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الصباح الجديد - متابعة:
تشهد عدة مدن وواليات في تونس، 
وسوســة  العاصمة  بينهــا  من 
شــغب  أحداث  وأريانا  والقصرين 
األوضاع  تــردي  على  واحتجاجات 
االقتصاديــة وانتشــار الفســاد 
واحملسوبية، كما يقول العديد من 

النشطاء احلقوقيون في البالد.
وباتت هذا االحتجاجات تتكرر في 
الفترة األخيرة مع االحتفاء بذكرى 
يناير من   14 الياسمني" في  "ثورة 
كل عــام، وبعضها يتحــول إلى 

أعمال عنف وشغب.
وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
اإلثنني،  امس  التونسية  الداخلية 
 600 إنه جــرى اعتقل أكثــر من 
شــخص بعد الليلة الثالثة على 
التي  االضطرابــات  مــن  التوالي 
تشهدها عدة مدن تونسية فيما 
نُشرت قوات من اجليش في بعض 

املناطق.

إن إجمالي عدد  احليونــي  وأوضح 
املوقوفني بلغ 632 شخًصا، أبرزهم 
"مجموعات مــن األفراد أعمارهم 

بــني 15 و20 و25 عاًما تقوم بحرق 
واحلاويات  املطاطيــة  العجــالت 
الوحدات  حتــركات  عرقلة  بهدف 

الدفاع  وزارة  األمنية"، فيما ذكرت 
أن اجليش انتشر في عدة مدن. 

النشطاء  تظاهروا  وكان عشرات 

في الشــارع الرئيسي بالعاصمة 
مناهضــة  شــعارات  رافعــني 

للحكومة.
وحمل املتظاهرون رئيس احلكومة 
هشام املشيشــي وقوى االئتالف 
احلاكم مســؤولية تــردي الوضع 
االقتصادي بالبــالد والذي أدى الى 
اجتماعية  احتجاجــات  تأجيــج 
متواصلــة تشــهده البــالد منذ 

نهاية األسبوع املاضي.
األخيرة  االحتجاجات  تفجرت  وقد 
على خلفية اعتــداء أحد عناصر 
واإلهانة على  بالضرب  الشــرطة 
راعي أغنام مبدينة سليانة بسبب 
عدم امتثالــه لقانون الطرقات ما 
أدى إلى خــروج تظاهرات غاضبة، 
بحق  األمن  "جتــاوزات  بـــ  منددة 

الطبقات الفقيرة".
رقعــة  بعدهــا  وتوســعت 
االحتجاجــات فــي العديــد من 
املــدن مما اضطر قــوات األمن إلى 

الغاز املسيل للدموع  اســتعمال 
لتفريق احلشود الغاضبة.

وأعــادت حادثة راعــي األغنام ما 
حدث مع البائع املتجول في مدينة 
ســيدي بوزيد، محمــد بوعزيزي، 
والــذي كان قد أقــدم على إحراق 
نفســه في 17 ديسمبر من العام 
2010 بعد مصادرة عربته وتعرضه 
للصفع من قبل شــرطية مما أدى 
إلــى اندالع احتجاجات شــعبية 
وفرار  البالد  أنحاء  شملت معظم 
رئيس البالد آنذاك، زين العابدين بن 

علي، إلى السعودية.
وكانــت االنتخابات التشــريعية 
لعام  فــي  التــي جرت  األخيــرة 
2019 انتجــت برملانا مشــتتا، ما 
أفضى إلى صراعات داخل النخبة 
تتصاعد  وقــت  في  السياســية 
وارتفاع  األســعار  ارتفــاع  أزمات 
معدالت البطالة على وقع تفشي 

فيروس كورونا املستجد.

كما حدث مع بوعزيزي.. ضرب شرطي لراعي غنم يفجرها.. 

احتجاجات غاضبة من تردي األوضاع في تونس
والداخلية تعتقل اكثر من 600 متظاهر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
الوطنــي  االحتــاد  كتلــة  طالبــت 
النواب،  الكردســتاني في مجلــس 
حكومــة االقليم الى االســراع في 
تسليم النفط الى احلكومة االحتادية 
وعدم املماطلــة وااللتزام باالتفاقات 

والتفاهمات املبرمة سابقاً.
الوطني  االحتادية  كتلة  رئيس  وقالت 
فــي مجلــس النــواب اال طالباني 
فــي مؤمتر صحفــي تابعته الصباح 

اجلديد، ان االحتاد الوطني ســخر كل 
امكاناته السياسية واحلزبية لتهيئة 
اقليم  يتوصل  املالئمة لكي  االرضية 
كردســتان، الى اتفاق مــع احلكومة 
الدســتور حلسم  اطار  في  االحتادية، 
املعيشية  االوضاع  املشاكل وحتسني 

للمواطنني.
وطالبت رئيسة كتلة االحتاد الوطني 
اقليم  حكومة  طالباني،  ئاال  الكتلة 
كردستان االيفاء بالتزامتها وتسليم 

النفط، وفقاً ملشــروع قانون املوازنة 
االحتادية لعــام 2021، وباملقابل تلتزم 
بغداد بارســال الرواتب واملستحقات 

املالية لالقليم.
وفي بيان وجهته كتلة االحتاد الوطني 
واالقليم،  االحتاديــة  حكومتــي  الى 
طالبتهمــا بتحمل مســؤولياتهما 
حلــل املشــاكل وتوفيــر العدالــة 
االجتماعيــة، وضمان حصة االقليم 
من املوازنة االحتادية، مشــيرة الى ان 

شعب كردستان بات يعاني من ازمة 
مالية شــديدة، وان املشاكل بني كال 
احلكومتــني اثرت ســلبا على حياة 

ومعيشة املواطنني.
كما وطالبت الكتلة حكومة االقليم 
وعدم  النفط  بتســليم  املبادرة،  الى 
املوازنة،  اقرار قانــون  االنتظار حلــني 
فــي بادرة حســن نية بهــدف خلق 
الثقة، بناءاً على نتائج مباحثات وفد 

االقليم في بغداد.

 لجنتا االقتصاد والمالية: تخصيصات المحافظات 
مبهمة واتفاقات لتمرير حصة اإلقليم

كتلة االتحاد الوطني تطالب حكومة االقليم 
باالسراع في تسليم النفط الى بغداد

بغية ضمان تمرير حصة االقليم في الموازنة اتهام نيابي للرئاسات الثالث والحكومة..

بغداد - الصباح الجديد:
واالستثمار  االقتصاد  جلنة  اتهمت 
النيابيــة امس االثنني، الرئاســات 
املوازنة  بأنها تسعى لتمرير  الثالث 
من دون تعديــالت جوهرية لضمان 
حصــة االقليم املثبتــة فيها وفق 
ومخصصات  سياســية،  اتفاقات 
الرئاســات، فيما اتهمــت اللجنة 
املاليــة احلكومــة بأنهــا جعلت 

تخصيصات احملافظات مبهمة.

وقالــت عضو اللجنة ندى شــاكر 
الصباح  عليه  اطلعت  تصريح  في 
اجلديد، ان “الرئاســات الثالث تراوغ 
في املوازنــة وال تريــد اي تعديالت 
جوهرية علــى املوازنة املقدمة من 

قبل احلكومة”.
واضافــت ان “الرئاســات الثــالث 
تســعى بان مترر موازنــة 2021 من 
دون اي تعديــالت”، مشــيرة الى ان 
“الغرض منها ضمان حصة االقليم 

وفــق االتفاقات السياســية التي 
جرت مــع الرئاســات واخملصصات 

الكبيرة للرئاسات في املوازنة”.
واوضحت شاكر ان “النواب عازمني 
بعدم مترير اي صفقــة في املوازنة 
واجراء التعديالت عليها واستالمها 

قبل التصويت بثالث ايام”.
وفي السياق، اتهمت اللجنة املالية 
النيابية في وقت الحق امس االثنني، 
احلكومــة بوضــع ارقــام مبهمة 

املوازنة لبعــض احملافظات من  في 
دون موازنــات تفصيلية من بينها 

كركوك.
احمد  املالية  اللجنــة  عضو  وقال 
حمه في تصريــح تابعته الصباح 
اجلديــد، ان “احلكومــة جعلت من 
لغــزا  احملافظــات  تخصيصــات 
التوزيع  مــن حيــث  املوازنة  فــي 
والتخصيص واالبواب  اشبه مبوازنة 

مشفرة”.

التعاون العربي واتفاقيات التطبيع على
االقتصاد النيابية تقدم تقريرها عن االثار 3طاولة قمة الرئيس المصري والعاهل األردني

6االقتصادية السلبية على المشاريع 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
والبيئة  الصحــة  جلنــة  أعلنــت 
النيابية امس االثنني أن لقاح كورونا 
املواطنني  جلميــع  مجانا  ســيوزع 
وستكون األولوية ألربع فئات، فيما 
اللقاح ســيصل خالل  أن  أكــدت 

شهرين.
وقال عضو اللجنة جواد املوســوي 
في تصريح تابعته الصباح اجلديد، 
إن "اللجنة طالبــت الوزارة بكتب 
باملســتجدات  لتزويدها  رســمية 
اخلاصــة بعمليــة التعاقــد مــع 
اللقاح".،  تنجــز  التي  الشــركات 

مضيفا أن "اللقاح سيدخل العراق 
في غضون شهرين، وسيوزع بشكل 
مجاني على جميع شرائح اجملتمع". 
وتابع املوســوي انه"ســيتم البدء 
باســتخدام اللقاح لفئات محددة 
وكبار  الصحة  وزارة  وهم منتسبي 
املزمنة  األمراض  وأصحاب  الســن 
ومنتسبي القوات األمنية". ويحتل 
العراق املركــز األول عربيا بأكثر من 
607 آالف إصابــة بكورونا و12935 
حالة وفاة، في وقــت أعلن تعاقده 
مــع شــركة "فايــزر" األمريكية 

الستيراد 16 مليون جرعة لقاح.

الصحة النيابية: اللقاح المضاد 
لكورونا سيوزع لجميع الشرائح في 

البالد مجانا 

الصباح الجديد - متابعة:
وزير اخلارجية فؤاد حسني امس  افاد 
االثنني، بأن احلكومة طلبت من إيران 
التدخل لوقف اســتهداف املنطقة 

اخلضراء.
وأوردت معلومــات تناقلتها وكاالت 
انباء، ومواقع إخبارية عدة، ان حسني، 
قــال في تصريــح نقلتــه العربية 
والعربيــة احلــدث، إن "العراق طلب 
من إيران التدخل لوقف اســتهداف 
املنطقــة اخلضراء"، محــذراً من ان 
"واشنطن قد تتخذ إجراءات مشددة 

في حال استهدفت سفارتها".
وأضاف، ان "بغداد تعمل مع البعثات 

احلمايــة  لتوفيــر  الدبلوماســية 
الالزمة"، منّوهــاً إلى أن "الهجمات 
الصاروخية علــى املنطقة اخلضراء 

حترج احلكومة".
ولفت، إلــى أن "القوات العراقية قد 
اعتقلت عدداً من منفذي الهجمات 
مؤكداً  اخلضــراء"،  املنطقــة  على 
أنها "تعمــل جاهدة على وقف تلك 

الهجمات".
ونّوه، إلــى أن "احلكومة تعمل على 
منــع الســالح املنفلت فــي البالد 
قبل إجــراء االنتخابــات التي بحث 
املتحدة لضمان  األمم  فيها مشاركة 

جناحها".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العالي  التعليــم  وزارة  أطلقــت 
والبحــث العلمي أمــس االثنني، 
اجلامعات  إلى  التقدمي  اســتمارة 
والكليات األهلية لطلبة اإلعدادية 

من خريجي الدور الثالث.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر 
العبودي، في بيان صدر عن مكتبه 
إن" التقدمي الى اســتمارة القبول 

دائرة  بوابة  يكون عبر  اإللكترونية 
مبينا  األهلي"،  اجلامعي  التعليم 
أربعة  تتضمــن  االســتمارة  أن" 
خيــارات أمــام الطالــب الراغب 

بالتقدمي.
وأضــاف أن" املوافقــة حصلــت 
على شــمول الطلبة من خريجي 
الدوريــن األول والثانــي بالتقدمي 

والتنافس".

التعليم العالي تفتح التقديم لخريجي 
الدور الثالث من طلبة اإلعدادية الى 

الجامعات والكليات األهلية

وزير الخارجية: طلبنا من إيران 
" التدخل " لوقف استهداف 

المنطقة الخضراء

بغداد - وعد الشمري:
أكــد نــّواب، أمــس االثنــني، أن 
مســتوى أداء حكومة مصطفى 
الكاظمي لم يتجاوز %17، وفيما 
كشــفوا عن عمليات استجواب 
والتجارة  املالية  وزيري  ســتطال 
ومحافظ البنك املركزي، شــّددوا 
علــى إمكانية إقالــة من يثبت 

تقصيره.
وقــال النائــب بهاء النــوري في 
تصريــح إلى "الصبــاح اجلديد"، 
أن "احلكومــة ومنذ تشــكيلها 
عنه  قالــت  برنامجــاً  وضعــت 
إصالحــي يهــدف إلــى تلبيــة 

متطلبات املرحلة".
وأضاف النــوري، أن "البرملان عمل 
على مراقبــة األداء احلكومي من 
خالل اللجان اخملتصة، وممثل فيها 

نواب من مختلف الشرائح".
وأشــار، إلــى أن "زيــارات أجراها 
النــواب إلــى جميــع الــوزارات 
لالطــالع علــى معــدالت االجناز 
مقارنة باملنهــاج احلكومي الذي 
مت التصويــت عليــه في مجلس 

النواب".
"معدالت  أن  إلــى  النوري،  ولفت 
الدولة  االجناز جلميع مؤسســات 
كانت ضعيفــة للغاية، وتعكس 
الفشــل فــي األداء التنفيــذي، 
%17 مما هو  تتجاوز  فالنســبة ال 

مخطط له في املنهاج".
النيابــي ألداء  وعــّد "التقييــم 
احلكومة باحلقيقي، وال يوجد فيه 
أي استهداف، ألن مختلف القوى 
السياســية املمثلــة لشــرائح 

اجملتمع العراقي شاركت فيه".
وخلــص النوري، إلــى أن "املعدل 
الــذي مت اإلعــالن عنه رســمياً 
كون  للحكومــة،  مجاملــة  هو 

معلوماتي تقول بأن نسبة االجناز 
%12 وهذا يحمل خيبة  ال تتجاوز 

أمل كبيرة للشارع العراقي".
مــن جانبه، ذكــر النائــب خالد 
اجلشعمي، أن "الضعف في األداء 
جلميع  بالنسبة  واضح  احلكومي 
التي أصبحت  السياسية،  القوى 
لديها رؤية واقعية عن مســتوى 

كل وزارة".

وتابع اجلشعمي، أن "استجوابات 
نيابية سوف تطال وزيري التجارة، 
واملالية، ومحافظ البنك املركزي"، 
متوقعاً أن "تستمر تلك االجراءات 
املســؤولني  العديد من  لتطــال 

التنفيذيني".
بعض  "تنتهي  أن  يســتبعد،  وال 
االســتجوابات إلى سحب الثقة 
عن وزارات بشرط أن ميارس النواب 

دورهم الرقابي وفق قناعاتهم".
إن  بالقــول،  وأكمل اجلشــعمي 
حجم  جيــداً  يــدرك  "الشــارع 
أداء الوزارات اخلدمية  اإلخفاق في 
الســيما الكهربــاء التــي جتهز 
املواطن ساعة واحدة مقابل ست 
ســاعات قطع ونحــن في فصل 
الشتاء، فكيف سيكون احلال في 

الصيف؟".

احلامتي  النائبة رشا  بدورها، حتدث 
إلى "الصباح اجلديد"، عن "وجود 
إرادة فــي البرملــان بالتصدي ألي 
إخفــاق حكومي، ومــن ثم بعد 
االستجوابات قد تصل إلى اإلقالة 

إذا ما ثبت وجود تقصير".
"العمل  بــأن  احلامتــي،  وأفــادت 
التنفيــذي فيــه العديــد مــن 
الســلبيات، وقد ظهر ذلك جلياً 

في تأخر إرســال املوازنة، ومن ثم 
قانونها  فــي  املوجودة  النصوص 

من استهداف واضح للمواطن".
وشددت، على أن "معاجلة الوضع 
أن  البرملان  مــن  يتطلــب  احلالي 
ميارس دوره بجديــة والرقابة على 
أداء احلكومة الــذي هو حالياً في 
معــدالت منخفضــة مقارنة مبا 

نص عليه برنامجها".

نّواب: األداء الحكومي ضعيف ونتجه الستجواب 
وزيري المالية والتجارة ومحافظ المركزي

مجلس النواب "ارشيف"

قالوا ان مستواه لم يتجاوز 17 %..
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بغداد ـ الصباح الجديد:
 أفــادت تســريبات مــن وزارة 
الدفــاع، ان وزير الدفاع التركي 
خلوصــي أكار، ورئيــس أركان 
التركي يشــار غولر،  اجليــش 
دفاع  ووزير  يناقشــان  ســوف 
البــالد، ملــف حــزب العمال 
الــى  الكردســتاني، إضافــة 
قضايا مشــتركة مــن بينها 

األمن على احلدود.
وكان وصل وزير الدفاع التركي، 
خلوصــي أكار، ورئيــس أركان 
اجليش يشار غولر، اليوم االثنني، 
بغداد  العراقية  العاصمة  إلى 
في زيارة رســمية، والتقيا فور 
العراقي  الدفاع  وزير  وصولهما 

جمعة عناد.
ورجحت مصادر أن يجري الوزير 
التركي لقاءات مع مســؤولني 
عراقيني بارزين من بينهم رئيس 
اجلمهورية برهم صالح، ورئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال مســؤول في وزارة الدفاع 
وغولــر  أكار  إّن  العراقيــة، 
املســؤولني  ســيبحثان مــع 

عــدة  قضايــا  العراقيــني 
األمن  بينهــا  من  مشــتركة 
على احلدود، واســتمرار جهود 
اإلرهــاب، موضحاً  على  احلرب 
"العمــال  حــزب  قضيــة  أّن 
الكردســتاني" ستطرح بقوة 
خالل اللقــاءات، في ظل إصرار 
أنقرة على أن يكون لبغداد دور 
في منع تهديــدات احلزب التي 
تنطلق مـن إقليـم كردستـان 

العـراق.
وأشــار إلى وجود رغبة عراقية 
والتنســيق  التعاون  بتطويــر 
األمني مع تركيا مبا يعزز قدرات 
القوات العراقيــة التي ال تزال 
تقاتل بقايــا تنظيم "داعش" 
اإلرهابي فــي مناطق متفرقة 

من البالد.
وفــي هذا الصــدد، قال عضو 
البرملان  جلنة األمن والدفاع في 
حامــد  الســابق،  العراقــي 
املطلــك: " أّن هــذه الزيــارة 
طبيعية ألنهــا تتم بني بلدين 
جارين ال بد لهما من مناقشة 

القضايا التي تهم اجلانبني.

وزير الدفاع التركي في بغداد 
وحزب العمال الكردستاني 

اول ملفاته



محليات 2
»االلكترونية« تجهز 

كهرباء الوسط 
بـ)٢٥( محولة توزيع 

العراق والنرويج 
يبحثان التعاون في 

مجال التدريب المهني

وزير التخطيط : البدء 
باإلجراءات العملية لتشكيل 
مجلس تطوير القطاع الخاص 

بغداد - الصباح الجديد: 
للصناعات  العامــة  الشــركة  تواصـــل 
الكهربائيــة وااللكترونية إحدى شــركات 
وزارة الصناعــة واملعادن جتهيز الشــركة 
العامــة لتوزيع كهرباء الوســط مبحوالت 
التوزيع ُمختلفة السعات على وفق العقد 

املُبرم بني الطرفني وعلى دفعـات . 
وأفصـــح مدير عــام الشــركة املهندس 
سفيـان فـوزي اجلبـوري عن جتهيز الشركة 
العامة لتوزيع كهرباء الوســط / فرع بابل 
بالدفعة التاســعة والبالغة ) ٢٥ ( محولة 
توزيــع ســعة ) ٤٠٠ كي في ( بعــد إجراء 
الفحوصــات امُلتبرية الالزمــة للتأكد من 
ُمطابقتها ملواصفة وزارة الكهرباء وحسب 
شــهادة الفحص املُشترك وبحضور ُمثلي 

الشركة املذكورة .
واكــد املدير العــام اســتمرار العمل في 
إنتـاج احملـــوالت الكهربائيـة من  مصنـع 
أجــل جتهيز باقــي الدفعــات تباعاً وحلني 
إكمــال جتهيز كامــل الكميــة املطلوبة 
ضمــن العقــد والبالغــة ) ٦٠٠ ( محولة 
توزيــع ُمختلفــة الســعات ، مؤكــداً ان 
الشــركة متتلك اإلمكانات والكادر املؤهل 
لتجهيز القطاعني العام واخلاص بالكميات 
املطلوبة من محــوالت التوزيع الكهربائية 

ومبُختلف السعـات. 

بغداد - الصباح الجديد: 
عقــد مدير عام دائــرة العمــل والتدريب 
املهني رائــد جبار باهض اجتماعاً ضم كل 
من القائم باالعمال والســكرتير االول في 
بخصوص  للتباحث  النرويجية  الســفارة 
إمكانية دعم برنامج حاضنات االعمال من 

قبل النروج.  
وبني املدير العام خالل االجتماع ان مشاريع 
حاضنــات االعمــال مــن اجنح املشــاريع 
التنمويــة التــي تعتمدها الــوزارة لدعم 
شــريحة الباحثني عن العمل كونها حتمل 
طابعــا ابتكاريا وتســتخدم التكنولوجيا 
احلديثــة فــي مضامينهــا إضافــة الى 
تشــغيلها عدداً مــن العمــال العراقيني 
وحتســني املنتج الوطني ، مشــيراً الى ن 
الدائــرة تســعى لدعم قســم حاضنات 
االعمال من خالل تدريــب مالكاته لتقدمي 

فضلى اخلدمات للمواطنني.

بغداد - الصباح الجديد: 
بتال  الدكتــور خالد  التخطيط  وزيــر  أعلن 
النجم  عن شروع الوزارة باإلجراءات العملية 
لتشكيل مجلس ادارة وتطوير القطاع اخلاص  

العراقي.
وبني الوزير لدى استقباله ايرينا سولورانو نائب 
املمثل اخلاص لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
في العراق والوفد املرافق لها ان تشكيل هذا 
اجمللس، يأتي في سياق الدور التنموي  املتوقع 
لــه، والذي تضمنتــه رؤية العــراق للتنمية 
الــوزارة،  أعدتها  التــي   ،٢٠٣٠ املســتدامة 
القطاعات،  والشراكة مع مختلف  بالتعاون 
احلكوميــة، والقطــاع اخلــاص، ومنظمات 
اجملتمع املدنــي واالعالم ، موضحــا ان عمل 
اجمللس في بداية عمله سيكون من خالل جلنة 
مشتركة برئاسة وإشــراف وزير التخطيط، 
وتضم في عضويتها مثلــني عن الفعاليات 
املنضوية حتت لواء القطاع اخلاص، فضال عن 
مثلي اجلهات احلكومية ذات العالقة، مضيفا، 
ان عمل هذه اللجنة سيســتمر ملدة ســنة 
واحدة، ثم يتولى بعد ذلــك القطاع اخلاص، 

عملية االدارة لشؤون مجلسه.
هــذا وشــهد اللقاء الــذي حضــره مدير 
عام التعــاون الدولي فــي وزارة التخطيط، 
الدكتور ســاهر عبدالكاظم،  مناقشة عدد 
من القضايا وامللفات اإلنســانية والصحية 
والتنمويــة، فضال عن التباحــث في مجال 
حتقيق التنمية البشــرية في العراق، ضمن 

مسارات خطة التنمية اخلمسية. 

عامر عبدالعزيز 

كشــفت وزارة التجارة ان سايلوات 
لتجارة  العامة  الشــركة  مواقع  و 
احلبوب فــي محافظات البالد كافة 
املطاحن  جتهيز  رســميا  باشــرت 
االولى  للوجبــة  املقــررة  باحلنطة 
لعام ٢٠٢١ ، فيمــا واصلت مواقع 
الشــركة في صالح الدين مناقلة 
بغداد  سايلوات  الى  احمللية  احلنطة 

لتعزيز ارصدة احلنطة فيها . 

وقال مدير عام الشــركة املهندس 
عبدالرحمن عجي طوفان ان فروعنا 
والنجف  واملثنى  الديــن  في صالح 
رسميا  باشــرت  وديالى  والديوانية 
بتجهيــز املطاحن احلصــة االولى 

لعام ٢٠٢١  من احلنطة املقررة . 
ان مواقع  العــام  املديــر  واضــاف 
الشــركة في فــرع صــالح الدين 
باحلصة  االهلية  املطاحــن  جهزت 
2021 ســلفة  % 50 مــن  االولــى 
احلنطــة من الصوامــع واجملمعات 
التابع له حيث بلغت احلصة اجملهزة 

) 2503( اطنـان. 
بتجهيز  الطوز  صومعة  وباشــرت 
مطحنــة ســرمد ســتار بحصة 
املثنى  وفي   ، االجتماعيــة  الرعاية 
باشرت  املالكات العاملة في الفرع 
عملية جتهيــز املطاحن احلكومية 
باحلنطة املصصــة للوجبه االولى 
لعــام ٢٠٢١ وأن ما مت جتهيزه لغاية 

اليوم بلغ )٢٦٧( طنا . 
من جانــب اخــر واصلــت مواقع 
صالح  فــي  الشــركة  ومجمعات 
الدين مناقلة احلنطة احمللية ملواقع 

وسايلوات بغداد فقد واصل مجمع 
احمللية  احلنطــة  مناقلة  ســامراء 
الى ســايلو الرصافة و بلغ اجمالي 
 )411( وبعدد  )17797( طنا  الكمية 
شــاحنة ومن مجمع حبوب العلم 
الى صومعــة الدوره بلغت اجمالي 
 )230( وبعدد  )10123( طنا  الكمية 
شــاحنة ومن مجمع حبوب بيجي 
الى صومعة التاجي بلغت اجمالي 
وبعــدد  طنــا   )13925( الكميــة 
)311( شــاحنه وعبر اسطول وزارة 

التجـارة.

تقرير

سايلوات تجارة الحبوب تباشر بتجهز الحنطة للمطاحن الحصة االولى ٢٠٢١ 
مواقع صالح الدين تواصل مناقلة الحنطة لمواقع بغداد

الثالثاء 19 كانون الثاني 2021 العدد )4578(

البصرة - سعدي السند:

عقــدت شــعبة النشــاطات 
اإلدارة  كليــة  فــي  الطالبيــة 
والغــاز  للنفــط  الصناعيــة 
وبرعايــة عميد الكلية الدكتور 
الســاعدي  هاشــم  ســامي 
إدارة  قســم  رئيس  وبإشــراف 
وتســويق النفط والغاز املدرس 
املســاعد عدي حســني علي ، 
)العقلية  بعنوان  عمل  ورشــة 
الرياديــة واســتراتيجيات ريادة 
األعمال( وقد حاضر فيها طالبتا 
االء عباس   ( الرابعــة  املرحلــة 
ياسني وميسون حسني خضير ( 
وادار الورشة عميد الكلية على 
قاعة املؤمترات املركزية في كلية 
اإلدارة الصناعية للنفط والغاز .

اهمية العقلية الريادية 
واستراتيجيات العقلية 

الريادية
مفهوم  الباحثتان  واستعرضت 
ريادة االعمــال واهمية العقلية 
الريادية واستراتيجيات العقلية 
الرياديــة فــي النمــو واالزدهار 
العامــة  العالقــات  واهميــة 
املهنية وتطوير شبكة العالقات 
وفرص االنطــالق وخوض املاطر 

الذكية .
 وبينت آالء بانــه اذا كان طريق 
رواد األعمــال مليًئا بالصعوبات 
فــإن  بالتحديــات  ومفعًمــا 
العزميــة القويــة واإلرادة هــي 
أحد املتطلبــات اجلوهرية لريادة 
أن  بغريــب  فليــس  األعمــال 
أســاس  القوية  العقلية  تكون 
الفكــر الريــادي ، واكــدت في 
أبرز سمات  بان  البحثية  ورقتها 
في كون  تظهــر  العقلية  هذه 
أصحابهــا ال يســمحون ألحد 
يتركون  وال  عليهم،  بالسيطرة 
مصائرهــم في يــد الظروف أو 
االفــراد، بل هم دائًمــا مبادرون، 
يفعلون ما يرونــه صوابًا، حتى 
ولــو خالف اجلميــع، وهل ريادة 
والتفرد  التميز  ســوى  األعمال 

والثقة بالنفس.

العقلية الريادية تبنى عن 

طريق حتويل املشاكل الى 
فرص

واشارت الباحثة ميسون الى ان 
العقلية الريادية تبنى عن طريق 
حتويــل املشــكالت الــى فرص 
والتمتع باجلراة في حتقيق االحالم 
والثقة بالنفس واكتشاف الذات 
وتفعيــل االفــكار احلماســية 
بالعمل  الدائم  والتميز  واملميزة 
 ، وطرح االفــكار االســتثنائية 
كما استعرض الباحثة خطوات 
الريادية  النجاح لبناء الشركات 
متطرقة  والناجحة  الناشــئة 
المثلــة عاملية ومنهــا العديد 
من مؤسســي مواقع التواصل 
الناشئة  االجتماعي والشركات 

البارزة في العالم االن.

