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الصباح الجديد - متابعة:
مع استنفار بريطانيا استعداداً 
لألســوأ، أثارت مســألة خلط 
عدة لقاحــات، بغية إعطائها 
لقاح  األولى من  اجلرعة  ملتلقي 
كورونا، ضجة كبيرة في البالد.

فبعــد تســرب تفاصيــل عن 
خطة طوارئ خللــط اللقاحني 
املعتمدين فــي عدد صغير من 
وأســترازنكيا  )فايــزر  احلاالت 
أو أكســفورد(، جتنــد عدد من 
املســؤولني عن نظــام اللقاح 
للدفاع عــن وجهة النظر هذه، 
بحســب ما أفــادت صحيفة 

"الغارديان" البريطانية.
القصــة بدأت بعــد أن أوصى 
كتــاب صــادر عن مســؤولني 
"ميكن  بأنه  صحيني  بريطانيني 
تقدمي جرعــة واحدة من املنتج 
اجلدول  إلكمــال  محلًيا  املتاح 
الزمني إذا كان اللقاح نفســه 
غير  األولى  للجرعة  املستخدم 

متوفر".
لكن التقرير أو كتاب التوصية 

أضاف أنه: "ال يوجد دليل على 
 ،Covid-19 قابلية تبادل لقاحات
الدراسات في هذا اإلطار  أن  إال 

ال تزال جارية".

"تخلوا عن العلم"

وقد أثارت تلك املالحظة موجة 
من اجلدل واالنتقــادات، تعززت 
"نيويورك  في  تقرير  نشــر  مع 
تاميز" نقل عن عالم الفيروسات 
من  مــور،  جون  البروفيســور، 
الواليات  فــي  كورنيل  جامعة 

املتحــدة قوله "ال توجد بيانات 
الفكرة  هــذه  حــول  واضحة 
)خلــط اللقاحــات أو تأجيــل 
على  منهــا(  الثانية  اجلرعــة 
املسؤولني  أن  معتبراً  اإلطالق"، 
العلم  عن  "تخلوا  البريطانيني 

متاًما، ويبدو أنهم يحاولون فقط 
حتســس طريقهم للخروج من 

هذه الفوضى العارمة".
بــدوره، أكــد خبيــر األمراض 
املعديــة األميركــي، أنتونــي 
فاوتشــي، اجلمعة، أنه ال يتفق 
مــع نهــج اململكــة املتحدة 
جلهــة تأجيل اجلرعــة الثانية 
 .Pfizer / BioNTeCh من لقــاح
وقال لشبكة CNN إن الواليات 
املتحــدة لــن تتبــع خطــى 
بريطانيا، وســتتبع إرشــادات 
 BioNTeCh و   Pfizer شــركة 
مــن  الثانيــة  اجلرعــة  إلدارة 
لقاحها بعـــد ثالثـة أسابيـع 

مـن األولى.
الدكتورة  أوضحت  املقابل،  في 
ماري رامزي، رئيســة التحصني 
العامــة  وزارة الصحــة  فــي 
بإجنلتــرا، أن اخللط غير موصى 
به ولــن يحــدث إال في ظروف 

استثنائية.
كما أضافــت قائلة: "إذا كانت 
األولى هي لقاح فايزر،  جرعتك 

فال يجــب أن حتصل على لقاح 
الثانية  جلرعتك  أســترازينيكا 
والعكــس صحيــح. ولكن قد 
تكون هناك حاالت نادرة للغاية 
حيــث ال يتوفر نفــس اللقاح، 
أو حيث ال يعــرف اللقاح الذي 
حصــل عليه املريــض، عندها 

ميكن إعطاء لقاح آخر.
وتابعت "يجــب بذل كل جهد 
ولكن  اللقــاح،  نفس  ملنحهم 
إذا لــم يكن ذلــك ممكًنا، فمن 
األفضل إعطاء جرعة ثانية من 
لقاح آخر بــدالً من عدمه على 

اإلطالق".
يأتــي هذا بالتزامــن مع تلقي 
أنحاء  املستشفيات في جميع 
بريطانيــا حتذيــرات بضــرورة 
االســتعداد ملا هو أســوأ في 
التعامل مع الســاللة اجلديدة 
املتحــور،  كورونــا  لفيــروس 
ومواجهــة ضغوط كبيرة مثل 
مستشــفيات  تواجهها  التي 
لندن  فــي  الصحية  الرعايــة 

وجنوب شرقي إجنلترا.

خلط بريطانيا لقاحات مضادة لكورونا يثير ضجة في البالد وخارجها
اآلراء تضاربت بشأنه

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون 
االنتخابات عبد احلسني الهنداوي، 
ان موعد إجراء االنتخابات النيابية 
الســادس من حزيران  في  املبكرة 

املقبل "ثابت".
وقال الهنداوي في تصريح رسمي: 
"موعــد االنتخابات ثابت وال يوجد 
اي إجراء يؤجله وقانون االنتخابات 
أصبح نافذا والتخصيصات املالية 

احلكومية  واللجــان  توفيرهــا  مت 
املشــكلة ملســاعدة مفوضيــة 
منتظم  تعمل بشكل  االنتخابات 
احملافظات  تــزور  االمنية  واللجنة 

لتفقد الوضع".
وأشــار الى ان "املفوضية أطلقت 
أمــس حملــة كبيرة لتســجيل 
ان  ونتوقع  بايوميتريــا  الناخبــني 
األشــهر  خالل  كبيراً  جناحا  حتقق 
"ندعم  وأضاف   ، املقبلة"  القليلة 

املفوضيــة ومــن املهــم جناحها 
ونطلب منها املزيد ونحل املشاكل 
لها كونها هي السلطة احلصرية 
وملزمــون  االنتخابــات  الجــراء 
تخص  االنتخابات  كــون  بدعمها 

كل البلد".
مصطفى  الــوزراء،  رئيــس  وكان 
الكاظمي، قال أمــس االول خالل 
اجللســة احلواريــة مع عــدد من 
واحملللني  اجلامعات  وأساتذة  الوزراء 

االنتخابــات   " ان  السياســيني 
املبكــرة كانت مطلــب اجلماهير 
أشــواطا  قطعنا  وقد  واملرجعية، 

كبيرة فيها".
انتخابي  قانون  اآلن  "لدينا  وأضاف 
ومفوضيــة ناجزة، وقانــون متويل 
أمامنا سوى  يبق  ولم  لالنتخابات، 
تشــكيل احملكمــة االحتادية التي 
نعمل عليها مع السلطات األخرى 

بكل قوة".

مستلزمات االنتخابات المبكرة ناجزة
وستجرى في موعدها

مستشار رئيس الوزراء: 

السليمانيةـ  عباس اركوازي: 
وجه مواطنــون مســيحيون نداءاً 
العراقية عبر  الى احلكومــة  عاجالً 
الصبــاح اجلديد، مطالبــني بانهاء 
املظالــم التي حلقت بهــم واعادة 
امالكهم التي اســتولت عليها من 

اسموهم بامليلشيات املسلحة.
وقال ابو سمير وهو مواطن مسيحي 
احلمدانية  بقضاء  برطلة  ناحية  من 
تصريح  فــي  املوصــل  مبحافظــة 
الناحية  تركنا  لقد  اجلديد،  للصباح 
قبل دخول داعش اليها بايام، ونحن 

نســكن محافظــة الســليمانية 
منذ ذلــك الوقت، ومع انتهاء حقبة 
حكم داعش، اال ان املســيحيني في 
تلك الناحيــة وغيرها من االقضية 
نينوى،  حملافظة  التابعــة  والنواحي 
عدا عن هجرة كثير منهم الى اوربا 
وامريكا وكندا، اال ان املتبقي منهم 
لم يعودوا الى مسقط راسهم وان 
30 % باملئة منهــم عاد الى مناطق 

سكناهم االصلية.
واضــاف، ان املســيحيني العائدين 
صعبة،  معيشية  اوضاعاً  يواجهون 

وهــم يتعرضــون للمضايقات من 
قبل العديد من اجلماعات املسلحة، 
الرغامهم على الهجرة والتخلي عن 

ممتلكاتهم واراضيهم.
بدوره قال اكوب يوسف وهو مواطن 
املسيحية  بيروز،  قرية  من ســكنة 
مبحافظــة دهــوك انهــم ايضــا 
قبل  من  للمضايقــات  يتعرضــون 
بض املتنفذين واملســؤولني احلزبيني 
الرغامهــم علــى تــرك اراضيهم 

وامالكهم.
واضاف، ان االف املواطنني املسيحيني 

تركوا قرى "شــيوز، وبابلو، وباكيرا، 
قــرى  إلــى  إضافــة  وشرانشــي، 
مسيحية أخرى موغلة بالقدم تتبع 
مدينتي زاخو والعمادية باتت خالية 
بني مســلحي حزب  املعارك  بفعل 

العمال والقوات التركية.
وقال، إن التهجيــر ال يتعلق بالقرى 
املســيحية فقــط، وإن هناك نحو 
500 قرية شمال أربيل وشرق دهوك 
تركهــا أهلها، بعضهــا، حتول إلى 
التركي  ثكنات عســكرية للجيش 

واحتلت منازلنا واراضينا فيها.

ثلثا المسيحيين هاجروا والجماعات المسلحة تستولي على امالكهم 

األزمة الخليجية تهيمن على مناقشات قمة 
سومـو: تصدير 2.9 مليون برميـل3مجلس التعاون وآمال باتفاق نهائي مع قطر 

6مـن النفـط بعـد اتفـاق أوبـك

بغداد - الصباح الجديد:
كشــفت عضو مجلــس النواب 
احملمــداوي، عن  النائــب جمــال 
مناصــب املســؤولني احملالني إلى 

القضاء بتهم فساد.
وقال النائب احملمداوي في تصريح 
"قائمة  إن  االحــد  امس  صحفي 
املتهمني احملالــني ضّمت أكثر من 
20 شــخصية بدرجــة وزير متت 
مشــيراً  احملكمة"،  إلى  إحالتهم 
إلى أن "هذا مؤشــر يؤكد وجوب 
أاّل يتم اختيار الشــخصيات التي 
تتســنم املواقــع الرئيســة من 

مزدوجي اجلنسية".

وأضاف النائب أن "20 شــخصية 
متهمة بدرجة وزير من أصل 333 
أما من  غيابياً،  للمحكمة  أحيلوا 
هم بدرجة مدير عام فقد أحيلوا 
غيابياً للمحاكم وعددهم 27 ممن 
اخلاصة  اجلزائية  بالقضايا  اتهموا 

بوزارة الكهرباء".
وتابع احملمــداوي أن "الفئة األخرى 
التي هي أقل من مدير عام، فيصل 
عددهم إلى أكثــر من 286، وهم 
أحيلــوا غيابيــاً للمحاكم، فيما 
متت كفالة 72 من ضمنهم وزيران 
وأربعة مبنصب مدير عام، و66 من 

درجات وظيفية أقل".

نائب "يلمح" بأن الوزراء والمسؤولين 
المتهمين بالفساد من مزدوجي الجنسية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أنتقد عضو اللجنة املالية النيابية 
جمال كوجر امــس االحد، األرقام 
التي وصفها ب"املبالغ فيها"، التي 
تضمنها مشــروع قانــون املوازنة 

املالية لعام 2021.
اطلعت  تصريح  فــي  كوجر  وقال 
عليه الصباح اجلديــد، ان "موازنة 
هــذا العام هي أعلــى موازنة في 
لكن  بالدينار  احلديث  العراق  تاريخ 

بالدوالر هي أقل من 2020".
مبالغ  أرقام  املوازنــة  "في  وأضاف 
فيها جــداً" مبينــا ان "عموم ما 
ُصــرف في العام املاضــي كان 72 

تريليــون دينــار في حــني املوازنة 
اجلارية فقط في موازنة 2021  أكثر 
من 163 ترليون دينار مبعنى ضعفي 

هذا املبلغ وأكثر".
النــواب، تســلم  وكان مجلــس 
األســبوع املاضي، مشــروع قانون 

املوازنة املالية لعام 2021.
والــذي اثــار انتقــادات برملانيــة 
وشعبية ملا تضمنه من إستقطاع 
للرواتب وغياب التعيينات، وحسب 
هيأة رئاســة مجلــس النواب، قد 
التشريعية  "االجراءات  تســتغرق 
إلجناز قانون املوازنة اإلحتادية من 20 

- 30 يوماً".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلــن عضــو جلنــة اخلدمــات 
النيابيــة عباس يابــر العطافي، 
اكمال ملفات وزيرين في حكومة 
متهيدا  الكاظمــي  مصطفــى 

الستجوبهما حتت قبة البرملان
وقــال العطافــي فــي تصريح 
الصبــاح  عليــه  اطلعــت 
اخلدمــات  “جلنــة  إن  اجلديــد، 
النيابيــة اســتكملت ملفــات 
بغية  والنقــل  اإلســكان  وزيري 

استجوابهما داخل البرملان طبقا 
إلجراءات مجلس النواب ، وأضاف 
أن “هنــاك ملفــات أخرى تخص 
وزارات أخرى يجــري العمل على 

إعدادها داخل اجمللس.
وأشار عضو اللجنة إلى أن “هذه 
االجــراءت هي في اطــار تدعيم 
عمل احلكومة”، مؤكدا ان “ملفات 
استجواب وزيري االسكان والنقل 
استكملت وبانتظار ارسالها الى 

رئاسة البرملان.

مجلس النواب يعتزم استجواب وزيري 
النقل واإلسكان بعد اكتمال ملفيهما

اللجنة المالية: 
أرقام موازنة 2021 مبالغ بها ونفقاتها 

ضعف مثيلتها للعام الماضي

بغداد - وعد الشمري:
رواتــب املوظفني  أزمة  أجبــرت 
التراجع  على  إقليم كردســتان 
عــن مواقفــه، وأبــدى التزامه 
العجز  متويــل  قانون  بتطبيــق 
املالــي، وحتدث عن اســتعداده 
لتســليم واردات نفطه واملنافذ 
االحتادية،  احلكومة  إلى  احلدودية 
فــي تطــور وصفتــه أطــراف 
سياســية في بغداد بااليجابي، 
للتصويت  أنه ميهد  إلى  مشيرة 

على موازنة العام احلالي.
وقال النائــب عن االحتاد الوطني 
الكردستاني شــيروان ميرزا، إن 
االحتادية  احلكومة  بني  "احلوارات 
شهدت  قد  كردســتان  وإقليم 
تطوراً جديــداً متمثالً بالتقارب 

والتفاهم".
وتابــع ميــرزا، في حديــث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "أخر الوفود 
الكردية في بغداد استغرقت من 
دليل  وهذا  أســبوعني،  احلوارات 
على وجود رغبــة لدى الطرفني 

بالوصول إلى حل شامل".
"احلــوارات  أن  إلــى  وأشــار، 
االحتاديني  املســؤولني  شــملت 
كافــة بداية من رئيــس الوزراء 
وباقي  الكاظمــي  مصطفــى 
زعماء  إلــى  وصوالً  الرئاســات 
الكتــل السياســية، في أجواء 
ايجابية تعبر عن رغبة حقيقية 
فــي املضي مبرحلــة جديدة من 

التعاون".
ولفــت ميرزا، إلــى أن "حكومة 
إقليم كردستان عبرت من خالل 
بغداد  إلــى  وصل  الــذي  الوفد 
استعدادها لتطبيق قانون متويل 
العجز املالي من حيث تســليم 
عائدات النفط واملنافذ احلدودية 

لقاء استالم الرواتب".
ويواصل، أن "إقليم كردستان ما 
احلكومة  من  ينتظر جوابــاً  زال 
االحتادية علــى عرضه من التزام 
كامل بالشروط التي مت وضعها 
ســابقاً إلطالق رواتب املوظفني، 
بــأن نشــهد تعاوناً في  ونأمل 
املرحلة املقبلة في جتاوز العقبات 

السيما االقتصادية منها".

وانتهــى ميــرزا، إلــى "أهمية 
اســتمرار احلــوارات والزيــارات 
والتفاهم  الطرفني  بني  املتبادلة 
على جميــع النقــاط اخلالفية 
املتعلقة باجلانــب املالي والثروة 
الطبيعية على وجه اخلصوص".

من جانبه، وجد النائب عن حتالف 
في  خالطي  حســن  عراقيــون 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، أن 

"التزام إقليم كردســتان األخير 
املالي هو  العجــز  بقانون متويل 
بداية جيدة لالتفاق على موازنة 

العام احلالي".
وأضــاف خالطــي، أن "احلوارات 
بني احلكومــة االحتادية واإلقليم 
غيــر واضحة بالنســبة إلينا"، 
مســتدركا "نتمنــى أن يتــم 
االتفاق وفق الدستور، وفي نهاية 

املطاف فــأن األمر خاضع جمللس 
النواب من خالل التصويت على 

قانون املوازنة".
على  املفروض  "الواجب  أن  وبني، 
حكومــة إقليم كردســتان هو 
واملنافذ  النفطية  املوارد  تسليم 
احلدودية إلــى احلكومة االحتادية 
لكي تتحصل على حصتها من 
املوازنة، وبخالف ذلك، فأن األزمة 

سوف تستمر من دون حلول".
ومضــى خالطي، إلى أن "الوقت 
قد حان لتشــريع قانون النفط 
تعرف كل مكونات  والغاز، لكي 
النظــام االحتادي مــن حكومة 
ومحافظات  وأقاليــم،  مركزية، 
غير منتظمــة بإقليم حقوقها 
النفطية وما عليها من التزامات 

جتاه اخلزينة العامة".

إقليم كردستان يبدى استعداده لتسليم
النفط وإيرادات المنافذ الحدودية الى بغداد

من حقول نفط االقليم "ارشيف"

جراء ازمة الرواتب فيه..
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بغداد - الصباح الجديد:
مدير  الياســري  عــالء  اعلن 
لتسويق  الوطنية  الشــركة 
مع  التعاقد  "سومو"  النفط 
الشركات احلكومية في  اكبر 
وكوريا  والصني  الهند  أسواق 
بالدفع  النفــط  بيع  بشــأن 
ان  الى  أشــار  وفيما  املسبق، 
شركة صينية فازت بعقد بيع 
مســبق للنفط، اورد ان نفط 
إقليم كردســتان يباع بسعر 
متدن يتــراوح بني 6و9 دوالرات 

للبرميل.
وقال الياســري فــي تصريح 
تابعته الصبــاح اجلديد امس 
االحد، ان " ســومو شــركة 
مالكة  وليســت  وســيطة 
الشــركة  وانهــا  للنفــط، 
الوحيــدة اخملولــة بتصديــر 
النفطية  املنتجات  واستيراد 
والنفــط اخلــام الفائض عن 
احلاجة" ، مضيفا ان " العراق 

ثاني اكبر مصدر للنفط اخلام 
في اوبك، وان اتفــاق اوبك أّثر 

بشكل ايجابي في العراق".
واشار مدير الشركة الى ان " 
العراق متكــن من التعاقد مع 
الشركات احلكومية في  اكبر 
كل من اسواق الهند والصني 
وكوريا "، مبينا حصول العراق 
على ملياري دوالر بفائدة صفر  
، مع وجود عالوة فوق الســعر 
الفتا  املســبق،  البيع  بسبب 
الى ان :" شركة صينية فازت 

بعقد البيع املسبق للنفط".
وبــني الياســري:" ان أغلــب 
العقود تشــير إلــى أن نفط 
اإلقليم يباع بســعر أقل من 
6 إلى 9 دوالرات عن الذي يباع 
الى  عن طريق سومو، مشيرا 
ان:" كميــات النفط املصدرة 
من اإلقليم عــن طريق ميناء 
جيهان التركي تبلغ 430 ألف 

برميل يومياً".

برميل اإلقليم يتراوح ما بين 6 و9 دوالرات

"سومو" تتعاقد مع شركات 
آسيوية كبرى على تصدير 

النفط بالدفع المسبق

بعضهم غادر ومنهم من ينتظر 

20 وزير و27 مدير عام و286 بدرجات اقل كلهم احيلوا "غيابيا"



محليات 2
النقل تتعاقد مع شركة 

دايو الكورية النشاء 
ميناء الفاو الكبير

وزير التعليم يتدارسولجنة 
عليا ترشيحات عضوية 
المجمع العلمي العراقي

بغداد - الصباح الجديد: 
ابرمــت وزارة النقل عقداً مع شــركة دايوو 
الكورية النشــاء خمســة مشــاريع للبنى 
التحتية ضمن مشــروع ميناء الفاو الكبير 
خــال حفل أقيم في مقر الوزارة حضره ممثل 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد جنم البتال 
وزيــر التخطيط وعــدد من الــوزراء والنواب 

وكذلك عدد من الشخصيات الكورية.
وقال وزيــر النقل الكابنت ناصر الشــبلي ال 
يسعني اال ان اقدم شكري لكل من وقف معنا 
من اجل ان يرى ميناء الفاو النور هذا املشروع 
االستراتيجي العماق سيوفر عشرات االالف 
من فرص العمل للشباب ليس في محافظة 
البصرة وحسب بل واحملافظات اجملاورة االخرى 
سواء اثناء التنفيذ او اثناء التشغيل ، مؤكدا 
ان تنفيذ امليناء ســيبدأ بوتيــرة متصاعدة 
ســيما وانه تعرض الى التعطيل الســباب 
كثيرة من اجل امتام اجنازه ضمن الوقت احملدد .

