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الصباح الجديدـ  متابعة:
مســاعدة  جمعيــة  قالــت 
إن  السياســيني  الســجناء 
قــوات األمن فــي ميامنار قتلت 
مــا ال يقــل عــن 22 محتجا 
مناهضــا لالنقالب في منطقة 
الفقيرة  الصناعية  هالينجثايا 
أن  يانغــون بعد  فــي مدينــة 
فــي مصانع  النيران  أضرمــت 

متولها الصني.
وأضافت تلك اجلمعية احلقوقية 
أن 16 محتجا آخر لقوا حتفهم 
أخــرى، فضال عن  أماكــن  في 
شــرطي واحد، مما يجعله أكثر 
األيام دموية منــذ انقالب األول 
مــن فبراير ضد زعيمــة البالد 

املنتخبة أونغ سان سو تشي.
وقالت سفارة الصني إن العديد 
أصيبوا  الصينيني  املوظفني  من 
في  الســبل  بهم  وتقطعــت 
نفذها  متعمــد  حرق  هجمات 
على  مجهولــون  مهاجمــون 
مصانع املالبس في هالينجثايا، 

وإنها دعت ميامنــار إلى حماية 
املمتلكات واملواطنني الصينيني. 
ويُنظــر إلى الصــني على أنها 
داعمــة للمجلس العســكري 

الذي استولى على السلطة.

وقالت وســائل إعــالم محلية 
إنه مع تصاعــد أعمدة الدخان 
الصناعية، فتحت  املنطقة  من 
قوات األمــن النار على احملتجني 
فــي الضاحية التــي يقطنها 

مهاجرون من جميع أنحاء البالد.
وأعلنت وسائل اإلعالم الرسمية 
في  العرفية  األحــكام  فــرض 
في  أخرى  ومنطقة  هالينجثايا 
ياجنــون، املركز التجــاري مليامنار 

والعاصمة السابقة.
وذكــر تلفزيون ميــاواداي، الذي 
يديــره اجليش، إن قــوات األمن 
حتركت بعد إضــرام النيران في 
أربعة مصانع للمالبس ومصنع 
لألســمدة ومنــع حوالي ألفي 
من  اإلطفاء  لســيارات  محتج 

الوصول إليها.
ولم يرد متحدث باســم اجمللس 
اتصــاالت  علــى  العســكري 

هاتفية تطلب التعليق.
مســاعدة  جمعيــة  وقالــت 
إن  السياســيني  الســجناء 
الوفيات األحدث ترفع عدد قتلى 
126. وأضافت  إلى  االحتجاجات 
أن ما يزيد على 2150 شــخصا 
اعتقلوا حتى الســبت املاضي . 
ومنذ بدء االحتجاجات، مت اإلفراج 

عن أكثر من 300 شخص.
وصفــت الســفارة الصينيــة 
املوقــف بأنه "خطيــر للغاية" 
بعــد الهجمات علــى املصانع 
التي متولها الصني، ولم تدل بأي 

حديث عن القتلى.
وجــاء في بيــان للســفارة أن 
اتخاذ  ميامنار على  "الصني حتث 
مزيد مــن اإلجــراءات الفعالة 
لوقــف جميع أعمــال العنف 
للقانون  وفقــا  اجلناة  ومعاقبة 
وممتلكات  أرواح  سالمة  وضمان 
الصينيني  واملوظفني  الشركات 

في ميامنار".
بورجنر  شرانر  كريستني  ونددت 
مبعوثة األمم املتحدة اخلاصة إلى 
ميامنار مبا وصفته "الوحشــية 

املستمرة".
شخصيا  "سمعت  إنها  وقالت 
من معارفها فــي ميامنار روايات 
مفجعــة عــن عمليــات قتل 
للمتظاهرين  معاملة  وإســاءة 
عطلة  خالل  السجناء  وتعذيب 

نهاية األسبوع".
تشــعر  إنها  بريطانيا  وقالــت 
قوات  اســتخدام  مــن  بالفزع 
األمن للقوة املميتة ضد األبرياء 

في هالينجثايا وأماكن أخرى.

قوات االمن في ميانمار تقتل محتجين
وتضرم النار في مصانع صينية 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بينت وزارة التخطيط ان رفع ســعر 
الدوالر تسبب بالغالء وألقى بظالله 

على شريحة الفقراء
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط 
عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الفرات 
نيوز ، انه "ال تتوفــر لدينا معطيات 
عن اخلسارة التي تســبب بها اقرار 
2021" مؤكداً  املوازنة املالية لعــام 
ان" تغير سعر الصرف الدينار مقابل 

الدوالر كان له تأثيرات جانبية احدى 
هــذه التأثيــرات هي ارتفــاع املواد 
الغذائية  املــواد  بشــكل عام على 
والتي  واالنشــائية،   واالستهالكية 
ادى  مما  متفاوتــة  بنســب  ارتفعت 
الى ارتفاع مســتويات التضخم في 
البالد بنسبة 2/4 خالل الثالثة اشهر 

املاضية".
وتابع انــه "خالل الفترة التي مضت 
االرتفاع ال يتعــدى الواحد والنصف 

باملئة وبالنتيجــة عندما حتدث مثل 
هذه النسبة والتي هي 2/4 بالتأكيد 
هناك بعض االسعار ارتفعت رمبا الى 
٪20 او اقــل اواكثــر وان هذا ارتفاع 
االســعار ألقى بظالله على الفئات 
يعيشــون  الذين  الفقراء  الهشــة 
حتت خط الفقر لذلك من االجراءات 
املهمــة كيفيــة احملافظــة علــى 
االســعار مع توفير املواد االساسية 
الغذائيــة او االســتهالكية التــي 

يحتاجهــا املواطــن العراقي وفيما 
يتعلــق بتنفيــذ املشــاريع وتأثرها 

بقضية رفع السعر". 
وكان البنك املركزي العراقي قرر في 
19 كانون األول 2020 رفع سعر صرف 
الدوالر مقابل الدينار بدعم من وزارة 
املاليــة. واثار القــرار موجة غضب 
في الشــارع، نتيجة تسببه الفوري 
بارتفاع اسعار املواد، سيما الغذائية 

منها في األسواق احمللية.

السليمانية ـ عباس اركوازي:
نظمت عشــرات املنظمات واحملامني 
املدني  اجملتمع  ونشطاء  والصحفيني 
جتمعا امام احلديقة العامة مبحافظة 
الســليمانية، نددوا خالله باالحكام 
التعســفية التي صــدرت من قبل 
احملاكــم فــي اربيل ضد ســتة من 
الصحفيني ونشــطاء اجملتمع املدني 
بتهمــة اخليانــة والتعــاون مع دول 

اجنبية.

ودعــا املتجمعون الــى احلفاظ على 
اســتقاللية القضاء وعدم تسيسه 
واستخدامه لقمع االصوات الرافضة 
للفساد واحملســوبية في مؤسسات 

حكومة االقليم.
وقــال احملامي عثمان شــيخ صديق 
املتحدث باســم جتمــع احملامني في 
محافظــة الســليمانية، ان هــذه 
القضية مســتمرة ولن تغلق ونحن 
نعمل على تصحيــح اخلطا الكبير، 

الذي شاب التحقيق وادى الى صدور 
بحق مجموعة من  احكام مجحفة 

الصحفيني والنشطاء.
واشــار شــيخ صديق الى انه على 
اجلهات املعنية منع استمرار التدخل 
في شؤون القضاء ونحن نتجمع اليوم 
لضمان اســتقاللية القضاء واعادة 
احلقوق املغتصبة الى اصحابها، الفتا 
الى ان احملاكم ايضا سقطت ضحية 
للتدخالت والهيمنة احلزبية. واضاف، 

ان الســلطة السياسية تضع هذه 
القضايا في قالب اخر غير املفترض، 
انتهــاك حقوق  الــى  ادى  وهو مــا 
املواطنني وتهديد االمن واالســتقرار 
محكمة  اعضاء  ودعــا  االجتماعي، 
باالحكام  النظر  اعــادة  الى  التمييز 
باخلطا  الصادرة وتصحيح ما وصفه 
الفادح الذي ارتكبوه، ومنع استخدام 
احملاكم والقانــون والقضاء لتكميم 

االفواه.

التخطيط : 20 % الزيادة في أسعار السوق جراء
رفع سعر الدوالر 

 معتقلو الرأي في اإلقليم.. قضية مستمرة
لن تغلق حتى تصحيح الخطأ الكبير 

صحفيون ومحامون يطالبون باطالق سراحهم..وشهد شاهد من أهلها..

ارتفاع مستوى اإلنتاج الصناعي ومبيعات 
6التجزئة في الصين اردوغان يحمل الغرب استمرار األزمة في 

3سوريا ويعزف على وتر الالجئين من جديد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
شــهدت أســعار النفــط امس 
االثنني، ارتفاعا ملحوظا مع اقتراب 
خام برنت مــن حاجز الـ 70 دوالرا 
بتخفيضات  مدعومــا  للبرميل، 
اإلنتاج من كبار املنتجني والتفاؤل 
بشأن االقتصاد العاملي. وسجلت 
العقود اآلجلة خلام برنت لشــهر 
ايار املقبل ارتفاعا بـ 50 ســنًتا، أو 
٪0.72، لتصــل إلــى 69.72 دوالرًا 

للبرميل.
تكســاس  غرب  خــام  وســجل 
الوســيط األمريكي لشهر أبريل 
دوالرًا   66.13 املقبــل  نيســان 

للبرميــل، مرتفًعا بـ 52 ســنًتا، 
أو 0.79 باملئــة. وتأتي تخفيضات 
اإلمدادات في الوقــت الذي قررت 
املصدرة  البلــدان  فيه منظمــة 
وحلفاؤهــا،  )أوبــك(  للبتــرول 
اجملموعة املعروفة باســم أوبك +، 
في وقت سابق هذا الشهر متديد 
اإلمدادات  تخفيضــات  معظــم 
املستثمرون  ويتوقع  نيسان.  حتى 
أن تصدر الصني بيانات اقتصادية 
يدعم  مما  االثنــني،  اليوم  إيجابية 
توقعــات منو أقوى فــي ثاني أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
تفصيالت أوسع ص6

أسعار النفط تعاود االرتفاع وبرنت 
يقترب من 70 دوالر للبرميل

بغداد - الصباح الجديد:
دعت اللجنة املاليــة النيابية امس 
االثنني، حكومة كردستان الى تقدمي 
بدائل ترتضيها هي ملقترحات بغداد 

من اجل مترير املوازنة.
وقــال عضو اللجنة جمــال كوجر، 
في تصريــح تابعته الصباح اجلديد: 
” بعــد رفض كردســتان على اغلب 
املقترحــات املقدمة مــن احلكومة 
االحتادية وقبل فوات األوان البد لها ان 
تاتي بنــص ترتضيه ويكون منطقي 
ازمة حصتها  وانهاء  لتقدمية  وعادل 
فــي املوازنــة للمضــي بالتصويت 

عليها وانهاء إيقاف حال البالد”.
وأضــاف، كوجر، ان” كردســتان في 
الوقت الراهــن امامها اجتاهني األول 
القبول مبا تقدمة احلكومة االحتادية 
من مقترحــات والثاني ان تقدم هي 
مقترح يجمع عليهــا الكرد وتكون 
ضمن حــدود القانون وبالتالي يتفق 
ونوه  املوازنة”.  ازمة  وتنتهي  األطراف 
الــى ان” املقترحات أعاله هي احللول 
الوحيدة ألنهاء هذه االزمة وال يوجد 
لــدى بغداد او البرملان او كردســتان 
خيار ثالث او حل غيــره يكون ناجع 

وقادر على حلحلة االزمة”.

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت مفوضية حقوق االنسان، 
االثنــني، أن احلظر الصحي الذي 
ارتفاع  بسبب  احلكومة  فرضته 
جداوه،  فقــد  كورونا  إصابــات 
مشــيرة إلى أن ما نشهده هو 
انتهاك حلقوق االنسان الصحية.
وقال عضو املفوضية زيدان خلف 
في بيــان اطلعت عليه الصباح 
اجلديــد، إن “احلظر الصحي فقد 
وما موجــود حاليا ليس  جدواه 
حظــرا صحيا”، مؤكــدا أنه “ال 

وجود للحظر الصحي في مدينة 
الصدر شرقي العاصمة بغداد”.

وأضاف خلف، أن “حظر التجوال 
مؤكدا  بديلة”،  اجراءات  يتطلب 
ونعيشــه  نشــهده  “مــا  أن 
هــو انتهــاك حلقوق االنســان 

الصحية”.
غياب  املفوضية  عضــو  وانتقد 
دور وزارة التجــارة في ظل أزمة 
“البطاقة  ان  مؤكــدا  كورونــا، 
لثبــات  ضامنــة  التموينيــة 

االسعار في حال توفرها”.

حقوق االنسان: حظر التجوال فقد 
جدواه ويتطلب إجراءات بديلة

اللجنة المالية تطالب حكومة 
كردستان بمقترحات ترتضيها بعد 

رفضها ما قدمت بغداد

بغداد - وعد الشمري:
أكدت اللجنة املالية في مجلس 
اإلرادات  إن  االثنني،  أمس  النواب، 
املوازنة من  السياســية تعرقل 
خالل ربطها بقوانني ال عالقة بها، 
مشــيرة إلى أن الكتل الكردية 
والســنية متفقــة على النص 
بالتزامات  املتعلــق  احلكومــي 
إقليم كردستان وحقوقه، الفتة 
الشــيعية هي  القوى  أن  إلــى 
الوحيدة املعترضــة، لكنها لم 

تقدم البديل لغاية اآلن.
وقال عضو اللجنة النائب جمال 
كوجر فــي حديث إلى "الصباح 
إن "اإلرادات السياسية  اجلديد"، 
مجلس  علــى  تفــرض  التــي 
النــواب واملواطنــني هــي التي 
لقانون  املتكــّرر  بالتأجيل  تؤدي 

املوازنة".
وأضــاف كوجــر، أن "اللجنــة 
انتهت من القانــون وقد مت رفع 
كتــاب رســمي به إلــى هيئة 
الرئاســة وإشــعارها بإمكانية 
التصويــت منذ  عقد جلســة 

منتصف الشهر املاضي".
وأشار، إلى أن "الكتل الشيعية 
هــي الوحيــدة املعترضة على 
املــادة املتعلقة بالتزامات إقليم 
واليــة  النفطيــة  كردســتان 
حصولــه على حقوقــه، لكنه 
لغاية اآلن لــم تقدم أي مقترح 
بديــل عمــا ورد في املشــروع 

احلكومي".
وبني كوجر، أن "الواضح من خالل 
املباحثات هو أن الكتل الشيعية 
منقســمة على خيــارات عدة 
وذلك الســبب الرئيس في عدم 

استبدال النص احلكومي".
وأســتطرد، أن "رئاســة البرملان 

كان املفترض بها أن تعطي بعد 
تلقيهــا املوازنة مهلة ال تتجاوز 
األســبوع للمفاوضــات وتضع 
الكتل أمام خياريــن أما اإلبقاء 
علــى النص احلكومــي املتعلق 
مادة جديدة  أو صياغة  باإلقليم 
في ضوء رؤية الكتل الشيعية".

السنية  "الكتل  أن  وأورد كوجر، 

والكرديــة متفقــة على النص 
احلكومي، واملشــكلة لدينا في 
تقبل  لم  أنها  الشيعية،  الكتل 
بهذا النص وفي نفس الوقت لم 

تقدم البديل".
"الغريب  أن  كوجــر،  ويواصــل 
الذي ظهر لدينا مؤخراً، أن كتالً 
شــيعية ال تقبل بإدراج املوازنة 

دون  األعمــال من  على جــدول 
إكمــال التصويت علــى قانون 
احملكمة االحتادية العليا، وال نعلم 
ما الربط بني هذين التشريعني".
ويسترســل، أن "التأخير احلالي 
في إقرار املوازنة يعني أن نفاذها 
ســيكون على أقــل تقدير في 
كون  املقبل،  الشــهر  منتصف 

بعد التصويــت هناك املصادقة 
والنشر في الوقائع العراقية".

ومضــى كوجر، إلــى أن "هاتني 
وقتــاً  تســتغرقان  العملتــني 
موازنة  أمام  ســنكون  وبالتالي 
لنحو ستة أشهر فقط ملا تبقى 
من الســنة، في وقت أن العراق 
مقبل على انتخابات مبكرة في 

تشرين األول ويحتاج إلى أموال".
اللجنة  عضــو  ذكر  جانبه،  من 
في  ذيبــان،  ثامر  النائــب  األخر 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، أن 
"التأخير الذي يحصل في تشريع 
في  الرغبة  سببه  املوازنة  قانون 
اتفاق سياســي  إلى  الوصــول 

بشأن إقليم كردستان".

المالية النيابية: إرادات سياسية تعرقل 
قانون الموازنة من خالل ربطها بقوانين أخرى

اللجنة املالية "ارشيف"

الكتل السنية والكردية متفقة على النص الحكومي بشأن حقوق اإلقليم

تقريـر

بغدادـ  الصباح الجديد: 
امس  الصحة  وزارة  اعلنــت 
العراق  ترتيــب  عــن  االثنني، 
الوبائي  للموقف  بالنســبة 

العاملي ليوم ١٤ اذار.
وجاء العراق باملرتبة ٢٥ عامليا 
ليوم  اجلديدة  االصابــات  في 
اذار بعد تســجيل ٣٨٦٦   ١٤
اصابة ، فيمــا تقدمت عليه 
٢٤ دولة، منها: فرنسا ٢٦٣٤٣ 
اصابة وايطاليا ٢١٣١٥ اصابة 

والبرازيل ٤٤١٢٠ اصابة
واالردن ٨٠٥٤ اصابــة وتركيا. 
 ٧٥٩٣ وايــران  اصابة   ١٣٣٧٨

اصابة .
امــا الوفيات اجلديــدة ليوم 
١٤ اذار فقــد ســجل العراق 
٣٢ وفــاة وترتيبــه عامليا ٣٢ 

تتقدمه ٣١ دولة، ومنها:
وروســيا  وفاة  البرازيل ١١١١ 
وفاة  وايطاليا. ٢٦٤  وفاة   ٣٩٥
ومصر ٤٤ وفاة ولبنان ٤٦ وفاة 
واالردن ٦١ وفاة وايران ٨٨ وفاة 

وتركيا. ٦٨ وفاة .
ليصبح معدل االصابات لكل 
مليون حتى يــوم ١٤ اذار في 
العراق هو ١٨٥٦٠ وترتيبه ٩٢ 

عامليا تتقدمه ٩١ دولة منها: 
البرازيــل ٥٣٧٥٧ لكل مليون 
وفرنســا ٦٢٢٨٢ لكل مليون 
مليون  لكل   ٥٣٣٦٤ وايطاليا 
وتونــس ٢٠٣١٤ لكل مليون 
وايــران ٢٠٦١٥ لــكل مليون 
مليون  لكل   ٢٠٩٠٣ وليبيــا. 
مليون  لــكل   ٢٨٢٦٠ وعمان 
مليون  لــكل   ٣٣٨٨٦ وتركيا 
واالمارات. ٤٢٧٥١ لكل مليون 
مليون  لــكل   ٤٦٤٣٣ واالردن 
والكويت ٤٨٥٦١ لكل مليون 
وقطــر ٦٠٦٣٥ لــكل مليون 

ولبنان ٦١٥٠١ لكل مليون ,
بينمــا جاء معــدل الوفيات 
في العــراق ولغايــة ١٤ اذار 
هو ٣٣٧ لــكل مليون وترتيب 
 ٧٦ تتقدمه   ٧٧ عامليا  العراق 
 ١٣٠٣ البرازيل  ومنهــا:  دولة 
 ١٣٨٣ وفرنســا  مليون  لكل 
لكل مليــون وايطاليا ١٦٩١ 
لكل مليون وليبيا. ٣٤٤ لكل 
لكل   ٣٤٧ وتركيــا.  مليــون 
لــكل   ٥٢٠ واالردن.  مليــون 
لكل   ٧٠٥ وتونــس  مليــون 
مليون وايران ٧٢٣ لكل مليون 

ولبنان ٧٩١ لكل مليون 

العراق في المركز 25 عالميا 
بتعداد اإلصابات بفيروس كورونا 

من اجل تمرير الموازنة



حامد عبد النبي 

مبناســبة اليوم العاملي للهندســة 
املســتدامة فــي آذار مــن كل عام  
الذي يهــدف الى تعزيز الهندســة 
كمهنــة  ووســيلة جلعــل العالم 
، وبُغـــية حتـقـــيق أهداف  أفضل 
األمم املتحدة املســتدامة في البلدان 
النامية ولكون املهندسني هم الذين 
يطورون البلــدان للنهوض بواقعها 
وحتقيق أهداف االمم املتحدة للتنمية 
املســتدامة والتي تتمثــل في بناء 
املــدن والقــدرة علــى التعامل مع 
الكوارث الطبيعية ، مت إنشــاء هذه 
املناسبة التي تظهر لنا دور املهندس 
في التطور ولتزامن هذه املناســبة 
مع مناســبة يوم املهندس العراقي 

في ) السابع من آذار من كل عام ( .
اإلخبارية  تاميــز  بغداد  وكالة  قامت 
على  العام  للرأي  إســتطالع  بعمل 
صعيــد وزارة اإلعمــار واإلســكان 
والبلديــات العامة مــن اجل إختيار 
املهندس املثالــي على ضوء ما قدم 
تساهم  متميزة  وأعمال  إجنازات  من 
في صناعة احلياة مت إختيار املهندس 
ِمجحم  ِمــِدب  حســن  املعمــاري 
2021 وافضل  املثالي لعام  املهندس 

اداء هندسي لعام 2020 .

