
الصباح الجديد - متابعة:  
قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان إن أنقــرة ال حتتاج إلى 
إذن مــن أحد لتنفيــذ عمليات 
عســكرية بهــدف "محاربــة 

اإلرهاب" خارج حدودها.  
وشــدد أردوغان، أثنــاء اجتماع 
عقدته الكتلــة البرملانية حلزب 
"العدالة والتنمية" احلاكم في 
وتداولته  األربعــاء،  اليوم  أنقرة 
ودولية،  محلية  اعالم  وســائل 

أن عمليــات "مكافحة  علــى 
اإلرهــاب" التي تقودهــا تركيا 
وخارجهــا  أراضيهــا  داخــل 
ميثــل "حقا مشــروعا ومهمة 

إنسانية" لبلده.  
وقــال إن "إصــرار تركيــا على 
يزعج  ال  اإلرهــاب  النضال ضد 
داعمي اإلرهاب في الداخل فقط 
وإمنــا أطراف كثيــرة في اخلارج 
وتابع: "لسنا في حاجة  أيضا"، 
إلى احلصول علــى إذن من أحد 

ألداء واجبــات األخوة والصداقة 
واإلنســانية التي فرضها علينا 
وجودنا فــي املنطقة منذ ألف 

عام".  
وحمــل أردوغان عــددا من دول 
الغرب املسؤولية عن االستمرار 
في جتاهــل دعوات أنقــرة إلى 
التعــاون في مجــال مكافحة 
املعاييــر  وانتهــاج  اإلرهــاب 
التنظيمــات  إزاء  املزدوجــة 
اإلجرامية، مضيفا أن حكومات 

تلك الــدول "ال تريد أن تدرك أن 
عليها  اإلرهاب سيصبح خطرا 

عاجال أم آجال".  
التركي على  الرئيــس  وشــدد 
أن تركيا "ستســتمر في دعم 
ابتداء من  الدول الصديقة لها، 
إفريقيــا ووصوال إلــى البلقان 

والقوقاز".  
باستمرار  غارات  تركيا  وتشــن 
في شمالي البالد وداخل سوريا 

بذريعة "مكافحة اإلرهاب".
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االتحاد الوطني: ندعم تسليم النفط الى الحكومة االتحادية  اردوغان: انقرة ال تحتاج اذنا من أحد حين
تحارب اإلرهاب خارج حدودها

ابلغ قناصل وممثلي دول العالم رسالته بوضوح في تصريح يعد استفزازيا 

السليمانية ـ عباس اركوازي:
القى تراجــع العالقة بني حكومة 
واحلكومــة  كردســتان  اقليــم 
االحتادية والفشــل فــي التوصل 
الى اتفاق يضمــن حصة االقليم 
وينهي معانــات مواطنيه بظالله 
الســلبية على طبيعــة العالقة 
بني احلزبني الرئيســني في االقليم 
االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي.

ودخلــت العالقــة مرحلة حرجة 
بعــد ان وجه االحتــاد الوطني اول 
امس رســالة الــى القيــادة في 
احلزب الدميقراطي بانه اليستطيع 
ان يســتمر، في حكومــة ينفرد 

رئيســها باصدار القرارات واليعير 
اهتماما الراء شركائه.

لالحتاد  املشــترك  الرئيــس  وقال 
الوطنــي خــالل اجتمــاع عقده 
امس االول الثالثــاء مع القناصل 
وممثلي الدول في اقليم كردستان، 
ان االحتــاد الوطنــي ابلــغ احلزب 
الدميقراطــي رســالة واضحــة، 
مفادها ان تصرفات رئيس حكومة 
االقليم مســرور بارزاني مستفزة، 
والميكــن االســتمرار بحكومة ال 
والتوازن في  تراعي مبدا الشراكة 

اصدار القرارات واتخاذها.
مطلعة،  ملصــادر  وفقــا  واكــد 

ان االحتــاد الوطنــي لــن يقبــل 
احلزب  وسيطرة  هيمنة  باستمرار 
الدميقراطــي على ملــف النفط، 
وادارة مــوارده بنحو غير شــفاف، 
اوضاع  من  املواطنون  يعاني  بينما 
معيشية صعبة وازمات اقتصادية 

ال تعد والحتصى.
بدوره قال عضو املكتب السياسي 
مســؤول مكتب عالقــات االحتاد 
الوطنــي الدكتور ســوران جمال 
طاهر، ان احــدى نقاط االتفاق بني 
االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي، 
الشــراكة  بتحقيــق  تتمثــل 
والتحاور  احلكــم  فــي  احلقيقية 

والتشــاور فــي اتخاذ القــرارات، 
وتوزيــع الســلطات بني الــوزراء 
ووكالئهم واملدراء العامني، وهو ما 
الروتني، مؤكداً  من شانه ان يقلل 
ان االحتاد الوطني مصر ومتمسك 
واالمتيازات  احلقوق  على  باحلصول 
وفقا لالتفاق بغية تسهيل شؤون 
املواطنني وتطبيق احلكم الرشيد. 
وكان قيادة االحتاد الوطني قد تبنت 
وطالبت  الالمركزية  نظام  تطبيق 
حكومة االقليم الى تطبيقها في 
جميع مــدن االقليم بغية ضمان 
التوزيع العــادل للثروات والقضاء 

على الروتني.

بغداد - وعد الشمري:
أعلنــت اللجنة املاليــة النيابية، 
أمس األربعاء، رفض التصويت على 
فقرة فــي املوازنة تلــزم احلكومة 
االحتاديــة بتســديد ديــون إقليم 
كردســتان إلى شــركات نفطية، 
مشددة على أن اخلزينة العامة غير 
تعاقدات  بدفع مبالــغ عن  ملزمة 

أبرمت خارج إطار الدولة.
وقالت عضو اللجنة النائبة سهام 
املوسوي في تصريح إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "أغلــب مــواد قانون 
املوازنة قــد مت اجنازها بعــد إعادة 
صياغتهــا وجعلها تتناســب مع 

الوضع االقتصادي احلالي".
وأضاف املوســوي، أن "اخلالفات ما 
زالت مستمرة بشأن املادة املتعلقة 
بإقليم كردســتان، فهــي املعرقل 
األبرز أمــام حتديد موعد للتصويت 
على القانون داخل مجلس النواب".
التي  أن "احلــوارات  إلى  وأشــارت، 
أجراهــا الوفــد التفاوضي إلقليم 
كردســتان مع بغداد لم تصل إلى 
نتيجة لغاية اآلن لكي يتم أدارجها 

في املوازنة على شكل نص".
ولفتت املوســوي، إلى أن "اخلالفات 
وعوائد  النفطية،  اإليرادات  تشمل 
املنافــذ احلدودية، وكذلــك التزام 
إقليــم كردســتان مــع احلكومة 
االحتادية بشــأن تســويق كميات 

النفط املستخرجة من أراضيه".
وبينــت، أن "أحدى مواد املشــروع 
التــي ال ميكــن جمللس النــواب أن 
يصوت عليهــا، أن تتولى احلكومة 
إقليم  بذمة  ديون  االحتادية تسديد 
كردستان لشركات نفطية وقروض 

خارجية".
وأوردت املوسوي، أن "اخلزينة العامة 
للدولة غير ملزمة بســداد مبالغ 
أجراها  تعاقــدات  نتيجــة  مالية 

الدولة  إقليم كردستان خارج أطار 
فأن  وبالتالي  االحتاديــة،  واحلكومة 
هــذه الفقــرة ســوف تلغى من 

الشروع ولن يتم متريرها".
ونّوهــت، إلى "عدم وجــود موعد 
نهائــي ميكن التعويــل عليه بأنه 
واحلديث  املوازنة  لتمريــر  الفاصل 
ما زال مجرد تكهنات يتم تأجيلها 

أسبوعاً تلو األخر".

"عدم  إلــى  املوســوي،  ومضــت 
احلال  االستمرار على هذا  إمكانية 
ملدة أطول وينبغي أن مترر املوازنة وال 
ننتظر كثيراً احلوارات السياســية 

فقد تكون نتائجها عقيمة".
من جانبه، أفاد عضو اللجنة األخر 
الســعداوي  الهادي  عبــد  النائب 
اجلديد"،  "الصباح  إلى  تصريح  في 
بأن "احلوارات السياســية عّطلت 

املوازنة كثيراً، فــي وقت أنها باتت 
شبه مهيأة للتصويت".

وتابــع الســعداوي، أن "الكتل في 
مجلس النواب ال تقبل بتمرير مواد 
فــي القانون تنتقص مــن اخلزينة 
ملزمة  غير  أمواالً  وحتملها  العامة 

بها وفقاً للتشريعات النافذة".
يتحمل  كردستان  "إقليم  أن  ويرى، 
مســؤولية مــا ذهــب إليــه من 

تعاقدات خــارج أطــار الدولة، وال 
ميكن للحكومة االحتادية أن تسدد 

مبالغ الديون التي في ذمته".
أن  إلــى  الســعداوي،  وانتهــى 
"املؤشــرات احلالية تبني أن مجلس 
القانون  لتمريــر  ذاهــب  النــواب 
باألغلبية وبنفــس النصوص التي 
املالي  العجز  تضمنها قانون متويل 
هو التزام إقليم كردستان بتسليم 

إيراداتــه النفطيــة لقاء  كامــل 
حصوله على حصته من املوازنة".

يشــار إلــى أن اللجنــة املاليــة 
كانت قد أرســلت في وقت سابق 
النواب  رئاســة مجلس  إلى  كتاباً 
انتهت  بأنهــا  يتضمن إشــعارها 
من النقاشــات على قانون املوازنة 
بإقليم  املتعلقة  الفقرة  باستثناء 

كردستان.

اكدت ان الخزينة ليست ملزمة بتعاقدات أبرمت خارج إطار الدولة

المالية النيابية ترفض تسديد القروض الخارجية 
إلقليم كردستان وديونه لشركات نفطية

العراق يعد لتنفيذ مشروع مد أنبوب
6النفط من البصرة إلى العقبة ومصر  العالقات المغربية الخليجية.. شراكة 
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بغداد - الصباح الجديد:
والدفاع  االمــن  جلنــة  اكــدت 
النيابية، االربعــاء، ان زيادة قوات 
العــراق ماتزال اخبارا  الناتو في 
ولم  االعالم  وسائل  في  متداولة 

يتم طلب ذلك من احلكومة.
وقال عضو اللجنــة، بدر الزيادي 
عليه  اطلعــت  تصريــح  فــي 
الصباح اجلديد، ان” ال يوجد لغاية 
االن اي طلب رســمي من الناتو 
بزيــادة قواته في العراق ســواء 
كانت قــوات قتالية او كما يقال 
مدربني وفنيني ودعم لوجستي”.

واضــاف، ان” القــوات االمنيــة 
العراقيــة اليــوم اصبحت على 
مســتوى عــال مــن اجلهوزية 
والعدة والعدد وبالتالي ال حاجة 

الي قوات جديدة في البالد”.
وأوضح: ” اذا حدث ومت طلب زيادة 
قوات الناتو في العراق فستكون 
لنا دراســة جدوى لهذه القوات 
االمنيــة  املؤسســة  ان  وهــل 
العراقية حتتاج هذا العدد او هذه 
القوات اساسا وبعدها يتم رفع 
التخاذ  احلكومة  الى  الكشــف 

القرار الصائب”.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة العمل والشــؤون 
موعد  األربعاء،  امس  االجتماعي 

إطالق رواتب شبكة احلماية.
واالعالم في  العالقات  وقال مدير 
الوزارة جنــم العقابي في تصريح 
رســمي إن "وزارة املالية ســوف 
تطلق رواتب شبكة احلماية وذوي 
اإلعاقة والعمال املضمونني خالل 

يومني مبوعدها احملدد ومن دون أي 
تأخير، مشيرا الى ان حتديد املوعد 
جاء بعد ان خاطبت وزارة العمل 

نظيرتها املالية".
واضاف العقابي أن "وزارته تعمل 
علــى توزيع رواتب املســتفيدين 
املسجلني لديها"، مؤكدا "وجود 
بهذا  اســتباقية  اســتعدادات 

الصدد من اجل اطالق الرواتب".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
مصطفى  الــوزراء  رئيــس  أكــد 
الكاظمــي والرئيــس االميركــي 
جوزيف بايــدن امس االربعاء، رفض 
واالستقرار  االمن  زعزعة  محاوالت 
فــي العــراق واملنطقــة، وأهمية 

حماية البعثات الدبلوماسية.
بيان،  في  الكاظمــي  وقال مكتب 
إن االخير "تلقى اتصاال هاتفيا من 
الرئيــس االميركــي جوزيف بايدن 
وجرى خالل االتصال بحث العالقات 
الثنائيــة بني البلدين، ومناقشــة 
االوضــاع فــي العــراق واملنطقة، 
فضال عن بحث عــدد من القضايا 
االقليمية والدوليــة ذات االهتمام 

املشترك".

واضــاف البيــان ان اجلانبني "بحثا 
التعاون املشــترك بني  ايضا تعزيز 
بغداد وواشــنطن وســبل تطويره 
في مجاالت متعددة، في مقدمتها 
وفي  واالمني  االقتصــادي  التعاون 

مجال مكافحة االرهاب".
وبايدن  الكاظمــي  بحــث  كمــا 
االســتراتيجي  احلوار  "اســتئناف 
بني البلدين، بالشــكل الذي يسير 
فــي العالقات قدما، على اســاس 
املصالح املشتركة وتعزيز السيادة 
التأكيد  ومت  العراقيــة،  الوطنيــة 
البعثات  حمايــة  اهميــة  علــى 
الدبلوماســية في العــراق ورفض 
واالستقرار  االمن  زعزعة  محاوالت 

في العراق واملنطقة". 

الكاظمي وبايدن يبحثان التعاون االقتصادي 
واالمني وحماية البعثات الدبلوماسية

في اتصال هاتفي..

اجتماع سابق للجنة املالية

الدفاع النيابية: زيادة قوات الناتو 
في البالد خبر تداوله االعالم ولم 

تطلبها او تطلب من الحكومة

وزارة العمل: رواتب شبكة الحماية 
االجتماعية سوف تصرف خالل يومين 

الصباح الجديد - متابعة:
اتهمــت إســرائيل إيــران امس 
بتدمير عمليات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، مؤكدة أن طهران 
اليورانيوم،  تخصيــب  تواصــل 
متخطية اخلطــوط احلمراء، في 
خطوات تصعيدة أكدت أنها لن 

متر دون رد.
االســرائيلي  اخلارجية  وزير  وقال 
غابي أشكنازي في بيان: إن ايران 
تواصل تخزين اليورانيوم اخملصب 
وتخــادع وتخفــي إصرارها على 
كما  نووي،  ســالح  الى  التوصل 
تقوم بتدمير ما تبقى من عملية 
تفتيش الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
كمــا رأى أن خطواتها املتطرفة 
تتطلــب رّداً دولياً فوريــاً. واعتبر 
أن "مســاس ايــران بالوســائل 
تفتيــش  بعمليــات  اخلاصــة 
العمل  النووية ووقف  املنشــآت 
هــي  اإلضافــي  بالبروتوكــول 
خطوات متطرفــة تتخطى كل 

اخلطوط احلمــراء التي وضعتها 
األســرة الدولية وتفــرغ االتفاق 

النووي من أي مضمون.

تهيد لن مير
أن  علــى  اشــكنازي  وشــدد 

نوايا  اعالن  اإليرانية  السياســة 
بشــأن املضي في تطوير قدرات 
نووية ســّراً! وأكــد أن بالده ترى 
تهديد  خطوة  العملية  هذه  في 
ال ميكــن أن متــر دون رّد، قائال:"لن 
بحيازة قدرات  اليران  أبداً  نسمح 

المتالك سالح نووي ".
وكانت لوحت إيران امس األربعاء 
بعد  إضافيــة،  تراجع  بخطــوة 
دخول تعليق العمل بالبروتوكول 
النــووي حيز  اإلضافــي لالتفاق 

التنفيذ.

وقال مندوب إيــران لدى الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة في 
فيينا كاظم غريــب آبادي اليوم 
األربعــاء: "إذا لم يتم رفع احلظر 
املراقبة  كاميرات  تسجيالت  فإن 
في املواقع النووية سيتم محوها 

في غضون ثالثة أشهر".
تكرار  التصريحات  تلــك  وتعتبر 
ملوقف منظمــة الطاقة النووية 
االيرانية التي أعلنت ســابقا أن 
التحقق  مواصلة  مــن  "الغرض 
واملراقبة الالزمني املتفق عليه بني 
إيران والوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة هــو أن حتتفــظ إيــران 
 3 ملدة  التنظيمية  باملعلومــات 

شهر حتى يتم رفع العقوبات".
لكــن الوكالة الدوليــة أعلنت 
أمــس أن مفتشــيها أكدوا بدء 
إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 
20 ٪، في خطوة أخرى نحو خرق 

التزاماتها.
كمــا أوضحت في تقرير ســري 
للدول األعضاء أن طهران أضافت 

17.6 كيلوغراما مــن اليورانيوم 
إلــى   20٪ بنســبة  اخملصــب 

مخزونها.

تقليص عمل املفتشني
وكانــت إيران بــدأت أمس أيضا 
تقليص عمل مفتشــي الوكالة 
بعد  الذرية،  للطاقــة  الدوليــة 
انقضــاء املهلــة التــي حّددها 
العقوبات  لرفع  الشورى  مجلس 
بعد  واشــنطن  فرضتها  التــي 
االتفاق  من  األحادي  انســحابها 

حول البرنامج النووي اإليراني.
فيمــا أعربت بريطانيا وفرنســا 
بيان مشــترك عن  فــي  وأملانيا 
"أســفها العميق" لقــرار إيران 
احلد من زيارات املفتشني، مشددة 

على "طابعه اخلطر".
ويذكر ان رئيس الوزارء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو شدد أمس األول، 
ان بالده لن تسمح للنظام  على 
األســلحة  بامتــالك  اإليرانــي 

النووية.

على اثر الخطوات التصعيدية لطهران 

إسرائيل تتعهد عدم السماح إليران بامتالك أسلحة نووية وتدعو الى موقف دولي

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
كشف النائب عن حتالف سائرون 
األربعاء،  رياض املســعودي امس 
وســعر  النفط  أســعار  ارتفاع 
بخالفات  تســببا  الدوالر،  صرف 
داخل  يتم حســمها  لم  مهمة 
اللجنة املالية عدا ازمة اإلقليم، 
مرجحا ان يتســببا أيضا بتأخير 
التصويت على املوازنة اذا لم يتم 

توافق سياسي بشأنهما .
وقــال املســعودي فــي تصريح 
اطلعت عليه الصباح اجلديد، ان 
” االعتقاد الســائد لدى الشارع 
بأن مشكلة اإلقليم هي العقبة 
املوازنة  متريــر  عدم  في  الوحيدة 
اال انــه اعتقاد خاطــئ حيث ان 
هناك خالفات عميقة أخرى تقف 
كاســباب معرقلة متنــع إحالة 

املوازنة للتصويت ” .
وأضاف ان ” من بني تلك اخلالفات 
هي ارتفاع أسعار النفط جيث ان 
املوازنة بنيت على أســاس سعر 

45 دوالر في حني أســعار النفط 
خالل العام اجلــاري جتاوزت حاجز 
60 دوالر وهــذا االرتفــاع أدى الى 
املطالبــة بإعــادة النظر بكامل 
احتســاب  ســعر  ورفع  املوازنة 

الدوالر ” .
يتعلق  االخر  اخلــالف  “اما  وتابع: 
باخلــالف حــول ســعر صــرف 
تصر  مطالبات  ان  الدوالرحيــث 
على ان يحدد سعر الصرف بـ 135 
ومطالبات  الــدوالر  مقابل  دينار 
أخــرى مصرة على إبقاء ســعر 
الصرف بـ 150 ومازالت تشــكل 

تلك اخلالفات احدى العقبات”.
وأشار املســعودي الى أن ” انهاء 
وتصفيــة اخلالفــات ومبــا فيها 
ازمة اإلقليــم بحاجة الى توافق 
سياســي واال فسوف يتم تأخير 
ارســال املوازنــة للتصويــت او 
حــدوث مشــاكل لــدى الكتل 
السياســية اذا ماعرضــت على 

حالها مما سيؤخر إقرارها ”.

ارتفاع أسعار النفط وصرف
الدوالر عقبتان تعترضان
التصويت على الموازنة

عدا قضية اإلقليم

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2
تعبئة الغاز تستنفر 

الجهود الستمرار العملية 
اإلنتاجية لمادة غاز الطبخ 

العمل تدعو الى إقامة 
مشاريع للشباب مدرة للدخل

بغداد - الصباح الجديد: 
استنفرت كوادر الشركة العامة لتعبئة وخدمات 
الغاز في بغــداد واحملافظات كافة اجلهود من اجل 
ضمان أستمرار جتهيز املواطنني بوقود غاز الطبخ 
وبأنســيابية عالية طيلة أيام احلظر الذي فرضته 
خلية االزمة ملواجهة خطر إنتشار جائحة كورونا 
ودعا مدير عام الشركة املهندس علي عبدالكرمي 
املوســــوي في أجتماعه االخير مع مدراء الهيئة 
واالقســام ذات العالقة والذي أجــري عبر تطبيق 
الزوم اون الين دعا من خالله على استنفار اجلهود 
في جميع املعامــل احلكوميــة واألهلية ببغداد 
واحملافظات واخلاصة بتعبئة وقود الغاز ، حيث وجه 
فرق التفتيش باملتابعة املستمرة على تلك املعامل 
والوكالء ولتفويت الفرصة على أصحاب النفوس 
الضعيفة التي تسعى ألســتغالل املواطنني في 

ظل الظروف التي مير بها البلد 
ومن اجلديــر بالذكر ان الشــركة العامة لتعبئة 
وخدمات الغاز ســبق وان قامت بتوفير وقود الغاز 
للمواطنني وفي ظروف مماثلة منذ بداية أنتشار وباء 
كورونا وقد اعلنت في وقت سابق ان لدى الشركة 
خزين كافي من وقود الغــاز وتطمئن املواطنني ال 
توجد اي شــحة في معاملها ، وان الشركة تبذل 
اقصى اجلهود من أجل زيــادة العملية اإلنتاجية 

ملادة غاز الطبخ. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أكـدت وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
الدكتــورة عبيــر اجللبي اهميــة العمل على 
تشــجيع الشــباب العاطلني واملســتفيدين 
من شــبكة احلماية االجتماعيــة على اقامة 
مشاريع صغيرة مدرة للدخل لالسهام في احلد 
من البطالة بني الشــباب والقضاء على خطر 

الفقر. 
وقالت اجللبي خالل لقائها وفدا من مؤسســة 
االغصان للتنمية الزراعية والبيئية ان الشباب 
ميثل الفئــة األكبر من اجملتمــع العراقي لكن 
ادت  واالجتماعية  االقتصاديــة  البلــد  ظروف 
لتفاقــم مشــكلة البطالة والفقــر ما دفع 
الكثيــر منهم للجــوء الى شــبكة احلماية 
االجتماعية، مشــددة على ضرورة العمل على 
تشــجيع هذه الفئة وبنــاء قدراتها من خالل 
قروض لتأسيس مشاريع مدرة للدخل تسهم 

في حتسني وضعهم املعيشي. 
وجرت خالل اللقاء مناقشــة عدد من املشاريع 
التي تنفذها املنظمة وخاصة في اجملال الزراعي 
بدءا من سهل نينوى لتشمل باقي احملافظات، 
فيما اوضحــت اجللبي ان لدى الــوزارة قاعدة 
بيانات للباحثــني عن العمل تتضمن شــتى 
االســتفادة منها في  باالمكان  االختصاصات 

تأسيس مشاريع لدعم الشباب. 
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البصرة - سعدي السند :

املنتج  اســتدامة  أجــل  مــن 
الزراعي احمللي .. األسطول البري 
ينقل )13400( طن من األسمدة 

الزراعية
الشركة  اســطول  إســتطاع 
العامــة للنقل البــري / إحدى 
للفترة  النقل  وزارة  تشــكيالت 
من األول من شهر شباط اجلاري 
منه  والعشــرين  احلادي  ولغاية 
نقــل )13400( طنــا مــن مادة 
وبتنفيذ  الزراعيــة  األســمدة 
)321( نقلة من معمل أســمدة 
خور الزبير في محافظة البصرة 
الــى محافظات العــراق كافة 
، ضمــن العقد املبــرم مع وزارة 

الزراعة.

األسطول البري ينقل )13400( 
طنا من األسمدة الزراعية

وقــال مديــر عــام الشــركة 
مرتضى  البــري  للنقل  العامة 
كرمي الشــحماني انه بناًء على 
املستمرة  النقل  وزير  توجيهات 
بضــرورة حتقيــق االســتدامة 
الزراعية وتوفيــر األمن الغذائي 
للشعب العراقي في ظل ظروف 
جائحة كورونا ، فإن شــاحناتنا 
استمرت في إجناز املهام املوكلة 
الشامل  احلظر  أيام  خالل  إليها 
الذي أقرته خليــة األزمة وإمتام 
عملية نقل األسمدة وفق احملاور 
احملددة ، من أجل ضمان اإلكتفاء 
الذاتي ورفد الســوق احمللية من 
أغلب محاصيل السلة الغذائية 
ومن اجلدير بالذكر فأن الشركة 
العامة للنقل البري تعمل على 
اإلســتثمارية من  الفرص  خلق 
أجل تنويع إيراداتها وتعزيز النمو 

اإلقتصادي للبلد وأزدهاره.

