم  حتمل  للتراسل 
وتتهمه طهران بأداء دور نشــط 
في حتريك حركة االحتجاج خالل 

شتاء 2018-2017.
احلساب  »تلغرام«  تطبيق  وأغلق 
بعدما طلبت إيران حجب القناة 
بســبب حتريضهــا علــى »مترد 

مسلح«.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
بعد نحوالشــهرين على إنطالق 
املفاوضات بني إسرائيل ولبنان في 
محاولة حلل نزاع بشأن حدودهما 
الدولتــني  أن  يبــدو  البحريــة، 
يعيق  قد  مسدود،  لطريق  وصلتا 
اســتكمال عملية التنقيب عن 
ذكرته  ما  بحسب  والغاز،  النفط 

صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية.
وتربط إسرائيل توقف املفاوضات 
بســبب ما وصفتــه بـ«املقاربة 
املتصلبــة« للبنــان، الذي يعاني 
اقتصادية في  أزمــة  من أضخم 
تاريخــه، ويعــّول على تســريع 

للتنقيب عن  الالزمــة  اإلجراءات 
الغاز في البحر املتوسط. 

واســتبعدت الصحيفة إمكانية 
اســتكمال احملادثات خارج طاولة 
املفاوضات وبشــكل غير رسمي، 
وذلــك لســببني األول »اخلــوف 
للتطبيــع«،  مظهــر  أي  مــن 
والثاني »جائحــة فيروس كورونا 

املستجد«.

املنطقة املتنازع عليها
أوضحت  اخلــالف،  نقطــة  وعن 
الصحيفة أّن مســاحة املنطقة 
املتنازع عليها تبلغ 850 كيلومتراً 

مربعــاً )حوالى 2 فــي املائة من 
االقتصادية(،  اإلســرائيلية  املياه 
وهي على شــكل مثلث، يحتوي 
على مخزونــات الغاز، التي يعنى 

بها لبنان.
واعتبرت أّن طريقة حتديد املعايير 
ترسيم  مفاوضات  في  احلسابية 
احلــدود معقــدة وغيــر واضحة 
في  عميقة  معرفــة  وتتطلــب 
الدولية،  واالتفاقيــات  املواثيــق 
مرجحة عــدم الوصول إلى اتفاق 
لبنانــي إســرائيلي بغياب حدود 

برية بني اجلانبني.
وأضافــت الصحيفــة أّن احلدود 

متت  وإســرائيل  لبنان  بني  البرية 
على أســاس اتفاقيــات الهدنة 
عام 1949، وخط ســايكس بيكو 
الــذي وضعه ضباط فرنســيون 

وبريطانيون عام 1923.
حّلق الطيران احلربي اإلســرائيلي 
منّفذاً  اللبنانيــة  األجــواء  فوق 
غارات وهمية على علو منخفض 
فوق بعض املناطق، في وقت أبلغ 
لبنان تأجيل مفاوضات ترســيم 
آخر،  إشعار  حتى  البحرية  احلدود 
والتي كانت مقــررة يوم األربعاء، 
الســتكمال جولــة أخــرى من 
احملادثات التي انطلقت في أكتوبر 

املاضي.

النقاط اخملتلف عليها
وكشفت أّن النقطة اخلالقية هي 
فجوة تبلــغ 30 متراً في املنطقة 
التابعــة لليونيفيــل، وهي تقع 
في زاوية اخلط، ولم يستطع كل 
من إســرائيل ولبنان الوصول إلى 

اتفاق حولها.
انطلقت   2013 أّنه عــام  وذكرت 
مفاوضات غير رســمية بني كل 
مــن الطرفــني، أضــاف الطرف 
اللبنانــي حينهــا نقطة خالف 
تتمثل بـــ 1450 كلم أخرى، وهي 

تعني امتالك نصــف خزان الغاز 
»كريش«.  املســمى  اإلسرائيلي 
واقترحت الواليات املتحدة حينها 
اقتراحاً بتقسيم املنطقة بشكل 
شبه متساوي 55 في املائة للبنان 
و45 في املائة إلســرائيل، إال أنها 

فشلت في مساعيها.
وختمــت الصحيفــة بالقول أّن 
إســرائيل جتد صعوبة كبيرة في 
وفهم  اللبناني  املوقف  تفســير 
البحريــة،  للخطــوط  رســمه 
لبنان  أّن يكــون موقف  متوقعًة 
ببدء املفاوضات كان بهدف إرضاء 

اإلدارة األميركية ليس أكثر.

إيران تعدم زعيم المعارضة السابق روح اهلل زم شنقا

المحادثات البحرية اإلسرائيلية مع لبنان وصلت إلى طريق مسدود
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متابعة ــ الصباح الجديد :

أفادت محطة »أيه بي ســي نيوز« 
ترامب  الرئيس  إدارة  بأن  األميركية، 
عرضت دفــع 700 مليون دوالر على 
11 في  ضحايا هجمات ســبتمبر 
ســبيل التخلي عن دعاواهم ضد 

السودان.
نقــا عن مصدرين  احملطة،  وقالت 
مطلعني، إن املفاوضات التي لم يتم 
اإلباغ  عنها سابقا واستمرت حتى 
ليلة امس الســبت ، تظهر حرص 
اتفاقها  إنقــاذ  ترامــب على  إدارة 
العاقات  لتطبيــع  الســودان  مع 
املتحدة وإســرائيل،  الواليــات  مع 
وتعويض ضحايــا مجموعة أخرى 

من ضحايا اإلرهاب األميركيني.

»ثمن باهظ«
وردا علــى العــرض، قــال محامو 
املدعني فــي أحداث 11 ســبتمبر 
إنهم يريدون ما يصل إلى 4 مليارات 
دوالر، وهو ثمن باهظ رفضته اإلدارة 
الشيوخ،  مجلس  في  واجلمهوريون 

بحسب املصدرين.
نابع  باإلرهــاب  الســودان  وارتباط 
إيوائه لزعيم تنظيم  باألساس من 
القاعــدة أســامة بــن الدن فــي 
التســعينيات. والقاعدة هي التي 
تبنت هجمــات احلادي عشــر من 
ســبتمبر وكذلك هجمــات على 
املدمرة األميركية كول قبالة اليمن 
)عام 2000(، وتفجير السفارتني في 

تنزانيا وكينيا )1998).
ومقابل رفع اســمه مــن اإلرهاب، 
توصــل الســودان إلى اتفــاق مع 
اإلدارة األميركيــة بدفع تعويضات 
مبئات مايــني الــدوالرات لضحايا 
هجمات املدمرة كول والســفارتني 
القاطع  نفيــه  األميركيتني،رغــم 

بالضلوع في تلك الهجمات.

احلصانة السيادسية
رفع  ترامــب على  الرئيس  ووافــق 
الســودان مــن القائمــة وأخطر 
أكتوبر   26 فــي  بذلك  الكونغرس 

القانون على مهلة  املاضي. وينص 
45 يوما مــن تاريــخ اإلباغ ميكن 
خالهــا للكونغرس وقــف القرار 
الرئاســي. وتنتهــي املهلــة هذا 
أي  وجود  ولم يســجل  األســبوع 

عراقيل أمام املصادقة على القرار.
 إال إن مطلب الســودان باحلصول 
مــن  ســيادية  حصانــة  علــى 
ماحقــات  أي  مــن  الكونغــرس 
قضائيــة بخصــوص أي هجمات 
يزال يواجه  أخرى في املستقبل، ال 

عقبات.
فالسناتوران الدميوقراطيان، تشاك 
شــومر وبوب مينينديــز، يرفضان 
مشروع القانون، وهما ميثان واليتي 
اللتني  اجملاورة،  ونيوجرسي  نيويورك 
يتحدر منهمــا غالبية ضحايا 11 

سبتمبر.
وطلبت رابطة ضحايا هجمات 11 

سبتمبر 2001 في بيان، من النواب 
»رفض املقترح القانوني احلالي من 
وزارة اخلارجية«، الذي يحرمهم من 
»احلق في ماحقة السودان لدورها 

كداعم للقاعدة« في املاضي.
جانبه  من  الســودان  يرفض  فيما 
اإلفراج عــن الـ335 مليــون دوالر 
املوجودة حاليا في حســاب ضمان 
مجّمد، مــا لم يرفع اســمه من 
اإلرهاب، مع منحه حصانة  قائمة 

من املاحقات.

»قبل نهاية العام«
وقدم السناتوران تشومر ومينينديز 
هذا األسبوع مقترح قانون يهدف، 
املشــاكل  »تخطي  إلى  قاال،  كما 
بني  باالتفاق  املرتبطــة  اخلطيــرة 
وزارة اخلارجيــة والســودان، والذي 
اخلافات  مؤســف،  وبشكل  يثير، 

املمثلــة لضحايا  بني اجملموعــات 
إنهما مســتعدان  وقاال  اإلرهاب«. 
لطرحه على التصويت »قبل نهاية 

العام«.
العاقــات  فــي  اخلبيــر  وتوقــع 
الســودانية األميركيــة محمــد 
الطيــب أن يصــدر الرئيس ترامب 
»أمرا رئاســيا برفع الســودان من 
قائمة اإلرهاب بعــد انتهاء املهلة 
املمنوحــة للكونغرس،  وقد يكون 
الشــطب تلقائيا بعد وضع القرار 

في السجل الفدرالي«.
وأضــاف الطيب ملوقــع احلرة »أما 
بشدة حدوثها  فاستبعد  احلصانة 
حتى ال تكون ســابقة تطالب بها 
دول أخرى مثل الســعودية. أتوقع 
بخصوص  وجــذب  شــد  حصول 
ضحايا سبتمبر 11 سيخلص إلى 
توافق بني الكونغرس وإدارة  ترامب 

بدفــع املبلغ كاما عن الســودان، 
األمر الذي من شــأنه تعزيز اتفاق 
ما  وهذا  إســرائيل  التطبيع مــع 

يحرص عليه ترامب بشدة«.
أن احمللل السياســي حســن  بيد 
بركية شــكك في انتهــاء األزمة 
خــال عهــد ترامب، وقــال ملوقع 
»املسألة في غاية التعقيد بالنظر 
لضيق فترة ترامب، وعدم وجود رؤية 
والعسكر  املدنيني  بني  مشــتركة 
العميقة  والتجاذبات  السودان  في 

حول ملف العاقات اخلارجية«.
وقــال بركيــة إن جهود شــطب 
بايدن  بوصول  تتوقف  السودان«لن 
إلى البيت األبيض، اخلطوات سوف 

متضي، لكن مبسارات أخرى«.
والســودان موضوع فــي القائمة 
األميركية للــدول الراعية لإلرهاب 
منذ تســعينيات  القــرن املاضي 

أعاق  بســبب دعمه لإلرهاب، وقد 
هذا التنصيف التنمية االقتصادية.
وقــد جعلت احلكومــة االنتقالية 
بقيادة عبد اهلل حمدوك مســألة 
شطب السودان من قائمة اإلرهاب 
تســلمها  منذ  أولوياتها،  ضمــن 
مهامهــا في أغســطس من عام 
2019، لكــن القضيــة تعقــدت 
ألســباب قانونية فضا عن ربطها 
مبســألة التطبيــع مع إســرائيل 
على  العسكري  الشــق  وموافقة 

ذلك وسط انقسام املدنيني.
وحتكم الســودان سلطة انتقالية 
مكونة من عسكريني ومدنيني ملدة 
39 شهرا، تشــكلت بعد إسقاط 
نظام الرئيس اخمللوع عمر البشــير 
في 11 أبريــل 2019 عبر انتفاضة 
شعبية أشعل فتيلها رفع أسعار 

اخلبز.

إدارة ترامب تعتزم إنقاذ االتفاق مع السودان بعرض سخي

تظهر حرص 
إدارة ترامب على 
إنقاذ اتفاقها مع 

السودان لتطبيع 
العالقات مع 

الواليات المتحدة 
وإسرائيل

رئيس اجمللس االنتقالي السوداني ووزير اخلارجية االميركي

متابعة ـ الصباح الجديد:

عرض العشــرات من رؤساء الدول 
واحلكومــات طموحاتهم ملكافحة 
االحتباس احلراري امس السبت في 
قمة افتراضية تهدف إلى استئناف 
اجلهــود، بعد خمس ســنوات من 

توقيع اتفاق باريس.
وشــارك هؤالء القــادة مبن فيهم 
ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس 
أنغيا ميركل  األملانية  واملستشارة 
جينبينغ  شــي  الصيني  والرئيس 
واجملتمع  الشــركات  عــن  وممثلون 
املدني والشعوب األصلية في هذه 
القمة التــي نظمتها األمم املتحدة 
باالشــتراك مع تشيلي  وبريطانيا 

وإيطاليا.
وقــال املنظمــون إنــه مت اختيــار 
املتحدثني بسبب طموح أهدافهم 
يكون  »لن  أنــه  مؤكدين  املناخية، 
هنــاك مكانة للبيانــات العامة«. 
وبــني الغائبني البرازيل وأســتراليا 
اللتني اعتبر حجم  أهدافهما غير 

كافية.
وأفتتــح رئيس الــوزراء البريطاني 

بوريس جونسون ،القمة التي تأمل 
أن تكون خطــوة على طريق املؤمتر 
الدولي السادس والعشرين للمناخ 
املقــررة عقده في تشــرين الثاني 

2021 في غاسغو في إسكتلندا.
قبل  بيــان  فــي  جونســون  وقال 
القمة إن »حتركاتنا كقادة يجب أال 
تكــون مدفوعة باخلجل أو احلذر بل 
بالطموح الواسع فعا«. وأضاف أن 
بريطانيا ستوقف »في أسرع وقت 
ممكن« الدعم املالي ملشاريع الوقود 

األحفوري في اخلارج.
اململكة  حكومــة  تعهــدت  كما 
ثاني  انبعاثــات  املتحــدة بخفض 
أكســيد الكربون بنسبة 68 باملئة 

على األقل بحلول عام 2030.
»أسباب تدعو إلى األمل«

في 12 كانون األول 2015 ووســط 
هتافات وفود من 195 دولة، اختتم 
13 يوما من املفاوضات الشاقة في 
اجتماع األمم املتحدة بشــأن املناخ، 
والتزام العالم بأكمله تقريبا إبقاء 
االحتباس احلــراري أقل من درجتني 
مئويتــني وإذا أمكن 1,5 درجة، عما 

كان عليه قبل العصر الصناعي.
لكن بعد هذه االندفاعة التاريخية، 

تراجع احلماس بعد انتخاب الرئيس 
أعلن  الذي  ترامب  دونالد  األمريكي 
انســحاب ثاني أكبــر اقتصاد في 

العالم من اتفاقية باريس.
وقال األمــني العام لــأمم املتحدة 
أن  مدينــا  غوتيريــس  أنطونيــو 

»سياســات املنــاخ ما زالــت دون 
مستوى التحدي« اليوم على الرغم 

من ضغط الرأي العام.

وأضــاف »نشــهد ارتفــاع احلرارة 
مبقــدار 1,2 درجــة مئوية وناحظ 
بالفعــل تقلبــات مناخية قصوى 

وغير مسبوقة«.
إلــى األعاصير  احلر  ومن موجــات 
الغابات الضخمة  املتتالية وحرائق 
والفيضانات، يشكل تضاعف هذه 
الظواهــر املدمرة مؤشــرا واضحا 
التي  األرض  ارتفاع درجة حرارة  إلى 
شهدت للتو العقد األكثر سخونة 

على اإلطاق.
ويفترض أن يقــدم موقعو اتفاقية 
باريــس عرضا لوضــع التزاماتهم 
2020. لكن حوالي  بحلول نهايــة 
عشــرين دولة فقط متثل أقل من 
5 باملئــة من االنبعاثــات العاملية، 

فعلت ذلك عمليا.
وقالت الوزيرة الفرنســية لانتقال 
البيئي باربــرا بومبيلي  امس األول 
روما  إلى  زيارة  اجلمعة على هامش 
»نشــعر أن هناك حاجة لتنشيط 
هو  »هذا  وأضافــت  التحــركات«. 
الوقت املناســب لكــي تظهر دول 

عدة طموحاتها«.
وقبل القمة أعلنــت دول عدة عن 
خطط طموحــة لتقليل انبعاثات 

الغازات املسببة لاحتباس احلراري. 
وتفاهمــت الدول الـــ27 األعضاء 
أن  األوروبي اجلمعة على  االحتاد  في 
تخفض بحلــول 2030  انبعاثاتها 
55 باملئة علــى األقل«،  »بنســبة 
مقابل 40 باملئة من قبل، عما كانت 
عليــه في 1990، مــن أجل حتقيق 

احلياد الكربوني بحلول 2050.
وأعلنت الصني أكبر دولة مســببة 
للتلــوث في العالــم مؤخرا نيتها 
حتقيق حياد الكربون بحلول 2060، 
األمريكي  الرئيــس  تعهــد  بينما 
املنتخــب جــو بايــدن حتقيق هذا 

الهدف بحلول 2050.
وقــال املديــر التنفيــذي ملنظمة 
)الســام األخضر( جون  غرينبيس 
ســوفني في بيان أن هناك »أسبابا 

تدعو إلى األمل« مع هذه القمة.
وأكد ســوفني »مع خــروج دونالد 
ترامــب من البيــت األبيض واتخاذ 
إجــراءات مناخية أقــوى من قبل 
الصــني وكوريا اجلنوبيــة واليابان، 
العالم معا  لدينا اآلن فرصة جلمع 
في جهد ضخم للحد من انبعاثات 
لاحتبــاس  املســببة  الغــازات 

احلراري«.

من أجل المناخ بعد خمس سنوات من قمة باريس

زعماء العالم يلتقون في قمة افتراضية إلعادة دفع الجهود 

تقـرير

قمة افتراضية امناقشة مشكالت التغير املناخي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
لقي شخصان مصرعهما جراء حتطم طائرة 
هليكوبتــر فــي حقل بغرب تكســاس، في 

الواليات املتحدة.
وقال قائد شــرطة مقاطعة ميتشل باتريك 
تومبــس ليلة امــس الســبت إن املروحية 
حتطمت يوم اخلميس على بعد ثمانية أميال 
(13 كيلومترا( جنوب غرب كولورادو ســيتي، 

على بعد حوالي 250 ميا غرب داالس.
وقال تومبــس إن الطيار، زين وايتســايد، 31 
عاما، والراكب زاك بفايفر، 32 عاما ، قتا في 

احلادث، وكاهما من مدينة كولورادو.
وقالــت إدارة الطيران الفيدرالية إنها واجمللس 
الوطني لســامة النقل سيقومان بعمليات 

التحقيق في أسباب احلادث.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
جمدت سويســرا األصــول املاليــة لرئيس 
بعد  لوكاشــينكو  ألكســندر  بياروســيا 
األحداث العنيفة التي أعقبت االنتخابات في 

الدولة الواقعة في شرق أوروبا.
وقالت احلكومة السويسرية إن لوكاشينكو 
وابنه فيكتور من بني 15 شــخصاً لن يُسمح 
لهــم بدخول سويســرا أو الســفر عبرها. 
وأضافــت أن هنــاك مزاعــم تفيــد بأنهم 
مسؤولون عن استخدام العنف واالعتقاالت 
»رويترز«  التعسفية، حسب ما ذكرته وكالة 

لأنباء.
وتابعــت: »سويســرا قلقة للغاية بســبب 
التوتر املســتمر وتدعو إلى احلوار بني حكومة 

بياروسيا واجملتمع املدني«.
كما طالبت باإلفراج عن املعتقلني تعســفياً 
والتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء املعاملة 

على أيدي قوات األمن.
واحتشد آالف احملتجني في مينسك عاصمة 
بياروسيا وأماكن أخرى، يوم األحد املاضي، مع 
تواصل االحتجاجات األســبوعية للمطالبة 
بتنحي لوكاشــينكو، مما دفع الشــرطة إلى 

اعتقال ما يزيد على 300 شخص.
وتشهد بياروســيا، التي يبلغ عدد سكانها 
9.5 مليون نســمة وتعتبرها روسيا منطقة 
عازلــة أمنية فــي مواجهة حلف شــمال 
األطلسي، احتجاجات حاشدة منذ انتخابات 
رئاســية أُجريت في التاســع من )آب( وأعلن 
لوكاشــينكو فوزه بها. ويقــول خصومه إن 

االنتخابات مزورة ويطالبونه بالتنحي.
ويتجاهل لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة 
منــذ 26 عاماً، حجم االحتجاجــات، قائاً إن 
الغرب يرعاها ولم يُبد اســتعداداً يُذكر لبدء 

حوار مع املعارضة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أصبحــت البرازيل ثاني دولة على مســتوى 
العالم بعد الواليات املتحدة تتجاوز حصيلة 
ضحايا فيروس كورونا فيها عتبة الـ180 ألف 
وفاة، بتســجيل قرابة 650 حالة وفاة جديدة 

خال اليوم األخير.
وأكــدت وزارة الصحــة البرازيلية امس األول 
اجلمعة رصــد 646 حالة وفاة و53030 إصابة 
بالفيروس الذي يســبب مرض »كوفيد19-« 
خال الســاعات الـ24 املاضيــة، مقابل 770 

وفاة و53347 إصابة في اليوم السابق.
وأصبح بذلك إجمالي عدد اإلصابات بكورونا 
التي سجلت في البرازيل منذ بداية اجلائحة 
ستة مايني و834829 )أي ثالث أكبر حصيلة 
في العالم بعــد الواليات املتحــدة والهند( 

منها 180411 حالة وفاة.

