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الصحة  :تمديد حظر التجوال

نواب المحافظات النفطية:

السبوعين اضافيين تحدده اللجنة

الحكومة ترفض تنفيذ قانون البترودوالر
ولن نصوت على الموازنة قبل ضمان حقوقنا

بغداد  -وعد الشمري:
أكــد نــواب احملافظــات املنتجــة
للنفط ،أمس األحــد ،أن وزارة املالية
ترفــض التنفيــذ الكامل ملشــروع
اخلمســة بترو دوالر ،مشيرين إلى أن
التخصيص سيكون بنسبة  30%من
اســتحقاقها ،مشددين على ضرورة
أن تفي احلكومة بديون ســابقة في
ذمتها ،محذريــن في الوقت ذاته من
تضمــن املوازنة فقــرات ال تضمن
العدالة بني مدن العراق.
وقالــت النائبــة عن البصــرة زهرة
البجاري في تصريــح إلى "الصباح
اجلديد" ،إن "حقوقنا في مشروع ما
يعرف باخلمسة بترو دوالر ،هو قانون
وقد أق ّر في السابق ،من املفترض إال
يرتبط باملوازنة".
وأضــاف البجــاري ،أن "احملافظــات
املنتجة للنفط لم تأخذ حصتها من
هذا املشــروع لغاية اآلن في إجحاف
كبير ،تعرضت له ".
وبينــت ،أن "العديد مــن املطالبات
تقدم بها نواب هــذه احملافظات من
أجل احلصول على حقوقهم ،وقد مت
وضع ذلك كشــرط للتصويت على
موازنة ."2021
وأوردت البجــاري ،أن "املوضــوع ال
يتعلق فقط بهذه املوازنة ،بل هناك
ديون لنا في ذمــة احلكومة االحتادية
ينبغي أن اإليفاء بها عن الســنوات
املاضية".
ولفتــت ،إلــى أن "احلكومة تذرعت
عندما امتنعت عن تسليمنا عوائد
املشــروع ،أما باألزمــة املالية التي
طرأت بعد انخفاض أســعار النفط
في الســوق العاملية ،أو نتيجة عدم
وجود موازنة للعراق العام املاضي".
وأوضحت البجــاري ،أن "محافظاتنا
متضــ ّررة بيئيا ً من عمليــات إنتاج
النفط الذي هو يعــد املورد الرئيس

للتحقيق باستهداف نواب
المعارضة في اإلقليم

بغداد  -الصباح الجديد:
طالب النائب عن حركــة التغيير
كاوه محمد امس األحد ،بتشكيل
جلنة برملانية لكشــف مالبســات
االســتهداف األخير الــذي تعرض
لــه النائــب عــن حركــة األمل
الكردســتانية املعارضــة غالــب
محمد.
وقال محمد فــي تصريح اطلعت
عليه الصباح اجلديــد إن “االعتداء
األخيــر الــذي تعرض لــه النائب
املعارض غالب ميثل اعتداء سياسيا
ولم يكــن صدفة ،ويجب التحقيق
باحلادث آلنه كان محاولة اغتيال”.
وأضاف أن “جميع نــواب املعارضة
في إقليــم كردســتان يتعرضون

مجلس النواب "ارشيف"
للعــراق ،وبالتالي ينبغــي أن تكون
لها خصوصية في موضوع اإليرادات
ضمن قانون املوازنة".
وكشــفت ،عــن "رفــض حكومي
لتطبيق مشــروع خمسة بترو دوالر
بنحــو كامــل ،وأقتصــر األمر على
 30%مــن مجموع مبالغهــا ،وهذا
يعد خالفا ً الســتحقاقات احملافظات
ّ

النفطية".
ومضت البجــاري ،إلى "ضــرورة أن
تتضمــن املوازنة حقوقــا ً عادلة وأن
ال يتم منــح محافظات مبالغ تفوق
على أخرى كما يجري حاليا ً بالنسبة
إلقليم كردستان".
إلى ذلــك ،أفاد النائب عن ميســان
عبد الكــرمي احملمدواي فــي حديث

إلى "الصباح اجلديــد" ،بأن "جميع
املوازنــات الســابقة لــم تنصــف
احملافظات املنتجة للنفط".
وأضــاف احملمــداوي ،أن "نــواب تلك
احملافظات لن يســمحوا بتكرار هذا
الســيناريو العام احلالي السيما في
موضوع مشروع خمسة بترو دوالر".
وزاد ،أن "الديــون التــي فــي ذمــة
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موظفو كردستان يسجلون شكاوى قانونية ضد حكومة االقليم

الصباح الجديد  -متابعة:
قال البابا فرانســيس امس األحد
إنه يعتزم زيارة البالد" :حتى لو كان
على معظم العراقيني مشاهدته
على التلفزيــون لتجنب اإلصابة"
يقصد بفيروس كورونا.
جــاء هذا بعد ان اعــرب خبراء في
األمراض املعدية عن قلقهم بشأن
زيارة ،البابا فرنسيس ،املقبلة إلى
البــاد ،في ظل االرتفــاع احلاد في
عــدد اإلصابات بفيــروس كورونا ،
ونظام الرعايــة الصحية الهش،
واحتمال احتشــاد عدد كبير من
العراقيني لرؤيته.
ومــن املتوقــع أن يحــل البابــا
فرنســيس في البالد في اخلامس
من الشهر اجلاري  ،إلعطاء "دفعة
روحية للمســيحيني هنــا ،بينما
يعــزز الفاتيــكان جهــوده لبناء
اجلسور مع العالم اإلسالمي" وفق
تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
وافاد تقرير لالشيوشيتد برس انه
" من وجهة نظــر وبائية بحتة ،ال
يُنصــح برحلة بابويــة إلى العراق

وتدارك"،اال ان هناك بعض االطراف
الرافضة التي تزايد سياسيا بهدف
الضغط على االقليم".
واوضح عيسى ،ان عودة وفد حكومة
االقليم الى بغــداد مرتبط بتحديد
موعد لعقد جلسة مجلس النواب
للتصويت على قانون املوازنة العامة
لسنة .2021
واضاف نحن فــي حكومة االقليم
توصلنــا الــى اتفاق مــع احلكومة
االحتاديــة ونحــن ملتزمــون بهذا
االتفــاق ،اال ان هناك بعض االطراف

السياســية التــي ال تريــد لهذا
االتفــاق ان يرى النــور وهي تضغط
ً
قائــا "،نحن بانتظار
على االقليم،
تلــك االطراف لتتوصــل الى اتفاق
فيما بينهــا لكي نذهــب جميعا ً
الى مجلس النواب للتصويت على
القانون".
بدورهم نفى نواب عن كتل شيعية
في مجلــس النــواب ان يكون وفد
حكومــة االقليم قد حقق اي تقدم
فــي مباحثاته مع اللجنــة املالية
والكتل السياســية ،واشــاروا الى

احلكومــة ينبغي اإليفــاء بها وعدم
تركها ،مع ضرورة توفير فرص العمل
ومنح اإليــرادات الكاملة التي تتيح
إقامة املشاريع وتنفيذها".
وانتهى احملمداوي ،إلى أن "الوضع مزر
في مدننا ،وعلى اجلهات احلكومية أن
تعرف ذلك ،ونحن سنعمل كل شيء
من أجل ضمان حقوقنــا في قانون

انهم وضعوا امام وفد االقليم ثالثة
خيارات حــول ملف النفــط والية
تســليمه الى احلكومــة االحتادية
وشــركة ســومو  ،رفضهــا وفد
حكومة االقليــم نظرا ً النها تفرض
تســليم النفط لقاء احلصول على
حصة االقليم ومســتحقات املالية
في قانون املوازنة.
وفي الســياق ذاتــه توقعت مصادر
برملانيــة ان يحدد مجلــس النواب
الســبت املقبــل لعقد جلســة
التصويت على قانون املوازنة.

وســط جائحة عاملية" كما يقول
خبراء في مجال الصحة.
وحســب التقرير " :تعززت اخملاوف
من احتمال إصابــة البابا بفيروس
كورونــا خــال زياته للعــراق مع
ورود أخبار امس األحد ،بأن ســفير

وكالة أسوشييتد برس نقلت عن
الســفارة ايضا أن أعــراض رئيس
األساقفة ،ميتيا ليسكوفار ،كانت
خفيفــة ،وأنه يواصــل التحضير
لزيارة فرنسيس.
ويشير خبراء إلى أن احلروب واألزمات
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لالستهداف جملرد معارضتهم نهج
الفســاد واإلجراءات البوليســية
التي تقوم بها أحزاب السلطة في
كردستان”.
وتابع“ :نخشى من تكرار االستهدف
على نــواب آخرين ،لذلــك نطالب
بتشــكيل جلنة برملانيــة لتقصي
احلقائق ومعرفة اجلهة التي قامت
بذلك االســتهداف وإدانتها وترك
اجملامالت السياسية”.
وتعــرض النائــب غالــب محمد
يــوم اجلمعــة املاضيــة لطعــن
باألسلحة البيضاء أمام منزلة في
السليمانية ،فيما فتحت األجهزة
األمنية حتقيقا ملعرفة مالبســات
احلادث.

عالوي يدعو الى مؤتمر وطني
إلصالح العملية السياسية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــا رئيس ائتــاف الوطنيــة اياد
عالوي امس االحــد إلى عقد مؤمتر
وطنــي يشــارك فيه ممثلــون عن
املتظاهريــن الســلميني وبعــض
االحتادات والنقابات إلصالح العملية
السياســية في العــراق .جاء ذلك
خالل بيان لرئيــس ائتالف الوطنية
قال فيه ،ان "العملية السياســية
في العراق وصلت إلى طريق مسدود
او يكاد ،بعــد ان مت مواجهة احلركة
الشــبابية اإلصالحية الســلمية

بإستعمال الترويع والعنف املُفرط،
واإلغتياالت املُشابهة للتي كا َن يقوم
بها نظام صدام ،والتي جتددت وبقوة
في بغــداد وعدد مــن ُ
املافظات".
وشــدد عالوي على "ضــرورة عقد
مؤمتر وطني يشــارك فيــه ممثلون
عن املتظاهرين الســلميني وبعض
االحتادات والنقابــات إلعادة صياغة
ما مطلــوب من إصــاح للعملية
السياسية وإعادة تعريف اسسها
واطرها ومنطلقاتها بعد ان فقدت
تلك الصفات.

رئيس البرلمان لبعثات دوبلوماسية منها سفيري تركيا وايران:

احترموا سيادة العراق وال تتدخلوا فيما ال يعنيكم

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجــه رئيــس البرملــان العراقي
محمد احللبوسي خطابا ً الى ما
أســماهم "بعض ممثلي البعثات
الدبلوماسية في العراق" ،داعيا
فيه الى عــدم "التدخل فيما ال
يعنيهم"
احللبوســي فــي تغريــدة على
منصــة التواصــل تويتــر قال،
"ممثلو البعثات الدبلوماسية في
العراق واجبهــم متثيل بلدانهم
وتعزيز التعاون بني البلدين ،فعلى

البابا فرنسيس يصر على زيارة العراق
على الرغم من تحذيرات خبراء االوبئة

الفاتيكان في العراق ،الشــخص
الرئيســي في الرحلــة الذي كان
ســيرافق فرنســيس في جميع
مواعيــده ،قــد ثبتــت إصابتــه
بالفيــروس وقد عزل نفســه إثر
ذلك".

املوازنة".
يشــار إلى أن اللجنة املالية أعلنت
انتهــاء املناقشــات حــول قانــون
املوازنــة ورفعه إلى هيئة الرئاســة
لعرضــه على التصويــت ،في وقت
تستمر اخلالفات حول املادة املتعلقة
بااللتزامات النفطيــة بني احلكومة
االحتادية وإقليم كردستان.

وزير النفط يفتتح محطة كبس الغاز
الخامسة في حقل الرميلة الشمالية

على خلفية االستقطاعات المستمرة وتأخر رواتبهم

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اوردت وزارة الصحــة والبيئــة
امــس االحــد ،أن متديــد حظر
التجــوال الســبوعني اضافيني،
حتــدده اللجنة العليــا للصحة
والســامة ،باعتباره شــأنا من
شؤونها.
وقالت مديــرة العالقات العامة
في اعالم وزارة الصحة ربى فالح

حسن في تصريحات رسمية ،ان
"متديد حظر التجوال السبوعني
اضافيني ستحدده اللجنة العليا
للصحة والسالمة الوطنية".
واضافت ان "متديد حظر التجوال
يعتمد على مستجدات املوقف
الوبائي واللجنة العليا للصحة
والســامة الوطنيــة هــي من
شأنها ان حتدد ذلك".

برلماني كردي يطالب بلجنة

الحوثيون :استهدفنا مدنا سعودية بصاروخ
باليستي و 15طائرة مسيرة

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اعلــن ممثــل حكومــة االقليم في
العاصمة بغداد فارس عيســى عن
توصــل الوفــد املفــاوض حلكومة
االقليم الى اتفاق مع اللجنة املالية
في مجلــس النواب حــول حصة
االقليم من املوازنة.
واضاف عيســى في تصريح تابعته
الصبــاح اجلديد ،ان وفــد حكومة
االقليم اجتمــع باللجنــة املالية
البرملانية ،وتوصــل الى اتفاق معها
حول املوازنــة وحصة االقليم منها،

العليا للصحة والسالمة

االقتصادية ونــزوح العراقيني قد
دمرت نظــام املستشــفيات في
البالد ،بينما تُظهر الدراســات أن
معظم إصابات كورونا اجلديدة في
العراق هي النوع شــديد العدوى
الــذي مت حتديــده ألول مــرة فــي
بريطانيا.
الطبيب ،نافيــد مدني ،وهو عالم
فيروســات ،ومدير مؤســس ملركز
تعليم العلوم الصحية في الشرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،في
معهد دانا فاربر للســرطان التابع
لكليــة الطب بجامعــة هارفارد،
علق علــى زيــارة البابــا بالقول:
"أعتقد أنها فكرة غير جيدة".
وقــال مدنــي إن احلماســة بــن
العراقيــن للترحيــب بالبابــا
فرنســيس في منطقــة مهملة
وممزقــة باحلــرب مــن العالم قد
يؤدي إلــى انتهاكات غير مقصودة
إلجراءات مكافحة الفيروسات. .
ووافقه على الرأي الدكتور ،بهارات
بانخانيــا ،خبير مكافحة األمراض
املعدية فــي كلية الطب بجامعة

بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي
جيدا واجباتــه ،وال يتدخل فيما
ال يعنيه ،ويحترم ســيادة العراق
لكي يُعامل باملثل".
وفي وقت ســابق مــن يوم امس
قال ســفير إيران في العراق إيرج
مســجدي "على تركيا أن تغادر
األراضــي العراقيــة" ،ليرد عليه
الســفير التركي في بغداد فاحت
يلــدز بالقول "أنت آخر من ميكنه
إســداء النصح لتركيا بشــأن
احترام حدود العراق".

المفوضية ترد على تشكيك القانونية النيابية
بنزاهة المقبلة :

إكســتر .الذي قال" :إنها مناسبة
مثالية لتوليــد الكثير من احلاالت
التــي لن يكون العــراق قادرا على
التعامل معها".
واتخــذ الفاتيــكان احتياطاتــه
اخلاصــة ،حيث مت تطعيــم البابا
البالغ من العمر  84عاما وحاشيته
مــن الفاتيــكان املكونــة من 20
عضــوا والصحفيــن الذين يزيد
عددهم عــن  70على منت الطائرة
البابوية.
لكــن العراقيــن املتجمعني في
شــمال ووســط وجنــوب البالد
حلضور قداس فرانسيس الداخلي
واخلارجي ،واالســتماع إلى خطبه
واملشاركة في اجتماعات الصالة،
لم يتم تطعيمهم .ويقول العلماء
إن هذه هي املشكلة.
وعلقت منظمة الصحة العاملية
بـ"دبلوماسية" عندما ُسئلت عن
حكمة الزيارة البابوية إلى العراق،
قائلة إنه يجب على الدولة تقييم
مخاطر وقوع العدوى ،ثم حتديد ما
إذا كان ينبغي تأجيل الزيارة.

نتائج االنتخابات هذه المرة
ستكون أفضل من سابقاتها
بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت مفوضيــة االنتخابات
على تشــكيك أحد أعضاء
اللجنــة القانونية النيابية
فــي نزاهــة االنتخابــات
النيابيــة املبكــرة املقبلة
املقررة في  10تشــرين األول
املقبل.
وقالــت املتحدثــة باســم
املفوضيــة جمانــة الغالي
في تصريح تابعته الصباح
اجلديــد" :نعمــل على وفق
القانــون ووضعنــا كل
التســهيالت مبشــورة األمم
املتحدة لألحزاب والتسجيل
البايومتــري ومســتمرون
بعملنــا وفــق القانــون"
مشيرة الى "تقسيم ونشر
مراكز االقتراع على  83دائرة
انتخابية واملصادقة عليها".
وأضافت "قطعنا شــوطا ً
كبيــرا ً فــي العمليــة
االنتخابيــة مــن مرحلــة

التسجيل وقوائم املرشحني
والتحالفات السياســية"
مؤكــدة ان املفوضيــة
"مستعدة الجراء االنتخابات
في موعدها في  10تشرين
األول املقبل".
ولفتــت الغــاي الــى ،ان
"نتائــج االنتخابــات هذه
املــرة ســتكون أفضل من
ســابقاتها الن التصويــت
ســيكون وفــق البطاقــة
البايومترية واعتبارها إحدى
املستمســكات الرسمية
لضمان نزاهة االنتخابات".
وبينــت ،ان "أجهزة التحقق
االلكتروني البالغة  70الف
جهاز وهــي رصينة وتطابق
البصمــة فيهــا ،100%
وكذلك هناك أجهزة تسريع
النتائج وتبلغ  63الف جهاز
مت تنظيمها علــى  83دائرة
انتخابيــة اســتعدادا ً ليوم
االنتخابات".
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تواصل تقديم خدماتها واجراءاتها لمجابهة لجائحة كورونا

العراق يبحث مع المنظمات
الدولية العمل الالئق

دائرة صحة البصرة تنفذ حمالت توعوية

واالقتصاد غير المنظم
بغداد ـ الصباح الجديد:
نظمـت وزارة العمل والشؤون االجتماعية
ورشة عمل مباشــرة عبر دائرة الكترونية
مع منظمات دولية ابرزها منظمة العمل
الدوليــة ( /)ILOاملكتــب االقليمي للدول
العربيــة ،وبرنامج األمم املتحــدة االمنائي،
ومنظمــة ( )UN WOMENوغيرهــا مــن
املؤسسات البحثية.
وجرى خالل االجتماع الذي ترأســه معاون
املدير العام لدائرة العمل والتدريب املهني
لشــؤون العمــل عبــاس فاضــل عباس
بحث موضــوع العمل الالئــق واالقتصاد
غير املنظم فــي العــراق ،والتأكيد على
ان تنظيم هــذا االقتصــاد يتجلى بطرق
مختلفــة حســب اختالف الظــروف بني
البلدان وحسب خصائص سوق العمل.
واوضح معاون املدير العام ان قسم تفتيش
العمل يقــوم بأعماله بهذا اخلصوص من
خالل اللجان التفتيشية املكلفة بتطبيق
قانون العمل رقم ( )37لسنة  ،2015مشيرا
الى ان هذه اللجان قامــت بإحالة الكثير
من اصحاب الشــركات واحملــال التجارية
الى احملاكم نتيجــة خملالفتهم التعليمات
والنصوص التي جاءت فــي قانون العمل
النافذ.

الزراعة تؤكد استمرار
حمالت حجز وإتالف
المواد الزراعية المهربة
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة الزراعــة قيام قــوات اجليش
واجلهــات األمنيــة مبنع دخــول املنتجات
الزراعيــة املمنوعة من االســتيراد وإحالة
اخملالفني للقضاء ،من خالل فرض سيطرتها
على جميع املنافــذ وقيامها بالتواجد في
جميع السيطرات وأماكن التهريب حلماية
املنتج احمللــي ومنع العابثــن من األضرار
باألمن الغذائي للمواطن .
فقــد مت مجددا حجز وإتالف مئات االطنان
مــن الدجاج والبيض واحملاصيــل الزراعية
القادمة مــن دول اجلوار عبر عــدة منافذ
ومنها إقليم كردســتان  ،وذلــك لتنفيذ
التعليمات والتوجيهــات التي تنص على
حمايــة املنتــج احمللي بالتعــاون مع وزارة
الصحة والوزارات الساندة واجلهات األمنية
والقوات املســلحة البطلــة  ،لتجفيف
منابع التهريب ،واحلد من االغراق السلعي
الذي عانى منه الســوق احمللــي وأدى إلى
تدهور االقتصاد الوطني في البالد.
كمــا أشــادت الــوزارة باجلهــود الطيبة
للجهات اخملتصة فــي تصديها للتهريب
وتنفيذها للتوجيهات بكل أمانة وامتثالها
لصــوت الوطن الذي يحتــم حماية قوت
املواطن اليومــي ،وحتقيق جدوى اقتصادية
مناســبة للفالحــن واملزارعــن ومربي
الدواجن وحماية املنتج احمللي.

محولة جديدة للطاقة
الكهربائية تدخل
الخدمة في ميسان
ميسان ـ الصباح الجديد:
أعلنت دائرة شبكات اجلنوب الشرقي لنقل
الطاقــة الكهربائيــة في ميســان ادخال
محولــة جديدة ســعة (  ٩٠ام .فــي .اي )
للعمل .
وقــال مدير الدائرة املهنــدس محمد علي
عبــداهلل حاســد ان هــذه احملولــة التي
مت نصبهــا في محطــة جنــوب العمارة
التحويليــة ادخلت للعمــل بعد وضعها
حتت اجلهد والفحص الفني  ،مشيرا الى ان
احملولة هي ســعة (  ٩٠ام .في .اي) من نوع
سيمنس ذات منشأ املاني .
واضاف مدير الدائرة ان اعمال نصب احملولة
التي تعد االولى من نوعها في احملافظة تاتي
ضمن االستعدادات التي تسعى الدائرة الى
حتقيقها للصيف املقبــل  ،الفتا ،الى انها
ستســهم باستقرار ساعات التجهيز في
عدد من مناطق العمارة.

في أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي
البصرة ـ سعدي السند:
بالرغــم مــن ان دائــرة صحــة
البصرة ومن خالل مستشفياتها
ومراكزهــا الصحيــة تكثــف
جهودها حــول الوقاية من مرض
فيروس كورونــا ومتابعة ومعاجلة
املصابــن وأخــذ املســحات مع
حمالت التوعيــة بعدم اخلروج من
املنــزل وأهمية ارتــداء الكمامات
والتعقيــم املســتمر والتباعــد
االجتماعي للحد من انتشاره بني
افراد اجملتمــع  ...اال ان هذه اجلهود
ترافقها جهود أخــرى في متابعة
وتقــدمي العالجات لــكل األمراض
وأيضا تكثيف احلمالت لها ومنها
أهمية الكشف املبكر عن سرطان
الثدي .
أهمية الكشف املبكر
.فقد نفــذت وحدة تعزيز الصحة
فــي مركز الــرازي التدريبي التابع
الى قطــاع االول للرعاية الصحية
االوليــة في البصــرة حملة حول
ســرطان الثدي والعوامــل التي
تســاعد على انتشــار واكتشاف
املرض وقد القــت محاضرة بهذا
اخلصوص الدكتورة هند إيليا.
وتضمنت احملاضــرة اهم العوامل
التي تســاعد على أنتشار املرض
والعوامل التي تؤدي إلى أكتشاف
املرض من خالل الكشــف املبكر ،
وأخذ العالجات املطلوبة للقضاء
عليــه  ،أضافــة إلــى التداخالت
اجلراحيــة للحــاالت املتقدمة من
املرض .
ونفذت وحدة تعزيــز الصحة في
مركز الزهــراء التابــع الى قطاع
االول للرعايــة الصحيــة االولية،
حملة صحية حول سرطان الثدي
والعوامل التي تساعد على انتشار
واكتشــاف املرض والقت احملاضرة
الدكتورة صبا نوري.
وقالــت ان هــذا املــرض يصيب
اجلنسني مع اختالف نسبة اصابة
النساء عن الرجال ونوقشت خالل
احملاضــرة اعراض واســباب وطرق
الوقاية من االصابة باملرض. .
دائرة صحة البصرة تكثف
حمالتها بشكل مستمر
وتكثــف دائرة صحة البصرة خالل

تكثف دائرة صحة
البصرة خالل ايام السنة
وبشكل متواصل حمالت
التوعية الشاملة الخاصة
بالكشف المبكر
لسرطان الثدي في إطار
تطبيق خطط مهمة
لمكافحته

جانب من حمالت دائرة صحة البصرة في التوعية بأهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي

ايام الســنة وبشــكل متواصل
حمالتهــا التوعويــة الشــاملة
اخلاصة بالكشف املبكر لسرطان
الثدي فــي إطــار تطبيق خطط
مهمــة ملكافحتــه مــع توضيح
أهمية الكشف عن املرض للوقوف
على أعــراض وبوادر اإلصابة به في
وقت مبكر انطالقــا من أن هناك
فرصــة كبيرة جدا فــي إمكانية
الشفاء من سرطان الثدي في حال
شف عنه في وقت مبكر.
ُك ِ
الكشف املبكر والعالج املبكر
هو أفضل الطرق املتاحة
في متابعة مع املعنيني في مركز
الكشف املبكر لســرطان الثدي
في مستشفى البصرة للنسائية
واألطفال أحد مستشفيات دائرة
صحة البصــرة ما ميكــن للمرأة
أن تفعلــه بالفحص الذاتي أو من
خالل زيارة هــذا املركز لزيادة فرص
النجــاح وقد أجمع مــاك املركز
علــى القول  :إن الكشــف املبكر

لسرطان الثدي والعالج املبكر هو
أفضل الطــرق املتاحة لزيادة فرص
النجاح وإنقاذ حياة املصابة باملرض
اذ كلما مت اكتشــافه مبكرا ميكن
للمصابة ان تقي نفسها .
هذا هو مركزنا للكشف املبكر
عن سرطان الثدي
واكــدوا ان مركزنا يتألف من عدة
وحدات من أهمها وحدة الفحص
املامو كرافي /الفحص اإلشعاعي
والفحص السريري ووحدة السونار
ويضم املركــز عددا مــن األطباء
األختصــاص واألطباء املمارســن
وأطباء علــم اﻻمراض الباثولوجي
ومالكات متريضية وتتم الية العمل
من خالل مراجعة النساء بشكل
مباشر الى املركز وﻻ يشترط وجود
إحالة طبية من املراكز الصحية.
هذه هي اسباب األصابة
واشــاروا الــى ان عوامل اخلطورة
التي قد حتصل أو تســبب حدوث

هذا املرض هــي  :التاريخ العائلي
والشــخصي للمرأة لإلصابة به ،
وتقدم العمر ويكــون عمر الذروة
لإلصابة به من  55-45سنة  ،وهناك
عوامل أخرى كالتعرض لإلشــعاع
 ،تعاطــي العالجــات الهرمونية
والعــادات الغذائيــة الســيئة
والتدخني وكذلــك مت التطرق الى
إعراض أورام الثدي احملسوسة من
قبل املــرأة ويفضل اجراء الفحص
فور االنتهاء من الدورة الشــهرية
وحتى منتصف الشهر من الدورة
وجتنب االســبوعني االخيرين قبل
بــدء الــدورة املقبلة حيــث تؤثر
التغيرات الهرمونية على طبيعة
الثدي .
املرأة تفحص نفسها في البيت
وب ّينــوا ان هنــاك فحوصات دورية
للثدي منهــا الفحص الذاتي وهو
أن تتأكد املرأة بنفسها من حالتها
الصحيــة ومالحظــة أي تغيــر
ليتســنى لها مراجعــة الطبيب

تظاهرة للمالكات االدارية الصحية امام

منذ انطالق الخدمة مايو الماضي

كريم في العراق :ارتفاع الطلب
على خدمات التوصيل بنسبة % 100

بغداد  -خاص:
ٔاعلنــت كــرمي عــن تضاعف
خدمة التوصيل التي ٔاطلقتها
الشــركة فــي شــهر مايــو
املاضــي ،وكانت قــد ٔاطلقت
خدمات التوصيل الى خدماتها
االساســية بهدف االســتمرار
بتســهيل حيــاة النــاس في
ظل ازدياد احلاجــة الى خدمات
التوصيل في ظل جأيحة كورونا
كونها تعد حــا ً مثاليا ً لتقليل
التجمعــات ودعــم اجلهــات
احلكومية في احلد من انتشــار
وباء كورونا.
وتنقسـم خدمـــة التوصيـل
ٕالـى نوعيـــن ،وهـي “توصيـل”
التي يتم خاللها ٕايصال الطـرود
من مكان ٕالى ٓاخـر ،حيث يقوم
كابنت من الشركـــة باستـالم
وتوصيـل الطـــرد ٕالـى املكـان
املراد ،مع ٕامكانيــة تتبع الطرد
حتى وصوله ،والدفع نقدي عند

التسليم ٔاو عن طريق البطاقات
االٔيتمانيــة  ،وخدمة «شــراء»
التي تعتمد علــى قيام كابنت
كرمي بشراء طلبات العمالء من
ٔاى مكان (مركز تسوق او صيدلة
ٔاو مخبــز) وتوصيلها حتى باب
املنــزل ،ويقــوم العميل بطلب
اخلدمــة باســتخدام التطبيق
وحتديد موقع املشتريات وعنوان
التوصيل
وفي تعليقـــه علــى ذلك قال
املدير العـــام لشركة كرمي في
العــراق وأالردن محمد حســن
محمــد « يســرنا ٔان نســتمر
مبساعينا في تسهيل حيـــاة
النـــاس مـن خـــال خدماتنا
املتعــددة ،وقد جــاءت خدمة
التوصيــل تعزيزا ً جلهودنا في ٔان
نكون جــزءا ً رٔييســيا ً من حياة
املستخدمني ؤان نطوع منصتنا
التكنولوجيــة فــي خدمتهم
وتسهيل حياتهم اليومية ،في

ٕاطار خطتها التوسعية الرامية
لتوفيــر املزيد مــن احللول التي
تبســط تفاصيل احلياة وحتسن
نوعيتهــا ٔاكثــر مــن ٔاي وقت
مضـى “.
وميكــــن للمستخدميــــــن
االســتفادة خدمــة التوصيل
بتعرفــة تنافســية وثابتــة
وتوصيــل ٔاغراضهــم بٔامــان
مــن خــال ســيارات الكباتن
فضــا ً عــن االســتفادة مــن
التقنيــة العالية التــي تقوم
عليها املنصــة؛ حيث يتم ربط
بيانات بطاقات املســتخدمني
االٔيتمانيــة بإالضافــة ٕالـــى
ٕامكانية التواصل بسهولة مع
مركــز خدمة العمــاء اخلاص
بـــ «كريــــم» والــذي يعمل
على مدار الســاعة وطيلة ٔايام
أالسبوع  ،واالستفادة من جتميع
النقاط ضمــن برنامـــج والء
كريــم.

