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حركة التغيير تدفع ضريبة مشاركتها
غير المدروسة في حكومة االقليم

المالية النيابية: فرض استقطاعات الرواتب
يخالف قانون الضريبة

قدم ثالثة من اعضاء مجلسها التنفيذي االستقالة من مناصبهم رفع سعر الدوالر أحدث نقصًا في دخل المواطن بنسبة 23 %

السليمانية ـ عباس اركوازي:
واالنشــقاقات  االزمــات  تعصــف 
تواجه  التي  التغيير،  بصفوف حركة 
اوضاعــاً تنظيمــة صعبــة، نتيجة 
الخفاقها في تنفيذ الوعود والبرنامج 
في  مبوجبه  الذي شاركت  االنتخابي، 
حكومــة االقليم الــى جانب احلزب 

الدميقراطي الكردستاني.
وتواجــه احلركة بعد قرابة ســنتني 
من مشــاركتها في حكومة االقليم 
تســاؤالت جدية مــن انصارها، عن 
التي  والنتائج  والدوافــع  االســباب 
وراء تلك املشــاركة،  حققتها مــن 
حيث انعكس فشل حكومة االقليم 
واملالية  االدارية  االصالحات  اجراء  من 

ومحاربة الفساد واحملسوبية، وعجزها 
عــن حتقيق الشــفافية فــي ملف 
التغيير،  على حركة  النفط، ســلباً 
التي تتحمل اعباء وتبعات الفشــل 
الذي منيت به حكومة االقليم، التي 
يقودها احلــزب الدميقراطي بالتعاون 

مع االحتاد الوطني وحركة التغيير.
وتواجــه القيادة السياســية حلركة 
التغييــر انتقــادات شــديدة مــن 
قبــل جماهيرها التــي تتهمها من 
واملبادئ  االفــكار  بالتخلي عن  جهة 
تأسست  التي  للســلطة  املعارضة 
على اساســها حركة التغيير، ومن 
جانب اخر تطعــن بوالئها للحركة، 
النهــا ســاهمت عبر مشــاركتها 

االقليم  املدروســة في حكومة  غير 
الدميقراطي  احلــزب  على  بالتغطية 
يســتغل  الــذي  الكردســتاني 
الضائقــة املاليــة التــي تواجهها 
احلركة للضغط عليهــا باجتاه تأييد 
في  قيادي  وتوجهاته.واكد  سياسته 
احلزب  ان  اجلديــد،  للصبــاح  احلركة 
الدميقراطــي ميارس ضغوطات كبيرة 
احلركة التخــاذ موقف  قيــادة  على 
صارم من كتلتي احلركة في مجلس 
النواب العراقي وبرملان االقليم، الذين 
ينتقدون حكومــة االقليم ويعتبرون 
هيمنــة احلــزب الدميقراطــي على 
مفاصــل احلكم في االقليم ســبباً 
رئيسا لتفشي الفساد واهدار ثروات 

االقليم وفي مقدمتها ملف النفط.
واضاف القيادي ان الهيئة التنفيذية 
اجتماعاً  عقــدت  احلركة  في  العليا 
واسعاً  املنصرم، شهد جدالً  السبت 
القيادات  بعــض  مطالبــة  عقــب 
بضمنهم املنســق العام في احلركة 
عمر السيد علي، بانذار ممثلي احلركة 
وبرملان كردســتان من  في مجلــس 
االستمرار مبهاجمة حكومة االقليم 
واحلزب الدميقراطــي، وبخالفه اتخاذ 
قرارهم بطردهم من صفوف احلركة، 
وهو ما واجــه اعتراضاً من قبل ثالثة 
مــن اعضــاء الهيئة العليــا الذين 
رفضوا طرد نواب احلركة في مجلس 

النواب وبرملان االقليم.

بغداد - وعد الشمري:
املالية في مجلس  اللجنــة  أكدت 
النــواب، أمــس الثالثــاء، أن فرض 
املوظفني  رواتب  على  استقطاعات 
الضرائــب،  باســم  واملتقاعديــن 
مخالفــة قانونية، مشــيرة إلى أن 
رفع سعر صرف الدوالر أحدث نقصاً 
في دخل املواطن البســيط بنسبة 
تزيد  رافضة سن تشــريعات   ،23%

من الطبقات الفقيرة واملتوسطة.
وقــال مقّرر اللجنــة النائب أحمد 
الصفار، في حديــث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "فرض اســتقطاعات 
أن  ينبغي  املوظفــني  رواتــب  على 
يكون مبوجب تعديل قانون الضريبة، 
وليــس تنفيذاً لنصوص مشــروع 

املوازنة".
وأضــاف الصفــار، أن "عــدداً من 
التوجهــات ظهــرت فــي مجلس 
االســتقطاعات،  ملعاجلة  النــواب 
ولكني مــع الرفض من حيث املبدأ 

ألنها مخالفة واضحة للقانون".
وأشار، إلى أن "النظام الضريبي في 
العراق قدمي ومتهالك ويعود إلى عام 
1982 وينبغي تعديله مبا يتناســب 
مع الظرف احلالي وال يكون ذلك من 

خالل قانون املوازنة وهو سنوي".
ولفــت الصفــار، إلــى أن "العراق 
ينبغي أن يقتفــي أثر دول املنطقة 
في وضــع قوانــني ضريبية رصينة 
حتول دون الفســاد، وال يتضرر منها 

غير  بنحو  احملدودة  الدخول  أصحاب 
عادل".

قانون  على  "التعديل  أن  وأستطرد، 
املوازنة بنحو عام ســوف يشــمل 
أغلــب املــواد كونهــا ال تعبر عن 
الواقــع احلالي املالــي واالقتصادي 
ولم تعكس واقــع الورقة البيضاء 
للحكومــة، أما املشــروع املطروح 
حالياً للنقاش هو توســعي بخالف 

جهود اإلصالح".
وشــدد الصفار، علــى أن "مجلس 
الضغط عن  لرفع  النواب يســعى 
سعر  رفع  نتيجة  بســبب  املواطن 
الدوالر الذي احدث تضخماً وارتفاعاً 

في األسعار".

ويواصــل، أن "هــذه اإلجــراءات ال 
تتناســب مع ما تضمنه البرنامج 
احلكومي وفقــرات الورقة البيضاء 
التــي تتحدث عن دعــم الطبقات 
الفقيرة، لكن وجدنا أن دخل املواطن 

البسيط تناقص بنسبة 23%".
ومضى الصفار، إلى أن "هذا الثقل 
الذي تعــرض له املواطــن ال ميكن 
بطبيعــة احلــال أن يضــاف عليه 

االستقطاعات ".
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب 
عبد الهادي السعداوي، في تصريح 
إلى "الصباح اجلديــد"، أن "البرملان 
أي استقطاع  قاطع  يرفض بشكل 
على رواتب املوظفني أو املتقاعدين".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد اخلبيــر القانونــي علي 
ان  الثالثــاء،  امس  التميمــي 
االنتخابــات  موعــد  تأجيــل 
يخالــف  املبكــرة  النيابيــة 
واملتظاهريــن،  الشــعب  ارادة 
وفيما فنــد التميمــي ان دور 
نزاهــة  يؤمــن  املتحــدة  األمم 
كتلة  هاجمــت  االنتخابــات، 
صادقون النيابية رئيس مجلس 
الكاظمي،  مصطفــى  الوزراء 
مشيرة الى ان املفوضية العليا 
املســتقلة لالنتخابات أجبرت 
علــى التأجيل من اجل ان يتاح 
الدولة  التوغل في مفاصل  له 

وبناء دولة عميقة جديدة.
وكان صوت مجلس الوزراء امس 
الثالثاء، على حتديد العاشر من 
تشــرين األول املقبــل، موعداً 
بعد  املبكرة،  االنتخابات  إلجراء 
ان كان من املقــرر لها ان جترى 

في حزيران املقبل.
ووفقاً لبيــان املكتب اإلعالمي 
"صوت  الوزراء:  مجلس  لرئيس 
باإلجمــاع  الــوزراء  مجلــس 
عقدها،  التــي  جلســته  في 
واســتضاف خاللهــا رئيــس 
وأعضــاء املفوضيــة العليــا 
املســتقلة لالنتخابــات، على 
حتديد العاشر من شهر تشرين 
الجراء  موعــداً  املقبــل،  االول 

االنتخابات املبكرة ".
وحســب البيان: " جــاء القرار 
دراســة مقتــرح قدمته  بعد 
مفوضيــة االنتخابــات الــى 
بتأجيــل  الــوزراء  مجلــس 
االنتخابات حتى السادس عشر 

من تشرين األول املقبل ".
قبيل  ذرائع من  البيان  وســوق 
التأجيــل، " ينطــوي على  ان 
أسباب فنية مهمة، من شأنها 
ان تضمــن نزاهــة االنتخابات 

اجلميع  امام  الفرص  وتســاوي 
بحريــة  االنتخابــات  خلــوض 

وعدالة ".
 كمــا بررت املفوضية ســبب 
اقتــراح املوعد اجلديــد إلجراء 
االنتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً 
النتهاء املدة احملددة لتســجيل 
ولقلة  السياسية،  التحالفات 
املســجلة  التحالفات  عــدد 
األحزاب  شــؤون  دائــرة  فــي 
السياســية  والتنظيمــات 
جدول  فــي  احملــددة  للفتــرة 

العمليــات، ممــا يتطلب متديد 
وما  التحالفات،  تسجيل  فترة 
يترتب على ذلك من متديد فترة 
تسجيل املرشــحني وإلفساح 
اجملال أمام خبــراء األمم املتحدة 
واملراقبني الدوليني، ليكون لهم 
دور في حتقيــق أكبر قدر ممكن 
مــن الرقابة والشــفافية في 
املقبلة،  االنتخابيــة  العملية 
وانســجاماً  نزاهتها  ولضمان 
مع قرار مجلس الوزراء بشــأن 
البايومتري  التسجيل  توسيع 

الكافــي  الوقــت  وإعطــاء 
كافة  وإكمال  به،  للمشمولني 

االستعدادات الفنية ".
اول رد فعــل على تأجيل  وفي 
كتلــة  اكــدت  االنتخابــات، 
املفوضية  ان  النيابية،  صادقون 
على  اجبرت  لالنتخابات  العليا 

مقترح تأجيل املوعد.
احمد  الكتلة  عن  النائب  وقال 
اعالم كتلته،  الكناني بحسب 
ان " تأجيل االنتخابات ال يتعلق 
بإجــراءات باملفوضية بل حتى 

مفاصل  في  الكاظمي  يتوغل 
الدولة مع كتلة شيعية واخرى 
سنية للســيطرة على جميع 
املفاصــل احلكومية وبناء دولة 

عميقة جديدة ".
واضــاف " حتى بيان املفوضية 
فهــي أجبرت عليــه من اجل 
استعداد الكاظمي بشكل تام 
صفوف  وتنظيم  للمشــاركة 

االحزاب التي تنتمي له ".
 وسبق أن كشف النائب أحمد 
الكنانــي، عن تســريبات من 

اجتماع للرئاسات، بشأن تأجيل 
االنتخابات بقوله: "التسريبات 
املتداولة من اجتماع الرئاسات 
تشــير إلــى الرغبــة بتأجيل 
إلى شــهر تشرين  االنتخابات 
األول املقبل"، مضيفا ان"بعض 
القوى السياسية غير متهيئة 
لالنتخابات، والســيما األحزاب 
املدعومة مــن رئيس احلكومة 

مصطفى الكاظمي". 
اخلبير  فنــد  الســياق،  وفــي 
تأمني  التميمي،  علي  القانوني 

نزاهــة االنتخابــات من خالل 
رقابــة األمم املتحــدة، وقال في 
تصريح تابعته الصباح اجلديد، 
ان " تأجيل االنتخابات للسماح 
لالمم املتحدة على الرقابة فهذا 
مردود الن هذه الرقابة شكلية 
إمنا  لالنتخابــات  إدارة  وليــس 
املتحدة  األمم  ممثليــة  ان  مجرد 
تكتب تقريرا ورأيها باالنتخابات 
وال  بالعــد  ال  تتدخــل  أن  دون 
بالفــرز وال النتائج "، الفتا الى 
انه " اذ كانــت احلجة مفاحتة 
التأكد منها  يتم  التي  اجلهات 
مــن املرشــحني مثــال األدلة 
اجلنائية أو املســاءلة والعدالة 
فهي ميكن حسمها خالل أقل 

من شهر ".
االنتخابات  هــذه   " ان  واضاف 
مــن   ٦٤ باملــادة  محكومــة 
حتدثت  التي  العراقي  الدستور 
عن حل البرملان وان يعلن رئيس 
اجلمهورية عنها بعد شــهرين 
من احلــل فهــي ال عالقة لها 
باالنتخابــات العادية الروتينية 
بني  بالتنســيق  التــي حتــدد 
املفوضية و مجلــس الوزراء "، 
مبينــا ان " املفوضيــة العليا 
لالنتخابــات مت متويلها ب ٣٠٠ 
مليون دوالر وفــق قانون متويل 

االنتخابات وال حجة لديها ".
وتابع ان " هذا التأجيل يخالف 
واملتظاهريــن  الشــعب  إرادة 
ويحتاج الــى وقفة من البرملان 

كونه يراقب املفوضية ".
اكثر من هذا أوردت صحيفة " 
آراب ويكلــي " البريطانية، في 
السبت املاضي السادس عشر 
من هــذا الشــهر،  أن مصادرا 
ان هناك توجها  مطلعة بينت 
للتوصــل الى اتفــاق بتاجيل 
االنتخابات العراقية شــرط ان 
شــهر  في  احملدد  املوعد  يكون 

تشرين الثاني املقبل .
وذكــر التقرير الــذي ترجمته 
 ” انــه  /املعلومــة/  وكالــة 
هذا  فــان  للمحللني  وطبقــا 
الوزراء  رئيس  التأجيل سيمنح 
فرصة  الكاظمــي  مصطفى 
لبناء حتالفات متكنه من البقاء 

في السلطة “.
واضاف التقريــر ان ” االجتماع 
الذي عقد اخلميس املاضي بني 
الكاظمي وبرهم صالح ورئيس 
السلطة القضائية فائق زيدان 
اخلاصة  واملمثلة  واحللبوســي 
املتحدة  لــأمم  العــام  لأمني 
جينــني هينيس بالســخارت ، 
املبكرة  االنتخابات  ملناقشــة 
املقبلة، لم يشر بيانه الرسمي 
الــذي وصف وقائــع االجتماع 
إلى املوعــد األول الذي حددته 
احلكومــة إلجــراء انتخابــات 
مبكرة وهو 6 حزيران عام 2021  
واعتبر ذلك مؤشرا واضحا على 
إمكانية تأجيل موعد االقتراع”.
وبــني – التقريــر: ” إن تأجيــل 
ســيمنح  االنتخابات  موعــد 
كافيا  وقتا  وصالح  الكاظمي  
على  حتافــظ  حتالفات  لبنــاء 
دورهمــا البارز على الســاحة 
السياســية ، خاصة بالنسبة 
للكاظمي ، الذي قد يســتغل 
األحزاب  من  الشعبي  الغضب 
املشــاركة في البرملان  بسبب 
في  اخلدمات  ونقص  الفســاد 
التــي تعاقبت بعد  احلكومات 

عام 2003 “.
واشــار التقرير الى أنه “وحتى 
األحــزاب  عــدد  جتــاوز   ، اآلن 
املرخصــة خلــوض االنتخابات 
حاجز األربعمائــة، و في حالة 
تأجيــل االنتخابــات ، فإن عدد 
األحــزاب التي ســتمنح اإلذن 

باملشاركة سيزداد حتما”.

مجلس الوزراء يصوت على تأجيل االنتخابات "المبكرة" حتى تشرين اول المقبل
في رد فعل سريع صادقون تتهم  الكاظمي بالسعي لبناء دولة عميقة جديدة  

خبير قانوني: تأجيل االنتخابات يخالف إرادة الشعب والمتظاهرين والبرلمان مطالب بموقف
"آراب ويكلي" البريطانية توقعت التأجيل قبل ثالثة ايام وحددت تشرين الثاني موعدا

جانب من عملية التصويت لتأجيل االنتخابات املبكرة

الصباح الجديد - متابعة:
الدفاع  وزير  القائم بأعمــال  قال 
امس  ميلر  كريستوفر  األميركي 
التحقيقات  مكتــب  إن  الثالثاء، 
االحتادي يساعد اجليش األميركي 
بإجــراء تدقيق فــي أكثر من 25 
الوطني  احلــرس  ألف جندي من 
في  للمســاعدة  نشــرهم  يتم 
خالل  الكونغرس  مبنــى  حماية 
حفل تنصيــب الرئيس املنتخب 
جو بايدن، وذلك بســبب مخاوف 

أمنية.
وأوضح ميلر في بيان أن "التدقيق 
األمنية  األحداث  أمر طبيعي في 
الكبــرى" وأكد أنــه "في حني ال 
لدينا معلومات مخابراتية  توجد 
داخلي،  تهديد  إلى وجود  تشــير 
فإننا لــن نألو جهــدا في تأمني 

العاصمة".
وبعــد الهجــوم الــذي نفــذه 
على  ترامــب  الرئيــس  أنصــار 
الســادس  في  الكونغرس  مبنى 
يناير وأســفر عــن مقتل  مــن 

خمسة أشــخاص وأجبر أعضاء 
الكونغرس على االختباء، فرضت 
إجراءات  األميركيــة  احلكومــة 
شــملت  مســبوقة  غير  أمنية 
إقامة أســوار ال ميكن تســلقها 
ومنطقة  شائكة  بأسالك  مزودة 

أمنيــة كبيــرة غير مســموح 
للجمهور بدخولها.

وكانــت صحيفــة "واشــنطن 
بوســت" األميركية قد ذكرت أن 
حذر  االحتادي  التحقيقات  مكتب 
في تقرير مخابراتي وكاالت إنفاذ 

القانون مــن أن متطرفني ميينيني 
التظاهــر كمتنكرين  فكروا في 
على هيئة أعضاء باحلرس الوطني 
لم  التقرير  لكن  واشــنطن،  في 
يأت على ذكر أي مؤامرات محددة 

ملهاجمة وقائع التنصيب.

باســم  متحــدث  قــال  وكان 
"البنتاغون" امــس االول االثنني، 
إن وزارة الدفاع أجازت نشر قرابة 
2750 فردًا من القوات املســلحة 
النظامية لدعــم حفل تنصيب 
الرئيس املنتخــب، جو بايدن، من 

مختلف اخلبرات األمنية.
ألفا عنصر من هذه  وســيعمل 
القوات على حماية احلفل، بينما 
750 عنصــرا مبهام  يقوم نحــو 
دعم الطوارئ، بينهم مجموعات 
مــن ذوي اخلبــرة فــي التعامل 
الكيمياويــة  األســلحة  مــع 
والنوويــة  والبيولوجيــة 

واإلشعاعية واملتفجرة.
املتوفرة  األمنية  العناصر  وتضم 
اخملطط  التنصيــب،  حفــل  في 
عقده األربعاء، خبراء في التخلص 
من الذخائر املتفجرة وفرقا طبية 

متخصصة.
وكانت قوات األمن في العاصمة 
مؤقتا  أجلــت  قــد  واشــنطن، 
حتضيــرات حفــل التنصيــب، ، 

بســبب "تهديد أمني"، بحسب 
اغلق  فيما  بــرس،  فرانس  وكالة 
جراء  بالكامل،  الكونغرس  مبنى 

حريق صغير نشب قرب املبنى.
وأظهرت التقارير إمكانية حدوث 
احتجاجــات عنيفة فــي مبنى 
الكابيتــول هيــل وفــي املباني 
احلكومية في جميع أنحاء البالد، 
التشديدات  إلى مزيد من  أدى  مما 
األمنية، حيث متت تعبئة نحو 25 
ألف عنصر من احلــرس الوطني 

لالنتشار في العاصمة وحدها.
وقال بيان للحرس الوطني إن عدد 
قواته املنتشــرة فــي العاصمة 
واشنطن  بلغ صباح االثنني، أكثر 

من 21500 عنصر.
وأضاف البيان أنه مت تفويض ما ال 
يقل عن 25 ألف عنصر من احلرس 
الوطنــي للقيام مبهــام أمنية و 
الســلطات  لدعم  لوجســتية 
العاصمة،  وسلطات  الفيدرالية 
حتى حفــل التنصيب، وما بعده 

بحسب الضرورة.

بمشاركة خبراء في التخلص من الذخائر المتفجرة وفرق طبية متخصصة

اكثر من 25 الف جندي من الحرس الوطني لتأمين حفل تنصيب بادين اليوم

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد النائــب عبد اخلالق العزاوي 
امس الثالثــاء ان مجلس النواب 
ماض في خفــض موازنة 2021 

الى 120 ترليون دينار.
وقال العزاويفي تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، ان ” ملف 
االنفــاق احلكومي فــي موازنة 
2021 يضم ارقامــا مبالغا بها 
بشــكل كبير وهي االعلى منذ 
العراق   بــان وضع  2003 مؤكدا 
املالي ال يتحمل املزيد من الديون 
التي ترهــق ميزانيته خاصة مع 

تكرار ملف االقتراض املالي".
مجلس  ان”  العــزاوي  واضــاف 
النــواب ماض في خفض موازنة 
 120 بحــدود  وجعلهــا   2021

ترليــون بعــد معاجلــة الكثير 
مــن االبواب التي تضــم انقاقا 
يتــالءم مع  ال  حكوميــا كبيرا 
الراهنة مبينا  املرحلــة  طبيعة 
ان استقطاعات رواتب املوظفني 
التــزال خطــا احمــرا ألغلبية 
ايجاد  الى  مساع  وهناك  النواب 
بدائل لســد العجــز املالي من 
غير  االيــرادات  تعظيــم  خالل 

النفطية.
يذكــر ان مجلس الــوزراء قدم 
املوازنة الــى البرملان مببالغ تفوق 
160 تريليون دوالر، األمر الذي اثار 
حفيظة مجلــس النواب، الذي 
اتفق اغلب أعضاؤه على رفضها 
والعمل علــى خفضها حتى لو 
تطلب األمر وقتا أطول إلقرارها.

نائب: البرلمان ماٍض في خفض 
موازنة 2021 إلى 120 ترليون دينار

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2
وزير الصحة يستعرض 

اجراءات منع دخول الساللة 
الجديدة الى العراق 

»الزوراء« تواصل تنفيذ 
مشروع إنشاء محطة شمسية 

في مقر وزارة الكهرباء

بغداد - الصباح الجديد: 
تراس وزير الصحة والبئية الدكتور حسن التميمي 
اجتماع هئية الراي بحضور  الوكيل االداري للوزارة 
وعــدد من املدراء العامني في مركــز الوزارة ودوأير 
الصحة في بغداد واحملافظات ملناقشــة عدد من 
االجراءات ملنع دخول الساللة اجلديدة لوباء كورونا 

الى العراق .
واســتعرض الوزير خــالل االجتماع مــع اعضاء 
اللجنة اتخاذ الوزارة عدد من االجراءات املشــددة 
ومنها غلــق احلدود ملنع دخول الســاللة اجلديدة 
للعراق ووضع ضوابط صحية ملنع دخول الوافدين 
من الدول االخرى الى العراق بٔاستثناء العاملني في 
الهئيات الدبلوماســية والعاملني في الشركات 
على وفق شــروط منها اجراء فحص PCR واعادة 
فحصه فــي املطــارات العراقية لضمــان عدم 
اصابتهم وحتديد اكثر من 40 50- موظفا للقيام 

باخذ املسحات للرحالت القادمة الى العراق .
ولفت الوزير الى انخفاض حاالت االصابة والوفيات 
في العراق حســب املوقف الوبأيي اليومي لوزارة 
الصحة خالل شهر كانون الثاني والتوجيه بغلق 
التجاري على  التبادل  املنافذ احلدودية باســتثناء 
وفق شــروط وضعتها وزارة الصحة بالتنســيق 
مــع هئية املنافــذ احلدودية ومصادقــة من قبل 
وان  الوطنية  والســالمة  العليا للصحة  اللجنة 
الوزارة مســتمرة بتواصلها اليومي مع شــركة 
فايزر والتدريب للمالكات الطبية والصحية على 
اعطاء اللقاحات من قبل الشــركة وتوفير جميع 
املستلزمات اللوجســتية اخلاصة باللقاح وحتديد 
منافذ الصرف للقاحات بواقع اكثر من 60 منفذا . 

بغداد - الصباح الجديد: 
تواصـل شركة الزوراء العامة إحدى شركات وزارة 
الصناعة واملعادن أعمالها لتنفيذ مشروع إنشاء 

محطة شمسية في مقر وزارة الكهربـاء . 
وأشـــار مدير عام الشركة املهندس هـادي علـي 
طـــه إلى تنفيذ أعمال جتميع وتركيب الهياكل 
 zone ( ضمن أعمال P1 امليكانيكية ملســقفات
C ( واستمرار العمل في جتميع وتركيب الهياكل 
امليكانيكية فوق منطقة سطح املسرح من قبل 
ُمنتسبي قســم التصنيع امليكانيكي والقوالب 
في مقر الشــركة وبإسناد من مالك الشركة في 
مقــر وزارة الكهرباء إضافة إلى اســتمرار العمل 
بتجميع وتركيب الهيــاكل امليكانيكية للخاليا 
الشمسية ملسقفات مرآب الوكالء من قبل فريق 
اللحــام ، الفتــاً الى ان جميع هــذه األعمال تتم 
بإشراف دأيرة املهندس املقيم في وزارة الكهرباء ، 
وأن شركة الزوراء العامة تعد من الشركات الرأيدة 
في مجال تصنيع ونصب احملطات الشمسية وقد 
أجنزت العديد من األعمال واملشاريع في هذا اجملال 

لصالح القطاع العـام .
من جهة اخرى وقعـــت الشركة العامة لكبريت 
املشــراق إحدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
محضر إتفاق مــع أمانة بغــداد لتجهيزها مبادة 
الشـب .  واوضح مدير عام الشركة الدكتور عبـد 
املنعـم نايـف اجلبـوري أن محضر اإلتفاق تضمن 
قيام الشــركة العامة لكبريت املشراق بتجهيز 
أمانــة بغداد بواقع ) ١٥٠٠ ( طن من مادة الشــب 
شــهرياً و ) ١٨٠٠٠ ( طن من مادة الشــب سنوياً 
وسد إحتياج األمانة بالكامل من هذه املادة للعام 
احلالي ٢٠٢١ ، ُمشيراً الى ان توقيع محضر اإلتفاق 
جاء ضمن سياسة الشــركة ونتاج جلهودها في 
تفعيل اخلطط التســويقية لغرض زيادة اإليرادات 
والعوأيد املالية ، مؤكداً في ذات الوقت ان الشركة 
عملت على زيادة الطاقات اإلنتاجية ملعمل الشب 
لتصــل إلى )٨٠( ألف طن ســنوياً لتلبية احلاجة 

احمللية وبنوعية ومواصفات قياسية عالية.

