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الصباح الجديد - متابعة:
مــن املنتظــر أن يوقــع الرئيس 
األميركي املنتخب جو بايدن، يوم 
تنصيبــه األربعاء املقبــل، أوامر 
تنفيذية، أبرزها إلغاء قرار الرئيس 
املنتهيــة واليته دونالــد ترامب، 
الذي يحظــر دخول رعايا عدد من 
املســلمة  الغالبية  ذات  الــدول 

األراضي األميركية.
ومن بني األوامر التي ســيوقعها 
بايــدن مــا يتعلــق بالتصــدي 
االقتصاد  وتدهور  كورونا،  جلائحة 
إعادة  جانــب  إلــى  األميركــي، 
اتفاقية  إلــى  املتحدة  الواليــات 

املناخ املوّقعة في باريس.
وجاء في بيان أصــدره رون كالين 
لتولي منصب  بايدن  اختاره  الذي 
األبيض  البيــت  موظفي  كبيــر 
األزمــات  أن "كل هــذه  امــس، 
عاجــال"، موضحا  حتركا  تتطّلب 
أن " بايدن ســيوقع نحو 12 أمرا 

تنفيذيــا األربعــاء عقــب حفل 
التنصيب".

وقال كاليــن إن "الرئيس املنتخب 

ســيتخذ تدابيــر، ليــس فقط 
ترامب  إدارة  إلصالح أشــد أضرار 
جسامة، وإمنا أيضا للدفع بالبالد 

قدما ".
وأوضــح كاليــن أن " الرئيس جو 
العشرة  األيام  بايدن سيتخذ في 

األولى من واليته تدابير حاســمة 
للتصــدي لهذه األزمــات األربع، 
ولتجنيب البــالد أضرارا طارئة ال 
ميكن إصالحها، والستعادة أميركا 
مكانتها في العالم "، حســبما 

نقلت “األسوشيتد برس”.
وتشــير تقاريــر إلــى أن من بني 
القرارات التي ســيتخذها بايدن، 
بلم شــمل  تعليمــات  إصــدار 
األطفال الذين فصلوا عن أسرهم 

على احلدود مع املكسيك.
كمــا يتوقــع أن يوّقــع الرئيس 
بإلزام  تنفيذي  قرار  املنتخب على 
ارتداء الكمامات في املؤسســات 
الفيدراليــة وعلى منت وســائل 

النقل بني الواليات.
بايــدن القتراح  كذلــك يخطط 
خطــة هجــرة إلــى الكونغرس 
خالل أول 100 يوم له في منصبه، 
ســتهيء الطريق للحصول على 
غير  املهاجرين  ملاليني  اجلنســية 

في  حاليا  املوجودين  الشــرعيني 
الواليات املتحدة.

وكانت واشــنطن قد أعلنت في 
يناير املاضي، حظر 7 دول جديدة، 

من السفر الى الواليات املتحدة.
وفي عــام 2018، أيــدت احملكمة 
العليا النسخة الثالثة من حظر 
السفر، بعد الطعن في التكرارات 

السابقة في احملكمة.
وقّيــد احلظر وقتهــا الدخول من 
ســبع دول بدرجات متفاوتة، هي: 
إيــران وليبيا والصومال وســوريا 
إلى جانب فنزويال وكوريا  واليمن، 
الشــمالية، والتــي اختيرت بناء 
بني  مشــتركة  معطيات  علــى 
الوكاالت من وزارتي األمن الداخلي 
والدولة، وكذلــك البيت األبيض. 
وكان ترامب قد أصدر في 27 يناير 
2017 أمرا بتعليــق إعادة توطني 
الالجئني ومنع املواطنني من سبع 

دول ذات غالبية إسالمية.

من بينها حظر الدخول الى الواليات المتحدة والعودة الى اتفاقية المناخ

بايدن سيوقع يوم تنصيبه 12 امرا تنفيذيا
إللغاء أربع أزمات خلفها ترامب

بغداد - الصباح الجديد:
النيابية  التخطيط  جلنة  كشفت 
امــس االحــد، عــن تخصيــص 
لتنظيف  دينار  ترليونــي  احلكومة 
ان  مبينا  الثالث،  الرئاسات  مكاتب 
رصد تلك االموال اســتهتار واضح 

مبقدرات الشعب العراقي.
اللجنة محمد  رئيــس  نائب  وقال 
تابعته الصباح  كرمي في تصريــح 
اجلديد، ان ” اجور تنظيف الرئاسات 

في العــراق وصلت الــى ترليوني 
كان  احلالــي  العــام  خــالل  دينار 
باالمكان صرف تلك املبالغ في بناء 
عشرات املدارس او املستشفيات او 

املصانع”.
واضاف كــرمي، ان “وزارة التخطيط 
مغيب دورها بالكامل خالل املوازنة 
حيث لم تتمكن من رصد املشاريع 
التنموية وامكانية اضافة مشاريع 

ربحية للعراق”.

البرلمان يعتزم خفض تخصيصات الموازنة
وعدم الرضا عنها هو الغالب بين النواب

ترليونا دينار لتنظيف مكاتب الرئاسات الثالث 
استهتار بمقدرات الشعب

التخطيط النيابية: المالية النيابية: 

بغداد - وعد الشمري:
كشفت اللجنة املالية النيابية، أمس 
األحد، عن تشكيل خمس جلان فرعية 
تتولــى اللقــاء مع الــوزارات بهدف 
وفيما  املوازنة،  تخفيض تخصيصات 
اشــارت إلى ان الــرأي الغالب داخل 
مجلس النواب هــو عدم الرضا على 
مشــروع قانونها، اكدت أن احلكومة 
ســتكون ملزمــة بــأي تخفيض أو 
مناقلة، وال يحق لها االعتراض إال في 

حالة إضافة أعباء جديدة.
وقال عضــو اللجنــة النائب جمال 
كوجــر، فــي حديث إلــى "الصباح 
اجلديد"، إن "القــراءة الثانية لقانون 
املوازنة لــم تنته لغايــة اآلن، وما مت 
املناقشــات  فقط  هو  اســتكماله 
والكتل  النواب  رأي  إلى  واالســتماع 

السياسية داخل البرملان".
وأضــاف كوجر، أن "القــراءة الثانية 
للموازنــة تتطلــب ثالثة أنــواع من 

اجللســات، األولى داخل البرملان، وقد 
املاضي،  الســبت  االنتهــاء منها  مت 
والثانيــة هي فــي اللجنــة املالية 
ملناقشــة  نصوص القانون كل على 
حدة، وصلنا فيها إلى املادة 40، وخالل 
من  ننتهي  ســوف  املقبلني  اليومني 

املسح األولي للمشروع".
وأشــار، إلــى أن "النــوع الثالث من 
االجتماعات وهو مهــم جداً بعد أن 
شــكلنا خمس جلان فرعية مهمتها 

املتقدمة جلميع  الكــوادر  اللقاء مع 
الوزارات؛ ألننــا ذاهبون إلى تخفيض 
املوازنة وجعلها ما بني 120 إلى 130 
تريليون". وبني كوجر، أن "رؤية شاملة 
ستتكون لنا في ضوء تلك اجللسات، 
ملا ســنفعله حتت إطــار صالحيات 
البرملان وفق الدســتور، في التعاطي 
والتخفيض  باملناقلــة  املوازنــة  مع 
وإضافة إصالحــات تعود مبردود مالي 

على الدولة".

قتال قبلي في دارفور وما يقرب من 150 
الصناعة: المدينة االقتصادية ستسهم3شخصا ضحايا االشتباكات باألسلحة الثقيلة 

6بتوفير 100 ألف فرصة عمل

بغداد - الصباح الجديد:
كشــفت اللجنة املالية النيابية، 
االحد، عن تعيينــات غير قانونية 
من قبل حكومــة الكاظمي من 
 2020 في  مالية  دون تخصيصات 
واضافــة مخصصاتها الى 2021 
ما تســبب “بكارثة” فــي املوازنة 

املقدمة.
وقال عضــو اللجنة املالية احمد 
الصفــار فــي تصريــح اطلعت 
عليــه الصبــاح اجلديــد،  ان “اي 
درجــات وظيفية يجــب ان تدرج 
لها  ليكون  املوازنــة  قانون  ضمن 

تخصيص مالي”.
واضــاف ان “حكومــة الكاظمي 
عينت بشــكل غير قانوني اعدادا 
هائلة مــن دون غطاء مالي لعدم 
وجود موازنة في ″2020، مشــيرا 
التــي قامت بها  “الكارثة  ان  الى 
مخصصات  اضافة  هي  احلكومة 
التعيينــات  الــى موازنــة 2021 

وتسببت بهذا العجز الكبير”.
تعتبر  التعيينات  “هــذه  ان  وتابع 
باطلة وغير قانونية من دون غطاء 
او  النظر بها  مالي ويجب اعــادة 

محاسبة احلكومة عليها”.

المالية النيابية: الحكومة عينت 
اعدادا هائلة من دون غطاء مالي 

وينبغي محاسبتها

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد النائب عــن كتلــة صادقون 
ان  االحد،  امــس  البلــداوي  محمد 
السياسية  الكتل  رؤســاء  اجتماع 
كشف تورط احلكومة باستعجالها 
بتحديد موعــد االنتخابات لكونها 
عاجزة عن تلبية متطلبات مفوضية 

االنتخابات ماديا ولوجستيا.
وقــال البلداوي فــي تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، ان ” اجتماع قادة 
الكتل السياسية والرئاسات الثالث 
وضحــت فيه لــدى اجملتمعــني بان 
احلكومة متاطل فــي تنفيذ وعودها 
للمفوضية  األمــوال  توفير  بشــأن 

وهــي في ذات الوقــت مازالت تعلن 
إصرارها على املوعد الذي أعلنته في 
حزيران املقبل ” , مبينا ان ” االجتماع 
ســيعقد أيضا اليــوم الجل حتديد 

املوعد”.
وأضاف ان ” قضية حتديد موعد اجراء 
االنتخابات متوفقة بني طرفني وهما 
احلكومة واملفوضية والبد من تدخل 

اإلرادة السياسية حلسم املوضوع”.
وأشــار البلداوي إلــى أن “املفوضية 
اكدت للمجتمعني بانها لم تستلم 
احلكومة حلد  مــن  الكاملة  األموال 
االن والميكن لها ابــداء تعهد بإقرار 

موعد محددالجراء االنتخابات “.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أقر مجلس الوزراء، اعتماد بطاقة 
األمد  طويلة  البايومترية  الناخب 
لصاحبها  ثبوتي  كمستمســك 

بدءاً من 1 شباط القادم.
وقالت األمانــة العامة للمجلس 
في بيان امــس االحد إن "مجلس 
البطاقة  اعتمــاد  قــرر  الــوزراء 
املستمسكات  كأحد  البايومترية 

الثبوتيــة املعتمــدة لــدى دوائر 
"القرار  أن  البيان  وأضاف  الدولة". 
واملتعاقدين  املوظفني  جميع  حث 
الدولة  العاملني في مؤسســات 
كافة، حتديث بياناتهم البايومترية 
خــالل )60( يومــاً، واحلصول على 
بطاقة الناخب البايومترية طويلة 
بدءاً  أنه "ســينفذ  األمد"، مبيناً 

من 1 شباط 2021".

بدءًا من األول من شباط.. اعتماد 
بطاقة الناخب البايومترية 

كمستمسك ثبوتي

نائب: الحكومة تورطت بتحديد 
موعد االنتخابات المقبلة لعجزها 

عن تلبية متطلباتها

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
كشــف عضو في جلنــة الطاقة 
برملان  فــي  الطبيعية  والثــروات 
االقليم عن خلل كبير في سياسة 
بانها  قال  الذي  النفطية،  االقليم 

منيت بفشل كبير.
واوضــح علــي حمــه صالح في 
تصريــح، فــي معــرض تعقيبه 
على التقرير الذي نشــرته شركة 
كردستان  إقليم  لصادرات  ديلويت 
من النفط واســتهالكه وعائداته 
للفترة من 1 كانــون الثاني 2020 
2020 املنصرم،  أيلــول   30 ولغاية 
ان ايــرادات بيع النفط في االقليم 
لثالثة اشهر كانت اقل من الصفر، 
كما ترتبت خاللها 76 مليون دوالر 

كديون بذمة حكومة االقليم.
واضاف حمه صالــح، ان حكومة 
االقليم من االول من نيسان ولغاية 
النفط مببلغ  30 من حزيران باعت 
15 دوالرا للبرميــل الواحد، حينما 
كان ســعر برميل برينــت 29.43 
دوالرا للبرميــل الواحد، اي باقل ب 
13 دوالرا للبرميل عن سعر برينت.

ان حكومة االقليم باعت  واوضح، 
برميــل النفط لالشــهر )6-5-4( 
للعام 2020 مببلــغ 15 دوالر بينما 
بلغت كلفــة البرميل الواحد 17 
دوالر، اي ان حكومة االقليم كانت 
تخســر دوالران عــن كل برميــل 

تصدره الى اخلارج.
ايرادات  ان  الى  ولفت حمه صالح، 
بلغت  املذكورة  لالشــهر  االقليم 
590 مليــون، بينمــا كان اجمالي 
النفقــات في ملــف النفط 666 
مليون دوالرن، وهو ما يشــير وفقا 
لتقرير شــركة ديلويت، ان نفقات 
النفــط فاقت ايراداتــه مببلغ 76 

مليون دوالر.   

اي ان بيع النفط رغم انه لم يعود 
باية ايرادات خالل االشــهر الثالث 
املذكــورة الــى خزينــة حكومة 
 76 بخسارة  تسبب  فانه  االقليم، 

مليون دوالر ايضاً.  
اوضح ان النفقات ذهب مبلغ 500 
مليــون دوالرا منها الى شــركات 
النفط و155 مليــون دوالر كأجور 
النبــوب التصديــر، وبذلــك فان 

احتســاب حصة الشركات واجور 
انبوب تصدير النفط،

الى  الطاقة  واشــار عضو جلنــة 
ان حكومة االقليــم وبهدف ملء 
اخلسارة التي حلقت بها من تصدير 
النفــط قامــت باســتدانة 415 
مليــون دوالر من الشــركات لقاء 
بيعهــا حصة من النفــط العام 
املقبل، وهو مــا رفع حجم الديون 

املترتبــة علــى كاهــل حكومة 
االقليم الى اربعــة مليارات و333 

مليون دوالر.
وقعتها  التي  العقــود  ان  واضاف 
حكومة االقليم عقود فاشلة وهي 
تســببت بهدر مليارات الدوالرات، 
نظــرا الرتفــاع حجــم النفقات 
النفطيــة مقابل انخفاض حجم 

االيرادات.

وكانت حكومــة االقليم قد بدات 
النفط  2012 بتصدير  عام  رسمياً 
عبر انبــوب النفــط الواصل الى 
ميناء جيهــان التركي، دون موافق 
دفع  وهــو  االحتاديــة،  احلكومــة 
باالخيرة الى ايقاف ارســال حصة 
االقليــم مــن املوازنــة االحتادية، 
االمر الــذي ادى الى انهيار اقتصاد 
االقليم الذي كان يعتمد بالدرجة 

االســاس على االموال التي كانت 
ترسلها احلكومة االحتادية.   

ويضيــف حمه صالح انــه وفقا 
فان  ديلويــت،  شــركة  لتقديــر 
حكومة االقليم صدرت يومياً 426 
الف برميل خالل االشهر التسعة 
املنصرمــة وبلغ اجمــال ايراداتها 
لالشهر التسعة 900 مليون دوالر، 

بينما كانت حجم النفقات.

عقود االقليم النفطية فاشلة وحكومته
باتت مدينة بأكثر من أربعة مليارات دوالر 

حقول نفط االقليم

اكدت ان النفقات تفوق اإليرادات.. لجنة الطاقة في برلمان كردستان: 

تقريـر
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بغداد - الصباح الجديد:
 نفت وزارة الصحة، األحد، األنباء 
التي حتدثت عــن تعطيل الدوام 
فــي عــدة محافظات بســبب 
انتشار الساللة اجلديدة لفيروس 
كورونا، في حــني أعلنت عزمها 
شــراء سلســلة تبريد عمودية 
حلفظ لقاح "فايــزر" في منافذ 

الصرف حال وصوله للبالد.
وقــال املتحــدث باســم الوزارة 
رسمي،  تصريح  في  البدر  سيف 
إن "هناك إشاعة بتعطيل الدوام 
األشــرف  النجف  محافظة  في 
بسبب ظهور الســاللة اجلديدة 
من فيروس كورونــا، وهو أمر عارٍ 

عن الصحة".
وأشــار إلى أنه "في الوقت الذي 
التي  الشــائعة  هذه  فيه  ننفي 
له  انتشرت بشكل غريب وليس 
أي أســاس من الصحة، نؤكد أن 
وزارة الصحة لم تسجل أي حالة 

إصابة بالفيروس اجلديد".
وأضاف، أن "أي معلومة ال تصدر 
عن اجلهات الرســمية؛ والسيما 
ال  تعد  كورونا،  بجائحــة  اخملولة 
صحة لها"، مؤكداً أنه "في حال 
إيجابية  مســتجدات  أي  ظهور 
الوحيدة  اجلهة  فإن  ســلبية،  أو 
املســؤولة عــن هــذا املوضوع 

واإلعالن عنه هي وزارة الصحة".

الصحة تنفي اية اصابة 
بالساللة المتحورة لكورونا 
وتعطيل الدوام في النجف



محليات 2
تجارة الحبوب تجهز 

المطاحن بوجبة 
جديدة من الحنطة 

مصنع ألبان الموصل 
ينتج اللبن والقشطة 

والجبن المطبوخ

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة التجــارة مواصلة مواقع  الشــركة 
العامة لتجارة احلبوب جتهيز املطاحن بوجبة جديدة 
من احلنطة اخملصصة للمشمولني بحصص الرعايا 
االجتماعية ، اضافة الى املباشرة بتجهيز املطاحن 

باحلصة االولى من مادة احلنطة لعام ٢٠٢١ . 
واوضح مدير عام الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
املهندس عبدالرحمــن عجي طوفان انه مع اطاللة 
عام ) ٢٠٢١ ( باشــرت مواقع الشــركة في ذي قار 
وميســان وبابل واالنبار وصالح الدين وصالح الدين 
واملثنى جتهيز املطاحن بوجبــة جديدة من احلنطة 
الرعاية  اخملصصــة للمشــمولني فــي حصــص 
االجتماعيــة. وبــني املدير العــام ان الكميات التي 
مت جتهيزها مــن قبل فرع ذي قــار ملطاحن احملافظة 
كحصة للرعايــة االجتماعية ، بلغــت )595،240( 
طــن ، وفي ميســان فقد مت جتهيز كميــة ) 1255( 
طن من احلنطــه درجه اولى حصــة الرعاية و فرع 
صــالح الدين جهــز كمية ) ٩٠٠ ( طــن من حصة 
الرعايــة االجتماعية .  » واشــار املدير العام الى ان 
فرع الشــركة في االنبار جهــز كمية ) ١٤٥٠ ( طنا 
من احلصة اخملصصة للرعاية االجتماعية ، وســايلو 
احللة اجلديد جهز  مطاحن احملافظة باحلنطة حصة 
الرعاية االجتماية بكمية جتــاوزت )750( طن، كما 
وباشــر فرع الشــركة في املثنى بتجهيز املطاحن 
باحلصــه األولى لســتة ٢٠٢١ اضافــة الى حصة 
املشــمولني الرعاية االجتماعية ، فيما باشر سايلو 
بعقوبــة جتهيــز ١١مطحنه باحلنطــة  اخملصصة 
حلصة الرعاية االجتماعيــة حملافظة ديالى وبكمية 

1530طن ليصبح اجملموع الكلي اجملهز 3150طن . 
وبــني املدير العام ان مواقع الشــركة في الديوانية 
الرعايــة  املطاحــن بحصــة  بتجهيــز  باشــرت 
االجتماعية وبلغت الكميــة اجملهزة ٨١٤،٩٤٠  طنا 
وسيتم  املباشــرة بتجهيز املطاحن باحلصة االولى 

حال اكمل جتهيز حصة الرعاية.