اخملتص وان أهم أعراضه احملسوسة
هــي كتلة في الثــدي واإلبط مع
تغير في لون أو حــرارة جلد الثدي
واأللــم غير املعتاد في الثدي وحتت
اإلبط .
وميكــن للمــرأة اجــراء الفحص
بنفســها داخل البيت خالل أقل
من  10دقائق حيث ميكنها أن تنظر
الى ثديها لتالحظ شــكل وحجم
الثديــن وان اختــاف احلجم قد
يكون شــيئا طبيعيا في معظم
االحيان وعليها ان تالحظ شــكل
اجللد وتنظر الــى حلمتي الثديني
هــل همــا بارزتان وهــل يوجد اي
افراز من احللمتني ( ســائل عادي أو
دم ) وعليها ان تضــع يدها خلف
رأسها وتنحني الى االمام ملالحظة
شــكل وحجم الثدي وتضع يدها
على الركبتني وتنحني بهدوء نحو
االمام ملالحظة شكل الثديني وتدير
جذعها الى اليمني واليسار بحيث
ميكن رؤيــة جانب الثديــن ويتم
التحســس او اجلس باســتعمال

راحة اصابــع اليد اليمنى لفحص
الثدي االيســر واملنطقة احمليطة
وراحة اصابع اليد اليسرى لفحص
الثــدي االميــن ويفضــل ان تتم
خطوات الفحــص الذاتي للثدي
في وضع االســتلقاء على الظهر
ووضع وسادة حتت كتفها مما يتيح
ألنســجة الثدي اخملتلفة االنتشار
على مســاحة واسعة من الصدر
بالتالي تعريض كل نســيج الثدي
لليد الفاحصة .
وعند اكتشــاف املــرأة ألي تغيير
في حجم او شــكل الثدي او وجود
عقدة او نزف من احللمة او ألم غير
اعتيادي يجــب مراجعة الطبيب
ليرشــدها الى ما هو مفيد واخيرا
يعد الفحص الذاتــي اقصر طرق
العالج وقد يساعد على االحتفاظ
بالثدي دون اســتئصاله كليا عند
اكتشــاف اصابتــه بالســرطان
وبغــض النظر عن عمــر املرأة في
حالة مالحظــة اي تغيرات تكون
مراجعة الطبيب مهمة.

مجلس النواب للمطالبة بمخصصات الخطورة
بغداد ـ الصباح الجديد:
خرج املئات من املوظفني االداريني
والفنيــن ومــن هــم مبختلف
العناويــن الوظيفيــة العاملني
فــي وزارة الصحة ومــن جميع
احملافظات بتظاهرة امام مجلس
النــواب للمطالبــة بانصافهم
ومساواتهم مبخصصات اخلطورة
اســوة باملهن الطبية والصحية
ورفع احليــف والظلم واالجحاف
والتسكني الذي تعانيه املالكات
االدارية العاملني في املؤسسات

واملستشــفيات
الصحيــة
ومساواتهم مبخصصات اخلطورة
اسوة باملهن الطبية والصحية .
وبني رئيس نقابة االداريني والفنيني
فــي وزارة الصحة صفــاء عبد
احلســن خرجنا اليوم بتظاهرة
كبرى بعد املماطلة باقرار قانون
رفــع مخصصات اخلطــورة من
 30%الــى  80%وورود معلومــات
بالغاء هــذه الفقرة بعد ان خرج
العديد من النواب بالتهنئة على
اقرار القانون حيث يرغب االداريون

برفع الغــن عنهم النهم ميثلون
الشريان الرئيس في وزارة الصحة
 ،مؤكدا ان مخصصات اخلطورة
يجب ان تشمل جميع العاملني
في املؤسســات الصحية وليس
فقط االطباء واملالكات الصحية
الن خطــر االصابــة يؤثــر على
اجلميع علما ان هنــاك اكثر من
 50%من شــهداء اجليش االبيض
هم من االداريــن واكثر من 65%
من االصابات بفيروس كورونا هم
من االداريني .

تصريح
قــرر رئيس واعضاء مجلس املفوضني في املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات في اجتماعهم املنعقد
اليــوم اخلميس املوافق  ٢٥/٤بحضور (امير اراين )رئيس فريق املســاعدة االنتخابيــة ( )UNAMIعبر الدائرة
االلكترونية متديد فترة تســجيل التحالفات السياسية لغاية ١/٥/٢٠٢١وفترة استقبال قوائم املرشحني
لغاية  ١٧/٤/٢٠٢١وتعد هذه املواعيد مواعيدا نهائية لتســجيل التحالفات واســتقبال قوائم املرشحني
يتعذر معها التمديد مطلقا السباب فنية
الناطق االعالمي

برغم حظر التجوال الشامل...

تجارة الحبوب  7 :سايلوات تجهز المطاحن بالحنطة
عامر عبدالعزيز
اكد مديــر عام الشــركة العامة
لتجارة احلبوب املهندس عبدالرحمن
اجلويبراوي مواصلة مواقع الشركة
عملية جتهيز احلنطــة للمطاحن
و مناقلــة احلنطة مــن مواقعها
في صالح الديــن لبقية احملافظات
ولالسبوع الثاني على التوالي خالل
ايــام احلظــر الذي فــرض من قبل
خلية االزمة بســبب تصاعد اعداد
االصابات في جانحة كورونا .
وقــال املديــر العام فيمــا واصلت
اجملارش االهلية في الديوانية عملية
تسويق الرز احمللي املنتج من قبلها
للمخازن اخملصصة لها

وأشــار املدير العام الــى مواصلة
اســطول نقل الشــركة مناقله
الرز احمللي حملافظــات ديالى ونينوى
لتعزيز ارصدة الــرز وجتهيزه ضمن
مفردات البطاقة التموينية  ،مبينا
ان ســايلو الرصافــة واصل جتهيز
املطاحن األهلية من احلصة الثانية
الوجبــة اضافــة الى االســتمرار
باستالم كميات احلنطة احملولة من
موقع سامراء .
وكشف الى ان مجمع حبوب مطار
الدهيمي فــي الرفاعي مســتمر
بتجهيــز مطاحن محافظة ذي قار
باحلنطــة احمللية للحصــة الثانية
بنســبة ( )٪٥٠بالرغــم صعوبــة
التنقــل وبلغت الكميــة اجملهزة (
 ) ١١٤٦.٩٦٠طنا .

وفي صــاح الدين واصــل مواقع
الفرع صالح مناقلة احلنطة احمللية
من مجمــع العلم الــى صومعة
الدورة وبواقع  24/شــاحنه وجتهيز
مطحنتي العربــي والعلم احلديثة
بنحــو 400/طن مــن مخصصهم
للحصة الثانية .
وفــي الطــوز العمــل مســتمر
بتحميل ســيارات اســطول نقل
التجــارة ملناقلة كميــات احلنطة
احملليــة احملولــة الــى فــرع ديالى
وكانت الكمية احملولة شــاحنتان
محملة بكميـــة ( )٨٩,٣٤٠طنـــا
وبلــغ اجمالي الكمية احملولـــة (
 )١٣٠٤,٩٤٠طنـا.
وبني املدير العام ان مالكات ســايلو
خــان بنــي ســعد واصــل تفريغ

الســيارات احململة باحلنطة احمللية
احملولة من مجمع حبوب ســامراء
و مجمع بيجي مــا يقارب من 23
ســيارة إضافة إلى جتهيز املطاحن
بخلطة املعتمــدة للحصة الثانية
 50%ومت وصــول موظفــي املواقع
برغــم احلظــر ومتاعــب الطريق
والعمل مستمر على تفريغ وحتميل
السيارات .
وفي ســايلو الدورة فقد باشــرت
مالكات الســايلو بتفريغ سيارات
الــوارد احململة من مجمــع العلم
وســايلو تكريــت  ،واخيرا واصلت
ادارة اجملمــع اخملزنــي في ميســان
جتهيز املطاحن االهلية مبادة احلنطة
احمللية برغم احلظر وقدرت الكمية
اجملهزة (1200طن ) .
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عقب اجتماعات مغلقة عقدها مجلس الوزراء

هبوط اضطراري

الخرطوم تستأنف مفاوضات السالم

شمال شرقي سوريا

لمروحية روسية

مع الحركة الشعبية لتحرير السودان

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت وزارة الدفاع الروســية امــس األحد إن
مروحية روســية من طراز «مــي »-35هبطت
اضطراريا بسبب مشكالت فنية أثناء حتليقها
فوق محافظة احلسكة شمال سوريا.
ونقلت وكالة اإلعالم الروســية عن بيان لوزارة
الدفاع «مت إجالء الطاقم إلى املهبط ســريعا.
ليــس هناك خطر على حياة أي من الطيارين».
وأضافت أن الطائرة لم تصب بأي نيران.
وكانت وسائل اإلعالم الرسمية التابعة للنظام
الســوري ذكرت فــي وقت ســابق أن مروحية
روسية سقطت في شمال شرق سوريا مما أدى
إلى مقتل قائدها.
وأضافت أن موقع سقوط الطائرة في محافظة
احلســكة الشــمالية قرب تل متر القريب من
قاعدة روسية.

الصباح الجديد ـ متابعة:
أعلنت احلكومة الســودانية ،امس
األحد ،عن استئناف املفاوضات مع
احلركة الشــعبية لتحرير السودان
 شــمال ،بقيادة عبد العزيز احللو،وكذلك التواصل مــع حركة حترير
الســودان بقيادة عبد الواحد النور،
الستكمال عملية السالم.
جاء ذلك على لســان وزير الثقافة
واإلعالم الســوداني ،حمــزة بلول،
عقب اجتماعــات مغلقة عقدها
مجلس الوزراء ،واســتمرت  3أيام،
في ضاحية سوبا جنوبي العاصمة
السودانية اخلرطوم.
وكانــت احلركة الشــعبية لتحرير
حملت
الســودان – شــمال ،قــد ّ
الفريق أول ،شمس الدين كباشي،
عضو اجمللس الســيادي السوداني،
مســؤولية فشل ورشة عقدت في
جوبا ،نهاية أكتوبر املاضي ،ملناقشة
عالقة الدين بالدولة.
وتعهــدت احلكومــة الســودانية
بتنفيذ برنامج مــن خمس محاور
يشمل الســيطرة الكاملة للدولة
علــى صــادرات الذهب والتوســع
األفقي والرأسي في الزراعة املطرية
واملروية بإضافة أكثر من  15مليون
فدان .كما أكدت على اســتكمال
عمليــة الســام واســتئناف
املفاوضــات مع احلركة الشــعبية
شــمال بقيادة عبد العزيــز احللو،
إضافة إلى تعزيــز األمن والعالقات
اخلارجية.
صادرات الذهب
وقررت احلكومة في ختام اجتماعات
عقدها مجلس الــوزراء االنتقالي
اجلديد واستمرت ثالثة أيام أن يتولي
بنك الســودان املركــزي عمليات

كانت الحركة
الشعبية لتحرير
السودان – شمال ،قد
حمّلت الفريق أول،
شمس الدين كباشي،
عضو المجلس
السيادي السوداني،
مسؤولية فشل
ورشة عقدت في
جوبا ،نهاية أكتوبر
الماضي ،لمناقشة
عالقة الدين بالدولة

تفريق بالرصاص

المطاطي لمجتجين
في ميانمار

استئناف املفاوضات مع احلركة الشعبية لتحرير السودان
الشراء بأســعار البورصة العاملية
وتصديــره مــع التعجيــل بإقامة
بورصة سودانية للذهب.
كما أكــدت احلكومة علــى توفير
املوارد الالزمة لتنفيــذ اتفاق جوبا
للســام املوقع بني احلكومة وعدد
من احلركات املسلحة.
كما أعلنــت عن إقامة مشــاريع
لتوفيــر األمــن وخدمــات امليــاه
والصحــة والكهربــاء والتعليــم
واالتصاالت فــي املناطــق املتأثرة
باحلروب ،وإعادة الالجئني والنازحني
طوعا ً إلى مواطنهم األصلية.
وأعلنت أيضا اســتئناف التفاوض

مع احلركات غير املوقعة على اتفاق
جوبا وأبرزهــا الشــعبية لتحرير
السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز
احللو والتي تســيطر علــى أجزاء
كبيــرة من جنوب كردفــان والنيل
األزرق وتطالــب بعلمانيــة الدولة
إضافــة إلى حركة حترير الســودان
بقيادة عبد الواحد محمد نور التي
تســيطر على مناطق فــي إقليم
دارفور.
محور اخلدمات
وأعلنت احلكومة عن خطة لتوفير
اخلدمات األساســية املتمثلة في

«هجرة العمال» على طاولة النقاش
بين بايدن ورئيس المكسيك
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال الرئيس املكســيكي أندريس
مانويل لوبيز أوبرادور ،إنه سيشدد
في اجتماع افتراضي ،اليوم االثنني
 ،مع الرئيس األميركي جو بايدن،
علــى أهمية العمــال املهاجرين
بالنسبة إلى االقتصاد األميركي.
وأشــار لوبيز أوبرادور خالل حدث
عــام فــي واليــة زاكاتيــكاس
الشــمالية ،امس االول السبت،
إلى أن الهجرة ستكون موضو ًعا
رئيس ًيا في االجتماع مع بايدن.
وقال إنــه ســيخبر بايــدن بأن

الواليات املتحدة «ســتحتاج إلى
عمال مكســيكيني ومن أميركا
الوسطى لكي تنمو وتنتج».
وقــدر الرئيــس املكســيكي أن
ّ
االقتصاد األميركــي يحتاج إلى
ما بني  600إلــى  800ألف عامل
مهاجــر ســنويًا ،مشــددًا على
أهمية «التوصل إلى اتفاق جيد»
بشأن الهجرة .ولفت إلى أنه خالل
احلرب العامليــة الثانية ،توصلت
الواليات املتحدة واملكســيك إلى
ما يســمى باتفاقية براســيرو،
والتي مبوجبها سافر عمال املزارع

املكسيكيون بشكل قانوني إلى
الواليات املتحدة ملــلء الوظائف
التــي تركها األميركيــون الذين
أرسلوا إلى اخلارج للقتال.
وأضاف لوبيز أوبــرادور أن الوضع
مشــابه اليــوم ،قائــاً« :بدون
العمالة املكسيكية ،كيف ميكن
للواليــات املتحــدة أن تتأكد من
زيــادة اإلنتاج؟» .والهجــرة التي
لطاملــا كانــت قضية شــائكة
بــن الدولتني اجلارتــن ،برزت إلى
الواجهة خالل عهــد إدارة دونالد
ترامب ،املنتقد الشرس للهجرة.

مياه الشــرب ومجانيــة التعليم
العام ،إضافة إلــى توطني صناعة
الــدواء لتغطــي  60%فــي العام
األول ودعم برنامــج العالج اجملاني
ليشــمل األدوية لكافــة األمراض
املزمنة والرعايــة الصحية األولية
وحاالت احلوادث واإلصابات والطوارئ
باإلضافة لبرامج املراكز القومية.
كما شمل البرنامج متكني النساء
في الشــأن العــام والشــروع في
صياغة االســتراتيجية الشــاملة
إلدراج النســاء وذوي االحتياجــات
اخلاصة في كافة مناحي احلياة.

واتفقت احلكومة على استراتيجية
أمــن وطني شــامل وفــق عقيدة
وطنية خالصــة للدفاع عن الوطن
والنظام الدســتوري تهــدف إلى
تشــكيل جيــش قومــي مهني
محتــرف وموحد وإصــاح جهازي
اخملابرات العامة والشــرطة وإنشاء
جهاز األمن الداخلي.
ويشــكل األمن واحدا من العقبات
الرئيســية التــي تواجــه الفترة
االنتقالية احلالية في السودان.
وأمن البرنامج اخلماسي للحكومة
الســودانية علــى حــل األزمــة
احلالية مــع إثيوبيا والتي تعتبر من

التحديات امللحة في ملف العالقات
اخلارجية.
وشــهدت الفترة األخيــرة توترات
كبيرة بني الســودان وإثيوبيا حول
احلدود وسد النهضة.
ويسعى السودان لترميم عالقاته
اخلارجية بعد رفع اسمه من قائمة
اإلرهاب في أكتوبــر املاضي والتي
ظل مدرجا فيها ألكثر من  27عاما
خســر خاللها نحو  300مليار دوالر
وذلك بسبب إيوائه في تسعينيات
القرن املاضي عدد من الشخصيات
اإلرهابية على رأسهم زعيم تنظيم
القاعدة أسامة بن الدن.

قلق في إسرائيل من الموقف

غورباتشوف يدعو

األميركي إزاء السعودية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت صحيفة جيروازلوم بوست
إن هنــاك مخاوف لــدى عدد من
املســؤولني اإلســرائيليني إزاء
«الضغــوط املتزايــدة» لــإدارة
األميركيــة علــى الســعودية،
وهو ما من شــأنه أن يســاهم
في تعزيز موقف إيــران ،وزعزعة
التقارب احلاصل في العالقات بني
السعودية وإســرائيل ،بحسب
التقرير.
ورأت الصحيفــة اإلســرائيلية
أن املواقــف األميركيــة األخيرة
من الرياض «تضعــف التحالف

اإلقليمي ضــد إيــران في وقت
تظهــر فيــه الواليــات املتحدة
استعدادا أقل ملواجهة نظام آية
اهلل» ،في إشــارة إلــى عزم إدارة
بايدن العــودة إلى االتفاق النووي
الــذي انســحب منــه الرئيس
الســابق ،دونالد ترامب ،في عام
.2018
وأشــار التقرير إلى أن إســرائيل
ســتراقب بحذر مــا ذكرته إدارة
بايدن بأنها لن ترفــع العقوبات
حتــى تتقيد طهــران بواجباتها
التي تنصلت منهــا في االتفاق
النووي ،وقالت «الوقت ســيحدد

بوتين وبايدن إلى

ما إذا كان ذلك سيحدث»
وذكالت جيروزاليــم بوســت أن
العالقات السعودية اإلسرائيلية
منت في السنوات األخيرة ،بشكل
وثيق ،لدرجــة أن رئيــس الوزراء
بنيامني نتانياهو «التقى ســرا»
بولي العهد الســعودي ،محمد
بن سلمان ،في اململكة.
وقالت الصحيفة إن «السعودية،
من دون مســاعدة واشنطن ،لن
تكــون متحمســة للتقارب مع
إسرائيل» ،التي عمقت عالقاتها
مــع دول عربيــة على رأســها
اإلمارات.

بموجب قانون األمن القومي

توجيه اتهامات إلى  47شخصا في هونغ كونغ
الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتهمت شــرطة هونغ كونغ امس
األحــد عشــرات املعارضــن بـ
«التخريب» في أوســع استخدام
حتــى اآلن لقانــون األمن القومي
اجلديــد في بكــن ضــد احلركة
الدميوقراطية في املدينة.

ويأتي توجيه هــذه االتهامات بعد
شــهر مــن حملة قمع واســعة
اعتقل خاللها  55شخصا بينهم
شــخصيات معروفة في احلركة
املؤيدة للدميوقراطية.
وقالت الشــرطة امــس األحد إن
 47اتهموا بـــ «التآمــر الرتكاب

عمل تخريبي» ،إحدى اجلرائم التي
يشملها قانون األمن القومي الذي
فرضتــه بكني على هونــغ كونغ
العام املاضــي ردا على احتجاجات
هزت املدينة ألشهر في .2019
وكانــت املســتعمرة البريطانية
السابقة متر بأسوأ أزمة سياسية

منذ إعادتها في  1997إلى الصني.
وبدأت الصني العام املاضي حتركات
لتعزيز قبضتهــا على منطقتها
التي تتمتع بشــبه حكــم ذاتي
نظريا.
وجتســد ذلك بشــكل واضح في
القانــون اجلديــد الــذي مت فرضه

فــي نهاية حزيــران  2020من دون
مناقشــته في اجمللس التشريعي
لهونغ كونغ.
ويتنــاول القانون أربعــة أنواع من
اجلرائم هــي التخريب واالنفصال
واإلرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية،
يعاقــب عليهــا بالســجن مدى

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فرقت الشــرطة في ميامنار (بورما) املتظاهرين
فــي مدينــة رانغــون باســتخدام الرصاص
املطاطي ،الســبت ،في الوقت الذي أعلن فيه
منــدوب البالد في األمم املتحدة انشــقاقه عن
السلطة ،وناشــد اجملتمع الدولي التحرك ضد
اجملموعة العسكرية احلاكمة.
وتشــهد ميامنار موجة احتجاجات منذ إقدام
املؤسســة العســكرية على إطاحة احلاكمة
املدنية الفعلية ،أونغ ســان ســو تشــي ،في
األول من فبراير .وكثفت السلطات استخدام
القوة لقمع احملتجني ،فلجأت إلى الغاز املسيل
للدمــوع والرصاص املطاطــي وخراطيم املياه
لتفريق بعــض االحتجاجات ،كما اســتُخدم
الرصاص احلــي في حاالت معزولة .وفي رانغون
كبرى مــدن ميامنار ،اســتخدمت الشــرطة
الرصاص املطاطي لتفريــق محتجني جتمعوا
عند تقاطع مياينيغون ،الذي شــهد صدامات
اســتمرت ســاعات في اليوم الســابق .وبث
صحفيون محليــون مشــاهد الفوضى عبر
فيســبوك ،مبا في ذلك حلظة إطالق الرصاص
التي كان مراسلو وكالة فرانس برس في املكان
شهودا عليها كذلك.

احلياة.
ومثل املتهمون امس األحد طيفا
واســعا جدا من املعارضة احمللية
من نواب ســابقني مثل جيمس تو
وكلوديا مــو وأكادمييني ومحامني
ومتخصصني اجتماعيني والعديد
من الناشطني الشباب.

إجراء لقاء

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دعا الزعيم األخير لالحتاد السوفيتي ميخائيل
غورباتشوف الرئيسني ،الروسي فالدميير بوتني،
واألمريكــي جو بايــدن ،لعقد لقــاء من أجل
التخفيف من خطر نشوب حرب نووية.
وفي تصريحات أدلى بها لوكالة «إنترفاكس»،
ليلــة امس االحــد  ،قال غورباتشــوف« :لقد
بينــت التجربــة أنه مــن الضــروري االلتقاء
والتفاوض ،واألهم هو ترك الكراهية املتبادلة.
فمن الواضــح أن األولوية هي منع اندالع حرب
نووية .وحيث أن املطلوب هو جتنب حدوث هذه
املشــكلة فمن املســتحيل حلهــا من طرف
واحد ،بل يجــب االلتقاء ويجب على اجلميع أن
يهتموا بذلك» .واســتذكر غورباتشوف جتربته
في التواصل مع الرئيس األمريكي رونالد ريغان،
مشــيرا إلــى أن األخيــر كان «محافظا حتى
النخاع ،لكنه خاض فــي العملية التفاوضية
عندما أدرك حجم املشكلة العالقة .كما عبر
الرئيس السوفيتي األخير عن قناعته بأن لدى
روسيا والواليات «جتربة كبيرة جدا لإلجابة عن
سؤال :ما هو القصد وكيف الوصول إليه؟».
وكان غورباتشوف اعتبر في يناير املاضي أن من
اجملدي لروســيا أن تقترح على الواليات املتحدة
بعد تولي جــو بايدن رئاســتها التوقيع على
إعالن يثبت موقف الدولتني الرافض لنشــوب
حرب نووية.

تقـرير

امرأة ثانية تتهم حاكم والية نيويورك بالتحرش الجنسي وكومو يرد
الصباح الجديد ـ متابعة :
وجهت امــرأة ثانية اتهامــات حلاكم
نيويورك ،أندرو كومو ،بالتحرش اجلنسي
بها عقب أيام قليلة من اتهام موظفة
ســابقة أنها تعرضت لنفس األمر في
وقت سابق.
وأوضحــت ،شــارلوت بينيــت ،التــي
عملت مســاعدة تنفيذية ومستشارة
للسياســة الصحية فــي إدارة كومو
حتى نوفمبر ،لصحيفة «نيويورك تاميز»
إنه حترش بها فــي الربيع املاضي ،خالل
ذروة معركة الوالية ضد جائحة فيروس
كورونا املستجد.
وأشــارت بينيــت البالغة مــن العمر
 25عاما ،إلى احلاكــم الدميقراطي لم
يتحرش بها جنســيا ،ولكنه قدم لها
إشــارات وتلميحات لفظية إلى رغبته
في إقامة عالقة جنسية معها.
أخبرت بينيــت الصحيفــة أن كومو

ســألها سلســلة من األســئلة غير
الالئقة بشــأن حياتها الشخصية ،مبا
في ذلك عن رأيهــا في الفروق العمرية
فــي العالقات الرومانســية ومتى آخر
مــرة عانقــت فيها شــخصا في ظل
اإلجراءات االحترازيــة ملكافحة فيروس
كورونا ،مشــيرة إلى أن تلك أن النوعية
من االستفسارات جعلتها تعتقد دعوة
إلى إقامة عالقة جسدية.
وأضافت»:لقد فهمــت أن احلاكم أراد
أن ينام معي ،وشــعرت بعــدم االرتياح
واخلوف بشكل فظيع».
وقالت بينيت إنها كشفت عن مع حدث
معهــا لرئيس موظفــي احلاكم ،جيل
ديسروسيرز ،ليجري نقلها بعد أقل من
أسبوع إلى وظيفة أخرى ،كمستشارة
للسياســة الصحية ،مشيرة إلى أنها
ً
مطول إلى املستشار
أيضا بيان ًا
قدمت ً
اخلاص للحاكم ،جوديــث موغول ،في
نهاية شهر يونيو.
من جانبه نفــى كومــو إقدامه على

التحرش مبســاعدته ،معترفا في نفس
الوقــت أنه ســألها بعض األســئلة
الشــخصية من باب التوجيه وإسداء
النصح لها ،خاصة وأنها كانت قد جنت
في السابق من محاولة اعتداء جنسي.
وطالــب بعــدم الوصــول إلــى أي
استنتاجات بشأن املوضوع وانتظار ما
ستسفر عنه التحقيقات.
وكانــت ليندســي بويالن ،املســاعدة
الســابقة لكومو ،قد كشــفت قبل
بضعة أيام في مقــال تفاصيل تتعلق
بقضية التحرش اجلنســي ،زاعمة فيه
أن احلاكــم البالغ من العمــر  63عاما
قد قبلها على شــفتيها من دون رغبة
منها .وزعمت بويــان ،أيضا أن حاكم
نيويورك قال لها ذات مرة بعد عودتهما
من حدث في غــرب نيويورك على منت
طائرته في أكتوبر « ،2017لنلعب بوكر
التعري» .وكتبت بويالن في مقال نشر،
األربعاء املاضي ،علــى موقع «ميديوم»
اإللكترونــي« :أنهــا اضطرت لســرد

قصتها ألنه ال ينبغي ألي امرأة أن تشعر
بأنهــا مجبرة على إخفــاء جتاربها في
تعرضها للمضايقة واإلذالل في مكان
العمل» .وكانت قد غردت في ديســمبر
بأن كومو حترش بها جنسيا «لسنوات»،
لكن حاكم نيويورك الدميقراطي للفترة
الثالثة ،نفــى االدعاء وقــال إنه «غير
صحيح».
ونوهــت بويالن فــي مقالهــا ،إلى أن
مشاكلها مع كومو بدأت بعد لقائهما
األول ،خالل حدث في مانهاتن في يناير
 .2016وقالــت« :ســرعان مــا أبلغني
رئيسي أن احلاكم كان معجبا بي».
وأضافت أنها اشــتكت ألصدقائها مع
مرور الوقت ،من أن كومو «يبذل قصارى
جهده ليلمس جسدها».
وكتبت بويالن « أن كومو كان جالســا
فــي مواجهتي ،وكنــا متقاربني كثيرا
لدرجــت أن ركبتيــه كادتا تالمســان
ركبتي ،وكان مساعده الصحفي على
مييني ورجل شرطة خلفنا».
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ً
ُ
حساسة»
تسع طائرات استهدفت «مواقع

الحوثيون :استهدفنا مدنا سعودية بصاروخ باليستي و 15طائرة مسيرة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصلت ســفينة شحن إســرائيلية ،تعرضت
النفجــار غامض في خليج عمــان ،إلى ميناء
دبي امــس األحد إلجراء إصالحات ،بعد أيام من
االنفجار الذي أعاد اخملاوف األمنية بشأن املمرات
املائية في الشــرق األوســط وســط تصاعد
التوترات مع إيران.
شــاهد صحفي في وكالة أسوشــيتد برس
السفينة الضخمة اململوكة إلسرائيل «إم في
هيليوس راي» قابعة فــي مرافق احلوض اجلاف
في دبي .على الرغــم من أن الطاقم لم يصب
بــأذى في االنفجــار ،إال أن الســفينة أصيبت
بفتحتني في جانب املينــاء وثقبني في جانبها
األمين فوق خط املاء مباشــرة ،وفقًا ملســؤولي
دفاع أميركيني.
ســعت إيران للضغط علــى إدارة الرئيس جو
بايدن ،إلعادة املزايا التي حصلت عليها مبوجب
اتفــاق مع القــوى العاملية الــذي تخلى عنه
الرئيس السابق دونالد ترامب قبل سنوات.

