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برلماني: سلطات اإلقليم تعتزم محاكمة معتقلي 
الرأي وفق العقوبات الجزائية ومكافحة االرهاب

المستشار االقتصادي للكاظمي: فرض الضرائب
على الرواتب اجراء مؤقت

ذووهم في بادينان يلجأون الى االمم المتحدة 

السليمانية - عباس اركوازي:
 جلأ ذوو العشرات من معتقلي الرأي 
فــي محافظتي اربيــل ودهوك الى 
االمم املتحدة والــوكاالت الدولية في 
مسعى منهم الطالق سراح ابنائهم 
املعتقلني منذ اشــهر على خلفية 
وتظاهرات  جتمعات  في  مشاركتهم 

للمطالبة بحقوقهم املعيشية. 
وقــال اري بدل برواري ابن الناشــط 
املدني بدل برواري املعتقل منذ اشهر 
خلفية  على  دهــوك،  محافظة  في 

للمطالبة  فــي جتمــع  املشــاركة 
بالشفافية والرواتب، انه جلا مع عدد 
من عوائل وذوي املعتقلني في بادينان 
الى االمم املتحــدة، وتابع،"لقد قدمنا 
عددا من املطالب والشكاوى الى االمم 
املتحدة واملنظمــات الدولية واحمللية 
للعمل على اطالق سراح املعتقلني".

واشــار الى ان جهودنا لم تكلل حلد 
االن بالنجــاح ولــم حتقــق النتائج 
املرجوة، اضافة الــى انه اليوجد حلد 
االن اي تقدم في قضية املعتقلني.    

وفي هــذا الصدد، قــال عضو جلنة 
حقوق االنســان في برملــان االقليم 
اعتقال  ان اســتمرار  زكري احمــد، 
العشرات من النشطاء والصحفيني 
دون ان يرتكبوا اي جــرم او مخالفة 
قانونية يتجه بواقع حقوق االنســان 
في االقليم، الى منحى خطير سوف 
ينعكس سلباً على حقوق املواطنني.  
ومــن جهتــه اعلن عضــو مجلس 
النــواب الدكتور غالــب محمد، انه 
قام بايصال مطالب وشــكاوي ذوي 

معتقلــي الــرأي في االقليــم الى 
مجلس النــواب العراقي لكي يكون 
على بينة مما يحصل من جتاوز حلقوق 

االنسان في االقليم. 
واشار محمد للصباح اجلديد ،"نحن 
فــي حتالــف االمل مبجلــس النواب 
العراقــي نتابــع عن كثــب قضية 
معتقلــي الرأي في اربيــل وبادينان،  
لقد قامت ااجهزة احلزب الدميقراطي 
االمنية في اربيل ودهوك باعتقال 75 

معلماً وناشطاً وصحفياً.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد املستشار االقتصادي لرئيس 
صالح  محمــد  مظهر  الــوزراء 
امس الثالثــاء ان فرض الضرائب 
مبيناً  مؤقت،  اجراء  الرواتب  على 
اال  القانون الضريبي ال يعطل  ان 

بقانون.
األنباء  لوكالــة  صالــح  وقــال 
االدارية  "القرارات  إن  الرســمية، 
ال ميكــن لها باالســاس تعطيل 
الدخل  ضريبــة  قانــون  تطبيق 
عموماً  املكلفــني  علــى  النافذ 
خصوصاً  احلكوميني  واملكلفــني 

ومهما كانت األســباب حتى وإن 
او تراجع الى حدود  توقف الدخل 
الضريبة  نســبة  فتكون  حرجة 
عندهــا أمــا صفر مــن املائة او 
)ضريبــة ســالبة( اي يعني دفع 
الرعاية  إعانات للمكلفــني مثل 
االجتماعيــة ومنــح الطــوارئ 

وغيرها".
واوضــح ان " القانــون الضريبي 
ال يعطل اال بقانــون وأن تعطيل 
بعــض فقرات القوانــني النافذة 
من خالل قانون املوازنة الســنوي 
لتعزيز  ويأتي  استثنائي  هو عمل 

بشــكل  العامة  املوازنة  مــوارد 
املالية  الســنة  خــالل  مؤقــت 
وينتهي االستثناء بانتهاء السنة 
املالية نفسها ذلك لتفادي عجز 
مالي سنوي قد يعرض االنضباط 

املالي للخطر".
النــواب  "مجلــس  أن  وأضــاف 
اعتمــد من الناحيــة التاريخية 
مقتــرح احلكومة فــي موازنتي 
ضريبــة  بفــرض   2016  2015-
مؤقتة قدرها 3.8 % على اجمالي 
من  املدفوعة  واملعاشات  الرواتب 
احلكومة، خصصت حينها لدعم 

في  والنازحني  الشــعبي  احلشد 
وقفة متويليــة ملواجهة تكاليف 
الداعشــي  االرهاب  احلرب ضــد 
التقاعدية  املعاشــات  وشــمل 
ايضا"، مبينــا ان " هذه الضريبة 
املاليتني  السنتني  بانتهاء  انتهت 
وقتها، وعليه فإن فرض الضرائب 
اســتثناء او حجبها استثناء من 
خالل قانون املوازنة هو من السبل 
أن تســن  ينبغي  الوقتية، لذلك 
قانونية  بتشــريعات  التعديالت 
دائمة مستقلة عن قانون املوازنة 

العامة االحتادية السنوي".

بغداد - وعد الشمري:
أكد نّواب عن البصرة، أمس الثالثاء، 
وصول ديون احملافظة بذمة احلكومة 
االحتادية إلى 17 تريليون دينار، فيما 
وجهــوا انتقادات شــديدة لقانون 
دينار فقط،  تريليون  املوازنة ملنحها 
مقابــل 13 تريليون دينــار إلقليم 
كردســتان، مشــيرين إلــى أنهم 
سيقاطعون جلسة التصويت على 
املشــروع من دون إجــراء تعديالت 

عليه.
وقــال النائب حســن خالطي في 
تصريح إلى "الصبــاح اجلديد"، أن 
"اجلدول املرفق مبشروع قانون املوازنة 
دينار،  تريليون   1.5 للبصرة  خصص 
مبا يشــكل %10 من استحقاقها، 
كرواتب  يذهب  املبلــغ  هذا  وأغلب 
دوائر مت فــك ارتباطها من احلكومة 

االحتادية مثل الصحة والتربية".
وأضاف خالطــي، أن "احملافظة لها 
في ذمة احلكومة ديون تصل إلى 17 
تريليون دينار عراقــي يجب اإليفاء 
بها، في وقــت لم تخصص املوازنة 

أمواالً للمشاريع اجلديدة".
وأشــار، إلى أن "فقــرة البترودوالر 
املوازنة غير  الواردة فــي مشــروع 
صحيحة، ألنهــا خصصت %5 من 
واردات النفــط حملافظاتها املنتجة، 
لكــن هنــاك شــرط بــأن ال يزيد 
مجموعة اإلنفــاق لكل محافظة 
نفطية علــى نصف مليــار دوالر، 

وهذا سيقيد الصرف".
البصرة  "نــواب  أن  خالطي،  ولفت 
وقت ســابق مع  فــي  اجتمعــوا 
اللجنــة املالية البرملانيــة وأكدوا 
على مجموعة مضامني أولها منح 
احملافظــة حقوقها وفــق القوانني 

النافذة".
املنافذ  وبــني، أن "موضــوع وردات 
احلدودية قــد مت حتديدها في قانون 

بإقليم،  املنتظمة  غيــر  احملافظات 
وبالتالــي ال ميكن مناقشــتها في 

املوازنة وإجراء تعديالت عليها".
وخلص خالطي، إلــى أن "املطالبة 
إلى اللجنة املالية جاءت أيضاً برفع 
القيد الوارد على نفقات البترودوالر، 
واألخذ بعــني االعتبار احلرمان الذي 

تعاني منه احملافظة".
من جانبه، ذكــر النائب خلف عبد 

الصمد، فــي تصريح إلى "الصباح 
اجلديــد"، أن "املوازنة خصصت 13 
تريليــون دينار إلقليم كردســتان، 
مقابل تريليون دينار واحد للبصرة".

وتابــع عبــد الصمــد، أن "نفوس 
البصرة احلالــي يصل إلى 4 ماليني 
نسمة، أما إقليم كردستان بجميع 

محافظاته هو 5 ماليني نسمة".
ويــرى، أن "إجــراء مقارنــة بــني 

وإقليــم  البصــرة  تخصيصــات 
كردســتان في ضــوء النفوس وما 
للعراق  واردات  من  احملافظة  تقدمه 
يعكس مســتوى احلرمان والظلم 

الذي تعاني منه".
ومضــى عبــد الصمــد، إلــى أن 
الصيغة،  بهــذه  متر  لــن  "املوازنة 
ودون إيجاد نصــوص توفر العدالة 
بني مناطق العــراق كافة، وتعطي 

للبصرة استحقاقها".
إلى ذلك، تؤكد النائبة عن احملافظة 
ميثاق احلامدي، أن "البصرة تعطي 
النفطية  الواردات  املوازنة %85 من 
وفــي مقابــل ذلــك فــأن املوازنة 
فقراتها  وجــاءت  تنصفهــا  لــم 

مجحفة".
وأفادت احلامدي، بــأن "24 نائباً في 
البرملان ميثلون البصرة أجمعوا على 

عدم الدخول إلى جلسة التصويت 
علــى املوازنة ما لم يتــم إنصاف 
احملافظة عبر التخصيصات املالية". 
وتواصل، أن "العديد من املشــاريع 
املعطلة في البصرة تخص اجلوانب 
اخلدمية مثل حتلية املياه والكهرباء 
واجملاري بانتظــار إطالق األموال وأن 
مترير املوازنة بهــذه الصيغة يعني 
أن تلك املشاريع ستبقى معطلة".

خصص فيها ترليون دينار لمحافظتهم مقابل 13 لإلقليم

24 نائبًا من البصرة لن يصوتوا على موازنة
اجحفت حقوق أربعة ماليين نسمة

التخطيط: القطار المعلق سوف يصل حتى 
6بسماية بعد توسيع المشروع المقاربة الدبلوماسية الجديدة مع ايران

3ال تعني التخلي عن الثوابت االميركية

بغداد - الصباح الجديد:
نبيل  االقتصــادي  اخلبيــر  وصف 
الثالثاء، جوالت  امس  املرســومي 
باخلطيئة  النفطيــة  التراخيص 
الكبرى التــي رهنت نفط احلقول 
العمالقة باجلنوب الى اكثر من 25 
عاما، مبينا ان شركات التراخيص 
حصلت على ما يوازي تخصيصات 

12 وزارة في موازنة 2021.
تصريح  فــي  املرســومي  وقــال 
اطلعــت عليه الصبــاح اجلديد: 
"عندمــا جــرى االعتــراض على 
جــوالت التراخيص التي جرت في 
التعديــل عليها عام  2009 جرى 

.2015
واضــاف ان " التعديــل اجلديــد 
اكبر  بامتيــازات  2015 جــاء  في 
بحقوق  اجحافا  واكثر  للشركات 
العراق”، مشــيرا الــى ان “جوالت 
التراخيــص خطيئة كبرى بتاريخ 

العراق ".
الشركات   " ان  املرسومي  واوضح 
اخلاصة بجــوالت التراخيص رهن 
اليها النفــط العراقي ألكثر من 
25 عاما "، الفتا الى انها “حصلت 
على مايعادل %80 من وزارة النفط 
2021 التــي تناقش  في موازنــة 

حاليا ".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
عــد مديــر الشــركة العامــة 
للموانــئ فرحان الفرطوســي ان 
حادث التسليب الذي تعرضت له 
ساحبة "البارق" في خور عبد اهلل 
اي مياه  حادثاً عرضيا ويحدث في 

إقليمية.
تصريح  فــي  الفرطوســي  وقال 
رســمي امــس الثالثــاء ان "هذا 
احلــادث عابــر وال ميكن اعــارة اي 
اهمية له," مشيراً الى ان "القوات 
البحرية متواجدة واملوانئ ووعدت 
اثنــاء حادثة اللغــم البحري بان 
املياه  اجراءات صارمــة في  تتخذ 

االقليمية وهــي تعمل على ذلك 
حديثة  منظومة  نصب  خالل  من 
املياه  علــى  بالســيطرة  تقــوم 

االقليمية".
واضاف ان "املياة البحرية ال تخلو 
مــن عمليات وحــوادث القرصنة 
الشــخصي  االنتفــاع  هدفهــا 
ومعروفة منذ زمن بعيد," مشيرا 
الــى "احتماليــة ان يكــون هذا 
احلادث ُمنفذ مــن قبل مجموعة 
من الصياديــن جتاوزوا على طاقم 
الســاحبة التــي ال يعلم بجهة 
ارتباطها وترسو في محيط عمل 

شركة سومو."

بغداد - الصباح الجديد:
قــال النائــب عــن تيــار احلكمة 
جاســم البخاتــي , الثالثــاء , ان 
املوازنــة واالزمــة االقتصادية في 
البالد كان من األســباب التي أدت 
الــى تأجيل اســتجوابات عدد من 
الوزراء واملسؤولني ورؤساء الهيئات 
احلكومية، مشــيرا الى انها سوف 
ترحــل الــى الفصل التشــريعي 

املقبل.
تصريح  فــي  البخاتــي  واوضــح 
 ” ان  اجلديــد،  الصبــاح  تابعتــه 
تأجيل اســتجواب عدد من الوزراء 
ورؤســاء الهيــات احلكوميــة ممن 
اكتملت جميــع االليات القانونية 
لالستجوابات كان بسبب انشغال 

وكذلك  االقتصادية  باالزمة  اجمللس 
ان موضــوع إقــرار املوازنــة للعام 
اجلاري اخذت حيزا كبيرا من الوقت 
لــدى القوى السياســية وأعضاء 
اجمللس”. وأضاف ان ” مجلس النواب 
عند  الفصلية  بالعطلة  سيتمتع 
إقرار املوانة مباشرة ويعني ذلك بان 
االستجوابات سترحل الى الفصل 
البخاتي  املقبل”. وأشار  التشريعي 
الــى انــه ” رغــم وجــود ضغوط 
االستجوابات  ملنع بعض  سياسية 
اال ان اغلب أعضاء اجمللس ســوف 
رئاســة  على  بالضغط  يقومــون 
مجلس النواب الدراج االستجوابات 
في جداول زمنيــة محددة مع بدء 

الفصل التشريعي ”

نائب: استجوابات الوزراء والمسؤولين 
سترحل الى الفصل التشريعي المقبل

نواب البصرة "ارشيف"

حصة شركات جوالت التراخيص في 
الموازنة توازي تخصيصات 12 وزارة 

الموانئ تقلل من قيمة حادثة القرصنة 
في خور عبد اهلل: ال أهمية له

الصباح الجديد ـ متابعة:
"هيومن  منظمــة  شــّددت 
الثالثاء  امــس  ووتش"  رايتس 
على ضــرورة دعــم جماعات 
اإلغاثة الدولية من أجل ضمان 
التوزيع األوسع واألكثر إنصافا 
للقاحــات فيــروس كورونــا 
املســتجد في جميــع أنحاء 
ســوريا، مبا في ذلــك املناطق 
اخلارجة عن سيطرة احلكومة.

لدى  ســوريا  باحثة  وقالــت 
في  الكّيالي  ســارة  املنظمة 
تقريــر "ينبغــي ملن يــزودون 
سوريا باللقاحات بذل قصارى 
جهدهــم لضمــان وصــول 
الفئات  إلى  كورونــا  لقاحات 
األضعــف بغــّض النظر عن 

مكان وجودهم في البالد".
السورية  احلكومة  بأّن  وذّكرت 
"لــم تخجل أبــداً من حجب 
كســالح  الصحية  الرعايــة 
أّن "ممارسة  حرب" محذرة من 

نفس األالعيب باللقاح يقّوض 
اجلهد العاملي للسيطرة على 

تفشي الوباء".
وســجلت احلكومة السورية 
حتــى اآلن 14,096 إصابة في 

وفاة  إلى  ادت  نفوذها،  مناطق 
926 شــخصا، بينما أحصت 
 8,490 الكردية  الذاتية  اإلدارة 
إصابــة )296 وفاة( في مقابل 
21,006 إصابة بينها 400 وفاة 

في مناطق سيطرة الفصائل 
املقاتلة في شمال غرب البالد 
)إدلب ومحيطها(. لكّن أطباء 
ومنظمــات يرجحون أن تكون 
بســبب  بكثير،  أعلى  األرقام 

احملــدودة  الفحــص  قــدرات 
فيها،  املشــكوك  والتقاريــر 
خصوصاً في شــمال شــرق 

سوريا.
ووافق مجلس الوزراء األسبوع 
املاضي، وفق مــا أوردت وكالة 
على  "سانا"  الرسمية  األنباء 
"كوفاكس"  ملبادرة  االنضمام 
عبر منظمة الصحة العاملية. 
وقــال وزيــر الصحة حســن 
الثاني،  21 كانون  العياش في 
أمــام مجلس الشــعب "لن 
نرضى أن يأتي هذا اللقاح على 
السورية"،  السيادة  حساب.. 
فــي مــا اعتبرتــه املنظمة 
أنــه "من غير  على  مؤشــراً 
املرجــح أن تكون احلكومة قد 
البالد..  شملت شمال شــرق 

في خططها".
وتقّدمت السلطات احمللية في 
إدلب ومحيطها، وفق املنظمة 
بطلب رســمي إلى كوفاكس 

للحصــول علــى اللقاح، في 
حني اتخذت ترتيبات للحصول 
بشــكل  اللقاحــات  علــى 
مســتقل في مناطــق نفوذ 

اإلدارة الكردية.
رايتــس  هيومــن  وشــددت 
ووتــش علــى أن "احلكومــة 
الســورية تتحّمل املسؤولية 
الرعاية  األساســية لتوفيــر 
علــى  للجميــع  الصحيــة 
أراضيها" مذكرة أنها ســبق 
األغذيــة  مــراراً  و"حجبــت 
واألدوية واملســاعدات احليوية 
عــن املعارضني السياســيني 

واملدنيني".
واعتبرت أن "تقاُعس" مجلس 
األمن "عن احلفاظ على نظام 
مساعدات عبر احلدود من أجل 
شمال شرق سوريا يعني أيضاً 
قنــاة مضمونة  عدم وجــود 
مليوني  على  اللقــاح  لتوزيع 

شخص يعيشون هناك".

"هيومن رايتس ووتش" تطالب دمشق بتوزيع
منصف للقاحات كورونا في مناطق خارج سيطرتها

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفعت أسعار النفط نحو واحد 
باملئة امس الثالثاء، بعد أن أظهر 
يخفضون  أنهم  املنتجــني  كبار 
إنتاج اخلام متاشيا مع التزاماتهم 
السابقة، مما يدعم سوقا خرجت 
من اخلدمة بسبب ضعف الطلب 

خالل جائحة فيروس كورونا.
وارتفع خــام برنت 61 ســنتا أو 
دوالراً   56.95 إلــى  باملئــة   1.10
للبرميل بحلول الســاعة 05:14 
بتوقيت غرينتش بينما زاد النفط 
األمريكي 62 ســنتا أو 1.12 إلى 
ارتفع  وقد  للبرميل.  دوالرا   54.15
كال العقدين بأكثــر من ٪2 في 

اجللسة السابقة.
ومن ناحية أخرى، أظهر مســح 
أن إنتاج أوبك مــن النفط ارتفع 
لســابع شــهر على التوالي في 
يناير كانون الثاني بعد أن اتفقت 
املنظمــة وحلفاؤهــا على مزيد 
من التخفيــف لقيود اإلمدادات، 
رغم أن منو اإلنتاج كان أصغر من 

املتوقع.
حكوميــة  بيانــات  واظهــرت 

أمريكية األسبوع املاضي هبوطا 
2.3 مليــون برميــل في  قــدره 
مخزونات اخلام في مركز تسليم 
العقود اآلجلــة للخام األمريكي 
في كاشــينج بوالية أوكالهوما. 
إن  ومتعاملون  وقــال محللــون 
من املتوقع أن تســجل اخملزونات 
بنفس  آخــر  أســبوعيا  هبوطا 

القدر.
وقال بنك جولدمان ســاكس إن 
أســعار النفط قد ترتفع إلى 65 
يوليو متوز،  للبرميل بحلول  دوالرا 
متوقعــا نقصا قــدره 900 ألف 
برميــل يوميا فــي املعروض في 
ســوق النفط في النصف األول 
مــن 2021، وهو رقــم أعلى من 
توقعاته الســابقة البالغة 500 

ألف برميل يوميا.
وما يزال النفط يواجه بيئة طلب 
صعبة على املدى القصير وسط 
قلق مــن أن املتغيرات اجلديدة لـ 
Covid-19 ســتؤدي إلى املزيد من 
اإلغالق، حيث ال تســير عمليات 
إطالق اللقاح بسالســة كما هو 

متوقع في بعض البلدان.

أسعار النفط تواصل االرتفاع 
جراء االلتزام بخفض انتاج الخام 

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2
وزير الزراعة: توزيع 
مستحقات الفالحين 
بعد إقرار الموازنة 

»المباني« تشارف على أنجاز 
بناية التقييس والسيطرة 

النوعية في البصرة

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف وزير الزراعة املهندس محمد اخلفاجي 
عن تسليم مستحقات الفالحني للعام املاضي 

بعد إقرار املوازنة االحتادية.
واكد الوزير إنه بعد إقرار موازنة 2021 ســيتم 
توزيــع مســتحقات الفالحني للعــام 2020 ، 
مبينا ان اللجنة املالية في البرملان اعطت وعدا 
بذلــك ، مضيفا ان قانــون موازنة 2021 نصت 
على السماح للمزارع بشراء حصة الدولة من 
االراضي شرط انشاء مشاريع صناعية وحتويلية 
مثل معجون الطماطم ، والميكن تغيير جنس 

االرض الزراعية الى اصناف اخرى.
وشــدد اخلفاجي على ان قانون جتريف االراضي 
الزراعية، الزم احملافظني بســجن املتجاوز وعدم 
االفراج عنه اال بعد رفع التجاوز ، مبيناً انه يتم 
اســتخدام االراضي الغراض انتخابية والترويج 
علــى انه يتــم متليكها، وبذلك تتســع رقعة 
التجاوزات، بينما املواطــن رمبا اليعرف حقيقة 

أنه الميكن متليكها ولن تصلهم اخلدمات. 

بغداد - الصباح الجديد: 
شــارفت دائرة املباني احدى تشكيالت وزارة االعمار 
واالسكان والبلديات العامة على أجناز مشروع بناية 
التقييس والسيطرة النوعية في محافظة البصرة 
لصالح وزارة التخطيط بتنفيذ من شركة الرشيد 

العامة بنسبة أجناز فعلي بلغ ) 90% (  .
وقالت املهندسة بشرى أنعام عباس ان دائرة املباني 
تقــع على عاتقها االشــراف علــى تنفيذ االعمال 
مــن حيث مــدى مطابقتها للمواصفــات الفنية 
واخملططات الهندســية اخلاصــة لتنفيذ الفقرات 
املثبتــه في جدول الكميات اضافة الى اعمال اخرى 
تقوم بها الدائرة مــن خالل كادر الدائرة املتخصص 
مــن املهندســني والفنيني وكافــت االختصاصات 

االخرى  .
واكدت املدير العام خالل زيارتها للمشــروع برفقة 
أســعد العيداني محافظ البصرة وحضور الوكيل 
الفنــي في وزارة التخطيط الدكتــور ماهر جوهان 
ورئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية الدكتور 
حســني علي داوود وعدد من املــدراء العاميني في 
الــوزارة ان هــذا املشــروع احليــوي واملهم صمم 
باحدث مواصفات البنــاء احلديث الذي يحتوي على 
مخططــات هندســية تواكب التطــور العمراني 
احلديث مشــيرًة الــى الدعم اال محــدود من قبل 
الســيدة وزير االعمار واالســكان املهندسة نازنني 
محمد وســو والكــوادر الهندســية املتقدمة في 
الوزارة واصرارهم على اســتمرار العمل دون توقف 
بالرغــم من الظــروف املالية أضافة الى تفشــي 
وباء كورونا املســتجد مع االلتزام بكافة الشــروط 
الصحية للحد من أنتشــار هــذا الفايروس اللعني 
لضمان احلفاظ على مستوى التقدم واالجناز بأسرع 

وقت ممكن .
واضافت ان املشــروع شــيد على ارض مساحتها ) 
2475(م² ويتكون من )4( أبنية - بناية السيطرة تضم 
ثالث طوابق ويحتوي على عدة مختبرات ) الفيزيائية 
, االنشــائية , الكيميائية , بالســتك وورق املطاط 
وهنــاك عدة مختبرات تدخل فــي مجال الكيمياء 
الهندســية ( , بناية الصياغة وتتكون من طابقني 
ويحتوي على افران ومختبرات عديدة لفحص املواد 
الثمينة وسقوف ثانوية مقاومة لالحماض , البناية 
االداريــة وتتكون مــن اربع طوابــق وبناية اخلدمات 
مــن طابق واحــد تضم مطعم وخدمــات صحية 
مغلفة باملرمر مع الطالء البالســتيكي والتغليف 
بالســيراميك جلدران احلمامات وتطبيق الكاشــي 

املوزائيك والسقوف الثانوية .
ومن جانب آخر أشــاد السيد أســعد العيداني 
محافظ البصرة باجلهود املبذوله من قبل الكادر 
املتقــدم في الوزارة للنهــوض بالواقع العمراني 
احلديث فــي احملافظة مؤكداً علــى أبداء موقف 
التعاون لدعم املشاريع اخلدمية وتذليل املعوقات 
التي حتول على سير االعمال في املشاريع كافة .     

