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الصباح الجديد - متابعة:
قال جيمــس جيفــري، املبعوث 
األميركي السابق للملف السوري 
"داعش"،  ضد  الدولي  والتحالف 
أنه "نصح" إدارة الرئيس املنتخب 
بالسياسة  باالستمرار  بايدن  جو 
التي اتبعتها إدارة الرئيس، دونالد 
ترمب، في سوريا، ألنها "ناجحة".
و أوضح في حوار نشرته "الشرق 
األوسط" امس االحد،: " لم نقم 
أوباما،  باراك  إدارة  بأي من أخطاء 
واستخدمنا جميع عناصر القوة 
التي في حوزتنا مبــا فيها القوة 

العسكرية".
وتابــع: "لــم جنلس ونحــن نرى 
)خطوطنا احلمــراء( يتم جتاوزها 
أمــام أعيننــا وال نــرد عندمــا 
الســاح  النظــام  اســتخدم 

الكيمياوي" في نهاية 2013.
وأضــاف جيفري أن بــاده تقدم 
في  إلسرائيل  الضروري"  "الدعم 

جهودها ملنــع "متوضع" إيران في 
ســوريا وأن "اإلسرائيليني جنحوا 
إيران بإقامة  مبســاعدة منا مبنع 

لبنان(  )جنــوب  مثل  ثــاٍن  وضع 
فــي جنوب ســوريا ومنع تهديد 
إســرائيل ودول أخــرى بنظــام 

إلى  املدى"، الفتاً  صاروخي طويل 
من  وقواتها  إيــران  خروج  وجوب 

سوريا في "أي تسوية نهائية".

السابق،  األميركي  املبعوث  وقال 
أن روســيا "في خضم املستنقع 
الروس  أن  مضيفــاً  الســوري"، 
"يدركــون أنهم في املســتنقع. 
لكن حتى لو كنت في مستنقع، 
وهــذا حصل معنا فــي فيتنام، 
فــإن األمر يأخذ وقتــاً كي تدرك 
ذلك وتتصرف على هذا األساس. 
حصل هــذا مع الســوفيت في 
في  إيران  مع  وحصل  أفغانستان 
الثمانينيات.  فــي  العراق  جنوب 
األمر يأخذ سنوات"، الفتاً إلى أن 
أميركا "ســتواصل الضغط إلى 
على  ويوافقوا  ذلــك"  يدركوا  أن 

تسوية في سوريا.
وردا على ســؤال، قــال: "أميركا 
روســيا  بوجود  ســوريا  تقبــل 

وبخروج إيران".
إنه  إدلب، قــال جيفــري  وعــن 
"متأكد أن النظــام لن يعود إلى 
التركي.  اجليــش  بســبب  إدلب 

لديــه حوالــي 20 ألــف جندي، 
ورمبــا 30 ألفــا هنــاك، ولديهم 
)األتــراك( القــدرة علــى منــع 
النظام من الذهــاب إلى إدلب"، 
على  أنقــرة  إلــى حصول  الفتاً 
دعم من أميركا و"حلف شــمال 
األطلسي" )ناتو( وأوروبا لوجودها 

في شمال غربي سوريا.
وتابع أن "الهدف األول إليران كان 
اإلبقاء على األسد في السلطة. 
ثم قرر اإليرانيــون التموضع في 
ســوريا ضد إسرائيل وضد تركيا 
والدول العربية والنظام اإلقليمي 

بقيادة أميركا".
االعتماد  يفضل  "األســد  وقال: 
على روســيا وإيــران.. ومــا دام 
هناك هذا الدعم، سيستمر في 
موقفه، مشيرا إلى أن "العقوبات 
قدرته  وتعرقل  بالنظــام  تضرب 
واألعمال  القــرار  اتخــاذ  علــى 

العسكرية".

جيمس جيفري: نصحنا إدارة بايدن باتباع
سياسة ترامب في سوريا ألنها "ناجحة"

اكد عدم اقتراف أي من أخطاء أوباما

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشف جهاز مكافحة االرهاب امس 
االحد، انه أطاح ب 250 قياديا لداعش 
وقتل اكثــر من 50 آخريــن في 150 
عملية نوعية نفذها خال األشــهر 

الست املاضية
وقال املتحدث باسم جهاز مكافحة 
واع،  بحسب  النعمان  االرهاب صباح 
جهازمكافحة  وجــه  "الكاظمي  إن 
على  الضغط  باســتمرار  االرهــاب 

عصابات داعــش اإلرهابية، وماحقه 
ما تبقــى مــن فلولهــم، للقضاء 
عليهم، ولتأمني وتعزيز االنتصارات". 
"قيــادة جهاز  أن  املتحــدث  وأضاف 
بإعداد  االرهاب شــرعت  مكافحــة 
الفكــر  ملكافحــة  اســتراتيجية 
اإلرهابية".  والعصابــات  املتطــرف، 
مشيرا إلى "الشــروع بتطبيق هذه 
الســتراتيجية علــى ارض الواقــع، 
من خــال القيام بعمليــات نوعية 

وخاطفة وسريعة، تستهدف األماكن 
التي تتواجد فيها العناصر االرهابية، 
ديالى، وصاح  خاصة في محافظات 
الدين، وكركوك، وكذلك غرب االنبار، 

وفي مناطق حزام بغداد". 
وأكــد املتحدث أن "عــدد العمليات 
اجلهــاز خال  نفذها  التــي  األمنية 
الـــ٦ أشــهر املاضية بلغــت أكثر 
مــن 150عمليــة"، مبينــاً أن "هذه 
العمليات أســفرت عن القبض على 

250 إرهابيــا من مســتويات قيادية 
عليا، وقتل أكثر مــن 50 إرهابيا، في 
تواجدهم  أماكــن  عمليــات طالت 
في مناطق صحراويــة، و جبلية ذات 

تضاريس قاسية جدا".
جهاز  ومعنويــات  قــدرة  ان  وتابــع 
وتدريبهــم  االرهــاب،  مكافحــة 
وجتهيزهــم، متكنــت الوصــول إلى 
اماكــن بعيــدة، ومضافــات كانت 

تتواجد فيها الفلول االرهابية". 

مكافحة االرهاب تطيح بـ250 قياديًا بداعش 
وتقتل اكثر من 50  آخرين 

خالل األشهر الستة الماضية

السليمانية ـ عباس اركوازي:
قال رئيس مركز استاندارد للدراسات 
والبحوث مســعود عبــد اخلالق، ان 
بقاء احلكومة والســلطة احلاليةبات 
عبئا ثقياً عل كاهل شــعب اقليم 

كردستان.
واضــاف عبــد اخلالق فــي تصريح 
للصبــاح اجلديــد، تعقيبــا علــى 
املظاهرات الشــعبية التي شهدها 
االقليــم، انه كان يفترض بشــعب 

كردســتان اخلروج ضد هذه السلطة 
قبل عشر سنوات، نظرا النهم اهدروا 
ثروات االقليم واراضيه ومياهه، وبات 
واضحــا لدى اجلميــع التعاطي غير 
املهني للسلطة مع مقدرات االقليم 
التي رهنتها بيد تركيا، التي تستنزف 
ثروات االقليم وتشتري برميل النفط 
منــه بعشــرة دوالرات بينما يعيش 

مواطنيه حتت خط الفقر.
واكد عبد اخلالق، ان بقاء الســلطة 

املواطنــني في  احلاليــة ســيحمل 
االقليــم املزيد من الديــون واالعباء 
ان  متوقعا  االقتصاديــة،  واالزمــات 
يكون العام املقبل اســوء من احلالي 
على الشعب في كردستان، وتساءل 
حول الية تعاطي السلطة مع ملف 
النفــط، وكيــف اســهم بتحميل 
االقليــم تبعات ديون تصــل الى 30 
مليــار دوالر حلــد االن، وقــد ترتفع 
مديونية االقليم فــي ظل بقاء هذه 

الســلطة الى 50 مليار خال العام 
املقبــل، اذا مــا اتيح لهــا التصرف 

بثروات االقليم كما يحصل االن.
املتظاهريــن  اخلالــق  عبــد  ودعــا 
الــى االبتعاد عــن العنــف والقوة 
فــي املطالبــة بتنفيــذ مطالبهم 
املشــروعة، وعدم الســماح باحراق 
املبان والدوائر واملؤسسات احلكومية، 
السلطة  تغيير  على  بهدوء  والعمل 

احلالية.

دعا الى تشكيل جبهة شعبية لتغيير السلطة التي وصفها بالهدامة 

مركز استاندارد للدراسات: بقاء السلطة الحالية 
بات عبئًا ثقياًل على مواطني االقليم 

تركيا تسخر «جماعات ضغط» تقربها
وزير النفط ينفي نية «أكسون موبيل»3 من إسرائيل لتأمين «مصالحة زائفة»

6بيع حصصها في حقل غرب القرنة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير النقل ناصر الشبلي 
امس االحد ارســال طلب الى 
الوزراء  العامــة جمللس  االمانة 
بشأن  موافقة  الســتحصال 

ميناء الفاو الكبير.
الرسمية  االنباء  ونقلت وكالة 
عن الشــبلي قوله، إن "ميناء 
الفــاو مهــم جــدا واحلديث 
عنه كثير فــي الوقت احلاضر، 
تدخات  وجــود  عن  كاشــفا 
داخلية وخارجية"، مشيرا الى 
أن "الوزارة ارســلت كتاباً الى 
لعرضه على  العامــة  االمانة 
واســتحصال  الوزراء  مجلس 

املوافقة ليتم بعدها التفاوض 
مع شركة دايو الكورية".

واكد الشــبلي، ان "الســبب 
الرئيــس للتوجــه نحــو دايو 
الكوريــة النهــا حاصلة على 
قرار من مجلس الوزراء في عام 
الكلية  املشاريع  باحالة   2019
او اجلزئية اليهــا"، منوها الى 
الكورية مســؤولة  "دايــو  ان 
حاليا ً عن شــق الطرق داخل 
امليناء والدفن اخلاص بكاســر 
االمواج كما انها املسؤولة عن 
بداية البوابــة اخلاصة بالنفق 
الذي يربط مينـــاء الفاو بخور 

الزبير".

وزارة النقل تعتزم التعامل
مع شركة دايو مجددا إلكمال

ميناء الفاو

بغداد ـ الصباح الجديد: 
امس  املاليــة  وزارة  أطلقــت 
جميع  موظفي  رواتــب  األحد 
الوزارات ومؤسســات التمويل 
الذاتي واملركزي لشــهر كانون 

األول اجلاري. 
وذكــرت الــوزارة فــي بيــان 

احملاســبة  "دائرة  أن  مقتضب 
التابعــة لها باشــرت باطاق 
لكافــة  التمويــل  إجــراءات 
املرتبطة  الوزارات واجلهات غير 
بــوزارة لتمكينهــا من صرف 
رواتب املوظفني لشــهر كانون 

االول".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكــد رئيــس حتالــف عراقيون 
السيد عمار احلكيم امس االحد 
للســفير الســعودي في بغداد 
أفضل  إقامة  العراق على  حرص 

العاقات مع األشقاء العرب.
الســيد  بيان صحفي عن  وأورد 
احلكيم: "بحثنا تطورات املشهد 
واملنطقة  العراق  في  السياسي 
والعاقــات الثنائيــة بني بغداد 
والرياض خال استقبالنا سفير 
الســعودية  العربية  اململكــة 
في العراق األســتاذ عبد العزيز 

الشمري".

وأضاف الســيد احلكيم "أكدنا 
أفضل  إقامة  العراق على  حرص 
العاقات مع دول العالم السيما 
مع األشــقاء العرب مبــا يخدم 

املصالح املشتركة".
وتابــع الســيد احلكيــم "بّينا 
طبيعــة وضــرورة االنتخابــات 
في  اجراؤهــا  املزمــع  املبكــرة 
العــراق والنتائج املرجوة منها"، 
مؤكداً على "تعزيز العاقات في 
اإلقتصادية  ومنها  كافة  اجملاالت 
ملــا ميتلكه البلديــن اجلارين من 
ملفــات مشــتركة ومصالــح 

متبادلة".

الحكيم يؤكد للسفير السعودي 
حرص البالد على أفضل العالقات

مع األشقاء العرب

وزارة المالية تطلق رواتب 
الموظفين للشهر الجاري

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت كتل شــيعية، أمس األحد، 
الكردي في بغداد  الوفد  أبلغت  أنها 
اقليم  واردات  بضرورة تسليم كامل 
كردستان مقابل مستحقاته املالية، 
مشــيرة إلــى أن تســوية اخلافات 
يتطلب ســن قانون النفــط والغاز، 
محذرة مــن اســتمرار اللجوء إلى 

احللول املؤقتة.
وقــال النائــب عن حتالف ســائرون 
الكردي في  أن "الوفد  الربيعي،  عاء 
بغداد أجرى لقاءات عديدة مع القوى 
السياســية للتباحث حول نســبة 

االقليم من املوازنة".
إلى  في حديــث  الربيعــي،  وتابــع 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "مجلــس 
النواب متســمك مبوقفه وهو رفض 
اعطاء االقليم حصتــه من االموال 
دون االلتزام باتفــاق بيع النفط عبر 
شركة التســويق الوطنية )سومو(، 

وتسليم الواردات احلدودية".
وأشــار، إلى أن "قانون متويل العجز 
املالي النافذ الزم االقليم بتســليم 
كامل وارداتــه النفطية، وليس كما 
كان فــي العــام املاضــي 250 الف 

برميل فقط في اليوم الواحد".
ولفت الربيعي، إلى أن "الكتل أبلغت 
الوفد الكردي بكل صراحة ومن دون 
جميع  خضــوع  بضــرورة  مجاملة 
الــواردات الطبيعــة واالحتادية حتت 

سيطرة احلكومة املركزية".
وأورد، أن "استثمار النفط في اقليم 
كردســتان ينبغــي أن يكون بنفس 
الطريقة التي يتم فيها التعامل مع 
آبار البصرة وبقية احملافظات اجلنوبية 

لتشكل مبجملها ورادات العراق".
 وشدد على أن "السلطات في اقليم 
كردستان لم تلتزم بجميع االتفاقات 
الوقت  وتلعب على عامل  السابقة، 

من أجل احلصول علــى األموال من 
دون تنفيذ االلتزامات".

"هذه  أن  إلــى  الربيعــي،  ومضــى 
الكتل في مجلس  املماطلة جعلت 
النواب، توّحــد موقفها نحو احلفاظ 
على ثــروات العراق مبا فيها املوجودة 

في االقليم".
من جانبــه، ذكر النائــب عن كتلة 
عراقيون حســن خاطــي، أن "زيارة 

الوفــود الكردية إلى بغداد ليســت 
األولى من نوعهــا، وجميع اللقاءات 
الســابقة لــم تصــل إلــى نتائج 

ملموسة للملف النفطي".
وأضــاف خاطي، فــي تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "مجلــس 
النواب مييل إلى أن نكون أمام حلول 
مســتمرة لقضيــة ورادات االقليم 

النفطية وغير النفطية".

وأشار، إلى أن "احلسم النهائي لهذا 
امللف مرهون بســن قانــون النفط 
والغــاز الذي توجــد لــه أكثر من 
وينتظر  البرملان،  ادراج  في  مســودة 

التوافق السياسي إلقراره".
وانتهى خاطي، إلى أن "اللجوء إلى 
احللول املؤقتة واالتفاقات الواردة في 
قوانني املوازنة لن جتدي نفعاً، وسوف 
تتجدد اخلافــات وتتصاعد مع مرور 

الوقت".
إلــى ذلك، يحذر النائــب عن حتالف 
الفتح حنــني قــدو، "احلكومة من 
مخالفة قانون متويــل العجز املالي 
وارسال األموال إلى اقليم كردستان 

من دون تسليم النفط".
وأفاد قــدو، إلى "الصبــاح اجلديد"، 
بأن "احلكومة ميكنهــا أن حتل أزمة 
الرواتب فــي اقليم كردســتان من 

خــال توطينها وتســليمها بنحو 
مباشــر من دون املرور بأي شــبهات 
األموال كاملة  للفساد عندما حتول 

إلى السلطات هناك".
الكردي  الوفد  أن "احلوارات مع  وأورد، 
لم تصل إلى نتيجة واضحة املعالم 
لغايــة االن مــع اســتمرار االقليم 
بإهمال تطبيــق القوانني واالتفاقات 

املبرمة مع احلكومة االحتادية".

لن يأخذ اإلقليم حصة من أموال البالد
ما لم يسلم الحكومة كامل إيراداته

مجلس النواب "ارشيف"

محذرة من أرسال االموال خالفًا للقانون...كتل شيعية:

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــال الســفير األميركــي 
ماثيــو تولــر، ان الواليــات 
املتحــدة ماضية في خفض 
عديــد قواتهــا فــي الباد، 
بها  قام  زيــارة  مؤكدا خال 
الى مجلــس االمن القومي، 
التعاون املشــترك بني بغداد 

وواشنطن.    
االعامــي  املكتــب  وذكــر 
أن  بيــان،  فــي  لاعرجــي 
القومي  االمن  "مستشــار 
السفير  مبكتبه  اســتقبل 
األمريكي في بغــداد، ماثيو 
تولر، وجرى خال اللقاء بحث 
السياسية  األوضاع  مجمل 
املنطقــة،  فــي  واألمنيــة 
أن  والتأكيــد علــى أهمية 
واملنطقة  العــراق  يشــهد 
واالستقرار،  األمن  من  مزيدا 
إلــى جانــب مواصلة احلرب 

منابع  اإلرهاب وجتفيف  على 
متويله".

 وأكــد الســفير األمريكي 
بــاده  دعــم  "اســتمرار 
للحكومة العراقية، واملضي 
بخفض القــوات األمريكية 
فــي  انتشــارها  وإعــادة 
املنطقة"، مبينا أن "إجناز هذا 
امللف ســيتحقق من خال 
املشترك  التعاون  اســتمرار 
بــني بغداد وواشــنطن، في 
واألمني،  االستخباري  اجلهد 

ملكافحة اإلرهاب".
مع  األعرجي  ناقــش  كمــا 
ســبل  األمريكي  الســفير 
بيـــن  العاقـــات  تطويــر 
املتحدة  والواليات  العـــراق 
اجملــاالت  فــي  األمريكيــة، 
واملاليــة  االقتصاديــة 
تخــدم  التــي  والتجاريــة 

مصلحة البلدين.

السفير االمريكي: ماضون 
بخفض قواتنا في العراق 

وإعادة نشرها في المنطقة

خالل زيارة لمجلس االمن القومي

التزم

 بوسائل

 الوقاية



محليات 2

 البصرة - سعدي السند :

بعد أن وافق مجلس الوزراء وعلى 
والسياحة  الثقافة  وزير  لســان 
واآلثــار الناطق بأســم مجلس 
الوزراء الدكتور حسن ناظم على 
اســتحداث عدد مــن اجلامعات 
والكليــات األهلية ألســتيعاب 
األعداد الكبيرة من الطلبة الذين 
تخرجوا هذا العام من الدراســة 
األعدادية واالعتراًف رســمًيا بها 
كصرح تعليمي متكامل .. كانت 
جامعة املعقل األهلية من ضمن 
مت  التي  واجلامعات  الكليات  هذه 

األعالن عن استحداثها .... 

وفرت اجلامعة جميع 
املتطلبات وحسب القوانني 

املعمول بها
 وبهذه املناسبة  شهدت البصرة 
رئاســة  أقامتها  فرح  احتفالية 
اجلامعة وحضرها عدد كبير من 
أهــل البصرة ومنهــم عدد من 

األكادمييني  .
األحتفالية التــي بدأت بكلمات 
ترحيب باحلضور األكارم من قبل 
ادارة اجلامعــة ، نحدث بعد ذلك 
مصدر مخول في رئاسة اجلامعة 
فقال اننا على درايــة كاملة مبا 
واالستفســار  معرفته  تــودون 
عنــه ، وادارة اجلامعــة تعمــل 
على تلخيــص جميع املعلومات 
القبــول  مبعــدالت  املتعلقــة 
وباقي االستفسارات  واالســعار 
، كمــا اننا ننتظــر توجيه وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 
بفتح قنــاة اخــرى للقبول مع 
على  التقدمي  لفترة  الوزارة  متديد 

اجلامعات األهلية.
عن  االستفســار  بخصوص  اما 
أجور الدراســة في اجلامعة فإن 
االدارة تفّنــد جميع االشــاعات 
بهذا اخلصــوص ، وتعمل جاهدة 
علــى ان تكــون حــدود االجور 
باملستوى  اجلامعة  في  للدراسة 
املعقول ومبا يتناســب مع احلالة 
الطبيعية للتكلفة في اجلامعات 
، بل تتوقع االدارة ان تكون األجور 
تنافســية وذلك لعــدد مقاعد 
اجلامعــة واســتيعابها الكلي ، 
كمــا ان جامعــة املعقل تراعي 
اجلوانــب االنســانية وتســعى 

الحتضان جميع طلبتنا االعزاء.

ستفتح اجلامعة هذا العام 
بهذه االختصاصات 

ستســتقبل  اجلامعة  ان  علما   
الطلبــة هــذا العام وحســب 
تعليمــات وزارة التعليم العالي 
واملسائية  الصباحية  للدراستني 
، ولدينــا املتســع الكافــي من 
الوقت ، وقد وفرت اجلامعة جميع 
وحســب  املطلوبة  املتطلبــات 
القوانني املعمول بها لتأســيس 

اجلامعات اخلاصة في العراق .
وســتفتح اجلامعة هــذا العام 
باالختصاصــات   2021/  2020
التاليــة وللمرحلة االولى  كلية 
طب االســنان كليــة الصيدلة 
التقنية  الكلية  القانــون  كلية 
التقنيــات  قســم  الصحيــة 
كليــة  واخملتبريــة  اخملتبريــة  
الهندسة قسم هندسة النفط 
قسم  املدنية  الهندسة  وقسم 
واحلاسبات   الســيطرة  هندسة 
كليــة االدارة واالقتصاد قســم 
االداب قسم  كلية  األعمال  ادارة 
اللغة األنكليزية قسم األعالم .  