من جانبه قــال مدير عام الشــركة العامة 
فرحان محيســن  الدكتــور  العــراق  ملوانئ 
الفرطوســي الــذي وقع العقد مــع اجلانب 
الكوري : يتضمن هذا العقد الذي مت توقيعه 
مع شــركة دايوو  مشــاريع للبنى التحتية 
اخلمسة األساسية، التي تتضمن إنشاء قناة 
ماحية بطول )14( كم، متتد إلى عرض البحر، 
وإنشاء احلوض اخلاص بالبواخر التي سترسو 
في املينــاء، إضافة إلى نفق حتــت املاء، وهو 
األكبر من نوعه، حيث ســيربط ميناء الفاو 
الكبير بخور الزبير وطريق يربط بني األرصفة 

والنفق.
وأشــار إلى أن »عملية حفر مرســى امليناء 
والقناة املاحية، بعمــق )١٩،٨م( بحاجة إلى 
رفع )١١٠ مليون م٣( من الترســبات الطينية 
. مؤكدا ان العمل ســيبدأ في االيام القادمة 
السيما وان الشــركة املنفذة متتلك االليات 
امليناء للشــروع  الازمة املوجــودة في ارض 

بالعمل . 

بغداد - الصباح الجديد: 
اجتمعــت اللجنة العليا املشــكلة مبوجب 
األمر الديواني رقم )36( لسنة 2020 برئاسة 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
الثاني  نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماعها 
لتــدارس الترشــيحات الــى عضوية اجملمع 

العلمي العراقي.
وناقــش اجملتمعــون وهم كل من األســاتذة 
التعليم  وزارة  الدكتور سامي املظفر ووكيل 
العالــي الدكتور حامد خلف أحمد والدكتور 
صبيــح حمــود شــاتي والدكتــور مزاحم 
العامة  األمانــة  اخلياط فضــا عن ممثلــي 
جمللس الوزراء مسار الترشــيحات الواردة من 
اجلامعات العراقية فضا طلبات الترشــيح 
املتفرقة وآليات االختيار واملفاضلة على وفق 
واملعايير املســتوحاة من قانون  االشتراطات 

اجملمع العلمي العراقي رقم 22 لسنة 2015.
واتفق أعضاء اللجنة على تصنيف املرشحني 
وحتديد نســبة لتمثيل كل اختصاص حسب 
األقســام املنصوص عليها في القانون وهي 
اللغات والتراث والعلوم االنســانية والعلوم 
الصرفة والعلوم الهندسية والعلوم الطبية 
والعلــوم الزراعيــة والبيطريــة والتأليــف 

والترجمة والنشر واألديان املقارنة.
وفــي هذا الســياق أكد رئيــس اللجنة وزير 
التعليــم العالي والبحث العلمي األســتاذ 
الدكتور نبيل كاظم عبــد الصاحب أهمية 
دعم هذه املؤسسة العريقة وتوفير مناخات 
االشتغال العلمي واملعرفي الذي تضطلع به 

في ضوء املهام املوكلة إليها. 

بغداد / حامد عبد النبي كاظم

 تشرف دائرة االعمار الهندسي أحدى 
واإلسكان  االعمار  وزارة  تشــكيات 
والبلديات العامة على ثاث مشاريع 
مبوجب عقــود وقعتها مع شــركة 

 )  SOMO  ( تسويق النفط سومو
وأفاد مديــر العام املهندس املعماري 
حسن ِمَدب ِمجحم في اثناء اللقاء 
الذي مت فــي موقع العمــل أن دائرة 
باالشراف  تقوم  الهندســي  اإلعمار 
علــى مشــروع اجملمــع الســكني 
اإلداري  امللحــق  بنايــة  ومشــروع 
وبنايــة الدفاع املدنــي ويقوم املركز 
الهندسية  لإلستشــارات  الوطني 
مبهام اجلهة اإلستشارية  على تلك 
، حيث تبلغ كلفة مشروع  املشاريع 
اجملمع الســكني نحو 50 مليار دينار 
ومدة اجناز املشــروع ) 36 ( شهراً مع 
باملشروع  املباشــرة   ان  الى  اإلشارة 
متت بتاريــخ 2018/9/10 واملشــروع 

حالياً في مراحل متقدمة .
واوضح ان اجلهة املنفذه للمشــروع 

هي إئتاف شركة فروم ويل وشركة 
بيسان ويقام املشروع على مساحة 
64 الــف متر مربــع ويتكون من 31 
بنايــة عموديــة ذات اربــع وخمس 
طبقات وبواقع 453 شــقة سكنية 

.) A, B, C, D ( مقسمة الى
البناية فئة A حتتوي الشــقق فيها 
على خمس غــرف وصالة  ومطبخ 
 A, B, ( وثاث حمامات، واالبنية فئة
C,  (فتضم الشــقة فيها على أربع 
غرف  وصالــة ومطبخ زائد حمامات 
عدد ٢ ، ويحتوي اجملمع السكني على 
مساحات خضر  ومواقف للعجات 
يتسع لـ ) 597 ســيارة ( إضافة الى 
محال جتارية للتسوق وماجئ عدد )  
2  ( وتبلغ نسبة اجناز املشروع 47%  .

وأضاف املدير العام ان املشروع الثاني 
هو بنايــة امللحق اإلداري للشــركة 
واملؤلف من ثــاث طبقات تابع ايضاً 
لشــركة تســويق النفط ) سومو( 
ويحتوي علــى  مصاعد عــدد )2 ( 
الرئيســة  البناية  مع  رابطة  وممرات 
للشــركة وقاعة املســرح مبساحة 
املشــروع  مســاحة  وتبلــغ   1254

اإلجمالية 3790 م٢ والعمل مستمر 
باملشروع وتبلغ نسبة اإلجناز الفعلي 

%67 كما مخطط  له .
أما املشــروع الثالث وهو مشــروع 
بناية الدفــاع املدنــي واملكونة من 
طبقتني وموقف ســيارات بارتفاع 9 
امتار ويتسع لســيارات إطفاء عدد 
٢  ومكاتــب إدارية وصالــة رياضية 
وُمصلى وصالتي استقبال ومخزنني. 
وتبلغ نسبة اإلجناز الفعلي للمشروع 
%52 بفــارق ضئيل مــع اخملطط له 
وتضــم البناية محطــة ضخ املياه 
النظيفــة ومكافحة احلرائق إضافة 
الى حدائق ومناطق خضر مبساحة ) 
1100 ( م٢ وأعمال مماشــي محيطة 

باملبنى مبساحة 110 م٢.
وأكــد املديــر العــام خــال زيارته 
للمشــروع ان العمل في املشــاريع 
املذكورة يســير بوتيــرة متصاعدة 
ووصــل العمــل الــى نســب إجناز  
املواصفــات  ومبوجــب  متقدمــة 

الهندسية املعتمدة. 
وأشــار املدير العام الــى أن املاكات 
تعمــل  والفنيــة  الهندســية 

األعمال  لتنفيــذ  بــكل طاقاتهــا 
املطلوبــة منها علــى وفق اخملطط 
وبني  املطلوبة  املواصفات  وحســب 
املدير العــام الى ان مــاكات دائرة 
الوطني  واملركز  الهندســي  اإلعمار 
نالت  قد  الهندســية  لاستشارات 
إعجاب وتقديــر القيادات العليا في 
سومو  النفطية  التســويق  شركة 
( ملــا متلكه  ) اجلهــة املســتفيدة 
ماكاتنا من خبرة وكفاءة عالية في 
الهندسي وحرصها  أعمال اإلشراف 
الشــديد على تطبيــق املواصفات 
العمل  سير  ودفع  املعتمدة  العاملية 
في املشروع من اجل إجنازه في الوقت 

احملدد. 
من جانب متصل آشــاد املدير العام 
مجال  في  املستفيدة  اجلهة  بتعاون 
اإلشــراف  مســتحقات  تســديد 
الهندسي واالستشــارات وحرصها 
على إجناز العمــل ضمن املدد احملددة 
الهندســي  باملاك  اإلشــادة  مــع 
العامل في املشاريع الثاثة حلرصهم 
املكلفني  االعمال  أداء  وتفانيهم في 

بها .

تقرير

اإلعمار الهندسي تشرف على 3 مشاريع لشركة تسويق النفط  )SOMO( في بغداد
من ضمنها مجمع سكني

االثنني 4 كانون الثاني 2021 العدد )4568(

Mon. 4 Jan 2021 issue )4568(

البصرة - سعدي السند:

شــهدت كليات جامعــة البصرة في 
األسبوع املاضي عقد عدد من الندوات 
واحللقات النقاشــية التخصصية في 
اطار توجهــات اجلامعة خلدمة اجملتمع 

واألرتقاء مبسيرتها العلمية .
مكتب »الصبــاح اجلديد« في البصرة 
تابع عددا من هذه الفعاليات اجلامعية 
بالتنســيق مــع الزماء فــي عاقات 

واعام اجلامعة . 

تطبيقات االستشعار عن بعد 
ونظم املعلومات اجلغرافية

فقد نظمــت كلية العلوم في جامعة 
تطبيقات  عــن  محاضــرة  البصــرة 
املعلومات  ونظم  بعد  االستشعار عن 
اجلغرافية  ، وتهدف  احملاضرة التي القتها 
التدريسية حوراء دواي بيان ماهية علم 
التحسس النائي واالستشعار عن بعد 
فــي مجاالت  اســتخدامه  وامكانية 
متعددة حيــث تتيح هــذه التقنيات 
تكامل وحتليــل للبيانات املكانية وغير 
املكانية مــع مختلف العلوم الزراعية 
واحلضري  االرضي  الغطاء  كدراســات 
مراقبة الغابات واحمليطات والســواحل 

والدراسات البيئية.  
وتناولــت احملاضرة التركيز على تطبيق 
اجليولوجي  علم  في  النائي  التحسس 
حيث يوفر التقــدم في حتليل البيانات 
الفضائية فرصة للجيولوجيني لتعزيز 
الرقمية  البيانــات  ومعاجلــة ودمــج 
املستشــعرة عن بعد مع علوم اخرى 
العــداد مختلف اخلرائط والدراســات 
الكوارث- ،خرائط  التركيبية  كاخلرائط 

 ، الصخاريــة  خرائــط  الطبيعيــة 
خرائط الترســيب ،الدراسات املعدنية 

املورفوتكتونية وغيرها من الدراسات.

اخر املستجدات في مرض السكري
ونظمت كلية الطب بجامعة البصرة  
نــدوة علمية عــن اخر املســتجدات 
في مرض الســكري. وتهــدف الندوة 
الى مواكبة اخر التطورات في شــتى 
اجلوانب التشــخيصية والعاجية في 
مرض السكري. وتضمنت الندوة تقدمي 
تتضمن  العلمية  احملاضــرات  من  عدد 
مختلف النواحي من مرض الســكري. 
حيث اوصــت الندوة بزيــادة التوعية 
السريرية  ومضاعفاته  السكري  مبرض 

وزيــادة االهتمام بالتغذيــة الصحية 
والرياضة املنتظمة ملنع مرض السكري 
واعــداد كتيبــات وفولــدرات لزيــادة 
الســكري  مبرض  اجملتمعية  التوعيــة 

ومضاعفاته املتفردة.

ورشة علمية عن كيفية إدارة 
وتاسيس املشاريع

االلكترونية  احلاســبة  مركــز  ونظم 
إدارة  ورشــة علميــة عــن كيفيــة 
وتاسيس املشــاريع ، وتطرقت الورشة 
التي ادارتها  املهندســة ضحى توفيق 
باملفاهيم  املشاركني  تعريف  الى  جواد 
األساسية إلدارة املشاريع وعوامل جناح 
املشروع واملراحل التي مير بها ابتداء من 
التخطيط وتخصيص املوارد ودراســة 
والتقييم  بالتنفيــذ  وانتهــاء  اجلدوى 

وحتقيق االهداف  .
وبينت الورشة املهارات الواجب توافرها 
لدى مدير املشروع   وأهمية أجنازه وفق 

برنامج زمني محدد وفي حدود املوازنة  
املواصفات والشــروط  واهمية تطابق 

املوضوعة اخلاصة باملشروع .

الدراسات العليا بني الواقع 
والطموح

ايضا محاضرة  العلوم  ونظمت  كلية 
بعنــوان  االنترنــت   عبــر  علميــة  
)الدراسات العليا بني الواقع والطموح( 
هــدف احملاضرة التي القاهــا  الدكتور 
صبيــح لفتة جاســم  الــى توضيح 
اليات ومتطلبات القبول في الدراسات 
والســلبيات من  وااليجابيات  العليــا 

تطبيقاتها.
وتضمنــت احملاضــرة اهميــة اخلطة 
العلميــة من حيث العــدد واملواضيع 
البحثيــة ووجــوب توأمتها حســب 
االحتياجــات احلقيقية للمؤسســات 
من  وغيرهــا  والشــركات  العلميــة 
مؤسســات الدولة وارتباطها بالواقع 

اخلدمي واملعيشــي وتطويره ومتابعة 
للطلبــة  القيــد  ترقــني  مســألة 
ومعاملتهــم بعلمية اكثــر ، واوصت 
القيد  ترقــني  قانون  تفعيــل  وكذلك 
للطالب وعــدم عودته اال بعد ان يعيد 
التقدمي مع فرض مدة زمنية التقل عن 
ثاث ســنوات واخيرا توصــي باهمية 
االخذ بشــرط النجاح فــي االمتحان 

التنافسي

الطرق اخملتبريه اخملتلفة للتجريع 
واحلقن حليوانات التجارب

كما نظمت كلية العلوم ورشة علمية 
عبر االنترنــت  بعنوان  الطرق اخملتبريه 
حليوانات  واحلقــن  للتجريع  اخملتلفــه 
التجارب ،  وهدفت الورشة التي القتها 
الدكتورة سناء جميل ثامر الى توضيح  
طــرق املعاملة الســليمة ووســائل 
التقييد والضبــط حلركة احليوان  في 
اثناء التعامــل معها لتجارب احلقن او 

التجريع او الفحص.
 وتضمنت الورشة محاور عدة منها 
التعرف على انواع احليوانات اخملتبريه 
واســباب اســتخدامها ،  وظــروف 
التربية للجــرذان والفئران ،  وطريقة 
التجريع  واحلقن اذ تعتمد الكثير من 

التجارب على احليوانات اخملتبرية . 
واوصــت الورشــة ان يكــون لــدى 
عند  العلمي  البحــث  في  العاملني 
اخملتبريــة   احليوانــات  اســتعمال  
معلومات كافية في كيفية العناية 
املناســبة  االســاليب  واتباع  بهــا 
للسيطرة على احليوان في اثناء اجراء 
اجهاد  دون حصــول  ومــن  التجربة 
واتبــاع الطرق الصحيحــة للحقن 
التجارب  جنــاح  لضمان  والتجريــع 

واحلصول على افضل النتائج ، 

سالالت فيروس كورونا اجلديدة 
اسباب ظهورها ومدى خطورتها

علمية  نــدوة  الطب  كلية  ونظمت 
عن ســاالت فيروس كورونا اجلديدة 

اسباب ظهورها ومدى خطورتها.
التعريــف  الــى  النــدوة  تهــدف   
بالســاالت اجلديــدة التــي ظهرت 
مؤخراً في جنــوب افريقيا واململكة 
انتشــارها  احتمالية  املتحدة ومدى 

الى باقي دول العالم. 
وتضمنت الندوة شــرحا مفصا عن 
آلية تطور هذه الفيروســات ونشوء 
التركيز  مت  اجلديدة حيث  الســاالت 
على ان هذه الســاالت ســوف لن 
تتقاطــع مع برنامــج التلقيح ضد 
احلالي  الوقــت  جائحــة كورونا في 
وكذلــك التوجــد احتماليــة تكرار 
االصابة باملرض للذين اصيبوا سابقاً. 
واوصــت الندوة بضرورة االســتمرار 
التي  الصحية  بالوقايــة  باأللتــزام 
العراقية  الصحــة  وزارة  بها  توصي 

لغرض احلد من انتشار املرض.

منها تقنيات جديدة لمراقبة الغابات والمحيطات والسواحل والبيئة

محاضرات وندوات في جامعة البصرة
 عن مستجدات السكري وسالالت كورونا الجديدة

ركزت المحاضرة على 
تطبيق التحسس النائي 

في علم الجيولوجي 
حيث يوفر التقدم 
في تحليل البيانات 
الفضائية فرصة 

للجيولوجيين لتعزيز 
ومعالجة ودمج البيانات 

الرقمية المستشعرة 
عن بعد 

التدريسية حوراء دواي تتحدث عن بيان ماهية علم التحسس النائي واالستشعار عن بعد

بغداد - الصباح الجديد: 
دعا مصرف النهرين االسامي )مصرف 
املوطنة  الــوزارات  موظفي  حكومي( 
رواتبهــم لديه  الــى مراجعة فروعه 
رواتبهم  لتسلم  حددها  التي  واملنافذ 

لشهر كانون االول.
وقال بيــان لوحدة االعــام واالتصال 
احلكومي، إنه “مت رفــع رواتب موظفي 
الداخلية والتي شــملت )مقر  وزارات 
وزارة الداخليــة ومديريــة مرور الكرخ 
ومديرية مــرور الرصافة ومقر مديرية 
املــرور العامة ومديرية شــرطة بابل 
ومديرية  االحتادية  الشــرطة  ومديرية 
العالي  واملعهــد  املنشــأت  حمايــة 
العام  املقــر  املدني  الدفــاع  ومديرية 
ومدير الدفاع املدني الرصافة ومديرية 
الدفاع املدني الكــرخ ومديرية الدفاع 
املدني ميسان ومديرية اجلنسية املقر 
العام واحوال الكرخ والبطاقة املوحدة 
اجلوازات  وشــؤون  اجلنســية  وشؤون 

واملعلومــات املركزيــة ومديرية حرس 
احلدود املقر العام وحدود ميسان /اللواء 
العاشر ومديرية شرطة بغداد ومديرية 
جنسية بابل وشرطة النجدة ومديرية 
وشرطة  واملنشــاة  ميســان  شرطة 
الطاقــة / كهرباء وومديرية شــرطة 
والرد  الشرطة  /النفط وكلية  الطاقة 
السريع ووكالة االستخبارات ومديرية 
واالدلة  االرهاب  /مكافحة  استخبارات 

اجلنائية ومديرية شؤون االحوال ".
واضــاف انــه " مت ايضا رفــع رواتب 
ومديرية  بغــداد  موظفي محافظة 
البلديات العامة " ، مشيرا الى انه" 
مت ايضا رفــع رواتب موظفــي وزارة 
الصحة والتي شملت ) مستشفى 
االورام ومستشــفى حماية الطفل 
ودار  غازي  الشــهيد  ومستشــفى 
وشــركة   ) واالشــعة  التمريــض 
املوطنة  الكهربائيــة   الصناعــات 
رواتبهم لدى املصرف لهذا الشــهر 

لغرض تســلم رواتبهــم عن طريق 
املاســتر  النهرين  )بطاقة مصــرف 

كارد(”.
وبني  البيان ،أنه " مت ايضا رفع رواتب 
موظفــي وزارة الكهرباء مقر الوزارة 
الكهرباء   / املشــاريع  دائرة  ومديرية 
الصدر  كهربــاء  توزيــع  ومديريــة 
ومديريــة كهرباء الكــرخ ، موضحا 
انــه مت ايضا رفع رواتب موظفي وزارة 
ومديرية  املثنى  تربيــة  دائرة  التربية 

التقومي االمتحانات". 
وأوضح البيــان ،انــه " مت ايضا رفع 
التعليــم  وزارة  موظفــي  رواتــب 
االســامية  العلوم  كليــة  العالي 
املصرف مســتمر في  ،ان"  ،مضيفا 
تزويــد فروعه واملنافــذ التي حددها 
في احملافظــات باملبالغ الازمة إلجناز 
عملية صرف الرواتب وتوزيعها على 
رواتبهم  الــوزارات املوطنة  موظفي 

لدى املصرف" 

بغداد - الصباح الجديد: 
وجــه وزيــر الزراعــة املهندس 
بأطاق  اخلفاجــي  كرمي  محمد 
مســتحقات املســوقني مــن 
الفاحــني واملزارعني التي بذمة 

وزارة الزراعة .
للوزارة  الرســمي  الناطق  وقال 
حميد النايف أن الوزير اخلفاجي 
وزارة  استثنائية مع  بذل جهودا 
املاليــة طيلة الفتــرة املاضية 
مســتحقات  تأمني  اجــل  من 
عام  بشكل  واملزارعني  الفاحني 
، مثمنــا دور وزارة املاليــة على 
تعاونها بدعم القطاع الزراعي ، 
املسوقني  صكوك  أطاق  معلنا 
لشركتي مابني النهرين العامة 
للبــذور والشــركة العراقيــة 
النتاج البـذور ومركز تكنلوجيـا 

البـذور.
للجهات  املســوقني  جميع  ودعا 

اعــاه مراجعتها وباســرع وقت 
الجل تسلم مستحقاتهم املالية 
املمكنة مستصحبني  وبالسرعة 
واالوراق  املستمســكات  معهم 

تســليم  لعمليــة  الرســمية 
محاصيلهــم ، مهيبا بالفاحني 
االنتاج  زيــادة  مبواصلة  واملزارعني 

الزراعي كما ونوعا.

