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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ذكرت صحيفة "الغارديان" أن تركيا 
تواجه خطــر نفاد املياه من مدنها، 
فيما املياه املتبقية في اســطنبول 
قد تكفيها ملدة 45 يوما فقط، بعد 
األمطار  انخفاض كمية  أن تسبب 

في أشد جفاف في البالد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى 
البالغ  اسطنبول  مدينة  سكان  أن 
عددهم 17 مليون نسمة، يواجهون 
بســبب تسجيل  املياه  نفاد  خطر 
املياه  مســتويات منخفضة مــن 

اخملزنة هذا العام.
وال تعد اسطنبول املدينة الوحيدة 
املهددة باجلفاف إذ يطال اخلطر مدنا 
أنقرة،  بلدية  لرئيــس  ووفقا  أخرى، 
العاصمة  تواجــه  يافاش،  منصور 
ومخزونها  اجلفاف  بدورها مشكلة 
واخلزانات  الســدود  فــي  املياه  من 

يكفي فقط لـ110 أيام.
كما تعاني أكبر مدينتني في تركيا 
وهما إزميــر وبورصة، من انخفاض 
من  املزارعون  يخشــى  فيما  املياه، 

تلف محاصيل القمح جراء ذلك.
تراجعا كبيرا في  تركيا  وشــهدت 
األمطار فــي النصــف الثاني من 
2020، وقارب التراجع نسبة 50 في 

املئة.

وقــد واجهــت تركيــا العديد من 
حــاالت اجلفاف منــذ الثمانينيات 
بســبب مزيج من النمو السكاني 
والتصنيع والزحف العمراني وتغير 

املناخ.

ونقــل التقرير عن اغغــون إلهان، 
خبير إدارة املياه في مركز سياسات 
اســطنبول، قوله إنه بدل التركيز 
الطلب  وإبقــاء  املياه  تدبيــر  على 
عليهــا حتــت الســيطرة، تصــر 

إمدادات  توســيع  على  السلطات 
املاء من خالل بناء املزيد من السدود.

وقال التقرير إن أنقرة لطاملا أعطت 
األولويــة للنمو االقتصــادي على 

حساب اخملاوف البيئية.
وقــال عمدة مدينــة إزمير تونتش 
ســوير، إنه أمام هــذا اخلطر، قررت 
املدينــة حفر 103 آبار جديد، وإعادة 
تدوير مياه الصرف الصحي وإصالح 
األنابيب املتهاكلة ملنع تسرب املياه.

وأشار التقرير إلى أن املدن التركية، 
في حال غياب األمطار في الشهور 
املقبلــة قد تضطر إلــى البدء في 

تقنني استعمال املياه.
اإلنتاج  إلى انخفاض  ويؤدي اجلفاف 
الزراعي وارتفاع أسعار الغداء، كما 
يتســبب في ارتفاع معدالت الفقر 
والهجــرة من الريف إلــى املدن ما 
يرفع الضغط على البنية التحتية 
للمياه في املدن، علــى وفق اخلبير 

إيلهان. 
وتواجــه تركيا مســتقبال مظلما 
بســبب تفاقم أزمــة املياه ونقص 

املــوارد وزحف اليبوســة واجلفاف 
علــى األراضى التركيــة، ورغم أن 
تركيــا تعتبر بلــدا ذات خصائص 
مختلفة بسبب موقعها اجلغرافى، 
ولها حدود برية مع اليونان وبلغاريا 
وأرمينيا  وجورجيــا  الغــرب  فــى 
وســوريا  والعراق  وإيران  وأذربيجان، 
فى اجلنوب، وأنها متتلك تركيا أكثر 
من 120 من البحيــرات الطبيعية 
وعدد كبير من املســطحات املائية 
فــى تركيا، وثانى أكبــر بحيرة هى 
األناضول،  بحيرة سولت فى وسط 
وتقع توز جولو، وهى ليست بحيرة 
عميقــة، وتبلغ مســاحتها 1500 
كم 2، إلــى جانب عــدد كبير من 
البحيرات األخ، إال أن لديها مشكلة 
مياه خطيــرة، فالبــالد تعانى من 
أســوأ موجة جفاف منذ عقد من 
الزمن، وتغير املناخ ليس سوى جزء 
من السبب؛ فســوء إدارة املياه فى 
البالد هو العامل األساســى لتلك 
املشكلة التى ميكن أن تؤدى بالبالد 

إلى العطش.

انخفاض كميات األمطار سبب أشد جفاف بالبالد 

صحيفة الغارديان  تحذر من "جفاف" اسطنبول خالل 45 يومًا

السليمانية - عباس اركوازي:
اعلن مركــز ميترو للدفاع عن حقوق 
الصحفيــني تســجيل 505 جتــاوزا 
واعتــداءاً متنوعــاً مورســت بحق 
كردســتان  اقليم  فــي  الصحفيني 
واملناطق املتنازع عليها خالل العالم 
املاضي.  واوضح رئيــس مركز ميترو 
دياري محمد خالل مراســم نظمها 
امس السبت مبحافظة السليمانية، 
لالعالن عن التقرير السنوي الحصاء 

واالعتداءات  التجــاوزات  ونوع  حجم 
التي مورســت بحق الصحفيني في 
االقليم، ان املمركز سجل خالل العام 
املنصــرم 2020 385 جتــاوزا مختلفاً 
فــي اقليم كردســتان و120 اعتداءا 
اخر خارج ادارة االقليم مورست بحق 

الصحفيني واملؤسسات االعالمية. 
ان مركــز ميترو  واضــاف محمــد، 
الدولية  والعديــد مــن املنظمــات 
طالبت حكومة االقليم بالعمل على 

تقليل نســبة التجاوزات التي حتدث 
ضــد الصحفيني، النهــا تقيد حرية 
بالدعم  االضــرار  الى  وتؤدي  التعبير 
واملساندة الدولية حلكومة االقليم.   

احلكومية  اجلهات  محمد  دياري  ودعا 
احترام حرية  الــى  االمنية  واالجهزة 
االعتداء  متنع  التي  والقوانني  التعبير 
واالعالميــني  الصحفيــني  علــى 

ومحاسبة املتجاوزين عليهم.
تال ذلك كلمــة مركز ميترو، قدمتها 

آفان جاف مســوؤلة مكتــب ميترو 
في اربيل، واشارت في الكلمة الى " 
اجلهود التــي يبذلها مركز ميترو من 
اجل تهيئة البيئة املناســبة للعمل 
االعالمي، ســواء عبر حث السلطات 
احلكوميــة واجهزتهــا االمنية على 
احترام حق العمل الصحفي او اقامة 
الدورات والورشات الصحفية لتعزيز 
ورفع  الصحفيني  املهنية في عمــل 

الوعي القانوني لهم.

الكتل الحالية في البرلمان ستخسر ثلثي مقاعدها
في االنتخابات المقبلة

505 تجاوزات حصلت ضد الصحفيين في كردستان 
خالل العام الماضي

مركز ميترو في تقريره السنوي:الخبير القانوني طارق حرب: 

بغداد - الصباح الجديد:
حرب  طارق  القانونــي  اخلبير  رجح 
امس السبت، أن تشهد االنتخابات 
املقبلــة مشــاركة أوســع مــن 
الناخبني الذين عزفوا عن املشاركة 
الســابقة، مشيرا  االنتخابات  في 
الى ان هــذا ســيؤدي إضافة الى 
النظام البايومتري الذي ســيجري 
العمل به فــي االنتخابات املبكرة، 
الى ان تخســر الكتل السياسية 

احلالية في البرملان، ثلثي مقاعدها 
خالل االنتخابات املقبلة.

وقال حرب في بيــان اطلعت عليه 
الصبــاح اجلديد: "اذا شــارك في 
االنتخابــات املبكــرة نصــف من 
لــم ينتخبــوا ســابقاً ومت العمل 
بالبايوميتــري فستخســر الكتل 
املوجــودة في البرملــان حالياً ثلثي 

املقاعد احلاصلة عليها حالياً". 
وأوضــح حــرب، ان فــوز الكتــل 

كان  احلالية،  مبقاعدها  السياسية 
نتيجة عــزوف ما يربــو على 80% 
عــن املشــاركة فــي االنتخابات، 
واقتراع اقل مــن %20 فيها، وتوقع 
حرب ان تزيد نســبة املشاركة في 
الضعفني،  الى  املرتقبة  االنتخابات 
بقولــه: ان االنتخابــات اجلديــدة 
ستشــهد تصويــت مــا ال يقل 
عن٦٠٪ ممــن لم يصوتوا ســابقاً 

وقاطعوا االنتخابات".  

وأردف: "لنــا أن نتصــور الفرق بني 
٢٠٪ الســابقة وبــني ٦٠٪ اجلديدة 
املبكرة  االنتخابات  في  املشــاركة 
علــى االقل، إن لم نقل ان نســبة 
املشاركني اجلدد ستكون اعلى وان 
البايومتري ســيقضي على التزوير 
وليس كما  اجلديدة  االنتخابات  في 
حصل فــي االنتخابات الســابقة 
حيــث كان التزوير واحلرق على قدم 

وساق.

قائد الجيش اإلثيوبي: اديس ابابا لن
اوبك: العراق أكثر الدول زيادة بإنتاجها3تتورط في حرب مع الخرطوم

6النفطي بعد ليبيا خالل شهر

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت اللجنة املالية النيابية امس 
السبت، تشــكيل خمس جلان بني 
اعضائها لعقد اجتماعات متفرقة 
مــع الرئاســات الثالث والــوزارات 
الهيئات احلكومية ملناقشة املوازنة، 
متوقعة اســتئناف القراءة الثانية 

بعد غد االثنني.
وقال عضو اجلنة املالية جمال كوجر 
في تصريــح اطلعت عليه الصباح 
اجلديد، ان “اكثــر من %70 من مواد 

وفقــرات املوازنة اكملــت قراءتها 
قراءة  اكمال  فيما ســتيم  الثانية 

الفقرات املتبقية االثنني املقبل”.
واضاف ان “اللجنة املالية شــكلت 
اللجنة  5 جلان فرعية مــن اعضاء 
ســتعقد اجتماعات مع الرئاسات 
وباقي  والهيئات  والــوزارات  الثالث 
مؤسســات الدولة”، مشيرا الى ان 
“تلك االجتماعات ستناقش املوازنة 
واليــة التخفيــض واملناقلــة بني 

االبواب”.

خمس لجان نيابية لمناقشة الموازنة مع 
الرئاسات الثالث والوزارات والهيئات

بغداد - الصباح الجديد:
النيابية  االقتصــاد  كشــفت جلنة 
حكومــة  عــزم  الســبت،  امــس 
الدولية  القروض  تسديد  الكاظمي 
التــي تســلفها اقليم كردســتان 
بشكل غير قانوني، من موازنة 2021 

والبالغة 27 مليار دوالر.
وقال عضــو جلنة االقتصــاد حامد 
املوســوي فــي تصريــح اطلعــت 
عليــه الصباح اجلديــد، ان “القانون 
حصر االقتــراض اخلارجي باحلكومة 
املركزيــة ولم يعــط اي حق قانوني 
باالقتراض  واالقاليــم  للمحافظات 
اخلارجــي دون موافقــة احلكومــة 

املركزية”.

واضــاف ان “االقليــم عليــه ديون 
مــن قروض خارجية تبلــغ 27 مليار 
دوالر جميعها بــدون علم احلكومة 
املركزية”، مشــيرا الى ان “احلكومة 
وباتفاق مبطــن مع االقليم ضمنت 
تلك الديون مبوازنة 2021 وتسديدها 

نيابة عن االقليم”.
“فــي حال  انه  املوســوي  واوضــح 
وعدم  الفقــرة  تلــك  علــى  صوت 
متكن احلكومة من ســدادها نتيجة 
ازمة مالية ســيدفع كردستان الى 

املطالبة بها باحملاكم الدولية”.
وتابع ان “هذه الفقرة سيقف عندها 
اجلميــع ومن احملــال متريرهــا على 

حساب باقي احملافظات العراقية”.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
التخطيــط  جلنــة  اتهمــت 
البرنامج  ومتابعــة  االســتراتيجي 
احلكومي امس الســبت، وزير املالية 
بالتســبب فــي كارثة  علي عالوي 
بســبب  اخلاص  للقطاع  اقتصادية 
رفــع الــدوالر، مبينــة ان الوزير هو 
شخصيا ال يعترف بالورقة البيضاء 
التي اعدها بنفســه ولم يضمنها 

في املوازنة.
وقال نائــب رئيــس اللجنة محمد 
البلــداوي ان “الوزيــر حتــدث عــن 
قاسية  تقشفية  حكومية  اجراءات 

واجراءات ضد الرئاســات الثالث، اال 
ان ما وجدناه هو صرف مبالغ طائلة 

ونفقات خيالية.
وأضاف البلداوي، ان “الوزير تســبب 
في كارثة اقتصادية للقطاع اخلاص 
الذي فقد اكثــر من %25 من امواله 
داخــل العراق ســبب رفــع الدوالر 
بشــكل مفاجئ ودون أي تخطيط”، 
مبينا ان “وزير املالية علي عبد االمير 
عالوي يتخيــل وكأنه فــي لندن او 
سويسرا وشرع برسم ترهات ضمن 
التي لم تضّمن في  البيضاء  الورقة 

املوازنة باالصل ".

وزير المالية رسم " ترهات " في الورقة 
البيضاء وتسبب بكارثة للقطاع الخاص

االقتصاد النيابية: الحكومة 
تنوي تسديد ديون االقليم غير 

القانونية من الموازنة

تبلغ 27 مليار دوالر

لجنة التخطيط االستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي:

بغداد - وعد الشمري:
النيابية،  النزاهــة  جلنة  كشــفت 
تخصيصات  عــن  الســبت،  أمس 
خيالية فــي موازنة ٢٠٢١ ملعقمات 
ومنظفات مؤسسات الدولة، وفيما 
اشــارت إلى أن مبلغها يصل بنحو 
ملياري دوالر، مشددة على أن احلصة 
األكبــر منها تذهب إلى رئاســتي 
اجلمهورية ومجلــس الوزراء، اكدت 
ان هذا يعنــي ان احلكومة ال متتلك 
رؤية اقتصادية قــادرة على تخطي 

األزمة املالية
وقال عضــو اللجنــة النائب خالد 
اجلشعمي، في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "املوازنة خصصت في 
باب املســتلزمات اخلدميــة مبالغ 
خيالية وغير معقولة، لصرفها على 
واملطهرات  واملنظفــات  املعقمات 
للمؤسســات الرسمية،  رغم أنها 

تفصيالت بسيطة"
"هــذا  أن  اجلشــعمي،  وأضــاف 
الناحية  من  بســاطته  على  الباب 
الواقعيــة، وضع أمــواالً تصل إلى 
تريليونــني و ٨٩٦ مليــار دينــار، أي 

بحدود ملياري دوالر".
وأشار، إلى أن "املستلزمات اخلدمية 
واملولدات  السيارات  وقود  تشمل  ال 
الكهربائيــة كــون مت وضــع تلك 
النفقات فــي باب أخر، املتخصصة 

باجلوانب السلعية".
وأكد اجلشعمي، أن "١٠ مليار و٩٨٦ 
مليــون و٥١٥ ألف دينــار من مبالغ 
تلك املستلزمات مت تخصيصها إلى 

رئاسة اجلمهورية فقط".
ويواصل، أن "٣ مليارات و١٠٠ مليون 
دينار، مت تخصيصها لرئاسة مجلس 
الــوزراء، و ٣ مليــارات و٤٥٨ مليون 
دينار لألمانة العامة، و ملياران و١٨٥ 
مليون دينار ملكتب رئيس احلكومة".

املبالغ  أن "هذه  ويجد اجلشــعمي، 
تعد تبذيــراً كبيراً وبابــاً من أبواب 
الفســاد الذي ينبغــي من مجلس 
النواب معاجلته من خالل استخدام 

صالحياته الدستورية".
ونّوه، إلــى أن "األرقام الــواردة في 
وينبغي  املوازنة كبيــرة جداً  قانون 
تخفيضها مبا يتناســب مع الوضع 
يســمح  وال  احلالــي  االقتصــادي 

باملساس باملال العام.
ومضى اجلشــعمي، إلى أن "العراق 
يحتاج إلى موازنة تقشــفية، توفر 
عجزاً  تخلق  وال  الضرورية  النفقات 
كبيراً ال ميكن ســداده من الواردات، 
احلكومة  وصلنا من  الذي  واملشروع 
بوصفــه موازنــة العــام احلالي ال 

يحقق هذا الغرض".
مــن جانبه، ذكــر عضــو اللجنة 

النائب حســن شــاكر، أن "العديد 
من النقاط الســلبية مت تأشــيرها 
علــى قانون املوازنــة باإلضافة إلى 
ألبواب  كبيرة جداً  أموال  تخصيص 
غير  فأنها  وكماليــة،  ضرورية  غير 
عادلــة ولــم تنصــف العديد من 

احملافظات".
وتابع شاكر، في حديث إلى "الصباح 
أن "البرملــان لــن يقبل  اجلديــد"، 

احلالية،  بصيغته  املشــروع  بتمرير 
وهو عاكف علــى إجراء العديد من 
التعديالت بضمــان يضمن التوزيع 
معاجلة  وكذلك  لإليــرادات،  العادل 

النفقات الكبيرة والعجز اخملطط".
ولفت، إلــى أن "جميع املؤشــرات 
طيلــة األشــهر املاضيــة بدايــة 
مــن قانوني االقتــراض وصوالً إلى 
املوازنة فأنها تدل على عدم امتالك 

رؤية اقتصادية قادرة على  احلكومة 
تخطي األزمة املالية".

ومضى شــاكر، إلى أن "العديد من 
الشــكوك أثيرت حول وصول مبلغ 
دينار، في  تريليون  إلى ١٦٣  املشروع 
حني أن معلوماتنا تفيد بأن احلكومة 
صوتت علــى ١٤٢ تريليــون فقط، 
وبالتالي سنتحرى عن حقيقة هذه 

الزيادة ومن املسؤول عنها".

النزاهة النيابية: الحكومة ال تمتلك رؤية 
اقتصادية قادرة على تخطي األزمة المالية 

اجتماع سابق حلكومة الكاظمي

فات مؤسسات الدولة  الموازنة خصصت ملياري دوالر لُمَنظِّ
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع 
أن  ميللر  كريستوفر  األمريكي 
خفض عديد القوات األمريكية 
في العراق ال يعني وجود تغيير 
في سياسة واشنطن ، مضيفا 
أن بالده ستســتمر في امتالك 
في  اإلرهاب  منصة ملكافحــة 

العراق على حد تعبيره.
وأشــار ميللر إلــى أن القوات 
األمريكيــة وقــوات التحالف 
ســتظل موجودة فــي العراق 
املتحدة  الواليــات  وجــود  وأن 

والتحالــف في العــراق يظل 
أمراً حيويــا مضيفا أن خفض 
األمريكية  القوات  مســتويات 
فــي العــراق مرهــون بحجم 
احلكومية في  القــوات  قدرات 
البــالد ملواجهــة التحديــات 

األمنية.
وأكــد ميلــر أن عــدد القوات 
انخفض  العراق  في  األمريكية 
إلى 2500 وذلــك التزاما بقرار 
ترمب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
الصادر في 17 من شهر تشرين 

الثاني املاضي.

القائم بأعمال وزير الدفاع األمريكي:

 خفض عديد قواتنا في العراق 
ال يعني تغيير سياستنا في 

مكافحة االرهاب



محليات 2
»النهرين االسالمي« الفرع 

الرئيس يشهد زيادة بعملية 
منح المرابحات خالل 2020 

وزير العمل يبحث آلية 
الختيار مواهب للمشاركة 
في برلمان الطفل باإلمارات

نفط ذي قار تنفذ مشروع خط 
كهرباء بطول 5.300 كم

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن مصرف النهرين االســامي / الفرع الرئيس 
عن زيادة بعدد منح  املعامــات خملتلف املرابحات 
التــي يتــم منحها علــى وفق صيــغ الصيرفة  
االســامية  خال عام 2020 برغم انتشــار وباء 
كورونا فــي العراق. وقالت مديــرة الفرع الرئيس 
اسراء حسن كتاب في تصريح ان« الفرع الرئيسي 
لم يتاثر عمله بانتشــار وباء كورونا في العراق اذ 
باشــر الفرع بخطته لعــام 2020 من خال منح 
متويات الســفر والتعليم والزواج ، وكذلك منح 
التمويل بطريقة االستصناع وشراء السلع ، على 
وفــق التعليمات والضوابط التي يتم وضعها من 

قبل مجلس االدارة ».
واوضحــت ان« ابــواب الفــرع مفتوحــة جلميع 
املواطنني لاســتفادة من التمويات التي مينحها 
املصرف على وفق التعليمات واالليات التي تضعها 
االدارة العامة لنا للعمل مبوجبها »، مشيرة مديرة 
الفرع ان« الفرع ملتزم بتوجيهــات االدارة العليا 
ومســتمر مبتابعــة املتلكئني عن التســديد من 
خال حجز رواتب الكفاء وكذلك حجز السيارات 
من خال دوائر املرور املنتشــرة في العراق وان هذا 
االجراء دفع من بذمتهــم مبالغ مالية للمصرف 
الى احلضور وتسديدها والذي ساهم بشكل كبير 
في اســتعادة اموال املصرف لاستفادة منها في 

عملية منح التمويات لزبائن اخرين » .

