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بغداد - وعد الشمري:
املاليــة في  اللجنــة  أكــدت 
مجلس النــواب، أمس الثالثاء، 
الى  كردســتان  اقليم  توجــه 
نفطه، مبينة  تســليم كامل 
أن هــذا االتفاق ســيتيح احلق 
للحكومــة االحتادية في إعادة 
في  املبرمة  بالعقــود  النظــر 
االقليم مع الشركات االجنبية، 
االلتزام  ضرورة  على  مشــددة 
للدولة  العامــة  بالسياســة 
الثروات  صعيد  على  الســيما 

الطبيعية.
النائب  اللجنــة  عضــو  وقال 
جمــال كوجــر، إن "احلــوارات 
بني احلكومــة االحتادية وإقليم 
كردستان بِشان امللف النفطي 
ما زلت مســتمرة، ونســتمع 
مــن خالل وســائل االعالم عن 
تقدمي قد حصل في العديد من 

اجلوانب".
وأضاف كوجــر، في حديث إلى 
"الصباح اجلديــد"، أن اجلانبني 
أمام خيارين، األول هو أن يسلم 
يومياً  برميل  الف   250 االقليم 

مع نصف املوارد االخرى".
الثاني هو  إلى أن "اخليار  ولفت 
أن يسلم االقليم كامل النفط، 
على أن تتولــى احلكومة حتمل 

مسؤولية التبعات عن ذلك"
"الزام  أن  إلــى  وأشــار كوجر، 
كامــل  بتســليم  االقليــم 
احلكومة  على  سيوقع  النفط، 
االحتاديــة التزامــات بداية من 
عمليــة االستكشــاف، مروراً 
باالستخراج، وصوالً إلى البيع".

وبــني كوجــر، أن "احلكومــة 
الثاني  باخليــار  ترغب  االحتادية 
الذي جنده هــو االفضل وقد مت 
تشــريع ذلك فــي قانون متويل 
العجز املصوت عليه مؤخراً في 

مجلس النواب".
وشدد، على أن "تسليم النفط 
واجبــات  وتنفيــذ  الكامــل، 
احلكومة، يفضي إلى حل جذري 
النفطي، كون ذلك  امللف  أزمة 
يسهم في تسوية اخلالفات مع 
الشــركات العاملة في اقليم 

كردستان ايضاً".
وأوضــح كوجــر، أن "احلكومة 
للرؤية املقترحة،  االحتادية وفقاً 
التفاوض  لها حــق  ســيكون 

مجدداً مع الشــركات العاملة 
فــي اقليم كردســتان وتعمل 
اتفاقــات جديدة  ايجــاد  على 
تتناسب مع املصلحة العامة" 
وبني، أن "الشركات التي دخلت 
إلى اقليم كردستان عام 2014، 
احلكومة  مبوافقــة  تكــن  لم 
عقــوداً  وابرمــت  االحتاديــة 
للقانون  وهذا خالف  للشراكة، 

الوطني للبلد".
وانتهى كوجــر، إلى "امكانية 

تعديل تلــك العقود من خالل 
وحتويلها  اجلديــدة  املفاوضات 
إلى عقود خدمة كما هو حال 

في احملافظات اجلنوبية".
من جانبه، أفــاد عضو اللجنة 
الهادي  النائــب عبــد  األخــر 
الســعداوي، فــي تصريح إلى 
"اقليم  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
بأن  كردســتان اصبح ملزمــاً 
إلى  نفطــه  كامــل  يســلم 
قانون  وفق  االحتاديــة  احلكومة 

متول العجز املالي".
وتابع السعداوي، أن "املفاوضات 
مع اقليم كردســتان من خالل 
الوفود مســتمرة ونتمنى أن ال 

يبرم اتفاق خالفاً للقانون".
رســم  "الدســتور  أن  وأورد، 
طبيعة العالقــة بني احلكومة 
كردســتان  واقليم  االحتاديــة 
الثــروات  موضــوع  وكذلــك 
ملــكاً  بوصفهــا  النفطيــة 
أن  وال ميكــن جلهة  للشــعب 

تستأثر به وال تلتزم بالسياسة 
العامة للدولة".

يشــار إلى أن اقليم كردستان 
قــد ارســل وفــداً حكوميــاً 
للتفــاوض  املســتوى  رفيــع 
بالتزامن مع  املوازنــة،  بشــأن 
انــدالع تظاهــرات عارمة في 
للمطالبــة  الســليمانية 
املوظفــني  رواتــب  بتســليم 
من  عــدد  وقوع  عن  اســفرت 

الضحايا.

المالية النيابية: المفاوضات بين بغداد واربيل
تقترب من إلزام االقليم تسليم كامل نفطه

الحكومة االتحادية توافق على صرف
مستحقات المزارعين في االقليم 

اتفاق جديد بين اربيل وبغداد الجبهة العراقية تحمل الكاظمي وكمبش
مسؤولية "جريمة" اضاعة األوقاف الدينية

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
احلكومة  في  التجارة  وزارة  وافقت 
االحتادية على صرف مســتحقات 
والشعير  القمح  محصولي  شراء 
من الفالحني واملزارعني في االقليم 

لالعوام الثالث السابقة.
واعلن رئيس جلنــة الزراعة والثروة 
االقليم عبد  برملــان  في  احليوانية 
الســتار مجيد في مؤمتر صحفي 
عقــده امــس الثالثاء فــي اربيل 
اللجنة  ان  اجلديد،  الصباح  تابعته 
زارت بغــداد خالل االيــام القليلة 

في  باملسؤولني  والتقت  املنصرمة 
االحتاديــة ومتكنت من  احلكومــة 
اقناع وزير التجارة العراقي باالتفاق 
على الية لدفع مستحقات فالحي 
-2015-2014 لالعــوام  االقليــم 

.2016
واشــار مجيد الى ان االجتماعات 
التــي عقدهــا الوفد مــع رئيس 
اجلمهوريــة ووزيــر الزراعة ورئيس 
ونائبــه كانت  النــواب  مجلــس 
ايجابيــة باجتــاه معاجلــة هــذا 
دفع  على  واالتفــاق  احليوي،  امللف 

االقليم  في  الفالحني  مستحقات 
املتاخرة منذ سنوات.

واشــار الى ان الوفد اتفق مع وزير 
احلكومة  ترســل  ان  التجارة على 
املســتحق  املبلغ  نصف  االحتادية 
للفالحني في االقليــم الذي يبلغ 
وان يســتمر  دينــار،  مليــار   576
الطرفان في احلوار لتســديد بقية 
املبلغ على شــكل اقساط وخالل 

االشهر املقبلة..
واعــرب مجيــد عن املــه في ان 
تلتزم وزارة التجــارة بالوعود التي 

االقليم،  فــي  للفالحني  قطعتها 
داعيا الى شــرراء القمح والشعير 
مــن الفالحني فــي االقليم وعدم 
شــرائها مــن االســواق العاملية 
الفالحني  دعــم  في  واالســتمرار 

واملزارعني في االقليم.
واعتبر مــا يحصل فــي كركوك 
من محاولة الخراج بعض ســكان 
بعض القرى واسكان وافدين عرب 
في مكانهم نوعا جديدا من انواع 
االحتادية  احلكومة  وعلى  التعريب، 
منع استمرار مثل هذه املمارسات.

بغداد - الصباح الجديد:
اصدر نواب اجلبهــة العراقية، امس 
الثالثاء، بياناً "حاداً" بشــأن تقاسم 
األوقاف، فيما حملــوا رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمــي ورئيس ديوان 
كمبش  ســعد  الســني  الوقــف 
االوقــاف  "اضاعــة"  مســؤولية 

الدينية.
وقال النواب في بيان تلقت الصباح 
"تابعنا خالل  اجلديد نســخة منه: 
االيام املاضية اجلدل الذي اثاره محضر 
تقاســم االوقــاف والــذي تضمن 
احلساســة  الفقرات  مــن  العديد 
الصياغة  فــي  للمخاوف  واملثيــرة 

والتطبيق الحقا"، مشددين بالقول 
"لقد وجدنا ان املسؤولية الشرعية 
والقانونيــة تقتضي منــا متابعة 
كافة  على  واالطــالع  املوضوع  هذا 
حيثياته وتفاصيله من رئاسة ديوان 
الوقف السني وبشكل مباشر وهو 

ما حتقق اليوم".
وأكــد النواب "حتفظهم الشــديد 
ورفضهم ملــا ورد في احملضر املذكور 
من جوانب عــدة أهمها ان االوقاف 
امالك محبوســة الــى اهلل تعالى 
وال يســمح ألحد  بحجــج وقفية 
بالتنازل عنها وان عدم اســتحصال 
موافقة مجلس االوقاف االعلى على 

تفاصيــل هذا االتفــاق يطعن فيه، 
كما ان اعتماد النســبة السكانية 
اخلاصــة   2013 عــام  النتخابــات 
مبجالس احملافظات في مسألة حتديد 
عائديــة الوقف غير قانوني وهو امر 
يعيد تأســيس الســاحة العراقية 
علــى اســاس احملاصصــة ويعمق 
اخلــالف املذهبــي فضال عــن نقل 
األرشيف اخلاص بالوزارة املنحلة الى 
والــذي يعد مخالفة  الثقافة  وزارة 
قانونية كونها ال عالقة له من قريب 
او بعيد به واستعمال عبارة )احلجج 
يبعث  الصحيحة( بشكل  الوقفية 
علــى الريبــة". واعتبر النــواب أن 

"موقفنا الرافض الى احملضر املذكور 
جاء متطابقا مــع توصيات اللجنة 
الوقف  ديــوان  قبل  من  املشــكلة 
 1406 السني مبوجب االمر الديواني 
فــي 2020/11/19 والتي نصت على 
املوقع عليه  االتفــاق  إلغاء محضر 
الوقف الشيعي والسني  من رئيس 
بتاريــخ 2020/10/15 ودعوة مجلس 
االوقاف االعلى لعقد جلسة طارئة 
بأســرع وقت التخاذ القرار املناسب 
واحالة الرؤية التي سيصادق عليها 
مجلس االوقاف االعلى الى مجلس 
الوجه  لبيان  العراقي  االعلى  اإلفتاء 

الشرعي لها".

النقل تعلن عن مفاوضات لتفعيل الخط
6 البري بين »القاهرة - عمان - بغداد« بين عون والحريري يتعثر تشكيل الحكومة 

4اللبنانية وتشتعل حرب البيانات

بغداد ـ الصباح الجديد: 
طارق  القانونــي  اخلبيــر  أكد 
بــني  املفاوضــات  ان  حــرب، 
وحكومة  االحتاديــة  احلكومة 
النفط  بشان  كردستان  اقليم 
واملنافذ تدخــل في اختصاص 
رئيس الــوزراء ومجلس الوزراء، 
البرملان  اختصاص  وليست من 
السياسة  من  كونها  دستورياً 

العامة للدولة.

واوضح حرب ، في بيان صحفي 
، ان "  املــادة ٧٨ من الدســتور 
تنص علــى)  رئيــس مجلس 
الوزراء هو املســؤول املباشــر 
عن السياســة العامة للدولة 
...( واملــادة ٨٠ مــن الدســتور 
مجلس  ميــارس  علــى)  تنص 
اوالً:  آالتيه؛  الصالحيات  الوزراء 
السياســة  وتنفيذ  تخطيط 

العامة للدولة (.

بغداد - الصباح الجديد:
داوود عبد  االقتصادي  اخلبير  اعتبر 
زايــر, الثالثــاء, أن مــا حصل في 
ارتفاع بسعر  احمللية من  الســوق 
الصرف الدينار غير مســؤول عنه 
البنــك املركزي بل تأتي بســبب 
اســتغالل املضاربني للتصريحات 
غير املســؤولة , مؤكدا ان ســعر 
األيام  خالل  ســينخفض  الصرف 

املقبلة .
وقــال زايــر في تصريــح اطلعت 
عليــه الصباح اجلديد، ان ” ضعف 
قد  العــراق  في  املالية  الثقافــة 

يجعل املضاربني احملليني يستغلون 
ذلك وان التصريحات بوجود مقترح 
برفع ســعر صرف الدينار العراقي 
مقابل الدوالر قد مت اســتغالله مما 
أدى الى فوضــى محلية حيث ان 
لدى  مازال مستقرا  الصرف  سعر 

البنك املركزي ” .
وأضــاف ان ” التصريحــات غيــر 
املســؤولة والتــي ال يوجد لها أي 
ســند على الواقــع أدت الى هذه 
الفوضــى املفتعلــة وان ســعر 
األيام  خــالل  ســيتراجع  الصرف 

القليلة”.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قال مقرر اللجنة املالية النيابية 
الثالثاء  امــس  الصفــار  احمد 
ان "رواتب شــهر كانــون الثاني 

مؤمنة".
تابعته  الصفار في تصريح  وبني 
الصبــاح اجلديــد، ان "احلكومة 
متتلك رصيدا مــدورا، و لن تكون 
هنالك مشكلة في رواتب شهر 
الثاني واذا ما ارســلت  كانــون 
املوازنة في الشــهر  احلكومــة 
اجلاري لن تكون هنالك مشكلة 

في صرف الرواتب".

واكد ان "االمور افضل بكثير من 
املالي  العجز  الن  املالية  الناحية 
قل بصــورة كبيرة، مــن ناحية 
ارتفاع اسعار النفط وزيادة املوارد 

غير النفطية للبالد".
ان "مالمح  قــال  املوازنة  وعــن 
تاجيل  ويتم  مجهولــة  املوازنة 
ارســالها منذ ثالثة اسابيع ولم 
يتم حتديــد اي موعد حتى االن"، 
الفتا الى ان "كل ما يشاع حول 
ادراج درجات وظيفية في موازنة 
يكون  وقــد  مؤكد  غيــر   2021

تطمينات للشارع". 

المالية النيابية: رواتب كانون 
الثاني المقبل مؤمنة 

اتفاق يتيح للحكومة االتحادية اعادة النظر بالعقود المبرمة مع الشركات االجنبية

منشأة نفطية "ارشيف"

المفاوضات بين الحكومة 
االتحادية واالقليم ليست من 

اختصاص البرلمان دستوريًا

الخبير القانوني طارق حرب: 

خبير: ارتفاع سعر صرف الدوالر 
سببه مسؤولون ال خبرة مالية لهم 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الصحفيــني  عــدد  ســجل 
قياســيا  ارتفاعا  املعتقلــني 
تقريرين  وفــق  العام على  هذا 
خاصــني، غالبيتهم في مصر 
بحسب  والســعودية  وسوريا 
الصحفيــني  حمايــة  جلنــة 

الدولية.
"عــدد  إن  اللجنــة  وقالــت 
الســجناء على  الصحفيــني 
مستوى العالم ارتفع إلى رقم 
قياســي خالل عــام 2020 مع 
التضييق  إلى  حكومات  سعي 
التغطيــة اإلعالميــة  علــى 
كورونــا  فيــروس  جلائحــة 

واالضطرابات األهلية".
وجــاء في تقريــر للجنة، التي 
تتخذ من نيويــورك مقرا لها، 
أن "هناك مــا ال يقل عن 274 
وذلك  القضبان  وراء  صحفيــا 
حتى أول ديسمبر/ كانون األول، 
وهــذا هو أكبر رقم تســجله 
اللجنة منذ بدأت جمع البيانات 

فــي أوائل التســعينيات وبلغ 
املســجونني  الصحفيني  عدد 
في العالــم العام املاضي 250 

صحفيا على األقل".
وأضاف التقرير أن "االحتجاجات 
كانت  السياســية  والتوترات 

الســبب فــي الكثيــر مــن 
التي  الصحفيــني  اعتقــاالت 
الصني  في  معظمها  ُســجل 

وتركيا ومصر والسعودية".
وقــال جويــل ســاميون املدير 
حمايــة  للجنــة  التنفيــذي 

الصحفيني فــي نيويورك، في 
بيان "من الصادم واملروع أن نرى 
عددا قياســيا من الصحفيني 
جائحة  وســط  في  السجناء 

عاملية".
على  بالالئمة  التقريــر  وألقى 

عدم وجود قيــادة عاملية فيما 
يتعلــق بالقيــم الدميقراطية 
وعلى وجه اخلصوص الهجمات 
التي شــّنها الرئيس األمريكي 
وســائل  على  ترامب  دونالــد 
التقرير  قــال  والتي  اإلعــالم، 
إنها وفــرت "غطــاء للحكام 
املستبدين في العالم ملمارسة 
القمــع ضــد الصحفيني في 

بلدانهم".
وأوضح التقرير أن "34 صحفيا 
الســجن  دخلوا  العالــم  في 
في 2020 بتهمة نشــر "أخبار 
كاذبة" مقارنة مع 31 صحفيا 

العام املاضي.
وقال "يعتبر الرقم القياســي 
في  الســجناء  للصحفيــني 
العالم تركة لرئاســة الرئيس 
ترامــب فــي مجــال حريــة 

الصحافة".
ومــن بني الــدول التــي ارتفع 
الصحفيني  عــدد  كثيرا  فيها 
السجناء روسيا البيضاء حيث 

خرجــت احتجاجات حاشــدة 
بعــد انتخــاب الرئيــس الذي 
يتولى السلطة منذ زمن لفترة 
التي  إثيوبيا  وكذلــك  جديدة، 
أدى االضطراب السياسي فيها 

إلى نزاع مسلح.
وكشــف التقريــر أن "ثلثــي 
الصحفيني الســجناء ُوجهت 
لهم اتهامــات بارتكاب جرائم 
اإلرهاب  مثل  للدولة  مناهضة 
أو االنتمــاء جلماعات محظورة 
بينمــا لم يُكشــف عــن أي 
اتهامات فــي نحو 20 في املئة 

من احلاالت".
وصدر أمس االثنني تقريرا مماثل 
عــن منظمة "مراســلون بال 
387 صحفيا  بــأن  أفاد  حدود" 
وإعالميــا قابعــني إلــى غاية 
نهاية هذا العام في السجون، 
من  صحفي   54 هنــاك  بينما 
عداد املفقودين، غالبيتهم في 
مصر وسوريا واململكة العربية 

السعودية والصني وفيتنام".

غالبيتهم في الصين ومصر وسوريا والسعودية 

اعداد الصحفيين المعتقلين ترتفع عالميا الى رقم قياسي في 2020

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت الشركة العامة للموانئ 
العراقية، اســتبعاد الشــركة 
واختيار  املنافسة  من  الصينية 
شــركة دايو الكوريــة لتنفيذ 

مشروع ميناء الفاو الكبير.
وقــال مدير عــام املوانئ فرحان 
الفرطوســي امــس الثالثاء أن 
"شــركة دايو الكورية هي التي 
لتنفيذ  االختيــار  عليهــا  وقع 
الكبير"،  الفاو  ميناء  مشــروع 
مبينــا أن "الشــروع بتنفيــذ 
دايو  العمل مــن قبل شــركة 
الكورية سيتم بعد اإلقرار داخل 
جلســته  خالل  الوزراء  مجلس 

املقبلة".
وأكــدت وزارة النقــل في وقت 
مجلس  أعضــاء  دعم  ســابق 
النــواب للعــرض املقــدم من 
شركة دايو الكورية بشأن ميناء 

الفاو.
وقالــت الوزارة في بيــان لها إن 
"الوزارة حصلــت على دعم من 
أعضــاء مجلس النواب بشــأن 
العرض املقدم من شــركة دايو 
ميناء  بتنفيذ  للشروع  الكورية 
الفــاو الكبيــر". وأضافــت أن 
"الشــركة الصينية تعمل في 
مجال الناقــل الكهربائي وغير 

مختصة ببناء املوانئ". 

الموانئ تختار دايو لتنفيذ 
مشروع ميناء الفاو وتستبعد 

الشركة الصينية غير المختصة

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2

 
البصرة - سعدي السند :

البصرة  جامعة  كليات  شهدت 
ومراكزها العلمية خالل األسبوع 
املاضي اقامة عــدد من الندوات 
وورش  النقاشــية  واحللقــات 
العمل فــي عدد من املوضوعات 
التخصصية التي تخدم املسيرة 
اجلامعيــة واجملتمــع ، مكتــب 
تابع  البصرة  اجلديد في  الصباح 

عددا من تلك األنشطة .

تدريس مهارات التواصل في 
بناء التاريخ املرضي

الطب  كليــة  نظمــت  فقــد 
بجامعــة البصرة ورشــة عمل 
التواصل  تدريس مهــارات  حول 
في بناء التاريخ املرضي للمرحلة 
الســريرية لتدريــب املــالكات 
التدريســية بأشــراف الدكتور 
الســالم صالح ســلطان  عبد 
خبير مهارات التواصل / بغداد و 
الدكتورة سوسن عيسى حبيب 
/تدريسية في فرع طب االطفال

وقد ناقشت الورشة عدة محاور 
في  واحللول  التحديــات  منهــا 
تدريس منهاج مهارات التواصل 
لطلبة كلية الطب ومناقشــة 
منهاج تدريس مهارات التواصل 
الســريري  التدريــب  ضمــن 
الثالثة  -املرحلة  الكلية  لطلبة 
والرابعة وتهيئــة دليل التدريب 
التدريســية  العملي للمالكات 
التواصل  والتدريب على مهارات 
االفتراضــي ملواكبــة الظــرف 

الصحي والتعليم املدمج.

التوصيات

أهمية  التوصيــات  وتضمنــت 
الفــروع  تدريســيي  تدريــب 
واالطبــاء  كافــة  الســريرية 
االختصــاص/ الصحــة علــى 
التواصــل كونها حجر  مهارات 
الطبي  العمــل  فــي  الزاويــة 
وبشــكل متواصــل ليشــمل 

اجلميع واالستفادة من اخلريجني 
الرغبة في  اجلدد ممــن لديهــم 
الطلبة  تدريب  في  املســاهمة 
وأيضا االســتفادة مــن قاعات 
الواقعــي  للتدريــس  الكليــة 

واملدمج .

عمادة كلية التربية للعلوم 
االنسانية والعام الدراسي 

اجلديد

 واستقبلت عمادة كلية التربية 
االنســانية في جامعة  للعلوم 
البصرة العام الدراســي اجلديد 
بجهوزية عالية  من خالل توفير 
مستلزمات النجاح كافة ، وتأتي 
فــي مقدمتهــا توفيــر أجهزة 
احلاســوب وربطهــا  بشــبكة 

االنترنت  
الدكتور  الكليــة  وقال عميــد 

رفعنا شعار  حميد سراج جابر: 
التعليــم االلكترونــي محــور 
التطور ومقدمة االجناز  وتبنيناه 
اليات  ووضعنــا  برنامــج عمل 
تطبيقــه  للوصل إلــى أهداف 
إجناح  مقدمتهــا  فــي  محدده 

جتربة التعليم االلكتروني.
  ومن جانبه قال معاون العميد 
للشــؤون العلميــة الدكتــور 
اســعد عبــاس هنــدي  مــن 
الســتقبال  اســتعداداتنا  أبرز 
العام الدراســي اجلديد  إكمال 
للمراحل  اإللكترونية  الصفوف 
العلمية   أالقسام  وجلميع  كافة 
وإيصال رمــوز الصفوف وروابط 
الكوكل ميت للطلبة  مضيفا  
وقــد مت تفعيل دخــول الطلبة 
للصفــوف جتريبيــا قبل موعد 
بداية العام الدراسي  ملعاجلة اي 
مشــاكل قد تظهر وقد حققنا 

نسبا متقدمة في دخول الطلبة 
جتاوزت ٩٥%” .

وقــال معاون العميد للشــؤون 
اإلداريــة الدكتــور نوفل كاظم 
مهــوس كان لنــا خــالل املدة 
ودورات  املنصرمــة ورش عمــل 
إنشــاء  لكيفيــة  مكثفــة 
الصفوف وإلقاء احملاضرات بهدف 
رفع قدرات  كوادرنا التدريسية   ، 
والدورات  العمل  ان ورش  وأضاف 
التدريبية ستســتمر وستكون 
ألي  اســتجابة  موضوعاتهــا 
صعوبات تعتــري إجناح التعليم 

االلكتروني 

والشــكل  اإلقتصادي  اجلوهــر 
القانوني للممارسة احملاسبية

وناقشــت دراســة في جامعة 
البصــرة العالقــة بــني اجلوهر 

القانوني  والشــكل  اإلقتصادي 
وأثرها  احملاســبية  للممارســة 
باألداء املالي للشــركة في ظل 

.. )lFRS 16( معيار األبالغ املالي
التي قدمها  الدراسة  وتضمنت 
الباحث علي يوسف جبير أربعة 
فصــول ، تناول الفصــل االول 
توضيح مشكلة البحث وهدفه 
وأهميتــه فضالً عــن فرضيات 
 ، البحــث  وأســلوب  ومنهــج 
وتضمــن الفصل الثانــي اطاراً 
مفاهيميــاً للجوهر االقتصادي 
القانونــي  الشــكل  علــى 
للمارسات ، وبني الفصل الثالث 
جانبــاً تطبيقياً عــن عينة من 
الوحدات االقتصادية للدراســة 
املتمثلــة بالشــركة العامــة 
للخطوط اجلوية العراقية ، وجاء 
بأهم  واألخيــر  الرابع  الفصــل 

األسنتتاجات والتوصيات .