»النهرين االسالمي« يدعو موظفي الوزارات 
الموطنة رواتبهم لديه لتسلم رواتبهم 

وزير الزراعة يوجه بأطالق مستحقات 
المسوقين للمحاصيل الزراعية 



3 شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد:

يتوقع أن تهيمــن أزمة اخلليج، 
التــي تســّببت بشــرخ فــي 
العالقــات بني قطــر وأربع دول 
عربيــة، علــى قمــة مجلس 
التعــاون اخلليجــي املقررة في 
السعودية الثالثاء املقبل، وسط 
مؤشــرات من قطر والسعودية 
خصوصا علــى رغبة بالتوصل 

الى حل. 
واإلمارات  الســعودية  وقطعت 
ومصر والبحرين في يونيو 2017 
واّتهمتها  قطــر،  مع  العالقات 
إســالمية  مجموعات  بدعــم 
تنفيه  أمــر  وهــو  متطرفــة، 
الدوحة، وأخــذت عليها تقّربها 

من إيران.
إجراءات  األربعة  الدول  واّتخذت 
إغالق  بينهــا  ملقاطعــة قطر، 
الطائرات  أمــام  اجلوي  مجالها 
القطريــة، ومنــع التعامــالت 
التجاريــة مــع اإلمــارة ووقف 
ما  أراضيها،  القطريــني  دخول 
أفــراد عائالت  تســبب بفصل 
مــن جنســيات مختلطة عن 

بعضهم.
أصدرت  العالقــات،  وبعد قطع 
الــدول األربع قائمــة تضم 13 
مطلبا من قطر تشــمل إغالق 
اإلعالمية  »اجلزيــرة«  شــبكة 
وخفض مســتوى عالقات قطر 
لم  الدوحة  لكــن  تركيــا.  مع 

تذعن علناً ألي من املطالب.

ضغوط واشنطن
اخلليجية  القمة  اجتماع  ويأتي 
فــي الغــد الثالثاء، فــي وقت 
كثفت واشنطن ضغوطها على 
الدول املتخاصمــة حلل األزمة، 
مشــّددة على أن وحدة اخلليج 
ضرورية لعزل إيــران مع اقتراب 
والية الرئيــس دونالد ترامب من 

نهايتها.

املاضيــة،  الســنوات  وطــوال 
لهجته  األبيــض  البيت  صّعد 
واشنطن  وانسحبت  إيران،  ضد 
مــن االتفاق الدولــي املبرم بني 
اجلمهورية اإلسالمية وست دول 
كبرى فــي 2015، والهادف إلى 
ضبط برنامج إيران النووي، إال أن 
أملح  بايدن  املنتخب جو  الرئيس 
إلى طاولة  العودة  إمكانية  إلى 

املفاوضات مع طهران.
وقال مستشــار األمن القومي 
األميركــي روبــرت أوبراين، في 
الســماح  إن  املاضي،  نوفمبــر 
بالتحليق  القطريــة  للطائرات 
في أجواء السعودية مجددا من 

أولويات إدارة ترامب.
في املقابل، أشــار محللون إلى 
أن قطر قد توافــق على الدفع 
باجتاه تخفيف حــدة التغطية 

املرتبطة  لألخبــار  اإلعالميــة 
بالسعودية.

وســيكون اخلالف مع قطر على 
رأس جدول األعمال في االجتماع 
العال  في محافظة  يعقد  الذي 

في شمال غرب اململكة.
وليس مــن الواضح بعد إن كان 
أمير قطر الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني سيشــارك في القمة. 
التمثيل  مســتوى  وســيكون 
القطري املؤشــر احلقيقي على 
ما آلت اليه األمور، إذ إن حضور 
األمير سيكون مبثابة دليل على 

حدوث تقارب فعلي.

اتفاق مؤقت؟
التعاون  العام جمللس  األمني  وزار 
اخلليجي، نايــف فالح احلجرف، 
إلجــراء  األربعــاء،  الدوحــة 

محادثــات مــع وزيــر اخلارجية 
بن  محمد  الشــيخ  القطــري 
عبد الرحمن آل ثاني، وتسليمه 
الدعوة الى أميــر البالد حلضور 
القمة، علما أن قطر كانت آخر 
السعودية  الدعوة  من تســلم 
بــني دول مجلــس التعاون بعد 
اإلمــارات والكويت وســلطنة 

عمان والبحرين.
خليجية  مصــادر  تقول  وفيما 
إن االجتمــاع قد يثمر عن اتفاق 
على إطالق حوار واتخاذ خطوات 
بناء ثقــة مثل فتح اجملال اجلوي، 
يبدو أن االتفاق الشــامل إلعادة 
ليس  طبيعتها  إلــى  العالقات 

جاهزا بعد.
ويقول األســتاذ املســاعد في 
جامعة »كينغــز كوليدج« في 
أندرياس كريغ »سيعلنون  لندن 

عــن االتفاق املؤقــت مع األمير 
على األرجح بحضوره«.

ويشــير إلى أن البحرين ال تزال 
تســعى إليجاد حلول ملســائل 
عالقــة مع قطر قبــل االتفاق 
بينها مســألة  النهائــي ومن 

الصيد واحلدود البحرية.
إلى جانب ذلك، يحّذر خبراء من 
أن اإلمــارات قد تكــون الالعب 
احلاسم في أّي مصاحلة إقليمية 
بعدما وّجهــت انتقادات الذعة 
لقطر وقيادتها منذ بدء اخلالف.

اإلماراتي  الدولــة  وزيــر  وكتب 
للشــؤون اخلارجية أنور قرقاش، 
على »تويتر« هذا الشهر »األجواء 
في  واالجتماعية  السياســية 
اخلليج العربي تتطلع إلى إنهاء 
أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة 
الدوحة  التــزام  األمثل لضمان 

بأي اتفاق يحمل في ثناياه اخلير 
للمنطقة«.

املنصــات  »أمــا  واســتدرك 
اإلعالميــة القطريــة فتبــدو 
مصممــة علــى تقويــض أي 
اتفــاق. ظاهــرة غريبة وصعبة 

التفسير«.
وقبــل ذلك، قال وزيــر اخلارجية 
بن  فيصل  األميــر  الســعودي 
فرحان لوكالــة فرانس برس، إن 
حلفاء بالده »على اخلط نفسه« 
في مــا يتعّلــق بحــل األزمة 
التوصل  متوقعــا  اخلليجيــة، 

قريبا إلى اتفاق بشأنها.
ومنذ ذلك احلــني، قّدمت مصر 
واإلمــارات دعمهمــا العلنــي 
للمفاوضــات، رغــم أن مصادر 
اإلمارات  إن  تقول  دبلوماســية 

مترّددة في تقدمي تنازالت.

األزمة الخليجية تهيمن على مناقشات قمة
مجلس التعاون وآمال باتفاق نهائي مع قطر 

تعقد غدا الثالثاء

اتخذت السعودية 
واإلمارات ومصر 
والبحرين في يونيو 
2017 قرارات 
بقطع العالقات مع 
قطر، واتّهمتها 
بدعم مجموعات 
إسالمية متطرفة، 
وهو أمر تنفيه 
الدوحة

جانب من القمة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نفى مســؤول إســرائيلي امس األحد، مزاعم 
وزير اخلارجية اإليراني بأن إســرائيل حتاول خداع 
الواليات املتحدة لشن حرب على إيران ووصفها، 

بأنها »هراء«.
وقال وزير الطاقة يوفاك شــتاينتز، إلذاعة كان 
العامة، إن إسرائيل هي التي حتتاج أن تكون في 
حالة تأهب حتسبا لضربة إيرانية محتملة في 
الذكرى السنوية األولى ملقتل قاسم سليماني.
وتلقي واشنطن باللوم على الفصائل املدعومة 
من إيران في الهجمــات الصاروخية املنتظمة 
على منشــآت أميركية في العراق، مبا في ذلك 
بالقرب من الســفارة األميركية. ولم تعلن أي 

جماعات مدعومة من إيران مسؤوليتها.
ويوم امس األول الســبت، قال وزيــر اخلارجية 
اإليرانــي محمــد جــواد ظريف علــى تويتر 
»معلومات اســتخباراتية جديــدة من العراق 
تشــير إلى أن عمالء اســتفزازيني إسرائيليني 
يخططون لهجمات ضد األميركيني - مما يضع 
)الرئيس دونالد( ترامب املنتهية واليته في مأزق 

بحجة حرب وهمية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعتبر وزير اخلارجية الصيني وانغ يي أن العالم 
ال يحتــاج ألن تكون الصــني »واليات متحدة« 
ثانية، مشــيرا إلــى أن العالقــات الصينية 
األمريكيــة ستتحســن إذا ســعت الدولتان 

للتعاون املشترك.
وفــي تصريح لوســائل إعــالم صينية، لفت 
وانغ إلــى أن عالقة بكني بواشــنطن واجهت 
صعوبــات غيــر مســبوقة، متهمــا اجلانب 
األمريكي بـ«محاولة قمــع الصني وبدء حرب 

باردة جديدة«.
وقال: »مثل هذه االســتفزازات تضر مبصالح 
البلديــن، واســتراتيجية املواجهــة محكوم 

عليها بالفشل«.
وأضاف: »واشــنطن قــد تشــعر بالقلق إزاء 
الواليات  داعيــا  للصــني«،  الســريع  التطور 
املتحدة إلى »التركيز على التحســني الذاتي 

بدال من محاولة منع اآلخرين من التقدم«.
وتابــع: »ال نحتاج إلى عالم تصبح فيه الصني 
ليــس منطقيا  أخرى، هذا  )واليات متحــدة( 
وال مجديا. بدال من ذلــك، يجب على الواليات 
املتحدة أن حتاول جعل نفســها دولة أفضل، 

وستصبح الصني بالتأكيد أفضل«.

إسرائيل ترفض مزاعم 
إيران بشأن »خداع أميركا 

لشن حرب«

بكين: العالم ال يحتاج 
ألن تكون الصين »واليات 

متحدة« ثانية
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن أحد عشر عضوا جمهوريا 
في مجلس الشــيوخ األميركي 
مصادقة  ســيعارضون  أنهــم 
األســبوع على  الكونغرس، هذا 
الرئاسية، في  االنتخابات  نتيجة 
محاولــة أخيرة ونــادرة يدعمها  
الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
للطعن في فوز الدميوقراطي جو 
انقســام  بإحداث  وتهدد  بايدن، 

داخل حزبهم.
وبذلك، انضم هؤالء اجلمهوريون 
إلى الســناتور جوش هولي الذي 
اعتزامه  املاضي،  األربعــاء  أعلن، 
االعتــراض على انتخــاب بايدن 
املصادقة على  خــالل مراســم 
فــوزه في إجراء يبــدو محكوما 

بالفشل.
وتأتي محاولــة الفرصة األخيرة 
هذه بعد فشــل مساع متتالية 
قام بها أنصار ترامب لدى احملاكم 
االنتخابات  نتائج  بهدف إسقاط 
في واليات أساسية عدة فاز فيها 

بايدن.
وأعلن األعضاء األحد عشر امس، 
في بيــان "علــى الكونغرس أن 
يســمي فورا جلنة انتخابية، مع 
ســلطة كاملــة للتحقيق في 
انتخابي" يعتبرون  تزوير  عمليات 
أنها حصلت، في موقف يتقاطع 

مــع مزاعم يرددهــا ترامب منذ 
شهرين رافضا اإلقرار بهزميته.

وأضافت اجملموعــة التي يقودها 
ســناتور تكســاس تيد كروز أن 
"مزاعــم التزويــر واخملالفات في 
انتخابــات 2020 تتخطى كل ما 

عرفناه في حياتنا".

 "تدقيق عاجل"
اللجنة  علــى  أن  اجملموعة  ورأت 
التــي يدعون إلى تشــكيلها أن 
"تقود تدقيقا عاجال خالل عشرة 
أيام فــي نتائج الواليــات" التي 
املرشــحني  نتائج  فيهــا  كانت 
متقاربــة، وإال "فســنصوت في 
السادس من يناير رفضا ألصوات 
الواليات  الناخبــني فــي  كبــار 

املتنازع عليها".
وميكــن عندهــا بحســب بيان 
اجملموعة للواليات املعنية الدعوة 
إلى دورات تشــريعية استثنائية 
مــع احتمــال مراجعــة نتائج 

انتخاباتها.
ويتم انتخاب الرئيس في الواليات 
املتحــدة باالقتــراع العــام غير 
املباشر. وصادقت الهيئة الناخبة 
في 14 ديســمبر على فوز بايدن 
بأصوات 306 مــن كبار الناخبني 
مقابــل 232 لترامــب، في حني 
يتطلب انتخــاب الرئيس أصوات 

270 من كبار الناخبني.
وبعد ذلك اعترف زعيم الغالبية 
الشيوخ  مجلس  في  اجلمهورية 
ميتش ماكونيل بفوز بايدن ودعا 
املصادقة على  إلــى  اجلمهوريني 

النتائج.
ويلتئم مجلسا النواب والشيوخ 
االربعاء لتأكيد هذه النتيجة، في 

إجراء يكون عادة شكليا.
لكن الرئيــس املنتهية واليته ما 
زال يؤكــد أنه فاز بفارق كبير في 
3 نوفمبر، ودعا أنصاره  انتخابات 
في  واشــنطن  في  التجمع  إلى 

اليوم املذكور.
ونشــر ترامب على تويتر السبت 
قائمة أعضاء مجلس الشــيوخ 
إلــى  انضمــوا  الذيــن  الـــ11 
الســناتور عــن ميــزوري جوش 
ومرددا  مببادرتهم  مشيدا  هولي، 
أنه ضحية تزوير انتخابي قام به 
"محاولة  وكتب  الدميوقراطيون. 
لسرقة فوز ســاحق. ال ميكن أن 

ندعهم يقومون بذلك".
ويعول ترامب علــى النقاش في 
الكونغرس لعرض العناصر التي 
قوله  إليها على حــد  تســتند 
تزوير.  بحصول  اتهاماته  أساسا 
وكتب فــي تغريدة "وبعد أن يرى 
الناس الوقائــع، ثمة أمور كثيرة 

أخرى ستحصل".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حذر املمثل اخلاص لالحتاد األوروبي 
في البوسنة، امس األول السبت، 
من أن حيــاة مئــات املهاجرين 
بهم  تقطعت  الذين  املشــردين 
الســبل فــي البوســنة، على 
احلدود مع االحتــاد األوروبي، باتت 
في خطر، مشــددا على أن هذا 

الوضع »غير مقبول إطالقا«.
فمنذ اندالع حريق في مخيمهم 
الواقــع بالقــرب مــن مدينــة 
بيهاتش البوسنية )شمال غرب( 
في 23 ديسمبر، بات ألف مهاجر 
بال مأوى، في ظــل طقس ممطر 

وشديد البرودة.
لالحتاد  اخلــاص  املمثــل  وقــال 
األوروبــي في البوســنة، يوهان 
ساتلر، إثر اجتماع مع وزير األمن 
البوسني، ســيلمو شيكوتيك، 
إن »الوضــع غير مقبــول على 

اإلطالق«. 
وكانــت فرق املنظمــة الدولية 
للهجرة، التــي تدير مخيم ليبا، 
قد انســحبت منه فــي اآلونة 
توافر  عــدم  بســبب  األخيــرة 
السكان  إليواء  الالزمة  الشروط 
خالل فصل الشتاء. فاخمليم الذي 
افُتتح في إبريل لم يكن متصال 
بشبكة الكهرباء ولم تكن فيه 

مياه جارية.
وقالت الشرطة إنه على أثر ذلك، 
على  أنفسهم،  املهاجرون  أضرم 
ما يبدو، النار في اخمليم، احتجاجا 
الدولية  املنظمة  انسحاب  على 

للهجرات منه.
والتقى ســاتلر بالوزير البوسني 
وأملانيا  النمســا  مــع ســفراء 
وفقا  البوســنة،  في  وإيطاليــا 
لبيــان صادر عــن وفــد االحتاد 

األوروبي في سراييفو.

وركــز النقاش على ضرورة إيجاد 
مقلق  لوضــع  عاجلة  »حلــول 

للغاية«، حسب املصدر نفسه.
وتطالب املفوضية األوروبية التي 
استقبال  مراكز  تشــغيل  متول 
للمهاجرين  مخصصــة  عــدة 
في البوســنة، وكذلك املنظمة 
الدولية للهجرات، بإعادة افتتاح 
مركز فــي مدينة بيهاتش، لكن 
والكانتونية  البلدية  السلطات 

تعارض ذلك.
وكان هذا املركز الذي أقيم داخل 
مصنع مهجور، قــد أُغلق أوائل 

أكتوبر بضغط من السكان.
وفــي هــذا البلد الذي يتســم 
بدرجــة كبيرة من الالمركزية، ال 
تســتطيع احلكومة الفيدرالية 
التي ترغب أيضا في إعادة افتتاح 
هذا املركــز، أن تفرض هذا األمر 

على السلطة احمللية.

 11 عضوا في مجلس الشيوخ األميركي 
سيرفضون المصادقة على فوز بايدن

االتحاد األوروبي يحذر من خطورة
أوضاع المهاجرين على حدوده

في محاولة أخيرة
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
التجارة، امس األحد، شــروط  وزارة  أعلنــت 

وتعليمات جديدة الصدار هوية االستيراد.  
وأكد مدير عام الشــركة سرمد طه سعيد 
وفقا لبيان صــادر من الوزارة، أن »الشــروط 
التي اصدرتها الشركة للحصول على هوية 
االســتيراد تضمنــت جلب اوراق الشــركة 
مصدقة من قبل دائرة تســجيل الشــركات 
في وزارة التجارة فضــاً عن املوافقة األمنية 

الصادرة من وزارة الدخلية«.  
وأضاف، أن »الشــروط تضمنت كذلك جلب 
الهويــة الضريبيــة ومستمســكات املدير 
املفوض باالضافة إلى صور شخصية للمدير 
املفوض ونســخة مصورة من جواز الســفر 

والرسوم«.  
وبني، أن »شــركة املعارض العراقية مستمرة 
االســتيرادية  واالجــازات  الهويات  باصــدار 
إلكترونياً للحد من حــاالت التاعب والتزوير 
والقضاء على الفســاد اإلداري واملالي وكسر 

الروتني للمواطنني«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت وزارة التخطيــط، امس األحد، عن 
املشاريع الســتراتيجية ملعاجلة خط الفقر، 
مبينــة أن مايقــرب من ربع ســكان العراق 
يعيشــون حتت خط الفقــر نتيجة للظروف 

التي مرت بالباد.
وقــال املتحدث باســم الوزارة عبــد الزهرة 
الهنداوي فــي تصريح اوردتــه وكالة األنباء 
الرســمية »واع« واطلعت عليــه »الصباح 
اجلديــد »، إن »الظــروف التي مــرت بالعراق 
أسهمت بارتفاع نسبة الفقر، إذ كانت نسبة 
الفقر في نهاية العام  2019 هي 20 باملئة، إال 
أنه مع دخول العراق في نفق األزمة املزدوجة، 
جائحــة كورونا وما رافقها مــن أزمة مالية، 
بســبب تراجع أســعار النفط، أثرت بشكل 

كبير على ارتفاع نسبة الفقر في الباد«.
وأضاف أن »الوزارة أعدت دراســة في النصف 
الثاني من ســنة 2020 في شهر متوز املاضي، 
البنــك الدولــي ومنظمة  بالتعــاون مــع 
اليونســيف، ووفق ســيناريو توقعات ارتفاع 
األســعار نتيجة كبر األزمــة، فقد توقعت 
الدراســة في محورها األول أنــه إذا ارتفعت 
األسعار بنســبة 50 باملئة، عما كانت عليه 
قبل األزمة، سيســهم بارتفاع نسبة الفقر 
إلى 31.7 باملئة،  أي حوالي 32 باملئة، ويصبح 
عدد الفقراء  11 مليوناً و400 ألف يعيشــون 

حتت خط الفقر«.