محمد القاسم 

اكــد مديــر عــام املركــز الوطنــي 
لالستشــارات الهندســية املهندس 
املعماري حسن مدب مجحم ان املركز 
احد تشكيالت وزارة االعمار واالسكان 
اســهم بأجناز العديد من التصاميم 
املهمــة لبلدنــا منهــا تصاميم دار 
دولة  ومطار  النفــط  لوزارة  الضيافة 
األوصياء  القمــر ومدينة ســيد  جزر 
بكربالء ومرقد الشــهيد محمد باقر 
الصدر في محافظــة النجف وبناية 

شبكة االعالم العراقي .
واضاف املهندس مجحم ان املركز يقدم 
املباشر  واالشراف  الهندسية  املشورة 
التي  املنفــذة  على جميع املشــاريع 
تدخل ضمن جدول أعماله التي  تخدم 
املصلحــه ملا يحتويه من هندســيني 
استشاريني أكفاء في مجال التدقيق 
للمخططــات قبــل وبعــد التنفيذ  
الوطني لالستشــارات  املركــز  علما 
الهندســية قام باالشــراف واملتابعة 
املباشرة على مشروع بسماية الكبير 
الذي يعد من أكبر املشاريع السكنية 
في العراق وذلك من خالل إعداد جوالت 
ميدانيــة دورية للفرق االستشــارية 

وباالتفاق مع شــركة هانــو الكورية 
والهيئــة الوطنية لالســتثمار ودائرة 
املهندس املقيم املتمثلة بدائرة املباني 
ان من اهــداف املركز القيام باخلدمات 
ووضــع  الهندســية  االستشــارية 
التصاميــم واالشــراف علــى تنفيذ 
وتطويراالمكانيات  تعزيز  مع  املشاريع 
دائما  املركز  بهذا اخلصوص ويطمــح 
على تعظيم وارداته من خالل سياسة 
ادارة اجلودة التــي ينتهجها املركز مع 
اجلهات املستفيدة وفق معايير عاملية 
متجددة ولــدت كبيرة لــدى اجلهات 
املســتفيدة وأبرز مقومات سياســة 
اجلــودة التي يعمل بها املركز  هو إجناز 
جميع اخملططات التصميمية والكلف 
التخمينية بالوقت احملدد لها من قبل 

املركز.
واوضــح املدير العــام للمركز قنوات 
بــني   املتبــادل  للتعــاون  متعــددة 
املؤسســات العلميــة كاجلامعــات 
لتبادل  ســعيا  املتخصصة  واملعاهد 
اخلبــرات وحتقيــق التفاعــل العلمي 
على  بالنفــع  يعــود  الذي  امليدانــي 
املهنة الهندســية واالستشارية في 
مجــال نشــاط املركز مــارس املركز 
اعمالــه بطاقة بشــرية قدرها أكثر 
أروقته  بــني  توزعــوا  800 منتســب 

مــن مهندســني وفنيــني واداريــني 
وحرفيــني يعملون في كافة اقســام 
املركز اخملتلفة التي تشــمل اقســام 

والهندســة  والعمــارة  التخطيــط 
الى  اضافة  اخلدمات  وهندسة  املدنية 
ادارة املشاريع واالقسام االدارية  قسم 

واملالية وقسم الرقابة الداخلية وبهذا 
الصدد

أردف مجحــم قائــالً ..املركز الينضب 

عطائه املعماري حيث لديه الكثير من 
املشاريع املستقبلية التي تقوم بواقع 
أبرزها  وعمرانيــاً  البلــد خدمياً  حال 
مشــروع املدارس الوطني الذي سوف 
رئيس  بأشراف  العاجل  بالقريب  ينفذ 
الوزراء مصطفــى الكاظمي من قبل 
8000 مدرسة  اجلانب الصيني بسعة 
بأسلوب عصري حديث وجلميع املراحل 
الدراســية لرفع من مستوى اخلدمة 
التعليمية للبلد التي يحتاجها ابنائنا 
فضالً عن تأهيلهــم بصورة حضارية 
متقدمــة وايضــا قام املركــز بأعداد 
تصاميم تفصيلية ملشــروع جســر 
الكريعــات الذي يشــكل أمــل قادم 
يربط منطقة  النه  العراقي  للمواطن 
الكريعات مبنطقــة الكاظمية حيث 
يعتبر مشروع جسر الكريعات بحلته 
داخلها  اجلديدة حتفة معمارية جتتمع 

تفاصيل ترفيهية للزائريني .
ولفت املدير العام للمركز الى ان هنالك 
الكثير الكثير من املشــاريع اخلدمية 
تنتظر موعد اشــراقتها منها جسر 
جامعة بغداد الذي يساهم في تقليل 
الزخم املروري احلاصل مبنطقة اجلادرية 
فصال عن إجناز أعمــال تأهيل وتطوير 
شارعا منوذجيا بقلب العاصمة بغداد 
وهو الشــارع احملاذي لوزارتي اخلارجية 

بأسلوب  واالسكان  واالعمار  العراقية 
متتاز  مميــزة  وملســة معمارية  حديث 
بعمال اإلنارة املكتبية وفقرة األكشاك 
احلديثة املنســقة وجلسات ونافورات 
راقصــة واعتيادية عدد 3  ومســارات 
خاصــة لــذوي االحتياجــات اخلاصة 
وشاشات عرض درجات احلرارة والتقومي 
الهجري وامليالدي وما مييزه اكثر هو مت 
تبليط الشارع مبادة االسفلت ذات الون 
اجلوزي املائل إلــى احلني وهذه اخللطه 

اول مرة تستخدم بشوارع العراق  .
ويذكر أن املركز له باع طويل في اجملاالت 
التصميمية واإلشرافية واالستشارية  
وهذا يعود خلبرت مهندسيه املتراكمة 
واملتطورة تتحد مــع التطور العلمي 
الهادف الــى تدوير عجلة التقدم نحو 
األمــام لالرتقاء بواقــع البلد وجعله 

أكثر رقي وازدهار .
ويعــد املركــز الــذي انبثــق نتيجة 
دمح مراكزيــن عريقني مــن  افضل 
املراكــز الهندســية املتخصصة في 
العراق  في  الهندســية  االستشارات 
وعلى مستوى الشــرق االوسط يعود 
ذلك التميز فيه ملا يحتويه من اخلبرات 
واملتراكمــة  املدمجــة  واإلمكانــات 
للكــوادر الهندســية املتخصصــه 

بكافة اجملاالت العمرانية واخلدمية  

تقرير

المركز اسهم بأنجاز العديد من التصاميم المهمة لبلدنا
مدير المركز الوطني لالستشارات الهندسية  

مدير عام املركز الوطني لالستشارات الهندسية 
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البصرة - سعدي السند :

تابــع مكتــب ”الصبــاح اجلديد« 
في البصرة جانبــا من الفعاليات 
املينائيــة التــي نفذتها شــركة 
موانــئ العــراق خالل األســبوع 
املاضي وهذا األســبوع بالتنسيق 
مع الزمالء في قســم األعالم مبقر 

الشركة .

بحث تطبيق االدارة االلكترونية 
في املوانئ 

فقــد بحثــت الشــركة العامة 
ملوانــئ العــراق تطبيق مشــروع 
االدارة االلكترونيــة فــي مرفقات 
الشركة مع شركتي الريا و منارة 
العاملتني ضمن شركات  ام قصر 

التشغيل املشترك في املوانئ.
وقال مدير عام الشــركة الدكتور 
محيســن  فرحــان  املهنــدس 
توجيهات  ضوء  في  الفرطوســي 
وزير النقل بضرورة ادخال احلوكمة 
االلكترونية في تشكيالت ومرافق 
اجتماعا  ، عقدنــا  الوزارة كافــة 
مهما مع شــركتي الريا ومنارة ام 
قصر لبحث البدء بتنفيذ مشروع 
التحول الى االدارة االلكترونية في 

مرافق الشركة وموانئها، 
مؤكدا على ضرورة االسراع بتحويل 
موانئنا الى العمل بأنظمة الدفع 
عن  واالبتعاد  االلكترونية  واجلباية 
العمليــات الورقية لتحقيق مبدأ 
الشفافية وضمان جودة وسرعة و 

نزاهة العمليات في املوانئ .
املدير  معــاون  االجتمــاع  وحضر 
العام و مدراء اقســام التخطيط 
وتكنولوجيا املعلومات والشــؤون 
املشترك  والتشــغيل  الهندسية 

ومدير املشروع 

اخالء احلاويات املتخلفة من 
ساحات املوانئ

واعلنــت الشــركة العامة ملوانئ 
العراق عن متابعة اخالء ســاحات 
موانئ ام قصر الشمالي واجلنوبي 
مــن احلاويات املتخلفــة ، مؤكدة 
عن ايجاد اليــات الجناز املهمة في 

الفترة احملددة .
وقال املدير العــام لقد مت التباحث 
مع جلنة املتابعة في مكتب رئيس 
الية العمل الخالء ساحات  الوزراء 
موانــئ ام قصــر مــن احلاويــات 
املتخلفــة في اجتمــاع عقد في 
لغرض  الشــمالي  قصر  ام  ميناء 
اخالء الســاحات من تلك احلاويات 

خالل الفترة الزمنية احملددة .
مــن جانبه أوضح مديــر ميناء ام 
قصر الشــمالي رئيس مهندسني 
فرزدق عبدالرزاق ان االجتماع بحث 
االليات اجلديدة لهذا الغرض وحث 
اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص 
لتســلم املواد التابعة لها حسب 

الفترات احملددة.
يذكــر ان االجتماع حضرُه كل من 

جلنــة املتابعة فــي مكتب رئيس 
الوزراء ومديرية الكمرك وشــعبة 
ام قصر  مليناء  والشــحن  التفريغ 
اجلنوبي وقسم االخراج في شركة 
نفط البصرة العاملة في املوانئ .

ميناء )ابو فلوس( يحقق اعلى 
إيرادات 

واعلنــت الشــركة العامة ملوانئ 
ابي  مينــاء  العــراق عن حتقيــق 
التجاري جنوبي شــرقي  فلــوس 
البصرة اعلى نســبة إيرادات خالل 
شــهر كانون الثاني 2021 مقارنة 

باالشهر والسنوات السابقة .
انطالقا   : وذكر مدير عام الشركة 
من برنامج الشــركة الذي يتعلق 
بضــرورة زيادة معــدالت اإليرادات 

ملوانــئ العراق فأن إدارة الشــركة 
وموانئهــا يعملــون جاهدين من 
أجل رفع مســتوى حجم املناولة 
والشــحن  التفريــغ  لعمليــات 
وهذا  واخملازن  الساحات  واستيعاب 
العمل يســاهم بشكل كبير في 
زيــادة املردودات املاليــة لالقتصاد 

الوطني .
مــن جانبه قــال مدير مينــاء ابو 
فلوس التجاري رئيس املهندســني 
اياد كاظــم مناتي أن امليناء يعمل 
بلغ  حيث  جيــدة  انتاجية  بطاقة 
صافي ايراداته خالل شــهر كانون 
الثانــي 2021 الــى ) 730 ( مليون 
إيرادات  دينار وهــي اعلى نســبة 
مالية من األعوام السابقة مقارنة 

بحجم مناولة امليناء

 
الية تسديد املستحقات املالية 
املترتبة بذمة الشركات املالحية

وبحثت الشــركة ايضــا متمثلة 
العام  للمديــر  الفنــي  باملعــاون 
ســعود  الكابنت  العــراق  ملوانــئ 
الشركات  الســالم مع ممثلي  عبد 
املالحية لناقــالت النفط في مقر 
آلية دفع املســتحقات  الشــركة 
املالية املترتبة بذمة هذه الشركات 
لصالح املوانئ وذلك بحضور مدراء 

األقسام املعنية في الشركة .
ولفت مدير امليناء الى أن توجيهات 
املديــر  ومتابعــة  النقــل  وزيــر 
العــام الدكتور فرحان محيســن 
الى  التوجه  بضرورة  الفرطوســي 
استرداد جميع الديون واملستحقات 

الشــركات  املترتبة بذمة  املاليــة 
املالحية بالطرق القانونية واإلدارية.

ورشة استعادة وتعزيز صمود 
النظم الغذائية والزراعية 

العامة  الشركة  عام  مدير  وشارك 
ملوانئ العراق بورشــة عمل انبثاق 
مشــروع تنمية ومتويل محافظات 
البصرة ، وميسان ، وذي قار من قبل 
االحتاد األوروبي ومنظمة الفاو والتي 
الزراعة مبشــاركة  وزارة  أقامتهــا 
واســعة وبحضــور وزيــر الزراعة 
املهنــدس محمد كــرمي اخلفاجي 
واحلكومة احمللية في فندق البصرة 
)الشــيراتون( حتت عنوان استعادة 
الغذائية  النظــم  وتعزيز صمــود 

والزراعية في جنوبي العراق. 

بهدف دعم االقتصاد الوطني

شركة موانئ العراق تنفذ خططها المينائية
 بشكل دقيق لزيادة المردودات المالية 

بحثت الشركة العامة 
لموانئ العراق تطبيق 

مشروع االدارة 
االلكترونية في 

مرفقات الشركة مع 
شركتي الريا و منارة 

ام قصر العاملتين 
ضمن شركات 

التشغيل المشترك في 
الموانئ

جانب من لقاء مدير عام موانئ العراق مع شركات التشغيل املشترك 
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بغداد - الصباح الجديد: 
للمعدات  العامــة  الشــركة  اجنزت 
الهندسية الثقيلة عدد من املشاريع 
املهمــة لصالــح شــركات القطاع 
النفطــي خالل عامــي 2019 و2020 
اهمها: أعمار مصفى الصمود املرحلة 
االولى والثانية التــي تتضمن تاهيل 
البنزين -  وحدتي الهدرجة وحتســني 
صــالح الدين/1 مع شــبكة االنابيب 
والهياكل احلاملة لها وكافة املعدات 
اخلاصة بها واللتــان ادخلتا للخدمة 

فعليا وتأهيل عدد من اخلزانات
وحدتي  لتأهيــل  الثانية  واملرحلــة 
الواطــئ  الضغــط   / الهدرجــة 
وحتســني البنزين في مصفى صالح 
تأهيل  والتــي تضمنــت  الديــن/2 
في  مختلفــة  معــدات  وتصنيــع 
اعمال نصب  الشــركة مع  مصانع 
هذه املعدات موقعيــا  حيث مت اجناز 

أعمال التأهيل لوحــدة  الهدرجة / 
الضغــط الواطئ صــالح الدين/2 و 
تاهيل شبكة االنابيب  مع الهياكل 
واملبادالت  لالنابيب  احلاملة  واملساند 
الهوائيــة مــع احلاضنــات واملراوح 
  601E اخلاصة باملبادالت وتأهيل البرج
فــي الوحدة أعاله وقــد ادخلت الى 
  101B اخلدمة حاليــا وتأهيل  الفرن
التابع الى صالح الدين /1 و أنشــاء و 
نصب خزانات سعة 6,500 م3 عدد/3 
وخزان سعة 8000م3 لصالح شركة 
ونصب  وتصنيع  الشــمال  مصافي 
ملوقعي  الصهاريج  تبخير  منظومة 
الــدورة واملدائــن وتصنيــع وجتهيز 
القياسات  خزانات قياسية مبختلف 
عدد/ 262 خزان لصالح شركة توزيع 
املنتجــات النفطيــة كذلك تاهيل 
وتصنيع حزم مبادالت عدد/9 وتاهيل 
شبكة االقطاب الكهربائية للعازلة 

)B  ( فــي حقل نفــط خانة لصالح 
وخزانات  الوســط  نفــط  شــركة 
ســعة5000 م3 عــدد /2 لصالــح 
شركة نفط ذي قار و تاهيل وتصنيع 
ونصب معــدات الوحدة الرابعة في 
مصفى ميسان ســعة عشرة االف 
برميل/يوم لصالح شــركة مصافي 
اجلنوب  كذلك تاهيل خزانني ســعة  
) 27000 م3 وســعة 37000 م3 ( ذو 
سقف متحرك لصالح شركة نفط 
الشمال وتأهيل خزانني سعة23000 
م3 ذو سقف متحرك لصالح شركة 
وحدة  فــرن  وتأهيل  البصــرة  نفط 
حتســني البنزين /2 وتصنيع ونصب 
أربــع خزانــات ســعة ) 8000 م3 و 
1000 م3  16000 م3 و   14000م3  و 
( لصالح شــركة مصافي الوسط / 

مصفى الدورة
أما املشاريع قيد اإلجناز فهي مباشرة 

مالكات الشركة بأعمال جتهيز ونصب 
خزانــني كرويني ســعة 3000م3 مع 
امللحقات في موقــع التاجي لصالح 
الشــركة العامة لتعبئــة وخدمات 
الغاز وجتهيز ونصب وتشغيل وحدتي 
تكريــر فــي مصفى حديثة ســعة 
كل منهما عشــرة االف برميل / يوم 
لصالح شــركة مصافي الشــمال. 
 JT-402  وتأهيل الكابسة التوربينية

اخلاصة بوحدة حتسني البنزين .
كمــا تقــوم بتأهيــل  خزان ســعة 
)66000( م3 فــي مســتودع الطوبة 
لصالــح شــركة نفــط البصــرة و 
EA-  ( احلراريــة  املكثفــات  تأهيــل 
EA-2704,2705  ( لصالح شركة غاز 
الشــمال واســتكمال أعمال تنفيذ 
TK- ( الشــبكات الرابطة للخزانات
TK-2147, 2124 ( لصالــح شــركة 

مصافي الوسط -مصفى الدورة

المعدات الهندسية الثقيلة تنجز 
عددا من المشاريع المهمة في البالد

عامر عبدالعزيز 
اعلنــت وزارة التجــارة مواصلــة 
اجلهد الهندسي في مواقع وفروع 
الشــركة العامة لتجــارة اعمال 
الصيانة الدورية في مرافق املواقع 

كافة . 
واوضح املهندس عبدالرحمن عجي 
العامة  الشركة  طوفان مدير عام 
لتجــارة احلبوب ان اجلهــد الفني 
الشركة  مواقع  في  والهندســي 
يعــد احــد الدعائم االساســية 
املطاحن  جتهيز  عملية  ملواصلتها 

باحلصص املقررة من احلنطة . 
وبني الى هــذه االعمال توزعت في 
فرع واســط قامت الوحده الفنية 
باجــراء  صيانة دوريــة للمصعد 
الكهربائي في السايلو نوع كوني 
من خــالل اجراء أعمــال تنظيف 
في  املغانيط  وترتيــب  الشــوزات 

الســكك وبرمجــة كارت فتــح 
األبــواب ليتــم ادخــال  املصعد 
للخدمة ، وجــاء هذا اجلهد ضمن 
اليوميــة  الفنيــة  النشــاطات 
في  العمل  وإســتمرار  لدميومــة 
السايلو وبجهود املالكات الفنية  .
» وقــال املديــر العــام ان اعمال 
الصيانة شملت خط خزن احلبوب 
٢٤ في الطابع التاسع بعد حدوث 
في  الناقل  السلسلة  في  إنقطاع 
أثناء عمليــة تدوير احلبوب لغرض 
جتهيز املطاحن مــع إجراء صيانة 
خلــط ٤٣ الناقل بــني اخلطوط ومت 
إنهاء العمل بزمن قياسي وبجهود 
بتجهيــز  االســتمرار  ومت  ذاتيــة 
املطاحن وياتي ذلك ضمن النشاط 
اليومي للمالك الهندسي والفني 
فــي الفــرع لدميومة واســتمرار 

العمل . 

»الحبوب« تواصل اعمال 
الصيانة الدورية للسايلوات 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دعا حزب رئيســة احلكومة أونغ سان سو تشي، 
اليوم الثالثاء، إلى »إطالق سراحها« فورا فضال عن 
مســؤولني آخرين في حزبها أوقفوا االثنني خالل 

انقالب عسكري في ميامنار )بورما(.
وقالــت الرابطة الوطنية من أجــل الدميقراطية، 
على صفحتها في »فايســبوك«: »أطلقوا سراح 
كل املعتقلــني مبن فيهم الرئيــس )مني ميينت( 

ومستشارة الدولة )سو تشي(«.
وأكد احلزب »ما حصــل )االنقالب( وصمة عار في 

تاريخ البالد واجليش البورمي«.
ويبدو أن اونغ سان سو تشي موضوعة في اإلقامة 

اجلبرية في منزلها في العاصمة نايبياداو.
ونفذ اجليش البورمي، أمــس األول االثنني، انقالبا 
من دون إراقة دماء واعتقل أونغ ســان ســو تشي 
وعددا من مســؤولي حزبها وأعلن حالة الطوارئ 
ملدة سنة واضعا حدا ملرحلة دميقراطية استمرت 

عشر سنوات.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال ســفير اإلمارات لدى الواليات املتحدة، يوسف 
العتيبة، إنه واثق من إمتام صفقة بيع طائرات إف-
35 إلى بلده بعــد مراجعة إدارة الرئيس األميركي، 
جو بايدن، لبعض مبيعات األســلحة املعلقة إلى 

حلفاء للواليات املتحدة.
وأبرمــت اإلمارات، فــي آخر يوم للرئيس الســابق 
دونالد ترامب في الســلطة، اتفاقات لشــراء ما 
يصل إلــى 50 طائرة من طــراز إف35- و18 طائرة 
مسيرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى في صفقة 

قيمتها 23 مليار دوالر.
وقــال العتيبة، خالل منتدى عبــر اإلنترنت نظمه 
معهد واشــنطن، أمس االثنني، »فعلنا كل شيء 
كما يجب، وسيكتشــفون ذلك فور اســتكمال 
املراجعة  املراجعة وســتتم )الصفقة(«، واصفــاً 

بأنها »شكلية«.
وأشار مسؤول في وزارة اخلارجية األميركية، الشهر 
املاضي، إلى أّن »إدارة بايدن قررت وقف تنفيذ بعض 
مبيعات األســلحة املرتقبة إلــى حلفاء للواليات 

املتحدة مؤقتا بهدف مراجعتها«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســّلط تقرير أصدرتــه وزارة الدفــاع الكورية 
اجلنوبية، امس الثالثاء، على القدرات العسكرية 

لكوريا الشمالية لعامي 2019 و2020.
وتنشــر وزارة وزارة الدفــاع الكوريــة اجلنوبية 
تقريرا كل عامــني، لتتبع قدرات اجليش الكوري 
الشمالي، الذي طور عدد ألويته من الصواريخ 

البالستية.
وطــور اجليش الكوري الشــمالي قدراته من 9 
ألوية إلى 13 لواء، وأيضا عدد فرق املشاة اآللية 
التي تكون مزودة باملركبات املدرعة املســلحة، 

من 4 فرق إلى 6 فرق.
وأثــار التقرير، وفــق وكالة »يونهــاب« لألنباء 
إمكانية تشــكيل ألوية إضافيــة من صاروخ 
إسكندر، ونظام الصاروخ التكتيكي والصواريخ 
الباليســتية املتوســطة املــدى مــن طــراز 
الباليستية  الصواريخ  وبعض  هواســونغ12-، 

العابرة للقارات من طراز هواسونغ وغيرها.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية، 
إن الوزارة تعتقد بأنه متــت زيادة عدد الوحدات 

العسكرية نتيجة توسيع املرافق الصاروخية.
وأضاف أنها تتابع بدقة أنواع الصواريخ التي مت 
نشرها في الوحدات اجلديدة، وتابع قائال: »هناك 

حاجة إلى مزيد من التحليل«.
وفيمــا يتعلــق بالقــدرات النوويــة لكوريــا 
الشمالية، أشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية 
امتلكــت مــا يقــرب مــن 50 كيلوغراما من 
البلوتونيــوم مبا يكفــي لصناعة األســلحة 
النووية، إلى جانب امتالكها لكمية كبيرة من 
التخصيــب، ووصلت قدراتها  اليورانيوم عالي 
على تصغير األســلحة النووية إلى مســتوى 

كبير.

