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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أظهــر اســتطالع للرأي نشــرت 
نتائجــه مؤخرا، أن أســعار النفط 
ستحوم حول مســتوياتها احلالية 
ألغلب العام قبــل أن يبدأ التعافي 
في اكتســاب زخــم بنهاية 2021 
لقاحات  عندمــا يســاعد طــرح 
للوقايــة من كوفيــد - 19 الطلب 
على اخلــروج تدريجيا مــن أعماق 

اجلائحة.
ووفقا لـ"رويترز"، توقع املسح الذي 
شــمل 50 مشــاركا أن يبلغ سعر 
خام برنت في املتوسط 54.47 دوالر 
ارتفاعا من  العــام  للبرميل هــذا 
استطالع الشهر املاضي الذي توقع 
أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دوالر 
للبرميل. ومتوسط سعر برنت منذ 

بداية الشهر اجلاري 54 دوالرا.
ومــن بــن 32 خبيرا شــاركوا في 
اســتطالعي "رويترز" خالل كانون 
األول وكانون الثاني رفع 28 مشاركا 

من توقعاتهم مبا يرسم صورة أكثر 
تفاؤال بقليل.

ويقــول محللــون: "إن ارتفاعا في 

األنشطة االقتصادية والسفر بعد 
19 قد يتســارع   - لقاحات كوفيد 
في النصف الثانــي، لكن التعافي 

فرانك  وأوضح  وقتا".  سيســتغرق 
"إل.بي.بي. لدى  احمللل  شــالنبرجر، 
األنفاس،  التقاط  وقت  "إنه  دبليو"، 

إذ ســيبقى الطلب منخفضا في 
إجراءات  بسبب  القريب  املستقبل 

العزل العام القائمة".
وملواجهة التهديد الذي يتعرض له 
الطلب، تعهدت السعودية بخفض 
مليون  مبقــدار  لإلنتــاج  إضافــي 
وآذار بينما  برميل يوميا في شباط 
"أوبك+" على  دول  أغلب  ســُتبقي 
مســتويات اإلنتاج مستقرة خالل 

إجراءات العزل العام اجلديدة.
وقالــت كايلن بيــرش، احملللة لدى 
"إيكونوميست"،  معلومات  وحدة 
تدريجيا  أوبــك+  ترفع  أن  "نتوقــع 
اإلنتاج في نيســان - أيار مبا يتسق 
مع زيادة الطلب، لكنها ســتبقي 
أيضــا على نظام احلصص ســاريا 
 ،"2022 بدايات  عام حتى  بشــكل 
مضيفــة أن "الطلب ســيتعافى 
ملستويات 2019 بحلول عام 2023".

وتوقع االستطالع أن يبلغ متوسط 
غرب  خلــام  اآلجلة  العقود  ســعر 

تكساس الوسيط األمريكي 51.42 
2021 مقابل  دوالر للبرميــل فــي 
متوســط متوقع الشــهر املاضي 

عند 47.45 دوالر للبرميل.
وخلــص املســح إلــى أن إنتــاج 
للشــهر  زاد  النفطــي  "أوبــك" 
الســابع في كانــون الثاني بعد أن 
اتفقــت املنظمــة وحلفاؤها على 
تخفيــف إضافي لقيود قياســية 
على اإلمدادات، لكن انخفاضا غير 
طوعي في صادرات نيجيريا حد من 

هذه الزيادة.
وكشف املســح أن الدول األعضاء 
في منظمة الدول املصدرة للبترول 
"أوبــك" البالغ عددهــا 13 ضخت 
25.75 مليــون برميــل يوميــا في 
كانــون الثاني مبا يشــكل ارتفاعا 
قــدره 160 ألف برميــل يوميا عن 
كانــون األول وزيادة أكبــر عن أدنى 
مستوى في ثالثة عقود الذي بلغه 

اإلنتاج في حزيران.

توقعات أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دوالر للبرميل

أسعار النفط مرشحة للتعافي بنهاية 2021
مدعومة بزيادة األنشطة االقتصادية والسفر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
كشــف عضــو فــي جلنــة املالية 
واالقتصــاد في برملان كردســتان عن 
مصرفية  وحســابات  امــوال  وجود 
ضخمة مودعة في بنك لبناني تعود 

ملسؤولن كبار في االقليم.
واضاف عضو برملان االقليم علي حمه 
صالح في منشــور علــى صفحته 
مبواقع التواصل االجتماعي، ان هناك 
مبالــغ كبيــرة تصل الــى اكثر من 
مليار دوالر مت ايداعها باسم سمسار 

وســيط باكســتاني قام ببيع نفط 
ان  لبنانــي مؤكداً  بنك  االقليم، في 
اعادة هذا املبلغ من شأنه ان يخفف 
من اعبــاء االزمــة االقتصادية التي 

يواجهها االقليم.
واضــاف حمه صالــح، ان لديه ادلة 
واثباتــات بوجود مبالــغ ضخمة من 
اموال بيع نفط كردســتان في لبنان، 
مت تهريبها عبر وســطاء وجتار نفط، 
قاموا بيــع نفط االقليــم باقل من 
دوالر  ب12-10  العامليــة  االســعار 

للبرميل الواحد.
واشار الى ان السمسار الباكستاني 
مرتضى الخاني اشرف على بيع نفط 
االقليم منذ عام 2014، حينما اعلنت 
حكومــة االقليم العمل على حتقيق 
الى  ادى  الذي  االقتصادي،  االستقالل 
تدمير اقتصاد االقليم وتبديد ثرواته، 
وبات الخانــي ورجل االعمال اللبناني 
ببيع نفط  رميوند رحمة يتحكمــون 
االقليــم وباعوا القســم الكبر منه 
بالعاجل، واستلم اشخاص متنفذون 

في احلــزب احلاكم رشــاوى مبليارات 
الدوالرت. وبينما اعلن خبير اقتصادي 
للصباح اجلديد تفاقم خسائر السوق 
احمللية في محافظات االقليم وتعرض 
حركته التجاريــة خلطر االنهيار، قال 
عضو مجلس النواب عن حتالف االمل 
سركوت شــمس الدين، ان حكومة 
االقليم ليســت مســتعدة ملعاجلة 
االحتادية  احلكومــة  مع  مشــاكلها 
والتي تبدا من تســليم ملف النفط 

الى شركة سومو.

نائب كردي وصفها ب" افسد الشركات "..

نائب يطالب حكومة االقليم باستعادة اموال مهربة
اودعت في بنك لبناني

امتعاض شديد من موافقة الكاظمّي على تمليك
محطتي كهرباء لشركة كار

خسائر طائلة تكبدها تجاره واقتصاده على وشك االنهيار

بغداد - الصباح الجديد:
أبــدت مقــررة جلنــة االقتصــاد 
ميثــاق  النيابيــة  واالســتثمار 
الشــديد  امتعاضها  احلامــدي، 
الــوزراء األخير  من قــرار مجلس 
مصطفى  اجمللس  رئيس  وموافقة 
الكاظمــّي   على متليك محطتي 
الى  العرب  الرميلة وشط  كهرباء 
تقدير  بعد  الكردية،  كار  شــركة 
قيمتها السعرية بوضعها احلالي.

بياٍن مقتضب  احلامدّي في  وقالت 

اطلعــت الصبــاح اجلديــد على 
نســخة منه امــس، إن “موافقة 
طلب  علــى  األخيرة  الكاظمــي 
شــركة كار الكردية باالستحواذ 
وشــط  الرميلة  محطتــي  على 
العرب، متثل اســتمرارا  لسياسة 
االستخفاف بالبصرة داعية  رئيس 

الوزراء الى إعادة النظر بالقرار.
وفي وقت الحق من يوم امس أيضا، 
أكد عضو برملان إقليم كردســتان 
عن حــراك اجليــل اجلديــد دياري 

أنور، أن شــركة “كار” من أفســد 
الشــركات التي عملت في مجال 

قطاع النفط في اإلقليم.
وقال أنور في تصريح اطلعت عليه 
الصبــاح اجلديد، إن “شــركة كار 
تالعبت مبلــف النفط في اإلقليم 
الغاز  مبلــف  وأيضــا  وكركــوك، 
والكهربــاء، وعليها تهم فســاد 
كبيرة جدا، ولكنها محمية ألنها 
تابعــة لرئيس إقليم كردســتان 

نيجيرفان بارزاني”.

كانت  الشــركة  “هذه  أن  وأضاف 
وراء هذه الفوضى بقضية تصدير 
النفــط فــي إقليم كردســتان، 
النفط  لتهريب  املفتاح  تعد  وهي 
والغاز، وبيعها محطات طاقة من 
قبــل وزارة الكهربــاء خطوة غير 

صحيحة إطالقا”
وكانت وثيقة أظهــرت قيام وزارة 
اتفاق  إجــراء  الكهربــاء مبحاولة 
وشط  الرميلة  محطات  لتسليم 

العرب لشركة كار الكردية.

المعيشة »صعبة« في السودان..
العراق يجدد اعفاءه لـ 344 سلعة اردنية4والشعب ينتظر فرصة »التشكيل الوزاري«

6من التعرفة الجمركية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
املستقلة  العليا  املفوضية  اوردت 
لالنتخابــات أمس الســبت، اخر 
موعــد لتســجيل التحالفــات 

واستقبال قوائم املرشحن.
بيــان  فــي  املفوضيــة  وقالــت 
صــدر عنهــا: "بحســب اجلدول 
الزمني لتنفيــذ مراحل العملية 
االنتخابيــة النتخــاب مجلــس 

النواب العراقي ٢٠٢١ سيكون آخر 
موعد الستقبال طلبات تسجيل 
السياسية  والكيانات  التحالفات 
الراغبة باملشاركة في االنتخابات 
املقبلــة ســيكون العاشــر من 

شباط املقبل".
واضافت ان "آخر موعد الستقبال 
قوائم املرشحن واملرشحن االفراد 

هو االول من آذار املقبل".

2/10 المقبل واألول من آذار آخر 
موعدين لتسجيل التحالفات 
واستقبال قوائم المرشحين

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــف الكاردينال بيتر بارولن 
امس  الفاتيكان  خارجيــة  وزير 
الســبت، موعد زيارة البابا الى 

البالد في شهر آذار املقبل .
وقــال بيتــر فــي تصريحــات 
مرتقبة  زيارة  إن هناك  صحفية 
للبابا فرانســيس الــى العراق 
فــي الفترة مــن 5 الــى 8 آذار 
املقبل ، مبينــا أن البابا مهتم 
حًقا بهــذه الرحلة على الرغم 
من التحديــات التي قد تنطوي 

عليها.
واضاف ان زيارة البابا تهدف الى 
تشجيع املســيحين العراقين 
منازلهم بسبب  فروا من  الذين 
تداعيات احلرب مع داعش واخلراب 

املالي واالقتصادي”.
واشــار الى أن احلوار بن األديان 
ســيكون جانًبــا رئيســًيا في 
الزيارة نظرًا ألن العراق دولة ذات 
أن  املرجح  ومن  أغلبية مسلمة 
يعزز البابا فرانسيس االستقرار 

السياسي واإلصالح.

بغداد - الصباح الجديد:
اكــدت جلنــة االعــالم واالتصاالت 
النيابيــة امس الســبت، ان رئيس 
من  تهرب  واالتصاالت  االعالم  هيئة 
النواب  داخل مجلس  االســتجواب 

وسيتم استجوابه غيابيا.
الربيعي  عــالء  اللجنة  عضو  وقال 
اجلديد،  الصباح  تابعته  تصريح  في 
ان “هيئة االتصاالت اخفقت بشكل 
كبير فــي ملف شــركات الهاتف 
اليها”، الفتا  الرخص  النقال وجتديد 
الــى ان “رئيس الهيئــة تهرب من 
االســتجواب بحجج غير منطقية 

باســتجوابه  اللجنة  وستســتمر 
غيابيا ان لم يحضر”.

واضاف ان “اللجنة ســتحدد موعد 
اخر الســتجواب رئيــس الهيئة او 
تذهب الى استجوابه غيابيا بشكل 
مباشر”، مبينا ان “قطاع االتصاالت 
يجــب ان يصحــح وان يتــم ابعاد 
الفاســدين عنه من خــالل اجمليء 

بشخصية فنية متخصصة له”.
النيابية  النزاهــة  جلنــة  ان  ويذكر 
املاضي،  كانــت اكــدت اخلميــس 
اصرارهــا على اقالــة رئيس هيئة 

االعالم واالتصاالت.

نائب: سوف نستجوب رئيس هيئة 
االتصاالت غيابيا بعد تهربه من 

االستجواب في البرلمان

وزير خارجية الفاتيكان: البابا 
مهتم بزيارة العراق رغم التحديات 

التي تنطوي عليها

بغداد - وعد الشمري:
أكدت اللجنــة املالية في مجلس 
النواب، أمس الســبت، أن موازنة 
العام احلالــي تعتمد على النفط 
بنســبة %87، وفيما أشــارت إلى 
ســعي بإضافــة 20 تريليون دينار 
 35 على اإليرادات يقابلها تقليص 
تريليون من النفقات، رأت أن إعداد 
بنحو  جاء  احلكومــة  من  القانون 
فوضوي يستدعي إعادة النظر في 

هيكلية وزارة املالية.
وقال عضــو اللجنة النائب جمال 
"الصباح  إلــى  كوجر، في حديث 
برفع  النيابي  "التوجه  إن  اجلديد"، 
الســعر اخملطط لبرميــل النفط 
إلــى 45 دوالراً لن يؤثر على املضي 
وتعظيم  النفقــات  ضغــط  في 

الواردات".
وتابــع كوجــر، أن "اجلهــود تأتي 
دينار  تريليــون   35 نحــو  إلنقاص 
زيادة في  ويقابلها  النفقــات،  من 
اإليــرادات بنحــو 20 تريليون دينار 

إضافية".
ويــرى، أن "الوصــول إلــى هذين 
إلــى موازنة  الرقمن ســيفضي 
منســجمة مع الواقع االقتصادي 
ومرضيــة للمواطــن وتلبي عمل 

احلكومة".
وبن كوجر، أن "املوازنة العراقية ما 
زالت نفطية، كونها تعتمد بنحو 
%87 على عائــدات النفط، واملوارد 
مبالغ  القانون  في  املدرجة  األخرى 

فيها ووهمية".
غير  الفعليــة  "املــوارد  ويقــدر، 
النفطية لم تتجــاوز في أي عام 
خمسة تريليونات دينار، أما احلديث 
عن مبالغ بــن 20 إلى 22 تريليون 

دينار، فأنها معدالت غير دقيقة".
وأكد كوجــر، أن "لقاءات جمعتنا 

أجل  القطاعية من  الــوزارات  مع 
تعظيم املــوارد، من بينها حوارات 
مع مؤسسات تابعة لوزارة النفط 
وديوان الرقابــة املالية للبحث في 
على  الواردة  االســتقطاع  نسبة 
الكميــات املدعومــة املباعة إلى 

املصافي".
وشــدد، على أن "املراجعة األولية 
العديد  وأجرينا  انتهــت  للقانون، 

من التغييــرات، نأمــل من خالل 
اللجنة  داخل  اللقاءات  اســتمرار 

استكمالها خالل وقت قريب".
وانتهى كوجــر، إلى أن "التصويت 
ســيكون  باجململ  القانــون  على 
مطلع الشــهر املقبــل، والتأخير 
بحاجة  املــواد  اغلب  ألن  حصــل 
إلــى دراســة معمقة مــن أجل 
إجــراء تغييرات تتفــق مع الواقع 

مــع  تتقاطــع  وال  االقتصــادي 
فــي  الدســتورية  صالحياتنــا 

التخفيض واملناقلة".
اللجنة  عضــو  ذكر  جانبــه،  من 
النائب ناجي السعيدي، أن "جميع 
التعديــالت التــي أجريــت على 
املشــروع من ناحيــة التخفيض 
واملناقلــة متت وفــق الصالحيات 
الدســتورية للبرملــان، وال ميكــن 

االعتراض عليها".
وأضاف الســعيدي، فــي تصريح 
إلى "الصباح اجلديــد"، ، أن "إقرار 
املوازنة سيحصل خالل أيام قليلة، 
األخيرة  اللمســات  ننهي  أن  بعد 

على املشروع".
هيكلة  أعــادت  "اللجنة  أن  وبن، 
املشــروع، مبا يعني أن وزارة املالية 
فشلت في املرة الثانية في إرسال 

موازنة حقيقــة، التي ظهر لنا أن 
ليــس لديها علم ببعــض بيانات 

املوظفن في الدولة العراقية".
أن  إلــى  الســعيدي،  وانتهــى 
"اللقــاءات مــع املســؤولن في 
الوزارات أثبتت أن املوازنة مت إعدادها 
بشــكل فوضوي، وهذا يقودنا إلى 
ضــرورة إعادة النظــر في هيكلة 

وزارة املالية".

الموازنة اعدت بنحو فوضوي لخلوها من البيانات 
الصحيحة والنفط يمول 87 % منها

مجلس النواب "ارشيف"
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بغداد - الصباح الجديد:
االقتصــاد  جلنــة  اعلنــت 
السبت،  البرملانية،  واالستثمار 
رفضها لتوجــه احلكومة الوارد 
قانــون موازنة  فــي مشــروع 
2021،  واخلــاص ببيع "االصول 
الرأسمالية" للشركات العامة.
وقــال رئيــس اللجنــة أحمد 
ســليم الكناني في بيان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، 
إن "جلنة االقتصاد واالســتثمار 
تعلــن عــن رفضهــا للتوجه 
احلكومــي الوارد في مشــروع 
قانــون املوازنــة االحتادية لعام 
2021 لبيع االصول الرأسمالية 
)محطات  العامة  للشــركات 
التحتيــة  البنــى  الكهربــاء، 

للوزارات اخلدمية".
تطالب  "اللجنــة  أن  وأضــاف 
مــن اعضــاء مجلــس النواب 
بالتصويت  املاليــة  واللجنــة 
علــى الغاء جميع املــواد التي 
تســمح ببيــع اصــول الدولة 
املاليــة واخلدميــة والصناعية 
والزراعية او تلك التي تســمح 

بخصخصــة القطاع النفطي 
واملصرفــي علــى الرغم من ان 
قانــون االســتثمار رقــم )١٣( 
لسنة ٢٠٠٦ قد منع االستثمار 
في هذين القطاعن"، مشــدداً 
بالقول "مما يزيــد في اعتراضنا 
الدولة  ان  على هذه اخلطــوات 
انفقت امواال طائلة على انشاء 
التحتية  البنى  تلك  وتشــييد 
الى  بيعها  املهمــة وســيؤدي 
ضيــاع وســرقة وهــدر لتلك 
جيوب  الــى  وذهابها  االمــوال 

الفاسدين وأفالس الدولة".
أنــه "مــن االثار   ولفــت الى 
التوجه  السلبية اخلطيرة لهذا 
انه يؤدي الى تســريح عشرات 
االالف من وظائفهم حتت ذريعة 
بعقلية  يفكــر  املســتثمر  أن 
الربح ويقلل كلــف االنتاج وال 
يراعي اجلانــب االجتماعي الذي 
الدولة جتاه  ان تتحمله  يفترض 
مواطنيها كما الزمها الدستور 
في مواد عديــدة مما يخلق ازمة 
بن  الفجوة  مــن  ويزيد  جديدة 

النظام السياسي والشعب".

االقتصاد النيابية ترفض توجه 
الحكومة صوب بيع "االصول 
الرأسمالية" للشركات العامة



محليات 2
النقل تبحث سبل 

االرتقاء بواقع النقل 
الخاص في ميسان 

االسمدة الجنوبية تكثف 
جهودها لرفع كميات اإلنتاج 

لسماد اليوريا هذا العام 

بغداد - الصباح الجديد: 
بحثــت الشــركة العامــة الدارة النقل 
اخلاص احدى تشــكيالت وزارة النقل مع 
محافظ ميســان علي دواي الزم ســبل 
النهــوض بواقع مرائــب احملافظة خدمًة 

البناء ميسان .
اجلابري  الشــركة كــرمي  وقال مدير عام 
تنفيــذاً لتوجيهات وزيــر النقل بضروره 
تأهيل واعادة صيانة املرائب في محافظة 
ميسان ، سيما املرائب املتهالكة مت لقاء 
احملافظ لوضع آلية عمل مشتركة هدفها 
وتطويرها  الشركة  تأهيل منشآت  اعادة 

خدمًة للمواطنني الكرام . 
الشــركة  مشــاريع  اجلابــري  وناقــش 
املســتقبلية ومن ضمنها مرآب العمارة 
املوحــد املــدرج ضمن خطة الشــركة 
2021 اضافة الى خطة شاملة  لســنة 
لصيانة املرائب فــي احملافظة ، فضالً عن 
دعم الشــركة الفنــي واالداري لتنظيم 
انســيابية النقل في عمــوم احملافظة ، 
مشيراً الى ان وزارة النقل املتمثلة بالنقل 
اخلاص اخذت علــى عاتقها حتديد املرائب 
املتضررة واعــادة بناها التحتية مبا يخدم 

املصلحة العامة .
وفي ختــام اللقــاء اثنــى احملافظ على 
العاملني في الوزارة وابدى استعداده التام 
على التعاون مع جميع مالكات الشركة 
لالرتقــاء بخدمات الشــركة وماتقدمه 
من خدمات لسائقي املركبات واملواطنني 

الكرام . 

بغداد - الصباح الجديد: 
أكد مدير عام الشــركة العامة لصناعة 
األســمدة اجلنوبية خالــد كاظم ناجي 
أحدى شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
عزم شركته زيادة ورفع الطاقات اإلنتاجية 
ملنتج ســماد اليوريا خــالل العام احلالي 
حاجة  وتغطية  الزراعــي  القطاع  لدعم 
وإيقاف  كامــل  بشــكل  الزراعــة  وزارة 

استيراد هذا املنتج.
وأفــاد املديــر العام أن الشــركة متكنت 
الهندســية  مالكاتها  وبتضافر جهــود 
والفنية مــن حتقيق أعلــى كمية إنتاج 
العام  اليوريا خالل  ملادة ســماد  وتسويق 
املاضي بلغت )280( الــف طن وألول مرة 
منذ عام 2003 مااســهم في سد حاجة 
وزارة الزراعة بالكامل ، الفتا الى ان عمليات 
اإلنتاج والتســويق متواصلــة خالل هذا 
واالســتثنائية  الكبيرة  اجلهود  وأن  العام 
مستمرة رغم حتديات الوضع الصحي من 
أجل رفع ومضاعفــة الطاقات اإلنتاجية 
وحتقيــق كميات أعلى مــن املتحقق في 
العام املاضــي وبنوعية عالية ومبواصفات 

عاملية.
في ســياق آخر اشــار املدير العــام الى 
املشــاركة الفاعلة للشركة في معرض 
صنع فــي العراق والــذي أقامتــه وزارة 
الصناعــة واملعــادن مــن خــالل عرض 
واإلنتاجيــة  الصناعيــة  إمكانياتهــا 
وانتاجها احمللي من ســماد اليوريا ، الفتا 
الى أن جناح الشــركة شــهد زيارة وفود 
ودبلوماســية  وشــخصيات حكوميــة 
أشادت بقدرات وحتققات الشركة واهمية 
ونوعية ومواصفــات إنتاجها الذي يخدم 

القطاع الزراعي واملزارعني.

بغداد - الصباح الجديد: 

قام  ديوان الرقابــة املالية االحتادي بتقومي 
أداء برنامج الدولة حــول تقدمي اخلدمات 
االحتياجات  لذوي  واالجتماعية   الطبية 
اخلاصــة التــي تعتمــد علــى التأهيل 
النفســي والتأهيل اجملتمعي للفرد  من 

اجل دمج هذه الشريحة في اجملتمع .
وقد افرزت االزمات التي مر بها العراق من 
حروب وعمليات ارهابيــة واخطاء طبية 
ووراثية الى زيادة نسبة املصابني بالعجز 
الصحي لتزيد علــى )%10(  من مجموع 
الســكان وفقــا الخر احصائيــة قامت 
بهــا وزارة التخطيط عــام 2016 جلميع 
محافظــات العــراق باســتثناء) نينوى 
واالنبار ( ومحافظات اقليم كردســتان ، 
اذ بلغ اعداد املعوقــني )1357000( معاق 

ومبختلف انواع االعاقة .
واشــار التقريــر الــى ضعف اجــراءات 
متابعــة وزارة الصحة والبيئة وقلة عدد 
الصحية  للمؤسسات  امليدانية  الزيارات 
املتخصصة بالتأهيل والوقاية من العوق 
ولم يتم تقييم تلك املؤسسات من قبل 
قســم اجلودة وقســم التأهيل والوقاية 
ولم يتم تشخيص املشكالت واملعوقات 

لغرض معاجلتها  مستقبال.