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث وزير العمل والشؤون االجتماعية الدكتور 
عادل الركابي مع وفد مفوضية حقوق اإلنسان 
برئاســة زيدان خلف امكانيــة اختيار اطفال 
ذوي مواهب ومؤهات لتمثيل العراق في برملان 

الطفل الذي سيعقد في الشارقة باإلمارات. 
ـــه الوزير خــال اللقاء مع هيئــة رعاية  ووجَّ
الطفولــة - بوصفها املعنية بهذا الشــأن - 
بوضع آليــة الختيار االطفال مــن عمر 18-14 
سنة للمشاركة في هذا احملفل، مؤكدا اهمية 
ان يكون اختيار االطفال بالتنســيق مع اعضاء 
ارتباط الهيئــة في احملافظات ، مشــددا على 
ضــرورة اختيار اطفال متميزيــن وذوي مواهب 
ومؤهات بعد تشــكيل جلنــة مختصة بهذا 
الشــأن لوضع معايير معينة الختبار االطفال 
على ان تتم االجراءات بشــكل ســريع متهيدا 

للمشاركة في برملان الطفل. 
وجرت خال االجتماع ايضا مناقشة تخصيص 
اماكن مائمة للنســاء املعنفــات ، فضا عن 
بحث موضوع التســول والتأكيد على اهمية 
تعاون الوزارات واملؤسسات املعنية في معاجلة 

هذه الظاهرة.

ذي قار - الصباح الجديد: 
سلســلة مبادرات انتهجتها شــركة نفط 
ذي قار للنهــوض بواقع اخلدمــي والصحي  
للمحافظة ومنها مشروع اليوم وهو مشروع 
خط كهربــاء بطول اجمالي كلي ٥,٣٠٠ كم 
النعاش قرية ومدرســة كانــت تعيش خارج 

حدود احلضارة احلالية. 
وفرحتهم  ومشايخهم  االهالي  ابتسامة  ان 
التي شــاطرت فرحة شركة نفط ذي قار هي 
جزء من االمــل الذي ينتظر هذه احملافظة فا 
زالت شــركة نفط ذي قــار  تؤطر برنامجها 
بفعاليــات مألها احلب والطمــوح لبناء هذا 
البلد وهذا مــا دأبت عليه وزارة النفط طيلة 
العــام املاضي فــذي قار عانت مــن ازمات و 
شركة نفط ذي قار هي اجلزء االكبر من احلل .
فــي عامها اجلديــد هذا اســتأنفت عملها 
بابتســامة وفرحة طفل وستستمر طاملا أن 
هنالك من يثمن طموحها في ماحقة هموم 

املدينة ومعاناتها . 

بغداد - الصباح الجديد: 

افتتــح الدكتور عاء احمد اجلبوري 
وزيــر التجــارة معمــل خياطــة 
وانتاج االكياس في ســايلو الدورة 
املشاريع  انشئ ضمن  الذي  ببغداد 
العامة  للشــركة   االســتثمارية 

لتجارة احلبوب .
وقال الوزير اجلبوري في كلمة القاها 
بهذه املناســبة ان هذه املشــاريع 
تعطي فرصة كبيرة باالعتماد على 
واجملهودات  واخلبــرات  االمكانيــات 
العراقيــة ، وانــه مكمــا  لعمل 
شــركتي احلبوب وتصنيع احلبوب ، 
ســيما وان الطاقة االنتاجية ممكن 
تســد حاجتهما  ، فضا عن توفير 

فرص عمل للشباب  العراقي .   
واشــار الوزير بضــرورة ان تتعامل 

ادارة املعمل مع مراحل االنتاج على 
وفق معايير التكامل ، وان يســعى 
املعمــل الــى توفير جميــع املواد 
االوليــة الداخلة باالنتاج في املوقع 
لضمان استمرار العمل بدون توقف  

حتسباً الي طاريء . 
من جانبه اكد مدير عام الشــركة 
العامــة لتجارة احلبــوب املهندس 
عبــد الرحمــن عجي طوفــان ان 
الذي  االســتثماري  املشــروع  هذا 
نفذ علــى ارض صومعة الدورة في 
االنتاجية  تبلغ طاقته  والذي  بغداد 
الســنوية بحــدود ) ٦٠ ( مليــون 
كيس بجميــع االنواع واملواصفات ، 
سيغطي احلاجة الفعلية لشركات 
الغذاء فــي وزارة التجــارة ) )جتارة 
احلبوب وتصنيع احلبوب ( من اكياس 
اجلــوت و اكياس البولــي بروبلني ، 
وميكن احلصــول عليها في اي وقت 

وكما ويؤمن هذا املشــروع  مايني 
االكيــاس اجلوت قبل بدء  موســم 
االكياس  الشــلب وكذلك  تسويق 
اخملصصــة لتعبئــة الــرز احمللي ، 
واكياس تعبئــة الطحني اخملصص 

للبطاقة التموينية  .
هــذا وجتول وزير التجــارة واملديرون 
العامــون الــذي حضــرو االفتتاح 
في املعمل واطلعــوا ميدانيا على 
مفاصل العمل واالليات املتبعة في 

االنتاج  .
من جهة اخرى اعلنت وزارة التجارة 
عن مباشرة مواقع فرع صاح الدين 
في الشركة العامة لتجارة احلبوب 
توزيــع وجبــة الصكــوك اخلاصة 
ملســوقي احلنطة للموسم ٢٠٢٠ ) 

الدفعة اخلامسة.( .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
ان  طوفــان  عجــي  عبدالرحمــن 

املاكات احلسابية في فرع  تكريت 
ومجمــع حبــوب بيجــي ومجمع 
حبوب الدور ومجمع حبوب سامراء  
باشــرت بتوزيــع الصكــوك على 
للموســم  والفاحني  املســوقني 
التســويقي لعام 2020 وحســب 
االســبقية في التسويق .، ذاكرا ان 
ادارات مواقع فرع صاح الدين  كانت 
قد حددت التسلسات التي ميكنها 
املشــمولني  من  املواقع  مراجعــة 
بالصرف حيث يعطــي هذا  اجراء 
املرونه في املراجعة ويخفف الزحام 

خال فترة التوزيع .
العام  املدير  ذاته اشار  السياق  وفي 
الــى مواصلة الوحدات احلســابية 
كذلــك في مواقع فــرع بابل توزيع 
اخلاصة مبســوقي  الصكوك  وجبة 
وحســب   2020 لعــام  احلنطــة 

االسبقية في التسويق . 

تقرير

وزير التجارة : ندعم المشاريع االستثمارية لالنتاج الوطني التي توفر فرص عمل للشباب
خالل حضوره افتتاح معمل خياطة االكياس في سايلو الدورة

األحد 17 كانون الثاني 2021 العدد )4576(

البصرة - سعدي السند:

شــهدت قاعة )القبة الفلكية( 
فــي مجمــع كليــات جامعة 
ســاحة  في  مبوقعها  البصــرة 
سعد فعاليات الندوة املوسومة 
) العنف األسري وأثره في اجملتمع 
( والتــي أقامتها قيادة شــرطة 
البصــرة بالتعــاون مــع املركز 

الثقافي في اجلامعة .

أهمية اخلروج بنتائج وتوصيات 
للحد من هذه الظاهرة

والقى عميد الشــرطة باســم 
غــامن املالكي مدير اعــام قيادة 
البصرة كلمة شكر في  شرطة 
مســتهلها املركز الثقافي على 
أدائه املميز في شتى اجملاالت التي 
تخدم اجملتمع كما شكر احلضور 

األكارم  .
وقــال ان قيادة شــرطة البصرة 
املركز  تعاونها مــع هذا  تواصل 
املثابر في مجاالت متعددة وجنتمع 
اليوم في هــذا املكان لنؤكد من 
جديد ان قيادة شــرطة البصرة 
يسببه  الذي  اخلطر  استشعرت 
العنف األسري في اجملتمع والذي 
يقلق احلالة األســرية ألن األسرة 
هي التي حتدد سلوكيات أبنائها 
وبأمكانهــا أن تخــّرج مجرمني 
أو مصلحــني واننا في ضوء هذا 
الدولة  مع مؤسســات  التعاون 
ان  نرى  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
مــن واجبنا ان يكــون لنا حراك 
مستمر للحد من هذه الظاهرة 
بكل  العنف  ومناهضــة  احملزنة 
أشكاله وقد وجدنا ان للجامعة 
احداث  بأجتاه  كبيرة  مسؤوليات 
املتغيــرات فــي اجملتمــع عبــر 
خططها وبرامجهــا ، فكان لنا 
هذا احلضــور والتعاون مع املركز 
أن  ونأمل  للجامعــة  الثقافــي 
نخرج بنتائج وتوصيات تســهم 

في احلد من هذه الظاهرة .

الثقافة تسعى دائما من اجل 
خلق روابط فاعلة في خدمة 

اجملتمع
عبود  عبدالكرمي  الدكتور  أعقبه 
املبارك مديــر املركز الثقافي في 
جامعة البصرة بكلمة قال فيها 
ان جامعة البصرة تســعى دوما 
من أجل خلــق روابط اجتماعية 
للنهوض  وانســانية  وثقافيــة 
عملها  هــو  وهــذا  باألنســان 
خدمة  طريق  على  األستراتيجي 
التعاون عدة  وجاء هــذا  اجملتمع 
مرات مع قيادة شــرطة البصرة 
ومن خال التنسيق املتواصل مع 
العميد باسم غامن املالكي مدير 
وهو  البصرة  قيادة شرطة  اعام 
رجــل مهني وانســاني ويحترم 

تخصصه جدا .. 
فمن خاله نفــذ املركز الثقافي 
فعاليــة تخصصية  مــن  أكثر 
تخــدم اجملتمع ومنهــا تواجدنا 

منطلقني  الندوة  هذه  في  اليوم 
دائما من  الثقافة تسعى  ان  من 
اجل خلق روابط فاعلة في خدمة 
اجملتمع وتقّرب وجهات النظر من 
خال الثقافة والبحث والدراسة 
والبناء  املثمر  ومن خال تعاونها 
والسام  األمن  مؤسســات  مع 
وأملنــا كبيــر في هــذه الندوة 
بأن نخــرج بتوصيات مهمة من 
شــأنها أن تكون معاجلات مميزة 
للموضــوع الذي نحــن بصدده 

اليوم ,  

16 الف و161 دعوة أمام احملاكم 
بدأت بعد ذلــك فعاليات الندوة 
التــي أدارهــا الدكتور ســاجد 
حميــدي والذي رحــب باحلضور 
وقــال ان احصائيــة صدرت في 
األســري  العنف  عن   2020 عام 

أوضحت ان عــام 2019 حصلت 
فيــه 16 الف و161 دعــوة أمام 
دعاوى  تضمنت  اخملتصة  احملاكم 
املرأة  األسري ضد  العنف  تخص 
منها 31 الف و 336 حالة تخص 
النســاء املعنفات و 1606 حالة 
 2919 و  ضد األطفــال املعنفني 

حصلت لكبار السن .

كلمات مهمة وأحصائيات عن 
العنف األسري 

البحثيــة  األوراق  القيــت  ثــم 
اخلاصــة بالنــدوة املوســومة ) 
العنف األسري وأثره في اجملتمع ( 
القاها املشاركون وهم الدكتورة 
احلمدون  عبداللطيــف  شــذى 
من كليــة التربيــة للبنات في 
جامعــة البصرة فــي بحثها ) 
العنف األسري .. مسبباته وآثاره 

وبعض ســبل العاج ( والعميد 
باســم غامن املالكي مدير اعام 
قيادة شــرطة البصرة في بحثه 
املوســوم ) أمناط العنف األسري 
 ) انتشــارها  وحتديات احلــد من 
من  علي  حســني  وعبدالعزيــز 
للتنمية  البصرة  اجناز  مؤسسة 
والتطويــر وكان بحثــه بعنوان 
) قــراءة في قانــون احلماية من 

العنف األسري (.
األوراق  مضامــني  وتناولــت 
البحثيــة املطالبــات اجملتمعية  
العنف  قانون  بتشريع  املستمرة 
األســري، حيث صــّوت مجلس 
الوزراء في  الرابع من )آب( املاضي، 
قانون  مشــروع  مســوَّدة  على 
احلماية من العنف األسري، ومن 
املقرر رفعه إلى رئاســة مجلس 
النواب، وإدراجه في جدول أعمال 

لتشريعه  والتصويت  اجللسات، 
وإقراره.

إقراره  القانون فــي حال  أن هذا 
سيحد من نســبة العنف، ألنه 
يعمــل على معاقبــة مرتكبيه 
مشــيرة   ، الضحـــية  وحماية 
الــى ان حاالت العنف األســري 
املســجلة أو الظاهــرة مجــرد 
نســبة ضئيلــة جــًدا مقارنة 
املكممة  احلقيقيــة  باألعــداد 
األفــواه باخلوف وأعــراف اجملتمع 

القاسية.
وبينت األوراق التي القيت اتساع 
العنف األســري، خال  حــاالت 
احلظــر الــذي فرضتــه جائحة 
كورونا، وما خلَّفته من مشكات 
على  بتأثيراتها  ألقت  اقتصادية 
العاقات األسرية وخلقت أجواًء 

من التوتر داخل األسر.

أقامتها قيادة شرطة البصرة والمركز الثقافي في الجامعة 

ندوة موسعة عن العنف األسري وأثره في المجتمع

تواصل قيادة 
شرطة البصرة 

تعاونها مع المركز 
الثقافي المثابر في 

مجاالت متعددة 
ونؤكد من جديد 
ان قيادة شرطة 

البصرة استشعرت 
الخطر الذي يسببه 
العنف األسري في 

المجتمع

جانب من ندوة العنف األسري وأثره في اجملتمع بحضور الصباح اجلديد

Sun. 17 Jan 2021 issue )4576(

واسط - الغانم: 
ضمن جوالته اليوميــة املتكررة في 
عموم أقضية ونواحــي احملافظ تابع 
محمد  الدكتــور  واســط  محافظ 
جميــل املياحي االعمال واملشــاريع 
اخلدميــة التــي تنفــذ فــي قضاء 
القضاء  قائممقام  برفقة  النعمانية 
وعدد من مدراء الدوائر اخلدمية فيه .

واطلــع احملافظ على االعمــال التي 
تنفذ في شارع الشيشان  الرابط بني 
شارعي السوق وشارع اجملمع الطبي 
وتهيئة  الباندنك  حيث جتري صــب 
أعمــال الكاربســتون واملقرنص في 
الشــارع املذكــور والــذي يعد أحد 
أهــم الشــوارع في املدينــة ويربط 
بــني منطقتني ذات حركــة وكثافة 

سكانية عالية .
كما اطلع على أعمال االكساء التي 
جتري في شوارع البريد وشارع اخلليل 
إضافة الى أعمــال تهذيب االرصفة 
وفق اخلطــة التي تقوم بهــا بلدية 
القضاء ، موضحاً أن اخلطة مستمرة 
في قضاء النعمامية لتطوير وتأهيل 
مجموعة اخرى من الشوارع واملناطق 
وفــق التخصيصــات التــي اقرتها 
2021 بهدف  احملافظة ضمن خطــة 

إحداث تغييــر حقيقي بواقع املدينة 
اخلدمي والعمراني

مــن جانب اخر جرت فــي مقر قيادة 
شرطة واسط عملية القرعة لتوزيع 
أكثر من ألفي قطعة أرض ســكنية 
بني منتسبي القوات االمنية بجميع 
صنوفها فــي مدينة الكوت كوجبة 

أولى.
وأكد احملافظ فــي كلمة له في اثناء 
عمليــة التوزيع التي متــت بحضور 
مــن  القطــع  بتلــك  املشــمولني 
والدفاع  الداخلية  وزارتي  منتســبي 
واخملابرات  الوطنــي  االمــن  وجهازي 

وجهــاز مكافحة االرهــاب ممن هم 
من أبناء احملافظة وحســب مسقط 

الرأس.
مشيرا الى أن هذا القطع متثل وجبة 
أولى وهناك وجبات الحقة ســتكون 
في جميع االقضية والنواحي سيتم 
توزيعها في غضون االسابيع القليلة 
اختيرت  القطــع  هذه  وأن  املقبلــة 
في أماكن جيدة وســيتم شمولها 
التطوير  ألعمــال  احملافــظ  بخطط 
اخملتلفة  اخلدمات  وتنفيــذ  والتاهيل 
مثل شــبكات املاء الكهرباء واجملاري 

إضافة الى االعمال البلدية.

المكتب االعالمي
االعمار  وزير  توجيهات  حســب 
واالســكان والبلديــات العامة 
نازنني محمد وسو  املهندســة 
الهندســية  املاكات  تواصــل 
والفنيــة التابعة الى شــركة 
للمقــاوالت  العامــة  أشــور 
العمل في مشروع  االنشــائية 
فــي  الــرزازة  كربــاء  طريــق 
محافظــة كربــاء املقدســة 
من  مباشــرة  ومبتابعة  بتوجيه 
قبل املدير العام املهندس سيف 

سامي العسافي .
املشاريع  املشروع من  ويعد هذا 
فــي  املهمــة  االســتراتيجية 
شــأنها  من  التــي  احملافظــة 
التقليــل مــن الزخــم املروري 
اخلدمــي  بالواقــع  والنهــوض 

والعمراني في الباد .
مشــاريع  مدير  اكــده  ما  هذا 
منير مهدي  املهنــدس  كرباء  
الــذي أضــاف قائــاً : مت فرش 
طبقة ثانية حجر مكســر من 
كــم 76الــى كــم 79 ، كما مت 
فرش طبقة ثانية حصى خابط 
اضافة  كــم82  79الى  كم  من 
ثالثة  اكتــاف طبقة  فرش  الى 
كذلك  78الــى81  مــن  ورابعة 

وثانية  اولى  طبقة  اكتاف  فرش 
ترابيــة  مــن كم81الى كم86 
،كما مت فــرش طبقة اولى حجر 
مكسر من كم87الى90 وجتهيز  
اكداس حجر مكســر  6000م3 
اضافة الى جتهيز اكداس حصى 
خابــط5000م3 ومت اكمال فرش 
وفحــص طبقــة ثانيــة حجر 

مكسر االقواس واالستدارات
االول  للجســر  ســطح  وصب 
130م3  بكمية  الثاني  واجلســر 
، ويبدأ هذا املشــروع من طريق 
كرباء باجتاه الرزازة مروراً مبنطقة 

االخيضر حتى يصل الى معمل 
ويبلغ طوله ٤٥كم  االســمنت 
أجمالية  وبكلفــة  ٨م  وبعرض 

بلغت اكثر من ٢٨ مليار دينار ..
دائرة  بأشــراف  املشــروع  وهذا 
وطرق جســور كرباء ، علماً ان 

نسبة االجناز وصلت الى  65 ٪
يذكر ان شــركة اشــور تواصل 
تنفيذ عــدد من املشــاريع في 
مختلــف احملافظــات من اجل 
املواصفــات  حســب  اجنازهــا 
الفنيـة املطلوبـة وفـي وقتهـا 

احملـدد.

محافظ واسط يتابع تنفيذ االعمال الخدمية 
في قضاء النعمانية ومنها اكساء الشوارع

شركة أشور تواصل العمل في مشروع 
الممر الثاني كربالء - الرزازة 

اشرف على اجراء القرعة لتوزيع أكثر من ألفي قطعة سكنية 

محافظ واسط يتفقد تنفيذ املشاريع اخلدمية في قضاء النعمانية 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

في خضــم التوتر املتصاعد بني 
على  اجلارين  اإلفريقيني  البلدين 
مدار األسابيع املاضية، نفى قائد 
اجليش اإلثيوبــي اجلنرال برهانو 
اختراق  الســبت،  امــس  جوال، 
السودان،  أجواء  إثيوبية  مقاتلة 
مؤكدا أن أديس أبابا »لن تتورط 

في حرب مع اخلرطوم«.
تصريحات  فــي  جــوال  وقــال 
صحفية »ما مت تداوله من أخبار 
اختــراق طائرة عســكرية  عن 
إثيوبية ال أساس له من الصحة. 
قواتنا اجلوية لم تتجاوز حدودها 

قيد أمنلة«.
وشــدد على أن إثيوبيا لن حتارب 
السودان، مشــيرا إلى أنه بالده 
»ليســت بحاجة للحــرب مع 

السودان بأي حال من األحوال«.
وتابــع: »هنــاك مــن لديهــم 
مصالح في إشعال الفتنة ودق 

طبول احلرب بني البلدين«.
العســكري:  القائــد  وأردف 
احلدود  على  التعديات  »موضوع 
يكــن جديدا  لم  البلديــن  بني 
بسبب عدم ترسيمها، وال ميكن 
اعتبار ذلك احتالال من جانب أي 

طرف«.
أعلنت،  قــد  اخلرطوم  وكانــت 
طائــرة  أن  املاضــي،  األربعــاء 
عبــرت  إثيوبيــة  عســكرية 
وصفتها  خطــوة  فــي  احلدود، 

بـ«التصعيد اخلطير«.
وبســبب نــزاع مســتمر منذ 
عقود على الفشقة، وهي أرض 
خصبــة ضمن احلــدود الدولية 
للسودان يســتوطنها مزارعون 
مــن إثيوبيا منذ وقــت طويل، 
اندلعت اشتباكات بني قوات من 
البلدين استمرت ألسابيع أواخر 

العام املاضي.
وقال الســودان يوم 31 ديسمبر 
إنه بسط ســيطرته على كل 
األراضي السودانية في املنطقة، 

التي تبلغ مســاحتها نحو 250 
كيلومترا مربعا.

