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بغداد - وعد الشمري:
كشــفت اللجنــة املالية في 
مجلس النــواب، أمس الثالثاء، 
على  مالحظاتها  مجمــل  عن 
مشــروع املوازنة للعام احلالي، 
ينطوي  القانون  أن  إلى  مشيرة 
علــى مخالفــات واضحة من 
التخصيصات  توزيــع  حيــث 
بني احملافظــات، واألرقام املبالغ 
فيهــا،  وفيما حتدثت عن خلوه 
حقيقية،  إصالحية  فقرات  من 
اســتبعدت إقــراره فــي وقت 

قريب.
وقال عضو اللجنة النائب جمال 
كوجر، في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "اجتماعات مكثفة 
تعقدهــا جلنتنــا منــذ بداية 
بشأن مشروع  احلالي،  األسبوع 
املوازنة، وقد توصلنا إلى جملة 
من املالحظات التي مت توثيقها".

وأضــاف كوجــر، أن "أعضــاء 
اللجنة املالية متفقون على أن 
أرقام املوازنة كبيرة جداً مقارنة 
وصل  املاضيــة، حيث  باألعوام 
إلى 160 تريليون دينار"، مطالباً 
فــي الوقت ذاتــه، بـــ "أجراء 
تخفيض منطقي يتناسب مع 

الظرف الراهن".
وأشار، إلى أن "افتقاراً لتحقيق 
بــني  االجتماعيــة  العدالــة 
في  قد شــخصناه  احملافظات، 
املوازنة"، وحتــدث عن "مناطق 
األموال  مــن  محرومة  شــبه 
القانون، على حســاب  مبوجب 

األخرى".
وأوضــح كوجر، أن "املشــروع، 
كما مت االطالع عليه من جميع 
يخلو  ومناقشــته،  األعضــاء 
من فقــرات إصالحية حقيقية 
للوضع االقتصــادي، وما مدرج 
الصرف،  ســعر  بتغيير  يتعلق 

العاملني  وفرض ضرائب علــى 
في القطاعني العام واخلاص".

أن "مالحظتنا  إلى  ونّوه كوجر، 
آليات إليقاف  بعدم وجود  أيضاً 
الهــدر الكبير في املــال العام 
بسبب الفســاد، واملشروع لم 
يحل املشكالت املنافذ احلدودية 
مواقيت  وحتديد  واضح  بشكل 

زمنية".
وتوقــع، أن "تســتغرق املوازنة 
الكثيــر من الوقــت، وحوارات 

ولقاءات وجميعها سوف يؤخر 
إقرار القانون إلــى أكثر مما كنا 

نتوقعه في السابق".
أن  بالقــول،  وخلــص كوجــر 
"البرملــان كان ينتظــر خــالل 
املدة املاضيــة أن تصله موازنة 
جيدة وتتناســب مــع الظرف 
الراهن، السيما وأن املشروع قد 
تأخر نحو شــهرين ابتداًء لدى 
احلكومة خالفــًا لقانون اإلدارة 

املالية".

من جانبه، يتفق عضو اللجنة 
السعداوي  الهادي  عبد  النائب 
مع كوجــر، بــأن "العديد من 
اخلروق التي مت تســجيلها على 
قانون املوازنة خالل املناقشــات 

في مجلس النواب".
الســعداوي، في تصريح  وذكر 
أن  إلــى "الصبــاح اجلديــد"، 
"العديد من التعديالت ســوف 
مبــا يحقق  املشــروع،  تطــال 
والعدالة  العامــة  املصلحــة 

االجتماعية بني احملافظات، فلن 
نقبل أن تتعرض بعض املناطق 

في العراق للظلم".
ويرى، أن "املؤشرات احلالية تدل 
علــى أن قانون املوازنة ســوف 
يتأخــر اقــراره بســبب كثرة 
واالعتراضات على  املناقشــات 

البنود".
أن  إلى  الســعداوي،  وانتهــى 
"احلكومة تتحمل املســؤولية 
األولى بإرســال القانون متأخراً 

وبنصــوص حتمل فــي طياتها 
العديد من اخملالفات واملشكالت 
البرملان  على  يســتوجب  التي 

معاجلتها".
يذكــر أن مجلــس النواب كان 
قد بدأ بتشــريع قانون املوازنة 
احلالي، حيث  مطلع األســبوع 
جتري الناقشات حالياً في أروقة 
بأمل  النيابية  املاليــة  اللجنة 
ميكن  نصــوص  إلى  الوصــول 
التصويت عليها في أقرب وقت.

 المالية النيابية تستبعد إقرار الموازنة في
وقت قريب: ال عدالة فيها بتوزيع التخصيصات

تحالف برلماني جديد يدعو الى تصحيح واعادة
بناء العالقة مع الحكومة االتحادية  

اعتبره الحزب الديمقراطي استهدافًا جديدًا لكيان االقليم مخافة عدم الحصول على أصوات 

قوى سياسية بارزة تسجل كياناتها بأسماء جديدة 
للمشاركة في االنتخابات المقبلة 

السليمانية ـ عباس اركوازي:
انه  جديــد  برملاني  تنظيــم  اعلــن 
بناء عالقات صحية  على  ســيعمل 
واحلكومة  االقليم  بني حكومة  قوية 
االحتاديــة، مبا يضمن اســتحقاقات 
وفقا  كردســتان  شــعب  وحقــوق 
للدســتور والقوانني، مؤكدا ان تقدمي 
في  للفاسدين  الشخصية  املصالح 
االقليم ادى الى تأزم العالقة وفشــل 
العالقة بني  اخلالفات  مســاعي حل 

بغداد واربيل.
واعلن عضو كتلة حركة التغيير كاوة 

محمد في تصريح للصباح اجلديد، ان 
كتل حركة التغيير واالحتاد واجلماعة 
وكتلــة  واملســتقلني  االســالمية 
واعضاء كرد مستقلني  املســتقبل، 
في مجلس النــواب العراقي اتفقوا 
عن تشــكيل حتالف جديد، باســم 

حتالف "امل كوردستان".
،اننــا مجموعة من  واعلن محمــد 
اعضــاء مجلــس النــواب العراقي 
ومن منطلق شــعورنا باملســؤولية 
اقليم كردســتان  املواطنني في  جتاه 
وامياننــا بان الوحــدة ورص الصفوف 

للمواطنني  كرمية  حياة  تأمني  تهدف 
في كردســتان، وابعاد مستحقاتهم 
السياسية  واخلالفات  الصراعات  عن 
العقيمــة للفاســدين فــي اقليم 

كردستان.
واضاف، اننا 15 نائباً نعلن للراي العام 
بان التعاون والتنسيق بيننا سيدخل 
االتفاق  مرحلة جديدة على اســاس 
املشــتركة،  النقاط  على عدد مــن 
األخطاء  تصحيــح  مقدمتهــا  في 
الســابق من  والتفرد  والسياســات 
إقليم  ملواطنــي  وجتويــع  احتــكار 

تأمني احلقوق  إلى جانب  كردســتان، 
الدستورية لشعب كردستان والدفاع 

عنها.
وأشــار محمد إلى، أن أعضاء حتالف 
أمل كردستان، البالغ عددهم 15 نائباً، 
هم كل من "ريبــوار كرمي، عبدالباري 
مجيد، أحمد حمه رشــيد، ســليم 
همزة، يوســف محمد، بهار محمود، 
كاوة محمد، هوشيار عبداهلل، غالب 
محمــد، جمال كوجــر، مثنى أمني، 
سركوت شمس الدين، رابون معروف، 

سروة ونس، ويسرى رجب".

بغداد - الصباح الجديد:
تداولــت وكاالت ومواقــع إخبارية، 
معلومات أوليــة عن توجه محموم 
للمشــاركة في االنتخابات املقبلة، 
ســواء مــن األحــزاب التقليديــة 
واملعروفــة ام من أحــزاب وتكتالت 
جديــدة، وأورد املعلومات ان العديد 
الى  السياسية عمدت  االحزاب  من 
استبدال اسمائها مبسميات جديدة 
عدم  مخافة  االنتخابــات،  خلــوض 
حصولها على اصوات اذا بقيت على 

نفس مسمياتها.

وتأتي هــذه املعلومــات بعد إعالن 
مفوضيــة االنتخابــات فتــح باب 
السياســية  لألحزاب  التســجيل 
االنتخابات  فــي خــوض  الراغبــة 

املبكرة.
وفي هــذا الصدد رجحــت مصادر 
املعلومــات أن االنتخابــات املقبلة 
القدمية  للوجــوه  تدويرا  ســتكون 
البالد خالل  التي حكمت  نفســها 
الفتــرة املاضيــة، ولكن بأســماء 

جديدة.
املعلومات التــي تداولتها الوكاالت 

واملواقع اإلخبارية، تضمنت أســماء 
األحزاب القدمية واالســماء اجلديدة 
اجلديد،  الصباح  تستبعد  وهنا  لها، 
القدمية،  األحــزاب  أســماء  نشــر 
وتكتفي بنشــر األســماء اجلديدة 
التــي قدمتها بعض األحــزاب الى 
مفوضيــة االنتخابات للتســجيل 
علــى املشــاركة فــي االنتخابات 
املقبلــة، اذ اســمى حتالف معروف 
نفســه " تصحيح "، فيمــا اختار 
رئيس كتلــة اســم " حقوقيون " 
لكتلته السابقة، كما شكل قيادي 

في حزب ديني كبير كتلة باســم " 
اجناز "، كما سجل نائب قدمي كتلته 
حتت اســم " الفراتني " فيما اختار 
نائب ســابق اسم " وعي " لكتلته، 
فيما استحدث اســم " املستقبل 
للفضائية  ووفقــاً  لتكتل قــدمي   "
األحــزاب  عــدد  فــإن  العراقيــة، 
والتكتالت السياســية املســجلة 
التي قدمت أوراق تسجيلها رسمياً 
االنتخابــات جتاوز  للمشــاركة في 
وتكتل سياســي مت  الـ400 حــزب 

ترخيص نحو 250 منها.

وزير التجارة يؤكد إزالة الحواجز التجارية 
6بين إيران والعراق  اف بي آي يحذر من احتجاجات مسلحة

3وواشنطن تدخل حالة الطوارئ

بغداد ـ الصباح الجديد: 
النيابية  القانونية  اللجنة  أكدت 
امس الثالثــاء ان رواتب املوظفني 
للشــهر اجلاري مؤمنة وال عالقة 
لهــا مبشــروع قانــون املوازنــة 

االحتادية للعام احلالي.
وقال عضو اللجنة حسن فدعم 
في تصريح اطلعت عليه الصباح 
املوازنة  ارســال  “تأخر  ان  اجلديد، 
من احلكومــة الى البرملان هو من 
عطل اقرارها داخل اجمللس”، الفتا 
“املوازنة ســتجري عليها  ان  الى 
جملة من التعديالت قبل عرضها 

للتصويت.

واضاف عضو اللجنــة ان “اخللل 
املتاخر  املوازنة هــو وصولها  في 
اخملالفــة فيها”، مبينا  والفقرات 
ان “رواتب املوظفني للشهر احلالي 
مؤمنــة وال عالقة لها مبشــروع 
للعام  االحتاديــة  املوازنة  قانــون 

."٢٠٢١
جتدر اإلشــارة ان األشهر األخيرة 
شهدت تذبذبا وتأخيرا في رواتب 
عدهما  واملتقاعديــن،  املوظفني 
مراقبــون وبرملانيــون مقصودين 
من قبل احلكومــة، للتنصل من 
اخفاقاتها في مسألة اإلصالحات 

االقتصادية التي تعهدت بها. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
امــس  التخطيــط  وزارة  أعلنــت 
الثالثاء، ان عدد ســكان البالد، لعام 
٢٠٢٠، بلــغ ٤٠ مليونــاً و١٥٠ الف 

نسمة.
وقــال املتحدث الرســمي لــوزارة 
الهنداوي،  عبدالزهــرة  التخطيط، 
الصباح  عليــه  اطلعت  بيــان  في 
اجلديــد، ان " حتديــد عدد ســكان 
العــراق، جاء بناء علــى التقديرات 
الســكانية التــي يعدهــا اجلهاز 

املركــزي لإلحصاء وفقــا للمعايير 
ان  ، مضيفا  العامليــة"  االحصائية 
للسكان  الســنوية  النمو  "نسبة 
في عــام ٢٠٢٠، بلغت %2.6" ، الفتا 
الى ان "نســبة الرجال من السكان 

بلغت %50.50، والنساء 49.5%".
العمرية  بالفئــات  يتعلــق  وفيما 
للســكان، بني ان "فئة النشــطني 
في سن  الســكان  وهم  اقتصاديا، 
العمل من )١٥-٦٤( سنة، كانت هي 
النسبة األعلى بني الفئات العمرية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت اللجنة املاليــة النيابية، 
عزمهــا تخفيــض مخصصــات 
باســتثناء  والهيئــات  الــوزارات 
النفقــات احلاكمــة لضمان عدم 
املســاس برواتــب املوظفني وعدم 

فرض اي ضريبه على رواتبهم.
وقال عضــو اللجنــة املالية ثامر 
“املوازنــة حتتــوي على  ان  ذيبــان 
العديد من اخملالفات لقانون االدارة 
املالية فيما يخص فرض الضرائب 
وتخصيــص العديد مــن االبواب 

فيها.
واضــاف ان “االمــوال التــي قــد 
تســتقطع من رواتب املوظفني او 

من الضرائــب التي تفرض عليهم 
لم تسد ولم توفر اي مبالغ كبيرة  

للعجز املالي.
واوضــح ذيبــان ان “اللجنة تعتزم 
الــوزارات  مخصصات  تخفيــض 
االمــوال  وخاصــة  والهيئــات 
اخملصصة في العديد من الســلع 
االستهالكية باســتثناء النفقات  
البطاقــة  و تشــمل  الضروريــة 
الغــاز  واســتيراد  التموينيــة 

والكهرباء والديون واالدوية.
وتابــع عضــو اللجنــة املالية ان 
“الغرض من التخفيض هو لضمان 
عدم املســاس برواتب املوظفني او 

فرض ضرائب عليهم. 

تخفيض مخصصات الوزارات 
والهيئات في الموازنة 

لضمان عدم المساس برواتب الموظفين تحمل في طياتها العديد من المخالفات والمشكالت

اجتماع للجنة املالية

القانونية النيابية: رواتب الموظفين 
للشهر الجاري مؤمنة وال عالقة لها 

بالموازنة

التخطيط : عدد سكان البالد تجاوز 
الـ 40 مليونًا خالل العام الماضي

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد سفير بعثة االحتاد األوروبي في 
بغداد مارتن هوت، أن االستقرار في 
العراق وازدهاره وســيادته الكاملة 
واالستقرار  للسالم  أساس  شرطة 
وبينما   ، بأكملهــا  املنطقــة  في 
إجراء  في  احلكومة  رحب بخطوات 
خيارات  ودراسة  املبكرة  االنتخابات 
مراقبتها؛ أوضــح أن البعثة تبذل 
أقصى جهودها من أجل شــطب 
عالية  الــدول  قائمة  مــن  العراق 

اخملاطر.
وقال الســفير هوت فــي تصريح 
امــس، تعليقــاً علــى الصــراع 
األميركــي اإليرانــي وتأثيــره في 
البالد: إنه "في كثيــر من األحيان، 
تســتخدم القوى األجنبية العراق 
كســاحة قتاٍل بالوكالــة لتنفيذ 
يزيد  ممــا  اإلقليميــة،  أجنداتهــا 
الداخلي  االســتقرار  عــدم  مــن 
واإلقليمي"،مشــدداً بــأن "علــى 

اجلميع أن يــدرك ان عراقاً ضعيفا 
وغير مســتقر ال ميلك إال أن ينتهي 
به األمر كدولٍة فاشلة، مع تداعياٍت 
كارثية فــي املنطقة وخارجها، وان 

من مصلحة اجلميع أن يساهم في 
قيام دولة عراقية مزدهرة ومستقرة 
أساس  وذات سيادة كشرٍط  وقوية 
يزدهر على  بلٌد  املنطقة،  الستقرار 

أســاس العالقات اجليدة مع جميع 
وأساس  املساواة  قدم  على  جيرانه 
جاريــن،  وبصفتهمــا  الســيادة، 
يتشارك العراق وإيران بال أدنى شك 

بعالقاٍت تاريخية عميقة على عدة 
أصعدة".

وأضاف، أن "االحتــاد األوروبي يؤمن 
اميانا قويا بإبقاء الدبلوماسية على 
باحملافظة  وبالتحديد  احليــاة،  قيد 
العمل  )خطة  النووي  االتفاق  على 
الشــاملة املشــتركة( مــع إيران 
وانقــاذه"، مؤكــداً أن االنتقال الى 
إدارة أميركية جديــدة متتاز مبيلها 
للحوار أكثر؛ ميكن أن يفسح اجملال 
لفرصة فريــدة بهذا اخلصوص، لذا 
فإن أي تقدم مــن احملتمل أن يؤدي 
جديدة  دبلوماســية  أجنــدة  الى 
أطراف  تســتطيع مــن خاللهــا 
االتفاق النــووي العمل على تثبيت 
من  االســتفادة  مع  النووي،  امللف 
الزخم النــاجت ملعاجلة قضايا أخرى 

مع إيران".   
العراقــي  التقــارب  وبخصــوص 
في  وأهميته  احلالــي  الســعودي 
اســتقرار املنطقة؛ أكــد هوت أن 

»إحدى أولويات االحتاد األوروبي؛ هي 
تعزيز االستقرار في منطقة اخلليج 
األوســع، لذا نحن نرحب بسياسة 
العراق االســتباقية للحفاظ على 
عالقات بنــاءة ومتوازنة مع جميع 
البلــدان في املنطقــة وخارجها"، 
مبيناً أن "ذلك سيسمح للعراق بأن 
يحّول موقعــه الضعيف جغرافيا 
واقتصاديا بــني اجليران األقوياء إلى 
فرصة خللق أوضــاٍع متعددة تعود 
بالربــح جلميع األطراف، وتســهم 
بشكٍل كبير في حتقيق االستقرار 

واالزدهار للعراق واملنطقة".  
وأضــاف، أنه "بصفتهمــا دولتني 
العراق  بني  العالقــة  فإن  عربيتني، 
والســعودية هــي عالقــة وثيقة 
االحتاد  وأن  البلديــن،  لكال  ومهمة 
األوروبي متفائــل ملالحظة ان هذه 
إيجابية،  العالقات تخضع ملراجعة 
وكذلك ســعيا لتوطيــد األواصر 

االقتصادية بني البلدين". 

سفير بعثة االتحاد األوروبي في بغداد: 

نبذل الجهود لشطب العراق من قائمة الدول عالية المخاطر 
ونشجع تعاونه مع جواره 

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة الصحة أن حصة 
العراق مــن لقاح "فايزر" اخلاص 
بكورونا ستصل خالل الشهرين 
، فيما نفــت ظهور  املقبلــني  
ســاللة جديــدة للفايروس في 

البالد
وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
الصحــة ســيف البــدر امس 
الثالثــاء إن العــراق وقــع مــع 
بتسلم  وســنبدأ  فايزر  شركة 
اجلرعة األولى في الفترة املقبلة، 
وســتكون هنــاك التزامات مع 

فايزر وغيرها".
"مازالت  انــه  البــدر  وأضــاف 
التحالف  مع  قائمــة  التزاماتنا 

الدولــي للقاحــات، الذي يضم 
أكثــر من 180 دولة، وبإشــراف 
منظمة الصحة العاملية، منوهاً 
بأنه “في حال اعتمد اللقاح، فإن 
حيث  محجــوزة،  العراق  حصة 
ســتكون حصته من التوريدات 
هي 20 باملئة أي 8 ماليني جرعة".

املتحــدث باســم الصحة قال 
للساللة  يوجد ظهور  "ال  أيضا: 
ايام  العــراق وخالل  اجلديدة في 
اخملتبرات  سيتم حتديث عدد من 
داخل  الساللة  هذه  لتشخيص 
البالد". مضيفا ان "اخلبر الذي مت 
تداوله عبر احدى الشــخصيات 
بهذا الشــأن غير صحيح وغير 

دقيق وغير علمي".

الصحة تنفي ظهور ساللة 
كورونا الجديدة في البالد 

ولقاح فايزر يصل خالل شهرين 

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2
التعليم تطلق قناة قبول 
الطلبة من ذوي الشهداء 

وتحدد أسبوعا واحدا للتقديم

العراق وتونس يبحثان 
تعزيز التعاون الصحي 

والعلمي بينهما  

مدير عام كهرباء 
الوسطى يتفقد محطة 
كهرباء واسط الحرارية

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي 
إطالق قنــاة قبول الطلبــة من ذوي الشــهداء 
خلريجي اإلحيائي والتطبيقــي واألدبي والوافدين 

للسنة الدراسية 2020 2021-.
وقال املتحدث الرســمي الدكتــور حيدر العبودي 
إن مدة التقدمي تستمر أســبوعا واحدا عبر بوابة 
www.dirasat-( الدراســات والتخطيط واملتابعة

gate.org( من دون احلاجة الى مراجعة مؤسســة 
الشــهداء لتفعيل اخليارات )ملن قدم مسبًقا( الى 

هذه القناة.
وأضاف املتحدث أن الطلبــة الذين لم يقدموا أو 
لم يظهر لهــم قبول مركزي يكون تقدميهم عبر 
البوابة بعد مراجعة مؤسسة الشهداء لتفعيل 

اخليارات.
جدير بالذكــر أن وزارة التعليم قــد أعلنت زيادة 
خطــة قبــول الطلبة فــي قناة ذوي الشــهداء 
ضمن القبــول املركزي في اجلامعــات احلكومية 
أعدادهم  الستيعاب   2020/2021 الدراسي  للعام 
وتوزيعهــا على مســاحة الزيادة املدروســة في 
خطــة القبول التي تشــمل فئات ذوي شــهداء 
احلشد الشعبي وذوي ضحايا جرائم حزب البعث 
املنحل وذوي ضحايــا العمليات احلربية واألخطاء 

العسكرية والعمليات اإلرهابية.

بغداد - الصباح الجديد: 
بحــث وزير الصحــة والبيئة الدكتور حســن 
محمــد التميمي فــي مكتبه مع الســفير 
التونســي في العراق رضا زقيدان ما قامت به 
الــوزارة من جهود في مجــال مواجهة جائحة 
كورونا وكيف اســتطاعت املنظومة الصحية 
في العراق النجاح والســيطرة على انتشــار 
الفيروس بجهود ابطالهــا من مالكات اجليش 

االبيض.
كما اســتعرض اجلانبان ســبل تعزيز التعاون 
الصحي بني البلدين في مجاالت تبادل اخلبرات 
الصحية والعلمية وخاصة في مجال مواجهة 

اجلائحة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
ضمن سلسلة الزيارات امليدانية التي يجريها 
مدير عام الشــركة العامة إلنتــاج الطاقة 
املهندس  الوســطى  املنطقة  الكهربائيــة 
علي احمد لإلشــراف على أعمــال الصيانة 
العاملني في احملطات لبذل  والتشغيل وحلث 
أقصى اجلهــود في توفير الطاقه الكهربائية 
وحتقيــق زيادة فــي اإلنتاج محطــة كهرباء 
واسط احلرارية ملتابعة أعمال صيانة وتشغيل 
الوحــدة اخلامســة والتــي تبلــغ طاقتها 
اإلنتاجيــه Mw 610 حيث اطلع ميدانيا على 

أعمال الصيانة للوحدة اخلامسة .
كما تفقد املدير العام غرفة سيطرة تشغيل 
الوحدات واطلــع على نســبة اإلنتاج وأكد 
على أهمية هــذه احملطة والتي تبلغ طاقتها 
التصميمية ٢٥٤٠ ميــكا واطا ، حيث عقد 
مدير عام انتاج الوســط حال وصوله احملطة 
اجتماع ضــم مدير احملطة املهنــدس عادل 
مناتي والســادة مدراء االقســام الفنية ومت 
احملطة  وأحتياجــات  مناقشــة مشــكالت 
واملــواد الكيمياوية وكميــة الوقود الواصلة 

للمحطة.
على صعيد متصل التقى املدير العام اخلبراء 
الصني العاملني فــي احملطة وتباحث معهم 
تأمني املــواد االحتياطية لتشــغيل الوحدة 
اخلامســة ســقريبا ، وفي نهايه زيارته اثنى 
مدير عام الشــركة العامة إلنتــاج الطاقة 
املهندس  الوســطى  املنطقة  الكهربائيــة 
علــي احمــد على جهــود جميــع مالكات 
احملطة وســعيهم الدؤوب في توفير الطاقة 

الكهربائية للمواطن العراقي.. 