جاء  في التقرير التوجد بيانات رســمية 
دقيقــة حــول اعــداد ذوي االحتياجات 
تزايد  الرغم من  واملعاقني علــى  اخلاصة 
بعددهــم بســبب احلــروب ، فضال عن 
محدودية تطبيق برنامج  تســجل اعداد 
املعاقني الكترونيا ) وهو برنامج احصائي 
خاص باملعاقني يشــمل البيانات عن كل 
معاق باختالف انواع العوق لغرض حصر 
االعــداد هم( بســبب تســجيل بيانات 
الشــخص املعاق لدى كل وزارة  ولم يتم 
البرنامــج  وفقا لتطور  حتديث بيانــات 
بأول  اول  والعالجية  الطبيــة  املعلومات 
من تاريخ املباشــرة فيه فــي عام /2013  
وقد  اشــتركت وزارة الصحــة والبيئة 
والــوزارات االخرى في اعــداده حيث بلغ 
عدد املعاقني املسجلني في وزارة الصحة 
والبيئــة ) 15772(    و)6886(  و)12986(  
معــاق لالعــوام ) 2016 ،2017 ،2018 ( 
على التوالي الذين يراجعون املؤسســات 
احلكومية الصحية لغرض تلقي اخلدمة 
العالجيــة والتأهيل الصحي ملمارســة 
حياته بصورة طبيعية وأدناه اخملطط يبني 
اعداد وانواع االعاقة املسجلة لدى قسم 

التأهيل والوقاية من العوق  .  
خطة اســتراتيجية خاصــة بهيئة ذوي 
االعاقــة واالحتياجات اخلاصــة في وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعية تتضمن 

االهــداف والبرامج التــي يتطلب تقدمي 
الدعم وتوفير املشــاريع  خلدمة شريحة 
املعاقــني منذ تأســيس الهيئة في عام 
/2016 فضــال عن عدم تطبيق مشــروع 
الصحية  الرعاية  برنامج دعم خدمــات 
لذوي االحتياجــات اخلاصة واملعاقني من 

خالل تطبيق برنامج التأهيل اجملتمعي .
ورد في التقرير فتح مراكز التأهيل الطبي 
احملافظات عــدا محافظات   في عمــوم 

ديالى واملثنى اال انها لم 
تقــدم اخلدمــات الطبيــة التأهلية في 
بعض املراكز بالشــكل املطلوب خاصة 
في محافظتي الديوانيــة وكربالء منها 

) عدم وجود شــعبة للخدمات الساندة  
، االشــعة ، اخملتبر ، الصيدلية ، االسنان 
، وعدم وجــود مركز لصناعــة االطراف  
مما يضطــر املعاقني الــى مراجعة اقرب 
لتوفير  اخلدمــة  لديهــا هذه  محافظة 
اخلدمة املطلوبة مما يحمل املرضى تكلفة 
ان اغلبهم من  مادية اضافية وخصوصا 

ذوي الدخل احملدود .
اشار التقرير الى ان بعض املستشفيات 
ومراكز التأهيــل املعنية بتأهيل املرضى 
املعوقــني واملصابــني بأمــراض احلبــل 
الشوكي تعاني من عدم ادخال التقنيات 
احلديثــة الطبية ومنها جهــاز الروبوت 

االلي الذي يساعد املرضى املصابني باحلبل 
الشوكي على املشي كذلك افتقار وحدة 
الشــلل الدماغي لألطفــال الى مختبر 
الشــلل  لعــالج حاالت  املشــي  حتليل 
اخملتلفة إضافــة الى عدم تفعيل وحدات 
السمع والتخاطب في بعض املؤسسات 
الصحية فــي بغــداد واحملافظات لعدم 
توفر املالكات الطبيــة واألجهزة اخلاصة 
بفحــص وتخطيــط الســمع  وعــدم 
توفــر مختبر خاص إلجــراء طبعة االذن 
للمرضــى مما افقد اهميــة هذه الوحدة 
في تقــدمي اخلدمــة الطبيــة املطلوبة 
لفاقدي وضعيفي السمع لدائرتي صحة 

املستشــفيان   ( والكرخ  الرصافة  بغداد 
الكندي واليرمــوك التعليمي(  وبالتالي 
ادى الى احالة املرضى الى مركز الســمع 

والتخاطب في دائرة مدينة الطب  .
جاء فــي التقرير قلــة االدوية واألجهزة 
واملســتلزمات الطبية اجملهزة الى اغلب 
قبل  املعنية من  الصحية  املؤسســات 
الشــركة العامــة لتســويق االدويــة 
الطبية منها على سبيل  واملستلزمات 
املثال ) افالم اشــعة ، عكازات مرفقيه 
والصغار  للكبار  رباعية  مشاية  للكبار، 
للركبــة كرســي كهربائي  ، مســند 
متحرك...الــخ ( منها دوائر صحة بغداد 
الرصافــة ، صحة املثنى ،صحة كركوك 
صحة واســط ،صحة كربــالء ، صحة 
النجف االشــرف وتوقف صناعة بعض 
انواع  االطراف الصناعية منذ عام /2018 
لعــدم توفر املواد االولية واملســتلزمات 
اخلاصة لصناعة تلك االطراف باإلضافة 
الى قلة املــالك التقني العامل في تلك 

املصانع والورش . .
وبنَي التقرير التزال امكانية وزارة الصحة 
والبيئــة محــدودة في دعم شــريحة 
الطالب ذوي االعاقة البصرية وضعيفي 
لهم  الطبية  النظــارات  وتوفير  البصر 
كنــوع من العــالج لتصحيــح البصر 
والوقاية من املضاعفات حيث انخفضت 

نسب جتهيز الطالب بالنظارات الطبية  
واملتوســطة  االبتدائيــة  للمــدارس 
واإلعدادية ســواء عن طريق تصنيعها 
في ورش وزارة الصحة والبيئة او شرائها 
الدراسية  لالعوام  العلمية  املكاتب  من 
 2017( و    ) و)2017-2016   )2016-2015(

.   ) -2018
    وقد جاء فــي التقرير على جملة من 
التوصيــات منها ضــرورة توفير قاعدة 
بيانات دقيقة ومعلنة بشــكل رسمي 
لغرض وضع احصائيات إلعداد املعوقني 
وذوي االحتياجــات اخلاصة لوضع خطة 
اخلدمات  وتقدمي  لتأهيلهم  إستراتيجية 
الطبية لهم وااللتزام بالزيارات امليدانية 
والدورية ألقســام التأهيل والوقاية من 
العــوق في دوائر الصحــة وكذلك ورش 
صناعــة االطــراف واملســاند للوقوف 
على الســلبيات ومعاجلتها ، فضال عن 
حث شــركة كيمياديا على االسراع في 
الضرورية  املســتلزمات  جميــع  جتهيز 
احتياجاتهم في  وفــق  للمعوقني على 
بغداد واحملافظــات ، كذلك ضرورة اعادة 
النظر فــي توزيع املــالكات الفنية في 
وزارة الصحــة والبيئــة من قبــل دائرة 
التخطيــط وتنمية املــوارد لغرض رفد 
املؤسســات التخصصيــة واملصانــع 

بالتقنيني املتخصصني .

تقرير

 )1357000( معوق ومن  ذوي االحتياجات الخاصة يشكون االهمال االجتماعي والتربوي والصحي  
تقرير ديوان الرقابة المالية االتحادي :

األحد 31 كانون الثاني 2021 العدد )4586(

البصرة - سعدي السند:

التقــى وزيــر الزراعــة املهندس 
محمــد كــرمي اخلفاجــي بعدد 
في  واملزارعني  الفالحني  من  كبير 
هامــش حضوره  البصــرة على 
لورشــة العمــل التــي أقيمت 
وزارة  مع  بالتعــاون  احملافظة  في 
الزراعة من جهة واالحتاد األوروبي 
أخرى  الفاو مــن جهة  ومنظمة 
لرفع مســتويات اإلنتاج الزراعي 
وميسان  البصرة  محافظات  في 

وذي قار. 
وشدد اخلفاجي خالل اللقاء على 
دعم املنتج احمللي واملضي بخطط 
منع االســتيراد وتوفير اإلســناد 
للفالحني، موجها بحل املشكالت 
وتقليل حلقات الروتني، وان الوزارة 
هدفها خدمة الفالحني وستقوم 
برفــع بعض الطلبــات للجهات 
وحســب  فيها  للبــت  العليــا 

الضوابط و القوانني النافذة. 
وبني الوزيــر ان الوزارة تعمل على 
اجنــاح ملفــات متعــددة منها 
موجها  العصريــة،  القرى  ملف 
بالتواصل املباشــر مــع مكتبه 
حلل كل املعوقات اإلدارية والنظر 
بالقريــة  اخلاصــة  باملطالــب 
العصرية، وان باب الوزارة مفتوح 

ملد يد العون للفالحني. 
فيما مت مناقشــة عدة مواضيع 
والقوانني  التشــريعات  تخــص 
تعديل  والعمل على  والتعليمات 
بعض فقراتها وحسب الضوابط 
وبعــد اســتحصال املوافقــات 
األصولية.، كذلك تسليط الضوء 
علــى العقود الزراعيــة وقوانني 
واحليازات،  وشــروطها  التعاقــد 
وتصنيف كل حالة حسب نوعية 
التعاقد أو أشغال االرض وشروط 
العقــد املبرم، كذلــك اإلجازات 
ملربــي االســماك واملوافقات من 

الدوائر القطاعية. 
وعّبر احلضور عن سرورهم بإتاحة 
الفرصــة لهم لطــرح معوقات 
وبصورة  حريــة  بــكل  العمــل 
مباشــرة أمام وزير الزراعة لتأخذ 
طريقهــا للمعاجلة بغية دميومة 

العملية الزراعية.

انبثاق مشروع تنمية ومتويل 

البصرة وميسان وذي قار
وكان وزيــر الزراعــة قد شــارك 
بورشــة عمــل انبثاق مشــروع 
تنمية ومتويل محافظات البصرة 
وتخصيص  قــار  وذي  وميســان 
بتمويل  احملافظــات  لهذه  مبالغ 
مــن االحتاد األوروبــي وتنفيذ من 
والتي جرت  الفــاو  قبل منظمة 
في محافظة البصرة ، وذلك بعد 
جنــاح التنســيق وتوجيهه نحو 
تعاني من  التــي  احملافظات  هذه 
حاجتها للتمويــل وتأهيل البنى 

التحتية.
وأقيمــت الورشــة حتــت عنوان 
)اســتعادة وتعزيز صمود النظم 
جنوب  فــي  الزراعية  الغذائيــة 

العراق( . 
الورشــة القى وزير  وفي بدايــة 
بــنّي فيها أهمية  الزراعة كلمة 
احملافظات  لهــذه  الدعم  توجيه 
مع إعطاء مــدراء الزراعة كامل 
الصالحيات للمشاركة والتنفيذ 

، ومبتابعة ملا سيتم إجنازه من قبل 
وزارة الزراعــة.، مبينا أهمية دعم 
املزارعــني ومربــي اجلاموس كون 
باالنتاج  هــذه احملافظات غنيــة 
الزراعــي والــوزارة وبالتعاون مع 
االحتــاد األوروبــي ومنظمة الفاو 
بالعمــل  بالنهــوض  ماضيــة 

الزراعي فيها.
فيما القــى احلضور كلمات بينوا 
الدعم  توجيــه  أهميــة  فيهــا 
للمحافظــات العراقيــة ومنها 
لتعزيز  العراق،  جنوب  محافظات 
ســلة الغــذاء ودعــم التنمية 
الريفية وضرورة رفع مســتويات 
الدعــم مــن قبل الســلطتني 

التشريعية والتنفيذية.

افتتاح املقر اجلديد لشركة 
التجهيزات الزراعية 

وأفتتح وزيــر الزراعة املقر اجلديد 
العامــة للتجهيزات  للشــركة 
لالســهام  البصرة  فرع  الزراعية 

في تعميم املستلزمات الضرورية 
للفالحــني واملزارعــني بحضــور 
مستشاري الوزارة ومدير الشركة 
العامة للتجهيزات الزراعية وعدد 
مــن اخملتصني بالشــأن الزراعي. 
، مؤكــدا على أســتمرار الوزارة 
بتوفير املكننــة الزراعية احلديثة 
واملدعومة  املتطورة  الري  وتقانات 
للفالحني، من خــالل إيجاد فروع 

متخصصة في احملافظات. 
كما اطلع الوزير على بناية الفرع، 
مشددا على تقدمي أفضل اخلدمات 
للفالحني، ملواصلة العمل الزراعي 
وفقا للطــرق الزراعية املتطورة ، 
مؤكــدا أن حماية املنتج الوطني 
واجــب وينبغي تشــجيع املنتج 
احمللي ومتكني الفالحني من تنفيذ 
اخلطط الزراعيــة، واقتناء أفضل 
املعــدات اجملهــزة من شــركات 

رصينة لدعم االقتصاد الوطني.
وبني أيضــا أهمية توجيه الدعم 
حملافظة البصــرة لكون احملافظة 

غنية باإلنتاج الزراعي ومت مناقشة 
التي  واملعوقات  اهم املشــكالت 
تواجه املزارعني وإيجاد احللول لها 
وتذليــل العقبــات ، كما أكد ان 
بالعمل  للنهوض  ماضية  الوزارة 
الزراعــي وتســعى الــوزارة الى 
البطالــة ورفع قدرات  امتصاص 

الفالحني.

وقع اتفاقا لتنفيذ برامج 
التأهيل الزراعي

اتفاقــا  الزراعــة  وزيــر  ووقــع 
اســتراتيجيا لتمويل محافظات 
قار من  وذي  البصــرة وميســان 
قبل االحتــاد االوروبي وبتنفيذ من 
مقداره  مببلــغ  الفــاو،  منظمة 
)23486000( دوالر، وذلــك خــالل 
ورشــة العمل التــي أقيمت في 

محافظة البصرة.. 
التمويــل  برنامــج  وتضمــن 
االهتمــام بعــدة جوانب مهمة 
ومربي  واملزارعني  الفالحني  لدعم 

املاشــية، وحــث الفالحني على 
مزاولــة العمل الزراعــي وتربية 
خزن  وأســاليب  احليوانية  الثروة 
وتسويق احلليب وَمشتقاته وفقا 
للطــرق العلمية املعتمدة فضال 
برفع  تتعلــق  أخرى  عن محــاور 
القدرات ومتكــني الفالحني وإدارة 

التعامل مع املوارد الطبيعية.
وقد عّبر وزير الزراعة عن ســروره 
بالبرنامــج  املباشــرة  بتوقيــع 
ملســاعدة الفالحــني فــي هذه 
الــوزارة  وســتكون  احملافظــات 
خير ســند للفالحــني واملزارعني 
ومساعدتهم على رفع مستويات 

اإلنتاج الزراعي. 
فيما أشــاد ممثــل منظمة الفاو 
بالتعاون الذي ملســه وتفاعل من 
قبــل الوزير وتســهيالت للقيام 
مبهمــات مســاعدة الفالحــني 
وتأهيل املناطــق الزراعية وتوفير 
االعــالف احمللية وتنفيــذ برامج 

التدريب.

خالل حضوره ورشة عمل أقيمت في البصرة

وزير الزراعة يوقع اتفاقا لتنفيذ برامج التأهيل الزراعي 
من قبل االتحاد االوروبي وبتنفيذ من منظمة الفاو

شدد وزير الزراعة 
خالل اللقاء على 

دعم المنتج المحلي 
والمضي بخطط منع 

االستيراد وتوفير 
اإلسناد للفالحين، 

موجها بحل 
المشكالت وتقليل 

حلقات الروتين

وزير الزراعة يوقع اتفاقا لتنفيذ برامج التأهيل الزراعي

Sun. 31 Jan. 2021 issue )4586(

عامر عبدالعزيز 
العامة  الشــركة  عام  ترأس مديــر 
املهندس عبدالرحمن  لتجارة احلبوب 
عجــي طوفان اجللســة االولى لعام 

٢٠٢١ ، الجتماع هيئة املديرين .
اســتعراض  االجتمــاع  خــالل  ومت 
شاحنات  ســواق  طلبات  ومناقشة 
اسطول النقل والورشة التي عرضت 
الشركة  اســتقبال مدير عام  خالل 
عدد من ســواق القسم ، مشيرا الى 

ان هناك عــدد من الطلبات التي هي 
خارج الصالحيات التي منحت له ومت 
عرضها امام وزير التجارة والذي بدوره 
وجه باتخاذ الالزم بعد التشــاور مع 
مدير عام دائــرة التخطيط واملتابعة 
وصوال الى القرار الذي يضمن حقوق 

سواق اسطول النقل والورشة .
املواضيع  الــى  واســتمع طوفان  
املطروحــة والتــي مت مناقشــتها 
واســتمع خاللها الى اراء عدد من 

مدراء االقسام ذات الصلة  ) الرقابة 
والتدقيق واملالي والقانوني (.

مديــر عام الشــركة اكــد خالل 
ان شريحة سواق شاحنات  حديثة 
اســطول النقل تســتحق الدعم 
ويجب علينا ان نعمل بروح الواحد 
من اجــل تذليل جميــع املعوقات 
تامني  اجل  من  الصالحيات  مبوجب 
فرصة عمــل متنــح التصاعد في 

وتيرة  عملهم . 

من جانب اخر اكــد املدير العام ان 
العمل  واصلت  الشــركة  مالكات 
الوجبة  بتجهبز املطاحن بحصص 
االولــى لعــام ٢٠٢١ و اســتمرار 
عمل اجملــارش احلكومية في بابل و 
النجف و ابو صخيــر تصنيع الرز، 
وباشــرت كذلك اجملــارش  االهلية 
عمليــة تصنيع الرز بعــد يوم من 
استالم الشلب من املواقع التابعه. 

للشركة . 

مدير عام الحبوب: شريحة سواق شاحنات 
اسطول النقل تستحق الدعم 

بغداد - الصباح الجديد: 
والشــؤون  العمــل  وزيــر  بحــث 
االجتماعية الدكتــور عادل الركابي 
مع وفد مــن منظمة العدالة حلقوق 
االنسان في محافظة النجف برئاسة 
االمــني العــام للمنظمــة محمد 
احلســن موضوع نشــاط املنظمات 
مع  وتعاونها  التطوعي  االنســانية 
الوزارة في حتديــد العائالت الفقيرة 
في احملافظة وامكانيــة التعاون في 

رصد احلــاالت االنســانية التي هي 
بحاجة ماسة للرعاية وتقدمي العون 
واملساعدة . فيما جرى التأكيد على 
اهمية متابعة اســترداد االموال من 
املتجاوزين على االعانة بغية شمول 

من هم اكثر استحقاقا لها. 
الوزير  هذا وثمــن الوفــد مواقــف 
املعوزة  الشرائح  في خدمة  وجهوده 
وشــموله اكبر عدد ممكن من االسر 

الفقير بخدمات الوزارة. 

العمل ومنظمة العدالة 
يبحثان التعاون في رصد 

العائالت الفقيرة

المجارش االهلية باشرت عملية تصنيع الرز المحلي



3 شؤون عربية ودولية

متابعةـ  الصباح الجديد:

كل  كورونا  جائحــة  عطلــت 
اخلطط والعديد من املكاســب 
التي حتققت لصالح املرأة بشق 
املاضيني،  العقدين  في  األنفس، 
اثنــاء اجلائحــة، واجهت  ففي 
صعوبات  والفتيــات  النســاء 
حــادة، مبــا فــي ذلــك ارتفاع 
أعباء  وتنامي  الفقــر،  معدالت 
الرعاية، وزيادة التعرض للعنف، 
ومن املتوقــع أيضا أن يزداد زواج 

األطفال.
منظمة  نشرته  تقرير  وكشف 
األمم املتحــدة للمــرأة أن وبــاء 
كورونا واحلجــر الذي رافقه أدى 
إلى ارتفاع معدالت العنف ضد 

املرأة في املنطقة العربية.
لهيئة  اإلقليمي  املكتب  وأجرى 
األمم املتحدة للمــرأة في الدول 
اإلنترنت  عبر  مســًحا  العربية 
في مصر والعراق واألردن ولبنان 
وليبيــا واملغــرب وفلســطني 
فيه  شــارك  واليمن،  وتونــس 
أكثر من 16 ألف شــخصا من 
اجلنســني، مــع التركيــز على 
واملمارســات  واملواقف  أدوارهم 
اإلناث  ضد  بالعنــف  املتعلقة 

أثناء الوباء واحلجر.
وبحســب الدراسة، فإن نصف 
املشاركات في الدراسة تعرضن 
للعنف من أزواجهن أثناء الوباء، 
وأن أقل مــن ٪40 منهن طلنب 
املســاعدة أو أبلغن عن اجلرمية، 
كما يعتقد واحد من كل ثالثة 
مشــاركني )رجااًل ونســاًء( أنه 
يجب على النساء حتمل العنف 
أثنــاء اجلائحة للحفــاظ على 

التماسك األسري.
وكان تقريــر ملنظمــة الصحة 
العامليــة أفــاد أن اإلقليم يأتي 
في املرتبة الثانية على مستوى 
العالم من حيث انتشار العنف 
ضد املرأة )%37(، وأن هناك زيادًة 
في حاالت العنف خالل اجلائحة 
بنسبة تتراوح من %50 إلى 60% 

االســتغاثة  بناًء على مكاملات 
التي ُتريها النساء عبر اخلطوط 

الساخنة ملنظمات املرأة.
املتحدة  لألمم  العام  األمني  وقال 
أنطونيو غوتيريس، إن النســاء 
والفتيــات يجــب أن يكن أكثر 
أمانًــا فــي منازلهــن، وأضاف 
»إننا نعلم أن أوامر عدم اخلروج 
واحلجر الصحي ضروريان لكبح 
جمــاح كوفيــد19-. ولكن في 
ظل هذه الظروف، تد النســاء 
أنفسهن حبيســات املنازل مع 

شركاء مسيئني«.
وحــث جميع احلكومــات على 
جعل منــع العنف ضــد املرأة 
من  رئيســًيا  جــزًءا  وتعويضه 
الوطنية،  االســتجابة  خطط 
ودعمــت أكثر من 140 حكومة 

هذا النداء.
كما أكدت العديد من الدراسات 
واســتطالعات الرأي أن تفشي 

العربية  اجملتمعــات  كورونا في 
أدى إلــى زيادة العنــف املنزلي 
وارتفاع نســب الطالق والعنف 
اللفظي وعلى وسائل التواصل 

االجتماعي.

هشاشة القوانني
بشــرى  قالت  جانبهــا،  مــن 
القانونية  اخلبيــرة  العبيــدي، 
االستشــارية  اجملموعة  وعضو 
العام  األمني  ملمثل  النســائية 
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
املفروضة  القيود  إن  العراق،  في 
والعمل  التنقــل  حريــة  على 
الناتة عــن فيروس كورونا تؤثر 

على سلوك الناس.
تصريحــات  فــي  وأوضحــت 
لصحيفة جيروزالم بوست، أنه 
النفســية  للضغوط  »نتيجة 
صاحبت  التــي  واالقتصاديــة 
الوباء وأثرت على أفراد األســرة، 

فإن املواقــف املعتادة التي كان 
يتم التغلب عليها قبل جائحة 
فيــروس كورونا تثير العنف بني 

أفراد األسرة«.
وأشارت إلى أن هذا الغضب عادة 
ما يكون لــه عواقب أكبر على 
الطــرف األضعف، أي النســاء 
أصبحت  وهكــذا  واألطفــال. 
الزوجات واألطفال هدفا للرجل 

للتعبير عن غضبه.
»القفزة  إن  العبيــدي  وقالــت 
في العنف ضد املرأة كشــفت 
هشاشــة القوانني واإلجراءات، 
حلل  السياسية  اإلرادة  وضعف 
والعنف  األسري  العنف  قضية 
وتابعت »لألســف،  املرأة«،  ضد 
القوانني تشــجع على العنف، 
خاصة مــن قبــل الرجال ضد 

النساء«.
بينما ذكــرت أمانــي الطويل، 
املرأة  برنامج  محامية ومديــرة 

في مركــز األهرام للدراســات 
في  واالستراتيجية  السياسية 
القاهرة، أن الوباء يضع ضغوطا 
إضافية على األسر في مصر، مما 
يؤدي إلى زيادة العنف ضد املرأة.