وهدفت الرسالة الى بيان املدخل 
املفاهيمــي للجوهر االقتصادي 
للمارسات  القانوني  والشــكل 
احملاســبية وبيان أهمية االيجار 
التمويلي كأحد مصادر التمويل 
املهمــة وضرورتــه للوحــدات 
هل  معرفة  وكذلك  االقتصادية 
األبالغ  معيار  تطبيق  سيسهم 
املالي رقم 16 في حتســني األداء 
املالي في ضــوء مفهوم اجلوهر 
القانوني  والشــكل  اإلقتصادي 

للممارسة احملاسبية.
 وأستنتجت الدراسة أن اجلوهر 
اإلقتصادي يشــير إلى التأثيرات 
االقتصادية واملالية الناجمة عن 
اجلوهر  أن  أي  واالحداث  العملية 
اإلقتصادي هو اإلعتراف باألصول 
امللكية  وحقــوق  واأللتزامــات 
اعتمــادا على جوهــر وطبيعة 

العملية .

ورش عمل وندوات وحلقات نقاشية في جامعة البصرة 
لألرتقاء بمسيرتها العلمية

عقدتها الكليات والمراكز العلمية فيها وتابعتها الصباح الجديد

نظمت كلية الطب 
بجامعة البصرة 

ورشة عمل حول 
تدريس مهارات 
التواصل في بناء 
التاريخ المرضي 

للمرحلة السريرية 
لتدريب المالكات 

التدريسية
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جانب من ورشة عمل كلية الطب حول بناء التاريخ املرضي

مدير عام تعبئة الغاز يفتتح احد املشاريع اخلدمية للمواطنني

بغداد - الصباح الجديد :
أكدت وزارة الزراعة صدور توجيهات سريعة واستنفار 
جلميع اجلهــود لتنفيذ قرارت مجلــس الوزراء خالل 
اجللســة الطارئة لهيئة الرأي وتوجيهات الوزير ألتي 
شــدد فيها على متابعة جميع املشــاريع الزراعية 
املتلكئــة فــي ذي قار والعمــل على توفيــر املبالغ 
املطلوبة الجنازهــا فضال عن تذليــل العقبات امام 
تنفيــذ اخلطة الزراعية الشــتوية بــكل دقة ودعم 

الفالحني باملستلزمات الزراعية.
ودعت الوزارة الى القيــام بالعديد من املهام لتنفيذ 
احلملة منها األعمال البيطريــة في املناطق النائية 
واالهوار وتوزيع البذور وتقليــل الروتني الجناح العمل 
الزراعــي واالخذ بأيــدي الفالحني وحتقيــق اجلدوى 

االقتصادية املناسبة لهم،
كما مت التنســيق مع مديرية زراعــة ذي قار لتنفيذ 
ماجاء بتوجيهــات الوزير لتنفيذ القــرارات ونقلها 
إلــى الواقع الزراعي امليداني، ومنها انشــاء محطة 
متخصصــة من قبل دائرة البحــوث الزراعية النتاج 
البذور فــي الناصرية تأخذ علــى عاتقها النهوض 
مبســتوى انتاج االصناف والســالالت اجليدة و تاجيل 
اســتيفاء بدالت اإليجار لألراضــي الزراعية املتعاقد 

عليها في ذي قار.
وهنــاك عــدة توجيهــات إلــى الشــركة العامة 
للتجهيــزات الزراعيــة لدعم الفالحــني في ذي قار 
تلخصت بتعديل اجلرعة السمادية للخطة الزراعية 
احلالية لتكون مــن )٢٥( كغم إلى ) ٣٥ (كغم للدومن 
الواحد وزيادة أسمدة اليوريا من) ٤٠ ( كغم إلى) ٦٠ ( 
كغم للدومن الواحد وشمول املناطق شبه مضمونة 
االمطار أسمدة الداب وبواقع )٥( كغم للدومن الواحد 
و)١٠( كغــم يوريا وزيادة اجلرعة الســمادية ملنتجي 
البذور من) ٤٠ (كغم إلى )٦٥( للدومن الواحد والعمل 
على زيادة احلصص املائية وذلك بالتنســيق مع وزارة 
املوارد املائية لدميومة امليــاه للمناطق الزراعية ورفع 

مستويات اإلنتاج الزراعي.

بغداد - الصباح الجديد :
بحث وزير التعليم العالــي والبحث العلمي الدكتور 
نبيــل كاظم عبد الصاحب مــع القائم باألعمال في 
ســفارة جمهورية أذربيجــان ببغــداد نصير ممدوف 
والوفد املرافق له مشــاريع التبادل العلمي والثقافي 
بني جامعــات البلدين وتوفير مناخات البحث العلمي 
واألكادميــي املشــترك. وأعــرب الوزير عن اســتعداد 
اجلامعــات العراقية لتوفير املنح الدراســية املتبادلة 
بهدف تطوير العالقات وتعزيز مســاحات التعاون في 
مجال البرامج العلمية على صعيد الدراسات العليا 
ومتكني الطلبة من دراسة العلوم والتخصصات التي 

تخدم البلدين.

بغداد - الصباح الجديد :
افتتــح مديــر عام الشــركة 
الغاز  وخدمات  لتعبئة  العامة 
املهنــدس علــي عبدالكــرمي 
بني  الرابط  املوســوي اجملســر 
الشركة  العام ومقر  الشــارع 
واملناطــق الســكنية احمليطة 
اإللكترونيــة  والبوابــة  بهــا 
بجهــود  تنفيذهــا  بعــد 
واجلهات  الهندســية  الكوادر 
الشــركة  في  لها  املســاندة 
عشائرية  شخصيات  بحضور 

وسياسية. 
املوسوي وخالل املؤمتر الصحفي 
الذي أقيم في هــذا االحتفال 

حتدث عــن تفاصيل اجناز هذين 
واللذين  احليويني  املشــروعيني 
تقدمي  في  ميثالن خطوة مهمة 
اخلدمــات للعوائل الســاكنة 
في املنطقة فضــال عن تعزيز 
اجلانب األمني من خالل البوابة 
اإللكترونيــة التــي تتضمــن 
مصــدات الكترونيــة ويديوية 
آلية  تنظيــم  علــى  تعمــل 
للحوضيات  واخلــروج  الدخول 

واالليات بشكل كامل.
وأضــاف فــي تصريــح خص 
به قنــاة العراقيــة الفضائية 
ان العمــل على تطويــر واقع 
الشــركة واملرافق التابعة لها 

هو ضمن خطــة وضعت منذ 
اليــوم األول لتســنمنا اإلدارة 
نفذنا  وفعــال  فيهــا  العليــا 
التأهيل  مشــاريع  من  العديد 
من  لعــدد  واجلزئي  الشــامل 
املقر  داخل  كانت  املواقع سواء 

العام او فروعنا في احملافظات. 
الضيــوف واإلعالميــون مــن 
جانبهم اشــادو بهــذا االجناز 
وعدوه خطوة تعكس قدرة إدارة 
ومنتسبو الشركة على العمل 
املتميز واملبدع في تطوير البنى 
التحتية والذي يؤشــر الى اننا 
مقبلون على واقع ومســتقبل 

مشرق في بلدنا العراق. 

بغداد - الصباح الجديد :
بحث وزير التجارة الدكتور 
عــالء احمد اجلبــوري في 
الصناعة  وزير  مع  مكتبه 
عزيـــز  منهـــل  واملعادن 
اخلبــاز  تعزيــز التعــاون 
املعرض  إلقامة  والتنسيق 
النوعي  الوطني  الصناعي 
اإلنتاج  ودعــم  الســنوي 

احمللـي .
اللقاء  خــالل  الوزير  واكد 
الــوزارة  اســتعداد  “على 
إلقامة معـــرض  للتعاون 
لدعم  العـراق  فـي  صنـع 

املنتج الوطني “.
مــن جانبــه اكــد وزيــر 
عزيز  منهــل  الصناعــة 
انه مت االتفــاق على آليات 

العمل والتنســيق إلقامة 
هذا املعــرض التخصصي 
ألهميتــه الكبيــرة فــي 
بجودة  والتعريف  الترويج 
وزارته  شــركات  منتجات 
الوزارات  كافة  تخدم  التي 
والقطاعــات ومبــا يعــزز 
التواصــل مع كافة وزارات 

ومؤسسات الدولة.
كمــا وجرى خــالل اللقاء 
القضايا  ُمجمل  مناقشة 
تطوير  وآليات  املشــتركة 
إحتياجات  لتأمني  التعاون 
مــن  التجــارة  وزارة 
الصناعة  وزارة  منتجــات 
عــن  فضــال  واملعــادن 
مناقشــة اإلســتعدادات 
اجلاريــة  والتحضيــرات 

الصناعي  املعرض  إلقامة 
النوعي السنوي ) صنـــع 
فـــي العـــراق ( املزمــع 
اقامته شهر كانون الثاني 
من العام املقبل على أرض 

معرض بغداد الدولي  .
هذا واجــرى الوزيران جولة 
في معــرض بغداد الدولي 
للكتــاب  لالطــالع على 
من  املعــرض  مايحتويــه 
مختلــف  فــي  عناويــن 
املياديــن الفنية واملعرفية 
مئات  واإلبداعية مبشاركة 
دور النشــر مــن ٢١ دولة 
والتعرف  وأجنبيــة  عربية 
علــى آخــر اإلبداعات في 
واملعرفة  الثقافــة  مجال 

اإلنسانية والعلمية  .

الزراعة تسعى الى 
توفير الدعم االستثنائي 

للقطاع في ذي قار

العراق وأذربيجان يبحثان ملف 
المنح الدراسية والبرامج 

العلمية بين الجامعات

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز تفتتح 
البوابة اإللكترونية والجسر الرئيس

التجارة والصناعة يبحثان إقامة 
المعـرض الصناعـي النوعـي السنـوي

بموجب مذكرة التفاهم العراقية – الصينية ) البناء مقابل النفط (

في خطوة تهدف الى تطوير واقع العمل..

حامد عبدالنبي 

الوطني  املركــز  أعلن مديــر عام 
لإلستشارات الهندسية املهندس 
ِمّدب ِمجحم عن  َحَسن  املعماري 
إجناز التصاميــم اخلاصة باملدارس 
مبوجب  إنشــاءها  ســيتم  والتي 

اإلتفاقية العراقية – الصينية. 
وقــال ِمجحم أن املركــز الوطني 
اإلعمــار  ودائــرة  لإلستشــارات 
الهندسي التابعتان لوزارة اإلعمار 
أجنزتا  العامة  والبلديات  واإلسكان 
التصاميــم وتدقيــق التصاميم 
اخلاصــة باملــدارس والتــي هــي 
عباره عــن ) 11 ( منوذج تصميمي 
احلديثة  املواصفات  أحدث  وِفـــق 
والصديقة للبيئــة وهذه املدارس 
ليســت كاملدارس املُعـــتادة من 
وإمنا  التقليدي  التصميــم  ناحية 
هذه التصاميم مت فيها ُمـــراعاة 

وجــود قاعات للرســم والرياضة 
اخملتبرات  الى  إضافة  واملوســيقى 
املتوســطة  للمدارس  العلميــة 
واإلعدادية باإلضافة الى منظومات 
لألمن واإلتصاالت واإلطفاء وكافة 

سبل الراحة للطالب. 
وأشــار ِمجحــم أن التصاميم مت 
عرضها علــى دولة رئيس مجلس 
وبعد  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
إألطالع عليها حصلت املوافـــقة 
علــى ) 6 ( مناذج من أصــل ) 11 ( 
التصاميم   هذه  أن  مبيننا  منوذجاً. 
بواقع  إبتدائية  ملدرســة  صممت 
( 12 ( صفــا وتصاميم ملدرســة 
متوســطة ِســعة ) 18 ( صفــا 
ومدارس ثانوية بواقع ) 24 ( صفا. 

ونوه مجحم الذي هو أحد أعضاء 
جلنــة األمــر الديواني ) مشــروع 
املدارس الوطني ( أن حاجة العراق 
احلاليــة من املدارس  تبلغ ) 8000 ( 
ثمانية االف مدرســة في مختلف 
محافظات العراق الـ ) 18 ( وسيتم 

املباشــرة مطلــع العــام املقبل 
( ألف مدرســة   1000  ( بإنشــاء 
العراق.   محافظات  على  مقسمة 
التصاميم  أن هــذه  وبنّي مجحم 
مت فيهــا مراعاة اجلانب النفســي 
واإليجابي للطالب من أجل شعور 
الطالب بالراحة النفســية خالل 
فتــرة تواجده في املدرســة  كون 
التصميم راعى جميع اإلحتياجات 
للطالــب من القاعــات الرياضية 
وقاعات املوسيقى والفنون األخرى. 
مشــيرا الى أن هــذه التصاميم 
املستوى  تطور  سوف تساهم في 
التي ســتقام  للمدن  العمرانــي 
عليهــا كونها تصاميــم حديثة 
حتاكي الواقــع اجلديد في العمارة 
، وال يخفى علــى اجلميع إحتياج 
املدرسية حيث  األبنية  الى  العراق 
ال  طينية  مــدارس  هنالك  الزالت 
ومدارس  العراقي  بالطالــب  تليق 
فيها الــدوام ثنائــي وثالثي خالل 
وصفوف  الواحد  الدراســي  اليوم 

وصل عــدد طالبها الــى الـ ) 50 
طالب ( وهذا يؤثر على إســتيعاب 
إيصال  املعلم عن  الطالب وعجـز 

املعلومة
العامة  األمانة  أن  وأكد مجحــم 
اجلهة  بإعتبارهــا  الــوزراء  جمللس 
املشروع  هذا  تنفيذ  على  املشرفة 
الوطنــي أعربــت عــن إمكانية 
بنــاء ) 1000 ( الف مدرســة في 
عــام 2021 مــن قبل الشــركات 
الصينيــة الرصينة التــي لديها 
وأن  التنفيذية  واإلمكانيات  اخلبرة 
املشروع الوطني سوف يساهم في 
تشــغيل األيدي العاملة العراقية 
للحــد مــن البطالــة. مؤكدا أن 
والبلديات  واإلسكان  اإلعمار  وزارة 
العامة وتشكيالتها لديها القدرة 
لإلشــراف ومراقبة تنفيذ املدارس 
في مختلــف احملافظات من خالل 
كوادرها الهندســية الفنية التي 
لهــا خبرة واســعة فــي مجال 

عملها.

تقرير

وزارة اإلعمار تنجز التصاميم الخاصة ببناء المدارس الحديثة  
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أســفر هجومان في العاصمة األفغانية كابول، 
أحدهــم بتفجير قنبلة والثانــي بإطالق نار، عن 
مقتل ثالثة أشخاص على األقل، من بينهم نائب 
حاكم الوالية. وبحســب طــارق عريان، املتحدث 
باسم وزارة الداخلية األفغانية، فإن قنبلة مثبتة 
في عربــة مصفحة لنائب حاكــم كابول قتلت 

شخصني، وأصابت اثنني آخرين. 
وقــال عريــان إن نائــب حاكم كابــول والهدف 
الواضح للهجوم محبــوب اهلل محبي، قتل إلى 
جانب ســكرتيره، بينما أصيب اثنان من حراسه 
التفجير في حي ماكرورايان  الشــخصيني. وقع 
في كابول.  وذكر فردوس فارامارز، املتحدث باسم 
قائد شرطة كابول، أنه في هجوم آخر في كابول 
أطلق مسلحون النار وقتلوا شرطيا وأصابوا آخر. 

وأضاف أن التحقيق جار. 
ولم تعلن أي جهــة على الفور املســؤولية عن 
هجومي كابول، وكان تنظيم الدولة اإلســالمية 
أعلــن مســؤوليته عــن هجمات متعــددة في 
العاصمــة فــي األشــهر األخيرة، مبــا في ذلك 
هجمات مروعة على مؤسسات تعليمية أسفرت 
عن مقتل ما يصل إلى 50 شــخصا، معظمهم 
من الطالب. وخاضت حركة طالبان معارك مريرة 
ضد مقاتلي تنظيم الدولة، ال سيما في معاقله 
شــرقي أفغانســتان، بينما يواصل متــرده ضد 
قوات احلكومة األفغانيــة.   وتصاعد العنف في 
أفغانستان في األشهر األخيرة حتى مع اجتماع 
مفاوضي طالبان واحلكومــة األفغانية في قطر، 
حملاولة التوصل إلى اتفاق سالم ميكن أن يضع حدا 

لعقود من احلرب.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
مت افتتــاح قنصلية مملكة البحريــن في العيون، 
املدينــة الرئيســية للمســتعمرة اإلســبانية 

السابقة
افتتحت كل من مملكة البحرين وهايتي قنصلية 
في الصحراء الغربية، امس االول االثنني، بعد أيام 
قليلة مــن قرار الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
االعتراف بـ«ســيادة« املغرب علــى هذه املنطقة 

املتنازع عليها.
ومت افتتاح قنصلية مملكــة البحرين في العيون، 
املدينــة الرئيســية للمســتعمرة اإلســبانية 
الســابقة التي لم يحدد وضعها بعد، في اجلزء 
اخلاضع لســيطرة املغرب، بحسب وكالة فرانس 

برس.
وقــال وزير الشــؤون اخلارجيــة املغربــي، ناصر 
بوريطة، عقب مراسم االفتتاح في حضور نظيره 
البحرينــي، عبد اللطيف الزياني، إن هذا االفتتاح 
»يجســد منطــق التضامن والدفــاع عن وحدة 

األراضي املغربية«.
واختارت جمهوريــة هايتي مــن جانبها مدينة 
الداخلة، وهي مينــاء صيد كبير يقع في اجلنوب، 
الفتتــاح قنصليتهــا بحســب وزارة اخلارجيــة 

املغربية.
وتطالــب جبهة بوليســاريو بدعم مــن اجلزائر 
باملســتعمرة اإلسبانية الســابقة. وقد توقفت 
املفاوضــات التي تقودهــا األمم املتحدة منذ ربيع 

العام 2019.
ويعتبر املغرب الصحراء الغربية جزءا ال يتجزأ من 
أراضيه ويســيطر على 80 في املئة من املنطقة 
التي تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع، ويقترح 
منحها حكما ذاتيا موســعا حتت ســيادته، في 
حني تطالب جبهة بوليساريو منذ سنوات بإجراء 
اســتفتاء تقرير مصير مبوجب اتفاق وقف إطالق 
نار ُوّقع عــام 1991 برعاية األمم املتحدة بعد حرب 

استمرت 16 عاما.
ونشــر عدد كبير مــن عناصر الشــرطة، امس 
االول االثنــني، حول مبنى البرملان في الرباط حيث 
خططت منظمات مغربية موالية للفلسطينيني 

لتنظيم احتجاج ضد التطبيع مع إسرائيل.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
متــارس برلــني ضغوطــا على 
بروكســل لكي تسرع الهيئات 
األوروبي إلصدار  باالحتاد  اخملتصة 
باســتخدام  للبدء  الترخيــص 
»فايزر-بيونتيك«  شركتي  لقاح 
امليالد،  عيد  قبل  لكورونا  املضاد 

بحسب وسائل اإلعالم.
ونقلت صحيفة »بيلد« األملانية 
الثالثاء  في عددها الصادر امس 

عن مصــادر قريبة من احلكومة 
مكتــب  إن  قولهــا  األملانيــة 
املستشارة أنغيال ميركل ووزارة 
الصحة األملانية يضغطان على 
كل من الوكالة األوروبية لألدوية 
واالحتــاد األوروبــي، لكــي تتّم 
املوافقة على اســتخدام لقاح 
األمريكية  فايزر  حتالف شركتي 
 23 بحلول  األملانيــة،  وبيونتيك 
ديســمبر وليس 29 ديســمبر، 

كما هو مقرر حاليا.
وتندرج هذه املعلومات في سياق 
تصريح أدلى بــه األحد املاضي 
وزير الصحة األملاني، ينس سبان، 
وأبدى فيــه امتعاضه من تأّخر 

عملية الترخيص لهذا اللقاح.
بيانات  »جميع  إّن  ســبان  وقال 
أصدرت  وقد  متاحــة،  بيونتيك 
املتحدة  والواليــات  بريطانيــا 
يجــب  بالفعــل.  التراخيــص 

أن تُراجــع البيانــات وأن تصدر 
الوكالة  جانــب  مــن  املوافقة 
األوروبية لألدوية في أسرع وقت 

ممكن«.
وحذر الوزير األملاني من أّن »الثقة 
بقــدرة االحتــاد األوروبــي على 

التحّرك هي اآلن على احملّك«.
وفي حــني ال يزال االحتاد األوروبي 
للقاح  تقييــم  عملية  يجــري 
دول  باشــرت  فايزر-بيونتيــك، 

عديدة، فــي مقّدمها بريطانيا 
وكنــدا  املتحــدة  والواليــات 
وســنغافورة والبحريــن، حقن 

مواطنيها بهذا اللقاح.
املوافقة على استخدام  وترتدي 
أهمية  فايزر-بيونتيــك  لقــاح 
خاصــة بالنســبة إلــى برلني 
هــذا  أن  هــو  األول  لســببني: 
اللقاح طورته شركة أملانية هي 
أملانيا  أن  والثاني هــو  بيونتيك، 

بأســرها تشــهد حالياً موجة 
وبائيــة ثانية أحلقــت بها ضررا 
لفرض  باحلكومة  ودفعت  فادحا 
إغالق جزئــي في ســائر أنحاء 
األربعاء  من  اعتباراً  وذلك  البالد، 

وحّتى 10 يناير املقبل.
والوكالــة األوروبيــة لألدويــة، 
ومقرهــا هولندا، تــدرس حاليا 
من  لعــدد  تراخيــص  إصــدار 

اللقاحات املضادة لكوفيد19-.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
رّدت املدعية العامة للمحكمة 
بنسودا،  فاتو  الدولية،  اجلنائية 
طلباً لفتح حتقيق بشأن أوضاع 
أقلّيــة األويغور املســلمة في 
إقليــم شــينجيانغ الصيني، 
معّللــة قرارهــا بــأّن بكــني 
الهيئة  هذه  في  ليست عضواً 
القضائيــة الدولية، بحســب 
تقرير نشره مكتبها امس االول 

االثنني.

ورّداً علــى طلب فتــح حتقيق 
تقّدم بــه أويغوريــون يقيمون 
إّنه  املنفى، قالت بنســودا  في 
في ما خــّص االنتهاكات التي 
قــال املّدعــون إّنهــا حصلت 
علــى األراضــي الصينية فإّنه 
يستحيل على احملكمة اجلنائية 
حتقيقــاً  تفتــح  أن  الدوليــة 
بشــأنها ما دامــت الصني لم 
توّقع علــى معاهدة روما، التي 
أنشــئت مبوجبها هذه احملكمة 

في 2002.
وأوضحت املّدعيــة العاّمة في 
تقريرها أّن »هذا الشرط املسبق 
ملمارســة احملكمة اختصاصها 
أنه مســتوفى  املكاني ال يبدو 
فيما يتعّلــق بأغلبية احلاالت« 
التي عرضهــا املّدعون األويغور 

في دعواهم.
أما بشأن ما ذكرته الدعوى عن 
عمليــات ترحيل قســرية إلى 
مارستها طاجيكستان  الصني 

وكمبوديــا بحــّق أفــراد مــن 
األويغور، فاعتبرت بنســودا أّنه 
»ليست هناك في هذه املرحلة 
أدّلة كافية« لفتح حتقيق بهذا 

الشأن. 
ويقول أصحاب الدعوى األويغور 
وكمبوديــا  طاجيكســتان  إّن 
هما طرفان فــي معاهدة روما 
القسري  الترحيل  عمليات  وإّن 
هذه حصلت علــى أراضيهما، 
وبالتالــي فإّنه مــن اختصاص 

احملكمة اجلنائيــة الدولية فتح 
حتقيق فيها.

واألويغور هم مسلمون ناطقون 
اجملموعة  يشــّكلون  بالتركية 
العرقية األكبر في شينجيانغ، 
اإلقليــم الشاســع الواقع في 
شــمال غــرب الصــني والذي 
يتمّتع بحكم ذاتي واحلدودي مع 

كّل من أفغانستان وباكستان.
املّتحدة ودول  الواليــات  وتّتهم 
غربية أخــرى ومنظمات دولية 

الصينيــة  الســلطات  عــّدة 
بارتــكاب انتهاكات على نطاق 
واســع بحّق األويغور وباحتجاز 
أكثر مــن مليون مســلم في 
شــينجيانغ في معســكرات 

اعتقال.
لكّن بكني تدعي أّن هذه املواقع 
ليســت معتقالت بــل مراكز 
ملســاعدة  ترمي  مهني  تدريب 
الســّكان علــى إيجــاد عمل 

واالبتعاد عن التطّرف الديني.

