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بغداد - وعد الشمري:
والبيئة،  الصحــة  وزارة  أعلنت 
أمس األحد، أن العراق سيحصل 
على "شحنات طارئة" من لقاح 
مضــاد لفيــروس كورونا خالل 
الشهر احلالي، مرجحة أن تكون 
وروسية،  صينية  مناشــئ  من 
فيما أشارت إلى أن شركة فايرز 
وعدت بإرسال الوجبة األولى من 
لقاحها خالل النصف األول من 

.2021
وقــال مدير عام دائــرة الصحة 
في الوزارة رياض عبد األمير في 
اجلديد"،   "الصبــاح  إلى  حديث 
إن "العــراق تعاقــد مع حتالف 
لقاح  على  للحصول  كوفاكس 
يــورد لقاحاته  الذي لم  كورونا 

حتى أالن إلى أي دولة".
وأضاف عبــد األمير، أن "حتالف 
كوفاكــس وعــد العــراق بأنه 
من  علــى حصته  ســيحصل 
اللقاحات خالل شباط احلالي أو 

الشهر املقبل كأقصى حد".
وأشــار، إلى أن ِ"شــركة فايزر 
التي صّنعت أول لقاح وتعاقدنا 
معها في كانــون األول املاضي، 
أكدت أن العراق سيحصل على 
األول  الربع  خالل  األولى  الوجبة 

أو الثاني من العام احلالي".
ولفت عبد األمير، إلى أن "الوزارة 
متواصلة مع جهات أخرى مثل 
البريطانية  استرازنيكا  شركة 
سبوتنيك  الصينية،  سينوفارم 
الروســية في احملاولة للحصول 

على اللقاح بأقرب وقت ممكن".
أوعز  الصحــة  "وزير  أن  وبــني، 
مبخاطبة الســفارات للتفاوض 
مــع الدول املصنعــة للقاحات 
جرعات  علــى  احلصــول  بأمل 
مســتعجل،  وبنحــو  طارئــة 
ونتأمل أن تصلنــا واحدة منها 

خالل الشهر احلالي".
ويتوقع عبد األمير، أن "الشــهر 
احلالــي بأننا قــد نحصل على 
لقاحي ســينوفارم وسبوتنيك، 

أمــا جرعات اســترازينكا فمن 
املمكن أن تصلنا فــي آذار، من 

بعدها فايزر".
وأورد عبد األمير، أن "الشــحنة 
الطارئة لم حتدد كميتها لغاية 
الوقت احلاضــر، لكن بحصولنا 
عليها ســتوزع علــى املالكات 
الصحيــة والقــوات األمنيــة 
وكبار السن، وأصحاب األمراض 

املزمنة".

"كميــات  أن  علــى  وشــدد، 
الشحنة الطارئة ينبغي أال تقل 
عن مليون جرعة في أول وجبة، 
ومــن املمكــن مضاعفتها في 

وقت الحق".
ومضــى عبــد األميــر، إلى أن 
"لقاحي فايزر وموديرنا يتطلبان 
تهيئة أمور لوجســتية أصعب 
مــن  اللقاحــات  بقيــة  مــن 
ناحية احلفظ فــي درجة حرارة 

فعاليتهما  أن  رغم  منخفضة، 
هي األكثــر، لكن العراق قد وفر 
متطلبات فايزر، ألن األولوية هي 

للفعالية".
مــن جانبهــا، أفــادت عضــو 
وفاء  النيابيــة  الصحــة  جلنة 
إلى  تصريــح  فــي  الشــمري 
"العراق  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
في طور احلصــول على الوجبة 
وهذا  كورونا،  للقاحــات  األولى 

سيحصل خالل الشهر احلالي".
أن "تلقي  الشــمري،  وتابعــت 
اللقاح يعــّد انتقاال مهما على 
صعيد مواجهة الفيروس، الذي 
بدأ اليوم يأخذ أشكاال أخرى قد 
تكــون أكثر خطــورة من حيث 

االنتشار".
ونّوهت، إلــى أن "توزيع اجلرعات 
سيكون حســب األولوية، ومن 
بعدها يتم تزويد كافة الشعب 

وبنحو مجاني".
يشــار إلــى أن وزارة الصحــة 
موجة  مــن  حذرت  قــد  كانت 
العراق  ثانية ســيتعرض لهــا 
من فيــروس كورونا نتيجة عدم 
باإلجراءات  املواطنــني  التــزام 
الوقائية، مبينة أنها أكثر وقعاً 
وخطورة، فيمــا لوحت بالعودة 
إلى احلجر إذا استمرت اإلصابات 

في تزايد.

شحنات طارئة من لقاح مضاد لكورونا
 سوف تحصل عليها البالد هذا الشهر

نائب يطالب بإلغاء جوالت التراخيص
 واستبدالها بصيغة "أنفع للعراق"

على خلفية الفشل في تنفيذ الوعود االنتخابية 

استاذ جامعي يقدم شكوى قانونية ضد رئاسة برلمان االقليم وكتله السياسية 
بغداد - الصباح الجديد: 
شــدد النائب عن كتلة النهج 
الوطنــي مــازن الفيلي امس 
األحــد، علــى إلغــاء جوالت 
واســتبدالها  التراخيــص 
"أنفــع للعراق" على  بصيغة 

وفق ما نص عليه الدستور
وذكر الفيلي في بيان: "نرفض 
تخصيص املبالغ الكبيرة التي 
اقرهــا قانون املوازنــة العامة 
جوالت  لشركات   ٢٠٢١ لسنة 
التراخيص النفطية ونعتقد ان 

باالقتصاد  أضرت  اجلوالت  تلك 
العراقي كثيراً اذ انها تستنزف 

مبالغ طائلة وكبيرة سنوياً".
وبــني النائب  "تــدل البيانات 
على ان نســبة االربــاح التي 
تساوي  الشركات  تلك  جنتها 
15 % مــن مجمــوع ايــرادات 
 2021 لعام  النفطيــة  العراق 
حيــث بلغــت تخصيصــات 
كلف جوالت التراخيص ضمن 
موازنة عام 2021 اربعة عشــر 

تريليون دينار".

واضاف الفيلــي انه "لو دققنا 
في األرقام و البيانات لوجدنا ان 
عقود جوالت التراخيص باشرت 
نشــاطها من خط شروع كان 
انتــاج النفط بجهــد وطني 
برميل  مليــون   )٢،١( بحــدود 
النسب  ان "تلك  يوميا" مبيناً 
بالقياس  مســتحقاتهم  من 
لقيمة ايرادات العراق النفطية 
الناجتة من مباشرتهم للعمل 
ســتصل الى ما يقارب )٢٧%( 
مــن مجموع ايــرادات النفط 

العراقــي لســنة ٢٠٢١ حيث 
مجمــوع  يكــون  ان  يُتوقــع 
العام  لهذا  النفطية  االيرادات 
٢٠٢١ بحسب قانون املوازنة ٩٣ 

تريليون دينار".
واشــار الى انــه "انطالقاً من 
تلك البيانات و االرقام نشــدد 
جوالت  الغاء  الى  الدعوة  على 
واســتبدالها  التراخيــص 
وفق  للعــراق  انفــع  بصيغة 
الدســـتور  عليــه  نــص  ما 

العراقـي".

السليمانية - عباس اركوازي:
قــدم اســتاذ جامعــي مبحافظة 
قانونيــة  شــكوى  الســليمانية 
ضد رئاســة ورؤســاء اغلب الكتل 
السياســية في برملان كردســتان، 
القيام  في  خلفية فشــلهم  على 
مبهامهم التشريعية، واالخفاق في 
تنفيذ الوعــود والبرامج االنتخابية 

التي قدموها للمواطنني.
وقــال مقدم الشــكوى االســتاذ 
اجلامعــي الدكتور دلشــاد محمد، 
"قدمــت شــكوى قانونيــة فــي 
محكمة الســليمانية ضد رئاسة 
الكتل،  ورؤســاء  كردســتان  برملان 

علــى خلفية فشــلهم في تنفيذ 
قطعوها  التي  االنتخابيــة  الوعود 
احلمــالت  خــالل  للمواطنــني 

االنتخابية".
واضاف محمد فــي مؤمتر صحفي 
عقده امام مبنى محكمة محافظة 
حضرته  االحد  امس  الســليمانية 
الصبــاح اجلديد، ان برملــان االقليم 
التي  الرئيســية  مهمته  عن  خرج 
تتمثــل باصدار القوانــني والرقابة 
على املؤسسة التنفيذية، وانا ال ارى 

ذلك في اي من الكتل البرملانية.  
للمبالغ  متابعة  اجريت  لقد  واشار 
احلمــالت  علــى  انفقــت  التــي 

تبلغ  والتــي  لالحزاب  االنتخابيــة 
ماليني الدوالرات، اضافة الى االموال 
برملان  علــى  تنفق ســنويا  التــي 
االقليــم، وهي تتجــاوز 100 مليون 
دوالر، دون ان يتمكــن برملان االقليم 

من تقدمي اي شئ يذكر.
قدمت شــكوى ضد  ،"لذا  واوضح 
اعضاء  من  البرملــان  اعضاء  جميع 
الــدورة احلاليــة واملتقاعديــن من 
الدورات السابقة، نظرا للعبء املالي 
امليزانية،  على  الذي يضعوه  الكبير 
في ظــل االزمــة االقتصادية التي 
يواجهها املواطنون في االقليم، دون 
ان يقدموا شيئا يذكر او يكون لهم 

موقف من املشــاكل واالزمات التي 
يعاني منها املواطنون.    

برملــان  ان  الــى،  ولفــت محمــد 
كردســتان انشــغل ببعض االمور 
السطحية وبعض املسائل اجلانبية 
عــن االزمــات واملشــاكل الكبيرة 
التي يعانــي منهــا املواطنون في 
ينبغي  انــه  الى  االقليم، مشــيراً 
ان يكون عضو البرملــان لديه خبرة 
وكفــاءة عالية في مختلف اجملاالت 
السياسية والقانونية واالقتصادية 
والثقافية  والتربوية  والتشــريعية 
واالمنية، وهو ما قــال بانني ال اراه 

في النواب احلاليني. 

بغداد - الصباح الجديد:
وصــف النائب عــن محافظة 
البصرة بدر الزيادي امس االحد، 
بيع محطات الكهرباء بانه باب 

جديد للفساد.
وقال الزيادي في تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، ان " نــواب 
محافظة البصرة سيكون لهم 
موقف مــن بيع حكومة رئيس 
الكاظمي  مصطفــى  الوزراء 
حملطات الكهرباء داخل مجلس 
النــواب "، مطالبــا " اعضاء 
بالوقوف ضد  النــواب  مجلس 
توجــه احلكومة ببيع محطات 

الكهرباء ".
واضاف ان " احلكومة لم تقدم 
النواب  جمللس  اقتصادية  جدوى 
الكهرباء  محطــات  ببيعهــا 
"، مبينــا ان “بيــع محطــات 
انعطافــة خطيرة  الكهربــاء 
وباب جديد من ابواب الفساد ".
وكانــت وصفت جلنــة النفط 
امــس  النيابيــة،  والطاقــة 
السبت، موافقة حكومة رئيس 
الكاظمي  مصطفــى  الوزراء 
كهربائية  محطــات  بيع  على 
بانهــا خطــوة فاشــلة وغير 

مدروسة.

برلماني: بيع محطات الكهرباء 
باب جديد للفساد

من مناشيء صينية وروسية..

لقاح شركة فايزر األميركية

بغداد - الصباح الجديد: 
أكد النائب عن محافظة البصرة 
االحد  امس  الصمــد  عبد  خلف 
رفض نواب محافظات في الوسط 
واجلنوب التصويت على مشــروع 
للعام  االحتاديــة  املوازنة  قانــون 
2021، كاشــفا عن ابالغ اللجنة 

املالية النيابية بهذا الرفض.
وقــال عبــد الصمــد  إن "نواب 
محافظــات الوســط واجلنــوب 
ابلغــوا اللجنة املاليــة النيابية 
قانون  على  التصويــت  رفضهم 
املوازنــة العامة، فــي حال عدم 

اجراء تغيير عليــه، وبقاء الوضع 
كما هو اآلن".

وأضاف ان "مــا موجود في قانون 
املوازنة ظلم بحق ابناء الشــعب 
العراقي، بســبب متييز محافظة 
الصمد،  وتابع عبد   ، على اخرى". 
املالية  اللجنة  "طالبنــا  بالقول 
على  نســبة  بتوزيــع  النيابيــة 
اهل  واعطاء  بالتساوي  احملافظات 
اجلنوب اســتحقاقهم الفعلي"، 
مبينــا ان "هذا سيســاهم في 
املوازنة  قانــون  علــى  التصويت 

بالبرملان دون أي تأخير".

أزمة الموازنة تتصاعد 

ممثلو المحافظات يبلغون البرلمان 
رفضهم التصويت حتى انصافها

بغداد - الصباح الجديد: 
حــددت وزارة التربيــة، مواعيــد 
الكــورس األول ونصف الســنة 
للعام الدراســي احلالــي 2020 – 

.2021
وذكر بيــان أوردُه املكتب اإلعالمي 
للوزارة امس االحد أن "امتحانات 
نصف السنة للدراسة االبتدائية 
ســتنطلق يوم الســبت املوافق 
الســادس من شهر شباط اجلاري 
، وتنتهي يــوم اخلميس الـ18 من 
الشهر ذاته ، فيما تبدأ امتحانات 
الكــورس األول ونصف الســنة 

للدراســة الثانوية يوم الســبت 
املصادف الـ20 من شــهر شباط 
وتستمر لغاية الـ8 من شهر آذار 
املقبل ، على ان يكون يوم السبت 

من ضمن ايام االمتحانات".
وأشــار البيــان الــى ان "اجلداول 
من  حتديدها  يتــم  االمتحانيــة 
قبــل إدارات املــدارس"، الفتا الى 
ضرورة "األخذ باإلجراءات الوقائية 
والتباعد االجتماعي ســواء كان 
في القاعات االمتحانية أو انتشار 
التالميــذ والطلبة في ســاحات 

املدارس".

6 شباط امتحانات نصف السنة 
للدراسة االبتدائية و20 منه للثانوية

الصباح الجديد -وكاالت: 
تزايد خطر اإلخــوان على أوروبا 
الفترة  بشــكل كبيــر خــالل 
، وحدد مركــز بحثي  املاضيــة 
بالنمســا امس األحد، ٤ أهداف 
رئيســة مدمرة يسعى تنظيم 
لإلخوان اإلرهابي لتحقيقها في 
مستشهدا  الغربية،  اجملتمعات 
مبــا يــردده يوســف القرضاوي 

امللقب بـ"مفتي اإلرهاب". 
وحذر مركــز مينا واتش البحثي 
املعنــي بقضايــا  النمســاوي 
مــن خطر  األوســط  الشــرق 
جماعــة اإلخوان علــى النظام 
الدميقراطي على املدى الطويل. 

وفي تقرير نشــره على موقعه 
"أوال  املركز:  كتــب  اإللكتروني، 
وقبل كل شيء، تسعى اجلماعة 
إلــى زرع أفكارهــا االنعزاليــة 
في  املســلمني  فــي  املدمــرة 

الغرب".
ونقل عن ورقة للقرضاوي رئيس 
ما يسمى االحتاد العاملي لعلماء 

املســلمني حتت عنوان "أولويات 
املرحلة  احلركة اإلســالمية في 
إلى "إنشــاء  املقبلــة"، دعوته 
مجتمعات صغيرة داخل اجملتمع 
األكبر" حيث ميكن للمســلمني 

العثور على الدعم الالزم. 
ويرى القرضاوي بحسب ما ذكره 
في ورقته أنه "من واجب احلركة 
اإلســالمية عدم ترك املسلمني 
في دوامة االجتاه املادي الســائد 
في الغــرب، ويجــب تذكيرهم 

بأصولهم مرارًا وتكرارًا". 
وأكد املركز أن هذه السياســة 
قــادت في النهايــة إلى ظاهرة 
التي متنع  املوازيــة"  "اجملتمعات 
اجملتمعات  في  املسلمني  اندماج 
بتقويــض  وتهــدد  الغربيــة 
التماسك االجتماعي فيها على 

املدى الطويل. 
املركز قال أيضا إنه "بعد إنشاء 
مجتمعات إســالمية تتماشى 
املتطرفة،  الدينيــة  نزعتها  مع 
تهــدف جماعــة اإلخــوان في 

الغرب إلى االعتراف بها من قبل 
الــوكاالت احلكوميــة كممثل 
تتولى  وأن  للمســلمني  شرعي 

تنظيم احلياة الدينية لهم". 
تنظر  أن  تريــد  "اجلماعة  وتابع: 
إليها الــدول الغربية على أنها 

وأن  لإلسالم  الرســمي  الصوت 
تكــون نقطة االتصــال عندما 
يتعلــق األمــر بوضــع مناهج 
لتعليــم اإلســالم أو تنظيــم 
أو تعيني أئمة  التعاليم الدينية 

أو تلقي اإلعانات االجتماعية". 

ومضى قائــال: "أما ثالث أهداف 
اجلماعــة، فيتمثل فــي التأثير 
في  الغربية  اجملتمعــات  علــى 
لها عالقة  التي  القضايا  جميع 

باإلسالم". 
ويبدو ذلك من النقاشــات حول 

حرية  علــى  املزعومة  القيــود 
لينتقل  والتعبيــر  الصحافــة 
احلجاب  بجدل  يســمى  ما  إلى 
ومنهــا إلى قضايا السياســة 
اخلارجية مثل السياسة بالشرق 
األوســط، والصــراع النووي مع 
إيران أو النزاع بني االحتاد األوروبي 

وتركيا، بحسب املركز. 
وأخيــرا، تهــدف اجلماعة على 
املــدى الطويــل إلــى تقويض 
والدستوري  الدميقراطي  النظام 
وتأســيس نظامها الشــمولي 
الضيقة  نظرتها  علــى  القائم 

للدين. 
ومنذ مارس/آذار 2019 بدأت أوروبا 
حملة قوية ضد جماعة اإلخوان 
اإلرهابية بدأت بحظر السلطات 

النمساوية رموزها وشعاراتها. 
تلك احلملة وصلــت للذروة في 
مير  لم  املاضي حيــث  نوفمبــر 
أســبوع خالل هذا الشــهر إال 
وتلقت اإلخوان ضربة قوية تزيد 

من ضعفها في أوروبا.

مركز نمساوي معني بقضايا الشرق األوسط يحذر:

4 أهداف مدمرة تعتزم جماعة اإلخوان اإلرهابية تحقيقها في أوروبا

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
املالية  اللجنــة  عضو  اكد 
 , كوجر  جمــال  النيابيــة 
االحــد , ان نائــب رئيــس 
كردســتان  إقليم  حكومة 
ســيصل  طالباني  قوبــاد 
العاصمة بغداد ظهر اليوم 
مفاوضات  جولــة  الجــراء 
أخيــرة مــع بغداد بشــان 
املوازنة , مشيرا الى انه في 
حال عدم حصول اتفاق فان 
نواب اإلقليم ســيقاطعون 

جلسة التصويت.
فـــي  كوجـــر  وقــــال 
تصريـــح لـــ / املعلومة / , 
ان ” نائــــب رئيــس إقليم 
قوبـــاد طالباني  كردستان 
ســيصل ظهر اليــوم الى 
بغـــداد للدخول مبفاوضات 
أخـرى مـــع بغـداد بغيــة 

التوصـــل إلى حــل يرضي 
الطرفني ” .

وأضاف ان ” املفاوضات التي 
ســيجريها طالبانــي هي 
اجلولــة األخيــرة وفي حال 
عدم التوصل الى اتفاق فان 
نواب اإلقليم ســيقاطعون 
التصويت وستبقى  جلسة 
االزمة بني بغــداد واالقليم 

قائمة ” .
يذكــر ان اإلقليم وافق على 
تسليم 250 ألف برميل من 
نفط كردســتان للحكومة 
 11 املادتني  وضعتهــا  التي 
و10 مــن املوازنــة واخلاصة 

بحصة االقليم.
 لكــن بغداد لــن تتجاوب 
وتصر على أن يسلم االقليم 
كامل نفطه ونصف إيراداته 

األخرى.