الصباح الجديد ـ متابعة:
أعلن املتحدث العسكري باسم
احلوثيني ،امس األحد ،عن شــن
هجوم على األراضي السعودية
باستخدام صاروخ باليستي و15
طائرة مسيرة مفخخة.
وقال يحيى سريع في بيان نشره
على حســابه في موقع تويتر إن
بصاروخ بالســتي
الهجــوم بدأ
ٍ
نوع (ذوالفقار) ،وخمس عشــرة
طائر ًة مسير ًة منها تس ُع طائرات
اســتهدفت «مواقع حساس ًة»
في الرياض.
ونــوه كذلــك إلــى أن ســت
طائــرات مســيرة اســتهدفت
مواق َع عســكرية فــي مناطق
أبهــا وخميس مشــيط جنوبي
السعودية.
وقــال ســريع إن مــدة الهجوم
امتدت حتى امس األحد ،محذرا
فــي ختــام بيانه ،ســكان تلك
املناطــق «لالبتعاد عــن جميع
املواقــع واملطارات العســكرية
أو التــي قد تســتخدم ألغراض
عسكرية».
وكان املتحدث الرســمي باسم
قــوات التحالــف فــي اليمن،
تركــي املالكــي ،قد صــرح في
وقت ســابق أن قــوات التحالف
«اعترضت ودمرت» ،امس األحد،
صاروخــا باليســتيا أطلقتــه
جماعــة احلوثيني جتــاه مدينة
(الرياض) ،وكذلك ســت طائرات
مــن دون طيــار «مفخخة» جتاه
اململكــة «الســتهداف املدنيني
واألعيان املدنية بطريقة ممنهجة
ومتعمدة فــي املنطقة اجلنوبية
وكذلــك مدينة جــازان ومدينة
خميس مشيط».
وصــرح املتحــدث الرســمي
للمديرية العامة للدفاع املدني،
محمد احلمــادي ،بأن فرق مدينة
الرياض باشــرت ،مساء السبت،
حادثة سقوط شــظايا صاروخ
باليســتي مت إطالقــه من قبل
احلوثيــن مــن داخــل األراضي
اليمنية ،بحســب وكالة األنباء
الرسمية (واس).
وأضاف أن «الشظايا وقعت على
عدة أحياء ســكنية في مواقع
متفرقة ،ونتج عن سقوط إحدى
الشــظايا أضــرار ماديــة بأحد
املنازل دون وقوع إصابات بشــرية
أو وفيات».
وتقــود الســعودية ،منذ ،2015
حتالفا عسكريا دعما للحكومة

ست طائرات
مسيرة
استهدفت
مواقعَ
عسكرية
في مناطق
أبها وخميس
مشيط جنوبي
السعودية

باشينيان يطلب مجددا

من الرئيس األرمني إقالة
رئيس هيئة األركان

مدة الهجوم امتدت حتى امس األحد
املعترف بهــا دوليا والتي تخوض
نزاعــا داميا ضــد احلوثيني منذ
 2014حــن ســيطروا علــى
العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
وتتعــرض مناطــق عــدة فــي
الســعودية لهجمات بصواريخ
بالســتية وطائرات من دون طيار
مفخخة تطلق من اليمن باجتاه
مطاراتها ومنشآتها النفطية.
هذا ونــددت دول عربية ومنظمة
التعــاون اإلســامي ومجلــس
التعــاون اخلليجــي بالهجــوم
الباليســتي من قبل ميليشيا
احلوثي اإلرهابيــة باجتاه الرياض
وعــدد مــن الطائرات املســيرة
املفخخة الســتهداف املدنيني
باململكــة العربية الســعودية،
حيــث متكنــت قــوات حتالف
دعم الشــرعية فــي اليمن من
اعتراضها وتدميرها جميعا قبل
الوصول إلى أهدافها.
وأشاد األمني العام جمللس التعاون
اإلســامي ،يوســف بن أحمد

العثيمــن في بيــان ،بالقدرات
العالية لقــوات التحالف لصد
الهجمــات احلوثيــة اإلرهابية
التي تستهدف املدنيني واألعيان
املدنيــة فــي اململكة بشــكل
متعمد وممنهج.
وأكــد العثيمــن في بيــان أن
املنظمــة تســاند وتؤيد جميع
اإلجــراءات التــي تتخذها قوات
حتالف دعم الشرعية في اليمن
لوقف جرائم احلرب التي ترتكبها
ميليشيا احلوثي اإلرهابية بإطالق
الصواريخ الباليستية والطائرات
دون طيــار والــزوارق (املفخخة)
الســتهداف األبرياء من املدنيني
واألعيان املدنية في اململكة.
وأدان مجلــس التعــاون لــدول
اخلليــج العربيــة اســتهداف
ميليشيا احلوثي اإلرهابية ملدينة
الرياض بهجوم باليستي ،وعدد
مــن الطائــرات املســيرة باجتاه
خميس مشيط وجازان.
وأكد نايف فالح مبارك احلجرف،

األمــن العــام للمجلــس ،أن
استمرار هذه الهجمات اإلرهابية
التي تقوم بها ميليشيات احلوثي
تعكس حتديها السافر للمجتمع
الدولــي واســتخفافها بجميع
القوانني واألعــراف الدولية ،وهو
ما يتطلــب اتخاذ اجملتمع الدولي
موقفــا ً فوريا ً وحاســما ً لوقف
هذه األعمــال اإلرهابية املتكررة،
التي تستهدف املنشآت احليوية
واملدنية وأمن واستقرار اململكة.
وفي وقت ســابق ،أدانــت وزارة
اخلارجية البحرينية بشدة قيام
ميليشــيات احلوثــي اإلرهابية
بإطــاق صاروخ بالســتي باجتاه
مدينــة الريــاض ومســيرات
مفخخــة باجتاه مدينــة جازان
ومدينة خميس مشيط باململكة
العربية السعودية الشقيقة.
وأكدت اخلارجيــة تضامن مملكة
البحرين مع الســعودية في كل
ما تتخذه مــن إجراءات جتاه هذه
االعتــداءات اإلرهابيــة الغادرة

التي تســتهدف بشكل متعمد
وممنهج املدن واملنشــآت املدنية
واملدنيــن اآلمنني فــي انتهاك
صارخ للقانون الدولي اإلنساني.
وأشــادت الوزارة بكفاءة ويقظة
واحترافية قوات التحالف لدعم
الشرعية في اليمن التي متكنت
من اعتــراض وتدميــر الصاروخ
البالستي واملسيرات املفخخة،
مؤكــدة على ضــرورة اضطالع
اجملتمــع الدولــي مبســؤولياته
السياسية جتاه هذه االعتداءات
احلوثيــة اآلثمــة علــى أراضي
اململكة العربية السعودية.
من جهتها ،أدانت الكويت بأشد
العبارات مواصلة امليليشــيات
احلوثيــة ارتــكاب جرائمهــا
اإلرهابية عبر استهداف املدنيني
واملناطق املدنيــة في العاصمة
الريــاض وباقي املدن في اململكة
عبر إطالق الصواريخ الباليستية
والطائرات املفخخة.
وقالــت وزارة اخلارجية الكويتية

فــي بيــان لهــا« :إن إصــرار
امليليشيات احلوثية على مواصلة
هذه األعمال اإلرهابية يشــكل
استمرارا للتصعيد اخلطير الذي
تقوم به هذه امليليشيات لإلضرار
بأمن اململكة العربية السعودية
وتقويض استقرار املنطقة وحتد
سافر للقانون الدولي واإلنساني
وعرقلــة للجهــود الدوليــة
الســاعية للوصــول إلــى حل
سياسي ينهي الصراع الدائر في
اليمن».
وجــددت دعــوة دولــة الكويت
للمجتمــع الدولــي الســيما
مجلس األمن للقيــام بواجباته
للجم هــذا التصعيــد اخلطير
ووضــع حد لــه وصيانــة األمن
والسلم الدوليني.
واختتمت بيانهــا بالتأكيد على
وقوف دولة الكويــت إلى جانب
اململكــة وتأييدها فــي كل ما
تتخذه من إجراءات للحفاظ على
أمنها واستقرارها وسيادتها.

مظاهرات احتجاجية في تونس وسط خالف سياسي محتدم
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تظاهر اآلالف من مناصري حركة
النهضــة اإلســامية ،والتــي
تتمتع بكتلة كبيــرة في البرملان
التونسي ،امس االول السبت في
العاصمة تونس دعما للحكومة
وسط اشــتداد اخلالف السياسي
مع رئيس اجلمهورية قيس سع ّيد.
وكان «حــزب حركــة النهضة»
ذو املرجعية االســامية وحليفه
«قلب تونــس» الليبرالي دفعا إلى

بعد تعرضها النفجار غامض
في الخليج ..السفينة
اإلسرائيلية ترسو في دبي

تعديــل حكومي علــى يد رئيس
الــوزراء هشــام املشيشــي في
منتصف كانون الثاني.
وقال العديد من املتظاهرين إنهم
احتشــدوا لدعم احلزب اإلسالمي
املعتدل وكذلــك من أجل الوحدة
والدميقراطية .وهتفوا« :الشعب
يريد الوحدة الوطنية».
وخاطــب رئيــس حــزب «حركة
النهضــة» رئيس البرملان راشــد
الغنوشــي املتظاهريــن داعيــا

إلى احلــوار والوحدة بــن القوى
السياســية .ويسيطر حزبه على
جزء كبير من املشهد السياسي
التونســي منــذ املراحــل األولى
التي أعقبــت إطاحة الرئيس زين
العابدين بن علي عــام  ،2011إال
انّه شهد انقســامات .ورأى احمللل
يوســف الشــريف أن التظاهرة
أظهرت أن النهضة «ما زالت قادرة
على احلشد بأعداد كبيرة» وهذا ما
«يســمح لها باجللوس إلى طاولة

املفاوضات معــززة بهذا الدعم».
لكنه أضاف أن احلشد قد يؤدي إلى
تعقيد املشهد إذ «اكتسب» قادة
النهضــة «الثقة» فــي مواجهة
رئيس يرفض التسويات.
وقال الرئيس التونسي امس االول
الســبت»نحن ال نتحــرك وفقا
حلساباتهم وال ترتيباتهم ،نتحرك
وفق مبادئنا التي عاهدنا الشعب
عليها» ،مضيفا «تشاهدون اليوم
ولألســف كيــف تظهــر وتهدر

األموال في العاصمة».
كان ســع ّيد ،األكادميــي وخبيــر
القانون الدســتوري ،انتقد املسار
«غير الدســتوري» فــي التعديل
الوزاري.
وكان «حــزب حركــة النهضة»
ذو املرجعية االســامية وحليفه
«قلب تونــس» الليبرالي دفعا إلى
تعديــل حكومي علــى يد رئيس
الــوزراء هشــام املشيشــي في
منتصف كانون الثاني.

ونــال وزراء املشيشــي اجلدد في
 27كانــون الثاني  ،ثقــة البرملان
رغم حتفظ ســع ّيد الــذي حتدث
عن شــبهات بالفســاد وتضارب
املصالح حتــوم حول بعض الوزراء،
اضافة الى غياب متثيل املرأة.
ومن ثم لم يرســل ســع ّيد دعوة
رسمية للوزراء الـ  11ألداء اليمني
في قصــر قرطــاج ولــم يصدر
املرســوم الرئاسي لتعيينهم في
مناصبهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن رئيس الوزراء األرمني نيكول باشــينيان،
أنــه طالب رئيــس البالد آرمني ساركيســيان
مرة أخرى بإقالة رئيــس األركان العامة أونيك
غاسباريان.
وقال مخاطبا مواطنيه« :أيها املواطنون األعزاء
رئيس اجلمهورية قرر العودة باعتراضات لديوان
رئيس الــوزراء إلى مشــروع املرســوم اخلاص
باستقالة رئيس األركان العامة ،وهذا القرار ال
يسهم في تسوية الوضع الراهن».
وأضــاف« :أرســلت إلــى الرئيس التماســا
الســتقالة رئيس األركان العامة وفي انتظار
توقيعه ،والباقي حسب االتفاق».
من جهتها ،أفادت اإلدارة الرئاسية أنه في إطار
صالحياته الدســتورية ،أعاد الرئيس إلى رئيس
الوزراء مشــروع مرسوم بشأن استقالة رئيس
هيئة األركان العامة.

رئيس الحكومة األردنية

يطلب استقالة وزيرين إثر
مخالفتهما قيود كورونا

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفادت وســائل إعالم أردنية ،امــس األحد ،بأن
رئيس احلكومة األردنية بشــر اخلصاونة طلب
اســتقالة وزيرين في حكومته إثر مخالفتهما
قيود كورونا.
ولفتــت وكالــة «عمــون» اإلخباريــة ،إلى أن
اخلصاونــة طلب مــن وزيري الداخلية ســمير
مبيضــن ،والعدل بســام التلهونــي ،تقدمي
اســتقالتهما من احلكومة ،بسبب حضورهما
مأدبة طعام في أحد املطاعم متجاوزين العدد
املســموح به على الطاولة خالفا ألوامر الدفاع
املتعلقة بقيود كورونا في البالد.
ووصل عدد اإلصابات اإلجمالي بفيروس كورونا
في األدرن إلى  386,496بينما مت تسجيل 4,675
حالة وفاة ،وفــق ما أفاد موقــع «وورلدوميترز
إنفو» املتخصص مبتابعة إحصائيات كورونا في
دول العالم.

تقـرير

تركيا خططت للسيطرة على التعليم والثقافة في مصر خالل عهد االخوان
الصباح الجديد  -متابعة:
كشــف وزير الثقافة املصري األسبق
الدكتــور محمــد صابــر عــرب عن
مخطــط تركــي لنشــر التعليــم
والثقافــة التركيني فــي مصر خالل
عهد اإلخوان ومبباركة قيادات اجلماعة
خالل تولــي الرئيــس الراحل محمد
مرسي احلكم.
وقــال في حــوار متلفز :خــال عهد
اإلخــوان وأثنــاء تولي حقيبــة وزارة
الثقافــة ،الحظت محــاوالت األتراك
بقيــادة رجب طيب أردوغــان الختراق
اجملتمعات العربية بعدة وســائل من
خالل نشــر الثقافة والدراما التركية
حتى الثقافة الغذائيــة التركية من
خالل افتتــاح عدة مطاعــم تركية
في عــدة دول عربية» ،مضيفا أن تلك
احملــاوالت زادت كثيــرا عقــب وصول
اإلخوان للحكم ووجدت طريقا رسميا
للنفاذ منه للمجتمع املصري.
كما أضاف أن تركيا أنشأت عدة محال
جتارية شــهيرة ومطاعــم في مصر
خالل عهد اإلخوان ،في محاولة لفتح
أســواق جديدة للمنتجــات التركية
علــى حســاب املنتجــات املصرية،
وساعدتهم قيادات اجلماعة على ذلك

أنهم طلبوا دعمه فــي تنفيذ فكرة
نشــر املــدارس التركيــة والترويج
للفكرة وشيوعها وهو ما رفضه.

من خالل تسهيالت كثيرة.
مدارس تركية في كل مصر
وأشــار إلى أن أنقرة خططت إلنشاء
عــدة مدارس في مصر لنشــر اللغة
التركيــة وتخريج أجيــال جديدة من
الشــباب والنشء يدرســون الثقافة
واملناهــج التركيــة ،وإعــادة أوهام
الرئيس التركي رجــب أردوغان بعودة
اخلالفة العثمانيــة مجددا ،من خالل
الغزو الفكري والثقافي والتعليمي.
إلى ذلك ،أوضح أنــه فوجئ في أحد
األيام وخالل تواجده في مكتبه بالوزارة
برجــال أعمــال أتــراك وبصحبتهم
الســفير التركي في مصــر يطلبون
مقابلته ،وعندمــا قابلهم أكدوا له
أن لديهم مدرسة تركية في منطقة
التجمع اخلامس شرق القاهرة ،وأنهم
ينوون التوسع وإقامة فروع للمدرسة
فــي كل محافظات مصــر طالبني
دعمه ووساطته.
اللغة التركية قبل العربية
وقــال إن حجتهم ومبررهم لذلك هو
دعم العالقات املصرية التركية ،وزيادة
التقارب بــن الشــعبني ،مؤكدا أنه
اكتشف أن املدرســة تعلم الطالب
اللغــة التركيــة واإلجنليزيــة وتضع
اللغــة العربيــة في مرحلــة تالية
وكمادة غير أساسية ،وكانت الفكرة

تركيا أنشأت عدة محال ومطاعم في مصر خالل عهد اإلخوان
واضحة جدا ،وهــي تخريج الناطقني
بالتركية في مصر ،والتغول في نشر
الثقافة التركيــة بالبالد وهو ما كان
خطرا كبيرا.

كمــا ذكر الوزير املصري الذي شــغل
املنصب في الفترة مــن العام 2011
وحتــى العــام  2014أن أصحاب هذه
املدرســة وغيرهم من رجال األعمال

األتــراك كانوا مدعومــن من قيادات
اجلماعــة ،ويقابلــون وزراء الــوزارات
اخلدمية كالتعليم والصحة وغيرها
بتوصيات من قــادة اإلخوان ،مضيفا

الوقوف بوجه املشروع اإلخواني
وأكد تصديــه للمشــروع اإلخواني
والتركي ،مؤكدا فشــل اجلماعة في
اختــراق املؤسســات الثقافية ،كما
وقف ضــد محاوالت تركيــا وأردوغان
إلعادة تصحيح املفاهيم املوجودة في
املناهج املصرية عن احلكم العثماني،
حيث طلب أردوغان ذلك رســميا من
اجلامعــة العربية خــال تولي عمرو
موسى منصب األمني العام للجامعة.
وذكر عرب أنــه رد على ذلــك وقتها
وبوضــوح ،وطالــب األتــراك بتقدمي
اعتذار رســمي على فترة احتاللهم
للعالم العربي ،وما أحدثته في دولنا
من تخلــف وجهل ،فخالل ســنوات
العثمانيني من القرن الســادس عشر
وحتى بدايــة احلرب العامليــة األولى
فــي القــرن العشــرين ،وهــي فترة
انطــاق النهضة األوروبيــة احلديثة،
وقطعت فيها دول أوروبا شوطا كبيرا
نحو احلضــارة ،كنا قــد وقفنا على
يد العثمانيــن عند نهايــة العصر
اململوكــي ،وأصبح الفــارق الثقافي
واحلضاري بيننا وبني األوروبيني نحو 4
قرون من الزمن ،مشيرا إلى أنه طالب

أردوغــان واألتراك باالعتــذار عن تلك
احلقبة وتقدمي تعويضات مالية كبيرة
مقابل اخلسائر التي حلقت بنا ،بدال من
السعي لتصحيح الصورة التي كانت
في األساس صورة سلبية ومؤسفة.
فرصة السيطرة على مصر
إلى ذلك ،كشــف أن األتراك وقيادات
حزب أردوغان كانوا مســتقوين جدا
بقيــادات اإلخوان في مصــر ،وكانوا
يحاولــون اســتغالل تلــك الفرصة
للسيطرة على مصر تعليميا وثقافيا
وفكريا ،ومن ثم يسهل عليهم إعادة
وهم اخلالفة وإقامة الدولة اإلسالمية
الواحدة ،متسائال «أي دولة تلك التي
يرغبون في قيامهــا وتاريخهم معنا
واحتاللهم لنا أوصلنا لبئر ســحيق
من اجلهل والتخلف عن ركب احلضارة
احلديثــة» .وقال إن الســفير التركي
الســابق في القاهــرة تواصل معه
مجــددا وطالبه بالتوســط ملقابلة
الدكتور أحمد الطيب شــيخ األزهر،
وأخبــره  -أي الســفير  -أن حكومة
بالده ســوف تتبرع بـــ 5آالف خروف
لفقراء املصريني خالل العيد ،واشترط
أن يعلن شــيخ األزهر ذلك بنفســه،
مؤكــدا أنه رفض إبالغ شــيخ األزهر
باألمر ،ولم يتوســط لطلب السفير
من األساس.

اعالن
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية زراعة محافظة واسط
االراضي /جلنة ايجار االراضي الزراعية
العدد3966 :
التاريخ2021/2/25 :
اعالن
تعلن مديرية زراعة محافظة واســط عن وجود مزايدة
علنية لتأجير املســاحات املدرجة تفاصيلها ادناه وفق
قانون بيــع وايجار اموال الدولة رقم  21لســنة 2013
(املعدل) وســيتم التعاقد وفق القانون  35لسنة 1983
القرار  44لسنة  1997فعلى الراغبني من غير منتسبي
دوائر الدولة والقوات املســلحة وقــوى االمن الداخلي
واعوان النظام الســابق واملســتفيدين هم وازواجهم
وابناءهم القاصرين من قوانــن االصالح الزراعي على
ســبيل التعاقد او التمليك االشــتراك باملزايدة التي
ســتجري في اليوم التالي بعد انتهــاء مدة ( )30يوما
والتي تبدأ من اليوم التالي لنشر هذا االعالن في احليفة
اليومية يتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور نشــر
االعالن وتسديد بدل االيجار كامال واجور جلنتي التثمني
وااليجار واملصاريف االخرى يــوم املزايدة وتكون املزايدة
في مقر (شــعبة زراعة احلي) الساعة العاشرة صباحا
استنادا الى موافقة الســيد الوزير املبلغ الينا بكتاب
دائرة االراضي الزراعية املرقم  6980في 2021/9/6
م.ر مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني
ع.مدير زراعة محافظة واسط
القطعة املقاطعة
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية زراعة محافظة واسط
االراضي /جلنة ايجار االراضي الزراعية
العدد3965 :
التاريخ2021/2/25 :
اعالن

تعلن مديرية زراعة محافظة واســط عن وجود مزايدة
علنية لتأجير املســاحة املدرجــة تفاصيلها ادناه وفق
قانــون بيع وايجــار اموال الدولة رقم  21لســنة 2013
(املعدل) وســيتم التعاقد وفق القانون  35لسنة 1983
القرار  44لسنة  1997فعلى الراغبني من غير منتسبي
دوائر الدولة والقوات املســلحة وقــوى االمن الداخلي
واعوان النظام الســابق واملســتفيدين هم وازواجهم
وابناءهم من قوانني االصالح الزراعي االشتراك باملزايدة
التي ســتجري بعد انتهــاء ( )30يوما ابتــدا ًء من اليوم
التالي لنشر هذا االعالن في الصحيفة اليومية يتحمل
من ترســو عليه املزايدة اجور نشر االعالن وتسديد بدل
االيجار كامال واجور جلنتــي التثمني وااليجار واملصاريف
االخرى يوم املزايدة وتكون املزايدة في مقر (شعبة زراعة
البشــائر) احلادية عشرة صباحا اســتنادا الى موافقة
السيد الوزير املبلغة الينا بكتاب دائرة االراضي الزراعية
املرقم  6980في 2021/9/6
م.ر مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني
ع.مدير زراعة محافظة واسط
القطعة

المقاطعة
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طريقة االرواء والمالحظات
التتوفر الحصة المائية
ويلتزم من ترسو عليه
المزايدة بحفرخمسة ابار
على نفقه الخاصة الرواء
المساحة
التتوفر الحصة المائية
ويلتزم من ترسو عليه
المزايدة بحفر ثمانية ابار
على نفقته الخاصة الرواء
المساحة
التتوفر الحصة المائية
ويلتزم من ترسو عليه
المزايدة بحفر ثالثة عشر
بئرا على نفقته الخاصة
الرواء المساحة

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.
محافظة واسط /قضاء االحرار
Date: 01- 03- 2021
حقل االحدب النفطي
Announcement No.: 057-SC-2020
شركة نفط الواحه احملدوده /قسم العقود
إعالن مناقصة إنشاء خمس نقاط حراسة لنقاط جتميع اآلبار ( )OGMاخلاصة بحقل األحدب النفطي
Provision of Five OGM Guard Points Construction for AHDEB Oilfield
نوع املناقصة ( :مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني)
رقم املناقصة ()057-SC-2020

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط  /قضاء االحرار عن اعالن مناقصة إنشاء خمس نقاط حراسة لنقاط جتميع
اآلبار ( )OGMاخلاصة بحقل األحدب النفطي فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات احمللية والعاملية املتخصصة مراجعة (حقل األحدب النفطي \ شركه نفط الواحة احملدودة
\ قســم العقود) اعتبارا ً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة (  ) ITB Documentsوالشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته  100دوالر امريكي الغير ,بعد ملء أستمارة طلب
شراء وثائق املناقصة ,وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:
 .1جلب ما يلي:
 1.1على الشركات العراقية احمللية جلب الوثائق التالية:
جلب الوثائق االصلية مصورة (صورة طبق االصل ملونة) اخلاصة بالشركة:
• (هوية وزارة التخطيط).
• شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع.
• جلب عدم ممانعة (نسخه اصلية اونسخه مصدقه) من هيئة الضرائب العامة نافذة لسنة  2020أو ما بعدها.
مالحظــة :يجــب أن يتعهد املتقدمني على تقدمي كافة الوثائق األصلية اخلاصة بشــركاتهم قبل إصدار كتاب اإلحالة وفي حال عدم تقدمي الوثائــق املذكورة اعاله او تقدمي وثائق منتهية
الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط و التعليمات النافذة.
 1.2وعلى الشركات األجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة والتحاسب الضريبي من بلدهم مصدقة وباللغة االجنليزية.
 .2تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.
 .3على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة ( )USD 3000بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان معنون إلى (شــركة نفط الواحة احملدودة) ويتضمن
اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة ال تقل عن (سنة) اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية بإسم مقدم العطاء أو (أي من املساهمني في الشركة أو
الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ) علما إن مدة نفاذ العطاء ( )90تسعون يوما ً من تاريخ غلق املناقصة.
 .4أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على
طلب شراء وثائق املناقصه.
 .5في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم (تضامنية تكافلية) في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشــاركة مصادق عليه أصوليا
مع العطاء.
 .6على مقدمي العروض تقدمي العروض باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العروض من:
أ) العرض الفني ( فالش  USBيحتوي على العرض الفني على شكل )PDF
ب) العرض التجاري(فالش  USBيحتوي على العرض التجاري على شكل )PDF
ج) خطاب الضمان بقيمة ()$ 3,000
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة  ،ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة ،ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم العطاء واضحا ً على الظروف,
يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق و مختوم و يذكر علية اسم املشروع و رقمة و معلومات اتصال الشركة املقدمة.
 .7موعد اســتالم العطاءات من الســاعة  8:30الى الســاعة  11:30صباحا بتوقيت مدينة بغداد من يوم االثنني املوافق  2021-03-15في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي ,وبعد هذا
ً
املوعد ال يقبل أي عطاء ,وستجري عملية فتح العطاءات في الساعة الثانية عشر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق
والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 .8في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشــروع يرجى تبليغ قسم العقود قبل تاريخ  2021-03-12بواسطة رساله على البريد االلكتروني
املذكور او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
 .9يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.
مالحظة :يجب على جميع املقدمني جلب قرص ( CDيحتوي على معلومات الشركة) لشركة نفط الوسط كجزء من متطلبات استالم العطاء.
املوقع األلكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطيةwww.petroalwaha.com :
ملزيد من التفاصيل ,واالستفسارات التواصل على األمييالت التالية:
osama@petroalwaha.com / youhao@petroalwaha.com / khalid.jamal@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.
إعالن للمرة االولى  /ملناقصة توفير خدمة وكيل حجز التذاكر
1stAnnouncement for Provision of ticket service agent project
رقم املناقصة 004/SC/21 :
نوع املناقصة  /مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة  :شــركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شــركه نفط الوسط ( شركه عامه) /وزاره
النفــط بعقد تطوير وانتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في . 2008/11/10في الوقت احلالي العمال االستكشــاف والتطوير,
االنتاج واجناز املنشاءات السطحيه اجلارية في العراق.
اسم املشروع :إعالن للمرة االولى  /ملناقصة توفير خدمة وكيل حجز التذاكر
رقم املناقصة SC/21/004 :
:Tender Information
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى  .ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن
تشارك في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة ( 100دوالر) للحصول على وثائق املناقصة (  )ITBبداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work:
The Scope of Work aforementioned for Provision of ticket service agent project is as below but not limited in:
Contractor(s) will be responsible to issue Tickets for international flight and domestic flight in accordance with the instruction
from AL WAHA in a professional timely manner, and should have the capability to organize business meetings in any places
or countries required by AL WAHA at any time.
 - 2سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
 - 3خالل فترة التقدمي للمناقصة ،يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو  100,000.00دوالر امريكي .
 - 4على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قســم املالية قبل  2021/4/20املوعد النهائي لغلق
املناقصة وقبل الساعه  4.00عصرا .حسب طرق الدفع االتية :
الطريقة األولى :ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة  100دوالر للحصول على وثائق املناقصة ( )ITBمباشرة إلى الدائرة املالية لشركة
الواحة النفطية احملدودة  ،العنوان املفصل :الغرفة رقم  309قســم املالية ،شــركة الواحة النفطية احملدودة  /حقل االحدب النفطي ناحية
االحرار – محافظة واسط  /العراق .
الطريقة الثانية :ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة  100دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.
 - 5توضع العــروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة في املوعد
النهائي لغلق املناقصة  2021/4/20قبل الساعة  4:00عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط
 - 6تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية
-7يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:
أ -تقدمي نســخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة (هوية وزاره التخطيط او غرفة جتارة
) مرفقة مع العروض .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.
ب  -تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2019
 -8لالستفســار االتصــال باالمييــات التاليــة @zhangwen@petroalwaha.com fengyue@petroalwaha.com haneen.monam
petroalwaha.com