استخدام اخملتبر االفتراضي ) 
احملاكاة( الداء جتارب

ونظمت كلية هندســة النفط 
في  علمية  محاضــرة  والغــاز 

 ( االفتراضي  املتبر  اســتخدام 
احملاكاة( الداء جتارب

في  التدريســية  فيها  حاضرت 
البوليمرات  هندســة  قســم 
والبتروكيمياويــات رشــا ناصر 
من  نخبــة  بحضــور  لعيبــي 

اساتذة وطلبة الكلية .
الدراســة  ان  لعيبي  واشــارت 
استخدام  الى  تهدف  املطروحة 
املتبر االفتراضي ) احملاكاة( الداء 
احلرارة  انتقــال  مختبــر  جتارب 
في ظــل جائحــة كورونا وذلك 
اهم  من  الهندســي  املتبر  الن 
اجملاالت التي تســاهم في حتويل 
املفاهيــم اجملردة الــى مفاهيم 
ملموســة لذا فهو يعمل على 
والعملية  العلميــة  اخلبرة  رفع 
توفير  فــي  ويســاعد  للطالب 
للعمليات  ديناميكــي  تصــور 
الصناعيــة الداخلة في مجال 
الطاقــة كما ذكــرت ان املتبر 
يشكل اساساً لفهم كثير من 

احلقائــق والقوانني وتطبيقاتها 
العلمية.

 وفــي ختــام احملاضــرة طــرح 
احلضور بعض االسئلة املتعلقه 
االفتراضي  املتبر  اجناح  بكيفية 

واجابت لعيبي عن االسئلة .

حتول الصناعة االستكشافية 
واالنتاجية

ونظمت كلية هندســة النفط 
والغاز محاضــرة علمية بعنوان 
االستكشــافية  الصناعة  حتول 
واالنتاجيــة نظــرة مقربة على 
مراكز عمليات التحكم عن بعد 
ROC،  وحاضر فيها التدريســي 
في قسم هندسة النفط والغاز 
املســاعد جناح ســعيد  املدرس 
عبــد الرضا بحضــور نخبة من 
اســاتذة وطلبــة الكلية أوضح 
ان الســنوات العشــر االخيــرة 
قــد تبنت الشــركات النفطية 
اخلدمــات  وشــركات  الكبــرى 

النفطية الســاندة لها تقنيات 
االزمات  تقليدية ملعاجــة  غيــر 
السياسية واالقتصادية املتمثلة 
ونتاجها  النفط  اسعار  بتغيرات 
والعمالة  العمــل  ســوق  على 
املشــتغله بهذا القطــاع اذ ان 
تعالج  املقدمــة  التكنولوجيــا 

االزمات األقتصادية.
 كمــا أشــار الى ان اســتمرار 
عملية االنتاج فــي ظل ظروف 
كورونــا واحلجر املنزلــي جاءت 
احلديثة  التقنيــات  خــالل  من 
بعد  عن  التحكــم  مراكز  مثل 
والتي متثــل مراكز متخصصة 
مجهزة بأحــدث العتاد التقني 
واأللكتروني يــدار من قبل افراد 
ذوي خبــره اليتطلب حضورهم 
الــى موقع العمل في برج احلفر 
او منشــآت االنتــاج وحســب 
مجلة ويل ســتريت فأن شركة 
شــلمبرجر الرائــدة في مجال 
النفطيــة متكنت من  اخلدمات 

بعد  عن  العمليات  تقنية  خالل 
والــى النصف الثانــي من هذا 
العام من حفــر 1250 بئرا حول 
مهندســني  افراد  بعدد  العالم 
عمليــات عن بعــد بواقع 250 

مهندسا.
 وذكر عبد الرضا ان هذه االبتكارات 
اخلالقــة لها دور كبير في رســم 
االقتصادية  السياسة  مستقبل 
لكبرى شــركات النفط املعروفة 
والتي  الســبع  االخوات  بأســم 
: تقليل  تعمل ضمن ثالث محاور 
حتســني   ، التشــغيلة  النفقات 
على  االعتمــاد  مــن خالل  االداء 
التكنولوجيا بدل االنسان ، ضمان 
اســتمرار هذه الشركات وبقاءها 
علــى املــدى البعيد مــن خالل 
اســتحواذها على اسواق السوق 
املنافسة وفي ختام احملاضرة جرت 
مناقشات من قبل احلضور واجاب 
عن األســئلة املوجــه اليه بهذا 

اخلصوص. 

»الصباح الجديد« تتابع فعاليات جامعة البصرة للنفط والغاز

ورشة عمل عن العقلية الريادية والمحاكاة
الداء تجارب مختبر انتقال الحرارة

استعرضت الباحثة 
خطوات النجاح لبناء 

الشركات الريادية 
الناشئة والناجحة 

متطرقة المثلة عالمية 
ومنها العديد من 
مؤسسي مواقع 

التواصل االجتماعي 
والشركات الناشئة 

البارزة في العالم االن

جانب من ورشة العقلية الريادية واستراتيجيات ريادة األعمال
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واسط - الغانم: 
الكوت  بلديــة  مديــر  أســتقبل 
املهندس حيدر جسام حمود امس 
وأســتمع  املراجعني  جميع  األثنني 
الى شكواهم ومطالبهم املتلفة.

كما أشــرف على متابعة ومتشية 
معامالت املواطنني على الرغم من 

انشغاله بكثرة األعمال امليدانية .
وحث املوظفــني على تذليل جميع 
املعوقات التي تواجه املراجعني على 
وفق اإلمكانيــات املتوفرة والقانون 
والضوابط واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
حللهــا. ، وأفاد مديــر بلدية الكوت 
للمواطنني في  بأن مكتبة مفتوح 

جميع أيام األسبوع.
املواطنون اجلهود  من جانبهم ثمن 

املبذولة من قبل مدير بلدية الكوت 
وعلى ســعة صدرة في اإلستماع 

إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم 
ومن اهلل التوفيق.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت شــركة مابــني النهرين 
العامــة للبذور انه ســيتم صرف 
املســتحقات املالية ملسوقي الذرة 

 /  2020 الزراعي  الصفراء للموسم 
2021 وبنســبة %15 من الكميات 
املستلمة وحســب االسبقية في 
التسويق . واهابت الشركة باالخوة 

الفالحــني واملزارعــني املســوقني 
حملصــول الذرة الصفــراء مراجعة 
معامــل الذرة الصفراء الســتالم 

مستحقاتهم املالية . 

بغداد - الصباح الجديد: 
ماتزال العديد من املشــاريع في 
متوقفة  احملافظــات  مختلــف 
ألسباب عديدة  نتيجة ما مير بها 
اســعار  في  انخفاض  البلد من 
النفط وجائحــة كورونا وغيرها  
مــا حدى باجلهــات ذات العالقة 
الــى محاولــة ايجــاد احللــول 
اآلنية لالســتمرار في عمل هذه 
املشــاريع مبا يضمــن املواصفة 

والوقت الالزم الجنازها..
وتناغما مع هذا التوجه احلكومي 
املعماري  املهنــدس  زار  والوزاري 
حســن مدب مجحم  مدير عام 
لألستشــارات  الوطني  املركــز 
الهندســية  احدى تشــكيالت 
واالســكان  االعمــار  وزارة 
مشــروعي  العامة  والبلديــات 
اجلواديــن  مستشــفى  بنايــة 
وَكذلك  بغداد  العاصمة  شمال 
في  الدجيل  مستشــفى  بناية 
محافظة صــالح الدين لالطالع 
واملراحل  املنجــزة  االعمال  على 
التي وصل اليهــا العمل     من 
اجل  االستمرار في هذه املشاريع 

وتنفيذها باسرع وقت....
وقد التقى خالل زيارته مستشار 
محافــظ صــالح الديــن اديب 

اخلزرجــي  وقائممقــام قضــاء 
الدجيل عبد العزيز فزع ومت خالل 
املواضيع   التباحــث حول  اللقاء 

التي تهم اجلانبني.
وحول هذه الزيارة حتدث املهندس 
مجحم  مدب  حســن  املعماري 
مديــر عــام املركــز الوطنــي 
لالستشــارات الهندسية  قائال  
الديواني  : تنفيذا للجنــة األمر 
املرقم ٦٣و٤٥ وحسب توجيهات 
تأتي  نازلني محمد وســو  الوزير 

زيارتنــا بوفــد كبير مــن املركز 
الوطني لألستشارات الهندسية  
لالطالع على واقع حال البنايتني 
واملراحل التي وصلت اليه من اجل 
االساســية  التصاميم  إكمال  
ينســجم  مبا  لهــا  املناســبة 
احلديث  املعمــاري  التطــور  مع 
املعمارية  التصاميــم  ووضــع 
واالنشــائية  وامليكانيكيــة  
واملواد  والصحية  والكهربائيــة 
الداخلــة في املشــروع وجداول 
الكميات وغيرها ما حتتاجه هذه 
املستشــفيات للتنفيــذ ليتم 
بعدها احالة املشــاريع إلى احد 
الشــركات ونتمنى احالتها الى 
احدى تشــكيالت الوزارة ومنها 
شــركة الفاو ملا تتمتع به هذه 
الشــركات من باع طويل وخبرة 
متراكمــة فــي تنفيــذ هكذا 

مشاريع تخدم املواطنني.
وبني ان شاء اهلل بالقريب العاجل 
ســيتم  املباشرة بهذه املشاريع 
املناطق  اهالي هــذه  اجــل  من 
وتوفيــر اجلهــد والوقــت لهم  
بعد ان عانوا مــا عانوا من بعد 
اقرب املستشفيات  املسافة عن 
على مناطقهم وصعوبة وصول 

مرضاهم.. وان شاء اهلل 

مدير بلدية الكوت يتابع احتياجات 
المواطنين للخدمات البلدية 

» ما بين النهرين » للبذور تصرف 
المستحقات المالية لمسوقي الذرة الصفراء

مدير عام المركز الوطني لالستشارات الهندسية 
يطلع على سير العمل في مستشفى الجوادين والدجيل 

مدير بلدية الكوت يتسلم شكاوى املواطنني 

مدير عام املركز الوطني لالستشارات 



3 شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد:

زار الرئيــس املصري عبد الفتاح 
السيسي، امس االثنني، اململكة 
األردنية الهاشمية، تلبية لدعوة 
العاهل األردنــي امللك عبد اهلل 
الثانــي، وفق مــا أعلنته وكالة 

األنباء األردنية الرسمية.
وحتظى القمــة املصرية األردنية 
بأهميــة خاصة، ال ســيما في 
ظــل خصوصيــة العالقة التي 
والعالقــات  البلديــن،  جتمــع 
االستراتيجية الراسخة بينهما، 
فضالً عــن دورهما في القضية 
الفلســطينية، باعتبارهما من 
املعنية  الرئيسية  احملورية  الدول 

بامللف.
وتعقد القمــة الثنائية في ظل 
مســتجدات عدة على الساحة 
السياســية، وفي ظــل جهود 
لوضــع أفــق أرحب للتســوية 
السياســية وإنهاء الصراع بني 
واإلسرائيليني،  الفلســطينيني 
السالم  مســيرة  استعادة  عبر 
بني  من  الطبيعــي،  لوضعهــا 
اتفاقات  املســتجدات  تلك  أبرز 
دول  بني  أخيراً  املوقعة  الســالم 
عربية وإسرائيل، وأيضاً مع وجود 
إدارة أميركيــة جديــدة، إضافة 
الفلسطيني  الرئيس  دعوة  إلى 
إجراء  إلــى  عبــاس،  محمــود 
انتخابات عامة، ألول مرة منذ 15 

عاماً.

عالقة استراتيجية
لشــؤون  الســابق  الدولة  وزير 
محمــد  األردن،  فــي  اإلعــالم 
املومنــي، يقول فــي تصريحات 
األردنية  »العالقــة  إن  صحفية 
اســتراتيجية  عالقة  املصريــة 
وعميقــة، وهنالــك الكثير من 
البلدين،  بني  املشتركة  املصالح 
ال ســيما االقتصاديــة، ذلك أن 
القــرب اجلغرافي مــن البلدين 
يجعل من هذه املصالح مصاحلاً 
حيويــة عليا«، مشــيراً إلى أن 
»األردن كان مــن أكثــر الــدول 
وكان  املصرية،  للقيادة  الداعمة 
دائماً يؤمن بدور مصر الطليعي 

أساس  كدولة  واالســتراتيجي 
ومحورية، في إحداث التوازن في 

الشرق األوسط«.
ويشير املومني بشكل خاص إلى 
»خصوصيــة العالقة بني جاللة 
امللك وفخامــة الرئيس املصري، 
باعتبــار أن لها أثــرا كبيرا على 
تطويــر هذه العالقــة وجعلها 
على  مشدداً  وثابتة«،  راســخة 
أن ملفــات عديدة يتم التباحث 
فيها، بدايــة من ملف العالقات 
القضيــة  وكذلــك  الثنائيــة، 
البلدين من  الفلسطينية؛ كون 
الدول احملورية األساسية املعنية 
الفلســطينية،  القضية  مبلف 
ومســألة التعــاون مــع اإلدارة 
األميركية اجلديدة، والدفع باجتاه 
مســار ســلمي ذي مصداقية، 
يضــع أفقــاً أرحب للتســوية 
الســلمية، وإنهــاء الصراع بني 

الفلسطينيني واإلسرائيليني.
األخيــرة  الفتــرات  وشــهدت 
اللقــاءات  مــن  سلســلة 
مســؤولي  جمعــت  التــي 

التشــاور  أجل  مــن  البلديــن، 
والتنســيق بخصوص القضية 
الفلســطينية بشــكل خاص، 
القاهــرة في  اجتمــاع  منهــا 
وكذلــك  املاضــي،  ديســمبر 
اجتمــاع »مجموعــة ميونيخ« 
الذي استضافته مصر قبل أيام 

قليلة.

تنسيق مستمر
مصر  خارجيــة  وزير  مســاعد 
األسبق، السفير حسني هريدي، 
يقــول من القاهــرة، إن »الزيارة 
تأتي في ظل التنسيق والتعاون 
املســتمر بني الرئيــس املصري 
والعاهل األردني، ســواء تنسيق 
بالنســبة  البلديــن  مواقــف 
لتطورات القضية الفلسطينية 
البلدين  ملواقــف  بالنســبة  أو 
بالنســبة للحرب على اإلرهاب 
واألوضــاع اإلقليميــة بصفــة 

عامة«.
ويشــير هريدي إلــى أن »الزيارة 
اخلليجية،  املصاحلــة  بعد  تأتي 

كمــا تأتي قبل يومــني من أداء 
جديد  أميركي  لرئيــس  اليمني 
وإدارة أميركيــة جديدة«، مردفاً: 
غاية  في  بأنها  أعتقــد  »الزيارة 
األهمية مــن أجل تبادل وجهات 
النظر بــني القاهرة وعمان حول 
كيفيــة التعامل مــع تداعيات 

هذه املستجدات«.
ويوضــح أن القمة تأتــي أيضاً 
بعــد اجتمــاع وزراء خارجيــة 
الذي  وفلســطني  واألردن  مصر 
وعقب  القاهــرة،  اســتضافته 
خارجية مجموعة  وزراء  اجتماع 
ميونيخ التي تضم مصر واألردن 
والذي  وفرنسا،  أملانيا  جانب  إلى 
مت خاللــه التأكيــد علــى حل 
الدولتــني وتفعيــل املصاحلــة 
وتكمن  الفلسطينية.  الوطنية 
كونها  فــي  أيضــاً  أهميتهــا 
عن  رســمياً  اإلعالن  بعد  جاءت 
إجراء انتخابات عامة ورئاســية 
ويوليو  في فلســطني في مايو 
املقبلني، وذلك ألول مرة منذ 15 

عاماً.

يذكر أنــه قبل شــهر من اآلن، 
وحتديداً في 19 ديســمبر 2020، 
انعقــد اجتمــاع بالقاهرة ضم 
واألردن  )مصــر  خارجيــة  وزراء 
وفلســطني(، والــذي صدر عنه 
بيــان القاهــرة، ونــص علــى 
»اســتمرار العمــل على إطالق 
حترك فاعل الستئناف مفاوضات 
جــادة وفاعلــة إلنهــاء اجلمود 
في عملية الســالم وإيجاد أفق 
سياســي حقيقي للتقدم نحو 

السالم العادل«.
وقبل أيــام قليلــة، وحتديداً في 
احلادي عشر من شهر يناير اجلاري، 
االجتماع  القاهرة  اســتضافت 
الوزاري الرباعي حول فلســطني 
»مجموعــة ميونيــخ«. وتضم 
اجملموعــة وزراء خارجيــة مصر 
واألردن وفرنسا وأملانيا إلى جانب 
االجتماع  وهــو  األوروبي،  االحتاد 
الذي مت خالله بحث اســتكمال 
فاعلة  مفاوضات  إجــراء  جهود 
جديدة بني اجلانبني الفلسطيني 
واإلســرائيلي، تقوم على أساس 

حل الدولتني.

التعاون العربي
مصر  خارجيــة  وزير  مســاعد 
بيومي،  جمال  السفير  األسبق، 
، إن »التنســيق األردني  يقــول 
اآلن،  بــرز جلياً  العراقي  املصري 
ونأمل أن تتعافى سوريا لتنضم 
إلى  إضافة  التنســيق  إلى هذا 
اليمــن، وجميعهــا دول مهمة 

للتنسيق مع مصر«.
ويشــير بيومي إلى ما تتسم به 
من  األردنية  املصريــة  العالقات 
خصوصيــة خاصة، ال ســيما 
وأنهما أول دولتــني وقعتا اتفاق 
وبالتالي  ســالم مع إســرائيل، 
دورهما ورأيهما مهمان في هذه 
الفترة، من أجل استعادة مسيرة 
لوضعها  أخــرى  مرة  الســالم 
اللقاءات  أن  موضحاً  الطبيعي، 
املتكررة بني مصر واألردن »سلوك 
طبيعي في الفترة الراهنة، نظراً 
ملا يجمــع البلدين مــن قضايا 

وعالقات مشتركة«.

التعاون العربي واتفاقيات التطبيع على
طاولة قمة الرئيس المصري والعاهل األردني

تحظى القمة المصرية 
األردنية بأهمية خاصة، 
لخصوصية العالقة 
التي تجمع البلدين، 
ودورهما في القضية 
الفلسطينية، باعتبارهما 
من الدول المحورية 
الرئيسية المعنية بالملف

الرئيس السيسي والعاهل األردني

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ُقتل ثالثة جنود ســوريني في هجوم مســّلح 
اســتهدف حاجزا عســكريا قــرب املنطقة 
املنزوعة الســالح فــي اجلوالن احملتــل بريف 
القنيطــرة، وفــق املرصــد الســوري حلقوق 

اإلنسان.
إن املهاجمــني اســتهدفوا  املرصــد  وقــال 
»باألســلحة الرشاشــة والعبوات الناسفة 
حاجزا عســكريا لقوات النظام في منطقة 
رويحينة، قرب املنطقة املنزوعة الســالح في 

اجلوالن احملتل بريف القنيطرة«.
وأوردت صحيفــة الوطن الســورية نقال عن 
مصــادر طبيــة تأكيدهــا مقتــل عنصرين 
وإصابة اثنني آخرين جــراء »اعتداء مجموعة 
إرهابية مسلحة على حاجز للجيش في قرية 

رويحينة بريف القنيطرة الغربي«.
وعلى الرغم من اســتعادة القوات الســورية 
علــى محافظتي درعا والقنيطــرة في العام 
2018، تُســجل دوريا هجمات تشّنها فصائل 
مســّلحة مناهضــة للنظــام ضــد مواقع 

حكومية في مناطق اجلنوب السوري.
وتشهد ســوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 
تسّبب مبقتل أكثر من 380 ألف شخص وأحلق 
دماراً هائــالً بالبنى التحتيــة وأدى إلى نزوح 
وتشريد ماليني السكان داخل البالد وخارجها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن مســؤول كبير في مجــال الصحة، امس 
اإلثنــني، أنه من غيــر املرجح أن تفتــح احلدود 
الدولية ألســتراليا أمام املســافرين هذا العام 
على الرغم من طرح لقاحات ضّد فيروس كورونا 

املستجد.
وقال بريندان مورفي، األمني العام لوزارة الصحة 
في مجال  الرئيســي  واملستشار  األســترالية 
االستجابة للفيروس في أســتراليا، إن السفر 
من البالد وإليها ال يُتوقع استئنافه عام 2021. 

وصرح لقناة »آي بي سي« العامة أنه يعتقد أن 
هناك »قيودا حدودية كبيرة« سيتواصل فرضها 

هذا العام.
وقال »حتى لو جرى تطعيم كثير من السكان، ال 
نعرف ما إذا كان ذلك سيمنع انتقال الفيروس«.
وأغلقت أســتراليا إلى حد كبيــر حدودها أمام 
الزوار األجانب منذ مارس 2020 لوقف انتشــار 
كوفيــد19-، مع ســماحها لعــدد محدود من 
البالد كل  إلــى  بالعودة  املواطنني وعائالتهــم 

أسبوع.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعُتقل نحو 100 متظاهر خالل جتمع حاشــد 
في أمســتردام حيث كان نحو ألفي شخص 
بكوفيد19-  املرتبطة  القيــود  على  يحتجون 
وضد احلكومــة الهولندية التي اســتقالت 

اجلمعة. 
وجتمع املتظاهرون أمس االول األحد، في ميدان 
املتاحف وســط العاصمــة الهولندية عقب 
دعوة أطلقت على مواقع التواصل االجتماعي 

بعنوان »ال تصّوتوا حلكومة روتي مرة أخرى«.
وقدمــت احلكومة الهولندية برئاســة مارك 
روتي استقالتها اجلمعة املاضية  على خلفية 
»فضيحة إعانات األطفال« املتمثلة بالكشف 
هت خطأً إلى آالف  عــن اتهامات باالحتيال ُوجِّ

معيلي األسر.
وكانت الســلطات الهولندية اتهمت بصورة 
خاطئــة آالف املعيلني باالحتيــال واملطالبة 
بإعانات األطفال وســط إجبــار كثيرين على 
أزمات  إرجاع مبالغ طائلة وجعلهــم يعانون 

مالية حادة.

قتلى من الجيش السوري 
في هجوم بالجوالن

وزير أسترالي: حدود بالدنا 
ستبقى مغلقة غالبا هذا 

العام

اعتقال 100 متظاهر 
ضد »قيود كورونا« في 

أمستردام

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

اعتقلت الشــرطة الروســية األحد 
نافالني في مطار  املعارض أليكسي 
موســكو الذي وصل إليه قادما من 
أملانيــا، بعد عدة أشــهر قضاها في 
هــذا البلد للعــالج جــراء تعرضه 
لعملية تســميم محتملة. وكانت 
إدارة الســجون الروسية أعلنت أنها 
»ملزمــة« باعتقاله. لكــن نافالني 
اعتبــر األمر محاولــة لـ«تخويفه«، 
ودعا أنصاره للمجيء إلى استقباله.

وكانت ســلطات السجون الروسية 
حذرت من أنهــا لن تتردد في اعتقال 
وصوله  عاما( مبجــرد   44( نافالنــي 
إلى روســيا، بحجة أنه انتهك خالل 
إقامته في أملانيا في األشهر األخيرة 
شــروط عقوبة بالســجن مع وقف 

التنفيذ صدرت بحقه العام 2014.
لكن نافالني )44 عامــا( اعتبر األمر 
محاولــة لـ«تخويفه« وبدال من ذلك 
دعا أنصاره للمجيء إلى اســتقباله 

في مطار فنوكوفو في موسكو .

حتقيق في التسميم
ويقيم هذا املعــارض البارز في أملانيا 

منذ أواخر آب بعدمــا أصيب بإعياء 
شــديد خــالل رحلــة العــودة من 
سيبيريا إلى موسكو في إطار حملة 
املستشــفى في  وأدخل  انتخابيــة 
مدينة أومسك حيث بقي 48 ساعة 
ثم نقل إلى برلني فــي غيبوبة بعد 

ضغط مقربني منه.
املستشــفى  نافالنــي من  وخــرج 
ثالثة  وخلصــت  أيلــول  أوائــل  في 
ســّمم  أنه  إلى  أوروبية  مختبــرات 
مبادة نوفيتشــوك التي طورت خالل 
أغراض  أجل  من  السوفياتية  احلقبة 
أكدته  االســتنتاج  وهذا  عسكرية. 
الكيميائية  منظمة حظر األسلحة 

رغم نفي موسكو املتكرر.
ويقــول نافالنــي إن أجهــزة األمن 
بأمر  الغتياله  عملية  دبرت  الروسية 

مباشر من فالدميير بوتني.
التسميم  عملية  موســكو  وتنفي 
اخملتبرات  نتائج  رغم  وتفصيال  جملة 
األوروبيــة التــي تثبت أنــه تعرض 
للتســمم، منددة بهذه الرواية التي 

اعتبرت أنها مؤامرة غربية.
وحتى اآلن، ترفض روسيا فتح حتقيق 
لنافالني،  حصــل  ما  ملعرفة  جنائي 
بحجــة أن أملانيا ترفض نقل بياناتها 

إلى روسيا.

لكــن أملانيــا أعلنت الســبت أنها 
عناصر  غالبية  إلى موسكو  أرسلت 
بقضية  املتعلق  القضائي  التحقيق 
لنافالنــي.  املفتــرض  التســميم 

وتضم عناصر امللــف الذي نقل إلى 
الروســية  القضائيــة  الســلطات 
جلســات  »محاضــر  خصوصــا 
استجواب« نافالني من قبل احملققني 

األملان فضال عن »عينات دم وأنسجة 
وقطــع مالبس«. وقالــت أملانيا إنها 
تنتظــر اآلن من موســكو أن »تُلقي 

الضوء على هذه اجلرمية«.

حتقيق في احتيال
الروسية  الســجون  سلطات  تقول 
إن نافالني لم يحتــرم حني كان في 
أملانيا شــروط حكم بالســجن مع 
العام  بحقــه  التنفيــذ صدر  وقف 
2014 والذي يلزمه بالتوجه مرتني في 
الشهر على األقل إلى إدارة السجون.
 وفــي نهاية كانــون األول ، فتح في 
حق نافالني حتقيــق بتهمة حصول 
»احتيال واسع النطاق«. وأشارت جلنة 
التحقيــق الفدرالية الروســية إلى 
أن شــبهات حتوم حول إنفاق نافالني 
مبلــغ 356 مليون روبــل )3,9 مليون 
يورو حســب ســعر الصرف احلالي( 
ألغــراض شــخصية، كان مصدرها 
تبرعات جمعتهــا منظمات »عدة«، 
خصوصا جمعيات تكافح الفســاد 
أو معنيــة بحماية حقوق اإلنســان 

»يديرها نافالني«.
القضاء يحذر من أي »حدث عام«

وأعلن أكثر من ألفي شــخص على 
فيــس بوك أنهم يعتزمــون احلضور 
والترحيــب بنافالنــي، لكن القضاء 
حذر من املشاركة في أي »حدث عام« 
غير مسموح به في مطار فنوكوفو.

وقالــت إدارة املطار بدورهــا إنها لن 

تســمح لوســائل اإلعالم بالدخول 
إلى املدرجات بســبب فيروس كورونا 

املستجد.
وال يزال نافالني الذي تتجاهله وسائل 
اإلعالم الروســية وغيــر املمثل في 
البرملان وال يحق له الترشــح بسبب 
إدانته بتهمة التهرب الضريبي التي 
أبرز  قرار سياســي،  بأنهــا  وصفها 
أصوات املعارضة، ويعود ذلك بشكل 
أساسي إلى قناته على موقع يوتيوب 
التــي يتابعها 4,8 ماليني شــخص 
ومنظمته اخلاصة مبكافحة الفساد.

ملالحقات  مرارا  نافالني  تعرض  ورغم 
بالســجن  عليه  واحلكم  قضائيــة 
لفتــرات قصيــرة، جنــح بتنظيــم 
العديــد من التظاهــرات التي جرت 
فيما تســببت  متابعتها عن كثب، 
بخسارات  االنتخابية  استراتيجياته 
فــي  للســلطة  عــدة  محرجــة 

استحقاقات محلية.
خارج  تبقى شــهرته محدودة  لكن 
املدن الكبرى. وبحســب اســتطالع 
للرأي أجراه مركز »ليفادا« املستقل، 
أيدت نســبة %20 فقــط من الروس 
حتــرك نافالني في حني رفضها 50%، 
أمــا الباقون فإما لم يســمعوا قط 

باملعارض وإما رفضوا اإلدالء بآرائهم.