بينهم نائب حاكم كابل... 
ثالثة قتلى بهجومين في 

أفغانستان

البحرين وهايتي تفتتحان 
قنصليتين في الصحراء 

الغربية

برلين تضغط على بروكسل لترخيص لقاح »فايزر-بيونتيك« قبل عيد الميالد

الجنائية الدولية ترّد طلبًا لفتح تحقيق بشأن االعتداءات الصينية على األويغور

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكــد مســاعد وزيــر اخلارجية 
الدولي  األمن  لشؤون  األميركية 
ومنع االنتشار، كريستوفر فورد، 
ليلة امــس الثالثــاء ، أن فرض 
عقوبات علــى تركيا  المتالكها 
 400 أس  صواريــخ  منظومــة 
الروســية، أتى بعــد أن وجهت 
واشنطن حتذيرات متكررة ألنقرة 

من مدى خطورة اخلطوة.   
وقد جاء قرار واشنطن »استناداً 
لقانون كاتسا الذي يخول اإلدارة 
األميركية فــرض عقوبات على 
التي  واملؤسســات  الكيانــات 
تعمل مــع مؤسســات الدفاع 
نشــاطاتها  لصــد  الروســية 
اخلبيثة«.  وأكــد فورد، في مؤمتر 
عبر الهاتف، أن »الواليات املتحدة 
أوضحــت لتركيــا علــى أعلى 
املســتويات وفي عدة مناسبات 
أن شــراءها لهــذه املنظومــة 
وتكنولوجيا  أمن عناصــر  يضع 
اجليش األميركي في خطر، كما 
أنه يقدم أمــواالً كثيرة للقطاع 
الدفاعي الروســي ويفتح الباب 
للوصول  الروســي  اجليش  أمام 
التركية  القــوات  إلى منظومة 
والصناعات الدفاعية التركية«. 

أنها  لتركيا  »أوضحنــا  وأضاف 
قد تتعــرض لعقوبــات مبوجب 
قانــون كاتســا، إال أنهــا قررت 
املضــي قدماً بعملية الشــراء، 
واستخدام أس 400 رغم مخاطر 
العقوبات ورغم وجود بدائل لدى 
التي عرضناها مراراً على  الناتو، 

تركيا ورفضته«. 
وأوضح كريستوفر، أن«العقوبات 
علــى تركيــا شــملت، إضافة 
إلــى تعليــق مشــاركة تركيا 
أف  برنامــج  مــن  وإخراجهــا 
35، عقوبــات علــى منظمــة 
الرئاسية،  الدفاعية  الصناعات 
وتشمل حظر شهادات التصدير 
األميركية ألي سلع  والتراخيص 

أو تكنولوجيا«. 
بحسب  العقوبات  شملت  كما 
على  حظر  »فرض  كريســتوفر 
املالية  أي قروض من املؤسسات 
األميركية ألكثــر من 10 ماليني 
دوالر، وحظر على قروض مصرف 
االســتيراد والتصدير األميركي، 
وقيــود على تأشــيرات الدخول 
على رئيــس منظمة الصناعات 
الدفاعيــة الرئاســية التركية، 
إسماعيل دميير، وثالثة مسؤولني 
آخريــن فــي املنظمــة، كما مت 
على  األربعــة  هــؤالء  تصنيف 
الئحة العقوبات مــن قبل وزارة 

اخلزانة«.
من جهته، قال ماثيو باملير، نائب 
اخلارجية لشؤون  وزير  مســاعد 
أوروبا واألوروآســيوية، إن »فرض 
عقوبات علــى حليف في الناتو 
أمــر ال نأخــذه باســتخفاف«. 
وأضاف أن »تركيا ال تزال شريكاً 
وحليفاً في الناتــو ونقدر كثيراً 

مساهماتها في الناتو«.
لكن باملير اســتطرد أن امتالك 
الصواريــخ  ملنظومــة  أنقــرة 
الروســية يناقض التعهد الذي 
اتخــذه كل أعضــاء الناتو في 
وارســو لتعزيز مرونة احللف عبر 

تخفيــف االعتماد على املعدات 
الروسية.

املتحدة  الواليات  أن  إلى  وأشــار 
مســتعدة للحديث مــع تركيا 
حول املســار إلى األمــام »لكن 
القرار الذي اتخذناه اليوم يعكس 
في  األساســية  التحديات  أحد 

العالقات األميركية التركية«.
ونوه إلــى أن »ما نقــوم به مع 
تركيا بشكل عام هو العمل مع 
العالقة  لتعزيز  األتراك  شركائنا 
مع الواليات املتحدة ومســاعدة 
تركيا علــى الفهم أن مصاحلها 
تخدم بشــكل أفضل من خالل 

الغربيني،  حلفائها  مع  عالقاتها 
التي تطورت  بدالً من عالقتهــا 
مــع موســكو وخصوصــاً في 

مجال الدفاع واألمن«.
وأنهى تعليقه قائالً: » بشــكل 
عام إذا نظــرت إلى ما يجري بني 
تركيا وروسيا فإن تركيا هي على 
خالف مع روسيا أكثر مما تسعى 
إلى التعاون معها، وهذا صحيح 
فــي ليبيا وكذلك فــي القوقاز 
وصحيح باملطلق وبشكل يومي 
في سوريا. وفي األساس مصالح 
تركيــا االســتراتيجية يجب أن 
تقوم علــى بناء أقــوى وأفضل 

شراكة مع حلف الناتو«.   
من جانبــه قال وزيــر اخلارجية 
األميركي، مايك بومبيو، في بيان، 
ليلة امس الثالثاء ، إن »الواليات 
الواليات  تتســامح  لن  املتحدة 
املتحــدة مع مــن يتعاملون مع 
واالســتخبارات  الدفاع  قطاعي 

في روسيا«. 
وأكــد بومبيــو أن تركيا حليف 
إقليمي مهم  أمنــي  وشــريك 
للواليات املتحدة، مضيفا »نحث 
تركيــا على حل مشــكلة إس 
400 على الفور بالتنســيق مع 

الواليات املتحدة«.

بعد تحذيرات متكررة ألنقرة من خطورة القضية

جاء قرار العقوبات، 
استنادًا لقانون 

كاتسا الذي يخول 
اإلدارة األميركية 

فرض عقوبات 
على الكيانات 

والمؤسسات التي 
تعمل مع مؤسسات 

الدفاع الروسية 
لصد نشاطاتها

مسؤول أميركي: حذرنا تركيا مرارا قبل فرض عقوبات عليها

s400 سبب العقوبات ضد تركيا

جو بايدن الرئيس اجلديد لالدارة االميركية

بعد تأكيد فوزه رسميا 

متابعة ــ الصباح اجلديد

شن الرئيس األمريكي املنتخب جو 
الثالثاء هجومه  امــس  ليلة  بايدن 
األعنــف علــى الرئيــس املنتهية 
واليته دونالد ترامب، بســبب رفض 
امللياردير اجلمهــوري اإلقرار بهزميته 
في االنتخابات بعــد تأكيد الهيئة 
الناخبة رســميا فوز بايــدن فيها. 
واتهم بايــدن ترامب بـ”عدم احترام 
إرادة الشــعب” ورفــض “ســيادة 
القانون والدســتور”، كما اعتبر أن 

الوقت قد حان لـ”طي الصفحة”.
وفــي خطــاب ألقاه فــي معقله 
ديالوير  والية  في  ويلمنغتون  مبدينة 
فــي أعقاب عمليــة تصويت جرت 
خالل النهــار وثّبتت خاللها الهيئة 
الناخبة رسميا فوزه في االنتخابات 
التي جرت في الثالث من تشــرين 

الثانــي ، قــال بايدن “هــذا موقف 
متطــرف للغاية لم نشــهده من 
إرادة  احتــرام  رفض  موقــف  قبل. 
ســيادة  احترام  ورفض  الشــعب، 

القانون، ورفض احترام دستورنا”.
وكان بايــدن الذي يصبــح الرئيس 
السادس واألربعني للواليات املتحدة 
امتنع حتــى اليوم عــن مهاجمة 
ترامب علنا بســبب رفض الرئيس 
املنتهية واليتــه اإلقرار بهزميته في 
االنتخابات، لكــن هذا املوقف تغير 
الدميقراطي  فــوز  تكــرس  أن  بعد 
رسميا ليلة امس الثالثاء بحصوله 

على أغلبية أصوات كبار الناخبني.
مضايقات “غير معقولة”

ومتثلت إحدى آخر محاوالت الرئيس 
املنتهيــة واليتــه تغييــر نتائــج 
االنتخابــات فــي دعــوى قضائية 
رفعها مسؤولون جمهوريون، بدعم 
من ترامــب، إللغاء فــوز بايدن في 
واليات رئيســية عدة، لكن احملكمة 

العليا ردت هذه الدعوى اجلمعة.
وأشــاد بايدن في خطابه بالناخبني 
بأرقام  بأصواتهــم  أدلــوا  الذيــن 
قياســية على الرغم مــن اخملاوف 
الناجمــة عن جائحــة كوفيد19- 
العمليــة  ســاد  الــذي  واملنــاخ 
“ضغوطــا  وشــهد  االنتخابيــة 
سياســية هائلة وإساءات لفظية 
وصوال حتــى إلى تهديدات بالعنف 
اجلسدي” استهدفت مسؤولني عن 

تنظيم االنتخابات.
املنتخب  األمريكي  الرئيس  وأضاف 
“آمــل بصــدق أال نرى مــرة أخرى 
أي شــخص يتعــرض للتهديدات 
واالنتهــاكات التي شــهدناها في 
هذه االنتخابات”، واصفا املضايقات 
التي تعّرض لها مسؤولون عن سير 

االنتخابات بأنها “غير معقولة”.
“طي الصفحة”

إن “شــعلة  املنتخب  الرئيس  وقال 
وقت  منذ  أضيئــت  الدميقراطيــة 

طويل في هذا البلد. نحن نعلم اآلن 
أن ما من شــيء ، وال حتى جائحة 
أو إســاءة اســتخدام للسلطة - 

بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة”.
وشــّدد نائب الرئيس السابق باراك 
أوباما على أن ترامب اســتنفذ كل 
بنتائج  للطعن  القانونيــة  الطرق 
االنتخابات لكن “لم يتم العثور في 
أي من هذه الدعاوى على ســبب أو 
االنتخابات(  )نتيجــة  لنقض  دليل 
أو جعلها موضع تســاؤل أو نزاع”. 
وأضاف “في املعركــة من أجل روح 

أمريكا، انتصرت الدميقراطية”.
وقبل خمسة أســابيع من مغادرة 
ترامب البيــت األبيض وتولي بايدن 
مهامه في 20 كانــون الثاني ، دعا 
إلى  مواطنيه  املنتخــب  الرئيــس 
توحيــد صفوفهــم وفتح صفحة 
جديدة. وقال “لقد حان الوقت لطي 
الصفحــة، أنا مقتنــع بأنه ميكننا 

العمل معا ملا فيه خير األمة”.

تقرير

بايدن يتهم ترامب بـ”عدم احترام إرادة الشعب”
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــا أمير الكويت، الشــيخ نــواف األحمد اجلابر 
الصباح، امــس الثالثاء، نواب مجلس األمة اجلديد 
إلــى وضع برنامج إصالحي شــامل، واالبتعاد عن 

افتعال األزمات وتصفية احلسابات.
وقال أميــر الكويت، خالل افتتاح أولى جلســات 
أول مجلس أمة ينتخب بعــد توليه احلكم خلفا 
لألميــر الراحل صباح األحمد اجلابــر الصباح، إنه 
»على يقني بعمل احلكومة واجمللس كفريق واحد«، 
مؤكدا على أن »التحديات تستوجب وضع برنامج 
إصالحي شــامل لوضع احللول الناجعة«، بحسب 

وكالة األنباء الكويتية »كونا«.
ووجه األمير كالمه إلى النواب قائال: »الشعب وضع 
ثقته بكم، وهي أمانة في أعناقكم«، مشيرا إلى 
أن »اجلميع يســتذكر اليوم بكل االعتزاز والعرفان 
جهود وإجنازات قائدنا احلكيم ووالدنا الكرمي سمو 

األمير الراحل«.
وأضــاف : »تدركــون مــا يجري من تطــورات في 
املنطقــة، وأمامكم حتديات جســيمة.. لم يعد 
هناك متســع من الوقت واجلهد الفتعال األزمات 

وتصفية احلسابات«.
وكان األمير الشــيخ نواف األحمد قد  أصدر أمس 
االثنني مرسوما بتشكيل احلكومة اجلديدة،  األول 
ونصــت املادة األولــى من املرســوم األميري، على 

تعيني 15 وزيرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعربت املمّثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املّتحدة 
في ليبيا باإلنابة ستيفاني وليامز، في مستهّل 
اجتماع يســتمر يومني في جنيــف، عن أملها 
في التوّصل إلى اّتفاق على »أهداف ملموســة« 

إلصالح االقتصاد الليبي.
وقالت وليامز في بيان »آمــل بصدق في أن يتّم 
التوّصل فــي اليومني املقبلني إلــى اتفاق على 
أهداف ملموسة بشــأن قضايا إصالح العملة 
وأزمة تسوية الصكوك واألزمة املصرفية بشكل 
عام وتوحيد امليزانية وكذلك بشأن جدول زمني 
واضــح لإلجراءات التي يتعــنّي اّتخاذها لتنفيذ 

هذه اإلصالحات«.
وإذ حــّذرت املســؤولة األمميــة اجملتمعني من أن 
»الوقــت ليس في صاحلكــم«، قالت »نحن في 
حاجة إلى التحّرك بســرعة وحسم، وأنا أعّول 
عليكــم في اّتخــاذ هذه اخلطــوات املهمة في 

اليومني املقبلني«.
ويشــارك في االجتماع ممّثلون ملؤسسات ليبية 
عامة أبرزها فرعا مصرف ليبيا املركزي، املنقسم 
بني طرفي النزاع الدائر في هذا البلد، ووزارة املال 
وديوان احملاســبة واملؤّسســة الوطنية للنفط، 
باإلضافة إلــى ممثلني للبنــك الدولي، في حني 
تتشــارك في ترّؤســه كّل من مصــر والواليات 
املتحــدة واالحتــاد األوروبــي بصفتها رئيســة 
مشاركة جملموعة العمل االقتصادية حول ليبيا.

ومت توقيــع اتفــاق لوقف إطالق النــار في أواخر 
أكتوبــر بني طرفي النــزاع، وتتواصــل احملادثات 
برعاية األمم املتحدة لطّي صفحة ســنوات من 
أعمال العنف الدامية والتوّصل إلى اتفاق سالم 

دائم.
ولفت البيــان إلى أّن اجتماع جنيف يأتي »عقب 
حدوث تطــّورات واعدة، مبا في ذلك اســتئناف 
إنتــاج النفط الليبي بشــكل كامــل بفضل 
اجلهود الكبيرة التي تبذلها املؤسسة الوطنية 

للنفط«.
وأضاف أّنــه »يجري التحّفظ على اإليرادات التي 
حتّصلــت عليها حتى اآلن املؤسســة الوطنية 
للنفــط ريثما يتم إحراز مزيــد من التقدم نحو 

ترتيب اقتصادي أكثر دميومة«.
ويشّدد األوروبيون على وجوب إنشاء آلية تضمن 
»االستخدام العادل والشفاف« لعائدات النفط 
في أغنى بلد في إفريقيــا من حيث االحتياطي 

النفطي.
وباإلضافــة إلــى توزيع عائدات النفــط، تواجه 
ليبيا حتّديــات أخرى مهّمة مــن أبرزها »توحيد 
املؤسســات املالية الليبية« وهو »أمر حاســم 

لنجاح اإلصالحات االقتصادية املطلوبة«.

ستيفاني ويليامز لّليبيين: 
الوقت ليس في صالحكم

أمير الكويت ينادي 
باالبتعاد عن افتعال 

األزمات وتصفية الحسابات

متابعةـ  الصباح الجديد:

اللبنانية  الســاحة  شــهدت 
مؤخرا، ما يشبه »حرب بيانات« 
اجلمهورية  رئيــس  مكتبي  بني 
ميشــال عون والرئيس املكلف 
بتشــكيل احلكومــة ســعد 
احلريري حول أسباب التعثر في 
رد مكتب  إذ  احلكومة،  تشكيل 
احلريري على رسالة وجهها إليه 
السابق  الوزير  مستشــار عون 
سليم جريصاتي عبر صحيفة 
بيان صــدر عنه  محلية، فــي 
مبطالبــة عون »بثلــث معّطل 
لفريــق حزبــي واحــد«، فيما 
عن  اجلمهورّية  رئاســة  حتدثت 
الوزراء،  بتسمية  احلريري  »تفّرد 

خصوصاً املسيحيني«.
وأوضح بيــان احلريري أّنه التقى 
عون 12 مرة »في محاولة حثيثة 
بشــأن  تفاهم  إلى  للوصــول 
تشــكيل احلكومــة« وأّن عون 
ارتياحه ملســار  »يُعّبر عن  كان 
النقاش قبــل أن تتبدل وتتغّير 
األمــور بعــد مغــادرة احلريري 
مشــيراً  اجلمهوري«،  القصــر 
يريد حكومة  »احلريــري  أّن  إلى 
حزبيــني  غيــر  اختصاصيــني 
لوقــف االنهيار الذي يعيشــه 
دّمره  مــا  إعمار  وإعــادة  البلد 
أّما عون فيطالب  انفجار املرفأ، 
األحزاب  فيها  تتمثل  بحكومة 
التي  ســواء  كافة  السياسية 
ســّمت الرئيس املكلف أو تلك 
التي اعترضت على تســميته« 
وأّن هذا األمر »سيؤدي حتماً إلى 
اإلمســاك مبفاصل القرار فيها 
وتكــرار جتارب حكومــات عدة 
حتكمت فيها عوامل احملاصصة 

والتجاذب السياسي«.
ولفت بيان احلريري إلى أّنه وفي 
الزيــارة األخيرة لــه إلى قصر 
تشكيلة  »قّدم  أيام  قبل  بعبدا 
متكاملة  كاملــة  حكوميــة 
باألسماء واحلقائب من ضمنها 
التي  الالئحة  من  أسماء  أربعة 
كان عــون ســّلمها للرئيــس 
بينهما«  لقاء  ثاني  في  املكلف 
أســماء  »تتضمن  الئحة  وهي 
مرشحني ومرشحات يرى فيهم 

عون املؤهالت املطلوبة للتوزير«، 
ومنذ  »احلريري  أّن  إلى  مشــيرا 
احلكومة  تشــكيل  تكليفــه 
لــم يتوقف عــن التواصل مع 
ومؤسسات  الدولية  الصناديق 
التمويل العاملية وحكومات دول 
شــقيقة وصديقة وأمامه اآلن 
آلية  إلطالق  متكامــل  برنامج 
وإعادة  االنهيار  لوقف  مدروسة 
املرفأ  انفجار  ما هدمــه  إعمار 
وتنفيذ اإلصالحات وإقرار قوانني 
الكابيتال  قانون  مثل  أساسية 

كنترول«.
وأضاف: كل ذلك »ينتظر توقيع 
عون على مراســيم تشــكيل 
احلكومة ووضع املصالح احلزبية 
التــي تضغــط عليــه جانبا، 
معّطل  بثلث  املطالبة  وأهمها 
لفريق حزبي واحــد وهو ما لن 
يحصــل أبدا حتــت أي ذريعة أو 

مسّمى«.
واعتبــر البيان أّن الهدف »ليس 

وصــول احلريــري إلى رئاســة 
احلكومة وال تشــكيل حكومة 
كيف ما كان، بل وقف االنهيار 
وإعادة اإلعمار، وهذا ال ميكن أن 
إصالحات  بتنفيــذ  إال  يحصل 
تقنع اللبنانيني واجملتمع الدولي 
النتشــال البلد رويداً رويداً من 
احلفرة التــي يتخّبط فيها منذ 
حوالي السنة ونصف السنة«.

بيان عون
بيان مكتب احلريري اســتدعى 
ردا من مكتب اإلعالم في رئاسة 
اجلمهوريــة، مشــيراً إلــى أّن 
»االعتراض الــذي أبداه الرئيس 
عون قام أساســاً على طريقة 
توزيــع احلقائــب الوزارية على 
البحث في  يجر  ولم  الطوائف، 
األســماء املقترحة« ال ســّيما 
أّن عون رأى أن »املعايير ليســت 
واحدة في توزيــع هذه احلقائب 
املكلف  الرئيــس  مــن  فطلب 

إعادة النظر بها«.
وأشار البيان إلى أّن اعتراض عون 
كان »على تفّرد الرئيس احلريري 
خصوصاً  الــوزراء،  بتســمية 
دون  مــن  منهم،  املســيحيني 
اجلمهورية،  رئيــس  مع  االتفاق 
علما بأن الدســتور ينّص على 
يكون  احلكومــة  تشــكيل  أن 
اجلمهورية  رئيسي  بني  باالتفاق 

واحلكومة«.
ونفــى البيان أن يكــون رئيس 
اجلمهورية تسّلم الئحة بأسماء 
مرشــحني للتوزير، موضحاً أّنه 
مجموعة  النقاش  خالل  »طرح 
أســماء كانت مدرجة في ورقة 
الرئيس املكلف لالطالع  أخذها 
الورقة  هــذه  تكن  ولم  عليها، 
معّدة للتســليم أو العتمادها 
تبادل  أتت في خانة  بل  رسمياً، 

وجهات نظر«.
ورأى بيــان عــون أّنــه كل مرة 
كان يــزور فيها الرئيس املكلف 

يأتي بطرح  قصر بعبــدا »كان 
السابقة،  الزيارات  عن  مختلف 
آخر  في  قدمها  التي  والصيغة 
زيارة لــه كانــت مختلفة عن 
الصيغ التي تشــاور في شأنها 
مــع رئيــس اجلمهوريــة« مع 
التأكيد على أّن عون لم يطرح 
»أسماء حزبيني مرشحني  يوما 
على  يطــرح  كان  بــل  للتوزير 
الرئيس املكلف ضرورة التشاور 
مع رؤساء الكتل النيابية الذين 
الثقة  حكومته  مينحون  سوف 
ويتعاونــون معه في مشــاريع 
القوانني اإلصالحية التي كانت 
تنــوي احلكومــة اعتمادها« إذ 
»لــم يرد فــي ذهن عــون يوماً 
القرار  إمساك األحزاب مبفاصل 
أو تكرار جتــارب حكومات عدة 
حتكمت فيها عوامل احملاصصة 

والتجاذب السياسي«. 
رئاســة اجلمهورّية  بيان  وشّدد 
علــى أّن »هــّم عــون كان أوالً 

وأخيــراً الوصــول إلى حكومة 
منســجمة تكون قــادرة على 
مواجهة الظروف الصعبة التي 
متر بهــا البالد والتــي تتطلب 
وصراحة  التعاطي  فــي  مرونة 
وحتريفاً  عنــاداً  وليس  وواقعية 

للحقائق«.

رد على الرد
والحقا صدر عن مكتب احلريري 
بيــان بعد الســجال، أمل فيه 
إعطاء  اللبنانية  الرئاســة  من 
التالعب  بوقــف  توجيهاتهــا 
احلكومة،  تأليــف  مســار  في 
إيقاع املستشــارين  و«ضبــط 
ال  التأليف  عملية  يســهل  مبا 
أن  على  تعقيدهــا«، مشــدداً 
األولوية التــي ال تتقدم عليها 
أي أولوية هي اخلــروج من نفق 
املعيشــية  وتداعياتها  األزمة 
واالقتصاديــة ووضع البالد على 

سكة اإلنقاذ احلقيقي.

بين عون والحريري يتعثر تشكيل الحكومة 
اللبنانية وتشتعل حرب البيانات

الحريري يقول 
انه يريد حكومة 
اختصاصيين غير 

حزبيين لوقف 
االنهيار الذي يعيشه 

البلد وإعادة إعمار 
ما دمّره انفجار 

المرفأ، وعون 
يتهمه بالتفرد في 

اختيار االسماء

سعد احلريري وميشيل عون يناقشان تشكيل احلكومة

متابعة ـ الصباح الجديد:

رويترز  لوكالة  نيجيريون  تالميذ  روى 
كيف متكنــوا من الفــرار من أيدي 
مدرســتهم  اقتحموا  مســلحني 
اجلمعــة املاضي، واختطفــوا أكثر 
من 300 طالب من مدرســتهم في 

شمال غرب نيجيريا.
احملظوظني،  من  واحد  أمينو،  أسامة 
متكن من الفــرار بأعجوبة على وفق 
روايتــه التي قال فيها »عندما قررت 
الركض، أحضروا سكيًنا ليذبحوني 

لكنني هربت بسرعة«.