اجلدير بالذكــر أن ِمِدب حاصل على 
شــهادة املاجســتير في الهندسة 
املعمارية من جامعــة بغداد ومدير 
عــام لدائرتــني مهمتني مــن دوائر 
الوزارة وهذا التمييز هو للعام الثاني 
على التوالي نتيجة اجلهود في إجناز 
املشاريع املهمة مثل مشروع اجملمع 
النفط  توزيع  لشــركة  الســكني 
) SOMO ( ومشــروع مستشــفى 
الثالسيميا في املوصل  الدم  أمراض 
في   تلعفر  مستشــفى  ومشــروع 
نينــوى إضافــة الى مشــاريع عدة 
فــي احملافظــات وخاصة مشــاريع 
عليها  تُشــرف  التــي  اإلســتثمار 
دائرة اإلعمار الهندســي إضافة الى 
إعــداد التصاميم جملموعــة كبيرة 
مــن املشــاريع املهمة فــي بغداد 

واحملافظات .
املثال مشروع تطوير  وعلى ســبيل 
الشــارع احملــاذي لــوزارة اإلعمــار 
وتصاميم  اخلارجية  ووزارة  واإلسكان 
للمشاة  الكريعات  جســر  مشروع 
الــذي يربــط مدينــة الكاظميــة 
املقدســة مبدينة الكريعــات والذي 
ســوف يســتخدم لنقل زوار اإلمام 
موســى الكاظــم ) ع( ومشــروع 
املدرسة النموذجية في بغداد والذي 
املرحلة  من  مدارس  يضم مجموعة 
اإلبتدائيــة الى املرحلــة الثانوية  ، 

الصدر  الشهـــيد  مرقد  وتصاميم 
) قــدس اهلل ســره ( فــي النجف 
االشرف وتصاميم املدينة السكنية 
فــي احلبانية واإلشــراف على بناية 
الطــرق واجلســور في اليوســفية 
التــي مت إجنازهــا قبل عدة أشــهر 

واملشــروع األهم هو إعداد تصاميم 
إلنشــاء ) 8 ( اآلف مدرســة خملتلف 
املراحل الدراســية مبوجب اإلتفاقية 
العراقية الصينيــة ) النفط مقابل 
املهم  ( واملشــروع  البنــاء واإلعمار 
األخر والــذي يخص العاصمة بغداد 

آال وهــو إعداد التصاميــم اخلاصة 
وعددها  بغداد  للعاصمــة  باملداخل 
) 5 ( خمســة مداخــل والتي تربط 
العاصمة باحملافظات ) الكوت ، بابل 
، صالح الدين ، األنبار ، ديالى ( والتي 
حتتوي علــى مناطق لتبادل البضائع 

وأبنية خدمية وأبنية خاصة لعناصر 
األمن املسؤولة عن األمن والتفتيش 
في تلك املنافذ إضافة الى تصاميم 
ملشاريع مقترحة كثيرة منها ) جسر 
جامعة بغداد ( وجسر مجمع املشن 
وتصاميــم )  Mini Iraq  (  العــراق 
املتحف  تطوير  وتصاميــم  املصغر 
املستشــفيات  وتصاميم  العراقي 
ب ِمجِحم  كون املهندس حســن ِمدِّ
عضــو جلنتــي األمريــن الديوانيني 
( اخلاصتــني    63 و   45   ( املرقمــني 
بإعادة تأهيل املستشــفيات ومنها 
ومستشفى  الدجيل  مستشــفى 
اجلواديــن ) ع ( مستشــفى بابــل 
إضافة الى مشــاريع أخــرى كثيرة 
على سبيل الذكرال احلصر ) مشروع 
اجملمع السكني في ابو غرق ومشروع 
محطة  ومشروع  السيارات  معارض 
ابقار جبلة ومشــروع مدينة العاب 
التعبئة  مواد  ومشروع صناعة  بابل 
والتغليف ومشروع مبنى محافظة 
نينــوى ودار االســتراحة إضافة الى 
ب من  قــرب املهندس حســن ِمــدِّ
وايجاد احللول ملشكالتهم  موظفيه 
وإزالة معوقات العمل مما ساهم في 

خلق بيئة محفزة للعمل واإلبداع .
املهندس حســن  ان  بالذكر  واجلدير 
ب ِمجحــم اول من اســتخدم  ِمــدِّ
نظــام احلوكمــة األلكترونيــة في 

تنظيم العملية اإلدارية واســتخدم 
التـقـــنية األلكترونية احلديثة في 
مجال العمل ملا في ذلك من اختصار 

الوقت واجلهد.
وفــي جانــب آخــر ثمــن املهندس 
ب ِمجِحم دور  املعماري حســن ِمــدِّ
اإلعــالم  في تســليط الضوء على 
بالوزارة  اخلاصة  واإلجنــازات  األعمال 
والتــي كانت الوزيــرة نازنني محمد 
عبد  جابر  املهندس  والوكالء  وســو 
خاجي ويلماز النجار الدور الكبير من 
خالل الدعم الـــال محدود من اجل 
إعالء إســم وزارة اإلعمار واإلسكان 

والبلديات العامة.
وقــدم الشــكر واإلمتنــان لإلعالم 
تاميز  بغــداد  ووكالة  بصورة عامــة 
بصــورة خاصــة لقيامهــا بهــذا 
اإلســتطالع القيم الذي يُسهم في 
خلق أجواء املنافسة بني املهندسني 
تقدمي  أجــل  من  احلثيث  والســعي 
عراقنا  خلدمــة  اخلدمــات  أفضــل 

العظيم.
وقدم التهنئة الى جميع املهندسني 
العاملــني في الــوزارة وفــي املركز 
الوطني لإلستشــارات الهندسية و 
دائرة اإلعمار الهندسي مبناسبة يوم 
املهندس العراقــي وطالبهم باملزيد 
العمراني  بالواقع  النهوض  اجل  من 

لعراقنا العظيم .
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تقـرير

اختيار مدير عام المركز الوطني لالستشارات الهندسية المهندس المثالي لعام 2021 
بمناسبة اليوم العالمي للهندسة المستدامة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا مصــرف النهرين االســالمي )مصرف 
احلكومي( املواطنني لزيارة فروعه لالستفادة 

من خدمة التعليم.
وقال بيان لوحدة االعالم واالتصال احلكومي، 
إن »ضوابط خدمــة التعليم تتضمن احلد 
االعلى للتمويل 10 ماليــني دينار ، ومبقدار 
ربح )%10( ومدة التمويل 10 اشهر«، مبينا 
أن »القسط االول يستحق بعد 30 يوما من 

استالم اجلهة التعليمية املبلغ«.
واضاف البيــان ان » على طالــب التمويل 
تقدمي املستمســكات الثبوتيــة مع هوية 
اجلهــة التعليميــة اخلاصة بــه، وكذلك 
تقدمي تأييد من اجلهة التعليمية باستمرار 

الطالب بالدوام«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية رئيس جامعة تكريــت الدكتور وعد 
محمــود رؤوف وبأشــراف عميــدي كليتي 
الزراعة والطب اقام مركز التطوير والتعليم 
املســتمر ورشــة عمل افتراضيــة بعنوان 
)مخاطــر التدخني واألركيلة في ظل جائحة 
كورونــا( . ادار الورشــة التي شــملت ثالثة 
محاور  املدرس املساعد مقدام عطية خلف 
التدريســي في كلية الطب جامعة تكريت 
تناول في احملور األول مخاطر تدخني السكائر 
كورونا  بفيــروس  املصابني  علــى  واالركيلة 
وذكر بان التبغ يتســبب في وفاة اكثر من 8 
ماليني شخص حول العالم سنويا بينهم 7 
ماليني عن طريق التعاطي املباشــر. اما احملور 
الثاني فقد كشــف عن دور تدخني االركيلة 
في انتشــار فايروس كورونــا وطرق احلد من 
انتشار الفايروس عن طريق االركيلة حيث ان 
غالبية املقاهي ال تنظف االركيلة وهذا االمر 
يســهل انتقال العدوى مــن مدخن مصاب 
الى آخر ومــن طرق احلد من انتقال الفايروس 
هي تنظيف االركيلــة وتعقيمها قبل وبعد 

االستخدام من الزبون.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنفيذا لبرنامج عمل املركز العربي للبحوث 
2021 شــاركت  لعام  والقضائية   القانونية 
وزارة  العــدل واملتمثلــة مبدير عــام الدائرة 
القانونية االنســة  حنان منــذر نصيف في 
اللجنــة املكلفــة  بأعداد  اعمــال اجتماع 
لتظيم  استرشــادي  عربي  قانون  مشــروع 
هيئات  قضايــا الدولة عبر تقنيــة الفيديو 
كونفرس ) VC ( ،  مبشــاركة ممثلني عن وزارات 
العدل العرب ورؤســاء  هيئات قضايا الدولة 
، فضال عن مستشــارين من  قطاع الفتوى 

والتشريع في مختلف الدول العربية . 
وقالت مدير عام الدائرة القانونية ان االجتماع 
تضمن بحث مســودة مشــروع  قانون عربي 
الدولة  هيئات قضايا  لتنظيم  استرشــادي 

 للوصول الى الصيغة النهائية للمشروع . 

»النهرين االسالمي« يدعو 
المواطنين لالستفادة من 

خدمة التعليم

ورشة افتراضية في 
جامعة تكريت عن مضار 
التدخين مع جائحة كورونا

العدل تشارك في اجتماع 
لجنة اعداد مشروع  قانون 

عربي استرشادي  

 

البصرة  ـ سعدي السند:

يواصل مكتــب الصباح اجلديد 
في البصرة متابعته ألنشــطة 
وفعاليات كليات جامعة البصرة 
بالتنســيق  العلمية  ومراكزها 
رئاســة  اعالم  الزمــالء في  مع 

اجلامعة وكلياتها ومراكزها.
البورون في شــط  قياس تركيز 

العرب 
فقــد نظمــت كليــة التربية 
محاضــرة  الصرفــة  للعلــوم 
البورون  تركيز  علمية عن قياس 
في شط العرب والبيئة البحرية 
تقنية   باســتخدام  العراقيــة 

. ICP-OES
وتضمنــت احملاضرة التي قدمها 
التدريســي علي فاخــر حبيب 
دراســة قيــاس نســبة تركيز 
البورون في شط العرب و البيئة 
بأســتخدام  العراقية  البحرية 
جامعة  في  احداهمــا  تقنيتني 
طهران واألخرى في كلية التربية 
للعلوم الصرفة ابن الهيثم من 
خالل تشعيع العينات بواسطة 
مصدر نيوترونــي حيث وجد ان 
بكثير  أعلى  البحريــة  التراكيز 
مــن التراكيز التــي مت احلصول 

عليها في مياه شط العرب.
إلــى معرفة  احملاضرة  وتهــدف 
في شــط  البورون  مســتويات 
العرب والبيئة البحرية العراقية 
وفيمــا اذا كانت ضمــن احلدود 
املســموح بها او تتجــاوز تلك 

احلدود

اتفاق علمي 
ووقعت جامعة البصرة واجلامعة 
التقنية اجلنوبيــة اتفاقا علميا 
في مجال تبادل اخلبرات العلمية 

واالكادميية.
واتفــق اجلانبــان علــى تدريب 
الطلبــة االوائــل بالدراســات 
االولية لــكل طرف  اجلامعيــة 
لــدى الطرف اآلخر واملســاعدة 
الدراســية  املناهج  اعــداد  في 
االكادميية في مجال الدراســات 

االولية والعليا.
واكــد االتفاق على املســاعدة 
العلمية  البحــوث  اجــراء  في 
املشــتركة فــي االختصاصات 
البحثية  املراكــز  فــي  اخملتلفة 

والتعاون  الطرفني  لدى  املوجودة 
في اقامــة النــدوات واملؤمترات 
واحللقات الدراســية والتدريبية 

التي يقيمها اي من الطرفني.

إدارة الوقت
والتعليم  التطوير  مركز  ونظم 
املســتمر في جامعــة البصرة 
ورشة الكترونية عن إدارة الوقت.

تزويد  الــى  الورشــة  وتهــدف 
واملعارف  باملعلومات  املشتركني 
املتعلقة بــإدارة الوقت والتركيز 
على اكساب املشتركني مهارات 
و  مهاراتهم  وتنميــة  جديــدة 
ليكونوا  وصقلهــا  قدراتهــم 
قادرين على إدارة الوقت والعمل 

بفعالية وجودة.
وتضمنت الورشــة التي قدمها 
الدكتور عباس عبد احلميد عبد 
العباس مفهوم الوقت وأهميته 
بشكل عام وإدارة الوقت بشكل 
خاص وتســليط الضــوء على 
مفهوم حتليــل الوقت وتوضيح 
الوقت وأهم  املقصود مبضيعات 
أســبابها وكيف يكون التعامل 

معهــا للحــد من ســلبياتها 
علــى إدارة الوقت والتركيز على 
مفهــوم التخطيــط للوقــت 
وأهميتــه و توضيــح الكيفية 
او األســلوب األمثــل لصياغة 
الورشــة  وأوصــت  األهــداف. 
بأستثمار ما تقدم بها  والتركيز 
على املفاهيم واألمثلة الواقعية 
من أجــل تطبيقها على الواقع 
العملــي للمديريــن واملوظفني 
التنظيمية  بشتى مستوياتهم 
بالشــكل الذي ينعكس بصورة 
إيجابية علــى جودة إدارة الوقت 
و فعاليتها في حياتهم  بشكل 
الوظيفي بشكل  وعملهم  عام 

خاص

اهم 10 مهارات في القيادة 
والتعليم  التطوير  مركز  ونظم 
املســتمر في جامعــة البصرة 
ورشــة عبر اإلنترنيــت عن اهم 

عشر مهارات في القيادة .
وتهدف الورشــة الــى توضيح 
املهارات العشر الواجب التحلي 
إداري  أي مســؤول  بها من قبل 

او قيــادي او مــا يطلــق عليها 
باملهارات الهامة.  

وتضمنت الورشة التي حاضرها 
جاسم  عبداهلل  رفعت  الدكتور 
مهــارات  عشــر  عن  احلديــث 
يتصــف  أن  أساســية يجــب 
بها القــادة واملــدراء واملكونات 
لكل مهارة من هذه  األساسية 
املهارات ليكون باإلمكان التدرب 

عليها وإتقانها. 
تدريب  بوجوب  الورشة  وأوصت   
اإلداريــة على مهارات  القيادات 
عليها  يطلــق  والتي  القيــادة 
باملهــارات الناعمــة التي متكن 
القادة واملــدراء من أداء عملهم 
ينعكس  ومبا  وجــه  أكمل  على 
بالفائــدة علــى أداء وحداتهم 

اإلدارية

أسس وتطبيقات لتحليل 
البيانات

والتعليم  التطوير  مركز  ونظم 
املستمر ورشة عبر اإلنترنيت عن 
والتطبيقات  النظرية  األســس 
البيانــات  العمليــة لتحليــل 

اإلحصائية  احلقيبة  بإستخدام 
.SPSS

تعريــف  الورشــة  وتهــدف 
املشــتركني  بأســس اإلحصاء  
العلمــي  البحــث  فــي  ودوره 
البيانــات   حتليــل  وكيفيــة 
اإلحصائية  احلقيبة  بإستخدام 

. SPSS
وتضمنت الورشــة التي قدمها 
الدكتور عامر عبد النبي حساب 
لعينة  املركزية  النزعة  مقاييس 
واحدة وألكثر من عينة ومقاييس 
وألكثر  واحدة  لعينة  التشــتت 
مــن عينة وكيفية أســتخراج 
اإلحصاء الوصفي مع اخملططات 
) املــدرج التكــراري واالعمــدة 
الدائــري  واخملطــط  البيانيــة 

ومنحنى التوزيع الطبيعي(.
 وأوصــت الورشــة إدخال علم 
الكورســات  فــي  اإلحصــاء 
الدراســات  لطلبة  الدراســية 
األوليــة والعليــا للتخصصات 
كافة و تضمني مادة احلاســوب 
في الدراســة اجلامعية برنامج 
الطلبــة  ألكســاب   SPSS

املهارات الالزمة ألستخدامه في 
بحوثهم العلمية.

والتعليم  التطوير  مركز  ونظم 
عن  الكترونية  ورشــة  املستمر 
النظرية  األســس  اإلحصاء بني 
والتطبيقــات العملية لتحليل 

.SPSS البيانات باستخدام
تعريــف  الورشــة  وتهــدف   
و  االحصاء  بأســس  املشتركني 
دوره في البحث العلمي واملصادر 
وكيفية  للبيانــات   االحصائية 
احلقيبة  بإســتخدام  حتليلهــا 

. SPSS اإلحصائية
وتضمنت الورشــة التي حاضر 
فيها الدكتــور عامر عبد النبي 
االحصاء  وانواع  اإلحصاء  أسس 
للبيانات  اإلحصائيــة  املصادر  و 
احلرية  ودرجات  الداللة  ومستوى 
، وأوصــت بتشــجيع العمــل 
باألســاليب اإلحصائية احلديثة 
لتحليل بيانات البحوث العلمية 
عن  الصادرة  القــرارات  وإعتماد 
املؤسســات الرســمية علــى 
اإلحصاءات بعد حتليلها لضمان 

إتخاذ القرارات الصائبة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن املهندس عبــد الرحمن اجلويبراوي 
مدير عام  الشركة العامة لتجارة احلبوب 
أن متابعة الدكتور عــالء أحمد اجلبوري 
وزير التجارة مع وزارة املالية اســتطاعت 
أن تومــن  دفعة جديدة كمســتحقات 

ملسوقي احلنطة لعام ٢٠٢٠ . 

وقال لقد مت حتويل مبلغ ) ٢٦١ ( مليار دينار 
كدفعة جديدة وصلت إلى الفروع واملواقع 
كافة وســيتم توزيع على مستحقيها.، 
العاملــة فــي  أن مالكاتنــا  مضيفــا 
اخلاصة  الصكوك  اســتلمت  احملافظات 
ملسوقي احلنطة ومت إبالغها عبر القسم 
املالي اخملتص باألبعاد للوحدات احلسابية 

فــي مواقع الشــركة العامــة لتجارة 
احلبوب بتســليم الصكــوك للفالحني.    
اجلويبراوي أكــد أن  وزارة التجارة تواصل 
متابتعتها مع وزارة املالية لتسديد كافة 
املبالغ التــي حددت بالقرض لتســديد 
االلتزامــات املالية للفالحــني وتوزيعها 
قبــل بدء املوســم املقبــل.  وكان مدير 

عام الشــركة العامة لتجارة احلبوب قد 
أعلن في اتصال هاتفي مع مجموعة من 
الفالحني ممن جتمع في أبواب سايلو احللة 
ممن وقفوا املطالبة بصرف املســتحقات 
املاليه للحنطــة أن الوزير يواصل حتركه 
مع وزارة املالية لتسديد كل قيمة القرض 
للفالحني  كمســتحقات  خصص  الذي 

حتى نســتطيع أن نعمل معهم للبدء 
مبوســم تسويقي جديد  . وأكد أن بعض 
احملافظــات التي كانــت كميات احلنطة 
احمللية املســوقة قليله انهت التزاماتها 
املالية مع الفالحني وصفرت جميع املبالغ 
للفالحني ونسعى أن يتم تصفير جميع 

املبالغ لبقية احملافظات .

أنشطة وفعاليات متنوعة لخدمة المجتمع
 تنفذها كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية

تابعتها الصباح الجديد

الدفعة الجديدة بلغت ) ٢٦١ ( مليار دينار 

بدء تسليم الصكوك للفالحين مسوقي محصول الحنطة لعام ٢٠٢٠ 

وقعت جامعة 
البصرة والجامعة 
التقنية الجنوبية 
اتفاقا علميا 
في مجال تبادل 
الخبرات العلمية 
واالكاديمية 
تتهدف الى 
تدريب الطلبة 
االوائل بالدراسات 
الجامعية االولية

اتفاقية علمية بني جامعة البصرة واجلامعة التقنية اجلنوبية

املهندس املعماري حسن ِمِدب ِمجحم املهندس املثالي لعام 2021



3 الثالثاء 16 اذار 2021 العدد )4618(شؤون عربية دولية

Tue. 16 Mar. 2021 issue )4618)

الصباح الجديد ـ متابعة :

ال يتوقف الصراع بني روســيا وأميركا 
ومناطق  الدولية  السياسة  حدود  عند 
النفــوذ، إذ يعتبر الفضــاء اإللكتروني 
مســاحة أكثــر رحابة للتراشــق بني 
اتهام  القوتني العظيميــني؛ كان آخره 
روســي، للواليات املتحدة بشأن انتهاج 
ممارســات غيــر عادلة في اســتخدام 

اإلنترنت.
وقالت روسيا إن الواليات املتحدة تقوم 
باستخدام فرص تكنولوجيا املعلومات 
عادلة؛  غيــر  منافســة  في  لالنخراط 
مشــيرة إلى منصات وسائل التواصل 
االجتماعي التي تفرض رقابة تعسفية 
وعشــوائية على احملتــوى، وفي قلبها 

موقع تويتر.
وصرحت ماريا زاخاروفا، املتحدثة باسم 
وزارة اخلارجية الروســية املتحدثة، بأن 
التواصل االجتماعي ليســت  منصات 
لهــا معاييــر موحدة إلدارة نفســها، 
معتبرة األمر »مأزقا دالليا وتكنولوجيا«.

وتابعــت زاخاروفــا: »هدف واشــنطن 

واضح؛ وهو استخدام فرص تكنولوجيا 
العادلة  غيــر  للمنافســة  املعلومات 
في جميع اجملــاالت«. مؤكدة أن احملتوى 
الرقمــي يخضع للرقابة التعســفية 
والعشــوائية من قبل بعض الوسطاء 
دون قــرار مــن محكمــة أو ســلطة 

مختصة ذات صلة.«
»تويتر«

وقالت احلكومة الروسية، هذا األسبوع 
انتقاما ملا  إنها تُبطئ ســرعة تويتــر 
وصفته بالفشل في إزالة احملتوى احملظور. 
وهددت بعرقلة املنصة األميركية على 
الفــور، وهي خطــوة أدت إلى تصعيد 
التواصل  بني موسكو وشركات  اخلالف 

االجتماعي األميركية.
ويصف موقع تويتر حالًيا بعض وسائل 
إعالم  بأنها »وسائل  الروســية  اإلعالم 
تابعة للدولة«، وهو األمر الذي شجبته 

موسكو.
في غضون ذلك، أعربت شــركة تويتر، 
بقلق  املاضــي، عن شــعورها  الثالثاء 
عميــق إزاء تزايد احملــاوالت حلظر وخنق 
وأنها  اإلنترنت  العامة عبــر  احملادثــات 
قلقة من تأثير اإلجراء الروســي إلبطاء 

خدمتها على حرية التعبير.
قيود روسية

الدكتــور محمد  من جانبــه يشــير 
حجازي، استشــاري تشريعات التحول 

الرقمــي واالبتكار وامللكيــة الفكرية، 
الرئيس الســابق للجنة التشــريعات 
والقوانــني بوزارة االتصــاالت املصرية، 
إلى أن روسيا قد قامت خالل السنوات 

األخيرة بسن مجموعة من التشريعات 
املتشددة فيما يتعلق باإلنترنت.

ويضيــف حجــازي في حديثــه ملوقع 
ســكاي نيــوز عربية أن مــن بني تلك 

القيود؛ إلزام الشــركات التكنولوجية 
مبشــاركة مفاتيح تشــفير خدماتها 
بيانات  ومنصاتها، وكذا تخزين وحفظ 
املســتخدمني على أجهزة خوادم داخل 
الشركات  إلزام  إلى  باإلضافة  روســيا، 
ومنصات التواصــل االجتماعي بحذف 
بعض نتائج البحث وإزالة بعض احملتوى 
الذي يتم تصنيفه على أنه غير قانوني.

معاقبة تويتر
األخيرة  األزمة  كواليس  يوضح حجازي 
بني روســيا وموقع تويتر، فيقول: »في 
الســلطات  قامت  املاضي،  األســبوع 
الروسية باتخاذ إجراء ضد توتير؛ بإبطاء 
ســرعة املوقــع داخل روســيا وهو ما 
تسبب في تباطؤ اخلدمة بشكل كبير 

للمستخدمني«.
وفي هذا الصــدد صرحت هيئة الرقابة 
الروسية، في بيان رســمي، بأن قرارها 
بتقييد خدمات تويتر يهدف إلى »حماية 
وإجبار الشركة على  الروس«  املواطنني 
االمتثال للقانون الروسي، وقد أوضحت 
أنهــا منذ عــام 2017 أرســلت لتويتر 
»أكثر مــن 28000 طلب أولي ومتكرر« 
حلــذف روابط الســتغالل األطفال في 

املواد اإلباحيــة ومعلومات عن تعاطي 
اخملدرات ودعوات للقصــر لالنتحار، وأن 
املوقع جتاهل الكثير من تلك الطلبات«.
ويلفــت اخلبيــر املصري إلــى أن هيئة 
الرقابة الروســية قد أشارت في بيانها 
إلى أن في حــال جتاهل »تويتر« القانون 
الروســي، فقد يواجه املزيد من القيود، 
مبا فــي ذلك احلظر الكامــل في البالد، 
مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ما قامت 
به الســلطات الروســية من عمليات 
فنية إلبطاء ســرعة توتيــر، نتج عنه 
حجب بعض املواقع احلكومية الروسية 

مبا فيها موقع الكرملني على اإلنترنت.
»سكاي  ملوقع  حديثه  حجازي  ويختتم 
بالكشــف عــن مفارقة  نيوز عربية« 
فيما حــدث، مؤخــرًا؛ إذ اعتقد عديد 
مــن املواطنــني الــروس أن انقطــاع 
اخلدمة عن املواقــع احلكومية، رمبا كان 
نتيجة لهجــوم إلكتروني أميركي، إال 
أن الســلطات الروســية أشــارت إلى 
أن املشــكلة داخليــة، وأنــه ما حدث 
كان نتيجة خطأ فــي األجهزة الفنية 
ومــزودات اخلدمات الرقميــة وقد متت 

استعادة اخلدمة للمواقع احلكومية.

تقـرير

الفضاء االلكتروني...اشتباك جديد بين روسيا والواليات المتحدة 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت بريطانيا امس االثنــني فرض عقوبات 
جديدة على سوريا، تشمل مقربني من الرئيس 

السوري بشار األسد.
وقال وزير اخلارجية دومينيــك راب، إنه مت فرض 
عقوبات على ســتة من حلفاء األسد بينهم 
املقداد ومستشــارون  فيصل  وزير خارجيتــه 

مقربون.
وتشــمل قائمة العقوبات أيضا مستشــارة 
األسد لونا الشبل واملمول ياسر إبراهيم ورجل 
األعمال محمد بــراء القاطرجي وقائد احلرس 
اجلمهوري مالك عليــاء والرائد في اجليش زيد 

صالح.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال أحــد محامي بنجامــني برير الســائح 
الفرنســي الذي قبض عليه في إيران منذ 10 
أشــهر إن موكله يواجه اتهامات »بالتجسس 

والدعاية ضد النظام«.
وأضاف احملامي سعيد دهقان: »ُوجه إليه أمس 
األحد اتهام بالتجســس وآخــر بالدعاية ضد 
النظام » مشــيراً إلى أنه قد يحكم على برير 

بالسجن لفترة طويلة.
ونــوه دهقان إلى أن موكله »يقبع في ســجن 
ابــاد مبدينة مشــهد، ويســتفيد من  وكيل 
احلماية القنصلية ويتواصل مسؤولو السفارة 

الفرنسية معه بانتظام«.
وأضــاف أن بريــر يواجه اتهــام »الدعاية ضد 
النظام« بسبب منشور على وسائل التواصل 
االجتماعي قال فيــه إن »احلجاب إلزامي« في 

إيران بخالف دول إسالمية أخرى.
وشدد على أن هذه االتهامات باطلة وال أساس 
لها من الصحة، مردفا: » علينا أن ننتظر حتى 
يجري القاضي حتقيقا كامال في األيام القليلة 

املقبلة ويصدر حكمه«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــرج اجمللس االنتقالي اجلنوبــي في عدن، عن 
الصحفــي اليمني عادل احلســني امس األول 
األحد، بعد أن قضى قرابة ســتة أشــهر في 
السجن، بحسب ما قالته محاميته ليزا مناع 

سعيد لشبكة سي إن إن.
كان احلســني، الذي عمــل مــع العديد من 
وســائل اإلعالم البارزة مبا فيها قناة سي إن إن، 
مت اعتقالــه عند نقطة تفتيــش في ضواحي 
عدن، في ســبتمبر املاضي. وكانت مجموعات 
حقوقية تطالب باإلفراج عنه بعد انتشار أنباء 

اعتقاله في فبراير.
وقال مسؤول أميركي مشارك في الضغط من 
أجل إطالق سراح احلسني إن »إدارة بايدن حثت 
اإلمارات على اســتخدام نفوذهــا مع اجمللس 

االنتقالي اجلنوبي لتأمني إطالق سراحه«.
كان الصحفي محتجزًا في ســجن املنصورة، 
عدن، من قبل اجمللــس االنتقالي اجلنوبي، وهو 
اإلمارات، وتسيطر  انفصالية تدعمها  جماعة 

على أجزاء كبيرة من جنوب اليمن.
اتهمت هيومــن رايتس ووتــش وجلنة حماية 
اجلنوبــي  االنتقالــي  اجمللــس  الصحفيــني 
التعســفي حلســني »جملرد قيامه  باالحتجاز 
بعملــه«، وتقــوالن إنه تعــرض للضرب على 
االنفرادي  أيدي مســتجوبيه وتعرض للحبس 

واحلرمان من النوم.