مصرع شخصين جراء تحطم 
مروحية غرب تكساس

سويسرا تجمد األصول 
المالية لرئيس بيالروسيا

البرازيل تتخطى عتبة الـ180 
ألف وفاة جراء »كوفيد - 19«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
في إعــان هام يأتي قبل نحو شــهر 
من مغادرته للبيت األبيض، كشــف 
واليته  املنتهيــة  األميركي  الرئيــس 
األول اجلمعة،  امــس  ترامــب،  دونالد 
التطعيــم ضد  عمليــات  أولــى  أن 
كوفيد19- ســتبدأ »فــي أقل من 24 
ســاعة« بالواليات املتحدة، وذلك بعد 
موافقــة وكالــة األدويــة األميركية 
على لقــاح تصنعه شــركتا »فايزر« 
و«بايونتيك«. وقــال ترامب على تويتر: 

»بدأنا بالفعل في إرســال اللقاح إلى 
كل واليــات« البــاد، مضيفــا »أولى 
عمليات التلقيح ســتتم في أقل من 

24 ساعة«.
وبــنّي أن الواليــات املتحــدة أنتجت 
 9 »لقاحا لفيروس كورونــا في ظرف 
أشــهر فقط«، واصفا ذلك كما لو أن 
األميركي حقــق معجزة  »الشــعب 

طبية«.
وأشــار إلى أن كبار الســن والعاملني 
الطبي  بامليدان  األمامي  الصفوف  في 

أن  متوقعا  أوال،  اللقــاح  ســيأخذون 
يســاهم في خفض عــدد اإلصابات 

والوفيات.
وتابع قائا: »منحنا فايزر ملياري دوالر 
إلنتاج 100 مليــون جرعة من اللقاح، 
مع إمكانية إنتــاج 500 مليون جرعة 
إضافية«. وأكد أن اللقاحات »ستكون 
مجانية للمواطنني األميركيني« الفتا 
إلى أنه لم تســجل آثــار جانبية في 

التجارب السريرية على اللقاح.
واختتــم ترامــب بالقــول إن فيروس 

كورونــا »انطلــق من الصــني لكنه 
سينتهي هنا في الواليات املتحدة«.

وجاءت تصريحــات ترامب في الوقت 
املتحدة،  الواليــات  فيه  أحصت  الذي 
اجلمعــة، رقمــا قياســيا جديدا من 
اإلصابات بفيروس كورونا، بلغ نحو 235 
ألف إصابة خال 24 ســاعة، حسب 

إحصاء جامعة »جونز هوبكنز«.
بياناتها  التي حتّدث  اجلامعة  وبحسب 
باستمرار، بلغ عدد الوفيات اجلديدة من 
جّراء الفيــروس في الباد خال الفترة 

الزمنية نفســها »24 ســاعة« نحو 
2600، كمــا أن هنــاك حاليا أكثر من 

108 آالف شخص في املستشفيات.
ووّقع ترامب مرسوما مينح باده أولوية 
في تسّلم اللقاحات قبل تصديرها إلى 
بلدان أخرى، للتصدي للتفشي الكبير 
للوبــاء. واشــترت الواليــات املتحدة 
100 مليون جرعــة إضافية من لقاح 
»موديرنا« لعاج كوفيد19-، حسب ما 
وزارة الصحة األميركية، امس  أعلنت 

األول اجلمعة، في بيان.

وتضاف هــذه اجلرعات إلى 100 مليون 
جرعة من هذا اللقاح ســبق للواليات 
املتحــدة أن طلبتهــا من الشــركة 

األميركية.
واشــترت الواليات املتحدة أيضا 100 
مليون جرعة من اللقــاح الذي طّوره 

حتالف »فايزر« و«بايونتيك«.
وتأمــل الواليات املتحــدة في تلقيح 
20 مليون شــخص هذا الشهر، و100 
مليون بحلول فبراير، وجميع السكان 

بحلول يونيو.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وإيــران  الهنــد  مــن  كل  تلتقــي 
وأوزبكســتان غد االثنني في اجتماع 
افتراضي من أجل اتفاق الســتغال 
اإليراني  تشــابهار  مليناء  مشــترك 
رئيس  من  باقتــراح  اإلســتراتيجي، 

أوزبكستان شوكت ميرزيوييف.

اخلارجيــة  الشــؤون  وزارة  وقالــت 
الهندية إن اللقاء ســيتم ترأســه 
بشكل مشترك من طرف نائبي وزير 
إيراني وأوزبكستاني وسكرتير هندي، 
بعد أن مت التشــاور بشأنه بني رئيس 
ميرزيوييف  شــوكت  أوزبكســتان 
ناريندار  الهنــدي  الــوزراء  ورئيــس 

مودي فــي القمة التــي جمعتهما 
خارجية  وزارة  وعلقت  اجلمعة.  أمس 
الهند، اليوم الســبت، بأنها »ترحب 
باســتخدام  أوزبكســتان  باهتمام 
مينــاء تشــابهار كمينــاء عبور«. 
تتولى  التي  وحدها،  الهند  ليســت 
إدارة أحد أجزاء امليناء اإليراني املعفى 

األمريكية، ألهميته  العقوبــات  من 
اقتصاديا  املنطقــة  فــي  احليويــة 
وإنسانيا، بل ترغب عدة دول إقليمية 
الفرص  مــن  االســتفادة  في  أخرى 
االقتصادية التــي يوفرها هذا امليناء 
الواقع في جنوب شرق إيران. تأتي هذه 
تشابهار  ميناء  بشــأن  املستجدات 

اإلســتراتيجي على خلفية التحّول 
املتوقَّع فــي السياســة األمريكية 
إلى  جتاه طهــران بعودة واشــنطن 
فتح القنوات الدبلوماســية معها، 
بوصول جو بايدن إلى البيت األبيض 
فــي ينايــر املقبــل، من أجــل حل 
النووي  البرنامــج  ألزمــة  تفاوضي 

اإليراني. وكان الرئيس املنتهية واليته 
دونالد ترامــب قد عّقد العاقات بني 
أحاديًا  بانسحابه  وطهران  واشنطن 
من االتفاق الدولي بشــأن البرنامج 
النــووي اإليراني عام 2018 وانتهاجه 
سياسة العصا الغليظة و«الضغط 

األقصى« ضد طهران.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلــن وزير النفــط الفنزويلي طارق 
العيســمي عــن إحبــاط مخطط 
باليتو«  »إيل  منشــأة  الســتهداف 
النفطية واعتقال شخصني يشتبه 

بهما في التخطيط للهجوم.
الواليات  سلطات  العيسمي  واتهم 
املتحدة وكولومبيــا بدعم اخملطط، 
وقال إن »هــذا اخملطــط اإلرهابي مت 
إعداده فــي كولومبيــا. ومن املهم 

إلــى أن وكالــة  أن نلفــت أيضــا 
األمن  ووكالة  املركزية  االستخبارات 
على  كانتا  األمريكيتــني  القومــي 
االستشــارة  وقدمت  باخملطط  علم 
لإلرهابيني املتورطني فيه«. وحســب 

قول العيسمي فإن املهاجمني كانوا 
يخططــون لتفجير األنبــوب الذي 
يوصل املنشأة مبحطة »ياغوا« لتوزيع 
الوقود. ويأتي هذا اإلعان على خلفية 
التي  أزمة وقود حــادة فــي فنزويا 

تعاني من النقص في البنزين الناجم 
عن عدم صيانــة املصافي النفطية 
ونقص االستثمارات في إنتاج الوقود، 
األمريكية  العقوبــات  إلــى  إضافة 
الفنزويلي.  النفطــي  القطاع  على 

تتهم  الفنزويلية  املعارضــة  وكانت 
الســلطات باإلعانــات الكاذبة عن 
أعمال تخريبية على البنية التحتية 
اإلخفاقات  إخفــاء  بهدف  النفطية 

اإلدارية وصرف االنتباه عنها.

ترامب يعلن »معجزة أميركا الطبية«: كورونا سينتهي هنا

اجتماع ثالثي للهند وإيران وأوزبكستان بشأن ميناء تشابهار

إحباط مخطط للهجوم على منشأة نفطية في فنزويال



بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلن مصرف الرشــيد امس الســبت رفع 
الدوائر  وجبة جديدة من ســلف موظفي 

احلكومية املوطنة رواتبهم لدى املصرف
ودعــا املكتب االعالمــي للمصرف جميع 
املســتفيدين ممن سترســل لهم رسائل 
نصية باملبلــغ مراجعة فروعــه او منافذ 

الدفع االلكتروني لتسلم السلفة .
علمــا ان املصرف مســتمر برفع ســلف 
موظفي الدوائر احلكومية ومنتسبي وزارة 
الداخلية واملتقاعدين ممن سبق وان مت ترويج 

معامالتهم.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
للنقل  العامة  النقل/الشــركة  وزارة  أعلنت 
البــري، نقــل )750( طنــاً من بــذور احلنطة 
املكيســة من محافظة كركوك الى املثنى، 
عبر اســطولها البري لصالــح وزارة الزراعة 

ضمن العقود املبرمة معها.  
مدير عام الشركة  مرتضى كرمي الشحماني 
ذكر أن اسطول الشركة شرع بنقل حموالت 
مختلفــة، لضمان وصول مفــردات البطاقة 
التموينيــة وجميع الســلع واملواد للســوق 

احمللية.  
الشــحماني أوضــح أن الشــركة »حتــرص  
باستمرار على االلتزام بتعهداتها في تنفيذ 
جميع العقود املبرمة معها، الســيما عقود 
الســلة الغذائيــة التي تنقلها شــاحنات 
البري الى جميع احملافظــات ونقل أطنان من 
بذور احلبوب في موسم االســتزراع الشتوي 
والصيفي، باإلضافة الى حموالت من السلع 

واملواد املتنوعة لصالح جهات مختلفة«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت وزارة الزراعــة العراقيــة، امس 
الســبت حتقيق فائض وصفته بالكبير، 
في إنتاج احملاصيــل الزراعية خالل العام 
اجلاري، مؤكدة تلقيها طلبات جديدة من 
دول عربية وروسيا والصني واملانيا وفرنسا 

لتصدير احملاصيل العراقية.
وقال وكيل الوزارة مهدي ســهر اجلبوري: 
تتبع حاليا سياســة تصدير  »الوزارة  ان 
الفائــض مــن املنتجــات الزراعية بعد 
حتقيــق االكتفاء الذاتي فــي الكثير من 
احملاصيل واملنتجــات الزراعية عبر تنفيذ 
خطة العادة تأهيــل ودعم القطاع الذي 
كان قد تعرض الــى التدمير في املناطق 
التي احتلتها عصابــات داعش االرهابية 

عام 2014.«

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفعت اســعار صرف الدوالر في اسواق 
البورصة الرئيســية واالسواق احمللية، يوم 

امس السبت.
وســجلت بورصة الكفاح 127.100 دينار 
مقابل 100 دوالر امريكي، فيما ســجلت 
اســعار الصرف ليوم اخلميس املاضي في 
بورصة الكفــاح 126.800 دينار لكل 100 

دوالر. 
اما اســعار ســعر الصرف في االســواق 
احملليــة فقــد ارتفعت ايضــا حيث كان: 
سعر البيع: 127.500 دينار لكل 100 دوالر 
، وسعر الشــراء: 126.500 دينار لكل 100 

دوالر.

مصرف الرشيد يرفع وجبة 
جديدة من سلف الموظفين

نقل 750 طنًا من بذور 
الحنطة في كركوك 

إلى المثنى

طلبات عربية وعالمية 
الستيراد المحاصيل العراقية

ارتفاع اسعار صرف الدوالر 
في االسواق المحلية

اقتصاد6

 

متابعةـ  الصباح الجديد:

الطاقة  معلومات  إدارة  أعلنت 
األميركيــة، امــس الســبت، 
عــن معاودة الواليــات املتحدة 
استيراد النفط اخلام من العراق 

خالل االسبوع املاضي.
وقالــت االدارة فــي تقرير لها 
اطلعت عليه » الصباح اجلديد 
إن »متوســط االستيرادات   ،  «
اخلام  النفــط  االمريكيــة من 
بلغت  املاضي  االســبوع  خالل 
يومياً  برميــل  ماليــني   5.883
مرتفعة مبقدار 899 الف برميل 

عن االسبوع الذي سبقه«.
وأضافت أن »امريكا اســتوردت 
النفط اخلــام من العراق مبعدل 
109 الــف برميــل يومياً خالل 
عن  ارتفاعاً  املاضي،  االســبوع 
االســبوع الذي سبقه الذي لم 
تســتورد اي كمية من النفط 

اخلام من العراق ».
وأشــارت إلى أن »اكثر االيرادات 
خــالل  المريــكا  النفطيــة 
من  جــاءت  املاضي  االســبوع 
مليون   3.989 ومبقــدار  كنــدا 
برميل يومياً، تليها املكســيك 
االستيرادات  كمية  بلغت  التي 
يومياً،  برميــل  الف   679 منها 
ثم البرازيل وبكمية بلغت 284 

الف برميل يومياً«.
»كميــة  أن  إلــى  وأشــارت 
للنفط  االمريكية  االستيرادات 
بلغت  الســعودية  مــن  اخلام 
281 الــف برميل يومياً، وبلغت 
االســتيرادات مــن االكــوادور 
الــف برميل يومياً   248 كمية 
ومن كولومبيا مبقدار 210 الف 
برميل يوميــاً، ومن نيجيريا 83 

الف برميل يومياً«.

الطاقة  معلومات  ادارة  وكانت 
في  اعلنــت  قــد  األميركيــة 
اخلامــس مــن الشــهر اجلاري 
النفــط  صــادرات  انخفــاض 
الصفر  الى  العراقية المريــكا 

خالل االسبوع املاضي.
واغلقــت أســعار النفط على 
انخفاض امس الســبت، حيث 
طغت مخاوف الطلب بســبب 
املتعلقــة  اجلديــدة  القيــود 
التقدم  علــى  كورونا  بفيروس 

نحو برامج التطعيم.
وتراجعت العقــود اآلجلة خلام 

برنت 27 سنتا أو 0.54 باملئة إلى 
وارتفع  للبرميــل.  دوالرا   49.98
العقد فــوق 51 دوالرا للبرميل 
يوم اخلميس إلى أعلى مستوى 

في أوائل مارس آذار.
وهبــط خــام غرب تكســاس 
سنًتا   23 األمريكي  الوســيط 
أو ٪0.49 إلــى 46.55 دوالرًا بعد 
أن صعد بنحو ٪3 في اجللســة 

السابقة.
وعلى مــدار األســبوع ، صعد 
برنت 1.5 باملئة وغرب تكساس 
الوسيط أقل من 1 باملئة. وكان 

هذا هو األسبوع السادس على 
التوالــي من املكاســب للمرة 

األولى منذ يونيو حزيران.
وســاعدت جتــارب اللقاحــات 
الكآبة  إزالة بعض  الواعدة في 
القياسية في  الزيادات  بشــأن 
عدد اإلصابات والوفيات بفيروس 
كورونا في جميع أنحاء العالم.

وبــدأت بريطانيا التطعيم هذا 
األسبوع وميكن أن تبدأ الواليات 
املتحــدة التطعيــم في وقت 
مبكر من نهاية األسبوع املقبل 
، بينما وافقت كندا يوم األربعاء 

على أول لقاح لها مع اللقاحات 
األسبوع  إجراؤها  املقرر  األولية 

املقبل.
اخلارجيون  املستشارون  وصّوت 
األمريكية  والدواء  الغذاء  إلدارة 
االستخدام  على  املوافقة  على 
الطــارئ للقاح فايــزر، مما ميهد 
الطريــق للوكالــة للســماح 
باســتخدامه في دولـــة قتل 
مـن  أكثـــر   COVID-19 فيها 

.285000
وكانت قفزة كبيرة في مخزونات 
النفط اخلام األمريكية األسبوع 

املاضي مبثابة تذكير بأنه ال يزال 
هناك الكثير من املعروض املتاح 
، ولكن مت جتاهلها متاًما مع مرور 
في  االرتفاع  علــى  املضاربــني 

السوق هذا األسبوع.
وجاءت إشــارة أخرى على وفرة 
اإلمــدادات يــوم اجلمعة حيث 
الطاقــة  شــركات  أضافــت 
األســبوع  هــذا  األمريكيــة 
والغاز  النفط  منصات  معظم 
الطبيعي في أسبوع منذ كانون 
الثاني مع استمرار املنتجني في 

العودة إلى منصة اآلبار.

أميركا تعاود استيراد النفط العراقي
بعد توقف دام اسبوعًا

النفط ينخفض بالرغم من تحقيق مكاسب لألسبوع السادس

استوردت اميركا 
النفط الخام العراقي 
بمعدل 109 االف 
برميل يوميًا خالل 
االسبوع الماضي، 
ارتفاعًا عن االسبوع 
الذي سبقه

صورة تعبيرية النتاج البالد النفطي

 
متابعة ــ الصباح الجديد:

بــني الســعي لقيام أســواق أكثر 
انفتاحــا واحلد من املمارســات غير 
املفوضيــة  تكشــف  القانونيــة، 
األوروبية الثالثاء املقبل مشــاريعها 
في  الرقمــي  القطــاع  لتنظيــم 
نصوص تلقى ترقبا شديدا، ويفترض 
الشــركات  هيمنــة  تقلــص  أن 
»جوجل«  مثل  العمالقة  األمريكية 

و«فيسبوك«.
وبحســب »الفرنســية«، فإنه قبل 
إقــرار هــذه التنظيمــات اجلديدة، 
ستجري مناقشتها على مدى نحو 
ثالثة أعوام بني الدول األعضاء الـ27 
والبرملان األوروبي والشركات املعنية 

واملنظمات غير احلكومية.
هــذه  تشــهد  أن  املتوقــع  ومــن 
املناقشــات مبارزات واختبارات قوة، 
سيما بني بروكسل وواشنطن، التي 
ترمب على  دونالد  حرصت في عهد 

حماية مجموعاتها الرائدة.
غيــر أن الضغــوط تتصاعد كذلك 

في الواليــات املتحدة، حيث أطلقت 
إجراءات ضد »جوجل« و«فيسبوك« 
التهامهمــا باســتغالل موقعهما 
املهيمن في محركات البحث وعلى 

شبكات التواصل االجتماعي.
املفوضية  رئيســة  نائبة  وأعلنــت 
ومفــوض  فيســتاجر  مارجريتــي 
الســوق الداخلية تييري بروتون في 
األسبوع  مقال مشترك نشــر هذا 
»حان الوقت لننظم نحن األوروبيون 

عاملنا الرقمي«.
ومع انتشــار ممارســات جديدة في 
العالم مثل العمل عن بعد وتنظيم 
والتســوق  الفيديو  عبــر  املؤمترات 
علــى اإلنترنــت ومتابعــة الدروس 
وباء كوفيد  تفشي  إلكترونيا، سرع 
- 19 االنتقال الرقمــي. غير أن هذه 
اخلدمات اجلديدة، التي لم يعد بوسع 
تتسبب  عنها،  االستغناء  األوروبيني 
كذلك بانحرافات وجتاوزات، مثل بث 
خطاب الكراهية على نطاق واســع 
والتضليــل اإلعالمي والقضاء على 
الشــركات  املتاجر الصغيرة وجتمع 
العمالقة فــي تكتالت تقضي على 

املنافسة.
وبعد أشهر من املناقشات واألبحاث، 
األوروبية  التنفيذية  السلطة  قررت 
لســد  متكاملني  قانونني  اقتــراح 
الثغرات القانونية، التي تســتغلها 
الشــركات. والنص األول هو »قانون 
اخلدمــات الرقمية«، الــذي يفترض 
أن يتوجه إلى حس املســؤولية لدى 
جميــع الوســطاء علــى اإلنترنت 
واجبــات حيال  ويفــرض عليهــم 

احملتويات، التي يستضيفونها.
وهــذا القانون هو نســخة محدثة 
بالتجــارة  اخلاصــة  للتوجيهــات 
اإللكترونية، التــي وضعت قبل 20 
العمالقة  املنصات  كانت  حني  عاما 
أو لم  احلالية مجرد شركات ناشئة 
تكن حتى ولدت بعــد. وكانت هذه 
التوجيهــات متنحهــا حصانة ضد 
أي عقوبــات أو محاســبة، إذ تتيح 
لهــا االحتمــاء خلف وضــع موقع 

مستضيف.
والنــص الثاني هو »قانون الســوق 
قيودا  ســيفرض  الذي  الرقميــة«، 
تنطبق فقط على اجلهات املهيمنة، 

التي يشــكل نفوذهــا خطرا على 
احلرة. وسيحدد هذا  املنافسة  لعبة 
التي حتكم عمل  املعاييــر،  القانون 
هذه املنصات العمالقة املســيطرة 
على القســم األكبر مــن القطاع 

اإللكتروني.
من  األوروبيــة  املفوضيــة  وتنــوي 
خــالل فرض القيــود والواجبات، وال 
سيما بشأن شــفافية اخلوارزميات 
واســتخدام البيانات الشــخصية 
وتوافق املنتجات املتنافسة، التحرك 
اســتباقيا لضمــان حســن عمل 
األســواق، مع وضع قواعد واضحة 
وبذلك  جتاوزات.  وقوع  قبل  وعقوبات 
تســتخلص بروكســل العبــر من 
عجزها، مقرة بــأن آلياتها الطويلة 
واملتأخــرة ملعاجلة التجاوزات أفضت 
إلــى فــرض غرامات لــم يكن لها 
زوال  بعــد  وذلــك  رادع،  مفعــول 
املنافســة. ومن شأن منافسة أكثر 
نزاهــة وقواعد على نطــاق القارة، 
تشــجيع ظهور شــركات أوروبية، 
في وقت يعاني االحتاد األوروبي تأخرا 
مقلقا على صعيد االقتصاد اجلديد.

