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الصباح الجديد - متابعة:
مع اســتمرار حتقيقات فريق األمم 
األســبوع  وصل  الــذي  املتحدة 
إلــى مدينــة ووهــان  املاضــي 
الصينية، منشــأ فيروس كورونا 
الذي نتجت عنه حتى اليوم 100 
مليــون إصابة، طالب قريب ألحد 
اجلائحة مبقابلــة فريق  ضحايــا 

منظمة الصحة العاملية.
فقد شــدد تشــانغ هــاي، وهو 
مواطن مــن ووهــان يعيش في 
مدينة شنتشــن اجلنوبية، نظم 
مــرارا لقاءات ألهالــي الضحايا 
مبالحقــة  املطالبــة  بهــدف 
املســؤولني املقصريــن عن تلك 
التــي حلت  األزمــة الصحيــة 
باملدينــة والعالم في ديســمبر 
2019، علــى ضرورة لقــاء فريق 
التحقيق األممي ألهالي الضحايا.

وقــال فــي تصريحــات جديدة، 
بحســب مــا نقلــت صحيفة 

"الغارديــان" البريطانيــة، اليوم 
إلى  التحــدث  ينبغي  األربعــاء: 
التي تقول  العائــالت املتضــررة 

إن احلكومــة الصينيــة تخنــق 
أصواتها".

كما أضــاف الرجل الــذي توفي 

والده بسبب Covid-19 في فبراير 
ووهان  إلــى  بعد ســفره   ،2020
الصينية وإصابته بالعدوى: "آمل 

أال يصبح خبراء منظمة الصحة 
العاملية أداة لنشر األكاذيب".

كمــا أكــد أن أهالــي الضحايا 
يبحثــون عــن احلقيقــة قائالً:" 
نبحــث عن احلقيقة بــال هوادة.. 
ما حصل في املدينــة كان عمالً 
إجراميــاً وال أريد أن تأتي منظمة 
الصحة إلى الصني لتغطية تلك 

اجلرمية".
وكشف أن أقارب الضحايا واجهوا 
ضغوًطا هائلة من السلطات في 
املدينة من أجل تكميم أفواههم، 

وعدم التحدث عالنية.
كما رفضــت الدعاوى القضائية 
التي تقدمت بهــا تلك العائالت 
ضــد مســؤولني فــي احلكومة 
بالتقصير،  التهامهــم  احملليــة، 
بل عمدت الســلطات بحســب 
تشــانغ إلى اســتجوابه وآخرين 
بشكل متكرر، كما هددت أقارب 
أولئك الذين يتحدثون إلى وسائل 

اإلعــالم األجنبيــة بالطــرد من 
وظائفهم.

وقال تشــانغ أيضا إن مجموعات 
الدردشة اخلاصة باألقارب أُغلقت 
بعد وقت قصير من وصول الفريق 
األممي إلى ووهان ، متهما حكومة 

املدينة مبحاولة إسكاتهم.
يشــار إلى أن املنظمــة العاملية 
كانت أكــدت قبل أيــام أّنه من 
أي  إلى  التوّصــل  املبكــر جــّداً 
استنتاجات تتعّلق بعمل بعثتها 
في ووهان ومــا إذا كانت جائحة 
كوفيد19- قد بــدأت من الصني 
فعال. وقــال مايكل رايــان، مدير 
برنامــج الطوارئ فــي املنّظمة 
فــي حينــه، إن "كل الفرضّيات 
الطاولــة. ومن  مطروحــة على 
املؤّكد أّن من املبكر جّداً التوّصل 
في شــكل دقيق إلى اســتنتاج 
الفيروس،  هذا  حول مكان ظهور 

سواء داخل الصني أم خارجها".

أهالي الضحايا يواجهون ضغوط السلطات الهائلة لتكميم افواههم

صرخة من ووهان الى منظمة الصحة العالمية:
" ال تغطوا الجريمة"

السليمانيةـ  عباس اركوازي: 
في عروض امتــازت باجلرأة والتحرر 
من  مجموعة  دشــنت  واالناقــة، 
لعرض  اسبوعاً  والشباب  الشابات 
االزيــاء الغربيــة والكرديــة فــي 

محافظة السليمانية.
وبــدأت العروض مبشــاركة اربعني 
ازياء  عارضة وعارض لالزياء، لعرض 
وتصاميم مالبس اعــدت من قبل 
كرديا، من مختلف  ثالثني مصمماً 
محافظات االقليم، وامتازات االزياء 

النسوية بالكثير من اجلرأة والتحرر 
من القيود القبلية واالجتماعية.

ويستمر االســبوع الذي كان مقررا 
اقامته العام املنصرم، ويعد كذلك 
حتدياً للقيود الصحية التي فرضها 
تفشــي فايروس كورنا على كافة 
لغاية  االجتماعيــة  النشــاطات 
الســبت املقبل، بدعم من العديد 
من الشــركات واملاركات التجارية 

وحضور جماهيري مشجع.    
وقالت تابلو فاضل منظمة اسبوع 

عرض االزياء، ان املشــاركني تدربوا 
على مدار الشهر املنصرم ملدة ست 
ساعات يومياً على طريقة العرض 
وابراز  الالفــت  والظهور  واملشــي 

االزياء والتأقلم معها.  
للصباح  تصريــح  فــي  واوضحت 
التدريبــات  اغلــب  ان  اجلديــد، 
بطريقــة  جــرت  والتحضيــرات 
اكادمييــة وفقــا الحدث الســبل 
العــرض  دور  فــي  املســتخدمة 
العامليــة، الفتــا الــى ان االزيــاء 

اجلودة  راعت  املعروضة  والتصاميم 
والنوعية واملوسم والذوق.

وخبــراء  محاضريــن  ان  واكــدت 
في عــروض االزياء قامــوا بتدريب 
وتاهيل العارضني النســاء والرجال 

املشاركني في العروض.
فينو  االزياء  عارضــة  قالت  بدورها 
كاروان، "انهــا املــرة الرابعة التي 
اشــارك فيهــا كعارضــة لالزياء، 
بعرض للمالبس واملاركات العصرية 
اضافة الى املالبس واالزياء الكردية".

لجنة النزاهة تسأل رئيس الوزراء: ما عالقة مدير مكتبك بعقود التسليح االوكرانية؟

بغية تحريك عجلة االقتصاد والسياحة السليمانية
تدشن اسبوعا لعرض االزياء

اتهام نيابي للكاظمي بحماية رئيس هيئة االعالم 
واالتصاالت وتعطيل استجوابه

عرضت خاللها نماذج امتازت بالجرأة والتحرر

بغداد - الصباح الجديد:
امس  الربيعي  عــالء  النائب  وجه 
األربعــاء، اصابع االتهام الى رئيس 
اخملابرات  جهــاز  رئيــس  الــوزراء 
من  بأنه  الكاظمــي  مصطفــى 
يحمــي رئيــس هيئــة االعــالم 
واالتصاالت، باالشــتراك في ملف 

تعطيل االستجواب .
الربيعي وهــو الذي يفترض  وقال 
هيئــة  رئيــس  يســتجوب  ان 
االعــالم واالتصاالت فــي تصريح 

اطلعت عليــه الصباح اجلديد، إن 
"دخول جهــاز اخملابرات في قضية 
اســتجواب رئيس هيئــة االعالم 
واالتصاالت علي اخلويلدي أمر غير 
مبــرر"، مبينا أن "املســتجوب ال 
يزال داخل العراق ويخفي نفســه 
للتهرب من عملية االســتجواب 

داخل قبة البرملان".
"افــراد حماية علي  أن  وأضــاف، 
اخلويلدي هم من قاموا بتســريب 

خبر خروجه من العراق".

واوضح أن "دخــول جهاز اخملابرات 
الوطني في القضية أمر غير مبرر 
وهو حماية للمســتجوب باعتبار 
الكاظمــي هو مــن يحمي رئيس 
هيئة االعــالم واالتصاالت كونهم 

شركاء في امللف".
ببعيد، وجهت  وفي ســياق ليس 
جلنة النزاهة النيابية ســؤاال الى 
رئيس الوزراء عن اسباب سفر مدير 
مكتبه الى اوكرانيا ملتابعة عقود 
التسليح املبرمة معها، معتبرة ان 

ســفر األخير تخبط واضح وليس 
من شــانه متابعة هــذه العقود، 

ألنها ليست من تخصصه.
عبد  النزاهة  جلنــة  عضــو  وقال 
األربعاء في  املياحي امــس  االمير 
تصريح تابعته الصباح اجلديد، ان 
“ العراق لديه عقود تسليح لوزارة 
الدفاع مــع اوكرانيا ومتابعة تلك 
العقــود منوطة بوزيــر الدفاع او 
رئيس اركان اجليش او القائد العام 

للقوات املسلحة”.

البرلمان التونسي يقر تعديال وزاريا واسعا
مخاوف في األردن بشأن الوصاية الهاشمية على 3وسط تجدد االحتجاجات في عدة مناطق

4المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

بغداد - الصباح الجديد:
شــكلت جلنة النزاهة النيابية، 
األربعــاء، جلنة للتحقيق  اليوم 
مبلــف "التأمــني الصحي" في 

الوزارات.
وقــال عضــو اللجنــة صباح 
طلوبــي، في تصريــح لوكالة 
العراقية: " مت تشــكيل  االنباء 
جلنــة ملتابعــة ملــف التأمني 
الصحــي في الــوزارات بعد ان 
كانــت مقتصــرة فقــط في 
وزارة الداخليــة"، مشــيراً إلى 

"وزارات تســتقطع مبالــغ  أن 
تأمينيــة من املوظفــني دون ان 
في  صحية  دائــرة  هناك  تكون 

الوزارة".
ان "اللجنة  وأضــاف طلوبــي، 
تشــكلت بحســب الشكاوى 
املقدمة من املوظفني الســيما 
في وزارة الداخلية بعد اجبارهم 
التأمينية رغم  املبالغ  على دفع 
تأكيــد الوزارة بانــه اختياري"، 
مشيرا الى ان "اللجنة ستباشر 

عملها خالل االيام املقبلة".

لجنة نيابية للتحقيق بملف 
التأمين الصحي في الوزارات

بغداد ـ الصباح الجديد:   
اعلنــت وزارة العمــل والشــؤون 
األربعــاء،  امــس  االجتماعيــة 
املتقاعدين  العمــال  رواتب  صرف 
املضمونني في بغــداد واحملافظات 
لشهري كانون الثاني وشباط من 

العام ٢٠٢١.
وبينــت مدير عام دائــرة التقاعد 

للعمال  االجتماعــي  والضمــان 
الدائرة وبإشــراف  ان  خلود حيران 
عادل  الوزيــر  قبــل  مباشــر من 
جميــع  اســتكملت  الركابــي 
االجــراءات املتعلقة باطالق رواتب 
العمــال املتقاعديــن املضمونني 
اخلميس  يــوم  من  ابتــداًء  لديها 

املوافق ٢٨-١-٢٠٢١.

بغداد - الصباح الجديد:
أكد وزيــر النفط احســان عبد 
االربعاء،  امس  اســماعيل  اجلبار 
التعاون مع  علــى  العراق  حرص 
الشركات العاملية لتطوير قطاع 
النفــط والطاقــة ومبــا يحقق 
املســتقبلية،  واخلطط  االهداف 
مع  اتفاقية  توقيع  إلى  مشــيراً 
تتضمن  الفرنسية  توتال  شركة 
محــاور عديدة، ملشــاريع كبيرة 

واعدة.
وقــال الوزير في بيــان صدر عن 
مكتبــه ان "هذه املذكــرة تأتي 
تتويجاً لسلســلة من املباحثات 
والنقاشات التي بدأت قبل ستة 
أشهر، وتهدف للتوصل الى تعاون 

مثالي لتحقيق خطط الوزارة في 
والطاقة،  النفــط  قطاع  تطوير 
وخصوصاً في مشاريع االستثمار 
النظيفة  والطاقة  للغاز،  االمثل 

والبنى التحتية وغيرها".
وكشف الوزير عن "وضع اجلهات 
اللمســات  الوزارة  فــي  املعنية 
النهائية مــع توتال حملاور التعاون 
صيغة  الى  والتوصل  املشــترك 
عقود حتقق االهداف املشتركة".، 
مشــيرا الــى "الدعــم الكبير 
الــذي تقدمه احلكومــة ورئيس 
الوزراء لقطــاع النفط والطاقة، 
والتوجيه بتوفير البيئة املناسبة 

لعمل الشركات العاملية".
تقرير أوسع ص 6

النفط وتوتال الفرنسية توقعان 
مذكرة تفاهم لمشاريع كبيرة من 

بينها استثمار الغاز 

اليوم .. صرف رواتب متقاعدي 
العمال المضمونين لشهري ك2 

وشباط

بغداد - وعد الشمري:
أعلنت اللجنة املالية في مجلس 
النــواب، أمس األربعــاء، رفضها 
مقترح احلكومــة باحلصول على 
قــروض خارجيــة تصــل إلى 6 
مليــارات دوالر، مؤكدة هذا املبلغ 
كان يراد له ان يخصص ملشــاريع 
البعض منها غير موجود منذ عام 
2008، فيما أشارت إلى أن الفوائد 
التأخيرية للديون السابقة تصل 

إلى 15 تريليون دينار سنوياً.
النائب  اللجنــة  عضــو  وقــال 
ناجي الســعيدي، في حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "اللجوء 
االقتراض خاطئ، كونه  إلى خيار 
يحّمل البــالد تبعات خطيرة من 
والفوائد  الدفعات  ناحية تسديد 

املترتبة عليها".
وأضــاف الســعيدي، أن "العراق 
يعانــي مــن القروض منــذ عام 
1990 ولغايــة الوقت الراهن، وما 
حلقها من تبعات ديون نادي باريس 

واملنظمات األخرى".
املترتبة  أن "الفوائد  إلى  وأشــار، 
علــى الديون تصــل إلى نحو 15 
تريليون دينار سنوياً، يتم أدراجها 

في قوانني املوازنة بنحو دوري".
ولفت الســعيدي، إلى أن "خيار 
اللجــوء إلى االقتــراض مجدداً، 
مستبعد بنحو كامل من اللجنة 
املالية، ولن نقبل به أو نناقشــه 

بنحو تام".
النواب سيعود  أن "مجلس  وبني، 
إلى قراره السابق الذي أصدره في 
عــام 2019 بناء على توصية أحد 
االقتراض  برفض  اللجنة،  أعضاء 
الداخلي  واالقتصار على  اخلارجي 

في احلاالت الضرورية فقط".
وشدد السعيدي، على أن "حديث 

احلكومة عن عزمها احلصول على 
قروض جديــدة بقيمة 6 مليارات 
دوالر، لــن يتحــول إلــى واقع ما 
لم يقترن ذلــك مبوافقة مجلس 

النواب ضمن قانون املوازنة".
وأكد، أن "النواب سيرفضون هذا 
اخليــار، وبالتالي سنســد الباب 
أمام احلكومة ولن تســتطيع أن 

تلجأ مرة أخرى إلى االقتراض".

أن  إلــى  الســعيدي،  ومضــى 
قروضاً  يتضمن  املوازنة  "مشروع 
6.63 مليــار  بقيمــة  خارجيــة 
دوالر، %70 مــن املبلــغ يخصص 
ملشــاريع جديدة، والبقية ألخرى 
لدينا عليها مالحظات  مستمرة 
البعض منهــا غير موجود  كون 
منها على ارض الواقع ومنذ عام 

."2008

من جانبــه، ذكر عضــو اللجنة 
تصريح  في  كوجر،  جمال  النائب 
"إصرار  أن  اجلديد"،  "الصباح  إلى 
احلكومة علــى اللجوء إلى خيار 
االقتراض ومببلغ كبير كالذي أعلن 

عنه وزير املالية غير صحيح".
وأضاف كوجر، أن "مجلس النواب 
يعمــل حاليــاً علــى تخفيض 
نســبة العجز، ووضع مبلغ كبير 

للقروض يعني أننا نزيد من الثقل 
آثار  وله  العامــة،  اخلزينــة  على 

مستقبلية خطيرة".
أن  ينبغي لها  أن "احلكومة  وبني، 
الباب  تفتح  وال  مواردهــا،  حتصر 
أمام خيارات غير منتجة،  مجدداً 
فهنــاك أكثــر مــن حــل ميكن 
املشاريع  لتغطية  عليه  االعتماد 
ســواء كانت جديدة أو مستمرة 

بعيداً عن زيادة املديونية العامة".
"اللجوء  أن  إلــى  كوجر،  ومضى 
إلى االقتــراض العام املاضي كان 
لــه أســبابه من أجل تســديد 
رواتــب املوظفني لكــن األوضاع 
االقتصادية احلاليــة تبدو أفضل 
من خــالل ارتفاع أســعار برميل 
النفط وتقدير اإليرادات بأكثر من 

97 تريليون دينار".

البرلمان يرفض طلب الحكومة اقتراض 6 مليارات 
دوالر ويعتزم غلق باب القروض الخارجية امامها

مجلس النواب "ارشيف"

اللجنة المالية: 15 تريليون دينار فوائد الديون السابقة سنويًا 
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بغداد - الصباح الجديد: 
قال النائب احمــد الكناني عن 
حتالف الفتــح امس االربعاء، ان 
املتضرر الوحيد من موازنة العام 
2021، هو املواطن، وفيما  اجلاري 
أورد انها لم تراع أي ضرف لهذا 
املواطن، أشــار الى اتفاق جديد 
واللجنة  السياسية  الكتل  بني 
املوازنة  املالية لتخفيض هــذه 
موازنــة2021 الــى 100 ترليون 

دينار.
في  الكناني  النائــب  وأوضــح 
تصريح اطلعــت عليه الصباح 
بلغــت  "املوازنــة  ان  اجلديــد، 
اكثــر مــن 161 ترليــون دينار 
وهنــاك اتفاقــات عديدة جرت 
على تخفيضها مــن بينها 30 

ترليــون دينار وغيرهــا من اآلراء 
واالطروحات التــي تطرح خالل 

املناقشات".
االخيــر  "االتفــاق  ان  واضــاف 
املبدئــي الذي جــرى بني الكتل 
هو  املالية  واللجنة  السياسية 
تخفيضهــا مــن 161 الى 100 
النفقات  دينــار وضغط  ترليون 
الى ابعد احلــدود والغاء العديد 
من الفقرات ملنع اي عجز فيها".
واوضــح ان "موازنــة 2021 لم 
تراع اي ضرف للمواطن واملتضرر 
املواطن  هــو  منهــا  الوحيــد 
وشــريحة الفقراء”، مشيرا الى 
ان “حصة االقليم هي املشكلة 
احلالية التي تواجه البرملان خالل 

املفاوضات احلالية".

النائب احمد الكناني:

الموازنة لم تراع ظرف المواطن 
وهو المتضرر الوحيد منها



محليات 2
»التقييس« تنجح 
في تطوير صناعة 
المواد اإلنشائية

وزير التعليم يحث على 
البحث العلمي المشترك 

والنشر في المجالت العالمية

بغداد – الصباح اجلديد 
اكد وزيــر التخطيط الدكتــور خالد بتال 
النجم جناح الوزارة من خالل اجلهاز املركزي 
للتقييس والســيطرة النوعية ، في تطوير 
املواصفات اخلاصة بصناعة املواد اإلنشائية 
، وفي مقدمتها األسمنت والرمل واحلصى 
والسيراميك، ومبا يتالءم والبيئة العراقية ، 

ووفقا ملعايير اجلودة األوروبية.
جاء ذلــك خــالل لقــاء الوزيــر باللجنة 
العراق،  الفنية لألسمنت في  االستشارية 
بحضور رئيــس اجلهاز املركــزي للتقييس 
والســيطرة النوعية، وفيما دعا الوزير إلى 
ضرورة اشــراك القطاع اخلاص ومنظمات 

اجملتمع املدني في اللجان الفنية .
وقال ان هناك اكثر من ٤٤ جلنة فنية تضم 
ممثلني عــن الوزارات واجلهــات ذات العالقة 
واجلامعات ، مؤكدا ان التوجه االن هو ادخال 
البعد االقتصــادي في املواصفات العراقية 
بهدف تشــجيع املنتج احمللــي، مع ضمان 
معايير اجلودة والسالمة ، الن الهدف األكبر 
هو حماية املستهلك ، الفتا إلى ان صناعة 
األســمنت في العراق شهدت تطورا كبيرا 
خالل السنوات املاضية ، من حيث النوعية 
والكمية ، داعيا مؤسســات الدولة كافة 
إلى اعتماد معاييــر كفاءة الطاقة والعزل 
الطاقة  احلراري، بهدف ترشــيد استهالك 

الكهربائية.
إلــى ذلك قــدم اعضــاء اللجنة شــرحا 
مفصال عن آليات عمل اللجنة واملواصفات 
املعتمــدة في صناعــة املواد اإلنشــائية، 
العراقية في هذا  ان املواصفــات  مؤكدين 
اجملــال متطورة جدا، ويتــم مراجعتها كل 
ثالث ســنوات، وفقا ملا يشهده العالم من 

تطور سريع في مختلف اجملاالت. 

بغداد - الصباح الجديد: 
حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور نبيل كاظم عبــد الصاحب على 
أهميــة البحث العلمي املشــترك وتعزيز 

النشر في اجملالت العاملية.
جــاء ذلك خــالل زيارته اجلامعــة التقنية 
أعضاء مجلسها حيث  ولقائها  الوسطى 
جدد الوزير خــالل اللقاء ضــرورة أن تأخذ 
اجلامعــات دورها واســتقالليتها في صنع 
القــرار ابتداء من القســم العلمي ومرورا 
مبجلس الكليــة أو املعهد وانتهاء مبجلس 

اجلامعة.
وأوضــح أن وزارة التعليــم واجهت مرحلة 
ليست باليسيرة وتعاملت بشكل إيجابي 
مع مدخالت اجلامعات التي استوعبت في 
القبول املركزي أكثــر من 220 ألف بعد أن 
كانت طاقتها االستيعابية 107 االف طالب 
وطالبة.، مؤكدا على اســتيعاب املتغيرات 
والتوجه نحو النجــاح في ضوء اإلمكانات 
املتوافرة والتعاون املستمر لتذليل الظروف 

النفسية وإشاعة سلطة االحترام.
كمــا شــدد على ضــرورة وضــع خارطة 
طريــق لتكييف متطلبات ســوق العمل 
ومســتلزماتها  املرحلة  أفق  وتشــخيص 
وحتديث  العلمية  األقســام  واســتحداث 
بالبنى  واالهتمــام  املعرفيــة  مناهجهــا 
التحتيــة للجامعات واســتكمال األمتتة 

اإلدارية لتقليل اجلهد املبذول في العمل.
مــن جهته رحب رئيــس اجلامعــة الدكتور 
عبد احملســن ناجي احمليسن ومجلسها بزيارة 
الوزير وحرصه احلثيث على متابعة اجلامعات 
األكادميية  املؤسســات  وكلياتهــا ومتكــني 
واإلدارية  العلميــة  القــرارات  صياغــة  من 
املستوحاة من فلســفة اخلدمات التعليمية 

والتخصصات املهنية التي تضطلع بها. 

بغداد - الصباح الجديد:

أفتتح وزيــر الصناعة واملعادن منهل 
عزيز اخلباز معمل الثالجات واجملمدات 
والعموديــة  األفقيــة  والعارضــات 
فــي شــركة الصناعــات اخلفيفة 
والتعدينية أحدى شــركات القطاع 
تطويره  مت  والــذي  اخملتلط  الصناعي 
حديثة  إنتــاج  بخطــوط  وتعزيــزه 
ومتطورة من مناشــئ عاملية رصينة 
مــن قبل شــركة متانــة التصنيع 
الصناعــات  لشــركة  املســتثمرة 

اخلفيفة .
ويختــص املعمــل بتصنيــع وإنتاج 
واجملمــدات  الثالجــات  منتجــات 
والعموديــة  األفقيــة  والعارضــات 
عراقية  بأيــادي  األحجــام  مختلفة 
ومبوديالت جديدة تواكب احلداثة وتلبي 
متطلبات السوق احمللية بطاقة )١٨٠( 
قطعة من املنتجــات املذكورة يوميا 
وبأســعار  ســنتني  ضمان  منح  مع 
أرخص من مثيالتها في السوق احمللي.

وقــال الوزيــر في مؤمتــر صحفي أن 
اخلفيفة  الصناعات  لشــركة  زيارته 
لغرض إفتتاح معمل عارضات التبريد 
ولالطالع على  واجملمــدات  والثالجات 
حجم العمل في الشركة ومنتجاتها 
األخرى من املدافئ والطباخات والتي 
حتظــى بدعــم مــن وزارة الصناعة 
واملعــادن ، الفتــا إلــى أن منتجات 
ألن  وترتقي  عراقية ١٠٠%  الشــركة 
املماثلة  تكون منافســة للمنتجات 
في السوق احمللي ، معربا عن أمله بان 
الصناعي  القطاع  تسعى شــركات 
وتشــغيل  حتديث  إلى  كافة  اخملتلط 
معاملهــا وخطوطهــا اإلنتاجيــة 
لعراقة وأهمية هذه الشــركات التي 
كانت ترفد الســوق العراقية بشتى 

انواع املنتجات.
وأشــار الوزير إلى أن معظم شركات 
القطاع اخملتلــط توقفت بعد أحداث 
عام ٢٠٠٣ بســبب ســوء االستيراد 
بالبضائع  احمللــي  الســوق  وأغــراق 
والســلع األجنبية ، متمنيا أن تعيد 
شــركات القطاع اخملتلط بريقها في 

ظل دعم احلكومــة احلالية للقطاع 
وان تكون شــركات  الصناعي ككل 

منافســة مع مراعاة توفــر الكفاءة 
واجلودة والســعر بغية إثراء الســوق 

العراقية مبنتجات وطنية تليق بإسم 
العراق وشعار صنع في العراق. 

