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بغداد - وعد الشمري:
املاليــة في  اللجنــة  أكــدت 
مجلس النــواب، أمس األربعاء، 
وجود ثالثة خيارات بشأن مصير 
فقرة استقطاعات الرواتب في 
املوازنة، مشددة على أن التوجه 
العــام مــع معاجلتهــا وعدم 
اإلبقاء على ذات النسب الواردة 

مبوجب املشروع احلكومي.
النائب  اللجنــة  عضــو  وقال 
جمــال كوجــر، فــي تصريح 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، إن 
"املناقشات ما زالت تدور داخل 
استقطاع  فقرة  بشأن  البرملان 
املوظفــن  مــن  الرواتــب 

واملتقاعدين".
"البرملــان  أن  كوجــر،  وتابــع 
سيكون أمام ثالثة خيارات وهي 
داخل  للنقاش  حالياً  املطروحة 
اللجنــة املالية بشــأن مصير 

هذه الفقرة".
وأشــار، إلــى أن "اخليــار األول 
وهو مســتبعد ولم يلق قبوالً 
على  باإلبقــاء  ويكون  نيابيــاً، 
االســتقطاع وفــق النســب 
املشروع احلكومي  املذكورة في 

لقانون املوازنة".
ولفــت كوجر، إلــى أن "اخليار 
االستقطاع  جعل  وهو  الثاني، 
من  ويشــمل  قليلة  بنســب 
يستلم رواتب تفوق على مليون 
دينــار، لكي ال يؤثــر ذلك على 

الوضع االقتصادي بنحو عام".
الثالث، هو  أن "اخليار  إلى  ونوه، 
حذف االستقطاعات بنحو تام، 
عن سائر املوظفن واملتقاعدين، 
على أن يشمل فقط الرئاسات 
وأصحــاب الدرجــات العليــا 
وبالنسب  الدولة،  في  واخلاصة 
واملعدالت ذاتها املرسلة مبوجب 

املشروع احلكومي".

"التوجه  أن  وشدد كوجر، على 
العــام داخل مجلــس النواب، 
وبنحو شــبه متفق عليه بن 
الكتل، بأن تتم معاجلة الفقرة 
التي تتعلق باالستقطاع وعدم 
اإلبقاء عليها وفــق ما جاء به 

املشروع احلكومي".
املوظفن  "حتميــل  أن  ويــرى، 
الدخــل  وأغلبهــم مــن ذوي 
احملدود مســؤولية اإلخفاق في 
إدارة امللف املالــي، هو أمر غير 

رفع  مــع  بالتزامن  منطقــي، 
سعر صرف الدوالر".

ومضى كوجــر، إلى "ضرورة أن 
تنصــرف الدولة إلــى البحث 
العجز  أخرى ملعاجلة  عن حلول 
املالي، وعدم التفكير باحلصول 
على التمويــل من خالل رواتب 

املوظفن والطبقات الفقيرة".
من جانبه، ذكــر عضو اللجنة 
النائــب هوشــيار عبــد اهلل، 
واضحاً  أصبــح  "التوجــه  أن 

بالنســبة إلينــا بــأن فقــرة 
على  تنطوي  االســتقطاعات 
ظلم كبير لشريحة املوظفن، 
على  إصــرار  هناك  وبالتالــي 

معاجلتها".
وأضاف عبد اهلل، في حديث إلى 
"الصباح اجلديــد"، أن "القدرة 
الشرائية للموظف قد ضعفت 
بسبب زيادة سعر صرف الدوالر 
العراقي"،  الدينار  حساب  على 
بـ "عــدم مضاعفة  مطالبــاً 

بفقرة  املوظفن  على  الضغط 
االستقطاعات".

ســوف  "احلوارات  أن  إلى  ونّوه، 
املالية  اللجنة  داخل  تســتمر 
وهناك العديــد من التعديالت 
األيام  خــالل  تظهــر  ســوف 
املقبلــة ومن بينهــا موضوع 

استقطاعات الرواتب".
ومضى عبد اهلل، إلى أن "الدولة 
بإمكانها أن جتد لنفسها موارد 
ندعم  ونحن  من جهات عديدة 

أي جهــد على هــذا الصعيد، 
بعيــداً عــن املســاس بقوت 

املوظفن".
يشــار إلى أن مشــروع قانون 
املوازنــة قد تضمن عــدداً من 
رواتب  علــى  االســتقطاعات 
موظفــي الدولــة، مــا وّلــد 
ونيابيــاً،  شــعبياً  امتعاضــاً 
وضغطــاً نحــو إلغائهــا وأن 
الرئاســات  علــى  تقتصــر 

وأصحاب الدرجات العليا.

استقطاعات الرواتب ظلم كبير لشريحتي 
الموظفين وذوي الدخل المحدود يجب معالجته

نائب كردي يطالب بالتحقيق في تهريب عشرات 
مليارات الدوالرات وعمليات غسيل اموال ألخرى

في رسالة عاجلة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات:
اعداد الناخبين في البالد بلغت 25 مليونا

والمسجلون بايومتريا 15 مليونًا
السليمانية - عباس اركوازي:

وجــه نائب كردي رســالة الى رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي كشــف 
فيهــا اســتمرار عمليات واســعة 
لغســيل وتهريب االمــوال، مطالباً 
باستعادة االموال املهربة التي قدرها 

مبليارات الدوالرات.
واالقتصاد  املالية  جلنة  واوضح عضو 
في برملــان االقليم علي حمه صالح، 
في رســالة بعــث بها الــى رئيس 
الوزراء مصطفــی الکاظمي بعنوان 
اســتعادة األموال املهربــة، ان لديه 

الكثير مــن املعلومات والوثائق حول 
العراق  في  األموال  تهریب وغســيل 

واقليم كردستان.
ودعا حمه صالــح احلكومة واجلهات 
املعنيــة بالعمــل على إعــادة هذه 
األموال معتبراً ذلك الطريق الصحيح 
والقانوني للخروج من األزمات املالیة 
واإلقتصادیــة احلادة التــي تواجهها 

البالد.
واشار حمه صالح انه على استعداد 
احلكومة  مــع  والتنســيق  للتعاون 
االحتادية لتقــدمي املعلومات والوثائق 

املتعلقة بتهريب وغسيل االموال.
الوثائق  وقال حمــه صالح "احــدى 
التــي امتلكها ويعــود تأريخها الى 
مليار   78 "تهريب"  تثبت   2016/3/15
دوالر من خــالل 46 بنــكاً، منها 12 
مليــار دوالر هربت عبــر أربعة بنوك 

مرتبطة بإقليم كردستان.
تشــكيل جلنــة حتقيقية  الى  ودعا 
لدراســة والتأكد من تلــك الوثائق، 
الدولية  الــوكاالت  مع  والتنســيق 

السترداد تلك األموال.
بدوره اقــر رئيس كتلــة التغيير في 

مجلــس النــواب الدكتور يوســف 
محمــد عن وجــود وثائــق قضائیة 
ومصرفیة مهمة عن تهريب االموال 
العراقيــة، وبضمنها أمــوال إقلیم 
کردســتان، الــى اخلــارج عبر بعض 
ان  املســؤولن الفاســدين، متوقعاً 
من  املليارات  قيمتها عشــرات  تبلغ 
الــدوالرات. وقــال محمــد للصباح 
اجلديد،"انــه مــن الضــروري قیــام 
الســلطات باجــراءت صارمــة ضد 
االموال  نزيــف  وايقاف  الفاســدين 

العراقية عن طریق الفساد.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت مفوضيــة االنتخابات امس 
االربعاء ان عــدد الناخبن وصل الى 
25 مليــون ناخــب بعد احتســاب 
املواليد اجلديدة والذي وصل الى أكثر 

من مليوني ناخب.
وذكر بيان للدائرة االعالمية البرملانية 
ان "اللجنة القانونية برئاسة النائب 
ريبوار هادي رئيــس اللجنة وحضور 
اليوم االربعاء،  اعضائها استضافت 
اعضاء املفوضية العليا املســتقلة 
لالنتخابات والــكادر الفني املتقدم 

مــدارء مكاتب  الى  باالضافة  فيها 
املفوضية في احملافظات؛ ملناقشــة 
الجــراء  املفوضيــة  اســتعدادات 

االنتخابات النيابية القادمة".
وفي مستهل االجتماع الذي عقد في 
مقر اللجنة مبجلس النواب بحضور 
عدد من نواب جلــان نيابية مختلفة 
اثنت اللجنــة القانونية على جهود 
املفوضيــة وعملهــا مؤكدين على 
ضرورة التنســيق والتعاون املستمر 
بــن اللجنــة القانونيــة النيابية 
للوقوف  االنتخابــات،  ومفوضيــة 

على نقــاط اخللل ومعاجلتها وصوال 
الجراء انتخابــات حرة ونزيهة تكون 
ملبيــة لطموح املواطــن العراقي 
وتعيد الثقة مبخرجــات االنتخابات 
والعملية الدميقراطية بشكل عام".
وطالبــت اللجنــة القانونيــة من 
عدد  بشــأن  "توضيحاً  املفوضيــة 
مــن املواضيــع منها خطــة عمل 
لالستحقاق  اســتعدادا  املفوضية 
االنتخابي القادم ونسبة اجناز وتوزيع 
واعــداد  البايومتريــة،  البطاقــات 
املفوضية  مكاتــب  بعض  موظفي 

فــي احملافظات التــي تعاني نقصا 
فــي كوادرها ، وموضــوع النازحن، 
باالضافة الى تثبيت عقود موظفي 
املفوضية علــى املالك الدائم فضال 

عن عدد ناخبي اخلارج".
مــن جانبهم قدم وفــد املفوضية 
"إيجازاً مبــا مت عمله واهم املعوقات 
واملشــاكل التي تعترض عملهم اذ 
قالــت املفوضية ان عــدد الناخبن 
وصل الــى )25( مليــون ناخب بعد 
والذي  اجلديــدة  املواليد  احتســاب 

وصل الى اكثر من مليوني ناخب.

الموانئ: العام الحالي سيشهد اكمال 
6مشروعين ضمن ميناء الفاو األمم المتحدة: تنظيم القاعدة ما يزال صلبا

3على الرغم من فقدان قادة عدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن اجلهاز املركــزي لالحصاء 
امــس االربعــاء، ان اكثر من ثلث 
العراق ليس مشــموالً  ســكان 
النفايات  ونقــل  جمــع  بخدمة 

خالل سنه 2019.
وقــال اجلهاز في تقريــر اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، ان "نســبة 
الســكان اخملدومن بخدمة جمع 
النفايات على مستوى العراق بلغ 
%63، مبينا ان ذلك يشير الى اكثر 
من ثلث السكان غير مشمولن 
بهذه اخلدمة". مضيفا ان نسبه 
مستوى  على  اخملدومن  السكان 
احلضر بلغــت %88.7 وفي الريف 

بلغ 10.3%".

واشــار الى ان "بلدية محافضة 
املثنــى جــاءت باملرتبــة االولى 
ملناطقها  خدمة  البلديات  باكثر 
احلضريــة وبواقــع %99.6 ، فــي 
حــن ســجلت محافظه صالح 
الدين اقل نســبة لسكان احلضر 
اخملدومــن بهذه اخلدمــة وبواقع 

."51.6%
ولفــت الــى ان "أغلــب مواقع 
التجمیع املؤقت غیر حاصلة على 
املوافقة البیئیــة حيث بلغ عدد 
 20 النظامیة  التحویلیة  احملطات 
محطة خالل ســنة 2019 منها 
17 محطة حاصلة على املوافقة 
البیئیة و3 محطات غیر حاصلة 

على املوافقة البیئیة.

بغداد - الصباح الجديد:
عدت جلنة التخطيط االستراتيجي 
امس  احلكومي  البرنامــج  ومراقبة 
األربعاء، مســودة قانــون املوازنة " 
مخالفــة " للورقــة البيضاء التي 
أعدتها احلكومة، مؤكدة ان البرملان 
يعتزم تخفيضها الى نصف ما هي 

عليه اآلن.
وقال رئيــس اللجنــة النائب حازم 
اخلالدي في تصريح تابعته الصباح 
اجلديــد، ان " موازنــة احلكومة قد 

تضاعفــت اكثر مــن النصف عن 
موازنة العام املاضي التي اســميت 
بقانون العجز املالي بزيادة بلغت 72 
ترليون عن العام املاضي وهذا يدلل 
على انها مخالفة للورقة البيضاء".
وأضاف اخلالدي، ان " الورقة البيضاء 
التي وافــق عليها البرملــان العداد 
موازنــة 2021 مت التركيز على زيادة 
اال  النفقات  وتخفيــض  اإليــرادات 
انه قد حصل العكــس في املوازنة 

احلالية".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
صــادق رئيــس اجلمهوريــة برهم 
صالح، رسمياً على انضمام العراق 

إلتفاق باريس للمناخ.
وقال صالــح خــالل توقيعه على 
القانون، ان "املصادقة تأتي من اجل 
مواجهة التهديدات التي يشكلها 
التغير املناخــي والتصدي النبعاث 

الغازات الدفيئة والكاربون".
وكان رئيس اجلمهورية القى كلمة 
العــراق في "قمة طمــوح املناخ" 
العاملــي التي جرت فــي 12 كانون 
األول 2020، واعلن عن توجه العراق 
نحــو حقبة جديدة تســتند على 
دعم الطاقــات املتجددة وتخفيض 

انبعــاث الكاربون والتلــوث تلبية 
للتغيرات املناخية. 

وأضــاف أن العــراق وكاســتجابة 
ســريعة النضمامــه إلــى اتفاق 
باريــس للمنــاخ، شــرع بكتابــة 
 NDC وثيقة املســاهمات الوطنية
باعتبارها السياســة العليا للبلد 
التغيرات املناخية، وتؤســس  حول 
واملســتدام  األخضــر  لالقتصــاد 

وحتجيم انبعاث الكاربون.
يشــار الى ان اتفــاق باريس هو أول 
اتفاق عاملي بشــأن املنــاخ.  وجاء 
هذا االتفــاق عقب املفاوضات التي 
عقدت أثنــاء مؤمتر األمم املتحدة 21 
للتغير املناخي في باريس في 2015.

رئيس الجمهورية يصادق
على انضمام البالد رسميا

إلتفاق باريس للمناخ

قالت ان هناك ثالثة خيارات أمام البرلمان لحسم مصيرها.. المالية النيابية: 

اللجنة املالية النيابية

اكثر من ثلث سكان البالد ليس 
مشموال بخدمة جمع ونقل النفايات

توجه نيابي لخفض موازنة العام 
الحالي الى نصف ما هي عليه

الصباح الجديد - متابعة:
قال وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيــو، إن رفــع إدارة الرئيــس 
املنتخب جو بايدن العقوبات عن 
إيران "سُيعرض الواليات املتحدة 

والعالم للخطر".
وفــي مقابلــة نشــرت علــى 
امس  بوســت"  "جيروســاليم 
األربعاء، أكد بومبيو أنه "نتيجة 
حلملة العقوبــات القصوى التي 
انتهجتهــا إدارة ترمب، أصبحت 
إيران أكثر عزلــة مما كانت عليه 

في أي وقت مضى".
وأضــاف: "إن قرارنــا بالتخلــي 
عــن خطــة العمل الشــاملة 
املشتركة السخيفة، وضع إيران 
في مــكان كان عليها فيه اتخاذ 
قرارات صعبة بشــأن اقتصادها، 
سواء إلطعام شــعبها أو متويل 
لها  التابعة  املسلحة  اجملموعات 

في العراق وسوريا".
وتابــع: "إذا اســترضينا إيــران، 
وسمحنا لألوروبين بالدخول مرة 

أخرى إليها، فســيكون ذلك أمراً 
أوروبا  وأمن  املنطقة،  ألمن  سيئاً 
وأميــركا"، معرباً عــن أمله في 
املنتخب  الرئيس  إدارة  تُــدرك  أن 
جو بايدن، أننا "لســنا في العام 
2015 )فــي إشــارة إلــى توقيع 

االتفــاق النووي(، وعلــى العالم 
املُزعزع  التأثير  إيران هي  أن  إدراك 
لالســتقرار في الشرق األوسط 

بأكمله".
وحذر بومبيو من أن رفع العقوبات 
عــن إيــران مــع احلفــاظ على 

تطلعاتهــا النووية "ســُيعرض 
أميركا والعالم للخطر".

وبــّن أنه "في حــال تغيير إيران 
أساليبها، ميكن ألميركا التعامل 
إذا لم يفعلوا  مع نظامها، لكن 
ذلك، فيتعن علينــا التأكد من 

أننا جزء مــن حتالف يعمل جنباً 
إلى جنب لتعزيز االســتقرار في 

الشرق األوسط".
وكانــت إدراة ترمــب، تخّلت في 
العام 2018، عــن االتفاق النووي 
اإليراني املوقع فــي العام 2015، 
مع احلفــاظ على حملة عقوبات 
العودة  بايــدن  ويعتزم  قصوى". 
إلى االتفاق النــووي، حال امتثال 
إيران  وأعلنــت  لبنــوده.  إيــران 
أنها ستخصب  املاضي  األسبوع 
اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20٪ 

في منشأة "فوردو" حتت األرض.
إدارة  وأشــاد بومبيــو بجهــود 
ترمــب في "إيجاد حــل للصراع 
الفلســطيني"،  اإلســرائيلي 
واصفــاً خطتها للســالم بأنها 
للشعب  أفضل  حقيقي  "طريق 
علــى  وأنــه  الفلســطيني"، 
"القيادة الفلسطينية أن تنضم 

لها".
ترمب  إدارة  إلــى ســعي  ولفت 
إلــى بناء حتالفات مــع دول مثل 

والســودان  والبحرين  "اإلمارات 
واملغرب من خــالل التوقيع على 

اتفاقات تعاون مع إسرائيل".
التي  العوامــل  "أحد  أن  وأكــد 
أســهمت بتوقيع االتفاقات، هو 
الالعبن  بأن أهم  أميركا  اعتراف 
في حتقيق ذلك االســتقرار ضد 
إيران، هــم دول املنطقة واخلليج 
وإسرائيل"، الفتاً إلى أن االتفاقات 
"مكنت الدول من حتقيق شراكة 
مع إســرائيل، لتكون أكثر أماناً 

وازدهاراً".
ورداً علــى ســؤال، حــول ما إذا 
كانت أعمال الشــغب في مبنى 
الكابيتــول تُشــكل عقبة أمام 
املزيد من الــدول إلقامة عالقات 
األخيرة  األيام  في  إســرائيل  مع 
من والية ترمــب، قال بومبيو إنه 
"ال يــرى أي عالقة على اإلطالق"، 
أن "تكون الــدول ذات  متوقعــاً 
األغلبيــة املســلمة في آســيا 
وإفريقيــا، التاليــة فــي إقامة 

عالقات مع إسرائيل"

في آخر حوار له نشر امس األربعاء:

بومبيو: رفع العقوبات عن إيران سُيعرض أميركا والعالم الى الخطر

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد وزيــر التخطيط، خالد بتال 
النجم امس األربعــاء، ان وزارته 
التعليم  وزارة  مــع  وبالتعــاون 
العالي، والــوزارات واجلهات غير 
واحلكومات  بالــوزارة،  املرتبطة 
احملليــة فــي احملافظــات، بدأت 
العليا،  للدراسات  خطة  بإعداد 
للسنوات  وخارجه  العراق  داخل 

اخلمس املقبلة.
وقــال الوزيــر في النــدوة التي 
التخطيــط،  وزارة  أقامتهــا 
لـ"مناقشــة خطة االحتياجات 
الدولة،  ملؤسســات  الفعليــة 
االختصاصات  من  العراق،  داخل 
للعام الدراســي )٢٠٢١-٢٠٢٢(، 
بالتعــاون مــع وزارة التعليــم 
العالــي، وشــارك فيهــا ممثلو 
الوزارات واجلهــات غير املرتبطة 
"التعليم  ان  واحملافظات"  بوزارة 
العالــي عمومــا، والدراســات 
العليــا، تواجــه الكثيــر مــن 
املشــكالت واإلشكاالت، نتيجة 

لظروف كثيرة".
وشــدد الوزير على "ضــرورة ان 
تكون هناك رؤيــة واضحة لدى 
بشأن  الدولة  مؤسسات  جميع 
االختصاصات  مــن  حاجتهــم 
ضمــن  املقبلــة،  للســنوات 
اخلطــة احملددة، وفقــا للمعايير 
واألولويــات التــي تتعلق مبهام 
تلك املؤسسة".، مبينا ان "دائرة 
التنميــة البشــرية فــي وزارة 
التخطيط عملت على مراجعة 
اخلطــط التي وردت من مختلف 

اجلهات".
واشــار الوزيــر إلــى ان "بعض 
اجلهات التــي قدمت خططها، 
تضمنت أعــدادا تفوق حاجتها 
الفعليــة وعدم وجــود تطابق 
بــن طبيعة مهام املؤسســة، 
املطلوب"، مضيفا  واالختصاص 
ان "مثل هذا األمر يسبب إرباكا 
للخطة، وعدم قــدرة اجلامعات 
مــن اســتيعابها، فضــال عما 
تسببه من تضخم في الرواتب".

وزير التخطيط: الشروع بإعداد 
خطة خمسية للدراسات العليا 

واستثمارها

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2
العراق يبحث مع المكتب 
االممي التزامه بقوانين 

حقوق االطفال 

التعليم تستعد إلطالق 
استمارة القبول لطلبة 

الدور الثالث 

»كيماديا« تعلن وصول 
لقاحات متنوعة ومستلزمات 

طبية من مناشئ عالمية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكـــد وزير العمــل والشــؤون االجتماعية رئيس 
هيئــة رعاية الطفولــة الدكتور عــادل الركابي 
ضــرورة العمل على اخراج العراق من قائمة الدول 
املنتِهكة حلقوق الطفل من خــال اعتماد خطة 
عمــل مكتب االمم املتحدة النهــاء هذا امللف، جاء 
ذلك خال ترؤسه اجتماعاً للجنة الوطنية العليا 

للرصد واالباغ .
وجــرت خال االجتماع مناقشــة خطــة العمل 
بني العراق ومكتــب االمم املتحدة بخصوص جتنيد 
االطفــال التي تضمنت تقريــرا لامني العام لامم 
املتحدة يشير فيه الى التزام العراق بقوانني حقوق 
االنســان واتفاقيــة االمم املتحدة حلقــوق الطفل 
وبرتوكولها االختياري بشــأن اشراك االطفال في 

النزاع املسلح. 
وابــدت اللجنــة ماحظاتها علــى اخلطة فيما 
حتفظت علــى بعض النقاط فيها ، مشــيرا الى 
اهميــة التواصل مع املؤسســات االمنية لوضع 
رؤيــة جديدة ومن ثم املطالبــة باخراج العراق من 
قائمة الــدول املنتِهكة حلقوق الطفل اســتنادا 
الى اخلطة املقترحة. واشــار الوزيــر الى ان العراق 
ملتــزم بتقارير االمم املتحدة بشــأن عدم اشــراك 
االطفال في النزاعات املســلحة وذلك منذ 2016 
وموثق برد رسمي من احلكومة العراقية عن طريق 
وزارة اخلارجية .  يذكــر ان اللجنة الوطنية العليا 
اخملتصة بالرصــد واالباغ التي تشــكلت مبوجب 
االمر الديواني 35 لسنة 2018 تضم في عضويتها 
ممثلني عن وزارات: )العمل والشــؤون االجتماعية ، 
واخلارجية، والداخليــة، والدفاع، والتربية، والعدل( 
ومفوضية حقوق االنسان، وهيئة احلشد الشعبي. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تســتعد وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي 
إلطاق اســتمارة القبول املركزي اخلاصة بالطلبة 
الناجحني مــن الــدور الثالث حرصــا منها على 
متكينهم من االلتحاق باجلامعــات العراقية لهذا 
العام الدراسي 2020/2021 وحتقيق طموحهم في 
ضوء التنافس حســب املعدل والرغبة واملفاضلة 
املســؤولة عن توزيعهم على خارطة التخصصات 

اجلامعية.
وتؤكــد الــوزارة اســتامها إحصــاءات الطلبة 
الناجحني في الدور الثالث من مخرجات الدراســة 
االعدادية التي بلغت أعدادهم ســبعة وثاثني ألفا 
ومئتني وواحد وخمسني طالبا من الفروع اإلحيائي 

والتطبيقي واألدبي.
جديــر بالذكــر أن اجلامعات العراقيــة قد رفعت 
قرابة أضعــاف خطتها  طاقتهــا االســتيعابية 
األساســية الي كان تقدر بحدود مئة وسبع آالف 
طالــب وهي تقتــرب اآلن من قبــول ثاثمئة ألف 
طالب مــن مخرجات الــدور األول والثاني والثالث 
التي برز فيها أكثر من ستة وخمسني ألف تراوحت 
معدالتهــم بني %90 الى %100 فأكثر فيما تنافس 
منهم ثاثة وعشــرون ألفا ومئتان وتسع وثمانون 
طالبا من أصحاب املعدالت من فئة )97–100( فأكثر 

على حجز مقاعد اجملموعة الطبية والصحية. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تنفيــًذا لتوجيهــات وزير الصحــة والبيئة 
الدكتــور حســن محمد عبــاس التميمي 
بتعزيز توفير اكياس الدم في مؤسسات وزارة 
الصحــة واللقاحات املتنوعة ومســتلزمات 
طبيــة ومغذيــات وريدية أعلنت الشــركة 
العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية 
احدى تشــكيات وزارة الصحة والبيئة عن 
وصول أكياس دم رباعي مع فلتر واخرى بدون 
فلتر ولقاحات متنوعــة منها لقاح احلصبة 
املنفردة ولقاح شــلل أطفال فمــوي ثنائي 
النمط ومســتلزمات طبية ومغذيات وريدية 

ومن مناشئ عاملية رصينة.
وقــد مت اجناز جميــع االجــراءات الكمركية 
املتعلقــة بعقود هــذه املواد بعــد وصولها 
من قبل قســم اإلخــراج اجلمركــي متهيدا 
الســتامها من اجلهات املتعاقد معها حلني 
الصحية وحسب  املؤسســات  إلى  توزيعها 

االحتياج. 