نشر ثقافة البحث والتطوير 
واالبتكار واإلبداع

وقــال املصــدر ايضا ســتعمل 

جامعة املعقل على نشر ثقافة 
البحــث والتطويــر واالبتــكار 
واإلبــداع فــي شــتى مجاالت 
العلــوم واملعــارف اإلنســانية، 
تعود  علميــة  عــادات  وتكوين 

بالفائدة على اجملتمع.
أكادميي  واجلامعة صــرح علمي 
ان يقــدم هذا الصرح  والبد من 
خدمات التعليم العالي والبحث 
التخصصــات  فــي  العلمــي 
املتنوعة بأحدث وأرقى األساليب 
العلمية الرصينة مواكباً ملسيرة 
التطــور العلمــي فــي أفضل 
اجلامعــات العاملية املرموقة من 
أجل بناء قــدرات أبنائنا الطلبة 
املســاهمة  مــن  ومتكينهــم 
بفاعليــة في صنع مســتقبل 
بلدنا من خالل تزويدهم باملعرفة 
على  وتطبيقياً  نظرياً  املتقدمة 
األســاتذة  مميزة من  نخبة  أيدي 
في مجاالت التخصص الدقيق و 
بإعتماد أحدث البرامج واخملتبرات 
العمل  ســوق  لرفد  التعليمية 
باالستشــارات  و  باخلريجــني 
الدولة  دوائــر  املتنوعــة خملتلف 
يســاهم  مما  اخلاص  والقطــاع 

بتحقيــق التنمية املســتدامة 
لبلدنا العزيز.

موقع اجلامعة
ومتتلك جامعــة املعقل األهلية 
موقًعــا اســتراتيجًيا متميــزًا 
وســط   ، البصرة  محافظة  في 
التاريخيــة  املعقــل  منطقــة 
، ويحيط بها من اخللف   القدمية 
شط ألعرب  ومن االمام مبسافة 
قصيرة مبنى الشــركة العامة 
ملوانئ العراق وقد أضاف شــكل 
 ، جديًدا  رونًقــا  الفاخر  اجلامعة 
يتغنــى بالتأريــخ الكبير لهذه 
املنطقة ، حيــث بُنيت اجلامعة 
الكالســيكي  الطــراز  علــى 
الروماني ، مبســاحة ) 67 الف ( 

متر مربع تقريبا.

الرؤية املستقبلية جلامعة 
املعقل

وتؤكد رئاســة اجلامعة : نطمح 
األهلية  املعقل  أن تكون جامعة 
مــن بني اجلامعــات املميزة على 
من  واألقليمي  احمللي،  املســتوى 
خالل جــودة خدمــات التعليم 

التي  العلمي  والبحــث  العالي 
نوفرها لطلبتنا و للمؤسســات 
و للمجتمع بشــكل عــام، وأن 
تكون اجلامعــة وجهة يقصدها 
طلبــة العلم مــن جميع بقاع 
العالم وخياراً مميزاً لهم لتحقيق 

طموحاتهم.

اجلامعة جتربة مميزة على 
مستوى التعليم

اجلامعــة  تكــون  ان  ونطمــح 
وجهــة يقصدها طلبــة العلم 
مــن جميع بقــاع االرض وجتربة 
مميــزة على مســتوى التعليم ، 
والقائمني على اجلامعة يدرسون 
كآفة االســتعدادات لتوفير كل 
النعاش  االساســية  املتطلبات 
هذه التجربة، حيث مت انشاء ) 22 
( مختبرا علميــا داخل اجلامعة 
عامليــة ومجهــزة  مبواصفــات 
باحدث وســائل البحث العلمي 
املعتمــد لدى التعليــم العالي 
محليا ودوليا . وللجامعة )208 ( 
قاعة دراسية متكاملة التجهيز 
التعليم  ، لتقدمي افضل تقنيات 
، ومن ضمن هــذه القاعات ادارة 

رئاسة اجلامعة وفروعها .

واستيعاب اجلامعة الكلي 13 
الف طالبا وطالبة . 

رؤية املســتثمر : هذا املشــروع 
انتقالــة كبيــرة فــي مجــال 
التعليم املستثمر احلاج منصور 
الطموح في  الســكيني قــال 
صفة  اخلدمة  وتقــدمي  التفــرد 
امتــازت بها جميع مشــاريعنا 
التي قدمناهــا حملافظة البصرة 
، وحلســن احلظ اننا مــن الذين 
امتلكنا الرغبة في االســتثمار 
الداخلي واملشــاركة في تطوير 
الكبيرة  املدينــة  هــذة  وازدهار 
برجالهــا وثقافتهــا ، وحظيت 
جميع املشاريع برضى عالي من 
املواطنني ، مادفعنا الى االنتقال 
لبناء صرح علمي متميز وفخم 
املعقل  بانشــاء جامعــة  متثل 
االهليــة ، ليكون انتقالة كبيرة 
في مجال التعليم في احملافظة 
، وليكــون هدفنا هــو من خالل 
هذا الصــرح خدمة تقدم لهذة 
والوالدنــا  الكبيــرة  احملافظــة 

الطلبة. 

البصرة تشهد افتتاح جامعة المعقل وتستقبل الطلبة 
بدء من هذا العام في سبع كليات

للدراستين الصباحية والمسائية 

تعمل جامعة المعقل 
االهلية جاهدة على 

ان تكون حدود 
االجور للدراسة فيها 

بالمستوى المعقول 
وبما يتناسب مع الحالة 
الطبيعية للتكلفة في 
الجامعات ، بل تتوقع 

االدارة ان تكون 
األجور تنافسية

االثنني 14 كانون األول 2020 العدد )4554(
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مراسل )الصباح اجلديد( في لقطة مع رئاسة جامعة املعقل بحفل افتتاحها

بغداد - الصباح الجديد :
التقى وزيــر الزراعــة املهندس محمد كــرمي بجمع 
مــن الفالحــني واملزارعني ومربــي الثــروة احليوانية 
واملستثمرين في محافظة الديوانية، بغية النظر في 
طلباتهم وتذليل العقبات التــي تواجههم بحضور 
محافظ الديوانية زهير الشعالن ومدير عام الشركة 
العامة للتجهيزات الزراعية  ومدير عام دائرة االرشــاد 
والتدريب الزراعــي فضال عن مدير زراعــة الديوانية، 
وذلك على هامش افتتاح املعرض الزراعي هناك والذي 
اختص بعــرض اآلالت واملعدات الزراعيــة واملنتجات 

النباتية واحليوانية. 
حيث وجــه الوزير بحل اغلب امللفــات العالقة وفقا 
الروتني  القانونيــة وضمن إطــار تخفيف  للضوابط 
وإيجاد احللول البديلة لتك امللفات ســعيا ملســاعدة 
هــذه الفئة املهمــة واملتخصصة باالنتــاج الزراعي 

والعمل على دميومة اإلنتاج الزراعي. 
فيما بني الوزير بأن تعديل القوانني اخلاصة باملتفرغني 
الزراعيني واالطبــاء البيطريني ســتفضي حتما إلى 
البيطريني  واألطباء  الزراعيني  املهندســني  تشــغيل 
وامتصاص البطالة. ومنحهــم االمتيازات املنصوص 
عليها قانونا ضمن تلك التعديالت ومنها احتســاب 
مدة التفرغ الزراعي لغرض الترفيع والعالوة والتقاعد 
والتمليك وحق إقامة املشــاريع الزراعية والصناعات 
التحويلية ومنها القانون رقم )24( لسنة 2013 ، داعيا 
املهندســني الزراعيني واالطباء البيطريني إلى العمل 
على وفــق صفة التفرغ الزراعــي بغية احلصول على 

فرصة عمل مدعومة من الوزارة.
وفي اإلطار نفسه قام الوزير بحل املشكالت واملعوقات 
لعدد مــن الفالحــني املتميزين والعاملــني في عدة 
مجــاالت ومنها قطاعــات احلبــوب والزراعة احملمية 
والدواجن بغية تقليل حلقات  البســتنية  واحملاصيل 
الروتني غير الضروريــة ومبا يعود على القطاع الزراعي 

بالتطور وخدمة االقتصاد الوطني.

بغداد - الصباح الجديد :
وجــه وزيــر التعليم العالــي والبحــث العلمي 
الدكتور نبيل كاظم عبــد الصاحب بزيادة خطة 
قبول املعلمني اجملازين دراسيا في الدراسة األولية 

الصباحية للعام 2021/2020.
وفي الوقت الــذي يأتي فيه توجيه وموافقة الوزير 
علــى زيادة خطة القبول في ســياق تثمني جهود 
هذه الشــريحة املهمة ومراعــاة التطوير املهني 
والعلمي لهم وإتاحة اجملال للذين لم يقبلوا منهم 
خالل التقــدمي والتنافس على املقاعد الدراســية 
ضمن التخصصات املتاحة فإن الزيادة ســتراعي 
احلدود الدنيــا للمقبولني في الوجبــة األولى وإن 
التقــدمي ســيكون إلكترونيا على اختيــار واحد 
وحســب املعدل عبر بوابة الدراسات والتخطيط 
واملتابعة لغايــة نهاية الدوام الرســمي من يوم 

اخلميس املوافق 2020/12/17.
جتدر اإلشــارة الى أن عدد املقبولــني من املعلمني 
اجملازين دراسيا ضمن الوجبة األولى في قناة القبول 
العامة بلغ 753 فيما وصلت أعداد املقبولني ضمن 
قناة ذوي الشــهداء 102 ليكــون العدد االجمالي 

للمقبولني منهم 855 معلما. 

بغداد - الصباح الجديد :
يواصــل مديــر عام الشــركة 
العامــة إلنتاج كهرباء املنطقة 
الوســطى املهندس علي أحمد 
للمحطــات  زياراتــه  حســن 

التوليدية .
واطلع املدير العام على عمليات 
جنوب  محطة  في  التشــغيل 
بغــداد الغازية االولــى يرافقه 
مدير قســم احملطــات الغازية 
وكان  طرهيل  خلــف  املهندس 
في اســقبالهم مديــر احملطة 
املهنــدس علــي عبــد املنعم 

لألطــالع  االقســام  ورؤســاء 
اجناز  نســب  علــى  والوقــوف 
 B للوحدة  الشــاملة  الصيانة 
وموعــد دخولهــا العمل ليتم 
بعدها أدخال الوحدة A للصيانة 
املبرمجة لتكون احملطة بجاهزية 
ســعتها  بكامل  والعمل  تامة 
واط  امليكا   Mwال من  االنتاجية 

خالل موسم الصيف املقبل .
املدير  زار  وفي ســياق متصــل 
بغداد  جنــوب  محطــة  العام 
الغازية الثانية للوقوف على أخر 
اعمال خط الغاز املتوقف لغرض 

الصيانــة مــن داخــل مصفى 
توقف  الــى  ادى  والذي  الــدورة 
١٦ ( حيث  الوحــدات مــن )٩- 
والفحص  عمله  أنهاء  ســيتم 

خالل االيام املقبلة .
وتداول املدير العام ومدير قسم 
احملطة  ومدير  الغازيــة  احملطات 
احتياجات  رسام  حازم  املهندس 
احملطة مــن املــواد الكيمياوية 
) معطــل الفناديــوم ( ومــواد 
الوحدات  لصيانــات  احتياجية 
صيانة  ستدخل  والتي  املتبقية 
بالتتابع مكماًل زيارته التفقدية 

مبحطــة جنوب بغــداد احلرارية 
حيث كان في اســتقباله مدير 
رافــع طالب  احملطــة املهندس 
واملهندس أحمد علي  ســلمان 
شهاب معاون مدير احملطة وجتول 
في اقسام احملطة الفنية وأنهى 
املالكات  جولته شــاكرًا جميع 
الهندســية والفنيــة وحثهم 
علــى بــذل املزيد مــن العطاء 
والنهوض  للمحافظــة  واجلهد 
بأنتــاج الطاقــة والعمل على 
الشــبكه  ورفد  اإلنتاج  دميومة 

الوطنيه بالطاقه الكهربائية .

بغداد - الصباح الجديد :
اتخذت الشــركة العامة 
العراق  حديــد  لســكك 
وزارة  احــدى تشــكيالت 
قانونية  اجــراءات  النقل 
رادعة ملنع التجاوزات على 
محرمات الســكك واحلد 
من ظاهرة رمــي احلجارة 
بعض  في  القطارات  على 

قطاعات املناطق . 
وقال مدير عام الشــركة 
كاظــم  جــواد  طالــب 
ضوء  علــى   : احلســيني 

النقل  وزيــر  توجيهــات 
بضرورة فرض قوة القانون 
للحد من هــذه الظاهرة، 
مع  بالتنســيق  باشــرنا 
من  احلكوميــة  اجلهــات 
احملافظــات  مجالــس 
الســتئصال  والبلديــات 
ظاهــرة التجــاوز علــى 
التــي  القطــارات 
فــي بعض  اســتفحلت 
القانون  وفــرض  املناطق 

على مرتكبيها .
شهدت  احلســيني  وتابع 

عقد  الناصرية  منطقــة 
للقضاء  طــارئ   اجتماع 
رمــي  ظاهــرة  علــى 
في  باحلجــارة  القاطرات 
بعــض القطاعــات التي 
شــخصت فيهــا هــذه 
احلالــة اضافة الــى ازالة 
خصوصــاً  التجــاوزات، 
املالعب اخلماســية واخذ 
من  رســمية  تعهــدات 
قبــل اصحابهــا بعــدم 
ووضع  احلالة  هــذه  تكرار 
كاميــرات املراقبة وتبليغ 

اجلهات اخملتصة للحد من 
الظواهر  غير احلضارية . 

متكنت  اخــرى،  جهة  من 
نقاط  تثبيت  املنطقة من 
معينة للحراسة من قبل 
الســكك  افراد شــرطة 
للحفاظ  احترازي  كأجراء 
الســكك  ممتلكات  على 
مديريــة  مــن  وبدعــم 
انســيابية  لتامني  بغداد، 
ســير قطارات املسافرين 
للصالح  والبضائع خدمًة 

العام .

وزير الزراعة : نسعى الى 
إيجاد الحلول المناسبة 
لمعوقات العمل الزراعي

وزير التعليم يوجه بزيادة 
خطة قبول المعلمين 

المجازين دراسيا

مدير عام كهرباء الوسطى يطلع على عمليات 
التشعيل في محطات جنوب بغداد

النقل تتخذ اجراءات قانونية رادعة لتأمين 
انسيابية سير القطارات

بالتعاون مع االتحاد االوروبي والنرويج

رحيم الشمري  

افتتحــت وزارة والعمل والشــؤون 
العمل  مــوارد  مركز  االجتماعيــة 
، بالتعاون مع املركز  وهجرة العمال 
الدولي لتطوير سياســات الهجرة 
، بحضــور بعثــة االحتــاد االوروبي 
والســفارة النرويجيــة واملنظمات 
الدولية ، للمحافظة على ســالمة 
لغرض  للخارج  السفر  عند  املهاجر 
العمــل او احلصــول على شــهادة 
علميــة ، او االنضمــام الــى افراد 

االسرة .  
والشــؤون  العمــل  وزيــر  وقــال 
االجتماعيــة عــادل الركابــي ان ، 
املركز فرصة فريدة نوعية الصحاب 
املصلحة املعنيني بحوكمة الهجرة 
في العراق ، لتقدمي ومناقشــة رفع 

مستوى الوعي حول قضايا الهجرة 
للمواطنني العراقيــني ، وحتديًد من 
خالل مركز موارد املهاجرين ، والوعي 
العراقــي  للمســافر  والتثقيــف 
نحوها  املهاجــر  الــدول  لقوانــني 
الوزارات  جلميع  التعليمات  وتعميم 
، وان التفاهم لتأســيس  املعنيــة 
املركز مت منذ عــام ٢٠١٩ مع االحتاد 
االوروبــي والســفارة النرويجيــة ، 
والســعي ملعرفة احتياجات العمل 

ودافع الهجرة .  
واكدت رئيس بعثــة االحتاد االوروبي 
في العــراق باربرا أكر ان تاســيس 
املركز خللــق فرص عمــل والعيش 
الكرمي وتطوير خطــط وزارة العمل 
واملؤسســات لتمكينها من حتقيق 
التنميــة الدائمــة ، واملركز حديث 
التأســيس ملســاعدة العمال على 
اتخاذ قرارات مستنيرة عند التفكير 
بالهجرة باملعلومات واالستشارات ، 

باالحتاد  املتينة  العراق  عالقة  وتبقى 
االوروبي توفر املساعدة .

والقى مستشــار الســفارة كلمة 
أليزابيث   تــون  النرويجي  الســفير 
ألرس الى ان قضايا الهجرة واخلطوة 
التي تشــكلها دفعت اليحاز مركز 
تدريــب مختص التعريــف بالدول 
وبوصلــة اجتاه املهاجــر ، والتدريب 
بني  التعامل  ألساســيات  املهنــي 
البيئة احمللية وبيئة العمل االجنبية 
والهجرة االمنة والنظامية وعواقب 
الهجــرة غيــر النظاميــة وتوفير 

املعلومات االساسية . 
ولفت املدير العــام للمركز الدولي 
لتطوير سياســات الهجرة مايكل 
سبيندلغر الى إطار مشروع حتسني 
ادارة الهجــرة ومتويــل املركز بهدف 
املســاعدة في زيادة التوعية بشان 
الهجرة في العــراق ، واالهتمام من 
الشــباب العراقي مبعرفة املزيد عن 

الهجرة غير القانونية وفهم عواقب 
اخملالفــات ، وامتالك اكبــر عدد من 
الى  للوصــول  القدرة  األشــخاص 

معلومات دقيقة عن الهجرة .
وشــدد مديــر عــام دائــرة العمل 
الالمي  رائــد جبار  والتدريب املهني 
 ، املشــترك  احلــدث  تنظيــم   ، ان 
مبشاركة ادارة املركز الدولي لتطوير 
سياسات الهجرة في فيينا ، ليكون 
الفــرد الراغــب بالعمــل والهجرة 
مطلع على املعلومــات ، والتعامل 
مــع اَي عــرض للعمل فــي اخلارج 
واهم  للرحلة  التخطيــط  وكيفية 
املســتندات اخلاصــة وعــدم جتاوز 
االقامة املســموح بها بالســمة ، 
وحماية  والتواصل  الطوارئ  وحاالت 
النفس ، ولدى املركز ومديرية العمل 
والتدريــب املهني والــوزارة هواتف 
تواصل  الكترونــي وصفحات  وبريد 
اجتماعي ، لتقدمي الدعم واإلسناد .

تقرير

وزارة العمل تفتح مركز هجرة العمال للتوعية القانونية واالستشارات والتمكين

افتتاح مركز موارد العمل وهجرة العمال
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متابعة ـ الصباح الجديد :

»جيروزاليم  صحيفــة  حــذرت 
بوست« اإلســرائيلية مما وصفته 
إليها  تسعى  زائفة«  بـ«مصاحلة 
تركيا مع إسرائيل، وتهدف لعزل 
اجليدة  عالقاتها  وتخريب  األخيرة 

باليونان واإلمارات.
فرانتزمــان محلل  وقال ســيث 
األوســط  الشــرق  شــؤون 
بالصحيفــة إن أنقــرة عملــت 
بشــكل وثيــق مــع جماعــات 
حملاولة  وخبــراء،  غربيــة  ضغط 
إقناع احلكومة اإلســرائيلية بأن 
أنقــرة تريد صفحــة جديدة في 
ترفض  تركيــا  »لكن  العالقــات 
التغيير، وتريد فقط تعكير صفو 
املياه بني إسرائيل وشركاءها في 

املنطقة«.
بدأ  الترســيخ  هــذا  أن  وأوضح 
اليوم«  »إســرائيل  صحيفة  في 
التــي تفتــرض أنقــرة أن رئيس 
الوزراء بنيامني نتانياهو وغير من 

السياسيني احلاكمني يقرأوها.
وذكر أنه بني اخلامس والســادس 
مقاالت  ظهــرت  ديســمبر،  من 
في  اإلجنليزيــة  ثــم  بالعبريــة 
الصحيفة تشــير إلــى أن تركيا 
تريد املصاحلة مع إسرائيل، »بعد 
عشــرة أعوام على اســتضافة 
إلســرائيل،  املعادي  أنقرة،  نظام 
إسرائيل  ومقارنة  حماس،  حركة 

بالنازيني«.
فــإن  فرانتزمــان،  وبحســب 
»حصول  ستشــمل  »املصاحلة« 
تركيا علــى كل ما تريده، وتدمير 
عالقــات إســرائيل مــع اليونان 
وقبــرص، وخاصــة صفقة خط 
أنابيــب الغــاز التــي وقعتهــا 
إســرائيل مع هذين البلدين هذا 

العام«.
املصاحلة ستعني  فإن  »لذا  وتابع 
حللفائهــا،  إســرائيل  خســارة 

تركيــا  اســتضافة  ومواصلــة 
إلرهابيي حماس، ووصف إسرائيل 

بأنها دولة نازية«.

»مصالح مشتركة«
كما قــال إن تركيا عــززت هذه 
الرواية عبر موقع »املونيتور« الذي 
نشــر في 30 نوفمبر مقاال يزعم 
فيه أن هناك مصالح مشــتركة 
بني إســرائيل وتركيا بشأن إيران 

والقوقاز. 
وفي هذا اإلطار، أشارت جيروزاليم 
بوســت إلــى التقــارب التركي - 
إيران تدعم  وقالت: »مــع  اإليراني، 
بتحرير  وتتعهــد  حمــاس،  تركيا 

القدس«.

لوقف  مراقبتهــا  تركيــا  تواصل 
إطالق النار في جيب ناغورنو قره باغ 
اجلبلي، بعد التوصل إليه بوساطة 
روســية منفردة إلنهاء أسوأ قتال 
منذ عقود بــني أذربيجان وأرمينيا، 
ســوفيتيتان  جمهوريتان  وهمــا 
ســابقتان، األمــر الــذي وصفته 
بأنه  وول ستريت جورنال  صحيفة 
بـ«تنازل هام من الكرملني ألنقرة«.

وتابعــت الصحيفــة »ال يوجــد 
دليل على أن إلســرائيل وتركيا أي 
مصالح مشــتركة بشــأن إيران. 
لكن املقال زعم اتصاالت سرية بني 

تركيا وإسرائيل«. 
ووفقا حمللل شؤون الشرق األوسط 
بالصحيفة، ال يوجد أي دليل على 

هذه االتصاالت املزعومة »السرية«، 
باســتثناء تسريب تركيا عن قصد 
لهــذا األمر ليبــدو أن إســرائيل 
مستعدة لتنفيذ أوامر أنقرة، على 

حد قوله.
ومضــى يقــول: »هذا هــو نفس 
النظام التركــي الذي قال القدس 
لنا، وكثيرا ما يهاجم إسرائيل. لم 
يقل النظام قط أي شــيء إيجابي 

عن إسرائيل في العقد املاضي«. 