ادارة اجلودة نهج تطوير االدارة 
والقوى العاملة

وترأس مدير عام الشركة العامة 
مجلس  رئيــس  البري  للنقــل 
االدارة اجتماعــاً َضــّم مــدراء 
االقسام ومسؤول شعبة اجلودة 

النظام واســتعراض  لتقييــم 
واقع العمــل وما مت حتقيقه في 

الشركة للمواصفة الدولية 

ISO 9001:2015
 املدير العام قال بهذا الصدد إن 
ادارة اجلودة هي نهج تطوير االدارة 
والقوى العاملة واالنشطة التي 
مت تنفيذها من أجل تلبية طلبات 
تقــدمي اخلدمة من  العمالء في 
خالل توفير الهدف واالجماع في 
نهج النظام ومبشــاركة جميع 
االدارة  ذلــك  مبــا في  املوظفني 
العليــا ، مؤكداً على حرص وزير 
النقل على اعتمــاد نظام ادارة 
اجلــودة )اآليزو( في تشــكيالت 

الوزارة كافة. 
مــن جانبــه اوضح مســؤول 

شــعبة اجلــودة في الشــركة 
ان  كاظــم  فــراس  املهنــدس 
مراجعــة ادارة اجلــودة تكــون 
نصف ســنوية للوقــوف على 
ما حتقــق في املرحلــة املاضية 
وفق نتائج التدقيق املشــتملة 
على التحســني املســتمر في 
تقدمي اخلدمة التي سبقها إجناز 
للتوقيتات احملددة  التدقيق وفقآ 
بحرفية وجهود اســتثنائية من 
قبــل فريق التدقيــق الداخلي‘ 
التي اثمــرت عن زيــادة الوعي 
لدى موظفي الشــركة بأهمية 
واغالق  اجلــودة  نظــام  تطبيق 
حــاالت عدم املطابقة شــاكرآ 
في ذات الوقت مدراء االقســام 
ودورهــم  الكبيــر  لتعاونهــم 
الفعــال في حصول الشــركة 

على شهادة اآليزو. 
يذكر إن الشركة العامة للنقل 
اجلودة  شهادة  منحت  قد  البري 
االول  كانون  منتصف شهر  في 

من العام املنصرم .

أسطولنا يسهم بنقل )16( 
ألف نقلة الشهر  املاضي

وأجنز أســطولنا أعمال شــهر 
الثانــي املاضي بتحقيق  كانون 
16354 نقلــة مــن احلمــوالت 
اخملتلفة مت نقلها بإجتاه احملافظات 
كافــة ، وتنوعت بني األســمدة 
ومادة  الكهربائيــة  واملعــدات 
أخرى  متنوعة  ومــواد  الطحني 
مت نقلها لصالــح عدداً الوزارات 
احلكومية بواقع ) 780( ألف طناً 

من احلموالت...

أجنزت  لقــد  الشــحماني  وبني 
شــاحنات النقل البــري مهام 
الثاني  عملها لشــهر كانــون 
املاضــي بنقــل )780( ألف طن 
من احلموالت تنوعت بني السلع 
واملعــدات  واملــواد  والبضائــع 
اخملتلفة التي مت نقلها من موانئ 
البصرة الى احملافظات الوسطى 
والشمالية إضافة الى املناقالت 

الداخلية بواقع ) 16354( نقلة.
وقد أسهم أسطول النقل البري 
املواد  نقلــة من   )85  ( بتحقيق 
اخملتلفة  الكهربائية  واملعــدات 
بحمولــة بلغت أكثــر من ) 2( 
ألفي طنــاً ، باألضافة الى أكثر 
من )23( ألف طنـاً من األسمدة 
مت نقلها من معمل أسمدة خور 
الزبير فــي البصرة لصالح وزارة 

الزراعة بواقع )562( نقلة ، فيما 
مت نقــل )287( ألف طناً من مادة 
الطحني مت نقلها بأجتاه عدداً من 
احملافظات الوســطى واجلنوبية 
، كما مت  التجــارة  وزارة  لصالح 
بحمولة  متنوعــة  مــواد  نقل 
بلغت أكثر مــن )450( ألف طًن 

بواقع ) 15484( نقلة .
ويســتحق رجــال النقــل البري 
كل األشــادة بعطــاء أســطول 
الشــركة وتفانيهــم فــي نقل 
احلموالت وتنفيـذ العقود املبرمة 
كافة ونقل جميع أنواع الســلع 
فيها  مبــا  املســتوردة  والبضائع 
املناقالت الداخلية بفضل التعاون 
أقســام  جميع  بــني  املشــترك 
املنتشرة في  وفروعها  الشــركة 

مدن ومحافظات العراق 
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دفع عجلة إقتصاد البلد ورفد الناتج المحلي وخلق 
الفرص اإلستثمارية من أجل تنويع األيرادات

تعد ادارة الجودة 
نهج لتطوير االدارة 

والقوى العاملة 
واالنشطة التي تم 

تنفيذها من أجل تلبية 
طلبات العمالء في 
تقديم الخدمة من 

خالل توفير الهدف 
واالجماع في نهج 

النظام 

مدير عام الشركة العامة للنقل البري 

Thu. 25 Feb. 2021 issue )4605(

بغداد - الصباح الجديد: 

االتصاالت مؤمترا صحفيا  وزارة  اقامت 
خاصا باطــالق خدمة الكابل الضوئي 
للمنــزل بتقنيــة FTTH املقدمة من 

املشروع الوطني لالنترنت.
الوطني لالنترنيت  وقال مدير املشروع 
محمد فالح ان هنــاك نقطة مهمة 
يجب توضيحها للقــارئ قبل االجابة 
على هذا الســؤال اال وهي ان شركتنا 
لتقدمي  مشاريع  ثالثة  بتنفيذ  ستقوم 
خدمــات النفاذ الضوئــي ، االول عبر 
الوطني  للمشــروع  التحتية  البنــى 
لالنترنــت الــذي اتولــى مســؤولية 
ادارتــه ، والثاني عبر البنــى التحتية 
لالتصاالت  العامة  للشركة  اململوكة 
واملعلوماتية والذي تتولى ادارته مديرة 

قسم الشبكات زهراء يعقوب .
واضاف مدير املشروع .. هذان املشروعان 
ســيقدمان خدمة االنترنت في جميع 
محافظــات بلدنا العزيز ما عدا اقليم 
كردســتان، اما املشــروع الثالث فهو 

مشروع القرض الياباني الذي سيقدم 
خدماته في محافظــة بغداد فقط ، 
وما حدث في املوعد املشــار اليه أعاله 
ميثل االعــالن عن بدء تقــدمي خدمات 
النفاذ الضوئي عبر املشــروع الوطني 

لالنترنت . 
واوضح مدير املشــروع ان التشــغيل 
التجريبــي للمشــروع ســيكون في 
منطقة زيونــة بواقع 2048 خطا ، ومت 
حتديد فتــرة 3 اشــهر لغرض فحص 
التحاســب وايصال  االجهزة وانظمة 
اجهــزة ONT الــى منــازل املواطنني 
واســتبيان جودة اخلدمة ، ثم ســيتم 
تعميم املشــروع علــى بقية املناطق 

واحملافظات تباعاً . 
ودعا مدير املشــروع مواطني منطقة 
زيونة لالســتفادة مــن اخلدمات التي 
يقدمها املشــروع فــي الوقت احلاضر 
لتجربة اخلدمة ، مشيراً إلى انه بنهاية 
العــام احلالي ســيتم توفير 800 الف 
خــط للمواطنني في جميع احملافظات 
، وسيتم تســليك )500 مليون كم ( 
من الكابالت الضوئية إليصال اخلدمة 

للمواطنني في جميع احملافظات ، ومن 
التنصيب  مراحل  كافة  اكمال  املؤمل 
والتشــغيل في غضون ثالث سنوات 
دون ان تنفق شركتنا اي مبالغ مالية . 
الضوئي  النفاذ  أما بخصوص مشروع 
عبر البنى التحتية اململوكة للشركة 

العامة لالتصاالت واملعلوماتية فبّينت 
املهندســة زهراء يعقوب ان الشركة 
واملعلوماتية قامت  العامة لالتصاالت 
بوضع خطة إلحداث حالة من العدالة 
املعنية  الشــركات  بــني  والتنافــس 
باملوضوع ، حيث مت تقســيم املشروع 

الى ) 16 عقــد ( متثل ) 14 محافظة + 
بغداد الكرخ وبغداد الرصافة ( ، سيتم 
احالة تنفيذ مشــروع النفاذ الضوئي 
في كل محافظة الى شــركة واحدة 
، دون ان تعمــل فــي محافظة ثانية ، 
مشيرة الى ان شركتنا قامت بتمديد 

عمل الشركات املشغلة حالياً ملشروع 
النفاذ الضوئي في عدد من احملافظات 
حلني االنتهاء من مهام دراســة وحتليل 
العطــاءات ، واحالة تنفيذ املشــروع 
اجلديد للشركات التي سيتم اختيارها 

وفق املعايير التي وضعتها الشركة . 
أما عن الية توزيــع اخلطوط الضوئية 
محافظة  في  شركتني  عمل  وكيفية 
واحدة ، فأشار محمد فالح الى ان هذه 
اخلطوة ســُتحدث حالة من التنافس 
اختيارها  التي ســيتم  الشركات  بني 
، وذلك مــن خالل وجود شــعيرة من 
من  اخرى  وشــعيرة  الوطني  املشروع 
مشروع الشــبكة اململوكة لشركتنا 
، وللمواطن حرية االختيار بني اخلطني 
علــى وفــق مايالئــم احتياجاته من 
وســيكون   ، له  املقدمــة  العــروض 
املســتخدم النهائي هو املستفيد من 

هذا املوضوع . 
اما بخصوص مشروع القرض الياباني 
فأوضحت املهندسة زهراء يعقوب بأنه 
متت احالة تنفيذ املشــروع إلى إحدى 
الشــركات املتخصصة وبواقع ) 150 

الف خــط ( في محافظة بغداد فقط 
) 3 مواقع في جانب الكرخ ومثلها في 

جانب الرصافة ( . 
وســتتيح املشــاريع الثالثــة خدمة 
انترنت ذات جودة واســتقرارية عالية 
بســعات مختلفة واســعار تتناسب 
، وســتوفر ايضاً  مع حجم الســعة 
والقنوات  خدمة االتصــال الصوتــي 

التلفزيونية املشفرة . 
امــا عن عمــل اصحاب ابــراج جتهيز 
خدمة االنترنــت فأوضح محمد فالح 
الكابالت  ان عملهم ســيتمثل مبــد 
الى املستخدم  الكابينة  الضوئية من 
النهائي وكذلك التواصل مع املواطنني 
الشــركة  عــن  وكالء  باعتبارهــم 

املستثمرة للمشروع .
جتدر االشارة هنا الى ان خدمة االنترنت 
بتقنية FTTH تعد احلل األمثل لتقدمي 
مستوى خدمة يلبي طموح املسؤولني 
في وزارة االتصاالت والشــركة العامة 
 ، واملواطنني  واملعلوماتيــة  لالتصاالت 
كما أن األســعار ســتخضع لتحكم 

ومراقبة الوزارة .

تقرير

 FTTH االتصاالت تطلق خدمة الكابل الضوئي للمنزل بتقنية
المقدمة من المشروع الوطني لالنترنت

واسط - الصباح الجديد: 
الدكتور  بــارك محافــظ واســط 
للطالبة  املياحــي  محمد جميــل 
أبرار عبد الواحد من ســكنة قضاء 
العزيزية بعد أن حققت إجنازا علميا 
وفوزها بجائزة أفضل بحث فيزياوي 
واختراع  املعكوســة  االوتــار  عــن 
جهاز النانوتيتر لرصد اإلشــعاعات 

النووية..
وقال احملافظ كم نحن سعداء حني 
نرى العقــول العراقية تبدع وحتقق 
لذلك  كبيــرة  وجناحات  ابتــكارات 
نبارك بكل اعتزاز ألبنة العراق وابنة 
واسط الطالبة في قسم التخدير، 
جامعــة بغــداد أبرار عبــد الواحد 
مــن ســكنة محافظتنــا احلبيبة 
في قضــاء العزيزية  وفوزها بجائزة 
االوتار  عــن  فيزيائي  بحــث  افضل 
النانوتيتر  جهاز  واختراع  املعكوسة 

لرصد اإلشعاعات النووية..
وأضــاف كمــا ويســعدنا أيضا أن 

نهنــيء عائلتها الكرميــة ونتمنى 
لها مزيدا من دوام النجاح والتوفيق  
وفي ذات الوقت نتطلع إلى مزيد من 
عقول  من  واالبداعــات  االختراعات 
الشباب في شــتى االختصاصات ، 
سيما في ظل الظروف التي متر بها 

بالدنا.
من جانب اخر افتتح محافظ واسط 
الشارع الفاصل بني احلي العسكري 
وحي احلريــة في قضاء احلي  بعد أن 
مت أجنازه من قبل الكوادر البلدية في 

القضاء .
الشــارع ضمن  إجناز هــذا  ويأتــي 
لتطوير  احمللية  احلكومة  مســاعي 
البنــى التحتيــة وزيادة املشــاريع 
املهمــة في احملافظة مبــا يؤدي الى 
تقدمي خدمات نوعية للمواطنني في 

عموم االقضية والنواحي.
ويعــد هذا الشــارع من الشــوارع 
املهمة في مركز املدينة وسيسهل 
اضافة  وحركتهم..  االهالــي  تنقل 

لكونــه يربط بني جانبــي القضاء 
علمــا أن  العمــل فيه اجنــز وفق 
املعدة مســبقا  الفنية  املواصفات 
وسيكون اضافة جمالية ومعمارية 

للمنطقة.. 
وأثنــى احملافظ في كلمــة له خالل 
الدوائــر  جهــود  علــى  االفتتــاح 
اخلدمية التي ســاهمت في العمل 

والقائممقــام الــذي كان متواجدا 
خالل فتــرة التنفيذ كذلك االهالي 
الذين صبروا كثيرا وكانون خير عون 
وسند في الصبر والتحمل حلني امتام 

العمل بصورته النهائية.
واســط  تابع محافظ  من جهتــه 
املياحي  جميــل  محمد  الدكتــور 
مراحل اكمال محطة جنوب الكوت 
KV 132 لنقل الطاقة الكهربائية..

وقــال املياحي اطلعنا على نســبة 
االجناز الكلي للفقرات املدنية وجتهيز 
املواد التي بلغت %65، ونســبة إجناز 
األعمال املدنيــة %35. ، موضحا أن 
احملطة ستســهم في فك االختناق 
عن اقضية ونواحي جنوب واســط، 
احلي  أقضية  وزيادة ســاعات جتهيز 
بالطاقــة  واملوفقيــة  والبشــائر 
وتخفــف احلمل على محطة جنوب 
الكوت.. ، الفتا الى أن املشروع  تنفذه 
شــركة CTL املتخصصة وهو على 

.ABB القرض السويدي من شركة

 الطالبة ابرار عبد الواحد الفائزة بافضل بحث فيزياوي  
 محافظ واسط يبارك لطالبة واسطية حققت انجازًا علميًا في جامعة بغداد
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الصباح الجديد ـ متابعة:

أشــاد وزير اخلارجية املغربي، ناصر 
الثالثــاء،  األول  امــس  بوريطــة، 
بالروابــط التي جتمع بــن املغرب 
ودول مجلــس التعــاون اخلليجي، 
مؤكدا دعم اململكة املغربية ألمن 
واســتقرار دول اخلليج الشقيقة، 

ورفضها ألي تهديد يطالها.
وشــدد بوريطــة خــالل اجتماع 
مع نايــف فالح مبــارك احلجرف، 
األمن العام جمللــس التعاون لدول 
اخلليــج العربيــة، بحســب بيان 
صادر عن اخلارجيــة املغربية، على 
استعداد اململكة املغربية ملواصلة 
العمــل مــن أجل تطوير مســار 
هذه الشــراكة، مبا يعزز العالقات 
السياسية واالقتصادية والتجارية 

والبشرية بن اجلانبن.
التي مت عقدها  املباحثات  وشملت 
عبر تقنية االتصال عن بعد، مسار 
الشراكة االســتراتيجية القائمة 
ومجلس  املغربيــة  اململكــة  بن 
العربية منذ  اخلليج  لدول  التعاون 
ســنة 2011، إضافة إلى عدد من 
القضايــا العربية واإلقليمية، عّبر 
فيها اجلانبان عــن تطابق وجهات 
يتعلق  ما  إزاءها، السيما  نظرهما 
بجهــود امللك محمد الســادس، 
رئيس جلنــة القدس، فــي الدفاع 
عن الوضع اخلاص للقدس وحماية 
تأكيد  وكذلك  اإلسالمي،  طابعها 
موقــف دول اجمللــس الثابــت في 
دعم ســيادة املغرب على صحرائه 
وتعتبر مضامن  أراضيــه.  ووحدة 
هــذا االجتمــاع، بحســب خبراء 
الذي  للمنظور  ومتتبعن، جتسيدا 
الســادس،  محمد  امللــك  أعلنه 
فــي اخلطاب امللكي أمــام القمة 
املغربيــة - اخلليجيــة املنعقــدة 
بالرياض خــالل العام 2016، حيث 
أكد مــا اعتبره »روابــط قوية، ال 
ترتكــز فقط على اللغــة والدين 
على  أيضا،  تستند  وإمنا  واحلضارة، 
واملبادئ،  القيم  بنفس  التشــبث 
وبنفس التوجهات البناءة«، معتبرا 
أن الشراكة االستراتيجية املغربية 
اخلليجية، »هي نتاج مســار مثمر 
بـ«التعاون  ومشيدا  التعاون«،  من 
املتواصل«،  واالستخباراتي  األمني 
على ســبيل املثــال، فيما أكدت 

القمة ذاتها على ضرورة »تشكيل 
تكتل استراتيجي موحد«.

باتفــاق للتعاون  ويرتبــط املغرب 
مجلس  دول  مــع  االســتراتيجي 
الرياض  توقيعه فــي  التعــاون مت 
ويشــمل مجــاالت   ،2012 عــام 
واالقتصادي  السياســي  التعاون 
والسياحي  والتجاري  واالستثماري 
والعلمــي،  والثقافــي  واألمنــي 
وهي االتفاقية التي شــملها قرار 
التمديــد إلى ســنة 2024، وذلك 
اخلارجية  عقدتــه  لقــاء  عقــب 
املغربيــة، عــن بعــد، مــع كبار 
املوظفــن فــي وزارات اخلارجيــة 
اخلليجي،  التعــاون  مجلس  لدول 
خالل بداية الشهر اجلاري، بحسب 

مصادر إعالمية.
فإن  اقتصادين،  خبراء  وبحســب 
املغــرب يفتــح أمــام دول اخلليج 
العربي بوابة ســوق ضخمة يفوق 
تعدادهــا مليــار مســتهلك في 
أكثر من 60 بلــدا، بفضل موقعه 
في  القوي  وحضــوره  اجلغرافــي، 
القارتــن اإلفريقيــة واألوروبيــة، 

التبادل  اتفاقيات  مجموع  وكذلك 
احلــر التــي وقعها خــالل اآلونة 
األخيرة مع عدد مــن الدول، فيما 
االســتثمارات  ترتفع  أن  يرتقــب 
املغرب،  املباشــرة فــي  اخلليجية 
 5 بحســب بعض التقديرات، من 
مليــارات دوالر إلى 120 مليار دوالر 
خالل الســنوات العشــر املقبلة. 
وتولي دول اخلليج للمغرب اهتماما 
خاصا، بحيث حصل في السنوات 
األخيرة على منحــة من اململكة 
شــكل  في  الســعودية  العربية 
هبة غير قابلة لالســترداد، وذلك 
متويل  اتفاقيــات  ثــالث  مبقتضى 
 230 إلى  اإلجمالية  قيمتها  تصل 
مليــون دوالر، وأيضــا املنحة التي 
قدمتها اإلمــارات للمغرب بقيمة 
1.25 مليار دوالر فــي إطار املنحة 
اخلليجية التي تبلغ 5 مليارات دوالر 

على مدى خمس سنوات.
ومــن القطاعــات التــي ينصب 
عليها االهتمام االقتصادي املغربي 
التكنولوجيات  تأتــي  اخلليجــي 
األدويــة  وصناعــة  احلديثــة 

والســيارات والطيــران والطاقات 
والبناء  األثــاث  وصناعة  املتجددة 
والصيدلة  العمومية  واألشــغال 
والصناعــات الكيماوية واخلدمات 
واالستشارة في  واملالية  املصرفية 
الدولية  والتجــارة  االســتثمارات 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والسالمة اإللكترونية.
القطاع  فــي  االســتثمار  وعــن 
الزراعــي والغذائي، يقــول اخلبير 
الزارعي،  القطاع  في  واملســتثمر 
تصريح  في  الشياظمي،  التهامي 
صحفي ، إن »املغــرب ميتلك بنية 
ويقدم  ومتطورة،  قوية  مؤسسية 
تســهيالت غايــة فــي األهمية 
لتطوير القطاع الزراعي«، الفتا إلى 
امتالك البالد »ليد عاملة نشيطة 
ذات صيت عاملي  ومؤهلة، وخبرات 
فضال  الزراعيــة،  الهندســة  في 
عــن الرصيد الهائــل من األراضي 

الزراعية ذات اجلودة العالية«.
وأضاف التهامي، موضحا أن »دول 
اخلليج العربــي بدورها تتوفر على 
جتربة مهمة فــي مكننة الزراعة 

وتطويرهــا، ولديهــا رؤوس أموال 
برهنت علــى طموحات كبرى«، ما 
املغربي  الزراعي  »التعاون  أن  يؤكد 
اخلليجي له رصيد مهم، وسيكون 
على قــدر كبير مــن األهمية في 

املستقبل«.
االســتراتيجيات  إن  خبراء  ويقول 
انخرط  التي  الواعــدة  القطاعية 
خــالل  تفعيلهــا  فــي  املغــرب 
قبيل  مــن  األخيــرة،  الســنوات 
الصناعــي  اإلقــالع  مخطــط 
واملغرب  األخضر  املغرب  ومخطط 
الرقمي واخملطــط األزرق ومخطط 
أليوتيس واســتراتيجية الطاقات 
املتجددة، وتطوير بنيات االستقبال 
الشراكة  الســياحي، ســيجعل 
املغربيــة اخلليجيــة ناجحة وذات 

أفق استراتيجي كبير.
ومن جهته، نّبه اخلبير في العالقات 
الدوليــة، أحمــد نور الديــن، إلى 
املفروضة  املشــتركة  »التحديات 
اخلليج«، مشيرا  ودول  املغرب  على 
إلى »حتدي األمــن اإلقليمي وحتدي 
االستقرار الداخلي« معتبرا أنهما 

إشكاالت  يختزالن  بارزان  »عنوانان 
الطائفيــة،  واحلــروب  اإلرهــاب 
الطاقة  مصــادر  حــول  والصراع 
والثروات الطبيعية، ورهان التنمية 

الشاملة واإلقالع االقتصادي«.
وأشار نور الدين في حديث صحفي 
إلــى األهميــة التي يكتســيها 
»محور التعاون األمني والعسكري 
والقضائي« داعيــا إلى »املرور إلى 
أشــكال جديــدة من التنســيق 
مؤسســات  عنه  تتولــد  الــذي 
قائمــة الــذات«، في إشــارة إلى 
املغربي  للتعاون  املؤسسية  اآلفاق 
اخلليجي، قبل أن يؤكد أن الشراكة 
املغربية اخلليجية ســتتحول إلى 
»نــواة صلبة لنظــام عربي جديد 
فــي القــرن الواحد والعشــرين، 
قائم على أسس اقتصادية متينة 
الذين  القومين  أخطــاء  تصحح 
شــيدوا أحالم الوحدة على أسس 
إيديولوجيــة أثبتت فشــلها، بل 
إنها ساهمت في تكريس اخلالفات 
واالنقسامات العربية طيلة القرن 

العشرين«.