الكرد يعتزمون مقاطعة 
التصويت على الموازنة في 

حال عدم االتفاق مع بغداد

تزايد خطر اإلخوان على أوروبا

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

كشف وزير الزراعة املهندس محمد 
اخلفاجــي عــن اصدار قــرار جديد 
للمتفرغــني الزراعيني، فيما افصح 
عــن مشــروع اســتثمار االراضي 

الصحراوية.
الوزير ان مشــروع اســتثمار  وقال 
االراضــي الصحراوية متعلق بوزارة 
املــوارد املائية ، مؤكــدا ان هنالك 
مســاحات محــددة تقــدر بحدود 
املليــون دومن فــي املثنــى والنجف 
والرمــادي وكربــاء، مت اعداد خطة 

بشأنها.
واضــاف الوزيــر ان مشــروع انتاج 
دواجن بحدود 500 مليون دوالر، باشر 
احد املســتثمرين بتنفيــذه ، كما 
استثمرت العتبة العباسية بحدود 

مليون دومن ، مبينا ان املســتثمرين 
بتنســيق مســتمر مع وزارة املوارد 
املائية من اجل توفير احلصة املائية 

للمنطقة.
االتفاق مع بعض  واعلن اخلفاجــي 
تهيئة  بعد  الســعودية  الشركات 
تهيئة  في  الضرورية  املســتلزمات 
املطلوب  باملنطقة  املائيــة  احلصة 
استثمارها من قبلها ضمن الرقعة 
احملــددة لاســتثمار ، مفصحا عن 
ان االســبوع املقبل سيتم املباشرة 
بقرار التمليك دون بدل، واحتســاب 
فترة التفرغ الزراعي الغراض العاوة 
والترفيع والتقاعــد والتنازل للورثة 

والتعاقد من دون مزايدة.
وتابــع اخلفاجي ان القرار يصدر الول 
مرة في العراق اذ مت تعديل قانون 24 
/لـ 2013 وسيســمح للمهندسني 
واي  البيطريني  واالطبــاء  الزراعيني 

زراعي بامكانــه التعاقد على ارض 
زراعية 50 الى 150 دومنا وحتسب فترة 
والترفيع  العــاوة  التعاقد الغراض 
بالسلفة من  ، ويشــمل  والتقاعد 
50 الى 100 مليون واالرض تؤخذ من 

دون مزايدة ويتم متليكه دون بدل.
وافاد اخلفاجي ان 300 شــخص في 
االرض، فضا عن  واسط تســلموا 
100 شــخص في العمــارة ، عاوة 
100 شــخص ببغــداد جاري  على 
تســليمهم ، الفتا الى وجود 5 االف 
دومن في الرمــادي و5 االف في صاح 

الدين.
علــى صعيــد متصل بحــث وزير 
الزراعــة مــع وزير زراعــة اململكة 
األردنية الهاشــمية، محمد داودية 
علــى تقــدمي جميع التســهيات 
التبادل  حجــم  لزيــادة  املمكنــة 
الزراعية  السلع  التجاري في مجال 

، وإعطاء األولوية لتبادل السلع في 
مجال الثــروة احليوانيــة والنباتية 
وتسهيل  البلدين  حاجة  وحســب 
تسجيل االدوية البيطرية واملبيدات 

الزراعية في كا البلدين.
ورحــب اجلانب العراقي باســتعداد 
اجلانب االردني بنقل التجربة االردنية 
في مجال رقمنــة القطاع الزراعي، 
العراقيــة في  املــاكات  وتدريــب 
للمياه  االمثل  االستخدام  مجاالت 
املائي  واحلصــاد  املائية  والزراعــات 
املقاومــة للملوحة  البــذار  واكثار 
واملكافحــة احليويــة واســتخدام 
املبيدات الصديقة للبيئة والتنمية 
الريفية ومتكني املرأة ، مؤكدين على 
كدولة  العــراق  مشــاركة  أهمية 
مؤسســة فــي منظومــة املركز 
االقليمي لامن الغذائي املقترح من 

األردن.

وزير الزراعة يسعى الى تشغيل المتفرغين الزراعيين واستثمار األراضي الزراعية
بحث مع نظيره األردني زيادة حجم التبادل السلعي 

البصرة ـ سعدي السند:

البصرة  صحــة  دائرة  تواصــل 
تنفيــذ برامجهــا أنشــطتها 
وفعالياتهــا الطبية والصحية 
بشــكل عام في عموم الرقعة 
احملافظــة  ملركــز  اجلغرافيــة 

وأطرافها .
وذكرت دائرة صحــة البصرة ان 
بيانــا مهما وصلها مــن وزارة 
الصحــة قبــل 3 أيــام يخص 
أهمية اتخاذ األجراءات الوقائية 
بســبب خطورة املوجة اجلديدة 
لوبــاء كورونــا وقامــت بتوزيع 
البيــان علــى عــدد كبير من 
املراكز  عقــدت  فيما  املواطنني 
الصحية ندوات لشرح تفاصيل 
باألجــراءات  لأللتــزام  البيــان 
املوجة  أخطار  ملواجهو  الوقائية 
الثانية حيث تشهد دول العالم 
اخملتلفة زيــادة خطيرة في عدد 
االصابات والوفيات في ظل شلل 
تــام القوى االنظمــة الصحية 
امــام جائحة كورونــا اخلطيرة 
على الرغــم من انطاق حمات 
تلك  في  اللقاحات  اســتخدام 
البلــدان نتيجة ضــراوة املوجة 
أقســى  انها  ثبت  التي  الثانية 
االولى  املوجة  وأشــد فتكا من 
اخلطرة  الساالت  بسبب ظهور 
و منها الســالة البريطانية و 

اجلنوب افريقية.
الصحة في  وزارة  حيث كــررت 
وتصريحات  املتعــددة  بياناتها 
مســؤوليها في شتى القنوات 
االعاميــة واملواقع اخلبرية على 
حتذير اهلنا مــن التهاون وعدم 
الصحية  بالتعليمات  االلتــزام 
الوبائي  وضعنا  بسبب  الوقائية 
لاســف  لكــن  املتحســن، 
الشــديد لم تلَق هذه البيانات 
االســتجابة  والتصريحــات 

املطلوبة..
وأشــار البيان أنــه بالرغم من 
الوبائي بشكل  الوضع  حتســن 
واضــح نتيجــة ازديــاد القدرة 
التشــخيصية وتوسع السعة 

الســريرية والقــدرة العاجية 
االمر الذي ادى الى زيادة نســبة 
الشفاء وهبوط الوفيات بشكل 
املوقف  ان مؤشــرات  اال   ، كبير 
الوبائي فــي العراق الــى زيادة 
بســيطة في االصابــات خال 
قد  وهذا  االخيرين  االســبوعني 
ينبئ مبقدمــات ملوجة ثانية من 
اجلائحة قد تكون -السمح اهلل- 
اســوء من االولى نتيجة غياب 
الوقائية  باالجــراءات  األلتــزام 
أغلب  مــن  الواضح  والتهــاون 

املواطنني.
وقالت الــوزارة فــي بيانها اننا 
االرتفاع  نحذر من خطورة عودة 
في االصابات وما يصاحبها من 
زيادة في الوفيات ، االمر الذي قد 
يضطــر وزارة الصحة واللجنة 
العليــا للصحــة والســامة 

الوطنيــة الى اتخــاذ القرارات 
تشــدداً  االكثــر  واالجــراءات 
كاحلظــر اجلزئي وغلــق املرافق 
احليوية ذات التجمعات البشرية 
العدوى  انتشار  لقطع سلسلة 
األثار  مــن  املواطنني  وحمايــة 

الكارثية للموجة املقبلة .
لذلك نهيــب باملواطنني الكرام 
الى تطبيق االجــراءات الوقائية 
الكمامــات  ارتــداء  وخاصــة 
وتعقيم  اجلســدي  والتباعــد 
املصافحــة  وجتنــب  اليديــن 
واملعانقــة والتقبيل فــي اثناء 
التحية والســام والتوقف عن 
البشــرية  التجمعات  اقامــة 

الكبيرة بشكل عاجل.
كذلــك نؤكــد على الــوزارات 
احلكومية  املوسســات  وجميع 
بااللتــزام  اخلــاص  والقطــاع 

العليــا  اللجنــة  بقــرارات 
للصحــة والســامة الوطنية 
في  الوقائية  االجراءات  بتطبيق 
منتسبيها  وحث  مؤسساتهم 
علــى ارتداء الكمامــات طيلة 
وتطبيــق  الرســمي  الــدوام 
قواعد التباعد اجلســدي وعدم 
ذات  نشــاطات  اي  اســتئناف 

جتمعات بشرية. 
للقنــوات  دعوتنــا  نكــرر 
واملؤسســات االعاميــة كافة 
االعامية  جهودها  تكثيف  الى 
االلتزام  علــى  املواطنني  حلــث 

باالجراءات الوقائية

فريق طبي متخصص ينجح 
في زراعة كلى لشاب اربعيني

واعلنت دائرة صحة البصرة عن 
جناح فريق طبي في مستشفى 

زرع  التعليمــي بعملية  الصدر 
كلى لرجل من محافظة املوصل 

يبلغ من العمر 40 عاماً .
وذكرت دائرة صحة البصرة نقاً 
عن الطبيب املشرف على اجراء 
العملية فــوق اخلاصة د .صفاء 
جراحة  اختصاص  مزبان  كاطع 
بوليــة وزراعة كلــى ان املريض 
 ، الكلوي  العجز  يعاني من  كان 
ويعالج بالغســيل الكلوي ملدة 
سنه ، حيث قامت احدى اقاربه 
بالتقــدم لتبرعها له بكليتها ، 
وبعد اجراء الفحوصات اخملتبرية 
واالنســجة  الدم  ومطابقــة   ،
 ، الشــرايني  تلوين  ومفــراس   ،
املريض  قابلية  من  التأكد  وبعد 
للعمليــة ، مت اجــراء العملية 
العناية  فــي  االن  واملريضــان   ،
الكلى  املركزة في مركز جراحة 

فــي الطابــق الســادس فــي 
املستشفى ، وحتت املراقبة .

الــى ذلــك قــدم ذوو املريــض 
كاطع  صفاء  د.  الى  شــكرهم 
الذي  العمــل  لفريق  و  مزبــان 
شــاركه فــي اجنــاح العملية 
مــن اطباء اختصــاص اجلراحة 
د. محمــد فــوزي ود. محمــد 
اختصاص  واطبــاء  العميــدي 
الباطنية و د. حســنني العامري 
, ود. حيــدر صالــح العيداني , 
واطباء التخدير , د. علي سعدون 
,و د. ســهى , واملقيم االقدم , د. 
زهــرة , ود. رضــوان توفيق , ود. 
حســني عدي , ود. نــورس نافع 
,وممرضياملركــز والكادر الصحي 
واخلدمــي العامل فــي املركز ، 
ومتابعة  جتهيــز  في  جلهودهم 

املريضني .

شددت على أهمية االجراءات الوقائية نتيجة ضراوة الموجة الثانية

صحة البصرة تحقق نجاحات في عمليات زراعة الكلى 
وتكثف برامجها للكشف المبكر عن سرطان الرحم

عقدت المراكز 
الصحية ندوات تهدف 
الى األلتزام باألجراءات 
الوقائية لمواجهة 
أخطار الموجة الثانية 
حيث تشهد دول 
العالم المختلفة 
زيادة خطيرة في عدد 
االصابات والوفيات

مالك مركز البصرة ألمراض وزراعة الكلى 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ماتريكس  الويــب  تصنيف  نتائج  ســجلت 
العاملي حضور وتنافس تسع وسبعني جامعة 
عراقيــة حكوميــة وأهلية ضمن نســخة 

النصف األول من العام 2021.
http://www.( وحسب موقع الويب ماتريكس

نتائج  webometrics.info/en/Asia/Iraq( فإن 
نســخة كانون األول لعام 2021 قد أظهرت 
زيادة في عدد اجلامعــات والكليات العراقية 
الداخلة فــي تصنيف الويب ماتريكس حيث 

بلغت 79 جامعة وكلية حكومية وأهلية.
وأوضحــت النتائــج ترتيب اجلامعــات على 
مســتوى العالم فيما احتلت جامعة بغداد 
العراقية  اجلامعات  متصــدرة   )2058( املوقع 
وتأتي بعدها العديد من اجلامعات التي منها 
بابــل واملســتنصرية والكوفة والقادســية 
واألنبار  وتكريــت  وديالى  واملوصــل  والبصرة 
واملســتقبل والرشــيد والصفوة وابن حيان 
ودجلــة وأهــل البيــت واملنصــور والكفيل 

والنسور واإلسراء.
جدير بالذكــر أن التصنيــف العاملي الويب 
ماتريكــس يعمل علــى تصنيــف 31 الف 
جامعة فــي أكثر من 200 دولــة في العالم 
ويتكون من ثاثة مؤشرات مهمة هي وضوح 
املوقع بوزن %50 إذ يســعى هذا املؤشــر الى 
قياس عدد الشــبكات اإللكترونية اخلارجية 
املرتبطة باملوقع االلكتروني الرئيس للجامعة 
ومؤشــر الشــفافية بوزن %10 لقياس عدد 
االستشــهادات لباحثــي اجلامعــات ضمن 
 Google scholar محرك البحــث العلمــي
ومؤشــر جودة البحث العلمي )التميز( بوزن 
%40 لقياس عدد األبحاث العلمية املفهرسة 

.scimago ضمن مؤشر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزيــر الصناعة حرص وزارتــي الصناعة 
والنفط على تنفيذ هذا املشروع والذي يضع 
العراق علــى أعتاب مرحلة جديــدة ، واعدة 
تعزز موقعه في هذه الصناعة على الصعيد 

العاملي .
وقال وزير الصناعة ان نســبة وزارة الصناعة 
الى   )25.5%( في املشــاركة فــي املشــروع 
جانــب وزارة النفط نســبة ) %25.5( أيضاً ، 
و)%49( لشركة شل العاملية ، حيث سبق ان 
عقدت عدة اجتماعــات بني الوزارتني بحضور 
وزيرالصناعة ووزير النفــط واملاكات الفنية 
في الوزارتني لبحث معوقات املشروع واسباب 
تاخره لسنوات طويلة ومت االتفاق على ان تقوم 
اللجان الفنية في الوزارتني بتقدمي ورقة عمل 
تفصيليــة وخال ١٥ يوما لغرض التســريع 
البدء  العقبات لغــرض  باالجــراءات وتذليل 
باإلجراءات التعاقدية والقانونية مع االطراف 

املعنية قبل نهاية هذا العام .
وابــدى وزير النفــط أســتعداد وزارة النفط 
لتغطية أحتياجات املشروع من الغاز املغذي 
للمشروع وعلى طول فترة سنوات التشغيل 
، سواء للمشــروع أو لتشغيل وحدات توليد 
الطاقــة الكهربائية ، الفتا الــى ان الطاقة 
االنتاجيــة اخملطط لها للمشــروع من مادة 
)البولــي أيثيلني ( تبلغ ) مليــون و800 الف ( 
طن سنوياً وهي املادة التي تشهد منواً وطلبا 
متزايدا في االســواق العاملية ، وهو مايحقق 
الدولة مستقبا  أيرادات مالية كبيرة خلزينة 

وتكون جزءا من الدخل القومي العراقي .
ويعــد هــذا املشــروع مــن اهم املشــاريع 
االستراتيجية والتي نتامل ان نضع لها حجر 
االســاس قبل نهاية هذا العام لتكون باكورة 
الطبيعية في  للثــروات  االمثل  االســتثمار 

العراق . 
من جهة اخرى أكد مدير عام الشركة العامة 
شركات  أحدى  اجلنوبية  األســمدة  لصناعة 
وزارة الصناعــة واملعادن خالــد كاظم ناجي 
اإلنتاجية  الطاقات  زيادة ورفع  عزم شــركته 
ملنتج ســماد اليوريا خال العام احلالي لدعم 
القطاع الزراعي وتغطية حاجة وزارة الزراعة 

بشكل كامل وإيقاف استيراد هذا املنتج. 
وأفاد املدير العام أن الشركة متكنت وبتضافر 
جهــود ماكاتهــا الهندســية والفنية من 
حتقيق أعلى كمية إنتاج وتسويق ملادة سماد 
اليوريا خال العام املاضي ٢٠٢٠ بلغت )280( 
الف طن وألول مرة منذ عام 2003 ما اســهم 

في سد حاجة وزارة الزراعة بالكامل.

79 جامعة عراقية في 
التصنيف العالمي  

Webometrics

وزيرا الصناعة والنفط : نعتزم 
المضي في تنفيذ مشروع النبراس 

للصناعات البتروكيمياوية 

المكتب االعالمي: 
وجهودها  الدائم  لعطاءهــا  تأكيداً 
املســتمرة  تواصل شــركة اشــور 
العامة للمقاوالت االنشائية وحسب 
وزير االعمار واالســكان  توجيهــات 
والبلديات العامة املهندســة نازنني 
محمد وســو ومتابعة مباشرة من 
قبل املديــر العام املهندس ســيف 
سامي العسافي تنفيذ أعمال اعادة 
اعمار جسر املوصل الثالث ) ابي متام 
( في محافظة نينوى وبأشراف دائرة 
اكثر  بلغت  وبكلفة  واجلسور  الطرق 
مــن 16.3 مليار تقريبــاً وبطول بلغ 
نحو660 م وبعرض 20 م  مع املماشي 
اجلانبية وبنســب اجناز وصلت الى82 

•• %
هذا ما أكــده املهندس فخري صابور 
شــهاب الذي حتدث قائــاً :  مت صب 
املماشــي  فوق  مســلح  كونكريت 
ســم   10-8, بســمك  و  اجلانبيــة 
واملساحة 2800م2 في اجلانب األيسر  
كذلك العمل مستمر في التكسية 
احلجريــة في اجلانب االمين وســوفه 
االســبوع  به خال  العمــل  ينتهي 
مع  كاربســتون  قوالب  وبناء  املقبل 
االمين  اجلانــب  في  جانبية  ســاقية 

وبطول 720م طول •• 
كما ان العمل مســتمر في تقطيع 
الســياج  وتركيب  القدمي  الســياج 
احلديدي كذلك العمل مســتمر في 
االمين  اجلانب  االرصفة ملقتربات  صب 
الروافد  تركيب جميــع  وااليســر مت 
الســادس  القوس  فوق  الكونكرتية 
رافدة   72 بواقــع  االمين  اجلانــب  في 
كونكريتة و18 رافدة) مماشي جانبية 
( تشــكل 8 فضاءات علــى القوس 
السادس كذلك مت االنتهاء من أعمال 
التســليح 8 فضائات فــوق القوس 
الســادس كذلك مت االنتهاء من صب 
السادس  القوس  فوق  اجلسر  سطح 

وبكمية  فضــاءات  ثمانية  وبواقــع 
)131م3 ومبساحة أجمالية 1189م2(.

ويعد هذا اجلســر من اجلسور املهمة 
ملا له من اهميــة بالغة حيث يربط 
جانبي املدينة والذي ســيخفف بعد 
إجنازه من الزخم املروري داخل املدينة 
وســيؤثر بشــكل كبير على حركة 
وخارج  داخل  واملــواد  البضائع  ونقل 

محافظة نينوى احلبيبة .
يذكر ان شركة أشور تواصل العمل 
في عدد من املشــاريع في مختلف 
احملافظات العراقية احلبيبة وذلك من 
أجل اجنازها في وقتها احملدد وحسب 

املواصفات الفنية املطلوبة • 

واسط ـ الغانم:
حســب توجيهات محافظ واسط 
املياحي  الدكتــور محمد جميــل 
وبأشــراف مباشــر من قبل مدير 
بلدية الكوت املهندس حيدر جسام 
قبل  العمــل من  يتواصل  حمــود 
مشــروع  لتطوير  املنفذة  املاكات 
دائرة  برئاسة  والطشــاش  امليمون 
املهنــدس املقيم املهنــدس حيدر 
واملساح غسان حسن  احمد عويد 

مهدي .
حيث تضمنت األعمال اإلســتمرار 
بأعمــال تطبيق املقرنص لألرصفة 
اجلانبية  والســاقية  والكربستون 
وأعمــال قلع جزء مــن التربة ومد 
أنابيب مياه اجملــاري ومياه األمطار 
مســتمرة  الكهربــاء  وأعمــال 

البريد.والعمل  خطوط  وتســليك 
مســتمر من قبل الشركة املنفذة 

للمشــروع خدمة ألهالي املنطقة 
ومن اهلل التوفيق. 

نسب انجاز متقدمة في مشروع
جسر الموصل الثالث

مدير بلدية الكوت يطلع على تطوير 
مشروع الميمون والطشاش

مالكات أشور يسابقون الزمن
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مدير بلدية الكوت يطلع على مراحل االجناز في املشاريع اخلدمية 
جانب من تنفيذ اعمال اعادة اعمار جسر املوصل الثالث

كاظم العبيدي
قــدم محافــظ ذي قــار القاضي 
ناظــم حميــد الوائلــي التعازي 
لذوي شــهداء الفــوج الثالث في 
اللــواء 22 باحلشــد الشــعبي ، 
مؤكًدا استعداده الشخصي التام 

لتســهيل أمــور واحتياجات هذه 
العوائــل املضحية، ووقــوف إدارة 

احملافظة الى جانبهم
الوائلــي أكد خــال تفقده منازل 
بذويهم  واللقاء  ايضاً،  الشــهداء 
أن محافظتنا فقدت كوكبة أخرى 

من أبنائها األبطال الذين ذادوا عن 
حياض الوطن، وقدموا أنفســهم 
األرض،  الزكية في ســبيل حفظ 
وهذا هو ديدن أبنــاء ذي قار الذين 
سطروا ماحم خالدة في دفاعهم 

عن العراق وشعبه وأرضه. 

