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الصباح الجديد - متابعة:
تخــوض اجلهــات الفاعلــة في 
االتفــاق حــول النــووي اإليراني 
إنقاذ  محاولة  الزمن  مع  ســباًقا 
هذا االتفــاق املهدد باالنهيار، بعد 
إحراز إيــران تقدماً في اجتاه حيازة 

القنبلة الذرية.
فعبــارة "الوقــت داهــم" باتت 
عنــوان املرحلة التي بــدأت منذ 
أن اتخــذت طهــران مطلع/يناير 
جديدة  بخطــوة  القيــام  قــرار 
في مجــال تخصيــب اليورانيوم 
اقتراب  مع  تعهداتهــا،  منتهكة 
اســتحقاق مهم جديد بالنسبة 
ملصير االتفــاق، ســيما وأن هذا 
االتفاق الذي أُبــرم عام 2015 بني 
العضوية  الدائمــة  والدول  إيران 
فــي مجلس األمــن الدولي وهي 
وروسيا  وفرنسا  والصني  بريطانيا 
إلى  باإلضافة  املتحــدة  والواليات 
أملانيا، أضحى على شفير الهاوية، 
بحســب ما أفادت وكالة "فرانس 

برس"

وتتجه األنظــار حالياً نحو اإلدارة 
األميركية اجلديدة التي تســتعّد 
للعودة إلى االتفاق بشــرط وقف 
انتهاكاتها  كافة  طهران مسبقاً 
للمعاهــدة، فــي وقــت، يواصل 

بالسيناريو  مطالبتهم  اإليرانيون 
املعاكس، أي رفــع العقوبات أوالً، 

ثم وقف انتهاكاتهم .
ما يعقــد مهمة بايــدن، الذي ال 
ميكنــه أن يعطــي االنطباع بأنه 

يوقع شيكاً على بياض لإليرانيني 
الكونغرس  يــزال  وقــت ال  فــي 
منقسماً حول العودة إلى االتفاق 

النووي.
ويفضل البعــض في الكونغرس 

ترمب  دونالــد  نهــج  مواصلــة 
والتفاوض بشــأن اتفاق أوســع، 
لبرنامجهــا  تأطيــراً  يشــمل 
اإلقليمية،  وأنشطتها  البالستي 
إال أن طهران ترفض ذلك، وتطالب 
قبل كل شــيء بضمانات بشأن 

العقوبات.
في خضّم هذه الدوامة املستمرة، 
يقوم األوروبيون من جهتهم بدور 
الرئيس  تعّهــد  وقد  املســهلني، 
الفرنسي إميانيول ماكرون اخلميس 
بـ"بذل كل ما بوســعه لدعم أي 
مبادرة أميركية" إلرساء حوار مع 

طهران حول امللف النووي.
في السياق، نقلت صحيفة "وول 
السبت،  امس  ســتريت جورنال" 
املفتشــني  أن  دبلوماســيني  عن 
آثــار مواد  األمميــني عثــروا على 
مشــعة في موقعني بإيــران، ما 
يؤشر إلى أن طهران بدأت العمل 

رمبا على سالح نووي.
كشــف  التفاصيــل،  وفــي 
الدبلوماسيون أن تقرير املفتشني 

أشار إلى العثور على أدلة جديدة 
حول وجــود أنشــطة نووية غير 
إثارة  إيــران، ما أعــاد  معلنة في 
التســاؤالت حــول الطموحــات 

النووية للبالد.
فهــذه املهلة التي كانت ســنة 
واحدة في إطــار االلتزام باالتفاق 
النــووي، انخفضت إلــى بضعة 

أشهر.
ان  أيضــا  الصحيفــة  وأوردت 
الدبلوماســيني كشــفوا لها إن 
املأخوذة مــن موقعني  العينــات 
عمليــات  خــالل  مشــبوهني 
الوكالة  أجرتهــا  التي  التفتيش 
التابعة  الذرية  للطاقــة  الدولية 
لألمم املتحدة فــي اخلريف املاضي، 
مشــعة  ملواد  آثار  علــى  احتوت 
ميكن أن تشــير إلى محاولة إيران 
التوصل ألسلحة نووية، وذلك بناء 

على مكان العثور عليها.
أوضحــوا  الدبلوماســيني  أن  إال 
أنهم ال يعرفون بالضبط طبيعة 

ما مت العثور عليه..

العثور على مواد مشعة في موقعين بإيران
يعزز فرضية سعيها للسالح النووي

السليمانية - عباس اركوازي:
الدميقراطي  احلزب  في  قيادي  اعتبر 
تســليم ملف النفط الــى بغداد 
خطاً احمر، قائــالً،"ال احد يجرؤ ان 

يتخذ هكذا قرار".
وقال عضو اللجنة املالية في برملان 
الدميقراطي  احلزب  عن  كردســتان 
اللجنة  فــي  اننا  احمــد،  هيفدار 
املاليــة التقينا خالل االيام املاضية 
دبلوماسي بريطاني رفيع املستوى، 
قــال لنا بــان وزير نفــط االحتادية 

يدعو الى تسليم ملف النفط في 
االقليم كامــاًل الى بغداد"، وهو ما 
اعتبره مخالفا للدستور والقوانني، 
في وقت ترفض بغــداد اي اتفاق ال 

يعتمد هذه الشروط.    
واضــاف، احمد ان موقــف اقليم 
جولة  فــي  ضعيــف  كردســتان 
مفاوضاته مع بغداد النه بال اقتصاد 
قــوي او يحظــى بوحــدة الصف 
تســليم  ان  الى  الفتا  واالجمــاع، 
النفــط الى بغداد خــط احمر، وال 

احد يجرؤ على تبني هكذا طرح.   
بدورهــا قالت رئيــس كتلة احلزب 
ان  صبــري،  فيــان  الدميقراطــي 
مطالبــة كتل واعضاء في مجلس 
كامل  بتســليم  االقليم  النــواب 
ملف النفــط طلب غير قانوني وال 

ينسجم مع الدستور. 
وتابعت، ان حكومة االقليم وافقت 
ومطالب  الشــروط  مختلف  على 
االحتاديــة، وقدمت كل  احلكومــة 
الســجالت واالرقــام واالحصاءات 

حول ايرادات االقليم وملف النفط. 
حكومي  مصــدر  اضــاف  بــدوره 
مطلع للصباح اجلديد، ان احلكومة 
االحتاديــة اقترحت علــى حكومة 
االقليم تسليم ملف النفط كامالً 
اليها، مشــيراً الى ان هذا املقترح 
يبقــي لالقليــم الســيطرة على 
الشــركات واالنتــاج، بينما تكون 
عملية النقل وحتديد ســعر البيع 
لــدى احلكومة االحتادية وشــركة 

سومو.

االقليم يطالب بتدخل االمم المتحدة لحل ازمة الموازنة 
مع بغداد واألخيرة تمهله حتى الغد

الصحة: 3 أنواع من اللقاحات المضادة لكورونا
تصل البالد أواخر الشهر الجاري 

في مفاوضات الوقت الضائع وجهت بغلق المعاهد الدراسية والمحالت التجارية عند عدم االلتزام بالوقاية

بغداد - الصباح الجديد:
اوردت وزارة الصحة امس السبت، 
اللقاحات  مــن  األولى  الوجبة  ان 
ستصل  كورونا،  لفيروس  املضادة 

أواخر الشهر اجلاري.
وقــال املتحدث باســم الــوزارة 
ســيف البدر في تصريح رسمي، 
ان “املوعد النهائي لدخول اللقاح 
املضــاد لكورونا الــى العراق هو 
أواخر شهر شباط اجلاري”، مبينا، 
أنــواع من   3 اقــرت  الــوزارة  ان” 

اللقاحات املضادة للفيروس هي ) 
فايزر و سينوفارم و أسترازينيكا(”.

وأضــاف:” وفــق اخلطــة التــي 
وضعتها الــوزارة مت التعاقد مع 3 
شــركات لتوريد اللقــاح ونهاية 
العراق  اجلاري ســتصل  الشــهر 
)فايزر(  اللقــاح هما  نوعيتني من 
بواقع مليون و525000 الف جرعة 
)أســترازينيكا(  ان لقاح  في حني 

سيكون بواقع 3 ماليني ونصف”.
في السياق، اصدرت دائرة الصحة 

العامة في وزارة الصحة امسعددا 
من القرارات واالجراءات االحترازية 

للوقاية من انتشار كورونا.
تلقت  بيــان  في  الــوزارة،  وقالت 
إن  منه،  نســخة  اجلديد  الصباح 
اإلجراءات تضمنت “التوجيه بغلق 
والقاعات  واملطاعم  املوالت  كافة 
واملقاهــي التي التلتزم بشــروط 

الوقاية من فايروس كورونا”.
“غلــق كافــة معاهد  وكذلــك 
الــدروس اخلصوصي التي ال تلتزم 

مؤكدة  الوقائيــة”،  باالجــراءات 
القانونيــة  االجــراءات  “اتخــاذ 
وحســب قانون الصحــة العامة 
بحق املدارس االهلية التي ال تلتزم 
الى  تؤدي  والتي قــد  بالتعليمات 

زيادة عدد اإلصابات”.
وطالبــت وزارة الصحــة والبئية 
واملدارس  والكليــات  اجلامعــات 
“بعــدم الســماح الي طالــب او 
او  للكليات  الدخــول  تدريســي 

املدارس بدون ارتداء الكمامات”.

 ليبيا تطوي صفحة حكومة الوفاق
وزير النفط يؤكد ال خسارة كبيرة في 3وترحيبات دولية بتشكيل سلطتها الجديدة

6استثمار حقولنا المشتركة مع دول الجوار

بغداد ـ الصباح الجديد: 
والطاقة  النفط  رئيس جلنة  توقع 
النيابية هيبت احللبوســي امس 
الســبت، قرب مترير تعديل قانون 
شــركة النفط الوطنية، مشيراً 
إلى أن تأسيس الشركة سيخفف 
العبء عــن وزارة النفط مبا يقارب 

80 باملٔية.
وذكــر احللبوســي فــي تصريح 
اطلعــت عليه الصبــاح اجلديد، 
أن "عدم التصويت على مشــروع 
قانون شــركة النفــط الوطنية 

اكتمــال  عــدم  بســبب(  )كان 
التي عقدت  اجللسة  النصاب في 
في 27 من شــهر كانون الثاني"، 
موضحاً أن "القانون الذي أقر عام 
2017 جوبــه باعتــراض احملكمة 

االحتادية".
واضــاف، أن "جلنته اســتكملت 
التعديــالت على الفقــرات التي 
اعترضت عليها احملكمة االحتادية"، 
متوقعاً "التصويــت على تعديل 
قانون الشركة الوطنية وتأسيس 

تلك الشركة في أقرب جلسة".

الطاقة النيابية: تعديل قانون 
شركة النفط الوطنية سيكون

في اقرب جلسة للبرلمان

بغداد - الصباح الجديد:
افادت اللجنة املالية النيابية امس 
الســبت، ان احلكومة وضعت في 
املوازنة ضرائــب بارقام فلكية من 

دون اهداف معلومة.
وقال عضو اللجنــة املالية جمال 
كوجر في تصريــح اطلعت عليه 
الصباح اجلديد، ان “احلكومة دفعت 
موازنة خالية من اي مسؤولية جتاه 
املواطــن ولم تقــم بدورها باعداد 
موازنة توازي حجم واردات العراق”.

واضاف ان “هنــاك ضرائب فرضت 
في املوازنــة وحتــى االن ال تعرف 
اللجنة الهدف من فرضها”، مبينا 
فلكية  فيها  املوضوعة  “االرقام  ان 
جدا واملتضرر الوحيد منها املواطن 

العراقي”.
واوضح كوجــر ان “مجلس النواب 
يقــوم حاليا بــدوره ودور احلكومة 
معا واعد املوازنة مــن جديد بعد 
ارسال احلكومة موازنة ال ترتقي ان 

تسمى موازنة بلد”.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دولي صادر عن مجلس  تقرير  أكد 
األمن امس السبت أن العدد األكبر 
من عناصــر تنظيم داعش موجود 
داخــل العراق، فيما أشــار إلى أن 
التنظيم ميتلــك 100 مليون دوالر 

من االحتياطي النقدي.
واورد التقريــر الــذي صــدر عــن 
وداعش  القاعــدة  جلنــة معاقبة 
التابعة ل مجلس األمن الدولي، أن 
"التقديرات تشــير إلى أن تنظيم 
داعش اإلرهابــي، لديه 100 مليون 

دوالر من االحتياطي النقدي".
وأوضح التقرير، أن "تنظيم داعش 
ما زال لديه نحــو 10 آالف مقاتل 

في ســوريا والعراق، والعدد األكبر 
من عناصر التنظيم يتواجدون في 

العراق".
وبــنّي، أن "التنظيــم حصل على 
أموال من اخلارج من خالل شبكات 
أنه  إلى  مالية غير رسمية"، الفتا 
"يواصل جمع األموال بطرق عديدة 

مثل االبتزاز واخلطف والفدية".
من جهة أخرى، اشار مجلس األمن 
الدولي الــى أن "تنظيــم داعش 
ما زال قــادراً على شــن عمليات 
العراق  بني  احلدوديــة  املناطق  في 
وسوريا، على الرغم من التحديات 
فقدانه  بينها  ومن  يواجهها  التي 

عدداً من قياداته في عام 2020".

العدد األكبر من عناصر داعش في العراق 
واحتياطيه النقدي 100 مليون دوالر

مجلس األمن الدولي: 

المالية النيابية: الموازنة ضمت ضرائب 
بأرقام فلكية ليست معلومة االهداف 

بغداد - وعد الشمري:
أعلنت اللجنة املالية في مجلس 
النواب، أمس السبت، عن موقف 
جديــد من اســتقطاعات رواتب 
املوظفــني واملتقاعديــن، رافضة 
تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم 
113 لســنة 1982 املعدل، وعّدته 
ســيء الصيت، مشــيرة إلى أن 
املوازنة ســتمرر مــن دون حتميل 
تقليل  أعبــاء بحجة  أي  املواطن 

فجوة العجز.
وقال عضــو اللجنة النائب ناجي 
إلى  فــي تصريــح  الســعيدي، 
"املشــروع  إن  اجلديد"،  "الصباح 
احلكومي حمل معه استقطاعني، 
مت  الذي  االســتقطاع  األول هــو 
حتديــده ملن راتبه أكثــر من 500 

ألف دينار، وقد مت حذفه".
أن  الســعيدي،  وأضــاف 
"االستقطاع الثاني وهو الضريبي 
واملؤشرات تدل على عدم إمكانية 
متريره كونه استند إلى قانون رقم 
113 ســيء الصيت، الذي يتعلق 
بالنظام املالي الرأســمالي الذي 
يكون فيه القطاع اخلاص نشطا 

جداً".
ويرى، أن "املقارنــة بني النظامني 
الرأسمالي والريعي كما هو حال 
العراق غير صحيحة، بالتالي فأن 
االستقطاع الضريبي لن مير ال من 
اللجنة املالية وال البرملان بشكل 

عام".
وأكــد الســعيدي، أن "رســائل 
إلى  اطمٔينــان جازمــة نوصلها 
الشارع العراقي بأن املوازنة ستمر 
دون أي اســتقطاع سواء ما جاء 
به املشــروع احلكومي من نسب، 
أو علــى صعيــد تطبيــق قانون 

الضريبة سيء الصيت".

ونّوه، إلى أن "احلكومة متى أرادت 
أن تطبــق نظــام ضريبــي بحق 
املوظفني أو املتقاعدين، عليها أن 
ترسل مشروعاً جديداً إلى البرملان 
لغرض التصويت عليه، وهذا أمر 

صعب خالل املرحلة احلالية".
أن  إلــى  الســعيدي،  ومضــى 
كانت جهودها  املاليــة  "اللجنة 
منصبــة طيلــة املــدة املاضية 

في  اإلنفاق  نسبة  تخفيض  على 
املوازنــة، من أجل تقليل نســبة 
العجز، وفــي مواجهة ذلك، زيادة 
الواردات، ولكــن هذا ال يكون من 
خــالل حتميل املوظــف العراقي 
العــبء، إمنا بإتباع طــرق علمية 
صحيحــة توفــر للخزينة أمواال 

ومبالغ".
من جانبــه، ذكر عضــو اللجنة 

النائــب صــادق الســليطي في 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، أن 
"فرض أعبــاء مالية على املواطن 
أمر مرفوض وال ميكن الركون إليه 

في معاجلة العجز".
وتابع الســليطي، أن "اجتماعات 
املدة  كثيــرة عقدناهــا طيلــة 
املاضية أســفرت عــن تخفيض 
حجم اإلنفاق في املوازنة بشكل 

نعتقد أنه جيد مقارنة مبا وصلنا 
في املشروع".

وزاد، أن "املوازنة قد مت استكمالها 
ولم  األبواب  تقليــص  ناحية  من 
املناقالت  بعض  سوى  لدينا  يتبق 
التي ميكن حســمها خالل وقت 

قريب".
وانتهى السليطي، إلى أن "عرض 
املوازنة للتصويت ممكن أن يحصل 

خالل األســبوع احلالي بشرط أن 
ننجز جميع املواد اخلالفية السيما 

التي تخص اجلانب السياسي".
يذكر أن اللجنــة املالية النيابية 
انتهت من قراءة وحســم ما يربو 
أربعــني مادة من مشــروع  على 
قانــون املوازنــة 2021 وان مــن 
القانون  علــى  التصويت  املرجح 

هذا األسبوع.

المالية النيابية تتراجع عن فرض ضريبة الدخل 
وتقرر تمرير الموازنة بال استقطاع

مجلس النواب "ارشيف"

وصفت قانونها بـ"سيء الصيت"
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنت وزارة املــوارد املائية امس 
مع  مرتقب  اجتماع  عن  السبت، 
تركيا بشــأن حصص العراق من 

نهر دجلة.
الناطق الرســمي لــوزارة املوارد 
املائية علي راضــي ثامر قال في 
تصريحــات أن "ملف املفاوضات 
مــع دول اجلوار بشــأن احلصص 
املائية ســواء مع تركيا او ايران او 
سوريا، يعد من امللفات احلكومية 
املهمة"، الفتا الى ان "ملف املياه 
في العراق، شــهد تطورا ايجابيا 
واضحا بني العــراق وتركيا خالل 

املدة املاضية".
الناطق الرســمي: "متت  وأضاف 
تسمية وزير املوارد املائية مبعوثاً 
خاصا لرئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي وممثالً عنــه مبوضوع 
على  ايضا  وللتوقيع  املياه،  ملف 
التركي  اجلانــب  مع  بروتوكــول 
سيضمن حصصا عادلة من مياه 
"املبعوث  أن  نهر دجلة"، مبينــا 
اكد  التركــي،  للرئيس  اخلــاص 
بالده علــى ضمان حصة  حرص 
عادلة ومنصفة للعراق من مياه 

األنهر املشتركة بني البلدين".

للوزارة،  الرسمي  الناطق  وأوضح 
أن "اخــر اجتمــاع بــني العراق 
وتركيــا، كان فــي يــوم 15 من 
الشهر املاضي، واتفق خالله على 
زيارة وفد فني تركــي الى بغداد 
املركز  انشــاء  للتباحث بشــأن 
ان وفــدا عراقيا  البحثي، كمــا 
الستكمال  قريبا  انقره  ســيزور 
بروتوكول بني  توقيــع  اجــراءات 
اجلانبني خــاص بتنظيم حصص 

مياه نهر دجلة".
أن  الى  الرســمي  الناطق  ولفت 
"هنــاك تفاهمــات مــع اجلانب 
رســمية  ومخاطبات  االيرانــي 
املدة  خالل  اللقــاءات  من  وعددا 
االنهر  املقبلة بشــأن  القليلــة 
املشتركة"، مؤكدا ان "هذا امللف 
ســيكون باجتاه ايجابي ملصلحة 

العراق".
وبحســب الناطق باسم الوزارة، 
فان "اخلزين املائــي للبالد متوفر، 
ومت اتخاذ اجــراءات عدة من قبل 
الوزارة لتقليل نسب الهدر ومنع 
املائية  التجــاوز على احلصــص 
ورفعهــا بشــكل عــام، ضمانا 
الى  كاملــة  احلصص  لوصــول 

جميع مشموليها".

الموارد المائية: اجتماع مرتقب 
مع تركيا للتوقيع على حصص 

مائية "عادلة" للبالد



محليات 2
صحة الكرخ : ضبط معمل 
النتاج )البيف بركر( غير 

صالح لالستهالك في ابو غريب 

وزير التعليم يؤكد دعمه 
الجمعيات العلمية وتحقيق 

أهدافها في التنمية المستدامة

 »أدوية سامراء« تكشف 
عن برنامجها اإلنتاجي 

وُمستحضراتها الجديدة 

بغداد - الصباح الجديد: 
قامــت الفرق الصحية في دائــرة صحة بغداد 
الكرخ - قســم الصحة العامــة بالتعاون مع 
جهاز االمــن الوطني وجهــاز اجلرمية املنظمة 
والقوة املاسكة لالرض باجراء حملة رقابية في 
منطقة ابي غريب اســفرت عن ضبط معمل 
للتجهيــزات الغذائية في منطقــة ابو غريب  
يقوم بانتاج البيف بركرغير صالح لالستهالك 
البشــري يتم توريده الــى ) مطاعم معروفة 
في بغداد( حيث يســتخدم حلم هندي املنشأ 
وشــحم )صناعي( غير معروف املصــدر ، اذ مت 
اتــالف )1400( كغم من البيف بركر غير صالح 
لالستهالك البشري واتالف )٣٥٠( من الشحوم 
الصناعية )اللية( ومت االتالف بواسطة سحقها 
وحرقها ومــن ثم نقلها الــى منطقة الطمر 
الصحــي لدفنهــا بحضور صاحــب العالقة 
اضافة الى غلق وتغرمي املعمل حسب املادة )٩٦( 

من قانون الصحة العامة )٨٩( لسنة  ١٩٨١ .

 بغداد - الصباح الجديد: 
أكــد وزير التعليــم العالي والبحــث العلمي 
الدكتــور نبيل كاظــم عبــد الصاحب دعم 
اجلمعيات العلمية في العراق وحتقيق أهدافها 

في التنمية املستدامة.
جاء ذلك لدى اســتقباله رئيس اجمللس األعلى 
للجمعيات العلمية في العراق الدكتورة إيناس 
طه احلمداني التي قدمت خــالل اللقاء عرضا 
عن مهــام اجمللس العلمي للجمعيات في ضوء 
قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٨١ املعدل وما يضم في 
عضويته من متثيل للوزارات وحضور للخبراء في 

مختلف االختصاصات.
وأشاد وزير التعليم بانضمام اجمللس الى الفريق 
الساند للجنة الوطنية العليا لتحقيق أهداف 
التنمية املســتدامة والسياســات السكانية 
مؤكــدا أهمية النشــاطات واملومتــرات التي 
تضطلع بها اجلمعيــات العلمية العراقية في 

هذا اجملال. 

بغداد - الصباح الجديد: 
كشفـــت الشــركة العامة لصناعة األدوية 
واملُســتلزمات الطبية سامراء إحدى شركات 
برنامجهــا  عــن  واملعــادن  الصناعــة  وزارة 
اإلنتاجي لشــهر كانون الثاني املاضي بقيمة 
تصــل إلــى أكثر مــن ) ٣ ( مليــارات و)٢٩٣ ( 
مليون دينــار لتجهيز وزارة الصحــة والبيئة 
والوكاالت التســويقية التخصصية مبُختلف 

املُستحضرات الدوائية النمطية واحلديثـة .
وقـــال مدير عام الشــركة الصيدلي عبـــد 
احلميـد عبـد الرحمـــن السالـم ان املالكات 
العاملة في األقسام اإلنتاجية باشرت بتنفيذ 
البرنامج اإلنتاجي للشهر املذكور والذي سيتم 
مبوجبه إنتاج ُمســتحضرات جديدة وألول مرة 
فــي البلد إضافــة إلى إنتاج املُســتحضرات 
النمطية األخــرى ، ُمبيناً ان البرنامج يتضمن 
إنتــاج كميات مــن احلبوب امُلتلفــة وبواقع ) 
٥٨٦٠ ( مليون شريط ) بلستـــر ( وإنتاج أنواع 
ُمختلفة من األشــربة وقطــرات الفم تصل 
إلى أكثر من ) ١١٧٠ ( مليون قنينة شــراب و ) 
١٩٩,٩٩٢ ( ألف قطرة فم لألطفال فيما سيتم 
إنتاج كميات مــن املُضادات احلياتية ومبُختلف 
إنتاج  املُقرر  الصيدالنية حيث من  أشــكالها 
أكثر من ) ٤٨٠ ( ألف شــريط من الكبسول و) 
٣٠٤ ( ألف قنينة من املعلقات الفموية و ) ٦٦ 
( ألف كيس من الباودرات اما ُمنتجات املراهم 
والكرميات فستكون بواقع )١,١١٧,٥٠٠ ( أنبوب 

) مرهـم (  .
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البصرة - سعدي السند:

قال مدير عام الشــركة العامة 
البري احدى تشــكيالت  للنقل 
أســطول  أجنز  لقد  النقل  وزارة 
البري  للنقل  العامة  الشــركة 
خالل  معه  املؤتلفة  والشركات 
)5( ماليني و200  2020 نقل  عام 
الف طن من مختلف احلموالت .