هروب محفوف باخملاطر
أســامة كان يروي ما حدث له، وهو 
جالس على حصيرة ويتحدث بهدوء، 
وصوت خافت، واصفا كيف كان في 
سريره في مدرسة األوالد في كانكارا 

عندما سمع طلقات نارية اجلمعة.
وقال إن األوالد ظنــوا في البداية أن 
الطلقــات كانت من جنود نظاميني 
الذين  املهاجمني،  لكــن  حلمايتهم. 
كانوا مســلحني ببنــادق هجومية 
من طراز AK-47، كانــوا في املبنى، 

وهددوا كل من هّم باملغادرة.
وقد هاجم مســلحون قدموا على 

دراجــات ناريــة فــي وقــت متأخر 
مســاء اجلمعة مدرســة للتعليم 
الثانوي في والية كاتســينا بشمال 
نيجيريــا. وبعد تبادل إلطــالق النار 
بني املهاجمــني والقوات األمنية، فر 
مئات الطالب في الغابة اجملاورة فيما 

خطف قسم منهم.
وأضاف أمينو »قالوا إنهم سيقتلون 
كل مــن يحــاول الهــرب، لكنني 
ركضت بعيدا وتســلقت صخرة ثم 

أخرى عبر الغابة«.
وبينمــا ال تزال تفاصيــل كثيرة عن 
الهجــوم ونتائجــه مجهولة، قال 
متحدث باســم والية كاتسينا، إنه 
مت العثــور على 17 طالًبــا، االثنني، 
فيما يظل مصير حوالي 320 طالًبا 

غامضا.
وقال مكتب الرئيس، محمد بخاري، 
امس االول االثنني، إن احلكومة على 
بشأن  وتتفاوض  مبســلحني  اتصال 
إطالق ســراح الطالب بعد أن حددت 

األجهزة األمنية مكانهم.
بيلو  أمينو  كاتســينا،  حاكم  وقال 
اجتماعه  بعد  للصحفيني  مساري، 
ببخــاري »نحــن نحقــق تقدمــا 

والتوقعات إيجابية«.
وقال احلاكم إن الرئيس ملتزم التزاما 
كامــال بإنقاذ تالميذ املــدارس بعد 

أن تعــرض النتقــادات في الصحف 
النيجيرية لعدم زيارته املدرسة.

العصابات  تشنها  التي  والهجمات 

املسلحة، املعروفة على نطاق واسع 
 ،»bandits« باسم »قطاع الطرق« أو
شائعة في جميع أنحاء شمال غرب 

نيجيريا. 

خوف وفقر.. وإرهاب

محمد أبو بكــر، 15 عاًمــا، تلميذ 
آخر متكــن من الهروب، يروي أنه ظل 
يتجول عبر األراضي الزراعية والغابة 

في الظالم.
وكشــف أنه كان من بــني 72 فتى 
وصلوا إلى بر األمان،  حيث انتهى به 

املطاف في قرية كايكيبسي.
وقال لرويتــرز: »ركضت مع اآلخرين، 
قفزنا من فوق الســياج وجرينا عبر 

غابة إلى أقرب قرية«.
وأضاف أبو بكر، وهو واحد من ثمانية 
أطفال فــي عائلته الفقيرة، إنه رأى 
عددًا من األوالد يتم القبض عليهم 
قبــل خروجهم من املدرســة التي 

تضم حوالي 800 طالب.
وعندما مت لم شمله مع والدته، التي 
تبيع احلطب لكسب لقمة العيش، 
قال: »لم أتصور أني ســأرى والدتي 

مرة أخرى«.
اجلمعة،  مداهمــة،  واســتحضرت 
ذكريات خطــف جماعة بوكو حرام 
200 فتاة في  اإلرهابيــة أكثر مــن 
2014 من مدرسة في بلدة شيبوك 

شمال شرق البالد.
ومنــذ ذلك احلــني، مت العثــور على 
حوالي نصف هؤالء الفتيات ومنهن 
من مت إطــالق ســراحهن، ومت عرض 
العشرات في مقاطع فيديو دعائية 

ويُعتقــد أن عددًا غير معروف منهن 
قد مات.

وعلى الرغم مــن اإلجراءات املتخذة 
وتعقــب  األوالد  علــى  للعثــور 
املهاجمني، كان هناك غضب متزايد 
من الوضع األمني غير املســتقر في 

البالد. 
وأطلق مواطنــون امس االول االثنني 
 Bring( أوالدنا  لنا  أرجعوا  هاشــتاع 

.(Back Our Boys
وفــي أواخر الشــهر املاضــي، قتل 
في  املزارعني  عشــرات  متطرفــون 
شــمال شــرق بورنو وقطعوا رؤوس 

بعضهم.
البالد من أســوأ اضطرابات  وعانت 
في اكتوبــر، منذ عودتها إلى احلكم 
املدني في عام 1999، بعد أســابيع 
من االحتجاجات الســلمية إلى حد 
التي  الشرطة  وحشــية  كبير ضد 
املتظاهرين  من  العديد  ُقتل خاللها 

بالرصاص.
وقالت أوبي إيزيكويســيلي، الوزيرة 
الســابقة في احلكومة والناشطة 
التــي نظمــت حركة »أعيــدوا لنا 
إن  تشيبوك،  اختطاف  بعد  فتياتنا« 
انعدام األمن الــذي أدى إلى عملية 
االختطاف األخيرة كان نتيجة سوء 

اإلدارة.

تقـرير

تالميذ نيجيريون يروون قصة هروبهم من »الذبح« على ايدي متطرفين
فّروا من الموت في جنح الظالم

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الصحفيني،  حمايــة  جلنة  أكدت 
الصحفيني  عدد  أن  الثالثاء،  أمس 
العالم  مســتوى  على  السجناء 
ارتفع إلى رقم قياســي خالل عام 

.2020
وكشفت في تقرير لها أن "هناك 
مــا ال يقل عــن 274 صحفيا وراء 
القضبان، وذلك حتى أول ديسمبر 
أكبر  الرقم  هــذا  ويعتبر  اجلاري"، 
أن  منذ  اللجنــة،  تســجله  رقم 
أوائل  فــي  البيانات  جمــع  بدأت 
التســعينيات، حيــث بلــغ عدد 
الصحفيني املسجونني في العالم 
العام املاضــي 250 صحفيا على 

األقل.
وأشــارت اللجنة، التي تتخذ من 

والية نيويورك األمريكية مقرا لها، 
إلى أن هذا االرتفــاع يأتي نتيجة 
التضييق  إلى  احلكومات  ســعي 
على التغطيــة اإلعالمية جلائحة 
واالضطرابات  كورونــا،  فيــروس 

األهلية.
أن  التقريــر  أوضــح  كمــا 
والتوتــرات  "االحتجاجــات، 
السياســية، كانت الســبب في 
الصحفيني،  اعتقاالت  من  الكثير 
التي سجل معظمها في الصني، 

وتركيا، ومصر، والسعودية".
ولفتت اللجنة إلى أنه "مع تفشي 
جائحــة فيــروس كورونــا، حاول 
الزعماء املستبدون السيطرة على 
التغطية اإلعالمية لها، من خالل 
القبض على الصحفيني"، مؤكدة 

"وفاة صحفيني اثنني على األقل"، 
بعــد إصابتهما بالفيــروس أثناء 

االحتجاز.
وقال التقريــر إن "34 صحفيا في 
العالم دخلوا الســجن في 2020، 

مقارنة  كاذبة،  أخبار  نشر  بتهمة 
مع 31 صحفيا العام املاضي".

وذكرت اللجنة أن هذا الرقم يعتبر 
للصحفيني  القياســي  "الرقــم 
السجناء في العالم، تركة لرئاسة 

الرئيس األمريكــي، دونالد ترامب، 
في مجال حرية الصحافة".

وأضافت أنــه "رغم عدم وجود أي 
صحفــي في الســجن بالواليات 
املتحــدة حتى أول ديســمبر، فإن 
اعتقلوا،  أمريكيني  110 صحفيني 
أو واجهوا اتهامات في البالد خالل 
العــام 2020، وبينهــم كثيــرون 
تعرضــوا لذلك أثنــاء تغطيتهم 
عنــف  علــى  لالحتجاجــات 

الشرطة".
ورأت جلنة حمايــة الصحفيني أن 
إلى"  يعود  االعتقاالت  هذه  سبب 
عدم وجــود قيادة عامليــة، في ما 
يتعلق بالقيم الدميقراطية، وعلى 
التي  الهجمات  اخلصــوص،  وجه 
شنها ترامب على وسائل اإلعالم"، 

التــي أفــاد تقرير اللجنــة بأنها 
املستبدين  للحكام  "غطاء  وفرت 
في العالم ملمارســة القمع ضد 

الصحفيني في بلدانهم".
كمــا قــال التقريــر إن "ثلثــي 
الســجناء، وجهت  الصحفيــني 
جرائم  بارتــكاب  اتهامــات  لهم 
أو  مناهضة للدولة، مثل اإلرهاب، 
االنتماء جلماعات محظورة، بينما 
لم يكشــف عن أي اتهامات في 

نحو %20 من احلاالت".
من جانبــه، اعتبر املدير التنفيذي 
جويل  الصحفيني،  حماية  للجنة 
ساميون، أنه "من الصادم، واملروع أن 
الصحفيني  من  قياسيا  عددا  نرى 
الســجناء، فــي وســط جائحة 

عاملية".

لجنة حماية الصحفيين: أكثر من 270 صحفيا وراء القضبان في 2020
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متابعة ـ الصباح الجديد 
:

كشــفت وزارة النقــل، امــس 
جتري  مفاوضــات  عن  الثالثــاء، 
البري  النقل  تفعيل خط  إلعادة 
)القاهرة ـ عمان ـ بغداد(، بينما 
تعمل بشكل متواصل لتفعيل 
اخلطوط مع جميع الدول اجملاورة 
بنقل  اخلاص  اسطولها  وحتديث 

املسافرين.
وقال مدير الشركة العامة لنقل 
املسافرين والوفود املهندس كرمي 
اطلعت  بيان  في  حسني  كاظم 
عليــه »الصبــاح اجلديــد«، ان 
»الشركة وضعت خطط وبرامج 
حيث   ،2021 للعام  تشــغيلية 
عملت على شــراء 25 باصا نوع 
)كوستر( من الشــركة العامة 
للســيارات، وكذلك  لصناعــة 
شــراء انواع اخرى من السيارات 
فــي حتديث  منها  لالســتفادة 
اسطول الشــركة بشكل عام 
وزجها في خططها التشغيلية 
انتهاء  بعــد  تدريجي  بشــكل 

جائحة كورونا«.
واضاف حسني، ان »لدى الشركة 
عقود مع مصافي نفط الشمال 
في ارســال عدد مــن الباصات 
اليهــا، مع تعزيز عــدد اخر من 
عبر  املنتظمة  النقــل  خطوط 
والى مطار  احلديثة من  احلافالت 
بغــداد الدولي باســعار رمزية، 
مع اســتخدام اســلوب التتبع 
الذكي حفاظا على امن وسالمة 
املســافرين، وحاليــا مت اعــداد 
اخلطوط  الســتغالل  دراســات 
باالســلوب االمثــل مبــا يخدم 
املواطن وتعزيز ايرادات الشركة«.

وأشــار إلى أن »الشــركة متلك 
ســابقا اكثر مــن 45 باصا في 
توقفت  لكنها  نينوى  محافظة 
جميعهــا منــذ بدايــة ازمــة 
التجوال،  حظر  بســبب  كورونا 
والقيود التي فرضت على حركة 

املواطنــني، ومتت اعادة دراســة 
بالتنسيق مع احملافظة، ومديرية 
املرور، والشــركة العامة للنقل 
اخلــاص، لغــرض اعــادة حركة 
احملافظة  مناطــق  بني  اخلطوط 
واجلانبني االمين وااليسر من اجل 
واتخذت  احملافظة،  اهالي  خدمة 
الشركة قرارا بتسيير 8 خطوط 
بعد  جديــدة  جتربة  باعتبارهــا 
اجلائحة، وبعدها ســيتم تعزيز 

اخلطوط باعداد اخرى منها«.
للجان  »االيعــاز  إلــى  ولفــت 
متخصصــة للبدء فــي ادخال 
باصات النقل العام في شــوارع 
كربــالء  محافظــة  واحيــاء 

تقدمه من خدمات  ملا  املقدسة 
للمواطنني  الراحة  سبل  وتوفير 
ومت تشــغيل عدد من ســائقي 
الباصات و اســتغالل هذا األمر 
كمــا  اســتثمارية،  كفرصــة 
تسعى الشركة الى تفعيل كل 
وربط  الداخلي  النقــل  خطوط 
واحملافظات  بغداد  جميع مناطق 
بشــبكة نقــل متطــورة عبر 

اسطول باصاتها احلديثة«.
بدأت  »الشركة  ان  واكد حسني 
منــذ العــام 2018 تتحول الى 
رابحــة ولغايــة بدايــة اذار من 
العــام احلالــي، لكــن ايراداتها 
ازمة  تاثير  تتراجع بسبب  اخذت 

كورونا على النقل وايقاف حركة 
النقل بــني بغداد والدول اجملاورة، 
بالصعود  عاودت  االيرادات  ولكن 
احلركة خالل  تدريجيا بعد عودة 

ٓاب من العام احلالي«.
على  اعتمدت  »االيرادات  ان  وبني 
الزوار  ونقل  الدينية  الســياحة 
الى  خــاص  بشــكل  االيرانيني 
احملافظات  املقدسة في  االماكن 
، وايضا احلركــة داخل املدن بني 
بغداد واغلب احملافظات ، وكذلك 
عــودة حركــة حافــالت النقل 
اخلــاص حاليا داخــل العاصمة 
خالل  باالرتفاع  االيرادات  واخذت 

االشهر القليلة املاضية«.

وذكر حســني ان »اهــم خطوة 
اتخذتهــا وزارة النقــل خــالل 
اجتماعها الذي عقد مٔوخرا في 
مصر تتمثل باعادة تفعيل اخلط 
املســافرين  لنقل  اجلديد  البري 
يكون  الذي  املصريــة  والعمالة 
مســاره بــني )مصــر – عمان – 
بغداد( بالتنســيق مع الشركة 
املســافرين  لنقــل  العامــة 
و)سوبر  االردنية  )جت(  وشركتي 
حاليا  ويجــري  املصرية،  جــت( 
مهم  اجتمــاع  لعقد  االعــداد 
ملناقشة املشــروع ليصبح قيد 
التنفيذ نظرا اليقافه منذ اعوام 
عديدة ، وتقدمي تسعيرة محددة 

وســتتولى  املســافرين،  لنقل 
شركة )جت( نقل املسافرين من 
القاهــرة الى عمــان ومنها الى 

بغداد«.
خطوط  »وجــود  عن  وكشــف 
منها  اجملــاورة  الدول  مع  للنقل 
وكذلك  واالردن،  وايــران  تركيــا 
مع ســوريا لكــن مت ايقاف هذا 
الفتــرة االخيرة  اخلــط خــالل 
بســبب الظروف التــي متر بها، 
مع انطالق حافالت الشركة الى 
الراغبني  النازحني  لنقــل  تركيا 
بالعــودة الطوعية ونقلهم الى 
مناطقهم االصلية بالتنســيق 

مع وزارة الهجرة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تواجــه دول اخلليج حتديــات جديدة 
فــي تنفيذ رؤاهــا االســتراتيجية 
للتحول والتنويع االقتصادي وســط 
الظالل التي يلقيها تفشــي مرض 
فيروس كورونــا اجلديد )كوفيد19-(، 
وانخفاض أســعار النفــط في عام 
2020، لكن االقتصــاد الرقمي ضخ 

حيوية غير مسبوقة في املنطقة.
وقــال اخلبــراء إن التعــاون بني دول 
اخلليــج والصني واعد فــي مجاالت 
تطوير االقتصــاد الرقمي والتقنيات 
اجلديــدة، حيث تســعى تلك الدول 
إلى إيجاد ســبل ملواجهة التحديات 

اجلديدة.
وأطلقــت بعــض دول اخلليــج رؤى 
طويلة األجــل للتنمية االقتصادية 
بــني عامــي 2016و2017 لتقليــل 

اعتمادهــا التقليدي علــى عائدات 
النفط وحتقيق التنويع االقتصادي.

وأعلنت اململكة العربية السعودية، 
على ســبيل املثال، عــن رؤية 2030 
في أبريــل 2016، والتي تضمنت بناء 
باإلضافة  نيوم،  مدينة ذكية تسمى 
إلى إنشــاء مركز لوجســتي دولي 
ومركز ابتــكار دولي. كمــا أصدرت 
 2030 رؤية  املتحدة  العربية  اإلمارات 
في نوفمبــر 2017 التي تضمنت 10 
أهدافا أساسية مثل الصحة العامة 
واالســتثمار في البنية األساســية 

والتنمية املستدامة في األطعمة.
وفــي مواجهــة ارتفــاع معــدالت 
البطالة، اتخــذت بعض دول اخلليج 
تدابير خللق املزيد مــن فرص العمل 
وتعزيز التدريب على املهارات املهنية 

وتقليل عدد العمالة الوافدة.

ومع ذلك، قال تســو تشي تشيانغ، 
دراسات  الباحث املشارك في معهد 
شانغهاي  بجامعة  األوسط  الشرق 
للدراســات الدوليــة، إن التحديات 
املزدوجة ملرض )كوفيد19-( وانخفاض 
عائدات النفــط ألقت بظالل ثقيلة 
على املــوارد املالية لدول اخلليج منذ 

بداية هذا العام.
وتراجعت املداخيــل املتاحة لإلنفاق، 
واســتمر العجز املالي والدين العام 
في االرتفاع كحصة من الناجت احمللي 
اإلجمالــي، كما تقلصــت صناديق 
النقد  واحتياطيات  السيادية  الثروة 
األجنبي بشكل كبير في دول اخلليج.

وحســب تقديرات معهــد التمويل 
الدولي، قــد تنكمش أصول صناديق 
الثروة الســيادية لدول اخلليج بنحو 

296 مليار دوالر بنهاية العام اجلاري.

وأثــرت مــرض )كوفيد19-( بشــدة 
والفنادق  الســياحة  قطاعات  على 
في  اللوجستية  واخلدمات  والطيران 
دول اخلليج، ما أعــاق تنفيذ خطط 

التحول االقتصادي اخلاصة بها.
وحاولــت العديــد مــن دول اخلليج 
توســيع مصادر الدخل مع محاولة 
وعلى ســبيل  النفقــات.  خفــض 
املثال، مت تأجيل أو تعليق العديد من 
مشروعات النفط والغاز في الكويت 

هذا العام.
بعض  تعليق  مت  الســعودية،  وفي 
توزيع  وأعيد  الكبرى،  املشــروعات 
األموال التي مت توفيرها على الرعاية 
الشــركات.  ومســاعدة  الطبية 
ومنذ يونيو، توقــف دفع بدل غالء 
احلكوميني  للمدنيــني  املعيشــة 
والعســكريني ورفع معدل ضريبة 

القيمة املضافة إلى 15 باملئة منذ 
يوليو في اململكة.

وعلــى اجلانــب املشــرق، أظهــر 
االقتصاد الرقمــي إمكانات كبيرة 
وســط تفشــي )كوفيد19-( في 
دول اخلليج، حيــث يلجأ املزيد من 
الناس إلى التســوق عبر اإلنترنت 
أو الترفيــه ألنهــم يقللــون من 

األنشطة اخلارجية.
وأفــادت صحيفــة ))عــرب نيوز(( 
عن  نقــال  الســعودية  اليوميــة 
اإلحصــاءات الصــادرة عــن وزارة 
التجارة واالســتثمار الســعودية، 
أن إجمالــي حجم التســوق عبر 
اإلنترنت في السعودية قفز بنسبة 

400 باملئة من فبراير إلى أبريل.
وارتفعــت نســبة املســتهلكني 
الذين اشتروا السلع االستهالكية 

عبــر اإلنترنت فــي اململكة من 6 
باملئة إلــى 55 باملئة فــي حوالي 
خمسة أشــهر خالل املرض، وفقا 

لإلحصاءات.
فجميع دول اخلليج لديها أجندات 
وهو  الرقمــي،  للتحــول  وخطط 
التــزام سياســي ومالــي خللــق 
اقتصــادات قائمة علــى املعرفة. 
وســعت دول اخلليج الــى مواءمة 
أجندات التحــول الرقمي مبادرات 
التنمية االقتصادية احملددة. وضعت 
دبي تصــورا خلطة متتــد 50 عاما 
لتأسيس منطقة جتارية افتراضية 
ٓاالف   10 اســتضافة  علــى  قادرة 
ذلك، تسعى  شــركة. عالوة على 
خليــج البحريــن للتكنولوجيــا 
املالية الى تطوير فرص منو جديدة 

في قطاع التمويل.

دول الخليج تواجه تحديات جديدة في التحول االقتصادي

تنشيط الخطوط مع جميع الدول المجاورة

النقل تعلن عن مفاوضات لتفعيل الخط
 البري بين »القاهرة - عمان - بغداد«

وضعت الشركة 
خططا وبرامج 
تشغيلية للعام 
2021، حيث 
عملت على شراء 
25 باصا نوع 
)كوستر( من 
الشركة العامة 
لصناعة للسيارات 

احد خطوط النقل البري في بغداد 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تراجعت أســعار صرف الدوالر في االســواق 
ارتفاعها بشــكل  الثالثاء بعد  احمللية امس 

كبير أمس االثنني.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصة الكفاح 
املركزية في بغداد سجلت هذا امس الثالثاء 
، 127800 دينــار عراقــي مقابــل 100 دوالر 
السعر  احلارثية  بورصة  وســجلت  امريكي، 

نفسه.
املركزية في بغداد  الكفاح  بورصة  وسجلت 
مســاء أمس األحد  132000 دينــار عراقي 

مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضــت ايضــا فــي محــال الصيرفة 
باألســواق احمللية في بغداد حيث بلغ سعر 
البيــع 127250 ديناراً عراقيــاً، بينما بلغت 
اسعار الشراء 128250 ديناراً لكل 100 دوالر 

امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلنت منظمة اوبك، امس الثالثاء، ان العراق 
النفطي فيما  الدول تخفيضا النتاجه  اكثر 
كانت ليبيا اكثر الــدول انتاجا في املنظمة 

خالل شهر تشرين الثاني املاضي.
وقالت املنظمــة في تقريرها الشــهري ان 
»إنتاج الــدول الـ13 األعضــاء في منّظمة 
الدول املصــدرة للنفط »أوبــك«، ارتفع في 
تشرين الثاني املاضي، حيث بلغ في املتوسط 
25.109 مليــون برميل يوميــا، بارتفاع 707 
ٓاالف برميل يوميا عن مستويات تشرين االول 

2020 الذي بلغ 24.402«.
واضافــت املنظمة ان »الزيادة في إنتاج أوبك 
جاءت كل من ليبيا، الذي بلغ انتاجها 1.108 
مليون برميل يوميــا وبزيادة بلغت 656 الف 
برميل عن الشــهر الذي سبقه، اضافة الى 
االمــارات وبزيادة بلغت 75 الــف برميل عن 

الشهر الذي سبقه ».
واشارت الى ان »العراق اكثر الدول تخفيضا 
النتاجه النفطي في تشرين الثاني حيث بلغ 
متوســط االنتاج فيها 3.764  ماليني برميل 
يوميا بانخفاض بلغ 76 الف برميل يوميا عن 
شهر تشــرين االول املاضي الذي بلغ االنتاج 

فيه 3.841 ماليني برميل يوميا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أظهرت بيانات املكتب الوطني لإلحصاء في 
الصني الصــادرة اليوم منو النــاجت الصناعي 
الصيني خالل نوفمبر املاضي بنســبة 7 في 
املائة ســنويا وهو ما جاء متفقا مع توقعات 
احملللني، بعد منوه مبعــدل 6.9 في املائة خالل 

أكتوبر املاضي.
وذكر مكتب اإلحصــاء أن مبيعات التجزئة 
في الصني زادت خالل نوفمبر املاضي بنسبة 
5 في املائة سنويا، وهو ما يقل عن التوقعات 
التي كانــت 5.2 في املائة في حني أنها أعلى 
من نســبة النمو في أكتوبــر املاضي حيث 

كانت 4.3 في املائة في املائة.
ارتفعت  بيانات مكتب اإلحصاء،  وبحســب 
االســتثمارات في األصول الثابتة في الصني 
خالل الشهر املاضي بنســبة 2.6 في املائة 
ســنويا، وهو ما جــاء متفقا مــع توقعات 
احملللني بعد منوها بنسبة 1.8 في املائة خالل 

الشهر السابق.