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقد وزيــر الزراعة املهندس محمد 
كــرمي للخفاجي مع وزيــرة الزراعة 
واملوارد املائية في اقليم كردســتان 
بيكرد طالبانــي والوفد املرافق لها 
اجتماعا ، لبحــث امللفات العالقة 
بــني احلكومة االحتاديــة وحكومة 
اإلقليم فيمــا يتعلق بإيجاد احللول 
املنتجات  دخول  إليقاف  املناســبة 
املهربة وحماية املنتج احمللي، فضا 
عن تفعيــل التعــاون الزراعي بني 
املتقدم  املــاك  اجلانبــني، بحضور 
منتجي  جمعية  ورئيس  الوزارة  في 
العام  االحتــاد  ورئيــس  الدواجــن 
للجمعيــات الفاحيــة، وعدد من 

اخملتصني باالنتاج احليواني .
 وبــني الوزيــر اخلفاجي فــي بداية 
الهدف هو مناقشــة  أن  االجتماع 
احللول  وإيجــاد  العالقة  امللفــات 
املناسبة، للوصول إلى حلول وحتديد 
نقاط متفق عليها بواســطة جلان 
فرعية يتم تكاليفها لهذا الغرض. 
للمجلس  لرفــع  محضر  وإعــداد 

الوزاري لاقتصاد.
كما مت خال اللقــاء تبادل وجهات 
النظــر بخصوص دعم وتنشــيط 
العمــل الزراعــي، ومد يــد العون 
الضوابــط  وحســب  للفاحــني 
عليها  نصــت  التي  والتعليمــات 
االحتادية،  القوانني فــي احلكومــة 
فضا عن مناقشــة االلتزامات بني 
الطرفني، ومنها حماية املنتج احمللي 

وتشــجيع القطاع اخلاص، مبا يعود 
بالفائدة االقتصادية مليزانية الدولة.

حيــث شــدد اخلفاجــي على حل 
كافة اإلشكاالت باحلوار املتبادل بني 
اجلانبني وإنهاء ملف إدخال منتجات 
وان  الدواجن بصورة غير رســمية، 
التكامــل االقتصــادي والزراعــي 
العــراق ســيكون هدفا  لعمــوم 
استراتيجيا، وحماية املنتج ستكون 
بصورة عامة لدعم الفاحني ومربي 
االقتصادية  اجلدوى  وتوفير  الدواجن 
املناسبة لهم. فيما مت إدراج محضر 
خاص مبحاور اللقاء لغرض دراستها 
وعرضها على اجلهــات العليا، ومبا 

ينسجم مع التعليمات النافذة،
مــن جانبها عبــرت وزيــر الزراعة 
إقليم كردستان،  في  املائية  واملوارد 

عن ســعادتها باللقــاء وفتح باب 
املبادرة  هــذه  أن  موضحــة  احلوار، 
حتــدث ألول مرة وحتســب لصالح 
وزارة الزراعة في احلكومة االحتادية، 
بغية اللقاء بصورة مباشرة وإيجاد 
احللول املناســبة للطرفني، مؤكدة 
حرص اإلقليم علــى حماية املنتج 
احمللي وتشديد االجراءات في املنافذ 
احلدوديــة والســيطرات احلكومية 

التابعة لإلقليم، ومنع التهريب.
كما دار نقاش خال االجتماع متخض 
عــن قيــام اخملتصني فــي اجلانبني 
بعقــد اجتماع تخصصــي لتناول 
كل التفاصيل الهادف إلى تعضيد 
التعاون ورفع القدرات اإلنتاجية من 
خال توحيد اجلهود ورفع مســتوى 
التنسيق خدمة لاقتصاد الوطني.

تقرير
الزراعة االتحادية واالقليم يبحثان

الحد من دخول المنتجات بصورة غير رسمية

 

البصرة ـ سعدي السند:

تواصــل دائــرة صحــة البصرة 
الطبيــة  خدماتهــا  تقــدمي 
مــن  التخصصــات  وبشــتى 
خال مستشــفياتها ومراكزها 
مناطق  عمــوم  فــي  الصحية 
النائية وأهوارها  احملافظة وقراها 

.
مكتــب »الصبــاح اجلديد« في 
البصــرة تابــع عددا مــن هذه 
الفعاليات بالتنسيق مع الزماء 

في اعام دائرة صحة البصرة .

مستجدات املوقف الوبائي 
بكورونا

بحــث مديــر عام دائــرة صحة 
البصــرة الدكتــور عباس خلف 
مجلــس  وعضــو  التميمــي 
احملمداوي  جمال  الدكتور  النواب 
مســتجدات املوقــف الوبائــي 
في  كورونا  بفيــروس  لاصابات 

احملافظة .
ان  البصرة  دائرة صحــة  وذكرت 
املديــر العام ناقش مــع النائب 
املؤسســات  اجراءات  احملمداوي 
والوقائية  االحترازيــة  الصحية 
االصابة  انخفاض معــدالت  مع 
بفايروس كورونا في الباد، فضا 
عن حمات البحث والتحري عن 
املصابــني في املــدارس واملواقع 

العامة واالسواق . 
واضافــت دائرة صحة البصرة ان 
اجلانبني ناقشــا ايضا االجراءات 
املتبعه الخذ املسحات من اكبر 
عدد من املواطنني واالستعدادات 
املستشــفيات  فــي  املتخــذة 
حال عــودة ارتفــاع االصابات ال 
ســامح اهلل ، وفي اخلتام شكر 
اجليش  ماكات  احملمداوي  النائب 
املدير  راســهم  وعلى  االبيــض 
العــام الدكتــور عبــاس خلف 
التميمي ملــا بذلوه في مواجهة 
اجلائحة ، داعيا الباري عز وجل ان 
يتغمد شــهداء الكوادر الطبية 
جلوار  انتقلوا  الذيــن  والصحية 

ربهم بعد االصابة بالوباء.
 

دورة تثقيفية حول االخالقيات 
الطبية 

االخاقيات  وحــدة  واختتمــت 
البصرة  دائرة صحة  في  الطبية 
دورة تثقيفية بعنوان )االخاقيات 
املؤسســات  فــي  الطبيــة 
الصحيــة( علــى قاعــة مركز 
التدريب والتنمية البشرية التي 

نظمت ملدة خمسة ايام. 
وذكر اعام صحــة البصرة نقا 
عــن محاضرة الــدورة الطبيبة 
االختصــاص د. هناء ناصر نعيم 
ان الــدورة تضمنــت القاء عدة 
لتعزيز  تثقيفيــة  محاضــرات 
للماكات  الطبيــة  االخاقيات 
الصحيــة العاملة بحضور عدد 
مــن االطبــاء في املوسســات 
الصحية التابعــة لدائرة صحة 

البصرة .
واضافت ان الهدف من الدورة هو 

معرفية  مفاهيم  وزيادة  تثقيف 
املشــاركني ورفع جودة العاملني 
وجتاوز الســلبيات اثنــاء العمل 
االخاقيات  الــى  تطرقت  حيث 
واملسؤوليات  والواجبات  الطبية 
الصحيــة  والسياســات 
اتباعها  الواجــب  واالجتماعية 

خال العمل الصحي .

حمالت تفتيشية للمتابعة 
الصحية  الرقابة  شعب  ونفذت 
في القطاعات وبأشــراف مدراء  
تفتيشــية  حمات  القطاعات 
العامة  التجارية  احملــال  ملتابعة 
واملطاعم واألفــران واجلزارين في 
مناطق مركز احملافظة واالقضية 
والنواحــي للتأكيد على تطبيق 
الشــروط الصحيــة فــي ظل 

جائحة كورونا 
وذكر أعــام صحــة البصرة ان 

خــال احلملة مت أغــاق عدد من 
بالشروط  التزامهم  لعدم  احملال 
الصحيــة وكذالــك مت متابعة 
واحملــال  واالســواق  املطاعــم 
بقرارت  والتزامهــم  التجاريــة 
خلية األزمة وارتــداء الكمامات 
والتباعــد األجتماعي والتعقيم 
العامــة  املســتمر والنظافــة 

للوقاية من فيروس كورونا
 ومت خــال احلمات اتاف كميات 
مــن املــواد الغذائيــة املنتهية 
الصاحيــة على وفــق محاضر 
محاســبة  ومت  اصولية  اتــاف 
املقصريــن ،  اجلديــر بالذكر ان 
القطاعات  فــي  الرقابية  الفرق 
احملال  ملتابعة  بالتحري  مستمرة 
العامة ضمن احلــدود اجلغرافية 

للقطاعات.

متابعة األطفال املتسربني

من اللقاحات
البصرة عن  دائرة صحة  وأعلنت 
قيــام مراكز الرعايــة الصحية 
لقطاعــات  التابعــة  األوليــة 
احملافظة بحملة ملتابعة األطفال 

املتسربني من اللقاحات .
وذكر اعــام دائرة صحة البصرة 
أن احلمــات نفذت مبتابعة مدراء 
القطاعــات ومبشــاركات مــن 
وحــدات التحصني فــي املراكز 
ملتابعة األطفال املتســربني من 
بلقاح  تطعيمهم  ومت  اللقاحات 
واخملتلطــة  املنفــردة  احلصبــة 
واخلماسي والشلل الزرقي وباقي 
وحســب  الروتينية  اللقاحــات 
جــدول التلقيحي لــكل طفل 
ومت توعيتهم حــول ضرورة اخذ 
اللقاح باملوعد احملدد ملا لذلك من 

اهمية للطفل.

حمالت مسح ميداني
في املدارس

البصرة عن  دائرة صحة  واعلنت 
قيام فرق االســتجابة السريعة 
التابعة  الصحيــة  املركــز  في 
للتحري  بحملــة  للقطاعــات 
واملسح امليداني في املدارس ملنع 

اصابتهم بفيروس كورونا .
وذكر اعــام دائرة صحة البصرة 
التحــري ومســح  ان حمــات 
امليدانــي نفــذت ومبتابعــة من 
العينات  بأخذ  القطاعات  مدراء 
الصحــة  لقســم  وارســالها 
العامة ،  وتشمل طاب وماكات 
تدريسية وكذلك مت نشر الرسائل 
الصحية وتوعيتهم لسامتهم 
من الفيــروس وتوزيع الفولدرات 
اإلجتماعي  والتباعــد  الصحية 
والكمامات  الكفــوف  ولبــس 
واالهتمام بالنظافة الشخصية.

بضمنها حمالت فرق الرقابة  للتأكيد على تطبيق الشروط الصحية

دورات تثقيفية عن االخالقيات الطبية ومتابعة 
األطفال المتسربين من اللقاحات 

ناقشت دائرة 
صحة البصرة 

اجراءات 
المؤسسات 

الصحية االحترازية 
والوقائية مع 

انخفاض معدالت 
االصابة بفايروس 
كورونا في البالد 

جانب من حمات فرق الرقابة الصحية  للتأكيد على تطبيق الشروط الصحية
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
التجــارة عن بحث  وزارة  اعلنــت 
الشــركة العامة لتصنيع احلبوب  
إلنتاج  معامــل  إنشــاء  إمكانية 

طحني الشعير محليا .
واوضــح مديــر عــام الشــركة 
ان  القيسي  املهندس خطاب علي 
إدارة الشــركة ناقش في  مجلس 
اجتماعه االول لهذا العام امكانية 
منــح اجازات تأســيس النشــاء 
مطاحن الشعير على وفق معايير 
عن  فضا  حديثــة،  ومواصفــات 
مناقشة اجلوانب الفنية والنوعية 
للمعامــل التي تخصــص النتاج 

طحني الشعير التجاري محليا.
 واضــاف املديــر العــام انه جرت 
خال اجتماع اجللســة مناقشات 
نوعيــة حبوب  عن  مســتفيضة 
التي ميكن استخدامها  الشــعير 
باالنتــاج بحيث تكــون من الرتب 
تدخل  التي  اخللطة  ونسبة  العليا 
باالنتــاج للحصــول على طحني 
مطابــق للمواصفــات واملقاييس 

واجلودة املطلوبة.

اخملاطبات  إلى  العام  املدير  واشــار 
والدراســات املقدمة من قبل وزارة 
الزراعة واجمللــس الوزاري لاقتصاد 
في هذا اجملال التي اســتندت الى 
الطلب  بتزايد  العام عامليا  التوجه 
واجلوانب  الشــعير  طحــني  على 
الصحية الســتخدامه، اذ صدرت 
التوصية بتشكيل جلنة خاصة من 
االقســام املعنية العداد الضوابط 
انشــاء مطاحن  املطلوبــة فــي 

الشعير.
علــى صعيد اخــر أعلنــت وزارة 
العامة  الشركة  قيام  عن  التجارة 

التجارية  واخلدمــات  للمعــارض 
العراقية فــي الــوزارة  مبنح )74(  
خال  عراقيني  لتجار  تصدير  اجازة 

شهركانون االول املاضي .
وقال مدير عام الشركة سرمد طه 
سعيد إن االجازات منحت لتصدير 
ومتنوعة  وكيمياوية  غذائية  مواد 
، مبينا أن املــواد التي أصدرت لها 
إجازات التصدير شملت ) اسفلت 
مؤكســد ، زيــوت وقــود ، كاربون 
مســتهلك  ، دبس ، متــور ، بنزين 
 ، ، صناعــات فلكلورية  طبيعــي 
طماطة ، باذجنــان ، علك ماء خام 
، ثعلبية طبيعيــة ، مياه معدنية 
، متور ملونة ، راشــي ( وغيرها من 

املواد.
وأشــار ســعيد بان تلــك املواد مت 
تصديرهــا لـــ ) 17( دولــة عربيه 
االمــارات   ( شــملت  واجنبيــه 
واملنطقــة احلــرة ماليزيــا الهند 
اذربيجان روســيا السعودية ليبيا 
بريطانيــا ايطاليا  لبنــان امريكا 
االردن ســوريا  قطر مصــر تركيا 

املانيا (.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قــام فريق مركــز مــوارد العمل 
بزيــارة   MRC العمــال  وهجــرة 
املســتنصرية  للجامعة  ميدانية 
الكليــات  بطلبــة  واللقــاء   ،
لتوعيتهــم وتعريفهــم مبخاطر 
الهجرة غير النظامية واطاعهم 
التي  واالستشارات  اخلدمات  على 

يقدمها املركز .
العمل  دائــرة  عــام  مدير  وقــال 
باهض  جبار  رائد  املهني  والتدريب 
، ان اللقــاء مبجاميــع من الطلبة 
وشــرح الية عمل املركز ، اضافة 
الى توزيع بروشورات تعريفية حول 
كل ما ميكــن معرفته عن طبيعة 
احدهم  ينــوي  قد  الــذي  العمل 

الهجــرة اليه قبل املغــادرة ، وما 
واالجتماعية  االقتصاديــة  اخملاطر 
والصحية وتلــك املتعلقة باألمن 
الشــخصي وتكاليف املعيشــة 
، واالحتراس  واللغــة والضرائــب 
من الوسطاء السماسرة الذين ال 

يتوانون عن اســتغال األشخاص 
الذين يقّررون السفر بطريقة غير 
قانونية ، إذا طلبت املســاعدة من 
أشــخاص مماثلــني معتادين على 
بيع املعلومــات واخلدمات والوثائق 

الازمة للسفر إلى اخلارج . 

التجارة تبحث امكانية انشاء معامل
النتاج طحين الشعير محليا

مركز موارد العمل وهجرة العمل يلتقي
طلبة المستنصرية للتوعية بمخاطر الهجرة

االعمار تنفذ مشروع تأهيل طريق كوت/ بغداد القديم74 اجازة تصدير للتجار الشهر الماضي 
بغداد ـ الصباح الجديد: 

اســتأنفت وزارة االعمار واالسكان 
والبلديات العامة عن طريق شركة 
دائرة  واشــراف  العامة  حمورابــي 
للوزارة  التابعتني  واجلســور  الطرق 
وتأهيل  تعريــض  مشــروع  تنفيذ 

الطريق القدمي )كوت – بغداد( الواقع 
جنوبي بغــداد. ويبلغ طول الطريق 
الكلي 120 كم ومت استئناف تنفيذ 
املرحلة االولى منــه بطول 60 كم 
وعرض نحو 5,70م ، ويتضمن العمل 
وفــرش طبقتي  تعريــض  الطريق 

باحملســنات  املعاجلــة  األســفلت 
منافذ  وانشــاء  التخــدد  ملقاومة 
تصريف مياه  االمطــار في اجلزرات 
االســيجة  نصب  مع  الوســطية 
الطريق  ونصب  وتخطيط  بانواعها 

العامات املرورية كافة.



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تعّهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، 
في خطاب ألقاه في ختام أعمــال املؤمتر العام 
للحزب احلاكم تعزيز الترســانة النووية للبالد، 
بينما وصفت شقيقة الزعيم الكوري السلطات 
فــي اجلارة اجلنوبيــة بـ »الغبية«،  بحســب ما 
نقلته وكالة األنباء الرسمية »KCNA«، األربعاء. 
وقال كيم إّنه »فــي الوقت الذي نعّزز فيه قّوتنا 
في مجال الــردع النووي، يجب علينا بذل كّل ما 

في وسعنا من أجل بناء أقوى جيش«.
وعلى صعيد منفصل، وّجهــت كيم يو-جونغ، 
شقيقة الزعيم الكوري، انتقاداً الذعاً لسلطات 
كوريا اجلنوبيــة على خلفية بيانات حتّدثت فيها 
عن رصد مؤشرات الستعراض عسكري محتمل 

في بيونغ يانغ في نهاية األسبوع.
ونقلت الوكالة عن يو-جونغ، التي تتمّتع بنفوذ 
كبير في البالد، قولهــا إّن »اجلنوبيني مجموعة 
غريبــة حقاً يصعب فهمهــا«، مضيفة »إّنهم 
أغبيــاء وفي صــدارة القائمة العاملية لســوء 

السلوك«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت باريس أن حاملة الطائرات الفرنسية 
شارل ديغول ستنفذ خالل النصف األول من 
العام اجلاري مهّمة في شــرق البحر األبيض 
املتوســط وفــي احمليــط الهندي فــي إطار 
التحالف  التي يقودها  العمليات العسكرية 
الدولي بقيادة واشــنطن ضّد تنظيم داعش 

اإلرهابي في سوريا والعراق.
وقالــت وزيرة الدفــاع فلورانــس بارلي أمام 
جلنــة الدفاع النيابيــة إن »املهمــة التالية 
حلاملة الطائرات شارل ديغول ستكون تعزيز 
قواتنا املشــاركة في عملية شامال«، الشّق 
الفرنســي من العملية العسكرية الدولية 
التــي تقودها الواليات املتحــدة ضد تنظيم 

داعش في العراق وسوريا.
وأضافــت أن »حاملــة الطائرات ستنتشــر 
بالتالي في النصــف األول من عام 2021 في 
الهندي.  واحمليــط  املتوســط  األبيض  البحر 
وهــذا االلتزام يؤكــد، إذا ما لــزم األمر، على 
إرادتنا في مكافحة اإلرهاب بشكل دائم وغير 

مشروط«.
وســتكون هذه أول مهمة تقوم بها حاملة 
 2020 العام  الفرنسية منذ مطلع  الطائرات 
حني أصيب ثلثــا طاقمها تقريبــاً بفيروس 

كورونا املستجّد.
وذّكرت الوزيرة بأن »قرابة 900 جندي يواصلون 
القتال ضد داعش في إطار عملية شــامال« 
املنضويــة فــي التحالف الدولــي ملكافحة 

التنظيم اجلهادي.
وكانــت بارلي أعربت عن قلقهــا من »عودة 
ظهور« التنظيم املتطرف في العراق وسوريا.

وقالت وزيرة الدفاع خــالل مقابلة تلفزيونية 
إن »فرنســا تعتبر أن داعش ال يــزال حاضراً. 
وميكننا احلديث حتى عن شــكل من أشكال 

عودة ظهور داعش في سوريا والعراق«.
وكانت إدارة الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
أعلنــت عزمها على ســحب 500 جندي من 
العــراق فــي منتصف يناير فــي خطوة من 
شــأنها أن تخفض عديد القوات األميركية 

في هذا البلد إلى 2500 جندي.
الدول املشاركة في التحالف  وكانت غالبية 
الدولــي ملكافحة اإلرهاب ســحبت معظم 
جنودهــا من العراق مع بدء تفشــي جائحة 
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»شارل ديغول« تعود إلى شرقي 
المتوسط و«عينها« على داعش

زعيم كوريا الشمالية 
يتعّهد تعزيز ترسانة 

بالده النووية 

متابعةـ  الصباح الجديد:

املتحدة  األمم  رئيس مكتب  حذر 
أن  مــن  اإلرهــاب  ملكافحــة 
اجلماعــات املتطرفة تســتغل 
جائحة فيروس كورونا املستجد 
العناصر  مــن  املزيد  لتجنيــد 
والقيــام بهجمــات ذات دوافع 

عنصرية وعرقية وسياسية. 
فورونكوف، خالل  وقال، فالدميير 
جلســة عقدها مجلس األمن 
الدولي مبناســبة مرور عشرين 
عاما  على القــرار احملوري الذي 
جرى تبنيه عقــب هجمات 11 
سبتمبر على الواليات املتحدة.

