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بغداد ـ الصباح الجديد: 
العراقي  الــوزراء  رئيــس  أعلن 
انسحاب  الكاظمي،  مصطفى 
القــوات  نصــف  مــن  أكثــر 
العراق  في  املتواجدة  األميركية 
خالل االيام املقبلة وفيما اشــار 
الى ان ســنة 2021، ســتكون 
اكد عدم  العراقــي،  اإلجناز  عام 
السماح بتحويل ارض البالد الى 
ســاحة لتصفية احلسابات بني 

الدول
وقــال الكاظمــي فــي كلمة 
املئوية  الذكــرى  مبناســبة  له 
لتأســيس اجليش العراقي "من 
املؤســف حقاً أن يتحول العراق 
إلى ســاحة لتصفيات وحتديات 
على  وإقليميــة  عامليــة  حرب 
نســمح  "لن  مؤكداً  أرضــه"، 
العراق  أراضــي  بأن تســتخدم 

لتصفية حسابات بني الدول".
"ثمرة  أن،  أوضــح  الوزراء  رئيس 
احلوار اإلســتراتيجي مع أميركا  
ســحب دفعــات مــن القوات 
عــن  كاشــفاً  االميركيــة"، 
تلك  "نصف  من  أكثر  انسحاب 

القوات" في األيام املقبلة. 
الكاظمي خــالل كلمته:  وقال 
الطعــن  حمــالت  "واجهنــا 
كســر  ومحاولة  والتشــكيك 
الدولة"،  هيبة  باستعادة  إرادتنا 
مضيفا أن قرار العراق لن يكون 
"لن  مشــدداً  "املغامرين"،  بيد 
نسمح باختطاف القرار الوطني 
العراقي من أية جهة كانت، ولن 
نخضع للمزايدات السياســية 

واالنتخابية".
وأعلــن الكاظمي عــام 2021، 
عامــاً "لإلجناز العراقــي"، الفتاً 
العراق  إيصــال  "علينــا واجب 
وشــعبه الى بر األمان"، معتبرا 
ثروات  "اســتنزاف  مرحلــة  أن 

انتهت  قد  وإمكاناتــه  العراق" 
الى "غير رجعة".

األمنية  األجهزة  اتخذت  وكانت 
املســؤولة، كامل االستعدادات 
اللوجيستية لالحتفاء بتأسيس 
أول فــوج من اجليــش العراقي 
حمل  العسكري،  جعفر  بقيادة 
اسم »فوج موســى الكاظم«، 
في 6 يناير )كانون الثاني( 1921.

وحتولــت ســاحة االحتفــاالت 
املنطقة  داخل  الواقعة  الكبرى 

اخلضــراء إلى ثكنة عســكرية 
وصنــوف  أنــواع  كل  تضــم 
اجليش العراقــي اجلوية والبرية 
طائــرات  وكانــت  والبحريــة. 
القــوة اجلويــة العراقية جتوب 
للعرض  استعداداً  بغداد  سماء 
العســكري الــذي اقيم صباح 
يوم امس االربعاء ، بحضور كبار 
العراقيني، يتقدمهم  املسؤولني 
العام  القائــد  الــوزراء  رئيــس 
للقــوات املســلحة مصطفى 

الكاظمي. 
املتحدة  الواليات  احتــالل  وبعد 
وإســقاط  العراق،  األميركيــة 
نظام صــدام في التاســع من 
2003، حطم  أبريــل )نيســان( 
القرار الذي اتخذه احلاكم املدني 
األميركي للعراق بول برمير بحل 
اجليش آخر معاقــل القوة التي 
كان يتمتع بها اجليش العراقي. 
اســتعادة  محــاوالت  ورغــم 
بعد  العراقية  املسلحة  القوات 

عام 2003، فــإن غياب العقيدة 
ألقى  اآلن  حتــى  العســكرية 
بظاللــه على واقع املؤسســة 
رغم  التي  العراقية  العسكرية 
تعانيها،  التــي  اإلخفاقات  كل 
ضد  كبيــراً  انتصاراً  ســجلت 
 ،2017 أواخر عام  داعش  تنظيم 
بعــد أن كان التنظيم قد احتل 
خالل شــهر يونيو )حزيران( عام 
2014 نحو 3 محافظات، تشكل 
40 في املائة من مساحة العراق.

العام  القائــد  باســم  الناطق 
قوات  اللواء  املســلحة  للقوات 
خاصة يحيي رســول قــال انه 
عــام على  مائة  مــرور  وبعــد 
فإن  العراقي،  اجليش  تأســيس 
العراقية  العسكرية  املؤسسة 
ال تــزال حتظى بثقة الشــعب 
العراقــي، حيــث قــدم اجليش 
مزيداً من التضحيات دفاعاً عن 
أمن واســتقرار العــراق، داخلياً 

وخارجياً. 

جيشنا الباسل يحتفل بمرور قرن على تأسيسه
وسط تحديات خطيرة تواجه البالد 

نواب من كتلة الجيل الجديد يتعرضون لضرب مبرح
من نواب الديمقراطي

على خلفية رفضهم التصويت لصالح وزير النفط والمطالبة بالكشف عن خبايا ملفه قالت إن العراق يحتاج لـ 62 مليار دوالر لتأمين احتياجاته الضرورية

لجنة االقتصاد تطمئن الموظفين:
اجماع نيابي برفض استقطاعات الرواتب

السليمانية - عباس اركوازي:
تعرض نواب عــن كتلة حراك اجليل 
اجلديد الــى اعتداء مــن قبل نواب 
الدميقراطي خالل جلســة  احلــزب 
كردستان،  برملان  عقدها  استثنائية 
امس االربعاء للتصويت على مرشح 
وزارة  لشــغل  الدميقراطي  احلــزب 

النفط في حكومة االقليم.
وشهدت اجللســة التي صوت فيها 
81 نائباً من اصل 111 عضوا لصالح 
وزيــر الثروات الطبيعية مشــادات 
كالمية ونقاشــا حادا من قبل كتل 

بالكشــف  طالبت  التي  املعارضة، 
عــن تفاصيل ملف النفــط واجراء 
االصالحات االدارية واملالية في قطاع 

الطاقة واملالكات احلكومية.
ورفضــت كتــل احــزاب املعارضة 
االربعة اضافة الى 5 نواب عن حركة 
التغيير التصويت لصالح مرشــح 
الدميقراطي الكردســتاني،  احلــزب 
كمال اتروشــي لشغل منصب وزير 
حكومة  فــي  الطبيعية  الثــروات 
اشتي  السابق  للوزير  االقليم خلفاً 
الذي خلفت سياسته في  هورامي، 

ادارة ملف النفط والغاز في االقليم 
خالل الســنوات الســابقة كوارث 
اقتصادية ومالية على املواطنني في 

االقليم.
بالضرب  االعتداء  اجللسة  وشهدت 
نواب حراك اجليــل اجلديد من  على 
قبل عــدد من اعضــاء برملان احلزب 
النائب  بضرب  وقامــوا  الدميقراطي 
سيبان اميدي باســلحة جارحة اذا 
ان اثار الضرب كانت شاخصة على 

جبينه.
وقال رئيس كتلة حراك اجليل اجلديد 

الدكتور كاظم فاروق، ان كتلته وبعد 
اصرارها على الكشف عن السرقة 
النفط  مبلــف  الكبيــر  والفســاد 
ايراداته الى شعب كردستان  واعادة 
تعرضت الى اعتــداء وجتاوز من قبل 
اعضاء في كتلة احلزب الدميقراطي.
واضــاف في مؤمتــر صحفي عقده 
امــام مبنى برملــان االقليــم بعد 
ترك اجللسة االســتثنائية، ان نواب 
احلزب الدميقراطــي قاموا باالعتداء 
باسلحة جارحة على النائب سيبان 

اميدي.

بغداد - وعد الشمري:
كشفت جلنة االقتصاد واالستثمار 
في البرملان، أمس االربعاء، عن اجماع 
رواتب  نيابي برفض اســتقطاعات 
واملتقاعدين، مشــددة  املوظفــني 
على أن البالد حتتاج ســنوياً لنحو 
62 مليــار دوالر لتأمني احتياجاتها 
الضرورية، مبينة أن السيطرة على 
للخزينة  احلدودية ســتوفر  املنافذ 

نحو 12 مليار دوالر منها.
اخلفاجي،  فالح  اللجنة  وقال عضو 
في تصريــح إلى "الصباح اجلديد"، 

احلكوميــة عن  "التصريحــات  إن 
وجود عجز كبيــر في موازنة العام 
غير  بأنها  احلالي ميكــن وصفهــا 

دقيقة"
وحتدث اخلفاجي عــن "ارتفاع كبير 
الفتاً  النفط"،  أســعار  شــهدته 
إلــى أن "مشــروع املوازنة قد حدد 
البرميل بـــ 42 دوالراً، رغم أن ثمنه 
حالياً جتــاوز 50 دوالراً، ومن املمكن 
أن يصل خالل األيام املقبلة إلى 60 

دوالراً".
وأشــار، إلــى أن "عــدداً غير قليل 

من املوظفني مــن الدرجتني األولى 
التقاعد  والثانية ســيحالون على 
خالل العــام احلالي، وســوف يتم 
من  جدد  مبوظفــني  اســتبدالهم 
الدرجات الدنيا، وفي ذلك فرق مالي 

يعود إلى اخلزينة".
احلكومة  "رئيس  اخلفاجي،  ويحمل 
مصطفــى الكاظمي مســؤولية 
اختيــار وزير مالية ال يفقه بالوضع 
االقتصــادي شــيئاً، ويريد أن يضع 
معاجلة  املوظفــني  عاتــق  علــى 

األزمة".

وأفاد، بأن "املناقشات عبر الكروبات 
االفتراضيــة بني أعضــاء مجلس 
النواب أفضــت إلى اتخاذ قرار نريد 
أن نطمئن من خالله املوظفني، وهو 

عدم املساس برواتبهم".
وبني اخلفاجي، أن "احلكومة حّملت 
املوظف العراقــي األعباء الكافية 
بزيادة سعر الصرف، حتى أصبحت 
القيمة الفعلية لكل مليوني دينار 
عراقي، هــي مليون و300 ألف دينار 
عراقــي، وال ميكن أن منــس الرواتب 

ونفرض املزيد من األعباء".

»الغاز« يدخل على خط الحل األمثل ألزمة 
6اقتصاد البالد مطالبات بتشكيل لجنة دولية للتحقيق

3في استعباد كرديات سوريات جنسيا 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلــن نائــب عــن ســائرون امس 
االربعاء، رفــض حتالفه أية محاولة 
لتأجيل االنتخابات املبكرة التي من 
املزمــع إجراءها في 6 حزيران 2021، 
قانون  التوافــق على  بحجة "عدم 

احملكمة االحتادية".
النواب ســالم  وقال عضو مجلس 
الشــمري في بيــان اطلعت عليه 
"ســائرون  إن  اجلديــد،  الصبــاح 
مــع إضفــاء الشــرعية الكاملة 
األمر  وهــذا  املقبلة،  لالنتخابــات 
لن يتم دون تشــريع قانون احملكمة 
االحتادية العليا". واعتبر الشمري أن 
"حريصة  السياسية  الكتل  أغلب 

علــى تشــريع كافــة القوانــني 
حرة  انتخابــات  إلجــراء  الضامنة 
الفرص  ومتنح  وشــفافة"،  ونزيهة 
النزيهة"  "للكفــاءات  الواســعة 
بتمثيل الشارع العراقي ونقل البالد 

حلال أفضل، حسب وصفه.
ونفى أن تتــم العملية االنتخابية 
"دون االســراع في تشــريع قانون 
بغية  االحتادية،  للمحكمــة  رصني 
إعطــاء الشــرعية الكاملة لهذه 

االنتخابات".
الشــمري أعلن رفض حتالفه "ألي 
محاولة للبعض بتأجيل االنتخابات 
بحجة عــدم التوافق علــى قانون 

احملكمة االحتادية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت اللجنة املاليــة النيابية 
رسمياً  تســلمها  األربعاء،  امس 
املالية  املوازنــة  قانون  مشــروع 

االحتادية لعام 2021.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، 
في تصريح تابعته الصباح اجلديد، 
ان "اللجنة تســلمت وبشــكل 
رسمي نسخة من مشروع قانون 
احلالي  للعــام  االحتادية  املوازنــة 
2021، من رئاسة مجلس النواب".

وأضــاف ان "من املقــرر ان يعقد 
املقبل،  الســبت  النواب  مجلس 
االولى  القــراءة  إلجراء  جلســة 
ملشــروع قانون املوازنة،" مبينا ان 
"اللجنــة ســتبدي مالحظاتها 
على مشــروع قانون املوازنة بعد 

إجراء القراءة األولى".
وأكد كوجــر، ان "مجلس النواب 
لن يعقد جلســة اخلميس ألجراء 
القــراءة االولــى ملشــروع قانون 

املوازنة االحتادية".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت عضــو اللجنــة املالية 
امس  التميمي  ماجــدة  النيابيــة 
األربعــاء، عن رقم صــادم عن عدد 

عقارات الدولة الضائعة
وقالت التميمي في تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، إن "هناك 174 
الدولة بني  ألف عقار من عقــارات 
متالعب به وبــني املفقود وبني املزور 
واملؤجــرة منها تدفع عنها رســوم 
برملانية  دراســة  وفق  علــى  رمزية 
يتم العمــل عليها مبينة انه خالل 
تقدمي  سيتم  الشــهرين  يقارب  ما 
التقرير شبه النهائي للجرد األولي".

وبينت ان "أســباب ذلــك يعود إلى 
انعــدام التنظيم كــون أن اغلبها 
محذوفة مــن قاعدة البيانات حيث 
يشــار إلى وجود العقــار والى عدم 

وجوده في مركز البيانات".
وأشارت التميمي الى انه "بتطبيق 
الدولة  بعقــارات  اخلــاص  القــرار 
التي  العقارات  سيتم الكشف عن 
غيبــت عن قاعــدة البيانات ويصار 
إلــى صندوق خــاص مــن األموال 
التي تأتي من االســتفادة من تلك 
العقارات تبنى من خالله مشــاريع 
إســتراتيجية كبيــرة مهمــة في 

الدولة".

 174 الف من عقارات الدولة ما 
بين متالعب به ومفقود ومزور

النائب ماجدة التميمي: الكاظمي: لن نسمح أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفيات

جانب من احتفالية اجليش أمس

سائرون يرفض تأجيل االنتخابات ويطالب 
بأولوية تشريع قانون المحكمة االتحادية 

 المالية النيابية تتسلم الموازنة 
رسميًا والسبت.. القراءة االولى لها 

الصباح الجديد - متابعة: 
أعلن املرشــح الدميقراطي جون 
أوســوف امــس األربعــاء، فوزه 
باملقعــد الثانــي فــي مجلس 
الشيوخ األميركي على منافسه 
اجلمهوري ديفيد بيريو، وذلك بعد 
إعالن فوز املرشــح الدميوقراطي 
على  وارنــوك،  رافاييــل  اآلخــر 
الســناتور، اجلمهوريــة كيلــي 
لوفلير فــي االنتخابات الفرعية 
التي جرت يوم أمس في جورجيا.

وفي حال تأكدت النتائج بشكل 
رســمي، فإن ذلك يعني سيطرة 
مجلس  علــى  الدميوقراطيــني 
الشــيوخ، في خطوة حاســمة 
لبداية والية الرئيس املنتخب جو 

بايدن.
وكان أوســوف متأكــدا من أنه 
بفارق  بفوزه  مفاجأة  ســيحقق 

ضئيل على بيردو.
وكتب فريق حملته "بعد فرز كل 
بطاقات االقتراع، نتوقع فوز جون 
أوســوف في هــذه االنتخابات" 

موضحا أن األصوات التي لم يتم 
فرزها بعد، أُدلي بها في أجزاء من 

الوالية "سيطر عليها جون".
احملللني في  العديد مــن  وســار 

االجتاه نفسه.
ومثــل كيلي لوفليــر، قال فريق 

ديفيد بيردو إنهم يريدون االنتظار 
حتــى يتــم فــرز كل األصوات. 
وكتب "نعتقد أن السناتور بيردو 

سيكون الفائز في النهاية".
الدميقراطيني في هذه  أداء  وميثل 
الوالية اجلنوبية احملافظة تقليديا، 

إهانة قاســية للحــزب الكبير 
القــدمي. وإذا تأكد النصر املزدوج، 
خسارتهم  بعد  اجلمهوريني،  فإن 
البيت األبيض ، سيخسرون أيضا 

مجلس الشيوخ.
وهذه النتائج متثل أيضا نكســة 

جديدة لدونالــد ترامب الذي ما 
زال يرفــض اإلقرار بهزميته والذي 
أدى جلــوءه إلى إطــالق نظريات 
االنتخابات  تزوير  بشــأن  مؤامرة 
إلى نتائج عكسية إلى حد كبير، 

وفقا للبعض في معسكره.
املدفوعون  الدميقراطيــون  وجنح 
بفوز جــو بايدن في الوالية في 3 
العام  منذ  األول  وهــو  تنوفمبر، 
1992، فــي حشــد ناخبيهــم، 
أصل  من  األميركيــني  خصوصا 
إفريقــي، وهو مفتــاح أي نصر 

دميوقراطي.
وإذا مت تأكيد فوزه، سيصبح جون 
أوسوف البالغ من العمر 33 عاما 
أصغر ســناتور دميوقراطي منذ... 

جو بايدن )عام 1973(.
ســيحصل  وبالتالــي، 
الدميوقراطيــون على 50 مقعدا 
في مجلس الشــيوخ، وهو عدد 
مماثــل للجمهوريــني. لكن كما 
ينص الدســتور، سيكون لنائبة 
الرئيــس املســتقبلية كامــاال 

هاريس ســلطة حتديد األصوات 
إلى  امليزان  ترجيح كفة  وبالتالي 

اجلانب الدميوقراطي.
الذي ســيصبح في  بايدن  وقال 
أقل مــن ثالثة أســابيع الرئيس 
"كل  املتحــدة  للواليات  الـــ46 

شيء يحدد اليوم".
ماليني  ثالثــة  من  أكثــر  ومتكن 
قياســي  رقــم  وهــو  ناخــب، 
النتخابــات فرعيــة لعضويــة 
مجلس الشيوخ في جورجيا، من 
التصويت مسبقا، أي حوالى 40 
الناخبني املسجلني  املئة من  في 

في الوالية.
يذكــر ان الغلبــة فــي مجلس 
كانــت  األميركــي  الشــيوخ 
الســنوات  للجمهوريــني فــي 
ان  يعني  الــذي  األمر  املاضيــة، 
الدميقراطيني ســوف يسيطرون 
البالد،  مفاصــل  اغلــب  علــى 
ألن لهــم األغلبية فــي البرملان 
ترؤس  الى  إضافــة  والكونغرس 

اإلدارة األميركية.

باتت مفاصل الدولة بايديهم

الديمقراطيون يهيمنون على الكونغرس بعد فوزهم بمقعدين في جورجيا

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفعت أســعار النفط امس 
أعلى مستوياتها  إلى  األربعاء 
أن  منــذ فبراير شــباط بعد 
إجراء  على  السعودية  وافقت 
اإلنتاج  في  أكبــر  تخفيضات 
أكثــر ممــا كان متوقعا خالل 
اجتماع مع منتجني متحالفني 
، فــي حــني أظهــرت بيانات 
صناعية تراجع مخزونات اخلام 

األمريكية األسبوع املاضي.
وارتفع خــام برنت 0.29 باملئة 
إلــى 53.88 دوالرا للبرميــل ، 
وهــو أعلى مســتوى منذ 26 
شــباط 2020. في الســاعة 
05:15 بتوقيــت غرينتش وزاد 

4.9 باملئة يوم الثالثاء.
وارتفعــت العقــود اآلجلــة 
غرب  املتحــدة  الواليات  فــي 
 WTI) 13( تكســاس الوسيط
ســنًتا ، أو ٪0.11 ، إلى 50.06 
دوالرًا للبرميــل. وأغلق العقد 
مرتفعــا 4.6 باملئة وهو أعلى 
مستوى منذ 24 فبراير 2020.

العربية  اململكــة  واتفقــت 
الســعودية ، أكبــر مصــدر 
للنفــط فــي العالــم ، يوم 
الثالثاء على إجراء تخفيضات 
إنتاج  فــي  إضافية  طوعيــة 
برميل  مليون  مبقــدار  النفط 
، بعد  يومًيا في شــباط واذار 
اجتماع مــع منظمة البلدان 
)أوبــك(  للبتــرول  املصــدرة 
وغيرها. كبــار املنتجني الذين 
املعروفة  اجملموعة  يشــكلون 

باسم أوبك +.
وأُدرجــت التخفيضــات التي 
في  السعودية  عليها  وافقت 
اآلخرين  املنتجني  إلقناع  اتفاق 
في مجموعــة أوبك + باإلبقاء 

على اإلنتاج ثابًتا.
ومع انتشــار عــدوى فيروس 
كورونــا بســرعة فــي أجزاء 
كثيرة مــن العالــم ، يحاول 
املنتجون دعم األســعار حيث 
عمليات  مــن  الطلب  يتأثــر 
اإلغــالق اجلديــدة التــي يتم 

فرضها.

أسعار النفط ترتفع عالميا 
وبرنت يالمس 54 دوالرًا

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2
مركز موارد العمل وهجرة 
العمال يضع خطة توفير 

معلومات وتطوير المهارات

اعادة افتتاح خط النقل 
رقم )4( من  الميدان 

الى ساحة النصر

محاضرة علمية في 
جامعة ميسان عن سلم 

التصنيف النباتي

رحيم الشمري :
اكدت مديــر مركز مــوارد العمل وهجرة 
العمال ويان حســن علي عن وضع خطة 
مســتقبلية للمركز تســاعد األشخاص 
على اتخاذ قرارات مســتنيرة عند التفكير 

في الهجرة .
واوضحت مديرة املركز ان مهام تشــكيل 
املركز لتــزود املهاجريــن املغادرين ، والذين 
يخططــون للمغــادرة ، وأولئــك احملتمل 
واإلستشــارات  باملعلومات   ، يهاجــروا  أن 
حول العمل في اخلــارج وحقوق املهاجرين، 
واإلستفادة من تدابير احلماية ، ومعلومات 
حــول كيفيــة تطويــر املهــارات املهنية 
 ، التدريــب املهني  واملشــاركة في برامج 
االنظمة  فــي  الشــباب  إنخراط  وكيفية 

التعليمية لبلدان أخرى .
واشارت يتولى فريق من املستشارين باملركز 
نشــر التوعية حول منافع الهجرة اآلمنة 
والنظامية ومخاطر الهجرة غير النظامية 
وعواقبهــا ، ويوفرون معلومات أساســية 
من خــال موقــع ألكترونــي مخصص ، 
وإستشارات عبر الهاتف وبرنامج سكايب 
، وعنوان بغداد الوزيرية مجمع وزارة العمل 
والشؤون اإلجتماعية دائرة العمل والتدريب 
املهني ، وحساب الفيســبوك مركز موارد 
 Migrant Resource العمل وهجرة العمال

. Center

بغداد - الصباح الجديد: 
والوفود  العامة لنقل املسافرين  اعلنت الشركة 
احدى تشــكيات وزارة النقل عــن اعادة تفعيل 
خط النقل ذو الداللة )٤(  من منطقة امليدان الى 
ساحة التحرير في  العاصمة بغداد وبالتعاون مع 

اجلهات املعنية  خدمة للمواطنن الكرام .
وقــال  مدير عام الشــركة املهندس كرمي كاظم 
حسن اســتنادا لتوجيهات وزير النقل مت االيعاز 
الى ماكات الشــركة في قسم النقل الداخلي 
العادة افتتاح خط النقل الذي ينطلق من ساحة 
امليدان باجتاه منطقة الشورجة عبر نفق التحرير 

وصوال الى ساحة امليدان ..
واضــاف املدير العام ان هــذه اخلطوة تاتي ضمن 
سلسلة من اخلطوات واالجراءات التي ستتخذها 
الشــركة العادة افتتاح جميــع خطوط النقل و 
لتطوير واقع النقل الداخلي في العاصمة بغداد 

واحملافظات العراقية االخرى . 

 بغداد - الصباح الجديد: 
نظمــت كلية الزراعــة في جامعة ميســان 
محاضرة علمية عن تصنيف الشعب النباتية 
ضمــن ســلم الســالة األصلية مبشــاركة 
عدد مــن الطلبــة. وتضمنت احملاضــرة التي 
ألقاها التدريســي كــرار أكرم كامل دراســة 
تصنيــف النباتات وســاالتها من خال عرض 
بعض املصادر العلمية في تصنيف الشــعب 
النباتيــة وأنواع املوســوعات النباتية املتوفرة، 
وكيفية استخدامها من قبل الباحثن لغرض 
مساعدتهم في تشــخيص النباتات اجملهولة. 
وأكدت احملاضرة أن عملية التشخيص تعد أولى 
أهداف وخطــوات املتخصص في علم تصنيف 
النبات تتبعها خطوات التصنيف والتســمية 
العلمية للنباتات غير مشخصة مسبقا والتي 

اثبتتها املوسوعة النباتية العراقية.

