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متابعة ـ الصباح الجديد:
قتل 50 صحافيا خالل عام 2020 
غالبيتهــم فــي دول ال تشــهد 
حروبا، حســبما أعلنت منظمة 
مراســلون بال حدود في تقريرها 
الســنوي الذي نشــر ليلة امس 

االربعاء.
وقالت املنظمــة إن الرقم يظهر 
زيادة في اســتهداف املراســلني 
الذيــن يحققــون فــي اجلرميــة 
القضايا  أو  الفســاد  أو  املنظمة 

البيئية.
عن  املدافعة  املنظمــة  وأضافت 
الصحافــة أن احلصيلــة "تظل 
صحافيا  بـ53  مقارنة  مستقرة" 
قتلوا فــي العام الســابق، على 
الرغم من تراجع أعــداد التقارير 

بسبب أزمة وباء كوفيد19-.
وســلط تقرير املنظمــة الضوء 
املكسيك  في  القتل  جرائم  على 
والهند وباكســتان، وأشــار  إلى 
أن 84 في املائة مــن القتلى هذا 

بسبب  عمدا"  "اسُتهدفوا  العام 
عملهم، مقارنــة بـ 63 في املائة 

في عام 2019.

ميفيل،  أديــس  بولــني  وقالــت 
رئيســة حترير مراسلون بال حدود: 
"منــذ عــدة ســنوات، الحظت 

مراسلون بال حدود أن الصحفيني 
االســتقصائيني هم بالفعل في 

مرمى نيران الدول".

كانــت املكســيك الدولة األكثر 
ثمانيــة  ُقتــل  دمويــة، حيــث 
أفغانســتان  تليها  صحفيــني، 
وباكستان  اربعة  والهند  خمسة 
أربعة والفيليبني ثالثة وهندوراس 

ثالثة.
الصحافيني  نســبة  وانخفضت 
الذين قضوا فــي مناطق نزاعات 
من 58 باملئة في العام 2016 إلى 
32 باملئة هذا العام في بلدان مثل 
ســوريا واليمن أو فــي "مناطق 
تشــهد نزاعــات منخفضــة أو 
متوســطة احلدة ) أفغانســتان 

والعراق(".
وأضافت املنظمــة، التي جمعت 
بيانات ســنوية عــن العنف ضد 
أنحاء  جميــع  في  الصحفيــني 
العالم منذ عــام 1995، لم تتم 
معاقبــة أي من جرائم القتل في 

املكسيك حتى اآلن.
وقالت إن خمسة صحفيني قتلوا 
مزقتها  التــي  أفغانســتان  في 

احلرب، مشيرة إلى زيادة الهجمات 
املســتهدفة على اإلعالميني في 
األشهر األخيرة حتى مع استمرار 
احلكومة  بني  الســالم  محادثات 

وطالبان.
كما ســلطت املنظمــة الضوء 
اإليراني  املعــارض  قضيــة  على 
روح اهلل زم، الــذي كان يدير قناة 
شــعبية على وســائل التواصل 
االجتماعــي، والــذي أُعــدم في 
ديسمبر، وقالت إن إعدامه "يؤكد 
ســجل إيران كدولة قتل رسميا 
أكبر عــدد مــن الصحفيني في 

نصف القرن املاضي".
وقالت أديس ميفيل إن مراسلون 
بال حدود قد الحظت أيضا االجتاه 
العاملني  ضد  للعنف  "املتنامي" 
في مجال اإلعــالم الذين يغطون 
فــي  ســيما  ال  االحتجاجــات، 
الواليات املتحدة بعد مقتل جورج 
فلويد، وفي فرنســا ضــد قانون 

األمن اجلديد املثير للجدل.

50 صحفيا قتلوا في العالم خالل 2020
واالستقصائيون هم األكثر استهدافا

مراسلون بال حدود:

السليمانية ـ عباس اركوازي:
الشــفافية  انعــدام  دفــع 
ملف  يغلــف  الذي  والغمــوض 
النفط فــي االقليم بالعالقة بني 
احلزبــني الرئيســني الدميقراطي 
الكردستاني واالحتاد الوطني الى 
حد القطيعــة وتبادل االتهامات 
االوضــاع  بتدهــور  بالتســبب 
االقتصاديــة، وقطــع ميزانيــة 
االقليــم مــن قبــل احلكومــة 

االحتاديــة مــا تســبب بفقدان 
القدرة على منح رواتب املوظفني.
الوطني  االحتــاد  يطالب  فبينما 
املماطلة  بعدم  االقليم  حكومة 
وتســليم  الدائر  اجلــدل  وانهاء 
بكامل  االقليم  في  النفط  ملف 
االحتادية،  احلكومة  الى  تفاصيله 
والعمــل علــى ضمــان حصة 
االقليم مــن املوازنة االحتادية، اال 
ان احلزب الدميقراطي يرفض ذلك 

ويعلل رفضه الى ان ذلك سيؤدي 
الى اضعــاف دور االقليم وينهي 
مشــاركته في رســم سياسة 

العراق.
الوطني  لالحتاد  املشترك  الرئيس 
الهور شيخ جنكي اكد في احدث 
تصريح له امس الثالثاء، ان االحتاد 
يتحمل مسؤولياته جتاه الشعب، 
وهو لن يســمح مللف النفط بان 
يكون السبب وراء تدهور العالقة 

بني بغداد واربيل.
"ســنكون  ايضاً،  اكد  طالبانني 
صادقني مع شعبنا، ونعتقد باننا 
ال يجور ان ندعو الى احملافظة على 
وحدة الكردي عبر جتويع املواطنني، 
وان جهودنا وخطواتنا تأخذ بعني 
لشعبنا  العليا  املصالح  االعتبار 
اولوية جهودنا ستنصب من  وان 
معيشة  لتحســني  والحقاً  االن 

وخدمات املواطنني.

ملف النفط يدفع بالعالقة بين الحزبين 
الرئيسين في االقليم الى حافة الهاوية

شيخ جنكي: لن نسمح لوحدة الصف ان تؤدي الى تجويع الشعب  

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشفت الهيئة العامة للمنافذ 
احلدودية، عن اإليرادات املتحققة 
من جميع املنافذ احلدودية خالل 

العام 2020.
ونقلت وكالــة األنباء العراقية، 
عن رئيس الهيئــة عمر الوائلي 
 2020 "العام  أن  الثالثــاء  امس 
نتيجة  اســتثنائياً  عامــاً  كان 
وما  كورونــا،  جائحة  تفشــي 
ترتب عليه من آثار أدت إلى غلق 
 ،80% بنســبة  احلدودية  املنافذ 

اجلمركية  الرســوم  وتصفيــر 
للمــواد الغذائيــة والزراعيــة 
والبطاقة  والطبية  والصحيــة 

التموينية".
الوائلــي أضــاف أن "اإلجراءات 
املتخــذة ملواجهــة كورونا في 
املنافذ أثرت بشــكل كبير جداً 
فــي حجــم اإليــرادات املالية 
للمنافذ"، مؤكــداً أنه "بفضل 
اإلجــراءات احلكوميــة ودعــم 
الهيئة  قامــت  الــوزراء،  رئيس 
دقيق  أعمالها بشكل  مبمارسة 

املتابعة  وعلى مستوى عال من 
واملراجعة والسيطرة".

ووفقــاً للوائلي " متكنت املنافذ 
تريليوناً  تبلغ  إيرادات  من حتقيق 
و147 مليار دينار، على الرغم من 
الظروف التي مــرت على البالد 
خالل العام اجلاري"، الفتاً إلى أن 
"إيرادات الهيئة في العام 2019 
مليار  و122  تريليوناً  تبلغ  كانت 

دينار.
وأوضح أن "زيــادة اإليرادات رغم 
يعــد  االســتثنائية  الظــروف 

واجلمارك  املنافذ  لهيئة  انتصاراً 
والضريبة والدوائر العاملة".

املنافــذ  هيئــة  رئيــس  وكان 
الوائلي، منتصف  احلدودية عمر 
كانون األول الشهر اجلاري، بوجود 
أكثر مــن 21 معبراً حدودياً غير 
وقد شرعت  العراق،  في  رسمي 
حكومة اقليم كوردستان بغلق 
العديد من املعابر غير الرسمية، 
لكن الزالت هنالك معابر تدخل 
بضائع من ســوريا وايــران إلى 

داخل البالد."

المنافذ الحدودية: اإليرادات المتحققة في 2020 
تريليون و147 مليار دينار 

تجهز المواطنين بالرز المحلي المنتج
الدين االيراني المتراكم يفقد الكهرباء2هذا العام في المجارش الحكومية

6في بغداد والفرات االوسط

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلــن رئيــس مجلــس النواب 
العراقي، محمد احللبوسي امس 
الثالثاء، متديد الفصل التشريعي 

احلالي ملدة شهر واحد.
وقال احللبوســي فــي بيان صدر 
عن مكتبــه إن " مجلس النواب 
من  األول  التشريعي  مدد فصله 
السنة التشــريعية الثالثة ملدة 

شهر ".
وبشأن أسباب التمديد، بني رئيس 
البرملان ان الغــرض من التمديد: 
التشريعات  العديد من  "إلكمال 
املهمــة للفتــرة املقبلــة، ومن 

املوازنة  قانون  مشــروع  ضمنها 
العامة االحتادية للســنة املالية 

."2021
وتنــص املــادة 22 مــن النظام 
الداخلي جمللس النواب على وجوب 
ان " ال ينتهي الفصل التشريعي 
الذي تعــرض فيه املوازنة العامة 
للدولة إال بعد املوافقة عليها ".

املوازنة  قانــون  ووصل مشــروع 
املاليــة العامة لعــام 2021 إلى 
امس  العراقي،  النــواب  مجلس 
الثالثــاء، بعــد التصويت عليها 
الوزراء األسبوع  من قبل مجلس 

املاضي.

مجلس النواب يمدد الفصل التشريعي 
لمدة شهر بغية مناقشة الموازنة المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
املتحدث باســم مجلس  اكــد 
الوزراء حسن ناظم امس الثالثاء، 
ان رواتب األشهر األولى من العام 
املقبل ستمضي بشكل طبيعي 
الفتــا الــى انها غيــر مرتبطة 

بتشريع املوازنة.
صحفي  مؤمتر  فــي  ناظم  وقال 
رسمي تابعته الصباح اجلديد، ان 
" رواتب األشهر األولى من العام 
بتشريع  املقبل، ليست مرتبطة 
بشكل  ستمضي  وانها  املوازنة، 

طبيعي ".
وأضاف في شــأن آخر، ان الوفد 
الــذي زار ايران مؤخــرا، " ناقش 
الوضع األمنــي الذي تتعرض له 
البالد " مشــيرا الى ان " هناك 
إلى  ســالح منفلــت بحاجــة 
مفاوضات ونقاشات "، كما عرج 
على ما يتردد بشــأن زيادة سعر 
صرف الــدوالر بالقــول:" تغيير 
القطاع  سينعش  الصرف  سعر 
اخلــاص وســيوفر فــرص عمل 

للعاطلني".

بغداد - الصباح الجديد:
انتقدت اللجنــة املالية النيابية 
االســتمرار  الثالثــاء،  امــس 
باملباحثات مع وفد كردستان حول 
مقابل حصتهم  النفط  تسليم 
من املوازنة، مبينا ان كردســتان 
ليس لديها نفط تســلمه وكل 
نفطها مرهــون لتركيا على اثر 

اتفاقية برزاني معهم.
وقال عضو اللجنــة املالية عبد 
الهادي ســعداوي فــي تصريح 
اطلعت عليه الصباح اجلديد، ان 
“اي مفاوضات مع كردستان حول 
الى احلكومة  تســليم نفطهم 

كون  للوقت  مضيعــة  املركزية 
كردســتان ال ميكنها ان تســلم 

برميال واحد”.
“كردســتان مسلوبة  ان  واضاف 
االرادة ونفطها رهينة تركيا بعد 
االتفاقية االخيــرة التي وقعتها 
مع تركيا”، مشــيرا الــى ان “اي 
تشاور يجب ان يكون بعد التحرك 

الدولي إللغاء تلك االتفاقية”.
واوضح ســعداوي ان “الكاظمي 
يســتمر باملفاوضــات معهــم 
ضحك على الذقون  ويتعامل مع 
امللفات سياســيا وليس كرئيس 

دولة”.

اللجنة المالية: نفط كردستان مرهون 
لتركيا والتفاوض بشأنه مضيعة للوقت

المتحدث باسم مجلس الوزراء:

 رواتب األشهر المقبلة ليست مرتبطة 
بالموازنة وستمضي بشكل طبيعي

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت اللجنــة املاليــة النيابية، 
أمس الثالثاء، أن رواتب العام املقبل 
ستكون مؤمنة مبجرد إقرار املوازنة، 
الفتة إلى أن القــرارات واملقترحات 
احلكومية ســتكلف املوظف 50% 
مــن مســتحقاته، مشــددة على 
النفقات  مجمل  خلفض  ســعيها 
التشــغيلية ورفــع القيــود مــن 

الطبقات الفقيرة واملتوسطة.
النائب جمال  اللجنــة  وقال عضو 
كوجر، فــي حديث إلــى "الصباح 
اجلديــد"، إن "حكومــة مصطفى 
تأخير  علــى  عّودتنــا  الكاظمــي 
إرســال القوانني املاليــة، ونتخوف 
من قيامها بسحب مشروع املوازنة 
مبجرد وصوله كما حصل في جتارب 

سابقة".
وأضاف كوجــر، أن "املوازنة اجتازت 
مرحلة مهمــة واحلكومة أصبحت 
مضطــرة إلرســال املشــروع بعد 
التصويــت عليه، وال ميكــن لها أن 

تستبدله بقوانني لالقتراض".
املوظفني  "رواتــب  أن  إلى  وأشــار، 
ستكون مؤّمنة مبجرد إقرار املوازنة، 
ولسنة كاملة ولن يحصل هناك أي 

تأخير فيها".
وأوضــح كوجر، أن "جميــع األرقام 
التي نص عليها املشــروع ستكون 
قابلة للنظر واملناقشة واملناقلة بني 
األبواب، لكي نصل إلى أفضل نص 

ميكن طرحه للتصويت".
وأورد، أن "جميع املوزانات الســابقة 
قــد مت التصويــت عليها بشــكل 
 ،2019 متأخر، ومنها مشروع قانون 
الــذي مــّرر حينها فــي منتصف 
شباط، وهذا بطبيعة احلال لن يؤخر 

توزيع الرواتب على املوظفني".
وأكــد كوجــر، أن "احلكومة لديها 

كانت  وإذا  الصــرف،  في  صالحيات 
السيولة غير متوفرة فلها احلق في 
االقتراض املؤقــت لتأمني رواتب ما 

قبل إقرار موازنة 2021".
مجلس  داخل  "التوجه  أن  ويواصل، 
املوازنة  مجمــل  لتخفيض  النواب 
التشــغيلية وجعلهــا بنحــو 75 
إلى 80 تريليون دينار، أســوة بالعام 
احلالــي، وال ميكن رفــع املبلغ كما 

موازنة  خــالل  احلكومة  اقترحتــه 
2021، وما الذي استجد لكي نذهب 

إلى زيادة األرقام؟".
وفيما أفاد كوجر، بأن "موضوع سعر 
مــن صالحيات  ليس  الدوالر  صرف 
مجلس النواب وال ميكن مناقشته"، 
بنّي أن "قرار رفض االســتقطاعات 
علــى الرواتــب نهائــي وال رجعة 
فيه، لكننا فــي الوقت ذاته ينبغي 

أن ننهــي ملــف الفضائيــني في 
مؤسسات الدولة الذين يستنزفون 

من اخلزينة أمواالً طائلة".
ونــّوه كوجــر، إلــى أن "املوظــف 
أربعة  يواجــه  أصبــح  البســيط 
ضغوط فــي الوقــت ذاتــه، وهي 
زيــادة صرف الدوالر، ارتفاع أســعار 
البضائــع، االســتقطاعات علــى 

الرواتب، وفرض الضرائب".

وشــّدد، على أن "مجلــس النواب 
ســوف يعمل علــى تخفيف تلك 
القيــود مبا يتناســب مــع الوضع 
االقتصادي ويحفظ حقوق الطبقات 

الفقيرة واملتوسطة من اجملتمع".
ومضى كوجر، إلى أن "احلل األفضل 
إلى  الوصول  هــو  املوازنة  لتمريــر 
التوافق السياســي والبرملاني لكي 
نصبح أمــام قانــون يرضي جميع 

األطراف وال تعترض عليه أي جهة".
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب 
إلى  الســعيدي، في تصريح  ناجي 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "املوظــف 
العراقــي ال يســتطيع أن يواجــه 
عدداً مــن الصدمــات االقتصادية 
أهمهــا موضوع  ذاته  الوقــت  في 
الدوالر واستقطاع  رفع سعر صرف 

الرواتب".

المالية النيابية: موازنة 2021 تجحف
حقوق الموظفين باستنزاف نصف رواتبهم

مجلس النواب "ارشيف"

اكدت ان رفض النواب لالستقطاعات ال رجعة فيه
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الصباح الجديد - وكاالت:
خام  عقود  أســعار  ارتفعت 
برنت ألقرب إستحقاق، اليوم، 
بنسبة 0.5 في املائة لتتداول 

عند 51.2 دوالر للبرميل.
كمــا صعدت أســعار خام 
 WTI غرب تكساس الوسيط
)األمريكي( ألقرب إستحقاق، 
بنحــو 0.6 في املائة لتتداول 

عند 47.9 دوالر للبرميل.
وكانت األســعار قد ارتفعت 
مع بــدء الترخيص للقاحات 
الوقاية من فيــروس كورونا، 

وتوافق "أوبــك+" على متديد 
حتى  االنتاج  خفــض  اتفاق 

نهاية العام.
وجــاءت موجــة االرتفاعات 
بتحســن  مدفوعة  األخيرة 
الفتح  بــدء  مــع  الطلــب 
لالقتصــادات  التدريجــي 
قيود  وتخفيف  العالم  حول 
إضافة  "كورونــا"،  مواجهة 
مع  املعــروض  تقلــص  إلى 
طوعية  تخفيضــات  إعالن 
مليون  مبقدار  السعودية  من 

برميل يوميا.

األميركي" قرب 48 دوالرا

النفط يرتفع 0.5 %  وأعلى 
مستوى 51 دوالرا للبرميل 



محليات 2
انجاز 60 % من رصيفي تصدير 
المشتقات النفطية وصيانة 
القطع البحرية بخور الزبير

النفط تسعى الى 
تطوير وتوسيع المنافذ 

التصديرية الجنوبية 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت الشــركة العامة ملوانــئ العراق 
احدى تشــكيالت وزارة النقل اجناز %60 من 
اعمال رصيفي تصدير املشتقات النفطية 
وصيانة القطع البحرية في مينائي ام قصر 

وخور الزبير .
وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي 
إن هذين الرصيفني ضمن مشــاريع هيئة 
القرض الياباني التي اجنز منها 11 مشروعا 
ضمن املرحلة االولى و 9 مشاريع للمرحلة 
الثانيــة ، الفتــا الى أن احدهمــا لتصدير 
املشــتقات النفطية عبر ميناء خور الزبير 
واآلخر لرســو  وصيانة احلفــارات والقطع 

البحرية االخرى. 
من جانبه قــال مدير هيئة القرض الياباني 
محمــد الســهالني ان الشــركة املنفذة 
للعمل هي شــركة متسوبيشي اليابانية 
مــع مقاوليهــا الثانونيــني ، مؤكــدا أن 
املشروع يعمل بنظام تعاقد عاملي يستند 
علــى الوثائق القياســية ويضمــن توزيع 
حدود احلقوق واملســؤوليات ضمن االطراف 

املتعاقدة .
في الســياق ذاتــه اوضح مدير مشــروع 
ارصفة ميناء خــور الزبير املهندس منتظر 
عبد الرزاق كاطع ان العمل يشــمل انشاء 
رصيفني ، االول في ميناء خور الزبير بطول 
340 م وبعــرض 20 م واالخر فــي ميناء ام 
قصر بطول 250 م وعرض 30 م , مضيفا ان 
رصيف التصدير زود مبعدات خاصة وبنظام 
ســالمة متطور يســتخدم الول مرة في 
املنطقة اضافة الى منظومة اطفاء تعمل 

بشكل اوتوماتيكي الطفاء احلرائق . 

بغداد - الصباح الجديد: 
اكــدت وزارة النفط على تطوير وتوســيع 
املنافــذ التصديرية اجلنوبيــة ، ومبا يواكب 
الزيادات اخملطط لها في معدالت الصادرات 

النفطية .
وقال وكيل الوزارة لشؤون االستخراج كرمي 
حطاب خالل تفقده ميناء البصرة النفطي 
ان هذه الزيــارة تاتي تنفيذاً لتوجيهات وزير 
الذي يعد  التصديري  املنفــذ  النفط لهذا 
اهم املنافــذ  التصديرية للعراق ، ومتابعًة 
خلطط وبرامج الشــركة واالعمال  اجلارية 
ولعمليات االرســاء والتحميــل  وحاجات 

العاملني فيه .
واشار حطاب ان الوزارة وضمن مشاريع زيادة 
الى  تهدف  والتصديرية  اخلزنيــة  الطاقات 
االسراع في تنفيذ هذه املشاريع ،ومبا يحقق 
انسيابية عالية في الصادرات النفطية من 
املنافذ اجلنوبية ، مؤكــدا ان خطط الوزارة 
تهــدف  الضافة  منصة عائمة جديدة الى 
الياباني  القــرض  الســابقة من  املنصات 
فضــال عن مشــاريع مد انابيــب جديدة ،  
العمل  ، مؤكداً  الدورية  وعمليات الصيانة 
على توفير البيئة املناسبة للعاملني الذين 
يحرصون على ادامــة الصادرات النفطية ، 
املياه  متحدين الظروف اجلوية السيئة في 

االقليمية.
مــن جانبه اكــد املتحدث بإســم الوزارة 
عاصم جهــاد ان هذه الزيــارة تأتي ضمن 
توجهات وسياســة  الوزارة فــي  املتابعة  
امليدانية لدوائر وشركات الوزارة وللمشاريع  
املنفــذة ، مضيفا ان الوفد الــوزاري اطلع 
ميدانياًعلــى عمليات االرســاء والتحميل 
للناقالت النفطية مــن امليناء ، فضال عن 
مراجعة ومناقشة خطط عمليات التاهيل 

والصيانة واملشاريع احلالية  واملستقبلية .

بغداد - الصباح الجديد:

بالنظر ألنتهاء  الســنة املالية وبدء 
عملية اجلرد السنوي وحلاجة املواطنني 
املاسة للمواد الغذائية خصوصا بعد 
ارتفاع سعرها في السوق احمللية وجه 
مديــر عام الشــركة العامة لتجارة 
املواد الغذائية املهندس قاسم حمود 
منصور بأستمرار عملية جتهيز وكالء 
املــواد الغذائيــة مبفــردات البطاقة 

التموينية ليومي اجلمعة والسبت .
وتنفيذا لتلــك التوجيهات  قام فرع 
الشركة في البصرة بتجهيز كمية ) 
٤٨٣٥ ( طن سكر ملناطق  )الفراهيدي 
، العشــار ، اجلنينــة ، البراضعيــة ، 
املعقــل ، الزبير ، اخلور ، ســفوان ، أم 
قصر ( وفي النجف االشرف مت جتهيز 
كمية ) ١٩٧٦ ( طن ســكر و ) ١٣٦٥ 
( طن زيت طعام  وفي فرع الشــركة 
في واســط مت جتهيز كمية ) ٢١٠٠ ( 
طن ســكر و ) ١٠٠٠ ( طن زيت طعام 
ملناطق ) الصويرة ، احلفرية ، األحرار ، 
النعمانية ، الشحيمية وفي ميسان 

مت جتهيــز ) ٢٦٥. ١٠٤ ( طن زيت طعام 
املناطق ) اجملر وقضاء كميت (. 