وقــال خــالل اجللســة التــي 
العقدين  »خالل  مؤخرا:  عقدت 
مخاطر  اســتمرت  املاضيــني 
اإلرهــاب وتهديداته في التطور 
واالنتشــار«، وفقا ملا ذكر موقع 

»إيه بي سي نيوز« اإلخباري.
وأشار فورونكوف إلى أن تنظيم 
القاعــدة ، الذي كان مســؤوال 
عن هجمات 11 ســبتمبر التي 
أودت بحيــاة مــا يقــرب من 3 
آالف شــخص مــن 90 دولة، ال 
يزال يثبت صالبته رغم فقدانه 

العديد من قادته.
ونوه إلى تنظيم داعش اإلرهابي 
في  املزعومة  دولته  الذي خسر 
يزال قادرا على  العراق ال  سوريا 
شــن الهجمات فــي البلدين، 
ويســعى إلى إعادة تشــكيل 
قدراتــه فــي شــن عمليــات 

خارجية. 
فــي  فورونكــوف،  وشــدد 
كلمتــه علــى أن عناصر هذا 
الســتغالل  ســعوا  التنظيم 
أزمة وباء كوفيــد 19- لتأجيج 
وعمليات  الكراهيــة  خطــاب 
أن  موضحــا  االســتقطاب، 
متكنت  املتطرفة  التنظيمــات 
في  امكانياتــه  تطويــر  مــن 
الفضــاء اإللكتروني والتواصل 

مع جماعات اجلرمية املنظمة. 

ونوه إلى  أساليب تلك اجلماعات 
املتطرفة بدأت تلهم تنظيمات 
متشــددة جديدة مبــا في ذلك 
مجموعات اليمني املتطرف في 

الغرب.

»قرار مفصلي«
من جهتها، وصفت مســاعدة 
األمــني العــام لــأمم املتحدة 
تبني  كونينكــس،  ،ميشــيل 
مجلس األمن لقــرار مكافحة 
 2001 28 سبتمبر  اإلرهاب  في 
، بأنه »حلظة حاسمة أقر فيها 
اجمللس واجملتمع الدولي بخطورة 

اإلرهاب  يشكله  الذي  التهديد 
العابر للحدود«.

و أوضحــت أن تنظيــم داعش 
جنح فــي األعــوام األخيرة في 
إنشــاء فروع عديدة له بأماكن 
مختلفــة مــن العالــم  مثل 
جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا 

وعدة مناطق في إفريقيا.
اإلرهاب  أن »انتشار  إلى  ونوهت 
عامال  يعد  املتطــرف  اليميني 
آخر للقلق املتزايد«، موضحة أن 
ذات  العنف  ذلك يشمل أعمال 

البعد العنصري والعرقي.
وفي ســياق متصــل، حث وزير 

جيمس  البريطاني،  اخلارجيــة 
كليفرلي، علــى إيالء مزيد من 
استخدام  »إلســاءة  االهتمام 
اإلرهابيــني لوســائل التواصل 
مــن  وغيرهــا  االجتماعــي 
التقنيــات اجلديــدة« باإضافة 
لفيروس  املدى  طويل  إليالتأثير 
»ديناميكيــة  علــى  كورونــا 

اإلرهاب«.

حتديات  »أمنية معقدة«
وبشكل أكثر حتديًدا ، أوضح وزير 
الدفاع اإلستوني جوري لويك أن 
العالم يواجــه »حتديات أمنية 

معقدة جديدة مثل التهديدات 
والقــدرات  اإللكترونيــة 
الطائرات  مثــل  التكنولوجية 
بدون طيار التي تزيد من أخطار 
اإلرهاب على الســكان املدنيني 

في جميع أنحاء العالم«.
كمــا رحــب وزيــر اخلارجيــة 
األيرلنــدي، ســيمون كوفيني، 
تأثير  لتقييم  اللجنــة  بجهود 
الوباء وشــدد على أن »معاجلة 
مــن  املتطــورة  التهديــدات 
جماعات اليمــني هي جزء هام 

من مسؤولية اجملتمع الدولي.
وفــي حــني لــم يشــر نائب 

ريتشــارد  األميركي  الســفير 
ميلز إلى »هجــوم الكابيتول«، 
قال  إن »الواليات املتحدة تأخذ 
التهديدات والهجمات اإلرهابية 
أو  العنصريــة  الدوافــع  ذات 
اجلد،  محمــل  على  العرقيــة 
ونحــن نواصل اتخــاذ إجراءات 
ملكافحــة هــذا الشــكل من 

اإلرهاب«.
وتابــع: »فــي العــام املاضي ، 
وللمــرة األولى، صنفــت وزارة 
اخلارجيــة مجموعة متعصبة 
للبيض على أنها إرهابية عاملية 

خاصة«.

الجماعات اإلرهابية تستغل كورونا لزيادة الهجمات

األمم المتحدة: تنظيم القاعدة ما يزال صلبا
على الرغم من فقدان قادة عدة

رئيس مكتب األمم 
المتحدة لمكافحة 

اإلرهاب: تنظيم 
القاعدة ، الذي كان 

مسؤوال عن هجمات 
11 سبتمبر التي أودت 
بحياة ما يقرب من 3 
آالف شخص من 90 

دولة، ال يزال يثبت 
صالبته رغم فقدانه 

العديد من قادته

صورة ارشيفية الجتماع في االمم املتحدة

الصباح الجديد ـ وكاالت:

»فاينانشــل  تقرير جمللــة  كشــف 
تاميز« كيــف اعتمد الرئيس التركي، 
رجب طيــب إردوغان، علــى »اجلنود 
واجلواسيس« بدالً من الدبلوماسية، 
في عالقاته بالدول، وتســيير شؤون 

البالد الداخلية.
وأتى التقريــر مع تعهدات عبر عنها 
بتغيير  مؤخــرا  التركــي  الرئيــس 
وحتســني  اخلارجيــة  السياســة 
العالقــات مع دول الغــرب، باألخص 
أنقرة  التي تعــارض تنقيب  اليونان، 

عن الغاز في البحر املتوسط. 
ولفتــت الصحيفة إلــى أن إردوغان 
»نــادرًا ما يُــرى دون رئيــس اخملابرات 
هاكان فيــدان ووزير الدفاع خلوصي 

أكار إلى جانبه«.

التدخل في شؤون الدول
مع  مضطربــة  عالقــة  إلردوغــان 
االحتــاد األوروبي، بســبب طموحاته 
اجليوسياســية، كما أن له تدخالت 

في أفريقيا وبعض أطراف أوروبا.
وعلــى مــدى الســنوات اخلمــس 
املاضية، شن الرئيس التركي توغالت 
عسكرية في سوريا وشمال العراق، 
وأرســل قوات إلى ليبيا وشارك في 
مواجهات بحرية مــع اليونان، وهي 
تدخالت أثارت غضــب حلفاء تركيا 
في الناتو، وأعادت إشعال اخلصومات 

القدمية وولدت أعداء جدد.
وكان قرار إردوغــان بإلقاء كل ثقله 
خلــف أذربيجان حتــى عندما دعت 

القــوى الغربيــة إلى وقــف إطالق 
القتــال اجلديد في  اندالع  النار بعد 
ناغورنو قره بــاغ، اخلريف املاضي، هو 
أحدث مظهر من مظاهر سياســته 
اخلارجيــة، والذي متيز باالســتعمال 

اجلاهز للقوة .
البالغ  التركي،  الرئيس  لطاملا سعى 
من العمر 66 عاًما، والذي وصل حزبه 
إلى الســلطة في عــام 2002، إلى 
رؤية  أنه صاحب  تصوير نفسه على 
»جتعل تركيا عظيمة مرة أخرى« في 

الداخل واخلارج.
لكــن محللني يقولــون إن محاولة 
االنقــالب التي قامت بهــا فصائل 
2016، شكلت  عام  في  عســكرية، 
قطيعة في تعامــل تركيا مع بقية 

العالم. 
لقد أصبــح إردوغان أكثــر قربا من 
الرئيــس الروســي، فالدمييــر بوتني، 
وأجبرتــه علــى تشــكيل حتالفات 
الداخل،  فــي  جديــدة  سياســية 
ومكنتــه مــن تولي ســيطرة غير 

مسبوقة على الدولة.
وفي خطاب ألقاه بعد ثالثة أشــهر 
من محاولة االنقالب، قال إردوغان إن 
البالد لن تنتظر بعد اآلن املشاكل أو 

اخلصوم »ليطرقوا بابنا«. 
وأضاف قائــال إن تركيا بدالً من ذلك 
وجدوا  أينمــا  وجتدهم  »ســتذهب 

وطنهم وتنزل عليهم بشدة«. 

اللعب على وتر الدين
في بعــض األحيان، يلعــب إردوغان 
دور قاعدتــه الدينيــة احملافظة من 
للعالم  خالل تصوير نفسه كزعيم 
اإلســالمي، ولكنــه يعتمــد أيًضا 

بشــكل كبير على الصــور واللغة 
القومية. 

وتنطوي هذه االستراتيجية اخلارجية 
بالنسبة  على مخاطر كبيرة، سواء 
لالقتصــاد أو العالقات مــع القوى 
للتقرير،  وفقا  والعامليــة،  اإلقليمية 
الــذي ذكر مثــاال على ذلــك تراجع 
شــركة تصنيع الســيارات األملانية 
مصنع  إنشــاء  عن  فاغن«  »فوغس 
بعد االنتقــادات الدوليــة لالعتداء 

التركــي على القــوات الكردية في 
سوريا عام 2019.

التوجيهــي  املبــدأ  كان  فبينمــا 
للسياســة اخلارجيــة التركية قبل 
10 ســنوات، هو »صفر مشاكل مع 
اجليران«، ميزح احملللون األتراك اآلن بأن 
الشــعار اجلديد هو »صفر جيران بال 

مشاكل«، وفقا للتقرير.

الدولة العثمانية »اجلديدة«

ويصــف منتقدو سياســة إردوغان 
»عثمانية جديدة«،  بأنهــا  اخلارجية 
في إشــارة إلــى اإلمبراطورية التي 
أوروبا وغرب آسيا  إلى جنوب  امتدت 

وشمال أفريقيا. 
األملاني  املعهــد  في  الباحــث  لكن 
برلني،  واألمنية في  الدولية  للشؤون 
سينم أدار، قال للصحيفة »ال أعتقد 
أن تركيا كانت منعزلة إلى هذا احلد 
في تاريخهــا« ثم تابع »هناك جبهة 

آخذة في االتســاع من الــدول التي 
تتصدى لتركيا«.

ترويج فكرة اخلطر الداهم
سمحت محاولة االنقالب عام 2016، 
والتطهيــر الذي أعقبهــا، إلردوغان 
بالسيطرة بشكل أكبر على القوات 

املسلحة. 
كما قام بتشــكيل حتالف انتخابي 
 ،»MHP« املتطرف  القومي  احلزب  مع 
معتمــداً علــى نظرتــه اليمينية 
املتشــددة بشــأن األمــن القومي، 

وخاصة االنفصالية الكردية.
إيفريــن بالتــا، أســتاذ العالقــات 
أوزيجني في  الدولية فــي جامعــة 
إســطنبول، قــال إن »كال من حزب 
احلركة  وحــزب  والتنمية  العدالــة 
القومية يتشــاركان فــي فكرة بأن 
تركيا تتعــرض للهجوم من الداخل 

واخلارج«.

 تقزمي دور الدبلوماسية
أدى النظــام الرئاســي إلى إضعاف 
دور وزارة اخلارجية التركية في البالد، 
والتي كانت تقليديًــا موطًنا لرجال 
األعمــال الذين رأوا ضــرورة التوجه 

الطبيعي لتركيا نحو الغرب.
وبينما انتقد حزب الشعب اجلمهوري، 
الذي أسســه األب املؤسس لتركيا، 
مصطفى كمال أتاتورك، والذي كان 
السالم  الوطن،  في  »السالم  شعاره 
في العالم« اللغة غير الدبلوماسية 
إلردوغــان، بــدا احلــزب متــرددًا في 
اخلروج ضد السياســات التي أثبتت 

شعبيتها لدى اجلمهور.

نتائج عكسية 
في  تركيا  آمــال  تالشــت  عندمــا 
االنضمام إلى االحتاد األوروبي وســط 
النية  بسوء  واتهامات  الثقة  انعدام 
مــن اجلانبني، التفــت إردوغان لبناء 

عالقات أقوى مع جيرانه العرب.
لكن سياسته أثمرت نتائج عكسية 
حيث اجتاحت االنتفاضات الشعبية 
املنطقة، وامتدت احلرب السورية إلى 
تركيا في شــكل هجمــات إرهابية 
وفقا  الالجئــني،  ماليــني  ووصــول 

للتقرير.
بينما دفعت العمليات العســكرية 
التركية في ســوريا وليبيا ودعمها 
جلماعــة اإلخوان املســلمني، أنقرة 
ضــد حتالــف عربــي قــوي بقيادة 
اإلمارات العربيــة املتحدة واململكة 
العربية الســعودية، على حد تعبير 

الصحيفة.
وبســبب تلك السياسات، أصبحت 
أوروبا تشعر باليأس من تراجع حقوق 
اإلنســان في بلد ال يزال من الناحية 
الفنيــة مرشــًحا لالنضمــام إلى 

الكتلة. 
كما أن واشــنطن غاضبــة من قرار 
إردوغان شــراء نظام دفاع جوي من 
طراز S-400 من روســيا، والذي أدى 
عقوبات  فرض  إلى  املاضي  الشــهر 
أميركية »طال انتظارها« وفق تعبير 

»فاينانشيل تاميز«.
كمــا أن عالقــة إردوغان مــع بوتني 
معقدة وغالًبا ما تكون مشــحونة، 
كما يتضح عندما قتــل 34 جنديًا 
العام املاضي في  تركًيا في ســوريا 
هجوم ألقت الواليات املتحدة باللوم 

فيه على موسكو.

تقـرير

إردوغان يدير تركيا بلغة الحديد والنار
»جنود وجواسيس« 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قتــل مــا ال يقّل عن خمســة 
عناصر من قوات النظام السوري 
و11 مســلحا من ميليشــيات 
غــارات جوية  في  إليران  موالية 
على مخــازن أســلحة ومواقع 
عســكرية في شــرق ســوريا، 
السوري  املرصد  أفاد  ما  بحسب 

حلقوق اإلنسان.
وقال املرصد أنه جرى »شّن أكثر 
من 18 ضربة جوية في املنطقة 
املمتدة مــن مدينة دير الزور إلى 

احلــدود الســورية العراقية في 
بادية البوكمال«.

وأضــاف املرصــد: »حتــى اآلن 
16 قتيالً، خمســة من  هنــاك 
قوات النظام الســوري و11 من 

ميليشيات موالية إليران«.
ولفــت املرصد إلــى أّن الغارات 
»أسفرت عن تدمير مستودعات 
أســلحة«، مشيراً إلى أن املواقع 
فيهــا  تتمركــز  املســتهدفة 
»ميليشات احلرس الثوري اإليراني 
وفاطميون«  اللبناني  وحزب اهلل 

وأّن هذه امليليشــيات تتخذ من 
هــذه املواقع »مراكــز للتدريب 

وإعداد املقاتلني«.
 من جهتهــا قالت وكالة األنباء 
إّن  »سانا«  الســورية  الرسمية 
»العدو اإلســرائيلي شــن بعد 
جوياً  عدوانــاً  الليــل  منتصف 
على مدينة ديــر الزور ومنطقة 
اجلنوبــي  بالريــف  البوكمــال 
أن  غير  للمحافظة«،  الشــرقي 
إســرائيل لم تعلن مسؤوليتها 

عن هذه الهجمات حتى اآلن.

ـ وكاالت:  الصباح الجديدـ 
امس  املتحدة  الواليــات  نّفذت 
األربعــاء أول عمليــة إعــدام 
فدرالية في حــق امرأة منذ ما 
يقرب من سبعة عقود، وفق ما 

أعلنت وزارة العدل األميركية.
وقالت الوزارة في بيان »مت إعدام 
ليــزا مونتغومري )52 عاما( في 
ســجن تيري هــوت األميركي 
وفقــا للحكــم الــذي أوصت 
بــه باإلجماع هيئــة محلفني 
فدرالية وفرضته احملكمة احمللية 

الغربية  األميركيــة للمنطقة 
من ميزوري عام 2007«.

وكانت احملكمة العليا األميركية 
قد مهــدت الطريق أمام إعدام 
مونتغومــري رغــم شــكوك 
بشأنه صحتها العقلية، وذلك 
بعدمــا دفعــت إدارة الرئيــس 

دونالد نحو تنفيذ العقوبة.
كيلــي  محاميتهــا  لكــن 
هنــري، وصفــت القــرار، وهو 
االول الــذي يصدر بحــق امرأة 
مســجونة منذ العــام 1953، 

بأنه »ممارســة وحشــية وغير 
قانونية وغير ضرورية للسلطة 

االستبدادية«.
وأضافت هنري »يجب أن يشعر 
كل من شــارك في إعدام ليزا 

مونتغومري بالعار«.
رصــدت   ،2004 العــام  وفــي 
تتمكن  لم  التــي  مونتغومري 
من إجناب طفــل، على االنترنت 
تربية  التي متتهــن  ضحيتهــا 
الكالب، وجاءت إلى منزلها في 

ميزوري بحجة شراء جرو.

مقتل 16 عنصرا من النظام السوري 
والميلشيات اإليرانية في 18 ضربة جوية

الواليات المتحدة تنفذ أول عملية
إعدام في حق امرأة منذ عقود
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اقتصاد6

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
البنك املركزي الفرنسي امس األربعاء  قال 
إن اقتصاد البالد انكمش على األرجح أربعة 
في املائة في الربع األخير من العام املاضي 
مقارنة مع األشــهر الثالثة السابقة على 
الرغم من أن النشــاط ارتفع في ديسمبر 
بعــد رفــع إجراءات عــزل عــام مفروضة 
ملكافحــة انتشــار فيروس كورونــا، وفقا 

لـ«رويترز«.
وفي ضوء األداء في الربــع الرابع، قال بنك 
إنه متمســك  املركزي(  )البنــك  فرنســا 
بتقديره الســابق بأن ثاني أكبر اقتصاد في 
املائة  انكمش تســعة في  اليورو  منطقة 

على مدى العام املاضي.
كما يقدر البنك املركــزي أن أداء االقتصاد 
هذا الشهر منخفض سبعة في املائة عن 
مســتويات ما قبل األزمــة، دون تغيير عن 
ديسمبر لكنه ســجل ارتفاعا من 11- في 
املائة فــي نوفمبر حني كانت البالد تخضع 

لثاني إجراءات عزل عام بسبب كورونا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعــت مبيعــات الســيارات في الصني 
لثالث عام على التوالــي في 2020، لكنها 
ارتفعت على أساس ســنوي لتاسع شهر 
على التوالي في ديسمبر حيث تواصل بكني 
قيــادة تعافي قطاع الســيارات العاملي من 

جائحة كوفيد19-، وفقا لـ«رويترز«.
وتراجعت مبيعات الســيارات الصينية 1.9 
في املائة إلى 25.3 مليون ســيارة في العام 

املاضي مقارنة بعام 2019.
وارتفعت مبيعات أكبر سوق سيارات عاملية 
6.4 في املائة في ديسمبر على أساس سنوي 
لتصل إلى 2.83 مليون ســيارة. لكن وتيرة 
النمو تباطأت بشــدة مقارنة مع زيادة 12.6 

في املائة على أساس سنوي في نوفمبر.
وتضرر قطاع الســيارات الصيني على نحو 
بالغ مــن جائحة كورونا فــي مطلع العام 
املاضي، لكنه بدأ يتعافــى في الربع الثاني 
من العام مع بقيــة قطاعات االقتصاد في 
ظل جناح الصني في السيطرة إلى حد كبير 

على اجلائحة.
وسجلت شــركات صناعة ســيارات منها 
تويوتا وجريت وول موتور منوا في املبيعات في 

الصني في العام املاضي.

انعكماش االقتصاد 
الفرنسي 4 % 

تراجع مبيعات 
السيارات في الصين 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
شــدد اخلبير االقتصادي احسان الكناني، على 
ضــرورة فك احلصــار املفروض على الشــعب 
العراقي بســبب اجراءات احلكومة لرفع سعر 
صرف الدوالر امام الدينار، الفتا الى ان اســعار 
مــردودات  وحققت  للتعافــي  عــادت  النفط 
ايجابية للحكومة وهو ما يحتم على احلكومة 

تخفيض سعر الصرف.
وقال الكناني في تصريح صحفي ان »نســبة 
الفقر في العراق ارتفعت الى اكثر من 40 باملئة، 
وهو رقم يثيــر الريبة حيث يدفع ذلك الى زيادة 
نســبة اجلرمية والســرقة واالرهاب وغيرها من 
االعمال التي تدفع ضعاف النفوس للبحث عن 

اي وسيلة للحصول على املال«.
واضاف ان »احلكومة تتحمل مسؤولية قراراتها 
ازاء تخفيض قيمة الدينــار امام الدوالر، وزيادة 
نســبة الفقر وتبعاتها على الشعب العراقي، 
حيث ان الســنوات املقبلة ستشهد زيادة في 
هذه النســبة وقد اليتمكن العــراق من جتاوز 

ازمته املالية«.
وبني ان »احلكومــة حققت ارباحــا كبيرة في 
ظــل ارتفاع اســعار النفط الــى اكثر من 52 
دوالر للبرميــل، الذي ارتفعــت قيمته بالدينار 
بنسبة 23 باملئة عن العام املاضي، وهو مايدعو 
احلكومة الــى فك احلصار الــذي فرضته على 
الشــعب واعادة ســعر الصرف الى اقل مما هو 

اليوم«.

خبير: ارتفاع اسعار النفط 
تجبر الحكومة التراجع 
عن قراراتها بشأن الدوالر

متابعة ـ الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  كشــفت 
، ان  ملوانئ العراق، امس األربعاء 
العام احلالي سيشــهد اكمال 
مشــروعني ضمن مينــاء الفاو 
ســبق ان مت العمل بهما خالل 
العــام  املاضــي 2019، وبينما 
تعمل أيضا على توسيع وصيانة 
الزبير  14 رصيفا في ميناء خور 
مع تطوير ام قصر اجلنوبي، فانها 
تعتزم فتح اكادميية متخصصة 

بعمليات النقل البحري.
فرحان  الشركة  عام  مدير  وقال 
فــي  الفرطوســي  محيســن 
»الصباح  اطلعت عليه  تصريح 
اجلديــد »، ان »هناك مشــاريع 
ســتراتيجية كبيــرة وصلــت 
نســبة اجنازهــا الــى مايقارب 
مــن 95 باملئــة منهــا اكمال 
ارصفة  لثالثة  التحتيــة  البنى 
ميناء  في  باحلاويات  متخصصة 
ام قصر الشــمالي، ومشــروع 
ميناء الفاو الذي بدأ باعماله في 
احدهما  مبشروعني   2019 العام 
بناء الكتل الكونكريتية اخلاصة 
بنفق قناة خور الزبير الذي ينتهي 
في شهر تشرين االول من العام 
احلالي 2021، واالخر هو مشروع 
اجناز طريــق ميناء الفــاو الذي 
يبلغ طوله 14 كيلومترا البالغة 
وينتهي  دوالر  مليون   70 كلفته 
مع نهاية العــام احلالي أيضا«، 
مبينــا ان«هذين املشــروعني ال 
عالقة لهما بالعقد مع الشركة 

الكورية«.
وأضاف الفرطوســي، أن »ميناء 
ايضا  اجلنوبي يشــهد  ام قصر 
واسعة شملت  حركة عمرانية 

املينائيــة من  املرافــق  اغلــب 
حتســني أعماق الى 12 مترا في 
أدنى اجلزر بجهود استثنائية من 
قبل قسم احلفر البحري وتأهيل 
البضائع  خزن  وساحات  ارصفة 
واحلاويات واكساء الطرق وانشاء 
5 خزانات للمشتقات النفطية 
جديدتــني  رافعتــني  ونصــب 
5، حيث  رصيف  على  عمالقتني 
ستشــهد املوانئ خــالل املدة 
القليلة املقبلة تطورا ملحوظا 

في عملها األساس في االرساء 
والتفريغ  والشــحن  واالقــالع 
للســفن، وتظهر بحلة جديدة 

وجميلة«.
ولفت الفرطوســي الى »اجراء 
عمليات توســعة بعــد حتويل 
مينــاء خــور الزبير الــى ميناء 
نفطي، شــملت بنــاء خزانات 
اضافيــة لغرض زيــادة الطاقة 
للمشــتقات  التصديريــة 
النفطيــة، مع االعتمــاد على 

نظام التشــغيل املشــترك اي 
التعاقد مع شركات متخصصة 
بصيانة وتوسيع االرصفة البالغ 
الى  مشيرا  رصيفا«،   14 عددها 
»وجود احد االرصفة قيد االنشاء 
بتمويــل من القــرض الياباني، 
فضال عن وجود محطات باعداد 
تضم  االقليمية  بامليــاه  كبيرة 
خزانات كبيــرة جدا، وهي عبارة 
تفريغها  يتم  بواخركبيــرة  عن 
الى بواخر صغيرة وبعدها تضخ 

وهي  االكبر  البواخر  الى  النفط 
) االكسبورتر( كمرحلة أخيرة«.