بغداد - الصباح الجديد: 

 افتتحــت مراكز التســجيل التابعة 
ملفوضية االنتخابات  ابوابها الستقبال 
بياناتهم استعدادا  لتحديث  الناخبن 
النتخــاب مجلــس النــواب العراقي 
2021 ، منذ الثاني من الشــهر احلالي 
شباط  من  الثاني  لغاية  وستســتمر 
لعــام 2021 ، الجــراء اي مــن حاالت 
, احلذف  التغيير   ( التحديث املتضمنة 
, االضافــة ,التصحيــح , النازحــن , 
والقــوات االمنيــة ( مع اســتمرارية 
عملية التســجيل االلكتروني وتوزيع 

بطاقة الناخب البايومترية .
والســناد عملية التحديث واالســراع 
في اجنازها مت تسيير فرق جوالة والبالغ 
عددها )853( فرقــة جوالة في عموم 
على  املفوضن  .وّصدق مجلس  العراق 
نظام الشــكاوى والطعون االنتخابية 
والتي تفســح اجملال للناخبن ووكاء 
االحزاب السياسية اوالتحالفات تقدمي 

شكاوى خال مرحلة التحديث.
 علــى صعيد آخــر ينظــم  مجلس 
املفوضن عمل املفوضية ، مع شركاء 
من   لهم  ملــا  االنتخابيــة  العمليــة 

دورمهم فــي توعية وتثقيف الناخبن 
على املشــاركة االنتخابية ، من خال 
التّصديــق علــى عدد مــن االنظمة 
واالجــراءات ، فقد ّصــدق اجمللس على 
نظام وتعليمــات التحالفات واالدماج 
لاحزاب السياسية ، حيث  يتم تقدمي 
طلبــات التحالــف الى دائرة شــؤون 
االحــزاب والتنظيمــات السياســية 
التحالفــات  علــى  كمــا   , حصــراً 
عليها ســابقا  املصادق  السياســية 
والتي ترغــب املشــاركة باالنتخابات 
االلتــزام بالتوقيتــات الزمنية وتقدمي 
حتديــث نهائــي باالحــزاب املنضوية 

داخلها .
  وفــي الســياق ذاتــه ّصــدق اجمللس 
علــى نظــام وتعليمات  التســجيل 
واملصادقة على املرشحن الذين تتوفر 
فيهم شــروط الترشيح و ميكن تقدمي 
قوائم املرشــحن للحــزب والتحالف 
السياســي واملرشــح الفــرد  الذين 
يرومون خــوض االنتخابات في مكاتب 
احملافظــات االنتخابية وكذلك مكتبي 
ملرشحي  بالنســبة  والرصافة  الكرخ 

محافظة بغداد.
 وفــي صعيــد متصل ّصــدق اجمللس 
على نظام وكاء املرشــحن واالحزاب 

والتحالفات السياسية لدورهم املهم 
في مراقبة مراحل العملية االنتخابية 
ويحــق لهم تقدمي الشــكاوى ان وجد 
خلل ما. فضــا عن تًصديــق اجمللس 
على نظام احلمات االنتخابية اخلاصة 
بالتحالفات واالحزاب السياســية . و 
نظام وســائل االعام ، ملا لهم من دور 
الصحيحة  املعلومة  ايصال  في  مهم 
واملوثوقة ودورهــم في توعية وتثقيف 

الناخبن.
 وانسجاما مع قانون االنتخابات رقم 9 
لسنة 2020 املادة 39/ رابعا املتضمنة 
) يصوت عراقيو اخلارج لصالح دوائرهم 
البطاقــة  باســتخدام  االنتخابيــة 
البايومترية حصــرا .. ( ّصدق مجلس 
املفوضن علــى اجراءات التســجيل 
البايومتري لناخبــي اخلارج مبا يضمن 

حقهم في املشاركة االنتخابية . 
 كما ومت التصديق علــى نظام اعتماد 
املراقبن احمللين و الدولين  ملا لهم من 
دور حيوي ومهم فــي نزاهة العملية 
رئيس  به  ماتباحث  وهــذا  االنتخابية، 
مجلــس املفوضــن الســيد ) جليل 
عدنان خلف( وعدد من السادة اعضاء 
اجمللس مع نائب رئيس البعثة  اليابانية 
التابعة للســفارة اليابانية في العراق 

حول دور املنظمــات الدولية في تعزيز 
نزاهة العملية الدميقراطية.

    وتدعو مفوضية االنتخابات الناخبن 
كافة مراجعة مركز التسجيل القريب 
مــن محل ســكنهم المتــام عملية 
التحديــث والتســجيل للوصول الى 
ســجل ناخبن رصن يضمن صوتهم 
في االنتخابــات النيابية املقبلة، كما 
وتوجــه الدعوة الى  الــدول األجنبية 
والعربيــة والهيئــات الدبلوماســية 
املعتمــدة فــي العــراق فضــا عن 
املنظمــات احملليــة ملراقبــة العملية 
االنتخابية مبراحلهــا كافة ومبا يحّقق 
االســتحقاق  في  والعدالة  النزاهــة 

االنتخابي القادم.
 ويذكر ان مفوضية االنتخابات وجهت 
العديد من الكتب الرسمية بخصوص 
تثبيــت  موظفــي العقــود وعــودة 
املستبعدين منهم ملا لهم من خبرات 
وآخرها كتاب   انتخابيــة  وادارية  فنية 
فــي 2020/12/28 تأكيدا على الكتب 
الصــادرة بخصوص تثبيــت موظفي 
الــوزراء  العقــود الى مكتــب رئيس 
اجتماع  التثبيت ضمن  الدراج موضوع 
مجلس الوزراء وان يكون ضمن املوازنة 

التشغيلية االعتيادية لسنة 2021. 
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البصرة - سعدي السند:

ملوانئ  العامــة  الشــركة  كشــفت 
العراق عن حركة عمرانية واسعة في 
ميناء ام قصر اجلنوبي شملت اغلبية 
مرافقــه املينائية من حتســن أعماق 
وتأهيل ارصفة وساحات خزن البضائع 

واحلاويات واكساء الطرق .
وذكــر مدير عــام الشــركة الدكتور 
املهندس فرحان محيسن الفرطوسي 
حســب توجيهات وزير النقل بضرورة 
االهتمام باجلانب العمراني فان موانئنا 
في الفتــرة املقبلة ســتكون معلماً 
في  األساســي  مــع عملها  حضارياً 
األرســاء واالقاع والشــحن والتفريغ 
للسفن حيث ستكتسي بحلة جديدة 
في  والقادمن  الناظرين  تسر  وجميلة 

الدخول اليها .
من جانبه بــن مدير مينــاء ام قصر 
ان  الكابــن مــازن خريبط  اجلنوبــي 
امليناء يشــهد حركة عمرانية واسعة 
مع ارتفاع فــي اإليــرادات حيث جتري 
اعمال تأهيل أرصفة امليناء واكســاء 
وتبليــط الطرق مع حتســن االعماق 
للوصــول الــى عمــق ) 12( مترا في 
اســتثنائية  بجهود  ذلــك  اجلزر  أدنى 
لقســم احلفــر البحــري اضافة الى 
تأهيل ســطحات االرصفة وانشــاء) 
5 ( خزانــات للمشــتقات النفطيــة 
وســيتم نصــب رافعتــن جديدتن 
عماقتن على رصيــف ) 5 ( والعمل 
جار بوتيرة متصاعدة من قبل ماكات 
الشــركة واجلهات الساندة لها بدعم 
كبير ومتواصل مــن املدير العام وادارة 
الشــركة ذلك المتام مــا مخطط له 

خال هذا العام .

مناقشة تداعيات حادث ناقلة 
النفط ) بولو (

وأوضح املدير العام : حسب توجيهات 
وزيــر النقــل ناقــش املــاك املتقدم 
للشركة العامة ملوانئ العراق تداعيات 
حادث ناقلة النفط ) بولو ( التي تعمل 

لصالح شركة سومو. 
وبــّن املديــر العــام ان االدارة العليا 
غرفــة  تقريــر  ناقشــت  للشــركة 
العمليات التي شكلت برئاسة معاون 
املدير العــام أثناء حادث الناقلة  بولو.، 
ســيادة  احترام  ضــرورة  على  مؤكدا 
على صاحيات  التجاوز  وعدم  القانون 
الشــركة العامــة ملوانــئ العــراق ، 
ان ممارســة االعمال البحرية  موضحاً 
في املياه االقليمية العراقية شــهدت 
مؤخراً عددا مــن االعمال اخلارجة عن 

الضوابط البحرية .
يذكر أن الناقلة ) بولو ( تعمل لصالح 
وزارة النفــط / ســومو والتي تختص 
بتصدير النفط العراقي حيث مت إلصاق 

لغم بحري ببدنها اخلارجي وكان ملاك 
الشركة العامة ملوانئ العراق دور كبير 
في املســاهمة برفع اللغــم عن بدن 

الناقلة.   

ونفذت ساحبات املوانئ اخطر 
عملية سحب لناقلة النفط 

مبتابعــة متواصلــة من وزيــر النقل 
واشــراف ميداني مــن املديــر العام 
للشــركة العامة ملوانئ  ، فقد قامت 
العراق  ملوانــئ  البحرية  الســاحبات 
بتنفيذ اخطر عملية ســحب لناقلة 
نفطية كانت ترســو بجــوار الناقلة 
امللغمة  )بولــو ( التابعة لوزارة النقل 
متمثلــة بشــركة ســومو ،  نفذت 

ودقة  عاليــة  بأحترافيــة  العمليــة 
متناهيــة بالرغم مــن اخملاطر احملدقة 
تواجــدت  الناقلتــن حيــث  مبوقــع 
 8 بعدد  املوانــئ  شــركة  ســاحبات 
ســاحبات لتأمن عمليــة تفكيك و 
معاجلة اللغم البحري امللتصق بالبدن 

اخلارجي للناقلة بولو.

اعمال في رصيفي تصدير املشتقات 
النفطية وصيانة القطع البحرية

واعلنت الشركة العامة ملوانئ العراق 
اجناز %60 من اعمــال رصيفي تصدير 
النفطية وصيانة القطع  املشــتقات 
البحرية فــي مينائــي ام قصر وخور 

الزبير .

وقــال مدير عــام الشــركة إن هذين 
الرصيفن ضمن مشاريع هيئة القرض 
الياباني التي اجنز منها 11 مشــروعا 
ضمــن املرحلــة االولى و 9 مشــاريع 
للمرحلــة الثانيــة .،  الفتــا الــى أن 
النفطية  املشتقات  لتصدير  احدهما 
عبر مينــاء خور الزبير و اآلخر لرســو 
وصيانــة احلفارات والقطــع البحرية 

االخرى .
من جانبه قــال مدير هيئــة القرض 
ان  الســهاني  محمــد  اليابانــي 
الشــركة املنفذة للعمل هي شركة 
متسوبيشــي اليابانية مع مقاوليها 
الثانونين ، مؤكدا أن املشــروع يعمل 
بنظــام تعاقــد عاملي يســتند على 

الوثائق القياسية ويضمن توزيع حدود 
االطراف  ضمن  واملســؤوليات  احلقوق 

املتعاقدة .
في الســياق ذاته اوضح مدير مشروع 
املهندس  الزبيــر  ارصفة مينــاء خور 
منتظــر عبد الرزاق كاطــع ان العمل 
يشمل انشاء رصيفن ، االول في ميناء 
خور الزبيــر بطول 340 م وبعرض 20 م 
واالخر في مينــاء ام قصر بطول 250 
م وعــرض 30 م ، مضيفــا ان رصيف 
وبنظام  مبعــدات خاصة  زود  التصدير 
سامة متطور يستخدم الول مرة في 
املنطقة اضافــة الى منظومة اطفاء 
تعمل بشــكل اوتوماتيكــي الطفاء 

احلرائق .

مدير عام شركة موانئ العراق لـ«الصباح الجديد »:

حركة اعمار وبناء يشهدها ميناء ام قصر
 الجنوبي ترافق ارتفاع اإليرادات

يشهد ميناء 
ام قصر حركة 
عمرانية واسعة 

مع ارتفاع في 
اإليرادات حيث 

تجري اعمال تأهيل 
أرصفة الميناء 

واكساء وتبليط 
الطرق مع تحسين 
االعماق للوصول 

الى عمق ) 12( متر 
في أدنى الجزر

مدير عام شركة موانئ العراق يتحدث ملراسلنا في البصرة 

حامد عبد النبي كاظم
أطلع مدير عام دائرة االعمار الهندسي 
املهندس املعماري حسن مدب مجحم 
ميدانيا على ســير العمل  مبشــروع 

املدرسة النموذجية في بغداد .
وقال مديــر عام الدائرة حســن مدب 
الهندســية  املــاكات  أن  مجحــم 
الهندســي  االعمار  بدائــرة  والفنية 
االعمــار  وزارة  تشــكيات  احــدى 
واالسكان والبلديات واالشغال العامة 
الهندسي  باالشــراف  العمل  تواصل 
على تنفيذ ابنية مشــروع املدرســة 
في  زيونة  فــي منطقــة  النموذجية 
محافظة بغداد ، مبينا ان هذا املشروع 
ينفــذ علــى مســاحة 10 آألف متر 
مربع وهو أحد املشــاريع االستثمارية 
املرخصة من قبل هيئة استثمار بغداد 

.
وأضاف مدير عام الدائرة أن املشــروع 
يتكون مــن )6( ابنية تشــمل قاعات 
دراســية وقاعــات مغلقــة لالعاب 
وخزان  مكشــوفة  وماعب  الرياضية 
مــاء كونكريتي ارضي اضافة الى عدد 

من املرافق اخلدمية االخرى .
وبن مدير عام الدائرة أنه مت استخدام 
تقنيات حديثة بهذا املشــروع تعتمد 
 Post(  علــى تقنية الشــد الاحــق
Tension ( في اعمال صب الكونكريت 
تعمل  والتــي  االنشــائي  للهيــكل 
على زيادة كفاءة املنشــأ في مجاالت 
مقاومــة احلرائق ونقــل الصوت كما 
يقلل من وزنها ويقترن ذلك استخدام 
خرســانة عالية القوة , منوها أن هذه 
التقنيــة احلديثة تعتبر مــن تقنيات 

البنــاء الصديقة للبيئــة والتي توفر 
%25 مــن كلفة اخلرســانة و%75 من 
والعمالــة فضا عن  املــواد  كلفــة 
تخفيــض االوزان %40 و توفر فضاءات 
كبيرة و حريــة بالتصاميم املعمارية 
اضافة الى زيادة املســاحات املفتوحة 
بن االعمدة وتعتبــر ذات مرونة عالية 

في الفضاءات العامة واخلاصة. 
فيما أشار مدير دائرة املهندس املقيم 
للمشــروع املهندس هيثم حامت حامد 
أن مراحل تقدم سير العمل باملشروع 
جتري على قدم وساق وعلى وفق مراحل 
مدة تنفيذ املشــروع التــي حددت بـ 
)24( شــهرا والتي بلغت نسب االجناز 
%38 وبتنفيذ من قبل  الفعلي حوالي 

شركة ركائز االمارة.
وأكد أن العمل يجري حسب توجيهات 
الســيد مديــر عــام دائــرة االعمار 
املعماري حسن  املهندس  الهندســي 
مدب مجحم ألذي أكــد على ضرورة 
احلرص و االلتــزام بجدول تقدم العمل 
وان تكــون كافــة االعمــال مطابقة 

ملعايير السامة واجلودة . 

بغداد - الصباح الجديد: 
العامة إحدى  الزوراء  وقعـــت شركة 
واملعادن عقود  الصناعة  وزارة  شركات 
جديدة مع الشــركة العامــة لتوزيع 
كهرباء بغداد والشركة العامة لتوزيع 
مبُنتجاتها  لتجهيزها  الوسط  كهرباء 
مــن محوالت التوزيــع وقواطع الدورة 
وصناديق احلمايـــة . جـــاء ذلك خال 
زيارة وفد من الشركة برئاسة مديرها 
العام املهنـدس هـادي علـي طـه وعدد 
من املسؤولن فيها إلى مقر الشركة 
العامة لكهرباء الوسط في ُمحافظة 
بابل ولقــاء مديرها العــام املهندس 

جابـر محمـــد مزيـد  ومعاونيه وعدد 
من املهندســن اخمُلتصن حيث ناقش 
الطرفان عددا من العروض املُقدمة من 
شركة الزوراء العامة للتعاون املُشترك 
ومت توقيع عقدين األول يقضي بتجهيز 
صناديق حماية وبعدد )٥٠٠٠ ( صندوق 
فيما يقضي العقــد الثاني بتجهيز ) 
١٥٠ ( محولة توزيع سعة ) ٤٠٠ ( كـي 
فـي . كذلـك فقد قام وفد من شركة 
الشركة  الزوراء ضّم معاون مدير عام 
املهندس : مهنـد جبـار علـوان : وعدد 
من املسؤولن فيها بزيارة إلى الشركة 
العامة لتوزيع كهرباء بغداد حيث عقد 

اجلانبان اجتماعاً جرى خاله استعراض 
وُمنتجاتها  الزوراء  شــركة  إمكانيات 
والتي  الكهربــاء  تخــدم قطاع  التي 
تنتج وفــق أحدث التقنيــات احلديثة 
واملُطابقــة للمواصفــات املُعتمــدة 
لدى وزارة الكهرباء وُمناقشــة اآلليات 
الازمة لتعزيز التعاون املُشــترك كما 
وخلص االجتماع الى توقيع عقد تقوم 
العامة بتجهيز  الزوراء  مبوجبه شركة 
بغداد  لتوزيع كهرباء  العامة  الشركة 
بقواطــع دورة ) ض . و ( ســعة ) ٤٠٠ ( 
وبعدد   واملُتسعات  الصندوق  أمبير مع 

)5000 ( صندوق وعلى وجبتيـن . 

بغداد - الصباح الجديد: 
والشــؤون  العمــل  وزيــر  أعلـــن 
االجتماعية الدكتــور عادل الركابي 
االجتماعية  االعانــة  رواتــب  اطاق 
لشــهر كانون الثاني من عام ٢٠٢١ 

ألكثر من مليون و)300( الف اســرة 
اقليم  عــدا  واحملافظات  بغــداد  في 
الى  يصل  اجمالي  مببلغ  كردســتان 
اكثــر مــن )202( مليار دينــار. ودعا 
الوزير االســر املستفيدة الى التوجه 

رواتبهم  الصرف الستام  الى منافذ 
، مؤكــدا عليهــم مراعــاة االلتزام 
بالشــروط الصحية خللية ازمة وباء 
كورونــا خوفــاً عليهم مــن انتقال 

املرض. 

اطالق رواتب اإلعانة االجتماعية 
في دفعتها األولى لعام 2021

مدير عام االعمار الهندسي يطلع على تنفيذ 
مشروع المدرسة النموذجية في بغداد

»الزوراء« تجهز كهرباء بغداد وبابل بمحوالت 
التوزيع وصناديق الحماية وقواطع الدورة

من اجل مواكبة التطور الحاصل بالتقنيات الحديثة 
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد املتحدث باسم الكرملني دميتري بيسكوف 
أن انــدالع حرب عاملية مســتحيل، طاملا هناك 

تكافؤ نووي وهذا ما ينقذ العالم.
وأشــار بيســكوف في حديث تلفزيوني إلى أن 
موســكو »قادرة على حتمل عبء املسؤولية في 

الساحة الدولية واتخاذ موقف مسؤول«.
وأضــاف أنه ال يوجــد ما يضمن عــدم زعزعة 
االستقرار في مناطق مختلفة من العالم على 

غرار »االنهيارات اجلليدية«.
وأضــاف أن بني النقاط اخلطيــرة احملتملة، ميكن 
اإلشارة إلى جمهورية بريدنيستروفيا املولدافية 
املعلنة استقاللها من جانب واحد، والتي ترابط 
فيهــا قوات روســية حلفظ الســالم ملنع وقوع 
أي صدام بــني اجلمهورية ومولدوفــا أو رومانيا 

اجملاورتني.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
عن فشــل خطته االقتصادية اخلمســية في 

مختلف القطاعات تقريبا.
وأكد كيم فــي كلمته االفتتاحية ملؤمتر »حزب 
العمــال« احلاكــم أن بالده حققــت »انتصارا 
معجــزة« من خــالل تعزيز قوتهــا ومكانتها 

العاملية منذ االجتماع األخير.
وأشــار إلــى أن االســتراتيجية االقتصاديــة 
اخلمســية التي أقــرت عام 2016 قد فشــل 
حتقيقهــا، داعيــا إلى تعزيــز اعتمــاد كوريا 
الشــمالية على نفســها ملواجهة التحديات 

الداخلية واخلارجية التي تعرقل تقدمها.
وأضاف: »كان من املقرر تنفيذ االســتراتيجية 
العام املاضي، لكنها فشلت بشكل كبير في 

حتقيق األهداف في كل القطاعات تقريبا«.
وفــي ما يتعلــق بفيروس كورونا، أشــاد كيم 
بالعاملني في احلزب لـ«ضمان أوضاع مستقرة 
ضد الفيروس من البدايــة إلى النهاية«، الفتا 
إلى أنهم »تغلبوا بحزم علــى الصعوبات في 
مواجهة أزمــة صحية عامليــة مطولة وغير 

مسبوقة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ذكرت وكالة »نوفوستي« الروسية أن عسكريا 
مرتبطا بحركــة طالبان، قتل 7 جنود باجليش 
الوطني األفغاني وفر مــن موقعه في إقليم 

غزنة اجلنوبي.
عســكري جندته طالبان يقتــل 7 جنود في 
أفغانســتان القوات األفغانية تعلن قتلها 60 

من مقاتلي »طالبان« واحلركة تشكك
وبحسب املصدر: »قام العسكري بإطالق النار 
على اجلنود الســبعة عقب تســميمهم وفر 

حامال أسلحة وذخيرة إلى جهة مجهولة«.
وال تــزال املواجهات بني عناصر احلركة واجليش 
مســتمرة، حيث تقوم قوات الدفــاع واألمن 
الوطنيــة األفغانيــة بعمليــات مشــتركة 

ملكافحة اإلرهاب في جميع أنحاء البالد.
وعقدت في الدوحة في سبتمبر املاضي جولة 
جديدة من احملادثات برعايــة قطرية أمريكية 

لوضع حل للصراع بني الطرفني.

كوريا الشمالية.. كيم يعلن 
فشل خطته الخمسية في 

مختلف القطاعات

عسكري جندته طالبان 
يقتل 7 جنود في أفغانستان

بيسكوف: التوازن النووي 
يجعل نشوب حرب عالمية 

جديدة مستحيال

الصباح الجديد - متابعة:

دعــت ممثلــة مجلس ســوريا 
واشــنطن،  في  الدميقراطيــة 
ســينم محمد، إلى تشــكيل 
للتحقيق  دولية مستقلة  جلنة 
في االنتهاكات اجلنســية التي 
تعرضت لها نساء سوريات من 
أصول كردية على يد امليليشيات 

املوالية لتركيا في عفرين.
وطالبت ســينم االحتاد األوروبي 
والواليــات املتحــدة وخاصــة 
في  باملشــاركة  الكونغــرس، 
تشكيل هذه اللجنة، على أمل 

لتحقيق العدالة.
وفي تصريح صحفي قالت ممثلة 
الدميقراطية  مجلــس ســوريا 
يجب   « واشنطن ســينم:  في 
تســليط الضوء عمــا يحدث 
السوريات،  الكرديات  للنســاء 
مرتكبي  محاســبة  تتــم  وأن 
هذه اجلرائم التــي ترقى جلرائم 
حرب، كما يجب اإلفراج النساء 
الالئــي مازلن فــي قبضة هذه 

املليشيات«.
وأشــارت إلى أن تركيا شكلت 
لكنها  املظالم«،  »رد  مجموعه 
كانت شــكلية، حيث أن اجلهة 
التي شــكلت هذه اللجنة هي 
ذاتها التي تقــوم باالنتهاكات، 
وتابعــت« كيف ميكــن للجالد 

واجملرم أن يكون قاضيا«.
ولفتت إلى أنه بالنســبة مللف 
املعتقــالت وانتهــاكات حلقوق 
اإلنســان في عفريــن واملناطق 
احملتلة من قبــل تركيا واملرتزقة 
املوالــني لها، فقد بــدأ العمل 
عليه منذ بداية احتاللها 2018، 
اعتقاالت  املدينة  شهدت  حيث 

تعسفية للنساء.
وأوضحت أنــه مازال هناك عدد 
من النساء اخملتطفات مصيرهن 
مجهول، كمــا مت االعتداء على 
النســاء واغتصابهــن أو طلب 
دفع فديــة لإلفراج عنهن، وبعد 

مرات  اختطافهن  يتــم  دفعها 
عديدة.

ولفتت سينم إلى أنه في اآلونة 
األخيرة مت الكشــف عن إرسال 
نســاء كرديات مختطفات إلى 
مشيرة  جنس،  كســبايا  ليبيا 
إلــى أن هذا العمــل ال يختلف 
عما قامت به داعش في املناطق 
التي ســيطرت عليها، وهو ما 
يدل علــى االرتباط الفكري بني 
داعش واملليشيات التي تدعمها 

أنقرة.

حترك برملاني تركي
واألسبوع املاضي، قدمت النائبة 
الدميقراطي  الشعوب  حزب  عن 

الكــردي املعارض، تــوالي حامت 
برملانيــا،  أوغلــوالري، حتقيقــا 
موجهــة إلــى وزيــر اخلارجية 
أوغلو،  جاويش  مولــود  التركي 
وأثارت تســاؤالت عديدة بشأن 
املســلحة  اجملموعات  اختطاف 
املدعومــة مــن تركيــا، ملئات 
في  الكرديات  والفتيات  النساء 
منطقة عفرين بشمال سوريا، 
ونقلهــّن إلــى ليبيــا من أجل 

استعبادهن جنسيا.
اخلارجية  لوزيــر  تــوالي  وقالت 
التركــي خــالل مداخلتها في 
البرملــان: »هــل حتققــون في 
مزاعم إرسال فتيات ونساء من 
عفرين إلى ليبيــا كعبيد؟ هل 

باالعتداءات  علم  على  وزارتكم 
معســكرات  فــي  اجلنســية 
وسجون عفرين؟ هل ستتخذون 
اخلطوات الالزمــة للتعامل مع 
هذه االنتهــاكات للحقوق؟ هل 
بأنشطة منسقة  ســتقومون 
مع املنظمــات الدولية في هذا 

الصدد؟«.
التي  التركية،  النائبــة  وأكدت 
تطرح  برملانيــة  أول  أصبحــت 
األعمال  جــدول  على  القضية 
فــي البرملان، مســؤولية أنقرة 
القضائيــة وتواطؤهــا فيمــا 
اإلجرامية  األعمال  بهذه  يتعلق 
من  املدعومــني  للمســلحني 
رجب طيب  التركــي  الرئيــس 

أردوغان.

