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الصباح الجديد - متابعة:
قالــت صحيفة ”نيويــورك تاميز“ 
األمريكية، إن قرار الواليات املتحدة 
ســحب قواتهــا مــن الصومال 
اتِخذ في توقيت ســّيئ؛ ألن ثمة 
انتخابات ســتجرى في هذا البلد 
الختيار رئيس جديد خالل أشــهر 

قليلة.
قــرار  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
واشنطن سحب قواتها اتِخذ في 
توقيت سّيئ أيضا؛ ألنه تزامن مع 
إثيوبيا اجملاورة،  املندلعة في  احلرب 
كما أن مســلحي حركة الشباب 
ويقول  املتشــددة في وضع قوي، 
الصوماليــون، إن قرار انســحاب 
القــوات األمريكية لم يكن ليأتي 

في توقيت أسوأ من ذلك.
ويخشــى الصوماليــون مــن أن 
قرار واشــنطن بســحب القوات 
األمريكيــة ميكــن أن يُــرى على 
أنه انتصــار للمتمرديــن املوالني 
نشــروا  الذين  القاعدة،  لتنظيم 
الفوضــى في الدولــة األفريقية 
على مــدار ســنوات، وميهد ملزيد 

توقيت  في  احملتملة،  الفوضى  من 
شــديد احلساســية بالنســبة 
للصومال ولباقي املنطقة، ويقول 
توقيت  إن  الصوماليــني  بعــض 
الدفاع  وزارة  أعلنتــه  الذي  القرار 

األمريكية، البنتاغون، ”مرّوع“.

ونقلــت ”نيويرك تاميــز“ عن أيوب 
الســيناتور  يوسف،  إســماعيل 
الصومالــي، قولــه: ”احلرب على 
اإلرهــاب العاملي ال تــزال قائمة، 
ويجب أن ننتصر في تلك املعركة 
من أجــل إحالل الســالم واألمن، 

والقــرار األمريكي جاء في توقيت 
غير مناسب متاما“.

قــال طالــب علــوم سياســية 
من  يبلغ  بجامعــة مقديشــيو، 
للصحيفــة  عامــا   23 العمــر 
األمريكيــة: إنه يخشــى من أن 

حركة الشــباب ســتكون -اآلن- 
الهجوم دون خوف في  قادرة على 
يتحركون  اآلن  إنهــم  العاصمة، 
بســهولة من مكان إلى آخر دون 

تهديد.
وفــي تأكيــد على عــدم صواب 
من  ”كان  الصحيفة:  تقول  القرار 
املفتــرض أن تقف الصومال على 
قدميها خالل العام املقبل. اخلطة 
الدوليــة التي مت التوصــل إليها 
في عــام 2017 طالبت بأن تكون 
قوات األمن الصومالية قادرة على 
العمل بصورة مســتقلة بحلول 

عام 2021، هذا لن يحدث“.
وأردفت: ”ال يزال لواء الداناب، وهو 
قوة املشاة والعمليات اخلاصة في 
اجليش الصومالي، يعتمد بشكل 
كبير على الدعم األمريكي، ووصل 
فقط إلى ثلث احلجم اخملطط له“.
أن  اجلمعة  البنتاغــون  أفاد  وكان 
الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب 
األمريكيــة  القــوات  معظــم 
مــن الصومال في إطــار عملية 
قبل  للقــوات  عاملية  انســحاب 

األبيض  للبيــت  ترامب  مغــادرة 
أيضا  ســتتضمن  املقبل  الشهر 
األمريكية  القــوات  عدد  تقليص 

في أفغانستان والعراق.
ويذكر أن هنــاك نحو 700 جندي 
أمريكــي فــي الصومــال تتركز 
القوات  مهمتهم في مســاعدة 
احملليــة علــى مواجهــة حركة 
املرتبطــة  املتشــددة  الشــباب 

بتنظيم القاعدة.
بعد إعالن ترامب ســحب غالبية 
القــوات األميركية من الصومال، 
اكد رئيس قيادة القوات األميركية 
في أفريقيا بأن قواته لن تنسحب 

بل ستجري إعادة متوضع.
القــوات  قيــادة  رئيــس  وأّكــد 
"أفريكوم"  أفريقيا  األميركية في 
ســتيفن تاونســند، أن قواته لن 
أفريقيا،  شــرق  مــن  تنســحب 
ولكّنهــا جتري إعــادة متوضع في 

املنطقة.
قوات  فإّن  تاونســند،  وبحســب 
أميركيــًة محدودًة ســتبقى في 

العاصمة مقديشو.

"نيويورك تايمز": قرار سحب القوات األميركية
من الصومال سيء التوقيت 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
طالــب عضو مجلس النــواب كرمي 
عليــوي احملمــداوي امــس االحــد، 
بالكشــف عن املتورطــني بصفقة 
هيئة التقاعد وتعامالتها مع شركة 
ماســتركارد النخيــل، فيما امهل 

احلكومة اسبوعا واحدا.
تابعته  وقال احملمداوي فــي تصريح 
الصباح اجلديد، ان "على رئيس الوزراء 
والهيئات الرقابيــة فتح حتقيق مع 
اجلهات املتعاقدة مع شركة ماستر 

التي باشــرت بسرقة  النخيل  كارد 
املتقاعدين وبشكل علني من خالل 
ان "هذه  االســتقطاعات"، مبينــا 
الشــركة اجبرتهم علــى التحويل 
ملاستر النخيل وبالفرض العيني دون 
مراعاة للظــروف الصعبة اقتصاديا 
البلد عموما  التي يعيشها  وصحيا 

وشريحة املتقاعدين خصوصا".
واجبنا  وضمــن  "بدورنــا  واضــاف 
متفرجني  نبقــى  فلــن  البرملانــي 
املؤامــرة  تلــك  علــى  وصامتــني 

وســيكون لنــا موقف اشــد قوة 
اللجان  مــع  بالتنســيق  وقســوة 
البرملانيــة املعنية بهــذا امللف مع 
كل من يثبــت تورطه في هذا امللف 
في حــال لم يحصــل ايضاح خالل 
مدة اقصاها ســبعة ايام"، معتبرا 
ان "اســتهداف هذه الفئة الكبيرة 
امر معيب  واملظلومة هــو  احملرومة 

لكل املتورطني فيه".
مراســل " الصباح اجلديد " كشف 
ان شــريحة كبيرة تعد مبئات االالف 

من املتقاعدين فوجئوا قبل شهرين 
حتويل  بعد  رواتبهــم  صرف  بتوقف 
بطاقة الصرف مــن )كي كارد ( الى 
بطاقة )ماستر كارد( ، ومن هنا راحت 
هــذي االالف مبراجعات ال اول لها وال 
اخر مــن مراكز الصرف املتعددة الى 
مركز النخيل الذي يقع في ســاحة 
الشــهداء وعلى مدى شــهرين من 
البحث عن البطاقات ) املاستر كارد 
( املفقــودة ، اذ لم يتســلم كثيرون 

رواتب الشهرين املاضيني .

متقاعدون لم يتسلموا بطاقاتهم او رواتبهم منذ شهرين

مطالبات نيابية بكشف المتورطين بصفقة التقاعد
السليمانية ـ عباس اركوازي:مع ماستركارد النخيل 

رغــم عودة وفــد حكومــة اقليم 
كردســتان الــذي زار بغــداد امس 
الســبت دون الكشــف عن نتائج 
ومخرجــات الزيارة، اال ان مســؤول 
غرفة االعالم في حركة التغيير دلير 
عبد اخلالق اعلــن توصل حكومتي 
الى  االحتادية  واحلكومــة  االقليــم 
املقبل  العــام  اتفاق حــول موازنة 

. 2021
واوضــح عبــد اخلالق فــي تصريح 
للصبــاح اجلديد، ان وفــد حكومة 
االقليــم الــذي زار بغــداد اجلمعة 

برئاسة وزير املالية اوات شيخ جناب 
توصل الى اتفاق من الناحية الفنية 
يبق  ولم  االحتاديــة،  احلكومــة  مع 
ســوى بعض االجراءات االدارية في 
مجلس الوزراء االحتادي ليتم تضمني 
االتفاق في اطار قانوني، وادراجه في 
قانــون موازنة العــام املقبل 2021، 
النواب  وان يتم ارساله الى مجلس 

للتصويت واملصادقة عليه.
واكد عبد اخلالق، ان املرحلة احلالية 
تتطلــب ان تتفق القــوى واالحزاب 
الكردســتانية علــى ارســال وفد 
للتباحث  املســتوى  رفيع  سياسي 

مع القــوى السياســية العراقية، 
والتفاهم حول مستحقات وميزانية 

االقليم من املوازنة االحتادية.
واضــاف، ان هنــاك ملفــات اخرى 
عالقة بني بغداد واربيل غير النفط 
والغاز، مثل البيشــمركة واملناطق 
املتنــازع عليهــا وهو مــا يتطلب 
اجــراء اصالحات جدية في مختلف 
حكومــة  ومؤسســات  مفاصــل 

االقليم.    
وكان مقرر اللجنــة املالية النيابية 
أحمــد الصفــار، قد اعلــن توصل 
احلكومــة االحتادية مع وفد حكومة 

بشأن  اتفاق  الى  كردســتان  اقليم 
حصة االقليم في موازنة عام 2021. 
مالية  بأزمة  اقليم كردســتان  ومير 
النفط  انهيار أسعار  خانقة نتيجة 
وتفشــي فايروس كورونا وانعكاس 
تدهور عالقاته مع احلكومة االحتادية 
في ملف النفط، وســط عدم إقرار 

موازنة العام احلالي.
واشــار الصفار الى، إن وفد حكومة 
اقليم كردستان توصل مع احلكومة 
بشــأن  مبدئي  اتفاق  إلى  العراقية 
حصة االقليم فــي املوازنة املقبلة 

لعام 2021.

مطالبات بدعمه باتفاق سياسي بين بغداد واربيل 

االقليم والحكومة االتحادية يتوصالن الى اتفاق بشأن موازنة  2021

ترامب مصر على فوزه بالرئاسة خالل مشاركته 
وكالة «بالتس» الدولية تؤكد ان3في أول تجمع انتخابي بعد االقتراع

6السوق النفطية في مرحلة تعافي

بغداد - الصباح الجديد:
اعلــن مديــر عــام هيــأة التقاعد 
الوطنية اياد محمود هادي، االحد، ان 
اخــر احصائية جملموع املتقاعدين في 

العراق مليونني و486 ألفاً.
وقال هــادي في تصريحــات نقلتها 
وكالة االنباء الرسمية" ان "مجموع 
احلالي  للشــهر  املتقاعدين  رواتــب 
تريليون و550 مليار دينار"، مشيرا الى 
ان "زيادة نفقــات الرواتب التقاعدية 
للشــهر احلالي يرجع الى تنفيذ قرار 

147 لرواتب محتجزي رفحاء".
واضــاف ان "قانــون التقاعــد اتخذ 
على عجالة ولم تتم استشارة هيأة 

تعديل  وهنــاك  الوطنية،  التقاعــد 
لقانون التقاعد سيرى النور في األيام 

املقبلة".
واشــار الى ان "مكافآت العسكريني 
مبينان  احلالي،  الشهر  لغاية  مؤمنة 
ان "عمر احملال الى التقاعد مينع قبول 

كفالته في منح القروض".
وزاد بالقول ان "ملف شــبكة التزوير 
التــي مت تفكيكها ســيرى النور في 
النظــم  العاجل.ادخلنــا  القريــب 
االلكترونيــة في عمــل الهيأة إلجناز 
وهناك مشــروع حقيقي  املعامالت، 
ي ملنح تقاعــد القطاعني العام  وجدِّ

واخلاص من الهيأة".

مدير عام التقاعد: مليونان و486 ألفًا 
عدد المتقاعدين في اخر إحصائية واقل 

راتب 500 الف دينار

بغداد - الصباح الجديد:
احلكومة  حتســم  ان  يتوقــع 
موازنة العــام املقبل، يوم غد 
الثالثــاء، اذ اعــرب املتحــدث 
باســم احلكومة حسن ناظم 
بحسم  امله  عن  االحد،  امس 
املوازنة بجلســة غد  موضوع 

الثالثاء.
وقــال ناظــم فــي تصريــح 

مقتضــب نقلتــه الوكالــة 
وتابعتــه الصباح  الرســمية 
اجلديد، "نأمل ان يتم حســم 
ملف موازنة 2021 في جلسة 
مجلس الوزراء الثالثاء املقبل".

 واضاف "هناك درجات وظيفية 
ومن  املوازنة  إقــرار  حــال  في 
أولويــات احلكومــة منحهــا 

ملستحقيها".

بغداد - الصباح الجديد:
قــال عضــو اللجنــة القانونية 
النيابية حســني العقابي، األحد، 
إن اللجنة املاليــة النيابية لديها 
قناعة "بعدم وجــود جدوى" من 
االنتخابات،  متويل  قانون  تشــريع 
لكنه أشــار إلى أن البرملان صوت 
تشــريعه  إجراءات  فــي  باملضي 
من أجل "إســقاط حجج وذرائع" 

احلكومة.
وذكــر العقابــي فــي حديث لـ 
السومرية نيوز، أن "األهداف التي 
قانون متويل  تقف خلف تشــريع 
هي  النــواب  مجلس  انتخابــات 
كونها  من  أكثر  أهداف سياسية 
ماليــة وإدارية بشــكل مطلق"، 
أننا "اليوم نتحدث عن أقل  مبيناً 

مــن 200 مليار دينــار ومت إعطاء 
باالقتراض  االذونــات للحكومــة 
قبل أقل من شهر مببلغ يصل إلى 
12 تريليون دينــار وفيها أكثر من 
املبالغ  دينار خارج  تريليون  ســتة 
واجبة الســداد من رواتب وغيرها 
وتســتطيع احلكومــة توظيفها 
وفق مــا تــراه ضمــن األولويات 

والضرورات التي تراها".
"احلكومة تســتطيع  أن  وأضاف، 
أخذ املبلــغ املطلوب توفيره إلدارة 
مســتلزمات العملية االنتخابية 
اإلضافي  املبلــغ  من  للمفوضية 
إلى  تصل  والتي  االقتراض  بقانون 
ما بــني 197-200 مليار دينار وهو 
بالســتة  مقارنة  بســيط  مبلغ 

تريليونات التي لدى احلكومة".