وصرح عضو مجلس الســيادة 
سليمان  محمد  الســودان  في 
ليست  »الفشــقة  أن  الفكي، 
أرضا محل نزاع مع إثيوبيا، ألنها 
سودانية باعتراف العالم كله«، 
أن اإلثيوبيني توغلوا  إلى  مشيرا 
السودانية  األراضي  حدود  داخل 

في 17 موقعا.
وفــي املقابل، تقــول إثيوبيا إن 
الســودان اســتغل انشــغال 
القــوات اإلثيوبيــة فــي صراع 
تيغراي و«احتــل أرضا إثيوبية«، 
وحــذرت من »نفــاد صبرها إزاء 
في  العسكري  احلشد  استمرار 

املنطقة احلدودية«.
وفي بداية ديسمبر املاضي، اتهم 
وامليليشيات  »القوات  السودان 
اإلثيوبية« بنصب كمني للقوات 

السودانية على طول احلدود، مما 
أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 

أكثر من 20 عسكريا.
وقــال عضو مجلس الســيادة 
سليمان  محمد  الســودان  في 
الفكي، إن »الفشــقة« ليست 
أرضا متنازعا عليها مع إثيوبيا، 
العالم  باعتراف  سودانية  ألنها 

كله.
مؤمتر  فــي  الفكــي،  وأضــاف 
أن  األول اجلمعة،  صحفي، امس 
اإلثيوبيني تواجدوا في 17 موقعا 
داخل الســودان خــالل األعوام 

املاضية.
الســوداني  املســؤول  وأوضح 
أن اجليش انتشــر علــى احلدود 
الشــرقية ولن يســمح بوجود 
ميليشيات أو قوات نظامية من 

دولة أخرى.
وخلص عضــو اجمللــس إلى أن 

الســوداني يســيطر  اجليــش 
أراضي  باملئة من   90 حاليا على 
التي كانــت حتتلها  الســودان 

ميليشيات وقوات إثيوبية.
وأكــد عضو مجلس الســيادة 
األراضــي  اســتعادة  قــرار  ،أن 
وليس  سياسي  قرار  السودانية 

عسكريا.
وانتقد عضو مجلس الســيادة 
السوداني ما صدر من تصريحات 
عــن الســفير االثيوبــي فــي 
الســودان يبلتال امرو املو التي 
اتهــم فيها اجليش الســوداني 
تابعة  مواقع   9 على  باالستيالء 
بأعمــال  وبالقيــام  إلثيوبيــا، 
انشغال  إثر  مفاجئة  عسكرية 
بالده بالقتال في إقليم تيغراي. 
للحل  الوحيد  »الطريق  إن  وقال 
هو اســتمرار اللجان املشتركة 
وأن يتوقف االثيوبيون عن إطالق 

التصريحات النارية«.
ودعــا الفكــي إثيوبيــا  إلــى 
منطقتــني  مــن  االنســحاب 
اخلرطوم  بوســع  احلــدود  على 
اســتردادهما، »لكن السودان ال 

ترغب باحلرب«.
وأوضح أن اخلرطوم »ال تستبعد 
إثيوبيا في  تقدمي شــكوى ضد 
مجلــس األمــن علــى خلفية 
احلدود وقد تطلب وثائق وخرائط 

تاريخية من بريطانيا.«
وحظر السودان، اخلميس، حتليق 
الفشقة  منطقة  فوق  الطيران 
احلدودية غــداة إعالنه أن طائرة 
حدوده  عبرت  إثيوبية  عسكرية 

في »تصعيد خطير«.
الطيران  لســلطة  بيــان  وأورد 
ســلطة  »أصــدرت  املدنــي 
الطيــران املدني نشــرة طيران 
دوليــة متنــع مبوجبهــا حتليق 

الطائرات فوق ســماء منطقة 
مدينة  شرق  احلدودية  الفشقة 

القضارف«.
وأكد مصدر حكومي لـ«فرانس 
برس« أن املقصود بهذه النشرة 

هو الطيران العسكري.
التوتر بني اخلرطوم وأديس  وازداد 
أبابــا حول منطقة الفشــقة، 
التي تبلغ مســاحتها نحو 250 
كيلومترًا مربًعا ويؤكد السودان 
أحقيتــه بهــا فيما يســتغل 
مزارعــون إثيوبيــون أراضيهــا 

اخلصبة.
ويأتي اخلالف احلــدودي في وقت 
العالقات  إلى  بالنسبة  حساس 
بــني البلدين خصوصا وســط 
مســاع تشــمل مصــر أيضا 
للتوصل إلى اتفاق بشــأن سد 
النهضة اإلثيوبي الضخم على 

النيل األزرق.

قائد الجيش اإلثيوبي: اديس ابابا لن تتورط
في حرب مع الخرطوم

نفى اختراق طائرة عسكرية أجواء السودان

بسبب نزاع مستمر منذ 
عقود على الفشقة، 
وهي أرض خصبة 
ضمن الحدود الدولية 
للسودان يستوطنها 
مزارعون من إثيوبيا 
منذ وقت طويل، 
اندلعت اشتباكات 
بين قوات من البلدين 
استمرت ألسابيع أواخر 
العام الماضي

قائد اجليش اإلثيوبي اجلنرال برهانو جوال

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتسعت دائرة االحتجاجات في مدينة سليانة 
شــمالي تونس، اعتراضا علــى تعرض راعي 
أغنام لالعتداء أمام مقــر الوالية التي حتمل 

االسم ذاته.
وذكرت وســائل إعــالم محلية امــس األول 
اجلمعة، أن قوات الشرطة التونسية أطلقت 

قنابل الغاز لتفريق محتجني في املدينة.
وأضافت ان عمليات كــر وفر وقعت بني قوات 
األمن وعدد من الشــبان في أحياء ســليانة، 
وعمــد عــدد مــن املتظاهرين إلى إشــعال 

اإلطارات.
وكانــت شــرارة االحتجاجات قد بــدأت في 
ســليانة قبل عدة أيام، بعد أن وثق شــريط 
فيديو اعتداء شــرطي على راعي أغنام أمام 

مقر الوالية.
وفجر الفيديو موجة غضــب في البالد التي 
اندلعت فيها ثــورة قبل عقد، من جراء إحراق 
البائــع املتجــول محمــد بوعزيزي نفســه 

احتجاجا على سوء تعامل السلطات معه.
وقالت وكالة األنباء الرسمية »تونس إفريقيا« 
إن الشــرطي الذي اعتدى علــى راغي األغنام 
مت نقلــه من موقعه كإجراء عقابي، مشــيرة 
إلى أن »عمليــة تتبعه عدليــا وإداريا ال تزال 

متواصلة«.
لكن يبدو أن ذلك لم يهدئ حدة االحتجاجات 
في ســليانة، إذ أوردت الوكالة اخلبر في نهار 
اجلمعة، بينما اشتعلت املواجهات مجددا في 

املدينة في املساء.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلــن وزيــر الدفــاع األمريكــي بالوكالــة 
كريســتوفر ميلر أن عديد القوات األمريكية 
في كل من العراق وأفغانســتان أصبح حاليا 
2500 فــرد، عمال بقرار مــن الرئيس املنتهية 

واليته دونالد ترامب.
وقال ميلــر إن »الواليات املتحدة اقتربت اليوم 
أكثر من أي وقت مضى من إنهاء نحو عشرين 

عاما من احلرب«.
وأضاف أن »خفض القوات في العراق يعكس 

زيادة قدرات اجليش العراقي«.
ومــن املرجح أن يثير إجــراء البنتاغون غضب 
والدميقراطيــني  اجلمهوريــني  املشــرعني 
املعارضني ملزيد من تخفيض القوات، في ظل 
جتدد اخملاوف بشــأن ازدراء إدارة ترامب املنتهية 

واليتها للكونغرس.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وضع فريــق من العلمــاء الصينيــني منوذجني 
لتفشــي جائحة فيروس كورونا في العالم عام 
 South China 2021، حســبما ذكرت صحيفة 

.Morning Post
وخلصــت اجملموعــة املكونة من خبــراء مركز 
السيطرة على األمراض والوقاية منها، واجليش 
الصيني، وعــدد من املعاهد البحثيــة، إلى أنه 
في أسوأ الســيناريوهات سيرتفع إجمالي عدد 
املصابني بكورونا في أنحاء العالم من 92 مليونا 
حاليا إلــى 170 مليونا في غضون الشــهرين 

املقبلني.
وأوضح رئيس اجملموعة البروفيسور شو جيانغو، 
أن خمــس اإلصابــات في العالم ســيكون من 
نصيب الواليــات املتحدة، وأضاف: »بحلول أوائل 
مــارس، قد يرتفع عــدد الوفيــات الناجمة من 

كوفيد19- إلى خمسة ماليني«.
وأشــار تقرير اخلبــراء الصينيني إلــى أن حتقيق 
السيناريو األكثر تفاؤال، يتطلب أن يلتزم اجلميع 
بقواعد التباعد االجتماعــي وارتداء الكمامات، 
وتتخذ حكومات الــدول تدابير فعالة فعال، مع 
استمرار برنامج التطعيم الشامل دون انقطاع.

احتجاجات وأعمال شغب 
بعد ضرب راعي غنم في 

تونس

البنتاغون يعلن خفض 
قواته إلى 2500 فرد في 

العراق وأفغانستان

علماء صينيون يضعون 
سيناريوهين لتفشي كورونا 

في العالم عام 2021

متابعة ـ الصباح الجديد:

أفادت صحيفة »واشنطن بوست« 
بوجــود تقريــر داخلي ســري في 
الكونغــرس يحذر من »ســيناريو 
عنيــف« قبــل 3 أيام مــن أحداث 

الكابيتول في 6 يناير احلالي.
وبحسب الصحيفة األميركية، فإن 
التقرير الصــادر في 3 يناير واملكون 
من 12 صفحة، أشــار بوضوح إلى 
»أن أنصــار ترامب يرون أن جلســة 
الكونغرس في 6 يناير هي الفرصة 
األخيــرة إللغاء نتائــج االنتخابات 
الرئاسية، وهذا ما ميكن أن يؤدي إلى 
الدعوات  تصاعد  مع  عنف«  أعمال 
الكونغرس،  مبنــى  أمام  للتظاهر 
جلســة  األعضاء  يعقــد  حيــث 
للتصديــق على فــوز الدميقراطي 
جو بايدن برئاســة الواليات املتحدة 
على حســاب الرئيس احلالي دونالد 

ترامب.
وقــال التقرير إنه »مــن املرجح أن 
الغاضبني،  املتظاهرين  آالف  يتدفق 

الذين يحرضهم ترامب ويحيط بهم 
املتطرفون البيض وتنظيمات أخرى 
متطرفة، إلى واشنطن مسلحني«، 
مشــيرا إلى أن الغضــب هذه املرة 

يستهدف أعضاء الكونغرس.
وأضاف التقريــر أن املنظمني كانوا 
يحثون أنصار ترامــب على القدوم 
وإحضار معدات  بالبنادق  مسلحني 
قتاليــة متخصصــة - مبا في ذلك 
األقنعــة الواقيــة مــن الغــازات 
والســترات الواقية من الرصاص - 

إلى واشنطن يوم 6 يناير.
أصدر  واحــد،  بيوم  الهجــوم  قبل 
مكتــب التحقيقات الفيدرالي في 
فرجينيا حتذيرا صريحا من أن بعض 
إلى  للسفر  املتطرفني يســتعدون 
واشــنطن ويهددون بارتكاب أعمال 

عنف حول مبنى الكابيتول.
وكان أنصار الرئيس ترامب اقتحموا 
مبنــى الكابيتول فــي حادثة غير 
مسبوقة أسفرت عن وقوع 5 قتلى 
بينهم ضابط شــرطة، حيث القت 
هذه األحداث تنديدات واسعة داخل 

الواليات املتحدة وخارجها.
وقــال شــخصان مطلعــان على 
الصادر عن اســتخبارات  التقريــر 

شــرطة الكابيتــول، الذين حتدثوا 
الكشــف عــن  شــريطة عــدم 

هويتهم، إن التقرير نُقل إلى جميع 
أفراد قيادة شــرطة الكابيتول من 

قبل مدير وحدة االستخبارات، جاك 
دونوهيو. 

قال ســوند إنه »طلب املســاعدة 
الكونغرس  رؤسائه في  الحقا لكن 
رفضوا، ولم يكن لدى القســم ما 
يكفي من الضبــاط والتحصينات 
مثيري  إلبعاد  احتياطيــة  أو خطة 

الشغب عن املبنى«.
وقال مسؤول آخر في إنفاذ القانون 
إن التقريــر دفــع قائــد شــرطة 
الكابيتــول إلى الســعي لتفعيل 
الطــوارئ للحرس الوطني وقاد إلى 
وضــع احلواجز احمليطــة بعيدا عن 
مبنى الكابيتــول مقارنة باألحداث 

املاضية.
واتهــم رئيس شــرطة الكونغرس 
قــدم  والــذي  ســوند،  ســتيفن 
اســتقالته بعــد اقتحــام مبنى 
في  األمن  مســؤولي  الكابيتــول، 
جهــوده  بعرقلــة  الكونغــرس 

الستدعاء احلرس الوطني.
وفي مقابلة ســابقة مع صحيفة 
»واشنطن بوست«، قال إن املشرفني 
عليــه تــرددوا في اتخــاذ خطوات 

رسمية لطلب احلرس الوطني حتى 
بعد ورود معلومات تفيد بأن احلشد 
الذي دعــاه الرئيــس دونالد ترامب 
إلــى واشــنطن األســبوع املاضي 
لالحتجاج على هزميته رمبا سيكون 
أكبر بكثير من املظاهرات السابقة.
املســاعدة  وتابع ســوند: »طلبت 
الحقا لكن رؤسائي ترددوا، ولم يكن 
لدى القسم ما يكفي من الضباط 
والتحصينــات أو خطة احتياطية 

إلبعاد مثيري الشغب عن املبنى«.
أفادت تقرير للواشنطن بوست بأن 
بنس  مايك  األميركي  الرئيس  نائب 
التــي اقتحمت  جنا مــن اجملموعة 
مبنى الكابتيــول، األربعاء املاضي، 

بإعجوبة.
فــي هــذا الســياق، أفــاد تقرير 
لواشــنطن بوســت، امــس األول 
اجلمعــة، أن نائب الرئيس األميركي 
مايــك بنــس، جنــا مــن اجملموعة 
التــي اقتحمت مبنــى الكابتيول، 
اجملموعة على  إذ كانــت  بأعجوبة، 
بعــد 100 قدم فقط مــن مكانه 

داخل الكونغرس.

تقـرير

تقرير سري حذر من اقتحام الكابيتول قبل وقوعه بأيام
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
يعــد العاهــل املغربــي، امللك 
من  آخــر  الســادس،  محمــد 
حصل حتــى اآلن على وســام 
االســتحقاق، والذي منحه إياه، 
رئيس الواليــات املتحدة، دونالد 
ترامب، جلهود في عملية السالم 

في الشرق األوسط.
اجلائــزة  هــذه  واســتحدثت 
احللفاء  قادة  لتكرمي  العسكرية 
وكان  الثانية  العاملية  احلرب  في 
منحها متوقفا إلى أن قام ترامب 
بإحيائها. ومنح ترامب الوســام 
الشــهر املاضي إلى رؤساء وزراء 

أستراليا والهند واليابان أيضا.
ولهذا الوسام 4 درجات تبدأ من 
درجة »مســتحق«، وتصل إلى« 
القائــد العام«، ويتكون وســام 
الدرجة العليا من إكليل أخضر 
بعقــدة ذهبية حتيــط بنجمة 
ويبلغ حجمها  ذهبية  خماسية 

أقل من 3 بوصات. 
هذا  أن  االبيض  البيــت  وأوضح 
الوسام مُينح تكرميا المتام مهمة 
للمســؤولني  أو  اســتثنائية، 
األجانب، وال ميكن أن مُيَنح إال من 

قبل الرئيس. 
وجــاء في بيان البيــت األبيض: 
»ألكثر من عقديــن، طور امللك 
محمد الســادس من العالقات 
بني  األمد  والطويلــة  العميقة 
الواليات  و  املغربيــة  اململكــة 

املتحدة في كل اجملاالت«.
التي  العربية  الشخصيات  ومن 
حازت على نفس الوســام، أمير 
الكويت الراحل، الشــيخ صباح 
له  ترامب  والذي منحه  األحمد، 
الثامن عشــر من سبتمبر  في 

املاضي، وقبل بضعة أشهر على 
وفاته.

أمــا أول زعيم عربــي حاز ذلك 
الوسام الرفيع، فكان امللك عبد 
العزيز بن آل ســعود، مؤســس 
وقد  احلديثة،  السعودية  الدولة 

حصل على ذلك الوسام بتاريخ 
18 فبراير من العام 1947.

وقبل ذلك حاز الوســام، القائد 
العام للجيــش العراقي وقتها، 
األميــر عبــد اإللــه بــن علي 
الهاشمي، وذلك بتاريخ 1 يونيو 

من العام 1945.
ومــن الشــخصيات العربيــة 
منحتهــا  التــي  العســكرية 
وســام  املتحــدة  الواليــات 

االستحقاق أيضا:
رئيس هيئة األركان املشــتركة 
للقوات املســلحة األردنية )من 
1967 إلــى 30 يونيــون 1969( ، 
و منحه  الفريق عامر خمــاش، 
األميركي،  الرئيــس  الوســام، 
ريتشارد نيكسون، لـ«دور خماش 
فــي أداء اخلدمات املتميزة طوال 
العربي  اجليش  فترة خدمته في 

)القوات املسلحة األردنية(.
قــرر الرئيس األميركــي دونالد 
ترامب، منح ملك املغرب محمد 
االســتحقاق  وسام  الســادس 
أعلى  قائــد  برتبة  العســكري 
مع  العالقات  تطبيــع  لقــراره 
إســرائيل، حسبما جاء في بيان 

للبيت األبيض، اجلمعة.
ومن بــالد الرافديــن، حاز نفس 
الوســام اللواء بابكر شــوكت 
أركان  رئيس  كان  الــذي  زيباري، 
 2003 العام  العراقي من  اجليش 

حتى العام 2015.
وكدلك حــاز، األردنــي محمود 
يوليون من  الوسام في  فريحات 
العــام 2017، عندما كان برتبة 
األركان  لهئيــة  ورئيســا  فريق 
املشــتركة للجيــش العربــي 

)القوات األردنية املسلحة(.
فــاز  الكويــت،  ومــن 
القائــد  بـ«االســتحقاق«، 
صالــح  خالــد  العســكري، 
الصبانح في أبريل 2017، عندما 
كان قائدا للقــوات البرية برتبة 

لواء.
وحازهــا كذلــك رئيــس أركان 
اجليــش الليبي امللكــي، اللواء 
وذلــك  األطيــوش،  سنوســي 
بتاريــخ 5 يونيــو مــن العــام 
1961 وذلك لـ«ســلوكه اجلدير 
في  استثنائي  بشكل  بالتقدير 
املتميزة حلكومة  أداء اخلدمــات 

الواليات املتحدة«.

نجمة ذهبية وإكليل أخضر لملك المغرب ووسام االستحقاق الذي أحياه ترامب
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الصباح الجديد ــ وكاالت: 
أقامت مجموعة جنرال إلكتريك الصناعية 
دعوى قضائية ضد منافســتها  األمريكية 
اتهمتها  حيث  إينرجي«  »ســيمنز  األملانية 
باللجوء إلى وسائل غير مشروعة للحصول 
على عقود مجزيــة لبيع توربينات الغاز، في 
ظل التنافس بني الشركتني في هذا القطاع.

ووفقا لـ«األملانية«، أقامت »جنرال إلكتريك« 
الدعــوى أمــام محكمة جزئية فــي والية 
فيرجينيا األمريكية، وذكــرت في حيثياتها 
أن موظفــا فــي الشــركة األملانية حصل 
على معلومات ســرية عن جنرال إلكتريك، 
وأن »سيمنز« اســتغلت هذه املعلومات في 

عروضها.
وذكرت »جنــرال إلكتريك« فــي الدعوى أن 
منافســتها األملانية اســتطاعت احلصول 
الــدوالرات« نتيجة  على عــروض »مبليارات 
لذلك. وقال متحدث باسم »سيمنز« أمس، 
إن شــركته لم يتم إخطارها رسميا بشأن 
هــذه االتهامــات، وأنها ســتقوم بتقييم 
الوضع باالهتمام الالزم مبجرد تقدمي الدعوى 

القضائية.
GE هي  واختصارهــا  إلكتريك«  و«جنــرال 
شــركة صناعيــة وتكنولوجيــة أمريكية 
مقر  يقــع  اجلنســيات.  متعــددة  ضخمة 
الشــركة الرئيس في مدينــة فيرفيلد في 

والية كناتيكت األمريكية. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلن مصــرف الرافدين، امس الســبت، 
منح قــروض لبناء وانشــاء وتأهيل عدد 
والسكنية في  االستثمارية  املشاريع  من 

بغداد واحملافظات.
وقــال املكتــب االعالمــي للمصرف في 
بيان صحفي إنه »مت متويل وتســويق عدد 
من  العديد  واســتقطاب  املشــاريع  من 
الذين يرومون  الشــركات واملســتثمرين 
التعاون مع املصرف لغرض احلصول على 

تلك القروض«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
استغلت شــركة Acer فعاليات معرض 
CES 2021التقني لتكشــف عن جيلها 
اجلديــد من حواســب Nitro 5 املصممة 

حملبي األلعاب اإللكترونية.
 Nitro وتبعا للشــركة فــإن حواســب
5اجلديــدة ســتطرح بنموذجــني، منوذج 
مجهــز بشاشــة مبقــاس 15.5 بوصة، 
17.3 بوصة، دقة عرض  ومنوذج بشاشات 
هذه الشاشــات ) 1140/2560( بيكسل، 

وترددها يتراوح ما بني 144 و360هيرتزا.
كما حصلت هــذه األجهزة على لوحات 
مفاتيــح بإضاءة خلفيــة، ووزعت ألوان 
ازرارها على املستخدمني بطريقة عملية 

التحكم باأللعاب.
ويدعم أحد مناذج هذه احلواسب معاجلات 
Core H35 من اجليــل 11 من إنتاج إنتل 
 GeForce ومعاجلات رســوميات من نوع
RTX 3080، بينمــا يدعــم منــوذج آخر 
 Ryzen 9 و   Ryzen 5000 معاجلــات 
رســوميات  معاجلــات  مــع   5900HX

.GeForce RTX 3080
وسيبدأ سعر النسخة اجملهزة بشاشات 
15.5 بوصــة وذواكر وصول عشــوائي 8 
 256 داخلية  تخزيــن  وأقراص  غيغابايت 

غيغابايت من 700 دوالر تقريب .