»غاز املتوسط«
األســلوب  فرانتزمــان  وانتقــد 
التركي، قائال: »إذا كان األمر ســرا، 
عنه  كثيرا  تركيــا  تتحدث  فلماذا 

للصحفيني؟«.

التي  الضغط،  أن جماعــات  وأكد 
تعمــل نيابة عــن أنقــرة، دفعت 
بهــذه الرواية، »مصحوبة بخرائط 
ومنشــورة  تركيا  فــي  مصنوعة 
في وســائل إعــالم ومراكز فكرية 

إسرائيلية«.
وقال إن اخلرائــط أظهرت أن تركيا 
تسيطر على مياه بالبحر املتوسط 
قبالة قبرص، ورمبا تقطع جزءا من 
اخلالصة  االقتصاديــة  املنطقــة 

إلسرائيل.
وعلق علــى ذلك بقولــه إن هذه 
التنازل  املصاحلة ســتكون مقابل 
عن سنوات من العمل اإلسرائيلي 
في تطوير غاز املتوســط بالتعاون 

مع قبرص واليونان ومصر. 

ولفــت إلى أن عمل إســرائيل مع 
اليونــان يرتبط أيضا بالتطبيع مع 
تركيا  إلــى  تنظر  التي  اإلمــارات، 

باعتبارها خصما إقليميا لها. 
واجتمعت دول بشرق املتوسط في 
يناير 2019،  واتفقت على إنشــاء 
»منتدى غاز شرق املتوسط«، على 

أن يكون مقره القاهرة.
املنتدى مصر وإســرائيل  ويضــم 
واألردن  وإيطاليا  واليونــان  وقبرص 
والســلطة الفلسطينية، من دون 
أن توجه الدعوة لتركيا التي كانت 
لتوها وقعــت اتفاقية مــع ليبيا 
لترسيم احلدود البحرية، األمر الذي 
قوبــل بإدانة من اليونــان وقبرص 

ومصر.

اعالم إسرائيلي:

تركيا تسخر »جماعات ضغط« تقربها
 من إسرائيل لتأمين »مصالحة زائفة«

المصالحة ستشمل 
حصول تركيا على 

كل ما تريده، وتدمير 
عالقات إسرائيل مع 

اليونان وقبرص، 
وخاصة صفقة خط 

أنابيب الغاز التي 
وقعتها إسرائيل مع 

هذين البلدين هذا 
العام

تركيا تلعب في شرق املتوسط على احلبال

متابعة ـ الصباح الجديد:

تظاهر اآلالف، امس االول الســبت 
لألســبوع الثالث على التوالي في 
املدن  مــن  وغيرها  باريس  شــوارع 
الفرنســية احتجاجاً على مشروع 
الذي  الشــامل«  »األمــن  قانــون 
يعتبرون أنه »يقضي على احلريات«، 

وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
السابقتان  التظاهرتان  وشــهدت 
قوات  بني  وصدامــات  أعمال عنف 
وصفتهــم  ومتظاهريــن  األمــن 
أو  بأنهم »مشاغبون«  الســلطات 

»مخربون«، خصوصاً في باريس.
وانطلقت احلركة االحتجاجية ضد 
النقابات  القانون بدفع من  مشروع 
واجلمعيات وحركات يسارية، وجرت 
انتشار  وســط  الســبت  تظاهرة 
باريس،  في  أمني مكثف، خصوصاً 
لتجنب تكرار أعمــال العنف التي 
سجلت في التظاهرتني السابقتني.
فــي باريــس، فرضت قــوات األمن 
طوقاً حــول نحو ألف متظاهر، في 
حني قدر املنظمون عدد املتظاهرين 
بعشرة آالف، وأوقفت الشرطة أكثر 
من مائة منهم، وفق وزارة الداخلية. 

وأثارت موجــة التوقيفات توتراً في 
املســيرة  في  املشــاركني  صفوف 
الباريســية، لكن أي حادثة خطيرة 

لم تسجل.
فــي ليــون شــرق، حيــث قدرت 
الشــرطة عــدد املتظاهرين بنحو 
ألفني، استخدمت قوات األمن الغاز 
مقذوفات  على  رداً  للدموع  املسيل 
أطلقت باجتاهها، وفي ليل شــمال 
أطلقت قنابل الغاز املسيل للدموع 
لتفريــق املتظاهريــن فــي نهاية 

املسيرة.
متظاهــر  ألــف  نحــو  وجتمــع 
فــي مــدن أخــرى، ال ســيما في 
مونبلييه ومرســيليا وتولوز جنوب 

وستراسبورغ شرق.

عليها:  كتب  عمالقة  الفتة  وخلف 
التي تقضي على  القوانني  »أوقفوا 
احلريــات، أوقفوا اإلســالموفوبيا«، 
ندد املتظاهرون الباريســيون بنص 
الذي  وبالعنف  القانــون  مشــروع 
متارســه الشــرطة، مرددين شعار 

»الكل يكره الشرطة«.
يثيــر مشــروع  أســابيع،  ومنــذ 
اجلمعية  تبنتــه  الــذي  القانــون 
اليسار  انتقادات حادة من  الوطنية 

احلقوقية  واملنظمات  والصحافيني 
غير احلكومية.

وتعد املــادة 24 مــن أكثر نصوص 
مشــروع القانون إثــارة للجدل، إذ 

تنــص على عقوبة باحلبس ســنة 
وبغرامة مقدارها 45 ألف يورو لبث 
صور لعناصر من الشــرطة والدرك 

بدافع »سوء النية«.

القانون  مشــروع  معارضو  ويعتبر 
أن النص يحد من حرية الصحافة، 
التعبيــر والتظاهر،  ومــن حريــة 
جماعية«.  لـ«مراقبــة  ويؤســس 

وتعــززت هــذه اخملاوف بعد نشــر 
تســجيل يظهر تعرض شــرطيني 
ملؤلف موسيقي أسود بالضرب في 

21 تشرين الثاني.
وإزاء االنتقــادات احلــادة للمادة 24 
مهمة  للبرملــان  احلكومة  تركــت 
علماً  للمادة،  إيجاد صياغة جديدة 
القانون سيعرض على  بأن مشروع 

مجلس الشيوخ في كانون الثاني.
وســعى الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكــرون في مطلع كانــون األول ، 
إلى التهدئة عبــر التنديد بالعنف 
عناصر  بعــض  قبل  مــن  املمارس 
الشــرطة، وذاك الــذي تتعرض له 

قوات األمن.
االول  املتظاهرون،امــس  وأبــدى 
ملــادة  معارضتهــم  الســبت، 
أخرى في مشــروع القانــون حول 
بعض  اعتبر  االنعزاليــة،  النزعــة 
اليساريني أنها تنطوي على »وصم 
إطار سعي  وذلك في  للمسلمني«، 
مكافحة  تعزيــز  إلى  الســلطات 
التطرف علــى خلفية قتل املدرس 
في  رأســه  بقطع  باتي  صامويــل 

اعتداء.
واعتقلت شــرطة باريس ما ال يقل 
عن 142 شخصا في مظاهرة أخرى 

في العاصمة الفرنسية، امس االول 
السبت، ضد قانون أمني مقترح.

واستهدفت الشــرطة املتظاهرين 
الذيــن اشــتبهت فــي أنهم قد 
يتحدون معا في مجموعات عنيفة 
كالذين خربوا املتاجر واملركبات في 

مظاهرات سابقة. 
إثارة للجدل  املادة األكثر  وقد جتعل 
الصعب  من  القانون  في مشــروع 
املواطنــني تصويــر ضباط  علــى 
الشرطة أثناء ارتكابهم انتهاكات، 
بهدف عدم نشر الصور بقصد إحلاق 
الضرر بالشرطة. تسببت املادة في 
احلكومة  أن  لدرجــة  كبيرة  ضجة 

قررت إعادة صياغتها.
ويخشــى املنتقدون من أن يسمح 
اإلعالم  حريــة  بتقويض  القانــون 
ويزيد من صعوبة فضح وحشــية 

الشرطة.
وحمل املتظاهرون في باريس الفتات 
كتب عليها »لن أتوقف عن التصوير 
أبدا« و«الكاميرا تساوي التشويه؟«

كمــا وقعت احتجاجــات في مدن 
أخرى. ففي ليون أفادت الســلطات 
باجراء خمس اعتقاالت ألشــخاص 
قالــت إنهــم هاجموا الشــرطة 

وسعوا لنهب متاجر.

لألسبوع الثالث

االحتجاجات ضد قانون »األمن الشامل« مستمرة في فرنسا 

تقـرير

افراد من الشرطة الفرنسية يشتبكون مع محتجني في باريس

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن وزير الصحــة األمريكي، أليكس عازار، امس 
األحد، عن بدء توزيع اللقاح التجريبي ضد فيروس 

كورونا املستجد، املعتمد في الواليات املتحدة.
وقال الوزير األمريكي في مقطع فيديو نشره عبر 
صفحته في موقع »تويتــر«: »بدأنا اآلن في توزيع 
ماليني اجلرعات من لقاح فيروس كورونا األول الذي 
حصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء األمريكية، 
فــي جميع أنحاء الواليات املتحدة«، مشــيرا إلى 
وجــود فريق مختص ســيقوم مبراقبــة وإيصال 

اللقاح.
وأجــازت إدارة األغذيــة والعقاقيــر األمريكيــة 
االســتخدام الطارئ للقاح الذي طورته شــركتا 
»فايــزر« األمريكيــة و«بيونتيــك« األملانية، يوم 
اجلمعة، بعد أن أصبحــت بريطانيا أول دولة تبدأ 
في استخدام هذا اللقاح خارج التجارب السريرية 

في األسبوع املاضي.
ومن املتوقع، أن يتــم توزيع 300 مليون جرعة من 
اللقاح أوال، مع تخزين نفس الكمية منه، متهيدا 
إلكمال تطعيم هؤالء الذين سيتلقون اللقاح أوال.
ولم يتضــح بعد ما هــي الفئات التي ســيتم 
تطعيمهــا بالدرجة األولى، لكن مــن املرجح أن 
تعطى األولوية للكوادر الطبية ونزالء دور املسنني.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
السابق  بولتون، املستشــار  اســتبعد جون 
للرئيس األمريكي لشــؤون األمــن القومي، 
أن يقدم الرئيس احلالــي، دونالد ترامب، على 
املغامرة والترشــح لالنتخابات القادمة سنة 

.2024
وقــال بولتون فــي حوار بثته قناة »ســي إن 
إن«ليلة امس االحــد : »ال أعتقد أنه )ترامب( 
مضيفا  لالنتخابات«،  أخرى  مرة  سيترشــح 
أن »دونالــد ترامب ينتهك املبدأ األساســي 
السياسية  احلياة  في  املشاركة  للمحافظة. 
متليها مبادئ أنشــطتها، وليــس إمالء من 
قبل األفراد، وبالتأكيــد ليس من خالل عبادة 
الشــخصية ... يبدو أن دونالد ترامب يتخيل 
نفســه غروفر كليفالنــد التالــي )الرئيس 
الـ22 والـــ24 للواليات املتحدة(. ال أعتقد أنه 

سينجح«.
وفي وقت ســابق، ذكرت شــبكة »ســي إن 
إن« أن ترامــب يفكر في خطــوات للتحضير 
لالنتخابات الرئاسية في عام 2024، ويخطط 
للحزب  الوطنيــة  اللجنة  على  للســيطرة 
اجلمهوري، للواليات املتحدة ووضع األســاس 

حملاولة أن يصبح رئيسا مرة أخرى.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
سجلت أملانيا 20200 إصابة جديدة بفيروس 

كورونا خالل الـ24 ساعة املاضية.
وأظهرت بيانــات معهد روبرت كوخ لألمراض 
املعديــة، امس األحــد، ارتفاع عــدد حاالت 
إلى  أملانيا  بالفيروس فــي  اإلصابة املؤكــدة 

مليون و320716 إصابة.
وكشــفت البيانات ارتفاع العــدد اإلجمالي 
للوفيات إلى 21787، بعد تسجيل 321 حالة 

وفاة جديدة.
وتطبق أملانيا منذ 6 أسابيع إجراءات عزل عام 
على نطاق جزئــي، إذ تغلق احلانات واملطاعم، 
في حني تبقي على املتاجر واملدارس مفتوحة. 
وفرضت بعض الواليات بالفعل إجراءات أكثر 

صرامة.

وزير الصحة األمريكي 
يعلن بدء توزيع ماليين 
الجرعات من لقاح كورونا 

بولتون يستبعد إقدام 
ترامب على المغامرة 

والترشح النتخابات عام 2024

عدد وفيات كورونا في ألمانيا 
يقترب من 22 ألف حالة

الصباح الجديد ـ وكاالت :
الدميقراطــي  املرشــح  جــدد 
بايدن،  جو  األمريكية  للرئاســة 
مجددا  بــالده  بانضمام  تعهده 
تســلمه  فور  باريس،  اتفاق  إلى 
رئيســا  وتنصيبه  الســلطات 

للواليات املتحدة.
وقال بايــدن في بيــان مكتوب 
مبناســبة الذكــرى اخلامســة 
منه  خرجــت  الــذي  لالتفــاق 

رئاســة  خالل  املتحدة  الواليات 
دونالد ترامب: »ستنضم الواليات 
املتحــدة إلى اتفــاق باريس في 
رئاستي، وسأبدأ  األول من  اليوم 
على الفور العمل مع الزمالء في 
جميع أنحاء العالم للقيام بكل 
مــا هو ممكن، مبا فــي ذلك دعوة 
قــادة االقتصــادات الكبرى إلى 
عقد قمة مناخية خالل أول 100 

يوم لي في منصبي«.

كما وعد بايــدن بتطوير وتنفيذ 
لتصبح  املتحدة  للواليات  مسار 
دولــة خاليــة مــن االنبعاثات 

بحلول عام 2050.
وقبل نحو أســبوع، كتب بايدن 
نفسه في تغريدة على »تويتر«: 
ترامــب  إدارة  تركــت  »اليــوم، 
اتفاقية باريس للمناخ رســميا، 
وفي غضــون 77 يوما بالضبط، 

ستنضم إليها إدارة بايدن«.

وكانــت وســائل إعــالم دولية، 
قد أفادت بــأن الواليات املتحدة 
انسحبت رســميا، من اتفاقية 
بتعهد  التزاما  للمنــاخ،  باريس 
قــدمي للرئيــس دونالــد ترامب 
بانسحاب بالده ثاني أكبر مصدر 
النبعاثــات الغــازات املســببة 
لالحتبــاس احلراري فــي العالم 
ملكافحة  العاملية  االتفاقية  من 

التغير املناخي.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قانون  أحدثهــا  ضجــة  بعــد 
أقــر العام املاضــي وينص على 
حظــر ارتــداء فتيــات املدارس 
قــررت  للحجــاب،  االبتدائيــة 
احملكمة الدستورية في النمسا، 
أنه »غير  القانون معتبرة  إبطال 

دستوري ومتييزي«.
وقالت احملكمة في بيان لشــرح 
قرارهــا إن القانون »يتعارض مع 
مبدأ املساواة فيما يتعلق بحرية 

الدين واملعتقد«.
ووالداهما  طفلتــان  وطعنــت 
على القانون، الذي مينع الفتيات 
اللواتي تبلــغ أعمارهن أقل من 
10 ســنوات ارتــداء احلجاب في 

املدرسة.
وكان القانــون قد أقــر في مايو 
عــام 2019، في ظــل التحالف 
احلكومــي الســابق بــني حزب 
الوسط وحزب  الشعب من ميني 
قبل  املتطرف،  اليمينــي  احلرية 

انهيــار هذه احلكومة بســبب 
فضيحة فساد.

خطابــا  احلزبــان  واعتمــد 
ضــد الهجــرة والتحذيــر من 
وأشــار  موازية«،  »مجتمعــات 
املتحدثون باسم احلزبني في ذلك 
الوقــت إلى أن املســتهدف هو 

»احلجاب اإلسالمي«.
وحاول نص القانون جتنب االتهام 
بالتمييز من خــالل الدعوة إلى 
بالعقيدة  املتأثرة  »املالبس  حظر 

بتغطية  واملرتبطــة  الديــن  أو 
الرأس«.

ومــع ذلــك، قالــت احملكمة إن 
القانون »ال ميكن فهمه إال على 
أنه يســتهدف أغطيــة الرأس 

اإلسالمية«.
واعترفت حكومة حزبي الشعب 
بأن  واحلرية نفســها حينــذاك 
غطــاء رأس الـ«باتــكا« الــذي 
يضعــه األطفــال الســيخ، أو 
»الكيبــا« اليهودية، لــن يتأثرا 

بالقانون.
وكان التحالف اجلديد بني حزبي 
تولى  الــذي  واخلضر  الشــعب 
الســلطة فــي ينايــر يخطط 
لتوسيع احلظر ليشمل الفتيات 

دون سن 14 عاما.
وقــال وزير التعليــم احلالي من 
فاسمان،  هاينز  الشــعب  حزب 
إن الوزارة »ستأخذ علما باحلكم 
وتنظر في احلجج« التي يستند 

إليها.

وأضاف: »يؤسفني أن الفتيات لن 
تتاح لهن فرصة شــق طريقهن 
بدون  التعليم  نظــام  من خالل 

التعرض ألي إكراه«.
وأوردت احملكمة فــي بيانها، أنه 
»بعيــدا عن الترويــج لالندماج 
ميكن أن يؤدي احلظر ، إلى التمييز، 
ألنه ينطوي على مخاطرة بجعل 
حصول الفتيات املسلمات على 
وأيضا  صعوبــة،  أكثر  التعليم 

بتهمشيهن اجتماعيا«.

بايدن يتعهد مجددا بعودة الواليات المتحدة إلى اتفاق باريس

الغاء قانون حظر الحجاب في مدارس النمسا.. 
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متابعة ـ الصباح الجديد :

نفــى وزير النفط إحســان عبد 
اجلبار امس األحد عرض شــركة 
من  حصصها  موبيل«  »أكسون 
أسهم الشركة )املشغل الرئيس 
حلقل غرب القرنة 1(، للبيع على 

شركائها.  
تصريح  فــي  اجلبار،  عبــد  وقال 
»الصبــاح  تابعــه  صحفــي 
والبيانات  إن »املعلومات  اجلديد«، 
ايدينا،  بـــن  التــي  الرســمية 
تؤكــد ان )اكســون األميركية( 
و)نسورتيوم( الذي تقوده اكسون 
العامل  )شــل(  ويضــم  موبيل 
بعقد تطويــر املرحلة األولى من 
حقل غــرب القرنة النفطي(، ما 
تزال مستمرة بأعمالها وتشارك 
خطــط  مناقشــة  بجلســات 
التطويــر وزيادة االنتــاج وتدريب 
املــاكات«، مؤكدا »عــدم تقدمي 
بخصوص  مقترحات  الشــركة 

ذلك إلى وزارته«.  
ويأتــي النفــي عقب شــائعات 
تداولتها وسائل إعالم أشارت إلى 
أن شركة )اكسون موبيل( املطور 
تنوي  القرنة،  غرب  حلقل  الرئيس 
طرح أســهمها باحلقل للبيـــع 
علــى شــركائها، وباحتياطيات 

قدرها 7.8 مليارات برميل.  
وأكد الوزيــر، أن »تأثيرات هبوط 
أســعار النفط ليست حادة جدا 
املبرمجة  الــوزارة  خطــة  على 
لتطوير احلقول ومعدالت االسراع 
ازمة  بســبب  باالجناز  املضافــة 
وباء  وتداعيات  املالي  التخصيص 
كوفيــد - 19، وأن الــوزارة اعدت 
بديال للمعاجلة«، مبينا أن »غالبية 
الدول النفطية تتأثر في كل مرة 
النفط،  أســعار  فيها  تنخفض 
مبوازناتها  مالياً  عجزاً  وتســجل 
وانعكاسات عدة تتعلق بخطط 
شــركات التراخيــص بالتطوير 

وزيادة االنتاج مستقبال«.  

وأشــار إلى »وجود اســتعدادات 
لتســليم  البصرة  فــي  مبكرة 
 FCC مصفــى  مشــروع  أرض 
بآلية التكسير التحفيزي إلنتاج 
املشتقات النفطيـة في منطقة 
 JGC الشــعيبة إلــى شــركة
الشهر  العاشر من  اليابانية في 
املقبــل، وكذلــك طــرح أربعة 
مصاف لالستثمار في مدينـــة 
برميل  الــف   300 بقــدرة  الفاو 
قياسي، ومصافي ميسان  يومي 
 150 بطاقة  وكركوك  والناصرية 
ألف برميل يومي قياســي لكل 

منهــا، فضال عن البدء بإنشــاء 
الغاز  لتجزئة  مشــاريع عمالقة 
املصاحــب بطاقــة 400 مليون 
قدم مكعب في منطقة ارطاوي 
بالبصــرة، فــي وقت تســتعد 
التابعة  العراقية  احلفر  شــركة 
للــوزارة، للبــدء بتنفيــذ عقود 
حفر لنحو 80 بئــراً نفطية في 
حقلي مجنون والزبير، فضال عن 
اســتصالح 150 بئراً اضافية في 

حقول اخرى«.  
وبخصوص تســريبات أفادت بأن 
العــراق »يعتزم بــدء مفاوضات 

ثانية مــع شــركات التراخيص 
في  اضافي  النفطيــة خلفــض 
كلف االنتاج«، أوضح وزير النفط 
أن »وزارته تتواصل مع الشركات 
للحقــول  املطــورة  االجنبيــة 
النفطية خلفــض تكاليف انتاج 
النفط اخلام ودعــم قدرة الوزارة 
على االلتزام مبحددات اوبك بلس 
المتصاص فائض االنتاج وتعافي 
ســعر البرميــل الــى 50 دوالراً 
االسواق  ملؤشرات  وفقا  للبرميل 
يأتي  أن »ذلك  العاملية«، موضحا 
لتحقيق نســبة متوازنة بالربح 

لكل برميل منتج وتوفير ايرادات 
مالية ملوازنة البالد العامة«.  