تقـرير
مشاريع أوروبية لتقليص هيمنة

الشركات األمريكية العمالقة على القطاع الرقمي
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البصرة ـ الصباح الجديد: 
عّد رئيــس غرفة جتــارة البصرة 
املصرفي  النظــام  موزان،  ماجد 
العراق »نظــام عوائل ومتخلف 
جداً وهو مرتبط بجهات«، محذراً 
العراق من »املعركة االقتصادية« 
القائمــة بني تركيــا وايران على 

أسواقه. 
موزان قال في تصريحات تابعتها 
»املعركة  إن  اجلديــد،  الصبــاح 
االقتصادية بني ايران وتركيا حول 
العراقية  الســوق  احلصول على 
2003، واالقتصاد  قائمــة منــذ 
العراقــي مطالــب باالنتباه الى 
هــذه املعارك وما الــذي لديهم 
العــراق«، مبيناً  الى  لتصديــره 

2003 كان العراق  أنه قبل عــام 
تغير  الذي  فمــا  ذاتياً،  »مكتفياً 
بعشــرات  نســتورد  وجعلنــا 
املليارات سنوياً؟ املوظف العراقي 
الذي يعاني حالياً من تأخر الراتب 

هو أولى بهذه املليارات«. 
وأردف أن »الوضع العام في العراق 
أننا في مرحلة  لدرجة  مترد جداً 
التوهــان، وغرفة جتــارة البصرة 
حتاول رفد احلكومة السياســية، 
ما  بكل  والتشريعية،  التنفيذية 
من شــأنه معاجلة هــذه األزمة 
داخل  املوجودة  االمــور  وحلحلة 

البلد«. 
أربيل  أن محافظــة  إلى  يشــار 
املاضي  اخلميس  يوم  استضافت 

الغرف  احتــاد  مجلس  اجتمــاع 
التجارية العراقية.  

وبشــأن دور القطــاع اخلاص في 
أنه »ليس  العــراق، ذكر مــوزان 
كبيــراً  دوراً  اخلــاص  للقطــاع 
والقطاع  املشــورة،  باســتثناء 
اخلاص ضعيــف، والباقي متملق 
اعتبار  السياسية على  للطبقة 
ان احلركــة االقتصاديــة احلالية 
أن  إلى  السياســيني«، الفتاً  بيد 
للسياسة،  تابع  اخلاص  »القطاع 
تابعــة  السياســة  وليســت 

للقطاع اخلاص«. 
يذكــر أنه كان للقطــاع اخلاص 
الــدور احليوي الــذي كان يلعبه 
فــي العــراق في خمســينيات 

القرن املاضي  وبداية ســتينيات 
النهضــة  فــي  ومســاهمته 
االقتصادية والعمرانية في البالد، 
لكنــه تراجــع بعد عــام 2003 
االستيراد،  على  االعتماد  بسبب 
نتيجة الوفرة املالية، املتأتية من 
ارتفاع أسعار النفط في األسواق 

العاملية.  
يقــوم  العالــم  دول  »فــي كل 
السياســة  بســحب  االقتصاد 
وليس العكــس، وحتى لو قدمنا 
احمللية  احلكومة  الــى  مقترحات 
فــي البصرة من أجــل النهوض 
بالواقــع االقتصادي لــن يأخذوا 
بهــا، واالقتصاديون يقدمون كل 
ما من شأنه االرتقاء بواقع البلد 

وتطويره وتنميتــه لكن من دون 
استجابة«، وفقاً ملوزان.

االقتصــادي في  الوضع  وحــول 
البصــرة، رأى مديــر غرفة جتارة 
احملافظــة أن »البصــرة مركــز 
وتعمل  جــداً،  مهم  اقتصــادي 
األجنبية حول  الشــركات  فيها 
كمــا  النفطيــة،  التراخيــص 
أن هنالــك عمالً مســتمراً في 
والبصرة  الكبيــر،  الفــاو  ميناء 
بها بحبوحــة اقتصادية كما أن 
فيهــا معامل بســيطة النتاج 

الثرمستون«. 
موزان لفت إلى أن »مركز العراق 
التجاري هو بغداد، وكذلك إقليم 
غير  منافذها  بسبب  كوردستان 

الرسمية مع دول اجلوار«، مضيفاً 
أن »موقع العراق الستراتيجي من 
الفاو الى زاخو، مهم ومن شأن أن 
يسهم ميناء الفاو الكبير باحياء 
طريق احلرير وكذلك من شأنه أن 
يسهم بحركة اقتصادية كبيرة 
سنتعلم  وحينها  جتاري،  وبتبادل 
معنى االقتصاد احلر في العالم«. 
وحول عمــل النظــام املصرفي 
العراق، وصفه موزان بأنه »نظام 
عوائــل ومتخلف جــداً ومرتبط 
بجهــات«، موضحــاً أن »هنالك 
اتفاقيات بني املصارف وشــركات 
الصيرفــة حــول بيــع العملة 
معدومة  »الثقة  عاداً  الصعبة«، 

بالبنوك األهلية في العراق«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــف وزير العمل والشــؤون 
االجتماعية عادل الركابي، امس  
السبت، عن قرب إطالق دفعتني 
آالف  لعشــرة  القــروض  مــن 

وخمسمئة مقترض.
تصريح  فــي  الركابــي  وقــال 
ستة  غضون  »في  إنه  صحفي، 
أشــهر أو أقل من ذلك ســيتم 

لنحو  قــروض  دفعتي  إطــالق 
)10.5( آالف مقترض لكل منهم 
8 ماليني دينار«، مشــيراً إلى أنه 
»خالل شــهرين ســيتم اطالق 

دفعة أخرى«.
وأشــار إلى أن »الــوزارة لديها 
برنامــج آخر لإلقراض يســمى 
)حاضنة األعمال( يقدم للشباب 
القرض  قيمة  ابتكارية  مبشاريع 

20 مليون دينار«.
الشباب،  تشغيل  ملف  وبشأن 
امللف  »هــذا  أن  الركابي  أكــد 
شابه الكثير من املشكالت، وأن 
وزارة العمــل عقدت الكثير من 
برئاسة  الوزارة  في  االجتماعات 
األخرى  الــوزارات  ،وبعض  الوزير 
املركزي  ،والبنك  الــوزارة  ،ودوائر 
،وشــركة  األهلية  واملصــارف 

التأمني، وكذلك املطورون الذين 
لهــم دور في املوضــوع«، الفتاً 
إلى أن »الــوزارة لديها عدد من 
املالحظات على هذه املشــاريع 
بعــد أن متت مالحظــة أن فئة 
الشــباب املقترضني ،هم الذين 
املشــاريع  هذه  وزر  يتحملــون 
،واملطــورون فقط يســتفيدون 

منها«.

ســتعقد  »الوزارة  أن  وأضــاف 
للتقــدم  أخيــراً  اجتماعــاً 
باملقترحــات لفئة املطورين في 
هذا املشــروع، وإصــالح بعض 
في مصلحة  تصب  التي  األمور 
الشــباب«، مبينــاً أن »اخلطوة 
األخرى ســتكون مخاطبة وزارة 
للوقوف على صحة  التخطيط 
التعاقــدات فــي زمن الــوزارة 

الســابقة، مع أنه حتى اآلن لم 
أحيلت  التي  األوليــات  تتضمن 
مــن وزارة التخطيــط العقود 
لذلك  الــوزارة،  مع  أبرمت  التي 
متت مخاطبــة وزارة التخطيط 
لتزويــد وزارة العمل بها لتأييد 
للتعاقد  ووصولهــا  صحتهــا 
خالل  ســيكون  املوضوع  ،وهذا 

األيام القريبة«.

رئيس غرفة تجارة البصرة يحذر من معركة إيرانية ـ تركية على أسواق البالد

وزير العمل: قريبا إطالق قروض ألكثر من 10 آالف شخص

احد املراكز العمالقة لتنظيم القطاع الرقمي في الواليات املتحدة 



7 االحد 13 كانون االول 2020 العدد )4553(اعالن

Sun 13 Dec 2020 issue )4553(



ثقافة األحد 13 كانون األول 2020 العدد )4553(8

Sun. 13 Dec. 2020 issue (4553)

مقال

عن علي محمود خضير بمناسبة »باذبين«:

اصدار

متابعة الصباح الجديد:

صدرت عن منشـورات املتوسـط -إيطاليا، 
لـؤي  العراقـي  للرِّوائـي  اجلديـدة  الروايـة 
احليـاة  »حقائـق  بعنـوان:  عبَّـاس،  حمـزة 
الصغيـرة«. وهـي الروايـة التي اسـتهلَّها 
الكاتـب بالتالـي: »ال يُنصت اجلـرذ حلكاية 
غالبـاً  احلزينـة  بتفاصيلهـا  اإلنسـان 
يعيـش  بـل  فحسـب،  أحيانـاً  واملفرحـة 
فيهـا، ففـي كلِّ حكايـة جـرٌذ ينـّط مـن 
معنـى  مـن  ويقفـز  سـطر،  إلـى  سـطر 
إلـى معنـى، لـو ناديت اجلـرذان التـي حتيا، 

منـذ أول اخللـق، فـي شـعاب القصـص 
وطـارت  القصـص  لتبـّددت  واحلكايـات، 

احلكايـات مثـل دخـان تنفخـه الريـح«.
يفتتـح الكاتب لؤي حمزة عبـاس روايته، 
فـي  يضعنـا  الـذي  االسـتهالل  بهـذا 
ًة بالفانتازيـا،  املسـافة التـي تبـدو مزهـوَّ
الصغيـرة  احلقائـق  فـي  تنبـُش  لكنَّهـا 
مسـالك  عبـر  ومتضـي  العراقـي،  حليـاِة 
ُمعتمـة وأخـرى قليلة الضوء؛ لتكشـَف 
مـا يتـوارى خلـف أحـداٍث ظاهُرهـا يبدو 
اً. وبـن العـاديِّ واخليالـيِّ  هـو اآلخـر عاديَـّ
نتعرَّف، سـطراً وراء سـطٍر، علـى حكاية 
الثامنـة  فـي  شـابٌّ  الصغيـر؛  البطـل 

عشـرة من عمره، بدايـة ثمانينيات القرن 
املاضـي، فـي مدينـة البصرة، حيـُث تدورُ 
طاحونـة األيـام، ومعهـا تـدورُ القصـُص 
صديـق  بطلنـا  مـع  نعيُشـها  التـي 
اجلـرذان، بـن املدرسـة والبيـت والشـارع، 
رِّيـة وأصـوات  بـن اختـالط املشـاعر الطَّ
القنابـل البعيـدة، بن جرذانـه والكائنات 
األسـطوريَّة التـي يقـرأ حكاياتهـا علـى 
ة، وبن الوجـوه ومالمحهـا املنهكة  اجلـدَّ

مـن آثـار احلـرب وظاللها.
كانـت  وإن  الصغيـرة«،  احليـاة  »حقائـق 
تلـك  أولـى، فهـي  إلـى حقيقـٍة  حتتـاُج 
التـي تكُمُن فـي أوَّل جملـٍة مـن الرِّواية: 

الـكالم،  م  تعلَـّ منـذ  اجلـرذان  م  »يُكلِـّ
وتـردُّ عليـه«. فتسـمُع منـه 

أخيـراً جاء الكتـاب فـي 120 صفحة من 
القطع الوسـط.

من الكتاب:
تعـال أّيهـا اجلـرذ، تناديـك رائحـة اجلـن، 
اقتـرب وال تخـش شـيئاً، ال تكـن جـرذاً 
وتقـدم، سأسـميك جـرذ احلـرب،  جبانـاً 
هنـاك،  بـدأت  التـي  اجلديـدة  احلـرب 
أسـمائك،  بـن  نـادراً  اسـماً  سـيكون 
اسـماً لـم يذكـره أحـد مـن قبـل ولـم 
تدّونـه كتـب القـوارض أو حتفل بـه وثائق 
أدّونـه  أن  مبقـدوري  الطبيعـي،  التاريـخ 

صفحـة  فـي  املطبوعـة  صورتـك  حتـت 
منفـردة إلـى جانب صفحـات تضم صور 
جـرذان كثيـرة بأسـماء متّيزهـا بحسـب 
ألوانها وأشـكالها، أو بحسـب حجومها 
أو سـلوكها أو أماكـن معيشـتها، فـوق 
األرض أو حتتهـا، أسـماء معروفـة طاملـا 
احلـرب  جـرذ  سـيكون  البشـر.  تناقلهـا 
االسـم الـذي أناديـك بـه مـن بن سـائر 

اجلـرذان.
إنـه يتخيـل جنديـاً يفتـح عينيـه، يرفع 
رأسـه مواجهـاً اجلـرذ ثم يحّدثـه بلهفة: 
- أنـت ظلـي وصورتـي، مالكـي احلـارس 

ومرآتـي

حقائق الحياة الصغيرة لـ »لؤي حمزة عّباس«

القبح  ملوجبات  تتصـــدى  خضير  محمود 
انها  العنونـــة،  منذ  واعيـــة  مبقصديات 
اصالـــة اكثـــر مـــن كونهـــا نيابة عن 
حيـــاة جديدة ترنـــو الى املاضـــي وتعيد 
انتاجـــه. اعنـــي ان احلياة املنـــوب عنها 
كانـــت تشـــتغل شـــعريتها بالتأمل ال 
بتواتر العبـــارة، وتشـــتغل بهموم الروح 
وحساســـيتها دون ان تقـــع فـــي براثن 
النـــواح. فيما تنشـــغل شـــعريته في 
احـــالم الشـــجن بـ”احلالم يســـتيقظ” 
بوصفها  االول،  الشـــعري  كتابـــه  وهي 
تأمـــالت نتج عنها كســـر افـــق التوقع 
في تداول اســـئلة الوجود ومشـــهدياته 
وهي  بـــه،  وتنتهي  باملـــوت  تبـــدأ  التي 
في  كاحتمال  املـــوت  يكـــون  ان  مفارقة 
عن  منقطع  وغيـــر  باذخ  فضاء شـــعري 
قـــراءة املـــوت بوصفه ثقافـــة ومعرفة 
ومشـــهدا قابـــال للتأويـــل ال الثبـــات 
والســـكون والرتابـــة، حالة مـــن حاالت 
األلفـــة مع املـــوت الذي يجـــوب ارواحنا 
منذ ســـنوات الزغب االولـــى وصوال الى 
الهرم والشـــيخوخة، يســـتثمره خضير 
يتناغم  مـــا  وهو  كاحتمـــال ال كنتيجة 
مـــع الشـــعرية كمصطلـــح ومفهوم 

باعتبارهـــا احتمـــال ال نتيجة.

هـــذان الكتابان: احليـــاة بالنيابة، واحلالم 
التفرد  من  شـــيئا  ينشـــدان  يستيقظ، 
باللغـــة، شـــيئا غير ســـائد فـــي لغة 
النـــص واحاالتـــه على وفـــق اداء يتمتع 
عّده  ايضا  ميكننـــا  ونـــدرة.  بخصوصية 
رّســـختها قصيدة  اصـــول  على  متـــرداً 
خضير  اليريد  الثمانينيـــات،  منـــذ  النثر 
هذين  في  الشـــعرية  روحـــه  تنتظم  ان 
ذلك  ان  على  االصـــول.  تلك  مبنت  الكتابن 
اكثر من  الســـلبي  التمرد مبعناه  يعني  ال 
اســـتحضاره باعتبـــارات القيم املضافة، 
بافتـــراض ان مـــا تقدم من شـــعر في 
يفتح  السابقة  العراقي  الشـــعر  ظواهر 
افقـــا لإلضافـــة وللمغايـــرة وللتقاطع 

  . . يضا ا
“باذبن”  االخيـــر  فـــي كتابـــه  يتنّبـــه 
تعالق  باملعرفـــة،  الشـــعر  تعالق  الـــى 
تنتجه  الذي  بالوعي  الشـــعر  حساسية 
املعرفـــة.، باملكان الـــذي يختصر االزمنة 
ويعيـــد انتاجها كلما عصفـــت بالذاكرة 
كتلـــة من احلنـــن الطاغي الـــى ما هو 
مشـــع وحّي وشاســـع. الـــى ذلك كله 
مثلما  خضيـــر،  محمـــود  علي  يتنّبـــه 
ســـيتنّبه الى أهمية الســـرد واستثماره 
في النـــص بصورة واســـعة وكبيرة، وقد 
جـــاءت معظم هذه النصوص بســـردية 
منقطعة النظير. ســـرٌد يأخذ بنســـبية 
االحالـــة في النظر الى االشـــياء اجلامدة 
لقد  ابدا.  باملطلـــق  ينعتها  وال  واحلّيـــة، 
االتيان  علـــى  النثـــر  قصيـــدة  دأبـــت 
كثيرة  نصـــوص  في  املطلق  باســـتبداد 
تراكمـــت منذ عقـــود وهـــي تنحى الى 
اخلطاب الفلســـفي بصورة او بأخرى. إذ ان 
نصوص  فـــي معظم  املطلق  عن  التعبير 
من  رســـوخه  مديات  يأخذ  النثر،  قصيدة 
التكـــرار – تكرار الفكرة وتكـــرار النتائج 
وتكـــرار االشـــارات الى حّيـــز محدد في 
املـــكان- ، في حـــن يأتي النســـبي عند 
الى  الرســـوخ  ذلـــك  لتحويل  خضيـــر 
ضديد شـــخصي لذلك املطلـــق. عالقة 
مبناهضته  النص  فكـــرة  لتأصيل  جديدة 
ســـواه.  فـــي  الراســـخة  لألســـاليب 
كثيرا  يفّكـــر  خضير  ان  هذا  وســـيعني 
يعمل على  للنـــص  اإلعداد  النـــص،  في 
 : واالمتاع  املعرفـــة  بن  ثقافيـــة  مقاربة 
“ما مـــن فجرٍ فـــي باذبـــن ، الفجُر هو 

ص36). )باذبن/  النـــاس” 
يتنّبـــه قـــارئ باذابن الـــى ان النصوص 
احلديثة املفرطـــة بالتجريب، صنعت ازمة 
بـــن اللغة وبـــن القارئ. االفـــراط كان 
احلاالت،  التهومي في معظـــم  الـــى  يقود 
وبالتالي ســـيرى قارئ هـــذا الكتاب الى 
الشـــعر  بن  احلميمة  العالقة  مـــن  نوع 
االدب بحســـب جاكوبسن،  ادبية  بوصفه 
وبن القـــارئ الذي يريد للنـــص ان يكون 

في اطـــار مداركه التخيليـــة والواقعية، 
بقطـــع النظر عن كســـر افـــق التوقع 
الشـــعر  في  الكاتب  يعتمـــده  الـــذي 
والســـرد على حد ســـواء. ويجـــري ذلك 
التأكيد على صناعة  ال لســـبب ســـوى 
االثر بعـــد القراءة، علـــي محمود خضير 
ينتبـــه لهـــذه اخلصيصـــة فـــي هذا 
الكتـــاب : حفريـــات جديدة فـــي اللغة 
املكان  تعالـــق  وإحـــاالت التنتهـــي عن 
اعني  النص/  في  وفاعلة  مشـــعة  كبؤرة 
)علـــي الغربـــي(، الذي يســـتبد ويهمن 
واســـتدعاء  وفكرة  النصوص  فكرة  على 
التاريخ الشـــخصي. يعمـــد خضير الى 
في  منفعلة  بنيـــة  الغربي  علـــي  جعل 
الى  يطمح  الـــذي  الشـــخصي  التاريخ 
اخمليلة  تقـــرأه  بديال  تاريخـــا  يكـــون  ان 
وتعمـــل علـــى جعلـــه احتمـــاال الفتا 
الحقيقة. الشـــاعر غير معني بترســـيخ 