العالقات المغربية الخليجية.. شراكة 
استراتيجية متعددة الجوانب

يرتبط المغرب باتفاق 
للتعاون االستراتيجي 

مع دول مجلس 
التعاون تم توقيعه 

في الرياض عام 
2012، ويشمل 
مجاالت التعاون 

السياسي واالقتصادي 
واالستثماري والتجاري 

والسياحي واألمني 
والثقافي والعلمي

صورة ارشيفية تضم ملك املغرب وبعض قادة اخلليج

الصباح الجديد ـ متابعة:

كشــف تقرير خاص أعدتــه صحيفة 
تاميز« عن مدى سوء األوضاع  »نيويورك 
االقتصادية واملعيشية التي بات يعاني 
منها السوريون في مناطق نفوذ بشار 
األســد، بعد مــرور 10 ســنوات على 
انطالقة االحتجاجات الشــعبية التي 
حتولت الحقا إلى حرب دامية تشاركت 

فيها أطراف إقليمية ودولية.
الصحيفة  لقــاءات متكنت  ومن خالل 
مــن إجرائهــا مــع بعض الســورين 
في دمشــق وضواحيهــا، يظهر مدى 
املســيطران على حياة  والفقر  البؤس 
الناس مع تدهــور قيمة العملة احمللية 
واالرتفــاع اجلنونــي في أســعار املواد 
الغذائية حتى األساسية منها، ناهيك 
عن انقطــاع كبير في وقــود الطهي 
للتيار  الطويلة  واالنقطاعــات  )الغاز(، 

الكهربائي.
ومير االقتصاد الســوري حاليا في أسوأ 
مراحله منذ عــام 2011، فقد هبطت 
الليرة هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها 
على اإلطالق مقابل الــدوالر األميركي 
فــي الســوق الســوداء، مــا أدى إلى 
الرواتب وارتفاع تكلفة  انخفاض قيمة 

الواردات.
وزادت أســعار املواد الغذائية أكثر من 
الضعف في العــام املاضي، فيما حذر 
برنامج الغذاء العاملــي أن 60 في املئة 

من الســورين، أو 12.4 مليون شخص، 
معرضون خلطر اجلوع، وهو أعلى رقم مت 
تسجيله على اإلطالق منذ بداية األزمة 

في البالد.
يكرس معظم الســورين اآلن أيامهم 
إليجاد الوقود للطهي وتدفئة منازلهم، 
والوقوف فــي طوابير طويلة للحصول 

على خبز البيتا.
أما انقطاع التيار الكهربائي مســتمر، 
حيث حتصل بعــض املناطق على بضع 
ســاعات فقط من الكهرباء في اليوم، 
وهــو ما يكفي بالكاد للناس لشــحن 

هواتفهم.
وبات يعني انخفاض العملة أن األطباء 
السورين يكســبون اآلن ما يعادل أقل 
مــن 50 دوالرًا فــي الشــهر، وفي هذا 
الصدد أوضــح نقيب األطبــاء مؤخرا 
أن الكثيــر منهم باتوا يســافرون إلى 
دول فقيــرة مثل الســودان والصومال 

للحصول على أجور أفضل.
وما يزيد من املعاناة، أن حلفاء األســد 
االستراتيجين، روسيا وإيران، لم يعودا 
قادرين على تقدمي املساعدات اإلنسانية 
قلة  من  يعانيــان  باألســاس  كونهما 
املوارد جــراء العقوبات الغربية وتبعات 

جائحة فيروس كورونا املستجد.
وكان الســفير الروســي في ســوريا 
ألكســندر إيفيموف قد قــال لوكالة 
األنباء »ريا نوفوســتي« في وقت سابق 
من هذا الشهر إن »الوضع االجتماعي 
واالقتصــادي في ســوريا اليوم صعب 

للغاية«. لكنه أكد أن إرسال املساعدات 
أضحى »صعًبا للغاية« ألن روسيا أيًضا 

تعاني من الوباء والعقوبات الغربية.
 اجلسد أو الشعر

وتقــول إحدى الســيدات التي رفضت 
الكشف عن اسمها احلقيقي ألسباب 
تبيع  أن  إلــى  أنها اضطــرت  أمنيــة، 

شــعرها إلى إحدى صالونات التجميل 
حتى تعيل عائلتها، مردفة: »كنت أمام 
خيارين أما أن أبيع جسدي أو أتخلى عن 

شعري«.
وتضيف في حديثهــا إلى الصحيفة: 
»زوجي يعمل جنارا ولكنه يعاني العديد 
من األمراض ويعمل بشــكل متقطع، 

ولدينــا ثالثة أطفال علينــا إعالتهم، 
اشتريت بثمن شعري ليترات قليلة من 
وقود التدفئة ومعاطف شتوية ألوالدي، 
ودجاجة مشوية، ألننا لم نتذوق اللحم 

منذ ثالثة أشهر«.
من جانبه، قال فنان موســيقي إن أكثر 
ما يشغل الناس هذه األيام هو كيفية 

تأمــن الطعام وغــاز الطهــي ووقود 
التدفئة، مشيرا إلى أن األجواء األمنية 
والقمعية جتعلهم خائفن وغير قادرين 
على فتــح أفواههم لالعتــراض على 

أوضاعهم املزرية والصعبة.
وبالفعــل كان النظــام الســوري قد 
املعروفة،  التلفزيونية  املذيعــة  اعتقل 
هالة اجلرف، منذ أكثر من شــهر ضمن 
اجملموعة التي اعتقلتها القوى األمنية 
الســورية بحجة تســريب معلومات 
مضللة إلــى مواقــع إلكترونية خارج 
ســوريا. ونشــرت اجلرف يــوم اجلمعة 
22 يناير، أي قبل توقيفهــا بيوٍم واحد 
منشــوراً قالت فيه: »ليكن شــعارك 
للمرحلــة القادمــة )خليــك بالبيت( 
والتــزم الصمت املطبــق«، إضافة إلى 
الكثير من املنشورات التي تتحدث عن 
تعاني  الذي  الســيء  املعيشي  الوضع 
منه املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام.
وليس بعيًدا عن قصر األسد، يجني أب 
لتســعة أطفال ما يعادل 5 دوالرات في 
اليوم من بيع اخلضار، وهو مبلغ ال يسد 
رمق جوعهم، مشــيرا إلى أنه نه خالل 
املواد  ارتفعت أســعار  العام املاضــي، 
الغذائية بسرعة كبيرة لدرجة أنه قام 
بتنويع منتجاته لتغطية نفقاته، لكنه 
توقف عن ذلك بعد ما بات احلصول على 

غاز للطهي أمر شبه مستحيل.
وأوضح أنــه لم يعد قــادر على حتمل 
نفقات املدراس رغم قلتها، لذلك امتنع 
اثنن من ابنائه عن الدراسة، فيما هاجر 

آخر إلى أملانيا ليرســل إلى أبيه بضعة 
دوالرات تكفي لســداد إيجــار بيتهم 
املتواضــع، مضيفا أن أحد أبنائه يتفرغ 
كل يــوم ملدة ثالثة أو خمس ســاعات 
للوقوف فــي طابور طويــل للحصول 
على بضعة أرغفة من اخلبر املدعوم من 

احلكومة.
وزاد: »حتــى الكماليــات البســيطة 
أصبحت نــادرة، فقبل أســابيع قليلة 
اشــتريت دجاجة أعــدت زوجتي منها 

ثالث وجبات«.
ومــع تفاقم األزمــة االقتصادية، دخل 
الذين كانــوا يعتبرون من  الســوريون 
الطبقــة املتوســطة مرحلــة الفقر 

والعوز.
وفي هــذا الصدد يقول وســيم، الذي 
يعمل فــي وزارة حكومية أن راتبه وأجر 
زوجته كانت تسمح لعائلته باحلصول 
على معيشة كرمية نوعا ما، ولكن ومع 
انهيار العملــة، الذي بدأ في أواخر عام 
2019، تضاءل دخلهم، مما أجبرهم على 
تناول نوعيات أرخص من الطعام وشراء 

مالبس مستعملة. 
وأوضح وسيم أنه افتتح مؤخرًا متجرًا 
للعطور يديره عقب انتهاء دوامه لزيادة 
دخله، ولكن ذلك يتــرك له القليل من 
لالنتظــار في طابــور احلصول  الوقت 
علــى اخلبز، مما يجبره على شــراء اخلبز 
غيــر املدعوم )اخلبز الســياحي( والذي 
يكون سعره أعلى بستة أضعاف اخلبز 

املدعوم.

في تقرير صادم عن أوضاع سوريا

نيويورك تايمز: شبح الجوع يتهدد اغلبية
 المواطنين وغاز الطبخ بات اشبه بالمستحيل 

تقـرير

طوابير اخلبز باتت مشاهد مألوفة تتوزع خارطة سوريا

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ضرب انفجار، امس األربعاء، مدينة عفرين شمالي 
غربي مدينة حلب، اخلاضعة لســيطرة الفصائل 

السورية املسلحة املوالية لتركيا.
وذكر املرصد الســوري حلقوق اإلنسان أن االنفجار 
جنم عن عبوة ناســفة انفجرت بسيارة في شارع 
»الفيالت« ما أدى إلصابة 3 أشــخاص على األقل 
بجراح متفاوتة، باإلضافة ألضرار مادية في موقع 

احلادث.
وكانت عبوة ناســفة قد أودت أمس األول الثالثاء، 
بحياة شــاب وفتاة في نفس املدينة وخالل خالل 
قيامهما بإعداد العبوة داخل منزلهما الواقع في 

منطقة الباسوطة.
وبحســب مصادر املرصد السوري، فقد ُعثر داخل 
املنزل الذي وقع فيــه االنفجار على مواد متفجرة 

خام، تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.
وتشــهد عفريــن وغيرها من املناطــق اخلاضعة 
لســيطرة الفصائل املوالية لتركيــا العديد من 
التفجيرات في اآلونة األخيرة، فقد شهدت عفرين 
في أواخر الشهر املنصرم  انفجارا أسفر عن مقتل 

5 مدنين بينهم 3 أطفال وإصابة 29 آخرين.
وبعدها بيــوم، ُقتل ما ال يقل عن 10 أشــخاص 
وأصيــب 24 في انفجار ســيارتن مفخختن في 

مدينتي أعزاز  والباب شمالي غربي سوريا.
ووقع االنفجار األول أمام مقر احلكومة الســورية 
املؤقتة التابعة للمعارضة في وسط مدينة أعزاز، 
ما أســفر عن مقتل 4 مدنين وإصابة 20 آخرين، 
أما االنفجــار الثاني فكان في قرية أم شــقيف 
شرقي مدينة الباب عقب تفجير انتحاري مفجر 
أمام حاجــز تابع »للجيش الوطنــي« املكون من 
الفصائل املعارضة ممــا أدى إلى مقتل 6 مقاتلن 

وإصابة 4 آخرين.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكدت وزارة الدفــاع األمريكية أن الواليات املتحدة 
ســتواصل جتميد مشــاركة تركيا فــي برنامج 
مقاتالت »F-35« من اجليل اخلامس بسبب شرائها 

منظومات »إس400-« الروسية.
وقال املتحدث باســم البنتاغون، جون كيربي، في 
تصريح نقلته إذاعة »صــوت أمريكا«، ليلة امس 
األربعاء »مشاركة تركيا في هذا البرنامج ستبقى 

معلقة«.
وأضاف كيربي: »ندعو تركيا إلى عدم االســتمرار 
في اســتيراد إس400-... ندعوهم إلى عدم إبقائها 
في بالدهم«. واعتبر كيربي أن تركيا »كانت لديها 
إمكانيات كثيرة على الســنوات الـــ10 املاضية 
لشــراء منظومات باتريوت مــن الواليات املتحدة، 
لكنهم اختاروا بدل ذلك إس400-، األمر الذي مينح 

روسيا أرباحا ونفوذا«.
وســبق أن أفادت وســائل إعالم تركيــة بأن أنقرة 
وقعت اتفاقا مع شــركة محاماة دولية متمركزة 
فــي الواليات املتحدة ملســاعدة تركيا في العودة 
إلى برنامــج مقاتــالت »F-35«. وأعربت الواليات 
املتحدة مــرارا عن رفضها الشــديد إلجراء تركيا 
للدفاع  »إس400-«  الصواريــخ  اختبارا ملنظومات 
اجلوي، معتبرة أن مثل هذه العمليات تتناقض مع 
التزامات اجلانب التركي في إطار الناتو، كما هددت 
واشنطن أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها بعد 
F-« أن استبعدتها سابقا من مشــروع مقاتالت

 .»35

انفجار جديد
 يضرب مدينة 
عفرين في سوريا

البنتاغون: مشاركة 
تركيا في برنامج مقاتالت 

»F-35« ال تزال مجمدة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتقال رئيس الشركة املشغلة 
والية  فــي  الكهربــاء  لشــبكة 
املتحــدة،  بالواليــات  تكســاس 
باإلضافــة إلى 4 أعضاء آخرين في 
مجلس اإلدارة، عقب أزمة انقطاع 
الوالية  أصابــت  التــي  الطاقــة 
ثلجية  عاصفــة  خالل  بالشــلل 

قوية.
مجلــس  رئيســة  واســتقالت 
املوثوقية الكهربائية في تكساس، 
ســالي تالبرغ، ونائب الرئيس بيتر 

كرامتون، وأعضــاء مجلس اإلدارة 
رميوند هيبر وتيري بولغر وفانيســا 
أنيسيتي بارا، وفق ما ذكرت وكالة 

بلومبيرغ األميركية.
اســتقاالت  أول  هــذه  وتعــد 
املســتوى،  رفيعة  لشــخصيات 
عقــب انقطاع التيــار الكهربائي 
ترك مالين  الذي  املاضي،  األسبوع 
املنازل دون تدفئــة أو إضاءة، خالل 

موجة برد تاريخية.
غريغ  تكساس،  والية  حاكم  وكان 
أبوت، قــد دعا األســبوع املاضي، 

أعضــاء مجلــس اإلدارة وغيرهم 
من قادة شركة تشغيل الشبكة، 
إلى  »إركــوت«،  باســم  املعروفة 
أعضاء  بعــض  وتلقى  التنحــي. 
مجلس اإلدارة تهديدات بالقتل مع 

تصاعد الغضب العام من األزمة.
وقال حاكم تكســاس فــي بيان: 
»عندما كان ســكان تكساس في 
أمس احلاجة إلى الكهرباء، فشلت 
شركة إركوت في القيام بعملها، 
وتُرك سكان تكساس يرجتفون في 

منازلهم«.

وتابع: »ســتواصل والية تكساس 
وكشــف  إركوت،  في  التحقيــق 
الصــورة الكاملــة ملــا حدث من 

خطأ«.
أكثر  كان  العاصفــة،  ذروة  وخالل 
مــن 4 مالين منزل وشــركة في 
تكســاس دون كهرباء ملــدة أيام، 
واجهت خاللهــا الوالية موجة برد 

غير مسبوقة.
مع  الكهرباء  استعادة  بعد  وحتى 
ارتفاع درجات احلــرارة، ظل املالين 
دون مياه شــرب آمنة بعد انقطاع 

التيــار الكهربائي عــن محطات 
املعاجلة ومضخات املياه.

من جانبه، حذر عمدة هيوســن، 
سيلفستر تيرنر، من جعل إركوت 
»كبــش فــداء« لألزمــة، قائال إن 
عاتق  على  أيضا  تقع  املســؤولية 
جلنة املرافق العامة في تكســاس 
للواليــة،  التشــريعي  واجمللــس 
 10 التصرف قبل  »الذي فشل في 

سنوات«.
وكان تيرنر، الذي خدم 27 عاما في 
مجلس النواب في تكســاس قبل 

رابع أكبر  انتخابه رئيســا لبلدية 
مدينة بأميركا، قد قدم مشــروع 
قانون في اجمللس التشــريعي عام 
2011، يدعو إلى منع انقطاع التيار 
وجود  الكهربائي، من خالل ضمان 
طاقة احتياطية كافية في الوالية.
الرجــل أكــد أن مشــروع  أن  إال 
إليه«،  االستماع  يتم  »لم  القانون 
وقال فــي مقابلة: »الســؤال اآلن 
هو، هل نحن ملتزمون حقا باتخاذ 
اخلطــوات الالزمة ملنع حدوث ذلك 

مرة أخرى؟«.

استقاالت بالجملة بعد أزمة الكهرباء بوالية تكساس االمريكية
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الصباح الجديد ـ متابعة:

تؤكد العديد من تقارير النشطاء 
تزايد  ومنظمات حقوق اإلنســان 
مســتوى العنف ضد النساء في 
اليمــن، بالتزامن مع تبعات احلرب 
القاســية التي يعاني منها البلد 
منذ اندالعها في مارس من العام 

.2015
وأوضحت صحيفة »الغارديان« أن 
احلرب أدت إلى تفاقم مســتويات 
ضد  بالفعل  املرتفعــة  العنــف 
النســاء، كما أفضــت أيضا إلى 
تخفيضات كبيرة في متويل مراكز 
والنفســية  االجتماعية  الرعاية 

للهاربات من اإلرهاب املنزلي.
ظاهرة متفاقمة

ودراســات  إحصائيات  وأشــارت 
األمم املتحــدة أن اإلقبال على تلك 
املراكز من قبل النســاء املعنفات 
قــد ارتفع بنســبة 36 باملئة في 
العام 2021، مشــيرة إلى أن نحو 
80 باملئة من ســكان اليمن باتوا 
بحاجة إلى شــكل من أشــكال 

املساعدات اإلنسانية.
املتحدة  األمم  وأوضح ممثل صندوق 
إن  أوموهاجني  نســتور  للسكان، 
العنف ضد النســاء فــي اليمن 
ليست بالظاهرة اجلديدة ولكنها 
ببلد  األخيرة  اآلونــة  في  ارتفعت 
قبل  يتزوجن  فيه  النساء  معظم 
أن يبلغــن الثامنــة عشــرة من 

العمر.
ولفت إلــى أن تلك الظاهرة باتت 
تتفاقم بشــكل خطيــر مع قلة 
بتمكني  اخلاصة  الدولية  البرامج 

املرأة وحمايتها من العنف.
ومن جانبه، قــال جميل اجلميل، 
للرعاية  تربة  مدير مركز مدينــة 
فــي  واالجتماعيــة  األســرية 
محافظــة تعــز إن املركــز كان 

يعتمــد بالكامل علــى التمويل 
من املنظمات الدولية، ولكن بعد 
تخفيض تلك املساعدات اضطروا 
إلــى إيقاف الكثير مــن اخلدمات 
وتقــدمي بعــض األدويــة اجملانية 

لنزيالته.
وأشار اجلميل إلى أن املركز، ومنذ 
افتتاحــه في منــذ افتتاحه في 
العام 2016 ، متكن من مســاعدة 
وعالج أكثر من 2250 امرأة وطفل،  
مقــدرا أن حوالــي 80 باملئة من 
النســاء في املنطقــة عانني من 

بعض الصدمات جراء احلرب.
ضرب وتكبيل باألصفاد

 ونقلت الصحيفة عن رميا )اسم 
مستعار( املقيمة في املركز حاليا 
إنها تزوجت في نفس العام الذي 
اندلعت فيه احلــرب بعد أن زفها 
أهلها إلى رجل يعمــل في جتارة 
»القــات«، وكان عمرها  مخدرات 

آنذاك خمسة عشرة عاما فقط.
وأكــدت رميــا أن زوجهــا اعتــاد 
وعنــف  بقســوة  معاملتهــا 
شديدين، إذ كان يكبلها باألصفاد 
وينهــال عليها ضربا، والســيما 
بعد أن فقد جتارته وخســر عمله، 
منوهــة إلى أنه رفــض أن تكمل 
أنهــا كانت في  رغم  تعليمهــا 

املرحلة الثانوية، وأنه كان ينعتها 
التحدث،  إجــادة  وعــدم  بالغباء 
من  ســخريته  إلــى  باإلضافــة 

هوايتها في كتابة الشعر.
وبعــد أن أشــفقت عليها إحدى 
عماتهــا، متكنت رميــا من الهرب 
واللجــوء إلى مركــز تربة، مردفة 
أنها لن تنســى ما تعرضت إليه 
من ألم جسدي ونفسي، متذكرة 
كيــف أن زوجهــا ضربهــا على 
بطنها عندما كانت حامل بسبب 
شكواها من غثيان الصباح مما أدى 

إلى إجهاضها.
احلالي  الوقــت  في  رميــا  وترفض 

االســتماع إلــى نصائــح أهلها 
بالصبر والتحمل، مشــددة على 
أنهــا تفضل العيــش في كهف 
مجهور على العــودة إلى حياتها 
الســابقة،  وذلك قبل أن تختتم 
إكمال  في  ترغــب  بأنها  حديثها 
أو  تعليمهــا لتصبــح طبيبــة 
شرطية قادرة على جر زوجها إلى 
احملمكة حملاسبته على ما اقترفت 

يداه بحقها.
أما سلوى )اسم مستعار( البالغة 
مــن العمــر 14 عامــا، فتصف 
العصيبة عندما حاول  اللحظات 
رجــال ميليشــيات اغتصابهــا 

واالعتــداء عليها جنســيا عقب 
نزوحها مع أهلها، الفتة إلى أنها 
بأعجوبة بفضل مســاعدة  جنت 

بعض الناس لها.
أن  تريد  أنها  الطفلة  تلك  وأكدت 
تصبح محامية لتأخذ حقها في 
احملاكــم بعد أن حصــل املعتدين  
على عقوبة بسيطة لم تتجاوز 6 

أسابيع في السجن.
جتدر اإلشارة إلى أنه ال توجد سن 
اليمن،  الفتيات في  لزواج  محددة 
إذ لفتــت إحصائية إلــى 52 من 
النســاء تزوجن قبل بلوغهن سن 

الثامنة العشرة في العام 2017.

ضرب وإجهاض واغتصاب

تفاقم العنف في اليمن يحرق نساءها
في جحيم الحرب واتون العنف المنزلي

أوضحت صحيفة 
»الغارديان« أن 
الحرب أدت إلى 

تفاقم مستويات 
العنف المرتفعة 

بالفعل ضد النساء، 
كما أفضت أيضا 

إلى تخفيضات 
كبيرة في تمويل 

مراكز الرعاية 
االجتماعية والنفسية 

للهاربات من 
اإلرهاب المنزلي

املرأة اليمنية بني جحيم احلرب واتون املنزل

الصباح الجديد ـ متابعة:

في ســابقة تاريخية، أعلن القضاء 
األملاني امــس األربعاء أول حكم ضد 
عســكري ســابق في االستخبارات 
الســورية متت محاكمته في قضية 
تتعلق بانتهاكات نســبت إلى نظام 
بشــار األســد. وهي املرة األولى في 
فيها محكمة  التي تصــدر  العالم 
حكما في قضيــة مرتبطة بالقمع 
الوحشــي والدامي من قبل دمشق 
لالحتجاجــات التي جــرت في إطار 

»الربيع العربي«.
ومع اقتراب الذكرى العاشرة النطالق 
االنتفاضة الشــعبية في سوريا في 
15 آذار 2011، هذه هي املرة األولى في 
العالم التي تصدر فيها محكمة في 
العالم حكما فــي قضية مرتبطة 
بالقمع الوحشــي والدامي من قبل 
دمشق لالحتجاجات من أجل احلرية 

التي جرت في إطار »الربيع العربي«.
وجتدر اإلشارة إلى أن إياد الغريب )44 
عاما( متهم بالتواطؤ في جرائم ضد 
اإلنسانية. وهو متهم باملشاركة في 
اعتقال وحبس مــا ال يقل عن ثالثني 

متظاهرا في دوما كبرى مدن الغوطة 
الشــرقية بالقرب من دمشــق، في 
معتقل ســري تابع للنظام ويسمى 
أيلول  أو اخلطيــب في   »251 »الفرع 

وتشرين األول 2011.
األول من متهمني ميثالن  وســيكون 
منــذ 23 نيســان أمــام احملكمــة 
اإلقليميــة العليا في كوبلنز لتلقي 
القضاة  اختــار  أن  بعــد  عقوبتــه 

تقسيم اإلجراءات إلى قسمني.
من جهة أخرى، سيحاكم متهم ثان 
هو أنور رسالن )58 عاما( الذي يعتبر 
أكثر أهمية في جهاز األمن السوري 
الواســع ومالحــق بتهمــة ارتكاب 
جرائــم ضد اإلنســانية في قتل 58 
شخصا وتعذيب أربعة آالف معتقل 
خصوصــا. ومن املتوقع أن تســتمر 
السابق حتى  العقيد  محاكمة هذا 

نهاية تشرين األول على األقل.
وحملاكمتهــم، تطبــق أملانيــا مبدأ 
الواليــة القضائيــة العامليــة الذي 
يســمح مبحاكمــة مرتكبي أخطر 
اجلرائم بغض النظر عن جنسيتهم 

ومكان حدوث اجلرائم.
دعاوى أخرى في السويد وفرنسا

وفي السياق، تزداد الدعاوى املرفوعة 
أمــام احملاكــم الوطنية فــي أملانيا 

والسويد وفرنسا مببادرة من الالجئني 
الســوريني فــي أوروبا. وهــي حاليا 
اإلمكانيــة الوحيــدة للحكم على 

االنتهاكات املرتكبة في ســوريا مع 
شلل القضاء الدولي.

كما طلبت النيابة عقوبة الســجن 

ملدة خمس ســنوات ونصف السنة 
ضد إياد الغريب الذي كان مســؤوال 
في أدنى مســتويات االســتخبارات 

قبل أن ينشــق في 2012 ويهرب في 
نهاية املطاف من ســوريا في شباط 

.2013
وكان قد وصل في 25 نيســان 2018 
إلى أملانيا بعد رحلة طويلة في تركيا 
ثم فــي اليونان ولــم يخف ماضيه 
يومــا. وعندما روى رحلته الشــاقة 
البت في  للسلطات املســؤولة عن 
طلب اللجوء الذي قدمه، أثار اهتمام 
القضاء األملانــي ما أدى إلى اعتقاله 
في شــباط 2019.  ويؤكــد االدعاء 
أنــه كان جزءا من نظــام مُيارس فيه 

التعذيب على نطاق واسع.
ولــزم إياد الغريب الــذي طغى على 
أنور رســالن خالل جلسات  حضوره 
عشرة  اســتمرت  التي  االســتماع 
أشــهر، الصمت وأخفى وجهه عن 
كتب  فقد  ذلــك  ومع  الكاميــرات. 
رســالة أعرب فيها عــن حزنه على 

الضحايا.
وكان يبكــي وهــو يســتمع إلــى 
أنه  براءتــه بحجة  محاميه يطالب 
كان ســيعرض حياته وحياة أسرته 
للخطر إذا لــم ينفذ أوامر في نظام 

يسحق كل نية العصيان.
كان املتهم حتت إمرة ابن خال بشــار 
األســد واملقرب منه حافظ مخلوف 

املعروف ببطشه. ومع ذلك، استنكر 
باتريك  املدني  االدعــاء  أحد محامي 
كروكر صمته. وقال إن أشخاصا »من 
رتبته ميكن أن يكونــوا مهمني جدا 
املســؤولني  عن  معلومات  إلعطائنا 
السوريني الذين نستهدفهم بالفعل 

لكنه اختار عدم القيام بذلك«.
وقد أدلى أكثر من عشــرة ســوريني 
بإفاداتهم حــول االنتهاكات املروعة 
التي تعرضوا لها في سجن اخلطيب.
وجرت مقابلة بعض الشهود من دون 
كشف هوايتهم ومت إخفاء وجوههم 
أو وجعلهم يضعون شعرا مستعارا 
خوفا من االنتقام من أقاربهم الذين 

ما زالوا في سوريا.
وللمــرة األولــى ُعرضت صــور من 
»ملــف قيصر« علــى احملكمة. وقام 
هذا املصور الســابق في الشــرطة 
العسكرية بتســريب خمسني ألف 
صورة مجازفا بحياتــه، يظهر فيها 
6786 معتقال سوريا قتلوا بوحشية 
أو يتضورون جوعــاً أو يعانون من آثار 

تعذيب.
والصور التــي مت حتليلها في احملكمة 
الشــرعي  الطب  أخصائي  قبل  من 
روتشــيلد  ماركــوس  البروفســور 

تشكل أدلة مادية دامغة.