تقـرير

الشرطة تعتقل المعارض أليكسي نافالني عند وصوله مطار موسكو
بعد عدة أشهر قضاها في الخارج

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الرئيس  قالت مصادر مقربــة من 
دونالد  واليته  املنتهيــة  األميركي 
ترامــب، إنــه ناقش قــرارات عفو 
جديدة مع مستشــاريه، لكن من 

غير املرجح أن يصدرها علنا.
 كما أضافــت املصــادر ذاتها أنه 
يتوقع أن حتدد قائمة العفو اجلديدة 

في الساعات املقبلة.
ولم تشــر املصادر إلى األشخاص 
العفو،  أن يشــملهم  الذين ميكن 
خاصة وأن العديد من املصادر أكدت 
ترامب  مناقشة  األخيرة  اآلونة  في 
إصداره عفوا وقائيا عن نفسه وعن 
أفــراد عائلته املقربــني، ومحاميه 
أن  قبل  جولياني،  رودي  الشخصي 

يغادر البيت األبيض في يناير.
يأتي ذلك فــي الوقت الذي يطالب 
فيــه العديد مــن أنصــار ترامب 

اقتحام مبنى  الذين شــاركوا في 
الكونغــرس وتتــم مالحقتهــم 
أن  ترامب  الرئيــس  مــن  قضائيا، 
يصدر بحقهم عفوا قبل مغادرته 

البيت األبيض.
من جهة أخرى، أشــارت صحيفة 
جتارة  إن  األميركية  تاميــز  نيويورك 
»العفــو« ازدهرت فــي أيام ترامب 
األخيــرة مقابــل مبالــغ خيالية، 
مضيفة أن حلفاء للرئيس جمعوا 
عشرات اآلالف ممن يريدون احلصول 

على عفو رئاسي.
التنافس  أن  الصحيفــة  وأضافت 
على ســوق العفو زاد بعدما تبني 
أن الرئيــس لم يعــد لديه فرصة 
لقلب نتائــج االنتخابات لصاحله. 
الســابق  الفدرالي  املدعي  ويقوم 
والــذي يعمل في مجــال اللوبي، 
بريــت توملــان، بتقــدمي النصــح 

للبيت األبيــض حول العفو ووقف 
خدماته  حــّول  ولكنه  األحــكام، 
إلــى فرصــة مالية وجمــع آالف 
الدوالرات ورمبا أكثر في األســابيع 
القليلة املاضية، من أجل الضغط 

ابن عضو  للحصول على عفو عن 
ســابق في مجلس الشــيوخ عن 
والية أركنساس، وآخر أنشأ موقعا 
غير قانوني لبيع اخملدرات باإلضافة 
في  عــن ســيدة مجتمع  للعفو 

مانهاتن أُدينت بالتزوير.
حصلــت  للصحيفــة  ووفقــا 
مستشــارة حلملــة الرئيس على 
وعــد بـ50 ألف دوالر للمســاعدة 
في تأمني العفو عن جون كيرياكو، 
العميل السابق في »سي آي إيه« 
والذي اتهم بنشر معلومات سرية، 
ومبلــغ آخر بنفــس القيمة لو مت 

تأمني العفو.
ومــن الشــخصيات املعروفة في 
مجال اللوبــي واملقربة من ترامب، 
ترامب  اقترحه  الذي  مات سكالب 
متويل  مجلس  فــي  عضوا  ليكون 
مكتبــة الكونغرس وكان يضغط 
للعفــو عن باركر بيتيــت، املتبرع 
بالتزوير،  واملتهم  الكبير  اجلمهوري 
كمــا أعلن العامل فــي جماعات 
اللوبي مارك دي كوان عن خدماته 
في مجال تأمــني العفو عن نيكي 

الم ديفيــس التي أدينــت بالقيام 
بعمليــات تأثير علــى إدارة ترامب 
الصينية  املصالــح  عــن  نيابــة 

واملاليزية.
وكان قد أصدر ترامب في ديسمبر 
املاضــي موجة من قــرارات العفو 
الرئاســية املثيرة للجــدل، والتي 
شــملت عــدداً من شــخصيات 
طالهــا التحقيــق فــي التدخل 
والد  وكذلك  باالنتخابات،  الروسي 
صهره، ومستشاره جاريد كوشنر.

قرارات  املســتفيدين من  بني  ومن 
املدير  مانافورت  بــول  هذه:  العفو 
ترامب  دونالــد  الســابق حلملــة 
في 2016، ومستشــاره الســابق 
روجر ســتون، وهما شــخصيتان 
متورطتان فــي التحقيق بالتدخل 
الرئاسية،  االنتخابات  في  الروسي 

التي فاز فيها ترامب.

ترامب يبحث إصدار موجة »غير معلنة« من قرارات بالعفو
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متابعة ـ الصباح الجديد:

ارتفعت اعــداد القتلــى الى أكثر 
من ثمانني شــخصاً في مواجهات 
املضطرب  دارفور  إقليم  يشــهدها 
في غــرب الســودان منــذ يومني، 
وفق ما أفادت جلنة أطباء الســودان 
املركزية، وذلك بعد مرور أســبوعني 
ونّيــف على انتهــاء عمليات بعثة 

حفظ السالم. 
أبرز  هــذه  العنف  أعمــال  وتعــد 
منذ  اإلقليم  يشــهدها  مواجهات 
توقيع اتفاق للســالم في تشــرين 
األول، وكان يؤمــل أن يضــع حــداً 
للحرب في اإلقليم الشاسع الواقع 
في غرب الســودان، والتي أدت إلى 

طفرة في التسّلح في دارفور.
وتفيد تقاريــر أن املواجهات وقعت 
بني قبيلة املساليت وبدو عرب رحل 
في مدينة اجلنينــة، عاصمة والية 
غرب دارفور، لكن اخلــالف الذي بدأ 
فردياً حتّول ملواجهات أوســع نطاقاً 
شاركت فيها ميليشيات مسّلحة.

وجــاء في بيان نشــرته جلنة أطباء 
الســودان املركزية فــي صفحتها 
على موقع »فيســبوك«: »ارتفعت 
حصيلة ضحايــا األحداث الدموية 
التــي تشــهدها مدينــة اجلنينة 
الســبت  دارفور  والية غرب  حاضرة 
 83 املاضي، حيث أحصــت اللجنة 
قتيــالً و160 جريحــاً مبــا في ذلك 

جرحى القوات املسلحة«.
الســودانية  الســلطات  وفرضت 
حظــر جتّول في والية غــرب دارفور، 
وأمر رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك 
بـ«إرســال وفد عال وبشكل عاجل 
إلى مدينة اجلنينــة ملعاجلة الوضع 
واالســتقرار  الهــدوء  واســتعادة 

بالوالية«.
ونقلت وكالة الســودان لألنباء عن 
القتلى  اللجنة الطبية أن حصيلة 
واجلرحــى مرّشــحة لالرتفــاع مع 

استمرار املواجهات.
ودعــا األمــني العام لــألمم املتحدة 
أنطونيــو غوتيريــش الســلطات 
قصارى  »بــذل  إلــى  الســودانية 
جهدهــا للتوصــل إلــى خفــض 
وإعادة  القتــال  وإنهاء  للتصعيــد 
القانــون والنظام وضمــان حماية 
املدنيني«، حســب ما قال املتحدث 
باسمه ستيفان دوجاريك، في بيان.

غرب  والية  أطبــاء  جلنــة  وطالبت 

اجلنينة  بـ«تأمني مستشفى  دارفور 
التعليمي، املرفــق األهم في تقدمي 
الرعاية الطبية للمصابني وغيرهم 
مــن املرضــى«، وفق بيان نشــرته 

الوكالة السودانية.
ودعــت اللجنة »اجلهــات اخملتصة 
للتنســيق مــع حكومــة الوالية 
وترحيــل  املستشــفى  لتأمــني 
من  املتطوعني  الطبيــة  الكــوادر 
وإلى املستشــفى عبر الســيارات 
العســكرية، وكذلك توصيل املزيد 
من الكوادر إلى مستشفى السالح 
العامل  الطاقم  الطبي ملســاعدة 

هناك«.
وبحــث رئيــس مجلس الســيادة 
االنتقالــي الفريــق أول ركــن عبد 
الفتاح البرهــان مع اللجنة الفنية 
االول  والدفاعامــس  األمــن  جمللس 
االحد ، األحــداث الدائرة في مدينة 

اجلنينة.

وأعلــن مكتــب رئيس الــوزراء في 
حســابه علــى موقع »تويتــر« أن 
»مجلــس األمن والدفــاع يقرر في 
جلسته الطارئة مساء اليوم إرسال 
تعزيزات أمنيــة لوالية غرب دارفور، 
لتأمــني املواطنني وحمايــة املرافق 

احليوية«.
الســودانيني  املهنيني  جتّمع  وأعلن 
الــذي شــّكل رأس حربــة خــالل 
االنتفاضة الشــعبية التي أطاحت 
بالرئيــس املعزول عمر البشــير، أن 
أعمــال العنف طاولت معســكر 

النازحني بكريندق.
ودان التجّمــع، فــي بيــان، أعمال 
معسكر  »استهدفت  التي  العنف 
منه  أجزاء  وحرق  بكريندق  النازحني 
لذلك مــن أضرارٍ  وما حدث تبعــاً 
جســيمة جعلت ســكان كريندق 

يخرجون ملناطق آمنة«.
وتابــع البيــان أن »هــذه األحداث 

السالح في جميع  انتشار  أن  تؤكد 
دارفور  وإقليــم  الســودان  مناطق 
حتديداً هو أحد أسباب تردي األوضاع 
وتسجيل انتهاكات مستمرة طالت 

املواطنني«.
وأنهــت البعثــة املشــتركة لألمم 
املتحــدة واالحتــاد األفريقي حلفظ 
 31 )يوناميد( في  السالم في دارفور 
كانون األول رســمياً مهمتها التي 

بدأتها في 2007.
وهي تخطط لســحب ثمانية آالف 
ألف فــرد من عســكريني ومدنيني 
خالل ســتة أشــهر، على أن تتولى 
حكومة السودان مسؤولية حماية 

املدنيني خالل الستة أشهر.
الذين  اخمليمــات  ســكان  ونظــم 
قراهــم  مــن  النــزاع  هجرهــم 
مظاهــرات، مطالبــني ببقاء قوات 

»يوناميد«.
جتــدداً  دارفــور  إقليــم  ويشــهد 

للمواجهات القبليــة التي أوقعت 
15 قتيــالً وعشــرات اجلرحــى في 
أواخر ديســمبر، أي قبل أيام قليلة 
انتهــاء مهمة بعثة الســالم  من 
املشــتركة بني األمم املتحدة واالحتاد 

األفريقي، التي استمرت 13 عاماً.
ومنذ عام 2003 أســفرت احلرب في 
دارفور بني القوات املوالية للحكومة 
وأقليات متمردة عن مقتل نحو 300 
ألف شــخص وتشريد أكثر من 2.5 

مليون، بحسب األمم املتحدة.
وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة 
تنتمي إلى أقّليات أفريقّية السالح 
ضّد حكومة البشير بحجة تهميش 

اإلقليم سياسياً واقتصادياً.
وأطلقــت احلكومــة ميليشــيات 
مســّلحة أغلب أفرادها من العرب 
عرفت باسم اجلنجويد وقد اّتهمتها 
منّظمــات حقوقّية عــّدة بارتكاب 
»حملة تطهير عرقــي« وبعملّيات 

اغتصاب.
البشــير في نيسان  وأطاح اجليش 
2019 بعد أشــهر من االحتجاجات 
اتفاق سياســي  توقيع  ومتّ  ضــّده، 
لتقاسم السلطة بني العسكريني 
حكومــة  وتشــّكلت  واملدنيــني، 

انتقالّية ملدة ثالث سنوات.
احلكومة  وّقعــت  أكتوبــر،  وفــي 
االنتقالّية اتفاق ســالم تاريخياً مع 
مجموعات متمــّردة بينها فصائل 

كانت تقاتل في دارفور.
لكّن حركة »حترير الســودان جناح 
عبد الواحد نور«، التي حتظى بدعم 
كبير في أوساط سكان اخمليمات لم 

توّقع هذا االتفاق حّتى اآلن.
وال يزال اإلقليم يشــهد اشتباكات 
بســبب التناحر على مــوارد املياه 
واألرض بــني الرعــاة البــدو العرب 
اجملموعات  إلــى  املنتمني  واملزارعني 

املهّمشة.

ارتفاع حصيلة مواجهات دارفور إلى 83 قتيال 
ومحاوالت حكومية لوقف المواجهات

فرضت السلطات 
السودانية حظر تجوّل 
في والية غرب دارفور، 
وأمر رئيس الوزراء عبد 
اهلل حمدوك بـ«إرسال 
وفد عال وبشكل عاجل 
إلى مدينة الجنينة 
لمعالجة الوضع 
واستعادة الهدوء 
واالستقرار بالوالية

ارتفاع حصيلة مواجهات دارفور

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد املتحدث باسم اجليش اإلسرائيلي لإلعالم 
أدرعي، شن غارات إسرائيلية،  العربي، أفيخاي 
امس اإلثنني، على ورشــات حلفــر أنفاق تابعة 

حلركة حماس في قطاع عزة.
وأشار أدرعي إلى أن الغارات اإلسرائيلية جاءت 
ردا علــى إطالق صاروخني من شــمال القطاع 
باجتاه إسرائيل، من دون أن يتم تفعيل اإلنذارات.
وقال أدرعــي على تويتر: »رصــدت قواتنا قبل 
قليل إطالق صاروخنْي من شــمال قطاع #غزة 
نحــو منطقة الشــاطئ بالقرب مــن مدينة 

أشدود. لم يتم تفعيل إنذارات.«.
ردًا علــى الهجوم الصاروخي مــن قطاع غزة 
أغارت طائرات حربية قبل قليل على ورشــات 
حلفر أنفــاق إرهابية تابعة حلماس. ينظر جيش 
الدفــاع بخطورة الــى كل محاولــة إرهابية 
للمســاس بأمن مواطني إسرائيل وسيادتها. 
تتحمل حماس مســؤولية ما يجري في قطاع 

غزة أو ينطلق منه. 
وأضــاف: »ردًا علــى الهجــوم الصاروخي من 
قطاع غزة أغارت طائرات حربية قبل قليل على 
ورشات حلفر أنفاق إرهابية تابعة حلماس. ينظر 
جيش الدفاع بخطورة إلى كل محاولة إرهابية 
للمســاس بأمن مواطني إسرائيل وسيادتها. 
تتحمل حماس مســؤولية ما يجري في قطاع 

غزة أو ينطلق منه«.

الصباح الجديد - وكاالت:
األعمال  رجــل  إيرانية  اســتدعت محكمــة 
األميركــي – اإليراني، عماد شــرقي، وحكمت 
عليه بالســجن 10 سنوات بتهمة التجسس 
دون أي محاكمة، وفقا ملــا قاله صديق مقرب 

للعائلة لشبكة »إن بي سي« اإلخبارية.
تأتي هذه اخلطوة بعد أســابيع من االنتخابات 
األميركيــة، وبعــد 3 أيام من اغتيــال العالم 

النووي اإليراني محسن فخري زاده.
فــي ديســمبر 2019، برأت محكمــة إيرانية 
شــرقي من أي مخالفة، لكــن النظام حجز 
جوازي ســفره اإليراني واألميركي، في خطوة 

كانت تستهدف منعه من السفر.
وقالت أسرة شرقي في بيان إنهم لم يسمعوا 
أخبار عن عماد منذ 6 أسابيع، بعد اعتقاله في 
6 ديســمبر في مقاطعة أذربيجان غرب إيران 

بالقرب من احلدود الشمالية مع العراق.
وجاء في البيان الذي نشــرته شــبكة »إن بي 
ســي«: »نحن نصلي فقط مــن أجل صحته 
وســالمته. لقد مــر أكثر من 6 أســابيع منذ 
اعتقاله وليس لدينا أي فكرة عن مكانه. بدافع 
اخلــوف على ســالمته، لم نتحــدث علنا عن 

حالته وال نرغب في ذلك اآلن«.
وقالت عائلة شــرقي إن »عمــاد هو قلب وروح 

عائلتنا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
البحرية األميركية في وقت  املدمرات  ســتتمتع 
الحق من هذا العام بالقدرة على تدمير الطائرات 
املعاديــة، وذلك بحرقهــا بالليــزر، بعدما تتبنى 

سالحا ثوريا جديدا.
وأشــار تقرير نشره موقع »فوكس نيوز« اإلخباري، 
إلى اســتعداد البحرية األميركية لنشــر سالح 
ليزر بقــوة 60 كيلو واط على املدمــرات من نوع 
Arleigh Burke Flight IIA DDG 51، يحمل اســم 
النهائية  للتقييمات  »هيليوس«، يخضع حاليــا 

واالختبارات.
وستمتلك املدمرات، بفضل السالح اجلديد، القدرة 
على حرق الطائرات املعادية »الدرون« أو تعطيلها، 

بسرعة كبيرة تعادل تلك اخلاصة بالضوء.
وتشدد اســتراتيجية البحرية األميركية اجلديدة 
علــى االهتمام بالذكاء االصطناعــي والتقنيات 
احلديثة التي من شــأنها قلب املوازين في احلروب 
البحريــة. وتعليقا على االســتراتيجية احلديثة 
للبحرية األميركية، قال األدميرال مايكل غيلداي: 
»إن التطور الذي شــهده ميدان املعارك البحرية 
سواء كان ذلك على مستوى األسلحة وسرعتها 
ومداها وتعّقد تقنياتها، يحتــم علينا أن نتقدم 

بسرعة للتفوق على منافسينا«.

إسرائيل تشن غارات 
على ورش لحفر األنفاق 

في غزة

طهران تحكم بالسجن 
10 سنوات على إيراني - 
أميركي بتهمة التجسس

سالح أميركي جديد 
متابعة ــ الصباح الجديد»يصعق الطائرات«

املاضي  اخلميــس  وصولهم  منــذ 
إلى مدينة ووهــان الصينية حيث 
يخضعون ألســبوعني مــن احلجر 
الصحي الصارم فــي أحد الفنادق 
الفخمة، يعقد خبراء بعثة منظمة 
بالتحّري  املكّلفة  العاملية  الصحة 
عن منشــأ فيروس كورونا املسبب 
ملــرض »كوفيــد - 19«، اجتماعات 
افتراضيــة كل يــوم بعضهم مع 
بعض، ومع عشــرة مــن زمالئهم 
الصينيني، لتحضير األنشطة التي 
من املقرر أن يقوموا بها قبل بداية 

عطلة رأس السنة القمرّية.
األطباء  مــع عشــرات  مقابــالت 
ومقارنة  والتّجار،  املعافني  واملرضى 
والبحث  والبيانات،  التحاليل  مئات 
عــن أجوبة ملــا يحملون وينشــأ 
لديهم من استفســارات. كل ذلك 
عليهم إجنازه في أقل من أسبوعني 
عندما يخرجون مــن احلجر في 28 

من يناير )كانون الثاني( احلالي.
الهدف من هذه البعثة التي ولِدت 
وطال  قيصريــة  مفاوضــات  بعد 
انتظــار وصولها إلــى الصني، هو 
محاولة حتديد منشأ الفيروس الذي 
منذ أكثر من عــام يقّض مضاجع 

واألوســاط  العالــم  حكومــات 
البعثة  بــأن خبراء  العلمية، علماً 
أنفسهم قد نّبهوا مراراً أن التوّصل 
إلى اســتنتاج نهائي قد يستغرق 

سنوات، هذا إذا متّكنوا من ذلك.
قســم  رئيســة  صّرحت  وفيمــا 
منظمة  فــي  الناشــئة  الطوارئ 
الصحة مارّيا فــإن كيركوفي بأنه 
»من احملتمــل أال نتوّصــل أبداً إلى 
حتديد املريض صفر، أي الذي تعّرض 
لإلصابة األولــى بالفيروس«، قالت 
عاملة الفيروســات الشهيرة أجنيال 
البحوث  هذه  »مثل  راسموســني: 
التي ســتقوم بهــا بعثة منظمة 
طويلة  مشــاريع  هــي  الصحــة 
األمد. والبحث عن املصدر احليواني 
لفيــروس قد يحتاج لعقــود، ورمبا 
ال نتمّكــن أبــداً من حتديــد موقع 
اخلّفاش أو اجلنس احليواني الوسيط 
الذي انتقل هذا الفيروس عبره إلى 

البشر«.
لكن رغم ذلــك، فإن البعثة حيوية 
في رأي رئيســها بيتر بن امباريك، 
األغذية  ســالمة  فــي  األخصائي 
وأحد كبــار العلماء فــي الصحة 
الذي يقــول: »إذا متّكننا  احليوانية، 
من حتديد املصدر، نستطيع عندئذ 

الفيروس إلى االنتشــار  منع عودة 
بني البشــر وإذا تبّيننا كيف انتقل 
إلى اإلنســان بوســعنا منع تكرار 
مثل هذه اجلائحات في املســتقبل 
وإذا عثرنا عليــه وعرفنا كيف كان 
قبل أن ينتشر بني البشر، سنكون 
في وضع أفضــل لتطوير عالجات 

ولقاحات ضد الوباء«.
ويشــير التوافق الراهــن في اآلراء 
بني خبراء البعثــة إلى أن الفيروس 
نشــأ في خّفاش، ومنه انتقل إلى 
اإلنســان عبر حيوان وســيط لم 
تتوّصــل البحــوث حتــى اآلن إلى 
الصحة  منظمة  وترّجــح  حتديده. 
أن يكون هذا الوسيط من فصيلة 
بها  املشــتبه  لكن عدد  الثدييات، 

يزيد عن 500.
وإلى جانب أهميتها العلمية حتمل 
البعثة وزراً سياســياً ثقيالً، خاصة 
أن الصــني حتــاول بشــّتى الطرق 
رفض أن يشــار إليها بالبنان على 
أنها مصدر اجلائحــة التي أصابت 
أكثر من 90 مليون نســمة وقضت 
على ما يزيد عن مليوني شــخص 
فــي العالــم حتــى اآلن. وال توّفر 
إال  مناسبة  الصينية  الســلطات 
وتشــّدد فيها على أن الوباء ميكن 

أن يكون قد ظهر في مكان آخر ثم 
انتقل إلى الصني التي كانت أول من 
اكتشفه. وتسعى بكني منذ أشهر 
إلى تسليط األضواء اإلعالمية على 
األنباء التي تشــير إلى العثور على 
أسماك  أغلفة  في  فيروسية  بقايا 
مجّلدة مســتوردة مــن اخلارج إلى 
الصــني، أو إلــى الدراســات التي 
رصدت آثــار الوباء فــي أوروبا قبل 

أشهر من ظهوره في ووهان.
وتوّجــه بلدان عدة، فــي طليعتها 
الواليات املتحــدة، انتقادات للصني 
بســبب من تعتيمها على كل ما 
يحيــط بالفترة التــي ظهر فيها 
الوبــاء، وملماطلتها في الســماح 
للبعثة بالســفر إلى ووهان، مما أدى 
مؤخراً إلى احتجاج شديد اللهجة 
الصحة  ملنظمة  العــام  املدير  من 
أدحانــوم غيبريســوس،  تــادروس 
بأن اثنني من اخلبراء، أحدهما  علماً 
منعا  ســوداني،  واآلخر  بريطانــي 
واضطرا  الرحلــة  مــن مواصلــة 
للبقاء في ســنغافورة بحجة عدم 
اســتيفائهما الشــروط الصحية 
املفروضــة علــى املســافرين إلى 

الصني.
يضاف إلى ذلك أن اإلدارة األميركية 

ترجيحها  علــى  تصــّر  زالــت  ما 
نظريــة تســّرب الفيــروس مــن 
في  الفيروســية  العلــوم  معهد 
مدينة ووهــان. وكان وزير اخلارجية 
األميركي مايــك بومبيو قد طلب 
أول من أمس الســبت أن تشــمل 
البعثة في برنامجها معاينة لهذا 
املعهد الذي أكد أن واشنطن متلك 
أنه قبل أشهر من  معلومات تفيد 
األزمة الصحيــة ظهرت على عدد 
من عّمال املعهد عوارض شــبيهة 
بتلــك التي تظهر علــى املصابني 

بـ«كوفيد - 19«.
الصــني من جهتها تصــّر على أن 
حتديــد منشــأ الفيــروس مهمة 
علميــة، وأن خبراء البعثة يجب أن 
أخرى.  بلدان  في  حترياتهم  يواصلوا 
وكان مدير املركز الصيني ملكافحة 
األمراض الســارية فينغ زيجان قد 
صــّرح بقولــه: »منذ اليــوم األول 
جماعي  بتحقيق  الصــني  طالبت 
تشارك فيه األسرة الدولية لتحديد 
منشأ الفيروس، واخلبراء الصينيون 
على اســتعداد للتعاون مع خبراء 
البعثة عندما يصلــون إلى ووهان 

إلجناز مهمتهم«.
ومــن ناحيته، صّرح مديــر برنامج 

الطوارئ في منظمة الصحة مايك 
رايان قائالً: »البعثة ليست في وارد 
اللوم على أحــد. نبحث عن  إلقاء 
أجوبة ميكن أن تنقذنا من جائحات 

أخرى في املستقبل«.
ومن املقرر أن يعقــد خبراء البعثة 
نظرائهم  مــع  اجتماعات  أربعــة 
الصينيــني قبــل االطــالع علــى 
امللفات الطبيــة للمرضى املعافني 
البيانــات  ودراســة  والضحايــا 
والعينات البيئية التي لم تكشف 
الســلطات الصحية  عنها بعــد 
الصينية، وذلك في محاولة ملعرفة 
ما الذي حصــل بالضبط، وما كان 
ميكن أن يحصــل أو ما لم يخضع 
لتحليل الكافي، وما ميكن وال ميكن 
القيام به اآلن النقضاء فترة طويلة 

عليه.
البعثــة بزيارة  وســيقوم خبــراء 
ســوق احملار في هوانان الذي يعتبر 
األزمــة، ومعاينة  بدايــة  نقطــة 
طريقة  ملعرفــة  امليداني  الوضــع 
عمل سالســل اإلمداد التي كانت 
التي  احليوانــات  لنقل  تســتخدم 
تباع هناك، وذلك ملعرفة ما إذا كان 
السوق فعالً هي املكان الذي انتقل 

عبره الفيروس إلى البشر.

»المهمة المستحيلة« 

موفدو الصحة العالمية يواصلون التحري في الصين عن المنشأ األول لفايروس كورونا 
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حذر البنك الدولي من احتمال تعرض ماليني 
األفارقة للفقــر من جراء تداعيات تفشــي 

الوباء .
جاء ذلك في معرض التقرير الذي أصدره البنك 
الدولي بشــأن احتماالت األوضاع االقتصادية 

العاملية مبا فيها الوضع في أفريقيا.
ودعا البنك الدولي إلى حترك ســريع من أجل 
مكافحــة الوباء ، وأن يتضمن ذلك تســريع 
عملية إنتاج لقــاح ملعاجلة املرض حتى ميكن 
احلد من األضرار التي ميكــن أن تلحق بالنمو 

االقتصادي العاملي خالل عام 2021.
وأوضح البنك الدولي -في تقريره- أن نســبة 
النشــاط فــي منطقــة جنــوب الصحراء 
األفريقية انخفضت بنسبة 7ر%3 خالل العام 

املاضي.
وأضاف أنــه علــى الرغم مــن أن االقتصاد 
في جنوب أفريقيا ونيجيريــا يعتبر من أكبر 
االقتصاديات في املنطقة، إال أن اإلنتاج فيهما 
انخفــض انخفاضــا حادا خالل عــام 2020، 

وتباطأ النمو الزراعي هناك.
وتابع البنــك الدولي في تقريره قائال إن هاتني 
الدولتني شــهدتا انخفاضــا دراماتيكيا في 
معدل دخل الفرد، ما أدى إلى معاناة عشــرة 

ماليني شخص من الفقر املدقع.
وحذر البنك الدولي مــن أن انخفاض معدل 
دخــل الفرد من شــأنه أن يدفع مســتويات 
املعيشــة للوراء ملدة عشرة أعوام أو أكثر في 
ربع اقتصاديات دول منطقة جنوب الصحراء 

األفريقية.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
أغلقت معظم أســواق األســهم الرئيسية 
في الشرق األوسط منخفضة، قبيل موسم 
نتائج األعمال ربع الســنوية والسنوية على 

مدى األسبوعني القادمني.
كذلك انخفضت أســعار النفط، ذات التأثير 
املــال مبنطقــة اخلليج  الكبير في أســواق 
الفارســي، أكثر من اثنني باملئة يوم اجلمعة، 
إذ نالت بواعــث القلق حيال جتــدد إغالقات 
مكافحة فيروس كورونا في الصني من موجة 
صعود بفضل بيانات اســتيراد قوية من ثاني 

أكبر مستورد للخام في العالم.
وفقد املؤشــر القياسي السعودي 0.3 باملئة، 
وهبط مؤشــر األسهم الرئيسي في دبي 0.3 
بتراجع ســهم إعمار العقارية  باملئة، متأثراً 
القيادي 0.5 باملئة وســهم إعمــار مولز 1.6 
باملئة. لكن مؤشــر أبوظبي أغلق مرتفعاً 0.3 

باملئة، ونزل املؤشر القطري 0.5 باملئة.