توربينات الغاز تدفع 
»جنرال إلكتريك« إلى 

مقاضاة »سيمنز«

الرافدين يعلن تمويل 
المشاريع االستثمارية 

ومنحها القروض

Acer تطلق جيلها 
الجديد من حواسب 
األلعاب المحمولة

اقتصاد6

اوبك: العراق أكثر الدول زيادة بإنتاجها
النفطي بعد ليبيا خالل شهر

إرتفاع صادرات العراق النفطية ألمريكا

متابعة ـ الصباح الجديد:

امس  اوبــك   اعلنــت منظمة 
الســبت، ان العراق احتل املرتبة 
االعضاء  الدول  اكثر  بني  الثانية 
إنتاجها  برفــع  قامــت  التــي 
املنظمة في شهر  النفطي في 

كانون األول املاضي.
املنظمة فــي تقريرها  وقالــت 
الشــهري واطلعــت عليــه » 
الصباح اجلديد » ان »إنتاج الدول 
منّظمة  فــي  األعضاء  الـــ13 
الدول املصــدرة للنفط »أوبك«، 
ارتفع في كانــون االول املاضي، 
 25.362 املتوسط  في  بلغ  حيث 
بارتفاع  يوميــا،  برميل  مليــون 
بلغ 279 ألــف برميل يوميا عن 
مســتويات تشرين الثاني 2020 
الذي بلــغ 25.083 مليون برميل 

يوميا«.
واضافــت ان »الزيــادة في إنتاج 
أوبك شــملت ليبيــا، التي بلغ 
انتاجهــا 1.224 مليــون برميل 
يوميــا وبزيادة بلغــت 136 الف 
الذي سبقه،  الشهر  عن  برميل 
اضافــة الــى االمــارات وبزيادة 
بلغت 63 الف برميل عن الشهر 

الذي سبقه ».
واشــارت الى ان »العــراق ارتفع 
انتاجه النفطي ايضا في كانون 
االنتاج  االول حيث بلغ متوسط 
فيها 3.848 مليون برميل يوميا 
بارتفاع بلغ 76 الف برميل يوميا 
املاضي  الثاني  عن شهر تشرين 
 3.772 االنتاج فيــه  بلــغ  الذي 

ماليني برميل يوميا«.
مؤسســي  احد  العراق  ويعتبر 
منظمــة اوبك عــام 1960 وهو 
املنتجة داخل  الــدول  احد اهم 

باملرتبة  يأتــي  حيــث  املنظمة 
الثانية بعد السعودية.

فيما قال وزيــر النفط العراقي 
إحسان عبد اجلبار امس السبت 
إن ســعر برميل النفط قد يبلغ 
60 دوالراً فــي الربــع الثاني من 

.2021
وقال عبد اجلبــار في تصريحات 
نقلتها وســائل اعالم حكومية 
امس الســبت ، إن »معدل بيع 
ســعر برميل النفــط العراقي 

حالياً يتجاوز حاجز 53 دوالراً«.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة 
اقتصادية  ازمة  اسوأ  وطأة  حتت 
يشهدها منذ عام 2003 ولغاية 
النفــط  أســعار  لتدنــي  اآلن 

وتفشي فيروس كورونا.
الطاقة  معلومات  ادارة  واعلنت 
األميركيــة، امس الســبت، ان 
صادرات النفط العراقية المريكا 
برميل  الــف   91 الــى  ارتفعت 

باليوم خالل االسبوع املاضي.
لها،ان  تقرير  فــي  االدارة  وقالت 
االســتيرادات  »متوســط 

االمريكية من النفط اخلام خالل 
االسبوع املاضي من ثمانية دول 
بلغت 5.541 ماليني برميل يوميا 
مرتفعة مبقــدار866 الف برميل 
باليوم عن االسبوع الذي سبقه 
والذي بلــغ 4.675 ماليني برميل 

يوميا ».
ان »امريكا اســتوردت  واضافت 
النفــط اخلام مــن العراق خالل 
االســبوع املاضــي مبعــدل 91 
الف برميــل باليوم بعد ان نزلت 
الذي  الصفر في االســبوع  الى 

سبقه«.
واشــارت الى ان »اكثر االيرادات 
النفطية المريكا خالل االسبوع 
املاضي جــاءت من كندا ومبعدل 
بلــغ 3.958 ماليني برميل يوميا، 
التــي بلغت  تليها املكســيك 
منهــا  االســتيرادات  كميــة 
يوميا،  برميل  الــف   600 مبعدل 
بلغت  وبكمية  الســعودية  ثم 
يوميا،  برميل  الف   328 كمعدل 
الف   201 وبكميــة  والبرازيــل 

برميل يوميا«.

»كميــة  ان  الــى  واشــارت 
من  االمريكيــة  االســتيرادات 
النفط اخلــام من نيجيريا بلغت 
195الــف برميــل يوميــا، ومن 
االكوادور مبعدل 168 الف برميل 
يوميــا، فيمــا انخفضــت من 

كوملبيا لتصل الى الصفر«.
الطاقة  معلومات  ادارة  واعلنت 
الثاني  8 كانون  األميركية فــي 
ان صــادرات العــراق من النفط 
المريــكا انخفضت الى الصفر 

خالل االسبوع املاضي.

اكدت اوبك ان 
»العراق ارتفع 
انتاجها النفطي 
ايضا في كانون 
االول حيث بلغ 
متوسط االنتاج 
فيها 3.848 مليون 
برميل يوميا

واجهة املبنى الرئيس ملنظمة اوبيك العاملية

متابعة ـ الصباح الجديد:

املنتخب  األميركي  الرئيس  كشف 
جو بايدن عــن مقترح بطرح حزمة 
حتفيــز قيمتها 1.9 تريليــون دوالر 
جهود  وتســريع  االقتصاد  إلنعاش 
التصــدي جلائحة كورونــا. وتعهد 
بايــدن خــالل حملتــه االنتخابية 
العام املاضي بالتعامل مع اجلائحة 
دونالد  الرئيــس  أكبــر من  بجدية 
ترمب. وتهدف احلزمة إلى حتويل هذا 
التعهد إلى واقــع بضخ املوارد في 
جهود التصدي للفيروس والتعافي 

االقتصادي.
وقال مسؤولون في الفريق االنتقالي 
إن »خطــة بايدن ســتكون حزمة 
إنقــاذ وســتتبعها في األســابيع 

املقبلة حزمة أخرى للتعافي«.
وبحســب »رويترز«، قــال بايدن في 
أزمة  »ثمة  األولــى،  البارحة  كلمة 
واضحة  شــديدة  إنسانية  معاناة 
للعيــان، وما من وقــت لنضيعه«، 
وعلينا  التحــرك  »علينــا  وأضاف 

التحرك اآلن«.

وتشــمل احلزمة 415 مليــار دوالر 
لدعــم مواجهة الفيــروس وطرح 
 19  - الوقاية مــن كوفيد  لقاحات 
ونحــو تريليــون دوالر في شــكل 
إعانات مباشــرة لألسر و440 مليار 
دوالر تقريبــا للشــركات الصغيرة 
من  بشــدة  املتضررة  واجملتمعــات 

اجلائحة.
وســيتم إصــدار شــيكات حتفيز 
بقيمــة 1400 دوالر أي أكثــر مــن 
شيكات بقيمة 600 دوالر تضمنها 
آخر تشريع في الكوجنرس بخصوص 
اإلضافي  التأمني  التحفيز. وسيزيد 
ضد البطالة إلى 400 دوالر أسبوعيا 
مــن 300 دوالر في الوقــت احلالي 

وسيتم متديده إلى أيلول.
وترمي خطة بايــدن إلى بدء فترته 
الرئاســية مبســودة قانــون حتقق 
وهي  بسرعة  املدى  قصيرة  أهدافه 
مساعدة االقتصاد والسيطرة على 
اجلائحة التي راح ضحيتها أكثر من 
385 ألفا في الواليات املتحدة حتى 

أمس األول.
وتعهد بايــدن بتأمني »ماليني فرص 
الصناعة  مجــال  فــي  العمــل« 

التحويليــة، حيــث يحظى ترمب 
بشعبية كبيرة، إضافة إلى خططه 
ومكافحة  اقتصاد مبتكر  أجل  من 

تغير املناخ.
وانتقد عديد من اجلمهوريني تكلفة 
وســتواجه  املدفوعات  هــذه  مثل 
مماثلة،  عقبــات  بايدن  مقترحــات 
الدميقراطيني  زمالئه  سيطرة  لكن 
على مجلســي النواب والشــيوخ 

ستساعده.
املنتخــب  الرئيــس  وســيدعو 
الكوجنرس أيضا إلى زيادة احلد األدنى 
لألجور إلى 15 دوالرا في الســاعة، 
وستشمل احلزمة مساعدات حملاربة 

اجلوع.
آثار  تخفيــف  أمــوال  وســُتنفق 
فيروس كورونــا على برنامج وطني 
للتطعيم والفحص واســتثمارات 
اللقاحات  توفير  أجل  من  للعاملني 
وتعقــب اخملالطني وكذلــك أموال 

للواليات.
املنتخب  األمريكي  الرئيس  وسعى 
جو بايدن الى إعادة تسليط الضوء 
األزمتني  ملكافحــة  خطتــه  على 
االقتصاديــة والصحيــة اللتني متر 

بهما بالده، مفضــال جتاهل قضية 
دونالد  واليته  املنتهية  الرئيس  عزل 
ترمب أمام الكوجنــرس، وذلك قبل 
ســتة أيــام مــن دخوله البيـــت 

األبيـض.
وكشــف بايدن أمام صحافيني، من 
ويلمنجتون  في  رأســه  مســقط 
فــي والية ديالور، خطتــه لإلنعاش 
 1900 قيمتها  تبلغ  التي  والتحفيز 
مساعدات  إلى  وتهدف  دوالر،  مليار 
العائالت والشــركات املتضررة من 
الوباء، مؤكدا أنه »متفائل«، وواعدا 

بفتح »صفحة جديدة« في البالد.
وبحسب »الفرنســية«، قال بايدن 
بعد  »سنتجاوز هذا معا«، مضيفا 
أســبوع على اقتحــام متظاهرين 
الكابيتول،  مبنــى  لترمب  مؤيدين 
»لكننا ال ميكننا فعل ذلك في دولة 

منفصلة ومنقسمة«.
وتعهد بايــدن بتأمني »ماليني فرص 
الصناعة  مجــال  فــي  العمــل« 
التحويليــة، حيــث يحظى ترمب 
بشعبية كبيرة، إضافة إلى خططه 
ومكافحة  اقتصاد مبتكر  أجل  من 

تغير املناخ.

تقـرير

بايدن يتعهد بإنعاش االقتصاد المتردي وتأمين ماليين الوظائف
طرح حزمة تحفيز قيمتها 1.9 تريليون دوالر

الرئيس االميركي املنتخب جو بايدن يلقي خطابا بعد اعالن فوزه
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
جتــري وزارة الطاقة في أميركا 
الغــاز  قطــاع  حــول  بحثــاً 
الطبيعي في إقليم كردستان، 
البحــث  سيســلط  حيــث 
كيفية  على  الضــوء  العلمي 
في  الغازية  باملصــادر  اإلجتــار 
إقليم كردســتان، ووضع سعٍر 

مناسٍب لها.
إقليــم  حكومــة  وتهــدف 
كردستان، إلى وضع سعٍر للغاز 
يكون من شــأنه  الطبيعــي، 
لتأمني  الداخلية  احلاجة  تأمني 
الكهرباء، والتدفئة، والصناعة، 
إلى جانب إرسال جزء منه إلى 
احلكومــة االحتادية فــي بغداد 

اضافة الى تركيا وأوروبا.
وكانــت إحــدى املواضيع التي 

إقليــم  حكومــة  تناقشــت 
االحتادية  واحلكومة  كردســتان 
حول  حوارهما  أثناء  بشــأنها، 
والنفط، كان مســألة  املوازنة 
استخدام غاز إقليم كوردستان 
في املناطـــق األخـــرى مـــن 

العراق.
وينــص االتفــاق املبــرم بــني 
حكومــة إقليــم كردســتان 
وشــركة دانا غــاز ضمن إطار 
»كونسيرتيوم بيرل بيتروليون«،  
على رفع كمية استخراج الغاز 
كردستان  إقليم  في  الطبيعي 
إلــى قرابة 1 مليار ســيغا في 

اليوم الواحد.
الغــاز  مــن  الكميــة  تلــك 
الطبيعــي، ليس من شــأنها 
ســد حاجة إقليم كردســتان 

الداخليــة فقــط، وإمنا تكفي 
للتصدير إلى املناطق العراقية 

األخرى واخلارج.
والعراق أكبر مســتهلك للغاز 
إلحصائية  وفقاً  روســيا،  بعد 
في  نشرت  التي  العاملي  البنك 
متــوز املاضي، حيث اســتهلك 
العــراق عــام 2019 نحــو 18 
مليار متر ســيغا من الغـــاز 

الطبيعـي.
العراق  %20 من موازنة  وتذهب 
واحملروقات،  الكهربــاء،  لتأمني 
وتتعــرض احلكومــة العراقية 
كمية  على  للنقد  باســتمرار 
وعوضاً  تستهلكه،  الذي  الغاز 
عن االهتمــام باملصادر احمللية، 
الغاز  اســتيراد  علــى  تعتمد 

والكهرباء من اخلارج.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت وكالة موديــز للتصنيف 
االئتمانــي، منــح مصرف أشــور 
الدولي لالستثمار تصنيفا ائتمانيا 
دوليا هو األول في مسيرته ، ويعد 
من أوائل املصارف التي حتصل على 
مثل هــذا التصنيف مــن وكالة  

عاملية 
حيث قيمت وكالــة موديز اجلدارة 
االئتمانيــة  للمصرف  والتي تعبر 
عن قدرته على الوفــاء بالتزاماته 
جتــاه الغير بدرجــة ) Caa1( وهي 
أعلــى فئة في درجة )C(  ، والودائع 
األجنبية  بالعملتني  األجل  طويلة 
واحملليــة بنفــس التقييــم لهما 
ومنحهما أيضا الدرجة  السالفة 
الذكر وذلــك يحدث ألول مرة وهي 

ناحية ايجابية  .

وتلــك الدرجة أيضــا متاثل درجة 
التصنيف السيادي احلكومي وفق 
معاييــر التقييــم املعتمدة لدى 
وكالــة موديز للدولــة العراقية ، 
كون ال يتم بشكل عام جتاوز درجة 

التصنيف االئتماني للدولة . 
وأضافت الوكالة فــي اعالنها  أن 
املصــرف يتمتــع بقــوة القاعدة 
اخملاطر  مواجهة  في  الرأســمالية 
حيث تفــوق نســبة كفاية رأس 
املال احلدود الدنيا املقررة والربحية 
الصلبــة والســيولة الوفيرة  وأن 
للمصرف  املســتقبلية  النظــرة 
بأنــه  وتوقعاتهــا   ، مســتقرة 
ســيحافظ على مساره في نقاط 
القوة  وأن رأســماله سيبقى قويا 
مع االفاق املستقبلية التي تعكس 
االعتدال في منو احملفظة االئتمانية 

والصعوبــات التي تواجــه البيئة 
التشغيلية .

وضمــن هــذا الســياق  ، أعلنت 
الســيدة علياء عامر مجيد املدير 
املفــوض ملصــرف أشــور الدولي 
لالســتثمار أن هــذا التصنيــف 
ومن منطلــق احلرص على مواكبة 
املصرفية  واملستجدات  التطورات 
واستراتيجيات  سياسات  واعتماد 
التصنيــف  وحتديــد  شــمولية 
االئتمانــي  للمصــرف  من وكالة 
عاملية تتطلبها أعماله ونشاطاته 
املصرف  قــدرة  وبحمداهلل  يظهر 
وجناحه في تنفيذ  اســتراتيجياته   
للحفــاظ على مــا مت حتقيقه من 
اجنازات ، مع السعي لتحقيق املزيد 
وتعزيــز مكانة املصرف وتوســيع 

انتشاره في السوق العراقي.

وزارة الطاقة األميركية تجري بحثًا عن 
الغاز الطبيعي في إقليم كردستان

 »موديز« تمنح مصرف أشور الدولي
 )Caa1( درجة تصنيف ائتماني

روسيا ترفع إنتاج النفط 150 ألف برميل يوميًا منذ بداية كانون الثاني
الصباح الجديد ـ وكاالت: 

رفعت روســيا إنتاجها من النفط 
150 ألف برميل  ومكثفات الغــاز 
يومياً إلى نحو 10.19 مليون برميل 
يوميــاً في الفترة مــن أول كانون 

الثاني إلى 14 من الشــهر نفسه 
مقارنة مع كانــون االول إذ خفف 
منتجون عامليون قيوداً على اإلنتاج، 
حســب مصدر حتدث إلــى وكالة 

رويترز.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ إنتاج 
 10.04 الغــاز  ومكثفات  النفــط 
مليون برميل يومياً في املتوســط 

في كانون االول.
وقالت روسيا إنها سترفع إنتاجها 

من النفــط اخلام في كانون الثاني 
125 ألف برميــل يومياً مع  بنحو 
تخفيف قيــود تفرضها مجموعة 

"أوبك+" ملنتجي النفط.
ويستثني اتفاق مجموعة "أوبك+" 

العاملــي املكثفات، وهــي نوع من 
النفط اخلفيف، التي تضخ روسيا 
منها ما يتراوح بني 700 و800 ألف 
برميل يومياً في املتوسط. ولم ترد 
وزارة الطاقة الروســية على طلب 

للتعليق.
ومن املقرر أن ترفع روســيا إنتاجها 
النفطــي مبقدار 65 ألــف برميل 
يوميا أخــرى، اعتباراً من شــباط 

املقبل.
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ثقافة 8
دراسة

إقرأ.. وفي البدء كانت الكلمة
الصانـع،  الرأس!:رجـاء  لوجـع  املثيـرات 
ورجـاء  املقـرن،  ممـدوح، وسـمر  وعاليـة 
بن سـامة، وفاطمـة املرنيسـي، وهدى 
النعيمـي، التـي تقـف إزاءها )سـفينة 
)ليلـى  مجموعـة  القمـر(  إلـى  حنـان 
البعلبكـي( القصصيـة الصادرة سـنة 
إلـى  بسـببها  قدمـت  التـي   ،١٩٦٢
احملاكمـة، حييـة خفـرة خجـول! فضاً 
عن مذكرات الشـاعرة املصرية رشـيدة 

رضـا، وكذلك مذكـرات الشـاعرة فدوى 
طوقـان، والعديـد مـن أعمـال الدكتورة 
نـوال السـعداوي، البحثيـة واإلبداعيـة 

فضـا عـن مذكراتهـا.
كانـت الناس تقـرأ قبل ارتفاع األسـعار 
عامليـًا، الناجت عـن االرتفاع غيـر املعقول 
لسـعر برميل النفط اخلام، كان سـعره 
يـوم بـدأ بالصعـود ربيـع سـنة ١٩٧٤، 
دوالريـن وسـبعني سـنتا، كانـت احليـاة 
رخية ورخيصـة وهادئـة، اتخمت األرض 
بالبشـر الذيـن يـزدادون وفـق متواليـة 
البلـدان،  مـن  كثيـر  وفـي  هندسـية، 
النـاجت  كل  اجلديـدة،  األفـواه  تلتهـم 
القومـي للبلـد، وتذهب جهـود املايني، 
وتعـب سـواعدها عبثـاً، وضـرب األرض 
التلـوث والتصحر، وجنون البقـر واإليدز 
وجائحـة كورونـا وثقـب األوزون، الذي ما 
اسـتطاعت اجلهـود البشـرية أن ترفـأه، 
وجـاءت لنـا ظواهر التسـونامي، الناجتة 
عـن ازديـاد حرارة الكـون، وقلـع الغابات، 
ودفـن األهـوار، وظـل اإلنسـان يركـض 
لتلبيـة مطالـب حياتـه وحياة األسـرة، 
تسـعة  كل  أو  سـنة،  كل  تـزداد  التـي 

! شهر أ
يـوم كانت الدنيـا بخير، كانـت الثقافة 
بهيئـة  العربـي  القسـم  كان  بخيـر، 
البريطانيـةb.b.c، يقـدم أكثـر  اإلذاعـة 
اإلذاعـي  كان  ثقافـي،  برنامـج  مـن 
الشهير حسـن الكرمي يقدم برنامجه 
احملبـب )قـول على قـول( وكان القسـم 
يقـدم لنـا برنامج )لـكل سـؤال جواب( 
الشـاعر  يقدمـه  كان  مـا  عـن  فضـًا 
املصـري فاروق شوشـة من لقـاءات، مع 
قامـات شـعرية وفنيـة وعلميـة باذخة 
فـي برنامجه )لقـاء مع..( ولسـت ذاكرا 
برامـج أَُخـر لعل أشـهرها )السياسـة 

بـني السـائل واجمليـب(.
إذاعـة لنـدن حتولت إلـى إذاعـة إخبارية، 
قضايـا  فـي  النـاس  آراء  واسـتطاع 
الـرأي،  خطـل  يصفعـك  حيـث  آنيـة، 
والسـيما  وعاميتـه  القـول،  وفجاجـة 

لـدى املصريـني، وتظل تعيـد وتكرر على 
مـدى أربـع وعشـرين سـاعة!