طفرة نوعية في كمية 
احلموالت املنقولة

الشحماني  كرمي  مرتضى  وأكد 
مديــر عــام الشــركة العامة 
مجلس  رئٔيــس  البــري  للنقل 
اإلدارة في لقاء خّص به الصباح 
اجلديد: كانــت احلموالت بواقع ) 
99.852 ( نقلــة خالل عام 2020 
، مــن مختلف املــواد الغذائية 
البطاقــة  مفــردات  ضمــن 
التجارة  وزارة  التموينية لصالح 
الزراعة  وزارة  ، األسمدة لصالح 
، املّعــدات الكهربائية املتابينة 
احلمولــة ، والتي منها حموالت 
شاذة وصلت إلى أكثر من )500( 
طــن لصالــح وزارة الكهرباء ، 
املشــتقات النفطيــة لصالح 
وزارة النفــط ، ومــواد متنوعة 
أخــرى لصالــح وزارة الصناعة 
واملفوضيــة العليا املســتقلة 
وزارات  من  وغيرهــا  لإلنتخابات 
ودوائر الدولة ، فضالً عن العديد 
من املناقالت الداخلية ، محققة 
مقارنة  نوعيــة  طفــرة  بذلك 
مــع كمية احلمــوالت املنقولة 
التي  العام املنصرم  وعددها في 
بلغــت مليــون و736 ألف طن 

بواقع ) 33591 ( نقلة.

الشركة تلعب دوراً بارزاً في 
دفع عجلة إقتصاد البلد

 وبــنّي مرتضى الشــحماني إن 
الشــركة  أحرزته  الذي  التقدم 
جاء بدعم ومساندة وزير النقل 
ومن  كافة  الوزارة  لتشــكيالت 
ضمنها الشركة العامة للنقل 
البــري ، التي تعمــل على وفق 
خطط مركزيــة تضعها اإلدارة 
العليا للشركة بإشراف مباشر 

من وزارة النقل ومبســاهمة كل 
منسوبي الشركة . 

وأكد الشــحماني إن عام 2020 
كان عامــا مميــزا بالعطــاء ، إذ 
أظهــرت أزمة جائحــة كورونا 
للشــركة  الكاملــة  القــدرة 
العامة للنقل البري مبنسوبيها 
وســائقيها ، إذ بيّنــت جــدارة 
في  وإمكانياته  البري  األسطول 
التعامل مــع التحديات بكفاءة 
عاليــة ، فبرغم ظــروف احلظر 
الشامل الذي أقرته خلية األزمة 
ووزارة الصحة ، لم يتوان سواق 
الشركة في إســتقرار  اإلمداد 
جلميع  الغذاء  وتوفيــر  الغذائي 
املواطنني مع ضمان إنســيابية 
تدفق البضائع إلى السوق احمللية 
، فضالً عن دعمهم اللوجستي 
فــي  املضاعفــة  وجهودهــم 

نقل قناني األوكســجني واملواد 
الطبيــة للمستشــفيات في 
عمــوم محافظــات العراق من 
أجل تغطية إحتياجاتهم منها 
ملعاجلة املرضى املصابني بكوفيد 

 . 19
ومما يذكر فإن الشــركة العامة 
بارزاً  للنقل البــري تلعــب دوراً 
فــي دفع عجلة إقتصــاد البلد 
ورفد النــاجت احمللي ملــا لها من 
تأثير مباشــر علــى القطاعات 
اإلقتصادية واإلجتماعية األخرى 

وحتقيق التنمية املستدامة.

52 نقلة من املعدات 
الكهربائية 

للنقل  العامة  الشركة  ونفّذت 
املؤتلفــة  والشــركات  البــري 
احلاويات  مــن  عددد  نقل  معها 

احململة باملعدات الكهربائية من 
ميناء أم قصر فــي البصرة الى 
محافظة صالح الدين ومحطة 

الزبيدية احلرارية .
وبنّيَ مدير عام الشركة إنسجاماً 
النقل   وزيــر  توجيهـــات  مــع 
بضرورة دعم جهود احلكومة في 
مجال توليد الطاقة الكهربائية 
الطاقة  توليد  محطات  وإنشاء 
، مت حتميــل )26( شــاحنة نوع 
معدات  حتــوي  بحاويات  )فالت( 
 )26( الــى  ، إضافة  كهربائيــة 
شــاحنة أخرى على منت ناقالت 
املؤتلفة معها  الشركات  إحدى 
محملة مبعدات ثقيلة من ميناء 
ام قصــر إلــى محافظة صالح 
الدين ومحطة الزبيدية احلرارية 
نقلت على وفق العقد املشترك 
للنقل  العامــة  الشــركة  بني 

البري ووزارة الكهرباء.
واســتكمل قوله يأتــي تنفيذ 
العقد لتعزيز مســاعي الدولة 
بنــاء احملطــات ومولدات  فــي 
الطاقــة الكهربائيــة لدميومة 
التيار الكهربائي في  إســتمرار 
عموم البالد ، مشيراً الى تعـاون 
القطـــاع اخلـــاص املتمثـــل 
بالشركات املؤتلفـة في تنفيـذ 
واملولدات  املعـــدات  عقود نقل 
الكهربائٔيـة الضخمـة والشاذة 
لدعــم النشـــاط التجـــاري 

واإلقتصـادي

نقل اكثر من )23( ألف طن من 
االسمدة 

وحقق اسطول الشركة العامة 
 )23( البري نقل اكثر من  للنقل 
ألف طن من مادة االسمدة خالل 

شهر كانون الثاني املاضي.
وأعلن املدير العام الشــركة إن 
الشــركة حققت هذه النقالت 
الزبير  من معمل اســمدة خور 
في البصــرة الى مخــازن وزارة 
محافظــات  ضمــن  الزراعــة 
الوسط والشمال واجلنوب كافة 
علــى وفق العقــد املبرم معها 
بواقع )755( نقلة مساهمة في 

إجناح مواسم االستزراع.
وبنّيَ الشحماني ان هذه اجلهود 
التي يبذلها منســوبو الشركة 
تأتي إنســجاماً مــع رؤية وزير 
على  املســتمر  وتأكيده  النقل 
تقدمي كل ما يســهم ويساعد 
ازمة فايروس  املواطن على جتاوز 
تنفيذ  علــى  وإصــراره  كورونا 
عقود الدولـــة مـع تشكيـالت 

الـوزارة.

مدير عام الشركة العامة للنقل البري لـ«الصباح الجديد«:

عام 2020 كان مميزا بعطاء وجدارة األسطول البري 
وإمكانياته في التعامل مع التحديات بكفاءة عالية

إن التقدم الذي أحرزته 
الشركة جاء بدعم 

ومساندة وزير النقل 
لتشكيالت الوزارة 

كافة ومن ضمنها 
الشركة العامة للنقل 
البري التي تعمل على 
وفق خطط مركزية 

تضعها اإلدارة العليا 
للشركة

احدى شاحنات اسطول النقل البري 
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اكد مديــر عام الشــركة العامة 
املهنــدس  احلبــوب  لتجــارة 
عبدالرحمن عجي طوفان ان اجملارش 
االهلية شــريك اساسي معنا في 

عمل الشركة . 
وقال خــالل لقائه مــع ممثلني عن 
اصحــاب اجملــارش االهليــة فــي 
هامش  علــى  النجف  محافظــة 
النائب  ولقائه  للمحافظــة  زيارته 
االول هاشم الكرعاوي انتم شريك 
اساســي معنا فــي العمل وهذه 
 ، انكارها  احلقيقــة الميكن الحــد 
ونســعى دائما كي نكون معكم و 
واالســتماع  اللقاء  طلبنا  حقيقة 
لكم ملعرفة اســباب تاخيركم في 
التعاقد مع الشــركة لتصنيع الرز 
التي  االستخالص  نسبة  وفق  على 

اعتمدت هذا العام )٥٨.٥(. 

واضاف املدير العام ان اجلميع يعلم 
اننا مقيــدون بضوابــط و لم جند 
حلوال بعد ان تقدم عدد من اصحاب 
اجملــارش االهلية فــي الديوانية ومت 
البعض  ان  تعاقدهم رسميا وحتى 
منهم باشر بالتصنيع وسلمنا الرز 

املصنع في مجرشته . 
واكد املدير العام ان حضورنا للنجف 
و لقائكــم من اجــل الوصول الى 
حلول وعلينا ان نتحاور وان نتناقش 
بكل مــا يســاعدكم باســتثناء 
مناقشــة نسبة االستخالص التي 

الميكن التراجع عنها. 
حملافظ  االول  النائــب  واســتعرض 
النجــف 6 نقاط كانــت معروضة 
من اصحاب اجملارش والفالحني ياتي 
في مقدمتها عدم اســتالم الفالح 
والظــروف  املاليــة  املســتحقات 
املناخية لزراعة الشــلب والتفاوت 
في نســب االســتخالص والنجف 
اكثــر انتاجــا للشــلب ، العــدد 

الكبيــر للمجارش فــي احملافظة ، 
وهذه  االســتخالص  نسبة  ارتفاع 
الحتقق نســبة ربح ميكن ان تغطي 
اجــور العاملني في اجملــارش ، وقال 
الكرعاوي نريد دعم للمجارش على 
وفق غطاء قانوني مبوجب االسباب 

العلمية . 
بــدوره قال مدير عــام جتارة احلبوب 
االهلية  اجملــارش  اصحاب  مخاطبا 
التســويقي  املوســم  انتهاء  قبل 
التقيتكم خالل جلســة مشتركة 
مع اللجنة املركزية للتســويق في 
الشركة واستمعت لكم عن كلف 
االنتاج اال انكم لم تكونوا موحدين 
في عرض تكاليــف اإلنتاج وحتركنا 
اصحاب  لكن حضــور  اجلكم  من 
وتقدميهـــم  االهلـــية  اجملـــارش 
طلبـــات التعاقـــد اوقفـت كـل 

التحركـات. 
وعن التشــدد فــي متابعة اجملارش 
االهليــة لفت املدير العــام الى ان 

ذلك جاء بعــد تداول معلومات عن 
وجود طلبات تصــل الى ٧٥٪ منها 
الشروط  او غير مســتوفي  وهمي 
وعلى اثرها مت االيعاز من قبل الوزير 
متابعة من  على تشــكيل جلنــة 
دائره الرقابة وجلنة من الشركة ومت 
التاكد فعال ان ما يتداول بخصوص 
)٧٥٪( مــن تلك اجملــارش ، لم تكن 
مســتوفية  وغير  باجلــودة  تتمتع 

الشروط وبعضها وهمية .
اصحاب  طالــب  اللقاء  خــالل  ومت 
اجملارش مهلة ملدة اســبوع ملراجعة 
وترتيــب وضعهــم قبل الشــروع 
بالتعاقد على وفق النســبة احملددة 
من قبل اللجنه املركزية للتسويق.

واختتــم مديــر الشــركة حديثة 
نحن نعمــل جميعا من دعم البلد 
وعملكم هو جزء من عمل الشركة 
توفير  اخــذت على عاتقهــا  التي 
البطاقة  الرز ضمن مفــردات  مادة 

التموينية.

تقرير

مدير عام  الحبوب يؤكد: اصحاب المجارش االهلية شريك اساسي معنا في العمل  
خالل لقائه النائب االول لمحافظة النجف 

واسط - الغانم: 
وضــع محافــظ واســط الدكتور 
محمد جميل املياحي حجر االساس 
لثالثة مدارس ابتدائية ومتوســطة 
الصويرة ضمن مشاريـع  في قضاء 

تنميـة االقاليـم.
فقد مت وضع حجر االساس ملدرسة 
منطقــة  فــي  صفــوف   9 ذات  
12 صفا في  جومييسة  ومدرســة 
منطقة جبيل واملدرسة الثالثة ذات 

18 صفا في منطقة البطلية.
واقيمت احتفاالت في مواقع املدارس 
االهالي  من  جمــع  حضرها  الثالث 
وأولياء أمور التالميذ والطلبة الذين 
أشادوا بجهود احلكومة احمللية وهي 
تعمل على تقــدمي افضل اخلدمات 
القطاعات  للمواطنني في مختلف 

املدنية ومنها قطاع التربية .

مــن جانبه أكــد احملافــظ أن هذه 
االبنية ستسهم في حل مشكالت 
كبيرة ومعاناة لســنوات للمناطق 
والقرى اجملــاورة ألماكنها املصصة 
فــي  احملافظــة ماضيــة  ادارة  وأن 

زيادة اعــداد االبنية املدرســية في 
والنواحــي كافة لتغطي  االقضية 
احلاجة..  وأثنى على املوقف املشّرف 
للمواطنني املتبرعني لألراضي الذين 

لوالهم ملا مت إحالة تلك  املشاريع..

بغداد - الصباح الجديد: 
دعا مصرف النهرين االســالمي 
موظفي  حكومــي(  )مصــرف 
والصحــة  الداخليــة  وزارات 
الكهربائية   الصناعات  وشركة 
املوطنة رواتبهم  ملراجعة فروعه 
واملنافــذ التي حددها لتســلم 

رواتبهم لشهر كانون الثاني.
وقال بيان لوحدة االعالم واالتصال 
إنــه “مت رفــع رواتب  احلكومــي، 
موظفــي وزارة الداخليــة والتي 
شــملت )مقــر وزارة الداخليــة 
الكــرخ ومديرية  ومديرية مــرور 
مــرور الرصافــة ومقــر مديرية 
العامة ومديرية شــرطة  املــرور 
بابل ومديرية الشــرطة االحتادية 
ومديرية حماية املنشأت ومديرية 
الدفاع املدني املقــر العام ومدير 
الدفاع املدنــي الرصافة ومديرية 
الكــرخ ومديرية  املدني  الدفــاع 

ومديرية  ميســان  املدني  الدفاع 
اجلنســية املقــر العــام واحوال 
وشؤون  املوحدة  والبطاقة  الكرخ 
املركزية  واملعلومــات  اجلــوازات 
ومديرية حــرس احلدود املقر العام 
العاشر  اللواء   / ميســان  وحدود 
ومديرية شــرطة بغداد ومديرية 
جنســية بابل ومديرية شــرطة 
ميسان واملنشاة وشرطة الطاقة 
/كهرباء وومديرية شرطة الطاقة 
/النفط وكلية الشــرطة ووكالة 
اجلنائية  واالدلــة  االســتخبارات 
».واضاف  االحوال  شؤون  ومديرية 
انــه » مت ايضا رفع رواتب موظفي 
محافظة بغداد ومديرية البلديات 

العامة ».
واشار الى ،انه« مت ايضا رفع رواتب 
والتي  الصحــة  وزارة  موظفــي 
االورام  مستشــفى   ( شــملت 
ومستشــفى حمايــة الطفــل 

ومستشفى الشــهيد غازي ودار 
املوطنة   ) واالشــعة  التمريــض 
لهذا  املصــرف  لــدى  رواتبهــم 
الشهر لغرض تسلم رواتبهم عن 
النهرين  مصــرف  )بطاقة  طريق 

املاستر كارد(”.
وبــني  البيان ،أنــه » مت ايضا رفع 
رواتــب موظفــي وزارة الكهرباء 
مقر الــوزارة ، موضحا انه مت ايضا 
رفع رواتب موظفــي وزارة التربية 
دائرة تربيــة املثنى ». موضحا انه 
» مت ايضا رفع رواتب موظفي وزارة 
التعليــم العالي كليــة العلوم 
االسالمية ، وان« املصرف مستمر 
في تزويــد فروعــه واملنافذ التي 
باملبالغ  احملافظــات  فــي  حددها 
صرف  عمليــة  إلجناز  املطلوبــة 
الرواتب وتوزيعهــا على موظفي 
الــوزارات املوطنــة رواتبهم لدى 

املصرف« .

محافظ واسط يضع حجر االساس
 لثالث مدارس في قضاء الصويرة

»النهرين االسالمي« يدعو موظفي 
الوزارات تسلم راتب كانون الثاني

ضمن مشاريع تنمية االقاليم 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

طــوت ليبيــا، صفحــة حكومة 
»الوفــاق« بعدمــا وصــل ملتقى 
محطته  إلــى  السياســي  احلوار 
السلطة  »ترويكا«  باختيار  األخيرة 
التنفيذيــة اجلديــدة املؤقتــة في 
االقتراع  عمليــات  مــن  ماراثــون 
واملفاوضــات التــي رعتهــا بعثة 
املتحــدة في مدينــة جنيف  األمم 
السويســرية، بعدما اختار أعضاء 
امللتقى محمد يونس املنفي رئيساً 
الرئاســي، وعبد احلميد  للمجلس 
دبيبة رئيســاً للحكومــة املقبلة. 
التنفيذيــة  الســلطة  وتتكــون 
اجلديدة من مجلس رئاســي مكون 
مــن رئيس ونائبــن )مــن أقاليم 
ليبيا الثالثــة(، باإلضافة إلى رئيس 

حكومة مستقل عن اجمللس.
الســلطة  حتّضــر  أن  ويُفتــرض 
التنفيذية اجلديــدة البالد للذهاب 
)كانون  في  مقــررة  انتخابات  نحو 
توحيــد  وإعــادة  املقبــل،  األول( 
مؤسســات ليبيا املقســومة بن 

غرب البالد وشرقها.
وأعلنت اململكة العربية السعودية 
التصويت  بنتائــج  ترحيبهــا  عن 
التنفيذية  السلطة  تشكيل  على 
الليبيــة اجلديــدة، معربــة عــن 
تطلعهــا ألن حتقق هــذه اخلطوة 
في  والتنمية  واالســتقرار  األمــن 
التي  اجلهــود  على  مثنيــة  ليبيا، 
بذلتها األمم املتحدة. وجاء الترحيب 
الســعودي عبر بيان صادر عن وزارة 
اخلارجيــة باململكــة، عبرت خالله 
الوزارة عن املها في أن يحافظ هذا 
مبا  ليبيا،  اإلجناز على وحدة وسيادة 
يفضي إلى خــروج كافة املقاتلن 
األجانب واملرتزقة ويؤسس حلل دائم 
مينع التدخــل اخلارجي الذي يعرض 

األمن اإلقليمي العربي للمخاطر.
كمــا صدر ترحيب مماثــل من دولة 
اإلمــارات. إذ أثنــت وزارة اخلارجية 
والتعــاون الدولــي في بيــان على 
جهود األمم املتحدة بشــأن تشكيل 
مؤكدة  جديدة،  تنفيذية  ســلطة 
تعــاون دولة اإلمــارات الكامل مع 
الســلطة اجلديدة مبا يحقق األمن 
وتطلعات  واالزدهــار  واالســتقرار 

الشعب الليبي الشقيق.
لدول  التعاون  رحب مجلس  كذلك 
اخلليــج العربية باالتفــاق الليبي، 
واعــرب الدكتــور نايــف احلجرف 
األمن العــام للمجلس عن أهمية 

هــذه اخلطــوة للوصل إلــى احلل 
األمن  مبا يحقق  والشــامل  الدائم 
ليبيا،  فــي  والتنمية  واالســتقرار 
الشــعب  وطموح  تطلعات  ويلبي 

الليبي.
من جهتها، عّبرت منظمة التعاون 
االســالمي عن أملها فــي ان يؤدي 
تشــكيل الســلط التنفيذية إلى 
إحالل األمن واالســتقرار والتنمية 
في ليبيا، مثمنــة اجلهود املبذولة 

من قبل األمم املتحدة.
وأعلنــت وزارة اخلارجيــة التركية، 
باختيار  ترحيبهــا  عــن  بدورهــا، 
حكومــة ليبيــة مؤقتــة جديدة. 
أوردته  بيــان  فــي  الــوزارة  وقالت 
»رويترز« إن اختيار احلكومة املؤقتة 
الوحدة  إلرســاء  كبيــرة  فرصــة 
ليبيا  ســيادة  وحماية  السياسية 

واستقاللها ووحدة أراضيها.
بعد  الـ75،  امللتقى  أعضاء  وحسم 
 39 مبنح  االقتــراع  نتيجة  جولتن، 
صوتاً الختيار القائمة الثالثة التي 
تضم محمد يونس املنفي، رئيســا 
وبعضوية  الرئاســي،  للمجلــس 
موســى الكوني وعبد اهلل حسن 
الالفي، وعبد احلميد محمد دبيبة، 
34 صوتاً  للحكومة، مقابل  رئيساً 
فقط للقائمة الرابعة التي ضمت 

رئيس مجلس النواب احلالي عقيلة 
الرئاســي  لرئاســة اجمللس  صالح 
آمر  جويلــي  أســامة  وعضويــة 
املنطقة الغربيــة بقوات »الوفاق«، 
وعبد اجمليد سيف النصر، باإلضافة 
إلــى فتحــي باشــاغا لرئاســة 
احلكومــة، بعدمــا كان كثيــرون 
يقولون إنهــا القائمة األكثر حظاً 

في الفوز.
رئيسة  ويليامز  وهنأت ســتيفاني 
البعثة األممية باإلنابة التي ستغادر 
موقعهــا، الفائزيــن مبــا وصفته 
باللحظة التاريخية، مشــيرة إلى 
أنه ليس بوسع اجملتمع الدولي سوى 
السياســية  العملية  نتائج  تأييد 
وتعزيزهــا. وقالت إنــه يتعن على 
الوفاء  التنفيذية اجلديدة  السلطة 

بإجراء االنتخابات املقبلة.
وقالــت إنــه يتعــن علــى رئيس 
احلكومة اجلديــدة االنتهاء خالل 3 
أســابيع من تشــكيلها وتقدميها 
جمللس النواب متهيداً حلصولها على 
الثقة في غضون فترة مماثلة، وإال مت 

الرجوع مللتقى احلوار.
إلى  اجلديــدة  الســلطة  ودعــت 
االلتزام مبا مت االتفاق عليه وتشكيل 
حكومة تقــوم على الكفاءة ومتثل 
جميع الليبين، مبا فيهم الشــباب 

عملية مصاحلة  وإطالق  والنســاء 
شــاملة، كمــا اعتبــرت أن فتح 
البالد  شرق  بن  الساحلية  الطريق 

وغربها أمر مهم الزدهار البالد.
وقالــت إن دور امللتقــى لــم ينتِه 
مواصلة  أعضاءه على  وحثت  بعد، 
الســلطة  ومســاءلة  عملهــم 
واضطــالع  اجلديــدة  التنفيذيــة 
واحتــرام  بدورهــا  املؤسســات 
وأكــدت  القضائيــة،  الســلطة 
استمرار دعم األمم املتحدة للملتقى 

مستقبالً.
وبثت األمم املتحدة بشــكل مباشر 
اجلولــة الثانيــة للتصويــت على 
قوائم في امللتقى بسويســرا على 
انحصرت  بعدما  مباشــرة،  الهواء 
املنافســة بــن قائمتــن من بن 
القوائــم األربــع، التي اســتوفت 
املنصوص  املطلوبة  التزكيات  عدد 

عليها في آلية االختيار.
وعرضــت املنظمــة الدوليــة في 
عملية  شــهدت  التــي  القاعــة 
لالقتراع،  فارغــاً  صندوقاً  االقتراع، 
قبل البدء في دعوة أعضاء امللتقى 
باالســم للتصويت، حيث بلغ عدد 
 73 التصويت  املوقعن على سجل 
عضــواً مقابل غيــاب عضو واحد 

فقط.

األربع  القوائم  أي مــن  ولم حتصل 
علــى 60 باملائــة مــن األصــوات 
الصحيحة في اجلولة األولى، لتتم 
جولة ثانيــة للتصويت يبلغ حدها 
األدنى 50 باملائة + 1، على القائمتن 
اللتن حصلتا علــى أكبر عدد من 

األصوات في اجلولة األولى.
الســاعة  في  امللتقى  أعضاء  وبدأ 
جنيــف  بتوقيــت  صباحــاً   9:30
للتصويت على القوائم التي كانت 
بعثــة األمم املتحدة فــي ليبيا قد 
أعلنت في بيان لها في وقت مبكر 
تســلمت  أنها  أمس،  من صبــاح 
النهائي احملدد بعد  بحلول املوعــد 
حصولها علــى التزكيات املطلوبة 
على النحو املنصوص عليه في آلية 

االختيار التي اعتمدها امللتقى.
العملية  أن  الرغم مــن  لكن على 
متثل أكبر جهد إلحالل السالم في 
محفوفة  فهي  سنوات،  منذ  ليبيا 
باخملاطر، إذ تراقب اجلماعات املسلحة 
فــي جميع أنحاء البــالد حلفاءها 
على  يتنافســون  وهم  وخصومها 

السلطة السياسية.
انتشــر  فقد  تقاريــر،  وبحســب 
مقاتلــون ملثمون في شــاحنات 
العاصمة طرابلس  بوسط  صغيرة 
، وأقاموا نقــاط تفتيش، تزامناً مع 

استعداد ملتقى جنيف للتصويت 
على قوائم املرشحن املتنافسة.