انخفاض اسعار صرف 
الدوالر في السوق المحلية 

أوبك: العراق أكثر الدول 
تخفيضا إلنتاجه النفطي 

نمو الناتج الصناعي 
للصين بنسبة 7 % 
سنويا خالل نوفمبر
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متابعة ـ الصباح الجديد
أظهرت بيانات من "ســي إل إس" 
أن املتوســط اليومــي ألحجــام 
العاملية  األجنبي  الصرف  تداوالت 
قفــز 11 في املائة خالل تشــرين 
الثاني مقارنة بالشــهر نفســه 
أثارت نتيجة  إذ  املاضي،  العام  من 
األمريكية  الرئاســة  انتخابــات 
للوقاية  "فايرز/بيونتيك"  ولقــاح 
من مــرض كوفيد - 19 زيادة حادة 

في نشاط املعامالت الفورية.
وبحسب "رويترز"، قالت "سي إل 
إس"، وهي منصة رئيسة لتسوية 
الصفقــات فــي ســوق الصرف 
املتوســط  بيان "إن  األجنبي، في 
العمالت  تــداول  اليومي ألحجام 
بلغ 1.78 تريليون دوالر في تشرين 
 1.6 ارتفاعا من  )نوفمبــر(  الثاني 

تريليون دوالر قبل عام".
في  القفزة  "تلــك  أن  وأضافــت 
النشــاط قادها ارتفــاع حاد في 
تزايد  مــع  الفوريــة  املعامــالت 
23 في املائة عن  األحجام بنسبة 
مســتويات 2019"، وارتفع حجم 
مبادالت العملة 5.7 في املائة على 

أساس سنوي.
إلى ذلك، ارتفع اجلنيه اإلسترليني 
بفضل  واليــورو  الــدوالر  مقابل 
اآلمال فــي أن تتوصــل بريطانيا 
جتارة  اتفاق  إلــى  األوروبي  واالحتاد 
حــرة بعد قرار متديــد املفاوضات 
الســابقة  املهلة  انتهــاء  عقب 

أمس األول.
وجــرى تــداول الدوالر قــرب أقل 

مستوى في عامني ونصف مقابل 
نظرائه الرئيســني قبــل اجتماع 
االحتــادي  االحتياطــي  مجلــس 
األمريكــي الــذي يختتــم غدا، 
حيث من املتوقــع أن يعلن صناع 
زيادة املشتريات من  السياســات 
أدوات اخلزانة طويلة األجل الحتواء 

ارتفاع العائدات.
وحذر بعض احملللني من أن صعود 
االســترليني قد ال يدوم في ضوء 
لم  األوروبي  واالحتــاد  بريطانيا  أن 
يتمكنا مــرارا مــن تضييق هوة 
اخلالفات واستمرار خطر أن تعاني 
التجارة والشــركات حالة فوضى 

دون اتفاق.
كبير  إيشيكاوا،  جونيتشي  وقال 
اســتراتيجيي الصــرف األجنبي 

لدى "ٓاي.جي" لــأوراق املالية في 
طوكيو، "هــذا صعود مٔوقت في 
االســترليني، لكن ما زال من غير 
الواضح إن كان باإلمكان حتاشــي 
اتفــاق. صفقة جزئية  إبرام  عدم 
من  مزيد  إلجــراء  اتفاقا  تتضمن 
قد  املقبل  العــام  في  املفاوضات 
تنقذ االســترليني، لكن أي شيء 

أقل سيفضي إلى جتدد البيع".
0.72 في املائة  قفز االســترليني 
أكبــر  فــي  دوالر،   1.3311 إلــى 
مكسب يومي له منذ أول كانون 
اليورو،  وأمــام  )ديســمبر(.  األول 
 0.53 البريطانية  العملة  ارتفعت 

في املائة إلى 91.10 بنس.
وصعد اليــورو 0.21 في املائة إلى 
تغير  يطــرأ  ولــم  دوالر.   1.2133

األمريكية  العملــة  يذكر علــى 
مقابل نظيرتها اليابانية لتسجل 

104.04 ين للدوالر.
وســجل مٔوشــر الدوالر 90.775 
أمام ســلة مــن ســت عمالت 
رئيســة، مقتربا من أقل مستوى 

في عامني ونصف.
في حني تراجعت أســعار الذهب 
أمــس مع صعود األصــول عالية 
اخملاطر بفعل بدء استخدام لقاح 
كوفيد - 19، ما ألقى بظالله على 
اآلمــال حيال مزيد مــن التحفيز 
الواليات  فــي  والنقــدي  املالــي 

املتحدة.
بحلول  فإنــه  "رويترز"،  وبحســب 
الســاعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 
للذهــب  الفــوري  الســعر  كان 
عند  املائــة  فــي   0.7 منخفضــا 
1825.50 دوالر لأوقيــة "األونصة"، 
فــي حــني نزلــت عقــود الذهب 
األمريكية اآلجلة 0.8 في املائة إلى 

1829.50 دوالر.
وقال هوي لي، اخلبير االقتصادي في 
أو.سي.بي.سي، "حماس لقاح  بنك 
كوفيد - 19 مــن املرجح أن يطغى 
مجلس  مــن  جديد  تيســير  على 
االحتياطــي وحزمــة إنقــاذ مالي 
في املدى القريــب. لكن الذهب قد 
يتالشــى  2021 عندما  في  يصعد 
التفاؤل حيــال اللقاح ويعود تركيز 
املســتثمرين إلى توقعــات ارتفاع 
النقدي  التحفيز  بسبب  التضخم 
واملالي الضخم الذي سيحتاج إليه 

االقتصاد األمريكي".

1.78 تريليون دوالر المتوسط اليومي 
ألحجام تداول العمالت حول العالم 
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ثقافة 8دراسة
قراءة

جائزة

رحيل

يشــتركون بصناعة التفاصيل وكلهم 
ينتظرهم املصير نفسه. يجدون خيمة 
بعيدة عــن ســيارتهم، يأتــي البدوي 
لتقدمي  باجمليء معه  ليقنعهم  صاحبها 
بعض الضيافة في هذا الطريق املقطوع 
واجلو البارد والليل الزاحف “ أقرب مدينة 

تبعد مبســافة تســعني كيلومترا كما 
تشير قطعة الداللة اخلضراء، وفم احلرب 
وأفواه قطاع الطــرق خالل الليل ال تزال 
متثل امام الســائقني وهــم في املرائب، 
الطاحنة”  والبشرية  املعدنية  بأنيابهم 

الرواية ص 13
أربعة أشــخاص يذهبون معــه، الراوي 
والقروي وزوجته والطالب اجلامعي لتبدأ 
يجبرهم  ومســتحيلة،  غريبة  مغامرة 
البدوي على اصطحابهم إلى تل الذهب 
البعيد نســبيا عن اخليمة ليســاعدوه 
في اســتخراج الذهب املدفون من قبل 
جده كما يدعي . يستبطن احلدث نوازع 
بشــرية ال يحدها سوى املوت .. استالب 
وقلق يعيشه الراوي وهو يحاول اخلالص 

من مهمة فرضت عليه. 
إنه صراع النفس البشــرية حني ترفض 
القيــود وترنو إلى اخلــالص املرتقب في 
بحثه عن سبل للحياة، إنه رفض احلرب 
بكل أناشــيدها احلماسية ودوي مدافع 
اخلراب  بألفــاظ  التالعب  املوت وعبــث 
حينمــا تتحول العناويــن الى يافطات 
نصر مؤزر . تســير الرواية وفق مفهوم 
احلدث الواحد دون اختراقه بأحداث أخرى 
جانبية قد تنال من تدفق ســيل اللغة 
الذاهبة  الكاشــف عن خفايا النفوس 
البدوي  بادعــاء  مغلف  مجهــول  نحو 
صاحب فكــرة الذهب املدفون في باطن 
التل، فتغدو الشخوص تتحرك بخيوط 
الروائي الذي يسيطر عليها كمتحركات 
تلهث خلف وهم الذهب، تنســاب تلك 
اللهاثات ووتتنازع مــع دواخلها للتبرك 
برؤية املعــدن النفيس الذي تبنى حوله 
قصص الثراء والعيــش الرغيد، وهو ما 
ربطــه الروائي في زمــن مررنا به باملوت 

اليومــي املعلن عبر املذياع الذي ننتظره 
الســاعة الثامنة مســاء، وهو يزف لنا 
بشرى النصر الذي لم تنته احلرب بعده 
ابدا .  كل يوم بيان حربي مختلف يتلوه 

مذيع مدهون الشعر مبحوح الصوت.
 يحــاول الراوي الهرب في عدة محاوالت 
تنتهي بالفشــل ألن البدوي الذي يقود 
اجملموعــة ال يســمح بذلــك وال ميكن 
أن يفلت منــه احد، لكنــه يرضخ في 
نهاية احملاوالت ويجاري االحداث التي متر 
مبواقف صعبة يواجهون فيها اخلسارات 
واالنتهاكات لكنهم لم يفقدوا األمل . 
تنتهي الرواية بنهاية غير متوقعة حني 
يجد الراوي نفســه منكبــا على قراءة 
“ حكاية غدك” مســتغرقا فيه  كتابه 
والســيارة ال تزال متوقفة، لكنه يلمح 
البدوي صاحب اخليمة وهو يحاول اقناع 
الركاب باجمليء معــه كضيوف.. تنطوي 
احلكاية على استبطان املصائر املتوحدة 
فــي مواجهة النهاية نفســها وهو ما 
بلغة  للكاتب  اخلصــب  اخمليــال  أنتجه 
واضحة. يحاول الروائي حسن عبد الرزاق 
فــي هذه الرواية، إطالق عملية الســرد 
املتواصــل للحفاظ على احلدث الرئيس. 
وهو ســرد ال يخلو من صعوبة السيما 
انه يسير بنفس واحد على مدى جميع 
الصفحات وبلغة أدت املعنى الذي أراده . 
“ تل الذهب” هي الرواية الرابعة للروائي 
حســن عبد الرزاق، إذ أصدر قبلها ثالث 
روايــات هــي “ســيناريو حيــاة النمر” 
و”بوصلة غضبان بن شــداد” و”راشــد 
أصــدر مجموعتني  فيمــا   ، يحصــد” 
و”باخوس  العبير”  “أيام  هما  قصصيتني 

املدينة” .

ابراهيم سبتي             

الروايــة  عالم من احلكايــات املتداخلة، 
تتعاقب أحداثها وتتنوع انتقاالتها، فتثير 
فينا ملكة االنتباه وتســتفز مخيلتنا ان 
كانت حتكي شيئا يقترب من أحاسيسنا 
أو حدثا كنا أرقاما فــي مجرياته، ولكن 
عندما تقترب الرواية من كل انكساراتنا 
ومجهولية مصائرنا ، وتوقد جذوة آالمنا 
وخسائرنا، فهذا هو ما نبحث عنه وسط 
مــا كتب من ســرد خالل األعــوام التي 
مضت، نبحث دائما عن ما يزيح عنا غبار 
احلقيقة لتبزغ جلية واضحة .                                                               
 وتاتــي روايــة حســن عبد الــرزاق ) تل 
الذهــب( معبــرة عما ميور فــي دواخلنا 
ونحن نكتوي بلظى نيران قضت مضاجع 
أحالمنا وأمانينا ابان حروب أهدرت شبابنا 
و كتبت على جلودنا نهاياتنا ونحن احياء 
. إنها حــروب العبث التي أذهبت باجلمال 

نحو أودية اخلراب.
  تبدأ الرواية وتنتهي داخل ســيارة الرمي 
لنقل املســافرين، ركاب ال شبه بينهم، 
طالب جامعي وعجائــز وقرويني، والراوي 
ناجــي عبد نعيثل املتســرح من اخلدمة 
العسكرية توا، الذي باعه أحد متسكعي 
الباب الشرقي كتابا عنوانه” حكاية غدك 
“.. ثمة غرائبيــة واضحة تطارد مجريات 
السرد ونحن ندخل الى عوالم من الرهبة 
. تتوقف السيارة النفجار  واخلوف واجلرأة 
أحد دواليبها وجتثــم عاطلة عن احلركة 

لعدم وجود دوالب احتياطي.
 تتحــرك الروايــة وفقا ملفهــوم احلدث 
الصاعد الــذي يلتف حول حكاية واحدة 
أبطالها يتحركون بأدوار مهمة ، فكلهم 

صراع النفس البشرية حين ترفض القيود
رواية » تل الذهب » لحسن عبد الرزاق

متابعة الصباح الجديد:

أعلنت اللجنة املنظمة لـ )جائزة النفري 
للشــعراء الشــباب لعــام 2020 / دورة 

الشاعر الراحل حبيب النورس( 
والتي تصدر عن مجلــة    الدروايش في 
أملانيا ، عن أسماء أصحاب املراكز الثالث 

االولى. 
وأكد رئيس حترير مجلة الدراويش الشاعر 
هالل كوتــا ، أن اللجنة املنظمة للجائزة 
التــي ترعاها )مجلــة الدروايش التابعة 
لدار الدراويش للنشر والترجمة( واللجنة 
التحكيميــة للجائــزة ، اعلنــت اليوم 
الثالثاء 15/ كانون األول ســبتمبر/2020 
عن اصحــاب املراكز الثالث األولى ، حيث 
بلغ عدد الفائزين اربعة شعراء تقاسموا 
املراكز الثالث األولى وجاء في املركز االول 
) ما تشــظى من نشيد الكوخ( للشاعر 
السينغالي محمد األمني جوب ، وحل في 
املركز الثاني ) ما ناهز األســى ( للشاعر 
العراقــي حيدر خشــان ياســني ، فيما 
تقاســم املركز الثالث ) عندما يختلف 
طعــم النهايــات( للشــاعر املوريتاني 
محمد يحيى ولد احلسن ، واملركز الثالث 
مكرر )ذاكرة الرقص( للشــاعر املوريتاني 

سيد محم صالح. 
واشــار كوتا إلى » أن اجلهد الذي بذلته 
جلنــة التحكيم علــى مدار األشــهر 
املاضيــة كان كبيــراً ومحــط تقدير. 
وإحتــرام للمهنيــة العاليــة واألمانة 
واحلرفية في التأمل مع اضرب الشــعر 
الثــالث ومنذ اول يــوم لوصول األعمال 
املشــاركة، وتألفت جلنة التحكيم من 
الدكتور الشــاعر حسن عبد راضي من 
العراق / رئيسا وعضوية الدكتور الناقد 
احســان التميمي / العراق ، والشــاعر 
والشــاعر   ، تونس   / الشــايب  أحمــد 
/ اململكة  رائد أنيس اجلشــي  واملترجم 
العربية الســعودية ، والدكتور الشاعر 
رضا الســيد جعفر / العراق ، والدكتورة 
الناقدة خولة الزلزولي/ اململكة املغربية. 
ونوه الــى أن اللجنة املنظمــة منذ أن 
بلغْت  والتي  وصلتها االعمال املشاركة 

تسعة وثالثني مجموعة شعرية من
 مختلــف الدول العربيــة ووصل منها 
للقائمة الطويلة 11 مجموعة شعرية 
وبعدها القائمة القصير والتي ضمت 7 
مجاميع شعرية حتى وصولها للنتائج 
وحرفية  تعاملــت مبهنيــة  النهائيــة 
التي  باملواعيد  االلتــزام  علية ودقة في 
حددتهــا اللجنة املنظمــة وأن النتائج 

كانــت متقاربة والتنافس على أشــده 
رغم خروج بعض اجملاميــع منذ الوهلة 
األولــى ومنها ) بتهوفن وصيد اجلماجم 
( و)فاكهة الثورة( الى أن وصول القائمة 
القصيرة هو الذي سهل األمر واتضحت 

الرؤية ومت اعالن النتيجة النهائية. 
: مــن جانبه قــال مديــر دار الدراويش 
للنشــر والترجمة الشاعر واملترجم بدر 

السويطي
: إميانا منا دار الدراويش للنشر و الترجمة 
بدعــم املواهب الشــابة فــي العالم 
العربي، نظمنا جائزة النفري لتشجيع و 
حتفيز الشعراء الشباب وتبني مواهبهم 
وهذا ليــس باجلديد علينا كدار نشــر 
فقبلها ُقمنــا بالتكفل بطباعة منجز 
اخلاصة  الشــباب وعلى نفقتنا  الكثير 
إمياناً منــا برعاية املواهــب التي حتتاج 
الى رعاية وتشــجيع  ونوه الســويطي 
» نحــن حريصون على إاليفــاء بوعدنا 
والفائزين  املســابقة  الذي قطعناه مع 
واننا نؤكد هذا االلتزام بنشــر الكتب و 
ومن  احمُلدد  مبوعدها  للفائزين  إرســالها 
اليوم ســوف يكون هنالك العمل على 
اكمــال وطباعة االعمال الفائزة وفق ما 

يرتضيه الوقت الراهن والتزامات الدار.

أربعة شعراء يتقاسمون المراكز الثالثة األولى لجائزة النفري 

الموت يغّيب عمالق روايات التجسس جون لو كاريه*

أربعة أشخاص يذهبون معه، 
الراوي والقروي وزوجته 
والطالب الجامعي لتبدأ 

مغامرة غريبة ومستحيلة، 
يجبرهم البدوي على 

اصطحابهم إلى تل الذهب 
البعيد نسبيا عن الخيمة 

ليساعدوه في استخراج الذهب 
المدفون من قبل جده كما 

يدعي . يستبطن الحدث نوازع 
بشرية ال يحدها سوى الموت 
.. استالب وقلق يعيشه الراوي 

وهو يحاول الخالص من مهمة 
فرضت عليه.

روايات  توفي جــون لــو كاريــه ملــك 
التجســس البريطاني عن 89 عاما جراء 
إصابته بالتهاب رئوي حــاد على ما قال 

وكيل أعماله وعائلته.
رئيــس مجموعة  غيلــر  جــون  وقــال 
براون« ومقرهــا في لندن في  »كورتيس 
بيان عبر املوقع إاللكتروني لهذه الوكالة 
الفنية »بحــزن كبير أعلــن وفاة ديفيد 
كورنويــل املعــروف في العالم بأســره 
باســم جون لو كاريه بعد مرض قصير 
)غيــر مرتبط بكوفيــد19-( في منطقة 
كورنويل مساء السبت في 12 ديسمبر/
كانون االول 2020. كان في سن التاسعة 
والثمانني. تتجه أفكارنا إلى أبنائه األربعة 

وعائالتهم وزوجته العزيزة جاين«.
العائلة في رسالة نشرها وكيل  وأكدت 
أعمال لو كاريه، وفاة الروائي الشهير من 
»التهاب رئوي حاد مســاء الســبت بعد 

معركة قصيرة مع املرض«.
وكتب جون لو كاريه 25 رواية ومجموعة 
مذكرات بعنوان »ذي بيجن تانل« ســنة 
2016. وهــو باع أكثر من 60 مليون كتاب 

حول العالم.
واقُتبــس الكثيــر من أعمال لــو كاريه 

الناجحــة إلــى الشاشــة الكبيرة أو 
التلفزيون، بينها »تينكر تايلور سولدجر 
ســباي« في 2011 من بطولــة املمثل 

البريطاني غاري أولدمان.
وقال املمثل احلائز جائزة أوسكار في بيان 
إن »شــخصياته كانت عميقة ومبنّية 
بحرفية... أداء دور جورج ســمايلي كان 
األبرز في مسيرتي. كثيرون  من احملطات 

منا مدينون له بالكثير«.
وهو استلهم في مســيرته األدبية من 
عمله كعميل سري الذي توقف بعدما 
املزدوج  البريطانــي  العميل  به  وشــى 
كيم فيلبــي إلى جهاز االســتخبارات 
له.  آخرين  مواطنــني  مع  الســوفياتي 
واضطــر جــون لــو كاريه يومهــا إلى 

االستقالة من جهاز »ام آي 6«.
وقال وكيــل أعماله »لقــد فقدنا رمزا 
كبيرا فــي األدب إالنكليزي«، مشــيدا 
بـ«روحه العظيمــة« و«لطفه« و«حس 

الفكاهة« و«الذكاء« لديه.
كذلك وجه الكاتب األميركي ســتيفن 
كينــغ، أحد أبرز األســماء فــي روايات 
الرعب، حتية عبــر تويتر إلى روح جون لو 
كاريه واصفا إياه بأنه »عمالق أدبي« و«ذو 

روح إنسانية«.

 رمز كبير في األدب إالنكليزي
وأبــدى الكاتــب واملــؤرخ البريطانــي 
ســامين ســيباغ مونتيفيوري عبر تويتر 
أيضا »حزنــه« إزاء وفــاة »عمالق األدب 

إالنكليزي«.
المع وشعبي

وقد عرف جون لو كاريه شهرة عاملية مع 
صدور روايته الثالثة »ذي سباي هو كامي 
إن فروم ذي كولد« )اجلاســوس اآلتي من 
البرد( في العــام 1964 التي كتبها في 
ســن الثالثني حني كان »امللل ينهشه« 
جراء نشاطاته كدبلوماسي في سفارة 

بريطانيا في بون في املانيا.
وكتب جــون لو كاريه عبر صحيفة »ذي 
غارديان« ســنة 2013 أن الرواية حصلت 
على إذن مــن األجهزة الســرية بعدما 
خلصت إلى أنه عمل »خيالي بحت من 
البداية وحتى النهاية«. لكنه أشار إلى 
أن الصحافة كان لها رأي مغاير متاما إذ 
رأت أن النص »ليس حقيقيا فحسب بل 
هو أشبه برسالة ذي دالالت واضحة آتية 

من اجلانب اآلخر«.
وبيعت أكثر من 20 مليون نســخة من 
الروايــة التي تروي قصــة أليك ليماس 
وهو عميل بريطاني مــزدوج انتقل إلى 

املانيا الشــرقية. وقد حــول إلى فيلم 
ســينمائي من بطولة ريتشــارد بورتن 
وشــكل بداية تعاون طويل مع أوساط 

السينما والتلفزيون.
ووصف الروائي روبــرت هاريس لو كاريه 
بأنــه »أحد املؤلفني الــذي ميكن وصفه 
بأنه ليس كاتبا المعا فحســب بل إنه 
دخل أيضا في الثقافة الشــعبية، وهو 

أمر نادر جدا«.
وقال هاريس حملطة »سكاي نيوز« إن رواية 
»ذي ســباي هو كامي إن فروم ذي كولد« 
هي »قصة آســرة وعميقة للغاية، وقد 
أدخلت حتّوال في كتابة روايات التجسس. 
وهــي قدّمت جتســيدا ســيكولوجيا 
عن التجســس واخليانة وتراجع النفوذ 

البريطاني«.
وفي آخــر رواياته الصادرة فــي اكتوبر/
تشــرين األول 2019، قدم جون لو كاريه 
املؤيد لالحتاد األوروبــي، صورة الذعة عن 
بوريس جونســون الذي صــّور في هذا 
العمل على أنــه »خنزير جاهل«، واصفا 
خروج بريطانيا مــن االحتاد األوروبي بأنه 

»ضرب من اجلنون«.