بريطانيا تفرض 
عقوبات على ستة 

سوريين 

إيران تتهم سائحا 
فرنسيا بالتجسس 

بعد اعتقاله 10 أشهر

 اإلفراج عن 
صحفي يمني

 معتقل في عدن

الصباح الجديد ـ متابعة :

وجــه الرئيس التركــي رجب طيب 
والواليات  أوروبا  الى  إردوغان، رسائل 
املتحدة، في مقال له في صحيفة 
بلومبيــرغ األميركيــة، مبناســبة 
الذكرى العاشــرة لألزمة السورية، 
حمولة  بتقاســم  أوروبا  وطالــب 
تركيا من الالجئني ومســؤوليتهم، 
وأكد أن »عدم االنخراط في ذلك قد 
يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة 

نحو أوروبا«.
وقال إردوغان: » في الذكرى العاشرة 
لالنتفاضة السورية، يجب أن نتذكر 
مئات اآلالف من األشــخاص الذين 
ُقتلوا وُعذبوا، ونزح املاليني ، كل ذلك 
ألنهم طالبوا بالدميقراطية واحلرية 
وحقوق اإلنسان«. وتابع »أدت جهود 
نظام بشار األسد وداعميه لسحق 
تلك املطالب املشــروعة إلى نتائج 
مروعة، مبا في ذلك اإلرهاب والهجرة 

غير النظامية«. 
وأشار إلى أن انخراط دول كثيرة في 
اخلالف السوري ألسباب مختلفة أو 
بأعذار مختلفة، أضاع أصل املأساة. 
وقال »مت التخلي عن واحدة من أهم 
دول الشرق األوسط وسط مذبحة 

ال نهاية لها على ما يبدو«.
وذكــر الرئيس التركي في مقاله أن 
»أن احلل الســلمي الدائم سيكون 
مســتحيالً في ظل عــدم احترام 
ووحدتها  ســوريا  أراضي  ســالمة 

السياسية«.

ثالثة خيارات
للغرب  خيارات  ثالثة  إردوغان  وطرح 
النهج  تقويض  أولهــا  األزمة،  حلل 
األخالقــي الذي تدعيــه أوروبا عبر 

األحداث في سوريا من  مشــاهدة 
املدرجات وفقــدان املزيد من األرواح 
البريئة.  وقال إن »قبولها بهذا الدور 
يخلق أيضا تهديــدات جديدة مثل 
النظامية،  غيــر  والهجرة  اإلرهاب 
مما يضر باألمن الدولي واالســتقرار 

السياسي األوروبي«. 
الثاني  اخليــار  أن  إردوغــان  وتابــع 
بالنســبة ألوروبــا هو »بــذل كل 
اجلهــود العســكرية واالقتصادية 
والدبلوماســية املطلوبة حلل دائم 
في سوريا، وخلص إلى نتيجة تقول 

إنــه »ال يوجد ســبب لالعتقاد بأن 
القادة الغربيــني، الذين لم يتخذوا 
10 ســنوات،  منذ  جــادة  خطوات 

لديهم مثل هذه النية«. 
أما اخليار الثالث هــو »دعم الغرب 
لتركيــا، بأن يتخذ موقفــاً واضحاً 
من وحدات حماية الشعب الكردية 
التي تهاجم املناطق اآلمنة وتدعم 
النظام الســوري الدمــوي، وتوفير 
الدعم الالزم للمعارضة الســورية 
الشرعية«. وأشار إلى ضرورة حتمل 
الدول الغربية مســؤوليتها إلنهاء 

األزمة اإلنسانية.
وطالب إردوغان الغرب باالســتثمار 
في املناطــق اآلمنة داخل ســوريا 
التي كرستها تركيا، ودعم مشروع 
السالم هذا بشكل واضح. وخاطب 
أميركا قائال إنه »علــى إدارة بايدن 
العمل مع تركيا إلنهاء املأساة في 
سوريا والدفاع عن الدميقراطية من 

خالل الوفاء بوعودها«.
ويحيي الســوريون ذكــرى مرور 10 
االحتجاجات  اندالع  على  ســنوات 
الســلمية ضد بشــار األسد في 

مــارس 2011، والتي أدت إلى اندالع 
انتفاضة شعبية سرعان ما حتولت 

إلى حرب أهلية شاملة.
بالرغــم من مرور عشــر ســنوات 
من القتال وانهيــار الدولة، ال يزال 
األسد راســخا في السلطة. لكن 
اقتصاديا  مدمرة  ســوريا  أصبحت 
ومقسمة إلى ثالثة أجزاء. تسيطر 
جماعــة مرتبطــة بالقاعدة على 
الغربية،  الشمالية  إدلب  محافظة 
بينما يســيطر مقاتلــو املعارضة 
املدعومون مــن تركيا على مناطق 

متتد على طول احلدود التركية. 
السورية  الكردية  القوات  وتسيطر 
املدعومة من الواليات املتحدة على 
ربع مســاحة البالد في الشــمال 
الشــرقي، في الوقت الذي يسيطر 

فيه األسد على اجلزء الباقي.
نحو  مقتل  فــي  الصراع  تســبب 
وتشــريد  شــخص  مليون  نصف 
نصف ســكان ســوريا قبل احلرب 
البالــغ عددهــم 23 مليونًا، مبا في 
ذلــك أكثر مــن 5 ماليــني الجئ، 

معظمهم في البلدان اجملاورة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الدولي  ســتوكهولم  معهد  قال 
تقرير  في   )SIPRI( السالم  ألبحاث 
امس اإلثنني، إن شحنات األسلحة 
الدولية كانت ثابتة في الفترة من 
2016 إلــى 2020، منهية أكثر من 
عقد من الزيادة، وفقا ملوقع صوت 

أميركا.
وأكد املعهــد أن الواليات املتحدة 
وفرنسا وأملانيا، وهم أكبر املصدرين 

فــي العالم، زادت شــحناتها من 
األسلحة، لكن انخفاض الصادرات 
من روســيا والصني عوض الزيادة. 
وأشار  إلى أن هذه هي املرة األولى 
منــذ 2001-2005 التــي لــم يزد 
فيها حجم شــحنات األســلحة 

الرئيسية بني الدول.
وبينمــا أدى الوبــاء إلــى إغــالق 
االقتصــادات فــي جميــع أنحاء 
البلدان  العالم ودفع العديــد من 

إلــى ركود عميق، قــال املعهد إن 
من الســابق ألوانــه معرفة ما إذا 
كان التباطؤ في تسليم األسلحة 

سيستمر على األرجح.
وقال بيتر ويزمــان، كبير الباحثني 
فــي برنامــج املعهد لألســلحة 
واإلنفــاق العســكري فــي بيان: 
كورونا  لوباء  االقتصــادي  »التأثير 
قــد يدفع بعض الــدول إلى إعادة 
تقييم وارداتها من األســلحة في 

الســنوات املقبلــة«. وتابع »ومع 
ذلك، في الوقت نفســه، حتى في 
ذروة الوباء في عــام 2020، وقعت 
عدة دول عقودًا كبيرة لألســلحة 

الرئيسية«.
التي  اإلمارات،  إلى  ويزمان  وأشــار 
وقعت مؤخرًا اتفاقية مع الواليات 
50 طائرة من طراز  املتحدة لشراء 
F-35، وما يصل إلى 18 طائرة بدون 
طيار مســلحة كجزء من صفقة 

قيمتها 23 مليار دوالر.
واســتحوذت دول الشرق األوسط 
على أكبر زيادة في واردات األسلحة، 
بزيــادة ٪25 فــي 2016-2020 من 
2011 إلى 2015. وزادت السعودية، 
أكبــر مســتورد لألســلحة في 
األســلحة  من  وارداتها  العالــم، 
بنسبة ٪61، وقطر بنسبة 361٪. 
أكبر  وأوقيانوســيا  آســيا  كانت 
املناطــق املســتوردة لألســلحة 

من   42٪ تلقت  الرئيســية، حيث 
العاملية  األســلحة  نقل  عمليات 
الهند  كانــت   .2020-2016 فــي 
وأستراليا والصني وكوريا اجلنوبية 
املستوردين  أكبر  من  وباكســتان 
فــي املنطقــة. وقــال  ويزمــان: 
»بالنســبة للعديد من الدول في 
آســيا وأوقيانوســيا، فإن التصور 
احملرك  هو  للصني كتهديد  املتزايد 

الرئيسي لواردات األسلحة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعصــف موجــة ثالثة مــن وباء 
بأوروبا، حيث تســجل  كوفيد19- 
تعثــرت فيها حمالت  التي  الدول 
في  حــادة  ارتفاعات  التطعيــم، 
معدالت اإلصابــة بفيروس كورونا 

املستجد.
ووصل معــدل اإلصابة بالوباء في 
االحتاد األوروبي ألعلى مســتوى له 
منذ بداية فبراير، بســبب عوامل 
عديدة، أبرزها انتشار أنواع جديدة 

من فيروس كوفيد19-.

وتســتعد العديــد مــن الــدول 
األوروبيــة لفرض إجــراءات إغالق 
جديدة صارمة فــي األيام القليلة 

املقبلة.
السلطات  سجلت  إيطاليا،  ففي 
الصحية أكثر مــن 27 ألف حالة 
إصابة جديدة، و380 حالة وفاة يوم 

اجلمعة.
وتعليقــا على هــذا االرتفاع، قال 
رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي: 
»بعد أكثر من عام على إعالن حالة 
لألسف  نواجه  الصحية،  الطوارئ 

اإلصابات  مــن  جديــدة  موجــة 
بفيروس كورونا«.

واعتبارا من امس االثنني، ســيتم 
وضع معظم أنحــاء إيطاليا حتت 
لألشخاص  يُســمح  ولن  اإلغالق، 
مبغــادرة منازلهم إال ألداء املهمات 
إغالق  ســيتم  كما  األساســية، 
احلانات  جانب  إلى  املتاجر،  معظم 

واملطاعم.
وال تبدو الصورة في فرنســا أكثر 
إشــراقا، حيث وصف وزير الصحة 
أوليفييــه فيــران، الوضــع فــي 

مثير  بأنه  الكبرى،  باريس  منطقة 
للقلق، كاشــفا عــن أنه »كل 12 
دقيقة، يدخل شــخص في باريس 
إلى العناية املركزة«، وفق ما ذكرت 

صحيفة »ذا غارديان« البريطانية.
االرتفاع، فرض  واســتجابة لهذا   
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، 
حظر جتول وقيودا اجتماعية أخرى 
في عدة مناطق، كمــا أنه يواجه 
على  وطني  إغالق  لفرض  ضغوطا 

وجه السرعة.
وفــي أملانيا، مت اإلبــالغ عن 12674 

إصابــة جديدة بكوفيــد19- يوم 
3117 عن األسبوع  بزيادة  السبت، 

السابق.
وأقّر رئيس وكالة األمراض املعدية 
في أملانيا، بأن البــالد »في قبضة 

موجة ثالثة من كوفيد19-«.
أما بولندا فشهدت 17260 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا يوم األربعاء 
الفائــت، وهــو أعلى رقــم يومي 

تشهده البالد منذ نوفمبر.
إلى  وأشار مســؤولون حكوميون 
أنه من املرجــح أن يتم اإلعالن عن 

قيود وبائية جديدة هذا األســبوع، 
علمــا أن بولندا فرضــت بالفعل 
قيــودا صارمة علــى التجمعات، 
وأغلقــت معظم املــدارس، كما 
منعت املطاعم من تقدمي الطعام 

إال للتوصيل.
كذلــك أبلغــت كل مــن اجملــر 
معدالت  ارتفــاع  عن  والتشــيك 
اإلصابــة والوفيات من كوفيد19-، 
من  الصحــة  مســؤولو  وحــذر 
للزيــادة في  األرقام مرشــحة  أن 

األسابيع املقبلة.

اردوغان يحمل الغرب استمرار األزمة في سوريا
 ويعزف على وتر الالجئين من جديد 

طرح ثالثة خيارات لحلها

بالرغم من مرور 
عشر سنوات من 
القتال وانهيار 
الدولة، ال يزال األسد 
راسخا في السلطة. 
لكن أصبحت سوريا 
مدمرة اقتصاديا 
ومقسمة إلى ثالثة 
أجزاء

رجب طيب اردوغان

مبيعات األسلحة 2020.. 

ثبات في أنحاء العالم وزيادة كبيرة في الشرق األوسط

موجة كورونا ثالثة تعصف بأوروبا
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الصباح الجديد ـ متابعة :

الصناعي  اإلنتــاج  ارتفــع مســتوى 
ومبيعــات التجزئة فــي الصني خالل 
أول شهرين من العام، وفق ما أظهرت 
بيانات رسمية ، ما يؤكد تعافي البالد 

من أزمة وباء كوفيد.
 35,1 وازداد اإلنتاج الصناعي بنســبة 
في املئــة مبا يفوق التوقعــات مقارنة 
بالعــام املاضي، في أكبــر ارتفاع منذ 
عقود بينما جتــاوزت مبيعات التجزئة 
التوقعات أيضا وســّجلت منوا نسبته 

33,8 في املئة، بحسب«الفرنسية«.
لكن املكتب الوطني لإلحصاءات أرجع 
االختالالت  إلى  جزئيــا  األخيرة  الزيادة 
الناجمة عن »املســتوى املنخفض في 

الفترة ذاتها« من العام املاضي.
وتراجع املؤشران في الشهور األولى من 

2020 بعدما ظهر كوفيد19- وســط 
الصني وتفشى سريعا في أنحاء البالد.
لكن الصني ثانــي أكبر قوة اقتصادية 
في العالــم، كانت اول بلــد يتعافى 
من الوباء بعدمــا فرضت تدابير إغالق 
اإلجراءات الحتواء  وغيرها من  مشددة 
الفيروس، لتحقق منوا على مدى العام 

بلغت نسبته 2,3 في املئة.
ومت نشــر بيانات كانون الثاني وشباط 
معا الستبعاد تأثير عطلة رأس السنة 
القمرية، التي تصــادف عادة في هذه 

الفترة.
وذكرت السلطات أن اإلنتاج الصناعي 
خالل أول شــهرين ارتفع بنحو 17 في 
املئة مقارنة بالفتــرة ذاتها من العام 

.2019
على  الصناعــي  النشــاط  وحتّســن 
األرجح نظرا إلى أنه مت تشجيع العديد 
مــن مختلف  القادمني  العمــال  من 

املناطــق الصينية على عــدم العودة 
إلى بلداتهم جّراء قيود كوفيد19-، ما 
يعني أن بعــض املصانع أبقت أبوابها 
مفتوحــة خــالل العطلــة أو أعادت 

فتحها قبل أوانها.
الصيني  االقتصاد  خبــراء  كبير  وأفاد 
جوليان  إيكونوميكس«  »كابيتال  لدى 
يبقى  بــأن  »نتوقع  إيفانز-بريتشــارد 
النشــاط قويا في األمــد القريب، في 
وقــت يعزز تخفيف القيــود املرتبطة 
بالفيــروس االســتهالك بينما يبقي 
التحفيــز املالــي لدى أبرز الشــركاء 

التجاريني الصادرات قوية«.
املدن  في  البطالــة  وارتفع مســتوى 
إلى 5,5 في املئة في شــباط ، مقارنة 
بـ5,2 في املئة في ديســمبر، بحسب 
ما اظهــرت بيانات االثنني، لكن اخلبراء 
حــذروا مــن أن املعــدل احلقيقي قد 
يكون أعلى نظرا إلى العدد الكبير من 

العمال املوظفني بشكل غير رسمي.
بدورها، أفادت كبيــرة خبراء االقتصاد 
للصني العظمى لدى مجموعة »آي إن 
جي« آيرس بانغ أنه »باجململ، تكشــف 
البيانات هــذه أن االقتصاد  مجموعة 
الصيني يتعافى من كوفيد، خصوصا 

في ما يتعلق باالستهالك«.
وتوقعت بأن يتحسن االقتصاد بنسبة 
12 في املئــة في الربــع األول مقارنة 

بالعام السابق.
الوطني  املكتــب  بيانــات  وأظهــرت 
لإلحصــاء في الصني الصــادرة امس 
االثنــني منو النــاجت الصناعي الصيني 
خــالل يناير وفبراير املاضيني بنســبة 
أول  %135.1 ســنويا، حيــث شــهد 
شــهرين مــن العــام املاضــي فرض 
إجــراءات اإلغالق ملنع انتشــار فيروس 
كورونا املســتجد في الصني، بحسب 

ما نشرت »األملانية«.

تقـرير

ارتفاع مستوى اإلنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع الدوالر للجلســة الثانيــة على التوالي 
امس االثنــني إذ دفع ارتفاع عائدات ســندات 
اخلزانة األمريكية املتعاملني خلفض الرهان على 
هبوط الدوالر إلى أقل مستوى في أربعة أشهر، 

بحسب ما نشرت »رويترز«.
وجرى تداول العائد على السندات ألجل عشرة 
أعوام عند 1.6320 باملئة اليوم االثنني وهو قريب 
من مســتوى اإلغالق يوم اجلمعة عند 1.6420 
باملئة، وهو مســتوى حتقق آخر مرة في فبراير 
. وقــادت الزيادة في عائدات الســندات الدوالر 
للصعود في األســابيع األخيرة بفضل ارتفاع 
فروق أسعار الفائدة مقارنة بأسواق السندات 

الرئيسية األخرى.
واســتقر مؤشــر الدوالر، الذي يتعقب حركة 
العملــة األمريكية أمام ســتة مــن نظرائها 
الرئيســيني، عند حوالي 91.84 في التعامالت 
املبكرة في لندن اليوم. وكان قد بلغ األســبوع 
املاضــي 93.51 وهو أعلى مســتوى منذ أواخر 

نوفمبر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الزراعة، امس االثنني بلوغ كميات 
التمور املصدرة الى األسواق العاملية للموسم 
احلالي 600 الف طن من مختلف االنواع، بينما 
شكلت الديوانية جلانا لزيادة منتجاتها النباتية 

واحليوانية وصوال الى تصديرها للمحافظات.
وقال وكيــل الوزارة مهدي ســهر اجلبوري في 
تصريح صحفــي، ان »الدول التي اســتوردت 
الكميــات االكبر من التمــور العراقية، كانت 
الهند والصني واملغرب اضافة الى بلدان أوروبية 
عدة«، مؤكدا »بذل الوزارة جلهود حثيثة مبجال 
دعم وتطوير قطاع التمــور، من خالل التركيز 
على إقامة مشــاريع إكثار االصنــاف املميزة 

واملطلوبة عامليا«.
وبني ان »اصناف التمور املصدرة كانت كمياتها 
االكبر لنوعي الزهدي واخلستاوي، بينما كانت 
لبقية االصناف االخــرى بكميات اقل«، منوها 
بان »اهم احملافظات املنتجة للتمور هي كربالء 

املقدسة وبابل وديالى والبصرة« .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اكد قائممقام قضــاء القائم مبحافظة االنبار 
احمد احملــالوي امس االثنني ان شــركة جنرال 
الكتريك هي اجلهة املنفذة ملشروع اعادة اعمار 
وتأهيل محطة كهرباء عكاز وليســت شركة 

صدى النجوم العراقية .
وقال احملالوي في تصريح صحفي ان » الشركة 
وتـأهيل وتشغيل  اعمار  اعادة  املنفذة ملشروع 
محطة كهربــاء عكاز بقضــاء القائم غربي 
االنبــار ، هــي شــركة الكتريــك االمريكية 

والتنفيذ عبر شركة صدى النجوم العراقية«.
واضاف ان« شــركة جنرال الكتريك االمريكية 
اتفقت مع وزارة الكهرباء بتوريد كافة املعدات 
واملســتلزمات اخلاصــة بعملية اعــادة اعمار 
وتأهيل محطة كهرباء عــكاز من امريكا في 
حني تقوم شــركة صــدى النجــوم العراقية 
بعمليات غير رئيسية وتلتزم بإجراءات الشركة 
االمريكية ، مبينا ان” املعدات لتشغيل احملطة 

امريكية الصنع«.
يشار الى ان الشــركات االمريكية العامة في 
االنبار تعتمد على اناطة العمل الى شــركات 
عراقية في خطوة تبتغــي من وراءها احلصول 
على ارباح مالية طائلة كون ان هذه الشركات 
متتلك التأثيــر القوي في اليــة احلصول على 

الفرص االستثمارية من احلكومة املركزية

الدوالر يواصل الصعود 
مع استئناف مكاسب 
عائدات سندات الخزانة

العراق صدر 600 ألف 
طن من التمور إلى 
األسواق العالمة 

جنرال الكتريك تحصل 
على عقد لتأهيل محطة 

عكاز في االنبار

الصباح الجديد ـ متابعة: 

أفادت بيانــات من مصادر جتارية 
امــس االثنني، أن العــراق احتل 
املرتبة األولى كأكبر مورد للهند 

في شباط  املاضي .
وأظهرت البيانات أن العراق بقي 
بالرغم من  للهند  املوردين  أكبر 
إلى  باملئة   23 املشــتريات  نزول 
أدنى مستوى في خمسة أشهر 
عند 867 ألفا و500 برميل يوميا.
وحســب البيانــات ان الواليات 
الســعودية  تخطت  املتحــدة 
نفط  مورد  أكبــر  ثاني  لتصبح 
للهند في الشهر املاضي، حيث 
ارتفعــت 48 باملئــة لتصل الى 
545 ألفــا و300 برميــل يوميا 
في شــباط مقارنة مع الشهر 
السابق، مما يشكل 14 باملئة من 
الشــهر  الهند  واردات  إجمالي 

املاضي.
في املقابل، أظهرت البيانات نزول 
واردات شــباط من الســعودية 
42 باملائــة مقارنة مع الشــهر 
الســابق إلى أدنى مستوى في 
عشــر ســنوات عند 445 ألفا 

و200 برميل يوميا. 
ويصــدر العراق اكثــر من 65 % 
من النفط اخلام الى دول اســيا 

وخاصة الهند والصني.
وفي ســياق متصــل، ارتفعت 
أسعار النفط امس االثنني، وبلغ 
برنت مستوى 70 دوالرا للبرميل، 
إذ تظهر بيانات تسارع التعافي 
بداية  الصينــي في  االقتصادي 
2021، مما يدعم توقعات الطلب 
على الطاقة لدى أكبر مستورد 

للنفط في العالم.
وصعــدت العقــود اآلجلة خلام 
برنــت تســليم ايــار / مايو 10 
ســنتات، مبا يعــادل 0.1 باملئة 

للبرميــل  دوالر   69.32 إلــى   ،
بتوقيت   09:47 الساعة  بحلول 
جرينتــش، في حني بلــغ اخلام 
تكســاس  غــرب  األمريكــي 
الوسيط تســليم أبريل 65.73 
دوالر للبرميل، بزيادة 12 سنتا، أو 

0.2 باملئة.
الناجت  أن منو  البيانــات  وأظهرت 
الصناعــي الصينــي تســارع 
في يناير كانــون الثاني وفبراير 
التوقعات،  متجــاوزا  شــباط، 
فــي حني ارتفع إنتــاج مصافي 
التكرير 15 باملئة مقارنة بالفترة 
نفســها قبــل عام، بحســب 

»رويترز« .