احلقيقـــة اكثر من اهتمامه باكتشـــاف 
واملتوهجة.  املشـــعة  االحتماالت 

الشـــعر يحفـــر فـــي االحتمـــاالت ال 
احلقائق، وهـــو ما دأب عليـــه خضير في 
باذبـــن.، حتى ان علـــي الغربي غدت في 
الكتـــاب مدينة ورمزا يتشـــابه في  هذا 
مقصدياته مع رموز شـــعرية واجتماعية 
راســـخة في الشـــعر العراقي.. االمكنة 
باذبن  في  تنهمر  باألســـطرة  املشـــبعة 
بطريقة تشـــعرك بقوة حضورها وجتعلك 
ســـتتمّرغ  النص،  فعاليـــة  مـــن  جزءا 
بترابها  نفسه  بالشـــاعر  اسوة  ناصيتك 
وملحهـــا ورائحتها القويـــة:” في حلظة 
بنقيضن: حركٍة  املرقـــد  واحدة، يجمعك 
وســـكون. هديٍر وُخُبّو. دبيـــِب زوارٍ ورقدِة 
اموت. افـــواٍه تلوُك واخـــرى جّردها التراُب 
ما  ص29(.  )باذبـــن/  االخيـــرة”  كلماتها 
ســـّر هذه اللغـــة التي تغاير فـــي النثر، 

انتاج لغـــة اخرى  وحتّفـــز اخمليلة علـــى 
ايحاًء  مبتكـــرًة  الشـــاعر،  لغة  تناهض 
يضاهـــي االحتماالت التـــي يريدها وعي 
الشـــاعر؟. االمر الذي ســـينتج بالضرورة 
وعيـــن متناظرين او متوازيـــن في فكرة 
تتســـع على نحـــو الفت. وعـــي القارئ 
واالئمة  االولياء  امكنة  الى  ســـيرى  الذي 
الروح  فـــي  كفيض  انوارهم  غـــدت  وقد 
حتى وإن جـــاء ذلك التعالق مـــن بعيد.، 
تبتهل من  التـــي  اليتيمة  االم  مشـــهد 
في  االمام  فيســـتجيب  املنزل  ســـطح 
جرحا  يفطر  الـــذي  التماهي  مـــن  حالة 
حياة  وهي  اجلنوبيـــة.،  حياتنا  فـــي  ابديا 
يتحســـس باطنيتهـــا خضيـــر بصورة 
دقيقـــة، ويعمل على حتشـــيد اكبر قدر 
خطابها  مـــع  يتناغم  مبـــا  االحاالت  من 
ايـــة لغة تريد  الذي يتفـــوق احيانا على 
بالتغاير  او  باالنزياح  تستثمره شـــعريا  ان 

وبجماليـــات اللغة وخطابهـــا العالي.
اشـــياء كثيـــرة تريد نصـــوص باذبن ان 
تضيئهـــا باللغـــة، بحساســـية اللغة 
التـــي حتاكي  تلك  الدقـــة،  وجـــه  على 
الذي  الشـــخصي  تاريخنا  فـــي  املهمل 
امامنا  انفتحـــت  كلما  ويظهـــر  يغيب 
الذي  املـــكان  تاريخ  اســـتدعاء  ارهاصات 
املعاني..   مـــن  مبعنى  موارباً  زمنـــاً  نعّده 
هذه النصـــوص تريد ان تقحم نفســـها 
فـــي الوصول الـــى البريق الـــذي تظلله 
العراقية  احليـــاة  في  الطويلـــة  العتمة 
التـــي يتجذر منهـــا بريق علـــي الغربي 
بوصفه مكانا مشـــعا فـــي باذبن التي 
حتتضـــن داللته وترتقي بهـــا الى مصاف 

الشـــاخصة.     االيقونات 
النثـــر العراقية  ال اشـــعر ان قصيـــدة 
النثر  قصيـــدة  نصوص  اعنـــي  اجلديدة، 
من  تخّلصت  قـــد   2003 العـــام  بعد  ما 
في  التقليدية  والديباجـــات  الكالئـــش 
املســـتهل واخلامتـــة وادوات الربـــط بن 
العبـــارات اال عند علـــي محمود خضير 
كصفاء  مجايليـــه  مـــن  قليـــل  وعدد 
خلف وعلـــي وجيه وهـــالل كوتا ومهند 
اخليكانـــي وعلـــي رياض وعلـــي خليفة 
واســـماء  حداد،  وكرار  مريـــود  ومرتضى 
قليلـــة اخـــرى. نصـــوص هـــؤالء وفي 
مقدمتهم خضير، تريـــد ان تقول بتجربة 
جديدة فـــي كتابة قصيـــدة النثر، جتربة 
ثقافيـــة ومعرفية اكثر مـــن كونها من 
فنـــون االمتـــاع املكتوبة شـــعرا. االمر 
نقرأهـــا في منطقة  ان  لنـــا  يتيح  الذي 
اشـــتغال ملتبنيات اخلطاب الشـــعري، ال 
ومعتّدا  خالصا  وحده  الشـــعري  اخلطاب 
بنفســـه مثلمـــا فـــي كل مـــرة وهي 
الصفـــة الغالبة ملعظم اشـــتغالنا في 

العراقي.   الشـــعر 

علي سعدون

و  بالنيابة”  “احليـــاة  مجموعتيـــه  بعـــد 
“احلالم يســـتيقظ” يخطـــو علي محمود 
خضير نحـــو افق ينزاح قليال عن الشـــعر 
الذي  الشـــعر   - نعرفـــه  الذي  اخلالـــص 
ومضمونا  شـــكال  النص  بحـــدود  يتحدد 
وال يتعـــداه الـــى اكثـــر من ذلـــك -، بل 
مختلفة  تقانـــات  باســـتثمار  يطمع  وال 
ميكنهـــا ان ترتقـــي بقصيـــدة النثر الى 
افقهـــا املعرفي الذي تأسســـت من اجله 
وبســـببه وبدعواه. وعليـــه ميكننا مداولة 
على  االنفتاح  باعتبـــارات  خضير  شـــعر 
تقنيـــات متجـــددة في النـــص.. ذلك انه 
 : يقول  ان  يريـــد  اشـــتغاالته  في معظم 
ان الشـــعر بصورته الســـائدة الميكنه ان 
يحقـــق احلضـــور الثقافي ما لـــم يفكر 
عميقـــا بالتغايـــر والتضـــاد، ومـــن ثم 
بحفريـــات جديـــدة تؤهلـــه ان يكون في 
وعليه  واملعرفة.  التثاقـــف  عملية  صميم 
فقـــد بنى خضير ســـتراتيجيته على وفق 
البعد الرمـــزي في كتابة النص.. رســـوخ 
النـــص فـــي بنيـــة ســـائدة ومحددات 
املطابقة  مقولـــة  الى  يحيلنـــا  معروفة 

البنيوي.  النقـــد  ركائز  مـــن  بوصفها 
اجملموعتـــان اللتان اجنزهمـــا خضير، عِمال 
علـــى تأكيـــد ان الرمزيـــة في الشـــعر 
العراقي لم تُســـتنفد بعـــد، وان نصوص 
املعنـــى العميـــق الذي يخّضب نفســـه 
برمزيـــة عاليـــة ماتزال تخطـــف بريقها 
التوصيف  بهـــذا  وحفرياتها.  اللغـــة  من 
ميكننـــا ان نتعامل مع نصوصـــه ونقرأها 
بعنايـــة وفحـــص كبيريـــن، توصيـــف 
ســـيعتمد على مـــا يختطفـــه خضير: 
التماعات  بأكبـــر  الليـــل  مـــن  “باخلروج 
في  ادونيس  تعبيـــر  حـــد  علـــى  ممكنة” 
على  اســـتثمارها  لنـــا  تتيح  مناســـبة 
هـــذا النحو، متاما كما يحـــدث ان تخوض 
فـــي جتربة شـــعرية لتســـتخلص منها 
التماعـــات اللغة والفكـــرة وحفرياتهما.. 
فـ”احليـــاة بالنيابة” يصغـــي فيها خضير 
الى ايقاعـــات املاضي واحلاضـــر في احلياة 
العراقيـــة، وينـــوب عن صـــدى الكوارث 
ويجعـــل مـــن فكرته كنائٍب عن حشـــد 
مرارة  يعلـــك  وهو  بالتضحية  املغلوبـــن 
االزلية  الكارثـــة  وبئر  والنســـيان  الفقد 
العميـــق.، لكن ســـؤاال يظـــل يلوح في 
افق القـــراءة، مفاده : ماذا يفعل الشـــاعر 
غيـــر أن ينوب عن التحـــوالت االجتماعية 
والسياســـية واستشـــراف االيام املوجعة 
باســـتدعائه جدليات  اســـوة  القادمـــة 
التاريـــخ، تاريـــخ االمكنة الغابـــرة على 
النصوص  معظـــم  التحديـــد؟..  وجـــه 
ذلـــك، لكنها عنـــد علي  تنـــوب عـــن 

يتنبّه في كتابه االخير 
“باذبين” الى تعالق الشعر 

بالمعرفة، تعالق حساسية 
الشعر بالوعي الذي تنتجه 

المعرفة.، بالمكان الذي يختصر 
االزمنة ويعيد انتاجها كلما 

عصفت بالذاكرة كتلة من 
الحنين الطاغي الى ما هو 

مشع وحيّ وشاسع. الى ذلك 
كله يتنبّه علي محمود خضير، 

مثلما سيتنبّه الى أهمية 
السرد واستثماره في النص 

بصورة واسعة وكبيرة، وقد 
جاءت معظم هذه النصوص 

بسردية منقطعة النظير

قراءة

سالم مكي

ذلـك  التاريـخ؟  السـتعادة  حاجـة  ثمـة  هـل 
التاريـخ الـذي هو سـجل مفتـوح، ال نهايـة له، 
األقـالم،  تتبـدل  رمبـا  جديـد.  لتاريـخ  بدايـة  وال 
نفسـها،  الصحيفـة  لكـن  الكتبـة،  ويتغيـر 
الـذي  التاريـخ  ذلـك  نفسـه.  الغـالف  وحتـى 
يسـتعيد نفسـه، ويسـترجع أحداثـه نفسـها، 
لكـن الصـورة مختلفـة وبحـدث أكثـر تناغمـا 
مـع احليـاة اجلديـدة. وهـل أصـدق مـن الشـعر 
حتـى ينقـل التاريـخ؟ هـل أصـدق مـن شـاعر، 
انـزوى بعيـدا عن ضجيـج اآلخريـن، وعـن احلياة 
نفسـها، واختـار لنفسـه مكانـا قصّيـا، ليدون 
تاريـخ أسـاه؟ وهـل أصـدق مـن األرض لتحافظ 
علـى تاريـخ شـاعر، ضاقـت بـه السـبل، ليلجأ 
إلـى األصـل الذي جئنـا منـه، فيـزرع قصاصاته 
كلهـا  وحياتـه  بـل  وآالمـه  وأحالمـه  وأقالمـه 
فـي باطـن األرض وبـن أوراق الشـجر وسـعف 
النخيـل، غيـر عابـئ بأنيـاب الطبيعـة التي قد 
تفتـك بتاريخـه، وحتيلـه إلـى رماد رطـب. طالب 
عبـد العزيـز، عـاد إلى املـكان الذي جـاء منه أول 
مـرة: الطبيعـة/ األرض. لعلمـه أنهـا األم التـي 
لـن تفشـي سـّره أبـدا. ولـن تسـمح لقـوارض 
الزمـن أن تقضـم وريقاتـه وأحالمـه مهما طال 

لزمن.  ا
ديـوان » تاريـخ األسـى« هـو التاريـخ احلقيقـي 
لزمـن، كان الشـعر فيه ينفخ فـي العتمة ألوانا 
خادعـة، ويـزّوق األشـكال العبثيـة ليحيلها إلى 
أشـكال جميلـة فـي أعـن الناظرين. صـدر في 

زمـن، كانـت الكلمـة مفتاحا للمـوت أو احلياة! 
احليـاة التي يعيشـها الشـاعر أو الكاتب، على 
الطريقـة التـي تريدهـا السـلطة. كمـا هـي 
طريقـة املـوت التي البـد للخائن أن ميـوت وفقا 
ملـا يريـده النظـام ال أن ميـوت وفقـا ملـا يريـده 
هـو. واسـتعادة » تاريـخ األسـى« تشـير إلى أن 
طالـب عبـد العزيـز، قـد أدرك أنـه ال فـرق بـن 
عـام 1994 واألحـداث التـي سـبقته وحملتـه 
علـى أن يدونهـا شـعرا، وبـن األحـداث التـي 
نعيشـها اليـوم. ومـا بـن 2020 و 1994 هـي 
القلـم  أو  احليـاة فقـط،  تلـون  التـي  الريشـة 
الـذي ميلئ صفحتنا بالسـواد. اختلـف الكاتب، 

لكـن الكتابـة هي نفسـها. 
واحلبـال  املسـن،  والقـارب  الشاسـع،  البحـر 
املمـدودة، تشـي بعـودة من بطـن ال تـرد أحدا.. 
هـي لوحـة الغـالف التـي تواجـه قـارئ تاريـخ 
إنهـا عـودة ال  تلـك؟  أي عـودة  األسـى. لكـن: 
تطـرق  أنهـا  سـوى  معنـى،  وال  لهـا،  قيمـة 
فمـا  االندمـال.  علـى  أوشـكت  جـروح  أبـواب 
احلاجـة إلـى قـارب بـال صاحبـه؟ فـاألرض التي 
زرع فيهـا طالـب عبـد العزيـز أشـعاره وأقالمه 
إلـى  الكتـب  مدفـن  وحتـول  بيعـت،  وأوراقـه، 
شـارع أو بيـت. والنهـر الـذي كان يحـدق فيـه 
طويـال، ردم. فـكان علـى الشـاعر هنـا، أن يعيد 
مـن البحـر صاحـب القـارب، مثلمـا أعـاد مـن 
األرض قصائـده، وأطلقهـا إلـى احليـاة وهـا هو 
اجلديـدة  لألجيـال  ليـروي  اليـوم،  يسـتعيدها 
تاريخـا يعيشـونه اليوم بـكل جتلياتـه. ومثلما 
عـادت قصائـده إلـى احليـاة، سـيعود القـارب 

بصاحبـه..  يومـا، 

اسـتعادة » تاريـخ األسـى« في هـذا الوقت، قد 
ميثـل إحراجـا للـكل، أو إدانـة للواقـع واحليـاة.. 
فمـا كان قبـال هـو اليـوم ذاتـه، بـل أشـد وقعا 
فـي النفـوس. إنـه تاريـخ إلدانة السـلطة التي 
كان طالـب يـدس قصائـده فـي باطـن األرض 
مـن  هربـا  املقطـوع  النخيـل  سـعف  وبـن 
اللحظـة  إنـه يسـتعيد  وجبروتهـا.  بطشـها 
التـي قـرر أن تتنفـس قصائده في جـو ال مجال 

بحرية.  للنفـس  فيـه 
سـعي  علـى  شـاهدا  األسـى«  تاريـخ   « كان 
السـلطة آنـذاك لكتابـة تاريخ آخـر ومختلف، 
يديـن احليـاة كلهـا وال يدينها. ولألسـف، كتب 
ذلـك التاريـخ بالشـعر أيضـا، والكتبـة الزالـوا 
اليـوم يخدعـون اآلخـر بكتاباتهـم التـي زّورت 

التاريـخ باألمـس واليـوم متـارس نفـس الـدور. 
يا شيخنا.. يا أبا عثمان

أيها البحر اجلاحظ:
هل يقوى البيان

على صرف ما ال ينصرف 
من الزمان؟

يسـتثمر الشـاعر التاريـخ هنـا، ليعينـه علـى 
الباليـة  ثيابـه  مـن  وتعريتـه  احلاضـر  فضـح 
أصـال. فالشـاعر ال ميلـك أمـام سـطوة احلاضر، 
تنـزف  التـي  وذاكرتـه  وقلمـه  تاريخـه  سـوى 
احلاضـر.  هـذا  يديـن  إمنـا  وهـو  أحمـر.  شـعرا 
وتلـك اإلدانـة تتمثـل بعـدم كفايـة التاريخ وال 
األمجـاد الغابرة مبحو الشـوائب عـن احلاضر، أو 
انتظـار التاريـخ كـي يصحـح األخطـاء ويعيد 
إمنـا يطلـب  والشـاعر  إلـى طبيعتهـا.  احليـاة 
مـن اآلخريـن مواجهـة العدو بشـكل مباشـر 

وعدم االكتفـاء بانتظار النهايـة احملتومة. وكأن 
طالـب عبـد العزيـز هنـا، يقـول: ألـم أطلـب 
منكم املواجهـة؟ لم ينصرف الزمان فحسـب، 
بـل سـحق، وتالشـى.. وليتـه كان بيـد البيـان؟ 
أخـوه الـذي حـرث الفسـحة التي كانـت يراها 
مدفنـا ومكانـا خصبا لزراعة قصائده وشـعره، 
كان مبواجهـة الواقـع كلـه. أخـوه الـذي غّيبته 
احلـرب، كان هـو طرفـا أصيـال فيهـا. يقـول في 

نـص حـرب أخي:
قم أخي، لقد انتهت احلرب

وأخذوا دبابتك إلى مصهر احلديد
ولكن بندقيتك، مازالت على اجلبل

وها قد أتت الرمال على بسالتك أخيرا
املغّيـب  العراقـي  الـذي ميثـل االنسـان  أخـوه، 
قسـرا، فـي غياهـب احلـرب، والـذي تـرك جرحا 
عميقـا فـي نفسـه، بعد موتـه، ونهايـة احلرب 
التـي تبـن الحقـا بأنها مـا كانت لتكـن أصال، 
لـم يكتفوا بتغييبـه، بل غّيبـوا دبابته وصهروا 
أن  آلـة جديـدة. فبعـد  إلـى  حديهـا ليتحـول 
كانـت التعبئـة للحـرب واسـتنهاض الهمـم 
والتشـجيع علـى املـوت، تبـن أن كل ذلك كان 
عبثـا. لـم يبق سـوى بندقيته التي لـم يتركها 
إال بعـد موتـه، كانـت أفضـل من اجلميـع، فلم 
تبـرح مكانهـا. والبسـالة التـي كانـت دافعـا 
ومحـركا ألخيـه، دفنتها الرمـال.. لكـن الرمال 
لـن تبقـى فـي مكانهـا، سـتهب عليهـا ريـح 
الشـعر واحليـاة لتكشـف عنهـا مـن جديـد. 
وطالـب نفـخ فيهـا مـن ورحـه، فكشـف عـن 

تلـك البسـالة إلـى األبد.

طالب عبد العزيز يستعيد تاريخ األسى شعرا
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البصرة - سعدي السند:
 

تباشــر منظمــة التربيــة والثقافة 
والعلوم )اليونسكو( قريبا، اعادة إحياء 
التراث البصري املادي بعد سنوات من 
الدراسات والتوثيق وبتمويل من االحتاد 
األوروبــي والتعاون مــع وزارة الثقافة 

واحلكومة احمللية في البصرة .

املرحلة األولى
الصبــاح اجلديــد علمــت ان املرحلة 
األولى ستشــمل إعمــار مقطع  من 
التراثية  املنطقة  املار في  العشار  نهر 
مع دار - دار الشيخ خزعل الكعبي ودار 
عائلة النقيب ودار عبداللطيف املنديل 
ودار عبدالســام املناصير ودار اتلوالي 
العثماني كما يشــمل املشــروع في 
مراحله الاحقة جعل منطقة نظران 
والبصرة القدمية منطقة حفاظ تراثي 
واعمار 150 من الــدور التراثية املميزة 

واملسجلة. 

الدور املهم لوزارة الثقافة 
والسياحة واآلثار

وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور 
حســن ناظم في التقى قبل أيام مع 
سفير االحتاد األوروبي في بغداد مارتن 
التربية والثقافة  هوث ومدير منظمة 
والعلوم )اليونســكو( في بغداد باولو 
فونتاني، بحضور خبراء من هيئة اآلثار 
العمل  تطورات  آخر  وناقشوا  والتراث، 
على إعــادة تأهيل مدينتــي البصرة 

واملوصل القدميتني.
اجلولة  ماحظات  استعرض  االجتماع 
التي أجراها فريقا اليونســكو واالحتاد 
األوروبي فــي مواقع العمــل، وتقدمي 
عرض تفصيلي عن املباني التراثية في 
البصرة القدمية البالغ عددها 400 بيتا، 
فضاً عــن القصــور التراثية كقصر 

الشيخ خزعل في منطقة نظران.
وأشار اجملتمعون إلى أن املباني التراثية 
فــي البصــرة ســّيما فــي منطقة 
نظران، قد تعرضــت ألضرار كبيرة إثر 
احلروب واإلهمــال، وفاقمت التجاوزات 
السكانية من هذه األضرار، فضاً عن 
اإلشارة إلى أهمية تأهيل نهر العشار 
لتأثيــره اجلوهــري علــى تأهيل باقي 

البيوت التراثية القريبة منها
وكان هذا االجتمــاع الثاني من نوعه، 

املدينتني  العمل فــي  لبحث مســار 
لتنفيذ  واضحة  آلية  ووضع  القدميتني 

اخلطوات اجملدولة وفق سقوف زمنية.