القضاء األلماني سوف يصدر احكاما لمتهمين
في انتهاكات تنسب للنظام السوري

تقـرير

القضاء االملاني

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشف استطالع أجرته القناة 12 اإلسرائيلية 
أن حزب »الليكود« بزعامــة بنيامني نتنياهو 
ســيحصل على 28 مقعدا فــي االنتخابات 
البرملانية املقررة في مارس، بينما تراجع متثيل 

»القائمة املشتركة«.
وأظهــر االســتطالع أن حزب »يــش عتيد« 
برئاسة رئيس املعارضة يائير لبيد، سيحصل 
علــى 18 مقعدا، بينما ســيصل حزب »أمل 
جديد« برئاســة جدعون ســاعر املنشق عن 
13 مقعــدا، وحتالف  »الليكــود« على  حزب 
»ميينا« اليميني املتشدد برئاسة نفتالي بينت 

فسيحصل على 11 مقعدا.
العربيــة في  أمــا »القائمــة املشــتركة« 
أمين عودة  برئاســة  اإلســرائيلي  الكنيست 
الدميقراطية  »اجلبهــة  الثالثة  في مركباتها 
الوطنــي  والتجمــع  واملســاواة،  للســالم 
الدميقراطــي، واحلركــة العربيــة للتغيير«، 
بعد انشــقاق »القائمة العربيــة املوحدة«، 
فســيتراجع متثيلها بحسب االستطالع من 
15 مقعدا حاليا إلى 9 مقاعد، فيما لم جتتاز 
»القائمة العربية املوحدة« برئاســة منصور 
عباس نسبة احلسم وستحصل على %2 من 

أصوات الناخبني.
وأظهر االســتطالع أن حزب »شاس« املتدين 
برئاســة ارييــه درعــي ســيحصل على 8 
مقاعــد، وحزب »يهــدوت هتــوراة« املتدين 
»يسرائيل  وحزب  غافني  برئاســة موشــيه 
بيتينو« برئاســة أفيغدور ليبرمان سيحصل 
كل منهما علــى 7 مقاعــد، ويليهما حزب 
ميخائيلي  ميراف  برئاسة  اليساري  »العمل« 

فسيحصل على 6 مقاعد.
وبــني االســتطالع أن حــزب »أزرق أبيــض« 
برئاســة وزير األمن بيني غانتس، سيحصل 
علــى 5 مقاعــد، أمــا حــزب »الصهيونية 
الدينية« اليميني املتطرف برئاسة بتسلئيل 
اليســاري  »ميرتس«  وحــزب  ســموتريتش، 
برئاســة نيتسان هوروفيتش فسيحصل كل 

منهما على 4 مقاعد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت مصادر مطلعة على ســير احملادثات 
بني قطر ومصر أن الطرفني توصال، الثالثاء 

إلى اتفاق حول استئناف عمل السفارات.
وقالت املصادر الدبلوماســية في القاهرة، 
في حديث لوكالة »تاس« الروسية: »اتفق 
الطرفان على اســتئناف عمــل البعثتني 
القائمني  مســتوى  على  الدبلوماســيني 
باألعمال قبل تعيني الســفير املصري لدى 

الدوحة والسفير القطري لدى القاهرة«.
وأوضحت املصادر أن الطرف املصري عرض 
خالل محادثات الثالثاء شروطه وشدد على 
أولوياته في مســار تســوية العالقات بني 
البلدين، ويتمثل أهمها في املطلب الصارم 
من قبل القاهرة للدوحة بعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية ملصر.
ونقلــت »تاس« عن مصادرهــا مع ذلك أن 
»الدبلوماسية املصرية تعمل على ضمان 
تطبيــق االلتزامات التــي حتملتها بهدف 

إعادة العالقات الطبيعية بني البلدين«.
وأعلنت قطر ومصر، في وقت ســابق من 
البلدين عقدا  الثالثــاء، أن وفدين ميثــالن 
اجتماعا في الكويت لوضع آليات وإجراءات 
خاصة باملرحلة املستقبلية، وذلك ألول مرة 
منذ التوقيع يوم 5 يناير على بيان العال في 
السعودية، الذي أنهى األزمة املندلعة عام 
2017 بني الدوحة مــن جهة والرياض وأبو 

ظبي واملنامة والقاهرة من جهة أخرى.

استطالع: حزب »الليكود« 
سيحصل على 28 مقعدا 

في االنتخابات المقبلة

قطر ومصر تتوصالن 
إلى اتفاق الستئناف 

عمل السفارات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تستعد إدارة الرئيس األميركي، جو 
بايــدن، لفرض عقوبــات وإجراءات 
أخرى، قريبا، ملعاقبة موسكو على 
أفعال، لن تتوقف عند األنشــطة 
وحمــالت  اخلبيثــة  الســيبرانية 
أفادت  التجســس بحســب مــا 

صحيفة واشنطن بوست. 
ووفقــا ملــا نقلتــه الصحيفــة 
األميركية عن مسؤولني أميركيني، 
مطلعني على األمر، فإن العقوبات 
ســيتم فرضها بســبب تدخلها 
املزعــوم فــي القرصنــة الهائلة 
ومجموعة  ويندز«،  »سوالر  لنظام 
اخلبيثة،  السيبرانية  األنشطة  من 
فضــال عــن تســميم املعــارض 
الروســي البارز، أليكــس نافالني، 

املسجون حاليا في موسكو. 
قد  »بوليتيكو«  صحيفــة  وكانت 
نقلت تقريرا، قالــت فيه إن خطة 
اإلدارة األميركيــة لفرض عقوبات 

واعتقاله  نافالني  تسميم  بسبب 
ســتتم بالتعــاون مــع احللفــاء 
اخلارجية  وزير  رحب  األوروبيني، كما 
االثنني،  بلينكن،  أنتوني  األميركي، 
بقرار االحتاد األوروبي فرض عقوبات 
على موســكو بســبب إجراءاتها 

ضد أبرز معارضي الكرملني.
وقالــت وكالة رويتــرز، ليلة امس 
األربعاء ، نقال عن البيت األبيض إنه 
من احملتمل فــرض العقوبات على 
روســيا في غضون أسابيع وليس 

أشهر. 
املاضي،  مــارس  في  الهجوم،  وبدأ 
حني اســتغل القراصنــة عملية 
حتديــث لنظــام »ســوالر ويندز« 
للمراقبــة، والذي طورته شــركة 
وتستخدمه  تكســاس،  والية  في 
عشرات آالف الشــركات واإلدارات 

حول العالم. 
قــال اثنان مــن كبار املســؤولني 
األميركيــني إن إدارة الرئيــس جو 

إلى متديد معاهدة  بايدن تســعى 
»نيو ســتارت« للحد من الترسانة 
النووية والتي تنتهي مدة سريانها 

في فبراير املقبل.
واســتمرت العملية عدة أشــهر 
قبل أن تكشــفها، في ديســمبر، 
لألمــن  آي«  »فايــر  مجموعــة 
املعلوماتي التي وقعت هي نفسها 

ضحية هجمات إلكترونية.
األبيض،  بالبيــت  مســؤول  وقال 
األسبوع املاضي، إن احلملة الروسية 
طالــت تســع وكاالت حكوميــة 
أمريكية ونحو 100 شركة خاصة.

ومــن بني الــوزارات املســتهدفة، 
اخلارجية والتجــارة واخلزانة واألمن 
الداخلي، فضال عن املراكز الوطنية 
إلى  وأشــار مســؤولون  للصحة، 
خشــيتهم مــن أن الهجوم طال 

وزارات أخرى أيضا.
وتطــور الواليــات املتحــدة حاليا 
نظاما دفاعيا متطورا في شبكات 

واخلاص،  الفيدرالــي  القطاعــني 
»الهــدف منــه التغلــب على أي 
هجــوم إلكتروني في املســتقبل 
ســواء مــن روســيا أو أي خصوم 
بحســب  متطوريــن«،  آخريــن 
أفــاد مســؤولون لصحيفة  مــا 
»واشنطن بوســت«.  ولن يتوقف 
األمر عند العقوبات، بل ســتصدر 
اإلدارة األميركيــة، بيانــا أقوى من 
البيــان الــذي أصدرتــه الوكاالت 
االستخباراتية في يناير، والذي قال 
إن موسكو »على األرجح » هي من 
تقــف وراء قرصنة نظام »ســوالر 
وينــدز«.  كشــف موقــع اإلذاعة 
الوطنيــة العامــة، فــي الواليات 
املتحدة )NPR( أن قراصنة احلكومة 
الروســية املســؤولون عن اختراق 
أنظمــة الكمبيوتر في العديد من 
اســتعانوا  األميركية  الــوكاالت 
أحــد منتجات  أمنية في  بثغــرة 
مراقبة البرامج من شركة »سوالر 

. (SolarWinds (»ويندز
لكن الهدف من اإلجراءات اخملتلفة، 
كما قال املسؤولون للصحيفة، هو 
نقل رسالة أوسع نطاقا مفادها أن 
الكرملني يســتخدم منذ سنوات 
أدوات إلكترونية لتنفيذ مجموعة 
ملصالح  املعاديــة  اإلجــراءات  من 
الواليات املتحــدة وحلفائها ومثل 
التدخل في االنتخابات واستهداف 
أبحاث لقاح فيروس كورونا وتهيئة 
بيئة تســهل من عمل القراصنة 
الذين عملوا علــى تعطيل مرافق 

الصحة العامة األميركية.
وفــي خطاب ألقــاه أمــام مؤمتر 
املاضي،  األســبوع  لألمن،  ميونيخ 
قال الرئيس جو بايدن، »لقد أصبح 
التهور الروســي واختراق شبكات 
الكمبيوتــر في الواليــات املتحدة 
وعبــر أوروبــا والعالم أمــرا بالغ 

األهمية حلماية أمننا اجلماعي«. 
أوضح تقرير لشركة مايكروسوفت 

األميركيــة أن أكثــر مــن نصف 
الهجمات اإللكترونية التي ترعاها 
دول جاءت من روسيا، فيما احتلت 

إيران املركز الثاني.
أثناء حملته  بايدن قد تعهد  وكان 
الهجوم  علــى  بالرد  االنتخابيــة 
اإللكتروني الواسع الذي نسب إلى 
روسيا واستهدف وكاالت حكومية 
وانتقد  املتحــدة،  الواليــات  فــي 
الرئيس الســابق، دونالــد ترامب، 

لعدم القيام بأي شيء.
القومي،  األمــن  مستشــار  وقال 
جايك سوليفان، األحد املاضي، في 
مقابلة مع شبكة »سي بي إس«، 
إن الرد املتوقع في األسابيع املقبلة 
األدوات  مــن  مزيجا  »ســيتضمن 
املرئيــة وغيــر املرئية، ولــن يكون 
مجرد عقوبات«، مضيفا أن الهدف 
منها »أن نضمن أن روســيا تفهم 
أين ترســم الواليات املتحدة اخلط 

في هذا النوع من النشاط«.

واشنطن بصدد فرض عقوبات على روسيا
»بسبب الهجوم اإللكتروني ونافالني« 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع الذهب، امس األربعاء، ليحوم قرب أعلى 
مســتوى في أســبوع الذي بلغه في اجللسة 
الســابقة، إذ تعــززت جاذبية املعــدن األصفر 
بفعل تصريحات أدلى بهــا جيروم باول رئيس 
مجلــس االحتياطي االحتــادي قــال فيها إن 

االقتصاد األمريكي ما زال بحاجة للدعم.
 0.30 وصعد الذهب فــي املعامــات الفورية 
باملئــة إلــى 1806.25 دوالر لألوقية )األونصة(، 
بعد أن بلغ أعلى مســتوياته منــذ 16 فبراير 
عنــد 1815.63 دوالر أمس الثاثــاء. وارتفعت 
العقــود األمريكية اآلجلة للذهــب 0.1 باملئة 
إلــى 1808.40 دوالر. وتلقــى الذهب املزيد من 
الدعــم إذ تراجع الــدوالر مقابل منافســيه، 
بينما انخفضت أيضا عوائد ســندات اخلزانة 

األمريكية القياسية ألجل عشر سنوات.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
كشفـت شركة أور العامة إحدى شركات وزارة 
إمكانياتها وطاقاتها  واملعادن، عــن  الصناعة 
الكبيــرة إلنتــاج ُمنتجات االملنيــوم مبُختلف 

األشكال واألحجام والقياسـات.
وذكر مدير عام الشركة حيـــدر احلسينـــاوي 
في بيــان اطلعت عليه »الصبــاح اجلديد«، أن 
األصولية،  املوافقات  اســتحصلت  »الشركة 
وإجــازة التصدير متهيــداً لتصديــر ُمنتجات 
األملنيــوم الى دول ســوريا واألردن في ظل توفر 
اإلمكانيات والطاقــات العالية التي تصل إلى 
20 ألف طن / ســنوياً«. وأكد احلســيناوي أن 
»توفر خزيــن كاٍف من املــواد األولية وإمتاك 
الشركة ملصاهر إلعادة تدوير سكراب األملنيوم، 
فضــاً عن إطاق الشــركة ُمبــادرة لتجميع 

السكراب املُتوفـر«.
ولفت الى أن »املصانع التي متتلكها الشركة، 
تختــص بإنتاج صفائــح ومقاطــع األملنيوم 
القطاع  وتخدم  والقياسات،  األحجام  مبُختلف 
اخلاص، إضافة إلى إنتــاج وصات الربط لوزارة 

الكهرباء«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف احمد جاســم، معاون مدير قســم 
الشؤون القانونية في هيئة اجلمارك العراقية، 
عن توقع الهيئة ارتفاع  إيرادات العام اجلاري إلى 

مستوى تريليوني دينار.
وأشار احمد جاســم، في تصريحات صحفية 
إلــى أن الوقعات تأتي في ظل اســتمرار عمل 
اجلمارك أثناء احلظر اجلزئي والشامل في جميع 

املنافذ.
وأملح جاســم، إلى عمليات الضرائب واجلمارك 
تعمان حتى في ظل احلظر الشــامل أو اجلزئي 

في جميع املنافذ احلدودية.
وأضاف، أن زيــادة اإليرادات املتوقعة لعام 2021 
تأتي رغم استمرار اإلعفاءات اجلمركية للسلع 
والبضائع األردنية، حسب اجلداول املتفق عليها 

مع اجلانب األردني.
وذكر، أن هناك اتفاقا مع إقليم كردستان أُبرم 
عــام 2019، لتوحيد اإلجــراءات اجلمركية في 
منافذهم أسوة مبنافذ العراق األخرى، موضحا 
أن اإليرادات اجلمركية لعــام 2020 وصلت إلى 
1.1 تريليون دينار، مقابل 1.5 تريليون دينار خال 

 .2019
وأضــاف، أن نســبة الرســوم اجلمركية على 
السيارات الوافدة للعراق كانت 15 باملائة خال 

.2020

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعــت أســعار النفط فــي التعامات 
املبكــرة، امــس األربعاء، بعــد أن أظهرت 
بيانات صناعية أن مخزونات اخلام األمريكية 
ارتفعت بشكل غير متوقع األسبوع املاضي 
الواليات  الشــديد في  التجميد  أدى  حيث 
اجلنوبية إلــى كبح الطلب مــن املصافي 
التي اضطرت لإلغاق. وأفاد معهد البترول 

األمريكــي )API( ليلــة امــس األربعاء أن 
مخزونات اخلام ارتفعــت مليون برميل في 
األســبوع املنتهي في 19 شباط، وأظهرت 
بيانات معهد البترول األمريكي أن تدفقات 
مصافي النفط اخلــام تراجعت 2.2 مليون 

برميل يوميا.
ففي الســاعة 05:30 بتوقيــت جرينتش ، 
تراجعت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 

الوســيط األمريكي 67 سنًتا أو ٪1.10 إلى 
61.01 دوالرًا للبرميــل ، بعد أن تراجعت 3 
ســنتات يوم الثاثــاء. وانخفضت العقود 
اآلجلة خلام برنت 50 ســنًتا ، أو ٪0.78 ، إلى 
63.99 دوالرًا للبرميــل ، مما ميحو مكاســب 
امــس األول الثاثــاء البالغة 13 ســنًتا. 
وســينتظر املســتثمرون تأكيًدا من إدارة 
معلومات الطاقة األمريكية في وقت الحق 

يوم األربعــاء بأن مخزونات اخلــام ارتفعت 
األسبوع املاضي، على الرغم من تضرر إنتاج 
النفط الصخري وســط موجة اجلليد غير 

املسبوقة في جنوب الواليات املتحدة.
وقفزت األسعار بســبب تعطل اإلمدادات 
األمريكيــة وانضباط اإلمــدادات من قبل 
منظمــة البلدان املصــدرة للبترول )أوبك( 
وحلفــاء ، يُطلق عليهــم مجتمع أوبك + ، 

بقيادة الســعودية التي خفضت تخفيض 
إضافي بشكل طوعي مبقدار مليون برميل 

يومًيا.
في الوقت نفســه ، فإن اإلنفاق التحفيزي 
وتناوب املســتثمرين على  النمــو،  لتعزيز 
السلع، واألمل في أن يؤدي بدء التطعيمات 
إلى تخفيف القيود املفروضة على األوبئة ، 

كلها عوامل تدعم أسعار النفط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف قائممقام قضاء شط 
حيدر  البصرة،  مبحافظة  العرب 
الثاثاء،  األول  امــس  العبــادي، 
استراتيجية  مشاريع  وجود  عن 
متلكئــة منــذ ســنوات تبلغ 

قيمتها 130 مليار دينار.
تصريح  فــي  العبــادي  وقــال 
صحفي ، إن »هناك 3 مشــاريع 
متلكئة عن العمل في القضاء 
منذ عدة ســنوات تبلغ قيمتها 

130 مليار دينار عراقي«.
يتعلق  األول  »املشــروع  أن  وبني 

ومجــاري  التحتيــة  بالبنــى 
املنطقة القدمية في شط العرب 
والذي تنفذه شــركة تســمى 
 83 بكلفة  اإليطاليــة  متيوتي 
مليار دينار«، مضيفا أن »املشروع 
متوقف عن العمــل منذ 2012 
وال تتجــاوز نســبة العمل عن 
9 ســنوات على  %27 بعد مرور 

املباشرة به«.
إن  بالقــول،  العبــادي  وتابــع 
»املشــروع الثانــي عبــارة عن 
مستشــفى كبير في القضاء، 
متت املباشرة به من قبل شركة 

لبنانية عام 2011 ضمن مشاريع 
تنميــة األقاليــم بكلفــة 41 
مليار دينــار عراقي، لكن العمل 
مت ســحبه عــام 2018 لتلكــؤ 
الشــركة بالعمل، وهو اآلن في 
طور اكمــال عملية احالته إلى 

إحدى الشركات الرصينة«.
وأشــار إلى أن »املشروع الثالث 
يتعلــق مبشــروع طريــق عتبة 
الوزاري بطول 19 كم وهو متأخر 
 2011 اجناز العمل فيه منذ عام 
وتنفذه وزارة االعمار واإلســكان 

بكلفة 6 مليارات دينار عراقي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصلــت الليــرة التركيــة، امس 
مســتوياتها  أدنى  إلــى  األربعاء، 
مقابــل الدوالر في ثاثة أســابيع 
لضغوط  تتعــرض  لتظل  تقريبا، 
دافعــت احلكومــة عن  أن  بعــد 

سياسات وزير املالية السابق.
البنك  رفــع  الضعف،  وفي ظــل 
املركزي نسبة االحتياطي اإللزامي 
 200 التركيــة  بالليــرة  للودائــع 
نقطة أســاس، قائــا إن التحرك 
في  التحول  فعالية  »سيحســن 
النقدية«.وتراجعــت  سياســته 

الليــرة إلى 7.15 واســتقرت عند 
7.12 مقابــل العملــة األميركية 
بحلــول الســاعة 0748 بتوقيت 
غرينيتــش، لتهبط من إغاق عند 
7.11، الثاثاء، وفق ما ذكرت وكالة 
رويترز.وقــال متعاملــون إن الليرة 
تسجل حاليا أداء أقل من العمات 
املناظرة في األسواق الناشئة، بعد 
أن تفوقــت عليها منــذ نوفمبر، 
ألبيرق  بيرات  املالية  وزير  حني رحل 
ومحافــظ البنــك املركــزي مراد 
وارتفعت  أويسال عن منصبيهما. 
الليرة عقب ذلك مــا يزيد عن 20 

باملئــة بفضل توقعات بتشــديد 
السياســة النقدية، بعد سنوات 
متعاملون  اإلدارة.وقال  ســوء  من 
إن خســائر الليرة هذا األســبوع 
أطلق شــرارتها دفاع الرئيس رجب 
طيب أردوغــان عن ألبيــرق، الذي 
تزامنــت فترة توليــه منصبه مع 
انخفــاض حاد فــي العملة. كما 
البنك  احتياطيــات  اســتنفدت 
األجنبي بشدة،  النقد  املركزي من 
البنوك احلكومية  بسبب سياسة 
ببيع 130 مليــار دوالر من العملة 

األميركية لدعم الليرة.

الذهب يصعد بفعل 
تراجع الدوالر

العراق يعتزم تصدير 
االلمنيوم الى سوريا 

واالردن 

توقعات بارتفاع إيرادات 
الجمارك لتريليوني 

دينار خالل 2021
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع المخزونات األمريكية

الليرة التركية تهبط ألدنى 
مستوياتها في 3 أسابيع

بقيمة 130 مليار دينار.. مشاريع 
استراتيجية متلكئة في »شط العرب«

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث األردن اخلطى لتنفيذ مشروع 
يعده حيويــا يتمثل في مد أنبوب 
لنقل النفط مــن مدينة البصرة 
عاصمــة البتــرول العراقية حتى 
مدينة العقبة )جنوبي األردن( على 

البحر األحمر.
بشأنه  احلديث  يدور  الذي  املشروع 
منــذ أكثر مــن 33 عامــا دخلت 
مباحثاتــه مرحلــة مــن اجلدية 
فــي العامني املاضيــني تخللتها 

اجتماعات لترتيب األمور الفنية.
وكان رئيــس الوزراء األردني بشــر 
اخلصاونــة قــال فــي تصريحات 
إنه  املاضــي  األســبوع  صحفية 
العمل على تســريع  املهــم  من 
للمشــروعات  العملية  اخلطوات 

اإلستراتيجية املرتقب تنفيذها.
وذكــر اخلصاونــة أن أبــرز تلــك 
املشــروعات يتمثل في مشروعي 
املدينــة االقتصاديــة على احلدود 
بــني البلدين ومد أنبــوب النفط 

العراقي.
وأضــاف أن مشــروع مــد أنبوب 
النفــط من البصــرة إلى العقبة 
ثــم إلــى مصــر ســيوفر نافذة 
األردن  وســيزود  للعراق،  تصديرية 
بجزء مــن احتياجاتــه النفطية، 
وسيؤدي إلقامة مناطق لوجستية 
وصناعات بتروكيميائية في الدول 

الثاث.
وبالتزامــن مع تصريحــات الوزير 
األردني قال رئيس مجلس األعمال 
العراقــي األردني ســعد ناجي إن 
املشــروع في مرحلــة التصاميم 
الفنية متهيدا لطرحه لاستثمار.

وبني ناجي في تصريحات صحفية 
أن احلكومة العراقية أعدت قائمة 
بالشــركات املؤهلة لهذه الغاية، 

استعدادا لطرح عطاءات املشروع 
الــذي يشــكل أهميــة كبيــرة 
للعراق كمنفذ تصديري  بالنسبة 

من خال العقبة.
ووقع األردن مع العراق في 9 نيسان 
2013 اتفاقيــة ملد أنبــوب لنقل 
النفط العراقــي اخلام من البصرة 
إلى مرافــئ التصدير فــي ميناء 
العقبة بتكلفة إجمالية تبلغ 18 
مليار دوالر، وطاقة ضخ تقدر بنحو 

مليون برميل يوميا.
وفــي 2019 أعلن العراق أنه يدرس 
اجلدوى  بدراســة  النظــر  إعــادة 
النفط مــع األردن  ملشــروع خط 

تأكيد  بشــكل كامــل، بهــدف 
حتقيقه أعلــى منفعة اقتصادية، 
بحيث يتم إيصال اخلط إلى مصر 

بدال من انتهائه في العقبة.
منافع متبادلة

بدوره، قال اخلبير في شؤون النفط 
فهد الفايز إن املشروع يسهم في 
النفط للمملكة على مدار  تأمني 
العام، عدا عن أن مروره عبر أراضي 
األردن ســيحقق فائــدة من خال 
رســوم العبور وبدالت اســتئجار 

األراضي.
وأضاف اخلبير األردني أن املشــروع 
ســيتيح منفعة من خــال قيام 

العديد من األنشطة املوازية، مثل 
املقاوالت والنقل وتشــغيل األيدي 
العاملة، والفوائد التي ستجنيها 

اجملتمعات في مناطق مرور اخلط.
من جهته، قال اخلبير في شــؤون 
النفط عامر الشــوبكي إن األردن 
سيســتفيد مــن املشــروع منذ 
عاملة في  أيٍد  بتشــغيل  البداية 
اجلانب األردني، وســيضمن وصول 

النفط بسعر تفضيلي.
وأوضح الشــوبكي أنــه في حال 
تفضيلي  بســعر  اخلام  اســتام 
ســينعكس ذلــك على أســعار 
املشــتقات املبيعــة للمواطــن، 

وبالتالــي ســيؤثر إيجابيــا على 
عجلة االقتصاد األردني.

وقال إن مشروعا بهذا احلجم يجب 
أن يكــون كل ما يتعلق به واضحا 
حتــى نضمن اســتمراره في ظل 
جتتاح  التي  السياسية  العواصف 

املنطقة.
وبني أن املشروع قدمي، كانت فكرته 
متداولــة منذ عــام 1988 حلاجة 
العراق املتزايــدة لوجود منفذ ثان 
لتصدير النفــط، لكن بعد احلرب 
تعقيدات شــابت  وعدة  العراقية 
السياســي توقف احلديث  الواقع 

عنه.

يذكر أن اجلزء الواقع في األردن من 
املشروع سيتم تنفيذه كاستثمار 
كامل مــن قبل شــركة »ماس« 
(Mass( العراقيــة الدوليــة التي 
العطــاء في وقت  أحيل عليهــا 

سابق.
وقت  في  النفــط  وزارة  وأعلنــت 
ســابق مــن العــام اجلــاري أنها 
باشرت بتسليم العروض التجارية 
األنبوب  بإنشــاء  اخلاصة  والفنية 
بطاقة مليــون برميل يوميا، حيث 
يتوقع أن يشــهد الربــع األول من 
2021 إحالة املشروع بشكل كامل 

على الشركات املنفذة.