وقال ســينج يك تي احمللل لدى 
شركة االستشــارات الصينية 
الصناعــات  إن  إنرجــي  ســيا 
الثقيلة الصينية شــهدت منوا 
قويــا، إذ ســجل إنتاجهــا من 
واألملنيوم  والصلب  األســمنت 
منوا في خانة العشرات باملقارنة 
مع مستويات 2019 قبل جائحة 
كوفيــد، مضيفــا أن معدالت 
النمو جاءت عنيفة بالنظر إلى 
أسس الصني الكبيرة ، مضيفا 
إن إنتاج وشــحن كل تلك املواد 
زاد األســعار  يحتاج طاقة. ومما 
بقطاع  مصــادر  قالــت  دعما، 
التكرير لرويتــرز يوم اجلمعة إن 

للنفط  مصدر  أكبر  السعودية 
خفضت إمــدادات اخلام حتميل 
أبريل نيسان ملا ال يقل عن أربعة 
مشــترين من شــمال آسيا مبا 
يصل إلــى 15 باملئة، بينما لبت 
املتطلبــات الشــهرية العادية 

لشركات تكرير هندية.
يأتــي خفــض اإلمــدادات في 
منظمة  فيه  قررت  الذي  الوقت 
)أوبك(  للبترول  املصدرة  البلدان 
املعروفة  اجملموعــة  وحلفاؤها، 
باســم أوبك+، في وقت ســابق 
من الشهر اجلاري متديد معظم 
تخفيضــات إمداداتها لشــهر 

أبريل .

وقــال محللون لــدى »جيه.بي 
مورجان« في مذكرة أســبوعية 
»إن من املتوقع أن يؤدي استمرار 
إلى حتفيز  النفط  ارتفاع أسعار 
زيادة إنتاج اخلــام األمريكي هذا 

العام«.
أنه  أكــدوا  لـ«رويترز«،  ووفقــا 
فــي ظــل األســعار احلاليــة، 
ثمــة جــدوى اقتصادية ألغلب 
مشــغلي العمليــات البريــة 
الواليات املتحــدة، ما يترك  في 
املشغلني،  من  كبيرة  مجموعة 
الكبرى  العامة  الشــركات  من 
اململوكة ملكية  الشركات  إلى 
خاصة، في موقف جيد لتكثيف 

الثاني  النصف  في  األنشــطة 
من العام اجلاري وبناء زخم قوي 

إلنتاج كميات أكبر في 2022.
ويتوقــع البنك حاليــا أن يبلغ 
إنتاج النفط اخلام األمريكي في 
املتوســط 11.78 مليون برميل 
يوميا فــي كانــون األول 2021 
برميل  آالف   710 بارتفاع قــدره 

يوميا على أساس سنوي.
وأكــد البنك أن إنتــاج النفط 
املتحدة  الواليــات  فــي  احملكم 
ســيبلغ في املتوســط 11.36 
 2021 مليون برميــل يوميا في 
مقارنة مبتوســط 11.32 مليون 

برميل يوميا في العام املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اصدر البنك املركزي، امس االثنني، 
الســكنية،  القروض  تعليمــات 
مبينا ان مــدة التمويل تصل الى 

15 سنة.
وقــال البنك في بيان له انه »نظرا 
الى جنــاح مبادرة البنــك املركزي 
الســكني  القطــاع  بتنشــيط 
وازاحة  الصعوبات  تذليل  ولغرض 
العوائق التي تعترض طريق مبادرة  
واحــد ترليــون دينار ولتســهيل 
عملية  في  للمصــارف  اإلجراءات 
منــح القروض اخلاصــة بالقطاع 

موافقة  حصلت  فقد  الســكني 
البنك على ما يلي » امكانية منح 
القروض السكنية للمصارف التي 
تطلب ذلك شريطة ان يتم تقدمي 
باســماء  والقوائم  الكشــوفات 
املقترضني مبدة ال تزيد عن شهرين 
املنــح وبخالفه ال مينح  تاريخ  من 
اي متويــل مســتقبال حلــني قيام 
بتزويدنا مبــا هو مطلوب  املصرف 
اخلاصة  والقوائــم  بالكشــوفات 
مبنح املقترضني مــع فرض غرامة 
بنســبة %1 وفائــدة %5 واخلاص 
واحد  ملبــادرة  املوحدة  بالضوابط 

املشــاريع  لتمويل  دينــار  ترليون 
والصغيرة  واملتوســطة  اكبيــرة 
حد  ضمن  التمويل  مــدة  ،وتكون 
اعلى يصل الى 15 سنة او بحسب 
رغبــة الزبون علــى اال يقل عن 5 

سنوات كحد ادنى.
وكان البنك املركــزي العراقي قد 
اعلن عن اطالقه في نهاية ســنة 
2015 مبادرة الواحد ترليون لتمويل 
واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات 
على  الشــباب  تشــجيع  بهدف 
االستثمار في القطاعات الزراعية 

والصناعية والتجارية واخلدمية.

  الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت هيئة اإلحصاء التركية امس 
الى  تراجعوا  العراقيــني  ان  االثنني، 
املركز الثاني للشــهر الثاني تواليا 
في األكثر شراء للعقارات في تركيا 

خالل شهر شباط.
الهيئــة في تقريــر لها ان  وقالت 
»تركيــا باعت في شــهر شــباط 
املاضي ألفــني و946 منزال لالجانب 
 ،26% بلغــت  انخفــاض  بنســبة 
مقارنــة بنفس الشــهر من العام 

السابق«.
باملركز  ان »اسطنبول جاءت  وبينت 

للمنازل  مبيعــا  االكثر  فــي  األول 
533  عملية  التي حققت  لٔالجانب 
وجاءت   .2021 فــي شــباط  بيــع 
أنطاليــا ثانيا مــع525  عملية بيع 
211 بيع منزل،  منزل، وأنقرة ثالثــا 
138 بيع منزل،  رابعا مع  ومرســني 

وسامسون مع 64 منزال«.
واضافت ان »االيرانيني تصدروا باقي 
الــدول االجنبية في األكثر شــراء 
للعقــارات في تركيا خالل شــباط 

وبعدد 477 منازل«.
باملرتبة  جــاء  »العراق  أن  وتابعــت 
الثانيــة حيث اشــتروا 432 منزالً، 

 259 بـ  ثالثا وبعدد  وروســيا جاءت 
 230 بعدد  رابعا  وأفغانستان  منزال، 
وبعدد  خامسا  وكاخســتان  منزال، 

119 منزال«.
العراقيون في قائمة شراء  ويتصدر 
املنازل في تركيا منذ العام 2015، اال 
انه تراجــع للمركز الثاني بعد ايران 
وشباط  الثاني  كانون  شهري  خالل 
من العــام احلالــي 2021، في حني 
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، 
أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي 

يتواجدون اآلن على أراضي بالده.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت رابطة املصارف اخلاصة 
ارتفاع  االثنني،  امــس  العراقية 
املقدمــة  القــروض  نســبة 
مــن املصــارف إلــى املواطنني 
والشركات بنسبة ٪15.5 خالل 
بالعام  مقارنــة   2020 العــام 
2019 ، مبينــة أن هذا االرتفاع 
يعود لسياســة البنك املركزي 
العراقــي االخيرة التي زادت من 
املتنوعة  االقراضيــة  املنتجات 
وســاهمت في دعــم املصارف 

وزيادة احملفظة االئتمانية.
لرابطة  التنفيــذي  املدير  وقال 
املصارف اخلاصة العراقية، علي 
طارق في بيــان صحفي، تلقته 
»رغم  إنــه  نيوز«،  »االقتصــاد 
الظروف الصعبــة التي مر بها 
املاضي،  العــام  خــالل  العراق 
نتيجــة االزمة املاليــة واغالق 
البالد بشــكل كامل بســبب 
فيروس كورونا، والتي اثرت على 
النشــاط االقتصادي والتجاري، 
فان املؤشرات املصرفية ارتفعت 

مقارنة بالسنوات املاضية«. 
املصارف  »رأســمال  أن  وأضاف 
املاضــي،  العــام  خــالل  ازداد 
بنســبة ٪8.5 ليصبــح 16.76 
تريليــون دينــار، ويعــود لقيام 
بعض املصارف بزيادة رأسمالها 
وكذلك افتتاح مصارف جديدة، 
مشــيرا إلى أن غالبيــة النمو 
في رأســمال املصارف كان في 

املصارف اخلاصة«.
وبني أن »ودائع القطاع املصرفي 
ازدادت بنســبة ٪3.13 لتصبح 

ان  بعد  دينــار  تريليــون   84.75
كانــت 82.1 تريليــون دينار في 
العــام 2019 وهــذا النمو يعد 
التي  االزمات  بســبب  بسيطاً 
االقتصادي  الوضــع  على  اثرت 
في عمــوم البالد خــالل العام 

املاضي«.
وأكــد أن »االئتمــان التعهدي، 
منا نحــو ٪2 اذ أصبحت 25.77 
تريليون دينار، وهذا النمو احملدود 
يعــود إلــى انخفاض انشــاء 

مشاريع جديدة في البالد«.

النقدي  إلــى أن »االئتمان  ونوه 
املقــدم من قبل املصــارف إلى 
 15.5٪ بنســبة  ازداد  املواطنني 
اذ ارتفــع مــن 42 تريليون دينار 
 49.75 ليصبح   2019 العام  في 
تريليون دينار فــي العام 2020، 
سياسة  بســبب  الزيادة  وهذه 
البنك املركــزي العراقي مؤخراً 
في  اطلقها  التــي  ومبادراتــه 
االشهر االخيرة والتي ساهمت 
في قيام املصارف بزيادة اإلقراض 

للمواطنني واملشاريع«.

ولفت إلــى أن »الديون املتعثرة 
بنسبة  ارتفعت  املواطنني  لدى 
٪6.47 لتصبــح 4.43 تريليــون 
دينار، وهو رقم كبير جدا بذمة 

املقترضني للقطاع املصرفي«.
واختتم طــارق حديثه، بالقول، 
إن »زيــادة النمــو فــي الديون 
املتعثرة، قد يجبر املصارف على 
فرض مزيد من اإلجراءات مقابل 
منح القرض، وهو مؤشر مقلق 
القطاع  ويؤثر علــى عمل  جدا 

املصرفي التنموي«.

البنك المركزي يصدر تعليمات
 حول القروض السكنية

إيران تزيح العراق في قائمة الدول 
االكثر شراء للمنازل في تركيا

ارتفاع القروض المصرفية بنسبة ٪15.5 خالل العام 2020

العراق أكبر مورد خام للهند في شباط
خام برنت يصل إلى 70 دوالرا

أظهرت البيانات أن 
العراق بقي أكبر 
الموردين للهند 
بالرغم من نزول 
المشتريات 23 بالمئة 
إلى أدنى مستوى 
في خمسة أشهر 
عند 867 ألفا و500 
برميل يوميا

حقول نفطية

احد املصانع الكبرى في الصني 
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قراءةمحمد زكي ابراهيـم
قراءة في رواية أمجد توفيق 

الظالل الطويلة.. وسردية الحلم المباح
محمود خيون 

 
األدبيـة  األعمـال  مـن  الكثيـر  قرأنـا 
وشـاهدنا  والقصصيـة  والروائيـة 
السـيمية منها.. على وجـه التحديد 
والسـام  احلـرب  عـن  تتحـدث  التـي 
واالحتـاالت لـدول صغيـرة المتلك من 
القـوة  سـيادتها  عـن  الدفـاع  أدوات 
التـي جتابـه بهـا غطرسـة جحافـل 
كانـت  كـم  الغزاة..وعرفنـا  جيـوش 
معانـاة النـاس مـن تبعاتهـا خاصـة 
والـذي  احلـرب  بعـد  السـلم  حالـة 
ينتـج عنـه احتـال تلـك الدول...ومـا 
يتمخـض عنـه مـن خسـائر الحتصى 
تغـدو  التـي  واملمتلـكات  بـاألرواح 
بالويـات  حتفـل  فصـوال  بعـد  فيمـا 
واملأسـي..إذ تولـد مـن رحمهـا حروب 
وانقسـامات ومتـزق مابعـده  صغيـرة 
التحتيـة  البنـى  كل  يحطـم  متـزق 
واالساسـية ملقومـات الدولـة.   وحتت 
غطـاء احلريـة والتخلـص مـن حكـم 
عمـا  والعبودية..ناهيـك  الطغـاة 
يحصـل من أعمـال تخريبية وسـرقة 
واملؤسسـات  والبنـوك  العـام  للمـال 
ثـم  وغيرها...ومـن  واخلاصـة  العامـة 
وهـي  الثانيـة  الصفحـة  فـي  البـدء 
حرقهـا مـن قبـل جهـات مجهولـة 
كانـت تتربـص النتهـاز الفرصة حتى 

باجلميـع... األذى  تلحـق 
لنـا  سـاقها  كثيـرة  أمثلـة  وهنـاك 
خـال  مـن  توفيـق  أمجـد  الروائـي 
شـخوصه الذيـن أتـى بهم مـن أزقة 
الرشـيد  شـارع  بـن  تقـع  ضيقـة 
واجلمهوريـة والكفـاح وسـط بغداد...
والدوائـر  البنـوك  بسـرقة  فقامـوا 
مـن  وضحاهـا  ليلـة  بـن  وأصبحـوا 
أسـياد القـوم يسـكنون القصـور في 
املناطـق الراقيـة ويركبـون السـيارات 
وجـاه  أمـاك  الفارهة...واصحـاب 
أمثـال) إنتصار ومجموعـة البلطجية 
مـن  ..وغيرهـم   ) ترأسـهم  الذيـن 
قطاعـي الطرق والبغاة..بعد سـاعات 
وسـيطرة  العاصمـة  احتـال  مـن 
مداخلهـا  علـى  األجنبيـة  القـوات 

ومخارجهـا.. 
ومايؤكـد ذلـك تلـك احلادثـة الغريبة 
والفاجعـة التـي يرويهـا لنـا الكاتـب 
روايتـه  أبطـال  أحـد  لسـان  عـن 
بأخيـه  إتصـل)  الـذي   ) بشـار  وهـو) 
السـاكن في بغـداد مهنئـا وبعد أقل 
حادثـة  عـن  االخ  دقيقة..حتـدث  مـن 
اليـوم نفسـه..قال  شـاهدها صبـاح 
كنـت عالقـا فـي ازدحـام مـروري فـي 
منطقـة احلارثية حيث رأيـت رجا مع 
زوجتـه وطفلـة التتجـاوز السادسـة 
مـن العمـر قرب العـاب لاطفـال في 
الحتمـل  سـيارة  تقدمـت  اللحظـة 
لوحـات تسـجيل، فـي داخلهـا ثاثـة 
شـباب كانـت تسـير علـى الرصيـف 

فتـح  العائلـة  مـن  اقتربـت  وحـن 
للسـيارة.. اخللفـي  البـاب  أحدهـم 
وسـحب الزوجة الى داخلها...صرخت 
الزوجـة وهجـم الـزوج علـى اخلاطف، 
كتفه.كتفـه،  فـي  رصاصـة  فتلقـى 
سـقط نهـض مواصا هجومـه على 
اخلاطفـن فأفرغـوا مخزن رشـاش في 
صـدره سـقط صريعـا يتخبـط بدمه 

وسـط صـراخ الطفلـة والزوجـة...(
مـن  تعـد  وغيرهـا  احلادثـة  هـذه  أن 
وانهيـار  واالحتـال  احلـرب  مخلفـات 
البنـاء الهرمـي للدولـة التـي تعانـي 
التدخـل األجنبي...ولعـل  مـن ويـات 
أمجـد توفيق في هـذه احلادثة وغيرها 
مـن احلـوادث التـي وردت فـي مجمـل 
أذهاننـا  إلـى  الرواية...يعيـد  فصـول 
بقصـد أو مـن دون قصـد ماكتـب من 
الـذي  واخلـراب  الفوضـى  عـن  روائـع 
مـن  احتالهـا  بعـد  أوروبـا  عاشـته 
جيـوش احللفاء وماخلفـوه من جرائم 
ماجسـده  اإلنسـانية...وهذا  بحـق 
الكاتـب دالتـون يرامبـو فـي كتاباتـه 
عـن جرائـم احملتلـن علـى الرغـم من 
تبايـن اإلختـاف بـن املنجزيـن فاالول 
يتحـدث عـن حـرب واسـعة الظـال 
بـكل افرازاتهـا والثانـي يتحـدث عـن 
حـرب قادت إلـى اإلحتال مـن توضيح 
بعـد  مـا  ملرحلـة  واضحـة  إشـارة  أو 
احلـرب واالنهيـار الـذي سـاد األجـواء 
الباحـث  وصفهـا  آنذاك...وكمـا 
فـي  احلـاج  يـزن  السـوري  والكاتـب 
حديثـه عـن آثار احلـرب التي جتسـدت 
جليـا مـن خـال روايـة) الجديـد فـي 
الغـرب ( للكاتـب أرنـس ماريـا رميـارك 
عـن  تتحـدث  أن  اسـتطاعت  والتـي 
حـرب  أيـة  احلـرب  مابعـد  اإلحتـال 
والتـي تتحـول إلـى محـض كابـوس 

بعيـد....
وأن   ) الطويلـة  الظـال  أن)  نقـول 
ودالليـة  خبريـة  رمـوز  علـى  احتـوت 
فهـي تشـير الـى مقـت االحتـاالت 
بـن  حديـث  مـن  دار  مـا  خـال  مـن 
يـده  ارتعشـت  حـن  واخيـه  بشـار 
وهـي ممسـكة بسـماعة الهاتف) قال 
النـاس؟!  ...أيـن الشـرطة..أين أخـاق 
قـال االخ...الوجـود للشـرطة والنـاس 
مبسـلحن  ليسـوا  وهـم  خائفـون 
اجملرمـن...أن  مواجهـة  ليسـتطيعوا 
املواطـن يخشـى حمـل السـاح كي 
اليتعـرض إلـى تفتيـش مفاجـئ مـن 
دوريـة أميركيـة أو عراقية...ثم أردف:- 
فـي  وهـم  أحـرار  أنهـم  واجملرمـون؟! 
وضـع ذهبـي...أي عيـد هذا؟! ...آسـف 
أنـت من حـاول التهنئة....مـاذا تقصد 
؟! :- التصـح التهنئـة للعراقيـن....(..

يقـال أن األدب أكثـر الفنـون) تعبيـرا 
املأسـاوية  واللحظـات  اإلنسـان  عـن 
التـي مير بها الشـخص ويعد وسـيلة 
قبـل  األحـداث  وتسـجيل  للتوثيـق 
األدب  والسـينما..فكان  التلفزيـون 

وسـيلة تعبيـر العديـد من الشـعوب 
..(

وإننـا نسـتطيع تشـبيه الوضـع بعد 
رافقتـه  التـي  والفوضـى  اإلحتـال 
دالتـون  األميركـي  الكاتـب  بروايـة 
حـول  أحداثهـا  تـدور  والتـي  ترامبـو 
مدفعيـة  لقذيفـة  تعـرض  جنـدي 
افقدته وعيه ليسـتيقظ ويكتشـف 
وعينـاه  ووجهـه  أطرافـه  فقـد  أنـه 
واذنـاه وفمـه  ، لكـن رأسـه مازالـت 
تعمل..وكأنـه أصبـح سـجينا داخـل 
أن هـذه احلادثـة  جسـده....ويبدو لنـا 
بقيـت  التـي  البـاد  حـال  تشـبه 
تغـص في ظـام دامـس مـع إنقطاع 
الكهربـاء وغياب اخلدمات األساسـية 
وغـدت  واألمـان  األمـن  وانعـدام 
املنظمـة  للجرميـة  واسـعا  مسـرحا 

وغيرهـا كمثـل اجلنـدي فـي الروايـة 
رأس يتحـرك ومـن دون عيـون أو فم أو 
آذان....وتبـن ذلـك مـن خال شـعورنا 
بحالـة الكاتـب التـي رافقتهـا نوبات 
اخلارقـة  الذهنيـة  العصبيـة  مـن 
لتكـون  األحـداث  تتاحـق مـع  التـي 
حتـى  متكاملـة  موضوعيـة  وحـدة 
وإن أطـاح ببعـض عناصرهـا جوانـب 
وكمـا  النفسـية  االحباطـات  مـن 
الدكتـور  دقيقـا  وصفـا  وصفهـا 
الناقـد الكبيـر خالد علـي مصطفى 
بالقـول أن العمل األدبي ليـس حياديا 
فهـو مثقـل بالعواطـف واالنفعاالت 
أو  صاحبهـا  تـدل  التـي  واألفـكار 
مايريـده منهـا صاحبهـا وفـي هـذه 
احلـال يجـد القـاريء نفسـه مجبـرا 
موقفـا  اآلخـر  هـو  يتخـذ  أن  علـى 

أو  قبوال..نقاشـا،  أو  رفضـا  منهـا. 
تأمـا، أمـا القـاريء احليـادي فليس إال 
اخلرافـات  أدبيـة ككثيـر مـن  خرافـة 
األدبيـة التـي يجـب أن حتال إلـى علم 

األسـاطير...
ومـن هنـا يتأكـد لدينـا نحن معشـر 
العريقـة  ومدلوالتـه  األدب  حرافيـش 
منـذ أول قصـة كتبـت وحتـى يومنـا 
هذا...يتأكـد بـأن أمجـد توفيـق اعتاد 
فـي كل مـرة أن يخـرس تلـك الثـورة 
اجلامحـة داخـل نفسـه فهـو يعلـم 
قبـل غيـره من النـاس أن املـوت نهاية 
أن  يريـد  حـي  كائـن  لـكل  حتميـة 
االعتيـادي  بشـكلها  حياتـه  ميـارس 
فهـو اذن يفصـح عـن ذلـك بالوصف) 
أرض  مـن  نقلـت  إذا  األشـجار  متـوت 
غـادرت  إذا  الطيـور  ومتـوت  ألرض 
بيئتها..ومتـوت احليوانات...أنهـا تدفـع 
ثمـن صدقها..والصـدق عندمـا يكون 

نقيـا أصيـا فإنـه
فاملـوت  للمـوت  آخـر  وجهـا  يصبـح 
يحفـظ للصـدق نقاءه...أنـه يقتله...(
ثـم يسـتدرك الكاتـب فـي ايحائيـة 
تبـدو للوهلـة األولـى غامضـة بعض 
الشـيء لكنهـا سـرعان ماتكشـف 
عـن معانـاة كبيرة جتوس فـي أعماقه 
القسـوة  وبرغـم  فيـردف..)  املعذبـة 
واجلمـر الـذي ينشـف ماقـي العيـون 
يكـون املوت فـي حاالت كثيـرة محورا 
فهـو  محيطـه  علـى  احليـاة  تتـوازن 
ورعبهـا  العميقـة  وفكرتهـا  سـرها 
الـذي يبتدع آالف الوسـائل للنسـيان 

الكـذب...(...  أو 
أن أمجـد توفيـق في ظالـه الطويلة 
األسـطورة  عوالـم  يجسـد  أن  أراد 
والرمزيـة مـن خـال تشـابك أسـماء 
بغمـوض  حتركاتـه  وربـط  أبطالـه 
سـحري سـرعان ما تتكشـف صورته 
وتتضـح معاملـه لدى القـاريء الدارس 
االكادميـي  الباحـث  أو  االعتيـادي  أو 
وتبقى هذه احلالة مازمة لشـخوصه 
الذيـن اختارهـم مـن صميـم املعاناة 
واختـراق فيهـم ذلك الواقع املأسـاوي 
الـذي خلفـه اإلحتـال والذي عاشـت 
النـاس فيه مـن دون تطلعـات أو آمال 
عتمـت  لقـد  نديـة،  أحـام  حتـى  أو 
األشـياء ومتزقت أحلـى صورها اخلابة 
بظـل مثقـوب عنـد  وظلـت حتتمـي 

تلـك الظـال الطويلـة...
تبقـى) الظـال الطويلـة (.. أكثـر من 
شـاهد ووثيقـة هامة وخطيـرة حتوي 
بـكل  تتحـدث  سـرية  ملفـات  علـى 
شـراهة عـن حجـم الدمـار واألسـى 
الـذي خلفه اإلحتـال وماترتـب عليه 
مـن قصـص وحكايـا تتحـدث بـكل 
طاقـة عـن األسـباب احلقيقيـة وراء 
ذلـك الدمار والتشـتت والتمـزق الذي 

طـال جميـع مفاصـل احليـاة..