واعلن عن »خطة الستثمار الغاز 
النتاج  واملصاحب  احلر  الطبيعي 
النفط اخلام للتخلص من ظاهرة 
احلــرق للغــاز املصاحــب والتي 
 2022 العــام  نهاية  ســتنتهي 
قدم  ملياري  استثمار  الى  وصوال 
مكعب«، مبينــا أن “وزارته جتري 
بنود  بتفاصيل  معمقة  مراجعة 
لتجاوز  احلر  الغاز  استثمار  عقود 
االخطــاء التــي وقعــت بعقود 
تدرس  كما  السابقة،  التراخيص 

عروض شــركات اخلدمة لتطوير 
حقلي املنصورية وعكاز واحلقول 

اجملاورة الستثمار الغاز احلر«.  
وكشــف عبد اجلبار عن »نقاش 
مباشــر مع عدد من الشــركات 
االجنبيــة للتوقيــع على عقود 
التطويـــر فــي عــكاز واحلقول 
اجملاورة، اضافة الــى زيادة العمق 
مع شركة توتال الفرنسية بشأن 
تطوير مشــروع ارطاوي البصرة 
الكبيــر لتجزئــة ومعاجلة الغاز 
املصاحب النتاج النفط اخلام في 

حقول شركة نفط البصرة«.  

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أنطلقت جلســة املباحثات الثنائية 
املوســعة التي ُعقــدت، امس االول 
السبت، برئاسة مصطفى مدبولي، 
رئيــس مجلــس الــوزراء املصــري، 
املصري  اجلانبــن  بن  القاهــرة  في 

والعراقي.
وأفاد بيان جمللــس الوزراء صادر، اليوم 
الســبت، أن اجللســة تأتي في إطار 
اســتكمال ما مت التوصل إليه خالل 
األشهر املاضية، ال سّيما بعد الزيارة 
الناجحــة التى قام بها رئيس الوزراء 

ووفــد وزارى مصرى إلى بغداد مؤخرا 
العليا  اللجنــة  اجتماعــات  لعقد 

املشتركة.
وأشــار مدبولي، إلى أنه من املقرر أن 
تعقد قمــة ثالثية بن مصر والعراق 
واألردن خــالل الربــع األول من العام 
املقبل؛ من أجل اإلعــالن عن حزمة 
الدول  بن  املشــتركة  املشــروعات 
الثالث، مشــددا علــى أهمية وضع 
آليات التنفيذ بشــكل عاجل؛ حتى 
االستعدادات  من  االنتهاء  يتســنى 

للقمة الثالثية املقبلة.

مدبولي  مصطفى  الدكتــور  ووجه 
وزير  بتــال جنــم،  الشــكر، خلالــد 
التخطيــط العراقــي، فيما يخص 
مــا أثاره مــن أن اتفاقيــة »اإلعمار 
مقابــل النفــط« ســتدخل حيــز 
التنفيذ الثنائي، فور إنهاء اإلجراءات 
الدســتورية حيالها، وهو ما يجعل 
لدينا فرصة نتفق على املشــروعات 

املشتركة.
أن هنــاك توجيها من  إلى  وأشــار، 
جانــب الرئيــس السيســي بالبدء 
بشــكل فوري في تنفيــذ عدد من 

حلن  احملددة،  املشــتركة  املشروعات 
التصديق على  إجراءات  اســتكمال 
االتفاق، الفتا إلى أن رئيس اجلمهورية 
أعرب عن اســتعداد مصر لتوفير أي 
أو جتهيز  أو مســتلزمات،  مواد خام، 
منشآت للجانب العراقي على الفور، 
والتغلب على أية إجراءات روتينية قد 
تعرقل تفعيل هذا التعاون، باإلضافة 
إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل جلنة 
لتنفيذ  اجلانبن  مــن  دائمة  متابعة 

هذه املشروعات.
وأكد رئيس الوزراء، أنه من املتوقع أن 

سيتم  التي  املشروعات  لهذه  يكون 
البلدين  رؤيــة قيادتي  تنفيذها وفق 
إيجابي للغاية على الشعبن  مردود 
الشــقيقن، ولقد ملست في زيارتي 
املســئولن  حتمس  لبغــداد  مؤخرا 
املســتويات  كافة  على  العراقيــن 

لتعزيز التعاون مع مصر.
من جانبه، أشار خالد بتال جنم، وزير 
التخطيط العراقي، إلى حرص بالده 
علــى ســرعة التوصل إلــى قائمة 
محددة للمشروعات التنموية، والتي 
ســيتم البدء في تنفيذها بالتعاون 

مع اجلانب املصري.
وأملــح، إلى أنه ســيتم فــي الفترة 
القليلــة املقبلة التوصــل لقائمة 
محددة للمشــروعات التي ســيتم 
تنفيذها، على أن تتضمن مشــروعا 
أو مشــروعن ترشــحهما كل وزارة 
من الوزارات املعنية، وأن تكون هناك 
متابعة مستمرة من الوزارات املعنية 
من اجلانبن، مع مراعاة أنه ســيتم 
وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه 
املشروعات التي مت التوافق عليها بن 

اجلانبن.

الصباح الجديد - وكاالت:   
ارتفع سعر احلديد اخلام فوق 150 دوالر 
للطن نتيجــة منو الطلب في الصن، 
احملرك الرئيســي للنمو فــي العالم، 
مبا ينذر بنقــص في املعروض، وأصبح 
أداء  األفضل  الرئيسة  السلعة  بذلك 

العام اجلاري.
وارتفعت العقود اآلجلة في سنغافورة 
بحوالــي %70 العام اجلــاري، ووصلت 
ألعلى مســتوى منذ بدء التداول في 
2013 نتيجة التعافي املدفوع بتدابير 
إنتاج  التحفيز في الصن والذي يعزز 

واستهالك الصلب.
وحصلت موجــة الصعود على دفعة 
من قــرار »فالــي Vale SA« بخفض 

اإلنتاج الســنوي األســبوع  توقعات 
املاضي، كمــا أن الربع األول من العام 
اضطرابات  يحمــل مخاطــر  املقبل 
اإلنتــاج في اجلزء اجلنوبــي من الكرة 

األرضية بسبب األحوال املناخية.
ويعود السبب الرئيس لصعود املعدن 
إلى وضع الصــن كاالقتصاد الرئيس 
الوحيد املتوقع له أن يشــهد تعافي 
مســتدمي وقوي من ركود الوباء العام 
، بجانــب كون االســتثمار  احلالــي 
الدعائم  التحتية أحــد  البنيــة  في 
األساسية للنمو، وهو ما يعزز الطلب 
على الصلب ويرفع أســعار السبائك 
احلديديــة، ويشــجع صانعة الصلب 
الرئيسية على زيادة اإلنتاج؛ حتى وإن 

ارتفعت تكاليف املدخالت.
الصينين  املشــترين  االرتفاع  وجذب 
وازدادت  للســوق،  للتعرض  الساعن 
بحدة قيم أســهم شــركتي اإلنتاج 
 BHP األستراليتن »بي إتش بي غروب
 Rio Tinto و«ريو تينتو غروب ،»Group
Group«، بينمــا بدأ بعــض مراقبي 
السوق يحذرون من أن األسعار ترتفع 

فوق ما تبرره األسس االقتصادية.
أتيال ويندل، الشــريك املؤسس  وقال 
كوموديتيــز  »نافيغيــت  لشــركة 
»السوق   :»Navigate Commodities
في حالة عدم توازن في الوقت احلالي، 
ويتداول املستثمرون املعادن الصناعية 
مثل احلديد اخلام فــي لعبة مضاربة 

على أداء الصن.. ومن املســتحيل أن 
يصل احلديد اخلام إلى 150 دوالر للطن 

بناء على أسس العرض والطلب«.
إن  »مورغان ســتانلي«  وقال مصرف 
األســعار تبــدو بشــكل متزايد في 
منطقــة ذروة شــراء، وتوقــع عجزاً 
في املعــروض، وســلطت مجموعة 
على  الضــوء  ســاكس«  »غولدمان 
احتمــال مواصلــة ارتفاع األســعار 

نتيجة نقص املعروض.
أســتراليا  »مجموعــة  وحــذرت 
ونيوزيالنــدا املصرفية احملدودة« من أن 
تراجــع إنتاج الصلب ميكــن أن ميهد 
الطريق لطلب أقل على احلديد اخلام. 
كما توقعت اجملموعــة انخفاضاً في 

املعروض العام املقبل.
صعــدت العقود اآلجلــة بنحو 5.5% 
154.68 دوالر للطــن في بورصة  إلى 
ســنغافورة، قبــل أن تنخفــض إلى 
153.60 دوالر، وبلغت األسعار الفورية 
150.15 دوالر ، وهــو أعلى مســتوى 
2013 عندما عزز النمو الصيني  منذ 
القوي الطلب على احلديد اخلام، ومع 
ذلك ال يزال أدنى مبقــدار 40 دوالر عن 
أعلى مستوى وصل إليه على اإلطالق 

في 2010.
وزادت العقــود اآلجلة للحديد اخلام 
في بورصة داليان الصينية بنســبة 
%5.7، كما ارتفعت اللفائف املدرفلة 
في  التسليح  وحديد  الساخن  على 

بورصة شــنغهاي، وصعدت أسهم 
منتجي احلديــد الصلب في الصن. 
وكانــت »بي إتش بــي » بالقرب من 
أعلى مســتوى منــذ 2011، و«ريو« 
بقرب أعلى مســتوى شــهدته في 

.2008
وقال »غولدمان ســاكس« األسبوع 
اجلــاري إنه يتوقــع عجــزاً »هائالً« 
العــام املقبل نتيجــة الطلب املرن 
وقيود املعروض التي ستدعم الزخم 
الصاعد لألســعار. ويتوقع »مورغان 
ستانلي« عجزاً في املعروض بشكل 
خاص في النصف األول من 2021 ما 
سيدعم بقاء األسعار فوق 100 دوالر 

للطن.

اتفاقية »اإلعمار مقابل النفط« تنفذ بعد اكمال اإلجراءات الدستورية

الطلب الصيني يجعل الحديد الخام السلعة األفضل أداًء في 2021

جولة جديدة من المفاوضات

وزير النفط ينفي نية »أكسون موبيل« 
بيع حصصها في حقل غرب القرنة 

اكد وزير النفط 
أن »تأثيرات 
هبوط أسعار 
النفط ليست حادة 
جدا على خطة 
الوزارة المبرمجة 
لتطوير الحقول 
واالنجاز بسبب 
ازمة التخصيص 
المالي وتداعيات 
وباء كوفيد – 19

متابعة ـ الصباح الجديد: 

واصلت أســعار النفط اخلام حصد 
املكاســب األســبوعية لألســبوع 
الســادس على التوالي، وذلك للمرة 
األولى منــذ يونيو املاضي، واختتمت 
على  األســبوع  تعامالت  األســعار 
تراجــع، لكــن ربحت على أســاس 
أســبوعي، حيث زاد برنــت 1.5 في 
املائة، وصعد غرب تكساس الوسيط 

1 في املائة.
واســتمرت اخملاوف على الطلب جراء 
بفيروس  الواسعة  اجلديدة  اإلصابات 
كورونــا فــي التأثير بالســلب في 
األســعار، لكنها في املقابل تتلقى 
أنبــاء اللقاحات  دعما جيــدا مــن 
اجلديدة ومــن خطة »أوبك+« لتقييد 
املعروض في العــام املقبل من خالل 
االكتفاء بزيــادة محدودة قدرها 500 
ألف برميل يوميا تشــارك فيها 23 

دولة منتجة في »أوبك« وخارجها.
وفــي هذا اإلطار، أكــد تقرير حديث 
ملنظمــة الــدول املصــدرة للبترول 
باركيندو  »أوبك« مشــاركة محمد 
األمــن العام فــي مؤمتــر نيجيريا 
للنفط والغاز الـــ19 افتراضيا ، أنه 
على الرغم من املوجات الثانية للوباء 
وانتشار اإلغالق في عديد من املناطق 
لقاحات  عن  األخيــرة  اإلعالنات  فإن 
بالفعــل كثيرا  كورونا قــد أعطت 
من األمل وقادت املشــاعر اإليجابية 
في الســوق، ومع ذلك كانت قرارات 
»أوبك+« األخيرة حــذرة حيث حرص 
املنتجون على جتنب جتاوز العرض في 
ظل ظروف الســوق الهشة واخملاطر 

املرتبطة بالوباء.
وأكــد التقريــر أن عــام 2021 يبدو 
أكثر إشــراقا في ظل االستعدادات 
اجلارية لتوزيــع لقاحات كورونا على 
نطاق واســع، عــاّدا أنه مبجــرد بدء 
هذه العملية مــن املتوقع أن يتقدم 

االقتصــاد العاملــي والطلــب على 
النفــط على قدم وســاق، الفتا إلى 
أن أبحاث »أوبك« تتوقع أن يســتمر 
األولية  الطاقة  على  العاملي  الطلب 
في النمو على املــدى الطويل بزيادة 
كبيرة بنسبة 25 في املائة، حتى عام 

.2045
وأضاف أنه »تتمثل الدوافع الرئيسة 
لهــذا الطلب في زيــادة الناجت احمللي 
اإلجمالــي بأكثر مــن الضعف من 
121 تريليون دوالر في عام 2019 إلى 
أكثر من 258 تريليــون دوالر في عام 
2045 وتنامي التعداد السكاني نحو 
1.7 مليار شــخص في جميع أنحاء 
العالم بحلول عام 2045 إلى مستوى 
يقترب من 9.5 مليار، كما يظهر تأثير 
عوامــل دميوغرافية أخرى مبا في ذلك 
التحضر وتنامي الطبقة الوســطى 

وال سيما في الدول النامية«.
ورجح بقاء قطاع البترول هو القاعدة 
اآلمنة فــي تلبية احتياجات الطاقة 

العاملية، مشــيرا إلــى أن هذا الرأي 
تشترك فيه على نطاق واسع هيئات 
اقتصاديــة رائدة وعديــدة، متوقعا 
أن يحتفــظ النفط بأكبر حصة من 
مزيج الطاقة حيث يوفر ما يقرب من 
28 في املائــة من املتطلبات العاملية 
في عام 2045 يليه الغاز بنحو 25 في 

املائة، والفحم بنحو 20 في املائة.
وأوضح أنه ستكون هناك حاجة إلى 
جميع أشكال الطاقة لدعم التعافي 
بعد الوباء في كل العالم إلى جانب 
طويلة  الطاقــة  احتياجات  تلبيــة 
األجل، مشــيرا إلى أن 12.6 تريليون 
دوالر ستكون مطلوبة من اآلن حتى 
عام 2045 في عمليات االستكشاف 
إلى  الفتا  والتكرير،  والتوزيع  واإلنتاج 
ضرورة إجراء مناقشــات سياســية 
بشــأن الطاقة وضمان بقاء النفط 
جزءا أساســيا من محفظة الطاقة 
املتنوعة لتجنــب حدوث أزمة طاقة 

في املستقبل.

تقـرير

»أوبك«: 2021 عام مشرق ألسواق النفط بفعل االستعدادات المكثفة لتوزيع لقاحات كورونا

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
للشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  كشف 
االقتصادية مظهر محمــد صالح، عن 
بإرسال مسودة  تأخر احلكومة  أســباب 
2021 الى مجلس  مشروع قانون موازنة 

النواب.
وقال صالح ، إن »تأخير ارســال مسودة 
2021 الى مجلس  مشروع قانون موازنة 
النــواب، جاء بســبب تراكمــات األزمة 
املالية في ســنة 2020، وتغيير وتعديل 
واضافة بعض املوارد في املوازنة املقبلة ، 
إذ إن هناك التزامات مالية كثيرة وكبيرة 
، فيجــب ايجــاد حلول لتســديد تلك 

االلتزامات«.
وبن ان »احلكومة جادة في حسم مسودة 
2021، بشــكل  مشــروع قانون موازنة 
ســريع، وال صحة لتعمد احلكومة هذا 
التأخير، وارســالها القانون الى مجلس 
النواب، ســيكون قريباً جــداً، بعد وضع 
ان  عليها، خصوصاً  االخيرة  اللمســات 

االجتماعات متواصلة حلسم القانون«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلنت اللجنة املاليــة، امس االحد، عن 
عزمهــا تضمن أكثر من 250 ألف درجة 
وظيفية ناجتة من احلذف واالســتحداث 

مبوازنة العام 2021.
السعيدي في  ناجي  اللجنة  وقال عضو 
حديث صحفي وتابعته »الصباح اجلديد 
»، إنه »من املرجح التصويت على موازنة 
العام املقبل في جلســة مجلس الوزراء 

الثالثاء املقبل«. 
وأضاف الســعيدي أن »مشــروع قانون 
املوازنــة االحتاديــة ســيتضمن أيضــاً 
مســتحقات قرار 315 اخلاص بالعاملن 
اليومين  واألجــراء  العقود  لنظام  وفقا 
فــي جميــع الــوزارات والهيئــات كما 
االســتثمارية  املوازنة  تضمن  ســيتم 

للمحافظات«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اليوم أن هيتاشي  أوردت صحيفة نيكي 
اليابانيــة تعتزم بيع أنشــطة األجهزة 
املنزليــة باخلارج إلــى أرجيليك التركية 
االســتهالكية  لإللكترونيات  املنتجــة 
مقابل 300 مليون دوالر على أن تشــارك 

في إدارتها.
اجملموعــة  أن  الصحيفــة  ونشــرت 
حتسن  تســتهدف  اليابانية  الصناعية 
األرباح من خالل الصفقة مع الشــركة 
التركية التي لها شبكة أعمال في أوروبا 
وإفريقيا وذلك عــن طريق زيادة املبيعات 

من األجهزة التي حتمل اسم هيتاشي.
وتقدر قيمة األنشــطة اخلارجية لوحدة 
هيتاشي لألجهزة املنزلية بـ 500 مليون 
دوالر. وأضافت الصحيفة أن الوحدة تبيع 
أجهزتها في الصن وجنوب شــرق آسيا 
لكن 80 في املائة من اإليرادات من اليابان.
وتابعــت أن الصفقة تأتي مع تســريع 
هيتاشــي خطى التخارج من أنشــطة 
وأنها تســتهدف تعزيز وحــدة األجهزة 
املنزلية في مواجهة منافسة محتدمة 
من الشــركات الصينية. وقال متحدث 
باسم هيتاشــي »ال يستند التقرير إلى 
إعالن من جانبنا«. وأضاف »جنري دراسات 
شتى لتحسن قيمة شركتنا، لكن قرارا 

محددا لم يصدر«.

تأخر إرسال الموازنة سببه 
تراكمات األزمة المالية

المالية النيابية 250 
الف درجة وظيفية في 

موازنة 2021 

مقابل 300 مليون دوالر  
»هيتاشي« تبيع وحدة 

األجهزة المنزلية في الخارج
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محمد زكي إبراهيم

علي لفتة سعيد

قـد ال نسـتغرب إذا مـا قلنـا إن فـي 
العـراق املئـات مـن منظمـات اجملتمع 
 400 مـن  أكثـر  بينهـا  ومـن  املدنـي 
منظمـة مختصـة بالثقافـة، ومثـل 
بالثقافـة  مختصـة  العـدد  هـذا 
واالعـام معـا، وهنـاك أعـداد أخـرى 
وإقامـة  الكتـب  بإصـدار  مختصـة 
املهرجانـات وهـي تابعـة ملؤسسـات 
ثقافيـة ودينيـة وحزبيـة.. مبـا يعنـي 
مـن  أكثـر  أن  بسـيطة  وبحسـبة 
بالثقافـة  مختصـة  منظمـة   1000
املؤسسـات  تلـك  غيـر  العـراق  فـي 
الثقافيـة الثابتـة مثـل احتـاد األدبـاء 
والصحفيـن  الفنانـن  ونقابـات 
والنقـاد  واملسـرحين  واخلطاطـن 
تلـك  مـن  وغيرهـا  واملؤرخـن 
لـم  التـي  املنظمـات  أو  املؤسسـات 
تـزل متـارس أعمالها بشـكل أو بآخر.
إن كل هـذه األعداد تقيـم الفعاليات 
الثقافيـة بشـكل مسـتمر او حتـى 
متقّطـع، حتـى لكأن العـراق في كل 
يـوم فعاليـة ثقافيـة مـا بـن إقامة 
معـرٍض أو مهرجان مسـرحي أو حتى 
عرض مسـرحية أو االحتفـاء بإصدار 
كتـاب جديـد أو تضييـف شـخصية 
ثقافيـة أو إقامـة معرض تشـكيلي.. 
أكثـر  إقامـة  الـى  احلـال  يصـل  بـل 
مـن فعاليـة فـي مدينـٍة واحـدة غير 
بغـداد العاصـة التـي ال تغيـب عنها 
ولكـن  املتنبـي..  جمعـات  فعاليـات 
ثـاث  تكـون  تـكاد  احملافظـات  فـي 
إن  حتـى  واحـد،  يـوم  فـي  فعاليـات 
تخطيـٍط  عـن  يبحثـون  املثقفـن 
مـدروس إلقامة مثل هكـذا فعاليات 
املشـاركة  لهـم  تتيـح  ثقافيـة 
املثقـف  وأن  خاصـة  احلضـور،  أو 
متهـم بعـدم املشـاركة ودعـم هذه 
جميعهـا  ليسـت  التـي  االنشـطة 
ثقافيـة  نوايـا  لديهـا  تأكيـد  بـكل 
خالصـة، بل هنـاك منظمـات تابعة 
ألحـزاب سياسـية وجهـات دينيـة أو 

شـخصيات مسـؤولة شـكّلت لهـا 
لتكـون  مدنـي،  مجتمـع  منظمـة 
لهم صوتـا انتخابيـا أو عملية جذب 
للمثقـف، وتلـك املنظمـات مؤّشـرة 
املثقفـن،  قبـل  مـن  جلـي  بشـكل 
وهـي فـي الغالـب مقاطعـة احلضور 