بغداد - الصباح الجديد: 
ارتفعت أســعار صرف الدوالر فــي البورصة 

الرئيسة في السوق احمللية امس االثنني.
وقــال مصدر صحفــي إن بورصــة الكفاح 
املركزيــة في بغداد ســجلت امــس االثنني 
، 144950 دينــاراً عراقيــاً مقابــل 100 دوالر 
احلارثية  بورصــة  ســجلت  فيما  أمريكــي، 

145000 ديناراً.
في حني سجلت بورصة الكفاح املركزية في 
بغداد امــس االول االحد 144100 دينار عراقي 

مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشار  إلى أن اســعار البيع والشراء ارتفعت 
ايضا فــي محال الصيرفة باألســواق احمللية 
في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار 
عراقي، بينما بلغت اســعار الشراء 144000 

دينارا لكل 100 دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان فقد 
شــهدت اســعار الدوالر ارتفاعا ايضا حيث 
بلغ سعر البيع 145000 دينار لكل مائة دوالر، 
والشراء وبواقع 144500 دينار لكل مائة دوالر 

امريكي. 

البنك الدولي يحذر من 
تعرض ماليين األفارقة 

للفقر

تراجع سوق األسهم 
بالسعودية ودبي 

الدوالر يرتفع أمام الدينار 
في السوق المحلية 

اقتصاد6

االقتصاد النيابية تقدم تقريرها عن االثار 
االقتصادية السلبية على المشاريع 

مساٍع لتقليل نفقات الموازنة إلى ما يصل لـ120 ترليون دينار 

متابعة ـ الصباح الجديد:
 

اعلنت جلنة االقتصاد واالستثمار 
امس االثنني، عــن تقدمي تقريرها 
اخلــاص مبشــروع موازنــة، فيما 
امورا  تضمنت  انها  الى  اشــارت 

كمالية غير ضرورية.
وقال رئيس اللجنة احمد الكناني 
ناقشــت  »اللجنة  ان  بيــان  في 
مشــروع موازنة 2021 املقدم من 
اجتماع  البرملان في  الى  احلكومة 
بحضور عدد مــن النواب اعضاء 

جلنة االقتصاد واالستثمار«.
وقال الكناني خــالل االجتماع ان 
»اللجنــة بصدد تقــدمي تقريرها 
اخلــاص عن املوازنــة فيما يخص 
الواردة  االســتثمارية  املشــاريع 
في املوازنــة واالثــار االقتصادية 
الســلبية على املشــاريع احملالة 
العمل  في  واملســتمرة  ســابقا 
ارتفاع سعر صرف الدوالر  بسبب 
مما يهدد في توقف بعض املشاريع 
وانســحاب بعــض املقاولني من 

العمل«. 
وفيمــا يخــص دعــم الصناعة 
احمللية، اكد الكناني انه »من غير 
املعقــول ان تكــون تخصيصات 
وزارة الصناعــة متدنية الى هذا 
احلد في وقت يتم فيه تخصيص 
اموال كبيرة لوحــدات انفاق في 
املوازنة تعتبر من االمور الكمالية 
او غيــر الضرورية فــي ظل هذا 
االرتفاع في اســعار الســلع مما 
يتطلــب دعم الصناعــة احمللية 
ســواء كان في القطاع اخلاص او 

العام«. 
الرغم  انه »على  الكناني  واوضح 
مــن التجربة الصعبــة التي مر 
 2020 بهــا العراق خــالل عــام 
بســبب انخفاض اسعار النفط 
واالقتصاد الريعي للبالد واعتماده 
علــى تصدير النفــط نالحظ ان 
احلكومة اعادت انتاج ذات املوازنة 
التي تعتمــد على تصدير النفط 
التي  القطاعــات  واغفــال دعم 
واردات  زيــادة  ميكن مــن خاللها 
منها  نفطيــة  الغير  احلكومــة 

اخلارجيــة  دعــم االســتثمارات 
القطاع  احمللية ودعم  والصناعات 

الزراعي وزيادة االنتاج احمللي«. 
على صعيد متصــل أعلن عضو 
اللجنــة املاليــة النيابية  جمال 
كوجر وجود جهود تسعى لتقليل 
املوازنة  مشــروع  فــي  النفقات 
املالية العامة لعام 2021 من 164 
ترليون دينار إلى ما يتراوح بني 120 

ترليون دينار  و135 ترليوناً. 
وكان مجلــس النواب اعلن إنهاء 
املوازنة  مناقشة مشــروع قانون 
األولى  القراءتــني  إجــراء  بعــد 
والثانية لــه، فيما أكدت اللجنة 
املالية البرملانية اســتالمها 162 

طلباً حول املشروع.
رووداو  لشــبكة  كوجــر  وقــال 
اإلعالميــة إن اللجنــة املاليــة 
تواصــل النظر في املشــروع من 
أجل تهيئته في نســخة معدلة 

وعرضهــا للتصويت في مجلس 
النواب. 

فــي  املتضاربــة  اآلراء  وحــول 
البرملان، أشــار إلى أن لدى النواب 
مالحظات كثيرة على آلية حتديد 
حصــة إقليــم كوردســتان من 
املوازنــة، موضحــاً: »لكن أغلب 
هذه املالحظــات غير ُمحقة، ألن 
املشــروع خصص نحو 13 ترليون 
دينــار إلقليــم كوردســتان في 
حــني أن ما خصــص للحكومة 
يبلغ  األخرى  العراقية  واحملافظات 

150 ترليون دينار«. 
وبشــأن التعديالت املتوقعة، ذكر 
كوجــر أن الكتل الشــيعية في 
نفقات  لتقليل  تســعى  البرملان 
املوازنة مــن 164 ترليون دينار إلى 
120 أو 135 ترليــون دينار، »وإذا ما 
حصــل ذلك فهذا ســيقلل من 

حجم العجز املالي«.

وتابــع أن اللجنــة املالية تعمل 
أيضــاً علــى إضافــة 20 ترليون 
دينــار إلــى اإليــرادات، من خالل 
إلى  املُصــدر  النفط  رفع ســعر 
تغطية  لدعم  العراقية  املصافي 
االستهالك احمللي والبالغة مليون 
برميل، يباع الواحــد منها حالياً 

بسعر رمزي هو 5 دوالرات.
ووفــق مشــروع املوازنــة تبلــغ 
النفقــات 164 تريليون دينار )112 
 71 مليار دوالر( بعجز مالي يصل 

تريليونا )48 مليار دوالر(.
واســتندت املوازنــة إلى ســعر 
تقديــري عنــد 42 دوالراً لبرميل 
 3.250 النفــط ومبعدل تصديــر 
ماليني برميــل يومياً، مبا فيه 250 
إقليم  من حقــول  برميــل  ألف 

كوردستان. 
ولفت كوجر إلى أن اللجنة املالية 
تدرس ســحب الرخصة من نحو 

400 ألف عامل أجنبي في العراق، 
ورفع اعتماد سعر بيع النفط من 
42 دوالراً إلى 45 دوالراً، ما يبشــر 
بتقليل نسبة العجز إلى15 أو 20 

ترليون دينار. 
وفــي 20 كانــون األول املاضــي، 
قرر العراق خفــض قيمة الدينار 
بدل   1460 إلــى  الــدوالر  مقابل 
1184، الحتواء األزمة املالية، لكن 
القرار تســبب في ركــود احلركة 
االقتصادية وارتفاع أسعار السلع 

في األسواق احمللية.
وفي وقت ســابق، وجهت اللجنة 
املاليــة بتشــكيل جلــان فرعية 
اخلاصــة  املوازنــات  ملناقشــة 
بالــوزارات كافــة وإعــداد تقرير 
مســتفيضة  ودراســة  مفصل 
بشأن تلك املوازنات وعرضها على 

اللجنة الرئيسية .
أهمية  علــى  اللجنة  وشــددت 

تخفيــض نســبة العجــز قدر 
االمــكان في املوازنة مبــا يتوافق 
مع قانون اإلدارة املالية وبشــكل 
املســاس  دون  ومــدروس،  علمي 
واملتقاعدين  املوظفــني  برواتــب 
االجتماعية  الرعايــة  وشــبكة 
واملقاولني  الفالحني  ومستحقات 

أو تعطيل عمل احلكومة .
وبحثــت اللجنة ســبل تعظيم 
النفطية وضغط  غيــر  االيرادات 
النفقــات غيــر الضرورية ودمج 
املتشابه  واملديريات  املؤسســات 
، فضالً عن إعــادة النظر بجوالت 

التراخيص النفطية .
كمــا طالبــت اللجنة رئاســة 
الوزراء تزويدها بــكل أوليات قرار 
)59( لســنة 2020 ، فضــال عن 
مطالبتها لــوزارة املالية تزويدها 
في  اجملانيني  احملاضريــن  باعــداد 

عموم العراق. 

 هناك جهود 
تسعى لتقليل 
النفقات في مشروع 
الموازنة لعام 2021 
من 164 ترليون 
دينار إلى ما يتراوح 
بين 120 ترليون 
دينار  و135 ترليونًا 

بغداد ـ الصباح الجديد:   
أعربــت جلنة االقتصاد واالســتثمار 
النيابية، امس االثنــني، عن تأييدها 
لعملية اشــراك القطاع اخلاص في 
صنع وتشــريع القرارات االقتصادية 
املهمــة، مؤكدة ان ذلــك األمر من 
شأنه انضاج الرؤى واالفكار والقرارات 
االقتصادية، الســيما فــي اجلوانب 

الصناعية والزراعية واالستثمارية.
وقال عضــو اللجنة يحيى العيثاوي 

فــي حديــث صحفــي ان »جلنتــه 
أشــركت القطاع اخلاص في العديد 
من القرارات، وحترص على استضافة 
ممثلني عنه في جلســات ناقشــت 
بذلك  النهــوض  جوانب  مختلــف 

القطاع«.
واوضح العيثاوي، أن »اللجنة أخذت 
رأي القطاع اخلاص بشــأن عدد من 
املوازنة  تهمهــم في  التي  القوانني 
باجلانب  املعنيــة  العامة، الســيما 

الصناعــي، فضــال عــن القوايــن 
يشترك  ما  غالبا  التي  االستثمارية، 

القطاع اخلاص في صياغتها«.
االقتصــادي  جلنــة  وأكــد عضــو 
موازنة  قانون  »مشروع  أن  البرملانية، 
2021 تضمن فقــرات تعمل على ان 
تكــون داعمة للقطــاع اخلاص، في 
مختلف اجملاالت، ملا لهذا القطاع من 
قدرة على حتقيــق النمو االقتصادي 

في البلد«.

بغداد ـ الصباح الجديد:   
اعلن مكتــب املفوضية العليا 
حلقوق اإلنســان فــي البصرة، 
رصد زيادة »غير طبيعة« بأسعار 
السلع في احملافظة، محذراً من 
األمن  على  ذلك سلباً  انعكاس 
واالجتماعي  والصحي  الغذائي 

للمواطنني.
وذكر املكتب في بيان صدر عنها 
أن »فريــق احلقــوق االقتصادية 

واالجتماعية في املكتب أشــر 
من خالل الرصــد امليداني زيادة 
غير طبيعية  في اسعار السلع 

اخملتلفة«.
وحول تداعيات هذه الزيادة حذر 
البيان من أنها »أثرت سلباً على 
والصحي  الغذائي  املواطن  أمن 
واالجتماعي مبا ال يتناســب مع 
نسبة ارتفاع صرف الدوالر يصل 

بعضها للنصف«.

 وكان البنــك املركــزي قد قرر 
 1450 ســعر  اعتماد  مؤخــراً، 
لصــرف الدوالر مقابــل الدينار 
العراقي، ما أسهم برفع أسعار 

السلع والبضائع في األسواق.
احلكومة  املفوضيــة،  وطالبت 
املركزية واحمللية باتخاذ اخلطوات 
العاجلــة »حلماية دخول األفراد 
مــن  وحمايتهـــا  املعيشــية 

الفقر«. 

االستثمار النيابية: القطاع الخاص
شريٌك في صنع القرارات

ارتفاع الذهب على الرغم من صعود الدوالر

حقوق االنسان : زيادة غير طبيعة
بأسعار السلع في البصرة

 

الصباح الجديد ـ وكاالت:

بنــى دونالــد ترمــب إمبراطوريته 
االقتصادية على اسمه، واستخدم 
الحقــا هــذا االســم لتحقيــق 
طموحاتــه السياســية، غيــر أن 
العالمــة التجارية »ترمــب« باتت 
من  كثيرا  وســيواجه  خطــر،  في 
يغادر  حــني  إلنقاذها  الصعوبــات 
البيت األبيض بعد غد، بعدما باتت 

رديفا لكل أنواع الترف.
أوضحت ميليسا  لـ«رويترز«،  ووفقا 
في  االتصاالت  أســتاذة  أرونتشيك 
أن  نيوجيرســي  في  روجترز  جامعة 
“العالمة التجاريــة »ترمب« كانت 
رئيســا،  أن يصبح  قوية جدا، قبل 
مضيفة أنهــا »كانت رديفة للترف 

والثراء والنجاح«.
فمن الفنادق الفخمــة إلى املنازل 
مبالعب  مــرورا  الفاخرة  واألمــالك 
جميع  ترمب  اسم  يتصدر  اجلولف، 
التي  ترمب  ملنظمة  التابعة  املباني 
تتخذ مقرا في برج “ترمب تاور” على 

اجلادة اخلامسة في نيويورك.
لكن بعد أربعة أعوام في السلطة 
ترمــب مواقف قصوى  اتخذ فيها 
أثارت اجلدل، خصوصا في األسابيع 
األخيرة التي شهدت هجوما عنيفا 
شــنه أنصاره على مقر الكوجنرس 
عائلة  أعمال  باتت  واشــنطن،  في 

ترمب في خطر.
وخلص تيم كالكينز أستاذ التسويق 
في كلية كيلوج إلدارة األعمال في 
جامعة نورث وسترن، الوضع بالقول 
»إن العالمة التجارية »ترمب« باتت 
ســامة، ألنهــا ترتبــط بالفوضى 
والعنصرية«، مشككا في إمكانية 
ترميمها نظرا إلى جسامة األضرار 

التي حلقت بها.
وتراكمــت األنباء الســيئة لترمب 
التي شــهدها  منذ أعمال العنف 
مبنى الكابيتول في الســادس من 
، فقطعت شــركات  الثاني  كانون 
عديدة كل روابطها به وبشــركته 

العائلية، أو أخذت مسافة عنهما.
كمــا بدأ مصــرف »سيجنانشــر 
وفق  الرئيس،  حسابات  إغالق  بنك« 
ما أوضحت متحدثة باسمه، فيما 

رفض “دويتشه بنك” التعامل معه 
بعــد اآلن، على ما أوردت وســائل 

إعالم أمريكية.
وفي نيويورك، أنهــى بيال دي بالزيو 
الدميقراطي عقودا  البلديــة  رئيس 
موقعــة مع منظمــة ترمب إلدارة 
مراكز ماله في املدينة، خصوصا في 

متنزه سنترال بارك.
املولع  لترمب  شــديدة  ضربة  وفي 
باجلولــف، أعلنــت جمعية العبي 
اجلولــف احملترفــني األمريكية أنها 
 2022 لن تنظــم بطولتها لعــام 
للجولف  الوطني  ترمــب  نادي  في 
نيوجيرسي.  في  بيدمينســتر  في 
العام  املديــر  وو  وأوضــح ســيث 
»كانت  املاضي  األسبوع  للجمعية 
عالمتنا على احملــك«. هل ميكن أن 
تضع هذه النكسات منظمة ترمب 
في خطــر، وال ســيما أن فنادقها 
تضررت بشــدة جراء وباء كوفيد - 
19؟ من الصعــب اإلجابة عن هذا 
الســؤال من شدة الغموض احمليط 

بعالم ترمب وأعماله.
فاملنظمة غير مدرجة في البورصة، 
وبالتالي ال تكشــف حســاباتها، 

فإن  »فوربــز«،  وبحســب مجلــة 
بلغت  ترمب  إمبراطوريــة  عائدات 
2017 و2019،  نحو ملياري دوالر بني 
وجــاء القســم األكبــر منها من 
منتجعات اجلولف والفنادق والنوادي 
اخلاصة الفخمة وإتاوات التراخيص 
املمنوحــة، والعقارات التجارية في 

نيويورك وسان فرانسيسكو.
ومــن املؤكــد أن اجملموعــة تواجه 
ديونا تقــارب 400 مليون دوالر، غير 
أن ترمب أكد فــي أكتوبر أن »هذه 
نسبة مئوية ضئيلة جدا من ثروتي 
الصافيــة«، علــى مــا نقلت عنه 

صحيفة »واشنطن بوست«.
وقدرت مجلة »فوربز« ثروته اجلمعة 
بـ2.5 مليار دوالر، مقارنة بـ3.7 مليار 
في نهاية 2016 قبيل دخوله البيت 

األبيض.
ومهمــا بلغــت املصاعــب، ميكن 
االعتماد  واليته  املنتهيــة  للرئيس 
على أنصار شــديدي الوالء، إذ قال 
كابري كافارو األســتاذ في اجلامعة 
األمريكيــة “ســتكون هناك على 
الدوام مجموعة تدعم دونالد ترمب 

مهما قال ومهما فعل«.

تقـرير

عالمة تجارية وعائدات مليارية باتت في خطر الرتباطها بالفوضى والعنصرية
»ترمب« .. 
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعــت أســعار الذهــب امس 
االثنــني، بعــد أن ســجلت أدنى 
مســتوى خــالل شــهر ونصف 
الشــهر فــي وقــت ســابق من 

اجللســة، مدعومة بفــرص إقرار 
حزمة أمريكيــة ضخمة لإلغاثة 

من تداعيات فيروس كورونا.
وبحلول الســاعة 07:28 بتوقيت 
غرينتــش، ارتفع الســعر الفوري 

للذهــب بنســبة 0.5 باملئة إلى 
بعــد  لألونصــة،  دوالر   1836.29
انخفاضــه في وقت ســابق إلى 
أدنى مستوى  وهو  دوالر،   1809.90
له منذ الثاني من ديسمبر املاضي.

فيما زادت عقود الذهب األمريكية 
اآلجلة بنسبة 0.4 باملئة لتسجل 

1836.80 دوالر لألونصة.
إينــس، كبيــر  وقــال ســتيفن 
العاملية  الســوق  اســتراتيجيي 

لدى أكســي: "ســوق الذهب ما 
زالت مدعومة نســبيا عند هذه 
املســتويات، إذ أن صعــود الدوالر 
األمريكي في الوقت احلالي يتعلق 
أكثر بالبحث عن مالذ آمن، وليس 

حتوال ملحوظا صوب دوالر أقوى".
كبير  األمريكي  "التحفيــز  وتابع 
للغاية، سنحصل على حوالي 1.9 
تريليــون دوالر أو 1.5 تريليون، وكال 

التصورين جيد للذهب".



7 اتجاهات

مصطفى الكاظمي

جرجيس كوليزادة

املفــروض لــدى أي حكومة فــي حالة  
تعرضها الزمات مالية شــائكة، ومنها 
ظهور عجز مالي كبير في تأمني املوارد 
لتلبيــة احتياجات امليزانية الســنوية 
للدولة، هو اللجــوء الى اتخاذ خطوات 
اقتصاديــة منطقية حكيمة لتقليص 
العجــز وتأمــني املــوار وفــق للحاجة 
الضروريــة مع حتديد الئحــة باالهمية 
القصوى حســب االولوية لالحتياجات 
االساســية العامة، ومن اهم اخلطوات 
الفعالــة التي تلجأ اليهــا احلكومات 
نسب  وزيادة  العجز  لتقليل  الرشــيدة 

حتقيق امليزانية هي ما يلي:
)1(: تقليص النفقات احلكومية العامة، 
وذلــك من خالل تقليــل التخصيصات 
واملؤسســات  الوزارات  الدارة  اخملصصة 
التابعــة لها، وهي تســمى بالنفقات 
التشغيلية مع فرض سياسة تقشف 
عامة على جميع اعمال اجهزة ووزارات 
احلكومة، وذلك الــى حني القضاء على 

العجز احلاصل في امليزانية.
)2(: زيادة الضرائب والرســومات بنسب 
معينة وخاصة على الشركات واصحاب 
تساعد  اخلطوة  وهذه  واالمالك،  االموال 
على اســتحصال موارد وايــرادات اكثر 
الســنة، وبذلك تعمل على  على مدار 
زيادة املوارد املاليــة للميزانية وتقليص 

العجز فيها.
)3(: تقليل حجم اموال العملة الصعبة 
التي تذهب الى اخلارج باســم التجارة 
وتقليص  االستهالكية،  املواد  واستيراد 
حجم التبادل التجاري للدولة مع الدول 
التي تتعامل معها، وعلى سبيل املثال 
فان حجم االستيراد السنوي الى العراق، 
وخاصة مــن تركيا وايران والصني، وصل 
الى اكثر من ســتني مليار دوالر سنويا، 
التجاري  التبادل  يبلغ حجم  وباملعلومة 
ســنويا لصالح هذه الــدول )ايران 12 
مليار، تركيا 20 مليار، الصني 30 مليار( 
حسب بيانات وتصريحات رسمية، وكل 
هذه االموال الضخمة تذهب على مدار 
الســنة من خزينة احلكومــة وجيوب 
جميع املواطنني العراقيني صغارا وكبارا 
الى اخلارج دون رجوع دوالر واحد باملقابل.

مجلس  الى  واملرسلة  املعلنة  واملسودة 
امليزانيــة  لقانــون مشــروع  النــواب 
االحتاديــة جلمهوريــة العراق للســنة 
2021 تتضمــن اجمالي نفقات  املالية 
للرئاسات  واستثمارية  عامة تشغيلية 
الثــالث )الرئاســة واحلكومة ومجلس 
النواب( ومجلس القضاء وكافة الوزارات 
املدنية والعسكرية والهيئات واالجهزة 

واحملافظــات بحــدود 150 تريليون دينار، 
وايــرادات اجمالية نفطية وغير نفطية 
قدرهــا 92 تريليون دينــار، وعجز مالي 

قدره 58 تريليون دينار.
وكما هو معروف فان العراق بدأ يتعرض 
الــى عجز مالــي كبير فــي ميزانياته 
السنوية في الســنوات االخيرة، وذلك 
وقلة  النفط  اســعار  انخفاض  بسبب 
املوارد املالية احمللية غير النفطية، وسنة 
الفني وعشرون شهدت اضافة الى ذلك 
ظهور وبــاء مرض كورونــا التي تولدت 
اثار اقتصادية ســلبية، هذا وقد  عنها 
ســجلت عجوزات كبيرة بنسبة عالية 
في امليزانية السنوية للعراق، ففي سنة 
2020 ســجل العجز بنســبة اكثر من 
%27.5 من امليزانية )بلغت امليزانية 145 
40 ترليون دينار(،  ترليون دينار والعجــز 
وســجل العجز في سنة 2019 بنسبة 
اكثر من %20 )امليزانية 133 ترليون دينار 
والعجــز 27 ترليون دينار(، وفي ســنة 
2021 قفز العجز الى اكثر من %38 في 
 150 امليزانية  )بلغت  امليزانية  مســودة 
58 ترليون دينار(،  ترليون دينار والعجــز 
والى جانب تســجيل هــذه االعجوزات 
املالية  االكبيرة، فان حجم االحتياطات 
النقدية مــن العملة الصعبة والذهب 
للبنك املركــزي العراقي مبهم واالرقام 
املعلنــة )60 مليــار دوالر( ال تنــم عن 
احلقيقة والواقعية وقد تكون مخادعة، 
والبنك قد يكون باالصــل خاويا، وذلك 
لتمريــر صفقات نهب وفســاد كبيرة 
بعشــرات املليارات من الدوالرات جليوب 
االحزاب واملافيات السياســية احلاكمة 
بالعــراق، والدليل على ذلك ان احلكومة 
اعلنت بصــورة عاجلة غير متوقعة في 
2020 عن وجود  الشــهر التاســع من 
عجز كبير بالسيولة وعدم قدرتها على 
دفع الرواتب وتقربها من االنهيار املالي، 
لذلك طلبت ســن قانون سريع لها في 
مجلس النواب تســمح لها باالقتراض 
لتأمني السيولة املطلوية لدفع الرواتب 

واملستحقات املالية.

االعالن  فــان  الســياق  نفــس  وضمن 
املفاجيء القبال احلكومة االحتادية على 
ااالنهيار املالي، وتســجيل نسب عالية 
من العجوزات املالية في ميزانيات 2019 
و2020 و2021، يدل من خالل استقراءات 
استنتاجات خطيرة ضمن  بصيرة على 
السياســية وماهية  العملية  ســياق 
القدرات املاليــة احلقيقية املتاحة لدى 
العــراق، ومن بــاب املنطــق والتحليل 

نستنتج ما يلي:
)1(: ان الكتل النيابية في مجلس النواب 
والعائدة لالحزاب الرئيســية الشيعية 
والسسنية والكردية احلاكمة في بغداد 

غير مستعدة متاما على حتمل اي اعباء 
الوقت  امليزانية، وبعني  لسد العجز في 
غير مســتعدة لتجهيــز احلكومة باي 
جهد مالي وطني لسد نقص السيولة 
واالموال في خزينــة احلكومة االحتادية 

وذلك لدفع الرواتب واملستحقات.
)2(: االعتــراف املفاجــيء بخلو خزينة 
وزارة املاليــة مــن االموال والســيولة 
النقدية، والتقدمي بطلب عاجل لقروض 
فورية من خالل ســن قانون طاريء في 
املفاجئة  العملية  النواب، هذه  مجلس 
تدفع بكل متابع سياســي وكل مراقب 
اقتصادي الــى الظن واالســتنتاج بان 
البنك املكزي العراقي خال من االحتياط 
النقــدي، وان ما يعلن من وجود احتياط 
مالي بحــدود )40-60( مليــار دوالر في 
البنــك املركزي محل شــك وال يحمل 
مصداقية موثوقة، وباحلقيقة فان هذه 
املســألة اخلطيرة بحاجــة الى تدقيق 
وحتقيق نيابي وسياســي واستقصائي 
للتحقق من صحــة االمر النها قضية 
مصيرية تتعلق بحاضر ومستقبل كل 

العراقيني.
)3(: وجــود اتفــاق مبدئي منذ شــهور 

بني رئيس احلكومة ووزيــر املالية ووزراء 
االحزاب ونواب الكتل النيابية على وضع 
خطــة طارئة ملعاجلــة النقص احلاصل 
املفاجيء فــي امليزانية بعيدا عن فرض 
اي عبء مالــي على االحــزاب والكتل 
املشــاركة فــي احلكومــة، ورمي كل 
واملوسومة  املواطنني  اخلطة على  اعباء 
بـ )رفع قيمة الــدوالر مقابل تخفيض 
قيمــة الدينار(، وقد حصــل ما حصل 
ووقع الفأس القاتل على رؤوس االغلبية 
الفقيرة مــن العراقيــني، ومازالت نية 
احلكومة تتجه الــى تخفيض اكثر في 

فترات الحقة.
)4(: عــدم جلوء احلكومــة االحتادية الى 
امليزانية  فــي  العجــز  نســبة  تقليل 
الســنوية من خالل تقليــص النفقات 
والهيئات  والوزارات  للرئاســات  العامة 
واالجهزة الرسمية، وزيادة الضرائب على 
واالمالك،  االموال  واصحاب  الشــركات 
وزيادة الرســومات بجميع انواعها، هذا 
املوقف املشــبوه وطنيا واخالقيا يضع 
النوايا  على  كبيرة  اســتفهام  عالمات 
برئاسة  التنفيذية  للسلطة  احلقيقية 
رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمي 

ورئيس اجلمهورية برهم صالح.
)5(: االصرار على احتفاظ االحزاب والكتل 
بحصتها املالية من امليزانية الســنوية 
رغم العجز فيها، وعدم القبول بخفض 
نســبة تخصيصات الوزارات والهيئات 
كتلة،  كل  علــى  املوزعــة  واالجهــزة 
والعمــل على زيادة حصتهــا وبقائها، 
االفرازات  هي  الفاســدة  املشاهد  هذه 
اجلارية  السياسية  للعملية  الالوطنية 
بالعــراق، والكل يعلم ان التخصيصات 
واجهزنها  وهيئاتها  للوزارات  احلكومية 
تذهب بصورة مباشرة وغير مباشرة الى 
جيوب االحزاب والكتــل التي تعود الى 
تلك اجلهات الرسمية، وال تذهب قاطبة 

الى خدمة املواطنني.
هذا وليــس بحاف فــان تنفيــذ هذه 
اخلطة للكاظمي وعــالوي والتي حتمل 
واملواطنة  الشعب  ضد  جسيمة  اضرار 
الكرمية، ال حتمل اي بشارة خير للعراقيني 
وهــي تتعامل مع الفــرد العراقي على 
اساس انه عدو وليس مواطن له حقوق، 
وهذا العمل الباطل برمي اعباء العجز 
املالي على املواطنني يعتبر اكبر عملية 
احتيــال في التاريخ املالــي للميزانيات 

الســنوية بالعراق، وقد يكون فريد من 
نوعه علــى صعيد املنطقــة والعالم، 
وذلك الن اخلطة تســتهدفت امتصاص 
بطريقة  املواطنــني  امــوال  وســحب 
ماكرة جــدا من خالل االســتفادة من 
الفروقــات احلاصلــة في ســعر صرف 
الدوالر االمريكي مقابل الدينار العراقي، 
وتخفيض قيمتــه النقدية، خاصة وان 
%90 مــن ايرادات احلكومــة من النفط 
بهذا  حيث  االمريكــي،  بالــدوالر  وهي 
العمل احلكومــي الالوطني مت رمي كل 
اعباء وااثقال سد نقص العجز احلاصل 
اعباء  السنوية على  بامليزانية  واملتعمد 
العراقيــني، وهو فعل متســم باخلبث 
واملكر والعدوان على شــعب بعشرات 
املاليني، وهو مهموم ومقهور منذ عقود 