جائزةشيء عن

عمار حميد

عنـد زيارتـك الـى متحـف املتروبوليتـان 
للفنـون فـي الواليـات املتحـدة ودخولك 
الـى قاعـة العـرض رقـم 403 اخملصصـة 
لعـرض فنـون الشـرق االدنـى التـي تعود 
الـى فتـرة تتـراوح مـن 1200 الـى 3000 
واحـدة  سـتاقيك  امليـاد  قبـل  سـنة 
االنسـانية  الوثائـق  وأقـدم  أهـم  مـن 
التـي تعـود الـى فتـرة مبكـرة للحضارة 
السـومرية في باد مابـن النهرين والتي 
)أوشـموكال(،  نصـب  او  مبسـلة  تعـرف 
يرجـع تاريخ هـذه املسـلة املصنوعة من 
حجـر املرمر اجلبسـي الى فترة السـالة 
االولى لسـومر اي مابـن 2900 الى 2700 
سـنة قبـل امليـاد وبذلك يزيـد عمر هذه 
املسـلة عن 4500 سـنة ويعتقـد علماء 
اآلثـار انهـا تعـود الـى فتـرة مملكـة أوّما 
الواقعـة فـي تل جوخا فـي محافظة ذي 

حاليا. قـار 
سـم   22.4 املسـلة  هـذه  ارتفـاع  يبلـغ 
وعرضها 14.7 سـم وسـمكها 9.5سـم 

رموزهـا  فـك  يتـم  لـم  اآلن  لغايـة  و 
والكتابـات املسـمارية احملفـورة عليها 
الـذي مت فـك  اجلـزء  امـا  تـام  بشـكل 
رمـوزه فهو يشـير الى واحـدة من أولى 
وثائـق صفقـة لتحويل ملكيـات ثاثة 
حقـول وثاثـة منـازل وبعض املاشـية 
بحجـم  لرجـل  نقـش  فيهـا  ويظهـر 
كبيـر وقـد نُقـش على وسـطه كلمة 
كاهـن   ، )أوشـموكال  تُقـرأ  ان  ميكـن 
االله شـارا( وشـارا هو إله حـرب ثانوي 
معـروف بشـكل رئيسـي فـي مملكـة 
أوّمـا , فـي اجلانب اآلخر مـن هذا احلجر 
مت نقـش رسـم ألنثـى مـع حـروف غير 
واضحـة رمبا تشـير الـى اعتبارهـا ابنة 
أوشـموكال , وفـي جانـب آخـر ناحظ 
)آك-كال- اسـم  مـع  لرجـل  نقشـا 

أوكـن( رمبـا يشـير او يرمز الـى آكا آخر 
للكيشـين  األولـى  السـالة  ملـوك 
حيـث تعـود هـذه املسـّلة الـى تلـك 
احلقبة امـا الشـخوص األصغر حجما 
فـي اجلوانب االخـرى من املسـّلة فهم 
يعتبـرون شـهودا علـى  االكثـر  علـى 
عمليـة حتويـل املِلكية هذه ، وبسـبب 

فـا  القدميـة جـدا  الرمـوز  ذي  النـص 
يبـدو ان كان )أوشـموكال( يشـتري او 

يبيـع او مينـح تلـك املمتلـكات
يعتقـد بعـض علمـاء اآلثـار كذلك ان 
املسـّلة رمبـا تكون احد اشـكال احجار 
احلـدود املبكرة التـي تعـرف بـ)كودورو( 
التـي توضع كعامـات حلـدود األراضي 
وبالنظـر ملـا متثلـه هـذه املسـّلة مـن 
أهميـة واشـارات علـى فهـم وتطـور 
الكتابة فـي العهود املبكـرة من تاريخ 
العـراق القدمي واالشـكال األولى لتطور 
الكتابـة املسـمارية فهي ايضا تشـير 
الـى امكانيـة اسـتماك االراضـي من 
الوقـت علـى  ذلـك  االفـراد فـي  قبـل 
منهـا  كبيـرة  نسـبة  أن  مـن  الرغـم 
كانـت ال تـزال مملوكة لآللهـة وتديرها 
معابدهـم. في حـن أن هـذا التطور ال 
يعتبـر مفاجًئا من وجهـة نظر حديثة 
، فقـد مثـل في العصـور القدمية حتواًل 
بالـغ االهمية فـي املفاهيـم والثقافة 

املتعلقـة بنشـوء وتطـور احلضارات.

جائزة محمود درويش تعلن الفائزين مسّلة أوشموكال 
في الدورة الثالثة

غالف الرواية

رمبـا كان آخـر التعريفـات التي أطلقت على اإلنسـان 
باعتبـار دوره الوظيفـي أنـه “كائـن تواصلـي”، مييـل 
إلـى االرتبـاط بعاقات خاصـة مع أبناء جنسـه، ومع 
الطبيعـة والكائنـات األخـرى التـي تتقاسـم معـه 
العيـش علـى ظهـر هـذا الكوكـب. وتختلـف درجة 
هـذه العاقـات بن املباشـرة وغيـر املباشـرة، واملادية 
والروحيـة، والفرديـة واجلماعيـة، والعابـرة والدائمـة، 

 . وهكذا
باتـت  الصـات  هـذه  أن  كلـه  ذلـك  مـن  واألهـم 
األسـاس ملهنـة عرفـت فـي عصرنـا هـذا باإلعـام، 
حينـاً  والكتابـة  حينـاً  املشـافهة  علـى  اعتمـدت 
آخـر، واسـتخدمت الصـوت والصـورة كأدوات لنقـل 
املعرفـة، والوفـاء بالتزامـات املسـؤولية االجتماعية.

إن حـدود التواصـل تعتمـد علـى شـكل السـلطة، 
فالقـرارات  واحملكـوم.  احلاكـم  بـن  العاقـة  نـوع  أو 
السياسـية التـي تصـدر عـن قمـة الهـرم هـي فـي 
األصـل انعـكاس ملا متليـه مطالـب وحاجـات الناس. 
وال يسـتطيع أي نظـام أن يكـون مبعـزل عن شـعبه، 
لكـن اسـتجابته تتبايـن مـن واحـد آلخر. ولـم تكن 
اجلماهيـر احملكومـة فـي املاضـي قـادرة علـى إيصال 
تصوراتهـا إلـى احلاكـم، لعـدم وجـود قنـوات اتصال 
مباشـرة. وكان ال بـد من وجـود “نخبة” تسـتطيع أن 

تنجـز املهمـة علـى أكمـل وجه. 
تضـم  التـي  النخبـة  فشـلت  كثيـرة،  وألسـباب 
رجـال الثقافـة واإلعـام واإلدارة والسياسـة فـي أداء 
هـذا الـدور. واضطـرت، خوفـاً أو طمعـاً، لتزويـر إرادة 
النـاس. وحاولـت تزيـن صـورة احلاكم وتبريـر أفعاله، 
باعتبارهـا مطالـب شـعبية بحتة. وأدى األمـر أحياناً 
إلـى إيقـاع هـذا احلاكـم فـي الوهـم، حتى ظـن أنه 
ظـل اهلل فـي األرض. وحينمـا حانـت حلظـة الفـراق، 
وأطيـح بـه من شـاهق، أدرك أنـه خدع، وأنـه كان في 

واد، وشـعبه فـي واد آخـر. 
وهكـذا كان التواصل غير املباشـر خطأ اسـتراتيجياً 
وقـع فيـه امللـوك والرؤسـاء فـي كثير مـن البلـدان. 
وكانـت كلفتـه باهظـة جداً. لكـن هؤالء لـم يعودوا 
قادريـن فـي ظل تيـار ما بعـد احلداثـة، الـذي خلقته 
عوامـل كثيـرة منهـا التقـدم التقنـي، أن يحكمـوا 
النـاس عبر وسـيط. ألن الفـرد العادي بات قـادراً على 
البـوح برأيـه في أكثـر املسـائل تعقيداً. وأخـذ يفكر 
ويكتـب وينشـر وأحيانـاً يصـرخ، طبقـاً ملـا يـراه هو. 
ولـم يعد احلاكم بحاجـة للنخبة أو األتبـاع لنقل ما 
تريـده العامـة. فهو يقرأ مـا يكتب، ويسـتمع أو يرى 
مـا يـذاع، فـي املواقـع والصفحـات اإللكترونيـة. فا 
عجـب إذا مـا تضـاءل دور النخبـة إلى أدنى مسـتوى 

لهـا منـذ قرون. 
لكـن الواقع أن نظـام التواصـل الذي ألغى املسـافة 
بـن احلاكم واحملكـوم، لم يلبـث أن أصاب املسـؤولية 
بوسـع  أصبـح  أن  بعـد  مقتـل،  فـي  االجتماعيـة 
اجلميـع التاعـب بأمزجة الغيـر، أو حـرف احلقائق، أو 
خلـق البلبلـة،  لتحقيـق أكبـر فائـدة، بغـض النظر 

عمـا يصيـب اآلخريـن مـن ضرر.  
مـاض.  سـاح   – دائمـاً  كان  كمـا   – التواصـل  وألن 
فـإن احلاجـة رمبـا سـتكون ضاغطـة فـي املسـتقبل 
لتقييـده حتـى ال يصبـح أداة تدميـر. فـا شـئ فـي 
هـذا العالـم ميكـن أن يبـرر الهـدم املمنهـج للبنـى 
املتعـة  أو  أو املصلحـة  االجتماعيـة بحجـة احلريـة 

الشـخصية.

المسؤولية االجتماعية

متابعة ـ الصباح الجديد:
درويـش  محمـود  مؤسسـة  أعلنـت 
اليوم السـبت الفائزين بالدورة الثانية 
عشـرة جلائزتها السـنوية لإلبداع التي 
الفلسـطيني  الشـاعر  اسـم  حتمـل 
الراحـل وذهبـت إلـى الباحـث واملـؤرخ 
والفنـان  لورانـس  هنـري  الفرنسـي 
التشـكيلي اجلزائـري رشـيد قريشـي 
واخملـرج الفلسـطيني محمـد بكـري.
يأتـي اإلعـان عـن الفائزيـن بالتزامـن 
مـع يوم ميـاد محمود درويـش )1941-

فـي  الوطنيـة  الثقافـة  ويـوم   )2008
الثالـث عشـر مـن مـارس/آذار.

وقالـت جلنـة التحكيم إنهـا اعتمدت 
وهـي  اختياراتهـا  فـي  معاييـر  ثاثـة 
احلضـور الثقافي الفعال للشـخصية، 
الثقافيـة  احلركـة  فـي  واإلسـهام 
والعامليـة،  والعربيـة  الفلسـطينية 
واحلريـة  احلـق  قيـم  عـن  والدفـاع 
والعدالـة ميدانيـا أو مـن خـال املنجز 

الثقافـي.
وقالت في مسـوغات منـح اجلائزة إنها 
"ملوضوعيـة  لورانـس  هنـري  اختـارت 
أبحاثـه والرتباطـه بالقضايـا العربيـة 

وقضيـة فلسـطن حتديدا".
كمـا اختارت رشـيد قريشـي "لعمله 
هـو  مـا  كل  اسـتعادة  فـي  اجلبـار 
إنسـاني من خـال الفـن والتشـكيل 
"القضيـة  أن  إلـى  إضافـة  واللـون" 
الفلسـطينية" شـكلت واحـدة مـن 

اجلوهريـة. اهتماماتـه 
اختيـاره  فجـاء  بكـري  محمـد  أمـا 
والتوثيقيـة  السـينمائية  "جلهـوده 
والنضاليـة،  الفلسـطينية  للقضيـة 
خصوصـا فيلـم ‘جنـن.. جنـن‘ الـذي 
خـال  جنـن  مخيـم  مجـزرة  يوثـق 

."2002 نيسـان  اجتيـاح 

محمـود  مؤسسـة  موقـع  وبحسـب 
درويـش علـى اإلنترنـت تتكـون اجلائزة 
اجلائـزة  وبـراءة  اجلائـزة  شـعار  مـن 

الفلسـطيني  الرئيـس  مـن  موقعـة 
ومكافـأة نقدية قيمتهـا 25 ألف دوالر 

لـكل فائـز.
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الشوكوالتة تعزز الذاكرة
توصلت دراسة جديدة إلى أن املواد الكيميائية املوجودة في 

الكاكاو ميكن أن تعزز قدرات الذاكرة لدى كبار السن.
وجد باحثون أمريكيــون أن مركبات الفالفانــول وهي مواد 
كيميائية نباتية وفيرة في حبوب الكاكاو أدت إلى حتســن 
األداء في قائمة مهمــة التعلم لألشــخاص الذين تتراوح 

أعمارهم بن 50 و 75 عاًما.
تنتمــي مركبات الفالفانــول إلى مجموعة مــن املركبات 
تســمى البوليفينول، والتي توجد أيًضا بكثرة في الشــاي 

وزيت الزيتون والبصل والكراث والبروكلي والتوت.
وتشــير الدراســات إلى أن مركبات الفالفانول هي مكونات 
غذائية نشــطة بيولوجيا حتمي من الشيخوخة اإلدراكية 

وتعزز األداء املعرفي وتعزز تدفق الدم إلى الدماغ.
وفًقا ألحد اخلبراء، فإن ماركات الشوكوالتة الشائعة املتوفرة 
جتاريا مثل ألواح مارس ليســت مصــدرا موثوقا للفالفانول 
علــى الرغم مــن أن الفالفانــول غالبا ما يكــون وفيرا في 

الشوكوالتة الداكنة.

طفل بعمر 15 عامًا ينافس كبار الحالقين
أجــواء طريفة تســود أوســاط أحد صالونــات احلالقة في 
محافظة رفــح بقطاع غزة، مصدرها الشــاب احلالق رامي 
عليان داخل صالونه الذي يديره بخفة دمه، والذي يعد أصغر 
حالق في قطاع غزة، وبخــالف ذلك متمكن من إبداع أحدث 

القصات الشبابية.
وقال عليان )15 عاماً( : »اســتطعت أن أتعلم حرفة احلالقة 
جراء تأمل مــا يقوم به عمي، ما دفعه إلــى تعليمي خالل 
فترة اإلغالق الناجمة عن تفشــي فيــروس كورونا، وكانت 
األمور ســهلة في تعلمي، وبدأت فــي خطواتي اخلاصة في 
املمارسة، واستطعت أن أتقن ذلك ألصبح اليوم أصغر حالق 

بل استطعت أيضاً أن أفتتح صالون خاصاً بي«.
والطريف أن عليان اســتطاع أن يحظى بقبول الزبائن على 
الرغم من صغر ســنة، حيث حقق جناحاً كبيراً في حرفته، 

مستغالً خفة ظله وروح الدعابة التي يحبها الزبائن.
واستطاع الشاب الصغير خالل خمسة اشهر، إتقان حرفة 
صعبة، وتعد في بعض مراحلها خطرة، خاصة جراء التعامل 
مع موس احلالقة واألدوات احلادة، ولكن شغفه جعله يتجاوز 

جميع العقبات.

ياباني يغوص لسنوات للبحث عن زوجته 
المفقودة

في حملة وفاء وحب نادر، تعلم زوج ياباني الغوص، وظل يبحث 
ملدة عشــرة أعوام في أعمــاق البحر مــن دون كلل أو ملل 
عن زوجته التي اختفت أثناء كارثة تســونامي التي ضربت 

سواحل أوناجاوا اليابانية.
وذكرت صحيفة ذا صن أن ياســو تاكامتسو )64 سنة( فقد 
زوجته يوكو عندما حدثت كارثة تسونامي عام 2011، ولكنه 

لم يفقد األمل في العثور عليها حية أو ميتة.
وجعل الزوج اخمللص همه في احلياة العثور على زوجته، وألجل 
ذلك تعلم الغوص وحصل على رخصة لكي تســاعده على 

البحث في أعماق البحار واحمليطات عن جثتها أو بقاياها.
ويغوص ياســو مبفرده مرة أسبوعياً في محاولة للعثور على 
أي خيط يدل على بقاياها، مؤكداً أنه يعتقد دائماً أنها قريبة 

في مكان ما.

ملونشريط
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رامي األمين 

ومعها  عنه،  تبحث  »العدالة« 
مريــدو املاضي، ومريــدو الثأر، 
السياســة  أيضــاً  ومعهــا 
والطائفية اللتان كانتا تشّدان 

الصوت وصاحبه نحو القعر.
أحيانــاً يتناهى إلى مســامع 
العابرين في أحد شوارع مخيم 
عن احللوة، شرق مدينة صيدا، 
يترافــق مع عزف  صوت حنون 
)كيبــورد(، ألغنية  »أورغ«  على 
»ال مش  الوهــاب  عبد  محمد 
أنا اللي ابكــي«. يتوّقف بعض 
تعب  العابرين، مستريحن من 
لُينصتوا  وضجيجها،  أيامهم 
إلــى الصــوت: »… واّل انا اللي 
اشــكي لو جار عليــا هواك«، 
يدعى فضل شاكر  رجٌل  يغني 
الزمن.  أنهكهــا  جدران  خلف 
والصوت يتســرب مــن هناك، 
لو  الواقع، كما  من هشاشــة 
كان همساً من خيال. ينصتون، 
ألن الصوت مألــوف، يعرفونه، 
يستغربون  لكنهم  يتذكرونه، 
أنه يخــرج، طازجــاً وحّياً، في 
وقت ظّنوا مع كثيرين أنه مات، 

أو ُقتل، أو انتحر.
عن  يتــوارى  الصوت  صاحــب 
األنظار، يختبئ هناك في اخمليم، 
ألنه “مطلــوب”. ليس مطلوباً 
إلحيــاء حفلــة، بــل مطلوب 
تختزنه هذه  مبــا  لـ«العدالة«، 
الكلمة مــن تناقضات حينما 
تقتــرن باحملكمة العســكرية 

»مطلوب«،  الرجــل  لبنان.  في 
وهارب. 

يهرب من »العدالة«، لكنه في 
اآلن عينه، يهرب من املاضي. يفّر 
من أّيام توّقف فيها عن الغناء، 
واندفع إلى حافة الهاوية، وكاد 
يقفز. رمبا يكــون قد قفز فعالً، 
عند  هناك،  بقــي  صوته  لكّن 
النجاة.  يحاول  مترّنحاً،  احلافة، 
“انتحر” الرجل منذ ما يزيد على 
أن  عشر سنوات، وظّن كثيرون 
صوته سقط معه في الهاوية، 
إلى أن ســمع عابرون في زحام 
يخفق  وهو  فضل  صوت  اخملّيم 
خلف اجلدران، فــي قلب اخملّيم 
اخلافــق باحلب والفــاحت ذراعيه 
لالحتضــان. وعرفوا أن الصوت 
جنــا، حينما  الرجل  وأن  حــّي، 
انتشــله صوته مــن الهاوية، 

وبعثه حياً من جديد.
لم يكــن يوســف لُيرمى في 
البئر. لم يكن قّديســاً ليكون 
رجالً  كان  صومعــة.  حبيــس 
ضئيــالً بصوت هائــل. بل كان 
برجــل ضئيل.  هائــالً  صوتــاً 
كان صوتــاً. أمــا الرجل، فكان 
ولم يكن. يغيــب ويظهر. ينام 
ويصحو. ميوت ويحيا. والصوت، 

كان كل احلكاية. 
إلى  تتناهى  كمــا  واحلكايــة، 
العابرين، تقول إن الرجل بعدما 
غلبــه صوتــه، أراد االنتقام. ال 
الذي  ما  متامــاً  العابرون  يعلم 
يتهامســون  لكنهم  حــدث، 
أن الرجــل حاول قتــل صوته. 
خنقه. كتمه. دفنه في جوفه. 

واستعار بدالً منه أصواتاً أخرى، 
ليقول كالماً كان صوته مينعه 
من قوله. كالم قد يبدو لكثيرين 
أنه يتعارض مع الصوت، لكنه 
فــي احلقيقــة وجهــه اآلخر. 
كطفــٍل، في منتهــى البراءة، 
لكنــه في اآلن عينــه يدفعك 
جرمية،  بارتــكاب  التفكير  إلى 
إذا كان يبكي ويصرخ فيما أنت 

ترّكز في عمل، أو حتاول النجاة 
والرجل  الصرع.  من  بنفســك 
الذي خنــق صوته، كان كذلك. 
فلم  االعتراض،  أراد  طفالً،  كان 
يجد فــي متناوله إال أن يصرخ 
بنفسه  ويرمي  األثاث  ويحّطم 
األرض، لكي يقول: هأنذا،  على 
انتبهوا إلّي. أنــا كائن موجود. 
أنا  لســت صوتــاً فحســب. 

أقوى  لكنه  لي  موجود وصوتي 
مني. يصــرخ ليرفع صوتاً فوق 
صوته. ليقتل صوته بالصخب، 
ألن الزمن كان زمن خراب وموت 
ودمــاء وتعّصــب. وصوته كان 
يغّني، فيما كيانه يغلي غضباً 
ألنــه غير قــادر علــى تطويع 
الصوت ليكون درعاً ضد املوت. 

العابــرون أن صاحب  يتهامس 
الصــوت حــاول قتــل صوته 
اعتراضاً على املوت. حاول قتله 

بالقفز في اجملهول. 
لكــن الصوت تشــّبث باألمل 
في  يسقط  كان صاحبه  فيما 
هذه  يصّدقون  العابرون  اليأس. 
احلكايــة، ألن الصوت حّي اآلن، 
مســامعهم،  إلى  ويتســّرب 
املوت،  علــى  انتصاره  معلنــاً 
وعلى صاحبه وعلى ماضيهما 
معاً. والصوت حينما يتســّرب 
من بــن جدران اخملّيــم، بعدما 
اختبــأ هنــاك، مــع صاحبه، 
لســنوات، يحكــي اللحظات 
األخيرة قبل ســقوط صاحبه 
من احلافة إلــى القعر، يحكي 
كيــف كان بإمــكان معجزة، 
يداً  أن متــّد  الصــوت،  معجزة 
لتنتشــل فضــل شــاكر من 
الهاويــة، ليعــود، بالصــوت، 
وبالصوت وحــده، مؤكداً جناته 
مــن املاضــي، وإن كان ال يزال 

ُمالحقاً من “العدالة”. 
الصــوت يخرج مألوفــاً من بن 
الوهمي  السور  ويخترق  اجلدران، 
إلى  ويصل  اخمليــم،  يلــّف  الذي 
املالين عبر اجلــدران االفتراضية. 

العابرون،  يســمع  املــرة  هــذه 
في اخمليــم، وخارجه، فــي لبنان 
وخارجه،  اخلــارج  في  وخارجــه، 
وتســمع “العدالة” صوت الرجل 
يغني “وينك حبيب/ مذّكرني واّل 
نســيت/ من انا وشو حكيت؟”. 
يخرج صوته هذه املرة قوياً، كما 
لو أنه تعافى من املاضي بشكل 
ويخبر  النــاس  إلى  ليصل  كاف 
احلكاية. حاول الصوت قبل ذلك 
أن يظهر فــي أكثر من محاولة، 
بدت هزيلة أمام الضجيج، لكن 
دائماً يســمعون  العابرين كانوا 
اجلدران،  الرجل من خلف  دندنات 
حتت ســقف التنــك )الزينكو(، 
وهو يسّجل أغنيات، لم يفهموا 
متامــاً كلماتها، التــي تصلهم 
متقّطعــة، لكنهم فهموا أنها 
حشرجات رجل، يناضل ليتنّفس 
من قمقم حنجرته، ليطلق مارد 

الصوت.  
علــى »يوتيــوب«، فــي األغنية 
بعد  أصدرهــا  التــي  األخيــرة 
“وينــك حبيــب”، والتي ســمع 
نُتفاً منها في عبورهم  العابرون 
يبدو فضل  والهموم،  بالضجيج 
شاكر كما لو أنه يعاتب صوته: 
احلالة ما تسّرش/ ولّسه  “ولّسه 
الروح بتســتناك/ ما فيش شيء 
فيا ما تضّرش/ وراحت كل حاجة 
معــاك”. ليخلــص مــع نهاية 
األغنية إلى النتيجة: “كل حياتي 
واقفة عليك”، يقول فضل شاكر 

لصوته، والصوت… يغّني!

موقع درج

الصباح الجديد - وكاالت:
جنحت الفارسة مضاوي القحطاني، 
في احلصــول على رخصــة خيال، 
لتكــون بذلك أول امرأة ســعودية 

حتصل على هذه الرخصة املهمة.
وأعربت أريج القحطاني شــقيقة 
»مضاوي«، عن ســعادتها بحصول 
أختها على الرخصة، حيث نشــرت 
صورتن لشــقيقتها وهي تستعّد 
للمشــاركة في ســباق اخليل عبر 

»تويتــر«، وكتبت:  حســابها على 
القحطانــي  مضــاوي  »اخليالــة 
إحــدى  دخولهــا  واســتعدادات 
مضمار  في  الرســمية  السباقات 
ميــدان اجلنادريــة لُتصبــح بذلك 
أول ســيدة ســعودية تشارك في 
سباقات اخليل باململكة، مبروك لك 

هذا التميز«.
كمــا وضعت أريج مقطــع فيديو 
لشــقيقتها خالل جتهيزها لدخول 

في  الرســمية  الســباقات  أحــد 
مضمار ميــدان اجلنادريــة، لتكون 
بذلك أول امرأة سعودية تشارك في 
سباقات اخليل في اململكة العربية 

السعودية.
من جانب آخر، فقد وجه رئيس جلنة 
املسابقات برابطة الدوري السعودي 
للمحترفن، أحمد بن راشد الراشد، 
تشــجيعه ملضاوي، حيــث كتب: 
»املرأة السعودية باتت اليوم شريًكا 

للرجل السعودي في تنمية الوطن 
دون تفرقة، ملهمنا أمير الشــباب 

محمد بن سلمان«.
مضــاوي  »الفارســة  وأضــاف: 
القحطانــي حتصل علــى رخصة 
في  )جوكــي( كأول ســيدة  خيال 
اجتهت  السعودية  الفروسية  تاريخ 
مؤخرًا لعالم الســباقات، اجتهدت 
لتنال هذا الشــرف، فخــورون بها، 

عقبال منصات الذهب«.

