
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

15
الوطني يستعد للقاء 

أوزبكستان الثالثاء

2
المفوضية تسعى الى 
تنظيم سير العملية 
االنتخابية في العراق

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــراسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرةالسنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

ASSABAH ALJADEED

Sun. 15 Nov. 2020 issue (4534)األحد 15 تشرين الثاني 2020 العدد )4534(

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفــادت صحيفة "نيويــورك تاميز"، 
نقال عن مسؤولني في االستخبارات 
األمريكية، بأن ثاني زعيم للقاعدة، 
املتهم بأنه العقل املدبر للهجمات 
على السفارات األمريكية بإفريقيا، 
متــت تصفيته فــي طهــران في 
السابع من آب املاضي وهو التاريخ 
نفســه الــذي أوردت وكاالت انباء 
إيرانيــة مقتل لبنانــي وابنته في 

طهران ذاتها
وقالت نيويورك تاميز إن الرجل الثاني 
فــي "القاعدة"، عبــد اهلل أحمد 
عبد اهلل، الذي يُطلق عليه االسم 
احلركي "أبــو محمد املصري"، متت 
بالرصاص فــي عملية  تصفيتــه 
نفذها عمالء إســرائيلييون، كانوا 
علــى مــن دراجة ناريــة، في أحد 
الواليات  من  بأمر  شــوارع طهران، 

املتحدة.
االســتخباراتية  املصادر  وأوضحت 
أن العملية مت تنفيذها، في السابع 
من شــهر آب املاضــي، اي قبل 3 
أشــهر، وكان أبو محمــد املصري 

مع ابنته مرمي، أرملة حمزة بن الدن، 
جنل أســامة بــن الدن ، ولم توضح 
الصحيفــة أي دور لعبته الواليات 
املتحدة في تنفيذ العملية، خاصة 
وأنهــا كانت تتعقب حتــركات أبو 
محمد املصــري وعناصر آخرين من 

"القاعدة" في إيران منذ سنوات.
وفي السياق نفســه قالت وكالة 
"رويترز"، امس السبت، إن مسؤوال 
أميركيا، طلب عدم نشر اسمه، لم 
يؤكد أي مــن املعلومات التي وردت 
تاميز"  في تقرير صحيفة "نيويورك 

كما لم يوضح ما إذا كان للواليات 
املتحدة أي دور في هذه العملية. 

اإليرانية  اخلارجية  من جانبها نفت 
مزاعم تقريــر لصحيفة "نيويورك 
قيام عمالء  األميركية بشأن  تاميز" 
الثاني  الرجــل  إســرائيليني بقتل 

"أبو محمد  القاعــدة  تنظيم  في 
إيران، في آب/  املصري" على أراضي 

أغسطس املاضي.
ونفــت اخلارجيــة وجــود تنظيم 
القاعــدة على أراضي إيــران، وهنا 
ان اســم مرمي،  الى  جتدر اإلشــارة 
ابنــة القتيل ســبق وان اعلن في 
حادثة اغتيال حدثت في باســدران 
شمالي ايران في نفس التأريخ الذي 
أوردته نيويورك تاميز السابع من آب 
أغســطس، اذ تداولت وكاالت انباء 
إيرانية مقتــل لبناني وابنته، وجاء 
في بعض تلك االنباء:" ذكرت وكالة 
نقالً  الســبت،  اليوم،  برس  فرانس 
إيرانية،  عن وســائل إعالم محلية 
أن لبنانيــاً وابنته قتال في شــمال 
طهران أمس اجلمعة، بعدما أطلق 

مجهول النار عليهما.
وقالــت وكالــة مهــر لألنبــاء إن 
)58 عاماً(  اللبناني هو حبيب داوود 
)27 عامــاً( مضيفة  وابنته مــرمي 
"قتــال قرابة الســاعة التاســعة 
دّراج  بالتوقيت احمللي بعدمــا فتح 

النار عليهما".

اجلرمية  أن  إلــى  الوكالة  وأشــارت 
وقعت في شارع باسداران

ونقلت مهر عن مسؤول أمني قوله 
إن اللبنانيني كانا في سيارة عندما 

فتح دّراج النار عليهما.
ولــم تعــط الوكالــة املزيــد من 
التفاصيــل عن هويــة الضحيتني 
ولكنها أشارت إلى أن السيد داوود 
كان مدرساً في مادة التاريخ، فيما 
لــم يصــدر أي تعليق مــن جانب 

السلطات اإليرانية
وفي نبأ آخر قيل ان الذي مت اغتياله 
وجاء  اللبنانــي،  مــن حــزب اهلل 
فيه:"   أفادت وسائل إعالم إيرانية، 
أحد عناصر حزب  باغتيال  السبت، 
اهلل اللبنانــي مع ابنتــه، برصاص 
باســداران  في شــارع  مجهولني، 
العاصمة طهران.وانتشر  شــمال، 
اخلبر في البدايــة ليل اجلمعة عبر 
حســابات صحافيني مــن طهران، 
أكدوا أن القتيل يدعى حبيب داود، 
وابنته مرمي، برصاص شخصني كانا 
يستقالن دراجة نارية، حيث أرداهما 

قتيلني على الفور.  

قصتان مختلفتان لحادث اغتيال وقع في 7 آب الماضي بايران

نيويورك تايمز: عمالء إسرائيليون قتلوا ثاني زعيم للقاعدة في طهران

السليمانية - عباس اركوازي:
املعارضة  وقــوى  احــزاب  رفضت 
ونــواب عن اغلب الكتــل الكردية 
في مجلس النواب، املشــاركة في 
اجتمــاع دعا اليه رئيــس االقليم 
املوقف  ملناقشة  بارزاني  نيجيرفان 
الكردي جتاه اقــرار قانون االقتراض 
رغم االعتراضات التي ابداها الكرد 

على القانون. 
الى  االقليــم طلبا  رئيــس  ووجه 
السياســية  االحــزاب  اغلــب 

الكردســتانية للمشــاركة فــي 
اجتماع مــن املزمع عقــده اليوم 
االحــد، لتدارس اخليــارات املتاحة 
امام الكرد للرد على الغاء مجلس 
النواب العراقي حصة االقليم من 
قانون االقتراض البالغة 320 مليار 
دينار، التي كانت احلكومة االحتادية 
تدفعها شــهريا حلكومة االقليم 
كتعويضات عــن رواتب املوظفني، 
وربط ارســالها بالتــزام حكومة 
االقليم بتســليم النفط، ونصف 

ايراداته غير النفطية الى احلكومة 
االحتادية.

في غضــون ذلك أعلــن 10 نواب 
العراقي  النــواب  مبجلــس  كــرد 
مقاطعتهم االجتماع املزمع عقده 
بني الرئاســات الثالث فــي إقليم 
كردســتان وممثلي الكرد في بغداد 
من نــواب ووزراء للخــروج مبوقف 
حيال اقرار قانون العجز املالي دون 

تضمينه رواتب موظفي االقليم.
حاجــي  النواب،"أحمــد  واصــدر 

ريبوار كرمي محمود، كاوه  رشــيد، 
محمد، ســركوت شــمس الدين، 
ســروه ونس، يُســرى رجب، غالب 
محمد علي، بهــار محمود فتاح، 
هوشيار عبداهلل، مثنى أمني" بيانا 
مشــتركاً ارسلوا نسخة منه الى 
الصباح اجلديد، جــاء فيه "ال نرى 
بأن احلاجة تستدعي عقد اجتماع 
بني الرئاســات الثالث في االقليم، 
النواب  الكرد فــي مجلس  وممثلي 

العراقي".

عمق االنقسام السياسي الكردي 

احزاب المعارضة ترفض المشاركة في اجتماع رئاسة 
االقليم لمناقشة اقرار قانون االقتراض

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد رئيســا اجلبهــة العراقية 
أســامة النجيفي وائتالف النصر 
حيــدر العبــادي امس الســبت، 
ضــرورة اإلصــالح والتغييــر في 
يتم  وأن  التشــريعية،  املؤسسة 
السعي لتحقيق الهدف بطريقة 

يبعدها عن أي احتمال للفشل.
التغيير  ان  وفيما قال النجيفــي 
رغبة  يتركز أساسا على  املنشود 
في  تاريخية  ومســؤولية  وطنية 

إصالح الوضــع، اورد رئيس ائتالف 
النصر حيدر العبادي ان الفســاد 
وبات حاجزا  بلغ مراحل خطيــرة 

امام االصالح.
بيان  في  النجيفــي  وقال مكتب 
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، 
ان "رئيــس اجلبهة أســامة عبد 
العزيز النجيفي اســتقبل اليوم، 
رئيس حتالف النصر حيدر العبادي، 
العراقية،  بحضور قيادة اجلبهــة 

وقياديني في حتالف النصر".

"النجيفي  ان  املكتــب  واضــاف 
عرض رؤية اجلبهــة العراقية في 
اإلصــالح ، والوضــع العــام في 

البلد".
 واكد "على األهمية االستثنائية 
للمؤسسة التشــريعية وضرورة 
معاجلة أوضاعها كونه يؤثر تأثيرا 
مباشــرا على مجمل الفعاليات 
في العراق"، مشددا "على التغيير 
رغبة  يتركز أساسا على  املنشود 
في  تاريخية  ومســؤولية  وطنية 

وطني  أداء  لصالح  الوضع  إصالح 
الشعب  تلبية مصالح  على  قادر 

العليا".
العبــادي على   من جانبــه أكد 
"ضرورة النجــاح والنصر ألن ذلك 
مينــح األمل فــي إحــداث تغيير 
حقيقــي يقــف بوجه الفســاد 
املتخادم مع اإلرهاب"، مشيرا إلى 
أن "الفســاد بلغ مراحل خطيرة 
واملبادرات  الرغبات  أما  حاجزا  بات 

النبيلة من أجل اإلصالح".

الجبهة العراقية وائتالف النصر: 

اإلصالح والتغيير في المؤسسة التشريعية باتا 
ضرورة تبعدها عن احتمال الفشل

المغرب تفتح معبرا حدوديا اقفلته
منظمة اوبك تعلن العراق وليبيا رفعا 4بوليساريو وأالخيرة تعلن: الحرب قد بدأت

6انتاج المنظمة لشهر تشرين االول

بغداد - الصباح الجديد:
نفــت وزارة العدل إصــدار عفو عن 
اإلرهاب،  بدعــاوى  احملكومني  النزالء 
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الصباح 
تداوله  اجلديد نسخة منه أمس، ما 
بعض وســائل التواصل االجتماعي 
بشــان إصــدار عفــو عــن النزالء 

احملكومني بدعاوى اإلرهاب أو دونه.
وأورد البيــان، أن "األنبــاء التــي مت 
تداولها في بعض وســائل التواصل 
قوائم  إرســال  بشــأن  االجتماعي 
باإلعدام  احملكومني  النزالء  بأســماء 

في قضايا إرهابية او دونه عارية عن 
الصحة ".

ودعت الــوزارة بحســب البيان الى 
نقل  في  واملصداقية  الدقــة  توخي 
املعلومة وضــرورة حتري احلقيقة من 
مصادرها الرســمية قبل نشــر اي 
خبــر ال مصداقية له، وعدم تصديق 

الشائعات بهذا الشأن. 
ولفــت البيان الــى أن دائرة اإلصالح 
العراقية التابعة لوزارة العدل، ليس 
لديها أوراق  حتقيقيــة للتمييز بني 

حكم اخملبر السري أو غيره.

وزارة العدل تنفي إصدارها عفوا عن 
المحكومين بدعاوى االرهاب

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكــد اخلبير القانون علــي التميمي 
ان قانــون متويل العجــز املالي الذي 
صــوت عليه البرملان وعــد نافذا من 
تاريخ التصويت عليه ، ال يحتاج إلى 

مصادقة رئيس اجلمهورية".
وقال التميمي في بيان له هناك حالن  
أمــام إقليم كردســتان أما الطعن 
أمام احملكمة االحتادية العليا وانتظار 
اكتمال نصابها بعد تعديل قإنونها 
والطلــب ان يكون القــرار في حينه 
بأثــر رجعي ، أو حل اإلشــكالية مع 
احلكومة املركزية عن طريق التفاوض  
وتعديل هذا القانون الذي مت تشريعه.
وبشان امكانية الطعن في محكمة 
العــدل الدولية اوضــح التميمي : 

انه وفــق املواد ٣٦ و٣٨ مــن النظام 
األساســي حملكمة العــدل الدولية 
فإنهــا تنظر اخلالفات بــني الدول أو 
االستفتائية  االستشــارات  تعطي 
فهــي التتعامــل مع أجــزاء الدول 
وخالفاته مع الدول ، كما حصل بني 
بريطانيا وخالفها مع االرجنتني حول 

جزيرة الفوكالند.
يذكــر ان رئيــس اجلمهوريــة برهم 
صالــح ابدى اســتياءه من تصويت 
مجلس النــواب على قانــون متويل 
العجز املالي الذي انســحب النواب 
الكرد من التصويت عليه، األمر الذي 
عده كثير من النــواب موقفا قوميا 
منحازا، ال يجــوز لرئيس اجلمهورية 

اتخاذه.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
امس  املشــتركة  العمليات  أكدت 
الســبت، اجنــاز جميع اإلجــراءات 
االمنية لفتــح منفذ عرعر احلدودي 

مع السعودية.
وقال نائب قائد العمليات املشتركة، 
عبــد االمير الشــمري، في تصريح 
"قيادة  إن  اجلديــد،  الصباح  تابعته 
إجراءات  أجنزت  املشتركة  العمليات 
تأمني الطريق باجتاه منفذ عرعر مع 
منفذ  من  الطريق  وأن  الســعودية 
عرعــر الى منطقــة النخيب ومن 
ثمة باجتاه محافظة األنبار أو باجتاه 

كربالء مؤمن بالكامل.
وحــول اجــراءات عمليــة التبادل 

التجــاري فــي املنفــذ،  بــني أنها 
"مؤمنة بشــكل كامــل حالياً، وال 
توجد أي مشكلة بخصوص التعاون 
العربية الســعودية  مع اململكــة 

بخصوص فتح املنفذ". 
وفيما يخص اجلهة التي ســتتولى 
حمايــة املنفذ قال الشــمري إنها 
"تقع علــى عاتق قــوة من اجليش 
العراقي اضافــة الى جهات جهات 

امنية ورقابية ".
ومن جانبها أعلنــت مؤخراً األمانة 
العامــة جمللــس الــوزراء أن العراق 
والسعودية سيناقشان ومتويل عدد 
من املشــاريع احليوية املتوقفة في 

العراق.

العمليات المشتركة تؤمن الطريق الى 
منفذ عرعر مع السعودية بنحو كامل

خبير قانوني: ال حاجة لمصادقة 
رئيس الجمهورية على قانون تمويل 

العجز المالي

بغداد - وعد الشمري:
دعت اللجنة املالية النيابية، أمس 
لإلسراع  كردستان  إقليم  السبت، 
بإرســال وفــد للقــاء احلكومــة 
االحتادية، مشيرة إلى أن تأخر إجراء 
املفاوضات بشــأن كميات النفط 
التي تســلم إلى شركة التسويق 
يحرم  ســوف  )ســومو(  الوطنية 
الرواتب  اإلقليم مــن تخصيــص 

مبوجب قانون متويل العجز املالي. 
وقــال عضو اللجنــة أحمد حمة 
"الصباح  إلى  رشــيد في تصريح 
اجلديــد"، إن "موضوع قانون متويل 
العجز املالي أصبح من املاضي بعد 
يبق جلميع  ولــم  التصويت عليه، 
اجلهــات ذات العالقة مثل اإلدارات 
احمللية وإقليم كردستان إال االلتزام 

به".
وتابع رشيد، أن "التصريحات التي 
صــدرت عقب القانــون حتمل في 
طياتها طابعا قوميا، وال تتفق مع 
املصلحة العامة، السيما في ظل 

التحديات التي تواجه البالد".
وأشار، إلى أن "القانون ألزم إقليم 
كردستان بتســليم ورادات نفطه 
إلى احلكومــة االحتادية، لكنه لم 
يشــر إلى الكمية التي ينبغي أن 

تعطى بشكل يومي".
وشــدد رشــيد، علــى أن "إقليم 
كردســتان ليس له سوى اإلسراع 
في إرسال وفد إلى بغداد للتفاوض 
تسلم من  التي  الكميات  بشــأن 
خــالل مباحثات مــع وزارة النفط 
املسؤولة  سومو  وشركة  االحتادية 

عن التسويق النفطي للعراق".
ويرى، أن "تأخر اإلقليم في إرســال 
الوفد ســوف يحرمه من احلصول 
على التخصيص املالي الشــهري، 
وبالتالي فــأن موظفيه لن يتلقوا 

رواتبهم ملا تبقى من السنة".
ويواصــل رشــيد، أن "احلل األمثل 

التي كان  النسبة  اإلبقاء على  هو 
يتضمنها االتفاق النفطي السابق 
وهي 250 إلف برميل يومياً، وهو ما 
قد يحصل من خالل املباحثات بني 

اللجان الفنية".
ويجــد، أن "مطالبــات البعــض 
برفع نســبة التســليم إلى 480 
إلــف برميل غير واقعيــة"، مبيناً 
أن "آبار اإلقليم تنتــج يومياً هذه 
املعــدالت، لكــن نوعيــة العقود 

املبرمــة هناك هي مشــاركة، أي 
أن الشــركات العاملة في اإلقليم 
تأخذ حصتها على شكل نفط مما 

يتم استخراجه".
ومضى رشــيد، إلى أن "الســعي 
إليجاد حلــول واقعيــة من خالل 
اللجان الفنية هو الطريق األفضل 
لضمــان حصــول اإلقليــم على 
حصته مــن التخصيص ملا تبقى 
مــن العام والذي ســوف ميول من 

القروض الداخلية".
من جانبه، ذكر عضو اللجنة ناجي 
الســعيدي إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "القانون ورغــم اعتراضنا على 
جاء  لكنه  القــروض،  سياســية 

بأفضل احللول املمكنة".
وأضــاف الســعيدي، أن "القانون 
أصبــح ملزماً للجميــع، وال ميكن 
جتاوزه، وأنه نافذ من تاريخ التصويت 

عليه داخل مجلس النواب".

التي  أن "التصريحات  إلــى  ولفت 
تصدر من بعض الكتل السياسية 
بأن القانون جاء لغاية اســتهداف 
مكون معــني غيــر صحيحة وال 

تصب في املصلحة العامة".
ومضى الســعيدي، إلى أن "الهم 
املاضية  املدة  لنا طيلة  الشــاغل 
كيفيــة أن نضمــن للموظفــني 
رواتبهــم، وال نؤثــر علــى قــوت 
الطبقــات الفقيرة في الشــعب 

أي  باستهداف  نفكر  ولم  العراقي 
شريحة من شرائح اجملتمع".

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد 
صوت األسبوع املاضي في جلسة 
اخلامســة  الســاعة  بعد  عقدت 
صباحــاً على قانــون متويل العجز 
املالي وســط مقاطعــة من نواب 
إقليم كردســتان، الذيــن وصفوا 
الصيغــة املقرة بأنهــا بعيدة عن 

اإلجماع الوطني.

المالية النيابية: ليس امام إقليم كردستان سوى االلتزام 
بتسليم كميات النفط المتفق عليها مع الحكومة

اجتماع للمالية النيابية "ارشيف"

أوردت ان ليس هناك استهدافا ألي شريحة من شرائح المجتمع 

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
املركزي  رئيــس اجلهــاز  أفــاد 
لإلحصــاء امس الســبت، أنه 
ليس معنيا بالســماح لدخول 
البضائع إلــى البالد أو منعها، 
وفيمــا اكد ان هــذا األمر من 
هيئــة  ســلطة  اختصــاص 
اجلمارك، اكد ان ســير العمل 
فــي املنافذ احلدوديــة إلقليم 
مشــكلة  يعــد  كردســتان 
قرارات مجلس  ومخالفة ألحد 

الوزراء.
وقــال رئيــس اجلهــاز املركزي 
لــوزارة  التابــع  لإلحصــاء 
داود،  التخطيط حســني علي 
فــي تصريــح اطلعــت عليه 
"اجلمارك  إن  اجلديــد،  الصباح 
هي الســلطة الوحيــدة التي 
أو  متنع دخول بضاعــة جديدة 
على  بناًء  بدخولها  الســماح 
ذلك  يعود  وال  احلكومة،  قرارات 
للجهاز املركزي لإلحصاء ،كونه 
سالمة  مدى  مبطابقة  يختص 

"اجلهاز  أن  السلع"، مبيناً  هذه 
املركزي، جهة لتقييم مطابقة 
عملــه  ويختــص  البضائــع، 
بإصــدار مواصفــات وحكــم 
من حيــث املطابقة أو عدمها 

للجهات املعنية".
آليــة فحص  وفي مــا يخص 
البضائع في املنافذ ذكر داود أن 
موظفيه  يوفد  املركزي  "اجلهاز 
6 أشهر على مدار  يومياً ومنذ 
والتحقق  للمراقبة  األســبوع 
الفاحصة  الشركات  عمل  من 
في املنافــذ احلدودية"، مضيفاً 
أن "موظفيــه موجــودون في 
مينائي  فــي  البصرة  منافــذ 
، واجلنوبي  ام قصر الشــمالي 
، والشــالمجة، وفــي منفــذ 
طريبيــل، وهنــاك فريــق من 
مدار  علــى  املركــزي  اجلهــاز 
منفذي  في  موجود  ن  األسبوع 
زرباطية والشيب، ويكون عمله 
بالتنســيق مع هيئــة املنافذ 

احلدودية واجلمارك".

دخول ومنع البضائع من سلطة 
الجمارك ومنافذ اإلقليم 
الحدودية مشكلة كبيرة

الجهاز المركزي لإلحصاء:



محليات 2

 البصرة - سعدي السند :

احتفلــت جامعة البصرة للنفط 
الرابعة من  والغاز بتخرج الدفعة 
طلبتها دورة )تعليمنا لن يتوقف( 
اجلامعة  رئاســة  حدائــق  وعلى 
وبرعايــة وزيــر التعليــم العالي 
نبيل  الدكتور  العلمــي  والبحث 
وباشــراف  الصاحب  عبد  كاظم 
رئيــس جامعة البصــرة للنفط 
والغــاز الدكتــور محمــد هليل 

حافظ الكعبي .
بالقاء  احلفــل  وبــدأت فعاليات   
رئيــس جامعة البصــرة للنفط 
نقل مــن خاللها  والغــاز كلمة 
تهنئة الوزير لكل اخلريجني، مؤكدا 
علــى اهمية مخرجــات اجلامعة 
النفطية  الصناعــة  قطاع  برفد 
املطلوبة  الوطنيــة  بالكفــاءات 
التي  واخلبرات  املعــارف  من خالل 
دراستهم  فترة  طيلة  اكتسبوها 
والتــي ســتؤهلهم للنجاح في 

حياتهم العملية.
وخاطب الكعبــي طلبته : ابنائي 
ومســتقبلنا  املنا  انتم  الطلبة 
بالوعي  االمــل  هذا  فلتحققــوا 
الرافض للجهل  العصري املتمدن 
وتــزودوا  واالنغــالق  والتعصــب 
باملعرفة واخلبرة فهي ســالحكم 
لبنــاء بلد امن متقــدم .وبعدها 
جاء دور كلمة التدريسيني قدمها 
ا الدكتور حســني العيداني اكد 
التي  الكبيرة  خاللها على اجلهود 
بذلت مــن املالكات التدريســية 
في ظل جائحــة كورونا والظروف 
التي مرت بالبالد ، مشيداً بدورهم 
الكبير في اجناح العام الدراســي 
املنقضــي ، ثم قدم الطالب االول 
على اجلامعة سجاد جاسم محمد 
االساتذة  شــاكراً  الدفعة  كلمة 
بذلت  التي  اجلهود  على  واجلامعة 
طيلة السنوات االربع املاضية.  ثم 
الشهادات  منح  مراسيم  اقيمت 
للخريجني ، وبعدها ترديد القسم 
االوائل  للطلبة  تكــرمي  ذلك  وتبع 
حيث  العلميــة  االقســام  على 

قدمت لهــم هدايا مالية وعينية 
، اذ تناوب علــى تكرميهم كل من 
الدكتور ضرغــام االجودي النائب 
ورئيس  البصــرة  حملافــظ  األداري 
اجلامعة التقنية اجلنوبية الدكتور 
ربيع هاشــم ثجيل ومدير معهد 
النفطي  اخلبير  النفطي  التدريب 
علي رحيم الفرطوسي واملساعد 
الدكتور  البصرة  جلامعة  العلمي 
زكــي عبداهلل احمد ومســتثمر 
كليــة الكنوز االهليــة اجلامعة 
الســيدة صفية العبادي ، مت بعد 
ذلــك توزيع الهدايا والشــهادات 

التقديرية على جميع اخلريجني .
وعلــى هامش احلفــل وبالتفاتة 

اجلامعة مت تكرمي  رئيس  كرمية من 
التدريســيني عبد احملسن حطاب 
وعبد املطلب حســون الحالتهم 
جلهودهم  تثمينــاً  التقاعد  على 

الطويلة في خدمة اجلامعة.

مذكرة تفاهم 
وفي ضوء الرغبة املتبادلة لتعزيز 
وقعت  اجلانبــني  بــني  التعــاون 
والغاز/ للنفــط  البصرة  جامعة 
وزارة التعليــم العالــي والبحث 
العلمي ومركز النهرين للدراسات 
االستراتيجية / مستشارية االمن 
القومي مذكــرة تفاهم للتعاون 
العلمــي والبحثي مبا يخدم عمل 

املؤسســتني ويعزز اطــر التعاون 
بــني اجلهات املرتبطــة بهما، في 

العاصمة بغداد .
 وجرت مراســيم توقيــع املذكرة 
بــني الطرفــني مدير عــام مركز 
االستراتيجية  للدراسات  النهرين 
علي ناصر بنيــان ورئيس جامعة 
البصــرة للنفط والغــاز الدكتور 
الكعبي  حافــظ  هليــل  محمد 
، وتهــدف مذكــرة التفاهم الى 
بني  املشــترك  التعاون  تعضيــد 
الطرفــني لتبادل اخلبــرات واالراء 
واملعلومــات البحثية في اجملاالت 
املشــتركة التي تهم الطرفني مبا 
يعــزز عملها. وذكــر الكعبي بان 

التعاون  مجاالت  ضمن  االتفاقية 
والدراســات  البحوث  تبــادل  في 
مشتركة  وبحوث  دراسات  واعداد 
والتعاون   ، وفقا خلطة مســبقة 
وحلقــات  عمــل  ورش  القامــة 
دراســية ومؤمترات فــي مجاالت 
االهتمــام املشــترك وان يكــون 
االتفاق بشأنها  دورية يتم  بصورة 
مثــال عقد ورش دوريــة كل ثالثة 
اشــهر ملناقشــة االمور الطارئة 
واالقليمي  الوطني  املستوى  على 
والتعاون فــي مجال   ، والدولــي 
تبادل الكتب واالحصائيات وحجز 
مقاعد للدراســات العليا )دبلوم 
، ماجستير، دكتوراه( ووفقا  عالي 

النفقة  القانونية على  للضوابط 
اخلاصة او مبنحــة يوفرها الطرف 
القــادر على ذلك بهــدف تطوير 
مالك املؤسستني ، واعداد مشاريع 
بحثيــة ذات ابعاد اســتراتيجية 
يتم االتفاق علــى مواضيعها مبا 
والقيام  املؤسستني،  عمل  يخدم 
بدور الوســيط بني املؤسســات 
الطرفني عالقات  احد  التي ميتلك 
برنامج  ،وتفعيل  معها  مشتركة 
الباحث الزائر بني اجلانبني ، والنشر 
على  الطرفــني  بــني  املشــترك 
املستوى البحثي واصدار الكتب ، 
فضال عن تنفيذ اشكال اخرى من 

التعاون بني الطرفني. 