وتابع ان »هناك اتفاقيات شاملة 
مع االكادمييــة العربية للعلوم 
التابعة للمنظمة  والتكنلوجيا 
البحرية الدوليــة )IOM(، حيث 
سيتم العمل مع املنظمة على 
حتويل الطلبة من املعهد اخلاص 
باملوانئ الى اكادميية متخصصة 
بعمليات النقل البحري ورفدهم 
بشــهادات متخصصــة خالل 

االيام القليلة املقبلة«.
واوضح ان »الشركة اعدت خطة 
اقامة  تتضمــن  مســتقبلية 
االتصاالت  مجــال  فــي  دورات 
من  ملالكاتها  البحــري  والرصد 
اجل تطويــر قدراتهم من خالل 
محطة السلكي البصرة وبدالة 
املركزيــة النها تعد من  املوانئ 
االقســام املهمة فــي تنظيم 
عمليــات املالحــة البحرية في 

املوانئ«.

توسيع وصيانة 14 رصيفا في ميناء خور الزبير

الموانئ: العام الحالي سيشهد اكمال مشروعين
ضمن ميناء الفاو

وصلت نسبة انجاز 
مشاريع استراتيجية 
كبيرة الى مايقارب 
من 95 بالمئة منها 
اكمال البنى التحتية 
لثالثة ارصفة 
متخصصة بالحاويات 
في ميناء ام قصر 
الشمالي

جانب من التوسيع

 
الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعلنــت أكادميية مركــز دبي املالي 
العاملــي عن تعاونها مــع أكادميية 
كاندريــام املعنيــة بالتوعية حول 
واملسؤول.  املســتدام  اإلســتثمار 
وتأتي هذه الشــراكة تعزيزاً جلهود 
تعزيــز مكانتها بصفتها  في  دبي 
املدينة املالية األكثر إســتدامة في 
مهارات  تطوير  ومواصلة  املنطقة، 
رأس املال البشــري الالزمة من أجل 

املستقبل.
ومتّهــد هــذه الشــراكة إلطــالق 
أول منصــة مجانيــة ومعتمــدة 
فــي العالم للتدريــب على مبادئ 
واملسؤول.  املســتدام  اإلســتثمار 
رؤية  اجلانبني  بني  الشراكة  وتواكب 
اإلمارات 2021 الرامية لبناء إقتصاد 
املعرفــة التنافســي عبــر تطوير 
في  واإلســتثمار  احمللية  القــدرات 

التعليم.

عام  كاندريام  أكادميية  وتأسســت 
2017 بهدف زيادة الوعي والتثقيف 
املسؤول  اإلستثمار  ومبادئ  بأصول 
من خــالل منصة رقميــة مبتكرة 
تقدم محتوى قابل للتنفيذ، وتضم 
5,550 عضــواً مــن 30 دولة حول 
العالــم وهي مفتوحــة ومجانية 

للجميع.
وتنفرد األكادميية مبكانة رائدة عاملياً 
املســتدام  اإلســتثمار  مجال  في 
مع دمــج عوامل البيئــة واجملتمع 
واحلوكمــة فــي جميــع عمليات 
50 مليار  أكثر من  وإدارة  اإلستثمار 
دوالر فــي صناديــق البيئة واجملتمع 
واحلوكمة اخلالصة وإدارة التفويض. 
التابعة  وتعتبر أكادمييــة كاندريام 
إنفســتمنت«،  لـ«نيويــورك اليف 
األصول  إدارة  أكبر شــركات  إحدى 

في العالم.
ويتألــف البرنامــج مــن ثمانيــة 
من  معتمدة  دراســية  مســاقات 
دائــرة الشــؤون القانونيــة بدبي. 

ويســاهم التعاون بني اجلانبني في 
تعزيز وصول األكادميية إلى مجتمع 
العاملي، مبا يضمن  املالي  مركز دبي 
أعمق حول  فهم  إكتساب  إلدارتها 
طــرق التمويل وســط عالم أكثر 

إستدامة.
وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس 
ســلطة  في  للعمليات  التنفيذي 
مركز دبــي املالي العاملــي، ورئيس 
أكادميية مركز دبــي املالي العاملي: 
»يلعــب مركز دبي املالــي العاملي 
دوراً محوريــاً في ترســيخ مكانة 
دبي بصفتهــا املدينة املالية األكثر 
إســتدامة في املنطقــة، وتطبيق 
رؤيتها في رســم مالمــح جديدة 
ملســتقبل القطاع املالي. ويساعد 
تعاوننا مع أكادمييــة كاندريام في 
حتقيق هــذه األهــداف الطموحة، 
وتزويــد اجليل اجلديد مــن املواهب 
باملهارات الالزمة لقيادة التحول في 

القطاع املالي.«
وأضافــت الزرعونــي: »نتطلع إلى 

التعــاون مــع أكادمييــة كاندريام 
ودعم املواهب احملليــة ودفع عجلة 
اإلقتصاد املعرفي في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.«
دايفيد ســيزوبرينا،  قــال  بــدوره، 
واجملتمع  البيئة  رئيستطويرعوامل 
واحلوكمــة فــي أكادمييةكاندريام: 
»يشــهد العالم حتوالت متسارعة 
علــى صعيــد البيئــة واجملتمــع 
واإلقتصــاد، األمــر الــذي يظهــر 
احلاجة أكثر من أي وقت مضى إلى 
حلول تســاهم في تسريع التغيير 
املســتدام. ويلعــب املســتثمرون 
والقطاع املالي بشــكل أوسع دوراً 
محورياً في توفير رأس املال بشكل 
مختلف لتطوير اإلقتصاد املستدام 
التعاون مع  لذا يسعدنا  واملسؤول، 
أكادميية مركز دبــي املالي العاملي، 
ونتطلع إلى مشــاركة خبرتنا في 
مجــال اإلســتثمار املســؤول مع 
كافة الشركات في مجتمـع املركز 

املالي.« 

تقـرير

مركز دبي المالي العالمي يطلق أول منصة مجانية ومعتمدة في العالم 
للتدريب على مبادئ اإلستثمار المستدام والمسؤول

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
»أليمنتيشن  مجموعة  أعلنت 
التي  الكنديــة   « تــارد  كوتش 
متتلك سلســلة متاجر »كالرك 
تدرس  أنهــا  الكبــرى  كيــه« 
صفقة مــع سلســلة متاجر 
التجزئة الفرنسية كارفور وهي 
الصفقــة التي ســتمثل حتوال 
بالنســبة  اســتراتيجيا كبيرا 
بحســب  الكندية  للشــركة 

»بلومبرج«امس األربعاء .
وقالت »كوتش تارد » إنها بدأت 
استكشــافية«  »مناقشــات 
حــول الوصول إلــى اتفاق ودي 
مــع كارفور. مؤكــدة ما ذكرته 
الصفقــة.  عــن  بلومبــرج« 
وأضافت إنــه ال يوجد أي تأكيد 

بوصــول احملادثــات إلــى اتفاق 
نهائي في الوقت الراهن.

يذكر أن ســعر ســهم كارفور 
ارتفع بنســبة %10 في بورصة 
باريس خالل العام احلالي لتصل 
 15.4 إلــى  قيمتها الســوقية 
تعامالت  دوالر في ختــام  مليار 
أمس. في الوقت نفســه تراجع 
ســهم »كوتش تارد » بنســبة 
عن  بلومبرج  تقريــر  بعد   2.2%
لتصــل  املنتظــرة  الصفقــة 
36 مليار  قيمتها السوقية إلى 

دوالر.
يذكــر أن »كوتش تــارد » تركز 
الوقود  املتاجــر ومحطات  على 
وليس محالت الســوبر ماركت. 
وأقامت إمبراطوريتها من خالل 

االســتحواذ بشــكل منهجي 
أوال في  على منافســني أصغر 
كندا قبــل دخــول أمريكا في 
2001 وأوروبــا فــي 2012. وفي 
اآلونة األخيرة كان تركيزها على 
الهادئ  واحمليط  وآســيا  أمريكا 
حيــث حاولت شــراء شــركة 
كالتكس أستراليا قبل التراجع 
عن تقدمي عرض جديد لشرائها  
بعد تفشــي جائحــة فيروس 

كورونا املستجد.
من شأن صفقة كارفور أن توسع 
وجود الشركة الكندية في أوروبا 
حيث تضم كارفور 2800 متجرا 
و 703 متاجر عمالقة إلى جانب 
متاجر السلسلة الفرنسية في 

األرجنتني والبرازيل.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
واملعادن،  الصناعة  وزارة  أعلنت 
تعمل  أنهــا  األربعــاء،  امــس 
تأهيل  إلعــادة  ضمن خططها 
البالغة  املتوقفــة  معاملهــا 
أجل  83 معمال ومصنعــا، من 
استيعاب العاطليـن وأصحـاب 

الشهادات.

وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، 
بيـان  فـي  الصافي  مرتضـــى 
»الصبــاح  عليـــه  اطلعـــت 
اجلديـد »، إن »الـوزارة متتلـك 29 
شركـة عامـة و4 هيئـات و285 
املتوقـف  ومصنعـــا،  معمـال 
منهـــا 83 معمـــال، لذلـــك 
خطتهـا  ضمـن  الوزارة  تعمـل 

ثـالث  مـــن  تتكـــون  التـــي 
ومتوسطـة  قصيرة  مراحـــل؛ 
وبعيـدة املــــدى، علـى إعـادة 
املعامـــل  هــــذه  إحيـــاء 

املتوقفـة«.
وأضــاف الصافــي، أنه »ضمن 
خطة الوزارة في املرحلة قصيرة 
وتأهيل  وإكمال  افتتاح  مت  املدى؛ 

12 معمال خالل األشهر الستة 
األخيــرة فــي عمــوم البالد«، 
مبينــاً أن »مــن ضمــن خطة 
املعامـل،  جميـع  إحيـاء  الوزارة 
مـــن أجل استيعـــاب األيـدي 

العاملـة«.
وأوضح أن »الوزارة وضعت خطة 
بديلــة؛ تتمثل باملشــاركة مع 

ســتؤدي  التي  اخلاص،  القطاع 
الــى نقــل التكنولوجيــا من 
وجـــذب  الداخـــل  الى  اخلارج 
العمالة من حملة الشــهادات 
العملة  وتوفيــر  والعاطلــني، 
البلــد، فضالً  داخل  الصعبــة 
القطاع اخلاص مع  عن إشتراك 
الصناعـة  فـي  العـام  القطاع 

الوطنية«.
وبّيـن املتحـدث باسـم الـوزارة، 
أن »وزارة الصناعــة واملعـــادن 
ال تعـــارض االستيـــراد؛ وإمنـا 
هـــي ضـــد اســتيراد املــواد 
التــي ال تخضــع للســيطرة 
النوعية والتــي لم تكن ضمن 

املواصفات«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
لصناعة  إنسيتيو  شركة  وافقت 
الطائرات املسيرة التابعة جملموعة 
الصناعــات اجلويــة األمريكيــة 
بوينج على دفــع 25 مليون دوالر 
احتادية  قضائية  دعوى  لتســوية 
أمريكية ضدهــا بتهمة احلصول 
على مبالغ غير مستحقة بطرق 
العقود مع  احتياليــة في أحــد 

احلكومة األمريكية.
وأشــارت صحيفة ســياتل تاميز 
األمريكية إلى أن موظف ســابق 
فصلته شركة بوينج يدعى دي.آر.

 4.625 علــى  ســيحصل  أوهارا 
الغرامة  هــذه  من  دوالر  مليــون 
مقابــل كشــفه عــن عمليــة 
االحتيال التي قامت بها الشركة. 

كما ســتدفع شــركة إنسيتيو 
االحتيال  دعــوى  تكاليف  ألوهارا 
التــي كان قــد أقامهــا ضدها.  
الشركة  فإن  الدعوى  وبحســب 
كانــت قــد وردت إلــى اجليــش 
املعاد  املكونات  بعــض  األمريكي 
تدويرهــا في الطائرات املســيرة 

باعتبارها مكونات جديدة.
األمريكية  العــدل  وزارة  واتهمت 
شــركة إنســيتيو بأنها »قدمت 
عن عمد بيانات تســعير وتكلفة 
توريد  عقــود  في  غير صحيحة« 
من  لكل  مسيرة  جتسس  طائرات 
قيــادة العمليات اخلاصة والقوات 
البحريــة األمريكية. من ناحيتها 
لــم تعتــرف إنســيتيو بارتكاب 
أي أخطــاء وقالــت فــي بيان إن 

»كل معلوماتنــا التى كشــفنا 
عنهــا وقدمناهــا للحكومة في 
ذلــك الوقــت كانــت تلبي كل 

االشتراطات«.
وتقول وزارة العــدل األمريكية إن 
شركة إنسيتيو حصلت من 2009 
إلى 2017 علــى 5 عقود عطاءات 
غير تنافسية مع القوات البحرية 
وعقديــن مــع قيــادة العمليات 
طائرات  لتوريد  األمريكية  اخلاصة 
بدون طيار بأســعار مت تضخيمها 
عن عمد بتقــدمي بيانات التكلفة 
استخدام  أساس  والتسعير على 
مكونــات وخامــات جديــدة في 
حني كانت الشــركة تعتزم طوال 
وأجزاء  مكونات  استخدام  الوقت 

معاد تدويرها.

»كوتش تارد« الكندية تبحث
شراء »كارفور« الفرنسية

83 معمال متوقفا عن العمل في العراق

تغريم وحدة الطائرات المسيرة
في »بوينج« 25 مليون دوالر
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ثقافة 8دراسة
قراءة

نص

كتابة

للقارىء رؤيته. 
و عن حساســّية الشــعراء ازاء األلم و 
الوباء، جند نّصا بالغ األهمية البي الطيب 
املتنبي، حني كان بأرض مصر فقال أبياتا 
عن حمى وباء انتشرت انذاك. يقول في 

قصيدته الشهيرة :

زائرة الليل

و زائرتي كأن بها حياء 
فليس تزور اال في الظالم 

بذلت لها املطارف و احلشايا 
فغافتها و باتت في عظامي 

يضيق اجللد عن نفسي و عنه
فتوسعه بأنواع السقام 

كأن الصبح يطردها فتجري 
مدامعها بأربعة سحام

اراقب و قتها من غير شوق 
مراقبة املشوق املستهام   

و ممــن كتبــوا معاناتهم مــع » املوت 
األسود« ، و خّلد قّصة صراعه مع االلم، 
الشــاعر عمر املعّري الكندي و املعروف 
بابن الوردي الذي عاش في بالد الشــام و 
توفّي بالطاعون اثر اجتياحه العالم من 
آســيا الى الشرق األوســط ثم اوروبا، و 
ذلك خالل منتصف القرن الرابع عشــر، 

فيقول في هذه األبيات : 

يا أيها الطاعون ان حماة
من خير البالد و من أعز حصونها 

ال كنت حني شممتها فسّممتها 
و لثمت فاها آخذا بقرونها 

ان وجود أدب الوباء لم يقتصر على حتليل 
الظواهر و رصد حصيلتها، بل ثّمة صور 
فنّية خارج سياق املأساة و منطق العزل. 
ان ضــرورة األدب مبختلف أجناســه في 
اعقاب كل وباء تنضج و تســتنفر تلك 
ة في جملة النصوص و  املؤثرات احلســيّ
القصائد، كأنها ابتهاالت و مالحم تدمغ 
الذات االنسانية، فكانت وظيفة الشعر 
و السرد معا هي اضفاء املعنى في ذلك 

الفراغ الشاسع الذي تركه الوباء.
هكذا يغدو األدب ورشة بناء لعالم جديد 
ليكون شاهدا  املأساوية،  االنقاض  على 
موثوقا به، حتــى و ان كان معزوال، النه 
لهشاشة  احلقيقي  االنعكاس  يرســم 

االنسان في زمن املعاناة.
عالوة على ما ســبق، تفاعل الشــعراء 
و الفنانــني و توثيقهم لتلــك الفترات 
املظلمــة مــن التاريخ، يدحــر فرضّية 
انصرافهم عن شأن العموم و اتهامهم 
باالنكفــاء في زاوية مغلقــة، اذ يعجز 
الكاتب ان يركن طويال في احلّيز احلميم، 
الســتبعاد هذا التشــكيك فــي عيار 
الشعر و كسر حاجز الفردية، بل ترسيخ 
لهذه التفاعالت االنسانية التي تنصهر 
في النهاية ضمن بوتقة تشــكيل نص 
ابداعــي ناجت عن اخملزون املشــترك، لكن 
دون أن ينــأى عن صوته اخلاص و بصمته 

املنفردة. 
و قــد كان ذاك التفاعل هو ما يشــّكل 
حــاالت التعبير الصريح و يشــّد اللغة 
الى ايقاع داللي يكشــف قدرة الشاعر 
علــى االنفصال بذاته، و بلــورة طاقاته 
التعبيريــة فــي تأّمل مضافــات احلزن 
البشــري الناطق عن شّتى األحاسيس 

االنســانية زمن الوباء.  هذا ما رسخته 
قصيدة ) الكوليرا( للشــاعرة و االديبة 
العراقيــة نــازك املالئكة التــي تركت 

بصمة واضحة في األدب العربي.

الكوليرا 

سَكن الليُل
أصِغ إلى وَْقع َصَدى األنَّاْت

في ُعْمق الظلمِة, حتــَت الصمِت, على 
األمواْت

َصرَخاٌت تعلو, تضطرُب

حزٌن يتدفُق, يلتهُب
يتعثَّر فيه َصدى اآلهاْت

في كل فؤادٍ غلياُن
في الكوِخ الساكِن أحزاُن

في كل مكاٍن روٌح تصرُخ في الُظلُماْت
في كلِّ مكاٍن يبكي صوْت

لقد ترجمت نــازك املالئكة هذا الفيض 
من املشاعر نحو مصر، حني داهمها وباء 
الكوليرا عام 1947، و جسّمت حزنها و 
وجعها في قصيدة رســخت في التراث 
االنســاني و فــي ذاكــرة األدب العربي، 

فكانت مبثابة سجّل تاريخي يصف املوت 
كغزو خّلف وراءه مأساة فادحة في تلك 

احلقبة.
و قد شــاع الوباء في قصائــد العديد 
من الشــعراء العرب منذ مطلع القرن 
العشرين فتحّول الى رمز ُمغّلف باملوت 
و االبــادة. و مهمــا كان الرمز ضاربا في 
التاريــخ فقــد اضاف طابعا شــعرّيا و 
فنّيــا لتعرية الذات املبدعة و كشــف 
انبثق  التي  والقامتة  املظلمة  املساحات 

منها النص الشعري.
و لعّل األمــر يظهر جلّيــا في قصيدة 
الفلســطينية  للشــاعرة  )الطاعون( 
فدى طوقان، التي تّولــت إماطة اللثام 
، و أفاضت فيها اجلانب  عن صورة احملتــلّ
االستعماري األكثر قتامة من الطاعون، 
بوصفــه رمزا لالنكســار جــّراء فتكه 

بالشعوب.

الطاعون
يوم فشا الطاعون في مدينتي 

خرجت للعراء 
مفتوحة الصدر الى السماء

أهتف من قرارة األحزان بالرياح 
هّبي و سوقي  نحونا السحاب يا رياح

و انزلي األمطار 
يظهر الهواء في مدينتي 

و تغسل البيوت و اجلبال و األشجار 
هّبي و سوقي نحونا السحاب يا رياح 

و لتنزل االمطار 
و لتنزل األمطار 
و لتنزل األمطار

و من الواضح أن األوبئة اتاحت للشعراء 
معجمــا جوهريا فــي  إحلاحات النزيف 
االنســاني و محرضــات للذاكرة لرصد 
نســغ عميق حيث تنوجــد العاطفة، 
لينطوى النّص علــى صور ميتاواقعية، 
لكنه ال يتقاطع مع البوح املؤلم للذات 
املبدعة، و ينقل الضوء احلميم في عالقة 
الشــاعر باآلخر، و ذلك سبرا لألحداث و 
ذكرياتها املؤثرة عاّمــة. و بالتالي فهي 
رحم ثاٍن تتشرنق فيه شتى األحاسيس 
املشحونة بالوجع، فتمظهرت القصائد 
شبيهة بامللحمة التاريخية و تدفقاتها 

التعبيرية عن تراجيديا احلياة.