تقـدم  كارلـو(  مونـت  )إذاعـة  كانـت 

الثقافيـة(  )اجمللـة  الثقافـي  برنامجهـا 
اليـوم  ضحـى  ويعـاد  يـوم،  كل  عصـر 
عبـد  املغربـي  األديـب  يعـده  التالـي، 

اإللـه الصاحلـي، إلـى جانب شـبكة من 
املراسـلني؛ خليـل صويلـح من دمشـق، 
وميشـيل معايكي من بيـروت، وخميس 
اجمللـة  اختفـت  تونـس.  مـن  خياطـي 
التـي  اليوميـة، أمـا املدونـة  الثقافيـة 
تتنـاوب علـى تقدميها خمسـة نسـوة، 
مصريـة،  بعاميـة  تتحـدث  فإحداهـن 
واليمنيـة تقـدم لنـا بكائيـة صباحية، 
أمـا اللبنانيـة التـي كنـا نقـرأ مجلتها 
)جسـد(، فيتطاير مع كامهـا البصاق، 
فهـي تكثر من إيـراد هذه املفـردة، حتى 

أصبحنـا نغلـق املذيـاع خشـية..؟!
إذاعـة الكويـت كانـت تقـدم برنامجـا 
ثقافيـا مفيدا، عنـد الواحـدة والنصف 
مـدى  علـى  جمعـة،  يـوم  كل  ظهـر 
نصف سـاعة عنوانـه )إسـألوا اإلذاعة( 
غيـر  حلقاتـه،  مـن  العديـد  سـجلت 
أنهـا ذهبـت مـع مـن ذهـب، فضـًا عن 

الثقافيـة. املسـاء  أحاديـث 
بغـداد،  مـن  العـراق  جمهوريـة  إذاعـة 
أروقـة  مـن  برنامجـاً  تقـدم  كانـت 
ليـا،  سـاعة  مـدى  علـى  اجلامعـة، 
عنوانه )رسـائل جامعيـة( تقدم في كل 
حلقـة مـن حلقاتـه، رسـالة جامعيـة 
فـي املاجسـتير أو الدكتـوراه، نوقشـت 
وأجيـزت، كان يعـده ويقدمـه، صاحـب 
إبراهيـم، الـذي ماعتـم أن نـال  خليـل 
الدكتـوراه، فغـادر العـراق إلـى اليمـن!
بعـد  العربيـة،  احملطـات  كل  فـي 
تقـدمي النشـرة اإلخباريـة، ثمـة نشـرة 
اقتصاديـة، تردفهـا نشـرة رياضيـة، وما 

قليـًا. إال  ثقافيـة  نشـرة  مـن 
إننـا إذا أردنـا ازدهـارا للكلمـة املقـروءة 
فـي مواجهـة ثقافـة الصـورة، فيجـب 
املدرسـة  فـي  الطفـل  مـن  نبـدأ  أن 
القـراءة  حـب  نعلمـه  أن  االبتدائيـة، 
مكتبـات  وتأسـيس  املطبـوع،  واقتنـاء 
في املتوسـطات والثانويـات، وعند ذاك- 
وبكثيـر مـن اجلهـد التربوي- نسـتطيع 
مجدهـا  القـراءة  لهوايـة  نعيـد  أن 

وألقهـا.

شكيب كاظم

كثـر احلديث عن انحسـار وهـج الثقافة 
عامة، وال سـيما الكتـاب والقراءة، فلقد 
مـر علـى النـاس حـني مـن الدهـر، كان 
يفاخـر مبـا يقـرأ، وكثيـرا مـا كنـا جنـري 
املطـاردات الشـعرية، التـي لـم يسـمع 
بهـا أبنـاء العقـود الاحقة، ولـم يعرفوا 
عنهـا شـيئاً، وكثيـرا مـا كنـا نناقش ما 
قرأنـا، البل أسسـنا مكتبـة صغيرة من 
مـا كنـا نوفـره مـن مصروفنـا اليومـي، 
الـذي نحصـل عليه مـن آبائنا، يـوم كنا 
طابـًا صغـارا في الدراسـة املتوسـطة، 
ومـا زلت أحتفـظ بكتاب مـن كتب تلك 
املكتبـة التـي انفـرط عقدهـا سـريعا، 
لألديـب  شـهرزاد(   ( مسـرحية  إنهـا 
اإليرلنـدي السـاخر ) جـورج برنارد شـو(.
احليـاة  علـى  سـريع  تغيـر  طـرأ  لقـد   
مـع  سـيما  وال  العربـي،  عاملنـا  فـي 
ظهـور الفضائيـات، ومـن قبلهـا البـث 
مـن  النـاس  سـرق  الـذي  التلفزيونـي 
صوريـة  ثقافـة  يقـدم  والـذي  الكتـاب، 
ذهـن  مـن  تـزول  أن  تلبـث  ال  سـريعة، 
فتراجـع  وبصـره،  الكسـول  املشـاهد 
عـدد املطبـوع بشـكل ذريـع ومؤسـف، 
فـإذا كنـا نطبـع ثاثـة آالف نسـخة من 
اليـوم  نطبـع  أرانـا  فمـا  مطبـوع،  كل 
هـذا  نسـخة،  مئـة  خمـس  مـن  أكثـر 
وإال  بتسـويقها،  املعنيـون  تفضـل  إذا 
تركـت فـي اخملـازن حتـت رحمـة ظـروف 
الطقـس، لـذا جلـأ الكثيـر مـن الكتـاب 
إلـى ولـوج املناطق احملرمـة، أو إثـارة زوابع 
بشـأن إصداراتهـم، جتلـب لهـم شـهرة 
وبهجـة، وإال هـل يقبـل أن يكتـب روائي 
سـوري رواية في شـأن سياسـي عراقي، 
نحـو  بعـد  بشـأنها  الدنيـا  فتنقلـب 

الزمـان؟! مـن  عقديـن 
الكاتبـات  أن  للنظـر،  امللفـت  الشـيىء 
وانفاتـاً  جـرأة  أكثـر  كـن  العربيـات 
هـذه  فـي  الغـوص  فـي  الكتـاب،  مـن 

يوم كانت الدنيا بخير، كانت 
الثقافة بخير، كان القسم 

العربي بهيئة اإلذاعة البريطانية
b.b.c، يقدم أكثر من برنامج 
ثقافي، كان اإلذاعي الشهير 

حسن الكرمي يقدم برنامجه 
المحبب )قول على قول( وكان 
القسم يقدم لنا برنامج )لكل 
سؤال جواب( فضاًل عن ما كان 
يقدمه الشاعر المصري فاروق 

شوشة من لقاءات، مع قامات 
شعرية وفنية وعلمية باذخة 

في برنامجه )لقاء مع..( ولست 
ذاكرا برامج ُأخَر لعل أشهرها 

)السياسة بين السائل والمجيب(

نقد

رأي

يوسف عبود جويعد 
  

الفضـاء السـردي الروائـي لروايـة )مسـرات 
سـود( للروائـي علـي حسـن الفـواز، تعتمد 
علـى منطـني مـن أمنـاط املذاهـب السـردية، 
والروايـة  النقديـة،  الواقعيـة  الروايـة 
تكويـن  عمليـة  فـي  لكـن  الكابوسـية، 
الشـكل واملضمـون، تطلـب األمـر أن يقـوم 
الروائـي بعمليـة مـزج بـني هذيـن النمطني، 
والسـبب فـي ذلـك وجـود كل أركان وادوات 
الروايـة الكابوسـية داخـل مبنـى  ومامـح 
الروايـة الواقعيـة النقديـة، ملـا يحمـل واقع 
احليـاة التـي عاشـها وخـاض غمارهـا بطـل 
هـذا النص حسـان، مـن غرائبيـة وعجائبية 
حزيـن  مؤلـم  أسـود  صعـب  قـاٍس  وخيـال 
خـال مـن الرحمـة واإلنسـانية، وبعيـداً عـن 
احليـاة القوميـة التـي يحتاجها اإلنسـان في 
البلـد ليعيـش آمنـاً مطمئنـاً، بسـبب مـا 
وتعذيـب  وقمـع  تعسـف  مـن  لـه  تعـرض 
فقـد مـن خالـه رجولتـه حيـث مت إخصائه 
وفقـد فحولتـه أثنـاء التعذيـب وفقـد جزءاً 
كبيـراً مـن ذاكرتـه، فعـاش حيـاة مضببـة 
متوجسـة، هائمـاً خائفـاً لـم يشـعر بلـذة 
احليـاة وطعـم التواصـل مع اجملتمـع، وصارت 
حياتـه بحثـاً في دهاليـز الذاكرة عـن أماكن 
وسـنوات وحلظـات غائبـة عـن ذهنـه، ومـن 
املعـروف أن الروايـة الكابوسـية تعتمـد في 
مبناهـا املتخيل فـي تدوينها علـى االغتراب 
والشـعور  والذعـر  والقلـق  االجتماعـي 
فعـًا  حـدث  مـا  وهـذا  والعبثّيـة،  بالذنـب 
لبطـل الرواية حسـان في واقـع احلياة وليس 
انتقلـت  الواقعيـة  احليـاة  أن  أي  املتخيـل 
بشـكل تلقائـي من حيـاة طبيعية مسـاملة 
إلى حيـاة مخيفـة مضببة يسـودها الرعب 

واحلـزن والقلـق.
علـى  األحـداث  نقـل  فـي  الروائـي  أعتمـد 
النفسـية  والتداعيـات  الداخلـي  املنولـوج 
كانـت  التـي  واإلحباطـات  واالنكسـارات 
تسـود سـلوك بطل النـص وطبيعتـه، الذي 

والتعذيـب  االعتقـال  عمليـة  فـي  وجـد 
مـا يفـوق طاقـة حتملـه، وحـدث ذلـك فـي 
زمـن الزعيـم األبيـض، كمـا يشـير الروائي 
فـي ذلـك إلـى رمـز رئيـس السـلطة وهـو 
النظـام  زمـن  فـي  للمتلقـي  يوحـي  مـا 
العيـون  تكثـر  حيـث  البائـد،  الصدامـي 
النـاس  حلركـة  واملترصـدة  املراقبـة 
منهـم،  املثقفـون  وباألخـص  وكامهـم، 
إلـى  بـه  يتحدثـون  كلمـا  يـؤوَّل  والـذي 
كلمـات ضد السـلطة، فحسـان حتدث عن 
العجـز اجلنسـي، فـي املقهـى، إال أن ذلـك 
فسـر وبطريقـة ظاملـة إلى عجز السـلطة 
السياسـية احلاكمـة، وهـو الـذي ال ينتمي 
معارضـة: سياسـية  حركـة  أي  أو  حلـزب 

)عاقتـي بالسـجن كانـت أكثـر مفارقـات 
لعبـة الذاكـرة معـي، فقـد كانـت وظيفة 
أهـم  وكأنهـا  فاجعـة،  الذاكـرة  قطـع 
والوقائـع  األحـداث  السـجانني.  واجبـات 
تقـول: إنـي كنـت سـجيناً وأن دخولـي إلى 
السـجن كان أشـُد غموضـاً، فأنـا لـم أكن 
وكل  ثائـراً  حتـى  وال  حزبيـاً،  وال  سياسـياً، 
مـا كنـت أعرفـه هـو اجلنـس، والبحـث عن 
لذائـذه، وشـياطينه، ولـم أكن أتصـور يوماً 
بأن ذلـك سـيقودني إلى السـجن، ولاتهام 
بخيانـات كثيـرة، ال أعرف كيـف أرفضها أو 

أقبلهـا..( ص 5 
تأمليـة  وقفـة  إلـى  يحتـاج  الـذي  واألمـر 
ومتابعـة متأنيـة مـن أجـل الوقـوف علـى 
مامحهـا الرمزيـة والفكرية والسياسـية، 
ميتلكهـا  كان  التـي  الثالثـة  اليـد  وهـي 
حسـان والتـي كانـت محـط خـوف وقلـق 
مـن  الكثيـر  ضمـن  وتدخـل  السـلطة، 
الفكـر  أحيانـاً  فهـي  السـردية،  املسـارات 
هـي  وأحيانـاً  السـلطة،  لظلـم  الرافـض 
اجلنـس الذي هـو واحد مـن األسـرار املهمة 
بحياتـه  ملتصقـاً  اإلنسـان  تبقـي  التـي 
وسـعيداً بهـا، كونـه ميتلـك رجولتـه وقادراً 
تلـك  خـال  مـن  يريـده  مبـا  اإلتيـان  علـى 
الرغبـة اللذيـذة املتصلـة فيـه، وفقدانهـا 
وهـي  والفحولـة،  الرجولـة  فقـدان  يعنـي 

لرجولتهـا  السـلطة  لفقـدان  كبيـر  رمـز 
حتقيـق  عـن  عجزهـا  بسـبب  وفحولتهـا، 
حيـاة  هـي  وكذلـك  واملسـاواة،  العدالـة 

املثقـف وأفـكاره، إذ ضمـن الروائـي العديد 
مـن املقوالت لكتـاب كبار داخـل منت النص 
السـردي، وكذلك اسـتعرض بعض الروايات 

العامليـة التـي لها صلـة واضحـة مبضمون 
وحركـة األحداث داخـل منت النـص الروائي. 
وتتدفـق  السـردي  املبنـى  يسـير  وهكـذا 
وتصاعـدي،  محتـدم  بشـكل  األحـداث 
فنعيـش تلـك التداعيات وما أصاب حسـان 

مـن ظلـم وجور:
)حيـث يجد نفسـه وحيداً، ذلياً، منكسـراً، 
ليـس أمامـه سـوى أن يبحـث فـي ذاكـرة 
وعـن  القدميـة،  طاسـمه  عـن  الـكام 
أوهامـه التـي ظـل يصـدق حكايتهـا عـن 
يـده الثالثـة، اليـد السياسـية، أو اجملنونـة 
أو املعارضـة، أو التـي فقـدت جموحها بعد 
ليالـي السـجن التـي ال يريـد أن يتذكرهـا 
إلـى  )مهـاوي(  السـجان  حولهـا  أن  بعـد 
ليـال للهذيـان، وحـول يـده إلـى اسـفنجة 
باألشـباح  املسـكون  بالرمـل  غاطسـة 

 ٢١ والعطـش...(ص 
ومنضـي قدمـاً فـي متابعـة األحـداث التـي 
بـدأت تتطـور، وازداد التاصـق والتنـاوب بني 
والكابوسـية،  النقديـة  الواقعيـة  عاملـي 
يِعـر  لـم  الـذي  حسـان  حيـاة  لنكتشـف 
اهتمامـاً حلياتـه االجتماعيـة بـني أخوانـه 
الذيـن يتصارعـون فيمـا بينهـم مـن أجـل 
عاملـه  فـي  وعـاش  اإلرث،  علـى  احلصـول 
األسـود واخلـوف يغلـف حياتـه حتـى وهـو 
ذكرياتـه  ويعيـش  السـجن،  أسـوار  خـارج 
املؤملـة فـي معتقـل التعذيب، ومـا فعل به 
مهـاوي الرجـل الذي كلـف بتعذيبـه والذي 
لنـا  يقـدم  وهنـا  ذاكرتـه،  ومحـا  أخصـاه 
الروائـي مامح شـخصية مهـاوي وصفاته 
وحياتـه االجتماعيـة، فهـو يعانـي من عجز 
جنسـي، وأنـه ال يسـتطيع اإلتيـان بزوجته، 
االسـتهزاء  مصـدر  جعلـه  الـذي  األمـر 
والسـخرية مـن زوجتـه، التـي كانـت جتبره 
رغـم  اجلنسـية  العمليـة  ممارسـة  علـى 
إلـى  ننتقـل  بعدهـا  فحولتـه،  فقـدان 
أن  حيـث  مهـاوي،  حيـاة  تخـص  تفاصيـل 
أبـاه ماحـي هـرب مـن اجلنـوب بعد شـجار 
حـاد مـع الشـيخ وتطـوع فـي اجليـش، ثـم 
وأحـب بابـل  الليليـة  النـوادي  يرتـاد  اخـذ 

وتزوجهـا، رغـم أنها عاهـرة ومتـارس اجلنس 
مـع الزبائن، فحملـت وأجنبت طفاً أسـماه 
مهـاوي، وعـاش مهاوي وسـط هـذه األجواء 
واقتـرب من السـلطة ليكـون احـد رجالها 

املعتقلـني: بتعذيـب  املكلفـني 
)ماذا تفعل يا مهاوي؟ 

تتحسـس  وهـي  الزاعـق  زوجتـه  صـوت 
عطالتـه، والعـرق الـذي ينـز متصببـاً مـن 
جسـده العاري، ومـن وجهه الشـاحب ومن 

املرتعشـتني.. يديـه 
لـم يباغـت بجملتهـا الناهرة  لكـن غيظه 
أمامهـا  يرتعـش  وهـو  شـراهة  أكثـر  بـدا 
مخـذوالً بهزميتـه، فبالرغم من كل شـبقه 
املفتعـل وصوتـه الفاضـح، ظـل مسـكوناً 
بإحسـاس دام باخليبـة مـن العطـب، وغـدا 
جسـده امللحـاح واملعـروق يضطـرب هلعـاً 
علـى  قدرتـه  فعـدم  واإلذالل،  اخلـوف  مـن 
اإلتيـان توغـر صدره حقـداً وغضبـاً ال حدود 
لهمـا، وتطلـق كل غوائـل الشـّر الطاعـن 

فـي روحـه..( ص  50 
وهكـذا نكتشـف احليـاة الغريبـة املوغلـة 
بالعهـر والفسـاد التي أهلته ليكـون واحداً 
بالقيـام  املكلفـني  السـلطة  رجـال  مـن 
مبهمـة التعذيـب ا لظالـم، وميضي حسـان 
ليجـد  األحـداث  دفـة  إدارة  مهمـة  فـي 
وأنـه فقـد سـر  أمامـه  أن احليـاة مغلقـة 
السـعادة واحليويـة والنشـاط ألن الفحولة 
اإلنسـان  بحيويـة  ارتبـط  أمـر  والرجولـة 

ونشـاطه.
روايـة )مسـرات سـود( للروائي علي حسـن 
عالـم  فـي  متطـورة  فنيـة  رؤيـة  الفـواز، 
النقديـة  الواقعيـة  قدمـت  ألنهـا  الروايـة 
أزالم  وفضحـت  حديثـة،  كابوسـية  برؤيـة 
وظلـم  وقسـوة  وجـور  الصدامـي  النظـام 
وقدمـت  فيهـا،  والسـجون  املعتقـات 
شـخصية دفـع ثمنـاً كبيـراً وهـو يتعـرض 

لظلـم ال مبـرر لـه. 

فـي  الثقافيـة  الشـؤون  دار  إصـدارات  مـن 
وزارة الثقافة والسـياحة واآلثـار لعام ٢0٢0

ابراهيم سبتي

هـو   ، كتابـي  صنـف  الي  الباقـي  االثـر 
قيمتـه لـدى كاتبـه بقـدر قيمتـه عنـد 
املتلقـي . والن مفاتيـح النـص تبقى دائما 
النـص  فـان خلـود   ، الكاتـب  فـي عقـل 
طبيعيـة  ليسـت  مهـارة  الـى  يحتـاج 
حتمـا .. فـي التقـارب النفسـي للكاتـب 
مـع رقعة اشـتغاله يكـون كل التاثير ناجت 
عن اسـتعادات رمـوز واسـطر مبعثرة في 
اروقـة تفكيره مما يولد تفاعا محسوسـا 
مـع النـص الـذي سيسـقط فـي متناول 

االخـر املزاجـي الـذي ال يعتـد برأيـه دائما 
عبـر  املتناقلـة  الكتابـات  تكـون  وبـذا   .
 ( التهكمـات والسـخرية بـني االعدقـاء 
!! ( التعبـر بالضـرورة عـن الـراي احلكيـم 
الصائـب .. ومـادام النـص يحمـل صفـة 
االنتاجيـة عنـد روالن بـارت ، فيكـون أي 
كام مثرثـر حولـه غيـر ذي قيمـة وغيـر 
مجـد ابـدا .. ال نعـرف حتديدا مـا الفائدة 
املرجـوة مـن اسـتهجان منجـز االخريـن 
؟ هـل هـو الشـعور بالنضـوب مثـا ؟ ام 
انـه اليـاس مـن مجـاراة االخريـن ابداعيا 
الغيـرة  هـي  رمبـا  قلنـا  اذا  نغالـي  وال   ..
هـي  والغيـرة   ( معـروف  كمـا  وهـي   !