أول سعودية تحصل على »رخصة خيال«

فضل شاكر.. انتصار الصوت على صاحبه!

عــادة نحكم على الذوق العام للشــخصيات من 
خالل ما يتردونه من مالبس من حيث بســاطتها 
والوانهــا وكذلك اختيار االكسســوارات مع كل 
مالبــس ســواء كانت مالبــس عاديــة او مالبس 
الســهرة. لكن من منا يعلــم ان اختيار االحجار 

ميكن ان نكتشف من خالله طبيعة الشخصية؟
حجر التوباز الذهبي للشخصية املتفائلة

يرتبط حجــز التوباز الذهبي بــاألرض والطبيعة 
واخلصوبــة واخليــر، ويرمز إلــى الراحــة والنقاء 
واالستقرار والقوة؛ لذا فإن الشخصيات املرتبطة 
به هي شــخصيات طيبة ولطيفــة في التعامل 
مــع اآلخرين وعاطفية، كمــا أن لديها إرادة قوية، 
ط له؛ ألنهــا تؤمن به،  وتنجــح في كل مــا تخطِّ
وتُعرف بصــدق نواياها، لذلك فإن املرأة التي تختار 

هذا احلجر هي امرأة صلبة ومتفائلة.
حجر الزمرد للشخصية القوية

يعتقد الكثير أن حجر الزمرد يحمي احلب واملشاعر 
الصادقة ويحفظها عبر الصعاب؛ فهو رمز لألمل 
والتفاؤل والفرح والثقة باملستقبل والقوة، لذا فإن 
الشخصيات املرتبطة بهذا احلجر ال تعرف اليأس، 
وحتاول إيجاد اجلانب املشــرق مــن كل الصعوبات 
التي تواجهها، وهي حريصة على إجناز املهام على 
أكمل وجه، كما أن املرأة التي حتّب اقتناء هذا احلجر 
هي صاحبة شــخصية قوية وتتمتع بثقة عالية 

بالنفس.
األحمــر  للشخصية الواثقةالياقــوت 

هناك عالقــة قوية بــن حجر الياقــوت األحمر 
والشــجاعة والقوة، لــذا فهو يدل علــى الرخاء 
والكرم، وجند أن الشخصيات املرتبطة بهذا احلجر 
هي شــخصيات قوية وحكيمة ومفعمة بالثقة، 
كما أنها شــخصيات رومانســية إلى حد كبير، 

ومشاعرها جياشة قد تصل إلى حد التملك.
حجر الزفير األزرق للشخصية املرحة

يتناســب حجــر الزفيــر األزرق مع الشــخصية 
اإليجابية واملرحة واملتفائلة، لذا فإن الشخصيات 

املرتبطة بهذا احلجر اجتماعية دائماً، وتهدف إلى 
خلق روابط وعالقات، ومتتلك طاقة مميزة حتب احلياة، 

وتنظر لألمور بشكل أكثر حكمة.
حجر الفيروز للشخصية املميزة

يرمــز حجــر الفيروز بلونــه الصافي إلــى القّوة 
والسيطرة، ويشعر من يرتديه بالنشاط واحليوية، 
لذا تقتنيه السيدات ليجلب لهن احلّظ السعيد، 
ويحميهن من التعــرض للمخاطر، وهذا ما جعل 
الســالم الداخلي، ويتَّســم محبوه  منه حجــرَ 
بالشجاعة والصراحة والعطاء واإلبداع واالبتكار، 

إلى جانب االستقالل والعيش بُحرِّية.

األحجار الكريمة التي تناسب شخصيتك

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــالل فريق. ماذا 
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك. من 
ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبن حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

عزيزي برج امليزان، إصرارك اليوم واضح جًدا، 
ولكنــه لن يكــون مفيًدا لــك إذا تصرفت 
برعونــة. قد يتخلى عنــك احللفاء القيمون 
ألنك تصب غضبك من نفسك على اآلخرين 

من حولك.

عزيزي برج القــوس، العمــل اآلن في غاية 
الســهولة بالنســبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة. سُتختبر 
أيًضا في حياتك اخلاصــة، وفي هذه احلالة، 

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متفــق مع ذاتك 
بشــكل كامل، وتشــعر بالتناغم التام في 
عملك وفــي حياتك الشــخصية أيًضا. يؤثر 
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
كما أنك مفعًما باحليوية واحلماس، ونتيجة 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
على أكمل وجه وال أهمية للمشــكالت التي 
تواجههــا. احرص في هــذه الفترة على عدم 
اســتئناف األمور منــذ البدايــة. بالعكس، 
تخلص مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن. 

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املشــاكل التي 
تصادفها في مســارك، ولذلك احرص على 
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية. تأَن 
في حتديد املشاكل التي متثل حًقا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوقــت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 
تقدًما وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية، 
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
بدنًيا، ميكنك أيًضا االشــتراك في تدريبات 

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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روما ـ وكاالت:

عاد يوفنتوس مــن رحلة جزيرة 
ســردينيا بفوز مســتحق أمام 
كالياري 3-1 مساء أول أمس في 
اجلولة 27 مــن الدوري اإليطالي 
»الــدون«  القدم.ومتّيــز  لكــرة 
بتسجيل  رونالدو  كريســتيانو 
ثالثيــة »هاتريــك« )10 و25 من 
ركلــة جزاء و32( فــي مواجهة 
بلغ فيها النجم البرتغالي 600 
مباراة في مصاف الدرجة العليا 

في الدوريات األوروبية. 
للمهاجم  »هاتريــك«  أول  وهو 
أرضــه مع  البرتغالــي خــارج 
املسابقات  جميع  في  يوفنتوس 
بعــد أن كان األول أمــام نفس 
املنافس يــوم 6 كانــون الثاني 
خــرج  يوفنتــوس  وكان   .2020
بورتــو  أمــام  حنــن  بُخّفــي 
البرتغالي فــي ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، فيما تعّرض رونالدو 
النتقادات لعدم منحه يوفنتوس 
مــا كان ينتظره في املســابقة 
القارية التــي أبدع فيها عندما 
كان فــي صفوف ريــال مدريد 

االسباني.
كالياري،  مرمى  في  وبتسجيله 
يكون رونالدو قد سّجل في كل 
املالعب الـــ18 في ايطاليا التي 
منذ  وذلك  فيها،  مباريات  خاض 
انتقاله من ريال مدريد االسباني 
قبل ثالثة مواسم، ليعّزز رصيده 
في صــدارة ترتيب الهدافن إلى 
23 هدفاً بفارق أربعة أهداف عن 

لوكاكو.
وأحلق يوفنتوس اخلســارة األولى 
بكاليــاري فــي 3 مباريات، بعد 

إثر  هربه من منطقــة الهبوط 
تعيــن ليوناردو سمبليتشــي 
النتائج  مــن  بعــد سلســلة 
الـــ«دون«  وبّكــر  الســلبية. 
الدقيقة  التسجيل في  بافتتاح 
العاشــرة، بكرة رأســية قوية 
إثر  املنطقة  داخــل  جميلة من 
ركنيــة مــن الكولومبي خوان 

كوادرادو.
أضاف الثاني مــن نقطة اجلزاء 

إثر  عليهــا  حصل  ركلــة  بعد 
عرقلة من احلارس )25(، وسرعان 
ما أضاف الثالث بكرة يســارية 
صاروخيــة من داخــل املنطقة 
عبر  الفارق  كالياري  )32(.وقلص 
اكتفاء  بعد  سيميوني  جوفاني 
يوفنتوس بالنتيجة في الشوط 

الثاني )61).
ليوفنتوس  الرياضــي  املدير  ورّد 
شائعات  على  باراتيتشي  فابيو 

عودة رونالدو إلــى صفوف ريال 
مدريد قائالً لشــبكة ســكاي 
سبورتس »تواجده معنا يشكل 
جزء  وهو  معنا  امتيازاً. سيبقى 

من خطتنا املستقبلية«.
قّدم أســطورة كرة  من جانبه، 
القدم البرازيلــي بيليه التهاني 
كريســتيانو  البرتغالي  للنجم 
رونالــدو بعــد أن متكــن العب 
يوفنتوس مــن جتاوز عدد أهداف 

امللهم بيليه.ومتكــن ابن جزيرة 
ماديرا من تسجيل »هاتريك« في 
 770 إلى  ليصل  كالياري  شباك 
هدفاً في مســيرته االحترافية 
متجــاوزاً بيليــه الذي ســجل 
767 هدفاً )757 هدفاً بحســب 
املصادر الرســمية إضافة إلى 9 
أهداف ســجلها مع فريق والية 
باولو وهدف مع منتخب  ســاو 

البرازيل العسكري(. 

وكتــب رونالدو عبر حســاباته 
التواصل  مواقع  الرســمية في 
األســابيع  كانت   « االجتماعي: 
باألخبار  مليئة  املاضية  القليلة 
تعتبرني  التــي  واإلحصائيــات 
تاريخ  في  عاملــي  هداف  أفضل 
كرة القدم، متخطياً بذلك 757 
هدًفا رسمًيا لبيليه. على الرغم 
من أنني ممنت لهذا التقدير، فقد 
حان الوقت اآلن بالنسبة لي كي 
أشرح سبب عدم االعتراف بهذا 

السجل حتى هذه اللحظة.
إن إعجابي الدائم وغير املشروط 
أرانتس دي  إيدســون  بالســيد 
ناســيمنتو، مثل االحترام الذي 
منتصف  في  القدم  لكرة  أكنه 
القــرن العشــرين، دفعني هذا 
كله إلى مراعاة مجموع األهداف 
الـ767، واحتســاب أهدافه الـ9 
وكذلك  باولو،  ساو  والية  لفريق 
الهدف الذي سجله مع املنتخب 
العســكري، كأهداف  البرازيلي 
رســمية. تغير العالم منذ ذلك 
احلن وتغيــرت كرة القدم أيًضا، 
لكن هذا ال يعنــي أن بإمكاننا 

محو التاريخ وفًقا ملصاحلنا.
هدفاً   770 مجموعه  ما  وبلغت 
فإن  االحترافية،  مســيرتي  في 
كلماتي األولى ستذهب مباشرة 
إلــى بيليه. ال يوجــد العب في 
العالم لم ينشأ على االستماع 
إلى قصٍص عن مبارياته وأهدافه 
وإجنازاته، ولست استثناًء. ولهذا 
السبب، أشــعر بالفرح والفخر 
ألنني أقر بأننــي اآلن على رأس 
قائمــة الهدافن فــي العالم، 
لم  وهو شــيء  بيليه،  متجاوزاً 
بــه مطلًقا عندما  أكن ألحلم 

كنت طفالً في ماديرا«.

األسطورة بيليه يقدم التهاني لصاروخ ماديرا

»هاتريك« كريستيانو يقود يوفنتوس للفوز على كالياري

رونالدو يتألق في الدوري اإليطالي

الدوحة ـ وكاالت:
اختار املدرب التشــيلي نيكوالس كوردوفا مدرب 
منتخب قطــر األوملبي حتت 23 عامــا، 33 العبا 
في قائمــة الفريق لوديتي كوســوفو يومي 26-
29 أذار اجلــاري، اســتعداداً خلــوض التصفيــات 
املؤهلة لنهائيات كأس آســيا حتت 23 عاماً أواخر 
شــهر تشــرين األول املقبل.وتقام الوديتان على 
ملعب أســباير في أول ظهــور للعنابي األوملبي 
حتت قيادة املدرب التشــيلي نيكــوالس كوردوفا.
وجاءت القائمة كالتالي: مصطفى طارق مشعل 
ويوســف عبداهلل بليدة وفيصــل محمد وبهاء 
ممدوح الليثي وهاشم عبداللطيف ومحمدمناعي 
)السد( جاســم املهيري وخالد محمد وعلي مال 

اهلل )الدحيل(.
وجاســم جابر وعبداهلل السليطي وعبدالرحمن 
الصادق )العربي( يوســف أمين وناصر بير وعيسى 
أحمد )قطر( محمد عماد وياســن لفريد وعمير 
عبــداهلل )الوكرة(، واملكي محســن وعبدالعزيز 
هزاع ونايف احلضرمي )الريان( ناصر اليزيدي ورابح 
بوســافي )أم صالل( وعبد الرشيد أومارو ومحمد 
خالد النعيمي )األهلي( .وعبداهلل ناصر املريسي 
وديــاب هــارون )اخلور( أحمــد اجلانحــي وأندريه 
ســياهبوترا )الغرافة( مروان شريف )الشحانية( 
شــهاب ممدوح الليثي )اخلريطيات( أحمد سباعي 

)السيلية( أسامة الطيري )معيذر(.

لندن ـ وكاالت:
حقــق األملاني توماس توخيــل، املدير الفني 
لتشيلسي، رقًما مميزًا في سجله مع البلوز، 
برغم اإلخفاق في الفوز علــى ليدز يونايتد.
وتعادل تشيلسي مع مضيفه ليدز، من دون 
أهداف، في افتتاح مباريات اجلولة 28 للدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
لإلحصائيات،  »أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
فــإن توخيل لــم يُهزم خــالل أول 12 مباراة 
خاضهما كمدير فني لتشيلسي في جميع 
املسابقات.وأشــارت الشبكة، إلى أن توخيل 
عادل رقم البرازيلي فيليبي ســكوالري بعدم 
الهزمية في أول 12 مباراة مع تشيلســي في 
جميع املسابقات، كأطول سلسلة ألي مدير 
فني يتولى تدريب البلــوز عبر التاريخ.وتولى 
توخيل قيادة تشيلسي خلًفا لفرانك المبارد، 

الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

عمان ـ وكاالت:
استقبل نادي السلط األردني، أول أمس محترفه 
البوركيني محمد وتــارا، متهيدا للتعاقد معه 
لنادي  الرســمي  املوقع  رســمي.وذكر  بشكل 
الســلط، أن الالعب حظي باستقبال من مدير 
فريق الكرة، املهندس أشرف احلياصات، بحضور 
أمن الســر احملامي، مهند الريان.وجاءت الرغبة 
فــي التعاقد مع املدافــع وتارا، بهــدف تعزيز 
قدرات الفريق، الذي تنتظره املشاركة في دوري 
احملترفن، إلى جانب الظهور التاريخي في كأس 
االحتاد اآلسيوي.وكان السلط قد شارك مؤخرا 
في بطولة درع االحتاد، وخرج من دور اجملموعات، 
حيث خســر أمــام اجلليل بهــدف، وتعادل مع 

شباب العقبة سلبيا.

أولمبي قطر يالقي 
كوسوفو

توخيل يعادل رقم 
سكوالري التاريخي 

السلط يستقبل 
مدافعه البوركيني

العواصم ـ وكاالت:

تترقب األنديــة العربية، جولة نارية، 
اجملموعات  دور  فــي  الثالثــاء،  اليوم 
بدوري أبطــال أفريقيا، رمبا حتســم 
النهائي  لربع  التأهل  بطاقات  مسار 
أو على األقل حتدد شــكل املنافسة 
التقرير  آخــر جولتن.ويســلط  في 
التالي، الضوء على مواجهات اجلولة 
بدوري  اجملموعــات  ملرحلة  الرابعــة 

األبطال: 
األهلي  يخرج  األولــى،  اجملموعة  في 
املصري واملريخ الســوداني ملواجهة 
صعبــة خارج الديار حلســم مصير 
التأهل. بطاقتــي  على  املنافســة 
األهلي يخوض مواجهة صعبة ضد 
فيتا كلــوب الكونغولي في ضيافة 
املركز  الفريق املصري  األخير، ويحتل 
الثالث برصيد 4 نقاط بفارق األهداف 

عن فيتا كلوب.
اللقب  حامــل  األهلــي  ويســعى 
لتحقيق الفــوز على فيتا كلوب في 
وإنعاش  داره، لتصحيح مساره  عقر 
فرص تأهله، بعد التعادل مع الفريق 

بهدفن  القاهرة  بستاد  الكونغولي 
لــكل منهما.ويبدو األهلــي متأثرًا 
معلول،  علي  التونسي  بغياب جنمه 
لكن املدرب بيتسو موسيماني يعول 
علــى خبرات العبيــه لعبور املوقف 
الصعب برغم حتديات ارتفاع الرطوبة 

وسوء أرضية ملعب الشهداء.
املريخ جلأ للتغيير وتعاقد مع املدرب 
اإلجنليزي لي كالرك، إلنقاذ مســيرة 
الفريق بعدما حصــد نقطة واحدة 
في اجلــوالت األولى، لكنه ســيحل 
ضيًفا على سيمبا التنزاني املتصدر 
برصيــد 7 نقــاط بقيــادة املــدرب 
يعرف  الذي  ديديه جوميز،  الفرنسي 
قدرات املريخ بوصفه مدرب ســابق 

للفريق السوداني. 
ويدور صدام كــروي مثير بن الهالل 
الســوداني وضيفه شــباب بلوزداد 
اجلزائري ضمن منافســات اجملموعة 
الثانيــة، ويحتل الهالل املركز الثاني 
برصيد نقطتــن، بفارق األهداف عن 
بلــوزداد، وهو ما يشــعل املواجهة 

العربية املثيرة.
الهالل يخوض مواجهته األولى قاريًا 
مع مدربــه اجلديد البرتغالي ريكاردو 

فورموســينيو، من أجــل حصد أول 
انتصــار له باجملموعة، لكن شــباب 

بلــوزداد أيًضا ميلــك حظوًظا وفيرة 
لتحقيق نتيجة إيجابية في السودان 

بقيادة املدرب الفرنسي فرانك دوما.
ويرفــع مازميبي الكونغولي شــعار 

الثأر، حن يحل ضيًفا على ماميلودي 
صن داونز اجلنوب أفريقي الذي يتصدر 
رابع  9 نقاط، ويسعى حلصد  برصيد 
للتأهل بشكل  التوالي  انتصار على 

رسمي لربع النهائي.
على  املغربــي ضيًفا  الــوداد  ويحل 
حوريا الغيني في موقعة احلسم من 
جانب كتيبة املــدرب فوزي البنزرتي، 
حلصد رابع فوز على التوالي واقتناص 
النهائي بشكل  لربع  التأهل  بطاقة 
رســمي، ورمبا يكفي الــوداد نقطة 
الوداد  غينيا.وقــدم  فــي  التعــادل 
3 جوالت  مســتويات طيبة في أول 
وحقــق العالمة الكاملــة مع تألق 
حوريا  لكن  الكعبي،  أيوب  مهاجمه 
هو اآلخــر يبحث عن حتقيــق الفوز 

إلنعاش فرص التأهل لربع النهائي.
األجنولي،  أتلتيكو  بيترو  ويستضيف 
منافســه كايــزر تشــيفز اجلنوب 
أفريقــي، فــي احملاولــة األخيرة من 
التأهل  آمال  األرض إلنقــاذ  أصحاب 

عن هذه اجملموعة.
التونســي  الترجي  يحــل  في حن 
متصدر اجملموعــة الرابعة برصيد 7 
نقــاط، ضيًفا ثقياًل علــى الزمالك 

املصــري، الــذي لم يحصد ســوى 
صعــب  فقط.اختبــار  نقطتــن 
للزمالك مع عودة املدرب الفرنســي 
حســاب  على  كارتيــرون  باتريــس 
أثارت  في خطوة  باتشــيكو،  جاميي 
جداًل واســًعا، لكن خبرات كارتيرون 
الترجي،  علــى  الســابق  وتفوقــه 
يعطــي الزمالك أفضلية نفســية 
قبل مواجهة الترجي الذي تفوق في 

تونس بنتيجة 1-3.
ويعول الترجــي بقيادة مدربه معن 
الشعباني، على خبرات العبيه وعلى 
رأسهم أنيس البدري وحمدو الهوني 
وفوســيني كوليبالي ومحمد علي 
بن رمضــان جنم اجلولة املاضية الذي 
األبيض. شــباك  في  هدفن  سجل 

في املقابل ، يطمــع مولودية اجلزائر 
صاحب املركز الثاني برصيد 5 نقاط، 
في تعزيز انطالقته بفوز جديد على 
توجنيــت الســنغالي صاحب املركز 
واحدة.ويأمل  نقطــة  برصيد  األخير 
مولوديــة اجلزائر في حســم الفوز 
على أرضه، لالقتراب من التأهل قبل 
املواجهة املرتقبــة ضد الزمالك في 

اجلزائر باجلولة املقبلة.

العرب يترقبون جولة نارية لحسم مسار التأهل إلى ربع النهائي
اليوم.. في دوري أبطال أفريقيا

تقرير

مباراة سابقة في دوري أبطال أفريقيا

11:00 مساًء
11:00 مساًء

مفكرة اليوم

مان سيتي ـ مونشنغالدباخ
ريال مدريد ـ أتالنتا

دوري أبطال أوروبا

بروكسل ـ وكاالت:
أجّلت البلجيكية كيم كاليسترز 
عودتها الــى مالعب كرة املضرب 
الدولية  ميامي  دورة  فــي  املقررة 
األميركية بعد عشرة أيام، لكنها 
أكــدت بأنهــا "ليســت جاهزة 

لالعتزال نهائيا".
وكانــت كاليســترز )37 عامــا( 
للمشــاركة  دعوة  بطاقة  تلقت 
فــي دورة ميامي لتخوض بالتالي 
أول مبــاراة رســمية لهــا منذ 
عندما  املاضي  أيلــول  من  الثاني 
خسرت أمام الروســية ايكاترينا 
الكســندروفا في الدور األول من 
على  املفتوحة  الواليــات  بطولة 
مالعب فالشــينغ ميــدوز إحدى 
البطــوالت األربــع الكبرى ضمن 
النجمة  سالم.وخضعت  الغراند 
البلجيكيــة بعد ذلــك لعملية 
جراحية في ركبتها في تشــرين 

األول ، ثم أصيبت بكوفيد19- في 
الثاني ما جعلها تغير من  كانون 

برنامجها.
وقالت كاليســترز املصنفة أولى 
عامليا ســابقاً "أنا حزينة وأشعر 
هذه  بــأن  أدرك  كنت  باحلســرة. 

كما  معقدة.  ســتكون  التجربة 
لكني  تخطتني،  أحــداث  وقعت 
النهائي". لالعتزال  جاهزة  لست 
وخاضت كاليســترز ثــالث دورات 
عام 2020 وخرجــت في كل مرة 

من الدور األول.   

باريس ـ وكاالت:
مبابي،  كيليان  الفرنســي  حقق 
جنم باريس ســان جيرمــان، رقًما 
تاريخيا خالل مواجهة نانت، برغم 
اخلســارة املفاجئة للباريســين 
للدوري   29 اجلولــة  2-1، ضمــن 
شــبكة  الفرنسي.وبحســب 
مبابي  فإن  لإلحصــاءات،  »أوبتا« 
خاض مباراته رقم 100 في الدوري 
باريس سان  بقميص  الفرنســي 

جيرمان.وأصبــح مبابي أول العب 
فرنســي يســجل 82 هدًفا على 
األقل فــي أول 100 مباراة له مع 
فريق واحد، منذ جاســت فونتن 
مع رميــس موســم 1959-1956 
عندما ســجل 101 هدف.ويحتل 
مبابــي صــدارة هدافــي الدوري 
الفرنسي هذا املوسم برصيد 18 
هدًفا، بفارق 4 أهداف عن مهاجم 

أوملبيك ليون ممفيس ديباي.

ميونيخ ـ وكاالت:
فرانكفورت،  أينتراخــت  أســدى 
إلى احتالل مركز مؤهل  الساعي 
اوروبا  ابطال  إلى مســابقة دوري 
املوســم املقبل، خدمــة جليلة 
بانتزاعه  املتصدر،  ميونيخ  لبايرن 
التعــادل مــن مضيفــه اليبزيغ 
صاحــب املركز الثانــي، في حن 
باير ليفركوزن تقهقره في  واصل 
اآلونــة األخيرة وذلك بخســارته 
أمام ضيفــه أرمينيــا بيليفيلد 

بهدفن مقابل هدف.
وبــات رصيد اليبزيــغ 54 نقطة، 
متخلفاً بفــارق 4 نقاط عن بايرن 
ميونيخ، في حن رفع فرانكفورت 
رصيده إلــى 44 نقطة في املركز 
الرابع متقدما بفارق نقطتن عن 
بوروسيا دورمتوند، ليعزز من آماله 
األبطال  دوري  في  املشــاركة  في 
بفورمتــه اجلديدة للمــرة األولى 
في تاريخه، علماً بانه حل وصيفا 
لريال مدريد اإلسباني في نسخة 
1960 مــن كأس األندية األبطال.
وجنح فرانكفورت بالتالي في وقف 
6 انتصارات تواليا  سلســلة من 
لاليبزيغ الذي يقوده املدرب الشاب 

يوليان ناغلسمان.
على  تغّلب  ميونيــخ  بايرن  وكان 
فيردر برمين 3-1 في مباراة شهدت 
روبرت  البولندي  هدافــه  معادلة 
لرقــم كالوس  ليفاندوفســكي 
فيشر كأفضل ثاني الهدافن في 
تاريخ البوندسليغا مع 268 هدفاً.
باير ليفركوزن تقهقره في  واصل 
اآلونة األخيرة، بتلقيه هزمية أولى 

على أرضه أمام أرمينيا بيليفيلد 
منذ 2007 وجــاءت بنتيجة 2-1.