جامعة البصرة للنفط والغاز تحتفل بتخرج دفعة 
جديدة من طلبتها وتعقد ندوة عن رأس المال البشري

وقعت مذكرة تفاهم مع مستشارية االمن القومي

وقعت جامعة 
البصرة للنفط والغاز 

ومستشارية االمن 
القومي مذكرة 

تفاهم للتعاون العلمي 
والبحثي بما يخدم عمل 
المؤسستين ويعزز اطر 

التعاون بين الجهات 
المرتبطة بهما، في 

العاصمة بغداد
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الدكتور ضرغام األجودي النائب األداري حملافظ البصرة خالل تكرمي الطلبة األوائل

 مدير بلدية الكوت املهندس حيدر حسام حمود

بغداد - الصباح الجديد :
أفاد مدير عام شــركة املشــاريع النفطية ان شركته 
متكنت من إعــداد التصاميم التفصيلية واحلســابات 
الهندســية الكاملة واخملططات التصنيعية ملشــروع 
تأهيل ١٦ خزاناً في مصفــاة الصمود وبواقع ٩ خزانات 
من نوع السقف العائم و٧ خزانات ذوات السقف الثابت.

وقال املهندس محمود عبــاس علي، ان “اخلطوة الفنية 
اجلبارة هذه جــاءت في ظل توجيه ودعم الســيد وزير 
النفط األستاذ احسان عبد اجلبار اسماعيل، فضالً عن 
جهود فريق عمل من هيئة التصاميم التابع للشركة”.

واضــاف، ان “شــركتنا قامت باعــداد تصاميم جلميع 
خزانات مصفــاة الصمود وبقياســات حرجة لم تنفذ 
سابقاً في القطاع النفطي، وخملتلف االنواع والقياسات 
وبوقت قياســي من دون اللجوء الى اي شركة أجنبية 
هندسية األمر الذي يعد حتدياً جديداً تخوضه الشركة 

في سباق الصناعة النفطية املتطورة”.
وأوضح علي، ان “اخملططات ستصدر جاهزة للمصنعني 
وبشــكل كامل مما يعني اختصار الفترة الزمنية التي 
تطلبها الشــركات العداد التصاميم واملصادقة عليها 
والتي، عــادة ما، ال تقل عن ٦ أشــهر اضافة الى توفير 

مبالغها التي ال تقل عن ٥ % من مبالغ العقود”.
وأكد مدير عام الشركة، ان “ال يخفى على القائمني على 
الصناعة النفطية وداعميها في عراقنا العزيز امكانية 
شركة املشــاريع النفطية في مواكبتها للتكنولوجيا 
العامليــة احلديثــة واملتخصصة في هــذه الصناعة ال 
ســيما وان شــركتنا تنافس حالياً كبريات الشركات 

األجنبية في شتى التخصصات الفنية والهندسية”.
وبني ان “شــركة املشــاريع النفطية وبالدعم الوزاري 
املستمر تعد من الشركات الســباقة الى اعادة تأهيل 
الصعاب  )بيجي ســابقاً( متحدية  الصمــود  مصفاة 
ومتجاوزة املعوقات التــي خلفتها احلرب ضد عصابات 

داعش االرهابية”. 

بغداد - الصباح الجديد :
الهيدروليكية  العامة للصناعات  الشــركة  بحثـــت 
إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن التعاون املشترك 
مع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة لوزارة 

الزراعـة .
جـــاء ذلك خالل زيــارة مدير عــام الشــركة العامة 
للتجهيزات الزراعية املهندس طالـب جاسـب الكعبـي 
إلى مقر الشــركة العامة للصناعــات الهيدروليكية 
وعقد لقاء مع مديرها العام املهندس : أحمـــد ريحـان 
دعيجـــل  حيث أســتعرض األخير إمكانيات شركته 
ومنتجاتها التي تخدم القطــاع الزراعي ومنها قالعة 
وباذرة البطاطا والبيوت البالستيكية واملرشة ذات األذرع 
واملســمدة وغيرها والتي مت تصميمها وتصنيعها من 
قبل مالكات الشركة املتخصصة بهذا اجملال كما أجرى 
الضيف جولة في معامل الشــركة العامة للصناعات 

الهيدروليكية .

 واسط – الغانم 
حسب توجيهات محافظ واسط 
املياحي  الدكتور محمــد جميل 
وبأشراف مباشــر من قبل مدير 
حيدر  املهنــدس  الكوت  بلديــة 
جسام حمود يتواصل العمل من 
النهرين  تاج  قبل مالكات شركة 
حي  مشــروع  لتطوير  املنفــذة 
اجلهاد برئاســة دائــرة املهندس 
املقيــم املهندس إحســان فالح 
حســن حيث تضمنــت األعمال 
صب شــارع رقم 2 بكمية 3300 
م مربع إضافة الى بقية األعمال 
الشــركة  بها  املناطة  األخــرى 

والعمل مستمر .
كمــا يتواصل العمــل من قبل 
مالكات قسم العزة وحي احلوراء 
بحملــة رفــع النفايــات ضمن 
قاطع العزة مع اســتمرار  اجلهد 

اآللي ملالكات قســم املركز برفع 
النفايــات في مناطــق متفرقة 
املركز..والعمل مســتمر  لقاطع 
من قبل بقية األقســام اخلدمية 

التابعة ملديريتنــا من أجل تقدمي 
أفضل اخلدمات للمواطنني ، فيما 
تقوم مالكات شعبة تنظيم املدن 
بأعــداد املســوحات والتصأميم 

القطاعية لغــرض اإلفراز وتوزيع 
مستحقيها  على  األراضي  قطع 
املشــمولة  للشــرائح  خدمــة 
محافظتنا  وألهالــي  بالتوزيــع 

العزيزة .
من أجل التواصــل مع املواطنني 
بصورة مباشــرة إستمرار اجلولة 
حتسني  اإلداري  للمعاون  امليدانية 
علي عبد احلسني ملتابعة األعمال 
اخلدمية التي تقوم بها الشــعب 
في بلدية الكوت واطلع على سير 
األعمال التــي تقوم بها مالكاتنا 
وكذلــك أشــرف على متشــية 
معامــالت املواطنــني على وفق 
وجه  حيث  القانونية  اإلجــراءات 
هذه املالكات علــى تقدمي جميع 
للتخفيف  املطلوبة  التسهيالت 
عــن كاهــل املراجعــني وتقدمي 
اخلدمات لهم ومن اهلل التوفيق. 

 عامر عبدالعزيز 
املهندس االستشــاري  بحــث 
عبدالرحمن عجي طوفان مدير 
لتجارة  العامة  الشــركة  عام 
احلبوب مع الســفير االوكراني 
نيدوباس  بغــداد فكتــور   في 
والوفــد املرافق له فتــح آفاق 
التعــاون  في مجال اســتيراد 

احلنطة واملواد االنشائية . 
اهمية  اجلانبــان  واســتعرض 
البلدين  االقتصادي بني  التعاون 
، تباحــث اجلانبــني بغية تعزيز 
البلدين   بني  التجارية  العالقات 
االوكراني عن  الســفير  فيما   ،
رغبة بالده تصدير مادتي احلنطة 
العامة   للشــركة  بالنســبة 
ومــادة حديد  احلبوب  لتجــارة 
للشركة  بالنســبة  التسليح 
االنشائية  املواد  لتجارة  العامة 

.   مدير عام جتــارة احلبوب اكد 
ترحيبه بهذه املبادرة من اجلانب 
على  ســيعمل  وانه  االوكراني 
من  املعوقــات  جميع  تذليــل 
اجــل ادخال املنشــأ االوكراني 

مــن ضمن املناشــئ املعتمدة 
لدى جتــارة احلبوب وتعزيز اواصر 

التقارب التجاري بني البلدين .
واســتعرض طوفان واقع زراعة 
احلنطــة فــي العــراق وكيف 

ان حتقق االكتفاء  اســتطاعت 
االخيرة  املواســم  الذاتي خالل 
، وابــدى رغبتــه فــي مواكبة 
التطور التكلنوجي فيما يخص 
انشــاء الســايلوات و تقنيات 
اخلزن واحملافظة على اخلزين كما 
ورحــب بكل مشــروع ميكن ان 
يعزز الطاقات اخلزنية املتطورة .

عام  مديــر  اكــد  جانبة  مــن 
الشــركة العامة لتجارة املواد 
االنشــائية علي حمدان الالمي  
على رغبة شــركته اســتيراد 
حديد التسليح وناقش اجلانبان 
تتعلق  التــي  االمــور  بعــض 
حلديد  الكمركيــة  بالتعرفــة 
التســليح والســبل الكفيلة 
اليصال هذه املادة باقل تكاليف 
باقل  للمواطنني  ليتم جتهيزها 

االسعار . 

انجاز التصاميم لخزانات 
مصفاة الصمود

“الصناعة” تسعى الى رفد وزارة 
الزراعة بمنتجاتها الوطنية

مدير بلدية الكوت يطلع على سير العمل
 لتطوير مشروع حي الجهاد

العراق واوكرانيا يبحثان التعاون في مجال 
استيراد الحنطة والمواد االنشائية

 

بغداد - الصباح الجديد :

املســتقلة  العليا  املفوضية  اعلنــت 
لالنتخابــات انهــا تعمــل على وضع 
األنظمة التي تنظم ســير  للعملية 
االنتخابيــة ، فيمــا يســعى مجلس 
املفّوضني إلى التقييم وإحكام الضبط 

في العملية االنتخابية املقبلة.
وكشفت املفوضية في بيان لها عن اخر 
مســتجدات العمل مع  شركة )اندرا( 
الكورية  )ميرو(  وشــركة  اإلســبانية 
اللبنانية  كلــوري(  )غريــن  وشــركة 
املتخّصصة ، وهي مســتمّرة بعملية 
توزيع  البايومتري وعملية  التســجيل 
البطاقة البايومترية  ، كما انها تعمل 
على وضع اإلجراءات الوقائية املطلوبة 
لســالمة الناخبني ، وستقدم تقريرها 

الفصلي جمللس النّواب العراقي.
كشــفت  االســبوعية  كلمتها  وفي 
املفوضية انه بعد التصديق على قانون 
انتخاب مجلس النــّواب العراقي رقم 
)9( لســنة 2020 أصبــح لزاماً عليها 
الشروع مبهامها إلجراء االنتخابات في 
موعدها الذي حّددتــه احلكومة، وبناًء 
على ذلك فقد جرى وضع األنظمة التي 
تنظم سير للعملية االنتخابية، والتي 
يستلزم القيام بها توفير التخصيصات 

املالية املطلوبة التي ما تزال املفّوضية 
بانتظار إقرار املوازنة االنتخابية، وتوفير 

السيولة النقدية املطلوبة لتنفيذها.
االنتخابية  التجــارب  مــن  ولإلفــادة 
الســابقة التي أجرتهــا املفّوضية، ال 
ســّيما االنتخابــات البرملانية األخيرة 
التي أجرتها في شــهر آيــار من عام 
2018، يســعى مجلس املفّوضني إلى 
التقييم وإحكام الضبط في العملية 
االنتخابيــة املقبلة، إذ يجــري العمل 
الشكاوى  ملتابعة  دراســة  إعداد  على 
والطعــون القابلة للقياس مبوضوعية 
ومنطقية فــي العمليــة االنتخابية 
األداء فــي حينها؛  الســابقة، ونتائج 
للوقوف على أبرز املشــاكل والعقبات 
أثرها  وحتديد  وأســبابها  لها،  املرافقة 
علــى نزاهة العمل؛ لوضــع اإلجراءات 
التصحيحية الرامية إلى منع حدوثها 
مّرة أخــرى، وجتاوز تلك املســّببات عن 
لتفاديها  املناسبة  احللول  إيجاد  طريق 

وعدم تكرارها.
وللّتكّيف السريع واملستمّر وللمواءمة 
الكاملة مع املتغّيرات احمليطة بالعمل 
االنتخابــي، فقد جرى تشــكيل جلان 
مؤلَّفة من أعضــاء مجلس املفّوضني 
مع فرق ساندة لعمل اللجنة مشّكلة 
من األقسام الفنية والقانونية اخملتّصة، 
تتوّلــى عملية التفاوض مع شــركة 
)اندرا( اإلســبانية اخملتّصة بإعداد آلية 

لتحديــث قاعدة البيانــات وتطويرها 
بُعّدة  والبرامجيــات اخلاّصة  مبا يتالءم 
الزمني  واجلدول  البايومتري  التسجيل 
املطلوب للطباعة والنقل مبا يتناسب 
االنتخابات، فضاًل  احملّدد إلجراء  واملوعد 
عن تدريب املوّظفــني العاملني عليها، 
وكذلــك التفاوض مع شــركة )ميرو( 
الكورية بشــأن إعداد مركــز التأهيل 
التعويضية  الكميات  وحتديد  وجتهيزه، 

إعالن  تســريع  ألجهــزة  واإلضافيــة 
النتائج، فضاًل عن تشكيل جلنة جتهيز 
عّدة التحّقــق اإللكتروني، وجلنة أخرى 
تعمل على التفاوض مع شركة )غرين 
كلــوي( اللبنانيــة املتخّصصة بعّدة 
مراكز االقتراع واحملّطــات التابعة لها، 
وتوجيههم بإجناز األعمال ضمن اجلدول 

الزمني اخلاّص بعمل املفّوضية.
املفّوضيــة  عمــل  والســتمرارية 

ودميومتهــا، فقــد أكمــل مجلــس 
التنظيمي  الهيــكل  بنــاء  املفّوضني 
واإلداري للمفّوضيــة على نحو يضمن 
حتقيق أهــداف املفّوضيــة وبرامجها 
بفاعلية وواقعيــة متمّيزة، عن طريق 
تفويض العمل، وتوضيح خطوط تدفق 
الصالحيات، ورســم قنــوات االّتصال 
االنتخابية  العملية  لنجاح  والتنسيق 

ونزاهتها.

وعلــى صعيــد آخــر فــإّن مفّوضية 
االنتخابات مستمّرة بعملية التسجيل 
لني  املســجّ غير  للناخبني  البايومتري 
من مواليــد )2002-2001( واملهّجرين، 
وتواصــل عمليــة توزيــع البطاقــة 
الناخبني، كما حترص  البايومترية على 
)املوقــف العملياتي  أيًضا من خــالل 
املهتّمني  األســبوعي( علــى إطــالع 
بالشأن االنتخابي على آخر مستجّدات 
األعمــال واإلجــراءات التــي تضطلع 
بها تشــكيالت املفّوضية في املكتب 
الوطني ومكاتب احملافظات االنتخابية، 
في عموم  املنتشرة  التسجيل  ومراكز 
أرجاء العراق، التــي تبلغ )1079( مركز 
تســجيل، وكذلك إطالعهم على آخر 
مســتجّدات العمل املستمر في دائرة 
األحــزاب والتنظيمــات السياســية 
التي  في متابعة األعمال واألنشــطة 
تقوم بها األحزاب السياسية، وتقييم 
مــدى مطابقتهــا وامتثالها ألحكام 
القانون، ورصــد مخالفاتها والتحقيق 
إداريًّا، وإحالة اجلنائية منها على  فيها 
احملاكم اخملتّصة بعد رفع تقرير مفّصل 
إلى مجلــس املفّوضني. ولالّطالع على 
السياسية  األحزاب  عملية تســجيل 
يتم من خالل )موقف تسجيل األحزاب 

األسبوعي( اخلاّص بالدائرة.
 وضمن سلســلة الزيــارات امليدانية 
التي يقوم بها اجمللس، فقد قام أعضاء 

مكاتب  بزيــارة  املفّوضــني  مجلــس 
االنتخابيــة بصورة منفردة  احملافظات 
كّل مكتــب على حــدة؛ بغية االّطالع 
املباشــر على أهّم التطّورات املتعّلقة 
البطاقة  وتوزيع  التســجيل،  بعملية 
على  الوقوف  وكذلــك  البايومتريــة، 
املشاكل واملعّوقات التي تواجه املكاتب 
داعني  اجلديــدة،  بإداراتها  االنتخابيــة 
واملالية  اإلدارية  باجلوانــب  االلتزام  إلى 
واللوجستية مبوجب األنظمة  والفنية 
والتعليمــات التي تُســهم في إعداد 
املكاتــب االنتخابية وتهيئتها للحدث 

االنتخابي املقبل. 
وللوقايــة من جائحة كورونا تســعى 
املفّوضية إلى تشكيل جلنة تنسيقية 
العليا للصّحة  اللجنــة  بالتعاون مع 
األمم  وفريــق   ، الوطنيــة  والســالمة 
املّتحــدة؛ لغــرض وضــع اإلجــراءات 
الوقائيــة الالزمة لســالمة الناخبني 
في مراحــل العملية االنتخابية كاّفة. 
كما تعمــل املفّوضية أيًضا بشــكل 
مســتمر على تقدمي تقريرها الفصلي 
جمللــس النــّواب العراقــي؛ بوصفــه 
جهة تشــريعية ورقابيــة، إذ يتضّمن 
إلجــراء  واســتعداداتها  نشــاطاتها 
االســتحقاق االنتخابــي املقبل، على 
مســتوى الدوائر في املكتب الوطني، 
كاّفة  االنتخابية  احملافظــات  ومكاتب 

خالل األشهر الثالثة املاضية. 

تقرير

المفوضية تسعى الى تنظيم سير العملية االنتخابية في العراق

شعار املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
بدأت امس السبت تنفيذ قرار اإلقفال التام في 
لبنان، ضمن إجراءات احلد من انتشــار فيروس 
كورونا، بعد ارتفاع أعــداد املصابني والوفيات، 
ونقص شديد بعدد أسرة العناية الفائقة في 

املستشفيات.
وقرر اجمللس األعلى اللبناني في وقت ســابق، 
فرض اإلغالق الكامل اعتبارا من امس السبت، 
ولغاية الســاعة اخلامســة من صبــاح يوم 
غد االثنني، املوافق ، مع مراعاة االســتثناءات 
التــي مت حتديدها في قــرار مجلس الــوزراء، 
وهي “املطاحــن، واألفــران، وكل ما له عالقة 
بتخزين وتصنيع املنتجات الغذائية والزراعية، 
واملصارف، واجليش، وقوى األمن، ووزارة الصحة، 
واجلمعيات  واملســتوصفات،  واملستشفيات، 
غير احلكومية، والضمــان، وتعاونية موظفي 
الدولة، وصناديق التعاضد، وكل ما هو مرتبط 
بأوراق االستشفاء، وكل ما هو مرتبط باملرافق 

اجلوية والبحرية والبرية”.
وأعلنت احلكومة اللبنانية عن بدء تنفيذ قرار 
منع التجول اجلديد في كافة أنحاء لبنان، مع 
بدء حالــة اإلغالق اليوم، ليصبــح ابتداء من 

اخلامسة عصرا وحتى اخلامسة فجرا.
كما يســتثنى من قرار اإلغالق أيضا، شركة 
كهرباء لبنــان، وكل ما هــو متعلق بصيانة 
وتوزيع الكهربــاء، وقطاع االتصاالت، واملديرية 
العامة للنفط، وإدارة املنشأة النفطية، وكل 
ما يتعلق باملازوت والبنزين، وكل مصالح املياه، 

واملطبوعات، ومصرف لبنان”.
ومــن القطاعات املســتثناة أيضا، بحســب 
ما أشارت إليه وســائل اإلعالم اللبنانبة، كل 
ما يرتبــط بالصناعة واالقتصاد واالســتيراد 
الدبلوماســي،  الســلك  وأعضاء  والتصدير، 
والقضــاة، واحملامــون، وكل مــا هــو مرتبط 
بقضايا اخالء السبيل والنظر والبت بالدعاوى 
الطارئــة، واالعــالم، ونقل بضائــع، وخدمات 

توصيل الطلبات، وفنادق وشقق مفروشة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنــت أرمينيا، امس الســبت، مقتل أكثر من 
2300 مــن جنودها في النزاع للســيطرة على 
إقليم ناغورني كاراباخ، الذي انتهى بتوقيع اتفاق 

سالم.
وقالت الناطقة باســم وزارة الصحة األرمينية، 
ألينــا نيكوغوســيان، عبــر فيســبوك: “حتى 
الســاعة تســلم جهاز الطب الشرعي جثث 
2317 عســكريا، من بينها جثث لم حتدد هوية 

أصحابها”.
ونقلــت “فرانس برس” عن املســؤولة األرمينية 
قولها أن عملية تبادل اجلثث مع أذربيجان ال تزال 
في بداياتها، مشيرة إلى أن “األطراف املتحاربة ال 

متتلك حتى اآلن أرقاما نهائية”.
في املقابل، لم تكشــف أذربيجان عن اخلســائر 
البشــرية في صفوف قواتها، مكتفية باإلعالن 

عن مقتل 93 مدنيا.
ووقعــت أرمينيــا وأذربيجان مطلع األســبوع، 
برعاية روســية، اتفاقا لوقف إطالق النار ينهي 
النزاع املســتجد. ويكرس االتفاق املكاسب التي 
حققتها القوات األذربيجانية على األرض وينص 

على التخلي عن مناطق إضافية لصالح باكو. 
ونشــرت قوات روســية حلفظ الســالم خالل 

األسبوع الراهن في منطقة النزاع.
وتسبب اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق، بتظاهرات 
غاضبة في أرمينيا حيث اقتحم محتجون لفترة 
قصيرة مقر احلكومة والبرملان. وتطالب املعارضة 

باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
من جانبه، أكد الرئيس الروســي فالدميير بوتن، 
امــس األول اجلمعــة، أن املعارك فــي ناغورني 
كاراباخ أســفرت عن أكثر مــن 4 آالف قتيل، و8 

آالف جريح، فضال عن عشرات آالف النازحني.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
الدوريات  نطاق  إســبانيا  توسع 
البحريــة حــول جــزر الكناري، 
املزيد من مراكز  حيث ســتقيم 
املهاجرين، ملواجهة زيادة الوافدين 
من إفريقيا، مبا في ذلك أكثر من 
2000 شخص في نهاية األسبوع 

املاضي.
وقالت وزيرة السياسة اإلقليمية 
اإلســبانية، كارولينــا داريــاس، 
إن قــوات األمن ســتضيف ثالث 
سفن على األقل عابرة للمحيط، 
إلى  وغواصة،  هليكوبتر،  وطائرة 
األسطول احلالي الذي يراقب املياه 
بني الســاحل الغربــي إلفريقيا 

واألرخبيل اإلسباني.
مؤمتر  فــي  داريــاس،  وأضافــت 

صحفي، في جزيــرة غران كناريا 
احلكومة،  لهذه  الرئيس  “الهدف 
أن  وأي حكومة، هو احليلولة دون 

يخاطر أي شخص بحياته”.
ووصــل ما يقــرب مــن 16 ألف 
بعد  الكناري،  إلى جزر  شــخص 
أن اجتازوا احمليط األطلســي، في 
رحلــة محفوفــة باخملاطــر، من 
إفريقيا، هذا العــام، أي أكثر من 
عشــرة أضعاف العدد اإلجمالي 
للعام املاضــي، مبا في ذلك 2213 

في نهاية األسبوع املاضي.
املصاعــب  تفاقــم  ويدفــع 
االقتصاديــة بســبب جائحــة 
فيــروس كورونا عــددا أكبر من 
النــاس إلــى البحث عــن حياة 
أفضل فــي أماكن أخــرى، لكن 

تشــديد اإلجــراءات األمنية في 
املزيد  أن  املتوســط يعني  البحر 
عبور  يحاولــون  املهاجرين  مــن 
احمليــط األطلســي، وأن كثيرين 

منهم يهلكون خالل الرحلة.

والشــهر املاضي، لقي نحو 140 
شــخصا حتفهم في طريقهم، 
في  النيــران  اشــتعلت  أن  بعد 
مركبهم، وانقلب قبالة سواحل 
املهاجرين  تركيز  وجاء  السنغال. 

اجلديد على طريــق جزر الكناري 
احملفــوف باخملاطر، الذي شــوهد 
ألول مرة عام 2006، بينما تفرض 
على  صارمة  إجراءات  السلطات 
املمرات التي كانت شــائعة في 
السابق عبر البحر املتوسط، من 
شــمال إفريقيا إلــى دول االحتاد 

األوروبي.
ورغــم أن الطريق مــن ليبيا إلى 
إيطاليا ومالطا سجل أعلى عدد 
من الوفيات هذا العام، حيث بلغ 
581 حالة وفــاة بحلول اخلميس 
املاضي، فإن الرحلة التي تستغرق 
ثمانيــة إلــى 10 أيــام إلى جزر 
خطورة  األكثر  أصبحت  الكناري 
إذ ميوت شخص واحد على األقل 
مقابل كل 24 شخصا من الذين 

ينجحون في الوصول إلى البر. 
ويقــارن ذلك بواحــد من بني كل 
52 شــخصا ميوتون وسط البحر 
املتوســط، وفقــا لبيانــات من 
املفقودين  املهاجريــن  مشــروع 
الدوليــة  للمنظمــة  التابــع 

للهجرة.
وبلغ عــدد األشــخاص الذين مت 
أثناء  موتهم  أو  فقدهــم  تأكيد 
محاولتهم الوصول إلى األرخبيل 
اإلســباني حتى اآلن هــذا العام 
 210 زيــادة مقارنة مع  493، في 

عام 2019 بأكمله.
وتشير تقديرات املنظمة الدولية 
للهجرة التابعة لألمم املتحدة إلى 
أنه رمبــا كان هناك ما ال يقل عن 

391 ضحية إضافية هذا العام.