بغداد - الصباح الجديد: 
يواصـــل مصنع البان املوصل أحد مصانـــع 
ألبـــان أبـــو غريـــب التابعة الى الشــركة 
العامــة للمنتجات الغذائية إنتــاج ُمنتجات 
اللنب والقشــطة واجلنب املطبوخ العادي واجلنب 
املطبوخ بالقشطة بعبوات ُمختلفة وطرحها 

الى السـوق . 
وأشـــار مدير املصنع املهندس نوفـــل بـــرع 
العبيـــدي ان إدارة املصنع وبعد تعرض قاعاته 
اإلنتاجيــة للدمــار بنســبة ) ٩٠% ( وســرقة 
جميع املكائن ســعت إلى تأهيل أحد القاعات 
االنتاجية بشكل جزئي باالتفاق مع ُمنظمـــة 
األجهزة  واالستفادة من  الدوليـــة  الهجـــرة 
املُتبقيــة وتوفير أجهزة وُمســتلزمات العمل 
األخرى والبدء في شباط من العام ٢٠١٩ بإنتاج 
بــأن إدارة املصنع  القشــطة واللنب ، ُمضيفاً 
قامــت أيضاً بالســعي مع ُمحافظــة نينوى 
لتخصيص مبلغ لبناء قاعة إنتاجية ُمناســبة 
إلنتــاج اجلنب املطبــوخ العادي وبالقشــطة ، 
الفتاً في الوقت ذاته الى دعم الشــركة العامة 
للمنتجــات الغذائية من خــالل جتهيز املصنع 
بطباخ جنب إضافة إلى شــراء ماكنتني لتعبئة 
القشطة واللنب ، مؤكداً ان املصنع ينتج حالياً 
اللــنب بعبــوات ) ٤٠٠ غم و ٧٥٠ غــم ( واجلنب 
بعبوات ) ١٨٠ غم و ٢٥٠ غم ( إضافة إلى إنتاج 
القشطة بعبوات ) ١٥٠ غم و ١٠٠ غم ( وحالياً 
بطور إنتاج عبوات ) ٨٥ غم ( والتي متتاز بخلوها 
من املــواد احلافظــة وخضوعهــا لفحوصات 
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعيـــة 
. وأضـــاف مدير املصنع بأن هناك مساع وحترك 
مع ُمنظمة ) UNDP ( الدولية لتنظيف املصنع 
وإزالة األنقاض فضالً عن عرض املصنع كفرصة 
اســتثمارية لغــرض إعادة تأهيله وتشــغيله 
وإضافة خطوط إنتاجية جديدة ، ُمشــيراً الى 
ان املصنع يعمــل حالياً بطاقــات وإمكانيات 
بســيطة لتشــغيل األيدي العاملة فيه ورفد 
السوق املوصلي مبُنتجات األلبان احمللية ، مؤكداً 
ان املصنــع يحتاج الى دعــم حكومي لغرض 

تأهيله وإعادة احيائه من جديـد . 

بغداد - الصباح الجديد: 

قال رئيس مهندســني اقدم محمد 
عناد جويد كانــت لنا فرصة طيبة 
وذهبيــة بحضــور مؤمتــر التعاون 
املنعقد  واالجتماعــي  االقتصــاد 
في كوريــا اجلنوبية للفترة من 13ـ 
19 اكتوبــر 2019 والــذي اقامتــه 
  )Korea  Foundation( مؤسســة 
التــي تعمل على تعزيــز التفاهم 
املتبادل والصداقة بني شعب كوريا 
وشــعوب االمم االخــرى مــن خالل 

مختلف برامج التبادل الدولي.
واضــاف جويد ان هذه املؤسســة 
وموظفيهــا  بادارتهــا  العريقــة 
واجلهات الســاندة لها داخل كوريا 
الكوريني  النظــراء  لنا لقاء  اتاحت 
املعد  البرنامج  في  ومشــاركتهم 
بعناية فائقة باملشــاركة مع زمالء 
اخريــن من بلــدان متعــددة ومن 

الشخصيات البارزة في بلدانهم.
الكورية  الثقافة  على  اطلعنا  لقد 
خالل  مــن  االجتماعيــة  واحليــاة 
الزيارات امليدانية خملتلف املؤسسات 
االهليــة  واجلهــات  الرســمية 

والشعبية.
واوضح ان البرنامج اشــتمل على  
اقامة املراســم االعتيادية لتعارف 
املشــاركني مــن خــالل االحتفال 
الرسمي الرحيبي الذي اقامه رئيس 
املؤسسة ومدير البرنامج والضيافة 
اجلميلة في البيت الكوري. ومحاضر 
االقتصادية  البحوث  ملعهد  جميلة 
التابع الى بنك كوريــا وزيارة قصر 
كيونغ بوكغرنغ وهو مجموعة من 
القصور التي يسكنها ملوك وامراء 
كوريا السابقني وجولة في املتحف 
واجتماع  الكوري  الوطني  الشعبي 
  )KEF(احتــاد الشــركات الكوريــة
الكورية  الشــركات  على  والتعرف 
واعمالهــا ومشــاريعها احلاليــة 

واملستقبلية وكذلك املنفذة سابقا 
ومشــاهدات جميلة فــي معرض 
الكتب اجملاور الحتاد الشركات وزيارة 
وزيالرة  الدوليــة.  التجــارة  رابطة 
املؤسســة والتجربــة الثقافيــة 
الكوريــة )KITA( واالنتقــال الــى 
وعقد  االقتصادية  احلــرة  املنطقة 
اجتمــاع موســع و زيــارة املدينة 

الذكية احلديثة.
مركز  زيارة  البرنامــج  تضمن  كما 
والتنمية  العاملــي  املعرفة  تبــادل 
)GKED(.وزيارة متحف سامســوجن 
التاريخي  املتحــف  وزيارة  لالبتكار 
الوطنــي الكــوري و زيارة شــركة 

هيونداي للسيارات.
هــذا البرنامــج املكثــف هدفه هو 
واحلياة  الكورية  بالثقافــة  التعريف 
االقتصادية وتبادل املعلومات واملعارف 

بني شعب كوريا وبقية الشعوب.
ولفــت جويد الــى ان هــذه الزيارة 
اكسبتني معلومات جديدة واصدقاء 

 ، ورصينة  وثقافــة متحضــرة  جدد 
معــارف عديدة وانطباعــات جميلة 
عن هذا البلد اجلميل بناســه واخالق 
... مت توضيح هذه التجربة  شخوصه 
ونقل املعلومات واخلبــرة الى زمالءنا 
واصدقاءنــا في العمــل واجملتمع وما 
يتمتع به الفرد الكوري على املستوى 

الرسمي او الشعبي.
عظيــم  بنــاء  اســتوقفني  كمــا 
ومركز جتاري شــامخ مــن تصميم 
املهندســة زها حديد قالها صديقي 
الكوري )د.لي( ))بفخــر(( وهذا املركز 
يقع وســط شــارع جتاري ينظر اليه 
الكوريــني كتحفــة فنيــة راقيــة 
في  رائدة  عراقية  بعبقرية مهندسة 
التصميم. ، الشعب الكوري اجلنوبي 
شعب جميل في تعامله مع االجانب 
قدر  االخريــن  يحترمــون  االخريــن 
 ، البلد  تصرفهم وســلوكهم داخل 
شعب نظيف ومدن نظيفة وجميلة 

وحضارة مزدهرة.

تقرير

العراق يشارك في مؤتمر التعاون االقتصادي )KF( في كوريا الجنوبية

االثنني 18 كانون الثاني 2021 العدد )4577(

البصرة - سعدي السند:

تابــع مكتــب الصبــاح اجلديد 
فــي البصرة عددا من أنشــطة 
وفعاليــات الكليــات واملراكــز 
العلميــة في جامعــة البصرة 
بالتنســيق مع الزمالء في اعالم 

اجلامعة .

اول مؤمتر علمي افتراضي
البصرة  فقد عقــدت جامعــة 
مؤمترهــا العلمي )تقييم وتقومي 
التعليــم اإللكترونــي واملدمج 
في طريق التحول نحو جامعات 
اجليل الرابــع الرقمية( في ديوان 

رئاسة اجلامعة. 
وتضمــن املؤمتر محاضرة لرئيس 
اجلامعة الدكتور ســعد شاهني 
ان هذا  بــني خاللهــا  حمــادي 
املؤمتر العلمــي عقد برعاية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
عبد  كاظــم  نبيــل  الدكتــور 
الصاحب وهــو اول مؤمتر علمي 
افتراضي خالل العام الدراســي 
احلالي وتكمن اهمية انعقاد هذا 
املؤمتر لبيان استعدادات اجلامعة 
جامعات  الى  لالنطــالق  الفنية 

اجليل الرابع.
ان  الدكتــور حمــادي  واضــاف 
اجلامعــة وبدعــم متواصل من 
التعليم  وزارة  في  الفني  الفريق 
وضع  العلمي  والبحــث  العالي 
العام  خطــة علميــة الجنــاح 
خالل  مــن  احلالــي  الدراســي 
املدمج  التعليم  االعتماد علــى 
لتحقيق نتائج علمية تناســب 
ومــا توصلــت إليــه اجلامعات 

العاملية.
امــا احملاضــرة الثانيــة والتــي 
حملت عنــوان )منصة التعليم 
االلكتروني فــي جامعة البصرة 
املميــزات واالمكانيــات( ملديــر 
قســم التخطيط واملتابعة في 
الدكتور حيدر  البصــرة  جامعة 

جاسم فاضل.
كما ناقشــت احملاضــرة الثالثة 
)احصائية للصفوف االلكترونية 
اجلامعــة  اســاتذة  جلميــع 
واحملاضــرات املرفوعــة وروابــط 
احملاضرات التزامنية احملدثة( ملدير 
مركز احلاســبة االلكترونية في 
اجلامعة كيان عبد العزيز مطلق.

وناقشــت احملاضــرة الرابعة في 

املؤمتر والتي حملت عنوان )موقع 
جامعة البصرة العربي واالجنليزي 
البشــرية  املوارد  نظــم  وعرض 
ملدير  البصرة(  جامعــة  لكليات 
شــعبة املوقــع االلكتروني في 

اجلامعة حسني جاسم محمد.
وحاضر في احملــور الثاني للمؤمتر 
)التعليم  والذي حمــل عنــوان 
اجلامعــة  فــي  االلكترونــي 
التكنولوجيــة وجامعــة ديالى 
وجامعــة الكوفــة والكفيــل( 
الدكتــور عامــر ســليم االمير 
فــي محاضــرة حملــت عنوان 
واملدمج  الوزاريــة  )التوجهــات 
انور  الدكتور  وناقش   ، املعكوس( 
صبحي اجلبوري ) مواقع اجلامعات 

ضمن تصنيف الويبومتركس(
املؤمترالى  فــي  الباحثون  ودعــا 
االمكانات  كافة  تسخير  ضرورة 
الفنيــة والتكنولوجية من اجل 
احملافظة على املســتوى العلمي 
فــي اجلامعــات مبــا يتناســب 
وموقعهــا العلمي فــي احملافل 

الدولية.

دراسة لتأسيس جامعة 
ملتقى النهرين 

مت مبكتب النائــب االداري حملافظ 
البصرة الدكتور ضرغام األجودي 
رئيس  بحضــور  اجتمــاع  عقد 
جامعة البصرة الدكتور ســعد 
عميد  ومعاون  حمادي  شــاهني 
كليــة تربيــة القرنــة الدكتور 
والتدريســي في  قاســم مطر 
جمعة  وســام  الدكتور  الكلية 
لفتــة ومديــر بلديــة القرنــة 
املهنــدس صالح حنــون ومدير 
املهنــدس عدي  املدينة  بلديــة 
حامت هجــول ومدير بلدية االمام 
جعفر الصادق )ع( املهندس داوود 

سلمان عباس.
املوقع  دراســة  االجتماع  وتناول 
لتأســيس  املالئــم  اجلغرافــي 
النهريــن  ملتقــى  جامعــة 
واخليارات  اجلديــدة  احلكوميــة 
املطروحــة لتخصيــص قطعة 
لتضم  احملافظة  شــمال  االرض 
عدداً من الكليات التي ستسهم 
فــي تطويــر وتنميــة املناطق 

احمليطة بها.

سفرة علمية لطلبة علوم 
البحار

وضمن مقررات املنهاج الدراسي 
لطلبة علــوم البحار الطبيعية 
أقيمت  احلالي  الدراســي  للعام 
ســفرة علمية الى مصنع الثغر 
والتابع  األســفلتية  للصناعات 
للصناعات  العامــة  للشــركة 
الطلبة  تعريف  بغية  التعدينية 
بأهمية األســتفادة من اخمللفات 
إســتخدامها  وأعادة  النفطية 
مرة أخرى وكذلك املساهمة في 
تقليل التلوث النفطي ومتمنني 
من  واألســتفادة  التقدم  لبلدنا 
البناءة  واملشــاريع  املصانع  هذه 

التي تخدم البلد.

انشاء صف الكتروني عبر 
االنترنيت 

ونظم مركــز التطوير والتعليم 
املســتمر في جامعــة البصرة 
االنترنيت عن كيفية  ورشة عبر 
انشاء صف الكتروني باستعمال 
 )Google classroom( منصــة 

منصة  فــي  احملاضرات  والقــاء 
وتســجيل    )Google meet(
حضــور الطلبــة باضافــة اداة 
)meet attendance ( واستعمال 
جدول  وانشــاء   )google form(
 ( اداة  الطلبة باستعمال  حضور 

.)pivot table
 وتهدف الورشــة التي قدمتها 
مدير املركز الدكتور نداء محمد 
باقر  الى تدريب االســاتذة على 
كيفية ربــط الصف االلكتروني 
بالتعليــم املتزامــن واملباشــر 
باســتعمال حزمة من املنصات 

االلكترونية .
وتضمنــت الورشــة خطــوات 
انشــاء الصــف االلكتروني في 
منصة  )كالسروم ( وربطها بـ ) 
احملاضرة  وتسجيل  امليت(  كوكل 
فيديويا  وارســال رابط االجتماع 

في )كوكل ميت( الى الطلبة .
الــى  الورشــة  وتطرقــت 
 meet( كيفيــة  تثبيــت اضافة
احلضور  لتسجيل   )attendance
تلقائيا وشــرح تسجيل احلضور 
واستعمال  )الفورما(   طريق  عن 

اجلدول احملوري ) pivotable ( لعد 
احلضور تلقائيا في نهاية الفصل 
او الســنة  الدراسية فضال عن 
على  للحضور  ثابت  رابط  انشاء 

مدى العام .

املستجدات في عالج حصى 
املسالك البولية ناظورياً

وعقدت كلية الطب في جامعة 
ويبينار مشــتركا مع  البصــرة 
اجلمعيــة االوروبية للمســالك 
التقنيــات  قســم   - البوليــة 
البولية   للمســالك  االوروبيــة 
املستجدات  الويبينار حول  وكان 
في عالج حصى املسالك البولية 
الويبينار  فــي  شــارك  ناظورياً. 
متحدثون مــن اليونان- جامعة 
بتــراس ومــن صربيــا- جامعة 
الدكتور  اجللســة  وادار  بلغــراد 
مرتضى محمد صالح املســافر 
والدكتــور ســكوالريكوس من 
علي  والدكتــور  ايضــاً  اليونان 
گوزن من املانيا.  وحضر الويبينار 
وخارجها  البصرة  داخل  من  عدد 

وايضاً من خارج العراق.

تابعتها الصباح الجديد

ورش عمل وندوات وحلقات نقاشية تشهدها 
كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية 

يعد اول مؤتمر 
علمي افتراضي 

خالل العام 
الدراسي الجاري 

وتكمن اهمية 
انعقاده لبيان 

استعدادات الجامعة 
الفنية لالنطالق 

الى جامعات الجيل 
الرابع

سفرة علمية لطلبة كلية علوم البحار في جامعة البصرة
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كاظم العبيدي
ترأس محافظ ذي قار، القاضي ناظم 
موســًعا  اجتماًعا  الوائلي،  حميد 
ملدراء الدوائر ملناقشــة املشــاريع 
ستقر  التي  واالستثمارية  اخلدمية 
اعمار  صنــدق  تخصيصات  ضمن 
احملافظة الذي اســتحدثه مجلس 
الوزراء للمساهمة في تطوير واقع 

احملافظة .
وقال احملافظ الوائلي أن " االجتماع 
ناقــش مع مــدراء الدوائر اخلدمية 
املشــاريع االســتثمارية واخلدمية 
لطروحاتهم  وأستمع  والقطاعية، 
التي  للمشــاريع  احملافظة  وحاجة 
تخصيصات  ضمن  ادراجها  سيتم 
الــذي  قــار  ذي  اعمــار  صنــدوق 

أســتحدث مؤخرًا للمساهمة في 
تنمية واعمار احملافظة".

أن " هذه  الوائلــي  وأضاف احملافظ 

املشــاريع ستســاهم في تطوير 
الواقــع اخلدمــي حملافظــة ذي قار  

بشكل كبير. . 

الصباح الجديد: 
في اطار سلســلة جوالتــه امليدانية 
لتفقــد ســير االعمال في مشــاريع 
اخلطة االســتثمارية املنفذة من قبل 

املديرية العامة للمجاري. 
املهندس يعرب قحطان عباس   تفقد 
مدير عــام املديرية العامــة للمجاري 
ســير االعمــال في مشــروع مجاري 
كركــوك املوحد وجاءت هــذه الزياراة 
بغيــة حتقيــق املتابعــة واالشــراف 
امليداني على ســير االعمال على وفق 
اخلطة املرسومة  لتقدم سير االعمال 
للمشــاريع اخلطة االســتثمارية  ومبا 
يضمــن حتقيق التواصل املباشــر مع 
املالكات الهندســية والفنية املنفذة 
تنفيذه  ،  املشــروع محال  للمشاريع 

الى شركة )بوزو التركية ( .
 حيث تسهم هذه الزيارات في حلحلت 
الكثير من املشكالت واملعوقات الفنية 
واالدارية  من اجل رفع مستوى االجناز .

واطلــع املديــر العام علــى الفقرات 
التي يجري العمل فيهــا واثنى ايضا 

مديرية  وادارة  املشروع  على  بالعاملني 
مجــاري محافظــة كركــوك ودوائر 
املهندس املقيــم واجلهود املبذولة من 

قبل كوادر الشركة.
ورافق املديــر العام اثناء الزياراة املعاون 
غســان محمد عبد احلميد، الفتا الى 
بذل املزيد من العطاء لالسراع في اجناز 
املشروع خدمة الهالي كركوك العزيزة 
، ويعد املشروع األضخم في محافظة 
كركوك ملعاجلة املياه الثقيلة وحتويلها 
الــى ميــاه معاجلة صاحلة للســقي 
الى  إنتاجيــة تصل  بطاقة  الزراعــي 
٣٠٠الــف م٣/ باليوم إذ تســهم هذه 
بتقليل  املعاجلــة  املياه  الكمية مــن 
الضغط على املوراد املائية اضافة الى 

حتسني الواقع اخلدمي.