فاعلـة. وال تشـهد مشـاركات 
الثقافيـة  الفعاليـات  هـذه  أمـام 
التـي لـو مت توزيعهـا بشـكل يومـي 
العراقيـة  احملافظـات  خارطـة  علـى 
لوجدنـا إن ثاث فعاليـات تقام يوميا 
يكـون  ال  شـيء  فـا  العـراق..  فـي 
الفعاليـات  فيهـا  مبـا  فعاليـة  لـه 
واملعـارض  واملسـرحية  السـينمائية 
التثقيفيـة  والنـدوات  التشـكيلية 
بـل إن الكثيـر مـن اجلامعـات بـدأت 
ثقافيـة  وفعاليـات  نـدوات  بإقامـة 
خـارج مناقشـة األطاريـح والرسـال 
اجلامعيـة مـن خـال اسـتغال امثل 
التواصـل االجتماعـي وهـذه  ملواقـع 
وأدبـاء  نقـاد  أكادمييـون  بهـا  يقـوم 
وليـس مـن أصحـاب احلصـول علـى 
بهـا. واالكتفـاء  العليـا  الشـهادات 
هـل  يطـرح..  الـذي  السـؤال  ولكـن 
الكثيـرة  الفعاليـات  هـذه  حققـت 
أحـد  يسـتطيع  ال  التـي  والعديـدة 
وضـع رقـم لهـا إاّل بافتـراض نسـبي 
إن كل محافظـة تشـهد إقامة ثاث 
فعاليات يوميـة، إذن لدينا 54 فعالية 
فـي اليـوم الواحـد مبا فيهـا فعاليات 
إقليم كردسـتان؟ وأيضا هي تشـهد 
هـذه الفعاليـات مناقشـات مهمـة 
علـى الصعيـد الثقافيـة مـن أجـل 
فـي  وزيـادة  فكريـة  حاضنـة  بلـورة 
التأثيـر الثقافي علـى اجملتمع واخلروج 
والواجـب  األسـابيع   ) )روتـن  مـن 
املفـروض لهـذه اجلهـة أو تلـك؟ وهل 
أعـداد  فـي  زيـادة  نشـهد  أن  ميكـن 
احلضـور لهـذه الفعاليـات الثقافية؟
هـذه األسـئلة رمبـا يطرحهـا الكثير 
أو نقـرأ ذلـك هنا وهناك على شـكل 
مقـال أو رأي أو حـوار.. لكـن احلقيقة 
إن اقامـة هـذه الفعاليـات لوحدهـا 
دليـل عافيـة حتـى لـو كان احلضـور  

قليـا.. فالفعـل الثقافـي ليس فعا 
شـعبيا أو أنه يشـبه فعالية احلضور 
لعبـة كـرة القـدم أو حفـا غنائيـا 
يقـام فـي مـول جتـاري.. بـل هـو يعد 
للثقافـة،  يهتـم  ملـن  نخبويـا  فعـا 
يكون فّعـاال في احلضور والنقاشـات 
فضـا عـن أن الكثيـر مـن املثقفـن 
الذيـن  والفنانـن  األدبـاء  وباألخـص 
يعـدون هـم ركيـزة هـذه الفعاليـات 

احملـدود،  الدخـل  أصحـاب  مـن  هـم 
ال  أخـرى  بأعمـاٍل  يقومـون  وإنهـم 
تتيـح لهـم احلضـور بشـكل فعـال 
فـي هـذه الفعاليـات.. وبالتالـي فإن 
األمـر قـد يبـدو للعـن األخـرى إنـه 
فعـل قاصـر عـن التأثيـر فـي اجملتمع 
.. لهـذا يكـون السـؤال التالـي: هـل 
الفعاليـات  هـذه  حتويـل  باإلمـكان 
مـكاٍن  الـى  املغلـق  مكانهـا  مـن 

نعـم  تكـون  اإلجابـة  إن  ؟  فسـيح 
باإلمـكان ذلك.. ولـو أخذنـا فعاليات 
اإلعـام  أن  لوجدنـا  املتنبـي  شـارع 
ترتيـب  فـي  الفضـل  صاحـب  هـو 
أوليـات كل جمعـة مـن خـال النقل 
شـبه األسـبوعي لهـذه الفعاليـات، 
ينعكـس  أن  يـراد  الـذي  األمـر  وهـو 
ومتابعتهـا  األحـداث  نقـل  علـى 
إعاميـا جلميـع احملافظـات، وأن يتـم 
فـي  ثقافيـة  برامـج  تخصيـص 
تقيـم  مثلمـا  فضائيـة،  قنـاة   كل 
فعاليـات ثقافيـة للشـعر الشـعبي 
الفنانـن  مـع  واللقـاءات  والرياضـة 
وباألخـص املطربـن واملمثلـن الذين 
خـال  مـن  أخـرى  شـهرة  يـزدادون 
هـذه البرامـج، فـي حـن ال جنـد قناة 
الثقافيـة  الفعاليـات  بنقـل  تقـوم 
الوقـت  اختيـار  وبالتالـي  نـادرا،  إال 
املناسـب لعـرض البرامـج الثقافيـة 
وان  فـرض،  وليـس جعلهـا إسـقاط 
تكـون في سـاعات غيـر مائمـة وأن 
يتـم عرضهـا كمـا تعـرض البرامـج 
الرياضيـة، وأن تعهـد الـى إعاميـن 
غيـر  اجليـدة  بالتغطيـة  يقومـون 
التقليديـة ايضـا. فضا عـن تغطية 
الفعاليـات مـن قبل الصحف ونشـر 
األهـم منهـا على الصفحـات األولى 
كمـا تفعـل مـع اجلانـب الرياضـي.

إن الفعـل الثقافي فعـل فردي، لكنه 
يحتـاج الـى عمليـة ترويج مـن أجل 
خروجـه مـن اجلـدران الضيقـة الـى 
الفضـاء األوسـع.. وكثيـرا مـا ردننـا 
إن اجتماعـا بن رئيـس الـوزراء وزرائه 
ال أحـد يعلـم بـه لـو لـم يتم نشـره 

عبـر وسـائل اإلعـام اخملتلفة.
لهذا تكون اإلجابة: على املؤسسـات 
اإلعاميـة منح الفعاليـات الثقافية 
فـي  واملميـز  الكافـي  االهتمـام 
الوقـت.. فبالثقافة ترتقي الشـعوب 
ويرتقـي االعـام ألنـه األس احلقيقـي 

لنجـاح هـذه املؤسسـة أو تلـك.

 
افتتحـت الدكتـورة إينـاس عبدالدامي 
وزيـرة الثقافـة  املصريـة، والسـفيرة 
سـفيرة  مونيـوس  ميلينـا  أنـا 
معـرض  مصـر،  لـدى  كولومبيـا 
»محفـوظ  الكاريكاتيـري  البورتريـه 
مبتحـف  وذلـك  ماركيـز«،  يلتقـي 
محمـود مختـار، بحضـور عـدد كبير 
الاتينيـة  أميـركا  دول  سـفراء  مـن 
من بينهم سـفير كل مـن األرجنتن 
الفنانـن  وبنمـا، ونخبـة مـن  وبيـرو 
محفـوظ  ومحبـي  واإلعاميـن 

وماركيـز.
وصرحـت الدكتورة إينـاس عبدالدامي؛ 
أن وزارة الثقافـة قـررت أن حتتفي هذا 
العـام بذكـري ميـاد الكاتـب الكبير 
جنيب محفـوظ بعدد مـن الفعاليات 
تسـلط  التـي  اخملتلفـة  الثقافيـة 
وإبداعاتـه،  حياتـه  علـى  الضـوء 
ومـن بـن هـذه الفعاليـات معـرض 
للبورتريـه الكاريكاتيـري والذي اقيم 
فـى إطـار مبـادرة« عاقـات ثقافية«، 
والتـي تسـعى لتحقيـق مزيـد مـن 
ودول  بـن مصـر  الثقافـي  التواصـل 

أن  فـي  وجنحـت  اخملتلفـة،  العالـم 
حتقـق حـراًكا ثقافًيـا دولًيـا في مصر 
رغـم كل القيـود الدوليـة املفروضـة 
الثقافـي،  التبـادل  حركـة  علـى 
لقـدرة  مختلًفـا  منوذًجـا  وقدمـت 
القيـود  لتجـاوز  واالبتـكار  اإلبـداع 
الثقافـي  التواصـل  املفروضـة علـى 
الدولـي، وأضافـت أن فكـرة املعـرض 
أمنيـات  إحـدى  مـن  مسـتلهمة 
الراحـل جنيـب محفـوظ التـي رواهـا 
سـلماوي؛  محمـد  الكبيـر  للكاتـب 
وهـي أن يلتقـي مع جابرييل غارسـيا 
ماركيز الكاتـب والروائي الكولومبي، 

واحلائـز أيًضـا علـى جائـزة نوبـل .
أقيـم املعـرض بالتعـاون بـن قطـاع 
اخلارجيـة  الثقافيـة  العاقـات 
شـوقي،  سـعاد  الدكتـورة  برئاسـة 
وقطاع الفنون التشـكيلية برئاسـة 
وسـفارة  سـرور،  خالـد  الدكتـور 
واجلمعيـة  بالقاهـرة،  كولومبيـا 
املصريـة للكاريكاتير برئاسـة الفنان 
بتنسـيق  وقـام  فرحـات،  جمعـة 
مرسـي،  فـوزي  الفنـان  معروضاتـه 
وضـم 110 عمـًا كاريكاتيريًـا لنحـو 

95 فنانـا مـن عـدة دول؛ مـن بينهـا 
مصـر، كولومبيـا، املكسـيك، كوبـا، 
البرازيل، كوسـتاريكا، بيـرو، أورجواي، 
إسـبانيا، الهنـد، الصن، إندونيسـيا، 

وغيرها.  وروسـيا، 
محفـوظ  الكاتبـن  أن  إلـى  يشـار 
وماركيـز لـم يلتقيا أبـدا وان كانا قد 
تبـادال الرسـائل مرتـن، األولـى عـام 
محفـوظ  جنيـب  تعـرض  1994عنـد 

حملاولـة اغتيـال حيـث تلقـى خطابـاً 
جارسـيا  جابرييـل  مـن  شـخصياً 
كتبهمـا  صفحتـن  مـن  ماركيـز 
بخط يـده باللغة اإلسـبانية، تضمن 
تهنئـة حملفـوظ ولـأدب العربـى على 
الشـمس  أشـعة  إن  قائـًا  جناتـه، 
تنتصـر دائمـاً علـى السـحب مهما 
كانـت داكنـة أو محملـة باألمطـار، 
عـن  اخلطـاب  فـي  ماركيـز  وحتـدث 

تأثيـر محفـوظ علـى اآلداب العامليـة 
وحثـه علـى اسـتمرار عطائـه حتـت 

الظـروف. كل 
أمـا املناسـبة الثانيـة فجـاءت بعـد 
ذلـك بعشـر سـنوات عندمـا أرسـل 
محفـوظ ملركيـز خطـاب شـخصياً 
فـي  يكتـب  أن  علـى  فيـه  حثـه 
يجـب  فالكاتـب  األحـوال،  جميـع 
أال يتـرك القلـم، وحتـدث إليـه كمـا 
أو  مقـرب  لصديـق  املـرء  يتحـدث 
لشـقيق، قائـًا لـه: يجـب أال يكـون 
تكتبـه حتـى متسـك  لديـك شـيء 
بالقلـم، أمسـك بالقلـم فـي جميع 
األحـوال واكتـب، وكان ماركيز مير هو 
اآلخـر فـي املناسـبة الثانيـة مبحنـة 
شـخصية، وكان يتـردد في األوسـاط 
األدبيـة آنـذاك أنـه فقد القـدرة على 
الكتابـة، وأنـه لـم يعـد قـادراً علـى 
مواصلـة عطائـه األدبـي، كما أشـار 
سـلماوي  محمـد  الكاتـب  لذلـك 
فـي الكثيـر مـن كتابتـه عـن جنيـب 

محفـوظ.

*عن ميدل أيست أون الين

ممـا يدعـو لإلعجاب حقـاً أن تشـترط اجلامعات 
العراقيـة علـى طلبة الدراسـات العليـا فيها 
إعـداد أطروحة علمية بإشـراف أحد األسـاتذة 
القدامـى، وتقـوم بتكليـف جلنـة من أسـاتذة 
آخرين ملناقشـتها فـي جلسـة مفتوحة. على 
أن يتولـى الطالـب الدفـاع عـن أطروحتـه مبـا 
ميلـك مـن أدلـة وقرائـن ويجيـب عـن أسـئلة 
وبراهـن.  لـه مـن حجـج  يتوفـر  اللجنـة مبـا 
الطالـب،  بقـدرات  اللجنـة  تقتنـع  وحينمـا 
وإمكاناتـه العلمية، متنحه الشـهادة بحسـب 

التقديـر الـذي تراه. 
إن هـذا التقليـد العلمـي ليـس معمـوالً بـه 
 – عامليـة  جامعـات  فهنـاك  مـكان.  كل  فـي 
فـي الواليـات املتحـدة مثـًا – تعتمـد نظـام 
وزارة  أن  حـدث  وقـد  العاديـة.  االختبـارات 
التعليـم العالـي رفضـت االعتـراف بشـهادة 
شـابة عراقية حصلـت عليها بهـذه الطريقة 
مـن إحـدى اجلامعـات األميركيـة قبـل بضعة 

أعـوام! 
إن إعـداد األطروحـة اجلامعيـة تقليـد جميـل 
نشـأ فـي القـرون الوسـطى األوربيـة، حيـث 
النـاس فيهـا علـى نظـام الفروسـية،  اعتـاد 
اشـتجر  كلمـا  الثنائيـة  املنازلـة  يقـر  الـذي 
هـذا  فـي  والغالـب  إنسـان.  أوذي  أو  خـاف، 
النـزال هـو صاحب احلـق الشـرعي، ظاملـاً كان 
اخلـاف حـول حقيقـة مـن  أمـا  أو مظلومـاً. 
احلقائـق، أو خبـر مـن األخبار، فيحسـم باجلدل 
احملتدم، والنقـاش الطويل في أروقـة اجلامعات. 
فهـي حلبـة النـزال األساسـية في مثـل هذه 
األحـوال. ومنهـا خـرج رمـوز الثقافـة الغربية، 

البـارزون.  وجنومهـا 
لقـد شـهدت احليـاة العقليـة منـذ العصـر 
وكانـت  للجـدل.  شـديداً  ميـًا  اليونانـي، 
الـذي  الطبيعـي  امليـدان  العامـة  السـاحات 
يصغـي فيـه النـاس إلـى مناظـرات مـن هـذا 
النـوع. ولـم تلبـث اجلامعـات أن احتلـت هـذا 
املوقـع فـي مـا بعـد. أمـا فـي عصرنـا احلاضر 
فقـد غـدت الصحـف ووسـائل اإلعـام املرئية 
املـكان املفضـل. ورغـم أن اجلامعـات لم تتخل 
تعـد  لـم  أروقتهـا  أن  إال  التقليـد،  هـذا  عـن 
تشـهد إقبـاالً علـى اجلـدل مثلمـا كانـت مـن 
بالعقـم  النقـاش  جلسـات  وأصيبـت  قبـل. 
وكـف النـاس عـن حضورهـا إال نـادراً. وليـس 
العـراق وحـده الـذي يعانـي مـن هـذا اجلانـب. 
فقـد حضـرت ذات مرة جلسـة نقاش لرسـالة 
دكتـوراه، قدمتهـا سـيدة لبنانية فـي موضوع 
رئيـس  مـن  بدعـوة  بيـروت  فـي  التصـوف 
اللجنـة. فذهبـت أنا وولـداي االثنـان، فلم جند 
فـي القاعـة سـوى عائلتهـا الصغيـرة. مع أن 
موضـوع الرسـالة كثيـر الـرواج هـذه األيـام. 
املنتديـات  أن  التقليـد  هـذا  آثـار  مـن  أن  بيـد 
دول  وبعـض  العـراق  فـي  العامـة،  الثقافيـة 
أشـخاص  فيهـا   يحاضـر  التـي  املنطقـة، 
وتوجيـه  للنقـاش  الفرصـة  متنـح  مهمـون، 
األسـئلة. وتسـمح مبداخات قصيرة للراغبن. 
وقـد تصـل األمـور أحيانـاً إلـى خافات حـادة، 
حتمـل  أنهـا  إذ  فائـدة.  مـن  تخلـو  ال  لكنهـا 
آرائـه، وتوخـي الدقـة  احملاضـر علـى متحيـص 
فـي عباراتـه، كـي ال تتعـرض للنقد الشـديد. 
مبوضوعيــة  بحثــه  تقييـم  يجـرى  وحتــى 

وصرامــة. 
فـي  اجلـدل مهمتـه  نطـاق  اتسـاع  أدى  لقـد 
اجملتمـع  فانتـزع  وجـه،  أكمـل  علـى  املاضـي 
اإلنسـاني مـن اجلمـود الـذي عـاش فيـه قروناً، 
وقـدم  للخـاف،  منطقيـة  قواعـد  وأوجـد 
للعالـم منـاذج رائعـة مـن التفكيـر والفهـم، 
مازالــت محـط اإلعجـاب حتــى هـذا اليـوم.  

المنازلة 

الفعاليات الثقافية واإلعالم

نجيب محفوظ يلتقي ماركيز في متحف مختار*

فعاليات

نص

حاوره: عمر اواره 

الشـاعر محمد أحمد فارس شـاعر 
وصحفـي عراقي مـن مواليد مدينة 
امرلـي العراقيـة 1973 ، دخـل عالم 
الشـعر واألدب منـذ نعومة أصابعه 
ومازال مسـتمرا في تقدمي عطاءاته 
االحتـاد  فـي  عضـو  فهـو   ، األدبيـة 
العـام لأدبـاء والكتـاب فـي العراق 
أمرلـي  منتـدى  مؤسـس  وعضـو 
منتـدى  ومؤسـس  ورئيـس  األدبـي 
مسـار آخـر للتنويـر واإلصـاح، لـه 
األدبيـة  اإلصـدارات  مـن  العديـد 
والفنيـة منهـا )افيـق فـي وجهـك 
حلمـا ورغبـة فـي عـراء الياقـوت( ، 

التقينـا بـه وكان هـذا احلـوار: 

القصيـدة  مقاييـس  هـي  مـا  ـ 
احلكـم  برأيـك  ومـن  ؟  الناجحـة 

القصيـدة؟ لنجـاح  احلقيقـيّ 
الناجحـة  القصيـدة  مقاييـس  ـ   
برأيي كثيـرة ، لعل أهمهـا ان تكون 
فكرتهـا  فـي  عميقـة  القصيـدة 
ان  وجتربتهـا،   وصورهـا  وأسـلوبها 

تامـس وجـدان املتلقـي،  ان تنحـاز 
لإلبداع والدهشـة وحركـة املفارقة،  
اي ان تكون مكتنـزة باللغة العالية 
والرؤيـة الفنيـة املتولـدة من صلب 
احلداثـة ، ان تكـون صـورة مـن الـم 
الشـاعر وبيـاض ضميـره،  واحلكـم 
احلقيقـي لنجـاح القصيـدة يقينـا 
هـو املتلقـي،  جمهـور الشـعر مـن 

النخبـة .

ـ هـل توافق على مقولـة إّن إصدار 
أواًل  للـذات  إثبـات  هـو  الدواويـن 

وأخيـًرا؟
ـ الغـزارة ليـس دليـا علـى اإلبداع،  
الشـاعر الذي يكتـب ويطبع ويصدر 
الدواويـن الكثيـرة ليـس بالضـرورة 
شـاعر جيـد ، أو مبـدع كبيـر ، مـع 
املطابـع  وانتشـار  الرقابـة  غيـاب 
الكتـب  طبـع  ظاهـرة  أصبحـت 
امرا مزعجا حيــث دخــل الوسـط 
االدبـي الكثيـر مـن الطارئـن الذين 
يحملـون هويـة احتاد االدبـاء وما هم 
بأدبـاء، أنـا أؤمـن ان النـص الكبيـر 
اطـول  ويعيـش  يبقـى  الـذي  هـو 
وقـوة  أصالـة  كاتبـه،   مـن  عمـرا 

الشـعر ليس في انتشـاره وكميته،  
وإمنـا فـي حيويتـه،  وتأثيـره وتفاعل 
الـذات ألي  إثبـات   ، اجلمهـور معـه 
شـاعر هـو في بقـاء قصيدته حية ، 
خالدة ، شـاحنة للذاكـرة والوجدان 

.

علـى  يسـتحوذ  األدب  أنـواع  أّي  ـ 
طبًعـا،  الّشـعر  بعـد  اهتمامـك 

وملـاذا؟
ـ أنـا اقـرأ الروايـة ، لدي ولـع بقراءة 
اعتقـد   ، القصـة  وكذلـك  الروايـة 
الشـاعر فسـحة  متنـح  الروايـة  ان 
والتأمـل،    ، التفكيـر  شـحذ  مـن 
 ، اخليـال  شـاالت  مـن  واالقتـراب 
متنحـه ثـروة لغويـة ، اقـرا ماركيـز 
وسـاراماكو وبارغـاس يوسـا وعلـي 
واورهـان  حسـيني  وخالـد  بـدر 
بامـوك،  الروايـة احملطـة التـي أجـد 
فيهـا لـذة اسـتثنائية فيهـا بعـد 

. الشـعر 

ـ أّي أصنـاف الّشـعر األقـرب الـى 
روحـك؟

ـ انـا شـاعر قصيـدة نثـر ، معجون 

 ، بهـا  ومتـورط   ، القصيـدة  بهـذه 
واعتبرهـا طائفتي ومعتقـدي،  هي 
 ، لإلنسـان  احلداثـة  هدايـا  اجمـل 
والفلسـفة  الشـعر  كونهـا جتمـع 
واجلمـال فـي سـلة واحـدة،  أو على 

طاولـة واحـدة .

ـ هل كان لشـاعر مـا تأثيره عليك، 
مسـيرتك  فـي  نهجـك  وعلـى 

الشـعريّة؟
ـ بالتأكيـد ال يوجـد شـاعر اال وقـد 
تأثـر أو وقـع حتـت تأثير شـاعر ما، أنا 
صراحـة تأثـرت فـي بدايـات جتربتـي 
اإلبداعية بالشـاعر محمـود درويش 
وال زلـت أرى فيـه البوصلـة والقدوة 
فـي  وأرى  قضيـة  شـاعر  درويـش   ،
لبنـاء  ذخيـرة  وجتربتـه  قصائـده 
نفسـي كانسـان،  وجتربتي كشاعر 

.
الّناجـح مـن  الّشـاعر  ـ مـن هـو   

نظـرك؟ وجهـة 
ـ الشـاعر الناجح هو الشـاعر الذي 
يجعل من شـعره قضية إنسـانية،  
هـو الـذي يكتب مـن أجل اإلنسـان 
وحريتـه وكرامتـه،  ويجعـل من كل 

قصيـدة مـن قصائـده موقفـا،  هو 
الـذي يحمل رسـالة لـكل العالم ، 

رسـالة جمـال ومحبة وسـام .