بدء اإلقفال التام للحد 
من تفشي كورونا

 في لبنان

مقتل أكثر من 2300 من 
جنود ارمينيا في معارك 

كاراباخ

إسبانيا تواجه المهاجرين في جزر الكناري

متابعة ـ الصباح الجديد :

قالت املفوضية الســامية لألمم 
إن  الالجئني،  املتحــدة لشــؤون 
تيغراي  إقليم  االشــتباكات في 
اإلثيوبي دفعت أكثر من 14 ألفاً 
و500 شــخص إلى الفــرار إلى 
السودان اجملاور منذ أوائل )تشرين 
في حني حذر مسؤولون  الثاني(، 
أمميون كبار من تقارير مقلقة عن 
وقوع مذبحــة في إقليم تيغراي 
اإلثيوبــي، ميكــن أن ترقــى إلى 

جرائم حرب.
وحسب الســلطات السودانية، 
فــإن عدد الالجئــني الفارين من 
احلرب في إقليم تيغراي اإلثيوبي 
بلغ 11 ألف الجــئ، أغلبهم من 
األطفال والنســاء، وصلوا والية 
وســط  الســودانية،  القضارف 
 20 إلى  عددهم  بوصول  توقعات 
ألفاً حال استمرار القتال الضاري 
املســتمر منذ نحو أســبوع بني 
إقليم  وقوات  االحتاديــة،  القوات 
تيغراي شــمال إثيوبيــا. وقالت 
املفوضية السامية لالجئني، إنها 
الســلطات  مع  بالتعاون  تعمل 
السودانية على توفير املساعدات 
املنقذة للحيــاة لهؤالء الفارين، 

وأغلبهم من النساء واألطفال.
 وذكــرت املنظمــة الدولية في 
إيواؤهم  يتم  الالجئــني  أن  بيان، 
الواقعة  مؤقتاً في مراكز العبور 
الدخول  نقــاط  مــن  بالقــرب 
احلدوديــة مناطــق “لودجي في 
واليــة القضــارف، واحلميديــة 
بوالية كســال”، ويتــم تزويدهم 
مبياه الشــرب والطعام، في حني 
تقوم مفوضية شــؤون الالجئني 
احمللية،  والســلطات  السودانية 
الطبــي  الفحــص  بإجــراءات 

وتسجيل القادمني. 
اإلقليمي  املكتب  مدير  وناشدت 
الســامية لالجئني،  للمفوضية 
كليمنتني نكويتا ســالمي، دول 
اجلــوار إبقاء حدودهــا مفتوحة 
أمام األشــخاص الذيــن أجبروا 
علــى ترك ديارهم جــراء القتال 
في إثيوبيا، وذلك مع توقع وصول 

املزيد منهم.
وتوقعت األمم املتحدة وصول آالف 
الســودانية  للحدود  الالجئــني 
فــي غضــون 24 ســاعة، وفقاً 
لتصاعد وتائر القتال، وتوقعت أن 
السودان  إلى  الفارين  يرتفع عدد 
بشــكل حاد؛ األمر الذي يتطلب 
تعبئة كبيــرة للمــوارد لتلبية 

احتياجاتهم. 
وأشــار بيان األمم املتحــدة، إلى 
وجود نحــو 96 ألف الجئ إريتري 
داخل إثيوبيا “نفسها”، يعيشون 
أربعة مخيمات قرب مناطق  في 
اندالع القتال، مبدية قلقها على 
اجملتمعات  وأوضــاع  أوضاعهم، 
املضيفة، إضافــة إلى نحو 100 
“تيغــراي”  مــن  شــخص  ألف 

أصبحوا نازحني بسبب القتال.
ورغــم أن اخمليمات ليســت في 
فإن  املباشــرة،  الصراع  منطقة 
املفوضية السامية تبدي قلقها 
على سالمة الالجئني، والعاملني 
في اجملال اإلنساني بسبب القرب 
القتال  من  للمخيمات  النسبي 
للبيان،  ووفقاً  األوضــاع.  وتدهور 
فإن إغــالق الطرق وعــدم وجود 
واإلنترنت،  واالتصاالت  الكهرباء، 
ونقص الوقــود، وتوقف اخلدمات 
املصرفيــة الــذي أدى إلى نقص 
“شــبه  من  يصبح  الســيولة، 
املســتحيل” التحكم في أعداد 
حــال  وتدفقاتهــم  الالجئــني 

استمرار الصراع.

مــن جهتهم، حذر مســؤولون 
أمميون كبار من تقارير مقلقة عن 
وقوع مذبحــة في إقليم تيغراي 
اإلثيوبي، ميكن أن ترقى إلى جرمية 
حرب، وعّبروا عن خشــيتهم من 

أن يطول الصراع. 
ومع ظهور تفاصيل عن عمليات 
القتــل اجلماعي التي شــملت 
عشــرات الضحايا في بلدة ماي 
- كادرا، أفادت املفوضة السامية 
اإلنســان  املتحــدة حلقوق  لألمم 
بأنه  بيان،  في  باشيليت  ميشال 
الوطنية  القــوات  “إذا واصلــت 
والقوات  لتيغــراي  واإلقليميــة 
احلكومية اإلثيوبية املسار احلالي، 
فهناك خطر خــروج الوضع عن 
السيطرة متاماً”، مضيفة أن ذلك 
ميكــن يؤدي إلى وقــوع “إصابات 
فادحــة ودمار، فضــالً عن نزوح 
جماعــي داخل إثيوبيا نفســها 

وعبر احلدود”.
اخلاصــة  املستشــارة  وقالــت 
لــألمم املتحــدة املعنيــة مبنــع 
اإلبــادة اجلماعية براميــال باتن، 
واملستشارة اخلاصة لألمم املتحدة 

ملسؤولية احلماية كارين سميث، 
إن األمــر املثيــر للقلــق بالقدر 
نفســه هو “خطــاب الكراهية 
بدوافع عرقية ودينية، والتحريض 
عــن  فضــالً  العنــف”،  علــى 
االعتقاالت التعســفية وأعمال 
القتل والتشريد اجلماعي والدمار 
في أجــزاء مختلفة مــن البالد. 
وأضافتا أن “مثل هذه الهجمات 
ذات الدوافع العرقية والتصنيف 
العرقــي للمواطنني، حســبما 
يرد، تزيد خطــر اإلبادة اجلماعية 
العرقي  والتطهير  احلرب  وجرائم 
واجلرائم ضد اإلنســانية وجرائم 

احلرب”. 
تفاصيل  بأن  باشــيليت  وأفادت 
ادعاءات عمليات القتل اجلماعي 
التي أبلغت عنها منظمة العفو 
الدولية “لم توثق بالكامل بعد”، 
إال أنها دعت إلــى “إجراء حتقيق 
شــامل في هــذه االدعــاءات”، 
مضيفــة أنه “إذا ثبــت ارتكاب 
هذه األعمال عمداً من طرف في 
القتال الدائر اآلن، فإن أعمال قتل 
بالطبع  ســتكون  هذه  املدنيني 

إجراء  ويتعــني  حــرب،  جرائــم 
حتقيق مســتقل حولها وضمان 
بشــأنها”.  الكاملة  املســاءلة 
ولكنها شددت على أن “األولوية 
األولى اآلن هي وقف القتال ومنع 
وقوع أي مذابح أخرى”، الفتة إلى 
أن “قطع االتصــاالت مع تيغراي 

يصّعب توثيق حجم الدمار”. 
وأضافت، أنهــا تلقت تقارير من 
مصــادر مختلفــة تشــير إلى 
تكثيــف القصف اجلوي من قبل 
القــوات احلكومية وحدوث قتال 
املتقاتلة،  القوات  بري عنيف بني 
معبــرة عن “القلــق البالغ” من 
تقارير حــول قطع إمدادات املياه 
باإلضافة  األساسية،  والكهرباء 
إلى وســائل التواصــل والعبور 
عبر البر أو اجلــو، منبهة إلى أنه 
“يخلف آثاراً كبيرة على السكان 
املدنيني، باإلضافــة إلى مخاطر 
القتل واإلصابات نتيجة القتال”.

ودخل االحتــاد األوروبي على خط 
األزمــة، مشــيراً في بيــان إلى 
أن “اإلجــراءات التي تســتهدف 
الكراهية،  وخطــاب  عرقيــات، 

ومزاعم ارتكاب أعمال وحشــية 
في إثيوبيا، تثير قلقاً بالغاً”. 

وذكر املتحدث باسم بابار بالوش، 
في جنيف  إفادة صحافيــة  في 
في وقت ســابق، بــأن أكثر من 
احلــدود في غضون  عبروا   4000
24 ســاعة، وأن من بني الالجئني 
بأنهم  وصفهم  األطفــال  آالف 
وأضاف  ومذعــورون”.  “منهكون 
“الكثير منهم ال يحمل ســوى 
القليــل من األمتعة؛ مما يشــير 
إلى أنهم هرعوا إلى هناك”. وقال 
للصحافيــني “تكثف املفوضية 
لكن  املســاعدات  وشــركاؤها 
أعداد الوافدين اجلدد تفوق بكثير 

القدرات املتاحة فعلياً”.
 وأضــاف، أن الكثيرين جاءوا من 
وبلدتي  احلمــرة  مبدينة  بلــدات 
راويان ودميا اجملاورتني. وتابع “أحوال 
داخل  العمل  وظروف  املعيشــة 
صعوبة  أكثر  أصبحــت  تيغراي 
الكهربــاء  انقطــاع  بســبب 
إمدادات  في  الشــديد  والنقص 
الغــذاء والوقــود. وأدى انقطاع 

االتصاالت إلى نقص املعلومات

مخاوف أممية من “جرائم حرب”

توقعت األمم المتحدة 
وصول آالف الالجئين 

للحدود السودانية في 
غضون 24 ساعة، 

وفقًا لتصاعد وتائر 
القتال، وتوقعت أن 
يرتفع عدد الفارين 

إلى السودان بشكل 
حاد؛ األمر الذي يتطلب 

تعبئة كبيرة للموارد 
لتلبية احتياجاتهم

فرار اكثر من 14 الف اثيوبي من حرب “تيغراي” إلى السودان

في اول ظهور علني له بعد االنتخابات الرئاسية

متابعة ـ الصباح الجديد : 

فــي أول ظهور علني له منذ أكثر 
من أسبوع، أملح الرئيس األمريكي 
دونالد ترامــب إلى أنه قد ال يكون 
رئيساً للواليات املتحدة بعد تاريخ 
العشرين من كانون الثاني املقبل.

وبدا ترامب هادئاً عندما أدلى ببيان 
حول فيروس كورونــا، قال فيه إن 
“حكومته لن تفــرض إغالقاً على 
الشــعب األمريكي؛ لكنه أضاف 
أنه ال يعرف أي إدارة ســتكون في 
املســتقبل، وأّن الوقــت كفيــل 
ليخبرنــا”، وكأّنه قد أقّر بشــكل 
انتقال  بإمكانيــة  مباشــر،  غير 
اإلدارة األمريكية لبايدن في الفترة 

املقبلة.
االســتجابة  عــن  حديثه  وفــي 
لفيروس كورونا، قال ترامب: “هذه 
اإلدارة لــن تقوم بإغــالق... مهما 
حدث في املســتقبل - من يعرف 
أي إدارة ســتكون موجودة حينها، 

أعتقد أّن الوقــت كفيل ليخبرنا، 
لكــن ميكنني إخباركــم أّن هذه 

اإلدارة لن تفرض اإلغالق”.
ولكنه لم يعترف صراحًة بفوز جو 
بايدن باالنتخابات ولم يرد على أي 

أسئلة من الصحفيني.
البيت  خــارج  تعليقاته  وكانــت 
األبيــض بشــأن االنتخابات، هي 
األولى لــه على صعيد علني منذ 
إعالن فوز جو بايدن. ومع احتساب 
وسائل  أعلنت  املتبقية،  األصوات 
إعالم أمريكية فوز جو بايدن بوالية 

جورجيا.
وقال ترامب إنــه يتوقع أن يصبح 
لقاح فيروس كورونا متاحاً جلميع 
املواطنني في الواليات املتحدة في 
نيسان، وســط ارتفاع هائل بعدد 
باملرض  اجلديدة  اليومية  اإلصابات 

الفتاك.
احلصول  يتوقع  إنه  ترامب  وأضاف 
على إذن اســتخدام طارئ للقاح 

فايزر “قريباً جداً”.
وقالت شــركة فايــزر إنها تتوقع 
التصريــح عن بيانات الســالمة 

وإنه  املقبل  املطلوبــة األســبوع 
ميكنها بعد ذلــك التقدم بطلب 
للحصول على تصريح باستخدام 

اللقاح.
وجاءت هــذه التصريحات بعد أن 
تلقى ترامب حتديثاً بشأن ما تعرف 

من  القصوى”  السرعة  بـ”عملية 
أجل توفير لقاح فيروس كورونا.

وأصبح النقد املوّجه الســتجابة 

إدارة ترامــب للفيروس، الذي أودى 
بحياة أكثر من 235 ألف أمريكي، 
اســتخدمها  أساســية  قضية 
 3 انتخابات  قبيــل  الدميقراطيون 
الشبكات  وأعلنت  الثاني.  تشرين 
اإلخبارية األمريكية فوز بايدن في 
االنتخابات الرئاسية، لكّن ترامب، 
رفــض التنــازل لبايــدن، وأطلق 
سلســلة من الطعون القانونية 
عن مزاعم تزوير دون أن يقدم أدلة 

على صحة ادعاءاته.
هذا وهنأت الصني رســميا، ليلة 
امس الســبت ، جو بايــدن الذي 
أعلنت وســائل اإلعالم األميركية 
الرئاســة  بانتخابــات  فــوزه 
األميركية، ونائبته كاماال هاريس، 
وفقــا ملا نقل موقــع “فويس أوف 

أميركا”.
وقال وزيــر اخلارجية الصيني، وانغ 
ونبني، فــي مؤمتر الصحفي اليوم: 
“نقدم التهاني إلى الســيد بايدن 
والسيدة هاريس،” مضيفا “نتبع رد 
الرئاسية  االنتخابات  على  الفعل 
للواليات املتحدة )على مســتوى( 

الواليات املتحدة واجملتمع الدولي”.
الشــعب  خيار  “نحتــرم  وتابــع 
أن  نتفهــم  بينمــا  األميركــي. 
نتائج انتخابــات الواليات املتحدة 
ســيتم حتديدها وفقــا للقوانني 

واإلجراءات”.
ومن املرتقــب أن يتم تنصيب جو 
املتحدة  للواليــات  رئيــس  بايدن 
في 20 يناير القــادم، بعد تقدمه 

الواضح بانتخابات 3 نوفمبر.
ودول  روســيا  عن  الصني  وتأخرت 
أخرى كانت قد قدمت تهانيها إلى 
بايدن، األســبوع املاضي، مبناسبة 
باالنتخابــات  انتصــاره  إعــالن 

الرئاسية.
ويستبعد اخلبراء حصول تغييرات 
العالقــة األميركية  جذرية فــي 

الصينية، في فترة بايدن
وشهدت العالقات ما بني الدولتني 
انتقادات  توتــرا كبيــرا بســبب 
ترامب للصني فــي جوانب جتارية 
وحقوقيــة، إلى جانــب اتهامات 
موجهــة إلى بكني بالتجســس 

وقرصنة التكنولوجيا.

تقرير

ترامب يلمح إلى احتمال رحيله من البيت األبيض

اثيوبويا تتهيأ للفرار صوب السودان

ترامب ... قريبا يغادر البيت االبيض

قوارب املهاجرين باتت قضية عاملية
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متابعةـ  الصباح الجديد:

السبت  امس  ليل  املغرب  أعلن 
عقــب عملية عســكرية في 
العازلة  الكركــرات  منطقــة 
املتنازع  الغربيــة  بالصحــراء 
البوليساريو،  جبهة  مع  عليها 
باملنطقة  احلــدودي  املعبــر  أن 
كامل«،  بشكل  مؤمنا  »أصبح 
أن  البوليســاريو  اعتبرت  فيما 
العملية املغربيــة أنهت وقف 
إطالق النار بني اجلانبني املعمول 
به منــذ 30 عامــا، وأن »احلرب 

بدأت«.
شــهدته  الذي  التصعيد  وأثار 
املنطقة امس األول اجلمعة ردود 
فعل مختلفــة، إذ أعرب األمني 
العــام لألمم املتحــدة أنطونيو 
غوتيريس عن »األسف« لفشل 
األخيرة  األيــام  فــي  جهــوده 
»لتجنب تصعيد«، وفق ما ذكر 

املتحدث باسمه.
كما دعــت كل من اجلزائر، التي 
وموريتانيا  البوليساريو،  تدعم 
النزاع  بهذا  األخرى  املعنية هي 
و«احلفاظ  النفس«  »ضبط  إلى 

على وقف إطالق النار«.
وكانــت وزارة اخلارجية املغربية 
قد أعلنت امــس األول اجلمعة 
أن هــذه العمليــة تأتــي بعد 
إقفال أعضــاء من جبهة حترير 
الذهب  ووادي  احلمراء  الساقية 
)بوليســاريو( منذ 21 تشــرين 
األول، الطريــق الذي متــّر منه 
خصوصا شاحنات نقل بضائع 
من املغرب نحو موريتانيا وبلدان 

أفريقيا جنوب الصحراء.
للقوات  العامة  القيادة  وأفادت 
املغربيــة في وقت  املســلحة 

الحــق أن »معبــر الكركــرات 
أصبح اآلن مؤمنا بشكل كامل 
إقامة حــزام أمني  من خــالل 

يؤمن تدفق السلع واألفراد«.
وأضافت »خــالل هذه العملية 
املسلحة  امليليشــيات  فتحت 
القوات  على  النار  للبوليساريو 
التي ردت  امللكيــة  املســلحة 
عليهــا، وأجبــرت عناصر هذه 
املليشــيات علــى الفــرار دون 

تسجيل أي خسائر بشرية«.
أن  علــى  التأكيــد  وجــددت 
العمليــة متت »وفقــا لقواعد 

تدخل واضحة تقتضي جتنب أي 
احتكاك باألشخاص املدنيني«.

املغربي  اخلارجيــة  وزيــر  وكان 
لوكالة  شدد  قد  بوريطة  ناصر 
األنباء الفرنسية على أّن »األمر 
ال يتعلــق بعمليــة هجومية 
إزاء هذه  إمنا هو حتــرك حــازم 
مؤكدا  املقبولة«،  غير  األعمال 
أن عناصــر بعثــة األمم املتحدة 
باتفاق  االلتزام  مراقبة  املكلفة 
وقف إطالق النار »مينورســو« 
واملوجودين على األرض »سجلوا 
عدم حــدوث أي احتــكاك مع 

املدنيني«.
في املقابل، قــال وزير اخلارجية 
الصحرواي محمد ســالم ولد 
الســالك »احلرب بدأت. املغرب 

ألغى وقف إطالق النار«.
وأضاف في اتصــال هاتفي مع 
وكالــة األنباء الفرنســية في 
مؤكدا  عــدوان«،  »إنه  اجلزائــر 
أن »القــوات الصحراويــة جتد 
عن  دفــاع  حالة  في  نفســها 
القوات  علــى  وتــرد  النفــس 

املغربية«.
وزارة اخلارجيــة  بيــان  وأشــار 

املغربية إلى أن »البوليســاريو« 
وميليشــياتها التي تســللت 
إلــى املنطقة منــذ 21 أكتوبر 
2020، »قامت بأعمال عصابات 
هنــاك، وبعرقلــة حركة تنقل 
هذا  على  والبضائع  األشخاص 
احملور الطرقــي، وكذا التضييق 
املراقبني  باســتمرار على عمل 

العسكريني للمينورسو«.
وقالت وزارة الشــؤون اخلارجية 
واملغاربة  والتعــاون اإلفريقــي 
املقيمني باخلارج فــي بيان، إنه 
»أمــام االســتفزازات اخلطيرة 

املقبولــة مليليشــيات  وغيــر 
البوليســاريو فــي املنطقــة 
العازلة للكركرات في الصحراء 
التحرك،  املغــرب  قرر  املغربية، 
فــي احتــرام تام للســلطات 

اخملولة له«.
وأضافت: »بعــد أن التزم بأكبر 
قدر من ضبط النفس، لم يكن 
أمــام املغرب خيار آخر ســوى 
حتمل مسؤولياته من أجل وضع 
حد حلالة العرقلة الناجمة عن 
هذه التحركات، وإعادة إرســاء 
حرية التنقل املدني والتجاري«.

الصباح الجديدـ  وكاالت :
األفغانية  الســلطات  ألقــت 
املدّبر«  »العقــل  على  القبض 
لهجــوم اســتهدف جامعــة 
مسلحون  اقتحم  حيث  كابول 
قاعات الدراســة وأطلقوا النار 
وقت  في  الطلبة  على عشرات 
ســابق من الشهر، بحسب ما 
أفاد مســؤول رفيع املســتوى 

امس السبت.
األقل  على  22 شــخصا  وقتل 

وأصيــب 27 بجــروح عندمــا 
اجلامعة  ثالثة مسّلحني  هاجم 
الثاني  تشــرين  من  الثاني  في 
قاعات  فــي  النــار  مطلقــني 

الدراسة لساعات.
ارتفاع  وجاء الهجوم فــي ظل 
منسوب العنف في أنحاء البالد 
والذي ازداد ســوءا في الشهور 
عقد  من  الرغــم  على  األخيرة 
مع  ســالم  محادثات  احلكومة 

حركة طالبان في قطر.

وقــال نائب الرئيــس األفغاني 
صفحته  على  صالــح  أمراهلل 
املدّبر  »العقل  إن  فيسبوك  في 
الذي يقف خلف اعتداء جامعة 

كابول، أوقف«.
الذي  املوقــوف  أن  إلى  وأشــار 
خطــط للهجــوم يدعى عادل 
وهو عضو في شــبكة حقاني. 
وانتهــى االعتــداء بعدما قتل 

املسّلحون الثالثة.
»االعتــداء  إن  صالــح  وقــال 

احلكومة  علــى  للضغط  نُّفذ 
وتشــويه ســمعتها وجعلها 

تبدو ضعيفة أمام الشعب«.
وذكر أن عــادل، الذي كان طالبا 
يدرس الشــريعة اإلســالمية، 
من والية بانشــير لكن عائلته 

تعيش على أطراف كابول.
أن »عــادل كان  أيضــا  وأفــاد 
مفقــودا منــذ ثالث ســنوات 
وسط شــائعات تشير إلى أنه 
على  التدريب  لتلقــي  توّجــه 

احلرب والقتال«.
وكشــف عادل خالل التحقيق 
معه بأنه حصل على أســلحة 
لتنفيذ  حقانــي  شــبكة  من 

الهجوم، بحسب صالح.
شــبكة  اتُّهمــت  ولطاملــا 
بحركــة  املرتبطــة  حقانــي، 
طالبان، بتنفيــذ هجمات ضد 
القــوات الغربية واملدنيني وهي 
مدرجة على الئحة واشــنطن 

للمجموعات اإلرهابية.

صالح  اّتهم  االعتــداء،  وبعيد 
وغيــره مــن كبار املســؤولني 
لكن  بتنفيذه.  طالبــان  حركة 
تنظيم الدولة اإلسالمية أعلن 

مسؤوليته عن الهجوم.
وقبل أيــام على وقــوع اعتداء 
اجلامعة، تبّنــى تنظيم الدولة 
انتحاريا  اإلســالمية هجومــا 
داميا آخر قــرب مركز تعليمي 
أودى  في حي في غــرب كابول 

بحياة 24 شخصا.

السلطات األفغانية تعتقل »العقل المدّبر« العتداء جامعة كابول

عودة النزاع في الصحراء الغربية: 

المغرب تفتح معبرا حدوديا اقفلته 
بوليساريو وألخيرة تعلن: الحرب قد بدأت

 هذه العملية تأتي 
بعد إقفال أعضاء من 
جبهة تحرير الساقية 

الحمراء ووادي الذهب 
)بوليساريو( منذ 21 

تشرين األول، الطريق 
الذي تمرّ منه خصوصا 
شاحنات نقل بضائع من 

المغرب نحو موريتانيا 
وبلدان أفريقيا جنوب 

الصحراء

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
يستقبل الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون صباح 
غدا االثنني وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو الذي 
يقوم بجولة في أوروبا والشــرق األوســط بناء على 
طلب اجلانب األمريكي و«بشفافية كاملة مع فريق 
الرئيس املنتخب جو بايدن«، وفق ما أفادت الرئاســة 

الفرنسية اخلميس.
ويرتكــز اللقاء مع بوميو على ضــرورة التباحث في 
ملفــات مثل اإلرهاب أو النزاع حــول إقليم ناغورني 
قره باغ، في وقت ال تزال إدارة ترامب تتولى املهام في 

واشنطن، وفق قصر اإلليزيه.
ويختلف املســؤوالن حــول الوضع السياســي في 
واشنطن إذ إن بومبيو رفض الثالثاء االعتراف بهزمية 
الرئيــس املنتهية واليته دونالــد ترامب فيما اعترف 
ماكرون بفوز خصمه جو بايــدن منذ إعالن النتائج 

السبت وحتدث معه الثالثاء للمرة األولى.
ومــن املقرر أن يلتقي وزير اخلارجيــة األمريكي أيضا 

نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان.
بعد فرنســا، يتوجــه بومبيو إلى تركيــا وجورجيا 
والقدس وثالث دول خليجية حليفة لواشــنطن هي 

السعودية واإلمارات وقطر.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نزح عشرات اآلالف من بيوتهم في فيتنام مع اقتراب 
اإلعصــار فامكو من مناطق في وســط البالد التي 

ضربتها عواصف متتالية على مدى أسابيع.
وأُغلقت املطارات والشواطئ بينما فرضت السلطات 
حظرا على صيد األســماك في وقت تستعد فيتنام 
لرياح تصل ســرعتها إلى حوالى مئة كيلومتر في 
الســاعة عندما يضرب اإلعصار اليابســة يوم غد 

األحد قرب مدينة هوي.
وأجلي اآلالف من بيوتهم في أربع محافظات وسط 
البالد بحســب هيئة إدارة الكــوارث، بينما رجحت 
وســائل اإلعالم الرســمية بأن يضطر مئات اآلالف 

غيرهم ملغادرة البيوت.
وضربت سلســلة عواصف وسط فيتنام على مدى 
األســابيع الســتة األخيرة، مما تســبب بفيضانات 
وانزالقات أرضية أودت بحياة 159 شخصا على األقل، 

وفقدان 70 آخرين، وتدمير أكثر من 400 ألف بيت.
كما أدت العواصف لتخريب طرقات وجسور وقضت 
على محاصيل زراعية أساســية، مما يترك 150 ألف 
شــخص على األقل أمام خطــر مواجهة نقص في 

املوارد الغذائية.
وقال رئيس هيئة الصليب األحمر في فيتنام شــوان 
ثــو »لم يحصل أكثــر من ثمانية ماليني شــخص 
يعيشــون في وســط فيتنام على فرصة اللتقاط 
أنفاســهم، وكلما بدأوا بإعادة بناء حياتهم وسبل 

عيشهم تضربهم عاصفة جديدة«.
وكان إعصار فامكو قد تســبب بدمار في الفليبني، 
وحصد أرواح 53 شخصا، وأرسلت فرق الطوارئ إلى 
شمال شــرق الفليبني حيث تأثر أكثر من 340 ألف 

شخص بالفيضانات الشديدة بعد فامكو.
وســجلت معظم الوفيات في محافظات كاغايان 
وإزابيــال ونويفا فيزكايا، حيث تتركــز جهود اإلنقاذ، 
وعلق مئات األشــخاص على األسطح في املناطق 
األكثر تضــررا على ضفاف نهر كاغايــان بينما لم 
يتمكن عناصر اإلنقــاذ من الوصول إليهم جراء قوة 

التيار.

