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يتقدم رئيس التحرير إسامعيل زاير وارسة 
الصباح الجديد، بالتعزية القلبية وخالص 
املواساة اىل الزميل والصديق جبار طراد، 
يف استشهاد نجله، سائلني العيل القدير ان 
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم 

اهله وذويه الصرب والسلوان.
وتعتذر ارسة الجريدة انها مل تتمكن من 
حضور مجلس الفاتحة لهذا املصاب الذي 
تعده مصابها، جراء الظروف القاسية التي 

متر بها البالد.
انا لله وانا اليه راجعون والرحمة واملغفرة 
والسكن يف عليني للشهيد والسلوان لزميلنا 

طراد وأهله ومحبيه

بسم الله الرحمن الرحيم
ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي إىَِل َربِِّك َراِضَيًة  َيا أَيَّ

رِْضيَّة َفاْدُخيِل يِف ِعَباِدي َواْدُخيِل َجنَِّتي مَّ
صدق الله العيل العظيم بغداد - وعد الشمري:

املشتركة،  العمليات  قيادة  أكدت 
أمس الثالثاء، صدور توجيهات من 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بضــرورة إيقــاف الهجمات على 
املنطقة اخلضراء، مشــيرة إلى أن 
املتورطني بهــذه األفعال يدركون 

جيداً بأن صواريخهم لن تستهدف 
املرافق احليوية والســفارات وأنها 

ستقع على املدنيني. 
وقــال املتحــدث باســم القيادة 
إلى  تصريح  في  اخلفاجي،  حتسني 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "أجهزتنا 
لديها  واالســتخبارية  األمنيــة 

القــدرة علــى تتبــع مطلقــي 
الصواريخ على املنطقة اخلضراء

"القوات  أن  اخلفاجــي،  وأضــاف 
خبرة  لديهــا  أصبحت  األمنيــة 
كبيــرة بعــد معــارك شرســة 
التنظيمــات  ضــد  خاضتهــا 
القبض على  وألقــت  اإلرهابيــة 

تعّد صعبة  مطلوبني في مناطق 
وخطرة.

وأشــار، إلــى أن "الهجمات التي 
توصل  بالصواريخ  شــنت مؤخراً 
رسالة ســيئة عن العراق إلى دول 
العالــم؛ كونها ال تشــجع على 

االستثمار األجنبي".

العمليات المشتركة: الكاظمي اوعز بتكثيف 
العمل إليقاف الهجمات على المنطقة الخضراء

المستشار المالي لرئيس الحكومة يرجح
ارتفاع أسعار النفط صوب 65 دوالر او اكثر

المتورطون يعرفون بأن صواريخهم ستقسط على المدنيين

العراق يعتزم رفع »مستوى«
الدعم والتعاون مع الحكومة اللبنانية

بغداد - المحرر االقتصادي:
باتــت االزمــة بني مجلــس النواب 
واحلكومة، تشتد ساعة بعد ساعة 
 ،2021 املقبل  العام  موازنة  بشــأن 
فاألخيــرة تتــذرع بــأن اإلصالحات 
االقتصاديــة، تفــرض عليهــا رفع 
ســعر الدوالر إزاء الدينــار، واالجتاه 
الى اســتقطاعات كبيرة من رواتب 
بــأن هذه  تروج  املوظفــني، فيمــا 
نتائجها  تتحقــق  لــن  اإلصالحات 
فــي اقل من ثــالث ســنوات، األمر 
الذي يعنــي ان يتحمــل املعدمون 
والفقــراء وذوي الدخل احملدود، عبء 
الفســاد الذي مارســه الفاسدون 
طوال الســنوات املاضية، والذي أدى 
الى اكبر ازمــة اقتصادية في تاريخ 
البــالد التي شــهدت ألول مرة في 
الرواتب  ايضا تأخيــر صرف  التاريخ 

عن مواعيدها املقررة.
اقرها  التي  املوازنــة  ان  يرون  النواب 
مجلس الــوزراء امــس األول، ورقة 
ضغط يراد منها رمي كرة االزمة في 
ملعب البرملان، فيما تدعي احلكومة 
انها الورقــة األولى لبدء إنقاذ البالد 
مــن األزمة التي بلغــت حدا جعل 
التراشــق باالتهامــات اقــرب الى 

الشتيمة.

نفقات ليست مبررة
وعلى الرغم من ان املوازنة لم تصل 
حتى الســاعة البرملــان، اال ان نوابا 
عدة، بدأوا املطالبة بإقالة احلكومة 

او فــي األقل وزيــر املالية ومحافظ 
كشــفت  فيما  املركــزي،  البنــك 
تصريحاتهم ان املوازنة لن مترر قبل 
نهاية هذه السنة التي لم يبق لها 
أيام، وفي هذا الصدد،  سوى ثمانية 
أكــد النائب عــن حتالف ســائرون 
صبــاح طلوبي، فــي تصريح امس، 
االحتادية  املوازنة  قانون  أن مشــروع 
لعــام 2021 ســيخضع لدراســة 
دقيقــة داخل مجلــس النواب قبل 
ان  بتمريره، مضيفا  الشروع  عملية 
"مجلس النواب قــد ميتنع عن مترير 
الفقرات التي يكــون مجبرا عليها 
وتؤثر على الشارع"، مبينا أنه "بعد 
دراسة املوازنة بشكل دقيق سيرفع 
للحكومة  النظــر  وجهات  البرملان 

لغرض األخذ بها".
وتابع أن "الدراســة ستعتمد على 
آلية صرف  بالوزارات وفهم  االتصال 

املبالغ".
ومــن جانبهــا قالــت النائبة عن 
اللجنة املالية ماجدة التميمي امس 
أيضــا، إن "اللجنة تنتظر إرســال 
املوازنة العامــة للعام املقبل إليها 
رســمياً، لكي تســتطيع أن تقدم 
رؤية بناًء على ما مت ارساله"، مؤكدًة 
تخفيض  تؤيد  املاليــة  "اللجنة  أن 

النفقات الكبيرة غير املبررة".
وأضافت أن "هناك نفقاٍت كبيرًة غير 
لذلك نحتاج  املوازنــة،  ضرورية في 
عة  إلى مراجعة كلِّ القوانني املشــرَّ
بعــد 2003 ، لتعديل الفقرات التي 

لت املوازنَة أعبــاًء ماليًة كبيرًة،  حمَّ
وأدت إلى عدم توزيع الثروة بشــكل 

عادل".

عالمات استفهام
فــي الســياق، اكدت عضــو جلنة 
النيابيــة  واالســتثمار  االقتصــاد 

ندى شــاكر جودت امــس الثالثاء، 
عدم ســماح البرملان بتمرير موازنة 
تشوبها شبهات فساد كبرى، مبينة 
الرواتب ال  ارتفاع السلع وخفض  ان 

ميكن السماح به مطلقا".
وقالت جودت في تصريح ان “موازنة 
رئيس احلكومة مصطفى الكاظمي 

ووزير ماليته تشوبها العشرات من 
واالستفسار  االســتفهام  عالمات 

وهي لن مترر مطلقا”.
واضافــت ان “االقتصــاد العراقــي 
واصالحــه ال ميكــن ان يكــون عبر 
تفقيــر املواطنني واضــرار مبصالح 

املواطنني كما اجتهت احلكومة”.

واوضحت ان “احلكومة تكذب بشأن 
عدم تأثر املواطن البســيط من رفع 
ســعر الدوالر كونها تعلم بالزيادة 
الكبيرة لألسعار في املواد الغذائية 
والسلع االساسية واالدوية”، مبينة 
سيســتضيف  النواب  “مجلس  ان 
االزمة  النهــاء  وعالوي  الكاظمــي 

وعدم الســماح لهم بتمرير هكذا 
موازنة”.

ووصــف النائب فالــح اخلزعلي من 
جانبــه، املوازنــة باجملحفــة، ومتس 
بشــكل مباشــر حيــاة املوظفني 
والفقــراء”، وقال في تصريح تابعته 
األجــدر  “كان  اجلديــد:  الصبــاح 
الدولة  إيــرادات  تعظيم  باحلكومة 
بعيدا عن استقطاع جزء من رواتب 

املوظفني”.
وأضــاف، أن “مجلــس النــواب له 
يراه مناســبا  احلق في تعديــل ما 
على املوازنة”، الفتــا إلى أن “املوازنة 
من غير املمكــن متريرها بصيغتها 
احلالية وهنالك تعديالت ســتجري 

عليها”.
اكثر من هذا، كشف عضو مجلس 
النــواب رياض غالي امــس الثالثاء،  
تضمــني موازنــة 2021 التي اقرها 
اســتقطاعات  الــوزراء،  مجلــس 
تصاعدية برواتــب املوظفني تترواح 

مابني %8 الى 40% .
وقــال غالي فــي تصريــح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، ان ” املوازنة التي 
اقرها مجلس الــوزراء االثنني والتي 
ســيتم رفعها للبرملــان اما نهاية 
األســبوع اجلاري او بداية األســبوع 
املقبل، تضمنت اعتماد سعر صرف 
الدينار بالنسبة للدوالر األمريكي بـ 

1450 دينار ” .
تضمنــت  املوازنــة   ” ان  وأضــاف 
ومخصصات  لرواتــب  اســتقطاع 

 40% %8 الى  املوظفني تترواح مابني 
تصاعديا للدرجات الوظيفية العليا 
الثالثة وال تشمل  الدرجة  الى  نزوال 

الدرجات الوظيفية الدنيا ” .

شرط مخادع
وتابــع غالــي، أن “احلكومة وضعت 
اشــكاال بالنسبة لرفع سعر صرف 
الدينــار اما الذهاب الى سياســة 
الصدمة وهي اعتماد سعر الصرف 
بـــ 1450 او اللجــوء لالقتــراض”، 
معربا عن اعتقاده بأن “هذا الشرط 

مخادعة من قبل احلكومة ” .
وفي الســياق، اكد رئيــس اجلبهة 
الصاحلي،  ارشد  النائب  التركمانية 
رفض قرار احلكومة بشان تخفيض 
ان  العراقــي، مبينا  الدينــار  قيمة 
البرملان ســيصوت بالرفض على أي 
وقوتهم  املواطنني  حيــاة  قرار ميس 

اليومية.
وقــال الصاحلي ان ” رفع ســعر بيع 
واحدة  دينار دفعة   1450 الى  الدوالر 
البنــك املركزي ووزارة  ارتكبه  خطأ 
املاليــة وال ميكــن الســكوت عنه 

مطلقا”.
وتابع ان “رفع ســعر الدوالر سيؤدي 
الن  احمللية  املصانــع  ايقــاف  الــى 
االولية  املواد  احمللية تشتري  املصانع 
الى  بالدوالر من اخلارج مما ســيؤدي 
ارتفاع ســعر املنتــوج احمللي وان اي 
املوظف  راتب  تخفيض خملصصــات 

غير قانوني سنرفضه باجمللس.

نواب: البرلمان لن يمرر موازنة تجحف حقوق المواطنين
وتتضمن شبهات فساد كبرى وشرطا مخادعا

مجلس النواب "ارشيف"

األزمة تشتد بين المجلس التشريعي والحكومة

 جودت: الحكومة تكذب بشأن عدم تأثر المواطن البسيط من رفع سعر الدوالر
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الصباح الجديد - متابعة:
خملتبر  التنفيــذي  الرئيــس  أعلن 
شــاهني،  أوغور  األملاني  بيونتيك، 
أن اخملتبــر الذي طّور مع شــركة 
فايــزر األميركيــة أول لقاح ضد 
كوفيد19- مت ترخيصه في العالم، 
قادر على توفير لقاح جديد "خالل 
6 أسابيع" في حال حتّول الفيروس 

كما حصل في بريطانيا.
تقنياً  قادرون  "نحن  شاهني:  وقال 
علــى إنتاج لقــاح جديد خالل 6 

أسابيع".
وأضاف فــي مؤمتــر صحفي في 
أملانيا غداة إعطاء  ماينز في غرب 
الضــوء  األوروبيــة  الســلطات 
األخضــر لتوزيع اللقاح في االحتاد 
األوروبي، "فــي املبدأ جمال تقنية 
احلمــض الريبي النووي املرســال 
البدء  بإمكاننــا  أنــه  في  يكمن 
مباشــرة بتصميم لقاح يحاكي 

متاماً التحّول اجلديد" للفيروس.

األملانية  األدوية  أن شركة  وأوضح 
أن لقاح فيروس كورونا  واثقة من 
اخلــاص بها فعال ضد الســاللة 
ببريطانيا،  ظهــرت  التي  اجلديدة 
لكــن هنــاك حاجــة ملزيــد من 

الدراسات للتأكد متاما.

احلالي  الوقت  وذكر: "ال نعرف في 
مــا إذا كان لقاحنــا قــادرا أيضا 
النوع  على توفير احلماية من هذا 
اجلديد. لكــن نظرا ألن البروتينات 
املوجودة في الساللة اجلديدة هي 
99 باملئة، وهي نفس النسبة في 

بيونتك  الســائدة، فإن  السالالت 
لديها ثقة علمية في اللقاح".

وأشار شاهني إلى أن بيونتك جتري 
وتأمل  الدراسات،  من  املزيد  حالًيا 
فــي التأكد من ذلــك في غضون 

األسابيع املقبلة.
وصرح قائال: "احتمال جناح لقاحنا 

مرتفع نسبًيا".
ولقاح بيونتك، الذي مت تطويره مع 
"فايزر"،  األميركية  األدوية  شركة 
أكثر  فــي  باســتخدامه  مصرح 
من 45 دولة، مــن بينها بريطانيا 
االحتاد  ودول  املتحــدة  والواليــات 

األوروبي.
فــي الســياق، خلــص فريق من 
أن  إلــى  البريطانيــني  العلمــاء 
الســاللة اجلديــدة مــن فيروس 
كورونا في بريطانيا، حتمل طفرات 
قــد متكنها مــن األطفــال مثل 
البالغــني، خالفا للســالالت األم 

التي لم تفتك بالصغار.

ترجيحات بريطانية بأنها يمكن ان تصيب األطفالتقريـر

مختبر بيونتيك قادر على انتاج لقاح ضد ساللة 
كورونا الجديدة خالل 6 أسابيع

6

بغداد ـ الصباح الجديد: 
رجح املستشــار املالــي لرئيس 
صالح  محمــد  مظهر  الــوزراء 
امــس الثالثــاء، ارتفاع أســعار 
النفط إلى 65 دوالراً ، فيما أشار 
إلى أن هذا االرتفاع سيحول عجز 
موازنة 2021 من فعلي إلى عجز 

افتراضي.

ونقلــت الوكالة الرســمية عن 
التحليل  "مراكز  إن  قوله  صالح 
االستراتيجي في العالم توقعت 
متاثل  ملســتويات  النفط  بلــوغ 
في  اخلام  أســعار  متوســطات 
العام 2019 وبواقــع 65 دوالراً أو 

أكثر للبرميل الواحد".
وبني أن "هــذه االحتماالت جاءت 

نتيجة عودة النشاط االقتصادي 
العاملي و حتســن معدالت النمو 
نشــاط  والســيما  االقتصادي، 
القويــة  االقتصاديــة  املاكنــة 
جملموعــة البلدان ذات األســواق 
الناشئة التي حتصد حوالي 40٪ 
من النمــو في العالــم، ومنها 

الصني والهند وكوريا وغيرها".

االنفتاح  درجة  "تطور  أن  وأضاف 
يعظم  العاملــي  االقتصــاد  في 
النفط  على  املســتدام  الطلب 
اخلام في ســوق الطاقة وبشكل 
الذي  النقــل  خــاص ألغــراض 
تبلغ ٪70 من  يشــكل نســبة 
املنتجات  علــى  العاملي  الطلب 

النفطية".

)Wed. 23 Dec. 2020 issue (4561األربعاء 23 كانون األول 2020 العدد )4561(

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2

 

البصرة - سعدي السند :

احتفلت جامعة البصرة بتخرج 
الدفعــة )53( من طلبتها وحتت 
شــعار ) تعليمنــا لــن يتوقف 
( وذلــك علــى حدائــق املكتبة 
املركزية فــي مجمع كليات باب 

الزبير.
واكــد رئيس اجلامعــة الدكتور 
في  حمــادي  شــاهني  ســعد 
ان   : القاها خــال احلفل  كلمة 
اجلامعة اصــرت وتصر مباكاتها 
كافة رئاســة وكليــات وهيأت 
تدريســية وإدارية أن تكون على 
قدر املسؤولية واملواجهة، ضاربة 

أروع األمثلة في هذا املضمار .
اننا جنتمــع اليوم في   : مضيفا 
ظل هــذا الظرف االســتثنائي 
العصيــب لنحتفــي بأبنائنــا 
ونحتفل بتخرجهم مشــاركني 
إياهم وعوائلهم فرحتهم بجني 
ثمار مسيرتهم العلمية وحصاد 
جهد سنوات قضوها في مقاعد 
الدراســة و العلم واملعرفة وقد 
بلدهم  خلدمة  مؤهلني  اصبحوا 
املعرفة  بســاح  ومتســلحني 
القدير  البــارئ  متوكلــني على 
النجاح  ان يهيــئ لهم ســبل 

والتطور.
كمــا مت القــاء كلمــة الطلبة 
االوائــل والتي تناولــت الظروف 
بالطلبة  مرت  التي  االستثنائية 
خــال هذا العــام الدراســي ) 
شكرهم  مقدمني   ) االستثنائي 
ألساتذتهم  ، ومؤكدين على ان 
الكبير  بيتهم  ستبقى  اجلامعة 
الذي احتضنهم طيلة ســنوات 
الدراســة عازمني على استمرار 

مسيرتهم في خدمة البلد.
املســاعد  اســتأذن  ذلك  وبعد 
زكــي  الدكتــور  العلمــي 
عبــداهلل احمد ملنح شــهادات 
، واعلن  البكالوريوس للخريجني 
عن منحهــا عن طريــق رئيس 
الطلبة  فرحة  وســط  اجلامعة 
واملــاكات التدريســية ، وقــد 
منحــت شــهادة البكالوريوس 
، وادى  كا حســب تخصصــه 

اخلريجون القسم اجلامعي .

نعمل لتحقيق أسمى ما 

نصبو اليه

ومبناسبة األسبوع األول من بدء 
اجلامعي  الدراسي  العام  انطاق 
اجلديــد 2020 / 2021، قال رئيس 
جامعة البصرة : ال يســعني اال 
ان أتقدم بالشــكر اجلزيل جلميع 
الغــراء  جامعتنــا  منتســبي 
من كــوادر تدريســية وإدارية ملا 
قدموه مــن تفان كبيــر إلجناح 
العــام الدراســي 2019 / 2020 
متمنيا لهم سنة جديدة حافلة 
بالعطــاء والتميــز على جميع 
بأبنائي  وأرحــب  كمــا  الصعد 
ســنة  لهم  متمنياً  الطلبــة، 
والنجاح  التفوق  ملؤها  دراسية 
مشرقاً  مســتقباً  ليرســموا 
لعراقنا الغالــي  ولعلي أجدها 
فرصة مناســبة لتوجيه رسائل 
مهمة لتحقيق التكامل واخلروج 

بعام دراسي مميز.
  وأحــث اخواني وزمائي أعضاء 

الهيئــة التدريســية على بذل 
املزيد من اجلهــد والعطاء كما 
عهدتهــم، ومحاولــة تطويــر 
ابنائنا الطلبة لتخريج  مستوى 
جيل نافــع لوطنــه، ومواصلة 
إليه  تطمح  ما  لتحقيق  السير 
تنســجم  رؤية  وفق  اجلامعــة 
املقرة  االســتراتيجية  واخلطط 

في مجلس اجلامعة. 
الطلبة  وبناتي  بأبنائــي  وأهيب 
علــى االنتظــام فــي التعليم 
املدمــج )احلضــور املتزامن في 
احملاضــرات االلكترونية واحلضور 
في اخملتبرات(، لتحقيق أســمى 
ما نصبو اليه بالتفوق والنجاح، 
وتطوير املعرفة واملهارة من خال 
النهل من كليات العلوم اخملتلفة 
اجلامعة، السيما  في تشكيات 
وأن جامعتنــا متتلــك قامــات 
علميــة يشــار اليهــا بالبنان، 
متمثلة في جــّل أعضائها من 
ذلك  وكل  التدريســية،  الهيئة 

نهدف مــن خاله إلى أن تكونوا 
قوة مســتقبلية خادمة للوطن 
في حتقيق طموحات ورؤية بلدنا 

العزيز.
وأدعو جميع موظفي وموظفات 
اجلامعــة إلى التحلــي بالصبر 
في  اإلخاص  على  واالســتمرار 
اجله في  والتفاني مــن  العمل 
ظل الظــروف الراهنــة، وتوفير 
البيئة املناســبة للنجاح والتي 
تساعد أعضاء هيئة التدريسية 
على نشــر ما لديهم بكل متيز 
وإبــداع، كما وتســاعد الطاب 
والطالبات على تلقي ما تعلموه 

بكل تفوق وجناح.
ســننهض  جميعــاً  فبهــم 

باجلامعة الى ما نطمح اليه.
وأؤكــد للجميــع أن اجلامعــة 
ألداء  بذل جهودها  في  مستمرة 
واجملتمعية  التعليمية  العملية 
والبحثية بــكل متيز ومبا يضمن 

النجاح. 