نائب: مجلس النواب سيمرر قانون تمويل 
االنتخابات على الرغم من القناعة بعدم جدواه

توقعات بحسم الحكومة موازنة 
العام المقبل يوم غد الثالثاء

بغداد - وعد الشمري:
مجلس  في  املالية  اللجنة  أكدت 
النواب، أمــس االحد، أن املتغيرات 
علــى اســعار النفــط شــجع 
احلكومــة على تأجيل مناقشــة 
قانون املوازنــة للعام املقبل، الفتاً 
إلى أن البرميل العراقي يباع حالياً 
بنحــو 53 دوالراً، مشــددة علــى 
ضرورة اتخاذ كامل لضمان تقليل 

نسبة العجز في اخلزينة.
وقال مقّرر اللجنــة النائب أحمد 
"الصباح  إلى  في حديث  الصفار، 
جلســة  "تأجيــل  إن  اجلديــد"، 
احلكومة ملناقشــة مشروع قانون 
املوازنة للعام املقبــل املقرر التي 
أمر  املاضي،  السبت  إقامتها  كان 
الظروف  نتيجــة  ومبرر،  طبيعي 

االقتصادية احلالية".
وتابع الصفار، أن "أســعار النفط 
متغيرة وفي تصاعد جيد، حيث أن 
وزارة النفط حددت السعر اخملطط 
للبرميــل بـــ 43 دوالر وهو مبلغ 
قليــل مقارنة بالســوق العاملية 
احلالية والتحسن الذي طرأ مؤخراً 
بالتزامــن مع أخبــار ايجابية عن 

اعتماد لقاح لفيروس كورونا".
ولفت، إلى أن "األســعار العاملية 
وصلت حالياً إلى أكثر من 49 دوالراً 
)برنت(، حيث أن نفط البصرة يباع 

بأغلى من ذلك بنحو 4 دوالرات".
وبني الصفار، أن "احلكومة تسعى 
اخملتصة  الــوزارات  مــع  بالتعاون 
حالياً لوضع سعر جديد للبرميل 
االقتصادي  الوضع  مع  يتناســب 

والسوق العاملية".
وشدد، على "ســبب أخر لتأجيل 
عقد جلســة احلكومة هو حتديد 
الدينار  مقابل  الدوالر  سعر صرف 
العراقي، واملباحثــات مع صندوق 

النقد الدولي بهذا الشأن".
"موضوع  أن  الصفــار،  ويواصــل 
املباحثــات مع إقليم كردســتان 
بشــأن حصتــه مــن املوازنة هو 
ســبب ثالث للتأجيــل، حيث لم 
النســب لغاية  يتم االتفاق على 

اآلن".
ويرى الصفــار، أن "األفضل هو أن 
حتسم احلكومة هذه النقاط ومن 

ثم ترسل مشروع املوازنة واختصار 
الوقت واجلهد ذات اللجان النيابية 

ذات العالقة".
ويأمل بأن "يتوصل مجلس الوزراء 
إلى الصياغات النهائية ملشــروع 
اإلسراع  بغية  قريباً  املوازنة  قانون 

في إقراره داخل البرملان".
وخلــص الصفار، إلــى أهمية أن 
مبواد تساعد على  القانون  "يكون 

تعظيــم إيرادات الدولــة وتعالج 
العجــز الكبير الــذي تعاني منه 

اخلزينة العامة".
اللجنة  من جانبــه، ذكر عضــو 
النائب غالــب محمد في تصريح 
"العراق  أن  اجلديد"،  "الصباح  إلى 
يعتمــد بالدرجة االســاس على 
سعر النفط، الذي لم يتم حتديده 
لغايــة االن فــي مشــروع قانون 

املوازنة".
وتابع محمد، أن "صعود األســعار 
احلكومة  شــجع  مؤخراً  العاملية 
البرميل  بــدل  اســتبدال  علــى 
وزارة  اقترحتــه  الــذي  اخملطــط 

النفط".
ونوه إلى أن "املشــروع يعاني من 
وأي صعود في اسعار  عجز كبير، 
في  ايجابياً  النفط سوف يسهم 

وهو  االقتصادية  الفجــوة  تقليل 
مــا نســعى اليه خــالل املرحلة 

املقبلة".
يشــار إلى أن مجلــس الوزراء لم 
ينجــح لغاية االن في تقدم قانون 
املوازنة للعــام املقبل، في حني أن 
قانون اإلدارة املالية يفرض عليه أن 
يرسلها إلى البرملان في 15 تشرين 

األول كسقف أعلى لكل سنة.

الحكومة تؤجل مناقشة موازنة العام المقبل 
2021 الستثمار تصاعد أسعار النفط 

مجلس الوزراء "ارشيف"

المالية النيابية عدت اجراءها مبررا : 

تقريـر

 بغداد - الصباح الجديد:
أشاد وزير اخلارجّية فؤاد حسني 
نايف  لقائه  االحد، خالل  امس 
العاّم  األمــني  احلجــرف  فالح 
جمللــس التعاون علــى هامش 
أعمال مؤمتر حوار املنامة 2020 
بالعالقات   ، اإلقليمــيّ  لألمن 
العراقّية-الكويتّية،  التاريخّية 
وما تشــهده من ارتقاء ُمّطرد، 
عاّداً الكويت والسعودّية بّوابتا 

العراق إلى اخلليج.
وذكــرت اخلارجيــة فــي بيان 
اجلديد،  الصباح  عليه  اطلعت 
ان "وزيــر اخلارجيــة دعــا إلى 
أهّميــة إيجــاد آلّيــة للعمل 
املُشــترَك مع مجلس التعاون 
الكويت،  رئاسة دولة  في ضوء 
الدعوة لنايف احلجرف  ُموّجهاً 
لزيارة بغداد فــي إطار تفعيل 
ُســُبل  وجتســير  العالقــات، 
التفاهــم بــني العــراق ودول 

مجلس التعاون اخلليجّي".
وبنّيَ الوزير بحســب البيان أّن 
على  عالقاته  يُشــيد  "العراق 

وتفعيل  التــوازن،  وفق مبــدأ 
واالحترام  املُشترَكة،  املصالح 
أن  "ضرورة  إلى  الفتاً  املُتبادَل"، 
تضطلع الشــركات اخلليجّية 
بدور في عملّيــة إعمار العراق 
عبر االستثمار في مجال البنى 

التحتّية".
تشكيل  "ضرورة  على  ُمشّدداً 
ُمؤمتَر  ملُتابَعــة ُمخرَجات  جلنة 
والتنسيق  للمانحني،  الكويت 

مع البنك الدولّي".
نايــف فالح  أّكد  من جهتــه 
"اهتمــام  احلجــرف  مبــارك 
مجلــس التعاون بالعــراق "، 
كما أكد "دعم اجمللس لسيادة 
ووحدة  واســتقراره،  العــراق، 
أراضيــه، وُمحارَبــة اإلرهاب"، 
ُمنّوهاً: "لن نترّدد بدعم العراق، 
وهــذه عناصر أساســّية في 
التعــاون" ُموِضحاً:  مجلــس 
"لدينا إطار للعمل املُشــترَك 
اإلجراءات  وأجنزنــا  العراق،  مع 
املالّية الســتكمال الربط في 

اجلنوب".

امين عام مجلس التعاون 
الخليجي: ندعم سيادة 

العراق واستقراره ووحدة 

التزم

 بوسائل

 الوقاية



محليات 2

  
البصرة - سعدي السند :

ســيدة  النخامية  الغــدة  تعد 
الغدد وهي غدة صغيرة حجمها 
1 سم وتقع في قاعدة اجلمجمة 
قاعــدة  بعظــام  ومحاطــة 
اجلهات  من جميــع  اجلمجمــة 
مع وجود فتحــة صغيرة كونها 
تنظم بقية الغــدد الصماء في 
جسم اإلنســان وتفرز هرمونات 
املوجودة  الغــدد  على معظــم 
الغدة  اورام  وتشكل  اجلسم  في 
النخامية نحــو  من 2 – 4 % من 
االورام داخــل عظــام اجلمجمة 
وهذه األورام ميكن تقسيمها الى 
أورام فــارزة للهرمونات او خاملة 
ونظــرا ملوقع الغــدة النخامية 
بالقرب من االعصاب البصرية  .. 
افراز  أو عدم  افــراز  الى  فأضافة 
الهرمونــات فأنهــا تؤثــر ايضا 
الى  تــؤدي  وقــد  البصر  علــى 
فقــدان البصر في بعض احلاالت 
لهذا تعــد عمليــات ازالة أورام 
الغدة النخاميــة من العمليات 
الدقيقة جــدا وكانت العمليات 
ســابقا جتــرى عن طريــق فتح 
اجلمجمة وفتح الورم مبا فيها من 

مضاعفات ومشكالت  .

تشكيل فريق طبي متخصص 
لعالج أألورام

وللتعرف على الدور الكبير الذي 
يؤديه فريق قاعدة اجلمجمة في 
البصــرة حتدث الدكتور حســن 
جراحة  استشاري  احلمدي  هادي 
دائرة  فــي  العصبيــة  اجلملــة 
صحة البصرة وجرى احلديث في 
الطابق الســادس مبستشــفى 
وهو عضو  التعليمــي  الصــدر 
الفريــق فقــال ان دائــرة صحة 
البصرة بالتعاون مع كلية الطب 
ومركز اورام الغــدد الصماء في 
مستشــفى الفيحــاء العــام 
وشعبة جراحة اجلملة العصبية 
في مستشفى الصدر التعليمي 
قامــت بتشــكيل فريــق طبي 
متخصــص لعالج هــذه أألورام 

بواســطة ناظور األنف واجليوب 
الى فتح  احلاجة  دون  األنفية من 

اجلمجمة .. 
ومت تشــكيل فريــق العمل عام 
للتدريب في  الفريق  واوفد   2014
وتركيا  وطهران  وأملانيا  فرنســا 
وورش  مؤمتــرات  فــي  وشــارك 
وبعد  الدول  عمل في مختلــف 
ومنح  التدريب  متطلبات  اكمال 
الشــهادات الالزمة بــدأ العمل 
2016بأزالــة اورام الغدة  به عام 
بواســطة  وماحولها  النخامية 
او  مضاعفــات  دون  الناظــور 
حتى  الفريق  واجرى  مشــكالت 
االن اكثر من 150 عملية ناجحة 
في مستشفى الصدر التعليمي 
ومســتمرون بالعمل في خدمة 

املرضى .

العمل مشترك ألزالة الورم

وأشار الى أنه البد من التوضيح 
بــأن الغــدة النخاميــة تقــع 
بالقرب من الشــرايني الرئيسية 
االمين وااليســر وايضا قريبة من 
االعصــاب البصريــة مما يجعل 
عملية ازالة الورم صعبة جدا ، وان 
اورام الغــدة النخامية قد تكون 
بأفراز هرمونات  وتقوم  نشــطة 
مثل هرمــون النمــو او هرمون 
احلليب الــذي يؤثر على فعاليات 
اجلسم اخملتلفة وقد تكون االورام 
نقص  الى  تؤدي  وبالتالي  خاملة 
الى  يؤدي  وهــذا  الهرمونات  في 
نقص في فعاليات الغدد االخرى 
وان فريــق قاعدة اجلمجمة الذي 
يقوم بأجراء العمليات هذه وهي 
اورام  ألزالة  الناظورية  العمليات 

الغدة النخامية يتألف من جراح 
وحنجرة  وانف  اذن  اختصاصــي 
مــع جــراح اختصاصــي جراح 
ويقــوم بعمل  جملــة عصبية 
مشــترك ألزالة الورم عن طريق 
وقاعدة  االنفية  واجليــوب  االنف 

اجلمجمة .

تعاون وثيق مع مركز الغدد 
الصماء في مستشفى 

الفيحاء

مركزنا  بني  وثيــق  تعاون  وهناك 
مركــز قاعــدة اجلمجمــة في 
البصرة ومركز الغدد الصماء في 
يقوم  الفيحاء حيث  مستشفى 
املركز باحالــة املرضى الذين هم 
بحاجة الى اجــراء عمليات بعد 
تقــدمي حاالتهم ويقــوم فريقنا 

لهم  الالزمة  العمليــات  بأجراء 
واعادتهــم الى مركــز الفيحاء 

ألكمال العالج .

شكرا لكل من أسهم بإجناح 
هذا املشروع

وفي اخلتام عّبر الدكتور حســن 
العمل  فريــق  عن  نيابــة  هادي 
بتقدمي شكر الفريق الذي يتألف 
مــن الدكتور أحمد العباســي 
األنف  و  األذن  بروفســور جراحة 
واحلنجــرة في جامعــة البصرة 
الفريق  رئيــس  الطــب  كليــة 
التميمي  احمد  دريــد  والدكتور 
واالنف  االذن  جراحة  اختصاصي 
واحلنجرة / دائــرة صحة البصرة 
.. ولكل من اســهم بأجناح هذا 
املشروع خصوصا الدكتور عباس 

علي منصور مديــر مركز الغدد 
الصماء في مستشفى الفيحاء 
هذا  في تشكيل  الذي ســاهم 
الفريق والدكتور هاني موســى 
االنف  استشــاري جراحــة  بدر 
واالذن احلنجرة فــي بغداد لدوره 
الفريق  اقدام  تثبيت  الفاعل في 
وتشــجيعه للقيــام بالعمــل 
عباس  للدكتور  ايضا  وشــكرنا 
التميمي مديــر عام دائرة صحة 
البصــرة ومديــر مستشــفى 
لتقدميهم  التعليمــي  الصــدر 
كل الدعــم ألجنــاح املهام التي 
يقــوم بهــا الفريــق والبد من 
تقدمي الشــكر لعضــو مجلس 
النواب الدكتور جمال احملمداي  و 
النائب  االجودي  للدكتور ضرغام 
االداري حملافــظ البصرة لدورهما 

في توفير االجهزة الطبية.

أجرينا عشرات العمليات الناجحة ألزالة اورام الغدة 
النخامية بالناظور

فريق قاعدة الجملة العصبية في البصرة للصباح الجديد :

ضمن جوالته الميدانية المستمرة لمتابعة األعمال الخدمية

تؤثر الغدة النخامية 
ايضا على البصر وقد 

تؤدي الى فقدان 
البصر في بعض 

الحاالت لهذا تعتبر 
عمليات ازالة أورام 
الغدة النخامية من 

العمليات الدقيقة جدا
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مراسلنا في البصرة يلتقي عددا من اطباء فريق قاعدة اجلملة العصبية 

بغداد - الصباح الجديد :
اعلنت وزارة التجارة عن عودة الســايلوات واملواقع 
في الشركة  العامة لتجارة احلبوب  العمل بتجهيز 
املطاحن باحلنطة واســتالم الشلب من الفالحني ، 
بعد توقــف اضطراري نتيجة غــزارة االمطار التي 

شهدتها مدن وسط وجنوب البالد .  
وقال مدير عام الشركة املهندس عبدالرحمن عجي 
طوفان  ان اجلهد الفني واخلدمي في املواقع  يواصل 
اعمال تصريف مياه االمطار التي جتمعت في املواقع 
،  الفتا ان مواقع النجف والديوانية وبابل ، وباشرت 
اعمالها باســتالم الشــلب املكيس من الفالحني 
واملســوقني ، فضال عن قيامها بسحب  املياه  في 
سراديب السايلوات وتهيئة اخلطوط للبدء بأستالم 

الشلب الفل .
واشــار املدير العام الى مباشرة ســايلو ابو صخير  
باســتالم الشــلب الفل واملكيس مــن الفالحني 
واملســوقني بعد توقف موجة االمطــار وبكمية ) 
13 ( الف طن  ، وكذلك في ســايلو النجف االفقي 
ومجمــع املرادية  ، فضال عن عودة ســايلو  الدورة 
في بغداد و مواقع الشركة في صالح الدين واالنبار 
وديالى وبابــل وكربالء املقدســة ، جتهيز املطاحن 

باحلصة املقررة من خلطة احلنطة احمللية .
ذاكــرا  ان ادارات الفــروع واملواقع وبعــد توجيهها 
واصلت تواجدها وجتوالها فــي املواقع خالل موجه 
االمطــار و لســاعات متأخرة من الليــل من اجل 
متابعة اخلزين وتصريف ميــاه االمطار واالطمئنان 

على سالمته . 

بغداد - الصباح الجديد :
بــارك وزير التعليــم العالي والبحــث العلمي 
الدكتور نبيل كاظم عبــد الصاحب بدء العام 
الدراسي اجلديد للســنة 2021/2020 داعيا في 
الوقت نفســه اجلامعات الى حتمل مسؤوليتها 

في دعم اجملتمع.
وجــاء في نص الكتــاب املوجه الــى اجلامعات 
والكليــات احلكومية واألهلية مبناســبة العام 
الدراســي اجلديد أنه في الوقت الذي جندد فيه 
احترامنــا الكبيــر واعتزازنا العالــي مبالكاتنا 
العلمية والتدريســية واإلداريــة التي واجهت 
والصحية  االقتصاديــة  والصعــاب  التحديات 
وجنحت في تأمني املتطلبات العلمية واملعرفية 
وإدامــة روح احملبــة والتفاؤل فإننــا نبارك لهم 
جميعــا ولطلبتنا األعزاء بدء العام الدراســي 
اجلديــد 2021/2020 الذي ســيكون بوابة األمل 
والعزميــة على صياغــة قصة جنــاح ومتيز في 
على  ونحثهم  األكادمييــة  املعرفــة  مجــاالت 
التعاون املشترك الذي يسهل على أبنائنا طلب 
العلم والتعاطي مع املرحلة حضورا وإســهاما 
وتفاعــال يحقق ضمانات اجلودة واالعتمادية  في 
ضوء آليات التعليم والتعلم اإللكتروني واملدمج 

املعتمدة عامليا.
وإذ نعرب في هذه املناســبة عــن ثقتنا األكيدة 
بقــدرة اجلامعــات العراقيــة علــى االرتقــاء 
بالتصنيفات العاملية والسمعة العلمية لبلدنا 
احلبيب مبا يناســب عمقه احلضــاري والتاريخي 
فإننا نتطلع في هذا العام الدراســي الى تعزيز 
مستوى الرصانة وتطوير البيئة اجلامعية وآليات 
البحث العلمي على وفق منظور ســوق العمل 
ومتغيــرات الطلــب العاملي ومتكــني الطالب 
العراقي من اعتالء منصة اجلدارة والتنافس في 
شتى اجملاالت وندعو مؤسساتنا وطلبتنا الى رفع 
شعار اجلامعات اآلمنة وحماية قدسية حرمها 
ورسم سياســات العلم وحتمل املسؤولية في 
دعم اجملتمع وما يتطلع إليه من أهداف وخدمات 
تســهم في صناعة املعرفة وتــدمي زخم الوعي 

الثقافي الذي يناسب هوية شعبنا العريق.