وسام السلمان

 من املسلمات في احلياة ان  العقول 
وفكرا  أكثر عطاءا  تكون  الشبابية 
وحيوية وتطورا وقد بينت الدراسات 
ان للشــباب أفق واســع اخليال من 
وهذه  والتطويــر  االبتــكار  ناحية 
تنعكس ايجابا عندما تتاح الفرص 
أمامهم الظهــار قدراتهم في بناء 
احليــاة ومبختلف العلــوم وبالتالي 
حتصــل علــى نتائــج ناجحة جدا 
وقياســية من ناحية اجلودة والدقة 

في االجناز وبسقف زمني قصير  ..
عقالنــي  اندفــاع  للشــباب  وان 
وجســماني يعطيهم القدرة على 
بلورة االحداث والتأقلم معها على 
عكــس اصحاب اخلبــرات واالعمار 

املتقدمة... 
وان الســبب فــي ذلك  هــو اثبات 
على  واالصرار  املألوف  وكسر  الذات 
النجاح مما جعــل كثير من البلدان 
املتطوره فكريا واقتصاديا تســعى 
اليجــاد برامج مختلفــة لصناعة 
قــادة وقياديني من الشــباب حتى 
استطاعت  االعتماد على الطاقات 
الشبابية وزجها في جميع مفاصل 
احليــاة وقــد حققت بذلــك جناح 
منقطع النظير  وهذا ماجعل منها 

في طليعة البلدان املتطورة ....
وهنــا البد من االعتــرف بأن العراق 
اهمها   عديدة  ألسباب  متاخرا  ظل 
تفريطه بثروتــه احلقيقية اال وهي 
الطاقات الشبابية التي تعد اساس 
التقدم في  الوطــن نحــو  نهوض 

مختلف امليادين...

اذا ما استثنينا الطفرة االستثنائية 
التي قام بها وزبر االعمار واالسكان 
الســابق بنكني ريكانــي الذي زج 
بالشــباب فــي املواقــع القيادية 
لشركات  وزارته واثبتت هذه الطفرة 
جناحها من خالل ما سمعناه ورأيناه 
عن نشاطات واعمال هذه القيادات 
برز مــن خاللها  والــذي  الشــابة 
مدب  حســن  املعماري  املهنــدس 
مجحم  مدير عــام املركز الوطني 
الذي  الهندســية  لالستشــارات 
أحدث قفزة نوعية في عمل مركزه 
وتســهيل  ومشــاريعه   واعماله 
وتيســير عمل كوادره مبا ينسجم 
وتطوراته وكيفيه  اليوم  الواقع  مع 
التعامــل مع منتســبيه وكذلك 
لالشرف  املستمرة  امليدانية  زياراته 
على املشــاريع التابعة الى مركزه 

حتى اثناء العطل واجلمع وفق مبدأ 
امليدان اساس النجاح ...

الشباب  اثبت هؤالء  وبالتالي فقد   
جناعة فكرة الدعــم لهذا القطاع 
املهم ودفعهم فــي مراكز القيادة 
والنهــوض بهم ومبــا ميتلكوه من 
عنفــوان وقدرة علــى التكيف مع 
احلداثة والتطور التكنلوجي احلاصل 

اليوم في عاملنا...
بعــد كل هذا نرى ان انطالقة االمة 
وبناء احلضارات وصناعة األمال وعز 
االوطان ال تتــم الى من خالل  دعم 
اجملتمع  ابناء  مــن  وامثاله  مجحم 
الشبابي والذي يجب االهتمام بهم 
املهدورة  الطاقات  هذه  واســتثمار 
والدفــع بهــا بكل قــوة لتحقيق 
النهوض والتقــدم واالزدهار لبلدنا 

وشعبنا العراقي...... والسالم...

تقرير
الشباب.. طاقات مهدورة.. وآمال بهم معقودة
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البصرة - سعدي السند:

العامــة  الشــركة  تواصــل 
خططها  تنفيذ  العــراق  ملوانئ 
بدقــة  املينائيــة  وبرامجهــا 
باملهام  ومبســؤولية للنهــوض 
املوكلة لها علــى طريق أهمية 
املوارد وخدمة األقتصاد  تعظيم 

الوطني .

نصب جهاز إلدارة العمل في 
شعبة العوائد واالجور في 

ميناء ام قصر
العامة ملوانئ  كشفت الشركة 
 queue  العــراق عن نصب جهاز
sestem( الدارة نظــام وترتيــب 
شــعبة  في  والزبائن  العمــالء 
العوائــد واالجور فــي ميناء ام 
لتقليل  وذلك  الشــمالي  قصر 

االزدحامات .
وقال املدير العام لشركة موانئ 
الدكتور فرحان محيسن  العراق 
توجيهات  حســب  الفرطوسي 
وزير النقل بإتباع الطرق احلديثة 
لعمــل املوانئ مت نصــب جهاز 
إلدارة العمالء والزبائن في ميناء 
ام قصر الشمالي وفقا للمعايير 
العوائد  شــعبة  فــي  العاملية 
ام قصر  واالجــور فــي مينــاء 
الشــمالي بهدف تقليل ازدحام 
اداري  املراجعــني وايجاد نظــام 

متكامل .
مــن جانبه أكد مديــر ميناء ام 
قصر الشمالي رئيس مهندسني 
فرزدق عبدالرزاق ان امليناء يسعى 
الطرق  باتباع  بعملــه  باالرتقاء 
باســتقبال  املتعلقة  احلديثــة 
املعايير  وفــق  على  املراجعــني 
ملتطلبات  وتطبيقــا  الدوليــة 
نظــام اجلــودة ) iso ( للمعايير 

الدولية .

املوانئ تناقش الية عمل 
املوازين واصدار الشريط 

اخلاص
ناقــش مديــر مينــاء ام قصر 
الشــمالي مــع معــاون مدير 
منفذ ام قصر الشمالي السبل 

القانونيــة واالجــراءات الفنية 
ويؤكد  املوازين  تطبيق عمل  في 
امليناء على ان كل محطة تضم 

ميزانا يعمل بآلية واضحة .
وقــال مديــر مينــاء ام قصــر 
مهندســني  رئيس  الشــمالي 
فــرزدق عبدالــرزاق بتوجيه من 
املديــر العام للشــركة العامة 
املهندس  الدكتور  العراق  ملوانئ 
فرحان محيســن الفرطوســي 
جرى خــالل االجتماع مع معاون 
مدير منفد ام قصر الشــمالي 
محمد جاسم محمد مناقشة 
عمل املوازين في امليناء وكيفية 
القانونيــة  الســبل  اتباعهــا 
واالجــراءات الفنية ، مؤكدين ان 
هناك شــريطا الكترونيا يصدر 
من ادارة امليــزان يوضح فيه وزن 
فارغة  الشــاحنة  ووزن  احلمولة 
ومينح  الصافــي  الــوزن  كذلك 

واجلهات  الشــاحنات  لسائقي 
ذات العالقة .

ان كل  علــى  عبدالرزاق  واكــد 
محطة فــي امليناء لديها ميزان 
تعمــل به بشــكل مســتمر ، 
موضحــا ان عمل امليــزان يوفر 

ايرادات مالية للموانئ.

املدير العام يتفقد موقع 
اراضي شط البصرة 

لتخصيصها للمستحقني
لقــد  العــام  املديــر  وأضــاف 
املاضي  االســبوع  تفقدنــا في 
اراضي  وبشــكل ميداني موقع 
ادارة  ان  ، مؤكدا  شــط البصرة 
شــركة املوانئ أولــت األهمية 
السكن  توفير  ملسألة  القصوى 
االراضي ملنتسبيها  و تخصيص 
، موضحــاً ان املوانئ عملت في 
ايجاد  علــى  املاضية  االشــهر 

احللول القانونية مع اجلهات ذات 
العالقة حلسم ذلك امللف.

واضــاف الفرطوســي ان موقع 
ســيتم  البصرة  شــط  اراضي 
تصميمــه علــى وفــق أحدث 
التصاميــم العمرانية ملا يتمتع 
به من موقع مميز ، مشــيراً الى 
بأدراج  البصرة  تكفل محافــظ 
ضمن  واخلدمات  التحتية  البنى 

ميزانية احملافظة للعام احلالي .
وبــني ان اراضي شــط البصرة 
تتســع لكافة منتسبي املوانئ 
الذين لم تســعفهم الضوابط 
في احلصول على ارض ســكنية 
في الفترة السابقة ، معرباً عن 
امتنانه وشــكره لــكل اجلهود 
املثمــرة التــي بُذلت مــن قبل 
اللجان واالشــخاص إلجناح ذلك 

امللف .
وقال املدير العــام لقد أعلنا قبل 

أيام عن مصادقة محافظ البصرة 
على افــراز األراضي في النجيبية 

واملطار .
علــى مخطط افــراز مقاطعة ) 
22( النجيبية واملطــار ، مبيناً ان 
عدد االراضــي التي ُخصصت ومت 
مصادقتها بلغت ) 2079 ( قطعة 

ارض .
واشــار الفرطوســي الى ان هذه 
وسرور  خير  بشــارة  تعد  اخلطوة 
وتعتبــر األســاس فــي جاهزية 
للقطع  املوقعي  االفراز  تســليم 
املوزعة على موظفي املوانئ ، وبني 
ان املصادقــة علــى اخملطط أتاح 
املوقعي  االفراز  لتسليم  الفرصة 
للقطعة ) 7 ( مقاطعة النجيبة 
والتســجيل  البلدية  الى  واملطار 
العقاري إلصدار ســندات منفردة 
بأرقام تلــك القطع ،  موضحاً ان 
ذلك ســيتيح للشــركة العامة 

ملوانئ العــراق متليكها ملوظفيها 
رسميا على وفق القانون النافذ.

ورشة عمل لشرح وتطبيق اول  
نظام شبكي جلميع اقسام 

الشركة
وأكــد املدير العام لقــد اقيمت 
ورشة عمل لشــرح وتطبيق اول 
نظــام شــبكي جلميع اقســام 
الشركة ضمن مشروع ربط دوائر 
الضوئية  االلياف  بكابل  الشركه 
وخــوادم االنترانــت ...ويعتبر هذا 
النظــام )ارشــفة الوثائــق( من 
الوثائق  حلفــظ  املهمة  االنظمه 
ادارتها حفظ نســخ  وســهولة 
بحــث باالضافة خزنهــا مركزيا 
...حيــث مت تصميــم النظام في 
قســم تكنولوجيــا املعلومات ، 
وميكــن حتديث وصيانــة النظام 

وتطويره في القسم املذكور.

مديرعام شركة موانئ العراق يتحدث للصباح الجديد  :

تعظيم الموارد لخدمة األقتصاد الوطني
 بالمواصلة الدؤوب لألعمال المينائية

كشفت الشركة 
العامة لموانئ 

العراق عن نصب 
 queue  جهاز

sestem( الدارة 
نظام وترتيب العمالء 

والزبائن في شعبة 
العوائد واالجور 

في ميناء ام قصر 
الشمالي وذلك لتقليل 

االزدحامات

مدير عام شركة موانئ العراق يتحدث ملراسلنا في البصرة 
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بغداد - الصباح الجديد:
مبتابعة واشــراف ميداني من قبل 
املهنــدس يعرب قحطــان عباس 
مديرعام املديرية العامة للمجاري 
اخمللصــني مبعيتــه من  وجهــود 
منتسبي املديرية العامة للمجاري 
، تواصــل املــالكات الهندســية 
العامــة  للمديريــة  والفنيــة 
املهندس  دائرة  وباشراف  للمجاري 
املقيم وبوتائر عمل متصاعدة في 
الهندية  قضاء  مشــروع محطة 

وبنسبة اجناز فعلي ٨٣٪  .
وذكر مدير دائــرة املهندس املقيم 
االعمــال جتري  ان  مزهــر  محمد 
حاليا في اعمال التحشيه حملطات 
الرفع واكمــال ماتبقى من حوض 
ازاله الرمــال والدهون وفرش ماده 
احلصــى اخلابط للطــرق واعمال 
البور كيفرر ارصفة الطرق وتنعيم 
التهوية  حلــوض  وطالئها  اجلدران 
االحواض  وحقــن  فحص  واعمال 

واعمال تنظيف املوقع وزراعته .
املشــروع مقام على مساحة ٧٥ 
دومنا يخدم مايقارب ٦٠ الف نسمة 

من ابناء محافظــة كربالء والذي 
يقع شرق محافظة كربالء واحملال 
تنفيذه الى شركة اخلليج الكبير 
له  واملشروع   ، وشركة هوشــنك 
دور كبير فــي احلفاظ على البيئة 
التلوث  من  املائية  واملســطحات 
حيث يتم تصريــف املياه املعاجلة 
والصاحلــة للســقي الزراعي الى 
هور منصور ، كما يسهم املشروع 

ايضا في انتاج االسمدة العضوية 
اضافة الى دور املشــروع في خلق 
فرص عمل للطاقات الشبابية من 

ابناء احملافظة.
للمجاري حريصة  العامة  املديرية 
وعازمة فــي ظــل االدارة احلالية 
على تذليل جميع املشــكالت في 
جميع املشاريع خدمة للمواطنني 

الكرام.

بغداد - الصباح الجديد:
اســتنادًا إلى قانون املفّوضية رقم 
(31( لســنة 2019 الفصل الثاني 
املــاّدة الثامنــة منه، التــي تنّص 
مجلس  أعضــاء  )ينتخب  علــى: 
املفّوضني من بني أعضائه رئيًســا 
أعماله  ميــارس  االنتخابية  لإلدارة 
ملّدة ال تزيد على )1( سنة غير قابلة 

للتجديد(.
ونظرًا النقضاء مــّدة الدورة األولى 
منذ تســّنم املستشــار الدكتورة 
اإلدارة  رئاســة  اجلابــري  أحــالم 

االنتخابية في 2020/1/13م بحسب 
قــرار مجلــس املفّوضــني الصادر 
2020/1/13م، عقــد مجلس  فــي 
اســتثنائية  جلســة  املفّوضــني 
املفّوضني  مجلس  رئيس  برئاســة 
القاضــي جليــل عدنــان خلف ، 
وحضــور  جميع أعضــاء اجمللس، 
املّتحدة للمســاعدة  األمم  وفريــق 
االنتخابية في العراق )UNAMI(  يوم 
بغية  2019/1/12م؛  املوافق  الثالثاء 
تطبيق املاّدة املذكورة آنًفا املتمّثلة 
باختيــار رئيــس اإلدارة االنتخابية 

للدورة الثانية .
افُتِتحت اجللســة بالشكر والثناء 
علــى اجلهود املبذولة من رئيســة 
املنصرمة،  للمّدة  االنتخابية  اإلدارة 
ومن ثَّم فتح باب الترشيح لرئاسة 
الثانية،  للــدورة  االنتخابية  اإلدارة 
وقــد رّشــح عضوان من الســادة 
أعضاء مجلس املفّوضني لرئاســة 
اإلدارة االنتخابيــة، وبعد التصويت 
القاضي   املفــّوض  حــاز  الســرّي 
السّيد )عّباس فرحان حسن(  ثقة 

اجمللس باألغلبية املطلقة .

بغداد - الصباح الجديد: 
ملوانئ  العامة  الشــركة  كشــفت 
العراق احدى تشــكيالت وزارة النقل 
ان مينــاء ام قصر الشــمالي حقق 
ارتفاع في مستوى اإلنتاجية واملناولة 
في العام 2020 اعلى من سابقه في 
العام 2019 مؤكدة ان الســبب يعود 

الى اجناز املشاريع في البنى التحتية 
وتوظيفها في زيادة االيرادات .

وذكر املدير العام للشــركة الدكتور 
فرحــان محيســن الفرطوســي ان 
أنتاجية  حتقيق  الى  تسعى  الشركة 
اعلــى للموانئ فأن مينــاء ام قصر 
االنتاجية  مجموع  حقق  الشــمالي 

حلجم البضاعة العامة الواردة بنحو 
( 8،840،653 ( طن خملتلف البضاعة ، 
مبيناً ان مجموع  احلاويات الواردة الى 
فيما  حاوية   )314،780( نحــو  امليناء 
تشــير األحصائيات جملمــوع البواخر 
التي رســت على أرصفة امليناء نحو 

(984( باخرة لعام 2020.

وتائر عمل متصاعدة في مشروع 
محطة معالجة قضاء الهندية

مجلس المفّوضين: جلسة استثنائية 
الختيار رئيس اإلدارة االنتخابية 

ميناء ام قصر الشمالي يحقق اعلى 
انتاجية ومناولة في العام 2020

بنسبة انجاز فعلي بلغت ٨٣%
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت مصادر من قطاع الطيران ووســائل إعالم 
رســمية امس الثالثاء إن مصر سمحت بإعادة 
فتح اجملال اجلوي أمام رحــالت الطيران مع قطر 

واستئناف الرحالت بني البلدين.
وقال املهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران 
املدني لوســائل إعالم مصرية، إن مصر »رفعت 
رســميا امس الثالثاء احلظر الذي فرضته على 

رحالت شركات الطيران القطرية«.
وجاء القــرار في أعقــاب خطوات مــن جانب 
السعودية واإلمارات ومصر إلنهاء املقاطعة التي 
شــملت قطع العالقات الدبلوماسية والروابط 
التجارية وإيقاف حركة السفر مع قطر في عام 

.2017
ونقلت »بوابة األهرام« عن املهندس أشرف نوير 
رئيس ســلطة الطيران املدني قولــه إنه بهذا 
القرار »يحق لشركتي مصر للطيران واخلطوط 
القطريــة وأيضا شــركات الطيــران القطري 
باستئناف احلركة اجلوية وإرسال جداول تشغيل 
للرحــالت لســلطتي الطيران املدنــي املصري 

والقطري للموافقة عليها«.
وأفادت مصادر من هيئة الطيــران املدني ووزارة 
الطيران أنه ســيجري تفعيــل اتفاقيات النقل 
اجلوي التي تسمح لشــركات الطيران املصرية 
والقطرية بتنظيم رحــالت جوية لنقل الركاب 
والبضائــع بني البلديــن وأن التنفيذ يســتلزم 
بعض الوقت للحصــول على التصاريح الالزمة 

للتشغيل.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
جتاوزت إســرائيل عتبة النصف مليون مصاب 
بفيروس كورونا، منذ تفشــي الوباء فيها، بعد 
تشــخيص 7570 حالــة إصابة جديــدة بهذا 

الفيروس الليلة املاضية.
وأشــارت وزارة الصحــة اإلســرائيلية إلى أن 
إجمالي عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بلغ 
504269 حالة، بينها 3704 حالة وفاة بســبب 

هذا الفيروس.
ويبلغ حاليا عــدد املرضى الذين يتلقون العالج 

من فيروس كورونا في إسرائيل 74639.
هذا وحصل علــى اجلرعة األولى مــن اللقاح 
املضاد لفيــروس كورونا حتــى اآلن 1854055 

إسرائيليا.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أصدرت محكمة أمن الدولة األردنية، امس الثالثاء، 
حكمــا باإلعدام شــنقا حتى املــوت بحق منفذ 
العمل اإلرهابي على السياح في جرش عام 2019.

وأقّرت احملكمة أيضا حكما باألشغال املؤبدة على 
املتهــم الثاني في قضية االعتداء على الســياح 
في ذات املوقع، كما حكمت باألشــغال املؤقتة 7 
ســنوات على املتهم الثالث فــي نفس القضية، 

حسبما ذكرت وكالة »بترا« األردنية لألنباء.
وكانت محكمة أمن الدولــة األردنية، قد وجهت 
فــي مطلع هذا العام، تهم القيام بأعمال إرهابية 
االلتحاق  ومحاوالت  والترويج جلماعات متطرفــة 
بها، للمتهمــني الذين كانــوا يحاكمون بقضية 

طعن سياح في جرش.
وذكــرت وقائع احملاكمة أن املتهمــني األول والثاني 
تربطهما عالقة صداقة منذ فترة طويلة، ويحمل 
املتهــم األول فكرا تكفيريا اســتقاه من مصادر 
متشــددة األمر الذي أوصله العتناق فكر تنظيم 

داعش اإلرهابي.