طويلة.
ونتيجة لهذا الفعل الشنيع مت رفع سعر 
الدوالر بنســبة اكثر مــن %17 مقابل 
بداية، وبذلك  اول  العراقي فــي  الدينار 
متكنــت احلكومــة من تقليــص عجز 
امليزانية بنسبة %13 في اول خطوة لها، 
ونتيجــة لذلك ارتفعت اســعار جميع 
ااملــواد الغذائية واالدويــة والتجهيزات 
 25%-20 بنسبة  االستهالكية  والسلع 
ودفع املواطنون ثمنا باهضا مقابل هذا 
الفعل الرســمي اخلبيث، وبذلك يتوقع 
حصول احلكومة على اول دفعة جاهزة 
بحدود 12-15 ترليــون دينار في غضون 
اسبوعني، وبسبب جناح االجراء وسكوت 
العراقيــني مــن املواطنــني واملوظفني 
واالحزاب والناشــطني املدنيني وشرائح 
ومكونــات اجملتمع عنها وعــدم بروز رد 
فعل مؤثــر عليها، فمن املتوقع ان تلجأ 
الى تكرار نفــس اخلطوة ملرة  احلكومة 
ثانيــة وثالثة في فتــرات الحقة خالل 
السنة اجلارية حلني ايصال سعر الدوالر 
الى 1800 دينار، وبذلك ســتتمكن من 
سد العجز كامال بنسبة %38 وذلك من 
خالل تأمني 58 ترليون دينار الى خزينته 
لســد العجز في امليزانيــة، وكل ذلك 
من خالل اجراء رســمي متسم بعمل 
عدوانــي متصــف بالســرقة والنهب 
والفرهدة المتصاص االموال من جيوب 
كافــة العراقيني وســحب مدخراتهم 
والبؤســاء  الفقراء  وخاصــة  النقدية 
واملســتضعفني منهم، وذلك من خالل 
رمــي االعباء واالثقــال املاليــة كلها 
علــى اســعار االرزاق واالدوية واخلدمات 
واحلاجــات احلياتية األساســية االخرى 

التي تعتاش عليها املواطنون.
ولغرض االنشــاد والتمنــي بالتحقيق 
والنزاهة  واالستقامة  للعدالة  النسبي 
فــي توزيــع املــوارد والثــروات العامة 
امليزانية  للشعب على املواطنني ومنها 
السنوية، فاننا نعتقد ان الطريقة املثلى 

التشــغيلية  التخصيصات  اليصــال 
املوازنة  فــي  واخلدمية  واالســتثمارية 
الســنوية الــى كل مواطن مــن الفاو 
الى زاخو، هي افتراض تقســيم العراق 
الــى ثالث اقاليــم، االقليم الشــيعي 
واالقليــم الســني واالقليــم الكردي، 
وتقســيم تخصيصــات امليزانية على 
هذه االقاليم وفقا لعدد الســكان في 
احملافظات العائدة لــكل اقليم، ومنوذج 
اقليم كردستان باالزدهار والعمران ميكن 
االقتداء به رغم فساد حكومته واحزابه 

وطغيان العوائل.احلاكمة فيه.
وخالصة القول، فــان اجمالي امليزانية 
بالعراق   2021 املالية  للسنة  السنوية 
هو عبارة عن نفقات عامة للرئاســات 
واحلقائب الوزاريــة والهيئات واالجهزة 
الرســمية  اجلهات  وهذه  احلكوميــة، 
موزعة على االحــزاب والكتل النيابية 
وفق نظام احملاصصــة املقيتة املتبعة 
الفني وثالثــة، واالجمالي  منذ ســنة 
دينار  تريليــون   92 البالغ  التشــغيلي 
يذهب نصفــه مع العجــز البالغ 58 
ترليون دينار عند سده باموال املواطنني 
للحكومة  اخلبيثــة  للخطــة  وفقــا 
التخصيصات  اغلــب  فــان  االحتادية، 
وهــي بالترليونــات ســتذهب بعــد 
توزيعهــا باجــراءات اداريــة وماليــة 
الــوزارات مبســميات  رســمية الــى 
ذلك  وبعد  واســتثمارية،  تشــغيلية 
تذهــب مباشــرة الى جيــوب الكتل 
احلاكمــة  والشــخصيات  واالحــزاب 
السياســية  العملية  فــي  واملتنفذة 
من  املواطنني  اغلبيــة  وامــا  بالعراق، 
الفقراء ســتظل بال عمل وال مورد وال 
خدمــات وال مواطنة وال دولــة راعية، 
وستبقى مفردات االستقامة والكرامة 
واملواطنة غائبة ال جدوى منها بالعراق 
الن امليزانيــات مغتصبــة مــن قبــل 
املافيات السياسية الشيعية والسنية 
والكردية احلاكمة في بغداد منذ الفني 
وثالثة، وقد مت ســحقتها كل السحق 
في هــذا البلد اجملروح دائما، الســيما 
بعد ان وضعــت امليزانيات حتت خيمة 
واملافيات  للعصابــات  هدامة  احندات 
املتنفذة، ومتريــر هذه امليزانية الهدامة 
لتدميــر العراقيــني وتفريــغ بنيتهم 
التختية املالية، بات ســالحا اقتصاديا 
فتاكا، وهذا الســالح اقوى تدميرا من 
كل احلروب املدمرة التي عاشها العراق، 

واهلل من وراء القصد.

مالحظــة: االرقام مصدرها مســودة 
قانون ميزانية جمهورية العراق لسنة 

2021، وبيانات وتصريحات رسمية.

)*( كاتب صحفي

الى جلنة االعــالم واالنصاالت في 
مجلس النواب

مجلس االمناء في شبكة االعالم 
العراقي

نقابة الصحفيني العراقيني

املوضوع/ تظّلم
انطالقا من نصوص قانون شــبكة 
رقم ٢٦ لســنة  العراقي  االعــالم 

٢٠١٥ املعدل، والتي تقول:
»مجلس االمناء: هو اجمللس املسؤول 
عن رسم السياســات العامة في 
الشــبكة ومراقبة عملها واحلفاظ 

على استقالليتها مبا يضمن حتقيق 
االهداف احملددة بهذا القانون ويعبر 
عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا 
يفصــل مابني الشــبكة ومصادر 

الضغط اخلارجية.«
وتقول: 

»تعزيــز ودعم املبادئ واملمارســات 
الدميوقراطية، وتشجيع تقبل الرأي 

اآلخر وثقافة التسامح.«
وتقول: 

»املســاهمة في تسهيل وتشجيع 
العملية  فــي  املواطن  مشــاركة 
السياســية الدميقراطية، مبا فيها 

النقــد املوضوعــي ألداء احلكومة 
ومجلس النواب.«

 وتقول:
»عكس مختلــف اآلراء واالجتاهات 
السياســية والفلسفية والدينية 
والعلمية بشــكل شامل ومحايد 

وموضوعي وفقا للقانون.«
وتقول:

»العمل وفــق مبادئ البــث العام 
والتــي  املتعــارف عليهــا دوليــاً 
واحليادية  باالســتقاللية  تتســم 
والنزاهــة واملصداقية واملوضوعية 
والشــفافية حســبما هو موضح 

الشــبكة،  أنظمة  فــي  ومفصل 
والوقــوف علــى مســافة واحدة 
مــن جميع األطراف فــي العملية 

السياسية.«
 وتقول:

»توفير منابر حــرة تعزز حرية الرأي 
والرأي اآلخر في نطاق القانون.«

فقد وجهُت رسالًة بتاريخ ٩ كانون 
االول مــن العام املاضــي، الى جلنة 
واالتصاالت، نســخة منها  االعالم 
الى مجلــس االمنــاء، اضافة الى 
نقابة الصحفيني، بخصوص منعي 
من النشر في صحيفة »الصباح«، 

والقول ان املنع مت بأمر رئيس مجلس 
الى اجلهات  املبلغ شــفهيا  الوزراء 
املعنية في شبكة االعالم العراقي. 
وملا كان هذا االمر مخالفا للدستور 
العراقي )املادة ٣٨(  ولقانون الشبكة 
ومبــاديء الدميقراطية،،فقد طلبت 
واالتصــاالت،  االعــالم  جلنــة  من 
ومجلــس االمنــاء فــي شــبكة 
االعالم، ونقابة الصحفيني التحرك 
للتحقيــق في االمــر ورفع الظلم 
الواقع علي، بوصفي مواطنا  عراقيا 
يحق التعبير عن رأيه ونقد احلكومة 
في صحيفة »الصباح« املمولة من 

قبل املال العام، املتكون من عائدات 
النفط، وهي ملك الشعب العراقي 
بحســب املادة ١١١ من الدســتور 
التي  الضرائــب  ومــن  العراقــي، 
يدفعهــا املواطنــون للدولة، ومن 

بينهم كاتب هذه السطور. 
وقد مر اكثر من شهر دون ان تتخذ 
اجلهات اخملاَطبة، مبــا فيها مجلس 
االمنــاء وجلنة االعــالم واالتصاالت 
ونقابة الصحفيــني، اي اجراء لرفع 

هذا الظلم الواقع علّي خاصة. 
لذا اتقدم اليكم مــرة اخرى بهذا 
التظلــم راجيــا منكــم التحرك 

ســريعا لرفع الظلم واقــرار احلق، 
واســتعادة حقي فــي التعبير عن 

رأيي في صحيفة »الصباح«.

الكاتب واالعالمي 
محمد عبد اجلبار الشبوط

لتحرير صحيفة  السابق  الرئيس 
»الصباح«

العضــو الســابق فــي مجلــس 
االمناء

الرئيس الســابق لشبكة االعالم 
العراقي

١٤ كانون الثاني ٢٠٢١

احمد الخطيب
فــي أيلول / ســبتمبر املاضي يكون قد 
مضى على اندالع حــرب اخلليج األولى 
أربعة عقود حتولت هــذه احلرب العبثة 
الــى جزء مــن تاريــخ وذاكــرة ماليني 
العراقيني واإليرانيني. لكن الفرق أن هذه 
الذاكرة على اجلانــب العراقي تضاءلت 
واضمحلت ولم يعد فيها سوى ذكريات 
ارامــل وثكالى واجيال احلــروب التي لم 
تلتقط أنفاســها بعد جراء احلرب التي 

خاضها العراق بعد ذلك.
حتى بالنسبة لرأس النظام السابق، لم 
تكن احلرب سوى مكانة دعاية لشعارات 
اكتشف هو نفسه زيفها وكذبها، وأنها 
مجرد »مؤامرة« زُّج فيها العراق ألهداف 
وضعها االمريــكان ومّولتها دول اخلليج 
فــي خضّم أجواء احلرب البــاردة وصراع 

القطبني آنذاك.
لقد تراجع اهتمــام نظام صدام باحلرب 
اإليرانيــة على مســتوى   - العراقيــة 
التدويــن والتوثيــق بتراجع حماســته 
للحرب ذاتها، التي خّطط ان تكون نزهة 
ســتنتهي بعد بضعة أســابيع بعد ان 

يجتاح األراضي اإليرانية ويدخل طهران.

ذاكرة احلرب .. ذاكرة الهزمية
البعثي بحربه  النظام  لم يتعد اهتمام 
التــي خاضها بقرار شــخصي، عندما 
قرر متزيق اتفاقية اجلزائر على شاشــات 
انتــاج اعمال فنية  التلفــاز، إال مبقدار 
وادبيــة تنــدرج ضمــن أدب التعبئــة، 
واالســابيع التعبوية التي كان يقيمها 
لتسويق شرعيته وشرعية قراره بخوض 

احلرب.
بالتراجع مع  وحتى هذا املســتوى اخذ 
اشــتداد احلرب اســتمرارها لســنوات 
أخرى بعد ان كان مخططا لها ان تكون 
لبضعة أسابيع. انكفأ نظام صدام عن 

التعبئة احلربيــة الى معاجلة التداعيات 
االقتصاديــة واالجتماعية التي خلفها 
قرار احلرب واســتمرارها لهــذه الفترة 

الطويلة.
ومــا ان حاول املواطــن العراقي التقاط 
أنفاســه، بعد اعالن الطرفــني القبول 
بقرار 598 إليقاف إطالق النار، حتى وجد 
نفســه في حرب جديدة بعــد اقل من 
عامني على تنفســه الصعداء من حرب 

الثماني سنوات.
أما على اجلانب اإليراني، فإن احلرب حتولت 
الى جزء من ذاكــرة اجتماعية وثقافية 
تأخذ ابعــاداً تأسيســية بعــد الثورة 
اإلســالمية التي أطاحت بنظام الشاه 

في 1978.
األبحــاث  مراكــز  الــى  فباإلضافــة 
احلرب وشخصياتها  بتاريخ  املتخصصة 
وأبرز احداثهــا، وباإلضافة الى االهتمام 
بتدويــن الذاكرة الشــفاهية لكل تلك 
احلقبــة العصيبة التــي كانت تعيش 
الثورة مخاضات عســيرة  ايــران  فيها 
على املســتوى الداخلية وعلى املستوى 
اخلارجي. إضافة الى كل ذلك، فإن اجلدل 
بشــأن احلرب واســبابها، ومالبساتها، 
وظروفها، واجنازاتها، وخســائرها، كانت 
وما زالت جــزءا من النقــاش النخبوي 
وحتــى الشــعبوي بشــكل متواصل، 
تخصــص لــه الدوريــات والصحــف 
حيزاً  والوثائقيات  التلفزيونية  والبرامج 

كبيرا وواسعا وبشكل يومي.
قد يعود ذلك، في جزء منه، الى استقرار 
النظام اإليراني بعكســه فــي النظام 
السياســي في العــراق الــذي انتهت 
ما  قــّوض  باحتالل  سلســلة حروبــه 
تبقى من بنية الدولة الهشــة اساساً 

واملتآكلة. 
لكن ذلك ال يســتقيم بشــكل كامل 
خصوصا ونحــن بصّدد التقــدمي لهذا 

الكتــاب / الوثيقة الذي نكتشــف انه 
نشــر باللغــة الفارســية أواخــر عام 
1990 اساســاً، أي بعد اشهر من انتهاء 

املراسالت بني رئيسي البلدين.

تابو ثقافي عراقي
لم يهتم النظام العراقي بنشــر وثائق 
خاصة تؤّيد ســرديته جملريات احلرب مع 
اجلارة ايران، ولم يســعى حتى الى ابراز 
عبر  العســكريني  قادتــه  »بطــوالت« 
تشجيعهم على نشر مذكراتهم مثال، 
على الرغم من اعدام العشــرات منهم 

اثناء حرب اخلليج األولى او بعدها.

بنظرة عامة، ميكــن اعتبار حقبة احلرب 
العراقية / اإليرانية »تابو ثقافي عراقي« 
عليها  املــرور  العراقية  النخبــة  حتاول 
مرور الكرام، مــن دون االحتفاء الوقوف 
السياســية  تداعياتها  وعنــد  عندها 

واالجتماعية واالقتصادية.
فمــا عدا انخراط العشــرات من االدباء 
العراقيــني في كتابة ما ســّمي بـ«أدب 
املعركــة«، الــذي رعتــه وزارة الثقافة 
واالعالم آنذاك، لم نشهد اهتماماً جاداً 
بذلك حتى بعد سقوط النظام في2003 
قياســاً باهتمام النخب بنقد وتشريح 

النظام السياسي ما بعد صدام.

ان اجلهد الذي قام به الكاتب والصحفي 
العراقي مــازن الزيــدي بترجمة واعداد 
كتاب »مراســالت صدام / رفسنجاني«، 
يكتســب أهميتــه من القيمــة التي 
حتملها هذه الوثيقة التاريخية بالنسبة 
لبلدين متجاورين عاشا حرباً عبثية، ثم 

ربطتهما عالقة وثيقة بعد 2003.
كما يكتسب العمل الذي قدمه الزيدي 
أهميته من كونه يسّد فراغاً معرفياً في 
الذاكرة العراقيــة والعربية، جلهة ندرة 
املصادر التي تســلط األضواء على هذه 

احلقبة املهمة من تاريخ املنطقة.
الرغــم مــن أهميــة ترجمة  فعلــى 

بني صدام  املتبادلــة  »الرســائل  كتاب 
ورفسنجاني« الى العربية بهذا الشكل 
املتكامــل وألول مرة، فــإن الزيدي قّدم 
اكادميياً  ومصدراً  ليكون مرجعاً  الكتاب 
فــي مجال  والباحثني  للمتخصصــني 
العالقــات العراقيــة / اإليرانيــة، ثــم 
املهتمــني مبعرفة كواليــس تلك احلرب 
التي ما زال املاليني من العراقيني والعرب 

يجهل الكثير من اسرارها.
فمن غير الصحيح اعتبار العمل مجرد 
ترجمة فحسب، بقدر كونه إعادة احياء 
لوثيقة تاريخيــة مت جتميعها وترميمها 
وعرضها بلغة رشيقة وسلسلة في ذات 
الوقت. وال نغالي اذا مــا اعتبرناه عمالً 
والتنقيب واحلفر  التحقيــق  الى  يرتقي 
االنثربولوجي، الذي يســتحق اإلشــادة 
والتنويه والتكرمي حتى من قبل األوساط 
الثقافيــة والرســمية، نظــراً خلدمته 

للمكتبة والثقافة العراقية والعربية.
وكما يذكر الزيدي، في مقدمة الكتاب، 
فإن العمل هو نتــاج لترجمة أجزاء من 
باللغة  واملنشــورة  املكتوبة  املدونــات 
الفارســية، التي تطرقت ملوضوع تبادل 
الرســائل بني صدام ورفســنجاني وما 
ســبقها وما تالها من مســاعي لطّي 
صفحة احلرب. كما إن الترجمة الراهنة 
واملالحق والوثائق التــي تضمنتها متثل 
أول ترجمة عربيــة متكاملة بعد مرور 
أربعــة عقود علــى نشــرها ألول مرة 

بلغتها األّم.
على  تعرفنا  الترجمة  هذه  بواســطة 
»دبلوماســية الرســائل« التي سّجل 
وثّبتها  اإليراني حقوقه،  املفاوض  فيها 
في احملافل الدولية رغــم خوضه حرباً 
شرسة استمرت لثماني سنوات. فبعد 
ان قام صدام حســني بتمزيق اتفاقية 
اجلزائر 1975، التــي وقعها عندما كان 
نائبا لرئيس اجلمهورية مع شــاه ايران 

محمدرضا بهلوي، عشية شّنه احلرب 
على ايران عاد ليعترف بها.

فطيلة الرســائل التي أرسلها صدام 
القارئ  يكتشــف  مفاوضيــه،  عبــر 
العراقي اوالً والعربي ثانياً حجم ضعف 
الدبلوماســي  الطاقــم  وهشاشــة 
الــذي كان يحيط صــدام وعجزه عن 
منع رئيســه الى تنــازالت »مخزية« و 

»مفضوحة«.
ففيما كان صــّدام يعّد العّدة الرتكاب 
حماقة عسكرية جديدة مع دولة جارة، 
حاول اســتخدام لغة الوعيد والوعيد 
مع القيــادة اإليرانيــة لتأمني جبهته 
الشرقية، لكن ذلك افتضح سريعاً من 
خالل إحلاحه وابداء اســتعداده لتقدمي 

التنازالت.
التاريخية  املفارقــات  لكن سلســلة 
التي يكشفها الكتاب لم ينتهي عند 
هذا احلّد، فقد كشفت اليوميات التي 
كتبهــا الرئيس اإليرانــي الراحل اكبر 
هاشمي رفســنجاني كيف أحرجهم 
نظام صدام بإرسال املئات من طائراته 
املدنية والعســكرية فــي ذروة التوتر 
الذي تشكل وقتذاك  الدولي  التحالف 

لتحرير الكويت.
يسرد رفسنجاني، في جزء من يومياته، 
كيف قــّرع برزان التكريتــي، األخ غير 
خالل  عزيز  طــارق  لصدام،  الشــقيق 
زيارة قاما بها الــى طهران. كما يذكر 
رفســنجاني كيف تعامل مع سعدون 
حمادي الذي دخل احلــدود اإليرانية من 

دون سابق انذار.
الكتاب في جوهرة شــهادة أخرى على 
واملنطقة،  العراق  حماقات صدام بحق 
كما انــه ميثل شــهادة أخــرى تؤكد 
حقيقــة في عالــم السياســية: ان 
الترســانة غير قادرة لوحدها ان حتسم 

حرباً او جلب نصراً البتة.

الكاظمي والميزانية الموقوتة لالضرار بالعراقيين

وثائق تكشف ألول مرة منذ أربعة عقود.. ما السبب؟

مراسالت صدام - رفسنجاني.. هكذا بدأت حرب الخليج األولى وهكذا انتهت
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اقسى السجون وامرها تلك التي ال جدران لها.. ادونيس
الذي تركه تنظيميا عام 1960. 

 ،1956 عـام  لبنـان  إلـى  سـوريا  غـادر 

حيـث التقـى بالشـاعر يوسـف اخلـال، 

وأصـدرا معـاً مجلـة شـعر فـي مطلع 
عـام 1957. ثـم أصـدر أدونيـس مجلـة 

و1994.  1969 عامـي  بـن  مواقـف 
ونـال  اللبنانيـة،  اجلامعـة  فـي  دّرس 
درجـة الدكتـوراه فـي األدب عـام 1973 
مـن جامعـة القديـس يوسـف، وأثـارت 
سـجاالً  واملتحـول  الثابـت  أطروحتـه 

طويـًا. 
دعوتـه  تكـررت   ,1955 عـام  مـن  بـدءاً 
ومراكـز  جامعـات  إلـى  زائـر  كأسـتاذ 
للبحث في فرنسـا وسويسـرا والواليات 
املتحـدة وأملانيـا. تلقى عدداً مـن اجلوائز 
وتُرجمـت  التكـرمي  وألقـاب  العامليـة 

أعمالـه إلـى ثـاث عشـرة لغـة.
حصـل ادونيـس على جوائز عدة.  سـنة 
الكبـرى  اجلائـزة  علـى  حصـل   1986
ببروكسـل ثـم جائـزة اإلكليـل الذهبي 
للشـعر في جمهورية مقدونيا تشـرين 
1997، وجائـزة سـلطان العويـس  األول 
والعلمـي( الثقافـي  )اإلجنـاز  الثقافيـة 

الـدورة الثامنـة: 2002 - 2003. 
وكان الوحيـد الـذي حـاز جائـزة الدولـة 
اللبنانيـة في العـام 1974. وهـي جائزة 
أعطيـت ملـرة وحيـدة، اذ جـاءت احلـرب 
األهلية فـي السـنة التاليـة وأوقفتها، 
لنيـل  دائـم  النقـاد بشـكل  ويرشـحه 

نوبل. جائـزة 
أكثـر  مـن  أدونيـس  أن  البعـض  يعـد 
الشـعراء العـرب إثـارة للجـدل. فمنـذ 
اسـتطاع  الدمشـقي،  مهيـار  أغانـي 
أدونيس بلـورة منهج جديد في الشـعر 
اللغـة  توظيـف  علـى  يقـوم  العربـي 

علـى نحـو فيـه قـدر كبيـر مـن اإلبداع 
والتجريب، تسـمو على االسـتخدامات 
التقليديـة مـن دون أن يخـرج أبـداً عـن 
اللغـة العربيـة الفصحى ومقاييسـها 

النحويـة.
الشـعر  ينقـل  أن  أدونيـس  اسـتطاع 
مـدٍة  ومنـذ  العامليـة.  إلـى  العربـي 
النقـاد لنيـل جائـزة  طويلـة، يرشـحه 
نوبـل لـآداب. كمـا أنـه، إضافـة ملنجزه 
الشـعري، يُعّد واحـداً من أكثـر الكتاب 
العـرب إسـهاما فـي اجملـاالت الفكريـة 
الرسـم  إلتقانـه  ،باإلضافـة  والنقديـة 

بالكـوالج. وخاصـة 
صـدرت بعـض الدراسـات النقديـة عن 
كتـاب  ومنهـا  األدبـي،  أدونيـس  إنتـاج 
قدمـه  النقـاد  بـن  أدونيـس  بعنـوان 
إدوارد سـعيد  العاملـي  العربـي  املفكـر 
العربـي  الشـاعر  بأنـه  فيـه  اعتبـره  
تناولتـه  كثيـرة  كتـب  األول.  العاملـي 
كثيـرة  وكتـب  والتجريـح،  بالنقـد 
وصفته محـاوراً. رغم ترشـيحه املتكرر 
مـن قبـل بعـض املؤسسـات الثقافيـة 
لنيـل جائـزة نوبـل، إال أنـه لـم يحصـل 

. عليهـا
فـي  الشـعر  طبيعـة  أدونيـس  ناقـش 
العديـد مـن مؤلفاتـه، وعنـده يصبـح 
الشـعر غرًضـا مميـزًا هـو جتديـد اللغة، 
أي تغييـر معنـى الكلمـات عـن طريـق 
اسـتعمالها في صنع تركيبـات جديدة 

تدعـو إلـى الدهشـة.

املعـروف  إسـبر  سـعيد  أحمـد  علـي 
باسـمه املسـتعار أدونيـس املولـود فـي 
 - سـوري  شـاعر   1930 ينايـر  مـن  االول 
لبنانـي، ولـد في قريـة قصابـن التابعة 

ملدينـة جبلـة فـي سـوريا. 
تبّنـى اسـم أدونيـس )تيمنـاً بأسـطورة 
أدونيـس الفينيقيـة( الذي خـرج به على 
تقاليـد التسـمية العربيـة منـذ العـام 

 .1948
تـزوج مـن األديبـة خالـدة سـعيد ولهما 
)فنانـة تشـكيلية  نينـار  و  أرواد  ابنتـان: 
مـع  اللبنانيـة  اجلنسـية  نـال  وكاتبـة(. 