بداية القصة
من  القصــة  بدايــة  وكانــت 
شــهادات حصــل عليها حول 
مخيمات  في  النســاء  تعذيب 
شمالي سوريا، وسرت أنباء عن 
وجود نســاء أخريات محتجزات 
لإليذاء  تعرضــّن  كســجينات 
اجملموعات  ِقبل  من  واالغتصاب 
والتــي  املتطرفــة  املســلحة 
تتلقى دعما كبيرا من حكومة 
بزعامة  والتنمية  العدالة  حزب 

أردوغان.
تبناها مشروع  الشهادات،  هذه 
»نســاء عفريــن املفقــودات« 

النســاء  اختفاء  يتتبــع  الذي 
والفتيــات الكرديات في عفرين 
2018. وكشفت أيضاً  منذ عام 
عــن اختطاف مئــات الفتيات 
الكرديــات ونقلهن إلــى تركيا 
العســكرية  العبور  نقاط  عبر 
لبيعهن  سوريا  مع  احلدود  على 
كعبيد جنس للتجار القطريني 

وإعادتهن إلى ليبيا.
ويعتقد أن أكثــر من ألف امرأة 
وفتاة فقدن فــي عفرين فقط 
العســكرية  العمليــة  بعــد 
التركية التي اســتمرت حلوالي 
شــهرين قبل عامني، والتي أدت 
إلى سيطرة اجملموعات املسلحة 
املدعومة من تركيا على املدينة.

تركيا متورطة ومطالب بمحاسبتها

مطالبات بتشكيل لجنة دولية للتحقيق
في استعباد كرديات سوريات جنسيا 

بداية القصة من 
شهادات حصلت 

حول تعذيب نساء 
في مخيمات شمالي 
سوريا، وسرت أنباء 

عن وجود نساء أخريات 
محتجزات كسجينات 

تعرضنّ لإليذاء 
واالغتصاب من قِبل 

المجموعات المسلحة 
المتطرفة التي تتلقى 

دعما كبيرا من حكومة 
حزب العدالة والتنمية 

بزعامة أردوغان

نساء سوريات يهربن من مدينة عفرين عقب هجوم ميليشيات اردوغان

متابعة ـ الصباح الجديد: 

اســتأنفت إيران تخصيب اليورانيوم 
بنســبة 20 باملئة، في أبــرز خطوة 
ضمن تراجعها عن التزامات واردة في 
االتفاق حــول برنامجها النووي، تأتي 
في إطار جتاذب بني طهران وواشنطن، 
وترتبــط أيضــا بعوامل سياســية 

داخلية.

كيف مت بلوغ هذه املرحلة؟
أبرمت إيران في العــام 2015 اتفاقا 
بشــأن برنامجها النــووي مع الدول 
اخلمس الدائمة العضوية في مجلس 
األمــن الدولــي )الواليــات املتحدة، 
بريطانيا، فرنســا، روســيا، الصني(، 

إضافة الى أملانيا.
أتــى االتفاق الذي مت التوصل إليه في 
فيينا، ويعرف رسميا بـ«خطة العمل 
أعوام من  بعد  املشتركة«،  الشاملة 

املفاوضات الشاقة.
ونالت اجلمهورية اإلسالمية مبوجبه، 
تقليصا مهما للعقوبات االقتصادية 
املفروضــة عليها، في مقابل خفض 
يضمن  بشكل  النووية  أنشــطتها 
أنها ال تعمل على تطوير سالح نووي، 
وهو األمر الــذي لطاملا نفت طهران 

السعي إليه.
في أيار 2018، أعلن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب انســحاب بالده أحاديا 
عقوبات  فــرض  وأعاد  االتفــاق،  من 
ما  اقتصادية قاســية على طهران، 
انعكس سلبا على االقتصاد اإليراني.
بعد عام من االنســحاب، بدأت إيران 

العديد  عن  تدريجي  التراجع بشكل 
مــن التزاماتها األساســية مبوجب 
االتفاق، في خطوة أملت من خاللها 
بدفــع األطراف اآلخريــن في االتفاق 
الحتــرام التزاماتهم وتخفيف عبء 

العقوبات األميركية عليها.
التــي قامت بها في  ومن اإلجراءات 
حينه، زيــادة تخصيب اليورانيوم الى 
مســتوى أعلى من احملدد في االتفاق 
)%3,67(، لكــن مــن دون أن تتخطى 

عتبة 4,5%.

ملاذا اتخذ القرار اآلن؟ 
زيــادة مســتوى  قــرار  لم يصــدر 
التخصيب الــى %20 )واالقتراب من 
مســتوى %90 املطلوب لالستخدام 
العســكري(، عن حكومــة الرئيس 
املعتدل حســن روحاني الــذي أبرم 

االتفاق النووي في عهده.
لكن القرار جاء من مجلس الشورى 
)البرملان( الذي يهيمن عليه احملافظون 

منذ انتخابات شباط.
التخصيب  زيــادة  قانون  اجمللس  وأقر 
بعد أيــام فقط من اغتيــال العالم 
النــووي محســن فخــري زاده قرب 
 ، الثاني  27 تشــرين  طهــران فــي 
في عمليــة اتهمت إيران إســرائيل 

باملسؤولية عنها.
أبدت احلكومــة معارضتها للقانون، 
ورأت أنه قد يؤثر ســلبا على اجلهود 
الدبلوماسية لرفع العقوبات. لكنها 
التزامها به ال ســيما بعدما  أكدت 
صادق عليه مجلس صيانة الدستور.

وينــص القانــون علــى تخصيــب 
%20 )مســتوى  اليورانيوم بنســبة 
وتخزين  االتفاق(،  قبل  إيران  اعتمدته 

120 كلغ منه سنويا.
الســفير  نيكولو،  فرنســوا  ويقول 
الفرنسي السابق في طهران، لوكالة 
فرانس برس »حكومة روحاني متاطل 
بوضوح فــي وضع القانــون موضع 
التنفيذ لكنها لــم تكن قادرة على 

جتاهله متاما«.
اســتئناف  اختارت  »لذلك  ويضيف 
التخصيب عند %20  لكن دون تسرع 
املشــددة  الرقابة  وحتــت  به،  مبالغ 

للطاقة  الدولية  الوكالة  ملفتشــي 
الذرية«.

مــن جهتــه، يــرى كليمــان تيرم، 
في  اإليراني  الشــأن  في  املتخصص 
مركــز الدراســات الدوليــة ملعهد 
العلوم السياســية فــي باريس، أن 
اإلجراء »وســيلة إلظهار، بحســب 
األطراف األكثر تصّلبا )في السياسة 
احملليــة(، أن االغتيــاالت ، لن تبطئ 
البرنامــج النووي اإليرانــي، بل على 

العكس ستسّرعه«.

أي تبعات دبلوماسية؟ 
 ،20% يأتي استئناف التخصيب عند 
قبل نحو أسبوعني من تولي الرئيس 
بايدن مهامه  املنتخب جو  األميركي 

رسميا.
وأملح بايدن الــذي كان نائبا للرئيس 
السابق باراك أوباما لدى إبرام االتفاق، 
الــى نيته إعــادة بالده إليــه بحال 

التزاماتها.  بكامــل  طهران  التزمت 
أبدى أيضا، كما  الرئيس املقبل  لكن 
باريس وبرلني، رغبة في تفاوض أوسع 
مع طهران، يطال على وجه اخلصوص 
ونفوذهــا  الصاروخــي  برنامجهــا 

اإلقليمي.
أبــدى روحاني إشــارات انفتاح على 
بايــدن، واعتبــر انتخابــه »فرصة« 
لواشــنطن للعودة عن أخطاء عهد 
ترامب حيالها. لكن األولوية بالنسبة 
للحكومة تبقى الرفع غير املشروط 

للعقوبات.
كما كــررت اجلمهورية اإلســالمية 
مــرارا أن برنامجهــا الصاروخي غير 
قابل للتفاوض، وهــو من أهم ركائز 

سياستها الدفاعية.
ويرى تيرم أن طهران تسعى الى تعزيز 
أوراقها »في مواجهة رغبة إدارة بايدن 
املقبلة، وأيضا باريس وبرلني، بتفاوض 

يتجاوز حدود املسائل النووية«.
ويضيــف إنــه فــي أعقــاب زيادة 
اجلمهوريــة  »تأمــل  التخصيــب 
اإلســالمية في أن الهــوس النووي 
الى  العودة  الغربي سيشــجع على 
اســتراتيجية تفــاوض تقــوم على 
تبادل بــني رفع العقوبات، وقيود على 
وتنحو  اإليرانية،  النووية  الطموحات 

بأي ملفات أخرى جانبا«.

هل يفّضل روحاني الدبلوماسية؟ 
يجيب نيكولو على الســؤال بالقول 
»نعــم، بالتأكيــد«، معتبــرا أن أي 
»انتصار دبلوماسي« يحققه روحاني 
سيعيد »البريق« لعهده الذي ينتهي 

بعد أشهر.
ويعتبــر أنه في حال رفــع العقوبات 

السياســي،  تيــاره  »سيســتعيد 
الوسطي واملعتدل، بعضا من رونقه 
، لكن يجب أن يحصل ذلك سريعا« 
ال ســيما وأن إيران تقترب من موعد 

انتخاباتها الرئاسية )18 حزيران.
ويــرى تيرم أن اســتراتيجية روحاني 
خفــض  »علــى  ترتكــز  الدوليــة 
التصعيد والرغبة بوضع أسس احلوار 

واالنفراج«.

االقتراب من صنع قنبلة؟ 
تتهــم إســرائيل، العــدو اللــدود 
للجمهورية اإلســالمية في الشرق 
لتطوير  بالسعي  طهران  األوســط، 
سالح نووي، ورأت في زيادة التخصيب، 

خطوة أقرب لذلك.
وفي حني أن طهران نفت مرارا وجود 
النووي،  أي شق عسكري لبرنامجها 
زيادة مســتوى  يؤكــد نيكولــو أن 
التخصيب ال يجعل إيران أقرب لصنع 

قنبلة.
ويوضح »يجــب انتاج نحو 250 كلغ 
مــن اليورانيوم اخملصب بنســبة 20 
باملئة، والحقا زيادة تخصيبه الى 90 
باملئة، المتــالك ما يتيح صنع قنبلة 

أولى«.
أن اخلطوة  ويرى الســفير الســابق 
األخيرة تبقى »رمزيــة، على رغم أن 
رمزيتها قويــة«، مرجحا أن »يتوقف 
التخصيــب بـ%20 مبجــرد التوصل 

التفاق مع واشنطن«.
أمــا تيرم، فيعتبر أن إيــران »ما زالت 
ضمن اســتراتيجيتها املدروسة من 
)فرض( ضغوط علــى الغرب للبقاء 
امللف(  )بشــأن  التفاوض  إطــار  في 

النووي حصرا«.

تقـرير

خبراء: ايران تعتزم من تخصيب اليورانيوم بنسبة %20 إظهار تصلبها
في إطار تجاذب بين طهران وواشنطن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن القضــاء األميركي، ليلة 
امــس األربعاء، أنه لــن يوجه أي 
اتهام ألي شــرطي فــي قضية 
جاكوب  األسود  األميركي  إصابة 
بليك بشلل سفلي، بعدما أطلق 
عليه شرطي أبيض الرصاص في 
أغسطس  في  مدينة كينوشــا 
أججت  حادثــة  فــي  املاضــي، 
الغضب املناهض للعنصرية في 

البالد.
مقاطعة  في  العام  املدعي  وقال 
إنه  غريفلي  مايــكل  كينوشــا 
"لــن توجــه أي تهمــة جنائية 

إلى أي شــرطي في كينوشا في 
هذه القضيــة، بناء على الوقائع 

والقانون".
احملليــة  الســلطات  وكانــت 
بفرض  اإلعــالن  اســتبقت هذا 
حالة الطوارئ في املدينة الواقعة 
العظمى  البحيرات  منطقة  في 
عدد  والبالــغ  شــرق(  )شــمال 
ســكانها 100 ألف نسمة، كما 
احلرس  500 عنصــر من  وضعت 
الوطنــي في أهبة االســتعداد 
اندلعت أعمال  إذا ما  لالنتشــار 
املدعي  عنف احتجاجا على قرار 

العام.

وتعــود وقائع القضيــة إلى 23 
 29( بليك  أغسطس حني أصيب 
عامــا( برصاص الشــرطة أمام 
أنظار أطفاله الثالثة، بينما كان 
باســتقالل ســيارته. وجنا  يهم 
بليك مــن املوت، لكنــه أصيب 
بشلل سفلي أفقده القدرة على 

استخدام ساقيه.
وأظهــر فيديــو، صــوره أحــد 
األبيض روسنت  الشــرطي  املارة، 
ظهر  ميطــر  وهــو  شيســكي 
املواطن األســود بالرصاص بينما 
كان األخير يحــاول الدخول إلى 
سيارته وأطفاله الثالثة بداخلها.

استخدمت الشــرطة في والية 
ويسكونســن األميركيــة الغاز 
املســيل للدمــوع، فــي وقــت 
مبكر مــن صباح االثنني، لتفريق 
االحتجاجــات التي اندلعت بعد 
أمن  لعناصر  فيديو  نشر مقطع 
وهــم يطلقون النــار على رجل 

أسود من اخللف. 
وأشــعل احلادث ثــالث ليال من 
االحتجاجات العنيفة التي بلغت 
ذروتها ليلة 25 أغســطس حني 
أطلــق كايل ريتنهــاوس، الفتى 
البالغ من العمــر 17 عاما، النار 
علــى متظاهرين مــن بندقيته 

نصف األوتوماتيكية فقتل اثنني 
منهم وأصاب ثالثا.

وإثر اعتقال ريتنهاوس استعادت 
هدوئها،  مــن  بعضــا  املدينــة 
العامة  النيابــة  إليــه  ووجهت 

تهمة القتل العمد.
والحقا حصل املتهم على إطالق 
ســراح مقابــل كفالــة قدرها 
دفــع  والثالثــاء  دوالر.  مليونــي 
ريتنهاوس ببراءته من كل التهم 

املوجهة إليه.
املعركة  بليــك  قضيــة  وغذت 
االنتخابية التي كانت رحاها دائرة 
حينئذ بني املرشــح الدميقراطي 

جو بايــدن والرئيــس اجلمهوري  
دونالــد ترامــب، إذ قــدم بايدن 
وشــجب  بليك  ألســرة  الدعم 
العنصريــة املمنهجة في إنفاذ 
القانون، في حني أعرب ترامب عن 
دعمه للشرطة وإلرساء "القانون 

والنظام".
حركة  املتحدة  الواليات  وتشهد 
احتجاج تاريخية ضد العنصرية 
وعنــف الشــرطة منــذ مقتل 
األميركي األسود جورج فلويد في 
مينيابوليس  مدينة  في  مايو   25
اختناقا بعدما جثا شرطي أبيض 

لنحو تسع دقائق فوق عنقه.

ال مالحقات قضائية في إصابة األميركي األسود برصاص شرطي أبيض
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت منظمة الصحة العامليــة، إنه مت حتى اآلن، 
اكتشاف »ساللة الفيروس التاجي البريطانية في 

41 دولة ومنطقة« في مختلف أنحاء العالم.
وأشــارت املنظمة إلى أن، احلديث يدور عن انتشار 
الساللة اجلديدة من الفيروس، في الفترة حتى يوم 

5 يناير.
باإلضافة إلى ذلك، مت في 6 دول، اكتشــاف طفرة 
الفيروس التي مت العثور عليها ألول مرة، في جنوب 

إفريقيا.
في منتصف ديسمبر، انتشر خبر اكتشاف طفرة 
SARS- جديــدة في بريطانيــا لفيروس كورونــا

.CoV-2
كما ذكرت وزارة الصحة في جنــوب إفريقيا، في 
وقت ســابق، أن علمــاء الوراثة قد حــددوا طفرة 

.V2.501 جديدة في فيروس كورونا للبالد، تسمى

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالــت وزارة الدفاع الروســية، إن مجموعة نزع 
ألغام، قامــت في إطار عملية إنســانية إلزالة 
األلغام، بتفكيك وإبطال مفعول قنابل عنقودية 

أمريكية الصنع، في الوس.
وفقــا للــوزارة ، متكنت مجموعة نــزع األلغام 
التابعــة للمركز الدولي ملكافحــة األلغام، من 
اكتشاف أكثر من 100 عبوة ناسفة في منطقة 
مطار تخونغخايخني مبقاطعة سينغخوانغ في 

الوس منذ نوفمبر 2020.
وبلغت املساحة التي مت تطهيرها من املتفجرات 
واأللغام، بفضل عمل اجملموعة الروسية، حوالي 

هكتار واحد.
وأضافت الــوزارة، فــي بيانها: » تنتمــي املواد 
املتفجــرة التي عثــر عليها خبــراء املتفجرات 
الروس، إلى القنابل العنقودية األمريكية الصنع 
من نوع BLU-26 و BLU-63 و BLU-3B، باإلضافة 

إلى ذخيرة املدفعية من مختلف العيارات«.
وذكرت الــوزارة، أن من الســمات املميزة إلزالة 
األلغــام في هــذه املنطقة، التواجــد العميق 
للذخيــرة )على عمق 1.7 متــر(، وعدد كبير من 
العناصــر املغناطيســية احلديديــة، مما يبطئ 

بشكل كبير من وتيرة البحث عنها.
مت إرســال مجموعــة مكونــة مــن 32 خبير 
متفجرات من املركز الدولــي ملكافحة األلغام، 

إلى الوس في نوفمبر 2020.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت الصني امس األربعاء إنها ســتقوم »برد 
ضروري« علــى احلوار العســكري املزمع بني 
الواليات املتحــدة وتايوان، التي تعتبرها بكني 
إقليما تابعا لها، مضيفة أنها تعارض بشدة 

هذا احلدث.
يأتــي هــذا بعدمــا أعلنــت وزارة اخلارجية 
اخلارجية للشؤون  وزير  أن مساعد  األمريكية 
السياسية والعسكرية كالرك كوبر سيدلي 
»بتصريحات افتراضيــة« عبر اإلنترنت خالل 
احلوار السياسي والعســكري مع تايوان من 
مقر الوزارة في وقت متأخر من مســاء اليوم 
األربعاء، لكنها لم تكشــف عــن تفاصيل 

أخرى.
وقالــت املتحدثــة باســم وزارة اخلارجيــة 
الصينية هوا تشون ينغ إن بكني ستقوم »برد 
ضروري بناء على تطور املوقف« وإنها »تعارض 

بحزم« هذه احملادثات.
وأضافــت أن بكــني حتث واشــنطن على أن 
»توقف فورا أي شــكل من أشــكال الزيارات 
الرســمية والروابط العســكرية مع تايوان، 
لتفادي إحلاق املزيد من الضرر باالســتقرار في 
مضيق تايوان وبالعالقات بني الصني والواليات 

املتحدة«.

خبراء متفجرات روس 
يبطلون مفعول قنابل 

عنقودية أمريكية في الوس

الصين تتوعد بالرد على 
المحادثات الدفاعية 

المزمعة بين تايوان وأمريكا

الساللة »البريطانية« 
لكورونا تنتشر في 41 

دولة

متابعةـ  الصباح الجديد:

اليمنيــة  احلكومــة  جــددت 
بإنهاء  متســكها  الشــرعية، 
انقــالب امليليشــيات احلوثية، 
وحرصهــا على حتقيق ســالم 
مســتدام، بالتعاون مع اجملتمع 
الدولي، وذلك بالتزامن مع إعالن 
مبعوث األمم املتحدة إلى اليمن 
مارتــن غريفيث نيتــه التوجه 
إلــى الرياض وعدن في ســياق 
مناقشة  الستكمال  مساعيه 
مسودة »اإلعالن املشترك« التي 
يأمل أن توافق عليها الشرعية 

واجلماعة االنقالبية.
بيان  في  غريفيث،  وأفاد مكتب 
على موقعه الرسمي، بأن زيارة 
املبعوث اخلاص ستكون أوالً إلى 
الرياض للقــاء الرئيس اليمني 
عبــد ربه منصور هــادي وكبار 
لينتقل  السعوديني،  املسؤولني 
بعدهــا إلى عــدن للقاء رئيس 
الوزراء معني عبد امللك وأعضاء 

احلكومة اليمنية.
وأوضح البيــان أن زيارة املبعوث 
األممــي »تأتــي بعد تشــكيل 
والهجوم  اجلديــدة  احلكومــة 
الذي تعــّرض له مطار عدن في 
30 )كانون األول( املاضي، والذي 
استهدف وزراء احلكومة وخّلف 
عدداً كبيراً من القتلى واجلرحى 

في صفوف املدنيني«.
وفي حني يســعى غريفيث إلى 
مواصلة النقــاش مع األطراف 
حول مقترحه )اإلعالن املشترك( 
الــذي يتضمــن وقفاً شــامالً 
إلطالق النار وترتيبات اقتصادية 
إلى استئناف  وإنسانية؛ وصوالً 
مشــاورات احلــل السياســي 
مســاعيه  تلقــى  الشــامل، 
دعماً من الدوائــر الغربية أمالً 
في حتقيق اختــراق على طريق 

السالم في اليمن.
وتقول احلكومــة اليمنية إنها 
تدعم اجلهــود األممية لتحقيق 
امليليشيات احلوثية  السالم مع 
املرجعيات  قاعــدة  على  ولكن 

املبادرة  التي تشــمل:  الثــالث 
التنفيذية،  وآليتهــا  اخلليجية 
الوطني  احلوار  مؤمتر  ومخرجات 
األمن  مجلس  وقرار  الشــامل، 

.»2216«
وليــس واضحــاً مــا إذا كانت 
احلوثية ســتوافق في  اجلماعة 
املبعوث  النهاية على مقتــرح 
األممــي؛ خصوصــاً بالنظر إلى 
سجلها خالل السنوات املاضية 
في إفشــال املســاعي األممية 
تفاهمات،  أي  مــن  وتنصلهــا 
إلى جانــب تصعيدها امليداني 
الهجمات  وتكثيف  املســتمر 
على مــأرب، وانتهــاء مبحاولة 
اغتيال احلكومة الشــرعية في 

الهجوم الصاروخي على عدن.
املصادر  السياق، ذكرت  في هذا 

الرســمية أن وزيــر اخلارجيــة 
وشــؤون املغتربني في احلكومة 
الدكتور أحمد عوض  الشرعية 
امس  اســتعرض  مبــارك،  بن 
االتصال  تقنية  عبــر  )الثالثاء(، 
املرئــي، مــع ســفير اململكة 
مايكل  اليمــن  لــدى  املتحدة 
آرون، اجلهــود املبذولة لتحقيق 
في  والشامل  الدائم  الســالم 
لتعزيز  احلكومة  ورؤيــة  اليمن 

تلك اجلهود.
بن  أن  ونقلــت وكالة »ســبأ« 
مبارك أشــار خــالل االجتماع 
الغادر  اإلرهابي  الهجــوم  »إلى 
الذي  الدولي  على مطار عــدن 
الكفاءات  حكومة  اســتهدف 
أثنــاء وصولهــا  السياســية 
للمطار«، الفتاً إلى أن »الهجوم 

الذي تقــف خلفه ميليشــيا 
يؤكد  إيرانياً  املدعومــة  احلوثي 
مبــا ال يــدع مجاالً للشــك أن 
امليليشيا تســعى إلطالة أمد 

احلرب غير آبهة بالتداعيات«.
وقال بن مبارك إن »ذلك الهجوم؛ 
على  احلكومة  ســتعمل  الذي 
يثنيها  لن  مرتكبيــه،  معاقبة 
عن هدفها األساسي في إنهاء 
االنقــالب وحتقيــق الســالم«، 
»ســتظل  احلكومة  أن  مؤكداً 
شريكاً فاعالً للمجتمع الدولي 
ينهي  مستدام  سالم  لتحقيق 

معاناة اليمنيني وآالمهم«.
ونســبت املصادر الرسمية إلى 
آرون  البريطاني مايكل  السفير 
أنه عبر »عن تعازيه لســقوط 
على  الهجــوم  فــي  ضحايــا 

مطــار عدن، ووصــف الهجوم 
باإلجرامي«.

إلى ذلك، عقد بــن مبارك لقاًء 
آخر عبــر تقنية االتصال املرئي، 
مع ســفير مملكة هولندا لدى 
بــالده بيتر ديرك هــوف، وبحث 
وتطوير  تعزيــز  ســبل  معــه 

العالقات في مختلف اجملاالت.
وذكرت املصادر أن وزير اخلارجية 
السفير  مع  استعرض  اليمني 
الهجوم  »تفاصيل  الهولنــدي 
اإلرهابي على مطار عدن الدولي 
الــذي راح ضحيتــه مواطنون 
ومســؤولون  وصحافيون  أبرياء 
مــن  وخمســة  حكوميــون 

العاملني في اجملال اإلنساني«.
وعلى مدى األيام املاضية، أجرت 
وزارة اخلارجية اليمنية اتصاالت 

مع ســفراء عــدد مــن الدول 
في ســياق توضيــح موقفها 
وخطط  السالم  من مســاعي 
احلكومــة لتطبيع األوضاع في 
إلى  عودتها  بعد  احملررة  املناطق 

العاصمة املؤقتة عدن.
ومــن املقــرر أن تشــهد األيام 
بإعداد  احلكومة  قيــام  املقبلة 
برنامــج عملها الذي ســتركز 
فيه على رؤيتها إلنقاذ االقتصاد 
وحمايــة ســعر العملــة من 
التدهــور، إلى جانــب اخلطط 
املتعلقــة بالتنمية وإعادة بناء 
اخلدمات،  املؤسسات وحتســني 
إضافة إلى مــا يتعلق باخلطط 
اجلهــود  بحشــد  املتعلقــة 
احلوثــي  االنقــالب  ملواجهــة 

سياسياً وعسكرياً.