*عن ميدل أيست أون الين
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وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهلل
من منطلق هذه االية الكرميــة يتبني ان األمم ال تقوم على الكثرة  
وال علــى العدد  امنا تقوم على الثابت فــي املوقف وعلى النفس 
املؤمنــة بعملها الصادقــة بنواياها املبدعــة بأفكارها اخمللصة 

بتطلعاتها.....
ففــي التاريخ دالئل واضحة وشــواهد كثيرة ورســائل عظيمة 
في هذا اجملال وافضلها  الرســالة احملمدية السمحة التي قامت 
ع خمسة اشــخاص واصبحت أمة جتاوزت املليار ونصف انسان  
ينتشرون اليوم في بقاع االرض واقطارها يحملون هذه األمانة في 

اعناقهم إلى يوم يبعثون ....
احلقيقــة.. ان ما دفعنــي لكتابة هذا املقال كلمــة أثارت قلمي 
ولبدت غيوم أفكاري استانســت بها فوجدتها رسالة حقيقية 
وطنية صادقة وجب على كل  صحفي صادق أن يأخذ  بهكذا اراء 
وافكار ألناس توشحو بالوطن ومبادئه وقيمة االصيلة وجعلوها 
دليال نيرا  من اجل دفع االخرين  ان يحذو حذوه في تعلم اســلوب 

القيادة احلقيقية التي ملؤها الصدق واالخالص في العمل..
 ان قائل هذه الكلمة هو مدير عام  شركة اشور إحدى تشكيالت 
وزارة االعمار واالســكان فرغم قله عمــره الوظيفي في املنصب  
مقارنــه بفطاحلة غيره قضو اعمارهم في ادارة املؤسســات اال 
ان هذا الشــاب املهندس يتمتع بأفكار واراء وعقلية تتجاوز عمره 
الشــبابي انه املهندس سيف سامي العسافي الذي قال كلمته 

في جمع من موظفيه ونحن حضور...
) ان بيت العرب اي )بيت الَشعر عند البدو( .. يقف ع اعمدة اربعة 
او ثمانية وينــام حتت هذه اخليمة مئة او مئتي شــخص.. فهنا 
الفضــل ليس للجميع او في من ربط احلبل او ســاعد في فرش 
اخليمة  بل الفضل احلقيقي هو لالعمدة التي حتمل هذه اخليمة...
فهكذا هي املؤسسات والشــركات تقوم على اعمدة كل عمود 
يحســب بعشــرة او اكثر من املوظفني االخرين كونه ميتاز باجلد 
واالخالص واإلبداع ونكران الــذات واالميان باملبادئ التي من اجلها 

يعمل ويؤدي في نفس الوقت اكثر من واجبه املكلف به.....
 فبهؤالء تنهض وتقوم الدوائر وبهم يتم االنتاج ولوال جهود هؤالء 
ملا اســتمرت بالعمل اي مؤسسة او شركة... . فعليهم االعتماد 

وأليهم الثناء احلسن والشكر اجلزيل(...... 
انظــر الى دقة التعبير ووزن الــكالم وفحوى املعاني فقد اقتصد 
و اجزل واوضح واختصر واجاد  مــا قد يحتاج الى محاضرات من 
الشــرح وتوضيح كيف تدار الدوائر او املؤسســات بل كيف يدار 

حتى الوطن.... 
لذلك فان وجود مثل هذه العقلية واألفكار النيرة اذا توفرت  لدى 
املســؤولني فاننا  فعال بخير و ســيكون لنا مؤسســات رصينة 
وقوية تســتطيع اإلنتاج والتغلب على كثير من  املعوقات التي 
تواجهها كونها تتمتع بشــخصيات امنت ثم ابدعت ثم عملت 

فأنتجت فال خوف عليها من الضياع  في مستقبل...
ان الفئة القليلة املنتجة خير من كثيرة ال تنتج وان ميزان االمم في 

منتجيها واعمدتها.

بيت العرب واعمدته

وسام السلمان
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الصباح الجديد – وكاالت:- 

على  أجريــت  دراســات  حــددت 
احليوانات واألشخاص الذين يعانون 
من العزلــة والتباعد االجتماعي، 
أنهــم يتعرضــون لتغيــرات في 

هيكل الدماغ.
وأكدت الدراســة املنشــورة على 
موقــع »ذا سينتســت« العلمي 
املتخصص أن تلــك التغيرات في 
هيــكل الدمــاغ يبدو أنهــا تتأثر 

بنقص التفاعل االجتماعي.
وأوضحــت الدراســة أن التباعد 
إضعاف  إلــى  يؤدي  االجتماعــي 
وظائــف املــخ واإلدراك، واإلصابة 
بعدد من األمراض التي بعضها قد 

يكون مزمنا.
خاليا عصبية وجاءت أبرز التغيرات 

في الدماغ على النحو التالي
تغيرات في قشرة ما قبل اجلبهية

األشخاص  أن  الدراسات  أوضحت 
الذيــن يعانون مــن الوحدة يقل 
حجم قشرة الفص اجلبهي  تلك 
القشرة مسؤولة عن اتخاذ القرار 

والسلوك االجتماعي.
على الرغم من أن األبحاث األخرى 
إلى أن هــذه العالقة قد  تشــير 
تتوسط فيها عوامل الشخصية، 
إال أن حيوانــات التجــارب التي مت 
عزلها أصدرت إشــارات مضطربة 
غيــر منظمة في قشــرة الفص 

اجلبهي.
احلصني

ميكــن أن يكون لدى األشــخاص 
واحليوانات األخرى، التي تعاني من 
العزلة حصني أصغر من الطبيعي 
وانخفاض تركيزات عامل التغذية 

العصبية املشتق من الدماغ.
ويؤكد اخلبراء أن تلك األعراض التي 
يصاب بها احلصني من الســمات 
املرتبطة بضعف التعلم والذاكرة.
إلى  الدراســات  وتشــير بعــض 
أن مســتويات هرمــون اإلجهــاد 
الكورتيزول، الذي يؤثر على احلصني 
وينظمــه، تكون أعلــى لدى من 

يعانون من التباعد االجتماعي.
علماء: متكننا من »إعادة برمجة« 

الدماغ ليتخذ القرار الصحيح
)اللــوزة  الدماغيــة  اللــوزة   -

العصبية(:
وجــد الباحثــون ارتباطــا كبيرا 
االجتماعي  الشــبكة  حجم  بني 
للشخص وحجم اللوزة الدماغية 

له.
أو  الدماغيــة  اللــوز  وتنقســم 
العصبية إلى منطقتني دماغيتني 
تأخذان شــكل اللــوز، ومرتبطة 

مبعاجلة املشاعر.
إلى  األكثر حداثة  الدالئل  تشــير 
تكون أصغر  الدماغيــة  اللوزة  أن 
يعانون  الذيــن  األشــخاص  لدى 
التباعد  وميارســون  الوحــدة  من 

االجتماعي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقامت مؤوسسة الكاشف نيوز 
أول  واإلعالم مســاء  للصحافة 
الذكرى  أمس مهرجانا مبناسبة 
ضيفت  لتأسيســها  السنوي 
احلفــل قاعــة نــازك املالئكة / 
جمعيــة الثقافــة للجميــع، 
تخلله تكرمي مائة شخصية من 
شــتى امليادين من الذين قدموا 

نتاجات في العام 2020.
صافي،  زينــب  احلفــل،  عريفة 
رحبــت باحلضور ثم قــرأ ،عزيز 
العكيلي، آي من القران احلكيم، 
بعدها عزف النشيد الوطني ثم 

قراءة سورة الفاحتة ترحما على 
أرواح شــهداء العــراق، وكلمة 
شــيماء  املؤوسســة،  لرئيس 
ملمثل شــيوخ  وكلمة  اجلــاف، 
احتاد  ملمثــل  واخرى  العشــائر 
العرقيــني، وملدير  الصحفيــني 
،هاشــم  املؤوسســة  عالقات 
ومضة  مــع  كلمة  الياســري، 
العراق،  شــعرية تغنت بحــب 
الشعراء«  املنصة  ارتقى  بعدها 
ســالم اجلابري وصالح العراقي« 
اذ قدما قصائــد هتفت للعراق 

الهبت حماس احلضور.
وكان لالعــب اخلفــة واخلــدع 

أبو ســاالر،  مؤيــد  البصريــة، 
مشــاركة جميلة تفاعل معها 
احلاضرين، بعــد تقدميه وصالت 
فــي ألعــاب اخلفة، ممــا اضاف 
املهرجان،  بهجة علــى اجــواء 
وشــهد املهرجان تكرمي احملتفى 
بهــم املائــة شــخصية على 
املهرجان  فقــرات  بــني  دفعات 
بشــيوخ  فبــدأت  املتنوعــة، 
الشــخصيات  ثــم  العشــائر 
التي قدمت عطــاء واضحا في 
العام 2020 في شــتى امليادين، 
التكرمي منح احلضور  اذ شــمل 
قالدات ودروع وشهادات تقديرية 

وجوائز، فيما قدم مدير مؤووسة 
الرياضية،  لأللعاب  فتنس  هوك 
لرئيس  االبــداع  درع  علي هوك، 
مؤوسسة وكالة الكاشف نيوز 
على  فضال  واإلعالم،  للصحافة 
هدايا سملها بعض احلضور إلى 

رئيس املؤوسسة.
ختــام املهرجــان، كان حفلــة 
غنائية شــارك فيهــا الفنانون 
»يوســف الربيعــي وســعدي 
الذهبي وسمر  وســتار  العطار 
شــاكر وثامــر الطيــب وعبود 
العبودي وصالح االبيض وعباس 

العراقي وسوسن جنم«.

الكاشف نيوز تكرم مائة شخصية احتفاًء بمهرجانها السنوي الرابع

التباعد االجتماعي يسبب تغييرات سلبية في الدماغ

لقطة

معلومة

آثار بابل »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد- وكاالت:-
 New England Journal“ نشــرت مجلة
of Medicine” البريطانية دراســة عملية 
كشفت فيها أن األشخاص الذين يعانون 
مــن نقص املناعة يبقــون مصدرا معديا 
يحملون الفيروس لفترة أطول من غيرهم 

بعد اإلصابة بفيروس كورونا.
وأشارت الدراســة البريطانية أنه مت أخذ 
عشــرات العينات من 20 شخصا يعانون 
من نقص املناعة وأصيبوا بفيروس كورونا، 
ومت اختيــار 15 آخرين تلقــوا اللقاح و11 

مصابا كانت عدوتهم شديدة وقوية.
وبحســب الدراسة، وفي غضون 78 يوميا 
من اإلصابة بالفيروس تبني أن عشر عينات 
من أصل 14 ما تزال حتمل رواسب فيروس 
كورونــا وهم بالتالي قــادرون على إصابة 
غيرهــم بهــذا الفيروس نظــرا لضعف 

مناعتهم.
وفقا للعلمــاء، فاملرضى الذين يعانون من 
ضعف في املناعة حتى بعد تلقي اللقاح 
ضــد الفيروس ميكــن أن يصبحوا عرضة 
لإلصابة بفيروس كورونا ملدة شهرين على 

األقل.
وفي السياق نفســه أكدت رئيسة مركز 
فــي  اخملصصــة  لــألورام   OncoTarget
الروســية، مارينا  جامعة سيتشــينوف 
سيكاتشيفا، أن األشخاص الذين يعانون 
من ضعف املناعة يواجهون صعوبات في 

معرفة مدة بقاء الفيروس في اجلسم.
وقالــت سيكاتشــيفا إن ذلــك ميكــن 
مالحظته من خالل حقيقة أن األشخاص 
ذوي املناعة القوية يتعايشون مع العدوى 
الفيروسية عكس أولئك الذين ال يتمتعون 

باملناعة القوية.

نقص المناعة يبقى مصدرا معديا يحمل الفيروس لفترة 

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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الدوحة ـ وكاالت:
شــهدت تدريبات السد القطري، عودة الكوري 
اجلنوبــي نام تاي هي لالنتظام في مران الفريق، 
بعد متاثله للشفاء من االصابة التي تعرض لها 
في العضلة الضامة.. وسيمثل نام تاي إضافة 
قوية للفريق الســداوي، الذي يستعد ملواجهة 

العربي، اجلمعة املقبل، في نهائي كأس األمير.
وشــهد مران اول أمس تدريبات استشــفائية 
لالعبني األساسيني، الذين شــاركوا في الفوز 
علــى الغرافــة )1-4(، أمــس، ضمــن اجلولة 
التاسعة من الدوري، فيما خاض بقية الالعبني 
تدريبات بدنيــة ومهارية، اســتعدادا للمباراة 
النهائية للكأس.وسيحصل العبو الزعيم على 
راحة من التدريبات، أمس، على أن تكون العودة 
اليوم األربعاء، ليخوض الفريق املران الرئيســي 

قبل مواجهة العربي.

الرباط ـ وكاالت:
اختار جمهور الرجاء، املهاجم محمود بنحليب، 
أفضل العب في املباراة التــي فاز فيها فريقه 
أمس األول، على مولودية وجدة 0-3، في اجلولة 
3 من الدوري املغربي، حسب ما أكده النادي عبر 

فيسبوك.
وتوج بنحليب عودته بعد غياب بسبب اإلصابة، 
بتســجيل الهــدف األول، الذي فتــح الطريق 
لثالثية الرجاء، بعد مشــاركته في الشــوط 
الثاني من املباراة.. وكان جمال السالمي مدرب 
الرجاء قد عبر بعد نهاية املباراة عن ســعادته 
مبا قدمه بنحليب، أمام الوجديني.ويحتل الرجاء 
املركز الثانــي في الدوري برصيد 7 نقاط، خلف 
احتاد طنجة الذي حقق العالمة الكاملة من 3 

مباريات.

زيوريخ ـ وكاالت:
أثار النجم السويســري روجر فيدرر، الشكوك 
حول مشاركته في بطولة أستراليا املفتوحة 
للتنس، باكورة البطوالت األربع الكبرى )جراند 
ســالم(.. وأكد فيدرر، أنه يفضل احلصول على 
وقت أكبر للتعافي من إصابته في الركبة، التي 

تعرض لها بداية العام اجلاري.
واضطــر صاحب الـــ39 عاما، إلجــراء منظار 
للركبة، وظل بعيدا عن املالعب، منذ استئناف 
النشــاط فــي آب املاضــي.. يذكــر أن املوعد 
الرسمي لبطولة أســتراليا لم يُحدد بعد، في 
حني تشــير التقارير إلى أن املوعد املبدئي لها 
سيكون بداية شباط املقبل.. وقال فيدرير، على 
هامش مشاركته في أحد الفعاليات الرياضية،: 
أريد املشــاركة في أستراليا، ولكني  “بالطبع 
أعتقد أن األمر سيكون مبكرا للغاية بالنسبة 
إلصابة ركبتي”.وأضاف: “ال أريد القيام باخلطوة 
التالية حتى أكون مســتعدا بشــكل كامل. 
املوعد اجلديد للبطولة قــد مينحني مزيدا من 
الوقت للتعافي واملشــاركة”.وأمت الالعب املتوج 
بـ20 لقبا في بطوالت اجلراند ســالم: “أولويتي 
ستكون للصيف املقبل حيث بطولة وميبلدون 

واأللعاب األوليمبية وأمريكا املفتوحة”.

مدريد ـ وكاالت:
جنم  ميســي،  ليونيــل  متكــن 
فريقه  قيــادة  مــن  برشــلونة، 
نظيــره  علــى  مهــم  لفــوز 
ليفانتــي، بنتيجــة )0-1(، فــي 
منافســات اجلولــة الـــ 13 من 
اإلســباني.. وجنح  الــدوري  عمر 
ميســي في إحراز هــدف املباراة 
الوحيد فــي الدقيقة 76، ليقود 
صعــب  النتصــار  برشــلونة 
وثمــني، رفع به الفريــق رصيده 
إلــى 17 نقطة باملركــز الثامن.
“ســبورت  شــبكة  وبحســب 
ميدياســت”، فإن ميسي بهدفه 
إلى  وصل  ليفانتي،  شــباك  في 
الهــدف رقــم )642( بقميــص 
برشــلونة في جميع املسابقات.
وأضافت أن ميســي بذلك، عادل 
رقم األســطورة البرازيلي بيليه، 

الذي أحرز نفس العدد من األهداف 
642 بقميص سانتوس البرازيلي، 
القياســي  الرقم  والذي حمــل 
كأكثر الالعبني تسجياًل لألهداف 
واحــد.وكان  فريــق  بقميــص 

بيليــه قد حقق هــذا الرقم في 
الفترة من 1965 عندما ســجل 
كورينثيانز،  أمــام  األول  هدفــه 
إلى 1974 عندما ســجل هدفه 
األخيــر مــع الفريــق البرازيلي.

روما ـ وكاالت:
بتسجيله ثنائية في مرمى جنوى، 
وقيادته يوفنتوس للفوز 1-3، بات 
كريســتيانو رونالــدو أول العب 
يحقــق 400 انتصار في الدوريات 
.21 اخلمس الكبرى في القرن الـ 

وفي جعبة ليونيل ميســي جنم 
 .. انتصار   365 برشــلونة  نــادي 
كريســتيانو رونالــدو أول العب 
يحقــق 400 انتصار في الدوريات 
اخلمس الكبــرى في القرن الـ 21 
، واعتلــى الدون رونالــدو صدارة 
هدافي الــدوري اإليطالي برصيد 
10 أهــداف، بالتشــارك مع جنم 
نــادي ميــالن، الســويدي زالتان 
إبراهيموفيتــش الــذي يحمــل 
الرصيــد ذاتــه مــن األهــداف.

وبعد تسجيله ثنائية من عالمة 
اجلزاء في مرمى برشــلونة ضمن 

دوري أبطــال أوروبــا قبــل أيام، 
وتكــراره األمر اليوم، هــذه املرة 
رونالدو  التي يسجل فيها  األولى 
مباراتني  فــي  جزاء  ركلتــي  من 
مســيرته  طــوال  متتاليتــني 
قدم. كــرة  االحترافيــة كالعب 

أكبر  رونالدو  كريستيانو  وسجل 

عــدد من األهــداف فــي أول 71 
مبــاراة له في الــدوري اإليطالي 
في حقبــة الثالث نقــاط للفوز 
شيفتشينكو  سجل  قبله   ،)62)
الرقم القياسي السابق )52هدًفا 
في أول 70 مبــاراة لعبها؛ وأحرز 
60 هدًفــا فــي أول 85 مبــاراة(.

العواصم ـ وكاالت:
- على مستوى  روسيا  تصدرت 
الدول - وكمال األجســام على 
مســتوى الرياضات، التصنيف 
وفقا  للمنشــطات،  العاملــي 
الوكالة  عــن  صــادر  لتقريــر 
العاملية ملكافحة املنشــطات.

وفيما يخص إحصائيات أمريكا 
 - البرازيــل  تأتــي  الالتينيــة، 
العالم  على مستوى  التاسعة 
فــي انتهاك قواعــد مكافحة 
املنشطات - على رأس القائمة 
10 في كرة  بـ54 حالة، منهــا 
القدم، وتليها املكســيك، رقم 

العالــم،  23 علــى مســتوى 
.2018 لعــام  حالــة  بـــ24 

وبعــد ذلك تأتي كوســتاريكا 
بـ19 حالــة )منها 6 في كمال 
الدراجات(، ثم  األجسام وركوب 
األرجنتني بـــ18 حالة )منها 8 
في ركوب الدراجات(، وجواتيماال 

بـ12 حالــة )منها 4 في كمال 
بـ11 حالة،  األجسام(، وتشيلي 
حاالت. بـــ10  كولومبيا  تليها 
الرياضــات،  وعلــى مســتوى 
تأتــي كمــال األجســام على 
رأس القائمــة بـــ261 حالــة 
الدراجات  تليها ركــوب   ،)21%)

بـ221 حالــة )%17(، ثم ألعاب 
القــوى بـــ193 حالــة )15%).
حتتل  الــدول،  مســتوى  وعلى 
حالة  بـ144  األول  املركز  روسيا 
(%16(، تليهــا إيطاليــا بـ132 
حالة )%15(، ثم فرنســا بـ114 
بـ107  والهنــد   ،)13%( حالــة 

حالــة )%12(..وتأتــي بعد ذلك 
أوكرانيــا بـ78 حالــة )%9(، ثم 
الواليــات املتحدة بـــ73 حالة 
(%8(، وبلجيــكا بـــ65 حالــة 
(%8(، والصــني بـ63 حالة )7%(، 
والبرازيــل بـــ54 حالــة )6%(، 
وكازاخســتان بـ51 حالة )6%).

دفعة قوية للسد قبل 
نهائي الكأس

جمهور الرجاء يمنح 
بنحليب جائزة خاصة

فيدرر يلمح لغيابه عن 
أستراليا المفتوحة

زيوريخ ـ وكاالت:

نهائي  ثمــن  قرعة  أســفرت 
دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت 
نيون  أمــس، في مدينــة  أول 
مواجهتني  عن  السويســرية، 
ناريتــني، فيمــا جــاءت بقية 
ما..  نوًعا  متوازنــة  املباريــات 
وأوقعت القرعة تشيلسي في 
كما  مدريد،  أتلتيكو  مواجهة 
لبرشلونة  ناريًا  حملت صداًما 
أمــام باريــس ســان جيرمان 
وصيف النســخة املاضية من 
البطولة.ويلعــب بايرن ميونخ 
حامــل اللقب أمام التســيو، 
فيما يلتقي ريال مدريد نظيره 

أتاالنتا.
املباريــات  بقيــة  وفــي 
باليبزيج،  ليفربــول  يصطدم 
ومانشســتر سيتي ببوروسيا 
يلعب  فيما  مونشــنجالدباخ، 
يوفنتوس أمام بورتو، وبوروسيا 

دورمتوند أمام إشبيلية.
مباريات ذهاب دور الـ16 ستقام 
على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 
16، 17، 23 و24 شباط 2021.. 
تقام  اإلياب، فسوف  أما جولة 
أيــام 9، 10، 16 و17 آذار 2021..  
وبعد إسدال الستار على ثمن 
قرعة  يويفا  سيجري  النهائي، 
األدوار التاليــة بدايــة من ربع 
النهائي حتى املباراة النهائية، 

يوم 19 آذار 2021.
إلــى ذلك، قال فرانــك المبارد 
االثنني  اليوم  تشيلسي  مدرب 
إن قرعــة دور الســتة عشــر 
لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
أوقعته أمــام أصعب منافس 
أتلتيكو مدريد  حيث سيواجه 
الذي ينافس بقــوة على لقب 

الدوري اإلسباني.. ويحتل فريق 
املركز  دييغو سيميوني  املدرب 
الثانــي في الدوري اإلســباني 
متســاوياً في النقاط مع ريال 
سوســييداد املتصــدر لكنه 
 13 مقابل  مبــاراة   11 لعــب 

خاضها سوسييداد..
أول  الذي جترع  أتلتيكو،  واحتل 
خســارة له في الــدوري هذا 
املوسم بالهزمية 0-2 أمام ريال 
مدريد يوم الســبت في مباراة 
قمة، املركز الثاني في اجملموعة 
األولــى بــدوري األبطال خلف 

بايرن ميونيخ املتصدر.  

قبل  للصحفيني  المبارد  وقال 
مواجهة ولفرهامبتون واندرارز 
يوم الثالثــاء في الدوري املمتاز 
“أعتقــد أن معظــم النــاس 
أوقعتنا  القرعة  أن  على  تتفق 
بالنظر  منافس  أصعــب  أمام 
أتليتيكو حالياً   إلى مســتوى 
وخبرته األوروبيــة ومركزه في 
الدوري اإلســباني.  إنه بال ريب 
املنافســني  أصعب  من  واحد 
على الورق لكــن يتعني علينا 
نتحلى  وأن  بعملنــا  القيــام 
بالثقة فــي قدرتنا على الفوز 
عليهم”.  وقــال المبارد أيضاً 

املركز  صاحب  تشيلســي  إن 
لتعويض  سيســعى  اخلامس 
الهزميــة أمــام إيفرتــون 1-0 
أنهت  والتي  األســبوع  مطلع 
17 مبــاراة لم يذق فيها طعم 
الهزمية في كل املســابقات.  . 
قمة  فــي  نكن  “لــم  وأضاف 
مستوانا يوم السبت وخسرنا. 
يتعــني علينــا نســيان األمر 
التعويض ســريعاً”.   ومحاولة 
وعاد كريســتيان بوليســيك 
جناح تشيلسي، الذي غاب عن 
املباراة األخيرة بســبب إصابة 
في عضالت الفخــذ اخللفية، 

ملواجهــة  التشــكيلة  إلــى 
لم  المبارد  لكن  ولفرهامبتون 
يؤكد ما إذا كان الالعب البالغ 
من  العمر 22 عاما سيشارك 
أساســياً.. وميلك تشيلســي 
22 نقطة من 12 مباراة بينما 
يتأخــر عنــه ولفرهامبتــون 

بخمس نقاط في املركز 13..
مــن جانب اخر، جــاءت قرعة 
دور الـ32 من الــدوري األوروبي 
لفريقي  بالنســبة  متوازنــة 
وآرسنال،  يونايتد  مانشســتر 
مواجهتــني  حملــت  فيمــا 
بالنسبة  الورق  على  سهلتني 

لكل من توتنهام وميالن.
ويلعب مانشستر يونايتد أمام 
ريال سوسيداد، فيما يصطدم 
ويلتقي  ببنفيــكا،  آرســنال 
توتنهام نظيره فولفســبرجر 
النمســاوي، في حــني يواجه 
ميالن رد ستار الصربي.. أما عن 
أبرز املواجهات األخرى، فيلتقي 
روما  ويلعب  غرناطــة،  نابولي 
ويواجه  براجا،  ســبورتنج  مع 
ســالفيا  ســيتي  ليســتر 
القرعة  بــراج.. كما حملــت 
مواجهــات أخرى بــني أياكس 
وآيندهوفن،  أوملبياكوس  وليل، 
بايــر  وســالزبورج،  فياريــال 
ليفركوزن ويــوجن بويز.. وصعد 
إلى هــذا الــدور 24 فريًقا من 
الدوري األوروبي، احتلت صدارة 
الـ12،  اجملموعــات  ووصافــة 
وانضمت إليها 8 أندية احتلت 
في مجموعاتها  الثالث  املركز 

بدوري األبطال.
ثوالــث  تصنيــف  وحتــدد 
علــى  بنــاء  األبطــال  دوري 
النقــاط  أولهــا  معاييــر،   8
التــي جمعهــا كل فريق في 
مشــواره بالتشــامبيونزليج 
ثم فــارق األهــداف، واألهداف 
املسجلة  واألهداف  املسجلة، 
خــارج امللعــب، واالنتصارات، 
امللعب،  خــارج  واالنتصــارات 
وتاريخ  الفريق،  انضباط  ومدى 

الفريق على املستوى القاري.
فــي  األنديــة  وتســتفيد 
التصنيــف األول مــن خوض 
مباراة اإلياب في دور الـ32 على 
مالعبها، علما بأن اليويفا قرر 
أن تقام مباريات الذهاب لهذه 
املقبل،  18 شباط  يوم  املرحلة 
 25 بأسبوع في  واإلياب بعدها 

من الشهر ذاته.