كوريا الشمالية زادت عدد 
وحداتها الصاروخية خالل 

آخر سنتين

حزب رئيسة حكومة ميانمار 
يدعو »إلطالق سراحها« فورًا

سفير اإلمارات في واشنطن 
يؤكد ثقة بالده بإتمام 

صفقة طائرات »إف - 35«

متابعة ـ الصباح الجديد: 

يأمل الليبيون فــي جناح احملاولة 
املتحــدة  األمم  تقودهــا  التــي 
في تشــكيل حكومــة موحدة 
التي مزقتهــا احلرب  لبالدهــم، 
بني  السياســية  واالختالفــات 
فريقني، إحدهما في الغرب وآخر 
في الشــرق، متسائلني عن مدى 
جناح هذه اخلطوة واختراقها حلل 
األزمة التي تعيشــها ليبيا منذ 

عقد. 
وتســتمر أعمال منتــدى احلوار 
سويسرا،  في  الليبي  السياسي 
والتي انطلقت امس األول االثنني 
بهــدف اختيار رئيس وزراء مؤقت 
ومجلس رئاســي مكــون من 3 
لتوحيد  محاولة  في  أشــخاص 
البــالد، وإجــراء انتخابــات في 

ديسمبر املقبل. 
وأمــام 75 مندوبا ليبيــا ميثلون 
املناطق الرئيســية الثالث: ليبيا 
القدميــة وطرابلس فــي الغرب، 
وبرقة في الشرق، وفزان في اجلزء 
اجلنوبي الغربــي من ليبيا، قالت 
مبعوثة األمم املتحدة باإلنابة إلى 
ليبيــا، ســتيفاني وليامز: »لقد 
وضعت لهــم عالمــًة ال مُتحى 
علــى اجلدول الزمنــي هي إجراء 
انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 
من هذا العــام. ووافق على هذا 
القــرار الغالبيــة العظمى من 
ينبغي  تعّهد  وهــو  مواطنيكم 

احترامه مهما كّلف الثمن«.

أمل في حل األزمة
النواب  مجلــس  عضو  وأشــاد 
الدريســي،  إبراهيــم  الليبــي، 
وذكائهــا  وصبرهــا  بويليامــز 
للحالــة  ودراســتها  الشــديد 
النفســية الليبية، وقال: »نحن 
ندعم احلــوار الوطني ونحذر من 

املعوقات واملعرقلین«. 
تونس،  من  الليبي  احلوار  وانطلق 
في نوفمبر املاضي، حملاولة إخراج 
البالد من األزمة، بعد جهد دؤوب 

من بعثة األمم املتحدة. 
وكل مــن املناطــق الرئيســية 
الثالث فــي ليبيا يجب أن حتظى 
الرئاســي  اجمللس  فــي  بتمثيل 
املؤلف من ثالثة أعضاء. كما يتم 
بحصوله  الــوزراء  رئيس  اختيار 

على 70 باملائة من األصوات.
24 مرشــحا علــى  ويتنافــس 
مناصــب اجمللس الرئاســي. من 
بينهــم، عقيلة صالــح، رئيس 
مجلس النواب الشــرقي، وخالد 
املشــري، رئيس اجمللــس األعلى 
للدولــة في حكومــة طرابلس، 

وكبير القضــاة الليبيني، محمد 
احلافي.

بينما يتنافس 21 مرشــحا على 
منصب رئاســة الوزراء، وبينهم 
فتحي باشــاغا، وزيــر الداخلية 
القــوي فــي طرابلــس، وأحمد 
معيتيق، نائــب رئيس الوزراء في 
احلكومــة التــي تدعمهــا األمم 

املتحدة.
الليبي،  السياسي  الباحث  لكن 
عبــداهلل الكبير، اســتبعد في 
أن  »احلــرة«.  موقع  مــع  حديثه 
يحدث توافق بشــأن الســلطة 
التــي  بالطريقــة  التنفيذيــة 
املتحدة،  األمم  بعثــة  اختارتهــا 
بها  الدريسي  في حيث يشــيد 
ما  االختيار  إنها »حصرت  ويقول 
اختيار  ثالث لهمــا،  اثنني ال  بني 
عن طريــق األقاليم أو عن طريق 
القوائــم، فمن ال يســتطيع أن 
الكافية  النســبة  على  يحصل 
من األقاليم، فســيجد نفســه 
مضطرا للقبــول بالقوائم، وفي 
هذه احلالة ظهور حكومة جديدة 

ورئيس جديد أمر ال مفر منه«. 
أي  أن حصــول  الكبيــر  ويــرى 
مرشح على أصوات 70 في املئة 
ولذلك سيلجأ  أمر مســتحيل، 

املرشحون إلى تشكيل قوائم. 
إلى  قائمة  ويوضح »حتتــاج كل 
تزكية من 17 عضــوا في احلوار 
الوطنــي، علــى أن يكــون من 
بينها ثمانية من الغرب وســتة 

من الشــرق وثالثة مــن اجلنوب، 
التصويت على  بعدهــا يجــري 
القوائم، ويحتمل أال تنتج قوائم 
متجانسة، كما يصعب احلصول 
علــى موافقة 17 عضو من جلنة 
احلوار يقبلون بكل األســماء في 

القائمة«. 
ويضيف »ال أنفــي متاما احتمال 
أن يحــدث توافق على قائمة من 
القائمة  هذه  وتفوز  املرشــحني 
بأغلبيــة بســيطة، لكــن، في 
احلقيقة، هذا االحتمال بالنسبة 
لي ضعيف، لذلك أتوقع أن املدة 
اجلمعة  وهي حتى  لذلك،  احملددة 
أسبـوع  رمبـــا  ستمـدد  املقبل، 
آخـــر على أمـــل أن يحصـــل 

توافـق«. 
وفي حالة الفشــل في التوافق 
يشــير  تنفيذية  ســلطة  على 
الكبير إلى أنه »رمبا يتوافقون على 
بتكوين  احلالية  السلطة  ترميم 
حكومــة توافقية مفصولة عن 
الرئاســي، تقوم بتسيير  اجمللس 
أشهر حلني  لعشرة  البالد  شؤون 

إجراء انتخابات جديدة«.

ليبيتان.. شرقية وغربية
والكبير  الدريســي  يرى كل من 
حالية  دولية  ضغــوط  هناك  أن 
لتشكيل ســلطة موحدة لكن 
ما مدى جناح هــذه احملاوالت في 
الوصول إلى حلول جذرية لألزمة 

الليبية؟ 

هناك  »بالتأكيد  الكبيــر:  يقول 
ضغوطــات مــن األمم املتحــدة 
والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي، 
على احلوار السياســي من أجل 
اجلديدة  الســلطة  هــذه  إنتاج 
وااللتزام بخارطــة الطريق التي 
وضعهــا امللتقى وعلى رأســها 
االنتخابــات فــي موعدها، لكن 
وينجح  الضغوطات  هل متر هذه 
السلطة  تشــكيل  في  امللتقى 

اجلديدة؟ أشك في ذلك«. 
وفيما يتفاءل الدريســي بنجاح 
ســلطة  تشــكيل  محاولــة 
تنفيذية موحــدة فإنه يقول: »ال 
ميكننا أن نغرق فــي التفاؤل بأن 
إن حصل  الليبية ستحل  األزمة 

التوافق«.
املزمــع  »احلكومــة  أن  ويــرى 
›حكومة  مبثابة  تشــكيلها هي 
أزمــة‹ اقترحها اجملتمــع الدولي 
الشــعب  ليفــك احلصــار عن 
الليبي ويبطئ تدفق الهجرة غير 
الشرعية وتدفق السالح إلى دول 

اجلوار وحتى إلى أوروبا«. 
وأضاف أن »اجملتمع الدولي أراد أن 
أعتبرها  أنا  تكون هناك هدنــة، 
مؤقتة، وأعتقد أن ليبيا ستبقى 
وجزء غربي  هكذا، جزء شــرقي 
وحكومــة في منتصــف البالد 
تعطي للشــرق حقــه وتعطي 

للغرب حقه«.
ويؤكــد أنه »ال ميكننــا أن نغفل 
ليبيا  أنــه أصبــح هنــاك  اآلن 

الغربية وخط  وليبيا  الشــرقية 
الهدنة ما بني قوات الوفاق وقوات 
حفتر، هو سرت، مثل خط 38 ما 
واجلنوبية«،  الشمالية  كوريا  بني 
متســائال إن كان سيستمر هذا 
اخلط إلى ماال نهاية، أو أن يحدث 
توافــق على توحيد املؤسســة 

العسكرية«. 
ويعتقد الدريســي أن مســألة 
أمر  العسكري  املؤسسة  توحيد 
»صعب، إن لم يكن مســتحيال، 
ويحتــاج إلى ســنوات حلل هذه 
التناقضات  بســبب  املعضلــة 
املرتزقة ســواء  ولوجود  الكثيرة 

األتراك والسوريني أو الروس«.

املرتزقة.. املعضلة الكبرى
الدريســي في  يتفق الكبير مع 
أن وجود قــوات أجنبية في البالد 
بات معضلة كبرى »ورمبا هذا هو 
األمر الصعب في األزمة الليبية، 
خاصــة أن دولة، مثل روســيا، ال 

تعترف بأن لها قوات في ليبيا«. 
وغرقت ليبيا فــي الفوضى منذ 
الزعيــم معمر  نظام  ســقوط 
انتفاضة شــعبية،  إثر  القذافي 
وتتنازع ســلطتان   .2011 عــام 
احلكم: في الغرب حكومة الوفاق 
السراج،  فايز  برئاســة،  الوطني 
التي تّتخذ طرابلس مقّراً وتعترف 
بها األمم املتحدة وتدعمها تركيا، 
وســلطة بقيادة املشير، خليفة 
حفتر، شــرق البالد مدعومة من 

روسيا واإلمارات.
وبعد فشــل هجوم شّنته قّوات 
حفتر، في أبريل 2019، للسيطرة 
على طرابلس، توصل طرفا النزاع 
دائمة،  هدنــة  على  اتفــاق  إلى 
في أكتوبــر املاضي، واســتأنفا 
احلوار السياســي بدعم من األمم 

املتحدة.
القوات  االتفاق على خروج  ونص 
ليبيا،  مــن  واملرتزقة  األجنبيــة 
خالل ثالثة أشهر. لكن حتى اآلن، 
لم يتم إحــراز أي تقدم في هذا 

الشأن.
ديســمبر،  ويليامز، في  وقالــت 
إن هناك مــا ال يقل عن 20 ألف 
مقاتــل أجنبي في ليبيا، وحذرت 
من »أزمة خطيرة« مع اســتمرار 

تدفق األسلحة إلى ليبيا.
وقــال الكبير ملوقــع »احلرة« إن 
»القــوى الليبية في ظل التمزق 
قادرة  غير  اآلن  املوجود  والتشتت 
على إخــراج املرتزقة من البالد«، 
مشــيرا إلى أن كثيرا من القوى 
تعول  واجملتمعيــة  السياســية 
علــى الضغــط األميركي على 
اعتبار أن القــوى املوجودة تابعة 

لدول كبرى، مثل روسيا وتركيا.
الواليات  دعت  املاضي،  واألسبوع 
املتحدة روســيا وتركيا واإلمارات 
إلى وقف تدخالتها العســكرية 
في البــالد مبوجب اتفــاق وقف 
إطالق النار الــذي صمد إلى حد 

كبير في األشهر املاضية.

الحوار السياسي بين األطراف الليبية لتشكيل 
حكومة موحدة في ليبيا بات اقرب الى  حل األزمة 

انطلق الحوار الليبي 
من تونس، في 

نوفمبر الماضي، 
لمحاولة إخراج البالد 
من األزمة، بعد جهد 
دؤوب من بعثة األمم 

المتحدة

جانب من اجتماعات االطراف الليبية

متابعة ـ الصباح الجديد:

مواقف  حاليا  واشــنطن  تشــهد 
متباينة بشــأن عالقتهــا مع إيران، 
التي وصلت ألسوأ مستوياتها أثناء 

والية دونالد ترامب.
وتتراوح هذه املواقف بني دعوة طهران 
إلى الوفــاء بالتزاماتها جتاه االتفاق 
النــووي، وأخرى حتذر من نشــاطها 
املنطقة،  فــي  لالســتقرار  املزعزع 
وذلك بعد انتهــاء فترة ترامب الذي 
سحب الواليات املتحدة من االتفاق.

اجلديدة  الدبلوماسية  املقاربة  أن  إال 
التي يرغــب فريق بايدن فــي وزارة 
اخلارجية إطالقها مع إيران، ال تعني، 
عســكريني  مســؤولني  بحســب 
أميركيــني، التخلــي عــن الثوابت 
التي تكونــت عبر عقود طويلة لدى 
وكاالت أمنيــة واســتخباراتية في 
واشــنطن، وحتديدا في وزارة الدفاع 
االســتخبارات  ووكالة  )بنتاغــون( 

املركزية )سي آي إيه(.
وحســب مستشــار األمن القومي 
فإن  ســوليفان،  جايــك  األميركي 

تقدمت  الصاروخية  إيــران  »قدرات 
بخطورة، ولنكــن واقعيني بدأ ذلك 
مع إدارة أوبامــا لكنها ارتفعت في 

األعوام األربعة املاضية«.
وأضــاف ســوليفان متحدثــا عن 
ودعمهــم  »تهّورهــم  اإليرانيــني: 
يتراجــع، وهم يقومون  لإلرهاب لم 
شركائنا،  على  مباشــرة  بهجمات 
الــى  بالعــودة  جنحنــا  إذا  لكــن 
الدبلوماســية فــإن ذلك ســيوفر 
لنــا أرضية مــع احللفــاء ملواجهة 
فيهــا  مبــا  األخــرى  تهديداتهــم 

صواريخهم البالستية«.
اإلدارة  فــي  مســؤولون  ويقــول 
األميركية إن دعــوة طهران بالوفاء 
االتفاق  إلــى  والعودة  بالتزاماتهــا 
النووي من دون أي شــروط مسبقة، 
العســكرية  األجهزة  أن  تعنــي  ال 
واشــنطن  فــي  واالســتخباراتية 
املزعزعــة  نشــاطاتها  ترصــد  ال 
لالستقرار، وال تدرك أهمية التصدي 

لها.
فقــد أكد املتحــدث باســم وزارة 
أن  كيربي،  جــون  األميركية  الدفاع 
إيران »تواصل دورها اخلبيث من خالل 

األوسط  الشرق  في  اإلرهاب  دعمها 
بكامله«.

وأوضح: »ال يزال اإليرانيون يشكلون 
يزال  وال  وأصدقائنا،  تهديدا حللفائنا 

بالســتية  صواريخ  برنامج  لديهم 
نشــط. أنــا ال أتكلم باســم وزارة 

اخلارجية وكيف ينظرون للعودة إلى 
االتفــاق النووي، نحن هنا ال دخل لنا 

بذلك«.
وبالنســبة للبنتاغون، فإن التعامل 
مــع إيــران لم يخــرج مــن إطاره 
العسكري واألمني، وبالتالي فإن أي 
رغبة في حتقيق مقاربة دبلوماسية 
ال  أوروبيني،  عبــر شــركاء  معهــا 
يعطــل دور القــوات األميركية في 
مواجهتها وردع أي تهديد من قبلها 
ضد مصالح أميركية أو ضد حلفاء 

واشنطن في املنطقة.
واشــنطن  قــادة  حديــث  ورغــم 
العســكريني عن دخــول العالقات 
األميركيــة اإليرانية مرحلة الفرص، 
لكــن يبدو أن التقييم العســكري 
طهران  لنشــاطات  واالستخباراتي 
في املنطقة ال يبشــر بــأن التقارب 
سيكون  ودبلوماسيا  سلميا  معها 

وشيكا، وفق املشاهدات احلالية.
اخلارجية  وزيــر  من جهتــه، حــذر 
أنتونــي بلينكن، امس  األميركــي، 
األول االثنــني، من أن إيران »على بعد 
أسابيع« من قدرتها على إنتاج مواد 
نوويــة كافيــة لصنع ســالح دمار 

شامل.
مقابلة  أول  فــي  بلينكــن،  وقــال 
تلفزيونيــة منــذ توليــه اخلارجية 
 CNBC األميركية، أجراهــا مع قناة
News، إن طهران تقترب من القدرة 
على إنتــاج مــا يكفي مــن املواد 
االنشطارية لســالح نووي، قائال إن 
األمر قد يكون »مســألة أســابيع« 
فقط، إذا استمرت في جتاهل القيود 

عن االتفاق النووي.
أنتوني  األميركي،  اخلارجية  وزير  قال 
بلينكــن، إن إدارة الرئيس األميركي، 
بايــدن، »تراجــع العالقة مع  جــو 
السعودية للتأكد من أنها تتفق مع 
املصالح والقيــم األميركية«، فيما 
حذر من أن إيران »على بعد أسابيع« 
مــن قدرتها على إنتــاج مواد نووية 

كافية لصنع سالح دمار شامل.
وقال إن الواليات املتحدة مســتعدة 
للعــودة إلى االتفاق النــووي املوقع 
عام 2015، إذا مــا وافقت إيران على 
ذلك، ثــم عملت مع حلفاء الواليات 
املتحدة وشركائها على التوصل إلى 
قضايا  يشمل  وأقوى«  »أطول  اتفاق 

أخرى.

تقـرير

المقاربة الدبلوماسية الجديدة مع ايران ال تعني التخلي عن الثوابت االميركية

متابعة ـ الصباح الجديد:
ال تــزال تصريحات رئيــس األركان 
اإلســرائيلي آفيف كوخافي بشأن 
جتديد جيش بالده خطط العمليات 
املرســومة ملواجهة إيران تثير جدال 

في إسرائيل.
اللفتنانت  قال  املاضي،  واألســبوع 
جنــرال كوخافي فــي خطاب أمام 
معهد دراســات األمن القومي في 
جامعة تل أبيــب، إن عودة الواليات 
اإليراني  النــووي  املتحــدة لالتفاق 
2015 ســتكون »خطأ«،  املبرم في 
فيما بــدا وكأنها رســالة للرئيس 
األميركــي جــو بايــدن، مفادهــا 
أن يتوخــى احلــذر فــي أي تواصل 

دبلوماسي مع إيران.
ويقول الكاتب يوســي ميلمان، في 

صحيفة هاآرتس، إن كوخافي -الذي 
أظهر أســوأ طباع مسؤولي األمن 
مثيرا  خطابا  ألقى  اإلســرائيليني- 
للجدل أثار الكثيــر من االنتقادات، 
كمــا أثــار دعــم بعــض احملللني 

العسكريني واألمنيني اخملضرمني.
وقــال كوخافي: »العــودة لالتفاق 
النــووي املوقــع فــي 2015، حتى 
وإن كان اتفاقــا مماثــال بعد العديد 
أمــر ســيء  التحســينات،  مــن 
وخاطئ من وجهــة نظر عملياتية 

واستراتيجية«.
وتابــع كوخافــي قائــال »في ضوء 
هــذا التحليل األساســي، وجهت 
قــوات الدفاع اإلســرائيلية إلعداد 
مجموعة مــن اخلطط العملياتية 

إضافة ملا لدينا بالفعل«.

وبحســب ميلمان، فــإن كوخافي 
يعرف شخصيا بعض الشخصيات 
األبيــض  البيــت  فــي  البــارزة 
املعنيني  احلكوميــني  واملســؤولني 
بالشــؤون اخلارجية واألمن، والذين 
خدم العديد منهم سابقا في عهد 

الرئيس باراك أوباما. 
بشــأن  كوخافي  »مخاوف  وأضاف 
نيتهم اســترضاء إيران دفعته إلى 
اإلســرائيلي  اجليش  أن  عن  اإلعالن 
إذا  التنفيذية  يعد ويحدث خططه 
قررت إسرائيل ضرب املواقع النووية 

هناك«.
ووفقــا مليلمــان، فــإن كوخافي ال 
يجري كثيرا من املقابالت أو اخلطب 
العامة، مشيرا إلى أنه ألقى إحاطة 
للصحفيني العسكريني، قبل ستة 

أســابيع، لكنه لم يستخدم نفس 
العبــارات املثيرة للقلق في خطابه 

األخير. 
ويضيف »من الواضح أنه يرغب في 
إرســال رســالة إلى اإلدارة اجلديدة 
بعدم املســاومة فــي مفاوضاتها 

اجلديدة املتوقعة مع إيران«.
وصدور مثل تلــك التصريحات عن 
اإلســرائيلي  اجليش  أركان  رئيــس 
بشأن صنع سياســة أميركية أمر 
نــادر، ومــن املرجح أنهــا متت بعد 

موافقة من احلكومة اإلسرائيلية.
لكن ميلمان يعتقد أنه خطأ فردي 
من رئيــس األركان، قائال: »اآلن، بعد 
الضجة التي أعقبت خطابه، يرفض 
كوخافــي، مثله مثل السياســي 

العادي، االعتراف باخلطأ«.

الثاني من أغســطس املاضي،  في 
انطلقت طائرات إف35- من قاعدة 
الظفــرة بأبوظبــي إلــى جنــوب 
إســرائيل، حيــث أجــرت الواليات 
اجليش  مــع  جويا  تدريبا  املتحــدة 
اإلســرائيلي. لكن هــذا العام رمبا 
يقــام نفس التدريب فــي اإلمارات 
ومبشــاركة القــوات اجلوية للدولة 
اخلليجية أيضا.. ليس بسبب اتفاق 
التطبيع املوقع بني الدولتني مؤخرا، 
بل بســبب انضمام إســرائيل إلي 

)سنتكوم(.
ومضــى يقول: »يجــب على رئيس 
أركان اجليش اإلســرائيلي أن ينسق 
تصريحاته العلنية مع وزير الدفاع، 
املوضوع  هــذا  بشــأن  وبخاصــة 

احلساس.

أبلــغ كوخافي بينــي غانتس )وزير 
الدفاع( أنه يعتزم إلقاء خطاب في 
املؤمتر السنوي ملعهد دراسات األمن 
القومي. ومع ذلك، فشل في إبالغه 

مبحتوى أو مضمون ما سيقوله«. 
واســتطرد ميلمان قائال: »لم يكن 
أعضــاء احلكومة أو رئيــس الوزراء 
على دراية، رغم أن خطاب كوخافي 
نظر  وجهة  مــع  بوضوح  يتوافــق 
بنيامــني نتانياهو )رئيــس الوزراء( 

وتصريحاته السابقة«.
ويرى ميلمــان أنه »ليس من مهمة 
أن يعظ  قائد عسكري إســرائيلي 
وأن  خاصــة  املتحــدة،  الواليــات 
مالي  بدعم  إسرائيل  تغمر  األخيرة 
ودبلوماســي ســخي بشــكل ال 

يصدق«. 

رئيس األركان اإلسرائيلي يثير ضجة وجدال بشأن السياسة األميركية تجاه إيران
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
سجل الدوالر األميركي أعلى مستوى في 
ستة أسابيع أمام ســلة من العمالت مع 
تراجــع اليورو والفرنك السويســري والني 
الياباني وســط آراء بــأن الواليات املتحدة 
لديهــا مزايا في منــو اقتصادها وتطعيم 

سكانها ضد كوفيد19-.
وارتفــع مؤشــر الــدوالر 0.43 باملئة إلى 
91.017 في نهاية جلســة التــداول، وهو 
أعلى مستوى له منذ احلادي والعشرين من 

ديسمبر.
وتراجعــت العملة اليابانيــة لتحوم حول 
105 ينات مقابل الدوالر األميركي وهو أدنى 
مستوى لها منذ منتصف نوفمبر. وهبط 

اليورو 0.6 باملئة إلى 1.2060 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:  
بلغ اليورو أدنى مستوياته في سبعة أسابيع 
مقابل الــدوالر األمريكي امس الثالثاء إذ أدت 
اخملاوف من متديد     إجــراءات العزل العام جراء 
تفشــي جائحة فيروس كورونــا إلى تراجع 

املعنويات جتاه العملة املوحدة.    
وأظهــرت بيانــات أن مبيعــات التجزئة في 
أملانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجعت بأكثر 
من املتوقع في ديسمبر كانون األول، مما فاقم 
اخملاوف من أن منطقة اليورو بصدد أن تشهد 

ركودا في الربع األول من عام 2021.
وقال خبراء إســتراتيجيون في كومرتس بنك 
في مذكرة يومية »تبــدو األمور أكثر إحباطا 

هنا«.
وأضافوا »مبيعات التجزئة في أملانيا لشــهر 
ديســمبر كانون األول مخيبة لآلمال بشكل 
كبير، وتظهر مؤشــرات أوليــة على كيفية 
معانــاة قطــاع اخلدمات في ظــل عمليات 
اإلغــالق األوروبية احلاليــة، والتي من احملتمل 
أن تنعكس على مؤشــرات مديري املشتريات 

املقابلة على مدى األسبوع«.