ـ مـا مـكان املـرأة ومكانتهـا فـي 
أشـعارك؟

أساسـيا  جـزءا  تشـكل  املـرأة  ـ 
وحيويـا مـن جتربتـي،  عاقتـي مـع 
املـرأة مثـل عاقـة املطـر والشـتاء،  
واملناضـل  بارضـه،   الفـاح  عاقـة 
مـع بندقيتـه،  املـرأة بالنسـبة لـي 
قضيـة مركزيـة، اناضـل مـن أجـل 
ولـوال   ، كثيـرا  أغازلهـا  حريتهـا،  
وال   ، القصيـدة  تكـن  لـم  النسـاء 
حملـت قلوبنا هذا املقـدار العظيم 

مـن احلـب. 

ـ كلمـة حتّب توجيهها إلـى القّراء 
؟

ـ اقـول للقراء ، ان الشـعر سـيبقى 
مدافعـا عـن اإلنسـان،  ومكمـا له 
فـي مواجهـة احليـاة،  فـي محاربـة 
وامتنـى  أشـكاله،   بكافـة  القبـح 
واحلـب  والسـداد،   السـعادة  لهـم 

واألمـل.

محمد أحمد فارس:
الشاعر الذي يكتب ويطبع ويصدر الدواوين الكثيرة ليس بالضرورة شاعر جيد

حوار

شعار احتاد االدباء والكتاب 
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نيويورك ـ وكاالت:
أحــرز األرجنتيني لــوكاس زيالرايــان، هدفني ليقود 
كولومبــوس كرو، إلحــراز لقب الــدوري األمريكي 
للمحترفني لكرة القدم بعد الفوز )0-3( على سياتل 
ساوندرز، مساء اول أمس.وتابع حوالي 1500 متفرج 
املبــاراة والعرض الهجومي املمتــع من كولومبوس 
الــذي تقدم بهدف بعد 25 دقيقــة عن طريق العب 
الوســط األرجنتيني زيالرايان رغم محاولة ستيفان 

فري حارس سياتل إبعاد الكرة.
وصنع زيالرايان، الهدف الثاني حيث اســتحوذ على 
الكرة عنــد حافة منطقة اجلزاء، ومــرر إلى زميليه 
ديريك إيتيني جونيور الذي أطلق تســديدة قوية في 
مرمى احلارس فري.كان سياتل حقق انتفاضة رائعة 
بعد التأخر بهدفني في نهائي القســم الغربي أمام 
مينيسوتا لكنه لم يتمكن من تكرار ذلك حيث أحرز 
زيالرايان الهدف الثالث فــي الدقيقة )82(.. وأصبح 
كرو ســابع فريق يحرز لقب الــدوري األمريكي أكثر 
من مرة بعد تتويجه سابقا في 2008 في حني أخفق 
ســياتل في إضافة هذا اللقب إلى لقبيه في 2016 

و2019.
ونال زيالرايــان، املنضم هذا املوســم لصفوف كرو 
مقابل حوالي سبعة ماليني دوالر، جائزة أفضل العب 

في نهائي الدوري األمريكي.

جدة ـ وكاالت:
ال زال املغربي عبد الرزاق حمد اهلل، جنم النصر، يعيش 
فتــرة صعبة، حيــث أضاع على فريقــه العديد من 
النقاط، بإهداره لـ3 ضربات جزاء، منذ بداية النسخة 

احلالية من الدوري السعودي للمحترفني.
ويعتبر حمــد اهلل أكثر العب أضاع ضربات جزاء، في 
الدوري هذا املوســم، يإهداره لـ3 من أصل 4 سددها، 
كان آخرهــا في مباراة فريقــه، أول أمس، أمام أهلي 
جدة، ضمن منافسات اجلولة الثامنة.. ومير حمد اهلل 
بفترة صعبة مع النصر، خالل املوسم اجلاري، بخالف 
املواسم الســابقة التي شهدت تألقه بشكل كبير، 
كأفضل هداف في دوري احملترفني.. في اجلهة املقابلة، 
يعتبر مدافع األهلي، عبد الباسط هندي، أكثر العب 
تسبب في احتســاب ضربات جزاء على فريقه، هذا 

املوسم، بواقع 3 ركالت.

القاهرة ـ وكاالت:
قال محمود اخلطيب رئيس النادي األهلي بطل مصر 
وافريقيا لكرة القدم إن ناديــه بصدد اتخاذ إجراءات 
من أجل ســفر مؤمــن زكريا العب الفريق الســابق 
إلى إجنلترا ملتابعة العــالج.. وأصيب زكريا قبل أكثر 
من عام بأعراض غريبة وضمور في األعصاب وســافر 
إلى الواليات املتحدة للعالج لكن حالته لم تتحسن 

كثيراً. 
وقال اخلطيب في تصريحات لقنــاة النادي القاهري 
التلفزيونيــة إن زكريا “ترك بصمتــه مع األهلي في 
مشواره اإلفريقي بعد أن سبق له تسجيل العديد من 
األهداف بقميص األهلي”. وأضاف اخلطيب “األهلي ال 
يترك أبناءه وال ميكن أن يتأخر عن دعمهم. وزكريا هو 
أحد أبناء النادي اخمللصني وأن دعمه ومساندته واجب 

على اجلميع”.  

زيوريخ ـ وكاالت:
أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم 
أول أمس عن القوائم اخملتصرة 
جلوائز األفضــل في العالم عن 
القائمة  وضّمــت   ..2020 عام 
العب  أفضل  جلائــزة  اخملتصرة 
ليفاندوفسكي  روبرت  من  كالً 
مهاجم بايــرن ميونيخ األملاني 
ليونيــل  بولنــدا،  ومنتخــب 
برشــلونة  أيقونــة  ميســي 
اإلسباني واملنتخب األرجنتيني 
كريســتيانو  عــن  فضــالً 
يوفنتــوس  جنــم  رونالــدو 
واإليطالــي ومنتخب البرتغال.

ويبدو “ليفــا” األوفر حظا لنيل 
جنمي  حســاب  على  اللقــب 
اإلســباني ميسي  برشــلونة 
رونالدو،  اإليطالــي  ويوفنتوس 
وذلك بعد قيادته بايرن ميونيخ 
إلــى إحــراز ثالثيــة الــدوري 
والكأس احملليــني ودوري أبطال 
أوروبا املوســم املاضي، قبل أن 
يضيف في مســتهل املوسم 
الســوبر  كأس  لقبي  احلالــي 
احمللية وكأس السوبر األوروبية.

وكان من املفترض أن يقام حفل 
“فيفا” الســنوي لتوزيع اجلوائز 
أيلول في ميالنو، لكنه   21 في 
أرجىء إلى 17 كانون األول حيث 
الدولي  االحتاد  سيقام في مقر 
فــي زيوريخ بســبب تداعيات 
فيــروس كورونــا املســتجد.

أن  لليفاندوفســكي  وســبق 
األول  األول من تشرين  توج في 

بجائزة أفضــل العب في أوروبا 
)يويفا(..  القاري  االحتاد  من قبل 
أمــا علــى مســتوى املدربني 
فقد ضّمــت الالئحة املصغرة 
ديتر  هانــزي  األملاني  مــن  كالً 
ميونيخ  بايــرن  مــدرب  فليك 
ومواطنــه يورغن كلوب مدرب 
ليفربول، واألرجنتيني مارسيلو 
بييلســا مدرب ليــدز يونايتد. 
من جهة أخرى سيتنافس كل 
مــن البرازيلي أليســون بيكر 
مانويل  واألملانــي  )ليفربــول( 
ويان  ميونيــخ(  )بايــرن  نويــر 
على  مدريد(  )أتلتيكــو  أوبالك 
جائــزة أفضل حــارس مرمى.

أما بالنســبة جلائزة بوشكاش 
ألفضل هدف فسيراهن عليها 
كل مــن األوروغوايانــي لويس 
سواريز )برشــلونة ثّم أتلتيكو 
مدريــد( ومواطنــه جيورجيان 

دانيال دي أراسكاييتا بينيديتي 
هيونغ مني  وســون  )فالمنغو( 
القائمة  يلي  وفيما  )توتنهام(.. 
اجلوائــز: لبقيــة  اخملتصــرة 

أفضــل العبة : لوســي برونز 
نشســتر  ما - ن ليو - ا نكلتر إ (
سيتي(، بيرنيل هاردر )الدمنارك-

 ، ) تشيلســي - غ ر لفسبو فو
)فرنســا-ليون(..  رينار  وينــدي 
 ”: مرمــى  حارســة  أفضــل 
)فرنســا- بوهــادي  ســارة 

كريســتيان  كلوديــا  ليــون(، 
إندلر )تشــيلي- باريس ســان 
نايهيــر  أليســا   ،) جيرمــان 
ستارز(. ريد  شيكاغو  )أميركا- 

أفضل مدرب لفئة الســيدات 
)إنكلتــرا- هايــس  إميــا   :

تشيلســي(، جان لوك فاسور 
فيغمان  سارينا  )فرنسا-ليون( 
الهولندي(. )هولندا-املنتخــب 

مدريد ـ وكاالت:
خســارته  مدريد  أتلتيكو  تلقى 
املوســم،  الليجا هذا  األولى في 
ريال  اللــدود  جــاره  يــد  علــى 
مدريــد، علــى ملعــب ألفريدو 
مباريات  ضمــن  ســتيفانو،  دي 
للمســابقة.  13 اجلولــة 

واصل ريــال مدريد انتفاضته في 
الليجا، بالفوز بنتيجة )0-2( خالل 
أتلتيكو  الديربــي على  مواجهة 
األولى  الهزميــة  مدريــد، وهــي 
البطولة. فــي  للروخيبالنكوس 

وســجل لريال مدريد كاسيميرو 
فــي الدقيقة )15(، ويــان أوبالك 
حــارس أتلتيكو مدريــد باخلطأ 
في مرمــاه في الدقيقــة )63).. 
وبهذا االنتصار، رفع الريال رصيده 
للنقطــة 23 في املركــز الثالث، 
في حني يتجمــد رصيد أتلتيكو 
الصدارة. فــي  نقطة   26 عنــد 

“أوبتــا”  شــبكة  وبحســب 
الهزمية  هــذه  فإن  لإلحصائيات، 
هي األولى لألتليتي منذ شــباط 
2020، والتي كانت أيًضا ضد ريال 
مدريد )0-1(.. وانتهت سلســلة 
الال هزمية ألتلتيكــو مدريد بعد 
26 مباراة، منذ املوســم املاضي.. 
وأوضحــت الشــبكة، أن هــذه 
هــي أطول فترة لــم يهزم فيها 
أتلتيكــو مدريد في تاريخ الدوري 

اإلسباني. وبحسب شبكة “أوبتا” 
لإلحصائيات، أصبــح بنزميا أكثر 
العب غير إســباني يشــارك في 
عدد مباريات بقميص ريال مدريد، 
بالتســاوي مع البرازيلــي روبرتو 
كارلوس.وعادل كرمي بنزميا صاحب 
الـ32 عامــا، رقم روبرتو كارلوس، 
ريال مدريد  بقميص  الظهور  في 
أن  بنزميا  مباراة.وبإمكان   527 في 
يتجــاوز رقم كارلــوس، ويصبح 
مشاركة  األكثر  األجنبي  الالعب 
الريال، خــالل مباراة  تاريــخ  في 
أتلتيــك بلباو، يوم غــٍد الثالثاء ، 
ضمن مباريــات اجلولة 14 لليجا.
من جانــب اخر أقــر األرجنتيني 
أتلتيكو  مهاجــم  كوريا،  أنخيل 

مدريد، بــأن فريقه قــدم مباراة 
مدريــد  ريــال  أمــام  “ســيئة” 
الذي فــاز بهدفــني دون رد، ودعا 
إلــى “نســيانها” للتفكيــر في 
مباراة  وأقربهــا  “آت”،  هــو  مــا 
األربعــاء املقبل أمام كارداســار 
بليار فــي كأس ملك إســبانيا.

األتلتي  نشــرها  تصريحات  وفي 
عقــب انتهاء مواجهــة الدربي 
ملعــب  علــى  أقيمــت  التــي 
ألفريدو دي ســتيفانو الســبت 
“لقد كانت مباراة ســيئة، علينا 
أن ننســاها ونفكر فــي ما هو 
مباريات كثيرة  نخــوض  إننا  آت. 
جــدا ونلعب قــدرا كبيــرا من 
الدقائق، إال أن هــذا ليس عذرا”.

كولومبوس بطال للدوري 
األمريكي بكرة القدم

حمد اهلل أكبر مهدر لضربات 
الجزاء

الخطيب يعلن مواصلة دعم 
األهلي لمؤمن زكريا

العواصم ـ وكاالت:

ديربي  السلبي  التعادل  حسم 
اليونايتــد  بــني  مانشســتر 
احتضنه  والــذي  والســيتي، 
ملعب أولد ترافورد، مساء أول 
أمس، في قمة مباريات اجلولة 
رقم 12 من الــدوري اإلجنليزي 
املمتاز.. وبتلــك النتيجة، رفع 
إلى  يونايتد رصيده  مانشستر 
20 نقطة في املركز الســابع، 
كما رفع الســيتي رصيده إلى 

19 نقطة في املركز الثامن.
يونايتد  نيوكاســل  وواصــل 
البرمييرليج،  فــي  انتصاراتــه 
بفوزه الثاني على التوالي، في 
عقر داره )سانت جيمس بارك( 
على وســت بروميتش ألبيون 
(1-2(.. ولــم ينتظــر أصحاب 
األرض كثيرا، من أجل اكتشاف 
وســت  لشــباك  الطريــق 
بروميتــش، ومتكنــوا بعد 30 
ثانية فقط من التقدم، بهدف 
حمــل توقيع العب الوســط 
الباراجوائــي، ميجيل أمليرون.. 
لكــن بعد 6 دقائــق من بداية 
الثاني، أعاد بروميتش  النصف 
بهدف  الصفر،  لنقطة  اللقاء 
التعادل بفضل املدافع الشاب، 

دارنيل فورلوجن.
وظل التعادل مســيطرا على 
اللقاء، حتــى قبل نهاية وقته 
األصلي بـ8 دقائق، عندما متكن 
املهاجم اخملضــرم دوايت جايل 

من فــض االشــتباك، بهدف 
الذي  لنيوكاســل  االنتصــار 
رفــع رصيده إلــى 17 نقطة، 
في املركــز الـــ11 مؤقتا، مع 
تبقــي مبــاراة مؤجلــة.. في 
جراح  اخلسارة  عمقت  املقابل، 
بروميتــش، ليظــل رصيده 6 
نقــاط في املركز الـــ19 )قبل 

األخير(.

وانتزع أستون فيال، فوزًا صعًبا 
وولفرهامبتون،  مضيفــه  من 
أســتون  نظيف،ويدين  بهدف 
الفوز  هــذا  في  بالفضل  فيال 
لالعبه أنور الغازي الذي سجل 
الوحيــد في  املبــاراة  هــدف 
الوقت  من  الرابعــة  الدقيقة 
احملتســب بــداًل مــن الضائع 

للمباراة من ركلة جزاء.

املباراة  فيــال  أســتون  وأنهى 
بعــد طرد  بعشــرة العبــني 
 ،85 دوجالس لويز في الدقيقة 
املباراة طرد جواو  كما شهدت 
وولفرهامبتون  العب  موتينيو 
اخلامســة من  الدقيقة  فــي 

الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع أســتون فيال رصيده إلى 
الثامن،  املركــز  18 نقطة في 

وتوقف رصيــد وولفرهامبتون 
عند 17 نقطة في املركز احلادي 

عشر.
من جانب اخر، جنا بايرن ميونخ 
أرضه  خــارج  اخلســارة  مــن 
بتعادله )1-1( مع يونيون برلني، 
أول أمس، في اجلولة الـ11 من 
الدوري األملاني.. فريق العاصمة 
األملانيــة تقدم بهــدف مبكر 

بروميل  جريشــا  طريــق  عن 
في الدقيقــة الرابعة، قبل أن 
روبرت  بأقــدام  بايرن  يتعــادل 
ليفاندوفســكي في الدقيقة 
(67(.. التعادل أعــاد بايرن إلى 
برصيد  اليبزيج  رفقة  الصدارة 
24 نقطــة، فيما وصل يونيون 
برلني إلى 17 نقطة، ارتقى بها 
جدول  في  الســادس  للمركز 

البوندسليجا.
وأشــارت شبكة “ســكواكا” 
إلــى وصــول  لإلحصائيــات، 
صاحــب الـ32 عاًمــا، إلى 28 
هدًفا في البوندســليجا منذ 
بدايــة عــام 2020.. وال يتفوق 
البولنــدي فــي كافة  علــى 
الدوريات األوروبية الـ5 الكبرى، 
كريستيانو  البرتغالي  ســوى 
الذي  يوفنتــوس،  جنم  رونالدو 

ميلك 29 هدًفا.
ويعد اإليطالي تشيرو إميوبيلي 
أكثر  ثالث  التســيو،  مهاجم 
الكبــرى  الدوريــات  هدافــي 
بفــارق 3 أهــداف أقــل عــن 
ليفاندوفسكي، يليه النرويجي 
بوروســيا  إيرلينج هاالند جنم 
دورمتوند، برصيد 23 هدًفا.. ومن 
املتوقع أن يشتعل السباق في 
على  املتبقية  القليلــة  األيام 
نهاية العام، حيث سيســعى 
ليفاندوفسكي لتجاوز رونالدو، 
للدوريات  نفسه هداًفا  متوًجا 
األوروبيــة فــي 2020.يذكر أن 
ميونخ ســجل  بايرن  مهاجم 
الـ28 خالل مشاركته  أهدافه 
في 24 مباراة فقط هذا العام.

التعادل السلبي يحسم ديربي مانشستر في إنجلترا 

من مباراة مان يونايتد ومان سيتي

ليفاندوفسكي ينقذ بايرن أمام يونيون برلين في ألمانيا

“فيفا” يعلن عن القوائم المختصرة لجوائزه السنوية ريال مدريد ُينهي سلسلة تاريخية ألتلتيكو 
وبنزيما يعادل رقمًا تاريخيًا لكارلوس

ديل بوترو

كينين تحصل على جائزة العبة العام في التنس

العواصم ـ كاالت:

ال يزال جنم التنس األرجنتيني خوان 
مارتني ديل بوترو، يسابق الزمن من 
أجل التماثل للشفاء من اإلصابات 
املتكــررة، للعودة إلى املنافســات 
مطلع العــام املقبــل.. وكان ديل 
بوترو، املصنف الثالث عامليا سابقا، 
قد غاب عن بطوالت املوسم احلالي 

بسبب تعرضه إلصابة في الركبة.
وأجرى ديل بوترو عملية جراحية في 
بداية العام احلالي لكنه لم يتماثل 
للشــفاء، وقرر اخلصــوع لعملية 
جراحية أخرى في آب املاضي. . وقرر 
صاحــب الـ32 عامــا، التوجه إلى 
مدينة بورتو أليجــري في البرازيل، 
للخضوع إلى جلسات عالج باخلاليا 
اجلذعية، حتت إشــرف اخملتص لويز 
فيليبي كارفالو، من أجل تســريع 

مرحلة الشفاء.
وقــال لويز فيليبــي كارفالو: “هذا 
النوع من العالج مهم لديل بوترو، 
العضالت  تقوية  على  يساعد  ألنه 
التورم، كما  أماكــن  والتقليل من 
أنه يســاهم في اســتعادة الثقة 
املتكررة”.ويعــد  اإلصابــات  بعــد 

ديــل بوترو الفائــز ببطولة أمريكا 
املفتوحة ســابقا، أحــد أبرز جنوم 
الكرة الصفراء، لكن كثرة اإلصابات 

منعته من حتقيق اإلجنازات.
من جانب اخر، يأمــل الياباني كي 
إلى مالعب  العودة  نيشيكوري في 
في  واملنافســة  من جديد،  التنس 
العام  مواجهة أفضل الالعبني في 
املقبــل، بعد توقف مســيرته في 
وجائحة  اإلصابــة  بســبب   2020

كوفيد19-.
أشــهر   10 نيشــيكوري  وأمضى 
خضوعه  بعد  املالعــب  عن  بعيدا 
جلراحــة فــي املرفــق، وكان مــن 
املفترض أن يعود في بطولة أمريكا 
املفتوحة هذا العام، لكنه انسحب 
مــن البطولة الكبــرى بعد ثبوت 
إصابته بفيروس كورونا املســتجد 

سريع العدوى.
وخــاض نيشــيكوري )30 عامــا( 
ست مباريات رســمية فقط قبل 
توقــف مســيرته من مــرة أخرى 
بســبب إصابة جديدة في الكتف، 
تعــرض لها خالل مباراة من خمس 
مجموعــات انتهــت بهزميته أمام 
االيطالــي ســتيفانو ترافاليا، في 
فرنسا املفتوحة في سبتمبر أيلول 

املاضي.