إصابات كورونا في إسرائيل 
تتجاوز النصف مليون

األردن.. اإلعدام لمنفذ 
هجوم جرش اإلرهابي

مصر تعيد فتح المجال 
الجوي أمام الرحالت مع قطر

متابعة ـ الصباح الجديد:

أن  األبيــض امس،  البيت  أعلن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الثالثاء على  امــس  ليلة  وافق 
واشــنطن  في  الطوارئ  إعالن 
وحتــى الرابع والعشــرين من 
الشــهر اجلــاري، إثــر حتذيرات 
الفدرالي  التحقيقــات  مكتب 
احتجاجات  حدوث  احتمال  من 
واشــنطن ومدن  مسلحة في 
أمريكية أخرى  في الفترة التي 
تسبق تنصيب الرئيس املنتخب 
جو بايــدن يوم 20 كانون الثاني 

اجلاري.
وأفاد مصــدر في وكالة احتادية 
إلنفــاذ القانــون امــس األول 
اإلثنني أن مكتــب التحقيقات 
الفدرالــي حذر مــن تخطيط 
جماعــات لتنظيم احتجاجات 
فــي  محتملــة  مســلحة 
واشنطن  األمريكية  العاصمة 
وفي عواصم الواليات اخلمسني 
في الفترة التي تسبق تنصيب 
يوم  بايدن  جو  املنتخب  الرئيس 

20 كانون الثاني.
إنفاذ  وكالــة  مصــدر  وقــال 
القانــون، مشــترطا عدم ذكر 
اســمه، إن حتذيــرات مكتــب 
التحقيقات الفدرالي  تســري 
بــدءا مــن 16 كانــون الثاني، 
وعلــى األقل حتــى 20 كانون 
الثاني لعواصم الواليات ولأليام 
الثالثة التي تســبق التنصيب 

في العاصمة واشنطن.
وصرح اجلنرال دانيال هوكانسون 
قائد احلــرس الوطني األمريكي 
املتوقع  مــن  إن  للصحفيــني 
نحو عشرة  قوامها  قوات  نشر 
آالف فــي واشــنطن بحلــول 
يوم السبـــت لتعزيـــز األمـن 
النقـــل واإلمـــداد  وتأميـــن 

واالتصـاالت.
الداخلي  األمن  وزير  اســتقالة 
األمريكي بالوكالة تشاد وولف

الداخلي  األمــن  وزيــر  وقــّدم 
األمريكي بالوكالة تشاد وولف 
اإلثنني،  األول  اســتقالته امس 
بحسب ما أعلن لوكالة األنباء 
الفرنســية مســؤول في هذه 
الــوزارة النافــذة، مــن دون أن 

يوضح دوافع هذه اخلطوة.
ويشــغل وولف هــذا املنصب 
منذ تشــرين الثاني 2019 وقد 
انتقد األسبوع املاضي االجتياح 
قبل  من  للكابيتول  »املأساوي« 
ترامب.  دونالد  للرئيــس  أنصار 
وتأتــي اســتقالته فــي وقت 
تتزايد فيــه اخملاوف من حصول 
أعمال عنــف جديدة خالل أداء 
الرئيس املقبل جو بايدن اليمني 
الدستورية في واشنطن في 20 

اجلاري.
والتقــى الرئيــس األمريكــي 
ترامب  دونالد  واليتــه  املنتهية 
ونائبه مايك بنس مساء اإلثنني 
املاضي في املكتــب البيضاوي 
بالبيت األبيض، بحسب ما أفاد 
مسؤول أمريكي لوكالة األنباء 

الفرنسية .
 وقال املسؤول إّن الرجلني اللذين 

العنف  أعمال  منذ  يتحادثا  لم 
الكونغــرس  التــي شــهدها 
محادثــة  »أجريــا  األربعــاء 
جّيدة«، فــي وقت يضغط فيه 
الدميقراطيــون على بنس لعزل 
ترامب مبوجب التعديل اخلامس 

والعشرين للدستور.
وأضاف »لقد جّددا التأكيد على 
أّن أولئك الذين انتهكوا القانون 
واقتحموا الكابيتول األســبوع 
أمريكا  حركة  ميّثلون  ال  املاضي 
أوالً التــي يدعمهــا 75 مليون 
أمريكي«، مشــيراً إلــى أّنهما 
عملهما  مواصلــة  »تعّهــدا 
في ســبيل البــالد حتى نهاية 

واليتهما«

»تهديد« للدميقراطية
وقّرر الدميقراطيون تسريع خروج 
ترامب من الســلطة معتبرين 

أنه رئيس »غير مّتزن« يشــكل 
للدميقراطية  وشيكاً«  »تهديداً 

األمريكية.
الذي  الدميقراطيون  بالتالي قام 
مجلس  في  غالبية  يشــغلون 
النــواب، صباح امــس الثالثاء 

بتحرك على مسارين.
فقــد أودع برملانيــون من جهة 
بحــق  االتهاميــة  الالئحــة 
األولى  اخلطــوة  ترامب،  دونالد 
عزل  إجــراءات  إطــالق  نحــو 
الرئيس  بحــق  الثانية  للمــرة 
يتهمونه  الذي  واليته  املنتهية 
العنف«  علــى  بـ«التحريــض 
الذي شــهده مبنى الكابيتول. 
النواب  مجلــس  وســيناقش 
الالئحة االتهامية األربعاء، ومن 
املقرر أن يصوت عليها في اليوم 

نفسه.
تبنيها  يتــم  أن  املتوّقــع  ومن 

ذي  اجمللــس  فــي  بســهولة 
الغالبيــة الدميقراطيــة، مــا 
سيعني رسميا إطالق إجراءات 

عزل ترامب للمرة الثانية.
لكــن مصيــر هــذه القضية 
عاتق  علــى  ســيكون  التــي 
مجلــس الشــيوخ البت فيها 
يبقــى مجهــوال، خصوصا أن 
اجمللــس احلالي يســيطر عليه 

اجلمهوريون.
ولن تصبح الغالبية في مجلس 
الشــيوخ للدميقراطيني إال في 
20 كانــون الثاني ، وســيتعنّي 
عليهم حتى بعد ذلك استمالة 
العديد من أعضائه اجلمهوريني 
الالزمة  الثلثني  لبلوغ غالبيــة 
ترامب.لكن من شــأن  إلدانــة 
مجلس  في  ترامــب  محاكمة 
الشــيوخ أن تعرقــل العمــل 
في  للدميقراطيني  التشــريعي 

بداية عهد بايدن، إذ سينحصر 
عمل اجمللس بهذه القضية.

صمت من جهة بنس
طلــب  ذلــك  مــوازاة  فــي 
الدميوقراطيــون أن يتم اعتماد 
باإلجماع يطلب  قرار  مشــروع 
األمريكي  الرئيــس  نائــب  من 
مايــك بنس إقالــة ترامب عبر 
اخلامــس  التعديــل  تفعيــل 

والعشرين من الدستور.
وأكدت الرئيســة الدميقراطية 
نانسي  األمريكي  النواب  جمللس 
بيلوســي ليلة امس الثالثاء أن 
أمريكا  اجلمهوريــني »يعرضون 
للخطــر« عبــر »تواطئهــم« 
مــع ترامــب الــذي تتهمــه 
دام ضد  مترد  على  بـ«التحريض 
أحداث  خلفية  علــى  أمريكا« 

مبنى الكابيتول.

تستمر من 16 حتى 24 من الشهر الجاري

اف بي آي يحذر من احتجاجات مسلحة
وواشنطن تدخل حالة الطوارئ

قال الجنرال دانيال 
هوكانسون قائد 
الحرس الوطني 

األمريكي للصحفيين 
إن من المتوقع نشر 
قوات قوامها نحو 

عشرة آالف في 
واشنطن بحلول يوم 
السبت لتعزيز األمن 

وتأمين النقل واإلمداد 
واالتصاالت

ترامب يلقي باللوم على حركة انتيفا في احداث الكابيتول

متابعة ــ الصباح الجديد:

منــذ أربعة أيام مضت، يتردد اســم 
حزب »السعادة« التركي كثيرا ضمن 
األوساط السياسية الداخلية للبالد، 
بعــد الزيــارة التي أجراهــا الرئيس 
التركي، رجب طيب إردوغان، إلى منزل 
األعلى  االستشــاري  اجمللــس  عضو 
للحزب املعارض، أوغوزهان أصللترك، 
حيث التقــاه وحتدث معــه مطوال، 
في مشــهٍد قرأه مراقبون بأنه »هام 
ويحمل عدة دالالت«، السيما في ظل 
احلراك الهادئ الذي تشــهده خارطة 

التحالفات احلزبية داخل تركيا.
وعقب لقائــه مع أصللتــرك، الذي 
أبــرز مؤسســي اإلســالم  يعتبــر 
السياســي في البالد، قــال إردوغان: 
»عملنا معا فــي املاضي، وكان أكبر 
مني )في حزب الرفاه(، وال يزال كبيري 
حتــى اليــوم«، مضيفا »لقــد زرته 
من باب التــزاور أوال، كذلك من أجل 
احلديث عن التحالفات، ســواء كانت 
سياســية أو التحالــف في محاربة 
اإلرهاب. علينا أال نشعر بالوحدة في 

هذا اجملال«.
حديث الرئيس التركي عن التحالفات 
القصيد«،  »بيت  يعتبر  السياســية 
الذي فتح معه باب حتليالت واسعة، 
في األيام املاضية، ورغم تضاربها، إال 
أنها أكدت فــي جزء كبير منها على 
أن الزيارة كانت فــي إطار التحركات 
التي يسير بها »حتالف اجلمهور« بني 
و«احلركة  والتنمية«  »العدالة  حزبي 
القوميــة« فــي الوقــت احلالي، من 

أجل كســب أصوات جديدة، السيما 
مــع النتائج غيــر املطمئنــة التي 
تستعرضها اســتطالعات الرأي بني 

الفترة واألخرى. 

محاوالت باءت بالفشل
وكانت هناك محاوالت ســابقة من 
لكســب  اجلمهور«  »حتالــف  جانب 
إال  معه،  والتفاهم  السعادة«  »حزب 
أنها باءت بالفشل على خلفية التزام 
األخيــر وإصراره علــى البقاء ضمن 
صفوف »حتالف األمة«، الذي يتصدره 

»حزب الشعب اجلمهوري« املعارض.
الصورة  الســعادة«  »حــزب  ويعتبر 
التيار  اخلالصــة والوريــث ألحــزاب 
الوطني أو حركــة »ميللي غوروش«، 
الوزراء  رئيس  وقادها  أسســها  التي 
الراحــل، جنــم الدين أربــكان، الذي 
يعرف بأنه مؤســس و »أب اإلســالم 

السياسي« في تركيا.
األخيرة  مبحطتهــا  احلركــة  لكــن 
تعرضت  اإلسالمي(  الفضيلة  )حزب 
الداخلية في  بنيتها  النشقاقات في 
بداية األلفية بــني تياري »احملافظني« 
و«التجديديني«، نتج عنها تأســيس 
حــزب »العدالة والتنميــة« على يد 
إردوغان والرئيس الســابق، عبد اهلل 
غول، ورئيس الوزراء الســابق، بولنت 
أرينج )التجديديني(، وفي املقابل، كان 
السعادة«  لـ«حزب  تشــكيل  هناك 

بزعامة رجائي قوطان.
والزيارة التي أجراها إردوغان إلى عضو 
اجمللس االستشــاري األعلى لـ«حزب 
األولى  هــي  أصللترك،  الســعادة«، 
من نوعهــا، ووفق مراقبني، فاألهمية 
التي تكمن وراءها ترتبط بشخصية 

ألربكان،  اليمنى  الذراع  كونه  األخير، 
وسبق وأن فتح اجملال لدخول املتدينني 
فــي جهاز الداخليــة، وفي قطاعات 

أخرى في البالد. 
يفرضه  الــذي  التقارب،  ومن شــأن 
إردوغان مع احلزب املعارض، أن يقود إلى 
مشهد جديد في خارطة التحالفات 
احلزبية فــي البالد في الفترة املقبلة، 
لكن ذلك قد يصطدم بتيار آخر داخل 
»حزب السعادة«، ويقوده رئيسه، متل 

قره مــال أوغلو، والذي يعرف بلهجته 
العدائية لـ«حتالف اجلمهور«. 

وردا علــى تصريحــات إردوغان عقب 
الزيــارة كان املتحدث باســم »حزب 
الســعادة«، بيرول آيدن، قــد قال إن 
حزبه ال يــزال يؤيد »حتالــف األمة« 
املعــارض، وإن إردوغــان يبحــث عن 
السبل الكفيلة لبقائه في السلطة.

»ميكن  احلزب  باسم  املتحدث  وأضاف 
حلزب الســعادة أن ينضم إلى حتالف 

اجلمهــور، في حالة واحــدة، وهي أن 
تبدأ حكومة إردوغان حل مشــكالت 

البالد بشكل جدي«.

»اللعب على وتر االنقسام«؟
لم تخِف األوســاط التركية املقربة 
مــن احلــزب احلاكــم االجتــاه نحو 
اســتقطاب أحــزاب جديــدة إلــى 
»حتالف اجلمهور«، وهــو ما أملح إليه 
»حرييت«، عبد  الكاتب في صحيفة 

القادر ســلفي، في مقال، امس األول 
االثنني، وأشــار فيها إلــى أن عضو 
اجمللس االستشــاري األعلى لـ«حزب 
السعادة« الذي التقاه إردوغان يتمتع 
بثقل أكبر من منصبه، وخاصة بعد 
»القيادة  حينها  ليتولى  أربكان،  وفاة 

الروحية« حلركة »ميللي غورورش«.
وكانــت أبرز الزيــارات، فــي 30 من 
ديســمبر العــام املاضــي، وحينها 
التقى إردوغان مع رئيَس حزب اليسار 
أكساكال،  أوندر   ،)DSP( الدميقراطي 
في اجملمع الرئاسي، وحسب ما نقلت 
األخير:  قــال  تركية،  إعالم  وســائل 
»إن النقاش متحــور حول امللف الذي 
يتضمن عملنا كحزب سياسي حول 
قضايا االقتصاد واإلصالح القانوني«.

»توسيع نطاق التحالفات«
الفترة احلالية تعيش تركيا على  في 
وقع أحــداث سياســية واقتصادية 
متســارعة، ومن املتوقع أن تنعكس 
الداخلي،  املســتوى  على  تداعياتها 
حتى بــزوغ مالمح مرحلــة مقبلة، 
ســتكون مختلفــة عــن املرحلــة 

السابقة.
وبالتوازي مع ما سبق يستعد إردوغان 
لطرق باب »حزب اخلير« بزعامة، ميرال 
معه،  التحالف  أجل  من  أكشــينار، 
بعد األنباء التي تتحدث عن أن »املرأة 
احلديديــة« )وهو وصــف يطلق على 
أكشــينار( قد تضطر لالنشقاق عن 
»حتالف األمة« في حال استمر »حزب 
أحزاب  )أكبــر  الشــعب اجلمهوري« 
املعارضة( بالتواصل، والتنســيق مع 
»حزب الشعوب الدميقراطي« الكردي.

وأضــاف عــودة أوغلو »لــذا يبدو أن 
الســاحة السياســية التركية في 

طريقها للتشــكل من جديد، خالل 
مســتوى  على  القادمــة  املرحلــة 
التحالفــات اســتعدادا لالنتخابات 

املقبلة«.

ماذا عن »املرأة احلديدية«؟
لــم يطــرق إردوغان بنفســه أبواب 
»حــزب اخليــر« مــن أجل ســحبه 
بــل كانت هذه  لـ«حتالف اجلمهور«، 
اخلطوة من قبل حليفه زعيم »حزب 
والــذي كان قد  القومية«،  احلركــة 
دعاها في األيــام املاضية للعودة إلى 
صفوف احلزب واالنضمام إلى »حتالف 
اجلمهور«، في خطوة لم تكن األولى 
من نوعها، بل سبقتها خطوة مماثلة 

في وقت سابق.
لكن »املرأة احلديدية« وضعت شروطا 
لالنضمام  بـ«التعجيزيــة«  وصفت 
إلــى »حتالــف اجلمهــور«، أبرزها أن 
تكون الدعوة النسحابها من »حتالف 
األمة« من قبــل »العدالة والتنمية« 

بشكل مباشر.
وحســب ما ذكــرت وســائل إعالم 
تركية امس األول االثنني فقد طالبت 
أكشينار بأن يكون احلوار مع »العدالة 
والتنمية« وجها لوجه، كذلك طالبت 
والتنمية  العدالة  »ينهي حــزب  بأن 
حتالفه مع حزب احلركــة القومية«، 
كشرط ثالث، وهو األمر الذي اعتبرته 
أوساط تركية »ضربا من املستحيل«.

ومن ضمن شــروطها أيضا، طالبت 
رئيســة »حــزب اخليــر«، مــن أجل 
انضمامهــا إلى »حتالــف اجلمهور«، 
بضرورة العــودة إلى النظام البرملاني 
في البالد، ما يعني تخلي إردوغان عن 

النظام الرئاسي.

تقـرير

إردوغان يبحث عن أصوات إسالمية تعزز »تحالف الجمهور«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الثالثاء،  امــس  إثيوبيا،  جــددت 
تأكيــد موقفها بضرورة اجللوس 
السوداني  اجلانب  مع  والتفاوض 
لنزع فتيل التوتر على احلدود بني 

البلدين.
اخلارجية،  باسم  املتحدث  وصرح 
دينــا مفتي قائال »مــا زلنا جندد 

تأكيدنا في اجللــوس والتفاوض 
واحلوار حول احلدود مع الســودان 
بالرغم من رصدنا لتحركات من 
اجليش الســوداني داخل العمق 

اإلثيوبي.«
وقال املسؤول اإلثيوبي في مؤمتر 
صحفي إن بالده »تبنت التهدئة 
في اخلــالف مع الســودان، لكن 

يجب اال يعتبر صمتنا خوفا«.
وكانت وســائط إعالم  سودانية 
أشــخاص   6 مبقتل  أفــادت  قد 
في هجوم لقــوات إثيوبية على 
منطقــة بالقرب مــن منطقة 

الفشقة احلدودية.
وذكر موقع »سودان تربيون« نقال 
عن مصادر  أن »الهجوم وقع أثناء 

عمليات حصاد الذرة بالشــريط 
احلدودي، ما أدى إلى تدخل اجليش 
الســوداني ومتشــيط املنطقة 

ومالحقة القوات اإلثيوبية«.
وتقــع منطقة الفشــقة على 
احلدود الشــرقية السودانية مع 
إثيوبيا، وتتميز بأراضيها اخلصبة، 
مع  احلوادث  هنــاك  تتكرر  حيث 

يزرعون  الذين  اإلثيوبيني  املزارعني 
أراضي يؤكد السودان إنها داخل 

حدوده.
وكان السودان قد أعلن قبل أيام 
أن قواته العســكرية بســطت 
ســيطرتها علــى كل األراضي 
املنطقة  الواقعة في  السودانية 
مزارعون  يقطنها  التي  احلدودية 

إثيوبيون، وذلك بعد أســابيع من 
االشتباكات.

ومــع اشــتعال الصــراع بــني 
الســلطات االحتاديــة االثيوبية 
وإقليم تيغراي، نزح آالف الالجئني 
هربــا من احلرب، مما تســبب في 
أزمة إنسانية كبيرة في السودان 

وال سيما والية القضارف.

أثيوبيا تجدد الدعوة للحوار مع السودان بشأن الحدود
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اقتصاد6

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن مصدر في حكومة إقليم كردســتان، أن 
حكومة اإلقليم ستوزع رواتب موظفيها لشهر 

تشرين الثاني املاضي يوم االحد املقبل .
وقــال مصدر فــي حكومة اإلقليــم، إنه »من 
املقرر أن تباشــر حكومة إقليم كردستان، يوم 
األحد املقبل، )17 كانــون الثاني 2021(، بتوزيع 
رواتب املوظفني لشهر تشرين الثاني 2020، مع 

استقطاع %21 منها«.
وأفاد مصدر في مجلس الوزراء بإقليم كردستان  
بأن وزارة املالية واالقتصاد أعدت قوائم الرواتب 
وســتبدأ بعملية توزيعها اعتبــاراً من األحد 
املقبل، مشيراً إلى أن املبالغ اخملصصة للصرف 

تُقدر بـ400 مليون دوالر.
وحتتاج حكومة إقليم كردســتان لـ613 مليون 
دوالر شــهرياً لتأمني رواتــب موظفيها، لكنها 
لم تــوزع الرواتــب منذ 40 يوماً بســبب عدم 
إرســال احلكومة العراقية أي مبلغ منذ أشهر، 
وباحتساب نســبة استقطاع %21 من الرواتب 
فإن كلفة الرواتب تبلغ 707 مليارات دينار )487 

مليون دوالر(.
وتشــير األرقام الرســمية إلى أن حجم ديون 
 2020 إقليم كوردســتان حتى منتصف أيلول 
وصل إلى 28 مليــاراً و500 مليون دوالر، منها 9 
مليارات دينار هي مســتحقات االدخار اإلجباري 

للموظفني.

كردستان توزع رواتب 
شهر تشرين الثاني 

باستقطاع 21 %

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلنت البورصة، امس الثالثاء، أن خالل العام 
املاضي استحوذ املســتثمرون االجانب على 

%10 من حجم تداوالتها.
وقــال املدير التنفيــذي للبورصة طه احمد 
عبد الســالم، في تصريح صحفي سُينشر 
الحقاً، إن »املتغيرات التي شــهدها العالم 
خــالل العام 2020 اثرت كثيراً على نشــاط 

السوق واملساهمني«.
واضاف عبد الســالم أن »بعض الشــركات 
املدرجة في البورصة اســتثمرت فترة احلظر 
اجلزئــي في اكمــال متطلباتهــا املتعلقة 
بالتقاريــر الفصلية والســنوية«، الفتاً الى 
أن »البورصــة تضم شــركات من مختلف 
القطاعات الزراعيــة والصناعية واملصرفية 

وغيرها«.
وكشــف عن أن »١٧٪ من االســهم املودعة 
في مركز االيــداع اخلاصــة بالبورصة تعود 
ملســتثمرين أجانب«، مبيناً أن »املستثمرين 
االجانب اســتحوذوا على %10 من التداوالت 
التي جرت خالل 2020 وهي نســبة مقبولة 

جداً بالنسبة لنا«.
وأكــد املديــر التنفيذي أن التحــدي االكبر 
الــذي يواجه البورصة فــي 2021 هو تطوير 
التعليمات واالنظمة اخلاصة بالتداول جلذب 
مســتثمرين ومســاهمني جدد وتشــجيع 
الشــركات غيــر املدرجة علــى االدراج في 

البورصة.

المستثمرون االجانب 
يستحوذون على 10 % من 

تداوالت 2020

 
متابعة ـ الصباح الجديد:

 
قال وزير التجــارة رئيس اللجنة 
اإليرانية  العراقيــة  االقتصادية 
املشــتركة، أن االقتصاد الرقمي 
مهــم للغاية في عالــم اليوم، 
العقبــات  إزالــة  وبامكانــه 
واملشكالت القائمة أمام توسيع 

التعاطي بني البلدين.
وفي اجتماع اللجنة االقتصادية 
التعاون بني  املشــتركة لتطوير 
إيران والعــراق والذي عقد امس 
الثالثــاء في مقــر وزارة الطاقة 
أحمد  »عــالء  أضاف  االيرانيــة، 
اجلبــوري« ، أن زيارتنا إلى طهران 
إلزالة  تأتــي  وفــد،  رأس  علــى 
واملشــاكل وبحــث  العقبــات 
الهامة بني  االقتصادية  القضايا 

البلدين .
وأشــار الى أن األوضاع والقضايا 
االقتصاديــة في العالــم باتت 
مختلفــة بعد تفشــي جائحة 
مختلفة  أجواء  وخلقت  كورونا، 
عما كانت عليه في الفترة التي 
سبقت الوباء، األمر الذي يتطلب 
االقتصادية  االتفاقيات  مراجعة 
وفق املعطيــات املتاحة والوضع 

احلالي.
، فإن حضور  اجلبوري  وبحســب 
املســتوى  رفيع  عراقــي  وفــد 
العراق  جدية  يظهــر  لالجتماع 
فــي التعــاون مــع اجلمهورية 
أجل  اإليرانيــة من  اإلســالمية 
القائمة  العقبات  وإزالــة  حتديد 
للعراق،  الفنيــة  واالحتياجــات 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة عمليا.
وأعــرب عــن أمله فــي أنه مع 
االتفاقيــات التــي مت التوصــل 
إليهــا، ميكن حتديــد دور جميع 

بحيث  والــوزارات  املؤسســات 
والبيئة  الظــروف  يكــون لدينا 

املناسبة لتنفيذ اإلجراءات.
وفي إشارة إلى الدول ذات الثروات 
النفطيــة، نــوه وزيــر التجارة 
العراقــي، الــى أن الــدول التي 
النفط  اقتصادهــا على  يعتمد 
تواجــه حتديــات فــي الظروف 
احلاليــة بعــد انتشــار جائحة 
كورونــا، والدول التــي اعتمدت 
على املوارد غيــر النفطية أكثر 

جناحا من غيرها.
وفي إشــارة إلى االجتماع الرابع 
التعــاون االقتصادي بني  للجنة 
البلدين، قال املســؤول العراقي: 
بالنظر إلى العالقات املهمة بني 
اإليرانية  اجلمهورية اإلســالمية 
والعراق، ميكن للبلدين مساعدة 
بعضهما البعض من خالل تبادل 
اخلبرات واملعرفة الفنية للتعاون 
القضايا  فــي  جيــد  بشــكل 

االقتصادية املهمة.

وزيــر الطاقة اإليرانــي، كان قد 
اجتماع  في  اليــوم  أعلن صباح 
اللجنة االقتصادية املشــتركة، 
لزيادة  والعــراق  إيران  عن جهود 
حجم التجارة بــني البلدين إلى 

أكثر من 20 مليار دوالر سنويا.
وأضاف رضــا أردكانيان إن حتقيق 
هذا الهدف يتطلب إزالة احلواجز 
اجلمركيــة والنقدية واملصرفية 
اجملال  وإفســاح  األمــوال  ونقل 

للقطاع اخلاص.