اخر املستجدات في حقل 
االمراض اجللدية 

من جانــب اخر نظمــت كلية 
ندوة  البصرة  في  الطب جامعة 
علمية عن االمراض اجللدية خال 
مبشــاركة  كورونا  جائحة  فترة 
باحثني مــن كلية الطب وكلية 
طب الزهراء وكليــة الطب في 

جامعة ذي قار .
وتهــدف النــدوة الــى االطاع 
في  املســتجدات  اخــر  علــى 
حقــل االمــراض اجللدية خال 
واالعراض  كورونــا  جائحة  فترة 
اجللدية ملرضــى كورونا وكيفية 
اضافة  وعاجها  تشــخيصها 
الى كيفية التواصل مع املرضى 

خال فترة اجلائحة. 
وتضمنــت النــدوة مناقشــة 
االعــراض  بحــوث تشــخيص 
اجللدية ملرضــى كورونا وطريقة 
وكيفية  العاج  و  التشــخيص 

التواصــل مع املرضــى عن بعد 
وتناولت  اجلائحــة  فتــرة  خال 
االخطــاء الطبيــة الشــائعة 
االمراض  وعاج  في تشــخيص 
االدوية  ناقشت  وكذلك  اجللدية 
املســتعملة في عــاج كورونا 
وخصوصــاً  اجلانبيــة  واثارهــا 
التعامل  وكيفية  منها  اجللدية 
اجللدية  املزمنــة  االمــراض  مع 
ومنــط عاجهــا خــال فتــرة 
بضرورة  الندوة  واوصت  اجلائحة. 
التأكيد على استخدام التواصل 
الضــرورة ملعاجلة  بعد عند  عن 
املرضــى والتواصل معهم .كما 
اكــدت علــى ضــرورة التعاون 
مــع جميــع االختصاصات في 
تشخيص وعاج احلاالت اجللدية 
املعقدة.   وحثــت املرضى على 
االســتمرار في عــاج االمراض 
حالياً  املتاحة  باالدويــة  اجللدية 
اجراء  مع  للمناعــة  واملضبطة 
للمرضى خال  دقيقــة  مراقبة 

جامعة البصرة تحتفل بتخرج الدفعة )53( من طلبتها  
تحت شعار : تعليمنا لن يتوقف

تهدف الندوة الى 
االطالع على اخر 

المستجدات في حقل 
االمراض الجلدية خالل 

فترة جائحة كورونا 
واالعراض الجلدية 

لمرضى كورونا 
وكيفية تشخيصها 

وعالجها اضافة الى 
كيفية التواصل مع 
المرضى خالل فترة 

الجائحة.
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رئيس جامعة البصرة يلقي كلمته خالل حفل التخرج

. مدير عام الشركة العامة لتجارة احلبوب 

كشف موقعي الحد حقول الدواجن في بغداد

بغداد - الصباح الجديد :
عقــدت وزارة الزراعــة اجتماعا مع ممثلي شــركة 
ايرباص الفرنسية برئاسة املستشار القانوني للوزارة 
الدكتــور رائد احلــداد، لبحث صيانة واعــادة تأهيل 
الطائرات الزراعية التابعة لقســم الطيران الزراعي، 
لتفعيــل حمات املكافحة اجلويــة لافات الزراعية، 
بحضــور مدير عام دائــرة وقاية املزروعــات الدكتور 
حسن مؤمل وعدد من ماك قسم الطيران الزراعي. 
ويأتي هذا االجتماع استكماال لسلسلة االجتماعات 
التي عقدت لبحث تأهيل الطائرات الزراعية وتهيئة 
املاك الفني في قسم الطيران الزراعي واجراء دورات 
تدريبية لهم فضا عن مناقشــة اجلوانب القانونية 
واملالية بغيــة الوصول إلى عقد مبــرم ما بني وزارة 
الزراعة وشركة إيرباص الفرنسية يفضي إلى معاجلة 
ملف الطائرات الزراعيــة ، كما جرى خال االجتماع 
مناقشــة تقدمي الســعر النهائي من قبل الشركة، 
واملتطلبات االخيرة الجراء عمليــات الصيانة، وآلية 
اعتماد مركز التدريب والصيانة اجلوي لشركة ايرباص 
من قبل ســلطة الطيران املدني العراقية، وشهادات 

اجلدارة اجلوية وتقدمي التسهيات املطلوبة لذلك. 

بغداد - الصباح الجديد :
عقدت الهئئة العامة لانــواء اجلوية والرصد الزلزالي 
برئاســة املدير العام املهندس علي صاحب البهادلي 
اجتماعــاً مع مدير عــام املركز الوطنــي الدارة املوارد 
املائية فــي وزارة املوارد املائية وحضر االجتماع عدد من 

مسؤولي االقسام و الشعب في الهيئة .
وقال املدير العام ان االجتماع ناقش عدة امور مختلفة ، 
منها سبل التعاون بني الطرفني حول ازمة درء السيول 
الناجتة عــن االمطــار الغزيرة التي تســاقطت على 
الباد فضاً عن توقعات االمطار الغزيرة للهيئة فيما 
يخــص دول اجلوار ومنها ) ايران , تركيا ( لتكوين قاعدة 
معلوماتيــة رصينــة للتصدي لهكذا حــاالت جوية 
متطرفــة . واكد املدير العام علــى التوصل الى اعداد 
آلية تعاون تتعزز  بتبادل الزيارات للمسؤولني والفنيني 
اخملتصني الى احملطات االنوائٔية اخلارجية والداخلية لكا 
الطرفــني ملطابقة ومعاينة آلية عمل احملطات العائدة 
الى االنواء اجلويــة واحملطات العائدة الــى وزارة املوارد 
املائية .  ومن جانبه بني مدير عام املركز الوطني لوزارة 
املوارد املائيــة ان هذا االجتماع يعد مــن االجتماعات 
املهمة فــي العمل على البيانــات والتحذيرات اجلوية 
الصــادرة من قبل الهئئة العامــة ، مؤكدا على تبادل 
املعلومات والبيانات بني الطرفني . وختم  اللقاء بتقدمي  
درع االبــداع الى ممثل وزارة املوارد املائية مدير عام املركز 
الوطني الدارة املــوارد املائية لتعاونهم املســتمر مع 
الهيئــة العامة في تبادل  ورفــد املعلومات للحد من 
خطورة وقوع الكــوارث الناجتة عن االمطــار الغزيرة 
املسببة للســيول اخلطرة وخاصة املناطق السكنية  

القريبة  من احلدودية اجملاورة لدول اجلوار .   

عامر عبدالعزيز 
اعلنت وزارة التجارة عن اطاق مبلغ 
( ٢٠٣ ( مليارات دينار كدفعة جديدة  
من مستحقات الفاحني واملسوقني 
للحنطــة  ويلحقها صــرف مبلغ 
ملوســم  وذلك  دينار  مليارات   )٣٠٤)

 . 2020 2019-
وقالت الوزارة  في بيان لها نقا عن 
مدير عام الشــركة العامة لتجارة 
املهندس عبدالرحمن عجي  احلبوب 
طوفان انه ســيتم الصــرف بداية 
االسبوع املقبل بعد حتويل اشعارات 
واخملولة  احملــددة  للمصارف  الصرف 
بصــرف مســتحقات الفاحــني ، 
الصرف ســتكون  الية  ان  مضيفة 
باعتماد الكمية واسبقية التسويق 
.، مؤكدة ان دفعة اخرى ستلحقها  
ومببلغ ) ٣٠٤( مليــارات دينار لغرض 
دفع املســتحقات املالية ملســوقي 

احلبوب ملوسم ٢٠١٩و ٢٠٢٠ . 

هذا ومن اجلديــر بالذكر ان موافقة 
صــرف دفعة الفاحــني جاءت بعد 
االتصــال الهاتفي الــذي جرى بني 
مدير عام شــركة احلبــوب  رئيس 
االحتاد العــام للجمعيات الفاحية 
العراق الشــيخ حيــدر عصاد  في 
العبادي .  من جاانب اخر  اكد مدير 

عام الشركة العامة لتجارة احلبوب 
ان مواقع جتــارة احلبوب في كركوك 
باحلنطة  املطاحــن  جتهــز  واصلت 

املقررة للوجبة العاشرة. 
وقــال ان مجمــع تــازة اخملزني في 
كركوك جهــز  عدد مــن مطاحن 
احملافظــة بكميــة )١٢٠.٩٨٠( طنا 

مــن احلنطــة احمللية ، كمــا جهز 
مركز تســويق احلويجه عــدد اخر 
مــن مطاحــن كركــوك بكميــة 
احمللية  احلنطة  (١١١٠.٥٠٠( طنا من 
العاشرة  ) احلصه  سلفة )٥٠٪( من 
(.  طوفان اكد على  استمرار مناقلة 
احلنطة احمللية مــن مجمع الرياض 
اخملزني الى مواقع الشركة في بغداد 
، كاشفا عن اجمالي املناقلة والتي 
بلغت )١،٨١٦،٠٢٠( طنا وبواقع )٤١( 
شــاحنة  متوزعة كاالتي  ســايلو 
ومناقلــة حنطة  مت حتويل  الــدورة 
محلية درجة اولى )٧٤٣،٣٦٠( طنا و 
حنطة محلية درجة ثانية )١٢٧،٦٨٠( 
طنا سايلو التاجي ، حنطة محلية 
درجة اولــى)٣٦١،٩٦٠( طن  حنطة 
محلية درجة ثانيــة)٣٩٦،٩٦٠( طنا 
والكميات احملولة لســايلو خان بني 
ســعد توزعت حنطة محلية درجة 

اولى )١٨٦،٠٦٠( طنا . 

بغداد - الصباح الجديد :
أجرى فريقاً فنياً من الشركة 
العامــة لتعبئــة وخدمات 
الغاز  كشًفا  موقعياً  لعدد 
وحقول  واخملابز  األفــران  من 
من  احملافظة  فــي  الدواجن 
أنابيب  أجل نصب شــبكة 
الغاز الســائل لها بناًء على 
الطلــب املقــدم مــن قبل 

أصحابها
الفريــق الفنــي  الذي ضم 
عــدد مــن  أعضاء قســم 
وقســم  الغــاز  شــبكات 
الصحة والســامة والبيئة 
(HSE(  وجلنــة فنية من فرع 

غاز ديالى قد أجرى الكشف 
على املواقع  املذكورة واللقاء 
بأصحابها ومت شــرح كافة 
واخلاصة  املهمة  التفاصيل 
باملشــروع  وبيــان األهمية 
لها  والبيئية  االقتصاديــة 
ودرجة األمــان العالية التي 

يتمتع بها هذا املشروع، 
تأتي هذه اخلطــوة املباركة 
التي  اخلطــط  ضمــن  من 
قبل  مــن  مســبقاً  أُعدت 
االدارة العليا في الشــركة 
من أجل أستخدام شبكات 
الغاز في املشاريع الصناعية 

واخلدمية  .

الزراعة واير باص يبحثان 
تأهيل الطائرات الخاصة 
بمكافحة االفات الزراعية

النقل تبحث والمركز 
الوطني درء السيول 

الناتجة عن االمطار الغزيرة

اطالق دفعة جديدة من مستحقات الفالحين لموسم
تعبئة وخدمات الغاز تجري كشفًا موقعيًا  تسويق الحبوب 2019،2020

لعدد من المواقع في ديالى

اكدت ان االقتصاد العراقي، يمر بأصعب أزمة في تاريخه

بغية نصب شبكات الغاز السائل لها

بغداد - الصباح الجديد :

عقد فــي وزارة التخطيــط االجتماع 
الرابع خللية املتابعــة واملعنية مبتابعة 
نتائج التقرير الوطني لتحقيق أهداف 
وزير  برئاســة  املســتدامة  التنميــة 
التخطيط الدكتور خالد بتال النجم ٬ 
الذي ألقى كلمة االفتتاحية لاجتماع 
وبحضور أعضاء اخلليــة٬ الذين ميثلون 
وكاء عــدد مــن الــوزارات واجلهــات 
وزارة  وكيل  بوزارة.وقــال  املرتبطة  غير 
الدكتور  الفنية  للشــؤون  التخطيط 
ماهر حماد في كلمة له إن االجتماعات 
اإلطار  مناقشــة  شــهدت  السابقة 
العــام ألجندة 2030 وحتديــد البرامج 
الوزارات  نفذتهــا  التي  والسياســات 
العراق إلســتعراضه  إدراج  ملناقشــة 
الطوعي الوطني الثاني ضمن املنتدى 
رفيع املســتوى في نيويــورك . وأوضح 
وكيل الــوزارة أن هذا التقرير ال يقتصر 
على كونه آلية ملتابعة اجلهود التنموية 
الوطنية أو مجرد إعداد تقارير وطنية. 
أال إنه محفزا للعمل التشاركي طويل 

األمد وأداة إلعادة رســم أدوار الشركاء 
وحتديــد آليات التعامــل فيما بينهم، 
فضــا عن أنــه فرصة للوقــوف عند 
اإلجنازات وحتديد الثغرات وحتليل أسباب 

القصور وتصويب املسار.
واشــار الوكيل الى ان االجتماع تناول 
متابعــة حتقــق رؤية العــراق وأهداف 
التنميــة املســتدامة 2030 على وفق 
احملاور اآلتية عرض جتربة العراق للعالم٬ 
إذ جــرى عقد مؤمترا بذلــك في فندق 
بابل وقبله جرى عرض التقرير الطوعي 
فــي نيويورك، فضا عــن العمل على 
الطوعي  للتقريــر  واإلعداد  التهيئــة 
لعام 2021 مع وضع خطة أساســية 
لدمج أهداف التنمية املســتدامة مع 
في  واملشــاركة  الوزارات  خطط عمل 
املنتدى السياسي رفيع املستوى 2021 
ملتابعة أهداف التنمية املستدامة على 
املســتوى احمللي . واكد وكيل الوزارة ان 
العمــل إلقامة منصــة بالتعاون مع 
البرنامج اإلمنائــي ومن ثم نطمح إلى 
للتنمية  الوطنــي  املنتدى  تشــكيل 
املســتدامة كخطوة ثانية ونشــارك 
واملنظمات  املؤسســات  منتــدى  في 
احلكوميــة وغير احلكوميــة واجلهات 

املشاركة للدعم.
إلى ذلــك قدم مديــر دائــرة التنمية 
اإلقليميــة واحملليــة العــام الدكتور 

محمد محسن عرضا عن مدى التقدم 
احلاصــل أو التراجــع فــي مؤشــرات 
األهداف املســتدامة باملقارنة مع رؤية 

العراق )املســتقبل الــذي نصبو إليه 
2030( والتــي تضمــن العمــل على 
التهيئــة واإلعداد للتقريــر الطوعي 

املنتدى  بــه فــي  2021 للمشــاركة 
السياسي رفيع املستوى 2021 ملتابعة 
وكذلك  املســتدامة.  التنمية  أهداف 
خطوات إعداد التقريــر احمللي )التقرير 
رصد  تنــاول  وأيضا   )2021 الطوعــي 
التقدم احملرز عــن طريق حتقيق اهداف 
اخلطط  ضمــن  املســتدامة  التنمية 

واإلستيراتيجيات الوطنية . 
على صعيد متصل اكد وزير التخطيط، 
الدكتور خالد بتال النجم ان االقتصاد 
العراقي مير بأصعــب أزمة في تاريخه 
أزمــة مركبــة ومتراكمة عبر  ، وهي 
عقود طويلة من اإلخفاقات، ناجتة عن 
االقتصاد، ماجعله  وريعية هذا  احادية 
يصل إلى طريق مسدود، يتطلب اتخاذ 
إجراءات عاجلة وفاعلة، لتجاوز األزمة، 
عبر التأســيس لسياسات اقتصادية، 
اإلنتاجية،  القطاعات  منو  على  تساعد 

وتنويع مصادر التمويل.
جاء ذلك خال تــرؤس الوزير لاجتماع 
بتحقيق  اخلاصة  املتابعة،  خللية  الرابع 
 ،٢٠٣٠ املســتدامة  التنميــة  أهداف 
وإعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني 
االجتماع عالي  الذي ســيعرض خال 
املســتوى لألمم املتحدة منتصف العام 

املقبل.
ولفت الوزير إلــى التزامات العراق مع 
اجملتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية 
تلقي  االلتزامــات  وهذه  املســتدامة، 
التزامات مهمــة على جميع قطاعات 
الدولة، احلكومية منها والقطاع اخلاص 
واالعام،  املدنــي،  اجملتمع  ومنظمــات 
مشيرا إلى دور الوزارات القطاعية في 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة، التي 
االقتصادية  أساًســا لإلصاحات  متثل 

التي تعمل احلكومة على حتقيقها.
ودعا الوزير إلى اعتماد معايير التنمية 
املســتدامة فــي إنشــاء اجملمعــات 
السكنية، والتي تعتمد عمليات العزل 
اســتهاك  تقليل  وبالتالي  احلــراري، 
الطاقــة الكهربائية، مع االســتمرار 
بتوعيــة املواطنــني بضرورة ترشــيد 

االستهاك للطاقة بنحو عام.
وشــهد االجتماع مناقشــة عدد من 
القضايــا املتعلقة مبــا مت حتقيقه من 
أهــداف التنميــة املســتدامة، على 
مستوى الوزارات واالستعدادات اجلارية 
إلعــداد التقرير الطوعي الثاني ، فضا 
عن مناقشــة إطاق منصــة املنتدى 

الوطني للتنمية املستدامة. 

تقرير

التخطيط تتابع نتائج التقرير الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

األميركــي  الكونغــرس  مــرر 
 ، الثالثاء  امس  ليلة  مبجلســيه، 
تشــريعا تضمــن املوافقة على 
اســتعادة الســودان حلصانتــه 
 1993 السيادية التي فقدها عام 
عقب إدارجه علــى قائمة الدول 

الراعية لإلرهاب.
للحصانة  الســودان  اســتعادة 
الســيادية تعني منع األفراد في 
الواليــات املتحدة مــن مالحقة 
قضائيا  الســودانية  احلكومــة 
بدعــاوى تتعلق باإلرهــاب، لكن 
التشــريع اجلديــد تضمــن بندا 
 11 هجمــات  لضحايا  يحفــظ 
رفع  حــق  وعائالتهم  ســبتمبر 
دعاوى قضائية أو استكمال أخرى 
تتعلــق بدور مفترض للســودان 
استضافته  بســبب  للهجمات 

قياديني في تنظيم القاعدة.
لكــن ذلــك البند لــم مينع من 
طالبــوا بإدراجــه وهمــا عضوا 
الدميقراطيان،  الشــيوخ  مجلس 
من  مينيندز  وبوب  تشاك شومر، 
تأكيد اهتمام واشــنطن بتقارب 

أكبر مع اخلرطوم.
الوطني  اجمللــس  عضــو  ويقول 
األميركية،  العربيــة  للعالقــات 
دفــع  إن  شــميرير،  ريتشــارد 
اإلرهــاب  تعويضــات لضحايــا 
باســتعادة  للســودان  ســمح 
التي تعني  الســيادية،  حصانته 
اقتصادي  الســودان لوضع  عودة 

طبيعي.
واشنطن عزمها مواصلة  وتؤكد 
الدميقراطــي  االنتقــال  دعــم 
املدنية في الســودان  للحكومة 
عبر متكــني اخلرطوم من الوصول 
الدولية  املالية  املؤسســات  إلى 
على شــكل  مليون   700 وتوفير 
مســاعدات وإعفاءات من الديون 

تقدر بـ 230 مليون دوالر.
وتقــول الباحثــة فــي الشــأن 

األميركي، رنا أبتر، إن ثمة توجها 
عاما فــي الواليات املتحدة بغض 
النظر عــن اإلدارة ســواء كانت 
بأن  أو جمهورية يفيد  دميقراطية 
السودان مهم جدا للحفاظ على 
املصالح االستراتيجية األميركية 

ومصالح األمن القومي.
وتضيــف أبتر أن أوجــه التعاون 
ستشمل  الســوداني  األميركي 
السياســة واالقتصــاد وامللفات 

األمنية والعسكرية.
اســتعادة  تشــريع  مترير  وعقب 
من  الكونغــرس،  فــي  احلصانة 
املرتقــب أن يوقع عليــه الرئيس 
ترامــب،  دونالــد  األميركــي، 
دعمت  بعدمــا  ســاريا  ليصبح 

إدارته التشــريع وحثــت أعضاء 
التصويــت  علــى  الكونغــرس 

لصاحله.
وتأتي هذه اخلطوة بعد أن أعلنت 
14 ديسمبر  املتحدة في  الواليات 
اجلاري رســميا شــطب اســم 
السودان من قائمة الدول الراعية 
لإلرهاب، والتي أدرج فيها في عام 
1993، بســبب إيوائــه جماعات 

وشخصيات إرهابية.
وتقــول الواليات املتحــدة إن من 
خطــط لهجمات 11 ســبتمبر 
زعيــم تنظيم القاعــدة الراحل 
أســامة بن الدن، الــذي أقام في 
السودان 5 سنوات في تسعينيات 
القرن املاضي قبــل أن يرحل إلى 

أفغانستان.
وتوصلــت إدارة الرئيس األميركي 
إلــى تســوية دفعــت مبوجبها 
الســودانية  االنتقالية  احلكومة 
تعويضــات  دوالر  مليــون   335
لضحايــا تفجيــرات ســفارتي 
كينيا  فــي  املتحــدة  الواليــات 
ونيروبي في العام 1998، والبارجة 
»يو أس كول« في شواطئ اليمن 

في العام 2000.
التعويضات،  دفــع مبلــغ  ورغم 
تقول  الســودانية  احلكومة  فإن 
تعاقــب  املتحــدة  الواليــات  إن 
الســودانيني على أفعال ارتكبها 
نظام اخمللوع عمر البشــير، الذي 
حكــم الســودان حتــت مظلة 

اإلخوان 30 عاما، قبل أن تطيح به 
ثورة شعبية في أبريل 2019.

التحقيقات  أثبتــت  حــني  وفي 
األميركية ضلوع أجانب يحملون 
في  ســودانية  ســفر  جــوازات 
تفجيــرات ســفارتي أميركا في 
كينيــا وتنزانيــا والبارجة يو أس 
كــول في اليمــن، فليس هنالك 
أدلة على صلة مباشرة للسودان 

بتفجيرات 11 سبتمبر.
وخــالل األشــهر املاضيــة، قاد 
السناتور تشاك شومر مجموعة 
ضغــط قويــة تتكون مــن عدد 
وأسر  والسياســيني  احملامني  من 
شــطب  لربط  تهدف  الضحايا، 
اسم السودان من قائمة اإلرهاب 

بإصــدار قانــون خــاص يضمن 
تفجيرات  ضحايا  عائالت  حصول 
11 ســبتمبر علــى التعويضات 
الالزمة مــن الســودان في حال 
بذلك  األميركي  القضــاء  حكم 

في أي وقت من األوقات.
وفــي أعقــاب اإلطاحــة بنظام 
تعديالت  السودان  أجرى  البشير، 
قانونية كبيرة، كما اتخذ إجراءات 
عدة لقطع العالقة مع اجلماعات 
اإلرهابية، شملت سحب جوازات 
سفر شخصيات من بينها راشد 
النهضة  زعيم حركة  الغنوشي، 
التونســية، الذي منحــه نظام 
البشير في وقت سابق جواز سفر 

دبلوماسي.