وفي كركوك مت جتهيز مادتي الســكر 
بكميــة )738( طنا وزيــت  الطعام 
بكميــة )1470(طن وكذلك احلال في 
ديالى مت جتهيز مادة الســكر بكمية 
)854.598( طنــا اما فــي املوصل مت 
جتهيز مادة السكر بواقع )1324.134( 
طنا ملناطق احملافظــة )حمام داخل ، 
حمام خارج ، قيارة  داخل ، قيارة خارج 
، الشورة ، برطلة ، احلضر ، احلمدانية 
، الكلك ، بعشــيقة ، موصل جديدة 
، املأمــون ، اليرموك ، مخمور ، الكوير 
، قــراج ، صــالح الديــن ، الوحــدة ، 
النصــر ، اجلزائر ، زمــار ، ربيعة ( وفي 
االنبار مت جتهيز مادة الســكر بكمية 
)1609.000( طــن وكذلــك قام فرع 
الشــركة في دهــوك بتجهيز مادة 

السكر بواقع ) 2538( طنا.
اما في بغدادفقد مت جتهيز م .م  االمام 
علي بكمية )1294 ( طن سكر وزيت 
الطعــام بكميــة )697( طنا جلميع 
مناطق مدينة الصدر ومجمع مخازن 
املشــتل بكمية )٤٦١٥ ( طن ســكر 

ملناطق املدائن بغداد اجلديدة  ، املدائن ( 
وفي م.م الكرخ مت جتهيز مادتي السكر 
بواقع )135( طنا وزيت الطعام بواقع 
)128( طنا وفي م. م. الرصافة مت جتهيز 
مادتي السكر بكمية ) 540( طنا وزيت 
الطعام بكميــة ) 206( طنا ملناطق 
) الزعفرانيــة ، الصليخ ، املشــتل1 
، املشــتل 2 ، حي تونــس ، القاهرة ، 
النعمان ،الربيــع ، املغرب، االعظمية 
، حــي الربيع ، الســعدون ، الكرادة ( 
وكذلــك قيــام م. م التاجي بتجهيز 
)301( طن  بواقع  مادة زيت الطعــام 
ملناطق التاجــي ، التحرير ، الطارمية 
( وأما مجمــع مخــازن الدباش قام 
 )180( بتجهيز مادتي السكر بكمية 
)160( طن  الطعام بكمية  وزيت  طن 
لوكالء احلرية ملناطق )الشعلة األولى 
والثانية ، الغزالية ، الســالم ، احلرية 
األولى ، ذات السالســل ، الكاظمية 

واألولى والثانية ( .
من جانب اخر وباشــراف مباشر من 
وزيــر التجــارة الدكتور عــالء احمد 
العامة  الشــركة  مواقع  اجلبــوري« 
لتجارة احلبوب جتهــز وكالء التموين 

بحصة جديدة مــن الرز احمللي املنتج 
في اجملــارش احلكومية من الشــلب 
املســتلم من الفالحني و املســوقني 

هذا املوسم .
 وقالــت الــوزارة في بيــان لها نقال 
عن  مديــر عام الشــركة املهندس 
عبدالرحمن عجي طوفان  ، ان مخازن 
الــرز في  كســره وعطــش جهزت 
احلصه  تكملة  بغداد/الرصافه  وكالء 
الرابعــه بكميه ٨٠ طن رز ياســمني 
احملول واملنتج في مجرشة ابو صخير 
احلكوميــة في محافظــة النجف ، 
فضــال عن  جتهيــز فرع بابــل وكالء 
متوين احملافظــة بالرز احمللي املنتج في 
مجرشة احللة احلكومية من الشلب 

املستلم هذا العام .
مجرشــة  »باشــرت  اخر  جانب  من 
ابو صخير احلكوميــة في محافظة 
النجــف مبناقلة  )٨٠( طــن من الرز 
الياسمني احمللي و املنتج في اجملرشة 
الى مخازن الرز في كســرة وعطش 
.وتابعــت » ان  اجملــارش احلكوميــة 
تواصل انتاج الرز احمللي في النجف و 

بابل و العمارة . 
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البصرة - سعدي السند:

قال مديــر عام الشــركة العامة 
للنقــل البري / إحدى تشــكيالت 
وزارة النقــل : لقــد عقدنــا فــي 
الثاني احلالي  بداية شهر تشــرين 
اقســام  اجتماعا مهما مع مدراء 
وفروع الشركة كافة لتقييم عمل 
الشركة والنهوض بها خاصة بعد 
تراجع اســعار النفط فــي اآلونه 
االخيــرة والتي ألقت بظاللها على 
املشــهد االقتصادي بشــكل عام 

وبلدنا بشكل خاص.

سياسة تشغيلية ُمثلى يعمل 
اجلميع على تنفيذها بروح 

الفريق الواحد
مرتضــى  العــام  املديــر  وأكــد 
الشحماني خالل اللقاء على ضرورة 
تبني الشــركة سياسة تشغيلية 
ُمثلى يعمــل اجلميع على تنفيذها 
بروح الفريق الواحد وتتمثل بتنويع 
مع  انسجاماً  وتعظيمها  االيرادات 
رٔوى وزير النقل في فتح آفاق العمل 
ايرادات  لتعظيم  مصــادره  وتنويع 
الشــركة ومتويل ميزانيــة الدولة 
وتفعيل  تعاقدات جديدة  ابرام  عبر 
العقــود االســتراتيجية كعقــد 
نقل احلبوب واالســمدة واملنتجات 

النفطية. 
وبــنّي املدير العــام ان املدراء حتدثوا 
ألثراء خطــة العمل كل حســب 
اختصاصــه ، إذ شــملت حتديــث 
أمتتــة   مــع  احملاســبي  النظــام 
املعلومــات االدارية والتوزيع االمثل 
احتياجــات  حســب  للســائقني 
الفروع واعداد الشاحنات العاملة ، 
اضافة الى حتقيق الطاقة االنتاجية 

القصوى لعمل االسطول .
وأكــد املديــر العام علــى أهمية 
أن تكــون لنــا لقــاءات شــهرية 
لتقييم اخلطط املرســومة وحتديد 
الناجعه  احللول  اليجاد  االنحرافات 

لها.

شهر تشرين األول املاضي 
شهد نقل ) 105( حاوية معدات 

كهربايية
وأضاف الشحماني الى ان اسطول 
الشــركة حقــق ضمن نشــاطه 
احلموالت  نقل  مجال  في  املتواصل 
واملعــدات  املــواد  مــن  اخملتلفــة 
الكهربائية خالل شــهر تشــرين 
األول املاضــي نقــل ) 105( حاوية 
معدات كهرباييــة مبختلف األوزان 

لصالح وزارة الكهرباء.
جاء ذلك تنفيــذاً للعقد املبرم بني 
الشــركة العامة للنقــل البري / 
ووزارة الكهرباء حســب توجيهات 
الوزراء في أهمية تنسيق  رئاســة 
العمل املشــترك بني وزارات الدولة 
الدولة  إيــرادات خزينــة  لتعظيم 
للنهوض مبســؤولياتها جتاه توفير 

اخلدمات كافة.
وأن ذلك جاء أنسجاماً مع توجيهات 
وزير النقل في حتقيق  إجنازات نوعية 

خالل الفترة املاضية وضرورة العمل 
على زيادة فعالية أســطول النقل 
البري وســرعة تنفيــذه للواجبات 
املناطــة به مــع اختصــار الوقت 
وتأمني ســالمة وصــول البضاعة 
أســطول  أولويات  مــن  تعد  التي 

الشركة العامة للنقل البري..
حيث أجنزت شاحنات فروع الشركة 
في جميع احملافظــات نقل العديد 
مــن حاويات املعــدات الكهربائية 
وصيانة  إدامــة  بدعــم  اخلاصــة 
محطات توليد الطاقة الكهربائية 
البصرة  التي مت نقلها مــن موانئ 
باجتــاه مخــازن وزارة الكهرباء في 

احملافظات الوسطى والشمالية.

احلصاد الشهري لٔالسطول البري 
من نقل مادة األسمدة الزراعية

وأوضح لقد اضطلعت شــاحنات 

الشــركة العامــة للنقــل البري 
بتنفيــذ مســؤولياتها التعاقدية 
الزراعة مــن خالل نقلها   مع وزارة 
21200 طن من األســمدة الزراعية 
عبر 533 نقلة  خالل شــهر تشرين 
األول املاضــي ، مــن معمــل خور 
الزبيــر التابع الــى وزارة الصناعة 
الى  البصرة  في محافظة  واملعادن 
محافظات العــراق كافة ، مؤكدا 
ان الشــركة تلعب دوراً مهما في 
اجناح عملية االســتزراع للمواسم 
لألسمدة  ايصالها  من خالل  كافة 
وزارة  الــى جميع مخــازن  والبذور 
املركزية  اخلطــط  ضمن  الزراعــة 
ايجابياً  ينعكــس  مما  لذلك  املعّدة 
على وفــرة احملاصيــل الزراعية في 

األسواق احمللية .
يذكــر ان الشــركة العامة للنقل 
البــري وإّبان توفيرها للشــاحنات 

فــي خدمــة ودعــم وزارات ودوائر 
الدولة كافــة ، مع إيفائها بجميع 
تعاقداتها معهم ، تسهم وبشكل 
فّعــال فــي تأمــني االحتياجــات 
وتطوير  للمواطنــني  األساســية 

االقتصاد الوطني للبلد وتنميته.

النقل البري تشارك في اجتماع 
هيئة املنافذ احلدودية

وشــاركنا قبــل أيام فــي إجتماع 
احلدودية  للمنافذ  العامــة  الهيأة 
الذي ترأســه اللــواء الدكتور عمر 
الهيئة  رئيــس  الوائلــي  عدنــان 
مبشــاركة اعضاء اجمللــس وممثلي 

الوزارات والهيئات احلكومية. 
وجاء االجتماع  لتنظيم العمل في 
املنافذ احلدودية كافة ، ســيما في 
منفذي عرعر والشالمچة احلدوديني 
العقــد  تفاصيــل  نوقشــت  إذ 

التبادل  ساحة  إلنشاء  االستثماري 
الشــالمچة  منفذ  فــي  التجاري 
احلــدودي في محافظــة البصرة ، 
وبينا اهمية املشــروع في تنظيم 
العمل في ساحات التبادل التجاري 
واعتماد نظــام البوابة االلكترونية 
وخدمي  امنــي  واقــع  لتحقيــق 
مســيطر عليه ،فضــالً عن توفير 
فرص عمل لاليدي العراقية بعد ان 
يتم نقل ســاحات التبادل التجاري 
مع دول اجلوار الى اجلانب العراقي... 
وهذا مــا يؤكد عليه وزيــر النقل 
لفتح آفاق العمــل واالنفتاح على 
ايرادات  لتعظيم  اخلارجــي  العالم 

الشركة ومتويل ميزانية الدولة.. 
يذكــر ان الشــركة العامة للنقل 
د إحدى الدعائم الرئيسية  البري تعُّ
في إنعاش االقتصاد وازدهار التبادل 

التجاري مع دول اجلوار

مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني للصباح الجديد

فتح آفاق العمل وتنويع مصادره لتعظيم
 ايرادات الشركة وتمويل ميزانية الدولة

شملت الخطة تحديث 
النظام المحاسبي 

مع أتمتة  المعلومات 
االدارية والتوزيع 

االمثل للسائقين حسب 
احتياجات الفروع 
واعداد الشاحنات 
العاملة ، اضافة 

الى تحقيق الطاقة 
االنتاجية القصوى 

لعمل االسطول

مدير عام الشركة العامة للنقل البري في اجتماعه مبدراء اقسام وفروع الشركة

بغداد – الصباح الجديد
للمجاري  العامــة  املديرية  تبــذل 
جهــودا كبيرة في اعمــال تنفيذ 
مشــروع محطتي معاجلة مدينة 
الناصرية وباشــراف دائرة املهندس 

املقيم. 
حيــث جتري االعمال في اســتمرار 
اعمال الصب بالكونكريت املسلح 
ألســاس حوض التهوية في موقع 
وبكميــة ٢٠٠٠م٣  اجلزيــرة  صوب 
عن طريق شــركة اخلليــج الكبير 
والرباط الكبير وشركة رٔوى القائم 
و أستمرار العمل بالليل مع النهار 
من أجل أكمال صب األساس حلوض 
وتنفيذ  جتهيــز  ملشــروع  التهويه 
محطتي معاجلة مجاري الناصرية. 
املشروع من مشاريع البنى التحتية 
التحتيــة االســتراتيجية والــذي 
يســهم في معاجلة املياه الثقيلة 
وحتويلها الى إلى مياه معاجلة وفق 
احملــددات البيئية صاحلة للســقي 

، كما يسهم املشروع في  الزراعي 
تقليل الضغــط على املوارد املائية 

وتقليل اثر التلوث البيئي .
ويحظى املشروع باهتمام ومتابعة 
ميدانية من قبــل املهندس يعرب 

قحطان عباس مديــر عام املديرية 
العامــة اجملاري الــذي يحرص على 
النهائي  بشــكله  املشــروع  اجناز 
خدمة  التشــغيل  حيــز  ودخوله 

للمواطنني من ابناء احملافظة .

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن مصرف النهرين االســالمي 
) مصرف حكومــي ( عن  ايقاف 
املرابحات كافة  استالم معامالت 
اعتبــارا من تاريــخ 2020/12/15 
املالية  الســنة  وذلــك النتهاء   ،

واجلــرد  املطابقــة  وألغــراض 
السنـوي.

وقال بيان لوحدة االعالم واالتصال 
االيقاف يشــمل  ان«  احلكومــي 
ايقاف تســلم املعامالت اجلديدة 
املصرف  مينحها  التي  للمرابحات 

مت  2020/12/15،وانه  مــن  اعتبارا 
بضرورة  املصــرف  فــروع  توجيه 
االســتمرار باستكمال املعامالت 
قيــد االجناز املســتلمة قبل هذا 
التاريخ  » ، مضيفا أن »هذا االجراء 

معمول به نهاية كل عام » 

بغداد - الصباح الجديد: 
واملعادن  الصناعة  وزيـــر  أفتتـح 
منهـــل عزيـــز اخلبـــاز يُرافقه 
ُمحافــظ ميســان علـــي دواي 
معمالً للُمنتجات اإلسفلتية في 
احمُلافظة والــذي يُعد من املعامل 
اجلديدة واحلديثة التي مت تنفيذها 
مبواصفــات عالية اجلــودة واألداء 
املُبرم  املشــاركة  عقــد  مبوجب 
بني الشــركة العامة للصناعات 

شــمال  وشــركة  التعدينيــة 
الفيحاء .

أربعة  ويحتــوي املعمــل علــى 
خطــوط إنتاجية غربية املنشــأ 
متقدمة  بتكنولوجيــا  تعمــل 
إلنتاج أربعة أنــواع من املُنتجات 
ُمنتجـــات   « تشمل  اإلسفلتية 
البرايـم كـــوت والسوبـر براميـر 
والكـات بـــاك ومنتج اإلسفلت 
» بطاقــة إجماليــة ) ١٠٠ ( ألف 

فــي  تستخــــدم  / سنوياً  طن 
وإكســاء  تبليــط  عمليــــات 
الداخليــة  والشــوارع  الُطــرق 
واخلارجية وألغــراض العزل املائي 
واألعمــال املُتعلقة بالعزل فضالً 
كمــواد  إستخــــدامها  عــن 
أولية في تصنيع عــدد من املواد 
اإلسفلتيــة األخــرى » كاللبـاد 
وقيـر  والفلنكــوت  واملاستـــك 

التسطيــح » وغيرهــا . 

المديرية العامة للمجاري تواصل اعمالها في 
تنفيذ مشروع محطتي معالجة الناصرية

»النهرين االسالمي« يوقف تسلم معامالت 
المرابحات الجديدة النتهاء السنة المالية

وزير الصناعة يفتتح معمل الُمنتجات اإلسفلتية في ميسان 

جانب من اعمال تنفيذ مشروع مجاري الناصرية 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

كشــفت صحيفــة هاآرتــس 
وثيقة  تفاصيــل  اإلســرائيلية 
تعــود إلــى عــام 1986، والتي 
الرئيس  موقــف  فيهــا  تظهر 
املنتخب، جو بايدن، من إسرائيل 

والسعودية.
وتعود هــذه الوثيقة إلى الفترة 
بايــدن، حني  فيها  أعلــن  التي 
كان ممثــال عــن واليــة ديالوير 
وألول  الشــيوخ،  مجلــس  في 
لرئاســة  للترشــح  مرة عزمه 
التقى  الواليات املتحــدة، حيث 
حينها بالسفير اإلسرائيلي في 

واشنطن، مئير روزين.
وعلــى صعيــد موقــف بايدن 
أنه لم  يبــدو  الســعودية،  من 
يتغير كثيــرا، حيث يعارض بيع 
للرياض،  والطائرات  األســلحة 
حيــث كشــفت الوثيقــة أن 
الرجل يتبنى املوقف عينه، منذ 

الثمانينيات.
وكان الرئيــس املنتخــب، خالل 
حملتــه االنتخابيــة،  انتقــد 
حرب  بشدة  وعارض  السعودية، 
السعودية في اليمن، وحث على 
إعادة تقييم العالقة بينها وبني 

الواليات املتحدة.
لقــاء بايدن بروزيــن كان يهدف 
أنــه صديق  إلقنــاع الســفير 
الواليات  وأن علــى  إلســرائيل، 
التعامل مع إســرائيل  املتحدة 
على أنها متساوية في مواجهة 
يتم  العرب، ولكن رغم ذلك لم 
وضع اسم بايدن في حينها في 
القوائم التي تضم أســماء من 

هم مع إسرائيل أو ضدها.
التــي  الصحيفــة،  وأشــارت 
إلى  أرشيفية،   لوثائق  استندت 
أنه في ذلك الوقت لم »يشارك 
)بايدن( في تأســيس املنظمات 
بزيارة  يقــم  ولــم  اليهوديــة، 
إســرائيل«، ولكنــه كان داعما 
إلســرائيل في جميع مواقفها 

والصراعات التي خاضتها.
وبحســب تفاصيــل االجتماع 
الذي أعده يوســف ملــدان، وهو 
املســؤول عــن العالقــات مع 

الكونغرس في حينها، فقد قال 
الرسمية  التصريحات  إن  بايدن 
للواليات املتحــدة ال تتوافق مع 
تناقض،  فيه  أمر  وهذا  أفعالها، 
ولكن فــي الوقت ذاته فإن على 
صديقة  تكــون  أن  واشــنطن 

للجميع بصورة متساوية.
وهــذا ما يتفــق مع مــا قاله 
االنتخابــات  اثنــاء  محللــون 
الرئاســية األخيرة، إن بايدن قد 
توعد بإجراء تدقيق أكثر صرامة 
في ســجل حقوق اإلنسان في 
عــدد من الــدول العربيــة، مما 
قــد يحد أيضا مــن نفوذه لدى 

السعودية.
أنه يجــب على  بايــدن  ويــرى 
الواليــات املتحــدة أن توضــح 
للعرب أن إسرائيل هي الصديقة 
األولى لها، وأنــه في حال وجود 
مشكلة من قبل العرب مع هذا 
األمــر، فهذا يعنــي أنهم على 
خالف مع الواليات املتحدة أيضا.

التحريــر  منظمــة  أن  وذكــر 
منظمة  »هــي  الفلســطينة 
إرهابية«، وكان قد طرح هذا األمر 
أكثر من مرة في جلنة العالقات 
وزاد  الكونغرس،  فــي  اخلارجية 
أن واشــنطن لم تفعل ما فيه 
الكفايــة من أجــل اليهود في 

احلرب العاملية الثانية.
نشــرته  ســابق  تقريــر  وكان 
جورنال  ســتريت  وال  صحيفة 
بايدن ســيعود  أن  قــد رجــح 
إلــى القواعــد القدميــة فيما 
يخص تعامــل الواليات املتحدة 
اإلســرائيلي- الصــراع  مــع 
الفلسطيني، مبا في ذلك تعزيز 
حــل الدولتني وفقــا للمعايير 
املقبولــة دوليــا، ومعارضة أي 
جهود إسرائيلية لضم األراضي 

وبناء املستوطنات.
أنه لن  أعلــن  بايــدن قد  وكان 
يتراجــع عن قــرار ترامب بنقل 
السفارة األميركية إلى القدس، 

عاصمة  بالقــدس  واالعتــراف 
إلســرائيل، ورغم الدعم القوي 
من جانب بايدن جتاه إســرائيل، 
فإنــه قــد يصلــح عالقته مع 

الفلسطينيني.
مجموعة أمراء

وبشــأن املوقف من السعودية، 
تشــير الوثيقــة التي نشــرت 
الصحيفــة  تفاصيلهــا 
بايــدن  أن  إلــى  اإلســرائيلية 
إن  اإلســرائيلي  للســفير  قال 
ســوى  »ليســت  الســعودية 
أميــر   500 مــن  مجموعــة 

وعائالتهم«.
املتحدة  الواليــات  أن  وأضــاف 
ارتكبت خطأ قاتــال في مطلع 
الثمانينيــات عندمــا دفعــت 
بتوحيــد القــوى فــي اخلليج، 
وهو ما تســبب في نقل مركز 
مــن  العالقــات  فــي  الثقــل 
صديقة الواليــات املتحدة وهي 
إســرائيل إلى أطراف أخرى مثل 

السعودية، مبديا عن عدم رضاه 
بيع طائرات للرياض في حينها.

في مطلع نوفمبر من 2019، قال 
بايدن خالل جوالتــه االنتخابية 
»أود أن أوضح أننــا لن نبيع في 
الواقع املزيد من األسلحة لهم، 
الثمن،  يدفعون  سنجعلهم  بل 

في إشارة إلى السعودية.
ووعد بايدن الذي كان نائبا ألوباما 
تقييم  بإعــادة  واليتيــه،  خالل 
العالقة مع الرياض ومحاسبتها 
جمال  الصحفــي،  قتــل  على 
خاشــقجي، فــي 2018، فــي 
جرمية قالت وكالة االستخبارات 
األميركية إن ولي العهد األمير، 
محمد بن سلمان، قد يكون أمر 

بها وهو ما نفاه أكثر من مرة.
وأعاد حتليل نشرته مجلة فورين 
بوليســي، أعــده الباحث جون 
قاله  مبــا  التذكير  ســباكابان، 
الرئيس املنتخب، جو بايدن  في 

نوفمبر من 2019.

وكان تقرير جمللة فورين بوليسي 
قد رسم صورة قامتة للعالقة بني 
والســعودية،  املتحدة  الواليات 
بعــد فــوز بايــدن باالنتخابات 
أن  التقريــر  الرئاســية، ويــرى 
محمد بن ســلمان كان يتمتع 
بحصانــة فــي عهــد الرئيس 
بعدما  ترامب،  دونالد  األميركي، 
أقنعه بأن السعودية »مستعدة 
لشراء أسلحة أميركية مبليارات 
إيــران  ومعارضــة  الــدوالرات، 

والتواصل مع إسرائيل«.
وأكــد التقريــر أنه فــي عهد 
بايدن »ســتنتهي هذه احلصانة 
وسيفتح سجل حقوق اإلنسان 

داخل اململكة وفي اليمن«.
بالبيت  الرياض  عالقة  وشهدت 
األبيــض تقاربــا كبيــرا خالل 
واليــة ترامب الــذي أقام عالقة 
شــخصية مع حكامها، وشن 
حملــة ضغــوط قصــوى ضد 

خصمها إيران .

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن عميد مســجد باريس شمس 
الديــن حافــظ امــس األول اإلثنني 
انســحابه من مشــروع تشــكيل 
مجلس وطني لألئمة دعا إلى إنشائه 
إميانويــل ماكرون في إطار مشــروع 
اإلسالموي  التطرف  ملكافحة  قانون 
والنزعــة االنعزالية. وفــي بيان، ندد 
»املكون  بتأثير  باريس  عميد مسجد 

اإلسالموي« في هيئة املشروع واعتبر 
أن القرار »نهائي«.  

 وفي بيان صادر عن عميد املســجد 
جــاء »لقــد قــررت  التوقــف عن 
الرامية  االجتماعات  في  املشــاركة 
إلى تنفيذ مشــروع اجمللس الوطني 
لألئمــة وجتميــد كل االتصاالت مع 
كامل املكون اإلســالموي في اجمللس 
الفرنســي للديانــة اإلســالمية«، 

مؤكدا أن القرار »نهائي«.
وكانت الرئاسة الفرنسية قد دفعت 
باجتاه تشكيل مجلس وطني لألئمة 
يكلــف املصادقة على تنشــئتهم 
في فرنســا في إطار مشروع قانون 
ملكافحة التطرف اإلسالمية والنزعة 
االنعزالية.  ويفترض أن يصدر اجمللس 
الوطني لألئمة ترخيصا لألئمة وفقا 
ملعارفهم والتزامهم قواعد أخالقية.

إميانويل  الفرنســي  الرئيــس  وكان 
ماكرون قد طلب فــي خطاب ألقاه 
تنــاول فيه  األول  مطلــع تشــرين 
اســتراتيجية مكافحــة النزعــات 
هذه  تشــكيل  رســميا  االنعزالية، 
الهيئة التــي مت التطّرق مــرارا إلى 
إنشــائها مــن دون إقــران ذلك بأي 

خطوات عملية في هذا االجتاه.
ومؤخرا، تزايــدت الضغوط من أجل 

إيجاد إطار أفضل لإلسالم في فرنسا 
بعــد قطــع رأس املدّرس ســامويل 
باتــي فــي منتصف تشــرين األول 
بســبب عرضه على تالميذه رسوما 
كاريكاتوريــة جتســد النبي محمد، 
وقتل ثالثة أشخاص في كنيسة في 
نيس بعد أسبوعني على يد تونسي.