بغداد - الصباح الجديد: 

أعلنت هئية تشــغيل الرميلة بٔان 
حقــل الرميلة النفطــي قد أنتج 
مــا مجموعــه خمســة مليارات 
برميــل من النفط وذلــك منذ بدء 
حقــل  وإدارة  بتشــغيل  الهئيــة 
الرميلة النفطي في شهر متوز من 
عــام 2010 ويُذكــر ان الهئية هي 
مؤسسة غير مستقلة مكونة من 
شركة نفط البصرة وشركة بي بي 

وشركة بتروتشاينا.
ان بلوغ هذا املعلم يُعد اجنازاً كبيراً 
ألســباب عدة. حيث حتقق في عام 
تعــنّي علــى اجلميع فــي الرميلة 
اظهار اعلى مســتوى من التفاني 
الصعوبات  علــى  للتغلب  واملرونة 
والتحديــات الناجمة عن تفشــي 
جأيحة فايروس كورونا املســتجد. 
كما انه ئاتي بعد اعوام من اضطرار 
الكبيرة  املشــكلة  ملعاجلة  الهئاة 
مكامن  من  االنتاج  بإدامة  املتمثلة 
احلقــل التــي تعاني مــن ظاهرة 
انخفاض الضغــط املكمني، وذلك 
املوازنات  في وقت مت فيه تقليــص 
بسبب  االستثمارات  و  التشغيلية 

تقّلب اسعار النفط.
وقال مدير شــركة نفــط البصرة 
وكالــة خالــد حمزة عبــاس نحن 

اللحظة  بهذه  لالحتفاء  ســعداء 
املهمــة، والتي متثل شــهادة على 
جناح شراكة هئية تشغيل الرميلة. 
البصرة،  نفط  وبالنيابة عن شركة 
أود ان اتقدم بالشــكر لكل فرد من 
البصرة  نفط  شــركة  منتســبي 
الذيــن حرصــوا على ان تســتمر 
الرميلــة بإنتاج النفــط بكل جناح 
لصالح العراق، كما اود ان أُثني على 
الدعــم الذي قدمه شــركاؤنا من 

شركتي بي بي و بتروتشاينا.«
من جانبه عّلق مدير هئية تشغيل 
الرميلــة أورهان كولييــف قأيالً ان 
حتقيق هذا املعلم ما هو اال نتيجة 
االداء  على  قدرتنــا  تبرهن  ايجابية 
بالتزامن مع جهــود تطوير وحتويل 
العراقيون  افرادنا  عمل  لقد  احلقل. 
من  اخملتصني  زمالءهم  مع  ســوية 
شركتي بي بي و بتروتشاينا كفريق 
لتحقيق  واحد في مســاٍع حثيثة 
الهدف املشــترك املتمثل بالوصول 
ملســتويات انتاج عاليــة من اجل 
والقوي  الثابت  تركيزنــا  ان  العراق. 
على الســالمة اتاح لنــا مواصلة 
اتباع االجراءات الوقأيية  العمل مع 
االجتماعي  كالتباعــد  املشــددة 
يحق  والتعقيم.  النظافة  واجراءات 
ان  الرميلة  العاملني فــي  جلميــع 

يفخروا مبا مت اجنازه لصالح البلد.« 
ويعد حقل الرميلــة مصدراً لنحو 

ثلــث اجمالــي انتاج العــراق من 
النفــط، ولذا فان احلقــل هو اكبر 
مصدر منفرد لإليــرادات املالية في 
البلد. كما يُســهم احلقل بعجلة 
االقتصاد احمللي ودعم اجملتمع بشكل 
كبيــر، حيــث ان ٩٤٪ مــن القوى 
العاملة في احلقل هم عراقيون، في 
حني مت احالة عقود بقيمة خمسة 
مليــارات و800 مليون دوالر لصالح 

185 شركة عراقية منذ عام 2010 
وهو ما يدعم عشــرات اآلالف من 

فرص العمل احمللية. 
الدعــم  الهئيــة  قدمــت  كمــا 
للمجتمعات احمللية، حيث مت تنفيذ 
أكثــر مــن 30 مشــروعاً مختلفاً 
بتمويــل مــن صنــدوق الرميلــة 
جتهيز  بضمنها  اجملتمعية  للمنافع 
في  ونصب جهاز مفــراس متطور 

مستشــفى الصدر التعليمي في 
البصرة و بناء مراكز صحية جديدة 
وتنفيذ مشروع إليصال ماء االسالة 
للمنــازل وتشــييد طــرق جديدة 

وتنفيذ برامج تدريبية.
خــالل العقد املاضــي، ارتفع معدل 
االنتــاج اليومي بحوالــي أربعني في 
املٔيــة، أي من ١,٠٦٦ مليون برميل في 
اليوم في شــهر كانون األول من عام 

2009 الــى حوالي مليــون و نصف 
املليون برميل في اليــوم في االعوام 
األخيرة. فقــد حضي تعظيم االنتاج 
من مكامن تعاني من ضغط مكمني 
منخفض او في حالة تراجع باهتمام 
كبير من اجل ادامة مستوى االنتاج. 
ومن اجل حتقيق ذلــك يجري العمل 
اليوم باحد اكبر برامج حقن املاء في 
العالــم حيث بلغ معــدل حقن املاء 
١,٤٥ مليون برميل مــاء باليوم، بعد 
اذ كان ال يتجــاوز ســتني الف برميل 

باليوم قبل عشر اعوام.
وتضمنت ستراتيجية الرميلة طويلة 
تقنيات  ادخال  احلقــل  لتطوير  االمد 
وعمليــات واجــراءات متطــورة ذات 
طراز عاملي والتوسع في برنامج حفر 
اآلبار وتعزيز اداء وكفاءة اآلبار وتطوير 
مهــارات جديــدة للقــوى العاملة، 
ومنــح االولوية جلانب الســالمة، ما 
مــن جملتها:  نتأيج  لتحقيــق  ادى 
تشييد محطة جديدة إلنتاج الطاقة 
الكهربأييــة للمســاعدة في جانب 
ذاتياً مــن الطاقة  اكتفــاء احلقــل 
وتقليل إستهالك الطاقة الكهربأيية 
من الشبكة الوطنية حيث ان احملطة 
تعمل بالغاز املســتخرج من مكامن 
الرميلة. تطهير ما مساحته 220 كم 
مربع من االرض مــن اخمللفات احلربية 
غير املنفلقة. تقــدمي ما يقرب من 3 
مليون ســاعة تدريبيــة وفي جميع 

التخصصات، بهدف تعزيز جانب ادارة 
احلديثة  واملعدات  التقنيات  وتوظيف 
العاملية  التشغيلية  وتبني االجراءات 
واعتماد إجراءات الســالمة املتقدمة 
وحتويلها لثقافة عمل. وحفُر اكثر من 
380 بٔيرا جديدة وعلى عمق يصل الى 

الـ 3400 متر. 
وفي هذا الســياق حتــدث نأيب مدير 
الهئية حســني عبد الكاظم حسني 
قأيالً: »في مثل هذا السنة الصعبة 
على اجلميع، فان حتقيــق هذا االجناز 
املتميــز هو امــٌر يكتســب اهمية 
مضاعفة. فلــم يتضمن ذلك جناحنا 
مبواصلــة تعظيم االنتاج من مكامن 
الرميلة املتقادمة فحسب، بل تضمن 
ايضاً التمكن من االنتاج من مكامن 
كان االنتاج منها في السابق صعباً«.

أما النأيب اخلاص ملدير هئية تشغيل 
الرميلة من شــركة بتروتشاينا، فان 
جيانبنــك، فٔاضــاف قأيــالً ان انتاج 
خمســة مليارات برميل يعــد اجنازاً 
الفتــاً، غير ان اكثر مــا نفخر به هو 
ان هذا االجنــاز قد حتقق في ظل بئية 
عمل آمنة ال ســيما ونحــن نواجه 
جأيحــة فايروس كورونا املســتجد. 
ونحن بالتٔاكيد نرغب في رفع مستوى 
االنتاج، اال اننــا في ذات الوقت نود ان 
تكون الرميلة مصدر فخر للعراق، وال 
يتســنى حتقيق ذلك من دون ان تكون 
السالمة على صدارة اولوياتنا.«            

تقرير

حقل الرميلة يحقق معلما كبيرًا بإنتاج خمسة مليارات برميل نفط
لصالح 185 شركة منذ عام 2010 
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البصرة - سعدي السند:

قبل حوارنا مع فاطمة البهادلي مديرة 
ومقرها  العراقية  الفــردوس  جمعية 
التهاني  لهــا  قدمنــا  البصــرة  في 
وتقدير  تكرمي  على  مبناسبة حصولها 
2020 حيث  جهات متعددة خالل عام 
حصلت على جأيزة الشــرق االوسط 
وشمال أفريقيا للمدافعني عن حقوق 
االنســان من قبل ) فرونت الين( وقدم 
لها مركز اخلليج حلقوق اإلنســان درع 
دأيرة  وقدم مديــر  والتقدير  الشــكر 
العالقات واالعــالم في وزارة الداخلية 
اللواء الدكتور سعد معن كتاب شكر 
وتقديــر جلمعية الفــردوس العراقية 
ومن القأيد اللواء عبــاس ناجي قأيد 
شــرطة البصرة ومدير مركز التدريب 
طالل  العميد  اجلنــوب  فــي  املتقدم 
وحظيــت ايضا بتكرمي مــن محافظ 
البصــرة املهندس اســعد العيداني 
وكذلك من شعبة املنظمات في ديوان 
في  الرشيد  واذاعة  البصرة  محافظة 
محافظة البصرة ومؤسسة التوحيد 
الثقافية وبتكرمي من مفوضية حقوق 
اإلنســان في بغداد برٔياسة الدكتورة 
فاتن احللفي وكذلك مكتب املفوضية 
في محافظة البصرة مهدي التميمي 
ومنظمــة روافــد اجلنــوب ومنظمة 
اوزون وجهــات دولية ووطنية ومحلية 
داعمة لعمل منظمات اجملتمع املدني 

واملدافعني عن حقوق اإلنسان.

حب الوطن يجمعنا واإلنسانية 
توحدنا .

الفردوس  جمعيــة  مديــرة  وبــدأت 
اجلديد  للصبــاح  حديثها  العراقيــة 
العام  بٔانشــطتنا خالل  بدأنا  بالقول 
اجلديد 2021 بزيارة كنيســة مارا فرام 
حيث التقينا ياملطران حبيب النوفلي 
راعية ابرشــية الكلــدان في البصرة 
واملنطقــة اجلنوبية الذي اســتقبلنا 
اســتقباال رأيعا وجــرت احاديث اخلير 
ومنهــا ان االختــالف ال يعني اخلالف 
نحن نؤمن بٔان االختالف عنصر قوة ال 
ضعف فــي اي مجتمع كان والتعارف 
واملعرفــة وقبــول اآلخــر اخملتلف هو 
أداة انســانيتنا لتعزيــز تلك العالقة 
، ولكي نتعايش بســالم البد ان نحب 

اآلخر ونعترف ببعضنا وان نتقرب اليه 
يجمعنا  الوطن  فحــب  وتقبال  فهما 

واإلنسانية توحدنا .
 واصطحبنــا الى مكتبة الكنيســة 
التاريخيــة التــي تضــم الكثير من 
الكنيســي من كتــب وصور  التراث 
وأدوات ،والتــي فــي كل منها بصمة 

حب وتضحية. 

نشر مفهوم السالم بني أبناء 
شعبنا

كمــا زرنا كنيســة القلــب االقدس 
ســيامتي  الــى  التهنٔيــة  لتقــدمي 
األســقفية املطران مار أثناســيوس 
دردر لتوليه منصب النأيب البطريكي 
في البصرة واخلليج العربي للســريان 

الكاثوليك.
وناقشــنا معا سبل التعاون املشترك 
املدنــي  اجملتمــع  منظمــات  بــني 

والكنيسة السريانية والتي ميكن من 
خاللها نشر مفهوم السالم بني أبناء 
شعبنا والعمل على حتقيقه من خالل 
املبادرات اجملتمعية التي جتمع الطرفني 
وكذلك عقد جلســات ودورات توعية 

مبفاهيم السالم واحلوار .
وفــي نهاية اللقاء اعرب عن شــكره 
جلمعيــة الفــردوس العراقيــة التي 
متنــت لــه النجــاح والتوفيــق في 
مسيرته العملية خلدمة أبناء الديانة 
املسيحية في البصرة واخلليج العربي 

.

املؤمتر اخلتامي الذي جاء تتويجا 
جملموعة من النشاطات

وحتت عنوان املشــاركة السياســية 
للمــرأة حق وليس هبــة عنوان حلياة 
سياســية نطمح اليهــا اقيم املؤمتر 
اخلتامــي الذي جــاء تتويجا جملموعة 

من النشــاطات استمرت ملدة سنتني 
خدمة لهذا الهدف وقد اســفرت عن 
مجموعة من التوصيــات التي جتعل 
من مشــاركة املرأة السياســية امرا 

فاعال ومثمرا .. 
املؤمتر اخلتامي حضور عدد  وقد شهد 
احمللية  احلكومة  في  الشخصيات  من 
وكذلك كان هنــاك حضور ملفوضية 
حقوق االنســان وعدد من الناشطات 
البصريات وقد مت تكرميهن بشــهادات 
تقديرية مقدمة من جمعية الفردوس 
النشــاط  رفد  في  تكرميــا جلهودهن 
وســأيل  وبحضور  البصرة  في  املدني 

االعالم.

مناهضة العنف القائم على النوع 
االجتماعي

ان  الى  البهادلي  الســيدة  وأشــارت 
بانشطتها ضمن  أستمرت   اجلمعية 

حملــة ١٦ يومــا  ملناهضــة العنف 
القأيم على النــوع االجتماعي حيث 
قام فريــق اجلمعية بتعريــف الناس 
باحلملة فــي مركز واقضية محافظة 
البصرة مــن خالل توزيــع امللصقات 
مستقبل  اجل  من  والورود  التعريفية 
مشرق وعالم خال من العنف املوّجه 
ضد النســاء والفتيات بالتنسيق مع 
هئية االمم املتحدة للنســاء وشــعبة 
املنظمات في ديوان محافظة البصرة.

ورشة عمل حول مفهوم املشاركة 
السياسية للمراة

وأكدت خلمســة ايام متتالية عقدت 
جمعية الفردوس العراقية ورشة عمل 
السياسية  املشــاركة  مفهوم  حول 
للمراة واهــم املعوقات التي حتيل من 
املراة كناخبة ومرشــحة  مشــاركة 
تعزز مشــاركتها  التي  اآلليات  واهم 

السياسية .
وشاركت في الورشــة مجموعة من 
مبختلف  البصريــات  النســاء  نخب 
التخصصــات العلميــة والعمليــة 
وبحضــور عضو جلنة املــراة النيابية 
ريزان شــيخ دليــر ومستشــار املراة 
لرٔييس مجلــس النواب رحاب العبودة 
البصرة  وممثالت عن ديــوان محافظة 
وحددت  اجلبوري  وايناس  صبيح  ناهدة 
املعوقات ملشاركة  اهم  الورشة  خالل 
املراة سياســيا والتي متثلت : اسباب 
دســتورية وقانونيــة, حيــث الينص 
املشرع على مبدأ املساواة بني الذكور 
واالنــاث فيما يخص بعــض احلقوق 
بالنسق  تتصل  وعوامل  السياســية 
يكرس  والــذي  والقيمــي  الثقافــي 
صــورا منطية عــن املــراة ودورها في 
الشركات  لقأيه مبمثلي  اجملتمع خالل 

الفاحصة.

بغداد - الصباح الجديد: 
بتوجيه من وزيرة االعمار واالســكان 
والبلديات العامة املهندســة نازنني 
محمــد وســو ومبتابعة مســتمرة 
احليالي  جنــم  املهنــدس  قبــل  من 
مديــر عــام املديرية العامــة للماء 
من اجل االســراع في اجناز املشاريع 

االستثمارية للوزارة. 
فقد زار املهندس جنم سعيد محمد 
احليالــي والوفد املرافق له مشــروع 
عبطة(  )القيارة-الشــورى-تل  مــاء 
فــي محافظة نينــوى لالطالع على 
منشــات  جلميع  العمــل  مراحــل 
املشــروع وبحضور مدير ومالك دأيرة 
املهنــدس املقيم ومدير الشــركتني 

أهم  للوقوف على  املنفذة للمشروع 
العمل  فــي  واملعوقات  املشــكالت 

وأيجاد افضل السبل في معاجلتها .
وقد وجــه املدير العام خــالل الزيارة  
مــالك املشــروع على بــذل قصارى 
اجلهود لالســراع في وتيــرة العمل 
داعيــا الشــركة املنفذة الــى اجناز 
املشروع احليوي في احملافظة وااللتزام 
بالتوقيتــات التعاقديــة فــي اجناز 
املشــروع ، الفتاً ان هذه  الزيارة تٔاتي 
امليدانية  الزيــارات  تكثيف  إطار  في 
عليها  تشــرف  التــي  للمشــاريع 
املديرية العامة للماء والتي تســهم 
في تسهيل ومعاجلة جميع املعوقات 
التي تقف دون تقــدم العمل ،فضال 

عن التواصل مع املالكات الهندسية 
والفنيــة واألشــراف امليداني إليجاد 
حلول مناســبة وفوريــة ،بعيدا عن 

الروتني ، بغية حتقيق اعلى مســتوى 
ميداني من املتابعة واالشــراف على 

سير مراحل العمل .

وذكــر  املكتب االعالمــي للمديرية 
العامة للماء ان املشــروع في مراحل 
االســمنتية  الصبة  اعمــال  تنفيذ 
ملنشــات املشــروع في  بناية الدفع 
العالــي وبنايــة الفالتر الوســطى 
االطيان  التعميــة حلــوض  وصبــة 
فضال عن  اكمال الصبة االسمنتية 
للمشروع  الواطي  الســحب  لبناية 
، مبينــا أن كمية األســمنت التي مت 
بلغت  املنشات  لهذه  اســتخدامها 
١٥٠٠م٣ وعلــى وفق مواصفات فنية 
واضاف مدير دأيــرة املهندس املقيم 
بالغ من  بٔاهتمام  ان املشروع يحظى 
قبل املهنــدس جنم احليالي مدير عام 
املديرية العامة للماء وذلك من خالل 

الزيارات املتكررة واملتابعة املســتمرة 
مع الكوادر الفنية والهندســية في 
دأيــرة  املهندس املقيم للمشــروع 
من اجل االســراع في اجناز املشــروع 
كونه يسهم في توفير املاء الصالح 
للشــرب لناحية )القياره، الشــوره، 
وتل عبطه( والقرى اجملاورة لها فضال 
البئيي والصحي في  التحســن  عن 
احملافظة حيث تبلغ طاقة املشــروع 
)٣٠٠٠م٣بالســاعة(  االنتاجيــة 
وبتنفيذ شــركتي عثمان قادر احمد 
ووهج الفه للتجارة العامة واملقاوالت 
احملدودة املشــروع شيد على مساحة 
٢٠ دومنا ، ومن املؤمل افتتاحة نهاية 

عام ٢٠٢١. 

مدير عام الماء : الوزارة تسعى إلى انجاز مشروع القيارة في وقته المحدد 
اكد ارتفاع نسب انجاز المشروع  الى ٦٣% 

جمعية الفردوس العراقية في البصرة

أنشطة متنوعة لألرتقاء بدور المرأة والعمل
 من اجل عالم خال من العنف ضد المرأة

مديرة جمعية الفردوس 
العراقية: بدأنا بأنشطتنا 

خالل العام الجديد 
2021 بزيارة كنيسة 

مارا فرام حيث التقينا 
يالمطران حبيب النوفلي 

راعية ابرشية الكلدان 
في البصرة والمنطقة 
الجنوبية الذي استقبلنا 

استقباال رائعا

جانب من أحد أنشطة جمعية الفردوس العراقية في البصرة
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
طالــب األمني العــام لــأمم املّتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، االثنني، إسرائيل بالعودة عن قرارها بناء 
حوالي 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة 
الغربية احملتلة، محّذراً مــن أّن مثل هذه القرارات 

تقّوض حّل الدولتني.
وقال غوتيريــش في بيان إّن هذا القرار »يشــّكل 
عقبة رئيســية أمام حتقيق حّل الدولتني وإرساء 

سالم عادل ودائم وشامل«. 
وجّدد األمني العام في بيانه »التأكيد على أّن بناء 
إسرائيل مســتوطنات في األراضي الفلسطينية 
احملتّلة منذ 1967، مبا في ذلك القدس الشــرقية، 
ال يتمّتع بأّي شــرعية قانونية ويشــّكل انتهاكاً 

صارخاً للقانون الدولي«. 
وحــّذر غوتيريش من أّن التوّســع االســتيطاني 
اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية احملتّلة »يزيد 
من تآكل إمكانيــة إنهاء االحتــالل وإقامة دولة 
فلســطينية مّتصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، 

على أساس خطوط ما قبل عام 1967«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دعا منــدوب روســيا الدائم لــدى األمم املتحدة 
فاســيلي نيبينزيا الواليات املتحدة لوقف سباق 
التســلح في الشــرق األوســط، مستشــهدا 
بكلمات املناضل األمريكي ضد العنصرية مارتن 

لوثر كينغ.
وقال نيبينزيا خالل اجتمــاع جمللس األمن الدولي 
كرس للتعاون مع اجلامعــة العربية: »في ذكرى 
مارتن لوثر كينــغ أود التذكير بالكالم الذي على 
ما يبــدو ال يحب الزمالء األمريكيــون ذكره، وهو 
أن األمة التي تستمر ســنة بعد سنة في إنفاق 
األمــوال على الدفاع العســكري أكثر مما تنفقه 
على الدعم االجتماعي، تقترب من املوت الروحي«.

وتابع قائال: »يجب وقف قعقعة الســالح والكف 
عن التحريض على سباق التسلح في املنطقة«.

وجاء ذلك ردا على كلمة الدبلوماســي األمريكي 
رودنــي هانتر الــذي انتقد »تصرفــات النظامني 
الســوري واإليرانــي« في املنطقة، واستشــهد 
بكلمات مارتن لوثر كينغ أيضا، قائال إنه »ال ميكن 
للكراهيــة طرد الكراهيــة، واحلب فقط ميكن أن 

يفعل ذلك«.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
جتتمع الدول األعضاء في األمم املتحدة، األســبوع 
اجلاري، لبدء دراســة معاهدة مقترحة من روسيا 
بشــأن اجلرائم اإللكترونية، ما يثير مخاوف جدية 
حول حقوق اإلنســان واحلريات الفردية، بحســب 

منظمة »هيومن رايتس ووتش«.
وقالت املنظمة إّن »روســيا وسعت، في السنوات 
الرقابة  التي تشــدد  القوانــني واللوائح  األخيرة، 
على البنيــة التحتية لإلنترنــت واحملتوى الرقمي 
وخصوصيــة االتصاالت«، مضيفــة أّن »قرار األمم 

املتحدة مبناقشة املعاهدة مثير للجدل«.
واعتبرت أّنه »ميكن التفاقية األمم املتحدة للجرائم 
اإللكترونية أن تقوض قدرة األشخاص على ممارسة 
حقوقهم الشــخصية عبر اإلنترنت، مبا في ذلك 
حرية التعبير وحرية الوصول إلــى املعلومات، إذا 
مت تصميمها على غرار النهج احمللي لروســيا جتاه 

سياسة اإلنترنت«.