محافظ ذي قار يترأس اجتماعًا لمدراء 
الدوائر لمناقشة مشاريع صندوق االعمار

مديرعام المجاري يتفقد سير االعمال في 
مشروع معالجة المياه الثقيلة بكركوك
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متابعة ـ الصباح الجديد:

رَت وكاالت االنباء والفضائيات  ذكَّ
اإلخبارية امس األحد، الناس في 
اصقاع األرض، باالحداث الدموية 
التي شهدها إقليم دارفور، جراء 
حرب اندلعت فيه، راح ضحيتها 
اكثر من 300 الف قتيل، اذ شهد 
هذا اإلقليم اول امس الســبت، 
مقتل 48 شخصا وجرح 97 في 
اشــتباكات مسلحة شهدتها 
مدينــة اجلنينــة عاصمة والية 
أجج  مما  السودانية،  دارفور  غرب 
تلك  إعادة مشــهد  اخملاوف من 

احلرب. 
وقال شهود عيان إن مجموعات 
اســتخدمت  متنازعة  قبليــة 
رشاشات وأســلحة ثقيلة في 
االشــتباكات التــي دارت حول 
معســكري كرينــدق وأبــو زر 
للنازحني، مشــيرة إلى أن التوتر 
ال يزال يسود املدينة رغم إعالن 

حظر التجوال.
غرب  أطبــاء  جلنــة  وتوقعــت 
ارتفاع حصيلة الضحايا،  دارفور 
مشــيرة إلى أن الكوادر الطبية 
تبذل جهــدا كبيرا فــي تقدمي 
للجرحــى  الطبيــة  الرعايــة 
واملصابني في ظل صعوبة بالغة 
فــي احلركة ونقص فــي كوادر 

التخدير والتمريض.
نــداء عاجال  اللجنة  ووجهــت 
حلكومــة الوالية من أجل تأمني 
وسائل  وتوفير  الصحية  املرافق 
نقــل مصحوبة بقوات نظامية 
الطبية  الكــوادر  من أجل نقل 
واملســاعدة إلــى املؤسســات 
واخلاصة،  احلكوميــة  العالجية 
العالقني  اجلرحى  إلى  والوصول 
في مناطق االشتباكات، وكذلك 
توصيل اإلمــدادات الطبية إلى 

املرافق التي تأوي اجلرحى.
وأوضحــت أن هناك العديد من 
إلى عمليات  التي حتتاج  احلاالت 
جراحيــة عاجلة في ظل نقص 

كبير في الكوادر الصحية.

توتر شديد
عبداملنعم  الصحفــي  ووصف 
زكريا الوضع في املدينة باملتوتر 

الصعب  مــن  إنه  وقــال،  جدا، 
إليه األمور  التنبؤ مبا ستســير 
في ظل  املقبلــة  األيــام  خالل 

االحتقان القبلي الكبير.
وعّبر زكريا عــن مخاوف جدية 
من تأزم األمور أكثر، إذا لم تتخذ 
إجراءات عاجلة لرتق النســيج 

االجتماعي.
وأشار إلى أن اخلطورة تكمن في 
األســلحة  وجود كم هائل من 
مجموعات  أيــدي  في  اخلطيرة 

قبلية في املنطقة.
وأوضح أن احلل يكمن في تسريع 
الســالم  اتفاق  تطبيق مقررات 
على أرض الواقع، ال سيما البنود 
املتعلقــة بالترتيبــات األمنية، 
وتشــكيل القــوة املشــتركة 

حلفظ السالم واألمن.

مشهد احلرب
وأعــادت األجــواء املتوتــرة في 
املدينــة مشــهد احلــرب التي 
 2003 عام  دارفــور  في  اندلعت 
واستمرت نحو 25 عاما، وأدت إلى 
األشخاص  ماليني  وتشريد  قتل 

معظمهم من النساء واألطفال 
وسط انتهاكات واسعة شملت 
مما  وحــرق،  اغتصاب  عمليــات 
دعــا احملكمة اجلنائيــة الدولية 
الســتصدار أوامــر قبض على 
الســابق  النظام  قادة  من  عدد 
بينهــم الرئيس عمر البشــير 
الذي أطاحت به ثورة شــعبية 
في احلادي عشر من أبريل 2019، 
ويقبــع حاليا في ســجن كوبر 
شــرق العاصمــة اخلرطوم في 

مواجهة عدد من التهم.
وتأتي اشــتباكات امــس االول 
اتفاق سالم  توقيع  بعد  السبت 
املاضي بني احلكومة  في أكتوبر 
احلركات  من  وعدد  الســودانية 
حيث  املســلحة،  الدارفوريــة 
نّص االتفاق على تشــكيل قوى 
مشــتركة قوامها 12 ألف فرد، 
مناصفــة بني القــوات األمنية 
احلركات  ومقاتلي  الســودانية 
املسلحة، وذلك حلفظ األمن في 
مشكالت  يشهد  الذي  اإلقليم 

قبلية كبيرة.
العامة  املنســقية  واتهمــت 

ملعسكرات ميليشيات مسلحة 
فــي اإلقليم بإطــالق الرصاص 
احلــي في مستشــفى اجلنينة 
أجزاء  أحرقــوا  كما  والســوق، 
من معســكر كريندق وســوق 

البورصة بعد الهجوم عليهما.
وحذرت املنســقية من خطورة 
األوضاع في إقليــم دارفور التي 
انســحاب  بعد  انحدارا،  ازدادت 
البعثة املشــتركة لألمم املتحدة 
»يوناميد«  األفريقــي  واالحتــاد 

نهاية ديسمبر املاضي.
اعتقادها  عن  املفوضية  وعّبرت 
بــأن هنــاك جهــات تســعى 
لتفكيك معســكرات النازحني 
بالقوة، وذلك لطمس آثار جرائم 
اإلبــادة اجلماعيــة والتطهيــر 
العرقي واجلرائم ضد اإلنسانية، 
وجرائــم احلرب، التــي ارتكبها 
مما  دارفور  فــي  البائد  النظــام 
يتطلب من مجلس األمن الدولي 
إعادة النظر في قرار إنهاء مهمة 
بعثة »اليوناميد«، واتخاذ تدابير 
واملدنيني  النازحني  فورية حلماية 
في اإلقليــم، والعمل على نزع 

أسلحة كافة املليشيات، وتقدمي 
جميــع املتورطني فــي ارتكاب 
جرائم احلرب للمحكمة اجلنائية 

الدولية.

مؤشرات سلبية
مــن جانبه قال جتمــع املهنيني 
الســودانيني، إن أحــداث امس 
االول الســبت تعطي مؤشرات 
غير جيــدة في أعقــاب خروج 
قــوات اليوناميــد، معتبــرا أن 
اســتمرار االنتهــاكات وعــدم 
حتقيق العدالة، سيهدد السلم 

واألمن االجتماعي في دارفور.
ورأى التجمــع أن إعــالن حالة 
التجــوال  وحظــر  الطــوارئ 
الشــامل في والية غرب دارفور 
يتبعه  لــم  ليــس كافيا، مــا 
إجــراءات تضبــط اجملموعــات 
املســلحة والعمل على تطبيق 
اإلجــراءات  واتخــاذ  القانــون 
لضبط  العاجلــة  القانونيــة 
السالح املنتشــر خارج سلطة 
القانــون والقوات العســكرية 

واألمنية.

وفي ذات الســياق عّبــر بخاري 
في  القيــادي  عبــداهلل،  أحمد 
يضم  الذي  السوداني  التحالف 
من  مجموعة  عضويتــه  فــي 
الســكانية  املكونات  مختلف 
في املنطقة، عــن قلقه الكبير 
األمنية  األوضــاع  تــردي  مــن 
التي  اخلطيرة  التداعيــات  ومن 
قــد تترتب على األحــداث التي 
شــهدتها مدينة اجلنينة يومي 
اجلمعــة والســبت املاضيــة ، 
محــذرا مــن انفــالت األوضاع 
األمنية مما ســينعكس ســلبا 
على األوضاع اإلنسانية املتأزمة 
التي  أصال مــن جــّراء احلــرب 

استمرت أكثر من 25 عاما.
وطالب عبداهلل بضرورة اإلسراع 
بحل مشكلة األراضي التي نص 
عليها اتفاق الســالم باعتبارها 
اإلثني  التوتر  أهم عوامل  إحدى 
في عموم إقليم دارفور، الفتا إلى 
أن التأخر في تشــكيل القوات 
املشــتركة، يفتح البــاب أمام 
اخلطيرة  االحتكاكات  من  املزيد 

في املنطقة.

قتال قبلي في دارفور وما يقرب من 150 شخصا 
ضحايا االشتباكات باألسلحة الثقيلة 

إعاد مشهد الحرب القديمة الى الواجهة

قال شهود عيان 
إن مجموعات قبلية 
متنازعة استخدمت 
رشاشات وأسلحة 
ثقيلة في االشتباكات 
التي دارت حول 
معسكري كريندق 
وأبو زر للنازحين

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
رحبــت الواليات املتحــدة األميركية بالتقدم 
الذي أحرزته اللجنة االستشارية ملنتدى احلوار 
السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية 
مؤقتة، وفق ما أعلنت السفارة األميركية في 

ليبيا.
ودعت السفارة اجلميع للعمل بشكل عاجل 
عبــر منتــدى احلوار السياســي لتشــكيل 

حكومة موحدة جديدة.
وأثنت الســفارة على املمثلة اخلاصة لألمني 
العام لألمم املتحدة باإلنابة ســتيفاني وليامز 
لقيادتها االســتثنائية والتزامها مبســاعدة 

ليبيا.
وكانت وليامــز أعلنت، امس االول الســبت، 
عن توصل اللجنة االستشــارية مبلتقى احلوار 
السياســي إلــى التوافق حول آليــة اختيار 

السلطة التنفيذية املؤقتة. 
وقالــت وليامز في مؤمتر صحفي إنه ســيتم 
التصويت اليوم االثنــني، 18 يناير، على اآللية 
املقترحة على مدى 24 ســاعة على أن تكون 
عتبة التوافق على اآللية هي 63 % من أعضاء 
امللتقــى، وإذا لــم يتم التحصــل على هذه 
النســبة املطلوبة، ســتجرى جولة ثانية من 
التصويت بعد يومني وســينخفض النصاب 

إلى %50 زائد واحد.
وغرقت ليبيا في العنف منذ قيام ثورة دعمها 
حلف شمال األطلسي )الناتو( أطاحت نظام 

معمر القذافي عام 2011.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
أعلن مســؤولون أفغان أن مســلحني قتلوا 
بالرصــاص قاضيتني أفغانيتــني تعمالن في 
احملكمة العليا، في كابــول امس األحد بينما 
اعتداءات محددة  األفغانية  العاصمة  تشهد 

األهداف منذ أشهر.
القضاء  مؤسســة  باســم  املتحدث  وصرح 
أحمد فهيم قومي »لألســف ، فقدنا قاضيتني 
في هجوم اليوم وجرح ســائقهما«. وقال إن 
أن  مضيفا  ســيارتهم«،  هاجموا  »مسلحني 
املرأتني كانتا في طريقهما إلى مكان عملهما 

عندما قتلتا. 
وأوضح قومي لوكالة فرانس برس أن »أكثر من 

مئتي قاضية تعمل في احملكمة العليا«.
من جهته، قال املتحدث باسم شرطة كابول 
فردوس فارامارز إن الســيدتني استهدفتا في 
وســط كابول،  وقال املتحدث باســم املدعي 
العام جمشيد رسولي إنهما »كانتا قاضيتني 

في احملكمة العليا«.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
أفــاد موقع »يديعــوت أحرونوت« اإلســرائيلي، 
بأن قاذفتني أمريكيتني من طــراز بوينغ بي 52- 
ستراتوفورتريس شــوهدتا تعبران فوق إسرائيل 

باجتاه اخلليج امس األحد.
ولفت املوقع إلى أن هذه هي املرة اخلامســة في 
األشــهر األخيرة التي شــوهدت فيها طائرات 

أمريكية من هذا الطراز متر في املنطقة.
يأتــي ذلك، في أعقاب كشــف وســائل إعالم 
أمريكية عن ســقوط صاروخــني إيرانيني على 
بعد 100 ميل من حاملــة الطائرات األمريكية 
»نيميتــز« في احمليط الهندي، تزامنا مع مناورات 
كانت جتريها قوات احلرس الثوري اإليراني شملت 

إطالق صواريخ باليستية.
وأفادت شــبكة »فوكس نيــوز« األمريكية، بأن 
»بشكل خطير«  اإليرانية ســقطت  الصواريخ 
بالقرب من ســفينة جتارية في احمليط الهندي، 
وعلــى بعــد 100 ميل مــن حاملــة الطائرات 

»نيميتز« الهجومية.

واشنطن ترحب بتقدم 
الليبيين نحو اختيار 

حكومة موحدة

مقتل قاضيتين 
بالعاصمة األفغانية عقب 

استهداف سيارتهما

»يديعوت احرونوت«: قاذفتان 
أمريكيتان تعبران األجواء 
اإلسرائيلية باتجاه الخليج

متابعة ـ الصباح الجديد:
 

قالت شبكة »فوكس نيوز« اإلخبارية 
األميركية إن صواريخ إيرانية بعيدة 
املدى سقطت، الســبت، على بعد 
نحو 100 ميل )160 كم( من حاملة 
التي  نيميتز،  األميركيــة  الطائرات 
تتمركــز في بحر العــرب منذ عدة 

أسابيع.
مســؤولني  عن  »فوكس«  ونقلــت 
أميركيــني قولهم إن صاروخا واحدا 
على األقل سقط على بعد 20 ميال 
)32 كم( من ســفينة جتارية، فيما 
سقط صاروخان آخران على مسافة 
100 ميــل مــن حاملــة الطائرات 

األميركية.
األميركيــون  املســؤولون  ورفــض 
تقــدمي املزيد من التفاصيل بشــأن 
الســفينة التجارية ألسباب تتعلق 
باخلصوصيــة، كمــا طلبــوا عدم 
ألنهم  هويتهــم  عــن  الكشــف 
غيــر مخولني مبناقشــة معلومات 

استخباراتية حساسة.
وقال أحــد املســؤولني »كنا نتوقع 
هناك  كان  لكــن  الصواريخ،  إطالق 
قلق من مــدى احلد التي تعتزم إيران 

الوصول إليه«.
»ســقوط  أن  »فوكس«  وأضافــت 
الصاروخني لم تتــم مالحظته من 
قبل حاملــة الطائرات أو الســفن 
املرافقة لها، إال أن أقمار التجسس 
تتبعــت  األميركيــة  الصناعيــة 

مسارها«.
وتابعــت أنه ليس من الواضح ما إذا 
كانــت الردارات املوجــودة على منت 
حاملــة الطائرات قــد قامت بتتبع 

الصواريخ اإليرانية بعد انطالقها.
وتأتــي هــذه احلادثــة بالتزامن مع 
قيام احلرس الثــوري اإليراني باختبار 
باليســتية إلصابة أهداف  صواريخ 
بحرية في احمليــط الهندي، وفق ما 
أفــاد موقعه اإللكتروني الســبت، 
امتدت  مناورات عسكرية  ختام  في 

يومني.
فــي منطقة  املنــاورات  وأقيمــت 

بوسط البالد، وأصيبت األهداف »في 
شــمال احمليط الهندي«، بحسب ما 

أفاد احلرس.
عرضها  مصــورة  لقطات  وأظهرت 
للتلفزيــون  اإللكترونــي  املوقــع 
الرسمي، إطالق صاروخني على األقل 
من منطقة صحراوية، وإصابة هدف 

في عرض البحر.
وأتت هــذه املنــاورات فــي أعقاب 
أجرتهــا بحريــة اجليش  تدريبــات 
واخلميس  األربعــاء  يومي  اإليرانــي 
في خليــج عمان، ومناورات للجيش 
من  متنوعة  صنــوف  باســتخدام 
الطائــرات املســيرة، فــي اخلامس 

والسادس من يناير.
ويأتي ذلك في ظــل توتر متزايد مع 
الواليات املتحدة فــي األيام األخيرة 
من والية الرئيس دونالد ترامب الذي 
اعتمد سياســة »ضغوط قصوى« 

حيال إيران.
املقطوعــة  العالقــات  وشــهدت 
وواشــنطن،  بني طهران  منذ عقود 
ترامب.  فــي عهــد  إضافيا  توتــرا 

ووصل البلدان الى شــفير مواجهة 
عسكرية مباشرة مرتني منذ صيف 
العــام 2019، ال ســيما بعد مقتل 
ســليماني  قاســم  اإليراني  اللواء 
بضربــة جوية أميركيــة في بغداد 

مطلع 2020.
وعززت واشنطن وجودها العسكري 
في الشرق األوسط في عرض للردع 
ذات   B-52 قاذفات  إرســال  شــمل 
القدرة النووية إلى املنطقة، واإلعالن 
عن عبور غواصــة نووية بالقرب من 
بتمديد  ترامب  وقرار  العربي،  اخلليج 
إقامة حاملة الطائرات » يو إس إس 

نيميتز« في املنطقة.
وتعــد حاملة الطائــرات يو إس إس 
نيميتز  من أهــم حامالت الطائرات 
األميركيــة، وواحــدة مــن أضخم 
احلامالت العســكرية فــي العالم، 
وتعد أداة عسكرية هامة جلأت إليها 
ســبعينيات  منذ  املتحدة  الواليات 
النزاعات  املاضــي، في حــل  القرن 
السياســية الدائــرة في الشــرق 

األوسط.

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
في  الســوريون  الالجئون  طالب 
العديد من اخمليمات في منطقة 
إدلب شمالي البالد، مبساعدتهم 
األمطار  دمرت  أن  بعد  وإغاثتهم 
اجلارفــة  والســيول  الغزيــرة 
مشــردين  جعلهم  مما  خيمهم 

في العراء.
وأوضح املرصد الســوري حلقوق 
اإلنســان، أن ســكان مخيمات 
الفــردوس  وجتمــع  حربنــوش 
والشــيخ بحر بريــف إدلب،  قد 
إلى  اســتغاثة  نــداء  أطلقــوا 
املنظمات اإلنســانية واإلغاثية، 
بعــد أن أغرقت الســيول التي 
شــكلتها األمطــار عــددًا من 
خيامهم، وأحلقت الضرر بالعديد 
منها، وتشــرد سكانها، في ظل 
استمرار هطول األمطار الغزيرة.