هذا  تنفيــذ  مهمــة  تفويــض  ومت 
الفرنســي  اجمللس  إلــى  املشــروع 

للديانة اإلســالمية، احملاور الرئيسي 
للدولــة في قضايا تنظيــم الديانة 
اإلسالمية في فرنسا.  وكان يفترض 
باالحتادات التسعة التي يتألف منها 
اإلسالمية  للديانة  الفرنسي  اجمللس 
الذي غالبا ما يُنتقد لضعف صفته 
التمثيليــة، أن تتوصــل التفاق في 
»ميثاق  حــول  األول  كانــون  مطلع 

للقيم اجلمهورية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
»جيروزاليــم  صحيفــة  كشــفت 
بوست« أن هناك توقعات على أعلى 
املستويات في إسرائيل بأنه سيكون 
هناك تطبيع مع الســعودية بحلول 
نهاية عــام 2021. وقالت الصحيفة 

إن »هناك ثقة كبيــرة لدى البعض 
بأن التطبيع لن يأتي قبل خروج إدارة 
ترامب وال في املراحل األولى من إدارة 
بايــدن«. وتأتي هــذه التأكيدات في 
أعقاب سلسلة من التصريحات من 
قبل كبار املســؤولني اإلســرائيليني 

في األشــهر األخيرة مع تقدم اجتاه 
التطبيع.

وفــي األســبوع املاضي، قــال وزير 
أن  إيلي كوهني  اإلسرائيلية  اخملابرات 
اتفاقا ميكن أن تأتي مع الســعوديني 
في الســنوات القليلة املقبلة ولكن 

ليس قبل 20 يناير. 
وفي 23 نوفمبر، أفادت تقارير بحدوث 
لقاء بني رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
وولي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان كجزء من زيارة مشتركة 
األميركي  اخلارجية  وزيــر  جانب  إلى 

مايك بومبيو.
ورفض نتنياهو نفسه التعليق علًنا، 
بينما كان يُنظر إلى تلك الزيارة على 

أنها عالمة على تقدم العالقات.
وفــي 25 أكتوبر، أفــادت القناة 12 
اإلسرائيلية بأن مدير املوساد يوسي 

كوهني قال ملــن حوله على انفراد أن 
ينتظرون حتى ما بعد  الســعوديني 

االنتخابات األميركية.
وكان املعنــى الضمنــي من حديثه 
هو أن مثل هذا اإلعالن ميكن أن يأتي 

مباشرة بعد االنتخابات.

فرنسا: مسجد باريس ينسحب »نهائيا« من مشروع تشكيل مجلس وطني لألئمة

صحيفة: توقعات في إسرائيل بحدوث تطبيع مع السعودية بنهاية 2021

بايدن مساند إلسرائيل وضد السعودية 
منذ عام 1986 وحتى انتخابه مؤخرا

في وثيقة نادرة استندت عليها صحيفة ها آرتس: 

لم يتغير موقف 
بايدن، اذ ما 

زال يعارض بيع 
األسلحة والطائرات 

للرياض، حيث 
كشفت الوثيقة 
أن الرجل يتبنى 

الموقف عينه، منذ 
الثمانينيات

بايدن مناويء للسعودية على الدوام

متابعة ـ الصباح الجديد: 

العاملية  الصحــة  منظمة  حذرت 
فيروس  جائحــة  شــدة  رغم  بأنه 
أكثر  أوقعت  التي  املستجد  كورونا 
من 1,7 مليون وفاة وعشرات ماليني 
اإلصابــات في غضون عــام، يتعنّي 
بإحلاح االســتعداد »لألسوأ«، فيما 
طالبت صحيفة »الغارديان« أميركا 
وبريطانيا باالستفادة من جتارب دول 
فقيرة ولكنها استطاعت التعامل 

بشكل جيد مع الوباء. 
الطــوارئ في  برنامج  وقال مديــر 
مايكل  العاملية  الصحــة  منظمة 
راين »هذه اجلائحة شــديدة اجلدية. 
مختلف  في  ســريعا  تفشت  وقد 
أنحاء العالم وقد بلغت كل أصقاع 
بالضرورة  ليست  لكنها  الكوكب، 

األسوأ«.
وأقــر بــأن الفيــروس »يتفشــى 
بالبشر«،  بســهولة كبيرة ويفتك 
لكنه شــدد على أن »معدل وفياته 
منخفض نســبيا مقارنة بأمراض 
جديــدة أخــرى«، مؤكــدة ضرورة 
قد  ملا  املســتقبل  في  »االستعداد 

يكون أسوأ«.
ووافقه الرأي زميلــه بروس إيلوارد، 
مستشــار منظمة الصحة، الذي 

اعتبر أنه رغم اإلجنازات التي حتققت 
على صعيد مكافحة كوفيد19- مبا 
في ذلك إنتــاج لقاحات فاعلة في 
وقت قياســي، ال يزال العالم بعيدا 
ملكافحــة جائحات  اجلاهزية  مــن 

مستقبلية.
الصحافي  املؤمتر  إيلوارد فــي  وقال 
»نحن في املوجــة الثانية والثالثة 
من هــذا الفيــروس وال زلنــا غير 

جاهزين وغير قادرين على إدارتها«.
وأكد أنه »رغم أننــا أكثر جاهزية، 
)للجائحة(  متامــا  جاهزين  لســنا 
لتلك  جاهزية  أقــل  ونحن  احلالية، 

املقبلة«.

»األمور حتتاج إلى جدية أكبر«
من جهتــه، فّضــل املديــر العام 
ملنظمة الصحــة العاملية تيدروس 
أدهانوم غيبرييســوس رؤية اجلانب 

اإليجابي من األمور.
وقال تيدروس »على صعيد اإلدراك، 
أعتقد أننا جاهزون«، مشــددا على 
الوقــت قد حان »ألخــذ األمور  أّن 
بجدية كبيــرة«، مضيفا أن األمور 

تتطّلب »طموحا أكبر«.
ديفيد  البروفيسور  قال  جانبه  ومن 
هيمان ، رئيس اجملموعة االستشارية 
ملنظمة  والتقنية  اإلســتراتيجية 
الصحة العاملية للمخاطر املعدية: 

»كان العالــم يأمــل فــي مناعة 
القطيــع، وأن ينخفــض انتقــال 
العــدوى بطريقة مــا إذا كان عدد 

كاف من األشخاص محصنني«.

من جهتها، أوضحت كبيرة العلماء 
فــي منظمــة الصحــة العاملية، 
سوميا ســواميناثان أن  التطعيم 
املضاد لفيــروس كورونــا ال يعني 

أن إجــراءات الصحــة العامة مثل 
التباعد االجتماعي يجب أن تتوقف 

في املستقبل.
وقالت إن الدور األول للقاح سيكون 

الشديدة  املرض  أعراض  منع ظهور 
مردفة:  الوفيــات،  أعــداد  وتقليل 
»ولكــن يبقى أن نرى مــا إذا كانت 
أيًضا من عدد  اللقاحات ســتقلل 
اإلصابات أو متنــع انتقال الفيروس 

بني الناس«.
وتابع: »ال أعتقد أن لدينا دلياًل على 
أي من اللقاحــات لنتأكد من أنها 
ستمنع الناس من اإلصابة بالفعل 
بالعــدوى وبالتالــي القــدرة على 
نقلهــا«. »لذلك أعتقد أننا بحاجة 
إلــى افتراض أن األشــخاص الذين 
مت تطعيمهــم يحتاجون أيًضا إلى 

اتخاذ نفس االحتياطات.«

التعلم من اآلخر
في ســياق متصل، دعت صحيفة 
املتحــدة  الواليــات  »الغارديــان« 
وبريطانيــا لالســتفادة من جتارب 
دول أخرى متكنــت من التعامل مع 
رغم  أفضل  بشكل  كورونا  جائحة 
أن بعضها فقير وال ميلك إمكانيات 
كبرى على مستوى البنية التحتية 

الصحية.
لها:  مقال  فــي  الصحيفة  وقالت 
»فيتنــام فقيــرة نســبًيا لكنها 
تعلمت دروًســا من وباء سارس عام 
التنفســي  اجلهاز  )متالزمة   2003
احلــادة الوخيمة( ولديهــا اآلن قوة 

عاملة  في مجال الرعاية الصحية 
تفوقــت علــى الكثيــر مــن دول 

العالم«.
وأضافــت: »بل إن الســنغال أكثر 
فقراً ، ولكن تذكرت دورس وباء إيبوال 
في العام 2014،  فاستخدمت قيود 
السفر  والفحوص الطبية بشكل 
جيــد، ورغم أن نيوزيلنــدا لم تتأثر 
بفيــروس إيبوال أو ســارس، ولكن 
رئيسة حكومتها، جاسيندا أرديرن، 
كان لديها حس املسؤولية الكافي 

ملواجه جائحة كورونا بنجاح«. 
وأشــارت الصحيفــة إلــى تلــك 
الدول وأمثالها فضلت مســتقبل 
شــعوبها على حاضرهــا، مدركة 
أن التضحيات في احلاضر ســتكون 
صغيرة مقارنة مع التضحيات التي 
كانت ســتلجأ لها في مستقبل، 
وذلك على عكس ما فعلته أميركا 
وبريطانيا التي فضلت احلاضر على 
املستقبل فدفعت ثمنا كبيرا، على 

حد قول املقال. 
ونوهت إلى أن الــدول التي اتخذت 
انتشــار  بداية  في  ناجعة  اجراءات 
الوباء جنبت سكانها خيارات مؤملة 
فيما بعد كانتشار البطالة بشكل 
فــي صفوف الشــباب أو عزل كبار   
في دور العجــزة، وارتفاع في أعداد 

الوفيات. 

دروس هامة من أزمة كورونا والوباء القادم اشد فتكا
تقـرير

خبراء يطالبون العالم باالستعداد لالسوء

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
جتاوز مجلــس النــواب األمريكــي »فيتو« 
الرئيــس دونالد ترامب علــى قانون امليزانية 
الدفاعيــة بحجــم 740 مليــار دوالر، الذي 

يتضمن عقوبات ضد روسيا وتركيا.
وصــوت 322 نائبا ليلة امس الثالثاء لصالح 

إسقاط فيتو ترامب مقابل 87 صوتا ضده.
ومن املتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على 
مشروع القانون بشكل نهائي هذا األسبوع.
واستخدم الرئيس األمريكي يوم 23 ديسمبر 
حق النقض )الفيتو( ضد مشــروع القانون 
الذي أقــره الكونغرس في وقت ســابق من 
الشــهر اجلاري، والذي يتضمن عقوبات ضد 

روسيا وتركيا.
نانســي  النواب  رئيســة مجلس  وانتقدت 
بيلوسي فيتو ترامب، واصفة إياه بأنه »عمل 
متهور يضر بالقوات املسلحة ويعرض األمن 

القومي للخطر«.
وكان فيتــو ترامــب متوقعــا، إذ أنــه هدد 
باســتخدامه أكثر من مرة في وقت سابق، 
ولكن الكونغرس تبنى مشروع القانون بأكثر 
من ثلثي األصوات في كل من مجلسيه، ما 
كان يوحي بأنه ســيتمكن مــن جتاوز فيتو 

الرئيس.
جديــر بالذكر أن مشــروع القانون يتضمن 
فــرض عقوبات على مشــروعي »الســيل 
اللذين  التركي«  و«الســيل  الشــمالي2-« 
تنفذهما روســيا بالتعاون مــع دول أوروبية 
وتركيــا، إضافة إلــى عقوبات علــى تركيا 
بســبب شــرائها منظومة صواريخ »إس-

400« الروسية املضادة لألهداف اجلوية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
رحبت إيطاليا بقرار أثيوبيا السماح بخروج 
مسؤولني اثنني ســابقني في نظام الرئيس 
الســابق منغيســتو هايلــي ماريــام من 
سفارتها في أديس أبابا احرار بعد أن أمضيا 

نحو ثالثة عقود الجئني سياسيني داخلها.
وزيــر اخلارجية االيطالــي لويجي دي  وقال 
مايو في بيان إن القــرار »يضع حدا لعالقة 

طويلة«.
والالجئــان اإلثيوبيــان هما رئيــس األركان 
الســابق أديس تيدال ووزير اخلارجية السابق 
برهانو بايهي، وقــد منحتهما إيطاليا حق 
اللجوء إلى ســفارتها عام 1991 ألســباب 

انسانية.
وجلــأ الرجالن مع عدة مســؤولني من نظام 
منغيســتو القمعــي إلى الســفارة بعد 
ســقوط أديــس ابابا بيــد قــوات اجلبهة 

الدميقراطية الثورية الشعبية اإلثيوبية.
وأقدم رئيس الوزراء السابق هايلي ميانو على 
االنتحار داخل السفارة في يونيو عام 1991، 

كما توفي مسؤول آخر داخلها عام 2004.
وتولى منغيستو السلطة بني عامي 1974 
و1991 حتــى هزمية جيشــه أمــام اجلبهة 
الدميقراطية الثورية، مــا أجبره على الفرار 
الى زميبابوي حيث ال يزال يعيش هناك حتى 

اليوم، وقد بلغ من العمر 84 عاما. 
وحكم على منغيستو هايلي ماريام غيابيا 
إبادة  ارتكاب  بالســجن مدى احلياة بتهمة 
جماعية، ثم باإلعدام في 26مايو 2008 بعد 
استئناف احلكم، فيما يقدر أن نظامه قتل 

ما بني 1,2 مليون إلى مليوني أثيوبي.

مجلس النواب األمريكي 
يتجاوز فيتو ترامب على 

الميزانية الدفاعية

إثيوبيان يتمكنان من 
مغادرة سفارة إيطاليا 

في أديس أبابا
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متابعةـ  الصباح الجديد:

أعلنــت قوات الدعم الســريع 
السودان،  في  العسكرية  شبه 
إحالة عدد من مســؤوليها إلى 
مدني  توقيف  بعــد  التحقيق، 
اخلرطوم  فــي  أســبوعني  قبل 
ووفاته بعــد القبض عليه، في 
قضية أثارت استياء شديدا في 

البالد.
ونقلت وكالة األنباء السودانية 
)سونا( عن املتحدث باسم قوات 
جمعة  جمال  الســريع  الدعم 
األفراد  جميع  علــى  »التحفظ 
الذيــن شــاركوا فــي القبض 
على الشــاب بهاء الدين نوري، 
إلى حني االنتهــاء من إجراءات 
التحقيــق في القضيــة وفقاً 

للقانون والعدالة«.
»سونا«،  وكالة  بحسب  وأعلن، 
»إحالــة كل مــن رئيــس دائرة 
الدعم  االســتخبارات بقــوات 
إلى  املعنيني  والضباط  السريع 

التحقيق«.
ونقلت سونا تعازي قوات الدعم 
السريع »على روح الشاب بهاء 
الدين نوري الــذي حدثت وفاته 
بعــد القبض عليه بواســطة 

استخبارات الدعم السريع«.
ونوري )45 عاما(، هو عضو »جلنة 
املقاومة« في حيه، وهي جمعية 
التنديــد بنظام  نشــطت في 
البشــير،  عمر  املعزول  الرئيس 
اختطف فــي 16 )كانون األول( 
أثناء جلوســه مبقهى في حي 
على  اخلرطوم،  جنوب  الكالكلة 
يد رجال بزي مدني في سيارة ال 
بحسب  معدنية،  لوحات  حتمل 

ما نشر في الصحف احمللية.
وعثر على جثته بعد خمســة 
مستشفى  مشــرحة  في  أيام 

أم درمان، إحدى مدن العاصمة، 
ورفضــت األســرة دفنــه بعد 
اكتشاف آثار الضرب والتعذيب. 
الفور ســبب  يتضح على  ولم 
توقيف نــوري، وفقاً ملا أفادت به 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت النيابــة العامة في بيان 
أمس  متأخــر  وقت  فــي  صدر 
األول )االثنــني( إن تقريرا للجنة 
هيئــة الطــب العدلــي حول 
تشــريح جثة نوري »أكد إثبات 
إصابات  إلى  عليه  اجملني  تعرض 

متعددة« أدت إلى وفاته، وفق ما 
نقلت »سونا«.

العام  »النائب  أن  البيان  وأضاف 
اإلجراءات  للقانــون  وفقاً  اتخذ 
الالزمة للقبض وتسليم جميع 
أفراد القــوة التي قامت بقبض 
واحتجــاز اجملني عليــه للنيابة 

العامة فورا«.
السودانيني  املهنيني  ودعا جتمع 
االحد املاضي، التحالف النقابي 
ضد  االحتجاجــات  قــاد  الذي 
البشير، إلى التظاهر إذا فشلت 

السريع  الدعم  وقوات  احلكومة 
في اتخاذ إجراءات ضد »املتهمني 
بقتل« نوري في غضون 15 يوًما.

وطالب التجمــع برفع احلصانة 
والتحقيق مع من شــاركوا في 
»قتــل وتعذيب« نــوري، وإغالق 
الدعم  قــوات  احتجاز  مراكــز 
الســريع وإطــالق ســراح من 
إلى  تســليمهم  أو  بداخلهــا 

الشرطة.
احلكومية  القــوات  واتهمــت 
وامليليشــيات العربيــة التــي 

بارتكاب  التمــرد  لقمع  حتركت 
فظائع واسعة النطاق.

وفي أكتوبر، أنهت الســلطات 
اتفاق  الســودانية  االنتقاليــة 
ســالم مــع بعــض اجلماعات 
املتمــردة مــن دارفــور، لكــن 
االتفاقيــة اســتثنت اجملموعة 

األكثر نشاطا.
املاضــي، قرر  وفــي األســبوع 
لألمم  التابــع  األمــن  مجلــس 
بعثة  مهمــة  إنهاء  املتحــدة 
األمم  من  حفظ سالم مشتركة 

في  األفريقي  واالحتــاد  املتحدة 
دارفور، واملعروفة باسم يوناميد، 
بعــد أكثــر مــن 13 عاًما من 

إنشائها.
ويقول العديد من سكان دارفور 
إن اليوناميــد لــم توفــر لهم 
احلماية بشــكل فعال، لكنهم 
يخشون أن يؤدي انسحابها إلى 
للخطر  عرضة  أكثــر  جعلهم 
في  احتجاجــات  نظمــوا  وقد 
األخيــرة بخصوص  األســابيع 

ذلك.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ضبط اجليــش اجلزائــري مبلغ 
80 ألــف يورو قــال انه جزء من 
إرهابيون  عليها  حصل  »فدية« 
في مقابل إطالق ســراح أربعة 
رهائن من بينهم رهينة فرنسية 

في مالي في أكتوبر.
وقالت وزارة الدفاع اجلزائرية في 
بيان »كشــفت ودمــرت مفرزة 
للجيــش الوطني الشــعبي ، 
لإلرهابيني  مخابــئ  خمســة 

واســترجاع مبلــغ مالي مقدر 
تبني  والذي  يــورو،  ألف  بثمانني 
أنه ميثل دفعة أولى من عائدات 
الفدية التي كانت محل صفقة  

مبنطقة الساحل«.
هــذه  ان  الــوزارة  وأوضحــت 
بوالية  فــي جبل  العملية متت 
جيجل )شــمال شــرق اجلزائر(، 
معلومــات  مــن  واســتفادت 
قدمها »اإلرهابي املسمى رزقان 
أحســن املدعو +أبو الدحداح+« 

الذي ألقي عليه القبض في 16 
ديسمبر.

وكانــت وزارة الدفــاع في بيان 
الدحداح«  »أبو  ســابق وصفت 
بـ«اإلرهابي اخلطير الذي التحق 
باجلماعــات اإلرهابيــة ســنة 
1994« أي فــي بدايــة احلــرب 
التــي   )2002-1992( األهليــة 
أســفرت عن 200 ألــف قتيل 

حسب حصيلة رسمية.
وسبق ان عبرت اجلزائر عن قلقها 

مــن اســتمرار دفــع »فديات« 
وانتقدت  بشدة  رهائن،  لتحرير 
 200 عن  أكتوبــر  فــي  اإلفراج 
سجني مقابل أربع رهائن بينهم 
العاملة اإلنســانية الفرنسية 
مفاوضات  بعد  بيترونان  صوفي 
ومجموعة  املالية  احلكومة  بني 
جهاديــة حتاربها فرنســا منذ 

سنوات.
وحتّدث أحد اجلزائريني الذين أفرج 
عنهم في مالي مقابل الرهائن، 

وأوقف في أواخر أكتوبر على يد 
اجليش اجلزائري، عن دفع »ماليني 
من اليورو«، فــي مقطع فيديو 
بثه التلفزيون اجلزائري الرسمي.

وقــال إن »املفاوضــات متت بني 
فرنســا وإياد أغ غالي )أحد أبرز 
القياديني اإلرهابيني في الساحل 
ومالي«،  بالقاعــدة(  واملرتبــط 
من  التحقق  ليس ممكنــاً  لكن 
الظروف  أقوالــه وال من  صحة 

التي صور بها مقطع الفيديو.

واعتبــر رئيس الــوزراء اجلزائري 
عبــد العزيــز جــّراد أنــه من 
التشــاور  »تكثيف  الضــروري 
العنيف  للتطــرف  للتصــدي 
وجتفيف  اإلرهــاب  ومكافحــة 

مصادر متويلـه«.
الفديات مقابل  أن دفع  ويعتقد 
حترير رهائن أجانب في الساحل، 
رائــج، لكن بــدون معرفة  أمر 
أن  وبدون  احلاالت،  هذه  تفاصيل 

يتم تأكيد غالبيتها رسمياً.

الجزائر تضبط فدية مِنحت لإلفراج عن رهائن في الساحل

السودان: قوات الدعم السريع تفتح تحقيقًا 
مع مسؤوليها في توقيف مدني ووفاته

نقلت وكالة األنباء 
السودانية )سونا( عن 
المتحدث باسم قوات 
الدعم السريع جمال 
جمعة »التحفظ على 

جميع األفراد الذين 
شاركوا في القبض على 
الشاب بهاء الدين نوري، 

إلى حين االنتهاء من 
إجراءات التحقيق في 
القضية وفقًا للقانون 

والعدالة«

جندي سوداني من قوات الدعم السريع
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
احتضنــت قاعــدة علــي الســالم اجلوية في 
الكويــت، تدريبات على أحدث األنظمة املدفعية 

الصاروخية للقوات األميركية.
ووفق ما ذكرت صفحة القيادة املركزية األميركية 
على تويتر، فإن جنود »فــوج املدفعية امليدانية« 
خضعوا لتدريبات على القدرة على املناورة وإمتام 

مهمة الرمي.
وأوضحت القيادة أن »HIMARS« يعد أحدث نظام 
في عائلــة »أنظمة راجمات الصواريخ املتعددة« 
عربة  على  نظــام مجهز   »HIMARS»و.)MLRS(
ذات عجالت ويتمتع مبرونــة عالية جدا، مهمته 
هي االشتباك مع مدفعية امليدان ووحدات الدفاع 

اجلوي واملدرعات اخلفيفة والناقالت املدرعة.
ويتميز النظــام بقدرته على إطــالق صواريخه 
واالبتعاد سريعا، قبل أن تتمكن قوات العدو من 

حتديد موقع الراجمة.
وقبل أيــام قليلة أجرى جنود من الكتيبة األولى، 
فوج املشــاة الســادس، والفرقة املدرعة األولى، 
تدريبــا مشــتركا بالذخيرة احليــة بالقرب من 

»معسكر بيوري« في الكويت. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ســجلت روســيا تراجعا في أعــداد اإلصابات 
بفيــروس كورونا خالل األيــام الثالثة املاضية، إذ 
انخفض عدد اإلصابات إلــى نحو 27 ألف حالة 

خالل الساعات الـ24 املاضية.
روسيا تسجل تراجعا في أعداد اإلصابات اجلديدة 
التواليروسيا  الثالث على  بفيروس كورونا لليوم 
تســجل 552 وفاة وأكثــر من 28 ألــف إصابة 

بكورونا خالل 24 ساعة
روسيا تسجل تراجعا في أعداد اإلصابات اجلديدة 

بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي
وتظهر األرقام والبيانات الرســمية الصادرة عن 
انخفاضا مطردا  الوباء،  الروسي ملكافحة  املركز 
في أعداد اإلصابات بالفيروس، إذ تراجعت األرقام 
مــن 29 ألفا إلى 28 ألفا، لتنخفض آخر حصيلة 

يومية إلى 27 ألف إصابة فقط.
وأعلنت السلطات الصحية، امس الثالثاء، متاثل 
24874 شخصا للشفاء، ما يرفع عدد املتعافني 
منذ بدء تفشــي الوباء إلــى مليونني و496183 

شخصا.
وسجلت روســيا خالل اليوم املاضي 562 حالة 
وفاة، ما يرفع احلصيلة منذ بدء تفشي الوباء إلى 
55827 حالــة وفاة، فيما بلغ إجمالي اإلصابات 3 

ماليني و105037 إصابة.
وأجرت الســلطات الصحية في روسيا نحو 90 
مليون اختبار للكشــف عــن اإلصابات بفيروس 

كورونا منذ بداية تفشي الوباء.
وقد بدأت روسيا في وقت سابق من الشهر اجلاري 
حملة تطعيم مجاني بلقاح »سبوتنيك V« في 

كل مناطق البالد.