الدوالر األميركي يقفز 
ألعلى مستوى في 6 أسابيع

اليورو يصل الى ادنى 
مستوياته مقابل الدوالر 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت هيئة االســتثمار الوطنية، رغبتها 
بتأســيس الشــركة الوطنيــة للتطوير 

العقاري حلل ازمة السكن في العراق.
وقالت الهيئــة في بيــان صحفي تلقته 
»االقتصاد نيــوز«، »انعقد في مقر الهيئة 
الوطنية لالســتثمار برئاســة سها داود 
جنــار رئيس الهيئة االجتمــاع األول اخلاص 
الشــركة  بتأســيس  املكلفة  باللجنــة 
الوطنيــة للتطويــر العقــاري بحضــور 
الدكتور صباح  الوزراء  رئيس  مستشــاري 
الزبيدي  ابراهيم  والدكتــور  اللطيف  عبد 
والوكيل الفني المانة بغداد السيد مهدي 
جاسم ومدير عقارات الدولة السيد حسن 
الصناعي  املصــرف  ومديــر عام  املكوطر 

السيد بالل صباح حسن«.
ونقل البيــان، عن رئيس الهيئــة، ان هذه 
الدراســات  اللجنة ســتعمل على وضع 
اخلاصــة بتأســيس الشــركة واخلطوات 
القانونية واملالية التي ســتنفذها الهيئة 
متهيــدا النطالق عملها ، مشــيرة الى ان 
مختلطة(  )مســاهمة  ستكون  الشركة 
موزعة بنســبة %50 للقطاع العام و25% 
للقطاع اخلاص والنســبة املتبقية ستباع 

كأسهم  للمواطنني .

هيئة االستثمار تعلن 
رغبتها تأسيس الشركة 

الوطنية للتطوير العقاري

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

أعلــن وكيــل وزيــر التخطيط 
للشــؤون الفنية ماهر حماد عن 
مشــروع كبير في أطراف بغداد 
فيما  حضارية”،  نقلة  “سُيحِدث 
حددت موعد بدِء العمل بالقطار 
املعلق الذي سيصل إلى بسماية 

بعد توسيع املشروع.
وقــال حماد في تصريــح أوردته 
وكالة األنباء العراقية ، إن “وزارة 
التخطيــط هي جزء من اللجنة 
الرئيســة إلعادة رسم الهياكل 
“، مبيناً  احلضرية ملدينة بغــداد 
أن “جهدنــا كــوزارة ينصبُّ في 
دعم اجلهــات صاحبة القرار في 
بغداد، حيث لدينــا أمانة بغداد 
التي تضع التصميم ومحافظة 
بغداد تصمم القطاعية لبلديات 

األطراف”.
الدعــم  كل  “نقــدم  وأضــاف 
الناحية االستشــارية  لهم من 
أو عن طريق مشاريع  املباشــرة 
إعــداد  تخــص  اســتثمارية 
التصاميم األساســية لبغداد”، 
مشيراً إلى أن “العمر االفتراضي 
للمخطــط األساســي لبغداد 
لغاية 2040، حيث إن هذا اخملطط 
لم يدخل حّيــز املصادقة لغاية 
بأن نصــل بصورة  ونأمــل  اآلن، 
أفضل للتخطيط في احملافظة”.

وأعلن حماد عن “مشــروع كبير 
ألحيــاء مدينة الصــدر وأطراف 
نقلة  ســُيحِدث  والــذي  بغداد 
حضاريــة فــي حال دخــل حّيز 
التفاصيل”،  بكامــل  التنفيــذ 
موضحــاً أن املشــاريع الوطنية 
مثل مشروع ميناء الفاو تقدمنا 
فيــه مبرحلة أنيقــة ومت التوقيع 
على املرحلة الثانية مع شــركة 
امليناء،  ملفات  أكبر  الكمال  دايو 
وبالوقت نفســه لدينا مشاريع 
املطارات منها مطــار الناصرية 

ومطار املوصل”.
وبشــأن القطــار املعلــق، اكد 
املهتمــة  “الــوزارة  ان  حمــاد 

باالضافة  املعلق  القطر  مبشروع 
والبلدية  اخلدميــة  للمشــاريع 
للمحافظــة”، الفتا الــى انه “مت 
االساســي ملشــروع  التوقيــع 
املوضوع  نقل  ومت  املعلق،  القطار 
بغداد  ومحافظة  النقــل  لوزارة 
ومت رصد مبالغ في املوازنة 2020-

.”2021
العمل  “اولــى خطوات  ان  وتابع 
الشهر  باملشــروع ســتبدأ في 
الرابــع مــن الســنة القادمة”، 
مؤكــدا ان “القطار سيشــمل 
مناطق الكــرخ والرصافة وقابل 
للتوسيع من مدينة الشعب الى 
حي اور الــى القاهرة بعدها الى 
الى  املدينة وللعــالوي ثم  مركز 

الكاظمية”.
وبني حمــاد، انه “بعد مشــاريع 
الى  القطار  ســيصل  التوسيع 

البيــاع واجلادريــة”، معربــا عن 
املشــروع  في  “بالتوســع  امله 
للوصل ملناطق اطراف العاصمة 
بخطوط  وغيرها  بســماية  من 

مباشرة”. 
الذي  املــروري  االزدحام  تســبَّب 
العراقية  العاصمــة  تشــهده 
ارتفاع  مع  منذ ســنوات،  بغداد 
الذي بلغ بحسب  عدد سكانها، 
ماليني   8 تقديــرات حكوميــة، 
نســمة، في حــني تســير في 
شــوارعها أكثــر مــن مليوني 
ســيارة، في جعل التحرك فيها 
خالل أوقات الذروة من األشــياء 
املســتحيلة، والتــي حتتاج إلى 
ساعات للوصول من منطقة إلى 
أخرى في مسافة ال تتجاوز 10 إلى 
15 كيلو متراً. وهذه املشــكلة، 
النقل  فوضــى  تصاعــد  مــع 

السكاني،  االزدحام  الناجمة عن 
جعال احلكومة العراقية ومجلس 
بغداد يتحــركان منذ نحو عقد 
مقترحات  مــن  سلســلة  عبر 
إلى فكرة  أخيراً  املشاريع، وصوالً 
إنشاء قطار معلق في العاصمة 
خصوصاً  املروري،  الزخم  يخفف 
في املناطق الشرقية والوسطى 

من العاصمة.
وعلــى الرغــم مــن أن الفكرة 
انطلقت نهاية عام 2010، وحترك 
بغداد  محافظة  مجلس  حينها 
املنحل إليجاد اتفاق مع شركات 
فرنســية، فإن كل الزيارات التي 
قامــت بهــا وفود من شــركة 
منــذ  الفرنســية  »ألســتوم« 
عام 2012 لم تصــل إلى اتفاق، 
بســبب الروتني وعــدم اهتمام 
أمانة  املســؤولني في  عديد من 

بغداد واجلهــات احلكومية، بهذا 
توفير  عــدم  وكذلك  املشــروع، 
املشــروع  ولهذا، كان  له.  أموال 
تأخذ  لــم  تصريحــات  مجــرد 
طريقها إلى الواقع بشكل جدي، 

إال خالل األسبوع احلالي.
الــوزراء  رئيس  زيــارة  وحوَّلــت 
العراقــي، مصطفى الكاظمي، 
لباريس، املشــروع مــن أمنيات 
وأحالم لدى كثير من البغداديني 
إلى واقــع ميكن تنفيذه، ولو بعد 
سنوات؛ إذ شهدت الزيارة توقيع 
مذكــرة حســن نوايا بــني وزير 
النقل العراقي ونظيره الفرنسي 
تتعلق بإنشاء القطار املعلق في 
العاصمــة بغــداد ليتحول إلى 
أهم ملف اقتصادي بني البلدين.

أوضــح وزيــر النقــل العراقي، 
املشروع  أن متويل  الشبلي،  ناصر 

ســيكون عن طريــق االقتراض، 
وبتكلفة 2.5 مليار دوالر، مشيراً 
إلى أنه ســيحقق 6 آالف فرصة 

عمل.
وأضاف الشــبلي، فــي تصريح 
الرســمية  إلى قناة »العراقية« 
خالل وجوده في برلني، أن »الوزارة 
باريس،  زيارة  خالل  اســتطاعت 
التوقيع علــى االتفاقية األولية 
ملشروع القطار املعلق مع حتالف 
و)هيونداي  )ألســتوم(  شركتي 

اليابانية( ».
وقد يســتغرق تنفيذ املشــروع 
خمس ســنوات، وفــق توقعات 
الشبلي، الذي أشار إلى أن اخلط 
املعلق سيمر في عدد من مناطق 
في  مقره  وســيكون  العاصمة، 
احملطة الرئيســة لسكك احلديد 

في بغداد. 

بسبَّب االزدحام المروري وارتفاع عدد سكان العاصمة  

التخطيط: القطار المعلق سوف يصل حتى بسماية
بعد توسيع المشروع

وزارة التخطيط 
بالتعاون مع وزارة 
النقل مهتمة 
بمشروع القطر 
المعلق اضافة 
للمشاريع الخدمية 
والبلدية للمحافظة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وصل معــدل البطالة فــي االحتاد 
األوروبي إلى 7.5 في املائة في كانون 
ارتفاعــا   ،2020 )ديســمبر(  األول 
مــن 6.5 في املائة فــي كانون األول 
)ديســمبر( من 2019، حسبما ذكر 
مكتــب إحصاءات االحتــاد األوروبي 

يوروستات أمس.
وبحســب »رويترز«، يعنــي ذلك أن 
هناك 16 مليون رجل وامرأة عاطلون 
رســميا عــن العمل فــي الكتلة 
بأكملهــا، منهــم 13.7 مليون في 

منطقة اليورو.
مليوني شــخص  نحو  وكان هناك 
جدد عاطلني عــن العمل في االحتاد 
األوروبي في كانون األول )ديســمبر( 
من 2020، مقارنة بالشــهر نفسه 

من 2019، بفعل تداعيات اجلائحة.
وعــن منطقــة اليــورو، أظهــرت 

البيانات أن معدل البطالة اســتقر 
عند 8.3 في املائة من القوة العاملة 
في كانــون األول )ديســمبر(، على 
الرغم من اســتمرار إجراءات العزل 
العام الهادفة لكبح انتشار فيروس 

كورونا في معظم دول املنطقة.
وبلغ عــدد العاطلني فــي منطقة 
اليورو، التي تضم 19 دولة، 13 مليونا 
و761 ألفا في كانون األول )ديسمبر(، 
ارتفاعا من 13 مليونا و616 ألفا في 

تشرين الثاني )نوفمبر(.
وقبرص  وإيرلنــدا  بلجيــكا  وفــي 
والبرتغــال  وهولنــدا  وليتوانيــا 
وسلوفاكيا، انخفض عدد العاطلني 
عن العمل فعليا فــي كانون األول 
)ديسمبر(، لكنه ارتفع قليال في دول 
أخرى مثل أملانيا وفرنســا وإيطاليا. 
وما زال معدل البطالة في منطقة 
اليــورو أعلــى مــن معــدل العام 

الســابق، إذ يعد ارتفاعا بنســبة 1 
نقطة مئوية تقريبا، مقارنة بالعام 

السابق، وفقا لـ«األملانية«.
إلى ذلك، أظهر مســح أن منو قطاع 
الصناعــات التحويلية في منطقة 
اليورو ظل قويا في بداية العام، لكن 

وتيرتــه اعتراها الضعــف، مقارنة 
إذ تضرر  بكانــون األول )ديســمبر( 
العزل  إجراءات  بفعل جتدد  النشاط 
األوروبية  القــارة  أنحاء  العام فــي 
بجانــب نقص اإلمدادات، بحســب 

»رويترز«.

وفي ظل ارتفــاع اإلصابات بفيروس 
كورونا مرة أخــرى في أوروبا، أجبرت 
الــدول أجــزاء كبيــرة مــن قطاع 
اخلدمات املهيمن على التكتل على 
التوقف عن العمل، تاركة التصنيع 
املصانع  إذ ظلت  االقتصــاد،  لدعم 

مفتوحة إلى حد كبير.
ملؤشر  النهائية  القراءة  وانخفضت 
آي.اتش.إس ماركت ملديري املشتريات 
في قطاع الصناعات التحويلية في 
منطقة اليــورو إلى 54.8 في كانون 
الثانــي )يناير( مــن 55.2 في كانون 
األول )ديسمبر(، لكنه زاد قليال على 

التقدير األولي عند 54.7.
والذي  اإلنتاج،  وتراجع مؤشر يقيس 
املشــتريات  مديري  مؤشــر  يغذي 
اجملمع، الذي من املقــرر صدوره غدا 
األربعاء ويعد مقياســا جيدا ملتانة 
56.3. لكنه  54.6 من  االقتصاد، إلى 

ال يزال فوق مستوى 50 نقطة الذي 
يفصل بني النمو واالنكماش.

وفي ظل احتمــال أن تظل صناعة 
اخلدمــات متوقفة لبعــض الوقت، 
فإن التوقعــات االقتصادية للكتلة 
الناجت  قامتــة وسيســتغرق  تزال  ال 
احمللي اإلجمالي ما يصل إلى عامني 
إلــى مســتويات ما قبل  للوصول 
كوفيد19-، وفقا الســتطالع أجرته 

»رويترز« الشهر املاضي.
وأدت القيــود إلى انخفاض مؤشــر 
فرعي يقيس أوقات التســليم إلى 
31.6 مــن 34.4، مــا يشــير إلى أن 
املصانع تواجــه صعوبات للحصول 
إليها،  التــي حتتاج  املواد اخلام  على 
وانخفض هذا املؤشــر مــرة واحدة 
فقط منذ بدء املسح في منتصف 
1997 وكان ذلك في ذروة الوباء العام 

املاضي. 

الجائحة تضيف مليوني عاطل في دول االتحاد األوروبي .. 16 مليونا بنهاية 2020
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ثقافة 8دراسة

سالم مكي

الرافديني  النص  جلجامش،  ملحمة 
اخلالد، الذي كان والزال ينبوعا يغترف 
منه الشعراء والقصاصون والروائيون، 
إبداعاتهــم وكتاباتهــم، كان مغريا 
وجاذبا لـ » علي لفتة سعيد« القاص 
والروائي والشاعر والناقد، مثلما كان 
مغريا لغيره، في استنطاق النص أوال، 
وفــي توظيفه حملاكمــة احلاضر. وهو 
نسق كتابي، ســعى علي إلى جعله 
القصصية  العام جملموعته  النســق 
الصادرة عــن دار الشــؤون الثقافية 
عام 2019. وقبل قــراءة أول نص في 
اجملموعة، يقفز إلى ذهن القارئ سؤال: 
مــاذا بعد جلجامش؟ وهل ســنجد 
هذا املا بعد في منت اجملموعة؟ عنوان 
النص األول » بعد ان رأى كل شــيء« 
يحيلنا إلى سؤال آخر« ماذا بعد أن رأى 
كل شيء؟ قد جند اإلجابة عن السؤال 
الثاني، عن طريق السؤال الذي طرحه 
الكاتــب فــي مقدمة النــص: أيها 
أن كل  العظيم.. هل تعلم  الســيد 
األرض كان بســببك؟  ما حدث على 
هنا نتلمس إجابة شــبه صريحة عن 
أثارها علي لفتة عن  االســئلة التي 
جلجامش والتي نرى أنه ســعى من 
خاللها إلى جتاوز نــص امللحمة، عبر 

فتح أفق جديد خاص به. 
الذي عرف جميع األشياء  جلجامش، 
وأفاد من عبرها، الذي أبصر األســرار 
وكشــف عن اخلفايا املكتومة، الذي 
جــاء بأنباء ما قبــل الطوفان، ها هو 
اليوم، يقــف في محكمــة ثقافية 
وتاريخيــة، ليحاســب علــى أفعال 
حدثت فــي الزمن احلاضــر؟ مفارقة 
ودهشة، ســعى علي من خاللها إلى 
صدم القارئ وجعله يســعى جاهدا 
امللحمة مــن جهة،  ملســك خيوط 
وحبال احلاضر التي تلتف حول عنقه 
مــن جهة أخــرى. إذا: بعــد أن عرف 

جلجامش، جميع األشــياء، يأتي دور 
احلســاب، جلجامش الــذي ثلثاه إله 
وثلثه اآلخر بشــر، يقــف اليوم بكل 
بعد  فما  للمحاكمــة.  وترقب  هدوء 
جلجامش، ســيأتي الصوت املقموع، 
املهــدور فــي مواخيــر االســتبداد 
دور  ســيأتي  والعنــف..  والقســوة 
االنسان، الذي ســيحاكم ويحاسب 
الطغيــان والتطرف في الســلطة.. 
ويأتــي علي بنســق خطابــي، يبدو 
مألوفا للمتلقــي، إذ باإلمكان الربط 
بني مــا حصل في زمن جلجامش من 
مظالم وبني ما يحصل اليوم: انتصب 
واقفــا، رواح يرمقنــي بنظــرة حادة 
التي متكن من خاللها  النظرة  كتلك 
التي جعلته  النظــرة  البراري..  صيد 
يــرى كل شــيء في مملكتــه.. وألنه 
مسكون بداء العظمة، لم ينتبه إلى 
حديثــي، فرفع يده إلــى األعلى وراح 
يلــوح لآلخرين الهاتفني بإســمه..! 
هل يا ترى، ميكــن أن يجد جلجامش 
مناصريــن ومؤيدين بعد كل ما فعل 
بأوروك؟ فهــو لم يتــرك ابنا طليقا 
ألبيه، ولم يترك عذراء طليقة ألمها، 
وال ابنة املقاتــل وال خطيبة البطل.. 
لــم تنقطع مظامله عــن الناس ليل 
نهار. ومع ذلك، ثمة من يهتف ويلّوح 
له! مفارقة أخرى، يســعى علي من 
خاللها إلــى لفت نظر القــارئ إلى 
مفارقة غريبة حصلت والزالت حتصل 
فــي واقعنا اليــوم! أن الناس تهتف 
وتلّوح ملن لــم تنقطع مظاملهم عن 
الناس. ومع ذلك، يصر الصوت اجلديد، 
الذي هو ما بعــد جلجامش، على أن 
يطغــى على ضجيــج الدهماء، عبر 
بنبرة  ولكن  على جلجامش،  التأكيد 
أشد وسؤال أعنف: سيدي العظيم، 
إنك أول من اخترع الطغيان في البالد، 
وأول من منح اخللــود جهدا ال يدانى 
في املعارك وحجة العشبة والصراع، 
‘الهــا فتلك قيمة  وإن يكن ثلثــاك 
كان باالمــكان أن متنحها خصيصة 
القوة  التكوين، لكنك اختــرت فعل 

القاتلة ليكون اخللود مغمسا بالدم.. 
علي،  ومقصودة من  واضحة،  الثيمة 
وكأنــه يوّجه خطابه إلــى الطبقة 
احلاكمة، التي أراد أن يستعيض عنها 

والتســلط«  الطغيان  رموز  برمز من 
جلجامــش« . امللك الــذي ضاقت به 
البــالد والعباد، حتى شــكته أخيرا 
إلى اآللهة التي قررت أخيرا وضع حد 

ألفعاله، عبر خلق غرمي له« أنكيدو« . 
جلجامش، املتســلط، يبــرر أفعاله، 
ويلبسها ثوب القداسة والدين. يقول: 
.. أنــا لم أكن حاكما غيــر عادل، بل 
كنت أسعى إلسعاد الناس والرعية.. 
فهم يجــدون في أفعالــي فرحهم 
املؤجل.... كنــت أمنح العذرية خلودا 
لكي يبقى شــعبي خالدا ومنتصرا.. 
أنا ال أفعل شــيئا دون مشورة اآللهة 
ومــا تأمرني به، لذلك أنا اســتأذنها 
فــي كل مرة أدخل فيها على عروس.. 
هــذه التبريرات التي تشــبه إلى حد 
كبير، مــا يطلقه » جلجامش اليوم« 
من تبريرات للفشل والتردي والتصدع 
في احلياة العامــة واخلاصة وفي كل 
شيء.. إضفاء القداسة على األخطاء، 
القدســية  ثوب  الفشــل  وإلبــاس 
والربط بينها وبــني اآللهة واملقدس، 
هو نســق قدمي قدم العــراق، والزالت 
السلطة تســتخدمه اليوم، للتبرير. 
ولألســف، هنالك من يلــّوح ويهتف 
باســم » جلجامــش« .. ولم يكتف 
علي لفتة، بالنص األول، في الكشف 
عن ثيمــة اجملموعة، بل تكاد أن تكون 
جميــع النصوص، ســاعية لفضح 
املاضــي، واحلاضر فــي آن واحد، وهو 
أمر يســعى علي لفتة ليكون نسقا 
خاصا به. الكتاب يقع ضمن محاوالت 
املثقف، لقول كلمتــه في ما يجري 
من أحداث ولكن عبــر آلياته اخلاصة 
والتي يريد من خاللها أن يحافظ على 
دوره كمثقف، عبر ترك مسافة بينه 
وبني االشــتغاالت األخرى.. وعلي هنا، 
به،  أن يؤسس نسقا خاصا  استطاع 
وباملثقف بصورة عامــة، عندما قّدم 
تصورا ثقافيا عــن البعد التحريضي 
الذي ينتاب املثقف حلظة تشخيصه 
مكامن اخللل والعلل في اجملتمع وفي 
فكان  السياســية حتديدا،  السلطة 
أن قام مبحاكمــة أدبية وثقافية، عبر 
اســتحضار رمــز ثقافــي، وتاريخي، 
واســطوري، ليجعــل منــه هدفــا 

ملشرطه النقدي. 