الواقعــة  اخمليمــات  وشــهدت 

في شــمال غربي ســورية، في 
الفائــت،  منتصــف ديســمبر 
تردي  نتيجــة  كارثية،  أوضاعــاً 
املنطقة  وتعرض  اجلوية،  األحوال 

لعاصفة مطرية.
وذكــرت مصادر للمرصد أن أكثر 
من 20 مخيمــاً تعرضت للضرر 
وتشــريد قاطنيها وتهدم أجزاء 
مــن جدرانها واقتــالع عدد من 
خيامها بفعــل األمطار الغزيرة، 
وتتركز تلك اخمليمات املتضررة في 
والدانا  وسرمدا  وقاح  دير حسان 
بحر  والشــيخ  يحمــول  وكفر 
ومناطق أخــرى تضم مخيمات 
تشرد  وسط  متفرقة،  عشوائية 
إلى  النازحة  العائالت  عشــرات 
أماكــن قريبة وخيــام أخرى لم 

تصلها السيول.
وأشــارت املصادر إلى أن  اجلهات 
اإلغاثية واخلدميــة ال تزال تقف 

مكتوفة األيــدي حيال ما يجري 
وتتلخص  اخمليمــات،  هــذه  في 
بعد  اإلصــالح  على  خدماتهــا 
الضرر، دون وجود رؤية مستقبلية 

ملساعدة النازحني.
وتتكرر معاناة النازحني في إدلب، 
أثناء حــدوث العواصف املطرية 
التــي ينتــج عنها غــرق خيام 
النازحني، ما يتسبب بتشريدهم 

مرة أخرى.
جتــدر اإلشــارة إلى نحــو ثالثة 
ماليني سوري كان قد نزحوا إلى 
إدلــب التي كان عدد ســكانها 
قبل احلــرب يعادل نحــو مليون 
نسمة، ويعيش الكثير من هؤالء 
النازحــني أوضاعــا صعبة جراء 
الصعبة  اجلغرافيــة  األوضــاع 
وقلة املســاعدات باإلضافة إلى 
التي تســتهدف  الغارات اجلوية 
مخيماتهم في كثير من األحيان.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
رد رئيــس البرملان األرميني أرارات 
ميرزويان علــى اتهامه من قبل 
ســفير يريفــان الســابق لدى 
الفاتيكان ميكائيل ميناســيان، 

بتجنيد تركيا له.
وكتب ميرزويان على »فيسبوك«: 
مليكائيــل  التالــي  »الهذيــان 
ميناســيان يجــب أن يتلقى ردا 
جنائيــا قانونيا مناســبا. يجب 
على ميناســيان الــرد على هذا 

اإلدانة الكاذبة«.
الرئيس  وقال ميناســيان، صهر 
ســيرج  الســابق  األرمنــي 
سركســيان، إن »ميرزويــان بدأ 
التعاون مع تركيا في عام 2005، 
عندما كان يشــارك في البحث 
العلمي حــول عمليات االعتراف 

في  لألرمن  اجلماعيــة  باإلبــادة 
الواليات  في  العثمانيــة  الدولة 

املتحدة.
ووفقا للســفير الســابق، »قام 

جهــاز األمن القومــي األرميني 
بإصــالح عالقــة ميرزويــان مع 
األتراك واضطر إلى املوافقة على 
التعاون مع جهاز األمن القومي، 

ليصبح عميال مزدوجا«.
علــى  ميناســيان  ونشــر 
»فيســبوك«، نص بيان املوافقة 
علــى التعاون، كتــب بخط يد 
ميرزويــان، علــى حــد تعبيره، 
خلط  فحص  »إجــراء  مقترحــا 
اليد«، من أجل »توضيح الظروف 
فيهــا عميال جلهاز  أصبح  التي 

األمن القومي«.
األمن  جهــاز  علق  جانبــه،  من 
القومي األرميني، على تصريحات 
الســفير الســابق في بيان قال 
التشريعية  الهيئة  »رئيس  فيه: 

ليس وكيال للخدمات اخلاصة«.

رئيس البرلمان األرمني يرد علىالسيول تشرد سكان مخيمات إدلب في سوريا
اتهامه بالتجسس لصالح تركيا
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أظهرت بيانات شركة هيونداي موتور لصناعة 
السيارات التي نشرت امس االحد أن مبيعات 
ارتفعت بنسبة  ســيارتها الصديقة للبيئة 
%36 لتصــل إلــى أكثر مــن 500 ألف وحدة 
خالل  2020 مقارنة بـــ 2019. وذكرت وكالة 
يونهاب أن البيانات أظهــرت أن هيونداي أبرز 
شركة لصناعة السيارات في كوريا وشركة 
كيا موتورز التابعة لها باعا 501.487 ســيارة 

صديقة للبيئة.
ومثلــت الســيارات الهجينة التــي تعمل 
بالبنزيــن %52 من املبيعــات بواقع 262.186 
وحــدة تليهــا الكهربائية بواقــع 178.158 
 54.362 بواقعة  الهجينة  والكهربائية  وحدة 
بواقع  الوقــود  والتــي تعمــل بخاليا  وحدة 
6.781 وحــدة. ومن املتوقع ارتفــاع مبيعات 
الســيارات الصديقة للبيئة هذا العام حيث 
تعتزم هيواندي خامس أكبر شركة لصناعة 
السيارت على مستوى العالم إطالق مزيد من 

طرازات السيارات الكهربائية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العراقي، من  املركزي  البنك  سجلت مبيعات 
العملــة الصعبة، يوم األحد، انخفاضا كبيرا 

في افتتاح جلسات االسبوع احلالي.
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنــك املركزي 
العراقــي شــهد خالل مــزاده لبيع وشــراء 
العمــالت االجنبيــة اليــوم انخفاضــا في 
مبيعاته بنســبة %62.5 لتصل الى 6 مليون 
750 الــف دوالر، غطاها البنك بســعر صرف 
اساس بلغ 1460 دينار لكل دوالر، مقارنة بيوم 
اخلميس املاضي حيث بلغت املبيعات فيها 16 

مليون 300 ألف دوالر.
وأضــاف أن املبيعات ذهبــت جميعها لتعزيز 
االرصــدة فــي اخلــارج على شــكل حواالت 
واعتمادات، فيما لم يتم شراء للدوالر بشكل 

نقدي.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكــدت اجلمعيات الفالحيــة العراقية، امس 
االحــد، أن لديهــا طمــوح بزيــادة احملاصيل 
وتنويعها وبيعها الى دول اخلليج وأوروبا، فيما 
أشــار إلى أن اجلمعية تستعد حاليا لتصدير 
5000 طن من طماطم الزبير الى السعودية.

وقال رئيس اجلمعية حيدر عصاد في تصريح 
لـ«دجلة«، إن »هناك استعداد لتصدير 5000 
طن من طماطم قضاء الزبير في البصرة الى 

اململكة العربية السعودية«.
 واضاف انه »مت اســتكمال كافــة االجراءات 
من قبل فالحي البصــرة مع وزارة الزراعة من 
للسعودية«،  الفائضة  الكميات  تصدير  اجل 
موضحــا أن »املنتــج العراقي يالقــي اقباال 
كبيرا لدى السعودية ونطمح لزيادة احملاصيل 

وتنويعها وبيعها الى دول اخلليج واوروبا«. 

ارتفاع مبيعات سيارات 
»هيونداي« الصديقة 

للبيئة

البنك المركزي يبيع 6 
ماليين و750 الف دوالر 

في مزاد العملة

الجمعيات الفالحية: نطمح 
لزيادة المحاصيل وبيعها 

الى دول الخليج وأوروبا 

اقتصاد6

الصناعة: المدينة االقتصادية ستسهم
بتوفير 100 ألف فرصة عمل

تعاون مشترك مع االردن

متابعة ــ الصباح الجديد:

واملعادن،  الصناعة  وزارة  أعلنــت 
امس االحد، أن املدينة الصناعية 
)املدينــة االقتصاديــة(، املزمــع 
انشــاءها بتعاون مشــترك مع 
 100 األردن، ستســهم بتوفيــر 
ألف فرصة عمــل مؤكدة، فيما 
بينت وصــول العمل الى مراحل 
متقدمة بإنشــاء مدينة البصرة 

الصناعية.
وقال مدير هيئة املدن الصناعية 
التابعــة للــوزارة، حامــد عواد 
محمــد، في تصريــح ، إن »املدن 
املشــاريع  من  تعد  الصناعيــة 
البلد  اقتصــاد  لتعزيز  احليويــة 
بتقليص  كبيــرة  جدوى  وحتقيق 
نســبة العاطلني في احملافظات، 
احمللية  املنتجات  توفير  الى جانب 

واحلد من االستيراد العشوائي«.
تعاون مشترك  الى »وجود  واشار 
أكبر  إلنشــاء  واالردن  العراق  بني 
وأهم مشروع صناعي، هو )املدينة 
االقتصادية( التي تبلغ مساحتها 
4800 دومن، وحتتوي على منطقتني 
مدينة  وكذلــك  وتنموية  حــرة 
صناعية، تسهم بتوفير اكثر من 
100 الــف فرصة عمل للجانبني، 
إذ مت استحصال املوافقات واصدار 
بالرقم  الــوزراء  من مجلس  قرار 
لتخصيــص   2019 لســنة   75
قطعة ارض على احلدود مناصفة 
مع  التعاون  وجــرى  البلدين،  بني 
اجلدوى  لدراسة  االردنية  الشركة 
للمشــروع  واالقتصادية  الفنية 
بعد حتديــد متطلباته وتكاليفه 
التخمينية، وسيتم تنفيذه بادارة 
التسهيالت  وتقدمي  مشــتركة، 

للصناعات اخلاصة للبلدين«.
واضــاف محمــد ان »مــالكات 

للتصاميم  العامــة  الشــركة 
في  الصناعية  املدينــة  نفــذت 
البصــرة، وتعد من اهــم واجنح 
املدن ألنهــا تتميــز مبوقع مهم 
في خــور الزبيــر والطريق املؤدي 
الى ميناء ام قصــر وبالقرب من 
للصناعات  العامــة  الشــركة 
تراوحت  البتروكيمياويــة، وقــد 
نســبة اجنازها بني 70 ـ80 باملئة، 
وتبلغ مساحتها 173 دومنا وحتتوي 
على 69 مقســماً صناعياً، وميثل 
صناعياً  مشــروعاً  قســم  كل 
التحتيــة،  بالبنــى  مخدومــاً 

ويجــري حاليــاً العمــل علــى 
اســتحصال املوافقات االصولية 
إلضافة مســاحة 95 دومناً ألرض 
من  بآالجل  الدفع  عبر  املشــروع 
خــالل عرضها لالســتثمار على 
والعربية  األجنبيــة  الشــركات 
واحمللية لتصبح املساحة الكلية 

للمشروع 268 دومناً«.
الى  »الهيئــة وصلت  أن  واوضح 
باســتمالك  النهائية  املرحلــة 
البصرة،  فــي  الصناعية  املدينة 
وستضيف مساحتها مقسمات 
اضافية )مشاريع صناعية( بأعداد 

ممتازة، مــع جهوزية خدماتها في 
االولى منها، وستوفر  املســاحة 
مــا يقارب 20 الــف فرصة عمل 
البناء احملافظة من خالل املشاريع 
الصناعية، ) غذائية، هندســية، 
نسيجية(  انشــائية،  كيمياوية، 
االقتصادي  املســتوى  وسترفع   ،
البناء احملافظة، فضال عن وقوعها 
قريبا من املنفذ البحري، كما تعد 
االستثمارات  جلميع  جذب  عامل 

الصناعية«.
تشــمل  »املدينــة  ان  وتابــع 
بنايــة االدارة والبوابة الرئيســة 

التحتية؛ من  البنــى  وخدمــات 
احملطة الكهربائيــة بطاقة )24( 
ميغاواط، وجميع اخملازن ومحطة 
املياه وخطوط الكهرباء ومحطة 
والصرف  االمطــار  مياه  معاجلة 
بلغــت كلفتها  وقد  الصحــي، 
50 مليــار دينار، مؤكــداً اهتمام 
رئيــس الــوزراء ووزيــر الصناعة 
من  بوصفها  الصناعيــة  باملدن 
التجارب الناجحــة جداً في دول 
أرض  نقلها على  وامكانية  اجلوار 

الواقع«.
»اســتنفار  الى  محمــد  ولفت 

الهندســية  املــالكات  جميــع 
بالهيئة وارسالهم الى احملافظات 
االصولية  املوافقات  الستحصال 
إقامة  أجل  من  اراض  لتخصيص 
فــي جميع  الصناعيــة  املــدن 
احملافظات عدا اقليم كردســتان، 
ومت اتخاذ االجراءات االصولية من 
احمللية  احلكومات  خالل مفاحتــة 
في احملافظات والدوائر القطاعية 
اولية  موافقات  علــى  للحصول 
التي  واملواقع  املساحات  بتحديد 
يجــري اختيارها وفــق محددات 

وعوامل النجاح«.

تعد المدن الصناعية 
من المشاريع 
الحيوية لتعزيز 
اقتصاد البلد 
وتحقيق جدوى 
كبيرة بتقليص 
نسبة العاطلين في 
المحافظات
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بغداد - الصباح الجديد 
كشــف وزير النفــط العراقي 
إحســان عبد اجلبــار عن قرب 
التوقيع على عقد مع شــركة 
الغاز  عاملية كبيرة الســتثمار 
الطبيعــي فــي حقــل عكاز 

مبحافظة األنبار غرب بغداد.
وقال عبد اجلبار، في تصريحات 
»الصباح  تابعتهــا  تلفزيونية 
اجلديد«، إن »العراق ماض باجتاه 
التوصل إلى اتفاق مع شــركة 
الغاز  عاملية مرموقة الستثمار 
في حقل عــكاز في محافظة 

األنبار غرب بغداد خالل األشهر 
الستة املقبلة«.

وأضاف: »قبل األول من شــهر 
حزيران املقبل ســيتم التوقيع 
على عقد استثمار حقل عكاز 
»هناك  أن  إلى  الغازي«، مشيراً 
لتطوير  كبيراً  دعماً حكوميــاً 
حقــل عــكاز ألنه ميثــل ثروة 

وطنية كبيرة«.
كانت شركة »كوكاز« الكورية 
صاحبــة االمتياز لتطوير حقل 
من  انسحبت  قد  الغازي  عكاز 
العمل بتنفيــذ تعاقداتها مع 

العراق فــي احلقل بعد اجتياح 
عام  منتصف  للعراق  »داعش« 
2014، وســيطرته على مجمع 

العمل في محافظة األنبار.
حاليــاً  العــراق  ويخــوض 
شــركات  مــع  مفاوضــات 
شــراكات  في  للدخول  عاملية 
والغاز  التكرير  لتطوير قطــاع 
في  والبتروكيماويات، خصوصاً 
والناصرية  البصرة  محافظات 
االســتثمار  وميســان، بهدف 
األمثــل للغاز وإيقــاف عملية 

حرق الغاز بحلول عام 2024.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد وزير النفط إحسان عبد اجلبار، 
التزام العراق بقــرار أوبك+ بخفض 
اإلنتــاج والتعويض عن حصته من 

اإلنتاج الزائد في الشهور املاضية.
اطلعت  بيــان  في  الوزيــر  وأضاف 
»العراق  أن  عليه »الصباح اجلديد«، 
مع  للتفــاوض  نية  لديه  ليســت 
أعضــاء التحالف بشــأن حصته 
من إنتاج النفــط أو التعويض عن 

اإلنتاج الزائد«.
وكانت وســائل إعالم عزت إلى وزير 
هناك  إن  قولــه  العراقي  النفــط 

تفاوضــا مــع حتالف أوبــك بلس 
اإلنتاج  زيــادة  تعويضات  لتأجيــل 
السابقة نظراً للظروف املالية التي 

متر بها البالد.
خــالل  أشــار  قــد  الوزيــر  وكان 
مشــاركته في االجتمــاع الوزاري 
ملراقبة اإلنتاج املنبثقة عن منظمة 
الدول املصــدرة للنفط )اوبك(، إلى 
في  للنفط  املنتجــة  الدول  حرص 
على  معها  واملتحالفــني  )اوبــك( 
احلفاظ على توازن واستقرار السوق 

النفطية العاملية، من خالل
وقال عبــد اجلبار في لقاء تلفزيوني 

يوم اخلميس املاضي، إن عدم التزام 
إقليم كردستان العراق بحصته من 
خفض اإلنتاج هو السبب الرئيسي 
في مستوى االمتثال خالل الشهور 

السابقة محققاً نسبة 79%.
اتفقت مع  أوبــك  وكانت منظمة 
دول من خارجها على رأسها روسيا، 
على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 
مليون برميــل نفط يومياً، بدءاً من 
آيار املاضي، علــى أن يتم تخفيف 
تدريجيــة، حيث  اخلفض بصــورة 
وصل معــدل اخلفض فــي كانون 
الثاني اجلاري إلى 7.2 مليون برميل.

العراق يعتزم استثمار الغاز في حقل عكاز 
بعقد مع شركة عالمية مرموقة

النفط تنفي التفاوض مع أوبك+ لتأجيل 
تعويض زيادة اإلنتاج

»اتحاد األسلحة« األميركي يعلن إفالسه لتجنب المالحقات القضائية 
من ضمنها حرمان الدائنين من مستحقاتهم

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد الوطني لألســلحة، لوبي 
األسلحة النافذ في الواليات املتحدة، 
املالحقات  جتميــد  بغيــة  إفالســه 
القضائية في حقه في والية نيويورك، 

وفقا لـ«الفرنسية«.
وباشــر االحتاد وأحد فروعــه إجراءات 
محكمة  أمــام  الـــ11«  »الفصــل 
قضايــا اإلفالس في والية تكســاس 
البيئة  لضمان مستقبله »بعيدا عن 
نيويورك«،  في  املسمومة  السياسية 
على ما كتب رئيســه واين البيير في 

رسالة إلى األعضاء.

وأكد أن هذا اإلجــراء يندرج في إطار 
خطة إعادة هيكلــة تهدف إلى نقل 
هذه اجملموعة احملافظــة والنافذة إلى 
األسلحة  تنتشــر  حيث  تكســاس، 
»ميكن  مضيفــا  بكثافــة،  الناريــة 
اختصار هــذه اخلطة بأننا نتخلى عن 

نيويورك«.
وكانت السلطات القضائية في هذه 
الوالية الدميقراطية قد رفعت شكوى 
على هذا االحتاد في آب املاضي والبيير 
وثالثة من كبار املسؤولني فيه بتهمة 
إلى  املنتمني  مســاهمات  استخدام 
االحتاد »على أنها مدخراتهم اخلاصة« 

إلى حد يجعــل اجلمعيــة ال تتمتع 
باملالءة املالية تقريبا.

وكانت املدعية العامة ليتيسا جيمس 
نفت أن يكون هناك أي دافع سياسي 
وراء هذه اإلجــراءات القضائية، مقرة 
في الوقت نفســه بأن هذه الشكوى 
قد تتســبب في حل االحتــاد، وقالت 
بعد اإلعــالن عن إعــادة الهيكلة إن 
»الوضــع املالــي املعلــن لالحتاد حلق 
أخيرا بوضعه األخالقي، ولن نســمح 
التكتيك-  هــذا  باســتخدام  لالحتاد 
للتهرب من مســؤولياته«.  اإلفالس- 
وفي الواليات املتحــدة يؤدي االحتماء 

بالفصل الـــ11 إلى تعليق املالحقات 
التحرك  من  الدائنني  ومينع  القضائية 
للحصول على مستحقاتهم املالية. 