متابعة ــ الصباح الجديد
عاد التراشــق الكالمــي بني تركيا 
واليونــان، بعد هدوء طــال لفترة، 
في حني يعتقد خبراء أن عام 2021 
سيشــهد تصعيدا بــني اجلانبني، 
فيمــا تهــدد العقوبــات األوروبية 

أنقرة. 
طه  التركي،  السياسي  احمللل  ويرى 
أوغلو، فــي حديثه صحفــي » أن 
األمــور آخذة فــي التصعيد خالل 
الفترة املقبلــة، »ال يوجد أي تقدم 
بل األمور تســير إلــى أن التوتر هو 
سيد املوقف«، فيما يرى العضو في 
خلف  سابقا،  اليوناني  سيزرا  حزب 
الهوشــو أن »االستفزازات التركية 

ستؤدي إلى زيادة األمور سوءا«. 
ووجــه وزيــر اخلارجيــة اليونانــي 
احلديث  تويتر  دندياس على  نيكوس 
تشــاوش  مولود  التركي  لنظيــره 
أوغلو مبناســبة تبادل تهاني العام 
اجلديــد، قائــال رمبــا يكــون 2021 
 A( ( بالنســبة تركيا عــام األلفات
الثالثة، وهي التخلي عن تهديداتها 
باحلــرب ضــد اليونان إذا مارســنا 
حقوقنــا املشــروعة، ونطمح ألن 
أقل »عثمانية  أوروبية.  أكثر  تصبح 
جديدة« وهذا سوف يخدم الشعب 
واالمتناع  أفضل،  بشــكل  التركي 
عن االســتفزازات واألنشــطة غير 

املشروعة«. 
وفــي املقابل غــرد وزيــر اخلارجية 
احلديث  موجها  تويتر  على  التركية 
لدنديــاس بالقول: »عزيــزي نيكو، 
إليك بعــض النصائح الودية للعام 
اجلديد، توقف عن طلب املســاعدة 
بكرامة  واإلضــرار  اآلخريــن  مــن 
الشــعب اليوناني. 2021 رمبا يكون 
هو العام الذي نقوم فيه بتســوية 
خالفاتنا بإنصاف من خالل التحدث 

بشكل مباشر وصادق«.
وتتنــازع تركيــا واليونان بســبب 
تنقيــب األولى عن الغاز في شــرق 
كما  بالغاز  الغني  املتوّسط،  البحر 
تتنازع أنقرة الســيادة على مناطق 

بحرية مع اليونان وقبرص.
ومنذ أشــهر، متّر عالقات تركيا مع 
هذين العضوين في االحتاد األوروبي، 
في رحلة صعبة بشكل استثنائي، 

وكذلك مع فرنسا التي تدعمهما.
ويقــول الهوشــو إن »تركيــا تريد 
أن تفرض شــخصيتها على شرق 
املتوسط وأن تبدو كدولة قوية أمام 
االحتاد األوروبــي وأن ينصاغ لها في 
مطالبها باجلزر الـ14 اليونانية التي 

تطالب بها«. 
وأضاف »تركيا كل يوم وكل ساعة 
حتاول أن تنفذ اســتفزازا سواء في 

البحــر، أو من خالل تلويــح بورقة 
الالجئني«. 

من جانبه، يقول أوغلو »كنا الحظنا 
املواجهات  فــي  نوعا مــا هــدوءا 
التراشــقية لكــن بعــد موضوع 
لغة  فــإن  األوروبيــة،  العقوبــات 
بــدأت من قبــل االحتاد  تصعيدية 

األوروبي«. 
الرسمية  التصريحات  أن  وفي حني 
فإن  التوترات،  تهدئة  التركية حتاول 

الواقع على األرض يبدو مختلفا. 
فبينما قال الرئيــس التركي، رجب 
طيب إردوغان، في اتصال مع رئيس 
اجمللس األوروبي، شــارل ميشيل، إن 
تركيــا ترغب في بناء مســتقبلها 
مــع االحتــاد األوروبي داعيــا أنقرة 
والتكتل إلى جتــاوز »دائرة مفرغة« 
في العالقــات بينهما، أجرت أنقرة، 
بالذخيرة  رماية  تدريبات  الســبت، 

احلية في شرق البحر املتوسط. 
توجه  »أنقــرة  إن  أوغلــو  ويقــول 
رســائل من هذه املناورات، بأن يدها 
اليمنى ممــدوة للحوار وأنه في حال 
أي ضغوط عليها فهي مســتعدة 
للمواجهــة خاصــة إذا تعلق األمر 
باملسائل السيادية«، مشيرا إلى أن 
تركيا أعلنــت أن موضوع التنقيب 

عن الغاز ثابت وسيادي.
ألنقرة  العسكرية  التدريبات  وتأتي 
بعدما قرر االحتــاد األوروبي، في 10 
محدودة  عقوبات  فرض  ديســمبر، 
علــى أفراد أتراك بشــأن خالف مع 
استكشــاف  على  وقبرص  اليونان 
الطاقــة لكنهم أرجــؤوا بحث أي 

خطوات أكبر حتى مارس.
وقالت املستشــارة األملانية، أنغيال 
ميركل، عقب القمة إن زعماء االحتاد 
يعتزمون بحث صادرات األســلحة 
لتركيا مع احللفاء في حلف شمال 
اليونان  ســعي  عقب  األطلســي 

لفرض حظر سالح على أنقرة.
ويرى الهوشــو أن »تركيا تعلم أنه 
ســتفرض عليها عقوبات إضافية 
في املستقبل بســبب هذه األزمة، 

بل  أيضا  ولألســوأ  لها  ومستعدة 
إنها رمبا تخطط للحرب أيضا«. 

وأضــاف أن »تركيا تهــدد وتفعل، 
فهي ترسل طيرانا حربيا فوق اجلزر 
اليونانية، وتنفذ مناورات عسكرية، 
في حني أن اليونان تتكلم وال تفعل 
من  مساعدات  تطلب  فقط  شيئا، 
الــدول احلليفة خاصــة من مصر 
خليجية  ودولة  وإيطاليا  وفرنســا 

أخرى«. 
وقال وزير اخلارجيــة التركي، مولود 
جاويــش أوغلو، االثنــني املاضي، إن 
تركيــا لــن تتخلى عــن حقوقها 
ومصاحلها في شرق البحر املتوسط 
خشية التعرض لعقوبات أوروبية أو 

انتقادات.
طه  التركي،  السياسي  احمللل  ويرى 
أوغلو، أن هناك تنســيقا بني االحتاد 
األوروبــي والواليــات املتحــدة في 
فرض عقوبات علــى تركيا، رغم أن 

األسباب مختلفة. 
وفرضت الواليــات املتحدة عقوبات 
علــى تركيا على خلفيــة إصرارها 
علــى شــراء منظومــة الدفــاع 

الروسية أس400-. 
وقال احمللل التركي إن األزمة ستؤدي 
إلــى تعقيــد املوقــف، وخاصة أن 
»العقوبــات األوروبيــة لم تتحدث 
املتوســط  الصراع في شــرق  عن 
فقط، بل أضافــت بندا جديدا وهو 
التدخــالت التركية فــي املنطقة 
مثل ليبيــا وناغورنو قره باغ، واعتبر 
هذه التدخالت تهديدا أمنيا لالحتاد 
األوروبــي، وهو ما يزيــد من األزمة 

والفجوة ما بني الطرفني«. 
وأضاف أن »هنــاك عامال آخر يؤكد 
املوقف  التصعيد سيكون سيد  أن 
فــي 2021 وهو أن االحتــاد األوروبي 
يراهن أيضا علــى إدارة الرئيس جو 
أن تكون منزعجة  التي ميكن  بايدن 
من ســلوك أنقرة ســواء في شرق 
املتوســط أو منظومــة أس400-، 
ولذلك مت تأجيل العقوبات القاسية 

حتى تتضح األمور«.

خبراء: 2021 سيشهد 
تصعيدا بين تركيا واليونان

بعد 27 عاما..

الكونغرس األميركي يعيد الحصانة
 السيادية الى السودان

استعادة السودان 
للحصانة السيادية 
تعني منع األفراد 

في الواليات 
المتحدة من 

مالحقة الحكومة 
السودانية في 

قضائيا بدعاوى 
تتعلق باإلرهاب

الصباح الجديد ــ وكاالت 
صّوت النواب اإلســرائيليون فجر امس الثالثاء ضّد 
مشروع حّل وسط بشأن املوازنة العامة، في خطوة 
ستؤّدي إذا لم يتمكنوا من االتفاق على تسوية أخرى 
في غضون ســاعات، إلى حّل الكنيست تلقائياً ليل 
الثالثاء-األربعــاء والتوّجه إلى انتخابات تشــريعية 

مبكرة ستكون الرابعة في أقّل من عامني.
واخلــالف ليس بــني احلكومــة واملعارضــة، بل بني 
الشــركاء في حكومــة »الوحدة والطــوارئ« التي 
شــّكلها في الربيع رئيس الــوزراء اليميني بنيامني 
نتانياهو ومنافسه السابق في االنتخابات الوسطي 
بيني غانتس. ومنذ أســابيع تســير هذه احلكومة 

االئتالفية املترّنحة على طريق االنهيار.
وأصّر غانتس على وجوب إقرار ميزانية الدولة لعامني 
وليــس لعام واحد فقط، بدعوى أّن إســرائيل حتتاج 
إلى االستقرار بعدما شــهدت أسوأ أزمة سياسية 
في تاريخها والدمار الذي حلق باقتصادها بسبب وباء 

كوفيد19-.
لكّن نتانياهو رفض املصادقة علــى ميزانية 2021، 
في خطوة اعتبرها معارضوه أنها تكتيك سياســي 
مكشــوف يرمي إلبقاء التحالف غير مســتقّر، ما 
يســّهل عليه إســقاط احلكومة قبــل أن يضطر 

لتسليم السلطة إلى غانتس.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
ليلة امس  العاملية  أكدت منظمة الصحــة 
الثالثاء أن الســاللة اجلديدة لفيروس كورونا 
التي ظهــرت في اململكة املتحدة »ليســت 
خارج السيطرة«، داعية إلى تطبيق اإلجراءات 

الصحية التي أثبتت فاعليتها.
وقال مســؤول احلاالت الصحية الطارئة في 
املنظمــة مايكل رايــن في مؤمتــر صحافي 
»سجلنا نســبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى 
حد بعيد عتبة 1,5 فــي مراحل مختلفة من 
هذا الوباء ومتكنا من الســيطرة عليها. بناء 
عليه، فإن الوضع الراهن في هذا املعنى ليس 

خارج السيطرة«.
وهــذه التصريحات مبثابة رد علــى ما أعلنه 
وزير الصحة البريطانــي مات هانكوك األحد 
إذ اعتبــر أن »الســاللة اجلديدة هــي خارج 

السيطرة«.

إسرائيل تتجه إلى 
انتخابات نيابية رابعة 

في أقل من سنتين 

منظمة الصحة العالمية: 
الساللة الجديدة لفيروس 

كورونا »ليست خارج السيطرة«



اعالن االربعاء 23 كانون االول 2020 العدد )4561(

Wed 23 Dec 2020 issue )4561( 4



5 االربعاء 23 كانون االول 2020 العدد )4561(اعالن

Wed 23 Dec 2020 issue )4561(



اقتصاد6 األربعاء 23 كانون األول 2020 العدد )4561(

Wed. 23 Dec. 2020 issue (4561(

 
متابعة ــ الصباح الجديد:

العاملية في  البورصــات  شــهدت 
العــام 2020 الــذي طغــت عليه 
19، حلقات من   - جائحة كوفيــد 
التخبــط لتتمكن أخيــرا من احلد 
من اخلســائر واالقتــراب من 2021 
مع طموح االســتفادة من انتعاش 

للنمو.
وبحســب »الفرنســية«، قال جان 
املســؤول  العام  املدير  أوهانا  جاك 
عــن اإلدارة في مجموعــة »هوما 
كابيتــال« إنه »مع وجــود جائحة 
واقتصاد شبه مؤمم وأسواق  عاملية 
ماليــة بلغــت أعلى مســتويات 
التقييــم فــي تاريــخ البورصــة 
قليل  الســيناريو  يبدو  األمريكية، 

املصداقية« ليتم تكييفه.
لم تبد األسواق مضطربة جدا في 
بداية العام جــراء اإلصابات األولى 
بفيــروس كورونــا املســتجد في 
التباطؤ االقتصادي  الصني وبــوادر 

وانهيار أسواق األسهم اآلسيوية.
وتســبب شــعور باقتــراب نهاية 
العالــم في اذار، في تعثر أســواق 
األســهم حتت صدمــة إغالق غير 
مسبوق وشــبه متزامن لالقتصاد 

املعولم لوقف انتشار الوباء.
وقــال فينســنت جوفينــز احمللل 
االســتراتيجي لــدى »جيــه بــي 
واملصارف  احلكومــات  إن  مورجان« 
املركزية تدخلت بعد ذلك بســرعة 
»ملنع حصول كساد وإنقاذ األسواق 

املالية«.
وضمانات  وفيرة،  الســيولة  وبدت 
القصيرة  العمــل  وخطط  الدولة 
املشلولة  الشــركات  حتمي  األجل 
املتراجع. لدرجة  النمو  في ســياق 
أنه في »نهاية أيلول ،عادت معظم 
البلدان، باستثناء اململكة املتحدة، 

إلى مســتوى منو بلغ 95 في املائة 
من مســتوى ما قبل األزمة«، كما 
بيتون مديرة  الصــراف  أكدت جان 
أبحاث السوق في شركة »ليكسور 

أسيت ماجنمنت«.
،جاءت  األول  لكــن فــي تشــرين 
أجبرت  فقــد  القاضية:  الضربــة 
املوجة الثانية من الوباء أوروبا على 
إعادة فرض قيــود أدت مجددا إلى 
وبالتالي  االقتصادية  احلركة  إبطاء 

النمو.
نتيجة لذلك، انخفض مؤشر »يورو 
ستوكس« الذي يضم رؤوس أموال 

أوروبيــة كبيرة، نحو 7 فــي املائة 
 22 ،ليعود ويرتفع  في تشرين األول 
في املائة في تشــرين الثاني(، وهو 
أفضل أداء شــهري في تاريخ سوق 

األسهم منذ 30 عاما.
وتزامــن هــذا االرتفاع في ســوق 
األســهم مــع تطويــر لقاحــني 
فعالني ضد كوفيــد19- )األول من 
حتالــف فايزر/بايونتيك والثاني من 
مجموعــة موديرنــا( إضافــة إلى 
انتخــاب الدميقراطــي جــو بايدن 

رئيسا للواليات املتحدة.
وقد أدى تبدد الشــكوك إلى تغير 
الوضــع علــى الفور ما وفــر أفقا 
أوضح للعام 2021. وميكن أن تقدم 
ســوق األســهم »نهاية سعيدة« 
مع انتهــاء العام إذ ســجل »يورو 
نسبته  انخفاضا   »50 ســتوكس 
نحو 5 في املائة فقط في منتصف 

كانون األول منذ بداية العام.
وقــال أوهانا »فــي النهاية، هناك 
ال شــيء«.  من  كبيــرة  مبالغــة 
فاألســواق قد تكون قــادرة »على 
إنهــاء العــام بالتوازي بــني الربح 
واخلســارة تقريبا« في أوروبا بينما 
في شــباط وآذار ، انخفض مؤشر 
»كاك 40« بنسبة 40 في املائة في 

أربعة أسابيع.

تقـرير

حلقات من التخبط وآمال باالستفادة
من انتعاش النمو

2020 عام غير مسبوق للبورصات العالمية 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أقر مجلس الشــيوخ ليلة امس الثالثاء حزمة 
مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا بقيمة 892 
مليار دوالر، ليلقي طوق جناة القتصاد البالد الذي 
عصفــت به اجلائحة، مع أيضا متويل أنشــطة 
2021، وفقا  احلكومة االحتادية حتى ســبتمبر 

لـ«رويترز«.
وكان مجلــس النواب قد أقــر احلزمة في وقت 
ســابق من نفس اليوم، وهي اآلن بانتظار توقيع 

الرئيس دونالد ترمب عليها لتصبح قانونا.
ووافق الكوجنرس األمريكــي امس االول االثنني 
على حزمة مساعدات ليلقي شريان حياة على 
اقتصــاد البالد املتضرر من الوبــاء، مع احلفاظ 

على متويل احلكومة االحتادية لعام آخر.
ويشــمل مشــروع قانون اإلغاثة من الفيروس 
600 دوالر ملعظــم األمريكيني باإلضافة  تقدمي 
إلى مدفوعات إضافية ملاليني األشخاص الذين 
فقدوا عملهم أثنــاء اجلائحة فضال عن بعض 

املزايا التي من املقرر أن تنتهي يوم السبت.
وقالت رئيســة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
وهي دميقراطية إنها أيدت مشروع قانون اإلغاثة 
من الفيروس رغــم أنه ال يتضمن املســاعدة 
املباشــرة حلكومات الواليات واحلكومات احمللية 
التي ســعى الدميقراطيون للحصــول عليها. 
وقالت إنهم ســيحاولون ذلك مرة أخرى العام 
املقبل بعد تولــي الرئيس الدميقراطي املنتخب 

جو بايدن منصبه.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
انخفض النفط امس الثالثاء، حيث زادت ساللة 
الفيروس املنتشــر بشكل أســرع في اململكة 
املتحدة من خطر املزيــد من اإلغالق وانخفاض 

السفر العاملي.
وأوقفت العديد من الدول الســفر مع اململكة 
املتحــدة ، حيــث يُطلب اآلن مــن أكثر من 16 
مليون شخص البقاء في املنزل، كما قلل الدوالر 

القوي من جاذبية النفط املسّعر بالعملة.
وتثير طفــرة Covid-19 اخملاوف من أن املزيد من 
أجزاء العالــم قد تواجه قيــودًا متجددة على 
احلركة، مما يحد من انتعاش الطلب العاملي على 
الطاقة، وفيما يتعلق باإلمدادات ، قالت روسيا 
إنها تعتزم دعم زيادة أخرى في إنتاج أوبك + في 

شباط في اجتماع اجملموعة الشهر املقبل.
انخفض West Texas Intermediate لشــهر 
شباط بنسبة 1.10 ٪ إلى 47.44 دوالرًا للبرميل 
فــي بورصــة نيويــورك التجارية اعتبــارًا من 

الساعة 5:40 بتوقيت غرينتش.
انخفض خام برنت لشهر شباط بنسبة 0.92٪ 
إلى 50.44 دوالر في بورصة أوروبا للعقود اآلجلة 
ICE بعد أن أغلق منخفًضا بنسبة ٪2.6 امس 

االول االثنني.

مجلس الشيوخ األميركي 
يقر حزمة مساعدات 

بقيمة 892 مليار دوالر

النفط يتراجع مع
طفرة الفيروس 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حــدد وزير التخطيط خالد بتــال امس الثالثاء 
موعد ارســال موازنة 2021 الى مجلس النواب 

خالل يومني ، فيما أكد أن الرواتب مؤمنة.
وقــال بتــال فــي تغريدة لــه، »خــالل يومني 
سُترســل املوازنة الى مجلس النواب، والرواتب 
مؤمنــة، مت تضمني زيادة تخصيصات شــبكة 
احلماية االجتماعية، وتوســيع قاعدة الشمول 

للمستفيدين«.
واضاف، ان »اســعار الوقود ســتبقى كما هي، 
والتوجــد اي ضرائــب على صالونــات احلالقة 

والتجميل وغيرها«. 

التخطيط : ارسال 
موازنة 2021 الى 

البرلمان خالل يومين 

 
متابعة ـ الصباح الجديد:

»موعد«  لتأخيــر  في محاولــٍة 
الكامل،  االقتصــادّي  االنهيــار 
يسعى املسؤولون اللبنانّيون إلى 
إيجاد ســبل املّد بعمر الدوالرات 
املتبقّيــة في املصــرف املركزي. 
وألن النفــط واحٌد مــن وجهات 
»صــرف« تلــك الــدوالرات، فإن 
الدولة اللبنانية تبحث عن سبٍل 
من  مســتفيدًة  لـ«ترشــيده«، 
العرض العراقــّي املقّدم، لكّنها 
في الوقت عينه  تبحث عن حّل 
املعضلــة األبرز: من يكّرر النفط 

العراقّي؟
بعيداً عن »حســاباتها« اخلاّصة 
ودولّياً، وبعد انفجار مرفأ  محلّياً 
بيروت، قــّررت احلكومة العراقّية 
برئاســة مصطفــى الكاظمي 
رفع »مســتوى« الدعم والتعاون 
مع احلكومة اللبنانّية. يُنقل عن 
الكاظمي دعواتــه املتكّررة، في 
زياراته ولقاءاته مع رؤساء الدول 
الوقوف  إلى  والغربّية،  اإلقليمية 
الدعوات  تلــك  آخر  لبنــان.  مع 
كانت في مؤمتــر »داعمي لبنان« 
الــذي ُعقد بدعوٍة مــن الرئيس 
الفرنســي إميانويــل ماكــرون، 

مطلع الشهر اجلاري.
وقّررت بغداد تقدمي ما أمكن من 
مواد أولّية، من شأنها أن تسهم 
في حلحلة األزمــة الكهربائّية، 
لبنــان مهدد مع  أن  خصوصــاً 
العــام املقبــل بظالٍم  مطلــع 
دامس. فال احلكومة املســتقيلة 
وال املصرف املركــزي قادران على 
تأمني االعتمادات املالّية بالعملة 
الكمّيات  الســتيراد  الصعبــة 
النفطّيــة الالزمــة لتشــغيل 

املعامل الكهربائّية.
أمس، حــّل وزير الطاقــة واملياه 
رميــون غجــر ضيفاً علــى وزير 
النفــط العراقي إحســان عبد 

، وفــق بياٍن  اجلبار. أّكــد األخير 
صــادرٍ عنه حرص العــراق على 
تعزيز العالقات الثنائية، مضيفاً 
أن »االجتمــاع جــاء تواصالً مع 
املشــاورات التي عقدت في وقت 
ســابق بني البلدين«. وأشار إلى 
أن ثمة »اتفاقــاً على بيع كميٍة 
مــن النفــط األســود الفائض 
عن حاجــة املصافــي العراقّية 
 ،2021 العــام  لبنــان خالل  إلى 
وبكميات محدودة سيتم اإلعالن 
عنها الحقاً، ووفق أسعار النشرة 

العاملية«.
من جانبــه، قال غجر إن »االتفاق 
يقضــي باســتيراد كميــة من 
النفط األسود، وفق أسعار  وقود 

لتغطيــة  العامليــة،  النشــرة 
الطاقة  توليد  محطــات  حاجة 
الكهربائيــة في لبنان«، مضيفاً 
الوزارتني  في  املعنية  »اجلهات  أن 

ستضع آليات تنفيذ االتفاق«.
وفيما وصفت مصادر وزارة النفط 
العراقّية أجواء اللقاء بـ«اإليجابّي 
»اجلانبني بحثا  أن  أكــدت  جّداً«، 
اآلليات التنفيذّيــة«، من دون أن 
تخوض فــي التفاصيــل، علماً 
بأن اللقاءات الثنائّية الســابقة 
أُحيطــت بتكّتــٍم شــديٍد من 
الطرفــني، بإصــرار مــن اجلانب 
العراقي، مع األخذ في االعتبار أن 
»معارضــي« حكومة الكاظمي 
يرفضون شعار »دعم لبنان« في 

وقٍت ترزح فيه بالد الرافدين حتت 
مستفحلة،  اقتصادّية  مشكلة 
الحت بوادرها في عجز احلكومة 
العراقّيــة  قبــل أســابيع  عن 
تســديد رواتب موظفي القطاع 
العام في املوعــد احملّدد، وخفض 

قيمة الدينار أمام الدوالر.
مســؤوٌل في احلكومة العراقّية 
 3 أّنه منذ  كشــف لـ »األخبار« 
بعدما  املباحثات  ُعّلقت  أسابيع 
تأمني  اللبناني عن  اجلانب  »عجز 
مصدرٍ يكّرر فيه النفط العراقي 

األسود«.
أساس املشكلة أن لبنان ال ميلك 
فيما  النفط،  لتكرير  محّطٍة  أي 
معامل توليد الطاقة الكهربائّية 

)مادة  أويل«  »الفيول  تعمل على 
األسود(.  النفط  تكرير  عن  ناجتة 
غجر، ســبق أن طلب من نظيره 
احلاجة  كامــل  تأمني  العراقــي 
أن  الغرض، غير  اللبنانّية لهــذا 
األخيــر أكد عدم قدرة بالده على 
ذلــك راهناً، متعّهــداً بتأمينها 

»على مراحل«.
بادئ األمر، لم يتوّصل اجلانبان إلى 
صيغٍة مالّيٍة مشتركة، حكومة 
ديــاب أرادت تســديد »الفواتير« 
بالليــرة اللبنانية. رفضت بغداد 
هــذا املقتــرح في ظــل انهيار 
تبحث   وهي  اللبنانّيــة،  العملة 
أساساً  عن موارد/ أسواٍق جديدٍة 
تالياً،  املالّية.  إيراداتها  لتوســيع 

قّدمــت حكومة ديــاب مقترحاً 
»الفواتير«  بتسديد  يقضي  آخر، 
بالــدوالر ، على أن تخّفض بغداد  
وبنسبٍة  قيمتها  من  املقابل  في 

بلغت 30 في املئة. 
رفضت بغداد مجّدداً هذا الطرح. 
وبعد أخٍذ ورد، وزياراٍت بعيدٍة عن 
األضواء للمدير العام لألمن العام 
للعاصمة  إبراهيم  عباس  اللواء 
العراقّيــة، توّصــل اجلانبان إلى 
تبيــع بغداد  التالّية:  الصيغــة 
»النفط األســود« وفق الســعر 
العاملــي، على أن تســّدد بيروت 
»فواتيرها« بالدوالر بعد عاٍم، من 
دون أي فائدٍة، ووفق »ســعر يوم 

البيع«.