مايك بومبيو يزور 
باريس غدا االثنين

إعصار فامكو يقترب من 
فيتنام ويجبر عشرات 

اآلالف على النزوح

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
امس  األميركية،  اخلارجية  اعتبرت 
األول اجلمعــة، أّن مؤمتــر الالجئني 
روسيا ونظام  الذي نظّمه كل من 
العاصمة الســورية  األســد، في 
دمشــق مــن 11 إلــى 12 نوفمبر 
اجلــاري، لــم يكــن ذا مصداقية 
لتهيئة الظروف املناســبة لعودة 
الالجئــني اآلمنــة والطوعية إلى 

بالدهم.
وأعربت اخلارجية، في بيان نشــرته 
عبــر موقعهــا اإللكترونــي، عن 
أسفها من ســعي النظام بدعم 

ماليني  اســتخدام  إلــى  روســي 
الالجئــني املســتضعفني كبيادق 
الصراع  انتهاء  ليزعم  سياســية 
الدائر في ســوريا،  محّملــة إّياه 
مســؤولية  مقتل أكثــر من 500 
ألــف مواطناَ، فضــالً عن قصف 
ومنع  املستشــفيات،  من  العديد 
الدعم اإلنساني ملاليني السوريني. 

وشــددت على أّن كل ذلك يجعل 
بها  موثوق  غير  السورية  احلكومة 
جلهة عودة الالجئــني بأمان، وبأّنه 
ال يحق لألســد توجيه أموال إعادة 
اإلعمــار الدولية، مؤّكــدًة دعمها 

الالجئني عندما تســمح  لعــودة 
الطوعية  بالعــودة  لهم  الظروف 

واآلمنة. 
نقف  "نحن  اخلارجيــة  وأضافــت 
مع الدول التي تواصل اســتضافة 
ماليني الالجئني، وال نزال أكبر مانح 
إنســاني منفرد لألزمة السورية"، 
الفتًة إلــى أّنه "على مــدار العام 
املتحدة  الواليــات  قدمت  املاضي، 
1.6 مليار دوالر أميركي من  حوالى 
املســاعدات اإلنســانية، نصفها 
يدعم احتياجات الالجئني السوريني 

واجملتمعات  التي تستضيفهم.

أّن املساعدات تشمل  إلى  وأشارت 
121 مليــون دوالر لدعم  أكثر من 
كورونا،  فيــروس  جلائحة  التصدي 
األميركية  املساعدات  إجمالي  وأّن 
منذ بدء األزمة السورية، بلغ أكثر 

من 12 مليار دوالر. 
بالقول  بيانها  اخلارجيــة  وختمت 
"ال تزال الواليــات املتحدة ملتزمة 
جتاه الشــعب الســوري  مبضمون 
قــرار مجلــس األمــن التابع لألمم 
املتحدة رقم 2254، باعتبار أّن احلل 
السياســي هو الســبيل الوحيد 

للصراع السوري".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
في قفــزة غير مســبوقة ثانية 
على التوالي، سجلت روسيا ألول 
مرة منذ بدايــة اجلائحة أكثر من 
22 ألف إصابــة جديدة بفيروس 

كورونا خالل 24 ساعة.
وأعلنــت غرفة العمليات اخلاصة 
التاجي  الفيروس  انتشار  مبحاربة 
الســبت، في  امس  روســيا  في 
تقريرها اليومي، عن رصد 22702 
مقابل  بالوبــاء،  جديــدة  إصابة 
السابق،  اليوم  في  إصابة   21983
مشــيرة إلى عدم ظهور أعراض 
اإلصابة لــدى %25.2 من املرضى 

اجلدد.
وتتوزع اإلصابات اجلديدة بني كافة 
أقاليم روسيا الـ85، وعلى رأسها 
العاصمة موسكو )6427 إصابة( 

وسان بطرسبورغ )1852 إصابة(.
اإلصابات  بذلك عــدد  وتخطــى 
املؤكدة بكورونا التي سجلت في 
موسكو منذ بداية اجلائحة عتبة 
 503943 النصــف مليون وبلــغ 
إصابــة، مبا في ذلــك 7712 حالة 

وفاة.
ضحايــا  حصيلــة  وارتفعــت 
الفيــروس الــذي يســبب مرض 
»كوفيــد19-« في روســيا خالل 

391 حالة  اليــوم األخير بواقــع 
وفاة، مقابــل 411 وفاة في اليوم 

السابق.
وارتفــع إجمالي عــدد اإلصابات 
بالفيروس التاجي التي ســجلت 
في روســيا منذ بدايــة اجلائحة 
بواقع %1.2 خالل الساعات الـ24 
و903253  مليون  وأصبح  املاضية 
إصابة مؤكدة، منها 32834 حالة 
وفاة و444890 حالة نشــطة )ما 
ميثل زيادة بـ3685 حالة نشــطة 

منذ أمس(.
ومتاثل 18626 مريضا للشفاء من 
»كوفيــد19-« خالل اليوم األخير، 

في  املتعافني  عدد  إجمالي  ليبلغ 
روسيا مليون و425529 شخصا.

وأجري في البالد حتى اليوم أكثر 
مــن 67.9 مليون فحص مختبري 
لتشــخيص اإلصابات بالفيروس 
التاجي )601 ألف منها خالل آخر 
24 ســاعة( وال يزال أكثر من 452 
ألف شخص حتت الرقابة الطبية.
وعلى خلفية تفشي كورونا بوتائر 
غير مسبوقة في روسيا مع بداية 
فصل الشتاء، تسعى السلطات 
إلى إطالق حملة تطعيم واسعة 
النطــاق ضد الوبــاء حتى نهاية 

العام اجلاري.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أنقــذت فــرق خفر الســواحل 
التركيــة 29 مهاجرا كانوا على 
مــن قــارب مطاطــي، تعطل 
محركــه في بحر إيجــه، قبالة 

بوالية  أيوالــق  ســواحل قضاء 
بالكسير في غرب البالد.

القارب،  وبعدما تعطل محــرك 
كانوا  الذيــن  املهاجرون  طلــب 
»ميديللي«  جلزيرة  طريقهم  في 

قوات  من  املســاعدة  اليونانية، 
خفر الســواحل التركــي، التي 
ســارعت بدورهــا إلنقاذهم من 

الغرق، وإنزالهم على اليابسة.
وعقب انتهــاء اإلجراءات الالزمة 

بحق املهاجرين غير الشــرعيني 
الســواحل  خفر  قيــادة  لــدى 
التركيــة، مت تســليمهم إلــى 
فـــي  الهجــرة  إدارة  مديريــة 

الواليـة.

النظام السوري يسعى الستخدام 
الالجئين كبيادق سياسية بدعم روسي

روسيا تسجل ألول مرة أكثر من 22 ألف
 إصابة بكورونا خالل 24 ساعة

خفر السواحل ينقذ 29 مهاجرا في بحر إيجة في تركيا

الخارجية األميركية: 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
تقترب وزارة التجارة من إطالق مشــروع 
بينما  اإللكترونيــة،  الشــعبّية  الرقابة 
ستباشــر توزيع وجبة جديدة من مادتي 

الطحني والزيت.
التجــارة عالء اجلبــوري في  وزيــر  وقال 
الوزارة ســتجهز  »ان  تصريح صحفــي 
اعتبارا  التاسعة  باحلصة  الطحني  وكالء 
من اليوم االحد، مؤكدا العمل على توزيع 

مادة الطحني على مدار أشهر السنة.
واضــاف ان الوزارة ستباشــر توزيع زيت 
الطعام الذي مت التعاقد عليه من مناشئ 
الــوزارة تعمل على  ان  وطنية، مؤكــدا 
تطوير ســتراتيجية للبطاقة التموينية 

وآلية توفير مفرداتها في االوقات احملددة.
وكشــف الوزير اجلبوري عــن قرب اطالق 
االلكترونية  الشــعبية  الرقابة  مشروع 
بالعمــل  الــوزارة  توجهــات  ضمــن 
اإللكتروني، مبينا ان املشــروع سيطلق 
بعد اكمال جميع بيانــات املواطنني في 
بغــداد واحملافظــات، اذ ســيدار من قبل 
جهات رقابية ويتيح للمواطنني بشــكل 
الــوزارة وتقدمي  مباشــر مراقبة عمــل 
الشــكاوى وعــرض مشــكالتهم عبر 
النافذة االلكترونية في ما يخص مفردات 
البطاقــة او وكالء احلصــة التموينية او 
التعرف على حصصهــم الغذائية او أي 

مشكالت أخرى.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تفوقت “هواوي” الصينية على “سامسونغ” 
و”أبــل” ألول مرة منــذ 9 ســنوات، وأزاح 
العمــالق الصيني اجلميع مــن قمة إنتاج 
الهواتف في العالم والتي سيطرت عليها 

سامسونغ ألعوام طويلة.
وذكرت شــركة أبحاث السوق كاناليز في 
تقرير صــدر اخلميس، أن شــركة معدات 
االتصــاالت الصينيــة العمالقــة هواوي 
للهواتف  منتج  أكبر  أصبحت  تكنولوجيز 
الذكية في العالم خــالل الربع الثاني من 
العــام احلالي متفوقة للمــرة األولى على 
سامسونغ إلكترونيكس الكورية اجلنوبية 

التي ظلت في املركز األول لعدة سنوات.
وذكرت كاناليز أنه ألول مرة منذ 9 سنوات 
و”أبل”  حتصل شــركة غير “سامســونغ” 
األمريكيــة علــى املركز األول فــي إنتاج 

الهواتف الذكية على مستوى العالم.
يأتي ذلك في ما زالت هواوي تواجه عقوبات 
من جانــب الواليــات املتحدة مــع تراجع 
مبيعاتهــا اخلارجية بنســبة 27 في املئة 

خالل الربع الثاني بحسب تقرير كاناليز.
وبفضل تعافي الصني بســرعة نســبية 
من جائحة فيروس كورونا املســتجد، تبيع 
هــواوي حاليــا أكثر من 70 فــي املئة من 

إنتاجها في السوق احمللية.

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
ارتفعت اســعار صــرف الدوالر في اســواق 
باالسواق  الرئيســة فيما استقرت  البورصة 

احمللية امس السبت.
وســجلت بورصــة الكفــاح 125.000 دينار 
مقابل 100 دوالر امريكي، وهي نفس اســعار 
ســعر صرف الــدوالر ليوم اخلميــس املاضي 
التي ســجلت 124.950 دينار لكل 100 دوالر.
اما اسعار ســعر الصرف في االسواق احمللية 
فكانت« سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 
دوالر ، ســعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 
دوالر وسجلت اســعار الصرف في محافظة 

البصرة 125.100 دينار لكل 100 دوالر.

توزيع وجبة جديدة من 
مادتي الطحين والزيت

“هواوي” تزيح “سامسونغ” 
عن العرش

ارتفاع سعر صرف الدوالر 
في االسواق المحلية

اقتصاد6

متابعة - الصباح الجديد:

امس  اوبــك،  منظمة  اعلنــت 
الســبت، ان العراق وليبيا رفعا 
انتــاج املنظمــة خالل شــهر 
تشرين االول املاضي الى اكثر من 

322 الف برميل.
تقريرها  فــي  املنظمة  وقالــت 
عليه  اطلعت  والذي  الشــهري 
»الصباح اجلديد«، ان »انتاج اوبك 
من النفط ارتفع مبقدار 322 الف 
برميل يوميا بسبب زيادة اإلنتاج 

من العراق، وليبيا، ونيجيريا«.
واضافــت ان »اجمالــي انتــاج 
اوبك ارتفع خالل شــهر تشرين 
االول الــى 24.386 مليون برميل 
يوميــا باملقارنــة مــع 24.064 
مليون برميل يوميا لشهر ايلول 

املاضي«.
»أكبر  فــإن  التقرير،  وبحســب 
زيادة في إنتــاج أوبك جاءت من 
ليبيا التي وصــل إنتاجها لنحو 
454 ألــف برميل يوميــاً، خالل 
شهر تشرين األول املاضي، بزيادة 
تقــدر بنحو 299 ألف برميل عن 
يليه  أيلول،  مســتويات شــهر 
يومية  زيــادة  ليســجل  العراق 
برميل  ألــف   148 بنحــو  تقدر 
عن مســتوى إنتاج شهر أيلول 
املاضــي، وبلغ إنتــاج العراق من 
النفط خالل تشــرين األول نحو 

3.835 مليون برميل يومياً.
وعلــى نهــج العــراق ســارت 
إنتاجها  ســجل  التي  نيجيريا، 
نحــو 1.488 مليون برميل يومياً 
خالل شهر تشرين األول املاضي، 
مرتفعاً بنحو 47 ألف برميل عن 

مستويات شهر أيلول.
الطاقة  معلومات  إدارة  وأعلنت 
األميركيــة، امس الســبت، أن 
صــادرات النفــط العراقية الى 
امريكا ارتفعــت مبقدار 54 الف 
االســبوع  خالل  يوميا  برميــل 

املاضي.

وقالــت االدارة فــي تقريــر لها 
اجلديد  »الصباح  عليها  اطلعت 
العراقيــة  »الصــادرات  إن   ،«
54 الف برميل  ارتفعت مبقــدار 
يوميا خــالل االســبوع املاضي 
لتصــل الــى معــدل 186 الف 
برميل يوميــا بعد أن كانت 132 
الف برميل يوميا في األســبوع 

الذي سبقه«.
االمريكية  »الواردات  ان  واضافت 
ارتفعت خالل االســبوع املاضي 
مبقدار 528 الف برميل يوميا الى 
5104 مليون برميــل يوميا كان 
اكثر هذه الواردات من كندا التي 
بلغت 3.681 ماليني برميل يوميا، 
النفطية  الــواردات  بلغت  فيما 
من املكســيك 433 الف برميل 

االيرادات  ايضــا  وارتفعت  يوميا 
النفطية من الســعودية مبقدار 
151 الــف برميل يوميا الى 357 

الف برميل يوميا« .
»الــواردات  ان  الــى  واشــارت 
االمريكيــة مــن النفــط اخلام 
ارتفعت من االكوادور مبقدار 249 
ألف برميــل يومًيا إلى 295 ألف 
انخفضت  فيما  يومًيــا،  برميل 
االيرادات النفطيــة من البرازيل 
مبقــدار 20 الــف برميل لتصل 
الــى 66 الف برميــل يوميا ولم 
كولومبيا  من  النفط  تســتورد 

خالل االسبوع املاضي.
فيما اغلقت اسعار النفط امس 
الســبت، علــى انخفاض حيث 
هددت حاالت Covid-19 املتزايدة 

أكثر  قيود  مــع  الطلب  بعرقلة 
صرامة في اوربا وامريكا.

خلامي  اآلجلة  العقود  وتراجعت 
تزال  ، لكنها ال  واالمريكي  برنت 
تسجل أكبر مكاسب أسبوعية 
في شــهر حيث فرضــت املدن 
األمريكية من السواحل الغربية 
إلى الشرقية تدابير أكثر صرامة 
إلبطاء ارتفــاع عدد احلاالت، وفي 
أوروبــا ، حيــث تنخفض حركة 
املــرور علــى الطرق الســريعة 
بعض  في  تقريًبا   50٪ بنســبة 
البلــدان، ويتعثــر الطلــب من 
النفط  على  ذلــك  ويؤثر  جديد، 

اخلام.
تكســاس  غرب  خــام  واغلــق 
االول  كانون  تســليم  االمريكي 

على خســارة بلغت 99 ســنًتا 
دوالرًا   40.13 عنــد  ليســتقر 
للبرميل. وارتفع العقد بنســبة 

٪8.1 هذا األسبوع.
واغلق خام برنت تســوية كانون 
بلغت  ايضا  على خسارة  الثاني 
دوالرا   42.78 إلــى  ســنتا   75

للبرميل.
وحصلــت العقــود اآلجلة هذا 
االســبوع على دعم من إشارات 
علــى أن حتالف أوبــك + يقترب 
تدريجياً مــن تأخير زيادة اإلنتاج 
اخملطــط لها في كانــون الثاني 
لكن توقعات الطلب املتشائمة 
من وكالة الطاقة الدولية وأوبك 
خيمت على اآلمال في التعافي.

في غضون ذلك، ارتفع إنتاج ليبيا 

إلى 1.145 مليــون برميل يومًيا 
يوم اجلمعة، وفًقا ملتحدث باسم 
التي  الوطنية  النفط  مؤسسة 
تديرهــا الدولة ممــا زاد املعروض 

النفطي مع ضعف الطلب.
انه ســيكون  ويقولون محللون 
مــن اجملازفة أن تســتمر أوبك + 
في زيادة اإلنتاج املقررة في بداية 
العام املقبل، األمر الذي قد يدفع 
الســوق مرة أخرى نحو اإلفراط 
فــي اإلنتاج ويــؤدي إلــى زيادة 

متجددة في اخملزونات.
ومن املرجــح أن تؤجل اجملموعة 
املوســعة املصــدرة للنفط أي 
زيادة في اإلنتاج إلى نيسان أومتوز 
بالعودة  للمخزونات  للســماح 

إلى وضعها الطبيعي أوال.

منظمة اوبك تعلن العراق وليبيا رفعا انتاج 
المنظمة لشهر تشرين االول

صادرات النفط العراقي إلى أميركا تسجل ارتفاعًا كبيرًا خالل أسبوع

تنصيص )) على نهج 
العراق سارت نيجيريا، 
التي سجل إنتاجها 
نحو 1.488 مليون 
برميل يوميًا خالل 
شهر تشرين األول 
الماضي، مرتفعًا 
بنحو 47 ألف برميل 
عن مستويات ايلول ((

متابعة ـ الصباح الجديد :

االستشــارات  شــركة  توقعــت 
اإلدارية »برايــس ووترهاوس كوبرز« 
السلوك  وتقييد  الركود  اســتمرار 
االســتهالكي على مدى طويل في 

أوروبا.
وبحسب »األملانية«، قالت الشركة 
فــي مدينة ميونــخ األملانية ، »إنه 
عقــب التراجع املتوقع فــي الناجت 
احمللــي اإلجمالي ألوروبا بنســبة 9 
في املائة العام اجلاري، من املرجح أن 
 5.5 يرتفع الناجت االقتصادي بنسبة 

في املائة العام املقبل«.
وتتوقع الشــركة أن تبلغ نســبة 
االنكماش االقتصادي في أملانيا هذا 
العام 7 في املائة، بينما ســيرتفع 
األداء االقتصــادي العام املقبل إلى 
98.5 فــي املائــة من النــاجت احمللي 
اإلجمالي الذي وصلــت إليه البالد 

قبل أزمة جائحة كورونا.
وبحســب تقريــر الشــركة، فقد 
من  بشــدة  الصناعة  تضرر قطاع 
األزمة، حيث تراجعت اســتثمارات 
الشــركات. وتتوقــع الشــركة أن 
تشــهد صناعة السيارات انتعاشا 
أو في أســوأ األحوال، عدم  بطيئا، 

انتعــاش على اإلطــالق على مدار 
األعــوام الثالثة املقبلــة، وأن تظل 
القيمــة املضافة دون مســتويات 
ما قبل األزمة لفتــرة طويلة. وترى 
الدولة  ديــون  ارتفاع  أن  الشــركة 
والشركات خالل أزمة كورونا يلقي 

بثقله على التعافي.
رئيــس  وقــال يواخيــم إجنلــرت، 
االستشارات األوروبية في الشركة، 
»لقد عانى عديد من مناذج األعمال 
آثار  كبير  بشــكل  بالفعل  احلالية 
املوجــة األولى مــن اجلائحة. ومن 
احملتمــل أن تــؤدي عواقــب املوجة 
هـــذا  تفاقـــم  إلـــى  الثانيـــة 

التطـور«.
وبحســب البيانات، ال يــزال قطاع 
السفر والســياحة وقطاع الترفيه 
يكافحان ملقاومة تداعيات إجراءات 
احتــواء كورونــا، ومــن املرجح أن 
تنهار املبيعــات في قطاع اخلدمات 
األملانية بوجه عام بنســبة 10 في 
املائة هذا العام، كما من املرجح أن 
تتراجع مبيعات قطاع التكنولوجيا 
الطبيــة وصناعة األدويــة بنحو 6 
في املائة في العام اجلاري، وأن تنمو 

بنسبة 3 في املائة في 2021.
وتعــد جتــارة التجزئة فــي مجال 
املــواد الغذائية مســتقرة تقريبا، 

ومن املرجــح أن تكــون واحدة من 
الصناعات القليلة التي ســتحقق 
قيمة ربحية أكبر فــي نهاية عام 
2021 مقارنــة بنهايــة عام 2019. 
ويعد البيــع بالتجزئة عبر اإلنترنت 
أظهــر قطاع  واضحــا، كما  فائزا 
االتصــاالت أيضا مقاومــة لألزمة، 
»برايس  دراســة  توقعــت  حيــث 
هذا  ينمو  أن  كوبــرز«  ووترهــاوس 
القطــاع عام 2020 بنســبة 1 في 
املائة، وبنســبة 2 فــي املائة العام 

املقبل.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه تقدير 
ثان مــن مكتب إحصــاءات االحتاد 
األوروبي »يوروســتات« ، أن اقتصاد 
منطقة اليورو قفز بوتيرة أقل قليال 
من املعلن ســابقا في الربع الثالث 
مقارنة باألشــهر الثالثة السابقة، 
ما متخض عــن انكماش أكبر على 
أســاس سنوي،  نحو طفيف على 

بحسب »رويترز«.
النــاجت  »إن  يوروســتات،  وقــال 
االقتصــادي لدول منطقــة اليورو 
البالغ عددهــا 19 دولة، ارتفع 12.6 
في املائة على أســاس فصلي في 
الفتــرة من متــوز إلى أيلــول ، في 
مراجعــة نزولية من قفزة 12.7 في 

املائة أُعلنت في 30 تشرين األول«.

ويعني ذلك أنه على أساس سنوي، 
اإلجمالي  احمللــي  النــاجت  انخفض 
ملنطقــة اليورو 4.4 فــي املائة في 
الربع الثالث، بدال من 4.3 في املائة 

في اإلعالن السابق.
نتيجة  للنشاط  الفصلي  واالرتفاع 
بعد  االقتصــادات  فتــح  إلعــادة 
إجراءات العزل العام في أول فصلني 
مــن العــام، التي ُفرضــت إلبطاء 

انتشار جائحة كوفيد - 19.
وقال مكتب اإلحصاءات، »إن تعافي 
يتماشى مع  االقتصادي  النشــاط 
زيادة في التوظيف نسبتها 0.9 في 
املائة على أســاس فصلــي، بيد أن 
التوظيف على أساس سنوي ما زال 
منخفضا 2 في املائة في الفترة من 

متوز إلى أيلول ».
كما قال »يوروستات«، »إن منطقة 
فائضا  املوحدة حققــت  العملــة 
جتاريا خارجيا أعلى من املتوقع عند 
24.5 مليار يورو فــي أيلول، مقابل 
 17 22 مليارا، وفائض  توقعات عند 

مليار دوالر قبل عام«.
لكن التحســن ال يرجــع إلى زيادة 
انخفاض  بســبب  لكن  التجــارة، 
الصادرات 3.8 في املائة فقط، بينما 
هــوت الواردات 8.9 فــي املائة على 

أساس سنوي.

تقـرير

ركود مستمر على المدى الطويل وانهيار في مبيعات القطاعات
تبعات الجائحة على أوروبا 

الصباح الجديدـ  وكاالت:
املنتدى  أجراه  مسح  أظهر 
أن  العاملــّي  االقتصــادّي 
البطالة تعــد أكبر مصدر 
الســنوات  خــالل  للقلق 
بالنسبة  املقبلة  العشــر 
للتنفيذّيــني فــي قطــاع 
أنحاء  األعمال في مختلف 
العالــم تليهــا مباشــرة 
األمراض  انتشار  اخملاوف من 

املعدية.
البطالة  معــدالت  وكانت 
قد ارتفعت بشــّدة بسبب 
العــام  العــزل  إجــراءات 
وغيرهــا من القيــود التي 
جلائحة  للتصــدي  ُفرضت 
وانتشــر  كورونا  فيــروس 
اخلوف من تدهــور األوضاع 
التي ســّرحت  البــالد  في 

العمال بصفة مؤقتة.

زاهيدي  وقالــت ســعدية 
ب املنتدى  املنتــدب  العضو 
»إن  العاملــي  االقتصــادي 
التوظيف  في  االضطرابات 
التي تسببت فيها اجلائحة 
والنقلة  املتزايــدة  واألمتتة 
أكثــر  اقتصــادات  إلــى 
اهتماماً بالبيئة تعمل على 
تغيير أسواق العمل تغييراً 

جوهرياً«.
وأضافت »مــع خروجنا من 
األزمة، أمام القيادات فرصة 
جديدة  وظائف  خللق  رائعة 
تكفل  التي  األجــور  ودعم 
احلــد األدنــى للمعيشــة 
وإعادة تصّور شبكات األمان 
االجتماعــي للتصدي على 
نحو مناسب للتحديات في 

أسواق العمل مستقبالً«.
اخملاطــر  مســح  وميثــل 

اإلقليمّية ملمارسة األعمال، 
الذي متّ فيه اســتطالع آراء 
األعمال  قيادات  من   12012
127 دولة، جــزءاً من  فــي 
تقرير التنافســية العاملية 
املنتــدى  يصــدره  الــذي 
الشهر  العاملي  االقتصادي 

املقبل.
وبنّي املســح أن اخملاوف من 
األزمــات املالية والهجمات 
اإللكترونيــة واالضطرابات 
االجتماعية الشديدة جاءت 
والرابع  الثالــث  املراكز  في 

واخلامس على الترتيب.
وقــال املنتــدى إن مخاطر 
ارتفعت  املناخــي  التغّيــر 
اخملاطر  قائمــة  فــي  أيضاً 
التي اشتملت على 30 بنداً 
بينمــا تراجعت اخملاوف من 

هجمات املتشددين.