وأكد واين البيير »من غير املقرر إحداث 
أي تغيير رئيس على صعيد العمليات 
أو املوظفني، االحتاد ليس مفلســا ولن 
يوقف نشــاطاته ولــم يفقد مالءته 

املالية«.
وأســس االحتاد في 1871 في األساس 
لكن  النار،  إطالق  مهارات  لتحســني 
املؤلفة  الصغيــرة  اجلمعيــة  هــذه 
اســتحالت  وصيادين  رياضيــني  من 
بدءا من  مجموعة ضغط سياســي 

ثمانينيــات القــرن املاضــي يتجاوز 
نفوذهــا حــدود أعضائهــا املاليــني 

اخلمسة.
وينشــط االحتــاد كثيرا مــع أعضاء 
البرملــان وهو ميولهــم أحيانا ويصدر 
آراء ســلبية بهم، وعطــل كثيرا من 
إلى  التي تهدف  القوانــني،  اقتراحات 
تعزيز املراقبة على شــراء األســلحة 
دونالد  االحتاد حملتي  وحيازتها، ومول 
ترمب االنتخابيتــني مباليني الدوالرات. 
وكان وايــن البيير، الــذي يرأس االحتاد 
منــذ نحــو 30 عاما مهنــدس هذا 
التحــول، إذ إنــه فــي 2019 جنح في 

استبعاد منافسني له حاولوا تنحيته 
عن الرئاسة، ما أدى إلى الكشف عن 

معلومات محرجة.
عبر  نشرت  داخلية  وثائق  وكشــفت 
اإلنترنــت وفي الصحف منــط احلياة 
مــع مالبس  االحتاد  لرئيس  املســرف 
فاخرة ورحالت إلى بهاماس أو إيطاليا 
غطى االحتاد نفقاتها بفضل تركيبات 
وافــق عليها موالــون له في  مالية 

الداخل. 
نيويورك  في  العامــة  املدعية  وقالت 
إن ذلك أســهم في خسائر قدرها 64 
مليــون دوالر في ثالثة أعــوام. وعانت 

صورة االحتاد كذلك حوادث إطالق النار 
املتكررة فــي الواليــات املتحدة، وقد 
أسفرت األسلحة النارية عن سقوط 
أكثر من 43 ألف قتيــل في الواليات 
وهــو عدد يشــمل   2020 املتحــدة 
عمليــات االنتحار، وفــق موقع »جان 
فايولنس أركايــف«. إال أن األمريكيني 
ال يزالون متمســكني بأســلحتهم، 
وقد تهافتوا على شــرائها منذ بداية 
اجلائحة، وال ســيما خالل التظاهرات 
املناهضــة للعنصرية في  الكبيــرة 
التوتر  وخــالل مرحلة  املاضي،  الربيع 

االنتخابي في اخلريف.
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ثقافة 8
دراسة

دوغماتية الخالف في رواية »الوجه اآلخر للضباب«
أضعـاف ما أجنـز قبـل التحـول البنيوي 
للمجتمـع العراقـي فـي 2003 ، بفعـل 
غيـاب الرقابـة علـى املطبوعـات وحرية 
التعبيـر وانتشـار دور النشـر فـي طـول 
البـاد وعرضها التـي اباحها الدسـتور. 
ويعـد قلـق الهويـة من خصائص سـرد 
مـا بعـد احلداثـة، وقـد تسـللت هـذه 
اخلصائـص الى النـص السـردي العربي 
ومكثـف  متسـع  بشـكل  والعراقـي 
ومظاهـر  سـمات  مـن  صـارت  حتـى 
النـص الروائـي العراقـي ، ولعـل حـراك 
قـد   2003 عـام  بعـد  العراقـي  الواقـع 
انتـج هـذه اخلصائـص التـي تهيكلـت 
علـى جملـة مـن الوقائـع التـي حتتفظ 

فيهـا ذاكـرة املتلقي على نحـو معيش 
ومنظـور، ولم يجد الروائيـون العراقيون 
هـذه  اظهـار  الـى  الدخـول  مـن  بـداّ 
اخلصائـص عبـر اسـتثمار تلـك الوقائع 
املعاشـة واعتبارهـا ذرائع لطـرح وجهة 
النظـر املشـكلة لرؤيـة النـص الروائي 
الوقائـع قـد  تلـك  ، ومبعنـى آخـر فـإن 
اتخـذت صفـة الوسـائل للكشـف عن 
تلـك الرؤيـة ، ولـم تكن بأية حـال هدفا 
اذ   ، بهـا  التذكيـر  او  عنهـا  للكشـف 
انهـا معاشـة بالنسـبة للمتلقـي ولن 
تضيـف شـيئا الى فظاعة وبشـاعة ما 
حصل فـي تلـك الوقائع على املسـتوى 
الواقعـي ، لـذا فـإن كل مـا سـيرد فـي 
النـص الروائـي ان هـو اال وهـم بالواقـع 
الـى  املتلقـي  السـتدراج  كمحاولـة   ،
النـص  رؤيـة  الـى  التوصـل  منطقـة 
، وفيمـا عـدا وجهـة نظرنـا  الفكريـة 
يائسـة  محاولـة  اال  هـي  ان  اآلنفـة 
ملشـابهة الواقـع التي ال تغنـي املتلقي 
بقيمـة جماليـة وفكريـة ، وهنـا تتبدى 
قـدرة النـص علـى الغوص حتت سـطح 
تلـك الوقائـع للكشـف عن املسـكوت 
عنـه ظاهريـا ، ولزحزحة الوقائـع باجتاه 
انتاجهـا مـرة أخـرى لتتناسـب والرؤية 
الروائـي  للنـص  واجلماليـة  الفكريـة 
واملسـتبطن  اخملفـي  الواقـع  إلظهـار   ،
اسـلفت  مـا  ووفـق  الداخلـي،  حلراكـه 
سـيكون حتليلنـا لروايـة “الوجـه اآلخـر 
الروايـة  لعالـم  مدخـا  للضبـاب”  
سـأتناول  إذ  األولـى،  للمـرة  الصعـب 
النـص  رؤيـة  التكثيـف  مـن  بشـيء 
الروائـي فـي اعتمـاد األحـداث كذريعـة 
للوصـول إلـى طـرح رؤيتـه املتمثلة في 
الكشـف عن دوغماتية اخلاف الهوياتي 
الـذي ظهر إلى سـطح الوقائع بشـكل 
واضـح و الـذي جتسـد فـي مسـتوياته 
 / الدينـي   / األسـري  العنـف  الثـاث 
كان  سـردي  متخيـل  /عبـر  الطائفـي 
منوذجـه وبطلتـه )روزالـن( التـي كانـت 
معاناتهـا مزدوجـة متثلت فـي املعاملة 
القاسـية مـن قبـل زوجـة األب )ثـروت( 
وأبنائه ، لكونها روسـية األم ومسيحية 
الديانـة. فقـد متكـن النـص مـن فضح 
املوجهات الا إنسـانية التـي متثلت في 
التعنيف املسـتمر للبطلة الذي شكل 

األسـري  والعنـف  الهوياتـي  التمييـز 
الـذي تتصف به الشـخصية الشـرقية 
التـي كونتهـا فواعـل الدوغماتيـة حلل 
مشـاكل االختـاف ليتحـول إلى خاف 
ال ميكـن الوصـول إلـى حـل لـه إال عبـر 
العنـف واإلقصـاء وتهميـش الـدور، إال 
أن قـوة شـخصية البطلة واسـتمرارها 

لنجـاح مشـروعها احلياتـي والدراسـي 
واملهنـي قـد خفـف مـن غلـواء العنف 
أنـه  الغريـب   ( الـذي مارسـته األسـرة 
علـى الرغـم مـن محاوالتـه املتكـررة ، 
فـإن أبـي لـم يفلـح فـي إجبـار اخوتـي 
على معاملتـي معاملة طيبـة يرضاها 
اّمهـم   ، غيـره  ال  لسـبب   ، دينهـم 

اللئيمـة ...النـص ص109(، وعلـى نحـو 
متسـع متكـن النـص من الكشـف عن 
االحتـراب الداخلـي الـذي اتخـذ صفـة 
اخلـاف الطائفـي على األرض السـورية.

عبـر  السـردي  املتخيـل  أسـهم  لقـد 
األحـداث  وبنـاء  املـكان  بنيـة  تخليـق 
والشـخصيات املفارقـة ملـا هـو مألوف 
فـي معاجلـة الوقائع لتتخـذ اخلصائص 
هـو  مـا  صفـة  النـص  فـي  الدراميـة 
 ، اإلنسـانية  العاقـات  فـي  جوهـري 
تكريـس  الروايـة  فقـد جتنبـت  وبذلـك 
إلـى  واالنتقـال  حـدث  مبـا  االهتمـام 
السـؤال اجلوهـري للروايـة وهـو كيـف 
حـدث ؟ ومـا مغزى مـا حـدث ؟ ، وبذلك 
جتـاوزت الروايـة املواضيـع املألوفـة فـي 
الروايـة العراقيـة منـذ انـدالع اخلافات 
إلـى منطقـة   ، والهوياتيـة  الطائفيـة 
أكثـر إقناعـاً على املسـتوى اإلنسـاني، 
عبـر جتـاوز املـكان والزمـان العراقي الى 
مـكان وزمـان مغايريـن للتدليـل علـى 
شـيوع هـذه الدوغماتية على املسـتوى 
قـدرة  ، كشـفا عـن  والعاملـي  العربـي 
الكاتـب فـي اإلحاطـة باملـكان الروائـي 
الـذي  والروسـي(  السـوري   ( اخلارجـي 
كـون خلفيـة مكانيـة لوقـوع األحداث، 
مكانـن  بـن  الـذات  تـوزع  فـإن  لـذا 
شـّكل قلقـا فـي تأكيـد هويـة روزالن 
، فالسـنوات العشـر التـي قضتهـا في 
فـي  متكامـًا  تكّونـاً  روسـيا شـهدت 
الدينـي  الصعيـد  علـى  شـخصيتها 
والعـادات والسـلوك والثقافـة ، وحازت 
كّونـت  خصائـص  علـى  شـخصيتها 
ميـزات لهويتها الثقافيـة ، لذلك فهي 
تشـير فـي بداية دفتـر مذكراتهـا الذي 
ارسـلته من سـوريا إلـى خالهـا اندريه 
إلـى بدايـة ذلك القلـق الهوياتي ) كيف 
يُقَتلـع املـرء من جذوره ؟ ال رغبـة لي، أنا 
فتـاة الثامنة عشـرة،  أن أبـدا مذكراتي 
هذه بفلسـفة وجعي، بسـؤال الطائف 
منـه بعـد ثمـان سـنوات مـن التاعـب 
مـن وطن حنون عشـت فيـه اروع أعوام 
طفولتـي و جـزءاً من مراهقتـي، ونقلي 
كشـجرة مـن دون جذورهـا ، إلـى ؛ وطن 
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عبد علي حسن

والعراقيـون  العـرب  الروائيـون  انشـغل 
الثيمـات  بتكريـس جملـة مـن  حتديـدا 
الواقـع  حـراك  مـن  ترشـحت  التـي 
بنيـة  فـي  التحـوالت  بعـد  االجتماعـي 
بالربيـع  سـمي  مـا  ضمـن  اجملتمـع 
قـوى  صعـود  شـهد  والـذي   ، العربـي 
بديـا  الدميقراطـي  طرحـت مشـروعها 
والدكتاتوريـة  االسـتبدادية  للنظـم 
التـي هيمنـت علـى مقـدرات شـعوبها 
السياسـية  هوياتهـم  اختـاف  علـى 
والدينيـة والقوميـة واإلثنيـة.  وانتقلـت 
الهامـش  مـن منطقـة  الهويـات  هـذه 
التمثيـل  عبـر  املركـز  منطقـة  إلـى 
الدميقراطـي فـي املؤسسـات البرملانيـة 
، وسـرعان مـا حتولـت العاقـة بـن هذه 
توجههـا  تضاديـة  عاقـة  إلـى  القـوى 
مصلحـة هـذه الهويـة أو تلـك، وصلـت 
واإلقصـاء  التصفيـات  مسـتوى  إلـى 
وعلى كافة املسـتويات داخل املؤسسـة 
هـذه  لتكـون  وخارجهـا،  الدسـتورية 
وفـر  الـذي  الرحـب  اجملـال  الدميقراطيـة 
التجاذبـات،  لتلـك  الصاحلـة  االرضيـة 
وعكسـت وعيـاً أحـادي اجلانـب تغليبـاً 
ملصالـح الهويات الفرعيـة دون االهتمام 
بالهويـة الرئيسـية الوطنيـة، وظهـرت 
فواعـل القلـق الهوياتـي بفعـل عوامـل 
تهديـد وجود هـذه الهويـة أو تلـك، وبذا 
فقـد حتـول االختـاف بـن الهويـات إلى 
خـاف، لعـل مـن أهـم مظاهـره اخلاف 
الدوغماتيـة.  صفـة  متخـذا  املسـلح 
ونتيجـة لهـذا التحـول وبفعـل اقتـراب 
الروائيـن مـن هـذا احلـراك فقـد ظهرت 
ثيمـة قلق الهويـات الدينيـة والطائفية 
واالصطـراع السياسـي، وتكريس اجملتمع 
البطريركـي / األبـوي الذكـوري ممـا أوجد 
بعٌدهـا  لألنثـى  األسـري  العنـف  ثيمـة 
مسـاهمة  مـن  الرغـم  علـى  هامشـاً، 
املـرأة في التحوالت االجتماعية ، لتسـَم 
اجملتمَع بسـمات التقهقـر وانعدام األمن 
واألمـان وضيـاع فـرص التقـدم، كل ذلك 
دفـع الروائيـن العراقيـن الى متثـل تلك 
الثيمـات والسـمات فـي الكـم الكبيـر 
بلغـت  التـي  الروائيـة  اإلصـدارات  مـن 

انتقلت هذه الهويات 
من منطقة الهامش إلى 

منطقة المركز عبر التمثيل 
الديمقراطي في المؤسسات 

البرلمانية ، وسرعان ما 
تحولت العالقة بين هذه 

القوى إلى عالقة تضادية 
توجهها مصلحة هذه 

الهوية أو تلك، وصلت إلى 
مستوى التصفيات واإلقصاء 

وعلى كافة المستويات 
داخل المؤسسة الدستورية 

وخارجها

رؤية

نصمتابعة

روجيه عوطة

ملـاذا يتاشـى وقـع  املنتـج الثقافي حن 
يريـد حمل رسـالة ما؟

الـذي  االسـتفهام،  هـذا  علـى  اإلجابـة 
دون  دافـع  علـى  تقتصـر  ال  بـه،  أتقـدم 
غيـره. لكـن، وفـي إثـر رحابتهـا هـذه، ال 

بـد مـن محاولـة حتديدهـا قليـًا.
إيـاه  االسـتفهام  أمـام  لـي  اخلاطـر  أول 
املنتـج  بـأن  تفيـد  التـي  املقولـة  هـو 
الثقافـي ال يجـب أن يحمـل رسـالة، بل 
وسـبب  منهـا.  فارغـاً  يبقـى  أن  عليـه 
سـتثقله،  يحملهـا،  وحـن  أنـه،  هـذا، 
فـي  سـتضعه  أنهـا  كمـا  سـتبطئه، 
ظرفهـا،  عـن  كنايـة  ليصيـر  خدمتهـا 
مبعنـى وعائهـا. وأن يغدو املنتـج كذلك، 
فهـذا يجعلـه مشـكاً على نحوهـا، أو 
باألحـرى مـن أجلهـا. وبعبـارة واحدة من 
رطانـة بعيـدة نوعاً مـا، املنتـج، وبحمله 
رسـالة، يقـع فـي اسـتابه. مـن املمكن 
أن نتخيـل األمـر بطريقـة كاريكاتوريـة 
حتيـل الى أسـطورة نيوتـن: املنتـج فوق، 
فيـه  يوضـع  أن  ومـا  حتـت،  واسـتابه 
رسـالة، حتـى يصيـر علـى وزن، ينـزل به 
الـى أسـفل. بالتالي، مركـز ثقالة املنتج 
الـذي يحمل رسـالة يقـع في اسـتابه.

بالطبـع، تخيـل املنتج هكذا يبـدو دفاعاً 
عـن حضـوره في علو مـا، اال أنـه، فعلياً، 

مبثابة متسـك بحضـوره علـى عموديته، 
بحيـث أنـه، وحـن يقـع فـي اسـتابه، 

فهـو يسـقط أفقياً!
مقولـة  إضافـة  ميكـن  هنـا،  مـن  رمبـا، 
أخـرى، وهـي أن املنتـج، ومـا أن يحمـل 
بايصالهـا،  يهجـس  حتـى  رسـالة، 
ونتيجـة ذلـك، إمـا يصيـر وسـيلة هذا 
االيصـال، أو أنـه يبـدأ مبزاولـة التواصل. 
أن يتحـول الـى تلـك الوسـيلة، يعنـي، 
وببسـاطة، أن ينمحـي أمـام رسـالته. 
فـي  سيسـتمر  مـن  ثمـة  بالتأكيـد، 
وطـأة  للوسـيلة  »لكـن  عبـارة  تـرداد 
علـى الرسـالة«، ال شـك في ذلـك، غير 
أن املشـكلة فـي هـذا السـياق عويصة 
التـي  إياهـا هـي  الرسـالة  إن  إذ  أكثـر. 
تخلـق الوسـيلة، التـي، وبدورهـا، حـن 
تتسـم بوطـأة عليهـا، فا تكون سـوى 
ابتغـاء انخراطها فيها: وطأة الوسـيلة 
هـو إرادتهـا أن جتعلهـا الرسـالة منهـا. 
علـى أن مزاولـة املنتـج للتواصـل، وإن 
كان يتعلـق بتحوله الى تلك الوسـيلة، 
التحـول.  هـذا  فـي  يُختـزل  ال  فهـو 
مزاولـة املنتـج للتواصـل يعنـي متحوره 
متلقيـه،  الـى  لرسـالته  بعثـه  حـول 
لـه،  يشـرحها  يفهمهـا،  يجعلـه  أن 
يخبـره إياهـا، منتظـراً منـه أن يتفاعل 
معـه بخصوصهـا. وعلـى هـذا النحـو 
بالتحديـد، ثمـة مـا يطـرأ علـى لغـة 
املنتـج لتصيـر لغـة تواصـل، وبالتالـي، 

إبداعهـا. تخسـر 
التواصـل  وضـع  فـي  كان،  إن  أعـرف  ال 
املبالغـة،  مـن  ضـرب  اإلبـداع،  مقابـل 
لكـن ميكن تقـدمي املنتج على أساسـه، 
لـألول،  مـزاوالً  يصيـر  وحـن  بحيـث، 
يكـون بعيـداً مـن الثانـي. كمـا لـو أن 
مبدعـاً.  ليـس  يتواصـل  الـذي  املنتـج 
انعزاليـة،  تبـدو  قـد  املعادلـة  هـذه 
غيـر أنهـا ليسـت كذلـك، فـأن يـزاول 
ينقطـع  أن  يعنـي  ال  التواصـل  املنتـج 
عـن متلقيـه، بـل علـى العكـس متاماً. 
فهـو، فـي هـذه احلالـة، قـد يشـير لـه 
الـى منفـذ مـن التواصـل صـوب لغته 
هو، يعنـي الى لغـة، وباختصار شـديد، 

حساسـيته. لغـة  تكـون 
املنتـج  يحمـل  أال  يعنـي  مـاذا  لكـن، 
الذائـع  التأويـل  أن  معلـوم  رسـالة؟ 
يسـاوي اقـاع املنتـج عـن رسـالته وأن 
مـن  بخـوف  مسـكوناً  منتجـاً  يصيـر 
حمله رسـالة. هذا اخلـوف يترجمه مثاً 
صاحـب املنتـج الـذي يريـد أن يجعلـه 
تافهـاً، بـدالً مـن منتـج با معنـى، أو ال 
شـيء. كيف؟ مـن خال تشـكيله على 

أسـاس اسـتبدال الرسـالة مبـوال.
قبـل أن اسـتكمل هـذا التعليـق، أريـد 
أن أحـدد معنـى مـا للمـوال، معنـى ال 
عاقـة لـه بوالدتـه فـي تاريـخ املغنـى: 
يـؤدي  أن  دون  مـن  ويـردد  يـردد  مـا  هـو 
سـوى الـى تـرداده. بالطبـع، قـد يحيـل 

الـى الازمـة، لكنهـا ال تتطابـق معـه. 
الازمـة، أو تردادهـا يـؤدي الـى حركـة، 
الـى حتـرك، علـى أن املـوال، هنا-وأشـدد 
علـى هنـا، ألنـه فـي مقـدوره أن يكـون 
فنـاً بامتيـاز- يؤدي بتـرداده الى تـرداده... 
أقفـل القوسـن، مسـتكماً التعليـق.

يسـتبدل  حـن  تافهـاً  املنتـج  يصيـر 
يحمـل  ال  أنـه  مفـاده  مبـوال  الرسـالة 
ذلـك  بإعـان  يبـدأ  إنـه  إذ  رسـالة. 
باسـتمرار، ومـا أن يطـل املتلقـي عليه 
مـن  باالنطـاق  موالـه  يرمـي  حتـى 
منـه  يسـتفهم  املتلقـي  هـذا  كـون 
عـن رسـالته. اخلـوف مـن الرسـالة، من 
حملهـا، يـؤدي الـى تفاهـة تـرداد املوال 
حـول جتنـب حملهـا. وهـذا املوال-وهذا 
خبـر مؤسـف- يتحـول مـع الوقـت الى 
رسـالة. ما املـوال؟ هو رسـالة ال تريد أن 

كذلـك. بكونهـا  تعلـم 
كيـف ال يحمـل املنتـج رسـالة بـا أن 
يكـون تافهـاً؟ كمـا فعل ذاك الـذي قال 
ذات يـوم »أنا مـا بديش وصلوا رسـالة«، 
لم تكـن عبارته هـذه رسـالة، وال مواالً، 
حلظـة  فـي  تشـكلت  جملـة  كانـت 
متكنـه مـن لغتـه. جملـة قالـت إن هم 

الرسـالة وجتنبهـا ال طائـل منـه.    