بغداد تمد بيروت بالوقود بثمن مؤجل

العراق يعتزم رفع »مستوى« الدعم والتعاون
مع الحكومة اللبنانّية

قررت بغداد تقديم 
ما أمكن من مواد 
أوليّة الى لبنان من 
شأنها أن تسهم 
في حلحلة األزمة 
الكهربائيّة، 
خصوصًا أنه مهدد 
مع مطلع العام 
المقبل بظالٍم 
دامس

احد حقول النفط في املنطقة اجلنوبية ) البصرة (

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
العراقي  الــوزراء  وافق مجلــس 
على مسودة ميزانية لعام 2021 
قيمتها 150 تريليون دينار عراقي 
)103 مليارات دوالر(، بينما تصارع 
البالد أزمة اقتصاية ومالية حادة 
بسبب أسعار النفط املنخفضة.
وقــال مصــدران حكوميــان إن 
العجز في امليزانية من املتوقع أن 
يبلغ 63 تريليــون دينار )43 مليار 

دوالر(.
أن مســودة  املســؤوالن  وأضاف 
ميزانية 2021 تســتند إلى سعر 
عاملــي للنفــط قــدره 42 دوالرا 
للبرميل وصادرات متوقعة للخام 
يوميا،  برميل  مليون   3.25 قدرها 
مبا يشمل 250 ألف برميل يوميا 

من كردستان العراق.
بارزا  اقتصاديا  مستشــارا  لكن 
الرغم  إنــه على  قال  للحكومة 
من املوافقــة على امليزانية، التي 
يجب إحالتها إلى البرملان ملوافقة 
نزاعات بني احلكومة  فإن  نهائية، 
إقليــم  وحكومــة  املركزيــة 
املستقل  شبه  العراق  كردستان 

ما زالت بال حل.
بني  »اخلالفــات  قائــال  وأضــاف 
بغداد واملندوبــني األكراد ما زالت 
مستمرة بشــأن صادرات النفط 
األمر  اإلقليــم.  وديون  الكرديــة 
اآلن للوصــول إلى  معقد جــداً 

اتفاق«.
ومــع تضــرره مــن تراجــع في 
املركــزي  البنــك  زاد  اإليــرادات، 

العراقي يوم الســبت سعر بيع 
للبنوك  األميركيــة  الــدوالرات 
وســعر صرف العملة إلى 1460 
ديناراً من 1182 ديناراً، سعياً منه 
لسد فجوة التضخم في ميزانية 
2021 بعد انهيار أســعار النفط 
العاملية، وهو مصدر رئيسي ملوارد 

العراق املالية.
املركزي  البنــك  محافــظ  وقال 
مصطفــى غالــب في بيــان إن 
املركزي  البنك  تــزود  املالية  وزارة 
بالدوالرات على أساس سعر قدره 

1450 دينارا مقابل الدوالر.
أكبــر  رابــع  العــراق  وميتلــك 
احتياطيــات نفطية في العالم، 
النفط  إيــرادات  علــى  ويعتمد 

لتمويل %95 من ميزانية البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت الهيئة الوطنية لالستثمار 
أن تنفيذ املشــاريع االستثمارية 
االســتراتيجية ومنها مشــروع 
مطار كربالء الدولي يعطي زخما 

إيجابيا لالقتصاد العراقي.
تلقتــه  للهيئــة  بيــان  وذكــر 
»الصبــاح اجلديــد »، أن »رئيس 
الهيئة الوطنية لالستثمار سها 
داود جنار، أكدت أن تنفيذ املشاريع 
الســتراتيجية  االســتثمارية 
كربالء  مطــار  مشــروع  ومنها 
إيجابيا  زخمــا  يعطــي  الدولي 
لالقتصــاد العراقــي ويشــجع 
املســتثمرين علــى الدخول في 
القائمة  االســتثمارية  العملية 
حاليــا، مبينــة أن الهيأة داعمة 

لكل اجلهود الرامية لتنفيذ تلك 
العراقية  احملافظات  في  املشاريع 

كافة«.
وأضــاف أن »جنار أشــادت بتقدم 
نســبة اإلجناز فــي مراحل عمل 
املشــروع«، مبينة أنه »يصب في 
صميم مــا يحتاجــه االقتصاد 
العراقي من بنى حتتية ومشاريع 
بواقع  للنهــوض  اســتراتيجية 
هــذا  وأن  العراقــي  االقتصــاد 
املشروع سيخدم املنطقة بصورة 
عامة ومحافظة كربالء املقدسة 

بصورة خاصة«.
وأشــار الى أن »اجلولة التفقدية 
ملقر  الهيئة  رئيس  زيارة  تضمنت 
العتبة احلسينية املقدسة حيث 
التقــت أمينها العام  الشــيخ 

عبــد املهــدي الكربالئي وثمنت 
دور العتبات املقدســة في إقامة 
املشــاريع الكبيــرة التــي تعود 
بالنفع على املواطن في محافظة 

كربالء«. 
الكربالئي  أشــاد  جانبــه  مــن 
بــدور الهيئة فــي حتريك عجلة 
االســتثمار فــي العــراق ومــا 
لذلك مــن أهمية فــي التنمية 
االقتصادية، مشــيرا الى أهمية 
إقامة املشــاريع الســتراتيجية 
الكبيرة في كربالء وفي مقدمتها 
مطار كربالء الدولي ومستشفى 
االمــراض  ملعاجلــة  احلســني 
الســرطانية وما لهذه املشاريع 
من دور متميز  فــي إيجاد فرص 
عمل للشباب وخدمة احملافظة«.

الحكومة تقر مسودة موازنة
2021 بـ 103 مليارات دوالر 

هيئة االستثمار: تنفيذ المشاريع االستراتيجة 
يعطي زخمًا إيجابيًا لالقتصاد العراقي 
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ثقافة 8دراسة

يوسف عبود جويعد

في واحدة من السرديات الروائية التي 
،ومعاناتها  وحياتهــا  باملــرأة  تتعلق 
وتفاصيل كبيرة وواســعة، يقدم لنا 
الروائــي آريان صابر الــداوودي روايته 
املوســومة )ســن النســوة(، وهي 
من الثيمــات التي  تناولهــا الكثير 
الســردية،  الرواة في نصوصهم  من 
ورؤى فنيــة  وبأشــكال ومضامــن 
مختلفة، وعلى سبيل املثال ال احلصر 
، روايــة )هــزار( للروائي اســماعيل 
)امبراطورية  رواية  وكذلك  ســكران، 
اجلنديل،  احمــد  للروائي  الثعابــن( 
الرواية نكــون مع اخلطاب  وفي هذه 
املسار  اإلنساني بخط متصل، كونه 
األول واملركزي والبؤرة الرئيسية الذي 
انطلقت منه املسيرة السردية ودارت 
به دورة األحداث، إذ يضع الروائي حالة 
إنســانية مهمة يجب االنتباه إليها، 
وظاهرة إنســانية مثيــرة لالهتمام، 
إدارة دفة األحداث  أولى مهمــة  وقد 
لبطلة الرواية )ســمر( ، إذا يجد في 
ذلك ضرورة ملحة ألنها الوحيدة من 
الشــخوص التي بإمكانها أن حتافظ 
على إيقاع وانسيابية األحداث، كذلك 
اســتدراج املتلقــي ملتابعة تفاصيل 
حياتها وما حدث لها واحملافظة على 
احلس اإلنســاني لفتاة مغلوب على 
أمرها، وزجت عنــوة في طريق مليء 
في  واملكشــوف  املضمر  باألخطــار 
املبنى الســردي، كون أن الروائي عمد 
الى تنــاول هذا النص الســردي من 
الفصول االخيــرة لألحداث، من أجل 
أن يجد املبــرر الطبيعي لرفد الرواية 
بتفاصيل حياتها واالسباب التي أدت 
بها أن تختار هذا العالم االحمر، عالم 
العهر والدعارة واخلمر والسهر، عالم 
الرجال الذين يبحثون عن صيد سمن 
وسط النوادي الليلية، وألنها رفضت 
أن تزج في عالم الدعارة لتكون واحدة 
من بائعات الهوى، فقد عملت، نادلة 
الطلبات  الليلــي تقدم  النادي  داخل 

من  استطاعتي  قدر  مبتعدة  للزبائن 
هذا البــاب الذي قد يلــوث حياتها، 
ويهمــش شــخصيتها، ويجعلهــا 
إنســانة حتــت الطلب، وهــي تفكر 
منفذ  أي  أمامهــا  وليــس  باخلالص، 
يفضــي بها الى النجــاة، ومن خالل 
هــذا التمهيد الشــيق والذي مهد 
لــه الروائي، من أجل أن يــزج الروائي 
الرواية،  الثانية في هذه  بالشخصية 
اال وهو بختيار، الذي وجدت فيه سمر 
املنقذ، واالنسان الذي ميكن لها أن جتد 
فيه ضالتها املنشودة، كونه يأتي الى 
النادي الليلي مع ثالثة أصدقاء، لكنه 
ال يحتسي اخلمر معهم، ويظل يعبث 

في موبايله طيلة فترة جلوسهم:
) مــن حســن حظــي أن اجملموعــة 
كانت منشــغلة، ترك املوبايل، رسم 
ابتسامة وهزّ رأسه قبل أن يرد بالنفي، 
وكأنــه يقول لي انصرفــي، ال أحتاج 
منِك شيئاً، تعّمدت الوقوف وجترأت... 
سألته إن كان يريد مشروباً، قال إنه ال 
يشــرب، هززت رأسي ، وال أعلم كيف 
جترأت وسألته عن اسمه، قال: بختيار، 
ثم صمَت قبل أن يــرد بنبرات حنونة 
، وما اســمِك أنِت، وقتها كنت أشعر 
أنَّ قلبي ســيخرج من صــدري، قلت  

)سمر(ص16 
أحدثه  إلى مــا  عندهــا ســننتقل 
بختيــار في نفس وروح قلب ســمر ، 
عندما أحست أن هذا الفارس املنقذ 
تتوفر فيــه كل الصفات التي تتوافق 
تريده مــن فارس احالمــي، وهي  ما 
انتقالــة موفقة من عنصر التعريف، 
الــى احلبكة ، حيث يعتبر هذا اللقاء، 
مفتاح رئيســي، لألبواب التي كانت 
موصدة، من خالل ما أحست به سمر 
نحو بختيار ، وهو خليط منســجم 
والســياق الفني الذي يتطلبه املبنى 
الســردي لهذه الروايــة، ويتألف من 
تعلقها بــه، وإثارة وتدفــق االحداث 
املســكوت عنها في ذاكرتها، ونشوء 
االحســاس بالكره بالعمل والدخول 
في هذا العالم األحمر، وكذلك نبذها 
حليات زميالتها في هذه النادي اللواتي 

ميارســن الدعارة بشــكل مكشوف، 
وممارسة حتى السحاق بينهن، وكذلك 
احملــاوالت امللحة مــن قبلهن لزجها 
معهم، ثم نكــون مع دورة تصاعدية 
التأزم  لألحــداث نحو بلــوغ حالــة 
والذروة ، فبعد أن تتعمق العالقة بن 

ســمر وبختيار، ومرور االحداث بأكثر 
من مسار سردي، تطلب سمر إنقاذها 
املظلمة  احلفرة  هــذه  واخراجها من 
من بختيار أن يجد لها عمل نظيف، 
بعيداً عن الذئاب البشرية، وهنا وجب 
على الروائــي أن يدخل التعريف مرة 

اخرى في املبنى السردي، حيث يطلب 
بختيــار من أجــل أن يعرفها أكثر أن 
تكتب تفاصيل حياتها السابقة، وهو 
مبثابة امليتا ســرد لهذا النص، بعد أن 
تتأزم حالة ســمر من الناحية املادية 
لطردها مــن النادي بحجــة أنها ال 
تفعل كما يفعلن زميالتها مبمارسة 
الدعارة والفسوق، ونكتشف في هذا 
امليتا ســردـ أنها تعيــش حتت كنف 
والديها وأخيهــا رامي، فيموت أبيها 
في احلرب، وتلتحق به والدته بعد تردي 
حالتها الصحية، ويذهب أخيها رامي 
من كردستان محافظة السليمانية-
ســرجنار- حيث تدور االحــداث الى 
الى  الوصــول مع عمه  بغداد حملاولة 
حل للحصول على ارث ابيه ، فُيفقد 
ولــم جتد له أثر وتظــل وحدها ، ومن 
خالل جارتها تضطر الى الدخول الى 

هذا العالم        
) كنــت أقضي طــوال الوقت برفقة 
)ســركول( ، هــي تخرج مــع غروب 
الشمس وال ترجع اال في وقت متأخر 
مــن الليل ، الفضــول دفعني الى ان 
اعــرف العمل الذي تقوم بــه، أحياناً 
اطلب منهــا أن ارافقها، كانت تقول 
أن عملهــا صعب، لــم أفهم مغزى 
كالمهــا، حتــى وافقت فــي يوم أن 

تأخذني معها ( ص 133 
ثم ننتقل الى بختيار الذي بذل جهداً 
مضنيــاً من أجل أن يحصل لســمر 
علــى عمل ومأوى نظيــف، ويتحقق 
ذلك من خالل التاجــر الذي تعاطف 

مع حكايتها وامن لها مأوى وعمل 
وهكذا استطاع بختيار اخراجها من 
هذا البئر، لتمارس حياتها الطبيعية، 
وتنفرج االســارير أكثــر وهي تتلقى 

اتصال هاتفي من اخيها رامي:
) نقرت على زر الرد، ألسمع صوت أخي 

وهو يتكلم بصعوبة:
- ســمر .. أنا )رامي(، أفرجوا عني قبل 
قليل ، أنا في أحــد املطاعم القريبة 
تســاعديني(  أن  حاولي  اخلالص،  من 

ص159 

بابل ـ الصباح الجديد:

عــن دار نينوى للدراســات والنشــر 
والتوزيع، صدرت اجملموعة القصصية 
البكر للقاص  عمار ذياب، يوليسيس 
2.0، بواقــع 79 صفحــة من القطع 
املتوسط. تتكون اجملموعة من 16 نصا، 
توزعت بن الكتــاب. وعمار قاص من 
بابل، يسعى من خالل مجموعته هذا 
إلى شّق طريق خاص به. عمار، القاص 
الذي رضع من بابل عبق التاريخ، ومن 
احللة نفس احلاضر، قرر أن ميلئ كأسه 
مــن التاريخ بوصفه مــرآة للحاضر، 
ومن اليوم الذي هو حلظة عابرة. عمار، 
يســعى في مجموعته إلى توظيف 
مخزونه الثقافي واملعرفي، وتوجيهه، 
نحو إدانة الواقع، ورمبا إطالق صرخته 
املعلبــة بقوالب تاريخيــة، معرفية، 
بوجه احلاضر الــذي ال وجه له أصال. 

يقــول في نص » ســيرة ذاتية« الذي 
يعتبــره عمــار اعترافا واســتهالال 
النســخة  أنا  البداء  جملموعته: فــي 
األســوأ من جيمس جيــوس.. أكنى 
باسم عمار ذياب، أتيت عبر اسطورة 
العود األبدي، والغريب أنني ولدت في 
نفس القرن الذي توفي فيه جيمس.. 
و » يوليسيس« كما يعرف القارئ هي 
أهم أعمال الروائي االيرلندي جيمس 
جويس، ويعدها البعض منوذجا لألدب 
احلداثــي.. في نص: تضيق األشــياء 
حولي.. ليتسع أفق النبوءة بلون الدم، 
النبوءة  يقول عمار: حينمــا صدقت 
ونفخ في الصور، بدأ إسرافيل جدول 
أعماله املزدحــم في ذلك اليوم. بقي 
حجي عبود في قبره مختبئا.. فما زال 
على قبره كلمة بلون أحمر: مطلوب.. 
في هذا النص القصير، استثمر عمار 
الروايــة الدينية املعروفــة عن اليوم 
اجتماعية  ظاهــرة  إلدانــة  املعلوم، 

الثأر! في نص: ضحايا  ســيئة، وهي 
الشــاعر، يدين عمــار االهمال الذي 

يتعرض له الشاعر، من قبل اآلخرين. 
فضحايــا الشــاعر، هم أنفســهم 

أبنــاؤه. كتاباته ونصوصه التي اخرج 
معها شــيئا من روحه وقت كتابتها. 
تلك الكتابــات التي ال شــيء أكثر 
صدقا وعاطفة منها، تلك الكتابات، 
ولقناعة الشــاعر بالال جدوى منها، 
لم يكن مصيرها كما كان مخططا 

له.. 
وفي » يوليسيس 2.0 » اقتبس عمار 
قوال جلويس يقول فيه: إن أسوأ أعداء 
االنسان هم هؤالء من بيته وعائلته.. 
ولعــل عمــار أراد بهذا القــول إدانة 
احمليطن به. فرغم أنه يعيش في بيته 
غربة  يعاني  لكنه  مدينته،  ووســط 
ولوعة، تنقله بعيدا إلى حيث ال يريد.. 
وختام اجملموعة، كان االهداء، على غير 
عادة: وألجل فقدك، بالكتابة أنتقم.. 
أبي. عمار هنا كشــف عن النســق 
القارئ طوال  الذي كان مخفيا عــن 

صفحات اجملموعة..

التمهيد للخالص في »نون النسوة«

يوليسيس 2.0 لـ»عمار ذياب«

دراسة 

اصدار

متابعة الصباح الجديد:

عبداحلميــد  مؤسســة  أعلنــت 
شومان، عن فتح باب التقدمي للدورة 
15 جلائزة عبداحلميد شــومان ألدب 
2021 حول موضوع  األطفال للعام 
واملوجهة  فتــاة«،  »يوميــات فتى/ 
ســنة،   )14-10( العمرّية  للفئــة 
على أن يكون آخر موعد الستقبال 
طلبات الترشــح هو نهاية شــهر 

أبريل/نيسان العام املقبل.
واشترطت الهيئة العلمية للجائزة 
أن يكــون املتقــدم من اجلنســية 
العربيــة أو مــن أصل عربــي، وأن 
يقل  وأال  بنفســه،  للجائزة  يتقدم 
عمره عن 18 عاما، وأن يكون العمل 
املقدم للجائزة أصيال وغير مقتبس 
أو مترجــم عــن لغة أخــرى، وغير 
الدوريات  أو  الصحف  منشــور في 
وعبر املواقــع اإللكترونية أو غيرها، 
وأن ال يكون العمــل مقدماً جلائزة 

أخرى أو فائزاً بجائزة سابقاً.
بأن يكون  الشــروط  كما تضمنت 
النــّص املرشــح باللغــة العربية 
الفصيحة امليسرة، ويحاكي الفئة 
العمريــة املســتهدفة، وأن يترواح 
عــدد الكلمــات بــن 10-15 ألف 

كلمة، وأن يقدم عمال واحدا فقط.