شريهان الطيب *
التكن شاعرا أبدا

ألنك ستبكي كثيرا كغيمة معطاء
الصحــارى فقّطعت  أحزنها عطش 

أوردتها

سيؤملك أن الفراشة التي حطت قبل 

حلظات على كفك
قد افترستها الطبيعة

ستقتلك الوردة قبل السيف فال تكن 
شاعراً

قد تضحُك حني يبكي اآلخرون،
وقد تبكي إذ يضحكون

اعتدت أن تكون مختلفاً فال تكترث

ستعتادُ أن يُّثِقُبك الضوُء
فتتخلى عن جســدك ومتــر خفيفا 

كالريِح
فال تدركك عيون املرآيا

سيحفظك الرصيف الذي اعتدت أن 
حتادثه صباحاً،

والشــجرة مــن فوقك ســتعانقك 
أغصانها بدفء

وترسل لك طائرا كلما غبت عنها
فينبئك بتأويل قصيدة ما

فال تغب

ستولُد كما تشاُء في كل نَص
ولكنك قد متوت عند اكتماله

قد تفيــض أدمعك على رمل ذاكرتك 
فتنسى

التبتئس ستذكرك األمكنة
فلألماكن ذاكرة ال تخطئ

سيسبقك ظلك بخطوتني!
فيحجُب عنك الشمس

التخف فأنت الشمس بقدر احتراِقك 
ستضيء

* شاعرة من السودان

ما بعد جلجامش.. محاكمة الحاضر بعيون الماضي

هكذا اخبرني الهدهد

قراءة

نص

أنمار رحمة اهلل

لم أرحت في حياتي سابقاً لشخص 
يصفنــي بــــ »الفطيــر«، بل كل 
من أعرفه مــن طفولتي وإلى اآلن، 
قلما رأيــت رجالً يرضى حني يصفه 
ماعدا  الصفــة  بهــذه  أحدهــم 
)ســالم(. كان ال يبالي إن ناديناه بــ 
)ســالم الفطير(.. وال أبالغ إن قلت 
أنه كان يشــعر باالرتيــاح.. وكنت 
كيف  نفسي،  وبني  بيني  اتســاءل 
يرضــى الرجل الباحث عــن القوة 
والصرامــة والتجّبر، أن يصفه أحد 
بهــذه الكلمــة كســالم زميلنا 
اجليــش؟!. هذه  الذي عرفنــاه في 
على  عادة  نطلقهــا  التي  الكلمة 
أولئك األشــخاص الطيبني بإفراط 
حدَّ الســذاجة.. بداية معرفتي به 
القدر في  بــه  كانت حني جمعني 
التي  تلك  السيارات،  مواقف  إحدى 
الذاهبون عند  يســتقلها اجلنــود 
العسكرية.  بكتائبهم  التحاقهم 
وبالتحديد قبل أن نركب الســيارة 
ذاتها. وقفت  الوحدة  إلى  املتوجهة 
عنــد دّكان بقالة محــاذ للكراج، 
أجس بنظــري الفواكه بدقة حتى 
أفوز بأفضــل ثمرة عنــده، فرأيته 
وهو يحدث البقــال عن ثمرة تفاح 
كان نصفها ســيئاً كما يبدو. ثم 
ألتقطها بيده ودفع للبقال ثمنها، 
الثمرة  أن  إلــى  تنبيهه  فحاولــت 
التي في كفه غيــر صاحلة، وعليه 
كرجل نابــه أن يبدل هــذه الثمرة 
بأخرى صاحلة. لكنه أجابني بعبارة 
غريبــة وحزن طافــح على وجهه ) 
إذا لم أشــترها منــه فمن يرضى 
بهــا؟(. وحني تهكمت مــن عبارته 
قائالً ) هل كســر خاطرك البقال؟.. 
هذه مشكلته ال مشكلتك(. أجاب 

مرة أخرى ) إذا لم أشــترها ستظل 
ولن  أكثر  التلف  كاسدة فيصيبها 
يقبل بشــرائها أحــد(. في حينها 
عرفت أن هذا الرجل مسكني أو أبله 
أو )فطير( كما شــاء لنا تسميته 
الحقاً في الكتيبــة. ولم يكن هذا 
هو املوقف األخيــر، بل جمعني به 
موقف آخر حني عدنا للمدينة التي 
منرُّ من خاللها لوحدتنا العسكرية 
لشــراء بعــض اللــوازم. وكان من 
ضمــن األمــور التي أريد شــراءها 
إبريقا حلمل املاء أســتعني به على 
قضاء حوائجي، وكان ســالم يريد 
أيضاً طشتاً يغسل به مالبسه، وملا 
وصلنا إلى بائــع اللدائن، أخترت أنا 
أفضل قطعــة عنده، وصرت أدّورها 
في يدّي ملعرفــة إن كانت صاحلة أو 
ال. لكن ســالم هبط مباشرة على 
طشــت واختاره من دون أن يجّسه 
أو يتفحصــه، فنبهتــه لضــرورة 
إلقــاء نظرة على الســلعة لعلها 
مكسورة أو فيها ضرر ما، وبالفعل 
صغير  فطــر  فيه  الطشــت  كان 
من جانبه املســتدير. لكن ســالم 
ألقى نظرة علــى الفطر وقال مرة 
أخرى بحزن) إن لم أشــتره أنا فمن 
غيري يشــتريه؟(. لــم أتكلم معه 
بضحكة   اكتفيت  لكنني  صراحة، 
فــي الكتيبة حني عاد ســالم مع 
طشته، وصار يغسل مالبسه واملاء 
يســيل من جانبه، واجلنود اآلخرون 
عليه  النكات  ويطلقون  يضحكون 
وأنا بينهم.. كان ســالم يغســل 
املالبس في طشته املكسور وينظر 
ثم  براحة عجيبة!!.  ويضحك  إلينا 
بدأت هواجســي حولــه تزعجني 
صراحة.. ملاذا يتصرف رجٌل هكذا؟!. 
أم ُمكتسب؟؟.  دافع فطري  هل هو 
حتى أنني كنت أتخيل مسكه في 
مكان بعيد في وسط غابة، وأقيده 
وأجرده من مالبسه وأضربه بسوط 

»الفطارية«  هــذه  من  يفيق  لعله 
التي اســتحوذت عليه.  اللعينــة 
خصوصــاً بعد عــدة مواقف صار 
فيها سالم )نصبة( جلنود معنا في 
مثله.  يرحمون شخصاً  ال  الكتيبة 
الطويلة  الليالــي  يقضون  فكيف 
الباردة، بال سالم الذي صار مختبراً 
والسخرية،  النكات  في  لتجاربهم 
واألمر احملزن انــه ال يبدي أي تأثر، بل 
بهذا، وحــني أوبخه  كان ســعيداً 
وأقول له كيف تدعهم يســخرون 
منك هكــذا، يجيــب كعادته ) إذا 
لم أدعهــم يســخرون مني فمن 
غيري يقبل بهذا؟(.. ثم تعدى األمر 
السخرية.. فذات مرة ورطه أحدهم 
بعقوبة لم يكن له ضلعاً فيها، وملا 

قالوا  اآلخرين  األمر من  استفسرت 
أن جندياً مجهوالً أفلت من عقوبة 
عسكرية في تقصير له، ورمى أخُر 
القضية كلها برأس سالم الفطير. 
التي مزق  ولم حتزنني سوى عبارته 
قلبي غيظا بها منــه، حني قال ملا 
ســألته ملاذا لم يدافع عن نفســه 
ويدفع العقوبة قال) إذا لم أقبل بها 
من سيتحملها غيري؟(. وعلى أثرها 
أمــر الضابط بأن يتدحرج ســالم 
عاريــاً على ســاحة التدريب ذهاباً 
وإياباً، وأن يحلقوا شــعره منرة صفر 
علناً أمــام اجلنود، ويلقــون به في 
السجن لعدة أيام.. ثم حدث الشيء 
وقوعه.. وحدتنا  الذي كنت أخشى 
العسكرية كانت موقعاً مكشوفاً 

أمام أي هجوم جــوي متوقع، لهذا 
كّنا منتثل ألوامر صارمة في إنشــاء 
مواقــع بديلة في حــال حدوث أي 
غارة. وفــي احلقيقة كّنــا عازمني 
في أنفســنا أن ال يظــل أحد مّنا 
في املكان عموماً إذا حدث شــيء، 
املدنية في  بل كّنا نخفي مالبسنا 
حقائبنا خشــية أن ترصدنا طائرة 
ما مبالبســنا العســكرية، فنرتدي 
نيران تلك  املدني ونهرب مــن  الزي 
الطائرات التي تصبها فوق رؤوسنا. 
وبالفعــل أقبــل هذا اليــوم الذي 
أحمــرت به الســماء، ومــأل دخان 
في  كتيبتنا..  فــي  األرجاء  القنابل 
احلقيقة كنت خائفاً على نفســي، 
ولم أفكــر إال بخالصي مثلي مثل 

الذي  باقي اجلنود والضباط والقائد 
كان أول الهاربــني، بعــد أن تلقى 
أوامره وتعليماته بأن ال يغادر اجلنود 
الوطن  أرض  عــن  دفاعاً  مواقعهم 
وهيبته. لكننا لم منتثل، فليس من 
املعقــول أن ميتلك الرجل منا عقالً، 
ويقاوم في هــذا احلال امليؤوس منه 
سوى سالم الفطير.. فقبل هروبي 
من هذه املعركة اخلاســرة بدقائق، 
مليئة  حلظــٌة  بســالم  جمعتني 
بالقلق واخلوف والترقب. صرخت في 
وجهه أن يترك ســالحه ويهرب، فال 
جدوى من املقاومة وال املواجهة في 
حال كحالنا، لكن ســالم كعادته 
ولكــن بخوف واضــح على وجهه 
بشدة  مرتعداً  يترجف  وهو  أجابني 
إذا غادرُت من  القائد..؟  )ألم تسمع 
القائد  أن  سيبقى غيري؟؟(. أخبرته 
قد هرب وكذلــك الضباط واجلنود 
أنا وهو، وســبب  ولم يبق ســواي 
بقائي كان هو حقيقة. فعلى الرغم 
من خشيتي على سالمة نفسي، إال 
أنني كنت غاضباً من احتمال بقاء 
سالم أســيراً لهواجسه املعتادة.. 
ثم ان املوقف هذا لم يستمر، فقد 
أدرت ظهري له وخرجت من البناية 
التي كان يحتمي ســالم بداخلها، 
ثم سلكت طريقاً آمناً بني األشجار 
ان  إبطــي. وما  ودشداشــتي حتت 
شــعرت أن املوقف قد حــان خللع 
مالبسي العســكرية، لم اتوان في 
تغييــر هيأتي، فحملت مســحاة 
عند  عليهــا صدفة  عثرت  عتيقة 
من  فالح  أنني  وتظاهرت  ســاقية، 
لكتيبتنا..  احملاذية  البســاتني  تلك 
وقفت بعدها على مســافة، أنظر 
إلى القنابل التي تنهمر على أبنية 
املتصاعدة  األدخنة  وذلك  الكتيبة، 
كأنها ثعابني سود، وأفكر في سالم 
الفطيــر ماذا حّل بــه اآلن؟!!. كان 
هذا املشــهد هو آخر ما تبقى في 

كيس ذاكرتي مــن ذلك اليوم.. ماذا 
حّل بســالم!!. ملاذا لم يهرب ذلك 
أفكر  ملاذا جعلني  التعيس معي؟!. 
به حتــى هذه اللحظة في يقظتي 
واحالمي؟!. كلمــا غفوت من وقت 
إلى وقــت قفز وجهه ذاته، مبالمحه 
القصف،  اخلائفة املسكينة ساعة 
 ( وهو يقــول بصوت كأنــه صدى 
ملــاذا تركتنــي وحيــداً؟!(. وأصحو 
تلزمني  ثم  صارخــاً،  الكابوس  من 
الكآبة طوال اليــوم.. وكم حاولت 
إقناع نفســي إلى أنه هو من أختار 
نهايته بيديه، حــني اختار ان يكون 
»الفطيــر« في وقــت كان يتطلب 
مــن الرجل أن يكون ذئبــاً مع هذه 
احلياة. ولكن بال جدوى أحاول إقناع 
تأنيبها ولومها..  نفسي فأعود إلى 
هل ذهب سالم للجنة وتركني في 
والغضب  التأنيب  نار  أعيش  حياتي 
واحلــزن؟. هل أرتاح ســالم وبقيت 
هنا أجتّر مرارات األيام حني يخالط 
وجهــه ذو التعابيــر املســكينة، 
ذهني؟!.  املرتعش  الصــادق  وصوته 
وكنت اتســاءل أيضاً.. هل انقرض 
سالم وفنيت ساللته من الوجود؟.. 
إنسان مثل سالم، لكي  يوجد  هل 
ارتكبته  أنني  أكّفر عن ذنٍب أتخّيل 
حني تركته، ولم أضربه على رأسه 
وأحمله مبتعداً رغماً عنه بعيداً عن 
ساحة املوت.. سنوات مرت.. وأنا في 
كل يوم أغض النظر عن بّقال احلي، 
ذلك الذي يحشر في كيس تبضعي 
الفاكهة الفاســدة، وأنا أعلم أنه 
يغشني لكنني ال أعترض.. سنوات 
وأنا أفّتــش في محــالت األغراض 
عن طشــت مكســور توبخني إذا 
اشــتريته زوجتي قائلة )يا لك من 
باعوك طشتاً  فطير.. غشوك حني 
فأجيبها  مرة(  مثل كل  مكســوراً 
بحزن كالعادة )إن لم أشتره أنا فمن 

غيري يشتريه؟(. 

البحث عن سالم الفطير
قصة قصيرة

غالف الكتاب

لم أوفق حتى هذه اللحظة فــي العثور على كاتب 
عربي ينتمي للمدرســة السوريالية، ويتبنى نهجها 
بشــكل واضح. ولم أجد من يجرؤ علــى القول أنه 
ســوريالي قح. صحيح أن هناك أشخاصاً تبنوا هذه 
الفكرة، وألفوا فيها، لكنهم لــم يكتبوا بالعربية. 
فاألخيرة كما يبدو قاصرة عن التعبير عن مفرداتها. 
ومن هؤالء الكاتب املسرحي اللبناني جورج شحادة 
)1905 – 1989(، الذي وضع كل مؤلفاته بالفرنسية. 
ومثلت مسرحياته في مختلف أنحاء أوربا. لكنه غير 

معروف جيداً في بالد العرب. 
ورغم ذلك ما زلت أقرأ بني احلني واحلني من يثني على 
الســوريالية من النقاد العــرب، ويضعها في منزلة 
رفيعــة لكونها إحدى روافد ما بعــد احلداثة. دون أن 
تكــون هناك أي مالمح لهذه الظاهرة في مجتمعنا 

كما يعرف اجلميع. 
لقد بنــت الواقعية أمجادها في أوربــا خالل القرن 
التاسع عشر، على مبدأ القبول باألمر الواقع، والرضا 
مبــا هو ممكن، بغــض النظر عما فيه من مســاوئ. 
فــكان أن وجهت لها أصابع االتهــام بتخريب احلياة 
السياســية واالجتماعية في أوربا. وكانت ذروة ذلك 
اندالع احلــرب العاملية األولى، التي خلفت عشــرات 
املاليــني من الضحايا. وقد قدمت الســوريالية التي 
تعني فوق الواقعية، انتقــادات الذعة لها وتبرأت مما 

أحدثته من مآس بحق اإلنسانية. 
وأول من أســس لهذه احلركة الشــاعر الفرنســي 
أندريه بريتون )1896 – 1966( قبــل مئة عام تقريباً. 
على أنقاض الدادائية التــي أعلنت موتها في وقت 
مبكر حوالي عام 1924، بعد أن غرقت في الســلبية 
ومعاداة الفن واملنطق والتاريخ. ولم يرق ذلك لبريتون 
الذي عد أن »الالوعي هو منبع اخليال، وميكن حتقيقه 
من خالل الشــعراء والرســامني على حد سواء« أما 
كيف يتحقق ذلك فإن » اإلنســان الذي ال يستطيع 
أفق خياله أن ميتد ليشــمل جتســيد رؤيا جواد يعدو 
فوق ســطح حبة من طماطم، هو شــخص ضيق 
األفق!«. وقد اشــتهرت احلركة بفنانيها الكبار مثل 
بابلو بيكاسو وسلفادور دالي وجوان ميلو، ولوحاتهم 
القائمــة علــى الشــخصيات املشــوهة، واخلداع 

البصري، واألبعاد املتنافرة، واجلنس، وغيرها. 
وقد لفت نظري أن السورياليني تأثروا بشكل واضح 
بقصص ألف ليلة وليلــة، التي ترجمت إلى اللغات 
األوربية منذ وقــت مبكر. ووجدوا فيها خير من يعبر 
عن أســلوبهم الفكري. ذلك أن شــهرزاد شخصية 
إيجابية جهدت في إصالح امللك والعالم عبر قصص 
خيالية ال متت للواقع بصلة. وهي ال متثل األجواء التي 
تضج بالشــهوة واألحالم واحلب والســحر والغرابة 
فحســب، بل هي جزيرة اخلالص، التي اســتطاعت 

احتواء شهريار وحولته إلى شخص سوي ناضج. 
مــازال األدب العربي حتى هذه اللحظــة غارقاً في 
أوهام احلداثة التي جعلتــه مقلداً ال مبدعاً، تابعاً ال 
متبوعاً، دون أن يعــي أن بإمكانه أن يقدم مناذج غاية 
في القوة واالبتكار. فليالي شهرزاد التي تعود للقرن 
الثاني عشر امليالدي، هي أسطع دليل على أن النص 
النابــع من طني األرض، هو األقدر على البقاء والتأثير 

واخللود من أي فكرة دخيلة أخرى.

ليالي شهرزاد 

محمد زكي ابراهيـم 
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سوري يخترع حقيبة ذكية تحمي من 
الهجمات

اخترع نســيم خليل، وهــو طبيب ســوري بيطري يقيم 
في أملانيا، حقيبة ذكية، حتمــي حاملها من 265 نوعا من 

.»GPS»الهجمات، مجهزة بكاميرا، و
ويشير نســيم خليل إلى أن »االختراع ليس احلقيبة، وإمنا 
اجلهاز الذي مت إرفاقه بها، ورمبا يجري تطويره في املستقبل 

الستعماله بطرق عديدة«.
كما أكد اخملترع الســوري إلى تواصله مع منظمة أملانية 
لتطوير املهارات لرعاية االختراع، موضحا أن »منصة كيك 
ستارتر أول، شــركة ســتتعامل مع اجلهاز، وثمة شركة 

أميركية مختصة بهذا النوع من االختراعات«.
وقــال: »كانت لي محــاوالت عديدة في مجــال االختراع، 
وبدأت في العمل على هذه احلقيبة منذ ثالث سنوات، عند 

وصولي إلى أملانيا«.
وتهدف احلقيبة إلى احلماية مــن أي هجمات مباغتة من 
اخللف، حيث تعطي موجات من مســافة معينة، للتنبيه 
من أي خطر، كهجوم مســلح، أو ما شابه ذلك، لتعطي 

الفرصة حلاملها بالهروب.

تحذيرات من فيروس »نيباه«
شدد ياسر الشربيني، أستاذ علم املناعة والعلوم الطبية 
احليوية في جامعة »نوتنغهام ترنــت« ببريطانيا، على أن 
»فيروس نيباه من الطبيعة وليس مصنعا وأنه موجود منذ 

العام 1994«.
وأشار إلى أن »فيروس نيباه يختلف عن فيروس كورونا في 
كثير من الصفات، ولكن هناك تشابه بينهما في الشكل 
والتركيــب«. وفــي تفاصيل احلديث عن خطــورة فيروس 
»نيبــاه«، أوضح أن »خطورة الفيــروس تتمثل في إصابته 
للجهازيــن العصبي والتنفســي معا، بخــالف فيروس 
كورونا، ألن نســب الوفيات به تصل لـــ%75 من إجمالي 
عدد املصابني«. كما لفت الشــربيني إلى أن »فيروس نيباه 
مكتشف منذ العام 1994، في دول شرق آسيا، وأنه موجود 
في اخلفاش من دون أن يؤثر عليه، ولكنه عندما يخرج منه 
عبــر اللعاب والروث والبول اخلاص بــه على الفواكه التي 
يتغذى عليها، يصيب احليوانات األخرى، ومن ثم ينتقل إلى 

اإلنسان مباشرة.

ميزة جديدة في »يوتيوب«
بدأ القائمون على منصة »يوتيوب« الشهيرة باختبار ميزة 
جديدة، وتوفر ميزة Clips التي تختبر حاليا بصورة محدودة 
إمكانية توثيق مقاطع صغيرة من فيديوهات البث املباشر، 
تتراوح مدتها ما بني 5 إلى 60 ثانية، وإمكانية إعادة نشــر 

هذه املقاطع أو مشاركتها مع اآلخرين.
وعند دخول املستخدم إلى قناة معينة تدعم امليزة اجلديدة 
سيالحظ شعار Clips أســفل الفيديو، وبالضغط عليه 
سيقوم بتحديد مقطع معني من الفيديو، وبالضغط على 
.URL سيتمكن من مشاركته عبر رابط Share Clip خيار

وتوفــر هذه امليزة تبعــا خلبراء التقنيــة إمكانيات كبيرة 
لصناع احملتوى كون الكثيرين ال يرغبون بإعادة نشر مقاطع 
الفيديــو الطويلة، أو يفضلون توثيق قســم منها فقط 
لهــدف تعليمــي أو حتى دعائي أو لصنــع مقطع قصير 

لنشره على شبكات التواصل االجتماعي.

ملونشريط
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علي كريم إذهيب 

ظاهرة تواجد أطفال في املقابر تعد 
»طبيعية« نتيجة ما شهده العراق 
من حروب وصراعات طائفية أدت إلى 

تهجير اآلالف وفقدانهم األمان.
فــي مقبــرة »وادي الســالم« في 
النجــف، وهــي مــن  محافظــة 
محافظات الفرات األوســط تتآخى 
الطفولة مــع املوت. هنا في املقبرة 
التي تعّد من أكبر مقابر العالم من 
القبور، تعثر  حيث املســاحة وعدد 
على أطفال كثيرين ينتشرون هناك، 
وتتراوح أعمارهم ما بني 6 و12 سنة. 
يبيعون الزهور واملاء والبخور وغيرها 
من مســتلزمات قد يشــتريها زوار 
القبور ملؤانســة موتاهم وتكرميهم 

وتبريكهم. 
ومــن لم يزر املقبرة مــن قبل، أو مّر 
وقــت طويل علــى زيارتــه األخيرة 
إلى هنــاك، وضاع فيهــا بعد تغّير 
الزمن،  مــع  وتوّســعها  مالمحها 
ببعــض  يســتعني  أن  يســتطيع 
كـ«أدوات  يعملــون  الذين  األطفال 
 1000 استدالل« على القبور مقابل 

دينار عراقي )70 سنتاً أميركياً(.
جلــأ الطفــل مهيمن ذو العشــر 
سنوات للعمل في املقبرة بائعاً ملاء 
ترك تعليمه  والبخور بعدمــا  الورد 
مستأجرة  داراً  ويســكن  االبتدائي، 
ببدل نقــدي قدره 250 ألــف دينار 
عراقــي )172 دوالراً أميركيــاً( ومن 
هنا يقول »والدي يعاني من شــلل 
نصفي ال يقوى على احلركة والسير، 
ومبا أننــي املعيل الوحيــد لعائلتي 
مبكرة  في ســن  للعمل  اضطررت 
مبردود نقدي يومــي يصل إلى 7000 
دينــار عراقــي )5 دوالرات أميركية(. 
أعمــل كل يــوم من الفجــر حتى 

الغروب«.

أمــا الطفــل اليتيم حســن )10 
ســنوات أيضاً(، فمع الوقت أصبح 
يشــعر بألفة مع منظر املقابر التي 
اعتــاد أن يكــون بينها بــاستمرار 
ويشــعر بشــيء من الوحشة حني 
يذهب إلى أماكن أخرى، حيث يعمل 
البخور  ببيع  واملناسبات  األ عياد  في 
وماء الورد. أمــا في األ يام اال عتيادية 
الفارغة  العلب  فيعكف على جمع 
ويبيعهــا  القبــور  بــني  املرميــة 

ملستودعات اخلردة.
قريباً  يكــون  أن  حســن  يحاول 
باستمرار من أخته نــور التي بلغت 
يفوق  وحتمل كيساً  السابع،  عامها 

وهو  أخيها  خلف  وتهرول  وزنهــا 
يتنقل بني سيارات الزوار. في اجلهة 
صغيرة  طفلــة  تفترش  املقابلــة، 
األرض وتبيع ماء الورد لزّوار األضرحة. 
8 سنوات، واسمها فاطمة.  عمرها 
حتاول أن تكســب رزقها و«تعتاش« 
من أكثــر األماكن التي يســكنها 
املوت. عند التحدث معها يتبني أنها 
يتيمة األم وزوجة أبيها جتبرها على 

هذا العمل.
والباحث  الكاتــب  العلــوي  جعفر 
االجتماعي يشــير إلــى أن ظاهرة 
انتشــار األطفال في مقبــرة وادي 
تتبعنا  »ولو  السالم ليست جديدة، 

مصدرهــا ســنجد أن أغلب هؤالء 
األطفال هم من الوافدين إلى املدينة، 
والذين يســكنون في العشوائيات، 
فيؤدي بهم العوز وعدم توفر أبسط 
اللجوء  إلى  الكرميــة،  احلياة  ظروف 
يصفها  وهــي ظاهرة  املقابر«.  إلى 
ما  نتيجة  بـ«طبيعيــة«  العلــوي 
شــهده العراق من حروب وصراعات 
طائفيــة أدت إلــى تهجيــر اآلالف 

وفقدانهم األمان.
يســكن في املقبرة مــا يقارب 100 
أفرادهــا حتت خط  يعيــش  عائلة، 
الفقر فيمــا تقّدر أعــداد األطفال 
الذيــن يعملون في املقبــرة بحدود 

200 طفل، أعمارهــم تتراوح بني 6 
و12 سنة.