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة بداءة خانقني
العدد\80ب\2021
التاريخ \ 2021\2 \24
م\ تبليغ
إلى املدعى عليه \ مصطفى مظفر عبد الكرمي
بتاريــخ  2021\2\3اقــام املدعي (ســلمان داود مصطفى) الدعــوى البدائية
املرقمــة اعاله امام هذه احملكمة والذي يطلب فيه احلكم بأدائك املبلغ املترتب
بذمتك والبالــغ (  )2000الفي دوالر امريكي او ما يعادله (  )2،900000مليونني
وتســعمائة الف دينار عراقي  ،وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح املبلغ
القضائي واشــعار مختار منطقــة خانقني \ حي عبــد اهلل بيك  ،واملتضمن
مجهوليــة محل اقامتك في الوقت احلاضر عليه قررت هذه احملكمة تبليغكم
اعالنا بواســطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه احملكمة في
يوم املرافعة املصادف  2021\3\8وفي الساعة التاسعة صباحا وفي حالة عدم
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف جتري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
وحسب االصول.
القاضي االول
خالد مولد غالم

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

تنويه
متديد /إعالن ملناقصة توفير خدمة املوارد
البشرية اخلاصة بالدعم التقني الروتيني
املوقعي
Extension for 1stAnnouncement for
Provision of Human Resource Service for
on-site Routine Tech-support
رقم املناقصة 069/SC/20 :
نوع املناقصة  /مناقصة عامة بطريقة التاهيل
الفني
 – 1مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2021/3/2
الى 2021 /3/ 10
وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض
الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف
مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة
بختم الشركة في املوعد النهائي لغلق
املناقصة  2021 /3/ 10عند الساعة  04:00عصرا
 –2معلومات املناقصة األخرى مشار اليها في
إعالن الصحيفة بتاريخ 2120 /2 /3
 – 3لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:
haneen.monam@petroalwaha.com
wujie@petroalwaha.com
mayan@petroalwaha.com

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في السعدية
العدد\\3ش\2020
التاريخ \ 2021\ 2\25
م\ اعالن
إلى املدعى عليه\ محمد حسن علي مراد
بتاريــخ  2020\12\17اصــدرت هذه احملكمة قرار حكــم بالدعوى املرقمة اعاله
واخلاصة باملدعية ( ابتســام اكرم هادي ) واملدعى عليه ( محمد حسن علي مراد
) قابــا لالعتراض والتمييز يقضي احلكم ( قــرارا يقضي بحكم تصديق الطالق
اخلارجي الذي اوقعه املدعي عليه ( محمد حســن علي مراد) على زوجته املدعية
( ابتســام اكرم هــادي) بتاريخ  2019\10\31واعتبار طالقــا رجعيا واقعا للمرة
االولى بعد الدخول انقلب الى طالق بائن بينونة صغرى بانتهاء العدة الشــرعية
للمدعية ) وصدر القرار اســتنادا ال حكام املواد (  )22 ،21من قانون االثبات واملواد
 )39 ، 34،38\1احوال الشــخصية واملواد(  )156،159،161،177،203،300مرافعات
مدنية ولكونك مجهول محل االقامة حســب اشــعار منطقة حي التاخي حي
في السعدية املدعو اخملتار عمر رحيم محمد والشرح القائم بالتبليغ اراز صالح
تقرر تبليغك بالقرار احلكم اعاله اعالنا بواســطة صحيفتني محليتني يوميتني
وفي حالة عــدم حضورك لغرض مراجعــة طرق الطعن خالل املــدة القانونية
البالغــة ( )30ثالثون يوما اعتبار من تاريخ النشــر قرار قابال لالعتراض والتمييز
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القاضي \ قائد حميد جاسم

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

تنويه
متديد /إعالن ملناقصة توفير حزمة حقن
مبيدات حيوية لوحدة املعاجلة املركزية CPF
Extension for 1st Announcement for Provision
of Biocide Injection Package for CPF
رقم املناقصة 004/PC/21 :
نوع املناقصة  /مناقصــة عامة بطريقة التاهيل
الفني
 – 1مت متديــد تاريخ غلق املناقصة من 2021/3/10
الى 2021 /3/ 21
وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض الفنية
والتجاريــة وخطــاب الضمان بظــروف مغلقة
ومنفصلة عــن بعضها البعض ومختومة بختم
الشركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة /3/ 21
 2021عند الساعة  04:00عصرا
 –2معلومات املناقصة األخرى مشــار اليها في
إعالن الصحيفة بتاريخ 2120 / 1 / 31
 – 3لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :
haneen.monam@petroalwaha.com
mayan@petroalwaha.com
yangchao@petroalwaha.com
xubo@petroalwaha.com
chengqiming@petroalwaha.com
zhangwen@petroalwaha.com

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Public Tender Announcement for Tender No: 004-SC-21-EBS
EPCC Service for Light Oil Transportation Through Pipeline Corridor
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan,
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: EPCC Service for Light Oil Transportation Through Pipeline Corridor
Tender No.: 004-SC-21-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the FIRST time. All the specialist
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company
)Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
Company seeks ONE qualified contractor which has enough experience and ability to conduct EPCC Service for Light
Oil Transportation Through Pipeline Corridor.
The contractor shall supply all materials (except the optional items which will be based on Company’s instruction),
labors, supervision, services, transport, testing devices, crane, tools and all consumable materials for each item of
expense necessary for engineering, procurement, construction, commissioning and hand-over including all required
QA/QC documentation necessary for the Project.
The function of this project should include:
PTF: Flow Meter and tie-in with 16-inch pipeline (clean).
CPF: Jumper and block valve for connecting pipeline from PTF and EPF.
Valve Station: One valve station including piping system, concrete pits, building room and other necessary accessories
and civil works, etc.
EPF: Flow Meter and tie-in with the inlet header of existing boost pump.
The detailed information should strictly comply with the ITB documents.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr.
Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com and submit the following
documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately
before the tender submission deadline 12:00PM, March 16th, 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2
Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and
compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and
compiled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and
contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the
C&P Dept. 3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
@Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp
ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

6

اقتصاد

االثنني  1اذار  2021العدد ()4607
)Mon. 1 Mar. 2021 issue (4607

تسعى الى االستثمار االمثل للثروة الغازية

بيل غيتس يكشف عن
موقفه من االستثمار
في البيتكوين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعدما ساهمت التصريحات املؤيدة لبيتكوين
من جانب امللياردير ،إيلون ماسك ،في تسجيل
العملة ارتفاعا صاروخيا مؤخرا ،دعا مؤســس
مايكروسوفت ،بيل غيتس ،إلى جتنب االستثمار
في هذه العملة.
وفي مقابلة مع «بلومبيرغ» ،قال غيتس موجها
كالمه للمستثمرين في بيتكوين« :يجب على
أي مستثمر ال ميتلك أمواال بقدر التي ميتلكها
ماسك ،جتنب االستثمار في بيتكوين».
وأضاف غيتس قائال« :تقلبات أســعار بيتكوين
العشــوائية ال متثل مصــدر قلق بالنســبة
ألشــخاص مثل ماسك الذي ميتلك الكثير من
األموال ،بينما ستكون اخملاطر مقلقة بالنسبة
لآلخرين».
وكان غيتس قد أشــار في تصريحات ســابقة
إلى أنه لم يســتثمر في البيتكوين ،الفتا إلى
تفضيله االستثمار في الشركات التي تصنع
املنتجــات ،حســبما ذكرت مجلــة «فوربس»
األميركية.

المصرف الزراعي
يعلن عن القروض

المقدمة للمواطنين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت مندوب املصــرف الزراعي في املنطقة
الشمالية ضفاف علي ،امس األحد ،أن القروض
ستنطلق في محافظة نينوى بعد إقرار املوازنة
العامة.
وقالت علي إن «قروض املصرف الزراعي اخلاصة
باملبادرة الزراعية ســتنطلق بعد إقرار املوازنة
العامة» ،مبينا ان «القروض املتوفرة حاليا هي
من املوازنــة الذاتية للمصــرف ،فضال قروض
املوطنــة روتبهــم وهؤالء شــروط قروضهم
بســيطة جدا ،ولكنهــا مبالــغ قليلة جدا
التتجاوز  20مليون دينار».
وأضافــت أنه «بعــد إقرار املوازنة ســتنطلق
قروض املبــادرة الزراعية ،وهي ذات مبالغ عالية
جدا تصل إلى مليار جــدا ،وبدون فائدة ولكن
شرط القرض هو أن يتم رهن عقار ملك صرف،
حلني تسديد القرض بالكامل».

وزير الخزانة البريطاني:
أتعهد باالستمرار في

دعم العاملين والوظائف
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال ريشي ســوناك وزير اخلزانة البريطاني إن
احلكومة البريطانية ســوف تستمر في دعم
العاملــن والوظائف بالتزامــن مع إعادة فتح
االقتصاد وذلك في حوار مع «سكاي نيوز».
وذكر لدى سؤاله ما إذا كان سوف ميدد العمل
ببرنامج األجازات املدفوعة ملا بعد أبريل املقبل»
قلت في بداية هذه األزمة إنني سوف أبذل كل
ما في وسعى حلماية األسر واألعمال» .وأضاف
«وأنا مازلت ملتزما متامــا بذلك» .وكان رئيس
الــوزراء البريطاني بوريس جونســون قد أعلن
االثنني املاضي عن خطة مؤلفة من  4خطوات
إلعادة فتح االقتصاد.
وينــص برنامج دعــم املتضررين مــن فيروس
كورونــا على منح العاملني إجــازات مدفوعة
االجر تصل نســبتها إلى  80%مــن رواتبهم،
لتصل إلى  2500جنيه اســترليني في الشهر
ومن املقــرر أن ينتهى العمــل بالبرنامج في
نهاية أبريــل املقبل .وأظهرت أحدث إحصاءات
حتــى  31يناير املاضي أن نحو  4.7مليون عامل
مازالوا يستفيدون من البرنامج.

تقـرير

وزير النفط يفتتح محطة كبس الغاز
الخامسة في حقل الرميلة الشمالية
الصباح الجديد ـ متابعة:
اكد وزيــر النفط احســان عبد
اجلبار اســماعيل ،امــس االحد،
ســعي الــوزارة الى االســتثمار
االمثــل للثروة الغازيــة  ،وحتويل
الغــاز الــذي يحرق الــى طاقة
مفيــدة ترفد محطــات الطاقة
الكهربائية بكميــات جيدة من
الوقود ،فضال ً عن زيادة االنتاج من
الغاز السائل والنفثا وغيرها من
املنتجات االخرى.
وقال اســماعيل بحســب بيان
لوزارة النفط انه «مت افتتاح اليوم
محطة كبس الغاز اخلامسة في
حقــل الرميلة الشــمال بطاقة
( )60مقمق مليــون قدم مكعب
قياسي باليوم» ،الفتا الى ان «هذا
املشروع يعد من املشاريع املهمة
الستثمار الغاز في حقل الرميلة
والذي يضيف كمية ( )60مقمق
وهي املرحلة االولى من املشــروع
اخملطط له بطاقــة ( )120مقمق
الى االنتاج الوطني».
واشــار الى ان «خطــط الوزارة
في استثمار جميع كميات الغاز
املصاحب للعمليــات النفطية،
خالل السنوات القليلة املقبلة».
وقــال عبد اجلبــار فــي حديث
صحفي ان «اجلنوب به تقدم أكثر
من الوسط والشــمال بالنسبة
النتاج الغاز» ،مبينــا ان «اجلنوب
يشــتغل بشــكل صحيح بهذا
االجتــاه وان كان متأخــرا ً إال أنه
باالجتاه الصحيح».
واضاف ان «هناك مشروعا عمالقا
تقوده شــركة غاز البصرة لبناء
منشآت جديدة وهي قيد التنفيذ

يعد من المشاريع
المهمة الستثمار
الغاز في حقل
الرميلة والذي يضيف
كمية  60مقمق
وهي المرحلة
االولى من المشروع
المخطط له بطاقة
 120مقمق الى
االنتاج الوطني
افتتاح اليوم محطة كبس الغاز اخلامسة في حقل الرميلة الشمال
مرحلتها االولية هــو انتاج 400
مليون متر مكعب قياسي وصوال
فيما بعد الــى  1000مليون قدم
مكعب قياســي» ،مشيرا إلى أن
غاز اجلنوب فتحت نقاشــا جديا
مع شــركتي توتال الفرنســية
ولوك اويل الروســية لتشــييد
معامل تصل طاقتهــا الى 600
مليون متر مكعب قياسي».
وأشــار عبد اجلبار؛ إلى ان «هناك
مشــروع في محافظة ميســان

ملعمل غــاز النتــاج  300مليون
متر مكعب قياســي وبنســبة
اجناز يبلغ أكثر مــن  ،»20%مبينا
ان «محافظــة ذي قار هي األخرى
لديها مشــروع ملعمل غاز إلنتاج
 200مليون متر مكعب قياســي
وهــو في مرحلة اســتالم األرض
ومت توقيــع العقود مع الشــركة
وفي مرحلــة فتــح االعتمادات
املستندية».
وتفيد التقديــرات األولية لوزارة

تقرير :تكلفة المعيشة في العراق
أكثر من تركيا واقل من الكويت

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف تقرير نشــر على موقع
«نومبيو» الذي يعنى باملســتوى
املعيشي لدول العالم ،أن تكلفة
املعيشة في العراق هي أكثر من
تركيا واقل من الكويت.
وقال التقرير بحســب آخر حتديث
في شــهر شــباط احلالــي ،إن
«تكلفة املعيشــة في تركيا أقل
بنســبة  1.86٪عنها في العراق
جلميع املــدن» ،مبينــة ان «هذه
النســبة لم تأخذ كلف االيجار
في االعتبار».
واضــاف ان «االيجار في تركيا هو

أقــل بنســبة  39.19%منه في
العراق».
واوضحت تكلفة املعيشــة في
انقــرة اقل مــن بغداد بنســبة
 1.76%وان االيجــار فيها اقل من
بغداد بنسبة .»49.76%
وأشــار التقرير إلــى أن «تكلفة
املعيشة في الكويت أعلى بنسبة
 51.33٪منها فــي العراق جلميع
املدن» ،مبينا أن «هذه النســبة ال
يؤخذ االيجار في االعتبار».
وبــن التقريــر؛ أن «اإليجــار في
الكويت اعلى بنســبة 212.51٪
منه في العراق».

ويعتبــر موقع نومبيــو هو أحد
املواقــع الذي مت إطالقــه في عام
 ،2009ويعتبــر كمصدر من قبل
العديد مــن الصحــف واجملالت
العاملية مبا في ذلك بي بي ســي،
تــامي ،ذي فوركــس ،فوربــس ،ذي
إكونوميســت ،بوسينيس إنزيدر،
ســان فرانسيســكو كرونيكل،
نيو يورك تيمــس ،ذي تلغراف ،ذي
إيدج ،ذي سيدني مورنينغ هيرالد،
الصني اليومية ،واشنطن بوست،
الواليات املتحدة األمريكية اليوم
وعشــرات املواقع ووسائل اإلعالم
األخرى.

النفط بأن العراق ميتلك احتياطيا ً
يقدر بنحــو  132تريليــون قدم
مكعب من الغــاز ،حيث أن نحو
 70%مــن الغــاز العراقي هو غاز
مصاحــب الســتخراج النفط
ملعاجلتــه ،ويحل العــراق املرتبة
احلاديــة عشــر بــن دول العالم
الغنية بالغاز الطبيعي.
وكشــفت الشــركة العامــة
لتعبئة وخدمات الغاز  ،في كانون
األول  ،2019عن خطة وزارية لرفع

حجم اســتثمار الغاز املصاحب
لعمليــات إنتاج النفــط إلى 16
ألــف طــن يوميا خــال األعوام
الثالثة املقبلة ،مؤكدة أن اإلنتاج
حاليا يصل إلى  6آالف طن.
وكانت وزارة النفــط ،اعلنت في
تشــرين األول املاضــي ،إن 60%
من الغاز املصاحب مت اســتثماره،
معربــة عن أملها فــي أن يصل
العــراق إلــى أرقــام جيــدة في
استثمار الغاز عام .2024

ويعتمد العراق على االســتيراد
في ســد العجــز احلاصــل من
املشــتقات النفطيــة والغــاز
الطبيعي الذي تعتمد عليه أكثر
محطــات الطاقــة الكهربائية،
فيمــا يتهــم خبــراء ومعنيون
بالشأن االقتصادي أطرافا ً وجهات
«مليشــياوية» ،بعرقلة النهوض
بقطاع تكرير النفط واالستفادة
مــن الغاز احملــروق لصالــح دول
إقليمية بينها تركيا وإيران.

ارتفاع عدد الشركات في كوريا
الجنوبية  % 15رغم الوباء

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات أن عدد الشــركات
املنشــأة حديثا في كوريا اجلنوبية
ســجل أعلى مســتوى له بارتفاع
قدره أكثــر من  15فــي املائة عام
 2020رغم جائحة فيروس كورونا.
وبحســب وكالة «يونهاب» لألنباء،
فإنه مت إنشــاء مــا مجموعه 1.48
مليون شركة جديدة العام املاضي،
بزيــادة قدرها  15.5فــي املائة عن
العام الذي ســبقه ،وفقا للبيانات
الصــادرة عــن وزارة الشــركات
الصغيــرة واملتوســطة احلجــم
والشركات الناشئة.

وقالت الوزارة« :زاد عدد الشــركات
التــي متارس األعمال بشــكل غير
مباشــر ،نظرا إلى تفشي فيروس
كوفيــد  ،19 -لكــن تقلــص عدد
الشركات التي متارس األعمال وجها
لوجه» .ومت إنشــاء مــا مجموعه
 390055من شركات جتارة التجزئة
وجتارة اجلملة العــام املاضي ،بزيادة
قدرها  17فــي املائة في عام 2020
مقارنة بالعام الذي ســبقه ،بينما
زاد عــدد شــركات التكنولوجيــا
اجلديدة بنسبة  3.8في املائة ،ليصل
إلى  228950شــركة .في املقابل،
انخفض عــدد املطاعــم ومرافق

اإليواء املنشــأة حديثا بنسبة 10
في املائة على أساس سنوي ،ليصل
إلى  ،166500في حــن تراجع عدد
شــركات اخلدمــات الشــخصية
املنشأة حديثا بنسبة  4.7في املائة،
ليصل إلى  54ألف شركة.
وبلغ عدد األعمال املنشــأة حديثا
التي ميارسها شــخص واحد نحو
 1.36مليون في العام املاضي ،بزيادة
قدرهــا  15.8في املائة عــن العام
الذي ســبقه ،وميثل ذلك  91.6في
املائة من إجمالي عدد الشــركات
املنشــأة حديثا في العام املاضي،
وفقا للبيانات.

اللجنة االقتصادية المشتركة :العالقات االقتصادية
بين إيران والعراق تشهد نموًا سريعًا

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكد امــن اللجنــة االقتصادية
املشــتركة بــن إيــران والعراق،
محمــد ولي عــاء الدينــي ،أن
املشــتركات بني البلدين كثيرة
في جميع اجملــاالت االجتماعية
والسياســية
والثقافيــة

واالقتصادية ممــا جعل العالقات
االقتصادية املشــتركة بينهما
حتقق منوا ً سريعاً.
وأضــاف عــاء الدينــي ،فــي
تصريحــات تابعتهــا «الصباح
اجلديد» ،أنه «بحسب املفاوضات
اجلارية بني طهران وبغداد وانعقاد

اجتمــاع اللجنــة االقتصادية
املشتركة بني ايران والعراق يومي
 10و 11شباط احلالي وفي الوقت
الــذي تعانــي ايران مــن احلظر
االميركي ،فقد استطاع البلدين
اتخاذ خطــوات كبيرة في مجال
تنمية العالقات االقتصادية في

مجاالت مختلفــة منها االعمار
وتصدير املنتجات غير النفطية».
وأردف ،أن «الصــادرات اإليرانيــة
الى العراق شملت جميع اجملاالت
منهــا الزراعية وبناء الســدود
ومعــدات الكهرباء واملاء وكذلك
اجملــال الســياحي» ،معربــا ً عن

«املــه فــي االســتمرار وبقوة
بتصدير املنتجــات االيرانية الى
جميع دول اجلوار وخاصة العراق».
ووصل وزيــر اخلارجيــة العراقي
فؤاد حســن إلى طهــران امس
االول الســبت للقاء املسؤولني
االيرانيــن .وهــذه هــي الزيارة

الثانية لوزيــر اخلارجية العراقي
إلى طهران خالل شــهر شباط
اجلاري.
وبحث أمني اجمللس االعلى لألمن
القومي اإليراني علي شمخاني،
ووزير خارجية العراق فؤاد حسني،
العالقات املشتركة بني البلدين.

الصين تتصدر دول العالم في تركيب قدرات
طاقة الرياح البحرية خالل 2020

الصباح الجديد ـ متابعة :
قــال اجمللس العاملي لطاقــة الرياح إن
الصني تصــدرت دول العالم من حيث
تركيــب قدرات طاقة الريــاح البحرية
اجلديــدة ،وذلــك للعــام الثالث على
التوالــي ،مع وصول القــدرات اجلديدة
لطاقــة الرياح البحريــة إلى أكثر من
ثالث جيجاواط في .2020
ونقلت وكالــة أنباء الصــن اجلديدة
«شــينخوا» عــن فنج تشــاو ،رئيس
معلومات واســتراتيجيات السوق في
اجمللس ،القول إنــه «على الرغم من أن
الصــن كانت أول من تضــرر من أزمة
كوفيــد ،-19إال أن التأثيرات في قطاع
طاقــة الرياح البحريــة كانت ضئيلة،
حيث اســتؤنف العمــل كاملعتاد في
وقت مبكر من آذار .»2020
وأضاف أنه من املتوقع أن يتواصل النمو
القياسي خالل  ،2021مدفوعا بانتعاش
أعمــال تركيــب قدرات طاقــة الرياح

البحرية ،وفقا لـ»األملانية» .وبحســب
اجمللس ،ال تــزال اململكــة املتحدة في
املرتبة األولــى عامليا من حيث إجمالي
قدرات طاقة الريــاح البحرية ،في حني
جتــاوزت الصــن أملانيا لتصبــح ثاني
أكبر ســوق لطاقــة الريــاح البحرية
في العالــم .وأوضح أن إجمالي قدرات
طاقة الريــاح البحرية في العالم يبلغ
أكثر من  35جيجاواط حاليا ،األمر الذي
يساعد العالم على جتنب  62.5مليون
طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون،
وهو ما يعادل خفض عدد الســيارات
على الطرق بأكثر من  20مليون سيارة.
ويقصــد بطاقة الريــاح البحرية بناء
مــزارع الرياح في املســطحات املائية
لتوليد الكهرباء ،حيث تكون ســرعة
الرياح أفضل ،مقارنة بســرعتها على
سطح األرض .وعلى الرغم من أن مزارع
الريــاح البحرية غالية الثمن نســبيا
بســبب ظروف إقامتها وصيانتها ،إال
أنها مفضلة في أوروبا عن مزارع الرياح
على األرض.

وانخفضت نسبة اســتهالك الفحم
في الصني إلى أقل من  60في املائة في
 ،2020ومت االنتهاء مــن أهداف مهمة
خفض االنبعاثات مــن الفحم وتوفير
الطاقات قبل عامني من املوعد احملدد.
ومــن  2017إلــى  ،2020ازداد حجــم
إنتاج الغاز الطبيعي بأكثر من عشرة
مليارات متر مكعــب على مدار أربعة
أعوام متتالية ،وكانت زيادة احتياطيات
النفط والغاز ملحوظة.
ومنذ طرح «اخلطة اخلمســية الـ،»13
أســرعت الصــن في تعديــل هيكل
الطاقــة لديهــا خلفض اســتهالك
الفحــم ،وتثبيت اإلمــدادات بالنفط
والغاز ،وزيادة نســبة الطاقة النظيفة
بشكل كبير.
ومن  9مايو إلى  16آب من العام املاضي،
أمدت شــركة الشــبكة الكهربائية
الوطنية بالطاقــة النظيفة ملنطقة
ساجنياجنيوان في مقاطعة تشينغهاي
ملدة  100يــوم متتال ،حيث يســجل
رقما قياسيا عامليا لإلمدادات بالطاقة

النظيفــة ،وبفضل ذلك ميكن التقليل
من اســتهالك الفحم مبقدار 61000
طن والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون مبقدار  166ألف طن .قبل أيام
قليلــة ،أعلنت الصني أنها ســتتخذ
سياســات وتدابير أكثر قوة ،وتسعى
جاهدة لوصول انبعاثات ثاني أكســيد
الكربون إلى الذروة بحلول  ،2030كما
تعمل على حتقيق حياد الكربون بحلول
 .2060ومت تسريع بناء محطة بايهيتان
للطاقة الكهرومائية ،واستكشــاف
وتطوير نفط الصخر وغازه ،وتوســيع
مصادر منتجــات النفــط النظيفة،
وتســريع بناء الطاقة النووية بشكل
مســتقل ،واالختراقات التدريجية في
تنميــة واســتغالل الطاقــة احلرارية
األرضية وطاقة الكتلة احليوية ،وتعمل
الصني على مواصلة دفع االســتخدام
للطاقة بشــكل نظيــف ومنخفض
الكربون وآمــن وعالي الفعالية بحيث
تنبســط الصــورة اجلديــدة للصني
اجلميلة ببطء.