ونقلــت وكالــة كيــودو اليابانية 
لألنبــاء عن املصنــف الرابع عامليا 
سابقا قوله اليوم اجلمعة: “أقيمت 
بســبب  فقط  قليلــة  بطــوالت 
وانتهى  املوســم  اجلائحــة هــذا 
موســمي عندما كنــت في بداية 

في  للعودة  أتطلــع  العودة.  طريق 
العام املقبل”.وأضاف نيشــيكوري: 
“في املوسم احلالي لم يكن بوسعي 
الصمود في مواجهة أي العب من 
قائمة أول 10 مصنفني عامليا، وأود 
العودة إلى هذا املستوى من جديد 

بأسرع ما أستطيع”.
وكان نيشــيكوري أول العــب من 
آســيا يصل لنهائي بطولة كبرى 
عندما خســر في نهائــي أمريكا 
املفتوحــة فــي 2014، لكنه واجه 
املســتوى  على  كبيرة  صعوبــات 

على  وحصل  ذلــك،  بعــد  األعلى 
بطولــة واحدة فقط في أخر أربعة 
مواســم.. كما يتطلع نيشيكوري 
إلى املنافســة في أوملبياد طوكيو 
الصيفي العام املقبل، بعد تأجيله 
بســبب تفشــي العدوى بفيروس 
كورونا حــول العالم.. وقال الالعب 
عن ذلك: “بالتأكيد سأكون على ما 
يرام في العام املقبل.. وسأســتعد 
)لأللعاب األوملبية( أمال في إقامتها 

في املوعد”.
إلى ذلك، حصلت األمريكية صوفيا 
كينني، على جائزة أفضل العبة هذا 
العام من احتاد احملترفات للتنس، بعد 
أن فــازت بأول ألقابهــا في الفردي 
ببطولــة مــن األربــع الكبرى في 
أســتراليا املفتوحة.. وفازت كينني 
على آشــلي بارتي املصنفة األولى 
عامليا في الدور قبل النهائي، وأيضا 
علــى جاربني موجــوروزا، احلاصلة 
النهائي  في  لقبني كبيريــن،  على 

لتفوز باللقب في ملبورن بارك.
كمــا بلغت كينني نهائي فرنســا 
املفتوحة، وأنهت املوسم في املركز 
الرابع عامليا، في أعلى ترتيب تبلغه 
مســيرتها..  خالل  التصنيف،  في 
والالعبة البالغة من العمر 22 عاما 
هي ثامــن أمريكية تفــوز بجائزة 

أفضــل العبة من احتــاد احملترفات، 
لتنضم إلى سيرينا وليامز ومارتينا 
دافنبــورت  ولينــزي  نافراتيلوفــا 
إيفرت  وكريس  أوســن  وتريســي 

وفينوس وليامز وجنيفر كابرياتي.
وحصلت الواعدة إيجا شــيانتيك، 
التــي أصبحــت أول بولندية تفوز 
بلقب للفردي في بطولة من األربع 
الكبرى، بعد أن تغلبت على كينني 
في نهائي فرنســا املفتوحة، على 
جائزة أكثر الالعبــات تطورا خالل 

العام.
كما حصلــت فيكتوريــا أزارينكا 
املصنفة األولى عامليا ســابقا على 
احملترفات ألفضل العبة  احتاد  جائزة 
عائدة للمنافسات، بعد أن حققت 
أول ألقابها في أكثر من 4 سنوات 
في بطولة سينســناتي وصعدت 
مســيرتها  في  نهائــي  خلامــس 
بالبطوالت األربع الكبرى في أمريكا 

املفتوحة.
روســيا  العبة  اســتعادت  كمــا 
20 العبة  أول  البيضاء مكانها في 
الفرنســية  في التصنيف.. ونالت 
واجملرية  مالدينوفيتش  كريســتينا 
زوجي  أفضل  جائــزة  بابوش  تيميا 
للســيدات هذا العــام، بعد الفوز 

بأستراليا املفتوحة وروالن جاروس.

تقرير

األرجنتيني ديل بوترو يلجأ إلى العالج بالخاليا الجذعية



أحمد عبدالكريم حميد 

رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

خطف الطلبــة نقطة التعادل 
الوســط،  نفط  ضيفــه  مــن 
أمس،  أول  )2-2(، مساء  بنتيجة 
علــى ملعب الشــعب الدولي 
حلســاب اجلولــة الثامنــة من 
الــدوري املمتــاز )2021/2020(.. 
ورفــع نفــط الوســط رصيده 
للنقطة 17 في صدارة الترتيب، 
إلى  رصيده  الطلبــة  رفع  فيما 

النقطة 13 في املركز الثاني.
شــهدت املبــاراة العديــد من 
الفرص الضائعة لنفط الوسط، 
ثم ســدد محمــد جفال العب 
الطلبة من بعيد في الشــباك 
وضغط  األول..  الهــدف  محرزا 
نفط الوســط بقوة، ورد القائم 
كرة لسجاد جاســم، ثم أضاع 
احملترف الســيراليوني تشــيكا 

كرة أخرى.
وســجل نفط الوسط التعادل 
عبــر   ،)2+45( الدقيقــة  فــي 
تسديدة سجاد جاسم لينتهي 
-1( بالتعــادل  األول  الشــوط 
1(.. وفــي الشــوط الثاني أهدر 
نفط الوســط فــرص باجلملة، 
حيث ردت العارضــة كرة لعمر 
جاسم  سجاد  وأهدر  املنصوري، 
من  الطلبة  واستفاد  انفرادين.. 
اندفاع نفط الوسط وسجل ذو 
الفقار عايد هدف الطلبة الثاني 
بالدقيقة )69(، من كرة عرضية 

أسكنها برأسه داخل الشباك.
واســتغل رســان حنون، خطأ 
الذي  املدافــع علــي لطيــف، 
فشل في إبعاد الكرة ليسددها 
بالشــباك في الدقيقــة )75(.. 
وحاول نفط الوســط تسجيل 
هــدف آخر، لكن الفــرص التي 
أتيحــت لــه أهــدرت، لتنتهي 

املباراة بالتعادل اإليجابي )2-2(.
في حني، خطف الديوانية نقطة 

اجلوية،  القوة  ضيفه  من  ثمينة 
أول  معه  الســلبي  بالتعــادل 
احمللية  اإلدارة  أمس، على ملعب 
البداية  وكانــت  بالديوانيــة،.. 
متكافئــة، حيث حــاول القوة 
اجلوية بتســديدة لقائد الفريق، 
احلارس  ابعدها  أحمــد،  حمادي 
وليد عطيــة.. ورد الديوانية عبر 
ماكســي،  األرجنتيني،  احملترف 

بكرة علت العارضة.

وضغط القوة اجلوية في الشوط 
الثانــي وأضاع عددا من الفرص، 
حيث ســدد لــؤي العاني كرة 
لم تكــن بالتركيز املطلوب، ورد 
احلارس تصويبة إلبراهيم بايش.. 
وأهــدر أمين حســني ركلة جزاء 
للقوة اجلويــة، في الدقيقة 84، 
حيث تألق احلــارس وليد عطية 
املباراة  لتنتهي  الكرة،  إبعاد  في 

بالتعادل السلبي.

القوة  رفــع  التعــادل،  وبهــذا 
اجلوية رصيــده إلى النقطة 12، 
فــي املركز الســادس، كما رفع 
الديوانية رصيــده إلى النقطة 

10، في املركز العاشر.
وفي مبــاراة أخرى، حقق النفط 
فوزا كبيرا على ضيفه السماوة 
)3-1(، فــي ملعــب الشــعب 
الدولي.. وجنح موسى عدنان، في 
الدقيقة السادســة من املباراة، 

في تسجيل أول أهداف النفط، 
لكن بعد دقيقتــني فقط، أحرز 
الســماوة هــدف التعديل من 
إياد  املدافع  ركلة جزاء، نفذهــا 

سدير.
انتفض  الثانــي  وفي الشــوط 
النفــط، وتألق موســى عدنان 
الذي متكن مــن تعزيز النتيجة 
لفريقــه، في الدقيقــة 74، ثم 
الثالــث »هاتريك« في  أضــاف 
الدقيقــة 80.. ورفــع النفــط 
باملركز   ،12 النقطة  إلى  رصيده 
الثانــي مؤقتا، فــي حني جتمد 
السماوة عند النقطة السابعة، 

في املركز السابع عشر.
مباراة   )2-2( التعــادل  حســم 
الكــرخ، في  املينــاء وضيفــه 
ملعب املدينة الرياضية، وضغط 
الكرخ مبكرا، ما أثمر عن هدف 
مبكر لاعب محمود خليل، في 
الدقيقة 18، برأســية استقرت 
فــي الشــباك.. وفي الشــوط 
الثاني، سجل حسني جواد هدف 
الدقيقة  التعادل للمينــاء، في 
واحدة،  بدقيقــة  وبعدهــا   ،56
أضــاف زميلــه أحمد ســالم 
الكرخ  وحــاول  الثاني..  الهدف 
العودة مجددا للمباراة، وجنح في 
ذلك أخيرا بالدقيقة 84، لتنتهي 
املواجهة بالتعادل )2-2(.. وبهذا 
التعــادل، رفع امليناء رصيده إلى 
النقطــة 9، في املركــز احلادي 
عشــر، كما رفع الكرخ رصيده 
إلى النقطة 8، في املركز الثالث 

عشر.

نفط الوسط يحافظ على  صدارة الترتيب 
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لم تكن املســيرة االحترافية لاعــب منتخبنا الوطني 
صفاء هــادي )22 ربيعاً( في الدوري الروســي ســهلة 
ولم حتّقق النجاح الذي توقعــه املتابعون لهذا الاعب 
الشاب في باد الصقيع. الدوري الروسي على الرغم من 
املتابعة والتغطية الضعيفة على مســتوى الصحافة 
واإلعام العربي إال انه يعد واحداً من الدوريات األوروبية 
القوية وتعتمد األندية الروسيَّة التي يعود البعض منها 
ملؤسسات الدولة والبعض االخر ينتهج طرق االستثمار 
والشراكة مع الشركات اخملتلفة. خاض صفاء هادي في 
املوســم املنصرم 4 مباريات في )البرميير ليغ( بواقع 56 
دقيقــة باجململ، ونال بِطاقة حمــراء في إحدى املباريات 
وغرمته اإلدارة مالياً وعندما ُســئل مدرب الفريق انذاك 
تاالاليف عن إبعاد صفاء اجاب: “انه العب صغير الســنّ 
وال ميتلك اخلبرة الكافية ولن اعاقبه ويكفي ان االدارة قد 

غرمته جراء البطاقة احلمراء”. 
ولم تكن بداية املوســم اجلديد فــي )الدوري الوطني( – 
الدرجة الثانية بعد )البرميير ليغ( بالنسبة لصفاء هادي 
ســهلة، فاملدرب اجلديد ايغر اوسينكني لم يضعه في 
القائمة األوَّلية وفي الوقت ذاته تعرض صفاء لإلصابة. 
يوم أمس تابعــت موقع نادي “كريليا ســافيتاف” على 
شــبكة اإلنترنت وفرحــت عندما رأيت صــورة صفاء 
ضمن قائمــة الفريق مرَّة أُخرى. ومــن املؤمل ان يكمل 
صفاء الدوري بعد اســتراحة الدوري. خاض الفريق في 
هذا املوســم 26 ُمباراة ويشغل حالياً املركز الثاني بعد 
“نيشــني نوفوغورد” برصيد )55( نُقطــة، ويتالف هذا 

الدوري من 22 نادياً. 
كما ضمْت قائمة “كريليا سافيتاف” احملترفني غاتسكان 
)مالدوفا(، غينســار )مالدوفا(، مهدي زيفان )فرنســا(، 
فضاً عن صفــاء هادي “العراق”. نتطلــع لعودة صفاء 
هــادي باللعب في هذا املوســم وان ينافــس بقوَّة من 
أجل احلصول على ثقة املدرب وان تكون مدينة ســامارا 

محطة لانتقال لنادٍ أفضل في الدوري. 
ســؤالي: هل اختاف االجواء تؤثر على الاعب العراقي؟ 
وهل يكسب صفاء هادي خبرة االحتراف في أوروبا ويضع 
قدماً في القارة العجوز؟ وهل سيسهم الدوري الروسي 

بصقل إمكانّية صفاء هادي؟
أخيــراً، ان التجربة األوَّلى في حياة اإلنســان قد ال تكن 
ناجحــة، لكن في الوقت ذاته يكســب منهــا الكثير 
اعتماد أســاليب  التعامل، دخول األجــواء،  بطريقــة 
جديدة، املنافسة الذاتية وتطوير الذات، البحث عن طرق 
للوصول إلى مكانــة أفضل. وبالتأكيد، ان احتراف أكبر 
عــدداً من العبينا في دوريات أفضل من دورينا ســتعود 
بالنفع والفائدة لاعب واملنتخب الوطني وستجعل من 
منتخبنا منافساً قوياً في آســيا وننتظر جناح احملطات 
االحترافيــة األُخرى لاعبينا في الوطــن العربي وأوروبا 

والواليات املتحدة األميركية.

عودة منتظرة لصفاء هادي

جانب من اختتام دورة التايكواندو األساسية للمدربني اجلدد

استمرت 3 أيام وشملت جوانب عدة

إعالم االتحاد:

بحضــور رئيــس االحتــاد العراقــي 
املركــزي للتايكوانــدو ابراهيم جبار 
البهادلــي والعميد عمار جبار خضير 
معــاون مديــر التدريــب البدني في 
قيادة القــوات البرية، اختتمت الدورة 
التحكيمية األساسية للحكام اجلدد 
ينظمها  التي  بغداد  مبنطقة  اخلاصة 
للتايكواندو  املركــزي  العراقي  االحتاد 
و بأشــراف جلنة احلــكام املركزية في 
االحتاد العراقــي للتايكواندو ، و التي 
حاضــر فيهــا احلكم الدولــي فالح 
رئيس جلنــة حكام  مهدي مخيــف 

منطقة بغداد.
بنود  الدورة على شــرح  واشــتملت 
القانــون الدولــي للتحكيــم واهم 
املســتحدثات فــي قانــون اللعبة ، 
وشرح العديد من احلاالت التحكيمية 
اخلاصة و األداء احلركي ، كما تضمنت 
الدورة شرحاً مفصاً عن قواعد لعبة 
التايكوانــدو ، وتناولــت مهام حكام 

اجلوانب وحكام الفديو ربلي.
استمرت الدورة 3 ايام بواقع ساعتني 
في كل يوم، وخصص احملاضر خالها 
ســاعة ونصــف الســاعة لطــرح 
وشــرح بنود القانــون وبعض احلاالت 
التحكيمية، ونصف ســاعة للحوار 

واألسئلة من قبل املشاركني.
وفي ختام الدورة :قــدم رئيس االحتاد 
ابراهيم  الدكتور  للتايكواندو  املركزي 
جبار البهادلي الســيد العميد عمار 
جبار خضيــر معاون مديــر التدريب 
البدنــي في قيــادة القــوات البرية 
للحكام  التقديرية  الشهادات  لتوزيع 

املشاركني في الدورة .
اإلعامي  للمكتب  وفي حديث خاص 
تقدم  للتايكوانــدو  املركــزي  لاحتاد 
رئيس االحتاد املركزي الدكتور ابراهيم 
جبار الهادلي بالشــكر اجلزيل جلناب 
العميد عمار جبار خضير معاون مدير 
التدريــب البدني في قيــادة القوات 
البريــة لتشــريفه وحضــوره لهذه 
الدورة ولكل ما قدمه من دعم معنوي 
للحــكام املشــاركني . كمــا أضاف 
البهادلي : ان تنظيم مثل هذه الدورات 

املهمة في بغــداد تعد خطوة كبيرة 
لارتقاء بواقــع اللعبة في العاصمة 
بغداد و العراق على حدا سواء ، والتي 
تعد من أهم الدورات األساسية وفي 
هذه الظروف االستثنائية التي مير بها 
العراق بســبب جائحة كورونا وايضا 
األزمــة املالية التي تعصف في الباد 

، و أضاف أيضا :
أن دور االحتاد ال يتوقف عند خلق وإعداد 
مدربــني و العبني مهــرة ومحترفني، 
وأمنا يشــمل االهتمام بجميع عناصر 
اللعبة ومن بينها احلــكام ، لدورهم 
الفاعل والكبير في لعبة التايكواندو 
وتطويرها واالرتقاء مبستواها. وأضاف: 
»نســعى -من خــال تنظيــم هذه 
الدورات إلــى توفير الفرصة والفضاء 
أمام الراغبني في تعلم قواعد وقوانني 
 ، التايكواندو  التحكيم فــي لعبــة 
ونأمل في زيادة عدد احلكام العراقيني ، 
ليكونوا رافداً من روافد تطور اللعبة«. 
االن بصدد إشــراك حكامنا  ونحــن 
االحتاديني ممن لم يحصلوا على الشارة 
الدوليــة فــي دورات تأهيلية لغرض 

زجهم بأقرب دورة حتكيمية دولية .

كما شكر رئيس جلنة احلكام املركزية 
الكابنت حســان علي  الدولي  احلكم 
الكابنت فالح  الدولي  ، احلكم  حسني 
مهدي مخيف علــى إدارته الناجحة 
الرائع في  و علــى اجملهــود  للــدورة 
إيصــال املعلومة للحــكام اجلدد في 
هذه الــدورة . وأضاف أيضــا ان هذه 
الدورة مهما جدا وهي بداية لصناعة 
حكام جدد لاستفاده من خدماتهم 
في املســتقبل القريب مشير إلى: ان 
هذه الدورة ستتبعها دورات أخرى في 
قدرات  بهدف صقل  التحكيم  مجال 
ومهارات املشــاركني ، مبا يسهم في 
إفســاح اجملال ألكبر عدد من احلكام 
بإدارة املباريات فــي البطوالت احمللية 

اخملتلفة.
ومــن اجلديــر بالذكر أن هــذه الدورة 
ضمن سلسلة من الدورات حتكيمية 
أالساســية التــي ينظمهــا االحتاد 
العراقي املركزي للتايكواندو في كافة 
مناطق العــراق ، لتكون هذه الدورات 
تأهيليــة إلــى الــدورة التحكيمية 
في  الحقا  والتي ســتقام  املركزيــة 

العاصمة بغداد.

تقرير

اتحاد التايكوندو ينظم دورة أساسية للحكام الجدد/ منطقة بغداد

إعالم الشباب والرياضة:
الرياضية  اإلحتــادات  أجمعــت 
الشــباب  وزير  تخويــل  علــى 
والرياضة عدنــان درجال متثيلها 
في  الذي سيعقد  اإلجتماع  في 
ســلطنة عمان ويجمع اجمللس 
واللجنة  األوملبــي، واآلســيوي، 

األوملبية الدولية.
وذكــر بيــان لــوزارة الشــباب 
والرياضة :« ان الوزير إجتمع أول 
 ، والرياضة  الشباب  بوزارة  أمس 
العاقات  دائرتي  مديرّي  بحضور 
والتربيــة  الدولــي  والتعــاون 

البدنية في الوزارة ».
وجــرى خــال اللقــاء التطرق 
ملواضيــع عدة تتعلق بالشــأن 
األوملبي والتجاذبات األخيرة التي 
شــهدتها الســاحة الرياضية 
وعقــب  اإلعاميــة.  واملنابــر 
مناقشات مســتفيضة وتبادل 

آراء عــدة أجمعــت اإلحتــادات 
الرياضيــة علــى تخويــل وزير 
درجال  عدنان  والرياضة  الشباب 
اإلجتماع  في  عنها  ممثاً  ليكون 
الــذي ســيعقد في ســلطنة 
األوملبي،  اجمللــس  ويجمع  عمان 
واآلســيوي، واللجنــة األوملبية 

الدولية ».
وأكــد الوزير ى , ضــرورة إتفاق 
اجلميــع فيمــا بينهــم ، ونبذ 
خدمة  على  والعمــل  اخلافات 
املصلحــة العامة، واإلبتعاد عن 
الذي ال يخدم  الظهور اإلعامي 
وينعكس  العراقيــة  الرياضــة 
اإلصاح  عمليــة  على  ســلباً 
جميعاً،  ننشدها  التي  الرياضي 
مثمناً في الوقت نفسه موقف 

اجلميع لعقد هذا اإلجتماع ».
وأضــاف درجال أنه :« ســيمنع 
أي تدخــل خارجي في الشــأن 

الرياضــي العراقــي، وســيتم 
األوملبية  اللجنــة  مع  التواصل 
قنوات  دون  مباشــرًة  الدوليــة 
إتصال أخرى، كونه شأنا داخليا 
، ولن يسمح بالتأثيرات اخلارجية 
على القــرارات اخلاصة باللجنة 
وجمعيتها  العراقيــة  األوملبية 
العموميــة التــي تتهيأ إلعادة 

إنتخابات مكتبها التنفيذي ».
اجلمعيــة  أعضــاء  وســلم 
العمومية ورقــة عمل تتضمن 
القبول  أبرزهــا  عــدة  نقاطــاً 
اإلنتخابات، وسيتم عقد  بإعادة 
اجتماعات متكررة لوضع أسس 
للرياضة  عمل مشتركة خدمة 
بحسب  املؤمل  ».ومن  العراقية 
البيــان , أن تعقب هــذا اللقاء 
جلسة مشــتركة ستجمع بني 
رعد  اخملتلفــة بحضور  األطراف 

حمودي، وسرمد عبد االله« .

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع جنــم الســلة اللبنانية، 
علي حيدر، بشــكل رســمي 
لنادي احلشــد العراقي، قادما 
من املنامــة البحريني.. وكان 
حيدر قد قــاد مؤخرا منتخب 
ســلة لبنــان، إلــى نهائيات 
كأس آســيا 2021، حيث قدم 
مســتويات الفتة أمام الهند 

والعراق.

تعتبر مســيرة حيــدر مميزة،  
بيروت،  للرياضي  لعــب  حيث 
وقارية،  محليــة  بألقاب  وفاز 
كما احترف في صفوف األهلي 
الليبي والوحدات األردني، وتوج 
معه بلقب الــدوري ألول مرة 
في تاريخه، ومن ثم انتقل إلى 
املنامــة..  ولعب حيدر كذلك 
لكل من الشــانفيل وبيروت، 

في لبنان.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
مواعيد اجلوالت من السابعة إلى 
العاشــرة للتصفيات اآلسيوية 
العالــم  كأس  إلــى  املؤهلــة 
قطر2022 و كأس_آســيا 2023 

في الصني.
وســيكون منتخبنا فــي حالة 
انتظار في اجلولة الســابعة من 

التصفيــات املقررة فــي ٢٥ من 
آذار املقبل، وســيخوض  شــهر 
هونغ  أمام  الثامــن  الدور  مباراة 
كونغ في ٣٠ مــن آذار في هونغ 
كونــغ وفــي اجلولة التاســعة 
جذع  ملعــب  في  يســتضيف 
النخلــة منتخــب كمبوديا في 
٧ من حزيــران املقبــل ويختتم 
التصفيــات مبواجهــة املنتخب 

باخلامس  اإليرانــي في طهــران 
عشر من حزيران املقبل.

الوطني  ان منتخبنا  إلى  يشــار 
يتصدر ترتيــب اجملموعة الثالثة 
 9 11 نقطــة، وللبحرين  برصيد 
نقــاط باملركز الثانــي وإليران 6 
نقاط ثالثــا وهونغ كونغ ميلك 5 
بنقطة  وأخيــرا كمبوديا  نقاط، 

واحدة فقط.

المكتب االعالمي 
العراقي،  الركبــي  حددت جلنة 
يــوم االربعاء املقبــل، ١٦ / ١٢/ 
٢٠٢٠ موعــداً النطاق بطولة 
)ليفــون(  دوري  اجلمهوريــة 
بالتعاون  الركبي،  لســباعيات 
مــع وزارة الشــباب والرياضه/ 
والرياضة  البدنية  التربية  دائرة 

/قسم االحتادات.
وقال امني ســر جلنــة الركبي 
اجلزائري  حنون  محمد  العراقي 
: إن »جلنة الركبــي حددت يوم 
النطاق  املقبل، موعداً  االربعاء 
دوري ليفــون الذي سيشــهد 
مشــاركة 9 فرق وهي كل من: 
والصحة  والكهربــاء  احلــدود 
والبيئة وواحد حزيران واجلنسية 
و امام املتقني وعني متر والطف 

واحتاد احلويجة«.
وبــني أن »اللجنــة امتت جميع 
االمور اللوجستية والتنظيمية 
إلقامة البطولة التي ســتقام 

بغداد«،  جامعــة  ماعب  على 
مشــيراً الى أن »يــوم االربعاء 
سيشــهد اقامــة التصفيات 
فســيكون  اخلميس  يــوم  أما 
النهائية،  املباراة  إلقامة  خاصا 
التي ستسبقها مباراة خاصة 
باعبــات املنتخب النســوي«.