* كاتبة من تونس

هدى الهرمي*

لطاملا كانت للكــوارث و األوبئة على مّر 
أّثرت على  تداعيات مختلفــة  التاريــخ 
اجملتمــع البشــري منذ أول وبــاء اجتاح 
العالم عام 430  قبل امليالد و فتك بأرواح 
املاليني من ســكان املعمــورة، فخلدتها 
الذاكرة األدبية في مؤلفات الشــعراء و 

الروائيني و لوحات الّرسامني.
لقد أّلف الشــاعر جيوفاني بوكاتشو، و 
هو أحد رواد االدب االيطالي و كاتب عصر 
النهضــة املبّكر، رائعتــه ) ديكامرون( و 
بدأها بوصف الطاعون األسود و الكوارث 
التي حّلــت مبدينة فلورنســا ثم روما و 
كافة أرجاء ايطاليا. أما الشاعر العظيم 
دانتي الليغيري، الذي صنع لســان االمة 
االيطاليــة، فقد تــرك أقوى أثــر أوروبي 
وهي قصيدته  االوســطى،  العصور  في 
الســردّية او باألحرى ملحمتــه اخلالدة 
) الكوميديــا اإللهيــة ( التي كتبها بني 
عامي 1308 _ 1321 ميالدي و مكّونة من 

مئة فقرة شعرية.
و كانت اجمل كتابات الشــاعر و الكاتب 
املسرحي اإلجنليزي وليام شكسبير، أثناء 
تفّشــي الوباء في نهاية القرن السادس 
عشــر و الذي أودى بحياة  عدد من افراد 

اسرته.
كمــا حفر الطاعــون في ذاكــرة األدب 
العربي علــى مدى القــرون املتالحقة و 
اســتثنائيا من  للشــعراء مخزونا  أتاح 
االســتيعارات الدرامّيــة و ادماجها في 
قاموسهم األدبي، لتعبر األزمنة و تشّكل 
الذي حمل  املؤثــر  التراجيدي  العنصــر 
ُخالصة الوجع  االنســاني، رغم األسس 

اجلمالية التي اسندت اليها.
فكانــت دليال ناصعا على مدى املأســاة 
التي من شــأنها أن توقظ ذاتية الشاعر، 
ليســتلهم منهــا ملحمــة شــعرية 
تتجّلى فيها بشاعة املوت و اخلراب و هو 
بوشائج  احملفوفة  االعمال  تلك  يســبك 

ميتاواقعية. 
و لــم تكن محــاكاة التجــارب االليمة 
للبشــر شيئا معيبا او شــاّذا، بل كانت 
تلك األعمال االدبية حتفل باالستغراق في 
دّقة التعبيــر، لتصوغ قالبا فنيّا ال يغفل 
عن التجّلي احلــّر و التغلغل في املعنى، 
فكان أثرا أدبيا يرقى الى رؤية ما لم يتسّن  

الهّم االنساني.. المحّرض و الّرمز في تاريخ االدب 

أوس حسن 
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لعبة شطرجن 

أنحاء متفرقة  كانت األخبار تتوارد فــي 
علــى كوكــب األرض عن مشــاهدات 
وتختفي،  متــر  طائرة  حقيقية ألطبــاق 
والبعض كان يصف حركتها وهي تختفي 
في دوائر ال مرئية بأنها ساحرة ومدهشة، 
التقى الكثير من البشــر بقــادة هؤالء 
الكائنات الغريبة، أو الســاللة املتطورة 
التي انحدرت من جيناتنا، بأنهم ليســوا 
متطورين علميا ً وتكنلوجيا ً فحســب، 
لكنهــم جتــاوزوا حتى مفهــوم اللغة 
واالدراكات احلســية املباشــرة لألشياء، 
وجتاوزوا حتى اللغة إلى إشارات غامضة 
تعتمد على التخاطــر والعقل الباطني 
العميق، إضافة إلى قدرات كبيرة وخارقة 
حفزوهــا فــي داخلهم وجنحــوا، بينما 
البشر مازالوا كائنات لغوية تتفوق على 
بعضها في اللغة وتقتل بعضها باللغة 
وتظلم بعضها باللغة، أي خفة حقيقية 
وجترد من ثقل العالم ميكن أن تشــعر به 
وأنت تقابل هذه اآللهــة الصغيرة التي 

متتص شعاع الزمن.

كنت أفكر لو حدث صدفة وإن رأيت هذه 
الكائنات، فلن أمتالك نفسي من الرعب 
وهي غريــزة حفرت فــي داخلي عميقا 
ً مثلمــا حفــرت في داخــل الكثير من 
أقراني البشــر، قررت عند مقابلة هؤالء 
أن أدعوهــم إلى لعبة شــطرجن، فهي 
أفضل حل ملشــاكل اإلنسان وقد يكون 

املوت من ضمنها أيضاً.
في اليوم التالي ...كانت هناك ورقة حتت 

الوسادة 
مكتوبة بخط جميل وكأنه من ضوء ال 

ينتمي لعاملنا
شــكرا ال نستطيع لعب الشطرجن اآلن، 
فيما بعد سنزودك بالرموز لتبدأ اللعبة

جئنا نبحث عــن الدليل ..جئنا من أجل 
السالم...
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أصل الدائرة 

أي حزن يســكن األشــياء لتبدو  بهذا 
السحر واجلمال، أي وهج يشع من أعماق 
األرض لتبدو بهذا الشــحوب الغامض. 
،ال شــيء يفصلنــي عــن روح العالم، 
حيث احلركة املستمرة وصوت الطبيعة 
النابض في قلب احلجر، تتجلى األشياء 

بي وأجتلى بها، تفيــض بي وأفيض بها. 
تتناقض في داخلي، وأتناقض في داخلها 
أنا واحد في الــكل، وكل في الواحد، أنا 
الذرة التــي جتري في داخلهــا  األفالك 
والنجــوم، أو الفكرة التــي تتحرك عبر 
الزمــن ،الوجود ًسلســلة مــن الدوائر 
املترابطة واملتشابكة، سالسل سفلية  
سالســل علوية، سالسل شــاقولية، 
الدائرة يكمن في  سالسل أفقية، أصل 
زوالها، حيــث ال بداية وال نهاية، والزوال 
هــو النشــوء اجلديد بنفس الشــفرة، 

بنفس الرموز واملعادالت الثابتة،
الوجــود   أن تكون حيا ً وميتا ً في نفس 
الوقت، وأن ال تكون حيا ً وميتا ً في نفس 

الوقت
الوجود هو أن تقبض على أصل املتاهة، 

وأن ال تصل .
الوجود هو هــذا التناقض الذي يبقيك 

خالدا ً 
خالدا ً...كالضوء ...واملوسيقى 

خالدا ً كالعدم..

 
   - 3 -

سبق الرؤية 
كنت وحيداً كعادتي في زقاق اكتشفته 

اآلفاق  كانــت  الغروب،  صدفة ســاعة 
ترســم لوحة ســحرية تنثــال ألوانها 
وظاللها على املدينة، فها هو سرب من 
الطيــور املهاجرة يحلق ويــذوب رويداً.. 
رويدا في حمرة املــدى البعيد، والغيوم 
الرهبة والعظمة وهي  تثير شــيئاً من 
تبتلــع الصمت اجملــروح بالذكرى. بدأت 
حركة املدينة تخف تدريجياً وخيط من 
العتمة كان يتســلل في الزقاق ممزوجاً 
بإضاءة املصابيح. اكتسى وجه السماء 
بشحوب غامض ولذيذ، ال أدري كم مرة 
ولدت وكم مرة عشت، وكم مرة تعثرت 
التي  احلــوادث  كل  الزمن؟  بانحنــاءات 
مـــرت أمامي اليوم رأيتها في ما مضى 

مرات عديدة.
ترى هل كنــت منفياً من حلم إلى آخر؟ 
هل كنت مســافراً في عربــات النجوم 
بنورهــا املتوثب خلف صباحات التاريخ؟ 
ال أدري ورمبــا لــن أدري أبــداً. لقد مر بي 
هذا الشــعور ســابقاً لكن ليس بتلك 
شعرت  فقط  اليوم  اجلميلة.  الوحشية 
بأنــي ولدت مــن جديــد وأن احلياة في 

داخلي تزداد اتقاداً واشتعاالً. 

شظايا العابر في مرايا الوقت ) رسائل ونصوص(

أنا وإحسان عبدالقدوس

قد كان ذاك التفاعل هو ما 
يشّكل حاالت التعبير الصريح 

و يشدّ اللغة الى ايقاع داللي 
يكشف قدرة الشاعر على 

االنفصال بذاته، و بلورة طاقاته 
التعبيرية في تأمّل مضافات 

الحزن البشري الناطق عن شتّى 
األحاسيس االنسانية زمن 

الوباء.  هذا ما رسخته قصيدة 
) الكوليرا( للشاعرة و االديبة 

العراقية نازك المالئكة التي 
تركت بصمة واضحة في األدب 

العربي

رند علي

 الينحصــر جمهــور بعــض الكتــاب 
األدبية  األعمال  يقرأون  الذي  باألشخاص 
ويبدون ســخاًء كبيرا فــي الوقت الذي 
ميضونه مع شخصيات وأبطال الرواية إذ 
ميتد متابعو هؤالء إلى من تقف معرفتهم 
واملسلســالت  التلفاز  باألدب عند حدود 
الدرامية واألفالم الســينمائية. طبعاً ال 
يجادُل أحُد في تأثيــر الصورة على وعي 
املشاهدين وتفاعلهم مع املادة الفيلمية 
لذا فإنَّ النصــوص التي يتُم حتويلها إلى 
املسلســالت الدرامية يحظى أصحابها 
العمرية،  الفئــات  كل  لــدى  باالهتمام 
املصري إحســان  والروائي  الكاتب  فكان 
عبد القدوس فضالً على مساهماته في 
الصحافة وشــهرته في اعــداد التقارير 

النارية املؤثرة على الــرأي العام قد نال 
شهرة كبيرة في مجال الكتابة الروائية 
والقصصية. وما زاد من جهوره العريض 
واملسلســالت  األفالم  إال عــن طريــق 
املأخوذة من رواياته وأعماله القصصية. 
وبهذا قد دخلت كثيــر من األلفاظ من 
اللهجة املصرية إلى محكيات املواطنني 

العرب.
 ال أبالغ إذا قلُت أن جيــاًل بأكمله لديه 
ذكريات مع صاحــب » بئر احلرمان«، مع 
أني ما عشــت في العصر الذهبي لكن 
تأثرت بثقافة ذلك العصر عن طريق مناخ 
البيت. في طفولتي كنت أالحظ اهتمام 
) لن  عائلتي مبتابعة املسلسل الشهير 
أعيش فــي جلباب أبي( واســمع دائما 
من والدتي اجلملة التي تقولها بصيغة 
االنبهار )انــه من تأليف إحســان عبد 
القــدوس( وبقيت هذه اجلملة الى اليوم 
مطبوعة في ذاكرتــي، وما مرَّ كثير من 

الوقت حتــى جذبني فلم ) فــي بيتنا 
رجل(. طبعاً لم أهتم بالقصة اكثر بقدر 
ما جذبني جمال ورقة زبيدة ثروت وقصة 
احلب التي جمعتها بـ ) حســني( البطل 

الذي مثل دوره الراحل عمر الشريف. 
بعد مرور عدة ســنوات عندما تخرجت 
الى شــارع  الذهاب  وبدأت  اجلامعة  من 
العربية  والروايات  الكتب  املتنبي لشراء 
والعاملية وفــي الواقع أنني بدأت بقراءة 
الروايات العاملية قبــل العربية .. كانت 
هنــاك رغبة في نفســي ان اقرأ روايات 
إحســان عبد القدوس وجنيب محفوظ 
التي  الســينمائية  االفــالم  عن  بعيداً 
اقتبســت منها رواياتهم. فعالً اقتنيُت 
رواية » أنا حرة » إلحســان عبدالقدوس 
و »القاهــرة اجلديدة » لنجيب محفوظ، 
والــى اآلن وأنا أقرأ لعديــد من الكتاب 
والروائيــني. وإن الرواية التــي اثرت في 
مزاجي كقارئة هي رواية انا حرة. الكثير 

من القراء ينتقــد رواية انا حرة ويركزون 
التي تركت امينة وعباس  على نهايتها 
يعيشــان في عالقة خارج حدود الزواج 
.. اما بالنســبة الّي فــإن فكرة انا حرة،  
تتضُح في سلوكيات الفتاة التي قررت 
ان تكــون مختلفة عن بنات جنســها 
وان ال تكــون طموحاتها مقتصرة على 
االرتباطات االجتماعية .  فطموح امينة 
تخطى البيــت والرجل لتدخل اجلامعة 
األمريكية وحتظى بوظيفة مرموقة في 
احدى الشركات األجنبية. وتذهب لزيارة 
بيت عمتها التي كانــت تعايرها دائما 
بأنها ان دخلت اجلامعــة وتعلمت، فلن 
جتد الزوج املناســب لها. كأن الزواج في 
الشــرق هو طوق النجاة .. والزلت اذكر 
احملادثة بني الطرفــني، حيث تخبرها بأن 
فالنــة تطلقت وفالنة لــم تتعلم ولم 
تتزوج ولن تتقدم خطــوة في حياتها.. 
بعد أن كانت العمة فــي بداية الرواية 

والزواج  التعليم  لتــرك  عليها  تضغط 
اسوة ببنات جيرانها وأقربائها. 

اليــوم وبعــد ان قرأت عــددا غير قليل 
من روايــات صاحــب ) دمــي ودموعي 
وابتســامتي(، االحظ حجم التنوع في 
املواضيع اخملتلفة العاطفية والسياسية 
واالجتماعية التي تناولها في رواياته فـ 
»أنا حرة« تختلف جذرياً عن »لن اعيش 
فــي جلباب أبي« وعن روايــة »في بيتنا 
رجل« .. فنالحظ ان احسان ينتصر للمرأة 
ويطالب بحقها في املساواة بالرجل. في 
»أنا حرة« يكتب عن حكمة عبد الغفور 
البرعي الرجل الذي ينتمي الى الطبقة 
الشــعبية. وكذلك عن عاشــق الوطن 
احلر ) حسني( في رواية »في بيتنا رجل«. 
احلرية التي يبحث عنها في كل اعماله 

هي القيمة املركزية احملركة لتفكيره.
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تطعيم كورونا في »ديزني الند«
أعلــن مســؤولون حكوميون فــي واليــة كاليفورنيا 
األميركيــة، في وقت متأخــر االثنــن، أن متنزه ديزني 
النــد، الذي متلكه شــركة والــت ديزنــي واملغلق منذ 
مارس، ســيصبح أول موقع كبير للتطعيم ضد مرض 

كوفيد19- في مقاطعة أوراجن في الوالية.
وقال مسؤولو املقاطعة في بيان إن ديزني الند سيصبح 
أول مواقع التطعيم الكبيرة في املقاطعة، مشــيرين 
إلى أنه ســيبدأ تشــغيله في وقت الحق من األسبوع 

اجلاري.
اجلدير بالذكر أن املقاطعة ســتعلن عن مواقع تطعيم 
كبــرى أخرى بعد االنتهاء من الترتيبات املطلوبة لذلك، 

بحسب ما ذكرت رويترز.
وقالت مســؤولة الصحة في متنزهــات ديزني، باميال 
هيميل، في بيــان بالبريد اإللكترونــي »يفخر منتجع 
ديزني الند باملســاهمة في دعم مقاطعة أوراجن ومدينة 
أناهيم عبر استخدام منشآتنا، ونحن ممتنون للمقاطعة 

واملدينة على كل جهودهما ملكافحة كوفيد19-«.

تطوير أول جهاز لمراقبة
نسبة السكر في الدم 

طورت شركة »كوانتوم أوبريشن إنك« اليابانية، جهازا 
غير جراحيا لقياس نســبة الســكر في الدم بشكل 

مستمر.
وكشــفت الشــركة عن اجلهاز اجلديد القابل لالرتداء 
خالل فعاليات احلدث االفتراضــي«CES 2021«، والذي 
يســتعمل تقنية الطيف احلاصلة على بــراءة اختراع 
للشركة لقياس اجللوكوز بدقة في مجرى دم الشخص 

عبر اجللد، دون احلاجة إلى استعمال إبرة.
ووفقا ملوقع »غيزمو تشــاينا« تؤكد الشركة اليابانية 
أن خلطتها الســرية تكمن في مواد التحليل الطيفي 
احلاصلة على براءة اختراع، والتي مت دمجها في الساعة 
وســوارها. والســتعمالها يحتاج مرتدوها إلى حتريك 
الساعة وتنشيط املراقبة من القائمة، وبعد حوالي 20 

ثانية يتم عرض البيانات.

لص يستعمل الفلفل االحمر سالحا له
لم يدرك عامل آسيوي يقيم في دولة االمارات أن حيازته 
ملبلغ 2500 درهم ســيكون الســبب في رش مسحوق 

الفلفل األحمر على وجهه.
في التفاصيل التي نقلتهــا صحيفة البيان اإلماراتية، 
فوجئ العامل بعد ســحبه املبلغ من حساب صديقه 
من ماكينة السحب اآللي في منطقة احمليصنة بدبي، 
أن هناك شخص يقترب منه حن كان ميسك املبلغ في 
يده ويســتعد لوضعه في جيبه، وفــي حلظات فوجئ 
بهذا الشــخص يرش مســحوق الفلفل األحمر على 
وجهه وعينيه، ولم يتمكن من الرؤية فيما أسرع املتهم 
إلى ســحب املبلغ من يده والذ بالفرار وسقط منه 300 

درهم في أثناء اجلري.
وعلى الفور، أحالت النيابة العامة املتهم وهو آســيوي 
اجلنســية عاطل عن العمــل إلى محكمــة اجلنايات 
بتهمة السرقة باإلكراه، بعد أن متكنت شرطة دبي من 

إلقاء القبض عليه في وقت قياسي.

ملونشريط

الصباح الجديد - متابعة:
 

العراق  العديد مــن محافظات 
وعدد من املدن في بغداد تزينت 
مببان تراثية تســتحق االهتمام 
بتاريخها  يليــق  مبــا  والترميم 
وجمالهــا، وتســتحق ان تكون 
حتت حمايــة وزارة الثقافة على 
اقل تقدير، كي ال تتعرض للهدم، 
او تتحول الى مخازن، ألنها جزء 

من تاريخ عريق.
فــي منزل احلاج عبــد اللطيف 
الســماوة  مدينة  فــي  الواقع 
متيز  التي  الشناشــيل  نشاهد 
شــرفات  وهي  العراقي،  التراث 
وبزخارف  اخلشب  من  مصنوعة 

جميلة.
اجلبالوي،  اللطيــف  عبد  واقدم 
وهو ثمانينــي يعرف بـ«احلجي« 
علــى التبــرع مبنزلــه البالغة 
مســاحته 196 متــرا مربعــا 
والواقع في شــارع النجارين في 
قلب هذه املدينة التي تبعد 300 
بغداد،  من  اجلنوب  إلى  كيلومتر 

ليكون متحفا تراثيا.
نشــأ اجلبالوي وتربــى كما هي 
حال ثالثــة أجيال مــن عائلته 
الكبيرة، جــدودا وأبناء وأحفادا، 
فــي هذا البيــت املؤلف من 13 
غرفــة تزينها شــبابيك ملونة 

باألخضر واألزرق واألصفر.
ويروي احلجــي أن اجلميع غادروا 

املنزل »خصوصا مع رغبة اجليل 
اجلديد فــي العيش فــي منزل 
يجمع  كان  بعدما  مســتقل«، 
فــي ثمانينيات القــرن الفائت 
كل أفــراد العائلة، موزعن على 
الغــرف املميزة بإضــاءة ملونة 
واألزرق  باألخضر  الشبابيك  عبر 
واألصفر، تربطها ساللم شديدة 

االنحدار.
في أحــد جوانب املنــزل موقد 
يعــرف بـ«قبــة نــار« للتدفئة 

آخر  جانب  وفي  الطعام،  وإعداد 
بئر ماء يتدلــى فيها دورق )وعاء 

زجاجي( مثبت بحبل.
مع الوقت، أخذ اإلهمال يتسلل 
ويســتذكر  املنزل.  أنحــاء  إلى 
احلجي أنه في السنوات املاضية 
وأراقب حاله،  قربــه  أمّر  »كنت 
فأشعر بأنه يعاتبني كأنه يقول: 
فأتألم  الوفــاء؟  يكــون  أهكذا 
بشــدة حتى عاهدت نفسي أن 

أعيد إليه احلياة«.

قام  الوطني  مشروعه  ولتنفيذ 
بشراء حصة كل فرد من الورثة 
ويكون  له  ملكا صرفــا  ليكون 
حرا باختيار مــا يفعل به،  »في 
عام 2015 قررت ترميمه ووجدت 
معماريا متخصصا  مهندســا 

بالتراث«.
دفع »احلجــي« 250 مليون دينار 
)حوالي 200 ألــف دوالر( مقابل 
هــذا العمل، علمــا بأنه قوبل 
أفــراد عائلته  مبعارضة معظم 

وبينهــم ابنه األكبــر علي الن 
يستسهلون  الناس  من  الكثير 
شــراء بيت جديد على الترميم 

السباب عدة.
ويقــول علي: »فــي البداية لم 
نوافق على مشــروع والدي ألنه 
والبيت متهالك.  الكلفة  باهظ 
فطلبنــا هدمه لبناء مشــروع 
مكانــه ألنــه يقع فــي مركز 
والدي رفض رفضا  املدينة، لكن 

شديدا«.

ويضيف »عادت احلياة إلى البيت 
من جديد وأصبح قبلة للزائرين 
ورمزا تُعرف بــه عائلتنا. وعرفنا 

اآلن أن الوالد كان على صواب«.
ويلفــت علــي بفخر إلــى أنه 
قبل تفشــي فيروس كورونا في 
العــراق »كانت تقام أمســيات 
وشــعرية  وموســيقية  أدبية 
فــي البيت ويــزوره كثيرون من 
محبــي التراث«، مشــيرا أيضا 
إلى اســتعماله موقعا لتصوير 
شــريط تراثي حمل عنوان »روح 

السماوة«.
املنزل بعد  علقت على جــدران 
ترميمه صور أثــار قدمية وأخرى 
جنوبي  من  عشــائر  لشــيوخ 
البالد، ووضع دوالب خشبي قدمي 
في إحــدى غرفــه، إضافة إلى 
وأوان للطبخ أكل  مذياع قــدمي 

منها الزمان.
اآلثــار  دائــرة  تتمكــن  لــم   
فــي محافظــة املثنــى، أكثر 
محافظات العراق فقرا، من دعم 
مشــروع الترميم الــذي جعل 
يجســد  ثقافيا  صرحا  املنــزل 
التي  العــراق  جنوبي  مناطــق 
متتد فيها أهوار وأرياف وصحارى 

وتشتهر بطابع قبلي.
ويقول مســؤول وحــدة التراث 
في احملافظــة مصطفى الغزي 
إن »دورنا يكمن في حماية هذه 
األماكن التراثية، ونوفر حراســا 
لهذا الغرض إذا استدعى األمر«.

الصباح الجديد - وكاالت:
حتديــات باجلملــة واجهت صناعة 
العقد  طيلة  مصر  في  الســينما 
املاضي، وقد جــاءت جائحة كورونا 
لتعمق أزماتها خــالل 2020، فهل 
يشكل العام اجلديد واقعا مختلفا 
جتاوز  فــي  الســينما  معه  تنجح 

محطة العام املاضي الصعبة؟
اإلجابــة هي »ال« مــن وجهة نظر 
عدد من اخملتصن، الذين ال يرون في 
األفق بوادر انفــراج في ظل تواصل 
تداعيات اجلائحة، برغم اســتقبال 
دور العرض املصرية عددا من األفالم 

اجلديــدة، ضمــن موســمي رأس 
السنة ومنتصف العام.

ال تعتقد الناقــدة الفنية املصرية، 
حنان شومان، بأن السينما املصرية 
التي  خسائرها  تعويض  على  قادرة 
منيت بهــا في 2020، فــي العام 
اجلديد 2021، وذلك بسبب الظروف 
املصاحبة جلائحة كورونا وتأثيراتها 

الشديدة.
وتلفت الناقدة الفنية املصرية في 
الســياق ذاته إلى أنــه »قد يحدث 
تغير مــا صحيــا واقتصاديا خالل 
العام، لكنه لن يؤثر بشكل مباشر 

على الســينما، علــى اعتبار أنها 
ليســت صناعة آنية«، موضحة أن 
صناع الســينما حول العالم بدأوا 
يبحثون عن وســائل عــرض بديلة 
اخملتلفة، جملابهة  املنصات  من خالل 

اخلسائر الناجمة عن اجلائحة.
لكنها تشــير في الوقت ذاته إلى 
أن الوضع في مصــر مختلف، ألن 
السينما في األساس كانت تعاني 
فــي العقد األخير بشــكل خاص، 
اجلائحة ومــا صاحبها من  وجاءت 
تداعيــات لتعمق األزمــة، معتبرة 

أنها حتتاج بعض الوقت للتعافي.