رحيم الشمري :
بحثت ندوة حوارية اقيمت في نادي 
االخــاء التركماني ببغداد النظام 
االنتخابي اجلديد واليات املشاركة 
اســتضافت   ، التصويت  وجنــاح 
االنتخابات  مفوضيــة  عن  ممثلني 
ومكتب رئيــس الــوزراء وخبراء ، 
أدارها رئيس مجلــس ادارة النادي 
الدكتور جنــدت البياتي ، بحضور 
اكادميــني واعالميــن ومثقفــني 
ومهتمني بالشان االنتخابي ، تبادل 
خاللهــا املشــاركون االراء وطرح 
عملية  الجراء  ســليمة  خطوات 
انتخابيــة تضمن ايقــاف تراجع 
وتدفع  الثقة  وفقدان  املشــاركة 
نحو تصويت واســع يحقق نظام 
سليم   واختيار  افضل  سياســي 

العضاء السلطة التشريعية .
وقدم الباحث بالشــان االنتخابي 
دريــد توفيــق تفاصيــل النظام 

وتقســيم  اجلديــد  االنتخابــي 
التصويــت على املناطــق واليات 
تقريــب املراكــز االنتخابية على 
املواطنــني ، واملفوضيــة جهــة 
منفذة لتشريعات مجلس النواب 
، وعلى املواطن حتمل املســؤولية 
وحتقيق  باالنتخابات  واملشــاركة 
مــا يطالب به ، والعمل على جتاوز 
االمــور الفنية واملشــكالت التي 
حدثــت فــي جميــع االنتخابات 
الســابقة ، وان املشاركة والرقابة 
الشعبية اساس سالمة االنتخاب 

.
احلكومي  لدعم  فريق  واكد عضو 
في مكتــب رئيس الــوزراء احمد 
، ان العمل على حتقيق  السوداني 
نزيهة  وانتخابــات  امنــة  بيئــة 
اجــراءات الدعــم التــي قدمها 
اجراء  اجــل  من  الــوزراء  مجلس 
االنتخابات باملوعد احملدد ، والعمل 

الــراي العــام واالعالم  على حث 
والتثقيــف للدفع باجتــاه عملية 
تتجــاوز ، اشــكاليات عمليــات 

االنتخابات املاضية . 
ودعــا ممثــل دائــرة العمليات في 
مفوضية االنتخابات دَاُوود سلمان 
، الــى حــث الناخبني واســتالم 
بطاقاتهــم البايومترية خصوصا 
ان املراكــز في املفوضيــة العليا 
لالنتخابات تعمل بدوام كافة اّيام 
االســبوع حتى اجلمعة ، ونسعى 
الى اجراء عملية انتخابية ناجحة 
الناخبني  تشــجيع  خــالل  مــن 
التغطية  وتوفر  التســجيل  على 
املاليــة ، واخلطــوة املهمة ضبط 
ســليم الجراءات التحقق وارسال 
املعلومات واحلفاظ على االنتخاب 
، وابعــاد التزويــر واالســتغالل ، 
والقيادة  الناخــب  حــق  لضمان 

لنزاهة االنتخابات . 

واسط – الغانم  
املهندس  الكوت  بلدية  تابع مدير 
حيدر جســام حمــود صباح يوم 
اخلدمية  األعمــال  االحــد  امس 
الفنية  املــالكات  بها  تقوم  التي 

واخلدمية في قسم اخلاجية .
الكوت  بلدية  مدير  اشــرف  كما 
ميدانيــآ علــى األعمــال التــي 
تضمنت رفع النفايات إضافة الى 
بقية األعمــال األخرى وتابع أيضا 
لقسم  التابعة  اخلدمية  األعمال 

داموك والزهراء.
ووجه مدير بلدية الكوت املالكات 
في  اإلســتمرار  مواصلة  بضرورة 
تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني 
وبذل أقصــى اجلهــود ومن اهلل 

التوفيق. 

التجارة : عودة العمل 
بمواقع وسايلوات الحبوب 
لتجهيز المطاحن بالحنطة

وزير التعليم يدعو الجامعات 
الى تحمل مسؤوليتها في 

دعم المجتمع

“المفوضية” تعقد ندوة عن النظام االنتخابي 
الجديدفي نادي االخاء التركماني مدير بلدية الكوت يطلع على سير العمل 

في تنفيذ المشاريع الخدمية

حملة مجانية واسعة لتلقيح الثروة الحيوانية في الناصرية

بغداد - الصباح الجديد :

ترأس وزير الزراعة املهندس محمد 
كــرمي اخلفاجي اجتماع اجللســة 
الوطني  الثالثة عشــر للمجلس 
للبذور بحضور مستشــار الوزارة 
الدكتــور مهدي ضمد القيســي 

وأعضاء اجمللس.
استعراض  االجتماع  بداية  في  ومت 
أهم مقررات اجللســة الســابقة 
اســتكمال جميع  على  والتأكيد 
املطلوبة  األصوليــة  اإلجــراءات 
بصدد دعم قطــاع البذور وتنفيذ 
اآلليــات القانونيــة مبــا يخــدم 
العملية الزراعية في جميع أنحاء 

البالد.
وأكد اخلفاجي على متابعة تنفيذ 
الشتوية واستالم  الزراعية  اخلطة 

كافة الفالحــني واملزارعني للبذور 
واملستلزمات الزراعية.

ومت خــالل اجللســة اقــرار خطة 
انتــاج بذور الشــلب للموســم 
الزراعــي  ٢٠١٩_٢٠٢٠ فضال عن 
االراضي  شــمول  على  املوافقــة 
شــبه مضمونة االمطــار بتوزيع 
بذور احلنطة رتبة مصدقة ومبعدل 
بذار )٤٠( كغــم / دومن، فيما يكون 
اخر موعد لتجهيــز بذور احلنطة 
نهاية العــام احلالي للمحافظات 

الوسطى واجلنوبية.
وتعضيدا للــدور العلمي للقطاع 
الزراعــي وجــه الســيد الوزيــر 
باعتمــاد نظام )GIS( للكشــف 
عن املســاحات واالراضي الزراعية 
بجميــع أنحاء البــالد، واعتمادها 
كصور وبيانات موثقة متكن الوزارة 
من التعرف على املناطق املستغلة 
زراعيا، فضال عن الكشف امليداني 

بواســطة هــذا النظــام لتوفير 
الدعم ومبختلف اجملاالت.

فيما مت مناقشــة ملف الشركات 
املعتمــدة فــي جتهيــز املبيدات 
والعمــل على تدقيق هــذا امللف 
ومبا يخدم العمل الوقائي وحماية 
اإلنتاج الزراعي من اآلفات الزراعية 
، كما مت التطــرق إلى عدة ملفات 
مدرجة على جدول أعمال اجللسة 
ومت اتخاذ القرارات الالزمة بشأنها 
فيمــا يتعلق بالشــعير العلفي 
والعمل البحثي واإلرشادي وإقامة 
الــدورات وبرامــج تدريبية لغرض 
ودعم  الزراعية  العمليــة  دميومة 

االقتصاد الوطني. 
علــى صعيد اخــر أعلنــت وزارة 
الزراعــة انطالق حملــة مجانية 
احليوانية  الثروة  لتلقيح  واســعة 
في عموم احملافظة مؤلفة من فرق 
بيطرية من جميع مســتوصفات 

الى  الناصريــة متوجهة  جنــوب 
واالبقار  لتلقيح اجلاموس  اجلبايش 
ضد مرضي عفونــة الدم النزفية 
االغنام  وتلقيح  العرضية  واجلمرة 
القالعية  احلمى  واملاعز ضد مرض 
وستســتمر احلملة حلــني تلقيح 
جميع احليوانات في مناطق االهوار. 
وبينــت الــوزارة اشــتراك الفرق 
للمستوصفات  التابعة  البيطرية 
ادنــاه فــي احلملة وهــي كل من 
:شعبة العيادة اخلارجية ، التلقيح 
سوق  ،مســتوصف  االصطناعي 
كرمــة  ،مســتوصف  الشــيوخ 
حســن ،مســتوصف كرمة بني 
ســعيد ،مســتوصف الســكك 
،مستوصف  االصالح  ،مستوصف 
الفضلية ،مستوصف سيد دخيل 
املنار،مســتوصف  ،مســتوصف 
الفهــود ،مســتوصف اجلبايش و 

مستوصف اور . 

تقرير

وزير الزراعة يؤكد تنفيذ الخطة الشتوية وتسليم البذور والمستلزمات الزراعية لجميع الفالحين

مدير بلدية الكوت يطلع على الواقع اخلدمي للمدينة
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الصباح الجديد ـ وكاالت : 
أعلنــت احلكومة البوليفيــة أنها بدأت 
املؤقتة  الرئيسة  مالحقات قضائية ضد 
الســابقة، جانني أنييز، واملرشح السابق 
فرناندو  لويــس  الرئاســية،  لالنتخابات 
كاماشو، ومســؤولني معارضني ميينيني 

آخرين.
وتأتي هــذه املالحقات بســبب »العنف 
السياسي« الذي أعقب إلغاء االنتخابات 
التشريعية العام املاضي، حسبما ذكرت 

الصحف احمللية أمس االول السبت. 
في حني قدمت وزارة العــدل البوليفية 
طلبا إلــى البرملان حملاكمــة أنييز، وأكد 
رئيس البرملان، فريــدي ماماني، أنه أحال 
طلب الوزارة إلى جلنة الدســتور لتنظر 

فيه.
كما قدمت ليديا باتي، العضو الســابق 
في »احلركة نحو االشــتراكية« احلاكمة 
حاليا، شــكوى إلى محكمــة اجلنايات 
ضد كاماشو، ومسؤولني ميينيني آخرين، 
بتهمة القيــام بـ«انقالب« على الرئيس 
الســابق، إيفو موراليس، الذي أجبر على 
2019، فيما دافع  العام  االســتقالة في 
التي حدثت  التحــركات  كاماشــو عن 
أنه »لــم يكن هناك  حينذاك، مؤكــدا 
انقالب وإمنا حركــة مواطنني خرجوا إلى 

الشوارع للتظاهر«.
وأشــارت »فرانس برس« إلى أن الشرطة 
البوليفيــة رفضت وقــت االحتجاجات، 
واالنصيــاع لألوامر، وأن اجليش ســحب 
الذي استقال في  بدوره دعمه ملوراليس، 
نوفمبــر 2019، قبل أن يغــادر البالد إلى 
املكسيك ثم إلى األرجنتني، ومن ثم عاد 
إلى بلده بعد فوز حزبــه في االنتخابات 

خالل العام اجلاري.
وحتدثت املعارضــة اليمينية عن »تزوير« 
في االنتخابــات التي جرت فــي أكتوبر 
2019، ملصلحــة موراليس الذي ترشــح 
لواليــة رابعــة تنتهي فــي 2025، ومن 
ثم انفجــر العنــف في جميــع أنحاء 
البالد، بعد هــذه االنتخابات التي ألغيت 
نتائجها في نهاية املطاف، حيث أسفرت 
أعمــال العنف التي وقعت العام املاضي 
عن مقتل 35 شــخصا، وفقــا للوكالة 

الفرنسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
ســتتيح بريطانيا يوم غــد الثالثاء 
لقــاح فايزر/بيوانتك ضــد فيروس 
كورونــا في املستشــفيات والحقا 
في عيــادات األطباء، لتكون أول بلد 
يتصدر السباق العاملي لبدء برنامج 
أهمية  األكثر  اجلماعــي  التطعيم 
فــي التاريــخ. وســتتطوع امللكة 
إليزابيث الثانيــة لبالغة من العمر 
94 عاًما وزوجهــا األمير فيليب )99 
عاًما( لتلقي اللقاح بشــكل علني 

من أجل »تشــجيع أكبر عدد ممكن 
مــن الناس على تلّقيــه«، في وقٍت 
تخشى السلطات من أّن النشطاء 
ســُيثيرون  لّلقــاح  املناهضــني 

الشكوك حوله بني السّكان.
وســتتلّقى ملكة إنكلترا إليزابيث 
الثانية في األســابيع املقبلة لقاح 
فايزر-بيونتك، على ما أفادت صحف 

بريطانية امس االول السبت. 
ومن املرتقب أن يتم إعطاء اجلرعات 
األولــى يوم غد الثالثــاء مع إعطاء 

هيئة الصحة العامة أولوية قصوى 
 80 أعمارهم  لتطعيم ملن جتــاوزت 
عاما والعاملني فــي مجال الرعاية 
الرعاية  دور  وموظفــي  الصحيــة 

واملقيمني.
وتعد بريطانيا أكثر دول أوروبا تضررا 
من كوفيد19- مع تســجيلها أكثر 

من 60 ألف حالة وفاة.
 وذكرت صحيفة »ميل أون صنداي« 
أّن امللكة البالغة من العمر 94 عاًما 
وزوجهــا األمير فيليــب )99 عاًما( 

ســيتم تطعيمهما على أســاس 
وليس  لســّنيهما  نظــرًا  األولوية 

مبوجب معاملة تفضيلية.
 ووفًقــا للصحيفــة، فــإّن هذين 
العضوين األكبر ســًنا في العائلة 
التطعيم  هذا  املالكة ســيتلّقيان 
بشــكل علنّي من أجل »تشــجيع 
النــاس على  أكبر عــدد ممكن من 
تلّقيه«، في وقٍت تخشى السلطات 
من أّن النشــطاء املناهضني لّلقاح 
ســُيثيرون الشــكوك حولــه بني 

السّكان.
وتصدرت بريطانيا الســباق العاملي 
لبــدء برنامج التطعيــم اجلماعي 
األكثــر أهمية فــي التاريخ، حيث 
االســتخدام  على  املوافقة  أعطت 
الطارئ للقاح الذي طورته شــركتا 

فايزر وبيوأنتك األسبوع املاضي.
وفي اجململ طلبت بريطانيا 40 مليون 
جرعة وهو مــا يكفي لتطعيم 20 
مليون نسمة في الدولة التي يبلغ 
عدد سكانها 67 مليون نسمة. ومن 

املتوقع توافر نحــو 800 ألف جرعة 
خالل األسبوع األول.

وأفــادت وزارة الصحــة أن اجلرعات 
األولية التي وصلت من بلجيكا يتم 
تخزينها في مواقع آمنة في جميع 
أنحــاء البالد  حيث ســيتم فحص 

جودتها.
فايزر/بيوأنتــك  لقــاح  ويســتلزم 
حيث  مرهقة  تخزيــن  متطلبــات 
يجب حفظها في درجة حرارة تبلغ 
70 درجــة مئوية حتت الصفر وتدوم 

خمسة أيام فقط في املبرد العادي.
لهذا الســبب ، قالت وزارة الصحة 
 50 أوال في  اللقــاح ســُيعطى  إن 
مستشفى. وقالت إن تذويب اللقاح 
وإعداده لالستخدام يستغرق بضع 

ساعات.
أّن  ميرور«  »ديلــي  وأفادت صحيفة 
العديد من املشــاهير في اململكة 
املّتحــدة التزمــوا بتلّقــي اللقاح 
بشــكل علني من أجل دعم حملة 

التطعيم هذه.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
الناخبون فــي فنزويال امس  صوت 
األحــد النتخاب برملــان جديد في 
اقتــراع ال مفاجــآت فيــه مبــا أن 
املعارضــة دعــت إلــى مقاطعته 
ما سيســمح للرئيــس نيكوالس 
الذي كان  البرملان  باستعادة  مادورو 
املؤسســة الوحيــدة اخلارجة عن 

سلطته.
إلى  ناخــب مدعوون  و20,7 مليون 

اإلدالء بأصواتهم لتجديد اجلمعية 
الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها 
 ،277 جديد  دســتوري  تعديل  بعد 
مقابل 167 فــي املاضي. ويتنافس 
نحــو 14 ألف مرشــح فــي هذا 

االقتراع.
وتأتي هذه االنتخابات في بلد يشهد 
أزمة سياسية واقتصادية عميقة، 
وتشــله  يخنقــه تضخم متزايد 
طوابير ال نهاية لها للحصول على 

الوقود وأنهكــه نقص املياه والغاز 
واالنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي.