منظمــات اجملتمــع املدني تضطلع 
اجملال،  هــذا  في  كبيرة  مبســؤولية 
وتؤكــد هيلني يوســف االشــوري 
الطفل  الناشطة في مجال حقوق 
أنه ال ميكن لهؤالء األطفال ان يكون 
لهــم مســتقبل وهم يعيشــون 
طفولة بائســة بني املقابر حيث ال 
سقف يأويهم، وال مدارس تعّلمهم، 
فيبقون فقــراء مدفونني في اجلهل. 
الكثير  العراق  »في  األشوري:  تسأل 
بالتطور  ينــادون  الذين  أبنائــه  من 
املشــردين؟  هؤالء  من  التطور  فأين 

أمتنى على هــؤالء أن يقارنوا أطفال 
أوروبا بهؤالء الســاكنني في القبور 
وســتعرفون أين نحن من التطور«. 
الرحمة  انعدام  االشوري  وتستغرب 
الشــؤون  املســؤولني عــن  لــدى 
االجتماعيــة ورعايــة األطفال في 

العراق.
رئيســة مركز »فيكتوريا« للتدريب 
فــي حقوق  والناشــطة  والتطوير 
تشارك  العلوي  زينب  والطفل  املرأة 
األشــوري قلقهــا. وحتــاول حتديد 
احلكومة  دور  |«أيــن  املســؤوليات: 
الذي  املركزيــة الســابقة واحلالية 
لم يكن جاداً وفعــاالً؟ وأين تطبيق 
القوانني التــي ال تزال حبراً على ورق 
في ما يخص األطفال وعمالتهم؟«. 
تسأل ثم جتيب نفسها: »هذه قوانني 
شــكلية فقط ولم تقدم لألطفال 

املشردين أي حلول عملية«.
تصف العلوي الــدور احلكومي بأنه 
كان عبــارة عن مؤمتــرات تنظيرية 
مع منظمات دولية ال تتماشــى مع 
واقعنــا املرير. وتقــول إن جمعيتها 
وجمعيات أخــرى راجعت وخاطبت 
عبر رسائل الدوائر املعنية وخصوصاً 
وزارتي العمل والشؤون االجتماعية، 
لوضع حد لظاهــرة عمل األطفال 
في املقابر وحتى اآلن ال رّد ولم يُّتخذ 

أي إجراء عملي. 
وال تعفــي العلوي أياً مــن الوزارات 
األخــرى مثــل التربيــة والداخلية 
والصحــة من املســؤولية في حل 
هذه األزمة اجملتمعية اخلطيرة، لكي 
“حبراً  املفترضــة  احللــول  تبقى  ال 
على ورق”، مطالبة بدعم مشــاريع 
واقعية تتماشــى وحجم املشكلة، 
خصوصاً جلهة إنقاذ هؤالء األطفال 
عبــر تعليمهم وإكســابهم حرفاً 
تنقذهــم مــن املــوت اليومي بني 

املقابر.
عن موقع درج

الصباح الجديد - وكاالت:
قالــت ابنة الكابنت تــوم مور، الذي 
اجلنيهات  تبرعات تقدر مباليني  جمع 
االســترلينية لصالح هيئة الرعاية 
الصحية البريطانيــة، إنه نُقل إلى 
املستشفى مصابا بفيروس كورونا.

وأوضحت هانا إجنرام مور على تويتر 

أن والدهــا، الذي جمــع 33 مليون 
جنيه إســترليني تقريًبــا، لصالح 
هيئة اخلدمــات الصحية الوطنية، 
نُقل إلــى مستشــفى بيدفورد إثر 

مواجهة صعوبات في التنفس.
وقالت إنه عولج من االلتهاب الرئوي 
خالل األســابيع القليلــة املاضية، 

وفي األسبوع املاضي تأكدت إصابته 
بكوفيد 19. وأشارت إلى أنه لم يكن 

في العناية املركزة.
وقالت متحدثة باســم األســرة إن 
الســير توم )100 عام( لم يتلق بعد 
لقاح كوفيد 19 بسبب الدواء الذي 

كان يتناوله لعالج االلتهاب الرئوي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون في تغريدة: »كل التعاطف 
مع كابنت مور وعائلته. لقد ألهمت 
األمة بأكملها، وأنا أعلم أننا جميًعا 

نتمنى لك الشفاء التام«.
وكانت ملكــة بريطانيا قد منحت 
الكابنت مور لقــب فارس في يوليو/

متوز املاضــي، بعدما متكن من جمع 
ماليني اجلنيهات مــن التبرعات من 

خالل التجول في حديقته.
أمضى  األول  ديســمبر/كانون  وفي 
عطلة عائلية فــي بربادوس بعد أن 
دفعت اخلطوط اجلويــة البريطانية 

ثمن رحلته.

وفي تغريــدة، قالت إجنــرام مور إن 
والدهــا كان في املنــزل مع العائلة 
حتى يوم األحد عندما كان »بحاجة 
إلى مساعدة إضافية في التنفس«.

وقالــت إن الرعايــة الطبيــة التي 
تلقاها في األسابيع القليلة املاضية 

كانت »رائعة«.

عجوز بريطاني يصاب بكوفيد - 19 بعد نجاحه في جمع الماليين لخدمة الرعاية الصحية

وادي السالم: أطفال »مدفونون« أحياء ال ُيرزقون في المقابر!

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

الكثيــر منا يقــع احيانا في املشــكالت 
لســبب بســيط، انه ال يكتم ما يعرفه! 
هنــاك مثل يقول اعــرف كل ما تقول وال 
تقل كل مــا تعرف، ألننــا احيانا نقع في 
ورطة بسبب اشخاص ال يقدروا وضوحنا 
معهم ورمبا نتســبب مبشكالت ملن حولنا 
ايضا. في القصة التاليــة يتورط البطل 
وتتغير حياته لألســوأ بسبب بوحه لسر 

خاص به:
القصة حدثت في أحد سجون أملانيا وفي 
حقبة الســتينيات، حيث كان السجناء 
يعانون من قسوة حراس السجن واملعاملة 

السيئة في كل النواحي.
ومــن بني الســجناء كان ســجني يدعى 
»شــميدث« واحملكوم عليه لفترة طويلة، 
لكــن هــذا الســجني كان يحصل على 
إمتيازات جيدة ومعاملة محترمة نسبيا 
من احلراس، ما جعل بقية نزالء الســجن 
يظنــون أنه عميل مزروع وســطهم كي 
ينقل ما يحدث ملرؤوســيه، وكان يُقِسم 
لهم أنه ســجني مثلهم وليس له عالقة 

باألجهزة األمنية.
لكن لم يكن أحد يصدقه، فقالوا: »نريد أن 
نعرف السبب الذي يجعل حراس السجن 

مختلف عنا«.يعاملونك بأسلوب 
فقال لهم شميدث : »حســناً، أخبروني 
عن ماذا تكتبون في رسائلكم األسبوعية 

ألقاربكم؟«.
فقــال اجلميع : »نذكر لهم في رســائلنا 
قسوة السجن والظلم الذي نتكبده هنا 

على أيدي هؤالء احلراس امللعونني«.
فرد عليهم باسماً: »أّما أنا ففي كل إسبوع 
الســطور  وفي  لزوجتي  رســائلي  أكتب 
واحلراس  السجن  أذكر محاســن  األخيرة 
ومعاملتهم اجليدة هنا، وحتى أنني أحياناً 

أذكر أسماء بعض احلراس الشخصية في 
رسائلي وأمتدحهم كذلك«.

فرد عليه بعض السجناء : »وما دخل هذا 
كله فــي االمتيازات التــي حتصل عليها 

وأنت تعلم إن معاملتهم قاسيه جداً؟«
فقــال : »ألن جميع رســائلنا ال تخرج من 
الســجن إال بعد قراءتها مــن احلراس يا 
اذكياء، ويّطلعون على كل صغيرة وكبيرة 
فيها، واآلن غيروا طريقة كتابة رسائلكم 
كيف  وســتجدون  املقبل  االســبوع  في 

ستتغير معاملة حراس السجن«.
تفاجأ السجناء في األســبوع التالي بأن 
تغيرت معاملتهم  السجن  جميع حراس 
كان  وحتى »شميدث«  لألسوأ،  للسجناء 

معهم ينال أقسى املعامالت.
وبعد أيام سأل »شميدث« بعض السجناء 
وقــال : »مــاذا كتبتــم في رســائلكم 

اإلسبوعية؟«
فقالوا جميعاً : »لقد كتبنا أن »شميدث« 
عّلمنــا طريقًة جديدة لكي نخدع احلراس 

املالعني ونكسب ثقتهم ورضاهم«
حينهــا لطم شــميدث خديه حســرًة، 
وجلس يسحب شعر رأسه كاجملانني ولم 

ينفع ندمه حني اخبرهم بسره.

ال تقل كل ما تعرف

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

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

العناد لن يفيدك.

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

عند أول اختبار.

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

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

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

عليك الكثير من املشكالت.

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

وتبدو واثقاً بنفسك.

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

اخلطأ.

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

بايجابية أكبر في املستقبل. 

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

اإليجابية.

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

تضع نفسك في موقف حرج.

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

بينكما بعد سوء التفاهم.

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

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

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

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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العواصم ـ وكاالت:

لعقد  األخير  التســريب  أثبت 
ميســي،  ليونيل  األرجنتينــي 
أســطورة  أن  برشــلونة،  قائد 
البارســا هو صاحب أكبر عقد 
الرياضــة العاملية. تاريــخ  في 
وكشف التسريب الذي نشرته 
ديبورتيفو«  »مونــدو  صحيفة 
ميسي  تقاضي  عن  اإلسبانية، 
راتًبا قدره 555 مليون يورو على 
مدار 4 مواســم، أو مــا يعادل 
 167 بواقع  دوالر،   673,919,105
مليون دوالر في املوسم الواحد.

وأوضــح التســريب، أن عقــد 
ميسي يشمل راتًبا ثابًتا وحقوق 
واملتغيرات،  بــه  اخلاصة  الصور 
التي  الضرائب  إلــى  باإلضافة 
دفعها. برشــلونة  على  يتعني 
العقــد مكافأة قبول  وتضمن 
 139,854,228 بقيمة  التجديد 
تصــل  »والء«  ومكافــأة  دوالر، 
 94,587,405 إلــى  قيمتهــا 

دوالرات.
وبحســب صحيفــة »صــن« 
البريطانية، فإن ميســي يعتبر 
صاحــب أكبر عقد فــي تاريخ 
اإلطالق. على  العاملية  الرياضة 
10 عقود  وجــاء ترتيب أعلــى 
على مستوى العالم في جميع 

اللعبات كالتالي:
برشلونة(  )جنم  ميسي  ليونيل 
– 674 مليــون دوالر، ثم باتريك 
القدم  كــرة  )جنــم  ماهومــز 
مليــون   552  – األمريكيــة( 
دوالر، ومايــك تــراوت )محترف 

البيســبول( – 468 مليون دوالر، 
ثــم كانيلــو ألفاريــز )مالكم 
مكسيكي( - 400 مليون دوالر، 
باريس  )جنم  ســيلفا  دا  ونيمار 
ســان جيرمــان( - 382 مليون 

دوالر، وبرايــس هاربــر )محترف 
مليــون   363  – البيســبول( 
دوالر، وجيانكارلــو كروز مايكل 
ســتانتون )محترف البيسبول( 
- 357 مليــون دوالر، وجيريــت 

كول )محترف البيسبول( – 354 
مليــون دوالر، وماني ماتشــادو 
 327  - البيســبول(  )محتــرف 
مليــون دوالر، ونــوالن أرينــادو 
 284  – البيســبول(  )محتــرف 

مليون دوالر.
مدير  آمــور،  جويليرمو  واكــد 
بنادي  املؤسســية  العالقــات 
إلى  يقف  البارسا  أن  برشلونة، 
جانب ليونيل ميسي، جنم وقائد 

التي  التســريبات  بعد  الفريق، 
»املوندو«  صحيفــة  نشــرتها 
حول عقد الالعــب مع الفريق 

الكتالوني.
أن  »املوندو«  صحيفة  وكشــف 
ميســي حصل على 555 مليون 
يورو في غضون 4 سنوات فقط، 
من بينهــا حوالــي 115 مليونا 
في  آمور  والء.وقــال  كمكافــأة 
تصريحــات أبرزتهــا صحيفــة 
»سبورت«: »على ميسي التحلي 
النــادي يقف معه،  بالهدوء ألن 
لم أحتدث معه، ألن هذا شــيء 
نقف  لكننا  للغاية،  شــخصي 
عن  »ندافــع  بجانبه«.وأضــاف 
العبينــا ونقف معهــم، وعلى 
النادي أن يدافع عن نفســه جتاه 

هذا األمر«.
وحول ما إذا كانت هذه التسريبات 
ســتؤثر على مســتوى ميسي، 
الكثير  لديه  »ليــو  آمور:  أوضح 
من اخلبرة، لقد قضى العديد من 
كثيرة،  مواقف  وعاش  السنوات، 
أحيانًا جيــدة وأخرى ال، هذه هي 
مســيرة العب كرة القدم، لقد 
شــارك في العديد مــن املعارك 
بالفعل، وأظهر اليوم أنه ال يتأثر 

وال باقي الفريق«.
رحيله؟  أو  ميســي  »بقــاء  وأمت 
لقد قال ليو إنه خالل املوســم 
الوقت ليحسم  لديه  ســيكون 
موقفه النهائي، أمتنى أن يستمر 
بدأها،  هنا كما  وينهي مسيرته 
نحن مدينون لــه كثيرًا، وأعتقد 
أنه مدين أيًضا لبرشــلونة، وهو 
الــذي ســيقرر مصيــره خالل 

بضعة أشهر«.

ضمن قائمة ضمت رياضيين من فعاليات عدة

االرجنتيني ليونيل ميسي األعلى دخًل في تاريخ الرياضة

ميسي

لندن ـ وكاالت:
أعلن نــادي واتفورد، إنه تعاقد مع ميتشــل 
بيركامب جنل أسطورة آرسنال دينيس، بعقد 
أشهر.وسيســير العب  ميتد ســتة  مبدئي 
الوسط املهاجم )22 عاما(، الذي كان بال فريق 
منذ ترك أمليري سيتي بدوري الدرجة الثانية 
الهولندي، الصيف املاضي، على خطى والده 
باالنتقــال إلــى إجنلترا.وحقــق دينيس والد 
ميتشــل 7 ألقاب كبرى خــالل 11 عاما مع 
آرســنال، منها لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز 
دون أي خسارة في موسم 2003-2004.وأبلغ 
ميتشل موقع واتفورد على اإلنترنت »عندما 
كنت أصغر سنا كان من الصعب أن أدخل في 
مقارنات ولكنني اعتــدت ذلك اآلن«.وأضاف 
»التشابه في االسم فقط ولدي أسلوبي في 

اللعب وأمتنى أن أترك بصمتي اخلاصة«.
وتابع »إنه مذهل وهو أول مشــجع لي دائما 
ومــن املميز أن يكــون أبــي وأن أعمل معه 
على حتســني أدائي«.وأوضح واتفورد أن هناك 
إمكانية لتمديد عقد ميتشل اذا قضى فترة 

ناجحة مع فريق حتت 23 عاما.

المنامة ـ وكاالت:
لــم يكن أكثر املتشــائمني في احملــرق، يتوقع 
بداية الفريق السيئة في املوسم احلالي بدوري 
ناصر بن حمد املمتــاز لكرة القدم وكأس ملك 
البحرين.بــدأ البحرين قصتــه احلزينة بتوديع 
كأس ملك البحرين، الذي حققه املوسم املاضي 
على حساب احلد بهدف نظيف، حيث خرج من 
املســابقة مبكرا بخسارته من األهلي بهدفني 
مقابــل هدف، ليفقــد فرصــة احملافظة على 
اللقب.وفي دوري ناصر بن حمــد املمتاز، حيث 
احملرق أسوأ بداية على مر تاريخه، بحصوله على 
8 نقاط فقط، وأصبح بعيدا عن املنافسة على 
لقب الدوري.واتســع الفارق بــني احملرق والرفاع 
متصدر الدوري إلــى 11 نقطة، وبإمكان األخير 
توســيع الفارق إلى 14 نقطــة حال فوزه على 
املالكية الســبت، مع تبقي 10 مباريات فقط 
على املوســم.بعد خســارته الكالسيكو من 
األهلي اليوم اجلمعة، تلقــى احملرق ثالث هزمية 
علــى التوالي في الدوري، وهي ســابقة حتدث 

للمرة األولى في تاريخ النادي العريق.

روما ـ وكاالت:
انتقل املهاجم اإلسباني الدائم الترحال جيرارد 
ديلوفيو بشــكل دائم إلــى أودينيزي اإليطالي، 
بعد قدومه على سبيل اإلعارة في تشرين األول 

من واتفورد اإلنكليزي.
قــال النــادي اإليطالي في بيان »يســعد نادي 
أودينيــزي كالتشــو أن يعلن االنتقــال الدائم 
جليــرار ديلوفيو مــن واتفورد«.تابــع »يوقع اآلن 
عقداً يربطه بالنادي حتــى 30 حزيران 2024«.
يذكر أن ناديي واتفورد وأودينيزي متلكهما عائلة 
بوتســو اإليطالية.ويتميز ديلوفيو )26 عاماً و4 
مباريات دولية( بكثرة تنقالته، فقد حمل ألوان 
أندية برشــلونة، إيفرتون وواتفورد اإلنكليزيني، 
إشــبيلية، ميــالن وأودينيــزي اإليطاليني في 
العقد األخير.بدا واعداً في بداية مشــواره مع 
برشــلونة في عام 2011، لكن كثــرة النجوم 
آنذاك في الفريق الكاتالوني دفعته الى خوض 
عدة إعارات بحيث لم يستمر مع أنديته لفترة 
طويلة، باستثناء مشواره األخير مع واتفورد في 

»برمييرليغ«.

نجل بيركامب 
يلتحق بواتفورد

رقم سلبي تاريخي 
يبرز كارثة المحرق

ديلوفيو ينتقل 
إلى أودينيزي

نيويورك ـ وكاالت:

أوقف دنفر ناغتس سلسلة من 11 
فــوزا توالياً )األطول هذا املوســم( 
ليوتا جــاز بالفوز عليــه 117-128 
الســلة األميركي  دوري كرة  ضمن 
للمحترفــني بفضــل 47 نقطــة 
لنجمه الصربــي نيكوال يوكيتش، 
انتزع لوس أجنليس كليبرز  في حني 
الغربية.وضرب  املنطقــة  صــدارة 
يوكيتش بقوة بتسجيله 47 نقطة 
بينها 22 في الربع األول رفعها إلى 
33 في نهاية الشــوط األول واضاف 
12 متابعــة ليحقــق »الدبل دبل« 

العشرين هذا املوسم.
ونــوه يوكيتش جنم املباراة بال منازع 
بفــوز فريقــه بقوله »فــي الوقت 
احلالي، يعتبر جــاز أفضل فريق في 
يلعبون بشــكل مدهش  الــدوري، 
ويسددون بشــكل رائع وحققوا 11 
فــوزاً توالياً، وبالتالــي فالفوز جيد 

جداً لنا«.
بفارق  ناغتس  تقــدم  البداية  ومنذ 
كبير وصل إلى 28 نقطة في الشوط 
األول باعتماده بنســبة كبيرة على 

الثالثية وجنح في تسجيل  الرميات 
8 منهــا في محاولته الـــ8 األولى 
ثــم 15 من أصــل 18 فــي نهاية 
الشوط األول.وجنح جاز في تقليص 
الفــارق إلى أقل مــن 10 نقاط في 
الربع الثالث لكــن الكلمة االخيرة 
كانت لناغتس بفضل االحتياطيني 
كامباتزو  وفاكوندو  غرين  جاميايكل 
اللذين سجال 9 و6 نقاطا تواليا في 
الربع االخيــر ليخرج فريقهما فائزا 

بفارق 9 نقاط.
وتخطــى 7 العبني من جــاز حاجز 
كان  وأفضلهــم  نقــاط  العشــر 
بويــان بوغدانوفيتش مع 29 نقطة 
ودونوفان ميتشــل مع 13 لكن ذلك 
لم يبعد شبح اخلســارة األولى له 
الثاني  كانــون  الســادس من  منذ 

املاضي.
وعاد لوس أجنليــس كليبرز من فوز 
صريح على نيويــورك نيكس 129-
115 بفضــل 28 نقطــة لنجمــه 
كواهي لينارد.وبعد أن تقدم كليبرز 
بفارق مريح خــالل مجريات املباراة 
إلى  الفارق  جنح نيكس في تقليص 
الربع  في مطلــع  فقــط  نقطتني 
األخير لكــن كليبرز رد بتســجيل 

النقاط التســع التالية ليحســم 
كبيــرة.وكان  بنســبة  النتيجــة 
جوليونس راندل أفضل مسجل في 
صفوف اخلاسر، صاحب افضل دفاع 
في الــدوري، مــع 27 نقطة.وبهذا 
الفوز انتــزع كليبرز صدارة املنطقة 
الغربية على حســاب يوتا جاز مع 
سجل هو األفضل في الدوري حتى 
اآلن إذ يتضمــن 16 انتصــارات و5 
هزائم.وحقق واشــنطن ويزاردز فوزاً 

مثيراً على بروكلني نتس 146-149.
وكانت املواجهــة بني أفض هدافني 
برادلي بيل  الدوري:  هذا املوسم في 
في صفوف ويــزادرز وكيفن دورانت 
 37 مع نتس، فســجل كل منهما 
األول ســجل حاسمة  نقطة لكن 
 144-146 لفريقه  التقــدم  منحت 
قبل نهاية املبــاراة ب8 ثوان. بيد ان 
راسل وســتبروك تفوق عليهما من 
خــالل تســجيله 41 نقطة نقطة 

للفائز.
وقال وســتبروك »في الوقت احلالي، 
الشيء االهم هو حتقيق االنتصارات« 
في اشارة الى خسارة فريقه اربع من 
تأجيل  بعد  االخيرة  الست  مبارياته 
تداعيات  له بســبب  ست مباريات 

فيروس كورونا املســتجد.وغاب عن 
نتــس جنمه جيمس هــاردن بداعي 

االصابة في فخذه.
وقلب فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
تخلفه امام انديانا بايسرز بفارق 16 
نقطة قبل أقــل من 10 دقائق على 
 110-119 ليفوز عليه  املباراة  نهاية 
بفضــل 27 نقطة لتوبياس خاريس 
بينها 10 في الربــع االخير ليحقق 

فوزه السادس في آخر 7 مباريات. 
وخــاض فيالدلفيا املبــاراة في غياب 
جنمه الكاميروني جويل امبييد الذي 
يعاني مــن اوجاع في ظهــره. وقال 
العب فيالدلفيا ماتيس ثيبول »اعتقد 
انه فوز مهم ألكير من ســبب. لقد 
جنحنــا في قلب تخلفنا فــي املباراة 
لنفوز خارج أرضنــا وفي غياب جويل 
ســاهمت  األمور  هذه  كل  )امبييد(. 
في جعــل الفوز في غايــة االهمية. 
كنا سنلوم أنفســنا لو خسرنا هذه 
التي  األولى  املــرة  أنها  املباراة«.يذكر 
يفوز فيها فيالدلفيا في غياب امبييد 
هذا املوسم. وفي مباراتني أخريني، فاز 
مينيســوتا متبروولفز على كليفالند 
كافالييــرز 109-104 وتورونتو رابتورز 

على أورالندو ماجيك 102-115.

ناغتس يوقف تألق يوتا جاز بفضل يوكيتش
في الدوري األميركي للمحترفين بكرة السلة 

تقرير

ناغتس يحقق الفوز

أبو ظبي ـ وكاالت:
تــوج اإلجنليــزي بــول كايســي، 
بلقب النســخة الـ32 من بطولة 
"أوميجــا دبي ديزرت كالســيك"، 
والتــي أقيمت في نــادي اإلمارات 
للجولــف مبشــاركة نخبــة من 
أفضــل العبي العالم تنافســوا 
على جوائز مالية تبلغ 3.25 مليون 
دوالر، في البطولة التي تعد األعرق 
األوروبية  اجلولــة  فــي  باملنطقة 
للجولــف التي تقام حتت شــعار 

"السباق إلى دبي".
وجاء فــوز كايســي، املصنف 27 
عامليا باللقب، بعد منافسة قوية 
فــي اجلولة اخلتاميــة اليوم، على 
ملعب اجمللــس، حيث أنهى اجلولة 
مبجمــوع ضربتــني حتــت املعدل، 
وباجملمــل الكلــي، حقــق نتيجة 
17 ضربة حتت املعــدل على مدار 

اجلوالت األربع للبطولة.
ونــال الالعــب البالغ مــن العمر 
العربية"  "الدلــة  43 عاما، كأس 
الشهير، وحصل على جائزة مالية 
تبلــغ 527.180 ألــف دوالر، خالل 
مراســم التتويج التي شــهدها 
محمد إبراهيم الشــيباني، مدير 

أحمد  وسلطان  دبي،  حاكم  ديوان 
بن ســليم، رئيس مجلس اإلدارة، 
والرئيس التنفيذي جملموعة موانئ 
رابع  كايسي  العاملية.وأصبح  دبي 
العب إجنليزي يتوج بلقب البطولة 
في دبــي، بعد مــارك جيمس في 
عام 1989، ودافيد هويل في 1999، 
وداني ويليت فــي 2016.ويعد هذا 
اللقب الـ15 في مســيرة الالعب 
فــي اجلولــة األوروبيــة، واللقب 
رقــم 350 لالعبــني اإلجنليــز في 

مدار  على  عموما  األوروبية  اجلولة 
تاريخها.كمــا أنــه الثانــي على 
التي تقام حتت  التوالي في اجلولة 
شــعار "الســباق إلى دبي"، بعد 
تتويج اإلجنليزي تيريل هاتون بلقب 
بطولــة أبوظبــي "إتــش إس بي 

سي".
وجاء اجلنوب أفريقي براندون ستون 
في املركــز الثاني، بعدما حقق 13 
ونــال جائزة  املعدل،  ضربة حتــت 

مالية تبلغ 341.540 ألف دوالر.