المنتدى االقتصادّي: البطالة أكبر خطر 
يواجه العالم خالل السنوات الـ 10 المقبلة
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ثقافة 8
حوار

علي سعدون: الجيل الثمانيني له الفضل في ترسيخ 
االداء الشعري لقصيدة النثر العراقية

اصدار

 
متابعة الصباح الجديد:

صـدر فـي العاصمـة السـعودية الريـاض، 
العـددان 529 – 530 مـن مجلـة الفيصـل 
الثقافيـة، لشـهري نوفمبر/تشـرين الثاني 

األول 2020. وديسـمبر/كانون 
واحتـوى العـدد علـى ملـف يتنـاول قمـة 
العشـرين بالريـاض .. »نحـو فكـر جديـد 
مـن أجـل رفاهيـة الشـعوب«، وفـي امللف 
مقـال لعلـى محمـد فكـرو حمـل عنـوان 
وحتـدث  جديـد«،  اقتصـادي  فكـر  »نحـو 
عبداحلسـن شـعبان عـن »قمـة الريـاض 
واألمـن اإلنسـاني«، و لفتـت أمـل الهزاني 
األنظـار إلـى »املـرأة .. ضيـف شـرف قمـة 
عـن  اخلنيـزى  جنيـب  وكشـف  الريـاض«، 

التحديـات التـي تواجـه قمـة العشـرين، 
وتسـاءل اميل أمن  قمة العشـرين .. هل 
تنقـذ البشـرية من هوة اإلنحـدار؟«، فيما 
أكـد جمـال بيومي على أهميـة أن نتعلم 
يوسـف  وطالـب   الكبـرى،  الـدول  مـن 
هرميـة بــ »تسـوية امللفـات السياسـية 
سـلميا«، وأشـار بكور عـروب إلـى ضرورة 
»إحيـاء محـور القاهـرة الرياض دمشـق«، 
وأكـد بـركات الفـرا علـى وجـود »اهـداف 
معلنـة وأخرى خفيـة«، ورصـد عمار على 
يريدهـا  التـى  العشـرة  »البنـود  حسـن 
العـرب من القمـة«، ورأى عنـان العويد أن 
»العالـم يعيـش مأسـاتن أساسـيتن«.

متنوعـة  مجموعـة  أيضـا  العـدد  وفـى 
مـن املقـاالت، حيـث يقتفـي مصطفـى 
سـمية  وتتبتـع  الفـراغ«،  »أثـر  العطـار 

مصطفـى اجلـدل املثـار حول االنسـحاب 
مـن »وثيقـة اسـطنبول«، ويحـاور أحمـد 
املتخصـص  اللبنانـي  املفكـر  فرحـات 
الروسـية  اإلسـتراتيجية  الشـئون  فـي 
د. محمـد ديـاب. وتترجـم فجـر يعقـوب 
السـويد«،  فـى  سـرية  األكثـر  »الكاتـب 
وتتنـاول روان عبداهلل »الرقص فلسـفيا«، 
»أغنيـة  علـي  الشـيخ  زينـب  وتكتـب 
تفاصيـل  علـي  عـواد  ويـروى  النوافـذ«، 
»يوميات  كتبها شـعراء وروائيون وفنانون 
سـؤاال  موسـى  صبحـى  وطـرح  عـرب«، 
حـول األسـباب التـى أدت لعـدم معرفـة 
النشـر العربى بــ »الوكيل األدبـي«، وقدم 
محمـد أدهـم السـيد »شـرائح الزمـن« 
للمعماريـة إميانويـل موريو، وسـرد محمد 
منصـور الهـدوي، مسـيرة »كامـا ثريـا .. 

رائـدة الشـعر النسـائي فـى الهنـد«.
نقـرأ:  الثابتـة  والزوايـا  املقـاالت  وفـي 
احلمـد،  لتركـي  القياسـى  الفكـر  آفـة 
وخطـاب الرئيـس ماكـرون حول اإلسـام 
واملعضلـة اإلخوانيـة فى فرنسـا، ملنتصر 
حمـادة، ووالرؤيـة الشـعرية والفلسـفية 
للمـكان في فكـر البردونـي، لعبدالرحمن 
مـراد، وسـاعي البريـد والعصـر الرقمـي، 
عقـل  فـى  وبانورامـا  و  عبداإللـه،  للـؤي 
وودروس  رضـوان،  لطلعـت  زكريـا،  فـؤاد 
ووفيـدي،  اجلابـري  بـن  اإليسـتمولوجيا 
حملمـد ُهمـام، والروايـة العربيـة وآفاقهـا 
رضـا  لرفيـف  واملسـتقبلية،  الزمنيـة 
صيدنـاوي، وإياكـم وسـوريا ملنـذر مصري، 
اجلائحـة،  زمـن  فـى  باجلسـد  والعاقـة 
آلمـال قرامـي، والدولـة التى تنتـح احلب، 

السـامي. الدائـم  لعبـد 
ونقـرأ أيضـا: »غويـز لوك شـاعرة السـأم 
الروايـة  تفاعـات   .. و«بيـروت  النسـوي«، 

والوثيقـة«، و«وملـاذا نقـرأ الروايـات«.
ومـن نصـوص العـدد: »املوتـى يخطئون« 
إلبراهيم احلسـن، و«ولـدت لعائلة كردية 
نهايـة  قبـل  و«  علـي،  ملـروان  عريقـة« 
التـي  وتلـك  الرميـاوى،  حملمـود  العالـم« 
أحبهـا« لفوزيـة السـندي، و«حشـد مـن 
كوبانـد،  لروكتـر  السـماء«  يعبـر  األوز 
مـن  »أقنعـة  حسـن،  صـاح  ترجمـة 
و«وصـدف  السـنونة،  حلسـن   اللحـم« 
النفيسـي،  ملصطفـى  سـعيدة«  غيـر 
و«طعـام للمتشـردين« حملمـد الفخرانـي، 
تراهـرن،  لتومـاس  الغبطـة«  و«قصائـد 

الديـن. نـور  عبدالرحيـم  ترجمـة 

عدد جديد من مجلة » الفيصل«

واملامح، ال على اساس  الســـمات  وفق 
تاريخيـــة الظهور. والغريـــب في االمر 
ان احلديـــث نقديا عـــن موضوعة اجليل 
صار فرصـــة للدعابة اكثـــر من كونه 
عّما  تختلف  كتابة  بحيثيات  انشـــغال 

وفني.  ثقافي  اســـاس  على  سبقها 

- إلـــى أي مـــدى، باإلمـــكان الكتابة 
مبوضوعيـــة عـــن ظاهـــرة األجيـــال 

الشـــعرية؟ 
النقدية  النظـــرة  ان  جازمـــا  اعتقد   -
عندنا  االقل  علـــى   – االجيال  ملوضوعة 
فـــي العراق- تســـببت بإشـــكاليات 
التحليل  في  فوضـــى  عنها  نتج  كبيرة 
والتدويـــن وعدم ضبـــط الظاهرة على 

وفق ســـماتها ومامحهـــا. وان اخللط 
فـــي تشـــويه ســـتراتيجيات الكتابة 
لـــدى هـــذه اجملموعـــة او تلـــك كان 
حافـــزا للنيل من مفهـــوم اجليل على 
بينما   – العشـــري   – الظهور  اســـاس 
ميكننـــا اعتماده للفرز والتأشـــير كما 
للموضوعية،  اشـــارتك  اما  اســـلفنا. 
فهـــي واحدة مـــن ضـــرورات التعامل 
النقدي مـــع املفاهيـــم واملصطلحات 
كتابة  وجـــود  على  املترتبـــة  واالثـــار 
مختلفـــة.. كل ذلـــك يتطلـــب نوعا 
مـــن املوضوعية. لكـــن التجييل على 
االجراء  فـــي  اليـــوم  يجري  مـــا  وفق 
يأخذ مدى مختلفا بســـبب  النقـــدي 
حن  على  تبـــزغ  التـــي  احلساســـية 
غرة فـــي النظرة النقديـــة ألداء اي من 
االجيال الشـــعرية. النقـــد حاله حال 
مزاج  مـــن  ينطلق  ابداعي  منجـــز  اي 
 – والتصويب  التقـــومي  في  شـــخصي 
للحيادية  مبحـــاوالت  ذلك  يجري  طبعا 
النـــادرة – ورمبا تكـــون االكادمييات اكثر 
املوضوعي بسبب  فســـحة في جانبها 
اما  فيها.  النقـــدي  الـــدرس  انضباط 
لألكادميية  املوازيـــة  النقدية  الكتابـــة 
لانحياز  املثالية  الصـــورة  تكون  فتكاد 
الثقافـــي فـــي االنتصار جليـــل ما او 
للنيـــل منه. املزاج الشـــخصي واالميان 
املؤشـــر  هو  الكتابة  مـــن  معن  بنوع 
الســـائد في االداء النقـــدي الذي رافق 
التجييل،  عـــن  للكتابـــة  حتمـــس  او 
ينتج عن  احلـــال  االمـــر بطبيعة  وهذا 
االبتعاد  فـــي  االهمية  بالغـــة  خطورة 
قراءة  فـــي  واملوضوعية  احليـــاد  عـــن 
قراءة  فـــي  او  التجييل.  او  التحقيـــب 

الظواهـــر الثقافية بشـــكل عام. 

- أال تـــرى بأنـــك كنت قاســـيا على 
اتهمته  الثمانينـــي عندمـــا  اجليـــل 
الشـــعرية  األجيال  أكثـــر  مـــن  بأنه 
الثقافية  الهويـــة  إلـــى  تفتقد  التي 
تـــراع الظروف  خصوصـــا وأنك لـــم 
التي ســـادت  والثقافية  السياســـية 
حيث  من  الثمانينيـــات،  حقبـــة  في 
احلـــرب املشـــتعلة وبلـــوغ قبضـــة 
في  الســـلطة،  على  ذروتها  النظـــام 
التســـعينيات شـــهدت  حني فتـــرة 

بعـــض التراخـــي بعـــد االنتفاضة..
النص  - اشـــرت فـــي كتابي )جـــدل 
 )2016 عّمان   / غيداء  دار   – التســـعيني 

الفضل  لـــه  الثمانيني  اجليـــل  ان  الى 
في ترســـيخ االداء الشـــعري لقصيدة 
الصدارة،  فـــي  وجعلها  العراقية  النثر 
الـــى ذلك هو جيـــل مهم في  اضافة 
الشـــعر العراقـــي وان كل مـــا نوهت 
عنـــه بخصـــوص ذلـــك اجليـــل لم 
منه  االنتقـــاص  منطلقات  مـــن  يكن 
وبن  بينـــه  اخملتلفات  تأكيـــد  بقـــدر 
ألجيال  ابوتهـــم  نافيا  التســـعينين، 

ما بعدهـــم.. وعلى الرغـــم من اهمية 
هذا اجليـــل، فان عامتـــه الفارقة هي 
اللغوي  واالسترســـال  املعنـــى  غياب 
نصوص  انتـــاج  وبالتالـــي  والتهـــومي 
غير  اليها  وتعـــود  اللغة  مـــن  تنطلق 
بل  النصوص،  لهـــذه  ما  بقـــارئ  ابهة 
ســـلطة  واعتباره  القارئ  تضليـــل  ان 
السياسية  بالســـلطة  اسوة  كاشفة 
كان واحدا من اهدافهـــم.. الثمانينيون 

اعتمـــدوا التورية خشـــية الوقوع في 
براثـــن وارهاصـــات الرقيـــب الثقافي، 
االسترســـال  بعد؟ كان  وماذا  حســـنا 
بالغ القســـوة في  والتهـــومي شـــيئا 
اخـــذ  لقـــد  الشـــعري.  اجرائهـــم 
معظمهـــم تنظيرات وافكار الشـــاعر 
ادونيـــس بطريقة  العربـــي  واملفكـــر 
فمثا  املقاصد.  واضحـــة  لكنها  غريبة 
“هذا  املعروفة  قصيدتـــه  ادونيس  كتب 
عارم  ســـيل  بعده  فجاء  اســـمي”  هو 
النص  ثمانينيـــة حتاكي  من نصـــوص 
نفســـه، اضافة الى نصوص الصوفين 
انفـــي وجـــود نصوص  واملعتزلـــة. ال 
معنى عنـــد الثمانينيـــن، وهي قليلة 
حتوالت  الى  اشـــرت  ذلك  ومـــع  ونادرة. 
فـــي نصوصهم بعد نضـــوج التجربة 
محمد  ان  اعني  التســـعينيات،  مطلع 
تركـــي النصار على ســـبيل املثال وهو 
من النمـــاذج البارزة فـــي الثمينينيات، 
جاز  اذا  الشـــعرية  ستتغير ســـحنته 
“تنافســـني  التعبير فـــي مجموعتيه 
على الصحـــراء” و “الســـائر من االيام” 
َمْن  هنا  يتســـاءل  ان  للباحـــث  ويحق 
مـــن اجملموعتن هـــو شـــعر ثمانيني، 
بســـبب مـــن الفروقـــات الهائلة بن 
نصـــوص املعنى في الســـائر من االيام 
على  تنافســـني  في  والتجريد  والتهومي 
الى  ايضا  اشـــرت  وكنت  الصحـــراء؟. 
النثر  قصيدة  كتابـــة  في  لغوي  تطرف 
عنـــد عبداحلميـــد الصائـــح ومحمد 
لم  االولى.  نصوصهمـــا  فـــي  مظلوم 
لكني  االطـــاق،  علـــى  قاســـيا  اكن 
كنـــت منحـــازا لنص التســـعينيات 
قبضة  تكـــون  ان  اما  طبيعـــي.  وهذا 
الســـلطة قد تراخت بعـــد احداث اذار 
الخ،  الكويت  فـــي  اجليش  وهزمية   1991
فاعتقـــد ان ذلـــك يحتاج الـــى حتليل 
ودراســـة في براهن حتوالت الســـلطة، 
وهـــو مـــا ال اراه حقيقيـــا ومعقوال. 
مع  متســـاهلة  غير  ظلت  الســـلطة 
ما يكتـــب لغايـــة 2003 وكان الرقيب 
فاعـــا وموجـــودا طوال تلـــك الفترة. 
احيلـــك هنا الى كتـــاب خريف املثقف 
في العـــراق حملمد غـــازي االخرس، انظر 
الى هجرة شـــعراء احلقبتـــن، لم يبق 
وهو  اليســـير.  النـــزر  ســـوى  منهم 
القهر  امتداد موضوعـــة  برهان علـــى 

واسعة.  مســـاحة  على 

حاوره: سالم مكي 

أم  الزمن  الـــذي يصنـــع اجليـــل؟  -من 
احلدث؟ مبعنـــى: هل الفعـــل أو احلدث 
اخلارجـــي هـــو الـــذي يصنـــع اجليل 
الشـــعري عبـــر التأثر املباشـــر أو غير 
املباشـــر به مـــن قبل الشـــاعر، أم إن 
مجـــرد الزمن بقطع النظـــر عن احلدث 

هو مـــن يصنـــع اجليل.
-لنتفـــق اوال علـــى مفهومـــّي الزمن 
واحلـــدث، وقطعا انهمـــا منفصان من 
تعددا  ينتـــج  الزمن  النتائـــج.  حيـــث 
فهو  وبالتالـــي  للســـنوات  وتراكمـــا 
صانـــع للعقدية في هـــذا املضمار - اذا 
احلدث،  هـــو  يهمنا  ما   . التعبيـــر-  جاز 
السياســـية  التحوالت  طبيعـــة  اعني 
واالجتماعيـــة التي تؤثر علـــى الكتابة 
ذلك  مـــدى  لكن  مباشـــرة،  بصـــورة 
الواعية  الكتابة  على  ســـيتضح  التأثير 
او  بالنص  وعاقتها  احليـــاة  تتداول  التي 
يدخل  وال  بعمومها.  االبداعيـــة  الكتابة 
ضمن ذلـــك الظهور العشـــوائي لعدد 
زمنية  فتـــرة  الكّتاب خال  من  واســـع 
واحـــدة.. وما اقوله بانفصـــال االول عن 
االخـــر، هو صناعـــة االثر الـــذي ينتج 
عن االحـــداث ويغير شـــكل الكتابة او 
مضمونهـــا ويكون ظاهـــرة من ظواهر 
الثقافـــة، امـــا الثاني فسيشـــير الى 
او شـــعرية تظهر  ادبيـــة  مجموعـــة 
تترهل  او  وتختفـــي  زمنـــي  عقد  خال 
بعـــد ذلـــك بعيـــدا عن املشـــتركات 
الفنيـــة التي تربط مجموعـــة بعينها 
بنســـق ثقافي او فني محدد بســـمات 
يســـتنتج  ان  للباحث  ميكـــن  ومامح 
هذا  اجليـــل.  مبعنى  توصيفـــا  منهـــا 
ال يعنـــي اننا مـــع التصنيـــف اجليلي 
امنا  الشللية،  او  العشـــائرية  بالطريقة 
الغرض االســـاس منه هـــو الفرز الفني 
نّوهت  قـــد  ذلـــك. كنت  اكثـــر من  ال 
فـــي اكثر من مناســـبة بعـــدم امياني 
باجليليـــة، وان االبـــداع منجـــز فردي ال 
االبداع  بديهيـــات  من  وهـــذا  جماعي، 
في االدب. لكـــن املوضوعية في الكتابة 
عـــن الظواهـــر الثقافية في الشـــعر 
الفرز  العراقـــي، تتطّلب مّنا نوعـــا من 
التعامل  ميكن  ال  ما  وهو  والتشـــخيص 
كان  )ســـواء  التصنيف  وفـــق  اال  معه 
جيليـــا ام غير ذلـــك( الذي نحـــاول ان 
نضبـــط ايقاع معنـــاه وداللتـــه على 

ان الجيل الثمانيني له الفضل في 
ترسيخ االداء الشعري لقصيدة 

النثر العراقية وجعلها في 
الصدارة، اضافة الى ذلك هو 

جيل مهم في الشعر العراقي 
وان كل ما نوهت عنه بخصوص 

ذلك الجيل لم يكن من منطلقات 
االنتقاص منه بقدر تأكيد 

المختلفات بينه وبين التسعينيين، 
نافيا ابوتهم ألجيال ما بعدهم.. 

وعلى الرغم من اهمية هذا 
الجيل، فان عالمته الفارقة هي 

غياب المعنى واالسترسال اللغوي 
والتهويم وبالتالي انتاج نصوص 

تنطلق من اللغة وتعود اليها غير 
ابهة بقارئ ما لهذه النصوص، 

بل ان تضليل القارئ واعتباره 
سلطة كاشفة ا

علي سعدون

رأي

كه يالن محمد

مجـال  علـى  االختنـاق  حالـُة  تقتصـُر  ال 
السياسـة أو االقتصـاد ،وهي ما يدورُ حولها 
احلديـثُ في وسـائل اإلعـام باالسـتمرار بل 
قـد تعانـي الثقافُة أيضـاً من االختنـاق وإذا 
أبـرز  البيزنطـي مـن  واجلـدُل  كاَن الكسـادُ 
السياسـي  واالنسـداد  االختنـاق  أعـراض 
واالقتصـادي، فـإنَّ غيـاب النقد واسـتهاك 
اجملـادالت  وهيمنـَة  تبيئتهـا  دون  املفاهيـم 
الشـفهية مؤشـراُت تنبـئ بركـود الثقافة 
وعـدم فاعليتهـا بحيـُث ال يـؤدي النقد إلى 
أنَّ  املتأزمـة كمـا  العقـول  مـع  القطيعـة 
نقـل املفاهيـم احلديثـة يتحـول إلـى مجرد 
اسـتعراض ال يسـمُن وال يغنـي مـن اجلـوع. 
إذاً مـا يسـودُ فـي ظل هـذا املناخ هـو اخلواء 
الفكـري، وما يبـدو نشـاطاً ليـس إال تدويراً 
لإلشـكاليات لـذا فمـن الطبيعـي أْن تبـوء 
املنظومـة  إلنشـاء  الشـحيحة  احملـاوالت 
الواقـع  همـوم  تعكـُس  التـي  املفاهميـة 
الثقافـي  بالفشـل. ومـا يؤكـُد االحتبـاس 
اإلعاميـة  واملنصـات  املنابـر  انسـداد  هـو 
علـى أسـماء محـددة. وال يتُم االعتـراف مبا 
يقع خـارج احملميـات الثقافية. ومـن املعلوم 

للمشـهد  امتـداد  هـو  الوضـع  هـذا  أنَّ 
السياسـي املثقل بـاإلرث االسـتبدادي، رمبا 
تلـك املعادلـة تفسـُر  ضمـور دور املثقـف 
وتراوحـُه في مسـتنقع األوهـام ومخالفته 
ملـا يريـُد متثيله من األفـكار املسـتنيرة. إذاً، 
فـإنَّ عمليـة تفكيـك األقانيـم الثقافيـة 
يجـُب أنَّ تسـبق احملـاوالت الراميـة للتغيير 
فـي األنظمة السياسـية ومـن الواضح أنَّ 
األولوية في الوسـط الثقافـي هي للبحث 
عن األدوار بدالً من صياغة األسـئلة بشـأن 
املسـلمات، ومثلمـا أنَّ احلاكـم السياسـي 
ال يغامـُر بإجـراء إصاحـات جذريـة ألنَّ هذا 
األمـر يتطلُب إلغاء سـلطته كذلـك احلاُل 
العاجـي  برجـه  فـي  للقائـم  بالنسـبة 
اخلـروج  يخـاف  والفكـر  الثقافـة  باسـم 
يخسـرَ  ال  حتـى  التحنيطـي  طـوره  مـن 
أوراق اللعبـة. واملاحـظُ أن ثمة إسـقاطات 
ذاتيـة علـى املشـهد الثقافـي العاملـي إذ 
ال يسـتوعب الكتـاب فـوز شـخصية غيـر 
معروفـة على نطاق واسـع بجائـزة عاملية. 
وهـذا مـا يكشـُف الرغبـة الدفينـة لرؤية 
مـا يطابـق واقعهم حيـُث ال تضـُم قائمة 
املرشـحن باجلوائـز املُعلنة  سـوى أسـماء 
وقـع  يتضاعـُف  و  ومعروفـة.  مكرسـة 
الصدمـة عندما يكـرُم عاملياً مـن أخطأته 

اجلوائـز العربية وهذا ماحصل مـع الروائية 
فـازت  عندمـا  احلارثـي  جوخـة  العمانيـة 
بجائـزة مـان بوكـر العامليـة علـى روايتهـا 
فـي  التكهـات  ،وتـزداد  القمـر«  »سـيدات 
كل عـام مـع إقتـراب موعـد إعـان  الفائز 
بجائـزة نوبـل، لكن ملـاذا النيجيـة تخالف 

التوقعـات دائمـاً؟

درس نوبل
ذهبـت غالبية التوقعـاُت إلى أنَّ  األسـماء 
املكرسـة عامليـا تفـوز بجائزة نوبـل لآلداب 
إذ كاَن كل مـن ميـان كونديـرا وهوراكـي 
موراكامـي وإسـماعيل كاداريـه وماغريـت 
أتـوود إلى جانب عدد آخر من الشـخصيات 
األدبيـة  تداولت أسـماؤهم ضمـن املقاالت 
االختيـار  عليـه  مايقـُع  تناولـت  التـي 
وينضـُم إلـى قائمـة الفائزيـن غيـر أنَّ قرار 
التوقعـات  لـكل  مخالفـاً  كاَن  اللجنـة 
وتفاجـأ الوسـط الثقافـي مبنـح الشـاعرة 
األمريكيـة لويـز غليـك جائزة نوبل لسـنة 
نـادي  مـن  ليسـت  هـي  صحيـح   2020
بالنسـبة  معروفـة  تكـن  ولـم  املشـاهير 
لكثيـر مـن املتابعـن وكاَن حـُظ ترجمـة 
قليـًا.  األخـرى  اللغـات  إلـى  نصوصهـا 
مجموعاتهـا  مـن  مختـارات  ترجمـت  إذ 

الشـعرية إلـى العربيـة ونشـرت بعنـوان 
»عجلـة مشـتعلة متـر فوقنـا« مـاذا ميكُن 
فهمـه من هـذا املوقـف ؟ ملاذا متنـُح جائزة 
لبـوب ديـان ولويـز غليـك ويبقـى اآلخرون 
علـى دكـة االنتظـار؟  طبعـاً الينكـُر أحـُد 
القيمـة األدبيـة لروايـات صاحـب »رقصـة 
بعبقريـة  اإلقـرار  إال  واليصـُح   فالـس« 
كاداريـه فـي إضفـاء البعـد العاملـي إلـى 
الثيمـات املسـتقاة مـن بيئتـه احملليـة في 
أعمالـه الروائيـة فهو تكفيه رواية اجلسـر 
ماتصـادف  ونـادراً  األدبـي  باجملـد  ليتـوَج 
كاتبـاً وصـل إلى مسـتوى مؤلـف »الغابة 
النروجيـة« مـن حيث الشـهرة واكتسـاب 
جمهـور عريض من القـراء. إذاً  فـإنَّ اجلائزة 
مقروئيـة  مـن  والتزيـُد  إليهـم  التضيـفُ 
منجزهـم األدبـي كمـا يتفـوُق كل واحـد 
منهم علـى الفائزيـن بنوبل شـهرًة لذلك 
تكمـُن أهميـة اجلوائـز فـي صـرف اإلنظـار 
مـن  بعيـدًة  ظلـت  التـي  األسـماء  نحـو 
األضـواء واإلبانـة عـن اإلمكانيـات األدبيـة 
املغمـورة لـدى القـارئ ولـوال فـوز باتريـك 
موديانـو بنوبـل 2015 لرمبـا بقـي مجهـوالً 
فبالتالـي تضيـع فرصة معرفـة مايتصُف 
بـه أسـلوبه مـن اخلصوصية. عطفـاً على 
مـا سـبق ذكـره فـإنَّ املسـابقات واجلوائـز 

األدبيـة إذا لـم تثـر أسـئلة حـول األعمـال 
الصياغـة  فـي  حققتـه  ومـا  الفائـزة 
واألسـلوب ال تعـدو كونها حملـة إعامية 

مؤقتـة

ظاهرة
واجلمـود  بالسـكونية  الفكـُر  اليصـاُب 
الثقافـي  االشـتغال  يتخـُذ  عندمـا  إال 
صفـات التحـزب وتطـاُل بليـة االنقسـام 
املعرفـي  اجملـال  والطائفـي  السياسـي 
ويشـتغُل كل طـرٍف علـى تضخيـم مـن 
الباحـث  جتاهـل  ويتـُم  سـربه  فـي  يغـردُ 
عـن دروب جديـدة بالطبـع  يتـُم دعم هذه 
الظاهـرة فـي واقعنـا الثقافـي مـن خـال 
وفـرة اجلوائـز وإقامـة املهرجانـات وإطـاق 
املنابـر إذ فما يهـُم ليس املسـتوى املعرفي 
وال التميـز اإلبداعـي بـل مـا يحـددُ املوقـع 
وبهـذا  ذاك  أو  الطـرف  لهـذا  الـوالء  هـو 
تصبـُح االسـتقالية فـي الفكـر مكلفـًة 
طاملـَا يحُل مفهـوم الوالء مـكان الطاقات 
املعرفيـة إذاً ال يصعـبُ علينـا فهم تفاقم 
االحتبـاس الفكـري والتخثـر العقلـي ألنَّ 
املثقـفَ ليـس إال مهووسـاً بالسـلطة قد 

ضـل طريقـه.

في االنسداد الثقافي 
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الصباح الجديد - وكاالت :

فوائد بذور السمسم للمرأة على 
درجة من األهمية؛ فهي قادرة على 
السرطانية، وخفض  األورام  كبح 
الوزن، وحتقيق حلم النساء بشعر 

صحي وبشرة رائعة.
املزيــد حــول فوائد  اكتشــفي 
مع  للمــرأة،  السمســم  بــذور 
اختصاصيــة التغذيــة عبير أبو 
 Diet of the رجيلــي، من عيــادة

Town، في السطور اآلتية:

محاربة السرطان
تعتبــر بــذور السمســم غنية 
جداً بالزيــوت الطبيعية املضادة 
أبحاث  إلى  واســتناداً  لألكسدة، 
علميــة عديــدة، فقــد ذُكــرت 
في  السمســم  بــذور  أهميــة 
الســرطانية،  األمراض  مكافحة 
وأبرزهــا: اللوكيميــا، ســرطان 
الثدي، ســرطان الرئة، ســرطان 

البنكرياس، وسرطان القولون.