وأجريــت مقابالت مع املرشــحن 
للمناصــب الثالثــة فــي مجلس 
رئاســي ومنصب رئيس الوزراء في 
مباشرة  الهواء  على  بثت  جلسات 

على مدار األسبوع.
وانتقــد بعــض الليبيــن طريقة 
اختيار السلطة اجلديدة، باعتبارها 
وسيلة ألصحاب القوة للتأثير على 

العملية بصفقات سرية.
وفي تعبير عن متلمل امليليشــيات 
املسلحة، قال ما يعرف باسم جتمع 
»قادة ثــوار ليبيا« في بيــان، إن ما 
السياسية  الســاحة  يحدث على 
الشــعب  بحياة  اســتخفاف  هو 
الليبي وفرض وصايــة أممية عليه، 
واتهم بعثــة األمم املتحدة بحياكة 
املؤامــرات منــذ انطالق ثــورة 17 
شباط وإطالة أمد الصراع وتغليب 
حفتر  خليفــة  املشــير  مصلحة 

ودعمها املطلق له.
ووعد املرشــحون بعدم الترشــح 
للمناصب فــي االنتخابات العامة 
املقرر إجراؤها فــي 24 كانون األول 
أخرى  مناصــب  أي  عــن  والتخلي 
باملنصب خالل  فازوا  إذا  يشغلونها 

عملية األمم املتحدة.

بعد وصول حوار جنيف محطته األخيرة

آثار مواد مشعة في إيران تثير مخاوف مفتشي األمم المتحدة

 ليبيا تطوي صفحة حكومة الوفاق
وترحيبات دولية بتشكيل سلطتها الجديدة

يُفترض أن تحضّر 
السلطة التنفيذية 
الجديدة البالد 
للذهاب نحو 
انتخابات مقررة 
في )كانون األول( 
المقبل، وإعادة 
توحيد مؤسسات 
ليبيا المقسومة 
بين غرب البالد 
وشرقها

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نفى سالح البحرية األميركي ما أعلنته بكن 
عــن تصديها ملدمــرة أميركية فــي منطقة 
متنــازع عليها في بحر الصن اجلنوبي، في أول 
حادثة منذ تولي الرئيــس األميركي جو بايدن 

مهامه.
وكانت الصن أعلنت أن بحريتها أمرت سفينة 
حربية أميركية مبغــادرة املنطقة، وقال اجليش 
الصيني إن املدمرة األميركية »يو أس أس جون 
ماكن« دخلت إلى املياه اإلقليمية »بدون إذن«.

وأضــاف اجليش الصينــي أن »القوات البحرية 
واجلوية راقبــت الوضع عن كثب وأمرت املدمرة 

األميركية مبغادرة املنطقة«.
لكن الناطق باســم أســطول احمليط الهادئ 
األميركي اللفتنانت جيمس آدم قال إن املدمرة 

جون ماكن »لم تطرد يوما من قبل أي دولة«.
وأضــاف أن »املدمــرة األميركيــة نفذت هذه 
العملية التي تندرج في إطار حرية املالحة وفقا 
للقانون الدولي ثــم واصلت عملياتها العادية 

في املياه الدولية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وسعت الســلطات العســكرية املسؤولة عن 
ميامنــار )بورما( احلظــر املفروض على وســائل 
التواصل االجتماعي، فــي أعقاب االنقالب الذي 
وقع األســبوع املاضي، وحجبــت موقعي تويتر 

وانستغرام.  
جاء ذلك بينما استمرت احتجاجات الشوارع في 
التوسع، امس السبت، حيث جتمع حوالى 1000 
متظاهر في شــوارع يانغون، أكبــر مدينة في 
البالد،  إلظهار معارضتهم الستيالء اجليش على 
السلطة. مت نشر أكثر من 100 من رجال شرطة 
مكافحة الشــغب ملنعهم من املضــي قدماً. 
وهتف أعضاء احلشــد »الدكتاتورية العسكرية 
يجب أن تســقط« و »تســقط الديكتاتورية«، 
بحســب وكالة »أسوشــيتد برس«. باإلضافة 
إلى فيســبوك والتطبيقــات ذات الصلة، أمرت 
مشغلي  اجلمعة،  أمس  العســكرية،  احلكومة 
االتصــاالت ومقدمي خدمــات اإلنترنت بقطع 
الوصــول إلى تويتر و انســتغرام، مبررة ذلك بأّن 
»بعــض األشــخاص يحاولون اســتخدام كال 

التطبيقن لنشر أخبار كاذبة«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت الســفارة األملانية في بيروت عن انتهاء 
عملية معاجلة 52 حاوية تضم مواد كيميائية 
شديدة اخلطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت 
منــذ أكثر من عقــد من الزمن، علــى أن يتم 

شحنها إلى أملانيا.
ووقع لبنان في نوفمبر املاضي عقدا مع شركة 
»كومبي ليفت« األملانية بقيمة 3,6 مليون دوالر 
للتخلص من »مواد خطرة قابلة لالشــتعال« 
بعد اكتشــاف تخزينها في مرفأ بيروت الذي 
شــهد انفجارا مروعا قبل ستة أشهر تسبب 
مبقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 
6500 وأحلق اضرارا جســيمة باملرفأ الرئيسي 

في البالد وعدد من أحياء العاصمة.
وأفاد الســفير األملانــي لدى بيــروت أندرياس 
كينــدل على تويتر عــن إمتام اجلــزء األول من 
معاجلــة حاويات املــواد الكيميائية شــديدة 
اخلطورة، وقال إنها باتت جاهزة للشــحن إلى 

أملانيا.

البحرية األميركية تنفي 
تصدي الصين لمدمرة 
»يو أس أس جون ماكين«

ميانمار.. حجب تويتر 
وانستغرام وأنباء عن انقطاع 
االنترنت في جميع أنحاء البالد

شركة ألمانية تعالج 
مواد كيميائية »شديدة 

الخطورة« في لبنان

متابعة ـ الصباح الجديد:

طرأت  مختلفة  لطفرات  انتشــارا 
علــى فيــروس كورونا املســتجد، 
بالتزامن مــع ظهور اللقاحات التي 
مت تطويرهــا لتضع حدا لألزمة التي 

تسبب بها الوباء.
الشــكوك  الطفرات  وصّعد ظهور 
أمام  اللقاحــات  فعاليــة  بشــأن 

السالالت اجلديدة من الفيروس.
وبينما تؤكد شركات دوائية عدة أن 
اللقاحات التي عملت على تطويرها 
ال تــزال فعالــة رغــم الطفــرات 
متى  الســؤال:  يتردد  املســتجدة، 
ســتفقد تلك اللقاحات فعاليتها 
أمــام الطفــرات الطارئــة علــى 

الفيروس؟
وفي  تصريح صحفي رجح الطبيب 
األمراض  مجــال  فــي  املتخصص 
السابق  الباحث  واملتنقلة،  السارية 
فــي معهــد الصحــة القومــي 
األميركــي، أيزن ماروغــي، أن يكون 
إلى لقاح جديد قادر  البشر بحاجة 
الطفرات خالل  مــع  التعامل  على 

عامن على أقصى تقدير.

الطفرات طبيعية
وأكد ماروغي، وهــو عقيد متقاعد 
»الطفرات  أن  األميركي،  اجليش  في 
الوراثية )موجودة( في كل الكائنات 
احليــة. تراها في الفيروســات وفي 

البكتيريا وفي احليوانات املتقدمة«.
ولفت إلى أن »تلــك الطفرات متنح 
التفاعل  على  )القدرة(  احلي  الكائن 
بشكل أفضل مع بيئته، وذات األمر 

بالنسبة للفيروسات«.
وأوضــح »علينا أن نأخــذ لقاحات 
مضــادة لفيــروس اإلنفلونــزا كل 
عام، ألن الطفــرات الوراثية تتراكم 
تلقيناه  الذي  اللقاح  بطريقة جتعل 
في السنة الســابقة غير فعال، أو 
فعال بدرجة أقل ضد الفيروســات 
التــي تكثر فيها الطفــرات، واألمر 

ذاته )ينطبق( على فيروس كورونا«.

الشفرات الوراثية
ووفقا ملاروغي، فإن »الطفرات احلالية 
محدودة جدا ويحصل أن يتغير فيها 
حاض أميني إلى حامض آخر«، لكن 
»إذا باتت الطفرات تتراكم بطريقة 
)تخلــق( تبدال جذريا في الشــفرة 
إلنتاج  نســتخدمها  التي  الوراثية 
اللقاح فســتكون احلاجة إلى لقاح 

جديد أكبر«.
وأضــاف »الشــفرة الوراثيــة التي 
اللقاحات(  )إلنتــاج  نســتخدمها 
حاليــا تأتــي مــن منطقــة اجلن 
الشــوكي للفيروس، وهي املنطقة 
التي يستعملها الفيروس لاللتصاق 

باخلاليا البشرية«.
الشــفرة  تبدلت  »إذا  أنــه  وتابــع 
الوراثية )بنسبة( 20 و30 و40 باملئة، 
تقل فعالية اللقاح بنسبة شديدة 

في ذاك الوقت«.
أمامنــا مجال طويل  يزال  »لكن ال 
حتــى نصل إلــى هذا احلــد«، قال 
ماروغــي مضيفا »أتوقــع  أننا قد 
القادم  نحتاج في الشــتاء ما بعد 
إلى لقــاح جديد مضــاد لفيروس 

كورونا«.
وتوقع مرور 18 إلى 24 شــهرا قبل 
أن »نحتاج إلى النظر جذريا بتطوير 

لقاح جديد«.

اخلاليا البيضاء
ويرجــح ماروغــي أن تصبح هناك 
حاجــة لتلقي اللقاحــات املضادة 
املســتجد بشكل  لفيروس كورونا 
ســنوي، »إال إذا طورنا لقاحا يحفز 
خاليا الدم البيضاء وليس األجسام 
املضــادة«، كون األجســام املضادة 

متنح مناعة مؤقتة، بينما تســتمر 
املناعة املكتســبة مــن خاليا الدم 

البيضاء إلى سنوات.
ومن بــن اللقاحــات الكثيرة التي 
يتم تطويرها حاليا، أشــاد ماروغي 
باللقــاح الــذي طورتــه شــركة 
آند جونسون«، كونه »مت  »جونسون 
)مستمدة(  مناعة  ليعطي  تطويره 
مــن خاليا الــدم البيضــاء، وليس 

األجســام املضادة، لو مت تطوير هذا 
اللقــاح  فلن تؤثر الطفرات الوراثية 

على فعاليته«.
الســلطات  متنح  أن  املتوقــع  ومن 
الصحيــة األميركية ترخيصها في 
آند  للقاح جونســون  قريــب  وقت 
الشركة  تقدمت  أن  بعد  جونسون، 
بطلب للحصول على ترخيص طارئ 

للقاحها املضاد لكوفيد19-.
ومتكــن اللقــاح خــالل التجــارب 
السريرية من توفير احلماية بفعالية 
تراوحت نســبتها بن 66 و72 باملئة 
من جرعــة واحدة فقط، بحســب 

الشركة.
ومن املفتــرض أن يكون هذا اللقاح 
هو الثالث املصــرح به في الواليات 
املتحــدة، بعــد لقاحــي »فايــزر« 
و«موديرنــا«، فيما لــو حصل على 
الغذاء  إدارة  مــن  األخضــر  الضوء 

والدواء األميركية.
وأكــدت كل مــن جونســون آنــد 
مؤخرا،  وموديرنا،  وفايزر  جونســون 
أن اللقاحــات التــي طورتها ال تزال 
فعالــة، حتى اآلن، أمــام الفيروس 

املستجد وطفراته.
وكان كبير خبراء األوبئة األميركين، 
مستشــار البيت األبيــض، أنتوني 
فاوتشي، قد أشار في مؤمتر صحفي، 
االثنن املاضي، إلى أهمية التسريع 
في عملية نشر اللقاح في الواليات 
املتحــدة والعالــم، خاصة في ظل 
ظهور سالالت جديدة من الفيروس، 

تؤثر فيها اللقاحات بشكل متفاوت.
الطفرات  أن  مــن  فاوتشــي  وحذر 
الطارئــة علــى الفيــروس جعلته 
أكثر قابليــة على االنتقال، ما يؤدي 
إلى ارتفاع اإلصابات وزيادة الضغط 
على املرافق الصحية، وبالتالي زيادة 

أعداد الوفيات.

سالالت ُمقلقة
وبعد أن باشــرت بعض الدول برفع 
اإلجراءات التــي فرضتها للحد من 
انتشــار فيروس كورونا املســتجد 
على أراضيها، بالتزامن مع انخفاض 
احلــاالت وظهور اللقاحــات، أعادت 
الطفــرات الطارئة علــى الفيروس 
اخملــاوف إليهــا مجددا، وتســببت 

بفرض إجراءات إضافية.
ورصدت بريطانيا على مدى األشهر 
الفيروس،  األخيرة ظهور ساللة من 
عرفــت باســم »B-117«، وأظهرت 
الدراســات أن تلك الســاللة أكثر 
عدوى من الفيــروس األصلي بنحو 

70 في املئة.
وفي جنوب إفريقيا، ظهرت ســاللة 
ُعرفت باسم »B.1.351«، إلى جانب 
ســاللة أخــرى مثيــرة للقلق في 

البرازيل.
وفــي الواليــات املتحــدة حتدثــت 
نشوء سالالت  عن  أيضا  السلطات 
جديدة وسط حتذيرات من انتشارها 
مناطق  فــي  واســع  نطــاق  على 

مختلفة من البالد.

تقـرير

طفرات فيروس كورونا تهدد فعالية اللقاحات المضادة له
شهدتها األشهر القليلة الماضية
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
إن مفتشي  دبلوماسين  ثالثة  قال 
األمم املتحدة عثروا على أدلة جديدة 
على أنشــطة نووية غيــر معلنة 
في إيران، األمر الذي يثير تســاؤالت 

بشأن الطموح النووي لطهران.
ونقلــت صحيفــة وول ســتريت 
جورنــال عــن الدبلوماســين إن 
العينات املأخوذة من موقعن خالل 
عمليــات التفتيش التــي أجرتها 
الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية 

التابعة لألمم املتحــدة، في اخلريف 
املاضــي، احتــوت على آثــار ملواد 

مشعة.
وميكن أن يشــير مكان العثور على 
هــذه األدلة إلــى أن إيــران نفذت 
النووية،  باألسلحة  تتعلق  أنشطة 
بحســب ما تقــول وول ســتريت 
إنهم  الدبلوماسيون  وقال  جورنال. 
ال يعرفون بالضبــط طبيعة ما مت 

العثور عليه.
وفي العــام املاضي، منعــت إيران 

للطاقة  الدولية  الوكالة  مفتشي 
بعينها  الذرية من فحــص مواقع 

ملدة سبعة أشهر. 
فقد  األميركية،  للصحيفة  ووفقا 
مت العثور على هذه املواد املشعة في 
املواقع التي منعت إيران مفتشــي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 

فحصها. 
ونفت طهــران منذ فتــرة طويلة 
طموحهــا النووي، وقالــت إن كل 
أنشــطتها النوويــة مخصصــة 

توليد  مثــل  الســلمية  لألغراض 
الطاقة والرعاية الصحية.

أولبرايــت، مفتش  لكــن ديفيــد 
معهد  ورئيس  الســابق  األسلحة 
العلوم واألمن الدولي في واشنطن، 
املشــعة  املواد  يقول: »اكتشــاف 
في هذه املواقع يشــير إلى أن إيران 
لديهــا بالفعــل مــواد نووية غير 

معلنة، رغم نفيها«. 
الــدول الكبرى  إيــران مع  ووقعت 
اتفاقا نوويا عام 2015، لكن الرئيس 

األميركــي الســابق دونالد ترامب 
تخلى عنه في 2018.

وأدى االتفــاق النــووي إلى احلد من 
نشــاط إيران لتخصيب اليورانيوم، 
تطوير  عليها  الصعب  من  ليجعل 
تخفيف  مقابــل  نووية  أســلحة 
وعقوبات  األميركيــة  العقوبــات 

أخرى.
وبتخليــه عن االتفاق الــذي وافق 
عليه الرئيس الســابق باراك أوباما 
األميركية  العقوبــات  ترامب  أعاد 

وأضاف  رفعهــا،  قــد  كان  التــي 
عقوبات أخرى.

وردا علــى انســحاب واشــنطن، 
انتهكت إيران االتفاق النووي، وبدأت 
تخصيــب اليورانيوم في منشــأة 
حتــت األرض في موقعهــا النووي 
مبدينة نطنز، باستخدام مجموعة 
من أجهــزة الطرد املركزي املتطورة 
آي.آر2-إم األكثــر كفاءة. وقالت في 
ديســمبر  إنها تعتزم تركيب ثالث 

مجموعات أجهزة أخرى.
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متابعة ــ الصباح اجلديد:

ارتفعــت أســعار النفــط ، ألعلى 
لتواصل  عــام،  فــي  مســتوياتها 
تســجيل مكاســب قوية بفضل 
مؤشــرات على منو اقتصــادي في 
تعهد  واســتمرار  املتحدة  الواليات 
اخلام،  إمــدادات  منتجــن بكبــح 
ليحقق خام برنت مكسب أسبوعي 

8 في املائة.
وزادت العقــود اآلجلــة خلــام غرب 
تكســاس الوســيط األمريكي 29 
سنتا أو ما يعادل 0.5 في املائة، إلى 
56.52 دوالر للبرميل بعد أن المست 
املســتوى املرتفع البالغ 56.84 دوالر 
وهــو أعلــى مســتوياتها منذ 22 

كانون الثاني من العام املاضي.
هاري  فاندانا  قالت  لـ«ويترز«،  ووفقا 
محللة الطاقة لدى فاندا إنسايتس 
االقتصاد  بتحســن  الثقة  »زيــادة 
للطلب  الوشيك  والتعافي  العاملي 
على النفط حافزان كبيران للخام«.

وأضافت: »في الوقــت احلالي، يعزز 
بسبب  لإلمدادات  املتزامن  الشــح 
التخفيضات الســعودية اإلضافية 

األجــواء املواتية، رمبا يكون برنت في 
طريقه صوب املستوى املهم البالغ 

60 دوالرا«.
وتشجعت األسواق بفضل طلبيات 
علــى الســلع األمريكيــة أقــوى 
من املتوقع فــي كانــون األول ، ما 
يشــير إلى قوة قطــاع الصناعات 
موافقة  فــي  واآلمال  التحويليــة، 
ســريعة من جانب املشرعن على 
خطــة لتخفيف تداعيــات كورونا 
جو  األمريكي  الرئيــس  يقترحهــا 

بايدن بقيمة 1.9 تريليون دوالر.
كبيــر  مكارثــي  مايــكل  وقــال 
اســتراتيجيي الســوق لدى »سي.
أوبك+  »امتثال  ماركتس«  إم.ســي 
إيجابي حقا« في إشارة إلى منظمة 
)أوبك(  للبتــرول  املصــدرة  البلدان 

وحلفاء بقيادة روسيا.
لتخفيضات  التحالف  أن دعم  وبن 
كبيــرة لإلمــدادات ســاهم فــي 
العاملية  النفــط  مخزونات  خفض 
املتضخمة، مضيفا »بعد ذلك حن 
نرى مؤشــرات على منــو اقتصادي 
ســترتفع  األســعار  فإن  أفضــل، 

وتنطلق«.
وأبقــت »أوبك+« على سياســتها 

إلنتاج النفط في اجتماعها الدوري 
ملتابعة تطورات الســوق، وذلك في 

مؤشــر على رضا املنتجــن حيال 
إســهام تخفيضاتهم الكبيرة في 

تقليــص اخملزونات علــى الرغم من 
الطلب  تعافي  توقعات  عدم وضوح 

مع استمرار اجلائحة.
وقال بيــان صدر عن جلنــة املراقبة 
الوزاريــة املشــتركة لـ«أوبك+« في 
اجتماعها الـ26 عن بعد، إن اللجنة 
»متفائلــة حيال حتقيــق تعاف في 
املســاهمات  دور  مؤكــدة   ،»2021
اإليجابية املســتمرة للتحالف في 
دعم إعادة التوازن إلى سوق النفط 
العاملية عقب اندالع جائحة كورونا.

وأشادت اللجنة مع التقدير، بتعديل 
اإلنتاج الطوعــي املهم الذي قامت 
به السعودية، الذي بدأ في 1 شباط 
الذي يجسد  ويستمر ملدة شهرين، 
الدور القيادي للمملكة في ســوق 
النفــط، ويؤكد احلاجــة إلى نهج 
أعضاء  يتبناه جميع  مرن  استباقي 

إعالن التعاون.
وأضاف البيــان »أنه على الرغم من 
تكتنف  التي  الضبابية،  اســتمرار 
والطلب  االقتصاديــة  التوقعــات 
املقبلة،  الشــهور  النفط في  على 
التدريجــي للقاحات  التوزيع  فــإن 
في أنحاء العالــم عامل إيجابي ملا 
يتبقى من العام، إذ يدعم االقتصاد 

العاملي والطلب على النفط«.
وفي بيانات رســمية، أعلنت وكالة 

الطاقة األمريكية انخفاض اخملزونات 
التجارية في البالد بنحو 1.0 مليون 
برميل، خالل األســبوع املنتهي في 
29 كانون الثاني ، في ثاني انخفاض 
لتتجاوز  التوالــي،  أســبوعي على 
توقعات السوق انخفاضا بنحو 0.6 

مليون برميل.
وعلى حسب تلك البيانات، انخفض 
إجمالــي اخملزونــات التجاريــة في 
الواليــات املتحدة إلــى نحو 475.6 
أدنى  يعــد  الذي  برميــل،  مليــون 
مســتوى منذ األسبوع املنتهي في 
27 آذار 2020، فــي عالمــة إيجابية 
أكبر  في  احمللي  الطلب  ملســتويات 

مستهلك للوقود في العالم.
وبالنســبة لإلنتاج األمريكي، فقد 
اســتقر األسبوع الســابق دون أي 
تغييــر يذكــر، ليســتمر إجمالي 
برميل  مليــون   10.9 عنــد  اإلنتاج 
أدنى مستوى منذ  الذي يعد  يوميا، 
الثاني  تشرين   13 املنتهي  األسبوع 

املاضي.
من جانب آخر، ارتفعت ســلة خام 
»أوبك« وسجل سعرها 57.72 دوالر 
للبرميل مقابل 56.80 دوالر للبرميل 

في اليوم السابق.

تقـرير

أسعار النفط ترتفع 8 % بدعم خفض اإلمدادات 
في مكسب اسبوعي
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متابعة ـ الصباح الجديد:

قال وزير النفط العراقي إحسان 
عبد اجلبــار امس  الســبت إن 
لديها خســائر  ليســت  البالد 
كبيــرة في اســتثمار حقولها 
املشتركة مع دول اجلوار، مؤكدا 
ان الوزارة ماضية في تطوير تلك 

احلقول وزيادة إنتاج اخلام فيها.
وقال عبــد اجلبار فــي تصريح 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد، ان 
»هنــاك جلنة خاصــة للحقول 
املشــتركة مع الكويــت وايران 
مبا يتعلــق باحلقــول النفطية 
ان  مبينا  معهما«،  املشــتركة 
»لدى العراق إستشــارياً يعمل 
لترتيــب العالقة مــع الكويت 
إاّل اننــا لم نتوصل مع ايران الى 

استشارٍ لترتيب هذه العالقة«.
احلقــول  »أهــم  ان  واضــاف 
املشــتركة مع ايــران هو حقل 
العراق  وحاليا  النفطي  مجنون 
فــي مرحلة بدء مشــروع حفر 
40 بئرا بعد التعاقد مع شركة 
)شلمبرجر( منذ سنتن، اضافة 
الى احالــة حفر 40 بئرا أَُخرَ في 

نفس احلقل«.
وتابع الوزير ان »العراق يستهدف 
الوصــول الــى 600 الف برميل 
انتاج مــن حقل مجنــون وهو 
الــذي يُعد مــن اكبــر احلقول 
املشــتركة، وبالتالي فإن العراق 
يحاول اســتثمار اعلى ما ميكن 
مــن احلقــول املشــتركة وفق 
مشيرا  املعيارية«،  الســياقات 
الى »وجود خلل في احد احلقول 
املشتركة وتأخرها باالنتاج، وانه 
في جولة التراخيص اخلامســة 
نحاول ان نحل املشــكلة لهذه 

احلقول املشتركة«.
واكد ان »ايران لديها ايضا تأخر 
باالســتثمارات اخلاصة باحلقول 
املشــتركة نتيجــة الضغــط 
وال متتلك  االقتصــادي عليهــا 
نفس الســرعة باالستثمار في 
هــذا اجملــال«، متوقعــا انه »ال 
يوجد لدى العراق خسارة كبيرة 
بتلك  االســتثمار  فــي  للعراق 

احلقول«.
ويوجــد فــي العــراق 24 حقالً 
إيران  مــع  مشــتركاً  نفطيــاً 
والكويت وســوريا، مــن بينها 

15 حقــالً منتجــاً واألخرى غير 
وأبرز تلــك احلقول  مســتغلة، 
ســفوان والرميلــة والزبير مع 
وأبو غرب  ومجنــون  الكويــت، 
وبزركان والفكة ونفط خانة مع 

إيران.
ادارة معلومات  وأعلنــت  هــذا 
امــس  األميركيــة،  الطاقــة 
النفط  صــادرات  ان  الســبت، 
العراقيــة للواليــات املتحــدة 
انخفضت الــى معدل 90 ألف 
برميــل باليوم خالل االســبوع 

املاضي.

