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محليات 2

 البصرة - سعدي السند :

قال مدير عام الشــركة العامة 
/ ٕاحدى تشكيالت  البري  للنقل 
وزارة النقــل : لقــد عقدنا في 
بداية شهر تشرين الثاني احلالي 
اجتماعا مهما مع مدراء اقسام 
وفروع الشــركة كافة لتقييم 
بها  والنهوض  الشــركة  عمل 
اســعار  تراجع  بعــد  خاصــة 
والتي  االخيرة  آالونه  النفط في 
ٔالقــت بظاللها على املشــهد 
االقتصادي بشــكل عام وبلدنا 

بشكل خاص.

سياسة تشغيلية ُمثلى 

ؤاكــد املديــر العــام مرتضى 
الشــحماني لقــد ٔاكدنا خالل 
اللقاء على ضرورة تبني الشركة 
سياسة تشغيلية ُمثلى يعمل 
اجلميــع علــى تنفيذهــا بروح 
الفريق الواحــد وتتمثل بتنويع 
االيرادات وتعظيمها انســجاماً 
مع رٔوى وزير النقل في فتح آفاق 
العمل وتنويع مصادره لتعظيم 
ومتويل ميزانية  الشركة  ايرادات 
الدولة عبر ابرام تعاقدات جديدة 
..وتفعيل العقود االستراتيجية 
كعقد نقل احلبوب واالســمدة 

واملنتوجات النفطية. 
وبّي ان املدراء حتدثوا ألثراء خطة 
العمل كل حسب اختصاصه ، ٕاذ 
شملت حتديث النظام احملاسبي 
مع ٔامتتــة  املعلومــات االدارية 
والتوزيــع االمثــل للســائقي 
حسب احتياجات الفروع واعداد 
الشــاحنات العاملــة ، اضافة 
االنتاجية  الطاقــة  حتقيق  الى 
 ، القصــوى لعمل االســطول 
ؤاكدنا على ٔاهمية ٔان تكون لنا 
لقاءات شهرية لتقييم اخلطط 
االنحرافات  وحتديد  املرســومة 

اليجاد احللول الناجعه لها.

 ) 105( حاويات معدات 
كهربايية

ؤاضــاف الشــحماني الــى ان 
اسطول الشــركة حقق ضمن 
نشــاطه املتواصل فــي مجال 
نقل احلموالت اخملتلفة من املواد 
خالل  الكهربائيــة  واملعــدات 
نقل  املاضي  األول  تشرين  شهر 
) 105( حاويات معدات كهربايية 

مبختلــف األوزان لصالــح وزارة 
الكهرباء.

وجاء ذلــك تنفيذاً للعقد املبرم 
للنقل  العامــة  الشــركة  بي 
البري / ووزارة الكهرباء حســب 
توجيهات رئاســة الــوزراء في 
ٔاهمية تنسيق العمل املشترك 
لتعظيم  الدولــة  وزارات  بــي 
للنهوض  الدولة  خزينة  ٕايرادات 
مبسٔوولياتها جتاه توفير اخلدمات 

كافة.
ؤان ذلــك جــاء ٔانســجاماً مع 
توجيهات وزير النقل في حتقيق 
الفترة  خــالل  نوعية  ٕاجنــازات 
املاضيــة وضــرورة العمل على 
زيــادة فعالية ٔاســطول النقل 
البري وسرعة تنفيذه للواجبات 
املناطة به مــع اختصار الوقت 
البضاعة  وتٔامي سالمة وصول 
التي تعد من ٔاولويات ٔاســطول 

الشركة العامة للنقل البري..
فروع  شــاحنات  ٔاجنــزت  حيث 
الشــركة في جميع احملافظات 
نقل العديد من حاويات املعدات 
الكهربائية اخلاصة بدعم ٕادامة 

وصيانة محطات توليد الطاقة 
الكهربائية التــي مت نقلها من 
موانــي البصرة باجتــاه مخازن 
احملافظات  فــي  الكهرباء  وزارة 

الوسطى والشمالية.

حصاد شهري لنقل أالسمدة 
الزراعية

اضطلعــت  لقــد   : ؤاوضــح 
شــاحنات الشــركة العامــة 
بتنفيــذ  البــري  للنقــل 
مسٔوولياتها التعاقدية مع وزارة 
الزراعة من خالل نقلها  21200 
عبر  الزراعية  األسمدة  طنا من 
533 نقلة  خالل شــهر تشرين 
األول املاضــي ، من معمل خور 
الزبير التابع الى وزارة الصناعة 
واملعادن فــي محافظة البصرة 

الى محافظات العراق كافة. .
تلعــب  الشــركة  ان  واكــد   
دوراً مهمــا في اجنــاح عملية 
االســتزراع للمواسم كافة من 
خالل ايصالها لألسمدة والبذور 
الزراعة  وزارة  الى جميع مخازن 

املعّدة  املركزية  ضمن اخلطــط 
لذلك ممــا ينعكس ايجابياً على 
وفــرة احملاصيــل الزراعيــة في 

األسواق احمللية .
ويذكر ان الشركة العامة للنقل 
للشاحنات  توفيرها  وٕاّبان  البري 
في خدمة ودعــم وزارات ودوائر 
الدولــة كافــة ، مــع ٕايفائها 
 ، معهم  تعاقداتهــا  بجميــع 
تســهم وبشــكل فّعــال في 
األساســية  االحتياجات  تٔامي 
االقتصاد  وتطويــر  للمواطني 

الوطني للبلد وتنميته.

النقل البري تشارك في 
اجتماع هيأة املنافذ احلدودية

وشــاركنا قبل ٔايام في ٕاجتماع 
الهيئة العامة للمنافذ احلدودية 
الذي ترٔاسه اللواء الدكتور عمر 
عدنــان الوائلي رئيــس الهيئة 
وممثلي  اجمللس  اعضاء  مبشاركة 

الوزارات والهيئات احلكومية. 
 وجاء االجتماع  لتنظيم العمل 
في املنافذ احلدودية كافة سيما 

في منفذي عرعر والشــالمچة 
تفاصيل  ٕاذ نوقشت   ، احلدوديي 
إلنشــاء  االســتثماري  العقد 
في  التجــاري  التبادل  ســاحة 
منفــذ الشــالمچة احلــدودي 
فــي محافظة البصــرة ، وبينا 
تنظيم  فــي  املشــروع  اهمية 
التبادل  ســاحات  فــي  العمل 
التجــاري واعتماد نظام البوابة 
االلكترونية لتحقيق واقع امني 
فضالً   ، عليه  مسيطر  وخدمي 
عــن توفير فرص عمــل لاليدي 
العراقيــة بعــد ان يتــم نقل 
ســاحات التبــادل التجاري مع 
دول اجلوار الى اجلانب العراقي... 
النقل  وزير  وهذا ما ئوكد عليه 
الكابنت ناصر حســي الشبلي 
لفتــح آفاق العمــل واالنفتاح 
على العالــم اخلارجي لتعظيم 
ايرادات الشركة ومتويل ميزانية 

الدولة.. 
يذكر ان الشركة العامة للنقل 
الدعائم  ــد ٕاحــدى  البــري تعُّ
االقتصاد  ٕانعاش  في  الرئيسية 
وازدهار التبادل التجاري مع دول 

اجلوار.

نقل أكثر من مليون طن في 
ثالثة اشهر

الشركة  ٔاســطول  ؤاســهم 
العامة للنقل البري خالل شهر 
متــوز وآب ؤايلــول بنقــل ٔاكثر 
مــن مليون طناً مــن احلموالت 
واملعدات  والســلع  والبضائــع 
نقلها  مت  واألسمدة  الكهربائية 
مــن محافظة البصــرة بإجتاه 
احملافظات الوسطى والشمالية 

بواقع ) ٢٠٥١٨( ٔالف نقلة. 
وكل هذا يتم بضــرورة العمل 
نشــاط  فعالية  زيــادة  علــى 
تشــكيالت الــوزارة والنهوض 
مبســٔوولياتها مع بقيــة دوائر 
الدولــة وضمــان تنفيذ عقود 
ومساهمة  املشــتركة  النقل 
بتحقيق  الشــركة  ٔاســطول 
منجــز نوعــي خالل األشــهر 
الثالثــة عبــر زيــادة احلموالت 
املنقولة من الســلع والبضائع 

واملعدات الثقيلة. 

فتح آفاق العمل وتنويع مصادره لتعظيم ايرادات 
الشركة ورفد ميزانية الدولة

مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني للصباح الجديد

شملت خطة العمل 
تحديث النظام 

المحاسبي مع أتمتة  
المعلومات االدارية 

والتوزيع االمثل 
للسائقين حسب 

احتياجات الفروع 
واعداد الشاحنات 

العاملة
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))تعزية((
فاجعة ال الصدر

ن َقَضٰى َنْحَبُه   َعَلْيِه  َفِمْنُهم مَّ
َ )مَِّن امْلُْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ

ُلوا تَْبِدياًل )23/ االحزاب ( ن يَنَتِظُر  َوَما بَدَّ َوِمْنُهم مَّ
بقلوب يعتصرها أاللم واحلزن وعيون دامعة ننعى أخانا العزيز الســيد 
حســيب الصدر رجل االســتقامة والنبل والوطنية ومــكارم أالخالق، 
وقــد وافته املنية بعد ظهر يوم امس الثالثــاء 10 /11/ 2020 في مدينة 
الكاظمية املقدسة إثر عارض لم ميهله طويال، ففاضت روحه الطاهرة 

راجعة الى ربها راضية مرضية .
نسأله تعالى أْن يتغمده بواسع الرحمة والرضوان وان يسكنه فسيح 
اجلنــان مع أجداده الطاهرين وأْن يلهمنا ومحبيه وعارفي فضله الصبر 

والسلوان .
انا لل وانا اليه راجعون

ونظراً للظروف التي سببتها اجلائحة نعتذر عن اقامة مراسم الفاحتة 
على روحه الطاهرة

حسني الصدر
الكاظمية املقدسة

مدير عام الشركة العامة للنقل البري في اجتماعه مبدراء اقسام وفروع الشركة

عامر عبدالعزيز 
كشــفت وزارة التجــارة ان املالكات الهندســية 
والفنية العاملة في مشــروع انشاء سايلو كبالء 
املعدنــي والذي تنفذة شــركة بتكــوس االملانية 
حلســاب الشــركة العامة لتجارة احلبوب بطاقة 

خزنية تبلغ )30 ( الف طن . 
وبينت الوزارة في بيان نقل عن مدير عام الشــركة 
املهندس االستشاري عبدالرحمن عجي طوفان ان 
اجلهد الهندسي في املشــروع قد انهى صب اخر 

ارضية للهوبرات الكونكريتية  . 
وقال املدير العام ان األعمــال امليكانيكية اخلاصة 
بنصب البنزات املعدنيه مســتمرة حيث مت نصب 
البنز رقم )٧ ( وكذلك مت نصب وشد املرحله الثالثه 
من البنز رقم )٣( وباشراف املالك الهندسي املشرف 

على اعمال االنشاء والتنصيب.
من جانب اخر اكد مدير عام الشــركة اســتمرار 
املــالكات الفنيه والهندســية في مجرشــة ابو 
النجف االشــرف  التابعة لفرع  صخير احلكومية 
باعمــال الصيانه والتٔاهيــل والتصليح وباجلهود 
الذاتية لتهيئتها للعمل فــي تصنيع وانتاج الرز 
احمللــي للموســم ٢٠٢٠-٢٠٢١ وزيــادة  الطاقات 
االنتاجية ودميومــة عملها لالســتفادة من فترة 
التوقف املٔوقتة بســبب بدء موســم التســويق 
للموسم ) ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ( .  وقال مدير عام الشركة 
ان املالكات الفنية في مجرشــة ابو صخير تعمل 
حاليا على تاهيل وصيانة وادامة اجملرشــة لتكون 
جاهرة حال املباشرة بعملية انتاج الرز ، واضاف  ان 
اعمال الصيانه والتاهيل تتم بجهود ذاتية ، حيث 
تســعى مالكات الشــركة في ابو صخير لضمان 
اســتمرار اجملرشة في العمل و بشكل كامل وذلك 
لتحسي انتاجيتها في تصنيع الرز لهذا املوسم . 

بغداد - الصباح الجديد :
علـى هامش اجتماع الدورة الرابعة للمجلس 
وتنفيذاً  الســعودي  العراقــي  التنســيقي 
لتوجيهــات وزير الصناعة واملعادن منهـــل 

عزيـز اخلبـاز ...
التقـــى مدير عام هيئة املدن الصناعية في 
وزارة الصناعة واملعادن املهندس حامـد عـواد 
محمـــد  مبدير عام الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية املهندس خالـــد 
بـــن محمـد السالـــم لبحث آفاق التعاون 
املشــترك في مجال ٕانشــاء وتطويــر املدن 

الصناعية في العـراق .
وتضمـــن اللقاء استعراض مشــاريع املدن 
الســعودية  العربية  اململكة  في  الصناعية 
وتوزيعهــا اجلغرافــي اجلاذب لالســتثمارات 
احمللية واألجنبية ودور الهيئة في ٕادارة وتطوير 
املدن الصناعية وتنويــع مصانعها مبا يخدم 
النشاط  الالزم لهذا  الدعم  وتقدمي  املستثمر 
ٕاضافة ٕالى خلق القدرة التنافسية وتنميتها 
بي منتجات املصانع املقامــة في تلك املدن 
وتنميــة املهــارات والقدرات ورفــع الكفاءة 
اإلنتاجية ونقل اخلبرة والتكنولوجيا احلديثة .

كما مت عرض وتقــدمي كل الوثائق التي تخص 
عقود االستثمار والتطوير ؤاسلوب ٕادارة املدن 
الســعودية  العربية  اململكة  في  الصناعية 
كذلك فقــد جرى خالل اللقــاء التطرق الى 
الفــرص االســتثمارية املطروحــة للمــدن 
الصناعية املنفذة بنسب متفاوتة في بعض 
محافظات العراق كالبصــرة وذي قار واألنبار 
والفرص االســتثمارية للمدن في محافظات 
ٔاخرى والتــي مت تخصيــص ٔاراض لها وتعود 
عائديتها للهئاة مثــل املدينة الصناعية في 
محافظات نينوى والنجف األشــرف وغيرها 
والتي لم يتم البدء بالعمل بها وميكن للمطور 
او املســتثمر ان يستفاد من كل املساحة في 
املدينــة او ٔاجزاء متعددة او اســتثمار جزئي 
واســتعداد الهئاة للتعامــل والتعاون بهذا 

اخلصوص .
هـــذا وقد ٔاتفق الطرفان على تبادل اخلبرات 
والزيارات بــي البلدين لإلطالع على واقع حال 

املدن الصناعية في كال البلديـن . 

كاظم العبيــدي
فــي قضاء ســوق  جــرت 
الشــيوخ انتخابــات هيئة 
انتداب احملامي في القضاء. 

واشــرف علــى االنتخابات 
احملامــي  نقابــة  ممثــل 
العراقيــي محمد قاســم 
ســارت  التي  احلســيناوي 
بٔاجواء دميقراطية وشفافية 
وانسيابية عالية حيث فتح 
للمحامي  الترشــيح  باب 
الراغبــي بالعمل في هيئة 

االنتداب .
وبعد فرز االصوات فاز احملامي 
علي عودة ال محينة رئيسا 
وعضوية  االنتــداب  لهيئة 
احملامي كل من احملامية مها 
واحملامي  العتابي  عبدالقادر 
احلجامــي  جاســم  رائــد 
الهادي  عبد  زهراء  واحملامية 
واحملامي حيدر الشميساوي 

احلســيني  ايهاب  واحملامي 
واحملامي ظافر عبد اجلليل.

وفي نهايــة االنتخابات قال 
رئيس هيئة االنتداب احملامي 
علي عــودة ال محينة : اننا 
ســنبذل قصــارى جهودنا 
من اجــل الدفاع عن حقوق 
احملامــي وحتقيق مطالبهم 
،وسنتعاون مع كافة الدوائر 
واملٔوسسات من اجل حتقيق 
مايحتاجــه احملامــي فــي 
الظرف الراهن .واضاف : لقد 
وضعنا خطة عمل بالتعاون 
مع كل الزمالء احملامي لكي 
اليه مهنة  نحقق ماتصبوا 

احملاماة .
يذكــر ان محامــي ســوق 
الشــيوخ لهــم دورا كبيرا 
القانــون  تطبيــق  فــي 
والدفاع عن  االمن  واستتاب 

املواطنيـن .

تجارة الحبوب : تأهيل 
مجرشة ابو صخير قبل بدء 

موسم تصنيع الرز

العراق والسعودية يبحثان 
التعاون المشترك النشاء 
وتطوير المدن الصناعية

ذي قار تشهد انتخاب هيئة انتداب محامي سوق الشيوخ   

المكتب االعالمي 

امليدانيــة  اجلــوالت  تتواصــل 
الشــركة  لقيادة  والتفقديــة 
ســيف  باملهنــدس  متمثلــة 
ســامي العســافي  مدير عام 
للمقاوالت  العامة  ٔاشور  شركة 
االنشائية احدى تشكيالت وزارة 
والبلديات  واالســكان  االعمــار 
العامة من ٔاجل الوقوف على آخر 
واإلطالع  املشــاريع  في  االعمال 
على املعوقــات التي تواجه هذه 
املناسبة  احللول  ووضع  املشاريع 
لها .. شــركة آشور حتط الرحال 

املرة فــي ذي قــار احلبيبة  هذه 
لتقطع وعداً آخر على نفســها 
إلجناز مشــروع )صيانة وٕاكساء 
14 كم ( من طريق فجر - آل بدير 
في قضاء الفجر خالل االسابيع 

املقبلة .
هــذا ماحتدث به مدير املشــروع 
املهندس توفيق عواد الذي حتدث 
قائالً متت املباشرة باعمال طريق 
فجر ال بدير والذي تقوم شركة 
اشــور بتنفيــذ 14 كــم حيث 
قلع  العمــل  فقــرات  تضمنت 
واعاده اكســاء طبقه سطحية 
باالضافــه الى قشــط املناطق 
املتضررة .كمــا مت تنفيذ طبقة 
تعديليــة مبســاحة ١٢٠٠٠ م٢ 

وبسمك ٣ سم .
امر  باعمال  املباشرة  كذلك متت 
غيــار رقــم ) ١ ( املتضمن قلع 
املناطــق املتضررة مــن الطريق 
واعــاده فــرش احلصــى اخلابط 
بسمك ٢٠ ســم ومن ثم اعاده 
اســاس  بطبقــة  اكســاءها 
بســمك ١٠ ســم ، اضافة الى 
تثبيت االكتاف للمناطق التي مت 
تبليطها بالطبقة الســطحية 
اخلابــط   احلصــى  باســتخدام 
..والعمل مستمر على   B صنف 
قدم وساق وفي ساعات متٔاخرة 
من الليل من اجل اجنازه في اقرب 
وقت ..كما اكد املدير العام على 
ضرورة تكثيــف اجلهود املبذولة 

من قبل كوادر الشركة في اجناز 
العمل ضمن املــدة املقررة لكل 
ملا له من اهمية  باملشروع  فقرة 
بالغة لكونــه يربط محافظتي 
مبحافظــة  وميســان  قــار  ذي 
الديوانيــة ويبلغ طــول الطريق 
مليار   1,189 وبكلفــة  14كــم 
دينار .. كذلــك وجه املدير العام 
كافة  وتوفير  الصعوبات  بتذليل 

االمكانيات املطلوبة لتنفيذه ..
وفــي ختــام الزيــارة اثنى على 
قبل مالك  املبذولة مــن  اجلهود 
وفنيي  مهندسي  من  الشركة 
وايــدي عاملة علــى جهودهم 
االســتثنائية ونســبة االجنــاز 

املتقدمة في هذا املشروع  .