محافظ ذي قار يؤكد المحافظة خسرت كوكبة من ابنائها االبطال
قدم التعازي لذوي شهداء الحشد الشعبي 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

فرنســا  في  املظاهرات  جتــددت 
احتجاجا على مشروع  الســبت 
قانــون »األمن الشــامل«. وجتمع 
آالف احملتجــن فــي باريس ومدن 
بتقييد  للتنديد  أخرى  فرنســية 
املفروضــة  وبالقيــود  احلريــات 
للحد من انتشــار فيروس كورونا 
القطــاع  بإنعــاش  واملطالبــة 
الثقافــي الذي تضرر بشــدة من 

الوباء.
وانضم إلى املتظاهرين نشــطاء 
من حركــة »الســترات الصفر« 
اجتاحت فرنســا ألكثر من  التي 
عام قبل أن يقيد الوباء نشاطها. 
املظاهرات  في  آخرون  شارك  كما 
القطــاع  بإنعــاش  للمطالبــة 
الثقافــي الذي تضرر بشــدة من 

إجراءات فيروس كورونا.
املتظاهرين  بــن  وطالب شــبان 
بالســماح لهــم بإقامة حفالت 
مســتمرة مثل تلك التي أقيمت 
 2,400 نحو  واجتذبت  بريتاني  في 
شــخص في بداية العام. وقالت 
كيم املتدربة فــي قطاع اخلدمة 
املدنية والبالغة 24 عاما »سببان 
األمن  قانــون  اليــوم،  حلضــوري 
الثقافة«.  دعم  وأيضا  الشــامل 
املتاجر  »الكثيــر مــن  وتابعــت 
مفتوحــة واملترو مزدحــم، لكن 
أنه  رغم  الثقافية مغلقة  املواقع 
ميكننا تطبيق تدابير وقائية« ضد 

فيروس كورونا.
ويحتج املتظاهرون ضد مشــروع 
أنشــطة  تصوير  يحظــر  قانون 
الشــرطة، والــذي قــال الرئيس 
إميانويل ماكرون إنه سيعيد النظر 
فيه، وأيضا ضد استخدام وسائل 

مراقبة مثل الطائرات بدون طيار.
بيض من  لعناصر  لقطات  وأثارت 
الشــرطة وهم يضربــون منتجا 
األستوديو  في  أســود  موسيقيا 
اخلــاص به فــي باريــس في 21 
تشــرين الثانــي ، الغضــب من 
مشــروع القانــون الــذي ندد به 
كثيرون ووصفوه بأنه يؤشــر إلى 

انحراف ماكرون نحو اليمن.
تراجع األرقام

ووفقا ألرقام وزارة الداخلية، شارك 
32,077 شخصا في االحتجاجات 

وهو  فرنســا،  أنحاء  في جميــع 
من  ملحوظا  انخفاضــا  ميثل  ما 
133 ألف شــخص شــاركوا في 
أكبر احتجــاج ضد اإلجراءات في 
تشــرين الثاني ، على الرغم من 
أن املنظمن قــدروا حينذاك عدد 
املشاركن بأكثر من نصف مليون 
شخص. وعزا املنظمون انخفاض 
أعداد املتظاهرين إلى قيود فيروس 

كورونا وسوء األحوال اجلوية.
 وسجلت فرنســا 75 ألف حالة 
وفاة بســبب فيروس كورونا منذ 

الذي  الوقــت  في  تفشــيه،  بدء 
تستعد فيه البالد إلغالق محتمل 

آخر.
وفي باريس كانت ســاحة »بالس 
دو ال ريبوبليك« الشاسعة نصف 
ممتلئــة باحملتجــن، وفق مــا أفاد 
صحافيو وكالة األنباء الفرنسية، 
في حــن جتمع نحــو ثالثة آالف 
جنوب  في  مونبلييه  في  شخص 

فرنسا.
ونحو الساعة 5 مساء، قبل ساعة 
من بدء حظر التجول الليلي الذي 

ميتد من 6 مســاء الى 6 صباحا، 
والذي يتــم تطبيقه كإجراء ضد 
فيروس كورونا، اندلعت مواجهات 
بــن الشــرطة ومجموعــة من 
نحو 50 شــابا. واستخدم عناصر 
الشــرطة خراطيــم امليــاه بعد 
رميهــم باحلجارة. وقــال مكتب 
االدعاء في باريس إن 26 شــخصا 

قد اعتقلوا.
املئات في مسيرات مماثلة   وخرج 
في مدن أخرى. وتقول احلكومة إن 
مشــروع القانون املقترح ضروري 

أصبحوا  الشــرطة  ألن ضبــاط 
هدفا للهجمــات وللدعوات إلى 
العنــف ضدهــم على وســائل 
لكــن  االجتماعــي.  التواصــل 
إن  وسائل إعالم فرنســية تقول 
لوحدات  وطنية جديــدة  »خطة 
إنفاذ القانون« يتم اســتخدامها 
للحــد من التغطيــة اإلعالمية 
للمظاهرات. ومن املقرر أن يدرس 
مجلس الشــيوخ مشروع قانون 
األمن املقترح الذي أقرته اجلمعية 

الوطنية في آذار.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
األميركيــة  الدفــاع  وزارة  أعلــن 
تعليق  االحد،  امــس  »البنتاغون«، 
العمــل بخطة إلعطــاء معتقلي 
»غوانتانامــو« لقاحــات مضــادة 
أثــار اإلعالن  أن  لكوفيــد19- بعد 
ردود فعل عنيفــة، في الوقت الذي 
املتحدة  الواليــات  فيــه  تكافــح 
إليصــال اللقاحات الــى العاملن 
الصحين علــى اخلطوط األمامية 

واملسنن األميركين.
وقال املتحدث باسم البنتاغون جون 
كيربي، في تغريدة على حسابه في 
»تويتر«: »لم يتم إعطاء اللقاح ألي 
معتقل في غوانتانامو، نحن نعّلق 
املضــي قدما باخلطة فــي الوقت 
الذي نراجع فيه بروتوكوالت حماية 
القوات. نبقى ملتزمن مبسؤوليتنا 

في احلفاظ على سالمة قواتنا«.
وتضم القاعدة البحرية في خليج 

غوانتانامــو فــي كوبــا معتقلي 
اإلرهاب«،  علــى  األميركية  »احلرب 
في  بــارزة  وبينهــم شــخصيات 
وراء  املزعوم  املدبر  والعقل  القاعدة 

هجمات 11 سبتمبر )أيلول(.
وكانت وزارة الدفــاع األميركية قد 
أبلغت وســائل إعالم أميركية في 
بأنها  وقت سابق من هذا األسبوع 
ســتلّقح معتقليها وســجنائها 

»على أساس تطوعي«.

وجاء رد الفعل عنيفاً من مشرعي 
احلــزب اجلمهوري، مبــن فيهم أبرز 
احلزب كيفن  فــي  عضو كونغرس 
مكارثــي، الذي كتب علــى تويتر: 
»أخبرنا الرئيس بايدن بأنه ستكون 
لديه خطة لدحر الفيروس في اليوم 
األول لواليته. لــم يخبرنا أبداً أنها 
ســتكون إعطاء اللقاح لإلرهابين 

قبل معظم األميركين«.
عن  الكونغــرس  عضــو  وقالــت 

نيويورك إليز ســتيفانيك: »إنه أمر 
غيــر مبرر وغير أميركــي أن يختار 
الرئيس بايدن إعطــاء األولوية في 
في  املدانن  لإلرهابيــن  اللقاحات 
غوانتانامو على حساب كبار السن 
القدامى  األميركيــن  احملاربــن  أو 

واملتقدمن في السن«.
وتعــد الواليات املتحــدة أكثر دول 
العالم تضــررا من وباء كوفيد19-، 
إذ ســجلت 436 ألف وفاة ونحو 26 

مليون إصابة.
وتعهــد بايدن تلقيــح 100 مليون 
أميركــي في أول 100 يــوم له في 
منصبــه، لكن حتــى اآلن واجهت 
حملة التلقيح عثــرات عدة بينها 

نقص إمدادات اللقاحات.
ووفقــاً ملســؤولي الصحة أعطت 
 30 الواليات املتحدة حتى اآلن نحو 
مليــون جرعة لقاح مــن أصل 50 

مليون مت توزيعه.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
يعتزم  رئيس الوزراء اإلســرائيلي، 
إلى  نتانياهو، الســفر  بنيامــن 
اإلمــارات والبحرين في منتصف 
ذكره  ما  املقبل، بحســب  فبراير 

موقع »تاميز أوف إسرائيل«.
وقــال املوقــع إن »نتانياهــو قد  

العاصمة  فــي  يومــاً  يقضــي 
اإلماراتيــة أبوظبــي، وآخــر في 
دبي، ويــوم ثالث فــي البحرين«، 
مشيراً إلى أّن »زيارة رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي تأتي متأخرة«.
وكان مــن املقرر أّن يقوم نتانياهو 
بالرحلة في نوفمبر املاضي، إال أّن 

جائحة فيروس كورونا املســتجد  
الداخلية  السياســية  واألزمات 
التأجيل  إلى  الوزراء  رئيس  دفعت 
تعبير  وتكــراراً، على حــد  مراراً 

املوقع.
وأوضــح املوقــع أّن »الغرض من 
بتطبيع  االحتفــال  هــو  الزيارة 

العالقات اإلسرائيلية - اخلليجية 
نتانياهــو  مكاســب  وتعزيــز 
الدبلوماســية قبــل االنتخابات 
املقبلة في مــارس، باإلضافة إلى 
دفع القادة العرب إلبعاد واشنطن 
عن العودة إلى االتفاق النووي مع 

إيران«.

يذكر أّن القائم بأعمال الســفير 
إيتان  اإلمارات،  لدى  اإلســرائيلي 
أبوظبي،  العاصمة  نائيه، وصــل 
خضع  حيــث  املاضــي،  األحــد 
تطبيقاً  الصحي  احلجر  إلجراءات 
لقواعــد اإلمــارة فيمــا يتعلق 

بفيروس كورونا املستجد.

وكانت إســرائيل أقامت عالقات 
دبلوماسية مع اإلمارات والبحرين 
فــي ســبتمبر 2020، كجزء من 
مجموعة من اتفاقيات الســالم 
الواليات  فيهــا  توســطت  التي 
التطبيع  إلى  أدت  والتي  املتحدة، 

مع السودان واملغرب أيضاً.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نقلت وســائل إعالم إسرائيلية عن 
مصادر مطلعة قولها، إن املوســاد 
بالتحقيق في  يشــارك  اإلسرائيلي 
االنفجــار الــذي وقع يــوم اجلمعة 
اإلسرائيلية  الســفارة  قرب  املاضي 

في العاصمة الهندية نيودلهي.
يأتي ذلك، بينما أفادت وسائل إعالم 
هندية، بأن احملققن عثروا في محيط 
الســفارة على رســالة داخل طرد 
تنــص على أن االنفجــار نفذ ضمن 
إطار االنتقام من اغتيال قائد »فيلق 

القدس« اإليراني قاســم سليماني 
والعالم النووي البارز محسن فخري 

زاده.
أن   »24 »إســرائيل  موقــع  وذكــر 
»التحقيقــات األوليــة أفــادت بأن 
التي مت تفجيرها  الناســفة  العبوة 

قــرب الســفارة اإلســرائيلية في 
نيودلهي كانت يدوية الصنع أعدها 
هواة غير محترفــن، ونتيجة لذلك 
متتنع أجهزة األمن عن توجيه أصابع 
إيران رغم الرسالة التي  االتهام إلى 

وردت في مكان االنفجار«.

وكانت جماعة مجهولة غير معروفة 
عن  مســؤوليتها  أعلنت  اآلن  حتى 
االنفجار أمام ســفارة إسرائيل في 
العاصمة الهندية دون وقوع إصابات.
»جيش  املدعوة  اجلماعــة  وزعمت 
توزيعه عبر  بيــان مت  الهند« فــي 

»جنودها«  أن  »تلغــرام«  تطبيــق 
إلى منطقة  التســلل  متكنوا من 
شــديدة احلراســة في العاصمة 
عبوة  بواســطة  هجــوم  لتنفيذ 
ناســفة، مهددة بشــن املزيد في 

أكبر مدن الهند.

البنتاغون ُيعّلق خطة تلقيح معتقلي غوانتانامو بعد ردود فعل عنيفة

نتانياهو يعتزم السفر إلى الخليج في منتصف فبراير

الموساد يشارك بالتحقيق في االنفجار قرب السفارة اإلسرائيلية في الهند

تجدد المظاهرات ضد مشروع قانون »األمن الشامل« في فرنسا

يحتج المتظاهرون 
ضد مشروع قانون 

يحظر تصوير 
أنشطة الشرطة، 

والذي قال الرئيس 
إيمانويل ماكرون 

إنه سيعيد النظر 
فيه، وأيضا ضد 
استخدام وسائل 

مراقبة مثل 
الطائرات بدون طيار

جانب من االحتجاجات الفرنسية

متابعة ـ الصباح الجديد:

يســتعّد حلفاء املعارض املســجون 
أليكســي نافالني، جلولة جديدة من 
التظاهرات املناهضة للحكومة  رغم 
على  الســلطات ضغوطها  تكثيف 
وحتقيقات  اعتقــاالت  عبر  املعارضة 

جنائّية. 
إلى مسيرات  نافالني  ودعا مساعدو 
جديــدة فــي جميــع أنحــاء البالد 
للمطالبة باإلفراج عن زعيم املعارضة 
املسجون بانتظار محاكمته التي من 

املقّرر أن تبدأ في الثاني من فبراير. 
وفي موســكو، يفتــرض أن يتجمع 
أمام  األحــد،  امس  نافالنــي،  أنصار 
الروسي في  مقر جهاز االستخبارات 
ســاحة لوبيانكا في وسط موسكو 
حيث قــررت الســلطات التي تعتبر 
هذه التجمعات غير قانونية، احلد من 
الشوارع وإغالق سبع  دخول عدد من 

محطات لقطار األنفاق.
كمــا أعلنــت البلديــة أن املطاعم 
واحملالت التجارية في وسط العاصمة 
ســتبقى مغلقــة األحــد وأن خط 

احلافالت سيتم تغييره. 
وتأتي هذه املسيرات بعد يوم أول من 

التظاهرات التي شارك فيها السبت 
املاضي عشــرات اآلالف مــن الروس 
في جميع أنحاء البالد وأســفرت عن 
اعتقال أكثر من أربعة آالف شــخص 

وفتح نحو عشرين قضية جنائية.
عودته  منــذ  مســتهدف  واملعارض 
إلى روســيا في 17 ينايــر، بعدد من 
اإلجــراءات القانونيــة التــي يعتبر 

دوافعها سياسية. 
حكما  يواجه  إنــه  محاميته  وقالت 
بالسجن »لســنتن ونصف السنة« 
بالسجن  عقوبة  شــروط  النتهاكه 
ثالث سنوات ونصف مع وقف التنفيذ 

صدرت في 2014. 
وهــذا األســبوع، ُوِضــع العديد من 
مســاعدي نافالني مبن فيهم احملامي 
ليوبــوف ســوبول وشــقيقه أوليغ 
نافالني في اإلقامة اجلبرّية حّتى أواخر 
آذار ، في انتظــار محاكمتهم بتهم 
انتهاكهم القيــود اخلاّصة باحلد من 
انتشــار وباء كوفيد19- عبر دعوتهم 

إلى التظاهرات االحتجاجية.
»لنوقظهم«

أصدرت السلطات الروسّية في األيام 
األخيــرة حتذيرات من املشــاركة في 
املســيرات املنتظرة غير املصّرح بها، 
وتوّعــدت بتوجيه اّتهامــات جنائّية 

إلى املتظاهريــن ومالحقتهم بتهم 
»أعمال شــغب جماعية« إذا حدثت 

أعمال عنف.
من جهتها أعلنت سلطة االتصاالت 
ســتعاقب  أنها  »روســكومنادزور« 

أبقت  ألنها  االجتماعية  الشــبكات 
على رســائل عبر اإلنترنت تشــجع 
القاصريــن علــى املشــاركة فــي 

التظاهرات.
واعتقلت الشرطة نافالني )44 عاًما( 

داخل مطار في موسكو في 17 يناير 
أملانيــا حيث كان  لدى وصوله مــن 
يتعافى من حالة تســمم مفترضة 
بواســطة غاز أعصاب متّ تطويره في 

العهد السوفييتي.

وأمرت محكمة باحتجازه حتى موعد 
انتهاكه شــروط  بتهمة  محاكمته 
إدانته ســنة 2014 بعقوبة بالسجن 

مع وقف التنفيذ.
وقال نافالني اخلميس في رسالة من 
ماتروســكايا تيشــينا في موسكو، 
وهو مركز احتجاز شديد احلراسة، إّن 

»الغالبّية في صّفنا. فلنوِقظهم«.
ونزل عشرات آالف الروس إلى الشوارع 
في أكثر من مئــة مدينة في جميع 
أنحاء البالد السبت املاضي، احتجاًجا 
علــى حكم بوتن املســتمّر منذ 20 

عاًما.
واعُتِقل أكثر من أربعة آالف متظاهر، 
في وقت بدأت الســلطات سلسلة 

من التحقيقات اجلنائّية.
حتقيقات  الروسّية  السلطات  وبدأت 
تستهدف شركاء نافالني في روسيا 

وخارجها. 
إّن  اجلمعة  التحقيــق  جلنــة  وقالت 
شــبكة  رئيس  فولكــوف  ليونيــد 
في  ومقّرهــا  اإلقليمّيــة  نافالنــي 
دعوة  بتهمــة  مطلــوب  ليتوانيــا، 
قاصريــن لالنضمام إلى جتّمعات غير 

مرّخصة. 
وأطلــق احملّققــون الســبت حتقيقا 
رجل  بحّق  باالحتيــال  اتهامات  حول 

األعمال املقيم في أوكرانيا ألكسندر 
خومينكــو الــذي قالــوا إّنــه موَّل 
مؤّسســة نافالني ملكافحة الفساد 
التــي تنشــر حتقيقات حــول ثروات 

النخب السياسّية في روسيا.
ويفيد أحــدث تقاريرها املصــّورة، أّن 
بوتن حصل علــى عقار بقيمة 1,35 
مليار دوالر على شاطئ البحر األسود. 
وحصد التقريــر أكثر من مئة مليون 
أحد  لُيصبح  يوتيوب،  على  مشاهدة 
نافالني  أكثر حتقيقــات مؤّسســة 

مشاهدًة.  
الرئيس  يكــون  أن  الكرملن  ونفــى 
الذي  الفخم  اجملّمع  ميتلك  الروســي 
يضّم حســب نافالنــي ملعبا حتت 
األرض لرياضــة الهوكي على اجلليد 

وكازينو خاصا ومزارع كروم. 
وســعى التلفزيون احلكومي اجلمعة 
املاضي إلى دحض اتهامات املعارضة 
بأن العقار قصر فخم عبر بّث لقطات 

له قيد اإلنشاء. 
مــن جهته، قــال املليارديــر أركادي 
روتنبرغ الشــريك السابق لبوتن في 
اجلــودو واســمه مدرج علــى الئحة 
عقوبات غربّية، امس االول الســبت 
إّنه مالــك العقار وإّنــه يبني فندًقا 

هناك.

رغم القمع المتوقع

أنصار أقوى معارض لبوتين يستعدون لتظاهرات احتجاج جديدة

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عقد نواب رؤســاء وزراء روســيا أليكســي 
أوفرشــوك، وأذربيجان شاهن مصطفاييف، 
وأرمينيــا مهيــر غريغوريــان االجتماع األول 
جملموعة العمــل الثالثية حول قــره باغ في 

موسكو.
وأشــار بيان عن مجلس الوزراء الروســي إلى 
أنه »االجتمــاع األول حول قره باغ الذي يعقد 
في موسكو تنفيذا لالتفاق املوقع بن رئيسي 
روسيا فالدميير بوتن وأذربيجان إلهام علييف 
ورئيــس وزراء أرمينيا نيكول باشــينيان في 

الـ11 من يناير اجلاري«.
وأضــاف البيــان: »ناقــش املشــاركون في 
االجتماع اجملاالت الرئيســية للعمل املشترك 
املتعلقة بتنفيذ الفقرة 9 من البيان املشترك 
لقادة الدول الثالث، والذي يشير إلى استئناف 
العالقــات االقتصاديــة والنقل فــي قره باغ 

وفقرات أخرى«.
وتابــع: »اتفقــت األطراف على اســتكمال 
تشكيل اجملموعات الفرعية من اخلبراء بحلول 
الـ2 من فبرايــر املقبل، وعقــد اجتماعاتها 

األولى بحلول الـ5 فبراير 2021«.
وأكد البيان على أن »االجتماع املقبل جملموعة 
العمــل الثالثيــة ســيعقد في موســكو، 
وســيتم االتفاق على املوعد من قبل الرؤساء 

املشاركن«.
وأعلن الرئيس الروســي فالدميير بوتن في 11 
يناير بعد محادثات مع قادة أذربيجان وأرمينيا، 
عن تشــكيل مجموعة عمل مهمتها وضع 
خطط تطوير قره باغ بحلول األول من مارس 

املقبل.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــف تقرير لصحيفة »إيكونوميســت« 
البريطانية عن رغبة متزايدة للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في امتالك بالده لألسلحة 

النووية، باعتبارها أحد حقوقها.
وذكرت الصحيفة أنه علــى الرغم من كثرة 
احلديث حول أهمية احلد من األسلحة النووية، 
إال أن األمر أصبح أكثر صعوبة في ظل الرغبة 
املتزايــدة من جانب عدد من الدول في امتالك 

األسلحة النووية وبينها تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى دراسة حديثة أجراها 
والدولية،  االســتراتيجية  الدراســات  مركز 
تفيد بأن القادة يبدون فــي العادة أكثر ميال 
نحو امتالكهــم القنبلة النوويــة، حيث إن 
سيطرتهم على الســلطة ميكن أن تسهل 
النواحي تنفيذ خططهم  عليهم من بعض 

وأحالمهم.
ولفتت الدراســة إلى أن أردوغــان، على نحو 

متزايد، بدأ يتحدث علنا في ذلك. 
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركي ناقش 
مع أعضاء حزبه في ســبتمبر 2019 امتالك 
بعض الــدول الصواريخ النووية وعدم امتالك 
تركيا أســلحة مماثلــة، وقــال حينها خالل 

االجتماع: »هذا أمر ال ميكنني قبوله«.
وتنقل الدراسة عن سنان أولغن الدبلوماسي 
الســابق الذي يقود مركز »أيــدام« لألبحاث 
ومقره اســطنبول، أنه يشك في أن يتصرف 

أردوغان بناء على هذا اخلطاب.
وأضــاف: »فــي البداية قد يعجــب اجلمهور 
التركي بفكرة امتالك أســلحة نووية، لكن 
التكلفــة االقتصادية على تركيا ســتكون 

كبيرة جدا وطويلة األمد«

مجموعة العمل الثالثية 
حول قره باغ في موسكو 

تعقد اول اجتماعاتها

»إيكونوميست« تكشف 
رغبة أردوغان في امتالك 

تركيا السالح النووي
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
انخفضــت ٔاســعار صرف الــدوالر في 
الرئيســة في الســوق احمللية  البورصة 

امس االحد 31 كانون الثاني 2021.
وقال مصدر صحفي ، ٕان بورصة الكفاح 
املركزية في بغداد ســجلت امس االحد، 
100 دوالر  144750 ديناراً عراقيــاً مقابل 
ٔامريكي، فيما ســجلت بورصة احلارثية 

.144700
في حني سجلت بورصة الكفاح املركزية 
فــي بغداد امس االول الســبت 144900 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
ؤاشار املصدر ٕالى ٔان اسعار البيع والشراء 
انخفضت في محال الصيرفة بأالسواق 
احملليــة في بغداد حيث بلغ ســعر البيع 
145500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار 
الشــراء 144000 دينار لــكل 100 دوالر 

امريكي.
اقليم كردســتان  اربيل عاصمة  ٔاما في 
فقد شــهدت اســعار الدوالر انخفاضا 
حيث بلغ سعر البيع 145100 دينار لكل 
100 دوالر، والشــراء وبواقع 145000 دينار 

لكل مائة دوالر امريكي .