* عن موقع املدن

متابعة الصباح الجديد:

حصـل الكاتـب اللبناني ألكسـندر جنـار على 
جائـزة الفرنكوفونيـة الكبـرى التـي متنحهـا 
األكادمييـة الفرنسـية، وفق مـا أعلنت اجلمعة 

دار »بلون« للنشـر.
وأشـارت »بلون« في بيـان إلى أن »هـذه اجلائزة 
»سـاهم  فرنكوفونـي  كاتـب  أعمـال«  تتـوج 
علـى نحـو بـارز فـي بلده كمـا على املسـتوى 
الدولـي فـي احلفـاظ علـى اللغـة الفرنسـية 

وجتسـيدها«.
وأّلـف ألكسـندر جّنـار املولـود في بيـروت عام 
وقصيـدة  وقصـة  روايـة  ثاثـن  نحـو   1967
وسـيرة، ومـن أبـرز مـا كتبـه »روايـة بيـروت« 
عاشـق  و«قامـوس  بيـروت«(  دو  رومـان  )»لـو 
ليبـان«(  دو  أمـورو  ديكسـيونير  )»لـو  لبنـان« 

سالم مكي

خرجت إلى الشارع
مرتديا قبعتي املثقوبة من كل اجلهات

رأسـي  فـي  زرعتهـا  التـي  احلـروف  لعـل 
تنضـج

فتكون كلمات عابرة 
وعندما تهدأ السماء

لتمسح دموعها مبناديل سماوية 
أقف هناك، حتت سحابة مسّنة 

ألرمي لها قميصي املبلل 
جوفهـا  فـي  تسـقط  منـه  قطـرة  لعـل 

لصـدئ  ا
تضـرب  موجـًة  بعدهـا  لتصحـو  فتنـام؛ 

الوقـت  سـواحل 
بسوطها الرطب 

قالت: وهي تنثر أجزاءها في الفراغ:

 لن أمطر فوق ذلك املكان 
لن أترك جنيني تائها في تلك الغابة 

أفّضل أن يكبر هنا، بن األزقة املنسّية 
قالـت: سـأنام مـع تلـك البركـة التـي لـم 

أحد  بابهـا  يطـرق 
مـن  السـماء، بسلسـلة  قالـت: سـأكبل 

النجـوم  
********

منذ اليوم
لن يكون هنالك شيء اسمه أنا

سأكون.. أنت!
ال .. ال 

سأكون دميًة تنام وحيدة
على كومة القّش

وفي النافذة
ثمة عصفور يحاول الهرب منها

دون جدوى 
وفجأة 

وقفت الدميُة 

وأمسكت العصفور من جناحيه 
وقالت: أنت حٌر لوجهي!

********
عدت إلى قبيلتي جائعا

رغم كل تلك الثمار 
عدت متسخ الثوب والقلب 

رغم األنهار 
أقـدام  المـس  كلمـا  ماؤهـا،  يتأنـق  التـي 

صبيـة 
توشك أن تخلع قميصها للساحل

وتترك خلفها آهات الرمل 
تبدد السكون 
 في ذلك اليوم

كان الهواء يرقص با وعي 
هل ثمة عاصفة؟ 

خرجت بقبعتي املثقوبة من كل اجلهات 
لكنها بقيت هذه املرة 

بقيت ممسكة بظلي 

وسـيرة جبـران خليـل جبـران.
وبـدأ جنـار الكتابـة مـن عمـر الثامنـة وحقق 
مسـيرة أدبيـة حافلـة بالنجاحـات، وتنوعـت 
باللغـة  وكتـب معظمهـا  األدبيـة،  أعمالـه 
الفرنسـية إال أن العديـد منهـا ترجـم ألكثر 

مـن 13 لغـة حـول العالـم.
وقـام النجـار عـام 2006 بإعادة إحيـاء امللحق 
األدبـي »األدب الشـرقي« للجريدة الفرنسـية 
»املشـرق اليـوم« التـي أدارهـا سـابقا األديب 

شـحادة. جورج 
امللحـق  الفرنسـية  الصحافـة  واسـتقبلت 
والغـرب  باعتبـاره صلـة وصـل بـن الشـرق 

أدبًيـا.
نـال جنار العديـد من اجلوائز واأللقـاب العاملية 
بريكـس  جائـزة  منهـا:  ألعمالـه  والعربيـة 
املتوسـط، جائـزة سـعيد عقـل، جائزة آسـيا 
األدبيـة 1996، وسـام جامعـة بواتييـه 2011، 

 Hervé Deluen. جائـزة جبـران 2012، جائـزة
الفرنسـية األكادميية  مـن 

جائـزة  الهولنديـة  السـفارة  ومنحتـه 
أمسـتردام ألعمالـه الثقافيـة، كمـا كرمتـه 
املدنـي  االسـتحقاق  بوسـام  إسـبانيا 
اإلسـباني، وأعطته فرنسـا لقـب الفارس ثم 
كرمتـه بوسـام االسـتحقاق الفرنسـي فـي 
الفنـون واآلداب، أمـا موطنـه لبنـان فمنحـه 

األرز. وسـام 
ويعـد الكاتـب اللبنانـي مـن أهم نقـاد األدب 
جلائـزة  التحكيـم  جلنـة  فـي  عضـو  وهـو 
»ميشـيل زكور« لألدب و«بريكس املتوسـط«.

وفـي العـام 2018 ، وصـل جنـار إلـى نهائيـات 
جائـزة »إنترالـي« عـن روايتـه »هـاري وفرانـز« 
الصـادرة عـن »بلـون« وتتنـاول صداقـة خال 
الثانيـة بـن مرشـد روحـي  احلـرب العامليـة 

أملانـي وممثـل فرنسـي يهـودي.

المنتج الثقافي ورسالته*

ألكسندر نجار ينال جائزة الفرنكوفونية
الكبرى في فرنسا

كلما تساقط المطر
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فوائد شرب الحليب قبل النوم
هناك عدة فوائد لشــرب احلليب قبل النوم ميكن ان تخلصنا 

من مشكالت االرق والنوم املتقطع ومن ضمنها:
النوم بشكل أســرع: أظهرت مجموعة من الدراسات التي 
أجريــت على احليوانات الصغيرة والبشــر أن تناول منتجات 
األلبان مثــل احلليب واجلــن قبل النوم قد يســاعد بعض 
األشــخاص في احلصول على نوم أكثر راحة ليالً، على الرغم 
من أن الســبب وراء عدم وضوح ذلــك، يتفق معظم اخلبراء 
على أن إمكانات احلليــب املعززة للنوم مرتبطة على األرجح 
مبركبات كيميائيــة معينة أو بالتأثيرات النفســية لروتني 

النوم املهدئ أو رمبا مزيج من االثنني.
يعــزز دورة النوم الصحيــة: قد تســاعدك مركبات معينة 
فــي احلليب »خاصــة التريبتوفان وامليالتونــني« على النوم، 
والتربتوفان حمــض أميني موجود فــي مجموعة متنوعة 
من األطعمة التي حتتــوي على البروتني. يلعــب دورًا مهًما 
في إنتاج الناقل العصبي املعروف باســم الســيروتونني، إذ  
يعزز الســيروتونني احلالة املزاجية ويساعد على االسترخاء ، 

ويعمل كمقدمة في إنتاج هرمون امليالتونني.
التأثير النفسي: يعتقد بعض اخلبراء أن الدور احملتمل للحليب 
كوسيلة مساعدة على النوم ال عالقة له مبلفه الغذائي وأنه 
بدالً من ذلك يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالتأثير النفسي لطقوس 

النوم املهدئة.

أول مشروع شاطئ نسائي حكومي في الدمام
حتبذ العديد من الســيدات في الشرق األوسط الذهاب إلى 
شاطئ نســائي ألنهن يرتدين احلجاب، أو يفضلن أن يرتدين 
مالبس السباحة بعيداً عن عيون الرجال. لذا البد من تواجد 

بعض الوجهات ملراعاة طلباتهن.
وحصلت الســعودية فلــوة الزهراني على تكــرمي من فهد 
اجلبير أمني املنطقة الشرقية في السعودية بسبب فكرتها 

بإنشاء شاطئ نسائي حكومي في الدمام.
وشــكرت فلوة الزهراني أمني منطقة الشــرقية على هذا 
التكرمي، معدة ذلــك حافزاً لها لتقــدمي العديد من األفكار 
واإلبداعات واإلسهام في تطوير املنطقة ومعاملها، وباحلديث 

عن شواطئ اململكة.
وأكــد أمني املنطقة الشــرقية أن هذه املقترحات تُســهم 
في تطوير اخلدمــات لتنفع املواطنــني واملقيمني حيث يتم 
من خاللها اســتقبال األفكار واإلبداعات وفرزها ودراســتها 

وتطويرها، والبحث في إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

سماعات Buds Pro الالسلكية الجديدة من 
سامسونغ

اســتغلت شركة سامســونغ حدث اســتعراض هواتفها 
اجلديدة من الفئة S لتكشــف معها عن جيلها اجلديد من 

السماعات الالسلكية الصغيرة املتطورة.
وتبعا للشــركة فــإن ســماعات Galaxy Buds Pro حتمل 
العديد من امليــزات مقارنة بســماعات Buds، من ضمنها 
التصميم اجلديد للهيكل اخلارجي الذي جعلها أخف وأكثر 
راحة ألذن املستخدم، فضال عن أن هياكلها اخلارجية مقاومة 

.IPX7 للماء والغبار وفق معايير
وجهزت كل قطعة من الســماعة أيضا بثالث مايكروفونات 
صغيــرة تؤمن نقاء ممتازا لألصوات فــي أثناء إجراء املكاملات، 
إضافــة إلى مكبــري صوت مبقــاس 11 و6.5 ملــم متنحان 

املستخدم توزيعا ممتازا لألصوات.

ملونشريط
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الصباح الجديد - متابعة:

على عكس ما هو شــائع في العديد 
مــن الثقافــات من ان النســاء بدأن 
يأخذن دورهن فــي احلياة مؤخرا برغم 
كل االحــداث التاريخيــة التي تثبت 
عكس ذلك والتي يفندها هؤالء بغية 
التأكيد على صحة آرائهم. كشــف 
علماء االثار مــا يثبت ان كل ما كتب 
ودون في كتب التاريخ جزء يســير من 

اجنازاتها. 
حيث كشــف علماء اآلثار عن طريق 
مرصوف من احلجر اجليري عمره 1000 
عام، يربط بني مدينتــني قدميتني من 
حضــارة املايا، مت تشــييده من ملكة 
ال تعــرف الرحمــة تُدعى الســيدة 
كاويل أجاو، حتى تتمكن من توسيع 

سلطتها اإلقليمية.
وحكمــت امللكة املنطقة التي تعرف 
اآلن بشبه جزيرة يوكاتان املكسيكية، 
وقد أفاد علماء اآلثار مؤخراً، أن امللكة 
شــيدت الطريق لغزو بلدة على بعد 
ستني ميالً )100 كيلومتر( إلى الغرب، 
تســمى ياكســونا، كانت تزداد قوة 

وتهدد حكمها.
وباســتعمال طريقة ليدار »كشــف 
الضــوء وحتديد املــدى« وهي طريقة 
استشعار عن بعد تستعمل نبضات 
الليزر لقياس املسافات، قام الباحثون 
بتحليــل »الطريق األبيــض« القدمي، 
وأعلنــت اســتطالعات ســابقة، أن 
الطريق يســير في خط مســتقيم 
بني كوبا وياكســون، لكــن التحليل 
اجلديد كشف عن تقلبات وانعطافات 
غير متوقعة فيما يســمى بالطريق 

األبيض، الذي من احملتمل أن يشــمل 
مســتوطنات صغيرة، والتي كان من 
املمكــن أن تغزوها قــوات امللكة في 

طريقها إلى النصر.

جذب احلبيب رغماً عن إرادته
جنح العلمــاء في ترجمــة ورق بردي 
مصري عمــره 1800 عــام، يصفونه 
بـ«تعويذة الربط املثيرة« حيث حاولت 
امرأة تدعى تارومواي جذب رجل يدعى 

كيفاالس.
ويظهــر على ورق البردي رســم اإلله 

املصــري أنوبيس وهو يطلق ســهماً 
على كيفاالس، الذي مت تصويره عارياً.

ويقول العلمــاء، إن الهدف من إطالق 
الســهم من ِقبــل أنوبيــس، جذب 

كيفاالس جتاه تارومواي.

امرأة محاربة ومعها أسلحتها
مت الكشف عن مقبرة عمرها 2500 
عام في سيبيريا المرأة محاربة وعثر 
معها على أســلحتها، مبا في ذلك 

فأس وسكاكني وخناجر برونزية.
وكانــت املــرأة علــى األرجــح في 

الثالثينيــات أو األربعينيــات مــن 
عمرها عندما تُوفيت، وقد مت دفنها 
علــى ظهرها مع وضــع مجموعة 
األسلحة اخلاصة بها بالقرب منها، 
وقال علمــاء اآلثار، إن طريقة الدفن 
هذه أمر غير معتــاد للغاية ويثبت 
انهــا لم تكــن امــرأة اعتيادية بل 
محاربة شرســة ال تفارق سالحها 

حتى في اثناء نومها.

بطلة بولو
عثــر الباحثون فــي قبــر النبيلة 

املســماة كوي شــي مــن الصني 
أرجــل حليوان احلمار،  القدمية، على 
رمبا حتى تتمكن من لعب البولو في 

احلياة اآلخرة كما يتصورون.
ونظراً ألن كوي شــي كانــت ثرية 
وعضواً من النخبة، فمن احملتمل أن 
احلمير املوجودة فــي قبرها خدمت 
فــي منزلهــا غرضاً أكثــر أهمية 
من مجرد وســيلة لنقــل األحمال 

الثقيلة.
واكتشف علماء اآلثار مقبرة تسوي 
شــي في عام 2012، وأكد التحليل 

األخيــر لعظــام أرجــل احلمير، أن 
مشــيته كانت مختلفــة عن تلك 
التــي كانت معروفة عــن حيوانات 
قاموا  أنهم  إلــى  الدواب، ملمحني 
الســريعة خالل  للمناورة  بتربيتها 

ألعاب البولو عالية السرعة.
وتظهر الســجالت من هذه الفترة 
خالل عهد أسرة تانغ »618 إلى 907 
م« أن لعبة البولو كانت شائعة بني 
الطبقات العليا فــي اإلمبراطورية 
الصينية، علــى الرغم من مخاطر 

اللعبة.
التاريخية،  احلســابات  أحد  ويشير 
إلــى أن زوج كوي شــي فقد إحدى 

عينيه خالل مباراة بولو.

املشاركة في الصيد
جاء دفن صّيادة عمرها تسعة آالف 
عام ليغّير الفكرة السائدة منذ فترة 
طويلة، بــأن الرجال كانوا الصيادين 
األساســيني في مجتمعات الصيد 
بينمــا مت إقصاء  القدمية،  واجلمــع 

النساء جلمع األعشاب والنباتات.
وعندمــا حفر الباحثــون القبر في 
بيرو، وجدوا  اإلنديز في جنوب  جبال 
حتتوي  للصيد،  أدوات«  »مجموعــة 
على أســلحة مقذوفــة متعددة، 

بالقرب من الهيكل العظمي.
وعلى الرغم من أنه كان يُعتقد في 
البداية أن البقايا تخص رجالً، إال أن 
التحليل اإلضافي للعظام واألسنان 

أظهر أن الصياد كان أنثى.
يذكر ان تاريخنا العربي زخر باسماء 
قويات  وملــكات  محاربات  نســاء 
كيان  لهن  وكان  وشاعرات  وتاجرات 

حر اكثر مما هو عليه احلال االن. 

الصباح الجديد - وكاالت:
تؤكد توقعات األبراج لعام 2021 على 
أهمية كوكب املشتري وزحل في برج 
الدلو، مــا يعني أن احلريــة والتغيير 
والثورة ســتلعب أدوارًا رئيســة على 

مدار االثني عشر شهرًا املقبلة.
ابتــداء من منتصــف ينايــر 2021، 
بكوكب  املقتــرن  أورانوس  ســيدفع 
املشتري بعض األبراج بشكل سلبي، 
حتــى أن البعض منــا يتبنى مواقف 
وتوجيهية. سيعود هذا  اســتبدادية 
اجلانب إلى الظهور في منتصف يونيو 

وأواخر ديسمبر أيًضا. 

أننا ســنقاوم   2021 ابراج  تكشــف 
بعنــاد لتحقيق أهدافنا فــي حياتنا 
الشخصية، على الرغم من العقبات 
على طول الطريق. حلسن احلظ، سوف 
مينحنا كوكب املشتري في برج الدلو 
الرغبــة في األمل واحللم. ســتعمل 
التي قضاها كوكب  القصيرة  الفترة 
املشــتري في بــرج احلوت فــي يونيو 
ويوليو علــى تهدئة الــروح املعنوية 

وحتقيق املزيد من الكرم واللطف.
2021 بالتأكيد  سيجلب الفلك لعام 
ســتكون  الطموحات.  مــن  العديد 
الدافع  وكذلك  جيــدة،  الديناميكية 

بقدر يكفــي لتمكيننا مــن حتقيق 
التي وضعناها ألنفســنا.  األهــداف 
ســيكون هذا هــو احلــال على وجه 
الذين  ألولئــك  بالنســبة  اخلصوص 
العام  تلَق خططهم ختاًمــا من  لم 
املاضي. ومــع ذلك، ســيحاول بلوتو 
إبطــاء األمور، لكن أورانــوس واملريخ 

واملشتري سيحاربون التأثيرات.
البرج الطالع/ الصاعد، نقطة معينة 
في مخططات امليــالد لكل فرد ويتم 
امليالد  إحداثيات  باستعمال  حسابها 
الدقيقــة )التاريخ والوقــت واملكان(. 
تصبح أكثر أهمية مــع تقدم العمر 

وال تقل أهمية عن البرج، ميكن أن تبرز 
أو تلطف ميولهــا، وكذلك مصيرك. 
لذلك فهي حتدد حياتك وطريقتك في 

الوجود.
حركــة الكواكب في شــهر نوفمبر 
2021: طوال شــهر نوفمبر، ســوف 
ينشــط كوكب املريخ في برج احلمل 
ويشــجعنا علــى اتخاذ اإلجــراءات 
املطلوبة إلثبات أنفســنا. ســيكون 
كل  في  واضحا  وحماســنا  اندفاعنا 

األوقات. 
عندما يتعلق األمر باحلب، فإن كوكب 
الزهرة موجود في منطقة امليزان حتى 

احلادي والعشرين مما يعني أن عالقاتنا 
ســتتخذ منعطًفا متناغًما وتقودنا 

إلى التوازن املثالي.
توقعــات األبــراج وفًقــا للعناصــر 
الفلكية: يرتبــط كل برج بعنصر، ما 
االجتاهات  عن  الكشــف  في  يساعد 
ينتظر  ما  اكتشــف  لعامك.  املهمة 

مجموعة عناصرك:
األبراج النارية: االستقرار

وصول كوكب املشتري وزحل إلى برج 
الدلــو مصدر ارتيــاح حقيقي لكم! 
احلمــل على كتفيك مــن عام 2020 
بدأ يتالشى. كل شيء أقل ملاًل ويبدو 

أسهل، حتى لو لم تكن احلياة هادئة 
متاًما.