ثقافة الذكور
أفــراد  جميــع  أن  وأوضحــت 
األســرة رزحــوا حتــت ضغوط 
هائلة، ويرجع ذلك أساًســا إلى 
املكان  نفس  في  مًعا  حبسهم 
لفتــرات طويلــة مــن الوقت، 
باإلضافــة إلــى الضغط الناجت 
التعلم  إلى  التعليم  عن حتويل 
لألطفال  وخاصة  اإلنترنت،  عبر 
أنشــطة  إلى  يحتاجون  الذين 

اجتماعية.
وقالت إن هذا يؤدي إلى احتكاك 
يزيد  مما  أفراد األســرة  دائم بني 
العــبء علــى النســاء. وهذا 
نفســية  حالة  فــي  يضعهن 

عالقات  على  يؤثر  مما  مضطربة 
املرأة مع شركائها. 

ومن جانبها أرجعت ديانا مقلد، 
اللبنانية  واإلعالميــة  الكاتبة 
البارزة، هذه الظاهرة إلى اجلانب 
الذكور،  وثقافــة  االجتماعــي 
فضاًل عــن مكانــة الرجل في 
اجملتمــع الذي ال يــوازي مكانة 

املرأة.
القانونــي  »النظــام  وقالــت: 
يهمش النســاء ويضعهن في 
مستوى أدنى من حيث احلقوق. 
األحوال  قوانني  لدينا  لبنان،  في 
باإلضافة  واملذهبيــة،  الدينية 
إلى قوانني األحوال الشخصية، 
يتــم تكريس  والتــي مبوجبها 
وضع املرأة الهامشي«. وأشارت 
إلى أن لبنان، مثــل العديد من 
الدول العربية، ال يزال يســمح 
بزواج القاصرات وتعدد الزوجات 

لبعض الطوائف.

كورونا يكشف هشاشة القوانين الخاصة بالعنف 
االسري وارتفاع معدالته في العالم العربي 

نصف المشاركات 
في دراسة اجراها 
المكتب اإلقليمي 
لهيئة األمم 
المتحدة للمرأة 
في الدول العربية، 
تعرضن للعنف 
من أزواجهن أثناء 
الوباء، وأن أقل من 
40 ٪ منهن طلبن 
المساعدة أو أبلغن 
عن الجريمة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن الشــيخ محمــد بن راشــد، رئيس وزراء 
اإلمــارات وحاكم دبي، تعديــالت قانونية تيز 
منح اجلنســية واجلواز اإلماراتي للمستثمرين 
واألطباء  العلماء  من  واملتخصصني  واملوهوبني 

واملهندسني والفنانني واملثقفني وعائالتهم.
وأكد بن راشــد في تغريدة علــى موقع تويتر 
أن الهدف مــن هذه التعديالت هو اســتبقاء 
التي تساهم  واستقطاب واســتقرار العقول 

بقوة في مسيرة اإلمارات التنموية.
وأشــار إلى أنه سيتم ترشــيح الشخصيات 
املؤهلة للحصــول على اجلنســية اإلماراتية 
عبر مجلس الــوزراء والدواوين احمللية واجملالس 

التنفيذية.
وقــال: »مت وضــع معايير واضحة لــكل فئة.. 
االحتفاظ  الكفاءات  لهذه  القانون  وسيسمح 
باجلنسية األخرى التي يحملونها.. وسيحافظ 

جوازنا اإلماراتي على تصدره وتفوقه عاملياً«.
وهذا القانون الذي سيسمح لهؤالء باالحتفاظ 
بجنسياتهم األصلية، يعد خطوة نادرة في دول 
اخلليج حيث إمكانية منح اجلنســية محدود 
للغاية. ويعيش في اإلمارات نحوعشرة ماليني 

شخص يشكل األجانب نحو 90 باملئة منهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الفرنسي، جان كاستيكس،  الوزراء  أعلن رئيس 
امــس األول اجلمعة، إغالق بــالده حلدودها بدءا 
من األحــد، أمام الرحالت اآلتيــة من الدول غير 
األعضاء في االحتــاد األوروبي »ما لم يكن هناك 
مســّوغا قاهرا«، وذلك فــي محاولة للحد من 

تفشي وباء كوفيد19-.
وقال كاســتيكس في أعقــاب انعقاد مجلس 
الدفاع في قصر اإلليزيه »سيتم حظر أي دخول 
إلى فرنســا وأي خروج من أراضينــا باتاه دولة 
خارج االحتــاد األوروبي أو منها، ما لم يكن هناك 

مسّوغا قاهرا، وذلك اعتبارا من اليوم األحد«.
وتدرس احلكومة الفرنســية عدة سيناريوهات 
للحــد من انتشــار فيروس كورونا املســتجد، 
من بينها فرض إغالق صــارم جديد، بعدما رأت 
أن حظر التجول الســاري لم يكــن مجديا مبا 
فيــه الكفاية. وقال املتحدث باســم احلكومة 
الفرنســية غابرييل أتــال، األربعــاء، في ختام 
جلســة جمللس الوزراء إن هذه »السيناريوهات« 
تتعدد »من احلفاظ على اإلطار احلالي إلى إغالق 

صارم جدا«.

اإلمارات تفتح باب التجنيس 
للمستثمرين والعلماء 
وأصحاب المهن الرفيعة

فرنسا تغلق حدودها 
أمام الدول غير األوروبية 

بسبب كورونا

متابعة ـ الصباح الجديد:

وســط جدال محتدم بني طهران 
اإلدارة  تخطــط  ال  وواشــنطن، 
األمريكيــة لرفع عقوبــات إيران 
بالكامــل، وحتذر مــن أن طهران 
تقترب من احلصول على ســالح 
نووي وتدعوهــا إلى عودة االلتزام 
إيران  اكدت  باالتفاق. من جانبها، 
االتفاق  بشــأن  تتفاوض  لن  أنها 
النووي، ألّنها لم تخرج منه كما 
فعلــت إدارة الرئيــس األمريكي 

السابق دونالد ترامب. 
وتريــد طهــران رفــع العقوبات 
األمريكيــة املفروضــة عليهــا، 
وعودة   2015 باتفــاق  التقيد  مع 
واشنطن إليه دو ن قيود أو شروط.

ليلة  األميركية،  اخلارجية  وقالت 
امس الســبت ، إن الوزير أنتوني 
بلينكــن واثق من جنــاح املبعوث 
روبرت  اخلاص إليــران  األميركــي 
مالي وفريقه في املفاوضات حول 

برنامج طهران النووي.
وذكــر املتحدث باســم اخلارجية 
نيــد برايس في بيــان أن بلينكن 
فريق متخصص من  ببناء  »يقوم 
خبــراء يتمتعــون برؤية واضحة 
ومجموعــة متنوعة مــن اآلراء« 

فيما يتعلق بإيران.
وأضــاف أن »مالي ســيقود هذا 

للواليات  خاص  كمبعوث  الفريق 
املتحدة إلى إيران«، مشيرا إلى أن 
بسجل  املنصب  لهذا  يأتي  مالي 
حافل من النجــاح في التفاوض 
على  املفروضة  القيــود  بشــأن 

برنامج إيران النووي«.
وتابع البيــان أن »الوزير )بلينكن( 
واثــق من أنــه )مالــي( وفريقه 
سيتمكنون من القيام بذلك مرة 

أخرى«.
وعمــل مالــي كمسشــتار في 
أحــد  وكان  األبيــض  البيــت 
االتفاق  في  الرئيسيني  املفاوضني 
الهــادف إلى منع إيران من تطوير 
أبرم في عهد  والذي  قنبلة نووية 

باراك أوباما.
الرئيس األميركي الســابق  لكن 
دونالــد ترامب ســحب الواليات 
واعتبره   ،2018 العام  املتحدة في 
غيــر كاف لــردع أنشــطة إيران 
»املزعزعة لالستقرار« في الشرق 
أنشطتها  للحد من  وال  األوسط 

النووية.
وواجه مالــي انتقادات من بعض 
واجلماعات  اجلمهوريني  املشرعني 
تردد  املواليــة إلســرائيل عندما 
اسمه ألول مرة كمرشح رئيسي 
للمنصب، بحجــة أنه قد يكون 
إيران، وصارما مع  متســاهال مع 

إسرائيل.
وشغل مالي العديد من املناصب 

العليا فــي اإلدارات الدميقراطية 
بيل  الســابق  والرئيس  ألوبامــا 
اهتمامه  تركــز  وقد  كلينتــون، 
على صنع السياسات في الشرق 
األوســط واخلليــج، كمــا قدم 
النصح واملشــورة بشــكل غير 
رسمي لفريق بايدن خالل حملته 

االنتخابية في 2020.
وكان بلينكن أكد هذا األســبوع 
نية الرئيــس بايدن العــودة إلى 
أن  بشــرط  النــووي،  االتفــاق 
تدد إيــران االلتــزام بتعهداتها 
االتفاق  فــي  عليها  املنصــوص 
والتــي بدأت بالتخلــي عنها ردا 

على عقوبات إدارة ترامب.
أول مؤمتر  بلينكــن فــي  وقــال 
لــه كوزيــر للخارجية  صحافي 
عقده األربعــاء إن »الرئيس بايدن 
أوضح أنــه إذا أوفت إيران مجددا 
بــكل التزاماتهــا« باتفاق 2015 
املتحدة ســتفعل  الواليات  »فإن 

األمر نفسه«. 
وأضاف أن إيران »توقفت عن الوفاء 
بالتزاماتهــا علــى جبهات عدة. 
الوقت  بعض  األمر  سيســتغرق 
إذا اتخذت هذا القرار، للعودة إلى 
وسيستغرق  الصحيح،  املســار 
األمر وقتا حتى نتمكن من تقييم 
ما إذا كانــت تفي بالتزاماتها. ما 
زلنا بعيدين جدا عــن ذلك. هذا 

أقل ما ميكن قوله«.

بلينكن واثق من نجاح مهمة 
مبعوث بايدن الخاص إليران

جدال محتدم بين طهران وواشنطن بسبب االتفاق النووي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
في ظــل القتال املســتمر والنزوح 
وتفاقم األزمة االقتصادية وجائحة 
الالجئــون  يواجــه  كوفيــد19-، 
الداخلية  اخمليمات  في  الســوريون 
انخفاض  بسبب  مأساوية  أوضاعا 
درجــات احلــرارة والفيضانات التي 
تتعــرض لها البالد، وفقا لـــتقرير 

جديد أصدرته األمم املتحدة.
وأكد مــارك كتس، نائب املنســق 
اإلقليمــي لألمم املتحدة للشــؤون 
السورية،  باألزمة  املعني  اإلنسانية 
أن األطفال واحلوامل وكبار الســن 
يعانون من درجات احلرارة املنخفضة 
التي قد تصل إلــى التجمد واملياه 
السبل  بهم  تقطعت  امللوثة، كما 
في املناطــق النائية املوحلة؛ عالوة 
اخلدمات  عن  اآلالف  انقطــاع  على 

والدعم أليام.
وقال كتس: »إنني قلق للغاية بشأن 
التأثير املدمــر للفيضانات األخيرة 
على النازحني الذين يعيشــون في 
ســوريا«،  غرب  شــمال  مخيمات 
وأشــار إلــى أن األشــخاص الذي 
بالفعل من أجل  كانوا يكافحــون 
البقاء على قيد احليــاة قد ُجرفت 
وحاجياتهم  الغذائية  مخزوناتهم 
املمتلكات  مــن  وغيرها  املنزليــة 

الشحيحة أصال.
وقــال كتــس: »احلقيقــة هي أن 
الناس في هــذه املنطقة يواجهون 
وضعــا كارثيــا. الناس فــي هذه 
اخمليمــات يائســون والعاملون في 
اجملال اإلنســاني غارقــون في أزمة 
حذرت األمم املتحــدة من قدومها«، 
وأضاف »توفير املأوى والغذاء واملياه 

النظيفة وإمــدادات اإلغاثة األخرى 
مشروع ضخم سيستمر ألشهر«.

إلى مقتل  التقارير  أحدث  وتشــير 
طفل وإصابة ثالثة أشــخاص على 
الغزيرة  األقــل بســبب األمطــار 
والرياح العاتية شمال غرب سوريا، 
وبحســب مكتــب األمم املتحــدة 
اإلنســانية  الشــؤون  لتنســيق 
)أوتشــا(، تضرر حوالــي 121 ألف 
شخص في 304 موقع، كما تضررت 

أو دمرت أكثر من 217 ألف خيمة.
مت  الفيضانــات،  هــذه  وبجانــب 
21 ألف حالة إصابة  تسجيل نحو 
غرب  شــمال  كـــوفيد19-  مبرض 
الرغم  أنه على  سوريا، وأكد كتس 
اجلديدة،  احلاالت  في  االنخفاض  من 
فإن عــدد الوفيات ارتفع بنحو 46% 

منذ منتصف ديسمبر.

البرد والفيضانات تزيد أوضاع 
النازحين سوءا في مخيمات سوريا
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متابعة ـ الصباح الجديد:

قرابــة العامني مرا علــى اإلطاحة 
بنظام الرئيس الســوداني السابق ، 
عمر البشير، وال يزال الشعب ينتظر 
التغيير فــي وقت تزداد فيه الظروف 
سوءا، فيما تتجه األنظار، بعد اتفاق 
جوبا للسالم في أكتوبر املاضي، إلى 
الذي طال  الوزاري اجلديد،  التشكيل 
انتظاره فيما حتاك تفاصيله األخيرة 

خلف أبواب مؤصدة.
التشــكيل  إن  قال  مصدر مطلــع 
املقبل«  »األسبوع  الوزاري ســيعلن 
الســالم، مساء  أطراف  توصل  بعد 
األربعاء، إلى اتفاق بشــأن احلصص 
الوساطة  اقترحتها  التي  احلكومية 

في جنوب السودان.

عقود من العزلة
السودان في عهد البشير ظل عانى 
السياســية  العزلة  مــن  عاما   30
واالقتصادية، بعد وضعه على قائمة 
العقوبات األميركية منذ تسعينيات 
القرن املاضي بسبب سجله السيء 

في مجال اإلرهاب وحقوق اإلنسان. 
وبعد إســقاط النظام في 11 أبريل 
2018، بسبب رفع أسعار اخلبز، باتت 
انتقالية  بفتــرة  محكومة  البــالد 
مبوجــب وثيقــة دســتورية، وقعت 
فــي أغســطس 2019، نصت على 
مشــاركة عســكرية، ومدنية من 
بإيعاز  اختيارهــم  مت  التكنوقــراط 
من قوى احلريــة والتغيير التي قادت 
حاضنة  مبثابــة  وهي  التظاهــرات، 
سياسية للشق املدني من احلكومة 

االنتقالية.
االنتقاليــة  احلكومــة  أن  ورعــم 
حققــت إجنازات سياســية باخلروج 
من قائمــة اإلرهاب واالنضمام لعدد 
التي حتسن  الدولية،  االتفاقيات  من 
صورة البــالد أمام اجملتمع الدولي، إال 
أن السودايني لم يشعروا بأي حتسن 
في ظروفهم املعيشــية، من حيث 
حتسني األوضاع االقتصادية واألمنية.

وذكــرت تقارير صحفيــة أن قيمة 
الدوالر تعــدت عتبة 300 جنيه، في 
حــني أنــه كان في حــدود األربعني 
جنيها، عند اإلطاحة بنظام البشير. 

»شفا حفرة من الضياع«
»حــال الســودان اليــوم يغني عن 
ســؤاله.. البلــد على شــفا حفرة 
من الضيــاع.. الوضع أبعــد بكثير 
مما رسمه فرســان ثورة 18 ديسمبر 
ملستقبل بالدهم اجلديد، لقد ضحوا 
التغيير،  أجل  من  والنفيس  بالغالي 
لكن لألسف  الوضع أسوا  بكثير مما 
كان عليه في عهد البشــير«  يقول 
الناشــط الســوداني، عثمان علي، 

لـ«موقع احلرة«.
وبحسب أرقام حكومية، يعيش نحو 
65 في املئة من الســودانيني، البالغ 
عددهم 42 مليون نسمة، حتت خط 

الفقر.

»أفضل نسبيا«
احمللل واخلبير السوداني في الشؤون 
االستراتيجية، عدالن عبد العزيز، قال 
إن فكرة التكنوقــراط كانت »فكرة 

ســيئة حذرت منها بعــد التجربة 
بعد  اخلليفة  اخلتم  لســر  السالبة 
ثورة أكتوبــر ١٩٦٤، واختيار اجلزولي 
دفع اهلل بعــد انتفاضة أبريل ١٩٨٥ 

كرئيسي وزراء للفترة االنتقالية«.
إنه  احلــرة«  »موقــع  لـــ  وأضــاف 
قوى  »لألســف هناك تشــرذم في 
في طريق  ومضيها  والتغيير،  احلرية 
الشقاق واالختالف سينتج حكومة 
االجتماعيــة  القاعــدة  ضعيفــة 
واجلماهيرية. ولكن ســتكون أفضل 
نسبيا من حكومة تكنوقراط. لكن 
إصالح الوضــع لن يتم بدون الرجوع 
الدائم للسياســات البديلة التي مت 
االتفاق عليها داخل احلرية والتغيير«. 
يشــار إلــى أن التشــكيل الوزاري 
اجلديد كان من املفترض أن يرى النور 
منذ مدة، لكنه تأجل مرارا بســبب 
خالفات داخل املكون املدني، وكذلك 
اجلبهة الثوريــة، املظلة التي تضم 
عددا من احلركات املسلحة، بحسب 

عدة تقارير.
وقال الناشــط عثمان علي إنه »إذا 
اســتمرت احملاصصات واحملســوبية 
والترضيات وعدم الشفافية من قبل 
الشق املدني باحلكومة االنتقالية، ال 
أتوقع أن تكون هناك نتائج إيجابية«. 
احلكومــة  عهــد  أن  إلــى  يشــار 
االنتقالية شهد مواكب احتجاجية 
عديدة، بعضها قمع بعنف، رغم أن 
هدفها املعلن كان »تصحيح مسار 

الثورة«.
ويقــول القيــادي في قــوى احلرية 
العزيز،  األمني عبد  والتغيير، محمد 
إن هناك »انفراجا« بشأن التشكيل 
، و«نحن متفائلون«، متوقعا   الوزاري 
االقتصادية خالل  األوضاع  »حتســن 
األســابيع لقادمة«.  وأضاف أن »كل 
املؤشرات تدل بأن »انفراجا سيحدث 
بعد شهر أو خالل الشهرين املقبلني 
في الوضــع املالي بالســودان، بعد 

تدفق النقد األجنبي« إلى البالد.

السودانية  باحلكومة  مطلع  مصدر 
قال امــس األول اجلمعة، إن »األزمات 
اآلن  الســودان  يشــهدها  التــي 

مختلقة«.
وأضــاف أن »احلكومــة املقبلة  إذا 
اتخذت سياسات فاعلة إلدارة املوارد 
بشــكل جيــد واســتراتيجي، فإن 
السودان خالل فترة وجيزة سيشهد 

انفراجا«.
وأضح أن الســودان سيحصل خالل 
القادمــة على  الثالثــة   األشــهر 

»مساعدات ضخمة«.
الســيادة  مجلــس  عضــو  وكان 
السوداني الفريق أول، شمس الدين 
الكباشــي، قد أقــر بــأن األوضاع  
االقتصاديــة في البالد »ســيئة وأن 

الثورة لم حتدث تغييرا«.

»الفرصة األخيرة«
وبعد توصل احلكومة االنتقالية إلى 
اتفاق ســالم في جوبــا مع احلركات 

املســلحة في أكتوبــر املاضي، من 
املقــرر تشــكيل حكومــة جديدة 
ينتظرها كثيرون بلهف »النتشــال 
البــالد من الضيــاع«، كمــا يقول 

الناشط محمد علي.
وحذر  علي من أن التشكيل الوزاري 
القــادم ســيكون مبثابــة الفرصة 
األخيرة  » فالشعب في رمقه األخير، 
وإذا احلكاية فاتت احلد ستسقطهم، 
مثلما أسقطنا البشير..نحتاج رجال 
مدنيــا وطنيا منقــذا يعمل للبلد، 

وسندعمه بدمائنا«.
ويرى خبــراء أن التشــكيل الوزاري 
القادم في الســودان »لن ينتشــل 
البالد من أزماتها من دون اســتقرار 
سياســي وإصالح دميقراطي، يكفل 
إقناع املستثمرين، ويشمل باألساس 
تعيــني اجمللس التشــريعي، ومنحه 
الصالحيــات الكفيلة بالرقابة على 
اجلهــاز التنفيــذي، وحتجيــم نفوذ 

احلركات املسلحة«.

المعيشة »صعبة« في السودان..
والشعب ينتظر فرصة »التشكيل الوزاري«

التشكيل الوزاري 
سيعلن »األسبوع 
المقبل« بعد توصل 
أطراف السالم إلى 
اتفاق بشأن الحصص 
الحكومية التي 
اقترحتها الوساطة في 
جنوب السودان

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اتهم مكتــب اإلعالم في رئاســة اجلمهورية 
اللبنانيــة الرئيــس املكلــف ســعد احلريري 
»بالتفرد في تشــكيل احلكومة« ورفض األخذ 

مبالحظات الرئيس ميشال عون.
وقال املكتب: »البيان الصادر عن مكتب اإلعالم 
للرئيس املكلــف احتوى علــى ردود مغلوطة 

ومعلومات في غير موقعها«.
وتابع: »حرصا على عدم الدخول في ســجال، 
الرئيــس املكلف من خــالل رده، مصمم على 
التفــرد بتشــكيل احلكومــة رافضــا األخذ 
مبالحظــات رئيــس اجلمهوريــة التي جتســد 

الشراكة في تأليف احلكومة«.
وأشارت الرئاســة اللبنانية إلى أنه »لن تكون 
هناك حكومــة تناقض الشــراكة وامليثاقية 
والعيش املشترك احلقيقي، املبني على التوازن 

الوطني وحماية مرتكزاته«.
وكان رئيس احلكومة اللبنانية املكلف ســعد 
احلريري، قد شن في وقت سابق من امس األول 
اجلمعة هجومــا حادا على الرئيــس اللبناني 
ميشــال عــون متهمــا الرئاســة اللبنانية 
»مبحاولــة توجيــه االشــتباك احلكومي نحو 

مسارات طائفية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اتهمت إثيوبيا، امس السبت، مصر والسودان 
وردت على  النهضة،  بتعطيل مفاوضات سد 
التقارير التي حتدثت عن قرب اندالع حرب على 

النيل.
وقال وزير الري اإلثيوبي سيلشي بيكيلي، في 
تصريحات تلفزيونية، إن »التنبؤ بشأن اندالع 
حرب علــى مياه النيل خاطــئ«، مؤكدا أنها 

»عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل«.
وأضاف بيكيلي، أنه »بعدمــا مت التوصل إلى 
توافق مع مصر بشأن مقترحات خبراء االحتاد 
اإلفريقي انسحب السودان«، مؤكدا أيضا أنه 
عندما مت التوافق مع السودان على مقترحات 

خبراء االحتاد انسحبت مصر«.
من اجلديــر ذكره، أن وزارة اخلارجية املصرية قد 
أعلنــت أن االجتماع السداســي الذي عقد، 
في 10 يناير اجلاري، لبحث أزمة سد النهضة 
أخفق في حتقيق أي تقدم، فيما قال السودان 
إنه »ال ميكن االستمرار فيما وصفه بـ«الدائرة 
املفرغة« من املباحثات الدائرية إلى ما ال نهاية 

بالنظر ملا ميثله سد النهضة من تهديد«.