الذي  الفنزويلــي  البرملــان  وأفــاد 
 ،2015 منذ  املعارضة  تسيطرعليه 
اجلمعــة أن التضخــم بلــغ منذ 
تشرين الثاني 2019 وعلى مدى عام 

أربعة آالف باملئة.
وقــال الرئيــس نيكــوالس مادورو 
العديدة  دعواتــه  مــن  واحدة  في 
الشرعية  إلضفاء  املشــاركة  إلى 

علــى »انتصــاره« إنــه »إذا كنتم 
وننعش  االقتصاد  أن ننعش  تريدون 
فعليكم  رواتبنا  ونســتعيد  البالد 

التصويت«.
لذلك احلزب التشافي احلاكم الذي 
االشتراكي  الرئيس  اســم  يحمل 
الراحــل هوغــو تشــافيز )1999-

2013( ببــذل كل اجلهــود جلعــل 
هذه االنتخابــات موعدا »تاريخيا« 
ودحض توقعات مراكز استطالعات 

التي تتحدث عن مشاركة ال  الرأي 
تتجاوز 30 باملئة.

وتعليقــا على ذلــك رأى فيليكس 
ســيخاس، مدير معهــد دلفوس 
»لديه سقف  التشــافي  التيار  أن 
انتخابي يبلغ نحو 5,5 ماليني ناخب 
وهمه هــو معرفة كيفية جذبهم 

إلى مراكز االقتراع«.
 ودعا زعيم احلزب االشتراكي املوحد 
لفنزويال خورخي رودريغيز الذي عقد 

جتمعــات على الرغم من انتاشــر 
وباء كوفيد19- وحتدث عن مشاريع 
قوانــني يضعها املواطنــون الذين 
»يدافعون عن العائلة الفنزويلية«، 
»باملاليني«  التعبئة  إلى  الناشطني 
لعقوبات  أوقفــوا  »ليقولوا  األحد 

وأوقفوا احلصار واحترموا فنزويال«.
األمريكية  العقوبــات  وشــكلت 
نفطيــا  حظــرا  تشــمل  التــي 
2019 محور  نيســان  مطبقا منذ 

خطــاب التيــار التشــافي. وذكر 
معهد »داتانااليــزس« أن 71 باملئة 
مــن الفنزويليــني يرفضــون هذه 

العقوبات.
ومع ذلك دعا زعيم املعارضة خوان 
غوايدو إلى ›توســيعها‹ وسيجري 
املقبل مشــاورة شعبية  األسبوع 
ينوي االعتماد عليها لتمديد واليته 
انتهائها في  تاريــخ  إلى ما بعــد 

اخلامس من كانون الثاني.

بوليفيا.. الحكومة تبدأ 
مالحقات قضائية ضد 

الرئيسة المؤقتة السابقة

بريطانيا تبدأ التطعيم الجماعي ضد كوفيد19

الناخبون في فنزويال يصوتون لبرلمان جديد

متابعة ـ الصباح الجديد :

قــررت البعثة الدوليــة إلى ليبيا 
التصويت  من  ثانيــة  إجراء جولة 
على آليــة، من بني عشــر آليات، 
طرحتهــا البعثة الختيار مناصب 
اجمللس الرئاســي ورئيس احلكومة، 
وذلــك بعدمــا فشــل الفرقــاء 
التي  الليبيون في حسم األسماء 

ستدير املرحلة االنتقالية.
وكشــفت مصادر ليبية أن جولة 
التي شــارك  األخيرة  التصويــت 
فيهــا 71 عضوا، انتهــت بعدما 
صــّوت منهم 39 لآلليــة الثانية، 
املباشر  التصويت  التي تقوم على 
على املرشحني للمنصب الرئاسي 
بشــكل  وذلك  الــوزراء  ورئيــس 

منفصل.
وأّيد 24 عضوا اآللية الثالثة والتي 
تنــص على تقــدمي كل إقليم من 
األقاليم الثالثة ألكثر من مرشــح 
في كل منصب ثم يتم التصويت 

عليهم مع تقييم البعثة.
وفّضــل ثمانيــة من املشــاركني 
العاشــر،  للخيار  التصويــت  في 
التصويت، علما  أربعة عن  وامتنع 
أن حســم أحد املقترحات يحتاج 
للحصول على أصوات 75 في املئة 

من عدد املشاركني
وســيقتصر التنافس وفق مصادر 
فــي اجلولة املقبلــة على اآلليتني 
الثانيــة والثالثــة وكالهما يقوم 
التنفيذية  املناصب  تقسيم  على 
من خــالل احملاصصــة اإلقليمية، 
واتفــق الفرقــاء الليبيــون على 
القبــول بنتائــج التصويــت في 
اجلولة املقبلة، أيــا كانت، على أن 
يتبع التصويت مناقشــة إجراءات 
للســلطة  الترشــح  وكيفيــة 

التنفيذية.

مــن جهة أخــرى أكدت رئيســة 
في  للدعم  املتحــدة  األمم  بعثــة 
ليبيا، ســتيفاني وليامز، التزامها 
بتقدمي الدعم في ليبيا واحترامها 
لقــرار أعضــاء ملتقــى احلــوار 
السياســي الليبي الذي مت اتخاذه 
الذي عقد  املباشر  االجتماع  خالل 
يقضي  والذي  تونــس،  في  مؤخرا 
بوجوب اتخاذ القرارات على أساس 

التوافــق. وقالت وليامز إن اجتماع 
امس االول السبت أظهر مستوى 
عاليا من النقاش البّناء بني أعضاء 
امللتقى ورغبة في املضي قدما من 

أجل الشعب الليبي.
وأعلنت املمثلة اخلاصة باإلنابة أنه 
سيتم عقد جلسة افتراضية في 
اخلطوات  ملناقشــة  املقبلة  األيام 
التاليــة بنــاء علــى االقتراحات 

املثمرة للغاية التي قّدمها العديد 
من أعضــاء امللتقى في جلســة 

السبت.
مواصلة  علــى  وليامــز  وأثنــت 
، كما مت  التزامهم  امللتقى  أعضاء 
اإلعالن عنه في االجتماع املباشــر 
تونس-  في  ُعقــد  الذي  للملتقى 
بإجــراء االنتخابــات الوطنية في 
24 ديســمبر 2021 علــى ضرورة 

أن تتحمل املؤسســات املسؤولة 
الالزمة إلجراء  الظروف  تهيئة  عن 

االنتخابات مسؤوليتها.
كما أكدت املســؤولة على أهمية 
العمل الذي تضطلع به املفوضية 
الوطنيــة العليــا لالنتخابات في 
التحضيــر لهــذا االســتحقاق، 
ورحبت بقــرار احلكومة تخصيص 
ميزانيــة للمفوضيــة ملباشــرة 

صرف  على  وحثــت  التحضيرات، 
األموال التــي مت التعهد بها على 

الفور.
وأشــارت وليامز أيضا إلى التقدم 
احملرز في املســار االقتصادي، وعلى 
وجه اخلصــوص، االجتماع املرتقب 
جمللس إدارة مصــرف ليبيا املركزي 
والذي من املتوقع أن يتناول توحيد 

سعر الصرف.

بعدما فشل الفرقاء في حسم األسماء

أيّد 24 عضوا اآللية 
الثالثة والتي تنص 

على تقديم كل 
إقليم من األقاليم 

الثالثة ألكثر من 
مرشح في كل 
منصب ثم يتم 

التصويت عليهم مع 
تقييم البعثة

»خالف على اختيار مناصب المجلس الرئاسي
 ينهي الحوار الليبي من دون اتفاق

متابعة ـ الصباح الجديد :

املنتهية  األمريكــي  الرئيــس  أصر 
واليته دونالد ترامــب على فوزه في 
االنتخابات التي كان قد فاز فيها جو 
بايدن قبل نحو شهر، فيما لم ينجح 
فريقــه القانوني حّتى اآلن في تقدمي 
أي أدلة تقبلها احملاكم بشأن حصول 

تزوير في االنتخابات الرئاسّية. 
ويأتــي هــذا التصريح امــس االول 
السبت خالل جتمع انتخابي لترامب 
أمام املئات في واليــة جورجيا دعًما 
انتخابات  ملرّشــَحني جمهورّيني في 
فرعّيــة تُعتبــر حاســمة لتحديد 

الغالبّية في مجلس الشيوخ.  
وأمام مئات املؤيديــن الذين جتّمعوا 
فــي الهــواء الطلــق فــي مدينة 
فالدوســتا، أّكد الرئيــس األمريكي 
املنتهيــة واليتــه أن »نحن نفوز في 
وســط  وتابع  االنتخابــات«.  هــذه 
الهتافات »ســُيحاولون إقناعنا بأّننا 
خســرنا. نحن لم نخســر«، منّددًا 

بـ«انتخابات مزّورة«.
وعلى الّرغم مــن هجوم ترامب غير 
املســبوق علــى نظــام االنتخابات 
األمريكي الــذي اعتبرأّنــه لم يعد 

صاحلًا، فإّن فريقه القانوني لم ينجح 
حّتى اآلن في تقــدمي أي أدلة تقبلها 
احملاكــم بشــأن حصــول تزوير في 

االنتخابات الرئاسّية. 
ويذكــر أن ترامــب جاء إلــى والية 
جورجيا دعًما ملرّشــَحني جمهورّيني 
تُعتبر حاسمة  فرعّية  انتخابات  في 
مجلس  فــي  الغالبّيــة  لتحديــد 
فــي  القــوى  وموازيــن  الشــيوخ 
العاصمة واشنطن. وقال ترامب إّنه 
في حال »لم يفز« السناتوران ديفيد 
شــيء  فـ«ال  لوفلر  وكيلــي  بيرديو 
ميكنه إيقــاف الدميوقراطّيني«. وتابع 
»ال فكرة لديكم إلى أّي حد سيكون 

األمر سّيًئا«.
وخّصــص ترامــب جزًءا كبيــرًا من 
االنتخابات  للحديث عــن  خطابــه 
الرئاســّية فــي 3 تشــرين الثاني ، 
مذّكرًا بانتصاراته في واليتي فلوريدا 
وأوهايو، ثّم أضــاف، خالًفا للنتيجة 
بجورجيا،  أيًضا  فزنا  »لقد  الرسمية 

كان ذلك جّيًدا«. 
ومــن املرتقب التصويت في 5 كانون 
الثاني على مقعدي مجلس الشيوخ 
عن واليــة جورجيا، وهما يتبعان إلى 

اجلمهوريني حالياً.
وفي حال خســارتهما، فإّن الغالبية 
في مجلس الشــيوخ ستنتقل إلى 

الدميوقراطيني، ألنه في ظل التساوي 
باملقاعــد )50 لكل جهة( ســيكون 
الرئيس املقبلة كاماال  نائبة  بإمكان 
وفقاً  والبــت  التصويــت  هاريــس 
للدستور. وســيتيح ذلك جلو بايدن 

الذي يتولى منصبــه في 20 كانون 
الثانــي ، التعامــل مــع كونغرس 

دميوقراطي.
ولكن في حــال احتفظ اجلمهوريون 
الشــيوخ،  مجلس  مقاعد  بغالبية 

سيتعني حينها على الرئيس املقبل 
التعامــل مع كونغرس منقســم، 
عرقلة  اجلمهوريني  مبقدور  وسيكون 
احلكومية  للمناصــب  ترشــيحاته 

ومشاريع القوانني املهمة.

وبرفقة زوجته ميالنيا ترامب، شارك 
الرئيــس املنتهية واليتــه في جتّمع 
جورجيا،  والية  أرياف  في  بفالدوستا 
بيرديو  ديفيد  الســناتورَين  بحضور 
وكيلــي لوفلر. وقال هذا األســبوع 
أن نعمــل جاهدين لنحرص  »علينا 

على فوزهما«.
لكن في الوقت نفســه، وّجه ترامب 
رغم  احمللية  للســلطات  انتقــادات 
رفضها  أّنها جمهورية على خلفية 
الرجــوع عــن نتائــج االنتخابــات 
الرئاســية فيها حيث تقــّدم بايدن 
فــي نهاية املطاف بفــارق قليل من 
نحو 13 ألــف صوت في هذه الوالية 

احملافظة.
   ويشــدد  ترامب على أنــه ال يزال 
يتعنّي التحقــق من التوقيعات على 
بطاقات اقتراع 3 تشرين الثاني. وغّرد 

السبت »سأفوز بسهولة« إثر ذلك.
»مقرر مسبقاً«

وتثير هــذه التصريحات تشــكيك 
ناخبة في  وتوجهــت  ترامب.  أنصار 
جورجيا إلى رئيسة اللجنة الوطنية 
للحــزب اجلمهوري رونــا ماكدانيال 
األسبوع املاضي بسؤالها عن جدوى 
إنفاق »األموال واجلهــد طاملا أّن كّل 

شيء مقرر مسبقاً؟«.
وفــي اجلولــة األولى، تقــّدم ديفيد 

بيرديو بأكثر من 88 ألف صوت على 
منافسه الدميوقراطي جون أوسوف. 
كبيرا،  هامشــا  الرقم  هذا  يعطيه 
ولكنه ليس كافيــا ملنحه أكثر من 
للفوز  الالزمــة  األصــوات  %50 من 

مبقعد جورجيا.
وتأخرت كيلي لوفلر من جانبها بأكثر 
من 300 ألف صوت عن منافســها 
رافايــل وارنــوك، لكّنهــا عانت في 
اجلولة األولى من منافسة جمهوري 
آخر هو دوغ كولينز )980,500 صوت(.

وحّذر الرئيس األمريكي السابق باراك 
أوبامــا اجلمعة املاضيــة في حملة 
انتخابيــة علــى االنترنــت لصالح 
الدميوقراطيني من أّن »األمر ال يتعلق 
بجورجيا فحســب ، يتعلق بأمريكا 

والعالم«.
وفي اليوم نفسه، كان نائب الرئيس 
في جورجيا  بنــس  مايك  اجلمهوري 
حيث ســعى بصعوبة للتوفيق بني 
رسالتني انتخابيتني: االحتجاج على 
فوز جو بايدن وحتفيز اجلمهوريني قائالً 
»ميكننا أن نقاتل من أجل رئيسنا وأن 
يكون لدينا في نفس الوقت املزيد من 

اجلمهوريني في مجلس الشيوخ«.
وأكــد بايــدن اجلمعــة املاضية أنه 
ســيقوم بحملة في جورجيا، لكن 

من دون حتديد اجلدول الزمني.