إزالة  ضــرورة  على  شــدد  كما 
موضــوع  مثــل  العقبــات 
املواصفات واجلمارك والتعريفات 
التفضيلية وغيرها من اإلجراءات 
املماثلة لبلوغ رقم أعلى من 20 
مليار دوالر ســنويا فــي التبادل 

التجاري بني ايران والعراق .
وفي وقــت ســابق ، قــال وزير 
الطاقــة االيراني رضا أردكانيان ، 
خالل زيارتــه األخيرة إلى بغداد ، 
إنه بعد توقف دام ست سنوات 

املشتركة  اللجنة  ستنشــط   ،
االقتصــادي  للتعــاون  العليــا 
والتجاري بــني البلدين قريًبا في 

طهران.
وأضاف أن وفــدا متخصصا من 
احلكومة العراقية سيحضر هذا 
مشاورات  وســيجري  االجتماع 
بنــاءة مــع احلكومــة اإليرانية 
تطوير  ملواصلة  اخلاص  والقطاع 
العالقــات الثنائية مــع اجلانب 

العراقي.

باستعمال االقتصاد الرقمي

وزير التجارة يؤكد إزالة الحواجز التجارية بين إيران والعراق 

األوضاع والقضايا 
االقتصادية في 
العالم باتت مختلفة 
بعد تفشي جائحة 
كورونا، وخلقت 
أجواء مختلفة عما 
كانت عليه في الفترة 
التي سبقت الوباء

اجتماع اللجنة االقتصادية املشتركة لتطوير التعاون بني البلدين 
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت صــادرات القطاع الغذائي 
املصري خالل املدة من كانون الثاني 
/ يناير حتى نهاية تشــرين الثاني / 
بنســبة  املاضي  العام  من  نوفمبر 
1 في املائة، لتبلــغ 3.2 مليار دوالر 
مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وأوضــح هاني بــرزي رئيس اجمللس 
التصديــري للصناعــات الغذائية، 
أن صــادرات الصناعــات الغذائية 
تســتحوذ علــى 13.2 باملائــة من 
الصــادرات املصرية غير  إجمالــي 
البترولية، وحتتــل املركز الثالث في 
قائمة أهــم القطاعات التصديرية 
املصرية خــالل الفترة من يناير إلى 

نوفمبــر 2020، وفقــاً لوكالة أنباء 
الشرق األوسط.

وأضــاف أن صادرات شــهر نوفمبر 
2020 بلغت 246 مليون دوالر بنسبة 
تراجــع 8 باملائة مقارنــة بصادرات 
نفس الشــهر من عام 2019، كما 
بلغت صادرات شهر أكتوبر املاضي 
نحو 270 مليون دوالر بنسبة تراجع 

12باملائة عن صادرات أكتوبر 2019.
فيما بلغت صادرات شهر سبتمبر 
2020 نحو 314 مليون دوالر بنسبة 
منــو 3باملائــة مقارنــة بصــادرات 
سبتمبر 2019، وتعد صادرات شهر 
يونيــو أعلى قيم صــادرات غذائية 
حتى اآلن فــي 2020 بقيمة بلغت 

345 مليــون دوالر بنســبة منو 42 
باملائة باملقارنة بنفس الشــهر من 

عام 2019.
وأشــار إلى أن الصادرات إلى الدول 
العربيــة تصــدرت قائمــة أهــم 
املســتوردة  الدوليــة  اجملموعــات 
لألغذية املصنعــة املصرية بقيمة 
1.72 مليــار دوالر متثــل 54باملائــة 
من إجمالــي الصــادرات الغذائية 
خالل الفترة مــن يناير إلى نوفمبر 
بلغت  تراجع  نسبة  2020 محققة 

2باملائة.
األوروبــي بقيمة  االحتــاد  ويليهــا 
448 مليــون دوالر محقق نســبة 
منــو 6باملائــة ومتثــل 14باملائة من 

الدول االفريقية  إجمالي الصادرات، 
غيــر العربية بقيمــة 368 مليون 
دوالر ومتثــل 12باملائــة من إجمالي 
املتحــدة  الواليــات  الصــادرات، 
دوالر  مليون   186 بقيمة  االمريكية 
ومتثل 5باملائة من إجمالي الصادرات، 
باقي اجملموعات الدولية بقيمة 489 
مليون دوالر والتي متثل 15باملائة من 
إجمالي الصادرات الغذائية املصرية 

خالل نفس الفترة.
أمــا بالنســبة ألهــم دول العالم 
الغذائية  للصناعــات  املســتوردة 
خالل الفترة مــن يناير إلى نوفمبر 
من عام 2020 فقد احتلت اململكة 
العربية السعودية على املركز األول 

دوالر،  مليون   288 بقيمة صــادرات 
يليها الواليــات املتحدة االمريكية 
بقيمــة 164 مليــون دوالر، واليمن 

بقيمة 161 مليون دوالر.
وفي املرتبــة الثالثة جــاءت األردن 
بقيمة 156 مليون دوالر، يليها ليبيا 
بقيمــة 152 مليــون دوالر، واجلزائر 
بقيمة 136 مليــون دوالر، واإلمارات 
بقيمــة 124 مليــون دوالر، العراق 
بقيمة  دوالر، فلسطني  مليون   116
90 مليون دوالر، وفي املركز العاشر 

املغرب بقيمة 83 مليون دوالر.
وأكــد برزي أن النمــو اإليجابي في 
قيم الصــادرات الغذائية املصرية، 
بظل الظــروف العامليــة الصعبة 

جــراء تفشــي فيــروس كورونــا 
التجارة  فــي  احلــاد  واالنخفــاض 
العاملية يعد دليــاًل قوياً على قدرة 
املصري  الغذائية  الصناعات  قطاع 
النجاحات في  املزيد من  في حتقيق 

مختلف الظروف.
ونــوه بــأن اجمللــس يعمــل حالياً 
التســويقية  تعديل خططه  على 
ديناميكي  بشــكل  والترويجيــة 
مبا يتناســب مع البيانــات امٌلدثة 
للصــادرات؛ بهدف املتابعة وتقييم 
النتائــج وحل املعوقــات التي تؤثر 
الصادرات بشكل مركز  تدفق  على 
على دول وأسواق بعينها مما يضمن 

تعظيم القيم التصديرية.

116 مليون دوالر صادرات غذائية مصرية للعراق 
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ثقافة 8دراسة

محمود خيون 

عبد الرضا احلميــد عرفته منذ ٔاكثر من 
اخللق..  ٔاربعني عاما...كان وســيما..رفيع 
كاتبــا ميتلك حبكة ودراية فــي ما يريد 
رســمه ووصفــه... متمكن فــي البناء 
الروأيــي والقصصــي.. كنت احســده 
لتلك القدرات في فــك رموز الكثير من 
التي قــد تكتنفها احلكاية  التعقيدات 
ٔاو  التي بنيــت على ٔاساســها القصة 
الرواية التي يريــد لها ٔان تنهض بعافية 

بعد ٔان متر مبخاضاتها العسيرة... 
وكان يحدثني ٔاوقاتا عن تذمره وانزعاجه 
لشعوره بشيء من التشتت واخلوض في 
منابــع كثيرة ومســارات معقدة في ما 
يكتبه في تلك اللحظــات.. لكنه يعود 
مبتسما ويصفني بٔاني فاحتة خير عليه 

ملسكه خيوط الرواية ٔاو القصة.. و
لــم يكن عبــد الرضا احلميــد يعلم ٔان 
أالقدار ستقذف به في بحر من الظلمات 
ويعيش في صراع مع ٔامواجه املتالطمة 
حتى ٔانه راح يفكر بطرق ٔاخرى يستطيع 
مــن خاللها الغور في ٔاعمــاق ٔاعماق ما 

يكتب.
وممال اشــك فيه ٔانه ميتلك قدرات كبيرة 
ٔاو  وكنت ٔاطلــق عليه لفــظ )غوغول( 
معطف غوغول الذي خرجت منه الرواية 
الروســية....وكان يذهــب بخياله بعيدا 
حيث حكايات ٔالف ليلة وليلة ٔاو حكايات 
الســالطني والبشوات وعصر املماليك... 
وال يخفي شــئيا حتى الصــوت يدعه 
بطريقــة عجيبة  مــن حنجرته  يخرج 
وكٔانه يدلي باعترافات خطيرة يحفظها 
بذاكــرة حادة..وهو في ذلك يعيد لنا ذات 
املشــهد في ) اعترافات ٔارمل من اجلنس 
أالبيــض ( لهمبرت همبــرت الذي متزق 

نسيج قلبه من احلب والعشق والهوى.
يعيدنــا عبد الرضــا احلميــد ٕالى تلك 
ويصفها  والشرســة  املبهمة  أالجــواء 
وصفا كمــا ٔاراد لها هكــذا ))رٔايت كف 
للعراء وما  رغيف ميت مدفونة تخــرج 
ٔان ٔامســك الكلب بن الستني الف كلب 
بها وجرها حتــى انزاح التراب عن رغيف 
النغمة  تتصاعــد  ..وهنــا  مذبــوح...(( 
الفجأيعية بٔاوســع ٔاوتارها في ٔان تلملم 

بقايا الرغيف املذبوح واملسفوح دمه من 
دون وجهة حق.. فيكمل ذلك النوح)) وٕاذ 
ســحب الكلب ٔاكثر ٔانبجس رغيف ٓاخر 
ومازال الكلب يســحب ؤارغفة مكفنة 
بٔاغطية ثقيلة تظهر من احلفرة ، رغيف 
مشــروخ الرٔاس..رغيــف مبتــور أالذرع 
...وبهذه  رغيف معضوض من الفودين((. 
االســتباحة واجلرم املشــهود يصف لنا 
عبد الرضــا احلميد تلــك الواقعة كما 
يصفها محام ماهر فــي قاعة احملكمة 
في مشهد مرعب ومخيف تتجلى فيه 
روح املغامرة وإالثارة ٔاو كما يســمونها) 
االكشن ( ... )) مع تضأول موسيقى املوت 
آالتي للقطة ســريعة لٔالصابع املتوفزة 
املوســيقى..تتوفز  تتصاعد  الزناد..  على 
املوســيقى تتوفز أالصابــع وعند ضربة 
الســبابة  تضغط  عنيفة  موســيقية 
على الزناد...(( ..وتتوالى املشــاهد بنفس 
احلبكة والبنــاء الفني الرصني وبعبقرية 
الوصــف وتطويــع اللغة واســتخدام 
املفــردات العينية املترادفــة)) الكاميرا 
تالحــق الرصاصة..الرصاصــة تنطلــق 
املنطلقة  للرصاصة  فأيقة...ثم  بسرعة 
دومنــا التفــات ٔاو ٕاصغــاء للتوســالت 
املتالحقة  آاللية  ((...بهــذه  والتضرعات 
والســريعة يشــدنا الكاتب عبد الرضا 
احلميد ٕالى ٔان نستمر في مالحقة احلدث 
كما يشــدنا الن نســمر طيات الذاكرة 
عند مشــاهد ٔاخرى ٔاشــد ٕاثارة ورعبا...

وكمخــرج نادر تعالــى صوته من خلف 
الكاميرات ليمٔال ٔاكبر مســاحات العمل 
الفني ٕاستطاع الكاتب ٔان يدخلنا وعلى 
حني غرة فــي دهاليز محكمــة ال نريد 
مغادرتها قبل ٔان نعرف ٔاغوارها ومفاوزها 
وما يريده هو نفسه الولوج في متاهاتها 
الكثيــرة.. فهــو يعيــد لنا مــن ذاكرة 
احلرب والدمار الكثير وعســكرة اجليوش 
الصديقة و املعادية ))يضاء املســرح عن 
ســاحة عرضات مركز تدريب عسكري.. 
صوت بوق عســكري.. يعقبه دخول ٔاكثر 
من جندي مهرول ؤامــام عريف ئاخذون 
ٔاماكنهم فــي وضع االصطفــاف بعد 
ايعازات بالتهئو واالستعداد واالستراحة 
ثم االستعداد واالستراحة يدخل ضابط 
بيده ملف (( ...ثم يعكف(( الضابط: بعد 
ٔان ٔانهيتم التدريب أالساسي سنوزعكم 

آالن على ٔاصناف اجليش وفقا للخطة ((..
بهذه الذاكرة احلية والنشــطة ينقل لنا 
الكاتب هذا املشهد الدرامي من خشبة 
مسرح احلياة التي كان هو ٔاحد ٔابطالها 
احلقيقيــني والذين عاشــوا ٔاوار غمارها 
العاصــف واملدوي واملرعب في ٔاقســى 

حلظات اخلوف من املوت املٔوكد....
عبــد  اعترافــات  ٔان  البديهــي  ومــن 
الرضــا احلميد وبهذا الكــم الهأيل من 
املتناقضات والشأيعات التي حترض على 
ارتكابه وقأيع كثيرة تثبت ٕادانته بٔانه في 
يوم ما مترد علــى هذا الواقع ؤاراد ٔان يثور 

كالبــركان ليحرق كل شــيء من حوله 
لكن حنينــه وحبه الكبير والشاســع 
لتلــك البيوتات الطينيــة القدمية التي 
كانت متثل لديه مبعثــا للدفء واحلنني 
والربوبيــة وأالمــان ٔاوقفــت ثورته تلك 
ؤاطفات جــذوة إالنتقام داخل نفســه 

وروحه املعذبة...
ومن هذه التجربة الشــخصية املوجعة 
يبرز حلم الكاتب في ٔان يكون واحدا من 
الذين ٔاوفوا العهد لتلك الشــمس التي 
ما فتٔيت جتــر ٔاذيالها عنــد كل مغيب 
لتغطي مساحات واسعة من حول تلك 

البيوتات التي كان وما يزال يعشقها.... 
تبقــى )خيول املعنى ( واحــدة من املرايا 
والرٔوى التي جتســد مهــارة الكاتب في 
انتزاع اللحظات التي يغادر فيها إالنسان 
دوامة اخلــوف الذي قد حتــول ٕالى هئاة 
ٕانســان ميارس حياته االعتيادية مع بقية 
الدكتور  الناقد  وصفها  كما  البشــر.... 
باقر جاســم محمــد)) ٕاذا كان عجيب 
ٔالف ليلة وليلــة، رواية اجلن واخلوارق فٔان 
عجيب »خيول املعنى« ان اخلوف فيها قد 
احلافلة  ويركب  ٕانسانا يقوم ويقعد  صار 

ويتجول في أالماكن العامة ويثمل ((.
ٔارى ٔان) خيول املعنى ( جاءت ٕاضافة نوعية 
الى تلــك اجملموعة من أالعمــال أالدبية 
والسردية الكبيرة على الرغم من اسباغ 
نعــت )) مرأيي (( عليها، وتعد)) جنســا 
ٔادبيا تتواشح فيه فنون الكتابة السردية 
والشعرية واملسرحية والسيمية((، ؤانها 
الفني  والبنــاء  أالفكار  بوحــدة  تنضم 
القصصي واملسرحي والروأيي ٕالى رأيعة 
ماركيز) مٔية عام من العزلة ( وعلي خيون 
فــي ) بلقيس والهدهد( وشــوقي كرمي 
فــي ) لبابة الســر ( ومحمد خضير في 
) اململكة الســوداء (، حيث ٔان جميعها 
مالحم قصصية وروأييــة ورٔوى تتحدث 
عن عذابات إالنســان املعاصر وصراعاته 
مع الطغاة واملتسلطني على رقاب الناس 
منذ عصر املماليك وحتى عصر امللكيات 

وما تالها.
وتبقى) خيــول املعنــى ( ٕاضافة كبيرة 
لــٔالدب العراقــي والعربي وموســوعة 
ثقافية تضم حكايا من ذلك الزمن املليء 
باملفاجــات واملفارقــات العجيبة والتي 

عاشها اخللق بطولها وعرضها 

حوراء الربيعي
باَِل َشَغٍف

َي ِمْن بُرَِه الَدهرِ اسَتكِمُل املَُتبقِّ
ِعزرَأيِيُل يُرِسلُِني للَعالَِم آالخر

»بالتقِسيط«
الُدفَعُة أالولى ُطفولَِتي

بَعَدَها ُكلَّ َخيبٍة
ئَاُخُذ َما ُقِسَم لَُه

ِمَن أالطالل املُسَماِة »ٔاَنَا«
لَم يَبَق ِمن الُدفَعاِت
ٕااّل املُوارَاُة حَتَت الُتراِب

لَتَتحرَّرَ الُروُح
وتَعرَِج للَملَُكوِت

باَُل انِهَياراٍت ُمفَترَضٍة
أالنسجة تََتداَعى

ُمَتعرَِّضًة لِنهَشاِت الَنمِل
باَِل َخوٍف

َفرِيَسٌة ٔاحَتِضُن َقاتِلي
ٔامتَتَُّع بِكْونِي ُقوَت يَوِمِه

ٓاِصرٌَة وِدِّيٌَة وَتَرَابٌُط
ذرَّاُت الرَماِل التي اَحاَطْتِني

ُكلَّ َحدٍب وَصوٍب
حّتى التي بنََي أالهداب

تُٔونُِسِني
ٔارَجاِء »وَادِي  ِفــي  املَُتردِّدَُة  الَضِحَكاُت 

الساَلِم«
لِذلَِك  »الشِهيِد«

ٔاَحالَْت الِهُجوَع َحربًا
بنََي الِعَظاِم الُرَفاِت

ُكلٌّ يَُفِسُرَها كَما يََشاُء
ِعي ٔاَنَُّه ِفي اجلَِناِن أالول يَدَّ

وآالخر يََكادُ يَحلُِف ٔانَُّه يَُجالُِس الربَّ
ٔانَا وَحِدي ُكنُت ٔاَفكُّ الِشيفرَاَت

فالَتهُكُم َغيُر ُمَباٍح
َكمَيُة الَقَداَسِة
املَوُضوَعِة َقسرًا

َحوَل املَيِت ثَِماًل بَِنشَوِة الزَيِف
َمحُروًما َعَبَق نَحرَ وَلِيِدِه أالول

ال تُِبيُح ٕااّل الَضِحَك على السَذاَجِة

وُهو بَعَد التحرُّرِ ِمَن اجلَسِد

َعلَِم ٕااّل َمقُتوَل َغيرَُه

وال تَغييرَ ٕااّل ِفي َعَددِ القُبورِ

الُبَكاُء ال ئاَلُم أالعني الرَِّمَداء

َعِة بِاجلِرَاِح ٔانى لٔالجَسادِ املُرصَّ

َسحُب أالرواح َمرًَّة ٔاُخرى

َضِحٌك... واسِتهزَاٌء... َقهَقهٌة

بَعَد الَفَناِء

َمــْن َغيُرَهــا يَِصُف االشــمٔيزاز ِمَن 

العيِش؟

ُصرَاُخ أالطياف ِمن َحولِي

َقلَقَل وََسِني املَمُزوَج بأالرق

أالجفان تَرتَِفُع

الِضَياُء يََتسرَُّب ِمن ٔاَطرَاِف اللَِحاِظ

ٔاحلَاُن احلََشراِت تَتسلَُّل لآلذان

الليلَُة ٔاَيًضا تُوفَِّي َشطٌر ِمنِّي!

عبد الرضا الحميد.. مغادرة عوالم الخوف والريبة في )خيول المعنى«

»َفكُّ ِشيفَراِت الَموِت«

دراسة 

نص

متابعة الصباح الجديد

التي  » منهجيــات«  متّثل مجلــة 
ٔاطلقتها » مٔوسســة ترشيد« في 
خريف 2020، ٔاحد فضاءات النشــر 
أالساســية في مجــاالت التعليم 
والتربيــة فــي املنطقــة العربية. 
وتتوجه اجمللة أالولى من نوعها في 
العالم العربي، ٕالى جميع العاملني 
التعليمي  املشــهد  والفاعلني في 
والتربوي في مختلف الدول العربية، 
وتوفر لهم مساحة تفاعلية الهدف 
التعليم  واقــع  منهــا مناقشــة 
ومســتقبله في املنطقــة، وطرح 
حلــول علمية تســاهم في جتديد 
أالفكار حول التربية والتعليم، عبر 
تضافر وجهات النظر املتعددة التي 
من شــٔانها بلورة وتٔاســيس واقع 

تعليمي جديد في املنطقة.
في عددهــا الثالث )شــتاء 2021( 
الصــادر حديثــا، تفتــح مجلــة 
بعنوان  خاًصا  ملًفــا  »منهجيات« 
»كيــف نعّلم فــي زمــن كورونا؟ 
لتعليم  واســتراتيجيات  ٔادوات  ٔاية 
مختلف؟«، حتــاول فيه بلورة ٕاجابة 
علــى جملة مــن أالســٔيلة التي 
جــرى اختزالها في ســٔوال واحد: 

كيف نعّلم؟ وينطلق الســٔوال من 
ٔازمة ســابقة على ظهور اجلأيحة، 
تسببت بنوٍع من الضمور في إالنتاج 
املعرفي لٔالنظمــة التعليمية، وهو 
ما جتّلى بوضوح في خضم الظروف 
الراهنــة، حيث ٔاخذ الســٔوال على 
جعله  مختلًفــا،  منحــًى  وقعها 
ا يُجمع القأيمون على  ســٔوااًل ملحًّ
التربويني، على  اجمللة، كما جميــع 

ضرورة إالجابة عليه.
تضّمن ملــف العدد ثماني مقاالت 
تدور في فلك سٔوال »كيف نعّلم؟«، 
»جاءنا  بـ  معنونــة  مبقالة  وافُتِتح 
صّفّية  ٔاخبــار  نشــرة  آالتي:  اخلبر 
رقمية تبشــر مبســتقبل تعليمي 
فيه  تســرد  اجلأيحة«،  بعــد  واعد 
اللقيــس تفاصيــل جتربتها  كالرا 
في التعليم الرقمــي، وتقترح فيه 
على  يرتبط  للتعّلم،  رقمًيا  ٔاسلوبًا 
نحــٍو خاص باملواضيع إالنشــأيية، 
ويقــوم على طرح فكــرة املوضوع 
املُراد كتابتــه ضمن مقطع فيديو، 

على صورة نشرة ٕاخبارية.
اختيارها  اللقيس ســبب  وتُعيــد 
لعرض  إالخباريــة  النشــرة  منوذج 
موضــوع إالنشــاء ٕالــى: »ٔاهمية 
والبصريــة  الســمعية  املٔوثــرات 
على تلّقــي املعلومة عند املتعلم، 
أالمين  اجلزء  ٔانها ستحرك  خصوًصا 

من الدماغ أالمر الذي ســينعكس 
ٕايجابًــا علــى تركيــز املتعلمني«، 

بإالضافة ٕالى الدور الذي تلعبه هذه 
املٔوثرات في التٔاثير على الذاكرة، ٕاذ 

تسّهل من: »اســتذكار املعلومات 
املذكورة في العرض التفاعلي«.