الرئاسة اللبنانية: 
الحريري مصمم على التفرد 

بتشكيل الحكومة

إثيوبيا تتهم مصر 
والسودان بتعطيل 

مفاوضات سد النهضة

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت زعيمة اليمــني املتطرف 
الفرنســي، مارين لوبان، امس األول 
اجلمعــة، مقترح قانــون حول منع 
"األيديولوجيات اإلســالموية"، قبل 
15 شــهرا من االنتخابات الرئاسية 
التي تبرز فيها كأبرز منافس للرئيس 

إميانويل ماكرون.
ويهــدف حزب "التجمــع الوطني" 
الذي تتزعمه لوبان إلى حظر "األزياء 
اإلســالموية" في الفضــاء العام، 

وأبرزها حجاب الرأس.
ومينع حاليا في فرنسا ارتداء احلجاب، 
الظاهرة، في  الدينيــة  الرموز  وكل 
املــدارس كما يجــب على موظفي 
الدولــة التــزام مبدأ "احليــاد" إزاء 

األديان.
واعتبر الوجــه الثاني في "التجمع 
الوطني"، جوردان بارديال، أن "احلجاب 
لباس متشدد يســعى لالنفصال" 

عن اجلمهورية.
ويأتي ذلك فــي وقت تنظر اجلمعية 
العامة الفرنسية في مشروع قانون 
حول "االنعزالية" يستهدف خاصة 
لوبان  حزب  يعتبر  املتشدد،  اإلسالم 

أنه يفتقر لـ"الشجاعة".
وينص مقتــرح القانون الذي قدمه 
"التجمــع الوطني" علــى "منع... 
اإلسالموية'  'اإليديولوجيات  ممارسة 
وإظهارهــا ونشــرها العــام فــي 

السينما والصحافة واملدرسة".
من جهته، أكــد النائب في البرملان 
األوروبي جان بول غارو في صحيفة 
"لوفيغارو" أن مقترح القانون اجلديد 

"ال ميس حرية الضمير".
وأكــد أنــه "مينــع أي إظهــار عام 
أليديولوجيــا متثــل في حــد ذاتها 
العام.  النظام  مشكلة كبيرة على 
وهــو ما ينطبق أيضــا على النازية 

مثال".
وال يعطي "التجمــع الوطني" في 
مقترحه تعريفــا لـ"األيديولوجيات 
اإلســالموية"، لكنه يصفها بأنها 
"غيــر متوافقــة" مــع "احلقــوق 
واحلريــات واملبــادئ" الــواردة فــي 
"رفض  عبر  الفرنســي  الدســتور 
احترام علمانيــة الدولة" و"عوامل 

االنفصال التي حترض عليها".
اإلسالموية  أن  لوبن  مارين  واعتبرت 
"في كل مــكان، فهي تتطور داخل 
اإلدارات" وكذلك "داخل الشركات".

وفي هــذا الصدد، يشــجع حزبها 
إمكانية  العمل على "إضافة  أرباب 
احلياد الديني في قانونهم الداخلي" 
وحتــى منع ارتــداء احلجــاب، وفق 

بارديال.
على  أيضا  القانــون  مقترح  وينص 
"ظرفا  اإليديولوجيات  هــذه  اعتبار 
ارتباطها  عند  للحكم  تشــديديا" 
بأي مخالفــة أو جرمية، مع إمكانية 

الفرنسية من  اجلنســية  ســحب 
اجلاني.

في املقابل، يشمل مشروع القانون 
الذي قدمته احلكومة تدابير لتعزيز 
حيــاد أجهــزة الدولــة ومكافحة 
الكراهيــة على االنترنت وتشــديد 
وإضفاء  اجلمعيــات  علــى  الرقابة 
اجلاليات  أكبر على نشاط  شفافية 

الدينية.
مرتني  ترشــحت  التي  لوبن  ومارين 
الرئاســية  لالنتخابــات  ســابقا 
وانهزمت فــي آخرها بفــارق كبير 
باملئــة مــن   33 )حصلــت علــى 
األصوات( أمام إميانويل ماكرون، حتتل 
مركزا متقدما فــي نوايا التصويت 

النتخابات 2022.
وتوقع استطالع للرأي أجرته شركة 
"هاريس انترأكتيف" ونشــرته عدة 
صحف أن تنهزم لوبن بصعوبة أمام 
ماكرون في الدورة الثانية لالنتخابات 
الرئاسية املقبلة بحصولها على 48 

باملئة من األصوات.
وقالــت لوبــن في مؤمتــر صحافي 
ذات  انتصاري  فرضيــة  "إن  اجلمعة 

مصداقية وحتى معقولة".
لكن ينبه خبراء إلى أن الوقت ما زال 
اســتطالعات  للحكم على  مبكرا 
الرأي. ولم تتوقع أي مؤسســة فوز 
إال قبــل فترة   2017 ماكرون عــام 

قصيرة من موعد االقتراع.

مارين لوبان تقترح حظر "األزياء 
اإلسالموية" في فرنسا

سوريا.. محادثات للجنة الدستورية
في جنيف تحبط غير بيدرسون 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
املتحدة  لألمم  اخلاص  املبعوث  أعرب 
إلــى ســوريا امــس األول اجلمعة 
عن خيبة أملــه بعد احملادثات التي 
أجريــت هذا األســبوع في جنيف 
حول الدستور السوري، موضحا أن 
األطراف املشــاركة لم تتمكن من 

االتفاق على منهجية للعمل.
وصرح غير بيدرســون للصحافيني 
بعد الدورة اخلامسة لألعضاء الـ45 
للمجموعة املصغــرة عن اللجنة 
الدســتورية طوال هذا األســبوع 
في جنيف "ال ميكن لنا أن نســتمر 
هكذا  كان أسبوعا مخيبا لآلمال".
من جهتــه، قال املتحدث باســم 
ستيفان  نيويورك  في  املتحدة  األمم 
بيدرســون  "إحباط  إن  دوجاريــك 

واضح" من خالل تصريحه.
ينبغي وضع  أنه  وأفاد بيدرســون   
بتحديد  لألطراف  تســمح  "آلية" 
نقــاط التوافــق واالختالف بهدف 
العمل علــى مراجعة الدســتور. 
وأشــار إلى أن املقاربة احلالية "غير 

لنا  ميكن  "ال  ناجحــة"، مضيفــا 
أن نســتمر باالجتماع ما لم نُغّير 

ذلك".
وينوي بيدرسون التوجه إلى دمشق 
"في املســتقبل القريــب" إلجراء 
مناقشــات حــول هــذا املوضوع 

حتديدا.
املعارضة  أن  بيدرســون  وأوضــح 
اقترحت بدايــة منهجيات للعمل، 
لكن ممثلي دمشــق رفضــوا تلك 
املقترحــات قبــل أن يرفضوا أيضا 

مقترحا وضعه املبعوث األممي.
وتتألــف اجملموعــة املصغــرة من 
اللجنة الدســتورية من 45 عضوا 
ميثلون بالتساوي احلكومة السورية 

واملعارضة واجملتمع املدني. 
مكلفــة  الدســتورية  واللجنــة 
2012 وقد  العام  مبراجعة دســتور 
تشــكلت في أيلول 2019 وعقدت 
أولــى اجتماعاتها بعد شــهر من 
ذلــك في جنيــف بحضــور 150 
املصغرة  اللجنة  وكلفت  شخصا. 

بعد ذلك العمل على التفاصيل.

إال أن خالفــات عميقة بني األطراف 
الرئيســة فضــال عــن تفشــي 
جائحــة كوفيد19- أبطــأت وتيرة 

االجتماعات.
وترد مراجعة الدســتور ضمن قرار 
مجلس األمــن رقم 2254 الذي أقر 
في كانون األول 2015 وينص كذلك 
على إجراء انتخابات حتت إشــراف 

األمم املتحدة.
وتأمــل األمم املتحدة بأن تفتح هذه 
العملية الباب أمام وضع حد للنزاع 
الذي أسفر عن ســقوط أكثر من 

380 ألف قتيل منذ العام 2011.
طرحته  الــذي  مقترحهــا  وفــي 
هذا األســبوع في جنيف، طالبت 
املعارضة بأن يُقدم كل طرف مبادئ 
إيجاد قواسم  أجل  دســتورّية من 
مشــتركة، حســب ما قال كبير 
للمعارضة  املمثل  الوفد  مفاوضي 
هادي البحرة خالل مؤمتر صحفي.  

املعارضة تســعة مبادئ  وقدمت   
دســتورية بينها السيادة واحلريات 

األساسية.
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متابعة ـ الصباح الجديد:

واألردن على جتديد  العــراق  اتفق 
من  اردنية  344 ســلعة  اعفــاء 

التعرفة اجلمركية.  
إلــى العمل على  البلدان توصال 
تيســير التجــارة وزيــادة حجم 
الثنائيــة  التجاريــة  املبــادالت 
تواجه  التــي  العوائق  ومعاجلــة 
وثمن  البينية  التجارة  انســياب 
اجلانب االردنــي القرار الصادر من 
الوزراء  العامة جمللس  األمانة  قبل 
العراقــي باإلبقاء علــى تطبيق 
قــراري مجلس الــوزراء العراقي 
رقم )25( لسنة 2019 ورقم )145) 
التفاقية  اســتناداً   ،2019 لسنة 
التجــارة احلرة الثنائيــة املوقعة 
فــي العــام 2009 ، والتي دخلت 
حيــز النفاذ فــي العــام 2013، 
مؤكداً حرصه على تعزيز التبادل 
احمللية  املنتجــات  فــي  التجاري 
اجلانبان  واتفــق  البلديــن.  لكال 
العراقية  املنتجات  استثناء  على 
نظام تســجيل  اي  واالردنية من 
للواردات يطبق لدخول اسواق كال 

البلدين الشقيقني.
اجلانبان على تســريع  اتفق  كما 
التنفيذية  اخلطوات  اســتكمال 
االقتصاديــة  املدينــة  إلنشــاء 
حتديــد  وأبرزهــا  املشــتركة، 
االمتيازات التي ستمنح للمدينة 
تخصيص  وإجراءات  االقتصادية، 
العراقية  للشركة  األرض  قطعة 
كلفة  وحتديد  للصناعة  واالردنية 
اخملصصة  لألراضي  اإليجــار  بدل 

للمدينة االقتصادية املشتركة.
والتكامل  التعــاون  مجــال  في 
على  اجلانبــان  أكد  الصناعــي: 
ضرورة تعزيز التعــاون والتكامل 
القطاعــات  فــي  الصناعــي 
)االدويــة  الدوائيــة  الصناعيــة 
املبيدات   ، البيطريــة  واللقاحات 
الصناعات  املالبــس،  الزراعيــة، 
الكيماوية واالســمدة( من خالل 
املواد  وتوريد  واالستثمار  التدريب 
اخلام والســلع نصــف املصنعة 
واعــادة تأهيل املصانــع. اضافة 
اجلانب  اســتفادة  تعظيــم  الى 
العراقــي من مراكز الدراســات 
املتخصصة في مجــال التكافؤ 

احليوي املتاحة في االردن وتسهيل 
االردنية  االدوية  تسجيل  اجراءات 
في العراق واالعتراف بشــهادات 
املؤسســة  عن  الصادرة  حتليلها 

العامة للغذاء والدواء االردنية.
واتفق اجلانبان على جتديد مذكرة 
البلدين  التفاهــم املوقعة بــني 
العراق  اخلام من  النفط  الستيراد 
لعــام اخر بعــد التوافــق على 
واالتفاق  املطلوبــة،  التعديــالت 
خط  بتنفيذ  قدمــاً  املضي  على 
الهوائي الكهربائي مزدوج  النقل 
الدائــرة بطول حوالــي 300 كم 
يربط بني محطة حتويل الريشــة 
)اجلانب االردني( مع محطة حتويل 
، وثمنت  القائم )اجلانب العراقي( 
بني شركة  عقد  ابرام  احلكومتان 
الكهربــاء الوطنيــة األردنية مع 
الطاقة  لنقل  العامة  الشــركة 
الوســطى  الكهربائية/املنطقة 
كما   ،2020/ أيلــول   27 بتاريــخ 
مت االتفــاق علــى ايجــاد اليــة 
التعــاون ما بــني القطاع اخلاص 

في  وخاصة  واالردنــي  العراقــي 
مجال الطاقــة املتجددة وكفاءة 
اما بخصوص  الطاقة،  استخدام 
مشــروع أنبوب تصديــر النفط 
العراقــي- األردنــي، فقــد اتفق 
اجلانبان على اســتكمال احملادثات 
الثنائيــة للوصــول الــى توقيع 

اتفاقية اطارية بني البلدين.
التعاون في مجال النقل:مت االتفاق 
على عقد اجتماع اللجنة الفنية 
للنقل البري املشتركة وتكليفها 
على  االجــراءات  دراســة  بإعادة 
بهدف  الكرامة  منفذ طريبيــل/ 
تســهيل االجراءات على التبادل 
التجــاري، وكذلك عقد مباحثات 
ثنائيــة في مجــال النقل اجلوي 
خالل هذا العام لتحديث املذكرة 
البلدين  بني  املوقعــة  التنفيذية 
لغاية زيادة عدد الرحالت اليومية 
وإضافة رحلة شحن على مقطع 
عمان/النجف وبالعكس، ورحلتني 
عمان/السليمانية  على  شــحن 

وبالعكس.

التعــاون في اجملال املالــي: اتفق 
تشكيل  استكمال  على  اجلانبان 
املشــتركة  الفنيــة  اللجنــة 
العالقــة  القضايــا  لتســوية 
املطلوبــة من كل طرف  واملبالغ 
لألخــر وايجــاد حلــول توافقية 
إلنهاء امللفات املالية العالقة بني 

البلدين.
التعــاون فــي اجملــال الزراعــي: 
اتفــق اجلانبان عليتقــدمي كافة 
لزيــادة  املمكنــة  التســهيالت 
حجم التبادل التجاري في مجال 
األولوية  وإعطاء  الزراعية،  السلع 
لتبادل الســلع في مجال الثروة 
والنباتيــة وحســب  احليوانيــة 
حاجة البلدين، وتسهيل تسجيل 
واملبيــدات  البيطريــة  االدويــة 
الزراعيــة فــي كال البلدين، كما 
رحب اجلانب العراقي باســتعداد 
التجربة  بنقــل  االردني  اجلانــب 
االردنية في مجال رقمنة القطاع 
الزراعي، وتدريب الكوادر العراقية 
في مجاالت االســتخدام االمثل 

واحلصاد  املائية  والزراعات  للمياه 
املائــي واكثــار البــذار املقاومة 
احليوية  واملكافحــة  للملوحــة 
الصديقة  املبيدات  واســتخدام 
ومتكني  الريفية  والتنمية  للبيئة 
املرأة. واكــد اجلانبان على أهمية 
مشاركة العراق كدولة مؤسسة 
فــي منظومة املركــز االقليمي 

لالمن الغذائي املقترح من األردن.
التعاون في مجــال الصحة:اكد 
اجلانبان علــى ضرورة تقدمي كافة 
لزيــادة  املمكنــة  التســهيالت 
اعداد املرضــى العراقيني للعالج 
فــي األردن وتبــادل اخلبــرات في 
مجــال عالج أمراض الســرطان، 
وتســهيل إجراءات احلصول على 
العراقيني،  لألطباء  األردني  البورد 
وتسهيل إجراءات تسجيل االدوية 
البشرية، وتوريد ما يتم انتاجه من 
املزمنة،  لألمراض  االردنية  االدوية 
ونقــل التجربة االردنيــة وتبادل 
اخلبرات في مجــال ادارة واحتواء 
اجلانب  رحب  جائحة كورونا، كما 

احلكومة  باســتعداد  العراقــي 
األردنية لتسخير كافة امكانياته 
وخبراته الفنيــة واالدارية لتقدمي 
اي مساعدة يحتاجها العراق في 

كافة اجملاالت الصحية.
التعــاون في مجال امليــاه والري 
والصــرف الصحي،ثمــن اجلانب 
العراقــي مبادرة اجلانــب االردني 
واخلبــرات  اإلمكانيــات  بوضــع 
املتراكمــة فــي هــذا اجملال حتت 
تصرف اجلانب العراقي لالستفادة 
من التجربة االردنية بهذا القطاع
التعــاون فــي مجــال التربيــة 
العراقي  اجلانب  والتعليم:رحــب 
بنقــل التجربة االردنيــة وتبادل 
التعليم عن  اخلبرات في مجــال 
بعد لكافة املستويات التعليمية 
وانشــاء املنصــات التعليميــة 
وحتويل املناهــج الى صيغ رقمية 
ســهلة االســتخدام للجانــب 
العراقي وزيادة التعاون والتنسيق 
في مجــال تأليف واعداد املناهج 

الدراسية وطباعتها.

العراق يجدد اعفاءه لـ 344 سلعة اردنية من التعرفة الجمركية
استنادًا التفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين

اتفق الجانبان على 
تسريع استكمال 
الخطوات التنفيذية 
إلنشاء المدينة 
االقتصادية المشتركة 
، وأبرزها تحديد 
االمتيازات التي ستمنح 
للمدينة االقتصادية

منفذ حدودي للتجارة بني العراق واالردن 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
افادت وكالة رويترز، بــأن العراق طرح مناقصة 

عاملية، لشراء 30 ألف طن من األرز.
ونقلــت الوكالة، عــن متعاملــني أوروبني، أن 
»مشــتري احلبوب احلكومي فــي العراق طرح 
مناقصة عاملية لشراء 30 ألف طن على األقل 

من األرز«.
وأشــارت إلى أنه »من املقرر إغالق املناقصة في 

الثالث من شهر شباط املقبل«.
وخالل العام املاضي، قررت وزارة التجارة، شــراء 
األرز مبوجب اتفاق مــع الواليات املتحدة لتوفير 
التابع  التموينية  اخملصصــات  برنامج  إمدادات 

لها.
ويحتاج العراق بني مليون و 1.25 مليون طن من 
األرز سنويا لدعم برنامج اخملصصات التموينية.

وفي شــهر أيار املاضي قالت الوزارة إن »العراق 
ال ميلك ســوى 190 ألف طن من األرز املتاح في 
اخملازن وجددت مناشداتها لتخصيص املزيد من 

أموال ميزانية الدولة«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلنت ادارة معلومات الطاقة األميركية، امس 
الســبت، ان صادرات النفط العراقية للواليات 
املتحدة ارتفعــت الى 115 ألــف برميل يومياً 

خالل االسبوع املاضي.
وقالت االدارة في تقريــر » الصباح اجلديد »، ان 
متوســط االســتيرادات االميركية من النفط 
اخلــام خالل االســبوع املاضي مــن ثماني دول 
بلغــت 4.616 ماليني برميــل يوميا منخفضة 
مبقدار 925 الف برميل باليوم عن االسبوع الذي 

سبقه والذي بلغ 5.541 ماليني برميل يوميا.
وبينــت ان اميركا اســتوردت النفط اخلام من 
العراق خالل االســبوع املاضي مبعدل 115 الف 
برميل باليوم، مرتفعا مبقدار 18 الف برميل عن 

االسبوع الذي سبقة والبالغ 97 الف برميل.
واشــارت االدارة الى ان اكثر االيرادات النفطية 
الميركا خالل االســبوع املاضي جاءت من كندا 
ومبعدل بلغ 3.115 ماليــني برميل يوميا، تليها 
املكسيك التي بلغت كمية االستيرادات منها 
مبعدل 463 الف برميل يوميا، ثم البرازيل مبعدل 
270 الف برميل يوميا، واالكوادور بكمية بلغت 
258 الف برميل يوميا، والسعودية مبعدل 206 

الف برميل يوميا.
واضافت إدارة املعلومات بأن كمية االستيرادات 
االميركية من النفــط اخلام من نيجيريا بلغت 
116 الــف برميل يوميا، ومن كولومبيا 73 الف 

برميل يوميا.

العراق يطرح مناقصة 
عالمية لشراء 30 ألف 

طن من األرز

إرتفاع صادرات العراق 
النفطية ألميركا

 بغداد ـ خاص: 
لرئيس  املالــي  املستشــار  أكد 
الوزراء د. مظهر محمد صالح ان 
االلكتروني  الدفع  “تعدد شركات 
واســتحداث بطاقات جديدة في 
السوق العراقية يحقق منافسة 
تقود الى النهوض بواقع اخلدمات 
التي تقدم الى املواطن، الســيما 
الدفع  بطاقــة  عندمــا حتمــل 
االلكتروني او الرقمي التي حتمل 
على  كاخلصم  تنافســية،  مزايا 
الســلع واخلدمــات مــن املنتج 
الوطنــي عند اســتعمالها في 
تســوية املدفوعات.وبــني صالح  
انها بذلك ســتكون اداة الشاعة 
االقتصــاد  داخــل  التنافســية 
الوطني، وبهذا فان بطاقة الدفع 
االلكتروني واستعمالها سيكون 
عمليــا جدا في تســديد فواتير 
ورفــع كفاءة  العامة  اخلدمــات 
حتصيــل االيــرادات، طاملا كانت 
هناك حوافز مشجعة عند الدفع 
حني  الى  الرقميــة،  بالبطاقــة 

تكامل البيئة الرقمية متاماً”.
الى ذلك اعلنت شركة الشبكة 
للبطاقــات خلدمــات  الدوليــة 
الدفــع االلكتروني احملــدودة عن 
تطبيــق neo””  املتوفر في متجر 
)ابــل ســتور( او )كــوكل بلي(، 
الذين من خاللهما ميكن انشــاء 
من  الكترونية،  مبحفظة  حساب 
مقرالشــركة  لزيارة  احلاجة  دون 

طويلة،  لســاعات  االنتظــار  او 
الرقمية  الفيــزا  بطاقة  واصدار 
التي ميكنك استخدامها بجميع 
زيارة  او  االنترنت،  مشترياتك عبر 
لشــراء  املعتمدين  الوكالء  احد 
او طلب بطاقة  بطاقة الهديــة 

السفر. 
وأكــد املدير املفوض للشــركة 
بأن  تتلخص  بأن”رؤيتنا  فوزي،  زيد 
النقــود يجــب ان تصبح رقمية 
ويتم تعامل كل املواطنني بالدفع 
االلكتروني، خاصة في ظل ظروف 
جائحــة كورونــا وبعدها، حيث 
الفيزا  بطاقات  بتقدمي  نســتمر 
وســهولة  وجودة  امانــاً  االكثر 
العراقي،  للمواطــن  بالنســبة 
والتي تســد جميــع احتياجاته 
االســتخدام  طــرق  مبختلــف 
مــن حيــث املميــزات املتنوعة 

مبنتجاتنا“.
واشــار املديــر املفوض مشــيرا 
الــى أن عملية التســجيل في 
تعليمات  التطبيق هي حســب 
البنك املركزي ومن خالل التطبيق 
الذكــي، ميكنــك متابعة جميع 

حركاتك املالية بسهولة وامان .
يوفر  “التطبيــق  ان  الــى  ولفت 
بســقف  الكترونية  محفظــة 
مالي يصــل الى 50 الــف دوالر 
شحنها  للمواطن  وميكن  سنوياً 
بســهولة من خالل زيارة الوكالء 
املنتشرين بعموم العراق، وانشاء 

من  مباشــرة  الرقمية  بطاقتك 
بالشراء  واستخدامها  التطبيق 
التي  االلكترونيــة  املواقــع  من 
تدعــم الدفع بالفيــزا والترويج 
مبواقع التواصل االجتماعي ومبيزة 
اعادة الشحن عند احلاجة مبجرد 
وجود مبلغ مالي في محفظتك 

االلكترونية” .
الهدية  بطاقــة  منتج  ويتميــز 
البالستيكية بتوفره لدى الوكالء 
شراءها  مبجرد  الفئات،  ومبختلف 
مغلقــة مــن الوكيــل ميكنك 
تفعيلهــا بثواني فــي التطبيق 
باســتخدامها  واملباشـــرة 
الصــراف  اجهـــزة  باالوناليــن، 
 POS ونقــاط البيع ATM االلــي
Chip- Swipe-(( طــرق  بثــالث 
وعامليــا،  محليــا   Contactless
العـــادة  قابلـــة  غيــر  وانهــا 

التعبئـة.
اما بطاقة السفر« البالستيكية 
» ميكــن الي مواطــن طلبها من 
خــالل زيــارة أي وكيــل معتمد 
واســتالمها بفترة زمنية مثالية 
ال تتجــاوز يومني كحــد أقصى 
يصل  للبطاقة  مالي  وبســقف 
اعــادة  وميكــن   10,000$ الــى 
احملفظة،  مــن  فــورا  شــحنها 
البيع  نقاط  بأجهزة  تســتخدم 
Chip- Swipe-(( بثالث طرق  POS
الصراف  واجهــزة   Contactless

االلي ATM محليا وعامليا.