منظمة حقوقية تحذر من 
اتفاقية األمم المتحدة 

للجرائم اإللكترونية

غوتيريش يطالب إسرائيل 
بالتراجع عن بناء مستوطنات 

في الضفة الغربية

دعوة روسية لواشنطن 
بوقف سباق التسلح في 

الشرق األوسط 

متابعة ـ الصباح الجديد:

عــادت أزمة مياه الشــرب إلى 
محافظــة احلســكة شــمال 
شرقي سوريا، بعد إيقاف القوات 
التركية العمل في محطة مياه 
العلوك بريف مدينة رأس العني 

عن العمل أول من أمس. 
التركي غضباً  التصــرف  وفّجر 
شعبياً في مدينة احلسكة، متّثل 
مبظاهرات نظمها مؤيدو النظام 
السوري احتجاجاً على تعطيش 
األتــراك،  قبل  مــن  املنطقــة 
تصرفات  على  اعتراضاً  وكذلك 
الدميقراطية«  ســوريا  »قــوات 
)قســد( التي تتهمها دمشــق 

بـ«تنفيذ أجندات« األميركيني.
إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
القوات التركية أوقفت تشغيل 
محطة العلوك ومنعت العمال 
السبت  إليها، منذ  الدخول  من 
املاضــي، لتعود بذلك أزمة مياه 
احلسكة  محافظة  إلى  الشرب 

وريفها الغربي.
أن  العلوك  مياه  وســبق حملطة 
تعرضــت للتوقف أكثر من مرة 
نتيجــة اســتهدافها من قبل 
وانقطاع  التركيــة،  املدفعيــة 
عنهــا،  الكهربائــي  التيــار 
باإلضافة إلى منع عمال احملطة 
مــن دخولهــا. ومت التوصل في 
17 كانــون األول املاضــي، وبعد 
اتفاق  إلى  دام ألسابيع،  انقطاع 
احملطة  تشــغيل  إعادة  بشــأن 

لتعود إلى العمل.
وندد املئات من سكان احلسكة، 
خــالل وقفــة احتجاجية أمس 
العدلي في  القصــر  بســاحة 
التركي  اجليش  بقطــع  املدينة، 
له  املوالية  السورية  والفصائل 
مياه الشــرب عن أجزاء واسعة 

من شمال شرقي سوريا.
وفي احتجاجات احلســكة وإلى 
رفــع الفتات وشــعارات  جانب 
تركيا  بـ«انتهــاكات«  منــددة 
امليــاه« ضد  »حرب  وسياســة 
خصومهــا؛ رفــع املشــاركون 
تدين  عبــارات  وكتبوا  الفتــات 
»قوات سوريا الدميقراطية« التي 
ويدعمها  األكراد  عليها  يهيمن 

األميركيــون، وطالبــوا بفــك 
األحياء  علــى  املفروض  احلصار 
واملناطــق اخلاضعــة للقــوات 
النظاميــة املواليــة للرئيــس 
السوري بشار األسد، بعد التوتر 
تشــهدها  التي  واالعتقــاالت 
املنطقة منذ بداية العام احلالي 
بني قوات »االســايش« الكردية 
مدينتي  في  النظامية  والقوات 

احلسكة والقامشلي.
ويواجه مليون نسمة من أهالي 
اخمليمــات  وقاطنــو  احلســكة 
املنتشــرة في احملافظــة وضعاً 
كارثياً بسبب حرمانهم من مياه 
الشرب ومخاوف دولية ومحلية 
بعد  كورونا،  فيروس  انتشار  من 
وقف تركيا العمل مبحطة مياه 
املاضي.  الســبت  منذ  العلوك 
الرئيســي  املصدر  احملطة  وتعد 
لتغذية مدينة احلسكة وريفها 
متر  وتــل  راســني  أبو  وبلــدات 
والشــدادي ومخيم الهول مبياه 
الشرب، كما تغذي 3 مخيمات، 
أولهــا مخيــم »واشــوكاني« 
ويضم قرابــة 12 ألف نازح فروا 

مــن رأس العني بعــد الهجوم 
التركي علــى مناطقهم، وثاني 
اخلاص  »العريشــة«  اخمليمــات 
بنازحي مدينتي دير الزور والرقة 
ويضــم نحو 13 ألفــاً، في حني 
يبلغ تعداد مخيم »الهول« نحو 
62 ألفــاً، حيث يعيش فيه آالف 
والالجئني  الســوريني،  النازحني 
خــاص  وقســم  العراقيــني، 
باألجانب الذين كانوا يعيشــون 
فــي مناطق ســيطرة تنظيم 

»داعش« سابقاً.
وفي وقت سابق، أعربت »اللجنة 
الدولية للصليــب األحمر« عن 
قلقها من تكــرار انقطاع املياه 
محافظة  عن  للشرب  الصاحلة 
احلسكة، جراء اخملاوف من انتشار 
املتحدث  ودعا  كورونــا.  فيروس 
باســم اللجنــة عدنــان حزام 
جميــع أطراف النــزاع واجلهات 
املتحاربة إلى »حتييد املنشــآت 
املدنيــة احليويــة واخلدمية عن 
»إنه على  وقــال  الصراعــات«. 
مهمتنــا  تســهيل  اجلميــع 
اإلنســانية، ونؤكد على حيادية 

الدولية،  اللجنــة  انحياز  وعدم 
فهدفنــا دائمــاً هــو الوصول 
املســلحة  النزاعات  لضحايــا 
معاناتهــم  مــن  لتخفيــف 
املســاعدات  تقدمي  خــالل  من 

اإلنسانية«.
وقال حــزام، إن اللجنة الدولية 
بالتعاون مــع منظمة »الهالل 
تعمل  السوري«  العربي  األحمر 
على التخفيف من هذا النقص 
من خالل توفيــر املياه الصاحلة 
الصهاريج  عبر  يومياً  للشــرب 
لتعبئة أكثر مــن 100 خزان، مت 
مختلفة  مناطــق  في  وضعها 
ضمن مدينة احلسكة، باإلضافة 
أعمال  فــي  املســاهمة  إلــى 

الصيانة للمحطة.
وعمدت تركيــا إلى إيقاف ضخ 
العلوك ألكثر  املياه من محطة 
من 18 مــرة منذ تواجدها بريف 
وتدار   ،2019 نهايــة  احلســكة 
التابعة  من قبل مديرية امليــاه 
ملؤسسة املياه بحكومة النظام 
الســوري وفق اتفاق بني روسيا 
وتركيا نص على تشغيل احملطة 

احلكومة،  موظفــي  بإشــراف 
رأس  منطقــة  تغذية  مقابــل 
من  بالكهرباء  أبيض  وتل  العني 
سد تشــرين بريف منبج والتي 
تقع حتت سيطرة اإلدارة الذاتية.

من جهة ثانية، قالت الرئيســة 
التنفيذيــة لـ«مجلس ســوريا 
أحمد،  إلهــام  الدميقراطيــة« 
إنهــم يخططــون لعقد مؤمتر 
وطني شامل يضم قوى وأطياف 
املعارضة الســورية كافة خالل 
كشفت  وقت  في  احلالي،  العام 
مصادر مطلعــة، عن أن اجمللس 
اتفاق  عــن  نفســه ســيعلن 
سياســي مع منصة ســورية 
معارضة لها فاعلية في »هيئة 
املعارضة  الســورية«  التفاوض 

واللجنة الدستورية.
ســوريا  »مجلــس  ويشــكل 
السياسي  اجلناح  الدميقراطية« 
لـ«قوات ســوريا الدميقراطية«، 
واملدعومة  الكرديــة   - العربية 
من حتالف دولي تقوده واشنطن، 
2015 ويضم  تأسس نهاية عام 
قــوى وأحزابــاً كرديــة وعربية 

ومسيحية.
الكردية  القياديــة  وكشــفت 
إلهام أحمد عن تواصل مستمر 
مع القوى السياسية كافة في 
قوى  ومختلف  السوري  الداخل 
املعارضة املوجــودة خارج البلد 
»بهدف عقد مؤمتر وطني شامل 
يضــم قوى وأطيــاف املعارضة 

كافة داخل سوريا«.
ورجحــت مصادر توقيــع اتفاق 
بني »هيئة التنســيق الوطنية« 
الدميقراطية«  سوريا  و«مجلس 
)مسد( على غرار االتفاقية التي 
منتصف  األخير  الطرف  وّقعها 
العام املاضي مــع »حزب اإلرادة 
موسكو«  و«منصة  الشعبية« 
بزعامة السياســي البارز قدري 

جميل.
قــادة »مجلس ســوريا  ويقول 
الدميقراطيــة«، إنهــم ينــوون 
توقيــع اتفاقــات تفاهــم مع 
كل أطراف املعارضة الســورية 
للوصــول إلى توافقــات تخدم 
وتطبيق  السياسي  احلل  مسار 

القرار الدولي 2254.

قيادية كردية: نخطط لمؤتمر وطني ألطياف المعارضة 

مليون سوري يواجهون وضعًا كارثيًا
جراء »حرب مياه« تشنها تركيا

فجر التصرف 
التركي غضبًا شعبيًا 
في مدينة الحسكة، 

تمّثل بمظاهرات 
نظمها مؤيدو 

النظام السوري 
احتجاجًا على 

تعطيش المنطقة 
من قبل األتراك

مليون سوري مهدد بالعطش

متابعة ـ الصباح الجديد:

انتقد خبراء أتراك التعديل القانوني 
األخير الذي طال املمتلكات املنقولة 
للقــوات املســلحة التركية مبا في 
إنه »سيوسع  وقالوا  األسلحة  ذلك 
قوة الشــرطة التركية وسيكون له 
حقوق  على  كبيرة  سلبية  تداعيات 

اإلنسان في البالد«.

تشريعات لدعم حكم إردوغان
نُشــر  حكومي،  مرســوم  وعــدل 
يناير، في  األول مــن  في األســبوع 
اجلريــدة الرســمية بعــض مــواد 
الئحة املمتلــكات املنقولة للقوات 
واملديرية   ،  )TSK( التركية  املسلحة 
ووكالــة   )EGM( لأمــن  العامــة 

)MİT( اخملابرات الوطنية
وطبقا للتعديل، ميكن اآلن تســليم 
أســلحة ومركبات تابعــة للقوات 
املســلحة التركية إلى الشرطة أو 

أجهزة اخملابرات.
والقــرار هو األحدث منــذ محاولة 
االنقالب, فــي 15 يوليو  2016, التي 
زادت مــن قــوة وقدرات الشــرطة 

التركية.
وبعــد عشــرة أيــام مــن محاولة 
االنقــالب، ألغت احلكومــة مذكرة 
مهمــة مت متريرهــا بعــد »االنقالب 
الناعم« في عام 1997 ضد حكومة 

إسالمية سابقة. 
وكانــت املذكرة قد نقلت أســلحة 
اجليش،  إلــى  الشــرطة  ثقيلة من 
ولكن ســيتم إعادتهــا اآلن ومنح 

الشرطة سلطة استخدام أسلحة 
تابعة لقيادة الدرك وخفر السواحل.

موقع »أحــوال تركية« املعارض قال 
إن هذا التعديل لــم يعط تفاصيل 
أوفى حول كيفيــة وحتت أي ظروف 
ســتتم عمليات النقل هذه، مما أثار 
القلق مــن احتمال حدوث املزيد من 
لالحتجاجات  القاسية  االستجابات 

العامة. 
املوقع نقل عــن، حنفي أفجي، أحد 
منتقدي احلكومة ورئيس الشــرطة 
الســابق، حتذيره من أن التعديل قد 
يخلــق »منطقة رماديــة« تتعرض 

فيها احلقوق املدنية للخطر.

السالح خارج إدارة الدولة
وباإلضافة إلى متكني قوات الشرطة، 
اتخــذت احلكومــة أيًضــا بعــض 
اخلطوات املهمــة لتمكني أنصارها 

املدنيني املسلحني.
وفي 12 ينايــر 2018، قال فاحت كايا، 
زعيم مجموعة العمليات الشعبية 
اخلاصة املوالية للحكومة إن إردوغان 
أعلــن احلــرب وأن حجــم جماعته 
وصل إلى سبعة آالف عضو في 22 
مقاطعة في عام واحد، وأنها كانت 
على اســتعداد للقيام بأي واجبات 

تأمر بها الدولة.
وتأسســت اجلماعة، التــي يقودها 
كايــا بعــد محاولة االنقــالب عام 
2016، وهــي قوة مدنية تدعم حزب 

العدالة والتنمية احلاكم. 
وانتقد أعضاء في املعارضة التركية 
ونقابــة احملامــني األتــراك وجودها، 
قائلني إن ذلك يقوض احتكار الدولة 

للقوة.
نائب رئيس  أوزداغ  تعرض ســلجوق 
املعارض،  التركي  املستقبل«  »حزب 
لهجوم بالبنــادق والعصي في أثناء 
خروجه من منزله وســط العاصمة 
أنقرة، فــي حادثة القــت ردود فعل 
غاضبة، أبرزها من قبل رئيس احلزب، 
طالب  والــذي  أوغلو،  داوود  أحمــد 
إردوغان  الرئيس التركي، رجب طيب 

بإصدار بياٍن عن التفاصيل. 
وأدخلت وزارة الداخلية أيًضا تعدياًل 
قانونًيــا زاد مــن عــدد الرصاصات 
ملسموح بشرائها بشكل قانونيلكل 
بندقية مرخصة من 200 إلى 1000 

رصاصة سنوياً.
ويبــدو أن إلغــاء مركزيــة القــوة 
القســرية بعيًدا عن الدولة يحدث 
في تركيا مبوافقة أعلى مســتويات 

احلكومة. 
وفي حديثه في ندوة املدينة واألمن، 
التــي عقدت في أنقرة فــي 2 يناير 
تركيا  أن  إردوغان على  املاضي، شدد 
بحاجــة إلــى إعــادة التفكير في 

كيفية حماية نفسها.
وقــال في النــدوة: »نحــن اآلن في 
مرحلة ال نســتطيع فيهــا حماية 
األمن اخلارجي ملدننا بأسوار وخنادق، 

وال ميكننا احلفــاظ على النظام في 
الداخل إال من خالل تطبيق القانون«.

ترهيب  املعارضني
أيًضا،  املاضي  العــام  يناير من  وفي 
مت تقدمي مشــروع قانون إلى البرملان 
لتوسيع برنامج املراقبة الليلية في 

تركيا. 
ومتت املوافقة على القانون من قبل 
املراقبون  وزود  يونيــو،  فــي  اجمللس، 

الليليون بسلطات جديدة واسعة.
وتتبــع هــذه القــرارات اجتاًها في 
تركيا يتمثل في زيادة حجم الدولة 
واجلهــات الداعمة غيــر احلكومية 

التي قد تستخدم القوة. 
رايتــس ووتش«  منظمــة »هيومن 
الســنوي حلقوق  تقريرها  قالت في 
2020 شهدت  إن ســنة  اإلنســان 
حقوق  علــى  االعتــداء  اســتمرار 
اإلنسان وســيادة القانون في تركيا 
برئاســة رجب طيــب إردوغان خالل 

جائحة كوفيد –19«.
حزب  »اســتخدم  التقريــر  وتابــع 
العدالــة والتنميــة الــذي يتمتع 
بأغلبيــة برملانية متكنــه من تعزيز 
احلكم االستبدادي لتمرير تشريعات 
متســرعة تتعارض مــع االلتزامات 

الدولية حلقوق اإلنسان«.
التقرير عكس مخاوف أفجي إذ أكد 
أنه »ال تزال أحزاب املعارضة مهمشة 
في ظل النظام الرئاسي التركي، وقد 
أعادت احلكومة تشكيل املؤسسات 
إلزالة  الدولة  ومؤسســات  العامة 
الضوابــط على الســلطة وضمان 

الفوائد ملؤيديها«.

كذلك  تقريرها  في  حتدثت  املنظمة 
عن ارتفاع حاالت التعذيب واملعاملة 
القاســية والالإنســانية أو املهينة 
خــالل احلجز  في مخافر الشــرطة 
مدى  علــى  والســجون  واجليــش 

السنوات األربع املاضية.
ومن بني املســتهدفني من الشرطة 
واجليش، أشــخاص متهمون مبزاعم 

ارتكاب جرائم سياسية. 
وال يجري املدعون العامون حتقيقات 
جادة في مثل هــذه االدعاءات، وفق 
املنظمــة، وهناك ثقافة منتشــرة 
لإلفالت مــن العقاب ألفــراد قوات 
العموميــني  واملســؤولني  األمــن 

املتورطني.
ولم تكن هناك حتقيقات فعالة في 
حوالــي 24 حالة اختفاء قســري مت 
اإلبالغ عنها خالل الســنوات األربع 

املاضية. 

حضور شرطي متزايد
وفي السنوات الـ 13 املاضية، منا عدد 
سكان البالد بنســبة 20 في املائة 
إلى 84 مليونًــا، بينما زاد عدد رجال 
الشرطة بنســبة 60 في املائة إلى 

323 ألًفا.
وفي حني انخفض عدد موظفي إنفاذ 
القانون العام في دول االحتاد األوروبي 
بنســبة 3.4 في املائة في السنوات 
العشر املاضية إلى 1.6 مليون، ارتفع 
العدد في تركيا بنسبة 36 في املائة 

خالل هذه الفترة إلى 530 ألًفا. 
ويبلــغ نصيب الفرد من الشــرطة 
فــي تركيا ضعف متوســط االحتاد 

األوروبي تقريًبا.

تقـرير

تعديل قانوني يؤمن لنظام تركيا المزيد من السطوة األمنية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
األملانية،  االقتصاد  وزارة  أعلنت 
امــس االول االثنــني، أّن اإلدارة 
األميركية فرضت عقوبات على 
سفينة روسية مكلفة إيصال 
بناء مشروع »نورد  أنابيب إلجناز 
سترمي 2« لنقل الغاز بني روسيا 

وأملانيا.
وقــال متحدث باســم الوزارة 
لفرانــس بــرس »إنــه إعــالن 

)فرض( عقوبات على ســفينة 
روســية. أخذنــا علمــاً بهذا 
االعالن بأســف«، مؤكداً بذلك 
صحيفة  أوردتهــا  معلومــات 
االقتصاديــة  »هاندلســبات« 
واشــنطن  أّن  مفادها  األملانية 
ستعلن عن هذا اإلجراء رسميا، 

الثالثاء.
باملشــروع  العمل  تعليــق  ومت 
الرئيس  وافق  بعدما  عام  لنحو 

أواخر  ترامب،  دونالد  األميركي، 
2019، علــى فــرض عقوبــات 
العاملــة،  الشــركات  علــى 
بتجميــد  التهديــد  تشــمل 
التأشــيرات  وحظر  أصولهــا 
علــى موظفيها، قبــل أن يتم 

استئناف العمل في ديسمبر.
كشفت مؤشرات، السبت، عن 
العمل في خط  قرب استئناف 
)السيل   »2 »نورد سترمي  أنابيب 

الغــاز  لنقــل   )2 الشــمالي 
الروســي إلى أملانيا، رغم جتدد 

االحتجاجات األميركية.
أّن  األملانية  وأوردت الصحيفــة 
الواليات املتحــدة أبلغت أملانيا 
ودوالً أوروبية عدة أنها ستفرض 
الســفينة  علــى  عقوبــات 
»فورتونـــا« التـــي متلكهـــا 
»كاي.في.تــي-روس«  شــركة 

الروسية«.

فــي  الســفينة  وشــاركت 
في  املشروع  تنفيذ  اســتئناف 
ديسمبر مبّدها جزءاً من األنبوب 
اإلقليمية  امليــاه  في  النفطي 

األملانية.
ولطاملا كان مشروع »نورد سترمي 
2« في دائرة استهداف الواليات 
ترامب  إدارة  املتحدة، وخصوصا 
األوروبية  الــدول  انتقدت  التي 
على  العتمادها  صريح  بشكل 

الغاز الروسي.
وإلى جانب مجموعة »غازبروم« 
الروســية العمالقة التي متلك 
أكبر حصة في املشروع، يشمل 
االئتالف الدولي املشارك في بناء 
خط األنابيب شــركات أوروبية 
على غرار »ونترشال« و«يونيبر« 
الهولندية  و«شــل«  األملانيتني 
الفرنسية  و«أجني«  البريطانية 

و«أو إم في« النمسوية.

»عقوبات أميركية« على سفينة روسية شاركت بمّد خّط »نورد ستريم 2«
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت وزارة اخلارجية اإليرانية، امس الثالثاء، 
في معرض ردها على بيان الترويكا األوروبية، 
إن طهران ملتزمة بإنتاج معدن اليورانيوم 

والوقود املتطور لألغراض السلمية فقط.
ولفتت اخلارجية اإليرانية، إلى أن إنتاج معدن 
اليورانيوم يأتي ضمن تنفيذ قانون برملاني، 
الدولية  الوكالــة  أنها ســتطلع  مؤكدة 
على تفاصيــل إنتاج معدن اليورانيوم بعد 
اإلجــراءات األولية وضمن املــدة القانونية 

التي حددها التشريع البرملاني.
وأشــارت اخلارجيــة إلــى أن التقرير الذي 
قدمته منظمة الطاقة الذرية اإليرانية إلى 
الوكالة الدولية، يتعلق ببدء األبحاث إلنتاج 
وقود »سيليســايد« املتطــور في مفاعل 
طهران لألبحاث وليس حــول إنتاج معدن 
اليورانيوم، الفتة إلــى أن معدن اليورانيوم 
له اســتخدامات ســلمية وبعض الدول 

تستخدم وقوده حاليا في مفاعالتها.
وشــددت اخلارجية اإليرانيــة على أن إنتاج 
معدن اليورانيــوم ال يتعارض مع معاهدة 
احلد من انتشار الســالح النووي واتفاقية 
الضمانات، داعية الدول األوروبية إلى وقف 
التكهنات التي ال أساس لها من الصحة، 
مشيرة إلى أن طهران ملتزمة بإنتاج معدن 
اليورانيوم لتلبية حاجة املرضى من األدوية 

املشعة بأفضل جودة.
وكانت الدول األوروبية الثالث املوقعة على 
االتفــاق النووي مع إيــران انتقدت خطط 
طهران لبدء إنتاج معدن اليورانيوم، وذكرت 
حكومات اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا، 
في بيان مشــترك أنه »ليس لدى إيران أي 
اســتخدامات مدنية ذات مصداقية ملعدن 
اليورانيوم، وإلنتاج معدن اليورانيوم جوانب 

عسكرية خطيرة محتملة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
رغم أنها كانــت من أوائل البلــدان التي 
بدأت توزيــع اللقاح املضاد لفيروس كورونا 
األيام  بريطانيا خالل  أصبحت  املســتجد، 
القليلة املاضية، متتلك أعلى معدل وفيات 

من جراء »كوفيد 19« بني دول العالم.
بيانات جمعتهــا منصة بحثية  وأظهرت 
تابعة جلامعــة »أوكســفورد«،  أن معدل 
 935 بلغ  بريطانيــا  اليومــي في  الوفيات 

حالة، خالل األسبوع املاضي.
وهذا يعنــي بكلمــات أخــرى، أن معدل 
الوفيات في بلغ 16.5 شخصا لكل مليون 
من السكان، وهو املعدل األعلى في العالم 

كله خالل األسبوع املاضي.
وجاءت في املرتبة الثانية التشيك بنسبة 
16.3 وفاة لكل مليون، والبرتغال في املرتبة 
الثالثة بنســبة 14.8، ثم سلوفاكيا رابعة 
بنسبة 14.5، وليتوانيا خامسة بواقع 13.0 

وفاة.
وكانت بريطانيا أول دولة باشرت في توزيع 
بيونتك« األميركي في مطلع  لقاح »فايزر 
ديسمبر املاضي، كما باشرت في استخدام 
احمللي،  أســترازينيكا«  »أكســفورد  لقاح 
مطلع يناير اجلاري. واألحد ســجلت البالد 

1295 حالة وفاة، مقابل 671 وفاة، االثنني.
ورصدت اململكة املتحدة أكثر من 3 ماليني 

و400 ألف إصابة، منها نحو 89 ألف وفاة.
وقال وزير اللقاحات البريطاني ندمي الزهاوي 
لـ«ســكاي نيوز«، إنه نظرا لوجود »كميات 
محــدودة« مــن اللقاحات، فإنه ســيتاح 
أوال الفئات األكثر ضعفا مثل املســنني أو 

املعرضني للخطر الشديد.
وحذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن 
اململكة املتحدة ال تزال في وضع »محفوف 
باخملاطر«، مشيرا إلى أن القيود قد تخفف 

في مارس املقبل.

معدل الوفيات اليومي 
في بريطانيا بلغ

935 حالة 

طهران: ملتزمون بإنتاج 
معدن اليورانيوم 
والوقود المتطور 
لألغراض السلمية 

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلن الرئيس األمريكي املنتهية 
ترامب ليلة امس  واليته دونالد 
أّن احلظر املفروض على  الثالثاء 
البرازيل  من  اآلتني  املســافرين 
وبريطانيــا وإيرلنــدا والــدول 
املنضوية في فضاء  األوروبيــة 
شنغن ســُيرفع في 26 كانون 
الثاني اجلاري في حني سيتعنّي 
بالســفر  الراغبني  على جميع 
نتيجة  إبراز  املتحــدة  للواليات 

فحص سلبية لكوفيد19-.
وقــال ترامب في بيــان أصدره 
البيت األبيــض إّن »هذا اإلجراء 
لالستمرار  املثلى  الطريقة  هو 
من  األمريكيني  حمايــة  فــي 
الوقت  نفس  وفــي  كوفيد19- 
بأمــان«.  الســفر  اســتئناف 
السفر  حظر  سيبقى  باملقابل 
ســارياً علــى املســافرين من 

الصني وإيران.
وكانــت الســلطات الصحّية 
األمريكيــة أعلنــت الثالثــاء 
الفائــت أّن جميع املســافرين 
الراغبــني بالتوّجه إلى الواليات 
املّتحــدة جــواً ســيضطرون 
اعتبــاراً من 26 كانــون الثاني 
فحص  نتيجــة  إلبــراز  اجلاري 
ســلبية لكوفيد19- للسماح 
منت  علــى  بالصعــود  لهــم 

الطائرة.
حّيز  التدبيــر  هذا  وســيدخل 
التنفيذ فــي 26 كانون الثاني 
ليوّســع نطاق إجراءات سابقة 
الوافدين  على  مفروضة  كانت 
من بريطانيا منــذ كانون األول 
، بعدما رُصــدت على األراضي 
البريطانية ساللة متحّورة من 
فيــروس كورونا أكثر قدرة على 

التفّشي.
غير أن املتحّدثة باسم الرئيس 
بايدن  جو  املنتخــب  األمريكي 
صرحت ليلة امــس الثالثاء أّن 

اإلدارة املقبلــة لن تطّبق القرار 
الذي أصــدره الرئيس املنتهية 
واليته دونالــد ترامب والقاضي 
برفــع احلظــر املفــروض على 
املسافرين إلى الواليات املّتحدة 
الدول  وغالبيــة  البرازيل  مــن 
األســبوع  من  بدءا  األوروبيــة 

املقبل.
 وفي تغريــدة على تويتر قالت 
ستتسّلم  التي  ســاكي  جني 
البيت  باســم  املتحّدثة  مهام 
أداء  إثر  األربعــاء  اليوم  األبيض 
إّنه  الدســتورية  اليمني  بايدن 

الوبائي  الوضــع  تدهــور  »مع 
متحّورة  فيروســات  وظهــور 
أكثر عدوى حــول العالم، فإّن 
هذا ليس الوقت املناسب لرفع 
القيود املفروضة على الســفر 

الدولي«.
نصيحة  على  »بنــاء  وأضافت 
فريقنــا الطّبي، فــإّن اإلدارة ال 
تعتزم رفع هــذه القيود في 26 
نحن  الواقع،  في  الثاني.  كانون 
الصحة  تدابير  لتعزيز  نخّطط 
العاّمــة املتعّلقــة بالســفر 
الدولي للحّد أكثر من تفشــي 

كوفيد19-«.
وأتــت تغريــدة ســاكي بعيد 
دقائق من إعالن ترامب أّن احلظر 
اآلتني  املسافرين  على  املفروض 
وإيرلندا  وبريطانيا  البرازيل  من 
والــدول األوروبيــة املنضويــة 
في فضاء شــنغن سُيرفع في 
26 كانــون الثانــي اجلاري حني 
ســيتعنّي على جميع الراغبني 
بالســفر للواليــات املتحــدة 
نتيجة فحص ســلبية  إبــراز 

لكوفيد19-.
وأوصــت املراكــز األمريكيــة 

األمــراض  علــى  للســيطرة 
بخضــوع  منهــا  والوقايــة 
املسافرين للفحص مجّدداً بعد 
مرور ثالثة إلى خمسة أيام على 
وصولهم، وأن يالزموا املنزل ملدة 

سبعة أيام على األقل.
ويجب أن يكون الفحص املذكور 
للكشــف عن وجــود »إصابة 
حالية«، ويتعنّي على الرّكاب أن 
يبرزوا لشركة الطيران وثيقة ال 
يزيد عمرها عن 72 ساعة  تثبت 
يُسمح  لكي  ســلبية  نتيجة 

لهم بالصعود إلى الطائرة.