يذكر أن شــركة الصناعات اخلفيفة 
القطاع  شــركات  من  والتعدينيــة 
في  تأسست  التي  اخملتلط  الصناعي 
عام ١٩٧٨ والتي تعد من الشــركات 
العريقة والرائدة في صناعة الثالجات 
واملدافــئ  والعارضــات  واجملمــدات 

والطباخات عالمة عشتار. 
عقــد وكيل وزارة الصناعة لشــؤون 
التخطيط املهندس يوســف محمد 
جاســم اجتماعا حضــره مدير عام 
هيئة املدن الصناعية واملدراء العامني 
فــي الشــركة العامــة للتصميم 
العامة  والشــركة  املشاريع  وتنفيذ 
من  وعدد  الكهربائيــة  للصناعــات 
املســؤولني فــي املديريــة العامــة 
للتنمية الصناعية ودائرة التخطيط 
في مركز الوزارة ملناقشــة اإلجراءات 
واالســتعدادت االخيرة إلجناز مشروع 
املدينة الصناعيــة في محافظة ذي 

قار.
وتخلل اإلجتماع مناقشات ومداوالت 
مطولة حول آخر املتطلبات الضرورية 
ومراحل تقدم العمل ونســب اإلجناز 

املدينة  تنفيذ مشروع  في  املتحققة 
واملتمثلة  الناصريــة  في  الصناعية 
باألعمال املدنية واألعمال الكهربائية 
اضافة الى مناقشة األعمال املتبقية 
منظومــات  باســتيراد  واملتعلقــة 
التوليد ووصول اخلبراء األجانب إلمتام 
كافة النواقــص واملالحظات الفنية 
املســجلة حيث وجه الوكيل بتوزيع 
ووضع  اساســية  بصــورة  العمــل 
اخلطط الهادفة إلجناح مشاريع املدن 
الصناعية في البالد وتشــكيل جلنة 
التصميم  وشركة  املدن  هيئة  تضم 
والتنميــة الصناعيــة للوقوف على 
آخر االعمال ومنع حــدوث أي ثغرات 
و معوقــات تخص مشــروع املدينة 

الصناعية في ذي قار .
وتنــاول االجتماع الدعم الكبير الذي 
يوليه رئيس الوزراء ووزير الصناعة من 
أجل إجناز هذا املشروع احليوي واملهم 
كونه ميثل واجهــة حضارية حملافظة 
ذي قار خصوصا والعراق بشكل عام 
ملا لــه دور كبير في تقــدم الصناعة 

الوطنية وتشغيل األيدي العاملة .

تقرير

وزير الصناعة يفتتح معمل انتاج الثالجات والمجمدات والعارضات 
في إطار دعمه للقطاع المختلط والخاص

جانب من االفتتاح

اخلميس 28 كانون الثاني 2021 العدد )4585(

البصرة - سعدي السند:

قــال وزيــر الثقافة والســياحة 
واآلثــار الدكتور حســن ناظم : 
البصــرة مدينة األبــداع وجتديد 
اليوم بهذا  زرناها  الشعر والفكر 
املناخ الطيب لنرى بيت مبدعيها 
)قصر الثقافة في البصرة( التابع 
لدائرة العالقات الثقافية العامة 
في وزارتنــا ولنرى بيوتها التراثية 
لنفتتح مشــروع ترميم وتأهيل 
مجموعــة من بيوتهــا التراثية 
وتأهيل جزء من قناة نهر العشار 
اليونسكو  منظمة  مع  بالتعاون 

وبتمويل من األحتاد األوروبي .

معنا في زيارتنا اليوم ممثلون 
من اليونسكو 

الدكتور حســن  الوزيــر  وأكــد 
ناظم فــي حديثه خــالل زيارته 
الى قصر الثقافة ، ســنبدأ بهذا 
املشــروع ومعنا في زيارتنا ممثلون 
من منظمة اليونســكو لنحقق 
استحقاقها  العظيمة  للمدينة 
ظروف  حّتمته  متأخــرا  كان  وان 
معروفــة ونأمــل أن نحقق هذا 
املشــروع وننجــزه مبــدة قريبة 
وبالصــورة التي نريدهــا لبيوتنا 

التراثية بعملية تأهيل مميزة .

مت وضع آلية لتنفيذ اخلطوات  
اجملدولة 

من  األولــى  املرحلــة  ان  يذكــر 
أعمال التأهيل ستشــمل إعمار 
مقطع  من نهر العشــار املار في 
املنطقة التراثية مع دار الشــيخ 
خزعل الكعبي ودار عائلة النقيب 
ودار  املنديــل  ودار عبداللطيــف 
عبدالســالم املناصير ودار الوالي 
املشروع  العثماني كما يشــمل 
جعل  الالحقــة  مراحلــه  فــي 
القدمية  والبصرة  نظران  منطقة 
واعمار  تراثــي  حفــاظ  منطقة 
150 مــن الدور التراثيــة املميزة 

واملسجلة.
وكان وزيــر الثقافة والســياحة 
واآلثار الدكتور حســن ناظم قد  
أيام مع سفير االحتاد  التقى قبل 
األوروبــي في بغــداد مارتن هوث 
والثقافة  التربية  منظمة  ومدير 

)اليونســكو( في بغداد  والعلوم 
باولــو فونتاني، بحضــور خبراء 
وناقشوا  والتراث،  اآلثار  هيئة  من 
إعادة  العمــل على  آخر تطورات 
تأهيل مدينتــي البصرة واملوصل 

القدميتني.
ومت فــي االجتمــاع اســتعراض 
مالحظــات اجلولة التــي أجراها 
األوروبي  اليونسكو واالحتاد  فريقا 
في مواقع العمــل، وتقدمي عرض 
في  التراثية  املباني  عن  تفصيلي 
البصرة القدمية ، وأشار اجملتمعون 
إلى أن املباني التراثية في البصرة 
ســّيما في منطقة نظــران، قد 
كبيرة ألســباب  تعرضت ألضرار 
متعددة ، فضالً عن اإلشــارة إلى 
أهمية تأهيل نهر العشار لتأثيره 
اجلوهري على تأهيل باقي البيوت 

التراثية القريبة منها
ومت فــي االجتمــاع الثاني  بحث 
املدينتني  فــي  العمــل  مســار 

القدميتــني ووضع آليــة واضحة 
على  اجملدولة  اخلطــوات  لتنفيذ 

وفق سقوف زمنية.

الشناشيل من الفنون 
املعمارية املميزة

الظواهر  من  الشناشــيل  وتعد 
الرئيســة واملألوفة فــي البيوت 
البصريــة التراثيــة ، والتي تدل 
على الثراء، ففي بيوت امليسورين 
تتحــول الشناشــيل إلى قطع 
فنية رائعة، وذلك جلمال نقوشها 
اخلشــبية التــي تتخللها قطع 

زجاجية صغيرة ملونة
 وتشــيد الشناشــيل أساســاً 
على قسم من بناء الطابق األول 
يضاف إلى املســاحة األساسية 
للــدار، وذلك عن طريــق إحداث 
روافد خشبية  إلى  بروز يســتند 
البروز  يتسع  وعندما  معدنية،  أو 
نســبياً يعمد املعمار إلى تدريج 

ليمكنه  الروافد  أو  اخلشب  ألواح 
احلصول على نقاط استناد قوية 
تشّيد فوقها الشناشيل، ويتراوح 
البــروز عادة ما بني متــر واحد أو 

أكثر بقليل.
 ويكــون بنــاء الشناشــيل من 
اخلشــب بدالً من اآلجر أو احلديد 
مشــاكل  على  للتغلب  وذلــك 
الثقل في توسعة البناء، وكذلك 
مساعدة اخلشب في حتقيق برودة 
اجلو الداخلــي للغرفة عن طريق 
تقليل كمية احلرارة الواصلة إلى 
البيت دون أن متنع الضوء والهواء 
من الوصول إلى غرف الشناشيل 
اخلارجية  الفتحــات  خــالل  من 
املشبكة وكذلك حتفظ للسكان 
فهي  وخصوصيتهم  حرمتهــم 
مصممة حلجب الرؤية من اخلارج 
للجالســني في هذه الشرفات أو 

الغرف امللحقة بها.
على  املصطفــة  والشناشــيل 

طول الطريق العــام توفر مظّلة 
املشــاة  بها  يحتمــي  طويلــة 
مــن شــمس الصيــف وأمطار 
، وســتبقى شناشيل  الشــتاء 
الرغم من  علــى  البصرة  مدينة 
إزالــة الكثير منها شــاهداً حياً 
البصرية  العمــارة  على جمالية 
وتقدمها خالل فترات من تاريخها 

احلضاري العريق.

مشروع اليونسكو
اليونسكو  منظمة  التفتت  وقد 
الى املعالم املميزة لفنون العمارة 
البصرية ، ووضعت خطة ملشروع 
اعادة احياء صناعة الشناشــيل 
اخلصوصيــة  علــى  واحلفــاظ 
العمرانية احمللية   ملدينة البصرة 
، واالهتمام بهــذا الفن املعماري 
ألهمية  ونظراً   ، والرائــع  اجلميل 
الشناشــيل وجماليتهــا فــي 

العمارة البصرية .

اليونســكو   مشــروع  ويتضمن 
النشــاطات  وتشــجيع  دعــم 
االبداعية في صناعة الشناشيل 
االخــرى  االســالمية  والفنــون 
دورهم  وتقدير  باحلرفيني  والعناية 
ومكانتهم في اجملتمع باعتبارهم 
عنصراً أساســياً فــي بقاء هذا 
التراث واحلفاظ عليه واســتمراره 
، وتقــدمي الدعم املــادي واملعنوي 
لهم واســتمراره  ، ودعوة اخلبراء 
املتخصصني  واحلرفيني  والفنانني 
رؤى  لوضــع  اجملــال  هــذا  فــي 
الشناشيل  الستخدام  وتصورات 
، واعادة  في العمــارة البصريــة 
التراثية  البيــوت  وصيانة  ترميم 
مركز  مع  والتنســيق  والتعاون   ،
االبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
االسالميةـ  ارسيكاـ  باسطنبول 
االسالمي  التعاون  ملنظمة  التابع 
تراث  احيــاء  يقــوم مبهام  والذي 

شعوب الدول االسالمية .

وزير الثقافة والسياحة واآلثار يتحدث للصباح الجديد : 

باشرنا تأهيل مجموعة من البيوت التراثية بالتعاون 
مع اليونسكو وبتمويل من اإلتحاد األوروبي

اكد وزير الثقافة جئنا 
الى البصرة لنفتتح 

مشروع ترميم وتأهيل 
مجموعة من بيوتها 
التراثية وتأهيل جزء 
من قناة نهر العشار 
بالتعاون مع منظمة 

اليونسكو وبتمويل من 
األتحاد األوروبي

وزير الثقافة والسياحة واآلثار يتحدث ملراسل ) الصباح اجلديد( في البصرة  

Thu. 28 Jan. 2021 issue )4585(

 صالح الدين - الصباح الجديد:
باليوم  احتفلــت جامعة تكريــت 
العاملي للتعليــم والتعلم احتراماً 
املؤسســات  جلهــود  وتقديــراً 
التعليمية كلها ، مبختلف اجتاهاتها 
التي  واالكادميي  العلمــي  وتنوعها 
عملت واجتهدت في ســبيل ابقاء 
شــعلة العلم متقــدة، ولم تثننا 
الظروف االستثنائية التي فرضتها 
واالجراءات  الصحيــة  التداعيــات 
الوقائية جلائحــة كورونا على واقع 
والتعليم  عــام  بشــكل  التعليم 
العالي علــى نحو خــاص ، والذي 
تســبب بتغيرات كبيرة تكاد تكون 

جذرية في بنية احلياة االكادميية .

وقال رئيس اجلامعــة الدكتور وعد 
وتتعاون  نتواصل  اننا  رؤوف  محمود 
العراقية  اجلامعــات  اخواتهــا  مع 
في اســتيعاب الواقع اجلديد وعدم 
والصعاب  للمعوقات  االستســالم 
التي نتجت عن ذلك ، بذات التطلع 
والطمــوح فــي تنفيــذ خططها 
كبيراً  حرصاً  ،وحرصت  املستقبلية 
ان ال يشعر طلبتها ان عجلة  العلم 

قد توقفت وال ميكن لها ان تتوقف.
واضــاف رئيــس اجلامعــة لعل ما 
حققته اجلامعة مــن تقدم واضح 
للوصــول الى العاملية ســواء على 
او الدخــول  مســتوى املشــاركة 
فــي التصنيفات املعتمدة ملؤشــر 

واضٍح وصريــٍح انها فــي الطريق 
االجنازات  تلك  ابــرز  الصحيح، ومن 
بهذا اخلصوص دخولها في تصنيف 
و    SCIMGO و  الروســي    RUR
الويبمتركــس العاملــي وتصانيف 

عاملية اخرى .  
كما حققــت اجلامعة تقدماً كبيراً 
في عــدد البحوث املنشــورة عاملياً 
ضمــن مســتوعبات ســكوباس 
  CLARIVATE وكالرفيت  SCOPUS
حيث وصلت عدد البحوث ما يقارب 
)700 ( بحثــاً خــالل عــام )2020 ( 
فقط ، وحققــت اجلامعة اكثر من 
( براءة اختراع مسجلة رسمياً   50(

ومبختلف التخصصات العلمية .

عامر عبدالعزيز 
اعلنــت وزارة التجــارة ان مواقع 
الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
تواصــل اعمالهــا مــن خــالل 
جتهيــز احلنطة للحصــة االولى 
لعــام ٢٠٢١ ، اضافــة الى صرف 
الدفعه  الفالحني  مســتحقات 
السادســة ، مع مواصلة مناقلة 
اجل  ملواقعها من  احمللية  احلنطة 

تعزيز ارصدة احملافظات . 
الشــركة  عام  مديــر  واوضــح 
العامة لتجــارة احلبوب املهندس 
عبدالرحمن عجي طوفان اللجنة 
احلســابية في الفــرع ومراكزها 
باحتساب  باشــرت  التسويقية 

احلســابية  املعامــالت  اقيــام 
للفالحني عن كمياتهم املسوقة 
مــن احلنطة احملليــة لعام ٢٠٢٠ 
لتنظيــم صكوكهــم وصــرف 
املســتحقة حســب  مبالغهم 

الضوابط والتعليمات . 
وبــني املدير العام عن اســتمرار 
توزيــع مســتحقات الفالحــني 
ملركزي احلويجة والرياض وحسب 
االولويــة بعــد حضــور الفالح 
شــخصيا والتاكد من ســالمة 
كافــة االوليــات ، الفتــا الى ان 
تدقيق  تتابع  احلســابية  اللجنة 
املعامــالت والتاكد من املوافقات 
االمنية وباشراف مباشر من مدير 

الفرع  ليتســنى للجنة تنظيم 
وصرفهــا  الفالحــني  صكــوك 

للفالح .
وكشــف املدير العام ان ســايلو 
بازويا فــي نينوى باشــر بصرف 
الدفعة  الفالحني   مســتحقات 
السادسة من املستحقات املالية 
محصول  مســوقي  للفالحــني 
احلنطة لعام  ٢٠٢٠ ، واملباشــرة  
احملافظــة  مطاحــن  بتجهيــز 
باحلصة  االولى لعــام ٢٠٢١ من 
خلطــة احلنطة احمللية اخملصصة 
، بعد االنتهــاء من جتهيز احلصة 
املقــررة للمشــمولني بحصــة 

الرعاية االجتماعية  . 

جامعة تكريت تحتفي بيوم التعليم 
والتعلم بتميزها العلمي

فرع كركوك يصرف مستحقات الفالحين وسايلو 
بازويا يجهز مطاحن نينوى بالحصة االولى 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

في  األشــخاص  مئــات  خــرج 
التونسية  بالعاصمة  مظاهرات 
الطبقة  ضد  الثالثاء  األول  امس 
السياســية والقمــع األمنــي 
البرملان احملصن،  للمحتجني قرب 
وزاريا  نوابه تعديــال  أقــر  والذي 
واســعا يســلط الضــوء على 
التوترات السياســية بني رئيس 
اجلمهورية قيس سعّيد والبرملان.
النواب  منح مجلــس  ومســاء 
 11 وعددهم  اجلدد  للوزراء  الثقة 
وزيرا، في تعديل شــمل حقائب 
أساســية عديدة مثل الداخلية 
والعدل والصحة. وحصل الوزراء 
اجلدد على الثقة على الرغم من 
اجلدل الذي أثير حول أسماء عدة 
واالنتقادات احلــاّدة التي وجهها 

رئيس اجلمهورية.
احلكومة هشــام  رئيس  وأكــد 
حكومتــه  أن  املشيشــي 
ستستمع إلى الشباب احملتجني.

وكان مئات املتظاهرين قد جتمعوا 
قرب البرملان نهارا بدعوة من نحو 
ثالثــني منظمة غيــر حكومية 
لالحتجــاج على اســتراتيجية 
في  املعتمدة  البوليسية  القمع 
الليلية  االحتجاجــات  مواجهة 
كانون  منتصف  اندلعــت  التي 
الثاني في املناطق املهمشة في 

تونس.
واحتج عدد من النواب على هذا 
االنتشــار األمني الكثيف ودعوا 
إلى مزيد من احلــوار في بلد تأثر 
كثيرا بتفشــي فيــروس كورونا 

وتداعياته االجتماعية.
وردد املتظاهــرون »حرية وكرامة 
و«فليسقط  الشعبية«  لألحياء 
النظــام البوليســي« وأطلقوا 
أو  للحكومة  معادية  شــعارات 
البرملان،  في  الرئيســية  الكتلة 

حزب »النهضة«.
مدن  فــي  مظاهرات  ونظمــت 
تونســية عــدة احتجاجا على 
وللمطالبة  القمــع  سياســة 

بسياســة اجتماعية أكثر عدال 
وبإطالق ســراح مئــات احملتجني 
الذين اعتقلتهم الشــرطة بعد 

االشتباكات.
ليال، هاجم شــبان  وعلى مدى 
حظر  لفرض  املنتشرة  الشرطة 
الذكرى  حلــول  بعيد  التجــول 
العاشــرة للثورة التي أسقطت 
فــي 14 كانــون الثانــي 2011 
الرئيــس الراحل زين العابدين بن 
علي بعد 23 عاما في السلطة. 
املسيل  الغاز  الشرطة  وأطلقت 
للدمــوع واعتقلــت أكثــر من 
ألف شــاب بينهــم العديد من 
القاصريــن وفقــا للمدافعــني 
عن حقوق اإلنســان الذين أدانوا 

التجاوزات.
ونظمــت مظاهــرات تطالــب 
مئات  عــن  باإلفراج  خصوصــا 
احملتجــني الشــباب الذين ألقي 
القبــض عليهــم وبسياســة 

اجتماعية أكثر عــدال، وبالقيود 
التي فرضت حملاربــة الوباء أثرت 
خصوصــا على الفئــات األكثر 
ضعفا، إذ تسببت بإلغاء عشرات 
اآلالف مــن الوظائــف وعرقلت 

التعليم.

»غّيروا أو ارحلوا«
رئيســة  وقالت يســرى فراوس 
للنســاء  التونســية  اجلمعية 
»املســؤولون  الدميقراطيــات 
ينتهجــون  السياســيون 
االســتراتيجيات نفســها التي 
االن ســوى  إلــى  لــم تفــض 
»فليغيروا  وأضافت  إلخفاقات«. 
عن  ليرحلوا  أو  احلوكمــة  منوذج 

السلطة«.
وأتــت اجللســة البرملانية عقب 
اضطرابات بني محتجني وشرطة 
فــي منطقة  فــي ســبيطلة 
مهمشة وسط البالد، بعد وفاة 

شــاب متأثرا بإصابتــه بقنبلة 
مسيلة للدموع.

ووقعــت صدامــات جديدة بني 
امس  واملتظاهرين  الشــرطيني 
األول الثالثاء على هامش مراسم 
تشييع الشاب كما أفاد مراسل 

وكالة األنباء الفرنسية.
ألفي  أكثر من  تونس  وتســجل 
إصابة وأكثر من 50 وفاة جديدة 
حذر  وقد  يوميــا،  بكوفيــد19- 
املتزايدة  الصعوبــات  من  أطباء 
فــي العثــور علــى أماكن في 

أقسام االنعاش.

جتاذبات
وكان املشيشي قد قال إن الهدف 
مــن التعديل الــوزاري احلصول 
على فريق »أكثر كفاءة« من أجل 
حتقيق اإلصالحات في البالد التي 
واقتصادية  صحية  أزمة  تشهد 

وسياسية واجتماعية.

لكن الرئيس سعّيد انتقد بشدة 
هذا التعديل مساء االثنني معربا 

عن أسفه لعدم استشارته.
وأشــار إلى أن »بعض املقترحني 
فــي التحوير الوزاري تتعلق بهم 
تضارب  ملفــات  لهم  أو  قضايا 

مصالح«.
وفي السياق نفســه، أعرب عن 
اســتيائه »من غيــاب املرأة عن 

قائمة الوزراء املقترحني«.
وبعد فشــل احلكومة األولى في 
احلصــول على ثقــة النواب في 
واســتقالة   2020 الثاني  كانون 
احلكومــة الثانية فــي متوز بعد 
الســلطة،  في  أشــهر  بضعة 
أصبحت احلكومة احلالية موضع 
جتاذبات منــذ توليها احلكم في 

أيلول.
وكان املشيشي، وهو تكنوقراطي 
عينه الرئيس قيس ســعّيد، قد 
شــكل فريقا يضم العديد من 

املسؤولني واألكادمييني من بينهم 
بعض املقربني من الرئيس.

الذين  النــواب  ثقة  واكتســب 
كانوا يواجهون خطر حل البرملان 
إال أنهم ما لبثوا أن طالبوا الحقا 

بتغييرات.
لذلك، أعاد املشيشــي تشكيل 
حــزب  مــن  بدعــم  فريقــه 
»النهضــة« املتحالف مع حزب 
»قلب تونــس« الليبرالي وائتالف 

الكرامة اإلسالمي.
لكن الرئيس سعّيد وهو أكادميي 
مســتقل ومنتقد للدميقراطية 
مواجهة  في  ومنخرط  البرملانية 
قلب  يحــاول  »النهضــة«،  مع 
مستقرة  غير  سياســية  لعبة 
العــداوات  بتفاقــم  مخاطــرا 
السياسي،  العمل  تشــل  التي 
فــي وقت تضررت البالد بشــّدة 
وتداعياته  كوفيــد19-  وباء  من 

االجتماعية.

البرلمان التونسي يقر تعديال وزاريا واسعا
وسط تجدد االحتجاجات في عدة مناطق

كان مئات 
المتظاهرين قد 
تجمعوا قرب البرلمان 
نهارا بدعوة من نحو 
ثالثين منظمة غير 
حكومية لالحتجاج 
على استراتيجية القمع 
البوليسية المعتمدة 
في مواجهة 
االحتجاجات الليلية 
التي اندلعت منتصف 
كانون الثاني في 
المناطق المهمشة 
في تونس

البرملان التونسي »ارشيف«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال زعيم حزب الشــعب اجلمهــوري التركي 
املعارض، كمــال كليجدار أوغلــو، إن الرئيس 
التركــي »يعيش مبعزل عن الشــعب وال يدري 
شيئا عن همومه«، واصفا نظام احلكم احلالي 

بأنه »فرعوني« وتوعد بإنهائه.
وأعــرب كليجــدار أوغلــو عن دهشــته جتاه 
تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
التــي قــال فيها إنــه ال يوجد جتــار يغلقون 
مشــاريعهم في تركيا متسائال: »كيف يدير 
أردوغــان تركيا؟«، حســبما نقلــت صحيفة 

»زمان« التركية.
وأوضح زعيم املعارضة أن »أردوغان يقول مثل 
هذه التصريحات ألنــه ينظر للناس من داخل 
قصره، فبالنسبة إليه كل شيء مفتوح، لديه 

مراحيض ذهبية لديه كل شيء جميل«.
وتابع كليجدار أوغلــو »وفقا لبيانات إعالمية 
رسمية ترصد أداء التجار واحلرفيني، فإنه خالل 
2020، أغلــق على األقل 99 ألفــا و588 تاجرا 
مشــاريعهم، أي أن 273 تاجرا يفلس بشكل 
يومي، كيف قال أردوغان إنه ال توجد مشــاريع 
مغلقة في تركيا؟ إنســان مثله ال يستطيع 
إدارة الدولــة، اإلنســان الــذي ال يعرف هموم 

شعبه ال يستطيع إدارة تركيا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
توقفت املفاوضات بشأن متديد املعاهدة خالل 

والية الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب
بوتني، امس  الروســي، فالدميير  الرئيس  تقّدم 
األول الثالثاء، مبشــروع قانون إلى البرملان ميّدد 
العمل خلمس سنوات مبعاهدة نووية رئيسية 
صالحيتها  تنتهــي  املتحــدة  الواليــات  مع 

األسبوع املقبل.
ومتّ نشــر مشــروع القانون بعد أول محادثة 
هاتفيــة بني بوتــني والرئيــس األميركي، جو 

بايدن،  امس األول الثالثاء.
عام  املوّقعة  »نيوســتارت«،  معاهدة  وحّددت 
2010، سقف عدد الرؤوس النووية التي ميكن 

ألبرز قوتني نوويتني أن تنشراها عند 1,550.
وظهرت مســوّدة القانون على موقع مجلس 
الثالثــاء، وقالت مذكرة  األول  امــس  الدوما، 
توضيحيــة ربطت مبشــروع القانون »في 26 
يناير توّصلت روســيا والواليــات املتحدة إلى 

اتفاق على متديد املعاهدة«. 
وأشارت إلى أّن الطرفني »اتفقا في املبدأ« على 

متديد »نيوستارت« مدة خمس سنوات.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تعهدت جينا رميوندو، التي رشــحها الرئيس 
األميركي جو بايدن، ملنصب وزير التجارة خالل 
جلســة اســتماع في مجلس الشيوخ  ليلة 
امــس األربعاء ، بأن تكــون حازمة مع الصني 
بسبب ممارســاتها التجارية »املنافية لقواعد 

املنافسة«.
وقالــت رميوند للمشــرعني »إذا متت املوافقة 
على تعييني، فإنني أخطط ألن أكون صارمة 
جدا ملســاعدة األميركيني على التنافس في 

مواجهة املمارسات غير العادلة للصني«.
أول امــرأة تتولى منصب  وأضافت رميونــدو، 
حاكم واليــة رود آيالنــد، أن الصني »تصرفت 
بشكل واضح بطرق منافية لقواعد املنافسة، 
وأغرقت أميــركا بالصلب واألملنيوم الرخيص، 
بالعمال األميركيني وبقدرة شركاتنا  مما يضر 

على املنافسة«.
وأكدت أنهــا تؤيد موقف بايــدن الذي يقول 
إن الواليــات املتحدة ستتشــاور مع حلفائها 

إلقامة جتارة عادلة مع بكني.