انفعـال مركـب، يجمع بني حـب التملك 
والشـعور بالغضـب نحو اآلخريـن الذين 
متكنـوا مـن حتقيـق أهدافهـم التـي لـم 
يسـتطع الشـخص الغيـور حتقيقها، مما 
ينجـم عنهـا أحيانـاً التشـهير باآلخرين 
أعمالهـم  تخريـب  أو  مضايقتهـم  أو 
مظاهـر  يصاحبهـا  وقـد  واجنازاتهـم، 
أو  احلساسـية  شـدة  أو  الامبـاالة، 
اإلحسـاس بالعجـز، أو فقـدان الدافعية 

للعمـل أو النظـرة القامتـة للحيـاة.
نفسـية  صراعـات  تسـبب  فالغيـرة 
التوافـق  علـى  وخطـراً  متعـددة 
ويصاحبهـا  واالجتماعـي،  الشـخصي 

أثنـاء  صاحبهـا  مـن  والتوتـر  القلـق 
توجـه  الذيـن  األشـخاص  مـع  تفاعلـه 
النفـس  يقـول علمـاء  الغيـرة نحوهـم 
مـع  يولـد  طبيعـي  شـعور  الغيـرة  ان 
يغـار  ان  ميكـن  شـخص  وكل  اإلنسـان 
من اي شـخص فـي محيطه يسـبقه او 
ناجـح اكثـر منـه الن الـكل منا يسـعى 
للكمـال ومـن املؤكـد اننـا لـن نتمكـن 
مـن الوصول اليـه، مهما جنح الشـخص 
فـي علمـه والـى اي مـدى وصـل شـأنه 
إال انـه لـن يصـل الـى الكمـال وكل مـن 
يعتبر نفسـه المـس الكمال فـي حياته 
فهـو فـي احلقيقـة أنهـى حياتـه ودفـن 

نفسـه. فـي  الطمـوح 
ولـو كانـت احلالـة كمـا االن ، ملـا ظهرت 
ماحـم خلدها التاريخ الروائي والشـعري 
عوليـس  كتـب  الـذي  ذاك  عقـل  فـاي   ،
وصنع ليبولد بلوم الشـخصية واي عقل 
الـذي كان يحملـه هيرمـان ملفـل  ذاك 
حـني انتـج موبي ديـك ؟ واي عقـل حمله 
دان بـراون ليكتب شـفرة دافنشـي مثا.. 
هـل ان اولئك كانـوا يعييشـون مبفردهم 
فـي عاملهـم الروائـي ام شـاركهم فيـه 
اخـرون .. وهـل اولئك االخرين بشـرا عاديا 
البشـر  فعـل  اليغيظهـم  مائكـة  ام 
حـد  املهووسـون  فيـه  هـذا  عالـم  أي  ؟ 

اجلنـون من الذيـن ينظـرون لاخرين وقلة 
التقديـر للذات وعـدم الثقة فـي النفس 
انزعـاج وتقلـب مـزاج دائـم .. فكـم مـن 
املبدعـني ممـن تـاذى منهـم وهـان قلمـه 
وانطفـأت جذوتـه وكـم مـن قابـل هـذا 
اجلفاء واالهمـال ، بالسـمو وغلبة الفكر 
واتقـاد املنجـز . وقـد يكـون الكاتـب هـو 
مـن يبـدا معاركه من امتعاضـه وغيظه 
مـن االخريـن الكتاب امثالـه والن الكاتب 
وليـس  القريـن  للكاتـب  سـوى  الينظـر 
علـى  الينافسـه  الـذي  املتلقـي  لاخـر 
شـيء ، فان نظـرة الكتاب كبيـرة التاثير 

الباس وشـديدة 

بين نمطين في..«مسرات سود«

الكتابة عند حاجز الجنون

من شارع الثقافة في بغداد
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ثعابين تنظم فخا كهربائيا للصيد بقوة 
860 فولت

رصد مجموعة من العلماء ظاهرة فريدة، سجلت ألول مرة 
في التاريخ، لقيام مجموعة مــن ثعابني املاء في األمازون 
بنصب فخ كهربائي بهدف الصيد بطاقة كهربائية تبلغ 

قوتها 860 فولت.
وبحسب »بس بي ســي« قام باحثون يعملون في مناطق 
األمــازون بتصوير ثعابــني املاء وهي تتجمــع في قطعان 
بهدف صيد األســماك عن طريق فخ كهربائي غريب في 
عالــم احليوان. والحظ الباحثون قيامها بعملية تنســيق 
االنقباضات الكهربائية فيما بينها بشكل غريب لتشكل 

فخا كهربائيا محكما بهدف صيد األسماك.
وقال الباحث األمريكي، كارلوس ديفيد دي ســانتانا: »لقد 
كان )مشهد املصيدة( رائًعا حًقا - اعتقدنا أن هذه حيوانات 
منعزلــة«. وصور الباحــث دوغالس باســتوس، من املركز 
الوطني لألبحــاث األمازونية في البرازيل، هذا الســلوك 
الغريب والتقط حلظة الضربة الكهربائية اجلماعية التي 

نفذتها أفاعي املاء.
ودهش الباحث دي ســانتانا، عند رؤيته األسماك تطير في 
الهواء أعلى البحيرة وتتساقط فاقدة الوعي بسبب الفخ 

املائي الكهربائي الذي نصبته األفاعي.

جورج وسوف يلحق معجبيه الى تيك توك
أعلن الفنان الســوري جورج وسوف، انضمامه إلى تطبيق 
الفيديوهات الشهير »تيك توك«، وتدشينه حسابا رسميا 

عبر منصته.
وحقق أول فيديو لوســوف على التطبيق أكثر من مليون 
مشــاهدة، والذي يعلن فيه لكل معجبيه عن انضمامه 
إلى املوقع الصيني. وقال وسوف في رسالته: »أينما يكون 
أحباب »أبو وديع« ســوف أكــون، وألن هنــاك الكثير من 
أحبابي على »تيك توك« قررت أن احلق بكم وفتحت حسابا 
فيه، ولكنني غلبتكم هذه املــرة ألني أنا تبعتكم وبذلك 
نكون قريبني من بعضنا. أحبكم«. وأنهى جورج وســوف 
أول فيديــو له على تطبيق »تيك توك« بتوجيهه قبلة إلى 

جميع معجبيه من حول العالم.
وكان جورج وسوف اســتهل عام 2021 بخبر سار، يتمثل 
خطوبة جنله الثاني حامت من فتاة اسمها أمال حالوي، وعلق 

على املناسبة قائال: »بدأت السنة بخبر يفرح القلب«.

قرار واتساب بعد ضجة انتهاك الخصوصية
أعلــن تطبيق املراســلة الفوري »واتســاب« تأجيل طرح 
حتديثه املثير للجدل والذي كان مقررا في الثامن من شهر 
فبراير/ شــباط املقبل، والذي تســبب فــي موجة غضب 

عاملية واسعة، وانصراف املاليني من مستخدميه عنه.
وأكدت شركة »واتساب« في بيان لها أن املستخدمني لن 
يضطروا بعد اآلن إلى مراجعة وقبول شــروط استعماله 
احملدثة في الثامن من فبراير، ولن يتم تعليق حساباتهم أو 

حذفها بحلول التاريخ، بحسب وكالة »رويترز«.
وشــددت على أن التحديث اخملطط له ال يؤثر على احملادثات 
الشــخصية، والتي ستستمر في التشفير )من طرف إلى 
طرف(، أو توسيع قدرتها على مشاركة بيانات املستخدمني 

مع شركة »فيس بوك« للتواصل االجتماعي.

ملونشريط
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الصباح الجديد - متابعة:

يختلف شكل االنف وفقا لعوامل 
عدة، اهمها العوامل اجلينية، واكد 
الباحثون أن هناك 14 شكاًل لألنف 
حــول العالم، ووفًقا للدراســات 
التــي أجريــت، أوضحــت أن كل 
شــكل يتميز بعدد من السمات 
من  عدد  ولصاحبه  الشــخصية، 

الصفات التي متيزه عن غيره.
وهنا البــد من مالحظة ان املالمح 
في العديــد من االجنــاس بدأت 
تتغير نظــرا لكونها صارت هجني 
ان  نالحــظ  اذ  نقيــة،  وليســت 
اختلف  السوداء  البشرة  اصحاب 
لونهم وشكل انفهم في العديد 
من البلدان بسبب التزاوج بينهم 

وبني اصحاب البشرة البيضاء.
فيمــا يلي بعض الصفــات التي 
يتميز بها كل شــخص حســب 

شكل انفه:
األنف الروماني: ويكون حادا وطويال 
ويشبه اشكال التماثيل الرومانية  
بالقوة  األنف  ويتميز أصحاب هذا 
اتخاذ  على  والقدرة  والشــجاعة 

القرارات في كثير من املواقف.
ويتمكن أصحابــه بقدرتهم على 
التفكير بوضوح فــي الكثير من 
املواقف، ويكونون طموحني للغاية 
ويســعون إلى  حتقيق الكثير من 
أنهم يحبون  إلى  األهداف، إضافة 

التحدي.
األنواع  مــن  القصيــرة:  األنــف 
الشــائعة بني ماليني البشر حول 
العالم، حيث تعد صفات اصحاب 
فسمات  مفاجأة،  القصيرة  األنف 
شخصية اصحاب هذه األنف عدم 
احترام الــذات، وفي بعض األحيان 
يعبرون عن آراء غير صائبة تنم عن 
أفق ضيق،  إلى جانب ذلك لديهم 

حب كبيــر للحرية حيث يحاولون 
احلصول على حريتهم، كما أنهم 
يشعرون بالغيرة من غيرهم طوال 

الوقت.
األنف منقار النسر: وهو أنف ذات 
يعطيــه مظهرًا  ما  بارز،  جســر 
منحنًيا حيث يطلــق عليها أنف 
منقــار النســر، حيث تتشــابه  
النســر، وســمات  مع أنف طائر 
األنف  هــذا  أصحاب  شــخصية 
اسم على مسمى حيث يتمتعون 
بالقدرة على حتمل الصعاب وريادة 
األعمال بشــكل مدروس وعقلي 

من دون تسرع أو استعجال.

األنف املســطح: أصحــاب األنف 
املســطح، أولئك الذيــن لديهم 
أنــف صغير مــع طــرف قصير 
األنف  وفتحتي  األعلى،  إلى  يشير 
حاول  حيث  النظر،  في مســتوى 
أصحاب هذه األنــف في الوصول 

إلى النضج الروحي واجلسدي.
وأصحــاب هذه األنــف على دراية 
كاملة  مبا يدور حولهم في احلياة 
، وما يفعله مختلف أنواع البشر، 
ولكن عندما تنظر إليهم ال تتوقع 
أنهم بهــذه احلقيقة فمظهرهم 
يدل عكس ذلــك متاًما، األمر الذي 
قد يضعهم في مأزق حقيقي في 

كثير من األحيان.
وتتشــابه  الســماوي:  األنــف 
االشــخاص  مــع   الشــخصية 
األنف املسطح، مع  الذين ميلكون 
اختالف بســيط في حافة األنف 
حيــث تكــون مســتديرة،  ومن 
هذه  أصحاب  شــخصية  سمات 
األنف أنهــم مييلون إلى أن يكونوا 
أكثر عملًيا وتوازنًا عن غيرهم من 

األشخاص.
ايضا  ويســمى  اليوناني:  األنــف 
األنف املســتقيمة، ويخلو شكل 
هذا األنــف مــن أي منحنيات أو 
تعرج، ويتســم أصحــاب األنوف 

املســتقيمة إلى التفكير بوضوح 
والتسامح واملثابرة على تنفيذ ما 

يخططون للقيام به.
كمــا يتمتع أصحاب هــذا األنف 
إلــى بحســهم املرهــف، وعادة 
مــا يعمل النســاء أصحاب هذه 
األنف في الوظائف  التي تتطلب 
حيث  املســتقيمة  الشخصيات 

سكرتيرات أو عارضات أزياء.
األنف الصنارة: عبارة عن شــكل 
على هيئة الصنارة حيث يتســم 
ســمات اشــخاص هــذه األنف 
أنهم يتطلعــون دائما إلى حتقيق 
لديها  التي  للمرأة  النجاح، وميكن 

هــذا النوع من أشــكال األنف أن 
تتفوق فــي التعليم وإيجاد فرص 
عمل جيدة، حيث حتظى بكثير من 

فرص العمل.
األنف الســمينة: عــادة ما يكون 
هذا الشــكل عند الرجــال أكثر 
من النســاء، ويتمتع أصحاب هذا 
وعاطفيني،  كرمــاء  بأنهم  األنف 

لكنهم أيًضا حذرون.
فأصحــاب هذا األنــف ال يحبون 
اخملاطــرة واملغامــرة، كمــا أنهم 
يكونوا دائًما على اســتعداد دائم 
ملســاعدة اآلخرين، فالنســاء ممن 
ميتلكــن هــذا النوع مــن األنف 
يتمتعن مبهارات عالية في األعمال 
املنزليــة والطهي واجملاالت األخرى 

ذات الصلة مثل إدارة الفنادق.
أصحاب  املنتظمــة:  غيــر  األنف 
هذه األنف غالًبا ما يكونوا كرماء 
مع اجلميع ، فهم أشــخاص قوية 

وعنيدة.
األنف املسطحة النحيفة: يتمتع 
األنف  الشــكل من  أصحاب هذا 
بالعديــد من املهــارات، يفضلون 
االســتمتاع بالوقت مــع اآلخرين 
حتى لو كانــوا غربــاء ومع مرور 
لديهــم منظورًا  يتكــون  الوقت 
تشــاؤًميا عــن احليــاة بســبب 

صدماتهم.
األنــف الضيقة: أصحــاب األنف 
الضيقة لديهــم ثقة في النفس 
ليس لهــا حدود، حيــث عادة ما 
اهتمام  يكونوا عنيــدون ولديهم 
عال بكثير من األمور خاصة األمور 

الروحية.
هذه  أصحــاب  املرتفعة:  األنــف 
األنف لديهم فهًما واســًعا للفن 
مليولهم  إضافــة  اجلمــال،  وحب 
الكبيــرة لقضــاء معظم الوقت 
مبفردهــم فــي عزلة بعيــًدا عن 

صخب اآلخرون.

الصباح الجديد - وكاالت:
تشارك جنمتا موسيقى البوب ليدي 
غاغــا وجنيفــر لوبيز فــي احتفال 
تنصيب جــو بايدن الــذي يقام في 
يوم 20 يناير كانون الثاني اجلاري في 
واشــنطن في مناخ استثنائي جداً 

بفعل جائحة كوفيد19- واإلجراءات 
العنف  أعمال  بعد  املشددة  األمنية 
فــي الكابيتول. وأوضحــت اللجنة 
املنظمــة لالحتفال أن »ليدي غاغا« 
ستؤدي النشــيد الوطني األميركي 
مــن على درج الكابيتــول، ثم تقدم 

وفقا  موســيقية«،  »وصلــة  لوبيز 
لفرانس برس. وكانت النجمتان عّبرتا 
عن دعمهمــا بايدن خــالل حملته 
االنتخابيــة، علمــاً أن »ليدي غاغا« 
بأنها  الرئيس املنتخب  التي يصفها 
لقائه  في  غّنــت  كبيرة«،  »صديقة 

االنتخابي األخيــر. وعندما كان نائباً 
أوباما، عمال  باراك  للرئيس في عهد 
معاً على حملــة ملكافحة التحرش 
اجلنســي. ويقدم املمثــل األميركي 
توم هانكس مســاء اليوم نفســه 
بالتزامن  ســتبثه  خاصا  برنامجــا 

مع  األميركية،  الكبرى  القنوات  كل 
أمثال جون  مدعوين موسيقيني من 
بون جوفي وجاسنت تيمبراليك، على 
وفق وســائل إعــالم أميركية. وفي 
2009، غّنــت أريثــا فرانكلني خالل 
مراســم تنصيب بــاراك أوباما في 

واليته الرئاسية األولى. كذلك شارك 
في الغناء بروس سبرينغستني  و »يو 
تو« وشــاكيرا وستيفي ووندر. وبعد 
النشيد  بيونسيه  أّدت  أربع سنوات، 
الوطنــي األميركي خالل مراســم 

تنصيب أوباما في والية ثانية.

ليدي غاغا وجنيفر لوبيز تغنيان في حفل تنصيب جو بايدن

14 شكًل لألنف حول العالم تحدد شخصيات الناس وطبائعهم 

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

احلقيقية  التاريخية  الشخصيات  من  جحا 
والتي حتولت الى شــخصية خيالية بسبب 
القصص الكثيرة التي انتشرت ونسبت اليه 
وحتمل غالبــا روح الفكاهة. وبرغم انه كان 
يقوم مبواقــف حتمل روح الفكاهة والفطنة 
على حد ســواء اال ان بعض القصص التي 
نســبت اليه وال ندري ان كانت حقيقية ام 
مجرد قصص ترفيهية ورمبا حتمل حكمة بني 
سطورها كانت تدل على ان صاحبها ال ميلك 

من الذكاء شيء ومنها هذه القصة:
أراد جحا أن يشتري حماراً فذهب إلى السوق، 
توقف عند حمار أعجبه، وقال لصاحبه بعد 
جدال على الثمن: هذا كل ما معي اآلن، فإّما 

أن تبيعني احلمار أو أنصرف حلالي.
 أخيراً وافق الرجل ومشــى جحا يجّر احلمار 
خلفه، فــرآه اثنان من الصوص، فأتفقا على 
سرقة احلمار، تســّلل أحدهما بخفة وفّك 
احلبل من رقبة احلمار وربط رقبته باحلبل، كل 
ذلك وجحا ال يشــعر مبا يجري، مشى اللص 
خلف جحا بينمــا اللص اآلخر هرب باحلمار، 
وكان املاّرة من الناس يــرون ذلك ويتعجبون 
لهذا املنظر ويضحكون، وجحا يتعجب في 
نفســه ويقول: لعّل تعّجبهم وضحكهم 

يرجع إلى أنهم معجبون بحماري. 

ملّا وصل جحا إلــى البيت التفت خلفه إلى 
احلمار فرأى الرجل، واحلبل في رقبته، فتعجب 

له:  وقــال  امره  من أنت؟ فتوقف اللص من 
باكياً وأخد ميســح دموعه قائالً: يا ســيدي 
أنا رجل جاهل أغضبــت أمي، قال جحا ثم 
ماذا؟ قال اللص: فدعــت أمي علّي وطلبت 
من اهلل أن ميســخني حماراً فأستجاب اهلل 
دعاءهــا، وملــا رأى أخي الكبير ذلــك أراد ان 
يتخلص مني فعرضني في الســوق للبيع 
وجئت تشتريني وببركتك وبفضولك رجعت 

إنساناً كما كنت، وأخد اللص يقّبل يد جحا 
داعياً شاكراً، فصدقه جحا وأطلقه بعد أن 
نصحه بأن يطيع أمه ويطلب منها الصفح 

والدعاء ..!! 
في اليــوم التالي توّجه جحا إلى الســوق 
ليشــتري حماراً اخــر فرأى احلمار نفســه 
فعرفه، واقتــرب جحا من احلمار وهمس في 
أذنه قائــالً: يظهر أنك لم تســمع كالمي، 
وأغضبت أمك مرة ثانية، واهلل لن أشــتريك 

أبداً.

جحا مع حماره

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

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

العناد لن يفيدك.

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

عند أول اختبار.

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

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

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

عليك الكثير من املشكالت.

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

وتبدو واثقاً بنفسك.

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

اخلطأ.

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

بايجابية أكبر في املستقبل. 

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

اإليجابية.

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

تضع نفسك في موقف حرج.

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

بينكما بعد سوء التفاهم.

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

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

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

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

االحد مباريات  اليوم  تســتكمل 
اجلولة الرابعة عشرة من املرحلة 
االولى لدوري الكرة املمتاز باقامة 
خمــس مباريــات، فيلعب نفط 
والــزوراء فــي ملعب  الوســط 
النجــف الدولي، ويضيف ملعب 
الشــعب الدولي مبــاراة اجلوية 
الطلبة  مبــاراة  تعقبها  وأربيل، 
والشــرطة، وفي ملعب الفيحاء 
تقام مباراة نفط البصرة والنجف 
وفي ملعب التاجــي تقام مباراة 

احلدود والكرخ.
من جانب اخــر، عقدت جلنة كرة 
الصاالت والشــاطئية،  في مقر 
االحتاد العراقي لكرة القدم، املؤمتر 
الفني ألندية الدرجة األولى وفرق 
الشــباب، بحضور نائــب رئيس 
الهيأة التطبيعية، الدكتور كامل 
اللجنة صبحي  ورئيس  شــامل، 
رحيم، وعدد من أعضائها، ومت في 
املؤمتر حتديــد موعد انطالق دوري 

الدرجة االولى ودوري الشباب.
كامل،  شــامل  الدكتور  وافتتَح 
املؤمتر بكلمة جدد فيها اإلهتمام 
ودوري  األولــى  الدرجــة  بــدوري 
بواقع  للنهوض  العمرية  الفئات 
كرة الصــاالت التي تفتقد لهذه 
املهمــة، فضــال عن  القاعــدة 
اعتبارهــا رافدا مهما في تدعيم 
تنشــط  التي  األندية  صفــوف 
في الــدوري املمتــاز واملنتخبات 
الوطنيــة.. مثمنــاً دور جلنة كرة 
إنعاش  في  والشاطئية  الصاالت 
هــذه اللعبــة من خــالل وضع 
روزنامــة تتضمــن إقامــة دوري 
ودوري  األولــى  والدرجة  املمتــاز 

الشباب .
ومت في املؤمتر حتديد يوم ٢٠٢١/1/٢٥ 
موعدا النطالق منافســات دوري 
الدرجــة األولى في بغــداد، في 
حني أعطــت اللجنة الصالحية 
الكاملة لالحتــادات الفرعية في 
تنظيم الدوري لفرق محافظاتها، 
على أن يتأهل من كل اربعة اندية 
الثانية  املرحلة  إلــى  واحد  فريق 
.وحــددَ يــوم ١٣/٢/٢٠٢١ موعدا 
رســميا النطالق منافسات دوري 
الشباب مبشاركة 12 فريقا، يقام 

مكانه  ويحدد  التجمــع،  بنظام 
الحقا.