اعالن
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محكمة بداءة الناصرية
العدد/72 :ب2020/
إعالن
الى املدعى عليه /عيد حنون خليف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الكرمة
العدد/331 :ش2020/
التاريخ2021/2/24 :
اعالن
الى /املدعو (طارق نوري فرحان)
اصــدرت هذه احملكمة حكما ً غيابيا ً بحقك بالعدد
/331ش 2020/في  2021/2/7والذي يقضي بالتفريق
للضرر بينك وبني زوجتك املدعية (رنا مثقال فرحان)
وجملهولية محل اقامتك فقــد قررت هذه احملكمة
تبليغك عن طريق صحيفتني يوميتني رســميتني
وفي حالة عدم حضــورك او من ينوب عنك خالل
شهر من تاريخ النشر بالصحيفة سوف يكتسب
القرار الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسن خلف

بنا ًء على الدعوى البدائية املرقمة اعاله املقامة
ضدك من قبل املدعي كرمي ابراهيم محيســن
بخصوص بيعه سيارة نوع تيوتا مارك صالون
حتمل الرقم /76411أ بصــرة خصوصي طراز
 1993اسود اللون وجملهولية محل اقامتك تقرر
تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني
على موعد املرافعة املوافــق  2021/3/16وفي
حــال عدم حضورك او إرســال من ينوب عنك
قانونا ســتجرى املرافعة بحقــك غيابا ووفق
االصول .
القاضي /حسني عبد حامت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الكرمة
العدد/106 :ش2020/
التاريخ2021/2/7 :
اعالن
الى /املدعو (حامت علي طه)
اصدرت هذه احملكمــة حكمــا ً غيابيا ً بحقك
بالعــدد /106ش 2020/فــي  2021/2/7والذي
يقضي باثبات زواجك من املدعية (سجى جدوع
حمادي) وكذلك نسب االطفال (يزن ومصطفى)
اليك وجملهولية محــل اقامتك فقد قررت هذه
احملكمة تبليغك عن طريق صحيفتني يوميتني
رسميتني وفي حالة عدم حضورك او من ينوب
عنك خالل شــهر من تاريخ النشر بالصحيفة
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسن خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الكرمة
العدد/113 :ش2021/
التاريخ2021/2/24 :
اعالن
الى /املدعو (رمزي نعيم جاسم)
ملقتضيات الدعوة املرقمة اعاله واملقامة من املدعية
(ســحر صباح خلف) على املدعى عليه (رمزي نعيم
جاســم) والتي تطلب فيها حضانــة االطفال كل
من (ســهير وتبارك وامجد وريان وارشد) وجملهولية
محل اقامتك قررت هذه احملكمة تبليغك عن طريق
النشر بصحيفتني رسميتني يوميتني وفي حال عدم
حضورك او حضور من ينوب عنك في موعد املرافعة
املوافــق  2021/3/17ســوف جتــري املرافعة بحقك
غيابيا واصوليا.
القاضي
ياسني حسن خلف

جمهورية العراق
وزارة العدل
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة2016/731/
التاريخ2021/2/25 /
الى /املنفذ عليه مسلم عقيل حميد

لقد حتقق لهذه املديرية من خالل كتاب مركز شــرطة اخللود
بالعــدد  937في  2021/1/26انك مجهول محل االقامة وليس
لك موطن دائم او مؤقت او مختار وبإمكان اجراء التبليغ عليه،
واســتنادا للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا
باحلضور في مديرية تنفيذ الكوت خالل خمســة عشر يوما
تبدا من اليوم التالي للنشــر ملباشــرة املعامالت التنفيذية
بحضورك وفي حالــة عدم حضورك ستباشــر هذه املديرية
باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:
اوصاف احملرر:
عقد الزواج املؤرخ في 2015/3/2
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف االنباراالحتادية
محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/19 /ش2021/
التاريخ2021/2/18 /
الى /املدعى عليه (نوري عراك علي)
م /اعالن
اقامــت املدعية (امل احمد فتيخــان) الدعوى املرقمة
/19ش 2021/امــام هــذه احملكمة والتــي تطلب فيها
دعوتك للمرافعة واحلكم بإثبات نســب الطفل (علي)
منــك وقد وردت الدعوتية غيــر مبلغة كونك مجهول
محل االقامة وحســب ما ورد بشــرح القائم بالتبليغ
عليه فقد عني يوم  2021/3/9موعدا للمرافعة وتبليغك
بصحيفتني محليتني وعليــك احلضور في املوعد احملدد
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف جتري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
عمر فهد سلطان

فقدان هوية

فقدت مني الهوية الصادرة من الشركة
العامة لتجــارة املواد الغذائية باســم( /
مصطفى مجيد رشيد) فمن يعثر عليها
تسليمها ملصدرها..

فقدان مستمسكات

فقدت املستمســكات املدونة ادناه بتاريــخ .1( 2021/2/25
البطاقة املوحدة الوطنية واملرقمة  195989441902الصادرة
من دائــرة احوال املنصــور  .2بطاقة التقاعد ماســتر كارد
النخيل الصادرة من مصرف الرشــيد  .3بطاقة التقاعد كي
كارد وباســم (كرمية خضير عباس الطائــي ) على من يعثر
عليها االتصال بالرقم ))07737378280
وله الشكر

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االحتادية
دار القضاء في الدور
محكمة بداءة الدور
العدد/85 :ب2020/
التاريخ2021/2/24 :
اعالن للمرة الثانية
بنا ًء على قرار احلكم املرقم /85ب 2020/في  2020/12/1املتضمن ازالة شيوع
العقار املرقم  1779/10م  35الدور واملكتسب الدرجة القطعية عليه قررت
هذه احملكمة االعالن للمرة الثانية عن بيع العقار اعاله باملزايدة العلنية وملدة
خمســة عشر يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن واملوصوف ادناه فعلى
الراغبني بالشراء مراجعة هذه احملكمة في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  10%من القيمة املقدرة
البالغة مائة وعشرة ماليني دينار عراقي ولكون االعالن للمرة الثانية تصبح
القيمة املقدرة تســعة وتسعون مليون دينار وبصك مصدق واذا صادف يوم
املزايدة عطلة رســمية فاليوم الذي يليه يعتبر موعدا للمزايدة وســتجري
وفق االصول.
القاضي االول
عباس عبداهلل شناك
االوصاف /جنس العقار :دار سكنية مساحتها  702,30م مكونة من طابقني
االول عبارة عن استقبال  7*4وهول  5*4وغرفتي منام مساحة الواحدة منها
 5*4وصالة  8*2،5ومطبخ  5*4ومجمع للصحيات والطابق الثاني عبارة عن
غرفتي منام مساحة الواحدة منها  5*4وتبلغ مساحة البناء  260م.

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واأليجار االولى
العدد538 :
التاريخ2021/2/28 :
أعالن
بالنظر حلصول كسر قرار
تعلن جلنة البيع واأليجار األولى في بلدية الكوت عن تأخير القطعة املرقمة  3911/5م 38اخلاجية البالغة مساحتها 261م2
لغرض أنشــاء عمارة جتارية باملزايدة العلنية ملدة ( )15سنة حســب نظام املساطحة واستنادآ الى املادة  16من قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  21لســنة  2013املعدل وحســب الكشف الفني التخميني املعد ألنشاء البناية التجارية فعلى
الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة ( )7ايام تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني
معهــم التأمينات القانونية البالغــة  100%من القيمة املقدرة بصك مصدق واالطالع على الكشــف التخميني اخلاص
بآنشاء البناية التجارية والشــروط القانونية وتقدمي مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة بصك مصدق يسترجع
بعد اســتالم العمل بصورة نهائية وفي حالة عدم التشــييد خالل املــدة القانونية يصادر مبلــغ الضمان ويعتبر عقد
املساطحة الغيآ ويؤول ماهو قائم من مشيدات الى مديرية بلدية الكوت وستجري املزايدة في اليوم األخير من مدة األعالن
و في متام الســاعة 12ظهرآ في مقر مديرية بلدية الكوت وعلى من ترســو عليه املزايدة تســديد املتبقي من بدل األيجار
والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة  30يوما من تاريخ املصادقة على االحالة وبخالفه يعتبر املستأجر ناكآل ويعاد اعالن
املأجور مجددآ وعلى حساب الناكل وحتميله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى اضافة الى مصادرة اماناته وعدم السماح
له بدخول املزايدة مجددا علمآ مدة تنفيذ املشروع ( )8ثمانية اشهر من تاريخ تسليم املوقع وتعتبر من ضمن فترة العقد
االصلية وتؤول املشيدات الى مديرية بلدية الكوت بعد انتهاء مدة العقد وبدون تعويض
املهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
مدير بلدية الكوت /وكالة
رئيس اللجنة

صندوق اإلسكان العراقي
الى الشريك زاحم نهير دليان
اقتضــى حضــورك الــى صندوق
اإلســكان العراقي /فــرع كركوك
الكائن في حي غرناطة قرب مديرية
املاء وذلك إلثبات إقــرارك باملوافقة
علــى قيام شــريكك اســن اكرم
حسيب بالبناء على حصته املشاعة
في القطعة املرقمة  1430/3م  64خ
ت املساحة  200م 2لغرض تسليفه
قرض اســكان وخالل مدة اقصاها
 15يومــا داخــل العــراق و 30يوم
خارج العراق من تاريخ نشــر األعالن
وبعكسه ســوف يســقط حقك
باالعتراض مستقبآل

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف االنباراالحتادية
محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/212 /ش2021/
التاريخ2021/2/25 /
الى /املدعى عليه (علي مخلف مهبش)
م /اعالن
اقامــت املدعية (نــور الهدى خليل عطيــوي) الدعوى
املرقمة /212ش 2021/امام محكمة االحوال الشخصية
في هيت والتي تطلــب فيها دعوتك للمرافعة واحلكم
بالتفريــق القضائــي للضرر وقــد وردت الدعوتية غير
مبلغة كونك مجهول محل االقامة وحســب شــرح
القائــم بالتبليــغ واملؤيد مــن قبل اخملتــار واخملاطبات
الرسمية وعني يوم  2021/3/8موعدا للمرافعة وتبليغك
بصحيفتني محليتني وعليــك احلضور في املوعد احملدد
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف جتري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
عمر فهد سلطان

اعالن
الى الشريك منتظر عباس هاشم
محمد عباس هاشم
اقتضــى حضوركمــا الــى صندوق
االســكان العراقي فرع ذي قار الكائن
في الناصريــة وذلك لتثبيت إقراركما
باملوافقــة علــى قيــام شــريككما
السيد ( مهند عباس هاشم ) بالبناء
على حصته املشــاعة فــي القطعة
املرقمة ( )2/449/17مقاطعة (احليانية
والصياغيــة) لغرض تســليفه قرض
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة
عشــر يوما داخل العراق وشهر خارج
العراق من تاريخ نشر االعالن وبعكسه
سوف ىيســقط حقك في االعتراض
مستقبآل

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف االنباراالحتادية
محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/151 /ش2021/
التاريخ2021/2/25 /
الى /املدعى عليه (مصطفى علي فارس)
م /اعالن
اقامــت املدعية (فاطمة فاضل عبــد) الدعوى املرقمة
/151ش 2021/امــام هذه احملكمة والتــي تطلب فيها
دعوتك للمرافعة واحلكم بثبوت نسب االطفال (عائشة
وريــام) منك وقــد وردت الدعوتية غيــر مبلغة كونك
مجهول محل االقامة وحســب ما ورد بشــرح القائم
بالتبليغ عليه فقد عني يوم  2021/3/9موعدا للمرافعة
وتبليغــك بصحيفتني محليتني وعليــك احلضور في
املوعد احملدد او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف
جتري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
عمر فهد سلطان
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في بيجي
العدد/66 :ش2021/
التاريخ2021/2/24 :
إعالن

وزاره الزراعه
مديريه زارعة كركوك
قسم االراضي
شعبه التأجير والتوزيع
انذار
الى ورثة الفالح املتوفي
عوادحسن شيال

املوزع عليه القطعه ســلف ١/١ضمن املقاطعه /٢ابو
خرجة التابعة لقضاء الدبس ومبساحة ٦٤دومن ،بالنظر
لعــدم قيامك ومبخالفتك لفتــره  ٥ /١من املادة  ٢٤من
قانون االصالح الزراعي رقم  ١١٧لسنه ١٩٧٠
ننذرك بلزوم التقيد مبا اوجب القانون وتعليمات اجمللس
الزراعي االعلى
خالل  ١٠ايام من تاريخ تبليغك االنذار
وبعكســه ســنتخذ االجراءات القانونيه بأســترداد
القطعة املوزعه عليك حسب االصول ....
مدير زراعه كركوك
زهير علي حسني 

الى املدعي عليه (محمد احمد حمد)
بتاريخ  2021/2/24اصدرت محكمة االحوال الشخصية
في بيجــي بحقك حكمــا غيابيا يقضــي (بالتفريق
القضائــي للضرر بينك وبني املدعيــة (فاطمة جمعة
حمــد) واعتبار تاريخ احلكــم فــي  2021/2/24تاريخا
للطالق لذا تقرر تبليغــك بصحيفنتني محليتني وفي
حال عدم حضورك الى هذه احملكمة او ارسال من ينوب
عنــك قانونا لالعتــراض والتمييز خالل مــدة اقصاها
ثالثون يوما ً من تاريخ النشــر فــي الصحف يعتبر قرار
احلكم نافذ بحقك ومكتسبا درجة البتات.
القاضي
مهند علي حسني
قاضي محكمة االحوال الشخصية في بيجي

محافظات ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار
العدد267 :
التاريخ2021/2/16 :
ثان
م /اعالن ٍ
عمال بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لســنة  2013املعــدل تعلن جلنة بيع وايجار اموال الدولة في
مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية اليجار أمالك مديرية بلدية (كرمة بني ســعيد) البالغ عددها
( )29وكما مبينة مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة ()15
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن ( )20%من القيمة
املقدرة لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب الوقت
احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو علية املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة 2%
واية مصاريف اخرى .
وقت املزايدة :الساعة  11صباحا.
عبد الناصر غالب عطشان
رئيس جلنة البيع وااليجار
ت
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محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار
العدد272 :
التاريخ2021/2/24 :
م/اعالن كسر قرار
عمــا بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لســنة  2013املعدل ونظرا حلصول كســر قرار على االمالك
العائدة الى مديرية بلدية (كرمة بني ســعيد /سوق الشــيوخ) واملوضحة تفاصيلها ادناه تعلن جلنة البيع
وااليجار في مديرية بلديات ذي قار عن اعادة املزايدة العلنية فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب
البلدية خالل مدة ( )7أيام تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن
( )% 20من قيمة مبلغ الضم االخير مع نســبة ( % 15كســر قرار) واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء
االعالن في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد ( 10صباحا) مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو
عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة  % 2وأي مصاريف اخرى.
عبد الناصر غالب عطشان
رئيس جلنة البيع وااليجار
ت

مديرية
بلدية
سوق
الشيوخ
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دورة مياه
صحية
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حانوت

ثالث سنوات

5777/13/15

حانوت

ثالث سنوات

5270/13

حانوت

ثالث سنوات

مبلغ الضم االخير +نسبة %51
كسر قرار
 067556213ثالثة ماليين وسبعمائة
وستة وستون ومائتان وخمسون دينار
 562356713مليون ومائتان وواحد
وسبعمائة وخمسون دينار
 562376133مليون ومائتان وسبعة
وخمسمائة دينار
 026333تسعمائة وعشرون الف دينار
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محمد زكي ابراهيـم

ثقافة

دراسة

صرخة في وجه الزمن في «صرخة من ذاكرة امرأة»
يوسف عبود جويعد

الفارق الحضاري
مـا يفصلنـا نحـن املشـارقة عـن الغـرب فـارق
حضـاري ،ناجـم عـن تقـدم تقنـي كبيـر ،ونظام
اقتصـادي ناجـح ،وقيـم انتاجيـة عاليـة .أمـا
مـا سـوى ذلـك مـن تناقضـات فكريـة وعقائـد
ونظريـات ،فهـو شـأن خـاص بالشـعوب .وال
ضـرورة فيـه لتماثـل أو تقـارب أو متـاه .فمن حق
أي مجتمـع أن يختـار طريقتـه فـي العيـش ،أو
وسـيلته فـي النجـاة.
مـن يؤمن أن احلضـارة الغربية قدر دائـم أو خيار
أزلـي ،يجانـب الصـواب ويتجـن علـى التاريـخ.
ويغفـل أن هناك شـعوبا ً أخرى في الشـرق باتت
متلـك القـوة واحليويـة ،وتثيـر إعجـاب العالـم،
وتتحكـم مبراكـز القـرار .بـل أن شـمس احلضارة
لـم تعد تشـرق مـن الغـرب ،كمـا كانـت تفعل
مـن قبل.
ولتوخـي اإلنصـاف ،فإن هنـاك اجتاهات رئيسـية
ثالثـ ًا ،حتكـم املوقـف مـن الغـرب فـي بالدنـا.
يعـادي بعضهـا بعضـاً ،لدرجـة الدخـول فـي
جدل كالمي وسياسـي وأمني مسـتدمي ،ألن كالً
منهـا يؤمـن إميانـا ً راسـخا ً باحتـكار احلقيقـة.
وأول هـذه االجتاهـات ذلـك الذي يعتنـق العقيدة
الغربيـة ،ويـرى أنهـا اخليـار األفضـل للمنطقة.
ويعلـن القطيعـة التامـة مـع الديـن والتـراث
والقيـم االجتماعيـة التقليدية .أمـا الثاني فهو
بعكـس هـذا االجتـاه ،يعتقـد أن الفكـر الغربـي
هـو أسـاس كل خطيئـة ،ويحملـه وزر مـا حلـق
باألمـة من تخلف وفقـر وهوان .ويـرى أن الطريق
املثلـى للتقـدم هـي العـودة للتـراث ،دون زيادة أو
نقصـان .أما االجتـاه الثالث فهـو توفيقي يجمع
بين االثنين .يسـلم بتفـوق الغـرب حضاريـا ً
وعلميـاً ،وبتسـامي الشـرق روحيـا ً وأخالقيـاً.
لكنـه ال يفـرط بثقافتـه التـي ورثهـا عبـر
السـنني ،وصنعـت لـه اسـمه وعنوانـه وهويته.
ومـن الطبيعـي أن ال تكـون هناك حـدود فاصلة
مـع اآلخـر الغربـي .فحتـى أكثـر الفئـات تطرفا ً
فـي العالـم ،وهـي املعاديـة للغـرب ،تسـتخدم
أحـدث إجنازاتـه ،وتتـزود منـه مبـا تشـاء مـن
التقنيـات وأدوات القتـال !
وحينمـا يحـاول املرء تصنيـف الثقافـة العربية،
التـي يأخـذ بهـا اجملتمـع ،يجـد أنها خليـط غير
متجانس مـن اخليارات الثالثـة ،تتداخل مكوناته
مـع بعضها بغيرمـا انسـجام .وتتفاعـل في ما
بينهـا من دومنـا وضوح.
إن النظريـات والعقائـد إمنـا تأتـي فـي املقـام
الثانـي بعـد الثـورات الصناعيـة والعلميـة.
فاألخيـرة هـي التـي توحـي للبشـرية مبنظومة
األفـكار .وهـي التـي تغيـر الواقـع ،وتطـور منط
العيـش ،و تخلـق عاملـا ً جديـداً ،وهكـذا.
وأي حـدث عظيـم مثـل اختـراع الطائـرة أو
السـيارة أو احلاسـب اآللي أو شـبكة املعلومات،
تتبعـه انعطافـة حـادة فـي اجملتمـع ،تسـتلزم
الدراسـة والبحـث والنقـد والتحليـل .أي أن
قوانين التاريـخ تسـتمد حضورهـا مـن هـذه
احلـوادث وأمثالهـا وليـس العكـس .وكل مـا
أنتجـه الفكـر الغربـي بشـكل عـام هـو نتـاج
لهـذه املنجـزات .فليـس هنـاك شـئ ثابـت فـي
هـذا الكـون.
إن الطريقـة املثلـى للتقدم في البالد املشـرقية
ليسـت في اعتناق نظريات سياسية أو مفاهيم
أو منطلقـات ،بل فـي توطني التقنيـات اجلديدة.
ألنهـا أدوات محايـدة ال عالقـة لها بالسياسـات
واألديـان والثقافـات .أي أنهـا صاحلـة للتطبيـق
فـي كل مـكان وزمـان .وهذا هـو املطلوب.

فـي روايـة (صرخـة مـن ذاكـرة امـرأة)
للروائـي حسـن املوسـوي ،التـي متنحنـا
الفرصـة ملراجعـة فـن صناعـة الروايـة
وتقنياتهـا ،وعناصرهـا ،وأدواتهـا املهمـة
التـي تسـتخدم فيهـا ،كسـياق فنـي
مينحهـا هويتهـا وجنسـيتها ،إذ إننـا
سـوف نكتشـف أن املـادة اخلـام التـي
حصـل عليهـا الروائـي لتوظيفهـا فـي
صناعـة هـذه الرواية ،هي أحـداث واقعية
حدثـت فـي هـذا البلـد أيـام تفشـي
االنفجـارات بالقـرب املناطـق اآلهلـة
بالسـكان التـي راح ضحيتهـا الكثيـر
مـن أبنـاء البلـد األبريـاء ،نسـا ًء ،ورجـاالً،
وأطفاال ً وشـيوخاً ،وهدمت بيـوت ،وكانت
اخلسـائر فادحـة وكبيـرة ،ويبـدو أن املـادة
اخلـام تلـك التـي مـن املفـروض أن تدخل
املعاجلـات الفنيـة التي حتيلهـا إلى عمل
روائـي ناضج ،هـي تتضمن أحداثـا ً كبيرة
وواسـعة ومتشـعبة ،وحتمـل خطابـا ً
إنسـانيا ً كبيـرا ً  ،إال أن الروائـي عمل على
اختزالهـا إلـى احلـد الـذي فقـدت الكثير
مـن التقنيـات احلديثـة للبنـاء الفنـي
للسـرد الروائـي ،كـون الروائـي عمل على
نقـل األحـداث حرفيـا ً دون أي إضافـات
فنيـة يجـب أن تدخـل ضمـن بنيتهـا،
وتلـك املـادة اخلـام مـادة مهمـة وزاخـرة
بأحـداث جسـيمة وقابلة إلى توسـيعها
وإعطائهـا مسـاحة أكبـر ،وكـون الرواية
هـي مـن القطـع أقـل مـن املتوسـط،
وعدد صفحاتها سـت وتسـعون صفحة،
بينمـا األحـداث التـي تضمنتهـا هـذه
الروايـة حتتـاج إلـى عـدد أكبر ومسـاحة
أكبـر ،ومعاجلـات فنيـة حديثـة يبتعـد
مـن خاللهـا من الطـرح املباشـر واخملتزل،
إال أن مـا يحسـب للروائـي أنـه يحمـل
حسـا ً سـردياً ،وقـدرة على نقـل األحداث
بشـكل شـيق وممتـع رغـم فداحـة مـا

حـدث ،لكنـه ال يحمـل النفـس الطويـل
واملطاولـة لتدويـن أحداثهـا بشـكل تام،
ومـن خالل متابعتـي لهذا النـص الروائي
وجـدت مـن الضـرورة إعـادة النظـر فـي
التنـاول السـردي املتقن ،كوننا سـندخل
إلـى األحـداث مـن خلال األم فطـوم عام
 ، 2007وهـو مـن األعـوام املشـؤومة التي
انتشـرت فيهـا االنفجـارات والقتـل على
الهوية ،وهي تنتظر بشـغف عـودة ابنها
(صبيـح) الـذي ذهـب إلـى سـامراء ولـم
يعـد ،ثـم ننتقل إلـى ابنها (حميـد) الذي
أحـس بهاجـس خوف وهـو فـي عمله مما
حـدا بـه أن يتـرك عملـه ويقـل مركبـة
للذهـاب إلـى أهلـه فإنـه قلـق عليهـم،
وأثنـاء سـير املركبـة يؤكـد السـائق بـأن
انفجـار حدث فـي الكـرادة قـرب األورزدي
وراح ضحيـة هـذا االنفجـار الكثيـر ،ومبـا
أن بيـت حميـد هـو قـرب األورزدي األمـر
الـذي جعـل اخلوف يـزداد في قلبـه ،وعند
وصولـه ،وبعد أن يشـاهد رجال الشـرطة
ومركبـات اإلسـعاف واحلواجـز احمليطـة
باالنفجـار ،يـزداد يقينـا ً بأن بيـت أهله قد
هـدم أثـر هـذا االنفجـار املـروع ،ليتأكـد
بعدهـا أن ضـرر هـذا االنفجار حلـق بأهله
ينـج
جميعـا ً أمـه وأبنائـه الثالثـة ،ولـم ُ
منـه إال زوجتـه ،يقـع مغميـا ً عليـه مـن
هـول الواقعـة:
(للحظـات اسـودت الدنيا فـي وجهي ،لم
أصـدق مـا كان يقوله احلاج .اسـتجمعت
مـا تبقـى لـي من قـوة ،وحني سـألته عن
مكانهـم حلظـة االنفجـار أخـذ احلـاج
يخبرنـي بـأدق التفاصيل والدمـوع تنهمر
علـى وجنتيه.
بعـد أن توقـف لدقائـق لكـي يسـتعيد
أنفاسـه ،ربـت علـى كتفـي وقـال:
 تقـول زوجتـي إنهـا رأت أوالدك الثالثـةوهـم يلعبـون عنـد بـاب داركـم ،وبعدها
حـدث انفجـار عنيـف بالقـرب منهـم.
لقـد عثرنـا علـى جثة اثنين منهـم ،أما
الثالـث فلـم نعثـر له علـى أي أثـر ( ).ص
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وهكـذا فـإن املتلقـي سـوف ميسـك تلك

الواقعـة التـي تشـير إلـى أن أحـد األوالد
قـد جنـا ،بينمـا يجعـل الروائـي تلـك

الواقعـة البـؤرة الرئيسـة واملركزية التي
سـوف تطـوف حولهـا األحـداث ،ألننـا
وعم ً
لا بالقـول املأثـور أن إحسـاس األم
ال يُخطـئ ،مـن هنـا ننتقـل إلـى الزوجة
املسـتمرة بالبـكاء علـى الفاجعـة التي
حلـت بها ،وأن إحساسـا ً بأن أحـد أبنائها
ما زال حيا ً يكبر ،وصار شـغلها الشـاغل،
حيـث حولت البيـت إلى مـكان للنحيب،
األمـر الـذي حـدا بزوجهـا أن يطلقهـا
كونـه غيـر مقتنـع بحكايتهـا وأن ابنها
مـات مع بقيـة األوالد ،ورغـم انتقالنا إلى
أماكـن وأزمنة داخـل هذا النـص ،إال أنها
مختزلـة فالزوجـة ومـن خلال شـيخ له
خبـرة في هـذا اجملال تكتشـف بـأن ابنها
مـا يـزال حيـاً ،بينمـا ننتقـل إلـى زوجها
حميـد الـذي ذهـب لزيـارة قبـر أوالده
الثالثـة ،يلتقي بشـيخ آخر يحـدث املوتى
ويكتشـف مـن خاللـه أن ابنـه مـا يـزال
حيـاً ،ويعـرف االثنـان مـكان وجوده:
( -ابنـك األكبـر يسـلم عليـك ويقـول إن
أخـاه األصغر لـم يغادر عالـم األحياء ،وإن
صحيفتـه فـي عالـم األمـوات مـا زالـت
مطويـة ولـم تنشـر حتـى اآلن ).ص 61
وهكـذا تسـافر األم إلى البصـرة ،وكذلك
يفعـل األب ،وتسـتطيع األم أن تعثر على
ابنهـا هنـاك ،باسـم آخـر هـو (احمـد
الغريب)
وهكـذا نكتشـف أن الروائـي حسـن
املوسـوي ،ومـن خلال روايتـه (صرخـة
مـن ذاكرة امـرأة) يحمـل احلس السـردي،
والقـدرة على تقدمي أعمـال روائية ،ولكنه
يحتـاج إلـى النفـس الطويـل واملعاجلات
الفنيـة التـي تدخـل ضمـن صناعـة
الروايـة احلديثـة .فـاألم التـي فجعـت
بفقـد ابنائهـا ،وتعرضـت النكسـارات
نفسـية قاتلـة أكبرهـا طالقهـا مـن
زوجها بغير مسـوغ انسـاني يستحق ،اال
كونهـا حتس بوجـود ابنها حي ،تسـتحق
منـا الكثيـر مـن االهتمـام ونحـن ننقـل
احداثهـا املؤملـة الـى عمـل ادبـي.