تدريب أميركي على 
نظام المدفعية 

الصاروخية في الكويت

روسيا تسجل تراجعا في أعداد 
اإلصابات الجديدة بفيروس كورونا 

لليوم الثالث على التوالي
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متابعة ـ الصباح الجديد :

تعتــزم احلكومــة اإليرانيــة تقليل 
صادراتهــا من الغاز املولــد للطاقة 
النصف  مبقدار  للعــراق  الكهربائية 
تقريباً، بسبب عدم دفع تسديد بغداد 
مســتحقات عليها وتراكمها طوال 

األشهر املاضية.
وقال املتحدث باســم وزارة الكهرباء 
العراقية، أحمد موســى، إن »اجلانب 
اإليراني سيقلل جتهيز وقود الغاز من 
5 ماليني متر مكعب إلى 3 ماليني متر 
مكعب، لعدم تسديد الديون املترتبة 

عن شراء الغاز«.
حملطة  تصريحاٍت  في  موسى  وأوضح 
»العراقية« الرسمية، أن »التخفيض 
ســيجعل جتهيــز الكهرباء شــبه 

معدوم في بغداد والفرات األوسط.
وحســب مصادر مــن وزارة الكهرباء 
اإليراني  الغاز  »تخفيض  إن  العراقية، 
إلى نحو النصف، ســيؤدي إلى إحلاق 

ضرر بقطــاع الكهرباء العراقي الذي 
يعتمد ثلث طاقته على ما يستورده 

من الغاز والكهرباء من ايران ».
واوضحــت املصــادر  أن »محافظات 
ســتكون  وجنوبه  العــراق  وســط 
األكثر تضــرراً، ومنها بابل والناصرية 
والبصرة، التي تعتمد بشــكٍل شبه 
كلــي على الغاز اإليرانــي، فضالً عن 
بغداد، التي تراجعت ســاعات جتهيز 
الكهربــاء فيها إلى 4 ســاعات في 

اليوم الواحد«.
وكانت إيــران قد طالبت في أكثر من 
مناسبة، احلكومة العراقية باإلسراع 
في دفع ديون الكهربــاء. وتقول إيران 
أموال  إلــى  إنهــا »بحاجة ماســة 

مبيعات الكهرباء للعراق«.
ومنتصــف العام احلالــي، أعلن وزير 
الطاقة اإليراني، رضا أردكانيان، توقيع 
عقد مدته عامــان لتصدير الكهرباء 
إلى العراق، وذلك خالل زيارته لبغداد، 

ولقائه عدداً من مسؤولي العراق.
وقال في تصريح نقلته وكالة األنباء 

»العقود  إن  »ارنا«،  الرسمية  اإليرانية 
الســابقة لتصديــر الكهربــاء إلى 
العــراق، کانت مدتها ســنة واحدة، 

لكن هذه املــرة وقعنا عقــداً مدته 
عامان: 2020 و2021«.

أن  اإليراني  الطاقــة  وزيــر  وأضــاف 

 400 الزيــارة نحو  »إيران تلقت خالل 
مليون دوالر، وهــو مبلغ يعادل نصف 
مســتحقاتها مــن بيــع الكهرباء 

العــراق  طهــران  وتــزود  للعــراق. 
بالكهربــاء بواقع 1200 ميغاوات عبر 
أربعة خطوط، هي خط )خرمشــهر 
العمــارة(،   - و)كرخــة  البصــرة(،   -
زهاب  و)سربيل  ديالى(،   – و)كرمنشاه 
– خانقني(. ويســاهم الغاز املستورد 
من إيران بتشغيل محطات كهربائية 
عراقية ترفــد املنظومة مبا يقارب من 

3300 ميغاوات.
مــن جهته، قال عضــو جلنة النفط 
والطاقة فــي البرملان العراقي، غالب 
محمــد، إن »العراق يحتــاج في هذا 
24 ألف ميغــاواط من  إلــى  الوقت 
الكهرباء لتوفيــر الطاقة للعراقيني، 
ولكنه ال ميلك غير 17 ألف ميغاواط، 
الكهرباء  بتوفير  نقص  هناك  ولذلك 
إيران  وإن خيار  املناطــق،  في معظم 
املولد  الغــاز  بتقليــل صادراتها من 

للكهرباء سيشكل أزمة في البالد«.
وأضــاف محمد  أن »هذه املشــكلة 
تتجــدد فــي كل فتــرة، إال أن بعض 
النفــط  وزارتــي  فــي  املســؤولني 

والكهرباء يسعون إلى حلها«.
ولفــت إلــى أن »العراق فــي املرتبة 
الغاز  بامتالكــه  عامليــاً  العاشــرة 
الطبيعــي، إال أنه ال يســتفيد منه، 
ألن وزيــري النفط والكهرباء ليســا 
مختصــني فــي مجالهمــا، فهما 
يزعمان أنهما مهندســان، إال أنهما 
فــي احلقيقــة يعمــالن فــي اجملال 
أرباحاً  أن يحصدا  السياسي، ويريدان 
وصفقــات مالية ضخمــة«، مؤكداً 
أن »18 مليــار متر مكعــب من الغاز 
املصاحــب يحتــرق ســنوياً، دون أن 
يســتفيد العراق منــه، وذلك لوجود 
جهــات ال تريد للعراق أن يعتمد على 

نفسه في توفير احتياجاته«.
من جانبــه، أكد اخلبيــر االقتصادي 
في العراق عبد الرحمن املشــهداني، 
أن »العــراق مدين إليــران بأكثر من 
4 تريليونــات دينــار عراقــي«، الفتاً  
إلــى أن »ملــف الطاقــة يعاني من 
سيطرة األحزاب والفصائل املسلحة 

والعصابات عليه

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
انخفــض الــدوالر إلى قرب قــاع عامني 
ونصف العام امــس الثالثاء ، إذ زاد إقبال 
املســتثمرين علــى اخملاطــرة مع مضي 
مشــرعني أمريكيــني قدما فــي حزمة 

مساعدات معززة مرتبطة بكوفيد19-.
صوت مجلس النواب أمس لصالح زيادة 
املؤهلني  لألمريكيني  التحفيز  مدفوعات 
إلى ألفي دوالر من 600 دوالر، وأحالوا األمر 

إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

وبحسب )رويترز( نزل مؤشر الدوالر 0.1 
باملئة إلــى 90.125 في تعامالت باهتة 
بســبب عطلة، محوما قرب مستوى 
89.723 الــذي بلغه في 17 ديســمبر 

للمرة األولى منذ أبريل 2018.

وارتفع اليــورو 0.2 باملئة إلى 1.22375 
دوالر في املعامالت اآلســيوية، مقتربا 
من قمة عامــني ونصف العــام عند 
1.22735 التي المسها في وقت سابق 

هذا الشهر.

وبلغ الدوالر 103.695 مقابل الني، وذلك 
دون تغييــر يذكر مقابــل عملة املالذ 

اآلمن األخرى.
وصعد اجلنيه اإلسترليني 0.2 باملئة إلى 
1.3484 دوالر بعد يومني من االنخفاض. 

وكان قد ارتفع إلــى 1.3625 دوالر هذا 
الشهر، وهو مســتوى لم يُر منذ مايو 
أيار 2018، لكن املستثمرين باعوا جلني 
األرباح بعد أن تأكد في األسبوع املاضي 
اتفاق جتارة مرتبط بخروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي.
وزاد الــدوالر األســترالي 0.2 باملئة إلى 
ارتفع  75.927 سنت أمريكي، في حني 
الــدوالر النيوزيلنــدي 0.3 باملئــة إلى 

71.19 سنت أمريكي.

الدوالر يتراجع وسط تفاؤل حيال مساعدات مرتبطة بالجائحة

سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ماليين إلى 3 ماليين م3 

الدين االيراني المتراكم يفقد الكهرباء في بغداد والفرات االوسط

األربعاء 30 كانون األول 2020 العدد )4566(

Wed. 30 Dec 2020 issue )4566(



7 االربعاء 30 كانون االول 2020 العدد )4566(اعالن

Wed 30 Dec 2020 issue )4566(



ثقافة 8
د. صباح التميمي 

يوسف عبود جويعد 

جتربـة القاص والروائـي الراحل محمد 
وطعـم  نكهـة  لهـا  جبـر،  علـوان 
ومـذاق فكـري مختلـف ، ورؤيـة فنية 
عمـد على ترسـيخها خالل مسـيرته 
وامليـزة  الصفـة  لتكـون  األدبيـة، 
التـي متيـز بها عـن أقرانـه مـن الرواة 
والقصاصـن، وتتمثـل هذه السـمات 
الدقـة  بطقـوس كتابيـة غايـة فـي 
واجلهـد، إذ أنـه فـي جتوالـه وترحالـه، 
دائـم  التفكيـر واملراقبـة والتمحيص 
والتدقيـق واملتابعـة من أجـل التقاط 
مـادة خامـة تصلـح أن تكـون عمـاًل 
ذلـك  فـي  وهـو  روائيـاً،  أو  قصصيـا 
رغـم وجـوده بن النـاس، فـي املقهى، 
الشـارع، السـوق، احملافـل االدبيـة، اال 
أنـه يعيـش فـي عالـم آخـر ، عالـم 
البحـث عـن التقاطات جديـدة تدخل 
حيـز تفكيـره وتشـغله، لتبـدأ معها 
عمليـة التكويـن والتشـكيل لبنيـة 
املـادة  تلـك  تتداخـل  النـص، عندهـا 
مـع مـا يـدور مـن أفـكار لصناعتهـا 
مـع  فتمتـزج  الفنيـة،  رؤيتـه  فـي 
اخليـال، مـع اللغـة السـردية اخلاصـة 
مـع املعاجلـات الفنية ومع السـياقات 
الصحيحـة لبناء عمـل فني قصصي 
أو روائـي ، فنجـده سـرعان ما ينسـاق 
الـى مـا يشـاهده أمامـه فينشـغل 
فيـه ليوظف معـه كل املرئيـات التي 
لتدخـل  املرئيـة  املـادة  بهـذه  حتيـط 
وتتفاعـل  وتنصهـر  النـص  مـن 
واملتخيلـة  امللتقطـة  العناصـر  مـع 
واملعاجلـات الفنيـة وتظل تـدور  داخل 
علـى  يقلبهـا  وافـكاره   مخيلتـه 
جوانـب عـدة مـن أجـل ايصالهـا الى 
مـا يبتغيـه، ويرحل معهـا يطوف في 
ويعالـج  ويضيـف  فيحـذف  أرجاءهـا 
مـن أجل اكتمـال عملية البنـاء، وفق 
مـا يحب ومـا يريـد الوصـول اليه من 
متيـز، ومتتـاز كتابـات القـاص والروائي 
جتعـل  بأنهـا   جبـر  علـوان  محمـد 
املرئيـات الشـيئية التـي يراهـا حالـة 
مكملـة لعمليـة هـذا البنـاء، ولهـا 
دور مهـم فـي التفاعـل مـع االحداث، 
العناصـر  تلـك  أن  يحـس  وعندمـا 

توحـدت وانصهـرت في بوتقـة واحدة 
ناضجـة،  قصصيـة  كتلـة  وصـارت 
وكأنهـا ثمرة نضجت وحـان قطافها، 
وعندمـا تتوحـد تلـك الرؤيـة الفنيـة 
الـى  بنـا  ينتقـل  حينهـا  وتتكامـل، 
التـي  املعالـم  وفـق  القصـة  عالـم 
رسـم مالمحهـا والتـي تداخلـت مع 
فـي  أساسـية  كعناصـر  بعضهـا  
بشـكل  القصصـي  السـرد  مبنـى 
هالـة  القصصـي  للنـص  يعطـي 
خياليـة وسـحرية غايـة فـي الروعة، 
كتلـة  النـص  مـن  فـي  تـدور  وهـي 
الشـيئية،  املرئيـات  بذلـك  ،وأقصـد 
الشـخصية ،االحداث، الزمان ، املكان، 
كلهـا  وكبيـر   هائـل  الثيمة،بتدفـق 
متحـدة متوحـدة غيـر منفصلة كما 

هـو احلـال فـي قصـة )الطبـال(:
القهـوة  ورائحـة  اللغـط  تصاعـد   (
واحـدة  دفعـة  واالجسـاد  والشـمس 
الـى حواسـه ، لكنـه كان مبنـأى عـن 
مـع  متوحـداً  كان  معـه  التواصـل 
أشـياء غائـرة فيـه تتداخـل النغمـة 
أخاديـد  علـى  وتشـظى  عينيـه  فـي 
الوجـوه الذي حتجر سـمع احـداً ينادي 
ايقاعـه  مـع  منهمـكاً  كان  عليـه 
،تكرر الصـوت، توقف وعينـاه تتابعان 

 32 (ص  مصـدره، 
أن العمليـة التنسـيقية التي يخوض 
غمارهـا القـاص محمـد علـوان جبـر 
،تعتمـد علـى مخيـال خصـب يأخـذ 
تفكيـره  حيـز  مـن  كبيـرة  مسـاحة 
الشـاغل  شـغله  الـى  ليتحـول 
وهاجس مـرن يداعب أفـكاره فيعيش 
القصـة فـي حياتـه، تكـون جـزء من 
الطقـوس  وهـذه  اليومـي،  الهـوس 
الكتابيـة التـي ميارسـها القـاص في 
كل  علـى  تنطبـق  اليوميـة،  حياتـه 
جبهـة  فـي  يكـون  عندمـا  أعمالـه، 
القتـال، وفـي أتـون احلـروب احلاميـة، 
وعندمـا يسـافر بالقطـار فـي رحلـة 
وعندمـا  ذلـك  فـي  وكأنـه  طويلـة، 
يلتقـط حلظـة تصلـح أن تكـون مادة 
فأنـه ينقلهـا عبر خيالـه ضاخا فيها 
نـرى  كمـا   ،ً للنضـوج  يؤهلهـا  مـا 
ذلـك واضحـاً في هـذا الوصـف الذي 
التـي  العناصـر  تلـك  فيـه  تداخلـت 
حتيلنـا الـى سـحر السـرد فـي قصة 

)تفاحة سقراط(:
واخلـدر  بالتعـب  احساسـي  كان   (
يسـريان فـي أوصالـي يتسـارع ،حملـت 
سـحابة دخـان تصاعـدت بتـراخ مـن 
اسـفل املقاعـد وبـدأت تغمـر الوجوه 
وهـي تتصاعـد ببـطء شـيء يشـبه 
الرغـوة ورائحـة نفـاذة ألشـياء حتترق 
، تصعـد السـحابة وابقـى متسـمراً 
الزجـاج  ،أمسـك  الكرسـي  علـى 
فـي  بـه  وجهـي  والصـق  بأصبعـي 

محاولة لكسـر االختنـاق ورؤية األفق 
اخللـف  الـى  يسـير  الـذي  املبسـوط 
مؤخـرة  مـن  تصاعـد  لغـط  ثمـة   ،

40 العربـة.(ص 
إضافـة الـى هـذا فـإن القـاص ومـن 
خـالل جتربتـه فـي احلـروب كواحد من 
اجلنود الذين اشـتركوا فيهـا وخاضوا 
غمـار عاملهـا املوحـش، حيـث شـبح 
املشـتعلة  والنيـران  واخلـوف  املـوت 
واصوات االنفجـارات واحلرمان الغريب، 

الـذي كان يشـكل هاجـس قلق وحزن 
لـدى املقاتـل الـذي كان يشـتاق الـى 
واحمللـة  واالصدقـاء  واحلبييـة  االهـل 
والنـاس وحيـاة الترف، انتقـل كل هذا 
إلـى واقـع ال إنسـاني وقـاٍس وظالـم، 
مـن مسـارات  آخـر  فشـكل مسـاراً 
التجـارب التي تصب فـي تطوير أدوات 
السـرد وعناصره، حيـث انضمت  كل 
هـذه التجـارب لتكون السـياق الفني 
إعـداد  فـي  القـاص  يتبعـه  الـذي 
النـص، حيـث جنـد لغـة السـرد فـي 
أكثـر  بـن  مركبـة  النصـوص  هـذه 
من عنصـر مـن العناصر التـي تدخل 
اللغـة  الفنيـة لهـذه  الرؤيـة  ضمـن 
التـي  االدوات  أهـم  مـن  تعـد  التـي 
تسـهم فـي إنضاجـه، وهـي خليـط 
من الواقع واخليال واملؤثرات النفسـية 
التي هـي حصيلـة التجـارب احلياتية 
الواقعيـة  الـى  لتنتقـل  املكتسـبة 
السـحرية فـي اللغـة بحـد ذاتها، ثم 
الـى النـص بشـكل شـامل، ليصـل 
إلـى  القصصـي  السـردي  النـص 
املتلقـي بلـون آخـر مختلـف بسـبب 
هـذا التشـكيل وهـذا التكويـن الذي 
بشـكل  الفنـي  اجلهـد  فيـه  يظهـر 
مبنـى  نتابـع  فإننـا  وبهـذا  جلـي، 
السـرد  ادوات  توحـدت  وقـد  النـص، 
منهـا  لينبثـق  واحتـدت،  وانصهـرت 
ل ويّكون  اإليقاع واالنسـيابية ليشـكّ
هـذا التناغـم والتوحـد الـذي ينفـرد 
فيـه القـاص عـن اقرانـه مـن صنـاع 
نكـون  وهكـذا  القصيـرة،  القصـة 
مـع العالم السـاحر الـذي ال ميكن أن 
يصـل الـى مرحلـة النضـوج تلـك اال 

الذكـر. بتوفـر االدوات سـالفة 
وجتـدر اإلشـارة هنـا الـى أن اجملموعـة 
القصصية ) خطـوات الكنغر(للقاص 
محمـد علوان جبـر جاءت مببـادرة من 
فـي  والكتـاب  لألدبـاء  العـام  االحتـاد 
العـراق بطباعـة منـاذج مـن قصصـه 
لـدن  مـن  وبأشـراف  رحيلـه،  بعـد 
العـام  امـن  مجيـد  حنـون  الروائـي 
لالحتـاد، وبجهـود اسـتثنائية من قبل 
الروائيـن شـوقي كرمي حسـن وحميد 

. ر خملتا ا

علي لفتة سعيد

لـم يكـن البـاب الواسـع الـذي يعلو 
الرصيـف ببضـع سـنتمترات كافيـا 
سـيتم  الـذي  الزمـن  يحضـن  كـي 
فوتوغرافيـٍة  صـورٍة  عبـر  تسـجيله 
مسـّجلة مـن جهـاز موبايـل حديث، 
يحملـه صديقـي الـذي طـرق الباب.. 
متامـا  توّقفتـا  قـد  عينـان  كانـت 
علينـا  الـذي سـيطّل  الوجـه  علـى 
نحـن األصدقـاء اخلمسـة، وأن الزمن 
سـيذهب بنـا بعيـدا وأنا أتفـرس في 
ذاكرتـي، مالمـح لـم تذهـب بعيـدا 
فـي عمـق الزمـن أو بئـر النسـيان.. 
كان النهـار يسـير الـى ما قبـل ثلثه 
األخيـر، وكانـت ثمـة ريـٌح منعشـٌة 
شـهر  شـتاء  نسـمات  مـن  بـاردٌة 
كانـون األول.. التفـت الصديـق الذي 
طـرق البـاب. وقـال جئنـا فـي الوقت 
عصـرا..  الرابعـة  بالضبـط..  احملـّدد 

أسـمعها. اخلطـوات  وهـذه 

التـي  الصـورة  فـي  أبحلـق  اآلن 
وضعتهـا فـي احلاسـبة بشاشـتها 
الزرقـاء، وهـي متنح مالمحهـا بهجة 
التالقـي، وأعيـد الكـّرة كـي أتفـّرس 
فـي االبتسـامة التـي احتوتنـي، وأنا 
عائمـٍة  أغنيـٍة  مثـل  قولـه  أسـمع 
علـى أمـواج من الهـدوء. وهـو يقول 
أهـال بك أيهـا املبدع.. كانـت األماكن 
تتوّهـج مـن حولي، وحتـّول البيت الى 
ملمـٍح مـن نظـراٍت غنيـٍة بالبالبـل، 
فيمـا راح النخيـل يعـزف مـا تخّلـل 
جنوبيـة،  أغـاٍن  مـن  النوافـذ  مـن 
الـى  وحتّولنـي  داخلـي  فـي  ترقـص 

شـخٍص مبتهـٍج بشـيء عزيـز.
كانـت الصـورة التـي أمامـي توّضح 
رافقونـي،  الذيـن  األصدقـاء  نظـرات 
حـوارات  مـن  الكثيـر  حتمـل  وهـي 
ميثـل  صمتـي  كان  فيمـا  األنهـر, 
االبتهـاج  يريـد  داخلًيـا  صراًخـا 
باحلطـب، الـذي اقتطعـه مـن غابـة 
الفـرح كـي أشـعل مدفئـة الفـرح .
حلظتهـا وأنـا أوّزع األوراق على بقاياي 

الهائجـة سـمعت صوتًـا يأتـي مـن 
وحـدك  االسـتقبال..  غرفـة  جـدران 
مـن مأل جـرارك باملـاء، ورحـت وحدك 
لكـن  املدينـة..  أنهـر  فـي  تسـبح 
الـذي لـم يخـرج فـي الصـورة ولـم 
أسـمع ذاكرتـي، أننـي كنـت أطـّوق 
لـي  جتلـب  سـفٍن  بحركـة  عنقـي 
مـن  هدايـا  كانـت  عديـدة،  بضائـع 
مـن  مؤّرخـة  العصملـي،  العهـد 
امللـك،  بتوقيـع  االنكليـزي،  العهـد 
قبـل أن تتفّجـر بـه األرض، ويسـحل 
كآخـر امللـوك فـي الشـوارع وتضيـع 
الهديـة.. الصـورة وحدهـا كشـفت 
ذكرتهـا  التـي  التفاصيـل  أن  لـي 
الهدايـا  مـن  مسـتّلة  كانـت  وقـد 
أمسـكه  كتـاٍب  فـي  املوضوعـة 
بيـدي، مثل لعبـٍة غنيـٍة، غالفها من 
ذهـٍب وياقـوٍت وزمـرد، قـد توّضحـت 
معاملها علـى كامل الصـورة، كونها 
البـاب مـن جديـد،  دفعتنـي ألطـرق 
وأصافـح الرجـل الـذي بـّن لـي إن ما 
لـم تسـتطع الكاميـرا مـن توثيقه، 

وكانـت آخـر احلـروف ال تشـبه آخـر 
أكثـر  سـيكون  يـدّون  ومـا  امللـوك، 
اّتسـاًعا مـن عدسـة جهـاز املوبايل. 
وأن مـا قيـل لـم يتـم التطـّرق إليه، 

حتادثنـي  تـزل  لـم  الصـورة  أن  رغـم 
حتـى اللحظـة، وكأنه يـدّون كلمات 
املـكان  املطـاف  آخـر  فـي  لتكـون 