وخالل األسبوع املاضي، مت طرح ثالثة 
أفالم جديدة تستهدف موسم رأس 
تتجاوز  إيراداتهم لم  بينما  السنة، 
املليــون جنيــه، في مؤشــر على 
املعطيات  وهي  الراهنة،  املعطيات 
الفني املصري  الناقد  التي يصفها 

محمد عاطف، بـ«املؤملة«.
وحتــدث الناقد عن تغييــر مواعيد 
طرح عدة أفالم، وقال أنها »ظاهرة 
لم نكــن نراها إال فــي ظل وجود 
أزمــة واضحــة في الســوق، وفي 
ظــل قلق املوزعــن«. ولفت إلى أن 
هناك عددا كبيــرا من األفالم التي 

كانت مــن املفترض أن يتم طرحها 
فــي 2020، مت تأجيلها حتى ظهور 
كورونا  جلائحــة  انفراجة  مالمــح 

وانعكاساتها.
الفنــي املصري أحمد  الناقد  ويرى 
ســعد، أن »أفالم رأس الســنة لم 
حتقــق جناحــا كبيرا بســبب عدة 
عوامل، من بينها الظروف الصحية 
والتدابير  بجائحة كورونا،  املرتبطة 
املتخــذة للوقايــة مــن تفشــي 
الفيــروس، مــن بينها عمــل دور 
العرض بنصف طاقتها، إضافة إلى 
عدم وجود دعايــة كافية لألعمال 

السينمائية.
وعن الســينما فــي 2021 وما إن 
كانت قادرة علــى جتاوز عثرتها في 
العام املاضــي، يلفت الناقد الفني 
احد  الى  تصريحــات خاصــة  في 
مواقــع االخبــار العربيــة إلى أنه 
»من الصعب القول بأن الســينما 
جناحات،  على حتقيق  قادرة  املصرية 
على اعتبــار أنها مرتبطة بعاملن 
رئيســين همــا األمــن والصحة 
الصحة  عنصــر  ومــادام  العامة، 
العامة ليس في أفضل حاالته، فإن 

حجم اإلقبال لن يكون مناسبا«.

بعد خسائر 2020.. ماذا ينتظر السينما المصرية؟

ثمانيني يتّبرع بمنزله ليكون متحفا تراثيا في السماوة

»عدسة: زياد متي«لقطة

 منــذ ان دخلت لعبــة املصارعة احلرة الســاحة 
الرياضية واجلدل قائم بن من يجدها حقيقية وبن 
مــن يؤكد انها مجرد اداء ملشــاهد حركة او عرض 
ملشهد عراك. لكن من يحسم اجلدل ولصالح من؟
ميثل برنامج املصارعة احلرة الشــهير WWE متعة 
املصارعة العاملية برنامًجا شهيرًا على التلفاز، وهو 
عبارة عن سلسلة رائعة حافلة مبهارات املصارعة 

والتسلية الرائعة واللحظات البارزة امللهمة .
كما يجعل البرنامج املشاهدين الن يتساءلون »هل 
هذه املصارعة حقيقــة؟ أم أنها مزيفة ومتثيل ؟ » 
وبسبب احلب الذي يكنه املشاهدون للــ WWE لن 
يصدق بعض الناس أن WWE تخفي بعض األسرار 

حيال ما يشاهدونه على حلبة املصارعة .
عندما يكــون احلكم في احللبة مع املتصارعن في 
أثناء املباراة، هل تســاءلت يوًما عن ســبب حتادثه 

املتواصل مع املتصارعن في أثناء تصارعهم؟
الســبب وراء ذلــك أن احلكم يرشــد املتصارعن 
إلى ما يجب أن يفعلوه، حيــث يعرف املتصارعون 
بالفعل ما يفتــرض بهم أن يفعلوه إلى حد ما، إال 
أنهم ليسوا مؤلفي املباراة وليسوا هم املسؤولون 
عــن إدارتهــا، بل يجــب أن يكون هناك شــخص 
على اتصال مباشــر مع منظمــي املباراة ليعطي 
التعليمات للمتصارعن داخل احللبة )كالتغييرات 
في ســيناريو املباراة( وهذا الشــخص هو احلكم، 
حيــث يتلقى احلكم توجيهات مــن الوكالء الذين 

قاموا بإعداد املباراة )أو ڤينس ماكماهون بنفســه 
في حالة مباريات الـWWE ( من خالل سماعة أذن .

 Cracked موقع  com. »عندمــا ترى احلكم ويقول 
املصارعن  إلى  يقدم لهم حتذيرات يتحدث  فإنه ال 

أو تذكيــر بقواعد املباراة، بل باحلــركات املقبلة إذا 
ما احتاجوا إلــى تذكير، ومينع املباريات من اإلطالة، 

ويتأكد من سير املباراة بطريقة سليمة« .
 ويضيف: »وأحيانًا قد يتم اتخاذ قرار بتغيير نتيجة 
املباراة في أثناء منتصــف املباراة ، وعندها يتدخل 
احلكم ويعد بسرعة في املرة التالية التي يتم فيها 

عرقلة الالعب الذي من املفترض أن يخسر« .
وهذا يثبت أن مباريات املصارعة احلرة مكتوبة، وأن 
املصارعن ال يتصارعون سعًيا لالنتقام، بل يفعلون 

ذلك متثياًل ويعرفون مسبًقا من سيكون الفائز .
على الرغم مــن أن الفائز قد اختير مســبًقا فإن 
املصارعة احلرة ليســت مزيفة كليا، فعلى الرغم 
مــن أنه قد ُكِتب للمتصارعن مســبًقا أن يتلقوا 
ضربات في جســمهم فإنهم ميكن أن يتأذوا حتى 
لو أدوا حركاتهم بطريقة صحيحة ألن أجسامهم 

بطبيعة احلال ترتطم باألشياء وتُضرَب .
مثال على ذلك »ساشا« بطلة الـWWE النسائية 
ثالث مرات ، فقد انقلبت على رأسها العام املاضي 
وارتطمت باألرض الصلبة، بعد أن قفزت من احللبة 
في أثناء املباراة التي فازت فيها باللقب النســائي 
ضد شارلوت، وذات مرة كادت أن تسقط من األعلى 

على رأسها .

المصارعة الحرة.. حقيقة ام تمثيل؟

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

اخلميس 14 كانون الثاني 2021 العدد )4575(

Thu. 14 Jan. 2021 issue )4575(



رياضة 10
شيفيلد يتذوق أول انتصار في البريميرليج

مالك »مانشستر سيتي« يعقدون شراكة
مع أكبر أندية بوليفيا

لندن ـ وكاالت:

نادي مانشســتر  أعلن مــاك 
ناد  اإلجنليــزي، ضــم  ســيتي 
جديد لقائمــة األندية التابعة 
للمجموعة، عبر توقيع اتفاقية 
شراكة مع كلوب بوليفار، أشهر 
نادي فــي بوليفيا.. وســيكون 
»ناد شريك«  أول  بوليفار  كلوب 
في »سيتي فوتبول جروب« التي 

تأسست عام 2013.
حصــة  اجملموعــة  ومتتلــك 
األغلبية وحــق اإلدارة في أندية 
مانشســتر ســيتي ونيويورك 
ســيتي األمريكــي وملبــورن 
سيتي األســترالي.. وكجزء من 
الصفقة سيحصل نادي كلوب 
فيما  املشــورة  على  بوليفــار 
ومنهجيات  »الكشافني  يخص 
استراتيجيات  وتطوير  التدريب 
وعلــوم  الشــباب  أكادمييــة 

الرياضة وأمور أخرى«.
وقــال فيران ســوريانو الرئيس 
»ســيتي  جملموعة  التنفيــذي 
فوتبول جروب«: »سعداء للغاية 
الصعيد  علــى  تواجدنا  بزيادة 
العاملي من خــال هذا التعاون 
املهم مع كلوب بوليفار، أول ناد 
فوتبول  سيتي  جملموعة  شريك 

جروب«.
من جانب اخر، انتزع شــيفيلد 
يونايتــد، أول انتصــار لــه في 
الــدوري اإلجنليــزي املمتاز، هذا 
املوســم بفــوزه الصعب على 
ضيفــه نيوكاســل 1-0، خال 
أول  جمعتهما  التــي  املبــاراة 

أمس.. ويدين شيفيلد بالفضل 
بيلي  لاعبــه  الفوز  هــذا  في 
هدف  ســجل  الــذي  شــارب 
املبــاراة الوحيد فــي الدقيقة 
وشــهدت  جزاء..  ركلة  من   73
املباراة، طرد ريان فراســير العب 
األخيرة  الدقيقة  في  نيوكاسل 

من الشوط األول.

ورفــع شــيفيلد رصيــده إلى 
5 نقــاط في املركز العشــرين 
انتصار  أول  محققــا  األخيــر، 
لــه في الــدوري هذا املوســم 
مقابــل تعادلني واخلســارة في 
توقف  املقابل  فــي  مباراة..   15
رصيد نيوكاســل، الــذي لديه 
مباراة مؤجلــة، عند 19 نقطة 

في املركز اخلامس عشر، متلقيا 
خســارته الثامنة فــي الدوري 
هذا املوسم مقابل الفوز في 5 

مباريات والتعادل في أربع.
أعلنــت رابطة الدوري اإلجنليزي 
لكــرة القدم تأجيــل مباراتني 
الدرجة  برنتفورد فــي  لفريــق 
الثانيــة بســبب ارتفاع حاالت 

بــني  بكوفيــد19-  اإلصابــة 
صفوفــه.. وقــال برنتفورد في 
إيجابية  حــاالت  هناك  إن  بيان 
بفيــروس كورونا بــني صفوفه 
وأن الفريــق الطبــي لرابطــة 
الــدوري اإلجنليزي نصحه بغلق 
مقر املــران حلني إجراء املزيد من 

الفحوص.

وستتأجل بذلك مباراة برنتفورد 
علــى أرضــه أمام بريســتول 
مباراته  ثم  أمس  املقررة  سيتي 
في ضيافة ريدينج يوم السبت.. 
ســتحدد  إنها  الرابطة  وقالت 
الحقا موعد املباراتني املؤجلتني.. 
ويحتل برنتفورد املركز الرابع في 
وتسببت  الثانية..  الدرجة  دوري 
كورونــا  بفيــروس  اإلصابــات 
بالدوري  5 مباريــات  في تأجيل 
اإلجنليزي املمتــاز، وأكثر من 50 

مباراة في الدرجات األدنى.
الى ذلك، كشف تقرير صحفي 
إســباني، عــن الســعر الذي 
حدده مانشســتر يونايتد لبيع 
جنمــه الفرنســي بــول بوجبا 
فــي الصيف املقبــل.. ويرتبط 
ترافورد،  أولــد  بوجبا بعقد في 
حتى نهاية املوســم املقبل، إال 
أن موكلــه مينو رايــوال، طلب 
من إدارة اليونايتد الســماح له 

بالرحيل.
»موندو  صحيفــة  وبحســب 
فإن  اإلســبانية،  ديبورتيفــو« 
حدده  الــذي  املبدئي  الســعر 
مانشســتر يونايتد لبيع بوجبا 
وانضم  يــورو..  مليون   75 يبلغ 
بوجبا إلــى اليونايتد في صيف 
2016، في صفقــة بلغت 105 
مايني يــورو، ويعتبر ريال مدريد 
وســان جيرمان األكثر اهتماًما 
بضمــه.. وســبق وأن أبدى زين 
الدين زيــدان مدرب ريال مدريد، 
إعجابــه به، في حــني يضعه 
ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان 
في  مشــروعه  ضمن  جيرمان، 

حديقة األمراء.

العبو مانشستر سيتي

الكويت ـ وكاالت:
احتفــظ الكويت بلقب بطــل كأس ولي العهد 
لكرة القــدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه 
باملباراة النهائية للنســخة 28 من البطولة على 
غرميه القادســية 2-1 بعد التمديد على اســتاد 

جابر األحمد الدولي أول أمس.
وسجل للكويت التونسي أحمد العكايشي )65( 
والفرنســي عبدول سيسوكو )115(، وللقادسية 
األردني عــدي الصيفي )10(.. وجنــح الكويت في 
مشــاركة القادســية بالرقم القياسي في عدد 
مرات التتويج باللقب )9 لــكل منهما(، علماً أن 

البطولة انطلقت في املوسم 1994-1993.

روما ـ وكاالت:
اقترب اجلزائري إســماعيل بن ناصر، العب وسط 
ميان، من العــودة إلى املاعــب، وكان ابن ناصر 
تعرض إلصابة في أوتــار الركبة خال مباراة بارما 
بالدوري اإليطالي، لكنه اآلن في املرحلة النهائية 

من إعادة التأهيل والعودة إلى املاعب.
ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديلو سبورت« اإليطالية، 
فإن ابن ناصر ســيتواجد على مقاعد البدالء في 
مباراة ميان وكاليــاري، اإلثنني املقبل، باجلولة 18 

من الدوري اإليطالي.
أليكسيس ســاليميكرس، جناح  إلى  وأشــارت 
ميان، يعاني مــن نفس إصابة بــن ناصر، لكنه 
اللعب أساسًيا  تعافى بشكل أفضل ويستطيع 
ضد كالياري.. وأوضحت أن النجم السويدي زالتان 
أيًضا أساســًيا ضد  إبراهيموفيتش سيشــارك 
كاليــاري، بعدما حصل علــى دقائق قليلة للعب 
أمام تورينو في الدوري اإليطالي.. كما سيشــارك 
»إبــرا« في جزء من مواجهة نفس الفريق في ثمن 

نهائي كأس إيطاليا.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلــن نــادي فولفســبورج األملانــي، عبــر 
حســابه على »تويتر«، أن العب خط وسطه، 
باإليقاف مباراة  أرنولد، عوقب  ماكسيميليان 
واحــدة من جانب احتاد الكــرة، بعد أن حصل 

على البطاقة احلمراء.
وُطرد أرنولد بســبب تدخــل عنيف مع العب 
منافس، لدى محاولة التســجيل، وذلك خال 
املباراة التــي انتهت بالتعادل )2/2( مع يونيون 
برلني، الســبت.. وســيغيب أرنولد بذلك عن 
صفوف فولفســبورج، في املباراة املقررة أمام 
اليبزيج، يوم السبت املقبل، ضمن منافسات 

الدوري األملاني )بوندسليجا(.

جدة ـ وكاالت:
أعلن نادي أهلي جــدة، جتديد عقد مهاجمه 
السوري عمر السومة ملدة 3 مواسم.. ونشر 
احلساب الرســمي ألهلي جدة، بعض الصور 
من توقيع العقد، والذي شــهد حضور رئيس 
النادي، عبد اإلله مؤمنة، والاعب الســوري.. 
وعلق حســاب أهلي جدة بقولــه »التاريخي 
2024«.واتفق  حتــى  أهاوي  الســومة  عمر 
30 مليون  التجديد مقابــل  الطرفان علــى 
ريال ملدة 3 مواسم بعد مفاوضات شاقة بني 

اجلانبني.
وانضم الســومة إلى أهلي جــدة في 2014، 
قادًما من القادسية الكويتي، وأصبح الهداف 
التاريخي للدوري السعودي للمحترفني، منذ 
إقــرار نظام اإلحتراف موســم 2009-2008 ، 
حيث سجل 128 هدًفا.. كما أن السومة يعد 
الهــداف التاريخي ألهلي جــدة في مختلف 
البطوالت احمللية واخلارجية، حيث سجل 174 

هدًفا مع النادي حتى اآلن.

الكويت يحتفظ بلقب 
كأس ولي العهد

بن ناصر يعود
لتشكيلة ميالن

إيقاف العب فولفسبورج 
مباراة واحدة

أهلي جدة ُيجدد
عقد السومة

نيويورك ـ وكاالت:

تفوق ميلووكي باكس على أورالندو 
ماجيك بســهولة 121-99 بفضل 
22 نقطة لنجمــه اليوناني يانيس 
13 في الشوط  بينها  انتيتوكومنبو 
الثانــي ضمــن دوري كرة الســلة 
للمحترفــني، في حني  األميركــي 
تأجلت مباراة داالس مافريكس ونيو 
أورليانز بســبب تداعيــات فيروس 

كورونا املستجد.
وكان يانيــس أفضــل العــب في 
الدوري في السنتني املاضيتني، غاب 
عن املبــاراة األخيــرة لفريقه ضد 
كليفاند كافالييرز السبت بسبب 
تقلص في عضات أســفل الظهر 
لكنه تخلص منهــا ليقود فريقه 
الــى حتقيق فوزه اخلامــس في آخر 
نقاطه  الى  واضاف  ســت مباريات 
ال22، أربع متريرات حاســم وســت 

متابعات.
وأضــاف كل من خريــس ميدلتون 
وبوبــي بورتيس 20 نقطــة للفائز 
أيضــاً.. أمــا أفضل مســجل في 
أورالنــدو فــكان نيكوال  صفــوف 
فوتشــيفيتش مــن مونتينيغــرو 
مع 28 نقطــة و13 متابعة لكنها 

لــم تكن كافية ليثــأر أورالندو من 
ميلووكي الذي أطــاح به في الدور 
األول من البــاي أوف في اجملموعة 
الشــرقية فــي أب املاضي.وجنــح 
ماجيك في تقليص الى نقطتني في 
مطلع الربــع األخير 88-86 بفضل 
باكس  لكن  غــوردون،  ألرون  »دنك« 
رد بقــوة بعد ذلك بتســجيله 22 
نقطة مقابل اثنتني فقط ملنافسه 

ليحسم املباراة في صاحله.
وتألــق ســي جــاي مالكولم في 
صفوف بورتاند ترايل بايزرز ليقوده 
إلى فــوز صعب على تورونتو رابتورز 
نقطــة   30 بتســجيله   111-112
بينها سلة الفوز قبل نهاية املباراة 
ب9 ثــوان علماً بأنــه قلب تخلفه 
بفارق 17 نقطــة في إحدى مراحل 
داميان  واضاف  فائزاً.  ليخرج  املباراة 
ليارد 23 نقطة وأضاف 7 متابعات.

وأهدر الكاميروني باسكال سياكام 
فرصة النتــزاع الفــوز لرابتورز في 
الثالث  هــو  االخير.والفوز  الرمــق 
لبايزرز توالياً علماً بانه خسر العب 
ارتكازه البوسني يوسف نوركيتش 

في الربع األول بداعي اإلصابة.
وحقق واشــنطن ويــزاردز أول فوز 
لــه على ملعبــه ها املوســم إثر 
-128 صنز  فينيكــس  على  تغلبه 

107 بفضــل 34 لبرادلــي بيل مع 
متريرات حاســمة  و9  متابعــات   8
في غيــاب النجم اخملضرم راســل 

وستبروك بداعي االصابة.

الدوري  بيل أفضل هداف في  وغاب 
هذا املوســم مبعــدل 34.9 نقطة 
في املبــاراة الواحدة متقدما بفارق 
كبيــر عن صاحــب املركــز الثاني 

ســتيف كــوري )28.6 نقطة(، عن 
املبــاراة األخيرة لفريقــه خملالطته 
شــخصاً إيجابيا.. وكان بيل سجل 
اخــر مباراتني ضد  101 نقطة في 

فيادلفيــا )60( وضــد بوســطن 
سلتيكس )41(.

وســجل غوردون هايوارد 34 نقطة 
ليقود  االول  الربــع  28 فــي  بينها 
تشــارلوت هورنتس الى الفوز على 
محققا   88-109 نيكــس  نيويورك 
الفــوز الرابع تواليــا لفريقه.. وفي 
هوكس  أتانتا  فاز  األخرى،  املباريات 
سيكسرز  سفنتي  فيادلفيا  على 
على  كينغز  وساكرمنتو   ،-94  112
ومممفيس   ،122-127 بايسرز  انديانا 
غريزليز على كليفانــد كافالييرز 

.91-101
وتأجلت مباراة داالس مافريكس مع 
كورونا  فيروس  بســبب  نيواورليانز 
املســتجد.. كذلــك أعلنت رابطة 
دوري كــرة الســلة تأجيــل مباراة 
اخرى بني شــيكاغو بولز وبوسطن 
تأجيل  سبب  ويعود   .. ســلتيكس 
مافريكس  أن  إلــى  املباراتني  هاتني 
ثمانية  لديهما  ليس  وســلتيكس 
العبــني متوفرين، وهــو احلد األدنى 
املطلوب من رابطــة الدوري خلوض 
إلى  املباريات.واضطــر مافريكــس 
إغاق منشــآته األحد بعد أن ثبتت 
إصابة ثاثة من العبيه، وهم جوش 
ريتشاردسون ودوريان فيني-سميث 

وجايلن برونسون، بفيروس كورونا.

ونظرا ألن جــزءاً كبيراً من زمائهم 
وثيــق بهم،  كانوا علــى احتكاك 
الدخول  أيضا  عليهــم  يتعني  بات 
فــي حجر ذاتــي ما جعــل الفريق 
عاجــزا عن تأمني العــدد الازم من 
الاعبــني خلوض اللقــاء.. وينطبق 
سلتيكس  على  الســيناريو  نفس 
بعد اكتشاف إصابة جنمه جايسون 

تايتوم وجايلن براون.
ومنــذ انطاق املوســم قبل ثاثة 
أسابيع، وحتديداً في 22 كانون األول، 
أرجئت حتى اآلن أربع مباريات، أولها 
وأوكاهوما  روكتس  بني هيوســن 
سيتي ثاندر للســبب نفسه، ألنه 
لم يكن لدى األول العدد الكافي من 
الاعبني.. ولم تتم إعادة جدولة أي 

من هذه املباريات.
وقســمت رابطة الدوري موسمها 
إلــى جزأيــن، حيث كشــفت عن 
اجلــدول الزمني لألول حتــى الرابع 
من آذار لكنها لم تعلن عن روزنامة 
الذي مــن املفترض أن  الثاني  اجلزء 
يبدأ في العاشــر من آذار بعد راحة 
لستة أيام.. وبذلك، أعطت الرابطة 
لنفســها مجاال إلعادة جدولة أي 
مباريات مؤجلــة من اجلزء األول من 
املوســم إلى اجلزء الثانــي أو حتى 

أثناء االستراحة.

يانيس يقود باكس للفوز عل أورالندو ماجيك
في الدوري األميركي للمحترفين بكرة السلة تقرير

باكس يفوز على اورالندوماجيك
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عمان ـ وكاالت:
أعلن البلجيكــي فيتال بوركلمانز، 
املدير الفنــي ملنتخب األردن، قائمة 
ضمت 30 العبا، استعدادا للدخول 
في معســكر تدريبي بإمــارة دبي، 
ابتــداًء مــن 20 اجلــاري وحتى 16 
شــباط املقبل، تأهبا الســتكمال 

تصفيات املونديال.
دبي،  املنتخب في  ويأتي معســكر 
بدعم مباشر من األمير احلسني بن 
عبد اهلل الثاني، ولي العهد، والذي 
تكفــل بإقامته، في إطــار اهتمام 

سموه مبنتخب النشامى.
وضمــت القائمة كًا مــن: "عامر 
شفيع، أحمد عبد الستار، عبد اهلل 
الكواملة، طارق  الفاخوري، محمود 
خطاب، يزن العــرب، هادي احلوراني، 
رواد أبــو خيزران، مهنــد خير اهلل، 
فراس شلباية، إحسان حداد، سالم 
الدميري، يوسف  العجالني، محمد 

أبو اجلزر ونور الروابدة".
الروسان،  ســعد  ســمير،  "أحمد 
فضل هيكل، صالح راتب، يوســف 
أبو جلبوش، إبراهيم ســعادة، أنس 
حمــاد، أحمــد عرســان، محمود 
مرضــي، زيد أبو عابــد، محمد أبو 
زريق، يــزن النعيمات، حمزة الدردور، 

محمد وائل الزعبي وعلي علوان".
بوركلمانز حرص  ثمــن  جانبه،  من 
بن  األميــر علي  برئاســة  االحتــاد 
احلسني، على توفير كافة متطلبات 
جناح النشــامى خــال التصفيات 
املشتركة، للمضي قدما نحو الدور 
وضمان  للمونديال،  املؤهل  احلاسم 
.2023 التواجد في نهائيات آســيا 

بوركلمانز،  فيتال  البلجيكي  وأشار 
إلى أن دعم ســمو األمير احلســني 
بن عبــد اهلل الثاني، ولــي العهد، 
يضاعف حجم املســؤولية امللقاه 
علــى عاتــق النشــامى، لتحقيق 

األهداف املنشودة.
األردن:  الفنــي ملنتخب  املدير  وأكد 
الاعبني  على  القائمــة  "اقتصرت 
احملليــني، في ظل إقامة املعكســر 
املعتمــدة  الفيفــا  أيــام  خــارج 
للتجمعات الدولية، وتعذر استدعاء 
"نتطلع  باخلــارج".وزاد:  احملترفــني 
للوقــوف علــى مســتوى العديد 
من األســماء التي برزت مؤخرا في 
عبر  متابعتهم  خــال  من  الدوري، 
برنامــج إعــداد مكثــف، يتضمن 
خوض مباريــات وديــة دولية أمام 
طاجيكستان وأوزبكستان".وينتظر 
أن يعود الاعبــون إلى أنديتهم مع 
شباط  منتصف  املعســكر  نهاية 
املقبــل، قبل أن يدخل النشــامى 
 15 الثانية من التحضيرات  املرحلة 

آذار املقبل، بإقامة معسكر تدريبي 
جديد في مسقط.