مظهر صالح : المنافسة تعزز
الخدمات االلكترونّية

بعد اصدار بطاقة نيو الجديدة 

الدوالر يربح في ظل اهتزاز ثقة المستثمرين 
الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ربح الدوالر وانخفضت العمالت 
شــديدة التأثــر باخملاطرة، بعد 
هجوم على األسهم ذات املراكز 
املدينــة مــن جانــب صناديق 
التحوط فــي الواليات املتحدة 
مما يزعزع ثقة املستثمرين ويعزز 
الطلب على عمالت املالذ اآلمن.

أســواق  في  التحركات  وكانت 
أن  إذ  الصرف األجنبي معتدلة، 
الدوالر ما زال قرب مســتويات 
التداول التي سجلها في اآلونة 
األخيــرة، لكــن شــراء الدوالر 
تقلبات  اخملــاوف بشــأن  يؤكد 
شــديدة في أســعار األسهم 

استشعرتها شتى األسواق.
املشتريات  من  الدوالر  واستفاد 
الباحثــة عن األمــان منذ بدء 
األسبوع، حني شعر املستثمرون 
بالقلــق من أن حزمــة اإلنفاق 
املالي التي يستهدفها الرئيس 

جو بايدن لن تكون كبيرة بالقدر 
املقترح البالغ 1.9 تريليون دوالر.

وتواجــه عمليــات توزيع لقاح 
في  متاعب  لكوفيد19-  مضاد 
أنحاء العالم مــا يعزز مخاوف 
وتفاقمت  أيضا.  املســتثمرين 
التأخيرات فــي اإلنتاج لتتحول 
األوروبي  االحتــاد  إلى خالف بني 
األدويــة  صناعــة  وشــركات 
بشان أفضل وســيلة لتوجيه 

اإلمدادات املتاحة احملدودة.
في  املبكرة  التعامــالت  وفــي 
لندن، صعد مؤشر الدوالر، الذي 
يقيــس أداء العملة األميركية 
مقابل سلة من العمالت، 0.2% 
إلــى 90.739. واملؤشــر مرتفع 

نصف باملئة في األسبوع.
 1.2107 %0.1 إلى  ونزل اليــورو 
الناجت  بيانات  قبل صــدور  دوالر 
للربع  األملاني  اإلجمالــي  احمللي 
الرابع. وربح الدوالر %0.4 مقابل 

الني الياباني إلى 104.64.
ولــم يطــرأ تغير يُذكــر على 
الفرنك السويسري، وهو عملة 
أخرى يشــتريها املســتثمرون 
بالقلق، مقابل  حني يشــعرون 

اليورو عند 1.0771.
الشديدة  العمالت  وانخفضت 
الدوالر  مثــل  باخملاطرة  التأثــر 
تراجعــت  كمــا  األســترالي. 
األســواق  عمــالت  معظــم 

الناشئة.
إلى  الصيني  اليــوان  وارتفــع 
6.4695 ين للدوالر في تعامالت 

األسواق اخلارجية.
الصيني  الشــعب  بنك  وضخ 
100 مليار يوان  )البنك املركزي( 
في النظام املالي امس السبت، 
خفض  مــن  أســبوع  عقــب 
السيولة، مما أثار مخاوف من أن 
البنك املركزي يشدد السياسة 

النقدية في احلقيقة.
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قراءة

»ببطء مثل برق« .. شعرية المعنى 
ذروة تشبه ذروة السرد:

احلدائق فتاة عذراء
لم تتزوج بعد 

ال حبيب لديها لتطلعه على ..
ما تخبئه من كنوز 

تعج بالسحر 
يتوسـع الشـاعر هنـا في فتـح مفردة ) 
احلدائـق ( علـى داللـة ) الفتـاة ( أو حلم 
الزوجـة املنتظـر ثم يسـتطرد فـي بناء 
معمـار نـص تتضافـر جمله الشـعرية 
علـى تصعيـد مهيمنة ال تتشـتت ابدا، 

لذروتها: وصـوال 

ما الذي مينعك أيتها الفتاة 
من أن تكوني ..

مكانا مالئما للمواعيد ؟ !
إاللتبـاس  هـذا  ؟  احلدائـق  أم  الفتـاة 
املقصـود هـو جوهـر الفكـرة و حصيلة 
اجلهـد الشـعري ) الرٔويـوي ( الـذي بذله 
الشـاعر فـي نـص ) حدائـق ( ذلـك أنـه 
ٕاسـتطاع ان يقنعنـا بٔان هـذه احلدائق ) 

فتـاة ( ! مـن نـوع مـا .
ثـم ميضـي الشـاعر ) ببـطء ( لكـن أي 
بـطء ؟ ) مثـل برق ( ! باكيـا ) على كتف 
الليـل الـذي اكتفـى بالظـالم ( و أعـزال 
) اال مـن شـعره ( عصـاه التـي يهـش 
بهـا علـى قطعـان الكلمات التـي مترح 
فـي ) حقولـه ( .. هنـا نقف علـى نص ) 
حقـول ( املفـردة التـي تتسـع و تفيـض 
نصـا كامـال مثـل سـابقتها ) حدائـق 
( التـي أزهـرت ) فتـاة ( ! الشـاعر هنـا 
يعتمـد ٓالية توسـيع املعنـى او تفجيره 
مـن خـالل ) مفـردة ( تصلـح للتوالـد او 

التفجيـر :
ال أعرف ما الذي سٔافعله للحقول 

فها هي تستلقي امامي 
محتشدة بالظمٔا 
تستبد بها اجلراح 

بانتظار غيمة ظلت الطريق

مـن  مفـردات  هنـا  الشـاعر  يحشـد 
عائلـة دالليـة متجـاورة ) حقـول ، ظمٔا 
، غيمـة ( اذا ال شـيء سـائب او منفلـت 
علـى طريـق الهذيـان، وبهـذه الطريقة 

ينتظـم املعنـى عفويـا. 
الشـاعر  يتتبـع  أخـرى  قصائـد  وفـي 
بوصلـة  ضبـط  مسـار  ذاتـه،  املسـار 
مـن  كافيـة  كميـة  يوفـر  مبـا  املعنـى 
جـدوى القـراءة كما مينح القـاري فرصة 
أن ال يضيـع فـي متاهات لغـة مفتوحة 

ال تفضـي الـى شـيء اخيـرا: 
الطيور تعرف ماذا تفعل 

و كذلك االنهار 
اما الضباب فال خيار امامه 

سوى أن يكون غامضا 
 ) 2 (

فـي النهايـة البـد أن نقـف علـى مغزى 
رتبـة  ئاخـذ  أن  اسـتحق  الـذي  النـص 

العنونـة أو ) العتبـة ( علـى حـد تعبيـر 
بعض الدراسـن الذين مينحون العناوين 
بوصفهـا عتبـات نصيـة أهميـة داللية 

، رمبـا يعتبرونهـا بـور  مـن نـوع خـاص 
 ( فـي  كمـا  للمعنـى  مولـدة  او  باثـة 
ببـطء مثـل بـرق ( العتبـة الهامة على 
مسـتوى حيـاة الشـاعر و ليـس نصـه 

فقـط اذ يقـول :
مرت السنوات علينا / ببطء مثل برق 

راينـا فيهـا الكثير مما نريـد / و مما ال نريد 
نراه  ان 

لكننا لم نر خاللها انفسنا جيدا 
تقدمنا فيها عدة خطوات الى اخللف

و خطوة واحدة الى االمام 
يتراخـى الشـعر هنـا لصالح السـيرة ! 
فالشـاعر مشـغول عـن الفـن بتدويـن 
مـا أراد أن يـرى ومـا لـم يـرد فـي حياته 
الطويلـة القصيـرة فـي ٓان ، البطيئـة 
! و املفارقـة هنـا تخـرج   ) ) مثـل بـرق 
الشـريط  تفاهـة  مـن  للسـخرية 
السـيمي الـذي ميـر علـى لوحـة تٔامـل 
البيـدر  حسـاب  حلظـة  فـي  الشـاعر 
التـي ال تتفـق مـع حسـاب احلقـل كما 
يقـال ! .. هـذا النوع مـن الكتابة معني 
التـي  الوجوديـة  املصائـر  و  بالنهايـات 
غالبـا ما تٔاخـذ صور خيبات شـتى أكثر 
مـن أي شـيء اخر فـال تلهيـه الكلمات 
عـن جـدوى املعاينـة و إالسـتبصار كما 
ال يعنـى مبـا سـيقوله ) آالخـر ( ذلك الن 
الشـاعر هنا مٔاخـوذ مبهـام أعمق ميكن 
أن نصفهـا بـ ) الذاتية ( او الشـخصية 
التـي يسـعدها ان تهـدل مثـل حمامة 

علـى غصـن بعيـد و منفـرد!
و أخيـرا يقـدم لنـا الشـاعر ) الطائـي 
( أفقـا شـعريا يفتـح شـهية القـراءة 
املتٔاملـة علـى الكثير من نوافـذ الضوء 
و املعنـى فـي حيـاة مكتظـة ظالمـا و 
ضيقـا .. مررنـا ) مثـل بـرق ( على بعض 
مدوناتـه التـي حتتـاج ان منـر ) ببـطء ( 

أكثـر و أعمـق !

جمال جاسم أمين 

) 1 (
أثرهـا   / املعنـى  شـعرية    / للعنونـة 
البالـغ في تكييـف طريقة اسـتبصار او 
نقـد مجموعـة الشـاعر ) حسـن عاتـي 
الطائـي ( املوسـومة ) ببـطء مثـل بـرق 
( بداللـة  ان ) حسـن ( ينتمـي تٔاريخيـا 
الـى جيل أدبـي ) سـبعيني ( كان املعنى 
واحـدا مـن مهيمنـات اشـتغاله الفني 
االبـداع  صنـوف  او  االدب  فـي  سـواء 
االخـرى، بـل حتـى احلـركات او النصوص 
مـا نطلـق عليهـا  او  للمعنـى  العابـرة 
) سـريالية ( هـي فـي حـوار مـع هيمنـه 
القطيعـة  فهمنـا  اذا  هـذا   ،) املعنـى   (
علـى أنهـا نـوع مـن الصـالت الظليـة ! 
القطيعـة مـع املعنـى ليسـت انقطاعا 
بـل هي اقـرب للموقـف املتصـل، املوازي 

و احملـاور بطريقـة مـا ال غيـر.
علـى  االنتباهـة  هـذه  هنـا  يهمنـا  مـا 
جملـة النـص الكبـرى ) ببطء مثـل برق 
( ! مفارقـة حادثـة او مسـتحدثة علـى 
أن  ٕاذ   ) الطائـي   ( مثـل  قامـوس شـاعر 
شـعرية املفارقـة لـم نشـهد كثافتهـا 
الشـعري  التسـعينات  اال فـي مشـهد 
و قسـوة ) حصـاره ( الـذي أدخـل احليـاة 
العراقيـة كلهـا فـي خانـة مفارقـات ال 
تنتهـي، خانـة تشـبه ظالم النفـق الذي 

فـي نهايتـه نفـق ٓاخـر!
بالطبـع يسـتتبع شـعرية املعنـى نـوع 
مـن املعمـار أو البناء الـذي يوكد منطقا 
خاصـا للنـص مييـزه عـن نـوع الكتابـة 
التـي تعتمـد اجلملـة املنفصلـة دالليـا 
عمـا يجاورهـا و بالتالـي نشـهد نوع من 
او قصيـدة  املسـماة شـعرا  الهذيانـات 
/ نحـن هنـا ٕازاء نـص منضبـط دالليـا، 
أقصـد النـص الـذي يكتبـه ) الطائـي ( 
و يوغـل فـي مجاهلـه متكئا علـى عدة 
لغويـة و مهـارة من نـوع خاص فـي ٕادارة 
شـوون النـص اذا جـاز لنـا التعبيـر! وٕاذا 
او  ادارة  خبـرة  يحتـاج  النـص  أن  صـدق 
مداولـة متواليـة التدليل مبـا يوصل الى 

يحشد الشاعر هنا مفردات من 
عائلة داللية متجاورة ) حقول 

، ظمأ، غيمة ( اذا ال شيء 
سائب او منفلت على طريق 

الهذيان، وبهذه الطريقة 
ينتظم المعنى عفويا. 

وفي قصائد أخرى يتتبع 
الشاعر المسار ذاته، مسار 
ضبط بوصلة المعنى بما 

يوفر كمية كافية من جدوى 
القراءة كما يمنح القاري 

فرصة أن ال يضيع في متاهات 
لغة مفتوحة ال تفضي الى 

شيء اخيرا

دراسة

نص

يوسف عبود جويعد  

مجموعـة  فـي  الشـعرية  القصيـدة  بنـاء 
)مطـر صاعـد ٕالـى السـماء( للشـاعر منـذر 
عبـد احلـر، تشـير ٕالـى وجـود دروب وثيمـات 
املتعـددة  املهـام  أمـام  تضعنـا  وأفـكار، 
قصيدتـه،  بصناعـة  يقـوم  وهـو  للشـاعر، 
الشـعري  للعالـم  متابعتنـا  وبعـد  ٕاننـا  ٕاذ 
فـي هـذه النصـوص سـوف نكتشـف بٔانها 
خرجـت مـن األطـر احملـددة، التـي يعتمدهـا 
احملـددة،  الذاتيـة  التداعيـات  مثـل  الشـاعر، 
التعبيـر،  ٕاذا صـح  املـدى  واملشـاعر قصيـرة 
والعالقـات العاطفيـة التـي جتمـع بـن املرأة 
االشـتياق،  اللقـاء،  أنواعهـا  بـكل  والرجـل 
الفـراق، انتظـار احلبيبـة، وأمور أخـرى تعودنا 
علـى متابعتهـا، فـي نصوص شـعرية أخرى، 
أمـا ما سـوف نكتشـفه فهو أكبر وأسـمى 
وأهـم، ألنهـا وأقصـد بذلـك هـذه اجملموعـة 
الشـعرية، فتلـك النصـوص وبحكـم اخلبرة 
الطويلـة للشـاعر يحمل علـى عاتقه مهام 
شـعرية حسـية ٕانسـانية كبيرة، تشبه ٕالى 
حـد بعيـد مـن ميهـد األرض اجلدباء اليابسـة 
خصبـة  أرضـاً  لتكـون  ويعدهـا  ويهيُئهـا 
تصلـح ألن يعيـش فيهـا إالنسـان بـكل حب 
وود وبسـالم وٓامـان، حتى يسـتطيع أن ميارس 
دوره في كتابة الشـعر سـالف الذكـر، وذلك 
املعمـورة  أرض  سـاد  الـذي  اخلـراب  بسـبب 
األخضـر  لتحـرق  اشـتعلت  التـي  واحلـروب 
واليابـس، وفقـدان الكثير من القيـم واملبادئ 
التـي يجب أن تعـاد ٕالـى مكانهـا الطبيعي، 
ومـن هنا نعـرف أن نضوج القصيـدة ونضوج 
الوعـي ومتابعـة تقلبـات احليـاة تقتضي من 
الشـاعر أن يعتلـي صهـوة جـواده، ويتسـلح 
مبشـاعر يسـتطيع فيها مواجهة هذا اخلراب 
يريـد  الـذي  اجملنـون  إالعصـار  يشـبه  الـذي 
أن يشـوه كل معالـم اجلمـال ويقتـل داخـل 
إالنسـان رغبته فـي احلياة القومية السـليمة 
وأن يطـوع أحاسيسـه الشـعرية املتوهجـة 
لتكـون أداة حملاربـة هذا الزحـف اخملتلف، وهي 
محاولـة موفقـة من الشـاعر لنكـران الذات 
واالنسـالخ من هـذه النرجسـية حلـب الذات 
والتغني بها في عالم الشـعر، ٕالى مسـاحة 
أكثـر رحابـة وأوسـع مما هـو ضيق ومغلـق، ٕاذ 
يجـد الشـاعر أن الضـرورة ملحـة للدخـول 

يواكـب  أن  أجـل  مـن  املضمـار،  هـذا  فـي 
الشـعر حركـة احليـاة ويقـف مدافعـاً على 
معالـم اجلمـال فيهـا، ونبـذ القبـح، وهـذا 
مـا سـوف نتابعـه ونحـن منـر علـى قصائـد 
قصيـدة  وفـي  الشـعرية،  اجملموعـة  هـذه 
)أصدقائـي( يضعنـا الشـاعر بلغة شـعرية 
واضحـة املعالـم، بسـيطة سـهلة خفيفة 
االنزيـاح وبصـور متراكبـة متدفقـة خصبة 
وجمالهـا  الشـعرية  املفـردة  روح  حتمـل 
ورشـاقتها وقوتهـا دون تكلـف، واسـتعارات 
شـعرية تدخل ضمن مسـار النـص، يضعنا 
بـن عاملـن عالـم الفقر وعالـم الثـراء، ألننا 
التـي  والتفاصيـل  الفقيـر  حيـاة  سـنتابع 
تدخـل ضمـن يومياتـه وهمومـه، وكذلـك 
الثـري الـذي يضعـه الشـاعر علـى نقيـض 
ذلـك مـن أجـل تذكيـر الصديـق الثـري، أن 
حيـاة الفقيـر رغم صعوبتهـا ٕاال أنهـا أكثر 

سـعادة وهنـاًء مـن همـوم جمـع املال:
أصدقائي 
* األثرياء 

أصدقائي األثرياء 
ضعوا ثرواتكم 

وكنوزكم 
وكل ما ميكن أن يطمع به فقير مثلي 

ضعوها جانباً
وتعالوا أسمعكم ٓاخر نكتة 

أضحكوا ...
الضحك مجانّي

ونحن الفقراء 
جنيد صناعته 

تعالوا معي 
لن تثلم صحبتي ثرواتكم 

وهكـذا يّتضح لنـا تلك املسـاحة التي خرج 
لهـا الشـاعر مـن دائـرة املشـاعر الضيقـة 
ٕالـى عالـم أرحـب، وهكـذا نتابـع محاسـن 
الفقر، ومسـاوئ الثـراء، وهو يصـف لنا هذا 

: لفقر ا
* الفقراء 

أصدقائي الفقراء...
عشاق..
حاملون

يطيرون بٔاجنحة الغناء 
فراشات بن زهور املعنى 

هم...
أكثر ثراًء

من جّتار السيارات
ومقاولي الدم 

أصدقائي الفقراء 
ال يضحكون كذباً

وال يرون في العالم  
ٕاال احلّب..

عائماً كسفينة من عطر 
نهرها عذاٌب مقدٌس

وشراعها .. لوعٌة تبث قصائد
أمـا قصيـدة )أيها الغـُد.. قف بعيـداً( فإنها 
رحلـة نحـو غـد مجهـول، ال يريـده أن يصل 

ألن احليـاة تسـير مـن سـيٍّئ ٕالى أسـوأ، وقد 
يحمـل هـذا الغـد ما هـو مخيـف ومفزع:

ً أيها الغُد.. قْف بعيدا
عرباتَك ندٌم 

محطاتَُك فزٌع
وطريقك أنن....

أيها الغد 
أيها الشامت بحطام أيامنا 

الضاحك من فتوحات أمنياتنا 
ال تٔات...

دعنا ننام طويالً 

حاملن بجنان 
ومراكب صيد وكنوز 

وحوريات...
ال تٔاِت..

يكفيك أن تنظر ٕالى ساعاتنا 
ٕالى مالمحنا

التـي  الفنيـة  الرٔويـة  لنـا  تّتضـح  وهكـذا 
قصيدتـه  صناعـة  فـي  الشـاعر  اتخذهـا 
اخلارجـة مـن الـذات واألنـا والنرجسـية ٕالى 
ما هو أسـمى وأكبـر، فعندما يكبر الشـعر 
تكبـر معه املشـاعر واألحاسـيس لتشـارك 
النـاس حياتهـم اليوميـة، أمـا قصيـدة )ال 
تكـن شـبيهي متاماً( وهـي مهداة ٕالـى ولده 
مطـاع في عيـد ميـالده، وهي حتمـل الكثير 
مـن األسـى واحلـزن واملعانـاة التـي عاشـها 
األب وال يريـد ألبنـه أن يكون شـبيهه، وعليه 
أن يختـار طريقـاً ٓاخـر حتـى ال تتكـرر تلـك 
الرحلـة احملفوفـة بالتعب، كمـا نالحظ ومن 
منـذر  الشـاعر  لنصـوص  متابعتنـا  خـالل 
ملـن  مدخـاًل  العنونـة  بنيـة  أن  احلـر  عبـد 
النـص وعتبـة نصيـة مكملـة ال بـد املـرور 

خاللها: مـن 
وأنت تدخل عامَك اجلديد 

تٔاكد يا ولدي...
أن احلياَة ليسْت أرجوحٌة

شوطها الصاعد : بهجٌة 
وشوطها النازل: عناٌء

تٔاكد...
أن ما يفرُحَك اليوم 

سيكون غداً 
فراشة جافٌة على ورقة بليدة 

ال تفتح ضماد حياتي 
فتسيل عليَك جنوم محنتي

ال.. غنٌم عندي 
أهش عليها بعصاي

احلـس  بهـذا  القصيـدة  هـذه  ومتضـي 
الشـعري، الـذي هـو مزيـج مـن رحلـة تعب 
ومعانـاة كبيـرة، وكذلـك هـي تذكيـر مـن 
األب لالبـن أن يعيش وهو ال يشـبهه. اعتمد 
الشـاعر فـي صياغـة قصيدتـه الشـعرية 
التـي  السـهلة  البسـيطة  املفـردة  علـى 
تشـبه السـهل املمتنـع لكنهـا حتمـل بـن 
ثناياهـا شـحنة كبيرة مـن احلس الشـعري 

املتوهجـة واملشـاعر  املتدفـق 
السـياب  مـن  )رسـالة  قصيـدة  وفـي 

تلـك  دائـرة  تتسـع  درويـش(  محمـود  ٕالـى 
االهتمامـات الكبيـرة لنكـون مـع محـاورة 
مركبـة من السـياب الـذي ينوب عـن وطنه 
الفلسـطيني  الشـاعر  ليناجـي  العـراق 
محمـود درويش، مشـيداً بدوره املشـرف في 

املسـلوب: الوطـن  الـذود عـن حمـى 
من نخلة األوجاع 

أبعُث شهقة 
تغدو نداء يغرس الرايات 

في أرض الضياع 
وٕاليك يا محمود باقة نرجس 

من عاشق للصبر
أدمنه الوداع 

هيا معي 
لنريق أسئلة ونفتح 

للصباحات الشراْع
آالن يا درويش قد سقط القناع 

وتبّدت العورات 
في الذل بلغ النخاع 

ومتضـي هـذه القصيـدة بلغتهـا الشـعرية 
نحـو سـموها وعنفوانهـا وهـي تطـرح دور 

هـذا الشـاعر فـي قضيـة بلده.
وهنـا نقـف فـي ذروة هـذا التصاعـد وهـذا 
االتسـاع ونحـن نتابـع قصيدة )مطـر صاعٌد 
ٕالـى السـماء( والتـي انبثقـت مـن ضميـر 
الشـاعر ومن تفاعلـه مع طفل مـن ضحايا 
إالرهـاب والكراهية وهو يقول: )سـٔاخبر اهلل 

شـيء(  بكل 
سمعته يئن:

سٔاخبر اهلل....
أكشف له صدري 
وأريه ضماد رأسي 

سٔابكي أمامه 
وأنا أحفظ مالمح ذئاب تضحك 

وقرود مبخالب 
وذكور يزحفون 

وٕاناث من خشب 
ضمـت اجملموعـة الشـعرية )مطـٌر صاعـٌد 
احلـر  عبـد  منـذر  للشـاعر  السـماء(  ٕالـى 
قصائـد متعـددة ومختلفـة حتمـل ثيـم ال 
تقـل أهميـة مـن تلـك التـي مررنـا عليهـا، 
الشـعرية  املهـام  أن  نكتشـف  وهكـذا 
إالحسـاس  كبـر  مـع  وتكبـر  تتصاعـد 
ويومياتهـم. النـاس  وهمـوم  باملسـوولية 

وديع شامخ

الى محمود البريكان *
الى األخضر منها واألزرق مني

..........
في مروج الكالم ، تنفسا عطراً ...