وقالــت االدارة فــي تقريــر لها 
اطلعــت عليها وكالة شــفق 
نيوز ان »متوســط االستيرادات 
االمريكية من النفط اخلام خالل 
دول  ثماني  من  املاضي  االسبوع 
بلغت 5.876 مالين برميل يوميا 
مرتفعة مبقدار1260 الف برميل 
باليوم عن االسبوع الذي سبقه 
والذي بلــغ 4.616 مالين برميل 

يوميا ».
واضافت ان »امريكا اســتوردت 
خالل  العراق  مــن  اخلام  النفط 
الف   90 املاضي مبعدل  االسبوع 

برميل باليــوم منخفضا مبقدار 
25 الف برميل عن االسبوع الذي 
سبقة والبالغ 115 الف برميل«.

واشــارت الى ان »اكثر االيرادات 
النفطية المريكا خالل االسبوع 
املاضي جــاءت من كندا ومبعدل 
بلــغ 4.238 مالين برميل يوميا، 
تليها املكســيك التــي بلغت 
منهــا  االســتيرادات  كميــة 
723 الــف برميل يوميا،  مبعدل 
التــي بلغت  تليهــا كولومبيا 
 305 االســتيرادات منها مبعدل 
آالف برميل يوميا ، ثم السعودية 

 180 بلغــت كمعدل   وبكمية 
ونيجيريا  يوميــا،  برميــل  الف 

ومبعدل 175 الف برميل يوميا«.
»كميــة  ان  الــى  واشــارت 
من  االمريكيــة  االســتيرادات 
النفط اخلام من االكوادور بلغت 
100 الــف برميل يوميا،  مبعدل 
ومــن البرازيل مبعــدل 65 الف 

برميل يوميا«.
املتحــدة  الواليــات  وتســتورد 
من  خاماتها  معظم  االمريكية 
دول اجلوار لها ومن الســعودية 

والعراق في املنطقة .

وزير النفط يؤكد ال خسارة كبيرة في استثمار
حقولنا المشتركة مع دول الجوار

إنخفاض صادرات العراق النفطية ألميركا إلى 90 الف برميل يوميًا

العراق في مرحلة 
بدء مشروع حفر 40 
بئرا بعد التعاقد مع 
شركة )شلومبرجر( 
األمريكية منذ سنتين، 
اضافة الى احالة 
حفر 40 بئرا ُأخَرَ في 
الحقل نفسه

حقل الستخراج البترول العائم 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أسعار صرف الدوالر في البورصة الرئيسية في 

بغداد، امس السبت.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزيــة في بغداد ســجلت امس 
السبت ، 145600 دينار عراقي مقابل 100 دوالر 

امريكي.
في حن ســجلت بورصه الكفاح املركزية قي 
بغداد خالل افتتاحها صبــاح اخلميس املاضي  

145200 دينارعراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشــراء 
ارتفعت في محال الصيرفة باألســواق احمللية 
في بغداد حيث بلغ ســعر البيع 146000 دينار 
عراقي، بينما بلغت اســعار الشــراء 145000 

دينار لكل 100 دوالر امريكي. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت هيئة الكمارك، امس السبت، عن ضبط 
)٧( شاحنات محملة مبواد مخالفة للتعليمات 

والضوابط.
وقالــت أن املواد عبــارة عن ) دجاج مســتورد 
ونقانــق دجاج وإضافات علفيــة وكارتون فارغ 
( ومت الضبط من قبل حتريــات كمرك املنطقة 
الشــمالية على الطريق الرابط بن )كركوك - 
اربيل ( ) دهوك - نينوى ( وبالتعاون مع شــرطة 

الكمارك«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
جتاوز برميل نفط خــام البصرة اخلفيف، الـ60 

دوالرً ألول مرة منذ نحو عام.
وذكرت الصحيفة الرســمية، أن »سعر برميل 
النفط من خام البصرة اخلفيف يواصل االرتفاع 

وجتاوز الـ 60 دوالراً«.
وأضافت، أن »برنــت وصل الى عند 59.5 دوالراً”، 
مؤكدة أن »هذا اإلرتفاع للمرة األولى منذ أكثر 

من 11 شهراً«.

إرتفاع أسعار الدوالر 
مقابل الدينار في السوق 

المحلية 

ضبط 7 شاحنات محملة 
بمواد ممنوعة

خام البصرة الخفيف 
يتجاوز الـ60 دوالرًا

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــف مصرف الرافديــن ، عن 
عزمــه إطالق برنامــج إلكتروني 
القروض  تســليم  يتيــح  جديد 

بشكل فوري.
وقال حسن علي محيسن، مدير 
األنباء  لوكالة  الرافديــن  مصرف 
 : الســبت  العراقية "واع"، امس 
إن إدارة مصــرف الرافديــن أرتأت 
مبنح  اخلاصة  احلســابات  تطبيق 

واملتقاعدين  للموظفن  القروض 
بن املصرف وبن الشركة العاملية 

للبطاقة الذكية.
وأوضح محيســن، أنه على مدار 
أربعة أشــهر متتالية من العمل 
لــم يســتطع املصــرف تطبيق 
احملفظــة ولم يتســلم املصرف 
بالبطاقــة  اخلــاص  البرنامــج 

الذكية.
البرامج  أن جميع  وبن محيسن، 

بيد الشــركة العاملية حصراً، ما 
دفع املصرف إلــى تكثيف اجلهود 
بالقروض،  خــاص  برنامج  لعمل 
حيــث مت عمــل برنامــج يواكب 
احلداثــة، ومت تنصيبــه في بعض 
الكوادر  وتدريــب  املصــرف  فروع 
عليه كــي يكون جاهــز للعمل 

األسبوع املقبل.
يتيـح  اجلديـد  البرنامج  أن  وأكد، 
القـــروض  علـــى  التقديــــم 

اليـوم  بنفس  الفوري  واالستـالم 
مـن فـروع املصـرف.

وأملح، بعــدم وجود فرصة لتنفيذ 
حاالت ابتزاز ألن العمل إلكتروني، 
فضالً عن أن هناك فرق للمراقبة 
الســلبية  احلاالت  وتشــخيص 
ومعاجلتهــا إن وجــدت، مبيناً أن 
املصرف قام برفــع فوائد التوفير 
4.5  باملائــة والودائع الثابتة  إلى 

إلى 6 باملائة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قــال وزير التجــارة، عالء أحمد، 
املــواد منتهية  طبيعة وجــود 
التي تتحفظ عليها  الصالحية 
الوزارة داخــل مخازنها منذ 11 
أن بعضها لم  عامــاً، مؤكــداً 
تــوزع علــى املواطنــن بداعي 
عدم مطابقتها لــذوق املواطن 

العراقي. 
فــي تصريح  أحمــد  واضــاف 
اطلعت عليه »الصباح اجلديد«، 

إن »30 ألف طن من الزيت كلفة 
الطن الواحــد منها 1900 دوالر 
محفوظة داخل مخازن الوزارة«، 
أن »وزارة التجارة تعاقدت  مبيناً 
عام 2008 مع شــركات ماليزية 
وصلت  وبالفعــل  لتجهيزهــا 
مخــازن التجــارة عــام 2009، 
ولكن انخفاض االســعار عاملياً 
احدث مشكلة  الفترة  تلك  في 
ووزارة  اجملهــزة  الشــركات  بن 

التجارة«. 

واشــار إلــى  أنها »اســتمرت 
ســنتن دون جدوى، حتى اصبح 
الصالحية،  اجملهز منتهي  الزيت 
الوزراء  بعدها مجلــس  ليصدر 
الى  الزيــت  بييع مــادة  قــراراً 
وزارة الصناعــة لتحويلــه الى 
شكلت  وقد  غســيل(  )صابون 
احكام  وصــدرت  جلان حتقيقية 

قضائية بحق املقصرين«. 
وحول شــحنة الشاي منتهية 
الصالحيــة أوضــح الوزيــر أن 

»الصفقــة أبرمت عــام 2009 
مع شــركة ســريالنكية، جتهز 
الــوزارة بـ 30 الف طن ســعر 
2800 دوالر، وقد  الطن الواحــد 
وصلت الشحنة ودخلت مخازن 
الوزارة وكانــت مطابقة جلميع 
املواصفــات القانونية والفنية، 
لكنها لم تــوزع على املواطنن 
انتهت صالحيتها، بحجة  حتى 
عدم مطابقتها لــذوق املواطن 

العراقي«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
إكمال مشــروع  تنتظر كربالء 
مطارها الذي من املؤمل التوسع 
فيه مستقبال ليكون واحداً من 
األوسط.  الشرق  مطارات  اكبر 
بعــد ان خلف الهجــوم اجلوي 
االميركي على مشــروع مطار 
املنصرم  العــام  كربالء خــالل 
اضرارا ماديــة تقدر بأكثر من 8 
مالين دوالر ممــا ادى الى توقف 
العمل فيه ملدة ســتة اشــهر 
االجنبية  الشركات  وانسحاب 
من العراق قبل استئناف العمل 

منتصف تشرين األول املاضي.

للعتبة  العام  األمن  نائب  وقال 
حسن  املقدســة  احلســينية 
بيان اطلعت عليه  رشــيد في 
» الصباح اجلديــد » ان »تنفيذ 
املطــار وصــل الــى مراحــل 
متقدمــة جــدا علــى الرغم 
وباء  التوقف بســبب  من فترة 
االميركــي  كورونا،والعــدوان 
على مشــروع املطــار«، مبينا 
اجنــاز  شــهد  »املشــروع  ان 
أعمال اكســاء املدرج وشبكة 
نصــب  مــع  وي(  )التكســي 
أعمــدة اإلنــارة داخــل املوقع 
بدءا من الشــارع بــن النجف 

وكربالء وصوال الى موقع صالة 
املسافرين«.

وأضاف رشــيد، ان »أعمال برج 
املراقبــة قاربت علــى االنتهاء 
بارتفــاع كلــي يصــل الى 64 
القبعة  إكمال نصب  بعد  مترا 
للبــرج، فضال عن  الزجاجيــة 
انشــاء مجموعة مــن املباني 
الصحة  مراكز  مثــل  اخلدمية 
والشــرطة واالتصاالت وإطفاء 
محــوالت  ومبنــى  احلرائــق 

الكهرباء وإدارة اخلدمات«. 
وبحسب نائب األمن العام فان 
املطار يوفــر ما يقرب من 2000 

الوظائف  مبختلف  عمل  فرصة 
الهندســية واإلداريــة واملالية 
هذا  وأن  واالمنيــة  واخلدميــة 
العدد قابــل للزيادة مع خطط 

التوسع اخملمنة للمشروع.
ان »شركة متخصصة  واوضح 
وتشــغيل  ادارة  مجــال  فــي 
املطارات ســتقوم بإدارة املطار 
مــع األخــذ بنظر االعتبــار ان 
اجلانب األمني اخلاص باملسافرين 
من جــوازات وجمــارك ومنافذ 
من  مباشر  بإشــراف  سيكون 
احلكومية  االمنية  اجلهات  قبل 

اخملتصة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
صعــد ميــزان عجــز التجارة 
األمريكي إلى أعلى مستوى في 
12 عاما في 2020، إذ تســببت 
جائحة كوفيد19- في اضطراب 
تدفقات الســلع واخلدمات في 
التجــارة اخلارجيــة للواليــات 

املتحدة.
ووفقــا لوكالة »رويتــرز« قالت 

إن  األمريكيــة  التجــارة  وزارة 
العجز التجاري قفز 17.7 باملئة 
إلــى 678.7 مليــار دوالر العام 

املاضي، وهو األعلى منذ 2008.
وهوت صادرات السلع واخلدمات 
باملئة ألدنى مســتوياتها   15.7
منذ 2010. ونزلت واردات السلع 
واخلدمــات 9.5 باملئــة ألدنــى 

مستوى في أربع سنوات.

وساهم انخفاض الصادرات في 
انكماش االقتصاد 3.5 باملئة في 
العام املاضــي، وهو أكبر تراجع 
منذ  اإلجمالــي  احمللــي  للناجت 
1946. وتشهد تدفقات التجارة 

حتسنا تدريجيا.
 ،2020 لديســمبر  وبالنســبة 
 3.54 انكمــش عجز التجــارة 

باملئة إلى 66.6 مليار دوالر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت 
»رويترز« آراءهم توقعوا انكماش 
العجز إلى 65.7 مليار دوالر في 

ديسمبر املاضي.
وارتفعــت واردات الســلع 1.5 
باملئة إلى 217.7 مليار دوالر في 
ديســمبر 2020، بينمــا قفزت 
صادرات الســلع 4.7 باملئة إلى 

133.5 مليار دوالر

»الرافدين« يرفع عائد الودائع
ويطلق برنامج لتسليم القروض بشكل فوري

التجارة: لم نوزع مادة الشاي لعدم
مطابقتها ذوق المواطن

مطار كربالء يقترب من اإلنجاز
ليوفر 2000 فرصة عمل

العجز التجاري األمريكي يسجل مستوى قياسيا
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دراسة

البعد الفكري وسعة الخيال في »االغتيال االزرق«” و«لحاء الطباشير«
الشـعري واالسـتداللي، باعتماد الفاظ 
يومية بعيـدة عن الغمـوض والضبابية 
تهـدف الـى حتقيـق ذات املنتج)القـاص( 

فـي تكويـن موضوعي قائـم بذاته..
)عنـد اسـتباق التراخـي بتوتـر ملحوظ 
حنـق  عـن  االندثـار  معاصـم  تنهـدم 
احملبـوس  الوقـت  فضـاءات  مسـتبد، 
فـي غمامـة الفكـر تتماهـى لتشـكل 
افـواج ظمأ غيـر مدركة ملصيـر الكف..
الكظيمـة.. ذاتـه  حـول  يتمحـور  بـدأ 
متشـحا بـكل خـرق النـزاع املبـذور في 
شـخصيته. لـم تكـن الدمـوع تعـرف 
طريقـا للخـروج ألنـه ال ميتلـك عينـن. 
احضـر برميـا اخضـر الفـم ومشـطا 

اخبـر نفسـه  فيـه لألصابـع.  ال وجـود 
مبـا كان. ولـم يعلـم مبـا سـيكون. حرك 
كنانته، مشـى علـى سـترته العتيقة، 
لعـن كل حـرف كتبه، وصل الـى تلفازه 
االسـطوري. ادخل راسـه في الشاشـة 

واختفـى..(   ص15..
   فالقـاص يركـز على جمالية السـياق 
النصـي السـابح فـي فضـاءات اخمليلـة 
املمزوجـة بالواقـع مـع توظيـف الرمـز/ 
قيـم  عـن  للتعبيـر  الفكريـة  االداة 
التكنيـك  تصعيـد  لغـرض  غامضـة 
السـردي وحتقيق املشـهدية املسـتفزة 
لذاكـرة املسـتهلك )املتلقـي( الذي يعد 
من اهـم ركائـز منظومة النـص، كونه 
عواملهـا  فـي  تتجسـد  فنيـة  وسـيلة 
وعواطفـه  املنتج)القـاص(  افـكار 

وتتحـول الـى رؤيـا...
املنزلقـات  بأبـر  الشـجر  ثقـوب  )خـاط 
وكان صوتـه ناعـور رمـل وجبـة ملـح. 
فتجهـم  النخلـة  عـرس  فـي  غنـى 
امللكـوت، انطلقت منـه االكاليل ففجر 
بالنرجـس وراحت قوافلـه املتقدة تنزاح 
املضمون..حكائيـة  الـى  املعنـى  مـن 
التجسـيد متاهـة وعظيـة نبتـت على 
للقتـل  الفطـري  التوحـش  مشـافر 
واالسـتاب..هكذا صـارت حياته فقاعة 
نعـل ارتداهـا بصمت ومضـى..(   ص84.
  فالنـص يتعالـق فـي بنيـة املقومـات 
والزمـان  والفنية)احلـدث  االسـلوبية 
والتشـكيل  والشـخصية..(  واملـكان 
واملضمـون  يتماشـى  الـذي  البصـري 
والنفسـي  النصي)الفكـري 
حركـة  تشـكل  والتـي  واالجتماعـي..( 
املنتج)القـاص(  بوعـي  تبـدأ  ناميـة 
لتقدم معها حركة الشـخصية..فضا 
عـن تعـدد املسـتويات الوصفية)وصف 
الطبيعة..(مـع  ووصـف  االمكنـة 
تركيـز علـى انتقـاء االلفـاظ املوحيـة، 
الـى  اضافـة  لتراكيبهـا،  اخلالقـة 
التقنيـات  املنتج)القـاص(  اعتمـاد 

كالتنقيـط  واالسـلوبية  الفنيـة 
يسـتدعي  والـذي  احلـذف  علـى  الـدال 
فراغاتـه.. املسـتهلك)املتلقي(مللء 

وهنـاك االسـتفهام الـذي يسـهم فـي 
عـن  ببحثـه  النـص  مديـات  اتسـاع 
املميـزة  اخلصائـص  عـن  اجلواب..فضـا 

له)التكثيف وااليجـاز واالختزال اجلملي 
واحلـذف واالضمـار والتلميح واالقتضاب 
واالبتعـاد عـن الوصفيـة االسـتطرادية 
وتوظيـف اجلمـل الفعلية التي تسـهم 
في تسـريع السـرد والضربة االسلوبية 

املفاجئـة. االدهاشـية 
واعتـراك  اخلطـوب  ضرسـته  ان  )بعـد 
الليالـي، جلس يسـتنطق افـواه الدماء 
فـي  انسـانيته  تلبـث  لـم  والدمـوع.. 
انائها املكسـور فاحتوت وجهه اسـراب 
طيـور مهاجـرة. كان انشـغاله سـاعة 
رمـل وفنجـان هـوس ومصبـاح وحبوب 
اهتبـل نفسـه مـن  كلمـات متوفيـة. 
بالزينة..لـم  املتشـحة  املـدارك  هـول 
االنطفـاء.  وال  التوهـج  طريـق  يعـرف 
االنامـل  ابجديـة  كفـه  فـي  فنبتـت 
السـود لتنجـب ابنـاء نـوح مـرة اخـرى، 
لكنـه لـم يشـاهد السـفينة فدخـل 

..86 ـ  آمـن..(  ص85  وهـو  داره 
الباغيـة  النزعـة  يعتمـد  فالنـص    
الكاشـفة  والصـور  االنزيـاح  وتقنيـة 
الرؤيـا  وتكثيـف  العاطفـة  قـوة  عـن 
باسـتخدام االلفـاظ اجملازية املسـتمدة 
خلجـات  مـن  واملنبعثـة  اليومـي  مـن 
فضـاءات  فـي  السـابحة  النفـس 
مـع  اخليـال  فيهـا  يتداخـل  متدفقـة 
النصـي  النسـج  ليشـكا  الواقـع 
السـريعة  االضـاءة  علـى  املؤسـس 
سـواء كانـت فكريـة او وجدانيـة مـع 
تركيـز على جماليـة السـياق لتحقيق 
الوظيفـة االنفعاليـة احملركـة لذهنيـة 

)املتلقـي(.. املسـتهلك 
  وبذلـك قـدم املنتـج )القـاص( نصوصا 
الشـاعرة  بلغتهـا  تفـردت  سـردية 
املوحيـة وعباراتهـا املكثفـة املتسـمة 
بسـعة اخليـال  والبعـد الفكـري النـاجت 
النـص  علـى  تضفـي  واعيـة  ذات  عـن 
الفكريـة  املنفعـة  محققـة  جماليـة 

ملتلقيهـا.. الروحيـة  واملتعـة 

علوان السلمان

 لقـد شـهدت السـردية عبـر تاريخهـا 
االبداعـي انعطافـات وتغيـرات تاريخيـة 
وحتـوالت فنيـة وفكرية تتوافـق والتحول 
احلضـاري للعالم املعاصـرـ عالم احلداثة 
ومـا بعدهـا ـ فانتهـت بتأسـيس قائـم 
علـى االضـاءة املتوهجة، املكتنـزة فكريا 
ووجدانيـا، واملتكئـة علـى ضوابـط فنية 
شـعورية  حلظـة  عـن  معبـرة  وبنيويـة 
الداللـي  حلقلهـا  مكثفة..خالقـة 
ومنسـجمة وعصرهـا بصيغـة حداثية 
فـي  متثلـت  خارجيـة  مبؤثـرات  متأثـرة 
التـي   )minimalism االدنـى  حركة)احلـد 
ودعـت  املتحـدة  الواليـات  مـن  انبثقـت 
الـى )كتابة مختصـرة حليـاة مختصرة(. 
فكانـت القصة القصيـرة جدا الوامضة 
وليدهـا فنيـا بوصفهـا اسـلوبا حداثويا 
يلجـأ اليـه املنتج)القـاص( ليشـير الـى 
زخم مـن التكثيـف الداللي واالسـلوبي 
عنصـر  وحتقيـق  جهـة،  مـن  والفنـي 
املسـتفزة  للحظـة  السـريعة  االضـاءة 
للذاكـرة مبـا حتملـه مـن معنـى ايحائي 

اخرى. مـن جهـة 
اجملموعـة  وباسـتحضار 
و)حلـاء  االزرق(  القصصية)االغتيـال 
عواملهـا  نسـجت  التـي  الطباشـير( 
القـاص  منتجهـا  انامـل  النصيـة 
ومكتبـة  دار  واسـهمت  اجللبـي.  واثـق 
كلكامش للطباعة والنشـر في نشـرها 
نصـوص  وانتشـارها/2020..كونها 
تعتمـد مبـدأ االقتصاد فـي االلفاظ، مع 
ميل الـى االدهـاش واملفارقة االسـلوبية 
والتعبيـر  اخلطابيـة  وجتـاوز  املفاجئـة 
االيجـاز  تتوخـى  انفعاليـة  حلظـة  عـن 
وعمـق املعنـى وكثافة االيحـاء لتحقيق 
االنفعـاالت  يثيـر  اتصالـي  خطـاب 
ويسـتفز الذاكـرة عبـر وحـدة عضويـة 
تشـكل نسـقا جماليا متداخا والفعل 

خاط ثقوب الشجر بأبر 
المنزلقات وكان صوته 

ناعور رمل وجبة ملح. غنى 
في عرس النخلة فتجهم 
الملكوت، انطلقت منه 
االكاليل ففجر بالنرجس 

وراحت قوافله المتقدة تنزاح 
من المعنى الى المضمون..