زعيم المعارضة التركية: 
اردوغان »يعيش بمعزل 

عن الشعب«

بوتين يتقّدم بمشروع 
قانون لتمديد معاهدة 

»نيوستارت«

مرشحة بايدن لوزارة 
التجارة تتعهد بالحزم 

مع الصين

متابعة ـ الصباح الجديد:

أيــد 45 عضــوا جمهوريا مبجلس 
الشيوخ األمريكي، ما ميثل الغالبية 
الســاحقة مــن ممثلي احلــزب في 
اجمللس، مســعى باء بالفشل ليلة 
امــس األربعــاء لوقــف محاكمة 
الرئيــس الســابق دونالــد ترامب، 
في إظهار لوحــدة حزبية اعتبرها 
البعــض عالمة واضحــة على أن 
ترامب لــن يــدان بالتحريض على 
التمرد في أحداث مبنى الكونغرس 

)الكابيتول(.
وقــدم الســناتور اجلمهــوري راند 
بول اقتراحا كان من شــانه أن يلزم 
اجمللس بالتصويت على ما إذا كانت 
محاكمة ترامب في شباط تنتهك 

الدستور األمريكي.
يقــوده  الــذي  اجمللــس  ورفــض 
بواقــع  االقتــراح  الدميقراطيــون 
45. لكن حتى  55 صوتــا مقابــل 
األعضــاء اجلمهوريــني اخلمســة 
الذيــن انضمــوا للدميقراطيني في 
رفــض ذلك التحرك يقلــون كثيرا 
17 عضوا جمهوريا ســيتعني  عن 
ترامب في  إدانة  تصويتهم لصالح 

تهمة املســاءلة، وهــي التحريض 
الذي  الكابيتول  الهجوم على  على 

خلف خمسة قتلى.
وقال بــول للصحافيني الحقا »إنها 
من املــرات القليلة في واشــنطن 
الهزمية نصرا في  التي تعد فيهــا 
واقــع األمــر... 45 صوتــا تعني أن 

محاكمة املساءلة ولدت ميتة«.
ويدفع بــول وجمهوريون آخرون بأن 
اإلجراءات غير دســتورية ألن ترامب 
ترك الســلطة يوم األربعاء املاضي 
وألن احملاكمــة سيشــرف عليهــا 
باتريك ليهي  الدميقراطي  السناتور 
بدال مــن رئيس احملكمة العليا جون 

روبرتس.
وبنتيجــة التصويت أيد مبادرة بول 
 ،50 45 سناتورا جمهوريا من أصل 
األقلية اجلمهورية  مبن فيهم زعيم 
في اجمللس السناتور الواسع النفوذ 
الذي لم يستبعد  ميتش ماكونيل 
في اآلونة األخيــرة إدانة ترامب في 

هذه احملاكمة.
وقال ديفيد كارل املتحدث باســم 
ليهي في بيان إن السناتور البالغ من 
العمر 80 عاما نقل للمستشــفى 
للخضوع للمالحظة مساء الثالثاء 
بعد شعوره بأنه ليس على ما يرام. 

ولم يخض البيان في التفاصيل.
وقــال بعض أعضــاء اجمللس الذين 

ساندوا اقتراح بول إن تصويتهم ال 
يشير إلى موقفهم من إدانة ترامب 

أو تبرئته بعد احملاكمة.
بورمتــان  روب  الســناتور  وقــال 

للصحافيني »إنها مسألة مختلفة 
متاما بالنسبة لي«.

وعلى الرغم مــن توضيحهم هذا، 
فــإن نتيجــة التصويــت تبني في 
الذي ما  القوي  التأثير  األدنى  حدها 
زال الرئيس الســابق يتمتع به في 

صفوف حزبه.
وصوت ضــد مبادرة بــول األعضاء 
الدميقراطيــون اخلمســون جميعا 
أعضــاء  إلــى خمســة  إضافــة 
جمهوريني هم ميت رومني وسوزان 
كولينــز وليزا موركوفســكي وبن 

ساس وبات تومي.
وصــوت أعضاء مجلس الشــيوخ 
بعــد أداء القســم كمحلفني في 
أعضاء  ترامب. وسيتولى  محاكمة 

مجلس النواب دور االدعاء.
بــول في  مبــادرة  وبعد ســقوط 
مجلس  أعضاء  صــوت  التصويت، 
تنظيم  قواعــد  علــى  الشــيوخ 
القواعد  أقرت هــذه  احملاكمة، وقد 

بأغلبية 83 صوتا مقابل 17.
الدميقراطية  األغلبية  زعيم  ورفض 
في مجلس الشيوخ تشاك شومر، 
الذي حترك لعرقلة اقتراح بول، زعم 
بخصــوص مخالفة  اجلمهوريــني 
الدستور ووصفه بأنه »خطأ فادح«، 

املتهمني  للرؤساء  إنه سيوفر  وقال 
بسوء الســلوك »مسوغا دستوريا 

للخروج من السجن«.
»لقد شهدنا جميعا«  وقال شومر 
ارتكبها حشد  التي  العنف  أعمال 
اجتاحوا  حــني  ترامب  أنصــار  من 
أودى بحياة  الكابيتول في هجــوم 

خمسة أشخاص.
وأضاف »بالنسبة لي، ترامب ارتكب 
الفعل األكثــر خزيا ألي رئيس على 

اإلطالق. برأيي جتب إدانته«.
وثمة جــدل بني اخلبراء بشــأن ما 
إذا كان بوســع مجلس الشــيوخ 
محاكمة ترامب بعد تركه منصبه. 
ويقوم العديد منهم إن »املســاءلة 
املتأخــرة« دســتورية، مدللني على 
ذلك بأن الرؤســاء الذين يأتون سوء 
أواخر فتراتهم ينبغي  السلوك في 
أال يكونوا مبنعة من العملية ذاتها 
املنصــوص عليهــا في الدســتور 

حملاسبتهم.
وقال بعضهم إن الدســتور يوضح 
أن  املســاءلة ميكــن  إجــراءات  أن 
تقلد  أهليــة  إلى عــدم  تفضــي 
منصب في املستقبل، ومن ثم فإن 
هناك مشكلة يتعني على مجلس 

الشيوخ حلها.

تقـرير

الجمهوريون يفشلون في وقف محاكمة الرئيس السابق ترامب
الواليات المتحدة: 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ذكــرت صحيفة »وول ســتريت 
جورنــال« نقال عن مصــادر في 
اجلديد،  الدفاع  وزير  أن  البنتاغون، 
لويــد أوســن، ينــوي مراجعة 
األميركية  القوات  ســحب  قرار 
وأفغانســتان  العــراق  مــن 
لتقييم اســتراتيجية واشنطن 

العسكرية في البلدين. 
وذكــرت الصحيفة األميركية أن 
قرار ترامب بسحب أكثر من 3 آالف 

أساسيتني  منطقتني  من  جندي 
املاضي، دفع  بســرعة، الشــهر 
إلى  اجلديدة  األميركيــة  باإلدارة 
في  باســتراتيجيتها  التفكيــر 

العراق وأفغانستان.
وفــي جلســة االســتماع أمام 
مجلــس الشــيوخ مــن أجــل 
ترشــيحه  علــى  التصديــق 
للمنصــب، قــال أوســن إنــه 
مراجعــة  علــى  ســيعمل 
املوكلة  واملصادر  االستراتيجيات 

لكلتا الدولتني، لكنه لم يبد رأيه 
القائمة  التهديدات  يخص  فيما 
فــي العراق وأفغانســتان وفيما 
والقدرات  القــوات  حجــم  كان 

العسكرية متوافقة معها. 
وقال املتحدث باسم أوسن، جون 
إن املسؤولني لم يصدروا  كيربي، 
قرارا رســميا بعد ملراجعة أعداد 
اجلنود في الدولتني، وأضاف: »من 
املنطقي أن تقــوم اإلدارة املقبلة 
العمليات  طبيعة  فهم  مبحاولة 

في كال املوقعني واملوارد التي يتم 
تخصيصها لهذه املهام«. 

واستطرد قائال: »لم يتغير شيئ 
برغبتنا في الدفاع عن الشــعب 
األميركي من تهديد اإلرهاب، مع 
تتواءم مع  املــوارد  أن  التأكد من 

استراتيجيتنا«. 
وأشــار املتحدث إلــى أن أي قرار 
بشــأن عدد القوات، ســيخضع 
للنقاش مــع احلكومة األفغانية 
والعراقية، ولم يحدد الشــخص 

مســؤولية  ســيتولى  الــذي 
املراجعة أو موعد إنهائها. 

بتخفيض  أمــر  قد  ترامب  وكان 
القــوات األميركية فــي العراق 
وأفغانســتان إلــى 2500 جندي 
في كلتا الدولتــني، في محاولة 
إلنهاء املشــاركات العســكرية 
األميركيــة خارج البــالد، بينما 
نوه خبراء عســكريون بــأن قرار 
ســحب القوات يجب أن يعتمد 
ومستوى  امليدانية  الظروف  على 

العنف. 
ويقول محللون، وفقا للصحيفة 
األميركيــة، إن الرئيس األميركي 
اجلديد، جو بايــدن، ميلك خيارات 
محدودة، فقد يعتبــر قرار إعادة 
املزيد من اجلنود إلى مناطق النزاع 
»محفوفــا باخملاطــر«، بينما قد 
يتسبب السحب السريع للقوات 
األميركيــة بتصعيــد العنــف 
وعكــس النتائــج العســكرية 

املرجوة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اإلرهابي  داعــش  تنظيــم  أعلــن 
وقتل  اختطــاف  عن  مســؤوليته 
مســؤولتني كرديتني فــي مناطق 
اإلدارة الذاتيــة شــمالي ســوريا 
والتي تشــرف عليها قوات سوريا 

الدميقراطية.
وتصادف مقتل السيدين مع ذكرى 

حترير مدينة كوبانــي )عني العرب( 
والتي اعتبر تاريــخ حتريرها في 26 
يناير من العام 2017 بداية النهاية 
لتنظيم داعش في ســوريا بعد أن 
سيطر عليها ألكثر من ثالثة أعوام.

ورأت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
اإلســرائيلية أن تبني داعش لتلك 
التي وقعــت قبل نحو  العمليــة 

ثالثة أيام يشير إلى عودة التنظيم 
اإلرهابي إلى اســتهداف النســاء 
بعــد أن عاود نشــاطه مؤخرا في 
اســتهداف قوات النظام السوري 
املتحالفة مع منطقة  وامليلشيات 

البادية شرقي البالد.
وكانت تقارير في وقت ســابق قد 
حتدثت عن مقتل مســؤولتني في 

إدارة حــزب »االحتــاد الدميقراطي« 
الكــردي مبنطقــة »تل الشــاير« 
ســعدة  وهما  احلســكة،  جنوبي 
لطيف  وهنــد  الهرمــاس،  فيص 
حنيــف، فيما أشــارت معلومات 
غير مؤكــدة إلى أنه قد جرى قطع 

رأسيهما.
داعــش قــد عاود  وكان تنظيــم 

نشــاطه بشــكل الفت في اآلونة 
األخيرة في مناطق شاســعة من 
أطرافا  مســتهدفا  العراق،  سوريا 
عــدة مثل قوات النظام الســوري 
ســوريا  وقوات  العراقي  واجليــش 

الدميقراطية.
وهاجمت الصحيفة اإلســرائيلية 
تركيــا، قائلــة إن كانــت معبــرا 

دخلوا سوريا  الذين  داعش  لعناصر 
في العامني 2014 و2015.

النســاء  اســتهداف  أن  واعتبرت 
حتديدا من قبل داعش والتنظيمات 
رســالة  يوجه  األخرى  املتطرفــة 
النساء  إشــراك  بعدم  األكراد  إلى 
في قضايا احلكــم واإلدارة، وهو ما 

ترفضه قوات سوريا الدميقراطية.

وزير الدفاع األميركي يعتزم مراجعة قرار سحب القوات من العراق وأفغانستان

داعش يختطف ويقتل مسؤولتين كرديتين في كوباني السورية

اخلميس 28 كانون الثاني 2021 العدد )4585(

Thu. 28 Jan. 2021 issue )4585(



شؤون عربية ودولية4

الصباح الجديد - متابعة:

أوضــح تقريــر جمللــة »فوريــن 
بوليسي« أن ثمة مخاوف جدية 
اتفاقية  لــدى األردن من عقــد 
سالم بني إســرائيل والسعودية 
على حسابه مصالح عمان في 
املقدسة  األماكن  على  الوصاية 

في القدس.
وأشــار التقرير إلى أن املسؤولني 
األردنيــني دأبوا في اآلونة األخيرة 
على إصــدار تصريحات وبيانات 
مبطنــة تعبر عن تلــك اخملاوف، 
فقد جــدد العاهل األردني خالل 
افتتاح جلســات مجلس النواب 
في الشــهر املاضي التزام بالده 
الراســخ بالدفاع عن »الوصاية 
املقدســات  على  الهاشــمية 
اإلســالمية واملســيحية فــي 
تلــك  أن  معتبــرا   ،« القــدس 
وإميان  والتــزام  »واجب  الوصاية 
بها  راسخ ومســؤولية تعهدنا 
بكل فخر جتاهها. أكثر من مائة 
عــام ... لن نقبــل أي محاوالت 
التاريخــي  وضعــه  لتغييــر 
والقانونــي الراهن ، وال محاوالت 
التقســيم الزمانــي أو املكاني 

للمسجد األقصى ».
وقالــت اجمللــة رغــم أن تلــك 
التصريحــات موجهة من حيث 
بيد  إســرائيل،  إلــى  الظاهــر 
أنهــا تبعث أيضا برســالة إلى 
السعودية وأميركا بضرورة أن ال 
يكون أي اتفاق ســالم قادم على 

حساب مصالح األردن.

ثمن »مكلف« لألردن
إلى  بوليســي«  »فورين  ونوهت 
أن الســؤال الذي يطرح نفسه؟ 
مــا الــذي ســيحصل عليــه 
السعوديون مقابل السالم، وهل 
سيكون الثمن أن تصبح الرياض 
تشــرف علــى كافــة األماكن 
باعتبارها  للمسلمني  املقدسة 
هي املسؤولة عن أقدس مدينتني 

حاليا، مكة واملدينة املنورة.
الســعودية  املبادرات  تشــير  و 

األخيرة، مبا في ذلك االمتناع عن 
القدس  في  األردن  بدور  االعتراف 
والتعهد بتقدمي 150 مليون دوالر 
األوقاف اإلسالمية هناك،  لدعم 
إلــى أن الرياض تســعى للعب 
دور أكبــر فــي املدينــة، أو على 
األقل تهدف إلى تقويض النفوذ 
»فورين  بحســب  الهاشــمي، 

بوليسي«.
وكان الهاشــميون الذين فقدوا 
واملدينة  مكــة  على  الوصايــة 
الســعودية،  الدولة  قيام  عقب 
قد رأوا في الوصاية على القدس 
تعويضا على ما خسروه، ولذلك 
دأبوا منــذ قيام اململكة األردنية 
قبل نحو 100 عام على االهتمام 
أن متنح  وترميمه، قبل  باألقصى 
املقدســات  على  الوصاية  لهم 

اإلســالمية واملســيحية فــي 
العام  القدس بشكل فعلي من 

1948 بعد قيام دولة إسرائيل.
وبحلول العام 1988، سئم األردن 
من التنافس مع منظمة التحرير 
الفلســطينية على النفوذ في 
امللك  الغربية. قطــع  الضفــة 
حسني رســميا االرتباط اإلداري 
والقانويي معها، ولكنه استبعد 

القدس من قرار فك االرتباط.
ســاعدت   1994 العــام  وفــي 
األردن  بــني  الســالم  اتفاقيــة 
الوصاية  تعزيز  على  وإســرائيل 
املقدســات  على  الهاشــمية 
اإلســالمية واملســيحية فــي 

القدس.
وفي العــام 2013  أكــد رئيس 
الفلسطينية محمود  السلطة 

عباس في عــام 2013 دور األدرن 
مع  املقدســات  لتلك  احلامــي 
الفلســطينية  »الســيادة  
الكاملــة« علــى كل أرض دولة 
ذلك  »مبا في  العتيدة،  فلسطني 

عاصمتها القدس الشرقية«.

هل تأخذ الرياض دور عمان؟
مع قيام املزيد من الدول العربية  
بتطبيع العالقات مع إسرائيل أو 
إبداء اســتعدادها للقيام بذلك 
، أصبــح األردن قلًقــا بشــكل 
أن الصفقة قد حتفز  متزايد من 
بإسرائيل  الســعودي  االعتراف 
مقابــل أخــذ الريــاض الــدور 
كوصي  للهاشــميني  التاريخي 

على األماكن املقدسة .
أن   األميركية  اجمللــة  واعتبــرت 

جتريد األردن من دوره التقليدي في 
بالسعودية  واستبداله  القدس 
إذ  باهظــاً،  قد يكلــف  ثمنــاً 
والواليات  إسرائيل  نظرت  لطاملا 
املتحــدة إلى نظــام احلكم في 
لالستقرار  ركيزة  باعتباره  عمان 

في منطقة غير مستقرة.
إلــى أن األردن يتوقع له  ولفتت 
أن يلعب دورا دورًا رئيسًيا في أي 
حل نهائي للصراع الفلسطيني 
لــه  أن  باعتبــار  اإلســرائيلي، 
فــي  اســتراتيجية  مصلحــة 
حدوث استقرار وازدهار غربي نهر 
التغييرات  فــإن  وبالتالي  األردن، 
األساسية في الوضع الراهن في 
بالعالقات  أن تضر  القدس ميكن 
مع إســرائيل والواليات املتحدة 
كما أنها قد تضر بالعالقات بني 

اجملموعات السكانية اخملتلفة في 
األردن، وتضعف دور األردن املعتدل 
لصالح حل سلمي في املنطقة 
، وتؤدي إلى عواقب غير مرغوبة 

على السالم واألمن اإلقليميني.
وختمت اجمللة األميركية بالقول 
املتحدة  الواليــات  كانــت  إذا   «
وإسرائيل تنظران إلى األردن على 
أنه شريك استراتيجي، فعليهما 
أن يدركا موقع عمان في القدس 

ومصاحلها االستراتيجية«.
وأردفــت: »إن إعــادة تأكيد هذه 
بعمــان  واالعتــراف  املواقــف 
كحليــف موثوق ميكن أن يقطع 
شــوًطا طويــالً ويســاعد في 
تخفيف الشكوك داخل اململكة  
الهاشــمية بأن حل النزاع ميكن 

أن يأتي على حساب األردن«.

مخاوف في األردن بشأن الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

فورين بوليسي: 

كان الهاشميون الذين 
فقدوا الوصاية على مكة 
والمدينة عقب قيام الدولة 
السعودية، قد رأوا في 
الوصاية على القدس 
تعويضا على ما خسروه، 
ولذلك دأبوا منذ قيام 
المملكة األردنية قبل نحو 
100 عام على االهتمام 
باألقصى وترميمه، قبل 
أن تمنح لهم الوصاية 
على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس 
بشكل فعلي من العام 
1948 بعد قيام دولة 
إسرائيل

امللكان عبد اهلل وسلمان

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت وزارة اخلارجية األمريكيــة عن نيتها 
إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها اإلدارة 
اجلنائية  احملكمــة  على  الســابقة  األمريكية 

الدولية.
األمريكية: »مع  اخلارجية  باسم  وقال متحدث 
أننــا ال نوافق على خطــوات احملكمة اجلنائية 
الدولية بشأن القضايا األفغانية واإلسرائيلية 
– الفلســطينية، جتري إعــادة نظر دقيقة في 

العقوبات بينما نحدد خطواتنا املقبلة«.
يذكر أن الواليات املتحدة فرضت عقوبات على 
احملكمــة اجلنائيــة الدولية واملدعيــة العامة 
فاتو بنســودا بعد إطالق احملكمة حتقيقات في 
أفغانستان  جرائم حرب محتملة مرتكبة في 
على أيدي القوات األمنية األفغانية و«طالبان« 

والقوات األمريكية على حد سواء.
التــي ال تعتبر  املتحــدة،  الواليات  واعتبــرت 
عضوا في هــذه احملكمة، هذا القرار »انتهاكا« 

لسيادتها الوطنية.
كما عارضــت الواليات املتحــدة التحقيقات 
فــي جرائم حــرب محتملــة علــى األراضي 
الفلســطينية، مبــا فيهــا من قبــل القوات 

اإلسرائيلية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن اجليــش املالي، امس األول الثالثاء، مقتل 
100 من مقاتلي اجلماعات املتطرفة واعتقال 
20 آخرين، في عملية مشــتركة بني القوات 

الفرنسية واملالية، نفذت في وسط البالد.
وقال اجليش املالي علــى موقعه اإللكتروني: 
»قتل مئــة إرهابــي واعتقل عشــرون ومتت 
مصادرة العديد من الدراجات النارية واملعدات 
احلربية، خــالل العملية التــي نفذها اجليش 
الثاني  املالي وقــوة برخان الفرنســية بــني 

والعشرين من يناير«.
وجاء في البيان وفقــا موقع »صحراء ميديا«: 
»الغاية من هذه العملية كانت تعقب العدو 

خارج املناطق التي يتحصن فيها«.
 ونقل بيــان اجليــش املالي عــن الكولونيل 
القــادة  أحــد  باتيســت  الفرنســي جــان 
العســكريني في قوة برخان قوله إن العملية 
تندرج في ســياق »طموح جدا اســتمر نحو 

شهرين«.
وأضاف باتيست أن »املرحلة األولى قضت بأن 
نتــدرب معا من أجل معرفــٍة أعمق بيننا في 
امليدان. وقضــت الثانية بإخراج اإلرهابيني من 
معاقلهم في مالي حتــى احلدود مع بوركينا 

فاسو«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
شهدت مقاطعة غرناطة اإلسبانية هزات 
الليلــة املاضية، بلغت  أرضية متتاليــة، 
قوتها أكثر مــن 4 درجات علــى مقياس 
ريختر، ما أثار الرعب لدى الســكان الذين 

تركوا منازلهم وفروا إلى الشوارع.
وأفــادت وســائل إعالم إســبانية أن أرض 
غرناطة عــادت لتهتز مجددا بعد الواقعة 
األولى يوم الســبت املاضي، بتسجيل أربع 
هــزات أرضية متتالية بلغــت أقواها، 4.3 

درجة على مقياس ريختر.
بيدرو  اإلســباني،  الــوزراء  رئيــس  وكتب 
سانشيز، على »تويتر«: »ضربت عدة هزات 
أرضية غرناطــة مرة أخــرى الليلة... اآلن 
نحتاج إلى التــزام الهدوء واتباع تعليمات 

خدمات الطوارئ«.

نية اميركية إلعادة النظر 
في العقوبات ضد المحكمة 

الجنائية الدولية

مقتل 100 إرهابي في 
عملية فرنسية - مالية 

مشتركة

هزات أرضية متتالية 
تضرب مقاطعة غرناطة 

بجنوب إسبانيا

متابعة ـ الصباح الجديد:

أّكد خبراء أممّيــون مكّلفون مبراقبة 
على  املفروضة  الدوليــة  العقوبات 
اليمن، في تقرير امس األول الثالثاء، 
أّن املتمّرديــن احلوثيني حّققوا خالل 
ميدانية  املاضي مكاســب  العــام 
من خــالل اعتماد أســاليب تهريب 
لألســلحة من إيران، فــي حني أكد 
أن احلكومة انخرطــت في عمليات 
فســاد مبا في ذلك تبييــض أموال، 

على حساب الشعب اليمني.
وقــال اخلبــراء فــي تقريرهــم، إّن 
احلكومــة اليمنيــة، املدعومة من 
حتالف عســكري تقوده السعودية، 
»خسرت أراض استراتيجية لصالح 
كّل من احلوثيــني واجمللس االنتقالي 
اجلنوبي، وكالهما يقّوض أهداف قرار 
مجلــس األمــن 2216« الصادر في 
2015 والذي ينّص علــى إيجاد حّل 

سياسي للنزاع الدائر في اليمن.

تبييض األموال
وأضــاف التقريــر أّنه »فــي بعض 
اليمنية  احلكومة  انخرطت  احلاالت، 

في ممارســات تبييض أموال وفساد 
اليمنيني  على حصول  أّثرت ســلباً 
الكافية،  الغذائية  اإلمــدادات  على 

في انتهاك للحّق في الغذاء«.
وأوضــح خبــراء األمم املّتحــدة في 
اليمنية  »احلكومــة  أّن  تقريرهــم 
من  أمــوال  لتحويل  نّفذت خّطــة 
وضعتها  التي  السعودية«  الوديعة 
اململكة في املصرف املركزي اليمني، 
مشيرين إلى أّنه مبوجب هذه اخلطة 
»متّ حتويل 423 مليون دوالر من األموال 
العامة بشكل غير قانوني إلى جّتار«.

ولفــت التقرير إلــى أّن »عدم وجود 
استراتيجية متماسكة بني القوات 
املناهضــة للحوثيــني، والذي ظهر 
من خــالل اقتتال داخلي في صفوف 
داعميها  بني  واخلالفات  القوات  هذه 
اإلقليميني، أّدى إلى تقوية احلوثيني«.

وإذ اعتبــر اخلبــراء أّن »مدى الدعم 
اخلارجــي ألطراف النــزاع في اليمن 
ال يــزال غير واضح«، لفتــوا إلى أّن 
»اإلمارات عضو في حتالف استعادة 
الشــرعية في اليمن )والذي تقوده 
للمجلس  دعمها  لكّن  السعودية(، 
االنتقالي اجلنوبــي يقّوض احلكومة 

اليمنية«.