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ٔاعلن صندوق االســكان، امس أالحد، عن 

موعد التقدمي على طلبات القروض.
وذكر املكتب اإلعالمي للصندوق في بيان 
صحفي نســخة عنه، ٔانــه »مت فتح باب 
التقدمي للمعامالت االقراضية لعام ٢٠٢١ 
اليوم االثنني املصادف االول من شباط في 
بغداد واحملافظات ولغاية نهاية الشهر ٔاو 

نفاذ احلصة املقررة ٔايهما ٔاقرب«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال وزيــر النفط اإليرانــي بيجن نامدار 
زنكنة، ٕان بالده تســعى الــى زيادة ٕانتاج 
النفط والغاز من احلقول املشــتركة مع 

البلدان اجملاورة لها وخاصة العراق.
وقــال زنكنة في مقابلة مــع التلفزيون 
لنا قبل  الرســمي، »لقــد كان  االيراني 
الثورة حقل فــروزان وحقول في  انتصار 
البحر مع االمارات وحقل نفط شهر مع 
العــراق ولكن لنا االن لدينــا الكثير من 

احلقول«.
وذكر »ان هــذا ال يعنــي بطبيعة احلال 
اننا نســتخرج من جميع احلقول بصورة 
متســاوية مع االطراف االخرى اذ ان االمر 
يتعلق مبوقع احلقل اال اننا نســتخرج من 
حقل »بارس اجلنوبي« املشــترك اكثر من 
دولة قطر كما نســتخرج اكثر من اجلار 
)العراق( في حقول غرب كارون«،  مشيرا 
الى »مت تفعيل حقــل آذر في ايالم وانني 
اعد بأالّ يبقى حتى نهاية فترة احلكومة 
حقل لم يتم توقيع العقد اخلاص به وفي 
مقدمها حقل فرزاد الذي يجب تفعيله.«
يأتــي هذا في وقت ٔاعلــن فيه غالم رضا 
منوجهــري املديــر التنفيذي لشــركة 
»ٔاويــك« املطورة حلقــل »آذر« غربي ٕايران 
عن قرب بدء استخراج 65 ٔالف برميل من 
النفط اخلام يوميا من احلقل املشترك مع 

العراق.

الدوالر ينخفض مقابل 
الدينار في السوق المحلية 

اليوم ..موعد التقديم على 
قروض صندوق االسكان 

إيران تعّول على الحقول 
النفطية المشتركة مع 
العراق في زيادة إنتاجها

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

الــوزراء  رئيس  مستشــار  ٔافــاد 
للشــؤون املالية مظهــر محمد 
صالــح، امس االحد، بــأن صندوق 
النقــد الدولــي يقــدم القروض 
تعاني من  التي  للبلدان  امليســرة 
عجز مالي كبير في احلساب اجلاري 

مبيزان املدفوعات.
ؤاوضــح صالــح فــي تصريــح 
صحفي، آلية استحصال القروض 
من صندوق النقــد الدولي، مبينا 
بأن القروض التــي يحصل عليها 
العــراق هــي إلصــالح االقتصاد 
أالموال  هذه  بان  ؤاضاف،  العراقي. 
تســمى حتوطيــة ٔاي ان العــراق 

يسحب منها على قدر حاجته.
ويشيد صالح بالتعاون بني صندوق 
النقــد والعــراق، مشــيرا الى ان 

العراق بلد مؤسس
للصندوق منذ العام 1945.

وفي جانب آخــر، حتدث صالح، عن 
العالقة بني السلطة والدولة عبر 
التاريخ، ضاربــا أالمثلة في احلالة 

االوربية.
الســلطة كأداة  ان  ويقول صالح 
ضبــط ايقــاع حلركــة الدولــة 
وتسخير مبادئ عقدها االجتماعي 
قــد ٔاظهرت عبــر تأريــخ الوقائع 
السياسية، ومنذ العصر الوسيط 
على االقــل، انها لم تــالزم تطور 
التعاقدية  العالقــة  ورقي  الدولة 
بني مكونات الدولة نفســها وفي 
مقدمتهــا العالقة بــني مكوني 
اذ استمدت  الشعب والســلطة، 
وتصرفاتها  ســلطانها  االخيــرة 

باقامة  االجتماعي  االمة  من عقد 
الدولة.

وتابــع: بذلك تردت اســاليب ادارة 
احلكم وبلغ التفرد في الســلطة 
الدولــة  ادارة  واحبطــت  ذروتــه 
طوال التاريخ السياســي االوروبي 
احلديــث، خصوصــا منذ نشــوء 
الرٔاسمالية والتراكم االولي لراس 
املال والتوسع ملا وراء البحار لنهب 
على  ومصادرها  االخرى  االمم  ثروات 

االقل.
وقــال مستشــار رئيس الــوزراء 
العراقــي، مظهــر محمد صالح، 
ٕان تغيير ســعر برميل النفط في 
املوازنة ســيقلل العجز.، وتابع ٔان 
الريع النفطي يشــكل 83 باملائة 
من املوازنــة، واملصروفات الفعلية 

تصل ٕالى ٔاكثر من 90 باملائة.
وبني مستشار رئيس الوزراء ٔانه في 
على  يعتمد  املاليــة  اإلدارة  قانون 

سعر برميل النفط ويكون السعر 
متحفظاً خوفاً من تقلبات السوق.، 
ؤاضاف، ٔان »احلكومة تواجه نقصاً 
مشــيراً  والتمويل«،  اإليرادات  في 
للموازنة  أالولى  “املســودة  ٔان  ٕالى 
النــواب وتضمنت  دخلت مجلس 
حتديد ســعر برميــل النفط بـ42 
دوالراً، وهو ســعر متحفظ، ٕااّل ٔانه 
يباع اآلن بأكثر من ذلك، وما يهمنا 
هو متوسط اسعار النفط لسنة 

.»2021
وتابــع صالح، ٔانه »فــي حال عّدل 
سيكون  الســعر  النواب  مجلس 
بـ3  التعديل  مفيــداً، وســيكون 
دوالرات، ٔاي مــا يعــادل 3 مليارات 
دوالر وهــذا يقلــل مــن العجز«، 
موضحاً ٔانه »في حال غير مجلس 
النواب سعر برميل النفط فيجب 
بالتنســيق مع  ٔان يكــون ذلــك 
احلكومــة ليكون تنفيــذ املوازنة 

واضحاً للجميع«.
ؤاكد ٔان »اإليــرادات غير النفطية 
مهمــة جــداً، لكــن انضباطها 
ضعيــف ســوى فــي التحصيل 
موجــودات  وعوائــد  اجلمركــي 
الدولــة«، الفتاً الــى ٔان »احلكومة 
اليوم عازمة علــى تنويع اإليرادات 
وتعظيمها، وهو قيــد املوازنة، ٕااّل 
ٔان الصعب هــو وضع القيود على 

رٔاسها«.

العراق يدرس رفع أسعار النفط بالموازنة إلى 45 دوالرا

مظهر صالح: قروض النقد الدولي للعراق تحوطية ويسحب منها عند الحاجة

يقول المستشار 
مظهر صالح ان 
السلطة كأداة 
ضبط ايقاع 
لحركة الدولة 
وتسخير مبادئ 
عقدها االجتماعي 
قد أظهرت عبر 
تأريخ الوقائع 
السياسية 

متابعة ـ الصباح الجديد:

املصدرة  الــدول  منظمــة  ٔاكــدت 
للبترول »ٔاوبــك«، على الدور الرئيس 
لالســتثمار فــي معاجلــة الطلب 
وتأمني  الطاقــة  على  املســتقبلي 
اإلمدادات املســتقبلية، مشيرة ٕالى 
ٔان ســوق النفط العامليــة تتطلب 
اســتثمارات تراكميــة قدرها 12.6 
تريليون دوالر فــي عمليات التنقيب 
واإلنتــاج والتوزيــع والتكريــر حتى 

.2045
ؤاشــارت ٕالــى ٔان النفــط والغــاز 
سيســتمران في تشــكيل جزء ال 
العاملي  الطاقــة  يتجزٔا مــن مزيج 
بحصة مجمعة تبلــغ 50 في املائة 
في 2045، مضيفا ٔانه من املتوقع ٔان 
توفر مصــادر الطاقة املتجددة ٔاكثر 

من 20 في املائة بحلول ذلك الوقت.
واســتمرت حالة التقلب في ٔاسعار 
النفط اخلام خالل أالســبوع املاضي 
بســبب تداعيــات جائحــة كورونا 
صعوبات  عــن  الناجمة  والضغوط 
نشــر اللقاحات في مقابل استمرار 

الســريع  االنتشــار  نتيجة  اإلغالق 
لإلصابات بالسالالت اجلديدة للوباء.

وارتفعت العقود اآلجلة خلام القياس 
يعادل  آذارمبا  تســليم  برنت  العاملي 
0.6 فــي املائة، بينمــا نزلت العقود 
الوسيط  اآلجلة خلام غرب تكساس 

أالمريكي 0.3 في املائة.
وتستعد مجموعة »ٔاوبك+« ملراجعة 
ٔاساسيات الســوق وتطورات بيانات 
العــرض والطلــب فــي اجتماعها 
الشــهري الثاني في ٔاوائل شــباط 
املقبل مع توقع اإلبقاء على مستوى 
التخفيضات احلالية، حيث مت تثبيت 
مستوى اإلمدادات عند شهر كانون 
الثاني مع ٕاجراء تخفيضات طوعية 
الســعودية بنحو مليون  من جانب 
برميــل يوميــا على مدى شــهرين 

مقبلني.
وبالعــودة ٕالى تقرير »ٔاوبك«، شــدد 
التقريــر على ٔاهميــة التعددية في 
للطاقة،  العاملــي  التحــول  توجيه 
الفتا ٕالى ٔان تعددية أالطراف وانتقال 
الطاقة من القضايا الرئيســة ذات 
بالنسبة  واملركزية  الكبيرة  أالهمية 

لـ«ٔاوبك«.

ونقل التقرير عــن محمد باركيندو، 
أالمني العــام للمنظمــة، قوله ٕان 
التعــاون والتعدديــة واحلوار  مبادئ 
ركزت على مهمــة ؤاهداف »ٔاوبك« 
 60 منذ تأسيســها في بغداد قبل 
عاما، حيث ركزت على توسيع احلوار 

والتعاون باستمرار.
ونوه ٕالى التوســع املستمر في حوار 
املنظمة مع الشــركاء مبــا في ذلك 
الدول املنتجة واملســتهلكة للنفط 
كبير  وعــدد  الدوليــة  واملنظمــات 
مــن ٔاصحاب املصلحــة اآلخرين في 
الصناعة، ومــن بينها االحتاد أالوروبي 
والهنــد والصــني واالحتاد الروســي 
واملنتدى الدولي للطاقة IEF، ووكالة 
الطاقــة الدولية IEA، ومنتدى الدول 
GECF، وG20 ومنتدى  املصدرة للغاز 
الدولي،  IMF، والبنك  الدولــي  النقد 
وعــدد مــن ٔاصحــاب املصلحة في 
صناعة الطاقة في الواليات املتحدة.

ؤاشــار ٕالى تأكيــد باركيندو ٔان هذه 
بشــكل  حيوية  كانــت  العالقــات 
خــاص في 2020 فــي مواجهة اآلثار 
الهائلــة لوباء كورونــا، الفتا ٕالى ٔان 
»ٕاعالن التعاون« يشــكل عالمة بارزة 

والتعددية  املنظمة  تاريخ  وفريدة في 
في قطــاع النفط، حيــث جمع 23 
في  للمساعدة  للنفط  منتجة  دولة 
ٕاعادة التــوازن ٕالى الســوق، وحتقيق 
املنتجني  ملصلحة  مستدام  استقرار 

واملستهلكني على حد سواء.
وشدد باركيندو على ٔان النهج املتعدد 
أالطراف الفعال واملرن والشامل، الذي 
يتبعه اعالن التعاون ٔاثبت ٔانه موثوق 
به وناجح خالل جائحة كورونا، منوها 
ٕالى ٔان املستقبل يتطلب احلاجة ٕالى 
الطاقة  وانتقال  التعددية  تشــكيل 
ٕالى شــكل يخدم كل شخص على 
هــذا الكوكب، مضيفا ٔان اســتقرار 
ٔاسواق الطاقة والنفط ٔامر حيوي في 

هذا الصدد.
ؤاشار التقرير ٕالى ٕامكانات التقنيات 
فــي التغلب علــى القضايا العاملية 
احلرجة مثل تغير املناخ، الفتا ٕالى ٔاننا 
سنحتاج ٕالى مجموعة واسعة جدا 
من تقنيات ٕازالــة االنبعاثات ملعاجلة 
تغيــر املناخ، موضحا ٔان اســتخدام 
الكربون  واقتصــاد  الكربون  وتخزين 
الدائري ميكن ٔان يحسن أالداء البيئي 

العام.

تقـرير

»أوبك«: النفط والغاز سيقودان مزيج الطاقة العالمي بحصة 50 % بحلول 2045

عملية استخراج النفط من اعماق البحار 
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
ٔاطلقت شــركة عقاريــة باإلمارات 
مشــروعا فاخــرا مســّورا بثمانية 
مليارات درهــم )2.2 مليار دوالر( في 

ٕامارة الشارقة.
يأتــي ذلك فــي وقت تتراجــع فيه 
دبي  ٕاطالقات املشــاريع اجلديدة في 
اجملاورة، حيث يعاني القطاع العقاري 

من تباطوء حاد جنم عن ُحّمى تطوير 
على مدى العشر سنوات أالخيرة.

وقــال ٔاحمــد اخلشــيبي الرئيــس 
التنفيذي لشــركة ٔارادَ،  ٕان تسليم 
الذي  "َمسار"  املشروع  في  الوحدات 
يقام على مســاحة 19 مليون قدم 
مربعة بعدد ٔاربعة آالف وحدة سيبدٔا 
على مراحل مــن 2023 وينتهي في 

2028. ومــن املتوقــع ٔان يقطن نحو 
15 ٔالــف شــخص املشــروع، الذي 
سيضم ٕالى جانب املرافق السكنية 
خضــراء  مســاحات  والتجاريــة 
ٕان  اخلشيبي  وقال  دولية.  ومدرســة 
متويل املشروع سيكون من رٔاس املال 

وبالدين واملبيعات.
تفاقــم التباطــوء في دبــي، احملرك 

العقاري لإلمــارات، من جراء اجلائحة 
التي ٔافــرزت فقدا هائــال للوظائف 

ونزوحا للمقيمني أالجانب.
لكن اخلشــيبي قال ٕانه يتوقع على 
الرغــم من اجلائحــة ٔان يكون هناك 
طلــب كبير علــى املشــروع الذي 
ســتدور تكلفة املنزل فيــه بني 1.2 

و3.7 مليون درهم.

وقــال "عندمــا تشــيع الضبابية، 
كوجهة  معروفة  الشارقة  ٔاصبحت 
باســتقرارها.  معروفة  ٕانهــا  آمنة. 
للمدى  ميكثــون  فيهــا  املقيمــون 
ٕالى ســكان  نظــرت  ٕاذا  الطويــل. 
الشــارقة، معظمهــم مــن اجليل 

الثاني. ٕانها وطنهم."
ؤاوضح ٔان الشــركة تتوقع ترســية 

عقود قيمتهــا 1.5 مليار درهم هذا 
العام، بعضها ملشاريع ٔاخرى.

ٔارادَ مملوكــة للشــيخ ســلطان بن 
مجلس  رئيــس  القاســمي،  ٔاحمد 
الشارقة،  ٕادارة مجموعة بسمة في 
ولألميــر خالد بن الوليــد بن طالل، 
رئيــس مجلــس ٕادارة كيه.بي.دبليو 

ٕانفستمنتس في دبي.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بحث رئيس اللجنــة املالية النيابية 
هيثم اجلبــوري، مع ممثل بعثة البنك 
الدولــي في العــراق رمــزي نعمان 
موازنة  قانــون  مشــروع  مســودة 
2021 ودعــم اعمار املناطــق احملررة 
واعــادة النازحني اليها، فيما اشــاد 
البنــك الدولي باجــراءات احلكومة 

االقتصادية.

للدائــرة االعالمية جمللس  بيان  وذكر 
النــواب ، ان رئيــس اللجنــة املالية 
ممثل  استقبل  اجلبوري،  هيثم  النائب 
بعثة البنك الدولي في العراق رمزي 
نعمان لبحث مسودة مشروع قانون 

املوازنة العامة االحتادية لعام ٢٠٢١.
التحديات  بحــث  اللقاء  ان  واضاف، 
الكبيرة التــي تواجه اللجنة املالية، 
خالل مناقشــاتها ملســودة املوازنة 

في ظل وضع اقتصــادي ومالي غير 
مستقر ســواء في العراق ٔاو العالم 

فرضته جائحة كورونا.
البيان، ٔان  ؤاكد اجلبــوري، بحســب 
اللجنة املالية كان ٔامامها حتدي كبير 
العجز الضخم  املوازنة متثل في  في 
ومنو هائــل في النفقــات دون وجود 
ٕاجراءات ٕاصالحيــة فعلية ، مبيناً ٔان 
اللجنة ضمنت الكثير من االجراءات 

االصالحيــة و ٔاعــادة ترتيب صياغة 
املوازنــة بنظــرة اقتصاديــة تقلل 
الضغط علــى اإليــرادات النفطية 
بدعــم املوارد الغيــر النفطية مثل 
واجلبايــة ودعم  املنافــذ احلدوديــة 
القطــاع اخلاص لتحفيــز االقتصاد 

العراقي.
من جانبه، ٔاوضــح نعمان: ٔان البنك 
اإلصالحية  العملية  يدعــم  الدولي 

إلنعــاش االقتصــاد العراقــي وحل 
مشــاكله الهيكليــة ، مؤكداً في 
الوقــت ذاته اســتعاد البنك لدعم 
املشاريع االستثمارية و التنموية في 
العراق. واشــار البيان الى ان اللجنة 
املاليــة ضمنــت نصاً فــي املوازنة 
يتضمــن تأســيس صنــدوق خاص 
بالبتــرودوالر للمحافظــات املنتجة 
للنفــط والغــاز لتنفيذ املشــاريع 

املهمة وتقدمي اخلدمات على مستوى 
جميع القطاعات.

وتابــع ان االجتمــاع ناقــش دعــم 
تخصيصات  وتوفير  احملررة  احملافظات 
كافيــة للصنــدوق اخلــاص بإعادة 
ٕاعمارهــا، فضــالً عن ضــرورة دعم 
برنامــج ٕاعــادة االســتقرار فيهــا 
لتمكني النازحني من العودة لديارهم 

بشكل طوعي.

الصباح الجديد - وكاالت: 
بعــد ســنوات مــن تصــدر قائمة 
العمالت الرقمية خطفت عملة »وول 
ستريت بيتس« أالضواء من نظيرتها 
»بيتكوين« أالكثر قوة وانتشــاراً في 
لتتصدر  الرقميــة،  العمالت  ســوق 
ٔاســواقها في تعامالت صباح اليوم، 

وفق موقع »كوين ماركت كاب«.
وخالل الساعات املاضية، قفزت عملة 
»وول ستريت بيتس« بنسبة 134 في 

املئة مســجلة مســتوى 483 دوالراً، 
بينما سجلت ارتفاعاً خالل تعامالت 
أالســبوع أالخير بلغ 1162 في املئة، 
وهي ٔاكبر مكاســب سجلتها ٕاحدى 
العمالت الرقمية خالل ٔاســبوع على 
الســوقية  قيمتها  وقفزت  اإلطالق، 

ٕالى مستوى 24.8 مليار دوالر.
على صعيد القيمة السوقية اجملمعة 
للعمــالت الرقمية، فقد قفزت خالل 
الـ 72 ســاعة املاضية بنسبة 7.76 

في املئة رابحة نحو 72.6 مليار دوالر، 
بعد مــا ارتفعت القيمة الســوقية 
اإلجمالية للعمالت الرقمية املشفرة 
من مســتوى 934.4 مليــار دوالر في 
تعامالت اخلميس املاضي ٕالى مستوى 
اليوم  دوالر، صبــاح  مليــارات   1007

أالحد.
ٔامــا »بيتكوين«، التي تعــد العملة 
أالكثــر قــوة وانتشــاراً في ســوق 
العمــالت الرقميــة، فقــد ارتفعت 

 1.06 خالل الساعات املاضية بنسبة 
في املئة، وســجلت مكاســب خالل 
تعامالت أالســبوع أالخير بلغت 4.3 
في املئة لتستقر في تعامالت صباح 

اليوم عند مستوى 33794 دوالراً.
وكانت »بيتكوين« قد ســجلت في 
املاضي  الشــهر  تعامالت منتصف 
42 ٔالف دوالر،  مســتوى يقترب من 
وهو ٔاعلى مستوى لها على اإلطالق، 
لكنها هوت بعد ذلك ٕالى مســتوى 

31 ٔالــف دوالر، واســتقرت قيمتها 
 629.6 الســوقية اإلجمالية عنــد 
مليار دوالر في تعامالت صباح اليوم، 
تســتحوذ  فإنها  أالرقام  هذه  ووفق 
على حصة ســوقية ٕاجمالية تقدر 
62.52 في املئــة من ٕاجمالي  بنحو 
للعمالت  اجملمعة  السوقية  القيمة 

الرقمية.
ارتفعت  فقد  »ٕايثريــوم«  عملة  ٔاما 
خالل الســاعات املاضيــة 0.02 في 

املئــة، بينما قفــزت 4.59 في املئة 
خــالل تعامــالت أالســبوع أالخير 
ليســتقر ســعرها فــي تعامالت 
صبــاح اليوم عند مســتوى 1348 
دوالراً، واســتقرت قيمتها السوقية 
اإلجمالية عند مستوى 154.8 مليار 
دوالر، وبذلك تســتحوذ على حصة 
ســوقية تبلغ نســبتها 15.37 في 
السوقية  القيمة  ٕاجمالي  من  املئة 

اجملمعة للعمالت الرقمية.

