
بغداد - وعد الشمري:
في  املاليــة  اللجنــة  كشــفت 
مجلس النواب، أمس السبت، عن 
املباعة  الصعبــة  العملة  حجم 
سنوياً من خالل نافذة بيع العملة، 
مشــددة على أن ذلك تسبب في 
إلى  باألموال، مشــيرة  هدر كبير 
الدوالر  لعرض  مقترحات  تقدميها 
مباشرة من خالل شركات صيرفة 
مرتبطة بالبنك املركزي الكترونياً، 

لضمان توحيد سعره.
النائب  املالية  اللجنة  عضو  وقال 
إلى  الوائلي، فــي حديث  ماجــد 
"الصباح اجلديــد"، إن "نافذة بيع 
العملــة في البنــك املركزي هي 
منها  يعاني  التي  املشاكل  أحدى 
العــراق، وتســببت بهــدر أموال 

كبيرة".
وتابع الوائلي، أن "نحو 50 إلى 60 
مليار دوالر يتــم بيعها من خالل 
هــذه النافذة في العــراق، وهذه 

أرقام عالية".
ويرى "أهمية نافــذة بيع العملة 
تكمــن بعملية االســتيراد، لكن 
ما يحصــل اآلن هو بيــع الدوالر 
وبالتالي  محــدودة،  مصارف  إلى 
الرسمي  يحصل فارق بني السعر 
للبنك املركزي وما يتم طرحه إلى 

األسواق احمللية".
يتم  "الــدوالر  أن  الوائلــي،  وأكد 

حســابه وفق قانون املوازنة مببلغ 
1182 دينــار، وســعر النافذة هو 
لألســواق  املتداول  لكــن   ،1190

يتجاوز 1200 دينــار، وهذه الفروق 
تعنــي أننــا أمام هــدر كبير في 

األموال".

وحتدث، عن "مقتــرح في اللجنة 
املالية لهذه املشــكلة من خالل 
االعتمادات املصرفية للمستوردين 

الذين يريــدون إدخال البضائع إلى 
العراق".

ويواصــل الوائلــي، أن "اخلطــوة 

هــي  مقترحنــا،  مــن  الثانيــة 
داخل  األجنبيــة  العملة  توفيــر 
التداول احمللي للمواطن بتســديد 
االحتياجــات من خالل شــركات 
بنظــام  املرتبطــة  الصيرفــة 

الكتروني مركزه البنك املركزي".
وبني الوائلــي، أن "اآللية املقترحة 
تفــرض أن يتوافــر لكل شــركة 
صيرفة حساب تتلقى منه الدوالر 
وتبيعــه إلــى املواطــن وبالتالي 
سنكون أمام سعر موحد، ونتجاوز 

وساطات املصارف".
وشــدد، على أن "البنــك املركزي 
لديه مصارف معروفة تتعامل مع 
تصنيف خاص،  وفق  العملة  مزاد 
اعترضنا عليــه وطالبنا  لكننــا 

بوضع معايير شفافة".
أن "احلكومة  إلى  الوائلي،  وانتهى 
ينبغي منهــا أن تتخذ اإلجراءات 
املناســبة لوضع اليــد على هذا 
خلطوات  ونتطلع  اخلطيــر،  امللف 
صارمة حتول دون اســتمرار الهدر 
من دون املســاس بسياسة البنك 

املركزي".
اللجنة  أفاد عضــو  من جانبــه، 
األخر جمال كوجــر إلى "الصباح 
نيابية  "استفسارات  بأن  اجلديد"، 
مت رفعهــا إلــى محافــظ البنك 
املركزي حول موضوع مزاد العملة 

لكن االجابة لم تكن مقنعة".

50 - 60 مليار دوالر مبيعات البنك المركزي
سنويا تفيد منها مصارف أهلية محدودة

البنك املركزي "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد عضو جلنة اخلدمات البرملانية 
البخاتي امس  النائــب جاســم 
السبت وجود متربصني وفاسدين 
يقفــون باملرصــاد فــي طريــق 
استكمال املشاريع االستراتيجية 
ومن بينها استكمال ميناء الفاو 

الكبير والقناة اجلافة.
وقــال البخاتــي فــي حديث لـ 
إن "اجلميــع  الســومرية نيــوز، 
االزمة  لتجاوز  املسؤولية  يتحمل 
التــي مير بها البلد، ومشــكلتنا 
في العــراق ان املشــروع الناجح 
فــان اجلميــع حتاربــه"، مبينا ان 
الكبير  الفــاو  ميناء  "مشــروع 
بالشــكل  اســتكماله  مت  بحال 
االمثل فانه ســيقدم الى العراق 
واردات تصل 100 مليار دوالر فوائد 

للعراق سنوياً، ما يعني ان العراق 
ســتنتهي حاجته الــى الواردات 
لتمويل موازنته كمورد  النفطية 

اول وأساس".
واضــاف، ان "هنالــك متربصني 
وفاســدين يقفــون باملرصاد في 
املشــاريع  اســتكمال  طريــق 
االســتراتيجية ومــن بينها منع 
شــركة دايو من التعاقد بعد ان 
خصصنا 400 مليار دينار كدفعة 
ان جنحت  بعــد  للشــركة  اولى 
االمواج  اســتكمال كاســر  في 
فأنها ســتكون ناجحة في باقي 
اخلطــوات املتعلقة باســتكمال 
االرصفة اخلمسة في امليناء وهذا 
ملف واحد من امللفات والتحديات 
املوجودة التــي على رئيس الوزراء 

معاجلتها بشكل مباشر".

نائب: متربصون وفاسدون يقطعون 
طريق استكمال المشاريع 

االستراتيجية 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
املالية  اللجنــة  أعلــن مقــرر 
عن  الصفــار،  أحمد  النيابيــة 
مع  العراقية  احلكومــة  توصل 
اقليم كردســتان  وفد حكومة 
اقليم  اتفاق بشــأن حصة  الى 
كوردستان في موازنة عام 2021.
وقال الصفار في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد امس السبت، إن 
اقليم كردســتان  وفد حكومة 
العراقية  احلكومــة  مع  توصل 

االقليم  حصة  بشأن  اتفاق  الى 
في املوازنــة املقبلة لعام 2021، 
وهــي بنفــس صيغــة االتفاق 
عهــد حكومتي  في  أبرم  الذي 
ومصطفى  املهــدي  عبد  عادل 

الكاظمي. 
يشــار إلى أن وفــداً رفيعاً من 
إقليم كردســتان برئاســة وزير 
وصل  جناب،  شيخ  آوات  املالية، 
التفاوض مع  بغداد، بقصد  إلى 

احلكومة االحتادية.

أربيل وبغداد تتفقان على موازنة 
2021 بالصيغة التي اقرت سابقا 

ولم تنفذ

كشفت عن مقترحات لتجاوز الهدر الكبير في تداول "العملة الصعبة"

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
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محليات 2

 
البصرة - سعدي السند :

نظرا لوجود اعــداد غير قليله من 
مرضى العجز الكلوي في البصره 
والذيــن  اجلنوبيــة  واحملافظــات 
يحتاجون الى عمليات زراعة كلى ، 
اصبح لزاما علينا ان نفكر بانشاء 
مركز ألمراض وزراعة الكلى ليقدم 
والتشخيصية  العالجية  خدماته 
لهذه الفئة من املرضى التي تكابد 

اآلالم.

أول عمليه لزراعة الكلى في 
املركز 

 بهــذه املقدمــة حتــدث اجلــراح 
كاطع  صفاء  الدكتور  األختصاص 
البصرة ألمراض  مزبان مدير مركز 
وزراعة الكلــى عن فعاليات املركز 
، مضيفــا وبعد جهــود مضنيه 
مستشــفى  في  املركز  تأســس 
الصــدر التعليمــي ، وبــدأت أول 
عمليــة لزراعــة الكلــى بتاريخ 
١٠/٤/٢٠١٥   ومــازال املركز يقدم 
خدماته جلميع املرضى ممن يعانون 
من امــراض الكلى التي حتتاج الى 
تداخل جراحي او عالجي وقد أجرى 
املركــز حتــى اآلن أكثــر من 115 

عملية ناجحة.

مالكاتنا على مستوى عال من 
املهنية

وأكــد الدكتور صفــاء  ان املركز 
يحتــوي  علــى أســّرة رجاليــة 
ونسائية ويضم أيضا عناية مركزة 
، اضافــه الى شــعبة الغســيل 
للغسيل  ٣٥ جهازا  بواقع  الكلوي 
الدموي في الطابــق االول ويوجد 
املركــز مالك على مســتوى  في 
عال مــن املهنية والتدريب حاصل 
على شــهادات تدريبــة من ارقى 
املركز  العامليــة واصبح  اجلامعات 
في الوقت الراهن احد اهم املراكز 
التدريبيــه للحصول على الزمالة 
الكلى  زراعة  جلراحة  التخصصية 

على البورد العراقي والعربي .

جترى في املركز عمليات اجلراحة 
البولية وزراعة الكلى

وبــّن جترى فــي املركــز عمليات 

أجلراحــه البولية مبختلف انواعها 
وعمليات زراعة الكلى ، واخذ عينة 
أمراض  لتشــخيص  الكلــى  من 

الكلى املعقده .
وأشار مدير املركز الى ان املركز بدأ 
الكلى  رفع حصاة  بأجراء عمليات 
عن طريق اجللد بإستخدام السونار 
فقط ومن دون التعرض لالشــعاع 
من قبــل املريض واملــالك الطبي 
والصحي وقد مت اجراء عمليات في 
املركز بتقنية اســتخدام السونار 
فقط وجترى ألول مرة في محافظة 
البصرة كما مت اجــراء عملية زرع 
كلــى ناجحة بإســتخدام تقنية 

الناظور اجلراحي. 

تتم عمليات زراعة الكلى 
مبواصفات عالية الدقة

وأوضح ان الدعم املستمر للمركز 
من قبل دائرة صحــة البصرة في 

وهمة  املركــز  احتياجات  توفيــر 
الفريق الطبي القائم بالعمل في 
املستشفى وما يبذله االطباء من 
انعكس  دؤوب  جهد متميز وعمل 
في جناح اجراء العديد من عمليات 
زرع الكلــى وتتم عمليــات زراعة 
الكلــى مبواصفات عاليــة الدقة 
وجتري بأيــدي فريق طبي متكامل 
مــن مــالك املستشــفى وعلى 
مســتوى عال من املهارة والتميز 
متقدمة  تدريبــات  تلقــوا  ممــن 

ومكثفة 

قصة فتح املركز في البصرة

فتح مركز  وللتعرف على قصــة 
لزراعــة الكلى فــي البصرة قال 
: بعد  الدكتــور صفــاء كاطــع 
قراري بفتح مركــز لزراعة الكلى 
في البصره  كان البد من الســفر 
الى كردســتان وحتديدا الى أربيل 

 ٦ والبالغ  التدريب  منهاج  إلكمال 
اشهر في عام ٢٠١٢ وكان هذا قرارا 
التواجد هناك  اذ البد مــن  صعبا 
، فطلب العلم جهــاد في جميع 
حاالتــه ، وهنا البد مــن التفاعل 
لكل هذه الفتــرة احملددة للتدريب 
قد  وتقاليد  عادات  مع  واألنسجام 
تبدو احلياة فيها صعبة في الوهله 
االولى ، لكنها ســتكون طبيعية 
العلم  حتمــا ألن عملية طلــب 
وزيــادة في املعرفــة التخصصية 
تعطي دفعا مميــزا بأجتاه التعامل 
الثر مع احلياة اجلديد هناك وترافق 
وميزانية  املادية  احلالــة  ذلك كله 
محدوده تــكاد التكفي ملتطلبات 

العلم .
حيــث  أغلقت عيادتي اخلاصة في 
البصرة وتركت عملي كطبيب في 
املستشفى ، ومت اخذ القرار بسفري 
انا واطفالي وزوجتي الطبيبة أيضا 
بعــد ان مت منحها  أجــازة ) بدون 

راتب ( ولكــن كل هذه التفاصيل 
برغم أهميتها تبدو طبيعية جدا 
أمام طلب العلم ورســم االهداف 
املتقدمــة لغــد جميــل مفعم 
باملعرفة عند العــودة بعد الفترة 
التدريبيــة ومواجهة املســتقبل 
الطبية  اخلدمات  بتقدمي  واملباشرة 
العالجيــة ألهلنا في البصرة وفي 

املنطقة اجلنوبية .

١٥٠ عملية لزراعة الكلى

وقــال الدكتور صفــاء : في اربيل 
باجراء نحو ١٥٠ عملية  اشتركت 
زراعة كلى حتت اشــراف الدكتور 
الكبير شــوقي غزالــة ، الذي لم 
يبخــل علّي يومــا بعلمه ونهلت 
هذا  فــي  التفاصيــل  ادق  منــه 
املضمــار.. وبعد ان نلت شــهادة 
التخــرج ، ســعيت حثيثــا وملدة 
سنتن بن البصرة ووزارة الصحة 

لغرض احلصــول على )بيان( لفتح 
مركز ألمراض وزراعــة الكلى في 
في  التعليمي  الصدر  مستشفى 
محافظة البصرة وجاء يوم افتتاح 
املركز وحّلت البشــائر عندنا هنا 
ألن مرضانــا بأنتظــار فتح مركز 
يعاجلهم وتركنا كل املتاعب التي 
واجهناها  خلف ظهورنا  ونسينا 
الصعوبات التــي رافقت االفتتاح 
مــن تنســيب املــالكات للمركز 
وتدريبهــا، وجتهيــز املركز باحدث 
االجهزة العاملية ومن الشــركات 
الرصينــة مــن نواظيــر واجهزة 
واملناعــة  االنســجة  مطابقــة 
الدقيقة وهنا البد  الــدم  وحتاليل 
آيات الشــكر والعرفان  من تقدمي 
واالمتنان حملافظة  البصره متمثله 
باحملافــظ ونائبــه األداري الدكتور 
ضرغام االجودي ملا قّدماه ســابقا 
والحقا من دعم مادي ومعنوي من 

اجل دميومة العمل في املركز.

مركز البصرة يبدأ عمليات رفع حصاة الكلى
 عن طريق الجلد بإستخدام السونار

بعد نجاحه في اجراء أكثر من 115 عملية ناجحة

بعد شهر  على بدء حملة التسويق  ... 

مازال المركز يقدم 
خدماته لجميع 
المرضى ممن 

يعانون من امراض 
الكلى التي تحتاج 

الى تداخل جراحي 
او عالجي وقد أجرى 

المركز حتى اآلن 
أكثر من 115 عملية 

ناجحة
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اجلراح األختصاص الدكتور صفاء كاطع مزبان مدير مركز يتحدث ملراسلنا في البصرة

بغداد - الصباح الجديد :
العلمي  والبحث  العالــي  التعليم  وزارة  أطلقــت 
قناة التقدمي الى الدراســة املسائية لذوي الشهداء 

للسنة الدراسية 2021/2020.
وأوضحت دائرة الدراســات والتخطيــط واملتابعة 
www.( أن التقــدمي يكون عبر بوابتهــا اإللكترونية
dirasat-gate.org( على ان يقــوم الطالب بإدخال 
بياناته الشــخصية والدراســية من خالل واجهة 
دخول الطلبة وتوليد رقم سري وطباعة االستمارة 
والتوجــه الى أقرب مديرية ملؤسســة الشــهداء 
التابعــة للمحافظة للمصادقة علــى معلومات 

الشهيد.
ويكون من حــق الطالب التعديل على اســتمارة 
املعلومــات في حالــة وجود خطأ قبــل مصادقة 
مديرية مؤسسة الشــهداء عليها ويدخل املتقدم 
للدراسة عبر البوابة اإللكترونية باستعمال كلمة 
املــرور وميأل خياراتــه ) من واحد الــى 10 اختيارات( 

ويحفظ اخليارات.
اما بالنســبة لكليات وأقســام القبول املباشر – 
التربية البدنية والفنــون اجلميلة – يذهب الطالب 
إلجراء االختبار بالكلية التي اختارها وتقوم كليات 
القبول املباشــر بإدخال درجات االختبار للمتقدمن 
حتى يتنافس املتقدمون الحقا بعد احتساب درجة 
التنافس وتقوم املديرية بالتصديق على اســتمارة 
الطالــب وإرســالها إلى الفرع الرئيس ملؤسســة 
الشــهداء وتقوم مؤسسة الشــهداء بالتصديق 

النهائي على بيانات املطلوبة. 

بغداد - الصباح الجديد :
منحـــت املديرية العامة للتنميــة الصناعية 
إحدى تشــكيالت وزارة الصناعة واملعادن ) ١٤٢ 
( إجازة تأسيس ملشــاريع صناعية جديدة خالل 

شهر تشرين األول املاضـي .
وقـال مدير عام املديرية رائـد عبـد االله جبـوري 
ان اإلجــازات املمنوحة توزعــت على الصناعات 
الغذائيــة والصناعات اإلنشــائية والصناعات 
والصناعات  املعدنية  والصناعــات  الكيمياوية 
النســيجية ، مشــيراً الى ان محافظة بغداد 
املمنوحة  األول بعدد اإلجــازات  املركــز  أحتلت 
حيــث بلغــت ) ٣٠ ( إجــازة تليهــا محافظة 
البصرة بعــدد ) ٢٣ ( إجازة فيمــا توزعت بقية 
اإلجازات على محافظات ذي قار وميسان واملثنى 
والنجف األشــرف وكربــالء املقدســة وديالى 
واألنبار والديوانية وواسط وصالح الدين ونينوى 

وكركوك وأربيل والسليمانيـة .
وأضـاف املدير العام ان املديرية قامت بتخصيص 
) ٤٤ ( قطعة أرض إلنشــاء املشاريع الصناعية 
خالل الشهر ذاته توزعت على محافظات كركوك 
بعــدد ) ١٢ ( تخصيص والبصرة ) ٩ ( تخصيص 
ونينوى ) ٥ ( تخصيص وميســان ) ٤ ( تخصيص 
ومحافظتــي بابل وديالــى ) ٣ ( تخصيص لكل 
منهما ومحافظات بغداد واملثنى وكربالء وصالح 
الديــن تخصيص واحد لكل منهــم ، مبيناً ان 
توزيع األراضي شــمل الصناعــات الغذائية بـ 
) ٢٢ ( تخصيــص والصناعــات اإلنشــائية بـ ) 
٩ ( تخصيــص والصناعــات الكيمياوية بـ ) ٨ ( 
تخصيص والصناعات الهندسية واملعدنية بـ ) 

٥ ( تخصيـص .

عامر عبدالعزيز
عبدالرحمن عجي  املهنــدس  دعــا 
العامة  الشــركة  طوفان مدير عام 
واملزارعن  الفالحن  احلبــوب  لتجارة 
تســويق محصول  فــي  لالســراع 
الشــلب خملازن وزارة التجارة ، موكدا 
تعمــل جاهــدة  التجــارة  وزارة  ان 
اجلديدة من  الدفعــة  لتامن وصول 
ادرجت  التي  الفالحن  مســتحقات 
فــي قانــون االقتــراض مــن خالل 

التواصل مع وزارة املالية . 

واضاف ان الفالح العراقي ســيكون 
امام حتــدي مهم وهــو يؤمن قوت 
املواطن فــي ظل جانحة كورونا وانه 
قادر على رســم امالــه و طموحاته 
في  الفعاله  مشــاركته  خالل  ومن 

تغيير واقع البلد االقتصادي .
و قــال ان التجارب التــي مرت على 
الفالح العراقي خالل العشر سنوات 
االخيرة من خالل تواصله بتســويق 
احملاصيل ســواء احلنطة او الشــلب 
وبقية احملاصيــل والتي تاخر خاللها 

في  ولكن  لــه  املســتحقات  صرف 
احملصلــة النهائية صرفت بالكامل ، 
للتوجه  الفالحن كافة  ندعو  ولهذا 
التجارة  الى مخــازن  مبحصولهــم 
ليســهم في تعزيز االمــن الغذائي 
للبلد . واضاف انه و بعد مرور شــهر 
على بــدء حملة التســويق تواصل 
فروعنا و مواقعنا الشــلبية استالم 
محصول الشــلب مــن الفالحن و 
املزارعــن و بانســيابية عالية بعد 
الفنية  االمــور  الكثير من  حســم 

كي تكون داعمه للفالحن.  وبن ان 
للمراكز  املســوقه  الشلب  كميات 
للشــركة  التابعــة  التســويقية 
بلغت لغاية اليــوم ) 74,963 ( الف 
طن شــلب بانواعه ، موزعة كاالتي 
)14,400( الــف طن شــلب عنبر , ) 

60,562 ( الف طن شلب ياسمن . 
واســتعرض مــامت اســتالمه مــن 
كميــات و حســب كل محافظة و 
املراكــز التســويقية التابعة لها و 
حســب تقارير احلاسبة االلكترونية 

بالتنســيق و مع وحــدات االحصاء 
للفــروع ، ففي محافظــة النجف 
 )34,574  ( الكمية املســوقة  بلغت 
الف طن شــلب بانواعه ، وبلغ مامت 
استالمه في فرع الديوانية ) 31,354( 
الف طــن و بلغــت الكميــة التي 
ســوقت لفرع الشــركة في املثنى) 
3,059( طن والكميات التي ســوقت 
لفرع بابل بلغــت) 3,442 ( الف طن 
و اخيرا بلغت الكمية املسوقة لفرع 

ميسان ) 2,532( الف طن . 