 وحــّذر اختصاصيون في علم 
األوبئــة من أّنه مــن املرّجح أن 
من  املتحّورة  الســالالت  تكون 
بالفعل  موجوة  كورونا  فيروس 
حيث  املتحــدة  الواليــات  في 
379 ألف  قضــى أكثــر مــن 
بالوباء، وحيث تسّجل  شخص 

يومياً أكثر من ثالثة آالف وفاة.
املتحدة  الواليــات  وســّجلت 
إصابــة أكثــر مــن 24 مليون 
توفي  بكوفيــد19-  شــخص 
منهم حوالــي 400 ألف امس 

االول االثنني .

بسبب فيروس كورونا وإدارة بايدن ترفض االلتزام بالقرار

ترامب يرفع حظر السفر عن البرازيليين واألوربيين

كانت السلطات 
الصحية األمريكية 

أعلنت الثالثاء الفائت 
أّن جميع المسافرين 
الراغبين بالتوجّه إلى 

الواليات المتحدة 
جوًا سيضطرون 

اعتبارًا من 26 كانون 
الثاني الجاري إلبراز 
نتيجة فحص سلبية 

لكوفيد19- للسماح 
لهم بالصعود على 

متن الطائرة

الرئيس دونالد ترامب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املّتحدة،  لألمم  العام  األمني  رّحب 
أنطونيــو غوتيريش، ، بـ«التقّدم 
إحرازه خالل  امللموس« الــذي متّ 
األشهر األخيرة في احلوار اجلاري 
بــني طرفي النــزاع فــي ليبيا، 
مشــّدداً علــى ضــرورة خروج 
من  واملرتزقة  األجنبيــة  القوات 

هذا البلد بحلول السبت.
تقرير  فــي  وقــال غوتيرتيــش 
رفعه إلــى مجلس األمن إّنه »متّ 
إحراز تقّدم ملمــوس في تعزيز 
واألمنية  السياســية  احلوارات 
والتي  الليبيني  بني  واالقتصادية 

املتحدة  األمم  بعثــة  ســّهلتها 
للدعــم فــي ليبيا علــى مدى 

األشهر القليلة املاضية«.
وأضــاف أّن »االنخــراط الدولي 
الليبية- احلوارات  املســتمّر في 
األمم  بعثة  تيّسرها  التي  الليبية 
املتحــدة للدعم فــي ليبيا وّلد 
زخماً كبيراً ، ليدفع بليبيا قدماً 
على طريق الســالم واالستقرار 

والتنمية«.
وإذ أقّر األمني العام بأّن »االقتصاد 
الليبــي على شــفير الهاوية«، 
على  الليبيني  »األطــراف  حّض 
احلفاظ على عزمهم على إيجاد 

حّل سياســي دائم للنزاع وحّل 
وحتسني  االقتصادية  املشــاكل 
الوضع اإلنساني ملا فيه مصلحة 

الشعب الليبي بأسره«.
»جميع  غوتيريش  طالــب  كما 
واإلقليمية  الدوليــة  األطــراف 
باحترام بنــود اتفاق وقف إطالق 
النزاع  طرفا  أبرمــه  الذي  النار« 
ينّص على  والذي  23 أكتوبر  في 
انســحاب كّل القوات األجنبية 
واملرتزقة مــن هذا البلد قبل 23 

يناير اجلاري.
وكانــت مبعوثــة األمم املتحدة 
األميركية  ليبيــا  إلى  باإلنابــة 

في  قالت  ويليامــز  ســتيفاني 
مطلع ديسمبر الفائت إّن حوالي 
20 ألفاً من أفراد »قوات أجنبية 

و/أو مرتزقة« ال يزالون في ليبيا.
غوتيريش  تقريــره، شــّدد  وفي 
الفوري التفاق  »التنفيذ  أّن  على 
وقف إطالق النار »يشمل ضمان 
مغادرة جميع املقاتلني واملرتزقة 
الكامل  واالمتثال  ليبيا  األجانب 
وغير املشــروط حلظر األسلحة 
األمن  قبل مجلس  من  املفروض 
الدولــي« على هــذا البلد منذ 

.2011
وغرقت ليبيــا في الفوضى منذ 

حلف  دعمها  التــي  االنتفاضة 
شــمال األطلســي وأّدت إلــى 
القذافي  معمر  نظام  ســقوط 

في 2011.
وتتنــازع احلكــم فــي البــالد 
الوفــاق  حكومــة  ســلطتان: 
الوطنــي التي تتخــذ طرابلس 
باعتــراف األمم  مقــراً وحتظــى 
املشير  ميثلها  وسلطة  املتحدة، 
خليفة حفتــر الرجل القوي في 
شــرق البالد ويدعمهــا البرملان 

املنتخب.
ومت توقيــع اتفــاق لوقف إطالق 
النار في أواخر أكتوبر بني طرفي 

برعاية  احملادثات  وتتواصل  النزاع، 
األمم املتحــدة لطــّي صفحــة 
ســنوات مــن أعمــال العنف 
اتفاق  إلــى  والتوّصل  الداميــة 

سالم دائم. 
أن يعقــد مجلس  املقــّرر  ومن 
األمن الدولي اجتماعاً حول ليبيا 

في 28 يناير اجلاري.
قرار  مشــروع  بريطانيا  وتُعــّد 
يوّســع مهــام البعثــة األممية 
فــي ليبيا لتشــمل اإلشــراف 
على وقف إطــالق النار ومراقبة 
انســحاب القــوات األجنبيــة 

واملرتزقة من هذا البلد.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
األميركــي  الســفير  أعلــن 
لــدى املغرب دافيد فيشــر، أن 
بني  الدبلوماســية  العالقــات 
ستتطور  وإســرائيل  اململكة 
إلى فتح سفارتني لكل منهما 

لدى األخرى.
وقـــال فيشـــر فـــي مؤمتـر 
قبل  الربــاط،  مــن  صحفــي 
انتهــاء  بســبب  مغادرتهـــا 
»العالقــات  إن  مهمتــه، 
املغــرب  بــني  الدبلوماســية 

عند حدود  تقف  ال  وإســرائيل 
فتح مكتبي االتصال في الرباط 
أبيب، بــل إن هذه اخلطوة  وتل 
ســتتطور إلى فتح ســفارتني 

قريبا«.
تأخر  لســبب  تفســيره  وفي 
االتصــال،  مكتبــي  افتتــاح 
قــال الســفير إن االتفاق على 
يكن  »لم  العالقات  اســتئناف 
بني عشــية وضحاها، بل أخذ 
والنقاشات«،  الوقت  من  كثيرا 
نقل  الذي  الصحفي  املؤمتر  في 

»هســبريس«  موقع  وقائعــه 
اإلخباري املغربي.

وأوضــح أن افتتــاح مكتبــي 
فقــط  »يتطلــب  االتصــال 
اإلداريــة  اإلجــراءات  بعــض 
أن  مضيفـــا  والتشــريعية«، 
مــن  اإلسرائيليــــني  »آالف 
متحمســون  مغربية  أصــول 
ومتطلعــون لفتح التمثيليات 
البلدين،  بــني  الدبلوماســية 
خصوصـــا السفارتيـــن، من 

أجـل تسهـيل الزيـارات«.

األميركي  الدبلوماسي  واعتبر 
أن »الربــاط وواشــنطن بصما 
تاريخي جديد خالل  اتفاق  على 
الســنة املاضيــة، مــن خالل 
استئناف اململكة عالقاتها مع 

إسرائيل«.
وتابـع: »بعـد انضمـام املغـرب 
إلـى اتفاقـات إبراهيـم وإعـادة 
إسرائيـــل،  مـــع  شراكتـــه 
تعمـــل اململكة على إرســاء 
املنطقة،  في  االستقرار  قواعد 
جديـدة  جتاريـــة  فـرص  وفتح 

أيضـا«.
وكشف فيشر أن »املستثمريـن 
مع  يتواصلــون  اإلســرائيليني 
سعيا  املغاربـــة  املســؤولني 
لالســتثمار فــي اململكـــة«، 
حيـــث »ستنتعـش السياحة 
بــني البلدين في االجتاهيـــن«، 
إبراهيـــم  و«اتفاقـــات 
ســتواصل تعزيــز املزيــد من 
النمـــو االقتصادي لســنوات 
تشجـع جميع  وهـــي  قادمة، 
البلــدان الشــريكة، وليـــس 

فقـــط املغـــرب وإســرائيل، 
على االستثمـــار مع بعضهـا 

البعـض«.
وشدد الســفير األميركي على 
أن »عــودة العالقــات املغربية 
ستســاعد  اإلســرائيلية 
للصراع  مخــرج  إيجــاد  على 
اإلســرائيلي  الفلســطيني 
مشــيرا  الدولتني«،  حل  ضمن 
إجراء  أن واشــنطن تدعم  إلى 
فلســطني  بــني  مفاوضــات 

وإسرائيل.

ترحيب أممي بإحراز »تقّدم ملموس« في الحوار الليبي

فيشر: عالقات المغرب وإسرائيل ستتطور إلى فتح سفارتين

األربعاء 20 كانون الثاني 2021 العدد )4579(

Wed. 20 Jan. 2021 issue )4579(

متابعة ـ الصباح الجديد:
حــذر كبيــر احملللــني فــي مركز 
األميركي  إنترســت"  "ناشــيونال 
هاري كازيانيس من نشــوء وباء آخر 

يشبه فيروس كورونا " في الصني.
ونــوه كازيانيــس فــي مقابلة مع 
الوباء  بأن  نيوز"،  "فوكس  شــبكة 
القــادم ميكــن أن ينتشــر "في أي 

وقت".
عقب  كازيانيس  تصريــح  ويتزامن 
صحيــني  مفتشــني  تصريحــات 
مســتقلني قالوا إنه "كان بإمكان 
بكــني ومنظمة الصحــة العاملية 
التحرك بشكل أســرع عند بداية 
وباء كورونا املستجد نهاية 2019". 
وخلص اخلبراء املستقلون املكلفون 
بتقييم االســتجابة العاملية ألزمة 
وبــاء كوفيــد19-، إلى أنــه "كان 
بإمكان منظمــة الصحة العاملية 
التحرك بشــكل أسرع في  وبكني 

بداية األزمة".
وبعد عام مــن تعرف اجلماهير على 
فيــروس كورونا اجلديــد الذي أودى 
شــخص،  مليوني  من  أكثر  بحياة 
السالالت  من  عشــرات  إلى  وحتول 
اخملتلفة، وتســبب بإغالق االقتصاد 
والضغــط علــى موارد  العاملــي، 
الرعاية الصحية، وأدى إلى تداعيات 

غيــر معروفة على املــدى الطويل 
للماليــني يطرح تســاؤل منطقي 

مؤداه :
ما الذي يضمن أن وباًءا جديًدا قادما 
مــن الصني ال ميكن أن ينتشــر في 
أي حلظة؟ ومــا الذي تفعله القيادة 

الصينية ملنع ظهور مرض جديد؟
قبــل ظهور كوفيــد- 19 في أواخر 
عــام 2019، كانــت الصــني أيًضا 
النفلونزا  املفترضــة  األصل  نقطة 
وانفلونزا   ،1957 عــام  اآلســيوية، 
هونغ كونغ، في عام 1968، وتفشي 
انفلونــزا الطيــور H5N1، في عام 
1996، ومتالزمة اجلهاز التنفســي 

احلاد )سارس( عام 2003.
ويُعتقــد أن "ســارس"، الذي ظهر 
قبل 17 عاًمــا، أتى من قطط الزباد 
التي تبــاع كطعام "شــهي" في 
أســواق جنوب الصني، وقد مت تتبع 
انفلونزا الطيــور، عام 1997، ووجد 
أنها تعود لطيور تقع في جنوب البر 

الرئيسي في الصني كذلك.
وبينمــا ال تزال جــذور كوفيد 19- 
غامضة، كان يُعتقد في البداية أن 
استهلكته  من خفاش،  جاء  املرض 
امرأة في ســوق املأكوالت البحرية 
في ووهــان، قبــل أن تظهر نظرية 
تســلل  الفيروس  أن  أخرى مفادها 

من مختبر الفيروســات في ووهان، 
عن طريق اخلطأ.

ومــع ذلك، ُمنع فريق مــن العلماء 
من منظمة الصحــة العاملية من 
دخــول ووهان، في وقت ســابق من 
يناير اجلاري، ألخــذ عينة للتحقيق 

في األمر.
بالتزامــن مع زيــارة خبراء منظمة 
الصحة العامليــة الى الصني، دعت 
وزارة اخلارجية األميركية مجددا إلى 
إجراء حتقيق شفاف لكشف مصدر 
الذي تســبب حتى  فيروس كورونا 
اآلن فــي وفاة ما ال يقل عن مليوني 

شخص حول العالم.
لكن فــي أواخر األســبوع املاضي، 
قالت هيئة "الصحــة العاملية" إن 
فريًقــا عاد منذ ذلــك احلني وجمع 
التحقيق  وهــو  مفيدة،  معلومات 
الذي طاملا قاومه احلزب الشــيوعي 

الصيني.
في هــذا الصدد، قــال كازيانيس: 
"متاًمــا كما هــو احلال فــي االحتاد 
العلماء  يعلم  القدمي،  الســوفيتي 
الصينيون أنهــم لن يحصلوا على 
ترقية أبــًدا أو االرتقــاء في مراتب 
احلــزب الشــيوعي الصينــي من 
خالل اإلبالغ عن األخبار الســيئة أو 

املشاكل أو التحديات".

 خبراء يتخوفون من وباء آخر »قادم« من الصين
"علينا الحذر"..
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت أســعار الذهب، امــس الثالثاء، من 
أدنى مســتوى في شهر ونصف الشهر الذي 
بلغته في اجللســة السابقة، إذ تراجع الدوالر 
األمريكــي فيما تلقى املعــدن األصفر الذي 
يُعتبــر مالذا آمنا الدعم مــن احتماالت ضخ 

املزيد من التحفيز في االقتصاد العاملي.
 0.1 الفورية  وصعد الذهب فــي املعامــالت 
باملئة إلــى 1837.79 دوالرا لألونصة، ليتعافى 
من أدنى مســتوياته منذ الثانــي من كانون 
األول عنــد 1809.90 دوالرا الــذي بلغه أمس 
االول االثنني، وربحت العقود األميركية اآلجلة 

للذهب 0.5 باملئة إلى 1839.40 دوالر.
وقال مايــكل مكارثي كبير االســتراتيجيني 
لدى سي.إم.ســي ماركتس »يبدو أن العامل 
الرئيســي هو العملة )األمريكية(«، مضيفا 
أنه على الرغــم من انتعاش الدوالر في اآلونة 
األخيــرة، قد يكون هنــاك املزيد من الضعف 

وسيدعم ذلك املعدن األصفر.
ونــزل الدوالر عن أعلى مســتوى فــي أربعة 
أســابيع الذي بلغه في اجللســة السابقة، 
قبل شــهادة املرشــحة ملنصب وزيرة اخلزانة 
األمريكية جانيت يلني أمام مجلس الشيوخ.

وبدأت العملة األمريكية العام بارتفاع بنحو 
%2 مقابل عمالت مناظرة رئيســة بدعم من 
صعود عوائد ســندات اخلزانة األمريكية في 
اســتجابة خلطة للرئيس األميركي املنتخب 
جو بايــدن للتخفيف من تداعيــات جائحة 

كورونا حجمها 1.9 تريليونات دوالر.
وجرى تداول عوائد سندات اخلزانة األميركية 
القياسية ألجل عشر سنوات في نطاق ضيق، 

لكنها متاسكت فوق واحد باملئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الثالثاء عن  أعلن مصــرف الرشــيد امــس 
اســتئناف ترويج معامالت منح القروض بعد 

توقفها. 
وقال املكتــب اإلعالمي للمصــرف في بيان 
تلقت املستقلة نسخة منه إن »املصرف وجه 
جميــع فروعه في بغــداد واحملافظات بترويج 
املعامالت لكافة القــروض بعد ان مت ايقافها 

ألغراض التطبيق السنوي«.
وأضاف، أن »املصرف سيســتأنف منح سلف 
املوظفــني واملتقاعدين خالل األيــام املقبلة 
تزامناً مع انطالق النظام االلكتروني في املنح 
والذي يتيح للمستلف حصوله على السلفة 

خالل )٧٢( ساعة كحد أعلى«.
يذكر ان مصرف الرشيد قرر مصرف الرشيد، 
في منتصف شــهر تشــرين الثاني املاضي، 
إيقاف ترويج ســلف »املاســتر كارد نخيل« 

لغرض التدقيق الرقابي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استمرت أســعار صرف الدوالر في البورصة 
واقليم كردســتان،  بغداد،  الرئيســية في 
باالرتفاع اليــوم الثالثاء 19 كانــون الثاني 

2021
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصة الكفاح 
املركزيــة في بغداد ســجلت امس الثالثاء 
، 145700 دينــار عراقي مقابــل 100 دوالر 
أمريكــي، فيما ســجلت بورصــة احلارثية 

145750 ديناراً.
في حني ســجلت بورصة الكفاح املركزية 
في بغداد خالل افتتاحها امس االول االثنني 
144950 دينــارا عراقيــا مقابــل 100 دوالر 

امريكي
وأشار املصدرإلى أن اســعار البيع والشراء 
ارتفعت ايضا في محال الصيرفة باألسواق 
احملليــة في بغــداد حيث بلغ ســعر البيع 
146250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اســعار 
دوالر   100 لــكل  دينــار   145000 الشــراء 

امريكي.

الذهب يصعد مع تراجع 
الدوالر األميركي 

الرشيد يوجه باستئناف 
ترويج معامالت منح القروض 

الدوالر يستمر بالصعود أمام 
الدينار في االسواق المحلية 

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة النفــط، امــس 
الثالثاء، تصدير 88 مليوناً و211 
و750 برميــالً خالل كانون  الفاً 
األول املاضــي، بإيرادات بلغت 4 
مليارات و235 مليونا و313 الف 

دوالر.
وذكر بيان للوزارة تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منــه، أن هذه 
الكميــات املصــدرة كانت من 
احلقــول النفطية في وســط 
وجنوب العراق بكمية بلغت 85 
مليونــاً و195 الفاً و608 براميل 
، بإيــرادات بلغــت 4 مليــارات 
دوالر،  الــف   41 و  و89 مليونــا 
فيما كانــت الكميات املصدرة 
من نفــط كركوك عبــر ميناء 
جيهان)3 مالييـــن و16 الفـــاً 
و142 برميـــالً، بايرادات بلغـت 
146 مليونـــاً و272 الفـاً و112 

دوالرا.
وقالت الوزارة إن كميات وإيرادات 
املصدر  اخلام  النفط  شــحنات 
مت تســويقها بعالوة ســعرية 
خالل  إضافي  إيــراد  لتحقيــق 
شــهر كانون األول املاضي بلغ 
كإيراد كلي أكثر من 96 مليوناً 
و443 الفــاً و633 دوالراً.، وبلــغ 
معدل ســعر البرميــل الواحد 

)48.013( دوالراً.
التــي  االحصائيــة  واشــارت 
اصدرتهــا وزارة النفــط الى ان 
حتميلها  مت  املصــدرة  الكميات 
من قبــل )31( شــركة عاملية 
مــن  اجلنســيات،  مختلفــة 
موانــئ البصرة وخــور العمية 
والعوامات االحادية على اخلليج 

وميناء جيهان التركي.
وخالل تشــرين الثانــي املاضي 
من  الصــادرات  كميــة  بلغت 
النفط اخلام العراقية 81 مليوناً 
262 الفا و 376 برميالً، بايرادات 
بلغت 3 مليــارات و394 مليونا 

و988 ألف دوالر.
منتج  أكبر  ثانــي  يعد  والعراق 

»أوبك«  منظمــة  فــي  للخام 
بعد السعودية، مبتوسط يومي 
4.6 ماليــني برميل في الظروف 
الطبيعيــة، ويعتمد على اخلام 
لتوفيــر أزيد مــن 90 باملئة من 

إيراداتها.
وفــي الوقت نفســه خفضت 
وكالة الطاقة الدولية توقعاتها 
لنمــو الطلــب العاملــي على 
النفط فــي 2021، بالتزامن مع 
زيــادة االصابات بفيروس كورونا 
وإعادة تطبيــق قيود اإلغالق ما 

يحد من حركة التنقل.
وخفضت الوكالــة التي تتخذ 
مــن فرنســا مقرًا لهــا امس 
الطلب  لنمو  توقعاتها  الثالثاء 

العاملــي على اخلــام في 2021 
بنحو 0.3 مليــون برميل يومًيا 
إلــى 5.5 مليون برميــل يومًيا 
وسط توقعات بأن يُسجل 96.6 

مليون برميل يومًيا.
وأشــارت الوكالة في بيان على 
موقعهــا إلــى أن الطلب على 
8.8 مليون  اخلام تهاوى مبقــدار 

برميل يومًيا في 2020.
وأوضحت الوكالة في بيانه أنه 
الطلب  منو  تباطــؤ  املتوقع  من 
العاملي على اخلام هامشًيا خالل 
الربع األول من العام احلالي في 
أعقاب خطــط حكومية أكثر 
على  القيــود  لفــرض  صرامة 
السفر، لذلك خفضت الوكالة 

توقعاتهــا لنمــو الطلب على 
النفط مبقدار 0.6 مليون برميل 
برميل  94.1 مليون  إلــى  يومًيا 
يومًيا في فترة األشــهر الثالثة 

األولى من 2021.
وبالرغم مــن ذلك أكدت وكالة 
الطاقــة أن بــدء تطعيمــات 
اللقاح تضع أساســيات ملسار 
أقوى للعام احلالي من حيث كل 
من العــرض والطلب على اخلام 
واستئناف مستويات النمو بعد 

انهياره في العام املاضي.
وارتفعــت عقود »برنت« اآلجلة 
امس الثالثــاء، إذ تفوق التفاؤل 
بأن التحفيز احلكومي سيدعم 
العاملــي  االقتصــادي  النمــو 

والطلــب علــى النفــط على 
اخملاوف مــن جتدد إجراءات العزل 

العام ملكافحة جائحة كورونا. 
وزادت العقــود اآلجلــة خلــام 
»برنــت« بنســبة 0.4 باملئــة، 
للبرميــل،  دوالر   54.95 إلــى 
بتوقيت   03:51 الساعة  بحلول 
غرينتش، بعد أن نزلت 35 سنتا 

في اجللسة السابقة. 
وبلــغ خــام »غرب تكســاس 
الوسيط« األمريكي 52.19 دوالر 
للبرميل، منخفضا بنسبة 0.3 

باملئة. 
بالتفاؤل  املســتثمرون  ويشعر 
إزاء الطلــب في الصــني، أكبر 
مســتورد في العالــم للنفط 

اخلام، بعد بيانات نشــرت أمس 
االثنني أظهرت أن إنتاج املصافي 
زاد ثالثــة باملئة إلى مســتوى 
 .2020 فــي  جديــد  قياســي 
والصني هــي االقتصاد الوحيد 
تفادى  الذي  العالم،  في  الكبير 
تســجيل انكماش فــي العام 
املاضي في الوقــت الذي كانت 
تعانــي فيه العديــد من الدول 

الحتواء جائحة كوفيد19-. 
ويترقب املستثمرون اآلن خطاب 
تنصيــب الرئيــس األمريكــي 
املنتخب جو بايدن اليوم األربعاء 
للحصول على تفاصيل بشــأن 
 1.9 بقيمة  مســاعدات  حزمة 

تريليون دوالر. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
امس  احلدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت 
الثالثاء، متكنها من ضبط ســكائر 
مهربة وهدر باملال العام يقدر بأكثر 
من )44 مليون دينار( في منفذ ميناء 

أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه 
»الصباح اجلديد »، إنها »متكنت من 
ضبط حاوية حجــم 40 قدم حتتوي 
)ســائل  مادة  من  )3382بكج(  على 
الغسيل( املنشأ آسيوي حسب ما مت 
والتي  الكمركية  املعاملة  في  ذكره 

مت الكشف وإجناز معاملتها من قبل 
الى  التابع  الكمركي  الكشف  جلنة 
مركز كمرك أم قصر الشمالي خالفاً 

للضوابط والتعليمات النافذة«.
وأضافــت الهيئة أنــه »متت عملية 
ضبط احلاوية خارج )احلرم الكمركي( 

عنــد ســيطرة البحــث والتحري 
تدقيــق معاملتها  وبعد  للهيئــة، 
ومعاينة البضاعــة تبني وجود مادة 
)الســكائر( وبواقــع )2016 كارتون( 
املنشــأ اإلمــارات مخبــأة خلــف 
البضاعة الرئيسة لغرض تهريبها«.

وأوضحــت أن »محاولة التهرب من 
دفع الرســوم الكمركية والضريبية 
العام  باملال  هدرا  ستســبب  كانت 
يقدر بأكثــر من )44 مليــون دينار( 

قيمة املواد املضبوطة«.
وأكــدت أنــه »مت تنظيــم محضر 

باملضبوطــات مثبت فيه  اصولــي 
جلنة الكشــف الكمركــي املنجزة 
للمعاملة خالفــاً للضوابط لغرض 
عرضهــا أمام أنظــار قاضي حتقيق 
ام قصر إلتخــاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة بحقها وبحق املقصرين«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن وزير الزراعــة،  محمد كرمي 
اخلفاجــي، أنه ال يوجــد أي دعم 

للقطاع الزراعي العراقي.
وقــال اخلفاجــي، فــي حديثــه 
خالل نــدوة نظمت فــي بغداد، 

»ال  اجلديد«،  »الصبــاح  وتابعتها 
يوجد أي دعــم للقطاع الزراعي، 
وامنا الفالح وحــده يقاوم فيروس 

كورونا واملنافــذ احلدودية واحلمى 
النزفية«. لكــن وزير املالية، علي 
عالوي، يؤكــد أن القطاع الزراعي 

مدعوم من الدولــة مببالغ مالية 
كبيــرة، من خالل شــراء القمح  
واألرز والشــعير مــن الفالحيني 

بأسعار اعلى من األسعار العاملية 
باإلضافة إلى دعم البذور وتنقيب 

املياه.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت مصــادر مطلعة إن عمر 
إشراق رئيس مجلس إدارة شركة 
وأشــباه  اإللكترونية  الرقائــق 

املوصــالت األمريكية العمالقة 
إنتل يعتزم جمع أموال إلنشــاء 
شركة تستهدف االستثمار في 
صفقات االســتحواذ في قطاع 

تكنولوجيا القطاع الصحي.
ونقلت »بلومبــرج« عن املصادر 
القول إن إشــراق الذي ترأس في 
السابق شركة ميدترونيك ميكن 

أن يقدم وثائق التسجيل العامة 
لعملية جمع األموال إلى هيئة 

األوراق املالية األمريكية اليوم .
جمــع  إشــراق  ويســتهدف 

مليــار دوالر لصالح الشــركة 
اجلديــدة التــي ســتعمل في 
االســتحواذ  صفقــات  مجال 
التقارير  وأشــارت  املتخصصة. 