وعرفت اجلائــزة اليوميات على أنها 
تسجيل لألشياء املرئية وغير املرئية 
واحلــوادث الواقعية أو املتخيلة في 
حالتــي انفصالهمــا أو احتادهما، 
ويتم ســردها بضمير املتكلم. وال 
بد أن تــدور احلكايات حــول احلياة 
اليوميــة للطفــل أو اليافــع، وأن 
تعّبر عّمــا يفكر بــه. وكي تندرج 
ضمن حقــل األدب، ينبغي أن يكون 
األســلوب مشــّوقاً، واللغة أدبية، 
إلى جانب حميمية  والسرد حيوياً، 

الطرح وصدق التناول. 
مــن جهتهــا، اعتبرت الرئيســة 
التنفيذيــة ملؤسســة عبداحلميد 
أن  قسيســية،  فالنتينا  شــومان 
تعتبـــر  للجائـــزة  احلالية  الدورة 
إضافة نوعيـــة حلقـــول اجلائـزة، 
بـــاب  أنها تصنـــف في  فرغــم 
الســـرد، إال أن »اليوميـات« بحـد 
ذاتهـا هـي فـــن منفصـل قليـال 

فـي تقنياتـه.
وأكدت قسيســية أن اجلائزة أرادت 
انتباه مؤلفي  من هذا األمر لفــت 
أدب الطفل العربــي إلى هذا اجملال 
اخلصب، والذي من املمكن أن يكون 
العربية  املكتبة  إلى  إضافة مهمة 

اخلاصة بالطفل واليافع.  
وشددت على أن »اليوميات«، أيضا، 
ممكــن أن تفيد الطفــل كثيرا، وأن 

جتعله قــادرا على االنتبــاه إلى ما 
يحيط به من أشــخاص وأشــياء 
لقوة  تدريب مهــم  فــي  وأحداث، 

مالحظته واستيعابه لألمور.
ويحــق للمؤسســة نشــر وإنتاج 
الطبعة األولى من األعمال الفائزة، 
املقدمة  األعمال  بإعــادة  تلتزم  وال 

سواء فازت أم لم تفز.
التقدم لها من خالل  وتتيح اجلائزة 
املوقــع اإللكتروني  الدخول علــى 
www.shoman.( للمؤسســة  
الشــروط  علــى  واالطــالع   ،)org
اخلاصة، وإنشــاء حساب مستفيد 
علــى النظام اإللكترونــي، وإدخال 

ومعلومات  الشــخصية  البيانات 
وحتميــل  والعنــوان،  االتصــال 
صورة  التالية:  املطلوبــة  املرفقات 
أو جواز  الشــخصية  البطاقة  عن 
الذاتية،  للسيرة  وملخصا  السفر، 
باإلضافة إلى العمل املقدم للجائزة 
بالشروط أعاله، حيث يشترط عدم 

النسخة  على  املشارك  اسم  وضع 
اإللكترونية، كذلك إرفاق صورة عن 

اإلقرار موقعة.
وتعلــن املؤسســة عــن أســماء 
بالوســائل  باجلائــزة  الفائزيــن 
املناسبة، في موعد حتدده كل عام، 
ويقام حفل خاص ملنح اجلائزة، بينما 

يتولــى تقومي النتــاج املقدم، جلنة 
للجائزة  العلمية  الهيئــة  تؤلفها 
في  والتخصص  اخلبــرة  ذوي  مــن 
موضــوع اجلائزة بنــاًء على املعايير 
احملددة والتي تتضمــن االبتكار في 
معاجلة الفكرة، اللغة واألســلوب، 
احملتوى واألفــكار، التجديد واإلبداع 

وأصالة العمل.
ومتنح اجلائزة مرة كل عام في مجال 
أدب األطفال في واحدة من الفنون 
األدبيــة اآلتية: »القصة، الشــعر، 
لألطفال«،  املسرحي  النص  الرواية، 
وتتألف من شــهادة باســم الفائز 
واملوضوع الذي فــاز به ودرع يحمل 
اسم وشــعار اجلائزة، باإلضافة إلى 
مبلغ مقداره )18( ألف دينار، موزعة 
على: املرتبة األولى: )10( آالف دينار، 
املرتبة الثانية: )5( آالف دينار، واملرتبة 

الثالثة: )3( آالف دينار.
عبداحلميــد  مؤسســة  وتعمــل 
على   2006 العــام  منذ  شــومان، 
تنظيــم اجلائزة ســنويا لألدباء في 
كونها  والعالــم،  العربــي  الوطن 
مؤسسة ثقافية تعنى باالستثمار 
والثقافي  املعرفــي  اإلبــداع  فــي 
واالجتماعي للمساهمة في نهوض 
العربي من  العالــم  اجملتمعات في 
القيــادي والفنون  الفكــر  خــالل 

واالبتكار.

فتح باب التقديم للدورة 15 لجائزة عبد الحميد شومان ألدب األطفال
جائزة

يوحــي املعنــى األصلي لكلمــة العقم في 
العربيــة وهو فقــدان القدرة علــى اإلجناب، 
بانقراض النوع واختفائه مــن هذا الكون، أو 
عدم صالحيته للبقاء، وسط حتديات الطبيعة 
املصطلح  األطباء  اســتخدم  وقد  القاسية. 
ذاتــه في عمليــة إبادة اخمللوقــات الصغيرة، 

الضارة باإلنسان، أي التعقيم. 
بل إن البعض يعتقــد أن العقم هو الطريق 
إلى النهاية احلتمية للعالم، أو هو الوســيلة 
املثلى الســتبدال اجلنس البشــري بآخر، دون 
احلاجة الستخدام العنف، أو حدوث الكوارث، 

أو نزول العلل واألسقام! 
وقد اتســعت مدلوالت هــذه الكلمة حتى 
غدت تستعمل في مواضع عدة، ليس أهونها 
العقم الفكري، أو العجــز عن اإلتيان بصيغ 
جديــدة للحياة. فالبقاء في مــكان واحد، أو 
الثبات عند حال معينة، يعنيان املوت البطيء، 

الذي ينتهي عادة بالفناء التام. 
وقد وجد أن عدد ســكان البلــدان املتحضرة 
يزداد بشــكل مضطرد، حتــى يصل إلى رقم 
كبير، في األحــوال العادية، في حن يتناقص 
فــي البلــدان الضعيفــة. وقيــل أن تعداد 
العراقين في العصر العباســي جتاوز الثالثن 
مليوناً، في  ما لم يتعد في مســتهل القرن 

العشرين املليون وربع املليون إنسان! 
ومعنى ذلك أن الشــعوب حتتاج على الدوام 
إلى التفكير واإلنتاج والتدبر. وإذا ما اضطرت 
إلى االنكفاء والتقوقع واجلمود، فسينالها ما 

نال أسالفها  من ضعف وقلة وهوان. 
وفي حلظة من حلظات التاريخ، كانت شعوبنا 
الســادرة في الظلمة، والغارقــة في اجلهل، 
تعامل بنوع من االزدراء، مثل طفل قاصر، يقوم 
اآلخرون بالتصرف بأمواله، وإدارة شؤون حياته، 
بالنيابة عنــه. وهذا هو فــي الواقع مفهوم 
االنتداب الــذي فرضه احللفاء علــى البلدان 
في  العثمانية  االمبراطورية  من  املنســلخة 

احلرب األولى، وهي العراق وبالد الشام. 
وبالطبع فإن احللفاء لم يحسنوا التصرف، أو 
ينجزوا املهمة بنجاح، ألن إدارتهم لهذا امللف 
لم تكن أمينــة. بل حتولت فــي األغلب إلى 
عملية »تعقيــم« حقيقية حتى يتعذر على 
هذه البلدان  في املســتقبل أن تكون منتجة 
أو والدة. وحتى تظــل ألمد طويل في حضانة 

الراعي األول! 
إن ســنوات طويلة تزيد على القرن مرت على 
هذه احلال، وباتت أقرب ما تكون إلى الذكريات 
املــرة، التي يتدارســها الناس الســتحصال 
العبرة أو اســتخالص الدروس. لكن احلقيقة 
أن هذه الشعوب مازالت تعاني من »العقم«  
الذي عاشت فيه زمناً طويالً. ومازالت تشعر 
أنها غير مؤهلــة لإلنتاج. حتى أن اآلالت التي 
جلبت من اخلــارج في حقبة ما، حتولت لديها 
إلى »ســكراب« يحتاج إلى مــن ينفض عنه 

الغبار! 
ولم تزل األفكار التــي تدور في رؤوس النخبة 
تردهــا من الدول احلاضنــة، بحجة أنها تقود 
إلــى التحديث، أو تفضي إلــى التقدم. لكن 
شــيئاً من هذا لم يحــدث على اإلطالق رغم 
مرور الســنن. أما ما سوى ذلك من  مفاهيم 
وطروحــات فإنهــا أبعد ما تكــون عن وعي 
التعقيم  انتهاء مفعول  النخبة، ألنها تعني 
بشــكل نهائي. وهذا ما لم يرفع  عنه احلظر 

حتى اآلن.  

العقم الفكري

محمد زكي ابراهيـم 
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الصناعة تعلـن إمكانياتهـا فـي 
إنتـاج الكارتـات اإللكترونيـة 

الكهربائية  العامة للصناعات  الشركة  أعلنـت 
وااللكترونيــة إحــدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعادن، امس الثالثاء، إمكانياتها ونشاطها في 

إنتاج الكارتات اإللكترونية وخملتلف األجهـزة.
وقـال مدير عام الشركة سفيـان فـوزي اجلبـوري 
في بيــان اطلعت عليــه  إن “مصنــع األجهزة 
اإللكترونية واالتصاالت في ) موقـع العـز ( التابع 
للشــركة ميتلك خطاً متكامالً للزرع السطحي 
يتكــون مــن ) ١٣ ( ماكنة تخصصيــة إضافة 
إلى مكائــن ملحقة للفحص وإمتــام العملية 
اإلنتاجية ذات منشأ كوري ومناشئ اُخرى اوربية 

إلنتاج الكارتات واللوحات اإللكترونية”.
وأضاف اجلبوري، أن “اخلط يحتوي على ) ٣ ( مكائن 
لــزرع املكونات اإللكترونية بطاقــة ) ١٠٥ ( ألف 
مكون بالســاعة ، مشــيراً الــى ان اخلط يعتبر 
نــواة ألي منتج الكتروني وبطاقــات عالية جداً 
تســتخدم لالنتاج النمطي”، مفصحاً عن “عزم 
الشركة لإلستفادة من خط الزرع السطحي في 
تنفيذ مشــروع إلنتاج املقياس الذكي بالتعاقد 
مع شــركة اباتــور الســويدية البولندية والتي 
تختص بإنتاج هذا النــوع من املقاييس لتجهيز 

وزارة الكهربـاء”.
فـــي ذات الســياق أشــار املديــر العــام الى 
“ورشــة التجميع النهائي فــي مصنع األجهزة 
التي تتكون من خطوط  اإللكترونية واالتصاالت 
جاهزة ومتكاملــة لتجميع األجهزة الكهربائية 
وااللكترونية ومبواصفات عالية وحسب الكميات 

املطلوبـة”.

 “االقتران العظيم” بين المشتري 
وزحل

يشــهد نصف الكرة الشــمالي عرضــا ضوئيا 
يحــدث مرة واحــدة في العمر، حيث ســيقترن 
أكبر كوكبني في اجملموعة الشمســية وكأنهما 
يلتقيان في حدث كوني يســميه علماء الفلك 

“االقتران العظيم”.
وتشــهد الظاهرة تقاربا شــبه تــام بني مداري 
كوكبي املشترى وزحل ويتزامن ذلك مع االنقالب 

الشتوي يوم االثنني، وهو أقصر يوم في العام.
وســتجعل هذه الظروف الكوكبني أقرب وأكثر 
بريقا من أي وقت مضى منــذ 8٠٠ عام في حال 

كانت السماء صافية.
ويحــدث اقتــران الكوكبني مرة واحــدة كل 2٠ 
عاما تقريبا، لكن املــرة األخيرة التي اقترب فيها 
املشترى وزحل بهذا الشكل كانت في عام ١62٣، 
ولم يكن االقتران مرئيا من معظم أنحاء األرض.

وحــدث آخر اقتران كبير مرئــي قبل فترة طويلة 
من التلسكوبات عام ١226 خالل بناء كاتدرائية 

نوتردام دو باري في العاصمة الفرنسية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

بدأ الفنان الشــاب، توفيق سمير 
منذ  الفنيــة  حياتــه  اجلبــوري، 
اشــترك  عندمــا   ،2004 العــام 
فــي مســرحية كان مخرجهــا 
شــقيقه زكي، ثم اشترك توفيق 
العراقي  الطفــل  مهرجــان  في 
السنوي األول الذي ضيفه مسرح 
الطليعة، اكثر من مسرحية عمل 
البرامج  إلى  ان يتحول  فيها، قبل 
، قدم نفســه ضمن  التلفزيونية 
في  الفنانني  الشــباب  مجموعة 

برنامج »والية بطيخ«.
يقول توفيق لـــ »الصباح اجلديد« 
التي قدمتها  : االعمال املسرحية 
ســابقا كانت نقطة مهمة جدا 
اؤدي  في مســيرتي، فقد كنــت 
االدوار بدقة واحرص على التمسك 
بالفرصة النني مــن محبي الفن 
والتمثيــل،  فــي البداية عرضت 
اعمــال مع شــقيقي اخملرج زكي، 

والراحل عدنان هاشم املالكي. 
لتأدية  الدعوة  ان وصلتنــي  وبعد 
اخلوض  قــررت  تلفزيونيــة،  ادوارا 
في هــذه التجربة املهمــة التي 
متنــح الفنان الشــهرة واالضواء، 
يسهم  الشاشــة  مع  فالتعامل 
في انتشــار ســريع، واتطلع إلى 
الوجود في تقدمي  تأكيد  املزيد من 
ورصــد  للمشــاهدين  االفضــل 
احلاالت االيجالية والســلبية على 

حد سواء.
الفنان توفيق، قال انه لن ينســى 

املسرح، برغم انشغاالته في أكثر 
من عمل سواء درامي كمسلسل 

الغائــب او حلقــات برنامج والية 
بطيــخ او تقدمي اإلعالنــات منها 

املشــاركة في حمــالت منظمة 
انشاء جدارية  او  العاملية  الصحة 

لقادة النصر »ابو مهدي املهندس 
وقاســم ســليماني«ـ ويوضــح 
انه يتــدرب حاليا لتقــدمي عرض 
املقبلة  االيام  في  يحتضنه  جديد 
»املســرح الوطنــي« وهــو عمل 
مشــترك عراقــي ســوري، يقوم 
بإخراجــه وائــل زكريــا وإبراهيم 
حســب اهلل، حيث يســعى فيه 
واملســاهمة  امكاناته  اثبات  إلى 
في إيصال رســالته مع مجموعة 
في  سيشــاركون  الذين  الفنانني 

العمل.
واضاف: املسرح جميل جدا، سيما 
اذا كانــت االعمــال هادفة توصل 
الرســائل إلى املســؤولني ويقدم 
فيها اخملرج مجموعة من الفنانني 
الذين ميلكون مهــارات جيدة في 
تأدية االدوار التي تناط بهم، حيث 
من  املسرح عالمة مهمة  يشكل 

الرقي والتقدم في بناء اجملتمعات.
واشــار إلى انــه كان ضمن فريق 
عمل مــع الفنان حامد البحار في 
اثناء تقدميــه اغنيه »طحت« من 
اخراج رواء جــواد، حيث أدى فيها 
متثيليا  مشــهدا  توفيق  الفنــان 
مهما، واصفا بانها جتربة ايجابية.

الفنــان الشــاب، قال فــي ختام 
الفن  يلقــى  ان  امتنــى  حديثــه: 
يتوفر  وان  احلكومــي،  االهتمــام 
للفن مسرح خاص لعرض االعمال 
املســرحية من دون مقــال، حيث 
يتكبد الفنانــون اجورا مضاعفة 

من أجل تقدمي اعمالهم الفنية.

الصباح الجديد- وكاالت:-
أفاد علماء في دراســة جديدة بأن 
مواقد احلطب تشكل خطرا على 
األطفال وكبار السن ويجب بيعها 

مع حتذير صحي.
وأشــعلت مواقــد اخلشــب ملدة 
أربع ســاعات في املــرة الواحدة، 
التشغيل، كانت مستويات  وأثناء 
املكتشــفة  الضارة  اجلســيمات 
أكبر بثالث مرات ممــا كانت عليه 

عندما كانت مطفأة.

“الغارديــان”  صحيفــة  وذكــرت 
اجلزيئــات  أن هــذه  البريطانيــة 
مرتبطــة بعــدد من املشــكالت 
الصحيــة وميكن أن تســبب تلفا 
للرئتني، خاصة عند الشباب وكبار 
الســن، وقد يرتبط هــذا التلوث 
والتهاب  الرئــة  أيضا، بســرطان 
الشعب الهوائية والتهابات اجلهاز 
والســكتات  األخرى  التنفســي 
الدماغيــة ومــرض باركنســون 

واخلرف.

وقــال الفريــق إن هذه الدراســة 
كانت واحدة من أولى الدراســات 
التي بحثت تأثير حرق األخشــاب 
على مســتويات التلوث في بيئة 
“مدعاة  النتائج  وكانــت  واقعية، 
للقلق”. وقال روهيت تشاكرابورتي، 
مــن جامعة شــيفيلد، الذي قاد 
الدراسة، لصحيفة “الغارديان” إنه 
“يُنصح األشخاص الذين يعيشون 
مع أولئك املعرضني بشكل خاص 
لتلوث الهواء، مثل األطفال وكبار 

الســن والضعفاء، بتجنب مواقد 
احلطب”.

وأضاف “إذا أراد الناس استخدامها، 
املوقد  فتح  وقــت  بتقليل  نوصي 

أثناء اإلشعال أو التزود بالوقود”.
واملواقد املغطاة بأبواب، أقل تلويثا 
للهواء من النــار املفتوحة، ولكن 
في كل مــرة يتم فيها فتح الباب 
مســتويات  تصل  بالوقود،  للتزود 

التلوث إلى الذروة مرة أخرى.
وتســتغرق كل هذه املســتويات 

بضع ساعات حتى تتبدد، وبحلول 
الوقــت الذي تنخفــض فيه مرة 
األبواب  ما  يفتح شــخص  أخرى، 
للتزود بالوقود، ما يتسبب في ذروة 

متجددة.
األشــخاص  أن  الباحثون  ووجــد 
اخلشــب  بتحميل  يقومون  الذين 
مرتني أو أكثر على مدار اجللســة 
يتعرضون الرتفاع في التلوث يصل 
إلــى أربعة أضعاف أولئك الذين ال 

يتزودون بالوقود طوال املساء.

وفريقه  ولم يطالب تشاكرابورتي 
بفرض حظر على هــذه األجهزة، 
فقــط من أجــل توضيــح مدى 
يكون  ومتى  األجهزة  خطورة هذه 

استخدامها آمنا.
أن  وكتبــوا: “مــن املستحســن 
اجلديدة  الســكنية  املواقد  تكون 
في  صحي  بتحذيــر  مصحوبــة 
نقاط البيع من أجل اإلشــارة إلى 
اخملاطر الصحية التي يتعرض لها 

املستخدمون”.

مواقد الخشب تؤثر على الرئة والشعب الهوائية

توفيق سمير الجبوري.. يؤدي ادوارا 
بين المسرح وبرامج التلفزيون

 »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد- وكاالت:-
ذكر موقــع »هيلث اليــن«، أن األبحاث التي 
أجريت حتــى اليوم لم تؤكد ما إذا كان تناول 
التفاح يرتبط فعليا بـ«زيارات أقل للطبيب«، 
مشــيرا إلى أن »إضافة هــذه الفاكهة إلى 
الغذائي سيساعدك دون شك على  نظامك 

حتسني العديد من جوانب صحتك«.
وأضاف أنه »فــي مختلف الدراســات التي 
أجريــت على التفاح، وجــد الباحثون أن هذا 
النوع من الفواكه غني مبضادات األكســدة 
واألليــاف الغذائيــة ويحتوي على ســعرات 
حرارية قليلة«، مؤكدا أن العلماء توصلوا إلى 
أن التفاح يحســن اجلهــاز العصبي والقلب 
ويحمــي من اخلرف ويخفــض خطر اإلصابة 
ويخفض مســتويات  الدماغية  بالســكتة 

الكوليسترول املرتفعة.
وخلــص »هيلث اليــن«، إلى أنــه »من غير 
احملتمــل أن يؤثر تناول تفاحة كل يوم ســلبا 
على صحتك... وإن لم تنفعك فهي بالتأكيد 
لن تضرك«، مشــيرا إلى أنــه باإلضافة إلى 
التفاح، توفر العديد من الفواكه واخلضروات 
األخرى مجموعة مماثلة من العناصر الغذائية 

والفوائد الصحية.

»تفاحة واحدة يوميا« تساعدك على تحسين الكثير من صحتك

لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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ميونيخـوكاالت:
أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم، إيقاف الفرنســي 
ماركوس تورام، مهاجم بوروســيا مونشنجالدباخ، 
6  مباريات، بســبب بصقه على العــب من الفريق 
املنافس، في مباراة بالبوندسليجا .  . وسيغيب تورام 
عن 5  مباريات، في حني ســيتم وقف تنفيذ إيقافه 
للمباراة السادســة، حتى 21 كانون أول/ديســمبر 
2021، وذلك  إلى جانب تغرميه 40 ألف يورو )48 ألف 
دوالر(.. وكان تــورام قد بصق على شــتيفان بوش، 
العب  هوفنهامي، وحصل على البطاقة احلمراء، خالل 
مباراة الفريقني أمس األول الســبت، والتي انتهت 
بفوز  هوفنهامي 2/1  . وذكــر االحتاد األملاني أن العقوبة 

املفروض على الالعب، ستطبق في كل املسابقات . 
وهو مــا يعني غيابه عن املبــاراة، املقررة ضد فريق 
الدرجة الرابعة إيلفرسبيرج، أمس، في الدور الثاني 
 من كأس أملانيا، إلى جانب مواجهات البوندسليجا 
أمام أرمينيا بيليفيلد، وبايرن ميونخ، وشــتوجتارت، 

 وبرمين، خالل كانون الثاني املقبل . 
لبوروســيا  الفنــي  املديــر  روزه،  ماركــو  وكان 
مونشنجالدباخ، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، 
قبل إصدار  االحتاد العقوبة، أن تورام لن يشــارك في 
مباراة الغــد “بغض النظر عــن العقوبة .” وعوقب 
تورام، الذي قدم  اعتذاره، أيضا بخصم راتب شــهر، 
من مستحقاته لدى النادي . . وقال روزه بشأن عقوبة 
االحتــاد األملاني: “ســنتقبل أي شــيء”، لكنه أكد 
في الوقت نفســه أن الالعب جزء  من الفريق، وأنه 

سيدعمه في كل ما سيواجهه. 