تقرير

ترامب مصّر على فوزه بالرئاسة خالل مشاركته في أّول تجّمع انتخابي بعد االقتراع

خالل مشاركته في أّول جتّمع انتخابي بعد االقتراع

الفرقاء الليبيون اثناء مناقشة آليات اجمللس الرئاسي
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ـ الصباح الجديد متابعةـ 

املالية  اللجنــة  أعلــن مقــرر 
أحمد الصفار ، توصل احلكومة 
العراقية مع وفد حكومة اقليم 
كردستان الى اتفاق بشأن حصة 

االقليم في موازنة عام 2021.
وقال الصفار فــي تصريح أورده 
واطلعت عليه  »رووداو«  موقــع 
»الصبــاح اجلديــد«، إن »وفــد 
مع  توصل  االقليــم  حكومــة 
احلكومــة االحتادية إلــى اتفاق 
اقليم كردستان  بشــأن حصة 
في املوازنــة املقبلة لعام 2021، 
وهــي بنفــس صيغــة االتفاق 
عهــد حكومتي  في  أبرم  الذي 
ومصطفى  املهــدي  عبد  عادل 

الكاظمي«. 
وكان وفــداً رفيعاً مــن االقليم 
برئاســة وزير املالية، آوات شيخ 
بغداد،  إلــى  توجه  قــد  جناب، 
بقصد التفــاوض مع احلكومة 
مبلغ  إرســال  حول  العراقيــة 
320 مليــار دينــار املتفق عليه 
سابقاً مع بغداد، وكذلك تأمني 
لإلقليم  املاليــة  املســتحقات 
فــي موازنــة 2021، فضالً عن 
الصــادرات النفطيــة وايرادات 

املنافذ احلدودية.
وفي 26 تشــرين الثاني املاضي، 
أرســل رئيــس وزراء االقليــم ، 
مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس 
الــوزراء العراقــي، مصطفــى 
الكاظمي أشــار فيهــا إلى أن 
بني  املبرم  االتفاق  برغم  االقليم 
اجلانبــني لم يســتلم أي مبلغ 
ومتوز  أيــار وحزيــران  لألشــهر 
وتشــرين األول لعام 2020 »دون 
مســوغ قانونــي«، إضافة إلى 
عدم صرف مســتحقات ورواتب 
طريقة  أن  مؤكداً  البيشمركة، 
مترير قانون متويــل العجز املالي 
لعــام 2020 من قبــل مجلس 
النواب العراقي، دون مشــاركة 
الكتــل الكردســتانية »يعــد 
انتهاكاً ملبادئ التوازن والشراكة 
عليها  ركــز  التــي  والتوافــق 

الدستورية«.
إقليــم  وزراء  مجلــس  وقــرر 
كردستان إرسال االربعاء املاضي 
وفد حكومي إلى بغداد في أقرب 
وقت »بهدف الدفاع عن احلقوق 
الدستورية لإلقليم »، مؤكداً أن 
»املستحقات املالية حق مشروع 

لن نتنازل عنها مطلقاً«.
كمــا لفــت إلــى أن التواصل 
الــوزراء  رئيس  مــع  مســتمر 
العراقــي مصطفى الكاظمي، 
العراقــي،  الــوزراء  ومجلــس 
منهم  »وعداً  تلقيهم  موضحاً 
بحل مسألة الرواتب في غضون 
إذا  ولكن  املقبلة،  القليلة  األيام 
لم تصل رواتب اإلقليم من بغداد 

في الوقت احملدد وألي سبب كان، 
كردســتان  إقليم  حكومة  فإن 
ستسد العجز احلاصل من خالل 
الرواتب  وصــول  حلني  االقتراض 
اخملصصــة من بغــداد، وبعدها 
سيتم تســديد مبلغ االقتراض 

من املبالغ املرسلة من بغداد«.
كما وجــه رئيس مجلس الوزراء 
بالبــدء في صرف رواتب شــهر 
تشرين األول بدءاً من اخلميس 3 
كانون األول بنسبة متويل بلغت 
79 باملئــة، كمــا قــرر مجلس 
إلى  وفد حكومي  إرسال  الوزراء 
»بهدف  وقت،  أقــرب  في  بغداد 
الدفاع عن احلقوق الدســتورية 

إلقليم كردستان«.

فــي 15 آب املاضــي، توصلــت 
بغداد وأربيــل إلى اتفاق يقضي 
بإرســال احلكومة االحتادية 320 
مليــار دينار شــهرياً إلى إقليم 
كردســتان حلني التصويت على 
قانون املوازنة، وملدة ثالثة أشهر.

العراقــي صادق  البرملان  لكــن 
املاضي،  الثاني  12 تشــرين  في 
على قانون متويــل العجز املالي 
رغــم انســحاب نــواب الكتل 
الكردستانية اعتراضاً على املادة 
التــي تنص علــى حتديد حصة 
إقليم كوردســتان من مجموع 
اإلنفاق الفعلي )النفقات اجلارية 
االستثمارية(  املشاريع  ونفقات 
النفقــات  اســتبعاد  بعــد 

إقليم  التزام  »بشرط  السيادية 
كردستان بتسديد أقيام النفط 
املصدر مــن اإلقليم وبالكميات 
التي حتددها شــركة تســويق 
النفط العراقية ســومو حصراً 
واإليرادات غير النفطية االحتادية 
وفي حالة عدم التزام اإلقليم ال 
لإلقليم  النفقات  تسديد  يجوز 
ويتحمــل اخملالف لهــذا النص 
األمر  القانونيــة«،  املســؤولية 
الذي يهــدد اتفاق آب بني إقليم 

كوردستان واحلكومة االحتادية.
ومير العــراق بأزمة مالية خانقة 
نتيجــة انهيار أســعار النفط 
وجائحــة كورونا وانعكاســات 
غيــر  السياســية  األوضــاع 

املستقرة في البالد، وسط عدم 
إقرار موازنة العام احلالي.

كردستان  إقليم  حكومة  حتتاج 
إلى نحو 895 مليار دينار لتأمني 
الظروف  فــي  موظفيها  رواتب 
الطبيعيــة، لكن مــع اقتطاع 
%18 مــن هذه الرواتــب، تكون 
احلكومــة بحاجة إلى نحو 754 

مليار دينار للرواتب.
وما يــزال اخلالف بــني احلكومة 
االحتاديــة وحكومــة االقليــم 
مســتمراً حول اعداد املوظفني 
في كردستان، اذ تقول االولى أن 
عددهم يقدر بـ600 ألف موظف 
لكن الثانية تُصر على انهم 1،4 

مليون موظف.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أعلن السفير االيراني في بغداد 
ايرج مســجدي، حجم التبادل 
التجاري بني بالده والعراق خالل 

العام اجلاري.
أجرته  وقال مسجدي في حوار 
»واع«  الرســمية  االنباء  وكالة 
»الصبــاح  عليــه  واطلعــت 
إلى  إن »صادرات بالده  اجلديد«،  
ثمانية شــهور  خــالل  العراق 
بلغت أكثر من خمسة مليارات 

دوالر«.
التجارية  »العالقات  أن  وأوضح 
مع العراق لم تكــن مبأمن من 

جلائحــة  الســلبية  النتائــج 
كورونــا، التي أّثرت فــي التيار 
البلدين،  للتجارة بني  الطبيعي 
ولكن كل ذلك قابل للتعويض، 
وقد مت اجتياز الظروف الصعبة 
الفيروس،  لبداية تفشــي هذا 

وستتحسن األوضاع أكثر«.
أجنزت  »بالده  أن  وتابع مسجدي 
البنى  مشــاريع  مــن  العديد 
التحتية واخلدميــة في العراق 
ومنها ملعــب الزوراء، ومحطة 
الدورة  ذات  للكهربــاء  الرميلة 
املركبــة بســعة ثالثــة آالف 

ميغاواط«

وأكد أنه »بعد مرور زمن وتوفير 
الشــروط لنشــاط الشركات 
اإليرانيــة في العراق وتســوية 
بعض القضايا املتعلقة بالدفع 
املالي ســوف يرى زيــادة تواجد 
اإليرانيــني في مشــاريع البنى 

التحتية في العراق«.
ولفت الســفير االيراني إلى أن 
العراق  إلى  اإليرانية  »الصادرات 
مقارنة  املئة  في   30 انخفضت 
بالعام املاضي بســبب تفشي 
حظر  وفرض  كورونــا،  فايروس 
السلع  بعض  على  االســتيراد 
مــن وزارة التجــارة العراقية«، 

متوقعاً أن »تواجه الصـــادرات 
انخفاضـــاً آخــر إلــى نهاية 
العام اجلاري بنســبة عشـــرة 
فـــي املائـة مقارنـــة بالعـام 

املاضـي«.
وبني أنه »مــن املمكن تصنيف 
البضائــع التــي تصدرها إيران 
إلــى العــراق حالياً فــي ثالثة 
أنواع ،وهي مــواد البناء ،واملواد 
الفواكه  فيهــا  مبا  الغذائيــة 
اجملففــة واخلضــروات وســائر 
املصنوعات  ،مثــل  البضائــع 
واملــواد  ،واآلالت  املعدنيــة 

البالستيكية«.

وبني مسجدي أن »بالده مستمرة 
في تصدير الغاز والكهرباء إلى 
العراق على الرغم من تأخر دفع 

املستحقات«.
الرغم من  أنه »وعلــى  وأضاف 
أن احلكومــة العراقية واجهت 
املستحقات،  دفع  في  مشكلة 
الغاز  تصديــر  وتيــرة  ولكــن 
والكهرباء إلى العراق مستمرة 
حتى اآلن، وأن أي تعاون في مجال 
النفــط والطاقــة وغيرهما مت 
بعد اتفاق السلطات الرسمية 
وإيــران مســتعدة  للبلديــن، 
مجـال  في  العراق  مع  للتعاون 

النفـط«.
وتابع أنــه »فيما يتعلق بقطاع 
هنــاك  واملواصــالت  النقــل 
في  مشــاريع وخطط جيــدة 
جدول األعمــال، مبا فيها الربط 
الســككي بــني الشــالمجة 
كيلومترا   35 بطــول  والبصرة 
اجلانـــب  مــن  وباســتثمار 

اإليرانـي«.
وعدَّ مســجدي »أنــه في حال 
الغاز  ايصال  إلى  إيران  ســعت 
العراق  أوروبــا عن طريــق  إلى 
وسوريا فإن ذلك سيكون له آثار 

إيجابية للجميع«.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
الدولــة  مصلحــة  أفــادت 
الصينية للجمارك بأن صادرات 
الصني من الدراجات ســجلت 
1.1 مليــار دوالر خــالل الربــع 
وهو  اجلاري،  العــام  الثالث من 

الربع األعلى في 25 عاما، وذلك 
بدعم من ارتفاع الطلب.

ســجل  »األملانية«  وبحســب 
الدراجات  مــن  الصــني  إنتاج 
الهوائية والدراجات الكهربائية 
منواً مــزدوج الرقم خالل الفترة 

ما بني شــهري يناير وسبتمبر 
املاضيني، وتعمل بعض مصانع 
بكامــل  احملليــة  الدراجــات 
طاقتها التشغيلية منذ شهر 
يونيــو املاضــي، وال تزالت غير 
قادرة على تلبية حجم الطلب.

وقال يوي يوه فنــغ، وهو مدير 
الدراجات  لصناعــة  شــركة 
تتخذ من شــنغهاي مقرا لها، 
:«ارتفعــت مبيعاتنا %50 على 
أساس سنوي خالل الفترة من 

يونيو - أكتوبر املاضيني«.

الدراجــات  ركــوب  وأصبــح 
شــائعاً جداً في أرجاء العالم 
وســط ظروف جائحة كورونا، 
حيــث يفضل األفــراد اللجوء 
إلى وســائط نقل بديلة وأكثر 
احلافالت  في  الركوب  بدل  أماناً 

وقطارات مترو األنفاق املزدحمة، 
كما أن البعض أصبح غير قادر 
على الذهــاب لصاالت األلعاب 
الرياضيــة بســبب كورونا، ما 
إيجاد  بالتالــي حملاولة  دفعهم 
طريقة أخرى إلجراء التمرينات.

ايران تعلن حجم التبادل التجاري مع العراق وتؤكد استمرارها بتصدير الغاز اليه

الجائحة تدفع صادرات الدراجات الصينية إلى 1.1 مليار دوالر

اعتماد صيغة االتفاق نفسه الذي أبرم في عهد الحكومتين السابقتين 

توافقات بين بغداد وأربيل بشأن حصة 
االقليم في موازنة عام 2021 

كان وفدًا رفيعًا 
من االقليم برئاسة 
وزير المالية، آوات 
شيخ جناب، قد 
توجه إلى بغداد، 
بقصد التفاوض 
مع الحكومة 
العراقية حول 
إرسال مبلغ 320 
مليار دينار المتفق 
عليه سابقًا مع 
بغداد

متابعة ــ الصباح الجديد 

اخلــام  النفــط  أســعار  واصلــت 
لألسبوع  األســبوعية  مكاســبها 
ربح  حيث  التوالــي،  علــى  اخلامس 
خام برنــت 1.7 في املائــة، وزاد اخلام 
األمريكــي 1.9 في املائة، وذلك بتأثير 
من جناح االجتماع الوزاري الـ12 لدول 
»أوبك« وحلفائها »أوبك+«، حيث أقر 
زيادة طفيفة فــي اإلنتاج بنحو 500 
ألف برميل يوميا، على أن يعاد تقييم 
وضع الســوق في أوائل كل شهر مع 
في  املطلوبة  التعديــالت  إجــراءات 

حالة الضرورة.
بهذا  »أوبــك+«  منتجو  واســتطاع 
القرار التوفيــق بني املواقف املتباينة 
للمنتجــني واحلفاظ على مســتوى 
ليصبح  كبير  إنتاجيــة  تخفيضات 
بعد التعديل 7.2 مليون برميل يوميا 
بدال مــن 7.7 مليون برميــل يوميا، 
وذلك انتظارا حلدوث انتعاش حقيقي 
في مســتويات الطلب على النفط 

اخلام مع انتشــار اللقاحات اجلديدة 
ومع توقــع التمكن من الســيطرة 
علــى الوباء وتداعياتــه االقتصادية 

حول العالم.
وفــي هــذا اإلطــار، أكــدت وكالة 
للمعلومــات  الدوليــة  »بالتــس« 
اخلام  النفــط  أســعار  أن  النفطية 
تلقــت دعما قويا من جنــاح اجتماع 
»أوبك+« اخلميس املاضي الذي توافق 
على تخفيف حصص خفض اإلنتاج 
من خالل إضافــة زيادة مقدارها 500 
ألف برميل يوميا بدال من إضافة 1.9 
مليون برميل يوميا التي كانت مقررة 

في األصل في بداية عام 2021.
وقــال تقرير حديــث للوكالــة »إن 
أيضا  اتفقوا  »أوبــك+«  املنتجني في 
اإلنتاج  تعديالت  إجراء  إمكانية  على 
خالل اجتماعاتهــم اجلديدة الدورية 
في بداية كل شــهر وهو ما يضمن 
مزيــدا مــن املرونــة والفاعلية في 
ويأخذ  للمنتجني،  اجلماعــي  العمل 
في احلســبان تطورات وضع السوق 
وحتركات األســعار«، مشــيرا إلى أن 

الســوق ال تزال في مرحلة التعافي 
وال بــد من احلذر عند ضــخ إمدادات 

جديدة.
وأكد التقريــر أن الزيــادة اإلنتاجية 
البالغة 500 ألف برميل يوميا ستوزع 
السعودية  بني  متناســب  بشــكل 
وروسيا في األساس باعتبارهما أكبر 
منتجني في حتالف »أوبك+«، حيث مت 
بإجراء  االتفاق على قيام كل منهما 
زيادة قدرها 124 ألــف برميل يوميا، 
وســيتم الســماح ألعضاء »أوبك« 
البالغ عددهم 13 دولة إجماال بزيادة 
اإلنتاج مبقدار 304 آالف برميل يوميا، 
خارج  من  للشركاء  بينما سيسمح 
»أوبك« بزيادة 196 ألف برميل يوميا.

وأشــار إلى أن املكاســب السعرية 
للنفــط اخلــام لألســبوع اخلامس 
علــى التوالــي جاءت أيضــا بفعل 
التحفيز  احمليــط مبفاوضات  التفاؤل 
الفيدرالية األمريكية وضعف الدوالر 
وهــو ما عوض اخملــاوف على الطلب 
إلى  الفتا  الوباء،  بانتشــار  املدفوعة 
أن الدميقراطيــني واجلمهوريــني في 

الكوجنرس أقرب إلى مترير حزمة حتفيز 
فيدرالية محدودة هذا األسبوع، حيث 
قال ميتــش ماكونيل زعيم األغلبية 
فــي مجلــس الشــيوخ »إن اتفاق 
احلزبني في متناول اليد«، مشيرا إلى 
أن حزمة املساعدة املقترحة البالغة 
908 مليارات دوالر متثل حال وســطا 
مهما من جانب الدميقراطيني، الذين 
اقترحوا خطة بقيمة ثالثة تريليونات 

دوالر في وقت سابق من هذا العام.
وذكــر التقرير أن الــدوالر األمريكي 
الضعيــف أضاف مزيــدا من الدعم 
إلى أســعار النفط اخلام، موضحا أن 
التقدم في مفاوضــات التحفيز أدى 
إلــى تعويض اخملاوف مــن أن جائحة 
فيروس كورونا ســريع االنتشــار قد 
تضعــف توقعات الطلــب العاملي، 
مشيرا إلى أن الوظائف في الواليات 
املتحــدة أضافــت 245 ألف وظيفة 
في نوفمبر املاضي وهي أضعف زيادة 
منذ أن بدأ انتعاش ســوق العمل في 
مايو وأقل بكثير من توقعات السوق 

بأكثر من 400 ألف وظيفة جديدة.

تقـرير

وكالة »بالتس« الدولية تؤكد ان السوق النفطية في مرحلة تعافي 
حذرت من ضخ إمدادات جديدة

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أعلن مصــرف الرافدين امــس األحد عن 
إطالق الســلف الشــخصية للموظفني 

مطلع العام املقبل.
وقال املصــرف في بيان تلقــت » الصباح 
»فروعــه  أن  منــه،  نســخة   « اجلديــد 
ستستأنف إطالق السلف للموظفني في 
كانون الثاني املقبل بعد اكتمال اإلجراءات 

التطبيقية التنظيمية للمصرف«
وأضــاف البيــان، أن »املصــرف مســتمر 
فــي تدقيق موازنته الســنوية وســيتم 
االنتهاء منها قريًبا وإعالن منح الســلف 
مطلع  ســيكون  للموظفني  الشخصية 

العام املقبل«. 