تقرير

مدير آشور يواكب العمل للوقوف على آخر االعمال المنجزة  

مدير عام شركة اشور للمقاوالت االنشائية يطلع على سير العمل في املشاريع التي تنفذها الشركة
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بغداد - وعد الشمري:
أكــدت قــوى شــيعية، أمس 
علــى  املوافقــة  أن  األربعــاء، 
إقالــة محمد احللبوســي من 
النواب مرتبطة  رئاسة مجلس 
باحلصــول على أجمــاع داخل 
حديثها  ورغم  السنية،  الكتل 
عن مالحظات عديدة سجلتها 
على أدائه، لكنها أحملت لصعوبة 
تغييــره بســبب املرحلة التي 
واالســتعدادات  العراق  بها  مير 

لالنتخابات املبكرة.
النائب عــن كتلة الفتح  وقال 
حســن شــاكر في حديث إلى 
"التحرك  أن  اجلديد"،  "الصباح 
على إقالة رئيس مجلس النواب 
وليد  ليس  احللبوســي  محمد 

اللحظة، بل منذ مدة".
"الداعني  أن  شــاكر،  وأضــاف 
لهذا التوجه لــم يكن لديهم 
ثقــل سياســي أو تواجد مؤثر 
في البرملــان ميّكنهم من إجراء 

التغيير".
وأكد، أن "النواب الحظوا صراعاً 
كبيراً بني القوى الســنية منذ 
مت انتخاب احللبوســي رئيســاً 
للبرملــان، وأخذ هذا الصراع في 

تصاعد مستمر".
"الكتلة  أن  على  شاكر،  وشدد 
السنية األكثر عدداً لم تتضح 
طيلــة املــدة املاضيــة، فتارة 
جند أن املســاندين للحلبوسي 
نرى  أخرى  وتــارة  األكثرية،  هم 
أســامة  إلى  متيل  الكفــة  أن 

النجيفي".
قــرار  "اتخــاذ  أن  ويواصــل، 
عدمه  من  احللبوسي  استبدال 
التــي يثبت  بالكتلة  مرتبــط 
أن لديها أكثــر عدد من النواب 
الســنة، ولــم يصــدر منا أي 

موقف مبباركة التغيير".
وانتهى شــاكر، أن "املالحظات 

القوى  جميــع  لــدى  موجودة 
السياســية على أداء رئاســة 
مجلس النــواب، وهذا جزء من 
يعيشــها  التي  العامة  احلالة 

العراق".
مــن جانبــه، ذكــر النائب عن 
قائمة سائرون رامي السكيني، 
أن  اجلديــد"،  "الصبــاح  إلــى 
"املرحلــة التي مير بهــا العراق 
ال تســمح بإجراء متغيرات في 

رئاسة البرملان".
وتابــع الســكيني، أن "دعوات 

احللبوســي  بإقالة  املطالبــة 
مــا زالت لدى جــزء من الكتل 
السنية التي ترى أنه استخدم 

نفوذه وهمشهم".
وأشــار، إلــى أن "املطالبات ما 
السياســي،  للضغط  زالــت 
ولم تظهر للعلن بشــكل عام 
لغايــة اآلن، واحلديث عن وجود 
تأييد باإلقالة من 180 نائباً كما 
يجــري الترويج لــه حالياً غير 

صحيح".
ومضــى الســكيني، إلــى أن 

"العراق مقبــل على انتخابات 
وهنــاك مجموعــة  مبكــرة، 
بها،  املضي  ينبغي  تشــريعات 
اإلعالمية،  التصريحــات  وترك 
ألن القادر على إقالة احللبوسي 
يتحرك مباشرة صوب اإلجراءات 

الدستورية".
إلى ذلــك، يرى النائب عن كتلة 
الكنانــي  أحمــد  العصائــب 
ميارسه  مســتمراً  "تســويفاً 
احللبوســي بعــدم البــت في 
باســتضافة  النواب  طلبــات 

رئيس احلكومة ووزير املالية".
"الصباح  إلــى  الكناني،  وأفاد 
اجلديــد"، بأن "احلراك الســني 
أصبح واضحاً للجميع من أجل 
إقالة احللبوسي، وظهر ذلك من 
خالل تشكيل جبهة سياسية 

يقودها أسامة النجيفي".
ولفت، إلى أن "رئاســة مجلس 
املكون  حصــة  مــن  النــواب 
السني، وبالتالي هو الذي يحدد 
استبداله،  او  احللبوســي  بقاء 

ونحن سنصوت مع االجماع".

الكناني عن "مشكالت  وحتدث 
النظام  منهــا  يعاني  كبيــرة 
الزعامات  بســبب  السياسي 
أوصلتنــا إلــى هــذه املرحلة 
الكاظمي  همــا  منهــا  وجزء 

واحللبوسي".
إلى أن جبهة أســامة  يشــار 
النجيفي أعلنــت عن التحرك 
محمــد  إلقالــة  رســمياً 
مسؤولية  وحملته  احللبوسي، 
تراجــع أداء مجلــس النــواب 

التشريعي والرقابي.

قوى شيعية: إقالة رئيس البرلمان مرتبطة بالكتل 
السنية وسوف نصوت معها عند تحقيق االجماع 

محمود عثمان: السياسة االميركية لن تتغيروزارة الدفاع تعتزم شراء طائرات رافال الفرنسية
تجاه القضية الكردية مع مجيء بايدن

فند مسألة تأييد الرئيس األميركي إلنشاء دولةلتنويع مصادر السالح.. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــف وزير الدفــاع جمعة عناد 
امس األربعاء، أن هناك رغبة عراقية 
فــي التعاقد مع فرنســا لشــراء 
مقاتــالت من طــراز "رافال"، حيث 
إلى فرنســا،  زيارة رســمية  أجرى 
والتقــى نظيرته فلورنس بارلي في 

باريس.
وأضاف الوزيــر، أن "الهدف الوحيد 
من زيارتي فرنسا هو لتعزيز قدرات 
العراقي بأحدث األســلحة  اجليش 
أن "هناك رغبة  واملعدات" موضحا 

بالتعاقــد لشــراء طائــرات رافال 
اجليــل الرابــع بلس من فرنســا". 
التعاقد  وتابع "ســيتم عرض قرار 
بشأن شراء الطائرات على مجلس 

الوزراء"، دون حتديد موعد.
وفرنسا عضو في التحالف الدولي 
ضــد تنظيــم "داعــش" بالعراق 

وسوريا الذي أسس عام 2014.
وميتلك العــراق 20 طائرة من طراز 
العســكرية،  األغراض  T6متعددة 
إضافــة إلــى 36 مقاتلــة اف 16، 
وطائــرات ســوخوي الهجوميــة 

الروسية، وتي 50 الكورية اجلنوبية، 
إلــى جانب طيــران اجليــش الذي 
ميتلك مروحيات هجومية روســية 
وأميركية املنشــأ، على وفق بيانات 

رسمية سابقة.
ويعتمد العراق على سياسة تنويع 
مصادر السالح حيث كشف رئيس 
جلنة األمن والدفاع بالبرملان العراقي 
محمد رضا آل حيدر السنة املاضية 
عن توّجه حكومــي لتنويع مصادر 

تسليح اجليش من عدة دول.
وقــال آل حيــدر، إن هنــاك توجها 

بالتعاقــد مع فرنســا لتســليح 
اجليش، باعتبارها جزءا من التحالف 
الدولي الــذي قاتل عصابات داعش 
اإلرهابية، وكان لها كتائب مدفعية 
شــاركت في احلرب ضــد اإلرهاب، 
مشــيدا بالصناعــة الفرنســية 
في مجــال صناعة طائــرات رافال 

والسفن احلربية.
وكانــت دول عربية من بينها مصر 
واإلمارات عقدت ســابقا صفقات 
مع اجلانب الفرنسي لشراء طائرات 

رافال.

السليمانية - عباس اركوازي:
عضو  املســتقل  السياســي  قال 
مجلس النــواب العراقي الســابق 
محمــود عثمــان، ان السياســية 
والقضية  الكــرد  جتــاه  االميركية 
الكردية في العراق ثابتة ولن تشهد 
الرئيس  تغييــرا في زمــن حكــم 

االميركي اجلديد جو بايدن.
واضاف عثمــان في حديث للصباح 
اجلديــد، ان مــا اعلن خــالل االيام 

السابقة عن تاييد الرئيس االمريكي 
اجلديد النشــاء الدولة الكردية ،غير 
دقيق وال يسنجم مع سياسة االدارة 

االميركية جتاه العراق واملنطقة.
واوضح عثمــان ان احلديث الذي اثير 
في بعض املواقع عقب ظهور نتائج 
املرشح  وفوز  االميركية،  االنتخابات 
الى  بايدن، واالشارة  الدميقراطي جو 
انه قــال لرئيس اقليم كردســتان 
االجتماعات  احــد  فــي  الســابق 

الثنائيــة بانــه "ســيرى الدولــة 
الكوردية قبل موتــه"، مجرد كالم 
املشتركة  اجللسات  احدى  في  قاله 
وهو ال ميثــل حتوال في السياســة 

االميركية جتاه الكرد.
واضــاف ان السياســية االميركية 
االن تتمثل في دعم ومســاندة بناء 
عراق قوي مبشاركة جميع مكوناته 
دون استثناء، وان تاييدهم للقضية 
الكردية ياتي في اطار دعم العملية 

فــي  والدميقراطيــة  السياســية 
العراق.

السياســية  االوســاط  وكانــت 
واالكادمييني  والنخــب  والشــعبية 
الكرد قد عبرت عن تفاؤلها بانتخاب 
الرئيس االمريكي جو بايدن، باعتباره 
صديقــا قدمياً للشــعب الكردي ملا 
يحضــى به مــن عالقات ســابقة 
مع االحزاب والقيادات السياســية 

الكردية.

الصباح الجديد - وكاالت:
خالل  النفط،  أســعار  أرتفعت 
األربعــاء، بعد  تعامــالت امس 
أن مخزونات  أظهــرت  بيانــات 
النفط اخلام في الواليات املتحدة 
ســجلت هبوطا حادا األسبوع 

املاضي.
وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت 
غرينتـــش، ارتفعــت العقــود 
األمريكـــي  للخــام  اآلجلـــة 
الوسيـط"  تكســـاس  "غـرب 
42.42 دوالر  إلى   2.56% بنسبـة 

للبرميـل.
في حني صعدت العقود اآلجلة 
 2.57% بنســبة  "برنــت"  خلام 

إلــى 44.73 دوالر للبرميل، وفقا 
لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجــاء االرتفاع بعدمــا أظهرت 
البترول  مــن معهــد  بيانــات 
األمريكــي أن مخزونات النفط 
املتحدة  الواليــات  اخلــام فــي 
ســجلت هبوطا حادا األسبوع 

املاضي.
وهبطــت مخزونات اخلــام 5.1 
مليــون برميــل في األســبوع 
املنتهي في السادس من نوفمبر 
تشرين الثاني اجلـاري إلى حوالي 
482 مليون برميــل، بينما كان 
انخفاضا  توقعــوا  قد  محللون 

قدره 913 ألف برميل.

بغداد - الصباح الجديد:
أكد عضو مجلس النواب احمد 
الصفــار ان احلكومــة االحتادية 
ليس لديها مصــدر مالي يؤمن 

اجراء االنتخابات النيابية.
وقال الصفار في تصريح رسمي، 
الى  االنتخابات يحتاج  “اجراء  ان 
ســتزيد  وبالتالي  كبيــر  متويل 
الى  االزمة على احلكومة”، الفتا 
“احلكومــة غير قــادرة على  ان 

توفير ابسط املستلزمات".

واضــاف ان “احلكومــة االحتادية 
ليس لديها مصــدر مالي يؤمن 
النيابيــة  االنتخابــات  اجــراء 
القادمة وســيكون من الصعب 
إجراؤها في املوعد احملدد”، مبينا 
البايومتري  “اعتمــاد نظــام  ان 
سيســتغرق وقتــا طويــال من 
الناحيــة العمليــة وهــذا امر 
املالية  لالزمــة  يضــاف  فنــي 
التــي يصعب في ظلهــا اجراء 

االنتخابات.

اسعار النفط ترتفع جراء هبوط
حاد لمخزونات الخام األميركي

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف عضــو اللجنــة املاليــة 
النيابية احمد حمــه، االربعاء، عن 
اتفــاق اللجنــة على متريــر قانون 
االقتراض، مبينــا ان فقرات القانون 
جاهــزة للتصويت عدا فقرة تخص 

اقليم كردستان ميكن معاجلتها.
وقــال حمه فــي تصريــح تابعته 
“قانون االقتراض  ان  الصباح اجلديد، 
متــت معاجلتــه حيــث مت تقليص 
احلكومة  قبل  من  املطلوبة  االموال 
وضغطها من اجل تلبية املتطلبات 

الضرورية”.

واضــاف ان ” القانــون ســيضمن 
رواتــب املوظفني لالشــهر املقبلة 
خــالل الســنة علــى ان تتكفــل 
احلكومة بتقــدمي موازنة 2021 من 
الزمة  حلول  ووضع  دراســتها  اجل 

الرواتب”.
وأشار حمه الى ان “قانون االقتراض 
بات جاهزا للتصويت خالل جلســة 
اخلامسة  الفقرة  باســتثناء  اليوم 
والتي تتحدث عن مخصصات  منه 
اقليم كردستان سيتم حلها قبيل 
الكتل  رؤســاء  باجتماع  اجللســة 

السياسية”.

قانون االقتراض بات جاهزا 
للتصويت عدا فقرة خاصة

باقليم كردستان

تحدثت عن صراع محتدم بين الحلبوسي والنجيفي لكسب األغلبية

مجلس النواب "ارشيف"

الصباح الجديد - متابعة:
عبدالفتاح  املصري،  الرئيس  قال 
السيســي امــس األربعــاء، إن 
القاهــرة اتفقت مــع أثينا على 
لألمــن  تهديــد  ألي  التصــدي 
والتصــدي لدعــم  اإلقليمــي، 
وكذلــك  اإلرهــاب،  جماعــات 
في  األحادية  لإلجراءات  التصدي 

شرق املتوسط.
جــاء ذلك خالل مؤمتــر صحافي 
ورئيــس  املصــري  للرئيــس 
كيرياكوس  اليونانــي،  الــوزراء 
ضمن  أثينا،  في  ميتسوتاكيس، 

زيارة الرئيس السيسي لليونان.
مــن جهته، قــال رئيــس وزراء 
اليونــان: "نتطلع ومصر لتدخل 
أميركي حاســم في املتوســط 

حتت إدارة بايدن".
وقــال إن أثينا والقاهــرة متثالن 
منوذجــاً للتعــاون الــذي تــوج 
احلدود  ترســيم  اتفاق  بتوقيــع 
البحرية، مؤكــداً أن مصر تعتبر 
والعالم  ألوروبــا  كبيــرا  حليفا 
العربــي و"نثمــن دور مصر في 
وقف الهجرة غير الشــرعية من 
إفريقيــا إلى أوروبــا، كما نثمن 

دورها في األزمة الليبية".
اليوناني:  الــوزراء  رئيس  وأضاف 
"لدينــا أهــداف اســتراتيجية 
مصر"،  وبــني  بيننا  مشــتركة 
إلى أن البحر املتوسط  مشــيراً 
ميكن أن يوحد بني الشعوب على 

عكس ما تفعله تركيا".
التركية  "القيادة  أن  على  وشدد 
حســن  لعالقات  تعــود  عندما 

اجلــوار وتتخلى عــن عدوانيتها 
حينها ميكن أن تعود وتقدم مزايا 

لشعبها".
وفي وقت ســابق، قالت رئيسة 
كاترينيــا ساكســال  اليونــان، 
روبولــو، بعــد لقــاء الرئيــس 
التصعيد  بحثنــا  السيســي: 
التركــي اخلطير في املتوســط 
الرئيس  قال  فيما  املنطقة،  وفي 

املصــري إن بالده تقف إلى جانب 
أي اســتفزازات في  اليونان ضد 
املتوســط، أو مرتبطة بحدودها 
البحريــة فــي حــدود القوانني 
أن  إلى  الدولية، مشيراً  واألعراف 
يعكس  احلدود  ترســيم  "توقيع 
حجم التفاؤل وقــوة العالقات" 

بني مصر واليونان.
ذلك خالل جلسة مباحثات  جاء 

مع رئيســة اليونان ضمن الزيارة 
إلى  املصري  للرئيس  الرســمية 

أثينا.
أن مكافحة  السيســي  وأكــد 
ليســت  والتطــرف  اإلرهــاب 
مرتبطــة باألديــان، مضيفا أنه 
يجب أال يتحول األمر إلى إساءة 
إلى األديان وإلى مشاعر املؤمنني.

واســتهل الرئيس زيارته لليونان 
بلقــاء رئيســة اليونــان، حيث 
بأنه مت  للرئيس املصري  شــددت 
تتويج العالقة بني مصر واليونان 
من خالل  املاضي،  أغسطس  في 
توقيــع اتفاقيــة تأمــني احلدود 
البحرية املشــتركة بني البلدين، 
وهــو أمر هام جــداً، ولكن ليس 
فقط التأمني فــي إطار البلدين 

وامنا في املنطقة بشكل عام.
أنه سيتم البحث في  وأوضحت 
االنتهاكات التركية في منطقة 
جانب  إلــى  املتوســط،  شــرق 
العمليــات اإلرهابية األخيرة في 

البلدان األخرى.
السيســي  الرئيــس  ويجــري 
محادثات فــي اليونان التي وصل 
إليها مســاء الثالثاء فــي زيارة 

رسمية.
ومن املرتقب عقد اجتماع مصري 
يونانــي قبرصي على مســتوى 

وزراء الدفاع في أثينا اجلمعة.
وكان الســفير بســام راضــي، 
رئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث 
اجلمهوريــة املصرية، قال إن زيارة 
الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار 
حرص البلديــن الصديقني على 
التشــاور املستمر على املستوى 
الثنائي، باإلضافة إلى املســتوي 
الثالثي مــع قبــرص، حيث من 
عقد  الزيارة  تشــهد  أن  املنتظر 
مع  للرئيس  معمقــة  مباحثات 
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة 
ووزير  البرملان،  ورئيس  اجلمهورية، 
الطاقة والبيئــة اليوناني، وذلك 
العالقات  موضوعــات  لبحــث 
تنميتهــا  وســبل  الثنائيــة 
آفاق  واســتعراض  وتطويرهــا، 
التعــاون فــي مجــال الطاقة، 
والتبــادل االقتصــادي، وفــرص 
االســتثمار املتاحة في مصر في 
ضوء املشروعات القومية الكبرى 

في كافة أنحاء اجلمهورية.