وســيتخلل معســكر مســقط 
مواجهــة املنتخب الُعماني يوم 19 
آذار املقبــل، قبل التوجــه إلى دبي 
مجــددا للقــاء لبنان يــوم 24 آذار 
املقبــل، ثم املغادرة بعــد ذلك إلى 
الكويت خلــوض مباراة التصفيات.. 
كما تتضمن خطة إعداد النشامى، 
أيار  فــي  تدريبي  إقامة معســكر 
نيبال  مواجهتــي  يســبق  املقبل، 
وأســتراليا فــي حزيران/يونيو، مع 
ختام الدور الثانــي من التصفيات، 
ســعياً لضمان العبور إلــى الدور 

احلاسم.
يذكــر أن املنتخب األردني يســتقر 
الثانــي ضمن  املركــز  حاليــا في 
الكويت  مع  بالشراكة  مجموعته، 
بــذات الرصيد 10 نقــاط، مع بقاء 
)12(، ونيبال  أســتراليا بالصــدارة 
رابعــا )3(، وأخيــرا تايبيه الصينية 

دون أي نقطة.

القاهرة ـ وكاالت:
أعلن االحتاد التشــيكي لكرة اليد 
أّنه لن يشــارك في بطولة العالم 
املقــررة في مصر بســبب موجة 
املستجد  كورونا  بفيروس  إصابات 
باده، عشية  منتخب  في صفوف 
إصابة  وثبتت  البطولــة..  انطاق 
املنتخب  في صفــوف  12 العبــاً 
التشــيكي إلــى جانــب مدربني، 
فيما يعاني خمسة العبني آخرين 
اجلاهزية ألسباب صحية  من عدم 

أخرى.
وكان مقــرراً أن يســافر املنتخب 
األربعاء،  غداً  مصر  إلى  التشيكي 
لكــن أربعــة العبني فقــط من 
اختيارهــا  متّ  التــي  التشــكيلة 
للمشاركة في هذا احلدث العاملي 

املنافســات  خلوض  متاحني  كانوا 
التي تنطلق األربعاء وتستمر حتى 
وقال  احلالــي..  الثاني  31 كانــون 
االحتاد التشيكي عبر حسابه على 
فيسبوك إّن: »على بطولة العالم 
في مصر أّن تستغني عن املنتخب 

التشيكي بسبب كوفيد19-«.
التشــيك  جمهوريــة  وكانــت 
انســحبت مــن مباراتــني فــي 
نهائيات  إلى  املؤهلــة  التصفيات 
كأس األمم األوروبية 2022 ضد جزر 
فارو األســبوع املاضي، بسبب وباء 
كورونا املســتجد.. وكان املنتخب 
التشــيكي ســيخوض مباراتــه 
األولى فــي البطولة العاملية التي 
اليوم  مغلقة،  أبــواب  خلف  تقام 
الســويد ضمن  اخلميــس ضــد 

الســابعة  اجملموعة  منافســات 
أيضــاً مصر املضيفة  التي تضم 
وتشــيلي، وقــد حــّل بــدالً منه 

منتخب مقدونيا الشمالية.
وضرب فيروس كورونا منتخبا آخر، 
ويتعلق األمر بالواليات املتحدة التي 
18 حالة في صفوف  كشفت عن 
العبيهــا، وكذلــك مدربها روبرت 
هيدن الذي أعلــن اخلبر لصحيفة 
»أفتنبوســن« النرويجيــة.. وقال 
هيــدن فــي تصريح باملعســكر 
التدريبي ملنتخب باده في النرويج 
إلى  مغادرتهم  من  قبل ســاعات 
مصــر: »إّنــه خبر صعــب جداً«، 
إلى  12 العباً  مضيفاً »سنرســل 
هناك، لكن ليس لدينا دفاع ولدينا 

حارس مرمى واحد فقط«.

نيويورك ـ وكاالت:
فرض احتاد العبــي التنس احملترفني 
غرامة ثاثة آالف دوالر على األمريكي 
كريســتيان هاريسون بعدما رفض 
بطولة  في  إلزاميــة  إجراء مقابلة 
أثناء  ديلراي املفتوحة فــي فلوريدا 
ارتــداء كمامــة.. وتفــوق الاعب 
الصاعد مــن التصفيات، واملصنف 
789 عامليــا، فــي مفاجــأة علــى 
التشيلي كريستيان جارين املصنف 
األول 7-6 و6-2 يوم السبت ليحقق 
انتصاره األول علــى منافس ضمن 

أفضــل 50 العبا فــي التصنيف.. 
وقرر هاريسون عدم ارتداء الكمامة 
بعد الفوز، ما تسبب في عدم إجراء 

املقابلة اإللزامية داخل امللعب.
وأكد الاعــب البالغ عمره 26 عاما 
رأيــه بعــدم ارتــداء الكمامة عبر 
وقال  االجتماعي  التواصــل  مواقع 
الائــق صحيا خوض  »يكون مــن 
لكني  ســاعات  ثاث  ملــدة  مباراة 
لعدم  العامــة  بالســامة  أخاطر 
ارتــداء كمامة فــي مطعم«.وقال 
كريســتيان  »تعرض  الاعبني  احتاد 

آالف  ثاثــة  لغرامــة  هاريســون 
دوالر بســبب رفض إجــراء املقابلة 
اإللزامية داخــل امللعب عقب فوزه 
في الــدور الثاني على كريســتيان 
جارين يوم السبت«. وبلغ هاريسون 
الدور قبل النهائي في بطولة تابعة 
الحتاد احملترفني ألول مرة بعد التفوق 
علــى جيانلــوكا ماجــر .. وارتدى 
الاعب كمامة فــي مقابلة عقب 
املباراة وكتب على إنستجرام الحقا 
أنه لم يكن يدرك ضــرورة ارتدائها 

في املقابات التلفزيونية.

بوركلمانز يعلن قائمة األردن لمعسكر دبي انسحاب المنتخب التشيكي
من مونديال اليد 2021 

تغريم العب تنس لرفضه إجراء مقابلة بالكمامة



رغد المعموري*

رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه احتاد الكرة املركزي، بوصلة 
التحضيرات نحو ملعب املدينة 
الرياضيــة في البصرة من اجل 
املنتخب  لتضييــف  التهيــؤ 
بني  ودي  لقــاء  الكويتي ضمن 
27 كانون  يوم  والكويت  العراق 
مراحل  اجلاري ضمــن  الثانــي 
الوطنــي  ملنتخبنــا  االعــداد 
في  املشاركة  اســتئناف  قبل 
املؤهلة  املزدوجــة  التصفيات 
إلى مونديــال كأس العالم في 
2022 وكأس أمم آسيا في  قطر 

الصني 2023.
وكان منتخبنــا الوطني تعادل 
ســلبا امام مضيفه اإلماراتي 
على  اقيمت  التــي  املباراة  في 
الوصل،  بنــادي  زعبيل  ســتاد 
املنتخبني  اســتعدادات  ضمن 
للتصفيات اآلســيوية املؤهلة 
إلــى نهائيــات كأس العالــم 
2023والتي  آسيا  وكأس   ،2022

ستستأنف في آذار املقبل.
من  حتكيم  طاقــم  اللقاء  ادار 
طاقم  وضم  عمان،  ســلطنة 
من،  كال  الدولــي  التحكيــم 
للساحة،  الكاف، حكما  أحمد 
العمري،  ســالم  بكــر  وأبــو 
وراشد  أول،  مســاعد  كحكم 
حمد الغيثي، كحكم مساعد 
ثــان، ويعاونهم احلكــم الرابع 
اإلماراتــي، ســلطان محمــد 

صالح.
اللقاء شــهد تكرمي جنم أسود 
الرافدين، أحمــد إبراهيم، بعد 

أن وصل إلــى مباراته رقم 100 
العراقي.  املنتخــب  بقميــص 
املنتخــب  العبــي  واحتفــى 
الوطنــي بزميلهــم املدافــع 
قمصــان  وحملــوا  الدولــي 
املنتخــب الوطنــي مكتــوب 

عليها الرقم »100«.
وجاء األداء متوســط املستوى 

مــن الفريقــني في الشــوط 
األول، دون خطــورة تذكر حتى 
 4 24، حيــث ضاعت  الدقيقة 
هجمة  في  للتســجيل  فرص 
خطيــرة واحــدة للمنتخــب 
العراقــي، وانتهت بتســديدة 
الالعب ســجاد جاسم، والتي 

ارتدت من القائم األمين.

وقبــل صافرة نهاية الشــوط 
األول، خرج الالعب عالء مهاوي 
مصابًا، ليحل محله مصطفى 
الدقيقة  محمــد جبــر فــي 
44.واستمر أداء الفريقني بنفس 
الثاني،  الشــوط  في  املستوى 
الهجمات  بعــض  تنظيم  مع 
إلى  تترجم  لــم  التي  اخلطيرة 

أهداف، لتنتهي املباراة بالتعادل 
التعــادل  ليكــون  الســلبي، 
الرابع بــني املنتخبني في تاريخ 

املواجهات بينهما.
وأجرى كاتانيتش مدرب العراق، 
4 تبديالت في الشــوط الثاني، 
بإشراك حســني علي وضرغام 
طــارق  وهمــام  إســماعيل 

وشيركو كرمي.
مــن جانبــه، يخضــع علــي 
عدنان، العــب منتخب العراق، 
ابتــداء  طبيــة،  لفحوصــات 
تعرضه  بعد  وذلــك  أمس،  من 
ودية  الكتف، خالل  في  إلصابة 

أسود الرافدين أمام اإلمارات.
وتعرض علي عدنــان، لإلصابة 
بعــد عرقلته مــن قبل العبي 
من  بالقرب  اإلماراتي،  املنتخب 
منطقــة اجلزاء فــي الدقيقة 
متأثــراً  امللعــب  51.وغــادر 
باإلصابة، وحل بداًل منه ضرغام 
عدنان،  وينتظــر  إســماعيل. 
الفحوصــات الطبيــة ملعرفة 
حجم اإلصابـــة التـي حلقـت 

به.
يعود وفد املنتخب الوطني بكرة 
القدم، اليوم اخلميس الى ارض 
الوطن بعد انتهاء معســكره 
املنتخب  دبي.وبدأ  التدريبي في 
الوطني معســكره قبل 6 أيام 
يوم  االماراتي  املنتخــب  وواجه 
امس وتعادل معه ســلبياً من 

دون اهداف.
االعالمــي  املنســق  وقــال 
هشــام  الوطني  للمنتخــب 
»وفد  إن  فــي حديــث  محمد 
املنتخــب الوطني بكرة القدم، 
انهــى معســكره التدريبــي 
في االمــارات وســيعود اليوم 
الى بغداد«.واوضــح ان »الوفد 
ســيتخلف عنه كل من علي 
ابراهيم، حيث  واحمــد  عدنان 
تلقيه  بســبب  االول  سيغيب 
طلب  فيما  اصابته  من  العالج 

الثاني متديد اقامته ب دبي«.

الوطني يتعادل سلبا امام اإلمارات ..
ويستعد لتضييف الكويت 

احمد إبراهيم يدخل نادي المئة 

قناديل رياضية 
شاركنا في  افتتاح اكادميية »هوك فتنس 
الدولية » للرشاقة ونحت اجلسم والفنون 
تؤكد  احتفاليــة جميلة،  القتالية، كانت 
مــدى حــرص القائمني علــى القاعة في 
اثبات الــذات والتفوق واملضــي في طريق 
احلصــول علــى اســتحقاقات رياضتهم 
اجلميلــة،  جلبني االنتباه الى فتاة لم تبلغ 
حلمها السابع والعشــرون،  وكانت قمه 
بقوة الشــخصية، وجذب انظار اجلمهور .. 

بقوتها وكياستها.
وحني ســؤالي املباشــر لها، قالــت هي ، 
ميس حسن احمد، وهي مدربة في الفنون 
دائما نفتقر  القتالية، حقيقة فرحت الننا 
الطاقات  لهــذه  العراقي  في مجتمعنــا 
االعراف  املواهب، بســبب  وهذه  الشــابة 
االجتماعيــه التي اســهمت فــي اندثار 

طاقات كثيرة.
لذلك، يجب علينا ان نشجع هذه الطاقات 
احلقيقية التي حتمل روح املسؤؤلية والقوة،  
فهــي منوذج، كما ان علــى كل فتاة تهوى 
الرياضة ان تتابع مســيرة املدربة الشابة، 
واالطالع على جتربتهــا في الرياضة، ومدى 
الشجاعة التي تتميز بها، واصرارها وحتديها 
جلميع املعوقات، سيما االعراف العشائرية 
التي حدت من شــأن الفتاة العراقية، من 
الضروري ان ندعم حواء لتكون قناديل تنير 
درب مستقبل رياضتنا.. اذ يوفر هذا الدعم 
الكثير من القوة للرياضيات اللواتي يأملن 
ان يبلغن اجملد، حتما ســيتألقن ويحصلن 
على أعلــى املراتــب والدرجــات ويعتلني 

منصات التتويج.
فما اروع ان نرى ابنائنا وهم يتحدون جميع 
املعوقــات ليصلوا ملا يرقى بأســم العراق 
العظيم،  والوطن اجلريح، ليرسموا النصر 
ويجعلوه نبراسا لكل عراقي ونفخر بهم، 

حييتم احبتي أبطال املستقبل. 

* صحفية عراقية
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بغداد ـ سمير خليل:

بحلة جديدة، بوجوه جديدة ، بادارة 
ارست  والشباب  اخلبرة  بني  جمعت 
ســفينة االحتاد العراقي للصحافة 
الرياضيــة عند بر االســتقرار بعد 
حدائق  شهدتها  شفافة  انتخابات 
نقابــة الصحفيــني العراقيني في 

بغداد.
االحتاد الذي اصبــح القلب النابض 
واالمكانات  االقالم  الذي يجمع كل 
في  العراقية  الرياضيــة  االعالمية 
ومتابعة  واجلديــة  العمــل  بوتقة 
االنشطة احمللية والعربية والعاملية 
العراقية  صحفنــا  صفحات  على 
او من خالل شاشــات التلفاز بثوب 
البرامــج الرياضيــة، لكــن احتادنا 
باعتبــاره يشــكل ركنــا اثيرا في 
مسيرة الرياضة العراقية تأثر كثيرا 
مبا شاب تلك املسيرة من مصاعب 
بظاللها  تلقي  الزالت  واشــكاالت 
العراقية  رياضتنــا  مجمــل  على 
حتى كتابة سطورنا هذه، تراجعت 
مشــاركاتنا اخلارجية بشكل كبير 
مما اثر على مرافقة املوفد االعالمي 

الرياضات  ملنتخباتنــا وفرقنا فــي 
توقفت صحيفة  اخملتلفة، كذلــك 
العريقــة  الصحيفــة  )املالعــب( 
واملتفردة ليــس على صعيد العراق 
العربية  الصحــف  بــني  بل  فقط 
الرياضية اثر املشاكل التي عصفت 
باللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
كون )املالعب( كانت تابعة لالوملبية 

اداريا وفنيا وماليا.
وبانتظار الفــرج الذي طال انتظاره 
فــان احتادنا عازم علــى العمل في 
اقســى الظروف من خالل رســم 
خطــوات ثابتة للعمــل خالل هذه 
الفتــرة العصيبــة ومايليها، ادارة 
االحتــاد اجلديــدة فتحــت االبواب 
امــام اعضــاءه لــالدالء بآرائهــم 
االحتاد،   عمل  لتطوير  ومقترحاتهم 
ولكوننــا ضمــن توليفــة الهيئة 
العامــة لالحتاد فقــد تولدت لدينا 
ان  جملة مــن املقترحــات نتمنى 
تأخــذ مكانها في جــدول اعمال 
االحتاد القادمــة او يكفينا ان تصل 
الــى عنوانها وحتظى بقــراءة من 
اجلميع وهذا يكفينــا اذا لزم االمر، 
لالحتاد  يكــون  ان  مقترحاتنــا  اول 
مقــر ثابت حتى وان كان بابســط 

والتأثيث  االعــداد  مــن  االمكانات 
وفي هذا الصدد ميكن ان متد نقابتنا 

االم يد املســاعدة فــي ايجاد هذا 
للقاءاتنا  مكانا  سيصير  املقرالذي 

يتواجد  ان  واستقبال ضيوفنا على 
فيه عضو او اكثر من ادارة االحتاد او 

الهيئة العامة وبشكل دوري ويجب 
ان يحتوي هذا املقــر باالضافة الى 
االثاث على اجهــزة ومواد مكتبية 
وهذا يسحبنا  االحتاد  بعمل  خاصة 
وهومتابعــة  الثانــي  للمقتــرح 
ماينشر من اخبار ومتابعات رياضية 
يوميا وتهيئة ارشيف خاص باالحتاد 
يضــم مقتطفات الهم ماينشــر 
فــي صحفنــا احمللية مــن اعمدة 
وموضوعات مهمــة ميكن ان نرجع 
اليهــا في وقــت احلاجــة، كما ان 
سيكون  واالرشــيف  املتابعة  هذه 
الزمالء  عمل  الســتمرارية  مؤشرا 
وتأشــير من يتواصل منهم وطبعا 
مع مراعاة شــحة صحفنا الورقية 
بطالة  وماتبعه من  وتوقفها  اليوم 

مؤملة للكثير من زمالئنا.
 املقترح الثالث،  هــو ان يصار الى 
رســم برنامج خاص مبتابعة االحتاد 
الصحف  فــي  العاملني  للزمــالء 
والقنوات التلفازية من خالل زيارات 
ميدانية من قبل ادارة االحتاد للزمالء 
في مقــرات عملهم ولقــاء ادارات 
عمل  ملتابعة  والقنــوات  الصحف 
الزمالء وما يحيط بهذا العمل، هذا 
املقترح مينح الزمالء شعورا باحلماية 

كما يؤشــر لــدى ادارات الصحف 
والقنوات ان الصحفي او املراســل 
الذي يعمل لديهم بــان هناك من 

يتابع ابناء االحتاد وعملهم.
 املقتــرح الرابــع،  فيمــا يخــص 
الصحفيني واملراســلني الشــباب، 
فمن دواعي احلرص ورســم بدايات 
رصينــة لهــؤالء الشــباب الذين 
الرياضي  االعالم  عماد  سيشكلون 
الزمالء  اقترح ان يحظى  مستقبال، 
الشــباب بلقــاء ادارة االحتاد تزامنا 
مع بدء عملهــم وحصولهم على 
موافقة االحتاد كي يباشروا عملهم 
انه ضمن  ليشعر االعالمي الشاب 
خريطــة متابعــة االحتــاد ودعمه 
ايضا  تشــمل  والتي  وتشــجيعه 
اقامــة الدورات املهنيــة باالضافة 
لشــمولهم بالزيارات امليدانية في 
لنعمل  واخيــرا  عملهــم،  اماكن 
جميعا علــى تأصيل وتطويرعالقة 

احتادنا مبثيالته العربية والعاملية. 
هذه املقترحات التي سبق ان قدمت 
مثيلتها الدارة االحتاد قبل ســنوات 
ماهي اال شعور باملسؤولية والرغبة 
وراء  من  واهلل  باالنتمــاء  احلقيقية 

القصد.

االتحاد العراقي للصحافة الرياضية بحلته الجديدة..
برنامج عمل وتحد للظروف

االحتاد العراقي للصحافة الرياضية في تشكيلته االخيرة
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نعمت عباس*
دخــل منتخــب العراق منافســا 
املتربعة على  للمنتخبــات  جديدا 
وكانت  اخلليج  بطوالت  في  العرش 
اول مشــاركه ملنتخبنــا الوطني 
الرابعــة في الدوحة  في البطولة 
عــام ١٩٧٦وقدم مســتوى متميز 
اشــاد به النقاد  واملسؤولني على 
البطولة أحــرز املركز الثاني وظفر  
باللقب منتخب الكويت واستمرت 
احداث  حتــى  العراق  مشــاركات 
الكويت وبعدها عاد العراق للصف 
اخلليجي  وخالل مشــاركاته أحرز 
اشــراف  حتت  مرات  ثــالت  اللقب 

الراحل شيخ املدربني عمو بابا وهذه 
البطولة املقبلة والتي يامل العراق  
ويتمنــى ان ينظمها  ويعيد امجاد 
البطولة اخلامسة التي احتظنتها 
بغداد دار الســالم ونال لقبها بكل 
املشاركة  الفرق  وعبرت  استحقاق 
عن ســعادتها بحســن الضيافة 
وجمــال البطوله التي قدمت جنوم 
املشاركة  الفرق  المعني من جميع 
الهداف   لقــب  على  حصل  وقتها 
الالعب حســني ســعيد واحسن 
بالبطولــة احلــارس رعد  حــارس 

حمودي.
كلنا امل بتجاوب  الفرق املشاركة 

املوافقة  فــي  لنــا  ومســاندتها 
علــى تنظيــم البطولــة املقبلة 
الصورة  ويظهــر فى  البطولة  في 
اول الواقفني دانــى مالكن  مجبل 
فرطوس كابنت الفريق محمد طبرة 
الراحــل علي كاظم فالح حســن 
حســن فرحــان حســاني علوان، 
واجلالســون هــادي احمــد صباح 
احلــارس  رعد حمودي   عبد اجلليل 
صبحي   احمــد  عزيــز  دوكلــص 
والكابــنت الراحــل عمــو بابا كان 
يعمل بصفة مســاعد مدرب في 

تلك البطولة.   
* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
حسنني علي ناجي مالكم موهوب 
ضمــن املركــز الوطنــي لرعاية 
املوهبــة الرياضيــة باملالكمــة، 
مواليــد 2010 تلمــذ في الصف 
اخلامس االبتدائــي، يؤدي تدريباته 
رســول  مدربه  باشــراف  بحرص 
جبر، يقــول انه يهــوى املالكمة، 
من  والتشــجيع  الدعم  ويلقــى 
اسرته، انضم إلى منتدى الشهيد 
مصطفى العذاري، ثم اســتدعاه 
مدربــه الكابنت رســول جبر إلى 
املوهبة  لرعايــة  الوطني  املركــز 

الرياضية.
اشترك  انه  الواعد،  املالكم  يشير 

للموهوبني  اقيــم  في مهرجــان 
يؤكد  الفضي،  الوسام  على  وحاز 

حسنني ان التدريبات جتري بانتظام 
بهمة  الالعبني  مشاركة  وتشهد 
واندفــاع، مبينــا ان طموحه هو 
اللعــب للمنتخبــات الوطنيــة 
املســتويات  افضل  إلى  والوصول 

في رياضة الفن النبيل.
وذكــر انه يســمع عــن االبطال 
العامليــني« محمــد علــي كالي 
يتابع  واخــذ  حميــد«  ونســيم 
نزاالتهم في مقاطع الفيديو عبر 
وسائل االعالم، حيث اعجب بهم 
جناحاتهم  فــأن  وبالتالي  كثيــرا 
في متسكه  اسهمت  وبطوالتهم 
بالتدريبات مــع املوهوبني ملعانقة 

األلقاب واعتالء منصات التتويج.