طابع معماري واحد
يذكــر انه لــم يبق من الشناشــيل 
البصرية إال العدد القليل في األحياء 
القدميــة التي اســتطاعت الصمود 
واخلراب  التدميــر  نتيجــة  اآلن  حتى 
إلى  باإلضافة  احلروب  ســببتها  التي 
الزحف العمراني احلديث الذي أدى إلى 
تغيير الكثير مــن معاملها العمرانية 

األصيلة.
التراثية شــأنها  البصرية  والبيــوت 
شأن البيوت في املدن العراقية، تتميز 
ذات  وإنشائية  تخطيطية  بخصائص 
طابع معماري واحد يتمثل في إحال 
التي  املكشوفـة  الداخليـة  الساحة 
يطلق عليهـــا بالعاميـــة ) احلوش ( 
املكان األول فــي التخطيط، وعادًة ما 
متثل هذه الســاحة محور البيت التي 
واملرافق  الغرف  تنتظم حوله معظم 
األخرى  ومن الواضح انه تقليد بنائي 
عراقي قــدمي تعود بداياتــه إلى فترة 
العهد البابلي القــدمي )مطلع األلف 
الثانيــة قبل املياد( حيــث عثر على 
بقايا دور سكنية في أحد أحياء مدينة 
)أور( القدمية التي تقع إلى الغرب من 
مدينة البصرة تبرز الساحة الوسطية 
فــي مقدمة العناصــر التصميمية، 
وغالباً ما تتوســطها حديقة صغيرة 
تزرع بشــجرة واحدة أو أشــجار عدة 

وبعض شجيرات الزهور.
وتُعتبــر الســاحة الوســطية أيضاً 
مبثابــة قاعة مكشــوفة ومحجوبة 
عن األنظــار، باإلضافة إلى الدور الذي 
الطبيعية  توزيع اإلضــاءة  تلعبه في 

والتهوية للغرف احمليطة بها
ويعرف القســم األمامــي من البيت 
البصري والذي يضم مجالس الضيوف 
اخللفي  القســم  أّمــا  بـ)البرانــي(، 
والذي  الوســطية  بالساحة  واحمليط 
العائلة  ألفراد  اخملصصة  الغرف  يضم 

واملرافق امللحقة بها بالدخاني .

تفاصيل عن بيوت الشناشيل
ومــن اخلصائــص املميــزة للبيــوت 
البصريــة وجــود املدخل املنكســر 
املعروف بـ)اجملاز( الــذي يوصل املدخل 
أو ) البــاب (  بالســاحة الداخليــة 

املكشوفة )احلوش(.
 والهدف منه هو عزل فضاء الساحة 
الزقاق،  أو  الشــارع  عــن  الداخليــة 

وترطيب الهواء عبر اختراقه اجملاز.
ومن العناصــر اجلوهرية في تصميم 
البيــت البصــري توفير ما يســمى 
بـ)الطارمة( املســقفة واملفتوحة من 
جهة الساحة الداخلية وهي الديوان 

املصغر للبيت.
 وتســتعمل أرضية )الطارمة( لتناول 
وجبــات الطعــام وشــرب الشــاي 

وبخاصة في فصل الصيف
ويتميــز البيت البصــري أيضاً بوجود 
مــكان للراحة والهــدوء يطلق عليه 
السرداب، وتقضي فيه العائلة ساعات 
طويلة في أيام الصيف احلارة، ويتصف 
وانخفــاض  الســميكة  بجدرانــه 
مســتوى أرضيته عن مستوى أرضية 

البيت، قد يصل في بعض األحيان إلى 
أمتار عدة مما يســاعد في حمايته من 

احلرارة الشديدة.
وجتــري تهوية الســرداب بواســطة 
فتحــات صغيرة جانبيــة تكون عادة 
في مستوى أرضية الساحة الداخلية 
املدخل  أبواب  من  وكذلك  املكشوفة، 

والدرجات )السالم( املؤدية إليه. 
وهنــاك مجــار عموديــة للتهويــة 
مبنيــة من الطابــوق )اآلجر( واجلص، 
وهــي عبارة عن فتحــات داخل اجلدار 
وفوهتها في أعلى سطح البيت تنقل 
الهواء مــن األعلى عبر هذه الفتحات 
إلى مســتوى منخفض فــي أرضية 
الســرداب فيســاعد املاء الذي يرش 
على أرضية السرداب بترطيب الهواء 
اخلارجي اجلاف اآلتي من السطح عبر 
اجملاري  وتســمى هذه  الفتحات،  هذه 

ويطلق  الهوائي،  بامللقــف  العمودية 
عليها محلياً بالبادكير

ومن أهم املواد األولية املصنعة محلياً 
واملستعملة في بناء البيوت البصرية 
الطابوق الطيني املفخور )اآلجر( الذي 
البناء،  في  الرئيســي  العنصر  يُعتبر 
وذلك لوفرة مادته األولية ولســهولة 

صناعته وقلة تكلفته.
 وميتــاز أيضــاً مبقاومة جيــدة وقدرة 

كبيرة على عزل احلرارة والصوت.
ومن اخلصائــص التي امتاز بها البيت 
البصري بصورة عامة ارتفاع ســقف 
األول  وهنــاك مميزات  الطابــق  غرف 
الشبابيك  كثرة  منها  أخرى  إنشائية 
وارتفاعها خصوصاً  األول  الطابق  في 
في الواجهــات التي تطل على األزقة 

والشوارع.
أما ارتفاع الطابق األرضي فيكون عادة 

أقل مــن الطابــق األول، ويتميز أيضاً 
بنوافذه التي تكــون في الغالب فوق 
مستوى النظر وهى تطل على ا ألزقة 

والشوارع

الشناشيل من الفنون املعمارية 
املميزة

وتعتبــر الشناشــيل مــن الظواهر 
البيوت  فــي  واملألوفــة  الرئيســية 
البصريــة التراثية، والتــي تدل على 
الثراء، ففي بيوت امليســورين تتحول 
الشناشــيل إلى قطع فنيــة رائعة، 
وذلك جلمال نقوشــها اخلشبية التي 
تتخللها قطع زجاجية صغيرة ملونة

على  الشناشيل أساســاً  وتشــيد   
قســم من بناء الطابــق األول يضاف 
إلى املســاحة األساسية للدار، وذلك 
عن طريق إحــداث بروز يســتند إلى 
روافد خشــبية أو معدنيــة، وعندما 
يتســع البروز نســبياً يعمد املعمار 
إلــى تدريج ألواح اخلشــب أو الروافد 
ليمكنه احلصول على نقاط اســتناد 
قويــة تشــّيد فوقها الشناشــيل، 
ويتراوح البروز عادة ما بني متر واحد أو 

أكثر بقليل.
 ويكون بناء الشناشــيل من اخلشب 
بدالً من اآلجر أو احلديد وذلك للتغلب 
علــى مشــاكل الثقل في توســعة 
البناء، وكذلك مســاعدة اخلشب في 
حتقيق برودة اجلو الداخلي للغرفة عن 
الواصلة  طريق تقليل كمية احلــرارة 
إلى البيت دون أن متنع الضوء والهواء 
من الوصول إلى غرف الشناشيل من 
خــال الفتحات اخلارجية املشــبكة 
وكذلــك حتفظ للســكان حرمتهم 
وخصوصيتهم فهي مصممة حلجب 
الرؤية من اخلارج للجالســني في هذه 

الشرفات أو الغرف امللحقة بها.
والشناشــيل املصطفــة على طول 
توفر مظّلــة طويلة  العــام  الطريق 
يحتمــي بهــا املشــاة من شــمس 

الصيف وأمطار الشتاء.
البصرة  مدينة  شناشــيل  وستبقى 
على الرغــم من إزالــة الكثير منها 
شــاهداً حياً على جماليــة العمارة 
من  فترات  خــال  وتقدمها  البصرية 

تاريخها احلضاري العريق
وقــد التفتــت منظمة اليونســكو 
الــى املعالم املميزة لفنــون العمارة 
البصريــة ، ووضعت خطة ملشــروع 

اعــادة احيــاء صناعة الشناشــيل 
واحلفاظ علــى اخلصوصية العمرانية 
احملليــة   ملدينة البصــرة ، واالهتمام 

بهذا الفن املعماري اجلميل والرائع .
يتضمن مشــروع اليونســكو  دعم 
االبداعيــة  النشــاطات  وتشــجيع 
فــي صناعــة الشناشــيل والفنون 
باحلرفيني  والعناية  االخرى  االسامية 
اجملتمع  في  ومكانتهم  دورهم  وتقدير 
باعتبارهم عنصراً أساســياً في بقاء 

هذا التراث واحلفاظ عليه 

دعم مادي ومعنوي 
واحلرفيني  والفنانــني  اخلبــراء  ودعوة 
املتخصصــني في هذا اجملــال لوضع 
الشناشيل  الستخدام  وتصورات  رؤى 
في العمارة البصريــة ، واعادة ترميم 

وصيانة البيوت التراثية 
والتعاون والتنسيق مع مركز االبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة االسامية ـ 
ارســيكا ـ باسطنبول التابع ملنظمة 
التعاون االســامي والذي يقوم مبهام 

احياء تراث شعوب الدول االسامية .
مدينة  فــي  حرفي  مركز  وتأســيس 
البصــرة متخصص بتطويــر ميدان 
املتعلقــة  واحلــرف  الصناعــات 
بالشناشــيل والفنــون االســامية 
االخرى ودعم وتشجيع اقامة الندوات 
واملؤمتــرات واملعارض املتخصصة بفن 
الشناشيل والفنون االسامية االخرى 
والقيام مبسح شامل للمباني التراثية 
فــي مدينــة البصرة واعداد دراســة 
،لتكون مرجعاً يستعان  كاملة عنها 
به عند القيــام بترميمها وصيانتها 
أو اعــادة بنائهــا من جديــد و توثيق 
جميع االبنيــة ذات القيمة التاريخية 
والتراثية لغرض الكشف عليها دورياً 
، واعــادة بناء اآليل للســقوط منها ، 
وفق تصاميم جتري املوافقة عليها من 

قبل املتخصصني في هذا اجملال
وتشجيع ودعم املنظمات واملؤسسات 
التــي تعنــى باحلفاظ علــى التراث 
الســكان  وتوعية  البيئة،  وحتســني 
مدينتهم  علــى  للمحافظة  احملليني 
واالبداع  ووضع جائزة سنوية لابتكار 
في صناعة الشناشيل واستخدامها 
فــي االبنيــة اجلديــدة ، و كذلك في 
ترميــم وصيانة البيــوت التراثية مع 
أهمية دور االعام في التعريف بالتراث 

البصري واحلفاظ عليه. 

اليونسكو تباشر قريبا أعمار دور تراثية في البصرة القديمة 
بالتعاون مع وزارة الثقافة والحكومة المحلية

معلومة

الصباح الجديد- وكاالت:-
وجدت دراسة أن االبتسام أو التكشير أثناء حقن 
اإلبر ميكن أن يجعل التجربة غير الســارة أقل أملا 

نوعا ما.
ولطاملــا جادلت “فرضية ردود الفعل على الوجه” 
املثيــرة للجدل، بــأن فرض االبتســامة ميكن أن 
يحسن مشاعر املرء – أو يجعل املواقف تبدو أكثر 

تسلية.
ويُعتقد أن فعل االبتسام هو أمر نربطه باملشاعر 
اإليجابيــة، أو رمبا تتضمن العضــات األلم عبر 

العصب ثاثي التوائم.
 Irvine ووضع باحثون من جامعة كاليفورنيا في
هذا االختبار، من خال استكشــاف كيف أثرت 
أنواع مختلفة من االبتسامة على جتربة احلصول 

على التطعيم.
ووجدوا أن التكشــير أو االبتســامة احلقيقية – 
ابتسامة تصل إلى العني – ميكن أن تقلل من ألم 

اإلبرة بحوالي %40-39.
وكتب الباحثون عن النتائج حول فائدة التكشير: 
“على حد علمنا، هذا هو أول اختبار جتريبي يُظهر 
أن هذه االســتجابة الطبيعية لأللم تساعد في 
حتسني جتربة األلم الذاتية”.وفي دراستهم، طلب 

الفريق من 231 طالبا، وضع عيدان تناول الطعام 
بني أسنانهم – في واحد من أربعة أوضاع، حملاكاة 
تعبير مت عرضه في صورة – بينما جرى إعطاؤهم 
حقنة محلــول ملحي في الذراع حملــاكاة لقاح 

اإلنفلونزا.
وتضمنــت التعبيــرات اخملتارة تعبيــرا محايدا، 
وابتســامة منتظمــة تتضمن عضــات اخلد، 
وابتســامة حقيقية تلعب فيها العضات حول 
العينني أيضا دورا، وتكشــيرا يستخدم عضات 

اجلبهة.
وأثناء احلقن، سجل الباحثون معدل ضربات قلب 

كل مشارك ومستويات التوتر.
وباإلضافة إلى ذلك، أبلــغ كل متطوع الباحثني 
عن مقدار األلــم الذي توقعوه وشــعروا به في 
النهاية – باإلضافة إلى حالتهم العاطفية أثناء 

االختبارات.
ووجــد الباحثــون أن أولئك الذين ابتســموا أو 
استخدموا فعل التكشير، أفادوا بأنهم يتوقعون 
ويعانــون من ألم أقــل قبل وأثنــاء وبعد احلقن، 
باملقارنة مع أولئك الذين افترضوا تعبيرا محايدا.

وأوضح الفريق، على وجه اخلصوص، أن مجموعة 
االبتسامة احلقيقية أبلغت عن ألم أقل بنسبة 

40% عند إدخال اإلبرة.
وعاوة على ذلــك، الحظ الفريق أن املشــاركني 
الذيــن ابتســموا، كانت لديهــم أدنى معدالت 

ضربات القلب في الدراسة.

علماء يزعمون الكشف عن طريقة أقل إيالما لحقن اإلبر

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــال 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، فا 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 
لاختبار 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 عاقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر ساًما 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 للمشــكات 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 االستسام. 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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ميونيخ ـ وكاالت:
برلــن: أعلن نادي بوروســيا دورمتونــد أن مهاجمه 
إرلينغ هاالنــد، الغائب عن املالعــب حتى يناير بعد 
تعرضه لتمزق في عضالت الفخذ اخللفية، تلقى إذناً 

باخلضوع للعالج في قطر رغم كورونا.
وســجل هاالند البالغ من العمر 20 عاما، 17 هدفاً 
فــي 13 مباراة هذا املوســم منها ســتة خالل أربع 
مباريات فــي دوري أبطال أوروبا.. وأكد مدرب دورمتوند 
السويســري لوســيان فافــر األســبوع املاضي إن 
النروجي ســيغيب حتى كانون الثاني.. وكان غياب 
هاالنــد ملحوظاً عن املباراة ضد التســيو اإليطالي 
األربعاء املاضي ضمن اجلولة اخلامســة لدوري أبطال 
أوروبا وضمــن تأهله إلى دور الـــ16 بتعادله بهدف 
ملثله.. أوضــح املدير الرياضي للنــادي ميكايل زورك 
بعد وصول هاالند إلى قطر “كانت رغبته في متابعة 
العالج هناك”.وأضاف أن الالعب “محاط بخبراء على 
اتصال وثيق بقســمنا الطبي، ولهذا السبب وافقنا 
على طلبه”.وبرر املدير الرياضي قرار النادي باإلشــارة 
إلى أنه يتوقع من الالعب “االلتزام بإجراءات النظافة 

املعمول بها والعودة إلى أملانيا قبل عيد امليالد”.

جدة ـ وكاالت:
تســتضيف اململكة العربية الســعودية، نهائيات 
اجلولــة العاملية لألبطــال لكرة الســلة 3X3 التي 
ينظمهــا االحتاد الدولــي لكرة الســلة )FIBA(، في 
نسختها التاسعة التي ستقام مبحافظة جدة للمرة 
الثانية.. ويشارك في النهائيات 12 فريقا ميثلون نخبة 
الفرق في العالم، حيث ســتقام منافســات اجلولة 

النهائية خالل يومي 18و19 كانون األول اجلاري.
وتأتي اســتضافة اململكة لهذا احلــدث العاملي في 
رياضة كرة الســلة، ضمن سلســلة مــن األحداث 
والفعاليــات الرياضية التي تســتضيفها وتقيمها 
وزارة الرياضة في مختلــف املناطق، ضمن مبادراتها 
وأهدافها املنبثقة من رؤية 2030.. ويدعم هذه اجلولة، 
برنامج “جودة احلياة” بالتعاون مع االحتاد الســعودي 

لكرة السلة، في إطار نشر اللعبة وزيادة ممارسيها، 

جدة ت وكاالت:
العربيــة  اململكــة  اختــارت 
السعودية، شــركة مولكاوورلد 
(Molcaworld( اإلسبانية، لتطوير 
ملعــب جامعــة امللك ســعود 
بالرياض.. وسيحمل امللعب الذي 
مت بناؤه في العاصمة السعودية، 
الريــاض، عام 2011 بســعة 25 
ألــف متفرج، والذي اســتضاف 
كأس السوبر اإليطالي عام 2019 
والتســيو، اســم  يوفنتوس  بن 
‘فيكتوري أرينا’ فــي ثوبه اجلديد 
بارك”،  “مرسول  التجاري  واالسم 
الذي يشير إلى الشركة الراعية، 
وهي شــركة مالحة ســعودية.

وتهدف شركة الوسائل للدعاية 
واإلعالن الســعودية، التي تتمتع 
بحق إدارة االستاد، من خالل هذه 
التغييرات إلى حتويل االستاد إلى 
مركز عاملي يستضيف الفعاليات 
الرياضيــة والترفيهيــة الكبرى، 
كما هو حال ستاد وميبلي بلندن.

الداعمون  اختــار  الغرض،  ولهذا 
مولكاوورلد  للمبــادرة، شــركة 
بعملها  املعروفــة  اإلســبانية، 
وانــدا ميتروبوليتانو  في ملعبي 
وميســتايا  مدريــد(  )أتلتيكــو 
)فالنســيا(، والتي ستتولى أيًضا 

مهمــة إعــادة هيكلــة ملعب 
أزتيكا املكســيكي، اســتعدادًا 
2026.. وسيشمل  العالم  لكأس 
الذي ستنفذه الشركة،  التطوير 
املقاعد وغرف خلع  إعادة هيكلة 
الالعبن.وباإلضافة  ونفق  املالبس 
االســتاد،  ذلك، ســيضم  إلــى 
 (VIP( مقصــورة لكبــار الــزوار
360 درجة، تســمح  بنطاق رؤية 

برؤيــة الالعبن أثنــاء خروجهم 
مــن النفــق، وكذلــك املركــز 
اخملتلطة. واملنطقــة  اإلعالمــي 

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي 
للشركة، فران كاراسكو، أن هذا 
املشروع يعني لشــركته، القفز 
إلى األمــام بخطة التدويل ألكثر 
ينتظر  كان  حيــث  عامــن،  من 
الوصــول إلى الشــرق فــي عام 

2023.ونــوه “لم نتوقع أن نتمكن 
من تنفيذ مشروع في السعودية 
هذا العام، الذي وقعنا فيه أيًضا 
أزتيكا”. ملعــب  مشــروع  على 
وتأمل الشــركة اإلســبانية في 
أن توفــر هذه الفرصــة “العديد 
مــن خيــارات العمــل األخــرى 
فــي هــذه املنطقة” وبشــكل 
الدولي. املســتوى  علــى  عــام 

أبو ظبي ـ وكاالت:
العالم لســباقات  يعود بطل 
فورموال واحد البريطاني لويس 
في  املنافســة  إلى  هاميلتون 
جائــزة أبو ظبــي الكبرى من 
اليــوم األحد،  إلى  أول أمــس 
بعدما أتت نتيجته في فحص 
“فــي  ســلبية  كوفيــد19- 
ما  بحسب  عدة”،  مناســبات 
للسيارات  الدولي  االحتاد  أعلن 
أول أمس.. وقال االحتاد في بيان 
إن هاميلتون، الذي ثبتت إصابته 
املســتجد  كورونا  بفيــروس 

للمــرة األولى في 30 تشــرين 
الثاني ، أمضى عشرة أيام في 
البحرين،  الصحي فــي  احلجر 
ووصل إلــى أبوظبي اخلميس.