شركة إماراتية تطلق مشروعا عقاريا بقيمة 2.2 مليار دوالر في الشارقة

الجبوري لبعثة البنك الدولي: ضمنا الكثير من اإلجراءات اإلصالحية في الموازنة

عملة »بيتكوين« األكثر قوة وانتشارًا في سوق العمالت الرقمية  
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كتابة

»أصناموفوبيا« أيام مملة ومستقبل مجهول
التوجهات الدينية” )ص121).

عاييش تليك األحيداث بين ميا حصيل وبين 
املتخييل، وهيو ينصت بيكل كيانيه، وتاريخه 
يهتيم  وكذليك  املاضيية،  وأياميه  وذاكرتيه 
لضبيط  التداوليية  مفاهييم  بتوظييف 
أن  اسيتطاع  بهيذا  وهيو  الروائيي،  خطابيه 
يصوغهيا الكاتب في سيرده املمتيع واملفعم 
اإلسيفاف  مين  اخلاليية  اجلماليية  بالقييم 
والتشيرذم، وليم يتخلَ  السيارد “القيادر” عن 
مظهيره اجلماليي فيي مجميل عواليم هيذه  

“أصناموفوبييا”. الروايية 
“املتغيرات وفي كل األزمان” )ص5).

عليهيا  حافيظ  التيي  رؤاه  تبعثير  وعيدم 
متميرس  وهيو  الروائيي،  نسييجه  طيوال 
بهيذه الصنعية منيذ انطياق روايتيه األولى 
صيدرت  والتيي  اخليوف”  “دائيرة  املعنونية 
عيام 2012، والتيي حولهيا مين مبيدأ إثيارة 
األسيئلة التيي تخيص التعيدد، والتعاييش، 
والتنميية، واحلرييات وحقيوق اإلنسيان “إليى 
أن هنياك ضيرورة الزمة لعيدم اعتبيار أي دين 
أسيير زمين نشيوئه، فثمية عواميل تاريخية 

اجتماعية وثقافية تسيهم بإنتياج مفاهيم 
جدييدة لألدييان، جتعلها حيية ومتفاعلة مع 

األزميان”. وفيي كل  املتغييرات  كل 
“ليم تكين األديان يومياً خيياراً، هكيذا وجدنا 

أنفسينا قد اخترنيا وانتهيى” )ص61).
وهيو يضيع نصب عينييه كل هذه األسيئلة، 
واملتعيدد  الثيري  منجيزه  عليى  محافظياً 
عليى اليدوام ملراقبية ميا يحيدث فيي بليده، 
حيث يرسيم شيخوصه التيي عايشيها من 
خيال واقعهيم املشيتعل بالطائفيية التيي 
أّجيج جوانيب كبييرة منهيا االحتيال اليذي 
اجتياح الباد، لهيذا انطلق راسيم عبدالقادر 
بشيخوصه وهيو يُعّبر عنهيم تعبييرا دقيقا 
تطيرف  دون  موضوعيي  وبشيكل  مدروسيا 
ميدرس  فهيو  ديين،  أو  لعقييدة  انتمياء  أو 
دراسيته فيي  أثنياء  ودخيل  الكيميياء  ميادة 
مختبراتهيا كي يعطيي دواًء صاحلياً إلى هذا 
العاليم الضاج باحليروب والفين، فهو يعمل 
بحيرص وجد، مين أجل إشيعال شيمعة في 
املتخييل  هيذا  وفيي  الظيام،   هيذا  وسيط 
الواقعيي فيي حدود ميا هيو واقعيي، وهو ما 

حصيل ويحصيل فيي هيذا اجملتميع.
“موضوعنيا لهيذا اليوم هو الشيد الطائفي” 

)ص47).
ألنيه صيّورَ لنيا كارثة احليرب الطائفيية “وهو 
بهيذا يطيرح العدييد مين أسيئلته املتعبية 
مين  الكثيير  طياتهيا  فيي  حتميل  والتيي 
الطيبية واحملبية لهيذه النياس التيي تعايش 
معهيا خيال فتيرة حياتيه، فجياء العنيوان 
ُمازميًا ملفاهييم هيذه الروايية التيي حتميل 
فيي طييات صفحاتها، إدانية  لهيذه األفكار 
اخلاطئة التيي حملها البعض في فلسيفته 
املريضية، وهيو يظهير ويبيرز اخلليل على عدد 
الصفحيات املمتلئة باملنغصيات التي زرعها 
االحتيال األميركيي بين أبناء الشيعب. وهو 
يتجيدد بطرحيه، هيذا الروائيي اليذي أمعين  
كثييرا فيي كتابية هيذه الرواية، إذ تتجسيد 
أمامنيا نصيا بتركيبية فنيية ونظيام سيردي 

وجماليي سيلس.
“نعيم يا أختيي، هم وراء صراع أية سيمكتن 
فيي محييط البحير، ولكن هنياك علية فينا 

)ص179). أيضاً” 
وهنيا يأتيي العنيوان “أصناموفوبييا” مخيفاً 
مين حييث فلسيفة هيؤالء املصابين بعقدة 
اخليوف وهو اخليوف مين الصنم “فوبييا” وهو 
رجيل الديين املتطرف اليذي ال يقبيل غيره، ال 

بيل يُكّفيره وبالتاليي يقتله.
التيي  الطائفيية  باحليرب  سيمعتم  “هيل 

البليدان؟  مين  كثيير  فيي  حصليت 

 فك طاسم الواقع املزري واملتشظي 
وهيو ظيل يحكيي عنهيم ملمحيا ًعين ميا 
تعرضيوا إلييه في هيذه احليرب الطائفية من 
عيام 2003 إليى عيام 2007، حتى شيخوصه 
التيي رسيمها وعميل عليهيا ظليت أسييرة 
ذاكرتيه فيي تليك الفتيرة الصعبية، ومنهم 
“الليواء الركين عبدالواحيد + منيى +  مقيدم 

قصي + سيرمد + زهير” وهو يشيتغل بسيرده 
هيذا عليى فيك طاسيم هيذا الواقيع املزري 
واملتشيظي بفعيل احلكوميات التيي تواليت 
على شيعبنا العراقي، وهي طاسيم ملغزة، 
فجياء هيذا “احلكيي” ومن خيال روايتيه التي 
طبعيت فيي دار اجلواهيري وهيي مين القطع 
املتوسيط وتقيع فيي صفحية 179. وقلقيه 

اآلخير وهواجسيه إزاء ميا يحدث فيي واقعه 
العراقيي امُلّييب إلى اآلميال والتطلعات كما 

الشيعوب.   بقية 
“هل نعترض على األخذ بثأره؟” )ص100).

الشيهير  الكاتيب  قيول  إسيتذكر  وهنيا 
ومسيتقبل  مملية  أييام  انطيوان تشييخوف: 
مجهيول ونيوم غيير منتظيم، جسيد مرهق 
وأمنييات تترتيب حتيت الوسيائد، واألييام متير، 

وال  شييء جدييد”.
“لعنك اهلل مقدم قصي” )ص171).

طيرق  وأبيرز  أهيم  إحيدى  هيي  والكتابية 
التواصيل بين النياس، وهيي وسييلة مهمة 
لآلخريين  الدفينية  املشياعر  عين  للتعبيير 
ونحين  املسيافات،  لتقرييب  محاولية  فيي 
نفهيم بيأن السيرد نقيل احلادثية أو احليوادث 
الواقعيية، ألي صيورة لغويية  مين صورتهيا 
ناطقية  لغية  مسيتخدماً  “احلكيي”  تفييد 
محياوأل  األحيداث،  مكثفية  بالشيخصيات 
بذليك توفيير املتعية اإلضافيية مع احملاسين 
الفنيية، يتجسيد ذليك فيي طريقية نسيج 
الروائي راسيم  للبيئة احمللية  والشيخصيات 
وطريقية  األحيداث  غميار  تخيوض  التيي 

ومحادثاتهيم. تصرفاتهيم 
وراء قتيل  التيي كانيت  “اعتقليت اجملموعية 

)ص138). العتابيي”. 
تقيول عنيه الناقدة أشيواق النعيميي: تقدم 
الروايية فيي اخلامتية أجوبة مقترحية لبعض 
ويكتشيف  النيص  أثارهيا  التيي  األسيئلة 
للقيارئ عميا اختزليه العنيوان من شيفرات 
سيردية وسيؤال راوده قبيل القيراءة، مين هم 

األصنيام امليفية؟ 
ولعيل اشيتقاق عنيوان الروايية مين مفهوم 
فيي  إعامييا  راج  اليذي  “اإلسياموفوبيا” 
الغيرب بعيد أحيداث احليادي مين  سيبتمبر/

للتعبيير  2001 كان خطيوة موفقية  أيليول 
عين فوضيى التعصيب الناجيم عين اجلهيل 
والتدخيل اخلارجيي، ويحمل داللية مهمة في 
التعبيير عين املتطرفين الذيين باتيوا عبييدا 
لتليك االصنيام التيي كانيت وال تيزال حتيرك 

ميارد العنصريية والطائفيية لديهيم. 
“مبيررات العميل يتطلب قتل أخييك إذا كان 

وجوده حييا يضر بعملنيا” )ص117).
الروائيي راسيم عبدالقيادر احلديثيي صيدرت 
ليه روايية بعنيوان “دائرة اخليوف” عيام 2012، 
وكتياب   ،  2015 عيام  “أوالد حميدان”  وروايية 
الوطنيي  الفكير  فيي  احلداثية  “مسيارات 

.2016 عيام  والقوميي” 

* عن ميدل أيست أون الين

قاسم ماضي

غيير  ونيوم  مجهيول  ومسيتقبل  مملية  أييام 
منتظيم فيي روايية “أصناموفوبييا” للكاتيب 
تبيرز  والروايية  عبدالقيادر،  راسيم  والروائيي 

للتنويير. محاولية  فيي  وتظهيره  اخلليل 
راسيم  العراقيي  والروائيي  الكاتيب  دأب 
فيي  يكتبيه  ميا  حياكية  عليى  عبدالقيادر 
أعماليه الروائيية والقصصيية التيي نشيرها  
وهيو   وعراقيية،  عربيية  نشير  دور  عيدة  فيي 
بطريقية  اإلبداعيي  منجيزه  عليى  يعميل 
سيبقوه  الذيين  مين  الكثيير  عين  مغاييرة 
والذيين زامليوه فيي هيذا  اجمليال الصعيب من 
الكتابية وألن أسيلوب “الشيللية “ املتعيارف 
مين  املثقفين  أوسياط  معظيم  فيي  علييه 
العيرب وغيير العيرب يلعيب دوراُ مهميا فيما 
بينهيم عليى أسياس هيذه الشيللية، وكميا 
يقيال “شيّيلني  وأشييّلك” مين أجل تقاسيم 
املنافيع فيميا بينهيم، ومين هنيا يقيول على 
لسيان شيخوصه، ملن أقرأ وملن أكتيب؟ ال أحد 

)ص179). اآلن!  يقيرأ 
وحتيى ال يغيب عين بالنا وعن بيال الكثير من 
املعنيين  بالكتابية، فالكتابية هيي وظيفية 
أرشييفية تقيوم بوظيفية الذاكيرة، فتخيزن 
كل ميا يخص اإلنسيان. واملشيتغلون في هذا 
اجمليال وأقصيد “الكتابة الروائيية” يعملون من 
أجيل ردم الهيوة احلاصلة بن الوعيي والاوعي 
أدبييا  جنسيا  باعتبارهيا  احليياة،  هيذه  فيي 
نثرييا، يقيوم عليى احلكيي القصصيي املرتكز 
عليى اخلييال، وتصيدت الرواية لتليك األحداث 
التيي عاشيها شيعبنا العراقيي بعيد الغيزو 
األميركيي عليى شيكل شيخصيات معينية 

ومقسيمة عليى أحداث رئيسية.
“ظهرت اليوم املعادن لبعض الناس” )ص11).

الكتابية هيي إحدى أهيم وأبرز طيرق التواصل 
بين النياس، وهيي وسييلة مهمية للتعبيير 
عين املشياعر الدفينية لآلخريين فيي محاولة 

املسيافات. لتقريب 
حياته اليوميية، وكذلك بياناته الشيخصية، 
والتيي حيرص عليهيا رغيم تعيب احليياة التي 
الروائيي  هنيا  وأقصيد  بليده،  فيي  عاشيها 
عبدالقيادر. وهيو الداعيي إلى تفعييل وتطوير 
روحييا  بيه  والنهيوض  اإلنسيان  شيخصية 
ًونفسييا، مين خيال كتاباتيه التيي تشيكل 
لدييه محطيات مهمية فيي رحلية الكتابية، 
وهيي متمييزة  باملوضوعيات والثيميات التيي 

تعاجلهيا.
ذات  السيلطة  أحيزاب  فيي  “املشيكلة 

وهو يضع نصب عينيه كل هذه 
األسئلة، محافظًا على منجزه الثري 

والمتعدد على الدوام لمراقبة 
ما يحدث في بلده، حيث يرسم 

شخوصه التي عايشها من خالل 
واقعهم المشتعل بالطائفية التي 

أجّج جوانب كبيرة منها االحتالل 
الذي اجتاح البالد، لهذا انطلق راسم 

عبدالقادر بشخوصه وهو يُعبّر 
عنهم تعبيرا دقيقا مدروسا وبشكل 

موضوعي دون تطرف أو انتماء 
لعقيدة أو دين، فهو مدرس مادة 

الكيمياء ودخل أثناء دراسته في 
مختبراتها كي يعطي دواًء صالحًا 

إلى هذا العالم الضاج بالحروب 
والفتن

اصدار

نص

متابعة الصباح الجديد:

صيدر العيدد اجلدييد ) 238 ( مين جرييدة 
حتريرهيا  ييرأس  التيي  الثقافيية  االدييب 
الكاتيب العراقيي عبياس عبيد جاسيم. 
املوضوعيات  مين  العدييد  متضمنياً 

املتلفية. الثقافيية 
دراسية  وآثيار«  فين   « حقيل  تضمين 
بعنيوان« اجلنيس كشيكل رميزي- االثارة 
بين  ميا  بياد  فيي  واجلسيد  اجلنسيية 
؛  البحرانيي  زينيب  للدكتيورة  النهريين« 
اسيتاذة تارييخ الفين واآلثيار فيي جامعة 
كولومبييا ، وتقيول الدكتيورة البحرانيي 
» عندميا دعييت إللقياء ورقة عين اجلنس 
، واجلنوسية ، واجلسيد فيي بياد ميا بين 
النهريين ، تهييأ ليي بيأن مهمية كهيذه 
النقياط  مين  عيدد  توفيير  تسيتدعي 
ملواضيع ميثولوجية )اسيطورية( تعكس 
اسيطورة دراسية اجلنيس واجلنوسية في 
العصيور القدميية عموما ً ، ليذا فانه بدال 
ً مين تقيدمي دراسية أيقونيية أو مسيحا ً 
للعيرى واجلنيس كميا ظهير زمنييا ً فيي 
عليى  أركيز  ان  أود   ، البصريية  الفنيون 
العاقية بن االثنين، والى أي ميدى ميكن 
ان تخبرنيا هيذه العاقية حيول املفاهيم 
واملقاربيات عبير الثقافيات وعبير التاريخ 
» ، وتقيول البحرانيي أيضيا ً : » إن عليم 
اآلثيار عموميا ً وآثيار الشيرق القيدمي على 
السيواء يثيير سيؤاال ً ضاغطيا ً: كييف 
االنسيانية  للعاطفية  اجملياالت  هيذه  ان 
وجتربية العييش مثل اجلنيس ، االثيارة ، أو 
مفاهييم اجلنوسية قيد توصلنيا اليهيا 
مين خيال مدونيات قدميية ؟ هيل انهيا 
صاحلية أو حتيى مفييدة ، لكي تسيتفيد 
او  املعاصيرة  االنثويية  الدراسيات  منهيا 
نظرييات ميا بعيد احلداثية التيي تطورت 
االنسيانيات  فيي  أخيرى  مجياالت  نحيو 

؟  االجتماعيية  والعليوم 

الدكتيور  كتيب   « نقيد  حقيل«  وفيي 
فيي  دراسية  النعيميي  غيازي  فيصيل 
الروايية  فيي  املواطنية  إشيكالية   «
، وقيد   « العراقيية املعاصيرة  النسيوية 
جياء فيهيا : » مثليث الكتابة السيردية 
العراقيية فيي العقديين األخريين حتيوال ً 
في منيط الكتابة فيي التصيورات والرؤى 
كانيت  التيي  التعبيريية  والصياغية 
فيي  الرائيدة  الكتابيات  منيذ  سيائدة 
القيرن املاضي الى االبتعياد عن املواضيع 
املألوفية، كما شيكلت هدميا ً ملركزيات 
. كميا   « السيردي  اخلطياب  فيي  ثابتية 
اتخذ النعيمي مين » احلفيدة االمريكية 
» روايية انعيام كجيه جيي، امنوذجيا عين 
الوطين ) فيي الواقيع والذاكيرة ( وعين 
بين  الهويية  وتشيظي  العيودة  حليم 
وعين  البدييل  والوطين  اآلمين  الوطين 
وعمليية  العراقيي  اجملتميع  اخاقييات 
التجرييف الهائلية التيي تعّرضيت لهيا 
احملنية  الوطنيية فيي سينوات  الذاكيرة 

اجلدييدة.
وتضمين حقيل« قيراءات » قيراءة ليي » 
شيعرية االنوثية : مقاربية نقديية فيي 
لوبيز غليك » للمغربيي ابراهيم الكراوي 
، حييث ييرى » إن مجميل أعميال غلييك 
ًّ انثربولوجي لسييرة اليذات االنثوية  جتل 
، وحفر في جمالية العامة ، وانسياقها 
الثقافيية والتخيليية مين خيال حضور 
مبيوازة  ؛  الثقافية   / الطبيعية   : ثنائيية 
يتجياوز   ، االنوثية  متثيل جدييد خلطياب 
فيي  جنيده  اليذي  الطقوسيي  التقابيل 
بعض االعمال والدراسيات بين الذكورة 
واالنوثية – وليذا فالذات النسيوية حتضر 
النيص  لغنائيية   ً منبعيا  باعتبارهيا 
الكيراوي:  الكاتيب  ويقيول  الشيعري« 
الكملية  حيدود  الشياعرة  تتجياوز 
الشيعرية مين أجيل بنياء ميتافيزيقييا 
فاالسيتعارة   ، للقصييدة  جدييدة 
هيذه  وراء  فيميا  حفير  لهيا  بالنسيبة 

امليتافيزيقييا ... لكلمة في شيعرغليك 
يشيكل رحيم القصيدة وعامية موّلدة 

للدوال«.
قيّدم  أيضيا   « قيراءات   « حقيل  وفيي 
الدكتيور عبيد املطليب محميود قيراءة 
ليي »صوفيية محميد مليوك .. فيي انت 
نزعتيان  فييه  تبيّدت   « احبهيم  الذيين 

وثوريية  عاليية  صوفيية   : متداخلتيان 
املتيردي  احليياة  واقيع  عليى  متميرِّدة 
ووقائعهيا ، وكا النزعتين إذ تداخلنيا ، 
متظهيرت عبرهما حالية صحة وعنفوان 
وتألق لطاقات شيعر كامنية »، ويتوقف 
الدكتيور املطليب عليى القصييدة التي 
اخيذ الديوان ثريياه/ عنوانه منهيا ، ملزيد 

تعيّرف عليى حيدود وعاقية اليي » انت ِ » 
بيي » الذين أحبهيم » وابعادهيا عبر قول 
الشياعر : انيِت الذين احبهيم« فنجد ان 
ثمية لليروح الصوفية عاقة مواشيجة 
يتعاليق طامليا عبير عين مدالييل امييان 
وبقدرتيه  بياهلل  القداميى  املتصوفية 
العظيمية عليى جتاوزهيم ماهيم فييه 
ظلميات  مين  متشيابكة  احيوال  مين 
وشيكوك ومتاعيب روحيية واجتماعية.

وتضمين حقيل« ثقافية عامليية » حيوار 
ميع الباحيث الفرنسيي بيول لو كيون – 
رئييس ابحياث اليذكاء االصطناعيي في 
فيسيبوك واسيتاذ في جامعية نيويورك 
، ترجميه اليى العربيية الكاتيب املغربي 
عبيد الرحييم نيور الديين ، وقيد أجياب 
احليويية  االسيئلة  عليى سلسيلة مين 

: منها
تتمكين مكافحية كوفييد  ليم  ملياذا   «
اليذكاء  عصير  فيي  افضيل  بشيكل 
اليذي  العميل  وميا  االصطناعيي/ 
خيال  االصطناعيي  اليذكاء  سييتيحه 
املوجيه القادمية ؟/ وميا االشيياء التيي 
يجيب تذكرهيا مين السينوات املاضيية 
مين البحيث في مركيز  ؟ وما هي سيبل 
التقدم بالنسيبة لليذكاء االصطناعي؟ 

« ؟   FAIR paris
وفيي حقيل » تشيكيل » كتيب هيثيم 
عبياس عين » االنسيان العراقيي امليأزوم 
عامير  التشيكيلي  فيي جتربية  قيراءة   –
العبييدي  الفنيان  وينتميي   ، العبييدي« 
اليى جييل ميا بعيد الرييادة ، وحتدييدا ً 
اليى جماعية طليعية أقييم معرضهيا 
اشيتغلت  حييث  ؛   1965 عيام  االول 
القيرن  فيي سيتينيات  التجرييب  عليى 
العشيرين ، مين أهيم سيماتها التميّرد 
عليى اسياليب وتقالييد اليرواد ، وذليك 
 ، جدييدة  رؤى  عين  البحيث  خيال  مين 
واالنفتياح عليى جتيارب تشيكيلية اكثر 

جيدة وحداثية فيي العاليم.