جراء تصعيد تركيا الخطير شرقي المتوسط

مصر واليونان تتفقان على مواجهة أي تهديد إقليمي
تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط امس األربعاء، 
أنها بصدد إعــادة النظر ببعض 
مع  املبرمــة  العقــود  فقــرات 
شــركات جوالت التراخيص ذات 

الكلف املرتفعة إلنتاج اخلام.
وقــال مدير عــام دائــرة العقود 
علي  الــوزارة،  في  والتراخيــص 
معــارج، فــي تصريــح اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد، إن "قانون 
املوازنــة االحتاديــة أكــد ضرورة 
إعادة النظر ببعض فقرات عقود 
جــوالت التراخيــص، وإن الوزارة 
بصــدد تفعيــل هــذا املوضوع 
احلقول  بعض  اختيــار  من خالل 
النفطيــة ذات الكلف املرتفعة 
املناسبة مبا يصب  وإيجاد احللول 
الســيما  اجلانبني،  مصلحة  في 
التي  الراهنة  الظــروف  ظل  في 
تشــهدها الســوق النفطيــة 

العاملية".
ونتيجــة  "الــوزارة  أن  وأضــاف 
من  العــراق  حصة  لتخفيــض 
تصديــر النفــط )أوبــك بالس( 
أن تقوم شــركات  إلــى  عمدت 
بتخفيض  التراخيــص  جــوالت 

نســب من حجم اإلنتــاج املتاح 
وأن  تستثمرها،  التي  احلقول  من 
هذا األمر غير موجود في صيغة 
االتفاق  مت  وعليه  املبرمة،  العقود 
التخفيض  على  الشــركات  مع 
علــى أن يتــم تعويضهــم في 
مراحل أخــرى وهناك مفاوضات 

بهذا الصدد".
ولفــت إلــى أن "الــوزارة لديها 
ثالثة خيارات للتعويض األول هو 
الشركات  العقود مع  متديد مدة 
اخملفضة ألشهر عدة ووفق جدولة 
التدريجي  التعويــض  أو  معينة 
املنتجة  زيادة الكميات  من خالل 
املباشــر، وهذا مت  التعويــض  أو 
االبتعــاد عنه بســبب األوضاع 
املاليــة التي تشــهدها البالد”، 
مبّينــاً أن “الــوزارة ســددت ما 
استحقاقات  من   60% نســبته 

الشركات ملا تنتجه من نفوط".
وضعــت  "الــوزارة  أن  وذكــر، 
اهتمامهــا فــي هــذه املرحلة 
لتطوير صناعــة املصافي والغاز 
باعتبار أن كميــات إنتاج النفط 

اخلام متاحة.
تفصيالت اوسع ص 6

النفط تعيد النظر ببعض 
فقرات عقود جوالت التراخيص 

لتعويض صادراتها

الصفار: من الصعب اجراء االنتخابات 
والحكومة ال تمتلك مصدرا لتمويلها
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قالــت الســلطات احمللية إن شــخصا قتل وأصيب 
ســبعة آخرون في إطالق نار من مركبة متحركة في 
ملعب لكرة الســلة في تامبا بواليــة فلوريدا ليلة 

امس األربعاء .
ويعتقد احملققون أن مجموعة من األشــخاص الذين 
كانوا يستقلون سيارة ذات نوافذ مظللة أطلقوا عدة 
طلقات أثناء مرورهم بالقرب من ملعب لكرة السلة.
وأفــاد فرع تابــع لـ ABC بــأن إطالق النــار لم يكن 

عشوائيا وأن اجملموعة كانت مستهدفة.
وقال أحد الضباط إن رجال يبلــغ من العمر 36 عاما 
توفي متأثرا بجروح بعد وصوله إلى املستشفى، في 
حني أن ضحيتني أخريني في حالة حرجة وخمسة في 
حالة مســتقرة. وقال فــرع ABC إن جميع الضحايا 
تتراوح أعمارهــم بني 17 و36 عامــا. وكان محققو 
مقاطعة هيلزبره يحاولون حتديد الدافع وراء الهجوم.
وقال الضابط تشاد كرونيستر في بيان “فقدنا حياة 

الليلة بسبب أعمال عنف ال معنى لها”.
وأضاف “نهدف إلى إعادة الســالم إلــى هذا اجملتمع 

وسنواصل قمع من يتسببون في األذى”

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن اجليش الروسي أن قواته حلفظ السالم انتشرت في 
ممر التشــني الذي يربط أرمينيا مبنطقة ناغورنو قره باغ 

االنفصالية اثر اتفاق وقف القتال املوقع مع أذربيجان.
وقال اجلنرال الروســي ســيرغي رودســكي فــي بيان 
“ســيطرت الوحــدات املتقدمــة في كتيبــة  القوات 

املسلحة التابعة الحتاد روسيا على ممر التشني”.
إلى ذلــك، اعتقلت الشــرطة األرمينيــة متظاهرين 
معارضني خالل تظاهرة شارك بها املئات في العاصمة 

يريفان على الرغم من حظر السلطات لها.
ونظمت املظاهرة احتجاجا على اتفاق وقف إطالق النار 
فــي ناغورنو قره باغ الذي كرس انتصار أذربيجان، وهتف 
النائب عن حزب أرمينيا املزدهرة أرمان أبوفيان عبر مكبر 

للصوت “ال ميكنهم اعتقال كل البالد”.
وجتمع احلشد في وســط العاصمة مرددا هتافات تدين 

رئيس الوزراء نيكول باشينيان املتهم  باالستسالم.
ووقعت أرمينيا وأذربيجان الثالثاء املاضي برعاية روسيا 
اتفاقا لوقف إطالق النار بعد ســتة أسابيع من املعارك 

الدامية.
وبدأ نحو ألفي جندي روسي أمس األول الثالثاء االنتشار 
فــي هذه املنطقة التي تســكنها غالبيــة من األرمن 
وأعلنت اســتقاللها من جانب واحد عن أذربيجان بعد 

حرب في تسعينات القرن املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلــن الديوان امللكي البحريني عن وفــاة رئيس الوزراء 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأكد الديوان امللكي وفاة رئيس الوزراء امس األربعاء، في 

مستشفى مايو كلينك بالواليات املتحدة األمريكية.
وأشــار إلى أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه 
إلى البحرين، وســوف تقتصر مراسم الدفن على عدد 

محدد من األقارب.
وأعلــن العاهل البحرينــي امللك حمد بن عيســى آل 
خليفة احلداد الرسمي ملدة أسبوع على وفاة خليفة، مع 
تنكيس األعالم وتعطيل العمــل في الدوائر احلكومية 

ملدة ثالثة أيام، ابتداء من يوم غد اخلميس

مقتل شخص وجرح 7 في 
إطالق نار بوالية فلوريدا 

األميركية

الجيش الروسي بدأ انتشاره 
في قره باغ وشرطة أرمينيا 

تعتقل محتجين

وفاة رئيس وزراء البحرين 
خليفة بن سلمان

الصباح الجديد ـ وكاالت :
الناقورة  منطقــة  فــي  انطلقت 
األربعاء، جولة  امس  لبنان،  جنوبي 
جديدة من املفاوضات غير املباشرة 
وإســرائيل  لبنان  وفدين مــن  بني 
بني  البحريــة  احلــدود  لترســيم 

البلدين.
ومــن املتوقــع أن يقــدم الوفــد 
وهي  اجلولــة،  فــي  اإلســرائيلي 
الرابعــة، طرحه لترســيم احلدود 
ردا على الطرح  البحرية مع لبنان، 
اللبناني الذي عرض في اجللســات 

املاضية.
ولــم يتم التوافق حتــى اللحظة 
الترســيم،  انطالق  نقطــة  على 
لســقف  الطرفني  رفــع  ظل  في 
مطالبهما خالل جوالت املفاوضات 

الثالث املاضية.
وانطلقت املفاوضات في جلســة 
املاضي،  أكتوبر   14 فــي  افتتاحية 
بني البلدين اللذين يعدان في حالة 

حرب من الناحية النظرية.
إلى  وإســرائيل  لبنــان  ويطمــح 
تقاســم املوارد النفطية في املياه 
اإلقليمية، بعد سنوات من وساطة 

تولتها واشنطن.
الثالثة  املفاوضات  وانتهت جلسة 
فــي 29 أكتوبــر املاضــي من دون 

اإلعالن عن نتائج.
وكانت الوكالة الوطنية الرسمية 
لإلعــالم فــي لبنان قــد قالت إن 
اجلولة الثالثــة من املفاوضات غير 
املباشرة، متت وسط إجراءات أمنية 
اللبناني  اجليش  اتخذها  مشــددة 

في مدينة الناقورة احلدودية.
وجتري اجللسات في نقطة حدودية 
تابعة لقوة األمم املتحدة في جنوب 
)يونيفيل(، بعيدا عن وسائل  لبنان 

اإلعالم ووسط تكتم شديد.
ويصر لبنان علــى الطابع التقني 
البحت للمباحثات غير املباشــرة، 
احلدود  ترسيم  إلى  حصرا  الهادفة 

البحرية، فيما تتحدث إسرائيل عن 
تفاوض مباشر.

ووقع لبنــان عــام 2018 أول عقد 
للتنقيــب عن الغــاز والنفط في 
تقع  اإلقليمية،  مياهه  رقعتني من 
إحداهما، وتعــرف بالبلوك رقم 9، 
في اجلزء املتنازع عليه مع إسرائيل، 
وبالتالي ال خيار أمام لبنان للعمل 
في هذه الرقعة سوى بعد ترسيم 

احلدود.
وأفادت الوكالة الوطنية بأن الوفد 
اللبنانــي حمــل “خرائــط ووثائق 
دامغة تظهر نقاط اخلالف، وتعدي 
إســرائيل على احلق اللبناني بضم 

جزء من البلوك 9”.
وتتعلق املفاوضات مبساحة بحرية 
860 كيلومترا مربعا،  لنحــو  متتد 
بناء على خريطة أرسلت عام 2011 
لبنان  واعتبــر  املتحدة،  األمم  إلــى 
الحقا أنها اســتندت إلى تقديرات 

خاطئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
من املقــرر أن يغادر وزيــر اخلارجية 
في  بالده  بومبيو  مايــك  األمريكي 
وقــت الحق مــن األســبوع اجلاري 
تشــمل  جديدة  خارجية  بجولــة 
كال من فرنســا وتركيــا وجورجيا 
وقطــر  واإلمــارات  وإســرائيل 

والسعودية.
وأشــارت اخلارجيــة األمريكية في 
بيــان أصدرته ليلة امــس األربعاء 
إلى أن جولة الوزيــر القادمة التي 
ستســتمر من 13 حتى 23 نوفمبر 
حيث  باريــس،  فــي  ستســتهل 
سيجتمع بومبيو مع رئيس فرنسا، 
ووزير خارجيتهما،  إميانويل ماكرون، 
لودريان، ومســؤولني  إيــف  جــان 
“العمل  آخريــن لتطويــر  بارزيــن 
العابر لألطلســي بشــأن املسائل 
ومحاربة  واألمنيــة  االقتصاديــة 

اإلرهاب والتحديات العاملية”.
ثم سيتوجه بومبيو إلى اسطنبول 

حيــث ســيبحث مــع البطريرك 
القســطنطيني  املســكوني 
برثلماوس األول القضايا الدينية في 
“موقف  وسيطرح  واملنطقة  تركيا 
الواليات املتحــدة الثابت إزاء حرية 
األديان فــي كافة أنحــاء العالم”. 
بومبيو  سيســافر  ذلــك،  وبعــد 
إلــى تبليســي حيث ســيجتمع 
مــع رئيســة جورجيا، ســالوميه 
زورابيشــفيلي، ورئيــس احلكومة، 
جيورجي جاخاريــا، ووزير اخلارجية، 
للتعبير عن  زالكاليانــي،  دافيــت 
دعم أمريكا لسيادة جورجيا ووحدة 
أراضيهــا، وســيحث البــالد على 
إحراز “مزيد من التقدم في ســبيل 

اإلصالحات الدميقراطية”.
كما سيلتقي بومبيو في تبليسي 
مــع الزعيــم الروحي للكنيســة 
البطريرك  اجلورجية،  األرثوذكسية 
وبعد جورجيا، سيصل  الثاني.  يليا 
إســرائيل  األمريكي  اخلارجية  وزير 

حيث ســيعقد اجتماعا مع رئيس 
ملناقشــة  نتنياهو  بنيامني  الوزراء 
و”اجلهــود  أبراهــام”  “اتفاقــات 
املشــتركة للتعامل مع أنشــطة 

إيران اخلبيثة”.
ومن إســرائيل ســيتوجه بومبيو 
إلــى اإلمارات حيث ســيبحث مع 
ولي عهد أبوظبــي محمد بن زايد 
وامللفات  األمني  “التعاون  نهيان  آل 

اإلقليمية”.
ثم ســيزور بومبيو دولة قطر حيث 
سيجري مفاوضات مع األمير متيم 
بن حمد بن خليفــة آل ثاني ووزير 
اخلارجيــة محمد بــن عبدالرحمن 
الثنائية  “املســائل  لبحث  ثاني  آل 
واإلقليمية مبا في ذلك أهمية وحدة 

اخلليج”.
الوجهة  الســعودية  وســتصبح 
اخلتامية في رحلة بومبيو القادمة، 
ولي عهد  مــع  هناك  وســيلتقي 

اململكة األمير محمد بن سلمان.

لبنان وإسرائيل يعقدان جلسة رابعة 
لترسيم الحدود البحرية

جولة لبومبيو من فرنسا عبر تركيا 
وإسرائيل إلى الخليج

متابعة ـ الصباح الجديد :

علق الرئيس األمريكي املنتخب جو 
بايدن علــى رفض الرئيس املنتهية 
واليته دونالد ترامب اإلقرار بهزميته 
قائال إنه “يحرج نفســه”. وأشــار 
بايدن أن هذا الرفض من شــأنه أن 
ينعكس ســلباً علــى إرث ترامب 
السياســي. من جهته، رفض وزير 
اخلارجية األمريكــي مايك بومبيو 
ووعد  بايدن،  بفوز  االعتراف  الثالثاء 
“بانتقــال ســلس” لواليــة ثانية 
إشــارة  في  بايدن  وقــال  لترامب. 
إلــى رفض ترامب اإلقــرار بهزميته 
في اســتحقاق الثالث من تشرين 
الثانــي “أعتقد بــكل صراحة أنه 

يسّبب إحراجاً لنفسه”.
وأضاف إنه يتوّخى “اللباقة” بالقول 
“أعتقد أّن هذا األمر لن يخدم اإلرث 

السياسي للرئيس”.
أيــام مــن خســارته في  وبعــد 
االنتخابــات الرئاســية، اســتمر 
ترامب ليلة امس األربعاء مبحاولته 
أّنه  الترويــج حلقيقة بديلــة هي 
على وشك الفوز، لكّن الدميقراطي 
بايدن جتاهلــه وتلّقى  الفائز جــو 
سلســلة اتصاالت تهنئة من عدد 

من قادة دول العالم.
قال  ومؤّيديه  ترامــب  وعن موقف 
بايــدن إّن “عدم وجــود نية لديهم 
لإلقرار بفوزنا ال يؤّثر كثيراً في هذه 

املرحلة على تخطيطنا”.
للواليات  دول حليفة  قــادة  وأجرى 
املتحــدة محادثــات هاتفيــة مع 
الرئيس األمريكــي املنتخب آملني 

بقيام تعاون معه.
ترامب اليزال يغرد

في  البقاء  ترامــب  وباتت محاولة 
السلطة مســتنزفة للرجل الذي 
اعتاد الســخرية بشكل علني من 

خصومه ووصفهم بـ”اخلاسرين”. 
وغــّرد ترامــب علــى تويتــر قائال 
“سنفوز”، ثم أضاف في امس األول 
الهائلة  اإلســاءات  “راقبوا  الثالثاء 

في عملية فرز األصوات”.
بدوره رفض وزير اخلارجية األمريكي 
مايك بومبيو الثالثاء االعتراف بفوز 
“انتقالية  بايدن، واعــدا بعمليــة 
سلســة” نحو والية ثانية للرئيس 

دونالد ترامب. 
ورّداً على سؤال عن اإلجراءات التي 
اتخذتها وزارة اخلارجية لتســهيل 
العمليــة االنتقاليــة مــع فريق 
الرئيــس املنتخب، قال “ســيكون 
هنــاك انتقال سلســل نحو إدارة 

ثانية لترامب”.
صحافــي  مؤمتــر  فــي  وأضــاف 
“سنحتسب كل األصوات”، مؤكدا 
أن قادة العالم يدركون أنها “عملية 

قانونية تستغرق وقتا”.
وفي مقابلة أجرتها معه شــبكة 
األمريكي  الوزير  دعا  نيوز”  “فوكس 
إلى انتظار صدور النتيجة النهائية 
لالنتخابات، وقال “ســنرى ما قّرره 
الشــعب في نهاية املطاف عندما 

يتم فرز جميــع األصوات”. وأضاف 
“نذّكــر اجلميع بأّنه لم يتّم فرز كّل 

األصوات بعد”.
وتعليقــاً على اّتصــاالت التهنئة 
التــي تنهال على بايــدن من قادة 
العالــم والتــي يتخّللهــا بحث 
ملّفات عديــدة، قــال بومبيو “إذا 
كان هذا جملّرد الســالم فأعتقد أن 
ال مشــكلة كبيرة في ذلك. لكن، 
ال تخطئّن الظــّن، ليس هناك في 
آن واحد ســوى رئيــس واحد ووزير 
خارجية واحد وفريــق واحد لألمن 

القومي”.
سنرى ما قرره الشعب في النهاية 
عندما يتم اإلدالء بجميع األصوات” 
“فقط أقول مرحًبــا أعتقد أن هذا 

ليــس صعًبا للغايــة، في كل مرة 
نذكر اجلميع بأنه لم يتم فرز جميع 

األصوات.”
ومنذ 3 تشرين الثاني ، أصبح ترامب 
ونشاطه  العلني  مقال في ظهوره 
إلى درجة بدا كأنــه وضع مهامه 
الرئاسية العادية على الرّف، ففجأة 
شبه  الصحافية  مؤمتراته  اختفت 
اليوميــة واملقابالت مــع “فوكس 
املرجتلة  الدردشة  نيوز” وجلســات 

مع مراسلي البيت األبيض.
وبدل ذلك أمضــى ترامب معظم 
وقتــه في التغريــد، غالبا حول ما 
انتخابات مســروقة.  أنهــا  يزعم 
وفــي بعــض األحيــان كان يعيد 
تغريــد تعليقات داعمــة ملقدمي 

برامــج ميينيني مــن “فوكس نيوز” 
اليومية  البرامج  من  واقتباســات 

للقناة. 
الهــام  الرئاســي  اإلجــراء  وكان 
ترامب هو  اتخــذه  الــذي  الوحيد 
اإلقالة املفاجئة لوزير الدفاع مارك 
إسبر اإلثنني، والذي أعلنه ايضا عبر 

تويتر.
وترامــب الــذي توّلــى منصبــه 
متعّهدا اإلطاحة مبا أسماه “الدولة 
العميقة”، يحّطم اآلن تقليدا آخر.

فهو لم ميتنع فقط عن دعوة بايدن 
إلى املكتــب البيضــوي، بل حتى 
منعه مــن احلصول علــى حزمة 
التمويل واخلبرات واملرافق اخملّصصة 
ملســاعدة الرئيــس املنتخب على 

التحضير لتولي السلطة.
وتتحكم بهذه احلزمة رئيسة إدارة 
اخلدمــات العامة إميلــي مورفي، 
ترامب، وهي املسؤولة  التي عّينها 

عن اإلفراج عنها. 
لكن بايدن الذي فاز بعدد قياســي 
من األصــوات مع إقــراره بأن نحو 
ترامب،  يدعمــون  الناخبني  نصف 
اختار على ما يبدو جتاهل الفوضى.