ميونيخـوكاالت:
أعلــن االحتــاد األملاني لكــرة القــدم، أن املنتخب 
ســيخوض أول مباراتني في التصفيــات األوروبية، 
املؤهلة إلــى كأس العالم 2022، في اســتاد فريق 

الدرجة الثالثة دويسبورج، وذلك في املقبل.
ويلتقــي املنتخــب األملانــي، الذي يدربــه يواخيم 
لوف، نظيره األيســلندي فــي 25 أذار ، كما يلعب 
منتخب مقدونيا الشمالية على امللعب نفسه في 
دويســبورج، يوم 31 من ذات الشهر، وبينهما يحل 

املانشافت ضيفا على رومانيا، في 28 أذار.
وكان املنتخب األملاني قد خاض مباراتني على ملعب 
واحد، خالل خريف 2020، مــن أجل تقليل مخاطر 
االحتاد  وذكر  بفيــروس كورونا املســتجد..  العدوى 
األملاني أنــه لم يتضح بعد، ما إذا كان سُيســمح 
بحضور جماهيــر أم ال.. وطبقــا للقيود املفروضة 
حاليــا فــي أملانيا، تقــام جميع املباريــات من دون 

مشجعني.

تونسـوكاالت:
توج فريق الصفاقســي للكرة الطائرة سيدات 
بلقب الدوري ملوسم )2020-2019(، على النادي 
النسائي بقرطاج، بثالثة أشواط لشوطني، في 

إطار اللقاء الفاصل للدور النهائي للبطولة.
وكان فريق ســيدات قرطاج قد فــاز في لقاء 
الذهاب للنهائي بثالثة أشــواط نظيفة، وهي 
النتيجة نفســها التي فاز بها الصفاقســي 
بلقاء اإلياب، ما فرض برمجة نهائي فاصل بني 
الفريقني ملعرفة البطل.. وكان االحتاد التونسي 
للكرة الطائرة، قــد أجل هذا النهائي أكثر من 
مرة، بسبب انتشــار فيروس كورونا في البالد.. 
وأحرز فريق عاصمة اجلنوب لقب الدوري التاسع 
في مســيرته، علما بأنه تــوج به أعوام “1999 
و2012  و2010  و2009  و2006  و2004  و2003 

و2019”.

القاهرةـوكاالت:
يرى معظم مشجعي الزمالك 
مكاســب عديدة من انسحاب 
جازيللــي بطــل تشــاد مــن 
مواجهة األبيــض في دور ال32 
حصول  أهمها  األبطال،  بدوري 
إضافي  قســط  على  الالعبني 
مســؤولو  وتلقى  الراحة..  من 
الزمالــك إخطارا رســميا من 
جانب جازيللي، يفيد بعدم قدرة 
الفريق علــى احلضور ملواجهة 
بطل مصر، بسبب خالفات مع 
والذي  التشــادي  الرياضة  وزير 
رفض منحهم تصاريح السفر.. 
الضوء  التالي  التقريــر  ويلقي 
إلغاء  على بعض اخلاسرين من 

مباراتي الدور الـ32. 
يعــد محمــود عبــد الرحيم 
“جنش” ومحمد عواد حارســي 
الزمالــك، مــن املتضررين، في 
ظل رغبــة البرتغالــي جيمي 
لألبيض  الفني  املدير  باتشيكو 
فــي إراحــة محمد أبــو جبل 
احلارس األساسي قبل مواجهة 
األهلــي.. وكانــت النية تتجه 
داخــل اجلهــاز الفنــي للدفع 
أو  جازيللي  مباراتي  في  بجنش 
توزيع وقــت املباراتني بني جنش 
الثنائي  يكتســب  حتى  وعواد 

حساسية املباريات. 

جــاء قــرار اإللغــاء ليؤجــل 
للتونســي  األولى  املشــاركة 
اجلديد  الوافد  املثلوثــي،  حمزة 
مباريات  عن  املثلوثي  للزمالك.. 
الزمالــك املاضية فــي الدوري 
وكأس مصــر، بداعــي جتهيزه 
بعد انضمامه لتدريبات الفريق 
في وقت متأخــر.. وكان اجلهاز 
الفنــي يأمــل منــح املثلوثي 
مواجهتي  الدقائق خالل  بعض 
بالشــكل  لتجهيزه  جازيللي، 

األمثل. 
أن يصبح عمر  األقدار  شــاءت 
الزمالك  مهاجــم  الســعيد 
األوحــد في مباراتــي جازيللي 

التشادي، وذلك بعد قرار إيقاف 
مصطفى محمد ملدة مباراتني. 
. وحصــل مصطفــى محمد 
علــى البطاقة احلمــراء عقب 
مباراة فريقــه أمام األهلي في 
نهائــي دوري األبطــال املاضي، 

ليتم إيقافه ملدة مباراتني. 
وفشــل الزمالــك فــي قيــد 
أحداد  حميد  املغربي  مهاجمه 
بطاقته  وصــول  تأخــر  بعــد 
جاهــزا  ليصبــح  الدوليــة، 
دور  مــن  بدايــة  للمشــاركة 
البرتغالي  ليقــرر  اجملموعــات، 
علــى  االعتمــاد  باتشــيكو 

السعيد، قبل إلغاء املباراتني.

مدريدـوكاالت:
أكد مــدرب أتلتيكــو مدريد، 
أن جواو  دييجــو ســيميوني، 
فيليكس، تدرب بشــكل جيد، 
خالل آخر جلسة قبل مواجهة 
ريال سوسييداد بالليجا، وذلك 
التي  القويــة  الكدمــة  بعد 
تعرض لها أمام إلتشي.. وحول 
حالــة فيليكس منــذ مباراة 
السبت املاضي، قال سيميوني 
“اليوم تدرب معنا بشكل جيد، 
سنرى خالل الساعات املقبلة، 
إن كان يســتطيع املشــاركة 
كأساســي أم سينتظر للعب 
الذي  أتلتيكو،  يزال  بعدها”.وال 
يتصــدر الليجا بفارق األهداف 
من  يعاني  مدريــد،  ريــال  مع 

ماريا  خوســيه  الثالثي  غياب 
هيريرا  وهيكتــور  خيمينيــز 

وإيفو جربيتش.
أن  ســيميوني،  واســتبعد 
ينحصــر صراع لقــب الليجا 
هــذا املوســم، علــى األتلتي 
وريــال مدريد.. وبســؤاله هل 
ســينحصر اللقب بني فريقني 
فقط، أجاب املدرب خالل املؤمتر 
الصحفــي “ال”، وكانــت هذه 
نفــس اإلجابة على الســؤال 
الثاني، إذا ما كانت املنافســة 
ســتقتصر على ريــال مدريد 
واألتلتــي، حيث أن برشــلونة 
يبتعــد عنهما بفارق 8 نقاط.. 
صدارة  مدريد،  أتلتيكو  ويحتل 
الليجــا برصيــد 29 نقطــة 

متساويًا مع الفريق امللكي في 
النقاط، ولكــن أقل منه  عدد 
مبباراتني.وفي املركز الثالث يأتي 
ريــال سوســييداد برصيد 26 
نقطة وخــاض 3 مباريات أكثر 
من األتلتي. وفــي املركز الرابع 
25 نقطة  يأتي فياريال برصيد 
ثم برشــلونة خامسا برصيد 

21 نقطة.
وبســؤاله حول احلــاالت التي 
تصطــدم فيها الكــرة بأيدي 
الالعبــني وال يتم احتســابها 
ركالت جزاء، مثــل الكرة التي 
راموس خالل  بيــد  اصطدمت 
مواجهة إيبار، أجاب سيميوني 
“هذا الســؤال يخــص احلكام 

واملسؤولني بتقنية الفار”.

لندنـوكاالت:
أعلــن واتفــورد التعاقــد مــع 
اإلسباني تشيسكو مونيوز مدرباً 
جديــداً للفريق، خلفــا للمقال 
إيفيتش..وســتكون  فالدمييــر 
التجربــة هي الثانيــة للمدرِب 

البالغ من العمر أربعني عاماً بعد 
أن عمل مساعداً عدة أعوام في 
فرق مختلفة، حيث بدأ مسيرته 
كمــدرب مع دينامو تبيليســي 
اجلورجــي، الذي قــاده لتحقيق 
لقــب الدوري احمللي هــذا العام. 

تشيسكو  مســيرة  وشــهدت 
كالعب جناحات كبيرة، حيث كان 
أحَد عناصر فريق فالنسيا الفائز 
االحتاد  وكأس  الــدوري  بثالثيــة 
األوروبية  السوبر  وكأس  األوروبي 

عام 2014.

إيقاف ماركوس تورام 6 
مباريات

ألمانيا تحدد ملعب أول 
مباراتين بتصفيات المونديال

سيدات الصفاقسي تتوجن 
بالدوري التونسي للطائرة

العواصمـوكاالت:

أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم 
)يويفــا(، فريــق فياريــال فائزا 
باملباراة املؤجلة التي لم يتمكن 
العبو الغواصــات الصفراء من 
خوضها أمام كاراباج اآلذري، في 
ختــام دور اجملموعات من الدوري 

األوروبي.
ولم تقام املباراة ألن فريق كاراباج 
لديــه العديــد مــن املصابني 
بكوفيــد19- بــني صفوفه، ما 
منعه من احلصــول على العدد 
الالزم من الالعبني.. وكانت هذه 
العاشــر من  املباراة مقررة في 
كانون أول، ولكن مت تعليقها في 

انتظار قرار نهائي.
واألخالق  الرقابة  هيئــة  وقررت 
واالنضباط في يويفا، اســتنادا 
إلى لوائح الدوري األوروبي واملادة 
29 من لوائحها التأديبية، اعتبار 
أهداف  بثالثة  خاســرا  كاراباج 
نظيفــة، حيث تــرى أن الفريق 
اآلذري مســؤوال عــن خلق هذا 
الوضــع.. بهذا القــرار، يختتم 
بـ5  اجملموعات  مرحلــة  فياريال 
انتصــارات وتعــادل، مــا يرفع 

رصيده إلى 16 نقطة.
الـــ32 من  و جــاءت قرعة دور 
متوازنــة  األوروبــي  الــدوري 
مانشستر  لفريقي  بالنســبة 
يونايتد وآرســنال، فيما حملت 

الورق  على  سهلتني  مواجهتني 
توتنهام  مــن  لكل  بالنســبة 
مانشســتر  ويلعب  وميــالن.. 
سوســيداد،  ريال  أمام  يونايتد 
فيما يصطدم آرسنال ببنفيكا، 
نظيــره  توتنهــام  ويلتقــي 

بينما  النمساوي،  فولفسبرجر 
يواجه ميالن رد ستار الصربي.

أما عن أبــرز املواجهات األخرى، 
فيلتقي نابولي غرناطة، ويلعب 
روما مع سبورتنج براجا، ويواجه 
ليســتر سيتي ســالفيا براج.. 

كما حملــت القرعة مواجهات 
وليــل،  أياكــس  بــني  أخــرى 
فياريال  وآيندهوفن،  أوملبياكوس 
وسالزبورج، باير ليفركوزن ويوجن 
امام  فولفسبرجر  ويلعب  بويز.. 
يواجه  كييف  ودينامو  توتنهام، 

سوســيداد  وريال  بروج،  كلوب 
يالعــب مانشســتر يونايتــد، 
وبنفيــكا يواجه آرســنال، ورد 
وأنتويرب  ميالن،  يلتقي  ســتار 
في مواجهة رينجرز، وســالفيا 
سيتي،  ليستر  يالقي  براج 

فــي  وسالزبورج  
مواجهــة فياريال، وســبورتنج 
براجــا فــي مواجهــة رومــا، 
وكراسنودار يالعب دينامو زغرب، 
باير ليفركوزن،  بويز يالقي  ويوجن 
هوفنهــامي،  يلتقــي  ومولــده 
وغرناطة يالعب نابولي، ومكابي 
وليل  يالقي شــاختار،  أبيب  تل 
وأوملبياكوس  أياكــس،  يواجــه 

يلتقي آيندهوفن.
وصعد إلــى هذا الدور 24 فريًقا 
احتلت  األوروبــي،  الــدوري  من 
صدارة ووصافة اجملموعات الـ12، 
احتلت  أندية   8 إليها  وانضمت 
املركز الثالــث في مجموعاتها 
بــدوري األبطال.. وحتدد تصنيف 
بنــاء  األبطــال  دوري  ثوالــث 
النقاط  أولها  معاييــر،   8 على 
في  فريق  كل  جمعهــا  التــي 
بالتشــامبيونزليج  مشــواره 
واألهداف  األهــداف،  فــارق  ثم 
واألهداف املسجلة  املســجلة، 
واالنتصارات،  امللعــب،  خــارج 
واالنتصارات خارج امللعب، ومدى 
الفريق  وتاريخ  الفريق،  انضباط 

على املستوى القاري.
وتستفيد األندية في التصنيف 
األول من خوض مباراة اإلياب في 
دور الـ32 علــى مالعبها، علما 
بأن اليويفا قرر أن تقام مباريات 
 18 يوم  املرحلة  الذهاب لهــذه 
بعدها  واإلياب  املقبل،  شــباط 
بأسبوع في 25 من الشهر ذاته.

يويفا يحسم الموقعة الشائكة في الدوري األوروبي

مباراة سابقة في الدوري األوروبي لكرة القدم

استناداإلىلوائحالمسابقة

4  خاسرين في الزمالك من إلغاء
 مباراتي جازيللي

سيميوني يرفض حصر معركة الليجا على 
قطبي مدريد

مونيوز مدربا لفريق واتفورد 

لقطة من مباريات الدوري اإلماراتي

أرقامنادرةفيالجولة10للمسابقة

أبوظبيـوكاالت:

اشــتعلت أجواء املنافسة على قمة 
العربي مع نهاية  اخلليج  دوري  ترتيب 
تعرض  بعد  العاشرة،  اجلولة  مباريات 
الشارقة خلسارته األولى هذا املوسم، 
حينما سقط أمام مضيفه بني ياس 

1-0، وفوز اجلزيرة على الوصل 3-2.
 23 برصيد  واجلزيرة  الشارقة  وتساوى 
نقطة، واعتلى الشارقة القمة بفارق 
املواجهات املباشــرة عن اجلزيرة الذي 
حل ثانياً، بينما جــاء بني ياس رابعاً 
برصيد 19 نقطــة، وبقي الوصل في 
12 نقطة، وما  العاشر برصيد  املركز 
يزال الفريق يبحث عن مخرج للطريق 

الصحيح.
واقتــرب العني من أهــل القمة، بعد 
النصر  علــى مضيفــه   2-1 فــوزه 
بعشــرة العبني، ليتقــدم إلى املركز 
اخلامــس بوصولــه إلــى 18 نقطة، 
واحتفظ النصر مبركزه الثالث، ولكن 
هــذه اجلولة ليس بفــارق املواجهات 
املباشــرة، ولكن بفــارق 3 نقاط عن 
صاحبــي املركزيــن األول والثانــي.. 
وتراجع احتاد كلباء من املركز الرابع إلى 
الســادس برصيد 17 نقطة، بتعادله 
مــن دون أهداف مع الوحــدة، والذي 
واصل التراجــع ليحتل املركز الثامن 
الظفرة  وجــاء  نقطة..   15 برصيــد 
ســابعاً برصيد 15 نقطة، بفوزه 1-0 
على حتــا، والذي بات املرشــح األول 

الرابع عشر  باملركز  بوجوده  للهبوط، 
األخير بنقطة واحدة.. فيما أســقط 
الفجيرة ضيفه شباب األهلي بالفوز 
عليه بنتيجة 2-3، وليرفع رصيده إلى 
7 نقاط في املركز الثاني عشر، وجتمد 
رصيد شــباب األهلي عند 14 نقطة، 

وبقي في املركز التاسع.
وواصل عجمان السقوط، ولكن هذه 
املرة على ملعبــه وبنتيجة 2-1 أمام 
خورفكان الذي يســتمر في التقدم، 
ليحتل املركز احلادي عشــر برصيد 8 
نقاط، وبقي عجمــان باملركز الثالث 
عشــر قبل األخير برصيــد 3 نقاط، 
واتسعت دائرة خطر الهبوط لتشمل 
خورفكان والفجيــرة وعجمان وحتا، 

ومن بعيد يأتي الوصل.
وشــهدت اجلولة العاشــرة إقامة 7 
مباريــات، وانتهت منهــا 3 مباريات 
ومثلها لصالح  األرض،  بفوز أصحاب 
وحيد..  تعــادل  مقابــل  الضيــوف، 
ســجلت الفرق 18 هدفاً مبعدل 2.57 
هدف في املباراة الواحدة، وحافظت 4 

أندية على نظافة شباكها.
ســجل املهاجم أحمد أبــو ناموس، 
هدفــاً “مارادونيــا” هــو األجمل في 
الدوري اإلماراتــي حتى اآلن، وجاء في 

شباك الشارقة بالدقيقة 80.
زاد البرازيلي ايجور جيسوس، مهاجم 
شــباب األهلي، من الفارق بينه وبني 
الدوري،  مطارديه على قمــة هدافي 
بوصوله إلى 10 أهــداف، بعد هدفه 
لم  ولكنه  الفجيــرة،  فــي مرمــى 
يســتطع إنقاذ فريقه من اخلســارة 

3-2.. يتقاسم 3 العبني، املركز الثاني 
في قائمة الهدافني برصيد 8 أهداف، 
وويلتون سواريز  كورونادو  إيجور  وهم 
من الشــارقة، وجواو بيــدرو من بني 

ياس.
البرازيلــي هيلمــان، مدرب  فشــل 
والوطني مهدي علي، مدرب  الوصل، 
شباب األهلي، في ظهورهما األول مع 
فريقيهما هذا املوسم، بخسارة كل 
من الوصل وشباب األهلي في اجلولة 

العاشرة.
10 مــن دوري اخلليج  وانتهت اجلولة 

بعض  مســجلة  اإلماراتي  العربــي 
التي  الفرق  امللفتة.. وسجلت  األرقام 
لعبــت على أرضها فــي تلك اجلولة 
9 أهــداف، وهو العدد نفســه الذي 

سجله الضيوف.
كما فاز أصحاب األرض في 3 مباريات، 
في حــني كان االنتصــار من نصيب 
الضيوف فــي 3 لقاءات أخرى، مقابل 
تعادل وحيــد.. تصدر جــدول ترتيب 
الدوري فريقــان بذات الرصيد، اجلزيرة 
والشــارقة )23 نقطــة(.. وهذه املرة 
األولى التي يتكرر فيها هذا األمر منذ 

موســم 2018-2017، عندما تساوى 
الوصــل والعني برصيــد 22 نقطة، 
في نفس اجلولــة.. ولم يلمس العبو 
بني ياس الكــرة داخل منطقة جزاء 
الشارقة بالشــوط األول أكثر من 4 
مرات، مقابل 15 مرة لالعبي الشارقة 
فــي منطقة جــزاء بني يــاس، ولم 

يختلف الشوط الثاني عن سابقه.
وتألــق دفاع بني ياس بقيادة حســن 
احملرمي، الذي تكفل بتشتيت 8 كرات، 
قبل أن يخطف الفوز عن طريق أحمد 
أبوناموس فور نزوله بديال بـ 105 ثواٍن 

فقط.. وقــاد أبوناموس، فريقه للفوز 
على الشــارقة بالدوري للمرة األولى 
منذ نيســان 2016، وفشل الشارقة 
في هز شــباك بني ياس للمرة األولى 

بالدوري منذ شباط 2010.
اإلماراتية،  احملترفني  رابطة  وأشــارت 
إلــى أن حتا ســدد 20 كــرة، مقابل 
9 تســديدات فقــط للظفــرة في 
مباراة الفريقني، منهم 5 تســديدات 
حلتا، مقابل واحدة للظفرة، ســجل 

دينلسون منها هدف املباراة والفوز.
وســدد حتا خالل آخر ربع ساعة، 11 
تســديدة، لم تعرف طريق الشباك، 
لينتزع الظفرة بانتصــاره األول منذ 

20 يوما بالدوري.
وفي مباراة اجلزيرة والوصل، ركز اجلزيرة 
بنســبة  العمق  من  الهجمات  على 
%39، وفقــد االســتحواذ للوصــل، 
الذي تفــوق في هــذه اجلزئية خالل 
الشــوطني.. وزاد الوصل من نســبة 
ســيطرته في الربع ســاعة األخير، 
ووصلت نسبة استحواذه %68، وهذه 
الســيطرة أثمرت 24 تسديدة، بينما 
ســدد اجلزيرة 11 مرة، سجل منها 3 

أهداف مقابل 2 للوصل.
وفي مباراة الفجيرة وشــباب األهلي، 
كانت 28 دقيقة، كفيلة بهز الشباك 
مرتــني للفجيــرة، بســبب أخطاء 
األهلي،  باجلملة من شــباب  دفاعية 
وســدد  الفجيرة..  وفاعلية هجــوم 
الفجيرة 3 تسديدات على املرمى في 
الشوط األول، سجلها منها جميعا، 
بالشوط  واحدة  بتســديدة  واكتفى 

الثاني، وشــباب األهلي سدد 5 على 
املرمى في كل شوط.

التميمي، حارس  اهلل  عبــد  وتصدى 
الفجيرة، لـ 8 تسديدات، فيما تكفل 
النوبــي ومحمد  زميليه عبــد اهلل 
النوبي، بتشــتيت 18 كــرة، لينهي 
الفجيرة نزيــف النقاط، بعد أن فقد 
11 نقطة في املواجهات الســابقة.. 
ولــم يتعادل احتــاد كلبــاء وضيفه 
الوحدة في النتيجة فقط، بل تعادال 

وتقاربا في بقية إحصائيات اللقاء.
وســدد الفريقان 4 مرات على املرمى، 
ولعب الوحدة 17 عرضية، مقابل 16 
الحتاد كلباء، الذي ســدد 7 تسديدات 
من خارج منطقة، مقابل 6 للوحدة.. 
وعاد خورفــكان من عجمان، بأول فوز 

له في تاريخ مواجهاتهما بالدوري.
ووصل رامون لوبيز لهدفه اخلامس في 
املوسم اجلاري، كما صنع دودو هدفان، 
وصنــع 3 فــرص أخرى لــم تترجم 
ألهداف، وكان االســتحواذ خلورفكان 
بالشــوط األول )%56(، ولعجمان في 
الثانــي )%60 (.. وفي مبــاراة انتصر 
فيها العني على النصر 1-2، ســجل 
األهداف الثالثة، 3 مدافعني، وشهدت 
املبــاراة تســجيل هدفــني بالنيران 
الصديقة، وثالــث إثر ضربة حرة غير 
مباشــرة.. وهــذه املرة األولــى التي 
يشــهد فيها الدوري تســجيل كل 
فريق هدف فــي مرماه منذ مواجهة 
 ..2013 الظفرة ودبي في كانون األول 
وسدد النصر 33 تســديدة مقابل 5 

تسديدات فقط للعني.