التجارة تصدر تعليمات 
جديدة إلصدار هوية االستيراد

التخطيط: ربع سكان العراق 
يعيشون تحت خط الفقر

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

الوطنية  الشــركة  قال مدير عام 
لتســويق النفط  »ســومو« عاء 
الياســري، إنه »بعد اتفــاق أوبك، 
وحتديدا في هذا الشهر فإن كميات 
النفط املصــدرة بلغت 2.9 مليون 
برميــل يوميا وبإيــرادات 4.2 مليار 

دوالر«، وفقا لرويترز.
يأتي ذلك بعد إعان وزارة النفط أن 
إجمالي صادراتهــا من اخلام ارتفع 
2.846 مليون برميــل يومياً  إلــى 
في كانون اول / ديســمبر، بدال من 
في  يومياً  برميــل  مليــون   2.709

الشهر السابق.
واتفقت أوبك على زيادة اإلنتاج 500 
ألف برميل يوميــا في يناير كانون 
شــهرية  اجتماعات  وعقد  الثاني 
بداية من يناير كانون الثاني لتبني 
قرارات بشأن أي تعديل آخر لإلنتاج 
مبــا ال يزيد عــن 500 ألــف برميل 

شهريا.
وقال مصدران قريبان من مجموعة 
أوبك بلــس، في وقت ســابق من 
الشــهر املاضــي، إن مــن احملتمل 
الــدول املصدرة  أن تعقد منظمة 
للنفط »أوبك« وروسيا وحلفاؤهما 
اجتماعهم املقبل بشأن السياسة 
النفطية في الرابع من يناير كانون 

الثاني.
وأوضح مصدر ثالث إنه ســيجري 
خال  االجتمــاع  موعــد  تأكيــد 
االجتمــاع املقبل للجنــة املراقبة 
التابعــة  املشــتركة  الوزاريــة 
للمجموعة في 17 ديسمبر كانون 

األول.
وأشار غولدمان ساكس في تقرير، 
إلى أن »أوبك+ تزيــل عقبة اخلروج 
من تخفيضاتهــا احلالية بطريقة 
منســقة، مما يعزز قناعتنا بارتفاع 
ثابت ومســتدام ألســعار النفط 

خال 2021«.
وقــال مدير عــام الشــركة عاء 
الياســري في حوار مــع مع وكالة 

األنبــاء الرســمية »واع« واطلعت 
إن  اجلديــد«،  »الصبــاح  عليــه 
الوحيدة  الشــركة  »ســومو هي 
املنتجات  واستيراد  بتصدير  اخملولة 
الفائض  اخلــام  والنفط  النفطية 
عن احلاجة«، الفتــًا إلى أن »العراق 
ثانــي أكبر مصدر للنفط اخلام في 

أوبك«.
وأضاف، أن »الشركة تقوم باستيراد 
النفطية،  املنتجات  وتصدير بعض 
حيث تصدر النفط األسود والنفثة 
واملنتجات الفائضة األخرى«، مبيناً 
أن »ســومو هي شــركة وسيطة 
وليست مالكة للنفط أو اإليرادات 
املتحققة من عمليــات التصدير، 
وظيفتها تصديــر النفط بالنيابة 

عن وزارة املاليــة، ألن النفط منتج 
العراقي،  للشــعب  وملك  سيادي 
حيث إن إيراداته تذهب إلى حساب 

وزارة املالية لدى البنك املركزي«.
قال  أوبــك  مع  االتفــاق  وبشــأن 
الياسري: إن »اتفاق أوبك أثر بشكل 
إيجابي في العراق، حيث كان العراق 
يصدر في نيســان العــام املاضي 
نحــو 3 مايني و400 ألــف برميل 
للبرميل،  14 دوالراً  وبســعر  يومياً 
واإليرادات املتحققة تبلغ 1.5 مليار 
أوبك،  اتفاق  أنه »بعد  دوالر«، مبيناً 
وحتديداً في هذا الشهر فإن كميات 
النفــط املصدرة بلغــت مليونني 
و900 ألف برميل يومياً وبإيرادات 4 
مليارات و200 مليون دوالر، ما يعني 

أن كمية التصدير انخفضت، لكنَّ 
معدل اإليرادات ارتفع.«

أوضح  النفــط  بيع  آلية  وبشــأن 
الياسري أن »الشركة تقوم سنوياً 
من  التصديرية  اخلطــة  بتســلم 
النفط،  وزارة  فــي  املعنية  اجلهات 
وما يــرد فيها من الكميات املتاحة 
للتصديــر للســنة املقبلــة وهو 
الهدف«، مؤكــداً أن »هناك جهات 
شــركة  في  ومتخصصة  معنية 
ســومو تقوم بدراسة فنية بشأن 
واإليرادات  املســتهدفة  األســواق 
املتوقعــة مــن كل ســوق، وبعد 
ذلــك يتم تشــكيل جلــان داخل 
الشــركة لدراســة التقارير، ومن 
ثم تعــرض على مجلس اإلدارة في 

الشــركة، ثم تعرض بعد ذلك إلى 
جلنة مركزية برئاســة وزير النفط 
النفطي،  القطــاع  في  واخملتصني 
ملناقشــتها، وأن الدراسة تتضمن 
التوقعات بشأن األسواق النفطية 

األفضل للتصدير«.
ولفت إلــى أن »العــراق متكن من 
التعاقــد مــع أكبــر الشــركات 
احلكوميــة في كل من األســواق 
الهندي والصيني والكوري« ، مبيناً 
أن »النفــط العراقي يصدر نفطه 
بنسبة  اآلســيوية  األســواق  إلى 

تتجاوز الـ 70 %«.
وفــي مــا يتعلــق بنفــط إقليم 
إن »إقليم  الياسري:  كردستان قال 
كردســتان يعد شــريكاً أساسياً 

في البلد، وأن هناك مشــكلة في 
السياسة النفطية وإدارتها«.

يدار  أن  »يفتــرض  أنــه  وأضــاف، 
النفــط مــن احلكومــة املركزية، 
وحتديداً وزارة النفط االحتادية، وهذا 
أن  واملركز«، مؤكداً  أفضل لإلقليم 
»ذلــك يعطي هيبة للعــراق أمام 
الشركات العاملية باعتبارها اجلهة 
الوحيد التــي يقوم تصدير النفط 
عبرها، وأفضل لإلقليم كي ال يتم 
اســتغال النفط حيــث إن أغلب 
العقود التي مت االطاع عليها تشير 
إلى نفط اإلقليم يباع بســعر أقل 
من 6 إلــى 9 دوالرات عن الذي يباع 
عن طريق شركة سومو، وهذا يعد 

خسارة.«

سومـو: تصدير 2.9 مليون برميـل
مـن النفـط بعـد اتفـاق أوبـك

اتفاق اوبك اثر ايجابًا على ايرادات العراق النفطية

اعلنت وزارة 
النفط أن إجمالي 
صادراتها من الخام 
ارتفع إلى 2.846 
مليون برميل يوميًا 
في ديسمبر، بدال 
من 2.709 مليون 
برميل يوميًا في 
الشهر السابق 

احدى محطات تصفية النفط في العراق 
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ثقافة 8
مجالت

عدد جديد من مجلة »الشارقة الثقافية«
املغربـي  الكاتـب  جتربـة  عـن  الزكـي 
األصل واإلسـباني اجلنسـية الذي يرصد 
مآسـي الهجـرة نحـو الشـمال، فيمـا 
يتوقـف حـامت عبدالهـادي عند الشـاعر 
السـنغالي عبـد األحد الكجـوري الذي 

يعـّد شـاعر الغربـة واملنافي.
وفي بـاب )أمكنة وشـواهد( يصطحبنا 
عبدالعليـم حريـص بجولـة فـي ربـوع 
سـوهاج  واملواويـل  التاريـخ  مدينـة 
القطريـن،  )مينـا(  وّحـد  فيهـا  التـي 
وينقـل إليـاس الطريبـق جوانـب احلياة 
تشـتهر  التـي  العرائـش  مدينـة  فـي 
بالنـوارس والبحـارة املردة، فيمـا حتتفي 
غيثـاء رفعـت بجزيرة األحـام واألرجوان 
)أرواد( التـي أّسسـها الفينيقيـون قبل 

سـنة.  )4000(
فيكتـب  وأدبـاء(  )أدب  بـاب  فـي  أّمـا 
الوجـدان  شـاعر  عـن  السـروي  حـامت 
الـذي  صبـري  إسـماعيل  والشـفافية 
وأميرهـم،  الشـعراء  معلـم  يعتبـر 
وتتنـاول د. بهيجـة إدلبي األديب شـاكر 
الفحـام الـذي يـرى أّن اللغـة العربيـة 
ويتوقـف  ومسـتقبلها،  األمـة  رهـان 
أمـن  الروائـي  عنـد  هجـرس  محمـد 
يوسـف غـراب الذي يعـّد عامـة فارقة 
بينمـا  والسـينما،  األدب  تاريـخ  فـي 

روايـة  إلـى  الصكـر  حـامت  د.  يتطـرق 
)عشـت ألروي( للروائي األشـهر غابرييل 
غارسـيا ماركيـز الذي يفـرق بن العيش 
واحليـاة، ويقـدم د.رضـا عطيـة مداخلة 
سـعيد  العـرب  احلكائـن  كبيـر  حـول 
بإحسـاس  يتميـز  الـذي  الكفـراوي 
رومانسـي فـي رؤيـة العالم، أما سـامر 
أنـور الشـمالي فيحاور األديـب نورالدين 
الهاشـمي الذي أكـد أّن األدب السـاخر 
كذلـك  جتريـح،  دون  للسـلبيات  نقـد 
مداخلـة  الهاشـمي  بديعـة  د.  تقـّدم 
فـي  األدبـي  النقـد  دور  فيهـا  ترصـد 
بينمـا  األكادميـي،  والبحـث  الصحافـة 
يلقـي عبـده وازن الضـوء علـى عالـم 
فيرانتـي  إيلينـا  اإليطاليـة  الروائيـة 
اسـمها  وراء  تختبـئ  مازالـت  التـي 
املسـتعار، ويكتـب مصطفـى عبداهلل 
د. طـه محمـود  الكبيـر  املترجـم  عـن 
طـه الـذي أمضى جـل عمره فـي عالم 
جيمـس  الشـهير  اإليرلنـدي  الكاتـب 
بائـع  اجليـزاوي  جويـس، ويحـاور خليـل 
الكتـب القدميـة القـاص محمـد جابـر 
إدريـس  يوسـف  إن  قـال  الـذي  غريـب 

كتـب شـهادة ميـاده األدبيـة وأنصفه 
الناقـدان رجاء النقاش وحامد النسـاخ، 
ويغـوص د. يوسـف رحاميـي فـي أحداث 
للكاتبـة  ثانيـة(  و38  دقائـق   10( روايـة 
إليـف شـافاق، والتـي جتمـع بـن غواية 
أجـرى  وقـد  القـارئ،  وشـغف  السـرد 
مـع  حـواراً  العابديـن  زيـن  محمـد 
الشـاعر علـي جعفـر العاق الـذي أكد 
منهـا  ولـكل  تتشـابه  ال  قصائـده  أّن 
لبرينـي  صالـح  ويكتـب  شـخصيتها، 
عـن جتربـة القـاص أحمـد بوزفـور الذي 
احليـاة  لسـان  هـي  القصـة  أّن  يعتبـر 
فـرج  كمـال  األميـر  ويحـاور  احلديثـة، 
الـذي  األنـور  عبـداهلل  فـوالذ  الشـاعر 
أكـد أّن االبتـكار مطلوب فـي القصيدة 

واحلديثـة. العموديـة 
فـي بـاب )فـن. وتـر. ريشـة( نقـرأ: ضياء 
مكـن.. انحـاز للفـن الشـعبي متحرراً 
أبوزيـد،  أحمـد  بقلـم   – قيـود  أي  مـن 
جوليـو روزاتـي.. عشـق الشـرق وصـّوره 
– بقلـم محمـد أحمـد عنـب، هنريـك 
 – املسـرحية  الواقعيـة  رائـد  إبسـن.. 
ناجـي..  حسـن  رمضـان،  وليـد  بقلـم 

 – مسـرحية  درامـا  وكاتـب  شـاعر 
)حيـاة  فيلـم  عبـاس،  انتصـار  بقلـم 
بـاي( ميـزج بـن اخليـال والواقـع – بقلـم 
سوسـن محمـد كامـل، )موت السـيد 
الزارسـكو( من أبرز األفام السـينمائية 
سـيد  محمـد  بقلـم   – رومانيـا  فـي 

 . مصطفـى
العـدد  تضّمـن  ثانيـة،  جهـة  مـن 
مجموعـة مـن املقـاالت الثابتـة، وهي: 
)رسـالة حـي بـن يقظـان( سـرد خيالي 
برؤيـة واقعيـة – بقلم خوسـيه ميغيل 
 – البصريـة  والفنـون  الروايـة  بويرتـا، 
هرمـز..  ونـوس،  كامـل  غسـان  بقلـم 
التاريـخ  التـي سـقطت مـن  اململكـة 
– بقلـم د. محمـد صابـر عـرب، قـراءة 
 – النظريـة(  )املقامـات  فـي  مضيئـة 
بقلـم محمـد جنيـب قـدورة، املتواريـات 
نـوال  بقلـم   – والتلقـي  اإلبـداع  بـن 
يتيـم، تاريـخ قصيدة النثـر ومصائرها – 
بقلـم أحمـد يوسـف داود، عبدالرحمن 
بوعلـي.. البحـث فـي تشـكيل الروايـة 
عمـارة،  يحيـى  د.  بقلـم   – العربيـة 
بينهـا  فيمـا  صـات  تقيـم  األشـجار 

وتعيـش مثـل العائـات – بقلـم جنـوى 
بـركات، الهـروب إلـى الزمـن اجلميـل – 
بقلـم أنيسـة عبـود، املنتديـات األدبية 
– بقلـم سـلوى عبـاس، جنيـب محفوظ 
وإشـكالية النقـد السـينمائي – بقلم 
د. أمـل اجلمـل، أسـئلة الشـعر اليـوم – 
بقلـم د. حامت الفطناسـي، السـرد.. فن 
عابـر لألجنـاس األدبيـة – بقلـم ضيـاء 
النقـد  غيـاب  ظاهـرة  حـول  اجلنابـي، 
الدسـوقي،  إبراهيـم  وائـل  د.  بقلـم   -
)بوليفونيـة(  روايـة  الغوايـة(  )مثلـث 
عـزت  بقلـم   – إليـاد جميـل محفـوظ 
عمـر، هـل نكشـف الوجـوه مـع نهاية 
العامـري،  محمـد  بقلـم   – اجلائحـة 
 – األناقـة  وبهجـة  التشـكيل  فتنـة 
بقلـم محمـد حسـن طلبـي، املثاليـة 
التشـكيلية وخلخلة القوالـب – بقلم 
جنوى املغربي، املسـرح والفنـون اجلديدة 
– بقلـم فرحـان بلبـل، حسـن املنيعـي 
مـن الرموز الثقافيـة التنويريـة – بقلم 
أنـور محمـد، علـم النفـس والثقافة – 

بقلـم د. ممـدوح مختـار.
وفـي بـاب )حتـت دائـرة الضـوء( قـراءات 
وحتـوالت  الشـعر  كتابيـة  وإصـدارات: 
البنـاء في الشـعر للدكتـور أحمد كرمي 
بـال – بقلم محمـد املغربـي، )املعقول 
والامعقـول في تراثنا الفكـري( لـ زكي 
جنيـب محمـود – بقلـم جنـاء مأمـون، 
فـي  والفكريـة  الثقافيـة  التأثيـرات 
روايـة )سـتيمر بوينت( – بقلـم د. هويدا 
صالـح، وليد عثمـان يرصـد تاريخ مصر 
املعاصـر فـي روايتـه )جمـر( – توظيـف 
السـرد فـي الشـعر اإلماراتـي املعاصـر 
– بقلـم أبـرار اآلغـا، الـدرس اإلفريقـي.. 
املسـرح بن املمارسـات احملليـة والقالب 

األوروبـي للدكتـور يوسـف عيدابـي.
للقصـص  مسـاحة  العـدد  ويفـرد 
لكوكبـة  والترجمـات  القصيـرة 
وهـي:  العـرب،  واملبدعـن  األدبـاء  مـن 
يوسـف محمد شـرقاوي )علـى صواب( 
قصـة قصيـرة، )علـى صـواب( انحيـاز 
للموضـوع على حسـاب الشـكل / نقد 
- بقلـم د. عاطـف عطـاهلل البطـرس، 
مبـارك أباعـزي )مسـار( قصـة قصيرة، 
ميـري مخلـوف )احلجـر األخطـر( قصة 
)التلميـذ(  عطفـة  رفعـت  قصيـرة، 
قصيـدة مترجمـة، إضافة إلـى )أدبيات( 

مـن إعـداد فـواز الشـعار.

متابعة الصباح الجديد:

ينايـر  لشـهر   )51( العـدد  أخيـراً  صـدر 
مـن مجلـة “الشـارقة الثقافيـة” التـي 
بالشـارقة،  الثقافـة  دائـرة  عـن  تصـدر 
حيـث جـاءت االفتتاحية بعنـوان )عاملية 
اللغـة العربيـة( جـاء فيها: كانـت إمارة 
صاحـب  رؤيـة  خـال  ومـن  الشـارقة، 
السـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن 
محمـد القاسـمي، سـّباقة إلـى تعزيـز 
اللغـة العربيـة، واسـتخدامها فـي كل 
اجملـاالت العلميـة واألدبيـة واالجتماعية، 
ألنهـا قادرة علـى التفاعـل والتكيف مع 

واحلضـارات. العلـوم  مختلـف 
وأشـارت إلـى أّن االحتفاء باليـوم العاملي 
يتجـاوز  الشـارقة،  فـي  العربيـة  للغـة 
الشـكل إلـى املضمـون، مـا يؤكـد ريادة 
إمـارة الشـارقة للحركـة الثقافيـة فـي 
العربيـة  باللغـة  االهتمـام  وأّن  الدولـة، 
حتـول إلـى مشـاريع ثقافيـة مسـتدامة 
تصـّب فـي مشـروع الدكتـور سـلطان 
فكـرة  مـن  ينطلـق  الـذي  القاسـمي، 

وحـدة الثقافـة العربيـة. 
أّمـا مديـر التحريـر نـواف يونـس فأكـد 
عنـوان  حملـت  التـي  مقالتـه  فـي 
)القصـة القصيـرة العربيـة بـن التألق 
القصـرة  القصـة  بدايـات  أّن  واخلفـوت( 
عربيـاً، ال تختلـف كثيـراً عـن مثياتهـا 
فـي بقيـة املشـاهد الثقافيـة الغربيـة، 
مواكبتهـا  فـي  فكريـًا  وال  فنيـًا  ال 
كانـت  التـي  والتحـوالت،  للمتغيـرات 
موضحـاً  املعيـش،  واقعهـا  فـي  حتيـط 
عربـي،  ثقافـي  مشـهد  كل  فـي  أنـه 
جنـد اجليـل املؤسـس فـي فـن القصـة 
القصيـرة، والـذي واكـب بدايـات القص 
تـاه  ومـا  بتقليديتـه،  والتـزم  العاملـي 
مـن أجيـال، سـعت إلى بلـورة الشـكل 
الفني للقصـة القصيـرة، والتي يتجلى 
فيهـا عمـق املضامـن واتسـاق الفكـرة 
ضمـن الشـكل الفنـي، وهو ما أسـهم 
القصـة  ازدهـار  فـي  فاعـل  وبشـكل 
العربية بأشـكالها اجلديدة ومضامينها 

اإلنسـانية.
يسـتكمل   ،)51( العـدد  تفاصيـل  فـي 
يقظـان مصطفـى كتاباتـه فـي إلقـاء 
الضـوء علـى إجنـازات احلضـارة العربيـة، 
وتنـاول فـي هذا العـدد صناعـة العطور 
عنـد العـرب مبينـاً أنهـا حيـاة مترفـة 
ووله بالشـذا الفّواح، وتكتب د. نفيسـة 

أشارت إلى أّن االحتفاء باليوم 
العالمي للغة العربية في 

الشارقة، يتجاوز الشكل إلى 
المضمون، ما يؤكد ريادة إمارة 

الشارقة للحركة الثقافية في 
الدولة، وأّن االهتمام باللغة 

العربية تحول إلى مشاريع 
ثقافية مستدامة تصبّ 

في مشروع الدكتور سلطان 
القاسمي، الذي ينطلق من 
فكرة وحدة الثقافة العربية

جوائز

اصدار
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أعلنـت جائـزة ابن بطوطـة ألدب الرحلة، 
أسـماء الفائزيـن فـي دورتهـا التاسـعة 
عشـرة والتـي يقدمهـا )املركـز العربـي 
فـي  اآلفـاق(  اجلغرافي-ارتيـاد  لـألدب 
أبوظبـي ولنـدن ألفضل األعمـال احملققة 

واملكتوبـة فـي أدب الرحلـة.
فـاز فـي فـرع )الرحلـة احملققـة( الباحث 
اليمنـي محمـد عبـده مسـعد عيـاش 
عـن كتـاب »سـيرة احلبشـة« للحسـن 

بـن أحمـد صـاح اليوسـفي احليمـي.
السـوري  ذاتـه  الفـرع  فـي  فـاز  كمـا 
إبراهيـم اجلبـن عـن »الرحلـة األوروبية - 
مـن دمشـق إلـى رومـا، باريـس، ميونيخ، 
صوفيـا،  بودابسـت،  بلغـراد،  فيينـا، 
اسـتانبول« 1911-1912 للسـوري فخـر 

البـارودي.
وفـاز كذلك اإلماراتي سـلطان العميمي 
عن »الرحلة الشـابورية« 1936 للكويتي 

زيـن العابدين بن حسـن باقر.
مـن  مغاربـة  باحثـن  أربعـة  وحصـد 
أصـل عشـرة فائزيـن باجلائزة فـي دورتها 
الباحـث  اسـم  حملـت  التـي  اجلديـدة 

وهـب. قاسـم  الراحـل  السـوري 
باجلائـزة  فـاز  )الدراسـات(  فـرع  ففـي 
واسـطي  بوسـيف  املغربـي  مـن  كل 
عـن »الرحلـة نسـق أنسـاق - مقاربـات 
تاريخانيـة وإبسـتيمولوجية« ومواطنـه 

فـي  مصـر  »صـورة  عـن  عـوادي  ربيـع 
كتابـات الرحالـة املغاربـة« ومواطنهما 
محمـد املسـعودي عن »الرحلـة ما بعد 

الكولونياليـة«.
وفي فـرع )الرحلة املترجمـة( فاز باجلائزة 
جـرادات  عبدالكـرمي  األردنـي  مـن  كل 

عـن ترجمـة كتـاب »رحلـة مكـة - من 
طهـران إلى احلجـاز« من الفارسـية إلى 
العربيـة، واملغربـي محمـد عبدالغنـي 
عـن ترجمـة كتـاب »أمريكيـان يعبـران 
آسـيا علـى دراجـة هوائيـة 1894« مـن 

اإلنكليزيـة إلـى العربيـة.

فـازت  املعاصـرة(  )الرحلـة  فـرع  وفـي 
باجلائـزة املصرية منصورة عـز الدين عن 
»خطـوات فـي شـنغهاي - فـي معنـى 
املسـافة بـن القاهـرة وبكـن« أمـا في 
فـرع )اليوميات( ففـاز باجلائـزة اللبناني 
شـربل داغـر عن »اخلـروج مـن العائلة«. 