مــن جانب اخــر، عقــدت جلنة 
االنضباط في الهيأة التطبيعية، 
اجتماعا ملناقشة تقارير مشرفي 
املباريــات للنظر في اإلســاءات 
التــي حصلت في  والتجــاوزات 
املباريــات، إضافة الى مناقشــة 

اعتراضات األندية . 
معاقبة  االجتمــاع،  وتقرر، خالل 
مشــرف فريق الســياحة )حيدر 
جــواد( باإليقاف وعــدم مرافقة 

وذلك  مباريــات،  ألربــع  فريقــه 
اســتنادا الى احكام املادة 51 / 1  
انضبــاط، ومعاقبة حارس مرمى 
فريق الســياحة )ليــث محمد( 
الذي يحمل الرقم ) 35 ( باإليقاف 
لثالث مباريات اســتنادا ألحكام 

املادة 51 / 2 انضباط . 
وبالنظــر لتقرير مشــرف مباراة 
) احلســنني والطارميــة ( متــت 
معاقبة مشــرف فريق الطارمية 
)فالح خليل( بعدم مرافقة فريقه 
لســت مباريات متتالية استنادا 

الى احكام املادة 51 / 1 انضباط، 
ومعاقبــة الالعب )احمد كاظم( 
باإليقاف  نــادي احلســنني  مــن 
غير  لســلوكه  وذلك  ملباراتــني، 
الرياضي استنادا الى احكام املادة 
51 / 1 انضبــاط، علــى ان يكون 
القرار غير قابل لالســتئناف وفق 

املادة 128 انضباط. 
اللجنــة علــى  وبعــد اطــالع 
غريب  )ابــو  ناديــي  كشــوفات 
الالعــب  واعتــراف  واجلــوالن(، 
)مصطفــى حنون( خطيــاً امام 

اللجنة في مقر االحتاد بأنه لعب 
لنادي آل بدير باســم )مصطفى 
حســن(، تبــني صحــة اعتراض 
نادي االتفاق، واعتبار نادي آل بدير 
خاســرا ) 0 3- (، وذلك إلشراكه 
العبا غير مسجل في كشوفاته، 
استنادا الى احكام املادة الثامنة 
/ اوالً من الئحة املســابقات، على 
ان يكون القرار قابال لالستئناف . 
)مصطفى  الالعــب  ومعاقبــة 
فريقه  مع  اللعــب  بعدم  حنون( 
)شــباب الوطن( لثــالث مباريات 
استنادا الى احكام املادة الثامنة 
/ اوالً - ب، من الئحة املســابقات 
علــى ان يكون القــرار غير قابل 

لالستئناف. 
وبالنظــر العتراض نادي شــباب 
ابو غريب، وبعد  العدل على نادي 
اطــالع اللجنة على كشــوفات 
ناديي )اجلــوالن وابو غريب(، قررت 
الالعبــني  اســتدعاء  اللجنــة 
)مصطفــى صائب ومحمد علي 
خضير ( الى مقر االحتاد، إال انهم 
لــم يحضرا فــي املوعــد احملدد، 
وقــد ثبت تقصيرهمــا وتقصير 
نادي ) ابــو غريــب (، وتقرر على 
اثر ذلــك اعتبار نــادي ابو غريب 
خاســرا بنتيجــة ) 0-3 ( ، وذلك 
مسجلني  غير  العبني  لتسجيله 
فــي كشــوفاته، اســتنادا الى 
احــكام املادة الثامنــة / اوال من 
الئحة املســابقات، على ان يكون 
القرار قابالً لالستئناف وفق املادة 
الالعبني  ومعاقبة  انضباط،   128
)مصطفــى صائب ومحمد علي 
خضير ( باإليقــاف الربع مباريات، 
استنادا الى احكام املادة الثامنة 
اوال -ب ، من الئحة املســابقات، 

والقرار غير قابل لالستئناف.

اليوم.. خمس لقاءات في الجولة الرابعة عشرة لممتاز الكرة 
عالء عباس يسجل أول تحديد موعد انطالق دوري الدرجة األولى والشباب بالصاالت

أهدافه في البرتغال

مهرجان البراعم ينطلق 
في العطلة الربيعية 

استقالة رئيس 
اتحاد اليد قانونية

الركبي يعسكر في كربالء 

متابعة ـ الصباح الجديد:
جنح جنم املنتخــب الوطني بكــرة القدم عالء 
عباس، في تســجيل اول اهدافه مع فريقه جيل 
فيســنتي البرتغالي.. ويواجه جيل فيســنتي 
ضيفه فيسيو ضمن منافسات الدور الـ32 من 

كأس البرتغال.
وشــارك عباس اساســياً للمرة االولى مع جيل 
فيسنتي في املباراة .. وجنح عباس بتسجيل اول 

اهدافه في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت اللجنــة الفنية والتطويــر، في مقر 
االحتاد، اجتماعا مع انديــة دوري الكرة املمتاز 
األولى، ملناقشــة حتديد موعد  الدرجة  ودوري 
انطــالق املهرجان اخلــاص بالبراعــم، املزمع 
إقامته في بداية العطلة الربيعية احملددة من 
قبل وزارة التربية.. وحضرَ االجتماع نائب رئيس 
الفنية  اللجنــة  رئيس  التطبيعية،  الهيــأة 
والتطويــر، الدكتور شــامل كامــل، وعضو 
التطبيعيــة الدكتــور اســعد الزم، وأعضاء 
اللجنــة داود العزاوي والدكتور وســام جنيب 

والدكتور ناحي كاظم.
ومتَ، فــي االجتمــاع، التأكيد علــى أن تكون 
األعمار املشــاركة في املهرجان وفق تولدات 
)2009 2010- 2011-(، وكذلك مت حتديد ملعب 
الرياضية(  املوهبــة  )مركز  الدولي  الشــعب 
إلقامــة املهرجــان، على أن تكون املنافســة 
بنظــام اللعب مع جميــع الفــرق، من دون 
حتديد الفائز، وتأتــي هذه املهرجانات لتفعيل 
وتنشيط فئة البراعم باعتبارها اللبنة األولى 

واألساس لبناء مستقبل الكرة العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يخوض املنتخب الوطني للركبي، معســكرا 
تدريبني فــي محافظة كربالء املقدســة في 
الـ31 من الشهر احلالي.. وقال مدرب املنتخب 
الوطنــي مصطفى عبد في بيــان للجنة، ان 
»املعسكر سيكون اخر محطة في حتضيرات 
املنتخب التي انطلقت متأخرة في بداية العام 
اجلديد بســبب عدم توفر ملعب للتدريبات اال 
بعد حتصل املوافقــات بإقامتها في اجلامعة 
املســتنصرية التي يعد موقفها وطني اجتاه 

املنتخب«.
واضاف انه »ســيعلن عــن القائمة النهائية 
املتكونــة مــن 12 العباً خالل االيــام املقبلة 
للدخــول فــي معســكر كربــالء وخــوض 
منافســات البطولة العربية«.واشــار الى ان 
»وفد املنتخب ســيتوجه مباشــر الى مصر 
بعد انتهاء املعســكر من اجــل احلفاظ على 
انســجام الالعبــني وبقائهم فــي الفورمة 

واجواء التدريب«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد رئيس االحتــاد املركزي لكــرة اليد محمد 
االعرجي ان االســتقالة التي تقــدم بها رئيس 
االحتاد الســابق سالم عواد من العمل في االحتاد 
الى الهيئة االدارية قانونيــة و بخط يده.. وقال 
االعرجي في بيــان ان »الهيئة االدارية الحتاد كرة 
اليد صادقت رســمياً و باإلجماع على استقالة 
عــواد و اختيــار رئيس جديد بشــكل قانوني و 
باإلجماع ايضا«. واوضح ان »الرئيس السابق قدم 
طلبــني للهيئة االدارية االول إعفاءه من منصب 
رئاســة االحتاد و الثاني استقالته من العمل في 
احتــاد كرة اليد و متت املوافقــة عليها بتصويت 

جميع أعضاء الهيئة االدارية«.
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مدريد ـ وكاالت:

أتلتيك  نظيــره  برشــلونة  يواجه 
بيلباو، في الســاعة العاشــرة من 
مساء اليوم األحد، في نهائي كأس 
ستكون  فيما  اإلســباني،  السوبر 
املرة الـ 13 التي يتنافسان بها على 
لقــب، 3 منها كانت في نفس هذه 

املسابقة.
وفي عامي 1983 و2009، كان لقب 
اإلسباني من نصيب  السوبر  كأس 
بيلباو في  رفعــه  بينما  البارســا، 
2015، وفي تلك النسخ الثالث كان 
النهائي بنظام الذهاب واإلياب.. أما 
باقي النهائيات التسع التي تواجه 
فيها الفريقان، فكانت في مسابقة 
بيلباو  وتوج  إســبانيا..  ملك  كأس 
باللقب على حساب برشلونة في 3 
نسخ كانت في أعوام 1902 و1932 
و1984.. وفي املقابل، فاز البلوجرانا 
بــكأس امللك على حســاب بيلباو 
أعــوام 1920 و1942 و1953 و2009 

الفريــق  وتأهــل  و2015..  و2012 
الباســكي لنهائي كأس الســوبر 
اإلســباني بعد فوزه اخلميس على 
ريال مدريــد )2-1( في نصف نهائي 

البطولة.
وحــرم أتلتيك بلبــاو جماهير كرة 
القدم حول العالم من كالســيكو 
ريال  جــّرد  بعدما  جديد  إســباني 
مدريد من لقبه بطال ملسابقة كأس 
عليه  بالفوز  اإلســباني«  »السوبر 
2-1 فــي نصف النهائــي.. وضرب 
بلبــاو موعدا مع برشــلونة الغرمي 
اللــدود للفريق امللكي فــي املباراة 
النهائية للمســابقة في صيغتها 

اجلديدة التي ستقام اليوم األحد.
وشــاركت أربعة فرق في املسابقة 
بحلتهــا اجلديدة، هــي ريال مدريد 
بطــل الــدوري وحامــل اللقــب، 
وبرشــلونة وصيف الــدوري، وريال 
اللذان  بلباو  وأتلتيك  سوســييداد 
وصــال إلى نهائي الكأس املوســم 
املاضي والذي أرجــئ إلى الرابع من 
تداعيات  بســبب  املقبل  نيســان 

فيروس كورونا املستجد.
وكان من املفترض أن تقام املسابقة 

في اململكة العربية السعودية كما 
حصل فــي النســخة األولى لكن 

ذلك  دون  »كوفيد19-« حال  تفشي 
مستضيفا  األندلس  إقليم  ليكون 

ملبارياتها الثالث.
أتلتيك  من جانب اخــر، قال العــب 
بيلباو، إنييجو مارتينيز، عقب إقصاء 
ريال مدريد في نصف نهائي السوبر 
اإلســباني، إنــه يتمنــى أال يتمكن 
ليونيل ميســي قائد برشــلونة، من 
اللحــاق مبواجهــة اليــوم.. ويلتقي 
برشــلونة مع بيلباو، في نهائي كأس 
السوبر اإلسباني، بعدما جنح أتلتيك 
بيلباو في إقصــاء ريال مدريد، بالفوز 
مارتينيز  2-1.وأضــاف  بنتيجة  عليه 
أمام  أخرى صعبة  مباراة  »ســتكون 
خصم كبير عانينا أمامه على أرضنا 
يتمكن ميسي  أال  الليجا.نتمنى  في 
من اللحاق باللقاء، وبذلك ســيكون 

لدينا املزيد من اخليارات«.
وأكد الالعــب أن هذا االنتصار ميثل 
الكبيرة  املعاناة  بعد  كبيرة  »فرحة 
أمام فريق كبير بحجم ريال مدريد«.

وتابــع »بالعمل والتضحية حققنا 
ما كنــا نصبو إليه وهــو الوصول 

لنهائي السوبر اإلسباني«.
إلــى ذلك، أصدرت جلنة االســتئناف 

باالحتــاد اإلســباني لكــرة القــدم، 
على  املوقعة  العقوبــة  حول  قرارها 
بسبب  ليونيل ميســي،  األرجنتيني 
احتفاله بقميص األســطورة دييجو 

مارادونا.
وتعــود الواقعة إلــى 2 كانون الثاني 
املاضي، حني حقق برشلونة االنتصار 
أوساسونا، حيث  على   )0-4( بنتيجة 
ســجل البرغوث واحتفــل بقميص 
مارادونا حني كان فــي صفوف نيولز 
جلنة  األرجنتيني.وقــررت  بويــز  أولد 
العقوبة  علــى  اإلبقاء  االســتئناف 
بأن  الصادرة مــن جلنة املســابقات، 
يتم تغرمي ميســي 600 يــورو، وتغرمي 
برشلونة 180 يورو.وكان برشلونة قد 
تقدم باستئناف على العقوبة، نظرًا 
ألن ميســي كان يهدف لتكرمي أحد 
أهم األســاطير في تاريخ كرة القدم، 
لكن مت رفضه.وأثــارت العقوبة جدال 
كبيرًا، لدرجة أن رئيس النادي السابق 
خوان جاســبارت، أبــدى غضبه من 
القرار قائال: »إنه ألمر مخز، ومستعد 

إلرسال 600 يورو لالحتاد اإلسباني«.

التاريخ يقف بجوار برشلونة أمام أتلتيك بيلباو
اليوم نهائي »السوبر اإلسباني«

برشلونة بيلباو في لقطة ارشيفية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الشــباب والرياضــة، 
دينــار إلجنــاز  75 مليــار  حاجتهــا 
 ..2021 عــام  فــي  مشــاريعها 
والرياضة  الشباب  جلنة  وأستضافت 
برئاســة النائب عباس عليوي رئيس 
اللجنة وبحضور النائــب ديار برواري 
نائــب رئيــس اللجنة والنائبــة ارزو 
محمود مقررة وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجــال والــكادر املتقدم في 
اللمسات األخيرة على  الوزارة لوضع 
مقتــرح قانون اإلحتــادات الرياضية.. 
وجرى خالل االستضافة التاي عقدت 
في مقر اجمللس تعديل فقرات مقترح 
عليه  للتصويت  عرضه  قبل  القانون 

في جلسة البرملان.
وأكد املسؤولون في الوزارة حاجتهم 
ملبلــغ )٧٥( مليــار دينــار لتكملــة 
املشــاريع القابلة لإلجناز لعام ٢٠٢١ 
وهي ملعب نــادي الــزوراء الرياضي 
بقيمــة )٧( مليار دينار ونادي كركوك 
بقيمة )٩( مليار دينار وقاعة البولينغ 
بقيمــة )١.٢٥٠( مليــار وربــع املليار 
دينار وقاعة بســعة )٧( االف متفرج 
بقيمة )٧( مليــار دينار، باإلضافة الى 
ملعب نــادي امليناء بقيمة )٢٠( مليار 
دينار والســياج األمني مللعب كربالء 
األوملبي بقيمة )٧( مليار ومستشفى 
التخصصــي  الرياضــي  الطــب 
دينار.وأبدت جلنة  )٢٥( مليــار  بقيمة 
توفير  والرياضة سعيها في  الشباب 
التخصصــات املالية مــن أجل إجناز 
املشاريع لعام ٢٠٢١ ومفاحتة اللجنة 

املالية بهذا الشأن.
من جانبه، أكد رئيس جلنة الشــباب 
ماضيــة  اللجنــة  ان  والرياضــة 
بالتصويــت علــى مقتــرح قانــون 

اإلحتــادات الرياضية، منوهــا الى أن 
النســخة  على  ســتعتمد  اللجنة 
التي ســتعرض  املعدلــة  األخيــرة 
على اعضــاء مجلس النــواب قبيل 

التصويت عليه.
وأضــاف عليــوي أن اللجنــة اخذت 
واآلراء  املقترحات  بعني االعتبــار كل 
التي قدمت من قبل وزارة الشــباب 
الرياضي  بالشأن  والرياضة واخملتصني 
القانون،  وضمنتهــا فــي مســودة 
أن اللجنة تسعى لتنظيم  مشــيراً 
العمــل الرياضي من خالل تشــريع 
في  الرياضي  بالواقــع  ترتقي  قوانني 
العــراق، موضحا أن اجتمــاع اليوم 
اللمسات  هو تشاوري من أجل وضع 

األخيرة على مقترح القانون.
مــن جهتم أبــدى اعضــاء اللجنة 
رغبتهــم بتشــريع القانــون كونه 
يســهم فــي ترتيــب املؤسســات 
مؤكديــن  الرياضيــة،  واألنشــطة 
دعمهــم الكامــل لوزارة الشــباب 

الوطنية  األوملبية  واللجنة  والرياضة 
مــن أجل تطويــر العمــل الرياضي 
وإنشــاء بنى حتتيــة رصينة حتتضن 

األنشطة الرياضية.
من جانبه أثنى وزير الشباب والرياضة 
علــى جهــود اللجنــة النيابية في 
السعي لتشــريع القوانني الرياضية 
املعطلــة، مؤكــدا دعمــه الكامل 
للتنســيق والتعاون من أجــل إقرار 
القوانني املعطلــة ملا يخدم  كافــة 
أن  درجال  وأوضــح  العــام.  الصالح 
املضي  مصلحة  في  يصب  االجتماع 
للتصويت على مقترح قانون اإلحتادات 
الشباب  جلنة  أن  مشــيراً  الرياضية، 
والرياضــة قد أخرجت صيغة رصينة 
للقانون وهذا يســهم فــي االرتقاء 
بالواقــع الرياضي في البــالد، مبديا 
رغبته فــي أن تتبنى اللجنــة زيادة 
تخصيصــات اللجنة األوملبية املالية 
ليتسنى لها املشــاركة في الدورات 
األوملبية الدولية القادمة لعام ٢٠٢١.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 3 أمــس،  أول  أقيمــت مســاء 
مباريات مهمة في الدوري املمتاز 
اجلولة  حلســاب  الســلة،  لكرة 
الثانية  النافــذة  مــن  الثالثــة 
للمرحلة األولى.. املباريات الثالث 
أقيمــت بــني أنديــة العاصمة 
بغداد في قاعة الشعب املغلقة، 
واإلثــارة في مباراة  الندية  حيث 
لم  فيما  واخلطــوط،  األعظمية 

تتأثر فرق الصدارة.
مالحقتــه  الشــرطة  واصــل 
للمتصــدر النفــط، مــن خالل 
بنتيجة  الكهربــاء،  علــى  فوزه 
التونســي  وافتتــح   ..)83–103(
ماهــر خنفير مدرب الشــرطة، 
الربع األول بجدية عالية، ليحقق 
تقدم جيد وبفارق 10 نقاط، حيث 
انتهــى بنتيجــة )28–18(، لكن 

البــرود أصاب العبي الشــرطة، 
ليتأخر فــي الربع الثاني بنتيجة 
)18–24(، لينتهي الشــوط األول 
متقدما بنتيجــة )46–42(.. وفي 
الشرطة  الثاني استعاد  الشوط 
حيويته وفــاز بالربع الثالث )26–

21(، قبــل أن يحســم الكوارتر 
املباراة  لينهــي   ،)20–31( األخير 

.)83–103(
كما جتاوز النفط عقبة احلشــد 
الشــعبي، ليخرج فائزا بنتيجة 
)97–81(، وميســك بقــوة صدارة 
الفــرص  إتاحــة  دون  الترتيــب 
األول شهد  الربع  للمنافســني.. 
بنتيجة  للنفــط  واضــح  تفوق 
)22–11(، وواصل التقدم في الربع 
الثاني بنتيجــة )28–22(، لينهي 
الشوط األول )50–33(.. وفي الربع 
الثالث تعــادل الفريقني بنتيجة 

تقدم احلشد  ينفع  ولم   ،)22-22(
الربع األخير )26–25(، ليخرج  في 

خاسرا أمام املتصدر.
املباراة  إلى  مؤجلــة  كانت  اإلثارة 
واخلطوط،  األعظمية  بني  الثالثة، 
حيث توازنت رغم تقدم األعظمية 
بالربــع األول بنتيجــة )24– 15(.. 
تقدمه  األعظميــة على  وحافظ 
متعادال  الثانــي  الربــع  وأنهــى 
بنتيجة )21–21(، لينتهي الشوط 
األول بتقدم األعظمية )45 – 36(.. 
لكــن الربع الثالث عــاد اخلطوط 
لصاحله  النتيجة  وحسم  لتوازنه 
)22 – 17(، وضغــط اخلطوط في 
الربع األخيــر بعد تقدمه بنتيجة 
)28 – 25(.. لكن األعظمية حسم 
اللقاء فــي الثواني األخيرة، وخرج 
فائزا بفــارق نقطة بعد أن انتهت 

املباراة بنتيجة )87 – 86(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املوهبة  لرعاية  الوطنــي  املركز  في 
الرياضيــة بالتايكوانــدو مواهــب 
واعدة متلك مهارات فنية عالية، أحد 
املواهــب هو ، علي حســني خضير 
، مواليــد ٢٠٠٧ طالــب في الصف 
الثانــي املتوســط. انضــم املركز 
الوطنــي منذ ثالث ســنوات، يؤدي 
تدريباته بإشراف املدرب عبد الغفار 
واملســاندة  الدعم  ويلقــى  جباري 

مع زمالئه من املــدرب ومدير املركز 
الوطني للتايكواندو، احمد عباس.

وبــني املوهــوب علــي انــه يلقى 
االهتمام والتشــجيع من اســرته، 
و اكد مشــاركته ضمــن املهرجان 
الذي أقيم للموهوبني وقدم فيه أداء 
جيد، مؤكدا أن طموحه املشاركات 
والفوز  البطــوالت  فــي  املتواصلة 
العراق  بااللقاب ثم متثيل منتخبات 

في احملافل اخلارجية.