ذكريات اول مشاركة للعراق
في بطولة الخليج

حسنين علي ناجي.. مالكم واعد 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت جلنة املســابقات في الهيئة التطبيعية لالحتاد 
املركزي بكرة القدم، قائمة الالعبني احملرومني من اللعب 
في اجلولة الـ14 من الدوري املمتاز.الالعبني هم: "محمد 
حميد، كرار عامر من الشــرطة، مصطفى سعدون من 
النفط ، مصطفى علــي، محمد ابراهيم من الكهرباء، 
كرار ســالم من احلــدود، امجد ســعد، مؤمــل خالد 
من السماوة، ســيف جاســم من امليناء، السوري ثائر 
كرومة مــن نفط البصرة، محمد نضال، هرمي حتســني، 
هردي ســيامند، حيدر قارمان من اربيل، هاني شاكر من 

النجف".
وتستأنف جلنة املسابقات يوم السبت املقبل منافسات 
الدوري العراقي املمتاز، بعد توقف بسيط بسبب مباراة 
منتخبنــا الوطنــي الودية أمام اإلمــارات والتي انتهت 
بالتعادل السلبي.ويستأنف الدوري بإقامة 5 مباريات في 
مالعب بغداد واحملافظات على أن تستكمل اجلولة بقية 

مباريات اجلولة يوم األحد املقبل.
فيلعب الســبت، الكهرباء امام نفط ميســان، وامانة 
بغــداد يضيــف الديوانيــة، ويلتقي الســماوة بفريق 
الصناعات الكهربائية، وزاخو يضيف القاســم، وامليناء 

يستقبل النفط.
ومباريات االحد جتمع نفط الوسط والزوراء، واجلوية يالقي 
اربيل، واحلدود يســتقبل الكــرخ، ونفط البصرة يضيف 

النجف، والطلبة امام الشرطة.

البطاقات الملونة تبعد 
14 العبا عن ممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
املهاجم  الكرخ تعاقده مع  أكمل 
النيجيري سلمون ويليامز لينضم 
إلــى الفريــق بفتــرة االنتقاالت 
الشتوية وميثله مبنافسات الدوري 
من  املمتاز.وقــال مصــدر مقرب 
إجراءات  أنهــت  "اإلدارة  النــادي: 
التعاقــد مع النيجيري ســلمون 
الذي سبق وأن مثل فريقي الزوراء 
والقوة اجلوية مبواســم ســابقة 
حيث سيشــكل إضافــة نوعية 
والتحاقه  الكــرخ،  هجــوم  خلط 

بالفريــق ســيكون خــالل األيام 
فتح  إضافتــه حال  لتتم  املقبلة 
أن  االنتقاالت الشتوية".يذكر  باب 
فريــق الكرخ يحتــل املركز الرابع 

عشر برصيد 14 نقطة.
مــن جانبهــا، تعاقــدت الهيئة 
اإلداريــة لنــادي القاســم مــع 
العبني محترفني جديدين ســيتم 
إضافتهمــا لقائمة الفريق بفترة 
االنتقــاالت الشــتوية لتمثيــل 
الفريق مبنافســات الدوري املمتاز.
وقال مدرب القاســم عادل نعمة 

إن النادي أكمل التعاقد بشــكل 
السنغالي  املهاجم  مع  رســمي 
البرازيلي  االرتــكاز  والعــب  دميبا 
فرنانــدو كاردوس حيث مثال فريق 
نفط الوسط في مواسم سابقة، 
الفتا إلــى أن إدارة النــادي تكمل 
أجل  من  الدخول  تأشيرة  إجراءات 
التحاقهما بوقــت مبكر.يذكر أن 
إدارة نادي القاســم اســتنجدت 
املدرب  خلالفة  نعمة  عادل  باملدرب 
النتشال  جبر  جاســم  الســابق 

الفريق من املركز قبل األخير.

العبـون أجانـب يعـززون
صفـوف الكـرخ والقاسـم



العاملي  النجــم  تعــّرض   
للكثيــر  ويليــس  بــروس 
مــن االنتقــادات بســبب 
الوقائية  االجــراءات  جتاهل 
من فيــروس كورونــا. وفي 
عدسات  رصدت  التفاصيل 
الباباراتــزي  كاميــرات 
لوس  فــي  ويليس  بــروس 
من  أمــس،  يوم  أجنلــوس، 
دون كمامــة وحتى أنه لم 
بينه  يلتزم باملسافة اآلمنة 
وبني النــاس ضمن اجراءات 
من  االجتماعــي  التباعــد 
انتقــال فيروس  أجل جتنب 
ويليس  بروس  وكان  كورونا. 
البالغ من العمــر 65 عاماً 
يقوم بجولة تســوق. وقارن 
وبني  بينه  املتابعــني  بعض 

النجــم تــوم كــروز الذي 
غضب ونعــت فريق تصوير 
املســتحيلة  املهمة  فيلم 
التزامهم  لعــدم  باالغبياء 
باإلجــراءات الوقائية. يذكر 
أن بروس ويليس يطل حالياً 
بعنوان  هو  فيلم جديد  في 
"Breach"، مت طرحه في دور 
العــرض في 18 من شــهر 
كانون األول/ديسمبر 2020.

املمثل املصري محمد  ابدى   
إمام جنل الفنــان عادل امام 
يجمعه  جديد  بعمل  رغبته 
مثلما  املمثلني  زمالئــه  مع 
كان مــع فيلــم "ســاعة 
ونــص" الــذي جمعــه مع 
أحمد  املصريــني  املمثلــني 
الســعدني ومحمد رمضان 
وغيرهم. ونشــر إمام صورة 
للفيلم  الدعائــي  اإلعــالن 
وعّلق  اخلاص  على حســابه 
قائــال: "أيام مــا كان اجليل 
بعض  كتف  في  كتفه  كله 
نفســنا،  نثبــت  علشــان 
نفســي نعمل فيلــم كلنا 
مع بعض تاني". اجلدير ذكره 

ان محمد إمام يشــارك في 
مسلسل "النمر" من تأليف 
ومن  العزب،  محمد صــالح 
إخراج شــيرين عادل، ويضم 
ايضــا أحمد خالــد صالح، 
الزاهد،  هنــا  فــؤاد،  بيومي 
نرمني الفقي، أحمد عبداهلل 

محمود، عالء مرسي.

 جتاهلت املمثلة املصرية دينا 
الشــربيني الضجــة املثارة 
الفنان  عن  إنفصالها  بشأن 
املصري عمرو دياب، وتوجهت 
الى لبنان إلستكمال تصوير 
مشــاهدها في مسلســل 
"قصر النيل". ونشــرت دينا 
عبــر صفحتها اخلاصة على 
موقع التواصــل اإلجتماعي 
شــرفة  على  مــن  صــورة 
الفنــدق الــذي تقيــم فيه 
ببيروت، وعّبرت عن سعادتها 
بوجودهــا هنــاك. وصــورة 
املصري  باملمثــل  جتمعهــا 
عمــرو يوســف، وعّبرت عن 
ســعادتها واإلمتنــان مــن 
العمل معه، وعّلقت الصورة: 
يكــون العمل ممتع  "دائمــاً 

يوسف".  عمرو  صديقي  مع 
املسلسل  في  دينا  وجتســد 
بفترة  أرستقراطية  فتاة  دور 
اســتقر  وقد  الســتينيات، 
اخملرج خالد مرعي على فريق 
العمل، ويشــارك الشربيني 
في بطولته عمرو يوســف، 
ريهام عبدالغفور، صالح عبد 
اهلل، صبــري فــواز، محمود 

البزاوي وأحمد خالد صالح.

بروس ويليس

دينا الشربيني

محمد إمام

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تُعــّرف تقنية ثالثي األبعاد بأّنها نظــام يعمل على عرض 
الصور أو العناصر في منوذج يبدو فعلياً على شكل هيكل 
معني، بحيث تتضمن أبعاده العــرض، واالرتفاع، والعمق. 
تقنية تعمل علــى جعل الصور ثالثيــة األبعاد تفاعلية، 

بحيث يشعر املستخدمون بأّنهم يحاكون املشهد.
وقد اثرت هــذه التقنية في صناعــة االعالنات حيث قدم 
صنــاع احد الشــركات اعالنا علــى جدران احــد املباني 
واســتعملوا فيه تقنية للصور ثالثية االبعاد، وتفاجأ املارة 
بأســد خالل االعالن يركض ومن ثــم يخرج اليهم بصورة 
مرعبة لكن يتبــني فيما بعد ان املشــهد ليس اال فيديو 
ثالثي االبعــاد. واثار االعالن اعجاب املارة ونشــطاء مواقع 

التواصل االجتماعي ايضا.
يذكر ان تقنية االعالنات ثالثية االبعاد انتشرت في الوقت 
احلالي في عدة دول، واســتعانت بعض شــركات االعالن 
باملباني الكبيــرة لعرض الفيديو وانتشــرت الفيديوهات 
التي توثقها في عدة مواقع على السوشــيال ميديا وعلى 
تطبيق التيك توك، حيث جند مترو في االعالن وفجأة يخرج 
وكأنه ســيصدم املارة. ويتوقع املراقبــون ان تكون صيغة 
االعالنات باملســتقبل القريب كلها على طريقة التصوير 

ثالثي االبعاد.

اسد يخرج من اعالن
احد المنتجات!

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت شــركة هيونداي منذ مدة في الهند سيارة 
Creta بتصميمها اجلديد كليــا، ومؤخرا أعلن وكالء 
الشركة في موسكو أن الســيارة ستصل قريبا إلى 

روسيا والبلدان األخرى.
وجهزت ســيارة Creta اجلديدة بهيــكل كروس أوفر 
متوســط احلجم، طوله اربعة أمتار و30 ســنتيمترا، 
بعرض 179 ســم، وارتفاع 163 ســم، واملســافة بني 
محوري العجالت فيه 261 ســم.، ويزن الهيكل 1150 

كلغ، وسعة صندوق األمتعة 444 ليترا.
تتميز املركبة عن ســيارات Creta الســابقة بشكل 
مختلف كليــا للمصابيح، إذ صممــت مصابيحها 
األمامية على شكل مثلث مكون من شرائط مضيئة 
تعمل بتقنيات LED وتتوســطها ثالث وحدات إضاءة 
إضافية مجهزة بعدسات لتركيز حزم الضوء بشكل 

ممتاز.
ومن الداخل زودت بقمرة قيادة عصرية ومميزة، تتوسط 
واجهة القيادة فيها شاشــة موضوعة بشكل أفقي 
تعمل باللمس مقاســها 10.4 بوصة، وقبالة السائق 
شاشــة أخرى مبقــاس 12.3 بوصة تعمــل كلوحة 

عدادات رقمية.

هيونداي تطرح
Creta الجديدة 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بغداد ـ أحالم يوسف:
الغيرة مشــاعر يختلف املفســرون 
بشــرح معناها وغايتها، فمنهم من 
يجد انها حالة تنم عن احلب، ومنهم 
من يجد ان الغيرة حالة شــك وريبة  
لذلك  دليــل حب،  وُجملت بصفتها 
فهــي بدرجات قليلــة تكون محببة 
لدى الغالبية، لكــن عندما تزيد عن 
احلد حتول العالقــة الى كابوس النها 

تصبح شكا مرضيا.
يقول الدكتور طارق احلبيب بروفيسور 
واستشــاري الطــب النفســي: ان 
الغيرة احــدى الغرائــز وان املوضوع 
يتعلق بالبيئة التي يعيش وســطها 
الفرد فــكل ما كانت البيئة متيل الى 
القبلية سترتفع حالة الغيرة وكلما 
كان اجملتمــع منفتحا وجوانب االلفة 
عالية بني أبنائــه ارتفع جانب الغيرة 
لدى املــرأة اضافة الــى االختالف ما 
بني اجملتمعات اذ جنــد ان اجملتمع الذي 
يســمح باالختالط بني اجلنسني في 
لدى  الغيرة  العمل ســتكون  أماكن 
املرأة مؤطرة بإطــار اجملتمع ذاته، فال 
ميكن للمرأة فــي البيئة احملافظة ان 
تغار على الرجل بالطريقة نفســها 
التــي تبديهــا املرأة فــي اجملتمعات 

األخرى.
وأضــاف احلبيــب ان الغيــرة أحيانا 
نتيجــة خلالف وليســت هــي محل 
اخلــالف، أي انه ميكــن ان يكون هناك 
خالف بشــأن موضوع معني، يجعل 
الشريك مســتفزا وبالتالي ميكن ان 
يحاسب شريكه على النظرة او على 
االنشغال بالهاتف أي هو يريد افتعال 
الغيرة كي  خالف لكن أعطاه شكل 

يكون أكثر قبوال.
ويذكر "احلبيــب" ان الغيرة لدى املرأة 
أكثر منها لدى الرجل، الن الرجل عادة 
يعيش وسط بيئة مفتوحة أكثر من 
املرأة حيــث يعمل ويخرج للشــارع 
ويجلس باملقاهي ويسافر بحرية على 

عكس املرأة بنحو عام. لكن في مجال 
الطــب او باملعنى الطبي والذي تؤدي 
الغيرة فيه الى ارتــكاب جرمية فهي 
لدى الرجل أكثر كما سجلتها كتب 

الطب.
محمــد العبيــدي تاجر فــي بغداد 
اجلديدة يقول ان الغيرة مالزمة للحب 
فال ميكن لــي ان ال اغار على حبيبتي 
مــن نظرة رجل اخر، او من حديث لها 
مع رجــل غيري، وباملقابــل يزعجني 
ان ال تبادلنــي الغيرة هــذه، ألني مع 
تتولد  فبداخلي  العلنــي،  امتعاضي 
فرحة بسبب غيرتها علي، ألنها دليل 

على حبها لي وخوفها وحرصها.
اما نســرين عبــد االلــه "موظفة 
أيام مراهقتي  متقاعدة" فقالت: في 
وشــبابي كنــت اطير فرحــا عندما 
يغضب منــي حبيبــي وزوجي فيما 
بعد لــدى محادثتي لشــخص ما او 

ضحكــي مع أحد ما، وكنت اشــعر 
بحبه الشــديد لي عن طريق غيرته 
وغضبــه، برغم ان احلالة تصل أحيانا 
حد الزعل، لكني عندما تخطيت تلك 
املراحل العمرية، بدأت اعرف ان الغيرة 
لم تكن بســبب احلب ابدا، بل كانت 
بسبب الشك، وان غيرته من حديثي 
مع رجل اخر، تشــكيك بإخالصي له 
واحتمالية ان أفضل هذا الرجل عليه.
الدكتــور احمــد عمارة استشــاري 
بالصحة النفسية يقول عن موضوع 
الغيرة: كلنا نولد بعدة غرائز وطبائع 
البيئة  الغيرة، لكــن  ومن ضمنهــا 
تؤثر  والنفسية  االجتماعية  والتربية 
على نسبتها، ما يجعلها تتفاوت من 
شخص الى شخص اخر، وفي البيت 
نفسه جند الغيرة تتولد لدى األبناء ان 
أحس أحد منهم بالتفاوت باملعاملة 
بينه وبــني أحد اخوتــه، وبنحو عام 

الغيــرة، أحد أســباب التنافس بكل 
صحية،  تكون  فأحيانا  لذلك  اجملاالت، 

ألنها تكون الدافع لعمل شيء مميز.
لدينا  بالغيرة:  تعريفــه  عمارة  وتابع 
والســلوكيات،  املشــاعر  بني  خلط 
فالغيرة مشــاعر، اما الســلوكيات 
التي تنتــج عنها فنتائــج، فالرجل 
عندما يشــعر بالغيــرة على زوجته 
والتأنيب  املشــكالت  يفتعل  ان  بدل 
والتعنيــف، ميكــن لــه ان يحتويها 
ويشــعرها بحنان وحب ال ميكن الحد 
غيــره ان يعوضها عنه، في الوظيفة 
أيضــا ان حصــل أحد الزمــالء على 
منصب ال يستحقه، فبدل ان يوظف 
االخــر غيرته بســلوك مشــني ضد 
الزميل، يأخذ بتطويــر مهاراته أكثر 
ويبذل جهــدا أكبر كي يرتقي ملرحلة 
ميكن له معها احلصول على منصب 

أكبر.

الغيرة دليل حب ام شك؟

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنانة الهندية بريانكا شوبرا من املمثالت 
اللواتــي يؤكدن على متســكهن بالعائلة 
وعلى ضــرورة التواصل مع افراد االســرة 
بغــض النظر عن لهو الشــهرة واالعمال 
الفنية وما تتطلبه من تنقل وسفر ووقت، 
وتؤكد شــغفها بالعائلة ورغبتها بإجناب 
العديد من األطفال، كما أنها تعد مرحلة 

احلجر املنزلي خالل اإلقفال التام، اسهمت 
بتمتــني عالقتهــا بزوجهــا النجم نيك 

جوناس.
ووضعت بريانكا حداً ملوضوع فارق الســن 
واإلختالفات الثقافيــة بينها وبني زوجها، 
 The Sunday"وقالــت فــي حديــث لـــ
Times" إن "فارق السن وحتى اإلختالفات 
الثقافيــة لم تكن عائقــاً أمام عالقتهما 

الرومانسية".
وتابعت: "لم يكن هناك أي مشكلة، نيك 
ذهــب إلى الهند وكأنه ســمكة في املاء، 
ولكن بالتأكيد كأي زوجني علينا أن نتفهم 
عــادات بعضنا البعض ومــا يحبه اآلخر. 

وبالتالي هي مغامرة أكثر منها عقبات".
ومؤخرا صدمــت النجمة الهندية بريانكا 
شــوبرا متابعيها عبــر صفحتها اخلاصة 

على موقع التواصل اإلجتماعي، بنشــرها 
صورة لهــا وهي فــي عمر الـــ17 عاماً، 
وظهرت فيها مرتدية بدلة لونها "أسود"، 
وتبدو عليها النحافة الشديدة، مستعيدة 
من خاللها ذكريــات مرحلة املراهقة، قبل 
تتويجها بلقب ملكة جمــال العالم في 
عام 2000. ونالت الصورة اعجاب املتابعني 

الذين اشادوا بجمالها.

الصباح الجديد-وكاالت:
 فــي حركــة فريدة مــن نوعهــا، بث أحد 
مســاجد منطقة القبائــل باجلزائر، أغاني 
أمازيغية للفنان القبائلي الراحل ليدير، عبر 
مكبرات صوت املئذنة، احتفاال برأس السنة 

األمازيغية )عيد يناير).
واثــار املوقــف حالة من اجلــدل عبر مواقع 
التواصــل االجتماعــي، وتســأل املعلقون 
عن األســباب التي دفعت بإمام املســجد 
للقيام بهذه اخلطوة، وما موقف السلطات 

الرسمية من ذلك.

وتعليقا على احلدث، نشــر مدير الشــؤون 
الدينيــة واألوقاف لوالية تيزي وزو عيســى 
بو عيشــة على صفحته اخلاصة في فيس 
بوك توضيحا بخصوص فيديو )صوت الغناء 

الصادر من املسجد).
وقال: "إن مــا جاء في صفحــات التواصل 
االجتماعي غير صحيح وأن شريط األغاني 
مصدرها مكبر الصوت الذي كان موضوعا 
فوق القاعة التابعة للجنة القرية، مشــيرا 
إلى أن املسجد يشهد ترميمات داخلية منذ 

عدة أشهر".

الصباح الجديد - متابعة:
الشــباب  الفنانني  احــد  اقدم   
فــي املانيا على رســم لوحات 
فنية رائعة اســتعمل فيها 
الرمل كمــادة اولية، وكان 
ملفتة  بطريقة  يرسم 
الرمل  ينثــر  حيــث 
ومن  وهنــاك  هنا 
اللوحة  يرفع  ثم 
نتفاجأ  بنا  واذا 
او  ببورتريــت 
ملدينة  رســم 
بكل  كاملــة 

تفاصيلها.
الرســم  وفــن 
من  نــوع  بالرمــل 

أنواع الفنون التشــكيلة الذي يســتعمل 
فيه الفنان مادة الرمــل في إنتاج اللوحات 
أو أي شكل من األعمال الفنية، باستخدام 

مادة الرمل الطبيعــي أو الرمل امللون الذي 
يتم تشكيله بطريقة خاصة إلنتاج منظر 

جمالي بأسلوب محدد.

وقد تختلف املســاحة اجلغرافية التي تتم 
عليهــا أعمال فن الرســم بالرمل وفًقا ملا 
يراه الفنان مناسًبا وقادرًا على التعبير عن 
التي  الواقعية  أو  الرمزيــة  الرؤية اجلمالية 

يريدها.
وعادة ما يتم اســتعمال الرماد البركاني أو 
الطني في تشــكيل األعمــال الفنية لفن 
بالرمل، من خالل إحــداث بعض  الرســم 
اخلطوط في مساحة محددة، بحيث تتكون 
مالمح اللوحة الفنية من خالل تأثيرات تلك 

لُها. اخلطوط واخلياالت التي تُشكِّ
واملوضوع ليس جديدا على الساحة الفنية 
وحتى على اجلمهور لكنه تنتشر فيديوهات 
بــني مدة ومدة اخرى لهذا النوع من الفنون 
ملا يلمس املشــاهد من متيز ومفاجآت يقوم 

بها الرسام.

مسجد في الجزائر يبث أغاني ومدير االوقاف يوضح

شاب الماني يبهر رواد مواقع التواصل بلوحات من الرمل

بريانكا شوبرا: زواجي من اميركي مغامرة اكثر منه عقبات

الصباح الجديد - وكاالت:
 قرر املالكم الروسي روسالن بروفودنيكوف 
رماراثون  كلــم،   100 مســافة  الركض 
خيري في منطقة )خانتي مانســي) في 
ســيبيريا والتي تتميز مبناخها القاسي. 
ملســاعدة طفل صغير يعاني من مرض 

ضمور العضالت الشوكي.
أعلــن ذلك املالكــم فــي مدونته على 
"إنستغرام"، حيث قال إنه ينوي أن يقطع 
مســافة 100 كيلومتر ليصل من بلدة 
)بيريوزوفو) إلى بلدة )إغرمي) في ســيبيريا 
حيث انخفضــت درجة احلــرارة إلى 30 
درجة مئوية حتت الصفر. ليلفت انتباه 

كل من يريد مســاعدة األطفال املرضى 
إلى مشــكالت واجهها طفل صغير من 

أهالي سيبيريا.

الطفل يدعى، كوســتيا يبلغ من العمر 
عامني، ويحتاج إلــى تعاطي دواء تكلف 
احلقنــة الواحدة منه نحــو 180 مليون 

روبل ، ما يعادل 2.4 مليون دوالر.
وقال املالكم إنــه متأكد من أن ماراثونه 
سيســاعد والدي الطفل فــي جمع ما 
يكمل األموال املطلوبة )نحو 160 مليون 

روبل) لشفاء ابنهما.
يذكر أن عدد األطفــال الصغار املصابني 
مبرض ضمور العضالت الشوكي بلغ في 

روسيا ثالثة آالف شخص.
العالم  بطــل  بروفودنيكوف،  روســالن 
اخلفيف  الــوزن  في  باملالكمة  الســابق 
 30 WBO حيث أجرى  حســب تصنيف 
نزاال فاز في 25 منها، مبا في ذلك 18 فوزا 

بالضربة القاضية.

رياضي يدعم طفال مصابا بالعمود الفقري بالركض مسافة 100 كلم 
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