وغــاب هاميلتون )35 عاماص( 
عــن جائــزة صخيــر الكبرى 
فــي البحرين األحــد املاضي، 
وحــل بــدالً منــه البريطاني 
اليافع جورج راســل، الذي كاد 
قبل  انتصاراته  باكــورة  يحرز 
“املوقت”  فريقــه  يرتكــب  أن 
مرســيدس هفوة فــي املرآب 
في  لثقب  الحًقــا  ويتعــرض 

مرســيدس  فريق  اإلطار.وقال 
الدولي  “االحتــاد  إن  بيــان  في 
للســيارات وفورمــوال واحــد 
بتروناس  مرســيدس  وفريــق 
هاميلتون  لويــس  أن  يؤكدون 
اختبارات  مــن  لعــدد  خضع 
ســلبية”. وجائت  كوفيد19- 

وأضــاف أن “لويــس وصل اآلن 
إلى أبو ظبي بعــد تأكيد من 
القيام  ميكنه  أنه  الســلطات 
بذلك، وبعدما تلقى اآلن نتيجة 
اختبار ســلبية أخرى”، مشيراً 
بالتالي إلى أن هاميلتون “منح 

حق املشارمة بجائزة أبو ظبي”.
البحرين،  ســباق  عن  وبغيابه 
فرصة  مــن  هاميلتون  ُحــرم 
معادلــة رقمــي األســطورة 
األملانــي ميكايــل شــوماخر 
واألملانــي اآلخر سيباســتيان 
فيتل من حيث عدد االنتصارات 
في موســم واحــد، وقدره 13 
انتصاراً حققه األول في 2004 
2013.ويختتم  فــي  والثانــي 
في  االســتثنائي  املوسم  هذا 
13 كانــون األول احلالــي على 
أبوظبي. ياس مارينا في  حلبة 

روما ـ وكاالت:
احلكم  إيطالية  أيدت محكمــة 
الدولي  البرازيلي  املهاجــم  على 
روبينيو اخلميس  السابق اخملضرم 
بالسجن تسع سنوات، الغتصابه 
امرأة فــي عــام 2013 حن كان 
ميالن..  فريق  في صفــوف  العباً 
وأكد قضاة محكمة االستئناف 
فــي ميالنــو احلكــم الصــادر 
غياباً عــام 2017 بحــق روبينيو 

العنف  بتهمة  أصدقائــه  وأحد 
يعود  الــذي  اجلماعي  اجلنســي 
تاريخه إلــى كانون الثاني 2013.
وكان روبينيــو وصديقــه ضمن 
مجموعــة مــن ســتة رجــال 
فــي  باملشــاركة  متهمــن 
االغتصاب اجلماعي المرأة ألبانية 
تبلــغ مــن العمــر 22 عاماً في 
ملهى ليلي فــي ميالنو.. وأمرت 
احملكمة العب منتخب الســامبا 

تعويضات  بدفع  ورفيقه  السابق 
الدعــوى  موضــوع  للســيدة 
بشكل مشــترك قدرها 60 ألف 
احملاكمة عن  فيما منعــت  يورو، 
ومن  الباقن..  األربعة  األشخاص 
حق روبينيو البالــغ من 36 عاماً 
استئناف  االتهامات،  نفى  والذي 
احلكم مــرة أخرى في غضون 90 
يومــاً.. واضطر روبينيو لفســخ 
عقده مع نادي سانتوس البرازيلي 

التي مورست  الضغوط  في ظل 
على الفريــق على خلفية ادانته.
ونشــرت قناة غلوبو ســبورتس 
التلفزيونيــة مقتطفــات مــن 
املدعون  اســتخدمه  تســجيل 
إدانــة  لضمــان  اإليطاليــون 
الالعب  أن  يزعــم  الالعب، حيث 
يقــول “أنــا أضحــك ألننــي ال 
أهتم. املــرأة كانت ثملــة متاماً 
إنهــا ال تعرف حتى مــا حدث”.

هاالند يتلقى العالج
 في قطر 

السعودية تضيف نهائيات 
عالمية أبطال السلة

العواصم ـ وكاالت:

التي  الـ16  األندية  اكتمل عقد 
ســتخوض مباريات ثمن نهائي 
دوري أبطــال أوروبــا، بانتظــار 
املرتقبة  الصدامــات  معرفــة 
بتلك  اخلاصة  القرعة  خالل  من 
املرحلــة، والتــي ســتقام يوم 
غــد اإلثنــن في مدينــة نيون 
رحلــة  السويسرية..وســتبدأ 
الفــرق الكبــرى نحــو الظفر 
بالــكأس ذات األذنــن، من دور 
الـــ16 والذي ســتقام مباريات 
الذهاب به أيام 16 و17 و23 و24 
شــباط املقبل، ومباريات اإلياب 
أيام 9 و10 و16 و17 آذار املقبل.. 
وقبل التفكير في الفوز باللقب، 
أواًل  الـــ16  دور  تخطــى  يجب 
والذي طاملــا مّثل عقدة لبعض 
األنديــة الكبــرى أوروبًيا والذي 
يستعرضه كووورة في السطور 

التالية.
تشيلســي: عانى البلوز مؤخرًا 
في تخطــي دور الـ16 من دوري 
أوروبا، حيث ودع من هذا  أبطال 
4 مشــاركات،  آخر  فــي  الدور 
وكانت البداية أمام باريس سان 
 2014-( جيرمــان في موســم 
2015( وأمام الفريق الفرنســي 
مرة أخرى في موســم )-2015 
2016(، وأمام برشــلونة )-2017 
بايــرن ميونــخ  وأمــام   )2018

املوسم املاضي.
ريال مدريد: ميلك الفريق امللكي 
عدد  فــي  القياســي  الرقــم 
بالبطولة، ومع ذلك  التتويجات 
ميلك تاريًخــا من املعاناة مع دور 
الـ16، حيث ودع املســابقة في 
آخر نسختن من ثمن النهائي، 
وحدث ذلك أمام أياكس )-2018 
سيتي  مانشستر  وأمام   )2019

املوسم املاضي.
ريال  خرج  األلفيــة،  بداية  وفي 
مدريد من ثمــن النهائي في 6 
مواسم متتالية وهو ما ال يرغب 
في تكراره مرة أخرى، وكان ذلك 
أمام يوفنتوس وآرســنال وبايرن 
وليون،  وليفربول  وروما  ميونيخ 
بداية من موسم )-2004 2005) 
علــى   )2010  2009-( وحتــى 

الترتيب.
الفريق  بدأ  دورمتوند:  بوروســيا 
يعاني مؤخرًا من عقدة  األملاني 
دوري  ودع  حيــث  الـــ16،  دور 
األبطــال من تلــك املرحلة في 
أمــام   )2019 2018-( موســم 

توتنهام هوتســبير، ومن نفس 
الدور أمام باريس ســان جيرمان 

املوسم املاضي.
باريس سان جيرمان: جنح باريس 
املاضي  املوسم  جيرمان  ســان 
في الوصول إلى املباراة النهائية 
قبل اخلسارة أمام بايرن ميونخ، 
ولكــن قبلها عانــى من عقدة 
ثمــن النهائي لثالثة مواســم 
البداية اخلروج  متتالية.. وكانت 
من دور الـ16 في موسم )-2016 
2017( أمــام برشــلونة، وفــي 
أمــام   )2018 2017-( موســم 
ريال مدريد وفي موسم )-2018 

2019( أمام مانشستر يونايتد.

اللقب  من جانبــه، كان حامل 
بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي 
أفضل فريقن في دور اجملموعات 
بدوري أبطــال أوروبا 2020ـ 21، 
بعدما ســجل كل منهما أكبر 
 16 بإجمالي  النقــاط  عدد من 
أتلتيكو  واســتطاع  نقطــة.. 
البافاري من  الفريق  مدريد منع 
الكاملة عندما  العالمة  حتقيق 
تعــادل معــه 1-1 على ملعب 
تعادل  بينما  متروبوليتانو،  واندا 
بورتــو مــع فريق املــدرب بيب 

جوارديوال في ملعب الدراجاو.
من  عــدد  أكبر  بايرن  وســجل 
بواقع  الــدور،  هذا  في  األهداف 

18 هدفا. وجتاوز الفريق البافاري 
برشلونة  أهداف  رصيد  بهدفن 
الذي خسر أخيرا املركز األول في 

اجملموعة أمام يوفنتوس.
الفــردي،  املســتوى  وعلــى 
موراتا  ألفارو  اإلســباني  تصدر 
نيمار  والبرازيلــي  )يوفنتــوس( 
)باريس سان جيرمان( واإلجنليزي 
ماركوس راشــفورد )مانشستر 
إيرلينج  والنرويجــي  يونايتــد( 
هاالند )بوروسيا دورتوند( قائمة 

الهدافن بستة أهداف.
خــوان  الكولومبــي  وأنهــى 
دور  )يوفنتــوس(  كــوادرادو 
جدول  رأس  علــى  اجملموعــات 

التمريــرات احلاســمة بخمس 
متريرات متقدما على البلجيكي 
كيفــن دي بروين )مانشســتر 
ســيتي( الذي صنع أربع متريرات 

حاسمة على املرمى.
وتصــدر البوســني ميراليــم 
وســط  بيانيتــش، العب خط 
التمريرات  قائمــة  برشــلونة، 
املكتملــة  والتمريــرات   )572)
وهو   ،92% بفاعليــة  أي   ،)529)
نفس مستوى العب ريال مدريد 
توني كــروس )459-498(.. وكان 
مانشستر سيتي هو أقل فريق 
تلقى عددا مــن األهداف، حيث 
واحدا  هدفا  شباكه  استقبلت 
فقــط، ســجله الكولومبــي 
لويس ديــاز، العــب بورتو ، في 
واهتزت شــباك  األولى..  اجلولة 
وليفربول  مرتــن،  تشيلســي 
ثالث مــرات في هذا الــدور، مما 
لهذا  الدفاعية  الصالبة  يظهر 
مــن كل من  وتأهل  الثالثــي.. 
إسبانيا وأملانيا أربعة فرق للدور 
الستة عشر، لكن الدوري الذي 
احتلــت منــه ثالثة فــرق رأس 

اجملموعات هو البرميير ليج.
املتأهلة  الفرق  وســبق لنصف 
التتويــج  النهائــي  لثمــن 
بالبطولة مــن قبل: ريال مدريد 
(13( وبايــرن )6( وليفربــول )6) 
وبرشــلونة )5( ويوفنتــوس )2) 
وبورتــو )2( وبوروســيا دورمتوند 
(1( وتشيلســي )1(، فــي حن 
لــم يحققهــا بعــد كل من 
جيرمان،  سان  وباريس  أتلتيكو، 
سيتي،  ومانشستر  وإشبيلية، 
وأتاالنتا، والتســيو، وبوروســيا 
واليبزيــج..  مونشــنجالدباخ 
ويعد بوروســيا مونشنجالدباخ 
والتســيو أحدث فريقن يبلغان 
دور الســتة عشر في املسابقة 

بشكلها احلالي.

كبار أوروبا يخشون عقدة ثمن نهائي دوري األبطال

نيمار في محاولة للتسجيل لفريقه باريس سان جيرمان

غدا.. إجراء القرعة في ليون السويسرية

لمسة إسبانية لتطوير ملعب جامعة الملك سعود هاميلتون يعود في جائزة أبوظبي الكبرى بعد تعافيه من كورونا

محكمة إيطالية تؤيد سجن روبينيو تسع سنوات

منتخب بلجيكا

تصفيات أوروبا للمونديال: صعبة إلسبانيا وإيطاليا وهولندا

العواصم ـ وكاالت

أعلــن االحتــاد الدولي لكــرة القدم 
الشــهري  التصنيــف  “فيفــا”، 
للمنتخبات لشهر كانون أول اجلاري .  . 
وحافــظ  املنتخــب البلجيكي على 
صــدارة التصنيــف العاملــي، وجاء 
البرازيل،  خلفه منتخبات فرنسا، ثم 
األرجنتن،  إسبانيا،  إجنلترا،  البرتغال، 

أوروجواي، املكسيك وإيطاليا . 
وفي إفريقيا، حافظ منتخب السنغال 
 20( اإلفريقي  التصنيف  صدارة  على 
عاملًيــا(، وجاء بعد منتخب تونس   )26 
 35( املغرب  )31 عاملًيا(،  اجلزائر  عاملًيا(، 
عاملًيا( نيجيريا )35 عاملًيا(، ثم منتخب 
مصــر )49  عاملًيا(.. وعلــى الصعيد 
التونســي  املنتخب  يتصدر  العربي، 
ترتيب املنتخبات العربية، ومن خلفه 
اجلزائز،  ومــن ثم املغرب، مصر، وأخيرا 
قطــر )58 عاملًيا(.. وآســيويًا، تتصدر 
اليابــان التصنيف فــي الترتيب )27 
 عاملًيا(، ومن ثم إيران )29 عاملًيا(، كوريا 
اجلنوبيــة )38 عاملًيا(، قطر )58 عاملًيا( 

والسعودية )67  عاملًيا(. 
مــن جانــب اخــر، قالــت محكمة 
التحكيم الرياضية “كاس” أول أمس 

إنها تلقت طعنا من االحتاد األوكراني 
لكرة القدم في قــرار االحتاد األوروبي 
للعبــة باعتبــار منتخــب أوكرانيا 
مهزوما 0-3 أمام سويسرا بدوري األمم 

األوروبية.
وألغيــت املباراة بــن املنتخبن التي 
كانت مقررة في لوســيرن بسويسرا 
يوم 17 تشــرين الثانــي بعد خضوع 
منتخــب أوكرانيــا للحجر الصحي 
بالفيروس  عقب ظهور حاالت إصابة 

في صفوفه.
وتســبب قرار االحتــاد األوروبي لكرة 
املنتخب  باعتبــار  “يويفــا”  القــدم 
السويسري فائزا في هبوط املنتخب 
األوكرانــي إلى املســتوى الثاني من 
البطولــة القاريــة.. وقالــت جلنــة 
الطعــون التابعــة ليويفــا في 25 
تشــرين الثاني إنهــا تعتبر املنتخب 
املباراة  مــن  منســحبا  األوكرانــي 
وبالتالي فإن منتخب سويسرا يصبح 

فائزا بنتيجة 0-3 حسب اللوائح.
الرياضية  التحكيم  محكمة  وقالت 
في بيــان: “يطالب االحتــاد األوكراني 
)يويفا(  القــدم بتجاهل قــرار  لكرة 
وحتديد موعد جديد للمباراة أو بإلغاء 
القرار وحســم النتيجــة عن طريق 
قرعــة جتريها إدارة االحتــاد األوروبي”.

وبعــد القرار احتلــت أوكرانيا املركز 

األخير بن فرق اجملموعــة بـ 6 نقاط 
متخلفة بفارق األهداف عن سويسرا. 
ورمبا تنجح في البقــاء ضمن الفئة 
األولــى إذا ما ألغــت “كاس” نتيجة 

مباراتها األخيرة.
إلى ذلك، عّبــدت قرعة أوروبا املؤهلة 

لــكأس العالــم، والتــي ُســحبت 
بالعاصمة السويسرية زيوريخ، طريق 
املنتخبات الكبرى نحو بلوغ مونديال 
قطر 2022.. ومتَّ تقسيم الـ55 منتخًبا 
علــى 10 مجموعات، تضم 5 منها 6 
فرق، فيما تضم اخلمس األخرى 5 فرق 

في كل مجموعة.
ومتتلك القارة العجوز 13 مقعًدا في 
البطولة، التي جترى بن 21 تشــرين 
الثانــي، وحتى 18 كانــون أول 2022؛ 
حيث تتأهل 10 منتخبات هم أبطال 
تتأهل  اجملموعات مباشــرة، في حن 

3 منتخبات من خالل مرحلة امللحق 
كأفضل ثواِن.

وفي الوقت الــذي كانت فيه القرعة 
اجملموعات  جــاءت  للكبار،  متوازنــة 
الثانية، والثالثة، والســابعة، صعبة 
إســبانيا،  ملنتخبات  الشــيء  بعض 
وإيطالًيــا، وهولنــدا.. فقــد وقعت 
 ،)2010 إسبانيا )حاملة لقب نسخة 
إلى جانب السويد، وهو ما قد يسبب 
بعــض الصعوبات لهــا، فيما جاءت 
سويسرا )وهي منتخب صعب املراس( 
مع األزوري، الذي لم يتأهل للنسخة 

األخيرة في روسيا.
كمــا أنَّ هولنــدا )التي لــم تتأهل 
ملونديال روسيا(، وقعت مع تركيا التي 
تطورت بشكل كبير مؤخرًا، باإلضافة 
ملنتخــب النرويــج، بقيــادة هدافه 
اخلطير إيرلينج هاالند، ومع منتخبات 

التفيا، وجبل طارق، ومونتنيجرو.
كان منتخبا أملانيا، وفرنســا )حاملة 
بتواجدهما  حًظا،  األســعد  اللقب( 
في مجموعتــن باملتناول؛ حيث جاء 
املانشــافت مــع رومانيــا، وأرمينيا، 
الديوك  أما  وليشتنشاين،  ومقدونيا، 
فقد وقعوا مــع أوكرانيــا، وفنلندا، 

والبوسنة، وكازاخستان.
وجاء منتخــب البرتغال، بقيادة جنمه 
رونالدو، في  األسطوري كريســتيانو 

اجملموعة األولى مع صربيا، وجمهورية 
وأذربيجان..  ولوكســمبورج،  إيرلندا، 
أما منتخب إجنلترا )األســود الثالثة( 
فســيكون في مواجهة مــع بولندا، 
وهدافهــا اخلطير ليفاندوفســكي، 
إلى جانب اجملر، وألبانيا، وأندورا، وسان 

مارينو.
من جانبه، يــرى رافائيل فان دير فارت 
جنم ريال مدريــد واملنتخب الهولندي 
الســابق، أن منتخب بــالده وقع في 
اجملموعــة األصعب فــي التصفيات 
املؤهلــة إلى نهائيــات كأس العالم 
2022.. وأســفرت القرعة عن  بقطر 
وقــوع هولنــدا علــى رأس اجملموعة 
السابعة، والتي تضم تركيا، النرويج، 

مونتينيجرو، التفيا، وجبل طارق.
وقال فان دير فارت، الذي كان مشارًكا 
فــي القرعة: “هولندا فــي اجملموعة 
األصعب”.وأضــاف: “النرويج منتخب 
ميتلــك مواهب رائعة فــي صفوفه، 
ليس فقط إيرلينــج هاالند مهاجم 
أيًضا مارتن  بوروســيا دورمتوند، بــل 
أوديجــارد جنم ريال مدريد وينس هوج 
جنم ميالن”.وأشــار النجم الهولندي، 
إلــى أن مواجهة منتخــب تركيا لن 
تكن ســهلة، مؤكًدا أنه ال يتذكر أي 
مباريات خاضهــا كالعب ضد أي من 

هذه املنتخبات.

تقرير

منتخب بلجيكا يتصدر تصنيف الفيفا.. وتونس األولى عربيا



رياضة

إعالم الشباب والرياضة:

استقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنان، الســفير االسباني في 
العراق خوان خوسيه اسكوبار 
لــه، لبحث  املرافــق  والوفــد 
البلدين في  بــن  التعاون  آفاق 
والشــبابية  الرياضية  اجملاالت 

والتسويقية.
وقال الوزير درجال ان اســبانيا 
املشــاريع  العديد من  لديهــا 
والوزارة  العــراق،  الرياضية في 
تسعى لزيادة التعاون مع اجلانب 
تٔاهيل  اإلســباني على صعيد 
والتدريبية  اإلداريــة  املــاكات 
معســكرات  فــي  وزجهــم 
تدريبيــة،  ودورات  معايشــة 
واالستفادة من اخلبرة اإلسباني  
فــي هذا اجلانــب املهم بهدف 
تطويــر األنديــة واملنتخبــات 
واملدارس الرياضية في مختلف 
األلعــاب.. وأضــاف ان وضــع 
اجلانب  مــع  اخلاصة  البرامــج 
اإلسباني والعمل كفريق عمل 
اإلستفادة  في  واحد سيسهم 
التطور  ومواكبة  اخلبــرات  من 
على  سينعكس  الذي  احلاصل 

واقع الرياضة العراقية.
وفــي ســياق اخر، أشــاد وزير 
الشباب والرياضة عدنان درجال، 
بذلتُه  الــذي  الكبير  باجلهــِد 
والســيما  التطوعية  الفــرق 
للتصدي  التوعيــة  مجاِل  في 
خملاطــر جائحة كورونــا، فضًا 
األُخرى  التطوعية  األعمال  عن 

ورشــة  حضورُه  خــال  وذلك 
اإلســتراتيجية  بشٔاِن  العمل 
التطوعي  للعمــِل  الوطنيــة 
التــي أقامتها وزارة الشــباب 
صندوق  مع  بالتعاوِن  والرياضة 
األمُم املُتحدة للســكان وبدعٍم 
وتَنفيذ  والســويد  كنــدا  من 
العراقية  الطبيــة  اجلمعيــة 
املُوحدة لإلغاثــة والتنمية في 
فندق ركــن كهرمانة بحضور 
التنســيق  دائرة  عــام  مديــر 
واملتابعة الدكتــور اكرم نعيم 

وعدد من املسؤولن ومجموعة 
من الشباب. 