الدور اإليراني  
املتمّردين احلوثيني قال  وفيما يخّص 
تقع  وظائف  »يــؤّدون  إّنهم  التقرير 
احلكومة  ســلطة  ضمن  حصريــاً 
اليمنيــة، إذ إّنهم يجمعون ضرائب 
وإيــرادات عموميــة أخــرى، والتي 
يســتخدم جزء كبير منها لتمويل 

مجهودهم احلربي«. 
اخلبــراء فقد حّول  لتقديرات  ووفقاً 
احلوثيــون ما ال يقّل عــن 1,8 مليار 
دوالر فــي 2019، كانــت مخّصصة 
فــي األصل ملــلء خزائــن احلكومة 
اليمنية ودفع الرواتب وتقدمي خدمات 
لتمويــل  للمواطنــني،  أساســية 

عملياتهم«.
كما لفت التقرير إلى أّن »مجموعة 
متزايــدة مــن األدّلة تشــير إلى أّن 
أفــراداً أو كيانات في جمهورية إيران 
تــزّود احلوثيني بكميــات كبيرة من 

األسلحة واملكّونات«.
وأّكد فريق اخلبراء في تقريرهم أّنهم 
»وّثقــوا طرق إمداد عــّدة للحوثيني 
في بحر العرب باســتخدام ســفن 

شراعية تقليدية )الداو(«.

تدفق السالح
»األســلحة  فإّن  للتقريــر  ووفقــاً 

واملعّدات تُنقل فــي املياه العمانية 
والصوماليــة إلــى قــوارب أصغر، 
ويتــم توصيل هذه الشــحنات إلى 
موانئ تقع على الســاحل اجلنوبي 
لليمــن وتهريبها بّراً إلى احلوثيني أو، 
في بعض احلاالت، عبــر باب املندب 
مباشــرة إلــى املناطــق اخلاضعة 

لسيطرة احلوثيني«. 
ولفت اخلبراء فــي تقريرهم كذلك، 
إلى أّنهم »لم يتلّقــوا أدّلة على أّن 
الســلطات الُعمانية متواطئة في 

هذه األنشطة«.
صنعاء  علــى  احلوثيون  ويســيطر 
ومناطق شاســعة في اليمن، منذ 
يومية في  2014، ويخوضون معارك 
مواجهــة قوات موالية للســلطة 
املعترف بهــا دوليــاً يدعمها، منذ 
2015، حتالف عسكري تقوده  مارس 

السعودية.
وخّلف النزاع عشــرات آالف القتلى 
ودفع نحو 80 في املئة من الســّكان 
لالعتمــاد على اإلغاثة اإلنســانية 
وســط أســوأ أزمة إنســانية في 

العالم، وفقاً لألمم املتحدة.
وتســّبب النزاع كذلــك بنزوح نحو 
3,3 ماليني شخص وترََك بلداً بأسره 

على شفا اجملاعة.

تقـرير

تقرير اممي يكشف طرق التهريب اإليرانية للحوثيين 
اتهم الحكومة اليمنية بتبييض األموال

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اليمنية  بويز،  بــراود  حملت جماعة، 
املتطرفة إلى انها تدافع عن احلرية 
وتناضل ضد الطغيان، وذلك عقب 
باإلجماع  الكندي  البرملان  مطالبة 
تصنيفها منظمة إرهابية، وفقا ملا 
ذكرت مجلة »نيوزيوك« األميركية.

وكان البرملــان الكنــدي قد صوت 
احلزب  زعيم  اقتراح  على  باإلجماع 
الدميقراطــي اجلديــد اليســاري، 
»برادو  بتصنيف  سينغ،  جاجميت 
بويز« منظمــة اإلرهابية، ولكن ال 
يــزال بحاجة إلــى موافقة رئيس 
يقر  أن  ترودو قبل  الوزراء جاســن 

بشكل رسمي..
فــي تغريدة بعــد التصويت ، قال 
ســينغ: »لقــد مت متريــر اقتراحنا 
الذي دعــا احلكومة الليبرالية إلى 
تصنيف براود بويز منظمة إرهابية، 
ترودو  جاسن  لدى  ولألسف  ولكن 
الوفــاء بوعوده، ولذلك  عادة عدم 

ال ميكننــا أن الوثــوق بــه، وعلينا 
مواصلة الضغط«.

قرار  تعليقهــا على  وفي، معرض 
تلك  الكنــدي، نشــرت  البرملــان 
اجلماعة التــي تؤمن بتفوق العرق 
للنســاء  الكراهية  وتكن  األبيض 
علــى تطبيــق تليغــرام إحــدى 

شــعاراتها »إرهاب رجل واحد هو 
للقتال عن حرية رجل آخر«.

املنشــور »عندمــا يقمع  وأضاف 
بــني  املقــدس  غيــر  التحالــف 
ويبدأ  والدولة  الكبرى  الشــركات 
ومحاربتك في  فــي اضطهــادك 
منحها  والتي  األساسية  حقوقك 

اهلل لك فعليك أن تعرف أنك على 
حق«. 

»نحــن   اجلماعــة:  وتابعــت 
متضامنون مع أشقائنا الكنديني، 
وجميــع أخوتنا فــي جميع أنحاء 
العالــم الغربــي، و دائًمــا  نقف 

باملرصاد للطغاة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
املؤّكدة  اإلصابــات  عــدد  تخّطى 
بفيــروس كورونا املســتجّد حول 
العالــم 100 مليون إصابة، منذ أن 
ظهر الوباء للمرة األولى في الصني، 
تعداد  بحســب   ،2019 عام  نهاية 
أجرتــه وكالة فرانــس برس، امس 
إلى بيانات  األول الثالثاء، اســتناداً 

وطنية رسمية.

وحتــى الســاعة 21.30 ت غ، بلغ 
بكوفيد19-  املؤّكدة  اإلصابات  عدد 
التعــداد  هــذا  إلــى  اســتناداً 
100,010,798 إصابــة، في حني بلغ 
عدد الذين حصــد الوباء أرواحهم 
 2,151,242 املصابني  هؤالء  بني  من 

شخصاً.
ومنذ بــدء تفشــي الوبــاء، ازداد 
عدد اختبارات الكشــف بشــكل 

الفحص  تقنيات  وحتّســنت  كبير 
والتعّقب، ما أّدى إلى زيادة في عدد 
اإلصابات املشخصة. لكن مع ذلك، 
فإّن عدد اإلصابــات املعلن يعكس 

جزءاً يسيراً من عددها الفعلي.
ويرجع ذلك إلى أّن بعض الدول جتري 
اختبارات لإلصابات الشديدة فقط، 
بينما تعطي دول أخرى األولوية في 
الفحص للحاالت اخملالطة، في حني 

الدول الفقيرة ليس  أّن العديد من 
لديها أصالً ســوى قدرات محدودة 
أّن نســبة  االختبارات، كما  إلجراء 
كبيرة من املصابني قد يشفون من 
دون أن تظهر عليهم أي أعراض دون 
أن يدركوا بأنهم أصيبوا بالفيروس.
ووفقاً للتعداد الــذي أجرته وكالة 
قائمة  برس فقد تصــّدرت  فرانس 
)تضّم  أوروبــا  اإلصابــات منطقة 

دول القارة ومناطقها الـ52 مبا في 
ذلك روســيا وتركيا( بتســجيلها 
32,449,888 إصابــة مــن بينهــا 

710,599 وفاة.
وحّلــت ثانيــة منطقــة الواليات 
املتحدة وكندا )26,142,605 إصابة 
مــن بينها 443,015 وفــاة(، تليها 
البحر  الالتينيــة ومنطقة  أميركا 
الكاريبــي )18,313,560 إصابة من 

بينها 577,385 وفــاة، ثم منطقة 
آسيا )14,981,661 إصابة من بينها 
منطقة  تليهــا  وفــاة(،   236,477
 4,618,806( األوســط  الشــرق 
وفاة(   96,023 بينهــا  مــن  إصابة 
إصابة   3,472,636( أفريقيــا  ثــم 
من بينها 96,798 وفــاة( فأوقيانيا 
من  إصابة   31,642( )أوقيانوســيا( 

بينها 945 وفاة(.

بعد طلب تصنيفها منظمة إرهابية.. »براود بويز« ترد على البرلمان الكندي

حصيلة كورونا العالمية تتخطى 100 مليون إصابة
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تراجعت أســعار صرف الدوالر امس األربعاء، 
احمللية  واألســواق  الرئيســة  البورصــة  في 

بالعاصمة بغداد.
وســجلت بورصة الكفاح املركزية في بغداد 
امس األربعــاء ، 145,100 دينــارا، مقابل كل 
ورقة فئــة 100 دوالر، فيما ســجلت بورصة 

احلارثية غربي العاصمة السعر نفسه.
وانخفضت اسعار البيع والشراء في مكاتب 
الصيرفة واألســواق احمللية فــي بغداد، حيث 
بلغ ســعر البيع 145,500 دينــار مقابل كل 
ورقة فئة 100 دوالر، بينما بلغ ســعر الشراء 
144,000 ألــف دينار ل مقابــل كل ورقة فئة 

100 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت مبيعــات البنك املركزي العراقي من 
العملة الصعبة، امس االربعاء، بشكل كبير 

لتصل الى أكثر من 111 مليون دوالر.
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنــك املركزي 
العراقــي شــهد خالل مــزاده لبيع وشــراء 
العمالت االجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته 
لتصل الى 111 مليون 266 ألف دوالر، غطاها 
البنك بســعر صرف اســاس بلغ 1460 دينارا 
لــكل دوالر، مقارنة بيوم  امــس األول الثالثاء 
حيث بلغــت املبيعات فيهــا 58 مليونا 136 

ألف دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أظهــرت بيانات مكتــب اإلحصــاء الوطني 
الصيني الصادرة امــس االربعاء ارتفاع األرباح 
الصناعيــة في الصــن خالل كانــون االول / 

ديسمبر املاضي، وفقا لـ«األملانية«.
وذكر مكتــب اإلحصاء أن األربــاح الصناعية 
ارتفعت خالل الشــهر املاضي بنســبة 20.1 
في املائة مقارنة بالشــهر نفســه من العام 
الســابق، بعد ارتفاعها بنسبة 15.5 في املائة 
خالل نوفمبر املاضي. في الوقت نفســه ارتفع 
إجمالي األربــاح الصناعية خالل العام املاضي 
ككل بنسبة 4.1 في املائة سنويا، بعد تراجع 
سنوي بنســبة 3.3 في املائة خالل 2019. وقاد 
قطاع التصنيــع تعافي أربــاح الصناعة في 
الصن خالل الشــهر املاضي. كما ســاهمت 
اإلجراءات احلكومية وحتســن الطلب اخلارجي، 
في جناح الشركات في استعادة نشاطها بعد 
التراجع احلــاد له خالل الربــع األول من العام 
املاضي على خلفية تفشي فيروس كورونا في 

الصن في ذلك الوقت. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشف اخلبير االقتصادي محمود داغر عن هدر 
بقيمة 6،5 مليار دوالر حدث خالل عامي 2015 

و 2016.
وقــال داغر في حديث ملتفز تابعته »الصباح 
اجلديــد«، إن العراق حصل علــى قروض من 
صنــدوق النقد والبنك الدوليــان بقيمة 6،5 
مليــار دوالر خــالل 2015 و 2016 كان مــن 
املفترض ان »تذهب لسد عجز املوازنة واصالح 

منظومة الكهرباء«.
وأضاف داغر أن هذه القروض اهدرت بالكامل 
ولم يتم اســتثمارها، اذ ما نــزال نعاني من 

نقص كبير في جتهيز الطاقة الكهربائية.
وأكد أن املشــكلة ليست في اجلهات املانحة 
للقــروض بل بــادارة هذه القــروض وطريقة 

إنفاقها من قبل احلكومة العراقية.
ولفت الى أن »لو انفقــت هذه القروض على 
دعم املصانع احمللية والفالحن ملا كنا بحاجة 

ملزيد من القروض«.

تراجع اسعار صرف 
الدوالر في االسواق 

المحلية

ارتفاع كبير في مبيعات 
البنك المركزي العراقي

ارتفاع أرباح الشركات 
الصناعية في الصين 20 % 

خبير اقتصادي: اهدار 
قروض بقيمة 6،5 

العراق يوقع عقدًا جديدًا مع توتال لتنفيذمليار دوالر 
مشاريع كبرى في قطاع النفط والطاقة

يمتلك مخزونا يقدر بنحو 13 تريليون قدم مكعب من الغاز

 
متابعةـ  الصباح الجديد:

وقعــت وزارة النفــط، امــس 
االربعــاء، مذكــرة تفاهم مع 
فيما  الفرنسية،  توتال  شركة 
أكــد وزيــر النفط  احســان 
حتقيق  اســماعيل  اجلبار  عبد 
خطوات تعــاون متقدمة نحو 
تنفيــذ مشــاريع كبيــرة في 

قطاع النفط والطاقة.  
بيان،  فــي  النفط  وزيــر  وأكد 
اجلديــد«  »الصبــاح  تلقــت 
نســخة منه، خــالل توقيعه 
ملذكرة تفاهم مع شركة توتال 
الفرنسية، »حرص العراق على 
العاملية  الشركات  مع  التعاون 
لتطوير قطاع النفط والطاقة 
واخلطط  االهــداف  يحقق  ومبا 
»العالقة  واصفاً  املستقبلية«، 
بالشــريك  توتال  مع شــركة 
املهم والتاريخي التي متتد معه  
الى مطلع القرن املاضي عندما 
»بابا  تطوير حقل  في  شاركت 

كركر« في كركوك«.  
وقــال اســماعيل، إن »هــذه 
لسلسلة  تتويجاً  تأتي  املذكرة 
التي  والنقاشات  املباحثات  من 
بدأت قبل ســتة أشهر، تهدف 
مثالي  تعــاون  الــى  للتوصل 
لتحقيــق خطط الــوزارة في 
والطاقة،   النفط  قطاع  تطوير 
مشــاريع  فــي  وخصوصــاً 
للغــاز،  االمثــل  األســتثمار 
والبنى  النظيفــة  والطاقــة 

التحتية وغيرها«.  
وكشــف الوزيــر، عــن »وضع 
الــوزارة  في  املعنية  اجلهــات 
اللمســات النهائية مع توتال 
حملاور التعاون املشترك والتوصل 
الى صيغة عقود حتقق االهداف 
املشتركة« ، مشيرا الى »الدعم 
الكبير الــذي تقدمه احلكومة 
والســيد رئيس الوزراء لقطاع 
والتوجيه  والطاقــة،  النفــط 
لعمل  املناسبة  البيئة  بتوفير 

الشركات العاملية«.  
الرئيــس  مــن جانبــه عبــر 

توتــال  لشــركة  التنفيــذي 
النفطيــة الفرنســية باتريك 
بويانيــه، عن »ســعادته بهذا 
النفــط  وزارة  مــع  التعــاون 
وشــركاتها الوطنية«، مؤكداً 
»رغبــة شــركته وتطلعهــا 
التعاون  الى حتقيق املزيــد من 
والشراكة احلقيقة مع العراق«، 
االنتهاء  »أملــه  فيما عبر عن 
مــن صياغة عدد مــن العقود 
النفط  في قطاع  االستثمارية 
املقبلة،  الفترة  خالل  والطاقة، 
ومنها اســتثمار الغاز وحتويله 
الــى طاقة مفيــدة وبكميات 

كبيرة«.  
هذا وكان وزيــر النفط يرافقه  
لشــركة  التنفيذي  الرئيــس 
توتال الفرنسية والوفد املرافق 
له ان قام  امــس األول الثالثاء، 

بجولة شملت عدد من احلقول 
في  والغازية  النفطية  واملواقع 
ومبشاركة   ، البصرة  محافظة 
التوزيع  لشــؤون  الوزارة  وكيل 
حامد يونس ومدير عام الدائرة 
االقتصاديــة ومدير عــام دائرة 
وعدد  والتخطيط  الدراســات 
من املســؤولن في شــركتي  

نفط البصرة وغاز اجلنوب .  
وأبدت شــركة توتال النفطية 
الفرنســية رغبتها بتوســيع 
وفق  بالعــراق،  اســتثماراتها 
بيــان صدر عن رئاســة الوزراء 

العراقية، الثالثاء.
جــاء ذلك خــالل لقــاء رئيس 
مصطفى  العراقــي  الــوزراء 
الشــركة  برئيس  الكاظمــي 
في  بويانيه،  باتريك  الفرنسية 

العاصمة العراقية بغداد.

ونســب بيان رئاســة الــوزراء 
الشــركة  ملســؤول  العراقية 
توتال  إن  القــول  الفرنســية 
»تتطلــع ملزيــد مــن التعاون 
والشراكة مع العراق، خصوصا 
والتحسن  التســهيالت،  بعد 
احلالية  احلكومة  أحدثته  الذي 
االستثماري  املناخ  عموم  على 

في العراق«.
وبدأ العراق مباحثات مع توتال 
حقلي  فــي  الغاز  الســتثمار 
ديالى  مبحافظــة  املنصوريــة 
)شرق( وعكاز )غرب( في كانون 

األول 2020.
وجــاء في البيــان، الذي تلقت 
األناضــول نســخة منــه، أن 
»رئيس الــوزراء بحث مع رئيس 
سبل  الفرنسية  توتال  شركة 
تطويــر عمــل الشــركة في 

استثماراتها  وتوسعة  العراق، 
الســيما في قطــاع الطاقة، 

خصوصا النفط والغاز«.
وقــال الكاظمي، فــي البيان: 
»احلكومــة ماضيــة قدما في 
لعمل  الصحية  البيئة  تهيئة 
الشركات االستثمارية العاملية 
الكبرى، والفرنسية منها على 

وجه اخلصوص«.
جزء  هو  التوجــه  »هــذا  وزاد: 
العراق  في سياســة  أساسي 
جتــاه  اقتصاديــا  باالنفتــاح 
شركائه الدولين مثل فرنسا«.

وتشــير تقديرات رســمية أن 
يقدر  ميتلك مخزونــا  العــراق 
بنحــو 13 تريليون قدم مكعب 
مــن الغاز، يحتــرق منها 700 
مليون قدم مكعب نتيجة عدم 
االستثمار األمثل طيلة العقود 

املاضية.
ويبلــغ إجمالي إنتــاج العراق 
من الغــاز جلميع احلقول 2700 
مليون قــدم مكعب، وفق وزارة 

النفط.
ويســتورد العــراق حاجته من 
الغاز املســتخدم في تشغيل 
إيران،  من  الكهربــاء  محطات 
أنبوبــن مت إجنازهما أواخر  عبر 

.2017
وفي 2010، وقــع العراق عقدا 
مع حتالف تقوده شركة النفط 
الوطنية الصينية »سي.إن.بي.

ســي«، يضم شــركتي توتال 
الفرنســية وبتروناس املاليزية، 
حقــل  واســتغالل  لتطويــر 
)جنوب(،  النفطــي  احللفايــة 
 4 احتياطياته  تفــوق  والــذي 

مليارات برميل.

تهدف المذكرة 
الى التوصل الى 
تعاون مثالي لتحقيق 
خطط الوزارة في 
تطوير قطاع النفط 
والطاقة، وخصوصًا 
في مشاريع 
األستثمار االمثل 
للغاز، والطاقة 
النظيفة والبنى 
التحتية وغيرها

واجهة مبنى شركة توتال الفرنسية 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
التركية روهصار  التجارة  وزيرة  قالت 
بكجــان، امــس االربعــاء، إن معبر 
إبراهيــم اخلليل احلــدودي مع إقليم 
التركي(  اجلانب  )خابور من  كردستان 
ســجل أكبر مــرور لعــدد املركبات 

التجارية خالل العام املاضي.
عن  التركية  االناضول  وكالة  ونقلت 
الوزيرة قولهــا إن »العام املاضي لم 
يشــهد تباطؤا في احلركة التجارية 
عند البوابات اجلمركية التي سجلت 
دخــول وخــروج 3.4 ماليــن مركبة 

جتارية«.

واضافــت بكجــان أن بوابــة خابور 
)إبراهيم اخلليل( ســجلت مرور أكبر 
عدد مــن املركبــات التجارية بواقع 
مليــون و90 ألف مركبة، تبعتها في 
املرتبــة الثانية بوابــة »قابي قولة« 
احلدودية مــع بلغاريا بواقع 704 آالف 
احلدودية مع  وبوابة »سارب«  مركبة، 

جورجيا بـ 315 ألف مركبة.
خالل  العاملية  التجارة  حركة  وتأثرت 
2020، خاصة خالل األســابيع األولى 
من إجراءات دولية ملنع تفشي فيروس 
كورونا، قبل أن تعاود نشاطها الحقا 
لكن بوتيرة أقل، بفعل تراجع الطلب 

العاملي على االستهالك.
أن »القيود  وشــددت بكجان علــى 
كبيرا  تشــكل حتديا  إليها  املشــار 
البضائع،  ونقــل  الدولي  للشــحن 
مشــيرة الى أن »تركيــا أظهرت ردة 
فعل ســريعة على هذا الوضع؛ من 
خالل تطبيق العمل بطريقة التجارة 
غير التالمسية في البوابات الرئيسة 

واملوانئ.«
واكدت انه«بفضل التدابير السريعة 
التجــارة  وزارة  ضمنــت  املتخــذة، 
الشحنات  تدفق  اســتمرار  التركية 

التجارية خالل فترة الوباء..

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نطاقا  الذهــب  تــداوالت  ســجلت 
محدودا، امــس األربعــاء ، إذ يترقب 
املتعاملون في الســوق قرار الفدرالي 
األميركي بشــأن السياسة النقدية 
حتفيز  بحزمة  املتعلقــة  والتطورات 

للتخفيــف مــن تداعيــات فيروس 
كورونا في أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتراجــع الذهب فــي املعامالت 
الفورية 0.1 باملئة إلى 1849.16 دوالرا 
لألونصــة بحلــول الســاعة 06:42 
العقود  وهبطت  غرينتــش.  بتوقيت 

األميركية اآلجلــة للذهب %0.2 إلى 
1847.50 دوالرا.

الفدرالي  يُبقــي  أن  املتوقــع  ومــن 
األميركــي علــى موقفــه بشــأن 
السياســات حــن يعلن عــن قراره 
19:00 بتوقيــت  بحلــول الســاعة 

املســتثمرون  غرينتــش. وســيتابع 
تعليقــات جيروم بــاول رئيس البنك 
الستقاء مؤشرات عن حالة االقتصاد.
هذا وتتركــز األنظار أيضا على خطة 
حتفيز بقيمة 1.9 تريليون دوالر للرئيس 
جو بايدن، والتــي القت معارضة من 

اجلمهورين بشأن حجمها.
وتلقــى الذهــب بعــض الدعم من 
اإلصابات  ارتفــاع  بشــأن  مخــاوف 
العاملية بفيروس كورونا، والتي جتاوزت 
100 مليون، في الوقــت الذي تواجه 
فيــه دول صعوبات فــي ظل نقص 

اللقاحات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
انخفضت الفضــة %0.1 إلى 25.41 
دوالرا لألونصة، ونزل البالتن %0.7 إلى 
1091.08 دوالرا وتراجع البالديوم 0.1% 

إلى 2322.66 دوالرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــف مستشــار رئيس الوزراء 
املالية مظهــر محمد  للشــؤون 
آلية  االربعاء، عــن  امــس  صالح، 
اســتحصال القروض من صندوق 

النقد الدولي.
وقال صالــح، أن »جزءاً من القرض 
من  العــراق  عليه  يحصــل  الذي 
يســمى  الدولي  النقــد  صندوق 
بوســيلة التمويل املتسارع، الفتاً 
إلى أن« الصندوق عندما يرى أي بلد 
عنده عجز كبير في احلساب اجلاري 
مبيزان املدفوعات يقوم بتقدمي قرض 

ميسر«.
التــي  »القــروض  أن  وأضــاف  
ســيحصل عليها كانــت ملياري 
دوالر، وتوجــد أربعة مليارات أخرى، 
مؤكــداً أن هــذه القــروض تأتي 

إلصالح االقتصاد العراقي«.
تنسجم  البيضاء  »الورقة  ان  وبن 
مــع اي برنامــج اصالحــي فهذا 
يعتمد على  األموال التي تاتي من 
صندوق النقد، الفتاً الى أن األموال 
تسمى حتوطية أي ان العراق عندما 
يحتاج يســحب منهــا على قدر 

حاجته«.

وأشــار ألى أن »العــراق أجرى مع 
صنــدوق النقــد الدولــي حوالي 
 ،2003 خمس اتفاقيات بعــد عام 
ثــالث منهــا اســتعداد ائتماني 
وواحدة ما بعــد الصراعات وأخرى 
تسمى استاف مونيتر، مؤكداً أنها 

كانت اتفاقات ناجحة«.
مســتمراً  تعاوناً  »هناك  ان  وتابع، 
الدولي،  النقد  بن العراق وصندوق 
حيث إن العراق يعد بلداً مؤسساً 
1945 وهو  للصنــدوق منذ عــام 
عضو فاعل ومهم في منطقـــة 

الشرق االوسط«.

تركيا: معبر إبراهيم الخليل يسجل اكبر 
مرور للمركبات التجارية 

الذهب يتحرك في نطاق محدود

مظهر صالح يكشف عن آلية استحصال 
القروض من صندوق النقد الدولي

 
الصباح الجديد ـ وكاالت:

 
ســجل االقتصاد الكــوري اجلنوبي 
أســوأ أداء منذ أكثر من عقدين في 
املاضي حتت وطأة تفشــي  العــام 
جائحة كورونا، لكن يبدو أنه عاد إلى 
مســار النمو على خلفية انتعاش 
معتدل في الصــادرات، وفقا ملا أفاد 

به البنك املركزي أمس.
الكورية  »يونهاب«  وكالة  وبحسب 
احمللي  الناجت  تقلص  لألنباء،  اجلنوبية 
املائة  1 في  اإلجمالي للبالد بنسبة 
في عــام 2020 مقارنة بالعام الذي 

سبقه، وفقا لبيانات رسمية أولية.
وميثــل هــذا الرقم أســوأ منو على 
أساس سنوي منذ عام 1998 عندما 
انكمــش اقتصــاد البالد بنســبة 
5.1 فــي املائة، في أعقــاب األزمة 
املالية اآلســيوية، ومــع ذلك، فهو 
أفضل قليال من توقعات بنك كوريا 
املائة  فــي   1.1 بنســبة  بانكماش 

للعام املاضي.