الروايـة. فـي غـالف  العالـي 

ليـس النقُد بالعلـم املوضوعي الّصـرف، الذي 
يبنـي نظريَتـه علـى ثوابـَت علميـٍة عمليـٍة 
املعـادالت  أو  اخملتبريـة  التجربـِة  قائمـٍة علـى 
احلسـابية الدقيقـة، ومهمـا قيـل ويُقـال عن 
التجريـب  منطقـة  مـن  تقريِبـه  محـاوالت 
اخملبـري العلمـي الّصـرف، فـإن ذلـك سـيكوُن 
ضربًـا مـن التعّسـف، فهـو اشـتغاٌل نسـبي 
ميـارُس املشـي فـي أرٍض مـن رمـاٍل ُمَتَحّركـة، 
هـي النـص، وهـي نسـبيٌة الّسـطح والعمـق 
بطريقـة  اجلمعـيُّ  العقـُل  كـّون  قـد  أيضـا، 
تراكمّيـة أعراًفـا وتقاليـَد جماليًة لهـا، وألنها 
أعـراف تنتمـي للجمـال الـذي هـو نفـورٌ عـن 
الثبـات، وصـدورٌ عـن التحـّول والتبـّدل، فهـذا 
أفضـى بها إلـى أن تكـون مزاجيًة، موسـميًة، 
متغّيـرًة، تتبـّدُل بتبـّدل ريـاح اخلطـاب النقدي 
املوسـمية، فتميـُل حيثمـا مالـت، ومـع مرورِ 
 – العرفيـة  املعياريـة  أعنـي   – الزمـِن طـّورت 
قابليـَة تغييـرِ اللـوِن والهيئـِة والوظيفِة تبعا 
لتغييـرِ مواسـِم نضِجهـا الثقافـي، فقـد مترُّ 
بخريـٍف ثقافـي، تصبـُح معـه جـرداَء يجـّف 
ماؤهـا وتتسـاقُط أوراُقهـا، وقـد يأتـي عليهـا 
ربيـٌع ثقافيٌّ يُنعُشـها وتنشـُط فيـه، فتقترُب 
مـن فاعلية املوضوعـي، وتكادُ تغادرُ النسـبي، 
إال أّنهـا ُخلقـت لتتلـّون بتلّون فصول السـنة 
الثقافيـة، ومـن هنـا فـإن الناقـَد ومـا يصـدرُ 
عنـه انتمـاٌء للنسـبي، علـى الرغم مـن أدوات 
املوضوعـي التي يتسـّلُح بها، غير أن نسـبيَته 
هـذه أقـُل وطـأًة مـن نسـبية النـص الصـادر 
عـن نسـبية موضوعـة اجلمـال نفسـها، فهو 
يحمـُل فـي مخالتِـه الثقافيـة صافـرَة رجـِل 
مـرورٍ )معاييـر جماليـة( ويسـتعُن بإشـارات 
مروريـة )نظريـات نقديـة ومناهج( ليحـاوَل أن 
يُنّظـَم سـيرَ النصـوِص فيوِقـُف هـذا، ويفتُح 
األفـَق املـروري لـذاك، تبًعـا ملنطلقـات مهنِته 
الوصفيـة، التـي هـي مهنـٌة فنيـٌة معياريـٌة 
فُتنّظـم  النصـوص،  جملتمـع  خدمـًة  تقـّدُم 
فوضاُهـم، وتعـّدُل مسـاراتِهم، وحتافـُظ على 
سـير حياتهـم بطريقة سلسـة، تضمُن لهم 
اخملالـَف، ومتنـُع إشـاعَة   حقوَقهـم، فتعاقـُب 
الفوضـى، ومخالفـَة النظـام العـام، والتعّدي 

الفني. األمـن  علـى 
إن وجـودَ رجل املرور هذا ال سـيما الـذي يحترُم  
بالرشـوة،  يتعامـُل  وال  مهنِتـه،  أخالقيـاِت 
حـوادِث  مـن  تُقّلـُل  فاعلـٌة،  صحّيـٌة  ضـرورٌة 
وتسـتبعُد  النصـوص،  بـن  الفنيـة  السـير 
الثقافـي،  الشـارع  مـن  والطفيلـيَّ  الطـارَئ 
وحتـاوُل أن متنـحَ احلقيقـي رَُخص قيـادة، مُتّكنه 
مـن البقـاء والتأثيـر والدميومـة والديناميكية 
احلُـّرة، وهـذا مينـُح رجـَل املـرورِ هـذا سـلطًة 
نسـبيًة تأّتْت له مـن احتراِمه ألعـراف التلّقي 
العامـة، وصـدورِه عنهـا، مـع مـا ميتلـُك مـن 
ينجـُح  بيضـاء،  ومهنيـٍة  عاليـة،  ِحرَفّيـٍة 
بوسـاطِتها فـي خلِق مسـاحاِت رضـا وقبول، 
في مشـهد التلقي العام واخلـاص )النخبوي(.
لكـّن مجتمع النصـوص هذا، مّيـاٌل للفوضى 
بطبعـه، ينشـُد احلريـَة وال يُفّرُق بن السـلبية 
منها وااليجابيـة، وينفُر من التقنن والتقعيد، 
فيخـرُج عـن القانـون، ويضـرُب إشـارات املرور، 
ويحـاوُل دائًمـا خلـَق مناخـاٍت جديـدٍة، يبتعُد 
فيهـا عـن الثابـت، ويخرُج عـن قوانـن اجلمال 
املتكـّررة، شـّرعت  اخلروقـات  وهـذه  وأعراِفـه، 
االبواَب أمـاَم طفيلياِت الكتابـة، وأتاحت لهم 
ُفـرَص العيـِش الطفيلـي فـي أجـواء هـي في 
األسـاس ليسـت لهـم، لكّنهـم حتـت جنـح 
الوسـط،  فـي  دخلـوا  واالنفـالت،  الفوضـى، 
واعتاشـوا علـى فتـات الراسـخن فيـه وناموا 
وفّرخـوا فـي جلودِهـم، ومبـرور الزمـن شـّكلوا 
فـي  بفاعليـة  أسـهمت  جماهيريـًة  قاعـدًة 
مـرور  رُخـص  ومنحتهـم  أقدامهـم،  تثبيـِت 
مزّيفـة، وإذا حـاوُل رجـُل مـرور جـادٍ أن يُوقـَف 
تكاثـرَ هـؤالء الطفيليـن ُجوبِـَه مبوجـِة رفٍض 
عارمـٍة، بُحجة فسـِح اجملاِل للطاقات الشـاّبة 
والوجـوه اجلديـدة، ومـن هنا صـارَ هـذا الرجُل 
)الناقـد( مظلوًمـا ُمهَتَضًمـا إذا سـارَ عكـس 

التيـار ونـادى بإبعـاد هـذه الطفيليـات .

الناقُد رجُل مروٍر 
الشيئية وطقوس الكتابة في »خطوات الكنغر»ُمْهَتَضم :

الباب العالي.. الى محمد خضير

دراسة

شيء عن

محمد زكي ابراهيـم 

السياسـية  احليـاة  تصـاب  حينمـا 
البـالد  إدارة  مـن  مينعهـا  مـا،  مبـرض 
بطريقـة سـليمة، ويجعلهـا تتخبط 
فـإن  الشـمال،  وذات  اليمـن  ذات 
مجـاالت احليـاة األخرى تصـاب باملرض 
خطـوة  التقـدم  عـن  وتعجـز  ذاتـه، 

األمـام.  نحـو  واحـدة 
مختلـف  بـن  وثيـق  ترابـط  ثمـة 
األنشـطة التـي ميارسـها النـاس في 
البـالد، بحيـث ال ميكـن الفصـل بـن 
احلاجـة  ظـل  ففـي  واآلخـر.  الواحـد 
وتـردي األوضـاع املعيشـية، ال يسـوغ 
لنـا أن نتحـدث عـن مجتمـع فاضـل 
والعكـس  مزدهـرة.  ثقافـة  عـن  وال 
صحيح أيضـاً. ويبدو أن حـظ الثقافة 
فـي بالدنـا هـو األسـوأ بينهـا. فهـي 
مـن  طويلـة  سـنوات  منـذ  تعانـي 
تـردي العناصـر املنتجـة لهـا، ويتضح 
التغريـب،  نحـو  النخبـة  باجتـاه  هـذا 
مـن  الثقافيـة  النمـاذج  اسـتعارة  أو 

اخلـارج. 
وقـد يجـد البعـض فـي هـذا القـول 
جتـاوزاً علـى احلقيقـة، أو اسـتخفافاً 

الواقـع  لكـن  الطبيعـي،  بالتطـور 
أن هـذا هـو مـا حـدث بالفعـل منـذ 
حينمـا  املاضـي،  القـرن  ثمانينـات 
دفعـت السـلطة باجتـاه إعـالن احلرب 
كانـت  التـي  الدينيـة،  القيـم  علـى 
متـد خصومهـا بالقوة. ففهـم التراث 
يعني اكتشـاف العناصـر الفاعلة في 
التاريـخ، وليـس البكاء علـى األطالل. 
وقـد اتضـح فـي مـا بعـد كـم كانت 
لهـذه العناصـر مـن أثـر فـي تغييـر 

األرض.  القـوة علـى  موازيـن 
فـي  الثقافـي  اإلنتـاج  انحـدر  لقـد 
والتسـعينات  الثمانينـات  عقـدي 
مسـتوى  إلـى  املاضـي  القـرن  مـن 
لـم يبلغـه مـن قبـل. وظهـرت منـاذج 
النـاس،  يألفهـا  لـم  منـه  جديـدة 
التجـاري  واملسـرح  احلـرب  أدب  مثـل 
والسـينما اخلادعـة. فـي حـن توقـف 
انتهـوا  حتـى  السـابقون،  احلداثيـون 
بـذات  ليسـت  هجينـة،  أمنـاط  إلـى 
جـدوى علـى األرض. وانسـاق البعـض 
األدب  فـي  السـهلة  األشـكال  وراء 
والفـن. ولـم يكونـوا بدعـاً فـي هـذا. 
فاجملتمـع برمتـه اجتـه نحـو الرفاهيـة 
وآثـر املنتجـات املسـتوردة مـن اخلارج، 
وبـدأ  الداخـل.  فـي  صناعتهـا  علـى 

النـاس يضيقـون ذرعاً بالعمل الشـاق 
علـى  للحصـول  ويهرعـون  املضنـي، 

مـوارد، بأيسـر الطـرق وأكثرهـا نفعاً. 
االقتصاديـة  التجـارب  فشـلت  لقـد 

املسـتوردة جميعـاً ألنهـا لـم تعتمد 
أهـم  مـن  وهـو   – العملـي  املنطـق 

نظـام  مثـل    – الثقافـة  عناصـر 
التخطيـط املركـزي في الثلـث األخير 

أخفـق  كمـا  العشـرين.  القـرن  مـن 
بعـد،  مـا  فـي  احلـر  السـوق  نظـام 
وهمـا شـكالن أوربيـان جاهـزان، فـي 
إعادة ترميـم الهيـكل االقتصادي في 

العـراق. 
الواحـد،  احلـزب  نظـام  ينجـح  ولـم 
الشـرقية  الكتلـة  مـن  املسـتعار 
ألن  الدولـة.  إدارة  فـي  السـابقة، 
العـادات  صميـم  مـن  هـي  الشـورى 
العربيـة فـي مختلـف العصـور. كما 
عجـزت دميقراطيـة األحـزاب الغربيـة 
فـي احلفاظ على التماسـك اجملتمعي. 
فدخلـت املكونـات مـع بعضهـا فـي 
هـذا  ألن  داخليـة.  وحـروب  نزاعـات 
لـم  مقدمـات  إلـى  يحتـاج  النظـام 
تتمثـل فـي ضميـر األفـراد واجلماعات 
أدبيـة  منـاذج  تسـتطع  ولـم  بعـد. 
مسـتوردة مـن البقـاء طويـاًل لنفـس 
األسـباب ومنهـا مسـرح الالمعقول! 
ميكـن  ال  البـالد  أن  القـول  وصفـوة 
والتفـكك  الضعـف  مـن  إنقاذهـا 
باسـتخالص  إال  األوضـاع  وسـوء 
الـدروس، وقراءة التجـارب، من التاريخ. 
فمـا يالئـم شـعباً قـد ال يالئـم غيره. 
وهـذه هي سـنة الكـون، ولـن جتد لها 

تبديـال. 

صفوة القول            
مقال

غالف اجملموعة
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»ذا جرين بالنيت«
 تستعد إلضاءة أكبر شجرة ميالد استوائية في دبي

تستهل العديد من العائالت موســم األعياد بتزيني شجرة عيد 
امليالد، وتشــارك ذا جرين بالنيت، القبــة البيولوجية الترفيهية 
والتثقيفية الوحيدة في دبي، هذه األجواء االحتفالية مع اقتراب 
نهاية العام. واعتباراً من 12 ديسمبر، تضيء ذا جرين بالنيت أكبر 

شجرة عيد ميالد ذات طابع استوائي في اإلمارات.
ومبناسبة جتهيز أكبر شجرة عيد ميالد استوائية مضاءة في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، ســيتم حتويل هيكل شجرة الكوباك 
املذهلة التي يبلغ ارتفاعها 40 متراً )7 طوابق( )وتعد أكبر شجرة 
اصطناعية مســتدامة حتتضن الكائنــات احلية في العالم( إلى 
أكبر شجرة عيد ميالد استوائية في دبي، حيث سيستخدم 300 
متر من أضواء عيد امليالد، وأكثر من 60 قطعة زينة ضخمة، و400 
متر من الزينة املعلقة، وبالطبع ســتضاف إليها ملســة نهائية 

على شكل جنمة توضع على قمة الشجرة.
وحتى تكون شــجرة عيد امليــالد املثالية في اإلمــارات العربية 
املتحدة، فإن جميع قطع الزينة املستخدمة على شجرة الكوباك 
ستكون مصنوعة من مواد قابلة إلعادة التدوير وهي آمنة للبيئة 
والنباتات واحليوانات التــي يبلغ عددها 3 آالف كائن تعيش في ذا 
جرين بالنيت، وســتكون الشــجرة متاحة للزيارة اعتباراً من 12 
ديســمبر، حيث يُقام حفل خاص يومياً إلضاءة الشجرة مبناسبة 

انطالق موسم األعياد.
وإضافــة إلى ذلك، ومتاشــياً مع أجواء امليالد، ســيحصل جميع 
الضيوف على املــواد الالزمة للحصول علــى هديتهم اخلضراء 
الصغيــرة من ذا جريــن بالنيت! وللعمــل معاً مــن أجل بيئة 
مســتدامة وطبيعية، ســتتاح لكل ضيف خالل موسم األعياد 
الفرصــة لزرع بذوره اخلاصة في تربة مخصبة عضوياً، مع أخذها 
إلى املنزل ملشــاهدتها وهي تنمو. وهو بال شــك نشــاط مثالي 

للمستكشفني الصغار والكبار.
ولن يقتصر األمر على ذلــك، حيث تقدم ذا جرين بالنيت، حصرياً 
خالل موســم األعياد، بطاقة الهدايا اخلاصــة بها لالحتفاالت! 
وميكــن للمستكشــفني الصغــار أن يقضوا أوقاتــاً مميزة وهم 
يستكشفون سحر الغابات املطيرة في عيد امليالد هذا العام مع 
بطاقة هدايا مزودة مبصروف اجليب الستكشــاف الغابة املطيرة 
الوحيدة في دبي. يســتمر العرض حتى يونيو 2021، وعند شراء 
أي بطاقة هدايا خالل موســم األعياد، فيمكن استخدامها في 
غضون األشهر الســتة القادمة، حيث من املمكن استخدامها 
إما لشراء التذاكر والتجارب عبر اإلنترنت أو عند بوابة الدخول أو 
على البضائع أو في مطعم ذا جرين بالنيت كافيه. إنها بالتأكيد 

طريقة مثلى حتى ميضي املستكشفون الصغار أمتع األوقات!
ســيكون لدى حاملي بطاقات الهدايا الفرصة لالختيار من بني 
مجموعة متنوعة من األلعاب احملشــوة، ومن ضمنها حيواناتهم 
املفضلــة في الغابات املطيرة مثــل األناكوندا العمالقة وحيوان 
الكســالن املفضل فــي ذا جرين بالنيــت، أو أن يضمنوا لقاء أي 
من احليوانات بشــكل مباشــر مع املنظار أو قبعة مستكشف 
احليوانات، والتي تتوفر جميعها للشراء باستخدام بطاقة هدايا 

العيد من متجر في ذا جرين بالنيت.
تتميز القبــة البيولوجية الترفيهيــة والتثقيفية مبوقعها في 
ســيتي ووك، ويشكل النظام البيئي املغلق في دبي موطناً ألكثر 
من 3 آالف نوع مــن النباتات واحليوانات الغريبــة. ومتنح ذا جرين 
بالنيت اإللهام للضيوف مبختلف أعمارهم وجنســياتهم ملعرفة 

املزيد عن كل نبات وحيوان يعيش على األرض واالهتمام به أكثر.
ومتاشــياً مع توجيهات حكومة اإلمــارات العربية املتحدة، يجب 
علــى جميع الضيوف الذين تزيد أعمارهم على 6 ســنوات وضع 
الكمامات، وســيتم فحــص درجة حرارة جميــع الضيوف عند 

الدخول من أجل احلفاظ على احتياطات الصحة والسالمة.

ملونشريط
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الصباح الجديد - وكاالت:

وبداية  العام  اقتراب نهايــة  مع 
عــام جديــد، اعتــادت األســر 
والعائــالت التجهيــز لالحتفال 
ظل  في  لكــن  اجلديد،  بالعــام 
انتشــار جائحة كورونــا، هناك 
بعــدم  وتعليمــات  توصيــات 
العامة؛  واالحتفــاالت  التزاحم 
للحد من انتشــار هذه اجلائحة 
التي عّمت البشــرية كلها، فإذا 
كنت مســتعداً أكثر لالحتفال 
فــي العــام اجلديد مبســؤولية 
الســيطرة على  يوصــي مركز 
األمــراض بإبقــاء االحتفــاالت 
الداخليــة ألســرتك فقــط، أو 
إقامة احتفــاالت افتراضية. أما 
إذا كنت ترغــب مبقابلة عائلتك 
وأصدقائك يُرجى االحتفال بأمان 
اجلديد بصحة جيدة  العام  لبدء 
وليــس بفيــروس كورونا. ولكي 
يكون حفلكــم لعام 2021 آمنا 
نصائح  »ســيدتي«  لكم  تقدم 
 »realsimple« موقــع  أطلقها 
األفكار  بعــض  منها  ســنذكر 

لالحتفال بالعام اجلديد

ابدأ حفلتك في وقت متأخر 
مبا يكفي  ما لم تكن محظوظاً 
للعيــش فــي مكان مــا يكون 
اجلو دافئاً فيه طــوال العام؛ قد 
يكــون االحتفــال اآلمــن بعيد 
رأس الســنة اجلديدة في الهواء 
الطلق أمــراً صعباً مع انخفاض 
درجــات احلــرارة. ميكنــك إجراء 
في  مبكــر  واحتفــال  عشــاء 
اجلميع  إرسال  ثم  الطلق  الهواء 

العام  في  لالحتفــال  املنزل  إلى 
اجلديد بشكل منفصل، أو جعل 
الضيــوف يقتربون من منتصف 
التنازلي حتى عام  الليل للعــد 

2021 معاً، ولو لفترة وجيزة.

إضاءة احلفلة اخلاصة بك
إذا كنــت معتــاداً االحتفال في 
ساحرة؛  حفلة  في  اجلديد  العام 
اإلضافي  التألــق  بعض  فأضف 
إلى مســاحة االحتفــال. متكن 
برمجة األضــواء املتأللئة عالية 

التقنية لتحويل األلوان بالتزامن 
مع املوســيقى التي تشــغلها 
ملنحــك أجواًء أكثــر احتفالية. 
وزع عقــوداً تتوهــج في الظالم 
وقبعات  وتيجاناً   2021 ونظارات 

المعة حلفلتك.

اترك املاضي خلفك
من احملتمل أن يكون هناك الكثير 
لتوديعه في  إليــه  الذي تتطلع 
عام 2020؛ لذا استفد من بعض 
تقاليد احلــظ اجليد األخرى التي 

السحر  فقدان  على  تســاعدك 
السيئ. في الصني، يقوم الناس 
حلول  قبل  منازلهــم  بتنظيف 
يتمكنوا  حتــى  اجلديد؛  العــام 
من التخلص من احلظ الســيئ 
باخلير.  للترحيــب  واالســتعداد 
األشــياء  تدوين  للناس  فيمكن 
التي هم على استعداد للتخلي 
عنها، وإلقاؤها في النار. قد يبدو 
األمر ســخيفاً، لكننا ســنأخذ 
كل احلظ الســعيد الذي ميكننا 

احلصول عليه.

الكثير من أطعمة احلظ اجليد
ميكننا اســتخدام كل املساعدة 
التــي ميكننــا احلصــول عليها 
جلعــل العام املقبــل أفضل؛ لذا 
اصنع وليمة من نســخ متعددة 
الثقافــات مــن طعــام احلــظ 
السعيد. ترمز املعكرونة الطويلة 
إلى حيــاة طويلــة ومزدهرة في 
البازالء  أن  واليابان، كمــا  الصني 
ذات العيــون الســوداء هي حظ 
ســعيد في اجلنــوب. يُعتقد أن 
العمالت  تشــبه  التي  األطعمة 
املعدنية أو النقديــة أو ذات لون 
ذهبي -مثل اليوســفي والزالبية 
وامللفــوف وخبز الــذرة والعدس 
واخلضــروات- تســاعدك علــى 
حتقيق الرخاء فــي العام اجلديد. 
لبداية  اللحــوم  األملــان  يــأكل 
ميمونة للعــام اجلديد -أو جربوا 
طبق حظهم األكثر جرأة: الرجنة 
اخملللــة. وفــي منتصــف الليل، 
اإلســباني  التقليد  اتباع  ميكنك 
املتمثل في وضــع 12 حبة عنب 
في فمك، ملساعدتك في احلصول 

على بداية جديدة للعام اجلديد.

الصباح الجديد - وكاالت:
في أول اكتشــاف مــن نوعه منذ 
عــدة قــرون توصــل علمــاء إلى 
اإلنسان  اكتشاف جديد في جسم 
الرأس، حيث  وحتديدا في منطقــة 
اللعابية  الغدد  زوج من  مت اكتشاف 
الكبيــرة، كامنا فــي الزاوية حيث 

يلتقي جتويف األنف مع احللق.
وأعلن فريق العلماء الهولندي أنه إذا 
تأكدت النتائج، فإن هذا املنبع اخملفي 
للعاب ميكن أن ميثل أول اكتشــاف 

من نوعه منذ نحو ثالثة قرون.
فالســتار،  ماتيس  الدكتــور  وقال 
اجلراح والباحث في معهد السرطان 

الدراسة  في  واملشــارك  الهولندي، 
»اآلن، نعتقد أن هناك غدة رابعة«.

وعبــرت الدكتورة إيفون موري، وهي 
مختصة عــالج األورام باإلشــعاع 
في جامعة ديوك، عن دهشتها من 
متاما،  قائلة: »صدمت  االكتشــاف، 
ألننا فــي عــام 2020 ولدينا عضو 

جديد اكتشف في جسم اإلنسان«.
فيما قالت الدكتورة فاليري فيتزهو، 
اختصاصيــة علــم األمــراض في 
جامعة روجترز، والتي لم تشارك في 
البحث، إن الدراسة كانت محدودة ، 
وفحصت عددا محدودا من املرضى، 
مضيفــة: »لكن يبــدو أنهم عثروا 

على شــيء. وإذا كان األمر حقيقيا، 
فقد يغيــر الطريقة التي ننظر بها 
إلى األمراض فــي هذه املنطقة من 

اجلسم«.
أثناء  التوصل لهذا االكتشــاف  ومت 
فحص مجموعة من صور املســح 
من آلــة ميكنها تصوير األنســجة 

حيــث الحظ  عاليــة،  بتفاصيــل 
الباحثــون وجــود جســمني غيــر 
بالرأس،  مركز  فــي  يقعان  مألوفني 
ثنائي من الغدد املسطحة الطويلة 
بطول بضع بوصات، ملتصق بشكل 
خفي فوق األنابيب التي تربط اآلذان 

باحللق.

غدة لعابية رابعة في جسم اإلنسان

احتفال رومانسي في ظل جائحة كورونا
أفكار جديدة..

معلومة

الصباح الجديد - وكاالت:  
غالبا ما تنشأ أمراض األورام من النظام الغذائي 
غيــر املتوازن، حيــث يوجد الكثير مــن اللحوم 
املصنعة والســكر، وعدم وجود مــا يكفي من 
احلبوب والفواكه واخلضــروات ومنتجات األلبان. 
فوفقــا لعلماء مــن جامعة تافتــس بالواليات 
املتحدة األمريكية، تبلغ هذه احلاالت حوالي %5 .