فهو نــادرا مــا يذكر ترامــب، بل 
إنشاء فريق عمل خاص  إلى  سارع 
ملكافحــة فيروس كورونــا، وألقى 
الثالثــاء أحدث خطاب لــه تناول 
فيه مصير خطة الرعاية الصحية 
“أوباماكيــر” التي طلب ترامب من 

احملكمة العليا تفكيكها.

بعد أيام من خسارته 
في االنتخابات 

الرئاسية، استمر 
ترامب ليلة امس 

األربعاء بمحاولته 
الترويج لحقيقة 

بديلة هي أنّه على 
وشك الفوز، لكنّ 

الديمقراطي الفائز جو 
بايدن تجاهله وتلّقى 

سلسلة اتصاالت تهنئة 
من عدد من قادة دول 

العالم

بايدن يتجاهل فوضى ترامب وبومبيو يتحدث عن والية ثانية له

الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن و املنتهية واليته دونالد ترامب
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

قالت وزارة النفط ،امس االربعاء، 
النفط  مبشاريع  ملتزم  العراق  ان 
والغاز، مشــيرة الى سعيها الى 

تطوير الطاقة الشمسية.
وقــال وزير النفط احســان عبد 
االفتراضي  املؤمتــر  خــال  اجلبار 
اإلمارات  فــي  عقد  الذي  ألديبك 
وتابعتــه »الصبــاح اجلديد »، إن 
»العــراق ما يــزال ملتزما بإحراز 
والغاز  النفط  مشاريع  في  تقدم 

مع شركائه الدوليني«.
أيضا تطوير  »يريــد  انه  اال  وتابع 
املزيــد من الطاقة الشمســية 

والطاقة املتجددة«.
من جهته اكد رعد القادري، مدير 
أول في مركز BCG لتأثير الطاقة، 
أن »العراق سيكافح للعثور على 
االســتثمار الازم - وتكوين بيئة 
مستقرة للمستثمرين - لتطوير 

هذه املشاريع«. 
واشار القادري الى ان »أوبك، التي 
فيها،  رئيسيا  العراق عضوا  يعد 
املســار« ومتدد  »تواصل  أن  يجب 

اتفاق خفض إنتاج النفط.«
وانطلــق املعــرض االفتراضي لـ 
Adipec، أحد أكبر أحداث الطاقة 
في الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيا، امس األول الثاثاء والتي 
عادة مــا يتم اســتضافتها في 
أبو ظبــي، عاصمة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة .
مصر  مــن  الطاقــة  وزراء  وكان 
واألردن والعراق من بني املتحدثني 
فيها اضافة الى فاحت بيرول رئيس 

وكالة الطاقة الدولية.
وكشفت وزارة النفط أنها بصدد 
اعادة النظر ببعض فقرات العقود 
املبرمــة مــع شــركات جوالت 
املرتفعة  الكلف  ذات  التراخيص 
النتاج اخلام، كاشــفة عن نيتها 
اخلامسة  التراخيص  احياء جولة 

الحتوائها علــى عدد من احلقول 
الغازيــة التي تســعى الــوزارة 
الســتثمارها بالشــكل االمثل، 
إضافة الى إجــراء مفاوضات مع 
الستثمار  املتخصصة  الشركات 
حقلي عكاز واملنصورية الغازيني.

وقــال مدير عــام دائــرة العقود 
علي  الــوزارة،  في  والتراخيــص 
صحفي  حديــث  فــي  معــارج 
واطلعت عليــه »الصباح اجلديد 
»، إن قانــون املوازنــة االحتاديــة 
أكد ضرورة اعــادة النظر ببعض 

فقرات عقــود جوالت التراخيص، 
وان الــوزارة بصــدد تفعيل هذا 
املوضوع من خــال اختيار بعض 
احلقــول النفطيــة ذات الكلف 
املناسبة  احللول  وايجاد  املرتفعة 
اجلانبني  مبا يصب في مصلحــة 
السيما في ظل الظروف الراهنة 
النفطية  السوق  تشهدها  التي 

العاملية.
ونتيجــة  الــوزارة  ان  واضــاف 
من  العــراق  حصة  لتخفيــض 
تصديــر النفــط )اوبــك اباس( 

تقوم شــركات  ان  الــى  عمدت 
بتخفيض  التراخيــص  جــوالت 
نســب من حجم االنتــاج املتاح 
من احلقول التي تســتثمرها وان 
هذا االمر غير موجود في صيغة 
العقود املبرمــة وعليه مت االتفاق 
التخفيض  على  الشــركات  مع 
علــى ان يتــم تعويضهــم في 
مراحل اخرى وهنــاك مفاوضات 

بهذا الصدد.
ولفت معارج الى ان الوزارة لديها 
ثاثة خيارات للتعويض؛ االول هو 

الشركات  مع  العقود  مدة  متديد 
اخملفضة الشهر عدة ووفق جدولة 
معينة او التعويض التدريجي من 
خال زيادة الكميــات املنتجة او 
التعويض املباشر، وهذا مت االبتعاد 
التي  املالية  االوضاع  عنه بسبب 
تشــهدها الباد، مبينا ان الوزارة 
سددت ما نســبته 60 باملئة من 
استحقاقات الشركات ملا تنتجه 

من نفوط.
وذكر أن الوزارة وضعت اهتمامها 
لتطوير صناعة  املرحلة  في هذه 

ان  باعتبــار  والغــاز  املصافــي 
كميات انتاج النفط اخلام متاحة 
وعليه فهنــاك نية الحياء جولة 
اقرتها  التي  اخلامسة  التراخيص 
احلكومة السابقة وحتوي استثمار 
عدد من احلقول الغازية ككابات 
الغازية  احلقول  من  وغيرها  وقمر 
واملكثفات، كاشــفا عــن وجود 
مفاوضات مع عدد من الشركات 
الســتثمار  املتخصصة  العاملية 
حقلي عكاز في محافظة االنبار 

واملنصورية في محافظة ديالى.

النفط تعيد النظر بعقود التراخيص ذات الكلفة اإلنتاجية المرتفعة

العراق يسعى لتطوير الطاقة الشمسية 
مع التزامه بمشاريع النفط والغاز

انطلق المعرض 
االفتراضي لـ 
Adipec، أحد أكبر 
أحداث الطاقة في 
الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، 
امس األول الثالثاء 
والتي عادة ما يتم 
استضافتها في أبو 
ظبي، عاصمة دولة 
اإلمارات العربية 
المتحدة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت اســعار صرف الدوالر في اســواق 
البورصة الرئيســية بشكل طفيف فيما 
استقرت في االسواق احمللية امس األربعاء.

دينار   124.950 الكفاح  بورصة  وســجلت 
100 دوالر امريكي، فيما ســجلت  مقابل 
اسعار سعر صرف الدوالر ليوم امس األول 

الثاثاء 124.900 دينار لكل 100 دوالر.
اما اسعار سعر الصرف في االسواق احمللية 
فكانت » ســعر البيع: 125.500 دينار لكل 
100 دوالر ،ســعر الشــراء: 124.500 دينار 

لكل 100 دوالر«.
وسجلـت اسـعار الصـرف فـي محافظـة 
البـصـــرة 125.050 دينــــار لـكـل 100 

دوالر.
فيما سجلت اسعار الصرف في محافظة 
الســليمانية 125.200 دينار لكـــل 100 

دوالر. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفع ســعر برميل النفط الكويتي أمس 
األول الثاثــاء، بواقع 2.14 دوالر ليصل إلى 
42.14 دوالر، مقابــل 40 دوالر للبرميل يوم 
االثنني املاضي، وذلك وفقاً للســعر املُعلن 

من مؤسسة البترول الكويتية.
وبلغ إنتاج الكويت من النفط في الشهر 
املاضــي 2.292 مليون برميل يومياً، مقابل 
2.285 مليون برميل يومياً في أغســطس 

2020
ووضعت الكويت خططاً الســتثمار أكثر 
مــن 100 مليار دوالر لتعزيــز إنتاج النفط 
والغاز بني عامي 2018 و2023، بهدف زيادة 
الطاقة اإلنتاجية عن املســتويات احلالية 
إلنتــاج النفط اخلــام والغــاز الطبيعي، 
وستضاعف الكويت إنتاج الغاز الطبيعي 
مــن 200 مليون قدم مكعبــة يوميا عدة 

مرات بحلول عام 2025 وما بعده. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفع الذهب امس األربعاء بفضل ضعف 
الدوالر مع دراسة املســتثمرين التحديات 
ضخم  بإنتــاج  احمليطــة  اللوجيســتية 
للقاح محتمــل لكوفيد19- في ظل تزايد 
اإلصابات اجلديدة بالفيروس، مما يعزز الرهان 

على دعم اقتصادي أكبر.
 0.1% الفورية  وارتفع الذهب في الســوق 
بحلــول  لألونصــة  دوالر   1878.54 إلــى 
الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش. ولم يطرأ 
تغير يذكر على سعر املعدن في التعامات 
 1876.40 اآلجلة في الواليات املتحدة عند 

دوالر.
ونزل مؤشر الدوالر %0.1 ما يجعل الذهب 

أكثر جاذبية حلائزي العمات األخرى.
وقال صناع سياســات مبجلس االحتياطي 
االحتادي أمس الثاثــاء إن ارتفاع اإلصابات 
بفيــروس كورونــا يهــدد بإبطــاء النمو 
االقتصادي في الواليات املتحدة مرة أخرى 
في األشــهر املقبلة، وإن ثمة حاجة ملزيد 

من املساعدات احلكومية املركزة.
ونزل الذهــب %4.6 في التعامات الفورية 
يوم االثنني، وهي أكبر خســارة يومية منذ 
11 أغســطس آب، وذلك بعــد أن أعلنت 
شــركة صناعة األدوية فايــزر أن لقاحها 
لكوفيد19- فعال بنســبة تفوق 90 باملئة 
حســب نتائج جتارب أولية، ما دعم اإلقبال 

على اخملاطرة.
لكن هذة االنفراجة ســلطت الضوء علي 
حتديات لوجيستية لتوزيع مئات املايني من 

اجلرعات حني تصبح متاحة.
ومن املعادن النفيسة األخرى، زادت الفضة 
%0.3 إلــى 24.29 دوالر لألونصــة، وصعد 
الباتــني %0.3 إلــى 885.45 دوالر، وارتفع 

الباديوم %0.4 إلى 2463.64 دوالر. 

ارتفاع اسعار صرف الدوالر 
في االسواق العراقية

سعر النفط الكويتي 
يتجاوز 42 دوالر للبرميل

ارتفاع سعر الذهب مع 
انخفاض الدوالر 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
 ً "املونيتــور"  صحيفــة  نشــرت 
البريطانية، تقريرا بشأن توجه العراق 
الستخراج الغاز املصاحب رغم األزمة 
االقتصادية التي عصفت بالباد، فيما 
أشــارت إلى أن العراق يواجه ضغوطا 
بشــأن  املتحدة  الواليات  من  متزايدة 

إنتاج الغاز
وقالــت الصحيفة، فــي تقريرها، إن 
"العــراق يعد مــن البلــدان القليلة 
املســتفيدة من استثناءات العقوبات 
املفروضة علــى إيران، ومددت الواليات 
املتحدة مهلة االســتثناءات أكثر من 
مرة الى العراق كان آخرها في شــهر 
الغاز  أيلول، وذلك العتماد بغداد على 

والكهرباء اإليراني".
وأضافت، أن "العراق اضطر الى االلتزام 
بحصص إنتاج النفط التي صدرت من 

أوبك+ رغم تبعات القرار السلبية على 
الوضع، وألنه قلص االنتاج فإن معدل 
انتاج الغــاز املصاحب انخفض أيضا، 
وبالتالي وجد العراق نفســه معتمدا 

أكثر على الغاز املستورد من إيران".
إعراب  إنــه "بعد  وتابعت "املونيتور"، 
شــركاء العراق في اتفــاق أوبك+ عن 

استيائهم
لفشــل بغداد في التزامها بشــروط 
أيــار وحزيران،  االتفــاق في شــهري 
التزمت بغداد بعد ذلك بحصة اإلنتاج 
فــي شــهر آب، وذلك عندمــا وصل 
االنتاج الى 023.3 مليون برميل باليوم 
ولهذا مت إجبار العراق مرة أخرى لطلب 
ما يســمى بالقطوعات التعويضية، 
أي تقليص اإلنتــاج أكثر لتعويض ما 
مت جتاوزه من ســقوف إنتاج األشــهر 

السابقة".

وأشــار التقرير إلى أن "أعضاء اتفاق 
أوبــك+ الذين جتاوزوا حــدود إنتاج أيار 
الى متوز قــد تعهدوا بتقليصات إنتاج 
إضافية وكانت حصــة العراق األكبر 
من تقليص اإلنتاج التعويضي والبالغ 

375.2 مليون برميل باليوم".
وأكمل أنــه "لغرض االلتــزام باتفاق 
أوبك+ كانت كل من احلكومة االحتادية 

وحكومة
اتفقتا مسبقا  اقليم كردســتان قد 
ً علــى حصــص التقليــص باإلنتاج 
واســتنادا ألرقام شــركة التســويق 
النفطي ســومو املؤرخة في 10 أيلول 
فــان أربيل التزمت بنســبة 79 %من 
التزامهــا بســقف اإلنتــاج في حني 
التزمــت بغــداد بنســبة 102 %من 
تقليص االنتاج، مع ذلك اتفق الطرفان 
على طريقة لتسوية سقف اإلنتاج".

وتابعــت الصحيفــة البريطانية، ان 
"التوترات بــني الواليات املتحدة وإيران 
في املنطقة ما تزال تشــكل ضغطا 

ومشاكل بالنسبة للعراق".
ووفقــا ملــا أوردتــه وكالــة "باتس 
األمريكيــة للطاقة" فــان " ً العراق 
يواجه ضغطا ً متزايدا من واشــنطن 
لتحسني إنتاجه في قطاع الغاز لكي 
ينهي اعتماده على الغاز املستورد من 
إيران التــي تخضع لعقوبات أمريكية 

منذ العام 2018."
وبني التقرير، أنه "بعد تولي مصطفى 
الكاظمي منصب رئاســة الوزراء في 
شــهر أيــار املاضي، مــددت الواليات 
املتحدة مهلة االســتثناء للعراق 120 
ً يومــا وبعد انتهــاء املهلة مت متديدها 
ولكن لفترة 60 ً يوما، ولكن مع األخذ 
بنظــر االعتبار عدم اســتقرارية هذا 

املوقف، فإن العراق ينظر جتاه السعي 
النتاج الغاز بنفسه".

وأوضــح أنه "مــن أهــم األحداث 
االقتصادية في العراق خال شــهر 

تشرين األول هو إلغاء
 TPAO تبــاو  العقــد مع شــركة 
حقل  لتطوير  املســاهمة  التركية 
غــاز املنصوريــة الــذي متتلك فيه 
5.37 ً %مــن األســهم، والتي تضم 
الكويــت للطاقة  أيضــا شــركة 
والتــي متتلك %5.22 من األســهم 
التي  الكورية  مع شــركة كــوكاز 
متتلك 15 ً %من األســهم فضا عن 
شركة نفط الوسط العراقية التي 
متتلك 25 %من أسهم العقد وتقدر 
احتياطيــات الغاز في هــذا احلقل 
بحدود 130 مليــار متر مكعب من 

الغاز".

ولفت التقرير، إلى أنه "بعد استام 
الترخيص في عام 2010 لم تستطع 
املساهمة  التركية   TPAO شــركة 
البــدء بالعمل بســبب املشــاكل 
األمنيــة في العراق فــي عام 2014 
أعلنت ظروف قاهرة والغي املشروع 

بسبب تنظيم داعش".
وأكد تقرير "املونيتور"، أنه "مع ذلك 
حتسنت األوضاع اآلن وقررت احلكومة 
العراقيــة عــدم انتظار الشــركة 
املســاهمة تابو، ومن بني الشركات 
الكثيــرة التــي تعمل فــي العراق 
شركة  غاز بروم نفط الروسية وهي 
ترخيص  األوفر حظا للحصول على 
تطوير حقل املنصورية الغازي. ولدى 
الشركة تواجد في العراق في تطوير 
النفطــي في محافظة  حقل بدرة 

واسط".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بلغ متوسط منو التبادل التجاري 
بني اململكة العربية السعودية 
وجمهوريــة العــراق خال أخر 
2000 حتى  20 عاما )من عــام 
2019( نحو 42 %، بحسب تقرير 

لصحيفة »مال« السعودية.
وقــد بلغــت قيمــة التبــادل 
والعراق  السعودية  التجاري بني 
في عــام 2019 نحو 2.97 مليار 
ريــال منهــا 2.95 مليــار ريال 

صادرات ســعودية للعراق، و 26 
الســعودية  واردات  ريال  مليون 

من العراق.
ومــن املتوقــع أن يرتفع حجم 
التبــادل التجاري بــني البلدين 
بنسبة أكبر وذلك عقب افتتاح 
منفذ جديــدة عرعر الذي يربط 
العربية السعودية مع  اململكة 
في  يقع  الذي  العراق  جمهورية 
التابعة  عرعر  محافظة جديدة 
ملنطقــة احلــدود الشــمالية 

للمملكة.
ألف   667 املنفذ  وتبلغ مساحة 
متر مربــع، وقد أغلق املنفذ في 
العراقي  الغــزو  آبان   1990 عام 
رســمي  بشــكل  للكويــت 
احلج، حتى  مواســم  باستثناء 
أغســطس عــام 2017. وفــي 
نوفمبر 2018 بدأ إنشاء وحتسني 
املنفذ وقد تعهدت الســعودية 
بلغت  التي  التكاليــف  بكافة 

نحو 259 مليون ريال.

املعبــر  افتتــاح  وسيســاهم 
واردات  تكاليــف  انخفاض  في 
العراق من السعودية، والعكس 
كذلك بدالً من دخولها عبر دول 

مجاورة.
تبادل  ساحة  املنفذ  يعتبر  كما 
جتاري ومنطقة لوجستية تربط 
اململكــة العربية الســعودية 
بقــارة أوروبــا وآســيا. كمــا 
معاناة  املعبر  افتتاح  سيخفف 
املســافرين بني البلدين بدال من 

دول مجاورة مثل  عبــر  التنقل 
الكويت واألردن وتركيا.

رئيس  نائــب  العهد  ولــي  وأكد 
مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد 
بن ســلمان بن عبدالعزيز، خال 
االجتماع املرئي الذي عقده أمس 
رئيس  الكاظمي  مع مصطفــى 
الــوزراء فــي جمهورية  مجلس 
العراق على أهمية العاقات التي 

تربط البلدين.
كما أشار ولي العهد إلى أهمية 

االجتمــاع بني اململكــة العربية 
منوهــاً  والعــراق،  الســعودية 
بالروابط بــني البلدين حيث أنها 
روابط كبيرة جــداً وعميقة جداً 
ومهمــة، ويجــب العمــل على 

حتقيقها.
وقال: إن البلدين متجاوران، وكلنا 
عرب، ونتبع نفــس الدين، ولدينا 
نفس املصالح، ونفس التحديات، 
فأنا ســعيد جداً بتطوير العمل 

معكم ومع العراق.