واختتم مدير عام جتارة احلبوب نتامل 
ان تتصاعد وتيرة التسويق وان تكون 
الكميات التي تتوجه للمخازن اكثر 
و نحــن اذ جنــدد الدعــوة للفالحن 
بالتوجه خملازن الشــركة بتســليم 

محاصيلهم دعما لالنتاج الوطني .
مــن جانب اخــر باشــرت اللجنان 
الفنية املكلفة باإلشراف على جتارب 
احللة  في مجارش  الشــلب  تصنيع 
لنســب  وصوال  والنجف  والديوانية 

االستخالص . 

التعليم تطلق قناة 
التقديم الى الدراسة 

المسائية لذوي الشهداء

التنمية الصناعية تمنح ) 
١٤٢( إجازة تأسيـس لمشاريع 

صناعية جديدة

مدير عام تجارة الحبوب يدعو الفالحين الى تسويق الشلب لمخازن وزارة التجارة

بحضور نائب رئيس البرلمان ووزير الزراعة ورؤساء اللجان

بغداد - رحيم الشمري :

بحث مجلس النواب اثر التشــريعات 
في حتقيق الســالمة الغذائية ، خالل 
نــدوة حواريــة نظمــت مــن معهد 
التطويــر البرملاني ، أدارهــا مدير عام 
املعهد ســعد فياض مــوزان بحضور 
وزير الزراعة وعدد من رؤوســاء اللجان 
النيابيــة والنواب وأمــن عام اجمللس ، 
وقانونين  الغذائي  بالشأن  ومختصن 
واكادميين ومــدراء عامن من الوزارات 

ذات العالقة .
وقــال النائــب االول لرئيــس البرملان 
حســن الكعبي ان السالمة الغذائية 
بالغة األهمية ، وتوجد فوضى باملنافذ 
احلدودية رغــم التركيز احلالي عليها ، 
وكل ما يدخل منها يشــكل خطورة 
كبيرة على حياة املواطن ، ونعمل على 
نضــوج اوراق ومعلومــات ، ومهم ان 
يكون عالقة عاليــة النظام بن االمن 
وضمان ســالمة البــالد ، والتوصيات 
واملقترحات سيتم املتابعة باجلهود مع 
اجلميع للوصول الى تشــريعات تنهي 

التشتت والفساد .
من جانبــه اكد وزيــر الزراعة محمد 
اخلفاجــي ان االمــن الغذائــي ، امن 
سياسي وبدعم من البرملان وقال لقد 
حققنا مليــون طن باالمــن الغذائي 

فائــض باحلنطــة املســوقة وضمان 
واغلب   ، املبالغ  مســتحقات  تسليم 
الصالحية  منتهيــة  تدخل  املنتجات 
وهذا خطر كبير والتعليمات الصارمة 
واحلجر والتنســيق مع اجلهات االمنية 
والســيطرة التامــة علــى املنافــذ 
مســتمرة لكن نحتــاج املزيد ، ورحب 
بالبحوث واحلوار واكد الشروع باالتفاق 
مع وزيــر الصحة والبيئــة بخطوات 
لعقد ورشــة متخصصة واستضافة 
الباحث زيــد ثابت ، وتشــكيل هيئة 
سالمة الغذاء ، واهتمام بانشاء مزارع 
خاصة باألعشــاب تدخل بالصناعات 

الدوائية .
الباحث  ثابــت  زيــد  الدكتور  وحــدد 
ومستشار غرفة جتارة بغداد ، االجراءات 
املطلوبة لضمان الســالمة الغذائية 
، وتشــخيص نظــام الرقابــة علــى 
والزراعة  التصنيع  االغذية من جوانب 
واالســتيراد ، واحلل يبدا من السلطة 
التشــريعية بعد مشورة خبراء االحتاد 
االوربي احلل األوحد نظام غدائي موحد 
وخالل ٥ سنوات يتم تنظيم كل شي 

والتخلص من خطر متعددة .
الزراعة ســالم  رئيس جلنــة  وشــدد 
الشمري ، على سالمة االمن الغذائي 
وحتديــداً املنافــذ احلدوديــة ، والعمل 
املشــترك بن الســلطتن التنفذية 
والتشــريعية النهــاء حــاالت غيــر 

سليمـة .

وتطرق مستشــار رئيــس غرفة جتارة 
بغــداد خالــد الولي ، الــى الصادرات 
الغذائية وتخفيض الرسوم والضرائب 
الطــب  قانــون  تشــريع  ومعاجلــة 
التكميلــي ، وتكامل الغــذاء لدورها 
مزارع  واقامــة   ، الوطني  باالقتصــاد 

خاصة لألعشاب .
فيصــل  غــازي  الدكتــور  وتنــاول 
اســتاذ متمرس بالقانــون ، مراجعة 
لة بالســالمة  التشــريعات ذات الصِّ
الغذائيــة لتقيمها ومــا يتطلب من 
الغاء او تعديل او حتديث التشــريعات 

، ومجلــس النواب ال يصنــع القانون 
والقوانــن تخرج من الشــعوب كما 
يخرج النبات مــن العرق ، لذا مهم ان 

يستعن بكل االختصاصات .
ودعا الدكتور حيدر غازي استاذ االعالم 
باجلامعــة املســتنصرية ، الى ســن 

لتتمكن من  االعالم  تساند  تشريعات 
وتعزيز  للصحفين  معلومــات  اتاحة 
الصحافة االستقصائية وحق احلصول 
علــى املعلومــة ، ونســمع مبصادرة 
وايقاف حلويــات باملوانئ نتيجة عدم 
صالحيتها الغذائية ، ونحتاج الوضوح 

ملساندة الدولة ، 
وأبدى مستشار غرفة جتارة بغداد عبد 
األمير حّماد استعداد التجار واصحاب 
املهــن ،  لتقدمي خبراتهم لتنشــيط 
االســتيراد  وعملية  اخلــاص  القطاع 
والتصدير وايجاد التشريعات املناسبة 

خاصة الغذاء والصحة .
واقتــرح احلقوقــي واخلبيــر القانوني 
احمد الشمري ، تشكيل هيئات تكون 
بصالحيات واســعة لعميلة استيراد 
واحقان  ، الختصــار  والغــذاء  األدوية 
االدارية وســياقات قدميــة باتت ترهق 

املستثمر والتجار .
وحتدثت رئيس مؤسسة النما للتدريب 
االعالمــي الصحفية امــل صقر عن 
دور األعــالم احلديث بتقدم الشــعوب 
، واملنظومات االلكترونية للســيطرة 
على كافة اجلوانب الفكرية والسالمة 
للمجتمــع أمنيا واقتصاديــا وعلميا 

وماليا ونحتاج افكار وخبرات .
ولفت املهندس االستشــاري قحطان 
عدنــان عضو غرفة جتــارة بغداد ، الى 
اهمية أمتتة املنافذ احلدودية ، وانشــاء 
مختبــرات خاصــة تتبع الــى جهاز 

محور   ، النوعية  والسيطرة  التقييس 
مهم جدا في عملية الســيطرة على 
نوعية وُجودة املواد املســتوردة وضمان 
الفساد  لنتجاوز  الغذائية  الســالمة 
وسرعة االجناز ،وايضا امتتة السايلوات 
بشــكل عام ومن ثم احلصــول على 
للمخزون  وواقعيــة  قــراءات حقيقة 
لتساعد  والرز  والشــعير  احلنطة  من 
وزارة التجــارة باســتراتيجيتها مــن 
والسيطرة  والتصدير  االستيراد  حيث 
، والفــرق بــن احلَْوَكــة واحلكومــة 
االلكترونيــة موضــوع االمتتــة مهم 
الوحيــد إلدارة مثاليــة يتطلب  احلل 
جهــد عالــي ومركز من قبــل كافة 
املؤسســات لكتابة وصــف مفصل 
لإلجــراءات اخلاصة بتنفيذ اي معاملة 
داخل املؤسسة املعنية وتكون الدولة 
بكافة مؤسساتها قد باشرت باللبنة 
االولى في بناء نظام االمتتة الشــامل ، 
الذي سيدير  املؤسسات وينقذها من 

التخبط ويسرع من االجناز .
وقدم مستشــار جلنة الصحة والبيئة 
عمار  االستشاري  الصيدالني  النيابية 
العبــودي نظــرة عامك عــن الوضع 
الراهن ومقترحات تشــريعية ، وتناول 
املستشــار القانوني علــي عمر فتاح 
مفهــوم امللكيــة الفكريــة واإلطار 
القانونــي ودور العالمــات التجاريــة 
والبيانات اجلغرافية في حماية الصحة 

العامة . 

تقرير

مجلس النواب يبحث تشريعات تحقق السالمة الغذائية وتشريع قانون الغذاء الموحد 

مبنى مجلس النواب العراقي
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
ناشــدت نخب صومالية الرئيس األميركي املنتخب 
جو بايدن بأن يأخذ قرارا  ببقاء القوات األميركية في 
بالدهــم عقب توليه مهامه في العشــرين من يناير 

املقبل.
وكان الرئيــس األميركي احلالي، دونالد ترامب، قد أمر  
بســحب »غالبية« القوات األميركية من الصومال 
»بحلول أوائل عام 2021«، أي قبل رحيله عن السلطة 

مباشرة.
وقالت وزارة الدفاع األميركية، ليلة امس السبت ، في 
بيان، »قد تتم إعادة نشــر جزء من القوات خارج شرق 
إفريقيا«، مشــيرة إلى أن »بقية القوات سُتنقل من 
الصومال إلى الدول اجملاورة، بهدف الســماح )بإجراء( 
عمليات عبر احلدود من قبل الواليات املتحدة والقوات 
الشــريكة، إلبقاء الضغط على املنظمات املتطرفة 

العنيفة«.
وشدد البنتاغون على أن »الواليات املتحدة ال تنسحب 
أو تتخلــى عــن إفريقيا«. وقال »ســُنواصل إضعاف 
املنظمات املتطرفة العنيفــة التي يُحتمل أن تهدد 
أراضينــا«، متعّهدا »احلفاظ على القدرة على شــن 

عمليات موجهة ملكافحة اإلرهاب في الصومال«.
من جانبه، قال أيوب إســماعيل يوســف عضو جلنة 
الشــؤون اخلارجية في مجلس الشــيوخ الصومالي 
في بيان لوكالة رويترز إن »القرار األمريكي بســحب 
القوات مــن الصومال في هــذه املرحلة احلرجة من 
القتــال الناجح ضد )حركة( الشــباب وشــبكتها 

اإلرهابية العاملية مؤسف للغاية«.
وأضاف »قدمت القوات األميركية مساهمة ضخمة 
وكان لهــا أثر كبير في التدريــب والكفاءة القتالية 

للجنود الصوماليني«.
وفي تغريدة له على تويتر ، أشــار يوسف إلى حساب 
بايدن على موقع توتير، في إشــارة منه إلى أن يقوم 

الرئيس املنتخب بإلغاء القرار الحقا.
وأوضحت »رويترز« أنه لم يتســن لهــا التواصل مع 
احلكومــة الصومالية في وقت مبكر يوم الســبت 

للتعقيب على القرار األميركي 
ومن املقــرر أن جتري احلكومــة الصومالية انتخابات 
برملانية هذا الشهر وانتخابات عامة في مطلع فبراير 
شــباط وهو ما يســبق خفضا مزمعا لقوات حفظ 

السالم التابعة لالحتاد األفريقي وقوامها 17 ألفا.
وتدعــم القــوات األمريكية في الصومــال القوات 
اخلاصــة الصوماليــة املعروفــة باســم )دنب( في 
عملياتها ضد حركة الشباب التي أسفرت هجماتها 
في بلدان مثل كينيا وأوغندا عن مقتل مئات املدنيني 

ومنهم أميركيون.
وقال العقيد أحمد عبد اهلل شيخ الذي شغل منصب 
قائد دنب لثالثة أعــوام حتى 2019 إنه في حالة كان 
االنسحاب األميركي دائما »فسيكون لذلك تداعيات 

هائلة على جهود مكافحة اإلرهاب«.
وأشار إلى أن البرنامج األميركي لزيادة عدد قوات دنب 
إلى ثالثــة آالف فرد كان يتعني اســتمراره حتى عام 

2027 لكن مصيره أصبح غير واضح اآلن.
وال تــزال هناك مشــكالت عديــدة داخــل اجليش 

الصومالي من بينها الفساد والتدخل السياسي.
وقال شيخ إن انســحاب القوات األميركية قد يجبر 
الصومــال علــى مواجهة هــذه املشــكالت أو رمبا 

يفاقمها.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
غــوردون  األميركي،  الكاتــب  كشــف 
تشــانغ، أن الصني تقوم بجمع احلمض 
النووي لشــعوب العالم منذ ســنوات، 
الســتخدامها في دوافع شــريرة، وفقا 

ملوقع قناة فوكس نيوز.
وقــال تشــانغ، مؤلف كتــاب »االنهيار 
القــادم للصني«، إن الصــني متتلك أكبر 

قاعــدة بيانــات للحمض النــووي في 
العالم، وتقــدر بنحو أكثر من 80 مليون 
ملف، وهي في تزايــد، مؤكدا أن الصني 
تخطــط الســتخدام هــذه املعلومات 
مصممة  بيولوجية  أســلحة  إلنشــاء 

الستهداف مجموعات عرقية معينة.
وأكد أن الدافع الثاني، وهو األكثر خطورة، 
»أن الصني حتاول تطوير أمراض ال يصاب 

بهــا اجلميع، بل تســتهدف مجموعات 
عرقية أو عرقيــة معينة فقط«. وأضاف 
أن هــذه الدوافع يجــب أن تكون مصدر 
قلق كبير للواليات املتحدة، مشــيرا إلى 
أن  فيــروس كورونا ليس آخر مســببات 
األمراض التي تتولد من التربة الصينية، 
وقال: »يجــب أن نقلق من  املرض القادم. 
ســيكون أكثر قابلية لالنتقــال وأكثر 

فتًكا من فيروس كورونا«.
كيف جتمع الصني احلمض النووي؟

وأوضح أن الصني ال جتمع احلمض النووي 
لســكانها فقط، بل جميع دول العالم 
مبا فيهم األميركيــني. وقال إن ذلك يتم 
من خالل شــراء الشــركات األميركية 
التــي لديهــا ملفات تعريــف احلمض 
النووي، وحتاليل احلمض النووي لشركات 

النسب، والقرصنة على قواعد البيانات.
على ســبيل املثــال، في عــام 2015، مت 
شــركة  اخترقت  الصني  أن  اكتشــاف 
»أنثيم«، وهي ثاني أكبر شركة تأمني في 

الواليات املتحدة.
ولفت تشــانغ إلى أن بكني تســتخدم 
فيــروس كورونا لتوســيع قاعدة بيانات 
احلمض النــووي اخلاصة بهــا من خالل 

طلــب رموز QR املقبولة دولًيا للســفر 
وباســتخدام  البــالد  وخــارج  داخــل 
دبلوماســية اللقاح، وقال: »ما يفعلونه 
هو أنهم يقولون للدول ســنحصل على 
اللقاح لكننا بحاجة إلى إكمال جتاربنا، 
لذلك سنستخدم سكانك كاختبار. إذا 
لم تشارك في هذه التجارب، فلن حتصل 

على اللقاحات الصينية«.

وحــث تشــانغ الواليات املتحــدة على 
التصرف بســرعة ومنع القوة العظمى 
من احلصول على املزيد من احلمض النووي 
األميركــي، وقال »يجب أال نســمح ألي 
منظمة صينيــة باختبار احلمض النووي 
أن نقول للصني، إما  لألميركيني. وعلينا 
أن توافق على نظام التفتيش أو ننسحب 

من اتفاقية األسلحة البيولوجية ».

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت هيئــة للنقل البحري مقرها 
أن  اململكة املتحدة امس الســبت، 
لهجوم  تعرضــت  جتارية  ســفينة 
قبالة ســواحل اليمن الذي يشهد 
نزاعــا مدمرا، وذلك بعــد أيام على 
انفجار هز ناقلة نفط كانت راسية 

في مرفأ سعودي.
وقالت إن »عمليات التجارة البحرية 
للمملكة املتحــدة« )يوكمتو( نقال 
عن تقارير من سفن في اجلوار أخذت 
علما بهجــوم في ســاعة متأخرة 
اجلمعة استهدف سفينة جتارية، من 

دون تقدمي أي تفاصيل أخرى.

فيما أعلنت الحقــا انتهاء الهجوم 
في بيان تضمن مــا يلي إن »احلادثة 

انتهت والسفينة والطاقم بخير«.
ويذكر أن هــذا الهجــوم يأتي بعد 
عشــرة أيام على انفجــار هز ناقلة 
تشــغلها شــركة يونانيــة كانت 
في مرفأ الشــقيق الســعودي، في 

هجوم حّمل التحالــف الذي تقوده 
السعودية املسؤولية فيه للحوثيني.

واالنفجــار الذي اســتهدف في 25 
تشــرين الثاني الســفينة »أغراري 
إم تــي«، التــي ترفع علــم مالطا، 
التي  الهجمات  من  سلسلة  أعقب 
شــنها حوثيون على منشآت نفط 

ســعودية، ما يبرز اخملاطــر املتزايدة 
حلملــة عســكرية مســتمرة منذ 
خمس ســنوات بقيادة اململكة في 

اليمن.
إيران  باســتمرار  السعودية  وتتهم 
بأســلحة متطورة،  احلوثيني  بتزويد 

وهو ما تنفيه طهران.

اليمن منذ  اندلع فــي  الذي  والنزاع 
2014 عندما ســيطر احلوثيون على 
العاصمة صنعــاء ومن بعدها على 
أغرق  الشــمال،  غالبيــة مناطــق 

السعودية في مستنقع عسكري.
وتصاعدت احلرب مع تدخل التحالف 
 2015 آذار  فــي  الســعودية  بقيادة 

به  املعترف  الرئيــس  دعما حلكومة 
عبد ربه منصــور هادي، لكن ال تبدو 
أي مؤشرات على تراجع وتيرة النزاع.

وقضى عشــرات آالف األشــخاص، 
غالبيتهــم من املدنيني، ونزح ماليني 
آخرين في أزمة اعتبرتها األمم املتحدة 

أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

مناشدات صومالية لبايدن 
باإلبقاء على القوات 

األميركية

الصين تجمع الحمض النووي لسكان العالم

ناقلة نفط تتعرض لهجوم قبالة سواحل اليمن

متابعة ـ الصباح الجديد :

كشــف مســؤولون أميركيون 
وقطر  السعودية  أن  وخليجيون، 
اتفاق مبدئي إلنهاء  إلى  توصلتا 
األزمة اخلليجية، مما ميهد الطريق 
حملادثات إقليمية أوسع قد تهدئ 
التوترات بني اخلصمني اخلليجيني 
وفقا  العــام،  نهايــة  بحلــول 

لصحيفة وول ستريت جورنال.
وأكد املســؤولون أنه من املتوقع 
أن يتم توقيع على االتفاق رسميا 
في غضــون األيام القادمة خالل 
مشاركة أمير قطر، الشيخ متيم 
بــن حمد، في اجتمــاع مجلس 

التعاون اخلليجي.
من  اخلليجيون  املسؤولون  وحذر 
إذا لم  أن املفاوضات قــد تتعثر 
تنضم إليهــا البحرين واإلمارات 
ومصــر، وقالــوا إن االتفاقيــة 
ال تــزال مؤقتــة، وأعربــوا عن 
مخاوفهم من أنها قد تنهار قبل 
يتعني على  ألنه  التوقيع عليها، 
الدول  باقي  إقناع  الســعوديون 
اخلليجية باحلل، كما أبدت مصر 

حتفظات كثيرة على االتفاقية.
أميركيــون  وذكــر مســؤولون 
أن ترامــب حتــدث مــع الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيســي، 
يــوم اخلميس، للضغــط عليه 
الصفقــة  علــى  للموافقــة 

وترسيخها.