قــام الباحثون بتحليل بيانات 80 ألف شــخص 
أمريكي بالغ، تتــراوح أعمارهم من 20 عاما وما 
فوق، ومت تشــخيص إصابتهم بأورام خبيثة في 

عام 2015.
باإلضافة إلى ذلك، قاموا بدراســة نتائج مسح 
وطني حول عادات األكل للســكان. حيث مت إيالء 
اهتمام خاص باألطعمة ذات االحتمالية العالية 
لإلصابة بالســرطان، واتضح أن النظام الغذائي 
غيــر الصحي يزيد من خطر اإلصابة بســرطان 
التشــخيصات  األمعاء، وكانت 38.8% من هذه 
مرتبطة بالنظام الغذائي، أما بالنسبة لسرطان 
الفم واحللق واحلنجرة فبلغت النســبة %25.9. 
كما كشــفت البيانات أن عادات األكل ليس لها 
أي تأثير عمليا على احتمالية اإلصابة بسرطان 

املبيض والغدة الدرقية.
صرح علماء جامعة “تافتس االمريكية”، بأن من 

أخطر األطعمة التي تثير عدة أنواع من السرطان 
في آن واحد، هي املشــروبات السكرية، فالنساء 
اللواتــي يســتهلكن الكثيــر من املشــروبات 
الســكرية والعصائر املعبأة هــم أكثر عرضة 
لإلصابة بأورام خبيثة في الرحم والثدي والكلى 
،وهــذا األخير ينطبق أيضا علــى الرجال. فقبل 
عام، توصل فريــق دولي من العلمــاء ببلجيكا 
إلى اســتنتاجات مماثلة، تشــير إلى الصلة بني 
األمعاء  وســرطان  للسكر  املفرط  االستهالوك 

والثدي واملثانة.
في الوقت نفســه، أوضح العلماء، أن “الســكر 
يســاهم في النمو الســريع لــألورام اخلبيثة”. 
فاخلاليا الســرطانية تتكاثر بسبب حتلل السكر 
السريع جدا، وهو تكسير اجللوكوز دون مشاركة 

أن األكسجني. في اخلاليا  ميكــن  الســرطانية، 
تكون هذه العملية أســرع بـ 200 مرة من اخلاليا 

السليمة.
لذلــك، أوصت عدة دراســات علميــة في وقت 
واحد باستبعاد املشروبات السكرية من النظام 
الغذائي، واســتبدال السكر بالفواكه والعسل 

الطبيعي.
ووفقا للعلماء الفرنســيني، ميكن احلد من خطر 
اإلصابــة بجميع أنــواع الســرطان تقريبا عن 

طريق “تناول املنتجــات الطبيعية املزروعة بدون 
مبيدات اآلفات االصطناعية واألسمدة املعدنية 
االصطناعيــة، ومثــل هــذا النظــام الغذائي 
العضوي فعال بشكل خاص ضد سرطان اجلهاز 

اللمفاوي وسرطان الثدي”.
كذلــك، جمع العلماء الصينيــون واألمريكيون 
معلومــات عن العــادات الصحيــة والغذائية 
ألكثر من 125 ألف شــخص. كل أربع ســنوات، 
وأجاب املشاركون في الدراسة على أسئلة حول 
“التغذيــة والتاريخ الطبي”. واتضــح أن أولئك 
الذين هيمنت على نظامهم الغذائي األطعمة 
من احلبــوب الكاملة غير املصنعــة ومكوناتها 
واألليــاف، 37 % أقل عرضة لإلصابة بســرطان 
الكبد. عالوة على ذلك، إذا كان الشــخص يأكل 
الكثير من النخالــة بانتظام، فإن خطر اإلصابة 
باألورام اخلبيثة ينخفض بنســبة 30 %، وإذا كان 
أليــاف احلبوب  فســينخفض احتمال  يفضل 
إصابته بنســبة 32%.  يعتقد باحثون أمريكيون 
مــن جامعــة “إلينــوي” أن األطعمــة الغنية 
بأحماض أوميغا 3 الدهنيــة ميكن أن حتمي من 
األورام الســرطانية وتوقف منوها وانتشارها، من 
مأكوالت بحرية وزيت بذر الكتان واجلوز والكافيار 

األسود.

 المشروبات السكرية تزيد من فرصة االصابة بالسرطان  

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من 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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ميونيخ ـ وكاالت:

عندمــا التجأت إليــه إدارة بايرن 
قدمته   ،2019 نهايــة  ميونيــخ 
علنا علــى أنه حــّل مؤقت إلى 
غاية احلصول على مدرب »كبير«.

لكن مســاعد املــدرب حقق ما 
فشــل فيه الكبار على الساحة 
األوروبية، ومــا الثالثية إالّ غيض 
مــن فيض ميكــن لهانــز فليك 
احلالي  اجليل  »تشكيل حقبة مع 
لبايــرن مثلما حــدث عندما فاز 
أوروبا لألندية  الفريق بلقب كأس 
في  حاليا(  األبطال  )دوري  األبطال 
ثالثة مواســم متتالية من 1974 

إلى 1976«.
بايرن  لفريق  السابق  املدرب  يقول 
ميونيخ األملاني أومتار هيتسفيلد، 
و«جول«،  »ســبوكس«  ملوقعــي 
احلالي  الفريق  مدرب  عن  متحدثا 
الــذي أحــدث طفــرة هائلة في 
البافاري في غضون شهور قليلة 
منذ توليها فيها مسؤولية قيادة 

الفريق األملاني.
وقبــل 14 شــهرا فقــط، كانت 
إلى  التكهنات تشــير  معظــم 
أن بايــرن ينتظر عامــا صعبا في 
2020، وأن هذا العام قد يشــهد 
كسر هيمنته على الكرة األملانية 
األملاني  الــدوري  للقب  واحتكاره 
مواســم   7 بعد  )بوندســليجا( 
متتاليــة تــّوج فيهــا باللقب.. 
لكنها توقعات ذهبت أدراج الرياح 
بعد شــهور قليلــة، فقد اعتلى 
الفريــق في عــام كورونا العرش 
هيمنته  بالتوازي  مؤكدا  األوروبي 
احملليــة.. كما اســتعاد الالعبون 
بريقهــم، في خطــوة أثبتت أن 
بحاجــة  فقــط  كان  البافــاري 
العبيه  إمكانيات  اســتثمار  إلى 
بالشكل املناسب، األمر الذي قام 

به فليك بنجاح.
بعد إقالــة نيكــو كوفاتش، جلأ 
مسؤولو بايرن إلى تصعيد املدرب 
هانز ديتر )هانز فليك( من منصب 
املدرب املساعد إلى منصب قيادة 
الفريق »مؤقتا« حلني ترتيب األوراق 
والتعاقد مع مدرب »كبير« خالل 
فترة العطلة الشتوية، كما قيل 

آنذاك.
خيــار لــم يحــظ فــي البداية 
بالترحيــب اجلماهيري واإلعالمي، 
في ظــّل صعوبة وضــع الفريق 

وأوروبّيا،  محّليا  املنافســة  وقوة 
وحاجة الفريق إلى مدرب »كبير« 
يتولى املهمة ســريعا قبل فوات 
األوان، خاصة وأّن فليك لم يسبق 
له العمــل كمدير فني مع الفرق 

الكبيرة في بوندسليجا.
لكن مساعد املدرب السابق الذي 
قضى معظم مسيرته التدريبية 
مع فريــق هوفنهامي فــي املراكز 
الدنيــا في ترتيب الــدوري احملّلي 
مــن 2000 إلى 2005، والذي عمل 
أيضا كمدرب مساعد مع يوآخيم 
لوف في تدريــب املنتخب األملاني 
 ،2014 إلى   2006 من  )مانشافت( 

كان له رّد آخر.
جنح فليك سريعا في إعادة الثقة 
إلى صفوف الفريــق وأعاد األمور 
إلى نصابها، عامال على حتســني 
في  وتقويــة عروضه  الفريق  أداء 
غضــون فتــرة قصيرة، مــا دفع 
مســؤولي النادي إلى اإلعالن في 
2019 عن استمرار  أول  22 كانون 

فليك رســميا مــع الفريق حتى 
نهاية املوسم.

الشــتوية فرصة  العطلة  كانت 
جيدة أمام املــدرب اجلديد لصبغ 
الفريق بأســلوب لعبه بشــكل 
أكبر، اســتعدادا للنصف الثاني 
من موسم البوندسليجا وكذلك 
لألدوار اإلقصائية في دوري األبطال 
األوروبي.. وبالفعل، انطلق الفريق 
بثبــات بعــد انتهــاء العطلــة 
الشتوية حتى جاءت أزمة تفشي 
اإلصابــات بفيــروس »كورونــا« 
املســتجد، لتوّقــف األنشــطة 
الرياضية في أملانيا منذ منتصف 
آذار، ومع اســتئناف النشاط في 
أيار/مايــو املاضــي، قدمت الكرة 
األملانيــة منوذجا يحتذى به جلميع 
خالل  مــن  الكبــرى،  الدوريــات 
مميزة  وطبّيــة  صحية  إجــراءات 
وبروتوكول صارم ملكافحة تفشي 

العدوى.
وبدا أن فترة التوقف لم تترك أثرا 

سلبيا كبيرا على بايرن حيث شّق 
إلى منصة  بنجاح  الفريق طريقه 
البوندســليجا،  بلقب  التتويــج 
كما فاز بالكأس احمللية ليضاعف 
مــن طموحات الفريــق في الفوز 
بالثالثية للمرة الثانية في تاريخه.
دوري  فــي  مســيرته  وخــالل 
املــارد  بايــرن  األبطال،اكتســح 
اإلسباني برشــلونة )8-2( في دور 
الثمانية ثم تفوق على ليون، وفي 
شرسة  منافســة  واجه  النهائي 

أمام باريس سان جيرمان.
بهدف  اللقب  بايرن حســم  لكن 
كينجســلي كومــان، فيما أنقذ 
زميله العمالق مانويل نوير شباكه 
مــن أكثر مــن فرصــة محققة 
للبرازيلــي نيمار وزميله الشــاب 
اســتكماله  ومع  مبابي..  كيليان 
تاريخه  في  الثانية  للمرة  الثالثية 
بعد األولى فــي عام 2013، أصبح 
بايرن ثاني نادٍ في التاريخ يفوز بها 
مرتني حيث سبقه إلى هذا اإلجناز 

فريق برشلونة اإلسباني فقط.
وبعدما أحكم ريال مدريد قبضته 
لثالثة  األوروبي  األبطال  دوري  على 
مواســم متتالية مــن 2016 إلى 
2018، يتســاءل اليــوم عشــاق 
بايرن ميونخ  الكرة عن مدى قدرة 
األملاني على تكرار الشيء ذاته في 

السنوات القليلة املقبلة.
جلأ فليك إلــى دمج جميع طاقات 
الفريق وصهرها في بوتقة واحدة، 
األحمر،  العمالق  خلدمة طموحات 
في وصفة اعتمدت أساســا على 
املتمثلة  اخلبرة  عناصر  بني  الدمج 
املرمى  حــارس  مثل  العبــني  في 
البولندي  واملهاجــم  نوير  مانويل 
ليفاندوفســكي  روبرت  اخلطيــر 
احلائز علــى جائزة األفضل مؤخرا، 
وزميله توماس مولر والنمســاوي 

ديفيد آالبا.
املميزة  العناصــر الشــابة  مــع 
بالفريق ومنها جنوم اجليل الشاب 
من الالعبــني من مواليــد 1995 

وفي مقدمتهم جوشوا كيميتش 
وليون جوريتسكا وسيرج جنابري 
لالعب  إضافــة  زوله،  ونيــكالس 
الشــاب املتألق ألفونســو ديفيز 
البالغ مــن العمر 19 عاما، وهؤالء 
جميعهم باتوا يشــكلون هيكل 
االعتمــاد البافــاري ونــواة اجليل 

الذهبي اجلديد.
وبحسب هيتســفيلد فإن هؤالء 
بـ«عامــل  يتمتعــون  الالعبــني 
االســتقرار فــي ظــل أعمارهم 
الصغيــرة واملتوســطة«، وما زال 
أمام جوريتسكا وزوله على سبيل 
وحتســني  لتطوير  مجــال  املثال، 
ألعمارهمــا  نظــرا  مســتواها 
الصغيــرة أو املتوســطة، وهو ما 
ينطبــق أيضــا على الفرنســي 

كينجسلي كومان وليروى ساني.
وقال هيتســفيلد: »لهــذا أرى أن 
بايــرن ميونخ سيشــكل احلقبة 
املرتقبة على الساحة الدولية في 
الســنوات املقبلة، كما أنه ميتلك 
فرصة جّيدة للدفاع عن لقبه في 

دوري األبطال«.
ومع البدايــة القوية التي قدمها 
بايــرن في املوســم احلالــي رغم 
عدم حصــول العبيه على الراحة 
الكافيــة بني املوســمني املاضي 
واحلالــي، يبدو الفريــق قادرا على 
الدفاع عن لقبه في البوندسليجا 
ومتديد الرقم القياسي لعدد مرات 
الفوز املتتالي، حيث احتكر اللقب 
املاضية  الـ8  املواســم  على مدار 
كما يبدو مرشحا بقوة لالحتفاظ 
تراجع  األوروبي في ظــل  بلقبــه 
وقال  املنافسني..  مستوى معظم 
بايرن  أن  أرى  »لهذا  هيتســفيلد: 
على  املرتقبة  احلقبة  سيشــكل 
الســاحة الدولية في الســنوات 
فرصة  ميتلــك  أنه  كمــا  املقبلة 
جّيدة للدفاع عــن لقبه في دوري 

األبطال«.
ومع البدايــة القوية التي قدمها 
بايــرن في املوســم احلالــي رغم 
عدم حصــول العبيه على الراحة 
الكافيــة بني املوســمني املاضي 
واحلالــي، يبدو الفريــق قادرا على 
الدفاع عن لقبه في البوندسليغا 
ومتديــد الرقــم القياســي لعدد 
مرات الفــوز املتتالي حيث احتكر 
اللقب على مدار املواسم الثمانية 
املاضية كما يبدو مرشــحا بقوة 
لالحتفاظ بلقبه األوروبي في ظل 
تراجع مستوى معظم املنافسني.

يقود نادي بايرن ميونيخ 

كيف كتب المدرب فليك التاريخ في 2020؟

فليك

جدة ـ وكاالت:
أعلن املستشــار تركي آل الشــيخ، مالــك أمليريا 
اإلســباني، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، قبوله 
الرئاسة الشــرفية لنادي الهالل السوداني.. وكتب 
آل الشــيخ عبر حسابه الشــخصي على »تويتر«: 
»تلقيت هــذا اخلطــاب الغالي من رئيــس الهالل 
السوداني الشــقيق.. وأعلن تشرفي بقبول منصب 

الرئيس الشرفي للنادي«.
واســتكمل رئيس هيئة الترفية الســعودية: »أعد 
جماهير النادي العريق في الســودان الشقيق، بأن 
أبذل كل مافي وســعي لرفعة اسم النادي وحتقيق 
أماني محبيه وشــكرا لكم«.وحصــد الهالل لقب 
الدوري الســوداني على مدار التاريــخ 27 مرة، كما 
حل وصيفا لــدوري أبطال أفريقيــا مرتني، ووصيفا 
لــدوري أبطال العرب عام 2001.يشــار إلى أن تركي 
آل الشيخ سبق له الرئاسة الشرفية ألندية األهلي 

املصري والوحدة والتعاون السعوديني.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن هيرتا برلني، أنه أبرم اتفاقية مع وكيل عقاري، 
ليكون الراعي الرئيسي للنادي، حتى نهاية املوسم 
اجلــاري.. ولم يكشــف هيرتا برلني عــن املزيد من 
التفاصيل بشأن العقد الذي أبرم، بعد أن كان النادي 

بدون جهة راعية منذ بداية املوسم.
وأوضــح النادي أن الوكيل العقــاري، لن يكون راعيا 
رئيســيا للنادي مع نهاية املوســم، لكنه سيظل 
مساهما في النادي طبقا التفاقية رعاية مختلفة.

طرابلس ـ وكاالت:
أعلن االحتاد اللييي لكرة القدم، اليوم، قائمة املنتخب 
الليبي للمحليني، املشارك في نهائيات الشان 2021.. 
وضمت القائمة 28 العبا ينشطون في األندية احمللية، 
هم: فتحي الطلحي، أحمد عزاقة، مراد الوحيشــي، 
معاذ الالفي، ربيع الالفــي، صالح فكرون، منصور رزق، 
عالء القجــدار، عبد العزيز نصر، حامد فرج ، عبد اهلل 
الشــريف، على محمد، محمد مفتاح، عمران سالم، 
إبراهيم بو دبــوس، معتز املهدي، خالد مجدي، املهدي 
الهوني، محمد جدور، طاهر بن عامر، معاذ العمامي، 
الشــامخ فرج، عبد اهلل بلعم، زكريا الهريش، محمد 
مكاري، أنس املصراتي، محمد التاورغي، أحمد شلبي. 
. ويشرف على املنتخب الليبي املدرب املونتنيجري زوران 

فيليبوفيتش، ويساعده الوطني محمد الككلي.

القاهرة ـ وكاالت:
أكد وزير الشباب والرياضة، أشــرف صبحي، أن بالده 
لن توقف النشــاط الرياضي، لكن هناك تشديد على 
اإلجراءات اإلحترازية ملواجهة انتشــار فيروس كورونا 

املستجد.
وقال أشــرف صبحي في تصريحات حملطة راديو 9090، 
إن كل املنتخبات التي ستشارك في مونديال كرة اليد 
2021 ســتأتي إلى مصر، وســتصل املنتخبات بداية 
مــن 5 كانون الثاني، باســتثناء منتخب اليابان حيث 
ســيصل مبكرا، وذلك يوم الثالث من الشهر املقبل.. 
وستنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد، يوم 13 من 

الشهر املقبل، على أرض مصر.
وأوضــح أن احلكومة املصرية تبــذل قصارى جهدها 
لتحدي الظروف وتقدمي صــورة للعالم كله بقدرتها 
على حتدي أزمــة كورونا مع االلتزام الشــديد بكافة 
اإلجراءات اإلحترازية ملواجهة هذا الفيروس عبر نظام 

الفقاعة الطبية.

تركي آل الشيخ رئيسا 
شرفيا للهالل السوداني

عقد رعاية جديد 
لهيرتا برلين

28  العبا في قائمة 
ليبيا للشان

تحديد موعد وصول 
منتخبات مونديال اليد 

مدريد ـ وكاالت:
رفض األرجنتيني ليونيل ميســي جنم 
برشلونة اإلســباني حسم مستقبله 
اتخاذ  مع الفريــق الكاتالوني مؤجــالً 
قراره حتى نهاية املوسم، لكنه في ذات 
الوقت أطلق بعض التصريحات القوية 

واملهمة لعشاق البلوغرانا.
وخرج ميسي بتصريحات جديدة تتعلق 
مبســتقبله مع برشــلونة ومشكلته 
الشــهيرة التي نشــبت بداية املوسم 
عندمــا أعلن صراحة رغبتــه بالرحيل 
قبل أن يعدل عن قراره بسبب اضطراره 
إلى مواجهة فريقه مــن خالل احملاكم 
)نظراً لبعض الشــروط غير الواضحة 
في عقــده(.. وقال ميســي فــي لقاء 
خاص تناقلته وســائل اإلعالم العاملية: 
"ســأنتظر نهاية املوسم احلالي ألحدد 
مستقبلي، إن رحلت أفضل أن يتم ذلك 
بأفضل طريقة، برشــلونة أكبر من أّي 
العب، دائماً كانت لدي الرغبة في خوض 

جتربة في الواليات املتحدة".

ونفى ليــو وجود خالفــات مع زميله 
أّن  مؤكــداً  غريزمــان  الفرنســي 
وقال  التي جتمعهمــا جيدة  العالقة 
بشــأن اتصاالته مع غوارديوال مدرب 
مع  "حتدثــت  ســيتي:  مانشســتر 
غوارديوال عن سير األمور في برشلونة 

وســيتي لكننا لم نتطرق إلمكانية 
اللقاء مجدداً".

وفيما يتعلق مبشــكلته التي نشبت 
باألشــهر الفائتة مــع إدارة بارتوميو 
رئيس برشــلونة املستقيل وإمكانية 
دعمــه ألحد املرشــحني للرئاســة: 

"كنت أعلم أنه في حال توجهت إلى 
القضاء ســأفوز بالقضية لكنني لم 
أرد اخلروج بتلــك الطريقة، لم أحتدث 
إلى أّي مرشح رئاســي وأفضل عدم 

االنحياز ألي منهم".
وأطلق ميســي تصريحــات واضحة 
فيما يتعلق بــإدارة بارتوميو: "لو عاد 
بي الزمن ألرسلت البورفاكس، أخبرت 
الرئيــس برغبتي فــي الرحيل، القرار 
كان صعباً للغاية، لكنني رأيته اخليار 
األفضــل حينها، بارتوميــو خدعني 
في أمور عدة، مــا قاموا به مع لويس 

سواريز أمر جنوني".
ولم ينكر ميســي عالقتــه الكبيرة 
بنادي برشلونة الذي منحه كل شيء 
لصعوبة  أشــار  لكنه  لتعبيره  وفقاً 
التــي كان عليها  عودته إلى املكانة 
منذ ســنوات: "، التعاقد مع كومان 
أمر صائب، برشــلونة في وضع سيء 
للغاية، من الصعب جداً أن يعود كما 

كان".

زيوريخ ـ وكاالت:
أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 
تخصيــص 11 مقعــدا للمنتخبات 
األوروبيــة، في النســخة املوســعة 
من بطولة كأس العالم للســيدات، 
املقــررة فــي 2023.. وتشــهد كأس 
العالم 2023 لكرة القدم للســيدات 
املقررة في أســتراليا ونيوزيلندا زيادة 
عدد  املنتخبات املشاركة من 24 إلى 

32 منتخبا، وهو نفس عدد املنتخبات 
في كأس العالــم للرجال حاليا، قبل 
أن تشهد بطولة الرجال توسعا أيضا 
بزيادة عــدد املنتخبات إلى 48 اعتبارا 

من نسخة 2026.
مقعــدا   11 تخصيــص  وجــرى 
للمنتخبات األوروبية املتأهلة مباشرة 
إلى النهائيات، وهو ما يشــكل زيادة 
بفــارق مقعدين للقــارة، بينما جرى 

لكل  إضافي  واحــد  مقعــد  إضافة 
العدد  )ليصبــح  قــارات آســيا  من 
اخملصص لها ســتة مقاعد( وإفريقيا 
)أربعــة مقاعد( وأمريكا الشــمالية 
مقاعد(  )أربعة  والكاريبي  والوسطى 
وأمريــكا اجلنوبيــة )ثالثــة مقاعد(، 
ويستمر تخصيص مقعد واحد فقط 
ألوقيانوســيا، حسب ما ذكره الفيفا 

في بيان.

املنظمني  البلدين  منتخبا  ويشــارك 
النهائيات..  فــي  تلقائــي  بشــكل 
وحتســم املقاعد الثالثة املتبقية في 
النهائيات عبــر امللحق الفاصل الذي 
يشــهد مشــاركة إجمالي عشــرة 
منتخبــات مــن االحتــادات القارية.. 
الفاصل  امللحــق  منافســات  وتقام 
كاختبار  ونيوزيلنــدا،  أســتراليا  في 
الستعداداتهما الستضافة البطولة.

ميسي يطلق تصريحات قوية ويؤجل حسم مستقبله مع برشلونة

تونس ـ وكاالت:
التونسية  التنس  جنمة  ســافرت 
أنــس جابر إلى دبي، مســاء أمس 
األول، للمشاركة في بطولة دبي، 
مع انطالقة املوسم اجلديد.. وقالت 
أنــس: »اخترت أن أبدأ موســمي 
ببطولــة  باملشــاركة  اجلديــد 
والتــي ســتكون محطة  دبــي، 
أستراليا  لبطولة  مهمة  إعدادية 
في  أنس  املفتوحة«.واصطحبــت 
املدرب  من  املكون  فريقها  رحلتها 
واملعد  اجلاللي،  عصام  التونســي 
البدنــي كــرمي كمــون.. وفضلت 
البطلــة التونســية التحضيــر 
حيث  تونس،  في  اجلديد  للموسم 
طبرقة  فــي  معســكرين  أجرت 

واملنستير.. وتأمل أنس جابر دخول 
العام اجلديد بإجناز في بطولة دبي، 
التصنيف  في  التقدم  ميكنها من 
العاملي، قبل السفر إلى أستراليا.

أنس جابر تطير إلى دبي 
لتحقيق إنجاز جديد

العواصم ـ وكاالت:
البرتغالي كريســتيانو  حصــل 
رونالــدو، جنم يوفنتــوس احلالي 
الســابق،  يونايتد  ومانشســتر 
على جائزة مميزة في تاريخ الدوري 
اإلجنليزي املمتاز.. وجاء رونالدو في 
صدارة اختيارات شبكة »سكاي 
ســبورتس«، ألفضل صفقة في 
تاريــخ البرمييرليج، عندما انتقل 
مــن ســبورتنج لشــبونة إلى 

مانشستر يونايتد عام 2003.
التفــوق  فــي  رونالــدو  وجنــح 
على صفقــات مميزة فــي تاريخ 
البرمييرليــج، مثــل تييري هنري 
الــذي حل  أســطورة آرســنال 
وصيًفــا، وإريــك كانتونــا، جنم 

مانشســتر يونايتــد املعتــزل، 
صاحــب املركز الثالــث.. وظهر 

النجــم املصــري محمد صالح، 
جناح ليفربول، في قائمة أفضل 

الصفقات محتاًل املركز الـ11.
وكان صالح انتقــل من روما إلى 
ليفربول فــي صيف 2017 نظير 
42 مليــون يورو، تصــل إلى 50 
مليونًا باملتغيــرات.. وجاء ترتيب 
الصفقات األفضل كاماًل، كاآلتي: 
تييري هنري،  رونالدو،  كريستيانو 
إيريك كانتونا، فرانك المبارد، روي 
كني، بول دروجبا، ســول كامبل، 
روني، فينســنت كومباني،  واين 
آالن شــيرر، محمد صالح، جنولو 
بيركامــب،  دينيــس  كانتــي،  
جيانفراكو  دايــك،  فان  فيرجيل 
فييرا،  باتريك  دافيد سيلفا،  زوال، 
إيديــن ازارد،  كــون أجويرو،  بيتر 

تشيك.