سيوفر نافذة تصديرية مهمة للبالد 

 أن مشروع مد أنبوب 
النفط من البصرة 

إلى العقبة ثم 
مصر سيوفر نافذة 

تصديرية للعراق، 
وسيزود األردن بجزء 

من احتياجاته النفطية، 
وسيؤدي إلقامة 
مناطق لوجستية 

وصناعات بتروكيميائية 
في الدول الثالث

العراق يعد لتنفيذ مشروع مد أنبوب
النفط من البصرة إلى العقبة ومصر 

الصباح الجديد ـ متابعة :

جددت وزارة النفط العراقية، التزامها 
بقرارات »أوبك+«، فيما نفت شــركة 
نفط البصــرة ارتفاع حجم التصدير 
النفطــي من موانئ البــاد اجلنوبية 
، مؤكدة ان معــدالت التصدير خال 
شهر شباط اجلاري ما زالت مستقرة 

باألرقام املعلن عنها.
وقال مدير عام الشــركة خالد حمزة 
الشــرع، في تصريح  صحفــي ، إن 
»معدل الصادرات النفطية للشــهر 
احلالي ال يزال مســتقراً عند 3 مايني 
و700 ألف برميل يومي قياسي«، نافياً 
»ما تردد من أنباء حتدثت عن ارتفاع في 
معدالت التصدير من املنافد البحرية 

في مياهنا الدولية«.
واضاف الشرع أن »وزير النفط إحسان 
عبد اجلبار، شدد على أهمية االلتزام 

بقرارات )أوبك بلس( في حتقيق التوازن 
في أســواق النفــط وفــق احملددات 
األخيرة لتحســني اقتصادات البلدان 

املنتجة«.
من ناحية أخرى، كشــف الشرع عن 
النفــط اعتمدت مصدرين  أن »وزارة 
البحرية(  )األنابيب  لتمويل مشــروع 
من أجل زيادة قــدرات تصدير النفط 
ملا  املوانــئ اجلنوبية، طبقاً  اخلام عبر 
هــو مخطط له من قبل وزارة النفط 
أن  مبيناً  البصــرة«،  نفط  وشــركة 
»املصدر األول يأتي عبر قيام )املصرف 
العراقي للتجارة( باملشاركة في جزء 
من التمويل وفقا لقرار مجلس الوزراء 
األخيــر، أما مصدر التمويــل الثاني، 
فيأتي من إيرادات حصة شركة نفط 
البصرة في عقد اخلدمة مع شــركة 
)إيني( االيطالية املشغل حلقل الزبير 
التراخيص  البصرة ضمن جولة  غرب 

النفطية األولى عام 2010«.
وقالــت موقع »بلومبيــرغ«، اجلمعة 

املاضية، إّن صادرات العراق من النفط 
اخلام »قفزت« فــي النصف األول من 
شــباط، على الرغم مــن التعهدات 

بخفض اإلنتاج.
وترجمه  املوقــع  نشــره  تقرير  وذكر 
موقع »ناس«، أّن وتيرة صادرات العراق 
من النفط اخلام في هذا الشــهر قد 
الــذي حددته  تتجاوز هــدف اإلنتاج 
بغداد على نفســها وهو 3.6 مليون 
برميل يومياً، ورمبا حتى سقف أوبك+ 
3.85 مليون، إذا استمر  البالغ حوالي 
بذات املعدل الذي شــهدته األيام الـ 

15 األولى من شباط.
وتعهــدت بغــداد بالضــخ أقل من 
املاضي لتعويض  حصتها في شباط 

االنتاج املفرط في املاضي.
ويســتمد العراق تقريبــا كل دخله 
من النفــط، ويعاني، مثل العديد من 
أزمة  األخــرى، من  النفطية  الــدول 
اقتصادية بعد أن تســبب الوباء في 
انهيار الطلب على الطاقة في العام 

املاضي. ويقول التقرير، إّن وزارة النفط 
لم تعلق على الفور عندما ســئلت 
عن الصادرات، فيما ذكر مسؤول فى 
الصناعــة طلب عدم الكشــف عن 
هويتــه أن الباد مازالت تعتزم حتقيق 

هدفها لهذا الشهر.
كمــا نقل عن مســؤول آخــر قوله، 
زيــادة الصادرات  إّن »احلكومة تعتزم 
خال النصف األول من شباط حتسبا 
ألن يؤدي ســوء األحــوال اجلوية إلى 

خفضها فى النصف الثاني«.
ويوضح التقرير، أّن »الصادرات ليست 
ولكنها  لإلنتاج  مباشــراً  مقياســاً 
تعطي فكرة عن مســتويات اإلنتاج. 
وميكن للبلــدان بيع النفــط اخملزون، 
أوبك+  الذي ال يعتمد علــى حصص 

اخلاصة بها«.
وأشــار أيضــاً إلــى أّن »أرقــام تتبع 
الناقــات التي جمعتها بلومبرغ هي 
أرقام أولية وميكــن أّن تتغير املعدالت 

اليومية على مدار الشهر«.

تقرير

العراق ينفي ارتفاع حجم التصدير نتيجة
االلتزام بمحددات االنتاج ضمن اتفاق اوبك+

مد انبو النفط العراقي الى العقبة
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كتابة

مجالت

رؤية

في كتاب )رسائل مي زيادة .. صفحات 
وعبرات من أدب مي اخلالد( الصادر عن 
رســائل  نطالع  عام٢٠٢٠  الرافدين  دار 
هذه القامة النســوية الــى عدد من 
األدباء والكتاب البارزين واعالم النهضة 
العربية مثل جبران خليل جبران، باحثة 
البادية ) ملك حفني ناصف( ، يعقوب 
صــروف ، أمني الريحانــي وغيرهم من 

أعالم النهضة العربية. 
وكان معروف عن مــي تبينها لقضية 
حترر املرأة العربية وتعليمها وتثقيفها 
ومشــاركتها  مــع الرجل فــي احلياة 
االجتماعية العامة ، وهذا الذي جعلها 
تعجب بــآراء ومواقف باحثــة البادية 
وهــي ملك حفنــي ناصــف الكاتبة 
في  اجملاهدات  واحدى  املعروفة  املصرية 
ســبيل حترير املرأة . وكتبت عنها مي 

مؤلفاً عنوانه )باحثة البادية(. 
وقبــل ان تتعــرف إليها كتبــت لها 

رســالتني حتثها فيها علــى مواصلة 
دعوتها في ســبيل حترير املرأة جاء في 
أحداها: فيا من ارتفع قلبها إلى فكرها 
ويامن انحنى فكرها على قلبها ، إيتها 

الباحثة احلكيمة ملاذا تصمتني ؟ 
وكتبت لها أيضــاً : ضمي يدك البارزة 
إلى األيدي التي حتــاول رفع هذا اجليل 
والتردد، ســاعدني  احليــرة  هــوة  من 
بتحريــر املرأة بتعليمهــا واجباتها. إن 
صوتاً خارجــاً من اعماق القلب، بل من 
اعماق اجلراح كصوتــك، قد يفعل في 
النفوس مــا ال تفعله اصوات األفكار . 
فهنيئاً لوطن يضم بني أبنائه مثيالتك 
، وهنيئاً لصغار يســتقون وعود الهناء 
من ابتسامتك ويسكبون حياتهم في 

قالب حياتك. 
بكتابة  وكانت مــي شــغوفة جــداً 
الرســائل األدبية، ومن هذه الرســائل: 
رســالة وجهتها الى ساعتها العزيزة 
وقد فقدتها في هنينة سوداء جاء فيها 
: بني ثانية وثانية ميوت أمل ويحيا يأس، 
تبتسم شفة وتدمع عني، يخون صديق 

ويخلص عدو ، بني الثانية والثانية ! .
مي وذات التاج والصوجلان ! 

كان لصاحبــة ازهــار حلــم عدد من 
الرسائل مع مؤسس مجلة »املقتطف« 
يعقوب صــروف فكان صروف من خيرة 
في  دائماً  متازحــه  وكانت  أصدقائهــا 
رســائلها فتخاطبــه بـ: يــا ذا التاج 
والصوجلان، وفي رسالة كتبتها مي الى 
الدكتور صروف في كانــون الثاني من 
عام ١٩١٩ تشــكره عندما أهدى اليها 
مجموعة من املقتطف قائلًة : فتحت 
اليوم أحد األجــزاء ، فرأت عيني صورة 
رجل ترصع األوسمة صدره ، فقلت في 
نفســي أن أوســمتك أنت فوق جميع 
االوســمة جماالً . كل سنة من سني 
املقتطف وســام خالد على صدرك ال 
ينال الصدأ مــن تبره ، وال تعرف الغش 
دوره، بــل إن ما فيه من الســناء أبدي 

التألق على كر الدهور . 
وفي شباط ســنة ١٩١٩ طالعت مي 
مجلدات املقتطف فوقفت عند مقال 
للدكتور صروف عن بحيرة قارون بعنوان 
) فتاة الغيوم ( فذكرتها له في الرسالة 
: وقد ادى بي ذلك إلــى مطالعة كثير 
مما كتبته عن املصريني القدماء وآثارهم 
وفنونهــم ، وكل فصــل أجمــل من 

ماضيه. 
الشــك عندي أن كل كاتــب يتمنى أن 
يكون له مــن يذكره على هذه الصورة 
بعد موته، وامتنى أن ينالني ما نال باحثة 
البادية من حســن احلظ ألن اخمللصني 
قليلني بعد مــوت الكاتب. والعداء له 
من  التصغير  وتعمــد  منــه،  والغيرة 
شخصيته والنيل من مقامه يبرز إلى 

الوجود بعد سكونه في قلب الثرى. 
وكان جبــران خليل جبــران، وقصتها 
معه هي األشــهر واألكثــر تأثيرا رغم 
أنهما لم يلتقيا أبــدا، ومع ذلك جمع 
بينهمــا كتاب واحد »بــني املد واجلزر« 
كتبته هي ورسمه هو احلبيب، وال تزال 
رسائلها معه واحدة من أجمل نصوص 

احلب في األدب املعاصر.
ومنها رســالة كتبتها فــي 15 يناير/

1924 جــاء فيها:  الثانــي عام  كانون 
»أعرف أنك محبوبي، وإني أخاف احلب، 
أقول هــذا مع علمي بــأن القليل من 
احلب كثير، اجلفاف والقحط والال شيء 
باحلب خير مــن النزر اليســير، كيف 
أجسر على اإلفضاء إليك بهذا؟ وكيف 
أفّرط فيه؟ ال أدري.. احلمد هلل أني أكتبه 
على ورق وال أتلّفظ بــه، ألنك لو كنت 

بعد هذا  باجلسد لهربت خجالً  حاضراً 
الــكالم، والختفيت زمنــاً طويالً، فما 

أدعك تراني إال بعد أن تنسى«.
وأضافت: »حتى الكتابة ألوم نفســي 
عليها أحياناً، ألني بهــا حرة كل هذه 
احلرية. قل لي مــا إذا كنت على ضالل 
أو هدى. فإني أثق بك، وأصدق بالبداهة 
كل ما تقول.. وسواء كنت مخطئة فإن 
قلبي يسير إليك، وخير ما يفعل هو أن 
يظل حائماً حواليك، يحرســك ويحنو 
عليك.. غابت الشمس وراء األفق، ومن 
حصحصت  واأللوان،  األشــكال  خالل 
جنمــة المعــة واحــدة هــي الزهرة، 
أترى يســكنها كأرضنا بشــر يحبون 
ويتشــوقون؟ رمبا ُوجد فيهــا من هي 
مثلي، لها جبران واحد، تكتب إليه اآلن 
والشفق ميأل الفضاء، وتعلم أن الظالم 

يتبع الظالم،  النور  وأن  يخلف الشفق، 
النهــار، والنهار  الليل ســيخلف  وأن 
ســيتبع الليل مرات كثيرة قبل أن ترى 
إليها كل وحشة  الذي حتبه، فتتسرب 
الشــفق، وكل وحشــة الليل، فتلقي 
القلم جانباً لتحتمي من الوحشة في 

اسم واحد: جبران«. 
)األجنحة   وكذلك عندما طالعت مي 
املتكســرة( جلبــران كتبت لــه تطري 
بنهجها الطريــف ولهجتها الصادقة 
وتناقشــه في موضوا الزواج فتقول: » 
إننا ال نتفق في موضوع الزواج يا جبران. 
أنا أحتــرم أفكارك وأجُل مبادئك، ألنني 
أعرفك صادقاً في تعزيزها، مخلصاً في 
الدفاع عنها، وكلُها ترمي إلى مقاصد 
املبدأ  في  أيضاً  وأشــاركك  شــريفة. 
األساسي القائل بحرية املرأة، فكالرجل 
يجب أن تكون املرأة مطلقة احلرية في 
انتخاب زوجها من بني الشــبان، تابعة 
الشخصية،  والهاماتها  ميولها  بذلك 
ال مكيفــة حياتها فــي القالب الذي 

اختاره لها اجليران واملعارف«. 
: إني أشــعر شــعوراً شديداً  واردفت 
بالقيــود املقيدة بها املرأة ، تلك القيود 
احلريرية الدقيقة كنســيج العنكبوت 
إذا  الذهب. ولكن  املتينة متانة أسالك 
جوزنا لســلمى ) سلمى كرامة بطلة 
الروايــة( ولــكل واحدة متاثل ســلمى 
االجتمــاع  وذكاًء  وســمواً  عواطــف 
بصديق شــريف النفس عزيزها ، فهل 
يصح لــكل امرأة لم جتد فــي الزواج 
الســعادة التي حلمت بهــا وهي فتاة 
أن تختار لها صديقاً غيــر زوجها، وأن 
جتتمع بذلــك على غير معرفة من هذا 
، حتى وإن كان القصد من اجتماعهما 

الصالة عند فتى األجيال املصلوب؟ . 
وأغلقــت أبــواب الســعادة في وجه 
مــي وفتحت لهــا أبوب األحــزان في 
ســنة ١٩٢٨ ، حيث مات على التوالي 
صديقها يعقوب صروف وابواها وجبران 
، فوجــدت نفســها وحيــدة في ذلك 
املنزل الــذي طاملا عّمر بــرواد صالتها 
وعودها فــي كنف ذويهــا الطمأنينة 
والرخاء.  واعتزلت العالم ظناً منها أن 
املعنوية  لكلومها  بلسم  خير  الوحدة 
لكنها لم تلبث ان ضاقت في وحدتها 
بلد  وانكلترا  الى فرنســا   فســافرت 
شكســبير  وايطاليا حيث درست في 
اإليطالية  اللغة  آثار  جامعة »بروجيه« 
وجالت فــي متاحفها وهنــاك أخذت 
عليها  تظهــر  العقاب  األعيــاء  بوادر 
فعادت الى مصر وازداد تبرمها وقصدت 
لبنان موطنها األصلي في ربيع ١٩٣٧ ، 
ولكن بال طائــل . فرجعت الى القاهرة 
وكانــت خفقة قلبهــا األخيرة في ١٩ 

تشرين الثاني سنة ١٩٤١ . 

رند علي

متــر علينا في هــذه األيام ذكــرى والدة 
واحدة من أبرز رائــدات وأعالم النهضة 
األدبية في تاريخ األدب النســوي العربي 
في النصف األول من القرن العشــرين، 

األديبة اللبنانية مي زيادة. 
ولــدت ماري زيادة  في يــوم ١٢/٢/١٨٨٦ 
في ناصرة فلســطني من أب لبناني وأم 
وامتت  فيها  ترعرت  فلســطينية حيث 
اذا بلغت عامها  مبادئ الدروس، حتــى 
عينطورة  دخلت مدرسة  الرابع عشــر 
ُعرفت بقوة  في ســنة ١٨٩٩ وهنــاك 
الشخصية وحدة الذكاء وغرابة األطوار 
. املرحلة اجلديدة من حياتها بدأت تسافر 
أسرتها  إلى مصر، واستقرت هناك بعد 

أن عمل والدها محرِّرًا جلريدة احملروسة.
فــي مصر تعرفت  مي على  مشــاهير 
األدب المرتــني وكورناري وشــلر وبيرون 
وشلي وساحت معهم في أثير اإلبداع ، 
كما قرأت أعمال رائدات األدب ، والسيما 
مدام دو سي ف ينييه وجورج صاند ومدام 
دوســتال، فقررت أن تســير في أثرهن ، 
وبدأت تكتب الشــعر بالفرنسية. و قد 
أيقنت بعد مدة، أن اســمها لم يجذب 
القــّراء، خصوصــا أولئــك  املفطورون 
إجماالً على األخــذ بالظاهر ، فاختارت 
ومثير  الوقع  موسيقي  مستعاراً  أسماً 
للفضول : »إيزيس كوبيا« ) وإيزيس هي 
زوجــة »أوزوريس«  وترمز إلــى العذراء ، 
وكوبيا هي ترجمــة زيادة في الالتينية(. 
األولى  األسم منشوراتها  بهذا  ووّقعت 

وثقتها بالنجاح الحتد . 
وشقت ايزيس كوبيا طريقها في اوساط 
األدب املصرية بعد صدور باكورتها ) أزهار 
حلم( فلهجت بذكرها اجملالس متسائلة 
عمن تكون تلك األديبة الشاعرة، إلى أن 
ظهرت ماري زيادة آخــر األمر وانطلقت 

انطالقة احلزم واألميان. 
وفي مصر كتبت مي بجرأة واستمرار في 
) احملروسة( مجلة أبيها، وفي ) البروغره( 
املقتطــف( وغيرها مــن الصحف   ( و 
املصريــة. فجذبت انتباه القــراء إليها 
البارزين  والتف حولها عدد مــن االدباء 
بينهم من جعلوا مــن منزلها صالونا 
أدبيا، كانوا يرتادونه كل ثالثاء فيتباحثون 
في شؤون التأليف والترجمة ويتشاورون 
في جو رصني يشــيع فيــه الطمأنينة 
ُحسن الفتاة العذب الذي يعززه الذكاء. 
وكان مــن رواد صالونها ولي الدين يكن، 
طه حســني، خليــل مطران، شــبلي 
الشــميل، انطون اجلميل، إســماعيل 

صبري، يعقوب صروف، املازني، العقاد.

 رسائل مي زيادة

في ذكرى مي زيادة.. رائدة األدب والثائرة على مفهوم التبعية

حجاج سالمة

صدر في الشــارقة  العدد الـ 27 لشهر 
شــباط / فبراير 2021 من مجلة » مراود 
» املعنية بالتراث الثقافي .. حيث احتوي 
العــدد علــي مجموعــات متنوعة من 
التحقيقات واملقاالت والدراسات جملموعة 

من الكتاب اإلماراتيني والعرب واألجانب.
وفــي افتتاحيــة العدد كتــب الدكتور 
عبدالعزيز املسلم، رئيس معهد الشارقة 
للتراث، ورئيس حترير اجمللة عن األزياء فأشار 
إلي أن » األزياء هــي أولي مالمح الهوية 
للشــعوب، وقد تباري الرجال والنســاء 
األزياء،  في عملية االختيار وفي تنويعات 
بدءاً من اختيار أنواع األقمشــة والوانها 
وسمكها، ثم شــكلها واطوالها، وطرق 
تفصيلها وحياكتها، وقد اختلفت األزياء 
من شعب آلخر ألسباب جوهرية أهمها 
ونوعية  والطقــس،  املــكان  جغرافيــة 
الديني  واملعتقد  واملهن..  واحلرف  األعمال 

.«
وخصصــت اجمللة التــي يصدرها معهد 
الشارقة للتراث، ملف عددها اجلديد عن 

» احللي اإلماراتية .. زينة وتاريخ ».
وحول امللف كتب مدير التحرير، الدكتور 
مَني أبونعامة، عن » احللــي .. تاريخ من 

اجلمــال »، واشــار إلي أن احللــي ال يزال 
بحاجة الستقراء وتوثيق، كونه يرمز إلي 
الرخاء  ومســتويات  اجملتمعات،  طبيعة 

ورغد العيش.
ولفت إلــي أنــه بالنظر إلــي طبيعة 
احللي في التــراث اإلماراتي، فقد حظي 
هــذا املوضــوع باهتمام بعــض األفراد 
واملؤسســات، التي رعت ودعمت جهود 
الباحثني والباحثات لتوثيق هذا املوضوع 
احليوي واخلصب واملهم، وأنه من بواكير 
تلك اإلســهامات املهمة عمل البحاثة 
 « واملوسوم  املسلم،  الدكتور عبدالعزيز 
العربية  والزينة في دولة اإلمارات  األزياء 
املتحدة »، وهي دراسة رصينة قدم فيها 

املؤلف عرضا وافيا حول موضوعها.
وفــي امللف كتــب صالح عبدالســتار 
الشــهاوي عــن » احللي فــي منطقة 
وتناولــت فاطمة   ،« العربــي  اخلليــج 
سلطان املزروعي موضوع » شغب الزينة 
لدي اإلنسان عبر التاريخ »، وحتدثت مرمي 
ســلطان املزروعي عــن » رهبة العروس 
ما ينب طاســة وخلخال »، وروي محمد 
بن عبداهلل نورالدين، حكاية » الشــاعر 
جويهــر بن عبود » الذي اشــتهر بلقب 
» الصايــغ » لكونــه كان يعمل صانعا، 
وكيف كانت املصوغات واحللي من أهم 

روافد شعره.

وجــاء فــي موضوعات امللــف أيضا : » 
احللي .. زينة املرأة اإلماراتية في مختلف 
املناسبات »، و« احللي .. زينة اإلماراتيات 
في كل زمــان ».. جانب عــرض لكتاب 

األزياء والزينة في دولة اإلمارات.
وفــي العــدد اجلديد من مجلــة مراود، 
يغوض بنــا الدكتور ماجد بوشــليبي، 
مستشار التحرير، في » التراث حتت املاء 
»، ويقــدم الباحث علــي العبدان، قراءة 
حول املوســيقي والغناء في كتاب ألف 
ليلة وليلــة، فيما يقدم علي العشــر 
تعريفــا بفن الطبقة، ويصــد الدكتور 
عبداهلل املغني، تاريــخ درب احلصن في 
ذاكرة التراث، ويواصل علي أحمد املغني، 
حديثــه عن املرأة البدويــة، ويعرج علي 
مامارســته مــن مهن وحــرف، ويجول 
الزراعة  خالد صالح ملكاوي في عوالم 
فــي األدب الشــعبي، ويتتبع فهد علي 
املعمــري، العالقة بني » الراوي .. والتراث 
الثقافي »، ويعرض الدكتور فهد حسني 
جلوانب من مســيرة الكاتــب والباحث 
ويلتقط  الغامنــي،  واملترجــم ســعيد 
حســني الراوي بعضا من تفاصيل رواية 
» اخليميائي » لباولو كويلو، في محالوة 
لتقدمي قراءة جديدة ملفهوم الســعادة، 
بعضا  الرميضي،  ويجمع طالل ســعد 
من األمثــال التراثية لقبليــة العوازم، 

احد القبائل املعروفة في اجلزيرة العربية 
فراس  أحمد  الدكتور  ويأخذنا  وخارجها، 
النائب، في رحلة إلي املاضي عبر مقالة 
» خمســينية العصر فــي ميزان الدهر 
»، وينقلنــا الدكتور محمــد اجلزيراوي، 
إلي اجلنوب الغربي التونســي، للتعرف 
علي » وســائل خزن التمر بقري واحات 
نغــزاوة »، ويذهب بنــا محمد محمود 
لنتعرف  موريتانيا  إلي  ســيدي محمد، 
علي قصة » محمد ولد مســيكة .. بني 
الرمزية التراثية واحلقيقة التاريخية »، و 
مع الدكتور يحيي لطف العبالي، نزور » 
اسوار الرباط املوحدية » كأحد مكونات 
النســيج املعماري بالرباط، ويطوف بنا 
الدكتور محمد أحمد عنبي في » ساحة 
جامع الفنــا » مبراكش، وأمــا الدكتور 
عليــاء العربي، فتقدم لنا » قراءة نقدية 
اختيار املصطلحات فــي كتابات املؤرخ 
محمد املرزوقــي »، وأما » مهرجان أوكو 
نتشي في ناغاســاكي » فتتحدث عن 
تفاصيله الكاتبة والفنانة اليابانية رية 
ناكاو، وينقل لنا الدكتور حمادة محمد 
محراب  اقدم  اقامــة  تفاصيل  هجرس، 
مبســاجد الصني،  وحتكي لنا هند أحمد 
الســعدي عن قصص شعوب » عاشوا 

في التبات وفي النبات ».

الحلي اإلماراتية.. زينة وتاريخ في العدد الجديد من مجلة »مراود«

الرؤيا الشاعرة في »فقه النشوة«

في مصر كتبت مي 
بجرأة واستمرار في ) 

المحروسة( مجلة أبيها، 
وفي ) البروغره( و ) 

المقتطف( وغيرها من 
الصحف المصرية. فجذبت 

انتباه القراء إليها والتف 
حولها عدد من االدباء 

البارزين بينهم من جعلوا 
من منزلها صالونا 

أدبيا، كانوا يرتادونه كل 
ثالثاء فيتباحثون في 

شؤون التأليف والترجمة 
ويتشاورون في جو رصين 

يشيع فيه الطمأنينة 
حُسن الفتاة العذب الذي 

يعززه الذكاء. 