غريفيث في الرياض وعدن قريبا

الحكومة اليمنية متمسكة بإنهاء انقالب الحوثيين 
وتحقيق سالم دائمك

ليس واضحًا ما 
إذا كانت الجماعة 

الحوثية ستوافق في 
النهاية على مقترح 

المبعوث األممي؛ 
خصوصًا بالنظر 

إلى سجلها خالل 
السنوات الماضية 

في إفشال المساعي 
األممية وتنصلها 

من أي تفاهمات

اعضاء احلكومة اليمنية في اول اجتماع بعدن

الصباح الجديد - متابعة:

تقــول تقارير إنــه من غيــر املرجح 
أن يكــون الرئيس األميركــي، دونالد 
ترامــب، حاضرا في مــراس تنصيب 
الرئيس املنتخب، جــو بايدن، يوم الـ 
20 من يناير، وتشــير إلى نية ترامب 
السفر إلى أســكتلندا حيث سيزرو 

أحد نوادي الغولف التي ميلكها.
وذكــرت صحيفــة صنداي بوســت 
األسكتلندية، أنه مت إخبار املسؤولني 
بريســتويك في غالسكو  في مطار 
بتوقــع وصــول طائــرة عســكرية 
أميركيــة مــن طــراز بوينــغ 757 
في  أحيانــا،  ترامــب  يســتخدمها 
19 يناير، مما يشــير إلــى أن الرئيس 
ســيقضي بعض الوقت في منتجع 
اجلولف فــي تيرنبيري بدال من حضور 
حفل تنصيب بايــدن. فيما لم يؤكد 
البيــت األبيض بعد خطــط ترامب 

ليوم التنصيب.

أسكتلندا.. اغالق ومنع السفر
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكوال 
الساري  إن اإلغالق  الثالثاء،  ستورجن، 

في املقاطعة البريطانية، حيث ميلك 
ســيمنعه  للغولف،  ملعبني  ترامب 

من زيارتها.
ســتورجن  تصريحــات  وجــاءت 
بعــد املعلومــات التــي وردت فــي 
بوســت  صنداي  صحيفــة  تقريــر 

األسكتلندية.
لن  ترامب  الرئيس  امراقبــون  ويرجح 
التنصيب،  يكون موجودا في حفــل 
في  للغولــف  منتجعــه  وأصبــح 
تيرنبيري هو اخليار املرجح بعد األنباء 
التي تناقلتها الصحف الغربية بهذا 

الصدد.
وبحسب موقع أكسيوس فإن ترامب 
كان يفكــر في خطــة للطيران في 
طائرة الرئاسة إلى فلوريدا، ثم يلقي 
كلمة أمام مؤيديه في جتمع حاشــد 

يقام في نفس وقت تنصيب بايدن.
كما ذكر موقع NBC News أن ترامب 
درس إعالن ترشيحه النتخابات 2024 

في نفس يوم تنصيب بايدن.
وفــي اتصــال أجرته فرانــس برس، 
أكد مطار بريســتويك عبر متحدث 
باســمه »عدم انتظار زيارة يقوم بها 

دونالد ترامب يناير«.
وحتدثت الصحيفة عن نشاط مكثف 

العسكرية  للطائرات  املطار  هذا  في 
األميركيــة، التــي قيل إنهــا قامت 
مبهمــة اســتطالعية فــي منتجع 

ترامب تورنبيري.
خالل  األمــر  عن  ُســئلت  وعندمــا 
مؤمتر صحفي، قالت رئيســة الوزراء 
األسكتلندية »ليست لدي فكرة عن 
ترامب«، عدا عن  دونالد  خطط سفر 
أنهــا تأمل »أن يكون مشــروعه في 
املســتقبل القريب هو مغادرة البيت 

األبيض«.
وأضافــت قولها: »لكن فــي الوقت 
احلالــي ال نســمح للنــاس باجمليء 
إلى اســكتلندا، باســتثناء الزيارات 

الضرورية«.
وأوضحــت أن »هــذا ينطبــق عليه 
)ترامب( كما ينطبق على أي شخص 
آخر... واجمليء للعب الغولف هو سبب 

ال أعتبره ضروريا«.
للغولف  تورنبيري  منتجع  يجب  ولم 
الصحافة  اآلن على أســئلة  حتــى 

لتأكيد أو نفي زيارة الرئيس ترامب.
ومــع أكثر مــن 75 ألف وفــاة، تعد 
اململكة املتحدة واحدة من أكثر الدول 

األوروبية تضررا جراء كوفيد19-.
وقد ساء الوضع في األسابيع األخيرة 

مع انتشــار نســخة متحــورة من 
الفيروس أشد تسببا للعدوى.

وقال املتحدث باســم البيت األبيض، 
جود ديري، ملوقع Business Insider إن 
»الصحيفة األسكتلندية التي نقلت 
عن مصــادر مجهولة، ليــس لديها 
أي معلومة عن مــا يفكر به الرئيس 
أو ال يفكــر فيــه، مضيفــا »عندما 
يعلن الرئيــس خططه ليوم 20 يناير 

سيعلمكم بذلك«.
وال يــزال الرئيس األميركــي، دونالد 
ترامب، رافضا لالعتراف بشكل علني 
بفوز بايدن باالنتخابات الرئاسية التي 
أقيمت في الثالث من نوفمبر املاضي.

ترامب وحلفاؤه مبجموعة من  وتقدم 
القضايا في محاكــم مختلفة في 
عدة واليــات أميركية، فــي محاولة 
أن  إال  االنتخابــات،  نتائــج  لقلــب 

معظمها قوبل بالرفض والتجاهل.
وأعلن أعضاء جمهوريون في مجلس 
عزمهم  السبت،  األميركي،  الشيوخ 
تقدمي اعتراضات علــى فوز جو بايدن 
الرئاسية، وذلك خالل  في االنتخابات 
اجللسة املشتركة للكونغرس املقررة 
للمصادقة  واخملصصــة  األربعاء  يوم 

على النتائج.

تقـرير

تقارير ترجح عدم مشاركة ترامب في تنصيب بايدن 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت اخلارجيــة األميركيــة، ليلة امس 
األربعــاء ، أن التقدم الذي حتقــق مع إعالن 
العال في قمة دول مجلس التعاون اخلليجي 
مشجع وميثل خطوة إيجابية نحو استعادة 

الوحدة اخلليجية والعربية.
وأضافت اخلارجية أن الواليات املتحدة لطاملا 
شددت على أن اخلليج املوحد سيحقق املزيد 
من االزدهــار من خالل التدفق احلر للســلع 

واخلدمات واملزيد من األمن لشعبه.
كما رحبت باســتعادة التعاون في املبادرات 
والصحيــة  واالقتصاديــة  العســكرية 
ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أنها تأمل أن 

تستمر دول اخلليج في تسوية خالفاتها.
العالقات  اســتعادة  إن  اخلارجيــة  وقالــت 
الدبلوماســية الكاملة أمــر حتمي جلميع 
األطــراف فــي املنطقــة لكــي تتحد ضد 
الكويت  املشتركة، كما شكرت  التهديدات 
على جهود الوســاطة التــي تبذلها وعلى 

دعمها في حل النزاع اخلليجي.
مــن جانبها، عبــرت اململكــة املغربية عن 
ارتياحهــا للتطور اإليجابي الذي تشــهده 
العالقــات بني اململكة العربية الســعودية 
ودولة قطــر، وللتوقيع علــى »إعالن العال«، 

مبناســبة عقد الــدورة 41 لقمــة مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية.

وذكر بيان لوزارة الشــؤون اخلارجية والتعاون 
األفريقي واملغاربة املقيمني باخلارج: »وانطالقا 
مما يجمــع امللك محمد الســادس، بإخوانه 
قادة دول اخلليج العربي من وشائج موصولة 
املغربية عن  اململكــة  ومودة صادقة، تعرب 
األمل في أن تشكل هذه اخلطوات بداية للمِّ 
الشمل وبناء الثقة املتبادلة وجتاوز األزمة من 

أجل تعزيز وحدة البيت اخلليجي«.
وتابع: »تنوه اململكة املغربية باجملهودات التي 
قامت بها دولــة الكويت الشــقيقة، كما 
البناء للواليات املتحدة بهذا  بالدور  تشــيد 

اخلصوص«.
ووقع قــادة دول مجلس التعــاون اخلليجي، 
الثالثاء، على البيان اخلتامي للقمة اخلليجية 
رقــم 41، التــي اســتضافتها مدينة العال 

السعودية.
وكان ولــي العهد الســعودي األمير محمد 
بن ســلمان افتتح القمة في وقت ســابق 
مــن الثالثاء، حيث أشــاد بالدورين الكويتي 
واألميركــي لرأب الصدع بــني دول املنطقة، 
مؤكــدا علــى دور القمة في تعزيــز أواصر 

األخوة.

ترحيب أميركي بإعالن »قمة العال«
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متابعة ـ الصباح الجديد:

توقــع البنــك الدولــي أمــس، أن 
الســعودية،  اقتصــاد  يســتفيد 
األكبــر فــي العالــم العربي، من 
مت  التي  العامة  املشاريـع  استئناف 
تأجيلها في بدايــة األزمة، وتعافي 
القيمة  ضريبة  ارتفاع  بعد  الطلب 
املضافـــة، ما يعني زيادة قدرهـا 2 

فـي املائـة.
ينمو االقتصاد  أن  البنك  توقع  كما 
العاملي 4 في املائــة في 2021 بعد 
أن انكمش 4.3 في املائة في 2020، 
رغم أنه حذر من أن تزايد اإلصابات 
19 وتأجيــات في توزيع  بكوفيد - 
اللقاح قد تكبــح التعافي إلى 1.6 

في املائة فقط هذا العام.
تقرير  أظهــر  »رويترز«،  وبحســب 
البنــك الدولــي نصف الســنوي 
النشاط  في  االنهيار  أن  للتوقعات، 
بســبب جائحة فيروس كورونا كان 
أقل شدة بشــكل طفيف مما كان 
التعافي  لكن  السابق،  في  متوقعا 

كان أيضا أكثر بطئا وما زال عرضة 
خملاطر نزولية كبيرة.

وقــال البنك في بيــان، »التوقعات 
القصيــرة األجل مــا زالت ضبابية 
إلى حد كبير.. إذا اســتمرت الزيادة 
فــي اإلصابــات بالفيــروس وتأخر 
توزيع اللقــاح فإن ذلــك قد يقيد 
النمو العاملي عند 1.6 في املائة في 

.»2021
وأضاف أنه مع سيطرة ناجحة على 
اجلائحة وعملية تطعيم أسرع فإن 
النمو العاملي قد يتســارع إلى نحو 

5 في املائة.
وقال البنــك إن اجلائحة من املتوقع 
أن يكون لها تأثيرات سلبية تستمر 
العاملي  االقتصاد  في  لفترة طويلة 
وأن تباطؤا كان متوقعا بالفعل قبل 
تفشي الفيروس، وإن العالم يواجه 
»عقدا من منو مخيب لآلمال« ما لم 

يبدأ تنفيذ إصاحات شاملة.
وذكــر أن الديــن احلكومــي فــي 
االقتصادات النامية زاد تسع نقاط 
مئوية كنســبة إلى النــاجت احمللي 
أكبر  وهــي   ،2020 فــي  اإلجمالي 

زيــادة لعام واحد منــذ أواخر عقد 
الثمانينيات.

اجلائحة  أن  الدولــي  البنك  وأوضح 
ســيكون لهــا تداعيات ســلبية 
تستمر لفترة طويلة على االقتصاد 
العاملي وستزيد مخاطر الديون في 
االقتصــادات الناميــة، متوقعا أن 
تشهد االقتصادات النامية منوا 5.0 
في املائة فــي 2021 بعد انكماش 

2.6 في املائة في 2020.
كمــا توقع البنــك الدولي أن ينمو 
اقتصــاد الصني 7.9 فــي املائة في 
2021 مقابــل منو 2 فــي املائة في 
2020. بينما توقع منــو الناجت احمللي 
األمريكي 3.5 فــي املائة في 2021 
املائة فــي منطقة  3.6 فــي  ومنوا 
اليورو ومنوا 2.5 في املائة في اليابان. 
أن حجم  الدولــي  البنــك  وذكــر 
التجارة العاملية من املتوقع أن يزيد 
5 في املائة في 2021 بعد هبوط 9.5 

في املائة في 2020.
البنك  وبحسب »الفرنسية«، توقع 
الدولي أمس أن يشــهد النشــاط 
األوســط  الشــرق  االقتصادي في 

في  معتدال  تعافيا  إفريقيا  وشمال 
عام 2021، مشــيرا إلى وجود عديد 
من التحديات بسبب جائحة فيروس 
كورونا املستجد. وقال البنك ومقره 
واشنطن إن الوباء تسبـــب فـــي 
2020 في انكماش اقتصادات  عـام 
املنطقة 5 في املائة، ما تسبب في 
وبزيـــادة  الوظائف  إلغاء كثير من 
حـادة في عـــدد األشخـاص الذين 
بأقـل  الفقـــر  يعيشون حتت خط 

مـن 5.5 دوالرات فـي اليـوم.
أن يتعافى  إنه يتوقــع  البنك  وقال 
النمو لدى الــدول املصدرة للنفط 
إلــى 1.8 فــي املائــة هــذا العام 
الطلــب على  بعــودة  »مدعومــا 
النفــط إلى طبيعتــه والتخفيف 
املقــرر لتخفيضات إنتــاج النفط 
في مجموعة »أوبك +«، إضافة إلى 
اإللغــاء التدريجي للقيــود احمللية 
املتعلقة بالوباء«. وســيصل النمو 
فــي دول أخرى في املنطقة إلى 3.2 
فــي املائة في 2021 مــع تخفيف 
البطيء  والتعافــي  الســفر  قيود 

للطلب احمللي.

تقـرير

البنك الدولي: الناتج العالمي سيرتفع 4 % هذا العام 
االقتصاد السعودي سيستفيد من استئناف المشاريع

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد رئيس مجلس األعمال الســعودي العراقي 
مبجلس الغرف السعودية، محمد اخلريف، على 
أهمية تســريع اخلطي إلزالــة التحديات التي 
تواجه التعامات التجارية بني البلدين، مشيراً 

إلى تسجيل 100 شركة سعودية في العراق.
أعمــال ملتقى األعمال الســعودي – العراقي 
انطلقت مؤخراً فــي العاصمة العراقية بغداد 
برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، وترأس الوفد الســعودي املشــارك 
في امللتقى وزير التجــارة ووزير اإلعام املكلف 
ماجد القصبي، والسفير السعودي في العراق 
للمشــاركة فــي مباحثات رســمية في إطار 
واللجنة  العراقي  السعودي  التنسيقي  اجمللس 
والتنموية  واالستثمارية  والتجارية  االقتصادية 

واإلغاثية املشتركة.
وأكد اخلريف، في بيان صادر عن مجلس الغرف 
الســعودية، على حرص أصحاب األعمال على 
تعزيز العاقات التجارية، واالســتثمار في امليز 
النسبية للبلدين، وممكنات االقتصاد السعودي 
كالصناعات الهيدروكربونية والتعدين والطاقة 
والغذائية وصناعات  والصناعات الصيدالنيــة 
مواد البناء والتشييد، والرعاية الصحية والتي 

متثلت باحلضور املتميز في هذا امللتقى.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت بيتكوين في التداوالت بآســيا فوق 35 
ألــف دوالر للمرة األولى، امــس األربعاء، لتبلغ 
مســتوى مرتفعا عنــد 35 ألفــا و879 دوالرا، 
وتواصل موجة صعــود دفعت العملة الرقمية 
للقفز بأكثر من 800 باملئة منذ منتصف مارس 

آذار.
وجتــاوزت العملة الرقمية األكثر انتشــارا في 
العالم مستوى 20 ألف دوالر، للمرة األولى على 

اإلطاق، في 16 آذار املاضي.
وعن أســباب ارتفاع قيمة بيتكوين، ذكر موقع 
»بيزنيس إنســادير« أن املســتثمرين يواصلون 
الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها ألن 

تصبح من األصول التي حتظى بإقبال كبير.
وبدأ ارتفاع قيمة العملة الرقمية نهاية أكتوبر 
املاضي بإطاق شــركة املدفوعات اإللكترونية 
العماقــة »بايبــال« خدمة شــراء وبيع ودفع 

بالعمات املشفرة.
إضافة إلى هذه اخلدمــة اخملصصة لألفراد، فإن 
صناديق االســتثمار باتت تهتم بشكل متزايد 
الــذي يتصف بتحركات أســعار  بهذا األصل 

مفاجئة.
كما أن أهمية هذه العملة تستمد من كونها 
تفتقر إلى مركز يقرر بشأنها، فهي انبثقت من 
شبكة أطلقها أشخاص مجهولون عام 2008 

وظّلت غير تابعة ألي مؤسسة مالية.

السعودية تعلن تسجيل 
100 شركة في العراق

بيتكوين تواصل االرتفاع 
وتبلغ سعرًا »خياليًا«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت وزارة الكهرباء، اســتمرار االجتماعات 
لعودة أعمال هيــأة الربط اخلليجــي، مؤكدة 
أن العراق أكمل %80 مــن التزاماته جتاه الربط 

اخلليجي.
وقال املتحدث باســم الوزارة أحمد العبادي، إن 
»هنالــك اجتماعات من أجل عــودة عمل هيأة 
الربط اخلليجي«، مؤكداً أن »العراق أكمل 80% 

من التزاماته جتاهه«، وفقاً لـ«واع«
وأضــاف: »مجلس الطاقة الــوزاري فوض وزارة 
الكهرباء بأن متضي مبشــروع الربط الكهربائي، 
من خال فتح مقرات لشــركات من املمكن أن 
تعمل على إجنــاز هذا الربــط، لتحقيق جدية 
كبيرة، للمضي باملشــروع الكهربائي مع هيأة 

الربط«.
وفي ســياق منفصل، أشــار إلى أن »ســبب 
انخفاض جتهيــز الكهرباء فــي احملافظات هو 
نقص الغاز اإليراني املورد حملطات اإلنتاج«، مبيناً 
أن »الوزارة تنتظر دفع الغاز من اجلانب اإليراني، 

ملعاودة العمل في محطات اإلنتاج«.

الكهرباء: اجتماعات 
مستمرة لعودة أعمال 
هيئة الربط الخليجي

متابعةـ  الصباح الجديد:

إحتل العراق املرتبة احلاديَة عشر 
العالم  إحتياطي غاز في  بأكبر 
للعــام 2019 ومبقــدار 132,22 
قدم مكعب حســب  ترليــون 
منصة نوميا االمريكية للبيانات 
واالبحاث. كما يحتل العراق في 
الوقت ذاته املرتبة الثانية عاملياً 
للســنة الرابعة علــى التوالي 
بــني أعلى الــدول احراقا للغاز 
الطبيعي على وفق احدث تقرير 
ومن  الدولي.  البنــك  من  صادر 
أهم األسباب لهذا الهدر، وفقاً 
وكفاءة  كفايــة  عدم  خملتصني، 
الُبنى  املعاجلة وُضعف  منشآت 
بعد عام  التي تضررت  التحتية 

.2003
وطرحت هذه األرقام تســاؤالت 
الغاز  إمكانية إســتثمار  عــن 
خصوصــاً بعــد أّن قامت إيران 
للعــراق  بخفــض تصديرهــا 
مكعب  قــدم  مليون   50 مــن 
مكعب  قــدم  مايني   3 إلـــى 
والذي أّثر على جتهيز الطاقـــة 
العـــراق  فـــي  الكهربائيـــة 

إلعتمادهـا عليـه.
حمزة  النفطــي  اخلبيــر  وقال 
اجلواهري في تصريح أن »خسارة 
العراق مضاعفــة وتقدر بنحو 
دوالر كونه يحرق  ستة مليارات 
الكهرباء  ويســتورد ويشــتري 
من اخلارج بنحو ســتة مليارات 
عـال  معـدل  وهـو  دوالر سنويا 

جـدا«.
وكون الغــاز الطبيعي من اهم 
مصادر الطاقة، ويعد مادة أولية 
البتروكيمياوية  الصناعات  في 
احلشــرات  مبيــدات  وإنتــاج 
واإلنتاج  البروتينية  املواد  وإنتاج 
أهم  الغاز  ميثل  ولذلك  الزراعي، 
مصادر الطاقة البديلة للنفط، 
باإلضافة إلى ذلك فإّن إستثمار 
الغــاز الطبيعي يســاهم في 
توفيــر فــرص عمل للشــباب 
خصوصــاً فــي ظــل األزمــة 
اإلقتصادية في العراق املتسببة 

في زيادة نســبة البطالة وخلق 
آفاق  وفتــح  صناعــات جديدة 

واسعة لإلستثمار فيها.
الغاز  الرغــم من كــون  وعلى 
والدخل  للطاقة  اساسي  مورد 
فــي العــراق اال ان وزارة النفط 
مختصني،  بحســب  »تلكأت«، 
فــي اخذ خطــوات جدية نحو 

استثمار الغاز الطبيعي.
وأشــار اجلواهري إلى أن »اطرافا 
في العراق تســعى الســتمرار 
الغاز  انتــاج  في  العــراق  تاخر 
املصاحب ومــن حقوله الغازية 
وغيرها  واالنبــار  ديالــى  فــي 

لاستفادة من العقود«.
مازالت  املثــال،  فعلى ســبيل 
التراخيــص  جولــة  عقــود 
اخلامسة لم يتم التوقيع عليها 
استعداد  رغم  نهائي  بشــكل 
املستثمرة  األجنبية  الشركات 

في  فوري  وبشــكل  املباشــرة 
واإلنتاج  اإلستشكاف  عمليات 
وجتهيز محطات الكهرباء بفترة 
قياسية تقدر مبدة تتراوح بني 12 

إلى 15 شهراً.
التراخيــص  جولــة  وعقــدت 
اخلامســة في العــراق في 26 
إلستكشــاف   2016 نيســان 
والغاز  النفــط  حقول  وتطوير 
التــي مــن ضمنهــا إتفاقات 
تنقيب وتطوير حقول الغاز في 
محافظة ديالى التي من املتوقع 
أن تنتج 750 مليون قدم مكعب 
من الغــاز احلُر فــي غضون 36 
شــهراً، حيث متتلك محافظة 
و8  رقع  ثــاث  لوحدها  ديالــى 

حقول.
وذكــرت الوزارة فــي إحصائية 
املصاحب  الغاز  »إنتاج  أن  لها«، 
مــن قبل الشــركات النفطية 

في عموم العراق لشهر تشرين 
2381 مليون  بلغ  املاضي  الثاني 
قــدم مكعب باليــوم، مرتفعا 
مبقدار 11 مليــون قدم مكعب 
يوميا عن شــهر تشــرين األول 
املاضــي الذي بلــغ اإلنتاج فيه 
2370 مليــون قــدم مكعــب 
باليــوم«، مبينــة أن »احملــروق 
بلغ 1214 مليــون قدم مكعب 

باليوم«.
األوليــة  التقديــرات  وتفيــد 
لــوزارة النفط بأن العراق ميتلك 
احتياطيــاً يقــدر بنحــو 132 
تريليون قــدم مكعب من الغاز، 
حيــث إن نحو %70 مــن الغاز 
العراقــي هــو غــاز مصاحب 

الستخراج النفط ملعاجلته.
وأضافت أن »إنتاج شركة نفط 
الشــمال والوســط من الغاز 
املصاحب بلــغ 333 مليون قدم 

منه  واحملــروق  باليوم  مكعــب 
قــدم مكعب  مليون   98 بلــغ 
الغاز  إنتاج  باليوم، في حني بلغ 
البصـرة  نفـــط  املصاحب من 
مليـون   2048 وميسان  قار  وذي 
قـــدم مكعب باليــوم واحملروق 
مكعـب  قـــدم  مليـون   1116

باليـوم«.
»إنتاج  أن  إلى  الوزارة  وأشــارت 
العراق من الغاز اجلاف بلغ 1087 
مليون قدم مكعب يومياً، فيما 
 4712 بلغ إنتاج الغاز الســائل 

طنا يومياً«.
العامة  الشــركة  وكشــفت 
لتعبئــة وخدمات الغــاز ، في 
خطة  عن   ،2019 األول  كانــون 
اســتثمار  لرفع حجم  وزاريــة 
إنتاج  لعمليات  املصاحب  الغاز 
النفط إلــى 16 ألف طن يوميا 
املقبلة،  الثاثــة  األعوام  خال 

مؤكدة أن اإلنتــاج حاليا يصل 
إلى 6 آالف طن.

النفط، اعلنت في  وزارة  وكانت 
تشــرين األول املاضــي، إن 60% 
من الغاز املصاحب مت استثماره، 
معربة عن أملهــا في أن يصل 
العــراق إلــى أرقــام جيدة في 

استثمار الغاز عام 2024.
ويعتمد العراق على االســتيراد 
العجــز احلاصل من  في ســد 
والغاز  النفطيــة  املشــتقات 
تعتمــد  الــذي  الطبيعــي 
عليــه أكثر محطــات الطاقة 
الكهربائيــة، فيما يتهم خبراء 
االقتصادي  بالشــأن  ومعنيون 
أطرافاً وجهات »مليشــياوية«، 
تكرير  بقطاع  النهوض  بعرقلة 
النفــط واالســتفادة من الغاز 
احملــروق لصالــح دول إقليمية 

بينها تركيا وإيران.

مع امتالكه المرتبة 11 عالميًا

»الغاز« يدخل على خط الحل األمثل ألزمة اقتصاد البالد

تقدر خسارة العراق 
مضاعفة بنحو ستة 
مليارات دوالر كونه 
يحرق ويستورد 
ويشتري الكهرباء 
من الخارج وهو 
معدل عال جدا 

الصباح الجديد ــ وكاالت:   
الغى العراق تعاقده، مع شــركة 
ســريكو البريطانيــة خلدمــات 

املاحة اجلوية. 
مبوجب  الشــركة حتصل  وكانت 
عقدهــا مــع شــركة اخلطوط 
اجلوية العراقيــة على 25 مليون 
جــراء خدماتهــا  دوالر ســنوياً 

املقدمة للشركة.
وقال عضو جلنة اخلدمات النيابية 
برهان املعموري في تصريح أورده 
واطلعت  الرســمي  التلفزيــون 
عليه »االقتصاد نيوز«، إن »العراق 
انهى تعاقده مع شركة سيركو 
املاحة  مجــال  فــي  اخملتصــة 

اجلوية«.
وأضاف: »لدينا كوادر هندســية 
املاحة  ادارة  بإمكانهــا  كفــؤة 

اجلوية العراقية«.
وأكــد أن العــراق اليــوم بأمس 
يرفد  أي مــورد مالي  الى  احلاجة 
به موازنتــه التي تعاني من عجز 

مستمر.

اللجنة  عضــو  كشــف  بدوره، 
القانونية النيابية، محمد الغزي 
عن وجود »عقود ســرية« تتعلق 

بتمديد عقد الشركة.
وقال الغزي في تصريح: »تفاجئنا 
موقعة  ســابقة  عقــود  بوجود 
فــي العــام 2018 ومخفية عن 

االنظار«.