كريستيانو يهزم هنري وصالح
 في جائزة تاريخية بالبريميرليج

الفيفا يخصص 11 مقعدا ألوروبا في مونديال السيدات 2023

ميسي

انس جابر

رونالدو

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة
شركة الرشيد العامة للمقاوالت االنشائية

م/ اعالن مزايدة رقم )3(
تعلن شــركة الرشــيد العامة للمقاوالت االنشائية احدى تشــكيالت وزارة االعمار واإلسكان 
والبلديــات العامة الكائنة في النهضة/ قرب معارض الســيارات عن  اجراء مزايدة علنية لبيع 

خباطة مركزية نوع البا املبنية تفاصيله ادناه.

وفــق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك 
في هذه املزايدة احلضور الى مقر الشــركة في متام الســاعة العاشــرة من صباح بوم اخلميس 

2021/1/14  مستصحبني معهم مايلي:-
 -1 التأمينات القانونية البالغة ) %20 ( من مبلغ القيمة التقديرية على شــكل صك مصدق ال 

مر شركة الرشيد العامة للمقاوالت االنشائية .
 -2 املتمسكات الشخصية )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن( )اصل + صورة( + براء ذمة من 
الهيئة العامة للضرائب وعلى من ترسو عليه املزايدة دفع بدل البيع واجور نشر االعالن وجميع 
املصاريف مبا في ذلك اجور اخلدمة البالغة) %2 ( من بدل االيجار خالل )7( ســبعة ايام من تاريخ 

االحالة القطعية وبعكسه يعد املشتري ناكال وتصادر التأمينات ويتحمل فرق البدلني.

املهندس
اسعد امير محمد
املدير العام وكالة ورئيس مجلس االدارة
 2020/12/27



رياضة

إعالم الشباب والرياضة:

بَحــَث وزير الشــباب والرياضة 
ُمثل  درجــال مع  الكابنت عدنان 
شــركة التحســن للمقاوالت 
العامة أحد الفرص االستثمارية 
أعلنــت عنها  وأن  َســبَق  التي 
الــوزارة في وقٍت ســابق، والتي 
تقع َضمَن املدينة الشبابية ُقرب 
الوزارة في شارع فلسطن  مقر 
، إذ نَاقش السيد الوزير مع ُمثل 
االستثماري  العرض  الشــركة 
املُقدم منها وجدواه االقتصادية 
َســُيقدمها  التــي  واخلدمــة 

لشريحِة الشباب والرياضين.
وقال املُستثمر أمان الدراجي : إن 
املشــروع الذي مت تقدميُه للسيد 
الوزيــر من املُقــرر أن يُقام على 
مســاحٍة )٥ ( دومن فــي املدينة 
الشــبابية، ويَتضمــن إنشــاء 
َمدرستن لتأهيِل الطالب تربويًا 
ورياضًيا إلى جانِب تأسيس نادي 
رياضي ترفيهي وملعب خلماسي 
ُكرة القــدم وآخر للتنس وصالة 
للســكواش وقاعــة لأللعــاب 
األلكترونيــة، ُمبيًنا أن الســيد 
الوزير أحال ملف املشــروع  إلى 
شــركِة االســتثمار في الوزارِة 
املاليــة  للنظــر فــي جــدواه 

واخلدمية.
وفي ســياق اخر، اســتقبل وزير 
والرياضة عدنان درجال،  الشباب 
الــوزارة، عضو  مبقر  في مكتبِه 
البرملــان هدى ســجاد محمود، 
وبَحث معهــا عددًا من القضايا 
أبرزها  والرياضيــة،  الشــبابية 
القوانن التي َتتاج إلى تشريع و 
تدخل ُمباشر من الوزارة كقانوني 
الرياضية،  واإلتــادات  األنديــة 
ُمديريات  ربــط  إعادِة  عن  فضاًل 
ومَت  بالوزارة،  والرياضة  الشــباب 
الَتشــاور  أيًضا بشــأِن تكريس 
اجلُهود مــن أجِل توفيــر  كافة 
أنواع الدعم للشباِب والرياضين 

َموسعة  إستراتيجية  وَضَع  َعبرَ 
الستيعاب الشــباب واستغالل 
إيجابــي  بشــكٍل  طاقاتهــم 
الســلبية  األمور  عن  إلبعادهم 
في امُلتمع وخلِق جيٍل شــبابي 

ُمتكامل من جميِع النواحي.
من جانب اخر، أكد وزير الشباب 
درجــال دعم  والرياضــة عدنان 
للموهوبن  الالمحــدود  الوزارة 
والرياضيــن،  الشــباِب  مــن 
وتوفير البيئة املالئمة ملمارســةِ 
والثقافية  العلمية  نَشاطاتهم 
ذلــك خالل  والرياضيــة، جــاَء 
إستقباله لرئيس حزب األبرارِ في 
محافظِة كربالء علي املوســوي 
بدورِه شــهادَة شكر  الذي قدم 
احلزب نظير ماقدمه  وتقدير من 

الســيد الوزير من دعم لشباِب 
ورياضيي احملافظة، كما مت اإلتفاق 
مســتقبلية  رؤية  وضــع  على 
املنتديات  في  الشباب  إلحتضان 
واألندية مع التأكيِد على اجلانب 
رياضي  شــباب  خللِق  العلمــي 

واعي متسلح بالعلم واملعرفة.
الشــباب  وزير  اســتقبل  كما، 
والرياضــة عدنان درجــال ُمدير 
شركة LHC Fitnes Iraq، أحمد 
الگعود ومت خــالل اللقاء اإلتفاق 
علــى جتهيز الشــركة للقاعِة 
الرياضية التابعة ملشروع البطل 
بســماية  مدينِة  فــي  األوملبي 
مبُعداٍت وأجهــزة احلديد احلديثة 
فيتنس  اليــف  شــركِة  ومــن 

العاملية.

كمــا مت اإلتفــاق املبدئــي على 
تخصيــِص أرض مبســاحٍة دومن 
واحد داخل املدينة الشبابية في 
قاعٍة  إلنشــاء  فلسطن  شارِع 
بأحدث  ُمجهزة  ُماثلــة  رياضية 
جاهزٍة  لتكون  واملُعدات  األجهزة 
الســتقبال الرياضين واملُرتادين 

من الشباب.
إلى ذلــك، أقامت دائــرة ثقافة 
قســم   / الشــباب  وفنــون 
التأهيل النفســي واالجتماعي 
والرياضة،  الشــباب  وزارة  فــي 
ُمحاضرة   ،27/12/2020 األحــد 
في  األُســري  )الُعنف  بعنــواِن 
ظِل جائحــة كورونا(، َعبرَ َموقع 
ُمشارًكا،   )33( مبُشاركِة   ،zoom
حميد..  طــه  احمُلاضر  وقدمهــا 

حديثِه  بداية  في  احمُلاضر  وتَطرق 
إلى مفهوم الُعنف هو ُمارســة 
القــوة البدنيــة إلنــزال الضرر 
باألشــخاص أو املُمتلكات وُكل 
فعــل أو ُمعاملــة تتصف بهذا 

تعتبر ُعنًفا.
وذكــر حميــد أســباب ظاهرة 
عام  بشــكٍل  األُســري  الُعنف 
ومن أهمها: أســباب اقتصادية، 
التطــورات  عائليــة،  أســباب 
السياســات  غياب  احلضاريــة، 
والثقافية  والتعليمية  التربوية 
طويلة،  لفترات  واإلمهات  لألباء 
اختــالف املفاهيــم التربويــة، 
احلمايــة  برنامــج  ضعــف 
االجتماعية، قلة برامج التوعية، 
زيادة حــاالت اإلدمــان وتعاطي 

امُلدرات. 
وكيف أثــرت التدابيــر املُتخذة 
للُعنف  النساء  تعرض  زيادة  في 
والضغط  اإلجهــاد  خــالل  من 
الناجــم عن وجــود جميع أفراد 
العائلة طــوال الوقت في مكان 
على  املُلقاة  اإلعياء  وزيادة  واحد، 
املرأة، مــع توقف العمل والقيود 
املرأة  املفروضــة عليهن، عــزل 
عن شــبكات الدعــم واحلماية 
الرســمية،  وغيــر  الرســمية 
اإلجهــاد الناجم عــن الصدمة 

االقتصادية.
التدخالت  أهــم  إلــى  وأشــار 
الُعنــف  ملواجهــة  املطلوبــة 
االستجابة  تنســيق  األُســري: 
النوع  علــى  املبنــي  للُعنــف 
االجتماعي خالل أزمة كورونا وما 
بعدها، دمج خدمات االستجابة 
والتصدي للعنف األُسري َضمَن 
تعليمات خلية األزمة، إشــراك 
النســاء في مراحل االستجابة 
للجائحــة وادماجهن في خلية 
األزمة، توفيــر البيانات املُصنفة 
اآلثار  بشــأن  اجلنــس  حســب 
الصحيــة واالقتصاديــة، وضع 
سياســات اقتصادية وتنفيذها 
اجلائحة،  مــن  املتضررين  لدعم 
تصميــم خدمــات املســاعدة 
الُعنف،  من  الناجيات  للنســاء 
تطوير آليــات خللِق ُفرص لإلبالغ 
عن الُعنف في حــاالت األزمات، 
إعادة توجيه املشــاريع العاملة 
فــي قضايا النــوع االجتماعي، 
إطالق حمالت توعوية وتثقيفية 
الشعبية  القواعد  تســتهدف 
وضع  احمللــي،  امُلتمع  وقيــادات 
خطة وطنيــة لتطوير اخلدمات 
أن  على  النفســية  الصحيــة 
تدمج هذه اخلدمــات في مراكز 
الرعاية الصحيــة األولية.. وفي 
بابًا  للُمشــاركن  فتــح  اخلتاِم 
للُنقــاش والســؤال ، إذ طرحت  
وأجاب  احمُلاضــر  األســئلة على 

عنها.

درجال َيبحث أحد الفرص االستثمارية 
في المدينِة الشبابية مع القطاع الخاص 

يشدد على تشريع قوانين األندية واالتحادات الرياضية
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لقاءات متواصلة للوزير من أجل دعم الشباب والرياضة

نعمت عباس*

كرة القدم في القمة
نظم مجلس دبي الرياضي يــوم  يوم االحد املاضي 
مهرجان عاملي وعرس كروي لتتويج الفائزين  بجوائز 
دبي جلوب ســوكر وهذا تقليد ســنوي مللس دبي 
الرياضي وتوج الشيخ منصور بن محمد بن راشد ال 
مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي  الفائزين وحصل 
االسطورة كريستيانو رونالدو العب يوفنتوس وقائد 
منتخب البرتغال على لقب العب القرن للفترة من 

٢٠٠١  الى ٢٠٢٠ وعبر عن سعادته بهذا االجناز.
 وقال احلصــول على هــذه االلقاب ليــس باالمر 
الســهل وامنا يتطلب جهد وعمــل  ومثابره وقال 
احب صيحات اجلمهور ضدي النني اعشق التحدي 
وعن ابنه قال مازال الميلك مقومات الالعب النجم 
واحزن عندما اراه يشرب املشروبات الغازية وحصل 
على لقــب افضل العب في عــام ٢٠٢٠ البولندي  
روبرت ليفاندوفسكي قدم موسما ناجحا وسجل 
٥٥ هدف من ٤٧ مبــاراة مع نادي بايرن ميونخ ونال 
لقب افضل  مســيرة العب  ايكر كاسياس حارس 
مرمى منتخب اســبانيا بطل ٢٠١٠ وبطل امم اوربا 
٢٠٠٨ و٢٠١٢  وحصــل على لقب افضل مســيرة 
االســباني جيــرارد بيكيه مدافع نادي برشــلونه 
ومنتخب اســبانيا ملا حققه مــن بطوالت كثيرة 
حقق مع مانشســتر يونايتد  موسم ٢٠٠٧ لقب 
الدوري االجنليزي املمتاز ودرع االتاد االجنليزي ودوري 
ابطــال اوربا ومع برشــلونه حصل علــى الدوري 
االســباني ٧ مــرات وكاس ملك اســبانيا ٦ مرات 
وكاس الســوبر االسباني ٦ مرات ودوري ابطال اوربا 
٣ مرات ومع املنتخب االســباني فاز بكاس العالم 
٢٠١٠ وبطولة امم اوربــا ٢٠١٢ والقاب فردية حصل 
عليها املدالية الذهبية من وســام االســتحقاق 

امللكي االسباني عام ٢٠١١.
 اما على مســتوى االندية فــاز بايرن ميونخ افضل 
نادي في عــام ٢٠٢٠  وريال مدريد ظفر بلقب افضل 
نادي في القــرن والنادي االهلي املصــري فاز بلقب 
افضل نادي بالشرق االوسط وعلى مستوى املدربن 
حصل االســباني  بيت جوارديــوال على لقب مدرب 
القرن وكســب االملاني هانز فليك جائزة مدرب عام 
٢٠٢٠ لفوزه بخمسة القاب محليه واوريه مع بايرن 

ميونخ. 

* مدرب عراقي محترف

11

* علياء علي العتبي*

الفوائد الصحّية لفيتامن C: يُساعد 
في زيادة عملّية التمثيل الغذائي في 
جســم اإلنســان ويقي من مشكلة 
الســمنة الزائــدة.. يُقّلــل من خطر 
اإلصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط 
البشــرة مــن اإلصابة  الّدم.. يحمي 
من  ويحميها  املبكرة،  بالشــيخوخة 
احلروق الشمسّية.. يحمي اجلسم من 
يقي  اخلطيرة..  باإللتهابــات  اإلصابة 
اإلنســان من اإلصابــة بعوامل البرد 
وأمراض الرشح والزكام.. يحارب مرض 
يُساعد  املتلفة..  بأنواعِه  الســرطان 
يُقّوي  احلديد..  امتصاص  على  اجلسم 
الذاكرة، ويحمي اإلنسان من اإلصابة 
املناعي  ي اجلهاز  يُقــوّ الزهامير..  مبرض 

ويحميه من اإلصابة بالضعف.
أعراض نقــص فيتامن C: الشــعور 
بالتعــب واإلرهاق اجلســدي  الزائــد 
وتعّرض املريض لنزيف اللثة وضعفها 
الشــديد وظهور بعــض البقع التي 
تشــبُه الكلف على اجللد وبالتحديد 
في منطقتي الساق والفخذ واإلصابة 
بحاالٍت من التعب النفسي واالكتئاب 
واخلمول وتســاقط األسنان وضعفها 
والشــعور بضيٍق فــي التنفس، وآالم 
شديدة في العظام وتشنج العضالت 
خالل النــوم واجللوس، أو خالل احلركة 
وجفاف الفــم والعينــن وقّلة تبول 

اإلنسان، وضعف اجلهاز املناعي.
املصادر الغذائّية لفيتامن C: الفلفل 
األخضــر واألحمــر احللــو أو احلــار.. 
الفاكهة وبشــكٍل خــاص الليمون، 
البابايا،  الفراولة،  الكيــوي،  البرتقال، 
اجلوافة،  الكــرز،  املشــمش،  الكاكا، 

التــوت، واجلريــب فــروت.. اخلضــار، 
كالبقدونــس، البروكلــي، الكرنــب، 
القرنبيط،  اللفت،  الطماطم،  الزعتر، 

والبطاطا احللوة.
الفوائد الصحّيــة لفيتامن D: يُجّدد 
خاليا البشــرة ويحميها من اإلصابة 
يُعالج  واإلكزميا..  الصدفّيــة  بأمراض 
مختلف حاالت احلــروق اخلطيرة التي 
قد تتعرُض لها البشرة.. يُحافظ على 
صحة العظام، ويُساعد األمعاء على 
والكالسيوم..  الفســفور  امتصاص 
يحمي اإلنســان من اإلصابة مبشكلة 
اإلنسان من  املفاصل.. يحمي  التهاب 
التعــرض ملرض الزهاميــر.. مينع تطور 
اخلاليا السرطانّية وبالتحديد سرطان 
القولون.. يُنّشــط اجلهاز املناعي في 
جسم اإلنســان، ويُخفف من أمراض 
يقّوي  الصــدري..  والتحســس  الربو 
الشعر ومينُع تساقطِه.. يقي اإلنسان 

من اإلصابة مبرض التصلب املتعدد.
أعــراض نقــص فيتامــن D: التعب 
املســتمر مــن دون وجود أي أســباب 
واضحة.. آالم شــديدة فــي العظام 
واملفاصــل املنتشــرة في اجلســم.. 
اإلصابة بحــاالت من االكتئاب وتقلب 
املزاج.. التأخر في شــفاء اجلروح التي 
تصيــب اجلســم وحّتى البســيطة 
منها.. ضعف الشــعر وتســاقطِه.. 
اإلصابة مبرض الكساح وتلن العظام 
عند األطفال بشكٍل خاص.. التعرض 
خلطر اإلصابة مبرض هشاشة العظام.. 
التعرض خلطر اإلصابة بأمراض القلب 
وتوقفِه املفاجئ.. اإلصابة بالســمنة 
الزائــدة وتراكم الدهــون في مناطق 

مختلفة من اجلسم.
املصادر الغذائّية لفيتامن D: األسماك 
والسلمون..  التونة،  خاص  وبشــكٍل 

البيض وبالتحديد صفار البيض.. زيت 
واحلليب..  الشــوكوال  السمك..  كبد 
اللحــم األحمــر، وبالتحديــد حلــم 
البقر.. احلبوب الكاملة، والشــوفان.. 
الزبدة، والقشطة.. البرتقال ، وعصير 

البرتقال.. حليب الصويا.
فوائــد فيتامــن k : يُســاعد فــي 
حماية القلب مــن اإلصابة بالتصلب 
والتجلطات الدموّية.. يقي وبشــكل 
اإلصابة مبرض هشاشــة  كبير مــن 
مرض  عــالج  في  يُســاعد  العظام.. 
سرطان الّدم، ويقي أيضاً من اإلصابة 

به.. يقي اإلنسان من اإلصابة مبشاكل 
النــزف الداخلي.. يُخفــف من أوجاع 
وآالم الّدورة الشهرّية.. يحمي األطفال 
حديثــي الوالدة مــن اإلصابة بأي نوع 
مــن أنواع النزيف.. يقــي من اإلصابة 
بأمراض الطــرق الصفراوّية واألمراض 
الوقاية من  الهضمّية.. يُســاعد في 

اإلصابة مبرض الزهامير.
اإلصابة   :k فيتامــن  نقــص  أعراض 
مبشــكلة النزيف اجللــدي.. التعرض 
ملشــكلة الرعاف أو مايُسمى بنزيف 
األنــف.. اإلصابــة بالنزيــف املعوي.. 

املشــكالت  من  للكثير  اللثة  تعرض 
الصحّية والنزيــف.. اإلصابة بأمراض 
القلب وتصلب الشــراين.. هشاشة 
األسنان  إصابة  وتكســرها..  العظام 
بالتسوس.. التعرض لإلصابة بسرطان 

البروستات، الكبد، الرئة، واألمعاء.
 :k األطعمة التي تتوي على فيتامن
كمّية  على  البيــض  يحتوي  البيض: 
كبيرة من فيتامن k، وبشــكل خاص 
صفــار البيــض، لذلك يجــب تناول 
مااليزيد عن بيضة واحــدة كل يوم.. 
الزيتون من  زيــت  يُعتبر  الزيتون:  زيت 

بفيتامن  الغنّية  الزيــوت  أنواع  أكثر 
تناوله بشــكل يومي  K لذلك يجب 
عــن طريــق إدخالِه في الســلطات 

واألطعمة..  
اخلس: يحتوي اخلس على كمّية كبيرة 
مــن فيتامــن k، لذلك يجــب تناول 
يتميز  اخليار:  يومّية من اخلس..  حصة 
اخليار بغناه الكبير بفيتامن k، لذلك 
يجب تناول حصــص يومّية من اخليار 
الطازج، للوقايــة من اإلصابة بنقص 
هذا الفيتامن.. امللفوف: يُعد امللفوف 
أحد أكثر اخلضروات الغنّية بهذا النوع 
اخلبراء  ينصح  لذلــك  الفيتامن،  من 
بتنــاول ثالث حصص إســبوعّية من 

امللفوف الطازج.
E: يحمي  الفوائد الصحّية لفيتامن 
اجلســم من اجلــذور احلرة املُســببة 
صحة  على  يُحافظ  السرطان..  ملرض 
اإلصابة  مــن  ويحميهــا  املفاصــل 
باألمراض والضعف.. يقي اإلنسان من 
اإلصابة بأمــراض القلب.. يُحارب كل 
يُحافظ  املبكرة..  الشيخوخة  عوامل 
على صحة البشــرة واجللد.. يُساعد 
في تخليص اجلسم من الكوليسترول 
الّضار.. يُحافظ علــى صحة األوعية 

الدموّية.
أعــراض نقــص فيتامــن E: ضعف 
العضالت، واجلهاز العصبي في جسم 
اإلنسان.. صعوبة في املشي والتوازن.. 
شعور اإلنســان بالتنميل والوخز في 
أطرافــِه.. تراجع فــي الرؤية.. ضعف 
اجلهاز املناعــي وقدرتِه في الدفاع عن 
البشــرة وتساقط  اجلســم.. جفاف 
املرأة  لدى  الشــعر.. ضعف اخلصوبة 
والرجل، والتعرض ملشكلة اإلجهاض.

 :E لفيتامــن  الغذائّيــة  املصــادر 
املتلفة  بأنوعها  واملكســرات  البذور 

والكاجو.اخلضــار  كاللوز،البنــدق، 
الفلفل  البطاطا،واجلــزر.  وبالتحديد 
العشــبّية  النباتــات  احلار،واحللــو. 
اخلبيــزة،  كالبقدونس،النعنــاع، 
املففة  الشبت،والبردقوش.الفاكهة 
وبشكٍل خاص املشمش.األرز األسمر، 
الكاملــة. والبيض.احلبــوب  الــذرة، 

اللحوم احلمراء، والدجاج.
B:يوجد  لفيتامن  الغذائّيــة  املصادر 
فيتامــن B بكثــرة فــي الفاكهــة 
الدراق،  املانغو،  البرتقــال،  وبالتحديد 
البابايــا،  الكيــوي،  املــوز،  العنــب، 
والــذي   ،B1 واألفوكادو.فيتامــن 
اخلبز،  البازيــالء،  فــي  بكثــرة  يوجد 
األرز، املعكرونــة، اخلميــرة، بذور عباد 
الشمس، اللفت، القرنبيط، البطاطا، 
الكبــدة، والبيض.فيتامنB2، ويوجد 
بكثرة فــي احلليب، األلبــان، اللحوم، 
البيض، البامية، السمك، الفاصولياء، 
بكثرة  ويوجد   B3 الســبانخ.فيتامن 
في الفول الســوداني، اللحم البقري، 
احلليب،  األسماك،  األفوكادو،  الدجاج، 
البيــض، التمر، البنــدورة، البروكلي، 
املكســرات،  اجلزر،  احللــوة،  البطاطا 

احلبوب الكاملة، والبقوليات.
باللحــوم،  ويوجــد   ،B5 فيتامــن 
احلبوب الكاملــة، القرنبيط األخضر.

اللحم  فــي  ويوجــد   ،B6 فيتامــن 
البقري، املكســرات، احلمص، الدجاج، 
الســلمون.فيتامن B7، ويوجــد في 
بأنوعها  اخلضــروات  البيــض،  صفار 
ويوجد   ،B9 والكبدة.فيتامن  املتلفة، 
في اخلضروات البقولّية، الكبدة، وبذر 
دوار الشمس.فيتامن B12، ويوجد في 

احلليب، األسماك، الدجاج، احملار.