وبعدما كان من املنافســن على 
الصــدارة ألســابيع عــدة، دخل 
ليفركــوزن مباراته مع بيليفيلد، 
العائــد هذا املوســم إلــى دوري 
-2008 منذ  األولى  للمرة  األضواء 

2009، على خلفية تراجع نتائجه 
يانغ  أمام  وإياباً  ذهاباً  وخســارته 
بويز السويسري في دور الـ32 من 

الدوري األوروبي.
لكن فريق املــدرب الهولندي بيتر 
بوس عجز عــن العودة األحد الى 
ســكة االنتصارات وسقط على 
أرضه أمام بيليفيلد للمرة األولى 
منذ أيار 2007 )1-2(، ليضيف هذه 
النتيجة اخمليبة الى خروجه أيضا 
فــي الثاني من شــباط من ثمن 
نهائي مســابقة الــكأس احمللية 
على يد فريق من الدرجة الرابعة.

ومنــذ تلــك املباراة، لــم يحقق 

ليفركوزن ســوى فــوز يتيم من 
أصل ثمانــي مباريات، ثم تعقدت 
أموره األحد بخسارة أمام فرق لم 
مراحل  لســبع  الفوز  طعم  يذق 
اللقاء، وحتديدا منذ  متتالية قبل 
الثاني حن تغلب على  20 كانون 

شتوتغارت -3صفر.
ويدين بيليفيلد بفوزه الســادس 
للموســم ومغادرتــه منطقــة 
اخلطر بصعوده إلى املركز اخلامس 
عشــر بـ22 نقطة، الــى الثنائي 
وماســايا  دوان  ريتســو  الياباني 
أوكوغاوا اللذين ســجال الهدفن 
17 و57 توالياً،  الدقيقتــن  فــي 
ليفركوزن  هــدف  ســجل  فيما 
الوحيد في وقت متأخر التشيكي 
)85(.وجتمد رصيد  باتريك شــيك 
وتراجع  نقطة   40 ليفركوزن عند 
إلى املركز السادس خلف بوروسيا 
السبت على هرتا  الفائز  دورمتوند 

برلن -2صفر.

كاليسترز تؤجل عودتها إلى المالعب

مبابي يحقق رقما تاريخيا 
في ليلة سقوط باريس

فرانكفورت يتعادل مع اليبزيغ
 ويسدي خدمة لبايرن

كاليسترز

مبابي

احتفال العبي فرانكفورت



رياضة

حاوره ـ سمير خليل:

ومالعبنا  العراقية  رياضتنا  تزخر 
والكفــاءات  اخلبــرات  بعديــد 
الرياضات  في مختلف  التدريبية 
ومنها كــرة القــدم التي تضم 
الكثيــر من املدربــن الكفوءين 
الذين اثبتــو محليا وعربيا انهم 
واالبداع،  املســؤولية  مبســتوى 
ضيفنــا املدرب الشــاب الكابنت 
علي حســن عودة مدرب الفريق 
النســوي الكروي في نادي القوة 
اجلوية والذي حتــت ادارته يواصل 
واالجنــازات  البطــوالت  حصــد 
من  واحد  احمللــي،  الصعيد  على 
هــذه الكفاءات فهــو باالضافة 
خلبرتــه التدريبية املتميزة ميتلك 
وخلوقة  محبوبــة  شــخصية 
وتربويــة، باالضافة لشــجاعته 
باختيــاره الدخــول عالم تدريب 
الكرة النســوية جنح فيه مدربنا 
الكفوء علي حسن عودة يامتياز 
وعلــى مدى ســنوات وهو مازال 
يواصل النجاح، حدثنا ضيفنا اوال 
عن اختياره مهنة التدريب برغم 
التدريب  اخترت  فقال:  صعوبتها 
الرغبه  لــدي  تولــدت  عندمــا 
للدخــول في هذا اجملــال لغرض 
التطوير الذاتــي وتواصل العمل 
املتراكمــه  اخلبــره  واكتســاب 
واالستفاده منها، كما ان العمل 
فــي مجــال التدريــب ورغبتي 
االســتمرار دفعني اكثر للحرص 
وااللتــزام والطمــوح نحو تقدمي  
 « االفضل واالحســن«، ويضيف 
نعــم واجهت في عملي صعوبة 
عامل  وجــود  ولكن  ومشــقة،  
التحدي والصبر والرغبه للوصول 
الى هدفــك والتعاون مع اجلميع 
في حل الصعوبات التي تواجهك 
والتغلب عليها ما جعلني اواجه 

هذه الصعوبات بقوة«. 

* مــا الذي جذبك لكــرة القدم 
النسوية برغم صعوبة وضعها 

في العراق؟
» حقيقــة ، جذبتني كرة القدم 
النســوية عن طريــق الصدفه،  
كنــت مدربا فــي نــادي القوة 
اجلويه  لفرق  االشبال  والناشئن  
والشــباب،  طرحــت علي فكرة 
، كنت  النسوية  بالكرة  التدريب 
ولكني  الشــي   بعــض  مترددا 
انها جتربه جديده  وحتد  اقتنعت 
كبير شدني نحو تقدمي خدماتي  

في مجال التدريب النسوي«.

*  انــت مــع الفريق النســوي 
الكــروي في نــادي اجلوية منذ 
على  حافظت  كيف  ســنوات، 
مكانتــك مع الفريــق كل هذه 

املدة؟
واملثابرة  التمريــن  خــالل  من   «
الفريق  العبــات  بــن  والتعاون 
من اجــل الوصول الــى الهدف 
واحلرص  والشعور  به،  والتمسك 

لدى اجلميــع  مبواصلــة العمل 
والتدريــب برغــم قلــة الدعم  
واالهتمــام الكافــى بالفريــق، 
باالضافــة لعدم وجــود مالعب  
رياضية كافية للرياضة النسوية، 
وبوجود وتعــاون بعض االصدقاء 
الطيبن في قاعه احلرية،  الكابنت 
علــي صاحــب  مدير النشــاط 
الذي  احلرية  قاعــه  في  الرياضي 
قدم لنا العــون  ومن دون مقابل 
للتدريب طيلة ايام االسبوع، كما 
منتدى جميله  مدير  دور  الانسى 
دعم  وكذلــك  اســعد  الكابنت 
الكابــنت وليد خالد  العب الزوراء 
والقــوة اجلوية الذي ســاعدنا و 
تعاون معنا بالتدريب  على ملعب  
النعمان  ومن دون مقابل  احباب 
طيلة ايام االســبوع وهؤالء لهم 
الفضل في استمرارنا بالتدريب«.

*  الــدورات التدريبيــة، كيــف 

تســاهم في صقــل امكانيات 
املدرب؟كم دورة تدريبية شاركت 

بها او اشرفت وحاضرت فيها؟
» بالتأكيــد  يســتفيد املــدرب 
من  الدخــول بالدورات التدريبية 
خاصــة اذا كانت هــذه الدورات 
جديــدة  ومتطــورة  وتواكــب 
عالم  في  احلديثة  املســتجدات 
التدريــب والتطويــر،  ومن خالل 
وكفاءات  مدربن  مع  املشــاركة 
في عالم التدريب احلديث ،احلمد 
  B و  c هلل لدي شــهادة تدريــب
وحتت إشــراف االحتاد اآلســيوي 

لكرة القدم«.

*  برأيك، ماالذي يحتاجه مدربنا 
احمللي ليطرق ابواب العاملية؟هل 

ميكن ذلك؟كيف؟ 
» املــدرب احمللــي يحتــاج الــى 
االهتمام والرعاية من قبل النادي  
واالحتاد  من خالل جتربة  معايشة  

تدريبيه مع الفــرق العاملية كي 
يســتفيد منها، ةعقلية املدرب 
العراقي جيدة وهو ميتلك الرغبة 
والكفــاءة فــي تطوير نفســه  
وميكــن أن يحصل املــدرب احمللي 
علــى فرصة للعمل فــي اخلارج 
وينجح بهــا اذا توفرت له فرصه 
وشــجاع  طموح  النه  تدريبيــة 
والرغبة  والصبر  التحــدي  يقبل 
املنشــود«. الهدف  الى  للوصول 

لالحتراف  بالنســبة   « ويضيف 
فهــو مفيد للمــدرب من خالل 
دخوله في اجواء مالئمة للتدريب 
والعمــل مع مدربــن ومالكات 
تدريبية مبســتوى عال من اخلبرة 
املشترك  العمل  من  واالستفادة 

معهم«.

 * الدوري النســوي في العراق، 
يــراوح فــي مكانــه منذ  ملاذا 
ســنوات؟ماهي انطباعاتكــم 

وآرائكــم حــول هــذا الــدوري 
وتطوره؟

 » مع االســف،  الدوري النسوي 
فــي العــراق متاخر جــدا النه 
اهمها  كثيرة  يفتقد مقومــات 
الكافــى  واالهتمــام  الرعايــة 
بالفرق النســوية وعــدم وجود 
املهارات  اندية كافية الستيعاب 
باســتثناء  الكروية  النســوية 
اندية مثل القــوة اجلوية  وبالدي  
شــيء  الى  باالضافة  والــزوراء، 
مهم هو الــزام االنديه العراقية 
تشارك  نســوية  فرق  بتشكيل 
فــي دوريات منتظمــة ويتكفل 
احتــاد الكــرة بتقــدمي الدعــم 
مالعب  وتخصيص  والتجهيزات 
رياضية حتتضــن مباريات الدوري 

النسوي». 
تشــير اجندة علي حسن عودة 
االرشيفية الى انه كان العبا في 
اندية  اجليش  والرشيد  والنفط 
والنجــف واخر فريق  واخلطوط  
بيرس في  نــادي  لــه كان  لعب 
دهوك الذي واصــل العمل معه 
رحيم  للكابنت  مســاعدا  مدربا 
كرمي والكابنت ناظم شاكر رحمه 
اهلل،  بعدها عمــل مع الكابنت 
عــادل  عبــد القادر فــي تدريب 
منتخب العراق النسوي للشابات 
وشــاركنا معه في بطولة اسيا 
البحرين،  مملكة  في  للســيدات 
العبا  الوطنية  املنتخبــات  مثل 
في منتخب الناشئن الذي احرز 
الثالث في بطوله آســيا  املركز 
التــي احتضنتهــا دولــه قطر، 
في  العــراق   ومنتخب شــباب 
بطولة الوحدات التي فاز مبركزها 
االول ولعب معــه في تصفيات 
كاس اسيا  التي جرت في بغداد،  
ومــع نادي الرشــيد حصل على 
االندية  االول فــي بطوله  املركز 
العربية فــي تونس  كما حصل 
الرشــيد  على بطوله  نادي  مع 
الدوري  والكاس،  واحرز مع نادي 
النجف املركز االول في بطوله ام 

املعارك .

المدرب الكروي علي حسين عودة:

المالكات التدريبية المحلية بحاجة 
الى االهتمام من االندية واتحاد الكرة

رفقًا بقضاة 
المالعب

من يتابع الــدوري العراقي بكــرة القدم 
يعي جيدا االجواء املشحونة التي رافقت 
اغلــب مباريــات الدوري حيث لالســف 
االونة  الكروية فــي  شــهدت مالعبنــا 
االخيــرة الكثيــر من االعتراضــات على 
حكام املالعبوتصرفات وتصريحات خارجة 
عن املالوف من قبل  املدربن والالعبن، مما 
ولد ضغوطا كبيرة علــى قضاة املالعب 
بشــكل الفت للنظر، ناهيك عن احليطة 
واحلذر التي يتسلح بهما احلكم من امتام 
مهمتــه من دون اخطاء تذكــر، وما مازاد 
الطن بلــة ان اغلــب اداراة االندية بدت 
تبدى اعتراضها مسبقا على هذا احلكم 
اوذاك مشــككن بقدرتهــم او ذممهــم 
بعض االحيان وعــدم االرتياح، ناهيك عن 
االتهامات الصريحــة وغير الصريحة من 
قبل بعض إالدارات التي المتت من قريب او 
بعيد للروح الرياضية بل وبخست بشكل 
معيب جهود عدد كبير من حكام اللعبة 
ومســخت تاريخهم املشــرق من جدون 
وجه حق بعد شهدت لهما اغلب املالعب 

الدولية والعربية.
لالســف هذا االمر ولد حالة سلبية على 
مالعبنا الكروية وحكامنا بوجه اخلصوص 
الذي باتوا حتت مطرقة املدربن وســندان 
ادارت االنديــة، ناهيك عــن احلطة واحلذر 
التي يعمل على اساسها احلكم، ال ننكر 
انه نالــك اخطاء حدثت فــي بعض من 
مباريات الدوري لكن البد لنا ان نعي جيدا 
انهم بشر واالخطاء شــيء طبيعي في 

مثل هذه االجواء املشحونة.
يعد احلكم في امللعب مثله مثل القاضي 
في احملكمة متاما، والفارق بينهما ان قرارات 
حكم كرة القــدم تكون فورية وفي اجزاء 
من الثانية  عند ارتــكاب اخلطأ، صحيح 
أنه قد يصيــب وقد يخطــأ إال ان اغلب 
القرارات تصب في خانة الصواب. بعكس 
قاضي احملكمة، قراراته الذي يأخذها بعد 
مداوالت وجلســات عدة، فيمــا لو تاخر 
احلكــم عن اطالق صافرته فــي اتخاذ اي 
قرار يتسبب بكارثـــة أو مشكلـة ليـس 
بـــن الفريقيـــن فحسب بل قـد متتـد 
سيوفـها  تشحـذ  والكـــل  للجماهيـر 

للنـيل منـه.
ال يخفى عن اجلميــع ان مهنة التحكيم 
في كــرة القدم صعبة جــدا، وحتتاج الى 
مواصفــات معينة تثب اهليــة كل من 
يتصدى لهده املهمــة النبيلة، واحلقيقة 
تقال ان حكامنا هم اهال لذلك وقد اثبتوا 
جدارتهــم دوليا وعربيا وتشــهد املالعب 
الدولية حضورهم الفاعل على مدى عقود 
مــن الزمن بعد ان حجــز احلكم العراقي 
مكانــه بن حكام القــارة الصفراء بكل 
ثقة وجدارة، ونال ادائهم اعجاب املتابعن 
على اعلى املستويات وان  حدث خطا هنا 
او هناك فهذا اليلغي او ميســخ تاريخهم 
املشــرف والبد لنــا ان نشــهد ان جميع 
القــرارات اخلاطئة هي غير مقصودة متاما 
والتوجد مصلحــة حلكم معن مع اي ناد 
او مدرب بل على العكس يســعى جاهدا 
في كل مباراة ان يظهــر بافضل احواله 
للحفاظ عن اســمه وتاريخه، صحيح ان 
وتؤثر بشكل  االخطاء هي حاالت سلبية 
او باخر على مستوى املباراة او على فريقا 
معن لكن االهمية تكمن في اعادة الثقة 
ادارات االندية وعــدم الطعن بحكام  بن 

اللعبة بهذا الشكل املشن.

الثالثاء 16 آذار 2021 العدد )4618(

Tue. 16 Mar. 2021 issue (4618(

علي حسني عودة مع فريق اجلوية علي حسني عودة

قاسم شالكه

15

تقرير 

فراس فائق*

مشــروع  انشــاء متحف ًرياضي هو 
االول من نوعه في العراق يضم اجنازات 
الــزوراء وهي حالة حضارية تشــجع 
الحقا االندية اجلماهرية االخرى لسلك 

الطريق نفسه.
االقتراح: انشــاء متحف  ومتجر داخل 
نادي الزوراء عبر توفير بناية من طابقن 
تعرض به اجنازات الزوراء وخاصة اجنازات 
كرة القدم التي تبلغ تقريبا ٤٠ بطولة 
الميلكهــا اي نــادي محلــي اخر وهي 
كافية النشــاء متحف حملبيه والعبيه  
اضافــة لبطــوالت االلعــاب االخرى.
وكذلك هــو فرصة الظهــار االمتنان 
والعرفان للمدربن الذين قادوا فرقهم 

لتحقيق البطوالت .
ميكن اســتثمار املتحف  في التقاطا 
الزائريــن صوراً مع كــؤوس البطوالت 
وكذلك  النــادي  قبل  مــن  املتحققة 
صوراً مــع النجوم الذين مثلوا  الفريق  
بطريقة الفوتو شــوب، املتجر يبيع اي 

شــيء به عالمة الــزوراء من قمصان 
وميداليــات وكــوؤس تذكارية وكرات 
و قمصــان الالعبن وجتهيــزات اخرى 
مع امكانية توقيــع الالعبون النجوم 

القدماء واحلالين عليها.
توفيــر فرص عمل للشــباب، إذ ميكن 
مــن محبي  عــدد كبيــر  تشــغيل 
ومشجعي الفريق من الشباب وكذلك 
من العبي فرق النادي من الشباب  في 
املتحف واملتجر، وكذلك ميكن انشــاء 
كافيــه للوجبــات الســريعة  يخدم 
الزائرين  للمتحف واملتجر وهو كذلك 

يعد وارداً اضافيا للنادي.
انشــاء املتحف ســيزيد مــن قاعدة 
املشــجعن  النه ســوف يســتقبل 
طالب املدارس االبتدائية واملتوســطة  
وجميــع الفئات االخــرى و تعريفهم 
على منشــأت النادي واجنازاته والعبيه 
منذ  بداية نشأة النادي عبر تخصيص 
بــاص مجانــي  ) يســتخدم  لنقــل 
طالب املــدارس ( لعمل ســفرات الى 
داخل النادي واالســتفادة من الزائرين 
في الشــراء من املتجــر واخذ الصور 

التذكارية في املتحف وبذلك ســيزداد 
عدد مناصري النادي .

املتحف  دخــل  من  االســتفادة  ميكن 
واملتجــر في حتمل جــزء من مصاريف 
النــادي، وميكن ان يكون وســيلة في 
مســاعدة الالعبن احملتاجن خصوصا 
املعتزلن واملصابــن لكل فرق النادي ) 
كل االلعــاب  (عن طريق عمل صندوق 

خاص بهم للمساعدات .الطارئة  .
للنادي  اقتصادية  وســيلة  ســيكون 
بحيــث ميكــن ان يتــم االتفــاق مع 
شركات الســياحة  على وضع النادي 
في برامجها للســائح احمللي واخلارجي 
وبذلك يستفاد النادي ماديا من السائح 
ومعنويا عبر كســب مشجعن جدد 
من داخــل وخارج البلــد، ويعد فرصة 
لتعريف اجليل اجلديــد باجنازات فريقه 

السابقة.
ميكــن االتفاق مع عدة شــركات وفي 
مختلــف االختصاصــات ) شــركات 
بنــاءً واملنيوم وحديد واثاث واخشــاب  
وكهربائيــات  وانظمــة حماية  ضد 
الســرقة وصحيات و ديكور وجتهيزات 

رياضية  وحاســبات وغيرهــا الكثير ( 
ان ترعى املشــروع عبر وضع اســمها 
فــي املتجر اخملصص لبيــع التذكارات 
واملدخل املؤدي للمتجر ومتحف النادي 
لتنفيذ املشروع  ) ملدة خمسة سنوات( 
وهــذا ليس بالصعب كــون الزوراء له 

عشاق كثيرين .
جميــل ان ينجز املشــروع  مع افتتاح 
امللعب أوان يتم وضع حجر االساس له 
مع افتتاح امللعــب  على ان يتم خالل 
سنتن من افتتاح امللعب،  وهي عملية 

ليست صعبة لتطور الية البناء.
لتعريف  املتحف هو فرصــة  انشــاء 
التي  االلعــاب  ببقية  النــادي  محبي 
بالنادي، مما يضاعف من حماس   متارس 
العبــي ومدربي فرق  بقيــة االلعاب . 
وتدفعهم لتحقيــق  االجنازات داخليا 
باملتحف،   اســمهم  لتخليد  وخارجيا 
وفــي الوقت نفســه  يكــون فرصة 
الشباب   الســتقطاب عدد جديد من 

ينضمون  إلى فرقه اخملتلفة.

* باحث رياضي

مشروع إنشاء متحف رياضي يضم إنجازات نادي الزوراء 
يشكل خطوة حضارية لمضاعفة اإليرادات

نادي الزوراء في لقطة أرشيفية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تختتــم مباريات اجلولــة 24 لدوري 
باجراء  الثالثاء  اليــوم  املمتاز  الكرة 
اربع مباريــات، الزوراء يضيف احلدود 
فــي ملعــب الشــعب الدولي في 
الســاعة الثالثة و45 دقيقة عصرا، 
تقام  االوملبي  ملعب ميســان  وفي 
مباراة نفط ميســان والنصف في 
ويضيف  السادسة مساء،  الساعة 
في  الوســط  نفــط  فريق  اربيــل 
ملعب فرانسوا حريري في الساعة 
الواحدة والنصف ظهرا، وفي ملعب 

الصناعــة جترى مبــاراة الصناعات 
الساعة  في  والكهرباء  الكهربائية 

2 ظهرا.
وضمن مباريات اجلولة ذاتها، سقط 
الطلبة أمام ضيفــه زاخو بهدفن 
مقابل هدف واحد املباراة شــهدت 
أفضلية لزاخو، ومتكن من ترجمتها 
زياد أحمد في  لهدف عبر مهاجمه 
الدقيقة 38، لينهي الشــوط األول 
عاد  الثاني  الشــوط  وفي  متقدما. 
الطلبة ســريعا للمباراة من ركلة 
جزاء ســجل منها محمــد جفال 

التعــادل. ومتكن محترف زاخو هيلو 
الفوز  هدف  تســجيل  من  مونتيرو 
رصيده  زاخو  ورفع  برأســية.  لزاخو 
إلى النقطة 34 في املركز الســابع 
فيمــا جتمــد رصيد الطلبــة عند 
النقطة 21 في املركز 18. فيما خيم 
التعادل السلبي على مباراة الكرخ 
والسماوة،  التي أقيمت في ملعب 
الكرخ  راضي.ورفع  أحمد  الســاحر 
رصيــده إلــى النقطــة 29 باملركز 
العاشــر فيما رفع السماوة رصيده 

إلى 19 نقطة في املركز األخير.