اشــتمل امللف ٔايًضا على املقاالت 
خطوة  وأالشياء،  »إالنترنت  التالية: 
نحــو ٕانترنت أالشــياء: تٔامالت في 
ممارســات التعلــم خــالل احلجر« 
مليســرة ٔابو شــعيب، والتي حتاول 
كيفية  علــى  الضــوء  تســليط 
احلياة  الطالب مهــارات  اكســاب 
الضروريــة من املنــزل بالتزامن مع 
التعليــم إاللكترونــي، ٕالى جانب 
خالل  دّرست  »كيف  بعنوان  مقالة 
اجلأيحة« ملوالي احلســن إالدريسي، 
يســرد فيها تفاصيــل جتربته في 
املنزلي،  احلجــر  التدريــس خــالل 
ؤاخرى حتــت عنــوان »ال تقلني مع 
العلــوم بطريقة  كورونــا: تدريس 
إالشــكاليات« لعــدي علي ٔاحمد، 
إالجابة  ٕالــى  يســعى من خاللها 
على ســٔوال: »كيف ٔاشرح عن بعد 
مفهوًمــا علمًيا دون ٔان ٔاقع في فخ 
التلقــني مع إالبقاء علــى مركزية 
التعليمية،  العمليــة  في  املتعلم 

وعلى طرأيق التعليم النشيط«؟
»مــادة الطبيعيات في نســختها 
وداد  مقالــة  عنوان  االفتراضيــة« 
رفيق ضيــا، تتناول فيهــا جتربتها 
فــي تعليم مــادة الطبيعيات عن 
بعد للصفوف الثانوية، فيما تقّدم 

مها جمال ٔابو منشار في مقالتها 
»منوذج الســتمرار التعليم: خواطر 
حول مبادرة ســبورة وطبشــورة«، 
عرًضا لهذه املبــادرة القأيمة على 
منّصة  ٕالــى  املعّلم  منــزل  حتويل 
تعليمية. وتفّند درّية كمال فرحات 
في مقالتها »تعليم اللغة العربية 
عن بعــد: ٔادوات واســتراتيجيات«، 
املعوقــات التي تواجــه املعّلم في 
عملية التعليــم عن بعد، ويُختتم 
امللف مبقالة حتت عنوان »تطبيقات 
فيها  يســعى  املعّلم«،  في خدمة 
نور الدين زهير ٕالى توســيع خيارات 
يتعلق  فيمــا  واملــدارس  املعلمني 

باستخدام التقنية.
ٔاما في باب محاورة، فتضّمن العدد 
الفلســطيني  املدرس  مــع  حوارًا 
رٔويته اخلاصة في  منير فاشه حول 
التعليم، بينمــا ضم باب »مفهوم 
تربوي« منوذًجا يشــرح كيفية ٕاجناز 
مشروع مع الطالب افتراضًيا، فيما 
التعليم«  »تقرير حول  باب  اشتمل 
على عرض لتفاصيل وبنود »العقد 
الكبار«،  وتعليم  أالمية  العربي حملو 
الــذي اعتمــده مجلــس اجلامعة 
القمة في  العربية على مســتوى 
دورته السادسة والعشرين، وسّلط 
باب »بروفايــل« الضوء على مبادرة 
»ٔالكسو« للتعلم املفتوح والتعليم 

االلكتروني في ضوء اجلأيحة.
واحتــوى باب »كتــب تربوية« على 
ســراج  ٕاســماعيل  لكتاب  عرض 
التعليم«،  اختــراع  »ٕاعــادة  الدين 
وقّدم باب »مقــال مترجم« ترجمة 
بـ  املعنونة  فليمنــج  نــورا  ملقالة 
»التقييم التكويني: ســبع طرأيق 
في  التكوينية  التقييمــات  ٕالجراء 
صّفــك االفتراضي«، وضــم الباب 
مقطع  تربــوي«  »اقتباس  أالخيــر 
من كتــاب »التعلم املنظــم ذاتًيا 
والتحصيل الدراسي«، ملٔولفه فهد 

بن عايد الردادي.
التالية:  املقــاالت  العدد  ضم  كما 
»التعليم عن بعد وعســر االنتقال 
لنعيم  االفتراضــي«  العالــم  ٕالى 
حيمــاد، و«حتديات ومخــاوف حول 
التنشــٔية االجتماعيــة« لســها 
نصــر اهلل، و«التعاون بني أالســرة 
واملدرســة« لعزيز رسمي ويوسف 
ٕامهال، بإالضافــة ٕالى »العلوم في 
املراكز واملتاحف العلمية« لبيسان 
بطراوي«، وتٔاثير الشــركات اخلاصة 
في التعليم« ليوسف حّراش، و«كي 
التعّلــم« ٔالحمد  ثقافة  نقتــل  ال 
مصطفى عيد، ؤاخيرًا املعّلم الذي 

نريد« لهيفاء جّنار«.

*عن ألترا صوت

العدد الثالث من مجلة » منهجيات« كيف نعّلم في زمن الجائحة*
مجالت

غالف الكتاب

لم تكن كلمة الغزو قــادرة على ٔان تترك ٔاثراً 
طيباً في نفوسنا، ٔاو تتمكن من خلق مشاعر 
ٕايجابية لدينا. بل كان مجرد ذكرها يبعث في 
ٔاذهاننا إالحساس بالقهر، والظلم، والتسلط 
االجتماعــي.  وكانت هــذه الكلمة تعبر عن 
أالولــى، حينما  اجلاهلية  ســلوك مٔازوم في 
كانــت القبأيل العربية تعيش في صراع دأيم 
مع البئية. فاملوارد القليلة التي حتصل عليها 
في الصحارى القاحلة ال تفي مبتطلبات النمو 
الســكاني. وكانت مشاعر احلسد والبغضاء 
والثٔار تدفع مبجاميع قبلية النتزاع ما في ٔايدي 
خصومها من ثــروة مادية، ؤاحياناً بشــرية، 
لتضمن لنفســها العيش الرغيد، غير عابٔية 
مبا تتركه في نفــوس آالخرين من جوع وفاقة 
وٓاالم. فهناك طرفان منتصر ميلي شــروطه، 

ومهزوم يدفع ثمن هزميته، وهكذا . 
في ما بعد حتول هــذا الفعل من مجموعات 
صغيــرة ال يزيد عدد ٔافرادها عن عشــرين ٔاو 
ثالثني شــخصاً ٕالى جيوش جرارة تبلغ عدتها 
عشــرات آالالف. وكل همها ٔان تغزو املمالك 
القريبــة لالســتيالء عليهــا. فتضمها ٕالى 
ســلطانها وتغنم منها ما تستطيع حمله، 

ثم تكبلها بالضرأيب والعشور، وهكذا. 
غير ٔان هــذه الصورة النمطيــة للغزو بدٔات 
تتغير مبرور الوقت. وبات من الشأيع ٔان نشهد 
نوعاً جديداً منه، يتسم بإاليجابية. وهو الغزو 

الثقافي. 
كان هــذا الغزو ، يترافق في البدء مع احلمالت 
العسكرية التي تهدف الحتالل أالراضي. ؤاول 
من عمل به هو االسكندر املقدوني، الذي نقل 
ثقافة إالغريق ٕالى بالد املشرق. ثم جاءت بعده 
بقرون الفتوحات إالسالمية التي انطلقت في 
القرون الهجرية أالولــى، وكانت غزواً ثقافياً، 
حمل معه اللغــة والعقيدة واملبدٔا أالخالقي. 
ٔاي ٔان اجليــوش إالســالمية كانت تطٔا أالرض، 
ثم تغادرها بعد زمن يسير، تاركة فيها القراء 
واحلفاظ والدعاة. وال مير وقت طويل حتى يقوم 
ٔابنأوها  بذات املهمة، وهي الغزو الثقافي لبالد 

ٔاخرى وهكذا. 
ومن ٔاشهر أالمثلة على ذلك، الغزو إالسالمي 
لٔالندلــس الذي جــرى على شــكل موجتني 
عسكريتني عامي 712 و740 للميالد. ولم يزد 
عدد املشتركني فيهما مجتمعتني عن ٔاربعني 
ٔالفــاً من العرب والبربر. وخــالل مٔية عام قام 
هٔوالء بتعريب اســبانيا. واصبح دين إالسالم 
هو السأيد فيها. وبقيت أالندلس دولة قأيمة 

بذاتها ال تدين بالتبعية ٔالحد.
لكن هذا الغزو غيــر طريقته هذه أاليام، بعد 
ٔان انتفت احلاجة للجند واخليل والسالح. فقد 
ٔاتاحت له وســأيل االتصــال احلديثة ٔان ئودي 
مهمته دون كثير عناء، ؤان ينشــر رســالته 
بغير ما ٕاكراه. وتقوم الدول املتحضرة بتصدير 
ثقافتها للبلــدان املتخلفة. وتزيح احلضارات 
احلديثــة اللغــات التي ال متلك ٕارثــاً، وهكذا. 
ومــن الطبيعــي ٔان  يتبع املغلــوُب الغالَب، 
ويقود املنتصُر املهــزوَم. وٕاذا كنا نحن العرب 
قد قمنا بغــزوات ثقافية ناجحة في املاضي، 
فــإن الهجمة قد ارتدت علينا اليوم. وهذا هو 
منطق التاريــخ. يوم لك ويوم عليك. فإن كان 
لك فاغتنم الفرصة، وحتل بالعزمية. واستعد 
لليوم آالخر الذي تكون فيه هدفاً سهالً للغزو، 
ومــادة رأيجــة الحتالل العقــل، ؤاداة طيعة 

للتوسع والعدوان.  

الغزو الثقافي 

محمد زكي ابراهيـم 

أالربعاء 13 كانون الثاني 2021 العدد )4574(

Wed. 13 Jan. 2021 issue )4574(

من اعمال الراحل احمد الربيعي



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

9 منوعات

ابتكار خاليا جذعية غير مرئية
ابتكــر العلماء خاليــا جذعية »غير مرئيــة« تتهرب من 
جهاز املناعة، ما ميهد الطريق لعالجات جديدة للسرطان 

والسكري وأمراض القلب.
وميكن اســتعمال اخلاليا املزروعة في اخملتبر، التي أنشأها 
باحثون من الواليات املتحدة، فــي العالجات اخللوية وزرع 

األنسجة من دون خوف من الرفض املناعي.
وميكن أن تتحول اخلاليا اجلذعية إلى أي نســيج أو عضو، 
ولكن إمكانية اســتعمالها في عمليــات الزرع محدودة 

بسبب خطر مهاجمة اجلسم املضيف لها.
وقــال مؤلف الورقــة البحثية توبياس ديــوز من جامعة 
كاليفورنيا في ســان فرانسيسكو: »بصفتي جراح قلب، 
أود أن أضع نفســي خارج نطاق العمــل من خالل القدرة 
على زرع خاليا قلب سليمة إلصالح أمراض القلب. وهناك 
آمال هائلة فــي أن يكون لدينا يوما مــا القدرة على زرع 
اخلاليا املنتجة لألنســولني في مرضى الســكري أو حقن 
مرضى الســرطان بخاليا مناعيــة مصممة للبحث عن 

األورام وتدميرها«.

عملة »البيتكوين« توسع خسائرها 
سجلت عملة »البيتكوين« الرقمية، خالل تداوالت امس 

الثالثاء هبوطا حادا بلغت نسبته حوالي 18.5%.
وأفادت بيانات موقع »CoinDesk« بأن سعر »البيتكوين« 
هبط فــي الســاعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، بنســبة 

%18.44 إلى مستوى 32048 دوالرا.
ويأتي الهبوط بعد أن صعدت عملة »البيتكوين« بحوالي 
%200 منــذ العــام 2020، مرتفعة في أوائــل يناير 2021 
إلى أكثر مــن 40 ألف دوالر، مدعومــة بالطلب من كبار 
املســتثمرين، الذين جذبتهم العملة علــى أمل حتقيق 
مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح طريقة دفع 
ســائدة في العالم. و«البيتكوين« عملة رقمية المركزية 
معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو »بلوكتشني«، 
ويتميز النظام مبحدودية عدد عمالته وعدم وجود أي مدير 

له.
وفــي اخلامس من ينايــر أصدر بنك االســتثمار »جيه بي 
مورغــان« تقريرا قال فيــه إن عملــة »البيتكوين« برزت 
كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل 

إلى 146 ألف دوالر إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.

أول بدوية تحصد ذهبية بالكاراتيه 
أصبحت الطفلة »نور عبد القــادر مصطفى« أول العبة 
بدوية من محافظــة مطروحفي مصر تفــوز بامليدالية 
الذهبية في بطولــة اجلمهورية للكاراتيه، بعد حصولها 
على املركز األول في فئة »الكوميتيه« في نهائيات بطولة 

اجلمهورية حتت 11 سنة، وزن 32 كيلو.
وقالــت الالعبــة الفائــزة بامليدالية الذهبيــة إن فوزها 
ببطولة اجلمهوريــة يرجع في املقام األول إلى تشــجيع 
والدتها لها بعد وفاة والدها، وعلى االستمرار في ممارسة 
رياضة الكاراتيه، ومواصلة التدريب واالجتهاد، مع التحلي 

باإلصرار والثقة بالنفس.
وتابعــت: »كانت نصائــح والدتي هي مفاتيــح النجاح 
وحصولي على بطولة اجلمهورية بدون خسارة وال نقطة 
طوال 6 مباريات، حتى املباراة النهائية، والتي تغلبت فيها 

على بطلة االسكندرية«.

ملونشريط

الصباح الجديد - متابعة:

ثمــة ايام تشــهد احتفاالت بعض 
الشعوب بها، حد ان البعض يعدها 
اقرب الى املهرجان العاملي، في حني 
ان االحتفال بهــا محصور ببلد دون 

غيره.

اليوم العاملي للنوم 
 حدث ســنوي يُنظم فــي اجلمعة 
الثالثة من شهر مارس من الرابطة 
)WASM( منذ عام  للنــوم  العاملية 
للتذكير  االحتفال  ويهدف   ، 2008م 
بفوائد النوم اجليد والصحي، ولشد 
انتباه الناس ملشــكالت اضطرابات 
وتعليمهم،  النوم على صحتهــم، 
وحياتهم االجتماعية، ويهدف أيًضا 
إلــى تعزيز صحة النــوم في جميع 
أنحــاء العالم، من خالل تشــجيع 
وتشــجيع التعليم والبحث ورعاية 
املرضى فــي جميع أنحــاء العالم 
ســيما في تلك األجزاء من العالم 
حيث تكون ممارســة طب النوم أقل 

تطورًا

يوم اإلفطار باآليس كرمي
مت اختراع املناســبة في يوم شــتاء 
مثلج في ســتينيات القرن املاضي 
رابابــورت  فلورنــس  طريــق  عــن 
فــي روشســتر بنيويــورك. وقــام 
بتشــجيعها ابنيهــا روث وجــون 
رابابورت في صبــاح يوم بارد ومثلج 
في شهر فبراير لتسليتهم، وقررت 
أن تعد لهــم املثلجات في الفطور. 

وقد شرحت أن اجلو كان بارد ومثلج 
واألطفال كانوا يشتكون أن اجلو بارد 
وغير مشجع لفعل أي شئ، فقالت 
لهم : »هيا بنا نعد بعض املثلجات 
للفطــور«. وفــي الســنة التالية، 
ذكرهــا أطفالها باليوم ومت اعتبارها 

كتقليد. 

اليوم الوطني لعالمات الترقيم
يحتفــل بهــذا اليــوم الشــعب 
األميركــي، حيــث يقــام فــي 24 
الكثير  مبمارسة  ويقومون  سبتمبر، 
مــن الطقوس لالحتفــال به، مثل 

كتابــة خطــاب إلى صديــق ما او 
خطاب ملناســبة معينة مع مراعاة 
التي غالبا ال تأخذ  الترقيم  عالمات 
الكلمات  االهتمــام الن  حيزا مــن 

تكون مفهومة من دونها.

يوم الطقس الوطني
الشــعوب  اليــوم تقوم  في هــذا 
باالحتفــال بيوم الطقــس العاملي 
الطقس  ومراقبو  مذيعــو  ومعهم 
الذيــن يوضحــون حالــة الطقس 
يوم بيوم، ويقام هــذا االحتفال في 
اخلامــس من فبرايــر، حيث يصادف 

والدة جون جيفريز، أحد أوائل مراقبي 
الطقس في أميركا.

يوم برمــودا: حتتفل جزر برمودا بهذا 
اليوم في 24 مايــو، وهو اليوم الذي 
يعده السكان أنه مناسب للسباحة 
في احمليط، وإطالق قواربهم في املاء، 
وارتداء شــورت برمودا كزي رسمي 

لليوم.
يوم املطر املبارك: إذا كانت الشعوب 
تعيش في بلد غير ساحلي جتتاحه 
الرياح املوسمية كثيرًا، فمن املؤكد 
أن نهاية موســم الرياح املوسمية 
وشــعب  لالحتفال.  ســبب  يكون 

بوتان يحتفل بيوم املطر املبارك كل 
عام من خالل أخذ حمام في الهواء 
الطلق في امليــاه الطبيعية النقية 
من حولهــم. واملنجمــون في هذا 
البلد هم من يحددون الوقت املبارك 
ويختلف  لالســتحمام.  املقدس  أو 
تاريــخ هذا اليــوم اذ يتــم حتديده 
التبتي،  القمري  التقومي  بواســطة 
ولكنه يحدث بشكل سنوي بني 20 
و25 سبتمبر من التقومي الغريغوري.

يــوم البطيــخ: يحتفــل شــعب 
بالبطيــخ  تركمانســتان 
بشكل  والشــمام  التركمانباشي 

ســنوي. وهــو يــوم كامــل مــن 
الوطني  العيد  مبناسبة  االحتفاالت 
الذي يقام كل 12 أغسطس، حتى أن 
رئيس الدولة قد عكس مدى أهمية 
هذا العيد لشعبه، مشيرًا أنه »منذ 
العصور القدمية تعد تركمانســتان 
موطًنا ألفضل البطيخ في العالم«.

اليوم العاملي آلالم األسنان
تقــوم بعض الشــعوب باالحتفال 
بهذا اليوم في التاســع من فبراير، 
ولكــن مــن الغريــب أن يحتفــل 
األشــخاص بألــم األســنان الذي 
يكرهه اجلميع فهــو يعد من أغرب 
األيام العاملية، ولكن يعده الكثيرون 
فرصة جيدة لزيــادة الوعي بنظافة 
على  والتعــرف  اجليــدة  األســنان 
اتخاذها  عليك  يجب  التي  اخلطوات 

للوقاية من آالم األسنان.

يوم املهمة الواحدة
بالنســبة إلــى األشــخاص الذي 
يقومون خالل يومهم مبهام عديدة، 
22 فبراير اليوم املناسب لهم  فيوم 
للتوقف عن االجهاد الفكري والبدء 
فــي التركيــز على مهمــة واحدة 
فقــط، فهذا اليــوم مطلوب منك 
واحد خالل  تقــوم بشــيء  ان  فيه 
اليوم. إنها بال شــك طريقة رائعة 
لضمان جودة العمل وهي بالتأكيد 
العــبء عن تفكيــرك، حيث  تزيل 
ميكنك التركيز فقــط على املهمة 
التي تقوم بها. وأفضل طريقة ألداء 
شيء ما بشكل جيد هي توجيه كل 

طاقتك ووقتك  إليه.

الصباح الجديد - وكاالت:
اليابانية   NEC كشــفت شــركة 
التعــرف على  نظام  عــن  النقاب 
الوجه الــذي ميكنــه التحقق من 
يكون  الشخص حتى عندما  هوية 
ملثما، في خطوة تزعم أنها ستعزز 
بظل  االقتصادية  األنشطة  »إحياء 

الوضع اجلديد«.
وتزعم الشركة أن النظام صمم في 
األصل لتلبية احتياجات األشخاص 
الذين يعانون من احلساسية، حيث 
كان ارتــداء األقنعــة شــائعا في 
اليابان قبل جائحة فيروس كورونا، 

لكنه اكتســب أهميــة أكبر مع 
انتشار املرض عام 2020.

مساعد  تاكاشــيما،  شينيا  وقال 
مدير قســم املنصات الرقمية في 
شــركة NEC: »منــت االحتياجات 
بشكل أكبر بســبب حالة فيروس 
كورونــا حيــث اســتمرت حالــة 
الطــوارئ )العــام املاضــي( لفترة 
طويلة، لذا قدمنا هذه التكنولوجيا 

إلى السوق«.
األجــزاء  علــى  النظــام  ويركــز 
املكشــوفة من رأس الشخص، مبا 
في ذلــك العيــون ومناطق عظام 

الوجنة، للتحقق من هوية شخص 
ما عند مقارنتها بســجل للوجوه. 
ولكي يعمل، يجب على األشخاص 
الستعمال  مســبقا  صورة  إرسال 

النظام.
أن  التكنولوجيا  شــركة  وتزعــم 
التحقق يســتغرق أقــل من ثانية 
واحــدة، ويحقق معــدل دقة يبلغ 

أكثر من 99.9%.
ويتيح النظام الوصول غير املتصل 
بالكمامــة عبر بوابــات أمنية في 
منشــآت متعددة، وتقوم الشركة 
في  اســتعماله  بتجربــة  أيضــا 

املدفوعات اآللية لــدى عدد صغير 
مــن املتاجــر الصغيرة فــي املقر 

.NEC الرئيس لشركة
وأضاف تاكاشيما: »أصبح التحقق 
مــن دون ملــس أمرا بالــغ األهمية 
بســبب تأثيــر فيــروس كورونــا. 
وللمضي قدما، نأمل في املساهمة 
في حتقيق األمــان وراحة البال من 
خالل تعزيز )اجلهود( في هذا اجملال«.

ويحمي النظــام، الذي يُدمج أيضا 
مع كاميــرات التصوير احلراري عند 
بوابــات املرور، األشــخاص ظاهريا 
من خالل عــدم إجبارهم على إزالة 

أقنعتهــم للدخول، مــع منعهم 
أيضا من احلاجة إلــى بطاقة مرور 
األمــان أو مــن ملــس أي أســطح 
اجلراثيم  واحتمال مالمســتها مع 

ومسببات األمراض.
ولم تكشف شركة NEC Corp بعد 
عن سعر النظام، املؤكد أنه سيثير 
الدهشــة بني دعاة اخلصوصية في 
جميع أنحــاء العالم، لكن العمالء 
Lufthansa و يشــملون بالفعــل 
 ،Swiss International Airlines
الذين بدأوا في اســتعمال منصة 
الهوية في ديســمبر  التحقق من 

فرانكفــورت ومطار  فــي مطــار 
 Star Alliance« ميونيخ، حتت اسم

.»Biometrics
تســجيل  الــركاب  على  ويجــب 
صــور وجوههم ومعلومــات جواز 
الســفر، باســتخدام تطبيقــات 
الهاتف احملمول من كل شركة قبل 

وصولهم إلى املطارات.
وتزعم شركة NEC Corp أن أسماء 
العمالء ال حتفظ، ولكن صور الوجه 
واملعلومــات الشــخصية للركاب 
تشــفر وتخزن بأمان على نظامها 

األساس.

اكتشاف نظام للتعرف على األشخاص برغم ارتدائهم أقنعة الوجه !