وفـاز أربعـة باحثـن مغاربـة مـن أصـل 
دورتهـا  فـي  باجلائـزة  فائزيـن  عشـرة 
اجلديـدة، التـي حملـت اسـم الباحـث 

وهـب. قاسـم  الراحـل  السـوري 
وقـال الشـاعر نـوري اجلـراح مديـر عـام 
املركـز العربي لألدب اجلغرافي واملشـرف 
املتسـابقة  »األعمـال  إن  اجلائـزة:  علـى 
اخملطوطـات  بوفـرة  متيـزت  العـام  هـذا 
التـي تنتمي إلى فـرع الدراسـات وتعدد 
مسـتوياتها وموضوعاتهـا ومناهجهـا، 
إلـى جانب اتسـاع نطـاق األعمـال التي 
تنتمـي إلـى الرحلـة املعاصـرة، وهـو ما 
حـض جلنـة التحكيم على اختيـار أكثر 
الفرعـن لنيـل  مـن عمـل فـي هذيـن 

اجلائزة«.
الشـاعر  اجلائـزة  راعـي  اعتبـر  بـدوره 
محمـد أحمد السـويدي أن هـذه الدورة 
»كانـت اسـتثنائية بـكل مـا للكلمـة 
سـنة  فـي  تأتـي  كونهـا  معنـى  مـن 
ألزمـت الرحالة بيوتهـم وحالت بينهم 

األسـفار«. وبـن خـوض 
هـذه  اجلائـزة  حتكيـم  جلنـة  وكانـت 
الـدورة تشـكلت مـن الباحـث املغربـي 
السـوري  والناقـد  احلـداوي  الطائـع 
خلدون شـمعة والشـاعر الفلسطيني 
والباحـث  بسيسـو  عبدالرحمـن 
برقـاوي  أحمـد  الفلسطيني-السـوري 
والكاتـب العراقـي عـواد علـي إضافـة 

جنـم. مفيـد  السـوري  الكاتـب  إلـى 
وبلـغ عـدد اخملطوطـات املشـاركة هـذا 

عشـرة  متثـل  مخطوطـة،   56 العـام 
بلـدان عربيـة، وكالعـادة نُزَِعْت أسـماُء 
قبـل  اخملطوطـات  مـن  املشـاركن 
التحكيـم  جلنـة  ألعضـاء  تسـليمها 
لدواعـي السـرّية وسـامة األداء. وجرت 
اسـتبعاد  مبوجبهـا  مت  أولـى  تصفيـة 
األعمـال التـي لـم تسـتجب للشـروط 
بالنسـبة  املنصـوص عليهـا  العلميـة 
إلـى التحقيـق والدراسـة، أو مـا غـاب 
عنهـا املسـتوى بالنسـبة إلـى اجلائـزة 
التـي مينحهـا املركز لألعمـال املعاصرة. 
عـدد  بلـغ  الثانيـة  التصفيـة  وفـي 

مخطوطـا.  22 اخملطوطـات 
»دار  عـن  الفائـزة  األعمـال  وتصـدر 
»ارتيـاد  ساسـل  فـي  السـويدي« 
اآلفـاق« وذلـك بالتعاون مع »املؤسسـة 
فـي  والنشـر«  للدراسـات  العربيـة 
بيـروت بالنسـبة إلى »الرحلـة احملققة« 
و«الرحلـة املعاصـرة- سـندباد اجلديـد«، 
االعمـال  عـن  فضـا  و«الدراسـات«، 
املنـوع بها في هـذه الفروع، أمـا الرحلة 
اليوميـات« فيصـدران  و«أدب  املترجمـة 
بالتعـاون مع »دار املتوسـط« في ميانو.
ويقـام حفـل توزيـع اجلوائـز فـي مايـو/
أيـار 2021 علـى أن تقام نـدوة مصاحبة 
الفائـزة  واألعمـال  الرحلـة  أدب  حـول 

مبشـاركة نخبـة مـن الباحثـن.
الرحلـة  ألدب  بطوطـة  ابـن  جائـزة 
تأسسـت عـام 2000 وتهدف إلـى إحياء 

اجلغرافـي. بـاألدب  العربـي  االهتمـام 

بابل ـ الصباح الجديد:

والتوزيـع  والنشـر  للترجمـة  أبجـد  دار  عـن 
فـي بابـل، صـدر اجملموعـة الشـعرية الثالثة 
للشـاعر » أحمـد ضيـاء« بواقـع 92 صفحة 
اجملموعـة  وضمـت  املتوسـط.  القطـع  مـن 
29 وعشـرين نصـا. ومـن عناويـن النصـوص: 
باسـتيكي  هنـدام  املسـتقبل،  مـن  نصـل 
نوعـا ما، باسـبورد، مناجم لفحـم الروبوتات، 
هويتـي  برأسـن؟  أفكـر  أن  أسـتطيع  هـل 
أضعهـا... وعناويـن أخـرى. كما ضـّم الديوان 
» بيـان مـا بعـد اجلندر الشـعري« يقـول فيه 

 : حمد أ
فـي ظل التطـورات الكبيـرة التي يشـهدها 

اجملتمـع والعالـم مـن مترحـل خـارق وخـارج 
البحـث عـن  عـن األنسـاق املعتـادة ألجـل 
التفاعـل  رحـم  مـن  خارجـة  مغـادرة  ذوات 

اآلتي:  جـاء 
أنا بوصفي سايبورغا

أعلـن بدئـي مرحلـة جديـدة باحليـاة. أنتمي 
فيهـا إلـى عالـم يسـتوعبني، ال ميكنـه أن 

يجرحنـي بكلمـة. 
عالـم بإمكانـه دائمـا أن يقـدم لـي وجبـة 

دسـمة مـن املفاهيـم. 
عالـم تكـون الضغائـن فيـه غيـر ومجودة، 
متفاوتـة.  بنسـب  فهـي  وجـدت  وإن 

بسـرعة.  منهـا  التخلـص  وباإلمـكان 
أعلـن كيانـي الاهـب، والـذي يتمثـل فـي 
ضمـن  الفاعلـة  اجلسـدية  األجـزاء  نانويـة 

فضـاء سـيبراني متمثـل بشـكل مركـزي 
بعـد  مـا  املسـماة«  األولـى  العتبـة  فـي 

اجلنـدر«.
احلـرب.  هـي  للمجموعـة،  األبـرز  والثيمـة 
خفيـا،  هاجسـا  تكـون  أن  تـكاد  احلـرب 
وظاهـرا لـدى أحمد. فتـكاد أن تكـون احملرك 
اشـتغات  فـي  الفاعـل  واملوجـه  اخلفـي، 
أحمد الشـعرية، منـذ نتاجـه األول » مملكة 
احلـرب  الثانيـة«  ومجموعتـه  العظـام« 
دموعهـا خشـنة«، وحتـى هـذه اجملموعـة. 
فمـرة يذكـر احلـرب، ومـرة يذكـر آثـار احلرب، 
أو مـا يرادفهـا من مفـردات.. مجـزرة/ زنازين/ 
قطـاع طـرق/ ذباحـون/ الرصـاص/ منشـار/ 
سـكن/ مسـدس.. كلها مفـردات، حتيل إلى 
احلـرب. احلـرب التي يعيشـها أحمـد لوحده، 

يشـعر بهـا، كمـا لـو أنهـا ألـم خـاص بـه. 
ال أستطيع الوقوف على ساقن متاصقن

األلغام يا سيدتي
هي أكبر الدالئل على الوجود

*****
ذباحون

فـي عـام 2006، لـم يعـد الرصـاص مجديا. 
بـات الذبـح هو

 الوسـيلة االكثـر تطرفـا فـي هـذا البلـد. 
واألكثـر رواجـا. تلـك

 النفحات االميانية.
فأحمـد هنـا، يسـعى إلدانـة احلـروب كلها. 
فاحلـرب ال تقـف عند نسـق واحـد. فهنالك 
االنفجـارات، األلغـام، الذبـح.. كلها أسـماء 

متعـددة لنظـام واحـد وهـو احلرب. 

نتائج الدورة التاسعة عشرة لجائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة

»ورقة ميكانيكية للحياة« لــ أحمد ضياء
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أطعمة نيئة يمكن تناولها لتعزيز نشاطك 
العقلي

 أظهرت الدراسات أن الطعام الذي تتناوله ميكن أن يؤثر ليس 
فقط على جســدك بل على عقلك ، وحتديداً حدتك ومزاجك 
وعملية اإلدراك. يستكشــف اجملال املتنامي للطب النفسي 
الغذائــي العالقة بني مــا نأكله ، وكيف نشــعر به ، وكيف 
نتصرف، رمبا يشــير اجلزء األكثر إثارة فــي العلم إلى حقيقة 
أن مضادات األكســدة ، تلك املركبات املوجودة في األطعمة 
النيئة التي تســاعد في محاربة اإلجهاد التأكسدي وتقليل 
خطر اإلصابــة باألمراض املزمنة ، ترتبــط اآلن أيًضا بـ تعزيز 

وظيفة دماغك ومزاجك وإدراكك
أنواع سلطة نيئة لذيذة

سلطة سوبرفوود
كمــا يقــول االســم ، فإن وعــاء الســلطة هذا ملــيء بـ 
األطعمةالفائقة مثل التوت واللفــت واحلمص وما إلى ذلك 
مما يجعله وجبة صحية ويتضمــن جميع العناصر الغذائية 

األساسية في نظامنا الغذائي.
سلطة احلمص والسبانخ

هذا الوعاء من الســلطة مليء بالسبانخ والنعناع واحلمص 
وآخرين ، مما يجعله وجبة كاملة في أي وقت تريده.

سلطة اجلزر
كل ما حتتاجه لهذه الوصفة هو بعض اجلزر والبابايا اخلضراء 
واخليار ، مقطعة إلى شــرائح رفيعــة وخلطها مع صلصة 

العسل والصويا جلعلها لذيذة.
سلطة الرمان والكيوي

محضــرة من الرمــان والكيــوي والبرتقال ، هذه الســلطة 
منعشة وتضيف مجموعة من النكهات إلى ذوقك. 

سلطة البابايا اخلام
وعاء سلطة آسيوي كالسيكي ، سلطة البابايا النيئة تدلل 
على نفســك. إنه مزيج لذيذ من البابايــا النيئة والطماطم 
الكرزية واملكســرات املقرمشــة والفلفل األحمر واألخضر 

وسكر النخيل والليمون وامللح.
أفضل الوجبات اخلفيفة لتعزيز صحة العقل

تناول الفاصوليا 
أظهرت الدراسات تناول الفصوليا ميكن أن يساعد في خفض 
هرمونات التوتر لدى مرضى االكتئاب الشديد. ولكن يتم إزالة 
املغنيسيوم من األطعمة املصنعة ، لذا فإن املفتاح هو تناول 
البقوليات الغنية باملغنيســيوم مع االبتعــاد عن األطعمة 
املصنعــة. الفاصوليا اجلافة احملمصــة ، مثل حبوب احلمص 

وفول الصويا ، ميكن خبزها وتناولها مثل الفول السوداني.
العنب البري لتحسني املزاج

يحتــوي العنب البري والفراولة والتــوت البري وتوت الغوجي 
على بعض أكبر كميــات من مضادات األكســدة املوجودة. 
يحتــوي التوت أيًضا على مركبات الفالفونويد ، والتي ثبت أن 
 Nutrients لها خصائص تعزز املزاج ، وفًقا لدراسة نُشرت في

. في هذه التجربة.
الشوكوالته الداكنة لتحسني الذاكرة

كما قد يبدو مفاجًئا ، الشوكوالتة الداكنة التي حتتوي على 
نسبة عالية من الكاكاو هي واحدة من أكثر الوجبات اخلفيفة 
املغذية والغنية مبضادات األكسدة وهي رائعة لعقلك. وجدت 
دراســة نشــرت فــي Frontiers in Nutrition وجود صلة بني 
مركبــات الفالفونويد في الكاكاو والتحســينات في اإلدراك 

العام واالنتباه وسرعة املعاجلة والذاكرة العاملة.

ملونشريط
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الصباح الجديد - وكاالت:

الكنــدر  أو  الذكــر  لبــان 
نطلــق  مــا  او   Frankincense
عليه عربيا املاســتيكة وعراقيا » 
املســتكي »، عبارة عن صمغ من 
املــواد الطبيعيــة التــي تنتجها 
سيقان أشجار الكندر، ويتم تناوله 
من خالل مضغــه كالعلك، أو من 

خالل نقعه باملاء وشرب النقيع.
تنتشــر زراعتــه فــي العديد من 
أبرزها منطقة شبه اجلزيرة  الدول، 
عمان،  إثيوبيــا،  اليمن،  العربيــة، 
عظيمة  بفوائد  يتمّتع  والصومال. 
على الصحــة، ويدخل في العديد 
مــن الوصفــات العالجيــة، وفي 
التجميلية  املستحضرات  صناعة 

والبخور.
الدكتورة في علم التغذية والغذاء 
ســينتيا احلاج، تعرفنا على فوائد 
املوضوع  في  للنســاء  املاستيكة 

اآلتي:

مضاّد للبكتيريا
إن  احلاج  ســينتيا  الدكتورة  تقول 
» لبــان الذكر، تتــم صناعته من 
شــجرة  من  املســتخرج  الصمغ 
اللبــان التــي تنمو فــي املناطق 
األوسط  الشرق  اجلافة في  اجلبلية 
والهنــد وإفريقيــا. ويتمّيز برائحة 
خشــبية حاّرة، وميكن إضافته إلى 

الشاي أو تناوله كمكّمل غذائي.
يتكــّون لبــان الذكــر مــن زيوت 
عطرية بنســبة ال بــأس بها وهو 
للبكتيريا  مضاّدة  خصائص  ميتلك 
باإلضافة  وااللتهابات،  والفطرّيات 

إلى نشاطه احملّفز جلهاز املناعة.
يقــّدم لبــان الذكــر العديد من 
الفوائد الصحية للجســم، حيث 
إنه يســتعمل في حــاالت انتفاخ 
البطن واملغص، ولكن ال توجد أدلة 
علميــة كافية إلثبات فعاليته في 

هــذه االســتخدامات. ومن جهة 
أخــرى، فــإنَّ نوعاً آخر مــن اللبان 
يعرف باســم اللبان الهندي؛ يوّفر 
مجموعة من الفوائد، منها حتفيز 
الشفاء بنسبة كبيرة لدى املرضى 
املصابني بالتهاب القولون، وتقليل 
األعراض الناجتة عنه، باإلضافة إلى 
حتسني حالة املصابني بالربو؛ حيث 
أظهرت دراسة طبية أن دور حمض 
البوزويليــك املوجــود فــي اللبان 
التهابات  مــن  احلّد  في  يســاهم 
إلى  باإلضافة  الهوائية،  الشــعب 
تثبيط إنتاج الســيتوكينات؛ وهي 
أنه  أحد مؤشــرات االلتهاب. كما 
ملسببات  االستجابة  عملية  يعيق 
احلساســية التي تؤدي إلى تفاقم 

الربو«.

القضاء على األورام السرطانية
احلاج:  الدكتورة ســينتيا  وتتابــع 
في حتسني  الذكر  لبان  »يســاهم 
حالــة املصابني بالــورم الدماغي، 
باإلضافــة إلــى أنــه يقّلــل من 
االلتهابــات التي تؤّدي إلى اإلصابة 
بالعديد من أنواع السرطانات، فهو 
أيضاً قد يســاعد علــى مهاجمة 
مباشر،  بشكل  السرطانية  اخلاليا 
مضاّدة  خصائــص  ميتلــك  كونه 
لألورام، وبالتالي التقليل من منّوها 

وحتفيز املوت املبرمج لها.
للبــان الذكــر فوائــد مذهلة في 
املرافقة  األعــراض  من  التخفيف 

املفاصــل،  بالتهــاب  لإلصابــة 
خصائصــه  إلــى  يعــود  وذلــك 
املضــاّدة لاللتهــاب، حيث يعتقد 
الباحثون أّن لبــان الذكر مينع إفراز 
مــادة معينة في اجلســم تدعى 
لوكوترينــات، والتــي تلعــب دوراً 
مهماً فــي االســتجابات األرجية 
)أي االســتجابة املناعية املفرطة(، 
باإلضافــة إلى ذلك يحتــوي لبان 
الذكــر على مــواد حمضية قوية 
مضاّدة لاللتهاب؛ تخّفف من توّرم 
املفاصل واأللــم الناجت عن اإلصابة 

بالتهاب املفاصل«.

للبشرة وحملاربة التوتر
وتضيف الدكتورة ســينتيا احلاج 

قائلة: »ميتاز لبــان الذكر بالفوائد 
فهو  للنســاء،  الكثيرة  الصحية 
يقّوي جذورالشعر ومينع تساقطه، 
باإلضافــة إلــى أنه يزيل قشــرة 
الــرأس، ومينح نضــارة ملحوظة 

للشعر.
أما فوائده للبشــرة فهي عديدة 
تخليص  منهــا  أيضاً،  ومنّوعــة 
النســاء من آثار النــدوب والبثور؛ 
أكثر شــباباً  البشــرة  ليجعــل 
وإشراقاً، كما يستخدم لبان الذكر 
ومقاومة  الشــيخوخة  لتأخيــر 
واخلطــوط  التجاعيــد  ظهــور 
الرفيعــة، باإلضافة إلى التخلص 
من الهــاالت الســوداء واالنتفاخ 

حتت العينني.

هذا ومينــع لبان الذكر الشــعور 
بالغثيــان، لذلك يُنصــح بتناوله 
خالل األشــهر األولــى من احلمل، 
كما يحارب األرق والتوتر النفسي؛ 
العميق  النوم  ألنه يســاعد على 

واملريح.
يســاهم لبان الذكر في تنشيط 
النســاء،  لدى  األنوثة  هرمونــات 
ويخّفــف مــن اآلالم خــالل فترة 
الــدورة الشــهرية، ويحــول دون 
داخل  واألكياس  األلياف  تشــّكل 
الــذي يقّلل من  الرحــم؛ األمــر 
احتمال اإلصابة بأورام الرحم، كما 
أنه يخّلص اجلســم من السموم، 
عديدة  صحيــة  بفوائد  ويتمّيــز 
ملعاجلة الســعال واحتقان اجليوب 
األنفيــة وتخفيف آالم األســنان 

وتقّرحات اللثة والفم«.

لعمل األمعاء
وتؤكــد الدكتورة ســينتيا احلاج 
أن »خصائــص لبان الذكر املضاّدة 
لاللتهاب تســاعد على حتســني 
والتخفيف  األمعاء،  وكفاءة  عمل 
من أعــراض داء كــرون والقولون 

التقرحي.
اســتخدم لبان الذكر في السابق 
الربو  البديل لعــالج  الطــب  في 
والنوبات املرتبطــة به، فاملرّكبات 
التــي يحتويها تعمــل على منع 
التي  اللوكوترينــات  مــادة  إنتاج 
تســاهم فــي تشــنج عضالت 
خطر  وارتفاع  الهوائية  الشــعب 
واألعراض  الربــو  بنوبة  اإلصابــة 
املرافقة لهــا؛ مثل ضيق التنفس 

وصفير الصدر.
الذكر  لبان  اســتخدام  يســاعد 
علــى التخلص مــن رائحة الفم 
الكريهة وألم األسنان وتسوسها، 
الفم أيضاً  إلى تقرحات  باإلضافة 
بسبب احتوائه على مواد حمضية 
ذات خصائص مضــاّدة للبكتيريا؛ 

حتافظ وتعزز صحة الفم«.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف خبــراء بريطانيــون عــن 
أعــراض تظهر في العــني، يتم من 
بســرطان  اإلصابة  خاللها حتديــد 
الرئة، مشيرين إلى أن اإلصابة بهذا 

الســرطان ميكن الكشف عنها من 
اجلفون  تدلي  حالة  تشخيص  خالل 
أوانخفــاض حجــم حدقــة العني 

أوالرؤية املزدوجة.
العني  التي تصيب  وترتبط األعراض 

بســرطان الرئة، الذي يبدأ عادة في 
الشعب الهوائية ثم ينتشر بسرعة 
إلى أجزاء أخرى من اجلسم. وغالبا ما 
يتســبب في متالزمة “هورنر”، وهي 
وفقا  العصبي.  اجلهاز  في  اضطراب 

لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.
وفي بعــض احلاالت، قد تســبب 
أورام سرطان الرئة تلفا لألعصاب، 
فمتالزمة “هورنر” تســبب أعراضا 
تدلي  مثــل  بالعينني،  مرتبطــة 

اجلفــن أوتقليــل حجــم البؤبؤ، 
وغالبا ما تؤثر األعراض على جانب 

واحد من الوجه.
ويحــدث هذا النوع من ســرطان 
اخلاليا  تنفصــل  عندمــا  الرئــة 

إلى  وتنتقل  الورم  السرطانية عن 
أجزاء أخرى من اجلســم عبر الدم 
الليمفاوي، حيث تسبب  أو اجلهاز 
نوبات وصداع وعدم وضوح للرؤية 

وصعوبة في النطق أيضا.