وبَــَن الوزير درجــال أن العمل 
متاســك  من  يزيد  التطوعــي 
الفرد مبجتمعِه ووطنِه، ُمؤكًدا 
على ضرورِة التعاون في العمل 
من أجِل بناء الوطن واألنســان، 
العمل  ثقافة  إشــاعة  وتعزيز 
التطوعي فــي اجمُلتمع وتفعيل 
عمــل جلان العمــل التطوعي 
والهيئــات  الــوزارات  داخــل 
الرســمية الســيما وأن هناك 

عمــل ُمختلف َســيكون في 
ُمديريــات الشــباب والرياضة 
واملُنتديات في بغداد واحملافظات.
اجلُهــد  اشــراك  إن  وأضــاف: 
األنشــطة  فــي  التطوعــي 
والفعاليــات التــي تُقيمهــا 
الوزارة َسيـــسهم في إحداث 
نقلــٍة ُمهمــة فــي العمــِل 
التطوعــي وجتــاوز املشــاكل 
التي تواجه مشــاكل الشباب 
املســارات  نحو  وتصويبهــم 
التــي تخدم اجمُلتمــع العراقي، 

َسيكون  العمل  أن  إلى  ُمشيرًا 
إستراتيجي وإشرافي يصاحبُه 
العمل  ومركز  واسعة،  تغطية 
التطوعي مهامــُه خلق فرص 
تطوعيــة وتنويع هــذه الفرق 

وزيادة عدد املُتطوعن.
مــن جانب اخــر، أكــد ُمدير 
واملُتابعة  التنســيق  دائرة  عام 
فــي وزارة الشــباب والرياضة 
الدكتــور أكرم نعيــم عطوان 
أنه استكماال لبرنامج التعاون 
الشــباب  وزارة  بَــَن  املُوقــع 

والرياضة وصندوق األمُم املُتحدة 
املانحن،  و  والشركاء  للسكان 
أقامت دائرة التنسيق واملُتابعة، 
الورشــة التشــاورية بشــٔاِن 
أهداف ومعايير الســتراتيجية 
التطوعي في  للعمل  الوطنية 
الشــباب  وزير  بحضور  العراق 
درجــال  عدنــان  والرياضــة 
وُمشاركة مجموعة كبيرة من 
ومسؤولي  املُتطوعن  الشباب 
العمل التطوعــي في الوزارات 
واملركز  الســاندة  والهيئــات 

الوطني للعمل التطوعي.
وأوضح عطوان أن الوزير درجال 
املُتطوعن  ُكل  بجهود  أشــاد 
بشــٔاِن احلد من جائحة كورونا 
أظهرهــا  التــي  واملواقــف 
في  األحداث  جتــاه  املُتطوعون 
الســيد  إلى  ُمشــيرًا  العراق، 
الوزيــر دعا إلى ضــرورة توحيد 
القطاع  بََن  اجلهود  وتنســيق 
احلكومي وُمؤسســات اجمُلتمع 
املدنــي في ســبيل وضع رؤية 
الشباب  ورؤية  تتناغم  ُموحدة 
للتحديات  2030، فيما استمع 
األعمال  تواجه  التي  واملشاكل 
في  واملُتطوعــن  التطوعيــة 
بغداد واملـــحافظات كما وجه 
بضرورِة وضــع حلول حقيقية 

وجذرية لتلك املُعوقات.
وأضاف أن الورشــة التشاورية 
أثمرت عــن ُمشــاركٍة كبيرة 
وإعطاء  احلاضرين  للُمتطوعن 
شــٔانها  من  نوعية  آراء  حزمة 
اإلسهام في إثراء اإلستراتيجية 
التطوعي  للعمــل  الوطنيــة 

بٔافكار جديدة وخاقة.

درجال والسفير االسباني في العراق يبحثان آفاق التعاون المشترك
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بغداد ـ الصباح الجديد:
واصــل العراقي عبد الوهاب أبــو الهيل مدرب األنصار، 
نتائجه املميــزة في الدوري اللبنانــي بفوز فريقه على 
السام زغرتا، بسداسية نظيفة، ضمن اجلولة السابعة 
من املســابقة.. وقال أبو الهيل “الفريق يسير بخطوات 
ثابتة بعد اســتئناف الدوري، ومتكنــا من حتقيق نتيجة 
كبيــرة تعد األكبــر مبواجهات الفريقــن، وفي ملعب 

املنافس، ونطمح ملواصلة النتائج املميزة”.
وواصل: “املباراة املقبلة أمــام النجمة في ملعبه اليوم 
األحد ، ســتكون مهمــة ومؤثرة، نســعى من خالها 
لتوسيع فارق النقاط، وفريقنا طوى صفحة مباراة زغرتا، 
وســنبدأ التحضير ملواجهة اجلولة الثامنة، وطموحنا 
حتقيق الفــوز واالبتعاد بالصــدارة”.وأمت عبد الوهاب أبو 
الهيل: “مواجهة النجمة ســتكون بســت نقاط ألنه 
الفريق املاحــق لنا، وبالتالي الفــوز يعني إضافة ثاث 

نقاط وتٔاخير املنافس، وهنا تتضح أهمية املواجهة”.
يشار إلى أن األنصار يتصدر الئحة جدول الترتيب برصيد 

18 نقطة، متقدما بفارق ثاث نقاط على النجمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى اإلســباني جونزالو مــدرب اللياقة البدنية في 
الشــرطة، تعاقده مع النادي العراقي بالتراضي، وقرر 
العودة إلى باده ألســباب صحيــة.. وقال مصدر من 
داخل النادي في تصريحات خاصة ،إن املدرب اإلسباني 
أنهــى اليــوم ارتباطه مع النادي بشــكل رســمي 

وبالتراضي مع اإلدارة ووقع اخملالصة.
ومن املقرر أن يغادر جونزالو إلى باده ألسباب صحية، 
حيث كشــف املصدر أن املدرب اإلسباني يعاني من 
مشــكات في القلب ويحتاج إلى تدخل جراحي ما 

أجبره على فسخ تعاقده مع الشرطة.
 يشار إلى أن جونزالو انضم للجهاز الفني للشرطة 
عند استام املدرب السابق عبد الغني شهد مهمة 

قيادة الفريق.

أبو الهيل يواصل توهجه 
في لبنان

جونزالو يرحل عن الشرطة 

ألسباب صحية

ثائر كاظم في معايشة تدريبية أوروبية

جانب من انتخابات نادي املصافي الرياضي

المدرب الكروي ثائر كاظم:

بغداد ـ سمير خليل:

بن الشــك واالميان بامكانية املدرب 
والقناعات  الــرؤى  واختــاف  احمللي 
واالهمال والتعاطــف،  يبقى مدربنا 
والدعم  الثقــة  الى  احمللي بحاجــة 
وتوافر االرضيــة اخلصبة لعمله كي 
يفــرض نفســه علــى ادمي املاعب 
اخلضــراء، مدربــون عراقيــون آمنو 
بامكاناتهم واخترقو حواجز الشــك 
ووضعو بصماتهم حتى على املاعب 
عديدة،  واالمثلة  والعامليــة  العربية 
املدرب الشاب ثائر كاظم الذي يعمل 
حالياً مدربا مع فريق ســيدات نادي 

الزوراء. 
خاض جتربــة تدريبية كانــت رائعة 
وناجحة مع فريق نادي انطاليا سبور 
التركي للســيدات في منافســات 
وارتقى  التركيــة  االولــى  الدرجــة 
الفريــق ليلعــب فــي دوري الدرجة 
التركية هذا املوسم،يلخص  املمتازة 
كاظــم اهم الفــوارق التدريبية بن 
ماعبنــا ونظيراتهــا العاملية قائا: 
تتلخــص الفــوارق التدريبية بتوفر 
البنــى التحتية والدعــم املالي من 
قبل الرعاة وهذا كفيــل بتطوير اي 
لعبة ومن اهــم الفوارق الفنية ومن 
خال جتربة اطاع عن كثب على كرة 

والعمل  النرويج  النسوية في  القدم 
امليداني في تركيا ان الاعبة االوربية 
متلك ذهنية عالية بسبب التٔاسيس 
تدريبية  مبراحل  واملرور  لها  الصحيح 
صحيحة لذلك جند ان الفارق واضح 

داخل امللعب وخارجه«. 
بامكاناتنــا  نرتقــي  كيــف  *اذن، 
التدريبيــة ؟مالــذي يحتاجه مدرب 

الكرة العراقي؟
»على املدرب العراقي ان يطور نفسه 
من خــال تعلم اللغــة االنكليزية 
لكون املصــادر التدريبية التي تكفل 
التدريبيــة تكمن  تنميــة قدراتــه 
بالكتب االوربيــة الصادرة عن افكار 
مدربــن عامليــن كبــار وجميعها 
خال  ومــن  االنكليزيــة،   باللغــة 
ممارسات ومعايشات عملية ميدانية 
االوربية واالطاع على كل  الفرق  مع 
اجلوانب الفنية والتنظيمية هناك«. 

* مــع أي الفئات العمرية مارســت 
التدريــب خــارج العراق؟ماهي اهم 

النتائج واالجنازات في عملك هناك؟
»دخلت معايشة تدريبية في النرويج 
وشــاركت في بطولة كٔاس النرويج 
الودية واطلعت على فرق الســيدات 
بكافــة الفئــات وعملت مــع نادي 
انطاليا ســبور التركي للمتقدمات 
 2020-2019 املنصــرم  للموســم 
الدرجة  دوري  الى  التٔاهل  واستطعنا 
املمتــاز،  واليــوم كل طموحي نقل 

كل ما تعلمته الى العباتنا العزيزات 
وتولي مهمة تدريب املنتخب العراقي 
للسيدات كون ان العباتنا لم يدخلوا 
مراحل تدريبية صحيحة خاصة على 
صعيد املنتخب مما افرز نتائج مخيبة 
و ســيكون لزامــاً علينــا كمدربن 
وعاملن في هذا اجملال تغيير املســار 

الاعبات  اســتمرارية  على  واحلفاظ 
احلاليات ألنهن ثروتنا البشرية«. 

* ماهــي انطباعاتــك عــن الدورات 
التدريبية ؟ هــل حتمل االيجابية في 
عمل املدرب؟ الى أي مدى؟أي املدارس 

التدريبية تصلح ملاعبنا؟
»بعــد اطاعــي علــى العديد من 

الكتــب التدريبيــة االوربية وخاصة 
كتــب اصدرها مدربن كبــار امثال 
السير أليكس فيرغسون وانشيلوتي 
وغوارديــوال و مورينيو ومقارنتها مع 
املناهــج والكتب االســيوية اجدها 
متٔاخــرة كثيــراً خاصة مبــا يهتم 
والتطور املستمر  التكتيكي  باجلانب 

احلاصل فيه عامليا،ً  املنهاج االسيوي 
اليوم يفتقر التحديث املستمر لذلك 
تعتبرالــدورات التدريبية االســيوية 
رخصــة فقــط اكثر منهــا عملية 
تطويرية للمدرب »، ويضيف« ثقافة 
الكــرة العراقيــة ال تزال تتمســك 
مبوروثات حقبــة الثمانينات حيث ان 
كل املدربن يتبعون نفس االســلوب 
الكرة  بٔاســلوب  العمل  ويخشــون 
اخلســارة  من  احلديث خوفاً  العاملية 
املدربن  يتخذ معظم  واالقالة حيث 
مــن مهنــة التدريب مصــدر رزق ال 
منطلق تطوير لاعب العراقي وللكرة 
العراقية واجــد ان اي ثقافة ممكن ان 
تترسخ بسهولة داخل اذهان املدربن 
التدريبية  الوحدات  في  ويجســدها 
ليكتسب الاعب االفكار التطويرية 
اتباعها مهما كانت  اذا مامت  احلديثة 
ثقافة املدرسة ) اســبانية او املانية 
او برازيلية ( لكــن يجب فرضها من 
العراقية  القدم  لكرة  املشرعن  قبل 

والعمل بها كبرامج تطويرية«. 
* حدثنا عــن جتربتك التدريبية واهم 
التي اشرفت على  واملنتخبات  الفرق 
تدريبهــا محليا؟اهــم النتائج التي 

حصلت عليها؟
النادي  التدريبيــة مع  »بدأت جتربتي 
االرمنــي الرياضي عــام 2009 حيث 
الثانية  الدرجة  التٔاهل من  متكنا من 
الــى االولــى وكانت بدايــة موفقة 

حيث وفر النادي جميع سبل النجاح 
، بعدهــا بدأت مشــواري مع الكرة 
الرياضي  املصافي  نادي  النسوية في 
للسيدات عام 2013 ، ثم عملت مدربا 
ملدرسة جمعية الصداقة النرويجية 
، عملت كمدرب  العراقية للسيدات 
مع نادي بادي للســيدات عام  2016 
واحرزنا عديد البطوالت على مستوى 
وقدمنا  واملتقدمات  العمرية  الفئات 
اصبح  حيــث  كبيــرة  مســتويات 
لنادي بادي  اســماً مهيباً في الكرة 
الثالث في  املركز  واحرزنا  النســوية 
الدوري العراقي للصاالت 2019، اليوم 
اعمل مدربا مع فريق السيدات لنادي 
الزوراء وأول الغيث كان احراز بطولة 

بابل الرباعية قبل اسبوعن« .
بقي ان تعرق عزيزي القاريء ان مدربنا 
ثائــر كاظم حاصل على الشــهادة 
اآلسيوية فئة C وحاصل على شهادة 
االحتــاد االمريكي لكــرة القدم فئة 
التحليل  شــهادة  يحمل  كذلك   ،C
التكتيكي والتســويق الرياضي من 
مركز برشلونة لابحاث والتطوير في 
مدينة برشلونة باســبانيا ،  يحمل 
ايضا شهادة املستوى ) 3 ( من املركز 
االســباني  املدربن  لتطوير  الوطني 
التي  والــدورات  الشــهادات  وعديد 
اقامتها بعــض املنظمات الرياضية 
والشــركات  والعامليــة  العربيــة 

الرياضية محلياً وعربياً وعاملياً.

تقرير

ثقافة الكرة العراقية ال تزال تتمسك بموروثات حقبة الثمانينات

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية الســيد املديــر العام 
لشــركة مصافي الشــمال 
عبدالرحمن  قاســم  االستاذ 
حســن  اقيمت علــى قاعة 
والتطوير  التدريــب  قســم 
العامة  الهيئــة  انتخابــات 
املصافــي  لنــادي  اجلديــدة 
الرياضــي بحضــور ممثليــة 
اللجنة األوملبية العراقية فرع 
صاح الدين برئاســة االستاذ 
وامن  عثمــان  خليل  محمد 
الســر االســتاذ مصطفــى 
محمد حمــد وحضرها نيابة 
العام  املديــر  الســيد  عــن 
االســتاذ عبد كواد شــيحان 
مديــر الهيئــة االدارية وعدد 
من الســادة  املســؤولن في 
الشركة واشرف على العملية  
االســتاذ حســن  االنتخابية 
سعود مدير القسم القانوني  
في الشركة وعضوية محمد 

منذر نعمان 
خليل  الســيد  قام  ذلك  بعد 
الهيئــة  اســماء  بقــراءة 
البالــغ عددهــم ١٤٧ عضو 
الترشــيح  لهم  يحق  والذين 
واالنتخــاب  حيث حضر ١٢٤ 

عضو ويعد ذلــك ان النصاب 
عمليــة  الجــراء  متحقــق 
وقد  واالنتخــاب  الترشــيح 
رشــح ٢٦ عضوا من الهيئة 
انفسهم لنيل عضوية النادي 
وجــرت العمليــة االنتخابية 
وشــفافية  انســيابية  بكل 
وقد  اجلميع  استحسان  نالت 
فاز السادة املدرجة اسماؤهم  
النادي كا حســب  بعضوية 

تسميته 
عبد/  عبدالــرزاق  ١-هشــام 
للنادي،  اإلدارية  الهيئة  رئيس 
٢ -احمد خلــف حميد/ نائب 
الرئيس، ٣-اســماعيل مكنى 
نامس/امن الســر، ٤-ســناء 
سلمان جدعان  / االَمن املالي ، 
٥-علي صالح ابراهيم -  عضو 
هيئــة، ٦-عمار عبــاس عنتر 
-  عضو هيئة ، ٧-انور جاسم 

زيدان-  عضــو هيئة ، ٨-ذياب 
هيئة،  عضو  شباط---  راضي 
٩-اركان عبدالكــرمي -   عضو 
، ١٠- عمر عبدالباسط  هيئه 

-  عضو هيئة. 
وفي ختام املهرجان االنتخابي 
هنٔا ممثل املدير العام االســتاذ 
الفائزين في  عبد كواد جميع 
هذا الكرنفــال الرائع   ومتنى 
حظا اوفر  للذين لم يحالفهم 
االنتخابات  الفوز فــي هــذة 
اللجنة  اعضاء  بجهود  واشاد 
املنظمــة واملشــرفة علــى 
االنتخابات ملــا بذلوه من اجل 
االنتخابية  العمليــة  اجنــاح 
لنــادي املصافــي الرياضــي 
واخيرا  وجه االســتاذ محمد 
خليل شكره وتقديره الى ادارة 
ملا  الشمال  شــركة مصافي 
تقدمه من دعم واسناد جلميع 

اندية املصافي وشكر كذلك
اعضــاء الهيئة العامة الذين 
ســاهموا بشــكل كبير في 
الدميقراطية  العمليــة  جناح 
خدمة ملسيرة النادي واحلفاظ 
التي  الطيبة  ســمعته  على 
يحظــى بها على مســتوى 

العراق.

متابعة ـ الصباح الجديد:
مهند  العراقي  الدولــي  أكد 
علي » ميمي« هداف شواهن 
التحضيــرات  أن  الســيلية 
ملبــاراة فريقــه أمــام فريق 
جتمع  التي  املبــاراة  في  قطر 
املقبل  االحــد  يوم  الفريقن 
على ملعب جاســم بن حمد 
مباريات  ضمن  الســد  بنادي 

األســبوع التاســع من دوري 
النجوم QNB، جاءت بطريقة 
جيــدة وكل الاعبن جاهزين 
األفضل  الوجه  تقدمي  وهدفنا 
للفريق، وحتقيق الفوز وحصد 

النقاط الثاث.
للنادي  بيان  في  ميمي  وأشار 
إلى أن »االنتصار الذي حققه 
حســاب  علــى  الســيلية 

املاضية  اجلولــة  في  الدحيل 
للشــواهن  مهماً  فوزاً  يعد 
الذيــن خاضــوا مبــاراة في 
غايــة الصعوبة أمــام فريق 
قوي ميتلك العبن على أعلى 

مستوي من املهارة واخلبرة«.
وقال ميمي عن سر تٔالقه مع 
»سبب  الســيلية:  شواهن 
تٔالقي مع السيلية هو الراحة 

بالراحة  أشــعر  النفســية، 
هنا ومع زمائــي في امللعب، 
مبعاملة  أنــه يحظى  مؤكًدا 
رائعة من جانب اجلميع سواء 
الاعبــن والــكادر التدريبي 
وإدارة النــادي وبفضــل ذلك 
تٔاقلم ســريعاً مع الفريق مما 
ادى الي ظهوره في مســتوى 

مميز مع السيلية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شباب  منتخب  يســتضيف 
األوملبــي  الفريــق  العــراق، 
الشــهر  كرباء  في  اللبناني 
جتريبيتن  مباراتن  في  املقبل 
أســود  إطار حتضيرات  ضمن 
املقررة  آسيا،  لكٔاس  الرافدين 
في آذار 2021 في أوزبكستان.

اإلعامــي  املنســق  وقــال 
العراقي  الشــباب  ملنتخــب 

إسماعيل«ســنواجه  علــي 
األوملبــي اللبناني في ملعب 
كربــاء الدولي يومــي 6 و 9 
املقبل«.وتابع:  الشــهر  مــن 
»ســتكون املواجهتان فرصة 
جثيــر  قحطــان  للمــدرب 
الفريق  مســتوى  لتقييــم 
آســيا«.وأكد  كٔاس  لبطولة 
العراق  أن منتخــب شــباب 
في  للمشــاركة  دعوة  تلقى 

في  دولية  رباعيــة  بطولــة 
التركيــة  أنطاليــا  مدينــة 
الثاني  كانــون  و25   17 بــن 
املقبل.وأشــار إلى أنهم أبدوا 
موافقــة أولية للمشــاركة 
فــي بطولة أنطاليــا، »لكن 
األمر لم يحسم نهائيا بعد«.

البطولة  هــذه  أن  وأوضــح 
يشــارك  أن  يتوقع  الدوليــة 
فيها منتخبات: أوزبكســتان 

وطاجكستان وأحد منتخبات 
أمريــكا اجلنوبية »واملرشــح 

األبرز منتخب تشيلي«.
منتخــب  أن  إلــى  يشــار 
الشــباب العراقي ســبق أن 
دخل فــي معســكر تدريبي 
العاصمة  في  املاضي  الشهر 
وخاض  الدوحــة،  القطريــة 
وديتــن مع منتخب شــباب 

قطر.