أغرب األيام العالمية التي تحتفل بها الشعوب

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

مــن منا لم يســمع ويعيش حكايــة البنت التي 
احبــت جارها بصمت وصدمت فيمــا بعد بزواجه 
من اخرى؟ والتي جســدها الشاعر املصري حسني 
السيد بقصيدة »ساكن قصادي« والتي كتب لها 
سيناريو رائع اســتطاع من خالله رسم صورة رمبا 
لفيلم سينمائي كامل اختزله بحوالي  ربع ساعة. 
كيف كتبت اغنية ساكن قصادي وما هي الظروف 
التي شــجعت الشــاعر املؤلف حســني السيد 

لتأليفها؟
يقــال ان جناة الصغيرة كانت حتــب اغنية الفنانة 
شادية »مني قلك تســكن في حارتنا« تقول فيها 
» وكانــت حكاية بنــت احبت جار لها وبســبب 
صعوبة الوصل بينهما المته النه ســكن في بيت 
قبالتهــم واجبرها على حبــه، وحتمل االغنية من 
اخلفة واجلمال ما دفع العديد من املطربات الشابات 
الى اعادة تسجيلها. فاتصلت جناة بحسني السيد 
كاتــب االغنية، وقالت له: نفســي فــي »غنوة« 
تشبه »مني قالك تســكن في حارتنا«، فقال لها: 
شــادية بنت بلد، نقتنع عندمــا تعبر حلبيبها عن 
»اللخبطة« التي وقعت فيها بســببه وهي تقول: 
»يجي ابويا يعوز فنجان قهوة اعمله شاي واسقيه 
المــي، وخيالك يجي على ســهوة مفرقش ما بني 
خالتي وعمي«، واكمل حســني السيد: صعب جناة 

تعبر بهذه الكلمات.
ردت: انا معاك، لكن مش مهم بالضبط زي شادية، 

املهم اغنية تشــبهها في احلكاية. فرد حســني 
السيد: خالص يا »نوجة«، يومني وارد عليِك.

واملؤلف ميتلك مــن الفطنة والــذكاء ما يجعله 
يختار لكلمات اغانيه الصوت الذي يســتطيع ان 
يعبر عنها بالطريقة التي تقنع اجلمهور ويتقبلها، 
فمثال ال ميكن ان نتصور محمد رشــدي الذي غنى 

و«حتــت  يغني »عدويــة«  وهيبة«  يا  الشــجر 
»احضان احلبايــب« او »نعم يــا حبيبي« وال ميكن 
لعبداحلليم ان يغني اغنية عبداملطلب »ساكن في 
حي الســيدة وحبيبي ساكن في احلسني، وعشان 
انول كل الرضا يوماتي اروح له مرتني« لذلك اختار 
حسني السيد لنجاة اغنية »ساكن قصادي« ألنها 
تعبر عن شــخصية جناة، الفتــاة الطيبة اخلجول 
التي ال تســتطيع ان تبادر مــن حتبه باإلفصاح عن 
مشاعرها، وحتكي قصتها من خالل االغنية ويتلون 
صوتهــا بني الفرح واحلزن واأللم، معبرة عن املوقف 

وما يســتدعيه من ردة فعل. خاصة وان جناة غنت 
مجموعــة من االغاني التي جســدت فيها صورة 
الفتاة العاشــقة الرومانسية اخلجول التي تضيع 
احيانا حتى في تفسير مشاعرها مثلما حدث في 

اغنية ايه هو ده في فيلم الشموع السوداء.
غنت جناة »ساكن قصادي« التي حلنها وغناها ايضا 
في تســجيل خاص املوسيقار محمد عبدالوهاب، 
واالغنيــة تعد من كالســيكيات الغنــاء املصري، 
وجعلتنــا نعيش القصة ونتصورها كأن شــريطا 
ســينمائيا يتحــرك امامنا. وحتولــت الى حديث 
الشارع بعد ان ســمعها الناس وحفظها بسرعة 

ألنها قصة متسلسلة االحداث.
عند ســماعنا االغنية البد لنا مــن ان نتخيل جناة 
وهــي تتلصص من خالل النافــذة ملراقبة خطوات 
حبيبها وحتى شكل غرفة نومها وقد تكون االفالم 
الســينمائية الكثيرة التي شــاهدناها ساعدتنا 
لنسج اخليال، تخيلنا فرحتها وهي تسمع اصوات 
توحــي بحفلة زواج، ال بل تخيلنا حتى فســتانها 
الذي ارتدتــه وهي ذاهبة حلفلــة زواج حبيبها من 
دون ان تدري. وجتسدت امامنا نظرتها اليهما بينما 
كانا يحتســيان »الشــربات« . لقد جسد حسني 
الســيد القصة بكل حذافيرها حتى صارت فيلما 
قصيرا جدا وكلنا متنينا ان يجري تصويرها بطريقة 
الفيديو كليب لنعيش االحداث متجسدة مبمثلني 

واماكن للحدث وما زلنا ننتظر.

القصة وراء اغنية ساكن قصادي

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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رياضة 10
4  تحف معمارية تحتضن المنافسات

مصر تفتتح اليوم مونديال العالم لكرة اليد بلقاء تشيلي 
القاهرة ـ وكاالت:

محافظــة  مســؤولو  أنهــى 
اإلسكندرية إجراءات تعليق متيمة 
بطولة العالم لكــرة اليد، ووضع 
متثــال لالعب كرة يــد في مدخل 
احملافظة، قبل انطالق بطولة كأس 
مصر  تســتضيفها  التي  العالم 

بداية من اليوم األربعاء.
وتســتضيف الصالــة املغطــاة 
باإلسكندرية  العرب  برج  لســتاد 
الثالثــة  اجملموعتــن  مباريــات 
العالم  بطولــة  فــي  والثامنــة 
لكرة اليــد.. في املقابــل، أعلنت 
وزارة النقــل فــي بيــان رســمي 
إصدار محفظــة تذاكر إلكترونية 
بتخفيــض %50 من قيمة الرحلة 
الواحدة بعدد 30 رحلة ملشــجعي 

بطولة كأس العالم لليد.
وتســتعد مصر الفتتــاح بطولة 
العالم لكــرة اليد اليوم، مبواجهة 
قوية بن مصر وتشــيلي بالصالة 
املغطاة لســتاد القاهــرة.. وتقام 
البطولة مبشاركة 32 منتخبا، من 
6 عربية هي تونس واجلزائر  بينهم 
بجانب  وقطر  والبحريــن  واملغرب 

مصر.
أملانيا-   : األولــى  اجملموعة  وضمت 
اجملر- أوروجواي- كيب فيردي )الرأس 
 : األخضر(، وفي اجملموعــة الثانية 
بولندا..  البرازيل-  تونس-  إسبانيا- 
: كرواتيا- قطر-  الثالثة  واجملموعة 
اليابان- أجنــوال.. واجملموعة الرابعة 
البحرين-  األرجنتــن-  الدمنارك-   :
واجملموعة  الدميقراطية..  الكونغو 
اخلامســة : النرويــج- النمســا- 
أمريكا  مــن  منتخــب  فرنســا- 
 : السادسة  واجملموعة  الشمالية.. 
البرتغال- اجلزائر- أيسلندا- املغرب.. 
واجملموعة الســابعة : الســويد- 
منتخبات  أحد  التشــيك-  مصر- 
والوســطى..  اجلنوبيــة  أمريــكا 
: ســلوفينيا-  الثامنة  اجملموعــة 

بيالروس- كوريا اجلنوبية- روسيا.
بطولة  فعاليات  تنطلــق  وعندما 
اليد،  الـ27 لكــرة  العالــم  كأس 
األربعاء، ســيكون عشــاق  اليوم 
اللعبــة فــي كل أنحــاء العالم 
علــى موعد مع نســخة تاريخية 
من البطولة.. وتســتضيف مصر 
فعاليــات البطولــة مــن 13 إلى 
31 كانون الثاني احلالي مبشــاركة 
32 منتخبــا بــدال مــن 24 للمرة 
األولى فــي التاريخ، في ظل ارتفاع 
اللعبة عامليــا وكذلك  مســتوى 
زيادة شعبيتها بشكل واضح في 

العقدين املاضين.
وعلى مدار النسخ املاضية، كانت 
اجلماهير هي كلمة السر في جناح 
بطولة  ومنها  الدورات  من  العديد 

1999 التي استضافتها مصر.
لكــن الالعبــن املشــاركن في 
النســخة الـــ27 مــن البطولة 
الدافعة  القوة  هذه  ســيفتقدون 
فــي املدرجات التي ســتخلو من 
اجلماهيــر، بل ومن ممثلي وســائل 
اإلعالم اخملتلفة، بعد قرار املنظمن 
بعدم حضور املشــجعن ووسائل 
اإلعالم في املدرجات، بســبب أزمة 
تفشي اإلصابات بفيروس »كورونا« 

املستجد.
القليلة  الشــهور  وعلــى مــدار 
املاضيــة، راود األمــل املنظمــن 
وإقامة  أزمة كورونا  انحســار  في 
البطولة وســط حضور جماهيري 
الطابع  النســخة  هذه  ملنح  مميز، 
الذي متتعت بــه جميع البطوالت 
الكبيرة التي اســتضافتها مصر 

سابقا في مختلف الرياضات.
لكــن تفاقــم األزمة فــي اآلونة 
األخيــرة وتزايــد عــدد اإلصابات 
خالل األســابيع املاضية بدد أحالم 
املنظمــن فــي إقامــة البطولة 

تراجعت  حيث  جماهيري،  بحضور 
اخلطط من حضور 30 % من سعة 
املدرجــات في كل مــن الصاالت 
املضيفــة للبطولــة إلــى 20 % 
من هذه الســعة، قبــل أن يتخذ 
بإقامة  األحد  أمس  النهائي  القرار 
البطولة بدون أي حضور جماهيري 
وكذلك بدون حضور ممثلي وسائل 

اإلعالم احمللية واألجنبية.
الصاالت  مدرجات  ستكون  وبهذا، 
األربــع التي تســتضيف مباريات 
على  منوذجــا جديــدا  البطولــة 
»مباريات األشــباح« التي شهدها 
العالــم فــي كــرة القــدم وفي 
الرياضيات خالل الشهور  مختلف 
املاضية بســبب أزمة كورونا.وأعد 
املنظمــون أربع صــاالت مختلفة 
منها حتفــة معمارية  متثــل كل 

الستضافة مباريات البطولة.
ستتســم  الصاالت  هــذه  ولكن 
بالصمت فــي ظل غياب اجلماهير 
كما ستفتقد املنتخبات املشاركة 
املنتخب  وخاصــة  البطولة  فــي 

املصري للمساندة اجلماهيرية.
والســطور التاليــة توضح بعض 
احلقائــق عــن الصــاالت األربــع 
املضيفــة للبطولة طبقا للموقع 

ستاد  صالة  للبطولة:  الرســمي 
القاهــرة: تتميــز بأنهــا الصالة 
الصاالت  جميــع  بن  الرئيســية 
املضيفــة لهــذه النســخة من 
البطولــة إضافة الســتضافتها 
العديد من األحــداث العاملية في 

املاضي.
وتقع هذه الصالة في قلب مجمع 
الصاالت املغطاة بســتاد القاهرة 
الدولــي حيث تشــهد على هذا 
الصرح التاريخي للرياضة املصرية 
والــذي مت تشــييده عــام 1960، 
في  الصالة  تأسســت هذه  فيما 
العديد  الســتضافة   1991 عــام 
مــن الفعاليات التــي تقام داخل 

القاعات املغلقة.
وتبلغ الســعة الرسمية ملدرجات 
هذه الصالة نحو 17 ألف مشجع، 
لعملية  الصالــة  هذه  وخضعت 
حتديث وجتديد لرفــع كفاءتها في 
عــام 2015 بتكلفــة وصلت إلى 
133 مليون جنيه )3ر8 مليون دوالر( 
ضمــن اجلهود املبذولــة لنيل حق 

استضافة مونديال 2021.
ويتميز ســتاد القاهرة، الذي يضم 
الصالة  ضمــن منشــآته هــذه 
في  املتميــز  مبوقعــه  الكبيــرة، 

القاهرة  املصرية  العاصمــة  قلب 
ويبتعد بنحو عشــرة كيلومترات 
الدولي  القاهــرة  عن مطار  فقط 
و30 كيلومترا عن وســط املدينة، 
متكاملة  شبكة  وسط  يقع  كما 
للبنية األساسية من طرق مجهزة 

ومستشفيات وفنادق.
وســبق لهذه الصالة الرئيســية 
باســتاد القاهرة أن استضافت أو 
شــاركت في اســتضافة العديد 
من الفعاليات والبطوالت العاملية 
والقاريــة ومنها في كرة اليد على 
املثال، كل مــن بطولتي  ســبيل 
العالم للرجال في 1999 وبطولتي 
العالــم للشــباب عامــي 1993 
و2009، كما اســتضافت الصالة 
نهائيــات بطولة إفريقيــا للعبة 
الرجال خمس مرات  على مستوى 

سابقة.
كما استضافت هذه الصالة عددا 
من البطوالت السابقة في رياضات 
للجودو  العالم  بطولة  مثل  أخرى 
في 2005 وبطولــة أفريقيا للكرة 
الطائرة للرجال في 2015 وبطولة 
العالم لكرة السلة للشباب )حتت 
19 عاما( في 2017 وبطولة العالم 
للكرة الطائرة للشــباب )حتت 23 

عاما( في 2017 .
الصالــة الرياضيــة بالعاصمــة 
اإلدارية اجلديدة: هي أحدث منشآت 
مصــر الرياضيــة، ومت تشــييدها 
خصيصــا الســتضافة فعاليات 
هــذه البطولــة، وتقــع باملدينة 
الرياضية في عاصمة مصر اإلدارية 
وتتسع  القاهرة،  شــرقي  اجلديدة 

لنحو 7500 مشجع.
الصالة جزءا مــن مدينة  ومتثــل 
رياضيــة متكاملــة مت إنشــاؤها 
بتكلفــة بلغــت 2ر2 مليار جنيه 
)137 مليــون دوالر(، وتضــم هذه 
املدينة الرياضية مجمعا للصاالت 
حلمامــات  ومجمعــا  املغطــاة، 
لكرة  مالعب  ومنطقة  السباحة، 
والكرة اخلماســية، إضافة  القدم 
بجانب  األرضــي  للتنس  ملالعــب 
هذه  عديدة.وتقع  أخرى  منشــآت 
اإلدارية  العاصمــة  فــي  الصالة 
اجلديدة التــي تبتعد 60 كيلومترا 
عن قلب القاهرة، ويسهل التحرك 
تغطية  بفضــل  وإليهــا  منهــا 

شبكة الطرق واملواصالت.
الصالة الرياضية ببرج العرب: منذ 
تأسيسه في 2007، اشتهر استاد 
برج العــرب بأنه أحد أكبر املالعب 
فــي قــارة أفريقيا، وشــهد هذا 
امللعب تأهــل مصر لكأس العالم 
2018 لكرة القدم بعد 28 عاما من 

الغياب.
وفي إطار جهــود مصر للحصول 
علــى حــق اســتضافة مونديال 
إنشاء صالة جديدة  2021، مت  اليد 
تتسع لنحو خمسة آالف مشجع 
لإلسكندرية  املتاخمة  املدينة  في 
أقصى شــمال مصر.ومثلما كان 
العرب  برج  لســتاد  األول  الظهور 
لكرة القدم في بطولة عاملية، هي 
كأس العالم للشــباب عام 2009، 
سيكون الظهور األول لصالة ستاد 
برج العرب في مونديال اليد 2021 
العرب  برج  ســتاد  ويبتعد  مبصر.. 
200 كيلومتر عن وســط القاهرة، 

و40 كيلومترا عن اإلسكندرية.
صالة الدكتور حســن مصطفى: 
تقع هــذه الصالة في قلب مدينة 
السادس من أكتوبر غربي القاهرة، 
5200 مشجع، ومت  وتتســع لنحو 
تشييدها في عام 2020 .وتتضمن 
الزوار  لكبــار  رئيســية  مقصورة 
صحي  ونــادي  تدريــب،  وصالــة 
اخملصص  واملبنــى  للمنتخبــات، 
كمقر رئيــس لالحتاد املصري لكرة 
اليد ومقر أكادميية االحتاد اإلفريقي 
لكرة اليد، وتبعد 36 كيلومترا عن 

وسط القاهرة.

مونديال كرة اليد في مصر يستقطب االضواء

أنقرة ـ وكاالت:
اكتسح جالطة سراي ضيفه جينتشالر بيرليجي 6 / 
0 خالل املباراة التي جمعتهما في اجلولة الثامنة عشر 
من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز 
سيفاس سبور على غازي عنتاب 2 / /1، وأنطاليا سبور 
على جوزتبه 1 / 0 وقيصري ســبور على ملطية سبور 

بذات النتيجة.
وتقمص املغربــي يونس بلهنــدة دور البطولة لفريق 
جالطة ســراي بتســجيله ثالثة أهــداف »هاتريك« 
في الدقائق 30 و44 واألخيرة من الشــوط األول، فيما 
سجل األهداف الثالثة األخرى مباي دياني في الدقيقة 
األولى وأوجولكان كاجاليان في الدقيقة 64 وريان بابل 
فــي الدقيقة 68 من ركلة جزاء.. ورفع جالطة ســراي 
رصيده إلى 33 نقطــة في املركز الثاني، وتوقف رصيد 
جينتشــالربيرليجي عند 19 نقطة في املركز السابع 

عشر.

ميونيخ ـ وكاالت:
استعاد شتوتغارت نغمة الفوز بتغلبه على مضيفه 
أوغســبورغ 4-1 ضمــن املرحلة اخلامســة عشــرة 
مــن الــدوري األملاني لكرة القــدم.. وهو الفــوز األول 
لشــتوتغارت في البوندسليغا بعد خساراتن وتعادل، 
وبه رفع رصيده إلى 21 نقطة في املركز العاشر، مقابل 

19 ألغوسبورغ احلادي عشر.
تقدم الضيوف من ركلــة اجلزاء للمهاجم األرجنتيني 
نيكوالس غونزاليس )10(، وضاعف الكونغولي سيالس 
فامانغيتــوكا النتيجة من هجمة مرتدة )29(.. وقلص 
أوغســبورغ النتيجة مع بداية الشوط الثاني عندما 
ســدد العب الوســط ماركو ريختر في الشــباك من 
مســافة قريبة )46(.. وأضاف غونزاليس كاسترو قائد 
شــتوتغارت الهدف الثالث )61( واختتم البديل دانيال 
ديدافي مسلســل األهداف قبل ثالث دقائق من صافرة 

النهاية.

روما ـ وكاالت:
بتوقيعــه على الهدف الثالث لفريقــه يوفنتوس في 
مرمى ساسوولو، بات األسطورة البرتغالية كريستيانو 
رونالدو علــى بعد هدف واحد ليتربع وحيداً على عرش 
أكثر الالعبن تسجيالً لألهداف في كرة القدم احملترفة.

قاتل الدون لقيادة الســيدة العجوز للفوز وتســجيل 
األهــداف في لقــاء ساســوولو وكان له مــا أراد في 
الثواني األخيــرة ليؤمن انتصار فريقــه 3-1 وليطرق 
بابــاً جديداً في تاريخ كرة القــدم الذي حجز في أرفع 
متاحفه حجرات خاصة به كشــخصية أســطورية 
ملهمة حطمت العديد من األرقام القياسية وراكمت 
الكؤوس واجلوائز. وأصبح في جعبة الدون )759( هدفاً 
ســجلها مع جميــع األندية التي احتــرف فيها ومع 
املنتخب البرتغالي، معادالً عدد أهداف جوزيف بيتسان 
ومتفوقاً على األســطورة البرازيلية بيليه )757(، وجنم 
األرجنتيني  والنجم   ،)745( روماريو  الســابق  السامبا 

لنادي برشلونة ليونيل ميسي )715(.

هاتريك للمغربي 
بلهندة مع جالطة سراي 

شتوتغارت يستعيد 
نغمة الفوز 

كريستيانو رونالدو يواصل 
تطويع األرقام القياسية

نيويورك ـ وكاالت:

انتفض مينيســوتا تيمبرولفز قرب 
على ســان   88-96 ليفــوز  النهاية 
أنطونيو سبيرز، في دوري كرة السلة 
األمريكي، أول أمس.. وسجل داجنيلو 
27 نقطــة وأضــاف مالك  راســل 
بيسلي 24 نقطة لينجح تيمبرولفز 
في إنهاء سلســلة من سبع هزائم 

متتالية.
وحقــق مينيســوتا االنتصــار رغم 
غياب العبه البارز كارل-أنطوني تاونز 
حيث حصل على راحة بعدما شارك 
في مبــاراة أخرى بــن الفريقن يوم 
الســبت وعقب غياب ملدة أسبوعن 
األيسر..  إصابة في معصمه  بسبب 
وكان التعادل 81-81 يســيطر على 
املباراة قبل أقل من خمس دقائق على 
النهاية، لكن مينيســوتا تفوق 2-7 

ليفرض سيطرته على اللقاء.
 88-92 إلــى  الفارق  وقلص ســبيرز 
قبــل 56.9 ثانية مــن النهاية لكنه 
أهدر خمس محــاوالت، بينما ضمن 
الرميات  بفضل  االنتصار  تيمبرولفز 
سلسلة  املباراة  هذه  وأوقفت  احلرة.. 

من ثالثة انتصارات متتالية لسبيرز.
وفي مباراة أخرى، ســجل داميون لي 
بهدوء رميتن حرتن قبل 4.3 ثانية من 
وريورز  ستيت  جولدن  ليقود  النهاية 
للفــوز 106-105 على تورونتو رابتورز 
برغم مرور ستيفن كري بليلة سيئة 
وسجل  فرانسيســكو..  ســان  في 
كري أول وآخــر رميتن ثالثيتن، لكن 
بينهما أهدر 14 رمية في أسوأ رقم 
في مســيرته، وأنهى املباراة برصيد 
11 نقطة.. لكن مع ذلك حقق وريورز 
فوزه الرابع في آخــر خمس مباريات 

بفضل أحد أقارب كري.
وكان لي، زوج شــقيقة كــري، في 
طريقــه لتنفيذ رميــة ثالثية لكنه 
وريورز  بينما كان  تعرض قبلها خلطأ 
متأخرا بفارق نقطة واحدة.. وجنح لي، 
الذي ســجل 85.3 باملئة من رمياته 
احلرة خالل مســيرته، في التسجيل 
بهدوء خالل مباراة تقدم فيها وريورز 
في أغلب فتراتها ووصل التفوق إلى 
17 نقطة فــي أول دقيقة من الربع 
األخير.. وكان رابتورز يسعى إلى فوزه 
الثانــي على التوالــي، ألول مرة هذا 
املوسم، لكن باسكال سياكام أهدر 

رمية في الثانية األخيرة.
38 نقطة  أن كري ســجل  وبرغــم 
بفضل 13 من 24 محاولة في املباراة 

املاضية، فإنه أحرز أول رمية ثم جاءت 
الرمية الثالثية األخرى قبل دقيقتن 

و43 ثانية من النهاية.وبعد إنهاء هذا 
اإلخفاق ســجل كري رميتن حرتن 

قرب النهاية.
أحرز أنطوني ديفيز 27 نقطة وساعد 
لوس أجنلوس ليكرز على الفوز 120-

102 على هيوســتون روكتس، وغاب 
ديفيز عن فوز ليكرز على شــيكاجو 
بولز يوم اجلمعة، بســبب إصابة في 
الفخذ، لكنه بدأ مباراة روكتس بقوة 
وسجل من أول تسع محاوالت خالل 
سير اللقاء كما تصدى لثالث رميات 

للمنافس وكان حاسما في الفوز.
وأضاف العمــالق ليبرون جيمس 18 
كرات  سبع  على  واســتحوذ  نقطة 
مرتــدة إلى جانب مترير ســبع كرات 
حاسمة، فيما سجل املنضم حديثا 
مونتريــزل هاريــل 16 نقطــة بعد 

املشاركة كبديل.
وفرض ليكرز سيطرته على روكتس 
بســبب الهجمات املرتدة السريعة 
حيث ســجل منها 32 نقطة خالل 
وود  كريســتيان  وتصــدر  املبــاراة.. 
النقاط في روكتس  قائمة مسجلي 
برصيد 23 نقطة، بينما أضاف زميله 
جيمس هاردن 20 نقطة ومرر تســع 
مرات حاسمة لكنه فقد الكرة سبع 
مرات، وســجل روكتــس 12 من 41 

رمية ثالثية.