إلى أن بنك االستثمار األمريكي 
جولدمان ســاكس جروب يقود 
الطرح  لهذا  التجهيــز  عملية 

العام األولي

منع هدر 44 مليون دينار في ميناء أم قصر الشمالي

الزراعة: ال يوجد دعم للقطاع الزراعي

رئيس مجلس إدارة »إنتل« يعتزم جمع مليار دوالر

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي 

»النفط« تعلن ارتفاع كميات النفط المصدرة 
واإليرادات المالية خالل كانون األول

هذه الكميات 
المصدرة كانت 
من الحقول 
النفطية في 
وسط وجنوب 
العراق بكمية 
بلغت 85 مليونًا 
و195 الفًا و608 
براميل ، بإيرادات 
بلغت 4 مليارات 
و89 مليونا و 41 
الف دوالر

متابعة ـ الصباح الجديد:

امس  ارتفاعا  النفط  أسعار  شهدت 
الثالثاء حيث سجل عقود خام برنت 
ألقــرب إســتحقاق،ارتفاعا عند 55 
أســعار  ارتفعت  للبرميل.كما  دوالر 
 WTI الوسيط  تكســاس  غرب  خام 
)األمريكي( عند 52.55 دوالر للبرميل.

ترتفع األسعار مؤخرا بفعل تخفيض 
طوعي من السعودية إلنتاجها بواقع 
مليــون برميل خالل شــهري فبراير 

ومارس 2021.
كانت األســعار قد ارتفعت مع بدء 
الترخيــص للقاحــات الوقايــة من 
»أوبك+« على  وتوافق  فيروس كورونا، 
متديــد اتفــاق خفض االنتــاج حتى 

نهاية العام.
و15 يوليو املاضــي، قال وزير الطاقة 
الســعودي األميــر عبدالعزيــز بن 
اإلنتــاج  تخفيضــات  إن  ســلمان، 
التي  »أوبــك+«،  جملموعة  الفعليــة 
ستبدأ مطلع آب ، ستبلغ 7.7 مليون 

برميل يوميا وترتفــع إلى 8.1 مليون 
برميل يوميا بعــد إضافة تعويضات 
الــدول، التي كانت أقــل امتثاال في 

الشهور املاضية.
و6 يونيو املاضي، مت متديد اتفاق أوبك+ 
بخفض االنتــاج بواقــع 9.7 مليون 
برميل يوميا حتى نهاية يوليو املقبل.
موجة االرتفاعــات األخيرة مدفوعة 
بتحســن الطلــب مع بــدء الفتح 
التدريجــي لالقتصادات حول العالم 
»كورونا«،  مواجهــة  قيود  وتخفيف 
إضافة إلى تقلص املعروض مع إعالن 
تخفيضات طوعية من الســعودية 

مبقدار مليون برميل يوميا.
ووجهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو 
من  إنتاجها  بتخفيض  الســعودية 
القادم،  يونيو  لشــهر  اخلام،  البترول 
مليون  تبلغ  طوعية  إضافيٍة  بكمية 
برميل يوميــاً، تُضاف إلى التخفيض 
الذي التزمت به اململكة في اتفاقية 
أوبك بلس األخيرة، في الثاني عشــر 

من إبريل 2020.
وبهذا ســيكون حجــم التخفيض 

الذي ســتلتزم به اململكة، قياســاً 
على معدل إنتاجها في شــهر إبريل 
4.8 مليــون برميل  املاضــي، نحــو 
إنتاجها  وبالتالي ســيكون  يوميــاً. 
لشهر يونيو، بعد اخلفضني األساس 
والطوعــي، نحو 7.5 مليــون برميل 

يومياً.
كما وّجهت وزارة الطاقة، الشــركة 
إلى السعي خلفض إنتاجها في شهر 
مايو اجلاري، عن املستوى املستهدف 
وهــو نحو 8.5 مليــون برميل يومياً، 

بالتوافق مع عمالئها.
وتستهدف من هذا اخلفض اإلضافي 
حتفيز الدول املشاركة في اتفاق أوبك 
بلس، والدول املنتجة األخرى، لاللتزام 
بنســب اخلفض التــي التزمت بها، 
وتقدمي املزيد من اخلفض في إنتاجها، 
وذلك ســعًيا منها لدعم اســتقرار 

األسواق البترولية العاملية.
وكانت أســعار النفــط صعدت في 
الفترة األخيرة، بفضل بدء دول حتالف 
»أوبك +« بتنفيذ االتفاق، الذي يقضي 
بخفــض تاريخي بواقــع 9.7 مليون 

برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات 
احلادة ألسعار النفط، ولم تنتظر بدء 
التطبيق الذي كان مقررا له األول من 

أيار .
ودعم االرتفاع عامــل آخر في جانب 
الطلب، وهو عــودة عديد من الدول 
إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، 
مبا يعني تفاؤال بتحريك الطلب على 

النفط.
عالوة على عامل طمأنة الســعودية 
األســواق عندما تراجعت األســعار، 
بأنهــا مســتعدة التخاذ إجــراءات 

إضافية إلعادة االستقرار إليها.
ومطلع أيار املاضي بدأ تطبيق االتفاق 
التاريخي بني دول حتالف »أوبك +« على 
خفض اإلنتاج بواقع 9.7 مليون برميل 
يوميا لشــهرين، ثم تقليص خفض 
اإلنتاج إلى ثمانية ماليني برميل يوميا 

بدءا من متوز حتى نهاية 2020.
والحقــا يتم تقليص اإلنتــاج بواقع 
مليوني برميل يوميا إلى ستة ماليني 
برميل يوميا، بــدءا من مطلع 2021 

حتى نيسان 2022.

تقـرير

النفط يتحول لالرتفاع و«برنت« أعلى 55 دوالرا و«األمريكي« 52.55 دوالرا
بفعل تخفيض طوعي من السعودية إلنتاجها 

منصة الستخراج البترول من اعماق املياه 
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رغم جائحة كورونا التي عطلت احلراك الســينمائي 
العاملــي انتاجــا ومهرجانات ســينمائية مختلفة ، 
خصوصا تلك التي تعد أهم مهرجان السينما ، مثل 
مهرجان كان وبرلني وغيرهــا، كذلك باقي املهرجانات 
فــي دول مختلفة، رغــم ان بعــض املهرجانات أصر 
القائمــون عليها علــى ان تســتمر، اال ان اعالن عن 
مهرجانات سينمائية جديدة بعث األمل على استمرار 

هذا احلراك.
قبل أيــام اعلن عن إقامــة مهرجان الــدار البيضاء 
للســنيما املســتقلة وهو األول من نوعــه يحتفي 
بالســينما املســتقلة التي تبتعد كثرا عن السينما 
التجارية الســائدة، هذا املهرجان يشرف عليه الناقد 
والباحث الســينمائي الدكتور حمادي كيروم، كذلك 
أعلن في العراق عن إقامة مهرجان لسينما اإلمنيشني 
يشــرف عليه الدكتور صبــاح املرزوك واخملــرج املثابر 
حســني العكيلي، وهو مهرجان يتفرد باقامة فعالية 
ســينمائية تعنى بهذا النوع من األفالم الذي شــهد 
نتاجا جيدا في العرق، أربيل هي األخرى تستعد إلقامة 
مهرجانها السنوي سينما ضد اإلرهاب ، وهو مهرجان 
حظي باهتمام واسع من لدن السينمائيني وعرض فيه 

أفالما مهمة من مختلف دول العالم..
مهرجان النهج السينمائي الذي يعد من املهرجانات 
الســينمائية املهمة والناجحة ، أعلــن مديره اخملرج 
حســنني الهاني هو األخر عن بدء التحضيرات لدورته 
القادمة بعد التوقف الذي شــهده بســبب جائحة 

كورونا.
واعتقد ان الدكتور سرمد ياسني مدير مهرجان القمرة 
السينمائي يعد هو االخر النطالق فعاليات دورة جديدة 

من مهرجانه املهم ، مهرجان القمرة السينمائي.
دائرة الســينما واملســرح ، قســم الســينما يضع 
اللمســات األخيرة أليــام الفلم العراقــي القصير ، 
والذي ســيعلن عن موعد بدء فعاليتــه قريبا بعد ان 
اســتكملت كافــة التحضيرات الالزمة لــه ، ومت فرز 

األفالم املشاركة وبلغ مخرجوها بذلك.
مهرجــان مهم جديد ســتنطلق فعالياته قريبا جدا 
هــو مهرجان وطن الســينمائي الذي تشــرف عليه 
قناة الفرات الفضائيــة، وبإدارة الفنان احمد الركابي، 
املهرجان يحتفي بشهداء العراق الذي نالوا الشهادة 
دفاعا عن ارض العراق املقدســة ضد تنظيم القاعدة 
اإلرهابــي وابنه اللقيط داعش الــذي اعاث في األرض 
فسادا، املهرجان حظي باهتمام واسع، فاجلميع يعرف 
حجم ما قدمه الشــهداء من تضحية في سبيل ان 

يبقى العراق واحدا موحدا لألبد.
ان إقامة مهرجانات ســينمائية جديدة هو حتد واضح 
وإصرار على اســتمرار احلياة التــي ال يجب ان تتوقف 
بســبب وباء، او ألي ســبب أخر، بوركــت اجلهود التي 
تعمل وتســعى إلشاعة اجلمال الســينمائي في كل 

مكان.

كاظم مرشد السلوم

ويستمر التحدي، مهرجانات 
سينمائية جديدة

مقاييس التصويت لفيلم سينمائي 
أو عمل انتاجي تلفزيوني 

تيسير مشارقة
 

يحتار الناقد فــي تقييم العمل 
من  التلفزيوني،  أو  الســينمائي 

أين يبدأ؟!
  : ، وهي  النقــد خمســة  طــرق 
طريــق الفنان)املرســل(] الطريق 
أو املنهــج النفســي: أي الدوافع 
التي جعلت املبــدع يقوم بعمله 
ذاته  الفني  العمل  وطريق  الفني[ 
)أي الرســالة(] املنهج األرسطوي 
من أرســطو الذي فكك الشــعر 
إلى عناصره األولــى، وهنا ينبغي 
إلى  الســينمائي  العمل  تفكيك 
عناصره األساسية األولى[ وطريق 
املتلقــي)أي اجلمهــور املتلقــي(

درك  الــذي  األفالطوني  ]املنهــج 
ـّــي، ودرس  إشكالية التلقي الفن
اجلمهور [ وطريق الشكل والقالب 
الفنــي ) أي القناة أو الوســيلة( 
باالضافــة إلى الطريــق اخلامس 
]الطريق امليديالوجي الذي نطرحه 
الطرق  نحن[ وهو طريــق يلّخص 
األربع معاً، ويجمع بني تلك الطرق، 
وكأنــه الضلع اخلامــس للمربع.. 
وهذا ما تناولناه في مقال ســابق 

بعنوان )الضلع اخلامس للمربع(.
 لكــن، وملــن ال يرغب فــي هذه 
الطــرق النقديــة ، فإننــا نقترح 
للتصويت)  مقاييس  خمسة  هنا 
العمليات  أثنــاء   )voting criteria

النقديــة ، نقــوم مــن خاللهــا 
بالتصويــت النقدي على أي عمل 
)سينمائي  ســمعبصري  انتاجي 
وقســيمة   ،  ) تلفزيونــي  أو 
تتضمن   )  voting sheet(التصويت

تقييماً خلمس نواح، هي:
 

title 1(العنوان(
داالً  العنــوان  يكون  أن  )يفتــرض 
ومعبراً ومختصراً وقريباً من فكرة 
العمل االنتاجي وأن ال يكون خّداعاً 

أو كاذباً…(
 

idea 2(الفكرة(
)ينبغــي أن تتوفــر فــي الفكرة 
أن  التالية:  املواصفــات  الناجحة 

تكون الفكــرة أصيلــة ، ممتعة ، 
إبداعية، مؤثرة، مشــّوقة ومثيرة، 
وأن تقّدم شــيئاً جديداً، وأن تكون 
فكــرة حّيــة ومرنــة )بعيدة عن 
اجلمــود ( وأن تدفع املشــاهد إلى 
املشاهد  وأن تســتحث  التفكير، 
على فعل شــيء ما أو سلوك ما، 
وأن تفي الفكرة بالغرض املطلوب.

أما شــروط اختيار الفكرة فهي: 
ومناسبتها  الفكرة  ـ مالءمة  أوالً 
اختيرت  التي  اإلعالمية  للوسيلة 
أفكار  وإنتاجها، فهناك  لتنفيذها 
وهناك  لإلذاعة)الراديــو(  تصلــح 
أفكار  وهنــاك  للســينما  أفكار 
للتلفزيون. ثانياً ـ صالحية التعبير 
عن الفكرة بصــور ، إما أن تكون 

لها صور أو ميكن انتاج مشــاهد 
لها. ثالثاًـ أن تكون الفكرة مالئمة 
للمجتمع أو اجملموعة املستهدفة، 
فمــا يالئم جمهــور التلفزيونات 
تلفزيونــات  يالئــم  ال  الغربيــة 
اجملتمعات الشرقية. رابعاً ـ ينبغي 
أن تكــون الفكرة هادفــة أي لها 
وايجابية. خامساً  واضحة  أهداف 
ـ ان تســاهم الفكرة في التعبير 
عن قضايــا اجملتمــع واحتياجاته 
واهتماماته ومتطلباته. سادساً ـ 
ضرورة حتديد اجملموعة املستهدفة 
من هذه الفكــرة ، مبعنى من هو 
اجلمهور الذي ســتقدم إليه هذا 
البرنامج الذي يحمل هذه الفكرة. 
خصائص  معرفة  ضروري  سابعاًـ 

بحوث  خــالل  من  اجلمهــور  هذا 
ودراسات )سابقة وحديثة(. 

 
script 3(النص(

ينبغــي أن يكون النــص محاكاً 
بشــكل جيد ، وأن يســأل الناقد 
ذاته : هل حظي املوضوع بالبحث 
والتطويــر بشــكل جيــد؟ وهل 
يتمتع احلــوار بدرجــة عالية من 
اجلودة؟ وهل الشــخوص على قدر 
األدوار التــي يقومــون بها؟ وهل 

تبنت أدوارها بشكل جيد؟
 

realization 4(التنفيذ(
على الناقد أن يســأل ذاته التالي: 
هــل مت حتويــل الفكرة بشــكل 
جيــد إلــى عمــل تلفزيونــي أو 
ســينمائي)نقصد االتقــان فــي 
:املشــاهد احلســية البصريــة ، 
األدوار،  أداء  املوســيقى،  التصوير، 
األســلوب ، التحرير«التوليــف أو 
املونتــاج« … الخ(، هــل كان تواتر 
االحــداث متناغماً؟ هل التلفزيون 
)أم الســينما( هو أفضل وسيلة 

لعرض هذه الفكرة؟
 

)5(اجلمهور املستهدف )املنشود(
 target audience

أو  التلفزيونــي  العمــل  هــل 
الســينمائي مالئــم لتلك الفئة 
العمرية التي أعد من أجلها؟ هل 
كان مهماً من ناحية ثقافية ؟ هل 
كان ممتعاً؟ هــل أضاف اجلديد من 
املعلومات؟ هل يتعاطى مع اجلهة 
املســتهدفة باحتــرام ويأخذهم 
يســاعد  اجلد؟هل  محمــل  على 

اجلهة املستهدفة في شيء؟
املذكورة،  التصويــت  وقســيمة 
التــي تشــتمل علــى املقاييس 
اعتمدتها مؤسســة  اخلمســة، 
انترناشــيونال  بريكــس جينيس 
في   )prix jeunesse international(
جوائزها االعالمية والفنية ألعمال 
إنتاجية عاملية من كل دول العالم، 
وهي مؤسسة عاملية.  وقد مت منح 
درجات للفكــرة والنص والتنفيذ 
بينمــا  املســتهدف  واجلمهــور 

العنوان ترك بال درجة.

قبل عدة سنوات شاهدت فيلم اخملرج 
االسباني ماركوس زوريناغا  » إختفاء 
لوركا » وقام بدور البطولة فيه املمثل 
اندي غارســيا ، الفيلــم يتحدث عن 
صديــق لوركا  » ريــكاردو » قام بدوره 
املمثل » إيزاي موراليس » وهو يتقصى 
اثر اختفاء الشــاعر االسباني لوركا ، 
وقد عدت بذاكرتي اليه بعد مشاهدتي 
للفيلم االيراني » ســاعت بنج عصر ، 
للمخرجة االيرانية ســميرة مخلباف 
التي اعتمدت قصيدة الشــاعر لوركا 
ومنذ  للفيلــم  احلكائي  املــن  ضمن 
املشــهد االول للفيلم يأتي صوت من 
خارج الكادر وهو يقرأ بعضا من ابيات 
ارادت  ، حيث  الرائعــة  هذه القصيدة 
مخلباف من هذا االستخدام استعارة 
موضوعــة االختفــاء ففــي فيلم » 
زوريناغا  » يكــون البحث عن اختفاء 
شــاعر ، بينما هنا املوضوعة اختفاء 
وتشــريد شــعب كامل هو الشعب 
االفغانــي واحملور املعبر عــن ذلك هي 

قصيدة لوركا الساعة اخلامسة .

حمل الريح القطن اخلام* بعيدا
في اخلامسة عصرا

واألكسيد يتناثر مثل البلور و النيكل
في اخلامسة عصرا

وقت احلمامة و النمر يتصارعان 
في اخلامسة عصرا.

القرن البورّي يتقافز مع فخذ غربّي
في الساعة اخلامسة عصرا

و املرور الهادئ اختفى 
في اخلامسة عصرا

و أجراس ) آرسنيك ( تدوي و الدخان
في اخلامسة عصرا!

احلالة الظاهرة مجرد سكون..
سكون في جميع األرجاء

فمجموعات الصمت.. تسكن األركان
في اخلامسة عصرا!

و الثور اإلسباني الوحيد .. فقط معه 
قلبه العالي!

في اخلامسة عصرا. 
عندما احتلنا روعة الثلج البارد

في الساعة اخلامسة عصرا!
عندما غطى اليود حلقتنا الهمجية 

في اخلامسة عصرا
و املوت يوضع بيضاته في اجلروح

في اخلامسة عصرا
كل هذا في متام الســاعة اخلامســة 

عصرا«.

مخلباف متكنت من صنعتها بشكل 
االستهاللي  او  االول  فاملشــهد  هائل 
رسم بطريقة معبرة جدا ، بعض من 

قصيــدة لوركا مع  خــروج عائلة من 
خلف التالل التي تعبــر عن االختفاء 
العودة  ومحاولــة  خلفها  والتشــرد 
الــى البلد ثانية بعد هزميــة طالبان ، 
شــابة وابيها الكهل املتعصب دينيا 
وزوجــة اخيها الذي فقــد وال يعرفون 
مصيره مع طفلها الذي تعاني كثيرا 
للحصول على احلليــب والطعام له ، 
االب يحــاول ان يوصل ابنته يوميا الى 
املدرســة لتتعلم اصول الدين وحفظ 
القرأن معترضا على دخولها مدرسة 
حكوميــة اعتياديــة ألنــه يعتقد أن 
الكفر يعم املكان ، ودائما ما يشــيح 
بوجهه  مســتغفرا اهلل اذا ما شاهد 
نساء يكشــفن وجههن ، هنا ترسم 
مخلبــاف مشــهدا انيقــا من خالل 

اللقطــات التــي تصف عربــة االب ، 
حيث واجهة الكرسي اخللفي للعربة 
باجتاه اخللف وليس باجتاه حوذي العربة 
، وهي مفارقة ، اذا بإمكان النســاء ان 
يفعلن الكثير بالشــادرو الذي يغطي 
وجههــن دون علم احلــوذي وهو هنا 
االب ، مخلباف اســتعادت الكثير من 
مشاهد » الكابوي » والتي من املؤكد 
انها شــاهدت العشرات منها ، حيث 
تقف العربة بزوايا مهمة من الشــارع 

مظهرة بؤس املكان وخوائه .
الطريق الى املدرسة مظلم فهو يؤدي 
الى مدرســة دينية بائســة يختلط 
فيهــا الطلبة مع حيوانــات املعلم » 
املال » الذي يــدرس او يحفظ طالباته  

القرأن . 

الشــابة » نقرة » لعبت الدور املمثلة 
»اغيلة رضائي » تسجل من غير علم 
والدها في مدرسة حكومية ، وتذهب 

اليها هروبا من املدرسة الدينة .
اللغــة  مخلبــاف  توظــف  هنــا 
الســينمائية بشكل مؤثر فالشابة » 
نقرة » تفتح الباب املؤدي الى املدرسة 
احلكومية لتقف وسط ضياء وسطوع 
ضــوء جميــل وتســتبدل حذاؤهــا 
االسود البالي بحذاء ابيض خبأته في 
حقيبتها ، وتســفر عن وجهها الذي 
كانت تضطر لتغطيته خوفا من ابيها 
، لذلك فهي الوحيــدة التي ال ترتدي 
، كذلك هي  الرســمي  الزي املدرسي 
اكبرهن ســنا ، كونها دخلت املدرسة 

متأخرة جدا . 

احلوارات التي تدور بني الطالبات حوارات 
تطرق سمعها ألول مرة ، الدميقراطية 
احلريــة ، حقــوق املــرأة ، امكانية ان 
تكون احدى النساء رئيسة جلمهورية 
أفغانســتان ، لتبدأ رحلــة احللم بأن 
تصبــح رئيســة للجمهوريــة ، كل 
ذاك مير عبر انتقاالت شــبه يومية في 
اقامتها  حياتها جتري مع تغير امكنة 
مع عائلتها بسبب رفض االب العيش 
مع االخرين باعتبارهم يرتكبون الكثير 
من املعاصي . في احدى هذه االنتقاالت 
تتعرف على شاب شاعر يساعدها في 
تنميــة حلمها لكي تصبح رئيســة 
ويجيبهــا عن اســئلتها فيما يخص 
خطاب الشخص الذي يريد ان يصبح 
رئيس جمهورية ، في احد املرات توجه 
اســئلتها الى احد اجلنود الفرنسيني 
الــذي يســتغرب هذه االســئلة من 
فتاة تعيش في اطالل قصر ، الشــاب 
الشــاعر يحاصرهــا ويتبعهــا اينما 
تذهب وهي تخاف والدها املتزمت جدا 
انزل فتاتني مراهقتني من عربته  الذي 
للبرقع  ورفعهما  بســبب ضحكهما 

عن وجههما .
في احدى املرات يقرأ لها قصيدة لوركا 
الساعة اخلامسة عصرا ، وتعرف انها 
لشــاعر اســباني مهم .يبقى صوت 
الصوت يتردد على مسامعا ، تنظر من 
خالل احدى نوافــذ القصر الى كابول 
املهدمة ، وكان مخلباف ارادت ان تقول 
من يريد ان يصبح رئيســا جلمهورية 

يعمها اخلراب .
فجأة يقرر الوالد ترك كابول » الكافرة 
» كما يسميها ليبدأ مع ابنته وزوجة 
ابنــه رحلة الى اجملهــول ؛ حيث ميوت 
الطفــل في الطريق من شــدة اجلوع 
والعطــش ويضطر الى حــرق عربته 
لتتدفــأ العائلة ، في مشــهد نهائي 
مؤثر يصادفون شيخا نفق حماره ونفذ 
زاده ضل الطريق الى كابول التي يريد 
الذهاب اليها لنصرة اســمة بن الدن 
يريدون  الذين  الكفــار  األمريكان  ضد 
قتله  ، الشــابة نقــرة وزوجة اخيها 
يذهــن للبحث عن املــاء ، االب يحفر 
بحجر قبر حفيــده ، الكل مقبل عن 
، الوقت هو الســاعة اخلامسة  املوت 
عصرا ، الفتاتــني يختفني خلف التل 
بعدما ظهرن من خلفة في املشــهد 

االول . قصيدة لوركا مستمرة .

 حمل الريح القطن اخلام بعيدا
في اخلامسة عصرا

*القطن هنا مالبس الفتاتني » الشادور 
» الذي يغطيهن ، رمبا الكفن الذي قد 

ال يحصل اجلميع عليه .

At Five in the AFternoon  فيلم الساعة الخامسة عصرا

لوركا.. بين سميرة مخلباف وماركوس زوريناغا 

تحرير كاظم مرشد السلوم

اعلــن عن قــرب انطــاق فعاليات 
مهرجان سينما االنميشين في بابل 
للفترة من 19شباط  ولغاية ال25 

منه
المهرجان يعــد األول من نوعه في 
العــراق وتقيمــه محافظــة بابل 
صباح  عامــر  الدكتــور  وبأشــراف 
العكيلي،  حسين  والمخرج  المرزوك 
ســتكون هناك ثــاث جوائز لألفام 
المتنافسة في المهرجان، ويتضمن 
كذلــك تكريــم للمخــرج العراقي 
الكبير فيصل الياســري صاحب أول 
فلــم رســوم متحركة فــي الوطن 
العربــي ، وكذلك تكريــم المخرج 
المثابر أنس الموســوي، ووصل عدد 
االفام المشــاركة في المهرجان الى 

30 فلما من العراق والعالم.