ميمي يكشف سبب تألقه مع السيليةإنتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي المصافي الرياضي

تحديد موعد وديتي شباب العراق واألولمبي اللبناني 
استعدادا لكأس آسيا

درجال والسفير اإلسباني في العراق
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قرأت قدميا بيتاً من الشعر يقول :

" وال تكتْب بَِخِطَك غيرَ شيٍء 
يَُسُرَك في القيامِة أْن تراُه "

في اشــارة واضحة الى مســؤولية 
ُكّلكلمٍة  ربــه عــن  أمام  االنســان 
يكتبهــا .. واذا ما ســمح لنفســه 
ان يشــتط ويكتب مــاال يرضاه اهلل 
فســتكون تلك الكلمات وباالً عليه 
يوم القيامة،وستكون وباالً عليه في 
دنياه قبل أخراه عنــد املُْنِصفني من 

القّراء دون اي شك ..
--2

وأنــا حريص أشــّد احلــرص على أْن 
اكتب علــى صفحتــي اخلاصة في 
)face book ( ما ينفع ، أُّذِكُر نفســي 
أدعــو االصدقــاء – وهم  قبــل  أوالً 
كثــر بحمــد اهلل قد بلــغ عددهم 
اخلمســة آالف – مبا يرقــق قلوبهم 
ويشــَحُذ ِهَمَمهُم الســتحضار ما 
يلزم أْن يستحضروه في مجالسهم 
وانديتهم ومساراتهم من أفكارٍوقيم 
ومفاهيم تُدنيهم الى رحاب الطاعة 
النســيان  مهاوي  عــن  وتُبعدهــم 

والغفلة والعصيان .
– -3

رباعية سينية  بنشــر  تشرفُت  وقد 
عنوانها )ياســيد الرســل( قبل أيام، 
أشــير بها الــى ظاهــرة االنغماس 
الدنيوية  وامللذات  باملباهج  الســائد 
بعيداً عن التأسي بسيد الرسل )ص( 
الذي أقام دعائم احلياة الكرمية احلافلة 
على  للســائرين  والســعادة  باألمن 
املباركة،  بســيرته  واملقتدين  نهجه 
معترفاً على نفســي بالتقصير في 

هذا املضمار .
--4

وقد قرأت باالمس مقالًة رائعة كتبها 
ابراهيم  الدكتــور  الكبير  االســتاذ 
العاتي حفظــه اهلل، وهــو من أبرز 
، كما أّنه  االكادمييــني فضال وأملعيــةً
أديــٌب موهوب، إثــر تفاعله مع تلك 
الرباعيــة وجعل مقالته النفيســة 

بعنوان :
) شعر وشعراء في رحاب خامت االنبياء 

ص ( 
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ويطيب لنا ان نتحــف القراء االعزاء 
مبا فاضت به قريحة االستاذ الدكتور 
العاتــي ، ومــا خّطــه من ســطور 
عليه  انطــوت  مبــا  نابضة  بليغــة 
نفســه الكبيرة من مشاعر نبيلة ال 
نستطيع أْن نوفيه شكرها، مبتهلني 
يُكرمنــا جميعا  ان  اليه ســبحانه 
بشــفاعة حبيبه املصطفى محمد 
بأهداب  للتمســك  يوفقنا  وان  )ص( 

سيرته العطرة انه سميع الدعاء .
شعر وشعراء في رحاب خامت االنبياء 

)ص(
د. ابراهيم العاتي

لقد نظــم العالمة احلجــة الفقيه 
الشاعر السيد حسني السيدمحمد 
هادي الصــدر - دام حفظه-  رباعية 
يســتحضر فيهاذكــرى جــده خامت 
األنبيــاء، محمــد املصطفــى )ص( 
فتأثــرت  الرســل(،  بعنوان)ســيد 
القصيدة،  باجوائها وكتبــت مطلع 
جميلــة  معارضــة  ثمقــرأت 
الشــاعر  لألديب  الرباعيــة  لهــذه 
حســن  الســيد  املطبوعاالســتاذ 
اخلليفــة، جعلتنــي اكثــر اصــرارا 

علياكمالهــا، خاصة في ظل احلملة 
نبيالهدى  الظاملة ضد  الهســتيرية 
والرحمة ســيدنا وحبيب قلوبنا ابي 
القاســم محمد)ص(، فكتبت ابياتا 
لم التزم فيها بعدد ابيات الرباعية... 
راجيــا أن يتقبلها منــي نبينا اخملتار 
)ص( وآله األطهار )ع(،وأن يتســع لها 
إفاضاته،  )صدر( سيدنا الصدر دامت 

ونبدأبرباعيته. 
يا سيد الرسل

يا سيد الرسل يا َمْن
غرسَت أروَع َغرِْس
اُ أَقمَت للدين أُسَّ
وكاَن أعظَم أُِس

ُجِعلَت أُسوَة حقٍّ
وأيَن مّنا التأسي ؟

ر قوٌم إْن كان قصَّ
فما أُبّرُء نفسي
*حسني الصدر

2020/12/2
في رحاب )سيد الرسل (

إن كّلل احلزُن نفسـي
ذكراك وْجدي وأنسي!

يضيء حالِك ليـــــــٍل
سنـــا )حظيرِة قدِس(

وخامت الرســـل )طه(
لدولة العدل يُرســي
كم حاربوك قدميــــا

ليســـــلموك ليـــأس
فما رأوا غير هـــادٍ

يسعى ألطيب غرس
واليوم عادوا بخبٍث
ويهزأون ببـــــؤس

قد خاب )شيطان رشدي(
و)مْكر( هذا الفرنسي!

**
يا سيد الرْســــل حقا
ـّي بكم يكون التأســــ

و)اآلُل( عترُة )طـــه(
ما شابهم اّي رْجس
و)للحسني( فــؤادي

يهفو صباحا وميسي
 *

إبراهيم العاتي
2020/12/7

َبْين الصدر والدكتور العاتي 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

تعّرضت اإلعالمية املصرية 
بســمة وهبــة لوعكــة 
زيارة  أثنــاء  فــي  صحية، 
"عبدالرحمــن"  البنيهــا 
و"عبد العزيز" في اململكة 
الســعودية  العربيــة 
ورفضت الدخول الى أحدى 
الذي  األمر  املستشفيات، 
الطبيب  احضار  استدعى 
منزلهــا،  فــي  لزيارتهــا 
وتعليــق احملاليل املطلوبة 
واعطائها العالج املناسب. 
وهبة،  بســمة  ونشــرت 
لها عبر حســابها  فيديو 
اخلاص على موقع التواصل 
فيه  ظهرت  اإلجتماعــي، 
مع الطبيــب املصري وهو 
ميازحهــا بقوله "ماشــاء 

بحاجة"،  اهلل مش حاسة 
فردت عليــه "بيقر عليه" 
واســتطردت بسمة وهبة 
بقولها "احلمد هلل مفيش 
أقولكوا  عايــزة  حاجــة، 
التهاب  جالي  حاجة،  على 
فــي املعدة، ألنــي بالغت 
عشان  الفيتامينات،  بأخذ 
كورونــا، وعشــان أحافظ 

على نفسي.

نشــرت الفنانة املصرية 
هنــادي مهنــا، صــورة 
جديدة من أحدث جلسة 
تصوير لها في صفحتها 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي.  التواصــل 
وظهرت هنــادي بإطاللة 
مالمحها  مبــرزة  جذابة 
بألوان  هــادئ  مباكيــاج 
شــفاه  وأحمر  ترابيــة، 
الناعم،  البيــج  باللــون 
منسدل  شعرها  وتركت 
والقت  كتفيهــا.  علــى 
من  عدد  إعجاب  الصورة 
عبروا  الذيــن  متابعيها 
بإطاللتها  إعجابهم  عن 
فتــة  لال ا

وتسريحتها اجملعدة. يذكر 
أن هنادي مهنا شــاركت 
مؤخراً  متابعيهــا  مــع 
صفحتها  فــي  صــورة 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي  التواصــل 
زوجها  مــع  فيها  حتتفل 
أحمد  املصــري  الفنــان 
خالد صالح بعيد ميالده.

الفنان فضل شاكر  شوق 
اجلديدة  ألغنيته  اجلمهور 
نشــر  اذ  قابلني"،  "إبقى 
صــورة اإلعــالن الدعائي 
حســابه  على  لألغنيــة 
اخلاص على موقع التواصل 
عن  كاشــفا  االجتماعي 
موعــد طرحهــا وهو في 
يوم اإلثنني 14 من الشهر 
احلالــي. وكان اعاد مؤخرا 
غناء اغنية "ذهب الليل"، 
يوتيوب  علــى  وطرحهــا 
مبناســبة اليــوم العاملي 
الى  اإلشارة  جتدر  للطفل. 
ان هــذه األغنيــة غناها 
الفنــان املصــري محمد 
فوزي ألول مــرة في فيلم 

معجزة السماء، وهي من 
حسني  الشــاعر  كلمات 
الســيد. على صعيد آخر 
إحتفل ابنه الفنان محمد 
شــاكر بزواجه مــن فتاة 
من خارج الوســط الفني 
تدعــى كاترينا، اذ نشــر 
على  برفقتها  لــه  صورة 

حسابه اخلاص.

بسمة وهبة

فضل شاكر

هنادي مهنا

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت حديقة حيوانات موســكو تبرعها بـ"متســاح هتلر" 
ملتحف "دارويــن" الواقع في العاصمة الروســية، لتحنيطه 

وعرضه أمام اجلمهور.
ويعتقد أن التمساح "ساتورن" أو "زحل"، الذي توفي عن عمر 
ناهز 84 عاما، كان يعود للزعيم النازي أدولف هتلر، وقد جنا من 

جحيم القصف الذي طال برلني إبان احلرب العاملية الثانية.
وعثر جنــود بريطانيون على التمســاح، وقاموا بتســليمه 
للجيش الروسي، حيث نقل لعاصمة االحتاد السوفيتي سنة 

1946، ووضع في حديقة احليوان مبوسكو.
وعلى وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تبرعت 
حديقة احليــوان بالتمســاح املتوفى للمتحــف، حيث جرى 

حتنيطه، وأصبح جاهزا للعرض ابتداء من العام املقبل.
وتعليقا على ضم التمســاح ملقتنيات املتحــف، قال دميتري 
ميلوسردوف، أحد املسؤولني في املتحف: "لقد استغرق العمل 
على حتنيط التمســاح شــهورا. متكنا أخيرا من تخليد ذكرى 

متساح هتلر، الذي كان أسطورة حديقة حيوانات موسكو".
وشــكلت حياة التمســاح العجوز لغزا محيرا للجميع منذ 
هربه من حديقة برلني وحتى عام 1946، حني مت اكتشــافه من 

قبل قوات بريطانية ونقله إلى االحتاد السوفياتي.

روسيا "تخّلد" تمساح هتلر 
بعد نجاته من الحرب العالمية

سمير خليل
برعايــة وزيــر التربية االســتاذ علي حميد مخلــف وتنفيذا 
للخطة الســنوية والبرنامج التنفيذي، تقيم املديرية العامة 
للتربية الرياضية والنشاط املدرسي في وزارة التربية املهرجان 
االدبي للمعلمني واملدرسني واملشرفني للفترة من اليوم االحد 

13 ديسمبر ولغاية الـ 17 منه على قاعتها ببغداد.
ويأمــل القائمون على املهرجان بذل اجلهــود اخمللصة في ظل 

الظروف الصحية العصيبة خدمة للعملية التربوية.
وضعت املديرية شــروطا للمشاركة في املهرجان تضمنت: ان 
يكون النص االدبي باللغة العربية الفصحى، وان يختار قسم 
النشاط الرياضي)شعبة النشــاط املدرسي( ملديريات التربية 
في احملافظات كافة عدا اقليم كردستان ثالثة مشاركني للفن 
الشــعري، ومثلهم لفن اخلطابة، وثالثة ايضــا لفن القصة 
واملسرحية، شرط ان تكون جميع النتاجات مشاركة ألول مرة.

 كذلك اشــترطت املديرية ان تــدور مضامني االجناس االدبية 
في املعاني التالية: التغني بحب الوطن واهداء سالم تطأطئ 
حروفه خجلة  رؤؤســها ميألها الفخر لكل شهيد قدم روحه 
ليحيا العراق، وكذلك الدعوة الى الوحدة الوطنية واستشراق 

املستقبل الزاهر.
 ونصت التوجيهات على اختيار اي برنامج الكتروني لتسجيل 
املشاركات الشــعرية واخلطابية فضال عن توثيقها في قرص 

. cd

التربية تقيم مهرجانا ادبيا للشعر 
والخطابة والقصة والمسرحية

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاظم السلوم
اختتمت مســاء اخلميــس املاضي 
فعاليــات الدورة 42 مــن مهرجان 
الدولــي،  الســينمائي  القاهــرة 
وبحضــور وزيــر الثقافــة املصرية 

ايناس عبد الدامي.
 شــهد احلفل حضور عــدد كبير 
مــن الفنانني وحرص عــدد منهم 
الهام  بالفنانــة  االحتفــاء  علــى 
شاهني لفوزها بجائزة أفضل ممثلة 
مناصفة بعد انتهــاء حفل اخلتام، 

وجاءت جوائز املهرجان كالتالي:

جوائز املسابقة الدولية
* جائزة هنري بركات ألحسن إسهام 
فني: فيلم "التيه - limbo" للمخرج 

بن شاروك
* جائزة أحســن ممثلة: مناصفة بني 
الفنانــة إلهام شــاهني، عن دورها 
فــي الفيلم املصــري "حظر جتول- 
أمير رمســيس،  إخــراج   "Curfew
بافلينكوفــا،  ناتاليــا  واملمثلــة 
بطلــة الفيلم الروســي "مؤمتر – 
آي.  إيفــان  إخــراج   "Conference

تفردوفسكي
* جائزة أفضل ممثل جلوليان فرجوف 
عــن دوره في فيلــم "دروس اللغة 
 "German Lessons  - األملانيــة 

إخراج بافل جي. فيسناكوف
* جائــزة جنيب محفوظ ألحســن 
ســيناريو: لفيلــم  )50 أو حوتــان 
 or Two  - يجتمعان على الشاطئ 
 )Whales Meet on the Beach 50

للمخرج خورخي كوتشي.
ومتنح  البرونــزي  الهــرم  جائــزة   *
للمخرج عن عملــه األول أو الثاني: 
وذهبت للفيلــم الوثائقي "عاش يا 
كابنت - Lift Like a Girl" إخراج مي 

زايد
* جائزة الهــرم الفضي جائزة جلنة 
التحكيم اخلاصــة: لفيلم "مؤمتر" 

إخراج إيفان آي. تفردوفسكي
* جائزة الهرم الذهبي ألحسن فيلم: 
كانت مــن نصيب فيلــم "التيه"  
الفنان  بطولة  بن شاروك،  للمخرج 

أمير املصري.
* تنويه خاص: لفيلم "غزة مونامور"  

إخراج عرب ناصر، طرزان ناصر

جوائز مسابقة آفاق السينما 
العربية 

* جائزة ســعد الدين وهبة ألحسن 
لفيلم  للمخرج:  ومتنح  عربي  فيلم 
للمخرج  واألرض"   السموات  "حتت 

روي عريضة

* جائزة صالح أبو سيف جائزة جلنة 
"حد  لفيلم  اخلاصــة:  التحكيــم 

الطار" إخراج عبدالعزيز الشالحي.
* جائزة أحســن فيلم غيــر روائي: 
لفيلم "نحــن من هنــاك" إخراج 

وسام طانيوس
* جائزة أحسن أداء متثيلي: للممثل 
فيصل الدوخي عــن دوره في فيلم 
 The Tambour of - حــد الطــار"
عبدالعزيــز  إخــراج   "Retribution

الشالحي
* تنويه خاص: لفيلم "خريف التفاح 
 "The Fall of Apples Trees  -

إخراج محمد مفتكر

جوائز مسابقة أسبوع النقاد 
* جائزة شادي عبد السالم ألحسن 
من  وكانت  للمخــرج:  ومتنح  فيلم 
نصيب فيلم "األفضل لم يأت بعد" 

إخراج جينج واجن.
* جائــزة فتحــي فرج جائــزة جلنة 
التحكيم اخلاصــة: لفيلم "ذهب" 

إخراج روجيه هيسب.

جوائز مسابقة سينما الغد 
الدولية لألفالم القصيرة 

* جائزة يوســف شــاهني ألحسن 
فيلــم قصيــر: لفيلــم "إيزابيل" 
اجلائزة  الشــاذلي.  للمخرجة ساره 
قدرهــا ٥ آالف دوالر مقدمــة مــن 

watch it منصة
* جائــزة جلنة التحكيــم اخلاصة: 
لفيلم "املباراة" إخراج رومان هودل.

* تنويه خــاص: لفيلم "احلياة على 
الهامش" إخراج مو هراوي. 

* تنويه خــاص: لفيلم "من يحرقن 
الليل" إخراج سارة مسفر.

جائزة فيبريسي 
للنقــاد  الدولــي  االحتــاد  جائــزة 
"فيبريســي" لفيلم "التيه" إخراج 

بن شاروك.

اجلوائز النقدية 
* جائزة إيزيس: فيلم "عاش يا كابنت" 
إخــراج مي زايد. اجلائــزة قدرها 10 
آالف دوالر، يقدمها صندوق مشاريع 
العربية، ألفضل فيلم مصري  املرأة 

يبرز دور املرأة اقتصاديا واجتماعيا.
* جائزة يوســف شــريف رزق اهلل 
يا كابنت"  )اجلمهور(: فيلم "عــاش 
قدرها  اجلائــزة  زايــد.  مــي  إخراج 
15 ألــف دوالر متنــح ألحــد أفالم 
القاهرة  ملهرجان  الدولية  املسابقة 
الدولي، مناصفة بني  الســينمائي 
املنتــج والشــركة التي ســتقوم 
بتوزيــع الفيلم في جمهورية مصر 

العربية.
* جائــزة أفضل فيلم عربي: مناصفة 
بني فيلمي "غزة مونامور" إخراج عرب 
ناصر، وطرزان ناصر، و"نحن من هناك" 

إخراج وسام طانيوس.
اجلائــزة قدرهــا 10 آالف دوالر، ومتنح 
ملنتــج أحد األفالم املشــاركة في أي 
من املسابقات الثالث )الدولية - آفاق 

السينما العربية - أسبوع النقاد(.
* جائــزة أفضل فيلــم يعالج قضايا 
االجتــار بالبشــر: فيلــم "على طول 
البحر" إخراج أكيو فوجيموتو. اجلائزة 
قدرها 50 ألف جنيه تقدمها اللجنة 
غير  الهجــرة  الوطنيــة ملكافحــة 

الشرعية واالجتار بالبشر.

القائمة الكاملة لجوائز الدورة 42 لمهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي

الصباح الجديد - وكاالت:
 International" صحيفــة  اختــارت 
النجمــة  األميركيــة   "Business Time
لعام  بيونســيه كأجمل مغنية  العاملية 
2020 ، األمر الذي أسعد جمهورها والذين 
وّجهــوا التهاني لها ملنحهــا هذا اللقب 

على مواقع التواصل االجتماعي.
وكانــت تصدرت بيونســيه مؤخرا غالف 
مجلة فوغ البريطانية، وقد أبهرت اجلميع 
من متابعني وصحافيني بإطالالتها اجلريئة 

واملواقف التي أطلقتها.
وتتميز بيونسيه بشباب بشرتها. وبالرغم 
من تقدمها فــي الســن، إال أنها تظهر 
دائماً بإطالالت الفتة تنتظرها كل النساء 
لبيونســيه  أن  الغريب  لتقليدها. لكــّن 
طريقة خاصة للعناية ببشرتها وأسرارها 

ليســت مألوفة، ما يجعلها تصنف 
علــى انها مــن جميــالت الفن في 
العالم، وجاء تصنيفها االخير تعزيزا 

واثباتا لهذا.
وأكدت بيونســيه في اكثــر من لقاء 
أنها تعشق لون بشــرتها األسمر وان 
هذا املوضــوع اهم ما مييــز امرأة عن 
امرأة اخــرى "من حتب نفســها تزداد 
جماال وتألــق" لذا فهــي تعمد الى 
تثبيت اللون وزيادة اللمحة الذهبية 
من خالل مستحضرات خاصة، كما 

اكدت ضــرورة االهتمام بنوعية 
املستحضرات املستعملة على 
على شــراء  واحلرص  البشــرة، 
وشــركات  مواقع  من  منتجات 

متخصصة وموثوق بها.

بيونسيه اجمل مغنية 
لعام 2020

الصباح الجديد - وكاالت:
تعهدت مؤسسة بيل وميليندا غيتس، بتقدمي 250 
مليــون دوالر إضافية ملكافحة كوفيد19-، من خالل 
متويل تطوير عالجات ولقاحات منخفضة التكلفة 

وسهلة االستعمال.
وجــاء اإلعالن بعد أيام من توقــع الرئيس التنفيذي 
لشركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، إمكانية عودة 
احلياة إلى وضعها الطبيعي ما قبل تفشي الوباء في 

الواليات املتحدة بحلول الربيع املقبل، حسبما 
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وميليندا  بيل  وتعد مســاهمة مؤسســة 
غيتــس األخيــرة األكبر حتــى اآلن، بعد أن 

قدمت في نوفمبر الفائت 70 مليون دوالر، 
املؤسســة  التزامات  إجمالي  يرفع  ما 
لالســتجابة للوبــاء الــذي يعصف 

بالعالم إلى 1.75 مليار دوالر.
وحــذر غيتــس فــي مقابلة مع 
برنامــج "توداي شــو" على "إن 
بــي ســي" األســبوع املاضي، 
مــن "شــتاء مظلم بســبب 
إلــى  ودعــا  كوفيــد19-"، 
االستعداد لــ "بضعة شهور 

قامتة".
مساهمة  ضرورة  على  وشدد 
دعــم جهود  في  املواطنــني 
مكافحة الوباء وذلك من خالل 
ارتداء أقنعة الوجه، واحملافظة 
االجتماعي،  التباعــد  علــى 

وجتنب التجمعات.

غيتس يفتح خزائنه مجددا.. ويحدد 
موعد نهاية "كابوس كورونا"
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