ورغيم ما متييّزت به جتربة عامير العبيدي 
من أشيكال مألوفية باسيتخدام التراث 
والييزار  كالسيجاد  والفلكلورالشيعبي 
بيه  متييزت  وميا   ، التراثيي  والبسياط 
واملهيرة  واحلصيان  كالدييك  رميوز  مين 
والفرسيان واخلييول العربيية ، فيان هذه 
دالية عليى  بوقائيع  األشيكال ال تشيي 
ذات  عنيده  فاللوحية   ، املباشير  الواقيع 
تبحيث عين معنى اكثير إثارة للتسياؤل 

واالسيتفهام. والدهشية 
وتضمين حقيل » نصيوص » أنيا بين أنا 
وأنيا » للشياعر فوزي السيعد ، و« سيبع 
قصائيد » للشياعر أدييب كميال الدين.

وفيي حقل » نقطة ابتيداء » كتب رئيس 
التحريير حتيت عنوان » تأوييل االلم » عن 
ميا يشيبه االسيتذكارات ، جياء فيهيا : 
» ليم أسيتغذب األليم ، احببيت احليياة 
دفاعيا ً عين نعمية امليوت ، واألليم أفيون 
 ، كاذب  مجياز  الكتابية  ألن   ، الكتابية 
واألليم وحيده مين يشيّذب الكتابية من 
الكيذب وميراره الضحيك ،أعنيي األليم 
اليذي يفيوق متعية السيعادة ، أقصيد 
احلجير املطحون برغبة عميقية بالبكاء.

اتذكير رمياد الفسيق اليذي أفضيى الى 
ذليك اجملهول كنت اقودهيم ، وال يعلمون 
بيأن أجزائي تّسياقط وراءهيم ، وال أعرف 
اّنيى اجتيه بهيم ؟! ليم اقيل لهيم انيي 
فقيدت عاميات الطرييق ، فقيد دهمني 
اخليوف من الداخيل ، قلت لهيم بلهجة 

برة: مكا
- ال تنظيروا اليى القياع فالصعيود اليى 

أعليى سيقوط اليى أسيفل« 
ويقول رأيت في قيامة األلم:

خنجير امليودة ، خيانية الصدييق ، طلقة 
الرحمية ، اجلنيدي اليذي يركض وسياقه 
مبتيورة تركيض أمامه وهو يصيرخ ملء 

فميه : أيين ذراعي ؟ 
وتضمين العيدد اخبيارا ً ثقافيية عيّدة ، 
ومتابعيات ألهيم اإلصيدارات الثقافيية. 

عمار عبد الخالق
 

احلياة مرٌض خطير عاجُه
أن تكن مجنون

مجنون يحرق اجلملة املركبة ِ  
يشيرب  ميؤّول  مصيدر   ) واخواتهيا  )كان 

اآلبيار   أصيوات 

في حانة ) الياسمن( ،
ال شيء يدفُع في جسد الزفاف،

عميال امليأوى نيواب فاعلين بسيورة) إّن 
ميع العسير يسيرا(..

اضحك على خناجر أهازيج الكهنة  
اضحيك مين سيطح ) بييت الصفييح( 
متامسيًا بصائغين سيوق الفيروسيات 

داخيل فيم األخطبيوط  ،،
اضحك من طاولة فخ الثورة  

مبيخ  الدماغيية  السيكتة  سيتختفي 
اخلييام  

و.............
………

حين  النفياد  وشيك  عليى  البطاريية 

، النيوى  بيك  يسيتقر 
رأس  فيي  النميل  طابيور  يتحيرك  هنيا 
الكيلومتير عند املسياء الغلييظ برائحة 

التغطييات عليى دم النهيار البيارد،
ال مقص يبحث عن النوم

سوى اخللود
ومن بعيد نرى

فيليم املياء مغطيى بتنيور الثكليى أمام 
حيرارة حميام العليل

في جتويف املدِن صافية األقدام
ثمة دودة القز

ترى القادمن من اخللف
ال تكتُب املاء سبيا

الصدقة تعطش اآلن

تبييع خصيات شيعرها عليى  واجلاريية 

طحين، بكييس  آدم  أوالد 

السيماوية  رسيل  مبييزان  ملتيِح  الزبيور 

العاريية املبانيي  سييقان  يطفيئ 

ثيم يكيرر ذروة اإلثيارة فيي بركية احلاكم 

التجاريية عنيد اجلنياح اخلاص

عدد جديد من جريدة » األديب الثقافية«

احواض نسائية من الزئبق

غالف الرواية

الصفجة االولى من العدد
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الصباح الجديد - متابعة:

جملة  املســتقبل،  عماد  الطفل 
لكننا  وحقيقتها  اهميتها  نعلم 
لألســف ال نســعى الن ميتلــك 
هذا الطفل اســس قوية ومتينة 
التي  واملعوقات  الصعاب  ملواجهة 
ميكن ان مير بها وتواجهه حتى تلك 
البســيطة والتي تكــون معقدة 

بالنسبة اليه.
والن الســينما لعبــت دورا مهما 
الشــعوب  بتاريــخ  للتعريــف 
حياتهم  وتفاصيــل  وعاداتهــم 
واماكنهم ال بل اثرت في اجلمهور 
لدرجة ان الكثير من الشباب صار 
الســينما  ابطال  االعلى  مثلهم 
تصرفاتهم،  او  بشــكلهم  سواء 
فــكان لزامــا علــى املهتمني ان 
يبحثوا عن وسيلة تشجع الطفل 
علــى اخلروج مــن عالــم العاب 
احملمول  والهاتــف  التكنلوجيــا 
الى عالم الســينما الذي ميكن ان 
يســهم بتطوير افــكاره بصورة 
افضل واكبر. خاصة في وقت حتى 
افالم االنيميشن صارت تستهدف 
االطفال فال  الــى جانــب  الكبار 
تتحدث عن فكرة بسيطة ميكن ان 
يستوعبها الطفل من دون اللجوء 
الى امــه او ابيه للتعريف بالغاية 
او السبب لكل حدث.  ما دعا الى 
لسينما  العاملي  »املنتدى  تنظيم 
األطفــال«، بدورتــه االولى والذي 
زوم  تطبيق  عبر  إفتراضياً  ينظمه 
السينمائي  الشــارقة  »مهرجان 

الدولي لألطفال والشباب«.
مع  بالشــراكة  املهرجان  يقــام   
مهرجان الهور السينمائي الدولي 
وينضم  باكســتان،  في  لألطفال 
مجموعة  احلواريــة  للجلســات 
واســعة مــن صانعــي احملتــوى 
واخملرجــني واملنتجــني واملوزعــني 

واملؤلفــني مــن دولــة اإلمــارات 
واملنطقــة العربيــة بنحــو عام 
والعالم، ملناقشــة ســبل تطوير 
وتنظيم  األطفال  سينما  صناعة 
لألطفال  السينمائية  املهرجانات 

في ظل الظروف احلالية.

املنتدى العاملي لسينما األطفال
سيشــهد املنتــدى االفتراضــي 
سلســلة من اجللســات احلوارية 
واآلراء  األفــكار  لتبــادل  امللهمة 
للتحديات  عمليــة  حلول  وتقدمي 

التــي يواجههــا قطاع ســينما 
الطفل، واستكشاف فرص واعدة 
للتعاون من أجل تطويره واالرتقاء 

به.

سينما األطفال بني املاضي 
واملستقبل

العاملــي  املنتــدى  يســتضيف 
وصانعي  فنانني  األطفال  لسينما 
أفالم من شتى أنحاء العالم لتبادل 
اخلبــرات واملعــارف مــع اجلمهور 
املشارك وذلك ضمن أربع جلسات 

األطفال  »سينما  بعنوان  حوارية، 
بني املاضي واملســتقبل« ويشارك 
واألكادميــي  البروفســور  فيهــا 
دراغان فيمون من فرنسا، وفريدوز 
بولبوليــا من مهرجان نيلســون 
لألطفال،  الســينمائي  مانديــال 
جانب  إلــى  إفريقيا،  جنــوب  من 
ميناكشــي فينــاي راي، مديــرة 
مهرجان تشني الهند السينمائي 
لألطفــال، الهند، ويدير اجللســة 
شعيب إقبال، مدير مهرجان الهور 
الســينمائي الدولي لألطفال في 

باكستان.
والن كورونا كان ســيد املوقف في 
العالــم بكل تفاصيــل حياتهم 
وكان لــه التأثيــر االكبــر فــي 
اضافة  واالنتاج  الســينما  حركة 
الــى املهرجانــات العامليــة التي 
توقف بعضهــا ألول مرة منذ اول 
انطالقة لــه. فالبد من جلســة 
تسلط الضوء على تفاصيل ازمة 
السينما واملهرجانات التي الغيت  

او غيرت موعد انطالقها.

املهرجانات.. ما بعد كورونا
اجللســة الثانية تقام حتت عنوان 
»املهرجانــات في عــام 2020 وما 
فيها  سيشــارك  كورونــا«،  بعد 
الدوليني  املتحدثني  من  مجموعة 
أبرزهــم دان بينيت، مدير مهرجان 
الدولي  السينمائي  أجنلوس  لوس 
لألطفــال في الواليــات املتحدة، 
مديــر  جوبيتوســي  وكالوديــو 
مهرجــان جيفوني الســينمائي 
الدولــي لألطفال في إيطاليا، إلى 
جانب كيث بينــي، مدير اجلمهور 
واجملتمــع لــدى مهرجــان تورنتو 

السينمائي الدولي في كندا. 

مستقبل املهرجانات ورعاية 
مواهب األطفال

ويســتهل املنتــدى برنامج يومه 
الثانــي بجلســة حتــت عنــوان 
ورعاية  املهرجانــات  »مســتقبل 
مواهب األطفال وأثره االجتماعي«، 
تاهيرا مدير  وتستضيف ميتسوو 
الســينمائي  كينيكو  مهرجــان 
اليابان،  الدولــي لألطفــال فــي 
أفالم  مديــر مهرجان  املال  وأحمد 
الســعودية، وجيوليــو فيتا مدير 
الســينمائي  جوارميبا  ال  مهرجان 
فــي إيطاليا، وتديرهــا اإلعالمية 
دبي  شروق لشكري من مؤسسة 

لإلعالم.

الفرص ومجاالت التعاون
ويختتم املنتدى العاملي لســينما 
بشأن  بجلسة  فعالياته  األطفال 
التعــاون«  ومجــاالت  »الفــرص 
وستكون بإدارة الكاتبة واملتحدثة 
عايدة البوسعيدي التي ستتحاور 
مع كّل من نينــا جورالنيك مدير 
الســينمائي  نيويورك  مهرجــان 
املتحدة  الواليــات  فــي  لألطفال 
وشادي النميري خبير مشاريع لدى 

الهيئة امللكية األردنية لألفالم.

إنطالق المنتدى العالمي لسينما األطفال األول افتراضيًا 
برازيليان يصابان بساللتين

من فيروس كورونا
سجل العلماء البرازيليون حاالت اإلصابة بساللتني من 
فيروس كورونا في آن واحد لدى أهالي والية ريو- غراندي- 

دو- سول البرازيلية.
وقالت وكالــة »رويترز« البريطانيــة إن املقصود باألمر 
برازيليــان يبلغان من العمر 30 عامــا تقريبا أصابهما 
شــكالن خفيف ومتوســط اخلطورة مــن الطفرتني 

البرازيليتني من فيروس كورونا.
فيما ال يســتطيع اخلبراء التنبؤ في مستقبل إصابات 

املرضى بالساللتني في وقت واحد.
ويعتقد العلماء أن احلديث يدور عن اإلصابة املتسلسلة 
بفارق   SARS-CoV-2 بطفرتني مختلفتني من عــدوى 

زمني قصير.
يذكــر أن األطباء كانوا قد اكتشــفوا فــي والية ريو- 
غراندي- دو- ســول البرازيلية خمسة أنواع من فيروس 

.S كورونا وبينها سالالت ذات حتورات في بروتني
ويــرى اخلبراء أن تلك الســالالت تختلف عن الســاللة 
األولية بقدرة فائقة على االنتشــار وســرعة اإلصابة 

العالية.

اسرع حاالت طالق في االمارات
ســجلت إحصاءات وزارة العدل اإلماراتية، سبع حاالت 
طالق وقعت بعد مرور خمســة أيام أو أقل على الزواج، 
ضمن اربع إمارات، لتكون األســرع بني 618 حالة طالق 

مسجلة خالل العام املاضي.
وكشــفت إحصاءات »مدة الزواج من تاريخ عقد القران 
إلى تاريخ الطالق«، أنه ضمن حاالت الطالق املســجلة 
في نظام الــزواج اإللكتروني في احملاكــم االحتادية في 
أربع إمارات، الشــارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، 
هناك ثالث حاالت طالق وقعت خالل يوم الزواج نفسه، 
ومت تســجيل حالتي طالق بعد مرور يومني على الزواج، 
وســجلت حالة بعد مرور أربعة أيام على الزواج، وحالة 

بعد مرور خمسة أيام على الزواج.

نبيل شعيل يسخر من أصالة نصري
قــام الفنان الكويتي الكبير »نبيل شــعيل« بالتعليق 
على فســتان الفنانة الســورية »أصالة نصري« خالل 
حفلها مع الفنان السعودي »عبادي اجلواهري«. وكانت 
ترتدي فســتانا فضفاضــا بصورة مبالغ بهــا وباللون 
االخضر املشــابه للون العلم الســعودي. فعلق نبيل 

شعيل عليها بان العيد الوطني لم يأت بعد.
األمــر الذي أثار ضجــة كبيرة وتوالــت التعليقات من 
اجلمهور وتعددت اآلراء واجتاهاتها، فمنهم وجد ان االمر 
مزحة وحجتهم بان شــعيل لم يناديها باســمها بل 
نادها باسم الدلع خاصتها »اصولة« ما يشير إلى أنه ال 

يقصد من ذلك إلى املزاح الطريف معها.
ورأى آخــرون أنه ليس من املنطقــي أن يدلي برأيه أمام 
جمهورها وهو يدرك متاًما ردود األفعال على تعليقه هذا.

ولــم تكن هذه املرة األولى التي تتعــرض فيها الفنانة 
» أصالة نصري« للســخرية بل حــدث ذلك في حفلة 
أقامتها مبنطقة »تبوك« شــمال الســعودية وكذلك 

أيًضا مبهرجان القاهرة.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت شركة »فيرجن هايبرلوب« 
الســفر  عليه  ملا ســيكون  رؤيتها 
النقل  نظام  بواســطة  املستقبلي 
فائق الســرعة الذي تقوم بتطويره 

حاليا.
التكنولوجيــا  شــركة  ونشــرت 
العمالقــة مقطــع فيديــو يظهر 

خطوة بخطوة جتربــة الركاب على 
 )Hyperloop( »منت نظام »هايبرلوب
اخلاص بهــا، بدءا مــن الوصول إلى 
البوابــة، وحتى االنطــالق على منت 

منصة هايبرلوب.
وقــال ســلطان بن ســليم، رئيس 
شــركة »فيرجن هايبرلوب«  ورئيس 
التنفيذي  والرئيــس  اإلدارة  مجلس 

DP العامليــة: »إن إظهار  لشــركة 
جتربة الــركاب في فيرجن هايبرلوب، 
حملة عن املستقبل بعد النجاح الذي 
حتقق قبل ثالثة أشــهر عندما ركب 
الناس في كبســولة هايبرلوب ألول 
تقنيتنا. نحن  وأظهرنا نضــج  مرة. 
نقترب من تســويق ما سيكون أول 
وسيلة نقل جديدة على نطاق واسع 

في قرن«.
وعلى الرغــم من أن هــذا قد يبدو 
مســتقبليا جدا، فقــد ال مير وقت 
طويل قبل أن جنرب النظام بأنفسنا، 
حيــث تهــدف شــركة »فيرجــن 
هايبرلوب« إلــى تقدمي رحالت جتارية 

بحلول عام 2030.
بأقراص  هايبرلــوب  نظــام  ويتميز 

مرفوعــة ميكنها حمل ما يصل إلى 
28 راكبا عبر أنابيب مفرغة بسرعة 
عالية.وعملت الشــركة األميركية 
كبسوالتها،  لتصميم   Teague مع 
ديناميكية  بإضــاءة  تتميــز  والتي 
ومقاعــد مريحة ملنع الــركاب من 

الشعور برهاب األماكن املغلقة.
وقال جون بــارات، الرئيس التنفيذي 

لشركة Teague: »لقد استفدنا من 
عقود من اخلبرة في تصميم كيفية 
حترك األشــخاص واألشياء عبر طرق 
متعــددة، مع األخــذ ببعض أفضل 
اجلوانــب مــن الطيران والســكك 
احلديدية والسيارات وحتى الضيافة 
إلنشاء مركبة جديدة وأفضل جتربة 

مميزة لفيرجن هايبرلوب«.

»فيرجن هايبرلوب« تكشف طبيعة السفر في عام 2030

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 
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لغة سامية
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صيفية 
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8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 
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رتبة عسكرية .
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

مع ان موسوعة غينيس مآلى باألحداث الغريبة 
والصادمــة واالرقام القياســية العجيبة اال ان 
هناك مجموعة كبيرة مما ضمنته اجملموعة يعد 

االكثر غرابة من ضمنها:

• مكعبات »روبيك« والسباحة
وكأن حّل مكعبات »روبيك« الشــهيرة ســهل 
من األســاس، كي يُقدم الصيني »شني وي فو« 
بتحديــات معقدة. لكن  على تصعيب حلهــا 
هذا األمر فتح له باب موســوعة غينيس بعد أن 
خلق لنفســه، ولغيره أيضاً، حتدياً قد ال يتمكن 
أحد من حّله، بعــد ان قام بحل 137 مكعباً بيد 
واحدة فقط، وخالل قيامه بالسباحة، وكل ذلك 
في ساعة واحدة. وكان »فــو« حطم هذا الرقم 

القياسي في العاصمة الصينية بكني.
أكبر عربة لعبة أطفال

عــادًة تكون عربــات لُعب األطفــال، مصنوعة 
لتتســع األلعاب التي يرميهــا صغارنا في كل 
مكان. لكــن األميركي »روبرت باســني« قرر أن 
يصنــع عربــة يضع فيهــا األلعــاب واألطفال 
وعائالت األطفال أيضاً بالوقت نفســه، ليحطم 
رقماً قياسياً بأكبر عربة لعبة في العالم، وصل 
حجمهــا إلى أكثر مــن ثمانية أمتــار، وبطول 
3.548 متر. وكســر »باسني« هذا الرقم في مقر 
إذاعة الراديو في مدينة شــيكاغو بوالية إلينوي 

األميركية.

أكبر إبر احلياكة
لقد بدأ األمر بالنســبة إلى الفتــاة البريطانية 
إليزابيث بوند، كمشــروع فنّي للجامعة، إال أنه 
بعــد ذلك حتول إلــى رقم قياســي عاملي غريب 
في املوســوعة العاملية األغرب، بعــد أن قامت 
بتصميم وصنع أكبر إبــر للحياكة في العالم، 
بلغ طــول الواحدة منها 4.42 متر، وقطرها أكثر 
من تسعة ســنتيمترات في مقاطعة ويلتشير 

في اململكة املتحدة.

أثقل وزن يتم حمله من رجل
إنه الوحــش البريطاني إيدي هول، الذي كســر 
أثقل رقم في موسوعة غينيس، عندما متكن من 
رفع أكبر وزن يحمله رجل في العالم، وكان 500 
كيلوغرام، واســتطاع الوحش »هول« فعل ذلك 
خالل مشــاركته في بطولة العالم حلمل األوزان 

الثقيلة في »فيرست دايركت أرينا«، في منطقة 
ليدز غرب مقاطعة يوركشير اإلجنليزية.

أكل طائرة كاملة
انه الفرنسي ميشيل لوتيتو، الرجل الوحيد في 
التاريخ الــذي أقدم على أكل طائرة كاملة، نعم 
كما قرأمت متاماً.. ليس هناك خطأ مطبعي! لقد 
أكل طائرة كاملة وابتلعها بعجالتها وأجنحتها 
ومقاعدها. واســتمر الفرنســي الــذي يلقبه 
الكثيرون بـ«موســيور ماجنيتــوت«، بفعل ذلك 
األمر املســتحيل خالل عامــني كاملني من أكل 
أجزاء الطائرة، وكان ذلك من عام 1978 حتى عام 

.1980

أبخل امرأة في التاريخ
ســيدة أعمال أميركيــة، وإحدى أغنى نســاء 
العالم، وكانت أغناهــن على اإلطالق في إحدى 
الفترات. لُقبت بـ«ســاحرة وول ستريت«، لكنها 
علــى الرغم من كل ذلك، كانت »أبخل امرأة في 
التاريخ«، وضمتها موسوعة غينيس إلى أرقامها 
بعد عدة أعوام من وفاتها، عندما لم يتم العثور 
علــى من هو/هــي أبخل منها. ومــن قصصها 
الشــهيرة أن ابنها تعرض حلادث تسبب بإصابة 
ســاقه، وبدالً من أن تعاجله علــى الفور، ظلت 
تنتظر احلصول على رعاية مجانية حتى ســاءت 

حالته، واضطر األطباء إلى بتر قدمه فيما بعد.