بوادر التقدم
جاءت بوادر التقــدم في أعقاب 
املكثفة  احملادثات  أيام مــن  عدة 
التي توســطت فيهــا الواليات 
ســافر  فقد  والكويت،  املتحدة 
جاريد كوشــنر، صهــر ترامب، 
وفريقه إلى السعودية وقطر في 
وقت سابق من األسبوع املاضي، 
في محاولة لكســر اجلمود في 
احملادثات التــي توفقت منذ فترة 

طويلة.
وقال وزيــر اخلارجيــة الكويتي، 
إن  أحمد ناصر احملمــد الصباح، 
استعداد  وقطر على  السعودية 
إلى  إلنهاء خالفاتهما، مشــيرا 

»محادثــات مثمرة« مؤخرا حول 
املصاحلة اخلليجية.

وأضــاف الصبــاح فــي بيــان 
رســمي لوزارة اخلارجية »نشكر 
األميركي  الرئيــس  مستشــار 
النتائج  علــى  كوشــنر  جاريد 

املثمرة حلل القضية«.
وأشــار إلى أن كل األطراف التي 
شاركت في احلوار أكدت حرصها 
واالســتقرار  التضامــن  علــى 
أكدت  كما  والعربــي،  اخلليجي 
رغبتهــا في الوصــول إلى حل 

نهائي وتضامن دائم.
من جانبــه، قال وزيــر اخلارجية 
القطــري الشــيخ محمــد بن 
عبــد الرحمن آل ثانــي اجلمعة، 
إن هنــاك حتركا صوب تســوية 

اخلالف القائــم مبنطقة اخلليج، 
التكهن  أنــه ال ميكــن  وأوضح 
بحدوث انفراجة وشيكة أو مبا إن 
كان هذا التحرك سيسوي األمر 

برمته.
حل شامل

وأضاف وزير اخلارجية القطري في 
كلمة لــه بالفيديو أمام منتدى 
احلوار املتوســطي الذي تنظمه 
إيطاليــا أن الدوحة متفائلة إزاء 
هــذا التحرك وتأمــل أن تذهب 
األمور باالجتاه الصحيح. وشــدد 
على أن أي حل لألزمة اخلليجية 
يجــب أن يكون حال شــامال وأن 
يضمن وحدة دول اخلليج العربي.
بينما قال وزير اخلارجية السعودي 

األميــر فيصل بن فرحــان، في 
افتراضي استضافته روما  مؤمتر 
إنــه »متفائل إلى حــد ما بأننا 
على وشك االنتهاء من اتفاق بني 

جميع الدول املتنازعة«.
بلومبيرغ  وكالــة  نقلــت  كما 
عن 3 مصــادر مطلعة قولها إن 
الســعودية وقطــر تقتربان من 
التوصل إلى اتفــاق أولي إلنهاء 
املمتــد منــذ ثالث  خالفهمــا 

سنوات.
االتفــاق  يشــكل  أن  ويتوقــع 
فتــح األجــواء واحلــدود البرية 
الســعودية أمام قطــر، وإنهاء 
حرب املعلومات بني البلدين، مع 
اتخاذ خطوات أخرى لبناء الثقة 
كجزء من خطة مفصلة إلعادة 

بناء العالقات تدريجيا، حســب 
اثنني من املصادر الثالثة.

لكن مصدرا رابعا قال إن الهوة ال 
تزال واسعة لعدة أسباب، منها 
عالقة الدوحة بطهران، حســب 

بلومبيرغ.
الســعودية  مــن  كل  كانــت 
ومصــر  والبحريــن  واإلمــارات 
قطعــت جميــع الروابــط مع 
2017، التهامها  يونيو  في  قطر، 
إيران،  ودعم  اإلرهــاب«  بـ«متويل 

وهي اتهامات نفتها الدوحة.
وتقّدمــت الــدول األربع بالئحة 
مــن 13 مطلبا كشــرط إلعادة 
عالقاتها مــع الدوحة، تضّمنت 
إغــالق القاعــدة العســكرية 
التركيــة املوجودة على األراضي 

القطريــة وخفض العالقات مع 
إيران وإغالق قناة »اجلزيرة، وترافق 
الدبلوماســية  العالقات  قطع 
مــع تدابير اقتصادية شــملت 
إغــالق احلــدود البريــة والطرق 
البحرية، ومنع اســتخدام اجملال 
اجلوي وفــرض قيود على تنقالت 

القطريني.
اإلقليمي  اخلــالف  أعــاق  وقــد 
إيران،  لعزل  ترامــب  إدارة  جهود 
أن  األميركيون  املسؤولون  ويأمل 
جتبر الصفقة قطــر على النأي 
بنفســها عن طهران، لكن قادة 
شــكوكهم  عن  أعربوا  اخلليج 
اتفاقية جديدة ستعالج  أن  في 
القضايا األساسية التي أدت إلى 

اخلالف.

توسطت فيها الكويت واميركا

جاءت بوادر التقدم في 
أعقاب عدة أيام من 

المحادثات المكثفة التي 
توسطت فيها الواليات 
المتحدة والكويت، فقد 

سافر جاريد كوشنر، 
صهر ترامب، وفريقه 

إلى السعودية وقطر 
في وقت سابق من 

األسبوع الماضي، في 
محاولة لكسر الجمود 

في المحادثات التي 
توفقت منذ فترة طويلة

تفاؤل سعودي - قطري بانتهاء ازمة الخليج والبعض 
يخشى انهيار المفاوضات

متابعة ـ الصباح الجديد :

بعدما توّقع أن يكون فصل الشــتاء 
األميركي  الرئيــس  دعــا  »قامتــاً«، 
املنتخب جو بايدن، أمس اجلمعة، إلى 
»منذ  لألميركّيني  مســاعدة  تقدمي 
اآلن«، في ظّل األرقام »السيئة« التي 
تشرين  في  العمل  سّجلها ســوق 
الثاني بســبب عودة ظهور »كوفيد 
– 19« بشدة. وحّذر الرئيس املنتخب 
الذي كان يتحّدث من مسقط رأسه 
ويلمنغتــون في واليــة ديالوير، من 
اآلن فســيكون  »إذا لم نتحّرك  أّنه 
املســتقبل مظلماً جداً«، في وقٍت 
األميركي  االقتصاد  فيه  يتمّكن  لم 
من إنشاء أكثر من 245 ألف وظيفة 
الشــهر املاضي، أي أقــّل مبّرتني من 
األّول،  الوظائــف في تشــرين  عدد 
وفق مــا ذكرته »وكالــة الصحافة 

الفرنسية«.
وبــات الوقــت ينفد، خصوصــاً أّن 
املقّدمة  املســاعدات  مــن  الكثير 
والعائالت  العمــل  عــن  للعاطلني 

تنتهي في 26 كانون األّول.
والرئيس  الكونغــرس  بايدن  وحّض 
اجلمهــوري املنتهية واليتــه دونالد 

ترمــب على إبرام اتفــاق »ملصلحة 
ما  إّن  وقــال  األميركي«.  الشــعب 
األخيرة«  »اجلهــود  هــو  شــّجعه 
التي يبذلها احلزبــان اللذان يعمالن 
على حزمة مســاعدات تُقّدر بنحو 
900 مليــار دوالر. واقتــرح أن يدرج 
الطرفان شــيكاً بقيمة 1200 دوالر 
لألميركّيني، كمــا كانت عليه احلال 

في الربيع.
وأعــرب بايدن عن ثقتــه في إمكان 
التوّصــل إلى اّتفاق، قائــالً إّن هناك 
»عــدداً كافيــاً مــن الدميقراطّيني 
الشــيوخ  مجلس  في  واجلمهورّيني 
األميركــي ، للتوّصــل إلــى حزمة 
أّن  إلى  مساعدات جّدية«، مشــيراً 
هــؤالء يقتربون مــن »اقتراح حزمة 
األساســّية  االحتياجــات  تُلّبــي 

الفورّية«.
وإلقنــاع الدميقراطّيــني الذيــن قد 
اجلديد، عرض  االقتراح  يقاومون هذا 
أن جترى بعد تقدمي  املنتخب  الرئيس 
هذه املســاعدة، التي ســُتعتبر بال 
شّك أقل طموحاً مما طالب به احلزب، 
مفاوضات جديدة فور توليه مهامه 
من أجــل البحث فــي برنامج دعم 
أوسع لالقتصاد بأكمله. وقال »إنها 

مجرد دفعة أولى«.
وقبيل ذلك، حتدثت رئيســة مجلس 

النواب الدميقراطية نانسي بيلوسي 
عن وجــود »زخــم«، مشــيرة إلى 
احتمــال حصول تصويــت بحلول 
قد  بيلوســي  وكانت  امليــالد.  عيد 
حتدثت قبل يوم مــع زعيم األغلبية 

الشــيوخ  اجلمهوريــة في مجلس 
ميتش ماكونيل الذي يبدو أنه على 
اخلط نفسه. وهذا يعني أن االقتراح 
يصبــح رســمياً مطلع األســبوع 

املقبل.

وفــي نوفمبــر )تشــرين الثانــي(، 
انخفض معدل البطالة إلى 6.7 في 
املائة. ومن املؤكد أّن ســوق العمل 
استمّرت في االنتعاش بعد الهبوط 
الذي شهدته في الربيع، ولكن هذه 

املعطيات نســبية مبا أنها ال تشمل 
األشخاص الذين غادروا سوق العمل 
أو ال يبحثون فعلياً عن عمل. وأعرب 
بايــدن عــن أســفه ألن الكثير من 
الناس »فقدوا األمل في العثور على 

وظيفة«.
وعلى ســبيل املثال، لم تعد نسبة 
بطالة النســاء تبلــغ 6.1 في املائة 
فقــط، إذ إّن الكثيــر من النســاء 
خرجن من اإلحصــاءات بعد تركهّن 
العمــل بســبب اضطرارهــّن إلى 
رعايــة أطفالهــّن الذين مــا زالت 
وزارة  وقالــت  مدارســهم مغلقة. 
العمل: »في نوفمبر، ُســجلت زيادة 
الوظائف في )مجاالت(  واضحة في 
النقل والتخزيــن واخلدمات املهنية 

والتجارية والرعاية الصحية«.
وهذا التقرير الــذي يُعتبر األّول منذ 
انتخاب بايدن، ال يعكس بدّقة حالة 
ســوق العمل لشــهر نوفمبر، ألن 
البيانات التــي ُجمعت تتوقف عند 
منتصف الشهر. وبالتالي، لم تؤخذ 
في االعتبار اإلجــراءات التي اتُخذت 
فــي وقت الحق من الشــهر لوقف 
املوجة اجلديدة مــن »كوفيد – 19« 
أو أسبوع عيد الشكر الذي أدى إلى 
بتعويضات  املطالبــني  عدد  خفض 
عيد  عطلــة  وانعكســت  بطالة. 

الشكر على ما يبدو بشكل إيجابي 
أيضاً علــى التوظيــف املوقت في 
الطرود  النقــل لتســليم  قطــاع 
الضخمة على  املبيعات  الناجتة عن 
الســوداء«  »اجلمعة  خالل  اإلنترنت 

و«اثنني اإلنترنت«.
ولعل األهم من ذلك هو أن االقتصاد 
لــم يدّمر وظائــف، خالفــاً ملا كان 
يخشاه بعض االقتصاديني. لكن من 
املرجح أن يزداد واقع التوظيف سوءاً 

في األشهر املقبلة.
وحذر رئيــس االحتياطي الفيدرالي 
باول هذا األسبوع،  األميركي جيروم 
من أن وصول اللقاحات الوشيك هو 
خبر ســار، لكن ال أحد يعرف ما هو 
األثر االقتصادي للتلقيح على األمد 
املقبلة  اإلدارة  القصير. لذلك متارس 
ضغوطاً من أجل التصويت في األيام 
األكثر  األميركيني  ملساعدة  املقبلة 

ضعفاً والشركات الصغيرة.
ويبدو أن هذه الفكرة تشق طريقها. 
فقد صرح دونالد ترمب »أعتقد أننا 
قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق«، 
أن  أنه ســيدعمه. ويُفترض  مؤكداً 
يتــم التصويت عليه قبل 11 كانون 
األول لتجنــب توقف املالية العامة، 
املؤسســات  إغالق  إلى  الوصول  أي 

الفدرالية.

تقرير

بايدن يدعو الى مساعدات لألميركيين جراء األرقام السيئة لسوق العمل

جو بايدن يتحرك كرئيس  قبل تسلم السلطة

االزمة اخلليجية تقترب من نهايتها
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكد عضــو الهيئة اإلدارية فــي مجلس مديرية 
إنتاج الطاقــة الكهربائية في محافظة البصرة 
عالء املوســوي، أن انخفاض الغاز في األنابيب لن 

يؤثر على جتهيز احملافظة بالطاقة الكهربائية.
وذكر املوســوي في تصريح أوردتــه وكالة األنباء 
الرسمية »واع« واطلعت عليه »الصباح اجلديد«، 
أنه »مت حتويــل عمل اإلنتاج علــى اخلط الوطني 
تفاديا ألي تأثير نتيجة إنخفاض الغاز في األنابيب 
والذي جاء ألسباب فنية من قبل اجلانب اإليراني«.

وأضاف عضو الهيئــة االدارية ان »نقص الغاز لن 
يؤثر على عمل إنتاج الطاقة الكهربائية في مركز 
محافظة البصرة واقضيتها ونواحيها«، الفتا الى 
»قيام الكوادر الفنية فــي مديرية إنتاج الطاقة 
الكهربائية بتحويــل وجتهيز الطاقة الكهربائية 
على اخلط الوطني مباشرة مبا يكفي لسد حاجة 
احملافظة مــن التيار الكهربائــي دون اي نقص أو 

انقطاع«.
وأِشــار املوسوي الى أنه »ســيتم جتهيز املناطق 
كافة بــذات التجهيز املســبق، وان لدى املديرية 
خطة مت تطبيقها، بــدأت بصيانة أنابيب اإلنتاج 
في فصل الشــتاء متهيدا لفصل الصيف املقبل 
من أجل احلفاظ على اســتمرار التيار الكهربائي 

في احملافظة ودون انقطاع«.

بغداد - الصباح الجديد :
ارتفعت اسعار صرف الدوالر في اسواق البورصة 

الرئيسة واالسواق احمللية، يوم امس السبت.
وســجلت بورصة الكفاح 125.400 دينار مقابل 
100 دوالر امريكي، فيما ســجلت اسعار الصرف 
ليوم اخلميس املاضي في بورصة الكفاح 125.300 

دينار لكل 100 دوالر.
اما اســعار سعر الصرف في االسواق احمللية فقد 
ارتفعت ايضا حيث كان ، اما سعر البيع: 126.000 
دينار لكل 100 دوالر ، وســعر الشــراء: 125.000 

دينار لكل 100 دوالر.

الصباح الجديد - وكاالت :
توقعت ســتاندرد آند بورز غلوبــال أن يبلغ الدين 
العاملــي 200 تريليون دوالر، أو مــا يعادل 265 في 
املائة من الناجت االقتصادي السنوي العاملي ، بحلول 

نهاية العام، لكنها ال تتوقع وقوع أزمة قريباً.
وقالت وكالــة التصنيفات االئتمانيــة إن الدين 
العاملي ســجل زيادة 14 نقطة كنســبة مئوية 
من الناجت احمللــي اإلجمالي العاملي، بعدما تضخم 
بفعل التراجــع االقتصادي الناجــم عن جائحة 
»كوفيــد - 19« واالقتراض الزائــد الذي اضطرت 

احلكومات والشركات واألسر للجوء إليه.
وأورد تقريــر ســتاندرد آند بورز أن نســبة »الدين 
العاملي إلى الناجت احمللــي اإلجمالي تتجه لالرتفاع 
تُفاقم  منذ ســنوات عدة. ببســاطة اجلائحــة 

االرتفاع.
لكــن على الرغم مــن القفزة الكبيــرة واملوجة 
املتوقعة من حاالت التعثر في السداد في السنة 
املقبلة، ال تتوقع الشــركة أزمــة كبيرة في هذه 
املرحلة. وجاء فــي التقرير أن »الزيــادة املتوقعة 
البالغة 14 في املائة فــي الدين العاملي إلى الناجت 
احمللي اإلجمالي في 2020 من املستبعد أن تسبب 
أزمــة ديون فــي األمــد القريب، بفضــل تعافي 
االقتصــادات، وتوزيع لقاحات على نطاق واســع، 

واعتدال سلوك االقتراض«. 

الصباح الجديد - وكاالت :
الســياحة،  صناعة  شــهدت 
التــي تعــد ركيــزة اقتصادية 
مهمة في دول الشرق األوسط، 
حتســنا تدريجيا خــالل الفترة 
األخيرة، فلــم تتوان العديد من 
بلدان املنطقة عن تقدمي حوافز 
سياســات  واتخاذ  مختلفــة 
لتعزيــز  تفضيليــة  وتدابيــر 
انتعــاش صناعــة الســياحة 
في إطار قيامهــا ببذل قصارى 
جهدهــا للوقاية مــن جائحة 

كوفيد19- ومكافحتها. 
أصدرته منظمة  تقرير  وأشــار 
إلى  العاملية مؤخرا  الســياحة 
أن عدد السائحني، الذين دخلوا 
منطقة الشــرق األوســط في 
األشــهر الثمانيــة األولى من 
العام اجلاري، انخفض بواقع 69 
فــي املائة تأثــرا باجلائحة. ومع 
الرفع التدريجي لقيود الســفر 
املنطقة،  دول  مــن  العديد  في 
الســياحة في  بــدأت صناعة 
الشرق األوســط تصعد ببطء 
من القاع، لتكتســب قوة دفع 

تدريجية من االنتعاش. 

عند مدخل املتحف املصري في 
القاهرة، يصطف عدد  وســط 
كبير من الســائحني بشــكل 
يُكتب  فيما  لدخولــه،  منظم 
شــعار »يرجى ارتداء الكمامة« 
بشكل ملفت للنظر، كما ميكن 
بضرورة  تذّكــر  ملصقات  رؤية 
االلتزام بالتباعد االجتماعي في 
كل مكان على األرض. وبتوجيه 
مــن املوظفــني، ميكــن دخول 
املتحــف بعد املرور بسلســلة 
بينها فحص  من  اإلجراءات  من 
درجــة احلرارة وإجــراء الفحص 
معقمات  واســتخدام  األمني 

األيدي. 
إن  املتحــف  موظفــو  وقــال 
حاليا  ميثلون  احملليني  السائحني 
اجلزء الرئيسي من زائري املتحف، 
يتزايد عدد الســائحني  فيمــا 
ألحدث  ووفقا  ببــطء.  األجانب 
البيانــات الصــادرة عــن وزارة 
الســياحة واآلثار املصرية، فقد 
زار مصر حوالي 400 ألف سائح 
السياحة  منذ استئناف حركة 
الوافدة إليها في يوليو املاضي. 
أما فى الســعودية، فقد قامت 

بنشــاط  بالترويج  احلكومــة 
للمناطــق الســياحية مثــل 
الشواطئ وقمم اجلبال واملعالم 
التاريخيــة احملليــة وغيرها من 
مناطــق اجلذب الســياحي، ما 
إحالل  علــى  اجلمهور  شــجع 
الســفر احمللي محــل اإلجازات 

احلالي،  الوقــت  وفي  اخلارجية. 
ارتفع متوســط معدل إشغال 
الفنادق احمللية إلى 80 في املائة. 
وفي ظــل التعافي احملدود لعدد 
أصبحت  الدوليني،  الســائحني 
االســتفادة من سوق السياحة 
احمللية محط التركيز الرئيسي، 

ســكان  عــدد  يبلــغ  حيــث 
نسمة  مليون   34 الســعودية 
الداخلية في  السياحة  وتتمتع 

اململكة بإمكانات كبيرة. 
وفــي بعــض املــدن التركية، 
الفنادق  إشــغال  معدل  ارتفع 
بشــكل ملحوظ مؤخرا، وازداد 
إليها  الوافدين  السائحني  عدد 
مــن أوروبا بشــكل كبير. فقد 
قال براك بيسرين، الشريك في 
مركز أولوداغ للتزلج في مدينة 
إنه  تركيا،  غرب  بورصة بشمال 
بسبب قيود الســفر األوروبية، 
حتــول العديد من الســائحني 
الدوليني إلى تركيا بعدما كانوا 
يخططون فــي األصل للذهاب 
إلــى أوروبــا للتزلــج، مضيفا 
أن »مبيعاتنــا املســبقة على 
تبــدو متفائلة حاليا.  اإلنترنت 
الزيادة  تــؤدي  أن  املتوقــع  ومن 
في عدد الســائحني خالل فترة 
اخلسارة  تعويض  إلى  الشــتاء 
التي ُسجلت في النصف األول 

من العام«. 
وفي مطار دبي الدولي باإلمارات 
التدريجية  االســتعادة  ومــع 

الذي  املطــار  عــاد  للطيــران، 
كان قد أوقف عــددا كبيرا من 
الرحالت إلى احليــاة الطبيعية 
مــرة أخــرى، كما أعيــد فتح 
احلرة  السوق  العديد من متاجر 
داخل املطار. وقال بول غريفيث 
التنفيذي ملؤسســة  الرئيــس 
مطــارات دبي، إن التدفق احلالي 
للركاب باملطــار قد تعافى إلى 
أكثر من مليون مسافر شهريا، 
وهــو ما ميثل 85 فــي املائة من 
املاضي.  العام  من  الفترة  نفس 
وســيؤدي التعافــي التدريجي 
إلى جذب  الدوليــة  للرحــالت 
املزيد من السائحني، األمر الذي 
سيعزز بدوره انتعاش السياحة 

في دول املنطقة. 
منــذ يونيو مــن هــذا العام، 
رفعت العديد من دول الشــرق 
األوســط قيــود الســفر على 
مناطق  فتح  وأعــادت  التوالي، 
اجلذب السياحي. وتواصل بلدان 
املنطقة تطبيق سلســلة من 
واحلافزة  التفضيليــة  التدابير 
صناعــة  انتعــاش  لتعزيــز 

السياحة. 