السليمانية - حسام عبد الرضا*
توج فريق نادي اجليش بلقب الدوري 
املمتاز لكرة اليد للموســم 2021-

2020 بعــد فوزة في اخــر مبارياتة 
ضمن مباريــات الدور النهائي للدور 
-24 اخلامس على فريق الشرطة ب 
28 في املباراة التي جرت على قاعة 
نادي السليمانية وبحضور ممثل وزير 
الشــباب والرياضة أحمد املوسوي 
ووزير الشــباب والرياضة الســابق 

السليمانية   ومحافظ  رياض  احمد 
..ويقود فريق اجليش املدرب الشــاب 
صالح راجي الذي استطاع من قيادة 
الفريــق للفوز في جميــع مباريات 
املرحلة النهائيــة محققا العالمة 
الكاملة ب 30 نقطة ، وأحتل فريق 
24 نقطة   الشرطة املركز الثاني ب 
ثــم فريق كربــالء باملركــز الثالث 
بعد فوزة علــى فريق الفتوة ب 23-

24.. فــي حن أحرز فريق القاســم 

املركــز الرابع بعد فــوزة على فريق 
فريق  وأحتل   31-27 ب  السليمانية 
الفتوة املركز اخلامــس يليه باملركز 
الســليمانية.وكان  فريق  السادس 
آخر لقــب حصل علية فريق اجليش 
يعود للموســم 2013-2012.. وكان 
فريق الشرطة قد توج باخر 5 القاب 

للدوري املمتاز لكرة اليد.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

بغداد ـ حسبن الشمري:
غادرنــا صباح يوم امــس االول 
منتخبنا  وفــد  املاضــي  االحد 
بالعاب القوي للمعاقن متوجها 
للمشــاركة  تونس  دولــة  الى 
في بطولــة اجلائزة الكبرى التي 
ســتقام هناك مبشــاركة اكثر 
من 550 العب والعبة مبثلون  67 
منتخب عاملي عربيا واســيوية 
وافربقيــا واوربيا وهــي بطولة 
طوكيو  باراملبياد  الــى  تاهيلية 
التي ستقام صيف العام احلالي.
القوى  العاب  احتــاد  رئيس  وقال 
للمعاقن مهدي باقر سيشارك 
منتخبنــا الوطني فــي بطولة 
تونس الدوليــة )اجلائزة الكبرى( 
يوم  منافساتها  ستنطلق  التي 
الثامن عشــر من الشهر اجلاري 
وســيكون يومي   15 /16موعدا 
والوظيفي  الطبــي  للتصنيف 
للرياضيــن املشــاركن  وفــي 
اليوم التالي موعد  املؤمتر الفني 
للمنتخبات املشــاركة  على ان 
18وتستمر  بوم  املنافسات  تبدا 

بطولة  وهــي  ايام  اربعــة  ملدة 
مهمة سيشــارك فيهــا اكثر  
550 العــب والعبــة ميثلون  67 
منتخب عربيا واسيويا وافريقيا 
الوفد  الــى  باقر  واوربيا.واشــار 
برئاسته  الذي سيكون  العراقي 
يضــم وســام غالــي مدربــا 
للمنتخب اضافة الى خمســة 
رياضيــن وهــم علــي مبارك 
الستار  وعبد  شــيال  وحســن 
سلمان وادريس سامي وفاطمة 
فاضــل ونحــن كلنا ثقــة بان 
رياضيبا ســيضاعفون عددهم 
باراملبياد  في  به  سنشارك  الذي 
طوكيو بعد ان ضمن تاهل ستة 
العبن وهم ولــدان نزار وكوفان 
حسن وحسن فاضل في فعالية 
رمــي الرمح وجــراح نصار في 
فعالية قذف الثقل وعلي مبارك 
400م  اجلري ملسافة  فعالية  في 
وبانتظــار تســمية الرياضــي 

السادس خالل االيام املقبل.
العاب  احتــاد  رئيــس  واختتــم 
ان  بالقــول  حديثــه   القــوى 

طموحاتنا كبيــرة جدا بالعبينا 
فــي حتقيــق نتائــج ايجابيــة 
نتائجنا  الــى سلســلة  تضاف 
الســابقة وان ثقتنــا نابعة من 
التي  االعداد واالســتعداد  رحلة 
خاضها منتخبنــا بعد ان اقيم 
له معســكر تدريبي داخلي في 
بغداد ثم  معســكر تدريبي اخر 
مدينة  فــي  اقليم  كردســتان 
مشتركة  بجهود  الســليمانية 
مــن النائب الثاني فــي املكتب 
التنفيذي فرســت إبراهيم وبن 
التنفيذي  االخوة فــي املكتــب 
حمبد  عقيل  الدكتور  برئاســة 
واالمن العام كوثر حسن واالمن 
املالي عبيد عنيد، علما ان وفدنا 
املالية  السفر  قد حتمل تكاليف 
على نفقته اخلاصة بسبب تأخر 
اقرار ميزانية عام 2021 ومع هذا 
فأن كل املؤشــرات تبشــر بخير 
في ان يطــرز رياضيينا صدورهم 
باوســمة التاهل الــى باراملبياد 
اليابان التي ستجري صيف العام 

احلالي.

اليوم.. اربع مباريات في اختتام الجولة 24 لدوري الكرة 

الجيش بطال لدوري اليد الممتاز 

العاب قوى البارالمبية في بطولة 
تونس المؤهلة إلى طوكيو



--1

للنفس البشــرية رغائب وشــهوات 
ومطامع تشــكل االمتحان احلقيقي 
الذي يواجهه االنســان فــي حياته ، 
فاذا استسلم للعواصف ولم يكبح 
جماح نفســه ، تدحرج الى الهاوية 
ولم ينفعه بعد ذلــك عض األصابع 

من الندم .
واْن اســتطاع االنتصــار علــى تلك 
املغريــات، وصارعهــا بصالبة وثبات 
بالفوز  مكلــال  االمتحان  مــن  خرج 
والنجاح، وأبعد عن نفسه املواخذات 
ان يصــون ماء  واســتطاع  املوجعة 

وجهه من االراقة ...
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واملطامــع لن تنطفــي جذوتُها أبداً 
حتــى مع دخــول االنســان مرحلة 
حلدود  عابــرة  فهــي  الشــيخوخة 

السنني ...!!
وقد تزداد عنــد بعضهم كلما تقّدم 

في العمر ..!!

 – -3

والعاقل من اتَعــَظ بالتجارب – كما 
جاء في القول املأثور .

 ومن التجارب التي عشــناها جتربٌة 
طرفاها رجالن :

أحدهمــا : أنفــق عمــره متقمصاً 
شــخصية الناصح األمــني جلمهور 

املستمعني ..!!

وثانيهما : رجل خــاض غمار التجارة 
وتبوأ منها مكانا علّيا .

وقد جّند الثاني نفسه خلدمة األول ، 
تقديرا منه لدوره االصالحي وتوثقت 
اواصر الصلة واحملبة بني الرجلني على 

نحو وثيق .
وكان التاجــر يحتفــي بصاحبــه ، 
ويُســكنه حني يجيء الــى عاصمة 
الضباب بشــقة له فخمــة إكراما 

وحّبا .

ويبــدو ان الشــقة أغــرت الضيف 
بشرائها فوافق صاحبها التاجر على 
الفكرة مــع انقاص كبيــر لثمنها، 
الراغب  مشــترطاً علــى الضيــف 
بشــرائها ان ال تُبــاع اذا اراد البيع االّ 
بعد إخبارِِه ، ليكون هو املشتري لها 

دون غيره .
ولكّن املشــتري املســكون بالطمع، 
أقدم على بيعها بعد مرور ســنة من 
شرائها وبربح عاٍل دون اخبار صاحبه 
، االمــر الذي ســّبب غضب صديقه 

مالك الشقة االول 

وآل االمــر الى ِفصام نكــد ، وحتّولت 
العالقة احلميمة الى أجواء مشحونة 

بالتشنج واالنقباض والتباعد ...
ولم متض االّ فتــرٌة قصيرة بعد ذلك 
حتى أُصيب - الذي سال لعابُه للربح 
الوفير من بيع الشقة - مبرض عضال 
اســتعصى على العــالج، فاغمض 
عينه ورحل عن سطح هذا الكوكب 
تاركا وراءه هذه القصة التي جعلته 
مضرب األمثــال ، ولّونــت صفحته 
بلون قامت واََلَكْتُه األلســنُ مستنكرة 

مطامعه ..

األموال  وترك  الصديق،  خسر  وهكذا 
التي دفعه احلــرص لتفضيلها على 
الصديق، غنيمــًة لغيره، وأضاف الى 
قصص املوصوفــني بالطمع واحلرص 

قصة جديدة .. 

احذروا المطامع

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

مواقــع  عبــر  إنتشــرت 
أخبار  اإلجتماعي  التواصل 
بوقوع شــجار كبير  تفيد 
بني املمثل الســوري باسل 
التونسية  واملمثلة  خياط 
سارة، والذي انتهى بطردها 
من موقع تصوير مسلسل 
"حرب أهلية". وبدأ الشجار 
اعتــدت ســارة  أن  بعــد 
على إحــدى املصورات في 
الكواليس، إال أن باسل كان 
لها باملرصــاد، ليتم اتخاذ 
باستبعادها  رسمياً  القرار 
بشــكل  املسلســل  من 
نهائي، على الرغم من أنها 
كانــت قد صــّورت نصف 
املسلســل، وبالتحديد 15 
حلقة. وتشــير املعلومات 

الى أن ســبب استبعادها 
تراكمات  نتيجــة  أيضــاً 
تسببت  قد  ومشــكالت، 
بها خــالل التصوير، والتي 
من  الطلــب  أولهــا  كان 
أن تكون مساوية  املنتجني 
باألجــر باملمثلــة املصرية 
يســرا، بطلة املسلســل، 
تأتــي  أن  اعتــادت  كمــا 

متأخرة على التصوير.

الفنان  ســقوط  تصــّدر 
على  دياب  عمــرو  املصري 
خالل  املســرح،  خشــبة 
غنائه أغنيته "يا أنا يا أل"، 
بحفل أحياه في أحد فنادق 
اهتمام  أيام،  قبل  القاهرة 
مواقــع  عبــر  املتابعــني 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
وحــاول أن يعالــج هــذا 
املوقف احملرج الذي وقع به، 
والعودة  بالوقوف ســريعاً 
ردد  وقــت  فــي  للغنــاء، 
في  عادي"،  "عادي  كلمات 
إشارة منه أن املوقف حدث 

بشكل طبيعي.
ســقوط  البعض  وربــط 

للحســد  بتعرضه  عمرو 
الســابقة  حبيبته  مــن 
دينــا  املصريــة  املمثلــة 
بعد  خصوصاً  الشربيني، 
إنتشرت  التي  كل األقاويل 
بشــأن  األخيرة  اآلونة  في 
بينهمــا  نشــب  خــالف 

تسبب بانفصالهما. 

أســبوع  من  أكثــر  بعد 
مــع  معاناتهــا  علــى 
فيروس كورونا املســتجد 
املصرية  املمثلــة  أعلنت 
غــادة عــادل عــن طريق 
حسابها على احد مواقع 
انها  االجتماعي  التواصل 
هذا  مــن  متاماً  شــفيت 
املسحة  ان  وأكدت  الوباء 
التــي قامت بهــا جاءت 
نتيجتها سلبية ما يعني 
وطمأنت  تعافــت  انهــا 
عن  يحبونها  الذيــن  كل 
بعد  ووضعها  صحتهــا 
املنزلي.  للعزل  خضوعها 
وكانت غادة قد كشــفت 
انها شعرت بأعراض نزلة 
البرد االعتيادية ملدة ثالثة 

أيــام، وبعدهــا خضعت 
للمسحة فظهرت نتيجة 
مضيفة  إيجابية،  العينة 
الفور  على  خضعت  أنها 
لبروتوكول عالجي تشرف 
عليــه وزارة الصحة، ومن 
املقــرر أن جتري مســحة 
أخرى بعد مرور أيام قليلة 
لالطمئنــان على حالتها 

الصحية.

باسل خياط

غادة عادل

عمرو دياب

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تتحضر شــركة Aurus الروسية املعروفة بإنتاج السيارات 
الفارهة إلطالق أولــى مناذجها من الدراجــات الكهربائية 

املتطورة واملميزة.
وبالنظر لبعــض الفيديوهــات الترويجيــة التي ظهرت 
على حساب "إنســتغرام" التابع لوزارة الصناعة والتجارة 
الروســية ميكــن أن نالحظ أن Aurus صممــت عدة مناذج 
من الدراجات الكهربائية املميــزة، إحدى هذه النماذج من 
املفترض أن يســتعمل في مواكــب احلماية واملرافقة ومن 
قوات األمن والشــرطة ، ومناذج أخرى سترضي أذواق محبي 

الدراجات األنيقة واملتطورة.
وزودت الدراجــات مبصابيح مميزة ومؤشــرات جانبية تعمل 
بتقنيات LED، وعواكس هوائية أمامية متحركة، وستزين 
هياكلها بعناصــر من ألياف الكربون والكروم وشــعارات 

Aurus املميزة.
ومــن املفترض أن يــزّود االمنــوذج األكبر منهــا مبحركات 
كهربائية بقدرة 140 كيلواطا، قادرة على زيادة تسارعه من 

0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.7 ثا فقط.

الصباح الجديد - وكاالت:
تقــذف الطالبة املصرية ســمر حمدي امللــح لألعلى ثم 
تخفض رأســها لتتســاقط بلوراته فوقها وكأنها قطع 
ثلج تلعب بها في الشــتاء خالل استمتاعها بيوم تنزه في 

الهواء الطلق مع قريناتها.
فسمر وكثير من املصريني الذين يقطنون مدينة بورفؤاد في 
محافظة بورسعيد على شاطئ قناة السويس يستبدلون 
الثلــج النادر ســقوطه في مصر بتالل امللح، في نشــاط 
ترفيهي القى شعبية واسعة خالل موسم الشتاء احلالي.

وقالت ســمر حمدي لـ"رويترز": "هو يشــبه اجلليد حتى 
اننا عندما ننشــر صور لنا يظنون اننا سافرنا الى دولة ما 
ونستمتع بالثلج. املكان ممتع جدا. وكأننا ذهبنا لنستمتع 

بجبل جليد في موسكو".
وتدير هذه التالل شــركة حكومية تتولى تصدير امللح إلى 
اخلارج، لكي يســتعمل في إذابة اجلليد، وبالتالي ال يخشى 
علــى هذا امللح مــن التلوث نتيجة اللعب بــه والتزلج أو 

الركض عليه.
وبدأ اللعب بتالل امللح واإلقبــال للتصوير عليها منذ نحو 
شهرين، حني نشــر مصري صورة له على مواقع التواصل 
االجتماعــي وهو يتزلج علــى تالل امللــح فحققت عددا 
هائال من املشــاهدات، وبالتالي بدأ إقبال الناس على املكان 

لالستمتاع بالتجربة اجلديدة.
واملــكان مفتــوح حاليا مجانا للــزوار من داخــل بورفؤاد 

وخارجها في مسعى لتشجيع السياحة احمللية.

التزحلق على الملح بدل 
الجليد في مصر

 Aurus روسيا تستعرض دراجات
الكهربائية الفاخرة والمتطورة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
يعرف االنســان على انه كائن اجتماعي. 
وقد ُجبل على هذه الصفة، أي انها ضمن 
فطرته التي يولد بهــا، ولذا جند الطفل 
يوم يشــعر مبحيطه يفرح عندما يشعر 
ان االنظار متجهة نحــوه، وعندما يكبر 
ترتبط ســعادته بعدد االصدقــاء الذين 

يتوددون اليه ليلعب معهم.
هناك افراد تعرضوا الى النبذ االجتماعي 
اثر عليهــم األمر  ألســباب عدة، وقــد 
الــذي جعلهم ينطــوون على  الى احلد 
انفســهم، واحيانا يتســبب النبذ بكره 

املنبوذ لكل االشخاص سوى عائلته.
يتحدث الدكتور بالطب النفســي جهاد 
عمــارة عن خطــورة احلالــة واوضح ان 
املنبوذيــن رمبا يصل بهــم الكره  بعض 
الى عائالتهم ايضــا ويقول: "هناك اكثر 
من نــوع للنبذ، نبــذ اجتماعــي او نبذ 
تفاعل االصدقاء  ويتعلق بعدم  الكتروني 
االفتراضيني مع ما يكتبه الشــخص ما 
يشــعره بعدم االهمية، وقد يحدث نبذ 
فــردي، أي ان شــخصا معينــا ال يتقبل 

وجودنا بحياته".
وتابــع: "هنــاك نبــذ عاطفي، واســري 
ومهني، والنبذ االجتماعي ال يتحدد بأفراد 
فقد يكون الرفض من مجتمع بأكمله او 
جماعة معينة ما يســبب بتدهور حالة 
الفرد النفسية وقد تؤدي به الى االنتحار 
ان لم يســتطع جتاوز االمــر او ايجاد حل 

بعد معرفة اسباب النبذ".

النبــذ  ان  نقــول  ان  نســتطيع  هــل 
االجتماعي يرتبط بصورة ما مع التنمر 

الذي صار ظاهرة في الوقت الراهن؟
- "برغــم ان املفهومــني يختلفــان عن 
بعضهمــا اال انــه يرتبط بــه في بعض 
احلاالت وبصــور معينة، وكي نحدد صفة 
احلالة يجب ان نكون على علم بتفاصيل 
اســباب الفرض، فهناك حاالت تســمى 
تنمر وغالبا ما حتدث مــع طالب املدارس 
واليوم جنده منتشــرا على الشخصيات 
العامــة، ونطلــق عليها صفــة التنمر 
الن الســبب يتعلق بالتلــذذ بأذية االخر، 
امام  واحراجه  منــه  االنتقاص  ومحاولة 
التنمر  احيانــا يكون ســبب  االخريــن. 
االحســاس بالنقص ازاء الشــخص فان 
كان مجتهــدا ومتفوقا او ميلك شــكال 
ان يتعــرض للتنمر في  جميــال ميكــن 

محاولة لالنتقاص من ميزاته".
الرفض  أو  النبــذ  واوضح: "اما أســباب 
االجتماعي فكثيرة واسبابها عدة، منها 
العنصرية والتي تتنوع ما بني العنصرية 
العرقية واجلنسية والدينية أو السياسية 
واالجتماعيــة والقومية والعنصرية ضد 
أصحاب البشــرة الداكنة. هناك اسباب 
اخــرى للنبذ االجتماعــي تتعلق بأفكار 
الشخص، فأحيانا تكون افكاره مرفوضة 
اجتماعيا ألنها تتناسب وعاداته واعرافه 
السائدة، لذا جند ان املرأة التي تتمرد على 
بعض العــادات واالعراف تتعرض للرفض 
االجتماعي بصــورة مضاعفة ألننا ذكرنا 
ان بعض انواع العنصرية تتعلق باجلندر".

يقول الدكتور عمارة ان بعض االشخاص 
ألســباب  االجتماعي  للنبذ  يتعرضــون 
تتعلــق بأخالقياتــه وطباعــه، فاملنافق 
واملغتاب والذي ينشر طاقة سلبية على 
كل من حوله، ومن يتشكى طوال الوقت 
لســبب او من دون سبب. ايضا الشخص 
النرجســي الــذي يتحدث عن نفســه 

وميزاتــه واراء االخرين االيجابية به والذي 
او  يتحدث عن صدقاته للفقراء مبناسبة 

من دون مناسبة.
ويضيــف: "ألننا غالبــا ال نتقبل اخملتلف 
فأحيانــا يكون ســبب الرفــض او النبذ 
االجتماعــي يتعلق بعاهــة مصاب بها 
الشــخص، او يكون قزما، او مصابا مبرض 
معد وان لــم يكن خطيرا الــى الرفض 

االجتماعي".

مــا تأثيــر النبــذ االجتماعــي علــى 
الشخص؟

- " تتعــدد اثــار النبــذ االجتماعــي ما 
بني نفســي وجســدي، تختلف حسب 
طبيعة الشخصية والعمر، وايضا وجود 
العائلة. قد يؤدي  اشــخاص داعمني من 
األمر الى العزلة، فيخاف الشــخص من 
االندماج مع اجملتمع لئال يتعرض للرفض 
مرة اخــرى، ما يؤدي بالبعــض الى حالة 
االكتئاب. هناك من يلجأ الى ايذاء نفسه 
جســديا، كي يشــعر االخريــن بالذنب، 

واســتبدال النبذ الى تعاطف. هناك من 
ينحرف عن الطريق الســليم، وهذا غالبا 
يحــدث مع املراهقني الن شــخصياتهم 
لم تنضج بعد ويكون عادة مشوشــا وال 

يتقبل النصح.

كيف ميكن التعامل مع األمر؟
- "اوال يجــب ان نفهم اســباب الرفض، 
ان كانــت عنصرية فيمكــن اللجوء الى 
املقربني او االشــخاص الذين يعانون من 
املشكلة نفســها كي يساند بعضهم 
بعضــا. امــا ان كان بســبب النجــاح 
والتفــوق، فتعــد حالــة ايجابية فعلى 
الشخص ان يجعل الرفض حافزا لنجاح 
اكبر. اما ان كان بسبب طباع سيئة فهذا 
ايســر احلاالت، ميكن ان نروض انفســنا 
على طريقــة تعامل الطف وندربها على 
االبتعاد عن النفاق واالســتغابة وغيرها 
مــن الصفــات حتــى وان ضغطنا على 
انفســنا فالنتيجــة ستســاعدنا على 

االستمرار.  

الصباح الجديد - وكاالت:
هرمون الســعادة "الســيروتونني" 
ناقل عصبي يفرزه املخ، لتحســني 
احلالة املزاجيــة وتعزيز القدرة على 
باأللم،  الشــعور  وتقليــل  النــوم 

ويعطي شعورا بالسعادة.
 لذلــك كان ال بد مــن البحث عن 
مصــادر إفراز هذا الهرمــون. والتي 
حتتوي عادة على مضادات األكسدة، 
التــي توفــر خلاليــاه حمايــة ضد 

بفضل  والضمور،  والتلف  االلتهاب 
قدرتها على تثبيط نشاط الشوارد 
احلرة باجلســم، إضافة إلى مركبات 
الفالفونــول، التــي تســاعد على 
النيتريك  زيادة مستويات أكســيد 

باسترخاء  في اجلسم، ما يســهم 
الشرايني وحتسني تدفق الدم احململ 
باألكســجني بداخلهــا إلى جميع 
األعضاء احليوية، ســيما املخ. ومن 

هذه املصادر:

اطعمة تمنحك شعورا بالسعادة

تجنبوا نبذ النفس او اآلخر..انه عاهة
 تصيب كيان المجتمع كله

الصباح الجديد - وكاالت:
دخلــت النجمتان بيونســية وتايلور 
ســويفت التاريخ مجــدداً، في حفل 
توزيــع جوائــز "غرامي"، الــذي أُقيم 
أمس االول، وشهد مزيجاً من العروض 
املســجلة واحلية، وســط إجــراءات 
إحترازيــة صحيــة، وقّدمــه النجم 

الكوميدي تريفور نوا.
وفازت النجمة بيونســيه بأربع جوائز 
ليصل مجموع جوائزها في املسابقة 
إلــى 28، متجاوزة صاحبة الســجل 
أليسون  النجمة  الســابق  القياسي 

كراوس.
واقتنــص "Folklore" للنجمة تايلور 
لتصبح  العام،  ألبوم  لقب  ســويفت 
بهذه اجلائزة أول فنانة تفوز بلقب ألبوم 
العام ثــالث مرات، كما حصلت أغنية 

للنجمــة   "Everything I Wanted"
بيلي إيليش على جائزة تسجيل العام.

أما النجمة دوا ليبا، فقد فازت بجائزة 
 Future" أفضــل ألبــوم بــوب وهــو
Nostalgia"، كمــا اقتنصت النجمة 
ميغان ذا ســتاليون لقب أفضل فنانة 

جديدة.
وفازت أغنية "I Can't Breathe" بجائزة 
غرامي ألفضل أغنية للعام، للمغنية 
وكاتبــة األغاني غابرييال ســارمينتو 
ويلسون، املعروفة بـ"H.E.R."، متفوقة 
وبيلي  وبيونسيه  تايلور سويفت  على 

إيليش.
يذكر أن "H.E.R." أطلقت هذه األغنية 
في حزيران/يونيو املاضي، تكرمياً جلورج 
فلويــد، الــذي قتل على يد شــرطي 
أميركي في أيار/مايو املاضي، ووصفت 

كلمــات األغنية التي 
خلدت آخر مــا قاله فلويد 

قبل وفاتــه، بأنها "مؤملة للغاية" 
و"كاشفة للغاية".

كما فاز النجم كانيي ويســت 
بجائــزة "غرامي ألفضل ألبوم 
معاصر"  مسيحي  موسيقي 
 ،"Jesus Is King" ألغنيــة 
الـ22 في شوطه  اجلائزة  وهي 

الغنائي حتى االن.
وحصلت النجمتان ليدي غاغا 
أداء  وأريانا غراندي على أفضل 
 Rain" ثنائي في البوب ألغنية
on Me"، بينمــا حصل النجم 
غرامي  جائزة  على  ليجند  جون 

ألفضل ألبــوم R & B عن أغنية 
."Bigger Love"

بيونسية وتايلور سويفت تدخالن 
التاريخ مرة ثانية مع "غرامي"

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفظ فيلم الرسوم املتحركة اجلديد 
)رايا آند ذا الست دراغون( "رايا والتنني 
األخير" من إنتاج شركة ديزني بصدارة 
إيرادات السينما في أميركا الشمالية 
محققا إيرادات بلغت 5.5 مليون دوالر 

خالل عطلة نهاية األسبوع.
احمللية  اإليرادات  إجمالي  يرتفع  وبذلك 
للفيلم إلــى 15.8 مليون دوالر. وحقق 
الفيلم إيــرادات بلغت 36 مليون دوالر 
أخرى على مســتوى العالــم لترتفع 
إيراداته العامليــة اإلجمالية إلى 52.6 

مليون دوالر.
وتراجع فيلم الرســوم املتحركة )توم 
آند جيري( من إنتاج شركة وارنر بروس 
إلى املركز الثاني هذا األسبوع بإيرادات 
بلغت أربعة ماليني دوالر في األســبوع 

الثالث لطرحه.

وفــي املركز الثالــث جاء فيلم 
اإلثــارة واخليال العلمي )كيوس 
ووكينــغ( "ســريان الفوضى" 
اليونزغيت  شــركة  إنتاج  من 
بإيــرادات بلغــت 2.25 مليون 

دوالر.
وحل الفيلم الدرامي )بوغي( من 
إنتاج شــركة فوكاس فيتشرز 
في املركز الرابع مســجال 730 

ألف دوالر.
الرســوم  فيلــم  وجــاء 

املتحركــة "عائلة كرودز: 
كرودز  )ذا  جديــد"  عهد 
:إيه نيو إيدج( من إنتاج 
شــركة يونيفرســال 
فــي املركــز اخلامس 
ألف   520 مســجال 

دوالر.

"رايا والتنين األخير" يحتفظ بصدارة 
إيرادات السينما األميركية
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