مهرجان  بابل لسينما اإلنميشبن

المهرجان الدولي للسينما 
المستقلة في الدار البيضاء

مهرجان سينمائي جديد يضاف الى 
الناقد  بإدارة  املهرجانات السينمائية 
والباحث املغربــي املتميز الدكتور " 
حمادي كيــروم"، وأعلــن عن موعد 
انعقــاده للفترة مــن 27 الى 31 من 

الشهر احلالي.
كورونا  جائحــة  وبســبب  املهرجان 
ســيكون مهرجانــا رقميــا ، وتعد 
اقامتــه من باب االحتفــاء والتقدير 
التي تشهد  املســتقلة  للســينما 
تصاعــدا واضحا في االنتــاج ، كما 
يهــدف املهرجان الى دعم الشــباب 

السينمائي املستقل.
مســابقتني  يتضمــن  املهرجــان 
 ، الطويل  الروائي  للفلم  رســميتني 
والفلــم القصيــر، ويتضمن كذلك 
نــدوة دولية حول ماهية الســينما 
املســتقلة ودورها في انعاش سينما 
الشــباب، كما يتضمن  ورش فنية ، 

ومنصة تفاعلية بني اخملرجني الشباب 
وماســتر الســينما حــول االخراج 
الســينمائي ودور املؤلف املستقلة ، 
إضافة الى فعاليات ونشاطات أخرى 

مختلفة.
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سوار ُيشعر مديرك بحالتك النفسية 
طورت شركة »مود بيم« سوارا ذكيا يتيح للشركات متابعة 
احلالة النفســية ملوظفيها، وخصوصا على خلفية انتشار 

جائحة كورونا في العالم.
وعلــى وفق لصحيفة »ديلي ميل« البريطانية التي نشــرت 
اخلبر، فإنه »خالل أزمة كورونــا واضطرار اجلميع للعمل من 
املنزل، كانــت هناك حيرة كبيرة بشــأن ردة فعل املوظفني، 
وما إذا كانوا راضني أم ال، لذلك طورت الشــركة سوارا يتيح 

للشركات متابعة احلالة النفسية ملوظفيها«.
وأشــارت إلى ان الزر األصفر في السوار للتعبير عن الشعور 

بالسعادة، واألزرق للتعبير عن الشعور باحلزن.
وتابعت: »الســوار متصل بتطبيق للهواتف الذكية وموقع 
إلكتروني للحاسوب ميكن للمدير املباشر من خالله متابعة 
حالــة موظفيه باســتمرار، حرصــا علــى تقدميهم أعلى 

مستويات من اإلنتاج على مدار اليوم«.
وميكن استعمال الســوار لتقوية العالقات االجتماعية بني 
األصدقاء وأفراد العائلة وإبقائهم على اتصال مستمر، بعد 
أن منعتهــم اإلجراءات االحترازيــة والتباعد االجتماعي من 

التجمع كما في السابق.

زرع كتفين وذراعين لرجل بعد 20 عاما 
أجرت أربعة فرق طبية فرنســية عملية زرع كتفني وذراعني 
لرجل من أصل آيسلندي يبلغ من العمر 48 عاما، فيما وصف 

بأنه سابقة عاملية.
واســتغرقت عملية »زرع الذراع الثنائيــة«، التي أجريت في 
مستشفى إدوارد هيريوت، 15 ساعة و«تطلبت حشد العديد 
من الفرق الطبية والتمريضيــة العامة واخلاصة في ليون«، 

.Hospices Civils de Lyon حسبما ذكر بيان مؤسسة
وقــال متحدث باســم املستشــفى إن املريــض، في حالة 
مســتقرة وأضاف أن هذه العملية »حســب علمنا سابقة 

بالعالم. عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفني«.
ووفقا لوسائل اإلعالم احمللية فإن هذا املريض البالغ من العمر 
48 عاما بترت أطرافه العلوية بعد صعقة كهربائية عندما 

كان  يبلغ من العمر 26 عاما.
وأصبح الرجل اآليســلندي أول مريض يحصــل على زراعة 
الكتفني والذراعني في العالم، خــالل العملية التي أجريت 
في ليون. وشــملت العملية بشكل خاص فرقا من اكثر من 

مشفى.

يقترض من زوجته المال للزواج بثانية
خدع رجــل بالســعودية زوجته بأخذ قرض شــخصي من 
خاللها بقيمة 120 ألف ريال لتسديد مديونية عليه، إال أنه 
قام بالزواج عليها حيث علمت الزوجة من إحدى قريباتها ما 

دفعها ملواجهته.
وتقدمت الســيدة ملكتب محاماة لالستفســار بشأن رفع 
قضية علــى زوجها »الذي قــام بالزواج من أخــرى بعد أن 
خدعها حسب قولها بأخذ قرض شخصي، حيث كان يدعي 
أنه مهدد بإيقاف خدمته، بالتالي قامت بأخذ قرض شخصي 
مببلــغ 120 ألف ريال، نحو )32 ألــف دوالر( وإعطائه من أجل 

التسديد«.
وأوضحت أنه »بعد مرور عدة أسابيع علمت عن طريق إحدى 
قريباتها أن زوجها حدد زواجه خالل أشهر، وأنكر في البداية 

ثم اعترف أنه سيتزوج قريبا«.

ملونشريط
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احالم يوسف - متابعة:

الذي  التكنلوجي  التطــور  مع 
واالنفتــاح  العالــم  اجتــاح 
الــذي حوله الــى قرية صغيرة 
تفاصيلها معلنــة من اكبرها 
االهتمام  اصغرها، صــار  الــى 
منــاح جديدة  يتخذ  باجلمــال 
التجميل  عمليــات  من  ابتداء 
الى شــبه موضة  التي حتولت 
والتي يجريها النســاء والرجال 
على حد ســواء، الــى البحث 
عن طرق للحصول على جسم 
رشــيق متناســق بأي وسيلة 
اجلسم  نحت  بعمليات  ســواء 
او ازالة »الكرش« او البحث عن 

ادوية تنحيف.
هنــاك العديد من الشــركات 
انتجــت موادا تتعلــق مبوضوع 
وْهم  منهــا  والكثير  احلميــة 
يبيعونــه علــى مــن وصل به 
احلال حــد االحباط والبحث عن 
أي قشــة يتعلق بها على امل 
ايجاد احلل. اضافــة الى االدوية 
عديدة  حمية  انظمــة  فهناك 
ميديا  السوشيال  عبر  انتشرت 
تؤدي الى نتائج ســلبية تخص 
الصحة البدنيــة، حتدثت عنها 
منال  التغذيــة  اختصاصّيــة 
ســعادة، وقامت مع مجموعة 
مــن االشــخاص فــي عالــم 
على  بحملة  والتغذية  الرياضة 
عليها  اطلقوا  التواصل  مواقع 
هاشتاك »#خرافات-الزم-متوت«.

منال سعادة طلبت االبتعاد عن 
املعلومــات مجهولــة املصدر، 
والبحــث عن استشــاريني في 
وان  التغذيــة خاصــة  عالــم 
صارت  الصحيحــة  التغذيــة 
وايضا مع وجود  للكل،  هاجسا 
عدد من االطباء اخملتصني بعالم 
التغذيــة والتغذيــة العالجية 

بنحو عام.
تقول ســعادة: »تقضي صّحة 
بتأمــني  الســليمة  اجلســم 
العناصــر  مــن  احتياجاتــه 
احلرارّية،  والســعرات  الغذائّية 
النهار، علًما  أو  الليل  سواء في 
اختصاصيــي  نصيحــة  بــأن 
بضــرورة  الراميــة  التغذيــة 
التوقــف عــن األكل قبل ثالث 
ســاعات مــن موعــد النــوم 

ترتبط بتجّنب مشــكالت سوء 
بزيادة  الهضم، وال عالقــة لها 
الــوزن. أي ان التحذير ليس له 
عالقة بالتخوف من الوزن الزائد 
كما هو مشاع، من جهة ثانية، 
يقود السهر لساعة متأّخرة من 
الليل إلى الدفع إلى اإلحساس 
وطلب  العاطفــي«،  بـ«اجلــوع 

السكريات واملوالح«.
التغذية  اما عالء كامــل خبير 
فيقول: »العديد من الناس عند 
بحثهم عن وســائل لتخفيف 
الــى مصادر  يلجأون  الــوزن ال 
علمية موثــوق بها، بل يبحثون 
عــن املعلومات علــى الغوغل 
وحتدثنــا الكثر من مــرة عن ان 
الغوغل مجرد موقع بحث ميكن 

معلومة  أي  تدويــن  احــد  الي 
عليــه، هناك عدد مــن املواقع 
اجــد بها معلومــات مغلوطة 
%100 وميكن ان تصيب االخرين 
بأمراض عدة، مثال هناك مواقع 
تتحــدث عن عالج الســرطان 
وتبدأهــا بفاكهة القشــطة! 
مع ان مريض الســرطان عليه 
ســكريات  أي  عــن  االبتعــاد 

مصنعة او طبيعية«.
وتابع: »بالنسبة ملوضوع احلمية 
ايضا هناك مواقع تنشر انظمة 
غذائية ميكن ان تتسبب بكارثة 
امتنى من  يتبعهــا.  ملن  صحية 
أي شــخص يبحث عن وسيلة 
خلسارة الوزن اللجوء الى طبيب 
من  العديد  ويوجــد  مختــص 

االطباء اليوم ميكن االســتعانة 
بهم لترتيب جدول غذائي يومي 
ميكن ان يســاعد في التخلص 
من الوزن مع احلفاظ على نظارة 

الوجه والصحة العامة«.
يقــول كامــل انــه ال يوجــد 
مشروبات ميكن ان حترق الدهون: 
االشــخاص  من  العديد  هناك 
مغلوطة  معلومــات  يقــرأون 
مثال املاء مــع الليمون ميكن ان 
يخلصهــم من الكــرش او ان 
الشاي االخضر يساعدهم ليس 
فقــط على انقــاص وزنهم بل 
لو كان  االمراض،  بتجنب بعض 
األمر بهذه السهولة لكنا اليوم 
جميعا منتلك اجساما مثالية«.

يوجد  ال  انــه  واكدت ســعادة 

الدهون  يستهدف  حمية  نظام 
وان  مبنطقــة معينــة، خاصة 
يشكون  االشخاص  من  الكثير 
من الشحوم والدهون املتراكمة 
علــى البطن، وقالــت: »هناك 
حمية حتــرق الدهون من جميع 
اجزاء اجلســم وليــس مبنطقة 
معينة، لكن علــى من يتبعها 
بالصبر فليس هناك  يتحلى  ان 
ان نحصل  نظام غذائي ميكــن 
علــى نتائجه خالل اســبوع او 
ايام حتديدا من يعانون السمنة 

بصورة كبيرة«.
وهنا البــد من االشــارة الى ان 
املنتجة  الشــركات  العديد من 
عــن  تعلــن  واملــواد  لألدويــة 
منتجاتهــا بانهــا تســتهدف 

مناطــق معينة من اجلســم ال 
بل ان العديد منهــا يكتب في 
االعالن انها تســتهدف املناطق 
الدهون حسب  فيها  يكثر  التي 

رغبة الشخص!
إلى  وتضيف: »ال يحتاج اجلسم 
يوصف  الــذي  الـ«ديتوكــس«، 
بأّنــه »فّعال فــي التخّلص من 
مغلوطة،  بصــورة  الســموم« 
فالكبــد والكليتــان يقومــان 
بعملّية التخلص من الســموم 
بصورة طبيعّية. فال داعي لصرف 
أمــوال طائلــة علــى منتجات 
وخلطات حتمل اسم »ديتوكس« 
علــى عبواتها، أو إرهــاق الذات 
ألّيام  الســوائل«  »رجيم  باتباع 
خلسارة الوزن. ماء الـ«ديتوكس« 
الــذي يكثر احلديــث عنه، ليس 
إاّل مــاًء منّكًهــا بالفواكــه أو 
اخلضــروات أو القرفــة، لتعديل 
على  الناس  وتشــجيع  طعمه، 
شرب كميات أكبر من السوائل، 
األمر الــذي ســيؤثر إيجابًا في 
أعضاء اجلســم، ويســاعد في 

خسارة الوزن.
كما اكــد عالء كامــل على ان 
امام  الضعيفــني  االشــخاص 
االكل ميكــن اتباعهــم حميات 
متعددة اذ قال: هناك اشــخاص 
ملدة  اتباع حمية  ال يستطيعون 
طويلة، ميكن لهؤالء ان يستمروا 
بأكل ما يريدونه لكن مع تقليل 
الكميــات، مثــال ان كان يأكل 
رغيف كامــل او رغيفني يقلله 

الى النصف وهكذا.
ويختم: »خســارة الوزن عملية 
بســيطة فاتباع نظــام غذائي 
صحي ليس بطــر وليس حصرا 
ببساطة  املوضوع  املترفني،  على 
يتعلــق ليس مبا تأكله حســب 
بــل بكمية مــا تتناوله في كل 
اللحــم االبيض  وجبــة، فمثال 
كالدجاج والســمك افضل من 
اللحم االحمــر لألغنام واالبقار، 
لكن هل هذا يعني اننا ميكن ان 
تناول في وجبــة واحدة دجاجة 
كاملة؟ بالتأكيــد ال، اذن كمية 
األكل ونوعيته ما يساعدنا على 
خســارة الــوزن واحملافظة على 
صحتنا وشــكلنا. وهنا ال بد لي 
من االشارة الى ان خسارة الوزن 
نتائجها  تكون  ان  ميكن  بسرعة 

سلبية«.

خسارة الوزن تحتاج الى نظام صحي وصبر

لقطة

معلومة

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«

األســتاذ واجملنون فيلــم درامي عن قصة ســيرة 
ذاتيــة أنتج عام 2019، من إخــراج فرهاد صافينيا 
)حتت االسم املســتعار P. B. Shemran(، وتأليف 
تود كومارنيســكي وصافينيا، استنادا  وسيناريو 
إلــى قصة كتاب طبع عــام 1998 )جراح كروثورن 

سيمون وينشستر(. 
الفيلم بطولة ميل غيبســون  وشون بن  وناتالي 
دورمر  وادي مارســان، وجنيفر أهل، وتوقع العديد 
من النقــاد واجلمهــور حصوله على االوســكار 
في االقل اوســكار احســن ممثل لشون بن، واتهم 
البعــض القائمني على منح االوســكار بأن لهم 
حســابات اخرى غير اجلودة لتقييم االفالم وفوزها 
من عدمــه. تتحــدث قصة الفيلــم وهي قصة 
واقعية واجهها األســتاذ اللغوي الســير جيمس 
موراي »ميل غيبســون«، الذي بــدأ في عام 1857 
بتجميــع قاموس أوكســفورد للغــة اإلجنليزية، 
ومبساعدة الطبيب العسكري دابليو. سي. ماينور 
»شــون بن« املعتقل في مصحة برودمور لألمراض 
النفســية والذي قدم أكثر من عشرة آالف مقالة 

في أثناء خضوعه للعالج في املشفى.
جيمس موراي ترك الدراســة في الرابعة عشــر 
من عمــرِه لعدم متكــن والده من دفــع تكاليف 
الدراســة، إال أن جيمس استمر يتعلم ويتدرب في 

اللغات حتى صار يجيد اللغــة االجنليزية واللغة 
الالتينية واللغة الفرنســية واللغة اإليطالية ولُه 
املــام باللغة العربيــة واآلرامية ويفهــم اللغتان 
البرتغالية والروسية، وعمل فترة كمدرس في أحد 
املصارف إلى أن كلفه مجلس جامعة أكســفورد 
بتحرير الطبعة األولى من قاموس أكسفورد لكن 
لــم يوافق أثنني من أعضاء اجمللــس على تكليفِه 
وبقيــا يتربصان بِه ويســعيان إلفشــال مهمتِه 
خاصة وانهم ظنــوا ان مؤهالته ال تكفي لقيامه 

مبثل هذه املهمة الكبيرة. بدأ جيمس موراي عمله 
في مناشــدة البريطانيني ملراسلتِه عن الكلمات 
التــي يعرفونهــا وأصلها ومتى تســتعمل وقد 
تطوع عدد من املواطنني ملســاعدتِه في عملِه ما 
أضطره لبناء ســقيفة في حديقة منزلِه لتكون 
مقراً لعملهم. اطلع على مناشدة جيمس طبيب 
عسكري أميركي دابليو. سي. ماينور الذي يقضي 
عقوبة احلبس في مستشــفى لألمراض العقلية 
الضطراب في ســلوكِه لقتلِه عــن طريق اخلطأ 
رجل، وبدأ مبراســلة جيمس ويرســل لُه الكلمات 
وجذورها حتى وصل عدد الكلمات التي أرســلها 
حوالي عشــرة آالف كلمة مــا حدى بجيمس إلى 
شكرِه في مقدمة اجمللد األول من القاموس، ولقد 
اســتغل املعارضني لعمل جيمس على القاموس 
في مجلــس اجلامعة ذلك مشــيرين إلى ماضي 
الطبيب اجملنون ومشاركتِه في القاموس ما عرض 
جيمس لالنتقــاد وبالرغم من ذلــك فإن مجلس 

اجلامعة منحُه درجة الدكتوراه الفخرية.
وقرر جيمس االســتقالة من عملــِه على تأليف 
القاموس، والسعي إلطالق سراح الطبيب اجملنون 
وجنح في مسعاه وعاد بطلب من اجلامعة إلكمال 
العمــل في اجنــاز القاموس بأثني عشــر مجلداً 

ومنحته امللكة لقب فارس تثميناً لسعيِه.

قصة فيلم »االستاذ والمجنون«..الواقع المر

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

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

العناد لن يفيدك.

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

عند أول اختبار.

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

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

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

عليك الكثير من املشكالت.

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

وتبدو واثقاً بنفسك.

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

اخلطأ.

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

بايجابية أكبر في املستقبل. 

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

اإليجابية.

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

تضع نفسك في موقف حرج.

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

بينكما بعد سوء التفاهم.

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

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

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

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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القاهرة ـ وكاالت:

املنظمة  العليا  اللجنة  نظمت 
لبطولــة العالــم لكــرة اليد 
املقامة حاليا فــي مصر، رحلة 
ســياحية ملنتخب سويسرا من 
أجل زيــارة أهرامات  اجليزة وذلك 
قبل مباراتــه املقررة أمام نظيره 

الفرنسي.
ومت مراعــاة كافــة اإلجــراءات 
االحترازية للحفاظ على سالمة 
البعثة  أفــراد  وباقي  الالعبــن 
في ظل جائحــة فيروس كورونا 
منتخب  العبو  املســتجد.وأكد 
سويســرا ســعادتهم البالغة 
بهذه الزيارة، وأبدى اجلميع حالة 
أن  باألهرامات.يذكر  االنبهار  من 
منتخب سويسرا يتنافس ضمن 
بطولة  في  اخلامســة  اجملموعة 
النرويج  منتخبــات  مع  العالم 

وفرنسا والنمسا.
راؤول  من جانــب اخــر، أشــاد 
منتخــب  قائــد  إنتريريــوس، 
إسبانيا، بتنظيم مصر للنسخة 
رقم 27، من بطولة كأس العالم 
لكرة اليد.وأكــد إنتريريوس، في 
الرســمي  للموقع  تصريحــات 
املســابقة تشهد  أن  للبطولة، 
تنظيما يليق بتاريخ كرة اليد، وأن 
منتخب بالده يشــعر بالسعادة 
للتواجــد فــي مصر.وأضــاف: 
»مصر تنظم البطولة بشــكل 
رائــع، فــي ظل ظــروف صعبة 
بسبب وباء كورونا.. أهنئها على 
هذا التنظيم، وجميع اإلجراءات 
حلماية  املتخذة  املميزة  الوقائية 

اجلميع«.
وواصل: »مشــاركة 32 منتخبا 
القوة  يضيــف  األولى،  للمــرة 
واإلثــارة لهــذه البطولة، ونحن 
الصحيح،  الطريق  نســير على 

أداء  بعد  البرازيــل  مع  فتعادلنا 
قوي في مباراة صعبة، ثم تغلبنا 
للفوز  ونســعى  بولنــدا،  على 

باللقاء املقبل للتأهل«.
إلى ذلك، أبــدى باتريك رومبيل، 
بولنــدا، رضاه  مــدرب منتخب 
أداء فريقــه برغم  التــام عــن 
 ،27-26 إســبانيا  أمام  اخلسارة 
ضمن اجلولة الثانية من مباريات 
اجملموعة الثانية ببطولة العالم 

لكــرة اليد، املقامــة حاليا في 
مصر.

وقال رومبيل في املؤمتر الصحفي 
عقــب املباراة »أعتقــد أننا في 
الشــوط األول ارتكبنــا أخطاء 
كثيــرة في الهجوم، وإســبانيا 
لعبنا  لكــن  علينــا،  تفوقــت 
بشــكل قوي في الدفــاع، وفي 

النهاية خسرنا اللقاء«.
وأضاف »منتخب إســبانيا قوي، 

أمامه،  مشرفة  نتيجة  وحققنا 
وفي الشوط الثاني حتسنا كثيرا 
وكانــت األمور بــن أيدينا، لكن 
اللقاء«..  إسبانيا حسمت  خبرة 
وتابــع فــي التصريحــات التي 
نشرها املوقع الرسمي للبطولة 
»اآلن نحتــاج أن نرتــاح ثم نبدأ 
التفكير فــي اللقاء املقبل أمام 
البرازيل، هدفنا هو الفوز في كل 
»كنت  واملنافسة«.وشدد  مباراة 

أتوقــع الفوز في لقاء إســبانيا 
ممتاز  بشــكل  املبــاراة  وبدأنــا 
وأظهرنا قوتنا، وأمتنى أن نواصل 
هــذا األداء ونحقق نقطتن في 
للدور  ونتأهــل  املقبلة  املبــاراة 

الرئيسي«.
وقــال ماســيي جيبــاال العب 
مباراة  »قدمنا  بولنــدا  منتخب 
كبيــرة أمام خصــم كبير مثل 
إســبانيا، لكــن ارتكبنا أخطاء 

كثيرة في الهجوم وعوضنا ذلك 
في الشــوط الثاني، وحارســنا 
قــدم أداء رائعا وتصــدى ألكثر 
»اآلن  فرصة«.وأضــاف   21 مــن 
البرازيل  قوية ضد  مباراة  أمامنا 
الفــوز  لتحقيــق  وســنلعب 
وتعويض اخلســارة أمام إسبانيا 

والتأهل للدور الرئيسي«.
قال خوردي  اآلخــر،  اجلانب  على 
ريبيرا مدرب إسبانيا »بدأنا املباراة 
بشكل قوي وكانت املباراة قوية 
أمام  ملثله  وتسير هدف  وصعبة 
منتخب قوي مثل بولندا، وركزت 
على الدفــاع بطريقة 1-5 وبعد 
القوي،  الهجوم  على  ركزنا  ذلك 
وفي الشوط الثاني كانت األمور 

صعبة قليال«.
الثاني،  وأضاف »فــي الشــوط 
وتقدمت  أصعــب  كانت  األمور 
بولندا علينا بفارق هدف وكانت 
املباراة ســجاال بــن الفريقن، 
وفــي اخلمــس دقائــق األخيرة 
وتقدمنا  جيــد  بشــكل  لعبنا 
بفارق هدفن ثــم أنهينا اللقاء 
بفارق هدف«.وتابع »اآلن سنرتاح 
للمبــاراة  التحضيــر  ونبــدأ 
مباراة  فهي  تونس،  أمام  املقبلة 
صعبــة أمام منافــس محترم، 
النظر  دون  أمامهم  وســنلعب 
ملبارياتهم السابقة«.وقال دانيال 
دوشباييف العب إسبانيا »أهنئ 
املباراة  بولندا علــى األداء فــي 
بالفوز،  ســعداء  نحن  وبالطبع 
خطــوة مهمة لنا قبــل األدوار 
املقبلــة وخاصة بعــد التعادل 

أمام البرازيل في املباراة األولى«.
أثبت  بولنــدا  »حــارس  وأضاف 
مباراة  وقــدم  الكبيرة  قدراتــه 
رائعــة، وأيضــا دفاعهــم كان 
قويــا للغاية وأضعنا الكثير من 
الكرات وسنصحح األخطاء في 

املباريات املقبلة«.

قائد يد إسبانيا يشيد بالتنظيم المصري لمونديال كرة اليد

سويسرا يزور األهرامات ورومبيل 
يرمي خسارة بولندا في ساحة الخبرة  

لقطة من مباريات مونديال كرة اليد

زيوريخ ـ وكاالت:
أعلــن االحتاد الدولــي لكرة القدم »فيفــا«، تعديل 
موعد انطالق بطولــة كأس العالم لألندية، املقررة 
في شــباط املقبل بقطر.وذكر فيفا فــي بيان عبر 
موقعه الرســمي، أنه بانســحاب أوكالند ســيتي 
من املشــاركة، فإن االحتاد قرر تعديل جدول مباريات 
البطولة.وشــدد علــى أن شــكل املســابقة لم 
يتغير، لكنها ســتقام على ملعبــن فقط، املدينة 
التعليميــة وملعب أحمد بن علــي، بينما لن يتم 
استخدام ســتاد خليفة الدولي الذي كان مقررًا أن 

يستضيف مباراتن.
وأوضح فيفا أن املباراة االولى في املســابقة ستقام 
يوم 4 شــباط بدالً من 1 شــباط، في حن سيقام 
النهائي على ســتاد املدينة التعليمية يوم 11 من 
الشــهر نفســه.ومن املقرر أن تقام القرعة يوم 19 
كانون الثاني اجلاري، فيما سيشــارك بالبطولة كل 
من الدحيل، األهلي املصري، بايرن ميونخ، أولســان 
هيونداي الكوري، تايجرز أونال املكســيكي، والفائز 

بلقب كوبا ليبرتادوريس.

العواصم ـ وكاالت:
أكد االحتاد الدولي للتنــس، أن نهائيات كأس ديفيز 
للتنــس لفرق الرجال 2021، ســتقام على مدار 11 
يوما )بدال من 7 أيام(، وأنها على األرجح ستقام في 3 
مدن مختلفة، من بينها العاصمة اإلسبانية مدريد.

وطرحت مؤسســة »كوزموس تنس« االستثمارية، 
املشــاركة في تنظيــم البطولة مع االحتــاد، هذا 
االقتراح، ثم وافق عليــه مجلس إدارة االحتاد الدولي 
للعبة. وتســتثمر »كوزموس تنــس« ثالثة مليارات 
دوالر، في هذا اجملــال، على مدار 25 عاما.وســتقام 
نهائيات البطولة هذا العام، ما بن 25 تشرين الثاني 

واخلامس من كانون األول.
وأكــد االحتاد الدولــي أيضا، أنه جــاري البحث عن 
مدينتن أوروبيتن أخرين، للمشاركة في استضافة 
النهائيات إلى جانب مدريد، التي اســتضافت أيضا 
أول نهائيات للنسخة املعدلة للبطولة، في 2019.

ووافق االحتاد الدولي للتنس على اقتراح آخر، يقضي 
بتخفيض عدد الفرق املشــاركة في النهائيات، إلى 
16 فريقا بدال من العدد احلالي، وهو 18 فريقا، بداية 

من 2022.

بيروت ـ وكاالت:
أعلن نادي شــباب الســاحل، تعاقده مــع الالعب 
اللبناني املكســيكي ألفريــدو جريديني، قادما من 
أتلتيكو املكســيكي، وذلك حســبما أفــاد النادي 
اللبناني عبر حســابه الرسمي على موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«.
وكان جريديني قــد لعب في لبنان ملوســمن، مع 
الســالم زغرتا واألنصار، حيث قــدم عروضا جيدة، 
كمــا ميتلك مســيرة جيدة على مســتوى األندية 
التي لعب لها مثل بويبال املكســيكي وريفر باليت 
الباراجواياني.ويشغل جريديني صاحب  أسونسيون 
الـ26 عاما، مركــز الظهير األمين، كما يجيد اللعب 
في مركز اجلناح، حيث سيعتمد عليه مدرب شباب 
الســاحل محمود حمود، خالل سداسية املنافسة 
على البطولة.ويحتل شباب الساحل املركز الثالث 
برصيد 24 نقطة، خلف املتصدر نادي األنصار برصيد 

27 نقطة، ووصيفه النجمة صاحب الـ25 نقطة.