تعزيز صحة الشعر
َمْن ِمن النساء ال يطمح باحلصول 
على شــعر جميل وجذاب والمع؟ 
النظر  ذلــك؛ ال تغّضي  لتحقيق 
التي  بذور السمســم  عن فوائد 

حتتوي على مرّكبات نباتية مهّمة 
لتعزيز صحة الشعر وحيويته.

للبشرة
تعتبــر بــذور السمســم غنية 
في  بأهمية  الذي يحظى  بالزنك؛ 
في  الكوالجني  تكويــن  عمليات 
بدوره  والذي يســاهم  البشــرة، 
فــي زيادة قوة أنســجة اجللد، مما 
مينحِك بشرة صحية وخالية من 

الشوائب.

حتسني عملية الهضم
السمســم  بذور  احتواء  بفضل 
على نســب عالية مــن األلياف 
الغذائيــة، فإنَّ هــذا يجعل لها 
دوراً مهمــاً في تســهيل عملية 
اإلصابة  فــرص  وتقليل  الهضم، 
باإلســهال واإلمســاك على حد 

سواء.

خفض الوزن
علمية  أبحــاث  إلــى  اســتناداً 
متعددة، تبنّي أنَّ بذور السمســم 
حتتوي على مرّكبــات خاصة، قد 
يكون لها دور مهم جداً في تعزيز 
عملية حرق الدهون في اجلســم، 
خفض  في  املســاهمة  وبالتالي 
الــوزن، إذا مــا متَّ إدخالها ضمن 

حمية غذائية صحية ومدروسة.

بغداد ـ فالح الناصر:
أمتدت  التأريــخ  عمــق  مــن 
ومنها  اإلنســانية  حضــارات 
العريقة  البابليــة  الســالة 
مللوكها نبوخذ نصر وحمورابي 
الــذي وضــع املســلة بــكل 
إدارة  في  العمليــة  حذافيرها 
الدولة آنذاك والتي اســتمرت 
مدى  علــى  التنســى  لعهود 

التاريخ.
ومــن اجــل تســليط الضوء 
ودوره  والصحفــي  اإلعامــي 
املهــم فــي اداء االمانة وبكل 
ثقة عالية باشــرت مؤسسة 
الكاشــف لإلعــام والتنمية 
زيارتهــا ملدينــة بابــل األثرية 
بشــخصياتها  ولقائهــا 

املتميــزة في اجملــال التاريخي 
بقحطان عباس  متثلــت  لآلثار 
مدير اآلثار وعبدالســتار ناجي 
الســياحي  بابل  مدير منتجع 
والدكتــور احمــد اإلبراهيمي 
دطاهر  محم  األثري  واملؤرشف 
اخلفاجي وشخصيات مختصة 
واألرشــيف  البابلي  بالتــراث 
.. وقــد حضر وفد  التاريخــي 
املؤسســة نيابة عن شــيماء 
اجلاف رئيس املؤسسة، كل من 
جعفرعلي  اإلعامــي  الزماء 
والصحفــي كاظــم حميــد 

احلسيني. 
واللذان قدما نبذة عن منجزات 
اإلعامية  بجوانبها  املؤسسة 
التغطية  فــي  والصحفيــة 

املوثقــة واملوثوقــة وكذلــك 
اإلعام  مجــال  فــي  التعاون 
متفــق  بروتوكــول  وضمــن 

الصحفية  للتغطيــات  عليه 
لرفد  املســتقبلية  واإلعامية 
البناءة  الســاحات الثقافيــة 

مابني املؤسسة ودائرة آثار بابل.
ومت منح قادة اإلبداع وشهادات 
التقديــر للجهــود املتميــزة 
للماكات املميــزة ملدينة بابل 
الفعال  بحضورهــم  األثريــة 
مــع زائــري املدينــة األثريــة 
ومــن مختلــف دول العالــم 
والتوضيــح الشــامل املعني 
بالتاريــخ البابلــي.. كما قدم 
مديــر اآلثــار باقات الشــكر 
العالي  واإلمتنــان  والتقديــر 
متمنيا الســرة املؤسسة دوام 
املوفقية والعطاء املثمر للقلم 
الى  . مع دعــوة للحضور  احلر 
وكذلك حضور  احملافظ  مكتب 

مهرجان بابل الدولي املرتقب.
وكذلك رحب مدير منتجع بابل 

السياحي بكل اسرة املؤسسة 
بحضورهــا والدعوة حلضورها 
واقيمت   .. مستقبآل للمنتجع 
اآلثار  أروقة  في  نقاشية  جولة 
البابلية مع املؤرشــف محمد 
طاهر اخلفاحي والتي استمرت 
ألكثر من ســاعتني على قدم 
االعامــي  للتوثيــق  وســاق 
التشــكيلي  الفنان  وبحضور 
الشافعي عضو  واخلطاط رعد 
العراقيني  اخلطاطيني  جمعية 
فرع بابــل .وفي ختــام اجلولة 
مت التأكيد علــى تكرار حضور 
املؤسســة وتواصلها املستمر 
ملدينة بابل األثرية بكل معاني 
للمســيرة  واإلبداع  النجــاح 

اإلعامية.

قالدة إبداع الكاشف نيوز لمالكات مدينة بابل األثرية 

بذور السمسم تلبي حاجات النساء..

لقطة من مظاهرات أكتوبر  »عدسة: زياد متي«لقطة

الصباح الجديد- وكاالت:
يتوقف بعض من يتبعون احلمية 
الغازية  املشروبات  استهاك  عن 
ألنها حتتوي على نسبة عالية من 
السكر، ثم يلجأون إلى مشروبات 
محاة بشــكل اصطناعي، لكن 
بدورها من  العبوات ال تخلو  هذه 

اخملاطر الصحية.
وبحســب موقع »هيلــث الين«، 
فإن املشــروبات الغازية تشــكل 
خطرا على صحة القلب، ســواء 
كان حلــوة بإضافة الســكر، أو 
بشــكل  للتحلية  خضعت  أنها 
منســوب  دون  من  اصطناعــي، 

مرتفع من السعرات احلرارية.
ويجــري حتضير هذه املشــروبات 
واصطناعية  نباتية  محليات  من 
مــن أجل إعطاء مــذاق حلو لها 
دون إضافة السكر، مثل منتجات 

»ستيفيا« و«أسبرتام«.
لكن الشــركات التي تنتج هذه 
لذوي احلمية،  املوجهة  املشروبات 

أبدت شكوكا في جناعة الدراسة 
التــي صــدرت حديثا، ال ســيما 
أن باحثــني كثيريــن أثنــوا على 

منافعها.
ويقــول الباحث غــي مينز، وهو 
طبيب مختص في أمراض القلب 
باس«  أتاس  مبستشفى »ساندرا 
في نيويورك، إنــه »زيف أن نزعم 
أن مشروبات احلمية، أي املعتمدة 

على احملليات، آمنــة من الناحية 
الصحية«.

قد  فرنســية  دراســة  وكانــت 
أن من يستهلكون هذه  كشفت 
املشــروبات احملاة بكثرة يعرضون 
أنفســهم لزيادة الوزن ومقاومة 

اإلنسولني وداء السكري.
واعتمدت الدراســة املنشورة في 
األميركية  اجلامعــة  صحيفــة 

 100 القلب على عينة من  لطب 
ألف مشارك قدموا بيانات بشأن 
وعاداتهم  الغذائــي  نظامهــم 

احلركية على مدى أشهر.
ويقول الباحث إلــوي كازيا، وهو 
الدراسة،  على  املشرف  األكادميي 
التي  املشــروبات  اســتهاك  إن 
حتتوي نســبة عالية من السكر 
السنوات  زاد بنسبة كبيرة خال 

األخيرة.
الكبير يكمن  أن اخلطــر  وأوضح 
احللوة  تأثير هذه املشــروبات  في 
القلب  مــن صحــة  علــى كل 
التي  الغذائي  التمثيــل  وعملية 
تعرف بـ«األيض« أو »امليتابوليزم«.
وفي وقت ســابق، قــال الباحث 
الســمنة  اخملتــص في شــؤون 
واألســتاذ في جامعة كاليفورنيا 
روبرت لوســتينغ، إن هذه احملليات 
تلحق ضــررا بعمليــة األيض أو 
الغذائــي، ألنها تقوم  التمثيــل 

مبخادعة اجلسم.

المشروبات الغازية من دون سكر..

خبراء يكشفون »الوهم الكبير« فيها

طبيب يحذر من مخاطر المضادات الحيوية
أعلن الطبيب واملقدم التلفزيوني ألكســندر مياســنيكوف 
علــى الهواء في القناة التلفزيونية “روســيا 1” أن بعض أنواع 

املضادات احليوية ميكن أن تثير الصمم الذي ال ميكن عاجه.
وقال مياســنيكوف مجيبا عن ســؤال املتفــرج عن مخاطر 
املضادات احليوية: “هناك عدد من املضادات احليوية – وإن كانت 
قدمية جًدا – ولكن حتى يومنا هذا احتفظت بنشاطها، والتي 
يتســبب اســتخدامها في الصمم. هــذا دواء من مجموعة 
األمينوغليكوزيد” غنتاميســني “وعدد من األدوية األخرى. وهي 
ســامة لألذن، مثل طلقة فــوق األذن”.  تؤثر بعض األدوية على 
املستقبات الســمعية وكأنها “تقطع” منها، وبالتالي تؤدي 
إلى الصمم. باإلضافة إلى ذلك، ميكن أن تســبب األدوية املدرة 
للبول مثل فوروسيميد فقدان السمع. فهي تؤثر على العصب 
السمعي وميكن أن تســبب الصمم الدائم. إن األدوية املضادة 
للفطريات ميكن أن تؤدي إلى نفــس التغييرات في األذن، وفقا 
له.  وأوضح مياســنيكوف أنه عند تناول املضــادات احليوية، 
يجب أن تزن اإليجابيات والسلبيات، وقبل كل شيء ، يجب على 

الطبيب القيام بذلك.

فرقة »BTS« الى الواجهة من جديد وتحصد 4 
جوائز!

انتزعت فرقــة »BTS« الكوريــة اجلنوبيــة 4 جوائز في حفل 
»MTV« للموســيقى األوروبية، األحد، من بينها جائزة »أفضل 
أغنية« عن أغنيتهــا »ديناميت« وجائزة أفضــل فرقة لتتوج 
بذلك عاماً أكدت فيه تلك الفرقــة الكورية مكانتها كفرقة 

عاملية رئيسية.
وكانــت »ديناميت« أول أغنية باللغــة اإلنكليزية للفرقة وقد 
حققت ما يقرب من 34 مليون اســتماع مباشر على االنترنت 
في أمريكا ومبيعات بلغت 300 ألف نســخة في أســبوعها 
األول، األمر الذي جعل »BTS« أول فرقة كورية تتصدر ألول مرة 

قائمة بيلبورد 100 األميركية لألغاني الفردية.
كذلك، فقد فازت الفرقة بجوائز »MTV« ألفضل عرض مباشر 
افتراضي وأكبر عدد من املعجبــني، على الرغم من أن جائحة 
فيروس كورونا تعنــي عدم وجود جمهــور وال حفل لاحتفاء 

بإجنازها.
انتزعت فرقــة »BTS« الكوريــة اجلنوبيــة 4 جوائز في حفل 
»MTV« للموســيقى األوروبية، األحد، من بينها جائزة »أفضل 
أغنية« عن أغنيتهــا »ديناميت« وجائزة أفضــل فرقة لتتوج 
بذلك عاماً أكدت فيه تلك الفرقــة الكورية مكانتها كفرقة 

عاملية رئيسية.بني احلقيقة واملبالغة..

هل القهوة تسحب الماء من الجسم
كــوب القهوة الصباحي طقس مقدس ملايني حول العالم؛ إال 
أن البعض قد يشــعر بالذنب عقب احتســائه لكوب القهوة 
ليسارع بتناول كوب كبير من املاء لتعويض كمية السوائل في 
اجلسم ، خاصة مع االعتقاد الســائد بأن القهوة تتسبب في 
إدرار البول بفعل كميات الكافيني التي حتويها فما صحة ذلك؟

 القهوة وإدرار البول
ونفــى خبراء التغذيــة كل ما يتردد من أســاطير حول التأثير 
الســلبي للقهوة على معدالت املياه في اجلســم، مشــيرين 
إلى أن كوب القهوة كغيره من الســوائل واملشــروبات األخرى 
كالعصير والشــاي والتي تســاهم في إجمالي استهاكهم 

اليومي من املياه إلحداث توازن السوائل في اجلسم.
وأوضح اخلبراء أن شرب كوب من املاء بعد فنجان القهوة خطوة 
ليست بضرورية وال تؤثر بشــكل أو بآخر على سوائل اجلسم 
أو تفادي إدار البول، الذي يظهر بشــكل وقتي وأقل وضوحاً مع 

االستهاك املنتظم للقهوة.

ملونشريط
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك. 
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تشعر 
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل. 
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما 
تظنه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الشــخص على اإلطاق، ولكن أســلوب حوارك 
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص. كن 

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر 
صفــوك. لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن 
إجنازاتك أو األمور التي حققتها، وللشــعور 
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع 
حدودا بينك وبني اآلخرين. اســتغل ما لديك 
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغال هذه املهارات واملواهب.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير 
مستقر نفســيا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليســت كما تتخيلهــا. ال تضــع طاقتك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا 
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك. 
تتفاقــم املشــكات التــي تتعلــق بعاقاتك 
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها. 
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم 

ال يســتطيع زماؤك فــي العمل أن يفســروا 
أســلوبك الغريــب، ورمبا يظنون أنك شــخص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقيــة. ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي 
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشــكل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تســمح لهم باالطاع على أسرارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. ســال )مبعثرة( o تخطــى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. هــدم وســوى باألرض o تســتحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. العب كرة ســعودي ســجل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنــى o حرف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون شيئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلــة كأس العالم في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة معلومة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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لندن ـ وكاالت:
جدد املدير التنفيذي لنادي مانشســتر يونايتد لكرة 
القدم إد وودوورد اخلميس الثقة في مدرب فريقه جنمه 
السابق النروجي اولي غونار سولشار على الرغم من 
البداية السيئة للشياطني احلمر في الدوري االنكليزي 

لكرة القدم.
وقال وودوورد على هامش إعالن النتائج املالية للنادي 
للربــع األول مــن موســم 2021/2020: »في حني ال 
يزال هناك عمل شــاق يتعني القيام به لتحقيق قدر 
أكبر من االتســاق، فإننا ال نزال ملتزمني متاًما باملسار 
اإليجابي الذي نســلكه مع أولي )غونار سولشار( مع 

استمرار الفريق في التطور«.
وســبق لوودوورد تأكيد ثقته للمدير الفني النروجي 
في تشــرين األول املاضي بعد نتيجتيه املتناقضتني 
عندما مني بخســارة مذلة على ارضه امام توتنهام 
(1-6( فــي الدوري احمللي، وفــوزه الثمني خارج قواعده 
على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي )2-1( في 
اجلولة االولى من دور اجملموعات ملســابقة دوري أبطال 

أوروبا.

الدوحة ـ وكاالت:
حدد االحتاد اآلســيوي لكرة القدم، يوم 4 كانون أول 
املقبل، موعًدا ملواجهة منتخب قطر أمام بنجالديش 
في التصفيات املشــتركة املؤهلــة ملونديال 2022 

وكأس آسيا.
وســتقام املباراة على ملعب عبــد اهلل بن خليفة 
بنادي الدحيل، وهي في إطار مباريات اجلولة الثامنة 
للمنتخبني  واألولــى  املشــتركة،  التصفيــات  من 
منذ جائحة كورونا.. ويتصــدر منتخب قطر، جدول 
ترتيــب اجملموعة اخلامســة برصيــد 13 نقطة من 
خمس مباريات، في حــني ميتلك منتخب بنجالديش 
نقطــة وحيدة من 4 مباريات.. وكان لقاء الذهاب بني 
املنتخبني، قــد انتهى بفوز منتخــب قطر بهدفني 

نظيفني.

العواصم ـ وكاالت:
 أســفرت قرعة بطولة املاســترز 
اخلتامية لكــرة املضرب عن وقوع 
اإلســباني رافايل نــادال املصنف 
ثانيــا عامليا فــي مجموعة قوية 
ســتيفانوس  اليونانــي  ضمــت 
وحامل  الســادس  تسيتسيباس 
تييم  دومينيك  والنمسوي  اللقب 
االخيرة  النسخة  ووصيف  الثالث 
وبطل الواليــات املتحدة املفتوحة 

والروسي أندريه روبليف الثامن.
ولم تكــن القرعــة رحيمة أيضا 
ديوكوفيتش  نوفــاك  بالصربــي 
األول عامليــا حيــث أوقعتــه في 
جانب  الى  أيضا  مجموعة صعبة 
الرابع  مدفيديف  دانيل  الروســي 
واألملاني ألكسندر زفيريف السابع 
واألرجنتيني دييغو شفارتســمان 

التاسع.
اخلمســني  بالذكــرى  واحتفــاال 
الطــالق البطولــة اخلتامية التي 
جتمع سنويا أفضل ثمانية العبني 

في العالم واملقــررة في لندن بني 
15 و22 تشــرين الثانــي اجلــاري، 
مت اطالق اســم »طوكيــو 1970« 
على اجملموعة التــي ضمت نادال، 
و«لنــدن 2020« علــى مجموعة 

ديوكوفيتش.
التي  البطولة  وستقام منافسات 
ستنتقل من العاصمة اإلنكليزية 

إلى تورينو اإليطالية بدءا من العام 
املقبل، في قاعــة »او 2 أرينا« في 
عمال  موصدة  أبــواب  لندن خلف 
اململكة  في  املتخــذة  باإلجراءات 
املتحــدة جــراء تفشــي فيروس 

كورونا املستجد في البالد.
وكان تسيتســيباس تــوج بلقب 
البطولة للمرة االولى في مسيرته 

االحترافية العــام املاضي بتغلبه 
6-7 (6-8( و6-2 و6-7  على تييــم 
روجيه  السويسري  ويغيب   ..)4-7)
فيدرر الرابع عامليــا وحامل الرقم 
القياســي في عــدد األلقاب في 
البطولــة )6 مرات مــن أصل 10 
بســبب عملية  نهائية(،  مباريات 

جراحية في ركبته.
معادلة  ديوكوفيتش  وســيحاول 
الرقم القياســي في عدد االلقاب 
في البطولــة التي توج بها للمرة 
 2015 عــام  االخيــرة  اخلامســة 
له،  التوالي  الرابعة علــى  وكانت 
خســر بعدها النهائي مرتني امام 
البريطاني انــدي موراي عام 2016 
في   ..2018 عــام  زفيريف  وامــام 
املقابل، ميني نادال النفس بالظفر 
بلقب البطولــة للمرة االولى في 
مســيرته االحترافيــة، علما بأنه 
خســر النهائي مرتني امام فيدرر 
ديوكوفيتش عام  وامام   2010 عام 

.2013

نيويورك ـ وكاالت:
أعلن أوكالهوما سيتي ثاندر تعيني 
جديدا  مدربــا  دايغنولت،  مــارك 
للفريق ، ليصبح املدرب الرابع في 

تاريخ النادي بإسمه احلالي.
وال يعتبــر دايغنولــت غريباً على 
الفريق، إذ كان يعمل مدربا للفريق 
وأربعة  ألفــني  الرديف منــذ عام 

أن ينضــم للطاقم  عشــر، قبل 
التدريبي للفريــق األول في ألفني 
بذلك  ليخلف  عشــر.  وتســعة 
العمر خمســة  البالغ من  املدرب 

وثالثني عاما، املدرب السابق »بيلي 
دونوفان«، ليصبح بذلك أول مدرب 
من دوري الفرق الرديفة تتم ترقيته 

.NBAلتدريب الفريق األول في الـ

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
باريس  جنم  نيمــار  غياب  تأكد 
سان جيرمان، عن منتخب بالده 
البرازيــل، ضد أوروجــواي، في 
لكرة  العالم  كأس  تصفيــات 
مونتفيديو  فــي   ،2022 القدم 
الثالثــاء.. ووصــل الالعب إلى 
البرازيل برغم إصابة في الساق، 
ومــع التأكــد مــن غيابه عن 
باولو  مواجهة فنزويال في ساو 
أول أمــس، كان أطباء املنتخب 
يأملــون في تعافيــه للمباراة 

الثانية يوم الثالثاء.
طبيب  الســمار  رودريجو  وقال 

نأمل  »كنا  الســامبا  منتخب 
ولهذا  مشاركته،  إمكانية  في 
إلــى  اســتدعيناه  الســبب 

البرازيل«.
وتابع »الوضع حتسن لكن ليس 
مباراة  خلــوض  الكافي  بالقدر 
الطاقم  أوروجواي،  ضد  الثالثاء 
الطبي قــرر ترك نيمــار يرحل 
بعد،  يتضح  املنتخب«.ولم  عن 
املنتخب  نيمار مع  هل سيظل 
باريس.وفازت  إلــى  العــودة  أو 
البرازيــل فــي أول مباراتني في 
تصفيــات كأس العالم 2022، 

الشهر املاضي.

بوينس آيرس ـ وكاالت:
أكد االحتاد األرجنتيني لكرة القدم 
األول  املنتخب  إصابة العب وسط 
بكسر  باالسيوس  إيزيكيل  للبالد 
فــي إحدى عظام أســفل الظهر 
فيها  تعــادل  التي  املبــاراة  خالل 
الفريق 1-1 مــع منتخب باراغواي 

في تصفيات كأس العالم 2022.
خالل  لإلصابة  باالسيوس  وتعرض 
التنافــس علــى كــرة عالية مع 
األول  الشــوط  روميرو في  أنخيل 
من املباراة التي أقيمت في بوينس 
أيرس وشــارك بعد ذلك جيوفاني 
لو سيلســو بديال لــه.. ونفذ لو 

أحرز على  سيلســو ركلة ركنية 
غونزالز  نيكــوالس  زميله  أثرهــا 

هدف التعادل ألصحاب األرض.
األرجنتيني  االحتــاد  يتطــرق  ولم 
باالسيوس  سيغيبها  التي  للمدة 
األملاني عن  باير ليفركــوزن  العب 
املالعب جراء اإلصابة.وأعلن االحتاد 
في بيان: »تعــّرض الالعب إلصابة 
مباشرة في أسفل الظهر وتأكدت 
إصابته بكسر في إحدى العظام«.
وفي اجلولة املقبلة تخرج األرجنتني 
ملواجهــة بيرو يوم بعد غد الثالثاء 
الســتضافة  باراغواي  تعود  فيما 

بوليفيا متذيلة الترتيب. 

مانشستر يونايتد يجدد 
الثقة لسولشار

منتخب قطر يواجه 
بنجالديش 

نادال وتييم وتسيتسيباس في مجموعة واحدة
 ضمن بطولة الماسترز

دايغنولت مدربًا ألوكالهوما ثاندر

تأكد غياب نيمار أمام أوروجواي

االتحاد األرجنتيني يعلن عن نوعية إصابة باالسيوس

العواصم ـ وكاالت:

االســكتلندي  املنتخب  أنهى 
فتــرة طويلــة مــن االنتظار 
وحســم تأهله إلــى نهائيات 
كأس األمم األوروبية لكرة القدم 
)يورو 2020( رفقة نظيره اجملري، 
وسيشــارك املنتخبــان فــي 
البطولة..  مباريــات  احتضان 
كمــا شــهد نهائــي الــدور 
املؤهلة  بالتصفيات  الفاصــل 
للبطولة، تأهل منتخب شمال 
إلى  األولى  للمــرة  مقدونيــا 
النهائيات، كما صعد املنتخب 
قائمة  لتكتمل  الســلوفاكي 

املنتخبات املشاركة.
املنتخبني  ويستضيف كل من 
مباراتني  واجملري  االســكتلندي 
على أرضه، ضمن منافســات 
بالبطولــة  اجملموعــات  دور 
األوروبيــة في العــام املقبل.. 
وتفتتح منافســات يورو 2020 
في 11 حزيران 2021 بالعاصمة 
اإليطالية رومــا، في حني يقام 
النهائي على ملعب وميبلي في 
11 متوز.. وتقام البطولة في 12 
مدينة أوروبية، ولن تشهد مدن 
باكو وبوخارست ودبلن مباريات 
نظرا  الوطنيــة،  ملنتخباتهــا 
لعدم تأهل منتخبات أذربيجان 

ورومانيا وأيرلندا.
االســكتلندي  املنتخب  وجنح 
الصربي  الفوز على نظيره  في 
فــي بلجــراد، ليتأهــل إلــى 
كبيرة  بطولة  فــي  النهائيات 
للمرة األولى منذ كأس العالم 
1998.. ومثلمــا كان احلال في 
شــارك  أوروبية  بطولــة  آخر 

االســكتلندي،  املنتخب  فيها 
وذلك في يورو 1996، ستشهد 
مواجهة  املقبلــة  النســخة 
للفريق أمــام نظيره اإلجنليزي 
وميبلــي، في حني  على ملعب 
سيستضيف منتخبي كرواتيا 
والتشيك في مباراتيه األخريني 

بدور اجملموعات.
وكاد املنتخــب االســكتلندي 
أن ينهــي املبــاراة فائزا بهدف 
ســجله ريــان كريســتي في 
لــوكا  لكــن   ،52 الدقيقــة 
جوفيتــش خطــف التعــادل 
لصربيــا في الثوانــي األخيرة 
من املباراة لتســتمر املواجهة 

إلى وقت إضافي لم يسفر عن 
جديد.

الترجيحية،  اجلزاء  وفي ضربات 
جنــح احلــارس االســكتلندي 
التصدي  في  مارشــال  ديفيد 
لضربــة اجلزاء، التي ســددها 
ليلعب  ميتروفيتش،  ألكسندر 
دورا بطوليــا في تأهــل بالده، 
ويحافظ املنتخب االسكتلندي 
بذلك على ســجله خاليا من 
الهزائم فــي 9 مباريات.. وقال 
كريســتي، فــي تصريحــات 
لشبكة »ســكاي سبورتس«: 
»إنــه يوم مذهــل. تأهلنا بعد 

انتظار دام ألعوام عديدة«.

وأضاف أندرو روبرتســون، قائد 
»هؤالء  االسكتلندي:  املنتخب 
من  بالكثير  مــروا  الالعبــون 
االنتقادات واألجواء الســلبية. 
وقد متاسكنا معا. أمتنى أن يعود 
اجلميع ليــروا اجلانب اإليجابي، 
هائلة«. بســعادة  نشعر  ألننا 

وتابع: »أمتنى أن ننجح في رسم 
البسمة على وجوه املشجعني 

في األوقات الصعبة«.
وكانت اإلثارة حاضرة أيضا في 
بودابست، حيث تقدم املنتخب 
األيسلندي، الذي وصل إلى دور 
الثمانية في يورو 2016، بهدف 
سيجوردسون  جيلفي  سجله 

11 وظل متقدما  الدقيقة  في 
بالهدف حتى الدقيقة 87.