وأضــاف: »مبوجب هــذه العقود 
ميكن للشركة متديد عملها لـ15 

سنة«.
وشركة سيركو البريطانية، تدير 
أكثر من 500 عقد. وتقدم خدمات 
للمطارات  وتشــغيلية  إداريــة 
على  الطائرات  حركــة  ومراقبة 

مستوى العالم.

العراق يلغي عقده مع شركة سيركو 
لخدمات المالحة الجوية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اتفق حتالف أوبك+ على زيادة إنتاج 
الـ23، من النفط  الدول األعضاء 
خال الشــهر املقبــل، دون زيادة 
وكازاخستان،  لروســيا  إضافية 

كما تردد قبل االجتماع.
وأســفر االجتماع الـــ13 لوزراء 
دول أوبــك واحللفاء من خـــارج 
املنظمـة، اليـــوم الثاثـاء، عـن 
للمجموعة  النفط  إنتـاج  زيـادة 
بنحــو 75 ألــف برميــل يومًيا 
خال شــهري شــباط وآذار، عن 

املستويات احلالية.
وكانت تقارير إعامية أشارت إلى 
احملتملة  الســيناريوهات  أحد  أن 
زيادة إنتاج النفط بنحو 500 ألف 
برميل يومًيا، وفًقا القتراح روسي.
وأقــر االجتماع بضــرورة العودة 
مليــون   2 لنحــو  التدريجيــة 
برميــل يومياً إلى األســواق من 
اخلام بشــكل تدريجي مع حتديد 
سرعة ذلك وفًقا لظروف السوق، 
على  املنشــور  البيان  بحســب 

املوقع الرسمي ألوبك.
وعلــى جانب آخر، تشــير تقارير 
بلومبرغ  وكالة  نشرتها  إعامية 
ســتنفذ  الســعودية  أن  إلــى 
تخفيضــات إضافيــة بأكثر من 
400 ألــف برميــل يوميــاً خال 

شهري شباط وآذار.
لتعويض  ذلك في مسعى  ويأتي 
ألف   75 والبالغة  اجملمعة  الزيادة 

برميل يومياً.
وســلط االجتمــاع الضوء على 
التي  املســبوقة  غيــر  األحداث 
شــهدها عــام 2020 والتأثيــر 
الصــادم لوبــاء كورونــا علــى 

االقتصاد واألسواق العاملية.
تزايــد  أن  االجتمــاع  وأوضــح 
اإلصابات وعــودة إجراءات اإلغاق 
األكثــر صرامة مــع تزايد حالة 
تعافي  في  اليقني تســبب  عدم 
اقتصــادي أكثر هشاشــة، وهو 
األمر الذي من املتوقع أن يستمر 

حتى عام 2021.
وأقر املشــاركون فــي االجتماع 

بأن معنويات الســوق قد تعززت 
مؤخــرًا بالبرامــج ذات الصلــة 
على  شــدد  لكنه  باللقاحــات، 
احلاجــة لتوخــي احلذر بســبب 
وارتفاع  الســائد  الطلب  ضعف 
باإلضافة  املتراكمــة  اخملزونــات 
السياســية  اليقني  عدم  ألوجه 

األخرى.
الطاقة  وزيــر  ومن جانبــه، قال 
في  عطــار،  عبداجمليد  اجلزائــري 
تغريدة علــى تويتر قبل قليل: إن 
االتفاق اســتلزم جهــودًا، لكنه 
جيد للدول األعضــاء، ولتحقيق 

االستقرار بسوق النفط”.
وينفذ التحالف زيادة قدرها 500 
ألف برميل يومًيا في يناير/كانون 
الثانــي اجلــاري، ليصبــح اتفاق 
خفض اإلنتــاج 7.2 مليون برميل 
يومًيا بــداًل من 7.7 مليون برميل 

يومًيا.
كما قــرر أن تكون زيادة إنتاج كل 
بوتيرة  وقازاخســتان  روسيا  من 

أعلى خال الشهر املقبل.

اوبك بلس تقرر زيادة االنتاج
بنحو 75 الف برميل
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يتطلع عشاق الســينما في كل أنحاء العالم، 
الى ان يكون العــام اجلديد عام 2021، عام عودة 
النشــاط الســينمائي على مســتوى اإلنتاج 
والعرض الى ســابق عهده بعــد االمل بانتهاء 

جائحة كورونا ، وإيجاد اللقاح الالزم له .
الصناعة  بتراجع  الفايروس  انتشار  فقد تسبب 
الســينمائية على مســاوى اإلنتــاج والتوزيع 
واملشــاهدة الى نســبة %80 الى ما كان عليه 
قبل اجلائحة، االمر الذي تســبب بتسريح االف 
العاملني فــي هذا احلقل، وتقدر اخلســائر املادية 

لهذا القطاع مبئات املليارات.
العديــد من األفالم التــي انتجت خالل العامني 
2019 و 2020، لــم يعلــن عن موعــد طرحها 
في صــاالت العرض خوفا من حتقيقها نســب 
مشــاهدة عالية بســبب احلظر الــذي ما زال 
مفروضا فــي العديد من الــدول األوربية، االمر 
الذي يؤدي الى خســائر مادية كبيرة لشــركات 

اإلنتاج.
العديد من املمثلني العامليني يشــكون من ثقل 
وطأة اجلائحة عليهــم وعلى أعمالهم، واخلوف 
مــن اصابتهم بالفايــروس كذلــك، أذ اتعرض 

العديد منهم الى اإلصابة.
املهرجانــات الســينمائية العامليــة والعربية 
تتطلع هي األخرى لعودة نشاطاتها بعد ان الغي 
البعض منها وتأجل البعض االخر، فمهرجانات 
مثل كان وبرلني وفينيســيا وغيرهــا لن يتعود 
اجلمهور على غيابها منــذ عقود عدة، وان عقد 
البعــض منها فكانــت دورة وصفهــا البعض 
بالبسيطة بسبب العكوف اجلماهير عن حضور 
فعاليتها، رغــم ان مهرجانات أخرى كمهرجان 
اجلونة السينمائي ، ومهرجان القاهرة السينما، 
حتديا األزمة والفايروس ، وعقــدا دوراتهما التي 
حققــت جناحا كبيــر على مســتوى احلضور ، 
وبرمجة األفــالم ، حيث عرضــت أفالم مهمة 
فيهما، مهرجان قرطاج الســينمائي هو االخر 
عقد دورته وجعلها دورة استذكار لألفالم املهمة 

والفائزة في دوراته السابقة.
البعــض يبــدو غيــر متفائل بعودة النشــاط 
الســينمائي الى ســابق عهده ويرى ان احلظر 
وإجراءات الوقاية والتباعد االجتماعي  واإلجراءات 
االحترازيــة الصارمة التي تتخذهــا الدول لدرء 
انشــتار الفايروس ، قد تتسب بخسارة ليست 
بالهينــة، اذا ان احلضــور ســيقل الــى ما دون 

النصف.
البعض االخر علق على االزمــة قائالن رغم اننا 
نشــاهد العديد من األفالم مــن خالل املنصات 
السينمائية اخملتلفة اال اننا نتطلع الة مشاهدة 
األفالم فــي صاالت العــرض، ومشــاركة ردود 
األفعــال مع اجلمهــور احلاضــر، فمهما كانت 
األفالم التي تتوفر على االنترنت لكنها ال تعوض 

طقس املشاهدة الذي اعتدناه.
امنيات بعام ســينمائي جديــد بعيد عن خطر 

كورونا.

كاظم مرشد السلوم

عام  سينمائي جديد

الموت يغيب الكاتب 
والسيناريست الكبير وحيد حامد

مهدي عباس يصدر كتابه الجديد السينما 
العراقية عام 2020، ) عالم الكورونا(

صدور العدد السادس من مجلة السينمائي

الكاتــب  توفــي  املــوت  غيــب 
والسيناريست املصري وحيد حامد، 
الـــ77 عاما، كان  يناهــز  عن عمر 
حامد  وحيد  السيناريســت  ظهور 
األخير من خــالل تكرميه في الدورة 
السينمائي  القاهرة  ملهرجان  الـ42 
الذهبي  الهــرم  بجائــزة  الدولــي 
التقديرية، حيث سلمه درع التكرمي 
اخملرج شــريف عرفة الذي شــاركه 
العديد من األفــالم في رحلة ممتدة 

سويا.
وقال وحيد حامــد خالل تكرميه في 
تصريحاته التي تعد األخيرة، »أشكر 
كل من تعلمــت منهم، وعلموني، 
وكان مــن الصعب أن أقف هنا، لوال 
دعمكــم وحبكم لي وللســينما، 
أشــكر كل الفرســان الذين وقفوا 
بجانبــي في رحلتــي الطويلة في 

مجال التمثيل والنقد«.
أيامي ألنني  وأضاف »أنــا أحببــت 
عملت مع الكبار، وعشــت في زمن 
فيه أمينــة رزق ومحمود مرســي 

وغيرهما، ومخرجــون كبار أفادوني 
وتعلمت منهم مثل عاطف الطيب 
وسمير سيف، ومن السيدات يسرا 
ومنة ومنى زكي ونبيلة عبيد ونادية 
اجلنــدي، واحلمد هلل عشــت أياما 

متعددة«.
وقــد بــدأ وحيــد حامــد طريقه 
كسيناريست في أواخر الستينيات 
لكنه حقق شعبية وشهرة واسعة 
بعد جناح مسلســل »أحالم الفتى 
1978، والذي  الطائــر« فــي عــام 
الذي  قــام ببطولته عــادل إمــام 

قــدم بعدهــا العديد مــن األفالم 
املهمــة بتوقيع وحيد حامد، ومنها 
»اللعــب مــع الكبــار« و«اإلرهاب 
والكباب« و«املنســي« و«مســجل 
خطر« و«طيور الظالم« و«النوم في 

العسل« و«الهلفوت«.
كما قدم وحيد حامد مع أحمد زكي 
الصورة  و«اضحك  »البــريء«  فيلم 
تطلع حلوة«، ومن أعماله الدرامية 
مسلســل »بــدون ذكر أســماء«، 
أثار  الــذي  »اجلماعة«  ومسلســل 

ضجة كبيرة وقت عرضه.

كاظم مرشد السلوم

الفلم احلائز علــى جائزة جنمة اجلونة 
الذهبيــة فــي دورة التحــدي التــي 
أقيمت رغــم خطر جائحــة كورونا، 
املهرجانات  من  العديد  وتأجيل  وإلغاء 
الســينمائية املهمة، الفلم أستحق 
اجلائزة بجــدارة رغم املنافســة بينه 
وبني العديد من األفالم  في مســابقة 
األفالم الروائيــة الطويلة، لكن اجلانب 
اإلنساني ورصد املأســاة التي تعرض 
لها شعب البوسنة وخصوصا سكان 
مدينة سربرنيستا في احلرب الصربية 
، جعــل اجلائزة تذهــب لفلم اخملرجة 
زيانتيش، ولتحصل بطلته  ياســميال 
دوريســتش على جائزة أفضل  ياسنا 

ممثلة

العنوان السؤال
الى أين تذهبني يا عايدة؟

عنوان عبارة عن سؤال بحجم املأساة، 
الى أين يذهب في النهاية من أستلب 
منه كل شــيء، األوالد، الزوج، البيت، 
الوطــن، إضافــة الى كونه شــاهد 
على إبادة نصف ســكان مدينته أمام 
عينيه، . في املشهد األخير ثمة إجابة 
حتمــل كل تبعات املأســاة، حيث جتد 
شــقتها التي عاشت فيها مع زوجها 
وأوالدها وقد اغتصبت هي األخرى من 
قبل عائلة صربية، فيكون الســؤال » 

الى أين تذهبني يا عايدة«؟

احلكاية
وقــد حاصرتها  مدينة سربرنيســتا 
القــوات الصربيــة ، األمــر الذي دفع 
مبعظم سكانها الى اللجوء الى قوات 
األمم املتحدة ، املتمثلة بكتيبة هولندية 
ال حول لها وال قوة، في امتالك قرار الرد 
القاعدة  الصربيــة،  االنتهاكات  على 
التــي تتواجد فيهــا ال تكفي لألعداد 
اليها،  اللجــوء  مــن طالبي  الكبيرة 
أســوارها  خارج  منهم  االالف  فيقف 
بانتظار فرصة الدخول اليها واالحتماء 
من بطــش القــوات الصربيــة التي 
يقودهــا  مجرم احلرب اجلنــرال راتكو 
ميالدتش، من ضمــن املنتظرين عائلة 
مدرســة اللفة اإلجنليزيــة » عايدة« 
القاعدة  فــي  كمترجمة  تعمل  التي 
الهولندية، والتي تستغل عالقاتها مع 
قادة القاعدة وتدخــل زوجها وأوالدها 
األثنــني الى داخــل القاعدة وســط 
انتقادات الناس الواقفني على األسوار.

رغم مطالبــة قادة القاعــدة لقوات 
التحالف بضرورة التدخل اجلوي لوقف 
اخلطر الذي تشكله القوات الصربية، 
لكن ليس ثمة اســتجابة فقط وعود 
كاذبة، مثل الوعد الذي قطعه اجلنرال 
بانه  العوائل  الصربي جملموعــة مــن 
ســيعمل على حمايتهــم، لكنه في 

االخر يقوم بتصفية اجلميع .
داخل  يــدور  عايــدة تشــهد كل ما 

وخارج القاعدة، حتاول تقدمي املساعدة 
للجميــع، تعمل وبشــكل دائم على 
حث قــادة القاعــدة الهولندية على 
عمل أي شيء إلنقاذ الناس من اخلطر 
الــذي يداهمهــم واملتمثــل بالذئاب 
الصربية التي تقتــرب رويدا رويدا من 
أسوار القاعدة، ورغم كل محاوالتها ، 
ومحاوالت قادة القاعدة ، األ إن ال شيء 
الصرب  فيدخل  املأساة،  يوقف حدوث 
الى القاعدة وليبيــدوا كل املوجودين 
فيها ، مبا فيهم زوج عايدة وأوالدها، في 
اجملزرة الشهيرة التي شهدها العالم و 
التي وقعت في يوليو عام 1995، حيث 
أبيد نصف سكان مدينة سربرنيستا 

البوسنية.

االشتغال
حرصــت مخرجــة الفلــم وكاتبــة 

الســيناريو كذلك، ياسميال زبانيتش 
على جتسيد املأســاة التي وقعت في 
هذه املدينة، من خــالل إناطتها لدور 
البطولة للمثلة ياســانا دوريوستش، 
ولعبــت األخيرة الدور مبقــدرة عالية، 
إذ توفــرت علــى قدرة بدنيــة رائعة ، 
حيث نشــاهدها طيلة أحداث الفلم 
جتــري هنا وهنــاك كمثل شــابة في 
انها سيدة جتاوزت  رغم  العشــرينات 
اخملرجة  عملت  كذلك  عاما،  اخلمسني 
على اللقطــات القريبة املعبرة لوجه 
أنســاني  بقلق  تبوح  التــي  بطلتها، 
عال عما ميكــن أن يحدث والذي حدث 
فعال، فتلك اللقطات كانت تعبر أيضا 
عن مــا ميثله وجه أي محاصر ال يعرف 

نتيجة احلصار الذي يعانيه.
كذلك ارادت اخملرجة ان تظهر احلقيقة 
اإلنســانية والعاطفية لشخص مثل 

عايدة، ففــي ذروة االحداث تبدو عايدة 
منحــازة لزوجها وأوالدهــا، أكثر من 
ســكان مدينتها، فــي محاولة منها 
الختبار رد فعل املشــاهد في حقيقة 
مشاعر عايدة اإلنســانية، التي ميكن 
ألي واحد منا ا، يتخذ نفس الســلوك، 
فال ميكن ألي شــخص كان أن ال يهتم 
بعائلته في هكذا ظرف حتى لو كانت 

مسؤوليته كبيرة وتشمل اجلميع.
والطلبات  النقــاش  في حلظات  حتى 
التي تقدمهــا عايدة لقــادة القوات 
الدولية ، يســالها القائد ، ملاذا تريدين 
غيرهــم؟  دون  أســرتك  نحمــي  ان 
فتصمت عايدة زال جتد ردا ، فهي واقعة 
بني نارين ، نار اخلوف على أبناء مدينتها 
، ونار اخلوف على عائلتها التي تغذيها 
تخسر  النهاية  وفي  األمومة،  عاطفة 

اجلميع.

تخاذل القــوات الهولندية في حماية 
املدنيني جسدت اخملرجة بصورة وتعابير 
ميتلــك وجه طفولي،  جندي هولندي 
يبكــي كثيرا ملــا أل اليه أمــر من جلأ 
يرتديه  الذي  الــزي  اليهم، كذلك في 

افراد الكتيبة الهولندية‘ .
كذلك اســتطاعت ان تعطينا جرعة 
أمــل بإمكانية جناح عايــدة في انقاذ 
النــاس، رغــم معرفتنــا املســبقة 

بحقيقة ما حصل .
كاميرا املصور كريســتني ايــه ماير ، 
حتركت برشــاقة واضحة بني احلشود 
لتنقل تعابير وجوههــا اخملتلفة ، بني 
األمل وبــني القلق الواضح، والفزع من 

مأساة مرتقبة الوقوع.

»ما أراد النص قوله«
 مــا أراد النص البصــري لفلم عايدة 
قوله، كيــف ميكن جملزة مثل تلك التي 
حصل فــي العقد األخير مــن القرن 
العشــرين ان حتدث حتــت أنظار األمم 
املتحدة وكل الــدول الكبرى املتمثلة 
التــي منتلك كل  الدولي  بالتحالــف 
بإمكانها  والتي كان   ، أدوات احلســم 
إيقاف هــذه اجملزرة التــي حتدث عنها 
الفلم وغيرهــا من اجملازر خــالل أيام 
ان لم يكن خالل ســاعات،  معدودات 

وهو ما حصل في األخر.
هل كان ثمة ســبب للتأخير وما هو ؟ 
هل اتن محاكمة مجرم احلرب اجلنرال 
راتكو ميالدتش واحلكم عليه بالسجن 

املؤبد تكفي ملداوة اجلرح الكبير؟
واذا كانت العداوة والقسوة وصلت الى 
هذا احلد ، فكيف كان اجلميع يعيشون 
في دولة واحدة هي يوغسالفيا املوحدة 
، وما الذي ميكن ان يحدث مســتقبال 
لــو توفرت نفس مســببات احلرب بني 
الصرب والبوسنيني؟ واذا كان الفلم قد 
جسد ما حصل في مجزرة واحدة فما 
حجم اجلرائم األخرى التي حصلت في 
هذه احلرب التي امتدت من العام 1993 
الى العام 1995، وشــهدت اســتالب 
لكرامة االنســان لم يشــهد العالم 
مثلها إال فــي احلــرب العاملية ، رغم 
ان مأســاة احلرب العاملية الثانية كان 
والفاشســتي،  النازي  الفكر  يغذيها 
فما الذي كان يغذي أفكار من ارتكبوا 

هذه اجملازر؟
مخرجة الفلم ياســميال زبانيتش من 
 ،1974 عام  مواليد مدينة سرافييفيو 
درست املســرح واإلخراج السينمائي 
في اكادميية فنــون األداء في مدينتها 
، حصل أول أفالمهــا الطويلة » أرض 
أحالمــي » على جائزة الــدب الذهبي 
من مهرجــان برلني عــام 2006، ولها 
فلمان قصيران هما » أحذية مطاطية 
حمراء، وصنع في سراييفو« وعد ذلك 
قدمت فلما روائيا طويال هو » من أجل 
أن يحكوا  الذين ال يستطيعون  هؤالء 
حكاياتهم » وحصلت خالل مسيرتها 
على أكثر من 17 جائزة وأربعة عشــر 

ترشيحا.

إلى أين تذهبين يا عايدة
تحرير كاظم مرشد السلوم

اصدر الناقد واملؤرخ الســينمائي مهدي 
عباس كتبه اجلديد الســينما العراقية 
في عــام 2020، عــام الكورونــا، ويعد 

الكتاب امتداد لتقليد ســنوي بأرشفة 
كل االنتاج الســينمائي العرقي في كل 
عام ، وهذا هو الكتاب الثالث والعشرين 
لعباس في سلســلة توثيقه وأرشفته 

لإلنتاج الســينمائي العراقي ،وهو جهد 
ومثابرة يتميز به ويشــكل عامال مهمة 
الشــأن  للباحثني في  ومرجعا ومصدرا 

السينمائي العراقي .

مبثابــرة وجهــد مميــز من 
نعمــة  الزميلــني ســعد 
وعبــد العليــم البنا، صدر 
العدد الســادس من مجلة 
السينمائي، وتصدر الغالف 
صورة للممثلة الشابة زهرة 
غندور، التي أدت العديد من 
السينما  في  املميزة  االدوار 
دورها  وأخرهــا  العراقيــة 
في فلم بغــداد في خيالي 
للمخرج سمير جمال الدين 
، وتضمــن العــدد العديد 
واملقاالت  الدراســات  مــن 
النقديــة لكتــاب عراقيني 
وعرب, وخصص ملف العدد 
الرائدة  العراقيــة  للفنانة 

هناء محمد.
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وفاة ممرضة بعد تطعيمها بلقاح »فايزر«!
حتقق الســلطات الصحية فــي البرتغال فــي الوفاة 
املفاجئة ملمرضة مســاعدة في جراحــة األطفال في 
بورتو، التي قيــل إنها كانت في »صحة مثالية« عندما 

تلقت لقاح »فايزر« ضد فيروس كورونا.
وحددت هويتها يوم االثنني باسم سونيا أزيفيدو، عمرها 
41 عاما، وهي أم لطفلني تعمل كمساعدة جراحية في 
املعهد البرتغالي لألورام )IPO(، وهو مستشفى لألورام 

في بورتو.
وكانت من بــني 538 من العاملني في مجــال الرعاية 
الصحية في IPO، الذين تلقوا جرعتهم األولى من لقاح 
Pfizer-BioNTech يوم األربعاء املاضي. وتناولت أزيفيدو 
العشاء مع أسرتها ليلة رأس السنة، ووجدت ميتة في 

الفراش في صباح اليوم التالي.
ويعد لقاح Pfizer-BioNTech )فايزر( ضد فيروس كورونا 
اجلديد، الوحيد حتى اآلن الذي مينح تصريح االستخدام 
الطارئ من قبــل منظمة الصحة العامليــة، ما ميهد 
الطريق الســتخدامه على نطاق واسع من قبل وكاالت 

األمم املتحدة وغيرها من الهيئات الصحية.

طرق عالج حرق اللسان
تعد لسعة اللسان او حرق اللسان من اكثر املشكالت 
التي يعاني منها الكثير من االشخاص وخاصًة الصغار، 
نتيجة تناول األطعمة الســاخنة من دون حذر، فيحدث 

التهابات مؤملة في اللسان.
وهناك عدة طرق لعالج حرق اللسان  اولها الزبادي الذي 
يعد أفضل املرطبات بصفــة عامة. يعمل الزبادي على 
ترطيب اللسان والتقليل من االلتهابات التي حلقت به، 

وذلك بفضل البكتيريا املفيدة املوجودة في الزبادي.
املادة الثانية العسل اذ يحتوى على العديد من املرطبات 
الطبيعية أيضا، فهو يساعد على تهدئة األلم الناجتة 
عن لسع اللسان. ويتم وضع معلقة منه على اللسان، 

وحاول أن يوضع العسل أكبر وقت ممكن على اللسان.
ويعد احمللــول امللحي أصعب العالجات املنزلية، وعلى 
الرغم من مفعولة املمتاز في عالج االلتهابات الناجتة 
عن حرق اللســان. إال انه من العالجات املؤملة للغاية، 
ألنه يتفاعل مع احلرق، فيفضل أخذ مسكن في حالة 

تطبيق هذا العالج.

حل مشكلة الصلع عند الرجال نهائيا
توصل العلماء إلى كشــف علمــي مذهل ميكنه أن 
يحل مشــكلة »الصلع« عند الرجال بصورة نهائية 

وكاملة.
العلمي املتخصص  وأشار مركز »كليفالند كلينك« 
إلــى أن العلماء توصلوا إلى طريقــة جديدة ميكنها 
أن تســاعد في التئام املفاصل املصابة في بصيالت 
الشعر، وتســاعد على إعادة إمناء الشــعر املفقود، 

خاصة لدى الرجال.
ولفــت التقريــر أن العالج اجلديد هو عــالج البالزما 
الغنية بالصفائح الدموية، والتي تساعد على إعادة 

منو الشعر املفقود بطريقة سحرية.
ويتميز هذا العالج اجلديد بأنه ال توجد له آثار جانبية 
تقريبا، باستثناء الشــعور اخلفيف باأللم في موضع 

احلقن.

ملونشريط
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الصباح الجديد - متابعة:

املراهقــة هي العمــر الفاصل بني 
في  تختلف  والرشــد،  الطفولــة 
بدايتهــا ونهايتهــا من شــخص 
لشخص آخر ومن مجتمع جملتمع .