البصرة: انخفاض الغاز لن 
يؤثر على تجهيز المحافظة 

بالطاقة الكهربائية

ارتفاع الدوالر في اسواق 
البورصة المحلية 

وكالة : الدين العالمي 
السياحة في الشرق االوسط تتجاوز تداعيات كوروناسيبلغ 200 تريليون دوالر

 

 متابعة ـ الصباح الجديد:
 

 دعــا وزير النفط احســان عبد
البصرة نفــط  شــركة   اجلبار 
 إلى حتســني مواصفات النفط
 اخلــام من اجل زيادة تســويقه
.في الســوق النفطية العاملية
 ولفــت عبــد اجلبار فــي بيان
»الصبــاح تلقتــه   صحفــي 
 اجلديد«، الــى »أهمية تعظيم
النفط مــن  الوطني   االنتــاج 
 اخلفيــف ، مــن أجــل حتقيق
تدعم أضافية  ماليــة   أيرادات 
.»اخلزينــة واالقتصــاد الوطني
 ووجــه وزير النفط املســؤولني
البصرة نفــط  شــركة   فــي 
مبشــاريع التعجيل   بضــرورة 
 حتســني مواصفــات النفــط
فــي عملية ، الهميته   اخلــام 
 تســويقه في االسواق العاملية
 ، مشــدداً على منــح األولوية
 للعمالة احمللية  في املشــاريع
واالستفادة النفطية،   واحلقول 
 من اخلبــرات االجنبية والتعاون
لالهــداف تنفيــذاً   معــاً 
الصناعة تطوير  في   املشتركة 
. النفطية والغازيــة في البالد
النفط برميــل  ســعر   وارتفع 
 مــن خــام البصــرة اخلفيف،
للمــرة دوالراً   50  ليتجــاوز 
.األولــى منذ تســعة أشــهر
 وتواصل أســعار النفط حتقيق
 املكاســب، حيث صعدت بنحو
اتفاق بعد  اجلمعــة،  اليوم   2% 
زيادة »أوبــك+« على   مجموعة 
 متواضعــة فــي اإلنتــاج في
املقبل الثانــي  كانــون  .يناير/ 
 وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت
 موسكو، جرى تداول عقود اخلام
 األمريكي اآلجلة عند 46.47 دوالر
1.82%  للبرميل، بزيادة نسبتها 
.عن ســعر التســوية السابق
 في حني مت تداول العقود اآلجلة

 ملزيج »برنــت« عند 49.70 دوالر
2.03%  للبرميل، بزيادة نسبتها 
.عــن ســعر اإلغالق الســابق
»أوبك+«  واتفقــت مجموعــة 
زيادة علــى  اخلميــس   أمــس 
 متواضعة إلنتاج النفط اعتبارا
 من يناير املقبل قدرها 500 ألف
 برميل يوميــا. وتعني الزيادة أن
اإلنتاج  اجملموعــة ســتخفض 
برميــل يوميا، مبا  7.2 مليــون 
 يعادل %7 مــن الطلب العاملي
مقارنة املقبــل،  الشــهر   من 
قدرها حالية  تخفيضــات   مع 
يوميــا برميــل  مليــون   7.7.

التخفيضــات  وتســتهدف 
 معاجلــة ضعــف الطلب على
موجة فــي خضــم   النفــط 
كورونا فيــروس  مــن  .ثانيــة 
 وكان من املتوقع أن متدد »أوبك+«
آذار القائمة حتى   التخفيضات 
 املقبل على األقل بعد أن تراجعت
 عــن خطــط ســابقة لتعزيز
يوميا برميل  مبليونــي  .اإلنتاج 
اآلمال أســفرت  بعدمــا   لكن 
 فــي موافقــة ســريعة على
 لقاحــات للوقاية من الفيروس
النفط في أســعار  ارتفاع   في 
 نهايــة نوفمبر املاضي، بدأ عدة

احلاجة في  يشككون   منتجني 
 إلى اإلبقاء على هذا التشــديد
النفطيــة السياســة  .فــي 
 ومن جهــة أخرى اكــد اخلبير
  النفطي حمــزة اجلواهري امس
 الســبت ، ان قــرار االجتمــاع
 الوزاري ملنظمة أوبك بالس برفع
 حصة اإلنتــاج العراقي بـ 500
 الف برميــل يوميا قرار منصف
 حيــث ان هذه الزيادة ســتوفر
 للعــراق مابــني 3 ونصف الى
 أربعة مليارات دوالر، مشيرا الى
 ان تطبيق القرار سينفذ ابتداًء
. من شــهر كانون الثاني 2021

 وقــال اجلواهــري فــي تصريح
 صحفــي ان » االجتماع الوزاري
في للنفط  املصــدرة   للــدول 
بــالس قد قررت أوبك   منظمة 
 رفع سقف انتاج العراق املصدر
 من النفــط الــى 500 الف ب
 م وبذلــك ســيعود العراق إلى
 زيــادة امداداتــه النفطية في
 كانون الثانــي املقبل مع البدء
 بـ500 ألــف برميل يوميا حيث
7.2 التخفيضــات   ســتصبح 
 مليــون برميل يوميــا بدال من
 7.7 مليون برميل يوميا بـمـــا
. ”يعادل %7، من الطلب العاملي

 وأضـــاف اجلواهــري، ان » هذه
 الزيادة ســتوفر للعــراق مابني
 3 ونصف الى أربعة مليـــارات
 من الدوالرات ، مشيـــرا الى ان
 تطبيق القرار سينفذ ابتـــداًء
. « من شهر كانون الثاني 2021
منظمــة أعضــاء  ان   يذكــر 
)اوبك(  الدول املصــدرة للنفط 
 وشــركاؤهم  وافقـــوا مؤخرا
الزيـــادة ســقف  حتديد   على 
 فـــي االنتــاج فـــي كانـــون
 الثانـــي عند 500 ألف برميـل،
زيـادة كانـت متوقعـة  مقابـل 
برمـــيل مليونــي  . بنحــو 

خام البصرة الخفيف يتجاوز 50 دوالرًا للمرة األولى منذ أشهر

برغم زيادة الصادرات 

وجه وزير النفط 
المسؤولين في 

شركة نفط البصرة 
بضرورة التعجيل 
بمشاريع تحسين 
مواصفات النفط 

الخام الهميته في 
عملية تسويقه في 

االسواق العالمية

النفط تدعو شركة »البصرة« إلى تحسين 
مواصفات الخام الخفيف

 

متابعة ـ الصباح الجديد: 

 ســجلت التجارة الدوليــة للواليات
 املتحدة في الســلع واخلدمات عجزا
 بلــغ 63.1 مليــار دوالر في تشــرين
 األول ، بزيــادة قدرهــا 1.0 مليار دوالر
 عن عجز أيلــول البالــغ 62.1 مليار
بلغت املئويــة،  النســبة  في   دوالر. 
.الزيــادة فــي العجز 1.7 فــي املائة
األمريكية التجارية  البعثــة   وقالت 
 في جنيف أمــس، إن أرقام الصادرات
األول تعكس  والواردات في تشــرين 
 األثــر املســتمر لوباء كوفيــد - 19
االنخفاضات من  التعافي   واستمرار 
.احلــادة التي شــهدها هــذا العام
العاشر في الشــهر   بلغت صادرات 
182 مليــار دوالر، أكثر  2020 نحــو 
 بأربعة مليارات دوالر عن صادرات أيلول.
 وبلغــت واردات ذات الشــهر 245.1
 مليار دوالر، أو أكثر من واردات الشهر
.الســابق بخمســة مليــارات دوالر
 وعكســت الزيادة في عجز الســلع

 واخلدمات في تشــرين األول زيادة في
 عجز الســلع من 0.6 مليار دوالر إلى
 81.4 مليار دوالر وانخفاضا في فائض
 اخلدمــات مــن 0.4 مليــار دوالر إلى
 18.3 مليار دوالر. وارتفع عجز السلع
 واخلدمات مبقــدار 46.6 مليار دوالر، أو
 9.5 فــي املائة، عن الفترة نفســها
الصادرات وانخفضــت   .2019  مــن 
 مبقــدار 345.9 مليار دوالر أو 16.4 في
 املائــة. وانخفضت الــواردات مبقدار
.299.4 مليــار دوالر أو 11.5 في املائة
3.7 الســلع مبقــدار   وزادت صادرات 
 مليار دوالر إلى 126.3 مليار دوالر في
 تشــرين األول ، بواقع: زيادة في املواد
 الصناعيــة مبقدار 1.6 مليــار دوالر،
 الغاز الطبيعي 0.5 مليار دوالر، املواد
0.4 مليار دوالر،  الكيماوية العضوية 
 السلع الرأســمالية - السلعة التي
 تستخدم في إنتاج سلع أخرى - 1.5
 مليار دوالر، محركات الطائرات املدنية
 0.7 مليــار دوالر، أشــباه املوصــالت
 0.4 مليــار دوالر، صــادرات اخلدمات
.0.3 مليــار دوالر إلى 55.7 مليار دوالر
زادت واردات الــواردات،   مــن جهــة 

 الســلع مبقدار 4.3 مليــار دوالر إلى
 207.8 مليار دوالر في تشــرين األول
 بواقع: زيادة واردات السلع مبقدار 4.7
 مليار دوالر، السلع االستهالكية 1.4
 مليار دوالر، الهواتف احملمولة وغيرها
 من الســلع املنزلية 1.1 مليار دوالر،
 السلع الرأســمالية 1.4 مليار دوالر،
 ملحقات احلاســوب 0.6 مليار دوالر.
0.3 مليار األخــرى  الصناعية   اآلالت 
 دوالر، اإلمدادات واملواد الصناعية 1.3
 مليار دوالر، الذهــب غير النقدي 0.5
 مليــار دوالر. النفط اخلــام 0.4 مليار
 دوالر، املركبات وقطع الغيار واحملركات
 1.5 مليــار دوالر. ســيارات الــركاب
 0.3 مليــار دوالر، واردات اخلدمات 0.7
.مليــار دوالر إلــى 37.4 مليــار دوالر
 وتشــير أرقام تشرين األول إلى وجود
الــدوالرات، مع  فوائــض، مبليــارات 
 دول أمريــكا اجلنوبيــة والوســطى
منظمــة دول  دوالر(،  مليــار   2.2) 
 أوبــك )2.1 مليــار دوالر(، هوجن كوجن
 (1.9 مليــار(، بريطانيــا )1.3 مليار(،
.(السعودية )0.7 مليار(، البرازيل )0.5
 وســجلت الواليات املتحــدة حاالت

 عجز، مبليارات الــدوالرات، مع الصني
 (26.5 مليــار دوالر(، االحتــاد األوروبي
 (15.7 مليار دوالر(، املكســيك )11.8
مليــار  5.7( اليابــان  دوالر(،   مليــار 
 دوالر(، أملانيــا )5.2 مليار دوالر(، كوريا
 اجلنوبية )3.0 مليار دوالر(، تايوان )3.0
 مليــار دوالر(، الهند )2.6 مليار دوالر(،
 إيطاليا )2.5 مليــار دوالر(، كندا )1.3
دوالر(، )0.9 مليار  دوالر(، فرنسا   مليار 
.(ســنغافورة )أقل من 0.1 مليار دوالر
 ارتفع العجز مع الصــني مبقدار 2.2
 مليار دوالر على أســاس شهري إلى
 26.5 مليــار دوالر في تشــرين األول
مبقدار األمريكية  الصــادرات   نوزادت 
 1.1 مليار دوالر إلــى 13.1 مليار دوالر
 وزادت الــواردات مــن 3.3 مليــارات
فــي دوالر.  مليــار   39.7 إلــى   دوالر 
االحتاد مع  العجــز  انخفض   املقابل، 
 األوروبــي مبقدار 1.6 مليــار دوالر إلى
 15.7 مليــار دوالر في تشــرين األول.
األمريكية الصــادرات   وانخفضــت 
 مبقــدار 0.2 مليــار دوالر إلــى 19.4
 مليــار دوالر، وانخفضت الواردات من
.1.8 مليــار دوالر إلى 35.2 مليار دوالر

تقرير

العجز التجاري األميركي يرتفع إلى 63 مليار دوالر

 وزير النفط العراقي احسان عبد اجلبار

احد مصانع االالت الزراعية في الواليات املتحدة االميركية
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ثقافة 8
قراءة

التحديدات األساسية للرواية الواقعية.. رواية »همهمة المغدورين«

رحيل

بغداد ـ الصباح الجديد:

غّيـب املـوت األربعـاء املاضي الناقـد » طراد 
الكبيسـي« في منفـاه بلندن.

 الراحـل من مواليـد مدينة هيـت العراقية 
عـام 1937. ولـد وترعرع هنـاك، حتى انتقل 
إلـى بغـداد، وتخـرج مـن كليـة اآلداب عـام 
1962. وتـرأس حتريـر مجلـة األقـام، أضافة 
الصغيـرة  املوسـوعة  حتريـر  رئاسـة  إلـى 
التـي تصـدر عـن دار الشـؤون الثقافية في 

بغـداد. وقد نعـى الشـاعر واألكادميي علي 
جعفـر العـاق الراحل الكبيسـي من على 
صفحتـه فـي » فيـس بـوك« في منشـور 

طويـل جـاء فيه:
قليلـون هـم الذيـن يتـرك رحيلهـم فـي 
القـدر مـن األسـى. طـراد  نفوسـنا هـذا 

بالتأكيـد. منهـم  واحـد  الكبيسـي 
. . وهـو يصلـح موضوعـاً محزنـاً للتفريق 
نقصـاً  يتـرك  مـوٍت  ومـوت.  مـوٍت  بـن 
واضحـاً فـي إحسـاس كلٍّ منـا باحليـاة ، 
هتـَف  ورمبـا  أحـد،  اليـه  ينتبـه  ال  ومـوٍت 

مـن  شـيٌء  بأرواحهـم  َعلِـق  مـن  بعـض 
كدماتـه : كـم تأخـرت يـا أيهـا املـوت! 

لم يكـن وجوده بيننـا إال تبشـيراً باجلمال، 
عـن  التعبيـر  وأفانـن  السـمح،  واخللـق 
احليـاة بطرٍق جديـدٍة في القـول و الكتابة. 
زميـًا   ، أن أعمـل معـه  الصـدف  شـاءت 
متاعـب  مـن  جـزءاً  وأشـاركه  وصديقـاً 
غربتـه. وقـد أتاح لـي ذلـك أن أكـون قريباً 
وفـاٌء   ، خـاصٍّ طـرازٍ  ذات  شـخصيٍة  مـن 
واحتفـاٌء بهمـا فـي  والزمالـة  للصداقـة 

العمـل والكتابـة علـى السـواء. 

تعـّرض كيانه اإلنسـانّي الى رّجـاٍت كثيرة، 
فـي أبوتـه املمعنة فـي حنانها حـن فقد 
ابنـه الكبيـر والوحيـد في حادٍث مؤسـف، 
وفـي العمـل حـن تنّكـر لـه البعـض ممن 
يقّلـون عنـه شـأناً ، أو حن لـم يأخذ حقه 
مـن تكـرميٍ هو أحـقُّ به مـن كثيريـن. وفي 
الغربـة التـي اضطرته أحياناً الـى الكتابة 

حتت شـروطها غير اإلنسـانية.
قبـل  الراحـل  مـوت  عايـش  ممـن  كنـُت 
فـي  كثيـراً  نلتقـي  كنـا  حقـاً.  ميـوت  أن 
عّمـان حيـث أقـام فتـرًة هنـاك . وفـي كّل 

مـرٍة ألتقيـه، كان يبـدو أكثـر حزنـاً وأقـل 
متاسـكاً. كان يبتعـد عن حيويتـه املعتادة 
فـي الكتابـة. خـّف حضـوره األدبـيُّ الـى 
أخبـار  ال   ، نـدوات  ال  .ال نشـر،  حـدٍّ كبيـر 

عنـه. اجتماعيـٌة  أو  أدبيـة 
. كان مثـَل قمٍر يتآكل تدريجياً، وتفترسـه 
التجاعيـد. أكان يحـّس أن احلاجة ما عادت 
حـدث  ثـم  العالـي؟  ضوئـه  الـى  ماسـًة 
فجـأًة غياٌب مؤلـٌم وطويل. سـألُت الكثير 
مـن أصدقائنا املشـتركن عنـه ، في عمان 

، ال أحـد ميلـك معلومـًة عنه.