وبدافع من بوادر انتعاش متواضع في 
الصادرات، عــدل بنك كوريا املركزي 
توقعاتــه للنمو االقتصــادي لعام 
2020 إلــى تراجع بنســبة 1.1 في 
املائة، في تشــرين الثاني من العام 
السابقة  بتوقعاته  مقارنة  املاضي، 

بانكماش بنسبة 1.3 في املائة.
ويتوقع بنك كوريا أن ينمو رابع أكبر 
اقتصاد في آسيا بنسبة 3 في املائة، 
في هذا العام، وهو أعلى من توقعاته 
الســابقة بتوسع بنســبة 2.8 في 
املائــة، وفي الربع األخيــر من العام 
املاضــي، منا اقتصاد البالد بنســبة 
1.1 في املائة، مسجال توسعا للربع 

الثاني على التوالي.
وكانت قد أظهرت بيانات اقتصادية 
نشــرت أخيرا ارتفاع عدد الشركات 
الكوريــة اجلنوبيــة التــي تراجــع 
تصنيفهــا االئتماني خــالل العام 
احلالــي إلى أعلى مســتوى له منذ 
أربعة أعوام في ظل جائحة فيروس 

كورونا املستجد.
وأشــارت وكالة »بلومبيرج« لألنباء 

التصنيــف  مؤسســات  أن  إلــى 
االئتماني الكورية اجلنوبية الرئيسة 
الثالث »نايس إنفســتورز سيرفس« 
و«كوريــا ريتنجس كــورب« وكوريا 
إنفســتورز ســيرفس« خفضــت 
تصنيف 41 شــركة كورية جنوبية 
فــي تقييمات منفصلة، بحســب 
بيانات خدمة »يونهاب إنفوماكس« 
لألنبــاء االقتصادية التابعة لوكالة 

أنباء »يونهاب« الكورية اجلنوبية.
تراجع  التي  الشــركات  ووصل عدد 
تصنيفهــا االئتماني خــالل العام 
اجلــاري إلى أعلى مســتوى له منذ 
عــام 2016 عندما بلغ هــذا العدد 
50 شركة. وكانت شــركات تكرير 
األســواق  ومتاجر  والفنادق  النفط 
الســنيما  دور  وسالســل  احلــرة 
وشــركات التوزيع األشد تضررا من 
كورونا  فيــروس  جائحة  تداعيــات 

املستجد.
إلى ذلــك، حقق قطاع الســيارات 
حتسنا نســبيا مع مطلع 2021، إذ 
أكبر  موتور  هيونداي  شركة  أعلنت 

اجلنوبية  منتج ســيارات في كوريا 
أمس، ارتفاع أرباح تشــغيلها خالل 
املاضي  العــام  األخير مــن  الربــع 
بنســبة 40.9 في املائة سنويا إلى 
1.64 تريليــون وون كــوري جنوبــي 
»1.48 مليــار دوالر« فــي حن قفز 
1.38 تريليون وون  صافي األرباح إلى 
مقابــل 772.1 مليار وون خالل الربع 

األخير من 2019.
وزادت إيرادات »هيونداي موتور« خالل 
الربع األخير من العام املاضي بنسبة 
5.1 في املائة، ســنويا إلــى 29.24 
تريليون وون، فيما بلغ حجم مبيعات 
الشركة خالل الفترة نفسها 1.139 
مليون سيارة بتراجع نسبته 4.7 في 
»هيونداي  وتستهدف  سنويا.  املائة 
موتــور« زيادة إيراداتهــا خالل العام 
احلالــي مبا يــراوح بــن 14 و15 في 
املائة، سنويا والوصول بهامش أرباح 
املائة،  5.4 في  إلى نحو  التشــغيل 
في قطاع السيارات، كما تستهدف 
الوصــول بإجمالــي املبيعات خالل 
العام احلالي إلى 4.16 مليون سيارة.

تقـرير

االقتصاد الكوري في 2020 يسجل أسوأ أداء منذ أكثر من عقدين
تحت وطأة تفشي جائحة كورونا
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ثقافة 8
محمد زكي إبراهيم

نهى الصراف

حصلـت أخيـراً علـى وظيفـة جديدة، 
محترمـة وعلـى درجـة مـن األهميـة. 
األهميـة تكمـن فـي حصولـي علـى 
وظيفـة فـي وقت قياسـي أقـل قليالً 
إغفـاءة  مـن  وأكثـر  أيـام  ثالثـة  مـن 
معظـم  أن  مـع  مزعجـة،  قيلولـة 
الوظائـف التي خسـرتها فـي املاضي 
كنـت حصلت عليهـا بشـق األنفس. 
ثـم مّرت السـنني فتحولـت إلى أحالم 
غيـر مكتملـة تزورنـي جميعهـا مـرة 
واحـدة فـي الشـهر، تطلعنـي علـى 
املهترئـة  وزواياهـا  املبتـورة  أطرافهـا 
قبـل أن تزّودنـي بصورهـا األخيـرة بعد 
بلوغهـا سـن التقاعـد القانونيـة، ثم 
تذهـب للنـوم. حاملـاً تغـط الوظائـف 
دوري  يحـني  نومهـا،  فـي  القدميـة 
فأسـتيقظ في سـاعات الفجر األولى 
العمـل  مـن  خاليـة  أكـون  عندمـا 
الـذي يدّر مـاالً. أقطـع الوقـت بالقلق 
شـخصية  بيانـات  وتسـويد  واليـأس 

للتقـدمي لوظيفـة جديـدة.
علـى  مصادفـة  حصلـت  باألمـس، 
عـرض يبـدو جيـداً؛ خبيـرة شـائعات، 
العمـل  شـروط  ظهـرت  هكـذا 

: بـة ملطلو ا
سـنوات  عشـر  عـن  تقـل  ال  »خبـرة 
فـي محاربة الشـائعات، القـدرة على 
الرماديـة  الشـائعات  بـني  التمييـز 
للعمـل  االسـتعداد  والسـوداء، 
بعـد  خاصـة  إضافيـة  سـاعات  فـي 
منتصـف الليـل، وملزيـد مـن احلوافـز 
كتمـان  الوظيفـة  مهـام  تتطلـب 
األسـرار، التوقـف عـن الضحـك أثناء 
العمـل واالمتنـاع عـن شـرب القهوة 

والسـجائر«!.
العمـل سـّنا  أصحـاب  يشـترط  لـم 
معينـة أو لـون بشـرة محـددا ويبـدو 
باملظهـر  كثيـراً  يهتمـون  ال  أنهـم 
هـذه  فـي  العـام  فالظـرف  اخلارجـي؛ 
األيام يسـمح بالعمل من املنزل. أغلب 
األعمـال املنزليـة تسـمح بالضحـك 
والشـاي والقهـوة والسـجائر وحتـى 

الرقـص والتخلـص مـن بعـض قطـع 
املالبـس، لكن هـذه الوظيفـة اجلديدة 
تبـدو صعبة املـراس عدا أنهـا تتطلب 
رأسـاً صاحلـة للتفكيـر واملراوغة وهذا 
أمـر عسـير، فحجـرات رأسـي مليئـة 
التجـارب  وبعـض  القدميـة  باألفـكار 
غيـر املكتملـة وهـي أيضاً كانـت وما 
زالـت مرتعـاً خصباً لذكريـات مزعجة 
وهفـوات والكثيـر من سـوء التفاهم.
محـاوالت  فـي  سـاعات  قبـل  بـدأت 
احلجـرات  إحـدى  لتنظيـم  جـادة 
الواسـعة فـي رأسـي وتعفيرهـا مـن 
الغبـار وإزاحة األثـاث املتهالـك منها، 
قليـاًل  أعّرضهـا  أن  أيضـاً  سـأحاول 
للشـمس كـي تبـدو غرفـة مناسـبة 
الوظيفـة  متطلبـات  فـي  للتفكيـر 
لعـدد  بالتأكيـد  ستتسـع  اجلديـدة؛ 
كبير من الشـائعات الرمادية وحلظات 
اليقـني القصيرة ورمبا يصح لي شـراء 
جهـاز افتراضـي أسـتطيع أن أضعـه 
فـي إحـدى زوايـا هـذه الغرفـة لغرض 
التـي  الشـائعات  ذبذبـات  التقـاط 
تتجـول في الصحف ونشـرات األخبار، 
املـارة  بعـض  ألسـنة  علـى  وتـدور 
الشـوارع  فـي  احلذريـن  واملتسـوقني 

املوبـوءة.
عـدد كبيـر من الشـائعات هـذه األيام 
يبـدو رماديـاً، حتـى تلـك التـي ترتـدي 
جانبيـة،  تهويـة  بفتحـات  كمامـة 
تسـتعني  التـي  الشـائعات  أمـا 
بالقفـازات في ملس األسـطح املصابة 
بالفايروسـات فـال متتلك لونـاً محدداً، 
صباحـاً  األلـوان  بـني  تتقلـب  فهـي 
ومسـاًء ولهـذا تبـدو مهمتـي شـبه 

. مسـتحيلة
سـأبدأ العمـل مسـاء الغـد فـي أول 
بيجامـا  جهـزت  مسـائي،  شـفت 
مناسـبة ذات خطـوط بيضـاء رفيعة 
ومقلمـة علـى خلفية بـاألزرق الفاحت.. 
هذا لونـي املفضل وهو مناسـب متاماً 
لبدايـة من هـذا النوع، أيضاً سـأجهز 
حتـت  برفـق  وأضعـه  قهـوة  أبريـق 
الطاولـة إلـى اجلـدار قليـاًل وأغطيـه 
بطـرف السـتارة، أمـا علبة السـجائر 
فيمكنهـا االختباء مؤقتـاً في محلها 

ولـن  املطبـخ  نافـذة  قـرب  املعتـاد 
يتمكـن أصحـاب العمـل مـن التقاط 
نفثـات الدخـان إذا ما فكـرت بتجريب 
سـيجارة بـني شـائعة وأخـرى، فهـي 
بعيـدة متامـاً عن مـكان عملـي حيث 
أضـع جهـاز الكمبيوتر علـى الطاولة 
في غرفـة نومي فـي الطابـق العلوي.
اصطيـاد الشـائعات لن يتطلـب وقتاً 
كبيـرة  واحـدة  سـتكون  إذا  طويـاًل؛ 
احلجـم وثقيلـة بانتظـاري حتمـاً فـي 

الشـائعة  التاسـعة؛  أخبـار  نشـرة 
التـي تقـول بـأن احليـاة بعـد كورونـا 
هـذه  كورونـا،  قبـل  احليـاة  تشـبه  ال 
الشـائعة الغبيـة التـي بـدأ اجملتمـع 
وقـت  منـذ  بترديدهـا  السفسـطائي 
أشـبه  هـي  األغلـب  علـى  قصيـر.. 
لـن  النـاس  أغلـب  فحيـاة  بالنكتـة، 
تتبـدل كثيـراً، إذ مـا زال قليـل احليلـة 
وظيفتـه  ويخسـر  ويفلـس  ميـوت 
ويراقـب  ديونـه  سـداد  فـي  ويتعثـر 

أحالمـه وهـي متـوت بطيئاً متامـاً كما 
هـو األمـر فـي السـابق.

لـم يفعل كورونا شـيئاً إضافيا سـوى 
حتريـك شـريط حيـاة النـاس بصـورة 
أسـرع، مثل بكـرة فيلـم رديء الصنع، 
نشـازا  أصواتـاً  الشـريط  سـيصدر 
ورمبا يحـدث شـرخاً في الوسـط أثناء 
اإلعـادة لكـن فـي النهاية، فـي الوقت 
إلـى  الشـريط  سـيتمزق  املناسـب، 
قطـع كثيرة يصعـب جتميعهـا ثانية.

ما زلـت في سـاعات الليـل األولى من 
أتنـاول سـوى  لـم  األول،  يـوم عملـي 
ونصـف  القهـوة  فناجـني مـن  ثالثـة 
الفاتـرة  البيجامـة  ألـوان  سـيجارة، 
تدفعنـي للتثـاؤب ورائحـة الشـائعة 
الشـباك  مـن  تـواً  التقطتهـا  التـي 
كانـت قوية جـداً، تسـببت في خمس 
أغطـي  كنـت  متواصلـة.  عطسـات 
أنفـي كـي ال يالحـظ صاحـب العمل 
بأنـي علـى وشـك أن أمـرض وأنـا مـا 
زلـت فـي يومـي األول، هذا فأل سـيء 
وسـيعّجل بتسـريحي مـن الوظيفـة 

حتـى دون مبلـغ مكافـأة مناسـبة.
تسـببت شـائعة أخـرى فـي احمـرار 
أنفـي بصـورة فظيعـة. صـرت أفركه 
املناديـل  وأصـرف  وأخـرى  حلظـة  بـني 
الورقيـة طـوال سـاعات العمـل حتى 
أخيـراً،  توقفـت  وعندمـا  الصبـاح، 
حصلـت علـى ثـالث شـائعات بألـوان 
إن  تقـول  خضـراء  واحـدة  مختلفـة؛ 
الصيـف سـيقتل الفايـروس، وأخـرى 
لقـاح  ال  إنـه  تقـول  مراوغـة  رماديـة 
احلاضـر  الوقـت  فـي  املـرض  لهـذا 
ورمبـا إلـى أبـد اآلبديـن. أما الشـائعة 
السـوداء التـي حصلـت عليهـا بعـد 
أن أبعـدت أبريـق القهوة عـن النافذة، 
حكايـة  تصـدق  ال  تقـول:  فكانـت 
بأقـالم  زرقـاء  بيجامـا  املنـال،  بعيـدة 
رفيعـة ال تصلـح زيـاً لعمـل محتـرم، 
بالتأكيـد  هـي  كورونـا  قبـل  واحليـاة 

مثـل احليـاة بعـد كورونـا.

* عن مجلة اجلديد

سالم مكي

بارقـة أمـل الحـت فـي أفـق الثقافـة، 
عبر بـث أولـى حلقـات » أوان الثقافة« 
البرنامـج الـذي يعنـى بالثقافـة عبـر 
فبعـد  الفضائيـة.  العراقيـة  قنـاة 
األون  ثقافـة  علـى  اجلمهـور  اعتـاد  أن 
اليـن، واجللسـات التفاعليـة، وممارسـة 
الغـرف  داخـل  الثقافيـة  النشـاطات 
العـزل  إجـراءات  بسـبب  الضيقـة، 
التـي سـببتها » كورونـا« يطـل علينا 
ببرنامـج  السـراي،  الشـاعر حسـام   «
ثقافـي، يبـدو مـن حلقتـه األولـى، أنه 
مختلف عن البرامـج الثقافية األخرى. 
» أوان الثقافـة« برنامج رسـائل ثقافية 
واجتماعيـة وسياسـية، يسـعى فيـه 
السـراي وباقـي الـكادر إلى املسـاهمة 
النشـاطات  إلـى  الـروح  إعـادة  فـي 
إلـى  تدريجيـا  عـادت  التـي  الثقافيـة 

سـابق عهدهـا، بعـد شـهور طويلـة 
امليديـا.  عبـر  بالبـث  االكتفـاء  مـن 
البرنامـج هـو املقدمـة  أولـى رسـائل 
غيـر التقليديـة، التي سـعى السـراي 
بآلـة  الفتيـات  عـزف  عبـر  ورفاقـه 
الكمان، وسـط شـارع املتنبـي، وبجوار 
دجلـة، إلى القـول بـأن » أوان الثقافة« 
ذو رسـالة مدنيـة، ثقافيـة، بحتـة، وإن 
املتنبـي ليـس مجـرد مـكان تبـاع فيه 
الكتـب، بـل هـو نقطة انطـالق للفكر 
الزال  الـذي  املـكان  إنـه  والثقافـة، 
ممسـكا بشـعلة التنوير واملدنيـة. وإنه 

لبغـداد..  احلقيقـي  الوجـه 
أسـهمت احللقـة األولى مـن البرنامج 
متعـددة  جوانـب  علـى  التركيـز  فـي 
والشـخوص  الثقافيـة  الظواهـر  مـن 
الذيـن يسـعون إلـى ترسـيخ الفعـل 
الكتـاب،  املوسـيقى،  عبـر  الثقافـي، 
احللقـة  فكانـت  التشـكيلي.  الفـن 
األولـى، مختلفـة، عبـر سـعيها إلـى 

لـم  وأسـماء  مناطـق  إلـى  الوصـول 
يصـل إليها أحـد. نصب احلريـة، الوجه 
هدفـا  كان  لبغـداد،  إشـراقا  األكثـر 
اجلمهـور،  ذاكـرة  فـي  السـتحضاره 
وسـؤالهم عنـه.. فليـس مـن املعقول، 
أن النصـب األهـم، والعالمـة الفارقـة 
غيـر  احلديـث،  بغـداد  تاريـخ  فـي 
موجـود فـي ذاكـرة البغداديـني، أو فـي 
وجدانهـم.. فعبر السـؤال عن النصب، 
مـع  يتواصـل  أن  البرنامـج  اسـتطاع 
اجلمهـور. فـي حـني، كان الظهـور فـي 
علـى  يقتصـر  الثقافيـة،  البرامـج 
مـن  معينـة  وفئـات  محـددة  أسـماء 
املثقفـني.. لكـن » أوان الثقافة« أوصل 
برنامـج  أنـه  مفادهـا  أخـرى،  رسـالة 
املثقـف..  قبـل  للبسـيط،  للجميـع، 
وهي خطوة مهمة في سـبيل كسـب 
األهـم  القاعـدة  وجعلهـم  اجلمهـور، 
الظاهـرة  املثقفـني.  إلـى  إضافـة  لـه، 
تتبعهـا  التـي  األخـرى  الثقافيـة 

بيـع  ظاهـرة  ازديـاد  هـو  البرنامـج، 
الكتب داخـل املـوالت التجارية، فالكل 
يقتصـر  كان  الكتـب،  بيـع  أن  يعلـم 
علـى أماكن محـددة، في بغداد شـارع 
املتنبـي، وسـاحة التحريـر، واحملافظات، 
فـي أماكـن محـددة، يعرفهـا رواد تلك 
أعـداد  ازديـاد  وبعـد  اليـوم،  املكتبـات. 
حركـة  وتوسـع  التجاريـة،  املـوالت 
بيـع  هـواة  بعـض  سـعى  التبضـع، 
الكتـب، إلـى اسـتثمار تواجـد العوائل 
بشـكل الفـت في املـوالت، وتـردد فئات 
مختلفـة من اجملتمـع عليها للتسـوق 
وسـط  الكتـب  بيـع  إلـى  والتجـوال، 
البضائـع األخـرى اخملتلفـة، كمحاولـة 
مـن  يتجـزأ  ال  جـزء  الكتـب،  جلعـل 
اهتمامـات الفـرد العراقـي.. وفعال جنح 
البرنامـج فـي لفـت النظـر إلـى هـذه 
الظاهـرة املهمة التي أخذت بالتوسـع 
بغـداد  مـوالت  أغلـب  فـي  واالنتشـار، 
مهمـة،  أخـرى  وجوانـب  واحملافظـات. 

كانـت موضـع اهتمـام ومتابعـة مـن 
البرنامـج. قبـل 

إن البدايـة املوفقـة لــ » أوان الثقافة« 
بوصفـه البرنامـج الوحيد الـذي يعنى 
بالثقافـة فـي الوقـت احلاضـر، يلقـي 
مسـؤولية  كادره،  وكل  حسـام  علـى 
جسـيمة، تتمثل بتقدمي مـا هو أفضل 
فـي القـادم، والسـعي جلعلـه برنامجا 
مغايـرا، ومختلفـا عن كل مـا قدم من 
برامـج مماثلـة، مبـا يؤمن بقـاء البرنامج 
أطـول مدة ممكنـة. فاملشـاهد العراقي 
الثقافـة  نشـر  إلـى  ماسـة  بحاجـة 
الرصينـة واألصيلـة، فـي وقـت تتعمد 
الكثيـر مـن الفضائيات، لنشـر كل ما 
يسـاهم في تسـطيح وجتهيل الوعي، 
وإعطـاء صـورة مشـوهة للعالـم بـأن 
إن  رصينـة.  ثقافـة  ميلـك  ال  العـراق، 
مسـؤولية » أوان الثقافـة« هـي إثبـات 
احلقيقيـة  الصـورة  ونقـل  العكـس، 

للثقافـة العراقيـة.

لكـي تكتـب نصـاً )مـا بعـد حداثياً( مـا عليك 
هـذه  رمـوز  كبـار  بنصائـح  تأخـذ  أن  سـوى 
لدينـا،  النقـاد  بهـم  يحتفـي  الذيـن  املوجـة، 
مبناسـبة أو بـدون مناسـبة. ويعدونهـم أمثلة 
ملـا بلغتـه اآلداب األوربيـة من تطـور. وأحد أهم 
كتـاب مـا بعـد احلداثـة فـي الواليـات املتحدة 
هـو وليـم بـوروز )1914 – 1997(. وهـو مدمـن 
هيرويـن، مثلـي اجلنـس، اسـتبعد مـن اخلدمـة 
العسـكرية لهذيـن السـببني وغيرهمـا، قتـل 
مكسـيكو  فـي  مسـدس  بإطالقـة  زوجتـه 
سـجن  بسـنتني  وعوقـب   1951 عـام  سـيتي 
مـن  ينصـح  هـذا  بـوروز  التنفيـذ.  وقـف  مـع 
يـروم كتابـة نـص حداثـي باآلتي »خـذ صفحة 
أو أكثـر مـن كتاباتـك أنـت أو أي كاتـب آخـر. 
فـرق.  ال  مديـة،  أو  مبقـص  أجـزاء  قصقصهـا 
ثـم أعـد ترتيـب األجـزاء. انظـر بعيـداً، واكتب 
التقطيـع  طريقـة  اسـتعماالت  إن  النتائـج. 
غيـر محـددة أدبياً، فهـي مقصوصـة من حدي 
الزمـن، فأسـطر كلمة قدميـة جتعلـك باحتذاء 

كلمـة قدميـة ..«! 
هـذه النصـوص التـي يكتبهـا هـي جـزء مـن 
جتاربـه التـي سـطرها فـي رواياتـه ومؤلفاتـه 
)18 روايـة، 6 مجاميـع قصصيـة، 4 مجاميـع 
بتجـارب  قـام  أنـه  مـرة  ذات  صـرح  مقـاالت(. 
الصحـف،  قصاصـات  باسـتخدام  عديـدة 
التـي تذكـره بشـئ كتبـه مـن قبـل »أقـص 
الصـورة أو املقالـة، وألصقهـا بجانـب الكلمة 
التـي كتبتهـا.. أمشـي في الشـارع، وأشـاهد 
صـورة،  لـه  فألتقـط  كتـاب  مـن  مشـهداً 
وألصقهـا فـي كتـاب القصاصـات، ثـم أحلـم 
فـي الليـل بحـوادث تتعلـق بالكلمـة والصورة 

فـي تلـك الصفحـة .. ». 
ويبـدو أن مـا يكتبـه بـوروز الـذي اختيـر عضواً 
مـن  سـواه  أو  األميركيـة،  األكادمييـة  فـي 
)الدادائيـني والسـورياليني( ال يخـرج عـن هـذا. 
فهـو ليـس سـوى أفـكار العقالنيـة. غايتها أن 
تقـدم خيـاالً مريضـاً، ال تربطـه بالواقـع صلة. 
حركـة  الدادائيـة  فـإن  اجلميـع  يعـرف  وكمـا 
ثقافيـة انطلقـت فـي زيوريـخ بسويسـرا اثناء 
احلـرب العامليـة األولـى، هدفهـا رفـض احلـرب 
مـن منطلـق فنـي، وشـعارها )ال للفـن(. كانت 
تسـعى لتخريب كل أشـكال الفـن التقليدي، 
وتتبنـى منطـق الفوضى والرفـض. وقد انخرط 
فيهـا كتـاب وفنانـون وشـعراء فـي حقبـة ما 
بـني احلربـني، العتقادهـم أن العقـل واملنطـق 
همـا وراء كل ما عانته البشـرية مـن آالم. ومن 
الدادائيـة خرجـت السـوريالية كحركـة فنيـة 
تتحـدى )املنطـق( مـن خـالل األحـالم، والعقل 

الباطـن، واخلرافـة، وغيـر ذلـك. 
كانـت هاتـان احلركتـان فـي األصل املنـاخ الذي 
تطـور فـي مـا بعـد إلى مـا أطلـق عليه اسـم 
الفـن  علـى  يقتصـر  ولـم  احلداثـة.  بعـد  مـا 
واألدب، بـل تعداهمـا إلـى العلـم، والهندسـة، 

والسياسـة.  واالقتصـاد، 
وقـد يعتقـد البعـض أن ال ضـرر مـن اعتمـاد 
أو فنيـة تقـوم علـى محاربـة  أدبيـة  أشـكال 
مـا هـو سـائد. غيـر أن تزييـف الفـن، وحتطيم 
علـم اجلمـال، وإشـاعة الفوضـى، مـا هـي إال 
مقدمـات لتدميـر اجملتمعـات اإلنسـانية. لقـد 
املـادة  سـطوة  مـن  كثيـراً  الغربيـون  عانـى 
وتغـول الرأسـمالية، وانقـادوا دون وعـي منهم 
إلـى حروب وحشـية في القرن العشـرين. وكان 
عليهـم العـودة إلـى قيـم العدالة واملسـاواة، 
بـدالً مـن العبـث واجلنـون. فليـس همـا احلـل 

األمثـل للمشـكلة علـى أيـة حـال. 
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صـدر مؤخـرا اجلـزء الثالث مـن كتاب 
واالجتماعـي  االقتصـادي  »التاريـخ 
وتاريـخ الذهنيـات باملغـرب واألندلس: 
 450 فـي  وإشـكاليات‹«،  قضايـا 
صفحـة، وذلك عـن مطبعة شـمس 
بتنسـيق   ،2020 سـال   - الربـاط 
ويهتـّم  الشـريف.  محمـد  الدكتـور 
»تاريـخ  مبوضـوع  الثالـث  اجلـزء 
واألفـكار«، وهـو موضـوع  الذهنيـات 
فـي  جديـدا  معرفيـا  حقـال  يـزال  ال 

العربيـة.  التاريخيـة  الكتابـة 
األجـزاء  تكتمـل  الكتـاب  وبهـذا 
الثالثـة مـن أعمـال النـدوة الدوليـة 
املغربيـة  اجلمعيـة  نظمتهـا  التـي 
تكرميـا  األندلسـية،  للدراسـات 
القـادري  إبراهيـم  املغربـي  للمـؤرخ 
بوتشـيش، أسـتاذ التاريـخ واحلضـارة 
بكليـة اآلداب مبكنـاس الـذي يعّد من 
التخصـص  األوائـل فـي هـذا  الـرواد 
التاريخيـة  للدراسـات  بالنسـبة 

العربيـة.
يرصـد هـذا الكتـاب – كمـا ورد فـي 
غالفـه - مجموعة من املشـاهد حول 
اجملتمـع املغربـي- األندلسـي وعاداتـه 

ممـا  الشـعبية،  ومتّثالتـه  وطقوسـه 
للدراسـات  مضافـة  قيمـة  يجعلـه 
املغربيـة - االندلسـية، ومـوردا إلنتاج 
تناسـلها  يـؤدي  جديـدة،  أسـئلة 
إلـى حتويـل تاريـخ املغـرب إلـى درس 

متجـدد.
 وقـد شـارك في هـذا الكتـاب نخبة 
مـن املفكريـن واملؤرخـني مـن املغـرب 
والسـعودية  ولبنـان  واجلزائـر ومصـر 
وذلـك  وإيطاليـا،  عمـان،  وسـلطنة 

ضمـن خمسـة محـاور أساسـية:
عالـج احملور األول موضوع »األسـطورة 
واملتخّيـل والتمّثـالت واملواقـف جتـاه 
الضـوء  إلقـاء  مت  وفيـه  الكـوارث«. 
توظيـف  األسـطورة، وكيفيـة  علـى 
املغربيـة  السياسـية  القيـادات 
أفكارهـم  لتمريـر  املتخّيـل  الفكـر 
لـدى  وخاصـة  ومشـاريعهم، 
الزعامـات املوحديـة. كمـا تنـاول أثـر 
تشـكيل  فـي  املناخيـة  التغيـرات 
الشـعبية.  واملعتقـدات  األفـكار 
وعّرجـت بعـض األبحاث على دراسـة 
عالقـة اإلنسـان بالنـار، فسـواء فـي 
إيجابياتهـا، أو تعارضهـا مـع أهدافه 

ومقاصـده.