بغداد – الصباح الجديد 
أعلنت شركة مصافي الشمال عن متكن 
منتســبيها من فرق االطفاء والســالمة 
والدفاع املدني واجلهات الساندة من اخماد 
احلريق الذي اندلع في أحد خزانات مصفى 

الصينية، في محافظة صالح الدين. 
وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس 
أعلن في بيان تلقت شبكة رووداو اإلعالمية 
نســخة منه، على إعادة استئناف العمل 
باملصفى خالل الساعات القليلة املقبلة. 

املعنية  واجلهــات  النفــط  وزارة  وتقــوم 
اخملتصة بتقييم االضرار من أجل استئناف 

العمل فيه. 
يشــار إلى أن ناحية الصينية تقع شمال 
العاصمة بغداد مبســافة 200 كم تقريباً، 
الصينية  بيجــي. ومصفاة  وتتبع لقضاء 
هي من املصافي التي انشأت قدمياً وال تزال 

تعمل حلد اآلن. 

الصباح الجديد ــ وكاالت 
اعلــن اجمللس العاملي للذهب، اليوم االحد، ان 
خمس دول عربية بينهــا العراق متتلك الف 
طن مــن الذهب كاحتياطيــات مع العملة 

الصعبة.
وقــال اجمللس فــي احدث جدول له لشــهر 
كانــون االول واطلعت عليه »الصباح اجلديد 
»إن »خمس دول بينهــا العراق متتلك 996.4 
طن مــن الذهب كاحتياطيــات مع العملة 
الصعبة لها«، مبينا ان »العراق جاء خامسا 
من بني هذه الدول وباملرتبة 38 عامليا من اصل 

100 دولة مدرجة باجلدول«.
واضــاف ان »اول هذه الــدول العربية االكثر 
حيــازة للذهب جــاءت الســعودية ومبقدار 
323.1 طن، يليها لبنــان ثانيا ومبقدار 286.8 
طن، ومــن جاءت اجلزائر باملرتبة الثالثة عربيا 
ومبقدار 173.6 طن، ومن ثم جاءت ليبيا رابعا 
العراق خامســا  116.6 طــن، وجاء  ومبقدار 

مبقدار 96.3 طن«.
واشار الى ان »الواليات املتحدة االمريكية ما 
زالت تتربع باملرتبة االولــى في اجلدول باكثر 
دول العالم حيــازة ومبقدار 8.133 طن، تليها 
املانيا ثانيا ومبقدار 3.362 طن، ومن ثم ايطاليا 
ثالثا ومبقدار 2.451 طن، ومن ثم جاءت فرنسا 
رابعا ومبقــدار 2.436 طن، وخامســا جاءت 

روسيا ومبقدار 2.298 طن ».
ولفت اجمللس الى ان »كميات املشــتريات من 
الذهب ارتفعت مبقدار 25 طنا ليصل اجمالي 
حيازة الدول من الذهــب 35.171 طن كانت 
خمســة بنوك مركزية مســؤولة بالكامل 
تقريباً عن هذا الشــراء وهي أوزبكستان )8 
أطنان( وتركيا )7 أطنــان( واإلمارات العربية 
املتحدة )6 أطنان( وقطــر )2 طن( والهند )2 

طن(«.

الرافدين : إطالق سلف 
الموظفين العام المقبل 

قرب استئناف العمل 
بمصفى الصينية 

العراق الخامس عربيًا 
باحتياطي الذهب 

والـ38 عالميًا
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الجل حصــر موضوع عالقة الدولة 
باجملتمــع، والعوامل التي اثرت على 
تركيبة اجملتمع العراقي، ســأعتمد 
على مفهومــن من مفاهيم علم 

األجتماع السياسي، وهما:

اجملتمع يصنع الدولة والدولة 
تصنع اجملتمع

 Society - in- State  and State
-in- society

إن أغلب اجملتمعات احلديثة ســارت 
على طريق أن اجملتمع يصنع الدولة، 
مبعنى أن الدولة تتأســس في ضوء 
تركيبتهــا األجتماعيــة: طبقات، 
فئات، مؤسسات اقتصادية وأحزاب 
اجتماعية،  ومنظمات  سياســية 
وغيرهــا، هــذه جميعهــا تتمثل 
بهذا الشــكل أو ذاك، في طبيعة 
ومن  احلاكمة.  وســلطتها  الدولة 
أهــم النظريات السياســية التي 
تتبنى هذا املعيــار هي »التعددية« 
أصحــاب  أمــا  و«املاركســية«.  
االجتــاه الثاني، الــذي يؤكد تدخل 
الدولــة في بنية اجملتمــع وتغيرها 
بالشــكل الذي يخــدم مصاحلها 
مكوناتهــا،  بعــض  مصالــح  أو 
»الليبرالية  نظريــات:  فتمثلهــم 
اجلديــدة«، و«نظريــات النخبــة«، 
و«مؤسســاتية الدولــة«.  وهناك 
عدد من النظريات السياسية التي 
تقف في الوســط بن املفهومن، 
كما أن بعــض التطبيقات احلديثة 
النظريــات حتركت صوب  هذه  من 
املفهوم، فتلك  الثاني مــن  اجلانب 
التي تؤكد علــى أن اجملتمع يصنع 
الدولــة، تقربت من تلك التي تؤكد 
أن الدولــة تصنع اجملتمع، والعكس 

صحيح أيضاً .
إن دراسة مجتمعات العالم الثالث 
من الدراســات السوســيولوجية 
علمنا  إذا  واملعقدة، خاصة  اخلاصة 
اننا نتنــاول مجتمعات في مرحلة 
إنتقالية مــن مجتمعات تقليدية، 
قدميــة الى شــكل من اشــكال 
اجملتمعات احلديثة.  فهي تتشابه في 
بعض الوجوه مع ماضي اجملتمعات 
الغربيــة احلديثة، ومن ناحية أخرى 
تســودها مظاهر اجملتمات القدمية 
الصغيرة.  ورمبــا ان اول مظهر من 
مظاهر هــذه اجملتمعــات هو هذا 
مكونات  بن  والتناقــض  التضارب 
هذه اجملتمعات، حيث يركب اجلديد 
الفرصة  ان حتن  القدمي، ومــا  على 
حتــى ينقض القدمي علــى اجلديد، 
اجملتمعات  هذه  وليســت  وهكذا.  
معزولة عن بقيــة العالم، بل انها 
في تتأثر مبا يجري حولها من تقدم 
عاملي وتكنولوجي، ورمبا ان بعضها 
الســريع  العالم  هذا  وســط  في 

التطور.

ســنتناول التغيــرات التي اصابت 
اجملتمع العراقي مــن خالل املراحل 

التالية:
١- نهايــة املرحلــة العثمانية في 

العراق )١٨٦٩-١٩١٤(
٢- احلرب العاملية األولى وتأســيس 

الدولة العراقية )١٩١٤-١٩٥٨(
٣- قوانن كان لهــا تأثير في تغيير 

اجملتمع )١٩٥٨-١٩٧٥(
٤- الدولة الريعية )١٩٧٥-٢٠٠٣(

٥- األحتــالل االمريكــي وتدهــور 
الدولة العراقية منذ ٢٠٠٣ وحلد اآلن

١- نهاية املرحلــة العثمانية في 
العراق )١٨٦٩-١٩١٤(:

مع تولي مدحت باشــا والية بغداد 
الفترة مابن ١٨٦٩-١٨٧٢ حتى  في 
اصــاب العراق مســحة اولى نحو 
كان  اجلديد  فالوالــي  التحديــث، 
متأثــراً بالغرب وتقدمــه.  وال اريد 
ان اطيــل الكالم عن هــذه الفترة 
املعروفة للجميع، ســوى ان الوالي 
مدحت باشــا قام بعــدد كبير من 
اإلجنازات جنح في بعضها وفشــل 
في البعض األخر. إال ان اهم إجنازين 
له كانتا: خطة تســوية األراضي و 

نظام الوالية اجلديدة.
وتتلخــص فكرة تســوية االراضي 
في بيع اراضي صغيرة او واســعة 
بأقســاط ســهلة الدفع، على ان 
تبقى للشــارين حرية التصرف بها 
بشــكل تام، لكن امللكية الصرفة 
تبقى للدولة.  وعلى هذا األســاس 
الطابو بتســجيل  دوائــر  قامــت 

ملكية االراضي.
امــا نظــام الوالية فهو يقســم 
الواليــة الى اقســام ادارية ترتبط 
بلدة  : ”ففي كل  باالخــرى  احداها 
او قرية، مصنفة بحســب أهمية 
منطقتهــا، كان يوجــد املتصرف 
او قائم املقام او مدير الســنجق او 

القضاء او الناحية.

العثمانية  حافظــت االمبراطورية 

ماقبل  الزراعيــة  تركيبتها  علــى 
الصناعة طوال الفترة التي حصلت 
فيها التغيرات الكبرى في اوروبا في 
القرن القرن الثامن عشــر وحتولها 
نحــو الصناعة وبالتالــي التقدم 

والتحديث.
بعض من ســالطن عثمــان تأثروا 
بالتغييرات التي حصلت في أوروبا، 
خاصة تلك املتعلقة باملؤسســات 
واألقتصاد  اجليش  وتنظيم  اجلديدة 
البلدان  واجملتمع وغيرهــا.  ان اهم 
االمبراطورية  بهــا  تاثــرت  التــي 
العثمانية هي فرنســا )بعد الثورة 
الفرنســية ١٧٨٩، وصعود نابليون 
وحروبــه وغيرها( وكذلك روســيا 
االكبر(.   القيصر بطــرس  في فترة 
وانعكســت هــذه علــى بعــض 
السالطن ولكن بصورة متقطعة، 
فهنــاك البعــض منهم مــن أيد 
وانبهر فــي التغيير وهنــاك الذي 
رفضــه، وهكذا مت تأثر بعض الوالت 
بالغرب من الذين حكموا في اطراف 
االمبراطورية، ومنهم مدحت باشا.

ورمبا ان اهم سلطان اهتم بالتغيرات 
االوروبيــة وحتديث االمبراطورية هو 
الســلطان محمود الثاني )١٧٨٥-
في  والذي نصب ســلطاناً   ،)١٨٣٩
وســمي   .)١٨٠٨-١٨٣٩( الفتــرة 
”بالســلطان امللحد“، كما ســمي 
”ببطــرس األكبر التركــي“.  اهتم 
وتنظيم  االداري  بالتنظيــم  كثيراً 
اجليش واملؤسسات وعرفت مرحلته 
 Tanzimat= بـ“التنظيمــات“ 
reorganization، كما اهتم بتقليد 
الغرب من حيث املؤسسات ونظام 
القصور امللكيــة، واحلياة اليومية، 

واملوســيقى، وغيرهــا التي كانت 
الوقت،  تعتبر من احملرمات في ذلك 
ورمبــا هذه كانت تعتبــر اولى بوادر 
التحديــث في تركيــا.  وفي فترته 
كان قد مت نهاية حكم املماليك في 
العراق، عندما مت إقصاء الوالي داود 
باشــا في ١٨٣١، كما حل الفيلق 

االنكشاري في ١٨٢٦.
ورغــم ذلــك لــم تبتعــد الدولة 
العثمانية في القرن التاسع عشر، 
عن دول العصور الوسطى من حيث 
ونظامها  االداريــة،  مؤسســاتها 
االجتماعي،  وتنظيمها  االقتصادي، 
التي تشير جميعها الى دول ماقبل 
احلداثــة.  وبقــي اعتمــاد الدولة 
التي  الضرائــب  على  العثمانيــة 
كانت تأخذ من املزارعن او غيرهم، 
الضرائب  جمــع  طــرق  وإختلفت 
فمثالً  العثمانية،  الواليات  بحسب 
في املوصــل كان املزارعن يدفعون 
بنصف حصادهم كضريبة العشر، 
ويدفع رجال القبائــل ضريبة على 
اساس عدد اخليام او عدد القطعان 
التي ميلكونهــا. وبقي اخلالف على 
دفع الضرائب احــدى اهم مظاهر 
النزاعــات بن القبائــل واحلكومة 

طوال فترة احلكم العثماني.
بقي العراق طوال احلكم العثماني 
مرتع للقبائــل العربية التي كانت 
اجلزيرة  العــراق مــن  الى  تهاجــر 
العربيــة. وبقيــت اغلــب هــذه 
مكان  من  تنتقل  بدوية  العشــائر 
الى اخر بحثاً للقوت والغزو، وحتى 
بالزراعة ما  التــي اســتقرت  تلك 
تلبث ان تعود الى البداوة بســبب 
القبائل  مــع  واحلروب  الصراعــات 

األخرى ، او بسبب فيضان األنهر، أو 
بسبب ملوحة األرض او الهروب من 
الضرائب املفروضــة على املزارعن 

وغيرها.
العثمانية  الدولــة  تهتــم  ولــم 
بترويــض القبائــل ودمجهــا في 
اجملتمــع بقــدر اهتمامهــا بجمع 
الضرائب منها، التي كانت تؤدي في 
الغالب الــى القصاص من القبائل 
الضريبة.   دفــع  من  تتهــرب  التي 
وهكذا اســتمر القتال بن القبائل 
ألسباب تتعلق بنفوذ بعضها على 
االخريــات، وكذلك القتال ضد قوى 

األمن احمللية واجليش النظامي. 
مت إلغاء الســلطنة العثمانية بعد 
جناح الضباط الشــباب األتراك في 
إنقالبهم على السلطة عام ١٩٠٨، 
وجرى تكريس للقومية التركية من 
خالل سياســة التتريك، ثم بعدها 
تركيا  دخلــت  معدودة  بســنوات 
احلــرب الى جانب املانيا والنمســا 
الفرنســي  البريطاني  احللف  ضد 

والروسي.