الموت يغيب »طراد الكبيسي« 

إلى  وعودته  دميوزي  القدمي،  األســـطوري 
احلياة ثـــم اإلجهاز عليه غيبـــة وغدراً 
. تلك الشـــخصيات غير املشـــخصة، 
وغيـــر املرســـومة بعنايـــة، وال متتلك 
هدفـــاً حلركتها أو وظيفـــة تؤديها في 
كشخصيات  تبدو  ال  الســـردي،  احلاضر 
رمزيـــة في ســـياق الشـــكل الروائي 
الشكل  أو  الواقعي  الشـــكل  أو  القدمي 
املؤلفة  أخفقت  لقـــد  اجلديد.  الواقعي 
ســـردياً  صدقاً  منحنا  فـــي  احلقيقية 
عفويـــاً بتدخلها املباشـــر، فقد لعبت 
القدرة  كلـــي  العليـــم  الســـارد  دور 
والســـطوة مما جعل احلالـــة الوجودية 
توضيح  بعدم  غامضـــة،  الرواية  لعالم 
التي  القاســـية  احلياتيـــة  التجربـــة 
تصـــدت لعرضهـــا، هل هـــي حقيقة 
أم مجـــازاً؟ لذلك فـــإن النمط العرفي 
امليثولوجية  الرحلة  لســـرد  األسطوري 
)عالم  الســـفلي”  “العالم  إلى  البدئية 
املوتى( حتّول شـــخصية شـــبه واقعية 
“ســـراب” إلى شـــكل مجـــازي مثقل 

حيرة  تبدأ  وهنا  املتهافتة،  بالشـــعارات 
الطبيعة  جتعل  التي  الواقعي  الســـارد 
الرمزيـــة البالغـــة للقتـــل والغـــدر 
ذلك  تؤثـــر في  التي  والدسيســـة هي 
املؤلفـــة وقد لعبت  أن  التحّول، كمـــا 
غموض  جعلت  العليـــم،  الســـارد  دور 
نـــوع العالـــم الروائي الذي تســـكنه 
مبســـطاً  جزءاً  والقراء  الشـــخصيات 
مـــن احلبكـــة األساســـية للتقريـــر 
املتماســـك  وغير  املبســـط  الصحفي 
بقراءة  الروايـــة  شـــمول  وألجل  باملرة، 
التي  املوتيفات  بعض  ســـنبرز  أوســـع 

: وردت فيهـــا، منها 
مصطلـــح  اســـتخدام   •
عام  فـــي  بداية  الروائـــي  الواقعيـــة 
القـــرن  منتصـــف  فـــي  أي  )1850م( 
تركيـــز  لوصـــف  عشـــر،  التاســـع 
الفرنســـي “غوســـتاف فلوبير” )-1800

1880( علـــى احلياة القرويـــة في روايته 
“إيفان  الروســـي  وتركيز  بوفاري”  “مدام 
)1883-1818( علـــى حياة  تورجنيـــف” 
القصصية  مجموعتـــه  فـــي  الفاح 
وفي  صيـــاد”  “مذكـــرات  الضخمـــة 
مجمـــل رواياته. انتقلـــت تلك احلركة 
إلـــى الواليات املتحـــدة األمريكية بعد 
مرتبطة  كانت  حيـــث  الزمن،  من  عقد 
في البـــدء باللون احمللـــي أو األقليمية، 
االهتمام  مـــن  الكثير  كان  وقـــت  في 
باملواقـــع اجلغرافيـــة األمريكية يعتمد 
علـــى تلـــك التقاليـــد الواقعية مثل 
والبيئة  للطبيعـــة  املفصل  الوصـــف 
شـــخصيات  وإيجاد  الرعوية،  الريفية- 
بتلك  خاصـــة  ثقافيـــة  حـــدود  ذات 
املناطق مثل الشـــرق احملتـــدم واجلنوب 
الناشـــئ. والغرب  بالعنصرية،  املظلوم 

       لذلـــك ، نســـتطيع أن نقـــول: أن 
التقريريـــة الريبورتاجيـــة املتباطئـــة 
واملبســـطة وحتى الســـاذجة غالباً ما 
تفضي إلـــى جعل املناطـــق اجلغرافية 
وطوبغرافياتها  بشســـاعاتها  عاطلة، 
املتنوعـــة، نباتاتهـــا وحيواناتها، وحتى 
املائية ورخوياتهـــا، وتتميز  قشـــرياتها 
تقطنها،  التي  الشـــخصيات  ببساطة 
لكننا لم جنـــد ذلك، فالغـــاف األخير 
عن  الكبيرة  وباحلـــروف  يعلـــن  للرواية 
)قصـــة من تأريخ العـــراق القدمي، قصة 
بل وجدنا  الســـومريون(،  اجلنـــوب  أهل 
اســـتعراضاً صحفيـــاً ســـريعاً “حملياً” 
أطرافها،  مـــن  وبعض  الناصرية  ملدينة 

)؟!(. و”العدائين”  الفقراء  وأناســـها 
تشـــخيصها  في  املؤلفـــة   •
لســـدنة املرحلة السياســـية اجلديدة 

منحت روايتها شـــيئاً مـــن الدينامية 
للغرباء  وبدقـــة  أشـــرت  حينما  واملرح 
اجلـــدد الذين أخذوا يتحكمـــون بالزمان 
على  املغلوبن  النـــاس  وأرزاق  واملـــكان 
في  والنهب  الســـلب  ))ســـاد  أمرهم: 
ضواحـــي بغداد حتـــت مفاهيم خاطئة 
ولبسوا  بالدين  تّزينوا  رجاالت  غرســـها 
هذا  لهـــم،  يحلو  كمـــا  مفاهيمـــه 
حـــال، وذاك حـــرام، وإن كنـــت خائفاً 
من ربـــك، ادفع خمس جـــدك من هذا 
احملظور  تبيـــح  الفتات  وعلقـــت  املال. 
ألناس  الشعبية  األســـواق  بوابات  أمام 
وراحـــوا يطلقون   ، القراءة  يعرفـــون  ال 
اللحـــى ويتفوهون بالتســـبيح حلمده 

ممـــا رزقهم به، يفضضون آيـــات قرآنية 
“هذا  الذهب  مبـــاء  لوحاتها  ويطلـــون 
 ، ، “اللهـــم زد وبارك”  من فضل ربـــي” 
الغفار  إنه  تســـود”،  ال  احلســـود  “عن 
الرخيـــم(( )ص68 ومـــا بعدها( وكذلك 
حينما اســـتغلت التناقـــض والتضاد، 
أكثر  األســـلوب  أن  علـــى  والتأكيـــد 
تنوعاً  خلقت  فقـــد  احملتوى،  من  أهمية 
في “شبه الشـــخصية” أو )الشخصية 
– الظـــل( املطروحة، وأعطـــت للرواية 
جـــواً من احملليـــة، فضاً عـــن قضية 
أخـــرى هـــي إنقـــاذ الســـخرية املّرة 
مـــن مرارتهـــا: ))جوع، خـــوف، انحال 
انهيار،  يتلـــوه  انهيـــار  النفـــوس، ثم 

أو بيضاء ال يهم، وخامت  عمامة ســـوداء 
هناك  ليـــس  طويلة  وحلى  ومســـبحة 
إشـــكال، تلونوا يا عبيـــد اهلل، احلاكم 
في  ضير  ال  الصنـــع،  أمريكـــي  اجلديد 

)ص70(. هذا!(( 
الرئيس  العنـــوان  عـــن  أما   •
للروايـــة )همهمـــة املغدوريـــن( فإننا 
نســـمع  ولم  تذكر،  همهمـــة  جند  لم 
متتمة لهـــم ال قبل املـــوت وال بعده إالّ 
كإمثولة  العنـــوان  جاء  رمبا  واحدة،  مرة 
عامة ملـــا تصدت لـــه الرواية ككل عن 
اغتيـــال العراقيـــن وتصفيتهم بطرق 
خال  من  شـــريفة  وغير  عادلـــة،  غير 
ومفخخات،  صوت  بكوامت  مسدســـات 
وحتولـــت الهمهمـــة بعد املـــوت إلى 
الذي أصاب  والفســـاد  التعفن  روائـــح 
اجلثـــث املهملـــة واملتكدســـة فـــي 
دوائر  وردهات وممـــرات  مخازن وصـــاالت 
همهمة  هـــي  رمبا  أو  العدلـــي،  الطب 
من  وتذمراتهم  وشـــكواهم  األحيـــاء 
الوضع املـــزري الذي وضعـــوا فيه بغير 

وجـــه حق.
      لكننـــا وجدنـــا جملـــة ثقافيـــة 
تتـــداول بشـــكل متكرر علـــى طول 
أو  املشـــهدية  التوصيفات  في  الرواية، 
مثل:  الفصـــول  عناوين  صياغـــة  في 
الدفلى(،  زهـــرة  الثالـــث-  )الفصـــل 
قطاف  موســـم  حان  الثامن-  و)الفصل 
الدفلـــى( وهكذا، فبنيـــة التكرار تفيد 
للتأكيـــد على حالة أثيـــرة لدى املؤلف 
ليصل  وجتذيرهـــا،  إشـــاعتها  حتـــاول 
القراء مـــن ورائها إلى معنى شـــامل: 
وســـّميتها،  الدفلى  زهور  رحيق  مرآوية 
فبالرغـــم مـــن جمالهـــا إال أنها تفرز 
عســـًا قاتاً للبشـــر: ))حان موســـم 
بألوانها  تزهـــو  الدفلى.  زهـــور  قطاف 
 ، واألبيض  والقـــامت،  الفـــاحت،  الـــوردي 
توهمـــك بالنقاء لكـــن دبقها األصفر 
املمـــزوج بالنمـــل والســـم، يدعوانك 
في  العابثـــون  زرعهـــا  منه،  للحـــذر 
)ص120(. حصادها((  وعلينا  شـــوارعنا 
هم  هنا  الدفلـــى  وأشـــجار   
السياســـين  من  األدعيـــاء  الغربـــاء 
يبطنون،  مـــا  عكس  يظهـــرون  الذين 
ابن  املتعـــددة، وجوه  الوجـــوه  أصحاب 
الزنـــا الذي جـــاء مع احملتل وســـيرحل 
أو  احملتل  مـــع رحيـــل  أو آجاً  عاجـــًا 
العراقين  املغدورين  فصيحـــات  بدونه، 
فشـــيئاً  شـــيئاً  تتعالى  أخـــذت  قد 
ليســـمعها شـــرفاء العالـــم في كل 
في  سيســـاعدوهم  وحتمـــاً  جهاته، 
االســـتجابة لغمغماتهـــم الواضحة.

د. سمير الخليل

الصادرة  املغدورين(  )همهمـــة  رواية  في 
عن منشـــورات دار الرواد املزدهرة- بغداد/ 
مجيد”  “نعيمة  للقاصـــة   2019 العراق 
لم جنـــد ذلك االمتداد املكانـــي والزماني 
حشـــد  وال  الرواية،  جنس  يســـم  الذي 
املتحاورة  أو  املتصارعـــة  الشـــخصيات 
حول نقـــاط اختاف أو اشـــتراك كبيرة. 
تاجاً  ريبـــور  وجدنا  ذلـــك  من  بالعكس 
صحفيـــاً مبتســـراً يســـتعرض لنـــا 
والتفجيرات  واالختطـــاف  القتل  حوادث 
التـــي وقعت في “بغـــداد” بعد االجتياح 

األمريكـــي لها وســـقوط التمثال .
في  للشـــخصية  كان  لقـــد   
القـــدمي وظيفة خلق  الروائي  الشـــكل 
الدرامية  احلبكـــة  وكانـــت  احلبكـــة، 
األخاقي  للتداخـــل  رمـــزاً  نفســـها 
والتجريـــدي والســـايكولوجي للتجارب 
نشأة  مع  الرواية  حتولت  وقد  البشـــرية. 
الواقعيـــة، والتركيز على جتـــارب احلياة 
للتجارب  رمـــزي  جتســـيد  من  اليومية، 
املعيشـــة إلى مثـــال توضيحـــي، هذا 
ما تكـــون عليـــه التجارب البشـــرية، 
يعتقـــد مؤلفو الروايـــة احلديثة بتقدمي 
الطريقة التي تســـير عليهـــا التجارب 
البشـــرية، وهـــذا مـــا ميكـــن حدوثه، 
بينما تقـــول الرواية القدميـــة: تلك هي 
طبيعة البشـــر تقول الروايـــة الواقعية 
اجلديـــدة: تلك هـــي تصرفات البشـــر.

التحديدات  فـــإن  ذلـــك،  ومع   
األساســـية للواقعيـــة، فـــي عرضها 
لكيفيـــات تصـــرف الناس، ال تســـمح 
لألمنـــاط الصحفية والتقاريـــر امليدانية 
الواقعي،  بالظهـــور  البشـــر  جتارب  عن 
لها  الشـــخصيات  أن  وهماً  تعطي  وإمنا 
القيام  ميكنه  أحدهـــم  وأن  االختيار  حق 
بشـــيء بدالً مـــن اآلخر. لكننـــا وجدنا 
أن تلـــك الشـــخصيات مثل “ســـراب” 
حد  إلى  تبـــدو  و”صديقها”  و”زوجهـــا” 
عليها،  مســـتحوذاً  مقيـــدة،  كبيـــر 
يعتقد  عندما  ، حتـــى  ومحدودة  منقادة 
بشيء  ســـيقومون  أنهم  ضمنياً  القارئ 
آخر لـــو رجعوا إلـــى الوراء وعـــادوا أو 

منها. خارجـــن  التفتوا  حتـــى 
ال يوجـــد فضـــاء أيديولوجي   
انقـــاذ مـــا للمغدورين،  ميكنـــه توفير 
ســـايكولوجي  بُعد  يوجد  ال  و-أيضـــاً- 
باســـتطاعته معاجلـــة أو اســـتيعاب 
ذات  وظيفـــة  توجـــد  وال  القتلـــة، 
الرافديني  املـــوروث  الســـتدعاء  معنى 

ان التحديدات األساسية 
للواقعية، في عرضها 

لكيفيات تصرف الناس، ال 
تسمح لألنماط الصحفية 

والتقارير الميدانية عن تجارب 
البشر بالظهور الواقعي، 

وإنما تعطي وهمًا أن 
الشخصيات لها حق االختيار 
وأن أحدهم يمكنه القيام 

بشيء بداًل من اآلخر.

غالف الرواية

اصدار

متابعة الصباح الجديد:

ديسـمبر  لشـهر   )50( العـدد  أخيـراً  صـدر 
التـي  الثقافيـة”  “الشـارقة  مجلـة  مـن 
بالشـارقة،  الثقافـة  دائـرة  عـن  تصـدر 
حيـث جـاءت االفتتاحيـة بعنـوان »مشـروع 
معرفـي وثقافـي« محتفية بإطـاق املعجم 
التاريخـي للغـة العربية، الذي أصبـح واقعاً، 
بعـد أن ظـل حبيـس احملـاوالت قرابـة مئـة 
بدعـم  ملموسـة،  وحقيقـة  ماضيـة،  عـام 
واهتمـام ورعايـة الشـيخ الدكتور  سـلطان 
بـن محمـد القاسـمي عضو اجمللـس األعلى 
حاكـم الشـارقة، حرصـاً منـه علـى حفـظ  
االندثـار، وصـون حضـارة  األمـة مـن  تاريـخ 

اللغـة العربيـة مـن الـزوال.
معجـم  لنـا  صـار  فخـر  بـكل  وأضافـت: 
يحفـظ تراثنـا وإرثنـا اللغـوي مـن الضيـاع 
واإلهمـال، وصـارت للغـة ذاكرة متقـدة تروي 
تاريخهـا  وحتمـي  العصـور،  عبـر  سـيرتها 
فـي  املتجـذرة  مبكانتهـا  وترتقـي  العريـق 
القلـب والوجـدان، بهـذا قـد أتيحـت لألمـة 
واإلنسـاني،  احلضـاري  التطـور  مواكبـة 
وفرصـة توحدهـا فـي التصـدي للمشـاريع 
الظاميـة التـي تسـتهدف اللغـة والثقافة 
والتـراث، وفي مواجهة التشـويه الذي يطال 
الوعـي والتحريف الـذي يتعرض لـه التاريخ، 
املفاهيـم  إلـى  يتسلسـل  الـذي  والتحويـر 
واأللفـاظ واملفـردات، إنـه مشـروع يرفـع من 
قيمـة اللغـة العربيـة ويبـّن قدرتهـا علـى 

والتجـدد. والتطـور  التفاعـل 
فتوقـف  يونـس  نـواف  التحريـر  مديـر  أّمـا 
فـي مقالتـه التـي حملـت عنـوان »شـارقة 
الثقافـة واإلعـام« عنـد جتربتـه فـي امللحق 
والـذي كان  »اخلليـج«،  الثقافـي لصحيفـة 
فـي  واملبدعـن  لإلبـداع  حاضنـة  مبثابـة 
شـعر  مـن  أجناسـه  بـكل  األدب  مجـاالت 
وقصـة ومسـرح، إلـى جانـب البعـد الفني، 

أوراقـي  األجـواء، حملـت  تلـك  فـي  وقـال: 
الثبوتيـة، وتقدمـت بخطـوات جريئـة مـن 
صحيفـة  فـي  الثقافـي(  )امللحـق  عتبـة 
وباحثـاً  ومتحمسـاً  مندفعـاً  )اخلليـج(، 
عـن جديـد عربـي فـي معيـة جيـل جديـد، 
متثـل أمامـي فـي قامـات ثقافيـة هضمـت 
جديدهـا  منـه  وشـكلت  الثقافـي  إرثنـا 
محمـد  بالشـاعر  والتقيـت  اإلبداعـي، 
املاغـوط صاحـب تلـك التجربـة الرائدة في 

املشـهد الشـعري العربي، وجمعـة الامي، 
الـذي كنـا ننظـر إليـه كعامـة فارقـة في 
السـرد العربي احلديث، ود. يوسـف عيدابي، 
املسـرحي والناقـد واملعلـم املثقـف، الـذي 
يتلمـس ويستشـرف حجم ومعـدن وقيمة 
املوهبـة الواعـدة، ويجيـد صقلهـا بالعلـم 
واملعرفـة املهنيـة، ومعهم تعلمـت الدرس 
األول )إن قلمـك هـو الـذي يخـط اسـمك 
أوراقـك  وليـس  وهويتـك..  وشـخصيتك 

الثبوتيـة(.
فـي تفاصيل العدد )50(، أجـرت رابعة اخلتام 
حـواراً مـع الشـاعر والروائـي أحمـد فضـل 
شـبلول الفائـز بجائـزة الدولـة للتفوق في 
اآلداب وجائـزة الدولـة التشـجيعية لشـعر 
األطفـال قائاً وقـال: »نريد أن يبقى الشـعر 

فنـاً جماهيريا«. 
مصطفـى  يقظـان  اسـتكمل  فيمـا 
إجنـازات  الضـوء علـى  إلقـاء  كتاباتـه فـي 
احلضـارة العربيـة، وتنـاول فـي هـذا العـدد 
)الوراقـة(،  العـرب  عنـد  الكتـاب  صناعـة 
وقـدم عبدالعليـم حريص تغطية شـاملة 
الدولـي  الشـارقة  معـرض  لفعاليـات 
للكتـاب فـي دورتـه الــ )39(، والـذي أقيـم 
خـال الفتـرة ) 4 – 14( مـن نوفمبر/تشـرين 
كورونـا،  جائحـة  برغـم  املاضـي،  الثانـي 
مكانـة  إلـى  رمضـان  وليـد  تطـرق  فيمـا 
اللغـة العربيـة فـي ماليزيا والتـي ارتبطت 
ارتباطـاً وثيقاً باإلسـام، واحتفـى د. محمد 
صابـر عـرب باألديـب واملـؤرخ محمـد صبري 
السـربوني الـذي لـم يحـظ بالتقديـر فـي 

وغيابـه. حضـوره 
وفـي بـاب )أمكنـة وشـواهد( إطالـة على 
مدينـة الصويـرة التـي تعـد إحـدى أجمـل 
وأعـرق املـدن املغربيـة بقلـم د. عبدالعزيـز 
مدينـة  حـول  شـاملة  وبانورامـا  بوديـن، 
أريحـا التي تعد أقـدم مدن العالـم، وتعرف 
مبدينـة القمـر واألريـج بقلم وليـد رمضان.
عبـده  فألقـى  وأدبـاء(  )أدب  بـاب  فـي  أّمـا 
وازن الضـوء علـى الروايـة اجلديـدة للكاتب 
»إخوتنـا غيـر  أمـن معلـوف حتـت عنـوان 
املنتظريـن«، والتـي تعتمـد اخليـال العلمي 
ملواجهـة أزمـات العالـم، وتناولت سوسـن 
محمـد كامـل الشـاعر نـدمي محمـد الذي 
وكتبـت  الوجدانـي،  الشـعر  لـواء  حمـل 
األدب  أحـد مؤسسـي  عـن  ماهـر  شـيرين 
الـذي  مارسـيه  خـوان  احلديـث  اإلسـباني 

رسـم عاملـه األدبـي بلـون الواقـع، 

د.  إدلبـي عنـد جتربـة  د. بهيجـة  وتوقفـت 
شـاعراً  يعتبـر  الـذي  ناصـف  مصطفـى 
فـي إهـاب ناقـد، بينمـا حـاور األميـر كمال 
فـرج الناشـرة املصريـة كـرم يوسـف التي 
حققـت حلمهـا بتأسـيس )الكتـب خـان( 
همـدان  د.  وتطـرق  كتابـاً،   180 وأصـدرت 
خصوصيـة  إلـى  مداخلتـه  فـي  دمـاج 
التجربة السـردية للدكتور عمـر عبدالعزيز 
الغيـب(.  )سـلطان  روايتـه  فـي  وجتلياتهـا 
وقدمـت غيثـاء رفعـت إضـاءة علـى النتاج 
األدبـي والثقافـي املتميـز لألديبـة سـلمى 
احلضـور  تناولـت  التـي  الكزبـري  احلفـار 
العربـي الفكري في الغـرب، فيما توقفت د. 
هويـدا صالح عنـد الوعي اجلمالـي واإلبداع 
املشـترك في روايـة )النور يأتي مـن النافذة( 
للروائـي املصـري إبراهيم جـاداهلل والكاتبة 

الفلسـطينية حنـان جبيلـي عابـد.
إينانـة  الشـاعرة  قاسـم  أشـرف  وحـاور 
الصالـح التـي قالـت »ديوانـي األول نقطـة 
غيمـة  إلـى  القفـز  ألهمتنـي  ارتـكاز 
أزكيـض  هشـام  حـاور  كمـا  جديـدة«، 
عبـداهلل  الدكتـور محمـد حسـن  الناقـد 
الـذي اعتبـر أن اجلوائـز إعـان تفـوق ومتيـز 
للمبـدع، بينمـا تطـرق محمد هجـرس إلى 
أشـهر وأقدم املقاهـي املصريـة التي وثقت 
األدبـي بالسياسـي بالفنـي. وأجرى ياسـن 
عدنـان مقابلـة مـع الكاتب محمد سـعيد 
)النوفيـا(  الـذي أكـد أن كتابـة  احجيـوج 
أصعـب مـن الرواية الطويلـة، وتوقف أحمد 
)امللحمـة(  بـن  الفـروق  داود عنـد  يوسـف 