أعراض تصيب العين تكشف عن اإلصابة بسرطان الرئة

للبشرة ولمحاربة التوتر.. الماستيكة للنساء 

لقطة

دراسة

آثار بابل »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد - وكاالت:
تعد وجهات النظر واختالفها من أهم نقاط اخلالف 
التي تثير املشــاكل في مرحلة املراهقة، سواء بني 
اآلباء واألبناء، وكذلك بني األشــقاء واألصدقاء ومع 
املعلمني...ويعد نقــص بعض املهارات االجتماعية 
لدى املراهقني بيئًة خصبة لنمو املشكالت، بسبب 
االختالف في وجهات النظر وســوء التعبير عنها، 
سواء مع اآلباء أو الزمالء أو األشقاء أو املعلمني؛ مما 
ينتج مشاكل في العالقات االجتماعية للمراهق. 
إذا أردت التعبير عن نفســك وعــن وجهة نظرك 
بصورة ســليمة، هناك عدد من النصائح املفيدة 
التــي أوردها الكاتب األمريكي ديــل كارنيجي في 

كتابه »كيف تكسب األصدقاء«.
عبر عن وجهة نظرك

ال جتــادل ألن أفضــل طريقة لكســب نقاش هي 
جتنبه.. احترم آراء الشخص اآلخر وال تقل ألحد إنه 
مخطــئ، وإذا كنت أنت اخملطئ فال بد من االعتراف 
بذلك. حتــاور باللني والرفــق ودع الغضب والعنف، 
ولتعلــم أن للرفق واللني قوة تفــوق قوة الغضب 

والعنف.
ابدأ بنقاط االتفاق

ال تبدأ حوارك مع الشــخص اآلخــر بالنقاط التي 
تختلفــان فيها؛ بل ابــدأ بنقاط االتفاق، اســأل 

محدثك أســئلة تكون إجابتها »نعم«؛ فإنه متى 
كانت اإلجابة »ال«، أوجبــت عليه كبرياؤه أن يظل 
مناصراً لنفســه؛ حتى وإن ظهر له أنه ليس على 
حــق.  دع اآلخر يتولــى دفة احلوار بعــض الوقت، 
وال تهيمن علــى احلوار طول الوقــت متحدثاً عن 
بطوالتــك ومهاراتــك؛ بل دع اآلخــر يتحدث عما 
يحب كيفما يحب.  دع الشــخص اآلخر يحس أن 
الفكرة فكرته؛ فكل مــا عليك أن تقدم اقتراحات 
النصح. رؤية  ودعه يستنتج الفكرة، واطلب دائماً 

األشياء من وجهة نظر اآلخر
حاول أن ترى األشــياء من وجهة نظر الشــخص 

اآلخر.
 تعاطف وقدر أفكار الشخص اآلخر.

إذا شــئت أن تغير طبــاع النــاس، خاطب فيهم 
عواطفهم النبيلة، حــاول دائماً أن تقوي داخلهم 
دوافــع اخلير، مع إثراء املشــاعر الطيبة. إذا أردت أن 
تكسب الناس ذوي الروح الوثابة والشجاعة األدبية 

إلى وجهة نظرك؛ فضع األمر موضع التحدي.

باحترم آراء اآلخر يقنع االخرون بوجهة نظرك

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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لندن ـ وكاالت:

تواصلت الشــراكة املميزة بني 
الثنائي هــاري كني وهيوجن مني 
ســون، فــي مبــاراة فريقهما 
ليدز  أمام  هوتســبير  توتنهام 
يونايتد، أول أمــس، باجلولة 17 
من الــدوري اإلجنليــزي املمتاز.. 
وســجل كــني الهــدف األول 
لتوتنهام فــي الدقيقة 29 من 
عالمة اجلــزاء، قبــل أن يصنع 
في  لســون  الثانــي  الهــدف 
أرقام  وبحســب   ..43 الدقيقة 
بالتالي  »أوبتــا«، متكن ســون 
 100 رقم  من تســجيل هدفه 
في جميــع املســابقات رفقة 
توتنهام، ومنذ ظهوره األول مع 
الســبيرز في أيلول 2015.. ولم 
للفريق  أهداًفا  العب  يســجل 
اللندني أكثر من ســون، سوى 

كني بـ169 هدًفا.
كما صنــع الثنائــي 13 هدًفا 
فــي  البعــض  لبعضهمــا 
البرمييرليــج هذا املوســم، وال 
يوجــد أي ثنائي صنــع أهداًفا 
لبعضه أكثر منهما في موسم 
واحد طــوال تاريخ البرمييرليج، 
بعــد أن عادال رقم أالن شــيرر 
وكريس ســوتون في موســم 

.(1995 1994-)
ورفــع ســون غلته إلــى 100 
توتنهام في مختلف  مع  هدف 
12 هدفــاً  املســابقات وإلــى 
فــي الــدوري هــذا املوســم، 
فانفــرد باملركــز الثانــي على 
الئحــة الهدافني بفــارق هدف 
ليفربول  واحد خلف مهاجــم 
املصــري محمد صالح  الدولي 
املتصــدر، وكاين إلى 10 أهداف 

هذا املوســم وإلــى 169 هدفاً 
فــي مختلف املســابقات مع 
فريقــه منــذ بدايتــه معــه 
في أيلــول 2015.. وســاهمت 
شــراكة الثنائي كاين وســون 
فــي 13 هدفاً للنــادي اللندني 
أكثر من أّي ثنائي في موســم 
واحــد في الــدوري.. وهو الفوز 

األول لتوتنهــام بعــد تعادلني 
وخســارتني وحتديداً منذ تغلبه 
ارســنال  اللندني  جــاره  على 
-2صفر في السادس من كانون 
األول املاضــي، والثامــن هــذا 

املوسم.
مــن جانبه، حقق مانشســتر 
يونايتد فوزاً مهماً ومقنعاً أمام 

.. وحلق   1-2 ضيفه أستون فيال 
بليفربول  يونايتد  مانشســتر 
الـ«برمييرليــغ«  صــدارة  إلــى 
بفارق  عنه  متخلفاً  بقي  لكنه 
األهداف.. وميلك كل من ليفربول 
وقد  نقطــة   33 ومانشســتر 
خاضا العــدد ذاته من املباريات، 
علمــاً بــأن ليفربول ســيحل 

ضيفا على ساوثهامبتون اليوم 
االثنني ضمــن هذه املرحلة، في 
حني ميلك يونايتد مباراة مؤجلة 
ضــد بيرنلي ســيخوضها في 
12 احلالــي.. وهي املــرة األولى 
فيها مانشستر  يتقاسم  التي 
يونايتد الصــدارة في وقت غير 
مبكر مــن الــدوري احمللي منذ 

اعتزال مدربه الشــهير السير 
أليكس فيرغوســون في نهاية 
موسم 2012-2013 عندما توج 
الفريــق بطالً إلنكلتــرا للمرة 

العشرين واألخيرة.
وكان التاريــخ يقف إلى جانب 
مانشســتر قبل انطالق املباراة 
ألنــه يتفــوق على منافســه 
بشــكل كبير حيث لم يخسر 
أمامه سوى 3 مرات أعوام 1992 
و1995 و2009 فــي 43 مبــاراة 
جمعــت بينهما منــذ اعتماد 
نظام الدرجة املمتازة موســم 

.1993-1992
من جانب اخر، واصل الهولندي 
فيرجيــل فــان دايــك، مدافع 
من  تعافيه  برنامــج  ليفربول، 
الركبة..  أربطــة  فــي  إصابته 
أصيب  دايك  فان  فيرجيل  وكان 
جــوردان  مع  التحــام  خــالل 
بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، 
في قمة منطقة مرسيســايد 
بني ليفربــول والتوفيز بالدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
»ميــرور«  لصحيفــة  ووفًقــا 
البريطانية، فــإن ليفربول يبذل 
قصارى جهده ملساعدة فان دايك 
التعافي مــن إصابته قبل  على 
نهاية املوســم احلالي.. وأشارت 
إلــى أن فيرجيل فان دايك يتدرب 
حالًيا في دبــي باجملمع الرياضي 
برنامجه  ينفذ  الشبا، حيث  لند 

التأهيلي هناك.
أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
ليفربــول أرســل طبيًبــا بدنًيا 
للمدافــع الهولنــدي، من أجل 
تســريع عملية شفاء فان دايك، 
ومســاعدته على التعافي، على 
أمل ظهــوره فــي املباريات مرة 

أخرى هذا املوسم.

الدوحة ـ وكاالت:
التــي  الفحوصــات  أثبتــت 
أجريت للدولي طارق ســلمان، 
إصابته  القطري،  السد  مدافع 
للركبة،  اجلانبــي  الربــاط  في 

واحتياجــه لفترة عالج وتأهيل 
مــن 3 إلــى 4 أســابيع، قبل 
للتدريبات..  العودة من جديــد 
وكان طارق ســلمان قد تعرض 
لإلصابــة، فــي مباراة الســد 

وقطــر األخيرة، ضمــن اجلولة 
القطري..  الــدوري  مــن  الـ11 
من جهة أخرى، أعلن تشــافي 
قائمة  السد،  مدرب  هيرنانديز، 
فريقه ملباراة اخلريطيات املقررة 

ضمن اجلولة الـ12 من الدوري.. 
العبا،   22 القائمــة  وضمــت 

كالتالي:
ســعد  برشــم،  »مشــعل 
الدوســري، جهاد محمد، يوجن، 

محمــد  الهيــدوس،  حســن 
الهاجــري، علي  وعد، ســالم 
أســد، بغداد بوجناح، جيليرمي 
كازورال،  تباتا، ســانتي  توريس، 
عبد الكرمي حسن، يوسف عبد 

مصعب  علي،  هاشــم  الرزاق، 
خضــر، نام تــاي هــي، أحمد 
سهيل، طالل بهزاد، مصطفى 
طارق مشــعل، عبــد اهلل بدر، 

مصطفـى آزادي«.

غياب طويل للدولي القطري طارق سلمان

مان يونايتد يواصل عزف سيمفونية الفوز

كين وسون يعادالن الرقم التاريخي في البريميرليج

كني وسون

مدريد ـ وكاالت:
أعلن نادي برشلونة، أول أمس، عن املدة املتوقعة لغياب 
البرازيلي فيليــب كوتينيو، جناح الفريق، عن املالعب.. 
وكان كوتينيو تعرض إلصابة في ركبته اليسرى خالل 
مواجهة إيبــار في اجلولة 16 من منافســات الليجا.. 
وقال برشلونة في بيان رسمي »أجرى كوتينيو عملية 
جراحيــة ناجحــة أول أمس، إلصابته فــي الغضروف 
املفصلــي اخلارجي في ركبته اليســرى«.وأضاف بيان 
الفريــق الكتالونــي »مدة غيــاب فيليــب كوتينيو 
املتوقعة، ستكون ثالثة أشهر تقريًبا«.وشارك كوتينيو 
هذا املوســم مع برشــلونة في 14 مبــاراة مبختلف 
البطــوالت، وأحرز ثالثة أهداف، فــي حني منح زمالءه 

متريرتني حاسمتني.

باريس ـ وكاالت:
دخل باريس ســان جيرمــان، في ســباق التعاقد مع 
النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروســيا دورمتوند، 
خــالل امليركاتــو الصيفــي املقبــل.. ووفًقــا ملوقع 
»le10sport« الفرنســي، فــإن ناصــر اخلليفي، رئيس 
ســان جيرمان، يضع هاالند ضمن اخلطط املستقبلية 
للنادي الباريسي.. وأشار إلى أن اخلليفي ينوي اإلسراع 
في حسم الصفقة خالل الصيف املقبل، إذا تأكد من 

الرحيل احملتمل لكيليان مبابي عن النادي الفرنسي.
وأوضح أن باريــس، ليس الفريق الوحيــد الذي يطارد 
هاالند، لكن هناك ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ.. 
وذكر املوقع الفرنسي أن ممثلي هاالند يفضلون انتقاله 
إلــى صفوف ريــال مدريد، ويرون األخيــر مبنزلة املكان 

املثالي لتطور النجم النرويجي.

لندن ـ وكاالت:
وافق الظهير البوســني ســياد كوالشــيناتس على 
االنتقال معارا الى صفوف فريقه الســابق شــالكه 
االملاني، بحســب ما أعلــن ناديه ارســنال االجنليزي.. 
وسيعود ابن السابعة والعشرين الى النادي الذي حمل 
الوانه منذ صغره حتــى انتقاله الى »املدفعجية« في 
2017.. وتبدأ إعارة كوالشيناتس الذي خاض 113 مباراة 

مع ارسنال، في الرابع من كانون الثاني.
وقال املدير التقني في ارسنال البرازيلي إيو ملوقع النادي 
اللندني »يحتاج ســياد للعب بانتظام، لذا قررنا سويا 
ان عودته الى املانيا مع شــالكه ســتفيده في الوقت 
الراهن«.تابع »ســنبقى على اتصال مع سياد ونتمنى 

له الناجح لباقي املوسم مع شالكه«.

برشلونة يعلن فترة 
غياب كوتينيو

الخليفي ُيدخل هاالند 
في أجندة باريس

أرسنال يعير 
كوالشيناتس إلى شالكه

العواصم ـ وكاالت:
أعلن احتاد العبي التنس احملترفني، 
اجمللس  أعضاء  أمس،  أول  مســاء 
اجلديــد لرابطة احملترفــني، وذلك 
الرابطة.,  أعضاء  تصويت  حسب 
وسيمثل الالعبني املصنفني الـ50 
األوائل في اجمللس: "السويســري 
رفائيل  اإلســباني  فيــدرر،  روجر 
الياســيم،  أوجيه  الكندي  نادال، 

األسترالي جون ميلمان". 
وميثــل املصنفــني مــن 51 حتى 
"الفرنســي جيب سيمون،   :100
فيما  أندوخار"،  بابلو  واإلســباني 
ميثل بقيــة احملترفــني البريطاني 
إفريفي  واجلنــوب  مــوراري  آندي 
كيفن أندرســون.. ومــن املقرر أن 
يعقد اجمللس أولى جلساته مطلع 
العام املقبل، حيث سيتم انتخاب 

رئيس اجمللس ونائبه.

وسيشــهد اجمللــس اجلديد عدم 
تواجــد بطــل العالــم الصربي 
أعلن  الذي  ديوكوفيتــش،  نوفاك 
انســحابه مــن مجلــس رابطة 

محترفــي التنــس )ATP(، عقب 
عدم  على  اجمللس  أعضاء  تصويت 
إمكانية انضمام الالعبني لكيانني 

في الوقت نفسه.

لندن ـ وكاالت:
األوروغويانــي  الدولــي  أعلــن 
مهاجــم  كافانــي  إدينســون 
سيقبل  أنه  يونايتد  مانشســتر 
قبل  مباريــات من  ثــالث  إيقافه 
القدم  لكــرة  اإلنكليزي  االحتــاد 
الســتخدامه مصطلًحا عنصريًا 
فــي رســالة عبر حســابه على 
انســتاغرام مت حذفها بســرعة، 
لكنه دافــع عن نواياه مؤكًدا أنها 

غير عنصرية.
رّد على  )33 عامــا(  وكان كافاني 
تهنئة مــن أحــد أصدقائه على 
بـ«غراسياس  انســتاغرام  موقع 
نغريتو«، )شــكرًا لك أيها األسود 
الصغير( بعد الفوز بصعوبة على 
3-2 في الدوري احمللي  ساوثمبتون 
29 تشرين الثاني املاضي، في  في 
مباراة ســجل خاللهــا مهاجم 
باريس ســان جيرمان الفرنســي 
متريرة  ولعــب  ثنائيــة  الســابق 

حاسمة.
وحذف كافاني الرســالة بسرعة، 
فيما ســارع يونايتــد للدفاع عن 
أن  اجلديــد، معتبــرًا  مهاجمــه 
الكلمــة لهــا دالالت مختلفــة 
قرار  وبعد  اجلنوبيــة..  أميركا  في 
اإليقاف اخلميس كتب كافاني عبر 
مواقع التواصل االجتماعي »أقبل 
العقوبــات التأديبيــة، مع العلم 
اللغة  تقاليد  علــى  أجنبي  أنني 
اإلجنليزية، لكنني ال أشاطر وجهة 

النظر«.
وتابع »أعتذر إذا أسأت إلى شخص 

مــا بالتعبير عــن عاطفتي جتاه 
صديق، لم يكن ذلك في نيتي على 
بأن  كافاني حينها  اإلطالق«.وأُبلغ 
هذه املصطلحــات تعتبر مهينة 
في بريطانيــا، ما دفعه إلى حذف 
ما كتبــه قبل أن يتقــدم الحًقا 
باعتذار قال فيه »الرســالة التي 
كتبتها.. كانت مبثابة حتية حميمة 
التهنئة  على  لشــكره  لصديق، 
بعــد املباراة«.وأضاف في بيان أنه 
لم يتعمد علــى اإلطالق أن يهني 
أحــدا، مضيفا »أنــا مناهض ألي 
وأنا حذفت  وتصرف عنصري  لغة 
الرسالة ما إن أعلموني بأنه ميكن 
فهمها على نحــو خاطئ. أود أن 

أعتذر بصدق عن ذلك«.
لكــن االحتاد اإلجنليــزي اعتبر أنه 
انتهــك اللوائح التــي حتظر كل 
»ســلوك غير الئق« على شبكات 

التواصل االجتماعي، مع الظروف 
املشددة التي أشار إليها »اللون و/
أو العرق. و/أو إثنية شخص آخر«، 
وغّرمه  مباريــات  ثــالث  فأوقفه 
ألــف جنيــه اســترليني..   100
وبإيقافــه، ســيغيب كافاني عن 
مباريات يونايتد ضد أســتون فيال 
نهائي  نصف  اجلمعة،  الدوري  في 
كأس الرابطــة ضد مانشســتر 
ســيتي والدور الثالث من الكأس 

ضد واتفورد.
وشــدد االحتاد اإلجنليزي العقوبات 
في بداية املوســم عقب نشــره 
من  انطالقــه  قبــل  تعليمــات 
أجل احلــد من اللغة والســلوك 
مدة  حتديــد  مــع  العنصريــني، 
العقوبــة لإلهانات علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي باإليقاف 

لثالث مباريات على األقل.

فيدرر ونادال ضمن مجلس المحترفين.. 
واستبعاد ديوكوفيتش رسميا

كافاني يقبل إيقافه ثالث مباريات 
مؤكدًا أن نواياه ليست عنصرية

فيدرر ونادال

كافاني



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال شــامل كامل، نائب رئيس 
منتخب  إن  التطبيعية،  الهيئة 
نظيــره  ســيواجه  العــراق 
الفيتنامــي، وديًــا فــي 25 آذار 
أســود  املقبل، ضمن حتضيرات 
الرافدين للتصفيات اآلســيوية 
املشــتركة.. وأضــاف شــامل 
في بيــان صحفــي »احتاد هوجن 
مباراته  بإقامــة  أخبرنــا  كوجن 
أمام العــراق، على أرضه في 30 
آذار، ضمــن مباريــات اجملموعة 
خوض  »فضلنا  الثالثة«.وتابــع 
مباراة ودية قريبة من هوجن كوجن، 
مــن أجل تأقلــم الالعبني على 
األجــواء، ولذلك وقــع االختيار 

على فيتنام«.
وأعلَن مــدرب منتخبنا الوطني 
الســلوفيني  القــدم،  لكــرة 
قائمة  كاتانيتش،  ستريشــكو 
االمارات  ملباراة  الرافدين  اســود 
الوديــة والتي ســتقام في دبي 
اجلاري  الشهر  بالثاني عشر من 
ضمــن حتضيــرات املنتخبــني 

للتصفيات اآلسيوية املزدوجة.
ووجــَه كاتانيتش الدعوة لـ)24( 
العباً، وهم كل من: جالل حسن 
ومحمــد حميد وفهــد طالب 
حلراســة املرمى، وعــالء مهاوي 
ومصطفى محمــد جبر وعلي 
إســماعيل  عدنــان وضرغــام 
وريبني وســوالقا  رائد  وحســن 
وميثــم جبار وأحمــد إبراهيم 

وفيصل جاسم خلط الدفاع.
وضمت القائمة، أيضا، الالعبني 
هادي  وصفــاء  عطــوان  أمجد 

وابراهيــم بايش ومــازن فياض 
وشــريف عبد الكاظم ومحمد 
وحسني  جاسم  وسجاد  قاسم 
علي وشيركو كرمي خلط الوسط، 
وعالء عبد الزهرة وأمين حســني 
الهجوم. ومحمود خليل خلــط 
منتخبنــا  وفــد  وسيســافُر 
الوطني يوم اخلميس املقبل إلى 
دبي خلوض املبــاراة الودية، فيما 
ســيعود من االمــارات بالثالث 

عشر إلى العراق.
من جانب اخــر، أعلن الهولندي 
بيرت فــان مارفيك، املدير الفني 
أمس،  أول  اإلمــارات،  ملنتخــب 
قائمــة »األبيض« للمعســكر 
الداخلي، الذي ســيقام في دبي 
من 3 إلى 12 كانون الثاني اجلاري، 
ضمن برنامج اإلعداد الستئناف 
التصفيات اآلسيوية املشتركة، 

في آذار املقبل.