٢- احلرب العاملية األولى وتأسيس 
الدولة العراقية )١٩١٤-١٩٥٨(

لم متض ســوى ايام معدودات على 
حتى  األولى  العامليــة  احلرب  بداية 
نهاية  البصرة في  بريطانيا  احتلت 
عام ١٩١٤، التي كانت تعتبر محطة 
اســتراتيجية لربط الهند باخلليج 
العربي. وشجعت  بالشرق  ومن ثم 
الرد  في  العثماني  اجليش  اخفاقات 
على القوات البريطانية في التقدم 
االســتعجال  ثم  ومن  القرنة  نحو 
القوات  ان تكبدت  نحو بغداد، بعد 

في  كبيرة  بخســائر  البريطانيــة 
الكــوت، واخيراً مت احتالل بغداد في 
عــام ١٩١٧، ثم انتهــت احلرب في 
عام ١٩١٨.  لكــن املثير هو موقف 
العشــائر خالل فتــرة احلرب، فمرة 
تقف عشــائر مع البريطانين ضد 
العثمانيــن، ومــرة اخــرى يجري 
العكس، وقد تبدل عشيرة موقفها 
مــن البريطانين الــى العثمانين 

والعكس ايضاً.
احلرب  نهايــة  بن  الفتــرة  وتعتبر 
واعالن األنتداب على العراق في عام 
١٩٢١، من الفترات املهمة في تاريخ 
العراق.  ففــي البداية كان يبدو ان 
بريطانيــا كانت تريــد ضم العراق 
كما  مباشــر،  اســتعمار  بشكل 
حصل للهند، وهذا ما كانت تؤكد 
الهند.   في  البريطانية  األدارة  عليه 
لكن خروج روسيا من احلرب في بداية 
عام ١٩١٨، ودخول الواليات املتحدة 
للحرب بــدالً عنها، بدل الكثير من 
املواقــف املتعلقة باملســتعمرات 
في ذلــك احلن.  فرئيــس الواليات 
 Woodrow املتحدة ويدرو ويلســن
Wilson ، كان متأثــراً بفكــرة حق 
األمم بتقريــر مصيرهــا، لــم يكن 
كان  بل  املباشر  باإلستعمار  يرضى 
على  املســتعمرات  حصول  يهمه 
استقاللها، وذلك ملا فيه من فائدة 
التجارة  املتحدة من خالل  للواليات 
احلرة مــع هذه البلدان،  كما حصل 
بن كثيــر من األمم حســب مبادئ 
 Westphalian معاهدة ويستفيلي 
principles في ١٦٤٨، التي اعتمدت 
األمة.   الدولة-  اساس  السالم على 
وهكذا كمســاومة بــن الواليات 

املتحدة والبلدان االوروبية بخصوص 
املســتعمرات اجلديدة، جرى أبتداع 
فكرة األنتداب، على اساس ان هذه 
املســتعمرات غيــر  ناضجة بعد 
تأهيلها من  لإلســتقالل، فينبغي 
خالل ربطها بالدول املتقدمة لغاية 
وكان  االســتقالل.  على  حصولها 
العراق بالطبع من حصة بريطانيا.  
لغالبية  لم يكن األنتداب مفهوماً 
الشعب العراقي، الذي بقي مطالباً 

باإلستقالل الكامل.  
لم تكن فكــرة بريطانيا من احلاق 
العــراق بها واضحة فــي البداية، 
فيمــا يخص انشــاء دولة ينتظم 
األفراد فيها في مؤسسات حديثة، 
أو ان يتــم احلكم فيهــا من خالل 
العشائر وشــيوخها؟ لكنهم في 
النهاية اضطروا الــى اآلبقاء على 
اخليارين، فمــن خالل قوانن ١٩٣٢-

١٩٣٣ حتــول رؤســاء القبائل  من 
بشــكل  األراضي  على  األوصيــاء 
تعاوني، واخلاضعة حليازة العشيرة، 
إلــى طبقة كبــار مــالك االرض، 
عشائرهم  أفراد  عمل  مســتغلن 
في األرض، وبهذا مت تخلص بريطانيا 
ملقاتلة  اجلو  استخدام ســالح  من 
الثائرة،  ومن ثم أصبحت  العشائر 
تدريجياً طبقة كبار مالك األراضي، 
الطبقة السياســية األساســية 
التي اعتمــد عليها النظام امللكي 
حتى عام ١٩٥٨.  اما في املدن فقد 
مت تأسيس مؤسسات حديثة تنظم 

عمل األفراد وشؤونهم.
وتشــرح أديث بيرنوز مسألة  توزيع 
لألراضــي الزراعيــة على شــيوخ 
بالشــكل  املدن  العشــائر وجتــار 
التالي: ”وبصــورة عامة فقد كانت 
االراضــي تزرع من قبــل الفالحون 
األجــراء الذيــن يســتوفى منهم 
مالك األرض حصــة كبيرة مقابل 
ايجارها لهم.  وكان كثير من مالك 
األراضــي يعيشــون فــي املدن وال 
يهتمون كثيراً باألرض، في حن كان 
الفالحون املستأجرون يفتقرون الى 
متلكهم  عدم  بســبب  الطمأنينة 
لــألرض، عــدا عن كونهــم فقراء 
جــداً.  وعلــى العمــوم فلم يكن 
لهم دافع قــوي للعمل في االرض 
لديهم.   الزراعة  أساليب  حتسن  أو 
وكانت احلراثة في غالبية اقســام 
العراق تتم بالطرق البدائية وأداتها 
خشــبة توضع على رأسها قطعة 
حادة الرأس من احلديد وتســحبها 
البذور تنثر باليد،  احليوانات، وكانت 
وكان احلصــاد يتم مثلما عليه في 
العصور القدمية.  ولكن بدأت بعص 
اآلالت الزراعيــة تظهر وخاصة في 
املنطقة الدميية في الشــمال وفي 
مناطــق الري ســيحياً ايضاً.  وفي 
أكثر احلاالت كان نصف األرض يترك 
تكن  ولم  ليستعيد خصوبته،  بوراً 
على  مســتمرة  الصيفية  الزراعة 

الدوام«. 
لقــد تأخر ظهور طبقــة صناعية 
في العراق بســبب ان إيجار األرض 
ارباح سريعة  والتجارة كانت جتلب 
ومضمونــة، فــكان توجــه اغلب 
املســتثمرين ملثل هذه النشاطات 
االقتصاديــة وابتعادها عن مخاطر 

التنمية الصناعية.

أيوب بابو بارزاني

واملراقبن  السياســين  الكثير مــن 
املهتمــن بالشــأن السياســي في 
العــراق ال يــرون أبعــاد السياســة 
االمريكيــة وحلفائها فــي منطقة 
يتجاهلونها عن  األوسط وقد  الشرق 

عمد أو جهل.
فمشــاكل العــراق الفدرالي احلالية 
توحي بان اجملتمع على شفى االنهيار 
وقد أصبح واضحــا ان اإلدارة الكردية 
ال تدفع رواتب املوظفن وسط تفاقم 
أزمــة املستشــفيات والــدواء واملاء 
والكهرباء ومتطلبات احلياة املعيشية 
خلمســة ماليــن مــن املواطنن في 
الغضب  مــن  وللنجــاة  عهدتهــا. 
اجلماهيــري تلــوذ اإلدارة الكرديــة - 
حكومة وبرملــان اخلاضعن كلية الى 
حكم العوائل الفاســدة - الى القاء 
املسؤولية على كاهل حكومة بغداد، 
وهذا مجــاف للواقع وتهرب جبان من 

املسؤولية. 
ما الذي أوصل العــراق الغني مبوارده 
الى وضع ال يتمكــن من تقدمي لقمة 
العيــش الكرمية لشــعبه، شــماال 
وجنوبــاً؟ العوائــل الكردية احلاكمة 
كانت تبيع النفط وتســتلم ميزانية 
اإلقليم من بغداد ومــع هذا أوصلت 
مديونية اإلقليــم الى 28 مليار دوالر؟ 
أيــن ذهبــت كل تلك األمــوال؟ من 
هو املســؤول االول؟ ومن ســيخضع 
للتحقق واملساءلة بنزاهة وشفافية؟ 
هل وصل الفساد واجلنب والنفاق وموت 
الى  أوســاط مجتمعنا  في  الضمير 
حدود التواطــؤ مع عصابة اللصوص 

وحمايتهم بصمتنا؟
واللصــوص  فاضحــة  الســرقات 
الــذمم  وعمليــة شــراء  معروفــون 
في  استشــرى  والفســاد  متواصلة 

مفاصل ومؤسسات احلكم في أربيل 
وبغداد. واألزمة فــي العراق هي أزمة 
اقتصادية،  فهــي  االوجــه،  متعددة 
سياسية، اجتماعية، إدارية وأخالقية 
اإلشارة  يجب  حقيقة  هناك  وروحية. 
اليهــا وهي أن االحتــالل األمريكي ال 
يهدف لبناء نظام دميقراطي أو ضمان 
العدالة  وتأمن  القضاء  اســتقاللية 

وحكم القانون أو محاربة الفساد في 
فهذا  وازدهاره،  اســتقراره  وال  العراق 
يتناقض مع هدفه االســتراتيجي في 
املنطقــة كلها. واملوقــف األمريكي 
واضح من كل هــذا: » ال يهمنا ذلك 
ما دامــو يعملون وفــق توجيهاتنا«. 
فاملشروع األمريكي هو خلق الفوضى 
فــي مســتويات معينة هــم الذين 

يتحكمون به زمانا ومكاناً.
العراق  فــي  االمريكية  السياســات 
والشــرق األوســط تديرهــا »الدولة 
العميقة« ال فرق بن من يحتل البيت 
األبيــض أكان دميقراطيا أو جمهوريا، 
فالهدف هو حتويل العراق الى دولة مع 
جميع خصائــص احملميات اخلليجية، 
شــيوخ وأمراء وعوائل طــوع البنان، 

وعلى أمت اجلاهزية في تنفيذ األوامر وان 
كان ضحيتها شعوب املنطقة.

ومنــذ مجيئهــا – أمريــكا - كدولة 
احتالل عام 2003 عملت على تشظي 
الى كيانات طائفية متسلطة  البالد 
متخاصمــة فيمــا بينها وســاندت 
عوائــل ومجموعات ورؤســاء أحزاب 
وشخصيات فاســدة عربية وكردية، 

متصارعــة وعميلــة، متغلغلة في 
جميع املؤسســات الوزاريــة مينعون 
مبكــر وخبــث بنــاء دولــة القانون 
ومســتولن على القطــاع املصرفي 
واملالــي وفق توافقــات ومحاصصات 
الوزارية  احلقائب  متقاسمن  طائفية 

بن األقارب ورجاالت احلاشية.
الــال دولة هي الســمة األكثــر بروزا 

في اربيــل، العوائل احلاكمة هي التي 
حتتكر الســلطة السياسية واملالية 
والعســكرية واألمنيــة والعالقــات 
اخلارجيــة وبيع النفــط. وقد فرضت 
العجز عن توليد اجلديد وســّد طريق 
التطور واخلروج مــن املأزق احلالي. أما 
فــي بغداد فهناك مقاومة شــعبية 
ضاغطة على وزراء احلكومة اخلاضعن 

لألجندات اخلارجية.
محــاوالت تغيير الكابينــات الوزارية 
وكأنها مفتاح حلل املشاكل واألزمات 
الى  االنتظار  أو  باجملتمع  التي تعصف 
املقبل،  العام  فــي  االنتخابات  موعد 
هي مســاعي لذّر الرماد في العيون. 
فاالنتخابات لن تأتي اال بنفس الطبقة 
السياسية الفاسدة، والتي أتقنت فن 

التزوير والكذب والتضليل...
في إقليم كردستان رغم دورات عديدة 
مــن االنتخابات الصاخبــة، لم تأتي 
بأية نقلــة نوعية، امنا عززت منظومة 
الفســاد مواقعهــا وتــوارث اآلبــاء 
واالحفاد في املناصب وتضاعف نهب 
املــال العام وحتويله الــى اخلارج حتت 

أنظار الراعي اخلارجي.
واضــح ان الشــعب العراقي بجميع 
مكوناته محاصر، سياسيا واقتصاديا، 
وفي لقمة عيشه من جانب الطبقة 
احلاكمة الفاسدة واملطالب األمريكية 
ومن الــدول احلليفة لها في املنطقة، 
وليس أمام الشــعب غيــر التحضير 
تتطلب جتُمع  والتي  اجملابهة،  لعملية 
والعرب  الكرد  من  اخمللصن  الوطنين 
وكافــة مكونات الشــعب العراقي، 
واالتفاق على مشــروع مدروس بدقة 
للبــدء بحملــة )العصيــان املدني( 
جميع  ليشمل  واحلضاري  الســلمي 
خاص  وبشــكل  العراقية  احملافظات 
الحقة  مراحل  وفــي  وبغــداد،  اربيل 
ينحاز الــى هذا العصيــان األعضاء 

اخمللصون في البرملان.

مالحظات عن عالقة الدولة بالمجتمع في العراق

وهم استقرار العراق وازدهاره في ظل االحتالل والطبقة السياسية الفاسدة!
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ثقافة 8
مجالت

األديب الثقافية.. عدد جديد:

جائزة

متابعة الصباح الجديد:

أعلنـت جائـزة الشـيخ زايـد للكتـاب في 
اإلمـارات األحـد القائمـة الطويلـة لفرع 
اآلداب فـي دورتها اخلامسـة عشـرة والتي 
ضمـت 12 عمـا مـن لبنـان والسـعودية 

ومصـر والكويـت والسـودان والعراق.
وضمـت القائمـة تسـعة أعمـال روائيـة 
هـي )أن تعشـق احليـاة( للبنانيـة علويـة 

للسـعودي  احلـوش(  و)وجـوه  صبـح 
حسـن علي حسـن و)غرفة املسافرين( 
و)األميـرة  القمحـاوي  عـزت  للمصـري 
واخلـامت( للبنانـي رشـيد الضعيـف و)في 
إميـان  للمصريـة  الزيـات(  عنايـات  أثـر 

مرسـال.
وأيضـا )سـفر برلـك( للسـعودي مقبول 
العلـوي و)حدائقهن املعلقـة( للكويتية 
جنمـة إدريـس و)طبيـب أريـاف( للمصري 
محمـد املنسـي قنديـل و)تـوراة املتنبي( 

للعراقـي نعيـم عبـد مهلهل.
دواويـن  ثاثـة  القائمـة  ضمـت  كمـا 
للمصـري  فيـه(  أنـا  )مـا  هـي  شـعرية 
نسـيان(  و)مقـام  الشـهاوي  أحمـد 
للسـعودي محمـد إبراهيم يعقـوب و)إذ 
همـى مطـر الـكام( للسـودانية روضة 

احلـاج.
األسـابيع  فـي  أعلنـت  اجلائـزة  وكانـت 
القليلـة املاضية عـن القائمـة الطويلة 
لباقـي فروعها فـي )الترجمـة( و)الفنون 

الطفـل  و)أدب  النقديـة(  والدراسـات 
والناشـئة( و)املؤلـف الشـاب( و)التنمية 
العربيـة فـي  و)الثقافـة  الدولـة(  وبنـاء 

اللغـات األخـرى(.
واسـتقبلت اجلائـزة في دورتها اخلامسـة 
مختلـف  فـي  ترشـيحا   2349 عشـرة 
الـذي قالـت عنـه  العـدد  الفـروع وهـو 
»العـدد  إنـه  للجائـزة  العامـة  األمانـة 
األعلـى مـن الترشـيحات فـي تاريخها«.
ومـن املنتظـر إعـان القوائـم القصيـرة 

قيمتهـا  إجمالـي  يبلـغ  التـي  للجائـزة 
سـبعة مايـن درهـم )نحـو 1.9 مليـون 
دوالر( فـي مـارس/آذار 2021 علـى أن يتـم 
إعان أسـماء الفائزين في أبريل/نيسـان. 
وتراهـن اإلمـارات علـى تنشـيط احلركة 
الثقافيـة وقـد نظمـت مؤخـرا معـرض 
الشـارقة الدولـي للكتـاب الـذي برهـن 
علـى قدرته علـى حتـدي جائحـة كورونا 
وانتصـر للمعرفـة والقـراءة والكتاب في 

ظـل أزمـة صحيـة عاملية.

نعيم عبد مهلهل في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد » فرع اآلداب«

تريـــد إمتـــاك الشـــهرة والوجاهة 
االجتماعيـــة عن طريـــق إصدار كتب 
أو صحف أو مجات حتمل أســـماءهم 
، مع انهم ال يتقنـــون حرفية التأليف 
الصحافة  مهنة  أســـرار  يعرفون  وال   ،

املؤشـــرات.  من  وغيرها 
وفي حقل ) ثقافة عاملية ( أســـهمت 
العراقيـــة املقيمـــة في  الشـــاعرة 
جديدة  قصائـــد  بترجمة   – امريـــكا 
للشـــاعرة األمريكيـــة لويـــز غليك 
ونوبل  البولتيـــزر  بجائزتـــي  الفائزة 
لآلداب ، وهي قصائد ســـتصدر ضمن 
مجموعتها الشـــعرية القادمة ، وبذا 
هذه  بنشـــر   “ الثقافة  االديب   “ تنفرد 

القصائـــد قبـــل صدورها فـــي عام 
 .2021

كما تضمـــن حقل ) ثقافـــة عاملية ( 
اليهـــودي جيرار  الكاتب  ً مـــع  حوارا 
حـــداد ، ترجمـــه الكاتـــب واملترجم 
الدين  نـــور  الرحيم  عبـــد  املغربـــي 
، حيـــث حتـــّدث فيـــه عـــن غياب 
باســـتثناء  اســـرائيل  في  اليســـار 
احلزب الشـــيوعي الـــذي يضم العرب 
اليهودي  واشـــار   ، أساســـي  بشكل 
اليهود هم  املثقفـــن  ان  الـــى  حداد 
شـــبه  إيديولوجية  أســـرى  اليـــوم 
شـــمولية ، ويـــرى بأن احلـــل يتمثل 
بإقامـــة دولة ثنائيـــة القومية ، ألنه 
اليؤمـــن بحل الدولتن مـــع كل هذه 