لندن ـ وكاالت:
أعلــن فريق مكالريــن البريطاني 
ســيارات  ســباقات  في  املنافس 
فورمــوال 1 اليــوم اخلميــس أنه 
ســيارته  عن  الســتار  ســيزيح 
 15 في   ،2021 ملوســم  اجلديــدة 
شــباط اجلاري.. وستشهد سيارة 
 35 »إم.ســي.إل  مكالرين اجلديدة 
إم« تغييرا كبيرا حيث حتول الفريق 
مرسيدس  محركات  الســتخدام 
رينو.وســتكون هذه هي  بدال من 
 1 أول سيارة ملكالرين في فورموال 
عام  منذ  مرسيدس  مزودة مبحرك 

.2014
وبعــد أن أحــرز مكالريــن املركز 
الثالــث في الترتيــب العام لفئة 
الصانعــني ببطولــة العالم في 
املوســم املاضي، يأمل الفريق في 
مواصلــة تقدمي العــروض اجليدة 
مــع تواجد الســائق الندو نوريس 
ريتشــاردو  دانييل  اجلديد  والوافد 
الذي يحل مكان كارلوس ساينث 
إلى فيراريوأطلق مكالرين  املنتقل 

سيارته للمرة األولى أمس األربعاء، 
مســتعرضا صوت وحدة الطاقة 
اجلديدة.وبــات مكالرين ثاني فريق 
يكشــف عن موعــد اإلعالن عن 
املقبل،  للموسم  اجلديدة  سيارته 
حيــث أعلن فريق ألفــا روميو أنه 
ســيزيح الستار عن ســيارته في 

وارسو في 22 شباط.

العالم  بطولة  منافسات  وتفتتح 
لســباقات ســيارات فورمــوال 1 
ملوسم 2021 بإقامة سباق اجلائزة 
آذار،   28 فــي  البحريني  الكبــرى 
حيث تقرر تأجيل ســباق أستراليا 
الذي كان مقررا قبــل هذا املوعد 
بأســبوع، في ظل أزمــة جائحة 

فيروس كورونا املستجد.

مكلرين يحدد موعد إزاحة الستاركايسي بطل لبطولة دبي للجولف
 عن سيارته الجديدة

كايسي يتوج بالكأس

مكالرين

فيينا ـ وكاالت:
تييم  دومينيــك  النمســوي  أقــر 
املصنــف ثالًثا عاملًيــا وحامل لقب 
بطولة الواليــات املتحدة املفتوحة 
لكــرة املضــرب انه ســيكون من 
الصعب تكــرار جناحات العام 2020 
ولكنه توّعد بتقدمي افضل ما لديه.
دخــل تييم الــى الئحــة الالعبني 

املتوجــني ببطــوالت غراند ســالم 
عندمــا حقــق عــودة تاريخية في 
نهائي فالشينغ ميدوز العام املاضي 
 2-3 من تأخر مبجموعتــني الى فوز 
امام االملاني الكسندر زفيريف.حتقق 
ذلك بعد سقوطه في ثالث مباريات 
نهائيــة في البطــوالت الكبرى، مبا 
املفتوحة  اســتراليا  نهائــي  فيها 

العام املاضي امــام الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش.

اســتعدادًا  الى ملبورن  ومع عودته 
لنســخة هذا العام مــن البطولة 
التي تنطلق اوائل االســبوع املقبل، 
أكد أنه يشعر بجهوزية وبقي حذرًا 

في الوقت ذاته.
وقــال تييــم )27 عاًمــا( »بالطبع 

وأيًضا   2020 سأحاول تكرار جناحات 
2019 )عندما وصل الى نهائي روالن 
غاروس الفرنســية(«.. وتابع »كانتا 
ســنتان رائعتني. ولكن ما من شيء 
يضمن )تكــرار( ذلك. فــي الغراند 
ســالم او دورة رابطة احملترفني، وكل 
دائًما ما  القرعة  الكبيــرة،  الدورات 
تكون قوية لــذا ما من ضمانة على 

الذهاب بعيًدا للفوز باللقب«.
رابطة  دورة  النمســوي  وسيخوض 
احملترفــني بغياب مدربــه نيكوالس 
ماســو الذي أصيب بفيروس كورونا 
ويفتتح مشــواره مببــاراة قوية مع 
بيريتيني املصنف  االيطالي ماتيــو 
عاشــرًا عاملًيــا »نتعــادل 2-2 في 
املواجهات املباشرة. مع نهاية 2019 

خضنا ثــالث مباريــات رائعة على 
مســتوى عال في ادوار متقدمة في 

دورات كبيرة«.
وتابع »إنه العب كبير جًدا، لذا لست 
الذي سأواجهه  الالعب  أنه  سعيًدا 
في عــام جديد بعد فتــرة من دون 
مثيرًا  االمر  مباراة رسمية. سيكون 

لالهتمام«.

تييم مصمم على تكرار نجاحات 2020



رياضة

بغداد ـ فالح الناصر:

الوطني  املركــز  مديــر  اعرب 
الرياضيــة  املوهبــة  لرعايــة 
بالتايكوانــدو، احمــد عباس، 
البطل  فــي صناعة  أمله  عن 
رياضــة  ان  واثبــات  األوملبــي 
للموهوبني،  ولــود  التايكواندو 
ســيما بعد االعــداد الكبيرة 
التي قدمها املركز الوطني إلى 
واألندية  الوطنيــة  املنتخبات 
منذ تأسيســه، وما يزال يضم 

العبون متميزون باالداء الفني.
واشــار إلــى ان ابــواب املركز 
الوطني مفتوحة امام الالعبني 
الواعديــن ولــكال اجلنســني 
باشراف املالك التدريبي املؤلف 
الغفار  الدكتور عبد  من اخلبير 
دان«   5 اســود  جباري »حــزام 
حسني  علي  حســني  والبطل 
وزميلــه علــي صبــري، ومن 
املقرر ان يلتحق البطل لطفي 
خيــر اهلل باملــالك التدريبــي 
بعــد اكمال إجــراءات تعاقده 
الرســمية مع وزارة الشــباب 
والرياضة/ دائرة شؤون االقاليم 

واحملافظات.
وبني ان التدريبــات جترى بواقع 
اليــام  اســبوعيا  وحــدات   3
واخلميــس  والثالثــاء  االحــد 
وفني  برنامج علمــي  ضمــن 
اكادميــي يتضمــن محاضرات 
ترتقي  تدريبية  ودروس  وتوجيه 
باملوهوبني وتؤهلهم للجاهزية 
للمشــاركة في اي استحقاق 
االختبــارات  ســيما  مقبــل، 
املنتخبات  بالعبــي  اخلاصــة 
التــي يجريها االحتاد  الوطنية 
حيــث  مســتمرة،  بصــورة 
يأمل العبي املركــز ان يؤكدوا 
امكانات ليكون لهم حصة في 

تشكيلة املنتخبات الوطنية.
إدارة  انه تسنم مهمة  واوضح 
املركــز الوطنــي للتايكواندو 
لكــن   ،2019 العــام  نهايــة 
جائحــة كورونــا حالــت دون 
امتام البرنامــج التدريبي،  وفي 
التدريبات  بــدأت  االخيرة  املدة 
ويضــم املركــز الوطني حاليا 
وواعدين  ناشئني وشباب  فئات 
صغار ولكل اجلنسني، برغم ان 
هنالك تركيزا على استقطاب 
رياضة  قاعدة  لتعزيز  الالعبات 

التايكواندو النسوية.

وقال: نسعى إلى تعزيز التعاون 
بحســب  املركزي  االحتــاد  مع 
الشــباب  وزارة  توجيهــات 
والرياضة، حيث هنالك تفاهما 
الوزارة وبني االحتادات  كبيرا بني 
اخلبرات  تبــادل  على  الرياضية 
واملشــاركة فــي البطــوالت 
التدريبية  املــالكات  وتأهيــل 
والتحكيميــة، وهذه اخلطوات 
تســهم فــي تطــور الالبعة 

وتقدمها.
علــى  التايكوانــدو  ان  يــرى 
فترة  بعد  الصحيــح  الطريق 

سبات استمرت 4 سنوات بعد 
له من مشــكالت  تعرضه  ما 
تراكمت واســهمت في اندثار 
العديــد مــن االبطــال فيها، 
مبينــا ان امله كبيــر في ممن 
يتولى املهمات االدارية حاليا ان 
يتعــاون ويعمل مع اجلميع من 
أجل العودة برياضة التايكواندو 

إلى منصات التتويج.
املصرية  بالتجربتــني  واشــاد 
واملغربية في دعم رياضة الفن 
القتالي ومــا يتوفر للرياضيني 
هناك من دعــم واهتمام على 

صعيد الدولــة، بالتالي كانت 
اوضح  ايجابيــة، كما  النتائج 
ان الالعــب االردنــي احمد ابو 
الغوش البطــل االوملبي الفائز 
بالوســام الذهبي فــي ألعاب 
يعد طفرة   2016 ريــو  أوملبياد 
نوعيــة في الرياضــة العربية 
وهو كان نتــاج طبيعي لدعم 
من اجلميع وعمل متواصل من 

أجل بلوغ املرتبة التي نالها.
اجلدير بالذكر ان، احمد عباس، 
بــدأ مســيرته مــع رياضــة 
التايكواندو في العام 1977، في 

مركز شباب منطقة أبو غريب 
احمد علي  املــدرب  باشــراف 
ساير، الذي اشرف على العديد 
من الالعبــني في جيله بينهم 
باسم عبد اجلبار والراحل خالد 
وعلي  حســني  وعامر  يعقوب 
اجلبار  اخلالق ومحمد عبد  عبد 
واختاره  واخرين،  خضير  وعادل 
للعب في نادي اجليش الرياضي 
في  العبا  النجاحــات  ليحقق 
وزن تتحت 48 كغم ضمن فئة 
املتقدمــني، وبعدهــا اعتمده 
االحتــاد املركزي انــذاك بقيادة 
فالح حسن جدو كمدربا لنادي 
الكــرخ الرياضــي فعمل منذ 

العام 1982 وحلد االن.
لديه شــهادات 7 دان دولي و6 
دان دولــي و1 دان دولي معترف 
الدولية  االحتــادات  مــن  بهم 

والعاملية لرياضة التايكواندو.
على صعيد اجلانب اإلداري عمل 
في العامني 85 / 86 امينا لسر 
االحتاد ثــم امينا ماليــا ونائبا 
ورئيسا وشــغل منصب نائب 
رئيــس االحتاد العربــي للعبة، 
بديــال لرئيس االحتاد الســابق 
جمال عبد الكرمي الذي اختطف 
االوملبية  اللجنــة  رئيــس  مع 
السابق احمد احلجية.. وهو أول 
مدرب اســس منتخب نسوي 
للعراق عام 1988 وقدم العديد 
مــن البطالت ابرزهن شــروق 
حاليا  الدولي  احلكم  شــهاب 
التي تقود منافسات في خارج 

العراق.
التربية  شــهادة  على  حاصل 
البدنيــة وعلــوم الرياضة من 
في  األساســية  التربية  كلية 
اجلامعة املستنصرية، وشهادة 
معهد الفنون اجلميلة / قسم 
التصميم، له 3 أوالد هم حسن 

ومحمد ومصطفى.

احمد عباس: المركز الوطني يعتمد 
برنامج تدريبي لصناعة البطل األولمبي 

مستعرضا مسيرة طويلة في رياضة التايكواندو

ديربي خليجي 25 
فوز حقيقي

الفــوز  الذي حققه منتخبنــا الوطني على 
حســاب نظيره  األزرق الكويتــي في اللقاء 
الودي الــذي احتضنتــه محافظتنا العزيزة 
البصــرة مؤخرا، الــذي يأتي ضمــن اجلهود 
الداعمة لتضييف العراق مللف كأس اخلليج 
العربي بالنســخة 25،  اسهم في رفع الروح 
املعنوية لدى الالعبــني وزاد من طموحاتهم 

باملنافسة.
املســتوى املتميز الذي قدمه االســود  الذي 
عــاد  بنا  لذاكرة انتصــارات الكرة العراقية 
كما كان له  مردوده اإليجابي في تعزيز الثقة 
ورفع املعنويات لالعبينا سيما انهم مقبلون 
على العودة ملنافسات آسيا املزدوجة املؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وأمم 

آسيا في الصني 2023 .
كمــا كان التفوق الــذي متيز بــه منتخبنا 
عالمــة ايجابية علــى صعيد االســتحواذ 
التسجيل  في  واستثمارها  الفرص  وصناعة 
فقد ســاهم الثنائي محمد قاسم وعطوان  
وكرة محمد قاسم  التي هددت مرمى األزرق  
فــي الثلث  األخيرة  من الشــوط الثاني في 
حسم املباراة لصالح منتخبنا  الذي  أكد مبا 
ال يقبل الشــك  انه يسير باالجتاه الصحيح  
بقيــادة   كاتانيتش  الذي  يتمتــع بالذكاء 
وامكانيات تدريبة عالية  وشــكل فني جيد  
و قــراءة للخصم  فقد جتلــى ذلك بوضوح 
في إشراك الالعبني الشــباب  في تشكيلة 
املنتخــب الوطني الذين قدمــوا  أداء أبهرت 
مســتوياتهم  اجلميع  ما  يلزم احتاد اللعبة  
بوضــع واســتراتيجية تأخذ علــى عاتقها 
االهتمــام ورعاية الشــباب  للحصول  على 
مواهب  قادرة  على حمــل طموحات و امال 

املستديرية .
وعلى كاتانيتش التركيز على  االستحقاقات 
اخلارجيــة القادمة ألننا ما زلنا  في منتصف 
الطريق وكرة القدم عالم ملىء باملفاجاءات 
وعلينا أن ال نركز  في املنافســات جملرد الفوز 
خصوصا مع وجود فرق أخرى قوية   رمبا تتغير 
املشتركة  التصفيات  في  احلســابات  معها 

لكأس العالم وآسيا.
وهذا يتطلب بــذل مزيدا من اجلهود والعمل 
اجلاد من أجــل تطور وازدهــار  الكرة لتقدمي 

االفضل .
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التشــجيع أول األهداف في العمل 
مع البراعم والناشئني وعلى املدرب 
املفاهيم  البحث عــن  مســؤولية 
زهور  لتطويــر  الكفيلة  والســبل 
املستقبل من كافة اجلوانب التربوية 

والنفسية والبدنية والفنية.
للصغار؟..  اللعب ممتعاً  كيف جنعل 
املتعة تعد العنصــر األول ألنها إذا 
ُفقــدت ُفقــدت اإلنتاجية والغرض 
من املتعة هــو أن يتقبــل الالعب 
التمرينات برغبة كبيرة وعلى املدرب 
أن يخلــق جو املتعــة ألنه صاحب 
القرار في خلق نقاط املتعة لالعب، 
وكلما ازدات املتعة في التدريب ازداد 
املدرب حماســاً في تطوير الالعبني 
لعباً  يلعب  الالعــب  فاملتعة جتعل 
أن يبحث عن  املدرب  وعلى  مفتوحاً 
للعب  الالعب  التي تشوق  العناصر 
وميتنــع عن القيــود فــي القرارات 
بامللعــب وعليه أن يضع شــروطاُ 

للعب أشــبه باحلوافــز، فمثال كل 
ثــالث ضربــات زاوية مينــح الفريق 
املدرب  وعلى  املهاجم ضربة جــزاء 
االبتعاد عن الصــراخ على الالعبني 
ألنه جانب ســلبي حيث أن اللعب 
املفتوح يجعــل الالعب أكثر إبداعاً 
ويتطلــب مــن املــدرب أن ال يخلق 
الرهبة فــي اجملازفة واإلبداع واحملاورة 
واللعــب بحرية وعليــه أن يجعل 
وأفكاره  توجيهاته  يتقبــل  الالعب 
املتعة  حتى ال يفقد الالعب عنصر 
في اللعــب وأن الهدف الذي نريد أن 
نتوصــل إيه هو أن ال نحطم اإلبداع 
ونحطم ثقة الالعب بنفسه ونبني 
شــخصيته وال نلغــي مجازفتــه 
الفردية ونقتل الطريقة الفردية في 

اللعب.
كذلك على املدرب أن يعطي مساحة 
زمنية أكبر للعــب ويحفز الالعبني 
ويعودهــم علــى الفــوز والنجاح 
والتكيف علــى الظروف ومواجهة 
الصعــاب كما يتطلــب منه أن ال 
يوقف التمرين من أجل التوجيه ألن 

االستمرارية  توقف  التوقفات  كثرة 
في التطوير وذلك ألن الالعب يحب 
اللعب دائماً على املدرب أن يقلل من 
التمرينات احلركية ويســتثمر حب 
الالعب للعبة ويعطيه مترينا توجد 

فيها مميزات التقسيمة.
ميكن للمدرب أن يلعب مع الالعبني 
أثناء التقســيمة ولكــن عليه أن 
أهداف  يسجل  وال  الالعبني  يشجع 
أن يحققوا شــيئاً  ويحفزهم على 
ويجب عليــه أن يظهر مبهارة جيدة 
ويتعلموا منه  الالعبــون  يراه  حتى 
ألنه مثــال وقدوة وعليــه أن يهتم 
بالتوافق احلركــي لالعبني في هذه 
املرحلــة كونــه أســاس التكنيك 
إضافة إلى املرونة والرشــاقة حيث 
أن هذه الصفات تساعد على تعلم 
املهارة اخلاصة بكــرة القدم إضافة 
إلى ذلك علــى املدرب أن يؤكد على 
اللعــب اجلماعــي ويقضــي على 
الفرديــة واألنانية حتــى ال تؤثر في 
روح اجلماعة ألن الفريق وحدة واحدة 
ويتطلب من املدرب أن يعلم الصغير 

للقوانني ويرشده  كيف يلعب وفقاً 
إلى الفائدة من هذه القوانني خالل 
املنافســات ، وعلى املدرب أن يجعل 

أسلوب اللعب فعاالً وجذاباً.
الكرة تتحرك بسرعة اللعب السريع 
والتمرير الســريع وعليــه أيضاً أن 
يعلــم الالعــب اللعــب النظيف 
ويجنبه الوقوع في األخطاء أي قطع 
الكــرات مبهارة وبطريقــة قانونية، 
كما البد أن يأخذ املدرب في االعتبار 
عمر الالعب أي ال يجوز تدريبه على 
أشياء بعمر 18 ســنة وهو بعمر 8 
عناصر  بهــا  اللعبة  ألن  ســنوات، 
متراكمة ومتداخلة فعلى املدرب أن 
ينظم العمــل التدريبي مثالً العب 
عمره 10 ســنوات دحرجة + سرعة 
+ شــوت، هذا كثير على العب بهذا 

العمر.
*همســة* ال يؤلــم اجلــرح إال من 
به ألم، هكــذا نتألــم عندما نرى 

األشجار متوت واقفة.

* مدرب عراقي محترف

متطلبات العمل مع العبي فئة الناشئين في كرة القدم
نقاط مهمة ترتقي بامكانات العناصر الواعدة 

نعمت عباس يشارك فرحة الناشئني اإلماراتيني في بطولة سابقة

متابعة ـ الصباح الجديد:
يــدرس االحتاد اخلليجــي لكرة القــدم، ملفات 
بطولــة كأس اخلليــج رقم 25، فــي اجتماعه 
يوم االثنــني املوافق الثامن من الشــهر احلالي.

وقال االحتــاد العماني لكرة القــدم اليوم عبر 
حسابه الرســمي على موقع تويتر، إن جاسم 
إدارة  لرئيس مجلس  الثاني  النائب  الشــكيلي 
االحتاد العماني، ونائب رئيس احتاد كأس اخلليج، 
سيترأس االجتماع في الثامن من الشهر احلالي.
وســيتم تقييــم ملفــات خليجــي 25 فــي 
االجتماع، كما سيتم دراسة التقرير املقدم من 
فريق التفتيش الذي قام بزيــارة ملدينة البصرة 
العراقية، خالل الفترة من 25 الى 28 من شــهر 
كانــون الثانــي املاضي.وســيتم الوقوف على 
جاهزية االحتاد العراقي لكرة القدم الستضافة 
البطولة اخلليجية، املتوقع إقامتها نهاية العام 

احلالي.
وسترفع جلنة دراســة امللف العراقي توصياتها 
الى املكتب التنفيــذي الحتاد كأس اخلليج لكرة 
القدم الذي ســيجتمع يوم التاسع من شباط 

احلالي.

االثنين .. اجتماع لدراسة 
جاهزية البصرة لخليجي 25

كوااللمبور ـ وكاالت:
اختار االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
مهاجم فريق نــادي الزوراء مهند 
عبد الرحيم، ضمن قائمة أفضل 
الالعبني في منطقة غربي آسيا، 
لشــهر كانــون الثانــي املاضي، 
والذين سيتنافســون على جائزة 

العب الشهر بتصويت اجلماهير.
الترتيــب  فــي  ويقــف مهنــد 
الثانــي لهدافي الــدوري برصيد 
9 أهــداف بعد مضــي 16 جولة 
دخل  كما  االولــى،  املرحلــة  من 
ماتيــوس  البرازيلــي  القائمــة، 
بيتروس العب النصر الســعودي، 
نظــرًا للمســتوى املميــز الذي 
ظهــر به مؤخــرًا، وســاهم في 

فريقه.وضمت  أوضــاع  تصحيح 
القائمة، األرجنتيني كريســتيان 
الذي  الشــباب،  العب  جوانــكا، 
ســجل 4 أهــداف لفريقــه هذا 
الشهر، ليقوده إلى تصدر الدوري 

السعودي. 
وجاءت القائمــة كالتالي: مهند 
)الــزوراء العراقي(  عبد الرحيــم 
)النصــر  ماتيــوس  بيتــروس  ـ 
الســعودي( - كريستيان جوانكا 
)الشــباب الســعودي( - إيجــور 
)الشــارقة اإلماراتــي( - بغــداد 
بوجناح )الســد القطري( - مهدي 
حميدان )الرفاع البحريني( -  ندمي 
صباغ )تشــرين الســوري( - عبد 

العزيز املقبالي )السيب(.

متابعة ـ الصباح الجديد:
املاليزية  العاصمة  في  ســحبت 
كواالملبــور قرعــة دور اجملموعات 
لبطولة دوري أبطال آســيا2021. 
وجاءت القرعــة كما يلي: ضمت 
منطقة الغــرب مجموعات قوية 
حيــث جــاءت اجملموعــة األولى 
و  الســعودي  الهالل  مبشــاركة 
واالستقالل  دبي  األهلي  شــباب 
الطاجيكــي والفائــز من امللحق 
رقــم 1 )الغرافة القطري وأجمك 
األوزبكــي(.. وفي اجملموعة الثانية 
اإلماراتي  الشــارقة  تواجدت فرق 
مع تركتــور اإليرانــي وباختاكور 
األوزبكــي والفائز مــن مواجهة 
السعودي  )الوحدة   2 رقم  امللحق 
العراقي(..أمــا  اجلويــة  والقــوة 
الثالثة فضمت الدحيل  اجملموعة 
واالستقالل  الســعودي  واألهلي 

اإليراني والشرطة العراقي.
الرابعة ســيلتقي  وفي اجملموعة 
الســد القطــري مــع النصــر 
الســعودي والوحــدات األردنــي 
والفائز مــن مواجهة امللحق رقم 
3 )العني اإلماراتي وفوالذ اإليراني(..