رجل اكل طائرة وامرأة تسببت ببتر ساق ابنها
أغرب أرقام موسوعة جينيس 
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رياضة

البصرة - اللجنة اإلعالمية:
 

والرياضة  الشــباب  وزيــر  أكد 
عدنان درجــال ان مباراة الديربي 
الشــقيقني  املنتخبــني  بــني 
ملعب  في  والكويتــي  العراقي 
البصــرة الدولــي والتي انتهت 
بفوز اســود الرافديــن بهدفني 
مقابــل هــدف واحــد، إرتفت 
الــى إحتفالية بصريــة كبيرة 
بــكل ما حملته مــن مدلوالت 
عمق  أساسها  إنسانية،  أخوية 
الترابط بني اجلارين الشــقيقني 
وتبلورت بأمسية رياضية كروية 
كانــت كفيلــة بنقــل جميع 
الرســائل اإليجابيــة التي كنا 
نرغب في بثهــا إلى األخوة في 
دول اخلليج لدعم ملف البصرة 
اخلليج  بطولة  إســتضافة  في 
بنسختها اخلامسة والعشرين . 
وأضــاف درجــال مــن موقــع 
االحتفاليــة الفلكلوريــة التي 
الوفد  شــرف  علــى  أقيمــت 
املقبلــة  األيــام  أن  الكويتــي 
ستشــهد إســتضافات اخرى 
لدول خليجية وعربية ستحضر 
املنتخب  للقــاء  البصــرة  إلى 
العراقــي، وقدم درجال شــكره 
الى جميع من أســهم في دعم 
والهياة  والرياضة  الشباب  وزارة 
البصرة  ومحافظة  التطبيعية 
الزيــارة بدءاً من  في اجناح هذه 
احلكومة املركزية واملؤسســات 
الرســمية ومجلس النواب إلى 
اإلعــالم الرياضــي والالعبــني 

الدوليني.
احلارس الدولي الكويتي السابق 

الرضا  عبــد  الرياضي  واخلبيــر 
املباراة  لنا عقــب  أكــد  عباس 
أن اجلميــع فاز مبباراة وأمســية 

تاريخيــة التعرف اخلســارة بني 
االشقاء، مضيفا بالقول : اطمح 
لزيــارة البصرة ولقــاء اجلمهور 

مرة أخرى ملــا لقيناه من حفاوة 
اننا  وشــعرنا  اليوصف  وترحاب 
بني أهلنا، وهذا ســيفتح أيضا 

املشترك  الرياضي  التعاون  آفاق 
واالندية  املنتخبات  صعيد  على 
وعمل زيارات متبادلة لكليهما. 

الالعب الدولي البصري املعروف 
عالء احمد اشــار الــى اهمية 
تواجــد الالعبــني الدوليني في 
أي مبــاراة وحــدث رياضــي ملا 
يعنيه تواجدهــم لدى اجلمهور 
ســواء  حد  علــى  والضيــوف 
وهذا ما عبر عنه االشــقاء من 
الكويت، الفتا الى ان عالقته مع 
الالعبني اخلليجيني ومن الكويت 
حتديدا لم تنقطع ابدا، إذ  قمنا 
الزيارة   خــالل  جــوالت  بعــدة 
احلالية جتولنا في شوارع البصرة 
وتركناهم  واملتنزهات  واملقاهي 
بساطة  بأنفســهم  يلمسون 
تســابقوا  الذين  الناس  وطيبة 
فضالً  عليهم،  التحيــة  إللقاء 

عن األمن واألمان.
الشقيقني  هذا وشهدت مباراة 
والكويتــي حضــور  العراقــي 
الدوليني  الالعبني  مجموعة من 
أبطــال  منهــم  الســابقني 
٢٠٠٧،عبروا خاللها عن فرحهم 
بتواجــد فريق له ثقله اخلليجي 
إذا قال  والعربي مثل الكويــت، 
الدولي الســابق مهــدي كرمي : 
ان تواجد األشــقاء في البصرة 
خطوة  ودية  مبــاراة  وخوضهم 
مهمــة مــن أجل رفــع احلظر 
الكلي عن مالعبنا ال ســيما أن 
العــراق ميتلك حاليــا عدداً من 
املالعب املميزة وعلى مستٍو عاٍل 
الدولي السابق بهاء  ، كما أكد 
كاظــم أن األجواء اجلميلة التي 
عاشــتها البصرة واللقاء الودي 
العراق  أن  اثبت للجميع  األخوي 
البطوالت  تنظيــم  قادر علــى 
وميتلــك كل املؤهالت للتنظيم 

الناجح.

ديربـي الخليـج فـي البصـرة ُيصيـب 
الهـدف ويحقـق العالمـة الكاملـة

محمد قاسم يجري االيام المقبلة ستشهد استضافات اخرى لدول خليجية وعربية
فحوصات طبية في لبنان

أربيل يتعاقد مع 
الكرواتي فايتزر 

نادي النجف يحرز بطولة 
المحافظة بالجودو

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن نادي القوة اجلوية، عــن مغادرة الالعب 
محمد قاســم يغادر الى لبنان لتشــخيص 
اإلصابة التي حلقت به خالل مباراة الشــرطة.
وذكر النادي في بيان، ان« محمد قاسم نصيف 
العب القوة اجلويــة يغادر إلــى لبنان الجراء 
الفحوصات الطبية لتشخيص اإلصابة التي 

حلقت به خالل مباراة الشرطة«.
 وكانت الهيــأة االدارية لنــادي القوة اجلوية 
الرياضي اوعزت بارسال الالعب محمد قاسم 
الطبية  الفحوصات  لبنان الجراء  الى  نصيف 
بعد االصابة التي تعرض لها في الركبة اثناء 
الفريق  الشــرطة.وكان  امام  الفريــق  مباراة 
الطيار شــهاب جاهد رئيــس الهيئة االدارية 
لنادي القوة اجلوية الرياضي، كشف في بيان، 
النــادي سترســل املهاجم محمد  »ادارة  أن 
قاســم نصيف إلى لبنان خالل قــادم األيام 
حتت إشــراف طبيب انكليزي سبق وأن أجرى 

عمليات جراحية الفضل العبي العالم«.
وأضــاف أن »الهيأة االدارية لنادي القوة اجلوية 
تســعى ايضا الى ارســال الالعــب الى دولة 
قطر وبالتحديد الى مستشــفى سبيتار من 
اجل تاهيل الالعب بصــورة تامة بعد اكمال 
كافة الفحوصات الطبية التي سيجريها في 

لبنان«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي أربيل الرياضي عن تعاقده مع العب 
كرواتــي، لتمثيل فريقه الكروي مبنافســات 
الدوري املمتاز.وقال املنســق اإلعالمي للنادي 
ريبني رمزي، إن إدارة نادي أربيل الرياضي تعاقدت 

رسمياً مع الالعب الكرواتي ايفور فايتزر.
وأضاف أن الالعــب الكرواتي فايتزر يلعب في 
خط الوســط وســبق ان احترف في دوريات 
كرواتيــا، هنغاريا، البوســنة، البانيا، اليونان، 
االمارات، أوزبكســتان، ايران. رمزي أشــار إلى 
أنه من املؤمل ان يصل الالعب الكرواتي خالل 

اليومني املقبلني الى مدينة اربيل.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أندية  النجــف بلقب بطولــة  نــادي  توج 
احتضنتها  التي  للجودو  النجف  محافظة 
النموذجي على مدى  الغــري  قاعة منتدى 
ثالثــة أيام.وأكــد عضــو االحتــاد العراقي 
املركزي للجودو علي نظار في بيان ان »هذه 
البطولة تعد االولى للعام اجلاري في منهاج 
أنشطة االحتاد املركزي برئاسة الدكتور عدي 
الربيعــي ، مبينا ان ثمانية أندية شــاركت 
في منافســاتها لفئات األشبال والناشئني 
والشــباب واملتقدمني«.وأضــاف ان »املركز 
الثاني كان من نصيب نادي التضامن ، فيما 
حصل نادي الكوفة على املركز الثالث وجاء 
نادي املشخاب رابعا والكرار باملركز اخلامس«، 
الفتا الى ان »البطولة كشــفت عن خامات 
جديدة في عمر الزهور من شأنها أن تضمن 

لها مستقبل واعد على البساط«.
وأعرب نظار عن ســعادته ملــا »أفرزته تلك 
البطولة مــن أمور مبنتهــى الروعة تخص 
اجلانب التنظيمي واالداري فضال عن اجلانب 
الفني لالعبني واملدربــني الذين أكدوا انهم 
على مســتوى عال من املســؤولية امللقاة 
ان »املستقبل  على عاتق اجلميع«، مختتما 
القريب سيشهد ثورة كبيرة على البساط 
من خــالل ما متتلكه األنديــة النجفية من 
طاقات رائعة للفئات العمرية التي نتوسم 

فيها كل اخلير ملستقبل اللعبة«.
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لندن ـ وكاالت:

البرازيلي غابرييل جيســوس  هــز 
ليمنح  دقائق  تســع  بعد  الشباك 
مانشســتر ســيتي الفوز -1صفر 
علــى ضيفــه شــيفيلد يونايتد 
أول امــس ويعزز  الترتيب  متذيــل 
غوارديوال صدارته  بيب  املدرب  فريق 
للدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
أقيمت املباراة فــي املرحلة احلادية 
وافتتــح جيســوس  والعشــرين، 
بعدما  قريب  التســجيل من مدى 
اســتغل فيران توريس خطأ دفاعياً 
من شــيفيلد ليمر مــن اثنني من 
الالعبــني وميرر الكــرة لزميله غير 

املراقب.
ووصل شــيفيلد إلى استاد االحتاد 
بعد انتصــاره املفاجــئ 2-1 على 
ترافورد  أولد  في  يونايتد  مانشستر 
أداء قوياً  املاضي وقــدم  األســبوع 
ومنظماً. واســتحوذ ســيتي على 
الكرة بنســبة 75 فــي املئة لكنه 
فشــل فــي صناعــة العديد من 
رامسديل حارس  رون  وأنقذ  الفرص 
أولكســندر  شــيفيلد فرصة من 

زينتشينكو في الدقيقة 72 ثم كرة 
من إميريك البورت بعد ذلك بدقيقة 

واحدة.
زال في  الذي مــا  وكاد شــيفيلد، 
املركز األخير بثماني نقاط، أن يدرك 
النهاية لكن محاولة  التعادل قرب 
جون فليك ملست القائم إلى خارج 
امللعب.وأنقذ رامسديل فرصة أخرى 
من جيســوس في الوقت احملتسب 
بدل الضائع ليكتفي سيتي بالفوز 
بهــدف واحــد ويحقــق غوارديوال 
انتصــاره 500 كمدرب.ويقدم فريق 
غوارديوال  بيــب  االســباني  املدرب 
مســتويات هائلــة دفاعًيــا حيث 
حافظ على نظافة شباكه للمباراة 

اخلامسة توالًيا في البرميرليغ. 
كما حقــق الفريق الفوز في جميع 
املباريات التســع التي خاضها في 
العام، وهو  الثاني من هــذا  كانون 
أكبر عدد انتصارات في شهر واحد 
بني الدرجات االربع االولى في انكلترا 
منذ تأسيس الدوري عام 1888، وفق 

وموقع »اوبتا« لإلحصاءات.
ومتكــن الســيتي من الفــوز بآخر 
12 مبــاراة، خاضهــا فــي جميع 
مســيرة  أطول  وهي  املســابقات، 

بحســب  تاريخه،  فــي  انتصارات 
شبكة »أوبتا« لإلحصائيات.وسجل 
السيتي في هذه املباريات 31 هدًفا، 
واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.
وكان آخر فريق من البرمييرليج، حقق 
12 انتصارا متتاليا، هو آرسنال بني 

آب وتشرين أول 2007.
كما جنح مانشســتر ســيتي في 
التي  التســع،  املباريات  بكل  الفوز 
خاضها في جميع املسابقات، خالل 
أكبر عدد  اجلاري، وهو  الثاني  كانون 
من االنتصــارات، يحققه فريق في 

األربع، خالل  الدرجــات اإلجنليزيــة 
شــهر واحد، منذ انطــالق الدوري 
اإلجنليــزي عام 1888.ولم يخســر 
الســيتي أي مباراة في البرمييرليج، 
جيســوس،  جابريل  فيها  ســجل 
الذي هز الشباك في 37 لقاًء، حقق 

خاللها السيتي 35 انتصارا وتعادل 
مرتني.

وال يتفوق على رقم البرازيلي سوى 
جيمس ميلنر، جنــم ليفربول، الذي 
لم يخسر في 54 مباراة سجل فيها 
فاســيل  داريوس  وكذلك  بالدوري، 
بـ46 لقاًء.وبحسب شبكة »سكاي 
 401 الســيتي  جمع  ســبورتس«، 
نقطة حتت قيادة بيب جوارديوال، في 
البرمييرليج.وبالنظر إلى أكثر الفرق 
التي جمعت النقــاط، منذ وصول 
بيب للدوري اإلجنليزي، في عام 2016، 
جند أن الســيتي يتصــدر القائمة، 
بـــ384 نقطة،  ومن ثــم ليفربول 
نقطة.ويأتي  بـــ331  وتشيلســي 
خلفهم توتنهام هوتســبير بـ326 
نقطة، ومانشســتر يونايتد بـ322 
بـ294 نقطة. آرســنال  ثم  نقطة، 

وحقــق جوارديوال، اليــوم، انتصاره 
رقــم 500 في جميع املســابقات، 
أوروبي  لناد  673 مباراة كمدرب  في 
األولى، بحسب شبكة  الدرجة  من 

»سكواكا«.
وواصل مانشســتر يونايتــد إهداره 
للنقاط حيث كان قد خســر بغرابة 
أمام متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد 

في األســبوع املاضي بهدفني مقابل 
هــدف، فابتعد عن املتصــدر احلالي 
مانشستر ســيتي بفارق ثالث نقاط، 
حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة بعد 
أن حقق التعادل اخلامس في املسابقة 

مقابل 4 هزائم و12 فوز.
من جانبه رفع أرسنال رصيده إلى 31 
نقطة في املركز الثامن بعد أن جتنب 
اخلسارة في الدوري للمباراة السابعة 
على التوالي.وأجرى سولشار خمسة 
التغييرات على التشكيلة التي بدأت 
امام شيفيلد يونايتد حيث عاد قلب 
الدفاع الســويدي فيكتور لينديلوف 
بــدل الهولنــدي اكســيل توانزيي 
الذي قــدم مباراة ســيئة، فيما دفع 
باألوروغوياني إدينســون كافاني بدالً 
من الفرنســي أنطوني مارسيال، إال 
أن االخير دخل فــي الدقيقة 37 بعد 
األسكتلندي  الوســط  العب  اصابة 

سكوت ماكتوميناي.
فيما عانــى فريق املدرب االســباني 
ميكيل أرتيتا من غيابات بارزة لثالثة 
من العبيه األساســيني هم املهاجم 
اوباميانــغ  بيار-امييريــك  الغابونــي 
والشاب املتألق بوكايو ساكا واملدافع 

االسكتلندي كيران تييرني.

مانشستر سيتي يهزم شيفيلد ويعزز موقعه في صدارة البرييميرليج
يحطم رقمًا صمد 133 عامًا

فرحة العبي مانشستر سيتي بالفوز

محمد صادق السامرائي
الوطني  ملنتخبنا  الوديــة  املباراة 
التي جرت  امام نظيره الكويتــي 
مســاء االربعاء فــي ملعب جذع 
النخلــة في محافظــة البصرة 
الوطني  منتخبنا  لصالح  انتهت 
.كانت  واحد  هــدف  ضد  بهدفني 
مهمة من حيــث التنظيم وادارة 
املبــارة بصــورة صحيحــة وهذا 
كله ينعكس على وزارة الشــباب 

والرياضة ومحافظة البصرة.
ونحن من خالل هذه املباراة املهمة 
تنظيمياً نستقبل خليجي 25 في 
ان  الفيحــاء وكما نعلم  البصرة 
العراق منذ 42 عاماً قد استضافة 

دورة كاس اخلليــج اخلامســة في 
بغداد والتــي انطلقت في الفترة 
مــن 23/ اذار الى 9/ نيســان  عام 
الوقت جرت  ذلــك  1979م وفــي 
جميع مباريــات الدورة في ملعب 
الشــعب الدولي .وهــا هي اليوم 
بصرة السياب تفتح قلبها جلميع 
25 .مرحباً  االحباب في خليجــي 
بجميــع االحتــادات اخلليجية في 
العــرس الرياضــي فــي البصرة 
الفيحاء وسوف يشهد لنا التاريخ 
لينظــم هذا  يعــود  العــراق  ان 
دول  بني  املهم  اخلليجي  الكرنفال 
اخلليج العربي والذي طال انتظاره 

منذ سنوات ..مبارك للعراق  

نعمت عباس*
الفردان حارس  احلارس مايد أحمد 
فريــق 15 ســنة بنــادي الوصل 
اإلماراتــي، انضــم للنــادي قبل 
ثالث ســنوات وسبقه باالنضمام 
شــقيقه األكبر عبد اهلل حارس 
املرمى ولكن الدراســة كانت لها 
األولوية فاجته للدراسة واعتذر عن 

تكملة املشوار.
الصغيــر  حارســنا  مكتشــف 
الواعد مايد الفردان شــجع والده 
بضرورة اســتمرار ولده في عالم 
املرمــى بعد أن وجــد املواصفات 
املستقبل  حارس  بها  يتمتع  التي 
تؤهله ألن يكون حارســاً موهوباً 
فــي األيام القادمة ملــا ميتلك من 
طمــوح وإرادة وشــجاعة ورغبة 
املرمى،  حراسة  مركز  في  شديدة 
على  شــجعته  األســباب  وهذه 

التواصــل واالنتظــام بالتدريبات 
التي  املســابقات  في  واملشاركة 
ينظمها احتاد الكرة ومجلس دبي 
الرياضــي إضافة إلــى ذلك والده 

رياضــي وذو مكانــة مرموقة في 
اجملتمع اإلماراتــي وحبيب الفردان 
النجوم  أبرز  اإلمارات  جنم منتخب 

الكروية اإلماراتية.
بقي أن نذكــر أن هذه املرحلة من 
األعمار الالعــب أو احلارس يحتاج 
إلى ثقة وتشــجيع وإطــراء ألنه 
حساس في هذا الوقت وسيرافقه 
فقدان ثقة، وفي هذا السن املبكر 
التقييم  االعتماد فــي  ال يجــوز 
والبنية  الطــول  على  واالنتقــاء 
اجلسدية ألنه ستحدث سرعة في 
النمو نتيجة طول العظام، واجليل 
القادم من احلراس في عموم دولة 
خلفاء حملسن  اإلمارات ســيظهر 
مصبح وعبد القادر حسن وماجد 

ناصر وإن غداً لناظره قريب.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقيم جلنة املســابقات في الهيئة 
التطبيعيــة املؤمتــر الفني اخلاص 
للفرق املتأهلة من املنطقة الغربية 
حملافظــات »املوصل وصــالح الدين 
وديالــى واألنبــار«، وذلــك يوم غد 
الثالثــاء املوافق الثاني من شــباط 
الثانية عشرة  الســاعة  اجلاري في 

ظهــرا في قاعــة االجتماعات مبقر 
االحتاد في العاصمة بغداد.

وأكَد عضو جلنة املسابقات، مسؤول 
ان  االوســي  الغربية، جنم  املنطقة 
اندية  ممثلــي  »االجتماع ســيضم 
والعلم  والشرقاط  والفتوة  املوصل 
وديالى واخلالص، اضافة لفريقني من 

االنبار بعد حسم نتائج املباريات«.

وبنّي االوســي: »الهــدف من اقامة 
االجتمــاع هو االتفــاق على املوعد 
وآليــة التصفيات التي ســتنطلق 
الحقــاً وتؤهل ٣ اندية للدوري العام 
انطالقه في  املقــرر  االولى  للدرجة 
اخلامس والعشــرين من اذار املقبل 
بغداد  مــن  فريقــاَ   ٢٨ مبشــاركة 

ومختلف املناطق االخرى«.

 بغداد ـ طه الجنابي: 
 أكد رئيس االحتاد املركزي الكيكو 
شــنغاي عمار وهيب ان الفعالية 
بالتطور واالمتــداد على  أخــذت 
مستوى عالي جداري العراق  وهذا 
االمــر يتطلب توظيفة بشــكل 
مهني وتقــدمي عناصر مميزة تخدم 
الدولية من  العراق فــي احملافــل 
جانــب ومــن جانب اخــر ضرورة 
واملواهب  الطاقــات.  اســتيعاب 
زوجها فــي التدريبات والبطوالت 
املنظمة  حيث  أصبحت لفعالية 
تأخــذ منــط االلعاب الشــعبية  
واألكثر انتشارا لكن واقع احلال في 

وال  مبهم  الزال  العراقية  الرياضة 
توجد اي بوادر إلعادة احلياة بشكل 
طبيعــي ًوًاعتيادي أســوة بباقي 
دول العالم وهذا ينعكس ســلبا 
وطالب  الفعاليــات  جميع   على 
األزمة الستئناف  بضرورة حلحله 

االنشطة.
 وأضــاف ان االحتاد لديــه مطلع 
شباط اجلاري دورة تدريبية للحكام 
فــي أربيل تســتمر اربعــة ايام  
النساء  العراق  الى بطولة  اضافة 
في بغــداد  من ٢٠/٢٥ والتي منها 
لبطولة  املنتخب  اختيار  ســيتم 
الكويت كما يشــهد  في  العرب 

بطوالت  انطالق  شــباط  شــهر 
للناشــئني  العمريــة  الفئــات 
ولم يحسم  والبراعم  واألشــبال 
امر إمكانها  بعد، وأضاف ان هذه 
البطوالت هي في األساس مهمة 
لالستحقاقات  املنتخبات  الختيار 
العربية واآلسيوية وحتى العاملية 
والتــي ننســق إلقامــة بطولة 
تدريبية دولية في العراق ، وأشــار 
الكابنت الى ان االحتاد العربي وبعد 
رمضان املبارك ســيعقد اجتماعا 
العديد  يتخذ  التنفيذي  للمكتب 
من االمور املهمة على املســتوى 

الفني  واإلداري للعبة. 