اجملري  املنتخب  قلــب  وبعدها 
بطاقة  وانتزع  لصاحله  املوازين 
التأهل بهدفني سجلهما لويك 
سزوبوسزالي  ودومينيك  نيجو 
وصعد  القاتــل..  الوقــت  في 
املنتخب اجملــري إلى النهائيات 
للمــرة الثانية علــى التوالي، 
صعبة  مهمة  سيواجه  لكنه 
حيــث  اجملموعــات،  دور  فــي 
سيتنافس مع منتخبي فرنسا 
وأملانيا، املتوجني بآخر نسختني 
مــن كأس العالــم، وكذلــك 
حامل  البرتغالــي  املنتخــب 

لقبي كأس األمم األوروبية ودوري 
أمم أوروبا.

اجملري  املنتخب  وسيستضيف 
واملنتخب  فرنســا  منتخــب 
البرتغالي، الذي كان قد تعادل 
4 أعــوام في  3-3 قبل  معــه 
بودابســت، في حني سيخوض 
مباراتــه أمام نظيــره األملاني، 
فــي ميونخ.. وقــال دومينيك 
سزوبوســزالي بشأن مواجهة 
وجنمه  البرتغالــي  املنتخــب 
كريستيانو رونالدو: »أنا سعيد 
حقا باللعــب أمامهم. عندما 
كنت طفال، كان حلمي اللعب 
أمــام رونالــدو. فــي الصيف 
إلى  املقبل، ســيتحول حلمي 

حقيقة«.
وأضاف أدم شاالي قائد املنتخب 
اجملري: »إنه أمر مذهل أن ننجح 
فــي قلــب املوازيــن لصاحلنا. 
املاضيــة  القليلــة  األشــهر 
أظهرت قوتنا. لقد استعرضنا 
حتى  وكافحنــا  إمكانياتنــا 

النهاية«.
املنتخــب  حقــق  كذلــك 
الســلوفاكي انتصــارا صعبا 
األيرلنــدي  مضيفــه  علــى 
الشــمالي 2-1، فــي مبــاراة 
حســمت في الوقت اإلضافي، 
ليتأهل إلى البطولة األوروبية، 
حيث سيتنافس مع منتخبات 
في  والسويد،  وإسبانيا  بولندا 
اجملموعة التــي تقام مبارياتها 
وتأهل  وبيلبــاو..  دبلــن  فــي 
مقدونيــا  شــمال  منتخــب 
1/صفر،  علــى جورجيا  بالفوز 
مجموعة  فــي  وســيتنافس 
هولندا  النمســا  منتخبــات 
وأوكرانيا، والتي تقام مبارياتها 

في بوخارست وأمستردام.

اسكتلندا تنهي غياب 25 عاما.. والمجر تدخل مجموعة الموت

العبو اسكتلندا

نهائيات يورو 2020 تقام في 12 مدينة أوروبية

سباقات الفورمال

نادال

إقامة منافسات الفورموال 1 في ساو باولو حتى 2025

العواصم ـ وكاالت:

لن يحل سباق تركيا الذي سيقام 
فيتنام  االحد محل ســباق  اليوم 
الشــاغر في جدول بطولة العالم 
1 للسيارات العام املقبل،  فورموال 
إسطنبول  ســباق  منظمي  لكن 
عبــروا عن ثقتهــم أول أمس في 
اســتضافة البالد لسباق في عام 

2021 وما بعده.
وستغيب النســخة األولى جلائزة 
فيتنام الكبــرى عن جدول بطولة 
العالم لعام 2021 الذي يشمل 23 
سباقا.وال يزال مكان سباق فيتنام، 
الذي كان مقررا في 25 نيسان بني 

سباقي الصني وإسبانيا، شاغرا.
وعادت تركيا لفورموال 1 هذا العام 
ألول مرة منذ 2011، كسباق بديل 
في جدول مختصر من 17 سباقا، 
ورشــحتها تقاريــر الســتضافة 
سباق بدال من هانوي العام املقبل.. 
لكن فورال آك رئيــس اجلهة التي 
قال  بارك،  إســطنبول  حلبة  تدير 
إن هنــاك مفاوضــات مســتمرة 
إقامة  مســتبعدا   ،1 فورموال  مع 

لتزامنه  نظرا  نيسان،  في  السباق 
مع شهر رمضان.

وقال فوراك في مقابلة في احللبة 
“ال تقــام ســباقات خالل شــهر 
رمضــان حيث ال حتضــر اجلماهير 
بســبب الصيام”.وأضاف “ال نقيم 
آك عن  سباقات في رمضان”.وعبر 
أمله في اســتضافة ســباق بني 
حزيران وأيلــول، وتوقع إلغاء بعض 
الســباقات املوجودة فــي اجلدول 

املبدئي بسبب وباء كورونا.
لويس  يســتطيع  جانبــه،  مــن 
هاميلتــون، معادلــة رقم مايكل 
شوماخر القياسي، بحصد اللقب 
وأن  السائقني،  السابع في بطولة 
يكون الســائق األجنح فــي تاريخ 
بطولة العالم لســباقات فورموال 
1 للســيارات، خالل جائــزة تركيا 

الكبرى، اليوم األحد.
الفائز  مرسيدس،  سائق  وسيتوج 
في 93 ســباقا وهو رقم قياسي، 
بارك  باللقب في حلبة إسطنبول 
لو فشــل زميله فالتيــري بوتاس 
منافســه الوحيــد علــى اللقب 

حصد 8 نقاط أكثر منه.
ويتصدر هاميلتون، البالغ عمره 35 
عاما، البطولة بفارق 85 نقطة عن 

بوتاس مع تبقــي 78 متاحة بعد 
تركيا، عندما يُســتكمل املوسم 
بسباقني  األوســط  الشــرق  في 

متتاليني في البحرين ثم الســباق 
أبوظبي.وســيكون  فــي  اخلتامي 
املركــز الثاني كافيــا لهاميلتون، 

حتى لو فاز بوتاس بالســباق ولم 
يحصل علــى نقطة إضافية جراء 

أسرع لفة.

وسُيحســم اللقب ببســاطة لو 
تفوق هاميلتــون على بوتاس وهو 
ما حدث في 10 من 13 سباقا هذا 

املوسم.
ميلــك  الــذي  هاميلتــون،  وكان 
أول  لعدد مركز  القياســي  الرقم 
املنطلقــني والصعود على منصة 
داخل  ســباقات  وإنهاء  التتويــج 
النقــاط، خــارج أول 3 مراكز في 
مناسبتني فقط هذا املوسم وكان 
أســوأ ترتيب له هو املركز السابع.
القياسي  يواصل سجله  أنه  كما 
بعــد حصد نقــاط فــي آخر 46 

سباقا.
السابع  لقبه  مرســيدس  وضمن 
علــى التوالي وهو أمر ال ســابق 
لــه بعد انتصــاره فــي إميوال في 
احلالي. الشــهر  مطلع  إيطاليــا 
وقال هاميلتون بعد إميوال “كفريق 
قمنا بعمــل مذهل”، ووصف لقب 
الصانعني بأنه “تقريبا أفضل” من 
هاميلتون،  الســائقني.لكن  لقب 
الذي لم يوقع عقدا جديدا ملا بعد 
املوســم احلالي، رمبا يشعر شعورا 
اجلميع  وسيرحب  اليوم..  مختلفا 
بعودة تركيا للبطولة للمرة األولى 
منــذ 2011 فــي اجلــدول املعدل 

بســبب جائحة فيــروس كورونا.
مفضلة  التركية  احللبــة  وكانت 
دائما لدى السائقني حتى في عدم 

حضور اجلماهير بسبب اجلائحة.
ألفا  رايكونن ســائق  وقال كيمي 
روميــو والفائز بالنســخة األولى 
جلائزة تركيا مع مكالرين في 2005 
“إنهــا حلبة شــهدت ســباقات 
جيدة في املاضــي لذا من املثير أن 
نتعــرف على كيف ســيكون أداء 
سيارات فورموال 1 اجلديدة عليها”.

خلف  الفرق  بني  املنافسة  وتشتد 
بول حيث تفصل  ورد  مرســيدس 
رينــو صاحب  واحــدة بني  نقطة 
املركز الثالث ومكالرين وريســنج 

بوينت الذي يحتل املركز اخلامس.
من جانب اخــر، قال جــواو دوريا، 
حاكم والية ســاو باولو البرازيلية، 
 1 إن بطولــة العالــم للفورموال 
 ،2025 للســيارات، جددت حتــى 
العقــد بــني الطرفــني إلقامــة 

سباقات في حلبة إنترالجوس.
1 ســباقها في  الفورموال  وألغت 
البرازيــل هذا العام بســبب وباء 
كورونــا، وكانــت تتفــاوض على 
احتمال نقل سباق البرازيل إلى ريو 

دي جانيرو.

تقرير

سباق تركيا خارج خطة فورموال 1 في 2021



إيمان كاظم*

رياضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

يبحث منتخبنــا الوطني في 
امام  الثالثــاء  غد  بعــد  لقاء 
نظيره األوزبكي إلى تســجيل 
اللقاء  برغم  ايجابيــة  نتيجة 
الودي، وذلك تعويضا لنتيجته 
في  بها  خرج  التي  الســلبية 
االردني  بنظيره  أمس  أول  لقاء 
العربية  اإلمــارات  دولــة  في 

املتحدة.
الوطنــي  منتخبنــا  وعــاود 
تدريباتــه في دبي اســتعدادا 
التي سيغيب  الثانية  للمباراة 
عنهــا ايضــا املدافــع احمد 
ابراهيم بسبب اثابته بفايروس 
كورونــا إلــى جانــب الالعب 

محمد رضا جليل.
ويدرك مدرب منتخبنا الوطني 
كاتانيتش  احملترف  السلوفيني 
جيدا اهية املبــاراة التجريبية 
األوزبكــي  املنتخــب  امــام 
الذي يعد من فرق قارة اســيا 
املتقدمة، وتأتي اقامة املباراتني 
الستئناف  التحضير  اطار  في 
االسيوية  التصفيات  مباريات 
املزدوجــة املؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم وأمم آسيا.
مدرب  أكــد  اخر،  جانــب  من 
العــراق للشــباب  منتخــب 
قحطــان جثيــر، أن مباراتهم 

ضد قطر كانت جيدة بالنسبة 
ألداء الالعبــني، قياســا بفترة 
الغيــاب واالبتعاد عن املباريات 
الرســمية بســبب جائحــة 

فيروس كورونا. 
وقــال جثير في بيان رســمي: 

»مبــاراة أمــس الوديــة أمام 
منتخب قطــر كانت إيجابية 
الســلبي  التعــادل  برغــم 
األخطاء«. بعض  وتشــخيص 

وتابع: »هذا أمر طبيعي بالنظر 
إلى أن الالعبــني لم يخوضوا 

مباريــات منــذ فتــرة طويلة 
األندية«. أو  املنتخب  سواء مع 

األخطاء  »ســنعالج  وأضاف: 
في  أمام قطر،  ارتكبناها  التي 
املبــاراة الوديــة الثانية اليوم 
األحد«. وأشار جثير إلى أهمية 

الذهاب  قبل  الوديــة  املباريات 
إلى بطولة آسيا حتت 19 عاما.

ستســاعدنا  »املباريات  وبنّي: 
فــي رفع نســق التحضيرات، 
وســتعزز من اجلاهزية البدنية 
والفنية لالعبني، خصوصا مع 

هم  واآلن  املغتربــني،  انضمام 
بحاجــة إلى مباريــات عديدة 
مــع  واالنســجام  للتناغــم 

اجملموعة«. 
وأردف جثير: »سنخوض املباراة 
الثانية خالل معســكر قطر، 
ونأمل خوض عدد من املباريات 
الودية مع املنتخبات املشاركة 
في البطولة اآلســيوية، لكي 
نذهب إلى أوزبكســتان ونحن 

على أمت اجلاهزية«. 
وأشاد املدرب العراقي باملدعوين 
كاردو  وهم:  للمنتخب،  حديثا 
بعد  نادر،  ندمي  واحلارس  كامران 
املســتوى اجليد الــذي قدموه 
أمــام منتخــب قطر.وأوضح: 
داخــل  ملتزمــان  »الالعبــان 
واالنطباع  امللعــب وخارجــه، 
األول كان جيدا فنيا. نأمل في 
مشــاركة الالعب متــني ديار 
في مباراة قطر الثانية، بعدما 
وصل في ســاعة متأخرة من 

فجر اجلمعة«.
ديــار  »دخــل  واسترســل: 
وأمتنى  أمس،  مساء  التدريبات 
علــي  الثالثــي  أوراق  إنهــاء 
باســل املوســوي احملترف مع 
وأيسن  الدمناركي،  كوبنهاكن 
إسحاق العب ملبورن فيكتوريا 
األسترالي، وأمني نوفل الدخيل 
ســتاندرليج  نــادي  العــب 
البلجيكي حتت 19 عاما، لكي 

يلتحقوا باملنتخب«.

الوطني يستعد للقاء أوزبكستان الثالثاء

حسين الذكر يصدر مؤلفه الجديد »بنفسجية الوهم«

رحيل صخرة دفاع سامراء عباس ابراهيم

ياسر حميد مدربا لشباب الصاالت

موهبة المالكمة يقيم مهرجانه الثالثاء

وطني السلة يغادر إلى تركيا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حسني  الصحفي  الزميل  اصدر 
الثامن في  الذكر مؤلفه اجلديد 
سلسلة إصدارات أدبية وثقافية 
»بنفسجية  بعنوان  واجتماعية 
الوهــم« فــي حفــل اقيم في 
قاعة بهــو الضباط فــي وزارة 
الداخلية بحضــور كبير، واقيم 
التغيير  مؤسسة  برعاية  احلفل 
واإلصالح برئاسة الشيخ صباح 

الكناني.
وقــد تخلــل احلفل عــدد من 
ضرورة  على  املؤكــدة  الكلمات 
اإلصالح وحتميــة التغيير التي 
ينتظرها الشعب العراقي عامة 
جانبه،  من  خاصــة،  والرياضية 
تعهد رئيس مؤسســة التغيير 
على  املناســبة  بهذه  واإلصالح 
تبنيه معاجلة ثالثون رياضيا رائدا 
على نفقته اخلاصة كل شــهر 
خدمة اارياضــة والرياضيني وما 

قدموه للبلد.
ان يتكفل  الكنانــي  كما قــرر 
بنفقــات عالج النجــم الدولي 

السابق حسني لعيبي فضال عن 
تكرميه، في خطوة مهمة تؤكد 
التعامــل اإليجابي بــني رئيس 
مؤسسة التغيير واإلصالح وبني 
رواد الرياضة وجنومها السابقني.

 7 الثامن بعد  منجزه احلالي هو 
إصدارات هي »قطرات على طريق 
ثقافــي، أغاريد صارخــة، تورات 
العراقيــني، دماء علــى رصيف 
ثقافــي، تراتيــل علــى هامش 
الدميوقراطية،   فضائح  الذاكرة، 

قبس في مدن عاهرة«.
الزميل حسني  ان  بالذكر  اجلدير 
الذكر، مواليد 1965، عضو نقابة 
والعرب  العراقيني  الصحفيــني 
واالحتاد العراقي والعربي والدولي 
للصحافــة الرياضيــة، حاصل 
علــى بكلوريوس كليــة اإلدارة 
وبكلوريوس   ،1992 واالقتصــاد 
كليــة اإلعالم/ جامعــة بغداد 
2010 ، وشــهادة املاجسيتر من 
معهد التاريخ العربي عام 2012.

محمد صادق السامرائي:
نعــت االوســاط الرياضية في 
قضاء ســامراء الالعب وصخرة 
دفاع نادي سامراء السابق عباس 
ابراهيــم . ولــد الكابنت الراحل 
عام  سامراء  في  ابراهيم  عباس 
1961 ..بــدأ حياته الرياضية مع 
فريق نابلس الشعبي في سامراء 

ومثل شباب سامراء ومثل ايضاً 
شــباب صالح الدين عام 1978 
ومثل منتخبــات التربية . ومنذ 
عــام 1982 مثل نادي ســامراء 
الرياضي حتى اعتزاله عام 1993 
وهــو بقمة عطائــه .توفي يوم 
االربعــاء 2020/11/11 اثر مرض 

السرطان .

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســمت الهيئــة التطبيعيــة 
لقيادة  حميــد،  ياســر  املدرب، 
منتخب الشباب لكرة الصاالت 
في االستحقاقات املقبلة.. وقاَل 
حميد: أشعُر بالسعادة الغامرة 
التطبيعية  الهيئــة  ثقة  لنيل 
منتخــب  لقيــادة  الختيــاري 

الشباب لكرة الصاالت.
املهمــة ليســت  ان  واضــاَف: 
ســهلًة، الن عملنــا ســيكون 
مبنياً على اختيــار نوعيٍة مميزة 
مــن الالعبني ميتلكــوَن القدرة 
الفنية لتمثيل املنتخب الوطني 
اللعب  وكذلك  مستقبال،  األول 
لالندية املشــاركة فــي الدوري 

املمتاز بعــد ايجاد اجليل الكروي 
املبدع.

الهيأة  ان  بالقول:  ياسر  واختتَم 
املالك  تســِم  لم  التطبيعيــة 
للمنتخب،  املســاعد  التدريبي 
وســيكون هناك اجتماٌع قريب 
للمدة  املنتخب  لتحديد منهاج 

املقبلة.

إعالم شؤون االقاليم  والمحافظات:
الوزارية  للتوجيهــات  تنفيــذا 
االتشــطة  باعــادة  العليــا  
الرياضية مع مراعاة الشــروط 
الصحية ،  تقيم دائرة شــؤون 
االقاليــم واحملافظات / قســم 
املوهبة الرياضية/ املركز الوطني 
الرياضيــة  املوهبــة  لرعايــة 
للمالكمة ، مهرجانه الســنوي 
موهبة  ميثلون  العبني  مبشاركة 

،  وفرق منتديات  باللعبة  بغداد 
الرصافة والكرخ. 

وقال مدير ادارة املركز عماد عبد 
سيتضمن  املهرجان  إن  احلسني 
للموهوبني  اســتعراض  اقامة 
ونــزاالت ودية بــني العبي فئات 
االشــبال والناشــئني.. مشيرا 
اتخذ  الوطنــي  املركز  ان  إلــى 
العديد مــن النقاط املهمة من 
اجل اجناح املهرجان الذي يتوقع 

املوهوبني  تقــدمي  يشــهد  انب 
نظرا  عالســية  فنيــة  حملــات 
لتدريباتهم املســتمرة وكذلك 
التدريبية اخلبيرة  وجود املالكات 
التي تتعامــل باجلانبني التربوي 
والفني مع املواهب وهذا اسهم 
فــي احلصول علــى العديد من 
اإلجنازات ملوهوبي املركز الوطني 
الرياضيــة  املوهبــة  لرعايــة 

باملالكمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادر منتخب السلة إلى تركيا 
صبــح اليوم األحــد للدخول 
مبعســكر تدريبــي حتضيــرا 
أســيا  للقارة  الثانية  للنافذة 
العاصمة  في  تقام  أن  واملقررة 

البحرينية املنامة.
وقال أمني ســر االحتاد العراقي 
لكرة الســلة الدكتــور خالد 

جنم ، أن الفريق سيغادر صباح 
اليوم إلــى العاصمة التركية 
أنقرة للدخول مبعسكر تدريبي 
هناك يســتمر حتــى الثالث 
والعشــرين من الشهر اجلاري 
حتضيــرا ملواجهتــي البحرين 
الثانية  النافــذة  ضمن  وإيران 

لتصفيات القارة اآلسيوية.
املالية مت حله  أن األزمــة  وبني 

املصرف  مــع  االتفــاق  بعــد 
الراعــي  العراقــي  التجــاري 
الصرف  آلية  بتغييــر  لالحتادن 
لم  األوملبية  اللجنــة  لكــون 
وبالتالي  انتخاباتهــا  تكتمل 
حصلت املوافقــة على تغيير 
لتكون محصورة  الصرف  آلية 
مبوافقة وزير الشباب والرياضة 

الكابنت عدنان درجال.
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الشبابي يالقي قطر اليوم في ثاني تجريبيات معسكره بالدوحة

ان الرياضة النســوية في العراق متر بأسوء حاالتها 
من خــالل حالة االنحدار و الضيــاع نتيجة الربط 
بني الرياضة و العشــائرية و اهمال وزارة الشــباب 
والرياضــة و اللجنة االوملبية و حتــى وزارة التربية 
التي لهــا دورآ هي االخرى من خــالل اهمال درس 

الرياضة الذي كان من اولويات املدارس .
محافظــة الديوانية حالها حــال كل محافظات 
العراق عانت ما عانت من االهمال املتعمد للرياضة 
النســوية و احلقيقــة يرجع ذلك بســبب التغير 
الكبيــر الذي طرأ على تشــكيلة اجملتمع العراقي 
الذي اصبح يضغط على املــرأة و حريتها و حكم 
الرياضة النســوية العرف اجملتمعي و القبلي الذي 
ينظر للمرأة علــى انها ›عورة‹ العراق عكس الدول 
اجملاورة ســيما دول اخلليج التي هي اقرب للقبلية 

حالها حال العراق.
لكن الرياضة النسوية في اخلليج انتعشت كثيرا 
واصبحــت ذات اجنــازات كبيرة بســبب اهتمام و 
تثقيــف االهالي و حماية املرأة من االعراف القاتلة 
وحتــى كتابتي هذه املقالة تعانــي املرأة العراقية 
من تلك االعــراف خاصة بعد العام ٢٠٠٣ حيث زاد 
الضغط على املرأة و صدر قرار التهميش للرياضة 
النســوية بالرغم مــن ان الرياضة النســوية في 
الديوانيــة تألقت في العــام ١٩٧١ عندما نظمت 
وزارة الرياضــة انــذاك بطولة العــاب املنظمة و 
الساحة و امليدان للبنات على مستوى القطر برزت 
حينها مواهب نســوية مرموقة مثــل وداد عباس 
حمادة ، ابتسام عبد االمير ، سعدية عبد احلسني، 
حياة مصلــح، امل مظلوم ،ســعاد عبد الكرمي و 
البطلة احالم طعان و املرحومة فائزة كاظم حالوي 

نضال انور و عبهرة عبد اجمليد.
النســوية في  الذهبية للرياضة  الفتــرة  فكانت 
املوســم ١٩٧٥/١٩٧٤ و توالت حصد االجنازات حتى 
العــام ١٩٨٠ برزت جنمة ديوانيــة كبيرة و هي اميان 
عبد احلســني و لقبت »بأعالنة« نسبة إلى اخيها 
اعالن عبد احلسني ورافقتها العبة املنتخب الوطني 
بكرة السلة هيفاء جابر عطية و هناك الكثير من 
الالعبات اللواتي برزن للســاحة الرياضية و منهن 
شــذى كاظم ، فردوس علي ،انتصــار جالب، رائدة 
اســماعيل جودي،  نادية عمران، سعاد ميري ،نغم 

يوسف ، اميان كاظم و البطلة رجاء مختار.
 نطالب بأعــادة الروح لدرس الرياضة في املدارس و 
وقفــة جادة من احلكومة احملليــة و على منظمات 
اجملتمع املدني عقد نــدوات تثقيفية الولياء االمور 
و اعــادة النظر بالرياضة النســوية فهي صاحبة 
تأريــخ عريــق خاصة بألعــاب القوى و الســلة و 
الطائرة و مد جســور الثقة بــني االهل و املدربني و 
ابعاد الرياضة عن الطابع السياســي و التعصب 
الديني  فعلــى القائمني علــى رياضتنا االهتمام 
باألنشطة الرياضية النسوية و دعمها حالها حال 
كرة القدم و باقي االلعــاب و عبور مرحلة التراجع 
برياضتنا الديوانية ألن الدول ال تتطور بدون رياضة 
على احلكومة توفير قاعات رياضية خاصة للنساء 
و تكثيف املنافســات النســوية الواقــع يقول ان 

الرياضة النسوية تعاني من تصدع كبير.
 اذا علــى الدولــة اإلهتمام بالرياضــة و يبدأ هذا 
اإلهتمام من املدارس و اجلامعات مرورا بتنشــيط 
مراكز الشباب و االندية التي تغافلت عن الرياضة 
النســوية اهتمام الكل منصــب على كرة القدم 
الــكل ملزم بأعــادة الروح الى رياضتنا النســوية 
الديوانيــة و اعادة فعاليات كرة الســلة و الطائرة 
و التفــات املؤسســات املتخصصة باالنشــطة 
الرياضية و عقد مؤمترات ملناقشــة الواقع للوقوف 

على االسباب و تشخيصها

تأريخ الرياضة النسوية
 في الديوانية 

الذكر يقدم نسخه الكتاب للكناني

مباراة سابقة لفريق الزوراء

باسم قاسم يخطط لسحب الزوراء من المنافسات

بغداد ـ الصباح الجديد:

اجتمَع، في مقــر االحتاد العراقي لكرة 
القدم، رئيس الهيــأة التطبيعية، إياد 
بنيــان، مع رئيــس جلنــة التراخيص، 
الدكتور حســني فالمرز، ومدير قسم 
ملناقشــة  ثامر،  ماجــد  التراخيــص، 
موضوع املالعب املرخصة ومتعلقاتها، 
وضــرورة تبليغ األندية املشــاركة في 
 2020 العراق للموســم  بطولة كأس 
2021- بالبحث عــن مالعب مرخصة 

إلقامة املباريات.
وقاَل رئيس جلنــة التراخيص، الدكتور 
حســني فالمــرز: إن االحتاد اآلســيوي 
ســبق أن منح العراق مقعدا )ملحقا( 
في دوري أبطال آســيا املرخص للفائز 
في بطولة الــكأس، وبالتالي يجب أن 
البطولة اســتحقاقاتها،  تكون لهذه 
وهذا االمر يتطلب تبليغ إدارات األندية 
املعنية، ممن ال متلك ملعبا مرخصا، بأن 
تبحث عن ملعب مرخٍص خلوض غمار 

مباريات بطولة الكأس لهذا املوسم.
وأكَد فالمــرز: أن الهيــأة التطبيعية 
إضافة  إمكانية  مــدى  طلبت معرفة 

املالعــب الدوليــة اجلاهــزة كملعبي 
الدولية  املالعب  الــى  واملدينة  الكوت 
املرخصة، خلوض مباريات الدوري املمتاز، 
كون ان مالعب الــوزارة الدولية دخلت 
حتت الصيانة، ناهيك عن وجود خمسة 
الشــعب،  أنديــة تســتخدم ملعب 
وبالتالي أصبح لزاما استخدام ملعبي 
احلاصل  الزخم  لفــك  واملدينة  الكوت 

على ملعب الشعب .
واضاَف: ان هذا مــا دعانا خملاطبة جلنة 
التراخيص في االحتاد اآلســيوي ملعرفة 
مــدى امكانية ذلك، على أمل احلصول 
على إشــعار يتناســب مع التوقيتات 
الزمنيــة. مبينــا: اننــا اآلن ننتظر رد 
اآلســيوي،  االحتاد  في  التراخيص  جلنة 
وفي ضــوء ذلك ســنقررُ إذا ما أمكن 
نقل بعض مباريــات الدوري املمتاز إلى 

ملعبي الكوت واملدينة.
من جانبه، عبر باســم قاســم مدرب 
الــزوراء عن غضبه من نظــام بطولة 
كأس العراق كاشــفا عن مســاعيه 
إلقناع إدارة النادي باالنســحاب منها، 
قاسم  وقال  بالبائســة..  إياها  واصفا 
“نظام  لكووورة:  خاصة  تصريحات  في 
للعدالة  العــراق يفتقد  بطولة كأس 
النادي  إدارة  وأســعى إلقناع  واملساواة 

لم  بائســة  بطولة  باالنســحاب من 
الكبيرة وهناك  تكن منصفة للفــرق 
مجاملة لألندية املغمورة على حساب 

تكافؤ الفرص بني املنافسني”.
وبــني: “اختصار منافســات دور الـ 32 
بلعبــه من مباراة واحــدة وفي ملعب 
بابل  الذي اختاره نــادي جنائن  الكفل 
دون اعتماد أســلوب الذهــاب واإلياب 
النــادي،  يعــد أســلوبا ظاملــا بحق 
الســيما وأن فريقنا سيفتقد لالعبي 
منتخبــي الوطني والشــباب وكذلك 
كورونا”.وأشار  بفيروس  املصابني  غياب 
إلــى أن ملعــب الكفل غيــر مرخص 
وأرضيته صلبة وفريقنا تنتظره مباراة 
الكالســيكو في الدوري أمــام القوة 
الدوري  الرابعــة من  اجلوية في اجلولة 
املمتــاز ونخشــى علــى الالعبني من 
املســابقات  “جلنة  اإلصابات.وواصــل: 
كان عليهــا أن تعتمد نظــام الذهاب 
واإليــاب إلنصــاف الفــرق املتبارية أو 
أضعف اإلميان اعتماد مالعب محترمة 
خلوض مباريــات الكأس”.وختم حديثه 
بالقول: “فريقنــا إلى اآلن يجهل تاريخ 
مباراة الكأس أمام جنائن بابل وكذلك 
مباراة الكالســيكو أمــام فريق القوة 
اجلوية وهذه الفوضــى تتحملها جلنة 

املسابقات بالكامل”.
إلى ذلــك، بــات فريق الطلبــة على 
الرســمي عن  بعد خطوة من اإلعالن 
انســحابه من منافسات بطولة كأس 
املالية.وقال  الضائقة  بســبب  العراق 
مصدر من داخل نادي الطلبة إن اإلدارة 
مســألة  الفني  الطاقم  مــع  بحثت 
االنسحاب من منافسات بطولة كأس 
العراق وهناك توافق مــا بني الطرفني 
وقد يعلن النادي انسحابه في اليومني 

املقبلني بشكل رسمي.
وبني أن الالعبني أبدوا غضبهم بشكل 
املالية  تأخر مســتحقاتهم  كبير من 
بينمــا تعاني اإلدارة حلــل األزمة لكن 
الدعم املقدم من وزارة التعليم متوقف 
لعدم توفــر التخصيصات ولعدم إقرار 

املوازنة للعام احلالي.
وأشــار إلى أن الطاقــم الفني طالب 
اإلدارة بضــرورة تأمــني رواتب الالعبني 
واإلدارة سعت بكل جهودها ولم تؤمن 
نصف املبلــغ، الفتا إلى أن عالء كاظم 
رئيس الهيئة اإلدارية أمن من حســابه 
الشــخصي 50 مليــون حلــني إطالق 
التخصيصات ونفــس املبلغ مت تأمينه 
من الوزارة لكن املبلــغ مازال لم يغط 

رواتب الالعبني.