تقرير بريطاني: ضغوط أميركية على العراق إلنتاج الغاز وإنهاء استيراده

توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البالد والسعودية 
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دراسة

قراءة

شعر

على امكانات »حتركات« اللغة ال تتأسس 
مرة واحة وكفى، بل هي نفســها نتائج 
متغيــرة الســتراتيجيات اللغــة داخل 
القراءة وبدونها. وعلــى ذلك يجب أن ال 
نشــيء القراءة بطريقة مبتســرة، وإمنا 
علينا أن نعرف كيف يؤسس األداء الدقيق 
أللعاب اللغة، في املقام األول، الجروميات 
وإذا كانت هناك  اللغــات وســلطاتها. 
ألعاب لغويــة عدة بعدد تنافر عناصرها، 
فعلينا ســاعتذاك أن نعترف أيضاً بأنها 
ال تسمح بأكثر من ظهور قراءات أشتات 

ذات حتمية محلية، ولنقرأ النص اآلتي:
))سأدلكم على جهة نائية/ هي أقرب ما 
يكون إلى/ نهر املدينة/ الذي ســقط من 
تقاومي أبنائها/ منذ أن طافت عليه أكف 
الهاشــميني/ ملوحة بالعفة واخلالص(( 

)ص13 وما بعدها(
فمن يقصد بـ«الهاشــميني« ؟ وفي أي 

مرحلة من التاريخ ؟

مثل هذه »احلتميات احمللية« جرى ويجري 
فهمها عنــد آخرين كجماعات مرجعية 
تتشــكل مــن منتجي ومســتهلكي 
أنواع معينة مــن املعرفة، من النصوص، 
وغالباً مــا تعمل ضمن ســياق إجرائي 
اجليشــانات  الدينية،  العصبيات  معني: 
الشــعبوية املنفلتــة، خدمــة أجندات 
أجنبيــة، وضمن تقســيم عمل ثقافي 
مناطقي،  تصفــوي،  معــني: طائفــي، 
إثنــي، أو ضمن مواقع معينــة: اإلقليم، 
اجلوار، جــزء من الوطن... الخ، ويســعى 
األفراد واجلماعات ضمن هذه اجملاالت إلى 

استمرار ما يعتبر أنه معرفة صحيحة.
وفي حــدود قدرتنا علــى تعيني مصادر 
القمــع املتعددة فــي اجملتمــع، ومراكز 
املقاومة املتعددة للهيمنة، فإن هذا اللون 
من التفكير أخذ طريقه إلى السياسات 
الراديكالية، بل جلــب إلى قلب »الدين« 
نفسه، وهكذا نرى النقد الثقافي يناقش 
»أزمة اإلرهــاب العاملية« من خالل فكرة 
واملستقلة  واحمللية  املتعددة  األشكال  أن 
للكفاح من أجــل احلرية والتي تقوم في 
عالم ما بعد احلداثــة جتعل كل انبعاث 
خلطابات مهيمنة أمراً غير مشروع متاماً، 
والنقد الثقافي يبــدو هنا، في اعتقادنا، 
مأخوذاً باخلاصية األكثر جذباً في فكر ما 
بعد احلداثة، وهي اهتمامه باآلخر، وسبق 
ملفكري التنوير العــرب منذ بداية القرن 
بأمبريالية  حتديــداً  نددوا  أن  العشــرين 
التنويــر احلداثي التي تزعــم حق الكالم 
على اآلخر )الشعوب املستعمرة، السود 
واألقليــات العرقية، اجلماعــات الدينية، 
النســاء، الطبقــة العاملــة( وبصوت 
أحادي حصراً، وفي عملها بعنوانه املعّبر 

العريض: نحو صوت مختلف.
وفي الســياق نفســه يبدو ممتعــاً تتبع 
االحتفــاء باآلخــر و«العوالــم األخرى« 
في شعريات وســرديات ما بعد احلداثة. 
ففــي إطــار تأكيــد »الثقافــة« على 
تعدديــة العوالــم التي تتعايــش معاً 
داخــل مخيال مــا بعد احلداثــة، جند أن 
مفهوم »اليوتوبيا غير املتجانســة« هو 
صورة مالئمــة متاماً اللتقــاط ما حتاول 
إجنازه  بالنــدى(  تعثــر  )جســد  قصائد 
أو حتقيقــه. فمفهــوم )اليوتوبيــا( غير 
املتجانســة هو تســاكن عدد كبير من 
العوالم املتشــظية املمكنة في »فضاء 
مســتحيل« أو على نحو أبسط، تواجد 

فضاءات متجاورة ومفروض بعضها على 
بعضها اآلخر. ال تتوقف احليوات في هذه 
الفضــاءات طويالً عند كيفيــة حّل أو 
إيضاح األســئلة املركزية، إال أنها ملزمة 
باملقابل بالتســاؤل عن أي عالم هو هذا 
الذي نحيــاه؟ ما العمل حياله؟ وأي »أنا« 
ستقوم بذلك؟ ميكن العثور على التحّول 

هذا نفسه في الكثير من النصوص نقرأ 
أن  والندم/ فمنذ  ))أنبياء للشــك  منها: 
مدمنون  وهم  بالنذور/  عتباتهم  لطخوا 
علــى اللوعة واخلســارات/ تنــوء البالد 
واجلهات/  املنافي  وتعلبهم  بتفاصيلهم/ 
األلواح تؤرخ أحالمهم اخلجولة/ واجلدران 
ســيتذكرهم  الباهتة/  ذكرياتهم  تنزف 

املزارات  وتشيعهم  املعابد/  ونساء  الرواة 
واألضرحة/ وســتطوف أســماؤهم مع 
التمائم والتسابيح/ ألنهم وجع الوجود/ 
وملح احلياة/ وســر األبدية(( )ص56، 57، 

.(58
لكــن قبول تشــظي األصــوات األخرى 
والعوالم األخــرى، وتعدديتها، وإصالتها، 
التواصل احلــادة، ومن  يطرح مشــكلة 
خاللها أدوات ممارســة السلطة بالتالي، 
ومــا يجب إضافتــه هنــا أن االمكانات 
اجلديدة فــي انتاج املعلومــات واملعرفة 
واألشــعار والروايات والقصص وحتليلها 
ونقلها قد فتنت معظم مفكري ما بعد 
احلداثة وتركت من ثــّم تأثيراً واضحاً في 
نتاجاتهم. فهــم يصنعون أفكارهم في 
سياق تقانات التواصل اجلديدة، واستناداً 
إلى فرضيات االنتقــال إلى مجتمع »ما 
بعد صناعــي« ذي قاعــدة دميقراطية – 
مدنيــة، يجعــل صعود الفكــر ما بعد 
احلداثي في قلب ما يراه انتقاالً اجتماعياً 
التواصل  دراماتيكياً في لغات  وسياسياً 
املتقدمة  الرأســمالية  اجملتمعــات  في 
التي  املتخلفة  اجملتمعــات  فــي  )وليس 
يطبق عليها كابــوس املاضي بتهومياته 
ومن  يعاين،  فهــو  وعليه  الســرمدية(، 
قرب، التقانــات اجلديدة في إيجاد وتوزيع 
واســتخدام تلك املعرفة »كقوة رئيسة 
في االنتاج« . غير أن املشــكلة تبقى، مع 
ذلــك، في أن املعرفة ميكــن اآلن ترميزها 
بوســائل عدة، فيما يبدو بعضها أسهل 
مثاالً من البعض اآلخر، وأكثر انســجاماً 
مع مبدأ التعايش الســلمي بني الناس، 
التقانيــة  للشــروط  وأكثــر مالءمــة 
للتواصــل،  واألخالقيــة  واالجتماعيــة 
وأكثــر حداثة ومعاصرة وتســامحاً من 
املزيد مــن املنائــر والصلــوات والبخور 
األليــف و))الطف في بغداد مســبحة 
عقيــق(( )ص82(. ))كأننــا عصبة باملوت 
نحتفل(( )ص97(. ))وهو متورط بأبجديات 
الطوائف(( )ص104(. )طوابير من التمائم 
والنــذور(( )ص103(. ))رأس تيمــم صوب 
مئذنة شــهيدة(( )ص117(. ))قد عطلت 
كل املآذن فاســتفاق الديــك(( )ص120). 
))حروب التحرير واملقاومة وتأميم الثروات 
أخطاء قاتلة(( )ص142(. لقد تعثر جسد 
الشــاعر والشــعر كثيراً بسبب متائمه 
ال  التي  واســتخاراته  وتعاويــذه  ونذوره 

تنتهي.

د. سمير الخليل

ينضم الشــاعر »حيدر عبــد اخلضر« في 
مجموعته الشعرية )جسد تعثر بالندى(، 
الصادرة عن دار الشؤون الثقافية- بغداد، 
2016، إلى املنطق الالشــعري، باالستناد 
إلى مقدمات غيــر مفهومة، فهو يتناول 
اللغة  طريقة االشــتغال احلداثي علــى 
ويدفــع به إلــى ذروة الغمــوض، والرابط 
هو  املنطق،  هذا  السيميولوجي، بحسب 
فقط »رابط لغوي« فليس هناك نســيج 
خيط واحــد، وإمنا هناك عــدد ال ينتهي 
مــن أالعيب اللغة، ومــن املمتع هنا جلوء 
إلى االســتعارة إليضاح طبيعة  الشاعر 
معرفة ما بعد احلداثــة: ميكن النظر إلى 
لغتنا كمدينة قدميــة، متاهة من األزقة 
الضيقة والساحات الصغيرة، ومن املنازل 
إليها من  القدمية واحلديثة مع إضافــات 
حقب مختلفة، ويحيط بذلك كله املزيد 
من اجلوامع واملزارات واملراقد الدينية بقبب 

فيروزية منتظمة وموحدة الطراز.
إن »تــّذرر« االجتماعي )حتولــه إلى ذرات 
مجهرية( إلى شــبكات مرنة من »ألعاب 
اللغة« يفتــرض أن كالً منا ميكن أن يلجأ 
إلى مجموعة مختلفــة متاماً من الرموز 
اعتمــاداً على الوضع الذي جند أنفســنا 
فيه )في النص، داخل النص، في املاحول، 
في اجلوار، أبعد من الهنــاك... الخ(، وإلى 
التي يقبل بها الشــاعر صاحب  الدرجة 
النــص، فاملعرفة هــي القوة الرئيســة 
في االنتاج والقراءة هــذه األيام )وفي كل 
األزمــان( ألن املشــكلة تصبح في تعيني 
مركــز تلــك املعرفة حني تكــون موزعة 
بني غيــوم عدة مــن العناصــر الداللية 
داخل تنافر ألعــاب اللغة، حيث أن هناك 
اخلصائــص املفتوحة الكامنة في القراءة 
أو تتحول  العادية، حيث القواعــد تعقد 
بغرض تشــجيع احلد األقصى من مرونة 
القول، وهو يجعل الكثير من التناقضات 
التي حتدد  والثوابت  االنفتاح  الظاهرة بني 
بها مجاالت الالمنطق مــا هو مقبول أو 
غير مقبول داخــل حدودها، وعليه تتولى 
حقــول األدبية والتأويــل والتلقي وآليات 
التأثير في الــرأي العام حتديــد ما يجب 
يُقــال؟ وبطرائق  أن  قوله، وكيــف يجب 
متميزة. لكن احلدود التي تفرضها القراءة 

الشعر ما بين مرونة القول والحتميات المحلية
في ديوان »جسد تعّثر بالندى«

ريسان الخزعلي
شــغلت فكرة التــوازن بــني ازدياد عدد 
الســكان وزيادة املــواد الغذائية تفكير 
واهتمام الكثير مــن املفكرين والعلماء 
منذ قرون عــّدة ، وكان االهتمام منصّبا ً 
مــن أجل جتاوز أية أزمة غذائية قد تواجه 
اجملتمعــات وتُطيــح بأمنهــا الغذائي، 
الشــيء الذي يؤدي إلــى الفقر واجملاعة ، 
وبالتالي اتســاع ظاهرة خط الفقر وما 

دون خط الفقر .
من أشــهر الذين درســوا فكرة التوازن ، 
املُنّظر » مالثوس » ) 1766 – 1834 ( حيث 
وضــع نظرية ُعرفت باســمه : النظرية 
املالثوســية ، كما نشــر كتابا ً بعنوان 
: مقــاالت حــول الســكان ، عالج فيه 
طروحاته النظرية ، التي غالبا ً ما توصف 
بأنها تشــاؤمية ، وحتــى رجعية . ورغم 
هــذا التوصيــف ، إاّل أن نظريته أخذت 
مداهــا وتأثيرها في الفكــر االجتماعي 
والسكاني الســائدين في القرن التاسع 
عشــر ، كما أنها أّثرت على علماء آخرين 
، حيــث يعترف ) دارون ( بــأن َّ بعضا ً من 

أفكاره حــول االختيار الطبيعي والبقاء 
لألصلح مقتبسة من مالثوس .

َّ اجلنس  تنص ّ نظرية مالثــوس على أن 
البشــري يتضاعــف باســتمرار تبعا ً 
ملتوالية هندســية، في حني تكون زيادة 
املــواد الغذائية وفــق َ متوالية عددية ، 
وبذلك يكون مالثوس قد اختار النموذج 
الرياضي في حتليالته هذه . وللتوضيح ، 
الهندسية تأخذ الشكل  املتوالية   َّ فإن 
: أ ، 2أ ، 4أ ، 8أ ، 16آ ... الــخ ، بينما تأخذ 
املتوالية العددية شكال ً آخر : أ ، أ1+ ، أ + 
2 ، أ + 3 ، أ + 4 ...الخ . وعندما تكون قيمة 
) أ ( على سبيل الفرض ) 5 ( فإن َّ املتوالية 
الهندســية التي مُتّثل زيادة الســكان 
ستكون : 5 ، 10 ، 20 ، 40 ،80   ...الخ ، في 
حني ستكون املتوالية العددية التي مُتّثل 
زيادة املواد الغذائية : 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ...الخ 
. ومن مالحظة النتيجة ســنجد الفرق 
الكبير في حتوالت االعداد نحو الزيادة في 

املتواليتني .
من  الكثير  مالثــوس  نظريــة  واجهت 
املداخالت االعتراضيــة  في حينه ، من 
بينهــا :  املبالغة في زيادة الســكان – 
َّ زيادة  حيث أثبــت بعض املعارضــني أن 

الســكان وفــق َ متوالية هندســية ال 
يصــح أاّل في قارة أمريكا الشــمالية ، 
شّجعت بعض الدول مثل إنَكلترا على 
تشــريع قانون الفقر والردع االجتماعي 
الذي امتاز بالقسوة ، تشريع قانون منع 
الزواج فــي أملانيا ، عــدم وضع ضوابط 
واضحــة لكيفية الوصــول إلى نقطة 
التعادل بني زيادة الســكان وزيادة املواد 
الغذائية  سوى إشــارات مثل الكوارث 
الزواج  الطبيعية واألوبئة املعدية وعدم 
األخالقي  التفســخ  االنغمار في  وعدم 
، كيف َ يُخّلص الفقراء أنفســهم من 
الفقر ؟ بعد أن اعتقــد مالثوس بأنهم 
هم وحدهم َمن يستطيع أن يتخلصوا 
من الفقر من دون االعتماد على الهبات 

والصدقات.
ورغــم االعتراضــات التــي واجهتهــا 
النظريــة، إاّل أنهــا ســاهمت في حل 
مشكلة الفقر في انَكلترا بداية الثورة 
الصناعيــة، كمــا أن َّ نقابــات العمال 
وتشــريعاتهم الصناعية اعتمدت على 
طروحاتــه الفكرية، ويضــاف إلى ذلك، 
إلــى فكرة حتديد النســل في  االنتباه 

بعض اجملتمعات.

واآلن، في العصر احلديــث حيث الواقع 
املتغّير باســتمرار ، هل تصح متواليات 
مالثــوس فــي التطبيــق العملي بعد 
هــذا التطّور التكنولوجــي الهائل ؟ ..، 
إن َّ اجلــواب يقتضي اعتماد األســاليب 
اإلحصائيــة الدقيقة لــكل من : النمو 
السكاني وكمية املوارد الغذائية . وهنا 
جتدر اإلشــارة إلى أن تطّور الدراســات 
واإلحصــاءات  املســتمرة التي حصلت 
فــي اجملتمعــات املتقدمة بعــد اتخاذ 
 َّ اإلجــراءات الفاعلة ، تشــير إلــى أن 
النمو الســكاني ال يخضع إلى متوالية 
هندســية ) الصني مثاال ً ( وإمنا يخضع 
لزيادات تُقاس بنســبة مئوية ، وكذلك 
زيادة أو نقصان املواد الغذائية يخضعان 
 َّ للقياس بنســبة مئوية أيضــا ً . لكن 
أنها  فضيلة نظرية مالثوس تكمن في 
أشــارت مبكرا ً لثنائية زيادة الســكان 
واملواد الغذائية ، وتركت املعاجلات لتطّور 
باملوارد  اخملتص  القيادي  اجملتمعي  الوعي 
البشــرية واالقتصادية وفق َ أســاليب 

تنبؤية وإحصائية على السواء ...

في وعي الثقافة المجتمعّية.. »مالثوس» والواقع المتغّير

ال أتذّكُر من البحِر شيئًا

إن »تّذرر« االجتماعي )تحوله إلى 
ذرات مجهرية( إلى شبكات مرنة 

من »ألعاب اللغة« يفترض أن كاًل منا 
يمكن أن يلجأ إلى مجموعة مختلفة 

تمامًا من الرموز اعتمادًا على 
الوضع الذي نجد أنفسنا فيه )في 

النص، داخل النص، في الماحول، في 
الجوار، أبعد من الهناك... الخ(، وإلى 

الدرجة التي يقبل بها الشاعر صاحب 
النص، فالمعرفة هي القوة الرئيسة 

في االنتاج والقراءة هذه األيام 
)وفي كل األزمان( ألن المشكلة 

تصبح في تعيين مركز تلك المعرفة 
حين تكون موزعة بين غيوم عدة 

من العناصر الداللية داخل تنافر 
ألعاب اللغة

غالف الكتاب

أديب كمال الدين

عنَد كّل غروب،
نُصّلي أنا والّشمُس معاً

بلغِة البحر
عنَد شاطئ البحر.

*
ال أتذّكُر من الّصيِف شيئاً

سوى أّنني كنُت أبحُث عنِك
حتَت شمسِه الهائلة

وقد امتألَ قلبي بحروِف الّشوق
ونقاِط الّرغبة.

*
كلُّ امرأٍة نشــرْت قصيدتَهــا في كتاِب 

الكون.
أّما أنِت فلم تنشري شيئاً.

عنواناً  دمــي  مــن  بقطــرٍة  اكتفيــِت 
لقصيدتِك

ومبوجٍة من حروفي ُسطوراً لها.
*

يُقاُل إنَّ طائرَ احلُبِّ طائٌر ُملّون
يطيُر دائماً إلى األعالي،

إلى األعالي 
حّتى ال يرى ظلَّ جناحيه على األرض.

*
كّلما رأيُت الّشمس

تغرُق في البحرِ وقَت الغروب
تلّمسُت موضَع القلِب في صدري
وعدُت ُمرتبكاً ُمسرعاً إلى البيت. 