 قسم العلماء سن املراهقة لثالثة 
واملراهقة  املبكرة  املراهقة  أقسام: 
املتوســطة واملراهقــة املتأخــرة، 
وهي مدة متقلبة وصعبة متر على 
االختبار  وتكون مبنزلــة  اإلنســان، 
األول له في حياتــه املمتدة، حيث 
األمم  اإلنسان وحضارة  أن مستقبل 

تتأثر كثيرًا مبراهقة أفرادها.
 بسبب التغييرات اجلسمانية التي 
حتدث داخل اجلســم فــي مرحلة 
مبزاج  الشــخص  يكون  املراهقــة 
وافــكار تصــب كلها في  معقد، 
اثبات وفرض  اذ يحاول  التمرد  خانة 
شخصيته على االخرين مبن فيهم 
االهل كذلــك محاولــة اثبات انه 
وصل مرحلة الشباب وغادر مرحلة 
املراهق  يســلم  واحيانا  الطفولة، 
ســبل فيها شــيء مــن الوقاحة 

ليصل الى غايته.
يتحدث الدكتــور محمود اجلوهري 
النفســي،  الطــب  استشــاري 
عن أســباب مترد واندفــاع املراهق 
والتغيرات اجلســدية والنفســية 
للمراهق  حتــدث  التي  والفكريــة 
ويصاحبها الكثير من االضطرابات، 
التي يعبر عنها بسلوك إما عدواني 
أو فوضوي وإما تهكمي مبالغ فيه، 
ويقول: »املراهق في هذه الفترة يعد 
والنصيحة  تدخالً،  األهل  مساعدة 
تســلط، وتوجيه النقد إليه إهانة، 
فيعتــرض على أهله فــي كل ما 
يقولونه وإذا لم يوافقوه الرأي ولم 
ينفذوا رغبته يصفهم بأنهم جيل 
قدمي وغير منطقيني وال يحســنون 

احلكم على األشياء.
الوقاحة في كثير  ويضيف: »تكون 
مــن األحيــان تعبيراً عمــا ينتابه 
من شــعور باأللم واحلــزن واليأس 
توقه  وعن  الداخليــة،  والصراعات 
-أيضاً- للتمرد وإثبات الوجود. ولكن 

بشكل سلبي.
وتابع: »التجاوز اللفظي »الوقاحة« 
ظاهرة منتشــرة بــني العديد من 
املراهقني، ولكنهــا متفاوتة، نظراً 
بهويته  املراهــق  بــال  النشــغال 
الشــخصية الناشئة، خاصة بعد 
أن يكتشف متيزه وتفرده بعدما كان 
باألمس القريب في حالة انصهارية 

مع والديه. محاولة االنســالخ عن 
مبــادئ العائلــة وقوانينها إحدى 
وســائل املراهق لتأكيــد متيزه عن 
وإثبات هويته  العائلــة  أفراد  بقية 
يتوافق  أمر طبيعي  وهو  املستقلة 

وتطور املراهق النفسي.
وذكــر: »وقاحة املراهــق تعبير عن 
املشاعر املعقدة التي جتتاحه، وتعد 
طريقة لتطوير إحساســه بهويته 
التحرر من  اخلاصــة، ورغبته فــي 
التربية التــي تلقاها من أهله، بأن 
يتكلم بالطريقــة التي يريدها وأن 
يفعل مــا يحلو له، والهدف اختبار 
قــدرة أهله على مقاومــة أهوائه 

واحترامهم للقوانني العائلية التي 
وضعوها«.

يجمع علماء التربية على أن مرحلة 
املراهقة ليســت املسؤولة وحدها 
عن وقاحة املراهق وجتاوز سلوكياته 
بــل إن لألهل دوراً فــي ازدياد درجة 
الوقاحة عند االبــن، وأحياناً تكون 
طرق  وللعــالج  الرئيس،  الســبب 
ووســائل. ابتعــدوا عــن املعاملة 
للمزاج،  تبعاً  املراهق  مع  املشوشة 
الصغير  كالطفــل  تعاملــوه  فال 
العاجــز عن حتمل املســؤولية، بل 

كما لو كان شخصاً راشداً.
واضــاف: »ال تقللــوا مــن ثقتكم 

بحكم ابنكم املراهق على األشياء 
وتقديــره لألمور، وال تصــروا على 
أن يكون االبن صــورة طبق األصل 
القيود  أن كثــرة  تأكــدوا  منكما. 
االجتماعيــة حتد من حركة املراهق 
وتطلعاته، إضافة إلى أن السلطة 
املتشــددة للوالدين تشعر املراهق 
باالضطهــاد واالختنــاق، فينفجر 
وقاحة عند توجيه أي مالحظة. ولو 

كانت اعتيادية«.
واكــد: »احذروا التفكك األســرى 
التوجيه  العاطفي وغياب  واحلرمان 
وجود  عــدم  مع  الســليم،  األبوي 
أمور  فهــي  الصحيحة..  القــدوة 

تنعكس على املراهق شعوراً بعدم 
األمان، مع النظر إلى الوالدين بعدم 
احتــرام، وبالتالي ليس من حقهم 
-كما يعتقــد- توجيه أي مالحظة 

إليه«.
املتابعة  انه البد مــن  الى  واشــار 
اليقظة جتاه رفــاق االبن »البد من 
املتابعة اليقظــة املتزنة من جانب 
األهــل جتــاه أصدقاء ورفــاق االبن 
املراهق، حتى ال يؤدي األمر إلى تعلم 
السلوك الشاذ، فضالً عن مالحظة 
تأثير مشاهدة األفالم التي تشجع 

على التمرد والعنف«.
إلى  التنبه  اآلبــاء  انه علــى  وذكر 
أســلوب التخاطــب فــي العائلة 
»فاملراهــق مييــل إلى نســخ طرق 
أنه بذلك  الراشدين معتقداً  تعبير 
يظهر ألهله أنه أصبح ناضجاً، لذا 
احرصوا على االبتعــاد عن عبارات 
اللوم واســتعمال األلفاظ اخلارجة 
معه، وعليكم بني احلني واحلني االخر 
االعتراف بصواب رأي ابنكم املراهق 
ومســاعدته في التفكير السليم، 
مع تعزيــز املبــادرات اإليجابية إذا 
بادر وقام بسلوك إيجابي يدل على 

احترامه لآلخرين«.
وختم: »البد من مشــاركة األهل 
لالبــن عنــد القيام بنشــاطاته 
املفضلة، مع التشجيع على وضع 
واتخاذ  عائلية مشــتركة  أهداف 
القرارات بصورة جماعية مقنعة. 
وعدم التركيز على سلبيات املراهق 
التي يقوم بها  وإغفال اإليجابيات 
الطفل.  معاملته كمــا  وجتنــب 
ولكن من املبالغــة في تلبية كل 
رغباته، بل بتفهــم وجهة نظره، 
في  وحقه  بوجــوده  يشــعر  كي 
التعبير عــن رأيه، ويعلم أن هناك 
ال  متفتحة،  وقلوبــاً  آذاناً صاغية 
مجرد مجاملة ومداهنة ومسايرة 

لفض النزاع«.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن االحتاد العام لألدباء والكتاب 
فــي العراق، امــس االول الثالثاء، 
الفريد سمعان، في  الشاعر  وفاة 
األردنية عمان عن عمر  العاصمة 

ناهز 92 عاما.

الفريد ســمعان حقوقي وشاعر 
املوصل.  في  ولد  وكاتب مسرحي 
تخــرج في كلية احلقــوق 1961، 
وحصــل علــى دبلوم عــال في 
التخطيط من معهد األمم املتحدة 

في دمشق سنة 1971. 

مارس العمل الصحفي منذ 1952 
في  وتقاعد   1977 منــذ  واحملاماة 

أواخر تسعينيات القرن املاضي. 
أصدر أكثر من عشرين مجموعة 
اخلليج  فــي  وكتــب  شــعرية 
طريق  وفي  واحلقيقــة  والتأخي 

الشعب. ويعد من الكّتاب الذين 
يدافعون عن مدرســة الواقعية 

االشتراكية. 
االدباء  احتاد  بتأســيس  اســهم 
والكتاب في العــراق مع محمد 
مهــدي اجلواهــري عــام 1958، 

القرن  سبعينيات  خالل  واسهم 
العشــرين بإعادة افتتاح االحتاد، 
كما شــارك في افتتــاح مقره 
األمني  وتولى منصب   2003 بعد 
العــام أمني لالحتــاد بعد 2003 
واحتفى به وأكرمه االحتاد واحلزب 

الثقافة  ودار  العراقي  الشيوعي 
الكرديــة وممثليــة وزارة الثقافة 
 2017 ســبتمبر  في  العراقيــة 
التسعني  بلوغه  مبناســبة قرب 
من العمر. توفي عن عمر ناهز 93 

عاًما في عّمان، األردن

وفاة الشاعر الفريد سمعان عن عمر ناهز 92 عاما

مرحلة المراهقة محاولة الثبات الذات

لقطة

أقوال عن القهوة

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«

مع اهمية القهوة التي تزداد يوميا وتنتشر 
اكثر ال بد لنا ان نتعرف على بعض االقوال 
بشــأنها من الكتاب والشعراء نبدأها مع 
الروائيــة والكاتب صاحبــة رواية قواعد 

العشق االربعون اليف شفق التي قالت:
يقال أّن القهوة مثــل احلب، كلما صبرت 

عليها أكثر؛ ازداد طعمها حالوة. 
اما الشاعر نزار القباني فقال: القهوة هي 
عجوز معّمرة, لها أحفــاد برره يقّبلونها 

كل صباح ومساء وأنا أكثرهم براً بها.
القهوة هي هذا الصمت الصباحي الباكر 
املتأنــي والوحيد الذى تقــف فيه وحدك 
مع ماء تختاره بكســل وعزلة في سالم 
مبتكر مع النفس واالشياء. هكذا وصفها 
الشــاعر محمود درويش. الذي قال ايضا 
عنها: أريــد رائحة القهــوة .. ال أريد غير 
رائحة القهوة .. وال أريــد من األيام كلها 

غير رائحة القهوة.
أملها الذي بدا فائرا في األيام األولى .. سكن 
وحتول إلى حزن صاٍف تتركز في قاعه ركدة 
ثقيلة وداكنة, كركــدة القهوة املُرة التي 
تشــربها مغلية مرات ال حُتصى في الليل 

والنهار. الروائية والقاصة رضوى عاشور.
أرجوِك أال متري ببالي بينما أشرب القهوة 
, فما زلت أحبها بال ســكر. الكاتب نذير 

الزعبي.

ووجد  الشــاعر مريد البرغوثي ان القهوة 
يجــب أن يقدمهــا لــك شــخص ما .. 
فالقهــوة كالورد، الورد يجــب ان يقدمه 
لك ســواك وال أحد يقدم وردا لنفسه، إن 
أعددتها لنفســك فأنت في عزلة حرة بال 
عشاق أو عزيز، غريب في مكانك، وإن كان 

هذا اختيارا فأنــت تدفع ثمن حريتك، وإن 
كان اضطرارا فأنــت في حاجة إلى جرس 

الباب.
مــا الذي على هــذه األرض ميكن أن يكون 
أكثر ترفا مــن أريكة وكتــاب وكوب من 
القهوة؟! الكاتب والروائي أنطوني ترولوب.

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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العواصم ـ وكاالت:

ســيكون يواخيــم لــوف املدير 
والعبيه،  أملانيــا  ملنتخب  الفني 
فــي انتظار العــد التنازلي ملدة 
128 يوما حتى يصبح مبقدورهم 
إثبات أن اخلســارة الكارثية أمام 
إســبانيا 0-6 لــم تكن ســوى 
 25 يوم  مجرد صدفة.. وسيكون 
آذار املقبل موعدا لبداية مشوار 
تصفيات  فــي  األملاني  املنتخب 
كأس العالم 2022، حيث يخوض 
3 مباريات.. فيما سيكون احلدث 
الرئيســي فــي عــام 2021 هو 
بطولة كأس أمم أوروبا التي أُجلت 

ملدة عام بسبب فيروس كورونا.
ومن املتوقــع أن يظهر املنتخب 
فــي  جيــد  بشــكل  األملانــي 
كأس  بتصفيــات  مجموعتــه 
إلى جانب  يتواجد  العالم، حيث 
وشــمال  رومانيــا  منتخبــات 
مقدونيا وليختنشتاين وأرمينيا.. 
ويبدو أن الفريق بحاجة لتحقيق 
إلثبات  الثالث  املباريات  في  الفوز 
رأي مــن دعموا لــوف عقب  أن 
إشبيلية  في  الساحقة  الهزمية 

كان صحيحا.
وباتــت خطط لــوف على احملك 
فيمــا يتعلــق بإصــراره علــى 
اســتمرار تغيير شــكل الفريق 
للشباب..  الفرص  ومنح  وقادته، 
وســيكون االختبــار احلقيقــي 
للفريق حينمــا يخوض مباريات 
مجموعته فــي أمم أوروبا مبدينة 
يواجــه كال من  ميونــخ، حيث 
فرنسا حامل لقب كأس العالم 
والبرتغال حامــل لقب أمم أوروبا 

ومنتخب اجملر.
وبناء على ما ســيفعله الفريق 
أوروبا، ســيتحدد  أمم  األملاني في 

الفريق  يــدرب  الذي  مصير لوف 
منــذ عــام 2006، ويعــد إجنازه 
العالم  بــكأس  التتويج  األبــرز 
2014.. وســيتم النظر في إذا ما 
نهاية  حتى  لوف سيستمر  كان 
عقده بحلول كأس العالم 2022 

في قطر.
ولم يغلق لوف البــاب متاما في 
اخملضرمني  الالعبــني  عودة  وجه 

أمثال توماس مولر وماتس هاملز 
وجيروم بواتينج لصفوف الفريق 
فــي يــورو 2021، لكــن هدفه 
الرئيســي يظل تطويــر الفريق 
ومنحه شكال جديدا مثلما فعل 
منذ عقــد من الزمــن مع جيل 

أوزيل وخضيرة ومانويل نوير.
أملانيا  احلقبــة وصلت  تلك  وفي 
العالم  كأس  نهائــي  لنصــف 

أن  قبــل   ،2012 ويــورو   ،2010
مبونديال  ليتــوج  الفريق  ينضج 
البرازيــل قبــل نحــو 6 أعوام.. 
الفريق  بدأ هذا  وقال لوف: »لقد 
فــي التطور من خــالل بطولة، 
لم يكــن لدينا هــؤالء الالعبني 
القادة في أرضية امللعب ســواء 
فــي 2010 أو 2012«.حاليا ضم 
لوف أسماء شــابة جديدة على 

وليون  كيميتش  جوشــوا  غرار: 
جورتســيكا ونيكالس ســولي 
فيرنر  وتيمو  جنابري  وســيرجي 

وكاي هافيرتز وليروي ساني.
ويأمــل لــوف وفريــق عمله أن 
تنضج تلك اجملموعة في أمم أوروبا 
2024 التي تســتضيفها أملانيا، 
وكذلــك اللعب في يــورو 2021 
وكأس العالم 2022.. وقال أوليفر 

بيرهوف مدير االحتاد األملاني لكرة 
القدم: »ال ميكنك أن تضخ اخلبرة 
أن تعمل  كلها مرة وحدة، يجب 

على ذلك«.
فتــرة صعبة منذ  أملانيا  وعانت 
مجموعات  مــن  الصادم  اخلروج 
كأس العالــم 2018، بينمــا لم 
فيروس  تفشي  ظروف  تســاعد 
كورونا في ظهور نتائج تغييرات 
لوف حتــى اآلن.. داخليــا اختار 
االحتــاد األملاني عام 2019 ليكون 
عام التغيير، فيما مت اختيار 2020 
ليكون عاما خاصا بســبب أزمة 
 2021 كورونا، فيما سيكون عام 
الذي يشــهد مشــاركة  العام 

املنتخب األملاني بشكله اجلديد.
وقــال لوف إنه يعمــل بجد إلى 
جانب طاقمه جلعــل عام 2021 
أفضل مــن 2020، حيث اختتم 
مبارياتــه  سلســلة  الفريــق 
القصيرة )8 مباريات( خالل العام 
بخســارة كارثية أمام إسبانيا.. 
كما شهدت باقي املباريات نتائج 
التعادل  مثــل  لآلمــال  مخيبة 
أمام سويســرا مرتني والنتيجة 
ذاتهــا أمام تركيا وإســبانيا في 
الفوز  األولى، كما حملت  املباراة 
على أوكرانيــا مرتني وجمهورية 
التشيك مرة.. وأكد لوف: »لدينا 
لسنوات  للغاية  جيد  مستقبل 
الالعبــني  ســنمنح  عديــدة. 
الكبيرة  اإلمكانيــات  أصحــاب 

الوقت واملساحة للتطور«.
لــم  الــذي  كيميــش  وقــال 
لإلصابة  إســبانيا  أمام  يشارك 
حملطة  إذاعيــة  تصريحــات  في 
دويتشــالند فونك: »لم نستعد 
بعد ثقة املدرب بنا، وعلينا إظهار 
امللعب،  في  ومواهبنا  إمكانياتنا 
وال شك أننا لعبنا بشكل سييء 

في هذه اللحظة«. 

ألمانيا تنتظر تصفيات كأس العالم وكأس أمم أوروبا 

2021 يضع خطط المدرب لوف على المحك

لوف يتوسط العبي أملانيا

تالين ـ وكاالت:
 أعلــن االحتــاد اإلســتوني لكــرة القــدم أن املدرب 
السويســري توماس هابرلي ســيتولى منصب املدير 
الفني للمنتخب حتى نهاية عام 2022 .. وســيتولى 
هابرلــي )46 عامــا( املدرب الســابق لفريــق لوزيرن 
السويسري، مسؤولية منتخب إستونيا خلفا لكاريل 

فواليد الذي لم يجدد االحتاد اإلستوني عقده.
وســتتمثل املهمة األساســية أمام هابرلي في قيادة 
املنتخب اإلســتوني، املصنف 109 على العالم، خالل 
مشــواره بالتصفيات األوروبية املؤهلــة إلى نهائيات 
2022. وســيتنافس منتخب إســتونيا  كأس العالم 
في التصفيات مع منتخبات بلجيكا والتشــيك وويلز 

وبيالروسيا.

زيوريخ ـ وكاالت:
أعلنت جلنة احلكام باالحتاد الدولي لكرة القدم أسماء 
احلكام الذين ســيتولون إدارة مباريــات كأس العالم 
لألنديــة ألفني وعشــرين املقررة في قطــر بني األول 

واحلادي عشر من شباط املقبل.
وضّمت القائمة ســبعة حكام للساحة واثني عشر 
حكماً مســاعداً وســبعة حكام للفيديو، وشملت 
أربعة حكام عــرب هم ثالثي اإلمارات محمد عبد اهلل 
ومحمد احلمادي وحسن املهري والقطري خميس املري، 
وعرفــت القائمة تعيني ثالث حكمات هــّن البرازيلية 
إيدينــا ألفيس ومواطنتهــا نيوزا بــاك واألرجنتينية 

ماريانا دي امليدا.

ميونيخ ـ وكالالت:
أعلن نادي فولفســبورج األملاني إعارة العبه املصري 
الصاعد عمــر مرموش لنهاية املوســم إلى فريق 
سانت باولي بالدرجة الثانية.. وقال مارسيل شيفر 
املدير الرياضي لنادي فولفســبورج في بيان رسمي، 
إن هــذه اخلطوة في طريق إكســاب الالعب بعض 

اخلبرات واملشاركة في املباريات بشكل أكبر.
وكان كــووورة قــد أكد فــي وقت ســابق أن عمر 
مرموش يــدرس بقــوة الرحيل عن فولفســبورج 
خــالل فترة االنتقــاالت الشــتوية للحصول على 
فرصة املشاركة.. ويســتهدف مرموش »22 عاما« 
املشاركة بصفة أساسية للحفاظ على حظوظه 
في املشاركة مع منتخب مصر في أوملبياد طوكيو، 
املقــررة في متوز املقبل.. وانضــم مرموش قادماً من 
وادي دجلة عام 2017 ، وحصل على فرصة املشاركة 

مع الفريق األول باملوسم املاضي.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن نادي مســيمير القطري تعاقده مع املهاجم 
الفلســطيمي محمــود عيــد، قادمــا مــن نادي  
الفريق  لصفوف  لالنضمام  األندونيسي،  بيرسيبايا 
حتى نهاية املوســم احلالي.. وسيكون محمود عيد 
بديال لالعب األردني يوســف الرواشدة، الذي فسخ 

عقده مع مسيمير بالتراضي.
يشــار إلى أن عيــد بدأ مســيرته الكروية مع عدد 
من األندية الســويدية، ويطمــح أن يعود للواجهة 
من جديد عبر بوابة مســيمير في الدرجة الثانية.. 
وينافس نادي مســيمير بقوة علــى الصعود لدوري 
احملترفني القطــري، في ظل العــروض اجليدة التي 
قدمهــا كل من املرخية والشــحانية ونادي معيذر 

خالل اجلوالت املاضية.

هابرلي مدربا 
لمنتخب إستونيا

اإلعالن عن أسماء حكام 
كأس العالم لألندية

فولفسبورج يعير مرموش

مسيمير يتعاقد مع 
الفلسطيني محمود عيد

نيويورك ـ وكاالت:

استعاد ستيفن كوري شيئاً من بريق 
األمــس والفترة التي قاد بها غولدن 
النهائي  إلى  ستايت ووريرز للوصول 
 2015 بني  متتالية  مواسم  خمسة 
مرات،  ثالث  باللقــب  والفوز  و2019 
وذلك بعدما دك سلة بورتالند ترايل 
باليزرز بـ62 نقطة في لقاء حسمه 
فريقه 137-122 في دوري كرة السلة 
األميركــي للمحترفني.. وقدم كوري 
الــذي خاض خمــس مباريات فقط 
في املوســم املنصرم بسبب كسر 
في يده، أفضل مباراة في مســيرته 
من ناحية التسجيل وبات أول العب 
يصل الى هذا العدد من النقاط في 
املوسم احلالي بعدما جنح في 18 من 
محاوالته الـ31، بينها ثماني ثالثيات 

من أصل 16 محاولة.
وضرب كوري منــذ الربع األول الذي 
أنهاه بـ21 نقطــة، ثم واصل تألقه 
ووصــل إلى الثالثني نقطــة أو أكثر 
العاشــرة  للمرة  واحد  في شــوط 
في مســيرته، ليدخــل فريقه إلى 
استراحة الشوطني متقدما 54-66، 
أيضاً في  قبل أن يلعب دوراً حاسماً 

الربع األخير بتسجيله 17 نقطة.
الشــخصي  رقمه  كــوري  وجتــاوز 
القياســي وقدره 54 نقطة برميتني 
حرتــني فــي آخــر 2,23 دقيقة من 
 42 بثالثية قبل  أنهــاه  الذي  اللقاء 
ثانية على صافــرة النهاية، مؤكدا 
الفوز الثأري لفريقه على منافســه 

نقطة..   25 بفارق  اكتســحه  الذي 
ووصل كوري الى اخلمسني نقطة أو 
أكثر للمرة الســابعة في مسيرته 
لكــن كل »مــا أحاولــه فعله هو 
في  واالندماج  تواضعي  على  اإلبقاء 
اندفاعي  أواصل  أني  طاملا  اللحظة. 
وأن أكــون حاســماً، فاألمور اجليدة 
اتخاذ  »أريــد  ســتتحقق«.وأضاف 
القــرارات الصحيحــة. الكثير من 
األمور مرتبطة بعدم االســتعجال. 
أريد احلرص على رؤية األمور باملنظار 

الصحيح«.
وبات كوري أول العب من ووريرز يصل 
أو أكثر منذ  الســتني نقطــة  إلى 
2016 حني ســجل حقق ذلك كالي 
تومســون )60 نقطة(الــذي يغيب 
عن الفريق للموســم الثاني توالياً 
بســبب متزق في وتر أخيل تعرض له 
التمارين،  خالل  الثاني  تشــرين  في 
وهي نفس اإلصابة التي تعرض لها 
في نهائي 2019 ضد تورونتو رابتورز 
وأبعدته عن املالعب طيلة املوســم 

املاضي.
وشــهدت املباراة التــي حقق فيها 
ووريرز فوزه الثالث في ست مباريات 
حتى اآلن، املشاركة الثانية لدراميوند 
غرين مع الفريق منــذ أن غاب عنه 
بعد إصابة تعرض لها في 27 شباط 
املاضــي ضد لوس أجنليــس ليكرز.. 
وبعدما شــارك ألقل من 18 دقيقة 
في مباراة اجلمعة ضد باليزرز، خاض 
غريــن 28 دقيقة في مبــاراة األحد 
التي تألق خاللها أيضاً الكندي أندرو 
ويغينز )21 نقطة مــع 7 متابعات( 

وكيلــي أوبر جونيــور )17 نطة( من 
ناحية أصحاب األرض، وحقق ثماني 
متريرات حاسمة فيما اكتفى بنقطة 
واحدة. ومن ناحية باليزرز الذي مني 
بهزمية ثالثة في ست مباريات، دخل 
داميــان ليالرد تاريخ النــادي بعدما 
أصبح ثاني العــب فقط يصل الى 
الـــ15 ألف نقطــة بقميصه بعد 
األســطورة كايل دراكســلر، وذلك 
32 نقطة، فيما أضاف  بتســجيله 

سي دجاي ماكولم 28.
وبعدما بــدأ حملة الدفاع عن لقبه 
بهزميتني وفوزين، واصل لوس أجنليس 
ليكرز استفاقته وحقق فوزه الثالث 
توالياً على حساب مضيفه ممفيس 
غريزليــز، وجــاء بنتيجــة 94-108 
في مباراة أنهــى األخير ربعها األول 
متقدما بفــارق 11 نقطــة بعدما 
ســجل 17 نقطة متتالية من دون 
رد للضيــوف.. لكن ليكرز اســتعاد 

املبادرة في الدقائق األخيرة من الربع 
الثاني بتســجيله 20 نقطة مقابل 
9 ملضيفه، ليدخل الى االســتراحة 

متقدما بفارق نقطتني.
وبقي الفارق على مــا هو عليه في 
نهايــة الربع الثالث الذي تعادل فيه 
يفرض  أن  قبــل   ،21-21 الفريقــان 
»امللك« ليبرون جيمس نفســه في 
الربع األخير الذي سجل فيه 13 من 
نقاطه الـــ24 في اللقاء، كما حقق 

13 متابعة مع 8 متريرات حاسمة.
وســاهم أنتوني ديفيس أيضاً بهذا 
17 نقطة مع  االنتصار بتســجيله 
9 متابعات.. وشهد اللقاء مشاركة 
اإلسباني مارك غاسول للمرة األولى 
الســابق ممفيس  فريقه  في ملعب 
منذ أن غادره إلى تورونتو رابتورز قبل 
عامني بعدما أمضى 11 موسماً في 
صفوفه.. وســجل غاسول 7 نقاط 
مع 6 متابعــات و... 4 غــرزات فوق 
عينه اليسرى نتيجة سقوطه على 

األرض.
وفي أبرز املباريات األخرى، قاد توماس 
براينــت واشــنطن ويــزاردز لفوزه 
الثاني تواليا بعدما استهل املوسم 
بخمــس هزائم، وذلك بتســجيله 
سلة استعراضية في آخر 14,9 ثانية 
من اللقاء الذي أنهاء فريقه لصاحله 
123-122 أمــام مضيفــه بروكلني 
نتس.. وكان برادلي بيل أفضل العبي 
ويــزاردز من حيث التســجيل بـ27 
نقطــة وأضــاف 10 متابعات وكان 
التي  احلاســمة  التمريرة  صاحــب 
ســجل منها براينت ســلة الفوز.. 
وكانت نهاية املباراة مثيرة جدا إذ بدا 
الفوز أقرب لنتس بعدما تقدم 122-
121 عبر الفرنســي تيموتي لوواوو-
كابارو قبل 28,2 ثانية على النهاية.