قاسم عباس بالش

 الشعر اجلديد أو املغاير اليبنى على أسس 
غير مخطط لها؛ ألنه حالة من حاالت الذات 
التي تســتجيب النفعاالتها، مبعنى آخر أن 
الشــعر يتمحور في حريته التي تفرضها 
قناعات الشــاعر في صراعه مع األشــياء 
وفهمها. فالشاعر يرى األشياء من زوايا قد 

ال تتاح لغيره ، فهو يسكبها بوصفها مادة 
أولية فــي مخيلته؛ ليبدع لنا نصا مغايرا 
ميكــن أن نطلق عليه)الشــبيه اخملتلف(. 
والنص الشعري املغاير هو موقف أو رؤية 
أو رؤيا تشكلت في ذهن الشاعر ومخيلته 
وخضعت لعمليات ذهنية معقدة قبل أن 

يبزغ فجر النص بصورته النهائية.
» أعــرف انه ابتعادك ما يســبب كل هذا 
املاء املالح فــي العينني حتــى إني وبعد 

كل هذه اخلبرة في احلزن لم أعد اســمي 
انسيابك متمنعة عن االنسكاب دمعا« .. 
والشــعر ليس كائنا هامشيا خارجيا يهز 
حواسنا في حلظة عابرة، فهو بنيه حتتوي 
على مجســات متعددة تشير بشكل أو 
بآخر إلى وجود فكرة ما أو مجموعة أفكار 
متتزج؛ لتصوغ بعد ذلك سؤالها املثمر .....
مقطع من نص... ماداس بكل هذه األفراس 
التي في حظائره كل هذه الطرقات املعبأة 

باألخطــار ويقتــص مني حينمــا تصل 
رســائله التــي يعبئ بهــا قمصاني حد 
األكمام مفضوضــة ومفضوحة بني يدي 
باستطاعتنا  الســؤال  مريديه. من خالل 
أن نفرض شيئا من احلوار لتتالقح الفكرة 
اإلجابه ســعيا  تبعا ملقومات  بالســؤال 
للحلــول التي يروم إليهــا منتج ما وهنا 
ميكن أن نقول أن الشعر هو معرفة بدئية 
تظهر بعد تصادمها مع احلواس بوصفها 

خامة تتبع وعيــا تلقائيا بوجودها احلتمي 
من خالل هذا االعتقاد نستطيع نحلل نصا 
شعريا للشاعر عمار املسعودي في كتاب 
فقه النشوة كونه يحتوي على مجموعه 
من اجملسات الراسخة أو القارة التي متكن 
القارئ من التمــاس محموالتها الداللية 
وفضاءاتهــا اجلمالية ....مقطع من نص... 
لم تكن بأي حال من أحوالك قسيما جيدا 
لنهار مبجاميع هذا الســواد الذي يتطشر 

عن جانبيك مثل نهر يفيض. وهذا يقودنا 
للقول بأن الشاعر لم يدع نصه ينفلت أو 
ينزاح إلى قاع الترهل أو الزيادات الفائضة، 
إنه يفعل بشكل مستمر مكونات الصورة 
الشــعرية مبدياتها اخملتلفــة؛ لتعلن عن 
شــكلها التام ،فهو ممسك بخيوط نصه 
الداللية، وتشــكيالته الفنيــة اجلمالية 
مبا ينسجم مع رؤيا الشــاعر املبثوثة في 

مفاصل النص.
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ايلون ماسك يخرج من قائمة اغنى رجل
خسر رئيس شركتي »تســا« للسيارات و«سبيس إكس« 
للفضاء، إيلون ماســك، أكثر من 15 مليار دوالر، خرج على 
إثرها مــن قائمة أغنى رجــل في العالم، بحســب تقرير 

لوكالة »بلومبرغ«.
وانخفضت أسهم شــركة »تســا« لصناعة السيارات 
الكهربائية بنســبة %8.6، بالتزامن مــع انخفاض قيمة 

عملة بتكوين الرقمية.
وبحســب املصادر، فقــد ربطت تقارير بشــكل جزئي بني 
انخفاض أســهم شركة »تســا« وبني تصريحات ماسك 
التي وصف فيها قيمة العمات الرقيمة باملرتفعة للغاية.

يذكر أنه، بتاريخ 19 فبراير/ شــباط، حصل ماســك على 
املركــز األول في التصنيفــات العاملية كأغنــى رجل في 
العالم، بعد اســتقالة جيف بيزوف مــن منصب الرئيس 

التنفيذي لشركة »أمازون«، بحسب موقع »مير 24«.
وصل ســعر عملة »بتكوين«، السبت املاضي، إلى مستوى 
قياسي جديد، متجاوزا 57 ألف دوالر للمرة األولى في تاريخ 

املعامات بالعملة الرقمية.

تقنية جديدة لزراعة قلب ميت 
كشفت صحيفة The Times البريطانية في تقرير لها أن 
اطباء بريطانيني استطاعوا باستعمال تقنيات رائدة إنقاذ 
حياة أطفال مرضــى بالقلب بعدما أعــادوا إنعاش قلوب 

توقفت عن النبض بعد التبرع بها.
التقنية أســهمت حتى اآلن في إنقاذ حياة ســتة أطفال 

بريطانيني تتراوح أعمارهم بني 12 و16 عاماً.
التقنية اجلديــدة أطلق األطباء عليها جهــاز »القلب في 
صندوق« أو نظام ترانس ميديكس حلفظ األعضاء، ساهمت 

مع متبرع مجهول، في إنقاذ حياة الطفلة.
الدكتور جاكوب ســيموندز، استشاري زراعة األعضاء في 
مستشــفى غريت أورموند ســتريت، قال في تصريحات 
صحفيــة: »إن التقنية اجلديدة تغير قواعد اللعبة برمتها. 
فقــد بات من املمكن بواســطتها إنقاذ املزيــد واملزيد من 

األطفال«.

نهر يتحول لونه الى احمر
تداول الكثير من رواد منصات التواصل االجتماعي، مقطع 
فيديو يظهر حتول لون مياه أحد أودية املياه بشمال رام اهلل 
في فلســطني إلى األحمر، األمر الذي أثار غضب واســتياء 

أهالي املنطقة.
ورصــدت الصور والفيديوهات، مياه وادي النبع، حتولت للون 
األحمر بعد ســكب مواد كيميائية، حيث ميتد الوادي داخل 

أراضي قرية قراوة بني زيد.
وأوضح مجلس قرية قراوة بني زيد، عبر صفحته الرسمية 
مبوقع فيس بوك ان ما جرى من تلوث للبيئة ، بسبب سكب 
مواد دهان تالفــة في حرم الوادي، ما أدى إلى تغيير في لون 

املياه.
وأكد اجمللس في بيانه »هذا العمل غير مقبول ومدان بكل 
املقاييس، ونحن في اجمللس القروي نطالب اجلهات الرسمية 
الوقوف عند مســؤوليتها جتاه هذا العمل التخريبي، الذي 
أدى إلــى حالة من اإلربــاك لدى األهالــي، وكذلك نطالب 
أصحــاب العاقة بإيجاد مكــب رئيــس للنفايات جلميع 

املنطقة حتى نتخلص من هذه املكبات.

ملونشريط

راندا كمال
 

يعــود »أهــاً سمســم«، برنامج 
والذي  جوائز  علــى  احلائز  األطفال 
يقدمه مبدعو »إفتح يا سمسم« 
وبرامج »سســمي ستريت« حول 
العالم، إلى الشاشة في موسمه 
في  والعائات  لألطفــال  الثالــث 
جميــع أنحاء الشــرق األوســط 

وشمال افريقيا.
ينطلق املوســم اجلديد في 28 من 
هذا الشــهر، مع أصدقاء البرنامج 
املعروفني بســمة وجــاد ومعزوزة 
ميكن  قصصــاً  يشــاركون  الذين 
لألطفــال التفاعل والتآلف معها، 
املشــاهدين  خالها  من  ويأخذون 
الصغار في مغامرات شّيقة جنباً 
املألوفني  أصدقائهم  مع  إلى جنب 

إملو، وكعكي وكركور.
يستمر املوسم الثالث في التركيز 
االجتماعية  املهــارات  بنــاء  على 
مســاعدة  بهــدف  والعاطفيــة 
األطفال على التغلب على حتديات 

احلياة. 
الشــخصيات  تســتعمل 
استراتيجيات جديدة مثل »توقف، 
الحــظ، فكــر« والتــي تعلمهم 
التوقف وماحظة وإدارة رّد فعلهم 
األولــى عنــد مواجهــة العقبات 

واملشكات. 
كمــا تشــجع احللقــات اجلديدة 
التكّيف،  على  الصغار  املشاهدين 
ومراعــاة  افتراضاتهــم  وحتــدي 
وأفكارهــم،  اآلخريــن  مشــاعر 
الضروريــة لنجــاح األطفــال في 

املدرسة واحلياة. 
البرنامــج  مناهــج  تصميــم  مت 
وقصصــه بالتعــاون الوثيــق مع 
املبكرة  الطفولة  تنمية  أخصائيي 

وعلماء النفس ومبدعني من شتى 
أنحاء املنطقة.

التنفيذي  املنتج  يقول خالد حداد، 
يومنا  لـ »أهاً سمســم«: »فــي 
هذا، بات من الضروري أن نســاعد 
األطفال واألسر على تبني التكيف 
على  يساعدهم  ما  املرح،  والتعلم 
التغلب علــى حتديات اليوم والغد. 
وعليه، يركز املوســم اجلديد ألهاً 
سمســم على مشــاعر األطفال 
ورفاههم على املــدى الطويل، من 
خال دروس مصممة لبناء املهارات 
الضرورية لنجاحهم في املدرســة 
واحليــاة، وكل ذلك بــروح الظرافة 
والفــرح التي يشــتهر بهــا أهاً 

سمسم«. 
واوضح رينيه ســايا املدير اإلداري 

للبرنامج: »مت تطوير أهاً سمسم 
محلياً ليتناســب مــع احتياجات 
احلال  هــو  وكما  اليــوم.  األطفال 
يســتجيب  املواســم،  جميع  مع 
واخلبرات  لاحتياجــات  البرنامــج 
احلاليــة ألطفــال املنطقة، حيث 
يحتاجونها  التــي  املهــارات  يوفر 
ليصبحوا أكثر ذكاًء، وقوًة، ولطفاً 

ضمن عالم دائم التغير«.
بإطاق  جداً  »نفخر  سايا:  وأضاف 
النســخة احملليــة، التــي ترتبط 
ارتباطــاً اجتماعيــاً وثيقاً بأطفال 
أن  على  وتشــجعهم  املنطقــة، 
يتعلمــوا، ويتحمســوا للحيــاة، 

ويكونوا قابلني للتكّيف«.
جديد هذا املوســم فقرة »اعملها 
 ،DIY، Do It Yourself بنفســك« 

يدوية  والتي تتضمن ورشاً ألعمال 
وأنشــطة إبداعية ميكن لألطفال 
املنزل.  فــي  بســهولة  تطبيقها 
تشارك فيها صديقة جديدة تُدعى 
ســلمى. تساعد ســلمى كّل من 
بسمة وجاد على تطوير إبداعهما 
وثقتهما في أثناء بنائهما لأللعاب 
املنزليــة، ســواء كانــت قــوارب 

بسيطة ام مناظير، وغير ذلك. 
صممــت الفقرة اجلديــدة إللهام 
األطفال والعائــات على مواصلة 
التكنولوجيا،  عــن  بعيداً  التعلم 
وباســتعمال مــواد منزلية قابلة 
اللعب  لصنــع  التدويــر  إلعــادة 

والتعلم في املنزل. 
يتضمن املوسم الثالث أيضاً فقرات 
متنوعــة مثــل »حل املشــكات 

بطريقة ممتعة« و«عدد اليوم« التي 
من شأنها تشجيع الفكر النقدي 

وتعزيز املهارات احلسابية. 
متّ إنتاج »أهاً سمســم« في عّمان 
بالتعاون مع مؤّسسة »رّواد األردن« 
)Jordan Pioneers(، على يد فريق 
مــن الكّتاب واملنتجــني والفنانني 
األوسط  الشــرق  أنحاء  شتى  من 
»أهاً  وينضــم  إفريقيا.  وشــمال 
سمســم« إلى سلســلة طويلة 
من العــروض التعليميــة الرائدة 
باللغة العربية املقدمة من »ورشة 

.)Sesame Workshop( »سمسم
وبعد ســتة أشــهر فقــط على 
على  أهاً سمسم  إطاقه، حصد 
الثاثة  فاقت  مشــاهدة  نســبة 
مايــني طفل في كّل مــن العراق 

أنحاء  ولبنان وسوريا وبقية  واألردن 
منطقة الشــرق األوسط وشمال 

إفريقيا. 
»أهاً سمســم« أكثــر من مجّرد 
برنامــج تلفزيوني، فهــو جزء من 
مبادرة إنسانية أوسع حتمل االسم 
ذاته. تتمثل بشراكة بني مؤسسة 
 Sesame( سمســم«  »ورشــة 
الدولية  اإلنقاذ  وجلنة   )Workshop
)IRC(، وتوفر املبادرة التعليم املبكر 
والرعاية لألطفال ومقدمي الرعاية 
املتضررين من الصراعات واألزمات. 

كما تقدم مبادرة »أهاً سمســم« 
ملموسة  واســتراتيجيات  دروساً 
تشكل أساساً تنموياً مهماً جلميع 
أولئك  وخاصة  الصغــار،  األطفال 
السلبية  التجارب  من  عانوا  الذين 

كصدمات النزوح. 
من خــال برنامج أهاً سمســم 
من  املقدمة  واخلدمات  التلفزيوني، 
والشــركاء  الدولية  اإلنقــاذ  جلنة 
احملليني، تصل موارد أهاً سمســم 
التعليميــة احليويــة الى األطفال 
واألردن  العــراق  فــي  والعائــات 
ولبنان وسوريا. حتظى مبادرة »أهاً 
قبل  من  بتمويل سخي  سمسم« 
تي  وكاثرين  دي  مؤسســة جــون 
آرثر)MacArthur( ومؤسســة  ماك 
تعالــج  ال  وهــي   ،)Lego(ليغــو
االحتياجــات اآلنية فقط، بل تبني 

أساساً قوياً للرفاه في املستقبل.
ستتوفر حلقات أهاً سمسم بعدد 
اإلقليمية  التلفزيونية  من احملطات 
والوطنيــة مبا في ذلــك قناة روتانا 
كيــدز، وقناة رؤيــا وتلفزيون األردن 
في األردن، وسات 7 كيدز ونور سات 
وتلفزيــون لبنان في لبنــان، وقناة 
و العــراق،  UTVفي  و  الســومرية 

NRT 3 )باللغة الكردية( في إقليم 
كردستان بالعراق.

اهال سمسم يعود بموسمه الثالث بورش ترفيهية وتعليمية
مواده تصل الى االطفال في العراق وسوريا وغيرهما

»عدسة: زياد متي«لقطة

من املعروف عــن جمهورية الصــني، انها الدولة 
األكثر ســكانًا في العالم حيــث يقطنها أكثر 
من 1.403 مليار نســمة ومتتد على مساحة 9.6 
مليــون كيلومتر مربع، لذلك فمــن الطبيعي ان 
يكون التنوع في الطعام اكثر من املعتاد كي يسد 
حاجتهم ويبعد شــبح اجملاعة عنهم خاصة بعد 
ان مروا بها وتسببت مبوت املايني من سكانها بني 
عامي 1959 و1961. يضيــف بعض الباحثني إلى 
هذه الفترة عــام 1958 أو 1962. وتعد واحدًة من 
أشد الكوارث التي تســبب بها اإلنسان على مر 
التاريــخ، واليوم جند في اســواقهم ومطاعمهم 
انواعــا غريبــة واحيانــا صادمة مــن احليوانات 
املعروضــة للبيع لتطبخ وتؤكل. ومن ابرز االكات 

الشعبية املعروفة في الصني:
-الضفادع: مــن األطعمة املنتشــرة في الصني، 
تقــدم مشــوية أو مقليــة مع احلســاء. ويقبل 
الصينيــون على تناولها اعتقــاداً بأنها متنحهم 
الشباب األبدي واحليوية لكونها غنية بالبروتينات.
-األخطبوط احلي: من أغرب األطعمة الشــعبية 
في الصــني ويقدم طبــق األخطبــوط احلي مع 

الصوص اخلاص ويتم تناوله حياً.
-الصراصر: من أكات الشارع الشعبية في الصني 

ويتم حتميصها وتقدم مقرمشة.
-الفئران املشوية: بالرغم أن الفئران سبب الكثير 
من األوبئة، إال أن هذا ال مينع الصينيني من تناولها، 

بل تعد من األطباق الشعبية الشهية.
-شــوربة الســاحف: من األطباق املشهورة في 

الصني وتقدم أجزاء السلحفاة مع احلساء.
-شــوربة اخلفافيش: من األطعمة املنتشــرة في 

عن  عبارة  وهي  خفافيــش تضــاف إليها الصني 
ويعتقد التوابــل اخملتلفة ويتم  حيــة.  طهيهــا 

العلماء أنها الســبب الرئيس النتشــار فيروس 
كورونا املستجد والذي يهدد العالم مخلفاً وراءه 

الكثير من الضحايا.
وبرغم ما يثار عن عاقة الفئران بانتشار األوبئة إال 

أن اخلفاش يعد طبقاً شهياً بالنسبة لهم.
بعد انتشــار فيروس كورونا املســتجد في أحد 
أســواق مدينة ووهان الصينية لبيــع احليوانات 
احلية، اجتهت أصابع االتهام إلى األكات الشعبية 
الصينيــة التي رمبا تكون ســبباً في نشــر هذا 

الفيروس الذي أودى بحيــاة الكثيرين وانتقل إلى 
مدن ودول أخرى.

وكشــفت صحيفــة Daily mail  البريطانية، أن 
احليوانات ســبب انتشــار فيروس كورونا بشكل 
عام، حيث ظهرت أول حــاالت اإلصابة بالفيروس 
املستجد في مدينة ووهان الصينية لدى أشخاص 
يزورون أو يعملون في سوق للحيوانات احلية، والذي 

مت إغاقه منذ ذلك احلني للتحقيق.
وقالــت الصحيفة إن ســوق الطعــام الصيني 
املتهم بتفشــي الفيروس املميــت، يبيع الكواال 
والثعابــني والفئــران والذئاب للســكان احملليني 
لتناولها كطعام، لكن أصابع االتهام تشــير إلى 
أطباق اخلفافيش احلية كمســبب رئيس لفيروس 

كورونا.
وقال باحثون فــي األكادميية الصينية للعلوم في 
بيــان صدر حديًثــا: قد يكون هناك وســيط غير 
معروف بني اخلفافيش والبشر نقل هذا الفيروس 
القاتــل، بينمــا قالت مجلــة علميــة أخرى أن 
الفيروس كانت بدايته بني الثعابني املصابة والتي 

رمبا تكون بيعت إلى الناس في سوق ووهان.
وقالت الدكتورة هيلينا ماير من معهد بيربرايت: 
فيروسات كورونا، مجموعة من الفيروسات التي 
تصيب مجموعة واســعة من األنــواع املتعددة 
مبا في ذلك البشــر واملاشــية واخلنازير والدجاج 

والكاب والقطط واحليوانات البرية.

األكالت الشعبية في الصين.. فانتازيا مرعبة

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 خافات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعان 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 املشكات.

برهن عن ليونة ودماثة أخاق، 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 العاقة 
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 العاقة 
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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الصباح الجديد - وكاالت:
اقيم معرض بالشراكة بني مركزي 
و"مكوك"،  املعاصر"  للفن  "مدرار 
حتت عنوان "شيش بيش"، في حي 
نهر  املطل على  "غاردن ســيتي" 
النيل وســط العاصمة املصرية، 
ويقوم املعرض في األســاس على 
مزج اللعــب بالفن والفلســفة 

أحيانا.
يســتمر حتى الثالــث من مارس 
2021، ويضم ألعابا مبتكرة حديثا 
في غرف شقة بأحد عمارات احلي، 
حيث يتوافد الزائــرون ممن يريدون 
املشــاركة في الفعالية واللعب، 

إلى جانب مبتكري تلك األلعاب.
على مدخل الشقة، كانت مديرة 

"شيش بيش" اإليطالية فيكتاريا 
كورنكيــا، تســتقبل الوافديــن 
إلى املعــرض، وتنبههــم باللغة 
العربيــة إلى االلتــزام باإلجراءات 
املفروضة  االحترازيــة  الصحيــة 
جملابهة تفشــي جائحــة كورونا، 
كارتداء الكمامة، وتطهير اليدين 

باملعقم.

وتقــول كورنكيا: "كل مشــارك 
يتعــرف علــى موهبــة اآلخــر.. 
فهناك مــن يجيد التصميم ومن 
يجيد الرســم"، ثم يتم تقسيم 
املشاركني إلى خمس مجموعات، 
ابتكار  علــى  لتعمــل كل منها 
وتصميم لعبــة، ال تقتصر فقط 
علــى تقدمي قــدر من التســلية 

لاعبني، بل حتمل أيضا فلســفة 
ما، على أن يوفــر املعرض اخلامات 

للمشاركني.
ويقدم املعرض مجموعة متنوعة 
وسائط  على  تعتمد  األلعاب،  من 
يدوية ورقمية متنوعة، من ألعاب 
والفيديــو  والكــروت  الطاولــة 

وتقنيات الواقع االفتراضي.

ويدعى  األلعــاب،  مبتكــري  أحد 
أحمد طارق، قال إنه ظل على مدار 
20 ســاعة ملدة عشرة أيام، يعمل 
ابتكار  أميــر عيد، علــى  وزميله 
البحر  لعبة اســموها "أشــباح 
املشــاركني مركب  أحد  ويُســّير 
"القمح"،  "قارة" جلمع  يلف حول 

ويجب عليه أن يهزم "الشبح".

معرض يمزج اللعب بالفن والفلسفة
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العواصم ـ وكاالت:

لم يحتاج روبرت ليفاندوفسكي، 
مهاجم بايرن ميونخ، وقًتا طويًل 
لهز شباك التسيو في عقر داره، 
األوملبيكو، ضمن  ملعــب  على 
منافســات ذهاب ثمــن نهائي 
أوروبا.واســتغل  أبطــال  دوري 
قاتلة  هفوة  البولنــدي  الدولي 
لدفاع فريق العاصمة اإليطالية، 
الفريق  تقدم  هدف  على  ليوقع 
البافــاري في غضــون 9 دقائق 
فقط.بهذا الهدف، جتاوز صاحب 
التهديفي  السجل  عاًما  الـ32 
جونزاليــس،  راؤول  لإلســباني 
أســطورة ريال مدريد، في دوري 
األبطال.ووصل أفضل العب في 
العالم لهدفــه الـ72، ليصبح 
ثالــث الهدافــن التاريخيــن 
في بطولــة دوري أبطال أوروبا.

ويأتــي ليفاندوفســكي خلف 
الثنائي كريستيانو رونالدو، جنم 
يوفنتوس، الذي يتربع على عرش 
 134 برصيد  الهدافــن  صدارة 
قائد  ميســي،  وليونيل  نقطة، 

برشلونة، الذي أحرز 118 هدًفا.
ووضــع بايرن ميونــخ قدًما في 
ربــع نهائي دوري أبطــال أوروبا، 
التســيو،  على  تغلب  بعدمــا 
-4( فــي عقــر داره، بنتيجــة 

1(، رباعيــة البايــرن جاءت عن 
ليفاندوفســكي،  روبرت  طريق 
جمال موســياال، ليروي ساني، 
فرانشيسكو أتشيربي »باخلطأ 
في مرمــاه« في الدقائق )9، 24، 
47(، فيما ســجل خواكن   ،42
كوريا هدف التسيو في الدقيقة 

.(49(

مــن جانبــه، أبدى ســيموني 
إنزاجــي مدرب التســيو خيبة 
أملــه مــن أداء فريقــه املليء 
أوروبا  أبطال  دوري  باألخطاء في 
تســبب  أن  بعد  القــدم  لكرة 
أهداف  مــن  ثلثة  فــي  دفاعه 
حامل  فوز  خــلل  ميونخ  بايرن 
اللقــب 4-1 .. واســتغل روبرت 
ليفاندوفســكي متريرة خاطئة 
ليسجل  موستاكيو  ماتيو  من 

الهــدف األول، مما دفــع إنزاجي 
األرجنتيني  املدافع  الســتبدال 

بعد 31 دقيقة من املباراة.
وتســبب املدافــع باتريــك في 
هدف بايــرن الثالث، بينما وضع 
الكرة  أتشــيربي  فرانشيسكو 
أملانيا  في مرماه ليهــدي بطل 
الهدف الرابع في بداية الشوط 
الثاني ومينحــه أفضلية كبيرة 
قبل لقاء اإلياب في دور الســتة 

عشر في ميونيخ يوم 17 آذار.
وأبلغ إنزاجي شبكة ميدياست 
التلفزيونية: »كنا نعرف أهمية 
لكننا  املنافس،  وقيمــة  املباراة 
عليه.  ســهلة  األمور  جعلنــا 
تســببنا في ثلثة مــن أهداف 
محبط  شــيء  وهــذا  بايــرن 
للغايــة«.وزاد »ســاهمنا فــي 
األهداف التي ســجلوها، كانت 
ليلة ســيئة لكن علينا املضي 

قدما وســتكون خطوة مهمة 
في تطورنا«.وبهذه النتيجة مدد 
حامل اللقب مســيرته اخلالية 
من الهزائم في املســابقة إلى 
18 مبــاراة وجــاء االنتصار في 
الوقت املناسب للفريق البافاري 
بعد مباراتن في الدوري بل فوز.

وقــال هانز فليك مــدرب بايرن 
»الكل ارتقى ملستوى التوقعات. 
أردنــا وضعهم حتت ضغط منذ 

البداية، وهو ما فعلناه بطريقة 
جيدة«.وأضاف »جنحنا في الفوز 
بالكرة في بداية امللعب وصنعنا 
العديــد مــن الفــرص نتيجة 
لذلك. نحن في غاية السعادة«.

وفي املباراة األخرى، قاد املهاجم 
أوليفييه  الفرنســي اخملضــرم 
جيرو، فريقه تشيلســي، للفوز 
في  مدريد،  أتلتيكــو  على   0-1
ذهاب ثمن نهائــي دوري أبطال 
أوروبا.وسجل جيرو، هدف املباراة 
الوحيــد في الدقيقــة 68، إثر 
من  قهر  رائعة،  أكروباتية  لعبة 
أتلتيكو مدريد  خللها حــارس 
يــان أوبــلك، ووفًقا ملــا ذكرته 
»أوبتا«،  إحصائيــات  شــبكة 
ســجل جيرو 6 أهداف في آخر 
4 مباريــات له بــدوري األبطال، 
وهو العدد نفســه من األهداف 
التــي أحرزها فــي مبارياته الـ 
16 التي ســبقت ذلك.وأضافت 
أن جيرو أحــرز 15 هدًفا في آخر 
16 مباراة بدأها كأساســي في 
دوري األبطــال والدوري األوروبي.
املهاجم  أن  الشــبكة،  وتابعت 
الفرنســي بات أكبر العب سًنا 
يسجل هدًفا لصالح البلوز في 
األدوار اإلقصائية بدوري األبطال 
)34 عاًمــا و146 يوًما(.. كما أن 
جيرو أكبر العب ســًنا يسجل 
في  إجنليزي  فريق  لصالح  هدًفا 
هذه األدوار، منذ أن ســجل جنم 
الســابق،  يونايتد  مانشســتر 
ريــان جيجز، هدًفا في شــباك 
شــالكه وعمــره 37 عاًما في 
نيســان 2011.ومن املُقرر إقامة 
معقل  فــي  اإلياب،  مواجهــة 
البلوز »ســتامفورد بريدج« يوم 

17 آذار املقبل.