لدراسـة  الثانـي  احملـور  وخّصـص 
مبنظـور  والطقـوس  العـادات 
وفيـه  وطوبونيمـي.  أنثروبولوجـي 
البعـد  علـى  الضـوء  تسـليط  متّ 
األنثروبولوجـي الثقافي لـدى الرحالة 
األندلسـيني، ورصـد عـادات سـاكنة 
وأزيائهـم  وسـحنتهم  غرناطـة 
أبحـاث  تطرقـت  كمـا  ولهجتهـم. 
اجلنائزيـة  التقاليـد  إلـى  احملـور  هـذا 
بتطـوان،  اليهوديـة  األقليـة  لـدى 
ومـدى إسـهام املنهـج الطوبونيمـي 
فـي فهـم عقليـة اجملتمـع املغربـي.
 أمـا احملـور الثالـث فتنـاول موضـوع 
والسـلوكات  »الطابوهـات 
معاجلـة  متّـت  وفيـه  املسـتهجنة« 
مقدمـات  مثـل  طريفـة  مواضيـع 
)حشيشـة  الهنـدي  القنـب  دخـول 
والرشـوة  للمغـرب،  الكيـف( 
وبعـض  العمـران،  وعالقتهـا بخـراب 
املسـتهجنة  اجلنسـية  السـلوكات 
اجلنـس  وممارسـة  واللـواط  كاملثليـة 
بعـض  ادعـاء  ثـم  احليوانـات،  مـع 
األشـخاص النبوة فـي الريف املغربي، 
وخاصـة املتنبـئ حاميـم الـذي زعـم 
أــنه بعـث نبيـا ألهـل الريـف، وأّلف 

األمازيغيـة. باللغـة  قرآنـا 
أمـا احملـور الرابـع فقـد سـلط الضوء 
على »التأويـالت والتصورات واألفكار« 
املغربـي  اجملتمـع  صاغهـا  التـي 
واألندلسـي حـول الفلسـفة والفقه 
والتاريـخ واألزمات، وتصـّور الصقليني 
لشـخصية النبي محمـد )ص(، ورؤية 
اإلسـالمي  للفتـح  املستشـرقني 
لألندلـس. ومنظـور األوروبيـني لفكرة 
العصـر الوسـيط كحقبـة تاريخية.

الكتـاب،  مـن  األخيـر  احملـور  أمـا 
فانصـب حـول دراسـة »قيـم اجلمال  
واملـرأة واحلـب فـي الثقافـة املغربية - 
االندلسـية«، وتـوزع بـني رصـد ثقافة 
التجميل لـدى املغاربة واألندلسـيني، 
والغـرام  واحلـب  املـرأة  وجمـال 
والعشـق، وبعـض العادات النسـائية 
فـي العائـالت ذات النسـب الشـريف 
اختطـاف  وظاهـرة  املغـرب،  شـمال 
النسـاء في بعـض مناطـق األندلس، 
وممارسـة العنف ضدهـن، وغيرها من 
املواضيـع التـي تقـدم مائـدة علمية 
متنوعـة تثير شـهية القـارئ، كتبت 
وفرنسـية  عربيـة  متنوعـة:  بلغـات 

واجنليزيـة.

التاريخ االقتصادي واالجتماعي وتاريخ الذهنيات بالمغرب 
واألندلس: قضايا وإشكاليات

اصدار

من اعمال الفنان جبر علوان
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»الوجه السعيد« ينمو على المريخ
أصبحت فوهة »الوجه السعيد« )Happy Face( بالقرب من 
القطب اجلنوبي للكوكب األحمر، أكبر بشكل ملحوظ خالل 

العقد املاضي.
وســجل املســبار املداري الســتطالع املريخ التابع لوكالة 
ناســا )MRO(، »الصورة املبتســمة« ألول مرة في عام 2011، 
باســتعمال الكاميرا القوية لتجربة التصوير العلمي عالية 

.)HiRISE( الدقة
وقارن الباحثــون صورة فوهة البركان مــن أكتوبر 2011 إلى 

صورة من 13 ديسمبر 2020، وأبلغوا أنها أصبحت أكبر.
وحتــدث »االبتســامة« املتنامية في الواقع بســبب التآكل 
احلراري، حيث يتبخر ثاني أكســيد الكربون ويكشــف املزيد 
من التربة. كمــا منا »األنف« املوجود على الوجه، من نقطتني 

صغيرتني إلى انخفاض كبير.
وبدأ MRO في حتليل املريخ بعــد وقت قصير من وصوله في 
 Sagan عام 2006. وقال روس بايــر، عالم الكواكب في مركز
في معهد SETI: »ميكنك أن ترى كيف أدت تســع سنوات من 

هذا التآكل احلراري إلى جعل »فم« الوجه أكبر«. 
وتبدو »االبتسامة« على الشكل أكبر بسبب مقدار الصقيع 
الذي فقد بســبب التآكل احلراري، ما يكشــف عن املزيد من 

السطح.

سلفستر ستالون يعرض قصره للبيع
عرض املمثل األميركي الشــهير سيلفستر ستالون قصره 
املكــون من ثماني غرف نــوم و12 حماما فــي لوس أجنلوس 
بواليــة كاليفورنيا للبيع، على وفق ما ذكرت صحيفة »صن« 

البريطانية.
ويطلب ســتالون 130 مليون دوالر مقابل بيع بيته الفاخر، إذ 
سيتوجه أسطورة أفالم احلركة من الساحل الغربي إلى بالم 

بيتش في والية فلوريدا، مع زوجته جينيفر فالفني.
وتبلغ مســاحة القصر الضخم الواقع في بيفرلي هيلز نحو 
ألفي متر مربع. ويضم قصر ستالون )74 عاما( مكتبة كبيرة، 
إضافة إلى أعمال تذكارية عدة، سيما تلك املتعلقة بفيلمه 
األكثر شــهرة »روكي«. كما يتزين املنزل بتمثال صخري يداه 
مرفوعتان في الهواء، ويجلس في الواقع أمام نافذة مقوسة. 
وفي اخلارج جتد ملعبا للغولف ومسبحا وإطالالت خالبة على 
األخاديد واملدينة. كما يضم القصر دار ضيافة منفصلة من 

طابقني لعائلة ستالون وأصدقائه.
وقد اشترى ستالون املنزل في التسعينيات، بينما كان ال يزال 

أحد أكبر النجوم آنذاك.

)Evest(.. نجم جديد في عالم التداول
بدأ في اآلونة األخيرة ظهور جنم شــركة تــداول جديدة في 
الســاحة العربية كواحدة من أهم الالعبــني صناعة تداول 
عقود الفروقات، وهي شــركة إيفســت. تأسســت شركة 
إيڤست )Evest( عام 2018، وهي مقدمة خدمة تداول عقود 
الفروقات )CFD(، مرخصة ومنظمــة من قبل جلنة اخلدمات 
املالية بفانواتــو )VFSC(. كما أنها متتلك واحدة من منصات 
التداول املتطورَة، املعروفة على نطاق واســع مبنصة التداول 
اخلاصة واملبتكرة، التي تقدم للمتداولني مجموعة واســعة 

من األدوات املالية.
كمــا تزود املتداولــني مبجموعة من اخليــارات املتعددة، التي 
متنحهم حرية كاملة في اســتخدام املنصــة إما من خالل 
تطبيق الهاتف احملمول، أو الوصول إليها من خالل متصفحات 
الويــب )ويب تريــدر(، وبالطبع، فإن هذه اإلصــدارات القابلة 
للتحميل، ميكن اســتخدامها من خالل أجهــزة الكمبيوتر 

الشخصية أو احملمولة.

ملونشريط

الصباح  الجديد - متابعة:

وبســبب  النســاء  الكثيــر من   
الظروف االقتصادية الصعبة التي 
مير بها العالم اجتهــن الى اعمال 
طاملا كانــت حكرا علــى الرجال 
حلاجتهــا الى قوة جســمانية او 
بســبب طبيعة اجملتمع والعادات. 
فنجد هنا مثال سائقات لسيارات 
احلمل وسائقات »كيا« او تاكسي، 
فقد اخترن ان ال يطلنب املســاعدة 
من احد حتى مــن االهل ويعملن 

بكدهن وجهدهن.
في تونس البلــد املعروف بانه بلد 
اجلريئات،  القويات  ونسائه  احلريات 
كســرت فاطمة الفرجاني قواعد 
املهــن الرجاليــة وحتررت اســوة 
بالكثيــر من نظيراتهــا من قيود 
التصنيفــات مســتفيدات مــن 
يفاخر  التــي  الثــورة  مكاســب 

التونسيون بها.
وولعها  وتبعت فاطمة شــغفها 
بعالم ميكانيك السيارات، وتركت 
عملها األصلي في مجال احملاسبة 
الذي أمضت في دراســته سنوات 
أن  اجلامعي، في ســبيل  التعليم 
وتصطف  الفريد،  طموحها  حتقق 
الرجال فــي مهنة  إلــى جانــب 
وحّرمتها  طويال،  الذكور  احتكرها 

التقاليد واألعراف على النساء.
تقــول فاطمة صاحبة الســبعة 
وعشــرين عامــا، إنهــا درســت 
شهادتها  على  وحصلت  احملاسبة 
اجلامعية في هذا اجملال، والتحقت 
بالعمل في شركة متخصصة في 

بيع قطع غيار السيارات.
وأضافــت أن وجودهــا فــي عالم 
امليكانيك جعلها تتحمس للعمل 
الــذي تدخل ضمنه قطــع الغيار 
التي احبت شكلها وانواعها، وبدأـ 
تهتم بتلــك التفاصيل الصغيرة 

وجتعلها  الســيارات  حتــرك  التي 
تعمل مبنتهى الدقة.

وتابعت: »شيء ما كان يقودني إلى 
قسم املبيعات، حيث كنت أشاهد 
زمالئــي الرجال وهــم يتفحصون 
قطــع الغيار ويبيعونهــا للناس، 
القطع  ومن هناك تعلمت أسماء 
وخبــرت الكلمــات التقنية التي 

يستعملونها في هذا اجملال«.
التعلم  املالحظة وســرعة  دقــة 
ثالثية  وصفــة  االطــالع،  وحــب 
الشــغف  مع  فاطمة  دمجتهــا 
بعالــم امليكانيك الــذي قررت أن 
القليالت  إحــدى نســائه  تصبح 
وتبرهن أن املرأة قادرة على اكتساح 
املهن الرجالية وكســر املألوف من 

دون أي عوائق.
لم تكتــِف فاطمة مبا تعلمته في 
شــركة بيع قطع غيار السيارات، 

بــل أثقلــت خبرتها البســيطة 
بالبحث عــن مفاتيح الدخول إلى 
هذا اجملال، فكانت تتفحص املواقع 
القطاع،  هــذا  فــي  املتخصصة 
وتبحــث عن أي جديد يخص عالم 

السيارات ويهتم بقطع الغيار.
»عندما  فاطمــة:  تقول  وعن هذا 
بســيطة  لــدّي خبرة  تراكمــت 
قررت أن أفتتح مشــروعي اخلاص، 
فأنشأت ورشة صغيرة لبيع قطع 
الغيار، مستعينة ببعض األصدقاء 

من زمالء املهنة«.
ولفتــت فاطمة إلــى أن مهمتها 
ولكنها عقدت  لم تكن ســهلة، 
العــزم على الوصــول إلى هدفها 
فــي أن تصبح رقما مهما في هذا 
اجملال، متحدية ثالثة عوامل، أولها 
وثانيها  املادية،  اإلمكانيات  ضعف 
قلة اخلبرة، وأهمها كسر القاعدة 

اجملتمعية التي تضع حدودا للمهن 
النسائية.

املال  برأس  املتعلــق  التحدي  وعن 
تقــول: »لم يكن من الســهل أن 
وأن  خاصة  الورشــة  هــذه  أفتح 
قطــع الغيار حتتاج إلــى رأس مال 
كبير، لذلك اســتعنت مبا تعلمته 
في عالم احملاسبة وما درسته في 
االقتصاد العــام من تقنيات البيع 
واالســتثمار والتسويق، فتمكنت 
من فتح مشــروع كبير مبورد مالي 

صغير«.
أمــا عــن اخلبــرة، فتقــول إنها 
اســتعانت بزمالئها الذكور الذين 
كانــت تزور محالهــم بنحو دائم 
وتنهــل منهم املعلومات ســواء 
في أســاليب البيع، أو في طريقة 
تركيب قطع الغيار، إلى أن راكمت 
خبرة ال بــأس بها، خّولت لها فتح 

مشــروعها اخلاص فــي مدينتها 
قرمبالية مبحافظة نابل.

واختزلــت فاطمــة جتربتهــا في 
منافســة مهــن الرجــال وحتدي 
عقلية مجتمعهــا واحمليطني بها 
بالقــول: »أن تكوني فتاة وســط 
الرجال ليــس باألمر الهنّي، ولكنه 

أيضا ليس باألمر املستحيل«.
في  وجــدت صعوبة  أنها  وتوضح 
البداية في تقّبل دخولها إلى عالم 
ميكانيــك الســيارات خاصة من 
تركها  اســتغربوا  الذين  جيرانها، 
جملال احملاسبة وفتحها ملشروع في 

مجال ذكوري.
وتابعــت: »كثيرا ما كنت أســمع 
عبــارات محبطــة مثــال أن هذه 
املهنــة صعبة علــى الرجال فما 
مني  تتطلب  وأنها  بالنساء!  بالك 
الكثير من اجلهــد واملال، ولكنني 

إلى  جتاهلت هــذه اآلراء وأصغيت 
شغفي وطموحي في أن أدخل هذا 

اجملال«.
وتــروي فاطمــة كيــف أن بعض 
احلرفــني يطلبــون منهــا مناداة 
منهم  ظنا  العمل،  في  رئيســها 
أنها تعمل مســاعدة بالورشــة، 
بأنهم  وأن بعضهــم يصارحونها 
ال يثقون في رأيهــا ألنهم يعدون 

النساء دخيالت على املهنة.
ولفتت فاطمة إلــى أن مثل هذه 
العبــارات لم تكــن تزعجها، وإمنا 
على العكس من ذلك، فهي تعدها 
حافــزا لهــا لتطّور من نفســها 
وتثبت لهم أنهم أخطوا التقييم.

وذكرت أنها حظيت بتشجيع كبير 
من عائلتها التي دعمت طموحها 
ماديــا ومعنويا وشــجعتها على 
دون  من  بإرادتها  اختيار طريقهــا 
ضغوط، على غــرار الكثيرين ممن 

آمنوا بها.
ومنــذ فتحها لورشــتها متكنت 
فاطمة من كســب ثقــة زبائنها 
وجنحت في حذف كلمة »الغريبة« 
وزمالئهــا  النــاس  أذهــان  مــن 
فــي املهنــة الذين مــدوا لها يد 

املساعدة.
وتطمح فاطمة اليوم، إلى توسيع 
من  خبرتها  وتدعيم  مشــروعها 
خالل تشخيص السيارات ومعرفة 
مكمن اخللل بهــا والتعمق أكثر 
في عالم امليكانيك الذي شغفت 

به.
»امليكانيكية«  فاطمــة  وتنصح 
أبناء جنسها بالتمسك بحلمهن 
وعدم االنســياق خلف آراء الناس 
التي  السلبية  تعاليقهم  وجتاهل 
تكبل رغبتهــن وتقمع طموحهن 
في دخــول عالم املهــن الصعبة 
املصنفة للرجال، قائلة إن »سالح 
املرء يبدأ من اإلميان بنفسه والثقة 

في قدراته«.

الصباح الجديد - متابعة:
كشفت تقارير أن مرضى »كوفيد19-« 
مشــكالت  من  يعانــون  املتعافــني 

عصبية محيرة، مبا في ذلك التلعثم.
وأفــادت Scientific American، بــأن 
باتريك ثورنتون، مدرس في هيوســن 

يبلغ مــن العمر 40 عاما، كان من بني 
أولئك الذين طوروا تلعثما ثقيال بعد 
محاربة فيروس كورونا في أغسطس.

وقال ثورنتون، الــذي فقد صوته أثناء 
مرضه بالفيــروس: »أدركت أن بعض 

الكلمات غير صائبة في فمي«، 

وال يعــرف اخلبراء على وجــه اليقني 
الفيروس مبشــكلة  يتســبب  كيف 
عصبية، ولكن إحــدى النظريات هي 
أنه يؤدي إلى اســتجابة التهابية تؤثر 

على الكالم.
وقال سو إيون تشانغ، عالم األعصاب 

هو  »الكالم  إن  بجامعة ميشــيغان، 
أحد سلوكيات احلركة األكثر تعقيدا 
التي يؤديها البشــر«، حيث اقترح أن 
الفيــروس ميكن أن يتداخــل مع دوائر 

الدماغ، وفقا للتقرير.
وأضاف: »هنــاك حرفيا 100 عضلة 

متضمنة يجب أن تنسق على نطاق 
زمنــي باملللي ثانية، لــذا فهو إجناز 
مهــم. ويعتمد على دمــاغ يعمل 

بشكل جيد«.
وقال توماس بــوالك، أخصائي علم 
النفس العصبي في جامعة كينغز 

كوليــدج لندن، إن هنــاك احتماال 
آخــر يتمثل فــي أن الفيروس ينتج 
أجســاما مضادة ذاتية ضارة ترتبط 
بالبروتينــات وتضــر بقدرتها على 
العمل، أو إطالق هجوم مناعي على 

اخلاليا.

تقارير تزعم معاناة المتعافين من »كوفيد - 19« من مشكالت عصبية!

فتاة تتبع شغفها بميكانيك السيارات وتترك المحاسبة

»عدسة: زياد متي«لقطة

كل مــا نعرفه عن القوانــني، أنها متنع القتل 
والســرقة واألفعال املؤذية، لكــن في بعض 
البــالد متنع احلكومــات ما قد تــراه أنت جزءاً 

طبيعيا من روتني يومك كالتالي:
– العلكة في ســنغافورة: في 2004 أصدرت 
حكومة ســنغافورة قرارًا حاســًما مبنع بيع 
وشــراء العلكــة، وتوقيع غرامــة 500 دوالر 
أميركي عنــد بصقها في الشــارع، وذلك ملا 

تكلفه للدولة من مصاريف لتنظيفها.
– الصندل في جزيرة كابري:

أما جزيرة كابري اإليطالية فعلى الســائحني 
فيها جتنب ارتداء الصنادل التي تصدر أصواتًا 

مزعجة.
- دمية »ويني ذا بو« في بولندا:

في مدينــة Tuszyn البولنديــة مت منع دمية 
»ويني ذا بو« من اللعب مع األطفال، ألنها غير 
الئقة، حيث ترتدي تي شــيرت فقط ونصفها 

عاري.
ويبــدو أن هــذه الدمية تثير اجلــدل في أكثر 
من دولة، حيــث مت منع تداول صورها منذ أيام 
في الصني بســبب تشــبيه البعض للرئيس 

الصيني تشي جني بينج بها.
– تغيير اللمبة في أســتراليا: في أســتراليا 
وحتديًدا فــي والية فيكتوريــا فأنت ممنوع من 
تغيير اللمبة إال إذا كنت كهربائًيا متخصًصا، 

وفــي حالة اخملالفة عليك دفع غرامة عشــرة 
دوالرات.

– البصق ممنوع في فرنســا: فــي 2009، أصدر 
عمدة مدينــة Coulaines الفرنســية، قرارًا 
للحد من انتشار عدوى األنفلونزا مبنع البصق.
– تربية السمك في إيطاليا: في إحدى مناطق 
مدينة ميــالن اإليطالية، وفــي 2004 مت حترمي 
تربية اسماك الزينة في حوض صغير، ألن هذا 

الوضع يضايق األسماك وغير مناسب لها.
– املوت ممنوع في إجنلترا: يوجد أغرب قانون في 
إجنلترا، يتمثل بتحرمي املوت داخل البرملان، النه 
يعد منشــأ ملكيا وأن املوت فيه يعني وجوب 

إقامة جنازة رسمية للمتوفي.
– التقبيل في إيطاليــا: يبدو أن إيطاليا فيها 
العديد من القوانني الغريبة، ففي مدينة أبولي 
مينع التقبيل في سيارة تتحرك، ومخالفة هذا 
القانــون من املمكن أن يكلفــك غرامة مبئات 

الدوالرات.
– نظافة الســيارة في روســيا: فــي مدينة 
تشيليابنســك الروسية ممنوع السير بسيارة 
غير نظيفــة، وقيادتك بســيارة غير نظيفة 
بالشــكل الكافي يعرضك لغرامة حوالي 30 

دوالر أميركيا.
– الغناء بصوت عال في هــاواي: جزيرة هاواي 
والتي تعد واحدة من أشــهر اجلزر السياحية 
يحرم في الهونولولو أحد مدنها الغناء بصوت 

عال بعد غروب الشمس.
– الفيلة ممنوعة في فرنســا: في فرنســا رمبا 
ترى أحد أغرب القوانني، يتمثل مبنع الفيلة من 
 ،Granville السير على الشــاطئ، في مدينة
وقد صــدر هذا القانون 2009 بســبب العبي 
الســيرك، حيث كانــوا يأتــون بفيلتهم إلى 

الشاطئ وتقوم احليوانات بالتغوط.

أغرب القوانين في العالم.. حتى الموت ممنوع !

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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كوااللمبور ـ وكاالت:

 قرر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
إلغــاء بطولــة كأس أمم آســيا 
للناشــئني حتــت 16 عامــاً في 
للشباب  آسيا  وبطولة  البحرين، 
حتــت 19 عاماً في أوزبكســتان، 
بســبب أزمــة انتشــار فيروس 

كورونا املستجد.
وذكر االحتاد القاري في بيان نشر 
على موقعــه اإللكتروني باللغة 
العربيــة: »في أعقاب قرار االحتاد 
الدولي لكــرة القدم إلغاء كأس 
العالم للناشــئني حتت 17 عاماً 
وكأس العالم للشــباب حتت 20 
عامــا 2020 ، وبعــد األخذ بعني 
الالعبني  وسالمة  صحة  االعتبار 
الشــباب في قارة آسيا، فقد قرر 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم إلغاء 
بطولة آســيا للناشئني حتت 16 
عاماً 2020 في البحرين، وبطولة 
عاماً   19 للشــباب حتت  آســيا 

2020 في أوزبكستان«.
وذكــر اآلســيوي فــي بيانه أن 
البطولتني  من  املقبلة  النسخة 
ســيتم إقامتها فــي ذات الدول 
املضيفــة، حيــث تســتضيف 
حتت  آســيا  كأس  أوزبكســتان 
20 عامــاً، في حني تســتضيف 
 17 البحريــن كأس آســيا حتت 

عاماً.
وأوضح االحتاد اآلسيوي في بيانه 
أنه قرر أيضا إلغاء بطولة آســيا 
لكرة الصاالت 2020 في الكويت، 
الشاطئية  للكرة  آســيا  وكأس 
وســوف  تايالنــد،  فــي   2021
وتايالند  الكويــت  تســتضيف 

النسخة املقبلة من البطولتني.
كأس  الكويــت  وتســتضيف 
آســيا لكــرة الصــاالت 2022، 
وتســتضيف تايالند كأس آسيا 
قرر  الشاطئية2023.كما  للكرة 
االحتاد اآلســيوي إعــادة جدولة 
مواعيــد تصفيات كأس آســيا 

للشــابات حتت 20 عامــاً 2022، 
وتصفيات كأس آسيا للناشئات 

حتت 17 عاماً 2022.
وبحســب املواعيد اجلديدة، تقام 
اجلولة األولى من تصفيات كأس 
آسيا للشابات حتت 20 عاماً في 
املدة من 14 وحتى 22 أب املقبل، 
واملقرر  الســابق  املوعد  من  بدالً 
له فــي املدة مــن  13 وحتى 21 
أذار املقبل، على أن تقام مباريات 
اجلولة الثانية في املدة من الثالث 
وحتى السابع من  تشرين الثاني 
الســابق  املوعد  من  بدال  املقبل 

الذي كان مقــررا في املدة ما بني 
18و 22 أب من العام اجلاري.

في املقابل تقام اجلولة األولى من 
تصفيات كأس آســيا للناشئات 
حتــت 17 عاماً في املــدة من 18 
وحتى 26 مــن أيلول املقبل، بدالً 
من املوعد الســابق  في شــهر 
نيسان، فيما تقام مباريات اجلولة 
الثانية في املدة من الثامن وحتى 
يوم 12 من كانون أول املقبل، بدالً 
مــن املوعد الســابق والذي كان 
مقــررا له في  شــهر أيلول من 

العام اجلاري.