لكن بعد وقت مســتقطع لويزاردز، 
ركز نتس دفاعه على بيل فاســتغل 
األخير األمر ليمرر الكرة الى براينت 
نتس  وحصل  السلة..  املتواجد حتت 
علــى فرصتني خلطف الفــوز، لكن 
أفضل  الــذي كان  إيرفينغ  كايــري 

مســجل في اللقاء بـــ30 نقطة، 
أخفق فــي محاولتــه الثالثية مع 
بقاء 6 ثوان على النهاية، ثم وصلت 
الكرة الى كيفن دورانت الذي أخفق 
أيضاً.. وعلق بيل على الفوز والدفاع 
ضد فريق يضم في صفوفه العبني 
مثل إيرفينغ ودورانت، بالقول »هناك 
املقابلة يعتبران  العبان في اجلهــة 
أفضل من ملس الكرة، بالتالي املهمة 
كانت صعبة، لكني أعتقد أننا قمنا 
التحدي«.وبعد  بقبول  رائعة  مبهمة 
أن حقق »تريبل دابــل« في مبارياته 
األربع األولى بقميص ويزاردز، توقفت 
سلســلة راســل وســتبروك بعد 
تســجيله 24 نقطة مع 10 متريرات 
حاسمة و5 متابعات، لكن األهم أن 

فريقه اجلديد فاز.
براينت، قاد جايســون  وعلى غــرار 
للفوز  ســلتيكس  بوسطن  تايتوم 
على مضيفــه ديترويت بيســتونز 
122-120 بتســجيله سلة احلسم 
في آخر 2,9 ثانية، مانحا فريقه فوزا 
ثأريا بعد أن خســر على امللعب ذاته 
اللقاء  تايتوم  وأنهــى  اجلمعة..  يوم 
بـ24 نقطة مع 12 متريرة حاســمة 

وأضاف جايلن براون 31.
وواصــل الصربي نيكــوال يوكيتش 
تألقــه بتحقيقــه الـ«تريبل دابل« 
الرابع له هذا املوسم، بعد تسجيله 
19 نقطــة مــع 12 متابعة ومثلها 
زميله  وأضــاف  حاســمة،  متريرات 
30 نقطة  الكندي جمــال مــوراي 
ليقودا دنفــر ناغتس الى الفوز على 

مينيسوتا متبروولفز 109-124.

ستيفن كوري يستعيد بريق الماضي بـ62 نقطة
في دوري السلة للمحترفين

تقرير

ستيفن كوري

سيدني ـ وكاالت:
لالعبي  العامليــة  الرابطة  أعلنــت 
التنس احملترفــني أن النجم الصربي 
األول  ديوكوفيتــش املصنف  نوفاك 
على العالم يأتــي على رأس قائمة 
من النجوم سيشاركون في بطولة 
كأس الرابطة املقررة في أســتراليا 

في شباط املقبل.
الصربي  الفريق  ديوكوفيتش  ويقود 
حامل اللقب في البطولة التي تقام 
في ملبورن بــني األول واخلامس من 
الشــهر املقبل، كما يشارك النجم 
املتوج بلقب  نادال  رافائيل  اإلسباني 
جاروس(  )روالن  املفتوحــة  فرنســا 
13 مــرة.. وتشــهد البطولة أيضا 
مشــاركة النمساوي دومينيك ثيم 
)فالشــينج  املفتوحة  أمريكا  بطل 
ميدفيديف  دانييل  والروسي  ميدوز( 
للموسم  اخلتامية  بالبطولة  الفائز 
الصربي قد  الفريــق  املاضي.. وكان 
توج بالنســخة األولــى من بطولة 
كأس الرابطــة العامليــة لالعبــي 
املاضي  املوسم  في  احملترفني  التنس 

على حساب الفريق اإلسباني.

ويتنافــس في البطولــة 12 فريقا 
يجــرى تقســيمهم علــى ثــالث 
مجموعــات، ويتأهــل الفائزون إلى 
األدوار اإلقصائية.وقال توم الرنر مدير 
البطولة: "الالعبــون يتطلعون إلى 
خوض املنافســات ومتثيــل بالدهم 
مجددا، وتشــهد البطولــة قائمة 
قوية تضم الفريــق الصربي حامل 
اللقــب والفريق اإلســباني وصيف 
إلى  الرابطة  البطل." وتقــام كأس 

جانــب بطولتني فــي ملبورن خالل 
فترة االســتعداد لبطولة أستراليا 
"جراند  بطــوالت  أولى  املفتوحــة، 
املوسم،  الكبرى في  األربع  ســالم" 
والتــي تنطلــق فــي الثامــن من 
شــباط وذلك بعد ثالثة أسابيع من 
احلجر  قيود  بسبب  املعتاد،  موعدها 
واإلجراءات الوقائية اخلاصة بجائحة 
فيروس كورونا املســتجد املســبب 

ملرض كوفيد19.

جدة ـ وكاالت:
اململكة  أن  تقارير صحفيــة  ذكرت 
العربية الســعودية تسعى إلنشاء 
3 مالعب لدعم اســتضافة بطولة 
كأس آســيا 2027 لكــرة القــدم.. 
وأشــارت صحيفة »عكاظ« إلى أن 
املالعــب اجلديدة مــن اخملطط لها 
أن تشــيد في »الريــاض، والقدية، 

والدمام«.
كمــا أوضحــت أن ذلك ســيكون 
»إلى جانب جتهيــز 7 مالعب لديها 
هــي: ســتاد امللــك فهــد الدولي 

بالرياض، وســتاد األميــر فيصل بن 
فهــد بامللز، وملعــب جامعة امللك 
ســعود بالريــاض، وســتاد مدينة 
امللــك عبداهلل الرياضيــة، وملعب 
ســتاد األميــر عبــداهلل الفيصل 
بجــدة، وســتاد األميــر محمد بن 
األمير  وملعب مدينة  بالدمام،  فهد 
ســعود بن جلوي بالراكة«.وتضمن 
السعودية حتديد  االستضافة  ملف 
8 مالعب أساســية منها 5 مالعب 
في الرياض وهي ســتاد امللك فهد 
الدولي، وستاد جامعة امللك سعود، 

وســتاد األمير محمد بن ســلمان، 
وستاد األمير فيصل بن فهد، وستاد 

مدينة القدية.
إضافــة إلــى ملعبــني فــي جدة 
امللك عبد اهلل  هما: ســتاد مدينة 
الرياضيــة، وســتاد األمير عبد اهلل 
بالدمام  واحــد  وملعب  الفيصــل، 
وضع  مت  فيما  مســتقبال..  سُينشأ 
ســتاد  هما:  احتياطيني،  ملعبــني 
األميــر محمــد بن فهــد بالدمام، 
بن  األمير ســعود  وملعــب مدينة 

جلوي بالراكة.

العواصم ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد األفريقي لكــرة القدم 
»كاف«، إجــراء قرعة مجموعات دوري 
أبطــال أفريقيــا، ودور الـــ32 الثاني 
لكأس الكونفيدرالية، يوم غد اجلمعة 
بالقاهــرة.. وتوج األهلي بالنســخة 
األخيرة لدوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه 

على مواطنه الزمالك )2-1(، فيما فاز 
نهضة بركان املغربي، بالكونفيدرالية، 
بعد فوزه على بيراميدز املصري بهدف 
من دون رد.وقال الكاف في بيان له، إن 
الواحدة ظهرًا  القرعة ســتجرى في 
بتوقيــت القاهــرة، في مقــر الكاف 
مبصر، كما كشــف االحتــاد األفريقي 

جاءت  والتــي  اجلوالت،  مواعيــد  عن 
كالتالي: اجلولة األولى - 13/12 شباط 
2021،  اجلولــة الثانية - 23 شــباط 
2021،  اجلولة الثالثة - 6/5 آذار 2021،  
اجلولة الرابعة - 16 آذار 2021،  اجلولة 
اخلامسة - 3/2 نيسان 2021، • اجلولة 

السادسة - 10/9 نيسان 2021..

ديوكوفيتش ونادال يشاركان 
بكأس الرابطة العالمية

السعودية تنشئ 3 مالعب
 جديدة الستضافة كأس آسيا

الكاف يعلن موعد قرعة مجموعات دوري األبطال
نادال وديوكوفيتش



رياضة

إعالم الشباب والرياضة:

التقــى وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجال، علــى قاعِة هيئِة 
الرأي فــي َمقرِ الــوزارِة بحضورِ 
الوطنية  األوملبية  اللجنــة  ُمثل 
العراقية في اجتماعاِت َمسقط 
األخيرة مع األوملبيِة الدولية رعد 
حمودي وُمثلي )19( إحتادًا رياضًيا 
والســباحة،  القوى،  ألعاب  هي 
والتايكونــدو،  الســلة،  وُكــرة 
والَدراجــات،  واملاُلكمــة، 
والرماية،  واملُبارزة،  واجلُمناستك، 
وَرَفــع األثقال، وتِنــس الطاولة، 
والِتنــس األرضــي، والكانــوي، 
والكاراتيه،  والَســهم،  والَقوس 
واملُصارعة، والشــراع. فضاًل عن 
سمير املوسوي رئيس إحتاد اجلودو 

املُعترف بِه دولًيا.
واْســَتعرض الســيد الوزير أبرزَ 
ُمناقشــتُه مــع اإلحتاداِت  َما متَ 
جد  خالل املُدة املَاضية وََما اْســتَ
من خالِل الَتواصــل مع األوملبيِة 
الدولية التي أقرت رسمًيا أن من 
يَحق لُهْم الَتواجد في االنتخابات 
الَقضائية  اللجنــة  ُهْم  املُقبلة 
مع  ُقضاٍة  َخمســة  املُؤلفة من 
ُمحايدة  اســماٍء  ثاَلثة  اختيــارِ 
لَيكونوا جلنــة حَتضيرية ويَُقودوا 
زَِمام األمــور اإلدارية في اللجنِة 

األوملبية لـ)90( يَوًما ُمقبلة. 
وَتَابع الوزير درجال أن أي َشخص 
لديِه ِســجل ِجنائــي أو جنحة 

ُمخلة بالشرف ال يَحُق لُه أن ُيثل 
الرياضة العراقية أو الَتواجد في 
والَقضاء هو  الرياضي  الوســِط 
من َسُيقرر ذلك، ُمناشًدا اجلَميع 
األخيــرة  الُفرصــة  باْســتثمار 

لتغليــِب لغِة العقــِل واملَنطق 
وَمصلحة الرياضة العراقية على 
أية َمصلحة أُخرى لَنضع أقداُمنا 
الرياضي  البنــاِء  علــى طريــِق 

الصحيح املُؤدي لإلجناز. 

نَظر  بوجهــِة  يَتعلــق  وفيمــا 
األوملبية الدولية وامَللس األوملبي 
اآلســيوي أوَضَح ُمثــل األوملبية 
العراقيــة رعد حمــودي أن َصبر 
نفد وهذِه  األوملبية الدولية َســيَ

هــي الُفرصة اآلخيــرة الحترام 
وتَْنفيذ الَقــرارات الدولية وقد متَ 
اإلتفــاق عليِه في  متَ  َما  تَعميم 
تَنحى  أنُه  إلى  ، ُمشيرًا  َمسقط 
ألجِل احلياديــة طواعًيا واليَحمل 

َضغينــة مــن أي نــوٍع ألي أحد 
، داعًيــا إلى احلــوار الَصريح بال 
ُشــروط هو من َســُيوصلنا إلى 

ُمخرجاٍت حقيقية. 
 وطالب سمير املوسوي باعتمادِ 
القواننِي  فــي  باع  لُهــْم  ُقضاة 
والتشــكيالت الرياضيــة َقبيل 
االنتخابات، فيما ثَمَن زياد حسن 
املُصاحلِة  في  احلَقيقيــة  الرغبة 
وإنهاِء اخلالفاِت وَقدَم ُشكرُه لُكِل 
من َسعى إلقامِة االجتماع، متَ بَعَد 
ذلك تَخويــل الوزير عدنان درجال 
باإلشراِف على اخلطواِت العملية 
االنتخابية  للعمليــِة  املُقبلــة 
واحترام  االلتــزاِم  والتأكيِد على 
َجميــع املُقررات التــي تَتخذها 
إلى  املُســتندة  اجلَديدة  اللجنة 
القانون وامليثــاق األوملبي .. َجرى 
ُمثلي  الَتصويت ُعقب ذلك على 
اجلَديدة  الَتحضيريــة  اللجنــة 

وَتت املُوافقة باالجماع.
وفــي ختاِم اللقــاء تَعهد الوزير 
درجــال ببــذل ُكل اجلُهــود في 
اجتمــاِع َمجلــِس الــوزراء من 
أجِل تَوفير ما حتتاجُه األنشــطة 
عن  لإلحتــادات  فضاًل  الرياضية 
اقتراحــِه زيادِة ُمنحــة اإلحتادات 
 2021 لعاِم  احلاليــة  املُوازنِة  في 
املُشــاركات  نفقات  لتغطيــِة 
ُمناشــًدا  وَدَعمهــا،  اخلارجيــة 
َمناهجهــا  تَقــدمي  اإلحتــادات 
ُمناقشتها من  لَيتَم  الســنوية 
قبِل جلنــة اخلبراء التي ســيتم 

تشكيلها لهذا الغرض.

درجال َيلتقي ُممثلي 19 إتحادًا واختياِر لجنٍة
 ُثالثيٍة لقيادِة العمِل األولمبي 90 يومًا 

فوز كبيراْسَتعرض أبرز  َما تَم طرحُه مع األولمبيِة الدولية في َمسقط 
 لسلة الشرطة 

ألعاب القوى 
يعسكر في األردن

»البيشمركة« يضيف 
المجموعة A ألندية بالطائرة

ملعب دولي يتسع الكثر من 
14 الف متفرج في السليمانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفتتح فريق الشــرطة النافذة الثانية من دوري 
الســلة املمتاز بالفوز على األعظمية 82-115، 
مســاء اليوم في قاعة الشعب املغلقة. وفرض 
الشرطة ســيطرته على املباراة من الربع األول 
وتقدم بفارق كبيــر 36-13.وفي الربع الثاني فاز 
الشــرطة 21-17، لينهي الشوط األول متقدما 

 .30-57
وأنهى الشــرطة الربع الثالث 25-18، فيما قدم 
األعظمية أفضل عروضه في الربع الرابع، وتقدم 
بنتيجة 34-33، لتنتهي املباراة بفوز الشــرطة 
115-82.وبهذه النتيجة يواصل الشرطة صدارة 

الترتيب في انتظار نتائج الفرق األخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأ منتخبنا الوطني أللعاب القوى، معســكرا 
تدريبيــا في األردن، يســتمر حتى 20 الشــهر 
احلالي، في اطار حتضيراته للمشاركات الرسمية 
اخلارجية خالل العام اجلديــد.. ويجري منتخبنا 
تدريبات صباحية ومسائية، على مضمار ستاد 
عمان الدولي، إلى جانب تدريبات تقام في الغابة 
الرياضية مبدينة احلســني للشــباب بالعاصمة 

عمان.
وقــال الناطق االعالمي باســم األحتــاد األردني 
أللعاب القوى اين الفاعوري في تصريح صحفي، 
ان املنتخــب العراقــي الذي يضــم 10 العبني 
اليومية، وسط  تدريباته  ومدربا، باشر رســميا 

اجواء ايجابية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن نائب رئيــس الهيئــة االداريــة لنادي 
بيشمركة الرياضي في محافظة السليمانية 
محمــود احمد، عن تضييــف النادي لبطولة 
اندية الدرجة املمتاز بالكرة الطائرة للمجموعة 
A... و قال مراد فــي بيان ان »املموعة A تضم 
ســبعة اندية هي: بيشمركة و نفط الشمال 
والقاســم واحلبانيــة و الصناعــة و دوكان و 
الشــرطة » مبينــاً ان منافســات املموعة 
انطلقت يوم أول أمس علــى القاعة املغلقة 
لنــادي البيشــمركة و تســتمر لغاية االحد 
املقبل العاشر من شهر كانون الثاني اجلاري«.

ولفــت نائــب رئيس الهيئــة االداريــة لنادي 
بيشــمركة الرياضي الى ان »النادي سباق في 
دعــم و رعاية بطوالت االحتــادات املركزية في 
مختلف االلعــاب والتي حتتضنها املنشــآت 
الرياضيــة للنــادي ، فضــالً عــن تضييــف 
املعسكرات و املباريات الودية لالندية الرياضية 
فــي عمــوم محافظــات البلد و علــى مدار 
السنة دعماً من مجلس ادارة النادي و توطيداً 
للعالقات األخوية و الرياضية مع ادارات االندية 

واالحتادات املركزية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وضع رئيس نادي نوروز الرياضي شــيخ الهور 
شــيخ جنگي، حجر األساس مللعب ستاديوم 
نــوروز الرياضي في محافظة الســليمانية.
ويتسع امللعب الدولي اجلديد لـ 14500 متفرج 
بقيمــة 12 مليون دوالر من االمــوال اخلاصة 
ب نادي نوروز الرياضي و بتنفيذ شــركة تركية 

متخصصة في بناء املالعب الدولية.
وباشرت الشــركة املنفذة بٕاجناز أسس البناء 
فــي االرض اخملصصة إلنشــاء امللعب اذ من 
املؤمل ان ينجز ملعب ســتاديوم نوروز الدولي 

في اقل من سنتني.
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عبدالناصر عبداألمير:

أفضــل مــدرب شــاب في الــدوري 
رزاق  املمتاز لقب أكتســبه مؤخــرا 
نفط ميســان  فريق  مــدرب  فرحان 
مــن بني ثلة مــن املدربني الشــباب 
األكفاء ، ولم يأت هذا اللقب بضربة 
حظ مثــال ، فاملتتبع لســيرة فرحان 
التدريبي يدرك جليا  بالعمل  وتدرجه 
انــه اســتحقاق جاء بعــد انطالقة 
صحيحة مدربا مســاعدا او مساعد 
مدرب مع فريــق القوة اجلوية العريق 
منحته الشــرعية لقبــول التحدي 
في جتربته االولى مــع نادي الديوانية 
الصاعد حديثا لدوري االضواء ، ورغم 
االمكانيات املادية الشــحيحة تكن 
رزاق ان يضــع بصمتــه االولى مدربا 
طموحــا للديوانية الــذي تكن من 

احراج فرق جماهيرية حينذاك .
األمر الذي جعل ادارة نفط ميســان 

ان تضــع فرحان في دائرة اهتماماتها 
وحدث ومت االتفاق علــى تولي األخير 
مهمة تدريب فريق فرســان اململكة 
الــذي هو اآلخر بدأ ينشــط وينافس 
أعتى الفــرق اجلماهيرية ولعل لقب 
وســام  انتزعه  الذي  الــدوري  هداف 

سعدون خير دليل .
رزاق الذي جاء خلفــا للمدرب احمد 
دحام في أول تصريح له قال ســأعيد 
الفريق الى مكانته ، وجماهيرية نفط 
ميســان ســتضعه امام مسؤولية 
الوصول الــى أماكن دافئة في ترتيب 

الدوري .
ناجحــة  أدوات  اجلديــد  وللمــدرب 
ابرزها املهم  مازالت حاضــرة لعــل 
وسام ســعدون ورغبته املتجددة في 
هز الشــباك ، اضافة الى عائدين من 
حملترفني  ميزة  واســتقطابات  االعارة 
محمدوه  ناصــر  اليمانــي  منهــم 
والقــادم من النيحــر دياباتي والعب 
نفط الوسط فاضل كرمي والعائد من 

الشــرطة اكرم رحيم يقف خلفهم 
الدولي الســابق نور صبري ، ومع رزاق 
كادر تدريبي مســاعد على مستوى 
عال من الكفــاءة كان لهم صوالت 
وجوالت علــى املســتطيل االخضر 

ومنهم مزهر رحيم وقائد ماجد 
االســتقرار الفنــي للفريق ســاعد 
املــدرب على وضــع اســلوبه الذي 
أرض  وطبقوه على  الفرسان  هضمه 
الواقــع مــع درايته التامة بعشــق 
اجلمهور امليساني للمستديرة اضافه 
الى فهمــه لقوانني اللعبة وحتليالته 

الفنية املائزة .
املهاجم  بأسلوب  باللعب  رزاق مؤمن 
الواحد ويراه اسلوبا ناجحا اذا توافرت 
في شروط تواجد العبني جيدين خلف 
املهاجم لديهم امكانية التســجيل 
وقد يعتبرهــم رزاق ) مهاجمي ظل ( 
يؤدون املهمة نفسها التي يؤديها ذات 

املهاجم .
وعن االخطاء الفنية التي حتدث فهي 

جائــزة واليكن احلكم علــى مدرب 
من مبــاراة واحدة او ملرد االخفاق في 
نتيجة فقبــل ثالثة ايــام مثال كان 
موفقــا الى حد كبير واحــرج فريقا 

جماهيريا .
اذن لنؤمن نحن كمراقبني او محللني 
او جماهير ان لكل وقــت اذان ولكل 
مباراة ظروفها اضافة الى اســتعداد 
الالعبني النفسي والبدني ورمبا خطأ 
فنيــا يرتكبه احــد الالعبني يكلف 
الفريق مباراة كاملة العالقة للمدرب 

فيها 
العبرة بالنتائــج والتقييم قد يكون 
املرحلة  انتهــاء  بعد  وعــادال  مهنيا 
االولى من الدوري وهنــا تبدأ عملية 
على  والوقوف  والتحليــل  النقــاش 

االخطاء واحللول .
مهــال اذن مازلنــا في أول  املشــوار 
..ومازلــت أتوقع ان في حقيبة فرحان 
ثمة أســرار مع نفط ميسان .... فال 

تستعجلوه.

في حقيبة فرحان، أسرار مع نفط ميسان 
يتدرج في العمل التدريبي 

رزاق فرحان.. مدرب يسير بخطوات ناجحة

متابعة ـ الصباح الجديد:
اصدر االحتاد االسيوي بكرة القدم، 
اســتفتاًء الختيــار افضل العب 
شــاب في القــارة الصفراء خالل 
عام 2020.ويقوم املوقع االلكتروني 
القدم  اآلســيوي لكرة  االحتاد  في 
بٕاطالق جوائز خيارات اجلمهور لعام 
2020، والتي تنظم على أربع فئات، 
وبحيث تشــكل أصوات اجلماهير 
نسبة %60 من التصويت، على أن 
يتم اإلعالن عــن النتائج النهائية 

يوم 24 كانون الثاني.
الوطني  املنتخــب  جنــم  وتواجد 
"ميمي"  علــي  مهند  العراقــي 
االفضل، حيث كتب  قائمة  ضمن 
االســيوي عــن ميمــي: "انتقل 
النجــم العراقــي الصاعد مهند 
علي من العــراق إلى قطر ثم إلى 
البرتغال، وعاد بعد ذلك ليلعب مع 
التألق  نادي السيلية، حيث واصل 

من خالل 7 أهــداف في 12 مباراة 
نادي الســيلية خالل األشهر  مع 

الثالث األخيرة من عام 2020".
واضــاف ان "مهند علي ســجل 
فاز فيها منتخب  التي  املباراة  في 

العــراق علــى أوزبكســتان 1-2 
خالل شهر تشــرين الثاني، ليرفع 
رصيــده إلى 15 هدف دولي في 30 
مباراة.وضمــت القائمة ايضاً كل 
من: الكــوري اجلنوبي وون دو-جاي 
عبداخلالقوف  بوبيــر  واالوزبكــي 
والياباني كاورو ميتوما والسعودي 
واليابانــي  احلمــدان  عبــداهلل 
تاكيهيــرو تومياســو وااليرانــي 
مهدي قائدي والياباني تاكيفوسا 
كوبــو واالردني موســى التعمري 
وونغورن  جاروينســاك  والتايلندي 
واالسترالي  وعد  والقطري محمد 
رايلي ماكغري واالوزبكي عزيزجون 
غانييــف وااليرانــي مهدي عبدي 
قارا والسعودي عبدالرحمن غريب 
والكــوري لي كانغ-ايــن واملاليزي 
صفاوي رشــيد والكوري ســونغ 
مني-كيــو واالماراتي زايد العامري 

واالوزبكي جاسور ياخشيبويف.

محمد صادق السامرائي:
تأسس نادي إيه ســي ميالن بتاريخ 
16 كانون األول1899م على يد ثالثة 
إجنليز  هم: هيربــرت كيلنب، ألفريد 
إدواردز، و ديفيد أليسون حيث كانوا 
قد اتفقــوا على إنشــاء فريق كرة 
قدم، وفي البداية مت تســمية النادي 
باســم«نادي ميالن للكريكت وكرة 
القدم وبعد مرور شهر من تأسيس 
الفريق واختيار ديفيد أليسون كأول 
قائد في تاريخ الفريق، انضم النادي 
في 15 كانون الثاني1900 إلى اإلحتاد 
اإليطالــي لكرة القــدم. كانت أول 
مباراة لنادي إيه سي ميالن أمام نادي 
ميديوالنوم، أحد فرق مدينة ميالنو، 
وذلك في تاريــخ 11 آذار 1900، وقد 
3-0 ملصلحة ميالن،  انتهت بنتيجة 
بعدما سجل ديفيد أليسون الهدف 
األول في املباراة وأول هدف في تاريخ 

إيه سي ميالن.
وفي 15 نيسان 1900 خاض إيه سي 
ميالن أول مباراة رسمية أمام نادي اف 
ســي تورينيزي في الدوري اإليطالي، 
وخســرها بنتيجة 0-3، ليخرج من 
تلك البطولة ،ولم تؤثر هذه النتيجة 
على عزية الفريق، على الرغم من أن 

نادي اف سي تورينيزي كان يُعتبر من 
أقوى الفرق فــي تلك الفترة. وكانت 
هذه اخلســارة الدافع لنادي إيه سي 
لتحقيق مفاجــأة كبرى في  ميالن 
املوسم الذي تاله، حيث استطاع أن 
يفوز ببطولة الدوري اإليطالي بعدما 
انتصر في املباراة النهائية على نادي 
جنوى حامــل اللقب واملهيمن على 
البطولــة بنتيجة 3-0 وبأهداف كل 
من هيربرت كيلنب وهدفي نيجريتي.