الشباب والرياضة تعلن حاجتها لـ 57 
مليار دينار إلنجاز مشاريعها

سلة النفط تحافظ على الصدارة
وفوز مثير لألعظمية

علي حسين خضير .. 
موهوب واعد بالتايكواندو 

احد مشاريع وزارة الشباب والرياضة

علي حسني خضير
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هناك أكثــر من أخ عزيز وصديق كرمي 
يحثني علــى كتابــة مذكراتي وأنا 
أشــكر لهم لطفهم ومشــاعرهم 
النبيلــة إزاء أخيهمواعتذر لهم عن 

ذلك بجملة أعذار منها :
ان أهم الوثائق التــي كانت موجودة 
عنــدي متــت مصادرتهــا ِمــْن ِقَبِل 

السلطة العفلقية البائدة .
ومكتبتــي  داري  صــادروا  لقــد 
ووثائقها  ومطبوعاتها  مبخطوطاتها 

بالكامل .
ومنها :

ان هنــاك لوناً من النرجســية جتعل 
التذكيــر باحلقائق – كمــا وقعت – 
ضرباً من ضروب االساءة أو التشهير 
بحّق بعضهم متى ما كانت ال تصب 

لصاحلهم .
ومنها :

ان امللفات التي البُدَّ ان تسلط عليها 
االضواء كثيرة .

فالى جانب امللف السياســي ، هناك 
، وملفــات أدبّية  ملفــات حوزويــة 

وثقافية ...
وملفات االغتراب والتنقل بني العديد 

من بلدان العالم ...
وكلُّ ذلك قادني الى االكتفاء بنشــر 
االشارة  تتضمن  التي  املقاالت  بعض 
الى مواقف ال يصح أْن يتراكم عليها 

غبار النسيان .
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لقــد كتب االمام الشــهيد آية اهلل 
الصدر  باقر  محمد  السيد  العظمى 
– رضــوان اهلل عليه – فــي 17 / 9 / 
1978 برقية وجهها الى السادات قبل 
توقيعه على اتفاقية االستسالم مع 
الكيان الصهيوني الغاصب ورفضت 
ادارة االتصــاالت فــي بريــد النجف 
ارســالها االّ اذا وافقــت علــى ذلك 

مديرية االمن .
ان املرجعيــة الصاحلة الرشــيدة لم 
انعطافة  ازاء  الصمــت  لتلتزم  تكن 
خطيــرة تغّير املســار الصحيح في 

قضايا صراع األمة مع أعدائها .
فكان ان َخطَّ االماُم الشهيد الصدر 

هذه البرقية :

" الى محمــد أنور الســادات رئيس 
جمهورية مصر العربية .

اننا في الساعات االخيرة التي تسبق 
املوعد الذي قررمت فيه أْن تلوثوا ايديكم 
والهوان  الذل  وثيقــة  بالتوقيع على 
واالستسالم للعدو الغاصب ، نريد أْن 
نعّبر بكل صراحة عن فداحة اجلرمية 
املســتعمر  الكافر  اختاركــم  التي 
ملمارســتها ونحذركــم عقاب اهلل 
وغضبه ) يوم ترجف الراجفة تتبعها 

الرادفة قلوب يومئذ واجفة (
ومنها قلب حاكم خان أمته وقضيته.
وانا نؤكد ان املسلمني والعرب جميعا 
لن يتنازلوا عن قضيتهم مهما تآمر 
عليها املتأمرون ، واّن هذه االمية التي 
ظّلت مئة سنة ال تعرف االستسالم 
ِقْبلََتها  اســترجعت  حتــى  واليأس 
من  العظيم  نبيها  ومســرى  االولى 
أيــدي الصليبيــني ، ســتظل اليوم 
يكتب  على قضيتهــا حتى  صامدة 
اهلل لها النصر والسالم على من أتبع 

الهدى .

النجف االشرف محمد باقر الصدر 
فاقترحــُت على ســماحته ان أقوم 
بقراءتها يوم اجلمعة وضمن خطبتي 
االســبوعية فــي جامــع التميمي 
الشــرقية،وبالفعل  الكــرادة  فــي 
قمــُت بقراءتهــا، كمــا اوصلُتهــا 
الشــهيد  االمام  وكالء  بعــض  الى 
الصــدر كالعالمة الشــيخ عفيف 
بينما  ايضا  بقراءتها  وقام  النابلسي 
أحجم بعــض آخر عن قراءتها ألعذار 

واهيـة..!! 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

طرحت النجمة العاملية 
اغنيتها  غوميز  سيلينا 
اجلديدة التي حتمل عنوان 
باللغــة   De Una Vez
اإلســبانية، على قناتها 
الرســمية على يوتيوب. 
األغنيــة  ان  والالفــت 
حتقــق رواجــا كبيرا بني 
اجلمهــور، اذ اقتربت من 
االربع ماليني مشــاهدة 
ســاعات  تســع  خالل 
فقــط. علــى صعيــد 
آخر كان قــّدم املتحّدث 
 NBC لشبكة  الرسمي 
اعتــذارا مــن جمهــور 
بعد  غوميــز  ســيلينا 
عرض مشــهد ســاخر 
الكلى  زرع  عمليــة  من 

التي اجرتهــا، وذلك في 
 Saved By" مسلســل
the Bell" وقال: "نعتذر، 
أبًدا  نيتنا  فــي  لم يكن 
بصحــة  االســتهانة 
سيلينا، لقد تواصلنا مع 
فريقها وسنقوم بالتبرع 
اخليريــة،  ملؤسســتها 
غوميز  سيلينا  "صندوق 

ألبحاث مرض الذئبة".

دوقــة كامبريدج  تلقت 
كيــت ميدلتــون زوجة 
هدية  ويليــام،  األميــر 
مفاجئــة مــن األميــر 
هــاري وزوجتــه املمثلة 
ملناسبة  ماركل،  ميغان 
الـــ39،  ميالدها  عيــد 
ملوقع  تقريــر  وكشــف 
كيــت  أن   Fox News
بالدهشــة،  شــعرت 
الهدية غير  بسبب هذه 
أُرفقت  التــي  املتوقعة، 
كما  معايــدة.  ببطاقة 
لصحيفة  مصــدر  قال 
"كانــت   :US Weekly
مفاجأة سارة. لم تتوقع 

أي  كيت احلصــول على 
شيء من الزوجني". كما 
أشــار مصدر مقّرب من 
إلى  امللكيني،  الزوجــني 
باملناسبة  إحتفال  أنهما 
الثالثة  أوالدهمــا  مــع 
األميــر جــورج واألميرة 

شارلوت واألمير لويس. 

ومميزة  الفتــة  خطوة  في 
كينان  التركي  املمثل  قام 
وزوجته  أوغلــو  أميرزالي 
ســينام  التركية  املمثلة 
كوبال بإنشاء كوخ صغير 
مخصص  األزرق  باللــون 
والقطط  الشوارع  لكالب 
قرب منزلهم، ووضعا لهم 
الطعام في أواني وبطانية 
حلمايتهم مــن البرد. وقد 
كبيرة  ضجة  األمر  شّكل 
فــي تركيا بــني اجلمهور 
خصوصــا محبي الكالب 
والقطــط اذ أيــدوا هذه 
اخلطوة. يذكر ان من يسير 
في شــوارع تركيا يجد ان 
العديد من البيوت اختاروا 
فيها  ان يضعوا صحــون 

الشــوارع.  طعام لقطط 
علــى صعيد آخــر كانت 
 Variety مجلــة  اختارت 
العاملية املسلسل التركي 
كينان  بطولة  من  "ألف" 
أميرزالــي أوغلــو ليكون 
 15 أفضل  قائمــة  ضمن 
مسلســل عاملي في عام 
جديد  بنجاح  وذلك   2020

والفت لكينان.

سيلينا غوميز

كينان أميرزالي أوغلو

كيت ميدلتون

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تفاجــأ زوار حديقة مدينة مينيابوليس في والية مينيســوتا 
األمريكية، بالعثور على رجل كهــف متجمد بجانب املمرات 
وفقا للتقارير. ويقف متثال "رجل اجلليد" بجانب مســارين في 
 Zug Zug متنزه تيودور ويرث، ويظهر فيه رجل الكهف واسمه

مغطى بالبالستيك الذي بدا كأنه جليد.
وأراد الفنان زاك شوماك االســتفادة من التمثال بعد تخزينه 

منذ ظهوره ألول مرة في حدث تسويقي.
وقال شوماك لشبكة FOX 9: "كنت أذهب كل يوم إلى مرآب 
السيارات اخلاص بي وأرى هذا الشيء ينظر إلي، وبدا لي أنه من 

العار أن تبقى تلك القطعة الفنية جالسة هناك".
وابتكر شــوماك القطعــة الفنية خالل تعاونــه مع وكالة 
اإلعالنات احملليــة Hunter Adkins، وأوضح أنــه أراد أن يفعل 
شيئا ميكن أن يســتمتع به الناس، لذلك وضع هو وأصدقاؤه 
التمثال في املتنزه  ليضفي شــيء من البهجة للزوار ويرسم 
البســمة على مالمحهم. وحقق شوماك ما كان يهدف إليه 

حيث وصف السكان احملليون التمثال بأنه مفاجأة سارة.
ومــن املقرر أن تبقى القطعة الفنيــة في مكانها حتى يذوب 
 Zug الثلج باحلديقة. وأملح شــوماك أيضا إلى أن رجل اجلليد
Zug  قــد تكون له عــروس "رفيقة أنثى" أيضا باملســتقبل 

القريب.

"رجل كهف متجمد" يفاجئ 
زوار حديقة مينيابوليس

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد انتشــار جائحة كورونا واالجراءات التي اجبر الناس حول 
العالم على االلتزام بها، توقع اخلبراء بتغيير باجتاهات التجميل 

والعناية بالبشرة خالل 2021.
ونظراً النتشــار فيروس كورونا في كل مكان، أصبح كل شيء 
في احلياة رقميا، وبالتالي فإن الضوء األزرق املنبعث من شاشات 
الكومبيوتر يشــكل خطراً كبيراً على البشرة باملدى الطويل. 
لذلك تعمل الشــركات على اكتشــاف املزيد مــن املكونات 
املبتكرة التــي بإمكانها مكافحة اآلثار الضارة التي تنتج عن 
الضوء األزرق، والتي ستكون متاحة في مستحضرات العناية 

بالبشرة التي تصدر تباعاً في األسواق خالل 2021.
املاسكني مشــكلة جتميلية جديدة فرضها وباء كورونا، وهي 
مشكلة تهيج البشرة وحب الشباب التي تظهر نتيجة ارتداء 
الكمامة. فصممت الشــركات العاملية الرائــدة العديد من 
ماســكات الوجه والسيروم وغيرها من مستحضرات العناية 
بالبشــرة، التي تقلل من تأثير الكمامة على بشــرة الوجه، 

وستكون األكثر رواجاً في 2021.
كما يتوقع خبراء املكياج أن يحقق أحمر الشفاه السائل الذي 
يــدوم طويالً، عودة قوية في 2021، فالنســاء أصبحن بحاجة 
الى مســتحضرات املكياج التي تثبت على البشرة والشفاه 

لساعات طويلة، وال تتأثر بارتداء الكمامة.

توقعات خبراء اتجاهات 
الجمال لعام 2021

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
حتت شعار)الســينما حياة( تشهد 
الواليات  فــي  مشــيغان  مدينــة 
املتحدة االميركيــة )مهرجان كوثا 
والعاملي(  العربي  للفيلم  مشيغان 
بدورته االولى خالل شهر آذار املقبل.
 وتتوالى التحضيرات واالستعدادات 
إلقامة هذا املهرجان، وشكلت جلان 
الفنان  وذكر  الفنانني،  مختصة من 
البابلي  العراقــي املغترب مهــدي 
مؤســس ورئيس املهرجــان: منها 
اللجنــة العليا للمهرجــان والتي 
رئيس  شــمه  نصير  الفنان  ضمت 
وعضوية  للمهرجان  العليا  اللجنة 
وعمر  صبحــي  محمد  الفنانــني: 
محسن  العراقي  واخملرج  عبدالعزيز 
ساملني  وعامر  عيسى  وعبير  العلي 

اضافة للفنان مهدي البابلي.
كما شــكلت  جلنة فنية ) فحص 
وفرز األفــالم ( واللجنة التحكيمية 
) اختيــار األفــالم الفائــزة ( وجلنة 
واإلعالم  )الدعاية  واإلعالم  العالقات 

واملتابعة والتنسيق (.
واضاف البابلي: "املهرجان سيجمع 
احلي  والعرض   Online عــروض  بني 
اذ  اجلمهــور،  أمــام   live املباشــر 
ســيكون بث األفالم عبــر منصة 
إلكترونية مختصة، اما حفل اخلتام 
وعرض األفالم الفائزة والتكرمي وتوزيع 
اجلوائــز على الفائزين،  فســتكون 
في  اجلمهور  أمــام  حية مباشــرة 

احدى الصاالت السينمائية". 

وبشــأن اجلهات الساندة والداعمة 
للمهرجان يقول:

"املهرجان ســيقام بدعــم ورعاية 
من املركــز الدولي لإلعالم والثقافة 
واملؤسســة  أميركا،  فــي  واإلبداع 
الدولية لإلعــالم والثقافة واإلبداع 
في أميركا ايضا، وفنان اليونيسكو 
للســالم املوســيقار نصير شمه، 
ومن مصــر احتاد الفنانــني العرب، 
وجلنة  السينمائية،  النقابات  وإحتاد 
صناعــة الســينما ونقابــة املهن 
مفتوحا  الباب  ومازال  السينمائية، 
أمام اجلهــات ذات العالقة اخملتصة 

والراغبة بالدعم واملؤازرة". 

*وما هي مضامني االفالم املشاركة 
وانواعها؟ 

 "االفالم املشــاركة ستكون افالما 
قصيــرة بســبب جائحــة كورونا 

والوثائقي  الروائــي  ولثالث فئــات، 
والرسوم املتحركة. 

وشــروط  املهرجان  جوائز  وبشــأن 
املشاركة، أضاف البابلي:

"اجلوائــز املقدمــة فــي املهرجان 
مصممــة خصيصــا للمهرجــان 
بشــكل احترافي إبداعي وستكون 
حتــت عنــوان: أفضل فيلــم رواني 
قصير، وأفضل فيلم وثائقي قصير، 
وأفضــل فيلــم رســوم متحركة 
قصير، اضافة الى تقدمي  شــهادات 
مشــاركة لألفالم املتأهلــة، والتي 
العشــرين  اعلى  ال تتجــاوز كحد 

فيلما".
وتابع: "اما شــروط املشاركة، فهي 
ضرورة مراعاة ان يكون ارسال األفالم 
حصرا من صاحب االمتياز للفيلم، 

وثانيا املوافقة على بث الفيلم عبر 
املنصة إلكترونية في اثناء املهرجان 
واخذ رمبــا مقطع قصيــر ألغراض 

الدعاية واإلعالم.
واورد: "ســترافق فعاليات املهرجان، 
منها  يســتفيد  سينمائية  ورشة 
واملتابعون،  واحلاضرون  املشــاركون 
ونــدوة مخصصة للفيلــم الفائز 
يجري فيها استضافة صانع الفيلم 
واضاءة على مــن وقف وراء النجاح 
لفيلمه، و استضافه جنم سينمائي 
عربي كبير او جنم عاملي، وســيكون 
الضيف في هــذه الدورة جنم عربي 
كبير حتت عنوان )املشــوار( يتحدث 
فيــه الضيف عن جتربته وشــوطه 

الفني وتكرميه باملهرجان. 
وافــاد : "ســيقام برنامــج ثقافي 

مختص بالســينما ويكون جزء من 
مهرجان كوثا مشيغان ويرفده بكل 
ما هــو جديد ومفيــد عبر مبدعي 
الســينما في العالم وكبار النقاد 
و الفنانني الســينمائيني واملهتمني 
بالفن الســابع يحمل اسم)صالون 

كوثا ميشكان السينمائي(.
 وختــم" من املؤمــل ان يقام حفل 
اخلتــام بحضــور اصحــاب األفالم 
الفائــزة واعضــاء جلــان املهرجان 
وشــخصيات  العامــة  وجمهــور 
سينمائية سيجري توجيه الدعوات 
لهــا، وهذه الــدورة االســتثنائية 
ســتخصص لألفالم القصيرة كما 
ذكرت وفي الدورات املقبلة بإذن أهلل 
القصيرة  سيجري استقبال األفالم 

والطويلة ايضا بفئاتها املتعددة.

مشيغان تشهد مهرجان "كوثا مشيغان" 
للفيلم العربي والعالمي

بجهود ابداعية عراقية

الصباح الجديد - وكاالت:
اخلوف بســبب كورونــا ال يتعلق مبوضوع 
االصابة به وااللم الــذي يرافق املصاب به، 
بل بسبب االجبار على االبتعاد عن األحبة، 
واحلذر مــن معانقتهــم او مصافحتهم 
حتى، وهذا ينطبق على كل الناس من دون 
اســتثناء من ضمنهم النجوم واملشاهير 
حــول العالــم. حيــث أقــرت النجمــة 
البريطانية كيت وينسلت بأنها تعاني من 
عدم التواصل العائلي بشدة، وتفتقد مثل 
كل الناس معانقة أفراد أسرتها واللقاءات 

العائلية املشتركة.
وعبرت النجمة البريطانية كيت وينسلت 

البالغة من العمر "45 عاماً" عن افتقادها 
الناس في  العائلــي ومصافحة  للتواصل 
زمن كورونــا، وأنها التزمــت متاماً بالعزل 
من  العديد  التقــاء  وجتنبــت  الصحــي، 
أصدقائها وأفراد عائلتها مثلما اعتادت في 

االيام التي سبقت انتشار جائحة كورونا.
وقالت املمثلــة البريطانية العاملية كيت 
وينسلت احلائزة على جائزة األوسكار جمللة 
"بونتــه" األملانية: "ماتت والدتي قبل ثالث 
ســنوات، لذلك يعيش والدي اآلن مبفرده. 
حلسن احلظ أنه بخير، ولكني أجد صعوبة 

في عدم رؤيته لفترة طويلة".
واضافــت أنها تفتقد معانقته، مشــيرة 

إلى أن األمر نفسه ينطبق على أشقائها 
الثالثــة، وفقاً ملا ذكرتــه وكالة "األنباء 

األملانية".
وذكرت جنمة هوليوود كيت وينسلت 

أن العمل في ظــل ظروف جائحة 
كورونــا ليــس باألمر الســهل 
بالنســبة لها، وقالت: " تعودت 
على الفريق الفني الذي عملت 
معه قبــل أن تبــدأ اجلائحة، 
وفجأة ال يُسمح لك باالقتراب 
من أي من هؤالء األشــخاص 
الرائعني.. أشتاق ألن أصافح 

الناس مرة أخرى".

كيت وينسلت تفتقد التواصل 
العائلي في زمن كورونا

الصباح الجديد - متابعة:
كيف ميكن الحــد ان يتصور ان اكلة 
"الباجة" ميكن ان تتســبب بشــجار 
يصل الى حد اطــالق الرصاص! هذا 
ما حدث في احد مطاعم اربيل حيث 
قصده بعض االشخاص لتناول اكلة 
بنفادها  علمــوا  وعندما  "الباجــة" 

اصابتهم نوبة غضب شديدة.
وبالطبع ليســت الباجة السبب في 
الشــجار امنا املالسنة الكالمية التي 
حدثت بني الزبائــن وصاحب املطعم 
التي تطورت الى اطالق الرصاص على 

واجهة املطعم كذلك على مطعمني 
مجاورين ومقهى.

تواجدوا  الذين  الشــهود  وقال بعض 
وقــت احلادثة : "من حســن احلظ لم 
يكن هناك زبائــن داخل املطاعم، وإال 

لتحول األمر إلى مجزرة".
وشــارك عدد من رواد مواقع التواصل 
اخلبر وعلقوا ما بني ســاخر ومنتقد 
للحادثــة. حيــث كتــب احدهم ان 
من  االداري  والفســاد  كورونا  فيروس 
السياســيني اثرا على املــزاج واحلالة 
توترا  اكثــر  الناس  وصار  النفســية 

واستفزازا.
وكتبت اخــرى على تويتــر: "يجب 
أن تهدأ.. كل مــا في األمر هو أكلة 
الباجة.. إن لم تكن في هذا املطعم 
فســتجدها في غيره.. العراق فعال 
"دناءة  ثالث:  وعلق  العجائب".  بلد 
النفــس تلعــب علــى راعيها"، 
بينما كتب آخر معلقا بسخرية: 

"معقولــة! لــو أخبرتني 
كنــت طبخــت لك 

الباجة".

الصباح الجديد - وكاالت:
اعلنت شــركة OPPO عن هاتف منافس 

.5G مخصص للعمل مع شبكات
وصمــم هاتــف A93 5G اجلديــد مــن 
OPPO  بهيــكل أنيــق مقــاوم للرطوبة 
والغبار ومحمي بزجــاج مضاد للخدوش 
والصدمات.  وزود بشاشــة LTPS مبقاس 
6.5 بوصة، ترددها 90 هيرتزا، ودقة عرضها 

مباســح  )1080/2400( بكســل، مجهزة 
لبصمات األصابع.

ويضمــن األداء املمتــاز للهاتــف معالج 
ثمانــي   Qualcomm Snapdragon 480
ثمانية  وذواكــر وصول عشــوائي  النوى، 
غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256/128 
بطاقات  عبر  للتوســيع  قابلة  غيغابايت 
املنافس  وبالرغم من ســعره   .  microSD

الذي يبلــغ 300 دوالر تقريبا 
علــى  اجلهــاز  حصــل 
ثالثية  أساســية  كاميرا 
العدســة بدقة )2+2+48) 
وعلــى  ميغابيكســل، 

كاميرا أمامية بدقة ثماني 
مع  تعمــل  مبغابيكســل 
خاصية التعرف على الوجوه.

هجوم مسلح على مطعم عراقي بسبب "الباجة"

5G تعلن عن أرخص الهواتف لشبكات OPPO
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