من جانبها، قالــت رابطة دوري كرة 
إنها  األمريكي للمحترفن،  الســلة 
ال تخطــط إليقاف موســم 2020-

2021 مؤقًتــا رغــم معانــاة الفرق 
املتزايدة  التعامــل مع احلــاالت  في 
لكورونا واإلصابات.. مباراة بوســطن 
ســيلتيكس ضد ميامي هيت ، ألن 
هيت لــم يتمكن من توفير 8 العبن 

خلوض اللقاء وفًقا للبروتوكوالت.
باســم  املتحدث  باس  مايــك  وقال 
الرابطة حملطة إي إس بي إن »توقعنا 
تأجيل مباريات هذا املوسم وخططنا 
األســاس«.وأضاف  هذا  على  اجلدول 
»ال توجــد خطط إليقاف املوســم 
اخلبراء  ارشــادات  اتباع  وســنواصل 
الطبيــن وتطبيــق البروتوكــوالت 

الصحية«.
ســفينتي  فيالدلفيــا  وخــاض 
سيكســرز، لقاء دنفــر ناجتس يوم 
السبت باحلد األدني للفريق مبشاركة 
اإلصابات  8 العبن فقــط بســبب 
الرابطة،  وأجلت  الفيروس..  ومخاوف 
ثاندر  ســيتي  أوكالهومــا  مبــاراة 
وهيوســتون روكتس الشهر املاضي.
وتقلص املوســم احلالي ليشمل 72 

مباراة.

تيمبرولفز يوقف سلسلة انتصارات سبيرز.. وديفيز يقود ليكرز للفوز على روكتس
في دوري السلة للمحترفين تقرير

لقطة من مباراة ليكرز وروكتس
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طوكيو ـ وكاالت:
اخملضرم  اليابانــي  املهاجــم  جــدد 
كازويوشــي ميــورا، الذي ســيبلغ 
الرابعة واخلمســن مــن العمر في 
شــباط املقبــل، عقــده مــع نادي 
يوكوهامــا أول أمــس، ليبقى أكبر 
العب كرة قــدم محترف ســناً في 

العالم.
وسيلعب ميورا، املعروف باسم "امللك 
كازو" ألسلوبه الناري في أرض امللعب، 
موسمه الســادس والثالثن كالعب 
كرة قدم محترف العام احلالي.. وقال 
في بيان إنه املوسم املاضي "شعرت 
بفرحة لعــب كرة القــدم في وقت 
العالم يواجه فيه وضعاً صعباً  كان 
بســبب فيروس كورونا املســتجد".

وأضاف "شــخصياً لم يكن موسماً 
مرضيــاً، لكن طموحي وحماســتي 
لكرة القــدم يتزايدان".وتابع الالعب 
املتحدر من محافظة شيزووكا على 

لليابان "سأعمل  الســاحل اجلنوبي 
بجد كل يوم، بهدف مساعدة الفريق 
علــى الفوز هذا املوســم، من خالل 

لعب أكبر عدد ممكن من املباريات".
وظهــر ميورا في أربعــة لقاءات مع 
ناديــه العام املاضــي، ليصبح أكبر 
العب ياباني فــي دوري الدرجة األولى 
الياباني فــي التاريخ، عــن 53 عاماً 
وتسعة أشهر.ويســجل ميورا الذي 
يلعب لنــادي يوكوهامــا منذ العام 
2005، أرقامــاً قياســية منتظمــة 

مرتبطة بسنه.
ففي العام 2017 على ســبيل املثال، 
أصبــح أكبــر العــب يســجل في 
األسطورة  متجاوزاً  احترافية،  مباراة 
اإلنكليزي ستانلي ماثيوز حائز الكرة 
الذهبيــة عــام 1956.. وفــي أيلول 
املاضــي، أصبــح أيضــاً أكبر العب 
يبدأ مباراة فــي دوري الدرجة األولى، 
طامحــاً إلى مواصلــة اللعب حتى 

بلوغه الســتن.. وظهــر ميورا الذي 
تلقى تدريباته فــي البرازيل مذ كان 
في اخلامسة عشرة من عمره، للمرة 
 ،1986 األولى مع فريق سانتوس عام 
قبل أن ينضــم إلى أنديــة برازيلية 

أخرى، منها بامليراس.
 1990 اليابــان عام  إلى  الالعب  وعاد 
ليدافع عــن ألوان نادي يوميوري الذي 
أصبح اســمه فــي ما بعــد فيردي 
كاوازاكي، وفاز بأربعة ألقاب دوري من 
1991 إلى 1994. وفي املوسم التالي 
انتقــل إلــى جنــوى اإليطالي على 

سبيل اإلعارة.
وبرغم تســجيله 55 هدفــاً في 89 
مباراة دولية مع املنتخب الياباني بن 
عامــي 1990 و2000، لم يتم اختيار 
 1998 العالم  كأس  لتشكيلة  ميورا 
في فرنسا بســبب خالف مع املدرب، 
وهي أكبر خيبة أمل له في مسيرته 

الكروية.

الـ«عجوز« ميورا يجدد عقده
مع نادي يوكوهاما الياباني



رياضة

إعالم الشباب والرياضة:

استقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجال، في مكتبِه مدير 
الشركة املُنفذة ملشروع ملعب 
على  وإطلع  األوملبــي،  كركوك 
ســير العمل وما مت إجنازُه خالل 
املتبقية  واألمور  السابقة،  املدة 

قبيل افتتاحه .
وأكد الوزيــر درجال على ضرورة 
ليصل  العمل  بوتيرة  اإلســراع 
إلــى مرحلــة االفتتــاح خالل 
األشــهر املُقبلــة، مبيًنــا أنه 
احملافــظ  الســيد  تكليــف  مت 
مبتابعِة األمــر فضاًل عن الدائرة 
املهندس  ودائــرة  الهندســية 
املُقيم في الوزارة بغية افتتاحه 
العام  خالل النصــف األول من 
احلالــي 2021.. مــن جانبِه بنََي 
مدير املشــروع أن موعد افتتاح 
ملعب كركوك األوملبي سيكون 
في شــهر نيســان املُقبل بعد 
االنتهــاء مــن كافــة األعمال 

املتعلقة بامللعب.
مــن جانب اخر، اســتقبل وزير 
الشباب والرياضة عدنان درجال 
جماهير نــادي الطلبة الرياضي  
التــي خرجت بتظاهــرات أمام 
مقــر وزارة الشــباب والرياضة 
للمطالبــة بتدخــل الوزير حلل 
على  للنــادي  اإلدارية  الهيئــة 
خلفية نتائج الفريق األول لكرة 
املُمتاز،  الكــرة  دوري  القدم في 
التــي ال تُليق بســمعة النادي 

الكبيــر كأحد أقطــاب الكرة 
العراقية 

اســتعدادُه  درجال  الوزير  وأكد 
القوانــني  وفــَق  للتدخــل 
ُمباشر  بشــكٍل  وســيتحدث 
مع رئيــس نــادي الطلبة عالء 

كاظم لوضــع حــٍل نهائي ملا 
يحصل داخل النادي الذي يتمتع 
بجماهيرية كبيــرة في العراق، 
ويعد أحد أركان الكرة العراقية 
املهمــة التــي أســهمت في 
الكبار  الالعبني  تخريج عشرات 

للمنتخبات الوطنية.
من جانب اخر، حَث مستشــار 
لشؤون  والرياضة  الشباب  وزارة 
الرياضة د. حسن علي  كرمي مع 
التطبيعية  اللجنة  رئيس  نائب 
إلحتاد كرة القدم د. شامل كامل، 

مشروع مواهب كرة القدم الذي 
قدمُه إحتاد كرة القدم بدعٍم من 

وزارة الشباب والرياضة.
عن  مفصاًل  شرًحا  كامل  وَقدَم 
ملراكز  التنظيمية  الهيكليــة 
املوهبــة لكرة القــدم، التي مت 

افتتاح ســبعة منها كمرحلٍة 
أُولــى وهــي بغــداد ) كــرخ - 
الرصافة(، أربيل ونينوى والنجف 
والبصــرة واألنبار، كما يَتضمن 
مركز  افتتاح  املوهبة  مشــروع 
نســوي في بغداد، وأكَد كامل 
الالعبني  يســتقبل  املركــز  أن 
املوهوبني من إعمــار ٩ إلى ١٦ 
عاما، بإشراف مدربني أكفاء من 
أو ما  حملة الشهادة اآلسيوية 
تشــكيل  جانِب  إلى   ، يعادلها 
جلنة للكشــافني مــن املدربني 
والالعبني القدامى تتولى تَقييم 
تطورُه  ومتابعة  املوهــوب  إجناز 
إلى  املوهوب  إخضــاع  ، كذلك 
تثقيفي  ومعرفي  تربوي  برنامج 
يشمل اإلطالع على مستجدات 
التغذية  ونظام  الدولي  القانون 
وتطوير  وبنــاء  اللعب  ونظــام 
الشــخصية القياديــة، فضاًل 
عن التشــجيع على الدراســة 

األكادميية.
باملقابل أكَد مستشــار الوزارة 
لشــؤون الرياضة حرص السيد 
الوزير عدنان درجال والوزارة على 
دعم جميع األنشطة الرياضية 
التي من شأنها تطوير الرياضة 
فــي العراق، وبالتالي ســتضع 
ومالعبها  منشــآتها  الــوزارة 
حتت تصرف املشــروع مبا يُحقق 
الصالــح العــام وتقــدمي كل 
ماتســتطيع من دعم مبُختلِف 
األهــداف  لُيحقــق  أشــكالِه 
املرجوة منــُه بخلِق جيٍل كروي 

متكامل من جميِع النواحي.

الوزير درجال يطلع على نسب إنجاز
مشروع ملعب كركوك األولمبي

النجف يخطف فوًزا يعدُهم بتقديم يِد العون وحلحلة الُمشكلة اإلدارية لنادي الطلبة
قاتًل على الكرخ

قدوح ينضم
ألمانة بغداد

نادي الحسين يشارك 
في بطولة أندية 

الملكمة

فوز لنفط البصرة
في دوري السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
خطــف النجف فوزا ثمينا، فــي الوقت القاتل، 
على مضيفه الكرخ )2-1(، أول أمس، في مباراة 
مؤجلة عن اجلولة السادســة بالدوري العراقي 
املمتــاز، على ملعب الســاحر أحمــد راضي.. 
وافتتــح أحمد كوني التســجيل للضيوف، في 
الدقيقــة )66( من املباراة، قبل أن يحرز عمر عبد 
الرحمن هدف التعادل للكرخ، في الدقيقة )83(.. 
وعاد كوني ليسجل هدفا قاتال لصالح النجف، 
في الدقيقــة األولى من الوقت من بدل الضائع، 

ليخرج فريقه فائزا بالنقاط الثالث.
بهذه النتيجة، حل النجف في املركز الســابع، 
برصيــد 20 نقطة، في حني جتمــد الكرخ عند 

النقطة 14، في املركز الرابع عشر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتقــل مهاجم العهد اللبنانــي، محمد جالل 
قدوح، إلى أمانة بغداد ، على ســبيل اإلعارة ملدة 
5 أشــهر.. وســيكون انتقال قدوح إلى الفريق 
العراقي، مبثابة دعم كبير لصفوفه، خصوصا أن 
الالعــب يتصدر هدافي العهد في الدوري حاليا، 
برصيــد 7 أهــداف.. كما يحتل قــدوح وصافة 
هدافي الــدوري اللبناني، خلف حســن معتوق 
اللبنانية  الكرة  أهداف.وتتوقــف  الـ10  صاحب 
حاليا، بســبب ظروف اإلغالق ملواجهة تفشــي 

فيروس كورونا في البالد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد االحتاد املركــزي للمالكمة موافقته على 
مشــاركة فريق نادي احلســني باملالكمة في 
بطولة العراق للمتقدمني والتي ســتقام في 

البصرة الرابع عشر من الشهر احلالي.
واعرب امني سر االحتاد علي عبدالزهرة في بيان 
لالحتاد عن »سعادته بعودة املياه الى مجاريها 
مع فريق احلســني احد الفرق املهمة واملتميزة 
في العراق بعــد ان حصلت بعــض اخلالفات 
في وجهات النظر مقدما شــكره الى جميع 
االشــخاص الذين تدخلوا لرأب الصدع واذابة 
جبل اجلليد بني النادي واالحتاد سيما من رؤساء 

االندية والشخصيات الرياضية واالعالمية«.
واشــار عبدالزهــرة الــى ان »قــرار العقوبة 
يخص ممثل النادي دونا عن كيانه وال نســمح 
للمتربصــني ان يعكــروا صفــو العالقة مع 
النادي ورياضيه سيما ممن يحاولون العودة الى 

االضواء من خالل احتاد املالكمة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقيمت 3 مباريات ضمن منافسات الدور الثاني 
من النافذة الثانية لدوري كرة الســلة املمتاز، 
مساء أول أمس، في قاعة كركوك.حقق نفط 
البصرة فوزا مســتحقا على نفط الشــمال، 
بنتيجــة )98–54(.وبدأ نفط البصــرة املباراة 
متقدما بشــكل واضح، وحســم الربع األول 
ملصلحته )17–13(، وواصل تقدمه في الكوارتر 
الثاني )30– 12( لينهي الشوط األول متقدما 
)47–25(.وواصــل نفط البصرة تألقه في الربع 
الثالث وتقــدم )25–19(، قبــل أن ينهي الربع 
األخير )26–10(، لينهي املباراة بفوز مســتحق 
)98–54(.واختير ديار عبد اهلل الالعب األفضل، 
حيث سجل 25 نقطة مع 10 متريرات حاسمة.

ملعب كركوك االوملبي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

املركزية املشــكلة  اللجنة  عقدت 
لتهيئــة متطلبــات زيــارة الوفد 
اخلليجي ملدينة البصرة، اجتماعها 
األول برئاســة مستشــار الــوزارة 
لشــؤون الرياضة حسن علي كرمي 
وعضويــة مدير عام دائــرة التربية 
البدنية والرياضة أحمد عودة ومدير 
واحملافظات  األقاليــم  عام شــؤون 
طالــب جابــر ومديــر عــام دائرة 
العالقــات والتعاون الدولي محمود 
خلف ومدير قسم االعالم واالتصال 
احلكومي موفق عبــد الوهاب، إلى 
جانب عضويــة نائب رئيس اللجنة 
التطبيعية الحتاد كرة القدم شامل 

كامل.
الشــباب  لــوزارة  بيان  وبحســب 
والرياضة فإنــه »مت خالل االجتماع 
بحــث أمــور عــدة ابرزهــا األمور 
اللوجســتية واملستلزمات الواجب 
تهيئتهــا للزيــارة التفقدية التي 
ســيقوم بها وفد اإلحتــاد اخلليجي 
للمــدة ما بني 24-27 من الشــهر 
اجلــاري للتعرف على اســتعدادت 
اخلليجي  احلدث  إلستضافة  العراق 
الكبير ومشــاهدة املبــاراة الودية 
التي ســتجمع املنتخــب الوطني 

أمــام نظيــره الكويتــي فــي 27 
كانون الثانــي، واالطالع على األمور 
التحتيــة  البنــى  و  التنظيميــة 
حملافظة البصــرة والنظر بإمكانية 
تنظيــم العراق خلليجــي ٢٥، كون 
هذه املباراة ســتكون املعيار لقدرة 
العراق على إستضافة البطولة من 

عدمها«.
توزيع  علــى  االتفاق  »مت  واضافــت 
املهام بني الــوزارة واحتاد الكرة إلى 
جانب اجلهات الساندة في احلكومة 
احملليــة حملافظــة البصــرة التــي 
سيكون على عاتقها توفير الفنادق 
البلدي  واجلهــد  األمنية  األمــور  و 
الصحي وتخصيص  اجلانب  وتأهيل 
اما  الرياضية،  للوفود  مستشــفى 
ما يخــص اجلانب الفني واخملاطبات 
الرســمية واملواعيــد فســتكون 
مســؤوليته على احتاد كرة القدم، 
الشباب  وزارة  في حني ســتتكفل 
والرياضية بتهيئــة مالعب املدينة 
بالوفود  اخلاصة  والفنادق  الرياضية 
ومرافقة  الدخول  ســمات  وإصدار 
الوفود والتغطية اإلعالمية والعمل 
الســعي  إلــى جانب  التطوعــي 
ملفاحتة مجلــس الــوزراء من أجل 
خصيص ميزانيــة خاصة لبطولة 

خليجي 25«.
من جانبــه، ذكر نائب رئيس الهيئة 

انه  التطبيعيــة شــامل كامــل 
سيمثل العراق في اجتماع املكتب 
التنفيذي الحتاد اخلليج العربي لكرة 
القدم املقررة فــي قطر الى جانب 
ممثلي احتادات الكــرة لدول اخلليج. 
وقال كامــل ان الهــدف من عقد 

تشكيل  على  االتفاق  هو  االجتماع 
جلنــة تفتيش ســتكون برئاســة 
الرئيســي،  عبداهلل  فهد  الفاضل 
الرياضية  املنشآت  لزيارة  ستكلف 
في مدينة البصــرة العراقية التي 
مــن املؤمل ان تســتضيف بطولة 

خليجي 25، وكذلــك حتديد موعد 
الزيارة.

واضاف انه ســيتم فــي االجتماع 
ستكون  التي  اللجنة  موعد  حتديد 
منشــآت  على  االطالع  مهمتهــا 
ومالعــب البصــرة ومن ثــم رفع 

تقرير الى املكتــب التنفيذي الحتاد 
القدم  لكرة  العربــي  اخلليج  كأس 
وابداء  واخللل  النواقص  وتشخيص 
المتامها  والتوصيــات  املالحظــات 
باســرع وقت ممكن وقبــل انطالق 

خليجي 25.
والرياضة عدنان  الشباب  وزير  وأكد 
فــي تصريحــات صحفية،  درجال 
جاهزة  حتديدا  والبصــرة  العراق  أن 
الســتضافة األشــّقاء في بطولة 
خليجي 25 اجلماهيرية أكثر من أي 
وقٍت مضى، مشــيرا إلى أن مالعب 
البصرة وفنادقها وجميع الترتيبات 
ســتكون  للبطولة  اللوجســتية 
على أعلى املســتويات.وقال درجال 
»إننا سنســتقبل في املدة ما بني 
24 حّتى 27 من الشهر اجلاري، وفد 
اللجنة املشّكـــلة مــن قبل إحّتاد 
كأس اخلليج العربي، لتفقد املدينة 
الرياضية في البصرة جنوب العراق 
وبقية املرافق اخلدمية األخرى، التي 
مــن املؤمل أن تســتضيف بطولة 
اخلليج املقبلة نهاية العام احلالي«.

احلكومــة  أن  درجــال؛  وأوضــح 
العراقيــة وعلى أعلى املســتويات 
أولت اهتمامــا بالغا مبلف خليجي 
25 وتتابعه بدقة، وأغلب املنشــآت 
والبنى التحتية جاهزة الســتقبال 
البطولة التــي تنتظرها جماهيرنا 

الرياضية بشغٍف، وستقوم اللجنة 
خالل زيارتها املرتقبة باالطالع على 
ســير العمل في املشاريع املرافقة 
وزيارة مشــروع ملعب امليناء سعة 
30 ألف متفرج الذي أوشــك على 
االكتمال ليكــون حتفة فنية رائعة 

تزدان بتواجد األشّقاء.
»األشــّقاء ســيحضرون  أن  وتابع؛ 
املبــاراة الودية بني العراق والكويت، 
التي ســتقام في ملعــب البصرة 
والعشرين من  اخلامس  الدولي، في 
درجال  الوزير  احلالي«.وشّدد  الشهر 
على أن ملف العــراق أصبح جاهزا 
متاما وأن أية مالحظات ســتدونها 
معها  التعامــل  ســيتم  اللجنة 
مبسؤولية، مشــيرا إلى أنه ال يجد 
في البصرة أيــة نواقص أو تبريرات 
قد حتــرم العــراق ثانيــة من حق 

االستضافة.
ولفت الوزير إلى شــغف اجلماهير 
الســتقبال  تتطلع  التي  العراقية 
األشــّقاء فــي اخلليج علــى أرض 
البصرة، راجيا أن يزول خطر فيروس 
كورونا متاما لتكون املالعب البصرية 
التي  اجلماهير  باالآلف  محتشــدة 
ورونقا  نكهة  للبطولة  ســتعطي 
األذهان استضافة  إلى  يعيد  خاصا 
العــراق لبطولــة خليجــي بغداد 
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مباراة الكويت ستكون المعيار لقدرة العراق على استضافة البطولة
اللجنة المركزية لخليجي 25: 

مباراة سابقة للعراق والكويت

نعمت عباس*
التعلم في البداية يترسخ  ويثبت 
والميكــن تغييره اال فــي صعوبات 
املرمى يجب  بالغة فــي حراســة 
االنتباه والتركيز فــي التعامل مع 
البيضاء  واالوراق  املســتقبل  زهور 
الن املهــارة اذا تعلمها احلارس في 
بداية مسيرته بشكل غير صحيح 
ســيعاني الكثير في املستقبل اذا 
اراد التخلص منها  اتذكر الدكتوره 
االملانيه كدرون االســتاذة في كلية 
التربيــة الرياضيــة جامعة بغداد 
قالت عندما اريد ان اصنع ســباح 
اختــار واحــد اليجيد الســباحه 
واعلمــه التكنيــك الصحيح الن 
التكنيك  اليجيــد  الــذي  املتعلم 
الكثير  بشكل صحيح سيكلفني 

مــن الوقت واجلهد حتــى يتعلمه 
التكنيــك املثالي ومــدرب احلراس 
واخلبير االملانــي ماركو كنوب يقول 
افضل  املانيا نضــع  فــي  عندنــا 
املدربــني لتدريب احلــراس الصغار 
وذلك خلطورة املرحلة الن احلارس في 
هذه املرحلة يجــب تعلم املهارات 
صحيح،  علمي  بشكل  االساسيه 
اضافة إلى بنائه بشكل علمي من 
والنفســية  الفنية  اجلوانب  كافة 
ومن هــذه الوصايا علينــا اختيار 
وفــق شــروط معينة في  احلراس 

بداية الرحلة.
الصفات التي يتحلى بها من يرغب 
الدخول في عالــم املرمى يجب ان 
حركي  االول  أقســام  ثالث  تشمل 
الســرعة والقوة املميزه بالسرعة 

الفعــل  رد  وســرعة  والرشــاقة 
واملرونــة اما الثاني فهو جســدي 
وطول  اجلســم  طــول  ويشــمل 
والثالث نفسي  والذراعني  الساقني 
ويشمل الرغبة واإلرادة  والتصميم 
والشــجاعة وعلى مــدرب احلراس 
معاملة احلراس مبســتوى واحد من 
االهتمــام والرعايــة معاملة االول 
كالثاني والثالث بالطريقة نفسها 
في  املشــاركة  فرصــة  واتاحــة  
التدريبات واملباريات بشكل منظم 
يســمح للجميع باملشــاركة الن 
مثل هذه االعمار حتتاج التشــجيع 
والتحفيز لغرض رســمها بشكل 
علمــي صحيــح خللق جيــل من 

املواهب في املستقبل. 
* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية وزارة الشباب والرياضة/ دائرة 
قسم  واحملافظات/  االقاليم  شــؤون 
مبناسبة  الرياضية، مهرجانا  املوهبة 
عيد اجليش العراقي الباسل والذكرى 
السنوية املئوية لتأسيسه، وبحسب 
املشــرف الفني للمهرجان، الكابنت 
املهرجان شــهد  فان  احمد جمعة، 
اقامــة مباراة ودية بــني فريق االمل 
التابع للمركز الوطني الذي يشــرف 
علــى تدريبه الكابنت هــادي صالح، 
امام فريق اكادميية جنوم املســتقبل 
اولياء  العبيدي، وشارك  من منطقة 
القائمني  فرحة  الواعديــن  الالعبني 
ان فريق  إلى  على املهرجان، منوهــا 
االمل حقق الفوز فــي املباراة بفارق 

ركالت اجلزاء الترجيحية.