مدريد ـ وكاالت:
سيعود العب االرتكاز اإلسباني 
اخملضرم باو غاســول )40 عاماً( 
الذي  برشــلونة  صفــوف  إلى 
شــهد انطلقته قبل 20  عاماً، 
وذلك حتى نهاية املوسم احلالي 

كمــا أعلــن اللعــب والنادي 
الكاتالوني.

وأصــدر برشــلونة بيانــاً أكد 
فيــه بــأّن: »باو غاســول يعود 
حتى  وســيبقى  برشلونة  إلى 
30 حزيــران 2021«.أما اللعب، 

تويتر:  فقال في حســابه على 
»أنا ســعيد جداً للعــودة إلى 
منزلي واالنخراط بصفوف فريق 
برشــلونة لكرة الســلة قريباً 
جداً، أريــد وضع خبرتي بتصرف 
النادي في هذه الفترة احلاسمة 

من املوسم«.وكشفت الصحف 
الذي  برشلونة  بأّن  اإلســبانية، 
كان يبحــث عن العــب ارتكاز 
تابع  املاضــي،  الصيف  طــوال 
الطول  الفارع  تعافي غاســول 
في  من كســر  )216 ســنتم( 

ســاقه أبعده عن امللعب لنحو 
عليه  يعــرض  أن  قبــل  عامن 

االنضمام إلى صفوفه.
بإشراف  غاســول  وســيلعب 
املــدرب الليتوانــي ســاروناس 
ياسيكيفيســيوس الذي سبق 

مطلع  قيادته  حتــت  اللعب  له 
إلى  ســينضم  كما  األلفيــة، 
لعب  الذي  ميروتيتــش  نيكوال 
معه في صفوف شيكاغو بولز 
الدوري  فــي  باكس  وميلووكي 

االميركي للمحترفن.

غاسول يعود لبرشلونة بعد غياب 20 عامًا

في دوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكي يتجاوز األسطورة راؤول.. وأرقام مميزة لجيرو 

فرحة العبي بايرن ميونيخ بالفوز

بوخارست ـ وكاالت:
الرومانيــة ســيمونا هاليب  النجمــة  أعلنــت 
االنسحاب من بطولة قطر توتال املفتوحة للتنس.

الثالثة عامليا أسفها للنسحاب،  وأبدت املصنفة 
معربة عن تطلعها للعودة إلى الدوحة مجددا في 
نســخة العام املقبل من البطولــة، متمنية دورة 

ناجحة وآمنة للجميع.
وبذلك ســتكون املصنفــة األولى عامليا آشــلي 
بارتي، إضافة إلــى األمريكية صوفيا كينن بطلة 
أســتراليا للعام املاضي أبرز املشاركات في الدورة 

التي تنطلق الشهر املقبل.

عمان ـ وكاالت:
قام نــادي شــباب األردن بتجديد عقــد مدافعه 
بانانا ملوســم جديــد لينضم  يايا  الكاميرونــي 
لصفــوف فريق كــرة القدم في املوســم املقبل.

وكشف حسام صوافطة املسؤول اإلعلمي لنادي 
شــباب األردن عبر صفحته مبوقع فيســبوك أول 
أمس، أن بانانا أثبت وجوده مع الفريق خلل مرحلة 
إيــاب دوري احملترفن املنصرم ليتــم جتديد عقده.

ولفت صوافطة إلى أن شباب األردن ينتظر التعاقد 
مــع ثنائي محترف أجنبي يشــغل مركز الهجوم 
بهدف تعزيز قدرات الفريق.وكان شــباب األردن قد 
جدد عقد املدير الفني وسيم البزور ملوسم إضافي.

هاليب تنسحب من 
بطولة قطر توتال

شباب األردن يجدد 
عقد الكاميروني 

بانانا

8:55 مساًء

8:55 مساًء

11:00 مساًء

8:55 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

ارسنال ـ بنفيكا

أياكس ـ ليل

ميالن ـ زفيزدا 

نابولي ـ غرناطة

مان يونايتد ـ سوسييداد 

ليستر سيتي ـ براغ

الدوري األوروبي 

روما ـ وكاالت:
قاد األســطورة كريستيانو رونالدو 
فريقه يوفنتــوس لتخطي ضيفه 
 23 3-0 في ختام املرحلة  كروتوني 
من الدوري اإليطالــي لكرة القدم 
.. البرتغالــي الفذ ســجل ثنائية 
بالــرأس فــي الشــوط األول 38، 
45+1. وفي الشــوط الثاني أضاف 
األميركي وســتون مكيني الثالث 
66.وصار رصيد السيدة العجوز 45 
نقطة في املركــز الثالث، في حن 
جتمد رصيد كروتوني عند النقطة 
12 فــي املركز العشــرين واألخير.

وهذه املرة األولى التي يسجل فيها 
رونالدو ثنائية بالــرأس في الدوري 
الفريق  هــو  اإليطالي.وكروتونــي 
رقــم 78 الذي يســجل في مرماه 

اخلمس  الدوريات  في  كريســتيانو 
الكبرى، فقط إبراهيموفيتش )79) 

ســجل ضد املزيد مــن الفرق منذ 
عام 2000. 

ورفع رونالــدو رصيده إلى 18 هدفاً 
الــدوري هذا املوســم فانتزع  في 
صــدارة الئحــة الهدافــن بفارق 
إنتر ميلن  هدف واحد من مهاجم 
الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.
وهو الهــدف الـ25 لرونالدو في 28 
مباراة في مختلف املسابقات هذا 

املوسم.
وهــو الفــوز األول ليوفنتوس في 
مبارياته األربع االخيرة حيث تعادل 
مع ضيفه إنتر ميلن 0-0 في إياب 
الكأس  نهائي مســابقة  نصــف 
أمــام مضيفه  وخســر  احملليــة، 
نابولي 0-1 في الدوري احمللي، وأمام 
2-1في  البرتغالي  بورتــو  مضيفه 
دوري  نهائي مســابقة  ثمن  ذهاب 

أبطال أوروبا.

مدريد ـ وكاالت:
عند مواجهة قادش فــي اجلولة 24 
من الدوري اإلســباني أول أمس، بات 
اللعب  األرجنتيني ليونيل ميســي 
األكثر خوضاً للمباريات مع برشلونة 
الليغا بـ506 مباراة متجاوزاً في  في 
ذلك تشافي، اللعب السابق للفريق 
الكاتالونــي واملدرب احلالي للســد 
القطري.وفــي اجلولة 23 من الدوري، 
عادل ميســي )33 عاماً( رقم القائد 
تشافي  البلوغرانا  لفريق  الســابق 

)505 مباراة(.
وفّرط برشلونة بفوزٍ كان في متناوله 
علــى ضيفه قــادش فــي الدقائق 

األخيرة عندما جنح األخير في خطف 
هدف التعادل مــن ركلة جزاء وذلك 

في اجلولة 24 من الدوري اإلســباني.
افتتــح النجم األرجنتينــي ليونيل 

ميسي التســجيل في الدقيقة 32 
من ركلة جــزاء، لكن قــادش عادل 
النتيجة في الدقيقة 89 عبر البديل 
أليكس فيرنانديــز الذي ترجم ركلة 
جزاء تســبب بها الفرنسي كليمان 
الذي  برشلونة،  رصيد  لونغليه.وبات 
كان تلقى خســارة قاسية األسبوع 
املاضــي في دوري أبطــال أوروبا أمام 
باريس سان جيرمان )1-4(، 47 نقطة 
برشلونة  الثالث.وفشــل  املركز  في 
انتصاراته  إكمال سلسلة  في  أيضاً 
في الدوري، إذ فاز في مبارياته السبع 
الذي  بقادش  األخيرة، لكنه اصطدم 

مني بالهزمية في آخر أربع مباريات.

الدون كريستيانو رونالدو يتألق ويصحح مسار يوفي

ميسي األكثر خوضًا للمباريات مع برشلونة في الليغا

رونالدو

ميسي



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقــق فريق القــوة اجلوية فوزا 
مهما علــى مضيفه الكهرباء 
ضمــن  رد  دون  مــن  بهــدف 
منافســات اجلولــة األولى من 
املرحلــة الثانية لــدوري الكرة 
بتوقيع  الهــدف  املمتاز.وجــاء 
القائــد حمــادي أحمــد فــي 
الدقيقــة 41 من املبــاراة التي 
ضيفهــا ملعب نــادي التاجي 
الرياضي.وبهــذا الفــوز حافظ 
القوة اجلوية على صدارة ترتيب 
44 نقطة فيما  الفرق برصيــد 
بقــي الكهرباء باملركــز الرابع 

عشر برصيد 20 نقطة.
وحقق فريق القاسم الفوز على 
نفط ميسان بهدف نظيف، في 
املباراة التي أقيمت على ملعب 
ميســان األوملبي.  ومتكن فريق 
القاســم من تســجيل هدف 
الفوز الثمــن بالدقيقة 94 عن 
طريق الالعب أثير صالح، ليعود 
القاسم.   إلى  الكاملة  بالنقاط 
إلى  القاسم رصيده  ورفع فريق 
النقطة 20 باملركز 15، في حن 
جتمد رصيد نفط ميســان عند 

28 نقطة باملركز السابع.
نقطة  السماوة  فريق  واقتنص 
ثمينــة من ضيفــه فريق نفط 
على  أجبــره  عندما  الوســط 
اللقاء  السلبي.وشهد  التعادل 
طرد العب فريق الســماوة علي 
وحيد في الوقــت بدل الضائع.

فريق  وصــل  النتيجة  وبهــذه 
نفط الوســط إلى النقطة 32 
في املركز الرابــع وارتفع رصيد 
الســماوة إلــى 18 نقطة في 

املركز السابع عشر. 
فريق  تعادل  أخــرى  مباراة  وفي 
مع  الكهربائيــة  الصناعــات 
ضيفه النفط مــن دون أهداف 
احتضنها  التــي  املواجهة  في 
ملعب الصناعة ضمن مباريات 
رصيد  ذاتها.وأصبــح  اجلولــة 

النفــط عقب هــذه املباراة 29 
نقطة في املركز السابع وارتفع 
رصيد الصناعات إلى 16 نقطة 

في املركز العشرين واألخير.
نظيره  النجف علــى  وتغلــب 
الديوانيــة، بهدفــن مــن دون 
النجــف،  هدفــي  رد،ســجل 
الدقيقة  في  أكاكبو  النيجيري 
)28(، واملدافع محمد عبد الزهرة 
في الدقيقة )79(.. ورفع النجف 
رصيده إلى النقطة )34( ليقفز 
إلــى املركز الرابــع، فيما جتمد 
رصيد الديوانيــة عند النقطة 

)23( في املركز الـ11.
مــن جانب اخــر، أكــدت وزارة 

الشــباب والرياضــة أن االندية 
تســتخدم  التــي  الرياضيــة 
منافســات  في  الوزارة  مالعب 
الــدوري املمتــاز بكــرة القدم 
ومالعب التدريب الثانوية، تكون 
متطلبات  توفير  على  مسؤولة 
املباريات )وقود الديزل للمولدات 
وســيارة اإلســعاف وتخطيط 
حاملــي  وتهيئــة  امللعــب 
املالعــب  وتنظيــف  الكــرات 
وبعد  قبــل  امللحقات  وكافــة 
على  اإلتفاق  ومتَ  االســتخدام(، 

ذلك وتوثيقه ما بََن الطرفن.
دائرة شــؤون  عام  مديــر  وقال 
األقاليــم واحملافظات في الوزارة 

طالب جابر مسلم : إن ما حدث 
والديوانية  النجــف  مباراة  في 
اليوم َضمَن منافســات اجلولة 
األولى للمرحلــة الثانية لدوري 
الكرة املمتاز، من انقطاع للتيار 
الكهربائــي الوطنــي تتحمله 
الرياضي،  النجــف  نــادي  إدارة 
مبيًنــا أن أي انقطاع في التيار 
الكهربائــي يحتــاج نحــو 15 
20 دقيقة لتعــود اإلنارة  إلــى 
لكون  الطبيعي،  وضعهــا  إلى 
مالعبنــا تفتقر لنظــام التيار 

البديل )يو بي أس(.
الشــباب  وزير  إن  جابر:  وأضاف 
والرياضــة عدنــان درجال وجه 

والفنية  الهندســية  الدائــرة 
في الــوزارة بادخــال منظومة 
)يو بي  املنقطعة  الكهرباء غير 
أس( على جميع مالعب الوزارة، 
فضاًل عن االعتماد على املولدات 
التيــار  وليــس  الكهربائيــة 
الكهربائي الوطني في املباريات 
املنقولــة تلفزيونيا، اعتبارًا من 

الدور املقبل.
مــن جانــب اخــر، أوضحــت 
إدارة التراخيــص فــي الهيــأة 
التطبيعيــة أســباب اختيــار 
أربيل  أرضا لفريق  ملعب دهوك 
ملبارياته فــي دوري الكرة املمتاز 
املقبلة. العشــرين  اجلولة  من 

وقــاَل مدير تراخيــص األندية، 
ماجد املاجــد: إن اللجنة تلقت 
كتاباً رسميا من نادي أربيل يروم 
فيه تغيير مكان مبارياته بسبب 
وجــود صيانــة علــى ملعبه، 
أن يكون ملعب دهوك هو  على 
البديــل إلقامــة املباريات، وفي 
ضوء ذلك مت تشــكيل جلنة من 
لزيارة  األندية  تراخيص  قســم 
امللعب واإلطالع على مرافقاته، 
والتأكــد مــن إجــراءات األمن 
تعليمات  حســب  والســالمة 

االحتاد اآلسيوي. 
وفي معرض ردِه عن سؤال بشأن 
دهوك كونه  أهلية ملعب  عدم 
غيــر معتمــٍد ضمــن املالعب 
املرخصة، بــنّ املاجد: ان االحتاد 
اآلسيوي منحنا الضوء األخضر 
إلضافة املالعب الدولية ملباريات 
الدوري العراقي املمتاز  برسالته 
املوثقة بتاريــخ ) 2020/11/18 ( 
بعد طلبنا إضافة مالعب دولية 
األســاس  هذا  وعلى  جديــدة، 
نادي  علــى طلب  املوافقة  متت 
مت  حيث  امللعب،  بتغييــر  أربيل 
التأكد بعد الزيارة مللعب دهوك 
وجاهز  للشــروط  انه مستوٍف 
الحتضــان املباريــات، ناهيــك 
على ان ملعــب دهوك يعد من 
يأتي  واعتماده  الدولية،  املالعب 
ضمن القانون، وحسب توصيات 
وضوابط االحتاد اآلســيوي التي 
تنص علــى ان تكــون املالعب 
اجلديــدة دوليــة ومســتوفية 
األمــن  وإجــراءات  لشــروط  

والسالمة. 
واختتَم قائال: إن التراخيص زارت 
مالعب بغداد، وأبدت مالحظاتها 
علــى بعــض التفاصيــل، ومت 
إبــالغ األندية بضــرورة إكمال 
الســرعة،  وجه  على  النواقص 
على أن تتــم زيارة بقية مالعب 
احملافظات فــي القريب العاجل، 
وسنبدأ من ملعب زاخو لالطالع 
ميدانيا علــى جاهزيته وتدوين 

املالحظات.

حمادي يقود الجوية للحفاظ على صدارة 
الدوري الممتاز لكرة القدم 

العراق يطلب وزارة الشباب تحمل إدارة النجف مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي 
مواجهة الكويت وديا

الكرخ يتعاقد مع 
النيجيري اكاكو

االنضباط تصدرعقوبات الحداث 
مباراة الرفاعي والناصرية

بغداد ـ الصباح الجديد:
خاطبت الهيئــة التطبيعية لالحتاد العراقي، 
االحتاد الكويتــي لكرة القدم، خلــوض مباراة 
ودية جتمع املنتخبن نهايــة آذار املقبل.ويأتي 
للتصفيات  املنتخبــن  حتضيرات  ضمن  ذلك 
املزدوجة واملؤهلــة ملونديال قطر  اآلســيوية 

2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصن.
التطبيعية خطابا رسميا  الهيئة  وأرســلت 
إلى االحتاد الكويتي، يتضمن إقامة معســكر 
تدريبي للمنتخــب العراقي للمدة من الثاني 
والعشــرين من الشــهر املقبل حتى نهاية 

الشهر نفسه.
وتضمن اخلطاب طلبا أن يواجه “أسود الرافدين” 
نظيره األزرق الكويتي وديا في الثالثن من آذار.

وتأتي مخاطبة اجلانب الكويتي خلوض املباراة 
الودية، بعد الزيــارة التاريخية لألزرق الكويتي 
إلى محافظة البصرة الشهر املاضي ومالقاة 
منتخب العراق وديا على ملعب جذع النخلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقــدت الهيئة اإلدارية لنــادي الكرخ مع 
محتــرف نيجيري ســيضاف للفريق بفترة 
االنتقاالت الشتوية .وقال مدرب كرة الكرخ 
ثائر احمــد:« أن اإلدارة انهــت التعاقد مع 
املدافع النيجيري اكاكو ليضاف إلى قائمة 
احملترفن الذين مت إدراجهم بالفريق للمرحلة 
الثانية من الدوري املمتــاز« ، الفتا الى :« ان 
املفاوضــات تعثرت مع العــب افريقي في 

منطقة خط الوسط ».
وبن :« ان التحاق النيجيري سلمون وتواجد 
التوغولــي بابا موســى مــع الفريق ميثالن 
إضافة مهمة ، ونحن نسعى لتعزيز الفريق 
في املرحلــة الثانية وبالتالــي تعاقدنا مع 
القائد عدي  مدافع نيجيري يعوض رحيــل 
شهاب الذي انتقل إلى الشرطة«.واشار الى 
:« ان الفريق يواصل حتضيراته الســتضافة 
فريق زاخو فــي اجلولة االولى مــن املرحلة 
الثانية ، وســتكون املباراة في ملعب الكرخ 
ونطمح لتحقيق بدايــة طيبة في املرحلة 
الثانيــة من الــدوري والتقدم فــي الئحة 
الترتيب«.يشــار إلى أن فريــق الكرخ انهى 
املرحلة األولى باملركز احلادي عشر برصيد 22 

نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــدت جلنــة االنضبــاط فــي الهيــأة 
)التصوير  ملناقشــة  اجتماعا  التطبيعية، 

الفيديوي( ملباراة الرفاعي والناصرية.
وذكرت اللجنة في بيــان انه« بعد االطالع 
على األوليات وما جــاء في التصوير، قررت 
اللجنة إلغاء قرارات جلنة انضباط الناصرية، 
والتأكيــد على االحتاد الفرعي بتشــكيل 
جلنة قضائية )انضباط واستئناف( مصادق 
عليها من قبل االحتــاد املركزي«.واضافت« 
كما تقرر معاقبة نــادي الرفاعي باإليقاف 
لهذا املوسم، اســتنادا ألحكام املادة ) 51 
/3 ( انضباط، وذلك العتدائهم على حكم 
 )27،8( املادتــن  وبداللة  بالضــرب،  املباراة 
انضباط، قرارا قابال لالستئناف ضمن املدة 

القانونية البالغة 7 أيام.
وكذلــك معاقبــة العبي نــادي الرفاعي 
كال من )علي شــرهان عبيد ومحمد ثامر 
وحيدر ماجد( باإليقاف مرحلة كاملة وفق 
املــادة ) 50 / 6 ( انضباط، قــرارا غير قابٍل 

لالستئناف«.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

والرياضة  البدنية  التربية  دائرة  نظمت 
وزارِة  الرياضية فــي  األندية  - قســم 
الشباِب والرياضِة، دورًة بعنوان )تنظيم 
الفعاليــات واملهرجانــات الرياضيــة 
املنصة  املهام - الواجبات( وذلــك َعبرَ 
األلكترونية، وحاضر فيها مدير عام دائرة 
التربية البدنيــة والرياضة أحمد عودة 
مبشاركِة عددٍ من املهتمن في تنظيم 
الفعاليات واملهرجانــات الرياضية من 
وعدد  والرياضة  الشباب  وزارة  موظفي 
من أعضاء اجلمعية العراقية الرياضية 
العلميةـ فرع اإلدارة وعدد من خريجي 
معهد اإلدارة الرياضية فضاًل عن ممثلي 

األندية واإلحتادات الرياضية.
الرياضية  األنديــة  وقال مدير قســم 
نشــأت عزيــز:  تضمــن اليــوم األول 
أياٍم  التي تســتمر لثالثــِة  الدورة  من 
الفعاليات  مفهوم  أهمها  عدة  محاور 
وأهدافها، وأنــواع األحداث والفعاليات 
إدارتها  ومراحــل  وأهــداف  الرياضية، 

واجلهات املستفيدة منها.
وأضاف عزيــز أن احملاضر تطــرق لعدِة 
جوانــب مهمة وأساســية من حيُث 
املفهوم واألهمية واملشــاكل التي قد 

تواجه املنظمن،  ووضع احللول ملعاجلة 
احلاالت التي قد حتــدث أثناء التنظيم 
وأســاليب املعاجلة فيها، وأيًضا تطرق 
والساندة  الداعمة  اجلهات  إلى  احملاضر 
من  الرياضية  الفعاليــات  تنظيم  في 
حيُث املهــام والواجبات وطرق توزيعها 

النسيابية العمل.
من جانب اخر، أقام قســم متكن املرأة 
في وزارة الشــباب والرياضة، وبالتعاون 
مع مؤسسة العرافة للثقافة والتنمية 
ومركز دراسات املرأة في جامعة بغداد 
ورشة عمل تعريفية للبرنامج الوطني 
للحــد من تعاطــي اخملــدرات وحبوب 
الهلوسة في املؤسســات التعليمية 
وعلــى القاعة املركزية فــي مقر وزارة 

الشباب والرياضة .
وتناول الدكتور عــالء عبد اخلالق مدير 
مركز عرافة والدكتورة عذراء اسماعيل 
مدير مركز دراســات املرأة  في جامعة 
بغداد أهم اخملاطر التي تســببها هذه 
االفــة الدخيلة على اجملتمــع العراقي 
وكيفيــة احلــد منهــا بالتعــاون مع 

املؤسسات االخرى ذات العالقة 
من جانبها اشــارت مدير قسم متكن 
املرأة  ماجدة حيدر الى ان هذا البرنامج 
محــط  اهتمام ورعاية وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجال الذي أكد على 

حماية الشباب من هذا املرض اخلطير 
منوهة الى ان هذا البرنامج سيستمر 
ملــدة ســنة واحــدة قابــل للتجديد 
وباستراتيجية متتد الى خمس سنوات 
ومحاضــرات  ودورات  ورش  تتضمــن 
وتوزيع فولدرات توعوية للمؤسســات 

التعليمية
ورياضة  أقاَم منتدى شــباب  في حن، 
حي النصر التابع إلى مديرية شــباب 
ورشــًة  الرصافة،  ـ  بغــداد  ورياضــة 
كنوزه..  اكتشف  ابنك..  )أعرف  بعنواِن 
اســتثمرها (، َعبرَ املنصة األلكترونية 
 ، ُمشــارًكا   )245( مبُشــاركِة   ،  )fcc(

وَقدمها احملاضر يعرب نزار .
وتَطــرَق احملاضر في بدايــة حديثِه إلى 
اإلبداع والتفوق والتميز وأن كل أســرة 
تفتخــر بأبنائها من خــالِل تفوقهم، 
فاإلرادة حتتــاج إلى معرفٍة كاشــفة، 
وبصيرة نافــذة، وقدرة واعيــة لتربية 
اإلبــداع والتميــز، وتعزيــز املواهــب 
وترشيدها في حدود اإلمكانات املتاحة، 
الظروف  بحجــة  التقاعــس  وعــدم 
االجتماعية واحلالة االقتصادية واملالية.
وأَشــارَ يعرب إلى أهــم النقاط التي 
يجــب معرفتها كمقترحــاٍت عملية 
الضبط  اللســان،  أهمها: ضبط  ومن 
السلوكي، عالمات متيز تنظيم املواهب، 

التأهيــل العلمي، قصــص املوهوبن، 
املعارض، التواصل مع املدرسة، املكتبة 
وخزانــة األلعــاب.. وفي اخلتــام فتح 
للمشــاركن بابًا للنقاش والسؤال، إذ 
طرحت األســئلة علــى احملاضر وأجاب 

عنها.
انها  والرياضة  الشــباب  وزارة  واعلنت 
ســتقيم وزارة الشــباب والرياضــة - 
دائــرة الرعاية العلميــة بالتعاون مع 
جامعة بغداد - كلية العلوم - قســم 
الفضاء والفلك  ورشة بعنوان )كواكب 
وخصصت  الشمســية(..  اجملموعــة 
الدائرة شهادات مشاركة للمشتركن 

بالورشة.
ويُقيم منتدى ثقافة وفنون الكاظمية 
في دائرة ثقافة وفنون الشــباب بوزارة 
الين  اون  ُمحاضرة  والرياضة  الشــباب 
على قطع  أكرافيــك  )رســم  بعنوان 
حيدر  املوظف  يقدمها  الســيراميك( 

عبد الكاظم مدلول.
وتقيم ايضا، دائرة الدراســات وتطوير 
املالكات والقيادات الشــبابية - مركز 
البحوث والدراســات في وزارة الشباب 
العلمية  النــدوة  تُقيــم  والرياضــة، 
املوسومة )العنف اللفظي على مواقع 
وخصصت   ، االجتماعــي(  التواصــل 

الدائرة شهادات مشاركة للحضور. 