*
عنَد البحرِ ال أحسُّ بجمالِك املُثير

وال أرى بوَح عينيِك الغامضتني.
أألنَّ البحر يسرُق جمالَِك أمامي

أم ألنَِّك تستلمني
لبريقه الذي يفوُق كلَّ بريق؟

*
طوابع طفولتي

أودعُتها عنَد امرأة عابرة ذاَت ضياع.
وحنَي طالبُتها بها

لم تُنكرْ طوابَع الّطفولِة فقط
بل أنكرْت أّنها رأتني من قبل.

*
آثارُِك على الّشاطئ اختفْت، ففرحُت.

ثُمَّ انتبهُت إلى أّنها حتّولْت
إلى دموٍع ُمتحّجرة.

يا إلهي، أهي دموعي؟
*

صنعُت من وجهِك دُْميًة كبيرة،
ووضعُتها في حديقِة قصيدتي القاحلة

حّتى تقف عليها احلروُف التائهة
أو اجلائعة

أو التي نسيْت طعَم املاء.
*

حنَي تلتقي زرقُة الّسماء
بزرقِة البحر

ما الذي يحدُث لقصيدِة ُحّبي الزُّرقاء؟

*
كيَف حدَث أّنِك ضيعِتني إلى األبد

كمــا تضّيُع امرأٌة طفلَهــا الوحيَد في 
البحر؟

*
كلُّ الذين حتّدثوا عن احلُبِّ بُِعمق

كانوا مجانني.
ال أشكُّ في جنونِهم

وال في ِمجونِهم.
*

لو ُطلَِب ِمن كلِّ امرأٍة أن حتمَل مرآًة،
فأنا متأكٌد أّنِك ستحملني قلبي.

*
يا إلهي،

الورقة اخلضراء لشجرِة احلُّب
زادها الّندى جماالً وغموضاً.

*
قريباً من البحر،

وعلى مصاطِب بوذا احلجرّية

جلَس الّشّحاذون يقهقهون
وهم يعّدون نقودَهم القليلة.

أّما أنا فجلسُت أتأّملهم
ألكتَب قصيدَة القهَقهة.

*
األرُض تشبُه القمر

والقمر يشبُه الّنجوم
والّنجوم تشبُه البحر.

ً لكنَّ البحرَ ال يشبهني أبدا
فهو يتحّرُك ليَل نهار

وأنا ثابٌت ال أتزحزح.
*

ً كّلما وجدُت قارباً َمهجورا
قرَب شاطئ البحر،

توقّفُت وأخذُت معُه ُصورًة تذكارّية.
*

حــنَي تنظريــن إليَّ مــن ثقــِب الّزماِن 
الطويل،

أتبكني أم تضحكني؟

*
تتكسرُّ األمواُج على شاطئ البحر

بسعادٍة ال تُوَصف.
ملاذا؟

أألّنها تُقّبُل الّشاطئ
أم ألنَّ الّشاطئ يشاركها الّتقبيل 

بدفٍء ولّذٍة وذهول؟
*

عند شاطئ البحر،
وجدُت عظاماً عاريًة كثيرة

لكّني وجدُت أجساداً عاريًة أكثرَ بكثير.
*

وضعوا للبحرِ ُسّلماً
لينزَل الّناُس برفٍق إلى املاء.

كاَن الّسّلُم طويالً طويالً طويالً
حّتــى أّنني حــنَي اســتخدمُت درجاته 

احلجرّية
التي ال نهايَة لها،

أحسسُت أّني ذاهٌب إلى اجملهول.

مالثوس
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مهرجان جمعية اطفال مرضى السكري
اقيم في قاعة مول كولدن في محافظة بابل مهرجان باشــراف 
جمعية اطفال مرضى الســكري وشــهد تقدمي فقرات منوعة 
الهدف منها اشــاعة روح االمل لدى االطفال املصابني ومت توزيع 
الهدايا واأللعاب التي اسهمت في رفع اجلانب املعنوي للمصابني.
املهرجان كان برعاية رئيس جمعية اطفال مرضى الســكري،لينا 
الشــمري، وبالتنسيق مع الشــرطة اجملتمعية ، من جانبه قدم 
مؤيد ابو ســاالر العب اخلفة واخلدع البصرية والسحرية العروض 
التي نالت اعجاب االطفال وتفاعل معها الصغار، وقال ابو ساالر 
ان العرض كان جميال حيث شــهد تفاعال كبيــرا من األطفال، 
وكان الهدف من املهرجان انســانيا من أجل تقدمي الدعم املعنوي 
لالطفــال املصابني حيث مت توزيع هدايــا وألعاب إلى جانب تقدمي 
املالبس الشــتوية لالطفال مــن االيتام، وكذلــك القاء كلمات 
تشــجيعية لالطفال املصابني والقاء قصائد تغنت بحب الوطن 

والدفاع عن ارضه.
وبــني ان دور الشــرطة اجملتمعية كان كبيرا فــي احياء املهرجان 
بفضل االهتمام واحلضور الكبير واملســاهمة في دعم االطفال 
املصابــني وااليتام، ممــا يؤكد مــدى ترابط الشــرطة اجملتمعية 
باملواطنــني وحرصهم على االندماج في اجملتمع وتلبية متطلبات 
احملتاجني قدر املستطاع، ومساندة كبار السن واالطفال وهذه من 

النقاط االيجابية التي شهدها املهرجان.

الباسقة تختتم دورة الرسم للهواة
اختتمت مؤسســة الباســقة للثقافة والفنون والتنمية دورة 
تعلم الرســم للهواة مجانا واستمرت 5 ايام، الدورة حاضر فيها 
الفنانة االكادميية، سراب إبراهيم، وهي ضمن نشاطات املؤسسة 
التي اقامت العديد من النشــاطات منها برامج خاصة بالشعر 
منها »شــعراء في عيون الباســقة« وبرنامج »االبداع العربي« 
واالهتمام بالفنانيني التشــكيليني بحلقــات من برنامج »لوحة 
فنان« على الصفحة الرئيســة للمؤوسسة في مواقع التواصل 
االجتماعي »الفيس بوك« ودورات التنمية حاضر فيها العديد من 
املتخصصني، كما نظمت املؤوسسة بإدارة، سمية الناصر، دورات 
في اساســيات عمل املصور الصحفي بالتعاون مع مؤوسســة 
الرصيــف املعرفي وحاضــر فيها صباح رحيمه وعمــار اجلزائري، 
ودورة تدريب املدربني للمســتوى األول حاضر فيها الدكتور عقيل 
العذاري، فضال عن املشاركة في مهرجان كوفيد 19 السينمائي 
لالفالم القصيرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة/ دائرة ثقافة 

وفنون الشباب قسم السينما واملسرح.
 إليى جانب تعزيز التواصل مع شــركة خطــوة االبداع الدولية 
وتنســيق التعاون مع مؤوسســة اإلعــالم اجلديد فــي اقليم 
كردستان لتنظيم ورش إعالمية باشراف مالكات متخصصة في 

احلقل اإلعالمي.

الرجال أم النساء.. أيهما أكثر إنتاجًا لألجسام 
المضادة لكرورنا

ذفت دراســة حديثة بشرى ســارة للرجال بعد تأكيدها على 
إنتاج أجسادهم ألجســام مضادة لفيروس كورونا املستجد 
بشــكل أكبر مقارنة بالنساء، في بارقة متنح مزيداً من األمل 
للذكور في الوقت الذي أشــارت فيه دراســات سابقة إلى أن 
الرجال أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا بأعراض شرســة 

مقارنة بالنساء. 
وأشــار باحثو علم املناعة أنه بعد مرور 7 أشــهر كاملة على 
اإلصابة بالفيروس الحظوا وجود أجسام مضادة لدى %90 من 
املتعافني من الوباء، مؤكدين على إنتاج فئة الذكور متوسط 

أجسام مضادة تفوق نظيراتها عند النساء.

ملونشريط
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وداد إبراهيم 

 طالبت رئيس جمعية نســاء بغداد 
الناشطة املدنية واحملامية )رشا خالد( 
في بيــان أصدرته اجلمعية صباح يوم 
وضع  بتعجيل   2020/11/10 الثالثــاء 
مشــروع قانون )العنف االسري( على 
النواب العراقي، وان ال  اجندة مجلس 
يبقى معطال كما كان في الســنوات 

السابقة.
  جاء ذلك فــي املؤمتر الصحفي الذي 
االعالم  عقدته اجلمعية مع وســائل 
العراقيــة مــن اجل إيصــال صوت 
النساء الى صناع القرار في احلكومة 
وانظار  النــواب  ومجلس  العراقيــة 
النســاء  واقع  الدولــي حول  اجملتمع 
العراقيــات وما يواجهــن من حتديات 

صحية واجتماعية وسياسية.
وجاء في بيان اجلمعية:   الزال العنف 
االسري وارتفاع معدالته يشكل خطرا 
اذ ســجلت احملاكم العراقية اخملتصة 
ما يصل الى عشرين الف حالة عنف 
ضحاياها النســاء واألطفال،  وهناك 
حاالت لم تســجل بســبب األعراف 
وضعــف ثقافة الشــكوى، وفي ظل 
اســتمرار النزاعــات وما نتــح عنها 
من موجات نزوح تســببت في ارتفاع 
االسر  النســاء من معيالت  نســبة 
واالرامل واملطلقات فقد جتاوز عددهن 
ثالثة مليــون وفق احصائيات أعلنتها 
مؤسسات رســمية، وتزداد حتدياتهن 
احلكومية  اإلجــراءات  مــع ضعــف 
لشــبكة احلماية االجتماعية وبرامج 
وانعدام مشاريع   االقتصادي  التمكني 
الســكن واملشــاريع املــدرة للدخل 

لتحقيق االكتفــاء الذاتي لهن، كما 
التزال النســاء والفتيات من املكونات 
واألقليــات الناجيات مــن انتهاكات 
اإلرهــاب يعانني من نقــص اخلدمات 
التأهيل النفســي واحلماية  وإعــادة 
القانونيــة ومعاقبــة اجلنــاة وتوفير 
الذي  الضرر  عــن  املنصف  التعويض 

حلق بهن.
وقالــت رئــس اجلمعية رشــا خالد 

لصحيفة الصباح اجلديد
  جمعية نســاء بغداد  طرقت أبواب 
قضيــة العنــف االســري والبيوت 
االيوائية وتعديل بعض التشــريعات 
القانونية التي تخص املرأة  منذ بداية 

تأسيســها، لكننا لســنا متفردين 
ألننــا نعمل مع )شــبكة النســاء 
منظمة(   106 وهــي)  العراقيــات(، 
ومع حتالــف) القــرار 1325( وهو 40 
 2015 عــام  وعملنا منذ  منظمــة، 
حتت اســم )اســرتنا احنا نحميها(، 
وحتــت شــعار )اجعــل مناهضتك 

للعنــف قانونا( هــذه احلملة ركزت 
علــى تعديــل ومراجعــة وإلغــاء 
التشــريعات القانونية غير املنصفة 
وغير العادلة بالنسبة للمرأة والفتاة 
في قانون العقوبــات وقانون األحوال 
الشــخصية، وبعــد ان زادت حاالت 
العنف االسري في السنوات األخيرة، 

ادركنا ان حماية االسرة هو األساس 
حلماية اجملتمع، وخالل جائحة كورونا 
وصارت حجة  اكثــر  املطالب  صارت 
املدافعة اقوى من حيث زيادة العنف 
االســري اثر احلجر الصحي وســبب 
للعنف  أســاليب جديــدة  ظهــور 
اجلمعية  وصــارت مطالب  واالنتحار 
ذات وتيــرة اعلــى وزاد ضغطنا على 
مجلس النــواب العراقي، ومن خالل 
متابعتنا لســير القانــون عرفنا انه 
صدر عن األمانة العامة جمللس الوزراء/ 
دائرة متكني املــرأة، ووجه الى مجلس 
األســبوع  ولغاية  العراقي،  النــواب 
األخير كنا في اجتماعات مع اللجنة 
القانونية وجلنة حقوق االنسان وجلنة 
املرأة والطفل نطالب بتعجيل وضع 
( على  قانون)العنف االسري  مشروع 
وان  العراقي  النــواب  اجندة مجلس 
ال يبقى معطال مثل الســنوات التي 

مرت دون ان يرى النور.
وتابعــت: كانــت حملــة املدافعة 
حتتاج الى حجج ووثائق مستنبطة 
ومعتمــدة على الواقــع ألننا بدون 
توثيق حقيقي للواقع ال نستطيع ان 
نعزز حملتنا، وما نطالب به هو ليس 
رغبة وامنا هو احتياج أساسي قائم 
على مطلب دســتوري ومجتمعي، 
لذا كانت قصــص االنتحار والقتل 
والعنف الذي تتعــرض له املرأة هو 
احلجة والوثيقة لزيادة الضغط على 
مجلــس النواب، ومــن خالل مراكز 
جمعية نســاء بغداد في احملافظات 
كنا في متاس مباشــر مع الفتيات 
وأيضا  حاالتهن  لدراســة  والنساء 
والقانوني  النفســي  الدعم  نقدم 

واالستشارات االجتماعية لهن. 

بغداد ـ فالح الناصر:
تزرع منظمة تيما لإلغاثة، منظمة 
غير حكومية، بشــخص مديرتها 
نضــال علــي احلصينــي والفريق 
العامــل معهــا، تــزرع األمل في 
محافظة ذي قار بفضل نشــاطها 

الدؤوب لتقدمي املساعدات لشريحة 
االطفال  مــن  واحملتاجني  الفقــراء 
الســن،  وكبار  واالرامــل  االيتــام 
وكذلــك جهودهــا الكبيــرة في 
التصدي لفايروس كورونا على قدر 
اجلهات  مع  بالتنســيق  املستطاع 

واقامتهــا  والســاندة  الصحيــة 
وتقدمي  واالرشــاد  التوعية  حلمالت 
النصائــح للمواطنــني في ضرورة 

اتخاذ تدابير السالمة الوقائية.
على  حصلت  التي  احلصيني  تقول 
لقب ســفيرة النوايا احلسنة، وهي 

لإلبداع  العامليــة  الرابطــة  عضو 
اقمنا  مؤخرا  األنســانية:  والعلوم 
بازار في محافظة ذي قار باشــراف 
ســيدات االعمال وبالتنســيق مع 
منظمتنــا، ضيــف البــازار متنزه 
الناصرية الترفيهي، اذا شهد اقباال 

جيدا علــى املعروضات، مبينة انب 
املنظمة  ستقيمها  عدة  نشاطات 

في املدة املقبلة.
واوضحــت ان نشــاطات املنظمة 
ومبادراتها تزرع االمل في محافظة 
ذي قــار وهنالك تواصــل كبير بني 

لتلبية  املواطنــني  وبــني  املنظمة 
متطلباتهم قدر املستطاع بحسب 
االمكانات، وتفتــح املنظمة ابواب 
التعاون مع بقية اجلهات السامدة 
املســاعدات  وايصــال  يؤمــن  مبا 

حملتاجيها.

تيما تزرع االمل في ذي قار

جمعية نساء بغداد: نرفع صرخات النساء 
لنطالب بتعجيل تشريع قانون العنف االسري 

لكي ال يبقى مشروعه معطال

لقطة

معلومة

آثار بابل »عدسة: زياد متي«

بغداد - وكاالت:
تُعــد آالم الظهــر حالة شــائعة تؤثر على 
معظــم األشــخاص فــي مرحلــة ما من 
الوطنية  حياتهــم، وفقــا إلدارة الصحــة 
البريطانيــة NHS. وفي معظــم احلاالت، ال 
داعي للقلق من آالم الظهر، وستتحسن من 
تلقاء نفســها في غضون بضعة أسابيع أو 

أشهر.
ولكن، ميكنك تســريع الشفاء، أو حتى منع 
ظهــور آالم الظهر في املقام األول، عن طريق 
إجراء بعض التغييــرات على خطة نظامك 
الغذائي. ومــن أفضل الطــرق لتجنب آالم 
الظهر، تنــاول املزيد مــن األطعمة الغنية 

بالكالسيوم.
وتعتبر األطعمة املليئة بالكالسيوم، مبا في 
ذلك اجلــن واخلضروات الورقية والســردين، 
ضرورية لصحة ظهرك، وفقا لطبيبة العمود 

الفقري الدكتورة كيلي أندروز.
ويعد الكالســيوم مهما جدا لصحة عظام 

العمود الفقري - خاصة في الشيخوخة.
ويــؤدي عدم احلصــول على مــا يكفي من 
الكالســيوم في نظامك الغذائي، إلى زيادة 

خطر اإلصابة بهشاشة العظام.

كمــا أن التغذية اجليدة والنظــام الغذائي 
للصحة  املتــوازن، هما مكونــان مهمــان 
Spine- العامة، حســبما قالت أندروز ملوقع

health الطبي.
الذين  وأضافت: »ما قد يفاجئ األشــخاص 
يعانون من مشاكل في الظهر، هو أن النظام 

الغذائي وممارســة الرياضة واحلفاظ على وزن 
صحي، أمور تلعب أيضا دورا رئيســيا محددا 
لصحة الظهر. والكالسيوم ضروري لصحة 
العظام ويســاعد في احلفاظ على املستوى 
الضروري مــن كتلة العظام طــوال العمر، 
وخاصة في الشيخوخة. إن تناول الكالسيوم 
الكافي مهم بشــكل خاص للمساعدة في 
منع تطور هشاشــة العظام، وهو اضطراب 
يتسم بضعف وهشاشة العظام التي ميكن 
أن تؤدي إلى كســور فقرية مؤملة في العمود 

الفقري«.
ويحتــاج جميع البالغني إلــى 700 ملغ من 
الكالســيوم على األقل يوميا في نظامهم 

الغذائي اليومي.
وفي هذه األثناء، ميكنــك أيضا تقليل خطر 
اإلصابة بألم الظهر عن طريق تقليل كمية 
الزيــت النباتي في نظامــك الغذائي، طاملا 
أنــه غني بأحماض أوميغــا 6 الدهنية التي 

تساهم في حدوث التهابات في اجلسم.
وقالت هيئة اخلدمــات الصحية الوطنية إن 
الرياضة املنتظمــة والقيام بتمارين اإلطالة 
ميكن أن تســاعد أيضا في منــع عودة آالم 

الظهر.