حكائية التجسيد متاهة 
وعظية نبتت على مشافر 

التوحش الفطري للقتل 
واالستالب..هكذا صارت حياته 

فقاعة نعل ارتداها بصمت 
ومضى

قراءة

اصدار

أحمد الناجي

فـي  املتناهـي  املتابعـة  شـغف  تلبسـني 
حلظـات القـراءة املتأنيـة ملـا ترويـه الكاتبة 
فـي  الطاهـر،  سـعيد  منـى  والصحفيـة 
كتـاب )جمـر ونـدى(.. فصـول مـن سـيرة 
صفحـة،   )248( فـي  يقـع  الـذي  ذاتيـة، 
 .2020 سـنة  سـطور  دار  عـن  والصـادر 
نحوهـا  بالفخـر  اإلحسـاس  ومتلكنـي 
الظـروف  مغالبـة  علـى  القـدرة  بسـبب 
القاسـية التـي مـرت بهـا، واإلقبـال علـى 

يلـن.  ال  بعـزم  احليـاة 
ومنذ الشـروع بالقراءة حتى االنتهاء منها، 
انفعاالتـي  وتنوعـت  مشـاعري  تأرجحـت 
بـن  الظاهـر  الضـدي  التنافـر  وقـع  علـى 
)النـار واملـاء( في كلمتـي العنـوان/ العتبة 
النصيـة األولـى، املنعكسـة أصداءها على 
صفحـات الكتـاب بأكملـه، لقـد سـرحت 
وجالـت  األفـكار،  متاهـات  فـي  مبخيالـي 
املعانـي في خاطـري، حتى اسـتكان الذهن 
فجـأة ملـا راح يسـتعيد مقاربـة ارتسـمت 
الثنائيـة  لهـذه  نظيـر  هـو  مـا  بفعـل 
الضديـة، التـي جـاء فـي صـورة شـعرية 
على لسـان شـاعر ميتهـن صناعـة الفخار، 
الكبيـر  الشـاعر  انتباهـة  عـن  يغـب  لـم 
أدونيـس الـذي مـر علـى ذكـره فـي كتابـه 
)ديـوان الشـعر العربـي، ج4(. وهو الشـيخ 
صالـح الكـّواز احلّلـي )1817-1873(، الـذي 

يقـول فـي أحـد األبيـات الشـعرية: 
          مـا وشـوش الكـوز إال مـن تأملـه     

النـار مـن  القـى  مـا  املـاء  الـى  يشـكو 
علـى شـاكلة  وعليـه سـيكون منطقيـاً 
الصـوت الصـادر من الطـن املفخـور الذي 
نـوه عنـه الشـاعر، أن نتوقـع سـماع آهات 
الكائـن احلـي املصنـوع أصـًا مـن الطـن، 

تعبيـراً عن أصـداء متلمـل اجلسـد والروح، 
علـى أثـر تعاقـب )النـار واملـاء(، فمـا مـن 
مـاذ أنسـب مـن أن يتحـول الصـوت الى 
الكلمـات، السـيما بعـد أن يأخـذ االكتواء 
بالنـار مأخذاً، ومـن ثم إذا ما وفـرت األقدار 
املنصفـة نثيثـاً مـن املـاء، فا بد لإلنسـان 
)وشوشـة(،  مـن  الرهيـف  اإلحسـاس  ذو 
األمـل  ضـخ  علـى  قـادرة  تكـون  بحيـث 
فـي احليـاة، مـا دام ظـل باقيـاً علـى قيـد 
احليـاة فـي قلـب العالـم القاسـي، يكابد 

االنسـحاق بالصبـر والتصبـر.  
بـن  املقاربـة  نتخّيـل  أن  صعبـاً  ليـس 
التوريـة اجملازيـة فـي شـعر الكـّواز  هـذه 
مـع الكلمـات التـي تفصـح عنهـا منـى 
سـعيد الطاهـر في السـيرة/ البـوح التي 
احتفتنـا بها فـي )جمـر ونـدى(، معبرة عن 
انفعاالت الـذات احملتدمة طيلة السـنوات 
بــ)اآله  املليئـة  حياتهـا  مـن  املنقضيـة 
ألـم  مبثابـة  هـي  فالوشوشـة  والونـة(. 
ومواجـع نابعـة ممـا يعتمـل فـي الصـدر، 
سـواء تلـك املعاناة التي عاشـتها هي في 
أرض الواقـع، أو التـي تقطرت فـي اآلذان مما 
سـمعته من حـكاوي مؤملة حـول اعتقال 
سـراديب  فـي  )مفيـدة(  الكبيـرة  األخـت 
جـاوزة انقـاب 8 شـباط 1963 الدمـوي. 
شـتى  مجتمعـة  والعائلـة  هـي  نالـت 
أشـكال اإلكراهـات املعنويـة واملاديـة فـي 
حقـب الديكتاتوريـات املقيتـة، وليس لها 
مـن جريرة أزيـد مـن كونها أحبـت الوطن 
نشـداناً  التقدمـي،  الفكـر  هـدى  علـى 
سـعيد،  وشـعب  حـر  وطـن  لتحقيـق 
وكانـت حصتهـا أواخـر السـبعينيات من 
اإلجـراءات التعسـفية القسـرية والترويع 
الشـخصي،  املسـتوي  علـى  مضاعفـة 
وفـي مقدمتهـا فقـدان الـزوج الشـهيد 
تعيـش  ظلـت  التـي  العتابـي(  )سـامي 

بأنفاسه، تعتني بابنتهما الوحيدة. 
عـن  ناصعـة  بباغـة  الكاتبـة  حتدثـت 
ظاهـرة إنسـانية، متثلـت فـي وجهـة نظر 
شـخصية، ال ميكـن ان نفصلهـا عما جرى 
النظـام  تغـول  بسـبب  مجتمعنـا  فـي 
األمنيـة،  أجهزتـه  وأفاعيـل  االسـتبدادي 
فيقتضـي بنـا األمـر أن ننظـر اليهـا مـن 
الـدرس  يكـون  ورمبـا  اجلوانـب،  مختلـف 

األبلـغ فيهـا، هـو أن األكثريـة الغالبة من 
العراقيـن شـربوا العذابات مـن ذات البئر، 
وأن كل واحـد مـن القـراء سـيجد هنـاك 
شـيئاً ما يخصه بن سـطور هذه السيرة، 
حيث يختلـط فيها اجلانب اخلـاص بالعام، 
ونسـتطيع مـن دون عنـاء أن ناحـظ مبدأ 
)اجتماعيـة اإلنسـان( الـذي تنطلـق منـه 
الكاتبـة، وتوليـه ذلـك االهتمـام الفائـق 

متبديـاً، مبـا تسـطره مـن مرويـات احليـاة 
التحديـات،  جمـر  علـى  تعيشـها  التـي 
فـي  بخاصـة  حيثياتـه  تلّمـس  وميكننـا 
كونهـا قـد أفـردت الى جانـب )األنـا( حيزاً 
فراحـت  يـدور حولهـا،  مـا  لـكل  واسـعاً 
تلقـي الضـوء على العاقـات االجتماعية، 
مختلـف  علـى  بتقليبهـا  منشـغلة 
األوجـه، تزيـح غشـاوة العيـون عـن بعض 
اجلوانـب اخلفية واملسـكوت عنهـا، تاحق 
أدق األمـور والقضايـا، تقـدم صـورة قريبة 
عمـا حـاق بالوطـن وناسـه، وتسـرد بقلم 
صـادق تفصيـات حقيقيـة هامـة حـول 
السياسـية  األحـوال  عـن  العـام  الشـأن 
االقتصاديـة والثقافية فـي البلد، وتغوص 
تكشـف  اخلاصـة،  الشـئون  أعمـاق  فـي 
الصنعـة  بامتيـاز  ميتلـك  مقتـدر  بقلـم 
الكتابيـة واخلبـرة الصحفيـة، قلـم ينثال 
مـن منابـع البـوح الوجدانـي، يـدوس فوق 
الفتـة السـرية، ويزيح األقنعـة عن متوضع 
الـذات، التموضـع الـذي يجسـد التفاعل 
مـع األخر، ويعبر عـن أحاسـيس الكينونة 
املثقلة بالهموم وسـط مجريـات األحداث 
الفضـاءات  علـى  وينطـوي  التاريخيـة، 
البشـر،  بأنفـاس  املزدحمـة  التواصليـة 
التعامـات  أنـواع  بشـتى  واحلافلـة 
اإلنسـانية، حيث يتشـكل املغـزى، ويتبن 
اإلبانـة  مقاصـد  فـي  بوضـوح  املؤمـل 
علـى  الكلمـات  فتنسـاب  املسـتور،  عـن 
السـجية بـا تزويقات ملونـة، ودون حتفظ 
عـن ذكر أسـماء الشـخصيات، إال مـا ندر، 
سـواء فـي تناولها مـا هو مكشـوف فوق 
سـطح احلياة، أو مـا هو المرئـي ومضمور 

بـن طوايـا السـرائر اجلوانيـة. 
لقـد طافنـا وأياهـا حـول أزمنـة العمـر، 
نتحسـس الغربة ونعيش االغتـراب ونحن 
املؤلـف  الكتابـي  السـفر  هـذا  نطالـع 

قـل  وإذا شـئت  فرعـي،  عنـوان   )88( مـن 
(88( محطـة تاريخيـة، فضـًا عـن بقيـة 
والشـكر  اإلهـداء  النصيـة،  العتبـات 
ومقدمـة الكتـاب، باإلضافـة الـى تقـدمي 
الـذي  البيضانـي  السـتار  عبـد  األديـب 
جـاء حتـت عنـوان )حيـاة متنقلـة(. جتولنا 
بـن أمكنـة متعـددة وفضـاءات متنوعـة 
وأجـواء متباينـة، وهي تلتقـط األقاصيص 
التـي تفـت القلب، مـن زمن عشـناه حتت 
وطـأة االسـتبداد، ضاعـت فيـه احلقيقـة 
واختنقـت بـه احلريـة، وفـي نهايتـه رحـل 
اجلـادون الـى مزابـل التاريـخ بغيـر رجعة، 
وبقيـت ذكرى )سـامي( الذي منـح الوطن 
حياتـه عطـرة بيننـا، وتعيش )منـى( التي 
مللمـت شـظايا الـروح املتناثـرة، بصحبـة 
األحـام وحـب الوطـن مرفوعـة الهامـة، 
تعتـز مباضيهـا الناصـع املشـرف، روضـت 
القـادم  بالغـد  حاملـة  الغـادر،  املـرض 

األفضـل. 
هـذه التفصيـات وغيرها الكثيـر والكثير 
باملشـاعر  احململـة  االلتقاطـات  مـن 
بهـا  جـاءت  والتأمـات،  واالنطباعـات 
الكاتبـة مـن مرابـع احليـاة، بعـد أن مـدت 
جسـراً يصـل بـن تخـوم النيـران وحافات 
امليـاه، ووضعتهـا بن دفتـي هـذا الكتاب، 
علـى  سـلس  بأسـلوب  لنـا  وقدمهـا 
طبـق مـن اخلفـة واالنشـراح، مغموسـة 
بالسـخرية السـوداء، التـي غلبـت فيهـا 
الرؤيـة املتفائلـة على املتشـائمة. وال أظن 
أن أحـداً سـيختلف معـي بشـأن حقيقة 
واضحـة مفادها أن الكاتبـة أرادت أن تقول 
الكبـرى  املعانـاة  بنـت  أن معاناتهـا هـي 
التـي عاشـها الوطـن برمتـه فـي حقبـة 

البغيضـة. الديكتاتوريـة 
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دائـرة  فـي  الشـعر  بيـت  عـن  صـدر 
الثقافـة بالشـارقة العـدد 18 مـن مجلة 
»القوافـي« الشـهرية؛ وجـاءت افتتاحيـة 
واإلضـاءة  »الشـارقة  اجمللـة حتـت عنـوان 
علـى جتـارب الشـعراء«، وفيهـا: وال يـزال 
للغـة  التاريخـي  املعجـم  عـن  احلديـث 
العربيـة موصـوالً، فهـو حديث السـاعة، 
خصوصاً أنـه منجم الشـعراء وذاكرتهم 
يحـوي  مبـا  إلهامهـم،  ومنبـع  املتجـددة، 
مـن جماليـات املفـردة العربيـة فـي كل 
وإضافـة  كبيـر  جهـد  وهـو  العصـور، 
العربـي،  اإلبداعـي  للمشـهد  حقيقيـة 
أن  الضخـم  العمـل  لهـذا  كان  ومـا 
يجـري بهـذه الصورة لـوال رعاية الشـيخ 
الدكتـور سـلطان بـن محمد القاسـمي 

عضـو اجمللـس األعلـى حاكـم الشـارقة، 
الـذي وجـه بإجنـازه، ليكـون مـاذاً لـكل 
فـي  جماليـة  قيمـة  محققـاً  األجيـال، 

العربيـة. احليـاة 
إطالـة العـدد حملـت عنـوان »الطلـل 
الـذات  أسـرار  يكشـف  املتجـدد.. 
الباحـث  الشـاعر  وكتبهـا  وحتوالتهـا« 

العثمـان. طـه  محمـد 
فـي باب »مسـارات« كتـب اإلعامي عاء 
الديـن محمـود عـن »املعجـم التاريخـي 

العربية«. للغـة 
وتضمـن العدد لقاء مع الشـاعر العراقي 
عمـاد جبـار، وحـاوره الشـاعر اإلعامـي 
اإلعامـي  واسـتطلع  الصويـري.  أحمـد 
الشـعراء  بعـض  آراء  الهـادي،  حمـدي 
والنقـاد والباحثـن حـول الشـعر واللغة 

ودالالتـه. التشـكيل  وجماليـات 
فـي باب »مـدن القصيدة« كتب الشـاعر 

ضياء فريد عـن »املنصورة«.. املـاذُ األخير 
التائه«. للمّاح 

في بـاب »أجنحـة« حـاور اإلعامـي عمر 
أبـو الهيجاء الشـاعر أمـن الربيـع الذي 

يـرى أن شـعره غيمة مشـرعة.
وتنوعـت فقـرات »أصـداء املعانـي« بـن 
حـدث وقصيـدة، ومـن دعابات الشـعراء، 
فـواز  اإلعامـي  وكتبهـا  فـي،  وقالـوا 

الشـعار.
فـي بـاب مقـال كتبـت الدكتـورة ناهـد 
راحيـل عن »املكـّون االجتماعـي وحتوالت 
النمـط الكتابـي«. وفـي بـاب »عصـور« 
عبـداهلل  الدكتـور  الشـاعر  كتـب 
احلريـري عـن احلاجـب املصحفي.. شـاعر 
احلـب والغـزل. وفـي بـاب »نقـد« كتبـت 
الدكتـورة باسـلة زعيتـر عـن »مدلـوالت 
الغيم وإشـكالياته في الشـعر العربي«. 
وفي بـاب »تأويـات« قرأ الدكتـور محمد 

صـاح زيـد قصيدة الشـاعر عـاء جانب 
الراعـي  حسـن  الشـاعر  وقـرأ  »انتـزاع« 
عبـداهلل  الدكتـور  الشـاعر  قصيـدة 

الظـل«. »مطـاردة  الوشـمي 
تناولـت  الكتـب«  »اسـتراحة  بـاب  فـي 
»روي«  ديـوان  عمـر  حنـن  الدكتـورة 
بـن  عبداللطيـف  السـعودي  للشـاعر 
يوسـف. وفي بـاب »اجلانب اآلخـر« تطرق 
»ظـال  إلـى  اجلبـوري  محمـد  الباحـث 

العربـي«. الشـعر  تاريـخ  فـي  املنفـى 
مـن  مختـارة  مبجموعـة  العـدد  وزخـر 
القصائـد التـي تطرقـت إلـى مواضيـع 
شـعرية شـتى. واختتم بحديث الشـعر 
ملديـر التحريـر الشـاعر محمـد البريكي 
القصيـدة«  تسـتقبل  »موجـة  بعنـوان: 

فيه: وجـاء 
مـا  لـكل  سـأنصت  الشـعر،  »أيهـا 
سـتقوله، كي منضي معاً إلى السـحاب، 

فحيـاة الشـعراء محطـاٌت، كّلمـا عبروا 
صعـب،  الوصـول  أن  اكتشـفوا  واحـدة 
فالرحلـة طويلـٌة وال تنتهـي إال باألعمال 
الكاملة التـي يتذكرها أصدقاء الشـعر، 
وال زلـت معـك أيهـا الشـعر، أحـاول أن 

أكسـو القصيدة مابَس جديـدًة كي أرى 
ابتسـامتك وابتسـامات محبي الشـعر، 
فيهـا  تتـألأل  أمسـّياٍت  إلـى  والذاهبـن 
القصائـد املغناة، إذن سـنغّني دائماً معاً 

.«

احتدام المرويات بين تخوم النيران وحافات المياه

عدد جديد من مجلة » القوافي« الشهرية

غالف الكتاب
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مئات العناكب تغزو غرفة فتاة
حقق مقطع فيديو النتشار مجموعة من العناكب في غرفة 
طفلة صغيرة بأستراليا، انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل 

االجتماعي وسط حالة من الرعب والرهبة.
وغردت بيتا روجرز، املقيمة بأستراليا: »صديقة لي في سيدني 

دخلت للتو غرفة ابنتها ووجدت ذلك«.
وأرســلت روجرز، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها على 
مواقع التواصــل االجتماعي، صورا وفيديــو لغرفة نوم ابنة 
صديقتهــا، التي أخبــرت أمها: »أمي، لدينــا مجموعة من 

العناكب هناك«.
وعندمــا ذهبت صديقة روجرز للتحقق من األمر، وجدت عددا 
قليال من العناكب في زاوية الغرفة. وتقول في الفيديو: »هذا 
ليس ســيئا للغايــة، رمبا يوجــد 50 أو 60 منها«. ثم وجهت 
الكاميرا نحو زاوية أخرى، وكشفت ما ال يقل عن ضعف عدد 

العناكب على اجلدران والسقف.
وأفــادت Nine News األســترالية أنــه خــالل الصيف في 
أســتراليا، تزداد أعداد العناكب هذه، وليس من غير املعتاد أن 

جتد العناكب طريقها إلى منازل الناس.

5G سامسونغ تطلق هاتف لشبكات
سربت بعض مواقع اإلنترنت صورا ومعلومات تتعلق بالهاتف 

.5G اجلديد الذي ستطرحه سامسونغ ليعمل مع شبكات
وتبعا للتسريبات فإن الهاتف اجلديد سيكون نسخة معدلة 
عن هواتف Galaxy A52، بهيكل مصنوع من املعدن والزجاج 
املضاد للصدمات واخلدوش، وسيتمتع الهيكل مبقاومة ممتازة 

للماء والغبار.
وستكون أبعاد هيكل الهاتف املنتظر )8.4/75.1/159.9( ملم، 
أما شاشته فستكون من نوع AMOLED مبقاس 6.46 بوصة، 
بأبعاد »20:9«، ودقة عرضها )1080/2400( بيكســل، ومعدل 

ترددها 90 هيرتزا.
 ،Qualcomm Snapdragon 750G وسيعمل الهاتف مبعالج
وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 
128 و256 غيغابايــت قابلة للتوســيع عبــر بطاقات ذاكرة 

خارجية.
ومــن املفتــرض أن يــزود Galaxy A52 5G بكاميــرا ثالثية 
العدســة فيها مستشــعر بصري بدقة 64 ميغابيكسل، 
وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن 
 ،One UI 3.0 مع واجهات Android 11 السريع، ونظام تشغيل

أما سعره في األسواق فسيكون  460 يورو تقريبا.

رجل يقرر االنتحار فيقع على طفل
لقي طفل يبلغ من العمر خمسة اشهر مصرعه، بينما كان 
في عربة جترها والدته، بعدما سقط عليه رجل انتحر بالقفز 

من الطابق الـ17، في روسيا.
وبينما لقي الرجل، الذي لم يكشــف عن اســمه، مصرعه 
على الفور، توفي أيضا الطفل في ســيارة اإلسعاف في أثناء 

محاولة إنعاشه.
ووقع احلــادث املروع، في مدينة فورونيــج جنوب غربي البالد، 

والتقطته كاميرا مراقبة في الشارع.
وأظهرت لقطات الفيديو، التي ســجلتها كاميرا مراقبة 
في الشارع، ســيدة تدفع عربة األطفال مع طفلها إيليا 
بداخلها في أثناء املشــي على رصيــف بالقرب من مبنى 

سكني.
واستدارت املرأة إلى اليسار، لتقطع الشارع، عندما سقط 
الرجل على عربة األطفال التي جترها، فحطمها وتســبب 

في سقوط الرضيع على الشارع إثر سقوط الرجل عليه.

ملونشريط
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كشفت واشنطن خطتها لتغيير 
النقدية  األوراق  بعــض  تصاميم 
من فئة خمسة وعشرة وعشرين 
دوالراً، لتحمــل صــورة »إحــدى 
املناضــالت ضــد العبودية« وهي 
هارييــت تبمان، فــي خطوة تعد 

األولى من نوعها منذ مئة عام.
وكشــفت املتحدثة باسم البيت 
األبيــض، جــن ســاكي أن وزارة 
اخلزانــة األميركية تتخذ خطوات 
جدية بالفعل لوضع هاريت تومبان 
على ورقة الـــ20 دوالرا، كما كان 
مخططــا في ظــل إدارة الرئيس 

األسبق باراك أوباما.
وكان وزيــر اخلزانة األميركية جاك 
ليو قد ذكر في العــام املاضي أن 
ستحتوي  دوالرات  خمســة  ورقة 
في واجهتها األمامية على حدثن 
يتعلقان بحركــة احلريات املدنية، 
وقعا قرب نصب الرئيس األميركي 
الراحل أبراهام لينكولن، والذي قاد 
البالد أيام احلرب األهلية األميركية 
وأصدر قانون إنهاء العبودية، فيما 
على  اخللفية  الواجهة  ستحافظ 
وضعهــا باحتوائها صورة الرئيس 

نفسه.
قصة هاريت تومبان

كانت هاريت تُدعــى عند والدتها 
هاريت  والديها  وكان  روس،  أرامنتا 
العبيد. ولم  جرين وبن روس مــن 
يســجل بالتحديد مــكان ووقت 
والدة هاريــت كحــال العديد من 

العبيــد فــي أميــركا، واختلف 
املؤرخن في أدق التقديرات.

وصلت مودستي جدة تومبان ألمها 
منت ســفينة  على  أميــركا  إلى 
الرقيق مــن أفريقيا. وقيل لتومبان 
في طفولتهــا أنهــا تنتمي إلى 
ســاللة أشــانتي )ما تعرف بغانا 
اليوم(على الرغــم من عدم وجود 

أدلة لتثبت أو تنفي هذا اإلدعاء. 
كانــت والدة تومبــان طباخة عند 
عائلة بروديــس، وكان والدها روس 
تقطيع  في  ماهر يشتغل  حطاب 

وتزوجوا  املزرعــة،  األخشــاب في 
في عــام 1808 تقريباً، وكان لهم 
تسعة من األوالد بحسب سجالت 

احملكمة.
للمحافظة  األم  هاريــت  ناضلت 
علــى لم شــمل العائلــة بينما 
حاولت العبودية تشــتيتها. فقد 
باع إدوارد بروديس ثالثة من بناتها، 
وفرقهــم عن العائلــة إلى األبد. 
وعندما قدم تاجر من جورجيا إلى 
بروديس من أجل شــراء موســى 
أصغر األبناء، قامت والدته بوضعه 

مبخبأ ملدة شــهر مبساعد العبيد 
اآلخرين والسود األحرار في اجملتمع، 
بأمر  مالكها  واجهــت  أنها  حتى 
البيع ذات مرة. وفــي النهاية جاء 
التاجر وبروديس إلى مكان العبيد 
األم:  فأخبرتهم  الطفــل،  النتزاع 
»أنتــم هنا من أجــل ابني، لكني 
ســأفتح رأس أول رجل يدخل إلى 
بيتــي« تراجع املالــك وتخلى عن 

فكرة البيع.
 يقول كتاب السيرة أن هذا احلدث 
إميانها  تومبــان  هاريت  ألهــم  قد 

فــي إمكانيــة املقاومــة وكبرت 
على هذا احللم الــذي حولته الى 
حقيقة بفضل شجاعتها واميانها 

بنفسها.
وعرفت هاريــت تومبان االبنة فيما 
بعد كناشطة سياسية أميركية 
في مجال إلغاء العبودية وعقوبة 
اإلعــدام، حيــث هربت في ســن 

مبكرة من العبودية.
وترأســت هاريت عمليات خطيرة 
لتحريــر العبيــد وإنقاذهــم من 
مالكهم باســتعمال شبكة من 

اآلمنة وسكك  والبيوت  النشطاء 
حديدية سرية.

مســاعدة  في  بحياتها  وخاطرت 
 70 العبيد اآلخرين وساعدت نحو 
الشمال،  إلى  الفرار  شخصا على 

قبل أن يتم حظر العبودية.
 وخالل احلــرب األهلية األميركية، 
عملت تومبان كممرضة وأصبحت 
فيما بعد أول سيدة على اإلطالق 
تقود هجوما مسلحا خالل احلرب 

األهلية األميركية.
للقصة أوراق قدمية:

في عام 2016 قرر الرئيس األسبق 
بــاراك أوباما أن حتــل تومبان محل 
أندرو جاكســون في عملة الـ20 
دوالرا، ما أدى إلى االحتفال بفكرة 
رئيس  على  الهارب«  »العبد  تكرمي 
مالك العبيد، كما قالت صحيفة 

اجلارديان في ذلك الوقت.
لكــن دونالــد ترامــب، الرئيــس 
األميركــي الســابق رفــض هذا 
ألندرو  صــورة  ووضــع  املقتــرح، 

جاكسون في املكتب البيضاوي.
ومن املنتظــر أن تقوم وزارة اخلزانة 
األميركيــة بإصــدار أوراق نقدية 
جديدة، من صنف عشــرين دوالرا 
وتظهــر عليها صورة الناشــطة 
السمراء البشــرة »هاريت تامبان« 
تطبع  امــرأة  أول  بذلــك  فتكون 
صورتهــا علــى األوراق النقديــة 

للعملة األميركية.
وكان قد أعلن وزير اخلزانة األميركي 
جاك ليــو أن الورقة النقدية التي 
ســتصدر قريبا ســتحمل صورة 
هاريت تومبــان، لينهي بذلك حالة 
من االنتظار امتدت خلمس سنوات.