بصرة السياب ترحب باالحباب

برامج وأنشطة مكثفة التحاد الكيكو شنكاي 

مايد أحمد الفردان موهبة إماراتية  قادمة

المسابقات تقيم غدا مؤتمرًا فنيًا للفرق 
المتأهلة من المنطقة الغربية

محمد صادق السامرائي
مايد أحمد الفردان
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سمير خليل
اســتذكر جمهور مــن متذوقي الطرب 
الكبيرين  الفنانــني  األصيــل،  العراقي 
الراحلني عباس جميل واحمد اخلليل، في 
ندوة جميلة اقامتهــا اللجنة الثقافية 
في جمعية املهندســني العراقيني، اول 

أمس السبت.
وميتلك كال العمالقني جميل واخلليل، ارثا 
فنيا وغنائيا، له أهميته االستثنائية في 
تاريخ األغنية العراقية، إضافة ما يتميز 
التلحني،  به كل منهما على مســتوى 
األمر الــذي جعل لكل منهمــا تاريخه 

اخلاص والعريق.
وفي تناولهــا للراحلني، قالــت الفنانة 

بشرى سميسم التي ادارت الندوة: 
عباس جميل ملحن ومطرب تأثر باملقام 
العراقي وبرواد املوسيقى العربية، كانت 
له اهمية اســتثنائية في تاريخ االغنية 
العراقية كمــا انه ميتلــك تاريخا فنيا 
حافال باألحلان اخلالــدة على امتداد اكثر 
مــن نصف قــرن قدم خاللــه اجمل ما 
واتسمت  العراقية،  الذائقة  تشــتهيه 
احلانــه بطابعها احمللــي االصيل، تعرف 
جميل على زهور حســني في دار االذاعة 
وشكل معها ثنائيا مميزا وغنت من احلانه 
اغنيات كثيرة مــن بينها: )اني اللي اريد 
احجي( و)غريبة من بعد عينج يا مية( و) 
يــا ام عيون حراكه( و)جيت الهل الهوى( 
و)هال وهال كل الهــال(، وكما قدم احلانا 
كبيرة للمطربني واملطربات سليمة مراد 
ووحيــدة خليل ومليعــة توفيق وعفيفة 
اسكندر واحالم وهبي وصبيحة ابراهيم 
وشــهيد  وعبد محمد  توفيــق  وعزمية 

كرمي".
وتابعت: " قدم عباس جميل ايضا احلانا 
ملطربــني ومطربات عــرب منهم: ليلى 
عبد العزيز وليلى حلمي ونرجس شوقي 
من مصــر وعباس البدري مــن الكويت 
وسالمة ونزهت يونس من لبنان  وانصاف 
منير من سوريا. في رصيده اكثر من 400 
اغنية كانت احلصــة االكبر منها لزهور 

حسني".
وعــن احمــد اخلليل قالت: موســيقي 
ومؤلف وملحن ولد فــي مدينة دهوك، 
دخــل اذاعة بغــداد عــام 1950 بصفة 
مالمح  رســمت  يديــه  وعلى  ملحــن 
الســباق  كان  وقد  العراقية،  لألغنيــة 
في اكتشــاف االصوات الشابة ومنهم 
املطرب الراحل ريــاض احمد الذي اختار 
له هذا االسم وكان اسم رياض احلقيقي 
عبد الرضا مزعل، اشتهر بأغنية التآخي 
العراقية )هربجي كرد وعرب رمز النضال( 
حلن ألحالم وهبي واســهم بشهرتها و 
قدم لهــا اغنية )ســبعتيام من عمري 
حاللي(، وللمطــرب فاضل عواد اغنية ) 
على اهلل ويــا زماني( كما غنى بصوته ) 
بني دمعة وابتسامة( و)ولفي الغدار( و)انا 

شسويت( وغيرها من االغاني. 
 وتنــاول الفنــان االكادميــي طالل علي 
الذي شــارك في الندوة، الراحلني بقوله: 

"عباس جميل واحمــد اخلليل كانا من 
بني الذين ظهروا في فترة اخلمسينيات، 
وقدما احلانا جديدة متيزت اوال بتوســيع 
الفرقة املوسيقية بعد ان كانت تعتمد 
على اجلالغــي البغدادي او اغاني اجلنوب 
والربابة  االيقاعات  علــى  اعتمدت  التي 
التــي تطورت الى الــة الكمان، وألنهما 
موســيقيني موهوبني، درسا املوسيقى 
بشــكل علمي وخاصة عبــاس جميل 
الــذي درس املوســيقى علــى اصولها 
متأثــرا بالتطور الذي طــرأ على اغاني 
الوهاب  العربية حملمد عبد  اخلمسينيات 

وعبد العزيز محمود وكارم محمود.
وأشــار علي الى ان " الفرقة املوسيقية 
شــهدت مشــاركة عازفني اجانب على 

آالت اجلالرنيت والساكسفون مثال". 
واضاف: "اجلانب اآلخر كان على مستوى 
اللحن والذي اصبح غير دوار كما كان في 
البستة، فاصبح اللحن مذهبا وكوبليه، 

ولقــد امتد تداول االغنية اخلمســينية 
حتــى العقــد الســتيني، ولذلــك ال 
توجــد اغنية ســتينية وصــوال ملرحلة 
آخر،  فنا  شــهدت  التي  الســبعينيات 
كمــا اطلق على االغاني اســم االغاني 
البغدادية والســبب ان تطــور االغنية 
يبدأ مــن املدينة، وبغداد حتتضن املعاهد 

املوسيقية وكذلك االذاعة والتلفزيون".
وشهدت اجللسة مداخالت من املتابعني 
واخملتصني االساتذة فالح العزاوي وعدنان 
البياتي والفنانــني محمد لقمان وعلي 
الراحلني،  وأداء بعض أغاني  الشــريفي، 
وشــارك فــي األداء الفنانان الشــابان، 
الرماحي إضافة  اســامة حمدي وعماد 
لطالل علــي، كما قدم احــدى األغاني 
الفنان فيصل جنل الراحل عباس جميل.

التي رافقت  الفرقة املوسيقية  ان  يذكر 
اغانــي اجللســة كانت بقيــادة الفنان 

حسني الساري.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنــت الفنانــة املصريــة ميمــي جما 
اعتزالها الفن نهائيا وتراجعها عن قرارها 
الســابق، مشــيرة إلى أنهــا "ومنذ وفاة 
زوجها الفنان حسن مصطفى دخلت في 
نوبة حزن وشــعرت بحالة نفسية سيئة، 
وبعدها ظلت نحو ســنة ونصف السنة 
في تلك احلالة". وقالت، ميمي جمال، خالل 
الفضائيات  احــدى  عبر  هاتفية،  مداخلة 

العربيــة "دام زواجنا اربعني ســنة وهناك 
عشــرة عمر جميلــة بيننا فقــررت بعد 
وفاته االعتزال، لكــن عرض عليها دور في 
فيلم )لف ودوران( مع الفنان أحمد حلمي 
ووافقت على جتسيد دور والدة حلمي، لكن 
بعدها قــررت االعتزال ألنــي عرفت اني ال 
استطيع التواصل". ونفت ميمي ما أشيع 
بشأن عالقتها السيئة مع أبنائها: "ببقي 
مبسوطة ملا حد بيسأل وفي آخر مرة حد 

كلمني وقولتله أني من الناس اللي بتحب 
بيتها وبحب أقعد مع أوالدي، وقررت أعمل 
كــده وأروح أزور بناتي وأحفــادي، وقولت 
أن كل بيت له نظامــه". وأضافت ميمي 
جمال، أنه مت حتريــف كالمها وتفاجأت بأن 
ابنتها نور أكدت لها بأن هناك من يشــيع 
بان الفنانة ميمي جمال تعاني من الوحدة، 
ما نفته واكدت ايضا انها ال متتلك حسابا 

على فيس بوك.

الفنانة ميمي جمال تعلن اعتزالها 

في جلسة اقامتها جمعية المهندسين العراقيين..

عباس جميل واحمد الخليل في ذاكرة 
توفيــت والــدة املمثــل الذائقة العراقية 

العابدين  ظافر  التونسي 
فجر يوم امس وقد كشف 
صفحته  عبــر  األمر  عن 
التواصل  موقــع  علــى 
نشــر  ظافر  اإلجتماعي. 
دقائق  بضعة  منذ  صورة 
وكتب  والدتــه،  برفقــة 
"البقاء  عليهــا:  تعليقاً 
هلل، توفت والدتي الغالية 
بش  اليوم.  فجر  "عزيزة" 
نتوحشــك برشــة, بش 
وطيبتك  عــزك  نتوحش 
وحبــك إلــي ميوفاوش. 
نحبــك. ربــي يرحمك". 
وسرعان ما بدأت التعازي 
متابعني  مــن  تتهافــت 

ظافر العابدين الذي دعوا 
لوالدته بالرحمة.

كان ظافر  اخر  جانب  من 
مسلســل  اســرة  ودع 
من  التي  بيــروت  عروس 
جزء  ينتجوا  ان  املتوقــع 
جديد لهــا بعد ان تعلق 
بأبطالهــا  اجلمهــور 

واحداثها.

كرم  التركي  املمثل  صدم 
بورسني اجلمهور بإطاللته 
مسلســل  في  مؤخــرا 
Aynen Aynen ، اذ ظهــر 
مرتديــا فســتان زفــاف 
جدال  شــكل  الذي  األمر 
كبيرا وضجة على مواقع 
االجتماعــي،  التواصــل 
وتعّرض لســخرية كبيرة 
الذين  املتابعني  من قبــل 
لــم يعتــادوا عليه بهذه 
اإلطالالت. وفي التفاصيل 
احللقــة  فــي  دوره  ان 
الســابقة مــن العمــل 
أجبــره ان يطــّل كذلك، 
التركية  املمثلة  وزميلته 
نيلبــري شــاهني كايــا 
ارتدت زي رجل في العمل 

زميلها  ظهور  وعن  ايضا، 
عّلقت  الزفاف  بفســتان 
"هناك  بالقــول:  نيلبري 
متييــز بني الرجــل واملرأة، 
كــرم وكاتب املسلســل 
هذا  بشأن  كثيراً  يعلقان 
التوضيح  وأرادا  املوضوع، 
بأن ميكن للمرأة أن تصبح 
رجــالً وميكــن للرجل بأن 

يصبح امرأة..

شّوقت الفنانة اللبنانية 
نــوال الزغبي متابعيها، 
أغنيتها  طــرح  ملوعــد 
اجلديــدة "عقلي وقف"، 
والفيديــو كليب اخلاص 
بها. واعتمدت نوال على 
في  التشــويق  عنصــر 
منشورها عبر صفحتها 
اخلاصــة علــى موقــع 
اإلجتماعي،  التواصــل 
وكتبــت: "هلــق صــار 
اد ما بدكن  فيكن تنقوا 
صرت عارفة موعد طرح 
 ."Yes والكليب  االغنية 
وكشــفت نوال مفاجأة 
بفيديو غنت فيه مقطع 
"عقلــي  أغنيــة  مــن 

في  ونشــرته  وقــف"، 
يُذكر  اخلاصة.  صفحتها 
أن نــوال أوضحــت قبل 
لقاح  أيام حديثهــا عن 
والذي  كورونــا،  فيروس 
أشــارت فيه سابقاً الى 
أن من يأخذ اللقاح ليس 
يصاب  ال  أن  بالضــرورة 

بالفيروس.

ظافر العابدين

نوال الزغبي

كرم بورسين

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
أدى إطالق فيلم املوصل على نتفليكس 
في نهاية عام 2020 إلى زيادة احتمالية 
حتقيق ارتفــاع في اإلنتاجــات العربية 

املعروضة على خدمة البث. 
فيلــم املوصل، فيلم أكشــن أمريكي 
مت تصويره في مدينــة مراكش، املغرب 
ويحكي قصــة معركــة املوصل التي 
حدثت عام 2016 وتُظهر أحداث الفيلم 
جزًءا صغيرًا من أكبر عملية عسكرية 

وحيدة منذ 15 عاًما حيث ساعدت هذه 
العملية القوات العراقية على استعادة 
تنظيم  املوصــل من ســيطرة  مدينة 

داعش.
حصل فيلم املوصل على عرض االفتتاح 
األول في مهرجان البندقية السينمائي 
عام 2019 وُعرض فــي مهرجان تورونتو 
الســينمائي الدولي في وقت الحق من 

العام نفسه. 
النقاد  مــن  العديد  تقييمــات  وكانت 

املقدمة  الفائدة  إيجابية حيث ملســوا 
من الفيلم التي تعزز إظهار جانب جديد 
الشاشات  على  املقدمة  للعروض  كلًيا 
التي تدور أحداثها بشأن احلروب التابعة 

ملنطقة الشرق األوسط.
كمــا حقق الفيلــم جناًحا باهــرًا عند 
نوفمبر  نتفليكس فــي  ظهوره علــى 
2020 باإلضافة إلى نســب مشــاهدة 
كبيرة جًدا في منطقة الشرق األوسط 

على وجه التحديد.

الصباح الجديد - وكاالت:
بهــدف إقناع النجمــة جوليا 
روبرتس بالظهور في النســخة 
مسلســل  مــن  اجلديــدة 
"friends"، كان علــى النجــم 
إشــتهر  الذي  بيــري،  ماثيــو 
بتجســيد دور "تشــاندلر" في 
املسلســل، أن يجري لها بحثاً 

عن فيزياء الكم.
وذكــر موقــع "ديلــي ميــل" 
البريطانــي أنه متت مشــاركة 
حلقــة  بشــأن  تفاصيــل 
"Friends" املصيرية من املوسم 
الثاني، في محادثة حصرية مع 

دافيد كرين  البرنامــج  صانعي 
ومارتا كوفمان، ومنتجني وكّتاب 

بارزين آخرين.
كيفني  التنفيذي  املنتــج  وقال 
برايــت: "طلب منهــا ماثيو أن 
فأجابته:  العرض،  في  تشــارك 
أجري لي بحثاً عن فيزياء الكم، 
وسأشــارك باملسلسل. فأجرى 
ماثيــو البحث وأرســله إليها 

بالفاكس في اليوم التالي".
من جهتها أشــارت أليكســا 
جونغ، إحدى كّتاب املسلســل، 
إلتقيا  أنهما  تعتقــد  أنها  الى 
"كانت  لكنهــا  احللقــة،  قبل 

مهتمة بــه ألنه ســاحر جداً، 
بعضهما  يراسالن  كانا  وأنهما 
طوال الوقت عبر الفاكس، وكنا 

نساعده بالرّد عليها".
وأضافت: "أتذكــر حني كنا في 
الكواليس. ظلت تقول )تشاندلر 
مضحك جداً(، وأنا أجبتها لقد 
كتبت كل الســيناريو! ال أعرف 
مــا إذا كانت قد وقعت في حب 
ماثيــو علــى الفــور، لكنهما 
سرعان ما بدآ في املواعدة بعد 
ذلك منذ عــام 1995 حتى وقٍت 
قريب من تصوير احللقة اخلاصة 

في العام التالي".

الصباح الجديد - وكاالت:
تشــتهر كونــي آدم، الفنانــة البريطانية 
املقيمة في نورفولك، بقدرتها على التعامل 
مع األسالك املعدنية اجمللفنة التي تتيح لها 
إنشــاء بعض املنحوتات لعدد من احليوانات 

الرائعة واملفصلة للغاية.
وتختلف منحوتات الفنان بشكل كبير في 
احلجم حيث أن بعــض املنحوتات أكبر من 
احلجم الطبيعي وهي قادرة على حتمل الوزن 
الكامل لإلنسان. متحورت أحدث مشاريعها 
الطبيعي حلصان  بشأن صنع متثال باحلجم 

قادر على حمل شخص فوقه.
وقالت الفنانة في تصريحات صحفية ملوقع 
Bored Panda: "بصراحة ، كنت أبحث عن 
دخل ميكنني أن أجنيه من املنزل! إلى جانب 

مشــاهدة أعمال لفنانــني موهوبني حًقا، 
وأنا محظوظــة ألنني متكنت من مزج حبي 
لفن النحت مع اهتمامي باحليوانات خاصة 

اخليول".
وتضيف: " "لقد عثرت بالفعل على وظيفة 
في الوقت املناســب جــًدا بفضل النحات 
وايت، واستطعت  روبن  املوهوب  الســلكي 
العمل فــي مهنة جتلب لــي املتعة وايضا 
املورد املالي، حيث يبيع روبن وايت مجموعة 
أدوات نحت جميلة وشجعني على ممارستها 

بكلماته الداعمة في محاولتي األولى". 
على الرغم مــن أن اغلــب اعمالها خيول 
ســلكية فإنها تصنــع أنواًعــا أخرى من 
والكالب  الســناجب  أيًضا. مثل  املنحوتات 

والدجاج والكنغر.

فيلم الموصل يوثر على ارتفاع
االنتاجات العربية على نتفليكس

جوليا روبرتس تفاجئ ماثيو بيري 
"Friends" بطلب الظهور بحلقة

الصباح الجديد-وكاالت:
اخمللفــات البالســتيكية من أكبــر مصادر 
التلوث ســواء على اليابســة أو في احلياة 
البحريــة، وفــي جميع األحــوال تصل إلى 
التي  امللوثة  الغذائيــة  املواد  اإلنســان عبر 

يتناولها.
وبرغم التوســع فــي الصناعــات القائمة 
على إعادة تدوير اخمللفات البالســتيكية إال 
أن غالبيتهــا ينتهي بها احلــال إلى تلويث 
مصــادر املياه حول العالم، بحســب موقع 
"ستاتيســتا" األميركــي، الــذي أوضح أن 
اخمللفات البالســتيكية تتحلل إلى جزيئات 
البحرية،  الكائنــات احلية  إلى  دقيقة تصل 
وفي نهاية املطاف إلى اإلنسان الذي يتناولها 

بصورة غير مباشرة.

ويبذل العديــد من الباحثني حــول العالم 
جهودا مضنية للقضاء على تلك املشكلة 
بطرق مختلفة منهــا تصميم قارب جديد 
ميكنه جمع ما بني خمســة إلى عشرة آالف 
طن من القمامة ســنويا واستعمالها في 

تشغيل محركاته على مدار العام.
ذكرت ذلك إذاعة صوت أملانيا "دويتشه فيله" 
في مقطع فيديو نشرته على "تويتر" قالت 
فيــه إن القارب اجلديد الــذي يتم تصميمه 
بواســطة فريق من اخلبراء في فرنســا من 

املقرر أن يبدأ العمل عام 2024.
وأوضحت أن اســتعمال 400 قارب من هذا 
النــوع ميكن العالم مــن التخلص من ثلث 
وفقا  احمليطات،  في  البالســتيكية  اخمللفات 

للحسابات النظرية.

قارب يسير بوقود من 
المخلفات البالستيكية

الصباح الجديد - وكاالت:
انتهى األمر برجل من نورث كارولينا اختار أرقام يانصيب 
كان والده الراحل يفضلهــا بالفوز بجائزة مليون دوالر 

من خالل مجموعة خاصة من أرقام احلظ.
وأخبر كيفــن هالترمان مســؤولي يانصيب التعليم 
في نورث كارولينا أنه اشــترى تذكرة باوربول من متجر 
فاميلي فار في وينســتون باستعمال األرقام التي كان 

يلعبها منذ عام تقريًبا.
قــال "والدي توفي في مــارس وكان لديه بعض األرقام 
التي كان يلعبهــا، لقد حفرتهم من بــاب االحتياط 
وبدأت في تشــغيلهم وصادف أن هذه هي األرقام التي 

ضربت".
األرقام أكســبت هالترمان جائزة كبرى بقيمة مليون 
دوالر، وقال: "لقد أدركت أن والدي ســاعدني كثيرًا، انا 

محظوظ".
وورق اليانصيب يعــد رمزا للحظ، على الرغم من عدم 
انتشاره في الفترة احلالية بشكل واسع مثلما كان في 
خمسينيات القرن املاضي، إال أن األجيال السابقة كانت 
متارس اللعبة خاصة بعد حدوث نقالت كبيرة للبعض 

أو ملن يلعب احلظ معهم والفوز باجلائزة الكبرى.

الصباح الجديد - وكاالت:
جنح مايك جاك الذي يســكن فــي منطقة لندن 
بأونتاريــو الكنديــة، في تناول ثالثــة رؤوس فلفل 
أحمر حار من فصيلــة "كارولينا ريبر" في أقل من 
عشر ثوان، ليحطم الرقم القياسي العاملي ألسرع 
وقت لتناول ثالثة رؤوس فلفــل أحمر، والذي تقول 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية إنه األكثر حرا 

بني الفلفل.
ومت نشــر فيديو للكندي جاك وهــو يتناول الفلفل 
األحمــر على صفحــة موقــع غينيــس لألرقام 
القياســية في فيس بوك يوم امس برغم أن جاك 
متكن من حتقيق ذلك يوم 21 نوفمبر املاضي لكن ال 

احد يعلم ملاذا تأخر االعالن عن دخوله املوسوعة.
اجلديــر بالذكر أن موســوعة غينيس صادقت على 
فلفل "كارولينا ريبر" كأكثر أنواع الفلفل حرارة في 

العالم في عام 2017.
وتقول موســوعة غينيس إن الفلفل احلار يوفر في 
املتوسط 1.5 مليون وحدة سكوفيل احلرارية، وهي 
مقياس قوة وشراسة املذاق احلار للفلفل احلار الذي 
وضعه الكيميائي األميركي ويلبر ســكوفيل عام 

.1912

رجل يفوز بمليون دوالر 
بمساعدة والده الراحل

الفلفل االحمر الحار ُيدخل 
كندي موسوعة غينيس

منحوتات للحيوانات من األسالك
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