الكاليسوم مهم لتجنب آالم أسفل الظهر

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،يتبني 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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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

واكمــل منتخبنــا الوطنــي 
لكرة القدم اســتعدادته على 
حتضيرا  دبي،  في  االحتاد  ملعب 
ملواجهتي األردن وأوزبكســتان 
وديا يومي 12 و17 من الشــهر 
للتصفيات  اجلاري، اســتعدادا 
اآلســيوية املزدوجــة، والتــي 
تســتأنف مطلع العام املقبل. 
وكانت بعثة العراق، قد وصلت 
اإلثنني، إلى دبي بطائرة خاصة، 

عبر اخلطوط اجلوية العراقية.
التدريبية  احلصــة  وشــهدت 
جميــع  مشــاركة  االولــى 
بقائمة  املدعويــن  الالعبــني 
املدرب السلوفيني، ستريشكو 
فــي  كاتانيتش.وشــارك 
محترف  رســن،  بشــار  املران 
برســبوليس اإليرانــي، وهمام 
اإلســماعيلي،  محترف  طارق، 
اللذان وصال مقر بعثة املنتخب 
غاب  بينمــا  اليــوم،  صبــاح 
عدنــان، محترف  علي  الالعب 
الكندي،  وايتكابــس  فانكوفر 
وتضُم  متأخــرا.   بعد وصوله 
قائمة املنتخب، كال من: »جالل 
ومحمد  طالب  وفهد  حســن 
حميد وعالء مهاوي ومصطفى 
محمد جبر وعلي فائز وســعد 
ناطق وأحمــد إبراهيم وميثم 
وعلي عدنان  رائد  جبار وحسن 
وأمجد عطــوان ومحمد مزهر 
رسن  وبشار  قاســم  ومحمد 
طارق  وهمام  بايــش  وإبراهيم 
ومحمد رضا ومازن فياض وأمين 

حسني ومهند علي«.
ويغيــب 4 العبني عــن قائمة 

الوديتــني،  املنتخــب خلــوض 
وهم: »ريبني ســوالقا وضرغام 
إســماعيل؛ بســبب اإلصابة، 
وحسني علي وعالء عبد الزهرة؛ 

إلصابتهما بفيروس كورونا«.
من جانبه، أبدى العراقي همام 
طــارق، احملتــرف فــي صفوف 
عقب  ســعادته  اإلسماعيلي، 
منتخب  لصفــوف  انضمامه 
بــالده، الــذي يخــوض وديتني 
ضمن  وأوزبكستان  األردن  أمام 
الســتكمال  التحضيــرات 

اآلســيوية  التصفيــات 
املشتركة.وقال همام »بالتأكيد 
توقيــت املعســكر مهم، من 
الالعبني على طرق  تأقلم  أجل 
مواجهة  إلى  باإلضافة  اللعب 
جيدين«.وأضــاف  منتخبــني 
»انتظمت في مــران املنتخب، 
نســعى لتقدمي مستوى جيد 
قبل املواجهات الرســمية في 
التصفيات املشــتركة«. يذكر 
أن املنتخــب العراقــي يواجه 
اخلميس،  اليوم  األردني،  نظيره 

قبل مواجهة أوزبكســتان يوم 
اجلاري.وكانت  الشــهر  من   17
هناك أنباء تــرددت عن اقتراب 
تعاقده  فسخ  من  طارق  همام 
إال  بالتراضي،  اإلسماعيلي  مع 
أنه طلب عدم الرد بشأن األمر 

في الوقت احلالي.
من جانبــه، يلعــب منتخبنا 
الوطني لفئة الشــباب اليوم 
اخلميس أولــى مباراتيه الودية 
امــام قطر ضمن معســكره 
التدريبي الذي بدأ أول أمس في 

الشبابي  وســيلعب  الدوحة، 
امام قطر  االولى  اليوم مباراته 
ثم يالقي املنتخب نفسه بعد 
ثالثــة ايام ضمن االســتعداد 
للمشــاركة في نهائيات اسيا 
اوزبكستان  التي ســتقام في 

مطلع العام املقبل.
ويقــود منتخبنــا الشــبابي 
املدر قحطان جثير ويســاعده 
محمد  وخالــد  جــودي  مؤيد 
مدربا  وأحمد جمعــة  صبــار 
للياقة البدنية وحســني جبار 

مدربا حلــراس املرمى.. وضمْت 
القائمة: أحمد شاكر ومحمد 
حسن وندمي نادر حلراسة املرمى، 
وأحمد حســن مكنــزي وزيد 
حتسني وعبد اهلل محمد وليث 
وعبداهلل  جاسم  وحسني  جنم 
خلــف وكــرار ســعد وكاردو 
كاميران ومتني ديار خلط الدفاع. 
وعبد الرزاق قاسم وعباس علي 
العابدين  وزين  شــوقي  وعلي 
قحطــان جثير وكــرار محمد 
اخملتار وأمير أحمد ونهاد محمد 
أحمد  وســالم  الوسط،  خلط 
وحســني عبداهلل ورضا فاضل 

وحسني زياد خلط الهجوم.
كما وصَل، مساء أول أمس إلى 
الدوحة،  القطريــة  العاصمة 
محتــرف  كاميــران،  كاردو 
اإلنكليزي  بــاالس  كريســتال 
حتت 18 عامــا، وذلك من أجل 
منتخب  لتدريبــات  االنضمام 
الذي  للشباب،  الوطني  العراق 
يستعد ملالقاة شباب قطر ودياً 
في الثاني عشر واخلامس عشر 
من الشــهر اجلــاري.وكاَن في 
وصوله  أثناء  الالعب  استقبال 
إلى مقر إقامة املنتخب، مدرب 
وجهازه  جثير،  قحطان  الفريق 
التدريبي املساعد.. ومن املؤمل 
أن يلتحــق احلارس، نــدمي نادر، 
محترف فالكنبرج الســويدي، 
وكذلــك الالعــب متــني ديار 
بروندبــي  محتــرف  صالــح، 
الدمناركي، بوفد املنتخب خالل 
غّيبت  فيما  املقبلة،  الساعات 
اإلصابــة محتــرف ســوانزي 
اإلجنليــزي، علي احلمــادي، عن 
قائمة املنتخــب خلوض وديتي 

قطر.

الوطني والشبابي يواجهون األردن وقطر تجريبيا

اليوم.. بدء بطولة األندية بالبلياردمقررات مهمة التحاد التايكواندو 
إعالم اتحاد التايكواندو

عقد االحتاد العراقي للتايكواندو 
اجتماعــه الــدوري، واســتنادًا 
للصالحيــات اخملولة لالحتاد تقرر 
مايلي : في اجلانب االداري : اوال :أ 
- تشكيل جلنة حتقيقية برئاسة 
رئيًســا  خلف  مهدي  الســيد 
، الســيد عالء شــرهان عضًوا 
عضًوا،  ناعــم  فالح  الســيد   ،
بالنظر بالشــكوى املقدمة من 
العراق  رئيس جلنة حــكام  قبل 
.. ب  ورئيس جلنة حــكام بغداد 
- االيعاز الى مســؤولي اللجان 
القامة  املناطق  في  التحكيمية 
دورات حتكيميــة وكال حســب 

منطقته .
ج - تسمية السيد ) سالم هالل 
عجيل ( مشــرف جلنــة احلكام 
في املنطقــة اجلنوبية بدل من 
السيد حسان علي حسني . . د - 
تسمية السيد ) عمار طه حمزه 
( في جلنة املدربني . ه - تســمية 
السيد ) جاسم رحمه ( في جلنة 
املسابقات في املنطقة اجلنوبية 
.. اجلانب الفني : - تأجيل بطولة 
املناطق والــدوري املمتاز   وذلك 

لضيق الوقت.
العراق  انديــة  بطولة  -اقامــة 
بتأريــخ 17-19 /12 /2020 فــي 
يتم  ان  علــى  كربالء  محافظة 
 10 الكشــوفات قبل  اســتالم 
ايام مــن تاريــخ البطوله اعاله 
باملشاركة  نادي  الي  .اليســمح 

في حال عدم ارسال الكشوفات 
تعليمــات  علــى  املصادقــه 

وضوابط البطولة.
ارســال   : البطولــة  ضوابــط 
املشــاركة  االندية  كشــوفات 
مصادق عليها مــن قبل االحتاد 
لكل  اشتراك  بدل  دفع  الفرعي، 
الف   )  100( نادي مبلــغ قــدره 
دينار تســدد مع الكشوفات . ان 
يشــترك الفريق بخمسة اوزان 
. ان يكــون املدرب  على االقــل 
املعتمــد في النادي حاصل على 
احلزام االســود 3 دان ،  يعاقب ) 
املدرب ، الالعب ( عند االســاءه 
االحتــاد  ادارة  علــى  والتجــاوز 
احلكام  وللجنة  الفنية  وللجنة 

ملــدة 2 ســنة او مايــراه االحتاد 
مناسب.

يعاقب اي نادي يشــرك الالعب 
من فعاليات اخرى بحرمان سنة 
 ( يعاقب  نتائجه.  وتلغى  كاملة 
املدرب ، الالعب ، االداري ( حرمان 
ملــدة ســنة كاملة فــي حالة 
 ( االساءة والتجاوز على كل من 
اعضاء االحتــاد ، اللجنة الفنية 
، اللجنــة احلــكام ، املدربــني ، 
الالعبني ، اجلمهــور (.تبدأ اعمار 
الالعبني من سنة 2002 فما دون 
) اليحق ألعمار 2003 للمشاركة 
(، جلــب احلســاس االلكتروني 
للقدم )السنســر( مع كل فريق 

مشارك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العلوية  تضيــف قاعة مركــز 
املوافق  اخلميس  اليــوم  للبليار 
بطولــة  الثانــي  تشــرين   11
أندية العــراق لفئتي املتقدمني 

والسنوكر  بالبليارد  والشــباب 
ايام،   3 وتســتمر منافســاتها 
وبحســب شــمس الدين عبد 
العــال رئيــس االحتــاد املركزي 
االنديــة  جميــع  ان  للبليــارد، 

املســجلة ضمــن كشــوفات 
البطولة  االحتاد ستشــارك في 
التي ســيتم في ضوء نتائجها 
النهائية اختيار العبي املنتخبات 
الوطنية لالستحقاقات املقبلة.
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اليوم.. في ضيافة دبي والدوحة

إعالم الشباب والرياضة
أكد مدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب 
أحمد عودة زامل أن وزير الشــباب والرياضة عدنان 
درجال استحصل رســمًيا موافقة مجلس الوزراء 
وأمانة بغــداد على تخصيص قطع أراضي لألبطال 
والرواد في بغداد، فضاًل عن محافظات العراق كافة،  
علــى أن يتم تثمني قطعة األرض وتدفع كقســط 
لشــقق حديثة في مجمع بســماية للراغبني في 

محافظة بغداد.
وأوضح أنه ســيتم تقييــم قيمــة األرض املادية 
واعتبارها كدفعٍة ُمقدمة لشــقق بسماية، فضاًل 
عن تخفيض الدفعــة املقدمة إلى ١٠٪ وتخفيض 
نســبة الفائدة إلــى ٢٪ مشــيرًا إلــى أن الوزارة 
ســتكثف اجراءات العمل املعتمدة بهذا الشــأن 
بالسرعة القصوى لكي يتسلم الرياضيون األبطال 

والرواد مستحقاتهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجرْت دائرة احلكام في الهيأة التطبيعية أول أمس 
اختبارا لثمانية حكام مساعدين من الدرجة األولى 
الختيار حكم مســاعد يضاف الــى قائمة احلكام 
املســاعدين الدوليني لســد النقص احلاصل بعد 

اعتزال احلكم الدولي املساعد مؤيد محمد علي. 
وقالت الدائرة في بيان إن »احلكم املســاعد، حسني 
فالح، اجتاز بنجاح االختبارات املطلوبة لينظم الى 
القائمة الدولية للحكام املساعدين، ليكتمل العدد 

اخملصص للعراق الى 8 حكام دوليني مساعدين«. 
وشــملْت االختبــارات اللياقة البدنيــة، واالختبار 
االلكتروني باللغــة االنكليزية، والقانون، والفيديو، 
وحصل احلكم املســاعد حســني فالح على أعلى 
تقييم من بني املشــاركني بعد حصوله على درجة 
89 %، وفق البيان.وأشارت إلى »مصادقة جلنة احلكام 
املركزيــة على نتائــج االختبــارات، واعتبار احلكم 
املســاعد حســني فالح من البصرة ضمن قائمة 

احلكام املساعدين الدوليني«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بات منتخب كرة السلة العراقي مهددا بالعقوبات 
إن لــم يجد االحتــاد منفذا لتأمني مشــاركته في 
تصفيات آسيا املؤهلة لكأس العالم.وقال أمني سر 
االحتاد الدكتور خالد جنم إن األزمة املالية وعدم توفر 
السيولة أخرت معسكر املنتخب الوطني الذي كان 
مقررا أن يبدأ اليوم وحتى 23 من الشهر اجلاري في 
مدينة أنقرة التركية حتضيــرا للنافذة الثانية من 

التصفيات املؤهلة لكأس العالم.
وبني أن عدم توفر موازنات االحتادات الرياضية املالية 
أمر أوقف إعداد املنتخب وأدى لتعطيل معســكره 
التدريبي، الفتا إلى أن وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال حاول إيجاد حلول من خالل عقد الرعاية مع 
أحد البنوك لكن ضمــن االتفاقية أن آلية الصرف 
متر عبر جلنة تتألف مــن ممثل من املصرف وعن وزارة 
والرياضة واللجنة األوملبية واألخيرة في  الشــباب 
طور االنتخابات وال يوجد مــن يوقع ضمن اللجنة 
املذكورة في االتفاقية.وأشار إلى أن بقاء احلال على 
ما هو عليه اآلن ســيكلف العراق خسارة جسيمة 
وعقوبات كبيرة فــي حال عدم مغادرتهم للبحرين 
في الثالث والعشرين من الشهر اجلاري، كون املباراة 
األولى ستكون أمام البحرين بعدها بيومني والثانية 

أمام لبنان في البحرين بعدها بيومني أيضا.
يذكر أنه في حالة عدم حضــور املنتخب العراقي 
سيعد منســحبا من التصفيات ويترتب على ذلك 
غرامة من االحتاد الدولي لكرة السلة وكذلك يحتم 
على االحتاد دفع عقد املدرب البوسني بكير بالكامل.

قطع اراض للرواد واالبطال 

حسين فالح ينضم لقائمة 
حكام الكرة الدوليين

منتخب السلة مهدد 
بعقوبة دولية

تايكواندو

مؤمتر سابق للجنة األوملبية

السبت يقام المؤتمر االنتخابي

بغداد ـ الصباح الجديد:

بعد املداولة املباشــرة مــع الهيئة 
االنتخابات  على  املشرفة  القضائية 
االوملبية، مســاء أول امس العاشــر 
من شــهر تشــرين الثانــي اجلاري 
عن  التحضيريــة  اللجنــة  تعلــن 
قائمة أســماء املرشحني للمناصب 
الرئاسية وعضوية املكتب التنفيذي 
فــي املؤمتر االنتخابي الذي ســيقام 
بفندق شيراتون عند الساعة الرابعة 
من عصر يوم السبت املقبل املوافق 

.14/11/2020
الرئيــس “ رعــد حمودي ســلمان، 
النائب  ســرمد عبداآلله محمــد”، 
األول” اياد جنف الياس، طالب فيصل 
الثاني” سالم  النائب  عبداحلســني”، 
عواد دويج، طارق عبدالرحمن عباس”، 

النائب الثالث” صباح حسن شري”.
األعضاء” ابراهيم جبار شنني واحمد 
عبداحلســني  واقبال  حنون خنجــر 
وجميل  نادر  وبشتيوان مجيد  نعمة 
عزيز جعني وحســني علي حســني 
وحســني محمــد ناجــي وخالــد 

وزياد حســن  كبيــان  عبدالواحــد 
عبدالكاظــم  وشــعالن  جاســم 
ابراهيم وصبيــح مراد كاظم وعادل 
عيدان غيالن وعلي تكليف شــهيد 
ومحمود عزيز عزيز ومصطفى جبار 
علك ومصطفى صالح مهدي وهردة 

رؤوف بارام ووالء طارق حميد”.
يلتــزم كل مرشــح )قبــل البــدء 
بالعملية االنتخابية(، بالتوقيع على 
تعهد بعدم شموله باجراءات هيئة 
املســاءلة والعدالــة وغير محكوم 
او جنحــة مخّلة  بجنايــة  عليــه 
بالشــرف تتعارض مع ترّشحه وفقاً 

لقانون 29 لسنة 2019.
من جانبه، أعلن املرشــح لرئاســة 
العراقية،  الوطنية  االوملبية  اللجنة 
سرمد عبداالله محمد، عن برنامجه 
املســتقبلية  ورؤيتــه  االنتخابــي 
لعمل اللجنة خالل األربع ســنوات 
املقبلة.وتضمــن البرنامج ‘’شــكل 
العالقة مع املؤسســات احلكومية ، 
واالنظمة  القوانني  وتعديل  وتشريع 
واالندية  واالحتادات  للجنة  الداخلية 
الرياضيــة ، واالهتمــام بالرياضيني 
 ، النســوية  والرياضــة  املوهوبــني 
واملالية  االدارية  االجــراءات  وتنظيم 

وتهيئة   ، القوانني  لالحتادات بحسب 
مقرات لالحتــادات واالهتمام باملراكز 
التدريبيــة للمنتخبــات الوطنية ، 
واعداد الئحة عمل ملمثليات اللجنة 
 ، العراق  االوملبية فــي محافظــات 
 ، وتفعيل برامــج التضامن االوملبي 
في  العاملة  االدارية  الكوادر  وتطوير 
الهيئات الرياضيــة كافة ، وتفعيل 
دور اللجان العاملة الســاندة لعمل 
باإلضافة   ، القادم  التنفيذي  املكتب 
التي تضمنها  الى العديد من احملاور 

البرنامج”.
التنفيذي  املكتب  انتخابات  ان  يذكر 
العراقية ســتجري  االوملبية  للجنة 
املوافــق  القــادم  الســبت  يــوم 
١٤/١١/٢٠٢٠ في متام الساعة الرابعة 
عصرا بإشــراف الهيئــة القضائية 
التي مت انتدابها من مجلس القضاء 

االعلى.
إلى ذلــك، رد رئيس االحتــاد العراقي 
للســباحة خالــد كبيــان، علــى 
انتخابات  من  اســتبعاده  مطالبات 
االوملبية  للجنة  التنفيــذي  املكتب 
اللجنة  العراقية.وتسلمت  الوطنية 
التحضيريــة لالنتخابــات صبــاح 
اليــوم، اعتراضاً مقدمــاً من عضو 

جبار  مصطفى  العمومية  اجلمعية 
كبيان  باســتبعاد  للمطالبة  علك، 
له  الســماح  وعدم  الترشــيح  من 
بالتصويــت خالل املؤمتــر االنتخابي 

القادم.
وقال كبيان في بيان تلقته السومرية 
نيــوز، “اود أن اؤكــد باننــي املمثل 
القانوني والشــرعي لالحتاد العراقي 
للسباحة استنادا الى وثائق رسمية 
صادرة من االحتاد الدولي للســباحة 
العراقية استندت  االوملبية  واللجنة 
الى بنــود قانونية اعتمدتها اللجنة 
االوملبيــة الدولية من خــالل دعوتنا 
اجلمعية  اجتماعات  في  للمشاركة 
العامــة ، ممــا يعد اعترافــا واضحا 

وصريحا”.
واضاف “كذلــك االعتراف القضائي 
رد دعوة ســرمد  والــذي  الوطنــي 
متييزي،  بحكــم  محمد  عبدااللــه 
والرياضة  الشــباب  وزارة  واعتــراف 
باجراءاتنا وشــرعيتنا لرئاسة االحتاد 
وكذلــك االمانة العامــة ل مجلس 
شــرعيتنا  حســمت  والتي  الوزراء 
بكتاب رســمي، انه مبعث فخر لنا 
ان ال نكــون متهمــني بتزوير او جرم 
اخالقي او قضايا تتعلق باملال العام”.