ونوه الى ان »البطولة هي ثاني 
بطولة تقام في العراق تنظمها 
جلنة الركبي، حيث اقيم الدوري 
حينها  وتوج   2019 موسم  في 
فريق االســكان بطــاً للدوري 

واحلدود جاء وصيفاً«.
املنتخــب  »مــدرب  أن  وتابــع 
الوطنــي للركبــي، مصطفى 
عبد، ســيكون حاضرا الختيار 
الــذي  املنتخــب  تشــكيلة 
العرب  بطولة  غمار  سيخوض 
السادســة في االســكندرية 
باختيار  ســيقوم  حيث  مبصر، 
الاعبــني من الــدوري ليمثلوا 

املنتخب الوطني«.

االتحادات الرياضية العراقية تخول 
درجال تمثيلها في اجتماع مسقط

نادي الحشد يضم نجم سلة لبنان

الوطني يالقي هونغ كونغ وكمبوديا 
في 30 آذار و7 حزيران المقبلين

االربعاء.. افتتاح دوري ليفون لسباعيات الركبي

لقطة من مباراة الطلبة ونفط الوسط



املصرية  املمثلــة  عّبرت 
حبها  عن  سيف  شيماء 
للممثــل املصري الراحل 
علــى  أباظــة  رشــدي 
انها  اذ  طريقتها اخلاصة، 
نشرت صورة مركبة معه 
اخلاص  علــى حســابها 
التواصل  موقــع  علــى 
وعّلقــت  االجتماعــي 
عليها قائلة: ":"اااااحبك 
ونالــت  اررررشــدي". 
الصورة اعجــاب العديد 

وكانت  املتابعــن.  مــن 
طلبت شــيماء ســيف 
الدعــاء لزوجهــا املنتج 
الفني محمد كارتر الذي 
بفيروس  مؤخــراً  أصيب 

كورونا.

كانون  فــي  ضبطه  بعــد 
املاضــي،  األول/ديســمبر 
مطلياً  مسدســاً  حامــاً 
بالذهب فــي أمتعته على 
منت الطائــرة التي هبطت 
في مطار بالقرب من مدينة 
ميامــي األمريكيــة، أقــر 
النجم ليل وين، أمس، أمام 
محكمــة إحتاديــة بالذنب 
في تهمة حيازة ساح ناري 
علــى طائرتــه اخلاصة من 
دون ترخيــص، مبــا يخالف 
القانون، مــا يجعله مهدداً 
بالســجن عشر ســنوات. 
بإرتكاب  وأدين وين ســابقاً 
جرميــة جنائيــة، ما قضى 

الســاح  حيازة  من  مبنعه 
مدعون  وقــال  الذخيرة.  أو 
مــن مكتب املدعــي العام 
األميركــي، ملنطقة جنوب 
بيــان مكتوب،  فلوريدا في 
إن الشرطة تلقت باغاً من 
مصدر مجهول بأن وين كان 
ومن  الناري،  الساح  يحمل 
املقرر احلكــم عليه يوم 28 

كانون الثاني/يناير املقبل.

شيماء سيف

ليل وين

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تخرجت بات أورموند في مدينة تشــاتانوغا األميركية بوالية 
تينيسي، من اجلامعة بعد 42 عاًما، ونالت درجة البكالوريوس 

هي وحفيدتها البالغة من العمر 22 عاما في العام نفسه.
ووفقــا لوكالة "ســي إن إن" األميركية، التحقــت أورموند، 
البالغة من العمر 75 عاما، بجامعة والية كينيساو في أتانتا، 
قبل 42 عاًما، وبعد دراسة فصل دراسي واحد، تزوجت وتركت 
الدراســة وانتقلت للعيــش في مدينة تشــاتانوغا، وعملت 

كمحاسبة.
وبحســب الصحيفة، بناء على إحلاح أســرتها قررت أورموند 
العــودة إلى اجلامعــة واحلصول علــى درجة علميــة. وبعد 
تقاعدها، قدمت طلبــا إلى إدارة اجلامعــة، وقالت: "تأثر هذا 
القرار بحقيقة أن حفيدتي أرادت االلتحاق بجامعة تينيســي 

في تشاتانوغا".
وأشارت أورموند إلى أنه قبل الوباء، لم يكن لدى بات وحفيدتها 
ميلودي أي صفوف مشتركة، ولكن بعد تطبيق اإلغاق العام 
انتقلوا إلى الدراســة عن بعد وقالت أورموند: "إنها بالتأكيد 
أكثر صعوبة، وأنا أفضل الصف الدراسي، لقد استمتعت حًقا 
باملناقشــات والقدرة على التفاعل مع العديد من األشخاص 

من مناطق متعددة. 

أميركية تتخرج من 
الجامعة بعد 42 عام

الصباح الجديد - وكاالت:
أزاحت شركة Acura التابعة لهوندا الستار عن سيارة كروس 
أوفــر اجلديدة، وقد متيــزت مبواصفات جتعلها مــن بن أفضل 

املركبات املتطورة التي ظهرت العام اجلاري.
وتتميز سيارة Acura MDX اجلديدة بهيكل كبير ذي انسيابية 
عالية مــدروس على وفق أحدث معايير األيروديناميك، ومجهز 
بواجهة أمامية عليها شــبك كبير يحمل شــعار الشركة 
املصنعة، وفيها فتحات مخصصة لتحسن تدفق الهواء عبر 

الهيكل.
وتتميز املركبة عن ســيارات Acura السابقة بأنظمة فرامل 
كهربائية خاصة تعمل مع حساسات إلكترونية للتقليل من 
معدل احلوادث على الطرقات، وبنظــام تعليق جديد يتحكم 
بحركة كل عجلة على حدة مبا يتناســب مع السرعة ونوعية 

الطريق، ومبمتصات صدمات محسنة وأكثر متانة.
وصمم هيكل الســيارة بطول خمسة أمتار و39 ملم، بعرض 
199 سم، وارتفاع 170 سم، واملســافة بن محوري العجات 
فيه 281 ســم، ومبقاعد جلدية مريحة تتســع لسبع ركاب، 
وواجهة القيادة أتت بتصميم عصــري وتقنيات جتعلها مميزة 

عن تلك املوجودة في جميع السيارات األخرى.
وزودت MDX بأحدث أنظم املولتيميديا والتكييف، وشاشتن 
قادرتــن على االتصال بالهواتف واألجهزة الذكية الســلكيا، 

واحدة مبقاس 1.2 بوصة، وأخرى مبقاس عشر بوصات.

"كروس أوفر" سيارة 
جديدة من اليابان 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم
يــوم    شــهدت بغــداد صبيحــة 
2020/12/9 عرســا ثقافيا كبيرا في 
افتتاح معرض العراق الدولي للكتاب، 
احلدث الثقافي االهم واألوســع خال 
هذا العام بعــد ان اجلت العديد من 
املهرجانــات  والفعاليــات الثقافية 

والفنية بسبب فيروس كورونا.
شــاركت هذا العــام 21 دولة بأكثر 
مــن 300 دار نشــر عربيــة واجنبية 
وعراقيــة وهنــاك أكثر مــن مليون 
عنوان بن الكتــب العلمية والطبية 
والروايات  األطفــال  وكتب  واألدبيــة 
العاملية. وعقدت ندوات ثقافية وفنية 
عديدة منها عرض فيلم ومناقشــة 
عن  وندوة  العظيم،  غاتســبي  رواية 
املطالب  النســوية بن  االحتجاجات 
اجلندريــة واحلقوق الوطنيــة، وايضا 

استضافات لفنانن موسيقين.
وحضــر املعرض الكاتــب احمد مراد 
التي  االزرق"  مؤلف قصــة "الفيــل 
حتولــت الى فيلم مــن جزأين وحقق 
اجلمهور  بن  النظيــر  منقطع  جناحا 
العربي ، لتوقيع كتابه " وكان ضيف 
احدى الندوات حيث اعرب عن سعادته 
لزيارتــه العراق، وحتدث عن عشــقه 
لاماكن التراثية والتاريخية، ما دفعه 
الى زيارة عــدد من االماكن التاريخية 
فــي العراق من ضمنهــا الكاظمية 
والقصر العباسي الذي ذكر انه مكان 
مناســب لتصوير اجــزاء كثيرة من 

فيلم الفانتازيا "الفيل االزرق". 
وشــهدت ارض معرض بغداد الدولي، 
دخول مئات الزائرين يوميا وبشــكل 
مستمر خال ســاعات النهار األولى 
وحتى ختــام فعالياتــه اليومية في 
املدينة  بغداد  لتبقى  ليا،  العاشــرة 
باحلب  النابضــة  الفتيــة  اجلميلــة 
والقصــص  واحلكايــات  والعطــاء 

والروايات.
أمجد هاشــم البنا عن دار أكادمييون 

عــن  حتــدث  األردن  فــي  للنشــر 
مشاركتهم باملعرض من خال عناوين 
للكتب السياسية والعلمية، واضاف: 
"هــذه املرة الثانية التي أشــارك بها 
في العراق وعلــى الرغم من اجلائحة 
والظــروف الصعبــة اال ان هناك رواد 
للمعرض وبشــكل كبير جدا واقبال 
مدهش على شــراء الكتــب، وكلنا 
يعــرف ان العراقي يعشــق القراءة، 
والحظت ان هناك تنظيما وترتيبا في 
املعرض من ناحية مواقع دور النشــر 

ودخول الزائرين ومغادرتهم".
محمد مهنا منــدوب دار مدارك في 
الســعودية ودبي ولبنــان قال: "هذه 
املــرة األولى التــي ازور بهــا بغداد، 
بصراحة تفاجأت باملشهد كله، على 
الرغم من اجلائحة لكن هناك حركة 
شرائية كبيرة، ولكن القوة الشرائية 

لكتبنا قليلة ألنها غالية الثمن فهي  
تختص بالدراسات واملؤلفات والرواية 
الهادفة ونخاطب فئة عمرية معينة. 
للدراســات  لدينــا مركز )مســبار( 
يتضمن اكثر مــن 35 باحث يقدمون 
بحوثهم ودراستهم في البيئة والدين 

والسياسة".
مدير مبيعــات دار ملهمون في مصر 
وشــمال افريقيــا الســيد )محمود 
محمد( حتدث عن التنظيم للفعالية 
الذي وصفه بانه فــاق التصور وقال: 
"املعرض منظم ومرتب بشكل كبير 
بل وفاق التصــور، في البداية واجهنا 
صعوبة في دخول الكتب، لكن بعدها 
اصبح كل شــيء جيد جــدا، واجد 
ان االقبال والشــراء كبير على كتب 
اإليجابية  والطاقة  البشرية  التنمية 

والروايات العاملية والعربية.

 دار زيوس للنشــر والترجمة، جمعت 
حولها الكثير من الشــباب لاطاع 
على كتاب يحمل عنوان )هوى بغداد( 
وهو ســيناريو مسلســل تلفزيوني 
انتجته قناة الشرقية، تأليف وإخراج 
مهند أبو خمرة لكنه مكتوب كنص 

ادبي. 
 من هذه الدار، قالــت غزل الفياض: 
كتاب )هــوى بغداد( حقــق مبيعات 
كبيرة جدا فقد بيع منه في يوم واحد 
400 نسخة، وهو سيناريو املسلسل 
الــذي عرض فــي رمضــان للكاتب 
املانيا.  أبو خمــرة وطبع فــي  مهند 
يتضمــن الكتــاب كل األغاني التي 
قدمــت وباللهجــة البغدادية علما 
انه معدل الى نــص ادبي، إضافة الى 
خمس حلقــات لم يجر تصوريها في 

املسلسل ذكرت في الرواية. 

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكــرت صحيفة "Variety" أن املنشــور 
األخيــر في حســاب املمثل تشــادويك 
بوســمان، الذي حمل نبأ وفاته، كان أكثر 
التغريدات التي أعيد نشرها على "تويتر" 

في عام 2020.
املمثل تشــادويك بوسمان  أن  إلى  يشار 

كان توفــي فــي 28 أغســطس املاضي 
عن عمر ناهز 43 عاما بســبب سرطان 

القولون.
وجمــع هذا املنشــور 

التاســع  حتى 
مــن 

ديســمبر 2,1 مليون إعادة نشــر، وجرى 
اقتباسه من املستخدمن 924500 
مــرة، أي مــا مجموعــه 3.1 
 165 إلى  إضافــة  مليون، 
ألف تعليق و7.5 مليون 

إعجاب.
املنشــور  وأصبح 

رســميا األول الــذي حصل علــى أكبر 
عامــات إعجــاب في أقل مــن يوم بعد 

نشره.
وحــل في املرتبــة الثانية علــى "تويتر" 
املنشــور اخلاص مبصرع العب كرة السلة 
كوبي براينت الذي توفي في حادث حتطم 

طائرة في يناير.

الكشف عن التغريدة األكثر انتشارا في "تويتر" عام 2020

معرض العراق الدولي للكتاب 2020 يشهد 
مشاركة كبيرة من دور النشر

هوى بغداد الكتاب األكثر مبيعا.. 

واالصدقاء  واالحبــة  االهل  يتقدم 
للدكتور  والتبريكات  التهاني  باحر 
علي حسن حسان مبناسبة تخرجه 
وزفافه على  النهريــن  من جامعة 
باملوفقية  له  داعن  حياته  شريكة 
في عملــه وباليمن واملســرة في 

حياته اجلديدة وبالرفاه والبنن .

تهنئة بالتخرج والزفاف

الصباح الجديد - وكاالت:
 The Masked Singer" شهد برنامج
..أنت من؟" صدمــة وحزناً للنجمة 
اللبنانية ســيرين عبــد النور، خال 
حلقــة البرنامج، عند رؤيتها للنجم 
العابديــن متنكراً  التونســي ظافر 
في زِي أســد ولم تتمكن من التعرف 
عليه، حيث شاركت وزماؤها بلجنة 
التحكيــم في إزاحة وخــروج ظافر 
من املنافســات مبكــراً، دون علمها 

بشخصيته التي تنكر فيها.
وقــّدم ظافر العابديــن خال احللقة 
اجليــران« ملطربــي  »بنــت  أغنيــة 
شــاكوش  »حســن  املهرجانــات 
في  مشــاركته  خال  كمال«،  وعمر 

منافسات البرنامج.
وتعتمــد منافســات البرنامج على 
تنكر املشــاهير بزي شــخصيات ال 
تســتطيع جلنة التحكيــم التعرف 
عليهم، إضافة إلقناعهم بأداء بعض 
االستعراضات الغنائية. وقد شهدت 
احللقة أداء "ظافر العابدين" لألغنية 

بِقناع  متنكراً  البرنامج  على مسرح 
أسد، حيث لم تنجح جلنة التحكيم 
املكونــة من النجوم: "ســيرين عبد 
احلمدي  الرداد ومهند  النور وحســن 
وُقَصــّي خولي" مــن معرِفة ُهويته، 
حتى َكَشــف لهم عنها في نهاية 

فقرته.
وفور خلــع ظافر قناع األســد الذي 
الذهول على  يرتديه، ظهرت عامات 
في  احلاضر  واجلمهور  التحكيم  جلنة 
االســتوديو، حيث انحنت له سيرين 
عبــد النور نظــراً إلجادتــه التنكر، 
إضافة حلزنها لتســببها مع زمائها 

بخروجه من منافسات البرنامج.
 The« برنامــج  أّن  بالذكــر  جديــر 
Masked Singer أنت من؟ بصيغته 
العربية، مأخوذ عــن فورمات عاملي، 
يقــّدم 12 جنمــاً مــن شــتى أنحاء 
العالــم العربي ومن مجــاالت ِعّدة، 
يَقفون على املســرح متنكرين بأزياء 
معينة لتقدمي اســتعراضات غنائية، 
يراقبون  الذين  األربعة  وعلى احملققن 

معرفة  ويستمعون 
النجــوم،  هويــة 
دالئل  خــال  مــن 
ومعلومات وحركات 
وتقارير  وتفاصيــل 

بشخصية  مرتبطة 
كل جنم، كما يُشارك 
املنزل  اجلمهــور مــن 
في  احملققــن  فريــق 

كشف املستور ومعرفة 
هوية النجوم.

ويتولــى أربعــة فنانــن 
وهــم:  احملققــن  مهمــة 

النــور وقصي  ســيرين عبد 
الرداد ومهند  خولي وحســن 
بالتعاون  ويقومــون  احلمدي، 
االســتديو  في  اجلمهور  مع 
عبــر التصويت الســتبعاد 
وكشــف  واحد  مشــترك 
نهاية كل حلقة  مع  هويته 

مــن حلقــات البرنامــج الذي 
تُقّدمه اإلعامية أنابيا هال.

سيرين عبد النور تصاب بصدمة 
بسبب ظافر العابدين 

الصباح الجديد - وكاالت:
تعرض أنف شــاب روســي للعض من 
حصان بعــد أن اجتــاز احلواجز وحاول 
صاحبه تقبيله في حادثة غريبة تكاد 

تكون األولى من نوعها حول العالم.
وقامت فتاة بتحذير الشاب الروسي من 
أن احلصان قد يقدم على عضه ولكنه 
لم يســتجب لتحذيرها وبالفعل قام 
احلصان بالهجــوم عليه وإصابته في 
األنف ومت نقل الشاب إلى املستشفى 
بعــد أن نزف الكثير مــن الدماء جراء 

إصابته. 
ونشــرت قناة Baza Telegram صورة 
كاريكاتير يُزعم أنها تظهر الشاب مع 

أنفه املبتور مغطى بالشاش.
من جانبه صرح الشاب الذي فقد طرف 
أنفه بسبب عضة احلصان في فيديو مت 

نشره على مواقع التواصل اإلجتماعي 
"تصرف  إنه 
ر  بحذ

لــم وانه 
د  تقبيلــه يــــــر

فعا برغم انه ممنت لفــوزه، لكنه قال 

ســيقبله  انــه 
وأوضح  للمزحة، 

اجلراحــون  أن 
خــال  اعــادوا 

عملية اســتمرت 
عدة ساعات، اجلزء 
الوجه  التالف من 
طبيعتــه  إلــى 

السابقة.
وتابع: "بقيت على 
مسافة ذراع وبدأت 

احلصان  إطعام  في 
لي  أعطاه  الذي  اجلزر 

املكان  داخل  الفرسان  أحد 
ولكنــه انقض علــي احلصان وعض 
أنفي من دون أي مقدمات توضح أنه 

عنيف أو سيبدأ بالهجوم علي".

حصان يعض أنف شاب حاول تقبيله!

الصباح الجديد-وكاالت:
أطلق شــابان تطبيقا للهواتف 
الذكيــة أطلقــا عليه اســم 
فــي محاولة  "ماتخافيــش"، 
اجلنســي  التحرش  ملكافحة 
في مصر، توازيا مع احملاوالت 
احلكوميــة واجملتمعيــة 
هذه  علــى  للقضــاء 

الظاهرة املقلقة.
التطبيــق  ويعــد 
شــبابيا  مشروعا 
أسســه  إذ  بحت، 
أحمد  املهندسان 
وســلمى  ريحان 
حديثا  مدحــت، 
فــي  التخــرج 
الهندســة  كلية 
األملانية  باجلامعة 

في القاهرة.
مؤسســا  ويــرى 
أن  التطبيــق 
 " فيــش تخا ما "
لكســر  "خطــوة 
عند  اخلــوف  حاجــز 
والســيدات  الفتيات 

في مواجهة التحرش بأنواعه، ومعرفة 
الطرق املثلى للتعامل مع املتحرشن".

وأوضح املهندسان أنهما على استعداد 
للتعاون مــع أي جهة مصرية مهتمة 
بقضايا التحرش، ملناقشة حلول قوية 

تهدف إلى القضاء على تلك الظاهرة.
وتقــول ســلمى إن تشــجع ضحايا 
التحرش في مصر مؤخرا ورواية جتاربهم 
عبر منصات التواصل االجتماعي، كان 
السبب الرئيس وراء فكرة التطبيق، إذ 
حاولت مع زميلها االستفادة مبا تعلماه 

في الكلية حملاربة التحرش.

وخــال رحلة العمل علــى التطبيق، 
قالت املهندســة املصرية إنها أجرت 
حوالــي 300 مقابلــة مــع مصريات 
إلى  للوصــول  األعمــار،  من شــتى 
االحتياجــات احلقيقيــة لهــن فيما 
يخــص محاربــة ظاهــرة التحرش، 

ليحاول "ماتخافيش" توفيرها.
وتؤكد ســلمى أن املقابات ساعدت 
للتطبيق  األمثل  الشكل  تخيل  على 
قبــل إصــداره، وأن الضحايــا قدمن 
مقترحــات عمــل عليهــا مطــورا 

التطبيق.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف خبراء معهد Pantone األميركي لأللوان 
للمــرة الثانية عن اللونن الرئيســين للســنة 

املقبلة.
ويفيــد املوقع الرســمي للمعهد، بــأن اللونن 
-Pantone 17( هما: اللــون الرمــادي األســاس
Ultimate Gray 5104(، واللون األصفر الســاطع 

.)Illuminating 0647-Pantone 13(
وأعتبر مزج اللونن "عملي وصلب كاحلجر" وفي 

الوقت نفسه دافئ وحافز للتفاؤل.
وتقــول لياتريس ايزمانن مديــرة املعهد، "مينحنا 
مزيج اللونن الشــعور بالتحمــل واألمل. وألننا 

بحاجة إلى الشعور باإللهام واالرتقاء".
وجتدر اإلشارة، إلى أن معهد شركة Pantone يحدد 
على مدى عشرين ســنة، اللون الرئيس لكل سنة، 
وهذه هي املــرة الثانية التي يحدد لونن للســنة، 

حيث كانت املرة األولى في عام 2016.

"ماتخافيش".. تطبيق مصري 
ذكي لمواجهة التحرش

تسمية اللونين الرئيسيين لعام 2021


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