الصباح الجديد - وكاالت:
برغم غيابها عن الساحة الفنية 
أعمال  تقدميها  وعــدم  املصرية، 
غنائيــة أو درامية خــالل الفترة 
املاضيــة، إال أن الفنانة اللبنانية 
هيفاء وهبي فرضت نفسها على 
»الترينــد« املصري بقوة، إذ كانت 
على  البحث  عمليات  صدارة  في 
موقــع »غوغل« بســبب تغريدة 
الذعــة لهــا، اســتعملت فيها 

ألفاظا نابية ضد أحد منتقديها.
احلكاية بدأت عندما نُشــر مقال 
صحفيــا يتحــدث عــن جمال 
وعيونها،  وهبــي  هيفاء  الفنانة 
ويبــدو أن املقال لــم يرق إلحدى 
بشكل  هاجمته  التي  املتابعات، 
قاس وعدائي، مطالبة بوقف نشر 
املقال بعد أن متنت املوت للفنانة 

واتهمتها باتهامات أخالقية.
لم تتمالــك الفنانــة اللبنانية 

في  ودخلت  نفســها،  الشهيرة 
عبر  نشرته  عنيف  وابل ســباب 
»إنســتغرام«،  على  صفحتهــا 
قائلة:  منتقدتهــا،  فيه  تهاجم 
»التعليقات املبرمجة والوحشية 
وفيديوهاتنــا  صورنــا  حتــت 
دلت  إذا  بالعربي،  اللي  وخصوصا 
على شــيء فهو إنــه أصحابها 
وثقتهم  نابيــة(،  )ألفــاظ  ناس 

بنفسهم صفر«.

وواصلت هيفــاء وصلة التوبيخ، 
بالقــول: »الزم كل دولــة متنع أي 
)ألفاظ نابية( ان ينشيء صفحة 
فقط لشــتم الناس بوحشــية 
قذرة، يجــب ان ينفــذ بحقهم 
أحــكام قانونيــة ألن ما يحصل 
جرائم إنســانية يجب أن يعاقب 

عليها القانون«.
وانقسم متابعو صفحات هيفاء 
عبر »السوشــيال ميديا«، بشأن 

تصرفات الفنانة، إذ اعتبر كثيرون 
أن تصريحاتهــا »همجيــة وغير 
الئقة، مهما بلغ حد اخلطأ الذي 

وقعت فيه من انتقدتها«.
وعلى النقيــض، اعتبر آخرون أن 
وأحاسيس  له مشــاعر  »الفنان 
شأنه شــأن أي مواطن آخر، وله 
احلق في إبداء غضبه، وشــتائمه 
حتى إذا لزم األمــر، طاملا أنه لم 

يكن من بدأ باخلطأ«.

نادر عدلي،  الفنــي  الناقد  وعّلق 
في تصريحــات: »أحد أبرز عيوب 
مواقع التواصــل االجتماعي هو 
أن الفنان يجــد آالف التعليقات 
باملــدح ويتقبلها، بينما يثور جملرد 
تعرضه للنقد أو الشتائم حتديدا، 
وهــذا أمر غريب، ومــن باب أولى 
إذا قبلــت بقواعد هذه املواقع أن 
تقبلها كليا، وهي أن تقبل املدح 

وتقبل القدح في ذات الوقت«.

هيفاء وهبي تتصدر »تريند غوغل« في مصر بسبب »األلفاظ النابية«

دوالرات جديدة تحمل صورة مرأة سوداء
هاريت تبمان رمز لرفض العبودية

»عدسة: زياد متي«لقطة

ولد ســليمان بن مهران الكاهلي املشــهور 
باألعمش في سنة 61 للهجرة ونشأ بالكوفة 
ولقي بعــض أصحاب النبي - صلى اهلل عليه 
وســلم - وروى األحاديث وتصدر لإلقراء ونشر 
العلــم. قال اجلاحــظ : »والذين بثــوا العلم 
في الدنيــا أربعة ، قتادة والزهــري واألعمش 

والكلبي«.
كان ورعاً ناســكاً مجانباً للســالطن. وكان 
وضبطه  إتقانه  لشــدة  باملصحف  يســمى 
وحتريه، قال هشــام : » ما رأيت بالكوفة أحداً 

اقرأ لكتاب اهلل من األعمش«.
وكان ضجرا عســر اخللق يعرفه الناس بذلك 
ويعرف ذلك من نفسه، وكان تالميذه يحتملون 
ذلك منه ملا عنده من العلم وســمي األعمش 

لعموشة عينيه.
وهو عاّلمة اإلســالم وََكاَن صاحب سّنة، ومع 
جاللتــه ِفي العلــم والفضــل، صاحب ُملح 
ومــزاح، وصاحب عقل وحكمة وكان ذا بديهة 
ســريعة، وبرغم فقــره ومــا كان يعانيه في 
حياتــه إال أنه كانت لديه عزة نفس فلم يأكل 

بدينه وال بعلمه.
من نوادره:

جاء رجل إلى األعمش وقال له :
كيف بّت البارحة ؟

فدخل وجاء بحصير ووسادة ثم استلقى، وقال 

: كذا !!
مرض األعمــش فأبرمه الناس بالســؤال عن 
حالــه، فكتب قصته في كتــاب وجعله عند 
رأســه، فإذا سأله أحد قال: عندك القصة في 

الكتاب فاٌقرأها.
وقــال رجل لألعمــش وقد أتاه عائــًدا له في 
مرضه: لــوال أن أثقــل عليك يا أبــا محمد، 

لعدتك واهلل في كل يوم مرتن.
فقال له األعمش : واهلل يا ابن أخي، أنت ثقيل 
علي وأنت في بيتك، فكيف لو جئتني في كل 

يوم مرتن.
دخل على االعمش رجل يعــوده، فقال له: ما 

أشد ما مر بك في علتك هذه ؟
قال : دخولك !!.

جلليس  األعمش  ) قال  : أما تشتهي بناني  له 
نوع من الســمك( زرق العيون ، نقية البطون، 
سود الظهور، وأرغفة حارة لينة ، وخال حاذقا ؟

قال : بلى.
قال : فانهض.

قال الرجل: فنهضت معه ، ودخل منزله، فأومأ 
إلّي أن خذ تلك السلة، 

قال : فكشفها فإذا برغيفن يابسن،وُسْكُرجة 
كامخ وِشــَبث ، قال: فجعــل يأكل فقال لي: 

تعال، كل !!

فقلت: وأين السمك؟!
قال: ما عندي سمك إمنا قلت لك : تشتهي؟!!.
قال ســليمان األعمش البنه: اذهب فاشتر لنا 
حبال يكون طوله ثالثن ذراعا، فقال: في عرض 
كم يا أبتي؟ قــال: في عرض مصيبتي فيك يا 

بني.
جرى بينه وبن زوجتــه كالم، وكان يأتيه رجل 
يقال له أبو ليلــى، مكفوف فصيح، فقال له 
األعمش: يا أبا ليلى، امرأتي نشــزت علّي، وأنا 
أحــب أن تدخل عليها فتخبرهــا مكاني من 
الناس وموضعي عندهم، فدخل عليها، وكانت 
من أجمل أهل الكوفة فقال: يا هنتاه، إن اهلل 
قد أحسن قسمك، هذا سيدنا وشيخنا، عنه 
نأخذ أصل ديننــا، وحاللنا وحرامنا، فال يغرنك 
عموشة عينيه، ودقة ساقيه، وضعف ركبتيه، 

وجمود كفه! 
فغضب األعمش وقال: يــا أعمى، أعمى اهلل 
قلبك كما أعمى عينيك، قد أخبرتها بعيوبي 

حتى ما لم تكن تعرفه. اخرج من بيتي.
أتت ليلة الشك من رمضان، فكثر الناس على 
األعمش يسألونه عن الصوم، فضجر ثم بعث 
إلى بيته في رمانة فشقها، ووضعها بن يديه 
فكان إذا نظر إلى رجل قد أقبل يريد أن يسأله 
تناول حبــة فأكلها، فكفى الرجل الســؤال 

ونفسه الرد. 

األعمش ونوادره

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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مدريد ـ وكاالت:

أقيمت ظهــر اول امس، قرعة 
الدور نصــف النهائي لبطولة 
فــي  إســبانيا،  ملــك  كأس 
لكرة  اإلســباني  االحتــاد  مقر 
التي  القرعة  القدم.وأســفرت 
قــام بســحبها، أرتيــز أدوريز 
الســابق،  بيلباو  أتلتيــك  جنم 
إشــبيلية ضد  مواجهة  عــن 
برشــلونة، أما أتلتيــك بيلباو 

سيواجه ليفانتي.
أن تقــام مواجهات  املقرر  ومن 
نصــف النهائي بنظام الذهاب 
مواجهــات  واإلياب.وســتقام 
الذهاب يوم 10 شــباط اجلاري، 
أمــا مواجهات اإلياب ســتقام 
املقبل.وســُيقام  آذار   3 يــوم 
املقبل،  نيسان   17 يوم  النهائي 
على ملعــب ال كارتوخا مبدينة 

إشبيلية.
الطاولــة  برشــلونة،  وقلــب 
عليه  بالفــوز  غرناطــة،  على 
كان  بعدمــا   ،)3-5( بنتيجــة 
الفريق الكتالونــي متأخرًا في 
منافســات  إطار  في  النتيجة، 
إسبانيا. ملك  كأس  نهائي  ربع 
سجل أهداف برشلونة، أنطوان 
جريزمان »ثنائية« في الدقيقتني 
88 و100، وجــوردي ألبــا فــي 
الدقيقة )90+2( و113، وفرينكي 
108.فيما  الدقيقة  في  يوجن  دي 
غرناطة، كينيدي  ثالثيــة  أحرز 
33، وسولدادو في  الدقيقة  في 
الدقيقــة 47، وفيكو من ركلة 

جزاء في الدقيقة 103.
بعد  بيلبــاو  أتلتيــك  وتأهــل 
فوزه على ريــال بيتيس في ربع 
انتهت  مبــاراة  خالل  النهائي، 

تعادل  بعد  الترجيــح،  بركالت 
1-1 فــي  الفريقــني إيجابيــا 
والشــوطني  األصلي  الوقــت 
املهاجــم  اإلضافيني.وســجل 
خوامني خيمينيث هدف التقدم 
راؤول  لكــن   ،)84( لبيتيــس 
التعادل  جارسيا يخطف هدف 
لبلباو في الوقت القاتل وحتديدا 

في الدقيقة الرابعة من الوقت 
احملتسب بدال من الضائع )4+90) 
الفريقــان وقتا إضافيا  ليلعب 

لم يأت بجديد.
واحتكــم بيلبــاو وبيتيس إلى 
ركالت الترجيــح وتألــق أوناي 
ســيمون حارس بلباو بشــدة 
وتصــدى لركلتني مــن العبي 

بيتيــس، في حني أحــرز العبو 
بيلباو 4 ركالت بنجاح ليتأهلوا 
نصف  إلى  املطــاف  نهاية  في 

نهائي الكأس.
في حني، تأهل ليفانتي لنصف 
إســبانيا،  ملك  كأس  نهائــي 
عقب فــوزه الثمــني 1-0 على 
ضيفه فياريال، في دور الثمانية.

وانتهى الوقت األصلي للمباراة 
فشل  حيث  السلبي،  بالتعادل 
الفريقان في هز الشــباك على 
مدار 90 دقيقــة، ليتم اللجوء 

للوقت اإلضافي.
وفي الوقــت اإلضافي، اقتنص 
للمربع  التأهل  بطاقة  ليفانتي 
بعدما  البطولة،  فــي  الذهبي 

أحــرز العبه روجر هــدف الفوز 
في الدقيقــة األولى من الوقت 
احملتســب بدل الضائع للشوط 

الرابع.
من جهــة اخرى، بــات جيرارد 
بيكيه، مدافع برشلونة، مهددًا 
بتلقي عقوبة اإليقاف والغرامة 
من االحتاد اإلسباني لكرة القدم.

ووفًقــا لصحيفة »ســبورت«، 
فإن جلنــة النزاهة فــي االحتاد 
التصريحات  تدرس  اإلســباني، 
التي أطلقها بيكيه مؤخرًا ضد 

احلكام في الليجا.
وأشــارت إلــى األزمــة تتعلق 
قال  عندما  األول  بتصريحــني، 
»ما حدث في الدوري األخير بعد 
التوقف، من أكثر األشياء غرابة 
التي مررت بها فــي حياتي. إذا 
قارنا بني ريال مدريد وبرشلونة، 
االختالفات  مــن  الكثير  هناك 
الذي  بالتحكيم  يتعلــق  فيما 
تلقــاه املنافــس فــي املرحلة 

األخيرة من الليجا«.
وأوضحــت أن التصريح الثاني 
هو »%85 من احلكام من مدريد.. 
فكيف لن يصفروا لصالح ريال 
وعي.. كيف  بدون  مدريد؟ حتى 
لن يطلقوا النار أكثر على فريق 

دون اآلخر؟«.
اإلســبانية  الصحيفة  وقالــت 
إن جلنــة النزاهة تــدرس جميع 
بأداء  اخلاصة  التصريحــات  هذه 
إذا كانت  التحكيم، ملعرفة مــا 
كلمــات بيكيــه، تشــكك في 
التحكيم.وإذا  مؤسســة  شرف 
متت إدانة بيكيه وفًقا للمادة 100 
من قانون االنضباط، فإنه مهدد 
بتلقي عقوبة اإليقاف من 4 إلى 
12 مبــاراة، باإلضافة إلى غرامة 

من 601 إلى 300 ألف يورو.

قرعة نصف نهائي كأس الملك 

برشلونة يصطدم بإشبيلية وبيلباو يواجه ليفانتي

جانب من لقاء سابق بني برشلونة وإشبيلية

لندن - وكاالت:
مت تغرمي العب نيوكاســل يونايتــد، البرازيلي 
جويلينتــون، مبلــغ 200 جنيه إســترليني 
)220 يــورو(، خلرقه قوانني احلظــر املفروضة 
انتشــار فيــروس كورونا  بريطانيا، ضد  في 

املستجد، حني ذهب لقص شعره.
ونشر العب كرة القدم، الذي كلف نيوكاسل 
40 مليونا في صيف 2019، صورة على مواقع 
التواصل االجتماعي أثناء قص شــعره، وهو 
أثناء  املتحدة،  اململكة  نشــاط محظور في 

اإلغالق املفروض منذ بداية العام.
ومبوجــب القوانــني الســارية حاليــا فــي 
بريطانيا، ضد انتشــار الفيروس التاجي، فإن 
صالونات تصفيف الشــعر يجــب أن تغلق 
املتاجر واخلدمات غير  أبوابها، وكذلك جميع 

الضرورية.
وقــال مصفــف الشــعر الــذي تعامل مع 
الالعب، في تصريحات لشبكة )بي بي سي( 
البريطانيــة، إنه قص الفعل شــعر العديد 
مــن العبي كرة القدم، إال أنهم لم ينشــروا 
صــورا على مواقــع التواصــل االجتماعي.
وبحســب املصفف، فإنه قص شعر الالعب 
قبل تســجيل إعالن جتاري، وهــذا بالتحديد 

مسموح به مبوجب القوانني احلالية.

باريس ـ وكاالت:
التنس الفرنسي ريشار جاسكيه،  أعلن العب 
أنه لن يشــارك في بطولة أستراليا املفتوحة 
التي تنطلق غد اإلثنــني ، ملعاناته من آالم في 

القدم.
وقال مدرب جاســكيه، جوليان كاسيني، في 
تصريحــات لصحيفــة ليكيب »إنه يشــعر 
باإلحباط واحلزن. لقد بذل جهدا كبيرا ليشارك 
في أولى بطوالت اجلراند ســالم األربع الكبرى 
كحال باقي الالعبني«، في إشارة إلى فترة احلجر 
الصحي التي يخضع لها الالعبون وفرقهم في 
أستراليا بسبب جائحة كورونا.وكان جاسكيه 
)34 عاًما( قد شــارك هذا االسبوع في بطولة 
ملبورن، وســقط في الدور األول أمام األمريكي 

ماكينزي ماكدونالد.

تغريم العب نيوكاسل 
بسبب قص شعره

جاسكيه يغيب عن بطولة 
أستراليا المفتوحة

العواصم ـ وكاالت:

أعلنت بطولة سوق دبي احلرة للتنس 
2021، عن مشاركة كوكبة من نخبة 
الالعبات فــي العالم، ومــن بينهن 
9 مــن املصنفــات العشــر األوائل، 
و17 مــن قائمــة أفضــل 20 العبة.
السيدات  بطولة  منافســات  وتقام 
في الفترة من 7 إلــى 13 آذار املقبل، 
وتليها بطولــة محترفي التنس من 
14 إلى 20 من الشــهر نفسه، ولعل 
ما مييز نسخة البطولة املقبلة لفئة 

السيدات.
اجلديدة،  النســخة  فــي  وتشــارك 
املصنفة األولى عامليا آشــلي بارتي، 
ألول مرة، بعدما حققت نتائج مبهرة 
خالل 2019، وتضمنت فوزها ببطولة 
فرنســا املفتوحــة، وبلوغها نصف 
النهائي بطولة أســتراليا املفتوحة، 
ونيلها جائزة »دون أوورد«، أعلى وسام 

رياضي في بلدها أستراليا.
وبدورها، تســعى ســيمونا هاليب، 
املصنفــة الثانيــة علــى العالــم، 
للحفاظ على لقبهــا، ودخول تاريخ 

21 عامــا، كثالث  املمتد  البطولــة 
العبة تتوج بـ3 من ألقابها بعد عامي 
2015 و2020، وبعد كل من جوستني 
بـ4  القياســي  الرقم  هينني، حاملة 

ألقاب، وفينوس ويليامز، 3 ألقاب.
ألهبــت صوفيــا كينني،  وبدورهــا، 
منافســات التنــس العــام املاضي 
بعدما فاجأت اجلميع بفوزها ببطولة 
أستراليا املفتوحة، وجنحت في إقصاء 
املصنفة األولى آشــلي بارتي، وبلوغ 
نهائي البطولة، لتظفر بالكأس على 

حساب جاربني موجوروزا.
أمــا إيلينــا ســفيتولينا، فتحظى 
دبي،  بطولــة  فــي  حافل  بســجل 
باعتبارها حاملة لقب موسمي 2017 
و2018، كما حققــت لقب البطولة 
وبلغت   ،2018 عام  للرابطة  اخلتامية 
في موسم  نفسها  املسابقة  نهائي 
2019، والذي شهد وصولها إلى الدور 
قبل النهائي مــن بطولتي وميبلدون 

وأمريكا املفتوحة.
بلســكوفا،  كارولينا  تتمتــع  بينما 
بتاريخ رائع في دبي، حيث بلغت الدور 
النهائي في موســم 2015، وحققت 
املركــز الثاني فــي بطولــة أمريكا 

املفتوحــة، ووصلت إلى الــدور قبل 
النهائي في كل من أستراليا وفرنسا 
أرينا سابلينكا،  املفتوحة.أما جناحات 
فلم تقتصر على املنافسات الفردية 
فحســب، حيث اعتلت املركز الثاني 
الزوجي، وحصدت  عامليا في تصنيف 
لقب بطولة أبوظبي األخيرة لترتقي 
إلى املرتبة الســابعة في التصنيف 

الفردي لالعبات التنس احملترفات.
ومن ناحيتها، بلغت بيانكا أندريسكو 
التصنيــف الرابع عامليــا، وهو أعلى 
تصنيــف لالعبة كندية فــي تاريخ 
تعد  كما  التنــس،  محترفات  رابطة 
أول كندية حتصد لقب بطولة كبرى 

»جراند سالم«.
في حني حتاول بيترا كفيتوفا في ثامن 
مشاركاتها في بطولة دبي، استعادة 
لقبها الذي حققته عام 2013، وكانت 
قد اقتربت كثيرا من بلوغ هذه الغاية 
2019، لكنها خســرت النهائي  عام 
أمــام بيلندا بنشــيتش فــي مباراة 

شيقة استمرت لـ3 مجموعات.
النجمة  أيضــا،  القائمة  فــي  وتبرز 
أجنح  تعد  والتــي  بيرتينس  كيكــي 
العبة فــي تاريخ هولنــدا، في حني، 

تشارك النجمة بيلندا بنشيتش في 
البطولــة التي حصــدت لقبها عام 
2019 بطريقة أذهلت اجلميع، وكانت 
الطبيعي  مكانها  الستعادة  تكافح 
في الصــف األول للعبة بعد معاناة 

طويلة مع اإلصابات.
 ويبرز من بني املنافسات على اللقب 
كل من إيجا سواتيك، املتوجة بكأس 
وفيكتوريا   ،2020 املفتوحة  فرنســا 
أزارينــكا، املصنفــة األولى ســابقا 
واحلائزة على بطولتي جراند ســالم، 
إضافة إلى جاربيني موجوروزا، الفائزة 

بلقبي فرنسا املفتوحة ووميبلدون.
كمــا تشــارك أيًضا فــي البطولة 
أجنليك كيربر التي متلك في رصيدها 
3 بطوالت جراند ســالم، وماديسون 
كيــز املتأهلة إلــى نهائــي أمريكا 
املفتوحة، إلى جانــب إيلينا ريباكينا 
التــي بلغت نهائي ســوق دبي احلرة 
للتنس في نســخة 2020.وتســعى 
التونسية أنس جابر إلى ترك بصمة 
قوية في البطولة، باعتبارها الالعبة 
العربيــة األعلى تصنيفــا في تاريخ 
رابطة محترفــات التنس وأول عربية 

تبلغ ربع نهائي بطولة كبرى.

دبي للتنس تجمع نجمات العالم.. وأنس تحمل راية العرب
تبدا يوم السابع من آذار

تقرير

بارتي

7:30 مساًء
10:15 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

ليفربول ـ مان سيتي
شيفيلد يونايتد ـ تشيلسي

ريال بيتيس ـ برشلونة

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 

أمستردام ـ وكاالت:
أعلــن نــادي أياكــس أمســتردام 
الهولندي اجلمعة عن ايقاف حارسه 
الدولــي الكاميروني أندريــه أونانا 
ملدة عــام من قبل االحتــاد األوروبي 
لكرة القدم )يويفا( بســب تعاطيه 
املنشطات.وجاء في بيان على موقع 
التأديبية  اللجنــة  "أوقفت  النادي 
التابعة لالحتاد األوروبي لكرة القدم 
أندريه أونانا ملدة 12 شــهرًا بسبب 
انتهاكه قواعد مكافحة املنشطات 
بعد اختبار خارج املنافسات في 30 
تشرين األول ". وتابع إن القرار "دخل 
حّيز التنفيذ بدءا من امس وينطبق 
على كل نشاطات كرة القدم احمللية 
والدولية".وأشــار النــادي إلــى أن 

فحص البول كشف عن وجود مادة 
فوروســيميد احملظورة بعد أن تناول 
دواء  الكاميروني "عن طريق اخلطأ" 

زوجته.
وأكــد البيان أن اللجنــة التأديبية 
لليويفا "اعتبرت أنه لم يكن ألونانا 
أي نوايا في الغش. ومع ذلك، يعتقد 
االحتــاد األوروبي لكــرة القدم، على 
أســاس تطبيق قواعــد مكافحة 
املنشــطات املعمول بها، أن واجب 
الرياضي فــي جميع األوقات ضمان 
عدم دخول أي مــواد محظورة إلى 

اجلسم". 
وأونانا سيتقدمان  أنه  أياكس  وأفاد 
التحكيم  باستئناف أمام محكمة 
الرياضيــة )كاس(.. وهذه نكســة 

ثانية ألياكس في غضون يومني بعد 
ان ارتكــب "خطأ فادًحا" عندما لم 
يسجل اسم العبه اجلديد اإليفواري 
سيباســتيان هاليــر الــذي وصل 
الــى الفريق قادًما من وســت هام 
االنكليزي في أوائــل كانون الثاني ، 
ليغ".و  "يوروبا  منافسات  لوائح  في 
الالعب الــذي بات أغلى صفقة في 
تاريــخ النادي بعــد وصوله مقابل 
مقابــل 22,5 مليــون يــورو، ليس 
مؤهالً خلوض الدور الـ32 من الدوري 
الفرنســي في  ليل  األوروبي ضــد 
18 و25 شــباط.وأكد أياكــس أنه 
سيتخذ إجراءات مع االحتاد األوروبي 
لكــرة القدم "يويفــا" حملاولة إدراج 

اسم العبه من جديد.