تقرير

اللجنة المشرفة على انتخابات االولمبية تعلن اسماء المرشحين



ميشــيل  النجمة  عزلت 
ملــدة  نفســها  كيغــان 
تأكيد  بعــد  أســبوعني، 
كورونا،  بفيروس  إصابتها 
في أثناء تصوير السلسلة 

."Brassic" التلفزيونية
"ديلي  وذكــرت صحيفة 
البريطانيــة  ميــل" 
أُصيبــت  ميشــيل  أن 
بالفيروس خالل جلســة 
مانشســتر  في  تصوير 
املاضــي،  الشــهر 
عملها  عــن  وإنقطعت 
بســبب هذا األمــر. وقد 
األســبوعني  أمضــت 

املاضيــني في عزلة تامة، 
في  للتصوير  وســتعود 
األســبوع،  هــذا  نهاية 
في حني ســعى صناع " 
إستكمال  إلى   "Brassic
لم  التي  املشاهد  تصوير 

تظهر فيها ميشيل. 

التواصل  مواقع  رواد  تداول 
االجتماعي صورة للممثلة 
التركية نســرين جواد زادة 
وهي  واألســود  باألبيــض 
لعام  حتديدا  وتعود  طفلة، 
رواجا  الصورة  1989 والقت 
كبيــرا، اذ اشــار املتابعون 
الى ان مالمحها لم تتغير 
طفولتها.  منــذ  وجميلة 
بعد  الصــورة  وانتشــرت 
ارتباطها  مؤخــرا  اعالنها 
باملمثــل التركي جوكهان 
نشــرت صورة  اذ  ألــكان، 
على حسابها  برفقته  لها 
اخلاص على موقع التواصل 
االجتماعي، والقى هذا اخلبر 
الصحافة  بني  كبيرا  رواجا 
التركية، ونالت صورتها مع 

حبيبها ألكان اعجاب عدد 
يذكر  املتابعني.  كبير مــن 
بدأ  العربــي  اجلمهــور  ان 
مبتابعة اخبــار جنوم تركيا 
واالعمال الدرامية التركية 
بعــد عــرض مسلســل 
قام  الــذي  ونــور  مهنــد 
تاتيلوغ  ببطولته كيفانش 
ولفت انظــار اجلمهور الى 

وسامته.

املصري  الفنــان  صــدم 
محمــد رمضان متابعيه 
بالشــكل اجلديــد الذي 
صبغ  بعــد  فيــه،  ظهر 
األبيض  باللــون  شــعره 
جديــدة  وبقّصــة 
إهتمام  القت  ومختلفة، 
محبيه، وقــد إتُهم أيضاً 
املغربي  الفنــان  بتقليد 
"اللوك"  بهذا  جملرد  سعد 
أن  خصوصــاً  اجلديــد، 
بذلك  إستعادوا  املتابعني 
بينهما،  اخلــالف  قصــة 
الفترة  التي نشبت خالل 
رمضان  ونشــر  املاضية. 
اخلاصة  عبــر صفحتــه 
التواصل  موقــع  علــى 
اإلجتماعي، مقطع فيديو 
له باإلطاللة اجلديدة وعّلق 

بكلمــات أغنيتــه "أنت 
بلطي  "راح  قائالً:  جدع"، 
جمبــري".  جــاي  واللي 
ويخوض محمد املوســم 
الرمضانــي عــام 2021، 
بعد  "موسى"،  مبسلسل 
أن قرر تأجيل مسلســل 
"اإلمبراطــور"، الذي كان 
فيه شخصية  سيجسد 
املمثــل املصــري الراحل 

أحمد زكي.

ميشيل كيغان

محمد رمضان

نسرين جواد زادة

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تتنّوع القضايا اإلجتماعية التي يطرحها مسلســل 
"عروس بيــروت" بجزئه الثاني فبــني الزواج والطالق 
واخلالفات الزوجية، يقع األطفال ضحية أخطاء األهل، 
وســط صراع ال ينتهي، خصوصاً حــني يقّرر كل من 
الوالدين أن يرســم طريقه من جديد مع شريك آخر، 
يصبح الطفل هنا ضائعاً بني حضن األب وحضن األم، 

وتشتّد رغبته في لقاء والديه معاً من جديد.
ظافر العابدين ومــاري تريز معلوف يجســدون هذه 

احلالة العائلية املتكسرة بأدق صراعاتها.
في هــذا املسلســل دعــوة للوالديــن للتخلي عن 
أنانيتهم وكبريائهم مــن أجل أوالدهم، خصوصاً في 
هذه السّن، إذ إن احلب والعطف واحلنان واإلهتمام أهم 

احتياجاتهم النفسية قبل األكل والشرب.
يذكــر ان كاتــب الّنص طارق ســويد، قــام بترجمة 
مبعاجلة  إســطنبول"،  "عــروس  التركية  النســخة 

نفسية تشبه مجتمعاتنا.

"عروس بيروت 2" 
يطرح معاناة األطفال 
بعد إنفصال والديهما 

بغداد ـ فالح الناصر:
تقيــم اإلعالمية مالك اخلزعلي، بالتعــاون مع االحتاد 
العربي لإلعالم اإللكتروني الشبكة اإلعالمية للرقابة 
الشــعبية، مهرجان "طائر اجلنــوب" احتفاًء بالنجم 
حســني نعمة في الســاعة السادســة من مساء 
الســبت املقبل املوافق 14 تشــرين الثاني اجلاري في 

قاعة مقهى الصفصاف في كرادة داخل.
وقالــت اخلزعلي لـ "الصبــاح اجلديــد" ان املهرجان 
سيشــهد مشــاركة العديد من الفنانني الشــباب 
وســيتبعه اقامة العديد من املهرجانــات لالحتفاء 
بنجوم الطرب الذين تألقوا في تقدمي االغنية اجلميلة 
بكلماتها واحلانها وكسبوا جمهورا كبيرا وتركوا اثرا 

واضحا في الساحة الغنائية.
واشارت إلى ان العمل جرى على قدم وساق بالتنسيق 
مــع إدارة القاعة واملشــاركني من الفنانــني والفرق 
الغنائيــة ومت توجيــه الدعوة لشــخصيات عدة في 
الوسط الفني حلضور املهرجان الذي يستذكر إبداعات 

طائر اجلنوب الفنان حسني نعمة. 

مقهى الصفصاف تستضيف 
مهرجان طائر الجنوب

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
عــدد ليس قليل من االشــخاص البدينني 
عندما يتحدثون عن انفســهم يخبرونك 
انهم يعيشــون حياة قلقــة ميلؤها احلزن 
وااللم وبأنهم ال يجدون وســيلة لتخفيف 
هذا االلم اال باألكل، وهذا حتديدا ما جلأ اليه 
عدد من االشخاص وقت احلظر املنزلي الذي 
فرض بعد تفشي فيروس كورونا. وبعضهم 
يرفــض االعتراف بانــه يلجأ الــى االكل 
للتخلص من االلم او احلزن الذي يشعر به 

خوفا من اللوم. 
يذكر هشــام النقــاش الباحــث بالطب 
النفســي ان "االكل العاطفي او ما يطلق 
وســيلة   "emotionalh eating" عليــه 
يتبعها الشــخص عندما يكون عاجزا عن 
فعل أي شــيء غيــر االكل، لذلك فأول ما 
ميكــن ان انصح به، ممارســة الرياضة التي 
تعزز من الثقة بالنفــس وتؤثر ايجابا على 
الصحة النفسية والبدنية على حد سواء، 
وايضا ســنقتل بعض الوقت معها. االكل 
العاطفي او الشــراهة العاطفية تشكل 
خطــورة كبيــرة على صحة الشــخص 
املصاب بها، فاغلب االمــراض عندما نقرأ 

عنها جند ان البدانة احد اهم اسبابها.
وتابــع: "غالبــا يعاني االشــخاص الذين 
يعانون من البدانة مشــاعر ســلبية، من 
واالكتئاب  والغضب  والروتني  امللل  ضمنها 
لدى البعض، واملشــكلة ان زيــادة وزنهم 
تزيــد من حالة االكتئاب واحيانا الشــعور 
بالذنب لدى مــن يقرر االلتزام بحمية ومن 
ثم يضعــف امام اكلة معينــة، وبالتالي 
الى  واللجوء  باحلــزن  الشــعور  يتضاعف 
االكل العاطفي بصورة اكبر، وهكذا يظل 

يدور داخل الدائرة نفسها.

هل ميكن معاجلة هذه احلالة وكيف؟
- "بالتأكيــد فال توجد حالــة مرضية اال 
وهناك عالج يقضي عليها. اركز دائما على 

اهمية التأمل، اذ يســاعدنا على تخفيف 
التوتر والنظر الى أي مشكلة بترو والتركيز 
مع الذات، وبالضرورة معرفة ما نشــعر به 
جتاه ما يحصــل، من دون توتر، التأمل حالة 
تربطنا مع الرب بصورة معينة، واالستعانة 
بــاهلل اهم خطــوة للتخلص مــن التوتر 

والقلق".
وتابع "هناك ما يســمى بـــ )CBT( الذي 
يعنــي العــالج الســلوكي املعرفي وهذا 
يكون بإشراف اخصائيني بالطب النفسي، 
يســاعد املريض على تغيير امناط سلوكه. 

 (DBT(ايضــا العالج الســلوكي اجلدلــي
وتهدف إلى مساعدة األشخاص في ضبط 
عواطفهــم، إذ أن جميع أنــواع العالجات 
تســاعد الشــخص في الســيطرة على 
مشــاعره بطريقة واعيــة وبذلك تتجنب 
هذا السلوك وســيعثر على وسائل اخرى 

لتخفيف التوتر واالضطراب.
وختم: "هناك نقطة مهمة يجب ان نركز 
عليها اضافة الى ما ســبق تتعلق بتقبل 
وبانها حالة  اننا مصابون بهــذه احلالــة، 
شــائعة وموجــودة فــي كل العالم، كي 

نتقبل امر البحث عــن عالج لها. واننا في 
بلــد حتكمه العالقــات العاطفية وصالت 
القربــى، فال بــأس ان نبحــث عن صاحب 
نفضفــض اليه ما نعانيه من مشــكالت 
حتى وان لم يســاعدنا في ايجاد حل لها 
التي  السلبية  الطاقة  افرغنا  اننا  فكيفي 
كانت بداخلنا كي جننب انفســنا االصابة 
التــي تفعل فعل  بالشــراهة العاطفية 
أي مادة يدمن عليها االشــخاص، حتســن 
املزاج لفتــرة قصيرة لكنها تزيد من التوتر 

واالضطراب اكثر".

الصباح الجديد - وكاالت:
سمى املعجم البريطاني الواسع االنتشار 
لقاموس اللغة اإلجنليزية "كولينز" الكلمة 
 ،"lockdown"وهي  2020 لعام  الرئيســة 
وتعني نظام اإلغــالق الذي فرضته العديد 

من الدول بسبب تفشي وباء كورونا.
واختار اخلبراء هذه الكلمة بالذات، ألن مثل 
هذه التجربة "وحدت مليارات من البشــر 

حول العالم".
وأحصى اخلبــراء في هــذا القاموس أكثر 
250.000 مناســبة الستعمال كلمة  من 
"lockdown" في عام 2020، مقابل ترددها 

4000 فقط في العام املاضي.
وقــال موقــع القاموس علــى اإلنترنت إن 

االحتواء  إجــراءات  تعني  والتي  "اإلغالق"، 
في  الســلطات  اتخذتها  التي  التقييدية 
جميــع أنحــاء العالم للحد من انتشــار 
"كوفيد – 19" متت تسميتها في "كولينز" 

كلمة عام 2020.
قامــوس كولينــز 

ي  جنليــز إل ا
ُس  مــو قا

مهــُم 
ُع  مطبو

وموجود ايضا على اإلنترنُت، ونشره هاربر 
كولينز في غالسكو.

الطبعــة األولــى للقاموِس فــي 1979، 
َمع باتريــك هانكس كمحــّرر، ولورانس 
اورداجن كمديــر حتريري، ويعــد َمْعلَم في 
القواميس البريطانِية اســتعمل فيه 
البيانات  لقواعــِد  الكاملِة  اخلبرة 
واحلاسوِب في حتضيرِ القاموس 
ما يعني على سبيل املثال أن 
الكلمة  للمحررين  يوكل 
نفسها لتقدمي تعريفات 
يتم  ثم  لها  منفصلة 
في  النتائــج  دمــج 

نتيجة واحدة.

"lockdown" الكلمة األكثر شهرة في العام 2020

الشراهة العاطفية خطرة جدا وتفضي
 الى البدانة المرضية واالضطراب

الصباح الجديد - وكاالت:
أعربت النجمة العاملية أريانا غراندي عن سعادتها 
Positions" الذي  لتصــّدر ألبومهــا اجلديــد " 
 Billboard" أطلقته مؤخراً املركز األول في مؤشر

200 – بيلبورد 200" األميركي.
وشــاركت أريانا غراندي متابعيها عبر حسابها 
الرســمي على موقع التواصل االجتماعي صورة 
لها القت تفاعــال كبيرا وهي تبتســم وعيناها 

مغلقتان معلقة على الصورة قائلة :"سعيدة".
يأتي ذلك بعدما وجهت النجمة العاملية الشكر 
إلى جمهورها، حيث كتبــت تعليقاً على فيديو 
نشــرته :"مرحبا.. شــكرا لكم... أشعر أنه من 
املهــم التعبير عن االمتنان حلبكــم ودعمكم... 
هذا هو ألبومي املفضل حتى اآلن واستجابتكم 
للموســيقى جعل قلبي ممتلًئا بالفرح بشــكل 
ال يصــدق، وال ميكنني حتى أن أبــدأ في التعبير 
بشــكل كامل عن معنى ذلك. لذا شكرا لكم. 

كثيرا".
وعملــت النجمة العامليــة أريانا غراندي 
بســرية تامة علــى ألبومهــا الغنائي 
اجلديد، وشوقت متابعيها له ووعدتهم 
بإطالقه خالل هذا الشهر، ونشرت عبر 
صفحتهــا اخلاصة على أحــد مواقع 
فيديــو من  اإلجتماعــي  التواصــل 
االســتيديو من أجل الترويج للعمل 
حيث كتبت "positions" على لوحة 
املفاتيح من دون أن توضح تفاصيل 

إضافية عنه سواء كان هذا 
اســم اسم ألغنية  أم 
مهــا  لبو أ

اجلديد.

أريانا غراندي تحتفل بنجاح 
 "Positions" الصباح الجديد - وكاالت:ألبومها الجديد

بدأت شــركة كيا بتوســيع مبيعات 
والتي  Picanto اجلديدة كليا  سيارة 
صنفت من بني أجمل الســيارات 
للقيادة  اخملصصــة  الصغيرة 

في املدن.
صممت  و

Picanto اجلديدة واملعروفة أيضا باســم 
morning، بهيكل هاتشــباك صغير مميز 
بطول ثالثة أمتار و59 سنتيمترا، وبعرض 
159 سم، وارتفاع 148 سم، واملسافة بني 

محوري العجالت فيه 240 سم.
 Picanto وتختلف هذه السيارة عن مناذج
الســابقة بتصميم جديــد للمصابيح 
األماميــة، إذ زودت املصابيح بأربع وحدات 
 ،LED إضــاءة جديــدة تعمل بتقنيــات
وبعدســة إضــاءة أساســية تركز حزم 
زودتها  بعيدة، كما  الضوء ملسافات 
الشــركة مبصابيح رجوع صغيرة 
خاصة مــن اخللــف، وممتصات 
صدمــات أماميــة وخلفيــة 
وملحقات  أيضــا،  جديدة 
غطت  الكروم  من  أنيقة 
العديــد مــن عناصــر 
األماميــة  الواجهــة 

وأنابيب العوادم.
بنظام  املركبة  وجهزت 
متطور  مولتيميديا 
التحكــم  ميكــن 
شاشــة  عبر  فيه 
باللمس،  تعمل 

وبحساسات مسافات وكاميرات خلفية، 
وأنظمة  واملطــر،  لإلضاءة  وحساســات 
 ABS لتدفئــة املقاعد واملقــود، وأنظمة

للتحكم بالفرامل.
احملــركات  مــن  بنوعــني  وســتطرح 
االقتصادية، محركات بســعة ليتر واحد 
وعــزم 67 حصانــا، ومحركات بســعة 
1.2 ليتر بعزم 84 حصانا، وعلب ســرعة 
ميكانيكيــة بخمــس ســرعات، وعلب 

سرعة أوتوماتيكية بأربع سرعات.

قــرر   
إحدى  مديــر 
املــدارس في 
مدينة حلب السورية 
حتويــل مدرســته إلى 
مكان لتربية الدجاج جنباً 

إلى جنب مع الطالب.
أثارت موجة  التي  الواقعة 
ســوريا  في  الغضــب  من 
التواصل  منصــات  وعبــر 
اإلجتماعي، بســبب ما قام 
الدواجن  وجود  املعلم من  به 
في مدرســة عبــد اللطيف 
نعناع فــي حي األشــرفّية، من 
دون أن يعــرف املربي الــذي يعتني 

بالدجاجات.
وقالــت مصــادر لعــدد مــن التقاريــر 
الصحافية ان املســؤول عن املدرسة قام 
الفاعل  على  والتستر  الدجاجات  بإخفاء 
من دون محاسبته أو الكشف عن اسمه، 
ولم تشر وسائل اإلعالم احمللّية إلى اتخاذ 
مديرّيــة التربية في حلب أّيــة إجراءات 

برغم الشكاوى التي وصلتها.
وبعد انتشار عدد من الصور والفيديوهات، 
أشــارت التقارير أن بعــض األهالي نّبه 
أّن الدواجن واحليوانات تعد مســبباً  إلى 
رئيســاً في انتقال عدوى فيروس كورونا 
إذا كانت  الطالب، ســيما  إلى  املستجد 
موجودة ضمن جتّمع بشري مثل املدرسة 
أو اجلامعة أو املطاعم، وهذه كارثة تهّدد 

صحة مئات الطالب.

الصباح الجديد - وكاالت:
غيرعالــم اآلثــار االفتراضي مــن تايوان 
سكوث وارنغ، تخصصه حني أصبح عالم 
اجليولوجيا االفتراضي وأعلن أنه اكتشف 

ذهبا على سطح املريخ.
وقال إن هنــاك كلودايك احلقيقي وجباال 
ذهبية اكتشــفها اســتنادا إلى مخدم  
Google Mars الــذي يقــوم علــى صور 

فية  ا غر تو فو
لتقـطــــها  ا

أميركي  مسبار 
مدار  فــي  يحلق 

الكوكب األحمر.
املادة  أن  وارنــغ،  ويعــد 

الصفــراء املتأللئــة فــي 
بحفرة  حتيط  والتي  الشمس 

عن  الناجمة  "لومونوســوف" 
وإذا  الذهب.  سقوط كويكب هي 
كانت تلــك املــادة الالمعة ذهبا 

نتصور  أن  الصعــب  فمــن  بالفعل 
كميتــه في واقع األمر، مــع العلم أنه 

من املعروف ان اجلبال الذهبية متتد أحيانا 
إلى مســافة 12 كيلومترا وعرضها 3.5 

كيلومتر.
مــن أين أتى  الذهب إلى ســطح املريخ؟ 
هل أتى من جوفه نتيجة سقوط كويكب 
عمالق، ما تسبب في  نشوء حفرة بقطر 
120 كيلومتــرا؟ او رمبــا هنــاك كويكب 
أحضــر الذهب إلى ســطح املريخ؟ يجد 

العلماء أن كال االحتمالني واردان.

مدير مدرسة يحول الفصول
 إلى مكان لتربية الدجاج

جبل ذهب على سطح المريخ!

كيا تقتحم أسواق العالم بسيارتها 
االقتصادية الجديدة

الصباح الجديد - وكاالت:
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