تشيلسي يصطدم بأتلتيكو.. ومواجهة نارية لبرشلونة في ثمن نهائي األبطال

تشيلسي واتليتكو مدريد في مواجهة سابقة

قرعة سهلة لتوتنهام وميالن.. ومتوازنة آلرسنال ويونايتد بالدوري األوروبي

ميسي يعادل رقم بيليه رونالدو يواصل تطويع األرقام القياسية

روسيا وكمال األجسام يتصدران التصنيف العالمي للمنشطات

دورانت

قميص مايكل جوردان يسجل سعرا غير مسبوق في مزاد

نيويورك ـ وكاالت:

حّقق كيفن دورانت عودة موفقة إلى 
مالعب دوري كرة السلة للمحترفني 
بعد غياب دام لعام ونصف بســبب 
الصليبي، وســجل  الرباط  في  متزق 
15 نقطــة بقميــص فريقه اجلديد 
مبــاراة حتضيرية  في  نتس  بروكلني 
ضد  اجلديد  للموســم  اســتعداداً 

واشنطن ويزاردز.
وغاب دورانت عن املالعب منذ حزيران 
2019 بعد إصابته في الدور النهائي 
الذي خســره فريقه السابق غولدن 
ســتايت ووريرز أمام تورونتو رابتورز، 
ولم يشــارك في أي مباراة املوســم 
املاضي مع فريــق اجلديد نتس الذي 
أعوام،  ألربعــة  بعقد  تعاقد معــه 
لكنه عاد األحد وخاض نصف املباراة 
التي فاز بها األخير على واشــنطن 

.119-114
وكان دورانت “ســعيداً جداً بالعودة. 
إنهــا خطــوة كبيــرة وســأحاول 
االستفادة منها”، بحسب ما قال ابن 
الـ32 عاما الفائز بلقب الدوري عامي 

2017 و2018 بألوان غولدن ستايت.
وينتظر أن يشكل دورانت ثنائياً نارياً 
مع كايــري إيرفينغ الــذي عاد أيضاً 
إلى املالعب بعد أن غاب عن موسم 
2020-2019 بأكملــه، وســجل 18 
نقطــة األحد للفريق الــذي تعاقد 
مع النجم الكندي الســابق ستيف 
ناش لالشــراف عليه، بعد أن شغل 
سابقاً منصب املستشار في غولدن 
ستايت وكان خلف قدوم دورانت إلى 

الفريق من أوكالهوما سيتي ثاندر.
وينطلــق املوســم اجلديــد في 22 
كانــون األول احلالي، حيــث يتواجه 
ووريرز في  دورانت مع فريقه السابق 
يوم افتتاحي مثيــر يجمع بني لوس 
أجنليس ليكرز حامــل اللقب وجاره 

لوس أجنليس كليبيرز.
“كوفيد19-”  تفشــي  استمرار  ومع 
الــذي أجبــر رابطــة الــدوري على 
اســتكمال املوســم املنصــرم في 
فقاعة وورلد ديزني في أورالندو خلف 
أبواب موصدة، سيغيب اجلمهور عن 
املدرجات في مستهل املوسم اجلديد 
أرضها  على  األندية ســتلعب  لكن 
عوضاً عــن التجمع في مكان واحد، 
ومت تقليص املوســم املنتظم من 82 

مباراة لكل فريق الى 72.
وســيلعب كل فريق ثــالث مباريات 
ضــد كل من منافســيه في نفس 
مباراتني ضد كل  مقابــل  املنطقة، 
من منافســيه في املنطقة األخرى 
)شرقية أو غربية(.. ومن بني األحكام 
الرئيسية في البروتوكوالت الصحية 
التــي ال تأتي على ذكر أي معايير قد 
بأكمله،  املوسم  تتسبب في تعليق 
ميكــن ألي شــخص كانــت نتيجة 
إلى العمل  أن يعود  إيجابية  اختباره 
بعد أن يحجر نفسه لعشرة أيام أو 
أكثر من بعــد أول نتيجة إيجابية أو 
من بعد ظهور أولى عوارض الفيروس، 
أو أن يقدم اختبارين سلبيني بفاصل 

24 ساعة بينهما على األقل.
يجب علــى أي العب تأتــي نتيجة 
اختبــاره إيجابية، حتى لو لم تظهر 
عليــه أي عوارض، االنتظــار 10 أيام 
ومن ثــم مراقبتــه فــي التدريبات 
الفردية ملدة يومني آخرين قبل العودة 
وفود  الفريق.. وسيقتصر حجم  الى 
خارج  للمباريــات  املســافرة  الفرق 
ملعبها بـ 45 شــخصاً، بينهم 17 

العباً.
من جانب اخر، حقــق قميص ارتداه 

جنم كرة الســلة األمريكي السابق 
بلغ  قياســيا  مبلغا  جوردان  مايكل 
320 ألف دوالر فــي مزاد في بيفرلي 
هيلز، حســبما قالت الشركة التي 
دار  وأفــادت  البيع،  نظمت عمليــة 
“جولني” للمــزادات بأن عملية البيع 
سجلت رقما قياسيا عامليا في املزاد 
لقميص مايكل جوردان، وهو قميص 

لنادى “شيكاغو بولز” عام 1984.
وجاء قميص كرة سلة ارتداه الرئيس 
أوباما في  باراك  الســابق  األمريكي 
املدرســة، من القطع البارزة األخرى 
فــي املزاد، الذي ضــم أكثر من 500 
قطعة مــن التــذكارات الرياضية.. 
وحقق القميــص ولونه أبيض وأزرق 
ويرجع لفريق كرة الســلة ملوســم 
الثانوية  بوناهو  1979 في مدرســة 
في هاواي 192 ألــف دوالر. وتردد أنه 
مبلغ قياســي عاملــي لبيع قميص 
للمدرســة الثانويــة فــي مــزاد.. 
كمــا حققت قطعتان مــن األدوات 
األمريكي  الــدوري  لنجم  الرياضية 
ليبــرون جيمس والعب  للمحترفني 
كرة القدم األمريكية السابق كولني 
كايبرنيك مبالــغ كبيرة بلغت 128 

ألف دوالر لكل منهما.

تقرير

دورانت يعود إلى مالعب سلة المحترفين بعد غياب لعام ونصف العام



رياضة

إعالم الشباب والرياضة:

والرياضة  الشــباب  وزير  واصل 
أمــس،  أول  درجــال،  عدنــان 
سلسلة اللقاءات التي يجريها 
على هامش حضوره إجتماعات 
في  واآلســيوي  االوملبي  اجمللس 
ســلطنة عمان مبشــاركة 45 

دولة يقام على مدى يومني.
واليوم  أمــس  يومي  وينعقــد 
اجلمعيــة  إجتمــاع  االربعــاء 
العموميــة التاســع والثالثني 
اآلســيوي  األوملبي  للمجلــس 
واالجتماعات املصاحبة بحضور 
شــخصيات رياضية عدة على 

املستوى الدولي والقاري. 
 والتقــى الوزير درجــال برئيس 
اللجنــة االوملبيــة العمانيــة 
البوســعيدي  حمد  بــن  خالد 
والشــيخ أحمــد الفهد رئيس 
اجمللس األوملبي اآلسيوي ورؤساء 
وايران  االوملبية في قطر  اللجان 
فضالً عن رئيس اإلحتاد اللبناني 
لكرة القدم هاشم حيدر، وقدم 
التطورات  أهم  وافيا عن  شرحا 
الســاحة  علــى  اإليجابيــة 
واالنفتاح  العراقيــة  الرياضية 
الرياضي  اإلســتثمار  عالم  في 
مع بحث سبل التعاون املشترك 
مع هــذه الــدول فــي اجملالني 

الشبابي والرياضي ، كما التقى 
الوزير درجال   األمير عبدالعزيز 
بــن تركــي الفيصــل رئيــس 
اللجنــة األوملبية الســعودية،  
في ركــن ملف الريــاض 2030  
فــي إطار تقــدم الســعودية 
األلعاب  دورة  اســتضافة  مبلف 

اآلسيوية نهاية العقد اجلاري. 
واســتعرض الوزير درجال جانباً 
من التغيير الذي يشهده العراق 
فــي ميــدان البنــى التحتية 
إلســتضافة  اجلاهزة  احلديثــة 
ومــا  الكبيــرة  البطــوالت 
سيشــهده من إضافات مهمة 

العــام احلالــي، والتطور  خالل 
الكبيــر في التعــاون الرياضي 
واململكة  العراق  بني  والشبابي 
وامكانيــة إقامــة ملتقيــات 
شــبابية رياضية مشتركة بني 

البلدين .
فيما قــدم األمير عبــد العزيز 

بــن تركي شــرًحا عــن امللف، 
املرشح الستضافة دورة األلعاب 
املرتبطة  والتفاصيل  اآلسيوية، 
، واخلطط املرسومة للهدف  به 

املنشود.
وبــني الوزير درجــال في إتصال 
هاتفــي  مــع قســم اإلعالم 

واإلتصــال احلكومي، ان املنهاج 
اآلسيوي، ســيكون حافالً خالل 
اليومــني املقبلــني لتحقيــق 
لقاءات وتفاهمات مشتركة مع 
ممثلي القــارة مبا يخدم الرياضة 
العراقيــة مضيفاً انه ســيتم 
نخبة من  تكرمي  االجتماع  خالل 
الشــخصيات اآلســيوية كما 
جرت العــادة من قبــل اجمللس 
ومنحهم  االســيوي  األوملبــي 
لهم  تقديراً  االستحقاق  جائزة 
الفاعلة،  إســهاماتهم  علــى 
اجملال  فــي  البارزة  وجهودهــم 

الرياضي. 
جديــر بالذكــر ان  البرنامــج 
عــدة،  إجتماعــات  يتضمــن 
مــن ضمنها إجتمــاع املكتب 
التنفيــذي للمجلــس األوملبي 
واآلسيوي، ويعقد يوم غٍد الثالثاء 
األربعاء  غٍد  وبعد   ،2020-12-15
والثالثني  التاســع  اإلجتمــاع 
للمجلس  العمومية  للجمعية 
األوملبــي اآلســيوي، فضالً عن 
مؤمتريــن صحفيــني أولهمــا 
سيعقد  الذي  الصحفي  املؤمتر 
دورة  التي ستستضيف  للدولة 
األلعاب اآلسيوية 2030، والثاني 
اآلســيوي  األوملبي  للمجلــس 
والذي ســيعقد عقــب انتهاء 
اجتمــاع اجلمعيــة العمومية 
خرج  التي  القرارات  عن  لإلعالن 

بها االجتماع.

درجال يبحث مع مسؤولين آسيويين دعم الشباب والرياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الســماوة الرياضي، عن مدرب فريقه 
الكــروي اجلديــد.. وكان النــادي قــد دخل في 
مفاوضات مع مدربه الســابق ســمير كاظم، 

لكن االخير اعتذر عن العودة.
وذكر نادي الســماوة في بيان ان “إدارة السماوة 
تُعني الكابنت شــاكر محمود مدرباً لفريق كرة 
القدم بشكل رسمي”.واضاف ان “محمود وصل 
مدينة السماوة يوم أمس الثالثاء لقيادة فرسان 

البادية”.
يشــار إلى انب املدرب شــاكر محمود، هو احد 
جنــوم منتخبنا الوطنــي في مونديــال كأس 
العالم في املكسيك 1986، لعب ألندية اجلوية 
والشــرطة ودرب العديد من االندية بينها فريق 
الكهرباء وزاخو والشــرطة وعمل مع منتخب 
الناشئني وكذلك في املنتخب الوطني مساعدا 

للمدرب باسم قاسم.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أكد جودت شاكر، مدير األنشطة الرياضية بنادي 
الرياضي بيروت لكرة الســلة، أن جنم الفريق علي 
منصور، وقع رسميا لنادي نفط الشمال العراقي.. 
وكان منصــور، قد وقع على كشــوفات الرياضي، 
قادمــا من هوبــس، مطلع املوســم احلالي. وقال 
شاكر: “خالل يومني، ســيكون الالعب في العراق 
ليشــارك مع فريقــه اجلديد، في الــدوري املمتاز 

العراقي لكرة السلة”.
ويعد منصور، أحد أبرز العبي منتخب لبنان، وكان 
له دور كبير في فــوز املنتخب على الهند والعراق 

في تصفيات كأس آسيا 2021.
من جانب اخــر، وصل إلى بغــداد الالعب الدولي 
اللبناني علي حيدر، محترف ســلة فريق احلشــد 
الشــعبي، لتمثيل الفريق في منافســات الدوري 
املمتاز.. حيدر املولود في كندا والذي ميثل املنتخب 
اللبناني، عبــر عن فرحه وســعادته بالقدوم إلى 
العراق لتمثيل فريق احلشــد الشــعبي، مضيفا 
أنهــا املرة األولى التي يزور فيهــا بغداد.. وكان في 
اســتقبال الالعب، مدرب سلة احلشد علي فرحان 
ومدير املكتب اإلعالمي حســن عيال.ومتنى مدرب 
ســلة الفريق علي فرحان أن يوفق احملترف اللبناني 
مبهمته وأن يحقق النجاحات مع ســلة احلشــد 

الشعبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كــرم وزير التربيــة “علي حميــد الدليمي” فريق 
تربية ميســان بلعبة اجلمناســتك حلصوله على 
امليداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة 

قطر الدولية التي اقيمت العام املاضي”.
واكد مدير عام تربية ميســان “رياض الســاعدي” 
اثنــاء اســتقباله أول أمس في مكتبــه الفريق 
وتوزيع الهدايا لهــم على اهمية الرياضة وخاصة 
املدرسية التي لها الدور في رفد االندية واملنتخبات 
الرياضية مشيرا الى ان الوزارة تثمن مشاركتهم 
وفوزهــم في البطولة الدولية فــي قطر ، وعدها 
من االمور التي ترفع اســم العراق عاليا في احملافل 

الدولية”.

شاكر محمود مدربا 
للسماوة

سلة نفط الشمال تضم 
اللبناني علي منصور 

تكريم فريق تربية 
ميسان بالجمناستك 

غامن عبد الرزاق

لقاء سابق ملنتخبنا امام الكويت

املالكات التدريبية في نادي اجليش

غانم عبد الرزاق المشرف على تدريب حراس مرمى خور فكان: 

حوار ـ رحيم عودة:

على مدى  اكثر من ســتة مواسم 
املرمى  ومــدرب حــراس  متتاليــة 
العراقي غامن عبد الرزاق املشرف على  
تدريب حراس املرمــى في نادي خور 
فكان  يواصل تألقه وابداعه وحتقيق 
االجناز تلو االخــر يأتي ذلك في ضل 
حققها  التي  املتواصلة  االنتصارات 
ناديــه فضال عن تقدميــه ألكثر من 
حارس مرمى مميــز مما حدى باألندية 
اإلماراتية  الى التمســك بخدماته،  
مثل اندية سامراء وصالح الدين في 
بداياته االولى وقد وقع عليه االختيار 
لتمثيل منتخب العراق للناشــئني 
فــي العــام 2000 أال ان الظــروف 
التي كان مير بها وعلى  الشخصية 
حد قوله حالت دون تكملة مشواره  
اجلديد«التقته  »الصبــاح  صحيفة 
التدريبية في  ليحدثنا عن رحلتــه 
مالعب الكــرة االماراتيــة فتعالوا 
نتعرف على مادار في هذه السطور: 
*ايهمــا برايــك افضل مســتوى 
ام  العــراق  فــي  املرمــى  حــراس 

االمارات ؟.
في  املرمــى  ـ مســتوى حراســة 
العراق أفضل كثيــرا من االمارات . 
احلارس العراقــي يتمتع بامكانيات 
ومهارات عالية جــدا ولدينا الكثير 
وقفت  التي  الالمعة  االســماء  من 
بني اخلشــبات الثالث وساهمت في 

احلصول على الكثير من االنتصارات 
للكرة العراقية  مع العلم ان حراس 
املرمى فــي االمارات قد توفرت لهم 
على  واملقومــات  الســبل  كافــة 
العكس متاما من احلــارس العراقي  
الذي  التتوفر له أبســط متطلبات 

التدريب .
*منذ متــى وانت تعمــل في دوري 
ادارة  االمــارات وكيــف هو دعــم 

النادي ؟.
ـ منــذ العام 2014 ، دعم كبير جدا 
ولم تدخــر ادارة النــادي جهدا في 
توفير كل ما من شــأنه ان يسهم 
في اجناح مســيرة فريق الكرة ولوال 
توفير ذلــك الدعم ملــا كان لنا ان 
من  عليه  ماحصلنــا  على  نحصل 

اجنازات مميزة .
*  اهــم اإلجنــازات التــي حصلت 

عليها ؟.
 ـ  من اهم اإلجنــازات التي حصلت 
عليها كانت مع نادي بني ياس الذي 
عملت معه من قبــل  هي بطولة 
الدوري حتت ســن 12 عــام واملركز 
الثاني في بطولة دبي حتت سن 10 
عام  كما حصلت على املركز الثاني 
في الدوري حتت ســن 12 عام فضال 
عن احلصــول على املركز الثالث في 
بطولة الوحدة الدولية حتت سن 15 
عام  التي شــهدت مشاركة كبيرة 
واالوروبية   العربية  االندية  لعدد من 
امثال  النصر الســعودي والزمالك 
املصــري ومانشســتر اإلنكليــزي 
وأهلي دبي و روما اإليطالي والترجي 

التونســي واملركز الثاني في الدوري 
11 عام .كمــا حصلت  حتت ســن 
على بطولة دبي الصيفية مع نادي 
النصــر وحصولي على لقب افضل 

مدرب وغيرها من اإلجنازات األخرى.
*لو عرض ابــرز حراس املرمى الذين 

اشرفت على تدريبهم ؟.
الذين  املرمــى  أبــرز حــراس  ـ من 

أشــرفت على تدريبهــا حمد ناصر 
البلوشي وزايد  زايد  املهري و سعود 
خميس حتت سن 10 وحتت 11 وعمر 
علي حتت سن 16 ومحمد خالد حتت 
سن 17 عام وسعود  زايد حارس في 
منتخب ابوظبي وراشــد علي الذي 
لعــب ملنتخب االمارات للناشــئني  
وهــؤالء احلراس يتمتعــون مبهارات 

فنيــة عالية  طاملا ظهــروا بها في 
مباريات الدوري .

*هــل وصــل البعض منهــم الى 
صفوف املنتخبات الوطنية ؟.

ـ نعــم ومنهم على ســبيل املثال  
ســعود زايد ومحمد خالد واحلارس 
راشــد علي حارس مرمى الذي مثل 
منتخب االمارات للناشــئني إضافة 

إلى احلراس  خليل غامن ومبارك غامن و 
بدر صالح ومحسن مصبح  .

* لو عليك التدريب في العراق هل 
توافق ؟.

ـ  في الوقت احلاضر لن اوافق بسبب 
ارتباطي مع نادي خــور فكان  الذي 
اكتســبت معه الكثير من اخلبرات 
احلاجة  بأمــس  اجد نفســي  التي 
اليها فضال عن اخلبرات األخرى التي 
عملت  التي  األندية  من  اكتسبتها 
معها في وقت ســابق   . واستطيع 
القول بانها  جتربــة ناجحة للغاية  
النواحي وقد اضافت لي  من جميع 
الشيء الكثير من اخلبرة واملعلومات 
احلديثــة في مجــال تدريب حراس 
املرمــى  بوجود نخبة مــن املدربني 
الكبار القادمني من الدوريات االوربية 
من الذين يعملون في دوري االمارات .
*العمــل فــي دوري االمــارات ماذا 

اضاف لك ؟.
ـ  كما ذكرت سابقا فقد اضاف لي 
الشــيء الكثير لعــل ابرزها الثقة 
بالنفس  واكتســاب اخلبرة من كبار 
املدربني في عالــم التدريب احلديث 
.. ويختلــف الــدوري العراقــي عن 
منها  اذكر  بعدة جوانــب  االماراتي 
البنى التحتية املوجودة في االمارات 
بكثير  افضل  املالعــب  بها  واقصد 
مما هو فــي العراق وهــذا املوضوع 
اليختلف عليه اثنان كما ان نوعية 
الالعبني احملترفني هناك تختلف متاما 
عما هو في العراق نظرا لألســماء 
التي تســتقطبها االندية  الكبيرة 

االماراتية لكن احلضور الكبير الذي 
تشــهده املالعــب  العراقية ميكن 
بانه اكبر بكثير من جماهير  القول 

االمارات . 
* أغلب األندية تعاني من مشكلة 

في حراسة املرمى ؟. 
ـ هنــاك مشــكلة اخــرى تقــع 
فيهــا معظم االنديــة وتتمثل في 
األساسي حتى  احلارس  اســتهالك 
يصاب او يطرد ثم تتم االســتعانه 
باحلارس البديل ومــن وجهة نظري 
الفرصة  متنــح  ان  األنديــة  علــى 
للحارس البديل من أجل املشــاركة 
فــي املباريــات الودية والرســمية  
املباريــات احلقيقية يختلف  خلوض 
عــن التدريبات في الوقت نفســه 
احلارس  عــن  الضغــط  تخفيــف 
للمباريات  جهوده  وادخار  االساسي 
مشكلة  وكذلك  واملصيرية  املهمة 
اخــرى تواجه هذا املركز احلســاس 
وتتمثــل فــي تقليــل املواهب في 
حراس املرمى واملواهب املميزة قليلة 

.
* رايك مبســتوى حراس املرمى في 

العراق ؟.
العراقي يتمتع بســمعة  ـ احلارس 
كبيرة ولدينا العديد من االســماء 
الالمعة امثال جالل حسن ومحمد 
باســل  واحمد  حميد وفهد طالب 

وعذرا لألخرين .
* ماهي امنيتك ؟.

- امتنى  االشــراف على تدريب احد 
املنتخبات الوطنية العراقية.

تقرير

مسيرتي متميزة في اإلمارات .. واتمنى  تدريب أحد المنتخبات الوطنية العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقــت الهيئــة التطبيعيــة 
الحتاد الكــرة العراقي، موافقة 
أولية مــن االحتاد الكويتي، على 
ملعب  في  وديــة  مباراة  خوض 
املدينــة الرياضية بالبصرة، يوم 
27 كانون الثانــي املقبل.. وقال 
املدير اإلداري للمنتخب العراقي، 
باســل كوركيــس، إن املبــاراة 
ستقام في استاد جذع النخلة، 
ضمن خطة املدرب السلوفيني 
كاتانيتش، الــذي طالب بتوفير 

عدد من املباريات الودية.
وأضــاف: »التطبيعيــة تنتظر 
رد االحتــاد الكاميرونــي كذلك، 
أن  املؤمل  خلوض لقاء ودي، ومن 
يصل الــرد خالل األيام املقبلة«.

وحول مباراة روسيا، أجاب: »إلى 
اآلن لم نتلق أي تأكيد إلقامتها، 
الهيئــة  تســعى  بالتالــي 
التطبيعيــة لتوفير ودية أخرى 
للمنتخب، مــع انتظار موافقة 

اجلانب الروسي«.
يشــار إلى أن املنتخب العراقي، 
فــي  مباراتــه  ســيخوض 
التصفيــات املؤهلة لكأســي 
آســيا والعالم، أمام هوجن كوجن 

يوم 31 آذار املقبل.
التطبيعية  الهيئة  تلقت  كما، 
موافقــة مبدئيــة مــن االحتاد 
ودية  مباراة  خلوض  األذربيجاني، 

في البصرة خالل الشــهر األول 
إياد  وقــال  املقبل..  العــام  من 
بنيان رئيس الهيئة التطبيعية، 
مبدئية من  موافقــة  »وصلتنا 
االحتاد األذربيجاني خلوض مباراة 
ودية في البصرة الشهر املقبل، 
عليه  املتفــق  اجلدول  حســب 
مع اجلهــاز الفنــي للمنتخب 
املزدوجة  التصفيات  الستئناف 
املؤهلة لكأس آسيا واملونديال«.