أسـرته فـي العـام 1963.
نظاميـة  مدرسـة  أدونيـس  يعـرف  لـم 
قبـل سـن الثالثة عشـرة، حفـظ القرآن 
علـى يد أبيـه، كمـا حفـظ عـددًا كبيرًا 
وفـي  القدامـى.  الشـعراء  مـن قصائـد 
ربيـع 1944 ألقـى قصيـدة وطنيـة مـن 
رئيـس  القوتلـي،  شـكري  أمـام  شـعره 
والـذي  حينـذاك،  السـورية  اجلمهوريـة 

كان فـي زيـارة للمنطقـة. 
فأرسـلته  اإلعجـاب،  قصيدتـه  نالـت 
العلمانيـة  املدرسـة  إلـى  الدولـة 
الفرنسـية في طرطـوس، فقطع مراحل 
جامعـة  مـن  وتخـرج  قفـزاً،  الدراسـة 
دمشـق متخصصاً في الفلسـفة سنة 

 .1954
التحـق باخلدمة العسـكرية عـام 1954، 
وقضـى منهـا سـنة فـي السـجن بـا 
محاكمـة بسـبب انتمائـه وقتـذاك إلى 
االجتماعـي  القومـي  السـوري  احلـزب 

صدرت بعض الدراسات النقدية 
عن إنتاج أدونيس األدبي، 

ومنها كتاب بعنوان أدونيس 
بين النقاد قدمه المفكر 

العربي العالمي إدوارد سعيد 
اعتبره  فيه بأنه الشاعر العربي 

العالمي األول. كتب كثيرة 
تناولته بالنقد والتجريح، 

وكتب كثيرة وصفته محاورًا. 
رغم ترشيحه المتكرر من قبل 

بعض المؤسسات الثقافية 
لنيل جائزة نوبل، إال أنه لم 

يحصل عليها

 
كانـت الدونيـس أعمـال فكريـة مهمـة 
أبرزهـا كتابـاه »الثابت واملتحـول« و«زمن 
املفكريـن  بعـض  آراء  وهنـا  الشـعر«. 
والشـعراء والنقاد بشـأن جتربـة أدونيس 

فـي الشـعر العربـي احلديـث.
الشـاعر املصري عبداملنعـم رمضان قال: 
»ميثـل أدونيـس حالـة فريدة مـن اإلبداع، 
وأظـن أن تسـعن عاماً من عمـر أدونيس 
ليسـت عمـراً طوياً لسـبب واحـد، وهو 
كل  مـع  جديـد  مـن  يولـد  أدونيـس  أن 
جتربـة، فهـو مجموعـة أعمار لشـخص 
دأب دائمـاً وحـرص علـى أن يتجـدد كل 
فتـرة، ومـن هنـا فأنـا أتصـور أن أدونيس 
مـا زال طفـًا والشـعر يجـب أن يكـون 
شـاعره طفـًا، وأدونيـس فـي كل مـرة 
يعـود طفـًا بوجه جديد فهـو اآلن طفل 

التسـعن«. في 
وأضـاف رمضـان: »عنـدي عاقـة خاصة 
بأدونيـس بـدأت منـذ 1988 ولـم تتوقف 
علـى  أصـر  أننـي  خاصـة  سـبب  ألي 

رؤيـة ذلـك الفينيـق الـذي يحتـرق كل 
فتـرة ليعـود ثانيـة مـن رمـاد حريقـه، 
وهـي أسـطورة وأعتقـد أن أدونيـس لم 
يعرفهـا فقـط ولكنـه عاشـها دائماً«، 
ويؤكـد: »مـن يحـب أن يـدرس أدونيـس 
فعليـه أن يتتبـع وجوهـه املتتاليـة ألنه 

ليـس صاحـب وجـه واحـد«.
جابـر  الدكتـور  األدبـي  الناقـد  أمـا 
عصفور، وزيـر الثقافة املصري األسـبق، 
اعتبـر جتربـة أدونيـس »أهـم جتربـة في 
الشـعر العربي« وقـال: »أدونيس حداثي 
مـن البدايـة وظل مسـتمراً طـوال هذه 
الفتـرة مـع أن غيـره مـن الشـعراء قـد 
وأشـار عصفـور  احلداثـة«،  تخلـوا عـن 
إلـى أن اسـتمرار عطـاء أدونيس يشـبه 

املعجـزة.
الناقـد الدكتـور صـاح فضـل أن  ورأى 
عقـود  طيلـة  امتـدت  أدونيـس  جتربـة 
طويلـة وبالتالـي فقـد وصل تأثيـره إلي 
جيلـن على األقـل من األجيال الشـابة، 
وهـو أحـد القائـل الذيـن جمعـوا بـن 

بطبيعـة  النقـدي  العميـق  الوعـي 
الشـعرية وبن اإلبداع الفائـق لقصيدة 
التفعيلـة وقصيـدة النثر معاً ونـادراً ما 

يجمـع شـاعر بـن األمرين.
مـن  الرغـم  وعلـى  أنـه  فضـل  وأكـد 
علـى  يبديهـا  قـد  التـي  التحفظـات 
التـي يقولهـا مـن  احلـادة  اآلراء  بعـض 
حـن إلـى آخـر فتحـدث صدمـة لـدى 
جمهـوره، فـإن هـذه اآلراء متثـل وجهات 
كانـت  وإن  احترامهـا  مـن  بـد  ال  نظـر 

التطـرف. مـن  بقـدر  تتميـز 
ورأى فضـل أن الشـاعر ابتكـر أسـلوباً 
جديـداً فـي كتابة الشـعر أطلـق عليه 
»الشـعر التجريبـي« وهو يوازي الرسـم 
التجريبـي الذي يتاعب بتشـكيل كتاً 
التـي تتـرك  مـن األلـوان ومـن األمنـاط 
للمشـاهد أو القـارئ حريـة تفسـيرها 

هـواه. على 
وقـال الشـاعر عبدالرحمن مقلـد احلائز 
علـى جائـزة الدولـة فـي مصـر: »كنت 
مشـغوالً بأدونيـس خـال دراسـتي إلى 

حـد الهـوس، وكان شـعره مثـار حديث 
دائـم واختـاف، فـي ذلـك الوقـت، بـن 
الطـاب،  مـن  لـه  قليلـن  متحزبـن 
وبـن متحزبـن كثر حملمـود درويـش، وأنا 
ولكنـي  خيـاراً،  أحسـم  لـم  بينهمـا، 
وقـوة  بأفقـه  بأدونيـس  أحتصـن  كنـت 
لغته ضـد موجات اإليقاع الدرويشـي«.
أدونيـس  »شـعر  أن  مقلـد  وأضـاف 
يعكـس الفكر األعتـى واألكثـر تفجيراً 
وخلقـاً جديـداً، وأكثـر حداثـة باملعنـى 
احلميـد، بفضـل فهمـه الدقيـق جلوهر 
الشـعرية العربيـة«، ونفـى مقلـد عـن 
الشـاعر اتهامـه بالتغريـب، وأكـد أنـه 
علـى عكـس ذلـك متامـاً فهـو شـاعر 
منابعهـا  مـن  تطلـع  لغتـه  عربـي، 
األصيلـة، وليسـت فيه هـذه الغنائيات 
شـبه املترجمـة الشـائعة فـي نصوص 
الكثيريـن،  ووصف مقلد شـعر أدونيس 
الكارثـة واالنفجـار  أو  ذاتـه،  بـ«الزلـزال 
شعــر  هـو  ألنـه  والـروح،  واجلسـد 

اجلوهـر«.

 
 اليقـن سـاذج حّتـى أّنه ال يعرف نفسـه إاّل 

للشـك.  بوصفه نقيضاً 
حاكيـت العناصـر وفشـلت إاّل فـي محاكاة 

النار.
 ال يعـرف احملافظـون فـي اجملتمـع العربـي أن 

يحافظـوا إاّل علـى األشـاء. 
اإلنسان ميوت، لكنه أبقى من القبر.

 إّن مـن ال يعـرف أن يـرى الظلمـة لـن يعرف 
أبـداً أن يـرى النور.

 شـد علـى لسـانه و صـم فمات بعـد برهة 
أصمـاً. قل دائمـاً: ال، رمبا ال تليـق كلمة نعم، 

إاّل بذلـك الزائـر األخير املوت. 
كل شـيء ممكن، لكن ال شـيء ممكـن: أليس 

الكتابة.  هذا مـأزق 
كنـت ال أجـد فرقـاً بن جسـد بـرأس يحمل 
بـرأس  وجسـد  شـجرة،  نسـميه  أغصانـاً 

يحمـل خيوطـاً رفيعـة نسـميه إنسـاناً.
أجمـل  شـيئاً  أملـك  وال  شـيئاً  أعـرف  ال   

املعرفـة.  فـي  الرغبـة  مـن  وأغلـى 
ال أنحنـي إاّل ألحضـن موطنـي أنـا صـدر أم 

مرضـع حتنـو، وجبهـة مؤمـن. 
ال تبـدأ بـأن تكـون ناقـداً، إاّل إذا بـدأت بنقـد 
نفسـك. لكـي تقـول احلقيقـة غيـر خطاك 

تهيـأ، لكـي تصيـر حريقة. 
يـا وجـه املمكـن وجـه األفـق غير شمسـك 
أو فاحتـرق. يـا شـمعة املسـتقبل البصيرة 

مالـي أخـاف الطـرق القصيرة. 
مـن يعيـد تقييـم الثقافـة العربيـة اليـوم، 
وبخاصـة فـي ماضيهـا، هـو كمـن يسـير 
فـي أرض ملغومـة يجـد نفسـه محاصـراً 
تتزحـزح،  ال  التـي  بالقناعـات  باملسـلمات، 
وهـذه  املسـبقة،  باألحـكام  باالنحيـازات، 
شـكوكاً  املمارسـة  فـي  تتناسـل  كلهـا 
التعصـب،  مـن  قاتلـة  وأنواعـاً  واتهامـات 
فليـس املاضـي هو من يسـود احلاضـر، بقدر 
مـا تسـوده صـورة مظلمـة تتكـون باسـم 
آخـر لسـرير  السـهر غطـاء  املاضـي.  هـذا 

احلـب. 
إّن الـذي مـأ اللغات محاسـن جعـل اجلمال 

الضاد.  في  وسـره 
بعـد أن تستسـلم الـوردة للشـمس وتذوي، 
تـرث الريـح الغبـار الذهبـي، وتقـول لـأرض 
عن أشـائها: هـذه أغنيتي رّدت إلـي. الضوء 
اليـوم فـي بغـداد أقل سـطوعاً منـه أمس، 
فـي يـوم وصولـي إليها هـل يترحـل الضوء 

كذلك.  هـو 

أجمل أقوال أدونيس 
لسـت متشـائماً أنـا ثائـر علـى كل شـيء، 
واملتشـائم ال يكـون ثائـراً بل يكـون منهزماً 
وأنـا القائـل: يـرق لـي متـردي فأشـتهي مترداً 

حتـى علـى التمرد. 
ال تقطـع صديقـاً وإن كفر وال تركـن إاّل عدو 
وتعاملـوا  كاإلخـوان  تعاشـروا  شـكر،  وإن 
كاألجانـب ال متـازح الدنـيء فيجتـرئ عليك. 
لم أخلـط يوماً بن احلرية واالبتذال عاشـرت 
العديـد من األشـخاص الذين أخطـأوا فهم 

احلرية ولم يحترموا أجسـادهم. 
أنـت ال تكرهنـي، أنـت تكـره الصـورة التـي 
كونتهـا عنـي، وهـذه الصورة ليسـت أنا إمّنا 

أنت.  هـي 
واملـرأة  الرجـل  يتجـاوز كل مـن  احلـب  فـي 
فرديتـه، فـي وحـدة يشـعران فيهـا أّنهمـا 
واملطلـق،  الواقـع  أّنهمـا  همـا،  ممـا  أكثـر 
الوجـود ومـا وراءه وال يعـود كل منهمـا إاّل 
فيـه،  ويتجلـى  لـه،  يتجلـى  لآخـر  جتليـًا 
ويتجلـى  عليـه،  ويتجلـى  منـه،  ويتجلـى 

كمثلـه.  ويتجلـى  معـه، 
فكـر اإلنسـان ال يولـد إاّل فـي تعـارض مـع 
فكـر إنسـان آخـر فـإذا لـم يكـن تعـارض ال 

يكـون فكـر، بـل يكـون تقليـد وفي أحسـن 
وتفسـير. احلاالت شـرح 

 اهلل ليـس بحاجـة إلـى مـن يدافـع عنـه 
بـل إلـى مـن يضـيء الـدروب إليـه بالفكـر 
حـارت  الصالـح.  والعمـل  احملـب  املنفتـح 

فيـِك. حيرتـي 
 ال أحبـك إاّل ألنـي كرهتك يومـًا، أيها الواحد 
احلـب  أعمـق  مـا  آه  املتعـدد فـي جسـمه، 

كرهـاً، آه مـا أعمـق الكـره حباً.
 مـا هـذه القـدرة عنـد العربـي علـى حتمـل 
وجـود هـو أكثـر من مـوت و أقـّل مـن حياة. 
ال تبـدأ بـأن تكـون ناقـداً، إاّل إذا بـدأت بنقـد 

 . نفسك
إّن مـن ال يعـرف أن يـرى الظلمـة، لـن يعرف 

أبـداً أن يـرى النور. 
هـل أقـول لليلـى غبـت، لكـن وجهـك يأتي 

ويذهـب فـي مقلتي.
يخـرج  لـم  باجلـراح  لكـن  العالـم    مأنـي 

األجنحـة.  غيـر  منهـا 
ال أحـد ميلـك املعنـى ال أحـد ينبغـي لـه أن 
يقاتـل مـن أجـل أي معنـى وليـس املعنـى 
وراءنـا، بـل أمامنـا ال منلكه، بل نتجـه نحوه، 

نتجـه نحـوه باسـتمرار.

  
في سـتينات القـرن املاضي أصـدر ديوان 
الشـعر العربـي املؤلـف من ثاثـة أجزاء. 
بدايـات  ترجمـات فـي  كمـا قـدم عـدة 
فاسـكو  حكايـة  منهـا  السـبعينات 
والسـيد بويل ومهاجر بريسـبان وسهرة 

األمثال.
مجلـة  بإصـدار  بـدأ   1969 عـام  فـي 
عـام  حتـى  اسـتمرت  والتـي  مواقـف 
1994. خـال هـذه الفتـرة كتـب أدونيس 
تركـت  التـي  القصائـد  مـن  العديـد 
أثـر كبيـر فـي الشـعر املعاصـر ومنهـا 
قصيـدة قبـر من أجـل نيويـورك في عام 
1971 والتـي تنبأت بأحداث 11 سـبتمبر 

مـن عـام 2001.
اآلداب  دار  مـن  أصـدر   1988 عـام  فـي 
مشـهورة  قصائـد  عـدة  بيـروت  فـي 
منهـا أغانـي مهيـار الدمشـقي وكتاب 
التحـوالت والهجـرة فـي أقاليـم الليـل 
وقـد  اجلمـع،  بصيغـة  ومفـرد  والنهـار 
انطاقـة  القصائـد  هـذه  شـكلت 
العربـي  الشـعر  فـي  اجلديـد  ألسـلوبه 

املعاصـر.
أبجديـة  ديـوان  قـدم   1994 عـام  فـي 
ثانيـة وطبعهـا فـي دار توبقـال للنشـر 
فـي الـدار البيضـاء باملغرب، كمـا أصدر 
 The Pages بنفس العـام كتاب بعنـوان
Of Day And Night. وبعـد عامـن أطلـق 
من دار املدى للنشـر في دمشـق قصيدة 

الشـعر. مفردات  بعنـوان 
فـي  أدونيـس  الشـاعر  إبـداع  اسـتمر 
مطلـع القـرن احلـادي والعشـرين وأصدر 
منهـا  الشـعرية  الكتـب  مـن  العديـد 
البحـر وكتـاب  آخـر  أول اجلسـد  كتـاب 
تنبـأ أيهـا األعمى في عـام 2003، وكتاب 
والـذي   2005 عـام  فـي  األسـود  احمليـط 
جمـع فيـه مقـاالت ودراسـات تُعبـر عن 
الديـن  آرائـه فـي قضايـا مهمـة مثـل 

وغيرهـا. والوجـود  والوطـن 
فـي عـام 2003 وبعـد غيـاب دام حوالـي 
خمسـن عـام عـن وطنـه سـورية عـاد 
أدونيس إلـى أرض الوطـن وألقى قصيدة 
شـعرية  أمسـية  فـي  الصقـر  حتـوالت 
حضرهـا جمهـور كبيـر بقصـر العظم 

دمشـق. في 

بعنـوان  كتـاب  أصـدر   2009 عـام  فـي 
الكتـاب اخلطـاب احلجـاب والـذي ناقش 
فـي  واالجتنـاب  التكفيـر  ثقافـة  فيـه 
السياسـية  احليـاة  مجـاالت  مختلـف 
والفكريـة واملعرفيـة. وتبعـه فـي عـام 
2010 ديـوان البيـت الواحـد في الشـعر 
أدونيـس  طابـع  حمـل  الـذي  العربـي 
فـي اجلمـع بـن ماضـي الشـعر العربي 

وحاضـره.
ديوانًـا شـعريًا  وفـي عـام 2012 أصـدر 
احملتلـة  القـدس  عـن  فيـه  حتـدث 
بعنـوان  وكان  واحلاضـر  املاضـي  بـن 

كونشـيرتو القـدس. كمـا نشـر كتـاب 
بعنـوان غبـار املـدن بـؤس التاريـخ فـي 

.2015 عـام 
سـوريا  بعنـوان  األخيـر  كتابـه  وكان 
وسـادة واحـدة للسـماء واألرض والـذي 
نشـره فـي عـام 2017. قـدم فـي هـذا 
وشـعبها  سـوريا  عـن  صـورة  الكتـاب 
احلـرب،  شـرارة  انـدالع  قبـل  وروعتهـا 
وسـاعده في ذلك املصـور املوهوب فادي 
مصـري زادة الذي زوده بلقطات سـاحرة 

خملتلـف جوانـب احليـاة فـي سـوريا.

اراء بعض المفكرين والشعراء العرب في تجربة ادونيس الشعرية

اروع ما قاله ادونيس في الحب والحياةإنجازات ادونيس في األدب
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نسخة جديدة المبسطة من »ويندوز 10«
ســتكون النســخة اجلديدة املبســطة من نظام التشغيل 
»ويندوز 10« مكيفة مع خصائص حواســيب ذات إمكانيات 
تقنية ضعيفة، كما ســيكون لها تصميم حديث، حسبما 

.The Verge كشف موقع
وأوضح املوقــع أن نظام »ويندوز 10 إكس« الذي مت الكشــف 
الســتار عنــه والــذي مت تعريــف الصحفيني عليــه، يعتبر 
نســخة من نظام »ويندوز 10« األصلــي مت تعديله ليتفق مع 
ظروف العمل على حواســيب ذات اإلنتاجية املنخفضة، ومن 
أبرز مميزاته وجود »قائمة البدء« في وســط ســطح املكتب، 
باإلضافة إلى اختيار أســفل ســطح املكتب مكانا لتواجد 

تطبيقات كثيرة االستخدام واملثبتة.
ومــن مميزات النســخة اجلديــدة تصميمها املبســط الذي 
يجعلها اقرب الى بوابة تقود إلى شــبكة اإلنترنت من بوابة 
مكتبة التطبيقــات اخلاصة بأنظمة »ويندوز«، وإمكانية نقل 
التطبيقــات مبا في ذلــك وضع نافذتني تابعتــني لبرنامجني 
مختلفتني جنبا إلى جنب على ســطح املكتــب كما تتيح 
الوصــول إلى خزان ســحابي عبــر برنامج »املستكشــف« 

املضمن.

علماء يحذرون من خطر أفراس اسكوبار
نقلت صحيفة  »التلغــراف« عن علماء كولومبيني أن أفراس 
النهــر »الكوكايــني« املرتبطة بتاجر اخملدرات الشــهير بابلو 
إســكوبار، تكاثرت بسرعة وتشــكل تهديدا للنظام البيئي 

للبالد.
وأفيد بأن هذه احليوانــات اإلفريقية وصلت إلى كولومبيا في 
ثمانينيات القرن املاضي، حني قام بنقلها بطريقة غير قانونية 

تاجر اخملدرات بابلو إسكوبار إلى حديقة حيوانات خاصة به.
وعقب وفاة رئيــس كارتل ميديلني، صادرت احلكومة ممتلكاته، 
وتبــني أن معظم احليوانات مت نقلهــا، إال أن أربعة أفراس نهر 
تركت ملواجهة مصيرها، ومن هنا وبعد مضي الوقت انتشرت 

أجيال منها في حوض نهر ماغدالينا.
ورصــد اخلبراء اخملتصون وجود ما بني 80 إلى 100 فرس نهر اآلن 
باملنطقــة، ولكن بحلول عام 2040 ســيصل عددها إلى نحو 
1500 حيوان، وبعد ذلك ســيكون تأثيــر هذا احليوان اإلفريقي 
على البيئة ال مرد له، وسيكون من املستحيل السيطرة على 

أعدادها.

رجل يحصل على رخصة قيادة بعد 158 
محاولة فاشلة

ذكر موقع Times Now أن أحد سكان إجنلترا فشل في اجتياز 
اختبار رخصة قيادة السيارة أكثر من 150 مرة.

وذكر املوقع أن وكالة معايير القيادة والسيارات التابعة لوزارة 
النقل البريطانية، نشــرت بيانات تضمنت كل الذين فشلوا 

في احلصول على رخصة قيادة السيارات في املدة األخيرة.
وشــغل املركز األول رجل عنيد متكن من النجاح في الفحص 
النظــري من احملاولة رقــم 158 فيما بلغ مجمــوع ما أنفقه 
على هذه احملاوالت ثالثة آالف جنيه إســترليني. ولكي يحصل 
على شهادة الســواقة، يجب أن يجتاز اآلن، اجلزء العملي من 
االمتحان. وجاءت ثانية في القائمــة بريطانية في الثالثينات 
من عمرها، حاولت اجتياز املرحلة النظرية 117 مرة وحصلت 
دائما على نتيجة »راســب«. وفي املرتبــة الثالثة جاءت امرأة 
تبلغ من العمر 48 عاما اجتازت اجلزء النظري من االمتحان في 

احملاولة الرابعة والتسعني.

ملونشريط

الثالثاء 19 كانون الثاني 2021 العدد )4578(

Tue. 19 Jan 2021 issue (4578)

الصباح الجديد - متابعة:

كلنــا نعرف ان طبيعــة اجلو تؤثر 
بنحــو ما علــى مزاج االنســان، 
االضطراب  تدعى  بحالة  وتتسبب 

العاطفي املوسمي.
هنــاك من يصيبهــم االضطراب 
خالل فصل الشتاء بسبب االجواء 
التي تكون غالبــا ملبدة بالغيوم 
في حني  اللون،  رمادية  والســماء 
به  االشــخاص يصابون  ان بعض 
والربيع،  الصيــف  خالل فصلــي 
واملراهقني  االطفــال  يكون  وعادة 
عرضــة لهذا االضطراب بســبب 
كافية  بصورة  ناضجني  غير  انهم 
الســتيعاب املتغيرات التي تتعلق 
باجلو، واالضطرابات النفسية التي 
املراهقني في  يعانون منها خاصة 

محاولة اثبات ذواتهم.
واالضطرابات العاطفية الفصلية 
أو املوسمية )SAD( نوع من الكآبة 
الذي يلي تتابــع الفصول األربعة. 
ومن أكثــر أنواعه شــيوعاً كآبة 
الشــتاء. وتبــدأ عادة فــي أواخر 
اخلريــف وأوائــل الشــتاء، بينما 

تختفي بحلول الصيف. 
أمــا النوع األقل شــيوعاً فيعرف 
عادة  ويبــدأ  الصيفية،  بالكآبــة 
في أواخــر الربيع أو أوائل الصيف، 

ويختفي بحلول الشتاء.
وهنــاك رأي بــأن تغيــرات املزاج 
وأحد  بالضوء،  متعلقة  الفصلية 
الدالئل على ذلــك فعالية العالج 

بالضوء الساطع. 
تكثــر حاالت االصابــة باضطراب 
خطوط  في  الفصلــي  العاطفة 
العرض مبستوى املنطقة القطبية 
الشمالية  فنلندا  مثل  الشمالية 
 .9.5% انتشاره  نسبة  تكون  حيث 
خالل  النهــار  ســاعات  وتكــون 
الشتاء أقصر، وقد يسهم الغطاء 

الذي تشــكله الغيوم في حدوث 
الضطراب  الســلبية  التأثيــرات 
العاطفــة الفصلي. هنــاك أدلة 
علــى أن الكثيــر مــن املصابني 
الفصلي  العاطفــة  باضطــراب 
إيقاعهم  فــي  تأخيــر  لديهــم 
يساعد تصحيح  وقد  البيولوجي، 
هذا التأخيــر بتعريضهم للضوء 
الساطع في حتّســن حالة هؤالء 

املرضى.
تعاني النساء أكثر من الرجال من 
الفصلية.  العاطفية  االضطرابات 
مع نســبة ضئيلة مــن األطفال 
واملراهقني، أما بالنسبة للبالغني، 

اإلصابــة  احتمــال  فيتناقــص 
باالضطرابات العاطفية الفصلية 

كلما تقدموا في السن. 
فــي اثنــاء املعانــاة مــن هــذا 
الشــخص  يبــدأ  االضطــراب، 
يشعر  ولن  اجتماعياً،  باالنسحاب 
التي كانت  باألشياء  باملتعة حتى 

ممتعة في السابق.
من ضمــن االعــراض التي تظهر 
على املصابني باالضطراب اشتهاء 
األطعمة ذات الســعرات العالية، 
والســكر،  واخلبز  املعكرونة  مثل: 
مــع زيــادة الســعرات احلراريــة 
غيــر الصحية ونقــص الفاكهة 

واحلبوب  واخلضــروات  الطازجــة 
يشــعرون  ما  غالبــاً  الكاملــة، 

بالتعب، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.
اما الشــعور بالقلــق أو االنفعال 
أو صعوبــة النــوم أو انخفــاض 
الشــهية، هــذه األعــراض أكثر 
والصيف  الربيع/  أثناء  في  شيوعاً 
عندمــا ترتفع درجــات احلرارة الى 

احلد الذي يزيد من حاالت التوتر.
وهنــاك حالــة تدعــى اضطراب 
السريري  حتت  الفصلي  العاطفة 
وهو شــكل أخف مــن اضطراب 
العاطفــة الفصلــي. يعاني منه 
نحــو %14.3 )باملقارنــة مع 6.1% 

يعانــون من اضطــراب العاطفة 
الفصلي(. 

قد يخف أو يزول شعور احلزن الذي 
باضطراب  املصابــون  به  يشــعر 
واضطراب  الفصلــي  العاطفــة 
السريري  حتت  الفصلي  العاطفة 
عادة بالقيــام بالتمارين الرياضية 
وزيادة النشــاطات خــارج املنزل، 
األيام املشمســة ما  وخاصة في 
يؤدي إلى زيــادة التعرض للطاقة 
بني  العالقة  وُوثِّقت  الشمســية. 
املزاج البشري ومستويات الطاقة 
والفصول بشــكل جيد حتى لدى 

األفراد األصحاء.

لــم يحــدد الباحثــون أســباب 
املوســمي،  العاطفي  االضطراب 
هناك بعــض األدلة التي تشــير 
الســاعة  »إيقاع  اضطــراب  إلى 
البيولوجيــة« لــدى الشــخص، 
منهــا دورة اجلســم الطبيعيــة 
للنــوم واالســتيقاظ، ميكــن أن 
تتســبب كمية الضوء املتناقصة 
في التخلص من ســاعة اجلسم 
الطبيعية، ما يؤدي إلى االكتئاب، 
دوراً  الشــمس  ضــوء  ويلعــب 
فــي إنتــاج الدمــاغ للميالتونني 
والسيروتونني. خالل فصل الشتاء، 
ينتج اجلســم املزيد من امليالتونني 
وأقل  النوم«  »الذي يشــجع على 
يحارب  الذي  »الســيروتونني«  من 
االكتئاب. وال يعرف الباحثون سبب 
كون بعــض الناس أكثــر عرضة 
لإلصابــة باالضطــراب العاطفي 

املوسمي من غيرهم.
ومــن أجــل تشــخيص االصابة 
إلى  األطباء  يحتــاج  باالضطراب، 
الســتبعاد  طبي،  فحــص  إجراء 
األسباب احملتملة األخرى لألعراض، 
إدارة االســتبيانات  أيضاً  ميكنهم 
لتحديد احلالــة املزاجية والبحث 

عن األمناط املوسمية.
العديــد من  أن تســاعد  ميكــن 
تخفيف  في  الفعالــة  العالجات 
أعــراض االضطــراب العاطفــي 
املوسمي، مبا في ذلك فتح النوافذ 
في منزلك، فبمجــرد جلب املزيد 
من ضوء الشــمس إلــى حياتك، 
ميكن أن يعالج احلــاالت اخلفيفة. 
ايضا قضاء الوقت باخلارج كل يوم، 

حتى في األيام امللبدة بالغيوم.
واتباع  بانتظام،  الرياضة  ممارســة 
نظــام غذائــي صحــي واحــد، 
وغني  الكربوهيــدرات  منخفض 
واحلبوب  والفواكــه  باخلضــروات 
الكاملــة احد الطــرق للعالج او 

الوقاية.

الصباح الجديد - وكاالت:
هبة عاطف أول مضيفة طيران من 
متالزمة داون وقف إلى جانبها أهلها 
الكثير من  وساعدوها على تخطى 

املصاعب التي واجهتها بحياتها.
هبة فتاة تتسم بضحكتها املميزة، 

للطاقــة اإليجابية، بــدأت رحلتها 
الســودان  برحلة  كمضيفة طيران 

ذهابا وإيابا.
الطائرة  عملت هبه ضمن طاقــم 
كمضيفة طيران رسمية على منت 
الطائرة التــي غادرت مصر متجهة 

إلى العاصمة السودانية اخلرطوم.
وقد وقــع االختيار على هبة عاطف 
الطالبــة ضمــن الفرقــة الثالثة 
العربية  اجلامعــة  اإلعــالم  بكلية 
املفتوحة في مصــر AOU كأمنوذج 
مشرف لفتيات متالزمة داون خلوض 

جتربــة »أول مضيفــة طيــران من 
الدكتورة  وكشــفت  الهمم«.  ذوي 
ســونيا بيومي والدة هبة أن ابنتها 
واجهت  فإنها  القوية  احملاربة  مبنزلة 
صعوبات املرض وحاربت األلم  الذي 
أصابهــا نتيجــة إصابتهــا مبرض 

اللوكيميا )سرطان الدم(.
وتابعت بيومي أن ابنتها قد شفيت 
من املرض، ومتكنت مــن التميز في 
دراســتها كطالــب طبيعي وليس 
االحتياجــات  )ذوي  دمــج  طالــب 

اخلاصة(.

وأثبتــت هبــه تفوقهــا باجلامعة 
حيث أنها في أثناء تواجدها  ضمن 
اإلعالم  بكليــة  الثالثــة  الفرقــة 
اجلامعة العربية املفتوحة في مصر، 
بإذاعة صوت  فقرة  لتقدمي  واختيرت 

العرب.