تقرير

فوز الجزيرة وخسارة الشارقة يشعالن قمة الدوري اإلماراتي



فالح الناصر

رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

جميل،  رائــد  الكابنت،  يشــغل 
منصــب رئيــس جلنــة الفنون 
احتــاد  فــي   »mma« القتاليــة 
يؤدي  املركزي،  الكيكو شــنكاي 
االشــراف على  دورا مهمــا في 
الفئة  بهذه  اخلاصــة  البطوالت 
التــي تضم »هــواة ومحترفني« 
اللعبة  احتــاد  بالتنســيق مــع 

املركزي.
عن اهــم البطوالت التي نظمت 
والتحضيــر  الفئــات،  لهــذه 
إلينا  حتــدث  اجلديدة،  للمهمات 
قررنا  قائال:  رائد جميــل  الكابنت 
من  العديد  تنفيذ  في  الشــروع 
البطوالت اخلاصــة بفرق الفئات 
وناشــئني  »اشــبال  العمريــة 
وشباب« وحققت البطوالت جناحا 
كبيرا، فمثال منافســات تشهد 
مشاركة واسعة بلعت نحو 250 
عالية  درجة  علــى  كانت  العب، 
من االثــارة واالهمية بني االندية، 
هــذه البطوالت قدمــت ابطال 
باللعبة، يستحقون متثيل العراق 
في استحقاقات خارجية مقبلة، 
اهتمام  تاكيد علــى  كما هــي 
إدارات االنديــة بفعالية الكيكو 
شنكاي »هواة ومحترفني«، حيث 
املشاركة  االندية  كثرة  نشــهد 
واســتعدادتها الكبيرة من أجل 
املتقدمة  بالكــؤوس  التتويــج 

واالوسمة امللونة.
اخلاصة  البطــوالت  ان  واوضــح 
بالعاب الفنون القتالية »الكيكو 
شــنكاي« تنال قــدرا عاليا من 
االهتمــام واملشــاركة واملتابعة 
لالعبــني، حيث ســيتم تنظيم 
بطولة جديدة في شــهر شباط 
املقبــل ايضا ســتقام في نادي 
وجدنا  اذا  الرياضــي،  االعظمية 

تعاونــا كبيــرا مــع إدارة النادي 
الذ  والعاملني وكذلــك اجلمهور 
يحترم  فهو  املنافســات  يحضر 
الالعبــني  ويشــجع  القوانــني 

بطريقة مميزة جدا.
واشار إلى انه اشرف على تدريب 
الالعب الدولي حسني سالم بوزن 
66 كغــم الذي حقق املركز األول 
في بطولة االحتراف التي اقيمت 

منذ شــهر فــي دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة، وحقق فيها 
التفوق على منافســيه  الالعب 
وأوزبكســتان  قيرغســتان  من 

وروسيا.
ومن املؤمل ان يشارك العراق في 
 29 بطولة لالحتراف ستقام يوم 
من شــهر كانــون الثاني املقبل 
اثنني هما  اإلمارات بالعبــني  في 

»حســن طالل واحمد صائب«، و 
في هذه البطولة سيقود الفريق 
العراقي املتحــدث مدربا واملدرب 

املساعد احمد جميل.
وقال املدرب رائد جميل، ان العراق 
ميلــك العبني يتميــزون باملقدرة 
الفنيــة العالية فــي البطوالت 
بطوالت  في  ويشاركون  اخلارجية 
احملترفني وابرزهم »اسامة جاسم 

واحمــد صائــب وحســن طالل 
وايســر سالم  وحسني ســالم 

واخرين«.
وعــن عمله في نــادي الكهرباء 
إدارة  بقولــه:  اوضح  الرياضــي، 
النادي بقيادة علي االسدي تولي 
الرياضية،  الفرق  جلميع  اهتماما 
بينهــا فريق الكيكو شــنكاي، 
وهذا الدعم املثالي أســهم في 
حتقيــق الفريق لنتائــج ايجابية 
في بطولــة االندية االخيرة التي 
حل فيها الكهرباء ثالثا معتمدا 
على العبي النادي االبطال الذين 
فازوا بأوسمة التفوق عن طريق » 
حســن عمر باملركزاالزل لوزن 85 
كغم وكرار علي باملركز االزل في 
وزن 60 كغــم، وفي املركز الثاني 
حل الالعب حســني عمــر بوزن 
الثالث  الترتيب  وفــي  80 كغم، 
بالوسام البرونزي فاز علي طلعت 
بوزن 90 كغم وعلي عمار لوزن 60 

كغم«.
باملالك  رائــد  الكابــنت  واشــاد 
العامــل معه ضمن  التدريبــي 
الكهرباء  فريــق  العبــي  تدريب 
وامنار  »اوس صباح  وهم  الرياضي 
البياتــي وليث يوســف«، مبينا 
ان املدربــني يعملون بجهد كبير 
ويقدمــون العطاء الفني املتميز 
على  ويعملــون  التدريبات  فــي 
االرتقاء بامكانات الالعبني، وهذه 
اجلهود املشــتركة أسهمت في 
اعتــالء ابطــال النــاي منصات 

التتويج في البطوالت.

منهاج البطوالت المحلية متواصل وسط منافسة واسعة بين األندية
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وليد ضهد يشيد بدعم إدارة النادي

”1“
شيء محزن ان تورد األنباء عد فريق احلرية 
خاســرا امام فريق اجلامعة بقرار احتادي 3/ 
0، لعــدم قدرة الفريق على تســديد اجور 
الطاقــم التحكيمــي، اذا يتحمل الفريق 
التحكيمية  الطواقــم  أجــور  الضيــف 

للمباريات وتدفع مباشرة قبل بدء املباراة.
األمر احملزن هــو واقع حال نادي احلرية، وكم 
فريق في دوري الدرجة االولى يعاني مثله يا 
ترى؟.. هو تساؤل نضعه على طاولة الهيأة 
التطبيعية في احتاد الكــرة املركزي، وهل 
كان باالمــكان حتمل الهيأة أجور الطواقم 
التحكيمية؟ وتخفيف العبء عن أندية ال 
متلك دعما، كفريق احلرية وغيره الكثير من 
األندية التي تلعب ضمن فرق دوري الدرجة 
االولى، كما هــي دعوة للقائمني على نادي 
احلرية ان يبحثوا عن منافذ للدعم من أجل 

اكمال املسابقة.
 ”2“

جميل جدا ان يخطف الالعبون الشــباب 
االضواء فــي دوري الدرجة املمتازة ويقفون 
في مقدمة صــدارة الهدافني بعد مرور 9 
جوالت من املرحلة االولى للمسابقة، فهذا 
العب الكهرباء محمــد إبراهيم متصدرا 
وله 6 أهــداف، ثم يأتي منار طه من احلدود 
ولــه 5 أهداف، فــي حني ميلــك 4 أهداف 
الالعبون موسى عدنان من النفط وسجاد 
جاسم من نفط الوسط واحمد عبد الرزاق 
العب نفط ميســان وجبار كرمي من أمانة 
بغداد ومحمد جفال العب الطلبة، فضال 
عن الدولي أمين حسني العب اجلوية، فهذا 
النجــاح الذي يحققه الالعبون الشــباب 
على صعيد اجلانب التهديفي، يقابله اصرار 
اثبات اجلدارة من بقية الالعبني املشاركني 
فــي مباريات الــدوري املمتاز، اذا تشــهد 
للمالكات  دؤوبة  ميدانية  متابعة  املباريات 
التدريبيــة للمنتخبــات الوطنية وتدوين 
االفضل من أجل احلاقهم في التشكيالت 
التي ســتمثل العراق في االســتحقاقات 

اخلارجية.
 ”3“

صدارة نفط الوســط للمسابقة املمتازة، 
لم تــأت من فــراغ، بل كان لعمــل نتاج 
مشــترك ، إداريــا تدريبيا، ثــم فنيا فوق 
املســتطيل االخضر، ولعل الكابنت العائد 
مــن االحتراف، جمال علي، اســتطاع انب 
يوظــف امكانات العبــي عندليب الفرات 
بالنحو االمثل واحلصول على نتائج إيجابية 
أهلته إلعتالء الصدارة، لكنه يبقى مهددا 
من الفرق االخرى التــي بدأت تقترب منه، 
سيما بعد خسارته امام اجلوية الذي نفض 
غبار املشــكالت في املبــاراة وحقق الفوز 
على نفســه قبل ان يخرج بنقاط املباراة 
الثالث، لذلك فان اجلوالت املقبلة ستكون 
على درجة عالية من اإلثارة، وهذا سيضع 
نفط الوســط امام ضغوط كبيرة وحصار 

أكبر من املنافسني.

المظاليم واألضواء 

مواهب بني اخلشبات الثالث

شذرات عالم المرمى

 

نعمت عباس*

نتفــق جميعا أن حــارس املرمى له دور 
مؤثر فــي نتائج الفريق ملا يتمتع به من 
صفات وســمات جعلته نصف الفريق 
كما أطلق عليه أهل الشأن، أما مدرب 
احلراس فإن دوره يتطلب جهدا متواصال 
وعمال شــاقا حتــى يجعل حارســه 
يحمل صفة احلارس املثالي وعلى ضوء 
هذه األهمية علينــا التركيز على هذه 

اخلصائص اجلوهرية والعمل بها.
الشــخصية وكيفيــة تطورها، حتمل 
املسؤولية، القوة الذهنية، معرفة األداء 
الصحيح للتماريــن الصحيحة ومدى 
فائدتهــا وتطبيقها بشــكل صحيح، 
التدريب وفق أســس عملية  منهجية 
قبل  التدريب  أهمية  شــرح  صحيحة، 
التدريــب حتى يعــرف احلــارس فائدة 
إعطاء  الصحيح،  والتطبيــق  التدريب 
املعلومة بشــكل صحيــح في الوقت 
املناســب، القدرة على األداء الصحيح 
لغــرض الوصول إلى الهدف املنشــود، 
العالقــة مــع احلــراس وفــق املبادي، 
اإلخالص، الثقة، احترام اآلخرين، القدرة 
الشــجاعة في  والتواصل  االجتماعية 
اختيــار احلارس األول والثانــي والثالث، 
الكفــاءة في رفــع مســتوى احلماس 
والتحضير، معاملــة احلراس في نفس 
الدرجــة فــي التدريــب األول كالثاني 
والثالث كاألول، أن يبني عالقة مع أولياء 
األمور خاصة بالنسبة للحراس الصغار 
التزام  فــي  ستســهم  العالقة  وهذه 

احلــارس وتطور مســتواه، إدراك مهنة 
التدريب، أن يجعــل التدريبات ترفيهية 
وممتعــة، وبهذه الصفــات يزدهر عالم 

املرمى.
مدرب احلراس ال بد أن ميتلك 3 شــروط 
اساســية وهي أن يكون حارسا سابقا 
وان يتمتع بكفــاءة علمية إضافة إلى 
توفــر املوهبة كشــرط أساســي في 
عملية التدريــب واملوهبة هنا تختلف، 
فليس كل حــارس مرمــی متميز في 
مرحلــة اللعب قــادرا علــى أن يكون 
بالضرورة مدرب حراس متميزا والعكس 
فالتدريب شــيء  يكــون صحيحا  رمبا 

واللعب شيء آخر.
على مدربي املراحــل العمرية ومدارس 
الكــرة اختيــار احلراس وفــق القواعد 
التاليــة حيث إن الصفــات التي يجب 
أن يتمتــع بها من يرغــب الدخول في 
هذا العالم اخلاص تشــمل 3 أقســام، 
والقوة  األول حركي ويشــمل السرعة 
املميزة بالســرعة والرشــاقة وسرعة 
رد الفعل واملرونــة والتوافق، أما الثاني 
فهو جســدي ويشــمل طول اجلسم 
والوزن وطول الســاقني وطول الذراعني 
والثالــث نفســي ويشــمل الرغبــة 
وعلى  والشــجاعة  والتصميم  واإلدارة 
مــدرب احلراس معاملة احلــارس الثاني 
مثــل معاملة احلــارس األول من حيث 
التدريبــات ومعاملــة احلــارس الثالث 
بنفس الطريقــة من االهتمام والرعاية 
والتي يجب أن تكون متساوية باستثناء 
إتاحــة الفرصة يجــب أن تكون األجدر 
ولكن املشــكلة التي تواجه حراســنا 
انهم ال يجــدون الفرصة إال بعد إصابة 

احلارس األول والواجب استغالل الظروف 
في منحهم الفرصة مثال إذا فاز الفريق 
بنســبة جيدة من األهداف فــإن الربع 
ساعة األخير فرصة مناسبة مبشاركة 
احلارس الثانــي ألن اللعب في مثل هذه 
الظروف النفسية اجليدة للفريق الفائز 
تشــجع احلارس البديل على االستقرار 
النفســي ومن ثم الظهور باملســتوى 
اجليد وبالعكس عندمــا ينهزم الفريق 
البديل  بنتيجة قاســية فعلى احلارس 
أن يأخذ موقعه لسببني األول احملافظة 
على احلارس األول من الضغط النفسي 

والذي رمبا يؤثر عليه في املباراة القادمة 
أما السبب الثاني فهو زرع روح املنافسة 
بني احلارســني خاصة أن احلارس البديل 
سوف يقف بنفســية جديدة للتعبير 
عن إمكاناته وإثبات ذاته ولألسف هذه 
الطريقة ال تســتخدم مــع الكبار وال 

الصغار.
وباملنافسة يزدهر مستوى حراس املرمی 
التعــاون بــني مجالــس إدارات األندية 
احلراس  واســتعارة  انتقــال  بخصوص 
حيث هناك في بعــض األندية ال يوجد 
هناك حارس يعتمد عليه واخرى تضم 3 

حراس مبستوى جيد ولعب احلارس في ناد 
غير جماهيري خير له من اجللوس على 
دكة االحتياط في نادي جماهيري وهذا 
التعاون بني انديتنا ســاهم في تطوير 
مستوى حراسنا وتبقى مسالة التدريب 
الكرة  ومــدارس  الســنية  املراحل  في 
هي األســاس في بناء نخبة من حراس 
الصحيحة  األســس  وفق  املســتقبل 
واملنهجية فــي العالم يختارون أفضل 
املدربــني لتدريب هذه املراحل خلطورتها 
املراحل  بان هذه  ولقناعتهم  وأهميتها 
هي حجر األســاس فــي تطوير اللعبة 

وازدهارها وهذه قواعد العمل الصحيح 
التي ســاهمت في ظهور حراس كبار 
فــي كل بطولة فعلينا أن نســتوعب 
الدرس وتهتم بحراسنا الصغار ونختار 
لهم املدربني واملربني ألن اللغة واجلوانب 
النفســية في غايــة األهمية في هذه 
املرحلة التدريبية وسيشهد املستقبل 
القريــب والدة أكثر من حــارس مرمى 
في أنديتنــا وعلى اجلميــع أن يتحمل 

املسؤولية ألن اليد الواحدة ال تصفق.
حارس املرمــى يجب أن يتصف بصفات 
خاصة منها ما يتعلق بالرشاقة واملرونة 
وسرعة ردة الفعل واحلركة وقوة القفز 
وقوة  والعزمية  واإلصــرار  والشــجاعة 
اإلرادة، إضافــة إلــى كل هذه الصفات 
يتطلب من احلــارس أن يتمتع بصفات 
جسدية من طول الســاقني والذراعني 
وطول اجلســم كما للوزن أهمية كبرى 

بالنسبة للحارس.
عبــر التاريخ ظهر جنوم عــدة يحملون 
شــعار نصف الفريق، وهــذا القاعدة 
أطلقت على حــراس املرمى على ضوء 
حجم املســؤولية والدور الذي يقوم به 
في الفريــق ،واثره في حســن النتائج 
وقــد حدثنا التاريخ عن جنوم ســابقني 
النقاد  العالــم، وكل  في بطولة كاس 
واخلبراء يرون أن احلارس الروسي السابق 
الذين  احلــراس  افضــل  ياشــني  ليف 

شاركوا في بطوالت كاس العالم منذ 
انطالقها 1930 في الوقت الذي ظهرت 
فيه مواهب كثيــرة، ومنذ ذلك التاريخ 
وحتى وقتنا احلالــي فإن هناك ندرة في 
احلراس املتميزين، وهو األمر الذي يحتاج 
لوقفة تأمل، وتذبذب املســتوى يحتاج 

لدراسة، فمعاملة حارس املرمى تختلف 
شــكال ومضمونا ليــس لكونه نصف 
الفريــق وإمنا الواقع فــرض ذلك، حيث 
إنه له مدرب خاص يشــخص اخطاءه 
ويضــع له احللول واملعاجلــات فإذا وجد 
مدرب الفريق اخطاء عند احلارس فعليه 
إبالغ مدربه اخلاص عن تلك األخطاء ألن 
مــدرب احلراس ميتلك سياســة خاصة 
في التعامل مع حراســة. ومن الالعبني 
من يتمتع بصفات مثالية في حراســة 

املرمى.
ألســباب  املواهب  هذه  تســتثمر  ولن 
إرادة الالعب  عديدة تكون خارجة عــن 
نفســه والتدريب احلديث توصل إلى أن 
احلارس يجب أن يكون العبا جيدا بحكم 
تطور خطط اللعب وتطور اللعبة، حيث 
فرض األسلوب احلديث أن يكون احلارس 
مبثابة الليبرو عبد اهلل يوســف حارس 
نادي الشارقة لفريقي 21 سنة والفريق 
األول حولتــه في عمر 9 ســنوات إلى 
حارس مرمى ونفس الشــيء يقال عن 
احلارس حمد توفيق حارس نادي الشعب 
لفريقي 21 والفريق األول هو األخر كان 
العبا في عمر 12 سنة وحولته إلى عالم 
املرمى. وعندما وجــدت صفات احلارس 
تتوافر لديهما وبالتنســيق مع املدربني 
واإلداريــني وأولياء األمور متــت املوافقة 
وقــت ذاك علــى حتويلهما إلــى مركز 
حراسة املرمى، ومن هنا علينا استثمار 
املواهب فــي األكادمييات ومدارس الكرة 

ورسمها ملستقبل عالم املرمی.
همسة دامعة : ال يعرف الشوق إال من 

يكابده ـ وال الصبابة إال من يعانيها.
* مدرب عراقي محترف

تقرير

خصائص جوهرية لصناعة حامي الشباك المثالي
ص

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر مدرب املنتخب الوطني بكرة 
كاتانيتش،  سريتشــكو  القدم 
اســتدعاء مهاجم نــادي اربيل 
اســود  لصفوف  مرمي  شــيركو 

في  اربيل  نــادي  وذكر  الرافدين.. 
بيان انه »مت استدعاء العب نادي 
اربيل شــيركو كرمي، الى صفوف 
القدم  لكــرة  العراقي  املنتخب 
لغــرض خوض مبــاراة ودية في 

االمارات«.
وكان كاتانيتــش قد اســتدعى 
مهاجم احلــدود منار طه وثالثي 
نفط الوســط ســجاد جاسم 

وفيصل حاسم وعلي كاظم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االربعــاء  اليــوم  تســتكمل 
من  العاشرة  اجلولة  منافسات 
املرحلــة االولى لــدوري الكرة 
املمتــاز باجراء ســت مباريات، 
ملعب الشعب الدولي يضيف 
مباراتــني االولى في الســاعة 

الرابعة والربع مساء بني النفط 
ونفط ميسان، في حني تعقبها 
في الســاعة الثامنــة مباراة 
الشــرطة والكرخ، ويلتقي في 
ملعب الكفل فريقا القاســم 
ونفــط البصرة في الســاعة 
2 ظهــرا، وفــي التوقيت ذاته 

يضيــف أمانــة بغــداد فريق 
الزوراء، وفي ملعبه، يســتقبل 
زاخو فريق الصناعات الكهربائ 
في التوقيت ذاته، كما جترى في 
ملعب فرانســوا حريري مباراة 
اربيــل وامليناء في الســاعة 2 

ظهرا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقــت علــى قاعــة املرأة 
العراقية لأللعاب الرياضية في 
والرياضة  الشــباب  وزارة  مقر 
منافسات  الشــبابية  باملدينة 
منتخبنــا الوطنــي للقــوس 
والسهم املشــارك في بطولة 
الصاالت  داخــل  العالم  كأس 

)اون الين( التي يشــرف عليها 
بالتعاون  للعبة  املركزي  االحتاد 
والتنســيق مع دائــرة التربية 
البدنيــة والرياضــة – قســم 

الرياضة النسوية.
وقالــت املســؤولة عــن ادارة 
قاعة املــرأة لأللعاب الرياضية 
متاضــر داود حســب توجيــه 

وزير الشــباب والرياضة عدنان 
الى  الدعــم  بتقــدمي  درجــال 
املركزي للقوس  العراقي  االحتاد 
والسهم، فقد مت تأهيل القاعة 
املنتخب  تصرف  حتت  ووضعها 
بطولة  في  املشــارك  العراقي 
)18م(  العالــم للصاالت  كأس 

االفتراضية )اون الين( . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلولة  القــوة  فريــق  يواصــل 
حضــوره االيجابــي فــي دوري 
الصاالت املمتــاز، ويقف الفريق 
 8 بعد مضي  الثالــث  بالترتيب 
جوالت جامعا 19 نقطة متخلفا 
صاحب  الوســط  نفــط  عــن 
الثانــي بفارق األهداف،  الترتيب 
وعن الشــرطة املتصدر بفارق 4 
مباراته  سيلعب  والفريق  نقاط، 
التاســعة اليــوم االربعــاء في 
الســاعة 3 عصرا في قاعة نادي 
الشباب الرياضي، من جانبه، قال 
للفريق،  التدريبــي  املالك  عضو 
الكابنت وليــد ضهد، ان الصقور 
تســعى إلــى حتقيــق االفضل 

والوصــول إلى مركــز الصدارة، 
االيجابية  النتائــج  ان  مؤكــدا 
للفريــق تأتــي بفضــل الدعم 
الكبير الذي توليــه إدارة النادي 
ابتداء من رئيــس الهيئة اإلداري 
وبقية  جاهــد،  شــهاب  اللواء، 
للنادي  اإلدارية  الهيئــة  اعضاء 

ومشرف الفريق هيثم كاظم.
واشــار إلى ان املــالك التدريبي 
لفريــق القــوة اجلويــة بكــرة 
الصاالت يقــوده الكابنت، عباس 
املتحدث  ويســاعده  الكعبــي 
وســرمد عالوي ومــدرب حراس 
املرمى أحمد هلــول، منوها إلى 
ان التعاون واالنسجام لغة املالك 
امتام  الذي يحرص على  التدريبي 

مهمته بالنحو االمثل.
وبــني ان الفريق اجلــوي لعب 8 
مباريــات فاز فــي 6 وتعادل في 
واحدة وخســر في مباراة أخرى، 
مســجال 40 هدفــا مقابل 16 
كرة دخلــت مرماه، مثمنا جهود 
والعطاء  املباريــات  الالعبني في 

الكبير الذي يقدمونه.
وذكر النجم الســابق، ان الفريق 
عاليــة  مباريــات  يــؤدي  األزرق 
املستوى معتمدا على تشكيلة 
شــبابية لها طمــوح كبير في 
املواجهات  في  االفضل  تسجيل 
في  وتعزيز مســيرته  املقبلــة، 
ميلك  التي  الصــاالت  بطــوالت 

فيها اجلوية نتائج المعة.