منذ اليوم

سالم مكي
لن أكتب عن اجلداول
التي تشربها األنهار قبل أن تولد
لـن أكتـب عـن الطريـق الـذي لـن
يسـلكه أحـد
رغـم كثـرة املصابيـح واحلقـول املمتدة
علـى جانبيه
لن أكتب عن أحد سواك
أيها اإلله الذي ينتظرني هناك
في مخدعه الكبير
أعـدك ،أننـي لن أكـون جنمة في سـماء
خاوية
أو ظال جلسد كئيب
سأكون ،أنا ،كما رأيتني أول مرة
برأس يتسع ألسمائك كلها
وجسد يتساقط منه الرماد
كلما تقدم نحوك

من اعمال الفنان جبر علوان
لـن أنتظـر ليكـون قمحـك طعامـا
للر يـح

ومطرك موائد للطريق
لن أنتظر ،ألحلق في قفص

وحتتي ،ترقص األفاعي والكوابيس
والنواميس التي تشرب دمائي اخلاثرة

لذا ،قررت أن أموت وأنا محلق قربك،
قرب أبوابك التي تتنفس الضياء
مهما اشتد الليل
أبوابـك التـي لـم توصـد ،رغـم كثـرة
العابريـن
لن أكشف عن أسناني الصفراء
خوف أن يسقط وجهي
وتسـقط معـه ،كل املياه التي شـربتها
مـن قبل
ال أجد يدا ألكتب ،فرائضي اليومية
ال أجد قلبا لتطرقه امرأة عابرة
ال أجد أرضا أغرس فيها شجرة
ألمتدد حتت ظلها
أو ألقطعها عندما تنضج
ال أجد ظالما ألوقد مصباحا له
ال أجد روحا ترتدي هذا اجلسد
ال أجد فما ألدفن فيه الكالم احمللق
كأنه دخان بال موقد
ال أجد شيئا ،سوى يدك احمللقة فوقي

فوتوغراف

اإلرث الفوتوغرافي اإلماراتي والعربي في العدد الجديد من مجلة تراث
حجاج سالمة

اختـارت مجلـة تـراث ،الصـادرة عـن
نـادي تـراث اإلمـارات ،مبركز الشـيخ زايد
للدراسـات والبحـوث ،فـي ابوظبـي،
موضـوع « فـن التصويـر وحفـظ التراث
« ليكـون محـور ملفهـا اخلـاص بعددها
اجلديـد لشـهر آذار  /مـارس .2021
واحتـوي امللـف علـي سـتة عشـر
موضوعـا ،غطـت جوانـب مهمـة مـن
تاريـخ التصويـر الفوتوغرافـي ،وأوائـل
املصوريـن اإلماراتيين والعـرب ،ودور
الصـورة فـي حظـف وتوثيـق التـراث.
وفـي افتتاحيـة العـدد ،تشـير رئيسـة
التحريـر شمسـة الظاهـري ،إلـي أن
دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،متتلك
إرثـا ً غنيـا ً مـن الصـور الفوتوغرافيـة،
التـي تقـدم رؤيـة اوضـح واعمـق عـن
احليـاة اجملتمعيـة والسياسـية ،والتاريخ
الشـخصي لدولـة اإلمـارات ،وأن ذلـك
اإلرث من الصـور الفوتوغرافيـة ،هو خير
شـاهد وخير دليـل إلسـتحضار املاضي،
بـكل تفاصيلـه وجتلياتـه.
وتؤكـد « الظاهـري « علـي أن موضـوع
التصويـر يعـد مـن املوضوعـات املهمة،
التـي حتتاج ملزيـد من الدراسـة والبحث،
وتلفـت إلـي إلـي أن اإلمـارات تولـي
اهتمامـا كبيـرا بالتصويـر ،وأن ذلـك
اإلهتمـام اإلماراتي الرسـمي ،يتجلي في
العديـد من الفعاليات واملشـروعات مثل
املهرجـان الدولـي للتصوير» اكسـبوجر
« الـذي تنظمـه إمـارة الشـارقة،
ومركـز عكاسـة األكادميـي للتصويـر

الفوتوغرافـي – عكاسـة تعنـي
الكاميـرا بحسـب اللهجـة العاميـة
فـي اإلمـارات – ويسـعي املركـز حلمايـة
التـراث الفوتوغرافـي لإلمـارات وكل
العالـم العربـي ،وجمعـه في ارشـيف
ضخـم مـن الصـور النـادرة.
وفـي موضوعـات ملـف « فـن التصويـر
وحفـظ املـوروث « يجـول بنـا جمـال
مشـاعل ،فـي « اإلرشـيف الوطنـي
اإلماراتـي  ..وفـن التوثيـق بالصـورة
« ،وتكتـب لنـا فاطمـة املزروعـي
عـن « شـغف اإلنسـان بالتصويـر «،
وتعـود شمسـة الظاهـري ،لتـروي لنـا
مسـيرة « شـيخة السـويدي  ..أول
مصـورة فوتوغرافيـة إماراتيـة « ،وأمـا
مـوزة عويـص علـي الدرعـي ،فتتتبـع
لنـا خطـي « احلسـاوي  ..اول مصـور
فوتوغرافـي فـي إمـارة راس اخليمـة،
ويعـرض لنـا مؤمـن سـمير ،محطـات
مـن حيـاة « رياض باشـا شـحاته  ..رائد
الفوتوغرافيـا املصريـة « ،ونبقـي فـي
مصـر ،حيـث حتدثنـا الدكتـورة رضـوي
زكـي « التصويـر الضوئـي فـي مصـر
قبـل ظهـور الفوتوغرافيـة « ،ويقـدم
لنـا الدكتـور محمـد حمزة الشـيباني،
إضـاءة شـاملة عـن « فـن التصويـر
فـي العـراق « ،ويحـاور حسـام يحيـي،
املصـور العاملـي « عمـار عبدربـه «،
ويتنـاول الدكتـور بوزيـد الغلـي ،سـيرة
« نسـاء مغامـرات علـي درب التصويـر
الفوتوغرافـي « ،وي ُ ٌج ٍم ُ
ـل لنـا الدكتـور
منَـي بونعامـة ،رؤيتـه لدور الصـورة في
توثيـق التـراث اإلماراتـي ،وتناقـش هبة
عبدالسـتار قضية الصـورة وتقاطعات

« األيديولوجيـا والتنميـط والسـلطة
« ،وتعـرج بنـا عائشـة سـعيد القايدي،
علـي جتربة مجلـة أخبار دبي فـي توثيق
الصـور ،عبـر مقالـه « تاريـخ التصويـر

الفوتوغرافـي « يعـود بنـا نور سـليمان،
إلـي تاريـخ أول صـورة فوتوغرافيـة فـي
العالـم ،وعـن التصويـر واخليـال ،نقـرأ
مقـال « التصويـر الفوتوغرافـي  ..تاريخ

البهجـة « حلامت السـروي ،وفـي مقاله «
القُمـرة أواآللـة الداجيريـة « يؤكـد لنـا
حـامت عبدالهـادي السـيد ،أن الكاميـرا
قامـت بأعظم إجنـاز علمي حين حولت
لنـا الزمـن إلـي صـور مرئية.
وفـي موضوعـات العـدد يحاور الشـاعر
املغربـي هشـام ازكيـض ،الشـاعر
اإلماراتـي عبداحلكيم الزبيـدي ،ويواصل
محمـد شـحاته العمـدة ،روايـة سـيرة
األميـرة ذات الهمـة ،ويقول لنـا محمود
شـرف « مالـم تقلـه اجلـدة « ،ويحقـق
أحمـد فرحـات فـي العالقـة بين «
فرانشيسـكو غابرايللـي وابوالطيـب
املتنبـي « ،ويرسـم لنـا الدكتـور تامـر
فايـز ،صـورة للدكتـور أحمـد شـمس
الديـن احلجاجي ،في مقالـه « احلجاجي
املسـتعصي علـي الكتابـة « ،ويقـرأ
الدكتـور ممـدوح فـراج النابـي فـي «
روايـة البحـث عـن الوطـن « ،ويترجـم
صلاح صبري « قصتـان ألوسـكار وايلد
« ،ويشـاهد لنـا عبدالهـادي شـعالن
« فيلـم إماراتـي يحيـي تـراث الكـرم
العربـي « ،ويعيـد الدكتور حمـزة قناوي
« قـراءة املصطلـح البالغـي التراثـي «.
وفـي العدد أيضـا نقرأ « :احملنـة واملنحة
« لفاطمـة حمـد املزروعـي ،و «  25فنانا
يسـتلهمون حكايـة مهيـرة « فاطمـة
عطفـة ،و « منـاذج مـن األسـلحة
التراثيـة فـي اخلليـج العربي « السـماء
عيلان الهاملي ،و « األلـوان تصور ليالي
ألـف ليلة وليلة « لشـريف الشـافعي،
و « القهـوة اخلضـراء واحلميـة الغذائية
« لسـارة عتيقـة الهاملـي ،و» اللغـة
العربيـة ومئويـة اإلمـارات « حملمـد

عويـس ،و « الطـرب الشـعبي اإلماراتي
« لنـورا صابـر املزروعـي ،و « رواق عوشـة
بنـت حسين الثقافـي « لرابعـة اخلتام
و « إطاللـة علـي احلكايـات الشـعبية
اإلماراتيـة « حملمـود قنديـل ،و « كيميت
الضائعـة فـي السـينما « ملـرمي وليـد،
و « جتليـات طرائـق السـير الشـعبية
فـي الروايـة « للدكتـورة هويـدا صالح،
و « مسـبار األمـل « للدكتـور عمـاد
عبدالـرازق ،و « مامعني أن تكون إماراتيا
« لياسـر شـعبان ،و « ال سـماء هنـاك ..
للشـاعرة عبـرة املزروعـي « لسـفيان
مبـآس كبيـرة
صلاح هلال ،و» طفولـة
ٍ
« لهانـي عويـد ،و « املـرأة التـي نظـرت
فـي املـر]ة حتـي اختفـت « لسـمير
درويـش ،و» الشـاعر عبداهلل بـن ذيبان «
ملـرمي النقبـي ،و « خالـد البدور  ..شـاعر
الصـورة « لعبـد احلليـم عيـد.
يذكـر أن مجلـة « تـراث « هـي مجلـة
تراثيـة ثقافيـة منوعـة تصـدر عـن
نـادي تـراث اإلمـارات مبركز الشـيخ زايد
للدراسـات والبحـوث فـي أبوظبـي،
ويـرأس حتريرهـا شمسـة حمـد
الظاهـرى ،ويديـر حتريرهـا الشـاعر وليد
علاء الديـن ،واإلشـراف العـام لفاطمة
مسـعود املنصـورى ،مـوزة عويـص
علـي الدرعـي ،ومت ّثـل اجمللـة منصـة
إعالميـة تختص بإبراز جماليـات التراث
اإلماراتـي والعربـي اإلسلامي ،فـي
إطـار سـعيها ألن تكـون نزهـة بصريـة
وفكريـة ،تلتقـط مـن حدائـق التـراث
الغنّـاء ما يليـق مبصافحة عيـون القراء
وعقولهـم.
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اللعب ضمن مجموعة يحفز الطفل الكتشاف مواهبه
الصباح الجديد  -متابعة:
مــن املعروف ان االنســان كائن
اجتماعي ،ال يستطيع التكيف
مــع العيش لوحــده وان حدث
فيعنــي ان هنــاك مشــكلة
نفسية اصابته .االطفال ومبا ان
حياتهم ليس فيها شــيء غير
اللعب واألكل يشــعر بسعادة
كبيــرة عند اللعب مــع اقرانه،
ســواء في املدرســة او قبلها
برياض االطفال او ميكن ان يكون
فرد من العائلــة او صديق لديه
طفل بعمره.
السعادة التي يشعر بها الطفل
في اثناء اللعب مع االخرين لها
فوائــد عــدة ،ال تنحصر فقط
بالضحك والفرح الذي سيعيش
به في هذه اللحظات ،اذ اختارت
الشــحي «كاتبة
الدكتورة والء
ّ
ومدربة تطوير ذات ووعي» خمس
فوائد للعب اجلماعي لألطفال.
 .1تنميــة مهــارات األطفــال
االجتماعية الضرورية :قد يعاني
طفلك مــن االنعزالية ويفضل
اللعب وحده ،مــا يجعله يطور
مهاراته االجتماعية على نطاق
ضيق ،لكــن اللعــب اجلماعي
يع ّلم الطفل القيادة من ناحية،
واالنتماء للفريــق ،وهذا يحدث
عادة بني ســن ثالث إلى خمس

سنوات ،حيث يبدأ األطفال في
التفاعل حقا ً مــع اآلخرين في
سنهم ومن هنا يتعلمون احلدود
االجتماعية ،وهو درس مهم جدا ً
ملرحلة البلوغ.
 .2االعتنــاء بعواطــف الطفل
والتأثير اإليجابي :وتبدأ من املنزل،
ألن أفضل شيء لتنمية مشاعر
األطفال ،تكويــن عالقات جيدة

مع أفراد أسرهم .حيث ينعمون
بإحساس باالرتباط واالستقرار،
ويشــمل تطويــر العالقات مع
الوالدين أو األجداد أو العمات أو
األعمام أو غيرهم من األســرة.
فاللعب اجلماعــي يقوي عالقة
الطفل مبن حوله ،ويخلق جتربة
مشــتركة ،وفي الوقت نفسه،
يلتقي الطفل بأشــخاص جدد

في مجموعة اللعب ،ما يسمح
له باالستغناء قليال ً عن خدمات
األهل ،ويخفف من تعلقه بهم،
فيثق بنفســه أكثــر ،ويصبح
قادرا ً على االستقاللية منذ سن
مبكرة.
 .3التشــجيع على النشــاط
البدنــي :اجلري والقفــز والغناء
واأللعــاب الرياضيــة ،جتعــل

الطفل أكثــر نشــاطاً ،وكله
بفضــل مجموعــة اللعــب،
خصوصا ً إذا اجتمع األطفال في
مســاحة واسعة ،او قد يكونون
فــي البيت ،وفي كلتــا احلالتني
يحصــل األطفال علــى فرصة
لتجربــة مجموعة متنوعة من
األنشطة ،حيث ميكنهم تطوير
مهاراتهــم احلركيــة الدقيقة

من خالل األلغاز واحلرف اليدوية
واللعب باأللعاب داخل املنزل.
 .4دعــم خيــال األطفــال
وإبداعهم :دعوا األطفال يلعبون
بشــكل مختلف وغير معتاد،
مثال ً أن يجسدوا مسرحية وهم
باملالبــس التنكريــة ،أو يطوروا
ســيناريوهات اللعب بالدمى و
 DUPLOواأللعاب األخرى .فهم
بهذه األلعاب بالــذات يطورون
 80٪من أدمغتهم في السنوات
الثــاث األولــى مــن حياتهم،
فامنحوهم مســاحة لتحفيز
الدمــاغ .وتذكــروا أنهم اجليل
القــادم ،ويحتاجــون إلى هذه
املهــارة ليكونــوا ناجحني في
حياتهم الشخصية واملهنية.
 .5التعلم من خــال لعب األدوار:
لعب األدوار طريقة بســيطة عند
األطفال للتفاعل مع العالم ،وهو
الســبب في أنك قد ترى طفلك
يصلح ســيارات كما يرى والده ،أو
يجلس الدمــى ويلعب دور املعلم
ويلقنهــم الــدروس ،.أو ميارس دور
ولي األمر لها فيعطيها الدواء ،او
يطعمها .يطور لعب األدوار خيال
األطفــال ويضعهم فــي مواقف
واقعية حيــث يحتاجون إلى حل
املشــكالت والتفكير في احللول.
ويتيح لهم فهــم املواقف وفهم
ما يحدث من حولهم ،وما تعنيه
هذه التجارب لهم.

حيوانات رشحت في االنتخابات
في كل انتخابات حول العالم تتقدم
مجموعــة من املرشــحني يعلنون
برامجهــم االنتخابية وخططهم
املستقبلية في حال فوزهم .اال انه
في بعض الدول مت ترشيح حيوانات
لتولي مناصب في الدولة ألســباب
متعددة:
املاعز
في عشــرينيات القرن املاضي ،ق ّرر
السكان احملليون الســاخطون في
مدينــة فورتاليــزا فــي البرازيل أن
يرشــحوا ماعزا ميتلكه أحد الناس
هناك يدعــى لويو ليكــون عضوا ً
فــي مجلس املدينــة تعبيــرا ً عن
سخطهم من املرشحني البشريني
الذين ال يقدمون لهم أي شيء ،وفقا ً

ملا ذكره موقع .Mentalfloss
وبرغم عــدم قبول هيئة االنتخابات
ترشيح املاعز فإن الكثير من الناس
سجلوا اســمه على ورقة االقتراع،
ولســوء احلظ لــم يتم أخــذ هذه
األصوات بعني االعتبار.
البغــل :فــي عــام  1938انتخــب
اجلمهوريون فــي مدينة ميلتون في
والية واشــنطن األميركية عن غير
قصد ،بغالً يدعى بوسطن كيرتس،
ليكــون عضوا ً جديــدا ً في مجلس
إدارة املدينة.
كانــت هــذه احليلة فكــرة عمدة
ميلتــون الدميقراطــي كينيــث
ســيمونز ،الــذي كان هدفه إحراج
اجلمهوريني واإلدالء ببيان بشأن عدم

كفاءة النظام األســاس ،ومع عدم

طرح أســماء أخرى ،سجل سيمونز

بغالً اسماه بوســطن كيرتس مللء
املنصب اجلمهوري الشاغر.
ورغم عــدم معرفة أي شــيء عن
هذا املرشــح الغامض ،فقد انتخب
الناخبــون اجلمهوريون بوســطن
كيرتس بأغلبية  51صوتاً ،فقط ألنه
كان جمهورياً.
وبعد أن مت الكشف عن اخلدعة متت
إعادة البغل إلى احلظيرة مرة أخرى.
انثى وحيد قرن :في عام  1959كانت
أنثى وحيد القــرن تدعى كاكاريكو
تعيش في حديقة احليوان حتى قرر
أحدهم تقدميها كمرشــح ينافس
 540مرشــحا ً آخــر فــي مجلس
انتخابات املدينة.
كان الناس هناك ينظرون إلى جميع

املرشــحني على أنهم فاســدون أو
غير مناسبني للمناصب ،فانتشرت
الفكرة التي القت ترحيبا ً كبيرا ً من
سكان املدينة.
وبالفعل بعد نهاية االنتخابات فازت
وحيد القرن بأغلبية ســاحقة ،بعد
كتابة اســمها على نحو  100ألف
بطاقــة اقتراع ،بينمــا حصل أقرب
منافسيها البشــريني على عشرة
آالف صوت فقط.
الغوريــا كولوســوس واحدة من
أكبــر الغوريالت التي مت أســرها
علــى اإلطــاق ،وعاشــت فــي
مزرعــة احليوانات البريــة بوالية
نيوهامبشــاير بالواليات املتحدة
األميركية.

شريط
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خضار يجب ان تؤكل مطبوخة
قالت خبيرة التغذية الروسية يكاترينا بورلييفا،
إنه ال يجوز للذين يعانــون من القرحة وأمراض
في اجلهاز الهضمي ،تناول أية خضار نيئة ،خالل
تفاقم املرض.
ونصحــت الطبيــة ،فــي حديــث لصحيفة
«روسيسكايا غازيتا» ،الذين يعانون من مثل هذه
األمراض ،بتناول اخلضار والفواكه ،مطبوخة ،أو
مغلية ،أو محضرة في الفرن.
ودحضت اخلبيرة ،الرأي القائل إن اخلضار النيئة
أكثــر فائدة مــن املطبوخة ،وقالــت« :يحتوي
امللفوف (الكرنب) النيء على نســبة عالية من
فيتامني  ،Сالذي يتحلل عند طهيه ،لكن غالبا
ما يسبب الكرنب النيء ،االنتفاخ في البطن».
وشددت اخلبيرة ،على أن بعض اخلضروات ،حتتوي
على مواد يتم امتصاصها بشــكل أفضل عند
طهيها.
وقالــت« :لقد ثبت فــي بعض الدراســات ،أن
الليكوبني يقلل من خطر اإلصابة بالســرطان.
ويتحســن امتصاص اجلســم لهذه املادة في
األمعاء عن طريق طهــي األطعمة التي حتتوي
على الليكوبني ،مع اســتعمال الدهون .ولكن
كلمــا ارتفعت درجة حــرارة طهــي الطعام
املتحوي على الليكوبني ،يزداد تفككه وانهياره».
سرقة محل لكسب زبائن
أعلنت الشــرطة في مقاطعة ســاخالني في
أقصى شرق روسيا أن اقتحام متجر مجوهرات
في إحدى مدن املقاطعــة من أطفال متنكرين
بزي «أحــادي القرن» كان مســرحية نظمتها
مالكة املتجر نفسها.
وأشارت الشــرطة في بيان ،إلى أن التحقيقات
التي أجرتها قادت إلى التأكيد أن احلادثة اختلقت
من مالكة املتجــر وإحدى عامالته بهدف جذب
مزيد من الزبائن عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وكانــت مالكة أحــد متاجر اجملوهــرات قالت
عبر قناتها في «تلغــرام» إن عددا من األطفال
املتنكرين مبالبس أحادي القرن «كائن خيالي من
الفلكلور األوروبي» دخلوا إلى متجرها وكســر
أحدهم صنــدوق عرض اجملوهرات مبطرقة كانت
بحوزه قبل أن يلــوذوا بالفرار ،من دون أن يأخذوا
شــيئا من املتجر .وافترضت املــرأة أن األطفال
فعلوا ذلك بلعبة حتــد أو خدعة ،مع أنها قررت
إبالغ الشرطة باحلادث.
وكشفت الشــرطة أن األطفال الذين شاركوا
في احلادث مت اســتئجارهم عبــر وكالة إعالن.
وأكــدت الشــرطة عزمها مســاءلة منظمي
«عملية االقتحام» أمام العدالة وإعطاء تقييم
قانوني لتصرفات الوكالة التي قدمت قاصرين
كممثلني في مسرحية مريبة.

كندة علوش في نسخة ثانية من مبادرتها لتشجيع القراءة
الصباح الجديد  -وكاالت:
أطلقــت النجمة الســورية كنــدة علوش
النســخة الثانية من مبادرة «ديــوان كندة»
لتشجيع القراءة ونشــر الكتب وفعل اخلير،
واســتغالل أوقــات العزل الصحــي وظروف
انتشار فيروس كورونا ،في االطالع على أحدث
اإلصدارات الثقافية في شتى املعارف ،مؤكدة
أن املبادرة ستقدم جوائز مغرية كل أسبوعني.
كندة أطلقت املوســم الثاني من املبادرة عبر
حسابها مبوقع إنســتغرام ،وقالت بتسجيل
فيديــو« :الســنة املاضية بدأنا مــع مكتبة
ديوان مبادرة ديوان كندة بهدف نشــر الكتب
والتشــجيع على القراءة من خالل مسابقة
أســبوعية  ..وبعد جناح املبادرة ومشاركة عدد
كبير من الكتاب واملبدعــن ،نعود هذا العام
بشكل جديد وجوائز اكثر».
وأضافت :املسابقة هذا العام ستكون مرة كل
اســبوعني على خاصية «ستوري» ومن يجب
على االسئلة ســيفوز .للتعرف على تفاصيل
وشــروط املســابقة ادخلوا على حســابي
اخلاص».
ولفتت كندة إلى أن املسابقة يضع أسئلتها
مجموعة مــن الكتّاب من العالــم العربي،

لقطة

«عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

ويحصل الفائزون فيهــا على تخفيض كبير
على الكتب وتوصيلها إليهم ،كما يخصص
جزء من ثمنها لألعمال اخليرية ،كما ستعقد
مســابقات أخرى لدعم املواهــب اجلديدة في
الكتابة األدبية بجميع أشكالها.
يذكر أنه مت اختيار كندة علوش ضمن مجلس

احلكماء املشــرف على معــرض مصر الدولي
للفنــون  Egypt INT’L Art Fairوالــذي متتد
فعالياته دورتــه الثانية حتى  28فبراير اجلاري،
وهو احلدث الفني األهــم واألكبر من نوعه إذ
يســتضيف نخبة متنوعة من أبرز رموز الفن
في العالم العربي.

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

حظك اليـوم
الحمل

الثور

الجوزاء

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.

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

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

السرطان

األسد

العذراء

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

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة
النظر في حســاباتك مجدداً ،وخصوصا ً أن
يتحدد وفقــا ً للنتائج.
مســتقبلك املهني
ّ
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من
اإليجابية.

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

الميزان

العقرب

القوس

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.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي،
فالتفاؤل ســيكون هو ّ
احلل املناســب لكل
األمور العالقة .التركيز مطلوب بكثرة ،وخلط
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة.
تضع نفسك في موقف حرج.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق ،وال تذهب نحو
أفكار وأعمال غير آمنة ،فواقع وضعك املهني
غير مريح .يحمــل إليك هذا اليــوم وضعا ً
عاطفيا ً مرضياً ،فتســيطر على انفعاالتك
وتبدو واثقا ً بنفسك.

الجدي

الدلو

الحوت

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

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

كن متسامحا ً مع اآلخرين أل ّن األدوار قد تتبدل
يوما ً ما ،فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك
حتمــل ردات الفعل .ال تتخيل أن
مضطرا ً إلى ّ
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستم ّر في
اخلطأ.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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رقم مميز لساكا في الدوري األوروبي

بروميس يرحل

تيرني يحقق سابقة آلرسنال في آخر  41عامًا

لسبارتاك موسكو
أمستردام ـ وكاالت:
أكد أياكس ،انتقال املهاجم كوينسي بروميس إلى
سبارتاك موسكو ،مقابل  8.5مليون يورو ،وقد يصل
املبلغ إلى  11مليون ًا باملتغيرات.وأوضح أن الالعب في
طريقه إلى العاصمة الروســية ،وأن توقيع االتفاق
بانتظــار الفحص الطبي خالل الســاعات القليلة
املقبلة.
ونشــأ بروميــس 29 ،عامــا ،في أكادمييــة أياكس
للشــباب ،ولعــب للعديد من األنديــة الهولندية،
مبا في ذلــك هارلم وجو أهيد إيجلــز وتوينتي ،قبل
االنضمام إلى سبارتاك موسكو ألول مرة في .2014
وهناك تفجرت موهبته كمهاجم ،حيث فاز بكأس
الســوبر والــدوري املمتــاز ،وكذلك أصبــح هداف
البطولــة األخيرة في موســم .2018-2017وانتقل
بعد عام إلى إشــبيلية ،لكن مســتواه لم يرق إلى
التوقعــات ،وعاد إلــى أياكس في موســم -2019
 2020مقابل  15.7مليــون يورو ،ورمبا وصل إلى 17.2
مليون يورو مع املتغيرات.وفي نادي أمستردام ،سجل
 22هد ًفا فــي  53مباراة ،ولعــب دول ًيا مع املنتخب
البرتقالــي  47مرة.ويأتــي رحيله إلى روســيا بعد
جدل العــام املاضي ،عندمــا مت اعتقاله في كانون
أول ،وقضى يومني في مركز الشــرطة لالشتباه في
تورطه في حادث طعن وقع في متوز املاضي.

ليبيا تعود

لتضييف المباريات
طرابلس ـ وكاالت:
رفعــت جلنة الطــوارئ التابعة لالحتــاد اإلفريقي
لكرة القدم القيود عن استضافة ليبيا للمباريات
الدوليــة على أرضها .ويأتي هــذا القرار بعد زيارة
قامت بها إدارة الســامة واألمــن التابعة لالحتاد
القاري إلى املالعب في طرابلس وبنغازي في الفترة
املمتدة بــن  8و 15شــباط  .2021ومن املرجح أن
تعــود مباريات كــرة القدم إلى ليبيــا ،ابتدا ًء من
ملعب بنغازي شريطة استيفاء عدد من الشروط
بشأن مالءمة امللعب الســتضافة مباريات االحتاد
اإلفريقــي .كما حددت اللجنة يــوم  10أذار اجلاري
كموعد نهائي إلنهــاء تراخيص الـ»كاف» اخلاصة
باألندية ومتطلبات السالمة واألمن.

األردني عشيش يتوج

بفضية أوكرانيا للمالكمة
عمان ـ وكاالت:
توج املالكم األردني زياد عشيش ،بامليدالية الفضية،
أول أمس ،مع ختام مشــاركته في بطولة أوكرانيا
الدوليــة ،والتــي حظيــت مبشــاركة  100العب.
وخســر زياد عشــيش ،النزال النهائي لوزن حتت 69
كيلو جرا ًما ،أمام الكازاخســتاني ديسيبي دارخان،
ليكتفــي بامليداليــة الفضية.وكان عشــيش بلغ
النهائي بعد الفوز في  4انتصارات ،حيث اســتهل
مشــواره باجتياز األوزبكي يولدوشيف جافلونبيك،
ثم هزم الكازاخســتاني يرتاكوف ميــراس في دور
الـ .16وتخطى عشــيش ،األوكراني زكريا جليلوف،
وفــي نصف النهائي فاز على األوكراني ياروســاف
ســاموفالوف .يذكر أن بطولة أوكرانيا جاءت ضمن
حتضيرات املنتخب األردني للمشــاركة في أوملبياد
طوكيو ،والتــي تأهل إليها  5مالكمني أردنيني ،وهم
حســن وزياد عشــيش وعبادة الكســبة ومحمد
الوادي وعدي الهنداوي.

مفكرة اليوم

الدوري اإلنجليزي

مساء
إيفرتون ـ ساوثهامتون 11:00
ً

الدوري اإلسباني

مساء
ريال مدريد ـ سوسييداد 11:00
ً

رياضة

لندن ـ وكاالت:

ســاهم كيراني تيرني ،في فوز
فريقه آرســنال علــى بنفيكا،
بنتيجــة  ،2-3بالعاصمــة
اليونانيــة أثينا ،فــي إياب دور
الـ  32بالــدوري األوروبي.ومتكن
آرســنال بهذا الفوز من التأهل
لثمن النهائــي ،بعدما انتهت
املبــاراة األولى بــن الفريقني
في العاصمــة اإليطالية روما،
بالتعــادل  1-1اخلميس املاضي.
وأحــرز تيرني ،الهــدف الثاني
للجانــرز فــي اللقــاء  ،خالل
الشــوط الثاني ،بعدما استلم
الكــرة من ويليــان ،ليحضرها
لنفسه ،قبل أن يسدد تصويبة
زاحفة بعي ًدا عن متناول احلارس.
ووفقًــا ملــا ذكرتــه شــبكة
إحصائيــات «أوبتــا» ،أصبــح
تيرنــي أول العب اســكتلندي
يســجل هد ًفا لصالح آرسنال
في مسابقة أوروبية كبرى ،منذ
أن فعــل ويلي يــوجن ،األمر ذاته
أمام جوتبرج السويدي في آذار
 ،1980فــي ربــع نهائي بطولة
األندية األوروبية أبطال الكأس.
وقــاد النجم الشــاب بوكايو
ســاكا ،فريقه آرســنال للفوز
علــى بنفيــكا ( )2-3في إياب
الدور الثاني من مسابقة الدوري
األوروبي.وصنع ســاكا هدفني
في اللقــاء ،أحرزهمــا النجم
اجلابوني بيير إمييريك أوبامياجن،
ليتأهل الفريق اللندني إلى ثمن
النهائي ،بعدمــا انتهت املباراة

الذهاب ( ..)1-1ووفقا ملا ذكرته
شبكة إحصائيات «أوبتا» ،بات
ســاكا أكثر من يقدم متريرات
حاســمة في الــدوري األوروبي
منذ بدايــة املوســم املاضي،
برصيد  8متريرات حاسمة .يذكر
أن ســاكا صاحب الـ 19عاما،
يعتبر من أبرز الالعبني الشباب

املرشــحني لتمثيــل املنتخب
اإلجنليــزي ،فــي نهائيات كأس
أوروبا الصيف املقبل.
شــعر ميكيــل أرتيتــا مدرب
آرسنال ،براحة كبيرة بعدما هز
بيير-إميريك أوبامياجن الشــباك
قرب النهايــة ،ليحافظ الفريق
اإلجنليزي على آماله في الدوري

نادال ينسحب من بطولة أكابولكو
مدريد ـ وكاالت:
أعلــن العــب التنس اإلســباني،
رافائيل نادال ،انسحابه من بطولة
أكابولكو املكسيكية ،التي يحمل
لقبها ،بسبب مشــكالت يعاني
منها على مســتوى الظهر ،منذ
مشــاركته في بطولة أســتراليا
املفتوحة الكبرى.
وأكد نادال عبر شــبكات التواصل
االجتماعي ،غيابه عــن البطولة
املكســيكية ،املنتظــر إقامتها
بــن يومــي  15و 20آذار اجلــاري..
وقــال" :أعرب عن أســفي لعدم
املشاركة في أكابولكو  ..2021إنه
عام صعب علــى اجلميع ،وبالنظر
حلالتــي الصحيــة احلالية ،حيث
أعاني من مشــكالت في الظهر،
ســيكون من املســتحيل القيام
بهذه الرحلة الطويلة".