وفي خاصرة الغرام تاهت األسئلة ..

رجعـا لفطرتيهمـا ، فتمازجـت املالمح ، 
.. الكالم  وذاب 

لَِم أنت بدوي ؟؟
تذكـرُت البريـكان القتيـل » البدوي الذي 

لم يـر وجهه »*1
املـرٓاة املعٌلقـة علـى أسـتار الـروح لـم 

تشـي بـي ..
صمُت قدراً .. ونابزتها ..

غجرية  أنِت ...
فٔارسلت لي وافر عطرها .

أحضرت دناناً وموقداً ..
عّتقت العطر خمراً  للذي   ئاتي

واملوقد ألسئلة ال سماء لها  .
......

بدوي .. غجرية  ..
أي رحم يئن المتالء مديد

دهشة بال جتاعيد ..
أسئلة بال غبار .

.......
جواهـر  أودعنـا   القلـوب  غياهـب  فـي 

الـكالم
مضينا الى البحر نلبُس زرقته

وللشمس نرتقي عرشها ،
ألقينا ما تعّتق طعما للطيور

رسائل فطرتنا األولى
وطن أسئلتنا التي ال تنتهي

.......
ِقبلة واحدة لقيامة قادمة ..

ٌقبالت ألفق ال عطر له ..
سـوى عطرهـا  ووجهـي الـذي لـم يـره 

أحـد .
أنصب مرٓاتي على تخوم األسئلة ..

أبدوي أنَت ؟؟؟
أنا أنا غجرية .

هذا
رهان القلق في سرائر املرايا الكونية

......................
•  محمـود البريـكان الشـاعر العراقـي 

الكبيـر مـات مقتوال
• نص للشاعر للبريكان بذات العنوان

الخروج من اإلطار المحدد في »مطٌر صاعٌد إلى السماء« 

حين أكون بدويًا

غالف الكتاب
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الليزر يشق الغالف الجوي 
أنشــأ علماء من أستراليا وفرنسا نظام اتصال باألجهزة 
الليزر.  الفضائية أكثر اســتقرارا باســتعمال أشــعة 
ستساعد هذه التكنولوجيا على دراسة األرض من املدار، 

وحتى دراسة خصائص املكان والزمان.
وجتري االتصــاالت مع األقمار الصناعية عادة مبســاعدة 
موجــات الراديو. ولكن عدد األقمــار الصناعية في ازدياد 
مستمر، لذلك تزداد املنافسة على ترددات موجات الراديو 
أيضــا. إضافة إلى هذا، فإن كثرة املعلومات التي جتمعها 
هذه األقمار في تزايد مســتمر، وســرعة إرســالها عبر 

االتصاالت الالسلكية غير كافية.
لذلك فإن أشــعة الليزر ســتكون احلــل األفضل لهذه 
املشــكلة، حيث ســتتمكن األقمار الصناعية من نقل 
كمية كبيرة من املعلومات إلى األرض بالسرعة املطلوبة. 

ولكن لهذه التكنولوجيا عيب كبير.
ويكمن هذا العيب في أن لألرض غالف جوي غير مستقر، 
حيث تتغير شفافيته باستمرار، ما يسبب انحراف شعاع 
الليــزر عن الهدف املطلوب ويدخل في اإلشــارة ضوضاء 

ضارة، ما يؤدي إلى تدهور جودة االتصال.

»تيك توك« يتحول إلى بعبع
تزايدت متاعب تطبيق »تيــك توك« الصيني املتخصص 
في نشــر وتبادل مقاطع الفيديــو القصيرة ووصلت إلى 
الهند، التي قررت حظــره  ضمن إجراءات أخرى ظهر من 

خاللها مبنزلة بعبع عاملي.
الالفــت أن التطبيــق حديــث العهد حيــث أطلق في 
عام 2016، إال أن انتشــاره مثير للدهشــة والفضول، إذ 
يســتعمل في أكثر من ملياري هاتف ذكي على مستوى 
العالم. كما أن شــعبية »تيك توك« انتشرت في شتى 
أرجاء القارة اآلســيوية وفــي الواليات املتحــدة وتركيا 

وروسيا ومناطق أخرى من العالم.
وكانت خطورة تطبيق »تيك توك« قد ظهرت مؤخرا  في 
حادثة مصرع فتاة إيطالية عمرها عشــرة أعوام اختناقا 

في أثناء تصوير مقطع فيديو.
الســلطات اإليطاليــة اخملتصة اتهمــت تطبيق »تيك 
توك« بأنه يتحايل عما التزم به من حظر تســجيل دخول 

األطفال دون سن 13 عاما.
وهكذا حتــول هذا التطبيــق الصيني إلــى فيروس آخر 

يتسلل بسهولة وسرعة إلى أي مكان.

أطفال يثيرون الجدل باستحمامهم بمياه 
مثلجة 

انتشرت مجموعة من الصور لبعض األطفال، عبر مواقع 
التواصــل االجتماعي العاملية، وهم يرتدون مالبســهم 
الداخليــة فقط، ويغمرون أنفســهم بامليــاه املثلجة، 

ويسكبون الِدالء على أجسامهم الضعيفة والنحيلة.
ومت الكشــف بأن القيام بهــذا األمر، جزء مــن املناهج 
الدراســية في روضة األطفال احلكومية رقم 317 مبدينة 
كراسنويارسك في ســيبريا، حيث يعتقد املسؤولون أن 
تلك العادة حتافظ علــى صحتهم وحتميهم من العدوى 
بفيروس كورونا املســتجد، حسب صحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية.

ملونشريط

الصباح الجديد - متابعة:

الكثير منا وبســبب مشــكالت 
النفســية  والضغــوط  احليــاة 
والتي تتســبب مبشكالت تتعلق 
بالتعامــل مع االبنــاء في البيت 
ومع الناس في العمل او الشــارع 
بســبب الصــراخ املبالــغ به او 
التحدث بصوت عالي اما للتنبيه 
او كوسيلة للتعبير عن الغضب، 
ما يؤدي الى ارهاق احلنجرة وتغيير 
الصوت بسبب البحة او احلشرجة 
باالحراج  لصاحبها  تتسبب  التي 

عند التحدث الى االخرين.
يصاحــب البحــة فــي الصوت، 
احلنجرة  فــي  بااللــم  الشــعور 
واحيانا تتطــور احلالة الى حدوث 
زوائد حلمية على احلنجرة تتطلب 
اجــراء عمليــة لهــا. عالجــات 
كثيــرة اوجدها الطب لعالج هذه 
املشــكلة لكن ومبا ان الناس في 
اآلونة االخيــرة اجتهت الى الطب 
البديل ألكثر من سبب االول توفر 
املواد في البيت او السوق وكذلك 
اسعارها افضل بكثير من االدوية 
الكيمياوية وايضا ألنها خالية من 
االعراض اجلانبية، فقد اوجد خبراء 
التغذيــة عدة طــرق لعالج بحة 
الصوت وتنقية احلنجرة من خالل 
مواد اغالبها موجود في كل بيت 
الستعمالها عادة في الطبخ ومن 

ضمنها:
بالكركم:  الصــوت  بحــة  عالج 
دورًا  الكركــم  مســحوق  يلعب 
كبيراً جــًدا في عالج مشــكلة 
بحــة الصــوت نتيجــة الصراخ 
والتحــدث بصوت عــال، أو حتى 
البرد  ونزالت  باإلنفلونــزا  اإلصابة 
الشــديدة. الكركم غنــي باملواد 

الطبيعية  الكيميائية  واملركبات 
املضــادة لاللتهاب الــذي يصيب 
بدوره  فيقوم  وبالتالــي  احلنجرة، 
في التخلص من مشــكلة بحة 
وبأسرع  طبيعي،  بشكل  الصوت 
وقــت. جربــوا طريقة مشــروب 
الكركم من خــالل وضع ملعقة 
مع  الكركم،  كبيرة من مسحوق 
كوب مــن احلليــب وملعقة من 
مســحوق القرفــة، وملعقة من 
الزجنبيل املطحون. اخلطي جميع 
الكهربائي  اخلــالط  في  املكونات 

واشربوه مرتان يومًيا.
بالهيل:  الصــوت  بحــة  عــالج 

أنواع  أبــرز  الهيــل املطحون من 
الفعالة  الطبيعيــة  األعشــاب 
في عالج مشــكلة بحة الصوت. 
حيــث يحتوي احلبهــان أو الهيل 
املطحــون علــى نســبة عالية 
جدا مــن اخلصائــص الطبيعية 
الفعالة في التخلص من اجلراثيم 
والبكتيريــا الضــارة والفطريات 
اللتهابــات  املســببة  الســامة 
الصوت.  لبحة  واملسببة  احلنجرة 
هــذا إلى جانــب دوره في ترطيب 
األغشــية اخملاطية وعالج البلغم 
والصوت  الصوت  لبحة  املصاحب 
األجش. يخلط ملعقة كبيرة من 

مســحوق الهيــل املطحون، مع 
ملعقة كبيرة من العسل ويشرب 
يوميا، أو ميكــن مضغ بذور الهيل 
مباشرة فهذا يساعد كثيرا على 

ترطيب الفم وتطهيره.
بالفلفل  الصــوت  بحــة  عــالج 
األســود: من األعشاب الطبيعية 
األخــرى التي تســاعد على عالج 
بحــة الصــوت، بــذور الفلفــل 
األسود  الفلفل  يحتوي  اذ  األسود. 
على العديد من املــواد واملركبات 
الكيميائية الطبيعية التي تعمل 
على عالج التهابات احللق، واحتقان 
احلنجــرة. فضال عــن دور الفلفل 

األســود بقتل البكتيريــا وتدمير 
اجلراثيم التــي تتراكم على احللق 
مســببة االلتهاب. يخلط نصف 
ملعقة صغيرة من الفلفل األسود 
مع ملعقة من عصير الليمون في 
وتناوليه  الســاخن  املاء  كوب من 
مرتان يوميا. كما ميكنك مزج ربع 
ملعقــة من الفلفل األســود مع 
ويتم  الزبدة  ملعقة صغيرة مــن 

تناولها في الصباح.
عالج بحة الصوت بأوراق الريحان: 
ومــن الطرق الطبيعيــة املنزلية 
والتي تندرج حتت قائمة األعشاب 
الطبيعية املعاجلة لبحة الصوت، 

عشبة أوراق الريحان. فمنذ القدم 
الريحان العطرية  أوراق  أن  معروف 
الفعالة  الطبيعية  العالجات  من 
جــدا في التخلص من مشــكلة 
متاًما  والتخلــص  الصــوت،  بحة 
مــن إلتهابات احلنجــرة واحتقان 
على  الريحــان  يحتــوي  احللــق. 
نســبة عالية جدا مــن املركبات 
التــي  الكيميائيــة  العطريــة 
اجلراثيم  على  ســيطرتها  تفرض 
بشكل  بقتلها  وتقوم  والبكتيريا 
فعال وسريع. لذلك عليك بإضافة 
إلى  الريحــان  من  األوراق  بعــض 
كوب مــن املاء الســاخن املمزوج 
تناول  وميكنِك  والليمون،  بالعسل 
هذا املشــروب يومًيــا حتى يجري 

التخلص متاًما من بحة الصوت.
عــالج بحــة الصــوت باخلــردل: 
وتعــد عشــبة اخلردل مــن أهم 
العشــبية  الطبيعية  العالجات 
الصوت  مشــكلة  تعالــج  التي 
األجش او بحــة الصوت، ألنه مينع 
التهابــات احلنجــرة أن تصل إلى 
اجلهاز التنفســي العلــوي، ويعد 
الطبيعية لألغشية  من املهدئات 
كما  باحلنجرة.  احمليطــة  اخملاطية 
يســاعد اخلــردل علــى تخفيف 
التهابــات احللق بنســبة كبيرة، 
خصائص  عدة  على  يحتوي  حيث 
على  تســاعد  للجراثيم،  مضادة 
مكافحة العــدوى و عالج التهاب 
الذي يعد واحًدا من أكثر  احلنجرة 
األجش.  للصوت  شيوًعا  األسباب 
يخلط مســحوق اخلردل مع أوراق 
النعناع والقرفة في كوب من املاء 
الســاخن ويضاف له ملعقة من 
ويشرب  الليمون،  وعصير  العسل 
يوميــا حتى يجــري التخلص من 
األجش  والصــوت  الصــوت  بحة 

املزعج.

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفلت الفنانة دينا الشربيني، ببدء 
تصوير دورها في مسلســلها اجلديد 
»قصــر النيل« الذي ميثــل بطولتها 
املطلقة الثالثة في موســم رمضان، 
وأكدت أنها تراهن على جناح دورها في 
املسلسل مشيرة إلى أن العمل تدور 
أحداثــه في إطــار اجتماعي يعتمد 

على التشويق واإلثارة والغموض وتثير 
النوعية من  وتلك  بشأنها  تخمينات 
األعمال الدرامية لها رواج جماهيري.

وعبــرت الشــربيني، عن ســعادتها 
اخملــرج خالــد مرعى  بالتعــاون مع 
وفريق عمل املسلســل، الفتة إلى أن 
سيناريو مسلسل »قصر النيل« الذي 
تدور أحداثه في حقبة الستينيات مت 

معربة  محكمة،  بطريقــة  صياغته 
عن أملها في أن يحظى العمل الذي 
تخوض به ماراثون دراما رمضان املقبل 

على رضا واستحسان اجلمهور.
وقالت إنهــا بدأت منذ أيــام تصوير 
الذي  املسلســل  فــي  مشــاهدها 
يشارك في بطولته مجموعة كبيرة 
من الفنانــن أبرزهم صالح عبد اهلل 

وريهام عبــد الغفور ومحمود البزاوي 
وصبــري فــواز وأحمد خالــد صالح 
ومحمــد محمــود عبدالعزيز وعمر 

السعيد ومرمي اخلشت.
وتــدور أحــداث مسلســل »قصر 
النيــل« بشــأن أســرة تبحث عن 
إطار  فــي  ميراثها  علــى  احلصول 
مشــوق، وجتسد دينا خالل األحداث 

زوجة لشــخص يتوفى فــي بداية 
للزواج  الظروف  فتدفعها  األحداث، 
مــن صبري فــواز شــقيق زوجها، 

واملتزوج من ريهام عبد الغفور.
وانتهت دينا الشــربيني، مؤخرا من 
أعمال ســينمائية،  ثالثــة  تصوير 
بطولة  املســكون«  »القصر  فيلم 
أحمد داود وشريف منير وإخراج وائل 

عبداهلل، والذي يعد أول فيلم ثالثي 
األبعاد تشــهده السينما املصرية، 
بطولة  واحــدة«  »ثانيــة  وفيلــم 
مصطفى خاطر وإخراج أكرم فريد، 
أحمد  بطولة  مــارس«   30« وفيلم 
خالد  أحمــد  وإخراج  الفيشــاوي 
موسى، والذى تدور أحداثه في إطار 

تشويقي أكشن.

دينا الشربيني تراهن على نجاح »قصر النيل«

الطب البديل افضل عالج لبحة الصوت

»عدسة: زياد متي«لقطة

كثٌير منا يجهل سبب تسمية حلوى أم علي 
بهذا االســم، ولعل البعض يعتقد أن االسم 
له صلة بامــرأة عادية تدعــى أم علي، وأنها 
هي من أعدته، ولكن القصــة احلقيقية وراء 
تســمية هذا الطبق مختلفة متاًما، اذ تنسب 
لشــخصية تاريخية لها وزنها، حكمت مصر 

بقبضة من حديد بعد وفاة زوجها.
إنها شجرة الدر اجلارية التي تزوجها السلطان 
الصالــح جنــم الدين أيــوب، واســتطاعت 
بحنكتهــا وذكائهــا أن متلــك زمــام األمور، 
وتقضي على حملة لويس التاســع، فأخفت 
نبأ وفاة زوجها، وأخذت تسير األمور في اخلفاء، 

حتى استتب األمن في مصر.
لم تســتطع شــجرة الدر أن تخفي طمعها 
في الســلطة خاصة بعد أن استطاعت تدبر 
شــئون البالد والســيطرة على زمــام األمور 
فيها، فكانت امرأة قوية، يخضع لســلطانها 
الكثيــرون، ولكن مصر التــي لم تعتد حكم 
امرأة رفضت زعامة شجرة الدر، كما عارضها 
العباســيون في بغداد حيث لــم يرق لهم أن 
تتولى احلكم امرأة ، ففكرت شــجرة الدر في 

رجل تتزوجه وحتكم من خالله.
ووقــع االختيار على قائد جيــش املماليك عز 

الدين أيبك، تزوجته امللكة، وجعلته ملكا على 
عرش مصر، وســمي باملعــز، وكان أول حكام 
املماليك بعــد حقبة األيوبين، فــي البداية 
اشــترطت شــجرة الدر على أيبك أن يطلق 
زوجتــه أم ابنه علي، ويتخلــى عن ولده حتى 
ال يرث احلكم، وبعد الــزواج حدث ما لم تكن 

شجرة الدر تتوقعه.
فقد أخذ أيبك يتملص من ســيطرتها ويقنن 
وضعها كزوجة امللك فقط، ويقطع كل عالقة 
لها بأمور الدولة، األمر الذي لم يعجب شجرة 
الدر خاصــة حينما عرفت بصلتــه بأم ابنه، 
وأنه لم يهجرها، وهنا قــررت األنثى بداخلها 
أن تنتقم، فأدخلت عليه خمسة من غلمانها 

األقوياء وقتلوه.
وملا علم ابنه علي مبا فعلته شجرة الدر، قبض 
عليها وسلمها ألمه التي عاقبتها، وتسببت 
بقتلها شر قتلة، فقد أمرت جواريها بضربها 
بالقباقيب حتى املوت، وملا ماتت شــجرة الدر 
عقابًا لها على غدرهــا بأيبك، أخذت أم علي 
أرملة امللك عــز الدين أيبــك وأم ابنه بتوزيع 
حلوى شهيرة كانت تعد حينها من شواء من 

رقائق اخلبز واللنب واملكسرات .
فكان الناس يتساءلون عن سبب توزيع احللوى ، 
أو من صاحبها، وكان من يوزعونها يجيبونهم 
باختصار أم علــي أم علي ، ويقصدوا بذلك أن 
أم األمير علي عز الدين هي من أمرت بتوزيعها 
علــى الناس فرًحــا في مقتل شــجرة الدر ، 
ومن يومها ارتبط اســمها باسم تلك احللوى 

اللذيذة.

قصة طبق حلوى أم علي

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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الدوحة ـ وكاالت:

الكوري  هيونداي  أولسان  دشن 
اجلنوبي بطل آســيا، مساء أول 
الفرق املشــاركة  أمس، وصول 
في كأس العالــم لألندية، إلى 
العاصمــة القطريــة الدوحة، 
خلوض منافسات البطولة التي 
تستضيفها قطر خالل املدة ما 
بني الرابع و11 من شباط املقبل.
احملليــة  اللجنــة  وكثفــت 
طوال  حتضيراتهــا  املنظمــة، 
الفتــرة املاضيــة الســتقبال 
الوفود واالنتهاء من كافة األمور 
بذلك،  اخلاصــة  اللوجســتية 
متهيــدا لالنطالقة الرســمية 
اخلميس املقبل مبباراتي أولسان 
الكوري أمام تيجريس  هيونداي 
أونال املكســيكي على ملعب 
ســتاد أحمد بن علــي بالريان، 
واألهلي املصــري أمام الدحيل 
ســتاد  ملعب  على  القطــري 

املدينة التعليمية.
على  املنظمة  اللجنة  وشددت 
ضــرورة االلتــزام باإلجــراءات 
االحترازيــة للحد من انتشــار 
كورونــا،  بفيــروس  العــدوى 
واحلفاظ على ســالمة اجلميع.

وســيكون األهلي املصري بطل 
أفريقيــا، ثاني الفرق وصواًل إلى 
الفريق  حــدد  حيث  الدوحــة، 
الســاعة الثامنة مساء اليوم 
نفســه، ليهبــط فــي مطار 
الدوحة، على منت طائرة خاصة.
ويســتمر وصول الفــرق تباعا 
حتى يوم الســادس من شباط 
، موعــد وصــول بعثــة بايرن 

ميونــخ بطــل أوروبــا، والذي 
جنبتــه القرعة خوض مباريات 
في  وســيواجه  الثاني،  الــدور 
الدور قبل النهائــي، الفائز في 
والدحيل.وتقام  األهلــي  مباراة 
هذه النســخة وســط ظروف 
اســتثنائية في ظــل تداعيات 

انتشار فيروس كورونا، لكن بعد 
االتفــاق بني اللجنــة املنظمة 
والفيفــا، ســيكون احلضــور 
اجلماهيــري بنســبة %30 من 

سعة االستادات.
اجلماهير  مبقــدور  يكــون  ولن 
البطولة  مباريات  سوى  حضور 

فقــط، حيث لن يســمح لها 
بالتواجد في املطار الســتقبال 
الفــرق أو حضــور التدريبــات 
نظرًا لتطبيــق نظام الفقاعة 
الصحية علــى جميع الالعبني 

والبعثات.
ولدى وصول كل فريق إلى مطار 

الدولي، فإنه ســيخضع  حمد 
لفحــص فيــروس كورونا، ثم 
يتوجه ملقــر اإلقامة، وبعدها بـ 
12 ســاعة يجــري فحًصا آخر 
للتأكد من سالمة جميع أفراده 

وخلوهم من العدوى.
وحــددت اللجنــة املنظمة، 3 

مالعب للتدريبــات، بينما تقام 
املباريــات علــى ملعبني فقط 
هما ستاد أحمد بن علي بالريان 
واملدينــة التعليمية، وهما من 
ضمــن مالعب بطولــة كأس 

العالم 2022 املقررة في قطر.
ملعب  على  التدريبــات  وتقام 
عبــد اهلل بــن خليفــة بنادي 
للفريــق  اخملصــص  الدحيــل 
صاحــب األرض ومســتضيف 
البطولــة، وملعــب جامعــة 
قطــر وســيكون مخصصــا 
وتيجريس  األهلــي  لتدريبــات 
أونال وأولســان هيونداي، لكن 
امللعب  تخصيــص  ســيجرى 
رقــم 1 لألهلــي، وامللعب رقم 
 6 رقم  وامللعــب  ألولســان،   5
اآلخر  امللعــب  لتيجريس.أمــا 
اخملصص للتدريبات، فهو ملعب 
الوحدة،  اإلرســال في منطقة 
وســيكون مخصصا لتدريبات 

بايرن ميونخ.
في حــني يخوض بطــل كأس 
ليبرتادوريــس، الــذي ســيتم 
حتديــده امــس عبــر املبــاراة 
النهائية للبطولة بني بامليراس 
علــى  تدريباتــه  وســانتوس، 
مالعب أكادميية أسباير للتفوق 

الرياضي.
املنظمة  اللجنــة  وســتقوم 
بتطبيــق اإلجــراءات الصحية 
وتقدمي خدمات طبية متكاملة 
في مالعب املباريات والتدريبات، 
باإلضافــة خلدمات اإلســعاف 
علــى مــدار الســاعة، وأيًضا 
فترة  امليدانيــة طوال  اخلدمات 
وخروجها  إلجناحهــا  البطولة 

بأفضل صورة.