امللحميـة(. و)القصيـدة 
فـي بـاب )فـن. وتـر. ريشـة( نقـرأ: الفضـاء 
 – زغلـول  سـعد  أعمـال  فـي  املفتـوح 
بقلـم دالل مقـاري، محمـد املليحـي أحـد 
مؤسسـي احلداثة التشـكيلية فـي املغرب 
أعـّد  دوارة  د.عمـرو  محمـد.  أنـور  بقلـم   –
موسـوعة املسـرح املصري املصـورة – بقلم 
ضيـاء حامـد، سـامي عبداحلميـد مـن رواد 

السـيد،  زمـزم  بقلـم   – العربـي  املسـرح 
الفيلـم  مـن  جعـل  روسـيلليني  روبرتـو 
السـينمائي منوذجـاً حكائيـاً – بقلـم أميرة 

اخلضـري. 
مـن جهـة ثانيـة، تضّمـن العـدد مجموعة 
مـن املقـاالت الثابتـة، وهـي: اليـوم العاملي 
حسـن  محمـد  بقلـم   – العربيـة  للغـة 
بقلـم   – املبدعـن  بغيـة  الكتـب  طلبـي، 
مـن  سـعيد  إدوارد  ذكـرى  أبوزيـد.  أحمـد 
خوسـيه  بقلـم   – األندلسـية  إسـبانيا 
العربـي..  األدب  تاريـخ  بويرتـا،  ميغيـل 
ضـرورة معرفيـة – بقلـم د. يحيـى عمـارة، 
تتجـدد  قدميـة  ظاهـرة  الرصيـف  مكتبـة 
ترجمـة  ونـوس.  كامـل  غسـان  بقلـم   –
يتيـم.  نـوال  بقلـم   – األدبيـة  النصـوص 
قـراءة في كتابات رسـول حمزاتـوف – بقلم 
الروائيـة  املدينـة  املقالـح،  عبدالعزيـز  د. 
املضرجـة بدم الوردة – بقلم نبيل سـليمان، 
القيـم اإلنسـانية ماذنـا النابـض – بقلـم 
د. حـامت الفطناسـي. بـن الشـعر والروايـة 
)سـبيل  روايـة  عبـاس.  سـلوى  بقلـم   –
الغـارق( متاهـة سـردية سـاحرة ومحيـرة 
إطالـة علـى  اعتـدال عثمـان.  د.  بقلـم   –
اإلبـداع والسـرد الكندي – بقلـم مصطفى 
عبـداهلل. كتـب صعبـة القـراءة وعظيمة.. 
جنـوى  بقلـم   – منوذجـاً  وجويـس  بروسـت 
القصيـدة  وعطايـا  احليـاة  شـّح  بـركات. 
– بقلـم د. حـامت الصكـر، معاييـر املثقـف 
العربـي – بقلـم د. صالـح هويـدي. القصـة 
وتأثيرهـا فـي عالـم الطفـل – بقلم محمد 
ياسـر منصـور. جتـاورات الكتابـة والصـورة 
والبصيـرة  البصـر  بـن  املعرفـي  والتبـادل 
– بقلـم محمـد العامـري. التشـكيل بـن 
التراكمـات  واسـتظهار  احلداثـة  ابتـكارات 
ملـاذا  املغربـي.  جنـوى  بقلـم   – املعرفيـة 
املسـرح أبـو الفنـون – بقلـم فرحـان بلبـل. 
الطفـل  وخصوصيـة  االفتراضـي  املسـرح 

– بقلـم وفيـق صفـوت مختـار. العربـي 
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بغداد ـ فالح الناصر:
 

اقامــت وكالــة SSM اإلخبارية، 
حفــا ضيفتــه قاعــة نــازك 
املائكة مساء أول أمس اخلميس 
احتفــاًء مبنجز الشــاعر فيصل 
عبد اهلل كاظم وإصــدار ديوانه 
»أكتب ملن أحــب«. الذي تضمن 
بــدأ بعزف  60 قصيــدة، احلفل 
النشــيد الوطني، ثم القى مدير 
وكالــة SSM اإلخبارية، علي ابو 
وقدم  باملناســبة،  كلمته  عراق، 
عريف احلفــل مصطفى املنجي 
ليتم  باحلضور،  الترحيب  كلمات 
بأجنازه  احملتفــى  الشــاعر  تقدمي 
الروائي رأفت  األدبي وادار اجللسة 
منجزه  الشاعر  استعرض  عادل، 
بحضور جمع مــن املتخصصني 

بالفن واألدب والرواية.
مدير وكالة SSM اإلخبارية، علي 
أبو عراق، قال لـ »الصباح اجلديد«، 
ان احلفــل يأتــي ضمــن منهاج 
الوكالــة ودعمهــا للمبدعــني 
الشــباب في شــتى الفعاليات 
اإلدبيــة والثقافية، مشــيرا إلى 
ان املهرجــان هــو الثانــي الذي 
ديوان  الوكالة بعد توقيع  تقيمه 
»مرايا األردواح« الذي شمل شعر 
ونصوص لعشــرين كاتبا، ولدينا 
نشــاطات جديدة اعداد وتأليف 

ايضــا ادبي، منوهــا إلى ان دعم 
بغداد  في  ســيتواصل  املبدعني 

واحملافظات.

واشــار ابو عراق ان وكالته لديها 
احملافظات، فضا  في شتى  فروع 
عن فرعان فــي جمهورية مصر 

العربيــة واألردن، مبينــا ان فريق 
عمل الوكالة يتكون من شــباب 
متطوعني يعملون خدمة لارتقاء 

على  ويحرصون  الثقافي  باجلانب 
دعم إبداعات الشباب.

من جانبه، قال الشــاعر فيصل 

عبد اهلل كاظــم، ان هذا منجزه 
الشعرية،  مســيرته  في  الثاني 
بعد »كلماتك تشعرني بالدفء« 
مشــيرا إلى »أكتب ملــن أحب« 
باللغة  عاطفيــة  نثرية  قصائد 
الفصحى، مبينا ان لديه إصداران 
جديدان في املدة املقبلة، مقدما 
شــكره إلى إدارة ومــاك وكالة 
للمبدعــني،  لدعمهــا   SSM
واصفــا الدعــم الــذي قدمته 
الوطالــة باملظاهــرة املتميــزة 
في دعمهــا ملنجزات الشــعراء 
إلى  مشــيرا  الروائيني،  والكتاب 
تعود  الشــعر  ان مســيرته مع 
لنحو 20 ســنة، لكنه لم يظهر 
في  انشغاله  بسبب  اإلعام  إلى 
التدريــس، وهو مــدرس لطاب 
املرحلة الثانوية اختصاص اللغة 

العربية. 
وشــهد احلفل، ايضا مشــاركة 
عطية  »حيدر  الشباب  للشعراء 
وحيدر ابو الورد الساعدي وحسام 
وفاروق  التميمي  وحيــدر  حاجم 
حميد ويونس السراي وقاسم ابو 
ومصطفى  كرم  وحسني  محمد 
الذين قدمــوا قصائد  العمــار« 
شــعرية تنوعت بني الشــعبي 
والفصيــح نالــت استحســان 
احلضور، ثم قام الشــاعر احملتفى 
به، بتوقيع نسخ منجزه وأهدائها 

للحضور.

وكالة SSM اإلخبارية تحتفي بمنجز الشاعر
فيصل عبد اهلل كاظم«أكتب لمن أحب«

في حفل حضرته »الصباح الجديد« وضيفته قاعة نازك المالئكة

تحذير.. 4 فواكه ترفع
مستويات السكر في الدم

إذا كنت ممن يعانون من مرض السكري )2(، فعليك احلذر من 
4 أنواع من الفاكهة كونها حتتوي على مستويات عالية من 

السكر قد تتسبب بعض املشاكل.
ويقدم النظام الغذائــي أقوى اإلجراءات املضادة ضد ارتفاع 
مســتويات الســكر في الدم، وبعــض العناصر محفوفة 
باخملاطر بشــكل واضح، حيث يؤدي تناول الوجبات اخلفيفة 
من األطعمة الســكرية إلى ارتفاع مستويات السكر في 

الدم، إذا لم تكن حريصا.
ويقول الطبيب البريطاني الشــهير، مايكل موســلي، إن 
الفواكه االســتوائية احللوة مثل املانغو واألناناس والبطيخ 

واملوز مليئة بالسكر.
وأضــاف أن التوت والتفــاح والكمثرى خيــارات أكثر أمانا 
للتحكم في نسبة السكر في الدم، وفقا لصحيفة »ديلي 

إكسبريس« البريطانية.
وأشار موســلي إلى أن السكر، الذي حتصل عليه من تناول 
الطعام، ميد اجلسم بالطاقة، لكنه حذر من جتاوز مستويات 
معينة ميكن أن يصبح سكر الدم قوة مدمرة، حيث يتعرض 
األشخاص املصابون بداء السكري )2( لهذا التهديد، ألنهم 
إما ال ينتجون ما يكفي من األنسولني، أو أن األنسولني الذي 

ينتجونه ال متتصه اخلايا.

مسّدس جيمس بوند بمبلغ خيالي
أعلنت دار مزادات جوليانز أن مسدســاً استخدمه النجم 
الراحل شون كونري في أول أفام سلسلة جيمس بوند بيع 

مقابل 256 ألف دوالر في مزاد أقيم في بيفرلي هيلز.
وجتاوز الســعر تقديرات ســابقة لهذه القطعة الشهيرة 
الذي استخدمه كونري في فيلم »Dr. No« في العام 1962.

وأصبحت املشــاهد التي يظهر فيها املسدس نصف اآللي 
 ،»PPK« وكذلك الطراز األصغر »Walther PP« وهو من طراز

أحد أشهر املشاهد في سلسلة األفام الشهيرة.
وقالت جوليانز إن املشــتري، الذي طلب عدم ذكر اســمه، 
أميركي شاهد جميع أفام سلسلة جيمس بوند مع أبنائه.

واجلدير ذكره أن دار املزادات كانت قدرت ســعر املسدس من 
قبل بني 150 و200 ألف دوالر.

بروتين في الدماغ يحتمل ان يكون مفتاحا 
لعالج مرض باركنسون

يصيــب مــرض باركنســون أكثر من 10 مايني شــخص 
في جميع أنحاء العالم، وســببه الفقــد التدريجي خلايا 
الدوبامني العصبية، والذي يؤدي إلى ارتعاش ال إرادي وتيبس 

ومشاكل في التوازن.
وفي حــني أن هناك عقاقير لعاج هــذه األعراض، إال أنه ال 
توجــد أدوية إلبطاء تقدم املرض. ومــع ذلك، وجد فريق من 
الباحثــني بروتينا في املخ قد يكون قــادرا على منع فقدان 
اخلايــا العصبيــة املنتجــة للدوبامني. وقد يكــون هذا 

االكتشاف مهما لتطوير العاجات املستقبلية للمرض.
ولســنوات عديدة، كان العلماء يحققون في اســتخدام 
عوامل التغذية العصبية إلبطاء تقدم مرض باركنســون. 
وتوجد هذه البروتينات عادة فــي الدماغ وتلعب دورا مهما 
في حماية ورعاية أنواع مختلفة من اخلايا العصبية، مبا في 
ذلك اخلايا العصبية املنتجة للدوبامني، والتي تعد ضرورية 

للتحكم في احلركة.

ملونشريط

بغداد ـ الصباح الجديد:
النفســية  اخلليــة  برعايــة 
مستشارية  في  الستراتيجية 
اآلمن القومي وبتنســيق عال 
مــع وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي، أحتضنت 
اآلداب  بغداد/كليــة  جامعــة 
العمليات  ماجســتير  برنامج 

النفســية وهو األول من نوعه 
على مســتوى العراق والشرق 

األوسط .
وبدأ الطلبة املنضوين في هذا 
البرنامج مبناقشة رسائلهم، اذ 
متت مناقشة رسالة املاجستير 
املوســومة بـ ) التوجه »املنتج 
بإدارة  وعاقته  املنتــج«  غير  ـ 

األزمــة لدى املــدراء في وزارتي 
الدفــاع والداخليــة( للطالبة 
هبه حسني قاسم ِمـــن قبـل 
مـِن  املتكونـة  األساتـذة  جلنة 
)أ.د.عبدالغفار عبداجلبار رئيساً 
و أ.د.بثينة منصـور احللو عضواً 
علي  أ.م.د.ثريـــا  و  ومشرفـــاً 
وأ.م.د.أميـــان  عضـــواً  حسني 

عبداحلســن  عبـدالكريــــم 
حصلــت  حيــث  عضــواً(، 
رســالة الطالبة علــى تقدير 
املناقشـات  ومازالـت  )أمتياز(. 
للرسائــــل مســتمرة لبقية 
جــدول  بحســب  الطلبــة 
التوقيتـــات الـــذي أعدتـــه 

كليـة اآلداب.

شهادة الماجستير بأمتياز للطالبة هبه حسين قاسم
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معلومة

الصباح الجديد - وكاالت:
يعد شاي الكركم، من أحد أشهر التوابل في 
آســيا، نظرا ملا يتمتع به من خصائص طبية 
أنواع  ومختلف  االلتهابات  تكافح  ســحرية 

األمراض.
ونشــر موقع »بولد سكاي«، عدد من الفوائد 
الصحيــة املذهلــة لتناول شــاي الكركم، 

املستندة إلى دراسات علمية متخصصة.
وجاءت أبرز تلك الفوائد على النحو التالي:

مقو للمناعة
فيمكن لتناول شــاي الكركم، أن يســاعد 
بصــورة كبيرة علــى تقوية اجلهــاز املناعي 
جلســم اإلنســان، كما أنه ميتلك خصائص 
مذهلــة بفضل مضــادات األكســدة التي 
يحتويها، والتي ميكنها القضاء على مختلف 
وامليكروبات،  والفيروســات  االلتهابات  أنواع 
وما يطلق عليها اجلذور احلرة املسببة خملتلف 

أنواع األمراض والعدوى.

يعالج التهاب املفاصل
ألن شــاي الكركــم يحتوي علــى مضادات 
االلتهابات، فإنــه يكون مثاليا ملن يعانون من 

التهاب املفاصل وتورمها.

يخفض نسب الكوليسترول
يحتوي شاي الكركم، على مركب يطلق عليه 
»الكركمني«، ويساعد مركب الكركمني هذا 
الضار  الكوليسترول  على خفض مستويات 
من اجلســم، ما يجعله مثاليــا للوقاية من 

مختلف أمراض القلب واألوعية الدموية.

يقلل مستويات السكر في الدم

يعد استخدام شاي الكركم في عاج مرضى 
الســكري، أحد أبــرز وأقدم االســتخدامات 
لشاي الكركم، كما أظهرت دراسات علمية 
حديثة أن مركــب الكركمني، ميكنه أن يقلل 
مــن مســتويات اجللوكوز في الــدم، ويقلل 

املضاعفات الطويلة املدى ملرضى السكري.

يحمي الكبد
يساعد تناول شاي الكركم بصورة منتظم، 
على منع اإلصابة بتليف الكبد، كما مينع من 

تسمم الكبد، واإلصابة بالكبد الدهني.

يهديء القولون العصبي
ميكــن لشــاي الكركــم أن يحــل معظم 
املشــاكل املرتبطة باجلهــاز الهضمي، لكن 
أبرزها هــي تهدئــة اآلالم املرتبطة مبتازمة 

القولون العصبي.
الوقاية من الزهامير

كشفت دراسات علمية حديثة أن تناول شاي 
الكركم بصورة منتظمة وشبه يومية، ميكن 
أن يؤدي إلى إبطــاء أو الوقاية بصورة كاملة 
من أمراض االضطرابات التنكسية العصبية 

املرتبطة بتقدم العمل، مثل الزهامير.

لشاي الكركم  فوائده »السحرية« 

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكات بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كامه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــاء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكام والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عاقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العاقة 

واملصاحلة، من خال لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكاً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزماء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم با خوف عاطفياً: عاقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الافت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زماء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العاقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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روما ـ وكاالت:
رونالدو، هداف يوفنتوس،  البرتغالي كريســتيانو  تُوِّج 
بجائزة جديدة في الدوري اإليطالــي، بعد األداء املميز 
الــذي قدمه رفقة فريقه.. وذكر احلســاب الرســمي 
للدوري اإليطالي، أن رونالــدو مت اختياره كأفضل العب 
في الكالتشــيو، خالل تشــرين الثاني املاضي..ومتكن 
كريســتيانو من تســجيل 5 أهداف بالدوري اإليطالي 
خــالل نوفمبــر، بعدما ســجل هدفني في شــباك 
ســبيزيا، وهدفني أمام كالياري، وهدف ضد التســيو.

يذكر أن النجم البرتغالــي يحتل املركز الثاني بجدول 
ترتيــب الهدافــني، برصيــد 8 أهداف، بفــارق هدفني 
عن املتصدر زالتــان إبراهيموفيتــش، مهاجم ميالن.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن نــادي الريان القطري، تعاقده مــع الالعب زاركو 
ماركوفيتش لتدعيــم صفوف الفريق األول لكرة اليد، 
استعدادا للموسم اجلديد الذي سيبدأ مبباريات كأس 
االحتاد منتصف الشــهر اجلــاري.. وكان زاركو قد وقع 
عقد انضمامه لصفوف الريان في حضور علي سالم 
عفيفة نائب رئيــس النادي.. وميتلك ماركوفيتش خبرة 
كبيــرة مع املنتخب القطري واألنديــة التي لعب لها، 
وجنح في حتقيق العديد من البطوالت خالل مســيرته.

ومن املنتظر أن يشــكل انضمام زاركــو للريان حتديًا 
حقيقًيــا في ظل ابتعــاد الفريق عــن البطوالت في 
الســنوات األخيرة.وميتلك الالعب خبرات كبيرة ويأمل 
جهاز كرة اليد بالريان، أن يحقق الطموحات املنشودة 
من أجل عــودة الفريــق لدائرة املنافســة من جديد.

من جانبــه أعرب زاركــو ماركوفيتش عن ســعادته 
الكبيــرة بعــد االنضمــام لصفــوف نــادي الريان، 

العواصم ـ وكاالت:
كرمت احلكومة اإلســبانية، جنم التنس 
رفائيل نادال، حيث منحته وسام “الثاني 
مــن مايو” رتبــة الصليــب األكبر، وهو 
رياضي  أعظم جائزة ميكن منحهــا ألي 
إيزابيل  لنادال،  الوسام  وقدمت  إسباني.. 
دياس أيوسو، رئيســة بلدية مدريد، في 

حفل أقيم مبكتب البريد امللكي.
“نادال أفضل رياضي على  وقالت أيوسو: 
مر العصور، وهو مثال حي على الرياضي 
املنضبط، ويســتحق أكثر من ذلك”.من 
جهتــه، عبر نادال عن ســعادته البالغة 
بهــذا التكرمي، وأهدى اجلائــزة للطواقم 
الطبية، وجميع الذين ضحوا بأنفسهم 
في ســبيل محاربة فيروس كورونا.وقال 
نــادال: “أود أن أمنح هــذه اجلائزة لعوائل 
الضحايا، وجميع من ساهم في حماية 
النــاس، وباألخص هنا فــي مدريد، لقد 

عانوا بشدة”.