 877مليون دوالر تراجعا في إيرادات
فورموال 1خالل 2020

نادال
وأضاف "أحب اللعب في أكابولكو،
حيث نافست في السنوات األربع
األخيرة ،لكن هــذا العام لم يكن
(األمــر) ممكنا ..أمتنــى العودة في

."2022وكان نــادال قد انســحب
أيضــا ،من املشــاركة في بطولة
روتــردام الهولنديــة ،مــا يعرض
مركزه الثاني عامليا للخطر.

كوكا ينعش خزينة
أولمبياكوس بمليون يورو
أثينا ـ وكاالت:
أنعــش النجم املصــري أحمد
حســن «كــوكا» ،مهاجــم
أوملبياكوس اليونانــي ،خزينة
ناديه مببلغ  1.1مليون يورو ،بعد
أن سجل هدفا قاتال في مرمى
إيندهوفن الهولندي وتأهل به
أوملبياكوس لدور الـ 16ببطولة
الدوري األوروبي.
وفــاز إيندهوفــن بنتيجة (-2
 )1بعدما ســجل كوكا هدفا
قاتال ،قاد به فريقــه للصعود

تقرير

بفضل فــوزه ذهابــا بنتيجة
( ..)2-4وبحســب شــبكة
( )nova sportsاليونانيــة ،فإن
أوملبياكــوس حصــل على 1.1
مليون يورو مكافأة التأهل لدور
الـ 16للبطولة.
وذكــرت الشــبكة اليونانية،
أن مجمــوع ما حصــل عليه
أوملبياكــوس نظير املشــاركة
بالبطولــة األوروبيــة يبلغ 38
مليــون يورو.وتأهــل  16فريقا
لثمــن نهائــي اليوروبــا ليج

األوروبي ،وكان آرسنال على بعد
دقائق من وداع البطولة بقاعدة
فارق األهــداف خــارج األرض،
عندما منحــه أوبامياجن الفوز
 2-3على بنفيــكا في أثينا في
الدقيقــة  ،87لينتصر  3-4في
مجموع املباراتني.
وانتفض آرسنال بعد خطأ فادح

من داني ســيبايوس بعد مرور
أكثر من ساعة بقليل ،ليمنح
رفائيل سيلفا التقدم لبنفيكا
 ،1-2ويصبــح الفريق اإلجنليزي
بحاجة إلــى هدفــن لتفادي
الهزمية التي كانت ســتخرجه
خالي الوفاض هذا املوسم.
وكان اخلروج ســيزيد الضغط

على أرتيتــا إذ يحتــل الفريق
املركــز  11في الــدوري وفقد
لقب كأس االحتاد اإلجنليزي.وقال
املدرب اإلســباني «بالطبع هذا
يساعدنا على استمرار املوسم،
بــكل تأكيــد .هــذه البطولة
ستساعدنا في الدوري اإلجنليزي
بالتأكيد وبقاء اجملموعة ســويا
وأن يكــون لدينا مــا نلعب من
أجله فيما تبقى من املوسم».
وأضــاف «كان مــن املمكن أن
يكون الوضع قاســيا لو خرجنا
بالنظــر إلــى ما قدمنــاه في
املباراتــن .لذا أنا ســعيد جدا
بالتأهل».ومنح أوبامياجن التقدم
آلرســنال بعد متريرة من بوكايو
ساكا لكن بنفيكا أدرك التعادل
بركلــة حرة رائعة مــن ديوجو
كونســالفز.وأهدى سيبايوس
الهدف الثانــي لبنفيكا ،لكن
كيران تيرني عادل النتيجة ،ثم
أنقذ أوبامياجن الفريق اإلجنليزي
بضربة رأس من متريرة أخرى من
ساكا.
وقال أرتيتا «أنا ســعيد بشكل
خاص من أجل داني ،ألنه العب
يهتم بعمله على أنه أهم شيء
فــي حياته ،وكان مــن املمكن
أن يتأثر من الناحية النفسية،
عندما ارتكــب هذا اخلطأ الذي
كاد أن يكلف الفريق اخلروج من
البطولة».وتابــع «لذا في هذا
الوقت حتتاج إلــى العبني مثل
أوبامياجن وبوكايو لصناعة تلك
الفرص ،كما أحرز كيران تيرني
هدفا .جنحنا في صناعة األمل
من رحم املعاناة».

وهــم دينامو زغــرب الكرواتي
وســافيا بــراج التشــيكي
وآرسنال ومانشســتر يونايتد
وتوتنهام مـن إجنلتــرا وميـالن
ورومـا مـــن إيطاليـا وأياكـس
الهولنـدي.
كمــا تأهــل أيضــا مولــده
النرويجي ورينجرز اإلسكتلندي
وفياريال وغرناطة اإلســبانيني
وياجن بويز السويسري وشاختار
ودينامــو كييــف األوكرانيني
بخالف أوملبياكوس اليوناني.

العواصم ـ وكاالت:
أعلنت شركة ليبرتي ميديا مالكة
احلقوق التجاريــة لبطولة العالم
لســباقات فورموال  1للسيارات،
أن إيرادات البطولة تراجعت بواقع
 877مليــون دوالر العــام املاضي.
وأوضحت الشــركة ،أن اإليرادات
انخفضت بنســبة  ،43%بسبب
تداعيات وباء كوفيد.-19
وبلغــت اإليــرادات  1.145مليــار
دوالر مقابــل  2.022مليار دوالر في
العام الســابق.وأقيم  17ســباقا
في موســم  2020معظمها دون
جماهير ،وألغيت ســباقات بارزة
مثــل موناكو وســنغافورة.وكان
املوسم الســابق ضم  21سباقا
وكان من املقرر إقامة  22ســباقا
في  ،2020و 23ســباقا في .2021

سباق الفورموال1
وســجلت فورمــوال  1خســارة
تشــغيلية ســنوية قدرها 386
مليون دوالر مقارنة بأرباح سابقة
قدرها  17مليون دوالر.وتقاســمت

الفرق العشــرة  711مليون دوالر
بواقــع  301مليــون دوالر ،أقل من
العام الســابق ،بانخفاض بنسبة
..30%

نبأ سعيد لميالن
في موقعة مانشستر يونايتد
روما ـ وكاالت:
تلقى ســتيفانو بيولي ،املدير
الفني مليالن ،نبأ ســعي ًدا قبل
مواجهــة مانشســتر يونايتد
فـي ثمـــن نهائـــي الـدوري
األوروبـي.
وتلعــب مبــاراة الذهــاب بني
الفريقني يوم  11آذار على «أولد
ترافــورد» ،في حــن يقام لقاء
اإلياب على «ســان سيرو» يوم

 18من الشهر نفســه.ووفقًا
ملوقــع «كالتشــيو ميركاتو»،
فإن عملية تعافي إســماعيل
بن ناصر وماريــو ماندزوكيتش
من اإلصابة تسير بشكل جيد،
وســيكون الثنائــي جاهزًا في
مباراة الذهاب ضد الشــياطني
احلمر.
وأشــار إلى أن عــودة بن ناصر
وماندزوكيتــش ســتكون ً
حل

لبيولي ،خــال فتــرة صعبة
يعيشها حال ًيا مع الروسونيري.
وكان الالعبان تعرضا لإلصابة
خالل مبــاراة النجــم األحمر
في ذهــاب دور الـــ  32بالدوري
األوروبي ،وغاب الثنائي عن لقاء
اإليــاب ،باإلضافة إلى مواجهة
إنتر في ديربي الغضب ،بجانب
أيضا ضــد روما ،امس
الغياب ً
األحد.

إيقاف مالك بيزلي  12مباراة بدوري السلة للمحترفين

ليكرز ُيصحح مساره بالفوز على بليزرز وبروكلين يواصل انتصاراته المبهرة
نيويورك ـ وكاالت:

استعاد حامل اللقب ،لوس أجنلوس
ليكــرز ،مــذاق االنتصــارات بعد 4
هزائم متتالية ،وتغلب على بورتالند
تريل بليزرز  ،93-102ضمن منافسات
دوري الســلة األمريكي للمحترفني.
وســجل النجم ليبــرون جيمس،
 28نقطــة و 11متابعــة و 7متريرات
حاســمة ،وأضاف دينيس شرودر 22
نقطة ،ليحقق ليكــرز االنتصار الـ
 23له هذا املوسم مقابل  11هزمية.
على اجلانب اآلخــر ،كان داميا ليالرد
أبــرز عناصر بليــزرز خــال املباراة،
وســجل  35نقطة ،لكــن الفريق
تلقى الهزميــة الرابعة على التوالي،
وقد كانت الهزمية هي الـ  14له هذا
املوســم مقابل  18انتصارًا.وحقق
جولدن ســتيت واريــورز ،االنتصار
الثالث له على التوالي ،وتغلب على
تشارلوت هورينتس .121-130
مــن جانبــه ،حقق بروكلــن نتس
فوزه الثامن تواليا ً بفوز صريح على
أورالنــدو ماجيــك .92-129ووصل
بروكلني ألطول سلســلة انتصارات

له منذ عام  ،2006وســاهم كايري
إيرفينغ وجيمس هاردن بفوز بروكلني
فسجل األول  27نقطة مع  9متريرات
حاســمة وأضاف الثاني  20نقطة
مع  7متريرات حاســمة و 9متابعات،
في حني استمر غياب كيفن دورانت
إلصابة بتمــزق عضلي في العضلة
اخللفيــة لســاقه اليســرى.وقال
إيرفينغ« :أعتقد بأننا أنهينا الشوط
األول بطريقة جيدة وقد وضعنا هذا
األمر على الطريق الصحيح لفرض
إيقاعنا على املباراة وحتقيق الفوز».
أمــا أفضل مســجل فــي صفوف
اخلاســر فكان املونتينيغري نيكوال
فوســيفيتش مــع  28نقطة و12
متابعــة علما ً بــأ ّن فريقــه مني
بأقســى خســارة له هذا املوسم
وفشــل فــي  27مرة مــن أصل 36
محاولة في الرميات الثالثية.وكانت
نقطة التحــول في املباراة في الربع
الثاني عندما بسط الفائز سيطرة
شــبه كاملة وأنهاه بنتيجة 19-41
ليتقدم بفــارق  17نقطة في نهاية
الشوط األول (.)48-65
وتألق اليونانــي يانيس أنتيتوكومنبو
فــي صفــوف ميلووكــي باكــس

لقطة من دوري السلة

بتســجيله  38نقطة ليقود فريقه
إلى فوز صعــب على نيــو اورليانز
بيليكانــز .125-129وهــي املبــاراة

الثالثــة تواليا ً التــي يتخطي فيها
يانيس الـ 35نقطة ليصبح بالتالي
أول العــب فــي تاريخ ناديــه منذ

األســطورة كرمي عبــد اجلبار يحقق
هذا اإلجناز.كما أضاف زميال يانيس،
كريس ميدلتون ودونتي ديفيتشنزو

 31و 24نقطة توالياً.أما أبرز مسجل
فــي صفوف اخلاســر فــكان زايون
وليامســون مع  34نقطة بينها 24
في الشوط األول.
وتقــدم ميلووكــي  105-113قبل
نهايــة املباراة بثــاث دقائق قبل أن
يقلص اخلاســر الفارق لكن يانيس
ســجل «دنك» قبل النهاية بدقيقة
 19ثانية ثــم أهدر ثنائــي أورالندو
براندن اينغرام واريك بليدسو رميتني
ثالثيتــن قبــل أن يســجل يانيس
نقطتني من رميتني حرتني ويحسم
املباراة في صالح فريقه.
بدوره قاد الكاميروني جويل امبييد
فريقه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
متصدر املنطقة الشــرقية إلى فوز
كبير علــى داالس مافريكس -111
 97بتســجيله  23نقطــة ،وأضاف
األســترالي بن ســيمونز  15نقطة
و 7متريرات حاســمة ليحقق الفائز
انتصــاره الـ 14علــى أرضه مقابل
هزميتني.فــي املقابــل ،اكتفى جنم
داالس السلوفيني لوكا دونتشيتش
ب 19نقطة فقط.
وسجل إميانويل كويكلي  25نقطة
وأضاف زميلــه اليــك بوركس 24

ليقــودا نيويورك نيكــس إلى الفوز
على ســاكرامنتو كينغز .121-140
ومني لوس آجنليس كليبرز بخسارة
قاســية أمام ممفيــس غريزليز -94
.122وتقدم ممفيس بفارق  17نقطة
لكن كليبــرز ق ّلص الفــارق إلى 9
قبل نهاية الربع الثالث بأربع دقائق،
لكن غريزليز رد بتسجيل  30نقطة
مقابل  11ملنافســه ليخــرج فائزا ً
بفارق مريح .وفي مبــاراة أخرى ،فاز
واشــنطن ويزاردز على دنفر ناغتس
.110-112
من جانب اخر ،أعلنت رابطة الدوري
األمريكي لكرة السلة إيقاف مالك
بيزلي العب مينيســوتا تيمبروولفز
اثنتي عشرة مباراة.وذكرت الرابطة
في بيانه لها أ ّن إيقــاف بيزلي جاء
بعد إدانته جنائيا ً  ،بالتهديد بارتكاب
جرمية عنف بغرض ترويع شــخص
آخــر ،فــي انتهــاك لقانــون والية
مينيسوتا ،وهي احلادثة التي وقعت
في السادس والعشرين من سبتمبر
العــام املاضي .وأضافــت رابطة الـ
 NBAأن بيزلي سيبدأ تنفيذ اإليقاف
اعتبــارا ً من مبــاراة الفريق املقبلة
أمام واشنطن ويزاردس.
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اليوم خمس مباريات في اختتام الجولة  21لدوري الكرة

الجوية يطمح لتعزيز صدارته على حساب نفط البصرة
بغداد ـ الصباح الجديد:

تستكمل اليوم االثنني مباريات
اجلولــة « 21الثانية» من املرحلة
الثانيــة لــدوري الكــرة املمتاز،
باجراء خمــس مباريات ،فيلعب
اجلوية ونفط البصرة في ملعب
الشــعب الدولي في الســاعة
الرابعة عصــرا ،ويضيف ملعب
الفيحاء في الساعة السادسة
مســاء مباراة امليناء والسماوة،
ويلتقي امانة بغداد والشــرطة
في ملعــب االول في الســاعة
الثانية ظهــرا ،وفــي التوقيت
ذاته تقام مباراة زاخو واربيل في
ملعب زاخو ،وجترى مباراة احلدود
والكهرباء في ملعب التاجي في
الســاعة  2ظهرا.ويقف اجلوية
في صدارة ترتيب الدوري برصيد
 44نقطة.
إلى ذلــك ،بدأ الصــراع يحتدم
في الدوري املمتاز ،ال ســيما في
املراكز املتأخــرة ،لتأمني املصير
بعيدا عن شبح الهبوط.وكانت
إدارة الصناعــات ،القابع في قاع
الترتيب برصيــد  16نقطة ،قد
حاولت انتشــال الفريق ،بعدما
شــعرت بالقلــق جــراء تراجع
نتائجه ،فلجأت إلى التعاقد مع
املدرب الشاب ،عباس عبيد.
وتعاقد النادي مع أربعة محترفني
أجانب ،هم السيراليوني فوفونا
واملوريتاني إبراهيم الشــيباني
واألرجنتينــي خوســيه ،وأخيرا
اللبنانــي خالــد العلي.وحقق
عبــاس عبيد نتائــج طيبة ،في
املباريات اخلمس التي قاد خاللها
الفريــق ،حيث تعــادل مع نفط

من مباراة سابقة للدوري املمتاز

ميسان والشرطة والنفط ،وفاز
على أربيل ،وخسر مباراة واحدة
أمام الكرخ.
أما احلدود الذي ظهر في مواسم
ســابقة بشــكل مميز ،يبدو أنه
يعاني في املوســم احلالي ،رغم
أنه من األندية املســتقرة فنيا،
من خالل متسك اإلدارة للموسم

الثالث تواليا بخدمــات املدرب،
مظفر جبار.ودفع هذا إدارة النادي
إلــى التعاقد مع محترفني جدد،
يضافــون إلى الثنائــي ،العاجي
عبــد اهلل كوفــي والنيجيــري
جوزيــف ناثانيل ،وفــي الفترة
الشــتوية أكملــت التعاقد مع
اإليراني ،مهدي الدغافلة.وينتظر

علي أحمد ..موهبة عراقية في اإلمارات
نعمت عباس*
أولــت اجلهات املســؤولة على
الرياضة في اإلمــارات اهتماما ً
خاصا ً باألكادمييات والرياضة في
املــدارس ،ومجلس دبي الرياضي
ينظم البطــوالت للمدارس في
مالعب األندية الرياضية ويشجع
املواهب وظهرت مواهب عديدة
في هذه االبطوالت.
كل إمارة في دولة اإلمارات تهتم

بهــذه الزهــور وهــذه البراعم
وأنشات أكادمييات خاصة وبدأت
تستقبل الالعبني الصغار حتت
إشــراف مدربــن متخصصني
في التربية والتعليم ،ومن هذه
األكادمييــات األكادميية الوطنية
فــي الشــارقة حتت إشــراف
املدرب عصام مديــر األكادميية
والكابنت خالــد ،وتضم مواهب
مــن مختلف اجلنســيات ومن

بني هؤالء الصغار يظهر اســم
الالعــب العراقي علــي أحمد
ويلعب في مركز اجلناح اليســار
وميتاز باملهارة ويحسن تسجيل
األهداف ويتمنــى أن يلعب في
األندية العراقية في املســتقبل
ويطمح للوصول ملستوى يونس
محمود.
* مدرب عراقي محترف

الزوراء والشرطة يفقدان
جهود جالل حسن ومحمد داود
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف نادي الزوراء ،مدة غياب
حارس املرمى جالل حســن عن
املالعب علــى خلفية اصابته
خالل مباراة فريقــه ضد نادي
الشــرطة في الــدوري املمتاز.
وقــال املتحدث باســم النادي
عبد الرحمن رشيد إن «النتائج
النهائية للفحــوص الطبية
اظهرت اصابة احلــارس جالل
حســن بتمــزق فــي عضلة
الكتــف» ،مبينــا ان «االصابة
ســتبعده عــن املالعــب ملدة

خمسة عشــر يوماً».يذكر ان
الــزوراء تغلب على الشــرطة
بهدف عــاء عبد الزهرة ليعزز
وصافته لدوري الكرة املمتاز.
من جانبه ،اعلن نادي الشرطة،
تعــرض العبه الوافــد اجلديد
الدولي محمــد داود لالصابة،
خالل مباراة الفريق أمام الزوراء.
النادي ذكر في بيان ،عبر موقعه
الرســمي ،الى أن «داود خضع
للعــاج ووضعــت قدمه في
(اجلبس) بعــد تعرضه الصابة
في الكاحل.

تقرير

مبينا أن «الطبيب أكد احلاجة
لتجبير قدم الالعب ملدة عشرة
أيام لتعرض قدمــه إلى فطر
وملنع مضاعفات اإلصابة».
وكان محمــد داود قــد تعرض
لإلصابة بعــد احتكاكه على
كــرة مشــتركة مــع املدافع
املوريتانــي احلســن أحويبيب
خالل مباراة فريقه امام الزوراء
وغادر علــى اثرها امللعب  ،ولم
يحــدد اجلهــاز الطبي فـــي
النـادي املـــدة احملـددة لغيـاب
الالعـب.

احلدود حسم صفقة متأرجحة،
ما بني العبني ســنغالي وأردني،
إلغالق قائمة الفريق.
وتعــد مهمة مدرب الســماوة،
شاكر محمود ،هي األصعب في
ظل قلة اإلمكانيات املالية ،التي
حالت دون إبرام صفقات جديدة،
خالل االنتقاالت الشتوية ،حيث

ال يضــم الفريق ســوى احملترف
اليمني ،مفيــد جمال.واكتفى
شــاكر محمــود بالبحــث عن
مواهب شــابة ،من دوري الدرجة
األولى.
وتعانــي  4أنديــة مــن عــدم
االســتقرار ،وتعد مهــددة هي
األخــرى بالهبوط ،على رأســها

الطلبة ،صاحب املركز الســابع
عشــر برصيد  20نقطة.وبنفس
الرصيد ،يقبع القاسم في املركز
السادس عشر ،وقد حقق مدربه
املنقذ عادل نعمــة نتائج بارزة،
منها الفوز على نفط الوســط
في ملعبه ،ونفط ميســان في
ملعبه ،ليتقدم من املركز األخير
إلى املركز السادس عشر.
واعتمد القاســم علــى مدربه
اجلديــد ورجل األعمال ،حســن
الرماحــي ،الــذي تعهــد بدفع
مســتحقات الالعبني احملترفني
األربعــة ،وهــم الســنغاليان
دميبــا وداودا ،باإلضافــة إلــى
البرازيلي فرناندو ،واملغربي زكريا
اإلسماعيلي.
وميتلك الكهرباء أيضا  20نقطة،
فــي املركــز اخلامس عشــر ،إذ
تراجع هذا املوسم بشكل الفت،
ويحــاول املدرب عبــاس عطية
انتشال الفريق قبل فوات األوان.
وبنفــس الرصيد يأتي أربيل ،رابع
األنديــة ذات العشــرين نقطة،
فــي املركــز الرابع عشــر ،وهو
األخر عانى حتت إشــراف املدرب
الكرواتــي ،رادان ،مــا دفع اإلدارة
لالســتعانة باملدرب الشاب لؤي
صالح ،الذي يحاول ترميم الفريق.
لكنه عانى من ضيق الوقت ،وجلأ
إلى بعض احللول الســريعة ،من
خالل نظام اإلعارة ،ليستقطب
العب نفــط الوســط ،محمد
حســن.ويراهن صالح أيضا على
صفقة املهاجــم األجنبي ،التي
ستُحسم قبل غلق االنتقاالت.
ووســط هذه املنافسة ،ال ميكن
التكهن بهوية الفريقني ،اللذين
سيهبطان للدرجة األولى.

نجاح جميع الفحوصات المختبرية
الخرسانية لملعب األنبار األولمبي
بغداد ـ الصباح الجديد:
أك َد املشــرف الفني على مشروع
ملعب األنبار األوملبــي ،املهندس
ســلمان عيــدان عبيــد تواصل
العمل مبشروع امللعب الذي ينفذ
حلساب وزارة الشــباب والرياضة
ويتسع لـ( )30ألف متفرج  ،بوتير ٍة
متصاعــدة ،وآلية عمــل جيدة،
ألرائنا في ظل تواصل وزير الشباب
والرياضة عدنان درجــال مع إدارة
املشروع ووقوف ُه بصور ٍة مستمرة
على جميــع املفاصــل وتذليله
للعقبات التي تواجهنا.
مبينًــا أن العمــل يســير وفــق
التوقيتــات املعدة لــ ُه  ،بعد جناح

جميــع الفحوصــات اخملتبريــة
للمواد اخلاصة بالهيكل اخلرساني
والقوالب والتربة ووصل املشــروع
إلى ما يقرب مــن  24%من حجم
العمل الكلي .
وأوضح عبيد أن األســبوع األخير
شــهد تقد ًما في أعمال تسليح
حديد اجلســور والسقف ملستوى
) 9م( فــي مقطــع ) C2,C1,B2
مع أعمال تســليح حديد وإكمال
نصــب القالــب اخلشــبي وصب
الســقف واجلســور ملســتوى )
50.4م ( في مقطــع  ) A3ونصب
القالب احلديــدي ألعمدة وصبها
ورفع القوالــب بعد إكمال الصب

للمســتوى )00.9م( فــي مقطع
 ).B2,B3ونصب القالب اخلشــبي
وتسليح احلديد للساللم وكذلك
جدار ال ( )WAII SHEERواملصعد
ً
D3فضل
وإمتام صبها في مقطع
عن استمرار أعمال نصب القالب
اخلشــبي للجســور والســقف
ملســتوى )50.4م( للمقطــع A1و
تنظيف أماكــن الصرف الصحي
بعــد فحــص األنابيــب ودفنها
وتهيئتهــا للصــب واســتمرار
أعمال تنظيــف الهيكل احلديدي
للملعب الرئيســي  ،مشيرًا إلى
أن العمل بجميع املفاصل يســير
بصور ٍة موحدة.

القوة البدنية في بطولة الوالء السورية
متابعة ـ الصباح الجديد:
أكد االحتــاد املركزي للقــوة البدنية
علــى أهمية مشــاركته في بطولة
الوالء الدولية التي تقام في العاصمة
السورية دمشق مطلع حزيران املقبل،
والتي ستشــارك فيهــا املنتخبات
العربية جلميع الفئات العمرية.
وقال رئيس االحتاد املركزي رئيس احتاد
واسط للقوة البدنية مناضل جاسم

حســنان  »:االحتــاد العراقــي تلقى
دعوة رســمية من االحتاد الســوري
للمشاركة في بطولة الوالء الدولية
التي تقام ســنويا  ،وقد قــرر االحتاد
املشاركة فيها اســتعدادا لبطولة
اسيا املقبلة .
وأضــاف »:وألجل إعــداد املنتخب
الوطني جلميــع الفئات قررنا إقامة
اختبــارات لالعبــي املنتخب الذين

ســبق وأن مت اختيارهــم على ضوء
بطولة العراق ،مبينــا أن اختبارات
فئة املتقدمني و املاســتر ســتقام
في نــادي اخلورنق الرياضي بالنجف
االشــرف نهايــة اذار املقبــل  ،اما
فئة الناشــئني والشــباب ستقام
االختبارات في نادي املنتظر الرياضي
بالكــوت  ،وحســب التعليمــات
والشروط الدولية للعبة«.

التطبيعية تشارك في

ورشة التراخيص اآلسيوية
بغداد ـ الصباح الجديد:
شــارك العــراق في ورشــة عمــل التراخيص
اآلســيوية التي أقامتها دائــرة التراخيص في
االحتاد اآلســيوي عبر النافذة االلكترونية (زوم)،
وحضرها مدير تراخيص األندية (ماجد ثامر) ممثال
عن العراق.
وتناو َل االجتماع التحديات التي مرت بها الكرة
اآلسيوية للسنة املاضية بسبب جائحة كورونا
وما رافقها من إيقاف للنشاطات الكروية التي
أثرت بشكل مباشــر على عمل التراخيص في
االحتادات األعضاء .
وجرت ،في االجتماع ،مناقشــة اللوائح اجلديدة
لدوري أبطال آســيا وكأس االحتاد اآلسيوي التي
مت توحيدها لتكون متناغمة لتطوير كرة القدم
في القارة الصفراء ،كذلك متت مناقشة العوائق
التــي تعترض االحتــادات في تطبيــق إجراءات
التراخيــص ،الســيما اجلوانب املاليــة وقضايا
املديونية التي أضحت متثــل العائق األهم أمام
االحتادات األعضاء.
ومت التشــديد ،في االجتماع ،على ضرورة تطبيق
لوائــح التراخيــص وعــدم التهــاون في منح
الترخيــص لألندية إال ملن يســتوفي الشــروط
الالزمة ،الســيما تلك التعليمات اجلديدة التي
طرأت في اللوائح اآلسيوية ،بوجود نظام تطويري
للفئات العمرية ،على أن يكون مصادقا عليه من
االحتاد املعني ،ناهيك عن فرض تواجد أربعة فرق
للفئات العمرية وفريق نسوي وأكادميية الطفل.