أول مضيفة طيران من متالزمة داون

االضطراب العاطفي الموسمي يكثر في المنطقة القطبية

آثار بابل »عدسة: زياد متي«لقطة

تتبع الكثير من الشــركات حــول العالم 
مجموعة من القواعــد ملعاقبة موظفيها 
التــي يرتكبونهــا، مؤخراً  على األخطــاء 
تعرضت شــركة صينية إلنتقــادات الذعة 

بسبب ما قامت به مع موظفيها.
في التفاصيــل، قررت الشــركة الصينية 
الذيــن يذهبون إلى دورة  معاقبة املوظفني 

املياه أكثر من مرة واحدة في اليوم.
وقامــت الشــركة التي تتخــذ مقاطعة 
غوانغدونغ مقراً لها، بفرض سياسة غريبة 
على موظفيها تقضي بعدم استعمال دورة 
املياه أكثر من مــرة واحدة في اليوم، وفرض 
غرامة مبقدار عشرين يواناً أي ما يعادل ثالثة 
دوالرات على املوظفني الذين ينتهكون هذه 

القاعدة.
ووفًقا لإلشــعارات الصادرة عن الشــركة 
والتي مت تســريبها على وســائل التواصل 
االجتماعي من احد املوظفني الســاخطني، 
متت معاقبة ســبعة موظفني في األقل في 

بداية العام.
وأثار مــا قامت به الشــركة غضبــاً عبر 
اإلنترنت، لكن مســؤولي الشركة برروا قرار 
اإلدارة الغريــب، بأن العديــد من املوظفني 

الكســالى يتذرعون بالذهــاب إلى احلمام 
للتدخني والتملص من واجباتهم الوظيفية.
وقال مدير الشــركة لتلفزيــون غوانغدونغ 
احمللــي، إن اإلدارة حتدثت مــع املوظفني عدة 
الوقت،  لثنيهم عــن تكرار إضاعــة  مرات 
لكنهم اســتمروا في إضاعــة الوقت في 

الذهاب إلى دورة املياه عدة مرات في اليوم.
وأضاف في تصريحاته، انه يعد القانون الذي 
فرضته الشركة أفضل من فصل املوظفني 

من عملهــم، ألن العثور على موظفني جدد 
أمر أكثر صعوبة. ال يطلب من اخملالفني دفع 
الغرامات املترتبــة عليهم على الفور، وبدالً 
من ذلــك يتم خصم املبلغ مــن مرتباتهم 

الشهرية.
ومــن املثيــر لالهتمــام، وفًقا لسياســة 
الشــركة، أن العمــال الذيــن يرغبون في 
احلصول على أكثر من استراحة الستعمال 
املرحاض يومًيا، عليهم تسجيل أسمائهم 
لدى رئيســهم قبل زيارة احلمام، األمر الذي 
الصينيني  اإلنترنت  مستخدمي  غضب  أثار 

أكثر.
ولفتت أنباء عقوبــة الذهاب إلى دورة املياه 
انتبــاه مكتب املــوارد البشــرية والضمان 
بدأ  دونغقــوان، حيث  لبلدية  االجتماعــي 

املسؤولون هناك حتقيقاً في األمر.
وفي وقت سابق، قامت شركة اخرى بتركيب 
أجهــزة ضبــط الوقــت علــى مقصورات 
احلمامــات، وحظــرت احــدى الشــركات 
استعمال اإلنترنت في حماماتها، على وفق 
ما ورد في موقع أوديتي سنترال اإللكتروني، 
لتعد تلك العقوبــات أغرب العقوبات التي 

يتعرض لها املوظفني حول العالم.

اغرب العقوبات التي طالت موظفين

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــالل فريق. ماذا 
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك. من 
ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبني حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

عزيزي برج امليزان، إصرارك اليوم واضح جًدا، 
ولكنــه لن يكــون مفيًدا لــك إذا تصرفت 
برعونــة. قد يتخلى عنــك احللفاء القيمون 
ألنك تصب غضبك من نفسك على اآلخرين 

من حولك.

عزيزي برج القــوس، العمــل اآلن في غاية 
الســهولة بالنســبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة. سُتختبر 
أيًضا في حياتك اخلاصــة، وفي هذه احلالة، 

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متفــق مع ذاتك 
بشــكل كامل، وتشــعر بالتناغم التام في 
عملك وفــي حياتك الشــخصية أيًضا. يؤثر 
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
كما أنك مفعًما باحليوية واحلماس، ونتيجة 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
على أكمل وجه وال أهمية للمشــكالت التي 
تواجههــا. احرص في هــذه الفترة على عدم 
اســتئناف األمور منــذ البدايــة. بالعكس، 
تخلص مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن. 

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املشــاكل التي 
تصادفها في مســارك، ولذلك احرص على 
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية. تأَن 
في حتديد املشاكل التي متثل حًقا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوقــت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 
تقدًما وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية، 
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
بدنًيا، ميكنك أيًضا االشــتراك في تدريبات 

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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مدريد ـ وكاالت:

أتلتيك بيلباو بلقب كأس  توج 
السوبر اإلسباني للمرة الثالثة 
في تاريخه، مســاء أول أمس، 
)3-2( خالل  بنتيجــة  بالفــوز 
باملباراة  برشــلونة  مواجهــة 
النهائية.. وســجل لبرشلونة 
أنطــوان جريزمــان هدفني في 
الدقائــق 40 و77، فــي حــني 
أوسكار  بيلباو  ألتلتيك  سجل 
دي ماركــوس في الدقيقة 42، 
 ،90 الدقيقة  فــي  وفياليبريي 
وإيناكــي ويليامز في الدقيقة 

.93
البطاقة  املباراة  حكم  وأشهر 
احلمــراء املباشــرة فــي وجه 
ليونيل ميســي قائد برشلونة 
)120+1(.. وحافظ  الدقيقة  في 
العبــو أتلتيــك بيلبــاو على 
صمودهم الدفاعي في الدقائق 
األخيرة، قبــل أن يُطلق حكم 
بتتويج  النهاية  صافرة  املباراة 
الفريــق الباســكي باللقــب 

الغائب منذ عام 2015.
»موندو  وبحســب صحيفــة 
ديبورتيفــو«، فإن هــذا الطرد 
هو األول مليســي فــي تاريخه 
وأوضحت  برشلونة..  بقميص 
أنه على املستوى الدولي، تلقى 
مرة  احلمراء  البطاقة  البرغوث 
واحــدة في أول ظهــور له مع 
منتخب األرجنتني ضد اجملر عام 

.2005
وكشــفت صحيفة ســبورت 
تنتظره  »ليو«  أن  الكتالونيــة 
عقوبــة إيقاف تتــراوح بني 4 
املادة  لنص  وفقــا  مباراة،  و12 

98 مــن الئحة االنضباط، التي 
تصنــف مــا فعله علــى أنه 
»مخالفة جسيمة«.وأشــارت 
النهائي سيكون  القرار  أن  إلى 
بيد جلنة االنضباط باحتاد الكرة 
الصحيفة  اإلسباني.وأوضحت 
أيضــا أن عقوبة إيقاف ليونيل 

ميسي سوف تنفذ في مباريات 
الدوري  ببطولتــي  برشــلونة 
إسبانيا.واملباريات  ملك  وكأس 
ميسي  يغيبها  أن  يتوقع  التي 
في حــال مت اتخاذ عقوبة ضده 
ســتكون أمام التشي، اتلتيك 
الليجا،  فــي  وكورنيال  بلبــاو، 

إضافــة إلى مبــاراة آخرى في 
كأس امللك.

وقاد مارسيلينو جارسيا، املدير 
فريقه  بيلباو  ألتلتيــك  الفني 
للفوز على برشــلونة بنتيجة 
كأس  بلقب  والتتويــج   ،)2-3)
السوبر اإلسباني للمرة الثالثة 

الباســكي..  النادي  تاريخ  في 
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
مارســيلينو  فإن  لإلحصاءات، 
التاريخ  أصبح أول مدرب فــي 
ينتصــر علــى برشــلونة في 
مباراتني نهائيتني على التوالي 
في مختلف املســابقات بفرق 

مارســيلينو  مختلفــة.وكان 
قد قــاد فالنســيا للفوز على 
برشلونة في نهائي كأس ملك 

إسبانيا عام 2019.
وأكد إينياكي ويليامز، مهاجم 
أتلتيك بيلبــاو وصاحب هدف 
انتصار فريقه على برشــلونة 
الســوبر  كأس  نهائــي  فــي 
اإلســباني علــى ملعــب )ال 
الفريق  الذي حسمه  كارتوخا( 
الباســكي بنتيجــة )3-2(، أن 
في  »األفضل«  هو  الهدف  هذا 
لقيمته«. »بالنظر  مســيرته 

وقــال املهاجــم األســمر في 
تصريحــات تليفزيونيــة بعد 
املبــاراة إن الفريق الباســكي: 

»قدم مباراة طيبة.
وأشــار إلى أن الفضــل يعود 
إلى املدرب مارسيلينو جارسيا 
تورال، الذي تولى مهمة الفريق 
قبل أســبوعني فقــط، حيث 
قال عنه إنه »يدير« كتيبة من 
الالعبــني »قــادرة على حتقيق 
املزيــد«.وأمت صاحب الـ26 عاما 
تصريحاته: »لعبنا بشــجاعة 
وبشغف، وهي سمات أتلتيك. 
ساهم  اجلميع  الفوز.  نستحق 
فــي هذا اإلجنــاز، وبإمكاننا أن 

نحلم بتحقيق أشياء كبيرة«.
بلباو بلقب كأس  أتلتيك  وتوج 
الســوبر للمــرة الثالثــة في 
و2020(،  و2015   1984( تاريخه 
والثانية على حســاب البارسا 
بعد نسخة 2015.. أما الفريق 
في  ينجح  فلــم  الكتالونــي 
حصد أول ألقاب املوسم، واألول 
الهولندي  مدربــه  مــع  أيضا 
رصيده  ليظل  رونالد كومــان، 

عند 13 لقبا في السوبر.

نيويورك ـ وكاالت:
سجل كيفن دورانت 42 نقطة، في 
املوســم،  هذا  له  أفضل حصيلة 
وأضاف جيمس هــاردن 32 نقطة 
أرقام مزدوجة في ظهوره   3 ضمن 
األول مع بروكلني نتس ليفوز )122-

115( علــى أورالندو ماجيك بدوري 

كرة السلة األمريكي للمحترفني، 
أول أمس.. وفي مبــاراة مثيرة في 
دورانت  العمالق  نيويورك، ســجل 
16 من 26 محاولــة، ليحقق رقًما 
بتسجيل  املســابقة  في  قياسًيا 
25 نقطة على األقل في 9 مباريات 
30 نقطة  دورانت  واجتاز  متتالية.. 

للمــرة اخلامســة هذا املوســم 
ليحقق نتس انتصاره الثالث على 

التوالي.
18 محاولة  8 مــن  وأحرز هــاردن 
خــالل اللعب واســتحوذ على 12 
كرة مرتدة وخطف الكرة 4 مرات، 
وســجل 13 من 15 رمية حرة في 

40 دقيقة.. كما مرر هاردن 14 كرة 
حاســمة، وهو رقم قياســي في 
املســابقة ألي العب فــي مباراته 
األولى مــع فريقه اجلديد، ليحطم 
رقم كيفن بورتن فــي 1977 وفًقا 
لشــركة )إلياس ســبورتس بيرو( 

لإلحصاءات.

وأصبح هــاردن، ســابع العب في 
3 أرقام  تاريخ املســابقة يحقــق 
مزدوجــة فــي ظهــوره األول مع 
هاريس  وأضاف جو  اجلديد..  فريقه 
17 نقطة لنتس الذي استفاد من 
16 رمية ثالثية في ســادس مباراة 
علــى التوالي يخوضها دون كايري 

إيرفينــج الــذي ابتعد ألســباب 
شخصية وصحية وبسبب االلتزام 
السالمة.وســجل  ببروتوكــوالت 
نيكوال فوتشيفيتش 34 نقطة مع 
أورالندو في أفضل حصيلة لالعب 
هذا املوســم لكن الفريق خســر 

للمرة اخلامسة على التوالي.

العواصم ـ وكاالت:
أعلن االحتاد اآلســيوي لكرة القدم، 
أول أمــس، قائمة املرشــحني لنيل 
النســخة  أفضل العب، في  جائزة 
املاضية من دوري أبطال آسيا، والتي 
توج بها أولســان هيونداي الكوري 

املرشــحني،  بني  وجــاء  اجلنوبــي.. 
املغربــي عبد الــرزاق حمــد اهلل، 
مهاجــم النصر الســعودي، الذي 
متكن من تسجيل 7 أهداف، ليتربع 
على صــدارة هدافي البطولة، كما 
النهائي.  العاملي نصــف  بلغ مــع 

. ويبــرز أيضا فــي القائمة النجم 
اإلســباني، أندريس إنييستا، العب 
فيســيل كوبي اليابانــي، الذي قاد 
فريقه كذلك إلــى نصف النهائي، 
لكنــه تعرض إلصابــة حرمته من 

خوض املباراة.

أيضا  املرشــحني  قائمــة  وضمت 
كال من: »جونيور نيجراو )أولســان 
)النصر(،  الغنام  سلطان  هيونداي(، 
جالل الدين ماشاريبوف )باختاكور(، 
شجاعي خليل زادة )بيرسيبوليس(، 
بلو  كيم مني ســون )سامســوجن 

)بيرسيبوليس(،  وينجز(، بشار رسن 
هيونداي(،  )أولســان  يونسن  بيورن 
جوناثان فييرا )بكني(، يون بيت-جارام 
)أولسان هيونداي(، ريناتو أوجوستو 
)بكني(، حامد الك )بيرســيبوليس(، 
كيوجو فوروهاشي )فيسيل كوبي(، 

جو هوك )أولسان هيونداي(.
موقع  عبر  التصويت،  وسيســتمر 
االحتاد اآلسيوي، حتى يوم 24 كانون 
الثانــي اجلــاري، حيث ستشــكل 
أصــوات اجلماهير نســبة %60 من 

إجمالي األصوات.

رقم قياسي لدورانت في فوز نتس على أورالندو بدوري السلة األمريكي

حمد اهلل ينافس إنييستا على جائزة كبرى

إنجاز تاريخي لمارسيلينو كابوس برشلونة

بيلباو بطال للسوبر اإلسباني في ليلة طرد ميسي

احتفاالت العبي بيلباو بالفوز

أنقرة ـ وكاالت:
أعلــن الدولي األملانــي مســعود أوزيل، العب 
آرسنال، انتقاله رسمًيا إلى فناربخشة التركي، 
في امليركاتو الشــتوي اجلــاري.. وقال أوزيل في 
تصريحات للتلفزيون التركي، نقلتها صحيفة 
»ســبورت1« األملانية: »أنا ســعيد ومتحمس 
للغاية، لقد ســمح لي اهلل بارتــداء قميص 
فناربخشة، سأرتديه بفخر، وسأقدم كل شيء 

للفريق«.  
وبحســب تقاريــر تركية، فإن راتــب أوزيل مع 
فناربخشــة ســيصل إلى 5 ماليــني يورو في 
املوسم..  ورحل أوزيل عن آرسنال، بعد استبعاده 
من قائمــة الفريق اللندني احملليــة واألوروبية، 
حيث لم يخض أي مباراة مع الفريق منذ بداية 
املوسم.. وتوصل أوزيل التفاق مع آرسنال بشأن 
فســخ العقد في كانون الثاني اجلــاري، قبل 
انتقاله إلى صفوف فناربخشــة.. ورحل أوزيل 
عن آرســنال بعد تخليه عن راتبه حتى نهاية 

املوسم، والذي يبلغ 7 ماليني إسترليني.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلــن الوحدة اإلماراتــي، أول أمــس، تعاقده 
بشــكل رسمي مع الســوري عمر خربني، ملدة 
موســمني ونصف، فــي صفقة انتقــال حر. . 
ونشر النادي عبر تويتر صور توقيع العقد، وعلق 
عليها: »مرحبا بالعقيد.. مرحبا بعمر خربني«. 
ومتنت إدارة النادي التوفيق والنجاح لالعب، وأن 
وإدارة وجماهير  يلبي أهداف وتطلعات قيــادة 

الفريق
وكان خربني صاحــب ال26 عاما، أنهى تعاقده 
مع الهالل السعودي قبل أيام قليلة، وشهدت 
التجارب االحترافية في  مســيرته الكثير من 
الــدول العربية، حيث مثل الظفــرة اإلماراتي 

وامليناء العراقي وبيراميدز املصري.

الجزائر ـ وكاالت:
عني نادي أتلتيك بارادو اجلزائري، الفرنسي لوبار 
بيريــك، مديرا فنيا جديدا له، خلفا حملمد مالك 
الذي انفصل أول أمــس عن الفريق بالتراضي.. 
وانضــم بيريك »50 عاما« للجهاز الفني لنادي 
بــارادو نهاية 2016، ليتم اليــوم تعيينه مدربا 
رئيســيا للفريق األول.. وتوجه حسان زطشي، 
رئيس نادي بارادو بالشــكر ملالك على التزامه 
وجديته وكل اجملهــودات التي بذلها متمنيا له 

التوفيق في مشواره.
يشار إلى أن نادي بارادو يحتل املركز 11 بجدول 
ترتيــب الــدوري اجلزائري مناصفة مع ســريع 
غليزان برصيد 9 نقاط جمعها من فوز واحد و6 

تعادالت مقابل هزمية واحدة.

أوزيل يعلن انتقاله 
لفناربخشة رسميا

الوحدة اإلماراتي 
يضم خربين

الفرنسي بيريك مدربا 
جديدا لنادي بارادو



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكتســح القوة اجلويــة نظيره 
أربيــل )3-0(، أول أمــس، علــى 
حلساب  الدولي،  الشعب  ملعب 
اجلولة الـــ14 من الدوري املمتاز. 
. وكان الشوط األول سجاال بني 
بنتيجة  انتهى  لكنه  الفريقني، 

سلبية.
 وفــي الشــوط الثانــي كثف 
الصقــور هجماتهــم، فتمكن 
مهاجــم الفريق، أمين حســني، 
مــن تســجيل أول األهداف في 
الدقيقــة )48(، قبــل أن يعــزز 
حسني جبار النتيجة بهدف ثان، 
فــي الدقيقــة )63(.. وأحرز أمين 
حســني هدفه الثانــي والثالث 
 ..)68( الدقيقــة  فــي  للجوية، 
القوة  تربــع  النتيجة،  وبهــذه 
 ، اجلوية على صدارة املســابقة 
برصيد 28 نقطة، في حني يحتل 
أربيــل املركز الـــ11، برصيد 17 

نقطة.
الزوراء على نظيره نفط  وتغلب 
الوســط، بنتيجــة )2-0(، على 
ملعب النجف الدولي، وســجل 
هدفي الزوراء، مهند عبد الرحيم 
كرار، في الدقيقتني )18 و46( من 
عمــر اللقاء.. وبهــذه النتيجة 
تراجع نفط الوســط إلى املركز 
الثاني برصيــد 27 نقطة، تاركاً 

كرسي الصدارة للقوة اجلوية.
على  الشــرطة  تغلــب  كمــا 
نظيره الطلبــة، بهدف نظيف، 
علــى ملعب الشــعب الدولي، 

وســجل هدف اللقــاء الوحيد، 
مدافع الشرطة سعد ناطق، في 
الدقيقة )36( مــن عمر املباراة.. 
ووبلغ الشــرطة النقطة الـ27، 
األهداف  وبفــارق  ثالثــا  ليحل 
عــن الوصيف نفط الوســط.. 
فيما جتمد رصيــد الطلبة عند 
النقطة الـــ15، في املركز الرابع 

عشر في جدول الترتيب.

وخيــم التعادل الســلبي على 
نتيجــة مباراة احلــدود والكرخ، 
في اللقاء الذي احتضنه ملعب 
التاجي، املباراة كانت فقيرة فنياً 
ولم ترتق إلى مســتويات عالية، 
فيما فشل العبو الفريقني بزيارة 
املرمى طوال الـ90 دقيقة.. بهذه 
النتيجة حل الكــرخ في املركز 
فيما  نقطة،   15 برصيــد  الـ13 

بات احلدود في املركز الـ16 بـ13 
نقطة.

وفــي اجلولة نفســها ، انتهت 
مبــاراة نفط البصــرة وضيفه 
النجف، بفوز غزالن البادية )0-3(، 
في اللقاء الذي احتضنه ملعب 
الفيحاء الدولي بالبصرة.. افتتح 
معني أحمــد النتيجة للضيوف 
بهدف فــي الدقيقة )16(، وقبل 

انتهاء الشوط األول متكن أحمد 
لفتة مــن تعزيز النتيجة بهدف 

جميل في مرمى نفط البصرة.
الشــوط الثانــي لــم يختلف 
كثيرا عن األول وواصل الضيوف 
األخرى،  تلو  واحــدة  هجماتهم 
حتى متكنوا من حتقيق مبتغاهم 
بهــدف ثالث فــي الدقيقة 54 
عــن طريق أحمد لفتــة.. بهذه 

إلى  النجف  ارتقــى  النتيجــة 
نقطة،  بـ23  مؤقتا  الرابع  املركز 
في حني تراجع نفط البصرة إلى 

املركز الـ17 برصيد 13 نقطة.
وتبــدا يوم اخلميــس املقبل 21 
كانــون الثاني مباريــات اجلولة 
اخلامسة عشــرة باقامة خمس 
الســاحر  ملعب  ففي  مباريات، 
فريقي  مباراة  تقام  راضي  احمد 
الكــرخ والكهربــاء، ويضيــف 
ملعب الديوانية مباراة اهل الدار 
ويضيف  زاخو،  فريق  وضيوفهم 
أمانة بغــداد فريق نــادي نفط 
الوسط ويلتقي القاسم وامليناء 
وتقام جميع  الكفل،  في ملعب 
2 ظهرا،  املباريات في الســاعة 
وتقام مباراة نفط ميسان ونفط 
البصــرة فــي ملعب ميســان 
السابعة  الســاعة  االوملبي في 

مساء.
وتســتكمل مباريات اجلولة في 
5 مباريات  باجــراء  التالي  اليوم 
يضيف  الشــعب  ملعب  ايضا، 
والســماوة  الــزوراء  مباراتــان، 
فــي الســاعة الرابعــة اال ربع 
مســاء، تعقبها في الســاعة 
الثامنــة اال ربع مبــاراة اجلوية 
اربيل  مباراة  وتقام  والشــرطة، 
اخلامسة  الســاعة  في  واحلدود 
والنصــف مســاء فــي ملعب 
ملعب  حريري,وفــي  فرانســوا 
الصناعة تقام مباراة الصناعات 
في  وجترى  والنجف،  الكهربائية 
مباراة  الواحدة ظهرا  الســاعة 
في  والطلبة  النفــط  فريقــي 

ملعب التاجي.

الجوية يصعد لقمة دوري الكرة الممتاز بفوز ثالثي على أربيل
عدنان مرشح كافضل الجولة الخامسة عشرة تبدأ بعد غد باقامة 5 مباريات 

محترف خارج آسيا

فوز التضامن وغاز 
الشمال سلويا

محمد جميل مدربا 
لحراس الطلبة

اسامة رشيد ينتقل 
الى الدوري التركي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختار موقع االحتاد اآلســيوي لكرة القدم مدافع 
املنتخب الوطني علي عدنان احملترف في صفوف 
فانكوفر وايتكابس الكندي ، جلائرة أفضل العب 
محترف خارج القارة لعــام 2020 إلى جانب 15 
العباً من ضمنهم الكوري اجلنوبي سون هيونغ 

العب توتنهام هوتسبير االجنليزي.
وذكر املوقع الرسمي لالحتاد اآلسيوي أن« اختيار 
علي عدنان جاء بوصفه الالعب الوحيد في هذه 
القائمة احملترف خــارج قارة أوروبا وممثل منطقة 
غرب آســيا أيضاً والذي يلعب في صفوف فريق 
فانكوفــر وايتكابــس الكنــدي ، احــد األندية 
املشــاركة في الدوري األميركي لكرة القدم إذ 
فــاز بجائزتي أفضل العب فــي النادي وصاحب 
أجمل هــدف الى جانــب انه يلعــب في مركز 
الظهير األيســر، ويقوم بدور مميــز على اجلانب 
الهجومــي، فيبرز بأرقــام واحصائيات مميزة في 
اجلانبني الدفاعي والهجومي، وقد ســجل هدف 
الفوز للعراق في املبــاراة الودية مبرمى منتخب 
أوزبكســتان التي أقيمت في السابع عشر من 

تشرين الثاني املاضي في دبي« .

بغداد ـ الصباح الجديد:
جرت يوم أول أمــس، في بغداد وبابل؛ مباراتان 
املمتاز.. فريق  الســلة  دوري  ضمن منافسات 
نادي تضامن متكن من الفــوز على فريق نادي 
نفط الشمال بنتيجة 86 - 79 نقطة، مشيرا 
إلى أن اللقاء جرى في قاعة الشعب املغلقة.. 
وفي املباراة الثانية فاز فريق نادي غاز الشمال 
على فريق نادي احللة 87 - 78 نقطة، الفتا إلى 
أن املباراة جرت في قاعة احللة مبحافظة بابل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت ادارة نادي الطلبة الرياضي، يوم اجلمعة، 
تســمية محمد جميل مدربــا حلراس مرمى 
النــادي، خلفاً للمدرب ســعد ناصر الذي قاد 
حــراس الطلبة وحــدة تدريبيــة واحدة قبل 
إعفائــه.. وقال أحمد حطــاب عضو املكتب 
اإلعالمي للنادي ان القرار جاء بناء على قناعة 
املدرب األول حســن احمد الذي فضل محمد 
جميل كونه مدربا جيدا ومحترفا درب حراس 
فريق نادي البســيتني الذي يلعب في الدوري 
البحريني وحراس فريق نادي زاخو وحراس فريق 

نادي من الدرجة الرابعة في الدوري األملاني.
وبني ان من ضمن أسباب التغيير ايضا هو ألن 
ســعد ناصر كان يدرب فريق الرمادي كمدرب 
أول ولم يتخصص بتدريب حراس الفريق، ومن 
غير املمكــن االعتماد عليه فــي هذه الفترة 

رغم أنه حارس مرمى سابق.

متابعة ـ الصباح الجديد:
اكمل الالعب الدولي العراقي أســامة رشيد، 
اجراءات انتقاله الى صفوف نادي تشــايكور 
 ، التركي.وســيخوض رشــيد  ريــزا ســبور 
اخر مبــاراة له مــع فريقــه البرتغالي امام 
فاماليكاو فيا السبوع الرابع عشر من الدوري 
البرتغالي املمتاز.. واجمعت الصحف التركية 
والبرتغالية على انتقال رشــيد الى ريزا سبور 
دون الكشــف عن قيمة العقد.. ووصل رشيد 
إلــى ســانتا كالرا في عــام 2016 وخاض 16 

مباراة هذا املوسم وسجل هدفاً وحيداً.
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القدم  اإلماراتــي لكرة  االحتاد  نظم 
على مدار يومني مؤمتراً كبيراً حضره 
العديد من كبــار املدربني املواطنني 
ملناقشة 11 مشــروعاً كروياً لغرض 
والوقوف على  النجاحــات  مواصلة 
الســلبيات ومعاجلتهــا، وطرح في 
 5 إنشــاء  الفني  االجتمــاع  هــذا 
مراكز للتدريب فــي عموم اإلمارات 
التدريبية ألكادمييات  البرامج  ووضع 
الكــرة واالهتمــام بــدوري املدارس 
الــدوري من مواهب  ملا يقدمه هذا 
والصقل  لالكتشــاف  حتتاج  كثيرة 
من أجل رســمها بشكل متكامل 
للمســتقبل مــن خــالل إقامــة 
واألكادمييات  لألنديــة  مســابقات 
ومهرجانــات رياضيــة واالهتمــام 
اإلمارات  ملنتخبات  الشابة  باملواهب 
ابتــداًء من عمر 14 ســنة حتى 18 
ســنة اســتعداداً للدورات الدولية 
االحتادان  ينظمها  التي  واألســيوية 

األسيوي والدولي.

وعالم املرمــى أخذ نصيبه من هذه 
احلراس  بإعداد  الرياضية  املشــاريع 
واالهتمام  احلديثــة  التدريبات  وفق 
باحلــراس الشــباب وتشــجيعهم 
ورسم صورتهم من خالل التدريبات 
املتقدمــة، وتناول هــذا املؤمتر وأكد 
على إعطاء التدريــب الذهني حيزاً 
في التدريبات اليومية خالل املوسم 
ومت التأكيد على تقنية الفيديو خالل 
التدريبات وأثنــاء املباريات للتحليل 
والوقــوف على اجلوانــب اإليجابية 

والسلبية لألداء.
ومت في املؤمتر تنــاول موضوع الطب 
الصحيــة  والتغذيــة  الرياضــي 
لالعبــني، وهــذا النهج متيــزت به 
األنديــة اإلماراتية في زمن االحتراف 
لكل فريق من فئــات النادي معالج 
يرافق الفريق في التدريبات واملباريات 
وعيادة صحية فــي كل نادي لعالج 
الالعبني املصابــني وتأهيلهم وأثناء 
املباريات الرسمية في جميع الفئات 
الفريق  ســيارة إســعاف يوفرهــا 
صاحــب األرض وإن لــم يوفر النادي 
التي تقام على أرضه املباراة ســيارة 

إســعاف يعــد خاســراً بنتيجة 3 
أهداف.