تقرير

التراخيص تبّلغ األندية بالبحث عن مالعب لبطولة الكأس
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أهُم صور الهجاء هجاء األشخاص، 
وفي الشــعر العربي منــاذج كثيرة 

لهذا اللون من الهجاء .
--2

ولكن الهجاء ال يقتصر على هجاء 
االشخاص فقط، فقد تُهجى املدن 
واألماكن ، كما هجا املرحوم العالمة 
الشــيخ عبد املنعم الفرطوســي 
مستشفٍى في سويسرا حيث قال :

ومستشفى نزلُت به سقيماً
فعدُت به أضرَ ِمَن السقيِم

الكتــب  بعــض  تهجــى  وقــد 
بعض  تُهجى  وقــد  واملطبوعــات، 

العادات ..،
غيــر أّن هــذه الصور مــن الهجاء 
ليســت هي الغالبة، بالقياس الى 
هجاء الطغــاة والبخالء واملتكبرين 

واللؤماء ...
وما أكثرهم في كل حني ...

– -3
وقد لفت نظري ان الشاعر املرحوم 
الدكتور الســيد جــودت القزويني 
هجا حفالً كان قــد حضره ، ويبدو 
انَّ احلفل كان فــي منتهى البؤس ، 
تثيُر  مفــرداٍت  منهاجه  حيث ضّم 
الســخط ال اإلعجاب، بــل قد تثير 

الكثير من االستغراب واالرتياب ..!!
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والدكتور القزويني لم يذكر لنا عن 
هذا احلفــل البائس اال تاريخه فقال 
حضرُت فــي 15 ربيــع االول 1395 
هـ حفالً شــعريا فأوحــى الّي هذه 

األبيات ..( 
راجع الروض اخلميل ج281/2

أمــا مكانه فلم يذكر عنه شــيئا، 
كما اّنه لم يذكر اجلهة التي أقامت 

االحتفال 
ِبَْن يشــارُك  تزدان  امنا  واالحتفاالت 
فيهــا مــن العلمــاء واملفكريــن 
والشعراء املبدعني ، ولكّن االحتفال 
املهجو كان قد خــال من كل ذلك، 
كما يبدو من خالل االبيات الســتة 
القزويني في  الســيد  التي كتبها 

هجائه 

ان الصور الساخرة واملشاهد املثيرة 
لالســتفزاز واضحُةاملعالم في هذا 

الهجاء ..!!
فما بالك في احتفال ال ترى فيه اال 

اخملاط املنساب من األنوف ؟
قال :

وحفٍل ال أراُه سوى ُمخاٍط 
بدا ينساُب ِمْن كلِّ األنوِف 

باقيًة  وما أبقى القزويني لالحتفال 
حني قال :

مهازِلُه جتّلْت واضحاٍت 
على مرأى الوضيِع أو الشريف 

فاالحتفال اذن لم يكن اال مهازل ...
يُدركهــا اجلاهــل كمــا يدركهــا 

الفاضل ..!!
ومثل هذا االحتفال جدير بالهجاء، 
الدليــل على ضحالة  ولكي يقدم 

املنهاج قال :
تقّدم فيه شاِعُرُه ولكْن

تأّخر في مجانَسِة احلروِف 
فمن دُعي اللقاء الشــعر في ذلك 
االحتفال لم يكن يتسم بشٍي من 
الشــاعرية وامنا كانت حروفه غاية 

في االضطراب وعدم التجانس .
ثــم ان الدكتــور القزويني َشــبََّه 
االحتفال  ذلك  في  امللقاة  القصائَد 

بالغول، وهي صــورة مرعبة للغاية 
كشــفْت عن االجواء اخلانقة التي 
عاشــها من حضر احلفل ، السيما 
أمثال صاحب القصيدة ممن ميلكون 
رهافــة احلــس ، وبراعــة التصوير 
وهكذا عّرى الســيد القزويني ذلك 
احلفل املشــؤوم بالغريب من املنثور 

واملنظوم .
أقول :

العنايــة  للغايــة  املهــم  مــن 
شــتى  في  تُقام  التي  باالحتفاالت 
والوطنيــة  الدينيــة  املناســبات 
،وجعلهــا محطات تنويــر وتوعية 
وتربية ،وال تكون كذلك مالم تبذل 
اجلهــود املكثفة مــن أجل جعلها 
منارات اضاءة واشعاع فكري وروحي 
مشــاركة  عبر  ومعرفي  وثقافــي 

األعالم القادرين على العطاء .
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وميكن القــول ان الدكتور القزويني 
قــد تأثر با قام بــه صديقه االديب 
املوهوب الراحل السيد عبد الستار 
احلســني الذي هجا " مقهى احلاج 
حسني احلمد " في الكرادة الشرقية 

ببغداد .
" واملقهــى " هــو اآلخــر ليس من 

املتعارف ان يكون محالً للهجاء 
قال احلسني :

أيُّ مقهى بها الغداة رُزينا 
فأثارت كوامَن احلزْن فينا 

ما بها لو سألت غير شيوٍخ
كلهم قد جتاوز السبعينا

فهنا َسْعلٌة وثم نخاٌم
يجعل املرء كاسفا محزونا 

والسعال والنخاُم الواردان في هجاء 
َتَّ ابدالهما باخملاط املنساب  املقهى 
مــن انوف احلاضرين فــي االحتفال 

املهجو..!!
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اخلــاص  عاملَهــُم  للشــعراء  اّن 
وأمزجتهم املتميــزة، وما ال يخطر 
علــى بــال االخرين قد يكــون هو 

احلاضر في بالهم .
وهنا يبرز الفارق الكبير بينهم وبني 

غيرهم .

وقد يكون الهجاء لحفٍل خطابي ..!!

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

اللبنانــي  الفنــان  متنــى 
اخلير  يحّل  ان  عالمة  راغب 
الرئيس  مــع  العالم  على 
األميركي اجلديد جو بايدن، 
يومني  بعد  وأن  خصوصــا 
أُعلن  الرئاســة  توليه  من 
لكورونا،  لقاح  اكتشــاف 
اذ انه كتب على حســابه 
اخلاص على موقع التواصل 
أن  "الظاهر  االجتماعــي: 
اجلديد  األميركي  الرئيــس 
جو بايدن ســيكون وجهه 
خير على العالم حيث من 
أول يومــني بعــد انتخابه 
املتحدة  للواليات  رئيًســاً 
خبر  أول  أعلنوا  االميركية 

سعيد يتمثل بتقدم كبير 
باكتشــاف لقــاح كورونا 
يــا رب يكــون وجهه خير 
علــى العالــم. تعبنا من 
النحس  ووجوه  الكمامات 
والظالم والشر واألذى". وقد 
القى هذا املنشــور اعجاب 

العديد من املتابعني.

كلوني  جورج  النجم  أنفق 
أكثر مــن مليون دوالر على 
حتويــل منزله فــي مدينة 
األميركية  أجنلــوس  لوس 
فقد  عائلــي،  منــزل  إلى 
طويلة  فتــرة  منذ  إمتلك 
 Studio City عقاراً في حي
العصري. ولكن منذ زواجه 
من احملاميــة اللبنانية أمل 
علم الدين ووالدة توأمهما، 
لم يعمل على جتديد املنزل، 
ويبــدو أن هنــاك حاجــة 
العمل  مــن  الكثير  إلــى 
جلعــل منزله أكثــر راحة. 
"ديلي  صحيفة  وكشفت 
صورة  البريطانية  ميــل" 
في  جارية  أعمــال  توضح 

الرغم  على  جــورج،  منزل 
من إســتمرار أزمة فيروس 

كورونا في لوس أجنلوس.
لوس  منزل  جورج  وإشترى 
أجنلــوس منذ عــام 1995، 
قصوراً  ميتلــك  أنــه  كما 
فخمة ببحيــرة كومو في 
في  لندن  وغــرب  إيطاليا، 

إجنلترا.

أوضحت الفنانة املصرية 
بوســي ســبب هربهــا 
خارج مصر ملدة عشــرة 
انه  الى  اشارت  اذ  أشهر، 
في تلك الفتــرة أُصدرت 
ضدها  ابتدائية  أحــكام 
بســبب أزمة شــيكات 
بهــا  طالــب  نقديــة 
مسعود  أشرف  طليقها 
مضيفة  فطني،  محامي 
ان املشكلة انتهت، لكن 
جعل  كورونــا  فيــروس 
خارج مصر  اقامتها  مدة 
توقف  بســبب  أطــول 
رحــالت الطيــران. وجاء 
حديث بوســي فــي اخر 
حوار اجرته ضمن برنامج 
"معكــم" علــى احدى 
العربيــة.  الفضائيــات 

اجلديــر ذكره ان بوســي 
مؤخرا  طرحت  قد  كانت 
أغنية جديدة حتمل عنوان 
يوتيوب،  الدنيا" على  "أنا 
من كلمــات مالك عادل، 
حجاج.  مصطفى  وأحلان 
عدة شــائعات  وكانــت 
يكون  قد  مؤخرا  طالتها 
تأثيرا ما قيل عن  اكثرها 
اهمالهــا لوادلهــا الذي 

نفته جملة وتفصيال.

راغب عالمة

بوسي

جورج كلوني

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
فــي خطوة جديدة الجتــذاب أنظار محبــي املركبات القوية 
واملميزة كشــفت شــركة Rezvani األميركية ســيارة بيك 
آب عمالقة صممت لتكون قادرة علــى اجتياز أصعب الطرق 

وأكثرها وعورة.
وصممت ســيارة Hercules اجلديدة بهيكل كبير بطول ستة 
أمتار و20 ســنتيمترا، عرضه 214 سم، وارتفاعه مترين، وتبلغ 

املسافة بني احملورين االول والثاني للعجالت فيه 350 سم.
والن الســيارة خصصت حملبي املغامرات في الطبيعة واجتياز 
الطرق الوعرة فقد جهزت بنظام دفع يعتمد على ست عجالت 
كبيرة بقاس 37 إنشــا، وعلى ممتصات صدمات قوية مدعمة 
باملعدن، وهيكل متني مجهز بقمرة تتسع خلمسة ركاب، كما 
زود سقفها بشــريط أضواء يعمل بتقنيات LED لتوفير إنارة 

ممتازة في أثناء الرحالت الليلية أو رحالت الصيد.
وزودت املركبــة أيضا بصندوق أمتعة كبير بطول 237 ســم، 
أما مقاعدها الداخلية فكســيت بأفخم أنواع اجللود وجهزت 
بأنظمــة كهربائية للتحكــم بوضعياتها ودرجــة حرارتها، 
وواجهة القيادة فيها بشاشــة تعمل باللمس بقاس تســع 
بوصــات، مجهزة بتقنيــات Alpine،  وميكــن االعتماد عليها 
ملراقبة محيط الســيارة عبر الكاميرات، أو التحكم بأنظمة 

املولتيميديا وأنظمة حتديد املواقع.

 Rezvani األميركية تطلق سيارة 
جبارة بست عجالت للطرق الوعرة!

الصباح الجديد - وكاالت:
أســس متطوعون في محافظة ذي قار جنوبــي العراق، جمعية 
خيرية اسموها )مجانا في ذي قار( تعتمد في متويلها على تبرعات 

امليسورين وتتولى مساعدة ذوي احلاجة.
وقال حســني صالح، املتطوع فــي اجلمعية اخليرية: "مشــروع 
)مجانا في ذي قار( أطلق على عاتقه حملة لبناء ألف دار لعائالتنا 
املتعففة في مدينــة الناصرية، واملعدمة التي تعاني من ضنكة 

العيش".
وأضاف، أن "مشروع مجانا في ذي قار أطلق هذه احلملة باالعتماد 

على تبرعات اخليرين من أبناء محافظة الناصرية".
وأشــار صالح إلى أن "احلملة مســتمرة إن شاء اهلل إلى اآلن، وت 
إجناز ما يقارب عشــرين منزال، عشرين مكانا يليق بالسكن ألبناء 

محافظتنا من الفقراء والعائالت املتعففة".
من جهتهــا قالت األرملــة الفقيــرة أُم صادق، وهــي من أهل 
الناصرية: "نعيش مجبرين، ال نستطيع استئجار بيت الن االيجار 
صعب على مثلي، في فصل الشــتاء نعاني في بيتنا هذا بسبب 
الشقوق التي مألت سقوفه حيث تنزل مياه االمطار علينا وكأننا 
فــي العراء. احلمد هلل ان هناك الكثيــر من اخليرين في هذا البلد 

املتعب يقدمون املساعدة وميدون يد العون الى امثالنا".

متطوعون يشيدون بيوتا صغيرة 
للعائالت الفقيرة في الناصرية

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
الكثير مــن عاداتنا واعرافنــا االجتماعية 
اسس ألخالقيات ســامية، باملقابل هناك 
عدة عادات وتقاليد مطلوب منا ان نشذبها 
او نلغيها مــن حياتنا ألنها وجدت في زمن 
غير زمننا، لكن هل املوضوع يتماشى معنا 

بعد كل هذه السنني؟
اعتدنا جميعــا على االتكاليــة بطريقة 
التفكير، فاستندنا الى عادات وتقاليد اكل 
عليها الدهر وشرب، ألنها اعراف جاهزة، ال 
حتتاج "حســب االعتقاد" اال الى التطبيق، 
لــم يفكر أحــد منا بخلق فكــرة جديدة 

تتعلق في األقل بتجديد تلك املوروثات.

ما السبب الذي دفعنا الى ان نكون بهذه 
السلبية؟

يقــول عبد اخلالــق طاهــر الباحث بعلم 
النفس واملقيم في مانشســتر: ان أي فرد 
حينما تردد عليه حديثا عن ضعفه، وجبنه، 
سيتحول الى جبان وضعيف، بغض النظر 
عن القــدرات التي ميتلكهــا، والتي قد ال 
تختلــف عن قدرات أي أحــد آخر قد يكون 

معروفا بشجاعته.
وأضاف: هذا احلديث يذكرني بحالنا كأمة، 
فقد نشأنا في بيئة ليس لها سوى احلديث 
عــن املؤامرات، وكره العالم وحســده لنا، 
"وال أدري عــالم يحســدوننا" املهم باألمر 
اننا حتولنا الى افراد ضعيفي الشــخصية، 
نخاف اآلخر، ونخاف أي فكرة جديدة تطرح 
علينا، ألننــا نتوقــع ان أي جديد، محاولة 
للسيطرة علينا من العدو املتآمر. شعوبنا 
تخاف املغامرة، وتلك حالــة خطيرة، ألننا 
ان نتعرف على  باملغامرة وحدها نستطيع 
زوايا أخرى في احلياة، غير التي نشأنا عليها 
وقرأنا عنها، زوايا ال ميكن ان يدونها أحد، او 

يشعر بقيمتها، اال من يعيشها بنفسه.
العــادات والتقاليد موروثات واعراف اعتدنا 
على فعلها وتكرارها منذ نشــأتنا، لذلك 

فمن الصعب تركها، حتى وان كنا نتقاطع 
للخالص  ونسعى  بعضها،  ونرفض  معها، 
من بعضها االخر، لكنه امر ليس بيســير 

ابدا.
يقول وهيب عبد اجمليــد الباحث في االدب 
والسياســة: ان العــادات، نتائــج ألفعال 
متكــررة، تصبح بــرور الوقت جــزءا من 
كيان الشــخصية، فيجد بعضنا صعوبة 
في تــرك بعض العــادات، وهنــاك بعض 
وتستمد  عليها،  تربينا  اجملتمعية،  العادات 
قوتها من خوف اجملتمــع كله من التغيير، 

اذ ينظــرون الى أي شــخص يرفض بعض 
عادات اجملتمع، على أنه غريب وغير طبيعي. 
لذلك يحاول اآلباء زراعة العادات والتقاليد 
بأوالدهم وكأنها جزء ال يتجزأ من هويتهم 
وشخصيتهم، حتى يكبروا وهم متأقلمون 
معها، ال ينفرون منها، فاجملتمع الشــرقي 
من شدة اهتمامه بالعادات ال يرى االختالف 

والتنوع ميزة، بل يراها خالفا ومشكالت.
قــد يكــون االهتمــام بوضــوع العادات 
املتوارثــة، والتي يرفــض اجملتمع بنحو عام 
تركها، او تغييرها، بســبب اننا نسير على 

مبدأ اإلرث بكل شــيء، ليس فقط ميراث 
األبناء ملمتلكات االب، او املهنة، بل يتعدى 
األمر ذلك ليصل الــى التصرفات واألفكار 
وردود الفعل املتمثلــة بالعادات والتقاليد، 
فان كنا نبحث عن سبيل للتحرر والعيش 
الكرمي، وان نعيش احلياة التي نطمح اليها، 
البد لنا من ان نقطــع احلبل الوهمي الذي 
قيدنا عقولنا به، ومنيز بني العادات املتوارثة 
التي تســتحق احملافظة عليها، وبني أخرى 
تعيقنا عن مواكبة التطور الفكري في كل 

العالم.

الصباح الجديد - وكاالت:
صدرت في بيروت مؤخرا موســوعة 
عن األدباء الروس للمترجم العراقي، 
ثالثة  في  وتقع  األســدي،  قاســم 
أجزاء، تضم مجموعــة كبيرة من 
أبــرز الكتــاب الروس منذ روســيا 

القيصرية.
وشاركت املوسوعة ضمن سلسلة 
تصدرها  والتي  كتاب،   100 مشروع 
في  العراقيني،  املترجمــني  جمعية 
النســخة 39 من معرض الشارقة 

الدولي. 
وتضم املوسوعة احلالية 112 كاتبا 
من أبــرز الكتاب الروس من شــتى 

املدارس والتوجهــات، وتغطي فترة 
تاريخية من روسيا القيصرية وحتى 
يومنا هذا با في ذلــك فترة االحتاد 
الســوفيتي، باإلضافة إلى عدد من 

الكتاب في روسيا احلديثة.
كذلك لم تغفل املوســوعة كتاب 
برودســكي  جوزيف  مثــل  املهجر 
وأوســيب  نابوكــوف  وفالدمييــر 
مانديلشتام، وإيفان بونني وغيرهم. 
كما تســلط الضوء على أشــهر 
لودميال  مثل  الروســيات  الكاتبات 
أولتســكايا ويلينا شفارتس وأولغا 
ســيداكوفا وآنا أخماتوفــا ومارينا 

تسفيتايفيا وغيرهن.

وعلى الرغم من أن هذه املوســوعة 
قد أغفلت بعض الكتاب على مدار 
هذه احلقبــة الكبيرة، إال أنها تقدم 
وللمتخصصني  العربــي  للقــارئ 
في األدب الروســي بانوراما واسعة 
للمجتمع  أدبيــة  صــورة  جتســد 
الروسي، الذي مر بتغيرات سياسية 

وتاريخية كبيرة في هذه الفترة.
الثالث  وصممــت كتب اجملموعــة 
"األبيض  الروســي  العلــم  بألوان 
واألزرق واألحمر"، فيما جاءت العلبة 
باللونــني "البرتقالــي والقهوائي" 
داللة على "شــارة يوم النصر" عند 

الروس.

مترجم عراقي يصدر موسوعة عن األدباء الروس

العادات والتقاليد قابلة للتغيير
 ألنها ليست دستورًا

الصباح الجديد - وكاالت:
أدانــت املمثلــة األمريكية آمبر 
من  اســتبعادها  حملــة  هيرد، 
بطولة اجلزء الثاني من سلسلة 
أفالم األكشــن واخليال العلمي: 
،بعــد   –"Aquaman "أكوامــان 
التي  القضائيــة  مشــكالتها 
شــهدتها في الفتــرة األخيرة، 
عنف  قضايــا  فــي  وورطتهــا 
منزلــي وتشــهير مــع زوجها 
املمثل العاملــي جوني ديب بطل 
الشــهير،  الكاريبي"  "قراصنة 
ووصفت هيرد احلملة بـ "احلملة 

املدفوعة".
صحيفــة  موقــع  وبحســب 
فإن  البريطانيــة،  "أندبندنــت" 
معركة آمبــرد هيرد وجوني ديب 
مــا  زالــت محتدمة، ونشــرت 
أن  فيه  أكدت  تقريراً،  الصحيفة 
آمبر هيرد أدانت جوني ديب، وقالت 
إن زوجهــا الســابق جوني ديب 
أكبر منهــا، وجنوميته بالتأكيد 
أضخــم منها بكثيــر، وبالتالي 
متكن من استغاللها لصاحله في 
معركته معها، حيث اســتطاع 
طوال  لها  ضربــات  عدة  توجيه 
اربع سنوات مضت، وأقصاها من 

اكوامان"  املائي-  الرجل   " فيلم 
بادعاءاته الدائمة عليها. وقالت 
إنها تتعرض حلمــالت مدفوعة 
في  العمل  عــن  الســتبعادها 
الســابق  زوجها  وأن  الفيلــم، 

يستطيع التالعب بالناس".
وأكــدت آمبر هيــرد أن احلمالت 
والشائعات املدفوعة عبر مواقع 
التواصــل اإلجتماعــي ال متلي 
لها  أساس  ال  وقرارات  إختيارات 
في الواقع وأنها متحمسة لبدء 
تصويــر فيلم "أكوامان 2" عام 

2021 املقبل.
رداً على  وجاء تصريــح آمبــر 
عريضة إلســقاطها  إطــالق 
من فيلــم "اكوامان2". والتي 
توقيع،  مليون  أكثر من  تلقت 
أعدهــا محبو جونــي ديب، 
وكانــت على غــرار ما حدث 
مع جونــي ديــب، وإقصائه 
القرصان  دور  مــن جتســيد 
"جاك ســبارو" في سلسلة 
ودشــن  الكاريبي،  "قراصنة 
عــدد كبير من املشــاهدين 
حملة الســتبعاد آمبر هيرد 
اجلديد  فيلمهــا  بطولة  من 

"أكوامان2".

آمبر هيرد مهددة باستبعادها 
من فيلم" أكوامان 2"

الصباح الجديد - وكاالت:
حقق مقطع فيديو ملســن إيطالي عزف 
على آلــة األكورديون في الشــارع أحلانا 
بفيروس  املصابــة  لزوجته  موســيقية 
انتشارا  في مستشفى،  والراقدة  كورونا 

واسعا عبر مواقع التواصل االجتماعي.
والفيديو الذي ت تداوله على السوشيال 
ميديا يسجل اللحظات املؤثرة لستيفانو 
بوزيني )81 عاما( وهو يعزف لزوجته كارال 
ساكي، التي تزوجها قبل 47 عاما، أحلانها 

املفضلة، بعدما منــع من زيارتها 
كاستل  ببلدة  مستشــفى  في 

سان جيوفاني بشمال إيطاليا.
الفيديو  فــي  بوزيني  ويظهــر 
يعــزف مرتديــا ســترة حمراء 
وكمامــة، بينما كانــت زوجته 

ومعها اثنان آخران يشاهدونه من 
يقوم  ثم  أعلى مرتدين كمامــات، 

بوزيني بالتلويــح لزوجته في نهاية 
العزف.

ثمانيني يعزف لزوجته تحت 
نافذة مستشفى ترقد فيه
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