وينتمــي الى األبــراج النارية كل من: 
برج احلمل، وبرج األسد، وبرج القوس

األبراج الترابية: احلرية!
يغيــرك بلوتــو من العمــق ويحثك 
أورانوس على حترير نفسك من أغاللك 
والتميز. تســتمر في مفاجأة االخرين 
ولكن ال يحب اجلميع ذلك. ســيحاول 
النــاس إبطائك ووضــع العقبات في 

طريقك ...
وينتمي الى األبــراج الترابية كل من: 

برج الثور، برج العذراء، اجلدي

توقعات األبراج للعام 2021 وفقًا لحركة الكواكب

اثار تكشف حقيقة قوة المرأة قبل قرون وشراسة قتالها
تجلب الحبيب رغما عنه 

لقطة

من قصص كليلة ودمنة

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«

قال الفيلسوف: زعموا إن املرأة ولدت غالماً 
جميالً ففرح به أبوه. وبعد أيام فقالت املرأة 
لزوجها: اقعد عند ابنــك حتى أذهب إلى 
املطبخ واجهز اكل لوجبة الغداء، وخلفت 
زوجها والغالم. فلم يلبث أن جاءه رســول 
امللك يستدعيه ولم يجد من يخلفه عند 
ابنه غير ابن عرس »حيوان يشــبه القط« 
داجن عنده كان قد رباه صغيراً، فهو عنده 
عديل ولــده. فتركه الرجــل عند الصبي 

وأغلق عليهما البيت وذهب مع الرسول.
فخرج من بعض أحجار البيت حية سوداء 
فدنــت من الغالم فضربهــا ابن عرس، ثم 
وثب عليهــا فقتلها ثم قطعهــا وامتأل 
فمه من دمهــا. ثم جاء الرجل وفتح الباب 
فالتقاه ابن عرس كاملبشر له مبا صنع من 

قتل احلية.
فلما رآه ملوثاً بالدم وهو مذعور طار عقله 
وظن أنه قد خنق ولده ولم يتثبت في أمره 
ولم يتــرو فيه حتى يعلــم حقيقة احلال 
ويعمل بغير ما يظن من ذلك، ولكن عجل 
أبن عرس وضربه بعكازه كانت في يده على 
أم رأســه فمات. ودخل الرجل فرأى الغالم 

سليماً حياً  وعنده حية سوداء مقطعة. 

فلما عرف القصة وتبني له سوء فعله في 
العجلة لطم على رأســه وقال: ليتني لم 
أرزق هذا الولد ولم أغدر هذا الغدر، ودخلت 
امرأته فوجدته على تلك احلال فقالت له: 

ما شــأنك فأخبرها باخلبر من حسن فعل 
ابن عرس وســوء مكافأته له فقالت: هذه 
ثمرة العجلة فهــذا مثل من ال يتثبت في 
أمره بل يفعل أغراضه بالسرعة والعجلة.

»في التأني السالمة وفي العجلة الندامة»

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 فالح الناصر:

بــدأ احلكــم االحتادي الشــاب، 
إحســان ســامي، العبــا فــي 
» شــباب  لفريق  الدفاعي  اخلط 
لكنه  الشــعبي،  تشيلســي« 
لينتظم  التحكيم  ميدان  اختار 
في دورة املســتجدين عام 2010 
ليصبح حكمــا درجة ثالثة بعد 
النظرية  االختبــارات  اجتيــازه 
والعمليــة، ثم التحــق بقضاة 
الثانية  الدرجــة  فئة  التحكيم 
 ،2018 2012، وفي العــام  عــام 
حصل على شــهادة حتكيم فئة 

درجة أولى.
»الصباح  لـــ  حتــدث  إحســان 
الصفارة،  مع  رحلته  اجلديد« عن 
امام  يضعني  التحكيــم  فقال: 
وشخصية  كبيرة،  مســؤوليات 
احلكم تبرز في اثناء املباراة، كما 
التي  االساســية  العوامــل  ان 
تســهم في تفوق قاضي املباراة 
هــي اللياقة البدنيــة والقانون 
واتخاذ  الصحيحة  وتفســيراته 
من  املناسب  وقتها  في  القرارات 
دون تردد وعدم التأثر باالعتراضات 
او صيحات اجلمهــور، ومقومات 
في  الثقة  احلكــم  متنــح  اخرى 
املباريات، بالتالي يحقق في ضوء 
توفرها النجاحات التي يســعى 

إليها.
يضيف: فرصة احلكام الشــباب 
كانت كبيرة هذا املوسم في إدارة 
مباريــات ضمن الــدوري املمتاز، 
احتاد  فــي  احلكام  ورئيس جلنــة 
الكرة الدكتور عــاء عبد القادر 
ورئيــس دائــرة احلــكام الكابنت 

كاظم عــودة وبقيــة العاملني 
املعنوي  اجلانــب  يعززون  معهم 
للطاقات الشــبابية ويسهمون 
فــي اناطــة الطواقم الشــابة 
مباريات مهمــة، وهذا يؤدي إلى 
بقدراتهم  واثقني  حكام  صناعة 
يكون  امليــدان  فــي  متفوقــني 
هدفهم النجــاح واثبات الوجود 
في العبور باملباريات إلى بر االمان.
ويشــير احلكم الشاب، إحسان، 
بكالوريــوس آداب مــن اجلامعة 

املســتنصرية، إلــى انــه قاد 6 
انتهــاء اجلولة  مباريــات حلــني 
الثالثة عشــرة، منهــا مباراتان 
حكم وســط ومثلهمــا حكم 
مســاعدا  حكما  ومباراتان  رابع 
نفط  مباراة  فيها  واالبرز  اضافيا، 
في  اقيمت  التي  واحلدود  ميسان 
ملعب ميســان االوملبي حلساب 
اجلولــة 13 ، وانتهــت بفوز اهل 
الدار بثاثة اهداف مقابل هدفني 
فقد  هلل  واحلمــد  لضيوفهــم، 

رافقني النجاح فــي إدارة املباراة 
بالتعاون مع الطاقم التحكيمي 
املساعد، وبصراحة جناح الطاقم 
يعــود إلــى التعــاون والتفاهم 
والنجاح  املباراة،  قبل  والتحضير 
يدفعني إلــى تقدمي االفضل في 

املهمات املقبلة.
وبشأن التحكيم من دون جمهور 
ان جائحة  اوضــح  املباريات،  في 
كورونــا غير الكثير مــن األمور 
منها غيــاب اجلمهور، وبصراحة 

رقم  الاعب  غياب  افتقدنا  فاننا 
الضغوطات  برغم  للمباريات   12
التي كان اجلمهور يحاول ان يؤثر 
فيها على احلكام، لكننا نؤكد ان 
اجلمهور عامل مهــم في تعزيز 
اجــواء املباريــات وحاوتها ورفع 

درجة اثارتها بني الفرق املتبارية.
الباج  ان نيل  عن طموحاته، اكد 
الدولــي هــو طموحــه االكبر، 
أجل  من  ســيعمل  فانه  وحتما 
االنضمام إلــى القائمة الدولية 

والوصول  والنجــاح  باالجتهــاد 
إلــى االفضــل فنيــا وكذلــك 
احلكام  توجيهات  من  االستفادة 
الكبار واللجنة واالســتماع الى 
على  العمل  وكذلــك  االرشــاد 
جتــاوز االخطاء من أجــل التألق 
فوق املســتطيل االخضر باتخاذ 
وتقليل  الصحيحــة  القــرارات 
االخطــاء وصــوال إلى كســب 
القضاة  بني  والفوز مبقعد  الثقة 

الدوليني.
واشاد بالطواقم التحكيمية التي 
حققت جناحات كبيرة في املباريات 
محليــا وخارجيا، عــادا احلكمان 
مهند قاسم وعلي صباح مفخرة 
للحــكام العراقيني بعد تفوقهم 
الكبير  وجناحهــم  املهمــات  في 
على الصعيــد اخلارجي، وجناحهم 
احلكام  قدرات  تعزيز  يســهم في 
إلى  الوصــول  أجل  مــن  االخرين 
االفضل وتكملة مســيرة العطاء 

الفنية مع الصفارة.
ويســتذكر احلكم الشــاب، اولى 
املهمــات التــي كلف بهــا بعد 
دخوله عالم التحكيم، فقال: اول 
مباراة كانت في دوري االشبال بني 
وكذلك  واجلوية،  الطلبــة  فريقي 
منها  ناجحــة  مهمــات  هنالك 
نهائي دوري الدرجــة االولى لفئة 
املصافي  فريقــي  بني  الناشــئني 
وايضا  الكهربائية،  والصناعــات 
نهائــي دوري الرديف بــني فريقي 
اجلويــة وأمانة بغــداد، في ختام 
حديثه قدم شــكره إلــى مدربي 
فريقــه الشــعبي الكابنت ميثاق 
ملا قدماه  احمد جيخــاو  والراحل 
بدايات  وتشجيع في  من مساندة 

مسيرته مع الرياضة.

افتقدنا غياب الجمهور وطموحي اإللتحاق بالقائمة الدولية 
عبد االله يشكو حمودي حكم  الكرة االتحادي .. إحسان سامي: 

لدى محكمة المنازعات 

عبد الغني شهد 
مدربا للميناء

مدير موهبة المصارعة 
يتفقد مديرية بسماية 

النجف يحل أزمة المستحقات

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقدم رئيــس اللجنة االوملبية املنتخب ســرمد 
عبد االله، بشــكوى جديدة ضد رئيس اللجنة 
الســابق رعد حمودي، لــدى محكمة املنازعات 
الرياضية.وذكــر بيان عن مكتب عبــد االله ان 
»رئيــس اللجنــة االوملبية الوطنيــة العراقية 
ســرمد عبداالله محمد يتقدم بشكوى جديدة 
لــدى محكمة املنازعــات الرياضية للطعن في 
عدم شــرعية الدعوة املوجهة من رعد حمودي 
ســلمان الى االحتادات الوطنية االوملبية حلضور 
اجتماع اجلمعية العامة في ١٠ شــباط ٢٠٢١«.

واضاف ان »احملامي محمد مجيد الساعدي تقدم 
بائحــة تتضمن تثبيت ثمانيــة مخالفات في 
كتاب رعد حمودي املنشــور يوم امس في موقع 

اللجنة االوملبية العراقية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن نادي امليناء الرياضي، تسمية عبد الغني 
شــهد مدرباً لفريق كرة القدم االول.وخســر 
امليناء اليوم امام النفط بهدف من دون رد في 

دوري الكرة املمتاز.
وذكر النادي في بيان ان »ادارة نادي امليناء وعلى 
لسان رئيسها محمد جابر، قررت اقالة الكادر 
الفني للفريق«.واضاف ان »ادارة امليناء تسمي 
املدرب عبد الغني شــهد مدرباً للميناء خلفاً 

للروماني تيتا«.
وســبق للمدرب عبد الغني شهد ان تسنم 
مهمة تدريب فريق نادي الشــرطة اال انه قدم 

استقالة من املهمة.

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
تفقد مديــر املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
الرياضيــة للمصارعة في بغــداد ، د. حمدان 
رحيم ، قاعة مركز موهبة اللعبة في مديرية 
موهبــة بســماية ، وحضر وحــدة تدريبية 
الاعبني  على مســتويات  لاطــاع  للمركز 
الصغار ولقاء املاك التدريبي هناك ، هذا وقد 
رافق د. رحيم فــي زيارته مدير مديرية موهبة 

بسماية محمد امير.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضح األمني املالي لنادي النجف علي هاشم 
أن إدارة النادي ســتوزع اليــوم باقي الدفعة 
األولى من مســتحقات الفريق والبالغة 15% 
من قيمــة العقود.وقال هاشــم: »اجلماهير 
اعتذرت يوم أمس االول لرئيس الهيئة اإلدارية 
للنادي الدكتور رضــوان الكندي وعدل األخير 
عن اســتقالته وهذا أمــر طبيعي ألن الرجل 
متكفــل بحل األزمة املاليــة ومت توفير مبالغ 
املتبقية من الدفعة األولى من عقود الاعبني 
وســتوزع على الفريق اليــوم مبا فيهم اجلهاز 

الفني املستقيل«.
الاعبني  النادي ملتزمــة بحقوق  »إدارة  وبني: 
وقد يكون هنــاك تأخر بســيط لكن هذا ال 
يعني أن اإلدارة تغفل مستحقات الاعبني، بل 
إن النجف ملتزم ماليــا أفضل مع عدد كبير 
من األندية احمللية وبالتالــي نطالب الاعبني 
أن  إلى  اإليجابية«.وأشــار  النتائــج  مبواصلة 
املــدرب هاتف شــمران يواصــل مهمته مع 
الفريق من خال تواجده في التدريبات رغم أن 
املدرب املســاعد حيدر عبودي سيقود الفريق 
في مواجهة نفط البصرة لكن الرجل يعمل 

بجد من أجل أن يحافظ النجف على توازنه.
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تقرير 

لندن ـ وكاالت:

الدولي  الوســط  ســجل العــب 
اإلجنليــزي ماســون مونــت، جنم 
تشيلسي هدًفا غالًيا قاد به البلوز 
للفوز على فولهام، ضمن مباريات 
اجلولة 19 للبرمييرليج. . وبحســب 
شــبكة »سكاي ســبورتس«، فإن 
هــذا الهــدف يحمــل الرقم 800 
لتشيلســي خــارج ملعبــه في 

البرمييرليج. 
فريقني  أن  الشــبكة،  وأوضحــت 
فقط سبقا تشيلســي نحو هذا 
الرقــم، وهما مانشســتر يونايتد 
)817 هدفا(..  (933 هدفا(، وآرسنال 
لإلحصائيات،  »أوبتا«  شــبكة  أما 
فقد أشــارت إلى أن هــدف مونت 
11 لتشيلســي في  يحمل رقــم 
الربع ســاعة األخير خال مباريات 
 ..(2021/2020( ملوسم  البرمييرليج 
وأضافــت، أن تشيلســي هو أكثر 
فريق سجل عدد أهداف خال هذا 
ليســتر  مع  بالتســاوي  التوقيت 

سيتي.

وعبر مدرب تشيلسي فرانك المبارد، 
عــن ارتياحه بعدمــا حقق فريقه 
فوزا شــاقا على مضيفه فولهام.. 
وتعذب تشيلســي لتحقيق الفوز، 
برغم النقــص العددي في صفوف 
فولهام منذ الدقيقة 44، بســبب 
طرد العبه أنتوني روبنســون.. وعاد 
االنتصارات  درب  إلــى  تشيلســي 
التي غابت عنه في املباريات الثاث 
األخيرة، ليتقدم إلى املركز السابع 

على سلم الترتيب.
وقال المبارد في تصريحات لشبكة 
اللقاء  عقب  ســبورتس«  »سكاي 
بعد حتقيق  الشعور جيد  »بالطبع 
الفــوز، لم يكن األمر ســها فيما 
الــدوري، وتوجب  بأدائنا في  يتعلق 
»فولهام  هذا«.وأضاف  إنهاء  علينا 
املباراة  بدأنــا  األمــر صعبا،  جعل 
الكرة،  جيدا، وسيطرنا كثيرا على 
ليــس ســها أن تلعب أمــام 10 
العبــني، واصلنا اللعــب وحصلنا 
على مــا نســتحقه الليلة«.وتابع 
المبارد »نتعرض للضغط من أجل 
الطرفني  اللعب على  الكرة،  حتريك 
وفتح اللعب، وجعلهم يجرون ومن 

ثم نخلق نحــن الفرص، كنا نفعل 
احلالي فإن  أدائنا  ذلك، لكن بسبب 
األمر أصعب قليا، الثقة ليســت 

موجودة بالكامــل، لكننا وجدناها 
وأنا راض حقا«.

الاعبني،  جــودة  في  »أثــق  وأردف 

أنه باستطاعتنا  كان هناك شعور 
تســجيل هدف، ألن الضغط كان 
باحتفاظنا  تعلــق  األمر  مكثفــا، 

بالصبر بشــأن متريرنا للكرة، وهذا 
ما فعلناه«.وخص المبارد اإلشــادة 
الذي  مونــت  مايســون  باعبــه 
ســجل هدف املباراة الوحيد، قائا 
»مايســون شــارك في دور متأخر، 
لكنــه يســتطيع الوصــول )إلى 
منطقة اجلزاء( رغــم ذلك، يحتاج 
إنه  األهداف،  من  مزيد  لتســجيل 
يعرف ذلك، لكن جودته وســلوكه 

رائعان«.
على  فــوزًا مفاجًئا  برايتون  وحقق 
مضيفــه ليــدز يونايتــد، بهدف 
مــن دون رد، علــى ملعــب أياند 
رود، وتفــوق برايتــون بهــذا الفوز 
علــى ليفربول بطــل البرمييرليج 
وصاحب املركز الثاني في النسخة 
احلالية.. وبحسب شــبكة »أوبتا« 
برايتــون هو  لإلحصائيــات، فــإن 
الفريق الوحيــد الذي لم يحقق أي 
انتصار علــى أرضه في البرمييرليج 
هذا املوسم.. ومع ذلك، فقد حقق 
3 انتصــارات خارج ملعبه، متفوًقا 
على ليفربول الذي حقق انتصاراين 
فقـــط خـــارج ملعبـــه هـــذا 

املوسـم.

وهز نيــل موباي الشــباك ليضع 
برايتون آند هوف ألبيون حدا لتسع 
مباريات با فوز في الدوري اإلجنليزي 
املمتاز لكرة القــدم بتغلبه 1 ـ 0 
على مضيفه ليدز يونايتد.. وسجل 
موباي الهدف الوحيد في الدقيقة 
17 بعد حترك رائع بدأه ألكســيس 
ماكليســتر الــذي انطلــق داخل 
منطقة جزاء ليدز بعد تبادل الكرة 
مع لياندرو تروســار قبل أن ميرر إلى 
املهاجم الفرنسي ليضع الكرة في 

املرمى.
وانتزع فريق وســت بروميتش فوزا 
وولفرهامبتون،  صعبا من مضيفه 
بنتيجة 3-2 .. وسجل أهداف وست 
)هدفني( في  بيريرا  ماثيو  بروميتش 
و56 من ركلتي  الثامنــة  الدقيقة 
جزاء، وسيمي أجاي في الدقيقة 52، 
وولفرهامبتون  هدفي  سجل  فيما 
فابيــو ســيلفا وويلــي بولي في 
الدقيقتــني 38 و43..  ورفع وســت 
بروميتــش رصيده إلــى 11 نقطة 
في املركز التاسع عشر قبل األخير، 
وتوقف رصيــد وولفرهامبتون عند 

22 نقطة في املركز الرابع عشر.