وفــي ســياق متصل، ســيقام 
اجملموعــات من مســابقتي  دور 
دوري أبطال آســيا وكأس االحتاد 
االســيوي لكــرة القــدم خالل 
نســخة 2021 بنظــام التجمع 
بســبب تداعيات فيروس كورونا 
املستجد، بحسب ما أعلن االحتاد 

القاري اول امس.
وقال االحتاد في بيان »سوف تقام 
منافســات دوري أبطال آسيا في 
منطقتي غرب وشرق القارة، في 
حني جتري منافسات كأس االحتاد 
اجلغرافية  باملناطــق  اآلســيوي 

اخلمس«.وســيقام دور اجملموعات 
األبطال  دوري  الغرب في  ملنطقة 
 ، 14-30 نيســان  خالل املدة من 
على أن جتري مباريات الشرق بني 

21 نيسان و7 أيار 2021.
منافســات  تنطلق  املقابل،  في 
كأس االحتاد فــي مناطق اجلنوب 
 14 من  اعتباراً  والشرق  والوسط 
أيار ، قبل أن تنطلق منافســات 
الغــرب يوم 23 أيار ، على أن جتري 
في  آســيان  منطقة  مباريــات 
وتقام  حزيــران.   28-22 من  املدة 
املنافســات بنظام الــدوري من 

مرحلة واحدة.
وكانــت الدوحــة اســتكملت 
مباريــات  املاضــي  املوســم 
منطقتي الغرب والشرق من دور 
النهائية  املباراة  حتى  اجملموعات 
التي تّوج بها أولســان هيونداي 
الكــوري اجلنوبي على حســاب 

بيرسيبوليس اإليراني.
وتقام مباريات دور الـ16 في دوري 
األبطــال بــني 13-15 أيلول ، ربع 
27-29 أيلول ، حيث  النهائي في 
واحدة،  من جولة  املنافسة  جتري 
في حني تقام مباريات الدور قبل 
وإياب  النهائي من مباراتي ذهاب 
في الفترة 19-20 و26-27 تشرين 
األول ، بحســب ما أضاف االحتاد 
األبطــال  دوري  القاري.ويشــهد 
للمرة األولى مشــاركة 40 نادياً 

في دور اجملموعات.
وفــي مــا يتعلق بــكأس االحتاد 
اآلســيوي، يقــام ذهــاب نصف 
نهائي منطقــة الغرب يومي 13 
و14 أيلــول والنهائي من جولتني 
يومي 20 تشرين األول و3 تشرين 

الثاني.
الــدور النهائــي لدوري  ويقــام 
وإياب  ذهاب  مباراتي  من  األبطال 
يومــي 21 و27 تشــرين الثاني ، 
علــى أن يقام نهائي كأس االحتاد 
اآلســيوي يوم 26 تشرين الثاني.

وقــال داتو ويندســور جون أمني 
عام االحتاد اآلســيوي »االحتاد ممنت 
لدعم جلنة املسابقات واالحتادات 
واألنديــة  األعضــاء  الوطنيــة 
املشــاركة، حيث ســاهموا في 
إعداد هذا اجلدول ألكبر النســخ 
فــي تاريــخ دوري أبطال آســيا 
وكأس االحتاد اآلســيوي«.وأضاف 
االحتــاد القاري أنه »ســوف يتم 
توجيه الدعوة لالحتادات الوطنية 
أجل اســتضافة  األعضــاء من 
املباريات، بعد سحب قرعة دوري 
أبطال آسيا 2021 وكـأس االحتاد 
اآلســيوي 2021، والتي تقام يوم 

األربعاء 27 كانون الثاني ».    

العواصم ـ وكاالت:
ورفائيل  دجوكوفيتش  نوفــاك  يبدأ 
الثاني من  2021 في  نادال موســم 
شباط عندما تلعب صربيا وإسبانيا 
احتاد  الترتيب في بطولة كأس  على 
الالعبني احملترفني للتنس للفرق قبل 

انطالق أستراليا املفتوحة.
ويلعــب املصنفــان األوليــان على 
املصنف  تيــم  ودومينيك  العالــم 

ميدفيديف  دانييل  والروسي  الثالث 
املصنــف الرابع في اليوم االفتتاحي 
التي  بــارك  ملبورن  فــي  للبطولة 
تســتضيف أولى البطــوالت األربع 
الكبرى لهــذا العام فــي املدة من 

الثامن وحتى 21 شباط.  
وتبدأ صربيا، حاملة اللقب، مبارياتها 
بقيادة ديوكوفيتش ضد كندا باستاد 
رود ليفر أرينا قبل مواجهة أملانيا في 

النمســاوي  ويلعب  اجملموعات..  دور 
دجوكوفيتش  أمام  الذي خسر  تيم، 
املفتوحة  أســتراليا  نهائــي  فــي 
2020، فــي الفتــرة الصباحية ضد 
أرينا.  باســتاد جون كايــن  إيطاليا 
ويخــوض كل من نــادال، الذي كان 
ضمن الفريق اإلســباني الذي خسر 
في نهائــي كأس احتاد الالعبني أمام 
الفائز  ميدفيديف،  والروسي  صربيا، 

بالبطولــة اخلتامية ملوســم تنس 
الرجال في العام املاضي، مبارياتهما 
الفترة املســائية ضد أستراليا  في 
الترتيب..وانطلقت  على  واألرجنتني 
كأس احتاد الالعبني في العام املاضي 
في  وأقيمت  فريقــاً   24 مبشــاركة 
ثالث مدن أسترالية لكن سيشارك 
نصف هذا العدد فــي العام احلالي 
وفي مدينة واحدة بســبب جائحة 

فيروس كورونا.
وتأجلت بداية نســخة العام احلالي 
ملــدة يــوم من أجــل اتاحــة املزيد 
من الوقــت لالعبــني للتدريب بعد 
الصحــي  للحجــي  خضوعهــم 
اإلجباري ملــدة 14 يوماً عقب التأكد 
مــن إصابة بعض املســافرين على 
منت ثالث رحالت طيــران عارض إلى 
الروسي  الفريق  وسيكون  أستراليا. 

هو الوحيد الذي يضم اثنني من بني 
أول عشــرة مصنفني علــى العالم 
روبليف،  وأندريه  وهما ميدفيديــف 
دييغو شــوارتزمان  يقــود  في حني 
املصنــف التاســع عامليــا الفريق 
نيشــيكوري  وكــي  األرجنتينــي 
املصنف 41 عامليــًا الفريق الياباني.  
ويتأهــل األول من كل مجموعة إلى 

الدور قبل النهائي مباشرة.  

دجوكوفيتش ونادال يتأهبان الفتتاح الموسم مع صربيا وإسبانيا

إقامة دور المجموعات في البطوالت القارية بنظام التجمع

اآلسيوي يؤكد إلغاء بطولتي الشباب
 والناشئين ويعدل مواعيد التصفيات

جانب من مباريات دوري ابطال اسيا

لندن ـ وكاالت:
أعلن نــادي تشيلســي، تعيني األملانــي توماس 
توخيل، مديرًا فنًيا للفريق، خلًفا لفرانك المبارد. 
وبحسب املوقع الرسمي لتشيلسي، فإن توخيل 
ارتبط مع البلوز بعقد ميتد ملوســم ونصف، مع 
إمكانية التجديد ملوســم إضافــي، ليصبح أول 

مدرب أملاني يقود الفريق.
وكان تشيلســي قــد أقــال فرانك المبــارد من 
منصبه، أمس اإلول، بعد تراجع نتائج الفريق في 
البرمييرليج، واحتالله املركز التاسع.ورحل توخيل 
عن قيادة باريس ســان جيرمان قبل شهر، وذلك 
على خلفية تصريحاتــه التي هاجم فيها اإلدارة 
الباريسية، لعدم تدعيم الفريق بالشكل األمثل.

القاهرة ـ وكاالت:
أُسدل الســتار على منافســات الدور الرئيسي 
ببطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها 
مصر حتى األحــد املقبل.واكتملــت أضالع ربع 
النهائــي للبطولة، والذي أســفر عن مواجهات 

نارية، والتي تقام ابتداء من امس، كالتالي:
مصر × الدمنارك صالة ســتاد القاهرة.. السويد 
× قطر صالة ســتاد القاهرة.. إسبانيا × النرويج 
صالــة العاصمة اإلدارية .. فرنســا × اجملر صالة 
برج العرب باإلسكندرية.. ويلتقي الفائز من لقاء 
مصر مع الدمنــارك مع الفائز من لقاء إســبانيا 
والنرويج في حني يلعب الفائز من مباراة السويد 

وقطر مع الصاعد من مواجهة فرنسا واجملر.

القاهرة ـ وكاالت:
كشف النادي األهلي بشــكل رسمي عن ترأس 
محمــود اخلطيب رئيــس القلعة احلمــراء بعثة 

الفريق في مونديال األندية بقطر.
وقال األهلي عبــر موقعه الرســمي إن مجلس 
اإلدارة اعتمد اليوم تشــكيل البعثة التي تسافر 
إلى قطر يوم غد اجلمعة، على منت طائرة  خاصة، 
للمشــاركة في كأس العالم لألندية، التي تقام 

خالل املد من 4 إلى 11 شباط املقبل. 
وأوضح األهلي أن البعثة ستضم املهندس خالد 
مرجتي، عضو  مجلس اإلدارة، منســق األهلي لدى 
االحتاد الدولي لكرة القدم فيفا، والعميد محمد 
مرجــان، املدير  التنفيذي للنادي، املنســق األمني 

لدى فيفا عن األهلي.
كما تشمل جمال جبر، مدير إدارة اإلعالم بالنادي، 
 والدكتور محمد شــوقي، رئيس اللجنة الطبية، 
ملتابعة كافــة اإلجراءات الطبيــة، وأمير توفيق، 
مدير  إدارة التعاقدات والتســويق، ونائبه أشــرف 
تراخيص  البعثــة، مســؤولة  ترافق  عمر.كمــا 
اللوائح لدى  األهلي، حنان الزيني، إلى جانب فريق 

الكرة واجلهاز الفني واإلداري والطبي.  

توخيل مديرا فنيا 
لتشيلسي

مواجهات نارية في ربع 
نهائي مونديال اليد

الخطيب يرأس بعثة 
األهلي لمونديال األندية 



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

مبعسكر  الوطني  املنتخب  يدخل 
تدريبــي خارجي فــي مدينة دبي 
للتصفيات  حتضيراته  إطار  ضمن 
 2022 ملونديال  املؤهلــة  املزدوجة 
املدير  2023.وقــال  آســيا  وكأس 
اإلداري للمنتخب باسل كوركيس 
»املنتخب  إن  في تصريح صحفي 
الوطني سيدخل معسكرا بني 12 

و21 من الشهر املقبل«.
وأكد أن »مدة املعسكر احملددة لن 
تؤثــر على مباريات الــدوري ألنها 
ســتكون بفترة التوقــف ما بني 
املرحلتني«.ولفت إلى أن »املعسكر 
مت حتديــد موعده بالتنســيق مع 
جلنة املســابقات في احتاد الكرة«.
وأشار إلى أن املعسكر من املؤمل 
أن يشــهد مباراة ودية واحدة لم 
بعد. الثانــي  عــن طرفها  يعلن 
أذربيجان  مبــاراة  »أمــا  وأوضح: 
زالت مجرد حديــث ولم يكن  ما 
واألمر  اتفاق رسمي حولها  هناك 
سيحســم بعد إعالن الشــركة 
املنفذة للمعســكر عــن املباراة 
منتخب  أن  إلــى  الودية«.يشــار 
العراق ســبق أن دخل معســكرا 
دبي وخــاض مباراة  تدريبيا فــي 
ودية مع املنتخب اإلماراتي انتهت 

بالتعادل السلبي.
مــن جانب اخر، اعتــذرت اللجنة 

املكلفــة بفحــص املالعــب من 
قبل احتــاد كأس اخلليج عن عدم 
حضورها ؛ ألســباب إدارية وأجلت 
الزيارة ملوعد آخر ســيتم حتديده 

في وقت الحق.

التطبيعية  الهيئــة  رئيس  وقال 
في احتــاد الكــرة إياد بنيــان، إن 
الوفــد املكلف بفحــص املالعب 
واملنشــآت الرياضيــة، اعتذر عن 
عدم القــدوم للبصرة بعدما كان 

الثالثاء.. وبني  مقرر وصوله صباح 
أنَّ أســباب االعتــذار إدارية بحتة 
الدخول  تأشــيرة  وصــول  لتأخر 
لعضوين من اللجنة ووصلت قبل 
اللجنة  ساعة من اإلقالع ما دفع 

إلى  للعراق.وأشار  زيارتها  لتأجيل 
أن التأجيل ال يعني اإللغاء، ونحن 
الوقت  الســتثمار  نسعى  بدورنا 
وإكمــال كل املتطلبــات ونرحب 
باللجنة متــى قررت حتديد موعد 

زيارتها.
فــي حــني أوضــح جنــم الكرة 
الكويتية بدر املطوع أن العراق قادر 
على اســتضافة املباريات الدولية 
والبطوالت على أرضه ملا ملسه من 
شغف العراقيني بكرة القدم.وقال 
اجلماهير  بحب  »شــعرنا  املطوع: 
الرياضــي  واإلعــالم  العراقيــة 
العراقي منذ دخولنا منفذ سفوان 
وإلى مقر إقامتنا وهذا االستقبال 
يؤكــد عمق العالقة بــني العراق 

والكويت«.
وأشــار إلى أن التنظيم الرائع في 
االستقبال وكذلك التدابير األمنية 
التي جلــأ لها االحتاد العراقي لكرة 
القــدم ووزارة الشــباب والرياضة 
على أعلى مســتوى وتؤكد قدرة 
املباريات  احتضــان  علــى  العراق 
الدولية والبطوالت في قادم األيام.

جلميع  رســالة  املطــوع  ووجــه 
املنتخبــات بأن تزور العــراق وترى 
بعينهــا حــب العراقيــني لكرة 
القــدم وكرم ضيافتهم وحســن 
اســتقبالهم للضيوف، الفتا إلى 
أن مــا شــاهدوه من حفــاوة في 
االســتقبال أكبر من مباراة ودية 
أمام هذه  ال تعني نتيجتها شيء 

املشاعر.
يشــار إلى أن املنتخــب الكويتي 
وصل إلــى البصرة مســاء أمس 
وباشــر بتحضيراته ملبــاراة الغد 

الودية أمام أسود الرافدين.

اسود الرافدين يعسكرون في اإلمارات الشهر المقبل 
محمد نصيف ضمن التحضيرات للتصفيات المزدوجة

يتعالج في دولتين 

أمانة بغداد يدعُم 
صفوفه بمحترفين جدد

نفط الوسط يتأهل الى 
نهائي »خورفكان« الدولية

الديوانية يفسخ 
عقد االسباني ايزاك 

بغداد ـ الصباح الجديد:
القوة اجلوية  لنادي  االدارية  الهيئة  اوعزت 
الالعب محمد قاسم  بارســال  الرياضي 
الفحوصات  الجــراء  لبنــان  الى  نصيف 
الطبية بعد االصابة التي تعرض لها في 
الركبة اثناء مباراة الفريق امام الشرطة.
وذكر الفريق الطيار شــهاب جاهد رئيس 
الهيئة االدارية لنادي القوة اجلوية الرياضي 
النادي سترسل املهاجم محمد  أن »ادارة 
قاســم نصيف إلى دولة لبنان خالل قادم 
األيام  حتت إشــراف طبيب انكليزي سبق 
وأن أجرى عمليات جراحية الفضل العبي 

العالم«.
القوة  لنادي  االداريــة  »الهيئة  أن  وأضاف 
اجلوية تســعى ايضا الى ارســال الالعب 
الى دولة قطر وبالتحديد الى مستشفى 
ســبيتار من اجل تاهيــل الالعب بصورة 
الفحوصات  تامة بعــد اكمــال كافــة 

الطبية التي سيجريها في دولة لبنان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت إدارة أمانة بغداد تعاقدها مع ثالثة 
العبني محترفني من لبنان وساحل العاج 
لتدعيم صفوف فريقها األول.وقاَل رئيس 
الهيئة االدارية، فالح املسعودي: إن فريقه 
اللبناني محمــد جالل قدوح،  تعاقد مع 
وسانت جيان كوري وساديا اوليفر بلو من 

كوت ديفوار.
وأشارَ املســعودي إلى: أن إدارة نادي أمانة 
بغداد تهدف من خالل هذه التعاقدات الى 
إحداث إضافة للفريق الذي ظهر بشــكٍل 
جيد في املباريات الســابقة، ويتطلع ألن 
يكون بصورة أفضــل في مباريات املرحلة 

الثانية املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تأهل رســمياً نفط الوسط العراقي الى 
النهائــي بطولــة »خورفــكان« الدولية 
لكرة الصاالت بعد الفــوز على املنتخب 
االماراتــي الوطني بســتة اهداف مقابل 

ثالثة في نصف نهائي البطولة.
العودة  الوسط من  واستطاع فريق نفط 
للمبــاراة على الرغم مــن تاخره بهدفني 
من دون مقابل لصالح املنتخب االماراتي 
ولكن في الشــوط الثاني استطاع العبو 
الفريق من تســجيل ستة اهداف كاملة 
لتكون كفيلة بوجود الفريق في النهائي 
املرتقب.علمــا ان هــذه البطولة الدولية 
هــي الثانية ومبشــاركة 10 فرق من ثالث 
دول عربية خليجية وهــي االمارات البلد 

املنظم والبحرين والعراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اعلن نادي الديوانية الرياضي عن فســخ 
عقــد محترفه االســباني ايــزاك باديال 
.وقال  بالالعب  بالتراضي والسباب خاصة 
حسني العنكوشي رئيس الهيئة االدارية 
في بيــان » مت التعاقد مــع اربعة العبني 
محليني ومحترفني ضمن االســتعدادات 

للمرحلة الثانية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

 اصدرت جلنة املســابقات في الهيئة 
التطبيعية لالحتاد لكرة القدم، قائمة 
باسماء هدافّي الدوري العراقي املمتاز 
بعد انتهاء اجلولة اخلامســة عشــر 

للدوري.
وبحســب القائمــة فقــد تصــدر 
الهدافني امين حسني العب نادي القوة 
اجلوية برصيد عشــرة اهــداف، يليه 
العب نادي الزوراء مهمد عبد الرحيم 
املركز  اهداف.وفــي  تســعة  برصيد 
الثالث جاء العبو أندية: نفط ميسان 
احمد عبد الــرزاق، والكهرباء محمد 
عدنان،  موســى  والنفط  ابراهيــم، 
والنجف  وامانة بغــداد جبار كــرمي، 
احمد كوني، وامليناء حســني يونس، 
ونفط الوسط عمر منصوري، بستة 
أهــداف لكل واحــد منهم.وحل في 
املركــز الرابع العبو أندية: احلدود منار 
طه، والطلبة محمد جفال، والنجف 

احمد كوني، بخمســة اهداف لكل 
واحد منهم.

من  عشر  اخلامسة  اجلولة  واختتمت 
مبباراة  القــدم  لكرة  املمتــاز  الدوري 
جــرت على ملعب الشــعب الدولي 
بــني فريقّي القوة اجلوية والشــرطة 

وانتهت بالتعادل السلبي.
اجلولــة  مباريــات  وتنطلــق  هــذا 
املقبل  يوم السبت  السادسة عشرة 
املوافق 30 كانون الثاني اجلاري باقامة 
الســماوة  فيلعب  مباريــات  خمس 
وامانــة بغداد في ملعب الســماوة، 
مباراة  الصناعــة  ملعــب  ويضيف 
الصناعات الكهربائية ونفط ميسان 
والديوانية  القاســم  فريقا  ويتواجه 
في ملعب الكفل وفي ملعب التاجي 
جترى مباراة الكهرباء واربيل، ويضيف 
ملعب الفيحــاء مباراة نفط البصرة 

والكرخ.
ذاتها  اجلولــة  مباريات  وتســتكمل 
يوم االحــد مبواجهات جتمــع احلدود 
والشــرطة في ملعب التاجي، وزاخو 

يضيــف نفط الوســط وفي ملعب 
الفيحاء يستقبل فريق امليناء ضيفه 

الطلبة، اما ملعب الشــعب الدولي 
فيشهد اقامة مباراة اجلوية والنفط 

ويضيف ملعب النجف الدولي مباراة 
اهل الدار والزوراء.

من جانبه، وصف مــدرب الصناعات 
الكهربائية اجلديد، عباس عبيد، قيادة 
الفريق وهــو يتذيل الترتيــب، بأنها 
يراهن  لكنه  انتحارية صعبة،  مهمة 

على التغيير في امليركاتو الشتوي.
وقال عبيد »اخلطوة األولى تتمثل في 
حسم التعاقد مع محترف أرجنتيني 
وآخــر أفريقي«.وتابع »نســعى أيًضا 
الســتقطابات محليــة جديدة، نرمم 
من خاللها صفــوف الفريق وتدعيم 

خطوط اللعب«.
وأوضح أن الفريق يحتاج إلى الكثير، 
ألن املهمة صعبــة، وحتتاج إلى دعم 
حقيقي مــن اإلدارة، لتغيير شــكل 
وأسلوب لعب الصناعات الكهربائية.
وأشار إلى أنه سيتحمل النتائج بعد 
التعاقــدات اجلديدة للفريق.وشــدد 
»لدينــا 4 مباريات باملرحلــة األولى، 
نســعى مــن خاللها دفــع الالعبني 
معنويًا مــع تغيير أســلوب اللعب، 
على أمل أن تكــون النتائج مقبولة 

النتشال الفريق من ذيل القائمة«. 

الصناعــات  إدارة  أن  إلــى  يشــار 
الكهربائيــة، اختارت عبــاس عبيد، 

خلًفا للمدرب املستقيل عماد عودة.
وفي سياق اخر، رفضت الهيئة اإلدارية 
لنادي نفط ميســان استقالة املدرب 
رزاق فرحان، مشــددًة على التمسك 
باإلجماع، خالل  القرار  بخدماته.وجاء 
عقدته  الذي  االســتثنائي  االجتماع 
الهيئــة، للتباحث في أمور فريق كرة 
القدم، قبــل انتهــاء املرحلة األولى 
للدوري املمتاز.. وأصدرت الهيئة عدة 
قرارات، من أجل حتســني أداء الفريق 
القادمة،  املباريــات  فــي  ونتائجــه، 
التدريبي صالحية  الكادر  أبرزها منح 
التعاقــد مــع العبني جــدد، لتعزيز 
االنتقاالت  الفريق خالل فترة  صفوف 
الشــتوية، وإبعــاد بعــض الالعبني 
اآلخرين.كمــا قــررت الهيئة خصم 
 %20 من رواتب الالعبني، لشهر كانون 
الثاني اجلاري، بســبب سوء النتائج، 
على أن تلغى العقوبة في حال حتسن 

النتائج، في املباريات املقبلة.

لجنة المسابقات تصدر قائمة باسماء هدافّي الدوري الممتاز
السبت بدء الجولة السادسة عشرة باقامة خمس مباريات

لقطة من الدوري املمتاز لكرة القدم

إعالم الشباب والرياضة:
والرياضة  الشباب  وزارة  تواصل 
البدنيــة  التربيــة  دائــرة   –
خدماتها  تقــدمي  والرياضــة،  
واالبطال  االبطــال  للرياضيني 
نظير  طبيعــي  كاســتحقاق 
ما قدموه مــن خدمات جليلة 

للرياضة العراقية.
واوضح معــاون مدير عام دائرة 
التربيــة البدنيــة والرياضــة 

أجنزت  الدائرة  أن  كــرمي  وصفي 
لغاية شــهر كانون الثاني من 
العام احلالي 199 بطاقة ماستر 
كارد و 1123 هوية  و 500 طلب 
من مســتحقي قطع االراضي 
فضال عن شمول 147 من الرواد 
باملنحة و 52 من االبطال لعام 
2020 بأجمالي 4236 مستحق, 
واصــدرت 950 كتب مخاطبة 
لدوائر الوزارة والوزارات االخرى .

واوضح أن مراجعة املستحقني 
الى الدائرة الثبات شهادة احلياة 
ستنطلق مع بداية شهر شباط 
املتمســكات  جلب  مع  املقبل 
الدائرة مستعدة  وان  املطلوبة، 
محل  الى  موظفيها  ألرســال 
سكن الرواد ممن هم يعانون من 
امراض مزمنة ويصعب عليهم 
احلضــور الى مقر الــوزارة من 

سكنة محافظة بغداد .

نعمت عباس*
العــني  لنــادي  حارســاً  كان 
اإلماراتــي ومنتخــب اإلمارات 
واآلن مشرفاً فنياً ملدربي حراس 
بني يــاس ومحاضراً أســيوياً، 
الورش  مــن  العديــد  نظــم 
العاملني  التدريبيــة للمدربني 
املتحدة  العربية  اإلمــارات  في 
وبشكل مستمر طيلة املوسم 
األندية  جميــع  وفي  الرياضي 
اإلماراتية، يشرف على الدورات 
األسيوية اخلاصة مبدربي حراس 
املرمى، نال لقب األفضل خالل 
هذا الشــهر في تقليد شهري 
الــدوري اإلماراتي يختارون  في 
من خالله أفضل مدرب، وأفضل 
العب، وأفضــل حكم، وأفضل 
املشجعة  املبادرة  وهذه  حارس 
في  تطبق  أن  أمتنــى  لإلبــداع 
الدوري العراقي، وإذا طبقت فأنا 
أختار الكابنت راضي شنيشــل 
الالمع  والنجم  مدرب  كأفضل 
كأفضل  الرحيــم  عبد  مهند 
العب وأفضل حارس أترك اخليار 
الكرمي  املتألق عبــد  للكابــنت 
ناعم وأفضل حكم أترك القرار 

للحكــم الدولــي والعب نادي 
الصناعة ســابقاً جنــم عبود 

الختيار أفضل حكم.
نأمــل أن تطبق هــذه الفكرة 
ودعوتي  القريب  املستقبل  في 
للجنة التطبيعية أن تستعني 
بخدمــات الكابنت قاســم أبو 
حديــد مدرب أســود الرافدين 
كأس  بطولــة  فــي  ســابقاً 
لالستفادة  باملكسيك  العالم 

من خبراته الطويلة واملســيرة 
في  اجلديد  اإلبداعية إلضافــة 
احملليني  ملدربينا  املرمــى  عالم 
مثلمــا قدم باألمــس كوكبة 
لعالم  النجــوم  احلــراس  من 
نادي  في  سواء  العراقي  املرمى 
الشرطة أو املنتخبات الوطنية 

العراقية.

* مجرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف وزير الشــباب والرياضة 
عدنــان درجال،االحــد، عن اكمال 
ملعب امليناء خــالل مدة اقصاها 
ســتة أشــهر وتقدمي الشــركة 
املنفــذة تعهــدا خطيــا بذلك.
وقال درجال فــي تصريح صحفي 
على هامــش جولته امليدانية في 
البصرة، ان »االعمال داخل ملعب 

بوتيــرة عالية ومت  امليناء تســري 
االتفاق مع الشــركة املنفذة على 
زيــادة عدد العمال الــى اكثر من 
وقتني  الى  400 عامل يقســمون 
وبأكثر مــن جانب النهاء  للعمل 
املقرر من قبل  املوعد  االعمال في 

الوزارة«.
واضــاف »هناك بعض املشــاكل 
املتعلقة بالبنى التحتية للملعب 

كاملــاء والكهربــاء تعهد احملافظ 
بحلها وعدم وجــود اي مانع فني 
او مادي حلل هذه املشكلة«.واشار 
التفقدية  »الزيــارة  ان  الى  درجال 
اجراء  عن  اســفرت  امليناء  مللعب 
البســيطة  التغيــرات  بعــض 
واملمكنــة في بعــض التفاصيل 
ولم يكن هناك اي مانع للشركة 

من تنفيذها«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضح املدرب اجلديد لنفط الوسط 
عبــد الغنــي شــهد أن مهمته 
ستكون تكميلية ملا حققه اجلهاز 
الفني السابق بقيادة جمال علي.

وقال شهد إن الفريق لم يوفق في 
نقطتني  وحقق  مباريات  ثالث  آخر 
فقط وهــو أمر لــم يتواكب مع 
الفتا  الفنــي،  اجلهاز  طموحــات 
إلى أن اإلجهــاد كان واضحا على 

األخيرة  املباريــات  فــي  الالعبني 
وهذا يؤكد حاجتــه إلضافة عدد 
من الالعبــني لصفوف الفريق مع 

االحتفاظ بالقدامى.
وبــني: »هنــاك اتفاق مــع اإلدارة 
إلبرام عدد مــن الصفقات بفترة 
االنتقاالت الشــتوية والتي نعول 
عليهــا لترميم خطــوط الفريق 
وهناك مفاوضــات مع مهاجمني 

اثنني«.

وأشــار: »نفط الوســط يستعد 
ملواجهة زاخو فــي اجلولة املقبلة 
أربيل  وســيغادر بوقت مبكر إلى 
حتضيــرا للمبــاراة، وســأحافظ 
على أســلوب لعب الفريق ألني ال 
أملك الوقت الكافي إلجراء تغيير 
تكتيكــي على مســتوى طريقة 
اللعب على أمــل أن تبدأ مرحلة 
العمل الفعلي في املرحلة الثانية 

من الدوري«.

ميونيخ ـ وكاالت:
دارداي لإلشــراف على  بال  عاد اجملري 
هرتا برلني األملانــي بعد عام ونصف 
على رحيله، وذلك خلفاً لبرونو الباديا 
الذي أقيل من منصبه األحد بحسب 

ما أعلن النادي.
وقّرر نادي العاصمة األحد إقالة الباديا 
واملدير الرياضي للفريق مايكل بريتس 
غداة اخلســارة الكبيــرة على أرضه 
أمام فيردر برمين 4-1 في الدوري احمللي.
واكتفــى برلني بنقطــة واحدة من 
مبارياتــه األربــع األخيــرة ضد فرق 
املركز  فــي  ليقبع  تعتبر ضعيفــة، 
الرابع عشــر برصيــد 17 نقطة، ما 
دفع االدارة الى اتخاذ قرار التخلي عن 
الباديا، ابن الـ54 عاماً الذي اســتلم 
املنصب في نيسان/أبريل 2020، بعيد 
توقف البطولة جــراء فيروس كورونا 

املستجد، وأنقذه من الهبوط.
وأشــار النــادي األحد إلــى أنه على 
دارداي  الســابق  مدربه  مــع  تواصل 
خلالفة الباديــا، ثم أكد اليوم التعاقد 
مع ابن الـ44 عامــاً »الذي يعرف كل 
النــاس هنا وال يحتاج الى الكثير من 
التأقلم« بحسب ما  الوقت من أجل 
أفــاد رئيس مجلس اإلدارة كارســنت 
شــميدت، مضيفا »يعيــش بال من 
أجل هرتا ونحــن مقتنعون متاما بأنه 
ســيمنح الفريق ما يحتاجه بفضل 

طبيعته الواضحة واملباشرة«.
ويعود دارداي الذي دافع عن ألوان هرتا 
كالعب وسط دفاعي أيضا بني 1997 
و2012، الى منصب شغله بني 2015 
و2019 بصحبة مساعديه السابقني 
أدمير  والصربــي  نيوينــدورف  أندريا 

حمزاغيتش.

وبعــد أن كان لفتــرة طويلة املمثل 
دوري  فــي  للعاصمــة  الوحيــد 
نفسه  هرتا  يجد  الـ«بوندســليغا«، 
في ظل جاره أونيون برلني الذي يقدم 
أداء مميــزاً في موســمه الثاني فقط 
بني الكبــار، إذ يحتل املركــز الثامن 
بعد 18 مرحلــة، بفــارق أربع نقاط 
فقط عــن املركزين الثالــث والرابع 
اللذيــن يحتلهمــا بايــر ليفركوزن 

وفولفسبورغ تواليا.
وســيكون دارداي أمام مهمة صعبة 
فريقه  مع  مشــواره  مســتهل  في 
االختبارات  تبــدأ  إذ  اجلديد-القــدمي، 
الصعبــة منذ املبــاراة الثانية حيث 
يلتقــي هرتــا مــع بايــرن ميونيخ 
املرحلة  واملتصــدر في  اللقب  حامل 
العشــرين، قبــل أن يواجــه اليبزيغ 
الثاني في املرحلة الثانية والعشرين.

وزارة الشباب والرياضة تواصل تقديم 
خدماتها للرياضيين االبطال والرواد

زكريا العوضي.. المشرف الفني 
لمدربي حراس مرمى بني ياس

درجال يكشف موعد إنجاز ملعب 
الميناء 30 الف متفرج

شهد: سأكمل ما بدأه جمال علي

دارداي يعود لتدريب هرتا برلين

العوضي مع فريقه



ذا  العاملي  النجم  كشف 
ويكند أنه سُيطلق ألبوم 
يتضمــن أفضل أغنياته، 
 The" عنوان  وســيحمل 
قناته  على   ،"Highlights
يوتيوب،  على  الرســمية 
اال انــه لــم يُفصح عن 
األلبوم.  إصــدار  موعــد 
وصــدم ذا ويكند محبيه 
مؤخــرا بهيئتــه اجلديد 
فــي أغنيتــه املصــورة 
 Save Your Tears
التــي طرحهــا مؤخرً، اذ 
بدا غريب الشــكل وكأن 
مكروه اصابــه فوجنتيه 
وحاجبيــه  منتفختــن، 
بطريقــة  مرفوعــن 
بعض  وعلــق  مخيفــة. 

معجبيه مستنكرين من 
انه اجرى عمليات جتميل، 
محتاجا  يكــن  لم  وبانه 
للقيام بهــا الن اجلمهور 
احبه ألغنياته وصوته، فرد 
البعض االخر من ان االمر 
واضــح ويتعلق باملاكياج 
التجميل  ومستحضرات 
خاصــة وان الصــور من 

السهل التالعب بها.

تركية  اعالم  افادت وسائل 
ان املمثلــة التركية فوندا 
ابطال  الى  انضمت  جوراي 
"املؤســس  مسلســل 
الذي يــؤدي دور  عثمــان" 
البطولــة الرئيســة فيه 
املمثــل التركــي بــوراك 
انه لم يجر  اال  أوزجيفيت، 
الكشف عن طبيعة دورها 
صعيد  على  العمــل.  في 
آخر سافر بوراك أوزجيفيت 
الــى العاصمــة التركية 
أنقــرة مؤخرا حيــث مقّر 
الرئاسة التركية، ليسّلمه 
الرئيس التركي رجب طيب 
ممثل  أفضل  جائزة  إردوغان 
التي فاز   2020 تركي لعام 

بها عن دوره في مسلسل 
عثمــان".  "املؤســس 
التي  املذيعــة  ووصفــت 
بأّنه  قدمت احلدث بــوراك 
من أكثر املمثلن الناجحن 
جدل،  دون  مــن  تركيا  في 
ليس فقط بــأدواره، ولكن 
أيضاً بشخصيته احملترمة، 

وفاز بقلوب اجلميع.

املصرية  املمثلــة  روجت 
نيللي كرمي للعمل اجلديد 
جانب  إلى  له  حتضر  الذي 
كــرمي  املصــري  املمثــل 
مــن خالل  العزيز،  عبــد 
نشرتها  جتمعهما  صورة 
فــي صفحتهــا اخلاصة 
علــى موقــع التواصــل 
وظهــرت  اإلجتماعــي، 
الفتة  بإطاللة  كرمي  فيها 
وماكياج بارز بألوان زاهية 
الصورة  وأرفقت  وناعمة، 
بتعليــق كتبــت فيــه: 
نيللي  أن  يذكــر  "قريباً". 
حققت جناًحــا كبيرًا في 
املوسم الرمضاني املاضي 
مسلســل  خــالل  مــن 

تدور  الذي  وش"  "بـــ100 
أحداثه بشــأن "ســكر" 
يتم  محترفــة،  نصابــة 
النصب عليهــا من عمر 
وهو نصاب محترف ايًضا، 
ومن ثم تدخل في صراعات 
معه إلعادة أموالها، وتقرر 
بعدها االحتاد معه للقيام 

بعمليات نصب اكبر.

ذا ويكند

نيللي كريم

بوراك أوزجيفيت

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
حدد زعيم تركمانســتان عطلة وطنية جديدة تكرميا لســاللة 

محلية من الكالب، بحسب ما أوردت تقارير وسائل اإلعالم.
وأمــر الرئيس قربان بيردي محمــدوف بتحديد يوم العطلة هذا، 
لإلشــادة بســاللة أالباي، الساللة احمللية اآلســيوية من كالب 
الراعــي، ليكون آخر يــوم أحد من شــهر أبريل مــن كل عام، 
وهو اليوم الذي حتتفل فيه اجلمهورية الســوفيتية الســابقة 
أيضا بالســاللة احمللية مــن اجلياد، على وفــق صحيفة نيوترال 

تركمانستان اليومية.
تفتخر البالد التي يقطنها ستة مالين نسمة بسالالت جيادها 

وكالبها، وتقاليد الرعي التي تعود لقرون مضت.
ويشــيد الرئيس بساللة كالب أالباي منذ ســنوات، ونشر كتابا 
عنها، وفي 2017 أهدى الرئيس الروسي فالدميير بوتن جروا صغيرا 

منها.
والعــام املاضي أزيح الســتار عن متثال ضخم تكرميا لســاللة 

الكالب هذه في عاصمة البالد.
وأفاد جنل الرئيس، ســيردار، الذي يرأس رابطــة األالباي الدولية، 
أن العطلة ستتضمن مســابقات جمال لهذا النوع من الكالب 

ومسابقات لياقة بينها.

الصباح الجديد - وكاالت:
ســتحصل املمثلة والناشــطة األميركية جن فوندا جائزة 
فخريــة عن مجمــل أعمالها في حفل جوائــز غولدن غلوب 
الشــهر املقبل، احتفــاء مبســيرتها الفنية في الســينما 
والتلفزيون وموقفها الريــادي من قضايا اجتماعية على مدى 
نحو 60 عاما. وقالت رابطة هوليوود للصحافة األجنبية التي 
تنظم احلفل إن فوندا ستحصل على جائزة سيسل بي. دوميل 

خالل املراسم التي ستقام يوم 28 فبراير.
وقال علي ســار رئيــس الرابطة في بيــان "موهبتها التي ال 
ينكرها أحد أكسبتها أعلى مســتوى من التقدير، وبرغم أن 
حياتها املهنية شهدت تقلبات عديدة، ظل التزامها املتفاني 

بإحداث التغيير راسخا".
بدأت فوندا )83 عاما( مسيرتها الفنية عام 1960 على مسارح 
برودواي والسينما ثم أصبحت واحدة من أهم جنمات السينما 
في الســتينيات والســبعينيات. وكان أحدث ظهور لها في 
املسلســل الكوميدي )جريس وفرانكي( الذي تنتجه منصة 

نتفليكس.
كما كان لها مواقف مهمة كناشــطة سياســية، إذ قادت 
حمالت معارضة حلرب فيتنام في الســبعينيات وحرب العراق 
في 2003. وفي العام املاضي شاركت في احتجاجات أسبوعية 

تسلط الضوء على مخاطر االحتباس احلراري.

جين فوندا تنال جائزة في 
غولدن غلوب عن مجمل أعمالها

عطلة وطنية في تركمانستان 
تكريما لساللة كالب أالباي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
قلة منا يســمع بأن هناك من ميارس 
رياضة الغوص في البــالد في وقتنا 
احلالــي، وعلى الرغم مــن هذا، يبرز 
اســم ايــالف حميد صــادق مدربة 
للســباحة والغوص والتأهيل املائي، 
وهي الشــابة التي اســتطاعت ان 
تدخل اجملال وتكتســب خبرة اهلتها 

الن تكون اول مدربة غوص.
ايالف تصف الغــوص في البحر بأنه 
فرصة  ألنهــا  داخلي،  ســالم  رحلة 
لالستمتاع بعظمة اخلالق من خالل 
متنح  ومشــاهد  رائعة  فنية  لوحات 
الغواص ســعادة وجتعله يطير فعال، 
وليــس مجرد احســاس، فــي وقت 
تتمنى "فــي كل مرة ان يــدوم الى 
االبد". استطاعت من خالل رحالتها 
ان تعثر على محارة بحجم كبير ومميز 
فاحتفظــت بها وقامــت بتأطيرها 

للمحافظة عليها من التلف.
تقول ايــالف: "دخلت مجال الغوص 
ألني ابحث عن شيء امتيز به، اضافة 
الى اني احب سبر اغوار كل ما يحيط 
بي فكيف بالبحر الذي يشدني بكل 
ان  اســتطعت  وغموضه.  ســحره 
احصل على شهادة خبرة من النقابة 
كابــن غوص،  مــع هوية  العراقية 
اهلتني الن اكــون اول مدربة تنظم 
الى منظمة متخصصة. اضافة الى 
باإلسعافات  شهادات  على  حصولي 
األولية كمنقــذة ومعاجلة فيزيائية 
عن طريق التأهيل املائي لكبار السن 

واالصابات الرياضية".

متى تعلمت السباحة والغوص؟
- "السباحة تعلمتها بعمر الـ25، اما 
الغوص فقبل اربع سنوات، اجتهدت 
من حينها وبحثــت وتعلمت ألكون 
جديرة مبهنة املدرب، واســتطعت ان 
اضــم العــراق كأول غواصة من بن 
165 دولة الى منظمة ssi التي بدأت 
بالنمو بفضل شغف مجموعة من 
أن يكون  أرادوا  الغواصن اخمللصــن، 
تعليــم الغــوص متاحــا للجميع. 
ومنظمــة ssi منظمة عاملية تعنى 

بالغوص احلر والسكوبا". 

هــل هناك اقبال من النســاء على 
تعلم السباحة او الغوص؟

- " الناس في الوقــت احلاضر لديها 
والغوص  الســباحة  بأهميــة  وعي 
بتحسن الصحة النفسية والبدنية 
على حد سواء، لذا اجد االقبال جيدا 
على املســابح اخملصصة للنســاء. 
االن في خمسة مسابح  عملت حلد 
كمدربة حلسابي اخلاص. واستطعت 
ايضا ان اختص بتدريب االطفال من 
واحصل  ســنة،  الى  الشهرين  عمر 
على شــهادة من اكادميية الرياضات 
املائية الروسية التي تختص بتدريب 

االطفال الرضع".

مــا الفائدة التــي يجنيها الطفل 
صحيا عند تعلمه السباحة بوقت 

مبكر؟
- "هناك فوائد صحية جمة للطفل 
عنــد تعلمــه الســباحة من حيث 
النوم  تقوية العظام، وحصوله على 

اجليد، كذلك مســاعدته على تعلم 
اجللوس واملشــي قبــل اقرانه، ايضا 
تســاعده على التركيــز، وتعزز من 
ثقته بنفسه ليكون جريئا، ويتخلص 

من عامل اخلوف".

هل ســنحت لك الفرصة للغوص 
مبياه في دولة خارج العراق؟

احلمد هلل استطعت بالفعل السفر 
والغوص في بحر قزويــن الواقع في 
استثنائية،  وكانت جتربة  اسيا،  غرب 
وقريبا ان شــاء اهلل سأكون في ينبع 

بالسعودية للغرض نفسه".

مــا هــي اول نصيحــة توجهيها 
للمتدرب على الغوص؟

"ســؤاله عن وضعــه الصحي، ثم 
بإجراءات  التزامــه  على  التشــديد 
الســالمة، واختيــار عــدة الغوص 
واملقاس  اجلودة  من حيث  املناســبة 
وان ال ينــزل للغوص اال برفقة غواص 

اخر، حتســبا ألي طــارئ او خطر، الن 
الغــواص احيانا يصــاب باإلعياء، او 

ينفذ االوكسجن. 

ما هي االمراض التي مينع صاحبها 
من القيام بالغوص؟

- "هناك عدة امراض ميكن ان تتسبب 
بأزمة للغــواص، منها التهاب الرئة، 
وامراض القلب، وضعف البصر، ومن 
يستعمل ابرة االنسولن من مرضى 

السكر، والتهاب االذن".

ما هو حلمك؟
استطيع  خاصا  مســبحا  "املك   -
واضحة  ايصال صــورة  من خاللــه 
عن اهمية وروعة رياضة الســباحة 
والغوص، الن املاء، املكان الوحيد الذي 
يشعر االنســان بالسعادة من خالل 
الدخول  افراز هرمون السعادة مبجرد 
الى املــاء، والتقليل مــن الضغوط 

النفسية".

الصباح الجديد - وكاالت:
 كعكة كورونا، وســيلة فتاة مصرية 
لدعم املصابن بالفيروس ولتســليط 
الضــوء على مشــكالتهم في مصر، 
من خالل صنعها كعكة تشبه لقاح 
الفيــروس الذي يســتعمل في مصر 

وطعم به اول االمر االطقم الطبية.
إميي عزت، قامت بتوزيع الكعكة على 
الكثير مــن املصابــن واملرضى الذي 
يخوضــون احلرب ضــد الفيروس في 

املستشفيات لدعمهم.
الكعكــة،  واختــارت لصنــع 

والشــكل  واألبيض  الرمادي  اللونــن 
ة  ر لقاح كورونا ملصقة عبــا عن 

الســكر  بــأوراق 
حلــة  لصا ا
كل  لــأ

والفوندان.
عن الســبب وراء تلك اخلطــوة تقول: 
"منح األمل للمرضى واعطائهم جرعة 
من التفاؤل بأن الوباء ســينتهي قريبا، 
خاصة بعد أن بدأت الدول في مختلف 

أنحاء العالم تطعيم سكانها.

كعكة على شكل كورونا لدعم المصابين

مدربة الغوص ايالف حميد: 
الغوص رحلة سالم داخلي 

الصباح الجديد - وكاالت:
اشــارت املمثلة اللبنانية ماغي بو غصن الى 
ان هناك فتاة قد توفيت اليوم بسبب اصابتها 
بفيروس كورونا برغم ان صحتها كانت جيدة 

ولم تشك يوما من أي شيء.
وكتبت ماغي على صفحتها اخلاصة: " صبية 
الورود خســرت حياتها بسبب  صغيرة بعمر 
هذا الفيــروس اللعن، لم تكن تشــتك من 
شيء.. اهلل يرحمك ويسكنك فسيح جناته.. 
الى متى ستســتمر خســاراتنا الحبتنا وملن 
حولنا والى متى نستطيع التحمل؟.. رحمتك 

يا رب"
ومتنت بو غصن الشــفاء لكل املصابن بفيروس 
كورونا الذين يــزداد عددهم يوميا، اذ انها كتبت 
على حسابها اخلاص : "ســالمة قلبكن كلكن 

يعنــي كلكــن املصابــن 
شّتتنا  اللعن  الوباء  بكورونا. 

فّرقنا قصف عمرنا".
وتأملت بو غصن ان "يختفي فيروس 

كورونا مــن العالم وأن نعــود حلياتنا 
الطبيعيــة" بطريقة طريفة، حيث كتبت 
على حســابها اخلاص على موقع التواصل 

االجتماعــي: "كم هَو جميــل ان يصاَب 
كورونــا بكورونا وينقبــر وميوت ويحل 

عّنا بقــا". بدورها عّلقــت الفنانة 
اللبنانية ســيرين عبد النور على 

منشــور ماغي بالقــول: "اهلل 
ال يوفقــو". والقى املنشــور 

اعجــاب عــدد كبيــر من 
املتابعن.

ماغي بو غصن: الى متى ستستمر 
خساراتنا ومطالبين بالصبر

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن وزير الثقافة األمير بدر بن عبداهلل بن فرحان 
آل سعود، إصدار أول رخصتن للتدريب املوسيقي 

في بالده.
وكشف الوزير أن الرخصتن حصل عليهما "مركز 
الدولية املوســيقي للتدريــب" ومعهد "البيت 
التدريب  نشاط  ملمارســة  للتدريب"  املوسيقي 
املوســيقي، وهما معهدان متخصصــان يقدمان 

التدريب وتنمية املواهب في اجملال املوسيقي.
ويأتي إصدار الرخصتن ضمن اإلطالق التجريبي 
التدريبيــة  املعاهــد  تأســيس  ملشــروع 
الثقافة  مجــاالت  فــي  املتخصصــة 
والفنــون، الــذي تعمل عليــه وزارة 
الثقافــة بالتعاون مع املؤسســة 
العامة للتدريب التقني واملهني 
وهيئة تقومي التعليم والتدريب، 
املواهــب  لتمكــن ودعــم 
السعودية وتنمية القدرات 
والفنيــة،  الثقافيــة 
تطوير  إلــى  إضافــة 
الفنيــة  الصناعــة 
فرص  خلــق  عبــر 
وتدريبية  تعليمية 
مختلــف  فــي 
ت  لتخصصــا ا

اإلبداعية.
وتشــمل قائمة التراخيص املتاحــة للمراكز واملعاهد 
التدريبيــة، تراخيص إقامة معاهــد أو مراكز تدريب في 
والفنون  البصرية واملسرح  والفنون  قطاعات املوسيقى 
األدائية واألزياء وفنون الطهي واملتاحف والتراث واألفالم 
والتصميم وفنون العمارة واألدب والترجمة واآلثار واحلرف 

اليدوية.
وتهــدف وزارة الثقافــة إلــى تنظيم مجــال التدريب 
ورفع جــودة اخملرجات العلمية فــي القطاعات الفرعية 
للثقافة والفنون للقيام بأدوارها املهمة خلدمة الثقافة 

السعودية على وفق رؤية اململكة 2030.

السعودية تصدر أول رخصتين 
للتدريب الموسيقي

الصباح الجديد - وكاالت:
ُكشف النقاب عن جينز مزود بوسادة هوائية 
حلماية راكبــي الدراجات الناريــة في حاالت 
السالمة  االصطدام وكشف مصمم ملعدات 
لسائقي الدراجات النارية ملنع إصابات الساق 

في احلوادث.
وقال موســى شــهريفار إن اختراعه األخير 
يســتعمل تقنيــة مماثلة للســترات اجملهزة 

بالوسائد الهوائية املوجودة حالًيا في السوق 
حلماية صــدر الفــارس وظهــره ورقبته في 
يصطدم.  ويوجد حالًيا امنوذج أولي واحد فقط 
من الوسادة الهوائية داخل جينز AB السويد، 

لكن شــهريفار بصدد احلصول على اجلينز 
معتمــًدا ملعايير الصحة والســالمة في 

االحتاد األوروبي ويأمل طرحه في السوق 
فــي عــام 2022. و80 % مــن حوادث 

الدراجات النارية املبلغ عنها تؤدي إلى 
اإلصابة أو الوفاة وفًقا لإلدارة الوطنية 
املرور على الطرق السريعة  لسالمة 

أكثر  األمر  )NHTSA( وهذا يجعل 
أهمية، أن تفعل كل ما بوسعك 
أنت  للحفــاظ على ســالمتك 

النارية  الدراجات  وراكبي 
اآلخرين.

جينز مزود بوسادة هوائية لحماية راكبي 
الدراجات النارية

الصباح الجديد - وكاالت:
في لفتة رائعة خصص زوجان جائزتهما التي 
فازا بها في اليانصيب الوطني البريطاني، 
ملساعدة املشردين خالل جائحة كورونا.
اجلائزة  وكاث موالركي،  بيــل  وأنفق 
الكبــرى التي فازا بهــا وقيمتها 
مليون جنيه إســترليني، على 
واملشــردين  احملتاجن  إطعام 
فيــروس  تفشــي  خــالل 

كورونا املستجد.
الشــتاء،  دخول  ومع 
الثنائــي وهما  أراد 
الطهــاة،  مــن 
همة  ملســا ا

بشكل أكثر فعالية بتحضير األطباق التي ستوزع 
على احملتاجن عبر وكالة اإلغاثة "النغار أيد".

ونقلت صحيفــة "ديلي ســتار" البريطانية عن 
الزوجن قولهما، إنها أرادا تقدمي شيء ملن هم أقل 

حظا، وخصوصا في زمن الوباء.
وتعليقا على مبادرته قال بيل البالغ من العمر 60 
عاما: "أردت مساعدة املشردين في مثل هذا الوقت 
العصيب. كنت أشــارك وكاث في طهو األطباق 

املتنوعة التي نقدمها إلى جانب املشروبات".
من جانبهــا قالــت كاث: "قدمنــا إلى جانب 
الوجبــات الغذائيــة ألواحا من الشــوكوالتة، 
وقمنــا بالتحضير لكل شــيء حتــى األدوات 
التي ســتقدم مع األطباق التي سنوزعها على 

احملتاجن".

فازا بجائزة الياناصيب الكبرى.. 
وأنفقاها لمساعدة المشردين
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