من جانب اخر، غاب أسطورة التنس روجر 
فيدرر، عن قائمة املرشحني للفوز بجائزة 
)ســتيفان إدبرج(، للمرة األولى منذ أكثر 

من 15 سنة.
ويأتي غياب فيدرر عن قائمة املرشــحني 
بجائزة )ستيفان إدبرج(، نظرا البتعاده عن 
املشاركة في أي بطولة منذ شهر كانون 
الثاني املاضي، حيث كانت آخر مشاركة 
له في بطولة أستراليا املفتوحة، بسبب 

خضوعه ألكثر من عملية في الركبة.
ومينح االحتاد الدولــي للتنس هذه اجلائزة 
سنويا، ويعتمد اختيار األسماء املرشحة، 
وفقــا للروح الرياضية التــي ظهروا بها 
فيدرر  وســيطر  املوســم..  كامل  خالل 
ونادال على هذه اجلائــزة منذ عام 2004، 
حيث فاز فيها فيدرر لـ13 عاما، وهو رقم 
قياســي، بينما فاز فيها نــادال 3 مرات.. 
ورشح االحتاد الدولي للتنس قائمة تضم 
4 العبني للفوز باجلائزة، وهم: اإلســباني 

رفائيــل نــادال، النمســاوي دومينــك 
شــفارتزمان،  دييجو  األرجنتينــي  ثيم، 

واألسترالي جون ميلمان.
إلى ذلك، تعــرض العب التنس األوكراني 
ستانيســالف بوبالفســكي، لعقوبــة 
احلرمان من ممارســة هذه الرياضية مدى 
احلياة، بعدمــا خلص حتقيق أجرته وحدة 
نزاهــة التنس إلــى أنه شــارك “مرات 
عديدة” في أنشــطة تتعلــق بالتالعب 

باملباريات بني 2015 و2019.
كمــا أدانــت وحــدة النزاهــة الالعب 
األوكراني، الــذي كان أفضل تصنيف له 
هــو املركز الـ440 عامليا فــي متوز 2014، 
مبباراة  تتعلق  إفشــاء معلومات  بتهمة 
لطرف آخــر، وهــي ممارســة محظورة 
ألغــراض املراهنة، وكذلــك بتهمة عدم 
اإلبالغ عن أنشــطته، حــني طلب منه 
ذلك.. وباإلضافة إلى منعه من ممارســة 
اللعبة البيضاء مــدى احلياة، فرض على 

10 آالف  الالعب األوكراني غرامة بقيمة 
دوالر.

وتعنــي العقوبة أنه اعتبارا من األول من 
كانون أول اجلاري، أصبــح الالعب ممنوعا 
بشكل دائم من لعب أو حضور أي حدث 
تنس مصرح له أو معتمد من قبل هيئات 

إدارة اللعبة البيضاء.
في حني، يأمل الياباني كي نيشــيكوري 
في العودة إلى مالعب التنس من جديد، 
واملنافســة في مواجهة أفضل الالعبني 
فــي العام املقبل، بعد توقف مســيرته 
2020 بســبب اإلصابــة وجائحة  فــي 

كوفيد19-.
وأمضى نيشــيكوري 10 أشــهر بعيدا 
عن املالعــب بعد خضوعــه جلراحة في 
املرفــق، وكان من املفتــرض أن يعود في 
بطولة أمريكا املفتوحة هذا العام، لكنه 
انسحب من البطولة الكبرى بعد ثبوت 
سريع  املستجد  كورونا  بفيروس  إصابته 

)30 عاما(  العدوى.. وخاض نيشــيكوري 
ست مباريات رســمية فقط قبل توقف 
مســيرته من مرة أخرى بســبب إصابة 
جديدة فــي الكتف، تعــرض لها خالل 
انتهت  مباراة مــن خمس مجموعــات 
بهزميته أمام االيطالي ستيفانو ترافاليا، 
في فرنســا املفتوحة في سبتمبر أيلول 

املاضي.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية لألنباء عن 
املصنف الرابع عامليا ســابقا قوله اليوم 
فقط  قليلة  بطــوالت  “أقيمت  اجلمعة: 
وانتهى  املوســم  اجلائحة هذا  بســبب 
موســمي عندما كنت في بداية طريق 
العودة. أتطلع للعودة في العام املقبل”.
وأضاف نيشــيكوري: “في املوسم احلالي 
لم يكن بوسعي الصمود في مواجهة أي 
العب مــن قائمة أول 10 مصنفني عامليا، 
وأود العودة إلى هذا املســتوى من جديد 

بأسرع ما أستطيع”.

رونالدو يتوج بجائزة 
جديدة في إيطاليا

زاركو ماركوفيتش
 يدعم يد الريان

إسبانيا تمنح رفائيل نادال لقب الدون “”

العواصم ـ وكاالت:

نصــف  الــدور  قرعــة  أُجريــت 
النهائــي لــدوري األمم األوروبيــة، 
السويســرية..  نيــون  مبدينــة 
وأســفرت القرعة عــن مواجهة 
قويــة بني إيطاليا وإســبانيا، يوم 
6 تشــرين أول 2021، فــي ملعب 
وإنتر. ميالن  معقل  سان ســيرو، 

بلجيكا  وهذا في حني ســتلعب 
مع فرنســا، يوم 7 تشــرين االول 
ملعب  علــى  املقبل،  العــام  من 
أليانز ستاديوم، معقل يوفنتوس.. 
مباراة حتديــد صاحب  وســتقام 
إلى  باإلضافــة  الثالــث،  املركــز 
النهائــي، يوم 10  تشــرين األول.

يذكــر أن هذه النســخة الثانية 
وفــاز  األوروبيــة،  األمم  دوري  مــن 
النسخة  بلقب  البرتغال  منتخب 
األولــى، علــى حســاب هولندا.

وعقــد مدربو منتخبات فرنســا، 
وإيطاليا، وإسبانيا مؤمتراً صحافياً 
عقب قرعة نصف نهائي دوري األمم 
األوروبية اعتبــر من خالله ديدييه 
املنافسة  أن  فرنسا  مدرب  ديشان 
عاليــة بــني املنتخبــات األربعة 
معترفاً بصعوبة مواجهة منتخب 
بلجيــكا الذي وصفــه باألفضل 
فــي العالم.. هذا وشــّبه روبيرتو 
وضعية  إيطاليا  مدرب  مانشيني 
بنفــس وضعية  بــالده،  منتخب 
نظيره اإلسباني، بتغييرِ عدد كبيٍر 
مــن الالعبني في الوقــت احلالي.

إنريكي  لويس  أشــار  املقابل،  في 

ألّن  إســبانيا،  منتخــب  مــدرب 
اآلتــزوري اآلن في مرحلٍة انتقالية، 
مختلفــة،  بُهويــٍة  ويظهــر 
بعــد فشــله فــي التأهــل إلى 
نهائيات كأس العالم الســابقة.

من جانب اخر، قال أوليفر بيرهوف، 
مدير االحتاد األملانــي لكرة القدم، 
يدعمــون  املنتخــب  العبــي  إن 
املــدرب يواخيــم لــوف، وإن عام 
2020 لم يكن ســيئا كما ظهر، 

نظيفة  اخلسارة بسداسية  برغم 
أمــام إســبانيا الشــهر املاضي.

وبعــد أيــام مــن إعــالن االحتاد 
األملانــي بقاء لوف فــي منصبه، 
اســتعدادا خلوض غمــار بطولة 

أمم أوروبــا، في حزيــران 2021، قال 
الالعبني:  موقــف  عــن  بيرهوف 
»االجتاه الســائد والعالمات تشير 
إلــى أنهم يدعمون املــدرب بكل 
وضوح«.وتابــع في مؤمتر صحفي: 

»هل هناك فوضــى؟ أنا أنكر ذلك 
متامــا.. هــؤالء رجــال عظماء«.
وأبــرز أن عــام 2020 كان عجيبا، 
وتعطل  كورونــا  وبــاء  بســبب 
جــدول املباريــات، لكــن أملانيــا 
أوروبا،  أمم  لنهائيات بطولة  تأهلت 
وســتكون ضمن التصنيف األول 
عندما تقام قرعة تصفيات كأس 
العالم 2022، كما أن املانشــافت 
تفــادى الهبــوط فــي دوري األمم.
وقــال بيرهــوف: »حتققــت هذه 
األهداف الثالثة الكبرى.. النتيجة 
التــي حققها املــدرب حتت هذه 
سداســية  رائعة«.وعن  الظروف 
إسبانيا، أجاب: »لم تكن النتيجة 
فقــط هي احملزنة، لســنا بحاجة 
للخجل منها.. نحــن غير راضني 
متاما ومحبطــون منها«، مضيفا 
أن الفريــق »بــكل تأكيــد لــم 
يضغط بالطريقــة التي أردناها«.
وأردف: »بــكل وضــوح، تقييــم 
تطورنــا وجهازنــا الفني، ال ميكن 
أن يعتمــد على مبــاراة واحدة«.
مــن  التحــول  »أردنــا  وواصــل 
أسلوب االســتحواذ إلى الهجوم 
الســريع، وحــدث تطــور منــذ 
يتطلــب  التطــور  لكــن   ،2019
وهــذا  ونشــاطا،  اســتمرارية 
لــم يكــن ممكنــا فــي 2020«.
وشــدد بيرهوف علــى أن الهدف 
فــي 2021 هــو »خــوض بطولة 
لكأس  والتأهل  أوروبا،  في  ناجحة 
بشــكل  املنتخب  وتطور  العالم، 
أكبر«، مضيفا »أنا واثق من ضبط 
الوضــع وأؤمــن بذلك بشــدة«.

إيطاليا تصطدم بإسبانيا في دوري األمم األوروبية

مبارة سابقة للمنتخب االسباني

العبو ألمانيا يدعمون لوف برغم السداسية

فيدرر خارج صراع جائزة إدبرج منذ 15 عاما

إسبانيا-متنح-نادال-لقب-الدون



نعمت عباس*

رياضة

بغداد ـ فالح الناصر:

افــرزت مباريــات األدوار االولى 
املمتاز  القــدم  كــرة  لــدوري 
للموســم احلالي، تفوق حارس 
مرمى نادي زاخو الشــاب، عبد 
العزيز عمار، مواليد 2000، الذي 
كان واقفا بثبات بني اخلشــبات 
الثالث، سيما مباراة فريقه في 
اجلولة السادســة امــام فريق 
اجلويــة التي انتــزع فيها ابناء 
من  بهدف  الثمني  الفوز  اخلابور 
العزيز  رد، وتعملــق عبــد  دون 
بنحو واضــح وكان احد عناصر 
بقياده  الشــاب  للفريق  التألق 

مدربه أحمد صالح.
وعبد العزيز، الذي أتى مع أهله 
ليســكن بغداد بعد العمليات 
األرهابية التي شــهدت مدينة 
الرمادي قبل سنوات، كان ولعا 
بكــرة القدم، فانضــم لفريق 
ناشــئة نادي الشرطة ثم فريق 
شباب النادي، بعدها واثر تفوقه 
ضمن منتخب الناشئني، التحق 
الشــرطة  عازفي  بتشــكيلة 
الكبــار وكان حارس مرمى رابع 
ضمــن مجموعة حماة الهدف 
وهــم« محمد حميــد واحمد 

باسل ومحمد عباس«,
ولكونــه حارس مرمى شــاب 
يتطلع الثبات جدارته، كان يفكر 
باالنتقال من فريق الشرطة إلى 
فريق اخر، حيث االخضر يشهد 
زحمــة حــراس مرمــى كبار، 
واحلارس الشاب ما يزال مغمورا، 
فتمت إعارته لنادي الســماوة، 
وكانت مرحلة جدا إيجابية في 
وحصل  لعب  حيث  مســيرته، 
املدربني  على فرصته باشــراف 

غالب عبد احلسني وميثم داعي 
احلق وسمير كاظم، سيما انب 
مدرب حــراس مرمــى الفريق، 
نبيل عواد، زرع في نفسه الثقة 
ومنحه فرصــة الظهور ضمن 
املوســم  وفي  االضــواء،  دوري 
السابق، كان حارسا ملرمى نفط 

ميسان، حيث إلغي املوسم، ثم 
انتقل إلى نادي زاخو باشــراف 
املدرب أحمد صالح ومســاعده 
هيثــم متعب ومــدرب حراس 

املرمى اخلبير غامن إبراهيم.
املنتخبــات،  صعيــد  علــى 
كان الفتــى عبــد العزيز، احد 

املتقدمــني لالختبــارات فــي 
الناشــئني  منتخب  صفــوف 
باشراف الكابنت الدكتور حسني 
جبار، وسرعان ما اشركه املدرب 
فريق  امــام  الودي  اللقــاء  في 
اقيمت  مبــاراة  فــي  اخلطوط 
بغداد..  جامعــة  البرج/  مبلعب 

هذه املباراة كانت نقطة مهمة 
في مســيرته، برغم مشاركته 
فيهــا لنحو 10 دقائــق، لكنه 
اســتطاع ان يذود عن الشباك 

ويتصدى ألكثر من كرة.
ليشــترك بعدها فــي بطولة 
غربي القــارة، وضمن تصفيات 

بلقــب  والفــوز  آســيا  كأس 
نهائيــات كأس القارة في إجناز 
للمــرة االولــى علــى صعيد 
الكــرة العراقيــة، واللعب في 
النهائيات على صعيد منتخب 
الشباب ثم التأهل إلى مونديال 
كأس العالــم، في الســنوات 
فتــرة  كانــت   ،2019/2016
التألق مع منتخبي الناشــئني 

والشباب.
وهو يطمــح الن ميثل املنتخب 
املشــاركات  فــي  األوملبــي 
انه بسن يؤهله  املقبلة، سيما 
تشــكيلة  إلــى  لالنضمــام 
ان  كمــا  األوملبــي،  املنتخــب 
الطموح قائم في الفوز بفرصة 
اللعــب للمنتخــب الوطنــي 
األول، بعــد تفوقه في املباريات 
التي يذود فيها عن شباك نادي 
زاخــو، مؤكدا قــدرات زميليه 
املرمى  حــراس  تشــكيلة  في 
في الفريق الشــمالي »محمد 
ان  مبينا  خلف«،  واحمد  شاكر 
املباريات  فــي  عانى  زاخو  فريق 
الســابقة من سوء احلظ، لكن 
الفــوز على اجلويــة يعد نقلة 
للفريق  كبيــرة  ودفعة  مهمة 

استعدادا للمباريات املقبلة.
املرمى  بحارس  تأثر  العزيز،  عبد 
نــور صبــري، وعلــى الصعيد 
بالنجــم  معجــب  العربــي 
الســعودي محمــد الدعيــع، 

وعامليا باألملاني مانويل نوير.
لن ينسى تشجيع خاله، حارس 
الدولــي محمد حميد،  املرمى 
الناشئني  منتخبي  في  ومدربه 
والشــباب الدكتــور حســني 
جبار الذي صقــل موهبته بني 
ليكمل  الثقة  ومنحه  الشباك 
مســيرة العطــاء والتفوق بني 

اخلشبات الثالث.

عبد العزيز عمار.. يسرق أضواء دوري الكرة الممتاز
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فجع الوســط الرياضــي العراقي بنبأ 
وفاة النجم الكروي كرمي ســلمان العب 
املنتخــب الوطني ســابقا ومدرب نادي 
الكرخ حاليــا أنعى الشــعب العراقي 
بكافــة فئاته وشــارك في التشــييع 

املهيب.
الثقافة الصحية في بلدنا تدهورت جراء 
قلة املالكات املتمرســة وضعف وسائل 
العالج احلديثة باألمس تعرض خمســة 
العبني الــي هذا الوباء خــالل املباراتني 
الوديتني التجريبيتني ملنتخب العراق في 
االمارات ومتاثلوا للشفاء جميع الالعبني 

وعادوا الي بالدهم ساملني.
مــاذا ينقصنــا ونحن دار الســالم ودار 
اخلالفة وكل العالم يفتخر بكوادرنا في 
كافة اجملــاالت عبر التاريخ، الوضع الغير 
مســتقر في البلد انعكس سلبا على 
واالجتماعية  الصحيــة  اجلوانب  جميع 
واالقتصاديــة وجميــع اجملــاالت اخذت 
بالتراجــع نتيجة حالــة االنفالت العام 

فقدنا باألمس ثالث جنوم المعني.
واليوم فقدنا عبد الكرمي ســلمان الذي 
زاملتــه في كليــة التربيــة الرياضية 
جامعة بغداد ولعبــت معه مع فريقي 
االنســان  وكان منوذج  واجلامعة  الكلية 
الرائع لم نســمع له صوتا ويتعامل مع 
اجلميع بروح هادئــة وميتلك صفات قل 
نضيرها يتمتــع بصفات الالعب احملترف 
الدراســة اجلامعة وكان العبا غير  ايام 
محظوظا مع املنتخب الوطني وخروجنا 
1994 حمله  من تصفيات كاس العالم 
البعض خسارة العراق امام كوريا لنزوله 
بدال من الالعب سعد عبد احلميد الذى 
تعرض حلالة طرد ولكن احلقيقة التبديل 
لنعيم صدام هو الذى اربك حالة الفريق 
بشــكل عام الن نعيم افضل الالعبني 
الذين يتمتعون بصفات دفاعية وقتالية 
وكان االجدر باملالك التدريبي إخراج احد 
املهاجمني امــا الراحل احمد راضي وهو 
في اخر أيامه وبــذل مجهودا كبيرا في 
املبــاراة او عالء كاظم برغم تســجيله 
هدفي املباراة حتي يحافظ الفريق على 
تــوازن خطوطه بعــد ان كنا متقدمني 
بهدفني نتيجة ضعف الدقة في اختيار 
الالعب املستبدل الن الراحل عبد الكرمي 
سلمان لن يقصر في واجبه ولكن حالة 
الفريق العامــة انهارت وراء خروج نعيم 

صدام.
خسرنا مدربا أكادمييا وتربويا صنع جيال 
ذهبيا من الالعبني ملنتخب العراق اختاره 
املدرب املثالي الكابنت راضي شنيشــل 
ضمن مالكــه التدريبي ملنتخبي العراق 
األوملبي والوطني وكذلك الكابنت حكيم 
شاكر اســتعان بخدماته وظل الراحل 
كرمي سلمان مطلبا وطنيا جلميع مدربي 
الالعب  يعد  وهكــذا  العراق  املنتخبات 
الراحل ثروة وطنيــة يحمل كل صفات 
املــدرب الناجح جمــع كل خبراته في 
خدمة بلدنا اجلريــح ندعو اهلل ان يغفر 
لالعبنا الراحل احملبوب كرمي سلمان بأذنه 
تعالى ويسكنه فســيح جناته ويلهم 

اهله وذويه الصبر والسلوان.
* مدرب عراقي محترف

فاجعة وطن

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ يــوم غد االثنــني مباريات 
اجلولة الســابعة مــن املرحلة 
االولــى لــدوري الكــرة املمتاز 
باقامة اربــع مباريات، ا يتواجه 
وامليناء  الكهربائية  الصناعات 
في ملعــب الصناعة، في حني 
تقــام مباراة الكهربــاء وأمانة 
التاجي،  بغــداد فــي ملعــب 
ويضيــف الديوانية في ملعبه 
وتقــام جميع  الطلبة،  فريــق 
املباريات في الســاعة 2 ظهرا، 
في حــني يلتقي في الســاعة 
الرابعة والربع عصرا في ملعب 
كربــالء الدولــي فريقــا نفط 

الوسط والنفط.
الثالثاء ســت لقاءات،  وتقــام 
احلــدود يضيف زاخو في ملعب 
في  الســماوة  ويلعب  التاجي، 
ملعبه امام الشــرطة، ويلتقي 
النجــف واربيــل فــي ملعب 
ويشــهد  الدولــي،  النجــف 
مباراة  الدولي  ملعب ميســان 
نفط ميســان والكــرخ، وتقام 
جميع املباريات في الســاعة 2 
من بعد الظهــر، في حني تقام 
مبــاراة نفط البصــرة والزوراء 
فــي ملعب جــذع النخلة في 
الســاعة الرابعة والربع عصرا، 
وتقام مباراة اجلوية والقاســم 

في الســاعة 6 مســاء مبلعب 
الشعب الدولي.

ويقــف نفط الوســط باملركز 
األول وله 13 نقطــة، ثم اربيل 
11 نقطة متفوقا على  بـ  ثانيا 
فريــق الطلبة صاحــب املركز 
الثالــث بفارق االهــداف، يقف 
10 نقاط بفارق  رابع وله  الزوراء 
الذي  اجلوية  غرميه  عن  االهداف 
وفي  اخلامس..  الترتيــب  يحتل 
ســباق الهدافني، فان الصدارة 
تتوزع بني 3 العبني ولكل منهما 
4 أهداف، هم “امين حســني من 
إبراهيم من  اجلويــة ومحمــد 
الكهرباء ومنار طه من احلدود”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت إدارة نادي الكرخ التزامها 
الكامــل ببنــود عقــد املدرب 
الراحــل كرمي ســلمان واإلبقاء 
عليه مدربا للفريق حتى نهاية 
املوسم وتســند املهمة جلهازه 

الفني املســاعد.. وقال املنسق 
اإلعالمي لنادي الكرخ حســني 
سلمان في تصريحات صحفية 
إن اإلدارة قــررت احلفــاظ على 
املــدرب كرمي ســلمان مبنصبه 
املدرب  حتى بعد وفاتــه ومنح 

املســاعد أحمــد عبــد اجلبار 
مسؤولية  املســاعد  والطاقم 
نهاية  حتــى  الفريــق  قيــادة 
املوسم وأن تسلم حقوق املدرب 
كما نص عليــه العقد كاملة 

إلى عائلته.