* مدربة لياقة بدنية

الفيتامينات والرياضة.. مصادرها وفوائدها الغذائّية
ثقافة رياضية

خضراوت وفيتامينات غذائية

الجزء الثاني:

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركز  إلــى  الشــرطة،  تقــدم 
الثانــي بالــدوري املمتــاز لكرة 
القدم بعد فــوزه على مضيفه 
فرانسو  ملعب  على   )0-1( أربيل 
حريري، ضمــن املرحلة الـ11 من 
املسابقة.. ورفع الشرطة رصيده 
الى 20 نقطة بفضل هدف عالء 
مهاوي فــي الدقيقة )77(، فيما 
تراجع أربيل للمركز الـ12 برصيد 

13 نفطة.
وفي مبــاراة أخرى، خيم التعادل 

الســلبي علــى مواجهة نفط 
ميســان والطلبــة، والتي جرت 
علــى ملعب ميســان األوملبي.. 
وبرغــم أهميــة نقــاط املباراة 
للطرفن في ظل الصراع احملتدم 
الئحة  في  املتقدمة  املراكز  على 
الترتيــب، إال أن الفريقــن لــم 
الظفر  لهما  يشــفع  ما  يقدما 
بنقاط الفــوز ليكتفيان بنقطة 
مــن التعــادل الســلبي.. بهذا 
التعــادل، رفــع نفط ميســان 
رصيده إلى النقطة 18 في املركز 

رصيده  الطلبة  رفع  فيما  الرابع، 
إلى النقطة 15 في املركز الثامن.

االنتصارات،  لسكة  النفط  وعاد 
بعدمــا فاز 2-0 علــى مضيفه 
الســاحر  ملعب  على  الكــرخ، 
النفــط  راضي،ثنائيــة  أحمــد 
توقيع موســى عدنان  حملــت 
ومحمد داوود من ركلة جزاء في 
و)90+3(.. وبهذه   58 الدقيقتــن 
النتيجــة، ارتفــع رصيد النفط 
إلى 15 نقطة في املركز السابع، 
 14 للمركز  الكــرخ  تراجع  فيما 

برصيد 11 نقطة.
اقتنــع  أخــرى،  مبــاراة  وفــي 
الصناعات الكهربائية والقاسم، 
نقطــة التعادل بنتيجــة 1-1.. 
الكهربائية،  الصناعات  ســجل 
عن طريق أســعد عبد اهلل في 
الدقيقــة 26، وتعادل القاســم 
عن طريق علي كرمي في الدقيقة 
61.. ورفع الصناعات الكهربائية 
رصيــده إلى 8 نقــاط في املركز 
قبل األخير، فيما تذيل القاسم، 

جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

الشرطة يقفز لوصافة دوري الكرة الممتاز 
بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد حميد الشــيباني رئيس 
شكلها  التي  التفتيش  جلنة 
العربي  اخلليــج  اتــاد كأس 
لزيارة العــراق من أجل تفقد 
املرافق اخلاصة مبدنية البصرة 
 25 النســخة  الســتضافة 
مــن كأس اخلليــج أن الزيارة 
ستكون خالل املدة ما بن 24 
املقبل  الثاني  كانون   27 حتى 
من أجل الوقوف على جاهزية 
املدينــة من ناحيــة املالعب 

والبنــى التحتية التي تتعلق 
باالســتضافة، وستكون وفق 
الضوابط واملعايير التي تنص 
عليها الئحــة بطوالت كأس 

اخلليج.
إن  بيان  في  الشــيباني  وقال 
»العــراق له تاريــخ كبير في 
بطوالت كأس اخلليج وعنصر 
فاعل فيها، ومنتخبه ســبق 
أن فاز بالبطولــة عدة مرات، 
ونتمنــى أن يكون األشــقاء 
في العراق قد اســتفادوا من 

إكمال  في  الســابقة  الفترة 
املتطلبــات أو املضــي فــي 
إكمالها على النحو املطلوب 
بزيارة  قمنا  أن  وســبق  ..لقد 
قبــل ســنوات إلــى مدينة 
البصرة، واطلعنا على املدينة 

الرياضية«.
وتابع ان »الشــروط ليســت 
صعبة وال تخرج عما تضمنته 
اشــتراطات  مــن  الالئحــة 
التحتية  بالبنــى  مرتبطــة 
وطرق  وفنــادق  مالعــب  من 

يدخل  ورمبا  األمنية،  واجلوانب 
من ضمنها البرتوكول الطبي 
جــراء جائحة كورونــا إذا ما 

استمر الوباء ال سمح اهلل«.
»الفترة  أن  الشيباني  واوضح 
املتبقية علــى موعد انطالق 
طويلة  ليســت  املنافســة 
وتتــاج إلى جهد كبير جدا«، 
الفتا الى »احتمالية أن يحضر 
الوفد املباراة املتوقع تنظيمها 
خالل هذه الفترة بن املنتخبن 

العراقي والكويتي«.
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يتوخى الناس من خالل ما يجرونه من 
نشاطات وعالقات وصالت ومعامالت 
ان يحققوا النفسهم أفضل النتائج 
االيجابيــة علــى مختلــف الصعد 

واملستويات .
--2

انهم يبحثون عن تأمني :
السالمة والنجاة من األخطار ...

واحلياة الهانئــة اخلالية من االوصاب 
واالتعاب ..

مضافــاً الــى االرباح الوفيــرة وبها 
يتمكنون من احلصول على ما يرون ..

– -3
وما يبحثــون عنــه ال يتحقق لهم 
بكاملــة علــى االطــالق فالدنيا دار 
ابتــالء ومحن ونكبــات واضطرابات 
وقد يتعذر على أكبــر اعنياء العالم 
ان يتناول ما يشــتهيه من الطعام ال 
لعدم القــدرة على احلصول عليه بل 

ألمراض وموانع ..
ان الثــروة الهائءلة لــم متكنه في 
احملصلــة النهائية مــن ان يأكل ما 
يشــتهي من الطعام ملا اعترته من 
عوارض صحّية حالــت بينه وبني ما 
يشتهي فضالً عن الصدمات الكبرى 
التي تباغته وتثقــل كاهله وتنغص 
عليه عيشــته وفي طليعتها رحيل 
األحبة وانتقالهــم الى العالم اآلخر 
والفواجــع االخــرى التــي ليس لها 

سقف معني معلوم .
--4

اننا البد مــن حتديد اجتاه البوصلة ما 
يزيد ممن ال ميلكه ..!!

نطلــب مــا نُريــد مــن الذيــن ال 
يستطيعون دفع الضر عن انفسهم 

..
وهيهات ان تصفــوا الدنيا ألحد وان 

تدوم نعيمها له ..

--5
ان احليــاة الهانئة البعيــدة عن كل 
الشــوائب واملصائــب واحلافلة لكل 
ضروب اخلير والراحة والســعادة هي 

حياة االبرار .
قال تعالى :

 

) اّن االبرار لفي نعيم وان الفجار لفي 
جحيم (

فهل نحن من االبرار ؟
--6

ولكي نكون من االبرار علينا ان نعّمق 
صلتنــا باخلالــق العظيــم وان ندور 
مدار أمره ونهيه وان يكون تســابقنا 
وتنافسنا في ميدان الطاعة والعمل 
الصالــح وعندهــا ســتكون احلياة 
مســرحاً لكل الوان البر واالحســان 
واجتناب االساءة  والتكافل  والتراحم 

واالضرار باآلخرين .
--7

علينا ان جندد التوبة من الذنوب التي 
قارفناها 

اليه  والضراعة  االبتهــال  نــدمي  وان 
ســبحانه ان يجيرنا مــن عذابه وان 
يعفو عن سيئاتنا وان يدخلنا مع من 

يدخله في جنات النعيم .
--8

قال كاتب السطور في احدى رباعياته 
يناجي ربه :

أَْجرِني يوم يُؤخذ بالنواصي 
وهل للعبِد ثمة من مناص ؟

ولي أمٌل بعونك عن ذنوبي 
فاني ُمثقل ياربِّ عاصي 

اذا ما فزُت منك بَِبرْدِ َعْفٍو 
فذلك ما أوصل من خالِص 

أتوب اليك ربي من ذنوبي 
ومن ايتان هاتيك املعاصي .

رحماك يارب

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

طرحت الشــركة املنتجة 
التركــي  للمسلســل 
"السيد شــرف" للنجمة 
أودان  ســونغول  التركية 
الدعائي  اإلعــالن  فيديــو 
لــه، ويغلب عليــه طابع 
الســوداء،  الكوميديــا 
ويتحــدث هــذا العمــل 
عــن رجل تتحــول حياته 
ٕالى فوضى. مــن املقرر ان 
يعرض على احدى املنصات 
ذكره  اجلدير  اإللكترونيــة. 
فيلمها  تصوير  بدأت  انها 
"أحبنــي كثيراً"  اجلديــد 
الذي سيعرض على احدى 
املنصــات اإللكترونيــة، و 
يتحدث عن قصة عاطفية 
مؤثرة. ويضم العمل فريق 
انتــاج الفيلــم التركــي 

زنزانة  "معجزة  الشــهير 
الى جانب  7" نفسه،  رقم 
التركي  اخملــرج والكاتــب 
محمد  ادا اوزتكني نفسه. 
وبالرغم من ان ســونغول 
أودان قامــت بأداء عدد من 
الدراما  فــي  املؤثرة  االدوار 
زال  مــا  لكــن  التركيــة 
العربي  اسمها في الوطن 
تركي  اول مسلســل  نور، 

عرض في الوطن العربي.

اللبنانية  الفنانة  شاركت 
مايا دياب صورة جديدة لها 
وعلقــت عليها:"في كون 
فضائية"،  "كائنــات  موازٍ 
وعلقــت علــى الصــورة 
ساشــا  اللبنانية  املمثلة 
:"ملكة".  فكتبت  دحدوح 
بعــض  انقســم  فيمــا 
املتابعني بني من علق على 
وآخرون  القصير  فستانها 
كتبته  الذي  التعليق  على 
علــى صورتهــا فكتــب 
لو كان هناك  ٕانه  أحدهم: 
كون مواز لكان فيه بشــر 
ال  الفضائية  فالكائنــات 
تعيش فــي كون مــواز"، 
وآخرون شــبهوها بـ كيم 
بعد  خصوصاً  كارداشيان 

التجميــل ، فيمــا جــزم 
معظمهــم بأنها جميلة 
عدة صور  ونشــرت  دائماً. 
أخــرى مــن ظهورها في 
بيار  مع  وجــر  منا  برنامج 
على شكل  دمى  مع  رباط 
مخلوقات فضائية وعلقت 
عليها :"البشــر ليســوا 
حقيقيني" وأرفقته بوسم 

"الكائنات الفضائية".

أنور  االزياء  عارض  أشــار 
حديد أنور حديد شــقيق 
وبيال  جيجــي  مــن  كل 
حديــد، أنه لــن يخضع 
للقــاح كورونا عبر صورة 
صفحته  فــي  نشــرها 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
وقد ُســئل من متابعيه 
عمــا ٕاذا يرغب باحلصول 
على اللقاح، وكان جوابه 
واضحاً جداً… "طبعاً ال". 
ال  "قد  موضحــا:  وكتب 
أو  كورونا  بفيروس  أصاب 
وٕان  أصاب  أن  املمكن  من 

شــاء اهلل أشــفى منه 
األجســام  على  وأحصل 
املضادة، بــدالً من القيام 
بشــكل  العملية  بهذه 
غير طبيعي، صنع اخلالق 
أجسادنا للقيام بأكثر مما 

نتوقعه منها".

سونغول أودان

أنور حديد أنور

مايا دياب 

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
ضربــت جائحة كورونا العالم نهاية 2019، لتنتشــر في كل 
مكان مع بداية 2020، ومع التحذيرات التي أطلقتها منظمة 
الصحة العاملية، أصبحت الكمامة واحدة من أهم األمور التي 

ال ميكن االستغناء عنها.
ومع اعتماد اجلميع عليها، ظهرت مجموعة من الكمامات ذات 
املطبوعات اخملتلفة ألشــخاص كارتونيــة مثل البقرة والفيل 
الضاحك، ٕاضافة ٕالى أرنوب يحمل احلديد وغيرها من األشكال 

اجلذابة والغريبة عن الشكل التقليدي للكمامة.
يبدو أن الكمامــة أعادت ارتداء البرقع مرة أخرى، حيث ظهرت 
مبواقع التســوق كمامة مزخرفة تبدو شــبيهة بالبرقع الذى 
كانت النساء في فترة اخلمســينيات واألربعينيات من القرن 
املاضي ترتديــه. دور االزياء كان لها حضــورا واضحا في صنع 
الكمامات حتى ان بعض الشركات اخملصصة لألزياء استبدلت 
منتجاتها الى صنع الكمامات، وابدعت بعض دور االزياء بعرض 
كمامــات مبوديالت جذابــة من حيث نوع القمــاش والتطريز 
عليها. وفي الهند اختار احــد االغنياء ارتداء كمامة مرصعة 
باملــاس مثلما فعلــت اليابان التي صنعت احدى شــركاتها 
كمامة وصل ســعرها الــى حوالي مليون يــن النها رصعت 

بالذهب واملاس.

أغرب الكمامات حول 
العالم في 2020

الصباح الجديد - وكاالت:
أجبر رجال اإلطفاء وعناصر الشرطة في أملانيا على التدخل 
الســريع إلزاحة بجعة، كانت جتلس في حالة حداد على ما 
يبدو، لكنها اســتقرت على خط للسكك احلديدية عالية 

السرعة، وفًقا لبيان صادر عن رجال اإلنقاذ.
ورصدت البجعــة احلزينة وهي تقبع علــى اخلط احلديدي 
بالقرب من فولداتال وســط البالد، ما تســبب بإلغاء أكثر 
من 20 قطارًا، واستقرت البجعة في ذلك املكان بعد مقتل 

بجعة ثانية اصطدمت باخلط العلوي فوق القضبان.
وتبني أنه بعد هذا "احلادث"، استقرت البجعة الثانية على 
خطوط الســكك احلديدية أدناه "في حالة حداد"، ما منع 

القطارات من املرور بني منطقتي كاسل وغوتنغن.
ووفًقا ملا نقلت "ذا غارديان" عن تقارير وسائل اإلعالم احمللية، 
اضطر رجال اإلطفاء ٕالى ٕاحضار معدات متخصصة إلزالة 
البجعة امليتة من اخلطوط العلوية، وٕازاحة البجعة الثانية 
من فوق الســكة احلديدية، ونقلها ٕالى نهر فولدا، حيث مت 

ٕاطالقها.
ولوحظ ســابقا أن البجعــات "حتزن" على مــا يبدو على 
رفاقها الراحلني، ٕاذ تبقى غالبا لفترة بالقرب من موقع موت 

رفاقها.

بجعة تتسبب بايقاف حركة 
20 قطارا.. والشرطة تتدخل

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
عــام 2020 عام متخــم باملفاجآت 
الصادمة، واالحــداث احلزينة، اضافة 
الى مشــاعر اخلــوف والقلــق التي 
انتابت كل فرد فــي هذا العالم. من 
ابرز ما حدث في هذا العام املوشــك 
على املغــادرة الى غير رجعة، فيروس 
كورونــا الذي اجتاح العالم بأســره  
والذي اجبرنا على تغيير بعض عاداتنا 

التي كانت احدى بديهيات احلياة.
في هــذا العــام واجــه العديد من 
االشــخاص في العالم املوت، منهم 
من خسر املعركة، ومنهم من انتصر 
وعــاد الى احليــاة مبفاهيــم جديدة 
من  مجموعة  سألنا  جديدة.  وافكار 
االشخاص عن الكلمة التي ميكن ان 
يصفوا بها عام 2020 فكانت آراؤهم 

متباينة واحيانا حتمل النقيض:
عالء فــرج يقول ان الكمامة اكثر ما 
ازعجه هذا العام واضاف: "عام مليء 
بالصدمات والفقدان واخلوف، اجبرت 
على ارتداء الكمامة برغم اني اعاني 
من ضيق تنفس بســبب مشــكلة 
باحلجاب احلاجز، لكني اضطررت الى 
ارتدائهــا اغلب الوقــت الن الدكتور 
حذرني من ان كورونا يدخل جسمي 
بقوة وقــد يقتلني، فكانت الكمامة 
حيــاة او مــوت". ثــم قــال مازحا 
"اســتطيع ان اصف عام 2020 بانه 

عام التخفي".
هنــاك من عّدهــا ســنة الفقدان 
واخلســائر من ضمنهــم اكرام عبد 
الرحمن التي قالت: "عام شؤم بكل 
الكلمة من معنى، فقدت  ما حتمله 
خــالل هذا العــام بســبب فيروس 
كورونا اعز الناس الــى قلبي، والدي 
ومن ثم اثنني مــن اوالد عمي وكانوا 

شــبابا، كانت قاسية وكان يجب ان 
نكون قســاة جافني مثلها، اذ منعنا 
من تقبيــل احبتنــا او زيارتهم ملدة 
طويلة، ولغاية اليوم وبالرغم من اننا 
تعايشــنا مع الفيروس وبدأت احلياة 
الى طبيعتها،  ترجع شيئا فشــيئا 
لكن بالنسبة لي وللكثيرين ما زلنا 
نتخوف من الزيارات الكثيرة او تقبيل 
الضيوف مثلما هــو املعتاد.. ان اردت 
ان اصف عام 2020 ســاقول انه عام 

اجلفاء".
كافــي يونــس اختلف رأيهــا فيما 
يخص هذا العام وكانت شخصيتها 

متفائلــة اذ قالــت: "الكثير منا قد 
يكــون 2020 عام شــؤم بالنســبة 
اليهم، لكنــي اجد انه عام مختلف 
وعــام اســتطيع ان اقولهــا ومبلء 
اذ اصبنا جميعا  فاهي خير علينــا، 
بكورونــا ومن ضمننــا جدتي وهي 
لكننا شــفينا  الســبعني،  بعمــر 
واحلمــد هلل، وبســبب هــذا احلدث 
تغيرت بعض عاداتنا وسلوكياتنا مع 
بعض، فمثال كنت دائمة العراك مع 
اخي االكبــر، االن نحن نحب بعضنا 
ونخــاف ونحرص علــى بعضنا، الن 
التجربــة املريرة كانــت مبنزلة مرآة 

ارتنا حقيقة مشــاعرنا جتاه بعضنا، 
من دون ضبابيــة، واحيانا نتذكر معا 
مشكالتنا ونسخر منها ألنها كانت 
ألســباب تافهة.. عام 2020 سأطلق 
عليه عــام التصالــح.. تصالح مع 

النفس واالخرين".
تعددت العناويــن، لكن يبقى هناك 
عنوان اهم.. انه اليوم يبشــر بقدوم 
عام جديــد الينا قد يحمل لنا بعض 
اخلير ورمبا يجلــب معه حقائق طاملا 
كانت مجرد احالم.. ولكل منا جتربته 
اخلاصة التي ترسم مالمح عام 2020 

الصاخب واملميز.

الصباح الجديد - متابعة:
تزخر بريطانيا بطرٍق جديدة وملهمة 
العام  2020 واســتقبال  العام  لوداع 
اجلديد مــع أمٍل بغٍد مشــرٍق، وتوفر 
للراغبــني فرصــة االســتمتاع عبر 
جــوالت افتراضية ألكثــر من معلم 

سياحي.
وتتيح بريطانيــا فرصة للراغبني في 
اختبــار جتربٍة قصيرة مــن التخييم 
على جــرف فوق منجم هونيســتر، 
حيــث ميكــن للمخّيمــني أن ميّتعوا 
أنظارهم مبشــهد غروب الشــمس 

وشروقها األّخاذ.
وتنصح الباحثني عن االجواء الطبيعية 
إلقامة حفلة رأس الســنة الى التوجه 
الرقراقة  واملياه  الغّناء  الصنوبر  لغابات 
واجلبــال الشــاهقة. فإن كنــت تنوي 

بتجربة خالبــة بني أحضان  االنغماس 
الطبيعة، توّجه ٕالى جلني أفريك. غرب 
بحيرة لــوخ نيس والبحيــرات وغابات 
الصنوبر الكلدونية ٕالى جانب الطرقات 
اخملصصة للترجل سيراً على األقدام وان 
لم تستطع فأمامك فرصة االستمتاع 

اونالين.
كما وفرت فرصة اكتشف عالم جاين 
أوسنت اخليالي خالل زيارة لبعض املواقع 
الرومانســية احلقيقية التي استوحت 
منهــا ٕابداعاتها. وتشــمل أبرز املواقع 
العديد مــن الوجهات التي اســتقت 
منها أوســنت اإللهام طوال مسيرتها 
األدبيــة، أمــا ٕاذا أردت العــودة بالزمن 
ٕالى حقبة الريجنســي فــي بريطانيا 
فيمكنك ٕاضافة مدينة باث ٕالى برنامج 

رحالتك. 

بريطانيا تبتكر طرقا جديدة الستقبال العام الجديد

عام 2020 تجارب مختلفة وعادات جديدة

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلقت الفنانة التونسية لطيفة 
اجلديدة  أغنيتهــا  كليــب  فيديو 
" خلينــي " من كلمات ياســني 
أمني  وتوزيــع  وأحلــان  احلمــزاوي 

القلسي.
وكشــفت لطيفة في مقابلة مع 
برنامــج " mbc trending " أنهــا 
الفيديو  بتصويــر  جداً  ســعيدة 
في دبــي كونها تتوفــر فيها كل 

املقومات املطلوبة".
وعن الشــكل الذي ظهرت به في 
"أحب  لطيفة:  قالــت  "الكليب" 
ان يكون لــكل كليب بصمته في 
وحتى  والغنــاء  واللحن  الــكالم 
وأنا جريئة  الذي أظهر بــه  اللوك 
جداً في هذا االمر وال اتخوف منه".

ولفتــت لطيفــة ٕالــى أن فكرة 
الشعر األشقر كانت فكرة الفريق 

اخلاص بالفيديو كليب كله".
كما كشفت لقاءها براغب عالمة 
وأنهمــا يفكران مبشــروع جديد، 
الفتة أنها متنــت أن يكون الدويتو 
الذي سيجمعها براغب من أحلانه 
هو حصــرا، ألن كل األغنيات التي 
حلنها بنفسه حتقق جناحات كبيرة 

.
وعن األخبار التي انتشــرت بشأن 
دويتــو يجمعها بالفنانــة عزيزة 
جالل قالت: "هي حبيبة قلبي وأنا 
العودة  واحدة تطلــب منها  اكثر 
التــي جعلتني احب  للغناء وهي 

خوض الغناء".
بخصوص  مشــاريعها  عــن  اما 

األغنيــة 
ية  السعود

خلليجيــة  ا و
كشــفت 

هناك  أن  لطيفة 
قريبــة  مفاجــآت 

اخلصــوص  بهــذا 
وأنها تتشرف باألغنية 

اخلليجية .
ولفتت لطيفــة ٕالى أنه تتم 

كتابــة مشــروع ســينمائي 
ســتخوض التجربة فيه وأنه 
تتم كتابته في الوقت احلالي 
وسيجري تصويره بني تونس 
تعود  أن  متمنيــة  وأوروبــا 
كونها  الغنائي  للمســرح 

تعشقه.

لطيفة تطلق "خليني" ومشروع 
دويتو مع راغب عالمة العام المقبل

الصباح الجديد - وكاالت:
بالكثير من  الدراجــات ملــيء  عالم 
احلماسة التي ال تنتهي باحلصول على 
ســرعات أعلى، ومت الكشف عن اسرع 

خمس دراجات لعام 2020 وكانت:

F4 LH44 ام في اجوستا
تســتطيع هذه الدراجة اإليطالية أن 
تصل الى ســرعة قصــوى تبلغ 303 
كم/س، ما يجعلها تقدم جتربة قيادة 

ممتعة للغاية.

S1000RR بي ام دبليو
تعد أفضل سوبربايك متاحة باألسواق 
حاليــاً، من حيــث ســهولة قيادتها 
وسهولة الوصول بها ٕالى سرعة 303 
كم/س مع ســمعة معروفة بقدرتها 
على الفوز على شتى املنافسني على 

احللبات.

سوزوكي GSX1300R هايابوسا
مع ســرعة قصوى تبلغ 312 كم/س، 

تعد الدراجة أسطورة حقيقية، حيث 
حتمل محرك 1300 ســي سي جنوني، 
لتظل من أسرع الدراجات في العالم.

LS 218 اليتننج
تقــول اليتننــج أن هذه هي أســرع 
دراجة ميكــن شــرائها وقيادتها على 

العامــة، حيــث متكنت  الطرقــات 
باختبارات الســرعة من بلوغ سرعة 
351 كم/س، برغم أن هذه السرعة 
الدراجة  تزويــد  مت حتقيقهــا بعد 
بتغييرات بســيطة عن النسخة 

القياسية.

 H2R كاواساكي
ال يسمح بقيادة هذه الدراجة 
الطرقــات  علــى  اخلارقــة 
العامة بســبب ســرعتها 
قادرة  أنها  حيــث  اجلنونية، 

على حرق ٕاطاراتها خالل عدة 
ثــوان بفضــل محركها 4 
سلندر سوبر تشارجر الذي 

يسمح بالوصول لسرعة 
 400 قدرها  قصــوى 

كم/س

أسرع خمس دراجات نارية عام 2020
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