إضافًة إلى ذلــك تناول املؤمتر ضمن 
هذه املشــاريع الرياضية تشــجيع 
الســيدات على لعب الكرة والكرة 
الشــاطئية وكرة الصــاالت، وهذا 
ثالث  وفق  العمل سيســير  برنامج 
خطــط قصيرة املدى ومتوســطة 
املدى و طويلة املدى ومتتد حتى عام 
2030، ونأمــل ان تزدهــر كرة القدم 
في اإلمارات لتتماشــى مع تطورات 
البلد في كافة اجملاالت وســتعتمد 
احلوكمة كعامل رئيسي في عملية 
تنفيــذ هــذه املشــاريع الرياضية، 
وستتطور كرة اإلمارات تطوراً كبيراً 
ســواًء في األندية أو في املنتخبات 
على ضوء هــذه الرعاية والدعم الال 
محدود مــن قبل املســؤولني على 

الرياضة اإلماراتية.
»همسة حتاوية«: أكادميية نادي حتا 
بــدأت بنهضة كروية اســتقطبت 
اخلبراء الفنيني، فالكابنت عامر راشد 
املدرب اإلماراتي الســابق ملنتخبات 
اإلمــارات واحملاضر األســيوي واملدير 

والذي ســاهم في  للنادي  الرياضي 
املدربني من خالل االجتماعات  تطور 
املهمة  الفنية  واحملاضــرات  الدورية 
التي ساعدتهم على اإلبداع، والذي 
يعــده الكابنت قاســم أبــو حديد 
ويقول  الرافدين سابقاً  أسود  مدرب 
من أفضل املدربــني املواطنني والذي 
يعمل معه يشعر كأنه في معايشة 

تدريبية.
الكابنت  األكادمييــة  مديــر  كذلــك 
خليفة جنم نادي حتا الســابق نثمن 
متابعــة كافة  فــي  امليدانــي  دوره 
جديدة  مواهب  وستظهر  املتطلبات 
فــي األكادمييــة ترفــد املنتخبــات 
اإلماراتية السنية خاصًة وأن اكادميية 
فرنســيني  خبراء  اســتقطبت  حتا 
ويشــرفني أني عملت في هذا النادي 
املوسم املاضي وأشرفت على تدريب 
حراس 14 و 17 ســنة وحراس الرديف 
وحققنا نتائج إيجابيــة منها الفوز 
على الشــارقة بطل الــدوري وعلى 
الوحدة وعلى الوصل فريقي السابق.

* مدرب عراقي محترف

ثالث خطط استراتيجية و11 مشروعًا كرويًا للنهوض بكرة القدم اإلماراتية
مؤتمر كبير يشهد طروحات عدة

منتخب اإلمارات لكرة القدم

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــدم وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجــال، طلباً الى رئيس 
مجلــس الــوزراء مصطفــى 
العراق  مباراة  بشان  الكاظمي 
الوديــة أمــام الكويــت فــي 
البصرة.وســيتواجه املنتخبان 
على ملعب البصرة الدولي في 
والعشــرين من شهر  السابع 
بحضور  احلالي  الثانــي  كانون 
الدولــي  االحتاديــن  رئيســي 
"قدمنا  درجال،  واالسيوي.وقال 
طلبــاً لرئيس مجلــس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بالسماح 
لدخول 25 الف مشجع مللعب 
"دخــول  ان  املباراة".واضــاف 
املشــجعني ســيتم من خالل 
االلتــزام بالتعليمات الصحية 
التــي  الوقائيــة  واالجــراءات 
اعلنــت عنها اللجنــة العليا 

للصحة والسالمة".
من جانب اخر، أكَد وزير الشباب 
أن  درجــال،  عدنان  والرياضــة 

وزارتــه ومعهــا املؤسســات 
الرياضيــة واحلكومية واملدنية 
واإلعالم وجلان العمل التطوعي 
مســؤولية  أمــام  ســتكون 

في  للنجاح  واختبار حقيقــي 
يكون  أن  يجب  عمل"  "أسبوع 

ناجحاً بامتياز .
وقــال درجــال في بيــان "إننا 
مقبلون على اســتضافة جلنة 
اخلليج  دول  من  فنية مختصة 
العربــي لَتقييم وضع البصرة 
واخلدمية  الرياضية  ومنشآتها 
الســتضافة  وإمكانياتهــا 
 25 اخلليــج  كأس  بطولــة 
نهاية العـــام احلالــي، فضاًل 
التي  الوديـــة  املبـــاراِة  عــن 
الوطنـي  املنتخـب  ستجـمع 
القـــدم مـع شقيقـه  بكـرِة 

املنتخـب الكويتـي".
وأشــار درجال إلى "اســتنفار 
ســعياً  والهمــم  اجلهــود 
للنجــاح"، مشــدداً علــى أن 
واجلماهيــر  االعــالم  "يكــون 
واملؤسسات الرياضية حاضرين 
االســتعداد  درجــات  بأعلــى 
املكان  في  القــدرات  وتوظيف 

املناسب".

متابعة ـ الصباح الجديد:
انتقلت جنمة املنتخب اللبناني لكرة 
القدم للصاالت )فوتسال( ريان علي 
رشــيد، إلى النادي البلدي الرياضي، 
الــذي ينافس في الــدوري العراقي 
النســوي للعبة.وتعد ريان )مواليد 
اللواتي  1994( من الالعبات  28 متوز 
ســطع جنمهن في الكرة النسائية 

اللبنانيــة، وحتديــداً فــي بطولتي 
كرة القدم والفوتســال، إضافة إلى 
رياضات أخرى أبرزها كرة اليد، علماً 
أّنها حصلــت أيضاً في العام 2019 
على شارة حكم قارية للمرة األولى 

في تاريخ اللعبة في لبنان.
 ومنــح االحتــاد اللبنانــي العبــة 
بيريتــوس وزوق مصبح الســابقة 

وذلك  الدوليــة،  االنتقال  شــهادة 
بناًء لطلب االحتــاد العراقي للعبة.

اللبناني  املنتخــب  وحطت جنمــة 
لكرة القدم والفوتســال وكرة اليد 
رحالهــا فــي العراق، حيــث قادت 
الفريق فور وصولهــا خالل مباراته 
أمام الزوراء، ضمن املرحلة األولى من 

الدوري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فالح  الــزوراء  نادي  رئيــس  انتقد 
حســن، عمل الشــركة اإليرانية 
إلى  النادي، مشيرا  مللعب  املنفذة 
أنها ليســت جادة بعملها.. وقال 
ال  اإليرانية  »الشــركة  إن  حسن، 
زالت غيــر جدية في إنهاء عملها 
في ملعــب نــادي الــزوراء الذي 

تنتظره كل جماهير العراق وليس 
جماهير نادي الزوراء فقط«.

»الشــيء  ان  حســن،  وأضــاف 
املطمئــن لنا هو اهتمــام الوزير 
بهذا املنشأ وجهد اإلمكان يحاول 
جداً«. قريبــاً  االفتتاح  يكــون  أن 
وأوضح انه »قد تكون املدة الزمنية 
حسب رأيي الشخصي ليس أكثر 

من ستة أشــهر، وبالتالي لنكن 
متفائلــني بأن العمل ســينتهي 
احملددة  الزمنية  املــدة  هذه  ضمن 
بـ«اهتمام  تقريباً«.وأشــاد حسن 
عدنان  والرياضــة  الشــباب  وزير 
الزوراء  ملعــب  يــزور  وهو  درجال 
ويهتم بشــكل جــدي وحقيقي 

إلجناز امللعب بأقرب وقت«.

بغداد ـ طه الجنابي :
جــدد العــراق عضويتــه في 
املكتب التنفيذي الحتاد العربي 
لبناء  االجسام  جاء ذالك خالل 
اجتمــاع العموميــة العربية 
عربية  مبشاركة  باإلسكندرية 
أيضــاً   وتضمنــت  واســعة 
لالحتــاد  االنشــطة  خارطــة 
العربــي للعام احلالــي وأولها 
ســوريا  الشــقيقة  تكليف 
بأقامة بطولة العرب وشــهد 

االجتماع.
تكرمي مــن قبل رئيــس االحتاد 
رافائيــل  الســيد  الدولــي 
ســانتوكا قدمه  بالنيابة عنه 
نائــب رئيــس االحتــاد الدولي 
الدكتور  العربي  االحتاد  ورئيس 
عادل فهيــم الى  رئيس االحتاد 
املركزي فائز عبداحلسن تثميناً 
التي قدمها  املميــزة   جلهوده 
لهذه الرياضة ورفع مســتوى 
وايصالها  العــراق  في  اللعبة 

الى املستوى العاملي .

ويذكر ان االحتاد املركزي للعبة 
املاضية  الســنوات  خالل  متيز 
الدولي  الصعيد  على  بإجنازات 
إقامـــة   عن  فضال  والعربــي 

عاليـــة  تطويريـــة  دورات 
وإقامة  املستـوى فـــي بغداد 
البطوالت احملليـة  فـي اغلـب 

احملافظـات.

درجال يطلب من الكاظمي دخول 25 
ألف متفرج  لمباراة العراق والكويت

اللبنانية ريان تنضم لفريق
 صاالت نادي البلدي

الزوراء ينتقد عمل الشركة االيرانية 
ويحدد موعدا الكمال ملعبه

العراق يجدد عضويته في االتحاد 
العربي لبناء االجسام

سانتوكا يكرم فائز عبد احلسندرجال



--1
قد يبدو التعبيــر باملوتى األحياء 
غريباً ألول وهلــة ، ذلك أنَّ املوت 

واحلياة ضدان فكيف يجتمعان ؟

--2
ان هذا التعبيــر وأضرابه متداول 

معروف بني الناس 
فكم ِمْن كبيٍر صغير ؟

وكم ِمْن غنٍي فقير ؟
وكم ِمْن حاضٍر غائب ؟

وهكذا ...

– -3
ان املوتى االحيــاء ورد ذِْكُرُهم في 

بيٍت شهير لشاعر عربي قال :

ليَس َمْن ماَت فاستراَح ِبَْيٍت
امنا املَْيُت َمِيُت األحياِء

--4
ان االنسان اخلامل الذي ال يَُقّدم أيَّ 
الصعب  من  االطالق،  على  عطاٍء 
أْن يكــون من األحيــاء حقيقًة، 
فاحلياة تعنــي الفاعلّية ، وتعني 
القدرة على اجناز االعمال النافعة 
للمجتمع سواء كانت في مجال 
اخلدمات او كانت فكرية وعلمية 

وأدبية وثقافية ...
وحــني ُينــى االنســان باجلمود 
والتكلــس، ويعيــش االنطوائية 
والعزلة فكأنه أحد املوتى لشدة 
الَشَبه بينه وبينهم، حيث انهم 

ال يقوون على احلــراك املادّي ، وال 
يسمع لهم صوت ...!!

--5
اللحــاظ ال يتنع  ومع اختــالف 
اجتماع الوصفــني املتضادين ألنَّ 

متعلقيهما مختلفان .
الصغيــر الــذي لــم يقطع من 
ســنوات العمر اال قليــال لكّنه 
يلُكِمــَن املواهب ما يجعله قادراً 
يكون  العطاء  وبهذا  اإلثراء،  على 

كبيراً ،
عنده  تكدســت  الــذي  والغني 
إنفاق هو  االموال واختزنهــا دون 
في احلقيقة ال يختلف كثيراً عن 
الفقــراء الذين يعانون شــظف 

العيش 
انه يخدم املــال وال يخدمه املال 
وبهذا يعيش فقيراً وإْن كان غنّياً 

ذا ثروة طائلة .
والغائــب احلاضر هو احلبيب الذي 
غاب عّنا ِجْسُمُه ولكنَُّحبَُّه يجري 
مع الدم فــي العروق، فهو حاضر 

وبأقوى ألوان احلضور .
--6

وأبرز االموات االحياء هم الشهداء 
الذيــن كانــت لهــم صوالتهم 
وجوالتهم في ميادين الدفاع عن 

الدين والشعب والوطن .
يوت،  ســاعَة  يُولد  فالشــهيُد 
ويبقى ذِْكــُرُه نابضا بكل معاني 

احلياة 

قــال كاتب الســطور فــي َحقِّ 
الشهيد :

لسُت أَرْثِيِه فهو وارُث كنٍز 
ِمْن ُخلودٍ وموتُه ميالدُ 

وقال :
الشهداُء عالٌَم

ِمَن املعاني الفاضله
 

حياتُهم بوتهم 
ونعمت املعادله

--7
اّن موتــى االحياء يســيئون الى 
انفســهم قبل أْن يُســيئوا الى 
النــاس، فاذا كانوا فــي حياتهم 
بهم  فكيف  منسيني  مهجورين 

اذا كانوا حتت أطباق الثرى ؟

--8
عن  وليحــذر كلُّ عاقــٍل، فضالً 
كل مؤمن، الركون الى الكســل 
والتهــاون فــي أداء الواجبــات، 
واصطناع املعروف، وإســداء اخلير 
، والســعي في مضمــار اخلدمة 
ملا يقوى  النافعة وفقاً  االنسانية 

عليه .
فلن يضيع العمل النافع : ال عند 
اهلل، وال عند الناس، ولن ُيحى ِمْن 

ذاكرة التاريخ .
الغرائز  باشــباع  االكتفــاء  وأما 
بعيــداً عــن َشــرِْف االســهام 
باخلدمات النافعة فلن يجعله اال 
رقما من االرقام التي ال حُتصى في 

قائمة األحياء املوتى .

وماذا عن موتى األحياء ؟

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

كاميرات مصوري  رصدت 
العامليــة  الباباراتــزي 
أجنيلينا جولي في أحدث 
إبنتها  برفقة  لها  ظهور 
بالتبنــي، إذ ظهرتــا في 
أحد شوارع لوس أجنلوس 
يتجوالن  وهما  األميركية 
في أماكن جتارية، وظهرت 
جولــي بإطاللة طبيعية 
وكانت متسك بيد ابنتها. 
يذكــر أن أجنلينــا رفعت 
مؤخــراً دعــوى قضائية 
احلضانة  على  للحصول 
من  ألوالدهــا  الكاملــة 
املمثل العاملــي براد بيت 
جون  القاضي  وتسلمها 
أودير كيــرك الذي طلبت 
عن  اســتبعاده  جولــي 

عالقته  بسبب  القضية 
مع  املزعومة  التجاريــة 
السابق.  زوجها  محامي 
لكن احملكمــة العليا في 
مقاطعة  في  كاليفورنيا 
أن  علــى  اصــرت  أوراجن 
أودير  جــون  "القاضــي 
للعمل  مؤهــل  كيــرك 
هذه  في  مؤقت  كقاضي 

القضية.

اللبنانية  املطربة  اعلنت 
روال ســعد، خطبتها من 
مهندس خارج الوســط 
الفنــي. وقالــت خــالل 
اســتضافتها فــي احد 
البرامــج التــي تقــدم 
الفضائيات  احــدى  على 
متــت  بأنــه  العربيــة 
خطبتهــا على مهندس 
يدعى "يحيى" بعد قصة 
حــب، وبأنه مــن مواليد 
سوريا ويعيش في أميركا 
ألصول  عائلتــه  وتعــود 
وأوضحت  فلســطينية. 
روال بــأن اخلطبــة متــت 
في أجــواء عائلية، خالل 

الكريسماس،  احتفاالت 
من  محدود  عدد  بحضور 
األصدقــاء وشــقيقتها 
شــقيقتها.وعلى  وأبناء 
جانــب آخر، كانــت روال 
فيديو  طرحــت مؤخــرا 
اجلديدة  ألغنيتها  كليب 

"الغيني تالقيني" .

االنتقــادات  ســيل  بعد 
ملحم  اللبناني  للفنــان 
زين بعد حفل رأس السنة 
صمته  عــن  ملحم  خرج 
ورد مبــرراً األمر بأنه التزم 
في  الوقائية  باإلجــراءات 
احلفــل ونفى مــرة أخرى 
بكورونا  إصابات  شائعات 
: "الدولة ســمحت  وقال 
الســنة  رأس  بحفــالت 
كــذب خبرية الـ ٢٥ حالة 
كورونــا باحلفلــة وحتديد 
رقم املصابــني ببنّي كذب 
بعد  اخلبر  طلع  ألنه  اخلبر، 
أقل من عشــر ســاعات 
ســهروا  اللــي  يعنــي 
بعدهم نايني. وقام بعض 
صور  بشــاركة  املتابعني 

من احلفلة مشــيرين إلى 
أن األمر واضح، عدم وضع 
املوجودين  مــن  الكمامة 
ولــم يكن هنــاك تباعد 
اجتماعي، والبعض اتهمه 
أن  لــم يكــن يجب  بأنه 
سمحت  لو  حتى  يشارك 
إقامة  قــرار  ألن  الدولــة 
احلفالت خاطــئ في ظل 

الوضع الكارثي احلالي.

أنجيلينا جولي

ملحم زين

روال سعد

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
منذ طرح ألبوم النجم املصري عمرو دياب "يا أنا يا أل" رســميا 
في اخلامس والعشرين من ديسمبر املاضي، لم ينقطع احلديث 
عنه عبر مواقــع التواصل االجتماعي، وخاصــة فيما يتعلق 

بإحدى اغاني األلبوم، وهي أغنية "شكرا".
وبــدأت األزمة بعد أن قدم املطرب رامي صبري، األغنية بصوته 
وبتوزيع جديد، قبل أكثر من أسبوع، موضحا أنها في األساس 
كانت "ملكا له"، وأن الشاعر وامللحن منحاها إلى عمرو دياب.

وفتحت هذه التصريحــات الباب أمام أزمة مليئة بالتفاصيل 
والتطورات على مدار األيام املاضية، لم تنجح معها محاوالت 

التهدئة.
اتهامات صبري وتقديه األغنية املذكورة، دفعت كال من مؤلف 
األغنية الشاعر تامر حسني، وامللحن عزيز الشافعي، إلى شن 
هجوم مضــاد، وصل إلى حد اتخاذ اإلجــراءات القانونية ضد 

صبري.
وقال حسني، إن صبري رفض االعتذار، بعد أن نشر عبر صفحته 
في تطبيق "إنســتغرام"، تدوينة وصف فيها األمر بأنه "سوء 
تفاهــم وعدى )مرَّ(". واكد أنه "لن يتــم التراجع عن أي إجراء 

قانوني مت اتخاذه".

الصباح الجديد - وكاالت:
حررت الشرطة البريطانية عشرات اخملالفات ملنتهكي إجراءات 
اإلغالق اخلاصة بفيروس كورونا املستجد، ومن ضمنها القبض 
على رجل قطع مســافة 160 كيلومترا للحصول على وجبة 

"ماكدونالدز".
وقالت الشــرطة البريطانية، إنها حــررت مخالفة بحق رجل 
يبلغ مــن العمر 34 عاما، بقيمة 200 جنيه إســترليني، بعد 
مخالفته قوانني اإلغالق، وقاد ســيارته ملسافة 160 كيلومترا، 

من لوتن إلى ديفايسز في ويلتشاير.
واملضحــك في قصــة هذا الرجل حســبما ذكرت شــبكة 
"ســكاي نيوز" البريطانيــة، أن املدينة التــي قصدها لتناول 
وجبة من "ماكدونالدز"، لم يكن فيها مطعم تابع للسلسلة 

املتخصصة بتقدمي الوجبات السريعة.
وإلى جانب الرجل الذي لم تكشــف الشــرطة عن اســمه، 
ســجلت حاالت انتهــاك أخرى لقواعد اإلغــالق، حيث حررت 
مخالفة بحق شخص نّظم حفال ضّم 40 شخصا. ومخالفة 
بحق ســيارة كانت تقّل اربعة أشــخاص، قادهم السائق من 

بولتون إلى بريستون لتناول وجبة مأكوالت سريعة.
ومتّ اســتدعاء الشرطة بعد ورود أنباء عن جتمع نحو 50 سيارة 

في منطقة فيري لني.
ونشــرت الشــرطة صورا ملتنزه فيكتوريا في تاور هامليتس، 
وأظهرت عددا كبيرا من الناس يتجولون في املكان متجاهلني 

قوانني اإلغالق املفروضة.

بريطانيا تواجه "انتهاكات 
عبثية" إلغالق كورونا

ألبوم عمرو دياب 
يسبب أزمة فنية

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
يعرض على شاشــة التلفاز هذه االيام 
مسلســل عراقــي جديــد، يتميز عن 
بأنه مسلسل شبابي  املألوفة  االعمال 
بامتياز، فجل ابطاله من الشباب ان لم 

يكن جميعهم.
 هذه التوليفة الواعدة جمعها الكاتب 
احمــد هاتف، واخملــرج الفنــان جمال 
عبد جاســم، في املسلســل )فيروس(  
ويتمحــور حول مجموعة من شــباب 
جامعيــني، وتســليط الضــوء علــى 
عالقاتهم املتشعبة وتفرعاتها وتأثيرات 

الواقع االجتماعي على حيواتهم.
ابطــال املسلســل كل مــن: احمــد 
نسيم وشــروق احلسن واســاور عزت 
وزيد املالك وســهير صالح ورغد خاتون 
وزمن الربيعي واســراء العبيدي واحمد 
املطيري ورضــاب احمد وكاظم عباس 
وامير احسان وبيسان الشواك، إضافة 
لباقة اخرى من الشباب ساندت ابطال 

املسلسل. 
ولقد شــكل هؤالء توليفــة مع جنوم 
الدراما العراقية محمد هاشم واسيل 
عادل ومازن محمــد مصطفى واحمد 
الركابي وحياة الشواك والفنان الراحل 
وطارق  حسن  وفوزية  الســامرائي  نزار 
شــاكر وازهار العســلي وحسني علي 

صالح وفائز العبد اهلل وعبير فريد.
 ولم يتوقــف االمر على التمثيل فقط 
بــل كان الــكادر الفني املســاعد في 

غالبيته من الشباب.
املمثلــة أســاور عزت قالــت للصباح 
اجلديد: "هذه البطولــة االولى لي في 
الدراما بعــد جتربتي البســيطة بدور 
وســن في مسلســل )احالم السنني( 
واجسد هنا شخصية هندرين، فيروس 
مسلســل اجتماعــي يحاكي طبقه 
الشباب وما يواجههم من مصاعب في 
حرم اجلامعة، واضاف لي الكثير بوجود 
وبالتأكيد فان جتربتنا  اكادييني،  شباب 
هذه ســتكون غنية تفتح اآلفاق امام 

اجليل اجلديد للدراما العراقية".
اما زميلتها ســهير صالح والتي متتلك 
جتارب فنية كمشاركتها في مسلسل 
)الفنــدق( وعــدة افــالم ســينمائية 
قصيرة وطويلة، فأعربت عن سعادتها 
باملسلســل وقالت: "ما ييز مسلسل 
فيروس انه مسلسل شبابي والبطولة 
مشــتركة لعــدة شــباب وشــابات 
ويحتوى ايضــاً على فنانني قديرين، اما 
شخصيتي في املسلسل فهي )باران(، 

فتاة مسيحية تدرس القانون".
الفنانة الشــابة رضــاب احمد تقول: 
"تعد جتربة مسلســل فيــروس واحدة 
مــن التجارب املهمة التــي تخلط بني 
روح الشــباب وطاقاتهــم وبني نخبة 
مــن الفنانني الكبار، ما يســهم ببث 

وجوه شــبابية جديدة حتتاجها الدراما 
احترافي  فريق  مع  فالتعامل  العراقية، 
يتمثل بخرج العمل االستاذ جمال عبد 
جاســم والكاتب احمــد هاتف وبقية 
االســماء احملترمــة في فريــق االخراج 
والتصوير واالنتاج، يجعل للعمل متعة 
ذات طابع خاص يترجم صوريا من خالل 
احداث املسلســل". وتضيف: "نسلط 
اجتماعية متداولة  الضوء على حاالت 
سيما في فئة الشباب، اال وهي االبتزاز 
بجميع اشــكاله، حيث تعاني الكثير 
مــن الفتيــات من حاالت االســتغالل 
واالبتزاز سواء كان الكترونيا ام بوسائل 
اخــرى، ما يضع علــى عاتقنا كفنانني 
ايصال رسالة الى اجملتمع بآلية التعامل 
مع هذا النوع من املشكالت اجملتمعية، 

وعدم السكوت واالستسالم للحد من 
هذه الظاهرة".

 عملت رضاب سابقاً في مجال املسرح 
من خالل مســرحية ستربتيز للمخرج 
عالء قحطان وشــاركت فــي مهرجان 
قرطاج املســرحي، ومسرحية هاملت 
التي عرضت على املســرح الفرنســي 
فــي باريــس اضافة الى مســرحيتني 
مــا زال العمل قائم عليهــا، اما على 
ابرز  فمن  الســينمائية  االفالم  صعيد 
االعمــال التي شــاركت بهــا الفيلم 
القصيــر "املوصل ٩٨٠" الذي ترشــح 
جلائزة االوســكار ممثال عن العراق ٢٠٢٠، 
والفيلم الروائي الطويل "شارع حيفا" 
املرشح جلائزة االوسكار ممثالً عن العراق 
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الصباح الجديد - وكاالت:
لم يض شهر واحد على تشريع تايالند 
استعمال بعض أجزاء نبتة القنب، حتى 
بادر مطعم تابع ألحد املستشفيات في 
مقاطعة براشينبوري إلحداث ثورة في 

قائمة أطباقه ومشروباته.
وطعم املستشفى أطباقه باملاريخوانا 
وأدخلها إلى أنواع الســلطة واحلساء، 

وتبل بها اللحوم.
أول  2018، صــارت اململكة  العام  وفي 
دولة في جنوب شــرق آســيا تشــّرع 
الطبية  لألغراض  املاريخوانا  استعمال 
القنب  زيت  إنتاج  وشــرعت مذاك في 
وتسويقه جتاريا ساعية إلى اإلفادة من 
مليارات  قيمتها  تبلــغ  عاملية  صناعة 

الدوالرات.
وحذفت مــن قائمة اخملدرات الشــهر 
وســيقانها  النبتــة  أوراق  املنصــرم 
التــي حتتوي على نســبة  وجذورهــا 
هيدروكانابينول،  رباعي  من  منخفضة 
وبات بإمكان املورديــن املعتمدين، مثل 
املستشفيات، استعمالها في الطعام.
وســرعان ما أصبحــت قائمة مطعم 
في  أبايبوبجر  برايا  تشــاو  مستشفى 
مقاطعة براشــينبوري، على بعد نحو 
ســاعتني من بانكوك، تضــم أطباقا 
كانــت فــي املاضي شــعبية جدا في 
تايالند، تســتعمل فيهــا نبتة القنب، 
كالســلطة واخلبز واللحم مــع أوراق 

القنب املقلية.  

مستشفى تايالندي يقدم أطباقا متبلة بالماريجوانا 

مسلسل فيروس.. الشباب يقتحمون الدراما العراقية

تتقدم أسرة جريدة الصباح اجلديد 
الســيد  اىل  التربيكات  بالتهنئو 
ملناسبة  مهدي"  كاظم  "حسني 
توليه منصــب مدير إعالم وزارة 
النقل، متمنني له التوفيق والنجاح 
العامة  للمصلحة  خدمة  عمله  يف 

ومصالح الوزارة.

الصباح الجديد - وكاالت:تهنئة
 أعــاد غواص خامت الــزواج إلى امرأة 
إيطالية، فقدتــه قبل 30 عاماً على 
البحر، في واقعــة غريبة  شــاطئ 

وصفها الكثير بإنها غير متوقعة.
الواقعــة، للزوجني  تعــود تفاصيل 
إنيانزيا أرو وماســيمو بينى في عام 
1991، حــني كانا شــابني متزوجني 
حديثاً من مقاطعة كالياري بجزيرة 
ســردينيا في عطلة على الشاطئ، 
وهي املناســبة التي انتهت بحادث 
أحزنهما كثيراً، حيث فقدت الزوجة 
الشــابة آنذاك خامت زواجها في أثناء 

تواجدهــا على البحر في شــاطئ 
جوفينتيدو.

ولكــن يبدو أن للقــدر رأي اخر فقد 
أعيد اخلــامت لصاحبته بعد 30 عاماً 
من الواقعة، بعد عثور الغواص لوكا 
لوبينا عليه، في أثناء الصيد بالرمح 

في تلك املنطقة.
ما ربا  واعتقــاداً منه أن شــخصاً 
الزواج  يــزال يبحث عــن خــامت  ما 
قرر الغــواص تســليمها إلى قوات 
متكنوا  والذين  بالو،  منطقة  شرطة 
من الوصول الى الســيدة بعد نشر 

قصتها على مواقع التواصل.

 الصباح الجديد - وكاالت:
بالشــلل  مصاب  صيني  رجل  متكن 
من تسلق اجلبال وناطحات السحاب 
برغم إعاقته، وحصل على لقب أول 
شخص على كرسي متحرك يتسلق 
واجهة ناطحة ســحاب بطول 250 

مترًا.
متكن "الي تشي واي" من تسلق أكثر 
مــن 250 مترا من واجهــة ناطحة 
سحاب، وهو مربوط بكرسي متحرك، 
من أجل جمع التبرعات لعالج مرضى 

إصابات احلبل الشوكي.

وفي عشــر ساعات استطاع الي من 
هوجن كوجن حتقيق هــذا اإلجناز، برغم 
عدم متكنه ســابًقا من تسلق قمة 
برج "نينــا تاور" بارتفــاع 300م في 

شبه جزيرة كاولون.
وتعرض الي البالغ من العمر 37 عاًما 

أدى  حلادث سير قبل عشــر سنوات 
إلى إصابته بالشــلل النصفي، وقد 

اعتاد تسلق اجلبال واألبراج.
5.2 مليــون دوالر  وجنح الي بجمــع 
بالعملة احمللية "أي ما يعادل 670639 

دوالرا أميركًيا"، وفًقا لوكالة رويترز.

بعد 30 عامًا: سيدة تعثر على خاتم زواجها 

شاب يتسلق ناطحات السحاب على كرسي متحرك
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