يلتقــي  اخلامســة  وباجملموعــة 
بيرســيبوليس اإليراني مع الريان 

القطري وجوا الهندي والفائز من 
مواجهة امللحــق رقم 4 )الوحدة 
العراقــي(..  والــزوراء  اإلماراتــي 
وتلعــب مواجهــات ملحق دوري 
أبطال آســيا ملنطقة الغرب في 
املقبل، في حني تنطلق  7 نيسان 
مواجهــات دور اجملموعــات لهذه 

املنطقة في 23 أيار املقبل.

مهند عبد الرحيم ضمن االفضل
 في غربي آسيا لشهر كانون الثاني 

الشرطة والجوية في مواجهات قوية اسيويا

مهند عبد الرحيم

الشرطة في مهمة قارية صعبة

بغداد ـ الصباح الجديد:
واالســيوي  العراقــي  االحتــادان 
للصحافــة الرياضية يتفقان على 
اقامة دورة صحفية وورشــة عمل 

ايار املقبل
العراقي واالســيوي  االحتادان  عقد 
للصحافــة الرياضيــة اجتماعــا 
في البصرة مت فيــه التباحث حول 

كيفية تطوير عمل االحتاد ومواكبة 
التطور احلاصل في مختلف وسائل 
االعــالم بحضــور ســعادة رئيس 
االحتاد االسيوي ســطام السهلي 
والدكتور عدنــان لفتة نائب رئيس 
االحتاد العراقي للصحافة الرياضية 
والزميل سيف املالكي االمني العام 
املســاعد عضو جلنة العالقات ومت 

االتفاق فيه على ما يأتي:
أوال:  يقــدم االحتاد االســيوي كل 
العراق  دعم  فــي  وخبراته  جهوده 
 25 بحق تنظيم بطولــة خليجي 
الرياضية  االستحقاقات  ومختلف 
واالســتعداد لفتح افــاق التعاون 
واملشــاركة في جميع االنشــطة 
.. ثانيا:  التي تقــام فــي العــراق 

للصحافة  االســيوي  االحتاد  يقوم 
الرياضيــة وبالتنســيق مع االحتاد 
العراقي بتنظيــم رحلة صحفية 
الرياضيني  الصحفيــني  للزمــالء 
االســيويني الــى العــراق لغرض 
اســتعدادات  علــى  اطالعهــم 
وجاهزية العــراق العالية لتنظيم 
خليجي 25 .. ثالثــا: ينظم االحتاد 

الرياضية  للصحافــة  االســيوي 
البصرة  في محافظة  ورشة عمل 
خالل شهر ايار املقبل  للصحفيني 
الرياضيــني العراقيــني الشــباب 

ويحاضر فيها محاضر اسيوي.
ورشة  االسيوي  االحتاد  يقيم  رابعا: 
عمــل للصحفيــني املتخصصني 
نهاية  العراق  في  الرياضي  بالشأن 

العام 2021 حول أخر التطورات في 
وأحدث  الرياضي  الصحفي  العمل 
االســاليب في صياغة الرســالة 
املوجهــة الى اجلمهور.. خامســا:  
الرياضيني  الصحفيني  مشــاركة 
العراقيــني في مختلف انشــطة 
االحتاد االسيوي مبا يوازي ثقل العراق 

ومكانته وتأثير اعالمه الرياضي.

وفد االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية يزور العراق وينفذ أنشطة عدة



البرامج  حذفت مقدمــة 
كارال حداد صور  اللبنانية 
وائل  الســّيد  من  زفافها 
صفحاتها  على  قسيس، 
التواصل  مواقــع  علــى 
أّنها  حّتــى  اإلجتماعــي 
الذي  املنشــور  حذفــت 
أعلنت من خالله طالقها 
من املمثل اللبناني طوني 
هذه  وأثــارت  جــودة.  أبو 
بها  قامت  التــي  اخلطوة 
كارال الكثيــر مــن اجلدل 
حيــث اعتقــد الكثيرون 
أن االنفصــال حدث بينها 
وبــن وائل. وفــي تصريح 
خاص الى احــد الوكاالت 
أكدت  الفنية  االخباريــة 

كارال أنها لم تنفصل عن 
وائل، وقيامها بحذف صور 
الذي  واملنشــور  زفافهــا 
أعلنت من خالله طالقها 
من طوني أبو جودة، فقط  
تقحم  ال  أن  قــّررت  ألنها 
على  الشخصية  حياتها 
السوشيال ميديا وتبقيها 

بعيدة عن األضواء.

املصرية  املمثلة  شــوقت 
جمهورهــا  روجينــا 
الذي  اجلديد  للمسلســل 
تتحضر لــه بعنوان "بنت 
الســلطان"، بعد أن بدأت 
وقامت  مشاهدها،  تصوير 
بنشــر صــورة لكالكيت 
املسلســل في صفحتها 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
يا  "بإذنك  قائلــًة:  وكتبت 
رب جتعل رزقنا النجاح من 
حيث  من  وكرمك  فضلك 
أن  يذكــر  نحتســب".  ال 
املسلسل من املقرر عرضه 
فــي الســباق الرمضاني 

املقبــل 2021، وكان اخــر 
مشاركتها  روجينا  اعمال 
"البرنس"  مسلســل  في 
محمد  واخــراج  تأليــف 
سامي، وشاركها البطولة 
فيه محمد رمضان واحمد 
زاهر ونال شــهرة واسعة 

بن اجلمهور.

عبر املمثــل مازن معضم 
عــن حزنه للوضــع الذي 
يعيشــه حاليا في لبنان 
خصوصــا مــع معانــاة 
املنزلي  واحلجــر  كورونــا 
احلجــر  التــزم  واضــاف: 
املنزلــي بشــكل كلــي 
واخاف  مســنة  فوالدتي 
االعمال  وعن  جدا.  عليها 
اجلديدة قال: "كان هنالك 
عرضا فــي مصر لكن لم 
يجــر االتفــاق عليه. ولم 
تتضح بعد الصورة لشهر 
املقبل بســبب  رمضــان 
والتقصير  التــام  االقفال 
باملسلســالت  بالتصوير 
اظن انه ســيجري تصوير 
بعدد  قصيرة  مسلسالت 
احللقات كي نلحق العرض 

في رمضان". وكان قد وّجه 
مازن حتية للطاقم الطبي 
في لبنــان، تقديراً جلهوده 
فيروس  انتشــار  ظل  في 
كورونــا. وكتب مازن على 
حسابه اخلاص على موقع 
االجتماعــي:  التواصــل 
"كل الشــكر والتقديــر 
الطبي  للطاقم  واالحترام 
من  حتيــة  والتمريضــي 

القلب".

كارال حداد

مازن معضم

روجينا

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تكثف شــرطة محافظة الدقهلية فــي مصر من جهودها 
لكشــف غموض ســرقة محل ذهب من خــالل حفرة على 
ارض الشــقة التي قاموا باقتحامها تؤدي الــى احملل الواقع 
حتتها مباشرة مثلما فعال أحمد مظهر وعادل إمام في فيلم 

"لصوص لكن ظرفاء".
وجاءت البدايــة بتلقي قوات األمن إخطــارا من مالك محل 
"يوسف األزهرى" لبيع املصوغات الذهبية في وسط املدينة 
باكتشــافه ســرقة كمية من املصوغات الذهبية من احملل 

بلغت ستة كيلو غرامات عيار 24 و18.
وتبن أن اللصوص قاموا بتقليد أحمد مظهر وعادل إمام في 
فيلم "لصوص لكن ظرفاء"، واقتحموا شــقة مغلقة أعلى 
احملل، وقاموا بعمل فتحة بأرضية غرفة أعلى احملل مباشــرة 
ونزلوا منها باســتعمال احلبال، مستغلن يوم اإلجازة وإغالق 

احملل.
ومت تشكيل فريق بحث، وحتفظ فريق البحث على الكاميرات 
احمليطة باحملل وفي الشارع وفحص االسماء املعروفة بالسرقة 
والتحقيق مع العاملن باحملل والزبائن الذين ترددوا عليه خالل 

املدة املاضية.

الصباح الجديد - وكاالت:
أمتت شــركة "لوفتهانزا" األملانية للطيــران أطول رحلة في 
تاريخها، بعدما قطعت طائــرة إيرباص "إيه 350-900" تابعة 

لها 13 ألفا و600 كيلومتر في غضون 15 ساعة و36 دقيقة.
وقالت متحدثة باســم الشــركة: "بهبوط الطائرة في جزر 
فوكالند تكون الشــركة قد أمتت أطــول رحلة من دون توقف 

في تاريخها".
وأقلعت الطائرة مــن مدينة هامبورغ األملانيــة وعلى متنها 
باحثــون من معهد "ألفريــد فينر" األملانــي والطاقم اجلديد 

لكاسحة اجلليد البحثية األملانية "بوالرشترن".
ومن املقــرر أن ينتقل الـ92 راكبا إلى الســفينة املوجودة في 
جزر فوكالند في جنوب احمليط األطلسي من أجل احلصول على 
بيانات للتنبــؤات املناخية في بحر وودل فــي أنتاركتيكا ملدة 

شهرين.
وقالت متحدثة باسم معهد "ألفريد فيغنر" إن سبب الرحلة 
اخلاصة، جائحة كورونا، مضيفة أنه قبل املغادرة، كان الركاب 

وطاقم "لوفتهانزا" في احلجر الصحي ملدة أسبوعن.
ومن املقرر أن تعــود الطائرة إلى ميونخ اليــوم االربعاء، كما 

سيكون طاقم "بوالرشترن" املستبدل على منت الطائرة.

"لوفتهانزا" تتم أطول 
رحلة في تاريخها

لص يتبع الخطة في فيلم "لصوص 
لكن ظرفاء" لسرقة محل صياغة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
اغلبنا ان لم اقل كلنا نرسم صورة ألي 
اول مرة، ويتولد لدينا  شخص نلتقيه 
انطباع بشأن تفاصيل شخصيته وان 
كنا التقيناه ســاعة او رمبا اقل. ألننا 
دائما نريد التباهي مبا منلكه من قدرات.

هناك من لديه القدرة بالفعل للحكم 
علــى األشــخاص في اول لقــاء وقد 
تكون هــذه ايضا تندرج ضمن مواهب 
الشــخص التي حباه اهلل بها. وهناك 
من يكــّون انطباعا معينــا، ومن ثم 
النقيض  على  احلقيقة  ان  يكتشــف 
من الصورة التي رسمها له، لكن هذا 
ال مينعه من تكرار الشــيء نفسه مع 

اشخاص اخرين.
وألننا غالبا ما ترتسم مبخيلتنا صورة 
عمــن نقابله ألول مــرة، يجعلنا هذا 
نتخوف من الصورة التي سيرســمها 
هو لنا، فنبدأ بالتصرف بطريقة يغلب 
عليها التصنع، وأحيانا نكذب بشــأن 
بعض احلقائق خاصتنا، او نتباهى بأمور 
غير حقيقية لنضمن صورة مشــرقة 

يرسمها لنا اآلخر.
يقــول الباحــث االجتماعي حســن 
اجلبــوري ان الثقة املهــزوزة بالنفس، 
تولد الشــعور باخلوف، وما يدفعنا الى 
التصنع والتصرف بغير طبيعتنا، ألننا 
غيــر واثقن مــن ان عفويتنا ميكن ان 
ننتبه  انطباعا جميال عنــا، وال  تكّون 
الى امر مهم، ان الثقة بالنفس تضفي 
على الشــكل والــروح هالــة جتذب 

االخرين الينا.
وتابع: "لو استوعبنا حقيقة اننا لسنا 
مالئكة، فــال انا معصوم من اخلطأ وال 
بتعاملنا  اســترخاء  أكثر  لكّنا  اآلخر، 
مع االخر الــذي نلتقي به اول مرة، فان 
طرح علينا سؤاال ما وال نعرف اإلجابة 
علينــا االجابة بصراحة "ال نعرف" وان 

استفســر منا عن حادث معن حصل 
معنا جنيب باإليجاب، ونشرح مالبسات 
وهناك مالحظة  وجــدت،  ان  املوضوع 
مهمة باللقاء األول، يجب ان ال ندخل 
بتفاصيل حياتنا، وال نتحدث بإسهاب 
عن أنفســنا، ألننا ال نعرف شيئا عن 
شــخصية املقابل بعــد، وال آرائه وال 

أفكاره وال حتى مستواه الثقافي".
اشــخاص  لقائه  يحاول عند  البعض 
ألول مرة ان يستعن باملزاح ألنه يعتقد 
انه عنصر جذب، يقــول اجلبوري بهذا 
الشــأن: "يجب ان نتنبه ان ما يعجبنا 
نحن رمبا ال يعجب غيرنا، فقد ننجذب 

االخرين  لكــن  كثيــرا،  ميازحــون  ملن 
ميكن ان يرســموا صورة مشوشة عن 
حقيقة ما نحــن عليه، علينا التركيز 
النقطة، نحن ال نشــبه غيرنا،  بهذه 
وما يكون عنصر جذب لدينا، قد يكون 
عنصــر نفور لــدى غيرنــا، والعكس 

صحيح".
واكــد اجلبوري نقطة مهمــة بلقائنا 
األول، وهــي ان طــرح األســئلة التي 
نبتغي منها التعرف على الشــخص، 
يجب ان يكون بلباقة وود، وأضاف: من 
غير الصحيح طرحنا األسئلة بطريقة 
توحي له بأننا نســتجوبه، فإســلوب 

طرح األسئلة واآلراء له قواعده الثابتة. 
إضافة الى طبيعة املواضيع التي ننوي 
تبادل أطراف احلديــث بها، فهناك من 
ال يهتــم الى مواضيع السياســة، او 
الدين، وهنا يكون للفراسة دور مبعرفة 

ما يفضله اآلخر من أحاديث وحوارات.
ما ذكــره اجلبوري أجــده ضروريا بكل 
أحاديثنــا وحواراتنا مــع كل احمليطن 
بنــا، وليس فقط مــن نتعرف عليهم 
بالنفس  الثقة  نقطــة،  واهم  حديثا، 
تبنى  الذي  األســاس  فهي  والعفوية، 
عليه الشــخصية، ومفتــاح القلوب 

بكل زمن ومكان، وبكل حالة.

الصباح الجديد - وكاالت:
فازت ممرضة ســويدية في مســابقة 
60 فيلما يتضمنها  لتشاهد مبفردها 
البرنامج الكامل ملهرحان "غوتيبورغ" 
الســينمائي في جزيــرة معزولة في 

السويد.
وتفوقت الشابة السويدية لينا إينروث 
علــى 12 ألف مشــارك مــن محبي 

السينما في جميع أنحاء العالم.
وقالــت املمرضــة التــي عملت في 
قســم خاص مبرضى كوفيد19- خالل 
الوبــاء إنها كانت تأمــل في احلصول 
بأجواء  فيــه  تنعــم  "أســبوع  على 
مغايــرة للواقــع الذي تعيشــه في 

املستشفيات".
وحالــت ظــروف الوبــاء دون عــرض 
األفالم املشاركة في املهرجان في دور 
السينما، وبّثها بدال من ذلك مباشرة 

عبر موقع إلكتروني.
إنهم  املهرجان  علــى  القائمون  وقال 
كانــوا يبحثــون عن عاشــق أصيل 
وجدانيا  مؤهــال  يكــون  للســينما 

ونفسيا للمهمة.
وســيتعن على ليــزا إينــروت التي 
تقــول إن الوبــاء اســتنزف طاقتها 
قضاء أســبوع مبفردها في منارة "باتر 

نوســتر" القائمة على جزيرة 
النائيــة  هامنســكار 

بالسويد.
املسابقة  وتقضي 
بــأال يصطحــب 
معــه  الفائــز 
هاتفا محموال أو 
حاسوبا أو كتبا 
من  ذلك  غير  أو 
وسائل الترفيه.

ل  تقــو و
إينــروث: 
ح  يا لر ا "
والبحر، 

وفكرة أن أكون جــزءا من واقع مغاير 
متامــا للواقع الذي أعايشــه في ظل 
الوباء ملدة أســبوع. كل هــذا جذاب 

بحق".

مهرجان سينمائي جمهوره ممرضة واحدة على جزيرة صغيرة

العفوية مفتاحك لفك مغاليق اآلخرين

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنانة املصرية  خضعــت 
جللســة  مصطفــى  داليــا 
تصوير داخل منزلها، ارتدت فيها 
قميص زوجها النجم شــريف سالمة، 
زوجها ســيقتلها  أن  وعلقت عليهــا مازحة 

بسبب ظهورها املتكرر مبالبسه.
املثيــر أن شــريف ســالمة تدخــل بالتعليق 
مســتنكرا جتاهل "الشــال" اخلــاص به وقال: 
والشــال ايضا ملن؟ فــردت عليه داليا الشــال 

يخصنا جميعا.
واعترفت داليا مصطفى، مؤخرا بأن زوجها الفنان 
شريف سالمة ال يبادلها الكالم الرومانسي، ألنه 
ال يجيد التعبير عن مشــاعره، ولكنها في الوقت 

وصفته باجلوهرة، مؤكدة أنه هدية من اهلل.
وأضافت داليا خالل لقائها مع زميلتها الفنانة منال 
ســالمة، في أول جتربة إعالمية لهــا ببرنامج "حلو 

الــكالم"، الذي يعرض على احــدى الفضائيات املصرية 
ان أي امرأة في العالم حتب املفاجآت وخاصة من زوجها 
ألنها لفتة لطيفة وجُتدد احلياة الزوجية جًدا، مشيرة إلى 
أن وجود الزوجة مع زوجها مبفردهما بعيًدا عن األوالد وأي 
ضغوط للحياة يعمل علــى جتديد احلياة الزوجية ويُزيل 

الطاقة السلبية ويُبدلها بطاقة إيجابية بن الزوجن.
وتابعت: "شريف ال يعرف التعبير عن مشارعه وال يجيد 
اختيار املفردات الرومانســية اذ انه في كل عام ميكن ان 
ينطــق بجملة او كلمة حب، لكنــه يعرف التعبير عن 

مشاعره وحبه لي او لآلخرين بالفعل وليس بالكالم".
واضافت: "انا اخاف احلسد وهو مذكور في القرآن وثبت 
علميا وجوده لكن بشرح اخر يتعلق بالطاقة التي حتيط 
بنا، لذلك اخشى ان اكشف طبيعة احلياة التي اعيشها 
مع زوجي واوالدي، لكن ســأكتفي بالقول ان كل الناس 
اســمعهم يقولــون ان فالن قبل الزواج كان شــخصا 
الطف واكثر رومانســية وشــريف بعد الــزواج اصبح 

الطف واكثر هدوء".

الصباح الجديد - وكاالت:
أن  تويوتا  أعلــن وكالء شــركة 
االمنوذج املعدل اجلديد من سيارات 
Camry سيصل إلى اليابان وبعض 
األسواق العاملية األخرى قريبا جدا.

ويتمييــز االمنــوذج اجلديــد عــن 
الســابقة   Camry ســيارات 
بشــبك أمامــي أكبــر وأكثر 
التصميم،  ناحيــة  من  متيزا 
أكثر  صدمات  ومبمتصــات 
بروزا، وإضافات من الكروم 
عناصر  علــى  اللمــاع 
اخلارجيــة،  الهيــكل 
فتحات  عــن  فضــال 
من  إضافة  هوائيــة 
اخللف، وجنح هوائي 
صغير على مؤخرة 
األمتعة  صندوق 
الثبات  لزيــادة 
السرعات  على 

العالية.

الهواتف  بتقنيات لشــحن  زودت  كما 
الســلكيا، وتصميم جديــد للمقاعد 
لتصبح أكثــر راحة في أثناء الســفر 

والرحالت الطويلة.
كما جهزت املركبــات بأنظمة لطلب 
النجــدة في حاالت الطــوارئ، ميكنها 
األقمار  الســيارة عبــر  حتديــد موقع 
 Safety الصناعية، وحصلت على نظام
Sense مطــور لتفادي احلوادث، إذ باتت 
منظومــة الفرملة اآللية قــادرة على 
التعرف على املشــاة علــى الطرقات، 

فضال عــن نظــام النقطــة العمياء 
للمرايا.

الســيارات مبحركات  وســتطرح هذه 
هجينة صديقــة للبيئة، تضم محرك 
بنزين بســعة لترين ونصف اليتربعزم 
كهربائيــا  ومحــركا  حصانــا،   178
يعمل معــه ويولد عــزم 120 حصانا 
املتحدة  الواليات  في  أيضا. وســتتوفر 
وأوروبا بنظام دفع أمامي، أما النســخ 
اخملصصة لليابان من املفترض أن حتصل 

على نظامي دفع أمامي ورباعي.

الصباح الجديد - وكاالت:
قــام اربعة مســافرين من اجلنســية 
الصينيــة، بتنــاول 30 كيلوغراما من 
البرتقال، في أحد املطارات قبل انطالق 

رحلتهم، في واقعة مثيرة.
الكمية  هذه  األربعة  املسافرون  وتناول 
انطــالق رحلتهم،  البرتقــال قبل  من 
لتجنب دفع رسوم األمتعة الزائدة على 

منت الطائرة.

إال أن األمر لم ينته هنــا، فقد أصيبوا 
جميعهم بقرحة شــديدة في املعدة، 
حيث لم يستغرق منهم أكل كل هذه 

الكمية أكثر من 30 دقيقة.
وبحســب مصادر من مطــار كومنينغ 
تشاجنشوي الدولي في مقاطعة يونان 
الصينية، فإن املبلــغ الذي توجب على 
املســافرين دفعه في حــال أرادوا أخذ 
البرتقال معهــم يصل لنحو 47 دوالرا، 

أي أكثر بســتة أضعاف من سعر 
البرتقال.

وقال أحد هؤالء املسافرين إنهم 
وقفوا هناك، وأكلوا كل شيء، 
ولم يستغرق األمر سوى نحو 

30 دقيقة مضيفا "ال نريد 
مرة  أبدا  البرتقال  تناول 

أخرى".
وانتشــر اخلبر على 
موقــع التواصــل 
فيس  االجتماعي 
بــوك واســتنكر 
املعلقون ما قاموا 
بــه وكتــب عدد 
االفضل  ان  منهم 
البرتقال  توزيع  كان 

علــى العاملن فما 
لألطباء  سيدفعونه 

معدهــم  ملعاجلــة 
مبلــغ  ســيتخطى 

من  خافوا  التي  الرسوم 
دفعها.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت الســفارة اجلزائرية في تركيا 
السفير  بن  أجريت  مباحثات رســمية 
اجلزائــري في أنقرة مــراد عجابي واملدير 
العام ملؤسســة راديــو وتلفزيون تركيا 
إبراهيم ايرين، بشــأن إنتاج مسلســل 
تاريخي مشترك يتناول شخصية ومآثر 
التعاون  بربروس، وســبل تطوير  اإلخوة 
العمومي في  التلفزيون  بن مؤسستي 
البلدين وكذلك تبــادل اخلبرات والعمل 
معا إلنتاج برامج وثائقية تعكس اإلرث 
الثقافي والتاريخي املشترك بن البلدين.

أن  وذكرت صحيفة "الشروق" اجلزائرية، 
الســفيرة التركية لدى اجلزائر ماهينور 
كوكتاش، كشــفت أن تصوير أجزاء في 
اجلزائر من مسلســل "بربــروس"، الذي 

يقوم ببطولته إنغن ألتان دوزياتان قائم 
على وفق اتصاالت بدء الشروع بها.

كما أشارت الصحيفة إلى أن السفيرة 

حتدثت عن املسلسل في 
احلديث عن حتضير  ســياق 
فيلم مشــترك بن اجلزائر 

وتركيا حول تاريخ البلدين.
جدير بالذكر أن مسلسل 
يحكي  تاريخي  بربــروس، 
عــروج  البحــار  قصــة 
بربــروس وجهاده البحري 
الســلطان  عهــد  في 
وبطــل  األول،  ســليم 
إنغن  هو  املسلســل 
دوزياتان، وسوف  آلتان 
يعــرض علــى قناة 

من  التركية،   TRT
 ES شركة  إنتاج 

.Film

تويوتا تطرح Camry المعدلة في أسواق جديدة اكلوا 30 كيلوغراما من البرتقال 
لتجنب دفع رسوم كمرك

"بربوس" مسلسل مشترك
 بين الجزائر وتركيا

داليا مصطفى تخاف الحسد 
وترتدي مالبس زوجها
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