لندن - وكاالت:
أعلنت بطولة العالم للدراجات 
النارية اول امس أن هوندا أجنح 
الصانعني في الفئة األولى مدد 
البطولة  في  ليســتمر  عقده 
حتى 2026 على األقل.. وســار 
هونــدا على نهــج كيه.إم.تي 
ودوكاتي بتوقيع عقد جديد مع 
دورنا ســبورتس مالكة احلقوق 
التجارية للبطولة ومن املتوقع 

أن متدد املزيد من الفرق عقودها 
الحقا.

وحصل الفريق الياباني على 25 
لقبا للسائقني في الفئة األولى 
وهو رقم قياسي واحتفل العام 
800 ســباقا  املاضــي بخوض 

للجائزة الكبرى.
وقـــال نوريـــاكي أبــي مدير 
هونـــدا  فـــي  العمليـــات 
فـــي بيـــان »يؤمن هوندا بأن 

سباقـــات بطولــة العالـــم 
للفئـة األولـــى محوريـة فـي 
بالدراجـات  املتعلـق  نشاطنـا 

الناريـة«.
وأضاف »سباقات الفئـة األولى 
هـــي القمـــة في الدراجـات 
فـــي  وتســاعدنا  الناريــة 
ووســـط  التكنولوجيا  تطوير 
تساعد  الشرسة  املنافســـة 
الفنيني وتصـقل مهاراتهـم«.

الدوحة ـ وكاالت:
سجل حســني الشحات، جنم األهلي 
املصري، هدف فوز فريقه على الدحيل 
القطري، )1-0( فــي ربع نهائي كأس 
العالــم لألندية التي تســتضيفها 

قطر.
أول العب مصري  الشــحات  وأصبح 
مختلفني  فريقني  بقميص  يســجل 
في مونديــال األندية، حيث ســجل 
بقميص العني اإلماراتي في نســخة 
2018 بشباك الترجي التونسي، كما 
أحرز هدفــا بقميص األهلي املصري.. 

5  جنوم سبقوا حسني الشحات إلى 
هــذا الرقم بالتســجيل مع فريقني 
مختلفني فــي مونديال األندية وعلى 
رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مانشســتر  بقميص  ســجل  الذي 
 2008 نســخة  في  اإلجنليزي  يونايتد 
في شــباك جامبا أوســاكا الياباني.
وأحــرز رونالدو بقميص ريــال مدريد 
في نســخة 2017 في لقــاء كلوب 
أمريــكا املكســيكي. وأحــرز أيضا 
بقميص  رونالدينهو  البرازيلي  النجم 
برشلونة اإلســباني في مرمى كلوب 

 2006 أمريكا املكسيكي في نسخة 
وكرر األمر بقميــص أتلتيكو مينيرو 
البرازيلي في نسخة 2013 في مرمى 

الرجاء املغربي.
الياباني تسوكاسا شيوتاني  وسجل 
مدافــع العني اإلماراتي في نســخة 
2018 بقميــص فريقــه احلالــي في 
مرمــى تيم ويلنجتــون النيوزيلندي، 
وسجل أيضا بقميص فريقه السابق 
في  الياباني  هيروشــيما  سانفريس 
مرمــى أولســان هيونــداي الكوري 

اجلنوبي عام 2012.

هوندا يمدد عقده مع بطولة العالم 
للدراجات النارية حتى 2026

الشحات يكرر إنجاز كريستيانو ورونالدينهو

إيقاف أونانا لمدة عام بسبب 
لندن ـ وكاالت:تعاطي المنشطات

واصل توتنهام هوتســبير ترنحه 
بعد  وذلك  األخيــرة،  األونــة  في 
خســارته علــى ملعبــه أمــام 
تشيلســي بهدف من دون رد، في 
قمة مباريــات اجلولة رقم 22 من 
املمتاز.وبحسب  اإلجنليزي  الدوري 
أرقــام »أوبتا«، خــاض البرتغالي 
توتنهام،  جوزيه مورينيو، مــدرب 
مباراتــه رقم 327 فــي الدوريات 
اخملتلفة على ملعبه، وكانت تلك 
التدريبية  أول مرة في مســيرته 
التــي يتعرض خاللهــا لهزميتني 
بعد  أرضــه،  علــى  متتاليتــني 
خسارته في املباراة السابقة أمام 

ليفربول.
من  هوتســبير  توتنهام  وعانــى 
3 هزائــم متتاليــة فــي الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، للمرة األولى منذ 

شهر تشرين الثانى من عام 2012 
حتــت قيادة املدرب أنــدري فيالس 
توخيل،  توماس  أصبح  بواش.كما 
مدرب تشيلسي، أول مدرب للبلوز 

يحافظ على نظافة شــباكه في 
أول 3 مباريات له مع الفريق، منذ 
أن حقق مورينيــو نفس األمر في 

شهر آب من عام 2004.

رقم سلبي يلتصق ألول مرة بمورينيو

مورينيو



رياضة

إعالم الشباب والرياضة:

والرياضة  الشــباب  وزير  تفقد 
عدنان درجال ، مجمع  الشعب 
الدولي فــي جولة عمل خاصة 
، أكد خاللها أن وزارة الشــباب 
والرياضة ستشــرع خالل املدة 
وبالتعاون  املقبلــة،  القليلــة 
مع إحدى اجلهــات الراعية من 
اخلــاص وعلى وفق ما  القطاع 
خططنا لــه بتحويل املنطقة 
الشــعب  مبلعــب  احمليطــة 
الدولي إلى مســاحات خضراء 
تضــم مالعــب للتنــس التي 
وصل العمــل فيها الى مراحل 
متقدمــة من اجــل افتتاحها 
قريبــا، فضــالً عــن  إنشــاء 
مالعب لالســكواش، ومطاعم 
وكافيتريات للرياضيني والعوائل 
الذي سيكون  املكان  ترتاد  التي 
ومتاًحــا  وترفيهًيــا  رياضيــاً 

للجميع.
 وأشــار درجال إلى  أن  مسبح 
سيشــهد  األوملبي  الشــعب 
عملية تأهيل كبيرة بالشــكل 
الذي يعيد إليه رونقه وجاهزيته 
للعمل مرة أخــرى  على أكمل 
وجه، مبــا يليق بإســم وعراقة 
الدولي كونه  ملعب الشــعب 
املهمة  الرياضية  الصروح  احد 
رائعة  بصورة  لظهوره  ونسعى 
مع جميع املناطــق احمليطة به 
، مؤكــدا ان املنطقــة برمتها 
رياضية  وجهة  إلى  ســتتحول 
بتصاميم  جاذبــة،  ســياحية 
وطــراز  عاملي كما هو احلال في 
جميع املرافق الرياضية الكبرى.

وفي ســياق متصــل، وتنفيًذا 

الشــباب  وزيــر  لتوجيهــات 
فقد  درجال،  عدنــان  والرياضة 
شرعت مالكات الوزارة بالتعاون 
مع أمــن املالعب بتأهيل وإعادة 
الصيفية  الشعب  قاعة  إعمار 
الدولي. الشــعب  ملعب  قرب 
وســتضع الوزارة هذه املنشآت 
املؤسســات  تصــرف  حتــت 
الرياضية مــن خالل إيجاد آلية 
وصيغة عمل مشتركة تُسهم 

في الوصول إلى رياضة اإلجناز.
الصيفية  القاعــة  ومت حتويــل 
املغلقة  الشــعب  قاعة  بجوار 
لاللعــاب الرياضيــة الى قاعٍة 
ثانية مبواصفــاٍت عاملية، حيُث 
أُعدت الشركة الفرنسية التي 
سبق وأن أنشــأت هذه البناية 
للقاعة  اخلاصــة  التصاميــم 
الصيفية والتي تتسع إلى نحو 

)1500( متفرج.

مــن جانب اخر، اســتقبل وزير 
الشباب والرياضة عدنان درجال 
وفد إحتــاد ألعاب القوى املركزي 
الدكتور  اإلحتاد  رئيس  برئاســة 
طالــب فيصل يرافقــُه األمني 
جواد  زيــدون  د.  لإلحتــاد  املالي 
القرص  برمي  اآلسيوي  والبطل 

مصطفى كاظم داغر.
وجرى خالل اللقــاء تدارس واقع 
والُسبل  العراقية،  القوى  ألعاب 

العقبات ال  بتذليــِل  الكفيلــة 
تأثيرات جائحة  ســيما في ظِل 
كورونا التي أثــرت على طبيعة 
املشاركة بالبطوالت واملنافسات 

احمللية والدولية.
وأكــَد الوزيــر درجــال دعمــُه 
خالِل  مــن  األلعــاب،  لعــروس 
الداخلية  املعســكرات  إقامــة 
أجانب، كما  واستقطاب مدربني 
وعد بتقدميِ الدعم الالزم للبطل 

داغر،  اآلسيوي مصطفى كاظم 
وتوفير جميع احتياجاتُه اخلاصة 
بالتدريب  وتواصلِه  الســتمرارِه 
إلــى اجلاهزية  ســعًيا للوصوِل 
التامــة التي جتعلُه قــادرًا على 

املنافسِة قاريًا ودولًيا.
إلــى ذلك، أكــَد وزير الشــباب 
والرياضة عدنان درجال أن الوزارة 
لن تدخــر جهًدا فــي أي منفذ 
االستثمار  مشاريع  تعزيز  بشأِن 
باألنديــة  اخلاصــة  والرعايــة 
الرياضيــة كونهــا  واإلحتــادات 
األســلم واألضمن فــي دميومة 
عمل هذه املؤسسات أسوًة بدول 

العالم من حولنا .
ان تصاعــد اهتمام دول  وأضاف 
العالم فــي العقد األخير مبجال 
ركيزة  بات  الرياضي  االســتثمار 
أساس، وفي ســلم أولوياتها، ملا 
لُه من أثــر كبير على املدخوالت 
املتســارع  بالتطور  والضمانات 

الذي يسابق الزمن .
وأشــارَ إلى أن العــراق يجب أن 
يواكــب هذه التجربــة ويوليها 
اهتماًمــا بالًغــا ، فاالســتثمار 
واإلحتادات  األنديــة  في  الرياضي 
ضرورة، واإلقرار بــأن الرياضة لم 
تعــد مجــرد ألعاب للتســلية 
 ، فقط  واجلماهيرية  واالستمتاع 
بل باتــت جزًءا ال يتجزأ من عالم 
املال واألعمال، وتســير في خٍط 
متوازٍ مع االقتصاد ، ويتم حساب 
أدق تفاصيلهــا لدميومة العمل 
الرياضي وهذا هو ما شــرعنا به 
في عملنا منُذ أول يوم تســنمنا 
التثقيف  الوزارة، ومتَ  فيه حقيبة 
لــُه واعتمادُه مع وقــوف وزارتنا 
لالستثمار  داعًما  لتكون  بثقلها 

الرياضي.

وزير الشباب والرياضة: مجمع الشعب 
الدولي سيرتدي حلة جديدة 

دعم إلتحاد ألعاب القوى والبطل اآلسيوي مصطفى كاظم داغر   

دورينا األفضل
 لمن ُيقدم!

التغيــرات الذي حدثــت في مراكــز الفرق 
املشــاركة في منافســات الــدوري الكروي 
امر كان متوقعاً ودائماً ما تكون املنافســات 
تصحبهــا واملفاجــآت وعرضة ملثــل هكذا 
تقلبات فــي املواقف والترتيب وتضفي املزيد 
من االثارة واملتعة على ســير املباريات لتشد 

معها املتابع واملشاهد.
 كما وتكشف عن املستوى احلقيقي وجناعة 
البطولة بعدم فرض اي فريق لغة احلسم على 
اجلميع ألن املســابقة عندها  ســوف تصاب 
باجلمــود وفقدان الهوية وعنصر التشــويق 
واملنافســة واملالحظ ان قوة املنافســة في 
اجلوالت األخيــرة اخذت منعطفــاً وتصاعد 
املســتويات وانخفاض لعدد من الفرق بدليل 
ترجيــح كفة  خمس انديــة بالتنافس على 
الريادة والتقارب بالنقاط وهذا يؤشر الى امراً 
بالغ األهمية بان الصدارة ليســت بالضرورة 

للفريق األقوى او حكرًا على فريق. 
 ال ســيما بعد اقتحام غزالن البادية الترتيب 
اخلامس وهذا الفريق الــذي تبدو ان الفرصة 
ســانحة امامة في الوصــول أبعد من هذا 
املركز  من خــالل العمل على تعزيز صفوفه 
في سوق التنقالت الشتوية حتى يكون على 
افضــل ما يرام  من اجلانب التهديفي وســد 
األهداف  لتقليل منسوب  الدفاعية  الثغرات 
املضادة مع األخذ بعني االعتبار  توازن خطي 
الدفاع والهجوم ألن املرحلة املقبلة ســوف 
يحتدم فيها الصراع على اشــدة  بني جميع 
األندية التي ستبذل قصارى جهدها لترجمة 
رغباتهــا الى حقيقة وإحــراز النتائج اجليدة 
فيما ان لم تدخر جهًدا وحتاول جاهدة  الفرق 

املتذيلة للقائمة في سبيل تفادي الهبوط.
مع مالحظة اصرار النوارس بالتحليق صوب 
الصدارة لتحقيق أمنيــة جماهيرية الوفية 
بعد أن افضت القفزة التي تكفل بتحقيقها 
لزوراء الكابنت راضي شنيشــل الى إمساك 
املركز الثالــث وتغير واقع الفريق وعودته الى 

املنافسات من جديد.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

متســك فريق القوة اجلوية بصدارة 
ترتيب الدوري املمتاز بفوزه مســاء 
على فريق الطلبة 1-0، على ملعب 
الشــعب الدولي، حلســاب اجلولة 
17.فــي الدقيقــة 75 متكــن أمين 
املباراة  حسني من تســجيل هدف 
الئحة  بصدارة  متمســكا  الوحيد 
الترتيب في سباق الهدافني برصيد 
رصيده  اجلوية  القوة  14 هدفا.ورفع 
إلى النقطة 35 فــي الصدارة، في 
حــني جتمد رصيــد الطلبــة عند 

النقطة 15 في املركز 17.
الســلبي  التعادل  نتيجة  وفرضت 
نفســها، على مواجهــة الغرميني 
الشــرطة والكهرباء،علــى ملعب 
الشــرطة  الدولي.وكاد  الشــعب 
إهدار  لوال  األســبقية،  يخطف  أن 
مهاجمــه محمد جبار شــوكان، 
األول.ورفع  الشوط  في  جزاء  لركلة 
الشــرطة رصيده إلــى 32 نقطة 
في املركــز الثاني مؤقًتا، مقابل 20 

نقطة للكهرباء في املركز 11.
وواصل املينــاء صحوته بفوزه على 
فريــق الديوانية بهدفــني من دون 

رد، في املبــاراة التي أقيمت بينهما 
علــى ملعب الفيحاء فــي املدينة 
امليناء  بالبصرة.وافتتح  الرياضيــة 
النتيجــة بوقت مبكــر عن طريق 
جونيــور  الكاميرونــي  محترفــه 
إمباي فــي الدقيقــة 10..  وواصل 
ثانيا  امليناء أفضليته وأحــرز هدفا 
عبر العبه املميز حســني يونس في 
امليناء  املباراة،ورفع  من   33 الدقيقة 
رصيده إلى النقطــة 20 في املركز 
الـ11، في حني تراجع الديوانية الى 

املركز الـ15 برصيد 19 نقطة.
وعمــق فريــق الكــرخ جراحــات 
الصناعــات الكهربائية بفوزه 1-0، 
في ملعب الكــرخ، الكرخ جنح في 
بالوصول  املبــاراة  حتقيق مراده من 
الكهربائية  الصناعــات  لشــباك 
بركلة جزاء نفذها محمود خليل في 
الدقيقة 42،ورفع الكرخ رصيده إلى 
النقطة 21 في املركز العاشر، فيما 
الكهربائية  الصناعات  رصيد  جتمد 
عند النقطة 11 في مؤخرة الترتيب.

مهًمــا على  فــوزًا  زاخو،  وحقــق 
الســماوة، بهدفني من دون رد، على 
ملعب زاخو، وتأثر الفريقان بأرضية 
امللعب بعد هطــول األمطار، حيث 
لينتهي  الفنية،  اللمســات  غابت 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، استغل مهاجم 
زاخو، زياد أحمــد، خطأ أحد العبي 

اخلصم، ليطلق تســديدة استقرت 
داخل الشباك في الدقيقة 69.وعاد 
الالعب نفســه ليســجل الهدف 

الثاني في الدقيقــة 88.ورفع زاخو 
رصيــده إلى 27 نقطــة في املركز 
اخلامس، فيما جتمد رصيد السماوة 

عند 16 نقطة في املركز الســادس 
عشــر.وخطف فريــق النجف فوزا 
قاتال من مضيفه أمانة بغداد 1-0، 
في ملعب بغداد، ومتكن أحمد لفتة 
)كوني( من خطف هدف متأخر في 
الدقيقــة 83، ورفع النجف رصيده 
إلى النقطة 29 في املركز اخلامس، 
في حني جتمد رصيــد أمانة بغداد 
عند النقطة 21 في املركز العاشر.

وحقق نفــط البصرة فــوزا مهما 
أربيــل، بهدف من  على مضيفــه 
دون رد، على ملعب فرانسو حريري، 
وسجل هدف نفط البصرة الوحيد 
في املبــاراة، الالعب باســم علي، 
فــي الدقيقــة 64، وبذلــك، قفز 
عشر،  احلادي  للمركز  البصرة  نفط 
فــي جدول ترتيب الــدوري ، برصيد 
20 نقطــة، في حني تراجــع أربيل 
للمركــز الثاني عشــر، برصيد 19 
الســلبي  التعادل  نقطة.وخيــم 
النفط واحلدود، على  على مواجهة 
ملعب الشعب الدولي، ورفع النفط 
رصيــده إلى 24 نقطــة في املركز 
السابع، فيما رفع احلدود رصيده إلى 

15 نقطة في املركز السابع عشر.
وتنطلــق يوم غد االثنــني مباريات 
اجلولــة 18 باقامــة مباراتني، ففي 

الدولــي يضيف  الشــعب  ملعب 
امليناء في  فريــق  اجلوية  املتصــدر 
الساعة الرابعة والنصف عصرا، في 
الكهربائية  الصناعات  يلتقي  حني 
واربيــل في ملعــب الصناعة عند 
الســاعة 2 ظهرا، وتقام الثالثاء 6 
مباريــات، فيلعب الكــرخ والزوراء 
فــي ملعب الســاحة احمد راضي 
بنادي الكرخ في الســاعة 2 ظهرا، 
ويتقابل الســماوة في ملعبه امام 
فريق القاســم بالتوقيت ذاته، كما 
يلتقي الديوانية امام نفط الوسط 
في ملعب االول وبالتوقيت نفسه، 
ويضيــف ملعــب التاجــي مباراة 
احلدود والطلبة في الساعة 2ظهرا، 
تقام  الدولي  النجــف  ملعب  وفي 
مباراة النجف وزاخو في الســاعة 
الرابعة والنصف عصرا وفي ملعب 
ميســان الدولي تقام في الساعة 
السادســة والنصف مساء مباراة 
نفط ميســان وأمانة بغداد، وتقام 
االربعاء مباراتــان، الكهرباء يلتقي 
النفــط فــي ملعــب التاجي في 
2 ظهرا، ويشهد ملعب  الســاعة 
الفيحاء اقامة مباراة نفط البصرة 
الرابعة  الســاعة  في  والشــرطة 

والربع عصرا.

الجوية يتمسك بصدارة الدوري الممتاز وايمن حسين ينفرد بالئحة الهدافين
الجولة 18 تبدأ غدا باقامة مباراتين 

اجلوية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــررت الهيئة التطبيعية لالحتــاد املركزيلكرة 
القــدم إلغاء معســكر املنتخــب األول املقرر 
إقامتــه فــي دبي منتصــف الشــهر احلالي.
وجاء قرار اإللغاء بالتشــاور مع مدرب املنتخب 

العراقي، ستريشكو كاتانيتش.
وقاَل الناطــق اإلعالمي للهيئــة  التطبيعية، 
هشــام محمد في تصريحــات صحفية: »قرار 
إلغاء املعسكر جاء بسبب عدم تأمني مباراة ودية 
على مســتوى عاٍل، وهذا ما جعل التطبيعية 
باالتفاق مع مدرب منتخبنا الوطني، تقرر إلغاء 

املعسكر لعدم استيفائه املواصفات املثالية«.
وأكد: »التطبيعية تسعى جاهدًة إلقامة مباراة 
دولية ودية أو اكثر في شــهر أذار املقبل، على أن 
تكون املباريات متزامنة مــع أيام الفيفا، فضال 
عــن كون هذا التوقيت يتزامــن مع قرب مباراة 
منتخبنا الوطني مع هوجن كوجن في التصفيات 
اآلسيوية املزدوجة، ناهيك عن عدم التأثير على 

سير وانتظام مسابقة الدوري«.

إلغاء معسكر المنتخب 
العراقي في دبي

متابعة ـ الصباح الجديد:
عبــر العب املنتخــب الوطني 
بكرة القدم ونادي دينزلي سبور 
ان  بعد  فرحتــه  التركي عــن 
الى صفوف  عودته  انتشر خبر 

املنتخب الوطني.
وتواجد ياسني فـــي قائمـــة 
بعــد غياب  الرافدين  اســـود 
طويل منذ بداية التصفيـــات 
املزدوجـــة.وكتب  االســيوية 

صورتـــه  على  عبارة  ياســني 
على حسابه الشخصي علـى 
“تويتــر”، “اراكــم قريبــاً”، في 
املنتخب  جمهور  الى  اشـــارة 

الوطني.
اجلدير بالذكر ان احمد ياســني 
الناشط  دينيزلي سبور  التحق 
حالًيا في الدوري التركي املمتاز 
املركز  ويحتل  ليج”،  “الســوبر 

ال20 في جدول الترتيب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني  منتخبنــا  العب  قال 
بالكيكو شــنكاي، مصطفى 
التحضيرات  بــدأ  انه  محمد، 
فــي  للمشــاركة  املكثفــة 
بطولتي آسيا والعرب، مبينا ان 
التدريبات املنتظمة تسهم في 
حتقيقه نتائج ايجابية باشراف 

مدربه علي عمار.
فــي  املشــاركة  ان  واضــاف 
ســتجريان  اللتني  البطولتني 

في شــهر ايلول فــي الكويت 
وفي  العرب،  لبطولة  بالنسبة 
الصني شــهر تشــرين الثاني 
يســبقهما  آســيا،  لبطولة 
مرحلة اعداد نهائي مبعســكر 
تدريبي يقام فــي إيران ملدة 10 
ايــام، واوضح انــه يعول على 
املعســكر التدريبــي كثيــرا، 
سيما انه سيجري فيه تدريبات 
مكثفة وكذلــك رمبا تتوفر له 
فرصة إجراء نــزاالت ودية امام 

العبي املنتخــب اإليراني الذين 
يتميــزون في رياضــة الكيكو 

شنكاي القتالية.
ان طموحاتــه كبيرة في  وبني 
اللعبة ضمن  اثبات تفوقه في 
البطولتــني املقبلتــني، برغم 
باعداد  ســتكون  املشاركة  ان 
العرب  دول  كبيرة ومن شــتى 
والقــارة االســيوية واملعروفة 
الكيكو  ابطــال  بتخريجهــا 

شنكاي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
الوطني  املنتخــب  اكد مهاجــم 
فيســنتي  ونادي جل  القدم  بكرة 
انــه  عبــاس،  عــالء  البرتغالــي 
ســيتعامل باحترافية في كل قرار 
يتخذه املدرب واستغل كل دقيقة 
اكون فيها داخل امللعب.وقال عالء 
انه  صحفــي  حديث  فــي  عباس 
»سعيد بالهدف االول له في الدوري 
ســتكون  حيث  املمتاز  البرتغالي 
البداية في مشواره االحترافي في 

احد الدوريات االوربية الكبيرة«.
وعبر عباس، عن »عــدم رضاه عن 
امام  بعد اخلســارة  املباراة  نتيجة 
بهدفني  فيريرا  دي  باسوش  ضيفه 
بالقول،  هدف«.واوضــح  مقابــل 
»سأتعامل باحترافية في كل قرار 
يتخذه املدرب واستغل كل دقيقة 
امللعب«.ودخل  داخــل  فيها  اكون 
عــالء عبــاس املبــاراة كبديل في 
الدقيقة 78 من زمن املباراة و متكن 

تســجيل  من  العراقي  املهاجــم 
الفارق مســتغال  تقليــص  هدف 
عرضية زميله التــي جعلته امام 
املرمى اخلالي ليســجل هدف اكد 
صحتــه الفــار لكــن الفريق لم 
يتمكن من تسجيل التعادل لغاية 

نهاية املباراة.
ويســتعد عــالء ملالقــاة املتصدر 
سبورتنغ لشــبونة االربعاء ضمن 

اجلولــة 18، وميلك فريق لشــبونة 
45 نقطــة، في حــني لفريق جل 
وضعتــه  نقطــة   16 فيســنتي 
بالترتيب الســابع عشر.يشار إلى 
ان الالعــب ميمي ســبق ان لعب 
لفريق بورتيمونينســي في الدوري 
البرتغالي على سبيل اإلعارة قادما 
انتقاله  قبل  القطري،  الدحيل  من 

إلى فريق السيليلة هذا املوسم.