فعاليات وورش تهدف إلى التنمية في وزارة الشباب والرياضة
مراعية شروط السالمة والتباعد اإلجتماعي

جانب من ورشة سابقة في وزارة الشباب والرياضة

متابعة ـ علي النعيمي:
من املؤمل ان يخضــع جنم منتخبنا 
دنيزلي سبور  نادي  ومحترف  الوطني 
التركــي الالعب احمد ياســن، الى 
يوم  عمليــة جراحيــة في ركبتــه 
املستشفيات  أحد  املقبل في  األثنن 
التخصصية في العاصمة السويدية 
ستوكهولم باشــراف جراح العظام 
واالخصائي بعمليات الرباط الصليبي 

البروفيسور ماغنوس فورشبالد.
تصريح  فــي  ياســن  احمد  وقــال 
صحفــي مــن مدينة دنيزلــي التي 
تقع غربي تركيا :” إنه “ســيصل الى 
ستوكهولم  الســويدية  العاصمة 
يوم غد اجلمعة إلجــراء الفحوصات 
الطبية متهيداً إلجراء عملية جراحية 
في الرباط الصليبي الذي يربط عظم 
الفخذ مع قصبة الساق بعد اصابته 
منافسات  التي حدثت خالل  األخيرة 

الدوري التركي بكرة القدم".
الصحية  حالته  “عرض  انه  وأضاف 
علــى اجلــراح الســابق ملنتخــب 

البروفيسور  القدم  بكرة  الســويد 
ماغنوس فورشــبالد الذي حدد يوم 
االثنن املقبل موعداً الجراء عملية 
عبر جراحة تنظيــر املفاصل اذ من 
املؤمل ان يســتخدم تقنية جديدة 
ألول مرة في العالج من شــأنها ان 
تســرع من زمن عودة الالعبن الى 
املالعب”، مبينا ان” فورشــبالد يعد 
املميزين في  اجلراحــن  من خيــرة 
القــارة االوروبية وســبق له عالج 

العديد من جنوم الكرة الســويدية 
علــى غــرار النجم ماركســبيري 

وفوشبيري“.
وتوقع ياســن” عودته الى املالعب 
ثانيــة في غضــون أربعة أشــهر 
االســتحقاقات  في  للمشــاركة 
املقبلة ألســود الرافدين سواء في 
املواجهــات التجريبيــة أو بطولة 
كأس العرب التي ستقام في شهر 

كانون االول املقبل”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
من العــراق يشــق فريــق العروض 
التنن،  خطواته بقيادة الكابنت عادل 
حيــث يطمح في خطواتــه الواثقة 
إلى ان ينافس ويقــدم ما تقدمه لنا 
مشاهد األكشــن، حيث يؤمن افراد 
الفريق جميعهــم، بأن اخلطر واإلثارة 
ميكنهــا ان تتواجد في العراق، وليس 

في هولييوود وحدها!.
ان فريــق العروض هــو الفريق االول 
متخصص في تقدمي العروض الفنية 
والرياضية، وتصميم املشاهد احلربية 
والقتالية، إذ يتقن االعضاء الكثير من 
والبهلوانية،  املثيرة  اخلطيرة  احلركات 
وال بد نــت أن القارئ يعــرف بعضا 
مــن هذه احلركا، اذا ما شــاهد افالم 
األكشن، إذ ال يكاد ان يوجد فيلم ما 

يخلو من هذه العروض.
يرى فريق العروض االول في العراق، ان 
فنهم  إلى  ويدفعهم  الطريق طويل، 
بشــغف وروح رياضية عالية، وآمال 
الباهر، حيث قدم فريق  باملســتقبل 

العروض بالفعل العديد من املشاهد 
في املسلســالت واالفــالم العراقية 
القصيــرة، وقــد عملــوا مــع اكثر 
اخملرجن شــهرة مثل مهند ابو خمرة 

ومحمد مؤيد وحيدر جواد وغيرهم.
قد بدأ فريق العروض الفني في مجال 
الفن منذ عام 2009 باشراف الكابنت 
عادل التنن مدرب ومؤســس الفريق، 
ويأمل التنــن ان تصل جهودهم إلى 
العاملي  العراق على املســتوى  متثيل 

والعربي في مجال األكشن واخلطورة.
يــرى الفريــق انهم ميلكــون الكثير 
إلى  التي يطمحــون  الطاقــات  من 
توظيفها واســتغاللها في التمثيل 
واالنتاج، وكذلك يطمح إلى ان يكون 
هناك فيلم اكشــن يبــرز قدراتهم 
ومواهبهم، وكذلك يشد الشارع إلى 
األكشن الذي اختفى منذ زمن بعيد 
مع شــخصيات ابو جحيل ومهيدي 

وغيرها.

احمد ياسين يجري عملية جراحية 
األثنين في ستوكهولم

فريق العروض .. نشاطات رياضية 
وفنية تعيد األكشن إلى الواجهة

فريق العروضاحمد ياسني



كشــف الفنان املصري 
طرح  موعــد  حكيــم 
اغنيتــه اجلديدة "اطلع 
لي بــرة" عبر حســابه 
موقــع  علــى  اخلــاص 
االجتماعي،  التواصــل 
مقطعا  نشــر  حيــث 
تشــويقا  منها  قصيرا 
منــه للجمهــور وعّلق 
 " بالقــول:  عليهــا 
برة  لي  اطلع  اســمعوا 
الرســمية  القناة  على 
اعملوا  اليوتيــوب  على 
اللينك  االن من  اشتراك 
القى  وقد  البايــو".  في 
عدد  اعجاب  منشــوره 

كبيــر مــن املتابعــن. 
حكيــم  شــارك  وكان 
مقطع  مؤخرا  املتابعن 
الفنان  برفقة  له  فيديو 
عدوية،  أحمــد  املصري 
اخلاص  علــى حســابه 
علــى موقــع التواصل 

االجتماعي.

شــّوق املمثل املصري كرمي 
لفيلمه  اجلمهــور  فهمي 
والذي من  "ديــدو"  اجلديد 
قريبا، عبر  يعرض  ان  املقرر 
حســابه الشخصي على 
موقع التواصل االجتماعي، 
"ديدو  فهمــي:  كتــب  اذ 
تفعصنــي  ال  )ارجــوك 
سهوا( ، شكلها قربت وال 
تأليف: كــرمي فهمي،  ايه، 
إخراج: عمرو صالح". وكان 
مؤخرا  فهمي  كرمي  شارك 
رومانسية  صورة  متابعيه 
جديــدة جتمعــه بزوجته، 
على  اخلاصة  صفحته  في 
موقع التواصل اإلجتماعي، 
وظهــر فهمــي وكانــت 
كالســيكية  إطاللتهما 

فهمي  ظهــر  إذ  الفتــة، 
ببدلة سوداء اللون وزوجته 
بفســتان المــع باللــون 
الفضــي. يذكــر ان اخــر 
مسلســل  فهمي  اعمال 
الذي  ليــه"  تاني  "ونحب 
العام  رمضــان  في  عرض 
املاضــي الى جانب املمثلة 
العزيــز  عبــد  ياســمن 

والفنان شريف منير.

اللبنانية  الكاتبة  انتقدت 
كلوديــا مرشــليان بــدء 
بتلقــي لقاحات  النــواب 
فيــروس كورونا، مشــيرة 
الــى ان والدتهــا وخالها 
وقد  منهــم  عمــرا  أكبر 
في  اســميهما  ســّجال 
قائمة احملتاجن الى اللقاح 
ولغاية اآلن لم يأِت دورهما 
كلوديــا  وكتبــت  بعــد. 
علــى صفحتهــا اخلاصة 
التواصــل  موقــع  علــى 
االجتماعي: "أمي أكبر من 
كل النــواب اللي اتلّقحوا 
اليوم وخالــي أكبر بكتير 
املنصة  على  ومســجلن 
وبعد ما إجا دورهن، يا عيب 
كلكن  عليكــن  الشــوم 

شو زعران، ملا نقول كلهن 
يعني كلهــن بيزعلوا منا 
كمان، البقلهن وطالعلهن 
معنــا". وقــد القــى هذا 
كبير  عدد  اعجاب  املنشور 
من املتابعن. وكانت اليسا 
كتبــت منشــورا ايضــا 
انتقدت فيه النواب وقالت 
انهــم يتصــورون انهــم 

افضل من الشعب.

حكيم

كلوديا مرشليان

كريم فهمي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت وزارة الصحيــة اليابانية، األعــداد النهائية للمواليد 
اجلديدة للعام املاضي، حيث بلغ إجمالي عدد األطفال املولودين 
فــي اليابان )بينهم املواطنــن اليابانين في اخلــارج( حوالي 
872683 في عام 2020، مبعدل يقــل بنحو 26 ألف مولود عن 

عام 2019.  
وبحســب وكالة األنبــاء اليابانية "كيودو"، فقــد ُولد العام 
املاضي في اليابان أقل عدد مــن األطفال في تاريخ إحصاءات 

املواليد.
وبينت الوكالة أنه، من املثير لالهتمام انخفاض معدل الوفيات 
في البالد، على الرغم مــن جائحة فيروس كورونا التي ضربت 
العالم فــي عام 2020، حيث توفي ما يقرب من عشــرة آالف 
شخص في اليابان مبعدل أقل من عام 2019. وهذا أول انخفاض 

في عدد الوفيات منذ 11 عاًما، وفًقا خلبراء من وزارة الصحة.
فيما يتعلق بالزيجات، انخفض عدد الزيجات في اليابان العام 
املاضي بنســبة 12.7 في املائة، وهو أكبــر انخفاض منذ عام 

.1950
وحــذرت وزارة الصحة فــي الدولة التي تأخذ شــكل اجلزيرة 
جنوبي قارة آسيا من أنه من الســابق ألوانه احلديث عن تأثير 
الوباء على الســكان ولــن يكون من املمكن اســتخالص أي 

استنتاجات معقولة حتى نهاية عام 2021.

الصباح الجديد - وكاالت:
يصور اخملرج محمد سامي حاليا مسلسل "نسل األغراب" 
والذي يقوم ببطولته أحمد الســقا وأمير كرارة استعدادا 

لعرضه في رمضان 2021.
وحســب وســائل إعالم مصرية، استعان ســامي، خالل 
األحداث، بصورة الفنان الراحل نور الشــريف، إذ ســتظهر 
صورته على احلائط في منزل "غفران الغريب"، بصفته والد 

النجم أمير كرارة في أحداث املسلسل.
كما يستعن محمد سامي بصورة النجم محمود مرسي، 
لتظهر على جدران املنزل في إشــارة لكونــه والد النجم 

أحمد السقا، الذي يجسد شخصية "عساف الغريب".
وأعتاد اخملرج محمد ســامي االحتفاء بنجوم الفن الراحلن 
في أعمالــه، وكان أبرزها عندما اســتعان بصورة النجم 
الكبيــر الراحــل عبد اهلل غيــث، في أحداث مسلســل 
"األســطورة" للنجم محمد رمضان، ونال إشــادة النقاد 

واجلمهور على تلك الفكرة املميزة.
مسلســل "نســل األغراب" من أضخم إنتاجــات الدراما 
التلفزيونيــة في رمضــان 2021، حيث يضــم العديد من 
النجوم الكبار وعلى رأســهم فردوس عبد احلميد وأحمد 
الســقا وأمير كرارة ومي عمر وجنالء بدر وإدوارد وعدد كبير 

من الفنانن الرواد والشباب.

محمود مرسي ونور الشريف 
في دراما رمضان المقبل

اليابان تسجل أدنى معدل 
والدات في التاريخ 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
كلنــا او اغلبنــا فــي االدق، يجد 
فــي املاضي ســعادة يفتقر اليها 
اليوم، برغم انه لم يكن ســعيدا 
فعال في املاضــي، لكن يبقى االمر 
يعني  فاملاضي  باملقارنــة،  مرهونا 
الال مسؤولية، وتلك النقطة األهم 

باملوضوع.
مؤخرا صار طالب اجلامعات يتبعون 
يتعلق  مستحدثا،  يكون  قد  نهجا 
بلقــاءات يطلقــون عليها وصف 
"لــم الشــمل" يتمثــل بلقاءات 
في  واالصدقاء  للزمــالء  ســنوية 
الكلية نفسها،  او  القسم نفسه 
يســتعيدون خاللهــا الذكريــات 
واملواقف الطريفة واحملرجة التي مر 

بها كل منهم.
فكــرة "لم الشــمل" توســعت 
وصار العديد مــن طالب اجلامعات 
الذين تخرجوا فــي الثمانينيات او 
التســعينيات من القــرن املاضي 
يبحثون عن زمالئهم بالدراسة عن 
طريق مواقــع التواصل االجتماعي 
يجمعهـــم  لقـــاء  لُينضمــوا 

كلهـم.
عدد من النساء والرجال التقيناهم 
قامــوا بالتواصــل مــع زمالئهم 
باجلامعــة بعد مــرور ثالثن عام او 

اكثر من ضمنهم:
سعيـــد سالـــم، تقاعـــد عـن 
جامعة  "خريج  التدريس  مهنـــة 
صالح الدين" يقول: "بفضل موقع 
ان اعثر على  فيس بوك استطعت 
عـدد مـــن زمالئـي فـي اجلامعـة، 
اخبار اصدقاء  ومنهـــم عرفـــت 
وزمــالء اخرين بعضهم لألســف 
مع  معانــاة  بعــد  املنية  توفتــه 
مرض ومنهم مــن قتل في احداث 
ولم  الطائفية ومنهم مــن هاجر 
يعد احد يعرف خبرا عنه، ومع األلم 
الذي اعتصــر قلوبنا جميعا بهذه 
االخبار، لكن املهم اننا اســتطعنا 
الوصــول الــى عدد كبيــر منهم 
وتواصلنــا مع بعض واســتطعنا 
معرفــة اخبار بعــض اخواتنا من 

الزميالت.
 واتفقنــا بالفعل علــى لقاء في 
اغلبهــم  الن  اربيــل  محافظــة 
يسكنون هناك او حولها، فسافرنا 
انا ومعــي مجموعة من االصدقاء 
من ســكنة بغداد وديالى واملوصل 
وكان لم الشــمل، يوما ســعيدا 
مبعنى الكلمــة، اعدنا ذكرياتنا في 
كانت مقتصرة  واحاديثنا  اجلامعة، 
علــى االحداث الطريفــة واحملرجة 
التي مر بها كل منا. هذه اللقاءات 
ضرورية لنا لنشعر باحلياة ومتعتها 
اكثــر، ونعرف انه مــا زال هناك ما 

يستحق بها".

بثينــة عزيــز خريجــة جامعــة 
بعض  متواصلة مع  بغداد ظلــت 
بعد  حتى  اجلامعة،  في  صديقاتها 
ان تزوجن وانشــأن عائالت. اتفقت 
مــع زميالتها التي تزوجت احداهن 
من طالــب درس معهن باجلامعة، 
ان يبحثن عن طالب قسم التربية 
وبالفعــل اســتطعن العثور على 

اغلبهم.
بعد  بعض  مــع  "التقينا  تقــول: 
40 عاما على تخرجنا  مرور حوالي 
من اجلامعة، عرفنا لألســف موت 
عــدد مــن زمالئنــا، وكان احلديث 
باللقاء.  لفرحتنــا  منغصا  عنهم 
لكن بنحو عام كنا ســعيدين جدا 
)كروب(  مجموعة،  وانشأنا  باللقاء 
الواتســاب كــي نظل على  على 
وقرر  البعض،  بعضنــا  تواصل مع 
احــد الزمالء "االدمــن" ان نحصر 
احاديثنــا على الذكريــات ونتبادل 

الصور واالخبــار اخلاصة ونبتعد 
والدين  السياسة  عن  متاما 

يظل  كــي  وتبعاتهمــا، 
خالية  صافية  مساحة 
وخالف،  اختالف  اي  من 

وبالفعل اســتطعنا بهذا الكروب 
ان نتفــق على لقاء اخــر وكل منا 
حضر مع شريك حياته من النساء 
والرجال. وكان لقاء حميميا. اضاف 
على حياتنــا بهجــة وفرحة كنا 

افتقدناها منذ زمن".
ايهــاب الزبيــدي الباحــث بعلم 
االجتماع قال في هذا الشأن: "مثل 
بالنسبة  اللقاءات جتدد احلياة  هذه 
للكبار في الســن، فالعــودة الى 
مرحلة الشــباب تتجســد بلقاء 
مــن رافقوهم املرحلــة، الذكريات 
في هذه احلالــة غالبا تتغربل مبرور 
الزمن ويظل منها اجليد والسعيد، 
ال يتذكر الطالب فشــله في املواد 
او خيباته بنتائــج االمتحان وحتى 
ان تذكرها فتأثيرها يكون مختلفا 

وقد يضحك منها". 
وتابع: "املشــكلة هنا في التغيير 
الــذي طــرأ علــى حياتنــا، فمن 
تخرج مــن اجلامعة في 
او  الثمانينيــات، 
ت  لتســعينيا ا
يصدم  غالبا 
ر  خبــا بأ

بعض زمالئــه، قد تكــون صدمة 
محزنة ورمبــا صدمة حتمل مفاجأة 
ســارة، املهم ان عليه التركيز على 
التفاصيــل اجلميلــة وعلــى من 
استطاع العثور عليهم ليستعيد 
حياته معهــم، لتبقى حالوة مثل 

هذه اللقاءات هي الطاغية.
 الطالب احلاليون عرفوا اهمية هذا 
األمر لــذا فقد بدأوا مبا يســمونه 
لم الشمل في السنة االولى التي 
تلي تخرجهــم من اجلامعة، واتفق 
الكثير من طالب اجلامعات على لم 
الشمل ســنويا، وبالتالي ستظل 
للبعض  معروفة  بعضهــم  اخبار 
االخــر لذا اظــن ان هــذه االجيال 
ستكون بحال افضل ممن سبقهم 

بأكثر من زاوية".
احلنن الى املاضي يفســره البعض 
بأن ســببه، ان كل ما فيه ولى ولم 
يعــد موجودا وخف تأثيــره علينا، 
ومنهم من يجد في املاضي ذكريات 
خالية من الشــعور باملسؤولية، اذ 
غالبا ما نحّن الى مرحلة الطفولة 
والشــباب حيث  كانت املسؤولية 

حصرا على االهل.

"لم الشمل" مع زمالء الدراسة يجدد الحيوية

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت الفنانة ليلى علوي إنها شعرت بالظلم 
من االتهامات التي قيلت عنها في بدايتها مع 
التمثيل، في صيف السنة الثالثة من املرحلة 

اإلعدادية.
وأوضحــت، خالل لقائها مــع اإلعالمية مها 
الصغيــر فــي برنامــج It’s Showtime الذي 
تقدمه احدى الفضائيات العربية أنها اتهمت 
بأنها بنت حلوة ودّلوعة، وال تقدم ادوارا متنوعة 
وبانها تركز على حالوة شكلها.  وقالت: "تلك 
كانــت األدوار التي تعرض علــي، ولهذا حاولت 
البحث عن أدوار مختلفة تنقلني إلى خانة أخرى 
غيــر التي عرفت بها، ولذلــك ايضا وافقت على 

العمل في فيلم "شوارع من نار"، من إخراج سمير 
ســيف، وفيلم "خرج ولم يعد" من إخراج محمد 

خان".
وأضافت ليلى علوي: "أنا ال أمثل ألنني أرى نفســي 
حلوة، ولم أهتم أبداً بذلك، لكنني أحببت الكاميرا 
أن أعيش شــخصيات غير  والتمثيــل، واحببــت 

شخصيتي، وأصريت على التحدي وصرت أحبه".
مــن ناحية أخرى تنتظر ليلى اإلفــراج عن فيلمها 
اجلديد "التاريخ السري لكوثر" ليكون عودة لها إلى 
الســينما التي غابت عنها منذ ثالث سنوات منذ 
قدمت فيلم "املاء واخلضرة والوجه احلســن"، كما 
تواصل تصويــر فيلمها اجلديد "ماما حامل" والذي 

من املنتظر عرضه في موسم عيد الفطر املقبل.

ليلى علوي: اتهمت في بداياتي 
بأني ال املك اال الشكل الحلو

الصباح الجديد - وكاالت:
حذرت سلطات الطيران املدني في 
فرنســا من أن الهواتــف العاملة 
بنظــام اتصاالت اجليــل اخلامس 
قد تعّطل عمــل أجهزة قياس 
االرتفاع في الطائرات، بسبب 
تردد  موجات  استعمالها 

مشابهة.
ومن أجل اتقاء شر 
الهواتف،  هــذه 
صــــــــت  و أ
ت  لسلطـــا ا
الفرنســية 
ء  طفــا بإ
هـــــذه 
األجهزة 
ل  خـال

الرحالت اجلوية.
وأوضح ناطق باســم املديريــة العامة 
للطيران املدني لوكالــة "فرانس برس" 
أن: "اســتعمال أجهــزة اجليل اخلامس 
على منت الطائرات قد يؤدي إلى مخاطر 
تشــويش قد تســبب أخطاء في قياس 

االرتفاع".
هــذه الظاهــرة احملتملــة الناجمة عن 
"تشــويش في اإلشــارة من موجة تردد 
قريبة وبقوة مشــابهة أو أعلى من تلك 
العائدة إلــى مقاييس االرتفاع الراداري"، 
قد تســبب أخطاء واربــاك عند عملية 
الهبوط. وكانت املديرية أصدرت األسبوع 

املاضي نشرة تتضمن معلومات خاصة 
بهــذا املوضوع موجهة إلى الشــركات 

املشغلة في قطاع الطيران.
وتلحظ هذه الوثيقة تدابير وقائية عدة، 
أبرزها "إطفــاء كل األجهزة اإللكترونية 
العاملــة بنظــام اجليــل اخلامــس أو 

تشغيلها في وضع الطيران".
املدني  للطيران  العامة  املديرية  وأشارت 
إلى أنها "وضعت أطرا لشــروط نشــر 
هوائيــات اجليل اخلامس علــى األراضي 
أنظمة  على  التشويش  لضبط مخاطر 
الطيــران خــالل مرحلة الهبــوط في 

املطارات الفرنسية".

تحذيرات من استعمال هواتف الجيل 
الخامس في الطائرات

الصباح الجديد - وكاالت:
أصدرت هيئــة البريد األســترالية مجموعة 
جديدة من الطوابع تعرض رسومات توضيحية 
للعمال األساســين في املؤسسات الطبية 
لتكرمي مســاهماتهم املســتمرة والتحديات 
املرتبطــة التــي يواجهونهــا فــي مواجهة 

الفيروس الذي ضرب العالم نهاية 2019.
حتتفــل هذه الطوابــع التذكاريــة باملعلمن 
والعاملن فــي مجال الرعاية الصحية، وأفراد 
قوات الدفاع األســترالية والشرطة وموظفي 
السوبر ماركت وعمال توصيل الطعام، وعمال 

البريد.
كل هؤالء العمال يســتمر األســتراليون في 
االعتمــاد عليهــم لذلك مت االحتفــال بهم 

مبجموعة الطوابع امللونة.
وقالت نيكول شيفيلد، املدير العام التنفيذي 
لبريد أســتراليا، إن تصميمات الطوابع متثل 
أبطــااًل يواصلــون احلفاظ على تقــدم البالد 
في هــذه اجلائحة، ويقدمــون خدمات مهمة 

للمجتمع.
وقالت: "لقــد كان هؤالء األفراد الشــجعان 
منقذيــن لنا جميًعــا خالل األشــهر الـ 12 
املاضية، حيث كانوا يهتمون بأضعف حاالتنا 

ويساعدوننا في التعامل مع اآلثار العديدة لـ 
.COVID-19

وفقــاً للتقاريــر الصحافيــة، ان اجلميع قدم 
خدماتــه من عمال الرعايــة الصحية ورجال 

الشرطة والدفاع.
وتابعــت: "ايضــا حافظت خدمــات البريد 

الســوبر  وموظفــو  التوصيــل  وســائقو 
ماركــت لدينــا علــى اســتمرار األعمــال 

وتوفيــر الوصــول إلــى املنتجات 
األساســية،  واخلدمــات 

جميــع  مــع  ونشــكرهم 
علــى  األســترالين 

هــم  د جهو
املستمرة".

طوابع بريدية تحمل صور العاملين
 خالل جائحة كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:
وذيالن  أرجــل  ولد جرو معجزة بســتة 
وتغلب على احتماالت الوفاة واستمر في 
النمو، يبلــغ االن أربعة أيام وفًقا لتقارير 

.KFOR
يقول األطباء البيطريون في مستشفى 
أوكالهوما حيث مت شــراء ســكيبر إن: 
أول حالة معروفة لكلب بســتة  "هذه 

أرجل يولد حياً".
وكتب مستشــفى نيــل البيطري في 
منشــور على فيس بــوك "لقد جنا ملدة 
أطول مما تخيلنا، نشــك في أن أي كلب 
آخر ميكن ان يعيــش الى عمر اربعة أيام 
فقط، ال تشــير األبحاث املنشــورة إلى 
أن أحًدا قــد ولد حيا لديــه هذه احلالة 

النادرة".
الطبيبة  إيفريــت،  أليســون  وذكــرت 
البيطرية في مستشــفى نيل البيطري 
أنها لم ولن ترى جروًا مثل ســكيبر مرة 

أخرى، وقالت: "ال أعتقد أنني رمبا ســأرى 
جروًا آخر في حياتي مثل هذا".

لدى اجلرو الصغير جتويف صدر واحد 
ورأس واحد، وعلــى الرغم من ذلك 

فإن اجلرو "قوي جًدا".
"بشــكل  املستشــفى:  قــال 
إيجابي، تبدو أعضائها في حالة 
جيــدة وتتحرك كل ســاقيها 
متاًما  للمحفزات  وتســتجيب 

مثل اجلرو العادي".
من احملتمل أن حتتاج سكيبر إلى 
العــالج الطبيعي والعمليات 
اجلراحية مع تقدمها في السن 
وقد أنشــأ مالكهــا صفحة 
للمســاعدة    "GoFundMe"

في متويل العمليات اجلراحية.
ووفًقا ملسؤولي جمع التبرعات 
إلجــراء العمليــة اجلراحية، مت 
رفض اجلــرو من والدتــه ويتم 
التي  العائلــة  إطعامــه مــن 

تبنتها.

والدة جرو بستة أرجل 
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