27 العًبا، هم:  القائمة،  وضمت 
»خالد عيســى، علي خصيف، 
فهد الظنحاني، عادل احلوسني، 
برغش،  محمد  اإلحبابــي،  بندر 
احلمادي،  راشــد، خليفة  سالم 
شــاهني عبد الرحمن، حســن 
احملرمــي، وليد عبــاس، محمود 
خميس، يوســف جابــر، ماجد 
ســرور.. وماجــد حســن، علي 
ســاملني، عبد اهلل رمضان، عبد 

اهلل النقبــي، خليــل احلمادي، 
ليمــا، خلفان مبارك،  دي  فابيو 
الزعابــي، علي صالح،  طحنون 
مبخوت،  علــي  كانيدو،  كايــو 
وزايــد  تيجالــي  سبيســتيان 

العامري«.
ويبدأ منتخــب اإلمارات جتمعه 
اعتبــارا من أمــس األحد، على 
أن يــؤدي تدريباتــه اليومية في 
الوصل،  بنــادي  الفرعي  امللعب 

نظيــره  ملواجهــة  اســتعدادا 
12 كانون  يــوم  وديا،  العراقــي 

الثاني اجلاري.
من جانــب اخر، قــررت الهيئة 
العراقي  لالحتــاد  التطبيعيــة 
لكــرة القــدم إلغــاء مباراتي 
منتخب الشــباب أمام منتخب 
لبنان األوملبــي.. وكان من املقرر 
إقامة املباراتــني يومي 6 و9 من 
الشــهر اجلاري، فــي محافظة 
كربــالء. . وكانت املباراتان ضمن 
الشــباب  منتخب  حتضيــرات 
 ،19 العراقي لبطولة آسيا حتت 
 . املاضي.  االربعــاء  ألغيت  التي 
وأُخطــر اجلانب اللبناني بالقرار، 
الذي صدر أيضا بســبب ظروف 
تفشي فيروس كورونا املستجد 

وقيود السفر.
ه قحطان جثير، مدرب  هذا و وجَّ
منتخــب الشــباب العراقــي، 
العــب  آزاد،  لبلنــد  الدعــوة 
جرافشاب الهولندي، لالنضمام 
للفريق.. وقال مصدر مقرب من 
الالعب إنَّ جثير وجه دعوة لبلند 
)17 عاًمــا( لالنضمــام ملنتخب 
الشــباب حتضيرا لبطولة آسيا 
املقرر إقامتها في أوزبكســتان، 
حيث أبــدى املــدرب رغبته في 
ضم الالعــب الــذي يجيد في 
مركز االرتكاز..وأشار إلى أن جلنة 
على  حصلت  احملترفني  الالعبني 
الضــوء األخضر إلنهــاء األوراق 
وإصدار جواز  الرســمية لالعب 
سفر له، الفتا إلى أن بلند وذويه 
متثيل  فــي  كبيرة  رغبــة  أبدوا 
العراق.يذكــر أن بلند، يلعب في 
فريق الشــباب بنادي جرافشاب 
الهولندي ويبلغ طولة 186سم.

العراق يواجه اإلمارات وفيتنام تحضيرا للقاء هونج كونج 
درجال يفتتح ثالثة وفد الوطني يطير الخميس إلى دبي 

مالعب للكرة الشاطئية

تحويل سند ارض 
الحبيبية إلى نادي الجوية 

احمد خلف يستقيل 
من تدريب الطلبة

إعالم الشباب والرياضة:
أكد وزير الشــباب والرياضة عدنــان درجال، أول 
أمس، أن العام احلالي 2021 َسيكون عام افتتاح 
املُنشــآت الرياضية قيد التنفيذ ومنها َمالعب 

املدينة والزوراء وامليناء.
وذكر قسم اإلعالم واإلتصال احلكومي في بيان، 
أن »الوزيــر خالل زيارتُه، ملقرِ اإلحتاد العراقي لُكرة 
القدم واللقاء بأعضاء اللجنة التطبيعية وََصل 
إلــى املقر ليفــي بالوعد الــذي كان قد قطعُه 
للجنِة الكرة الشــاطئية بإجنــاز مالعبها التي 
كانت بحالة يُرثى لهــا وأوعز حينها إلى الدائرِة 
األرضية  تَغيير  بتولي َمســؤولية  الهندســية 

لتكون ُمناسبة الستمرارِ ُمباريات الدوري«.
واضاف البيان أن »درجــال وبرفقة رئيس الهيأة 
التطبيعية أياد بنيان، افتتح ثاَلثة َمالعب دولية 
لُكرِة القدم الشــاطئية َخلَف َمقر إحتاد الُكرة، 
ودية َجمعت  ُمبــاراة  الفعاليات إجراء  وتَخللت 
َمصافي اجلنوب وَمصافي الوســط كأوِل ُمباراٍة 

تُقام على امللعِب الرئيس اجلديد«.
وأَعرب درجال عن »سعادتِه بافتتاح املالعب التي 
أجُنزت فــي غضوِن أربعة أيام فقــط، وقال: تُعد 
هــذه املالعب إضافة كبيرة َسُتســهم بتطويرِ 

اللعبة، والسعي اجلاد إلى حَتقيِق اإلجنازات«.
واشــار الوزير درجال بحسب البيان الى ان »هذِه 
املالعب َســتكون ُمتاحًة للجنــِة ُكرة الصاالت 
والشــاطئية فــي الهيئة التطبيعيــة إلقامِة 
البطوالِت عليهــا، ُمثمًنا اجلُهــد الكبير الذي 
بذلتُه مالكات الدائرة الهندسية في َسبيِل إجناز 

هذِه املالعب بأسرِع وقٍت«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر مجلس الوزراء في جلســته االخيرة حتويل 
سند ارض احلبيبية الـ )49( دومنا بشكل رسمي 
بأســم نادي القوة اجلوية الرياضي.. وذكر قائد 
القوة اجلوية رئيس الهيئة االدارية للنادي اللواء 
شــهاب جاهد في بيان للنــادي، ان »مجلس 
الوزراء قرر متليك االرض للنادي وفك ارتباط وزارة 
املالية فيها وحتويل ســند االرض باســم نادي 
القوة اجلوية بعد اشكاالت ومعوقات شهدتها 

خالل الفترة املاضية«.
وأضــاف أن »توصيات جلنة التحري في مجلس 
الوزراء شهر تشرين االول مبوجب االمر الديواني 
) 6 لســنة 2017 ( كانــت واضحــة وصريحة 
وهــي اعــادة ارض احلبيبيــة الى نــادي القوة 
اجلوية الرياضي بشكل رسمي والغاء مشروع 

االستثمار عليها«.
وتابع أن »نادي القوة اجلوية الرياضي أعاد املبلغ 
املالــي الذي بذمــة النادي منذ عدة ســنوات 
الى شــركة املوقــد لالســتثمارات العقارية 
والصناعية لتعود ارض احلبيبية بشكل رسمي 
الى النادي ،الفتا إلى أن جلنة ستشكل من قبل 
الهيئة االدارية الستالم مستحقاته املالية من 

قبل اصحاب احملال املستأجرة على ارضه«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف املدرب الدولي احمد خلف، ســبب 
اســتقالته من تدريب نادي الطلبة الرياضي.. 
وخسر الطلبة امام الكرخ 2-1 في دوري الكرة 
املمتاز.. وقال خلف »ابلغت ادارة نادي الطلبة 
قبل مدة بان مباراة الكرخ هي االخيرة لي مع 

الفريق«.
واوضح بالقول، »االرضية اصبحت غير مالئمة 
للنجاح في نادي الطلبــة، عدة امور دفعتني 
الى اتخاذ قرار االســتقالة، امتنى كل التوفيق 
لنادي الطلبة الذي اعده بيتي الثاني«.يذكر ان 
نادي الطلبة شــهد تطوراً ملحوظاً في اداءه 
بقيادة احمد خلف، الذي تســلم الفريق في 

املوسم املاضي.
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الراحل ابو سامي املدرب عمو  بابا ابرز 
جنوم الكره في العــراق العبا  ومدربا  
في اخلمســينات والســتينات  من 
القرن املاضي ابدع في  املالعب احمللية 
والعربية وابهر  الفرق االجنبية  في 
اللقاءات  الدولية  وكان هداف العراق 
االول وعندمــا اجتــه للتدريب  عزز 
مســيرته  االبداعية  واكمل مسيرة 
النجاح وصنع له تاريخ تدريبي مطرز 

 بالورود.
نقل  كل خبراته امليدانية  وماتعلمه  
من معايشاته  وشهاداته التدريبية 
 لالعبــني وخلق جيال ذهبيــا للكرة 
العراقية وظهرت املواهب خالل فترة 
 تدريبــه ملنتخبنا الوطني بشــكل 
الفت للنظر نتيجة ماميلك من حس 
 تدريبي  قــل نظيره .  احبــه اجلميع 
وتعاطفوا معه لشجاعته التدريبية 
لم  اجد مدرب اخر ميلك هذه الصفة 
حريــص على بلده مؤمــن  بقدراته 
 ويعشق التحدي جاء بالراحل احمد 
راضي من دوري  الشــباب ومن  نادي 
الــزوراء  بوصية  مــن الكابنت جالل 

منتخب  العراق  حارس  الرحمن  عبد 
سابقا  عندما قال البو سامي هناك 
نادي  الزوراء  العب موهوب بشــباب 
تابع املوضــوع مدربنــا الراحل ولم 
يكذب اخلبر وتابع ابو هيا  اهلل يرحمه 
ومن اول مشاهده قرر مدربنا الراحل 
دعوة احمد راضي  لصفوف املنتخب 
في وقت كان املنتخب يضم كوكبه 
من النجــوم  ومنحــه الفرصة في 
االردن  امام  ملنتخبنــا  الودية  املباراة 
الشــعب  الشــقيق علــى  ملعب 
وانتهت بسباعية مقابل هدف واحد 

هز شباب قاسم ابو  حمرة .   
حقق العديد مــن البطوالت للعراق 
القياســي مســجل  الرقم  ومازال 
باســمه  في الفوز ببطوالت اخلليج 
ثــالث بطــوالت اخلامســة  أحــرز 
والسابعة  والتاسعة وحتى البطولة 
السادســة التي اقيمــت باالمارات 
عام ١٩٨٢  وصعــد بالفريق للمباراة 
النهائية امــام الكويت الذي يلعب 
بالفريــق الثاني  النشــغال  الفريق 
االول ببطولــة كاس العالــم فــي 
اســبانيا وقرر العراق  االنسحاب من 
للكوتيني  الفــوز  واهداء  البطولــة 
دعما لهم في بطولة كأس  العالم .   

الالعبني  مــن  العديــد  اكتشــف 
الالمعني ولــه القــدرة املميزة  في 
املناســب لالعبني  اختيــار  املركــز 

والدليــل علــى ذلــك الكثيــر من 
مبراكز   نراهــم  يلعبــون  الالعبــني 
بالنــادي وباملنتخــب  يلعبون مبراكز 

ويقدمون  ويعملــون  الفــارق  اخرى 
مستويات كبيرة.

واشتهر في اخلليج وناصر خميس جنم 

نادي الوصل ومنتخب  االمارات كل ما 
التقي به اثناء العمل وا بادله  السالم 
يــردد كل الزين  عمو  تقديــرا واعتزاز 
مبدربنا  احملبوب الــذي افنى حياته في 
العراقي.   الشعب  واسعاد  حب  الكره 
 مات وحيدا وكان شعبا  كامال هاجرت 
 عائلته وبقى جنديا رهن االشارة برغم 
ما تعرض له من قبل املسؤولني  على 
الرياضة العراقية في الوقت الســابق 
من ظلم والغــاء دوره مــع  املنتخب 
وحتمل كل هذا من اجــل العراق اهلل 

يرحمه ومآوه اجلنة باذنه  تعالى.
اخر الكالم  : التقيت  بشيخ املدربني 
اهلل يرحمــه فــي ثالث مناســبات 
االولى فــي بطولــة  دوري الصناعة 
عــام ١٩٨٠ وكنــت حــارس الزيوت 
وكانــت مباراة  االفتتــاح امام فريق 
الهــالل وكان بجانــب ابو ســامي 
االستاذ محمد حسني   املنذري  امني 
ســر نادي الصناعة وقتــذاك وبعد 
املنذري  اســتدعاني   السيد  املباراة 
للفريق األول، واملــرة الثانية  عندما 
اصطحبنــي  املــدرب رحيم حميد 
لالختبار بنــادي  الطلبه عندما كان 
احد جنــوم الفريــق وقدمني  لعمو 
واختبرني ابو ســامي  وسدد الكرات 

باالختبار  وفقــت  بالهــدف  صوبي 
واختارنــي ولكن االصابــة  منعتني 
من االســتمرار. .الثالثة في االمارات 
عندما جاء مــع  منتخب العراق في 
معســكر تدريبي في دبي استعدادا 
لبطولــة اخلليــج   ليعطــي دعما 
ومعنا  للمنتخب وجلسنا  نفســيا 
رفيق دربه الكابنت قاســم ابو  حديد 
الذي ســاهم معه فــي العديد من 
االجنــازات وحتدث معنــا حديث  ممتع 
عن الكره العراقية وهو مكتشــف 
جناحاتهــا يقرا موقف املباراة  قبل ان 

تبدا.  
واثناء احلديث العذب مع اعظم مدرب 
عراقي عبر التاريخ جاء تلميذه  حسني 
سعيد رئيس االحتاد العراقي وصاحب 
الرقم القياســي في بطوالت  اخلليج 
وســجل10 اهداف في بطولة اخلليج 
اخلامســة في بغداد لم يكســر  بعد 
وتعانق التلميذ مع اســتاذه شــاكرا 
حضوره برغم وضعه الصحي  املتعب 
وعبر الكابنت حسني عن وفائه ملا قدم 
له مدربنــا الكبير من  خدمات جليله 

وصنع جنوميته.

* مدرب عراقي محترف

شيخ المدربين الراحل عمو بابا اسطورة ال تتكرر
صنع تاريخا مطرزا بالنجاحات واأللقاب

الراحل عمو بابا إلى جانب قاسم ابو حديد

محمد صادق السامرائي
علي كاظــم )1 كانون الثاني 1949 
- 2 كانون الثانــي 2018( هو العب 
كرة قــدم عراقــي ســابق.. العب 
كرة قدم عراقي ســابق يعتبر ثالث 
هداف فــي تاريخ الكــرة العراقية، 
منتخبات  ســجل علي كاظم مع 
العراق الوطنيــة أكثر من 56 هدفاً 
ومتيز بتســديداته اليسارية القوية 
الرأســية  التســديدات  وباتقــان 
وله اهــداف جميلة حتــى بقدمه 
الذي  اجلميل  كالهــدف  اليمنــى.. 
وحارســها  الكويت  ضد  ســجله 
أبو  اشــتهر  الطرابلســي..  احمد 
هديــل بارتدائه الفانيلــة رقم 15 
وشكل أحد ارعب خط هجومي مع 

الكابنت فالح حسن.
حقق علــي كاظم مــع منتخبات 
العراق العديد مــن االجنازات أبرزها 
مع منتخب العراق العسكري الذي 
فيــه يعتبــر الالعب األبــرز بتاريخ 
الكــرة العســكرية، فحصــل مع 
منتخــب العراق العســكري على 
ثالث بطوالت كأس عالم، األولى عام 
1972 في بغداد بقيادة املدرب عادل 
بشــير حيث حصل منتخبنا على 
البطولــة بعد الفوز علــى اليونان 
وســاحل العاج والتعادل مع تركيا 
وإيطاليا، في حني انسحبت فيتنام 
البطولة وســجل علي كاظم  من 
هدفــا واحــدا ضد ســاحل العاج 
فــي املبــاراة األخيرة التــي انتهت 
بثالثية نظيفة للعــراق، والبطولة 
الثانية كانت عام 1977 في دمشق 
بقيــادة املــدرب األملاني رايشــلت 
ليكــرر )مدرب نــادي اجليش وقتها( 
الفوز  رباعية  وســجل علي كاظم 

حارس  البحريــن ضد  على  الرائعة 
املرمــى حمــود ســلطان فيبغداد 
املدرب  بقيــادة  التصفيات  ضمــن 
عمو بابا وبعد جتــاوز اإلمارات أيضا 
بالتصفيات ســاهم مــع املنتخب 
بعد  بالبطولة  بالفوز  العســكري 
الفوز على فــرق مجموعات )أملانيا 
والتأهل  ونيجيريا(،  وفرنسا  الغربية 
للنهائي ليسجل علي كاظم احدى 
ضد  احلاســمة  الترجيح  ضربــات 
الكويــت الذي كان بقيــادة أفضل 
مدربني البرازيل املتمثلة مباريو زغالو 
بيريرا  البرتــو  كارلوس  ويســاعده 
وانتهت املبــاراة لصالح العراق 4-5 
بعدما انتهت املباراة بوقتها األصلي 
واالضافــي بالتعادل الســلبي، أما 
 1979 عام  فكانت  الثالثة  البطولة 
فيالكويت بقيــادة املدرب عمو بابا 
واحــرز أبــو هديل بهــذه البطولة 
البحرين  3 منها علــى  أهــداف   5
احدى  النمسا، وسجل  على  وواحد 

ضد  الفاصلة  الترجيــح  ضربــات 
إيطاليا والتي انتهت 4-3 بعد تعادل 
املنتخبان بالوقــت األصلي بنتيجة 
0-0 كمــا حصل منتخــب العراق 
الكويت  بعــد  الثاني  املركــز  على 
في بطولــة كأس اخلليــج الرابعة 
القطرية  بالعاصمة  اقيمــت  التي 
الدوحة وحصل علــي كاظم على 
ثاني الهدافني بعدجاســم يعقوب 
بتسجيله 8 أهداف مميزة اختير على 
بالبطولة  مهاجــم  كأفضل  أثرها 
كمــا وصل مــع منتخــب العراق 
األوملبي إلى الــدور الربع نهائي في 
أوملبيــاد موســكو 1980، أما على 
الصعيــد احمللــي ففــاز بكثير من 
االهداف  أجمــل  وســجل  االلقاب 
مع فرق الســكك والــزوراء والنقل 
والشرطة مبختلف البطوالت احمللية 

والعربية
اعتزل النجم علي كاظم عام 1982 
لينتقل فيما بعد إلى عالم التدريب 
والنجف  الزوراء وسامراء  درب  حيث 
واملصافي اخرها بعد الشــفاء من 
املــرض وكانت له جتربــة احترافية 
األردن خمس  فــي  طيبة ســابقة 
ســنوات حيث درب وساعد بتدريب 
اندية الرمثــا والوحدات كما كانت 
البحرين  فــي  بالتدريب  جتربــة  له 
لسنتني وسنة في عمان وأخرى في 
اليمن لكــن املرض الذي اصابه وهو 
تاكل عظم احلــوض جعله يتوقف 
لفترة حيث  التدريبية  عن مسيرته 
ســافر إلــى جمهورية التشــيك 
والكويت وقطر ودول أخرى للعالج.. 
وفي يــوم 2 كانون الثانــي 2018م 
وفاته بعد  أعلنت وسائل إعالم عن 

صراعه مع املرض في بغداد.

المكتب اإلعالمي:
للســيارات  العــراق  نــادي  أقــام 
والدراجــات النارية أحتفالية كبيرة 
،مبناسبة إعتمادة عضواً رسمياً في 
اجلمعية العموميــة لألحتاد الدولي 
للســيارات FIA واألحتــاد الدولــي 
،ليكون هو   FIM الناريــة  للدراجات 
لرياضة  والوحيد  الرســمي  املمثل 

السيارات والدراجات في العراق .
بأســتذكار  األحتفاليــة  وبــدأت 
شهداء العراق وقراءة  سورة الفاحتة 
علــى أرواحهم الطاهــرة ،مع فلم 
واملشوار  الكبيرة  املســيرة  يجسد 
املتميز الذي وصل بنادي العراق الى 
العامليــة ،مع كلمــات فخر وأعتزاز 
وتثمني من رئيس النادي رائد البياتي 
،وتهاني  الطائي  قتيبة  السر  وأمني 
وتبريــكات ودعم كبيرة مــن وزارة 

الرياضني  ونقابة  والرياضة  الشباب 
السياسية  الشخصيات  من  وعدد 

والرياضية احلاضرة .
وأختتم احلفــل بتكرمي عدد من رواد 

أبطال الســيارات الدراجات النارية 
األكادمييات  وكذلــك  العــراق،  في 
حتت  املنظوية  والتشكيالت  والفرق 

لواء النادي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الشــعبي،  احلشــد  نادي  اعلن 
اميركي  مــع محتــرف  تعاقده 
لتعزيــز صفــوف فريقــه بكرة 
بيان  فــي  النادي  الســلة.وذكر 
ان »إدارة نادي احلشــد الشعبي 
املوافقــات  انهــت  الرياضــي، 
األصوليــة النضمــام الالعــب 
لتمثيل  ديــرك  ماكي  االمريكي 
فريق النادي لكرة السلة وسوف 
يخوض منافسات النافذة الثانية 

لدوري السلة املمتاز«.
واوضــح أن »الالعــب األمريكي 
يبلغ مــن العمر 31 عاما وطوله 
متريــن و11 ســم ســبق له أن 
احتــرف اللعــب فــي الــدوري 
آخر مشــاركة  وكانت  االردنــي 
له في املوســم املاضي مع نادي 
الظفرة اإلماراتي وســيلعب مع 
بديال  الشــعبي  احلشــد  سلة 
علي  الدولي  اللبناني  للمحترف 
حيدر الذي كان جنم منافســات 

النافــذة األولى بيــد أن اإلصابة 
التــي تعــرض لهــا حرمته من 
منافســات  في  مهمته  إكمال 
النافــذة الثانيــة التي ســوف 
جتمع ســلة احلشد الشعبي مع 
فرق بغداد«.وســتنطلق مباريات 
النافذة الثالثة يــوم غد الثالثاء 
حيث يلتقي فريق فريق احلشــد 
الشــعبي فريــق الكهرباء عند 
على  مساء  الســابعة  الساعة 

قاعة الشعب املغلقة.