كاتانيتش يستدعي شيركو للوطني

اليوم.. ست مباريات في عاشرة ممتاز الكرة

القوس والسهم يشارك في بطولة العالم

صاالت الجوية يحقق نتائج إيجابية في األضواء

رائد جميل الثاني يسار الصورة مع مجموعة من ابطال اللعبة



--1
اّن التلويح يغني عن التصريح متى ما كان 

امُلَاَطب ِمْن ذوي الفطنة ..
وإْن كان بعُضهــم يلتقط االشــارة ويُدرك 

مغزاها ولكّنه يُظهر خالف ذلك ..!!
--2

واالشــارات غالبــا مــا تأتي عبــر احملاورات 
املتعارفه،ويكون)النثر( فيها وسيلة التعبير 
، ولكّن هناك لوناً ِمَن االشــارات يُستخدم 
فيها )الشــعر( ويكون له تأثيره الســحري 

الكبير .
وهــذا مــا يلجأ اليــه اخلاصة مــن األدباء 

املتمرسني بفنون الكالم .
– -3

ونُوردُ هنا بعض الشواهد التي تُبرز ما لتلك 
االشارات البليغة من طالوة وحالوة .. :

كان أحــد األدباء موجوداً فــي مجلس احد 
كبار العلماء الذين يــأمت بهم املؤمنون في 
صلواتهم ، وجاَءُه َمــْن قّدم له هدية كانت 
عبارة عن مجموعة من الديكة فأمر العالم 
أن ُتمل الى داخل داره غافالً عن رغبة األديب 

احلاضر في ان يكون له نصيب منها .
وما أقبح ان يطالب األديب بلســانه ويقول 

مثال :
وملاذا لم تعطني ديكا منها ؟

ومــا أجمل ما صنعه حيث كتب اليه بْيتني 
يقول فيهما :

أُحبُّ بأْن أُصلي كلَّ يوٍم 
وراَءك بالعشيِّ وبالغداِة 

ولكْن ليس لي في الدار دِيٌك 
يَُنِبُهني ألوقاِت الصالِة

وجاءت هذه االشارة في أبهى ُحلٍة من البيان 
، وبقيت متداولة في األوساط االدبية .

اّن تقدمي مجموعة مــن الديكة كان يعتبر 
من الهدايا املهمة فــي تلك املرحلة، حيث 
كانت االوضاع املالية التي يعيشها معظم 

الناس صعبة للغاية ..
--4

وحــني طبع املرجع الدينــي األعلى الفقيه 
الكبيــر املرحوم االمام الســيد محســن 
)مستمسك  الشــهير  كتابه  الطبطبائي 
العــروة الوثقى( َكَتــَب املرحــوم العاّلمة 
الى املرحوم  السيد صادق الهندي رســالًة 
النجل   - الســيد يوســف احلكيم  احلجة 

االكبر لالمام احلكيم - أبيات منها قوله :
َمْن كان بالعروة ُمْسَتْمِسَكاً 

كيَف باِل ) ُمْسَتْمَسٍك ( يبقى ؟
فبعــث اليه نســخة من تلك املوســوعة 

الفقهية القّيمة 
أرأيَت كيف جاءت االشــارة للحصول على 

الكتاب بليغًة قوية مؤثرة؟
--5

وحني أصدر الفقيه الكبير املرحوم الشيخ 
احمد كاشــف الغطاء رســالته العملية 
املســماة بـ ) ســفّينة النجاة ( َكَتَب اليه 
املرحوم العالمة الشيخ مهدي احلّجار يقول 

:
يا ) احمَد ( الَفْضل الذي أخلصُته 

وّدي َفأَسَعَدني على حاجاتي 
أنا قد غرقُت ببحرِ ِعلمَك والندى 

فابعث الى ) سفينًة لنجاتي(
راجع الروض اخلميل 

للمرحوم الدكتور الســيد جودت القزويني 
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وأهــدى احد العلمــاء ) عبــاءًة( كانت قد 
ُقّدمْت اليه، الى تلميذ له يُدعي ) ابراهيم( 
ولم يكن محتاجا اليها،بينما كان له تلميذ 
آخر اسمه )حســني( ُمحتاجاً اليها فكتب 

اليه يقول :
أهُل ) العبا ( كاَن ) حسنٌي ( منهُم 

لم يَُك )ابراهيُم( ِمْن أهِل الَعبا 
االســتاذ  لتعريف  بليغة  االشــارة  وكانت 

بحقيقة احلال .

--7
هذا غيض من فيض 

بروائع الشواهد واألمثلة  وتزخر كتب األدب 
على تلك االشارات البليغة، والكاشفة عن 

براعات ذهنية وأدبية باهرة .

االشارات البليغة

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

تعزية
واسرة  التحرير  رئيس  يتقدم 
الصباح اجلديد باحر التعازي 
الدباغ  ثائر  العزيــز  الصديق 
بوفاة والدته، تغمدها اهلل جل 
في عاله برحمته الواســعة 
والهم ذويــه ومحبيه الصبر 
فسيح  واسكنها  والسلوان 

جناته.

 انا هلل وانا اليه راجعون

العاملــي  النجــم  تقــدم 
بدعوى  شــوارزنيغر  أرنولد 
قضائية ضد شركة روبوتات 
التوقف  طالبهــا  روســية 
عن اســتعمال صورته على 
إحدى الروبوتات ودفع عشرة 
إلى  إضافــة  دوالر،  ماليــني 
األرباح التي مت احلصول عليها 
فيما يتعلق بعرض الروبوت، 
وفقا لصحيفة "ديلي ميل" 
للدعوى،  ووفقا  البريطانية. 
تستعمل الشركة الروسية 
روبوت املمثــل املزدوج خالل 
لإلعالن  العامة  املناســبات 
عن منتجاتها وبيعها، وبعد 
عــرض الروبــوت فــي الس 
الثاني/ فيغاس في كانــون 

محامي  توجه  املاضي،  يناير 
الشــركة  إلى  شــوارزنغر 
الروسية وطلب التوقف عن 
استعمال صورته، والشركة 
أعلنت أنها ســتعلق عرض 
الروبــوت املــزدوج، لكن في 
تقدميه  أعادت  شباط/فبراير 
لأللعــاب في  في معــرض 

نيويورك.

تفوقــت املمثلة املصرية 
على  صبــري  ياســمني 
النجمات  مــن  الكثيــر 
قائمة  ضمــن  العامليات 
100 أجمــل وجــه فــي 
 ،2020 لعــام  العالــم 
والتي تقيمها مســابقة 
كاندلــر-  ســي  "تــي 
واحتلــت   ."tccandler
صبــري املرتبــة الـــ73، 
متفوقــًة بذلك على كل 
مــن النجمــات مونيكا 
بيلوتشي وتشارليز ثيرون 
وكاميال  كابــور  وكارينا 

كابيلو ونسليهان أتاغول 
ودمييت  شــوبرا  وبريانكا 
فيما  وغيرهــن.  أوزدميير 
الثالثة  املرتبــة  في  أتت 
بربارا  اجملريــة  النجمــة 

بالفني

إد شيران

 ياسمين صبري

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد-وكاالت:
شــهد عام 2020 احداثا صاخبة لم يشهد العالم لها مثيال 
من قبــل، ابتداء من جائحة كورونا الى مــا تبعها من أحداث 

غريبة نذكر بعضا منها:
 اختفاء جنمة ضخمة من اجملرة

خالل شــهر يونيو املاضي رصد علماء الفلك اختفاء جنما في 
مجرة تبعد 75 مليون سنة ضوئية عن الشمس. 

وأشــارت تقارير العلمــاء إلى احتمال تــول النجم إلى ثقب 
أســود، مندهشني من أن يختفى النجم الضخم دون أن ينتج 

عنه انفجار ساطع.
قرد يسرق عينات كورونا 

من الصور التي لن تنســى في 2020 صــور حلادثة غريبة في 
واحدة مــن أكبر املستشــفيات الهندية، حيــث هاجم قرد 
مختبرات وســرق منه قوارير تتوى علــى عينات دم من ثالثة 

مرضى بفيروس كورونا وهرب.
السماء البرتقالية في كاليفورنيا

كان عام 2020 حتى اآلن عاًما ساخًنا باملعنى احلرفي بالكلمة، 
حيــث اندلعت حرائق ضخمة في عــدة مناطق حول العالم، 
وكانت اعنفها حرائق كاليفورنيا التي شهدت حرائق ضخمة 
في الغابات تســببت بظاهرة الســماء البرتقالية في مدينة 

سان فرانسيسكو وكأن املدينة تعيش نهاية العالم.

حوادث غريبة شهدها 
عام 2020

الصباح الجديد-وكاالت:
للمــّرة األولى على اإلطالق، تقّدم "بايبي ديور" عربة أطفال 

مزّينة بالنقشة املمّيزة "ديور أوبليك".
ومتّ ابتــكار عربــة األطفال بالتعــاون مــع دار "إنغليزينا" 
وُصنعت في مشاغلها في إيطاليا، وميتّد فّن التفاصيل إلى 

.Dior  العجالت واملقود املصنوع من اجللد مع شعار عبارة
 جتمع العربة ما بني االمتياز والفعالية الوظيفية واألناقة. 
مع تســليط الضوء علــى تصميمها املعاصــر، واملظّلة 
القابلة للتعديل التي تؤّمن احلماية من الشــمس أو املطر. 
وميكن طّيها وفتحها بســهولة تامة ورشاقة وسرعة مع 

احلفاظ على أعلى مستويات األمان.
ولألطفــال الصغار ثّمــة مهد مذهل مزّيــن بنمط "ديور 
أوبليــك" ميكــن تثبيته على إطــار عربة األطفــال ليوّفر 
النعومة والعناية والراحة. يحافظ التصميم على رفاهية 
كّل طفل بفضل نظــام التهوية املبتكر والفراش املصنوع 

من ألياف اخليزران الطبيعية.
كما تضــّم اجملموعة أيضاً حقيبة لتغييــر احلفاضات من 
التول ميكن تثبيتها بسهولة على املقود إلضفاء ملسة من 
التمّيز. ميكن شــراء التصاميم اجلديدة في أوروبا والشــرق 

األوسط وسنغافورة وهونغ كونغ والصني واليابان.

للمرة االولى ..عربة 
 DIOR "اطفال من "ديور

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
لرحيل  الســنوية  الذكرى  ملناســبة 
"فنان الشــعب" فؤاد ســالم احيت 
القشــلة في شــارع  ملتقى  رابطة 
نقاشية  بجلسة  املناســبة  املتنبي، 
التشــكيلية  الفنانة  ادارتها  غنائية 
بشرى سميســم والزميل الصحفي 
الربيعي على قاعــة جمعية  زيــدان 
الثقافة للجميع وســط حضور فني 

واعالمي وثقافي كبير.
 تخللت اجللسة اغان للراحل بأصوات 
املطربني كرمي حســني وجواد محسن 
وخضير عباس املالكي وسامر االسمر 
وعلي العبد اهلل وناظم االصيل، كما 
تخللتها مداخالت عن حياته للدكتور 
رائد فهمي ســكرتير اللجنة املركزية 
واملايسترو  العراقي  الشيوعي  للحزب 
عالء مجيد وامللحن زياد االمير وامللحن 
اديب ببصمة صوتية من غربته  نامق 

عبر االثير.
تدثــت فــي بداية اجللســة الفنانة 
"لفؤاد  بشرى سميسم:  التشكيلية 
سالم او فالح حسن)اسمه احلقيقي( 
وجــوه ناصعــة كثيرة، فهــو الفنان 
الذي احترم فنــه وصوته ولم  امللتزم 
يتاجر مبوهبته ابدا، املثقف الذي وعى 
عصره وحاول التعبير عنه بكل صدق 
وامانة، الشاعر الغريد وامللحن العذب 
وقبل كل ذلك االنسان الطيب النقي 
الــذي ظل حتــى آخر شــوطه مثاال 

للوفاء والنزاهة واخللق الرفيع".
في مسيرة  استعراضها حملطات  وفي 
هذا الراحل الكبير ذكرت سميسم بأن 
فؤاد سالم "ظهر ألول مرة من شاشة 
التلفزيون عام 1968 في برنامج )وجها 
لوجه(. تبناه في بداية مسيرته استاذ 
آلة القانون سالم حسني والذي اطلق 
عليه اســم فؤاد ســالم كما حلن له 
اغنيتــه االولى )ســوار الذهب( التي 
كتبها الشــاعر جودت التميمي. ومن 

ابرز محطــات بداياته اشــتراكه في 
اوبريت )بيادر خير( الذي اخرجه الفنان 
قصي البصري وتبعه أوبريت)املطرقة( 
وكال العملــني احدثــا ضجــة فنية 
واعالمية وسياسية حينذاك، لتتوالى 
:)مو  اجلميلة  االغاني  بعدها سلسلة 
بدينة( و)بحر عينك( و)مشكورة( و)رن 
خلخال( و)محالهــا العيون( )ردتك متر 
ضيف( و)انا يا طير( وعشــرات االغاني 
اجلميلة. للراحل ثالث دواوين تضمنت 
شعرا وزجال: )عســر احلال( و)للوطن.. 

للناس اغني( و)مشكورة( .
اما الصحفي زيدان الربيعي الذي كان 
صديقا لفؤاد ســالم ســنوات طوال 
فقال خالل تقدميه: فؤاد سالم اضطر 
االول من شــهر  يوم  العــراق  ملغادرة 

كانــون االول عــام 1977بعد تعرضه 
ملضايقات كثيــرة، وكاد ان يعدم لوال 
تدخل شــخصية كبيرة فــي الدولة 
الهالك،  من  انقذتــه  آنذاك  العراقية 
عانى ما عانى داخل وخارج العراق وقد 
يعيب البعض عليه انه كان يغني اغان 
بسيطة في احلفالت، ولم يقدم اغانيه 
املعروفة، السبب انه كان غير مستقر 
خصوصا بعد العام 1985 عندما ابعد 
قســرا من الكويت التي اســتقر بها 
بعد خروجه من العراق. لم يكن ميتلك 
فرقة موســيقية وكثيــر التنقل من 
مكان آلخر واملابــرات العراقية تتبعه 
اكثر من  للتهديد  اينما ذهب وتعرض 
مرة لكنه لم يهــادن ولم يبع مبادئه 

ألنه كان شجاعا ووفيا وكرميا".

 وتابع: " احلديث عن فؤاد سالم طويل 
وباعتقــادي انه كان الســفير الثاني 
لألغنيــة العراقية، اللقب قد ســرق 
منه ألنه وبني العامــني 1978 و1990 
االول في اخلليج  العراقي  كان املطرب 
برغم املمانعــة والتعتيم واملضايقات 
حتى انه غادر الكويــت بعد مصادرة 
امواله املنقولة وغير املنقولة وسفره 
كويتية  دنانير  ببضعــة  االمارات  الى 
برغم انه كان ميتلك تسجيالت واموال 
وســيارات في الكويت، وقد عانى من 
والدليل  االعالم  االهمال من وســائل 
اننا اليوم نســتذكره في ذكرى رحيله 
ولم يلتفــت لذلك احد فــي حني ان 
وكاالت وصحــف عربية تناولت ذكراه 

اليوم". 

الصباح الجديد-وكاالت:
 يسعى شاب من تايالند للحصول 
علــى متويل ملواصلة بحثه بشــأن 
املكون  لتحويــل  الســبل  أفضل 
الغذائــي املوجود فــي الريش إلى 
مســحوق ميكن تويله إلى مصدر 

غني بالبروتينات وصالح لألكل.
في  كيتيبانثورن  وقــال ســوراوت 
تصريحــات صحفية لرويترز "ريش 

الدجــاج يحتوي علــى بروتني وإذا 
البروتني  متكنا مــن تقــدمي هــذا 
لآلخريــن في العالم فــإن الطلب 
سيزيد عليه من اجلميع وسيساعد 

في تقليل الهدر".

وتابع: "فــي الواقع تبدو اإلمكانات 
هائلــة بالنظر إلى أنــه يتم إلقاء 
حوالي 2.3 مليون طن من الريش في 

أوروبا وحدهــا كل عام، ومع ارتفاع 
اســتهالك الدواجن بشــكل عام 
في آسيا يعتقد أنه ميكن أن يكون 
هناك ما يصل إلى ٪30 من نفايات 
الريش التي ميكن اســتغاللها في 

املنطقة".
التايالندي ســوراوت  املترع  ويقدم 
مصنوع  ستيك  طبق  كيتيبانثورن 
من ريش الدجــاج، وبينما ال ميكن 

على  القائمة  األطعمــة  تصنيف 
الريــش علــى أنهــا نباتيــة، يرى 
سوراوت أنه ينبغي اعتبارها طعاًما 

أخالقًيا.
وأضاف "أخطــط ملقاربة املطاعم 
أوالً، ألنه على  النفايات  اخلالية من 
الرغم من أن هذه األطباق مصنوعة 
من نفايات الدواجن، إال أنها ما تزال 

منتًجا ثانويًا من احليوانات".

الصباح الجديد-وكاالت:
برغم أنها اختــارت اطاللة مثالية 
قدمت النجمة منة شلبي نصيحة 
خاصــة للســيدات فقــط، بعدم 
طوال  مثاليــة  بطريقة  الظهــور 
الوقت، ألن هذا الوضع غير طبيعي 
ويؤثــر على نفســيتها وصحتها، 
ومن الضــروري ان تتعايش كل فتاة 
تسمح  وأن  نفســها،  حقيقة  مع 

للجانب السلبي فيها بالظهور.
منــة اختــارت صورة من جلســة 
وعلقت  واالســود  باألبيض  تصوير 
مبوقــع  حســابها  عبــر  عليهــا 
إنســتغرام: متابعاتــي العزيزات.. 
ليس عليك أن تكوني مثالية طوال 
الوقت.. إنه ليس واقعيا أو صحيا.. 
اسمحي لنفسك أن تكوني ما أنِت 

عليــه.. اعترفي بكل مشــاعرِك.. 
عليك أن تشعري بنفسك اكثر من 

أجل التعايش.
الالفت أن منة منذ شهرين اختارت 
صورة من جلسة التصوير نفسها، 
لترفــق بها نصيحــة مماثلة قالت 
العزيزات، ال  أيتها السيدات  فيها:  
تربطن ابدأ قيمتكن الذاتية بالناس 
بكــن، أصنعن مواقفكن  احمليطني 
اإليجابية باســتمرار، ألنه ليس من 
األنانية أن تنب أنفســكن وتكونن 

لطيفات معها.
رســالة منة وجدت الدعم سريعا 
من جنمات اشــتهرن بدعم قضايا 
املــرأة، وكان التعليــق األول مــن 
التونســية هنــد صبــري التــي 
عبرت عن إعجابها برســالة منة، 

للنجمة  كان  التالي  والتعليق 
منى زكــي التي علقت قائلة: 
عظيم يــا حبيبتي، وانضمت 
لهن النجمــات كندة علوش 
وريهــام  عــوض  وجميلــة 
عبــد الغفور بينمــا غازلها 
السيناريســت تامــر حبيب 

قائال: قلب القلب من جوة.
يذكر ان منة شــلبي انتهت 
مؤخرًا مــن تصوير فيلمها 
اجلديــد "اإلنــس والنمس" 
شــريف  يخرجــه  الــذي 
عرفــة، مــن تأليــف كرمي 
في  ويشارك  بشير،  حسن 
بطولتــه كل من محمد 
وعارفة  وصابرين  هنيدي 

عبد الرسول.

الصباح الجديد-وكاالت:
أعلنــت هيئة األفالم الســعودية ترشــيح 
ليمثل  البحــر"  الروائي "ســيدة  الفيلــم 
اململكة رســميا في مســابقة "أوسكار" 
القادمة عن فئة "أفضل فيلم دولي"، والذي 

مت ترشيحه من جلنة متخصصة.
الفيلم في منافسة مع األفالم  وســيدخل 
املرشحة من بقية دول العالم، وسيمر بعدة 
مراحل فرز  قبل اإلعالن عن القائمة النهائية 
التي ستختارها األكادميية األميركية للعلوم 
والفنون املانحة جلوائز أوســكار، وســيجري 
اإلعالن عــن الفائز بها في حفل الدورة الـ93 

املقامة في 25 نيسان/ أبريل 2021.
الفيلم إخراج شــهد أمني، التــي أكدت أن 
ترشــيح فيلمها للمنافســة علــى جائزة 
أنها  أوسكار فاق أفضل توقعاتها، موضحة 
صنعته لكي يكون ممتعا، وتتم مشــاهدته 
من الكثيرين ليصبح محفزا للحوار بشــأن 

أدوار النساء في اجملتمع والعالم العربي".

وأعربــت أمني عــن أملها أن "متثــل الرحلة 
الرائعة التي حققها فيلم "ســيدة البحر" 
مصدر إلهــاٍم لزمالئها املرجــني واملرجات 
الســعوديني من أجل املضي قدما في خوض 

جتاربهم الناجحة".
"ســيدة البحــر" أول فيلم ســعودي 
يشــارك فــي مهرجــان أيــام قرطاج 
الســينمائي منذ انطالقــه. كما فاز 
األكثر  للفيلم  الفيلم بجائزة فيرونــا 
إبداعــا ضمــن جوائز أســبوع النقاد 
في مهرجــان البندقية الســينمائي 
الدولي، وهو أول عمل للكاتبة واملرجة 
الســعودية شــهد أمني، ومت تصويره 

فــي ســلطنة عمان، 
يسلط  والفيلم 

على  الضوء 
قــع  ا و
ة  أ ملــر ا

فــي 

ت  جملتمعا ا
بيــة  لعر ا

"الذكورية".

السعودية تختار فيلم سيدة البحر 
لتمثيلها في حفل أوسكار 2021 

منة شلبي تنصح الفتيات: ال 
تكوني مثالية طوال الوقت

تايالندي يحول ريش الدجاج إلى طعام

فؤاد سالم واغانيه الجميلة في ضيافة 
جمعية الثقافة للجميع

في ذكرى رحيله السنوية..
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