تنتظر  »التطبيعيــة  وأضــاف 
االحتاد  من  الرســمية  املوافقة 
املوعد  تثبيت  ليتم  األذربيجاني 
أن  إلى  الفتا  رســمي«،  بشكل 
املباراة مقرر لهــا أن تكون بعد 

مباراة الكويت بـ4 أيام، أي نهاية 
الشهر األول من العام املقبل.

مــن جانب اخــر، أكد باســل 
كوركيس، املدير اإلداري ملنتخب 
العــراق بكــرة القــدم، رفض 
محترف  جعــاز،  مهند  الالعب 
نادي هاماربي الســويدي، متثيل 
االســتحقاقات  خالل  املنتخب 
»جعاز  كوركيس:  وقال  املقبلة. 
كان ضمــن قائمــة املنتخــب 
التي ستقام  الرباعية  للبطولة 
املقبل،  الشــهر  اإلمــارات  في 
ولكــن بعد االتصــال بالالعب، 
املنتخب؛  متثيل  برفضه  صدمنا 

ألسباب ال نعلمها«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
في خطوة ايجابية وبدعم إدارة 
النادي والهيئة العامة، تأسست 
فــي نــادي اجليــش الرياضــي 
املدربني  جميــع  تضــم  رابطة 
العاملني في فرق النادي لأللعاب 
الرياضيــة اخملتلفــة، ومهمــة 
الرابطة ستكون دعم ومساندة 
املدربــني والعمل علــى تطوير 
قدراتهم الفنية واشراكهم في 
الدورات املتقدمة مبا يسهم في 
النجاحات  من  املزيد  تســجيل 

لفرق نادي اجليش الرياضي.
والرابطة ســتجري فــي االيام 
الختيــار  انتخابــات  املقبلــة 
ونادي  اإلدارية،  والهيئة  رئيسها 
اجليــش يعتمــد العديــد من 
األلعاب الرياضية، حيث يسمى 

»أوملبية مصغــرة« نظرا لكثرة 
األلعــاب الرياضية »جماعية او 
فردية« التي تنضوي حتت لوائه، 
تدريبية خبيرة  باشراف مالكات 

واكادميية.

نقطة  اخلطــوة  هــذه  وتعــد 
إيجابية في عمــل النادي الذي 
ميلك مقومــات عدة ويضم في 
في  االبطال  عشــرات  صفوفه 

شتى األلعاب الرياضية.

إعالم الشباب والرياضة:
أصدرت وزارة الشــباب والرياضة 
عــدداً من اإلجــازات التنظيمية 
وفــق ما هو  الرياضية  لألنديــة 
معمول عليه سنوياً . وأكد مدير 
دائرة  في  الرياضية  األندية  قسم 
التربية البدنية والرياضة سعدون 
الــوزارة خالل  أن  كرمي ســلمان، 

األســبوعني املاضيني أصدرت 14 
إجازة تنظيمية لألندية الرياضية 
وهي: ) الذهبية - احلشد - جسر 
ديالــى - النجــدة - اجلنســية - 
امليثاق - االسكان - رافدين العراق 
- ســنجار - املســتقبل املشرق 
- قره قوش - عمــال نينوى - احلر 
- شــباب احلسني ( وفق تعليمات 

التي  األندية  تأســيس  وضوابط 
صدرت ســابقآ على فئتني: إجازة 

ملدة سنة وإجازة ملدة 6 اشهر. 
الوزارة تشــدد على  ان  وأضــاف 
ملنحها  لإلنتخابات  األندية  إجراء 
القانونية في مزاولة  الشــرعية 
انشــطتها الرياضية وحصولها 

على الدعم مبختلف األشكال.

الوطني يواجه الكويت واذربيجان تجريبيا 
في جذع النخلة

نادي الجيش يؤسس رابطة لمدربي 
فرق األلعاب الرياضية

منح اإلجازات لـ 14 ناديا رياضيا

درجال يلتقي املسؤولني على هامش االجتماعات
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أقّدم الولياء األمور مقترحاً ال أريد ِمْن 

ورائِِه االّ اخلير لهم وألوالدهم .

--2
وخالصة املقترح :

ان يعمدوا الى بعض األشــعار التي 
الكائنات  قيلت فــي مــدح ســيد 
الرســول املصطفــى محمــد )ص( 
ويشــجعوا أوالدهم علــى ِحْفِظَها 
على أن يكافؤوهم بأحسن املكافاءات 
املمكنة عند قيامهم بحفظها، وعن 
نفوس  فــي  يغرســون  الطريق  هذا 
أبنائهم احلب والوالء لســيد االنبياء 
)ص( من جانب ، ويُحببون اليهم األدب 
مــن جانب آخر ، وهــذا ما يجعلهم 
يتميزون برصيد أدبّي وثقافي ومعرفي 

يترك بصماتِه االيجابية عليهم .

--3

قال الشاعر :
وما حملْت ِمْن ناقٍة فوَق رَْحلَِها 

أبرَّ وأوفى ذّمًة ِمْن ُمَحَمِد 
وال وضعْت أنثى ألحَمد ُمْشِبَهاً

ِمَن الناِس في التقوى وال في الَتَعُبِد
وقال آخر :

ما إْن رايُت وال سمعت بواِحٍد 
في الناِس كلهم ِشَبيَه ُمحمِد

وقال حّسان بن ثابت :
أَلْم تَرَ أنَّ اهلل أرَسل َعْبده 

ببرهانِِه واهلُل أعلى وأمجُد 
وَشقَّ له ِمْن اِسمه لُيجلَُّه

وذو العرِش محموٌد وهذا محمُد 
نبيٌّ أتانا بعد يأٍس وفترٍة 

ِمَن الُرْسِل واألوثاُن في االرض تُْعَبُد 
تعاليَت ربَّ العرِش ِمْن ُكّل فاِحٍش

فاّياك نستهدي وإّياك نَْعبُد 
)حسان بن ثابت( 

--4
ومبقدور املربني األفاضل أْن يختاروا من 

الشعر املعاصر أيضا 

قال شاعر معاصر :
امتدح اهلل نبيَّ الهدى 

وَخصَّ بالِذْكر عظيم ُخلِْقِه
وامنا األخالق ميزانُه 

َفقْس بها َمْن شئَت ِمْن َخلِْقِه
)حسني الصدر (

وقال :
أرسَل الرحمُن طه 

رحمًة للعاملنْي 
واجتباُه واصطفاُه 

خاِتاً للمرسلنْي
ولقد جاهَد حتى 
بَّلَغ الشرَع املُبنْي 
ترَك القرآَن فينا 
والهداَة الَطِيِبنْي

وكما صّلى عليِه اهلُل
َصلُّوا أَْجَمِعني 

وقال أيضا :
النبي األمني ما جاء االّ 
ليقود املسيرة البشريه

)واذا لم يكن من املوت يُدَّ (
فقد اختارت السماء وَِصّيْه

فعليٌّ والطيبون بَُنوُه
أوصياٌء سفينٌة نوحّيْه

بُهُم امَتَد )أحمٌد( فعليٌّ
أحمٌد في شمائٍل علوّيْه

ورسوُل االسالم قد طاب بالتخطيِط
نَْفَساً وطابت الذرّيْه

باقٌة من األشعار.. في 
المصطفى المختار وآله األطهار

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

رواد  مــن  عــدد  تــداول 
التواصل  ومتابعي مواقع 
صــورة  اإلجتماعــي 
فيها  ظهــرت  حديثــة 
املمثلــة الســورية دمية 
زوجها  برفقــة  قندلفت 
الســوري  االقتصاد  وزير 
اجلزائري.  همام  الســابق 
مع  املتابعــون  وتفاعــل 
الصورة بشــكل كبير، إذ 
إلى  منهم  البعض  أشار 
وجود شبه بينهما، فيما 
مــازح آخــرون متحدثني 
بينهما،  الــوزن  فرق  عن 
وكان من التعليقات "هأل 
عرفت ليش نحفانة دمية، 

اكالتا" و"مبني  ياكل  عم 
عليهــم بحبــوا بعض، 
الدليــل الشــبه الكبير 
يهنيهم  اهلل  والواضــح 
فعالً حب صادق". يشــار 
في  تزوجا  الثنائي  أن  إلى 
العــام 2015 ولــم يرزقا 

بعد بأطفال.

اإلعالميــة  تفاعلــت 
الشربيني  املصرية رضوى 
مع قضيــة فتاة تعرضت 
من  فــي مصر،  للتحرش 
معنويا  دعمهــا  خــالل 
لكل  باإلعــدام  وطالبت 
متحــرش. وكتبت رضوى 
على صفحتهــا اخلاصة: 
"الرجالة ملا بتســافر بره 
بتحــط عنيها في األرض 
مهما كانت الست البسة 
وال يجرؤ حد منهم يقرب 
في  يبقى  ملا  لكن  منها... 
بلده يقولك ما هو لبسها 
وتســتاهل...  ملفــت 
اإلعدام لــكل متحرش أو 
مغتصب". وكانت نشرت 
صورة  الشــربيني  رضوى 

لها،  جديــدة  إطاللة  من 
فــي صفحتهــا اخلاصة 
علــى موقــع التواصــل 
فيها  ظهرت  اإلجتماعي، 
بشكل جديد وشعر بني 
بتســريحة  قصير  اللون 
وإعتمــدت  مجعــدة، 
ووضعت  كاجوال  مالبس 
بألوان  ناعمــا  مكياجــا 

زاهية.

حتــدث اإلعالمــي املصري 
رامي رضوان عن شفائه من 
فيروس كورونا، ونشر صورة 
اخلاصة،  صفحته  على  له 
وكتب: "املســحة سلبية 
والدعاء  الرضا  هلل،  واحلمد 
والعلم، مفاتيح الشــفاء 
بــاذن اهلل مــن أي عليل، 
هخلص  قلتلكــم  مــش 
عليه، بــس احلقيقة مش 
بفضل  انا  منــي.  جدعنة 
نفســيا  صمــدت  ربنــا 
بقضــاء  راضــي  وكنــت 
اهلل، والشــفاء بعد فضل 
لكم  يأتــي  الكبير،  ربنــا 
األدعيــة احلقيقيــة اللي 
من القلــب اللي وصلتني 
األهل  من  حضراتكم،  من 

واجلمهــور  واألصدقــاء 
يبارك  ربنا  اللــي  العظيم 
لي فيه. وفــي كل من دعا 
السر، أمطرتوني  حتى في 
وشرفتوني  وأســعدتوني 
ورســائلكم  بدعائكــم 
شكرا  وخوفكم،  وحبكم 
جميعــا  حلضراتكــم 
مشــاعركم اجلميلة على 

راسي.

ديمة قندلفت

رامي رضوان

رضوى الشربيني

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
يشهد العالم خالل هذا التوقيت من كل عام، احتفاالت ظهور 
شــخصية بابا نويل الشــهيرة التي ينتظــر األطفال رؤيتها 
لتلبية أحالمهم. هذه املرة وبسبب فيروس كورونا الذي ضرب 
العالم، قررت ماما نويل من البرازيل، االعتماد على ســتار واق 
من البالستيك ليتسّنى لها معانقة األطفال وإدخال الفرحة 
إلى قلوبهم في خضّم أزمة فيــروس كورونا، وأحّبت الطفلة 
دافنــي فيكتوريا كثيرا هــذا العناق لدرجة أنهــا طالبت به 
مجّددا، في موقف إنســاني. ووفقاً للديلي ميل، فقد أبصرت 
شــخصية ماما نويل زوجة بابا نويل "ســانتا كلوز" النور في 
القرن التاسع عشر في الواليات املتحدة حتت مسمى السّيدة 
كلوز.    ووزعت ماما نويل األلعاب وأيضاً السالت الغذائية على 
العائالت املعوزة التي تالقيها داخل مقّر منظمة غير حكومية 
تقع في حّي فقير في بيلو هوريزونته عاصمة ميناس جيرايس.  
وقالت فاتيما سانسون، املتطوعة وصاحبة املبادرة: "شعوري 
رائع اليوم ملعرفــة أني قادرة على العناق بعــد هذه اجلائحة، 
واليوم شــعرت فيه باالحتواء" علما بأن والية ميناس جيرايس 
الواقعة في جنوب شــرق البرازيل تشــهد ثاني اعلى عدد من 

االصابات في البرازيل.

ماما نويل تقوم بحيلة 
غريبة لتوزيع الهدايا

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت شــركة "أبتيرا"، ومقرها كاليفورنيا، نفاد الطلبات 
املسبقة لســيارتها الكهربائية الشمسية التي "ال حتتاج أبدا 

إلى الشحن"، في غضون أقل من 24 ساعة.
وعــادت "أبتيرا"، بســيارة كهربائيــة جديدة تعمــل بالطاقة 
الشمســية تدعي أنها ال حتتاج إلى الشــحن، وتتوقع أن يصل 
طرازها األعلى، الذي يحتوي على بطارية تبلغ 100 كيلو وات في 

الساعة، إلى مدى يصل إلى 1000 ميل )1600 كم(.
وحتتــوي الســيارة اجلديدة ذات الثــالث عجالت، والتي تتســع 

لشخصني على مصفوفة شمسية في السقف.
وتتكون تقنية Never Charge من شركة "أبتيرا"، من مجموعة 
متكاملة من الطاقة الشمسية توفر أكثر من 40 ميال )نحو 65 
كم( من القيادة "اجملانية" يوميا "ما يجعلها السيارة األولى التي 

لن حتتاج إلى التزود بالوقود ملعظم القيادة اليومية".
ووقع تصميم هيكل السيارة مبواد خفيفة الوزن، ما يوفر مقاومة 
هوائية منخفضة. ومت جتهيز الســيارة أيضا بحزمة بطارية توفر 

مسافة سير تصل إلى 1000 ميل )1600 كم(.
وقال الشــريك املؤســس، كريس أنتوني: "مع تكنولوجيا أبتيرا، 
Never Charge، أنت مدفوع بقوة الشــمس. وحتافظ مجموعة 
الطاقة الشمسية املدمجة لدينا على شحن البطارية وفي أي 
مكان تريد الذهاب إليه، ما عليك سوى الذهاب". وكانت مركبة 
"أبتيرا" متاحة بأســعار تبدأ مــن 25900 دوالر إلى 46900 دوالر 

للدفع الرباعي.

سيارة "كهربائية" تعمل 
بالطاقة الشمسية 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم  
فعاليات  فــي  مشــاركتها  ضمن 
معــرض العــراق الدولــي للكتاب 
بدور  عليها  القائمــني  مــن  واميانا 
التــراث الفني بــكل تفاصيله في 
تعزيــز ثقافــة الشــعوب، قدمت 
الــدار العراقية لألزيــاء في القاعة 
اخملصصــة لها قطعــا فنية تيزت 
تاريخا  وبانهــا حتكــي  بجمالهــا 
عظيمــا لبالد الرافديــن من خالل 

االلوان والتصاميم والزخارف.
الســيدة ميادة الســلطاني مدير 
العالقــات فــي الدار ذكــرت: منذ 
سنوات ودار األزياء العراقية تشارك 
في معرض بغــداد الدولي للكتاب، 
ان كل مــا تقدمه  علــى اعتبــار 
الدار جــاء من قراءة مســتفيضة 
ودقيقــة للتاريــخ واالرث احلضاري 
لبــالد الرافدين، وعلــى الرغم من 
صغــر املكان الذي خصــص لنا اال 
اننــا اســتطعنا ان نضــع في كل 
زاوية عمــال ميثل جزء ممــا انتجته 
وتنتجه الدار من املشغوالت الفنية 
التــي يقدمها العاملــون في الدار 
وفنيــني وخياطني  من مصممــني 
ورســامني وخبراء في تاريخ حضارة 
العراق وفــي كل مراحلها، ومنهم 
خبراء في تفاصيل احلياة في العهد  
واالشــوري  والبابلــي  الســومري 
مختص  وكل  وهكذا،  واإلســالمي 
يقــدم تصاميم او شــرح مفصل 
عــن احلياة االجتماعيــة خاصة ما 
يتعلــق مبالبــس امللــوك وامللكات 
وحتى احلاشــية، وابرز معالم احلياة 
اســتعملوها  التــي  األدوات  مــن 

لقضاء احتياجاتهم اليومية، وحتى 
الزينة التي كانــت تتزين بها املدن 
الدينية  والطقوس  املراســم  خالل 

واالجتماعيــة، لــذا ما نشــاهده 
ونقل حقيقي  تعبيــر  املعرض،  في 
منها  بعض  واختير  العراقيني  حلياة 

لوضعها في هــذا املكان ليعبر عن 
اجلهود التــي يقدمها العاملون من 
اجل ان تكون هذه الدار رافدا ثقافيا 

معروفا لدى الزائر.
وتابعت الســلطاني: بسبب جائحة 
كورونا توقــف الدار عن إقامة عروض 
األزياء اال انه لــم يتوقف عن العمل، 
فقد اجنز الدار وبإشــراف مباشر من 
مديــر عام الــدار الســيدة خاجيك 
تكالن  الزي اخلاص لفرقة بابل للتراث 
بواقع 50 قطعة وبلمســات تاريخية 
وتراثية، ومــن مالكات الدار من فنيني 
ومصممني وخياطني وبشكل مجاني، 
وقــد نفــذت القطع بشــكل دقيق 
قياســية  وبفترة  متقن،  واحترافــي 
الزي   الشــهرين، فجــاء  تتجــاوز  ال 
مستحضرا للعمق التاريخي حلضارة 
وادي الرافدين فنجد اخلط املســماري 
واحلرف العربي وبه كتبت كلمة )بابل( 
مع مراعات اختيار االلوان مبا يتالءم مع 
الدور االبداعي الــذي تضطلع به في 

جتسيد التاريخ والفلكلور العراقي.
وأضافــت: ومــن اجــل التواصل مع 
الدار  اقام  األخــرى،  الثقافية  الروافد 
مؤتر دار األزيــاء العراقية االلكتروني 
األول عبر منصة التواصل االجتماعي 
يقوم  التي  املشــاريع  خالله  وقدمت 
بها الدار في إقامــة الورش والندوات 
الثقافة  تعمــق  التــي  واحملاضــرات 
لدى العاملني وتخلــق مالكات فنية 
عالية اخلبرة علــى صعيد التصميم 
اجل  والتنفيذ، من  والرسم  واخلياطة 
احلفاظ على مســتوى دار األزياء التي 
حتققــت بجهود عاليــة من مالكات 

عملت خالل أكثر من ثالثني عاما. 

الصباح الجديد - وكاالت:
تراجعــت إيرادات األفالم الســينمائية 
بشكل ملحوظ في مصر، حيث حققت 
ثمانية أعمــال إجمالي 230 ألف جنيه 

فقط.
وحصــد فيلــم "الصندوق األســود" 
بطولــة الفنانة منى زكي، مبشــاركة 
كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، 
81 ألف جنيــه، بينما حقق فيلم "خان 
تيوال" من تأليف وإخراج وســام املدني، 

45 ألف جنيه فقط.
وحقق فيلم "عفريت ترانزيت" 31 ألف 

جنيه، والفيلم إخراج ياسر هويدي.

أمــا الفيلــم الكوميــدي االجتماعي 
العاميــة" من إخــراج معتز  "اخلطــة 
التوني، فقد اكتفى بعائدات قدرها 45 

ألف جنيه.
وحصــد فيلم "زنزانة 7" عشــرة آالف 
جنيه، فيما حقق فيلــم "توأم روحي" 
وهو عمل اجتماعي رومانســي حظي 
بإشادة العديد من اجلماهير والنقاد، 15 

ألف جنيه فقط.
أما فيلم "فيرس" فلم يحقق أية إيرادات 
)صفر جنيه(، وحتى فيلم "الغســالة" 
لم يحقق هو ايضا إيــرادات تذكر فقد 

اكتفى بتحصيل 1211 جنيه فقط.

ألول مرة في العام 2020.. فيلم مصري يحقق "صفر" إيرادات

الدار العراقية لألزياء تشارك
 في معرض العراق الدولي للكتاب 

بقطع فنية تراثية

الصباح الجديد
التونســية لطيفة اسباب  الفنانة  اعلنت 
تواجدها في اإلمارات من ضمنها اإلشــراف 
على مســابقة "صوتِك" التي تعنى بتقدمي 
تسهيالت ألصوات نسائية من شتى الدول 

العربية ليستطعن إثبات أنفسهن.
وحلت لطيفة ضيفة على مهرجان )ضيافة( 
حيــث مت تكرميها، كما صــورت خالل األيام 

األخيرة فيديو كليب في الصحراء".
كما تقلــت لطيفة دعوة من طبيب العالج 
الطبيعي عادل الرجولة على مأدبة عشــاء 
في دبي بحضور زياد حمزة مدير عام قطاعي 
 MBC اإلذاعات واملوســيقى فــي مجموعة
وقــد فوجئت لطيفة بالنجــم وليد توفيق 
الذي أهداهــا وردة معلقاً: "كل ورود العالم 
ال تكفيــك حقك، فأنت جنمة من طراز رفيع 
وجميعنا نفتخر بك"، بدورها شكرته على 
مبادرته وقالت أنها ما زالت تتذكر النجاحات 
املشــتركة التي جمعتهما فــي أكثر من 
الفني، سيما  مناســبة خالل شــوطهما 
"حكايات  برنامجهــا  مــن  اخلاصة  احللقة 
لطيفة" الــذي اســتضافته فيها وكانت 
واحدة من أجمل احللقــات معلقة بالقول: 
"ما زلت أذكــر احللقة الثامنة من برنامجي 
عندمــا شــرفني أبــو الوليد فــي احللقة 

وأمتعني وأمتع اجلمهور واملشاهدين 
بحديثه املشوق وأغنياته الراقية". 

وفي تصريحات صحفية قال د. عادل 
الرجولــة: "اهم مــا مت االتفاق عليه 
في اجللســة تقدمي عمل مشــترك، 
ســواء أكان بصيغــة ديــو غنائي أم 
اغنية للطيفة يلحنهــا وليد توفيق، 
وأنا متحمس لهذا التعاون الذي أخذت 
على عاتقي متابعته إلى حني تنفيذه".

وعقبت لطيفة على مشــروع تعاونها 
مع وليــد توفيق: "من دواعي ســروري 
أن اتعاون مع قامــات فنية كبيرة ولها 
تاريخ كبير، ووليد صديق عمر وأنا أحبه 

واحترم جتربته الفنية". 
بدوره شــكر وليد توفيق الدكتور عادل 
الرجولة على دعوتــه وقال: "واحدة من 
أجمل ســمات دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة أنها جتمــع النخبة واألفضل 
من كل اجملاالت، وأنا أشــعر بالفخر وأنا 
أرى اجليل اجلديد من مواطني ومقيمي 
اإلمــارات يبدعون في جميــع اجملاالت.  
لطيفة اســم على مسمى، دائماً تزرع 
الفرح والتفاؤل أينما حلت، اضافة الى 
انها صديقة عزيزة على قلبي ويشرفني 

أن يجمعنا عمل فني قريباً".

عمل فني جديد يجمع بين 
لطيفة ووليد توفيق

الصباح الجديد - وكاالت:
اشــترى رجــل أميركــي مــن والية 
فرجينيا 160 تذكرة يانصيب، فكانت 
سببا في فوزه بـ800 ألف دوالر، على 
وفق ما ذكرته وكالــة "يونايتد برس 

إنترناشيونال".
وقــال كــوام كــروس مــن منطقة 
"دامفريــز" إنه اشــترى 160 تذكرة 
اليانصيب،  بإحــدى جوائــز  للفــوز 
التذاكر حملت  إلى أن جميع  مشيرا 

الرقم نفسه "7314".
الرقم،  هــذا  اختيــاره  وعن ســبب 
ذكر كــروس أنه كان يتابــع برنامجا 
تلفزيونيا ثم ملح الرقم خالله، مضيفا 
"شعرت أنه الرقم الذي سيجلب لي 

احلظ". وذاك ما كان، حيث فازت 
باجلائزة  الـــ160  التذاكر  كل 
كل  قيمة  وكانــت  الكبرى، 
تذكرة خمســة آالف دوالر، 

بـ800  أنه فــاز  ما يعني 
ألف دوالر في اجملموع.

في  "قلت  وذكــر: 
هذا  إن  البدايــة 
مستحيل..  األمر 
حتققت من األرقام 

82 مرة.. إنه شعور 
يقرر  ولــم  خيالــي". 

كروس بعد ما سيفعله 
مبـا حصـده مـن أمـوال.

أميركي اشترى 160 تذكرة يانصيب.. وفاز 160 مرة
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