نادي العراق عضوًا في الجمعية العمومية علي كاظم..  في الذكرى رحيله الثالثة 
لألتحادين الدوليين للسيارات والدراجات النارية 

أميركي يرتدي »فانيلة« سلة الحشد الشعبي

علي كاظم
جانب من احتفالية نادي العراق



الســوري  الفنان  أعــرب 
جورج وسوف عن استيائه 
وحتديداً  كالمه  حتريف  من 
عن رفضه كسر الصحون 
خالل إطاللتــه في حلقة 
خاصة ليلة رأس الســنة، 
النــاس  عــن  وحديثــه 
اجلائعــة. وكتب وســوف 
اخلاصة  علــى صفحتــه 
علــى موقــع التواصــل 
هذي  "ببداية  اإلجتماعي: 
كل  اتشكر  بدي  الســنة 
الصحفيــن الــي واكبوا 
اخباري هذا الشهر وكتبوا 
الليــل وعن  عــن صاحي 
حفلة دبي وعن حلقة رأس 
السنة ولكن، عندي عتب 

على نوعن من الصحفين 
الــي ينقلــوا كالم غلط، 
انا قلــت في ناس جوعانة 
بس ما حــددت انو الناس 
بســوريا جوعانة. حديثي 
يتخطى  االنســان  ان  عن 
املــكان، وانا فنــان بحس 
بالنــاس كلها وملــا غني 

بغني إلسعادها كلها".

االخبار  مــن  الكثير  بعد 
خالل  تداولهــا  متّ  التــي 
الســاعات املاضيــة عن 
تدهــور احلالــة الصحية 
لإلعالمــي املصــري وائل 
إصابته  نتيجة  اإلبراشي 
بفيروس كورونا، كشــف 
عمرو  املصــري  اإلعالمي 
أديب عــن تفاصيل احلالة 
الصحية لزميله، وقال أنه 
تواصل مع اإلبراشي لكن 
األخير رفض احلديث ضمن 
إتصال هاتفي ألن األطباء 
التكلم،  مــن  مينعونــه 
عبر  أديــب  نقل  ولهــذا 
رسالة  "احلكاية"  برنامج 
مكتوبــة من اإلبراشــي 
قال فيهــا:" مت نقلي في 

مجهزة  إســعاف  سيارة 
حرجة  حالــة  في  وكنت 
ومتكنت كورونا من التهام 
جزء كبيــر من رئتي.. ولم 
تترك لي إال جزء بســيط 
من رئتي للتنفس. حالتي 
اهلل  ومبشــيئة  تتحسن 
ســأمتكن من العودة إلى 
من  وأطلــب  جمهــوري 

الناس الدعاء لي".

املصرية  الفنانة  كشــفت 
كانت  عندمــا  أنها  روبــي 
طفلة متنت ان تكون "ولد" 
وليس "بنت"، وقالت: "كان 
ولد علشان  أبقى  نفســي 
أنا بكرية العيلة". وأضافت 
خــالل حلولها ضيفة على 
السعادة"  برنامج "صاحبة 
املمثلــة  تقدمــه  الــذي 
يونس:"وأنا  إسعاد  املصرية 
صغيــرة كنــت بلعب في 
خالتي  والد  مــع  الشــارع 
وملا كبرت شــوية في سن 
قررت  ماما  ســنوات  عشر 
إني ملعبش في شارع تاني 
عشان كبرت، خدت املوضوع 
وقعدت  أوى  نفســى  على 

أقول  البلكونة  فــي  أعيط 
ليه يا ربــى ماكنتش ولد". 
كما كشــفت أنها فشلت 
وتعاني  السواقة  تعلم  في 
احلديد  صــوت  فوبيــا  من 
شاهدت  حيث  والســياقة 
الكثير مــن احلوادث عندما 
كانت تسافر جلامعتها في 

محافظة بنى سويف.

جورج وسوف

روبي

وائل اإلبراشي

أخبــارهــــــــــم

احالم يوسف
مع بداية العــام اجلديد صــدم اجلمهور، بوفــاة املؤلف وكاتب 
الســيناريو املصري وحيد حامد الذي احتفنا بأعمال تعد عالمات 
في الدراما والســينما العربية وكانت غالبا يغلب عليها الطابع 

السياسي او تناقش ظاهرة اجتماعية خطيرة ومهمة.
وحيد حامــد ترجم معنى ان يكون الفن رســالة من خالل عدة 
اعمال في الســينما والدراما التلفزيونية واملسرحيات وكذلك 
الدراما االذاعية. واضافة الى اعماله التي حتولت الى دراما وافالم 
ومســرحيات فلدى وحيد حامد عدة مطبوعــات، القمر يقتل 
عاشقه )مجموعة قصصية(. واســتيقظوا أو موتوا )مقاالت(. 

وحديث الدخان )مقاالت(. وجمهورية عساكر )قصص ومقاالت(
من جملة مــا قدم للســينما افالم تعد عالمــات فارقة منها 
"اللعب مع الكبار" الذي قام ببطولته عال امام وحسن فهمي 
ومحمود اجلنــدي، و"طيور الظالم" مع عــادل امام ايضا ورياض 
اخلولي، و"البــريء" الذي قام ببطولته احمــد زكي وممدوح عبد 
العليم، و"غريب في بيتي" لنور الشريف وسعاد حسني، وغيرها 

من االعمال.
لديه ايضا عدة اعمال درامية تركت بصمتها على اجلمهور وعلى 
الســاحة الفنية بنحو عام اهمها مسلســل "اجلماعة" الذي 
حتدث فيه عن مســيرة االخوان املســلمن في مصر، ومسلسل 
احــالم الفتى الطائــر الذي حتــدث فيه عن بعــض الصفقات 

املشبوهة التي تتم في مستشفى االمراض العقلية.
توفي وحيد حامد امس االول السبت عن 76 عاما حسب ما أعلن 
ابنه اخملرج السينمائي مروان حامد عبر صفحته على فيس بوك. 

بعد نقله الى أحد مستشفيات القاهرة إثر أزمة صحية.

وفاة كاتب السيناريو 
المصري وحيد حامد

الصباح الجديد - وكاالت:
وجهت النجمة التركية توبا بويوكســتون عبر صفحتها على 
موقع للتواصل االجتماعي رسالة حملبيها مع بداية العام اجلديد، 
كما شــاركتهم ما تعلمته من جتارب العام املاضي القاســية 

خصوصاً في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا .
ونشرت بوبوكستون مقطع فيديو صغير أرفقته مبنشورها الذي 
جــاء فيه: العام املاضي في مثل هذا اليــوم، كانت هناك رغبات 
وآمال جديدة في كلماتنا، كانت الصحة في رغباتنا رائدة دائًما، 
صحة جيــدة، ولكن عام 2020 جاء إلى حياتنــا بتجربة جديدة 
متاًما، وجعلنا أيًضــا جتربة عاملية، مت اختبــار صحتنا، مخاوفنا، 
وحدتنا، أنفاســنا، عالقاتنا مع بعضنا البعض، تواصلنا، أموالنا، 

حياتنا التي اخترناها ألنفسنا.
وتابعت: "بالنســبة لــي كان 2020 مثل املدرســة، رّكزُت على 
الدروس التي احتاج أن اتعلمها  )سواء كنا نعرف بعضنا البعض 
أم ال يجــب أن نتحد( لقد فرقتنا بشــكل فــردي، لكن العالم 
أخبرنا كيف أننا جــزء من العالم كله. لقــد حتطمنا، للتعرف 
على أنفســنا بشــكل أفضل. اآلن هو الوقت املناسب لنصبح 
مجموعة أفراد أكثر قوة يعرفون أنفسهم، ويعرفون ما يريدون".

توبا بويوكستون توجه 
نصيحة لمحبيها في 2021

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
بحضور الســيد عدنــان درجال وزير 
الشــباب والرياضة وبرعاية الدكتور 
رئيس جامعة  السعدي  منير حميد 
بغداد، اقام مركز دراسات املرأة وفريق 
)عراقيات  العراقيــة هنا مهرجــان 
في زمن كورونــا( بالتعاون مع املركز 
التطوعــي في  للعمــل  الوطنــي 
وزارة الشــباب والرياضة ومؤسسة 
العراقة للثقافة والتنمية على قاعة 

الشهيد احلكيم في جامعة بغداد.
افالم  املهرجان عــرض ثالثة  تضمن 
عن انشــطة املــرأة العراقية خالل 
مواجهــة وباء كورونــا، وفيلما آخر 
عن نشــاطات فريــق العراقية هنا، 
وقصيدة شــعرية للناشطة سجى 
محمــد، ومحاضرة طبيــة عن وباء 
شــيماء  الدكتورة  القتها  كورونــا 
الكمالي، واختتــم املهرجان بتكرمي 

نخبة من الناشطات العراقيات.
الناشطة املهندســة شيماء بهزاد 
مديرة فريق العراقية هنا واملشــرفة 
على انشــطته، ذكرت ان اقامة هذا 
املهرجان تأتي للتعريف بنشــاطات 
حــواء العراقية وجهودهــا الكبيرة 
في مواجهة وباء كوفيد 19من خالل 
باقة مبدعة من النســوة العراقيات 

وفي شتى مجاالت احلياة.
 واضافت : "كنــا نأمل ان يتم تكرمي 
اسهمن  الالئي  الناشــطات  جميع 
مبواجهــة الوبــاء وعددهــن )130( 
وصول  لصعوبــة  ولكن  ناشــطة، 
البعيدة،  احملافظات  في  ناشــطاتنا 

حضر للمهرجان )62( منهن. 
وتتابع: لقد كان للعراقية ومنذ االيام 
االولى النتشــار الفايروس دور مهم 
في احلفــاظ على اجملتمــع ووقايته 
وتوعيتــه ضد خطــر الفايروس من 
خالل إقامة الندوات التثقيفية وورش 
العمل بشــأن سبل احلد من انتشار 
الفايروس في اجملتمع العراقي. اضافة 
ملســاهمتها ضمن الفــرق الطبية 
ملعاجلة املصابن باملرض والعديد من 

النشاطات االخرى".

 

واوردت: " العراقيــة هنا اخذت على 
تنظيم نشــاطات متعددة  عاتقها 
االنســانية  احلمالت  مثل  ومتنوعة 
ملســاعدة العائــالت ذوات الدخــل 
احملــدود والقوت اليومــي واملتضررة 
بســبب تطبيــق اجــراءات الوقاية 
)وسائل  اعداد  وكذلك  والســالمة، 
للمجتمع على شــكل   ) توعويــة 
حلقات اســهمت فيها )90( سيدة 
من مبدعات العــراق بهدف احلفاظ 
على اجملتمع من خالل الدعوة اللتزام 
البقاء في البيوت، وتطبيق توصيات 
التعامــل مع  وزارة الصحــة فــي 

الفايروس" .
اعدت )العراقية هنا( حســب بهزاد، 
برنامجــا شــاركت فيــه  )25( من 
نساء اجملتمع البارزات، وهو عبارة عن 
اربعة محاور  )جلسات نقاشية( في 
عن تأثيرات الفايــروس على اجملتمع. 
والستقبال عام دراسي جديد نظمت 

)العراقية هنا ( برنامجا تشــجيعيا 
للطلبة )رسائل تشجيعية( حملتها 
املبدعات  )24( ســيدة مــن  لهــم 
الفايــروس  لتحــدي  العراقيــات 

ومواكبة التعليم".
االيزيديــة  والناشــطة  الشــاعرة 
سامية شنكالي جاءت من سنجار 
وكانت ضمــن املكرمات حتدثت الينا 
املهرجان:  عن مشــاركتها في هذا 
رائعة، اعمل  املهرجان كان خطــوة 
بشــكل تطوعي منذ ست سنوات، 
ومشــاركتي اليــوم وتكرميي مهم 
جدا فقد اتاح لي التعرف بصديقات 
وناشطات من شتى احملافظات، كما 
ان مشــاركتي تهــدف الى حتصن 
اجلانــب النفســي فــي اجملتمــع". 
واضافــت: "كمــا تعرفــون فنحن 
كايزيدين مررنــا مبعاناة كثيرة منذ 
فاإلبادة  اليــوم،  ولغاية   2014 العام 
مســتمرة علينــا وكذلــك احوال 

مخيمات النازحــن والوضع االمني 
املرأة  وبرغم كل هذه املعاناة، متتلك 
االيزيدية، الكثير من االمكانات، وهي 
قادرة ان تطور نفسها، مثل كل امرأة 
عراقية في هذا البلد، والتي اشبهها 
الثقافة  بثمــار  املليئــة  بالنخلــة 

واحلضارة واملعرفة". 
وتابعت" عملنا كناشطات طوعيات 
فــي محيــط ســنجار ومخيمات 
النازحن، كذلك لدينا انشــطة في 
اجملــاالت االنســانية خــارج العراق، 
ولدينا مجاميــع تعمل داخل العراق 
قبل شهرين  وخارجه، كما اسست 
منتــدى ثقافي للمــرأة االيزيدية و 
لدينا ايضا شبكة الشباب االيزيدية 
واعمل كمنسقة لهم داخل العراق، 
وهنــاك لــكل جتمع ســكاني في 
سنجار مركز للشــباب وفي القرى 
ايضــا إضافــة ألنشــطة متنوعة 

اخرى".

الصباح الجديد - وكاالت:
درة  التونســية  الفنانــة  كشــفت 
"حســابات  وجــود  األولــى  للمــرة 
مأجــورة" مهمتها توجيه الســباب 
إليها وانتقادها عبــر مواقع التواصل 
االجتماعــي، وقالــت أن كل ما يقال 
بحقهــا لن يؤثر فيهــا، ألنها ماضية 
في طريقها كما خططت له، وطلبت 

منهم االبتعاد عنها.
ونشــرت درة صورة ذات مغزى لها عبر 
خاصية "ســتوري" بحســابها على 
موقــع إنســتغرام، وعلقــت عليها: 
لكتابة  مأجور  بالنسبة لكل شخص 
على  وتشــتمني  تعليقات مســيئة 
السوشــيال ميديا او حتى من يكتب 
بهذه الصورة "متطوعا" اود ان اقول ان 

كالمه ال يؤثر بي بالعكس يدفعني الى 
االمام كي ابن للكل انكم فاشلن.

انتــم مجموعة من  قائلــة:  وتابعت 
اجلهلــة الفارغن والفاشــلن، لم ال 
توجهوا طاقتهم بشــيء مفيد لكم 
او ملــن حولكــم رمبا يرحمكــم الرب 

ويكرمكم بشيء".
يذكر أن درة عــرض لها مؤخرًا حكاية 

حكايــات  ضمــن  الســطر"  "أول 
مسلســل "إال أنا" الــذي عرض على 
احدى الفضائيــات املصرية، وتعاقدت 
علــى بطولــة فيلــم "الكاهن" من 
تأليف محمد نايــر وإخراج عثمان أبو 
لــن، وسيشــاركها البطولة كل من 
وإياد  سليمان  وجمال  حميدة  محمود 

نصار وفتحي عبدالوهاب.

درة تنتقد اآلراء السلبية وتنسحب من جروب ترويجي لمسلسلها

حواء حاضرة في مواجهة الوباء
مهرجان "عراقيات في زمن كورونا"

الصباح الجديد - وكاالت:
في حن يشــهد العالم احتفاالت 
بطرق مختلفة ليلة رأس الســنة 
امليالديــة، فإن هنــاك دولة حتتفل 
بــه 11 مرة، نظرًا لفــارق التوقيت 

الزمني بن مناطقها، وهي روسيا.
رويترز، حاولت  أنبــاء  لوكالة  وفقاً 
العائالت الروســية إدخال البهجة 
في قلوب األطفــال الذين انتظروا 
أجواء عيــد امليالد ورأس الســنة، 
كورونا،  وباء  تفشــي  عودة  وبرغم 
ينظم األهالــي احتفاالت تقليدية 
الهدايــا  ومنحهــم  لألطفــال، 

اخملتلفة.
وتعد أكبر بلد في العالم من حيث 
املســاحة بعد كندا، إذ تغطي ما 
الكرة  ثُمن مساحة  تقريًبا  نسبته 
األرضية املأهولة بالســكان، حيث 
تبلــغ مســاحتها 17 مليونًا، و75 

ألًفا، و400 كيلومتر مربع.
وتنقسم أراضي روسيا عموما إلى 
11 منطقــة زمنية بفارق ســاعة 
واحــدة بينها، ما يعني أن روســيا 
رأس  عيد  بحلــول  فعلًيــا  حتتفل 

السنة 11 مرة خالل 24 ساعة.
منطقة  أول  كامتشــاتكا  وكانت 

فــي روســيا اســتمع مواطنوها 
إلى تهنئة الرئيــس فالدميير بوتن 
بالعيــد، وتليها مناطــق ماجادان 
ثم فالديفوســتوك ثم ياقوتيا ثم 
ثم  كراسنويارسك  ثم  إيركوتسك 
أومسك ثم يكاتيرينبورغ ثم سامارا 

ثم موسكو ثم كالينينجراد .

روسيا تحتفل برأس السنة 11 مرة
الصباح الجديد - وكاالت:

ألغــت مقاطعــة الغرانغ بواليــة إنديانا 
األميركية قانونًا صــدر عام 1971 يحظر 
اهمهــا مهرجان  الضخمة  التجمعــات 
وودستوك املوسيقي الذي أقيم عام 1969 
في واليــة نيويورك ضمن مــا كان يطلق 

عليها ثقافة "الهيبيز".
وقــال مفــوض املقاطعة دينيــس كراتز 
مبتســما، "اســميته قانــون مناهضة 

الهيبيز".
والهيبيــز هي   ظاهــرة اجتماعية كانت 
باألصل حركة شبابية نشأت في الواليات 
املتحدة في ســتينيات وسبعينيات القرن 
العشرين ثم ما لبثت أن انتشرت في بقية 
الــدول الغربية. وكان شــعارها "احلب ال 

احلرب".
الكبيرة  التجمعــات  القانــون  وينظــم 
"للهيبيز" والتي كانت تســتمر ألكثر من 

12 ســاعة ويشــارك فيها أكثر من 500 
"نيوز  صحيفة  ذكرت  حســبما  شخص، 
صن". جــرى إلغاء القانــون مؤخرًا كجزء 
من محاولة إللغاء القوانن التي ال حتظى 
بفائدة عملية، ولكنها موجودة في الكتب 
منذ 100 عــام، وخاصة بعض قيود حركة 
املقاطعة  أبحاث مدعي  اســتمرت  املرور. 
كورت باكمان لفلترة هــذه القوانن نحو 

ثالث سنوات.

الصباح الجديد - وكاالت:
وثق مقطــع فيديو "مشــاجرة" دارت بن 
رجلن آليــن في مكتبة بالصــن، ما أثار 

ضحك احلضور.
واحتــدم اجلــدل بــن الروبوتــن "توتو" 

لزوار  املعلومات  يقدمان  اللذين  و"واجنباو"، 
املكتبــة. وأظهر مقطع مدتــه 42 ثانية 
الروبوت "واجنباو" يحــاول مصاحلة "توتو" 
مــن خالل مطالبته بعدم الشــجار معه، 
حيث رفــض الروبــوت "توتــو" املصاحلة 

ووصف "واجنباو" باملزاجي، ما أغضب األخير 
ورفض النظر إليه. هــذه اللقطات دفعت 
رواد تطبيق "سينا ويبو" الصيني الشهير 
إلــى التفاعل، وقال أحــد املتابعن مازحا: 
"حســم راتبهما هو احلــل األمثل للجدل 

خالل ســاعات العمل، ولعدم معاودتهما 
مثل هذه األفعال".

في حــن قــال متابــع آخــر: "الروبوتات 
أصبحت ذكيــة مبا يكفي حتــى تتجادل 

بهذه الطريقة فيما بينها".

بعد 50 عاما.. ثقافة "الهيبيز" تعود إلى اميركا

رجالن آليان يتشاجران في مكتبة بالصين

الصباح الجديد - وكاالت:
تنظــر محكمة القضــاء اإلداري 
دعوى  فــي مصر  الدولة  مبجلس 
مرفوعة من أحد احملامن، يطالب 
فيهــا بوقف جميع القنوات على 
التي تبث عليها  موقع "يوتيوب" 

أغاني املهرجانات.
نقيــب  أن  الدعــوى  وأوضحــت 
بيانا  أصدر  مصر  في  املوسيقين 
على  مجتمعي  جدل  وجود  تناول 
الســاحة املصرية، و"وجود شبه 
اتفاق بن كل طوائف اجملتمع على 
تهدد  باتت  التي  الســيئة  احلالة 
الفــن والثقافة العامة بســبب 
املهرجانات"،  بأغاني  يســمى  ما 
التي هي نوع من أنواع موسيقى 
وإيقاعات "الزار"، وكلمات موحية 
غير  وإيحــاءات  لعادات  ترســخ 
وقد  منهــا،  كثيٍر  فــي  أخالقية 
أفرزت هذه املهرجانات ما يسمى 

بـ"مستمعى الغريزة".
واعتبرت الدعوى أن مؤدي "أغنية 
املهرجــان" األب الشــرعي لهذا 
وقد  واألخالقي"،  الفني  "االنحدار 

أغــرت حالة التــردي هذه بعض 
باملساهمـة  السينمـــا  جنـــوم 
فـي هـذا  والقويـــة  الفعالـــة 

اإلسفـاف.
وحتظــى "أغانــي املهرجانــات" 
على  هائلة  مشــاهدة  بنســب 
أحيانا  تبلــغ  يوتيــوب  منصــة 
الواحدة،  لألغنية  املالين  عشرات 

فيما صار العديــد من روادها من 
تثير  ، لكنها  املعروفن"  "النجوم 
انقساما بشــأن قيمتها الفنية، 
وتأثيرها الســلبي على اجملتمع مبا 
مصطلحات  مــن  أحيانا  تضمه 
التقاليد  مــع  تتعارض  دعوات  أو 
بنحو  والعربية  السائدة  املصرية 

عام.

"أغاني المهرجانات" أمام المحكمة 
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