روما ـ وكاالت:
أكمــل نابولي حامــل اللقب 
عقد الــدور نصف النهائي من 
كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه 
4-2 علــى ضيفه سبيتســيا 
مارادونا«  »دييغــو  على ملعب 

جنوب البالد .. بلغ نابولي الدور 
مســابقة  من  النهائي  نصف 
املريح  بفــوزه  إيطاليــا  كأس 
بأربعة  سبيتسيا  ضيفه  على 
أهداف لهدفني اخلميس في ربع 

النهائي.

أهداف  تســجيل  على  وتناوب 
الفائــز كل مــن الســنغالي 
 (5( كوليبالــي  كاليــدو 
لوزانو  هيرفينغ  واملكســيكي 
 (30( بوليتانــو  وماتيــو   )20(
واملقدونــي إيليف إيلماس )40) 

في حني وّقع إميانويل غياســي 
 (73( )70( وجينــارو أكامبــورا 

هدفي اخلاسر.
أتاالنتا  مع  موعًدا  نابولي  وضرب 
الفائز على التســيو )3-2(، فيما 
اآلخر  النهائــي  نصــف  يجمع 

ســبال  أخرج  الذي  يوفنتــوس 
برباعية نظيفة وإنتر الذي أقصى 
الثواني  غرميه وجاره ميــالن في 
األخيرة 2-1 .. ويقام الدور نصف 
النهائي في الثالث والعاشر من 
شباط املقبل بنظام ذهاب وإياب 

على عكس الــدور ربع النهائي.
وكان نابولي فاز في نهائي العام 
يوفنتوس  املاضي على حســاب 
نهاية  بعــد  الترجيح  بــركالت 
الوقت األصلي بالتعادل السلبي 

على امللعب األوملبي في روما.

نابولي يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس إيطاليا

المنافسات تقام في المدة من 4 لغاية 11 شباط

أولسان هيونداي يدشن وصول أندية المونديال إلى قطر

اولسان في مباراة سابقة

لندن - وكاالت:
أعلــن فريــق أرســنال اإلنكليــزي عن ضم 
العب الوســط املهاجم في فريق ريال مدريد 
النرويجي مارتن أوديغارد البالغ من العمر 22 

عاماً على سبيل اإلعارة.
وكان أوديغارد انضم إلى ريال مدريد عام 2015 
ثم أعير عقب ذلك إلــى هيرنفني الهولندي 
أرنهيم  2017 2018- ثم فيتيــس  موســم 
الهولندي أيضاً موســم 2018-2019 قبل أن 
يقضــي أفضل فتراته مع ريال سوســييداد 
الذي أعير له موسم 2019-2020 حيث خاض 
مع الفريــق 31 مباراة أحــرز فيها 4 أهداف.

دوليا لعب أوديغارد مع املنتخب النرويجي 25 
مباراة حتى اآلن سجل خاللها هدف وحيد.

يذكر أن أوديغارد هو ثانــي العب ينضم إلى 
صفوف أرســنال على ســبيل اإلعــارة من 
ريال مدريد حالياً، إذ يقضي اإلســباني داني 
سيبايوس موسمه الثاني معاراً في صفوف 
املدفعجية، وخاض مع الفريق 40 مباراة إلى 

اآلن.
ميكيل  ألرســنال  اإلســباني  املدرب  وأعرب 
أرتيتا عن سعادته بضم النرويجي، قائال »من 
الرائع أن نتمكن من احلصــول على مارتن ... 
أنه العب نعرفه جيدا، ورغم صغر ســنه، هو 
يلعب على أعلى املستويات منذ فترة«.وتابع 
»ســيقدم لنا خيارات هجومية جيدة ونحن 
جميعا متحمســون لدمجه في خطتنا من 

اآلن وحتى أيار ».

روما ـ وكاالت:
أعلــن ميالن انتقــال مدافعــه األرجنتيني 
ماتيو موســاكيو إلى التسيو.وشكر النادي 
اللومبــاردي مدافعــه الســابق متمنيا له 
األفضل في املستقبل.ووّقع موساكيو البالغ 
عمره ثالثني عاما على عقده اجلديد مع نادي 
الفحص  اجتيازه  بعــد  اإليطالية  العاصمة 

الطبي.
ولم يكشف الناديان عن مدة العقد.وشارك 
موســاكيو في مباراة واحدة بالــدوري هذا 
املوسم عقب تعافيه من جراحة في الكاحل.
وكان موســاكيو قد انضم مليالن من فياريال 

عام 2017.

أرسنال يضم 
النرويجي أوديغارد 

موساكيو ينتقل 
إلى التسيو

العواصم ـ وكاالت:
افتتــح اإلســباني رافائيــل نادال 
على  بانتصــار  اجلديــد  املوســم 
النمســاوي دومينيك تيــم يواقع 
مجموعتــني دون رد فــي بطولــة 
اســتعراضية قصيرة تقام اجلمعة 
 "A Day at the Drive" حتت مسمى
في مدينــة أدياليد.وتقام البطولة 
انتهــاء فترة  االســتعراضية بعد 
احلجر الصحي الســابقة لبطولة 

أستراليا املفتوحة.
عامليا،  الثاني  املصنــف  نادال،  وفاز 
على تيم املصنــف الثالث بنتيجة 
7-5 و6-4 في مباراة دامت لســاعة 
املباراة  الالعبان  دقيقة.وخاض  و23 
وســط مدرجات مليئة باملتفرجني 
الذيــن لــم يرتــدوا أقنعــة ولم 
فيما  املســافات  علــى  يحافظوا 

بينهم.
وسيشــارك نادال مع فريق إسبانيا 
احملترفني  رابطة  بطولــة كأس  في 
التي ستقام في الفترة من 2 وحتى 

املقبل.ومن ثم سيشارك  6 شباط 
املفتوحة  أســتراليا  بطولــة  في 
الكبرى، التي ستعقد في املدة من 

8 حتى 21 من الشهر نفسه.

العواصم ـ وكاالت:
إدارة فورموال-1 جدول  أعلنــت 
بطولة  منافســات  مواعيــد 
العالــم لســباقات ســيارات 

فورموال-1 في موسم 2021.
ولم يجر حتديد مكان استضافة 
املقرر في  الكبرى  اجلائزة  سباق 
الثاني من آيــار ، كما ينتظر أن 
العاملي لرياضة  يصدر اجمللــس 
سباق  بشأن  موافقته  احملركات 
إميــوال واملوعد اجلديد لســباق 
أســتراليا الذي جــرى تأجيله.
وفيمــا يلــي قائمــة مواعيد 
سباقات بطولة العالم بتوقيت 
إقامتها:28  وأماكن  جرينيتش، 
أذار: البحرين - مضمار البحرين 
الدولي في صخير -  1500.. 18 
نيســان: إيطاليا - مضمار إنزو 
دينو فيــراري في إميوال – 1300.. 
يحســم  لم  أيار:  مــن  الثاني 
بعد.. التاســع من أيار: إسبانيا 
- مضمار كتالونيا في برشلونة 

1300 -
23أيار: موناكو - مضمار موناكو 

في موناكو – 1300.. الســادس 
أذربيجان - مضمار  من حزيران: 
باكو ســيتي في باكو – 1200.. 
13حزيران: كندا - مضمار جيل 
 ..1800  – مونتريال  في  فيلنوف 
27 حزيــران: فرنســا - مضمار 
بــول ريكارد في لو كاســتليه 
الرابــع مــن حزيران:   ..1300 –
النمســا - مضمــار ريــد بول 
رينج في ســبيلبيرج – 1300.. 
مضمار   - بريطانيــا  18متــوز: 
سيلفرستون في سيلفرستون 
– 1400.. أول آب: اجملر - مضمار 
هنجارورينــج فــي موجيــرود 
 - بلجيــكا  29آب:   ..1300  –
مضمار ســبا فرانكورشان في 
 ..1300  – سبا-فرانكورشــان 
اخلامــس من أيلــول: هولندا - 
في  زانتفــورت  بــارك  مضمار 
زانتفــورت – 1300.. 12أيلــول: 
إيطاليــا - مضمــار مونزا في 
1300.. 26أيلول: روسيا   – مونزا 
الدولي في  - مضمار سوتشي 

سوتشي – 1200.

أول:  تشــرين  مــن  الثالــث 
ســنغافورة - مضمــار مارينا 
 ..1200 فــي ســنغافورة-  باي 
اليابان  أول:  العاشر من تشرين 
- مضمار ســوزوكا الدولي في 
سوزوكا – 0500.. 24تشرين أول: 
أمريكا - مضمار األمريكتني في 
أول:  1900.. 31تشرين   – أوسنت 
املكسيك - مضمار هيرمانوس 
رودريجيز في مكسيكو سيتي 
– 1900.. الســابع من تشــرين 
الثانــي: البرازيــل - مضمــار 
جوزيه كارلوس بيس في ســاو 
باولو – 1700.. 28تشرين الثاني 
نوفمبــر: أســتراليا - مضمار 
ألبرت بارك في ملبورن – 0600.. 
اخلامس من كانون أول: مضمار 
جدة في جدة – 1600.. 12كانون 
أول: اإلمارات - مضمار مرســى 

ياس في أبوظبي – 1300.
احلرتني  التجربتــني  وســتقام 
موناكو  لسباق  والثانية  األولى 
يوم اخلميس، علما بأن التجارب 

احلرة تقام يوم اجلمعة.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلــن نــادي اجلزيرة رســميا، 
الهولندي  الالعب  مع  التعاقد 
عاما(،   26( كــواس  براندلــي 
قادما من نــادي النصر، بنظام 
اإلعــارة حتى نهاية املوســم 
اجلاري، ليتم قيــده خالل فترة 
احلالية،  الشــتوية  االنتقاالت 
والتــي تنتهي يوم 5 شــباط 

املقبل.
وغاب كواس، عن املشاركة مع 
يلتقي  عندما  اجلديــد  فريقه 
النصــر اول امس فــي اجلولة 
العربي،  اخلليــج  لدوري  الـ14 
بســبب شــروط اإلعارة التي 
تقضي بعدم مشاركة الالعب 

أمام النصر.
وكان النصــر، قــد تعاقد في 

آيــار 2019، مع كــواس، جناح 
وجنم  كوراســاو،  منتخب  أمين 
الهولندي،  أمليلــو  هيراكليس 
أن  ملوســمني.إال  ميتــد  بعقد 
االســتغناء  قررت  النادي  إدارة 
الشتوية  االنتقاالت  عنه خالل 
األوزبكي  مع  والتعاقد  اجلارية، 
 14 دوستونبك خامداموف في 

كانون الثاني اجلاري.

نادال يهزم تيم في بطولة
 أدياليد االستعراضية

الكشف عن مواعيد سباقات فورموال1

الجزيرة يتعاقد رسميا مع كواس

نادال



رياضة

االتحــاد  بعثــة  البصــرة/ 
العراقي للصحافة الرياضية:

اكــد العــراق قدرتــه علــى 
بعد   ،25 خليجي  اســتضافة 
جناحــه بالتنظيم الرائع ملباراة 
نظيره  امــام  الودية  منتخبنا 
على  اقيمت  والتــي  الكويتي 
ملعب جذع النخلة في املدينة 
الرياضية االربعاء وحتقيق الفوز 
الكويت  2-1، وتقدم  بنتيجــة 
بهدف في الدقيقة 22 من زمن 
اللقاء، عبر العبه عبد الرشيدي 
لكن منتخبنا الوطني جنح في 
قلب تأخره إلى فوز اذ ســجل 
محمد  الالعب  األول  الهــدف 
داوود في الدقيقة 79. ثم أضاف 
الالعب أمين حسني هدف الفوز 
للمنتخب مــن ركلة جزاء في 
الدقيقــة 89. وكانــت نهائي 
خليجــي ملا ميلكــه الفريقان 
بطوالت  في  ناصــع  تاريخ  من 
اخلليج، وشهدت املباراة حضور 
عدد قليل من اجلماهير نتيجة 
قبل  من  الصحية  لالجــراءات 

خلية االزمة .
وقال مســاعد املــدرب رحيم 
حميــد: ان املنتخب لم يظهر 
خــالل  املطلــوب  باملســتوى 
الشوط االول وتركز اللعب في 
تغير  ولكن  الوســط  منطقة 
اســلوب اللعــب بعدما عمل 
الى  كاتانيتش  الصربي  املدرب 
مشاركة محمد قاسم وهمام 
التغييرات  طارق فضــال عــن 
االخــرى ، كاتانيتش عزا تغيير 
اســلوبه في الشــوط الثاني 
4-4-2 الى جتربة هذه الطريقة 
وذلك بعد املســتوى املتواضع 
الذي ظهر بــه منتخبنا خالل 
الشــوط االول  مؤكــدا اننــا 
منتلك حاليا عناصر متميزة من 
الالعبني الشباب امثال محمد 
داود مبينــا ان هــذه املبــاراة 
فرصة ملشاهدة الالعبني الذين 

فضال  للمنتخب  استدعائهم 
عن تغييــر اســلوب وبالتالي 
الالعبني  بني  املنافسة  روح  زرع 
وعــدم االعتماد على اســماء 

محددة.
اقامة  نتمنى  حميــد  واوضح 
مباريــات ودية مــع منتخبات 
ليس علــى صعيد  متطــورة 
القارة الصفراء وامنا اللعب مع 
مدارس مختلفــة من افريقيا 
واوروبا لغــرض تهيئة الالعبني 
فنيا وبدنيا قبل خوض مباريات 

املقبلة  العالم  تصفيات كاس 
وهــو احلدث املهــم وباالمكان 
املتقدمة  االدوار  الــى  الوصول 
مجموعــة  وجــود  بســبب 
متميزة من الالعبني في الدوري 
احملترفـــني  وزمالئهم  احمللــي 

واملغتربيـن.
واشــاد الوفد الكويتي بحسن 
االستقبال والضيافة العراقية 
مهاجــم  وحتــدث  االصيلــة 
املطوع  بــدر  اخملضرم  الكويت 
قائال:  انه منذ وصولنا الى منفذ 

ســفوان  حظينا باســتقبال 
كبير وحافل مــن ابناء املدينة 
عبرت  التي  اجلميلة  بالكلمات 
عــن العالقات الوطيــدة التي 
تربط بني البلدين الشــقيقني، 
املباراة  يهمنــا من هــذه  وما 
والزيــارة هو تعزيــز العالقات 
يكون  وأن  والتواصــل  االخوية 
احلــدث ملتقى رائعاً مشــيرا 
ان العــراق لديه القــدرة على 
متمنني  خليجــي25  احتضان 
في  التوفيق  لالشقاء  التوفيق 

عملهم.
وحتدث حارس املنتخب الكويتي 
الســابق واالعالمي عبد الرضا 
عبــاس: ان حضورنــا للبصرة 
بطولة  لندعم  قاطع  دليل  هو 
منذ  طالبــت  وقــد  اخلليــج 
سنوات من اجل ان ياخذ العراق 
دوره الطبيعــي فــي املنطقة 
الرياضة وســوف  فيما يخص 
نســتخدم كل ادواتنــا لدعم 
هذا امللف ويجب ان تتناوب دول 
احتضان  على  اخلليج  منطقة 

البطولــة وهنا نقول ان العراق 
طلب االستضافة منذ سنوات 
طويلــة وقــد حــان الوقــت 

لتحقيق ذلك.
موضحا ان من مميزات بطوالت 
بيم  التواصــل  هــو  اخلليــج 
واصبح  واالعالميني  الرياضيني 
لدينا اصدقاء في دول املنطقة 
ولغاية االن نتواصل عبر مواقع 
وهذا  االجتماعــي  التواصــل 
مــن خــالل بطــوالت اخلليج 
ومباراتنــا مع اســود الرافدين 
هي رســالة واضحة ان العراق 
قادر على استضافة املنتخبات 
وملســنا االمــن واالهتمام من 
قبل املســؤولني على الرياضة 
وفي مقدمتهم وزير الشــباب 
الذي  درجال  عدنــان  والرياضة 
يحرص على جمع االشقاء في 
البصرة، منوها اننا حرصنا على 
العراقيني  االشقاء  دعوة  تلبية 
حلضور مدينــة البصرة واجراء 
مبــاراة ودية فــي ملعب جذع 

النخلة. 

جمهور 
شــهدت بوابــات ملعب جذع 
اجلماهيــر  وقــوف  النخلــة 
الكرويــة لغرض حضور املباراة 
ترحيبية  باهازيج  تهتف  والتي 
بالوفــد الكويتي )دارك ياالزرق( 
بتشجيع  مطالبتهم  وكذلك 
مرور  وبعد  الوطنــي  منتخبنا 
دقيقة  عشــرين  مــن  اكثــر 
سمح لبعض اجلماهير بدخول 
امللعب مما اضــاف جمالية الى 
املباراة ورفع من الروح املعنوية 
لالعبــني وحتقيــق الفــوز من 
خالل تســجيل هفي الفوزفي 

الشـوط الثانـي.

جهد كاتاتنيتش 
السلوفيني  املدرب  اســتطاع 
كاتانيتش من مواصلة نتائجه 
مــن دون اي خســارة طيلــة 
20 مبــاراة خاضهــا منتخبنا 

الوطني حتت اشرافه .

العراق فاز بالتنظيم والنتيجة 
واكد قدرته على استضافة خليجي25 

الوفد الكويتي اشاد بحسن الضيافة 

األحد 31 كانون الثاني 2021 العدد )4586(
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فرحة منتخبنا العراقي بالفوز

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

عرس البصرة البهي 
رحلتنا ضمن وفد احتاد الصحافــة الرياضية لتغطية زيارة الوفد 
اخلليجي التي ارجات ملوعد الحق وتســليط الضــوء على مباراة 
منتخبنا الوطني الودية امام شــقيقه الكويتــي.  هذه الرحلة 
كانت مملؤة بقصص وحكايــات . لعل في مقدمتها تأكيد طيبة 
اهلنا في بصرة اخلير والعطاء . فما ان نستقل سيارة أجرة تكسي 
حتى يبادر السائق بدعوتنا إلى أقرب مطعم او منزله مع التشديد 

على عدم تسلمه أجرته اال بشق األنفس.
بصــرة اخلير والعطــاء واحلــب والنخيل والنجوم من الشــعراء 
واملثقفني واملبدعني في شــتى مجاالت احلياة وصوال إلى احلكومة 
احمللية ومحافظها الشــجاع اســعد العيدانــي وجميع دوائرها 
اخلدمية والصحية املساندة وجدناها قبلة العشاق لكرة القدم . 
ما أجمل شــباب البصرة ومحافظات جوارها ممن يتسابقون على 
الدخــول مللعب جذع النخلة بعد فتــح الباب أمامهم أثر مضي 
نحــو ٢٠ دقيقة من بدء اللقاء الودي الــذي نأمل أن يكون خطوة 
علــى الطريق الصحيح في التمهيد الحتضــان بصرتنا املعطاء 
ملنافســات كأس اخلليج العربي لكرة القدم بنسخته اخلامسة 
والعشــرون. إننا إذ نشــيد بالبصرة واهلها، نتمنــى أن تتواصل 
الهمة فــي العمل املكثف وصــوال إلى جاهزيــة تامة للمدينة 
الرياضية بكافــة مالعبها اجلميلة ومرافقهــا وبنيتها التحتية 
لكي نؤكد لالشقاء اننا جاهزون لتضييف دول اخلليج في بطولة 

تكون مثار حديث إيجابي للنقاد واملتخصصني.
في التطرق لنجاح البصرة، فإن لوزارة الشــباب والرياضة بقيادة 
الكابنت عدنان درجال الدور االهم بالتنسيق مع الهيأة التطبيعية 
لكــرة القدم . إذ اســتنفرتا جهودا كبيــرة ومضنية من العمل 
الشاق الذي البد أن يقع العاملون فيه بأخطاء غير مقصودة نظرا 
حلجم الضغط عليهم. بعثة االحتاد العراقي للصحافة الرياضية 
كانت تبرق يوميا رسالتها من أرض امليدان مقرونة بالصور اجلميلة 
وااللتقاطات التي دونتها أقــالم الوفد الصحفي الذي ضم غازي 
الشــايع رئيســا وعضوية علي حنون وســنار املنصوري وسمير 

السعد ونبيل الزبيدي وكاتب السطور.
االعالم الرياضي كانا على املوعد فــي احلضور واملواكبة امليدانية 
ومرافقة املســؤولني في الوزارة والتطبيعية واحلكومة احمللية في 
تفقد املنشــآت واملالعب والقيام بجوالت توثيقية تضع املتلقي 
في قلب احلدث بالصوت والصــورة والكلمة وغير ذلك من األمور 
املتقدمة في البث ووســائل التكنولوجيــا واالعالم الرقمي. إلى 
جانب اســتقبال الوفد الكويتي من منفذ ســفوان احلدودي إلى 
مقر إقامته كذلك تســليط االهتمــام واملتابعة بالوفد الضيف 
لدرجة فاقت تصور االشــقاء.. فقد ادت املكاتب اإلعالمي للوزارة 
واحتاد الكــرة واجلهات احلكومية في البصرة والعديد من القنوات 
الفضائيــة التي رافقت وفد الوزارة من بغــداد او بقية احملافظات 
ووسائل االعالم االخرى كالوكاالت واملواقع االلكترونية وغير ذلك، 
جميعهم كانــوا على درجة عالية مــن التفاعل ووضع اجلمهور 

املتلقي في قلب احلدث.
احلقيقــة كانت ايام جميلة امضيناها بــني اهلنا في بصرة اخلير 

والعطاء. حتية للجميع وموعدنا خليجي ٢٥.
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بغداد ـ محمد حمدي*
تفقــد وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجــال، قاعة اجلمباز في 
مجمع املدينة الشبابية، وإطلع 
على أخر أعمال الصيانة ومراحل 

التأهيــل اخلاصة بها، مشــددا 
على ضــرورة الدقة في التنفيذ 
وسرعة اإلجناز واعتماد املواد ذات 
اجلــودة العالية فــي العمل مع 
تغيير بعــض التصاميم خدمة 

للعبــة، وبالتنســيق مع رئيس 
اياد  للجمبــاز  العراقي  االحتــاد 

جنف.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
مباريات  االحــد  اليوم  تســتكمل 
اجلولــة 16 مــن املرحلــة االولــى 
لدوري الكــرة املمتاز باقامة خمس 
والنفط  اجلوية  يلعب  اذ  مواجهات، 
في ملعب الشــعب عند الساعة 
اخلامســة والنصف مســاء، وفي 
ملعــب النجف تقام مبــاراة اهل 
الدار والزوراء في الســاعة الثامنة 

اال ربع مســاء، وفي ملعب التاجي 
في  والشــرطة  احلدود  مباراة  تقام 
ويضيف  ظهرا،  الواحدة  الســاعة 
ملعــب الفيحــاء فــي محافظة 
البصرة مبــاراة امليناء والطلبة في 
وفي  والربع عصرا،  الثالثة  الساعة 
ملعب زاخو تقام مباراة زاخو ونفط 
الوسط في الســاعة 2 ظهرا.وفي 
مباريــات أمس، تعــادل الصناعات 

من  ميســان  ونفط  الكهربائيــة 
الصناعة،  ملعــب  في  أهداف  دون 
وبالنتيجــة ذاتهــا خــرج فريقــا 
بغداد،  أمانــة  وضيفه  الســماوة 
كمــا انتهــت بالتعادل الســلبي 
ايضا مبــاراة القاســم والديوانية 
التي جرت في ملعب الكفل، فيما 
انتهــت مبــاراة اربيــل والكهرباء 

بالتعادل اإليجابي 2 ـ 2.