بوينس آيرس ـ وكاالت:
توج بوكا جونيــورز بطالً للنســخة األولى لكأس 
دييغو مارادونا، بعد فوزه فــي املباراة النهائية على 
بانفيلد بركالت الترجيح بعد نهاية املباراة بالتعادل 

بهدٍف ملثله.
وتقدم بــوكا جونيورز في النتيجــة أوالً، من هدف 
أحرزه العبه الكولومبــي الدولي إيدوين كاردونا في 
الدقيقة 64، وفي الوقت الذي كان فيه رفاُق كارلوس 
تيفيس يستعدون لالحتفال باللقب ، متكن بانفيلد 
من إدراك التعــادل في الثواني األخيــرة من الوقت 
املضاف، ليتحول احلســمُ إلى ركالت الترجيح التي 
منحت اللقَب لبوكا جونيورز بخمس ٍ ركالت ناجحة 
مقابل ثالث، ليحقق الفريُق لقَب النســخة األولى 

من كأس دييغو مارادونا.

تغيير موعد انطالق 
مونديال األندية

ثالث مدن تضيف 
نهائيات كأس ديفيز

جريديني ينضم 
لشباب الساحل 

بوكا جونيورز يتوج بأول 
نسخة من كأس دييغو مارادونا

العواصم ـ وكاالت:
رفض االحتاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا(، الطعن الذي تقدم به 
أتلتيكو مدريــد، ضد العقوبة 
كيران  مدافعه  على  املفروضة 
تريبير، وهي اإليقاف 10 أسابيع، 
اخلاصــة  اللوائــح  خملالفتــه 
إجنلترا.ويعني  فــي  باملراهنات 
هــذا أن الظهيــر اإلجنليــزي، 
سيكون ممنوعا من اللعب حتى 

نهاية الشهر املقبل.
لكرة  اإلجنليــزي  االحتــاد  وكان 
على  العقوبة  فرض  قد  القدم، 
تريبيــر، فــي 23 كانــون األول 
املاضي، خملالفتــه اللوائح التي 
حتظــر علــى أي مشــارك في 
اللعبة، تقدمي أي معلومات عن 
بحكم  عليها  حصــل  اللعبة 
مكانتــه، ولــم تكــن متاحة 

للجماهير، إلى أي شخص.
ويتعلــق األمــر هنــا بانتقال 
هوتسبير  توتنهام  من  الالعب، 
إلى النادي اإلسباني، في 2019.

وفــي الثاني من ينايــر كانون 
الثانــي اجلــاري، علــق الفيفا 
طعن  بعــد  العقوبة  تنفيــذ 

غير  إنه  قــال  الذي  األتليتــي، 
فرضها  التي  بالعقوبــة  ملزم 
االحتاد اإلجنليزي، وال ذنب له في 

اخملالفة.
لكن الفيفا قال في بيان، اليوم، 
إن جلنــة الطعــون التابعة له 
رفضت طعــن أتلتيكو مدريد، 
وقررت متديــد اإليقاف، ليصبح 
العالم. مســتوى  على  ساريا 
تريبيير  غاب  العقوبة،  وبسبب 

عن مباراتن لفريقه في الدوري، 
 ،)0-2( الفوز  املشاركة في  قبل 

الثالثاء املاضي، على إشبيلية.
عن  سيغيب  تريبير  فإن  وبهذا، 
8 مباريات مقبلة ألتلتيكو، في 
بينها  من  املنافســات،  جميع 
مبــاراة في دوري أبطــال أوروبا 
أمام تشيلسي، قبل العودة في 
املواجهة احمللية مع فياريال، يوم 

28 شباط املقبل.

العواصم ـ وكاالت:
أعلــن االحتــاد الكولومبــي لكرة 
مدربًا  رويدا  رينــاردو  تعين  القدم، 
جديًدا للمنتخــب األول في فترته 
الثانيــة، بعد ســاعات من رحيله 
عن تدريب تشــيلي.وانفصل رويدا 
، ليحل محل  عن منتخب تشيلي 
كارلــوس كيروش، الــذي رحل عن 
املاضي  الشــهر  كولومبيا  تدريب 
بعد هزميتن متتاليتن في تصفيات 
ليشــارك   ،2022 العالــم  كأس 
الفريق في احتالل املركز الســابع 
في تصفيات أمريكا اجلنوبية التي 

تضم عشرة منتخبات.
ويتأهل املنتخبــات صاحبة املراكز 
األربعــة األولــى مباشــرة لكأس 
العالــم 2022، واخلامــس يخوض 
مباراة إقليميــة دولية فاصلة.وقاد 

رويدا )63 عاًما( كولومبيا في كأس 
2004 والكأس  أمريــكا اجلنوبيــة 
الذهبية بعدهــا بعام واحد، لكنه 
فشــل في قيــادة منتخــب بالده 

في   2006 العالــم  لكأس  للتأهل 
تدريب  لرويــدا،  ســبق  أملانيا.كما 
واإلكــوادور،  هنــدوراس  منتخبي 
وناديي فالمنجو وأتليتيكو ميدين.

نيويورك ـ وكاالت:
أفسد شيكاغو بولز »تريبل دابل« 
الســلوفيني  للنجم  تاريخيــة 
بتغلبه  دونتشيتش  لوكا  الشاب 
علــى داالس مافريكس 101-117 
األميركي  الســلة  دوري كرة  في 
للمحترفــن، األحــد فــي ليلة 
شهدت فوز نيويورك نيكس على 

بوسطن سلتيكس 75-105.
أربع  وأنهى بولز سلســلة مــن 
هزائــم متتالية بفضــل هداف 
الفنلندي  األمســية  في  الفريق 
لوري ماركانن مع 29 نقطة و10 
متابعــات، فيما ســجل غاريت 
تامبــل 17  من نقاطه الـ21  في 

الشوط األول. 
أمــا النجم الواعد دونتشــيتش 

(21 عامــاً( أنهى املبــاراة مع 36 
نقطــة، 16 متابعــة و15 متريرة 
حاسمة محققاً الـ »تريبل دابل« 
رقــم 29 في مســيرته، ليتجاوز 
مايكل  نفســه  بولز  أســطورة 
جوردان ويتقدم إلى املركز اخلامس 
عشــر على الئحة الدوري. وألقى 
دونتشــيتش احملبــط اللوم على 
معتبراً  اخلســارة  بسبب  نفسه 

أّنه لعب بأنانية. 
وقال بعد الهزمية: »لعبت بشكل 
ســيئ جداً في الشــوط الثاني. 
هذه اخلسارة بسببي، كنت أنانياً 
قليالً ألنني سجلت 30 نقطة في 
الشــوط األول«.وتابــع: »لم أكن 
أنا في الشــوط الثانــي، علّي أن 
أقدم مســتوى أفضل في الثاني، 

اخلسارة«.وأصبح  عن  مسؤول  أنا 
رابع العب فقط في تاريخ الدوري 
يحقق أقله 35 نقطة، 15 متابعة 
و15 متريرة حاســمة فــي مباراة 
واحدة وأصغرهم سناً فيما حقق 
اوسكار روبرتســون هذا اإلجناز 5  
مرات. وقّدم العبو شــيكاغو أداء 
مميزاً ومتكنوا من سرقة الكرة في 
14 مناســبة في أفضل ســجل 

للموسم.
في مــكان آخر، أنهــى نيويورك 
نيكــس سلســلة مــن خمس 
مثيرة،  بطريقة  متتاليــة  هزائم 
بتفوقه على مضيفه بوســطن 
ســلتيكس بفــارق 30  نقطــة 
وبنتيجة 105-75  في أدنى سجل 

تهديفي لألخير هذا املوسم. 

لندن ـ وكاالت:
وصــل البلجيكــي كيفن دي 
بروين، جنم مانشســتر سيتي، 
مواجهة  رقم مذهل خالل  إلى 
كريســتال  ضيفه،  مع  فريقه 
اجلولة  مباريــات  ضمن  باالس، 
دي  وصنــع  للبرمييرليــج.   19
بروين هدف تقدم الســيتيزنز، 

27، والذي سجله  في الدقيقة 
املدافع جون ستونز

وبحســب شــبكة »ســكاي 
ســبورتس«، فقــد وصــل دي 
بروين، إلى 100 متريرة حاســمة 
الســيتي، في جميع  بقميص 
انطــالق  منــذ  املســابقات، 
الفريق في صيف  مسيرته مع 

.2015
 32 بفــارق  بروين  دي  ويتفــوق 
متريرة حاســمة، على أي العب 
لفريــق آخــر بالبرمييرليج في 
يأتي خلفه  الفترة، حيث  نفس 
إريكسن،  الدمناركي كريستيان 
وإنتر  الســابق  توتنهــام  جنم 

ميالن احلالي )68 أسيست(.

رويدا يعود لتدريب كولومبياالفيفا يصدر حكمه في قضية تريبير

بولز يفسد »تريبل دابل« تاريخية لدونتشيتش

دي بروين يوقع على مئوية مذهلة

تريبير

رويدا



رغد المعموري*

رياضة

إعالم الشباب والرياضة

استقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجال رئيــس وأعضاء 
لإلحتــاد  التطبيعيــة  الهيــأة 
العراقي املركــزي لكرة القدم.. 
وأكــد الوزير درجــال ان الوزارة 
تعمل بــروح الفريق الواحد مع 
الهيــأة التطبيعية في مهمة 
جماهيري  واســتحقاق  وطنية 
رياضــي لفوز العــراق والبصرة 
بطولــة  بتضييــف  حتديــداً 

خليجي 25 .
واضــاف ان ملف العــراق الذي 
بدأ بقــوة منــذ تقدمينا طلب 
االستضافة ينال دعم احلكومة 
املركزيــة واجلماهيــر العراقية 
أن  جند  لذلك  الرياضي،  واإلعالم 
حاضراً  ســيكون  النجاح  رهان 
توحيد  وأولها  في كل خطــوة 
اجلهــود فــي التجربــة االولى 
التي ســتبدأ األســبوع املقبل 
بوصــول وفد اإلحتــاد اخلليجي 
ومن ثــم اللقاء األخــوي الذي 
سيجمع الشــقيقني املنتخب 
 ، الكويتي  واملنتخــب  العراقي 
الفتاً أن مالكات وزارة الشــباب 
أكملت جميع حتضيراتها بشأن 
بالتعاون  األشــقاء  إســتقبال 
مع محافظــة البصرة وتهيئة 
إلستكمال  املناســبة  الظروف 

الزيارة واللقاء على أمت وجه.
مــن جانب اخــر، التقــى وزير 
عدنــان  والرياضــة  الشــباب 

نقيــب   ، أمــس  أول  درجــال، 
الصحفيــني العراقيني  و رئيس 
العرب مؤيد  الصحفيــني  إحتاد 
اإلحتاد  رئيــس  ونائبه  الالمــي، 
الرياضية  للصحافــة  العراقي 
خالد جاســم، ورئيــس رابطة 

الدكتور  املؤقتة  املرئــي  اإلعالم 
ناظم الربيعــي، فضالً عن عدد 
من أعضــاء مجلس إدارة نقابة 
الصحفيــني وحضــور مديــر 

مكتب وزير الشباب والرياضة. 
وجرى خالل اللقاء تناول مواضيع 

عدة، أبرزها بحــث واقع اإلعالم 
املتعددة،  بوســائله  الرياضــي 
واحلث على التعاون الّبناء ما بني 
مختلف املؤسســات الرياضية 
واإلعالمية، ودور اإلعالم وأهميته 
فــي دعــم قطاعي الشــباب 

والرياضة كونه  مراة عاكســة 
لهمــوم وشــجون اجلماهيــر، 
وتنــاول القضايا بــكل مهنية 
والتزام  وحرفيــة وموضوعيــة 
تطويرها  في  اإلسهام  أجل  من 
ونشر الثقافة الرياضية والوعي 

الرياضي في اجملتمع. 
وأكد الوزيــر درجال على أهمية 
احلدث الرياضي الذي ستشهده 
األســبوع  البصرة  محافظــة 
املقبل وأهمية شــراكة اإلعالم 
في هــذا اجلانــب الوطني عبر 
اإلعالمية  التغطيــات  تكثيف 
لزيــارة الوفــد اخلليجي اخلاص 
بإستضافة بطولة كأس اخلليج 
احلالي  العــام  (نهاية   25( الـــ 
مباراة  عن  البصرة، فضــالً  في 
املنتخبني الشــقيقني العراقي 
والكويتي بكــرة القدم إلظهار 
الوجه احلضــاري للبلد وإيصال 
أجمع  العالــم  إلــى  رســالة 
مفادها أن العراق اليوم يستحق 
البطــوالت  أكبــر  تضييــف 
الرياضيــة، معربــاً عــن ثقته 
سيكون  الذي  العراقي  باإلعالم 
املباراة  املسؤولية كون  مبستوى 
للظفر  بوابة حقيقية  ستكون 

بتضييف خليجي 25. 
وشدد درجال على  سعي الوزارة 
لتقــدمي جميع أســباب الدعم 
لإلعالم الرياضي  من أجل إجناح 

التجربة البصرية . 
من جهته ثمن نقيب الصحفيني 
العراقيني مؤيــد الالمي وبقية 
الشــباب  وزارة  حرص  األعضاء 
التغييـر  والرياضة ووزيرها على 
يخدم قطاعي  مبا  األفضل  نحو 
الشــباب والرياضــة مشــدداً 
الرصني  املهني  اإلعالم  دور  على 
قضايانـــا  ودعم  تفعيــل  في 

الوطنية.

درجال يؤكد على ضرورة إنجاح كرنفال البصرة الكروي 
يكثف الحوارات الستقبال الوفد الخليجي واللقاء الودي

في ضوء قرعة المربع الذهبي 

بصمات حواء
جميل جدا ان نرى عناصر نسوية من بلدنا 
احلبيب وهي تشارك في البطوالت اخلارجية 
الرياضيــة، فقــد كان للعــراق حصة من 
األلقاب واألوسمة املتقدمة في مشاركات 
للرياضيات في شتى األلعاب، طاقات  عدة 
شابة تؤدي دورا مميزا في دوري كرة الصاالت 
النسوي، ومشاركة واسعة من أندية بغداد 
في  النسوية  اللجن  تدعمهم  واحملافظات، 
الهيأة التطبيعية الحتاد كرة القدم برئاسة 
الســيدة ازهار محمد وفريقها اإلداري، إلى 
جانب املســاندة واملواكبة امليدانية لرئيس 

الهيأة التطبيعية، إياد بنيان.
نالحظ مجموعة كبيرة من الالعبات الالتي 
وضعن بصمتهن في ســاحات الكرة على 
الصعيــد احمللي، بــاالداء املتطور واالهداف 
التي يحرزنها في شــباك الفــرق االخرى، 
وهن يتنافسن بشــكل مثير ويدافعن عن 
التي تشترك في منافسات  أنديتهن  الوان 
بطولــة دوري الصاالت، مما يؤهلهن لتمثيل 
العراق في االستحقاقات املقبلة، سيما ان 
هنالك تصفيات مقبلة تترقبها قار آســيا 
لالعبات حتت 20 ســنة، وتبدأ منافساتها 
في شهر آذار املقبل، اذ سيكون العراق بني 
املنتخبات التي تشترك في هذه التصفيات 

بني 34 دولة.
الرياضة بصورة عامة، وليست على جانب 
رياضــة حواء فقــط، ترتقــي بالدعم من 
اجلوانب كافة، واملتابعة اإلدارية والتشجيع 
ووضع اخلطــط املالئمة المكانات الالعبني 
لكي يحققن االفضل، إلى جانب تعزيز دور 
املــالكات التدريبية الوطنية، وتهئة جميع 
مقومات النجاح امام املــالكات التدريبية 

العاملة في القطاع النسوي لكرة القدم.
أملنا كبير فــي وزارة الشــباب والرياضة 
اجلهة الرسمية احلكومية التي تسهم في 
املنافسات  لنجاح  اخلصبة  االرضية  تهيئة 
فــي امليدان النســوي لدوي الصــاالت، مما 
التفوق  لتحقيق  الالعبات  اندفاع  يضاعف 
وكسب الثقة، اذ سيتم اختيار االفضل من 
املنتخب  واحلاقهن ضمن صفوف  الالعبات 
النســوي الذي ســيدخل تصفيات القارة 

حتت 20 عاما.
 .. الرياضيات، كــن كاللبوات  ايتها  اخيرا.. 
شراســة االداء مطلوبة ، كما التركيز في 
الوصــول إلى الهدف، ضعن بصماتكن في 
ميادين رياضة حــواء، ففي اإلجنازات ترتفع 
راية عراقنا العظيم ،  اننت االمل وبالنجاح 

تزداد أفراحنا.

* صحفية عراقية

درجال مع وفد التطبيعية
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تقرير 

أحمد عبدالكريم حميد: 

انتهت املرحلة األوَّلى من منافسات 
لدوري  املؤهــل  التأهيلــي  الــدور 
الدرجــة األوَّلى ضمن منافســات 
اسفرت عن  والتي  األنبار  ُمحافظة 
تأهل نادي »الصوفية« عن اجملموعة 
األوَّلــى التي ضمــْت: »الفلوجة«، 
وتأهل  و«الفهد«،  »عنه«،  »اجلزيرة«، 
عن اجملموعة الثانيــة نادي »هيت« 
أندية:  والتي ضمــْت مجموعتــه 
»الشــهيد  »احلبانية«،  »األنبــار«، 
عبدالســتار أبو ريشة«، »الرطبة«، 
و«الصمود«، وتأهــل نادي »اجلوالن« 
الدرجة  أنديــة دوري  عن مجموعة 
التي خاضْت دوري حســب  الثانية 
قرار جلنة املســابقات ولعَب مباراة 
فاصلــة مع نــادي »الفوســفات« 
وحقق الفــوز. وفي املباراة الفاصلة 
التي جمعت ثانــي اجملموعة األوَّلى 
الثانية  اجملموعة  وثانــي  »احلبانية« 
الفوز  »الفهــد«  حقــق  »الفهد« 
بنتيجــة ثالثة أهداف مقابل هدف. 
اجرت  اجلديد«  »الصبــاح  صحيفة 

هذا االســتطالع حول ُقرعة املربع 
الذهبي املؤهل إلــى دوري منطقة 
غرب العراق والتــي ضمْت كالً من 
»هيت«  »اجلــوالن«،  »الصوفيــة«، 
و«الفهــد« وكانت اراء العبي الفرق 

األربعة على النحو االتي:
»الفهد«  نــادي  ث ُمهاجم  اذ حتــدَّ
جمال حميد قائالً: »الُقرعة متوازنة 
مميزة كونها  املتأهلة  الفرق  وجميع 
أفضــل َمــن تأهل لهــذه املرحلة 
توقيت  وبصراحــة  وباســتحقاق. 
الننا  فريقنا  يخــدم  لــم  املباريات 
لعبنا مبــاراة فاصلة خارج ملعبنا 
»اجلوالن« ســتكون  أمام  واملبــاراة 
أيضاً بعيدة عن ملعبنا. تأهلنا عن 
بـدأ  والفريـق  صعبـــة  مجموعة 
بالتصاعـــد وحتَّى املباريـات التـي 
اهدرنـا فيهـا النقاط كنا نستحق 
الفــوز بها وفريقنا ســينافس من 
أجل التأهل واملدرب شــاكر محمد 
صبــار واجلهــاز الفنــي جنحوا في 
كســب الرهان األوَّل ونحترم جميع 
املنافســني ولكننا ســنكون رقماً 

صعباً«.
نادي »هيــت« عنيد  وعبر مدافــع 

ان  قائالً:«تعودنا  رأيه،  شــعبان عن 
نكــون في املقدمــة وان نلعب إلى 
النتائج  اخر نفس ونحقــق أفضل 
واستطعنا تصدر اجملموعة والتأهل 
وفريقنا مستقر ولدينا أفضل مدرب 
في األنبار فــي االعوام األخير فالح 
يتعامل  يعــرف كيف  الذي  منيف 
مع املباريات. رأى الُقرعة مناســبة 
وصعب  متقارة  األندية  ومســتوى 
التنبؤ بفرق التي ستتأهل وستكون 
األربعة.  األندية  بني  قوّية  املنافسة 
املباريات على  نستعد خلوض  حالياً 
الرغــم من وجود االصابــات لكننا 
وهي  بعيداً  الذهــاب  على  عازمون 
لتجربة  »هيــت«  لالعبــي  ُفرصة 
مغامــرة جديــدة خــارج األنبــار 

وحظوظنا وافرة بالتأهل«.
نادي »اجلوالن« مؤمن  وحتدث مدافع 
الُقرعة  »برأيي  قائالً:  العامري،  كرمي 
منصفة للفــرق وهنالك احتماالت 
وجود  ظل  في  للُمنافســة  عديدة 
أربعة أندية. بجهود املاِلك التدريبي 
للفريق  الكثير  قّدمت  التي  واإلدارة 
جاسم  الســيد  وُمتابعة  وبجهود 
العسل ســننافس بقوَّة وسنتأهل 

بكل استحقاق وسنظفر بالعالمة 
الكاملــة مــن أجل اســم مدينة 
واســم  وجماهيرهــا  الفلوجــة 
النــادي مثلما اســتطعنا التأهل 
في ُمســابقة كأس العراق ولعبنا 
»النجف« واستفدنا من جتربة  ضّد 
امت اجلاهزية  املســابقة. فريقنا في 
ونتطلــع حلجز مكان فــي املرحلة 

املقبلة«.
واختتم االســتطالع مهاجم نادي 
»الصوفية« محمد اياد عالوي، قائالً: 
»الُقرعة عادلة نوعاً ما واملنافســة 
لن تكون سهلة في ظل تأهل أفضل 
األندية إلى هذه املرحلة وتأهلنا عن 
منافسة  شهدت  التي  مجموعتنا 
قوية إال اننا ظفرنا بِبطاقة التأهل 
متصدريــن ومــدرب فريقنا أحمد 
قادوا  املساعد  الفني  واجلهاز  جديع 
الفريق بصورة ممتازة وخضنا مباراة 
واســتفدنا  »الصناعة«  أمام  ودية 
منهــا كثيراً وفريقنــا يضم نخبة 
مميزة من الالعبني فــي كل املراكز. 
سنلعب من أجل الفوز والتأهل إلى 
املرحلة املقبلة طموحنا ونســعى 

لتحقيقه«.

رؤى فنية عن المرحلة االولى بدوري التأهيل لمجموعة األنبار 

لقطة من مباريات دوري االنبار عدسة عبد الوهاب أحمد

علي جخيور

األربعاء 20 كانون الثاني 2021 العدد )4579(

Wed. 20 Jan. 2021 issue )4579(

نعمت عباس*

املوهبة هبة من اهلل مينحها ملن يشاء 
من عباده و املواهب جديرة باالهتمام 
والرعايــة والصقل حتى تســير في 
املســار الصحيح، وجماهيرنا تعشق 
الالعــب املوهــوب ومالعبنــا زاخرة 
بغداد  في  الشعبية  باملواهب.والفرق 
الرياضية  األنديــة  رفدت  واحملافظات 
في عموم القطــر باملواهب الكروية 
وكثير مــن املواهب كانت الدراســة 
لها األولوية ولهذا ضاعت الكثير من 

املواهب على هذا النحو.

جخيور  علي  السابق  الكروي  الالعب 
مــن النجوم الســابقني فــي فرقنا 
الشــعبية وفرق اجلامعــات، بدأ مع 
فريق قطاع 37 مبدينة الثورة ســابقاً 
الزاخرة بالنجوم يلعب مبركز الوسط 
ويتمتع بالذكاء امليداني العب مهاري 
ولكــن الدراســة أخــذت كل وقته 
فأكمل الدراسة اجلامعية وتخرج من 
كلية القانون والسياســة وقاد فريق 
بجامعة  والسياســة  القانون  كلية 
للمبارة  اجلامعــة  دوري  وفــي  بغداد 
فريق كلية  أمــام  وكانت  النهائيــة 
التربية الرياضيــة مطلع الثمانينات 

من القرن املاضــي، وقتها كان يضم 
من  كوكبة  الرياضيــة  التربية  فريق 
راضي شنيشــل  أمثال  اللعبة  جنوم 
ومحمــد حمزة ووميــض منير وعبد 
األمير ناجي ورائد خليل وفالح موسى 
وحســن بخيت وغازي هاشم وصباح 
جمعة والراحل قاســم حسن سيد 
وغيرهم، وهــذه النخبة أجبرت فريق 
القانون والسياسة على احتالل املركز 

الثاني.
يتمتــع العبنا املثالي علــي جخيور 
بأخالق رفيعة املســتوى قل نظيرها، 
فشقيقه األكبر فاضل  هو اآلخر كان 

حارســاً مرموقاً في بداياته مثَّل جنوم 
أبرز فريقني شــعبيني  وفيوري  الثورة 
في عموم البالد ولكن دراسته وميوله 
العسكري أشغاله عن مواصلة التألق 
والعارضة،  العموديــن  فــي  واإلبداع 
الوطن  إلــى خدمــة  االثنان  واجتــه 
وانضما إلى قواتنا فــي خدمة بلدنا 
العزيز وتركا محبوبتهما كرة القدم، 
وفي الوقت احلاضر علي جخيور برتبة 
لواء و شــقيقه األكبر فاضل جخيور 
هو االخــر برتبة لواء، اهلل يحفظهما 

ويجعلهما ذخراً للوطن.
وأنا أكتب هذه السطور وقف أمامي 

الالعب جبار عبد الرضا الذي رشحه 
الســابق ســامي  الزورائي  النجــم 
عندما  الناشــئني  ملنتخب  محيبس 
أخبر مدرب منتخب الناشئني بضرورة 
االســعانة بخدمات هــذا الالعب ملا 
يتمتع به من صفــات لم جند مثلها 
راضي  احملبوب  الكابنت  بصفات  أشبه 
شنيشــل، اعتذر العبنا املوهوب عن 
االلتحاق مبنتخب الناشــئني املشارك 
في بطولة فنلندا والسويد ألنه كان 
معيالً وحيداً لعائلته وبهذا خســرنا 

جنماً كروياً المعاً.
* مدرب عراقي محترف

علي جخيور.. موهبة كروية انتقلت إلى القوات األمنية 

إعالم اتحاد المالكمة:
اختتمت منافســات بطولة اندية 
العراق للمالكمــة فئة املتقدمني 
علــى قاعة اللجنــة االوملبية في 
محافظة البصرة مبشــاركة ١٨٨ 
العبا ميثلــون ٥٢ ناديا من مختلف 
واســتمرت   ، العراق  محافظــات 
الربعة ايــام متتالية افرزت وجوها 
املميزين  املالكمــني  مــن  جديدة 
ــول عليهم فــي رفد  يعُّ الذيــن 

املنافسات  الوطني خالل  املنتخب 
الدولية املقبلة.