بغداد ـ الصباح الجديد:
2011 ومــن جريدة  في العــام 
التآخــي، كانت بدايــة الزميل 
اإلعالمــي محمــد اخلفاجــي، 
ثــم في جريدة قيثارة ســبورت 
العــام التالــي بعدها بســنة 
كتــب ضمن جريــدة املدى، في 
العام 2015، انتقل إلى تلفزيون 
املدى، مراسال لألخبار الرياضية، 
ثــم مذيعــا لنشــرات األخبار 
الرياضية، انضم اخلفاجي السرة 
قناة الشــرقية وحتديدا برنامج 
 2017 العام  الثالث في  الشوط 

عندما عمل مراسال للبرنامج.
 ،2018 عــام  منذ مطلع  يعمل 
مراســال لبرنامج صدى املالعب 
فــي قنــاة mbc1 وحتــى االن، 
ميلك عضوية نقابة الصحفيني 
العالم  مديرا  ويعمل  العراقيني، 
حصل  املركزي،  املالكمــة  احتاد 
فــي العــام 2019 علــى لقب 
افضــل مراســل رياضــي في 
العراق بحسب استفتاء شبكة 

مرافقا  وكان  العراقيــة.  الكرة 
للعديــد من الوفــود الرياضية 
احملافل  في  العــراق  مثلت  التي 
التصفيات  منهــا  اخلارجيــة، 
آســيا  لكأس  املؤهلة  املزدوجة 
والعالم فــي طهران عام 2016، 
في  اإلســالمي  التضامن  ودورة 
إذربيجــان العام التالــي، و دورة 
األلعاب اآلســيوية في جاكارتا 
2019، وبطولة القارة للمالكمة 
الفجيرة  فــي  اقيمــت  التــي 
املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة 

كأســي  وتصفيات  ذاته،  العام 
آســيا والعالم في االردن 2019، 
في  للمصارعة  آســيا  وبطولة 

نيودلهي الهندية 2020.
اخلفاجي،  محمد  الزميل  وميلك 
متصاعــدة  فنيــة  امكانــات 
اســتطاع اثباتهــا فــي حقل 
اإلعــالم، فجمــع خبراتــه من 
العمــل صحفيا، ثم مراســال 
فمذيعا لصحف وقنوات شتى، 
املتميزين  قائمة  ضمن  وضعته 

في ميدان اإلعالم الرياضي.

غدا.. اربع لقاءات في سابعة ممتاز الكرة

لمسة وفاء من إدارة الكرخ تجاه كريم سلمان

محمد الخفاجي .. خطوات متصاعدة
 في اإلعالم الرياضي

عبد العزيز عمار حارس مرمى زاخو يتصدى حملاولة إبراهيم بايش
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اعتدنا ان ننشر على صفحتنا في 
face book بعــض املقــاالت التي 
تنشــرها لنا الصحــف العراقية 
، وأحيانا ننشــر بعــض القصائد 
واملقطوعات الشــعرية فضالً عن 

الرباعيات ...
ونكسر بذلك جدار الصمت، وعلى 
االســهام  هو  فاملقصود  كل حال 
فــي احلــراك الفكــري والثقافي 
واالدبي بعيداً عن السكون املطلق 
الذي يخيم على األجواء ) لالسف 

الشديد ( 
- 2 - 

واملهم :
ان هنــاك صفــوًة ِمــَن األحّبــة 
يحملهم التفاعل مع ما ننشــره 
الى أْن يجودوا بتعليقاتهم املميزة 
اإلخاء  بروح  النابضة  ورســائلهم 
واملودة واملّوارة بعبق االدب وقد تاتي 
القوافي لتتوج هذا املسار املبارك .
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لقد نشــرنا يــوم االربعــاء 2 /12 

/2020 رباعية شعرية بعنوان :
يا سيد الرســل، ولم يكن الغرض 
من ذلك االّ ان نُّذكــر النفس أوالً ، 
واألعزاء من االخــوة واالخوات ثانياً 
الرســول )ص(  ينتظره  بأهم مــا 
مّنــا حيث انــه القدوة واالســوة 
ولن ترتفع لنا رايــة ولن يكتب لنا 
مجــد مالم نكن أوفيــاء ملنهجِه 

وشــرعتِهوطريقتِه املثلــى فــي 
التعامل مع االحداث واالشــخاص 

...
أما الرباعية فهي :

يا سيد الرسل
يا سيَد الرسل يا َمْن

غرسَت أروَع َغرِْس
اُ أَقمَت للدين أُسَّ
وكاَن أعظَم أُِس

ُجِعلَت أُسوَة حقٍّ

وأيَن مّنا التأسي ؟
ر قوٌم إْن كان َقَصَّ
فما أُبّرُء نفسي

فبعــث االديب الناهض االســتاذ 
الســيد حســن خليفــة ) رئيس 
منتــدى كاظم اخلليفــة للقراءة 
واالبــداع فــي البصــرة الفيحاء(

برباعية عارض فيها رباعياتنا فقال 
– حفظه اهلل – ورعاه :

بوركَت يا نسَل طه 
يا قدوًة في التأسي

أعطيَت في الشعر دَرْساً
وكان أجمَل درِس 
في ُحّب خيرِ نَِبيٍّ

إمام ِجنٍّ وإنِس
ً وخيرُة اخللق ُطّرا

على عنادِ الفرنسي 
واجلميل هنــا هو توظيف الرباعية 
للرّد على ناشــري الصور املسيئة 
للرســول )ص( فــي فرنســا فلم 

يتركها دون رد .
والسيد " احلســن " بادر قبل ذلك 
الــى الكتابة عــن ديواننا ) فيض 
املشاعر الى احلبيب املسافر ( الذي 
أصدرنــاه فــي 1 /5 /2020 قبل ان 
العزيز  الفقيد  اربعينية  ذكرى  حتل 
الراحل الباحث املوسوعي الدكتور 
الســيد جودت القزويني وعّبر عن 
الديوان بـــ ) أيقونة الوفاء والرثاء ( 

فشكراً له أوالً واخيراً .
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وللخطيــب األديب الســيد داخل 
الســيد حســن ) صاحب معجم 
اخلطبــاء ( –حفظــه اهلل ورعاه – 
قوافيه الشــجّية في مواســاتنا 
مبصابنــا اجللل بشــقيقنا العزيز 
الراحل االســتاذ الســيد حسيب 
الصدر –رحمه اهلل – حيث خّمس 
رباعية لنا نشرناها في رثاء السيد 

األخ فقال :
وللصدر جمٌر َشبَّ  في عبراتِِه

وللدمِع حزناً جّف  ِمْن زفراتِِه
ويرثي  )حسيباً( قال في  حسراته

) رآني مزهواً بحسِن صفاتِه
َفَباَغَتِني لكن بخطف حياتِه(

*      
عليه املعالي فادح اخلطب أعلنْت

له جنُّة الفردوس شوقاً تزينْت
وهــذا )حســن  الصــدر( قامُته 

انحنْت
 ) وما حاُل َمْن أودى أخوُه ولّونْت

غيوم االسى الدكناء كل جهاتِه (
*  

لفقد اخي والهَف نفسي ولوعتي
مصاٌب دهى قلبي وجّلت رزيتي

عليه بذوب القلب اسكُب دمعتي
 )تلعلع نيراُن الشجى بحشاشتي

ويذكو اللظى في ليلِه وغداتِِه(
*    

حسيب بعفر الترب غاَب جمالُه
لقد شاع ذِْكراً نبلُه وكمالُُه

بََكْته دماً اخوانُه وِعيالُه
)حسيٌب كسرَت الظهر فارتاع والُِه

ولم يبق اال الفيض ِمْن زفراتِه(
ثم شّطر رباعية أُخرى كتبناها في 

رثاء الشقيق الراحل العزيز فقال :
 ) سافرَت لكْن دوَن أَوْبَْه

اشتاقْت لطلعتك األحَبْه
أوقدَت جمراً في احلشا

 )وَتَرَْكَتِني في ظّل ُغربه(
)تتالطم االمواج في(

حزٍن كوى الخيك َقلَْبْه
والصبر مات وصرُت في

 ) بحٍر ِمَن االحزان صعبْه (
) ولقد تكأدني الضنا (
وأنا الذي للصبر كعبْه

لهَفي عليك ولوعتي
 ) والوجُد نيراٌن وُكربْه (

) هيهات تُنسى ياحسيُب (
وكنَت رمزاً للمحبْه

يامن تعجلَت الرحيَل
 ) وذكرياُت النبل عذبْه (
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وأما اخلطيب األديب الشيخ ماجد 
– وهو من فرسان حلبة  الصيمري 
األدب – فقــد كتــب يعّلــق على 
رباعياتنا األولى في رثاء الشــقيق 

العزيز الراحل قائالً :
كُل بيٍت مما كتبَت قصيده

جلَّ َمْن سّخر احلروف العنيدْه
اّن هاذي احلروف تنطُف ِصْدَقاً

طبعت في محاجري ال اجلريدْه
التائية قد نشرت  الرباعية  وكانت 
ضمــن مقالة لنــا عنوانها ) أدب 
الرثــاء ( قرأها الشــيخ الصيمري 
في جريــدة الصباح اجلديد يوم 18 
/11/ 2020 كما أنه أرسل تشطيراً 
مقاله  عنــه  كتبنا  مفــرد  لبيٍت 
بعنوان ) البيت املثير ( نُشــرْت في 
جريدة الصبــاح اجلديد بتاريخ 23 

/11 /2020 فقال :
) ال يََغرنَّك مظهٌر مستعارٌ ( 

انَّ بعَض الوجوه تُشبه بَْعضا 
ومتهْل اذا رأيَت صحيحاً

) فكثير من األصّحاء مرضى (
وهذا غيض من فيض .

تفّضل  مــا  علــى  أطلــق  ولــن 
 ( االّ  الينا  بارســاله االخوُة االعزاُء 
بريد القلوب( ونحــن اذ جنّدد لهم 
أْن  ندعوه سبحانه  والثناء  الشكر 
يصونهم من كل مكروه وان ينعم 
عليهم باخليــر والبركات والتوفيق 

الدائم .

بريد القلوب

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

وداد إبراهيم 
تقول…دعوها  )دعوهــا  شــعار  حتت 
تبدع( وبالتزامن مع حملة الـ 16 يوم 
من النشاط ملناهضة العنف القائم 
على النــوع االجتماعي، اقامت دائرة 
الفنون املوســيقية في وزارة الثقافة 
والسياحة واالثار احتفالية على قاعة 
الرباط، بحضور وكيــل وزير الثقافة 
)محمود أبو رغيــف( ومدير عام دائرة 
الفنون املوسيقية )محمود الزبيدي(.

 تضمن احلفل عددا من النشــاطات 
الفنيــة والتــي قدمتهــا الفرقــة 
املوسيقية  الفنون  لدائرة  املوسيقية 
مــع املطربــة العراقيــة نهلة علي 
واملطــرب جنــاح عبد الغفــور، فيما 
العراقية  السمفونية  الفرقة  قدمت 
معزوفات مــن املوســيقى العربية، 
وقدمت فرقة عشتار معزوفات واغان 

من املقام العراقي. 
يقــول أبــو رغيــف: "اليــوم نقف 
مجــددا حتت ســقف دائــرة الفنون 
املوسيقية ونعلن إصرار وزارة الثقافة 
علــى معاندة الظــروف االقتصادية 
وظروف جائحة كورونــا حتت عناوين 
املرأة،  العنف ضد  متعددة، مناهضة 
واالســتماع الى معزوفــات اختيرت 
لتعبر عن التضامن احلقيقي مع هذا 
اليوم، وكان مــن املقرر ان تعقد هذه 
الفعاليــة في مجلــس النواب لكن 

هناك ظروف حالت دون ذلك". 
هــذه  إلقامــة  "نســعى  وتابــع:   
الفعاليــات في مدينــة احلبانية وان 
تكون هناك مناســبات أوسع واكبر، 
ونعــول كثيرا على ما ســيقدم في 
املوازنة وامليزانية املقبلة ان شاء اهلل 
الن مرافق ومؤسسات الثقافة سيما 
وحقيقية  ماسة  بحاجة  املوسيقية 

الى دعم. 
اما محمود الزبيــدي مدير عام دائرة 

فقال:يشــارك  املوســيقية  الفنون 
عازفو وعازفات دائرتنا التي تقدم الفن 
والتراث واملوسيقى بكل أنواعها، في 
مناهضة العنف ضد املرأة، ألن علينا 
ان نفتــح امام املرأة األبــواب لتكون 
األفضل ولتأخــذ فرصتها في احلياة 
والفــن، الن املرأة، األســاس في بناء 
تقدمه  وما  والعالم،  واجملتمع  االسرة 
يبرز حقيقة  الفنون املوسيقية  دائرة 
دورها ووجودها في عالم املوســيقى 
من خالل ما قدمتــه بعض الفنانات 
املوســيقية،  اآلالت  على  العازفــات 

ألنها قــادرة على ان يكون لها حضور 
فاعل في كل مكان، ولهذا كان شعار 
االحتفــال )دعوها تقول دعوها تبدع( 
ونأمل ان نقدم الكثير من النشاطات 
تعبــر عن صوت  التي  والفعاليــات 
املوســيقى ومناهضته للعنف ضد 

املرأة".
عدنان نزار مدير مدرســة املوسيقى 
والبالية قال بــدوره، ان: "الكل يعرف 
دور املــرأة العراقية فــي احلياة والفن 
األخــرى،  التفاصيــل  وكل  واالدب 
واليــوم علينا ان نقــف كلنا معها 

ونســاندها وننبــذ العنــف ضدها 
فهي احليــاة بكاملهــا ألنها األخت 
والزوجة واالم،  وندعو اجملتمع الدولي 
ان يشــرع القوانن التي حتافظ على 
املرأة وكرامتهــا وعائلتها، واليوم انا 
هنا ألقــول كلمتي، ولكــن عبر الة 
الكمان، فــي معزوفات عربية توصل 
صوتــي وصــوت الفنان املوســيقي 
نعبر  باملعزوفات  بأننا  ونعلن  للعالم، 
عن احترامنا للحياة وللمحبة، ونقول 
كلمتنا في هــذا اليوم وهي، ان تأخذ 

املرأة دورها ومكانها في احلياة".

في الضد من العنف االسري..
)دعوها تقول .. عوها تبدع(

جانب من االفتتاحية

النجمــة  إحتفلــت   
العاملية باريس هيلتون 
صديقتها  ميالد  بعيد 
العامليــة  النجمــة 
بريتنــي ســبيرز على 
اخلاصــة،  طريقتهــا 
صفحتها  عبر  ونشرت 
اخلاصــة علــى موقع 
اإلجتماعي  التواصــل 
مقطــع فيديو تضمن 
لهما.  الصور  من  عدداً 
الفيديــو  وأرفقــت 
معايــدة  برســالة 
فيها:  قالت  لســبيرز 
"عيــد ميالد ســعيد 
بريتني سبيرز!.. الكثير 
املمتعة  الذكريات  من 
روحك  من  لِك  يا  مًعا.. 
من  جميلــة  احللــوة، 
وقلبك  واخلارج  الداخل 
من الذهــب، أمتنى لِك 
األفضــل وأرســل لك 
احلب".  مــن  الكثيــر 

وأثــارت هيلتون مؤخراً 
اجلدل بشــأن ارتباطها 
وخطوبتها  الرســمي 
علــى حبيبهــا كارتر 
صــورة  بعــد  ريــوم، 
وهما  لهما.  نشــرتها 
صورة  أمــام  يقفــان 
الشهيرة.  ديزني  قلعة 
واملثير للجدل تعليقها 
علــى الصــورة: "لقد 
عاشــا فــي ســعادة 
النهاية  مثــل  دائمة" 
للقصص  الســعيدة 
على  املعروفة  اخليالية 

شاشة ديزني.

الفنانــة  شــاركت   
سابا  نيكول  اللبنانية 
املتابعن عبر صفحتها 
اخلاصــة علــى موقع 
اإلجتماعي  التواصــل 
صورة لها ظهرت فيها 
احلجاب،  ترتــدي  وهي 
أحــد  مســتخدمًة 

التطبيقات.
وتفاعــل املتابعون مع 
إطاللتهــا بنحو كبير، 
إذ أثنــوا على جمالها. 
مؤخراً  سابا  وشاركت 
مكّبل  أســد  صــورة 
ماكينات  إحــدى  على 
وأرفقــت  األشــعة، 
كتبت  بتعليق  الصورة 
برأيــي عــم   ": فيــه 
خيارين  قدام  يحطوك 
أضــرب من بعــض، يا 
وبتموت  اللقاح  بتاخد 

يقــال  مــا  متــل  إذا 
يخفف عدد البشــرية 
يا بكون مخطط حتى 
تخاف مــن اللقاح وما 
تاخده ومتوت من كورونا 
مؤامــرة  وتداعياتــه.. 
والقـــت  كونيــة"، 
كبيـر  تفاعـل  الصورة 
نيكـــول  متابعي  من 
كالم  البعــض  وأيــد 
اآلخر  والبعض  نيكول 
خوفها  علــى  المهــا 
الزائـــد مـــن هـــذا 

املرض.

التونسي  الفنان  وجه 
التهنئة  الرباعي  صابر 
مبناســبة  لإلمــارات 
 ،49 الـ  الوطني  عيدها 
اذ كتب على حســابه 
اخلاص: "مبناسبة العيد 
الوطني لدولة اإلمارات 
امتنى  املتحدة،  العربية 
لإلمارات  قلبي  من كل 
شــعبا،  و  حكومــة 
كل التقــدم و اإلزدهار 
متمنيا لكم اإلستقرار 
و املضي نحو غد أفضل 
دائمــا". اجلدير ذكره ان 
مؤخرا  طــرح  الرباعي 
اغنيــة "جريدة الرجل 
الثاني" مت تصويرها في 
لبنان حتــت إدارة اخملرج 
ناصيف،  وليد  اللبناني 

وجــدد فيهــا الرباعي 
مع  الناجــح  تعاونــه 
املوســيقار طالل الذي 
وتعامــل  ســبق  كان 
معه بعدد من األغنيات 
 2016 عــام  الرائعــة 
نذكــر منهــا "خليت 
ثريا  كلمــات  الهوى"، 
قابل، و"يســعدلي ها 
الطلــة" مــن كلمات 

خالد املريخي.

باريس هيلتون

صابر الرباعي

نيكول سابا

أخبــارهــــــــــم الصباح الجديد - وكاالت:
اعلن موقع Reviews األميركي عن وظيفة األحالم، كما 
مت وصفها عبر السوشــيال ميديا، اذ ان الفائز بها عليه 
مبشاهدة 25 فيلماً عن عيد امليالد خالل 25 يوماً، مقابل 
2500 دوالر، اًو اشــتراك ملدة عام واحد في سبع خدمات 

بث من أبرزها نتفليكس وديزني.
 ومن املتوقع أن يعلن املوقع عن الفائز، والذي ســيتعن 

اختياره بحلول الرابع من الشهر اجلاري.
وتبحــث وظيفة األحالم اخلاصــة باملوقع اخملتص، بعمل 
مراجعات بسيطة عن أفضل العالمات التجارية. وعلى 
املتقدمن ملشــاهدة 25 فيلمــاً احتفالياً من اختيارهم 
خالل 25 يومــاً، وتقدمي تقييم احترافــي في نهاية كل 

مشاهدة.

الصباح الجديد - وكاالت:
للمــرة األولــى في تاريــخ املوســيقى يجتمع 197 
موســيقيا من 197 دولة حــول العالم لتكوين أكبر 

أوركسترا افتراضي ويسجلون أغنية جماعية.
حتمل األغنية عنوان "معا أجمل"  التي وضع القالب 
املوســيقي لها املؤلف املوسيقي احلاصل على جائزة 
األكادمييــة البريطانية لفنون الســينما والتلفزيون 
"بافتــا" BAFTA، جــورج فينتون، حيــث يقوم كل 
موســيقي من كل مكان حول العالم باالرجتال على 
هذا القالب، لتجســد األغنية قدرة املوسيقى على 
اختراق حدود املكان والزمــان والعرق واجلنس، وتثبت 
قدرة البشــر على إيجاد أرضية مشــتركة للتواصل 

والتفاهم والتعاون.
والتقــى 57 عضوا من أعضاء هذا األوركســترا في 
اســتوديوهات "آبي رود" في لندن مــن أجل الترتيب 

لهذه األغنية.

مشاهدة 25 فيلم عن عيد 
الميالد مقابل 2500 دوالر

"أوركسترا األرض" يجمع 
197 موسيقيا من 197 دولة
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