التجمع الثاني لدوري

الطائرة ينطلق الجمعة
بغداد ـ الصباح الجديد:
من املقــرر ان تضيف مدينــة أربيل يوم اجلمعة
املقبــل املوافق اخلامــس من شــهر آذار اجلاري
منافســات التجمع الثاني لدوري الكرة الطائرة
املمتــاز للموســم  ،2021/2020ويشــارك في
التجمــع الذي يســتمر  10ايام ،انديــة «اربيل
والبحري والشــرطة والبيشمركة واجليش وغاز
اجلنــوب والصناعــة واحلبانية».وســيتم قبل
بدء املنافســات العمل مبوجب آليــات التباعد
االجتماعي وتطبيق الشــروط الصحية مراعاة
للجانــب الصحي بعد تفشــي فايروس كورونا
املتحور.
ويقــف البحري صــدارة التجمــع االول برصيد
 15نقطة ،تاله البيشــمركة بالرصيد نفســه
متاخرا بفــارق األهداف ،ثم فريــق اجليش ثالث
وله  13نقطة ،ثم الشــرطة بـــ  10نقاط وغاز
اجلنوب بالرصيد نفســه يتأخر بفارق األهداف،
ثم الصناعة سادســا وله  5نقاط واربيل سابعا
بثالث نقاط ثم احلبانية وله نقطتني.

صفاء للديوانية

وامجد ينضم للنفط
بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع العب الطلبة الســابق ،صفــاء جبار،
علــى عقود انضمامــه لفريــق الديوانية،
وانخــرط فــي التدريبات اجلماعيــة ..وقال
صفاء لكووورة «فضلت العودة لفريقي األم
الذي أخرجني لألضواء ،بعدما ملســت رغبة
إدارة النادي في ضمي».وأضاف «لم أتردد في
قبول العرض واالنضمام لصفوف الديوانية
مــن جديد».وتابــع «جتربة الطلبــة مريرة
بســبب الوضع املعقد الذي يعيشه النادي
من أزمات مالية متراكمة ومشكالت إدارية
انعكست على الفريق» .وأوضح أنه يسعى
لتعويض موســمه مع الديوانية الذي ظهر
بشكل جيد هذا املوسم.

رؤية فنية أكاديمية في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي

التعاون بين المدرب وفريق العمل المساعد في تحليل البيانات
د .ريسان خريبط*
ليــس اإلعــداد البدنــي واملهــاري
واخلططي وخبــرات املدرب كافية في
الفوز فحســب ،لكن هنــاك عوامل
أخرى أصبحت مهمة في ظل التقدم
العلمي والتكنولوجــي في الرياضة
بشــكل عام وكــرة القــدم خاصة،
وحاليا ً يعد من الصعب جدا ً الفوز في
مباراة من دون وجــود بيانات وحتليلها
ومعاجلتها إحصائياً.
حيــث أن البيانات تغذي احلواســيب
باملعلومــات من التمرير والتســديد
وأداء الالعبني البدني وقطع املسافات
واالســتحواذ والتقدم فــي منطقة
املنافــس وغيرها الكثيــر .وكل هذه
املؤشرات وغيرها يقدمها فريق عمل
مكون مــن عدد مــن االختصاصيني
الذين يعملــون في حتليــل البيانات
والتي تقدم الى املدير الفني املسؤول
عن الفريق .وعند تقدمي البيانات برؤية
فنية حتليلية وخالصة موضوعية إلى
املدير الفني وجهازه اخلاص.
وبهذا يكــون الدور التالــي للمدرب
فــي فهــم املعلومــات املقدمة له
ومعطياتها املوضوعيــة ،وهنا يجب
أن يظهــر دوره في التوقــع والرصد
واالستقراء واحلضور الذهني والفكري
وقراءة معمقة للحدث.
أصبــح املــدرب يصــل إليــه كل
جديــد فــي عالم كــرة القــدم من

التدريب ووضع اخلطــط بفضل ثورة
التكنولوجيا وأصبح املدرب يستخدم
التقنيــات املرئيــة مــن شاشــات
العرض وتســجيالت ملباريات سابقة
واســتخدام أجهزة الكمبيوتر لوضع
خططــة وشــرحها أمــام الالعبني،
إضافــة الى ما يتــم تقدميه من قبل
فرق العمل اخملتلفة املساعدة للمدرب
من بيانات وإحصائيات تؤشــر نقاط
القوة والضعف لفريقة بشــكل عام
والالعبني على أنفــراد وكذلك أيضا ً
الفرق املنافسة بحيث تكون الصورة
واضحــة للمــدرب بوضــع خططة
ومعاجلة بعض السلبيات التي تعيق
خططه في املباراة املقبلة.
واملعلومــات تقــدم بــأداء كل العب
على انفــراد وكذلــك معلومات عن
أداء الفريــق بشــكل جماعي وفريق
التحليــل يقدم عرضــا ً للمعلومات
يوضــح فيه كل املعلومــات واحلاالت
الســلبية واإليجابية للفريق وكذلك
للفريــق املنافس ومن خــال العرض
يســتنتج فريــق عمــل الباحثــن
باحلصول على االستنتاجات الدقيقة
للفريــق وتقدميها الــى املدرب الفني
الذي يشرف على الفريق.
وإن فريق التحليل ينبغي أن يضم بني
أعضائه متخصص في علم التدريب
الرياضي ،ومتخصص في كرة القدم،
ومتخصــص بالتقنيات ،ومتخصص
في علم النفــس الرياضــي إضافة
إلى متخصصــن آخرين يضطر فريق

التحليل اللجوء لهم عند احلاجة.
وبهذا يســتطيع فريق عمل التحليل
أن يفسر كل حالة من حاالت اللعب،
وكذلك يفسر املعلومات اإلحصائية
ويعاجلها بطريقــة إحصائية دقيقة

ويعطــي املعلومات واألســباب لكل
حالــة وكيفية معاجلتهــا ،ألن فريق
التحليل هو الذي يغذي احلواســيب
باملعلومــات اخلاصة بــاألداء البدني
واملهاري واخلططي والنفسي.

حيث يســتطيع املدرب مــن التنبؤ
في كيفية ســير املباراة القادمة ،وإن
التنبؤ أو التوقع يأتي من خالل البيانات
التــي يقدمها فريق عمــل التحليل
موضحني فيها باجلداول واألشــكال

والكيرفات واألعمدة حتركات فريقهم
فــي مباراته الســابقة مــن جميع
النواحي البدنية واملهارية واخلططية
والنفســية إضافة الى حتليل بيانات
املنافس في مبارياته السابقة أيضاً.
متكن بعض العلماء األملــان في علوم
الرياضة من عمل قاعدة بيانات خاصة
بهــم من أجــل التعرف علــى قدرات
الالعبــن البدنيــة واملهاريــة في كل
أرجاء العالم وشــملت هــذه البيانات
بحــدود  400ألف العــب من مختلف
دول العالــم ومن خالل تلــك البيانات
ومقارنتها بالالعبني املتقدمني للتعاقد
مــع األندية األملانية حيــث تظهر كل
املؤشــرات املطلوبة وتتم املقارنة بني
الالعبــن املتقدمني للتعاقــد ،وهذا
يسهل االختيار الصائب لالعبني الذي
يتم التعاقد معهــم بطريقة علمية
وليــس كما يحدث فــي بعض األندية
العربية بالطريقة العشــوائية الغير
دقيقة وغير موضوعية.
مثالً نادي أرســنال األجنليزي إشــترى
شــركة ( ) STAT DNAوهي شــركة
حتليــل بيانــات كــرة القــدم ،وهذه
الشــركة متخصصــة فــي حتليــل
البيانــات الرياضيــة والكشــف عن
املواهــب الرياضيــة وحتديدها ،إضافة
الى إعداد خطط اللعب ،وحتليل مابعد
املباراة واكتساب رؤى تكتيكية .وهذه
الشركة تزود النادي بأحدث املعلومات
عــن اختيار الالعبــن احملترفني لغرض
التعاقد معهم.

مثــاً  ،إذا أراد املدير الفني التعاقد مع
مهاجم طولــة  185متر ،وهذا الالعب
ميتــاز مبهــارات ولياقة بدنيــة عالية
ولدية مستوى عالي في تنفيذ احلاالت
اخلططية املطلوبة وسريع االستجابة،
فإن ضغطة واحدة على الزر ســتظهر
أفضل اخليــارات املتاحة للمدير الفني
بحيث تسهل لديه عملية االختيار من
خالل املقارنة.
كما أن هناك تقنيــة خاصة بالطاقم
الفني وهذه التقنية سهلت من عمل
الطواقــم الفنية فــي األندية حيث
مكنت املدربني واملســاعدين من تدوين
األرقام األحصائية ولقطــات الفيديو
واألهــداف وربط أجهزتهم ســويا ً من
أجل اإلعداد األمثل للمباراة ودراســة
املنافس.
وهنــاك تقنيــة لــن تأخــذ طريقها
للتطبيــق وهــذه التقنيــة متعلقة
باستخدام الشــرائح الذكية وزرعها
داخل أجســام الرياضيني ورمبا تصبح
مع الوقت أشــبة بتناول املنشــطات
وستكون هذه الشرائح الذكية نقطة
مفصلية في مجــال الرياضة وإنقالبا ً
حقيقيــا ً في عالم التنافــس ،وهناك
شــركات تقدم معلومــات إلى فريق
التحليل وتستطيع تلك الشركات من
تقدمي معلومات على شكل إحصائيات
وخوارزميات تتعلــق باملباريات للفريق
وكذلك الفريق املنافس.
* أكادميي عراقي

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

تلفريك لندن ..الوجهة السياحية

الفنان جعفر مصدق رسم حلمه

الناجية من إغالق كورونا

الصباح الجديد  -وكاالت:
توقفت الســياحة بشكل شــبه تام في لندن منذ إعالن
اإلغالق العام للمرة الثالثــة في عموم البالد في الرابع من
يناير املاضي ،وأغلقت جميع مراكز االستقطاب السياحي
بالكامل مع اســتثناء واحد فقط" ،تلفريــك لندن" بقي
لغاية اآلن متنفسا ال يخالف قانون الغلق العام لزوار لندن
بوصفه جزء من شبكة النقل العام.
واخلط الوحيد ضمن شــبكة قطارات لندن الذي يحلق في
الســماء لعبور نهر التاميز بدل الدخول في أنفاق أو العبور
على اجلســور هو "التلفريك" املدرج ضمن شــبكة النقل
العام على خريطة مترو لندن أو كما تسمى محليا "تيوب
ماب".
وافتتح اخلط في يونيو من عام  2012قبل شــهر واحد من
افتتــاح دورة األلعاب األوملبية في لندن ليكمل سلســلة
استعدادات العاصمة البريطانية للحدث الرياضي األكبر.
ويضــم "التلفريــك"  36مقصــورة تعمــل  34منها في
وقت واحــد للتنقل بني ضفتي النهر وتتســع املقصورات
لنقل قرابة  2500شــخص في الســاعة خــال الذروة ما
يعادل مجموع ما ينقلــه  30باصا من باصات لندن احلمراء
الشهيرة.

"سينما السيارات"..

تجربة جديدة في السودان

الصباح الجديد  -وكاالت:
انطلقت بســاحة مقر املعارض الدولية بضاحية بري شــرق
اخلرطوم في السودان ،فعاليات النسخة احلادية عشرة ملهرجان
الفيلم األوروبي ،لكن على غير العادة ،كانت الســيارات ،جنمة
املهرجان هذه املرة.
وأجبرت ظروف جائحة كورونا عشاق السينما السودانيني على
مشــاهدة األفالم من داخل سياراتهم عبر شاشات ضخمة مت
تثبيتها في ساحة املعرض.
ويهدف املهرجان الــذي نظمته مجموعة من املراكز الثقافية
األوروبية من خالل "مشــروع شاشــة" إلى بناء قدرات صناع
الســينما والترويج للسينما السودانية واألوروبية عبر عروض
متنوعة.
وقالت نهلة ســليمان ،مديــرة االتصاالت باجمللــس الثقافي
البريطاني في السودان ،إن سينما السيارات تعد جتربة جديدة
مت ابتكارها متاشــيا مع ظروف اجلائحة ،والنســخة األولى في
السودان بعد عشر نسخ ســابقة نظمت بطابع املهرجانات
التقليدية .وللمــرة األولى في تاريخ املهرجان الذي تســتمر
فعالياته سبعة أيام ،تعرض أفالم سودانية إلى جانب األعمال
األوروبية .ىوكان للشــباب حضور قوي في األفالم الســودانية
املقدمة .وفي هذا الصدد ،أشــارت الســينمائية ســارة جاد
اهلل عضو مشروع "شاشــة" إلى أن إنتاج أفالم الشباب في
الســودان يتطور بشكل سريع بســبب االنفتاح الكبير الذي
حدث في البالد خالل الفترة األخيرة ،األمر الذي أتاح مزيدا من
احلريات في مجاالت التصوير واإلخراج.

شيرين رضا

ردت املمثلــة املصريــة
شــيرين رضــا علــى
الشــائعات التي انتشرت
بشأن حقيقة وجود عالقة
حــب جمعتهــا باملمثل
املصري أحمد الفيشــاوي
حني نشر صورة جتمعهما
وعلق قائــا" :أنا دائ ًما في
حالة حب معها" .ومؤخرا
حلت شــيرين رضا ضيفة
على احد البرامج املصرية
مــع "أبلة فاهيتــا" التي
ســألتها عن "الشخص
الذي تقدم للزواج منك في
الوسط الفني ورفضتيه"،
لترد شــيرين من دون تردد:

احالم يوسف
شــاب ميتلــك هوايات ومواهــب عدة،
طمــوح وجــريء ولديه ثقــة بقدراته
ونفســه ،مــا يجعله يســعى خلف
احالمه وطموحه وان جمح بها .جعفر
مصدق ..يعمل مشــرف موارد بشرية
في احدى الشــركات ،رسام وممثل ،ابدع
مبمارسته الرسم والتمثيل اضافة الى
الكتابة التي ميارسها على نطاق ضيق.

متى بدأ شغفه بفن الرسم والتمثيل؟
وبأي عمر بدأ ممارسة هاتني الهوايتني؟
يجيب" :بالنسبة للرسم فانا وبلحظة
واحدة شــعرت برغبة لتجسيد ورسم
ما اشــعر به ســواء كان حزنا ام فرحا،
وقــررت حينهــا شــراء ادوات خاصة
بالرسم من الكانفاس الى االلوان وفرش
الرســم .واكتشــفت ان لدي موهبة
مدفونــة كمــا يقولون .وركــزت على
رسم البورتريه واشــتغلت مدة برسم
بورتريهــات ألصدقائــي ونالت اعجاب
اجلميع وادهشــهم ما قمت به .واألهم
كانت مشــاركتي برسومات على جدار
احد االنفاق مع مجاميع شــبابية مع
انطالقة ثورة تشرين".
وتابع" :بالنســبة للتمثيــل ،فانا لدي
شــغف مبتابعة االفالم الســينمائية
العاملية ،وبعمــر صغير بدأت اركز على
اداء املمثلــن ،خاصة عندما اقارن االداء
وجــودة الفيلم باألفــام العربية التي
يتابعهــا االهــل .عندما كبــرت صرت
اتخيل نفســي بــدل البطــل ،وكيف
ميكن ان اؤدي املشــهد لو كنت مكانه؟
ال بل صــرت اتابع بعــن الناقد ،فصار
تركيزي اكبر على الســيناريو واحلرص
علــى التأســيس لألحــداث ،واملنطق
بأحداثها ،وتوالي االحداث ،وصرت اقيم
اداء املمثلني على اســس كثيرة اهمها
ما اذا كان ينســيني ان هناك كاميرات
وميكروفونــات وكواليــس ،ويجعلني
اعيش مع احلدث وهــذا ما يحدث عادة
مع كبار النجوم".
وما الــذي فعلته للوصــول الى حلم
التمثيل؟
 "بصراحة لم اكن على دراية بالسبيلالصح للوصــول الى غايتي ،لكن القدر
له احلكم االول في ســيناريو االحداث
الواقعية ،فقد قرأت اعالن عن شــركة
انتاج منفذة حتتاج الى ممثلني مبواصفات
معينــة ،فقدمت ألقــوم بتجربة اداء،
وتلك املرة االولى التــي اقوم بها بهذه
التجربــة ،وكنت مع اربعة او خمســة
شــباب ،وطرحــت علينــا مجموعة
اسئلة ،ووجدوا ان اجاباتي غير تقليدية
وتنم عن خبرة فعلية".
وتابع" :طلبــوا مني ان اقوم مبشــهد

يجمع بني احلزن والفــرح خالل دقيقة ،
أي ان اتنقل بني االحساســن بطريقة
مقنعــة ،فاختــرت ان يكون املشــهد
متعلقا بثورة تشــرين ،والتغيير الذي
حدث بروح الشــباب ،قبل وبعد الثورة
حيث صــار هناك امل كبيــر بالتغيير
االيجابي وبكيت حينها فعال باملشهد".
واضاف" :ســألني احد اعضاء اللجنة
(اين جتد نفســك؟) فقلت اني شخص
حالــم يســعى خلــف حلمــه لكن
بالطريقة األمثل ،وبالفعل اختاروني
للقيام ببطولة فيلمني وفيلم
ثالــث كانت لي مشــاركة
بسيطة".
ما طبيعة االدوار التي
قدمتها؟
 "الفيلــم االولبعنــوان مرض بغداد،
الفيلم تعبيري خال
من احلوارات ،يتحدث
عن مصــور مغترب،
رجــع الــى العــراق
ليســترجع شــيئا

مصنوعــة مــن املاس
غيــر مخصصــة
لالستعمال فهي
للزينة فقط.

دوالر تأكيد احلجز.
اجلنــاح مــزود اضافة الــى اخلدمات
املعروفة مبثــل هــذه االماكن بعدد
مــن اإلمــدادت الطبيــة التــي قد
يحتاجها النزيــل وتضم حقن طبية

القريبــن مني في منطقــه الزمالك
مروا بحالــة ادمان ،لــم اقصد اهانة
ســكان الزمالك الني ببساطة ولدت
فيها ،واهلي ما زالــوا يقطنون هناك،
اعتذر لو اخفقت بالتعبير وفهم بنحو
خاطيء او جرحــت احد به ،واقول هذا
الني قرأت عدة منشورات حتمل غضب
علي بسبب هذه اجلملة".
وثورة ّ
واســتعارت ريهــام بعدهــا مقولة
للروائــي املصــري احلائز علــى جائزة
نوبل فــي اآلداب جنيب محفوظ تقول:
"العقول الســيئة ال تستوعب النية

"أحمد الفيشاوي" .وكان
الفيشــاوي قد صرح من
قبل ذلك في أحد البرامج،
الفتا إلى أنه طلب بالفعل
الــزواج من شــيرين رضا
ولكنها رفضته ،مبررا ذلك
بأنها ال حتبــه بالرغم من
حبه لها.

فارس كرم

من ماضيه وحياته ،لكن توقيت زيارته
تزامــن مع بداية كورونــا ،فيتجول في
شــوارع بغداد اخلالية من احلياة بسبب
احلجــر املنزلــي ،لكنه يســتثمر تلك
اللحظات اللتقاط صور الماكن بغداد
اجلميلة والتغييرات التي حصلت على
بعــض مناطقها وشــوارعها وهناك
تأمالت باملشاهد".
وتابع" :الفيلم الثانــي بعنوان اختيار،
تناول موضوع اخملدرات التي انتشــرت
في اآلونة االخيرة لألسف ،ويطرح
الفيلم مخرجــن االول ان
الشاب يخســر حياته
امــا بارتكابه جنحة
او جرميــة وينتهي
بــه االمــر فــي
السجن ،او مبوته
بســبب جرعة
زائــدة مثــل
ما حــدث في
املشهد االخير
حيــث ميــوت
احد الشــباب
و ا لبقيــة

يكتفــون بالهرب واالبتعــاد عن املكان
في حلظة تشبه الكابوس .اخملرج الثاني،
انك ميكن ان تهرب من هذا القاع وتنقذ
نفســك وتقــرر ان ترجع الــى حياتك
الطبيعية ،وتســتعيد نفســك التي
تخســرها باإلدمان وتخسر معها كل
من حولك ألسباب عدة".
يذكر ان االفــام مت عرضها على موقع
يوتيــوب وموقــع ســينمانا ،وكانت
التعليقات مشــجعة وايجابية خاصة
فيلم اختيار حيث شجع اجلمهور تناول
مثل هــذه القضايا املهمــة واخلطيرة
لتســليط الضوء على نتائجها املؤملة
وميكن ان تكون حافزا للشباب لالمتناع
عنها.
هــل طرحــت عليهم فكــرة جديدة
لكتابة سيناريو لها؟
 "نعــم فكرتــن االولى لألســف الاتذكرهــا والثانية كانــت عن موضوع
االطالقات النارية التي يقوم بها بعض
االشــخاص في كل مناسبة حزينة او
سعيدة وما تســببه من مآس للكثير
من العائالت".

عايــد الفنــان اللبنانــي
فارس كرم ،املمثل السوري
تيم حســن مبناسبة عيد
ميــاده ،وكتــب لــه في
صفحتــه اخلاصــة على
موقع التواصل اإلجتماعي
معايدة قال فيها ":إيامك
ّ
كل اعياد وافراح يا رب ت ّيم
احلبيــب" ،املعايدة دفعت
بتيم إلى الرد بكلمات حب
وشكر قال فيها" :وأيامك
أحلــى وأحلــى بنجاح
وفــرح فــارس الغالــي،
شــكرا يا ابو املذوقني".
اجلديــر ذكــره أن فارس
احتفــل مؤخــرا بعيدد
ميــاده وتلقــى العديد
من التهاني ،من عدد من

الفنانني حيــث معروف
عنــه عالقتــه الطيبة
بكل الفنانني اللبنانيني
والعرب ،ويتمتع بحسب
اصدقائه املقربني بطيبة
قلب وشفافية بالتعامل
مع الــكل .وكان عدد من
النجوم العرب قد حضروا
زفافه مؤخــرا ومتنوا له
حياة سعيدة.

بلقيس
روجــت الفنانــة اليمنية
بلقيــس لثانــي إصدارات
ألبومها "حالــة جديدة"،
وهي أغنية بعنوان "خاف
عليــي" ،فــي صفحتها
اخلاصــة علــى موقــع
التواصل اإلجتماعي فيس
بــوك وايضا انســتغرام،
واألغنيــة ســتقدمها
بلقيس باللهجة اللبنانية
ومــن املقــرر طرحها يوم
غد .ونشرت بلقيس إعالن
األغنيــة وأرفقته بتعليق
كتبت فيــه" :خاف عليي
من ألبوم حالــة جديدة..
غداً" ،وظهــرت فيه وهي
تبكي في ســياق مشاهد
الكليــب .وكانت بلقيس

قــد إحتفلــت مؤخــرا ً
بوصــول "حالــة جديدة"
للمليــون مشــاهدة بعد
أيــام قليلة مــن طرحها،
بعــد فيديو نشــرته في
صفحتهــا اخلاصــة على
موقع التواصل اإلجتماعي
وأرفقتــه بتعليــق كتبت
فيــه" :مليــون ويزيــد..
بلقيس حالة جديدة".

سيارة ذاتية القيادة في ووهان
الصينية لخدمة المواطنين
الصباح الجديد  -وكاالت:
أطلقــت شــركة دونغفنــغ موتــور
الصينية لصناعة الســيارات ،جتربة
ركوب مجاني لسيارات األجرة ذاتية
القيــادة التابعة لها فــي مدينة
ووهان ،في مقاطعة هوبي
بوسط البالد.
ونقلت وكالة "شينخوا"
الصينيــة بيــان مركــز
الشــركة التكنولوجي
وجاء فيــه أن "أكثر من
 40مركبة ذاتية القيادة،
تسمى بـ "روبو تاكسي"
وضعــت علــى الطرق
فــي منطقــة التنمية
االقتصادية والتكنولوجية
فــي املدينة ،حيث تشــمل

اخلدمة التجريبيــة حوالي  20موقعــا ً محددا
لوقوف السيارات وأكثر من عشرة طرق.
وأضــاف البيــان" :بعــد حتويلها مــن مركبات
دونغفنغ العاملة علــى طاقة الكهرباء النقية،
مت تزويد كل "روبو تاكسي" بنظام بيدو للمالحة
والتموضع عبــر االقمــار االصطناعية ،كما مت
تزويدها بكاميرات عالية الدقة ،ورادار ليدي ورادار
باملوجات امليليمترية".
وقــال بيان نينغ ،رئيس مشــروع القيادة الذاتية
ملركز الشــركة التكنولوجــي ،إن "الكمبيوتر
العمالق على منت املركبات املذكورة مزود بأحدث
تكنولوجيات شبكات اتصال اجليل اخلامس ،ومن
املتوقع أن يحدد بدقة وبســرعة ســيناريوهات
حركة املرور املتعددة ،ما يسمح بتشغيل سلس
وآمن لسيارات األجرة .وتخطط الشركة إلطالق
أكثر من  200ســيارة أجرة من دون ســائق في
ووهان خالل عامني".

نادية العراقية تثير الجدل
بمنشور على "فيس بوك"

ريهام عبد الغفور تعتذر
لسكنة احد االحياء المصرية
الصباح الجديد  -وكاالت:
تقدمــت الفنانة ريهــام عبد الغفور
باعتذار من ســكان منطقة الزمالك،
بعــد روايتها قصص عــن أصدقائها
املدمنني بهذه املنطقة التي شــهدت
نشــأتها وما زالت أسرتها تقطن بها،
مؤكدة أنها حتدثت بحســن نية ولم
تقصد اإلساءة ألحد.
وكتبــت ريهــام عبــد الغفــور عبر
حسابها الشخصي مبوقع فيس بوك:
"حتدثت بحسن نية عن اني في مرحلة
معينة كنت اعرف بعض االشــخاص

أخبــارهــــــــــم

وجسد دور البطولة فيه

 100الف دوالر لليلة الواحدة
أغلى غرفة فندق في العالم
الصباح الجديد  -وكاالت:
ليست كأي غرفة فندق قد تراها في
حياتك ،فغرفة الفندق املوجود بالس
فيغاس في أميركا أغلى غرفة فندق
في العالم بفضل مــا تتمتع به من
وســائل ترفيه وراحة ليس لها مثيل
في أي غرفة أخرى.
يُعــد جنــاح  Empathy Suiteأغلى
جناح فندقي في العالم ضمن أفضل
القوائم ،حيث تصل مســاحته إلى
تســعة آالف قدم مربــع في منتجع
كازينــو باملز فــي الس فيغاس فهو
أشــبه بقصــر مكون مــن طابقني
بارتفاع عال واطاللة اخلرافية.
يضــم اجلناح ســتة أعمــال فريدة
للفنــان البريطاني داميان هيرســت
والذي شــارك في تصميمه بالتعاون
مــع شــركة الهندســة املعمارية
.Bentel & Bentel
وتبلغ قيمة اإلقامة فــي هذا اجلناح
الفاخر  100ألف دوالر أميركي مقابل
الليلــة الواحدة وعنــد حجز الغرفة
يجب على العميل إيداع عشرة آالف
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احلسنة أبداً".
وكان أطرف تعليق على اعتذار ريهام
عبد الغفور جاء من اخملرج يسري نصر
اهلل أشــهر جنوم حي الزمالك وقال:
"بصفتي عمدة وعمــود من أعمدة
الزمالك ممكن أقول لك "سيبك من
كالم الهبل ،سواء كانوا من الزمالك
أو أي حــي ثانــي من األحيــاء املنورة
بأهلها .بس ابعدي عن الباطنية" في
إشارة ألشهر األحياء املعروف سكانها
بتعاطــي اخملدرات عبــر التاريخ املصري
احلديث.

الصباح الجديد  -وكاالت:
أثارت الفنانة نادية العراقية
حالة من اجلــدل في مصر
مبنشــور كتبتــه أمس،
عن عــدم االســتعانة
بها فــي اجلــزء الثاني
من مسلســل "عايزة
أجتوز".
وقالت عبر صفحتها
على "فيــس بوك":
"انا لن احتدث ساترك
احلكــم للجمهــور،
هل سيستقبل اجلزء
الثاني من مسلسل
اجتــوز"
"عايــزة
باحلماســة نفســها
بعــد ان يكتشــف ان
شخصية سندس غائبة؟"
وكشــفت الفنانة ناديــة العراقية
لصحيفــة "الوطــن" املصريــة
تفاصيــل ما حــدث ،وقالــت ،إنها

فوجئــت بخبر مفاده وجــود جزء ثان
من مسلســل عن اجلــزء الثاني من
مسلسل "عايزة أجتوز" ،ولم يتواصل
معها أي شــخص في العمل ،برغم
أن شخصية "ســندس" التي كانت
تقدمهــا كانــت عنصــرا مهما من
عناصر جناح املسلسل فـــي اجلـــزء
األول.
وتابعت قائلة" :مبجرد كتابتي املنشور
وجــدت تفاعــا كبيرا مــن اجلمهور
املؤيد لكالمــي .وان املسلســل من
دون شــخصية ســندس ال يستحق
املتابعة".
وبشــأن ما إذا كانت قد تواصلت مع
هند صبري لســؤالها عن هذا األمر،
قالــت" :ال تظنــوا ان البطل عندما
يشــاهد ردود الفعل االيجابية بشأن
شــخصية معينة ميكــن ان يحرص
على االتصال به إلمتام جزء جديد! هذا
يحدث مع النجوم الكبار الن املصالح
هي من يحكم".