اجليش  وثمــن جمعــة تضحيــات 
العراقــي البطل ودفاعــه عن ارض 
الوطن ورد االشرار، مبينا ان املهرجان 
اليساوي شيئا امام تضحيات اجليش 
التي يقدمها في ســواتر  اجلســام 

الشرف والكرامة.

واوضح ان فريق االمل سبق ان اجرى 
مباراة وديــة امام فريق صقور النواب 
ضمــن سلســلة مبارياتــه الودية 
التي تســهم في رفع اجلانبني الفني 
املباراة  انتهت  واملعنوي لالعبني، وقد 

بالتعادل بهدفني لكل منهما.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف اجلهاز الفني للشرطة عن 
مدة غيــاب الالعــب الدولي أمجد 
عطوان إثــر اإلصابة التي تعرض لها 
في املباراة الســابقة أمــام النفط 
في اجلولة الثالثة عشــر من الدوري 

العراقي املمتاز.
وقــال املدرب املســاعد للشــرطة 

حســني عبد الواحد إن اإلصابة التي 
تعــرض لهــا أمجد عطــوان والتي 
تســببت فــي غيابه عــن املنتخب 
العراقــي الذي يواجــه اليوم نظيره 
اإلماراتي في مباراة ودية، ســتبعده 
عن املالعب لفترة لن تتعدى عشــرة 

أيام وسيعود مجددا إلى الفريق.
الالعب  الغياب ستبعد  أن مدة  وبني 

عــن املبــاراة املقبلة أمــام الطلبة 
املقررة يوم األحد في ملعب الشعب 
باجلولة الرابعة عشر، وسيوفر اجلهاز 
الفني البديل للمشاركة في املباراة.
وأوضح أن اجلهــاز الفني ينتظر عود 
عطوان بســالمة ألنه العــب مؤثر 
ويبذل جهودا كبيــرة في كل مباراة 

يخوضها مع الفريق.

المركز الوطني لكرة القدمالتعلم في الصغر كالنقش على الحجر
يحتفي بعيد الجيش

اإلصابة تبعد أمجد عطوان عن تشكيلة الشرطة

األربعاء 13 كانون الثاني 2021 العدد )4574(

Wed. 13 Jan. 2021 issue )4574(



التركية  املمثلة  انضمت 
اوزبرينجــي  اوزغــي 
"حكايــة  ملسلســل 
يقوم  الــذي  غواصــة"  
بــاداء دور البطولــة فيه 
املمثــل التركي كيفانش 
لــم  انــه  اال  تاتليتــوغ، 
يُكشف عن طبيعة دورها 
يتألف  الــذي  العمل  في 
من عدة مواسم، أما اجلزء 
األول مكــّون مــن ثماني 
حلقات. ويجسد كيفانش 
شخصية أرمان، ويتحدث 
تبدأ  فوضى  عــن  العمل 
بأشــعة الشــمس التي 
النــاس،  بحيــاة  تــودي 
أرمان لكشف  فيســعى 
وســبب  األمر  حقيقــة 

حصولــه. وكان كيفانش 
تاتليتوغ اثــار جدال كبيرا 
بعــد تقدميــه شــكوى 
على  اشــار  متابع  ضــد 
حسابه اخلاص على موقع 
الى  االجتماعي  التواصل 
ان كيفانــش محبوبا من 
قبل األغبيــاء، األمر الذي 
اغضــب كيفانش ودفعه 

للقيام بذلك.

جاستني  النجم  كشــف 
بيبــر عن مقطــع فيديو 
قصير عبــر قناته اخلاصة 
علــى "يوتيــوب"، ضــم 
كواليــس  مــن  الكثيــر 
تصويــره لكليبــه األخير 
حقق  الــذي   ،"Anyone"
جناحاً كبيراً منذ الساعات 
وظهر  لطرحــه.  األولــى 
ألزاله  خضوعه  خالل  بيبر 
على  املرســوم  "التاتــو" 
املاكيا   " بواسطة  جسده 
" فــي مقطــع الفيديو ، 
التصوير  خــالل  ظهر  ثم 
على الشاطئ، إضافة الى 
ظهور املعنيــني باملاكياج 

مســاحيق  وضع  خــالل 
جتميل علــى وجهه، لكي 
تظهــر وكأنهــا كدمات. 
هذه  مثل  تلقى  ما  وغالبا 
بني  رواجــا  الفيديوهــات 
الى  يتوقون  الذي  املتابعني 
معرفــة كواليس اي عمل 
قبل ظهوره لهم متكامال.

أعلنت االعالمية اللبنانية 
نســرين ظواهرة ســرقة 
حسابها اخلاص على موقع 
االجتماعــي،  التواصــل 
مشــيرة الــى انهــا غير 
مسؤولة عن ما يُنشر عبر 
الصفحة. وكتبت نسرين 
اخلاصة  صفحتهــا  على 
صفحتــي  ســرقة  :"مت 
على فيس بــوك، وأنا غير 
مســؤولة عن أي منشور 
وتلّقت  عليهــا".  يــدون 
من  كبيرا  دعما  نســرين 
املتابعني على منشــورها 
اســتنكروا هذا  والذيــن 
العمل الــذي عدوه دالله 
ورمبا  واحلسد  الغيرة  على 
ميتلكها  التي  االجرام  روح 

بدورها  وقامــت  البعض، 
مؤازرتها.  على  بشكرهم 
على صعيد آخر كانت قد 
توجهت اإلعالمية نسرين 
ظواهرة بالتهنئة لرئيسة 
حترير موقع الفن اإلعالمية 
املــر بعيدهــا، حيث  هال 
كتبت لهــا: "هال عقبال 
املية صحــة وجناح وراحة 

بال".

كيفانش تاتليتوغ

نسرين ظواهرة

جاستين بيبر

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
ذهبت سباحة من موسكو إلى بحيرة بايكال املتجمدة 
في سيبيريا لتحطيم رقم قياسي سابق في موسوعة 

غينيس لألرقام القياسية ألطول سباحة حتت اجلليد.
وكانت إيكاترينا نيكراسوفا البالغة من العمر 40 عاًما، 
ترتــدي بذلة ســباحة من قطعة واحــدة فقط عندما 
ســقطت في بحيرة بايكال وســبحت ملسافة حوالي 
280 قدًما حتــت اجلليد من دون أن تخرج للهواء وأكملت 
نيكراسوفا، التي منعتها قواعد غينيس من ارتداء بدلة 
مبللة أو زعانف في أثناء الســباحة، إجنازها في حوالي 

دقيقة ونصف.
ومنذ شهر ســجل الفرنســي رومان فاندن دورب رقًما 
قياســًيا عاملًيا للجلوس مغمورًا فــي مكعبات الثلج 
ألطول وقت وظل العامــل الصحي البالغ من العمر 34 
عاًمــا مدفونًا حتى رقبته في اجلليد في كابينة زجاجية 
ملــدة ســاعتني و 35 دقيقة و 43 ثانيــة محطًما الرقم 
القياسي الســابق مبقدار 40 دقيقة في بلدة واتريلوس 
بشمال فرنسا. وقال إنه تدرب على "التغلب على حدود 
اإلنســان من خــالل تقنيات اإلدراك العصبــي القائمة 
على اخليال والتركيز ليضع نفســه في حالة من أحالم 

اليقظة".

امرأة تدخل موسوعة غينيس 
بالسباحة 280 قدًما تحت الجليد

الصباح الجديد - وكاالت:
جنى فيلــم "العمالق األخير، أصل الشــر" منذ بدء 
عرضه في دور الســينما الروسية نحو مليار روبل ، ما 

يعادل نحو 13 مليون دوالر.
وقال ناطــق باســم شــركة Disney األميركية إن 
  Disney الفيلم اخليالي )فنتازي( مت إنتاجه مبشــاركة
وقناة التلفزيون األولى الروسية وإنه يعد حلقة ثانية 

للثالوث السينمائي "العمالق األخير".
ومت تصوير احللقة األولى منه في 26 أكتوبر عام 2017 
حيث بلغت إيرادات شــباك تذاكــره 1.7 مليار روبل، 
ثم عرض في االول مــن يناير عام 2018 في التلفزيون 
الروســي. واعتبر املؤشر آنذاك رقما قياسيا للسينما 
الروســية على مدى تاريخها. وضمت بطولة الفيلم 
املمثلــني، فيكتــور خورينياك وميال سيفاتســكايا 
ويكاترينــا فيلكوفــا وغيرهــم من جنوم الســينما 

الروسية.
يذكر أن فيلم "العمالق األخير" استوحي من األساطير 
واحلكايات الروسية الشعبية القدمية. ويعكس قصة 
الصراع بني قوى اخلير والشــر التي نقلت من املاضي 

البعيد إلى وقتنا الراهن.

فيلم "العمالق األخير" يتصدر 
إيرادات شباك التذاكر الروسي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم 
 تخرج من كليــة الطب، وعمل في 
اعــالم وزارة الصحوة مجالت طبية، 
ورمبا كان هذا السبب في انه اجنذب 
الصحف  وارشــفة  توثيق  الى  اكثر 
واجملالت العراقية من العهد الثماني 
الــى االن، ألن الصحــف والكتــب 
والصحفــي  االديــب  مســؤولية 
حســبما ذكر، وهذا ما جعله ميتلك 

ارشيفا صحفيا كبيرا. يعد نادرا.
العراقي  والطبيب  املؤرشــف  يقول 
صباح عبد اهلل كركوكلي: "عملت 
الصحة، وشــغلت  وزارة  في  طبيبا 
عدة مناصب في االعالم والصحافة 
الطبية وفــي رئاســة حترير مجلة 
االخاء ومجلــة الثقافة التركمانية، 
اال ان عالــم الصحافة والبحث عن 
تاريــخ الصحافــة العراقية العالم 
األهم بالنسبة لي، فبدأت مشروعي 
الصحف  املتمثل بجمع كل  الكبير 
التي صدرت في العــراق منذ بداية 
اطالعي  وبعــد  العثماني،  العهــد 
على ما كتب عن الصحافة من قبل 
املؤرخني مثل )روفائيل بطو( واملؤرخة 
)زاهدة إبراهيم(  التي أصدرت كتاب 
في  الصحف  تاريــخ  )كشــاف(عن 
الرزاق احلسني( )عبد  واملؤرخ  العراق، 

الذي اصدر كتــاب )تاريخ الصحافة 
العراقيــة( وجدت ان هنــاك تفاوتا 
كبيرا بني هذه الكتب وبني احلقيقة، 
لذا بدأت البحث وبشــكل دقيق عن 
صدرت  التي  العراقية  الصحف  كل 
فــي العراق، وبالتحديــد في العهد 
العثمانــي فوجدت انه فــي بغداد 
صدرت 50 صحيفة ومجلة باللغات 
والفرنســية  والتركيــة  العربيــة 

والكردية.
وتابــع: "متكنت مــن احلصول على 
اجملــالت كاملة، مثل مجلــة )احلياة 
التــي أصدرهــا ســلمان الدخيل( 
وحصلت منها على ثالثة أجزاء، وفي 
املوصل صــدرت اربع صحف، اما في 
البصــرة فقد صــدرت 11صحيفة 
ومجلة، وفــي كركوك ثالث صحف 
وصحيفتني في النجــف وهما )درة 
النجف ( و)النجف( وكانت باللغتني 
العربيــة والفارســية. وحني وجدت 
ان املكتبــات تفتقر الــى اعداد من 
الى  ســافرت  العراقية،  الصحــف 
تركيــا ومصــر واالمــارات للبحث 
عن اعــداد من الصحــف العراقية 
املفقودة ليكتمــل ترتيب الصحف 
وتاريخ إصدارها، وحتى االن ابحث عن 
زلت  وما  القدمية  العراقية  الصحف 

على استعداد للسفر الى أي مكان 
للبحث عنها حتى ولو في الصني.

أرشيف  الى  يفتقر  "العراق  واضاف: 
والدوريــات  للصحــف  متكامــل 
العراقيــة ملــا تعرضت لــه بعض 
املكتبــات للتخريب مثــال في عام 
1979 صدر امر بإحراق واتالف مكتبة 
العامة وكانــت تعد من  كركــوك 
اهم املكتبات فــي العراق ملا حتتويه 
من امهــات الكتب النــادرة إضافة 
الــى اتالف واحــراق مكتبة )محمد 
رشــيد الصفار( ومكتبــة )محمد 
كامل الطبقجلي( التي ضاعت بني 
الورثة ومكتبــة )حمدي االعظمي( 
والتي حتولت الى مركز صحي خيري، 

والكتــب وضعت فــي قاعة حتى 
بأكملها،  وضاعــت  تناثــرت 

العراق  له  تعرض  ما  كذلك 
عام  خــالل  احــداث  من 

2003 أدت الى سرقة املكتبات وحرق 
بعضها.

عن اهم ما يتضمنه ارشــيفه يقول: 
من حســن احلظ ان جدي األكبر كان 
يعمــل في الباب العالــي في العهد 
العثمانــي، وميتلــك مكتبــة كبيرة 
جدا ورثتهــا كاملة عنــه، فيها من 
 524 النادرة، لدي  الكتب واخملطوطات 
مخطوطة عثمانيــة وكتب الباحث 
والشــاعر )مال صابــر كركوكلي( اذ 
ترجمت بعض كتبه الى اللغة العربية 
مثل  )شقائق كربالء( و)االئمة االثنى 
)السلنامات(  مكتبتي  وفي  عشــر(، 
السنوي( كان يصدر  )التقرير  وتعني  
في العهــد الثماني تقريــر عن كل 
العراق فيه  والية فــي 
الوالية  جغرافيــة 
فقهــا  ا مر و
هــا  ئر ا و د و

والوزارات،  واملدارس  املوظفني  وأسماء 
ولــدي  ســلنامات البصــرة وحلب 
وغيرهــا وهي مشــابهة ملا صدر في 
العهد امللكي )دليل اململكة العراقية 
عام 1964( وتضــم مكتبتي 16 الف 
الباحثني  امــام  كتاب وهي مفتوحة 
والدارسني واملهتمني بالتراث والتاريخ 
السياســي واالقتصــادي واجلغرافي 

للعراق.
وعن اخــر اخباره ونشــاطاته: اعمل 
رئيس حترير القسم العربي في مجلة 
التركمانية  الثقافــة  ومجلة  االخاء 
وهــي فصلية، وانتهيــت من كتابي 
)موســوعة اعــالم التركمــان فــي 
العــراق( بجزأيــن وصدر لــي عن  دار 
)موسوعة  العامة  الثقافية  الشؤون 
ومشــروعي  التركمانية(  الصحافة 
األهم )الصحافة العراقية في العهد 

العثماني( خمسة أجزاء". 

المؤرشف صباح كركوكلي: امتلك
 ارشيفا لكل الصحف في العهد العثماني 

الصباح الجديد - وكاالت:
سعيد  ســميرة  الفنانة  كشفت 
ســعادتها عن عدم احتفالها بيوم 
الســنوات  طــوال  ميالدها  عيــد 
املاضية، ولكنها قررت االحتفال هذا 
العام بعدما ملست مشاعر احلب من 
جمهورها، ووجهت رسالة لهم عبر 

حسابها مبوقع تويتر.
بعيــد ميالدها  احتفلت ســعيد 
الـ63، بنشــر صــورة حديثة لها 
تويتر  مبوقــع  حســابها  عبــر 
وعلقت عليها: مــع أني عادة 
ميــالدي..  بعيد  أحتفــل  ال 
لكن كم هو رائع أن أشعر 
بســعادة  مرة  فــي كل 
وأنا أرى هــذا الكم من 

احلب واملشاعر الصادقة.. من كل قلبي 
أشــكركم وكما متنيتم أن أكون بخير 

وبصحة.
وأضافت: أمتنى لكــم جميًعا الصحة 
وراحة البــال وخصوًصا ونحن منر بهذه 
اجلائحــة وأدعــو من كل قلبــي أن متر 

بسالم ونستعيد حياتنا.
يذكر أن روابط املعجبني بفن ســميرة 
ســعيد قامت بتنظيم عدة احتفاالت 
علــى مدار يــوم أمس، مبناســبة عيد 
ميالدها، ومت تداول مقطع فيديو بعنوان 
"سميرة سعيد نصف قرن من اإلبداع" 
يضــم لقطات نــادرة من مســيرتها 
الغنائية منذ كانت طفلة تعرف عليها 
الفنان عبد احلليــم حافظ في املغرب، 
وتنبأ لها مبستقبل مبهر، ثم حماسة 

لتقدميها  بليغ حمــدي  الراحل  امللحن 
إلى اجلمهور العربي.

يذكر أن ســميرة سعيد قدمت أفضل 
االنتقــام  2020، وقــررت  وداع للعــام 
منه في ليلته األخيرة، وقامت بنشــر 
متارس  وهــي  يظهرها  فيديــو  مقطع 
رياضــة املالكمة، وكأنهــا تلقن العام 
ضربــة قاصمــة، وقالت إنهــا أفضل 
طريقة لوداع عــام مليء باألحزان، ولم 
متانع في استقبال مقترحات أخرى من 
جمهورهــا. وكان أول من دعم طريقة 
سميرة ســعيد في االنتقام مواطنها 
النجم ســعد جملرد، بينما حرص أغلب 
جمهور ســميرة على الدعــاء لها أن 
تكون الســنة اجلديدة أفضل وأن حتقق 

فيها كل أمنياتها.

سميرة سعيد تخالف عاداتها 
وتحتفل بعيد ميالدها الـ 63 

الصباح الجديد - وكاالت:
أغنى  ألحد  تغريدة  تســببت 
خيالية  بأربــاح  العالم،  رجــال 
لشــركة صغيرة مجهولة، بعد ان 
قام الكثير من املستثمرين بالتهافت 
على شراء أسهمها، األمر الذي أدى 

لقفزة جنونية بأسعارها.
وتعود أحداث القصة الى تغريدة، 
التنفيذي  الرئيس  ماسك،  إيلون 
لشــركة Tesla، الــذي دعــا 
متابعيــه الــى اســتعمال 
تطبيق "سيغنال" بدال من 
بسبب  "واتساب"  تطبيق 
التي  اجلديدة  الشــروط 
على  بفرضها  ســيقوم 

عمالئه.
لكن وبســبب تشــابه 
األســماء ســارع الكثير 
من املســتثمرين الى شراء 

أسهم في شركة مجهولة تعرف باسم 
الى  أدى  الذي  األمر   "Signal Advance"
حدوث قفزة في أســعار بنسبة وصلت 

لـ%527، كما ارتفعت بنسبة أخرى الى 
%91 اجلمعة. في الوقت الذي قفز سعر 
الســهم الواحد من 60 سنتا إلى 7.19 

دوالر.
وأشارت الشبكة الى أن الشركة صغيرة 
جــدا لدرجة أنها ال تقــدم تقارير مالية 
لتصل  والبورصات،  املالية  األوراق  لهيئة 
قيمتها الســوقية بعد تغريدة ماسك، 

الى 660 مليون دوالر.
من جهته أعلن تطبيق "ســيغنال" عن 
 Signal" عدم وجود أي عالقة بشــركة
علــى  نشــرها  بتغريــدة   ،"Advance

صفحته اخلاصة على "تويتر".
وجــاء في التغريــدة "مــن املفهوم أن 
الناس يرغبون في االســتثمار في النمو 
القياســي، لـ Signal، لكنها ليســت 
نحــن. فنحن شــركة )غير مســجلة( 
في  الوحيــد  واســتثمارنا  مســتقلة 

خصوصيتك".

الصباح الجديد - وكاالت:
عــرض التلفزيون الصينــي تقريرا قصيرا 
يــروي قصــة حاملــة طائــرات بناهــا 
املتحمســون الصينيــون مــن الثلج في 

هاربني الصينية خالل ثالثة أسابيع.
وجاء في التقرير أن فريقا يضم 19 شــابا 

صينيا بنوا من الثلج ســفينة حربية بلغ 
طولهــا 50 مترا، وعرضها عشــرة أمتار، 
وارتفاعها عشــرة أمتار. وتعد الســفينة 
امنوذجــا تقريبيا من ســفينة "لياؤولني" 
احلربية الصينية. كما اســتطاعوا نحت 
أمــواج بحريــة ثلجيــة قبالــة مقدمة 

"لياؤولني"،  أن  يذكــر  الســفينة. 
حاملــة الطائرة "فاريــاغ" التي 

السوفيتي  االحتاد  يكمل  لم 
بناءها في أوكرانيا. وباعتها 
األخيرة بعــد تفكك االحتاد 
التي  للصــني  الســوفيتي 

اســتطاعت إكمــال بنائهــا 
البحرية  فــي  اخلدمة  لتدخل 

الصينية عام 2012.
تنتهي حاليا  وتنتهي الصني 
طائرات  حاملة  أول  بناء  من 
صينية الصنع من مشروع 
" 002" وبلغــت إزاحتهــا 
مزودة  وهــي  طن  ألف   85

بأجهزة تعجيل اإلقالع.
وميكــن مقارنتهــا بأحدث 
حامالت الطائرات األميركية 

"جيرالد  مشــروع  مــن 
فورد". لكنهــا لم تزود 
بل  نوويــة  مبفاعــالت 
مبحركات كالســيكية 
جتعلها تعمل بعيدا عن 

الشاطئ الصيني.

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنان املصري، يوسف شعبان،  أعلن 
في  للمشــاركة  عودتــه  قــرب  عن 
األعمــال الفنية بعد غياب اســتمر 

خمس سنوات.
وقال يوسف شــعبان، في تصريحات 
خاصة الــى احد املواقــع الفنية إنه 
"توصل التفــاق مع إحدى شــركات 
مسلســل  في  للمشــاركة  اإلنتاج 
الكتابة"، مشــيرا  جديد في مرحلة 
إلــى أنه "يتوقع أن تكــون عودته إلى 
االستوديوهات خالل الشهور املقبلة، 
ليجري عرض املسلســل خالل شهر 

رمضان".
وأضاف أن ابتعاده عن املشــاركة في 
األعمال الفنيــة خالل الفترة املاضية 
لم يكــن باختياره، لكنــه يرجع إلى 
"اعتمــاد صناع الدراما على إســناد 

األدوار الرئيسة للشباب، 
الطبيعي  أنه من  برغم 
أدوار  أن يكــون هنــاك 
املراحل  فــي  للممثلني 

العمرية اخملتلفة".
فني  أخر ظهور  أن  يذكر 
يوســف شعبان  للفنان 

كان قبل خمســة أعوام، 
خالل فيلم "املشــخصاتي 

أعاد  2016، حيث  2" ســنة 
الشهيرة  شخصيته  جتسيد 

"محســن ممتاز" التــي قدمها 
في مسلســل "رأفت الهجان"، 
عبد  تامر  البطولــة  وشــاركه 
املنعم، إميي سالم، بدرية طلبة، 
انتصار، أحمد عبد الوارث،  عبد 
اهلل مشرف، ليلى عزب العرب 

ومنير مكرم.

تغريدة أيلون ماسك ترفع 
أسهم شركة صغيرة مجهولة

الصين تبني حاملة طائرات ثلجية 

يوسف شعبان يعود 
إلى التمثيل في رمضان 2021 
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