إعالم األولمبية:
الوطنية  االوملبيــة  اللجنة  اعلنت 
العراقيــة، عقد اجلمعيــة العامة 
املقبل. األربعاء  يوم  األوملبية  للجنة 

وقال مديــر املكتــب االعالمي في 
اللجنــة األوملبيــة، حســني علي 
حسني في بيان ان »اجلمعية العامة 
العراقية،  الوطنية  االوملبية  للجنة 

ستعقد عند الساعة احلادية عشرة 
من صباح يوم االربعاء املقبل املوافق 
العاشر من شهر شباط احلالي في 

نادي العلوية ب بغداد«.

انعقاد الجمعية العامة للجنة األولمبية األربعاء المقبل

احمد ياسين يعبر عن سعادته 
بالعودة إلى الوطني

معسكر إيراني يؤهل مصطفى محمد 
لبطولتي آسيا والعرب بالكيكو شنكاي

عالء عباس يسجل أول أهدافه ويستعد 
لمالقاة سبورتنغ لشبونة االربعاء 

احمد ياسني
عالء عباس
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هناك َمْن ُيكُن أْن نُطلق عليه وصف ) جامع 
االصفار(، حيث ليس له رادع ِمْن دين، وال وازع 
ِمــْن ُخلُق ، وال عقل نّير ينعه من االعتداءات 
املتالحقة على من يناصبــه العداء ويضمر 
له االحقاد، مســتنداً الى اوهام واخيلة، وال 
يلك سببا واحداً يســتند الى الدليل، َمَثلُُه 
َمَثل )ترامــب( الذي اقام عشــرات الدعاوى 
القضائيــة طاعنا فــي نزاهــة االنتخابات 
الرئاســية االمريكيــة وقــد رُّدت جميعــا 

الفتقارها الى األدلة .
وقــد تخلى منه اخيراً خمســة من احملامني 
اثنــاء احملاكمة  ممن وكلهــم للدفــاع عنه 
املزمــع اجراؤها قريبا في مجلس الشــيوخ، 
بعد أْن انكشــفت بعض اخليــوط عن دعم 
بعض املقربــني منه باملــال املظاهرات التي 
اندلعت في 6 /1 /2021 واجتهت الى الكابتول 
)الكونغــرس االمريكــي(، ثم أعقــَب ذلك 
الهجوُم على مبنى الكونغــرس وما رافقه 
من عمليات غوغائيــة، وقع ضحيتها بعض 
القتلــى واجلرحى في حادث شــهير اهتزت 
له الواليات املتحــدة االمريكية وارتبك فيها 

االمن والى حد بعيد ...
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اّن توجيه التهم للرموز واألعالم – عبر وسائل 
التواصــل االجتماعــي – قد َجــرَّأَ جامعي 
األصفــار علــى التطاول واطــالق الكلمات 
املغموسة باألباطيل مقرونة بالطعن واللمز 
اولئك  واالنتقاص والتشــكيك مبا عرف عن 
االعــالم من نزاهة ووطنيــة وحماس خلدمة 

البالد والعباد .
لقد هاجــم أحُد جامعي االصفار رمزاً كبيراً 

من رموز العراق قائال :
) أَلَسَت ممن يتقاضى راتباً تقاعدياً من الدولة 

( ؟
ذَنْباً كبيراً  التقاعــدي  الراتب  وهكذا اصبح 

وعيباً خطيراً يواخذ عليه املتقاعد ؟!
ناهيك عن كيل حفنة من السباب والشتائم 

والطعون التي يَْندى لها اجلبني..
– -3

ويكشــف بعضُهم عن جوهر ذاته اخلبيثة 
َفُيَوِجُه الشــتيمة لكل من ابدى اعجابه مبا 
كتبه احــد العلماء املصلحني ُمَتِهما اّياهم 

بالنفاق ..!!
وكانــه يريدهم أْن يكونــوا معه في حملته 
الضاريــة التي ال تُعبر االّ َعْن ُعَقٍد نفســّية 
متأصلــة، وافالس روحي واخالقــي كبيرين 
يحمالنه على ان يكتب مبا يفضح به نفسه..
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ان املصلح الكبير املذكــور كان قد دافع في 
مقالتــه عنه وعــن اضرابه ممــن أضر بهم 
التمادي في التقصير من قبل الســلطويني 
وهو يجعل االســاءة رّداً علــى تلك الصولة 
الغاضبــة التــي ُصبَّْت بقالــٍب من كلمات 
وحــروٍف الهبة، تنتصر للمواطنني وتشــّدد 
األنشــغال  رعاية مصاحلهم  أهميــة  على 

باملصالح الفئوية والشخصية .
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ولعل بعضهم يُريد االستدراج ويرغب في أْن 
يَّردَ عليه اولئك االعالم أو بعضهم ليقول :

قلُت :لفالن كذا 
وقال لي : كذا 

وهذا ما ال يكون 
يقول الشاعر العربي :

اذا نطق السفيه فال جُتْبُه
فخيٌر من إجابَِته السكوُت 

ويقول كاتب السطور :
ال لن أردَّ على الذين مترسوا 
بالكيد والبهتاِن والعدواِن 

هم يَْصَطلُون بساعٍر ِمْن ِحْقِدِهْم
واحلقُد ساَقُهُم الى النيراِن

احلاقدون يصطلــون بنار حقدهم في الدنيا، 
ويتدحرجــون الى قــاع النيران فــي االخرة، 

وهكذا يدفعون الثمن في الدارين ..
--6

واننــا نُبقي مــا يكتبون لُِنْشــِعرَُهم أننا ال 
نبالي باالكاذيبالصادرة عن نفوس مسكونة 

بالضغائن .. وال ُتسن اال إخراج الدفائن ..!!
ونعم احلََكُم اهلُل واملوعُد القيامة .

) وسيعلم الذين ظلموا أّي منقلب ينقلبون ( 

جامُع األصفار ..!!

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

تصــدرت الفنانــة رحمة 
الترند على  قائمــة  رياض 
موقع التواصل اإلجتماعي، 
في  تــداوالً  األكثر  وكانت 
العــراق واخلليــج، خــالل 
احللقــة األولى مــن البث 
املباشــر لبرنامــج "عراق 
رحمة  تأّلقت  وقد  أيدول". 
ضمن جلنة احلكم، وأبهرت 
بشــعبيتها  اجلمهــور 
وحضورهــا  الكبيــرة 
اإلستثنائي املليء باحليوية 
وســتايلها الراقي. وعّبرت 
عــن فخرهــا وإمتنانهــا 
الذين  ملتابعيهــا،  وحبها 
يقدمون لها الدعم الدائم، 
تعليقاتهم  خــالل  مــن 

:"انتوا  وكتبت  ومتنياتهم، 
ومنكم  الــراس  ترفعــون 
قوتي..  من  الكثير  استمد 
شــكرًا من أعمــاق قلبي 
بجانبــي  دائًمــا  إلنكــم 
مشــجعني وداعمني اليا.. 
وإن شــاء اهلل دائًما أكون 
بيه..  عند حســن ظنكم 

أحبكم". 

اللبنانية  املمثلة  احتفلت 
بعيد  نســيب جنيم  نادين 
ميالدها مع صديقتيها في 
وشــاركت  املنزلي.  احلجر 
من  لها  صــورا  متابعيها 
وهي  وظهرت  االحتفــال، 
تقف إلى جوار قالب احللوى 
والبالونات  بالــورود  املزين 
الذهبية. ولــم تقم نادين 
لإلحتفال  كبيــرا  حفــال 
فعلت  كما  ميالدها  بعيد 
ســابقاً، حرصاً منها على 
الوقائيــة من  اإلجــراءات 
فيــروس كورونــا، إذ تلتزم 
معظــم الوقت في احلجر 
املنزلي مــع إبنيها، وتتابع 
دراســتهما عن بعد. وتعد 

اكثر ممثلة نشــطة  نادين 
علــى مواقــع التواصــل 
بوك  فيــس  االجتماعــي 
تيك  ومؤخرا  وانســتغرام 
من  تــاول  الــذي  تــوك 
خاللــه نشــر فيديــوات 
لهــا فــي احلجــر املنزلي 
واظهار جوانــب اخرى من 

شخصيتها.

أعلــن النجــم التركــي 
للمرة  يامان  جان  الشهير 
رســمي  بشــكل  األولى 
عالقته مع حبيبته املذيعة 
اإليطالية ديليتا ليوتا عبر 
مبوقع  اخلاصــة  صفحته 
االجتماعــي.  للتواصــل 
وشــارك جان يامان صورة 
له برفقة ليوتا علق عليها 
:"الثنائــي اخلطير"، ظهرا 
فيهــا وكان يتــدرب على 
الرماية في منطقة جبلية 
وكانا  مسدســاً  ويحمل 
العشــب،  على  واقفــني 
واقفة  فكانــت  ليوتا  اما 
الرصاص  اطالقــه  تنتظر 
وحمت اذنيها بســدادات. 
وكانت عدســات مصوري 

البابارتــزي التقطت صورا 
للممثل التركي جان يامان 
في  اإليطالية  املذيعة  مع 
روما، وظن العديد أن ليوتا 
حاولــت إســتغالل يامان 
إلغاظة حبيبها الســابق 
دانييل ســكاردينا وجعله 
يشــعر بالغيرة، لكن هذا 
اخلبر يؤكــد ان عالقتهما 

جادة.

رحمة رياض

جان يامان

نادين نجيم

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد-وكاالت:
اكدت جلنة تنظيم مســابقة "يوروفيجن - 2021" املوســيقية 
األوروبيــة أن املســابقة هذا العــام لن تكون وفقا للســيناريو 

التقليدي.
وتدرس اللجنة في الوقت الراهن سيناريوهات أخرى إلقامتها مبا 
يتماشــى مع القواعد االحترازية املتعلقة بانتشار وباء فيروس 

كورونا.
وقال املدير التنفيذي لـ "يوروفيجن" مارتن أوستردال، إن مسابقة 
يوروفيجن – 2021 ســتقام في مايو املقبل بروتردام الهولندية، 
مشيرا إلى أن صحة وأمن املشاركني فيها تعد من أهم أولويات 

جلنتها التنظيمية.
وقال، أوستردال، إن جلنة تنظيم املسابقة ستركز على السيناريو 
الثانــي إلقامتها والذي يقضي  مبراعــاة التباعد االجتماعي من 

جميع املشاركني.
وفي حال غياب فنان مشــارك في املسابقة لسبب وباء فيروس 
كورونا يسمح له بتسجيل أغنيته وإرسالها إلى جلنة التحكيم. 
أما من ســيحضرون املســابقة فيجب عليهم االلتزام الصارم 

بقواعد االبتعاد االجتماعي.
يذكر أن مســابقة "يوروفيجن" األوروبية املوسيقية الـ65 كان 
يفترض أن تقام في 12 – 16 مايو عام 2020 في روتردام الهولندية 

تت شعار "إفتح".

الصباح الجديد - وكاالت:
تولت شــواطئ كوتا وجيمباران في جزيرة بالي اإلندنيسية، 
التي كانت مقصدا للســياح، إلى مكبــات للقمامة، حيث 
تتراكــم أطنان من النفايات وتتناثــر فيها الزجاجات وأكياس 

البالستيك.
ويتم جمع ما بني 30 و60 طنا من النفايات من أكثر شــواطئ 
بالي شــعبية كل يوم، مع تفاقم املشــكلة من ديسمبر إلى 
مارس، عندما تغســل الرياح املوســمية واألمطــار الغزيرة 

القمامة على الشاطئ.
لكن الســكان احملليني يعتقدون أن املشكلة أسوأ من أي وقت 
مضــى هذا العام، ما تســبب في أزمة أخــرى للجزيرة حيث 
يكافــح العمال بســبب جائحة  كورونا التــي حرمتهم من 

التدفق املعتاد للسياح.
وقال الدكتــور جيدي هندراوان، رئيس مركز االستشــعار عن 
بعد وعلوم احمليطــات في جامعة أودايانا فــي بالي، إن "أكبر 
مشــكلة نواجهها، أنظمة معاجلة القمامة غير الفعالة في 
إندونيســيا"، مشــيرا إلى أن بالي وجافا بدأتا للتو في إعادة 

تنظيمها.

شواطئ بالي تتحول 
الى مكبات قمامة

مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية 
تغير السيناريو بسبب كورونا

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
مــع ان االحاديث التــي تتعلق باجلانب 
الصحي دائما تركز على النوم الصحي 
والعميــق اال ان القليل منا ينعم بنوم 
هانــئ ورمبا تســعني باملئــة منا نومه 
قلق غير مســتقر مبجرد ان عبر مرحلة 
تلقى على  املسؤوليات  وبدأت  املراهقة 

عاتقه.
هنــاك اطفال بعمر صغيــر جدا يكن 
النوبــات النهم ايضا  ان يصابوا بهذه 
لديهم مشكالت رمبا تتعلق بفقدانهم 
االم او االكل، مــا الســبب وراء حالــة 
الهلع التي يصاب بهــا الفرد في اثناء 
النــوم، والتي ينتج عنها االســتيقاظ 
فزعا بســبب كابــوس يتكــرر احيانا 
بأشــكال وصور متعددة؟ الواقع يقول 
ان الكابوس نتيجة او ســبب ملا يحدث 

في الواقع.
يقــول الدكتور اخملتــص بعلم النفس 
حميــد يونس: "يحدث هلــع النوم في 
النصف األول مــن الدخول في مرحلة 
النوم، قد يحدث خالل النوم في الليل، 
أو خالل النهار في اثناء القيلولة نتيجة 
النفســّية،  واالضطرابات  املشــكالت 
في املدرســة أو في العمل أو بســبب 
املشــكالت االقتصادّيــة واالجتماعّية 
وغيرها. واحيانا تكون نتيجة اإلكثار من 
تناول املشروبات املنبهة مثل الشاي أو 

القهوة فيكون النوم قلقا". 
تؤدي  أخــرى  أســباب  "هناك  واضاف: 
ايضا الى نوبات الهلــع في اثناء النوم 
السكر  نســبة  انخفاض  ضمنها  من 
في الدم عن احلــد الطبيعي. واإلصابة 
بعدوى فيروســّية من شــأنها التأثير 
على اجلهاز العصبي والصّحة العاّمة. 
اذ يتسبب بحدوث  النساء،  احلمل عند 
تغييــراٍت هرمونّيــة، تؤّثــر على عمل 
أجهــزة اجلســم، وعلــى االســتقرار 

النفسي والعاطفي". 
وتابع: "هناك اســباب اخــرى تؤدي الى 
احلالة، مثل وجود مشــكالت عاطفّية 
واحيانا محاولة إخفاء املشــكلة يزيد 
مــن تأثيرها الســلبي علــى النفس 
اضافــة الى بعض االحــداث التي تؤثر 
في نفسية الشخص ويستمر تأثيرها 
بالقوة نفســها كلما تذكرها او فكر 
بها او حدث امر ما يشبهه او رمبا ذكرته 
تفصيلة معينة بها مثل التعّرض الى 
حادٍث معنّي، مثل حادث سير  أو اعتداٍء 
جسدي أو نفسٍي أو جنسي، وغيرها". 

امــا عن عــالج حالة الهلع فــي أثناء 

النوم فيقــول الدكتور يونس: "ال يوجد 
أي عالٍج معــني لهذه احلالة ألنها حالة 
نفســية وبالتالي كــي يتخلص منها 
النفسية،  ان نســتهدف حالته  يجب 
بأن يقــوم األهل أو األصدقــاء بتهدئة 
الشــخص الذي يصاب بهــذه النوبة، 
وطمأنته من أّنه ال يوجد هناك أي شيٍء 

يدعو إلى اخلوف أو القلق.
 كمــا ينصــح بــأن يقوم الشــخص 
باتبــاع النصائح التاليــة: تديد وقٍت 
ثابٍت للنوم، والتقليل مــن تناول املواد 
النفســي  الطبيب  وزيــارة  املنبهــة، 
للتخّلــص من املشــكالت والضغوط 

النفســّية ومحاولة حلها ان لم يكن 
لدى الشــخص احد من افراد عائلته او 

صديق يكن ان يساعده على هذا". 
واضاف: "يكن ملن يصاب بنوبات الهلع 
في اثنــاء النــوم اللجوء إلــى األدوية 
اخلاّصــة بتهدئة اجلهــاز العصبي، أو 
األدويــة املضادة لالكتئــاب، وذلك في 
حالة نوبات الهلع اخلطيرة أو القاسية، 
وايضــا تنــاول املشــروبات الطبيعّية 
املهّدئة والتي تســاعد على النوم مثل 
ما  وغيرها  والنعناع  واحلليب  اليانسون 
يســاعد على حصوله على نوم عميق 

وهادئ.

الصباح الجديد - وكاالت:
فقدت األسرة الفنية املصرية والعربية، 
امس االول اجلمعــة، الفنان الكبير عزت 
العاليلي، بعد إعالن أســرته عبر مواقع 
التواصــل االجتماعــي وفاته بشــكل 
مفاجئ، مــا أثار الكثير من الشــكوك 
بشــأن ما إذا كان قد أصيــب بفيروس 
كورونا املســتجد، كغيره من املشاهير 

الذين راحوا ضحية الوباء مؤخرا.
التي شــككت  التقارير  انتشــار  وبعد 
في أن الوفــاة ناجمة عن فيروس كورونا 
املســتجد، خرج نقيب املهن التمثيلية 
أشــرف زكــي ليؤكــد ان العاليلي لم 
يكن يعاني من أزمــة مرضية مزمنة، أو 

املستجد. الفتا  بفيروس كورونا  اإلصابة 
إلى أنه لم يكشف تدهور حالته في املدة 
املاضية ما احدث صدمة للمشــاهدين 

فظنوا ان موته مفاجئ وسريع.
ونعــى زكي بهــذا الى مصــر والوطن 
العربــي، واحدا من أهــم الفنانني. أثرى 
بفنــه عبر أكثر من 40 عاما الشاشــة 
الصغيرة، واصفا إياه بـ"أحد أعمدة الفن 

العربي".
بدأ العاليلي حياته الفنية بدور في فيلم 
 ،1962 امرأة مجهولة" عام  "رسالة من 
بعد تخرجه مــن املعهد العالي للفنون 
املسرحية عام 1960. وانقطع عن العمل 
الفني عــام 2017، بدوره في فيلم "تراب 

املاس".
وتفل مســيرة العاليلــي بأعمال فنية 
راســخة في ذاكرة الســينما املصرية، 
حيث قدم الكثير من األدوار السينمائية 
في أفــالم أبرزهــا "األرض" و"االختيار" 
ليوسف شــاهني، وفيلم "السقا مات" 
للمخــرج صالح أبو ســيف، إلى جانب 

العديد من األدوار التلفزيونية.
كما حصــل على العديد من اجلوائز، من 
بينها جائــزة أفضل ممثل عــن دوره في 
فيلم "الطريــق إلى إيالت"، ودرع تكريي 
لعام  الســينمائي   ART في مهرجــان 
2009، إضافــة إلى تكرمي مــن مهرجان 

وهران للفيلم العربي عام 2017.

وفاة الفنان عزت العاليلي وتوضيح ألشرف زكي عن السبب

الفزع في اثناء النوم.. اسبابه
 كثيرة وعالجه محكوم بالمحاولة

الصباح الجديد - وكاالت:
نقلت مصادر إعالمية، بينها موقع "تي.
إم.زد" اإللكتروني املتخصص في أخبار 
"بوسطن غلوب"  املشاهير، وصحيفة 
أن جينيفر لورانس احلاصلة على جائزة 
األوســكار أصيبت قرب عينها، بسبب 
أثناء تصوير فيلمها  زجاج متطاير في 

اجلديد في مدينة بوسطن األميركية.
وأضاف املوقع، أن الزجــاج الذي تطاير 
انفجار محكوم خالل تصوير  من جراء 
فيلم )دونت لوك أب( "ال تنظر ألعلى"، 

أصــاب لورانــس )30عامــا( بجرح في 
جفنها ونزيف.

ونقلت "رويترز" عن "بوســطن غلوب" 
أنه لم يعرف حجم اإلصابة في احلادث.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين قريبني 
من اإلنتــاج أن لورانس كانت متســك 
بوجهها وتغطيه من شــدة الصدمة 
وااللم عندما وصل املسعفون. وتوقف 
التصوير في حلظــة ذهول وترقب جراء 

ما حصل.
وامتنعــت "نتفليكــس"، التي تعتزم 

توزيع هذا الفيلم الكوميدي، 
عاملي  قصة  يحكــي  والذي 
فلك يحــاوالن تذير العالم 
من نيزك سيدمر األرض، عن 
التعليق على هــذه التقارير. 

ولم يرد ممثلو لورنس بعد على 
طلب للتعليق.

ونقــل موقــع "هوليــوود أوتليت 
ديدالين" عن مصادر لم يكشــف 
لورنس  إن  قولهــا  النقاب عنهــا 

"تتماثل للشفاء".

جينيفر لورانس تتعرض إلصابة 
اثناء تصوير "ال تنظر ألعلى"

الصباح الجديد - وكاالت:
حاولت املافيا اإليطالية منع سائقي 
سيارات اإلسعاف في نابولي بإيطاليا 
مــن اســتعمال صفــارات اإلنــذار 
واألضواء الســاطعة ألنها تربك جتار 

اخملدرات.
وبــدأت عصابات املافيا فــي نابولي 
مبهاجمة طواقم ســيارات اإلسعاف 
التي قالوا إن صفارات إنذارها تقاطع 
صفقــات اخملــدرات، حيث يخشــى 
العمالء من أن الشرطة في طريقها 

إليهم.
ونصب عضــوان من العصابة كمينا 
وهددا بقتل سائق سيارة إسعاف في 

احلي اإلسباني باملدينة.
وهــدد أحد أفــراد العصابــات، وهو 

على منت دراجة نارية، ســائق سيارة 
اإلســعاف قائال:  "ألــم تفهم أنه ال 
هنا؟  صفارتــك  اســتعمال  يكنك 
عليك  وإال سنطلق  تشغيلها  أوقف 

النار".

ووسط عدد كبير من التقارير املماثلة 
في جميــع أنحاء املدينــة، يطالب 
سائقو ســيارات اإلسعاف مبرافقة 
الشــرطة حلمايتهم مــن تكثيف 
املضايقــات والعنــف والترهيــب. 

وبحسب بعض التقارير، فقد 
300 حادثة اعتداء من  وقعت 
هذا القبيل على املســعفني 
الذين يشكلون 17 من أطقم 

في  نابولــي  فــي  اإلســعاف 
السنوات الثالث املاضية.

وأشــار روجيرو إلــى أن طواقم 
اإلسعاف تعرضت لالعتداء من 
وصولهم  بعــد  املرضى  أقارب 

بعد  احلــادث  مكان  إلى 
األوان  فــوات 

مريض  إلنقاذ 
ســكتة 

قلبية.

الصباح الجديد - وكاالت:
عرضت في مســرح األمم مبوسكو ألول 
مــرة مســرحية الدمى "نصــر الدين 
خوجه" من إخراج تيمور بكمامبيتوف.

وتعد "نصر الدين خوجه" أول مسرحية 
دمى يخرجها تيمور بكمامبيتوف، الذي 
ذكر إنه كانت لديه منذ زمن بعيد رغبة 

شديدة في أن يروي للجمهور الروسي 
قصصــا جذابة لـ نصــر الدين خوجه 
الرومــي )جحــا( بصفته شــخصية 
فلكلورية خيالية للتراث الشعبي في 
كثير من الثقافات، وكان التركيز عليها 
في ثقافة الشــعوب العربية حيث ان 
العديد من قصصــه تدور احداثها في 

بغداد.
وقال بكمامبيتوف:" صورنا 

االســطورية   الشــخصية 
يروي  الذي  خوجــه  الدين  لنصر 
واحلــب وحقوق  احلرية  قصــص 
اإلنســان، كما نراها في الوقت 

الراهن.

مسرحية دمى مستوحاة من نوادر جحا في موسكو

مافيا نابولي تهدد سيارات اإلسعاف بسبب صفارات االنذار! 
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