نعمت عباس*
 هــذه هي املشــاركة األولى لنفط 
الوسط العراقي بهذه البطولة في 
األولى كان  البطولة  الثانية،  دورتها 
قد أحرز  لقبها نادي البطائح و تُوج 
بالبطولة  العراقي  الوســط  نفط 
النهائية  باملباراة  فاز  عندما  الثانية 
التي جمعته مع نادي البطائح بطل 
النسخة األولى وسجل جنوم العراق 
ســبعة أهداف في مرمى البطائح 
مقابل أربعة أهداف جميلة للفريق 
املنافس في مباراة كانت األجمل في 

البطولة بشهادة اجلميع.
شــارك فــي البطولــة ١١ فريقاً، 
إلى  املشــاركة  الفــرق  ُقســمت 
األولى  اجملموعة  مجموعــات،  ثالث 
ضمــت نــادي الشــباب البحريني 
ونادي خورفكان ونــادي احتاد كلباء، 
واجملموعة الثانية ضمت نادي مليحة 
ومنتخب اإلمارات ونادي احلمرية، أما 
اجملموعة الثالثــة واألخيرة فضمت 
ونادي  العراقي  الوســط  نادي نفط 
الشــارقة ونادي دبا احلصــن ونادي 
اجملموعة  مــن  وتأهــل  البطائــح، 
ومن  البحريني  الشباب  نادي  األولى 
الثانيــة منتخب اإلمارات   اجملموعة 
ومن اجملموعه الثالثة نادي البطائح 
وتأهل نادي نفط الوســط العراقي 
كأفضل ثاني فــي اجملموعات للدور 
نصف النهائي علــى الرغم من أن 
نادي خورفكان احتــل املركز الثاني 
في مجموعته وهو منظم البطولة 
اختارت  الفنيــة  اللجنــة  ولكــن 
الفريق العراقــي، وهذه هي النزاهة 
فــي التنظيم والكــوادر اإلماراتية 

معروفة في هذه القيم الرياضية.
 وفي مباراة نصــف النهائي تقابل 
نفط  نــادي  اإلمــارات مع  منتخب 

الوسط واســتطاع الفريق العراقي 
من الفوز وسجل ستة أهداف مقابل 
البطائح على  نادي  ثالثة، وفاز فريق 
بخمسة  البحريني  الشــباب  نادي 
أهداف مقابل الشــيء، وفي املباراة 
النهائية التي جمعت نادي البطائح 
مع الفريق العراقي اســتطاع نفط 
الوســط من الفوز باللقاء وسجل 
ســبعة أهداف في مرمى البطائح 
للبطائح،  جميلــة  اربعــة  مقابل 
الدولي فهد  احلكــم  املبــاراة  وأدار 
ضمن  سيكون  والذي  احلوسني  بدر 
مشــروع حكام الصاالت في االحتاد 
القــدم اخلاص بكأس  الدولي لكرة 
العالم ٢٠٢١، ثمنت الفرق املشاركة 
وعبرت  للبطولة  املنظمــني  جهود 
عن شــكرها الحتاد اإلمارات للعبة 

وأشادت مبستوى حكام البطولة.
بقــي أن نذكر االلتفاتــة اجلميلة 
للمنسق اإلعالمي لنادي خورفكان 
النقبي،  راشد مخلوف  املبدع علي 
الذي بذل جهود كبيرة في التغطية 
املثيرة  البطولة  ألحداث  االعالمية 
وكان قريباً من الوفد العراقي وبارك 

لهم علــى الفــوز بالبطولة وفي 
اتصــال مع الالعــب العراقي علي 
ياســني جنم نادي احتاد كلباء والذي 
تالــق فــي البطولــة وكان هداف 
الفريق وهذه املشــاركة الثانية له 
في هــذه الدورة الدوليــة، أُعجب 
بالفريــق العراقي وقال ميتلك نفط 
الوســط العبني يتمتعون مبستوى 
فنــي كبير ونالــوا  اللقــب بكل 

استحقاق.
همســة فنية:  تقدم نــادي نفط 
الوسط بخمسة أهداف في املباراة 
النهائية أمــام نادي البطائح حتى 
الدقائق االخيرة وسرعان  ماسجل 
أهداف ســريعة  اربعــة  الفريــق 
وجميلــة كادت أن تذهب البطولة 
حارســنا  نباهة  ولكن  للبطائــح 
ويقظتــه  وذكائه في إرســال كرة 
طويلة من الهــدف بيده ملهاجمنا 
برأسه  الشــباك  في  أودعها  الذي 
مســجالً هدفاً حاســماً حســم 

البطولة وظفرنا باللقب.

* مدرب عراقي محترف 

درجال يطلع على سير األعمال في قاعة الجمباز

اليوم خمس مواجهات بدوري الكرة

نفط الوسط بطاًل لدورة خورفكان 
الدولية الثانية لكرة الصاالت

فريق صاالت نفط الوسط



أوصدوا باب 
الهواجس

--1
هناك أشــخاص يتميــزون بالقدرة على 

اصطياد القلوب ...
الفائقــة  اجلاذبيــة  ميتلكــون  انهــم 
ويستطيعون أْن يُقيموا أفضَل العالقات 

مع الناس 
وهذه الصفــة ثمينٌة للغاية، فاملرء كثيٌر 

باخوانه – كما هو معلوم –
--2

واحملبة  الصلة  أواصر  وتتسع  وهكذا متتد 
بينهم وبني جمهورٍ عريــض من الناس، 
وتُّشكل رصيداً اجتماعياً مهماًلهم في 

األوساط االجتماعية .
– -3

والى جانب هؤالء هنــاك َنٌَط آخر يعجز 
عن اكتساب االخوان ويعيش على هامش 

احلياة االجتماعية ،
وليس في قلبهــا ...، ويعاني من الغربة 
وهو داخل الوطن،ويشــكو من الوحشة 

واالكتئاب، وندرة األصحاب واألحباب 
ولن يكون املرء على هــذا الوصف مالم 
يكــن مســكونا بالعديــد مــن الُعقد 
النفســية ، او ُمصابــاً بعاهات أخالقية 
والبخل وما شــاكل،  واللؤم  كاألنانيــة 
حيث لن يكون ملثل هؤالء نصيٌبمن احملبة 
في قلوب النــاس، البل ال رصيد لهم من 
احملبة واالحترام حتى ِمْن ِقَبِل أقرِب الناس 

اليهم من أوالدٍ وأعمام واخوال ...
يشاركون  وال  ألنفسهم،  يعيشون  انهم 
النــاس آالمهــم وآمالهــم فيحيطون 

انفسهم بجدار سميك من العزلة .
البخيل يخشــى االختــالط لئال يُكلف 

بدفِع شيٍء من أمواله .
واللئيم يســتكثر على نفسه أْن يُسدي 

معروفاً ألحد ...!
واالناني شعاره قول القائل :

انا دنياَي نَْفِسي فاذا 
َسلَِمْت نَْفِسي فال عاَش أََحْد 

--4
غيــر أنَّ أصحــاب القدرة علــى اجتذاب 
االصدقــاء واحملبني يُصابــون أحيانا بداء 
رهيب، يجعلهــم يُضّيعون الكثيرين من 
محبيهم واصدقائهــم، وذلك الداء : هو 
الســيئة  والظنون  املُريبة  الهواجس  داء 

الغريبة .
وقد يفسرون املواقف بغير ما هي عليه، 
الغريبة،  الهواجس  تلــك  منطلقني من 

وهنا نُّذِكُرُهم مبا قاله الشاعر املعاصر :
إياَك أْن تضّيَع األحبابا

وُكْن الى وِصالِِهم وّثابا
وأَوِْصد الباَب أماَم هاجٍس 

يدعوك أْن تَْغُدو بِِهم ُمرْتابا 
وباختصار :

ال يســوغ لَك أْن حتمل أخاك على محمل 
َمْحَمٍل  أنْتحمله على  السوء، بل ينبغي 
َحَسٍن ، االّ اذا قام الدليل على خالف ذلك .

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

إنتشــرت علــى مواقــع 
التواصل االجتماعي أخبار 
التركية  النجمة  أن  تفيد 
أن  قررت  أتاغول  نسليهان 
لتصوير مسلســل  تعود 
أن  بعد  الســفير"،  "إبنة 
حتسنت حالتها الصحية، 
الكاتب لم  أن  خصوصــاً 
كان  مثلما  االحداث  يحور 
متوقعــا بان يســتحدث 
الشخصية  قتل  مشهد 
بل  بادائها.  تقــوم  التــي 
جعلها تغادر البلد، بهدف 
إعادة نسليهان الى العمل 
لكن  العالج.  تلقيها  بعد 
تبنّي أن هذه األخبار بعيدة 
العالج  أن  إذ  عن احلقيقة، 
مــرض  يتطلبــه  الــذي 

األمد،  طويل  نســليهان 
الى  العودة  تستطيع  ولن 
والية موغــال التركية في 
الى  إضافة  احلالي،  الوقت 
ان الشركة املنتجة وقعت 
عقداً بالفعل مع النجمة 
بويوكستون  توبا  التركية 
وال ميكنهــا التراجع عنه، 
بعــد مشــاركتها فــي 

مشهد واحد فقط.

املصرية  اإلعالمية  كشفت 
بســمة وهبــة إصابتهــا 
وجهها،  في  عضلي  بشلل 
إثــر تعرضها خلطــأ طبي 
التجميل.  داخل أحد مراكز 
وقالــت فــي فيديــو بثته 
موقع  على  حســابها  عبر 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
حتت  للعالج  تخضــع  إنها 
ســافرت  طبيبة  إشــراف 
دبي، ألنها  الــى  أجلها  من 
تناول  على  القــدرة  فقدت 
الطعام والتحدث بشــكل 
طبيعي، وأخبرتها الطبيبة 
شــلل  من  تعانــي  أنهــا 
عضلــي بســبب تعرضها 
وأوضحت  عصبي.  لضغط 

بســمة أنها تابعت العالج 
ملدة شــهر ولم تشعر بأي 
الفترة،  حتســن طيلة هذه 
في  طبيبتها  إلــى  فعادت 
دبي، مشيرة إلى أنها حتاول 
الضغوطات  عــن  االبتعاد 
، بعد أن خضعت جللســة 
بوتوكــس وفيلــر في أحد 

مراكز التجميل الكبيرة.

املصري  الفنــان  فاجــأ 
تامــر حســني احــدى 
ميالدها  بعيد  املعجبات 
ودخل  مميــزة،  بطريقــة 
الى الصالــة التي كانت 
بهــذه  فيهــا  حتتفــل 
أصدقائها،  مع  املناسبة 
قالــب  يحمــل  وهــو 
حلــوى عليــه صورتها، 
فتفاجأت صاحبة العيد، 
فيديوهــات  وانتشــرت 
لهما معــاً. هذا الفيديو 
تســبب لتامر بأزمة بني 
ما  عّدوا  الذين  املتابعني، 
فعله اســتفزازا لزوجته 
والفنانة  األزياء  مصممة 
بسمة  املعتزلة  املغربية 

أنها  خصوصاً  بوســيل، 
كانت علــى خالف معه 
وأعلنت  الســابق،  فــي 
انفصالهمــا،  وقتهــا 
من  عليه  غيرتها  بسبب 
املعجبــات وعتب عليها 
حسني ألنها استعجلت 
بإعالن االنفصال الذي لم 

يكن قد مت رسميا.

نسليهان أتاغول

تامر حسني

بسمة وهبة

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحالم يوسف
مع ان العديد من االشخاص يعانون 
وتعاملهم  طيبتهم  اســتغالل  من 
بنيــة ســليمة مع االخريــن، تبقى 
الطيبــة صفة جميلة ال يتحلى بها 

اال من احبه اهلل.
الطيبــة لها دالالت ومعــان كثيرة، 
لكننا هنا نحددها بطيبة الشخص 
الذي تغلب علــى تصرفاته وافعاله 
وردود افعالــه وعاطفته، فال يفترض 
ســوء النية في اثناء تعامله مع أي 
أحد، وبالتالي فهــو ال يأخذ احليطة 
املطلوبة مع من يتعامل معهم ألول 
مرة، مــا يوقعه في كثير من األحيان 
مبأزق، وهنا املشكلة ليست بالطيبة 
كصفــة، لكــن مبن يســتحق هذا 

التعامل اللطيف.
يقــول احــد الضبــاط املتقاعدين 
مهند اجلبوري: لألســف اجملتمع قبل 
ثالثني عامــا او أكثر كانت تســوده 
اجلميلة، لم يكن  والعالقات  الطيبة 
بنوايا االخر، حتى  هناك من يشكك 
وان كان غريبا عنــه، على عكس ما 
يحــدث اليوم، فحتى األخ يشــكك 
بنوايا أخيه، الن الزمن زمن املصالح، 
التي طغــت على أي عالقة أخرى، انا 
االخرين  مع  بطيبة  تعاملي  وبسبب 
واحزان  كثيرة،  الى صدمات  تعرضت 
أكثر، واملشــكلة انني ال أستطيع ان 
اغير من طبعي هذا برغم يقيني انه 

خطأ في هذا الزمن.
نتائجها  عــن  النظر  بغض  الطيبة 
تبقى صفة جميلة وميزة ال يتصف 
بها اجلميع. تقول عشــتار مشــني 
الباحثة بعلم االجتماع والتي تقيم 

الصفات  احدى  الطيبــة  املانيا:  في 
التي يثار بشــأنها اجلدل، فهناك من 
يجد انها ســذاجة وحتديدا في وقتنا 
الراهن، وهناك من يجد انها تنبع عن 
بناها أصحابها  والرأيني  رهافة حس، 
على أساس جتارب حية مروا بها، لكن 
علينا ان ال نرســم صورة ونشكلها 
حسب جتربة شخصية، هناك ثوابت، 
ومعان مطلقة، يجب ان ال يشــوبها 
اللغط، فهل ميكن ان أقول ان الكذب 

والنفاق صــارا محمــودان ألني من 
خالل جتربة شــخصية وجدت ان من 
نافق وكذب تبوأ منصبا اعلى مني؟ 
بالتأكيــد ال، هناك أوضــاع تنقلب 
بها نتائج املوازين واملعادالت بســبب 
خلل اداري، ومؤسساتي، او سياسي، 
فنحن نعطــي املعنى لــكل صفة 
باملطلق، أي بالوضــع الطبيعي، فال 
ميكن ان أســبغ أي معنى ألي صفة 

في ظل وضع شاذ.

الوضوح. صفات  الطيبة، الصــدق.. 
ان أصف مجتمعا  رائعة، وال ميكــن 
او زمنا معينــا بها، ففي  بأكملــه 
كل زمان ومكان هنــاك متناقضات 
بشــخصيات االفراد في اجملتمع، فال 
يوجد شيء اســمه زمن الطيبة، او 
زمن النفــاق، الن االخالقيــات تبنى 
على أسس عدة أهمها وعلى رأسها 
العائلــة التي ينشــأ بهــا الطفل، 

والبيئة االجتماعية التي حتيط به.

الصباح الجديد - وكاالت:
السينمائي  موسكو  مهرجان  سيقام 
في 22 – 29 نيسان أبريل املقبل بإطاره 
االعتيــادي، أي بحضــور املشــاهدين 
والفنانني والنقاد الســينمائيني وليس 
احلــال في  أوناليــن، كما هو  بنظــام 

املهرجانات السينمائية األخرى.
أعلن ذلك املديــر التنفيذي للمهرجان 
فــي حديث أدلــى به لوكالــة "تاس" 
الروسية. وقال:" ال يواجه املهرجان أية 
مشــكالت في اختيار األفالم لبرامجه، 
إذ أن غالبيــة املهرجانــات واألســواق 
السينمائية تقام حاليا بنظام أونالين". 
واضــاف: "انتهــت أعمــال الســوق 
الســينمائية في الهند وجتــري حاليا 
سوق Sundance في أميركا وستجري 
قريبا ســوق األفالم في هونــغ كونغ. 

وكلها فــي نظام أوناليــن. وقد كثرت 
األفالم التي لم يشــاهدها أحد. لذلك 
على  بإدراجها  يطالبون  فإن مخرجيها 

برنامج املهرجان احلي".
وقــال إن مضمــون برامــج مهرجان 

موسكو السينمائي يتم إقراره 
بشهر  إقامته  قبل  عادة 

مارس  في  أي  واحد، 
املقبل.

املدير  وأعــاد 
ي  لتنفيــذ ا
لــى  إ
أن  األذهان 
مهرجان 

ســكو  مو
ئي  لسينما ا
عــام 2020  
تغيــر  أ
موعده من 

نيسان أبريل إلى تشــرين االول أكتوبر 
بحضور  كذلــك  أقيم  حيــث  املاضي 
املشــاهدين، لكن بعــدد محدود، على 
الرغم من انتشــار وباء فيروس كورونا 

في العالم.

مهرجان موسكو السينمائي سينطلق بحضور المشاهدين

ال زمن للطيبة فهي رسول
 النية الحسنة في أي وقت 

الصباح الجديد - وكاالت:
اعلنــت النجمــة الكنديــة باميــال 
حارســها  مــن  زواجهــا  أندرســون 
"ديلي  صحيفة  بحســب  الشخصي 
ميــل" البريطانيــة، التــي اختارتها 
النجمــة العامليــة باميال أندرســون 
لتعلن مــن خاللها زواجهــا املفاجئ 

والسريع من دان هيهورست.
وتزوجــت املمثلــة وعارضــة األزيــاء 
باميال  كنديــة  أصول  مــن  األمريكية 
أندرسون البالغة من العمر "53عاماً في 
حفل خاص وسري في حديقة منزلها في 
جزيرة "فانكوفر" الكندية عشــية عيد 
امليالد مبباركــة عائلتيهما وأصدقائهما، 
واقتصر حفــل الزفاف على العروســني 

فقط، فلم يحضره أي أحد تطبيقاً إلجراءات 
الصحة اإلحترازية في كندا.

وقالت أندرسون في مقابلة خاصة وحصرية 
مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بشــأن 
ســبب اختيارها حارســها الشخصي دان 
للــزواج منه: " أنا بالضبــط حيث أحتاج أن 

أكون، مع رجل يحبني حقاً" .
العالقة  أن  البريطانية  الصحيفة  وكشفت 
العاطفية بني باميال أندرســون وحارســها 
الشخصي الذي يصغرها ب13ـ عاماً حديثة 

اذ لم تكمل عامها األول.
يشــار إلى أن باميال أندرســون أماً لشابني 
بالغني "براندون 23 عاماً" و "ديالن 22 عاماً" 
من زوجهــا األول تومي لي الذي تزوجته عام 

1995، وتطلقت منه بعد ثالث سنوات.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت شركة هيونداي أنوذجها 
اجلديــد املعــدل مــن ســيارات 
Tucson، والــذي وصفه الكثيرون 
لســيارات  األقــوى  باملنافــس 

Sportage من كيا.
 Tucson N Line وأكثر ما مييــز
اجلديدة التصميم الفريد 
األمامية  لواجهتها 
تتداخل  حيــث 
ت  ا حــد و
مع  اإلضاءة 
صــر  عنا

شــبك 
 ، د ملبــر ا
لك  كذ و
الشكل 
يد  لفر ا

ومصابيح  األساسية  للمصابيح 
الضباب.

وحــرص املصممون علــى إظهار 
طابع القوة والرياضية حيث جعلوا 
الهيــكل أكثر بــروزا في محيط 
 Tucson بنماذج  العجالت مقارنة 
انســيابية،  وأكثــر  الســابقة، 
متعددة  هوائية  بفتحات  وجهزوه 

هوائي  بجنح  وزودوها  األشــكال، 
مثبت على مؤخرة السقف لزيادة 
الثبــات على الســرعات العالية، 
وحصلــت اإلطارات علــى أقراص 
مميزة مصنوعة من الكروم مبقاس 

19 إنشا.
بحساســات  الســيارة  وجهزت 
وحساســات  واملطــر،  للضــوء 
أماميــة  وكاميــرات  مســافات 
أمان  أنظمــة  وخلفيــة، وعلــى 
إلكترونية متطورة لتفادي احلوادث 
أثناء  فــي  املســار  على  واحلفاظ 

التنقل على الطرقات السريعة.
على  اجلديــدة   N Line وتعتمــد 
محركات بنزين توربينية بســعة 
حصانــا،   150 بعــزم  ليتــر   1.6
بعزم  توربينية  بنزيــن  ومحركات 
ديــزل  محــركات  حصانــا،   180
توربينيــة تولد عزمــا يعادل 136 
حصانا، كما ستطلق منها نسخ 
مبحركات هجينة تولد عزما يعادل 

265 حصانا.

الصباح الجديد - وكاالت:
أنتوني  الفرنسي  الشــاب  أقدم 
لوفريــدو، البالغ مــن العمر 32 
وشــفته  أنفه  قطع  على  عاما، 
العليا ليتحول إلى "كائن فضائي 

أسود".
"ميــرور"،  صحيفــة  وبحســب 
يكافح الشاب جلعل نفسه أشبه 
بكائن فضائي، حيث قام بتعديالت 
كبيرة على شــكل وجهه، مبا في 
نفسه  وغطى  عينيه،  مقلتا  ذلك 
بالوشــم ليبدو كأنه كائن أسود 

من خارج كوكب األرض.
وقال الشاب، الذي يوثق التغييرات 
اجلســدية التي أجراهــا ملتابعيه 
على تطبيق "انستغرام"، إنه أزال 
أنفه في إســبانيا ألن هذا اإلجراء 
وبخالف  فرنســا،  في  قانوني  غير 
الثقب والوشــم، فقد قام بأغلب 
تعديالت اجلســم في العديد من 
البلــدان األوروبية التي ال جترم هذا 

اإلجراء.
قائال:  عبر حسابه  وكتب منشورا 
"اآلن ميكنني أن أمشــي ورأســي 
أنا  األطباء،  مرتفعا، شــكرا لكل 

فخور مبا فعلناه معا".
واعترف أنتوني لوفريدو، أنه يعاني 
في أثناء تناول الطعام بعد أن إزال 

شــفته العليا، وأجــرى عملية 
لســانه  لشــق  جراحيــة 

الثعبان،  مثــل  ليبدو 
لكنه مــع ذلك ما 

متحمســا  زال 
من  املزيد  إلجراء 

التعديالت.
يحلم  حيــث 
بإزالـــة جلده 
مل  لكــــا با
واســـتبداله 
 ، ن مبعــد
صــة  خا و
الذراعـــــني 
والســــاقني 
واألصابـــــع، 
ة  خــــــر مؤ و
حتى  الــرأس، 
وكأنــه  يبــدو 
أشــبه بـ كائن 
فضائي حقيقي.

هيونداي تتحدى كيا بـ Tucson الجديدة فرنسي يحول نفسه 
إلى "كائن فضائي أسود"! 

الصباح الجديد - وكاالت:
وقعت الشــاعرة األميركية الشــابة أماندا 
 The Hill We" غورمان، التي ألقت قصيــدة
Climb" في حفل تنصيب الرئيس األميركي 
اجلديد جو بايدن، عقــدا مع الوكالة العاملية 

. IMG Models لعرض األزياء
أمانــدا غورمان.. أصغر شــاعرة فــي تاريخ 

أميركا حتتفي بانتقال السلطة
وأصبحــت الشــاعرة الشــابة البالغة من 
العمر 22 عامــا بالفعل أيقونة املوضة، بعد 
أن ارتدت معطفــا أصفر اللون وعصابة رأس 

."Prada" من الساتان األحمر من تصميم
وحتدثت غورمــان عن حبها لألناقة: "أنا امرأة 
سوداء صاحبة قلم قوي وقلب كبير وأحب أن 

يعكس مظهري هذا الفخر".
كمــا دخلت إيــال إمهوف، ابنــة زوجة نائبة 
الرئيس كاماال هاريس، دوغ إمهوف، إلى عالم 

عرض األزياء، بعــد أن وقعت عقدا 
مع الوكالة نفســها التي تعاقدت 

معها غورمان.
وقد لفتــت إمهوف األنظــار عندما 

وصلت إلــى حفل التنصيب الرئاســي 
وبينما   .Miu Miu مرتديــة معطــف 

أعربت عن حماســها لالنضمام إلى 
تأمل في  إنها  مجال املوضة، قالت 
أن تتمكــن من "فعل بعض اخلير" 

من خالل هذه املنصة اجلديدة.
وقالت: "هنــاك الكثير من الناس 

الذيــن يحتاجون إلــى الكثير من 
املســاعدة.. إذا كان بإمكاني فعل 
أي شــيء للمساعدة في ذلك، فأنا 
أريد ذلك وأعتقــد أن هذه الفرصة 
ســتكون مفيــدة حقــا لتحقيق 

ذلك".

توقيع عقدين مع وكالة ازياء 
عالمية في حفل تنصيب بايدن 

باميال أندرسون تتزوج حارسها 
الشخصي في حفل سري 
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