تشيلسي يعادل إنجاز مانشستر يونايتد وآرسنال
في الدوري اإلنجليزي 

ماسون مونت ينطلق فرحا بهدف الفوز لتشيلسي

متابعة ـ الصباح الجديد:
والرياضة،  الشــباب  وزارة  أعلنــت 
في  الرياضيــة  املدينــة  جاهزيــة 
البصرة الستقبال جلنة خليجي 25 
واملباراة الودية بنََي املنتخبني العراقي 
والكويتي في الـ27 من شهر كانون 
دائرة  عام  مديــر  2021.وقال  الثاني 
واحملافظات طالب  األقاليم  شــؤون 
جابــر في بيان للــوزارة إن "ماكات 
الوزارة ومحافظة البصرة باشــرت 
الشــباب  وزير  وحســب توجيهات 
بتهيئة  درجــال،  والرياضــة عدنان 
مدينة البصرة الرياضية التي تضم 
ملعبني رئيســني فضًا عن ماعب 
التدريبات واملنشــآت األُخرى لتكون 
جاهزة الســتقبال وفد خليجي 25 
وأيًضا احتضان الديربي اخلليجي بنََي 

العراق والكويت".
وأضاف جابر أن "االستعدادات جَتري 

على قدٍم وساق إلظهار قدرة العراق 
على تنظيم النســخة اجلديدة من 
البصرة  25 فــي  بطولــة خليجي 
أن  املؤمل  مبهرة".ومــن  بطريقــٍة 
تزور اللجنة املكلفة من قبِل االحتاد 
الـــ26 من  البصرة في  اخلليجــي، 

الشهر اجلاري.
أحمد  الشيخ  كشــف  جانبه،  من 
الكويتي  االحتــاد  رئيس  اليوســف 
لكرة القــدم عن تلقــي دعوة من 
بالتنســيق مع  العراقــي  االحتــاد 
وزارة الشــباب والرياضة في العراق 
الذهبي  العصر  جنوم  الســتضافة 
للكرة الكويتية حلضور مباراة األزرق 
املقرر  التجريبية  الرافدين  وأســود 

لها 27 اجلاري في البصرة.
وبــني اليوســف في تصريــح عبر 
املوقع الرســمي لاحتــاد أن الدعوة 
العصر  تقديــرا جلهود جنــوم  تأتي 

التاريخ  فــي  ومكانتهم  الذهبــي 
الرياضي. وأكد اليوسف أنه سيتم 
خال األيــام املقبلــة التواصل مع 
جنوم اجليل الذهبي للكرة الكويتية 
والتنسيق معهم للمغادرة مع وفد 

املنتخب إلى العراق.
القدم  لكرة  العراقي  االحتاد  وأعلن 
عن مبــاراة وديــة للمنتخب األول 
ونظيــره الكويتــي علــى ملعب 
البصــرة الدولــي فــي الســابع 
والعشرين من كانون الثاني املقبل.

وصرح بذلك باسل كوركيس املدير 
اإلداري للمنتخب وقــال إن املباراة 
ســتقام على ملعب جذع النخلة 
في البصرة.وتأتي هذه املباراة ضمن 
اســتعدادات املنتخبــني لتكملة 
مشوارهما في التصفيات املزدوجة 
لبطولتــي كأس العالم 2022 وأمم 

آسيا 2023.

بغداد ـ الصباح الجديد:
النســوي  الفريق  مــدرب  أكــد 
بيشــمركة  لنادي  الطاولة  بكرة 
الرياضــي بَلني حيــدر، تأهل ثاث 
العبــات من الفريــق الى صفوف 
املنتخب الوطني لفئتي الناشئات 
واملتقدمات.وقال حيدر في بيان ان 
»ثاث العبات من فريق بيشمركة 

تأهلن  الطاولــة  بكرة  النســوي 
الى املنتخــب الوطني للعبة بعد 
حصولهــن على املراكز االولى في 
اجراها  التي  الرسمية  االختبارات 
االحتاد املركــزي لكرة الطاولة في 
املركز التخصصي للعبة باملدينة 
الشــبابية في شــارع فلسطني 

واستمرت ثاثة ايام«.

الاعبات  البطولة تقدم  وشهدت 
ملســتويات فنيــة عاليــة، حيث 
كانت اإلثارة حاضرة في املنافسات 
وشــهدت املباريات افضلية فنية 
عاليــة بفضل العمــل التدريبي 
الواضح واالندفــاع لدى الاعبات 
املشاركات في العديد من االندية 

املشاركة.

محمد صادق السامرائي:
اجلمعة  يــوم  عصر  اختتمــت 
املاضــي علــى ســاحة ملعب 
اخلضراء وســط مدينة سامراء 
عباس  الراحل  الكابــنت  بطولة 
ابراهيم التي اقامها احتاد صاح 
املصغرة،  القــدم  الدين لكــرة 
بأشراف مباشر من رئيس االحتاد 
املباراة  وانتهــت  البــدري  علي 
النهائيــة بني فريقــي رواد نادي 
االقصى لصالح  ورواد  ســامراء 

رواد نادي سامراء 6/3 .
البداية قرأ اجلميع  وقبل صفارة 
الفقيد  روح  الفاحتة على  سورة 
الكابــنت عبــاس ابراهيم، الذي 
كان رحمــه اهلل مــن ابرز جنوم 
نادي سامراء والسد املنيع لهذا 
النادي ولــه دور كبير في اجنازات 

النــادي، وحصــل الاعب خالد 
قلعة على جائــزة افضل العب 
في البطولة كما حصل الاعب 
جمــال ابــو عابد علــى هداف 

اخلتام  حفل  .وحضــر  البطولة 
كوكبــة من رواد نادي ســامراء 
وجمهور غفيــر من ابناء مدينة 

سامراء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركز  إلــى  الكهربــاء  ارتقــى 
التاســع في جدول ترتيب الدوري 
املمتاز، بعد فوزه 1-0 على نظيره 
نفــط ميســان، أول أمس، على 
اجلولة  حلســاب  التاجي،  ملعب 
14 مــن البطولة.ســجل هدف 
اللقاء، املهاجم عاء محسن في 
نفط  وفشــل  الثانية،  الدقيقة 
التعادل.وارتفع  إدراك  ميسان في 
رصيد الكهرباء إلى 21 نقطة في 
املركز التاســع، وهو رصيد نفط 

ميسان نفسه سادس الترتيب.
 ،1-1 اإليجابي  التعادل  وحســم 
مباراة زاخو ضد القاســم، على 

افتتــح احملترف  زاخــو،  ملعــب 
مونتيــرو،  هيليــو  البرازيلــي 
النتيجة في الدقيقة 60 لصالح 
زاخو، قبــل أن يتعادل عباس عبد 
72.وارتقى  للقاسم في الدقيقة 
عشر  الثامن  للمركز  القاســم 
برصيد 11 نقطة، فيما حل زاخو 

خامًسا برصيد 22 نقطة.
ومتكن السماوة من الظفر بنقاط 
املبــاراة الثاث، بعد فــوزه على 
الكهربائية،  الصناعــات  ضيفه 
بهدفني نظيفني، وســجل هدف 
الســماوة األول، علي محمد في 
الدقيقة )51(، وعزز أحمد سجاد 
النتيجة بهدف ثان، في الدقيقة 

(90(.. وارتقى السماوة بذلك إلى 
املركز الـــ14، برصيد 15 نقطة، 
تذيله  الصناعات  واصل  في حني 

للترتيب العام، برصيد 10 نقاط.
 وفي ذات التوقيت، خيم التعادل 
(1-1( علــى مبــاراة أمانة بغداد 
فاح  الديوانية.وافتتح  وضيفــه 
عبد الكرمي سجل التهديف، في 
الديوانية،  )7( لصالــح  الدقيقة 
حتى  بغداد  أمانــة  انتظر  بينما 
الدقيقــة )71(، ليعدل جبار كرمي 
النتيجة.بذلــك، وصــل أمانــة 
بغداد إلى النقطة 19، في املركز 
الثامن، في حني حل الديوانية في 

املركز الـ12، برصيد 17 نقطة.

البصرة جاهزة.. ونجوم العصر 
الذهبي يرافقون وفد الكويت 

العبات نادي بيشمركة يتأهلن لصفوف 
المنتخب الوطني بالطاولة

اختتام بطولة الراحل عباس ابراهيم في سامراء

فوزان ثمينان للكهرباء والسماوة في ممتاز الكرة

تتويج الفريق الفائز بكأس الراحل عباس إبراهيم



مواقــع  رواد  تــداول 
التواصــل اإلجتماعي، 
للممثلة  جديدة  صوراً 
الهنديــة كارينا كابور 
وهــي مبراحل متقدمة 
الثاني،  حملهــا  مــن 
مــن زوجهــا املمثــل 
ســيف علي خان، بعد 
طفلهــا األول "تيمور" 
والــذي يبلغ من العمر 
اربع ســنوات. وظهرت 
بإطاللة  بالصور  كارينا 
مرتديــًة  عفويــة، 
فســتانا طويال  باللون 
شعرها  تاركة  األسود، 
كتفيها  على  منسدالً 

بتسريحة ناعمة. 
وسبق أن أعلنت كارينا 
حملهــا فــي شــهر 
وســط  املاضــي،  آب 
ترحيب عــدد كبير من 

أصدقائهــا ومتابعيها 
لهــا  الذيــن قدمــوا 
بحملهــا،  بالتهانــي 
ويشار الى أن زوج كابور 
فيه:  جــاء  بيانًا  أصدر 
نعلــن  أن  "يســعدنا 
إلضافة  انتظارنــا  عن 
جديــدة الى أســرتنا، 
املهنئني  جلميع  شكرًا 
ودعمهم  حبهم  على 

الدائم لنا".

إتخــذ النجــم ليــام 
قراراً مفاجئاً  نيســون 
أعمــال  بإعتــزال 
فيلمني  بعد  األكشن، 
يصورهما هــذا العام، 
يعطــل  أال  متمنيــاً 
فيــروس كورونا أياً من 
هذين املشروعني. وذكر 
"ديلي  ملوقــع  تقريــر 
البريطانــي،  ميــل" 
بعد  ليــام  خطــة  أن 
تقتضــي  الفيلمــني 
إعتزاله أعمال األكشن 
نهائيــاً، واألمر لن يثير 
إستياءه أو غضبه، ألنه 
أحالمه.  حقق جميــع 
يُذكر أن آخر أفالم ليام 
 ،"Honest Thief" هــو
في  شــاركه  والــذي 
والش  كيــت  بطولته 

دونوفــان،  وجيفيــري 
ويليامز،  مــارك  إخراج 
الذي شارك في تأليفه 
ألريش.  مــع ســتيف 
عن  الفيلم  ويحكــي 
ســارق مصارف "توم" 
أن  يريد  ليام،  ويجسده 
يعيش حياة آمنة، بعد 
حب،  قصة  في  وقوعه 
إال أن إثنــني من عمالء 
التحقيقات  مكتــب 

الفيدرالي ال يرحمانه.

كارينا كابور

ليام نيسون

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
عثرت الســلطات الصحية بالصني على كميات ضخمة من 
اآليس كرمي أُثبتت تلوثه بفيروس كورونا، وتســعى اآلن جاهدة 

لتعقب األشخاص املعرضني خلطر اإلصابة. 
وبحســب موقع "ديلي ميل" مت العثور علــى ثالث عينات من 
اآليس كرمي امللوث، الذي مت إنتاجه محلياً في بلدية تياجنني، في 
شــمال شرق البالد باستعمال مســحوق احلليب من أوكرانيا 

واللنب من نيوزيلندا. 
 Tianjin ومت حتديــد حوالــي 4836 صندوقاً ملوثا من شــركة

.Daqiaodao Food Company
إضافــة إلى أنه مت اإلبالغ عن إرســال 1812 ســيارة أخرى إلى 
مقاطعات أخرى ودخل منها 935 إلى الســوق احمللية، ولكن مت 

بيع 65 منها فقط، وفقاً لصحيفة تشاينا ديلي. 
وحث مســؤولو الصحــة املتســوقني الذيــن التقطوا أحد 
الصناديق التي يبلغ وزنها 450 جراماً على تسجيل حتركاتهم 

حتى ميكن تتبع اإلصابات احملتملة.

الصباح الجديد - وكاالت:
الكثير من الفنانني عرفت قيمة اعمالهم بعد وفاتهم والكثير 
من اللوحات كذلك زادت قيمتها بعد وفاة صاحبها، وهنا نحن 
أمام لوحة الرســام البلجيكي جورج رميي املعروف باســم دي 
بلوم هيرج، مؤلف كتب تان تان املصورة واملتوفي في عام 1983.

قدم هيــرج اللوحة كغالف مقترح أللبوم تــان تان قبل احلرب 
العامليــة الثانية حتت اســم ذا بلــو لوتس، وفًقا لــدار املزاد 

أرتكوريال التي أُجرت البيع، لكن ناشر Herge رفض اللوحة.
وقدم الرســام الصورة كهدية جلان لويس كاسترمان، وريث دار 
النشر التي نشرت كتب تان تان، واحتفظ كاسترمان باللوحة 
مطوية في درج حتى وفاته، ورفض عروض بيع العمل قائالً إنه 
يعتز به كهدية من Herge. وفًقــا إلريك ليروي، خبير الكتاب 

.Artcurial الهزلي في
وجتاوز السعر احلد األقصى للتقدير الذي حدده القائمون باملزاد 

والبالغ 2.8 مليون يورو اذ بيعت بـ 3.2 مليون يورو.

بعد 38 عام من وفاة الرسام: بيع 
لوحة Tintinمقابل 3.2 مليون يورو

 COV-19آيس كريم ملوث بـ
والسلطات الصحية تتحرك

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحالم يوسف
على مــر الزمــن تتغير بعــض العادات 
ضمن  ومــن  االجتماعيــة،  والتقاليــد 
التقاليد التي تتغير بني مدة ومدة أخرى، 
تقاليد الزواج، اذ جند ان الزواج كان يتم عن 
طريق االهل، اما الزوجان فيريان بعضهما 
يــوم الزفاف، ثــم تغير احلــال فبات من 
الضروري ان يتــم لقاء بني اخلطيبني قبل 

ان يضعا خامت اخلطوبة في اصبعيهما. 
اليوم ومــع التقــدم التكنلوجي وكثرة 
أصبح  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
موضوع التعارف بني الشاب ونظيرته امرا 
اعتياديا، لكن هل تطور احلال ام ظل على 
ما هو عليه، ام اننا غيرنا وجهتنا ورجعنا 
نســير عكس اجتاه املســتقبل لنقع في 
حضن املاضي بــكل تفاصيله؟ اذ جند ان 
الكثير من الشباب اليوم يفضل ان تختار 

امه شريكة حياته!
هل التعارف قبــل الزواج ضرورة ام الزواج 
يجب ان يبنى على أسس أخرى غير احلب 

الذي بالضرورة سيدخل عش الزوجية؟
اقبال عبــد الرحمن مدرســة متقاعدة 
تقول ان احلب الذي يأتي بعد الزواج أبقى 
وأجمل والســبب حســبما ذكرت: قبل 
الزواج ال ميكــن ان تظهر عيوب الطرفني، 
فكل واحــد منهما يحاول ابــراز اجلانب 
املشــرق منه وميزاته، لذلك فبعد الزواج 
ســيصدم كالهما باآلخــر الن كل واحد 
منهما رســم صورة مثالية للشــريك، 
فيما  املشــكالت  تولد  الصدمــة  وتلك 
بينهما، الســبب الذي جعل الكثير من 
الزيجات التي متت بعد عالقة حب طويلة 
تســتمر لعدة ســنني تفشــل وتنتهي 

أحيانا بالطالق.
لكــن ان كان كل منهما يظهر اجلانب 
املشــرق من صفاتــه فلمــاذا تنتهي 
عالقات احلب أحيانــا؟ ام اوس اخلزرجي 

موظفة ردت على ما ذكرته اقبال قائلة: 
لــو افترضنا جدال ان احلــب بعد الزواج 
الســؤال  لكن  وأجمل،  وأعمــق  أبقى 
األهم مــن يضمن ان احلب ســيتولد 
داخل الطرفني؟ لم ال نضع باحلســبان 
انهما قد يكتشــفان طبــاع وصفات 
صادمــة مما يولد حالة الكره بينهما، او 
في األقل ميكن ان تتولد لدى طرف واحد 
والنتيجة ان يتحول الزواج الى كابوس، 
انا أؤمن بان احلب والتعارف ضرورة قبل 
الزواج ألني بذلك سأحمل ابني او ابنتي 
اختيارهما، نعم قد يكون  مســؤولية 
اخليار غيــر صائب، لكن هذه هي احلياة، 
ال أحد يعــرف علم اليقــني بحقيقة 
الناس واملواقف، وعلينا ان نتقبل فكرة 
الفشــل بكل أمور حياتنــا، كي نعرف 
سبيل تصحيح اخلطأ واالختيار الصح 

مستقبال.

وأجاب عن الســؤال أحد أصحاب احملال 
التجارية، مهدي اجلنابي: انا تزوجت عن 
حب وبعد عالقة دامت ثالث ســنوات، 
وكنــا اســعد حبيبني علــى االطالق، 
لكن لألســف بعد الزواج اكتشفت ان 
السنني الثالث لم تكن اال مدة ملمارسة 
التمثيــل من قبلها، كانــت ودودة جدا 
وغير متطلبــة وصبورة معي الى ابعد 
حد اما بعد الزواج فاصبح همها األول 
اســتنزافي ماديا وكأنهــا تريد ضمانا 
ملســتقبلها، وانا ال امثل لها شيئا عن 
متوترة  انسانة  الى  وحتولت  املستقبل، 

طوال الوقت وتغضب من اتفه األمور.
كيف ميكــن لشــخص ان يتغير 360 
درجــة؟ هل فكــر اجلنابــي ان يجلس 
الــى زوجته ويســتعيد معها ذكريات 
حبهما؟ هل فكر يوما ان يحدثها عما 
الذي  يوترها ويغضبها؟ وعن الســبب 

جعلها تتغير الى هذا احلد؟ 
حســن اجلبوري أســتاذ فــي اجلامعة 
االجتماع  بعلم  وباحث  املســتنصرية 
يقــول: عندمــا تنقطــع لغــة احلوار 
والسؤال واجلواب والتصارح بني الزوجني 
فمــن الطبيعــي ان تبدأ املشــكالت 
بينهمــا، علــى الــزوج ان يجلس الى 
زوجتــه ويحدثها بصراحة عما يعجبه 
وما ال يعجبه بتصرفاتها لكن بطريقة 
ذكية وودودة، ألني اجد ان بعض األزواج 
عندمــا ينتقدون زوجاتهــم يتحدثون 
اليهن بطريقة تشعر معها الزوجة بان 
احلب بينهما انتهى وحل محله الكره، 
الزوجة أيضا يجــب ان تتفهم متاعب 
زوجها، وعليهــا ان تعرف ان زوجها هو 
مســتقبلها طاملا اختارت االرتباط به، 
تبنى على  فالزواج مؤسسة متكاملة 

أسس احلب والتفاهم والثقة.

الصباح الجديد - وكاالت:
الرقمية  "نيتفلكس"  كشــفت منصة 
مفاجأتها الكبرى ملشتركيها خالل عام 
تتمثــل بطرحها فيلمــا جديدا   ،2021
كل أسبوع على مدار 12 شهرا املقبلني 

ويحدث هذا الول مرة في تاريخها.
وأشــارت إلــى أن تلك األفــالم اجلديدة 

يشــارك في بطولتهــا العديد من جنوم 
الصف األول في هوليــوود، مثل ليوناردو 
دي كابريــو وجينيفر لورانس وهالي بيري 
وغال  ودواين جونسون  وميريل ســتريب 
غــادوت وريان رينولــدز، واملغنيــة أريانا 

غراندي.
فيلما  "نيتفلكس"  منصة  وســتعرض 

للممثلة الســمراء هالي بيــري بعنوان 
"Bruised"، فيما سيتشارك ليوناردو دي 
كابريو وجينيفر لورانس وألول مرة بطولة 
فيلم "Don’t Look Up"، بينما سيجتمع 
دواين جونســون مع املمثلة غال غادوت 
وريــان رينولدز بطل أفــالم "ديدبول" في 

."Red Notice" فيلم احلركة الكوميدي

ويأتي إعالن شبكة "نيتفلكس" طرحها 
فيلما جديدا كل أسبوع طوال 2021 في 
الوقت الذي أجبر فيــه فيروس "كورونا" 
املســتجد دور العرض الســينمائية في 
جميــع أنحاء البالد علــى اإلغالق، ونقل 
العديد مــن األفالم إلــى منصات البث 

الرقمي.

"نيتفلكس" تطرح لمشتركيها فيلما أسبوعيا جديدا طوال 2021

الزواج مؤسسة رأسمالها الحوار
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