فــي موســم عــام 1905 مت تغيير 
اســم النادي إلى »نادي ميالن لكرة 
النادي  اهتمام  أصبح  حيث  القدم«، 

كله منصباً فقط على لعب الكرة، 
وفي موســم عام 1906 تعادل نادي 
ميالن مع نادي يوفنتوس في النقاط، 
فأقيمت مبــاراة فاصلة في مدينة 
تورينو لتحديــد البطل، وقد انتهت 
بالتعادل السلبي. وفي مباراة العودة 
في ميالنو، اســتطاع ميالن أن يفوز 
بهدفني مقابل ال شيء ليحرز لقب 
الدوري اإليطالي للمــرة الثانية في 
تاريخه. وواصــل النادي جناحاته بعد 
تلك الفتــرة، ففي عام 1907 حافظ 
على لقب الــدوري اإليطالي، بعد أن 

تغلبه على فريقي تورينو وأندريا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اْســَتقبل وزيــر الشــباب والرياضة 
الوزارة،  عدنان درجال في َمكتبِه مبقرِ 
أول أمس وَفــَد احّتَاد الباراملبياد اخلَاص 
برئاسِة ســعد عبد ياسني، بحضورِ 
ُمدير عام الَتربيــة الَبدنية والرِياضة 
في الوزارة.وأكد الوزيــر درجال دعمُه 
الالمحــدودِ لالحّتَــاد َماديًــا وََمعنويًا 
وَصحًيــا أن اْقَتضــت احلَاجة لذلك، 

كونــُه احّتَاد إجنــازات َحقــق العبيه 
وُمدربيه نَتائج بَاهرٌة باســم العراق، 
وأضاف:  اخلارجيــة.  ُمشــاركاتِه  في 
َسَنكون َمعُكْم دائًما في نَشاطاتُكْم 
وَفَق  نَســتطيع  َما  لُكم  وََســُنقدم 
َما يُســمح لنا بِه القانــون، َكونُكم 
الرَعاية  ُتثلون َشــريحًة بحاجًة إلى 
َمفتوحًة  الوزارة  وَُمنشآت  واالهتمام، 
نَشــاطاتُكْم  ملُمارســِة  أَمامكــم 

الوفد  رئيس  وثَمــَن  وَُمنافســاتُكم. 
ورئيس االحّتَاد سعد عبد ياسني َموقف 
الســيد الوزير ووزارة الَشباب والَدعم 
الكبير الذي تَقدمُه للباراملبياد اخلَاص، 
ال ِســّيما تَوفيــر األجواء املُناســبة 
وَرَعاية ُكل الَنشــاطات التي يُقيمها 
االحّتَاد، بالتالي َسَينعكس ذلك إيجابًا 
والنتائِج  اخلارجيِة  املُشــاركاِت  على 

املُتحققة فيها.

متابعة ـ الصباح الجديد:
إقامة  اإلماراتي، عن  الكرة  احتاد  أعلن 
مباراة منتخبــه األول الدولية الودية 
أمام العراق، في الســابعة والنصف 
من مساء يوم الثالثاء املقبل، بتوقيت 
زعبيل  اإلمارات، وستكون على ستاد 
ضمن  املبــاراة  الوصل.وتأتي  بنــادي 
معســكر املنتخــب اإلماراتي املقام 
حالياً فــي دبي، اســتعداداً ملبارياته 

املشــتركة  التصفيات  من  املتبقية 
املؤهلــة إلى نهائيــات كأس العالم 
 ،2023 آســيا  كأس  ونهائيات   ،2022

والتي ستنطلق في آذار املقبل.
اإلمارات،  منتخــب  تدريبــات  ويقود 
املــدرب الهولنــدي فــان مارفيــك، 
عيســى،  خالد  الالعبني  مبشــاركة 
علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل 
محمد  اإلحبابــي،  بندر  احلوســني، 

برغش، سالم راشد، خليفة احلمادي، 
شــاهني عبد الرحمن، حسن احملرمي، 
وليد عباس، محمود خميس، يوسف 
جابر، ماجد سرور، ماجد حسن، علي 
ســاملني، عبد اهلل رمضان، عبد اهلل 
النقبي، خليل احلمادي، فابيو دي ليما، 
خلفان مبارك، طحنون الزعابي، علي 
صالح، كايو كانيــدو، علي مبخوت، 

سبيستيان تيجالي وزايد العامري.

الشباب والرياضة تشيد
ستاد الوصل يحتضن ودية اإلمارات والعراق بنجاحات األولمبياد الخاص 

ميمي مرشح لجائزة أفضل 
العب شاب في آسيا

أضواء على نادي ايه سي ميالن االيطالي 

ميمي

لقطة ارشيفية الي سي ميالن



أمل  املعتزلة  الفنانة  ردت 
حجازي على احملطات التي 
موقفها  بعــد  إنتقدتها 
من حفالت رأس الســنة، 
فــي صفحتها  وكتبــت 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي:  التواصــل 
الذين  احملطــات  "بعــض 
لهم مصالح مع الفنانني 
مبوضوع  طريقتي  إنتقدوا 
الســنة  رأس  حفــالت 
اقول لهم، تعــودت دائماً 
على قول احلــق ولن أغير 
اسلوبي مع العلم اني لم 
اكن اعلم من هم الفنانني 
وصلني صور لصاالت تعج 
بالنــاس وعلمت ايضاً انه 

ال يوجد اســّرة خالية في 
املستشفيات! اعيد واكرر 
وكتبت  ضمير".  بال  انهم 
:" كل فنان اقام حفل في 
رأس الســنة بظل كورونا 
وبظل االعداد اخمليفة التي 
بال  لبنان فهو  يشــهدها 
ضمير وبال انسانية وعبداً 

للمال".

رواد مواقع  تداول عدد من 
اإلجتماعــي  التواصــل 
للفنانة  جديــد  فيديــو 
وإبنتها  أصالة  الســورية 
شام الذهبي، وهما يغنيان 
في الســيارة "أنا بتنفس 
حريــة" للفنانة اللبنانية 
رواد  وإعتبر  بطرس،  جوليا 
مواقع التواصل أن األغنية 
غيــر  كرســالة  جــاءت 
أصالة  لطليق  مباشــرة 
أزمتها  بعد  العريان  طارق 
معه، وظهوره مع حبيبته 
اجلديدة نيكول ســعفان. 
العديد  وحرصت شام في 
مــن املواقف علــى داعم 
نشــرت  حيث  والدتهــا، 

مؤخراً، صــور جديدة لها 
وعلقت  حتتضنهــا  وهي 
عليهــا: "احلــب بداخلي 
أنت كل  يوصــف،  ال  لك، 
والعطاء  احلب  أنت  شيء، 
واالمتنــان  والتســامح 
والصــدق، أنــت احلقيقة 
والوضوح والقوة، أنت كل 

شيء. بطلي اخلارق!"

السعودي  املمثل  نشــر 
فيديو  احلمــدي  مهنــد 
مــع  خاللــه  تفاعــل 
متابعيــه رد مــن خالله 
علــى أســئلتهم عــن 
فرح  بخطيبته  عالقتــه 
مراد إال أن أكثر األســئلة 
مهند  اســتفزت  التــي 
احلمــدي كان عــن ديانة 
مهند  وظهر  خطيبتــه. 
احلمدي داخل منزله حيث 
استغرب من السؤال عن 
أن  بعد  خطيبتــه  ديانة 
نشــر مقطع مــن أحد 
حامت  الراحل  اخملرج  أعمال 
أن فرح مراد  وأكــد  علي 
الطائفة  ومن  مســلمة 
الســنية مــن طرابلس 

مســيحية  وليســت 
وأضاف مهند أنه ال ميانع 
الــزواج منهــا حتى وإن 
يأتي  مســيحية.  كانت 
موقف  بعــد  الــرد  هذا 
جدلــي وقع بــني مهند 
بشأن  مراد  وفرح  احلمدي 
شــراء كلب إذ اعترضت 
األخيرة على كلمة شراء 

ألن الكلب روح. 

أمل حجازي

مهند الحمدي

أصالة

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
حصلت الطفلة الكفيفة ميســاء بن ميم )14 عاما( على 
جائــزة الطفولة لكتابــة القصة في املســابقة العربية 
"الكتابة في زمن كورونا" التي نظمها املنتدى العربي علي 
الدوعاجي للفكر واألدب عن آخر قصصها املوجهة لألطفال 
واليافعني بعنوان "احلق املسلوب" وهي القصة العاشرة في 

قائمة مؤلفاتها.
ونشرت ميساء كتاباتها إلكترونيا في انتظار صدور النسخ 
الورقية بعد أن تكفلت بطبعها ونشرها اجلمعية التونسية 

حلماية أطفال املتوسط التي تبنت موهبتها النادرة.
عن كيفية اكتشــافها عالم القراءة والكتب قالت ميساء 
"إن الفضل يعود جلدتي التي ربتنــي منذ األيام األولى بعد 
والدتي كانت حتكي لي حكايات شــعبية وتــروي اخلرافات 
بشــكل ممتع كما حرص جدي على أن أحفظ آيات وســورا 

قرآنية".
وعندما الحــظ خالها عثمان شــغفها الكبير بالقصص 
بدأ يقرأ لها القصص يقول: "اشــتريت لها أول مجموعة 
قصص لألطفال وهي في اخلامســة من عمرها" و"ميساء 
موهوبة جدا وتتميز بذاكرة قوية وقدرة كبيرة على احلفظ".

وحتدث عثمان عن مرضها: "ميســاء لــم تولد كفيفة بل 
أصيبت في أسبوعها األول بارتفاع شديد في درجة احلرارة ما 
أثر على عينها وأصيبت بالعمى وفي شهرها الرابع أجريت 

لها عملية جراحية متثلت في زرع قرنية لكنها فشلت".

طفلة تونسية كفيفة 
تصدر عشرات الكتب

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكرت مجلتا "رولينغ ســتون" و"فارايتــي" أن حفل توزيع 
جوائز غرامي املوســيقية الذي كان مقــررا في الـ31 من 
يناير كانون الثاني اجلاري، تأجل بسبب زيادة حاالت اإلصابة 

بفيروس كورونا في لوس أجنلوس.
ونقلــت اجمللتان عــن مصادرهما أن احلفل وهــو األرفع في 

صناعة املوسيقى، رمبا يقام في مارس اذار املقبل.
ولم ترد أكادميية التســجيالت التي تنظم احلفل، بعد على 

طلب للتعقيب.
 وبلغت أقسام العناية الفائقة في مقاطعة لوس أجنلوس 
أكبر مدن والية كاليفورنيا البالغ عدد ســكانها عشــرة 
ماليني نســمة، طاقتها القصوى منذ منتصف ديســمبر 

كانون االول املاضي.
وحذر حاكم والية كاليفورنيا غافني نيوســوم االثنني، من 
أن التراجع البســيط الذي شــهدته أرقام إصابات كورونا 
في األيــام املاضية، "مــن احملتمل أن يكون هــدوء ما قبل 

العاصفة"، سيما بعد انقضاء موسم األعياد.

تأجيل حفل جوائز غرامي بعد 
احتدام كورونا في لوس أنجلوس

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحالم يوسف:
ْل ُفؤادََك َحيُث ِشــئَت ِمن الَهوى.. ما  نَقِّ

احلُبُّ إالّ للَحبيِب األوَِّل..
الَفتى..  يألُفــُه  َمنــزٍِل فــي األرِض  َكْم 

وَحنيُنُه أبداً ألوَِّل َمنزِِل.
هــذان البيتــان رمبا مرا على لســان كل 
الشباب ومن كال اجلنســني، احلب األول، 
ما بــني حقيقته وزيفه موضوع دائم وقد 
يكون ازليا، والســؤال مــا زال يبحث عن 

إجابة.
الطبيبة النفسية دنيا علي تقول ان احلب 
األول مجرد وهم، فال يوجد شــيء اسمه 
حب اول وثاني وثالــث، الن كل واحد منا 
تختلف جتربته العاطفية عن غيره: هناك 
ويتأثر  من نشــأ جينيا بعواطف رقيقة، 
مبن حوله اكثر من غيــره، لذلك فعندما 
يقع بحب امرأة ألول مرة، يشــعر ان تلك 
هي بداية احلياة وبنهاية العالقة ستكون 
نهاية الكون بالنسبة اليه، وصعوبة تلك 
احلالة هي مــا يعلق بذهنه، ألنه في حال 
مر بتجربة أخرى مشــابهة سيكون قد 
اعتــاد على احلالة او اســتوعب مدياتها 
ومتاعبها، فلن يتأثر بالطريقة نفســها، 
أي ان املوضوع يتعلق بحالته النفســية 

وعواطفه وليس بحالة احلب نفسها.
من فلسطني ناصر عباس يقول: ان ما مييز 
احلب األول، لهفته والشــوق واحلنني، الن 
كل ما يشــعر به الفرد بعده سيكون قد 
مر عليه مســبقا، فلن تكون له النكهة 

نفسها وال التأثير نفسه.
وال تعتــرف لولــه الدهلكــي بتصنيف 
احلب على سلم، او درجات، فاحلب األقوى 
يســتمر ويجرف كل املشــاعر املسبقة 
وتقول: احلب األقوى هــو االبقى الني قد 
امر بتجربة حب واتصور انه حبي األوحد 
واالكبر، لكن مبرور الزمن والنضج الفكري 
ســتتغير مفاهيمي عن احلب، والعالقات 
اإلنســانية، وبالتالي فيمكن ان احب اخر 

لكن بطريقة مختلفة.
واستشــهدت ام حمودي بأبيات شــعر 

للشــاعر الفلســطيني محمود درويش 
يقــول فيها "اما بعد فأنــا لم أحب احد 
بعــدك ..أما قبل فأنا أساســا لم اعرف 

احلب اال بك".
احلب األول له طعم خاص ليس له مثيل، 
ويأخذ االنســان معه الى املمات، هذا ما 
ذكره ماهر ادريس مضيفا: قد يكون احلب 
باجلنون كما  العاشــق  عنيفا ويصيــب 
حدث مــع مجنون ليلى الذي يقول: اليك 

عني فان حبك شغلني عنك.
وتؤيد نورس ربيع الرأي الذي يقف بالضد 
من وضع األرقام على حالة احلب اذ قالت: 
ال يوجد شيء اسمه حب اول وثان وثالث، 
احلب هو احلب وكفى.. ألجله أحب احلياة، 

وألجله امنح قلبي آلخر بكل رضا.

ويســألوني عن احلب االول .. وأقول لهم 
..مــا زلت أتلمــظ مذاق النظــرة االولى 
والبسمة األولى، واالعتراف األول، هناك..

توقف الزمن .. وبقيــت تلميذا الى االبد 
هذا ما باح به عابر الســبيل كما اسمى 
نفســه والذي قال: تعتريني باســتمرار 
ذكرى االعترافات االولى الرقيقة، واعتقد 

انها ثروة القلوب احلقيقية.
كل حب هو األخير.. هــذا ما صرحت به 
اليســار مسّوح من ســوريا قائلة: احلب 
األول كان حبا وانتهــى وافل جنمه، فكل 
حب ميكن ان ينتهي او يستمر على أسس 
كثيــرة، فاحلب مثل الطفــل يحتاج الى 
عناية كبيرة ال يفهمهــا أي كان، لذلك 

فهو ميكن أيضا ان ميرض او ميوت.

ومن بلــد األرز لبنان تقــول ميري االمني: 
هناك شيء اسمه احلب وشيء اخر اسمه 
وهــم احلب، وهــم احلب هو مــا ميكن ان 
يتكرر مرات عدة بحياة االنسان، اما احلب 
احلقيقي فيأتي مرة واحدة ولن يتكرر ابدا، 
لذلك فكلنا ندعو دائما ان نعرف كيفية 

احلفاظ عليه عندما يزورنا.
وختامها مع كلمــات رقيقة من كرمي 
اخلليفة الــذي قال: كل تلــك القلوب 
الرقيقــة مرت بها فصول احلب، فمنها 
ما اورق وازهــر، ومنها مــا مرت عليه 
عواصف وانكسر، فاحلب هو احلب، لكن 
احلــب األول، اول بصمــة طبعت، واول 
نسمة مرت على القلب، لم يألفها من 

قبل. 

الصباح الجديد - وكاالت:
رحباني  إلياس  اللبناني  املوســيقار  فارق 
فيــروز، ليلتحق بصبــاح، اذ توفي عن 83 
عاما منذ يومني، متأثرا بإصابته بفيروس 
كورونــا )كوفيد19-( منذ مــا يقرب من 

أسبوع.
في عمر العشــرين بدأت مسيرة الياس 
الفنيــة احلقيقية، حيــث تعاقدت معه 
البريطانية   )BBC( إذاعة "بي بي ســي" 
في لبنــان ليلحن 40 أغنية و13 برنامجا، 
وبعد اربع سنوات بدأ التعاون مع املغنني 
املعروفني في تلــك احلقبة منهم نصري 
شــمس الديــن، وعمل كذلــك مخرجا 
ومستشــارا موســيقيا في إذاعة لبنان، 
املنتجة  ومنتجا موسيقيا في الشركات 

لألسطوانات.

وفي بدايــات األلفية احلالية، عمل إلياس 
الرحباني عميــدا ألكادميية روتانا لتعليم 
الغنــاء عند بدايــة تأسيســها، لكنه 
استقال ســريعا من هذا املنصب، وكان 
من أعضاء الشــرف في املوسمني الـ10 
والـ11 مــن برنامج ســتار أكادميي، وفي 

جلنــة حتكيم برنامج 
ســتار  ســوبر 

آراب آيدول.
فــي  و
ته  مسير
لفنية  ا

الطويلة، قدم إلياس الرحباني العديد من 
األغاني واملعزوفات، منها نحو ألفي أغنية، 
لـ25  التصويرية  املوســيقى  إلى  إضافة 
املسرحيات  فيلما ومسلســال وعدد من 
الغنائية. وصدر له ديوان شــعري باسم 
"نافذة العمر" في منتصف التسعينيات. 
نال إلياس الرحبانــي العديد من اجلوائز 
خالل حياتــه الفنية، منهــا جائزة 
مسابقة شبابية في املوسيقى 
وجائــزة عن  الكالســيكية، 
مقطوعة "احلــرب انتهت" 
)La Guerre Est Finie( من 
 ،1970 عام  أثينا  مهرجان 
وشــهادة الســينما في 
للفيلم  الدولي  املهرجان 
بالبندقية في  اإلعالمــي 

الســبعينيات، وحصل علــى الدكتوراه 
بارينغتــون  جامعتــي  مــن  الفخريــة 

بواشنطن، وأستورياس بإسبانيا.

كورونا يخطف ملحن روائع فيروز وصباح

الحب األول وهم ام حقيقة

الصباح الجديد - وكاالت:
بالتنســيق  عامر  وفاء  الفنانــة  أطلقت 
مــع اإلعالميــة بســمة وهبــة، حملة 
جديــدة لوقف التنمر علــى جنمات الفن 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  املصري 
وناشــدت وفاء كل الفنانــات داخل مصر 
وخارجها باالنضمــام إلى احلملة والدعوة 
املتحرشني  لوضع تشريعات صارمة بحق 

واملتنمرين باملشاهير.
وظهرت وفاء عامر مع بســمة وهبة في 
الطبية  الكمامات  ترتديــان  وهما  فيديو 
عبر حســابهما على موقع انســتغرام، 
وقالــت وفاء عامر: "كل مــن ميلك هاتف 
يســتطيع ان يوجه التهم وااللفاظ غير 
الالئقة من دون حســيب وال رقيب، انا من 
هنا اطالب احلكومة بان حتميني كسيدة 

اوال وكفنانة ثانية".

كنــا  ان  بســمة:  وردت 
تتعالى  عامــة  شــخصيات 
عن رد الشــتيمة فــال يعني 

اننا نتقبلهــا او ال تؤثر بنا، لترد 
عليهــا الفنانة وفــاء عامر مرة 

الشــخصيات  مطالبة  ثانيــة، 
العامة باالنضمام إلى هذه احلملة.

احلملة لم جتد حتى اآلن تفاعال كبيرا 
بني جنمــات الفن والوحيــدة التي أعلنت 
انضمامهــا رســميا، الفنانة الســورية 
املقيمة في مصر شــيما احلاج التي بدأت 
استعمال اســمها اجلديد شيماء يونس 
ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها مبوقع 
إنســتغرام، للمطالبة بتفعيل هاشتاك 
"ال لإلهانة"، مؤكــدة ضرورة احترام الرأي 

والرأي اآلخر.
وكتبت في تعليق على مقطع الفيديو: أنا 

أول 
عمــني  ا لد ا

لإلهانة،  ال  حلملــة 
ونناشد جميع وسائل 

منها،  املرئيــة  اإلعالم 
واملسموعة إيصال صوتنا 

حملاســبة  اخملتصة  للجهات 
كل مــن يخطئ في حق األخر 

على مواقع التواصل االجتماعي، 
وانا أطالب بســرعة تطبيق مادة 

احترام األخر.

"ال لإلهانة" حملة جديدة لوقف 
التنمر على نجمات الفن المصري

الصباح الجديد - وكاالت:
مت القبض على موظف ســابق ســاخط في شركة 
مرســيدس بنــز قام بعمليــة تدمير داخــل مصنع 
الشــركة فــي إســبانيا تعبيرا عن غضبــه منهم 

وكلفهم ماليني الدوالرات.

وفًقــا لصحيفة ديلي ميل ، دمر الشــاب البالغ 
من العمر 38 عاًما حوالي 50 شاحنة صغيرة 

جديدة متاًما في املصنع الذي كان يعمل فيه، 
والتي يُقدر أنها تســببت في أضرار تقدر 

بنحو ست ماليني دوالر.
وفي 31 ديســمبر ســرق عامل مصنع 

الســيارات السابق سيارة JCB قادها 
منطقة  فــي  الواقع  املصنــع  إلى 
صناعية في فيتوريا عاصمة إقليم 
عملية  في  انطلق  ثم  الباســك 
هدم ما أدى إلــى إتالف العديد 

من السيارات الفاخرة.
فــإن   Ladbible وبحســب 
املتضــررة  الشــاحنات 
تضمنت سيارات من الفئة 
V الراقيــة والتــي بلغت 
قيمتهــا حوالي 90 ألف 
إلى جانب عدد من  دوالر 

فيتوس الكهربائية.

موظف سابق في مرسيدس يدمر 
سيارات بست ماليين دوالر 

الصباح الجديد - وكاالت:
 انتقل املغامران لوك 34 عاماً، وزوجته ســارة فالجنان 
36 عاماً، إلــى جزيرة أويي النائية قبالة الســاحل 
الغربي ملقاطعة دونيجال في أيرلندا قبل يومني 
فقط من إغالق اململكــة املتحدة خوفاً من 

اإلصابة بكورونا.
حينها لــم يكن لــدى الزوجان أي 
فكرة عن مدى تفشــي الوباء 
الغــرض  وكان  الوشــيك، 
قطعة  في  إقامتهما  من 
األرض الصخريــة التي 
تبلغ مســاحتها 300 
فدان قضاء 12 شهراً 
لالســتمتاع بوتيــرة 

حياة أبطأ.
ميرور  قالت صحيفــة 
الزوجني  أن  البريطانية 
الفحم  يســتخدمان 
وخزانــاً  للتدفئــة، 
األمطار،  ميــاه  جلمع 
للطهى،  غــاز  وقناني 
لشحن  شمسية  وألواح 
أجهزتهما الكهربائية، كما 
يســتعمالن املياه التي مت جمعها 
وكذلك املياه من البئر لالستحمام 
بزراعة  وقاما  مالبســهما،  وتنظيف 
طعامهما للحصول على القوت، وتربية 

الدجاج للبيض وصيد األسماك.

وقال لــوك الذي يعمل جنــاراً: " كان من الغريب حقاً 
سماع كل ما يحدث في أثناء العزلة على هذه اجلزيرة 
الصغيرة. ميكنــك أن تتخيل، لم يكــن علينا القلق 

بشأن التباعد االجتماعي.
وأضــاف: "كانت التجربــة رائعة، فعلــى الرغم من 
أن وتيــرة احلياة بطيئة للغايــة إال أنها جميلة، نحن 
نقضي أيامنا في املشــي مع الكالب، ونزرع طعامنا 
ونتعلم مهــارات جديدة، أعلم أن احليــاة في جزيرة 

معزولة لن تروق للجميع لكننا أحببناها".

الصباح الجديد - وكاالت:
عــرض تاجر مخــدرات فــي أملانيا 
على رجل شــرطة بزي مدني شراء 

الكوكايني منه.
وذكرت الشرطة أن املتهم )36 عاما( 
حتدث إلــى "الزبون اخلطأ" وســط 

مدينة هام.
وقام الشرطي مبجاراة التاجر ورافقه 
أراد  إلى منزل أحد األصدقاء، حيث 
التاجر حسب االتفاق جلب كيس 

من الكوكايني.
وعندمــا عاد املتهــم، كان الشــرطي ينتظر 
املســاعدة على عتبة الباب وبــدأت إجراءات 
توجيه تهمة جنائية ضد الرجل بسبب االجتار 

بالكوكايني.
ولم يتــم العثور علــى مخــدرات أخرى في 
الشــقة، ولكن مت العثور على دراجة مسروقة 
ومحفظــة، وبــدأت الشــرطة التحقيق مع 

صاحب الشقة البالغ من العمر 48 عاما.

زوجان يهربان من كورونا 
الى جزيرة نائية

اخطأ في الزبون.. تاجر مخدرات 
يعرض بضاعته على شرطي
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