وتوج بهــذه البطولــة فريق نادي 
اجليش جامعاً  ٤٤ نقطة فيما جاء 
حاصال  الثاني  باملركــز  االتصاالت 
على ٢١ نقطة ودجلة ثالثا جامعا 
١٩ نقطــة واحتل املركــز الثالث 
اذ حصل  النجدة  نادي  املكرر فريق 

على ١٣ نقطة.
للنظر  الالفــت  للتميــز  ونظــرا 

بالنســبة للمالكمني محمد انور 
من نادي احلســنني وحســن علي 
ناصر قــرر االحتاد املركــزي للعبة 
في  افضــل العب  لقب  منحهما 
منح  فيما  مناصفــة،  البطولــة 
الالعــب ديڤــر فرهادي مــن نادي 
اجلنوب لقب افضل العب خاســر 
فيمــا حصل نادي نيشــتمان من 
محافظة أربيل على جائزة الفريق 

املثالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني  املركــز  موهوبــو  حجز 
الرياضيــة  املوهبــة  لرعايــة 
ضمــن  بجــدارة  مقاعدهــم 
تشــكيالت املنتخبــات الوطني 
والبرعمــات  )البراعــم  لفئــات 
بعــد   ) والناشــئني  واالشــبال 
تفوقهم الكبير فــي االختبارات 
التي أجراها احتــاد اللعبة مؤخرا 
في قاعــة املركــز الوطني بكرة 
تشــكيالت  الختيــار  الطاولــة 
وشــهدت  الوطنية  املنتخبــات 
والعبة،  نحو ١١٠ العبا  مشاركة 
استعدادا للمشاركة في بطولة 
غربي آســيا نهاية اذار املقبل في 
العربية شهر  البحرين والبطولة 

آب املقبل في األردن.
لرعاية  الوطني  املركز  مدير  وقال 

الطاولة،  بكرة  الرياضية  املوهبة 
البراعم  فريق  أن  حكمت جــواد، 
يضم حيدر حســني مــن بغداد 
وعلي حســني من النجف وباقى 

فريق  وفــي  الكوت  حســني من 
البرعمات فازت الالعبات نســمة 
مؤيــد وورود عالء من بغداد واثمار 
عقيل وانوار ســعد وزهراء عباس 
من الناصرية وفي فريق األشــبال 
عبــاس عقيل وحيــدر احمد من 
وزين  طالب  ومصطفى  الناصرية 
العابديــن حكمت شــفيق من 
انور  تفوق  الناشــئني  وفي  بغداد 

مؤيد ومنتظر فاضل.
وقال إن واملــالكات التدريبية في 
واحملافظات  ببغداد  الوطني  املركز 
كانــوا على قدر املســؤولية في 
والفوز  لالختبارات  الالعبني  إعداد 
مبقاعد ضمن املنتخبات الوطنية 
الفنية  املقــدرة  دليــل على  هو 
للمدربــني فــي إعــداد الالعبني 

بصورة ناجحة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
»ريكاردو سواريز« مدرب جل  أشاد 
بامكانيات  البرتغالي،  فيســنتي 
العراقي عالء عباس.. وقال  النجم 
ســواريز للصحافة البرتغالية، إن 
عالء عباس جــاء من توقف طويل 
ويفتقــر إلى اإليقــاع، مؤكداً أنه 

العب ميتلــك اجلــودة لكنه خرج 
لفترة طويلة وجاء إلى بلد مختلف 
وما يــزال من الصعــب التواصل 
معه.. واضــاف لدينا الصبر الالزم 
لــه، أمتنــى أن يكون لديــه أيضاً 
الصبر، بإمكانه أن يعطينا الكثير.
وجنــح الالعــب الدولــي العراقي 

عالء عباس في تســجيل الهدف 
األول لــه مع فريق جل فيســنتي 
جل  فريــق  ومتكــن  البرتغالــي.. 
فيسنتي البرتغالي من الفوز على 
فريق فيسيو بثالثة أهداف لهدفني 
في الدور الـ32 مــن بطولة كأس 

البرتغال.

الجيش بطال الندية العراق بالمالكمة مواهب كرة الطاولة يحجزون مقاعدهم 
بجدارة ضمن المنتخبات الوطنية 

مدرب جل فيستني يشيد بالنجم عالء عباس 
انور مؤيد



املصرية  املمثلة  استعادت 
شــيرين رضــا ذكرياتهــا 
بنشــرها صــورة لها من 
على  الشــباب،  مرحلــة 
حســابها اخلــاص علــى 
موقع التواصل االجتماعي، 
"ابتســم  عليها:  وعّلقت 
خــال كل ذلــك". ونالت 
الصورة اعجاب العديد من 
الى  اشاروا  الذين  املتابعني 

ان مامحها لم تتغير.
اجلدير ذكره أن شيرين رضا 
مسلســل  مؤخرا  صّورت 
يضم  الذي  اتنــني"،  "منرة 
قصًصــا مختلفــة عــن 
ومفهــوم  العاقــات 
الرومانســية فــي اجملتمع 
احلديــث، ومت تصويــره في 
ست مدن عربية مختلفة، 

الريــاض وجــدة والقاهرة 
واجلونــة وبيــروت ودبــي، 
ويشارك في بطولته عمرو 
يوسف ونيللي كرمي، وأمينة 
خليل، وصبا مبارك، ويضم 
أيضا املمثلــني عادل كرم، 
ومنى زكي. شــيرين عادت 
الى الســاحة الفنية بعد 
اعتزالهــا املؤقــت لرعاية 
ابنتها من عمرو دياب التي 

اصبحت شابة االن.

اللبنانية  الفنانة  سخرت 
نــوال الزغبي مــن حديث 
لوزير الصحة في حكومة 
األعمــال حمد  تصريــف 
حســن، عــن اجنازاته في 
كورونا،  فيــروس  مواجهة 
جملتــه  وخصوصــاً 
الشهيرة "ال داعي للهلع". 
وعلقت الزغبي على فيديو 
انتشر حلســن من مقابلة 
فيه  ظهر  لــه،  تلفزيونية 
وانه  بنفسه  يشــيد  وهو 
كتير  : "انا  وقالــت  انتصر 
معجبة بشغله! وكل مرة 
عم يعجبني اكتر! وخاصة 

ملا بيقــول  ال داعي للهلع 
بحس كل شي انحّل احلمد 
لبنانــي".  اهلل، مســؤول 
يشار الى ان الزغبي كانت 
صورت مؤخرا فيديو كليب 
اغنيتها اجلديدة في بيروت 
حتت ادارة اخملرج فادي حداد. 

املمثل  أصيــب  أن  بعــد 
اللبنانــي فــادي إبراهيم 
الذي  كورونــا،  بفيــروس 
يجتاح العالم وتزداد أعداد 
اإلصابات به بشكل كبير 
فــي لبنــان، تواصل احد 
املواقــع الفنيــة بالفنان 
على  لإلطمئنــان  فــادي 
وضعه الصحي، مؤكداً أن 
حالته كانت خطرة وعانى 
مــن ضيق فــي التنفس، 
وبفضــل اهلل ومن بعده 
اخملــرج واملنتــج اللبناني 
أن  إستطاع  معلوف  إيلي 
يؤمن له آلة األوكسيجني 
تدهور  لكــن  للتنفــس، 
حالته الصحية إستدعت 
نقلــه الى املستشــفى، 

األمــر الذي دفــع برئيس 
 ،"LBCI"مجلــس إدارة الـ
الضاهر،  بيــار  الشــيخ 
الــى تأمني ســرير له في 
املشرق. وكان  مستشفى 
عدد من الفنانني في مصر 
اصابتهم  اعلنوا  وسوريا 
ضمنهم  ومن  بالفيروس 
يســرى التي عانت كثيرا 

قبل شفائها.

شيرين رضا

فادي إبراهيم

نوال الزغبي 

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
علق الفنان املغربي، ســعد جملــرد، ألول مرة، علــى إلغاء حفله 

الغنائي الذي كان من املقرر إقامته في مصر في أكتوبر املاضي.
وكشف جملرد في لقائه مع برنامج "إم بي سي ترندنغ"، املذاع على 
احدى الفضائيات أن حفله الذي ألغي في مصر كان في احلقيقة 
مجرد فكرة لم تتأكد. وقال إنه ال يعرف أسماء معينة قد تكون 
مســؤولة عن محاربته فــي مصر، ويرى أن "بعض األشــخاص 
يحــب القفز على املوجة، وهو يتفهم أن جنــاح أي فنان أو عمل 
تصاحبه حرب، وهذا طبيعي بالنســبة له، لكنه ال يسيء الظن 
بأحد وال يشــغله املوضوع، ويفكر في العمل التالي، وإذا لم تتح 
له الفرصة للغناء في مصر فــي تلك املرة، فرمبا في مرة أخرى". 
وأعرب سعد جملرد عن محبته للجمهور املصري الذي سانده منذ 
بدايته وإلى اآلن، وقال إنه الحــظ مطالبات من اجلمهور املصري 
بالغنــاء باللهجة املصرية، وهم ال يعرفــون أنها كانت أمنيته، 
لكنه كان يبحث عن البداية الصحيحة، وأســعده احلظ بلقاء 
خيرة امللحنني والكتاب، عزيز الشــافعي وأمير طعيمة، واملوزع 
املوســيقي توما، لتخرج أغنية "عدى الكام"، التي حققت منذ 
نشــرها على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" أكثر من 119 

مليون و520 ألف مشاهدة.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شركة "موفي سينما" السعودية، إطاق أول "سينما 

سيارات" تأسست في العاصمة الرياض.
ونشــر أمني منطقة الريــاض، األمير فيصل بــن عبدالعزيز 
بن عياف، موعد انطاق فعالية ســينما الســيارات "وميض 
 ،"muvicinemas" الريــاض"، بالتعاون مع شــركائهم فــي

."Winkeam"و
وقال في "تويتــر": "حرصنا في أمانة منطقــة الرياض على 
توفير جتربة ترفيهية، على وفق اإلجراءات االحترازية من فيروس 
كورونا، لتعيد إحياء الفراغات العمرانية غير املستغلة، وتهيئ 

البيئة املناسبة لتفاعلكم مع مدينتكم".
وفي التفاصيل بشــأن فعالية "ســينما الســيارات"، جتدر 
اإلشــارة إلى أنها ستتضمن ثاثة عروض ســينمائية يوميا، 
وشاشة عرض رئيسة تبلغ مســاحتها 200 متر مربع، حيث 
يتســع املوقع ألكثر من 150 سيارة، إضافة إلى وجود منطقة 
مخصصة لشاحنات الطعام في املوقع، تقدم خدماتها للزوار 

عبر تطبيقات إلكترونية.
وانتشــرت ســينما الســيارات بعد جائحة كورونا واالغاق 
التــام للكثير من املرافــق الترفيهية ومن بينهــا دور العرض 
السينمائي ما ادى الى خسائر مادية كبيرة، فكانت الفكرة ان 
يعرض الفيلم في ســاحة مفتوحة واجلمهور يتابعون الفيلم 
مــن داخل ســياراتهم، وعملت عدة دول على هــذا النوع من 

العروض من ضمنها موسكو وقطر.

أول "سينما سيارات" 
في الرياض

سعد لمجرد يخرج عن صمته بعد 
إلغاء حفله الغنائي في مصر

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDWed. 20 Jan. 2021 issue (4579( األربعاء 20 كانون الثاني 2021 العدد

أحالم يوسف
يقال ان احلســد، شــعور عاطفي 
بتمنــي زوال قوة، أو إجناز، أو ملك، أو 
ميزة لشخص آخر، واحلصول عليها، 

أو يكتفي احلاسد بالرغبة بزوالها.
احلسد مثار جدل بني فريقني، فريق 
مؤيد حلقيقة حالة احلســد، وفريق 
اخر ينكره ويعــزوه الى ضيق األفق 

والتفكير احملدود غير العلمي.
لكــن يبقى احلســد عامــل خوف 
نساء  وهناك  منا،  للكثير  بالنسبة 
يلبســن اوالدهن بعد والدتهم بأيام 
مابــس رثــة، بحجة انهــا تخاف 
عليه من احلســد، وهناك من أقدم 
على تســمية أبنائه بأسماء غريبة 
من  "اخلــوف  نفســها،  وباحلجــة 
احلسد"، لكن ما هي العوامل التي 
نعزوها الــى االميان من عدمه بتلك 

احلالة.
البعــض يذهب الى ان احلســد من 
الدينية، وفي هذا الشأن،  املتوارثات 
قال النبي محمد “ص” " ال تباغضوا، 
وال حتاسدوا، وال تدابروا، وكونوا عباد 
اهلل إخوانًــا "، فهل هــذا يعني ان 
الفئات  بني  باحلسد محصور  االميان 

املتدينة؟
احلسد علميا موجود، لكن بتسمية 
أخرى، هذا ما ذكرته نهار طه باحثة 
بعلم النفس التي قالت: احلسد رد 
فعل نحو حالة ما، تتسبب بانفعال 
اللســان  به  ان ينطق  داخلي ميكن 
سواء كان سلبا ام إيجابا، كأن نقول 
ما اجمله، ما اغناه، ما اصّحه، وقد 
نكتمه بداخلنــا، خاصة اذا ما كنا 
ان صاحب احلالة يؤمن كثيرا  نعلم 

باحلسد ويخاف منه.
وتابعــت: العلــم يقــول ان هناك 

الطاقة  انســان،  طاقة حــول كل 
ميكــن ان تكون قويــة، او ضعيفة، 
وكل حالــة لها أســباب وعوامل، 
منهــا االميان باهلل وقــدره، واالميان 
الضعف  او  بالقوة  واالميان  باحلسد، 
..الــى آخره، هناك أنــاس طاقتهم 
قوية فعند انفعالهم بسبب حالة 
معينة ميكــن ان يؤثروا على املقابل 
من خال تأثيرهم على الطاقة التي 
بغض  بأذيته  ويتســببوا  به،  حتيط 
النظر عن حجــم األذى، وهنا يقول 
لقد حســدني فــان، لذلك جند ان 

هناك أناسا لم ميروا بحالة “احلسد” 
تلك مع انهم ميلكون ميزات كبيرة 
وعديــدة، في حني جنــد غيرهم لو 
اشــترى دجاجة من الســوق حتدث 
مشــكلة، وقد ال يتسنى له اكلها، 
الن أمثال احلالــة االخيرة طاقتهم 
ضعيفــة جدا، اذ يتصــورون ان كل 
من حولهم يحسدونهم على اتفه 
األمور التي ميكن ان يحصلوا عليها، 
وكلنا نعلم ان العقل الباطن ميكن 
ان وضع  ان يتسبب مبوت الشخص 
فكيف  ســيموت  انه  بحســاباته 

باحلاالت االخف وطأة.
اذن فقد اجتمع الدين والعلم على ان 
العلمية  التسمية  عن  بعيدا  احلسد 
له موجــود، لكــن األهم ان ســبل 
التخلــص من تبعاته مبتنــاول أيدينا 
وعقولنا، فهنــاك عوامل كما ذكرت 
طه تعزز مــن قوة الطاقة التي حتيط 
بنا واولها االميــان بأن اهلل هو الفعال 
ملا يريد دون سواه، واالميان بقوتنا نحن، 
اخلوف  من  التخلص  على  يســاعدنا 
الى مشكات نفسية  بنا  الذي يؤدي 

ومادية كثيرة.

الصباح الجديد - وكاالت:
ســجلت األوســاط الطبية حادثة تعد 
األولى مــن نوعها في العالــم، بعد منو 

فطر داخل األوعية الدموية لرجل.
ودخل رجــل أميركــي )22 عامــا( إلى 
وبقي  املركزة  العناية  إلى  املستشــفى 
فيهــا ثمانيــة أيام حتت إشــراف طبي 
مباشر بسبب حالة خطيرة ظهرت في 

جسمه.
"اليف  مجلة  بحســب  الرجل،  وتعرض 
ســاينس" العلمية، لفشل أجهزه عام، 
وما يــزال يعالــج بنظام طويــل األمد 
مــن املضادات احليويــة واألدوية املضادة 

للفطريات.
البالغ  املريض  الصحيفة، كان  وبحسب 
مــن العمر 30 عاًما يأمــل في تخفيف 
أعراض االضطــراب ثنائي القطب )حالة 
صحية عقليــة( واالعتمــاد على املواد 
األفيونيــة عن طريق حقــن الفطر في 

مجرى الدم.
وقام الرجل بغلي الفطر "شاي الفطر"، 
وثم قــام بتصفيته عن طريق ســحبه 
من خال "قطعة قطن" قبل حقنه في 

جسده.
بــدأت أعضاء اجلســد بالفشــل مثل 
الكليــة والكبــد، ومت نقــل الرجل إلى 
وحدة العناية املركزة، حيث وجد اختبار 

الدم بكتيريا ميكروبية حتمل اســم 
عدوى  وهــي   ،"Brevibacillus"

فطرية، مــا أكد لألطباء أن 
الفطر الذي حقنه الرجل 

ينمــو  كان  لنفســه 
األوعية  داخــل  فــي 

الدموية.
تســببت  و

بعــض 
املنشورات 

غيــر 

الصحيحة املتواجدة على اإلنترنت والتي 
"فطرية ســحرية"  تتحدث عن وصفة 
من أجل معاجلة بعض األمراض، ونوهت 
اجمللــة العلمية إلــى ضــرورة التوعية 

الشاملة حول مخاطر هذه املنشورات.

نمو فطر داخل األوردة الدموية لرجل

ايمانك بقوتك بساعدك على التخلص من الحسد

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكرت وسائل اإلعام ومن ضمنها 
البريطانية  "الغارديــان"  صحيفة 
ان شــاكيرا، جنمة البــوب وكاتبة 
اصبحت  الكولومبيــة،  األغانــي 
أول فنانــة تبيع حقــوق رصيدها 
الغنائي الكبيــر البالغ 145 أغنية 
عــام 2021، حيــث أبرمت صفقة 
سونغ  هيجنوســيس  شركة  مع 
لندن،  بورصة  في  املســجلة  فاند 
وفقاً ملا ذكرته الشركة اليوم، بعد 
أن قوضــت أزمة تفشــي فيروس 
ولم  الغناء،  إيرادات حفات  كورونا 
يجر الكشف عن قيمة املبلغ الذي 

تقاضته شاكيرا مقابل ذلك.
وقالت شــاكيرا البالغة من العمر 
)43 عاماً( فــي بيان: "كوني كاتبة 
أغاني، هو إجناز أعده مســاوياً ورمبا 

أكبر من كوني مغنية وفنانة".
كنت  "عندما  شــاكيرا:  وأضافت 
في الثامنــة من عمــري، قبل أن 
أمارس الغنــاء بفترة طويلة، كنت 
أكتــب ألجد معنــى للعالم. كل 

أغنية تعكس ما كنت عليه وقت 
كتابتهــا، لكــن مبجــرد أن تخرج 
األغنيــة إلى العالم، فهي ال تكون 
ملــكاً لي وحــدي بل لــكل من 
يقدرونها، أعلم أن هيجنوســيس 

ستكون بيتاً عظيماً ألغنياتي".
ميركورياديــس  ميــرك  وثمــن 
مؤســس الشــركة الصفقة مع 
شاكيرا، واصفاً إياها بأنها "ملكة 

املوسيقى الاتينية".
وعــزز انتعــاش البث املوســيقي 
اإللكترونــي، الــذي أعــاد الكثير 
موقع  إلــى  القدمية  األغانــي  من 
الصــدارة هــذه األيام مــن قيمة 
االستثمار في هذا اجملال، حيث قال 
بنك االســتثمار جيه.بي مورجان، 
إن هيجنوســيس متثل اســتثماراً 
جذابــاً نظراً إليراداتهــا في األجل 
الطويــل بســبب قوانــني حقوق 
تتلقى  الفكرية، حيــث  امللكيــة 
عائدات منتظمة من األغاني التي 
متتلكها إن مت تشغيلها أو بثها في 
الراديو أو التلفزيون أو حتميلها من 

اإللكترونية،  املتاجر 
عائدات  حتقق  كما 
مــن  كبيــرة 
مبيعات األلبومات 
واألغانــي الفردية 
في  واستعمالها 
واإلعانات  األفام 
 ، نيــة يو لتلفز ا
فــي  وشــارك 
نيل  تأسيسها 

رودجرز .
أن  إلى  يشــار 
باع  ديان  بوب 
حقــوق أغانيه 

شــاكيرا  قبل 
في شهر ديسمبر 

رصيده  كامــل  املاضي 
أغنية   600 البالــغ  الغنائي 
مقابــل 300 مليــون دوالر 
جنيــه  مليــون   "  225"
أكبر  فــي  اســترليني، 
منذ  موسيقية  صفقة 

عقود.

شاكيرا تبيع حقوق 
أغانيها في 2021

الصباح الجديد - وكاالت:
صور ال تصــدق للصحراء املغطاة 
باجلليد مــع انخفاض درجات 
احلرارة إلــى ثاث درجات 
وتظهر  الصفر  حتت 
هذه الصور املذهلة 
الرملية  الكثبــان 
باجلليد  املغطــاة 
الصحــراء  فــي 
بعــد  الكبــرى 
درجات  انخفــاض 
احلرارة إلــى ما دون 

الصفر.
كــرمي  والتقــط 
الصــور  بوشــتاتة 
للمناظــر  املذهلــة 
الطبيعيــة اجلليدية 
بلدة  مــن  بالقــرب 
الصحراء الصحراوية 
عــني  الصغيــرة 
اجلزائر  في  الصفراء 
اخلراف  وشــوهدت 
واجلمال تقف على 
الرملية  الكثبــان 

درجات  انخفضــت  الثلجيــة حيث 
احلرارة إلى 3- درجة مئوية.

وعني صفرة املعروفة باســم "بوابة 
الصحــراء" على ارتفاع حوالي 1000 
البحر،  ســطح  مســتوى  فوق  متر 
وحتيط بها جبــال األطلس، وتغطي 
الكبرى معظم شــمال  الصحــراء 
إفريقيا وقد مرت بتغيرات في درجات 
احلــرارة والرطوبة على مــدى مئات 
املاضيــة، على  الســنني  اآلالف من 
الرغــم من أن الصحــراء جافة جًدا 

اليوم فمن املتوقع أن تصبح خضراء 
مرة أخرى في حوالي 15000 عام.

وتعد أكبر صحراء حــارة في العالم 
وثالث أكبر صحراء بشكل عام وهي 
أصغر فقط مــن صحراء أنتاركتيكا 
والقطب الشمالي، تشمل الصحراء 
شــمال إفريقيا باســتثناء املنطقة 
اخلصبة على ســاحل البحر األبيض 
املتوســط وجبال أطلس في املغرب 
العربــي ووادي النيــل فــي مصــر 

والسودان.

الصباح الجديد - وكاالت:
متثل املوانع املائية في الصني عائقا أمام 
احلافات  البرية خاصة  املركبات  حركة 
التي تعمل داخل املدن لنقل سكانها 

من مكان إلى آخر.
وبرغم إنشاء العديد من اجلسور داخل 
املدن الكبرى التي تقسمها األنهار إال 
أن الزيادة الكبيرة في عدد الســكان 
واملركبــات التي تقلهم يــؤدي إلى 
حدوث التكدس والزحام خاصة عند 

مداخل ومخارج تلك اجلسور.
وألن املدن الصينيــة تعد من أكثر 
املــدن زحاما حــول العالــم، يتم 
البحث عــن كل احللــول املمكنة 
لتخفيــف الزحام ومنهــا تطوير 

حافات برمائية لنقل الركاب.
ونشــرت شــبكة تلفزيــون الصني 
الدولية صورا، قالت إنهــا حلافلة برمائية 
تســتطيع العمل على الطرق البرية وعبور املوانع 

املائية عندما حتتاج إلى ذلك.
وكتبــت: "في الصورة امللتقطة يــوم 15 يناير/ كانون 

الثانــي اجلــاري، مركبــة برمائية تظهر فــي مدينة 
تشانغشا مبقاطعة هونان وسط الصني، حيث ميكنها 
السير على األرض مثل أي حافلة واإلبحار في املاء مثل 

السفن".

الثلوج تغطي الصحراء الكبرى!

حافلة صينية تتحول إلى سفينة

الصباح الجديد - وكاالت:
أُجبــر عدد من جنــوم التنس على 
ابتكار طــرق مبتكرة للتدريب في 
ظروف العــزل الذاتي قبل بطولة 

أستراليا املفتوحة للتنس.
أنشــطتهم  الرياضيون  وعــرض 
املنزليــة عبــر وســائل التواصل 

االجتماعي.
العزل  إلــى  72 العبا  إرســال  ومت 
الذاتي بعد الكشف عن اختبارات 
إيجابية عند بعــض ركاب طائرة، 
متجهة إلى ملبــورن، كانوا على 

متنها. ومت توزيع الاعبني في غرف 
مفردة في فندق.

وقــررت أرينا ســابيلنكا إنشــاء 
"حتدي العــزل الذاتي" اخلاص بها 
وبــدأت التدرب بضــرب كرة تنس 
على نافذة غرفتها بالفندق، بينما 
تدربــت الاعبة التونســية أنس 
جابر عن طريق ضــرب الكرة على 

الوسائد على سريرها.
واســتعمل بابلو كويفاس سريره 
بطريقــة مختلفــة عــن طريق 
واســتعماله  احلائط  وضعه على 

ملمارسة الضربات اخللفية.
الاعبني  النشــطاء  وشجع 
اإلجــراءات  منتقديــن 
أن  التــي يجب  التقييديــة 
هذه  قبــل  لها  يخضعــوا 

األلعاب الكبيرة.
ومن املقرر أن يبدأ اللعب في 
ملبورن يــوم االثنني، الثامن 
مــن فبراير/شــباط املقبل، 
حتى  البطولــة  وتســتمر 
الشــهر  21 من  يوم األحد 

نفسه.

نجوم التنس يتدربون للبطولة 
المقبلة في غرف فندق 
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