. ت طنا ملستو ا
وفـــي حقل ) نقـــد ( قـــّدم الدكتور 
 “ رســـول محمد رسول دراســـة في 
املؤنث  والهرمـــون  االنوثة  جوهريـــة 
بزحزحة  فيها  قـــام  وقد   ،“ االبداع  في 
مفهـــوم “ أدب املـــرأة “ و” الكتابـــة 
النســـائية “ و” الكتابة النسوية “ بـ “ 
مفهوم الكتابة االنثويـــة “ ، وبذا بنى 
“ مفهوم جوهريـــة االنوثة على فكرة 
“ جينـــوم االنوثـــة “ ، متقصّياً  تاريخ 
الوعي  تطـــورات  عبر  املفهـــوم  هذا 
من  نخبة  لـــدى  الفكرية  وحتوالتـــه 
ربطن  اللواتي  االوربيـــات  الباحثـــات 
بـــن “ الكتابـــة “ و” األنوثة “ في ضوء 
مرجعيات العلوم االنســـانية املعاصرة 
كعلـــم اللغـــة ومســـائل النظرية 
النفســـي  التحليل  وعلـــم  االدبية 
واإلناســـي  التحليل االجتماعي  وعلم 
، وبالتالـــي كانـــت دراســـة الدكتور 
جديدة  حفرية  رســـول  محمد  رسول 
فـــي التأســـيس ملفهـــوم “ الكتابة 

االنثوية “ برؤية جديدة أيضا.
وتضمـــن حقل ) نقـــد ( أيضا مقاربة 
حملت   ، املنعم  عبد  وســـن  للدكتور 
عنـــوان “ املقاصـــد فـــوق النصية “ 
، وفيهـــا قّدمـــت بنيـــة مفهومية 
والداللة  املصطلح  حيـــث  من  جديدة 
، لتعنـــى باملقصـــد فـــوق النصي – 

الـــذي ال يوجد فـــي أجزاء  املعنـــى 
النـــص وفواصله ، بـــل يُبنى بطريقة 
تراكميـــة في زاوية مـــن وعي القارئ 

العـــام للنص. املعنى  الى جانـــب 
وتســـتعن الناقد بالـــدرس التداولي 
والنص  الســـياق  بن  العاقة  اليضاح 
يتعّلق  النصـــي  فوق  املقصـــد  ألن   ،

الكشـــف  وميكن   ، بالســـياق  كثيرا 
تدفع   ، نّصيـــة  بدالالت  أحيانـــاً  عنه 
الذي  الســـياق  للبحث عن  املتلقـــي 
أنتج فيـــه النص ، وفـــي احيان أخرى 
ال ميكـــن التنّبـــه عن ذلـــك املقصد 
بٌني بطريقـــة ال تلفت  النـــص  ، ألن 
الـــى دالالت غير ظاهـــرة ، وهنا ال بد 

مـــن معرفة الســـياق ابتـــداء ، وفي 
املنهج  الناقدة  تســـمي  احلالن  كلتا 
الكاشـــف عن املقصد فـــوق النصي 
بن  اجلامع  نصي(  الســـيا  املنهج   ( بـ 
الســـياق والنص ، ألنـــه يعتمد حتليل 
االثنـــن معا للكشـــف عـــن البعد 

النص. وراء  مـــا  الكامن 
في  لنب  أبـــو  زيـــاد  الدكتور  وقـــّدم 
حقـــل ) قـــراءات ( قـــراءة لكتاب “ 
القـــدس في الشـــعر العربي احلديث 
“ للناقد عبد اهلل رضوان ، وقد أشـــار 
الناقـــد أبو لـــنب في ضـــوء الكتاب 
الـــى أن “ املفهوم الشـــعري احلديث 
القصيدة  فـــي  املباشـــرة  لغة  جتاوز 
وجتاوز أدجلة الشـــعر بصـــوره اخملتلفة 
يحمـــل جماليات   ً وأصبح شـــعرا   ،

وروحها”. احليـــاة 
حقل  في  حاســـم  عبد  عباس  وكتب 
) قـــراءات ( أيضا عن “ بنيـــة التعالق 
فـــي اجلملـــة الشـــعرية “ من خال 
شعرية  في  الســـياق  حساســـية   “
في  جاء  وقـــد   ،  “ القريشـــي  مهدي 
: “ تســـعى هذه املقاربة  هذه املقاربة 
الى ) بنينـــة ( التعالق بـــن الكلمة 
كـ “ بنيـــة مفتوحـــة “ واجلملة كـ “ 
خاصيـــة عائقيـــة “ من خـــال ما 
يســـميه جاكبســـون بـ “ حساسية 
التي  الكيفية  ثـــم  ومن   ، الســـياق” 
يتبنـــن فيها “ شـــكل املعنـــى “ ، 
وذلـــك على وفـــق مقتـــرح ماكس 
الذي   ، واالطـــار(  املركز   ( باك حـــول 
جعل مـــن ) املركز – كلمـــة “ ومن “ 
يُحيل أحدهما   “ لــــ   “ – جملة  االطار 
على االخـــر “ ، كما ينطلـــق الكاتب 
ذات طبيعـــة معارضة  فرضيـــة  من 
وتقوم   ، الســـائدة  الشعرية  ملفاهيم 
هـــذه الفرضية على ان الشـــعر لم 
يعـــد – لغـــة أو معنـــى ، ولكنه قد 
أو  للمعنى   ً عابـــرا  معنـــى  يتضمن 
معنى خـــارج الســـياق ، الذي يُحيط 

عليه. ويشـــتمل  به 

متابعة الصباح الجديد:

237 ( من جريدة   ( صدر العدد اجلديـــد 
حتريرها  يرأس  التـــي   “ الثقافية  االديب 
الكاتـــب العراقي عباس عبد جاســـم 
 ، وااللكترونية  الورقيـــة  بطبعتيهـــا 
وهي جريـــدة شـــهرية ثقافية تصدر 
بالتناوب مع مجلـــة “ األديب الثقافية 
ثقافية  كتابات  وقد ضّمـــت  الدورية،   “

 . مختلفة
الدكتورة  تواصـــل  “ فكر”  في حقـــل 
هنـــاء خليـــف غنـــي فـــي ترجمة 
الدراســـة التي كتبتهـــا هانو أركانن 
كما  االصطناعية  اطرافـــك  أحـــب   “
حتب نفســـك “ وفيها يشكل “ اجلنس 
“ في املســـتقبل مركز مدار اجلســـد 
االفتراضـــي في خطاب الســـايبر عبر 
بعد  ما  الثقافيـــة  النظريـــة  حتّوالت 
احلداثيـــة ، حيـــث لم تعـــد االطراف 
الفقد  الـــى  تشـــير  االصطناعيـــة 
واملعانـــاة بل الـــى اللـــذة والليبيدو : 
لقـــد حتّولت من مســـاعد ميكانيكي 
النظرية  جلســـد  إضافة  الى  للجسم 
مـــا بعـــد احلداثيـــة ، الـــى موضع 
الفانتازيـــات الليبيديـــة ، وهـــي هنا 
تعمـــل بوصفها إمتداداً لـ “ اجلســـد 

. ” ضي فتر ال ا
وفي حقـــل ) رأي عام ثقافـــي ( كتب 
الناقـــد حســـب اهلل يحيـــى حول “ 
 “ الرديء  املطبـــوع  الى  القـــارئ  دليل 
فوضى  ونقـــد  بتفكيك  قـــام  وفيه   ،
املســـؤولة  غير  الكتابة  فـــي  الرداءة 
، واالختـــاالت الناجمـــة عنهـــا في 
املؤشـــرات  ومن  الثقافـــي،  الواقـــع 

الكاتب:  يراهـــا  التي  األوليـــة 
- إصدار صحف ومجـــات وحتى كتب 
أو  أو مؤسســـات  من قبل أشـــخاص 
الفوضى  ... تســـود فيها  دوائر رسمية 
إشـــاعة  ً من  بـــدال  اجلهل  ويشـــيع 

 . عي لو ا
- في الســـنوات االخيـــرة ظهرت فئة 
متتلك املـــال واجلـــاه واملكانة واملنصب 

في حقل ) نقد ( قدّم الدكتور 
رسول محمد رسول دراسة في 

“ جوهرية االنوثة والهرمون 
المؤنث في االبداع “، وقد قام 

فيها بزحزحة مفهوم “ أدب 
المرأة “ و” الكتابة النسائية 

“ و” الكتابة النسوية “ بـ “ 
مفهوم الكتابة االنثوية “ ، 

وبذا بنى “ مفهوم جوهرية 
االنوثة على فكرة “ جينوم 

االنوثة “ ، متقصيّاً  تاريخ هذا 
المفهوم عبر تطورات الوعي 

وتحوالته الفكرية لدى نخبة من 
الباحثات االوربيات اللواتي ربطن 
بين “ الكتابة “ و” األنوثة “ في 

ضوء مرجعيات العلوم االنسانية 
المعاصرة..

غالف اجمللة

قراءة

محمود خيون 

العالـم  فـي  والشـعراء  الكتـاب  هـم  قائـل 
العربـي والغربي الذيـن اسـتطاعوا اجلمع مابن 
الواقـع و التأريـخ واالسـطورة....كون ان اخلـوض 
فـي  مثـل مغامـرة ليـس مـن السـهل اخلـروج 
منهـا بنتائـج مثمـرة وكمـا يريـد لهـا الكاتـب 
التوصيـف  جـادة  ألن  الشـاعر...  أو  الروائـي  أو 
هنـا والدوبـاح الفنـي واللغـوي يجـب أن يكون 
حالـة راقية التشـبه التوصيف العادي لاشـياء 
وثقيـل  ممـل  سـرد  إلـى  حتتـاج  االي  واملرئيـات 
كل  لتحـركات  دقيـق  ورصـد  لشـخوصها... 
فـرد منهـم وإجـراء عمليـة املقارنـة للجميـع 
إلـى املاضـي ودمجـه باحلاضـر مـن  أى العـودة 
خـال حرفيـة ومهنيـة قـل نظيرهـا لـدى مـن 
يريـد الدخـول إلى هـذا املعتـرك اخمليـف واملليء 
نتذكـر  ولعلنـا  املثيـرة  واملفارقـات  باملفاجـات 
كيـف أدرك ماركيـز أن يضـع اللعبـة بـن يـدي 
القـارىء العـادي لروايتـه) مئـة عام مـن العزلة 
( حتـى اسـتطاع ومهنية عالية إجـراء معاجلات 
فنيـة فـي البنـاء القصصـي التشـبه اخرياتها 
والكتابـة  التحربـة  فـي  سـبقوه  مـن  عنـد 
حولهـا  مـن  إشـكالية  حتاكـي  التـي  والروايـة 
كمـا يحاكـي الفنـان لوحاتـه التجريديـة االي 
تتحـدث عـن اإلنسـان وضياعاته فـي عالم غير 
متنـاه واليخضع لقواعـد معينة ومحـددة كما 
كانـت اآللهـة فـي السـابق وكهنتهـا ترسـم 
للنـاس حـدود احلريـة االي ميكـن لهـم التحـرك 
ضمـن مسـاحاتها حتـى ولـو كانت فـي أضيق 
احلدود.....فالقـارىء ملثـل هـذه األعمـال الكبيرة 
يظـل فـي حيرة مـن أمـره يفسـر ما يقـرأ على 
مسـتوى فهمـه ودرايته....وقد قـرأت الكثير من 
االنتقـادات االي وجهـت الـى ماركيـز بشـأن مـا 
يريـد طرحـه مـن الفكـرة العجيبـة االي غلفت 
اجلوانـب السـردية حملتـوى الروايـة فمنهـم مـن 
يتحـدث  كمـا  العالـم  نهايـة  بأنهـا  فسـرها 
البعـض مـن الدارسـن أو عامـة النـاس بأنهـا 
تشـبه إلـى حـد مـا حكاية )عـودة غـودو( ليما 
وجـورا.....  فسـقا  مـأت  أن  بعـد  عـدال  األرض 
وهنـا يكمـن اإلبـداع بأبهـى صـوره وأشـكاله 
ليعبـر عـن روح القضيـة التـي يتحـدث عنهـا 
دون  ومـن  وشـجاعة  وبسـالة  بجـراة  الكاتـب 
خـوف مـن سـطوة املتنفذين واملتسـلطن على 

رقـاب النـاس..... وإزاء ذلـك كان البـد أن يلجـأ 
البعـض مـن الكتـاب والشـعراء الـى عوالـم 
األسـطورة ودمجهـا بالواقع املعـاش عن طريق 
مـن  سـواه  ومخـاوف  هواجـس  عـن  التعبيـر 
النـاس ينتقيهـم مـن احليـاة أو من األسـطورة 
والتأريـخ علـى حـد سـواء...... ان الـذي يتمعن 
فـي )لبابة السـر( للروائي والناقد شـوقي كرمي 
يـرى إنـه اجتـه نحـو األسـطورة ليجعـل منها 
أداة للتعبيـر عـن رمـوز تتحـدث وتتحـرك بكل 
حريـة وجعـل من تأريـخ بابـل القـدمي و عراقية 
سـومر وأكـد وأور وكيش ومن أسـاطيرها وحيا 
ومنهحـا دافقـا باحليويـة والنشـاط ملـا يريـد 
التعبيـر عنـه.... فمثـا جنـد شـوقي تـارة يروح 
الـى الغربـة داخـل نفسـه وتـارة أخـرى يصـر 
علـى أن ) صعـب ان يظـل مثلـي جالسـا بـن 

أركان انهدامـه (..ويضيـف ) وكـن كيـف ومتى 
وأيـن وقلبـي ينشـد الـى حبـال مـن املآسـي 
أن  ومـا  خطـوي  إسـتمرار  أتفحـص  املاجنـة 
متتـا حنجرتـي بالهذيـان حتـى ترانـي أهمـس 
مـن  ثمـة  ليـس  مسـتنجدا..ولكن  الوجاعـي 
بالسـؤال..فتى  يحتـرق  فتـى  همـس  يسـمع 
يكتـب حكايـات  كان صبـي معلـم  يـوم  ذات 
تنبيـه  ودون  نفسـه  فوجـد  الغابـرة  األزمنـة 
 ...) والعـذاب  الفـراغ  هـوة  وسـط  يسـقط 
وعندمـا يصحـو مـن سـرحانه ويخفـت وقـع 
ذلـك الصـوت الشـجي الذي ميـأ الفضـاء من 
حولـه ينتفـض علـى كل جائحـة تريـد تغـرز 
حوافرهـا فـي رمـل غربتـه فيصـرخ) ماتعلمت 
أن أصغـي وأكتـب وأرى ونفسـي متـور باالحقاد 
والـدم (  ثم يـردف) اإلصغـاء سـام..الرؤيا فعل 

سـام فكيف أجـد نفسـي في معبد السـام 
واحليـاة تـدوس كل معابـد السـام (. ...من هنا 
نـرى أن الكاتـب قـد انحـرف كثيـرا عمـا كان 
عليـه وكشـف عـن الكـم الهائل مـن الغيظ 
أن  بعـد  مـن حولـه  علـى كل شـيء  الدفـن 
تلطخـت زهـور روضـه بلـون الدمـاء وغادرتهـا 
حبـات النـدى الطرية.. فهـو إذن يعبـر عن واقع 
عـاش فيـه بأنـواع العذابـات ورأى بـأم عينيـه 
كيـف يصلـب النـاس علـى ألـواح مـن احلديـد 
لـوح مـن  املسـيح علـى  وليـس كمـا صلـب 
هـل  السـؤال)  ذهنـه  الـى  اخلشـب.....فيتبادر 
حقـا أن النفـس التـي تواجـه املـوت تسـترجع 
أقصـى حلظـات  ...وتلـك هـي  أيامهـا؟؟!(.  كل 
متـر علـى املـرء أن هـو أقتـرب مـن حافـة املوت 
وارتسـمت عامـات النهاية فـي آخر األفـق...... 
وقبـل ذلـك كان شـوقي يحاكـي سـيده الـذي 
مـا يـزال يرن صوتـه في اذنيـه) هكذا أنـت دوما 
تعبـت خطـاك وعرفـت ماميتـا بـه رأسـك....

كـم تشـبه أبـاك شـوقيا...(...ثم يعـاود ذلـك 
النشـيح الروحـي الـذي مافتيء يراوده ويشـدد 
عليـه حصـاره األبـدي وكأنـه يسـتعيد ذاكـرة 
احلـرب والدمـار التـي قضـت علـى كل شـيء 
وبـن مـن يحـب  بينـه  وفرقـت  لديـه  جميـل 
ماضيـة  بـكل  يذكـره  كان  بأنـه  لـه  ليؤكـد 
حدثت وظـل اوارهـا قائما الى اللحظـة الواردة 
فـي فكـره ووجدانـه اآلن فيـردف) كان ينادمني 
مـا أن يجـن الليـل وتهـدأ أوارات املـوت ويبتعد 
شـبح احلـرب قليـا نسـند ظهرينـا الـى جذع 
نخلـة رطبـة.  (....ثـم يعيـد عليه ذات السـؤال 
احمليـر الـذي لطاملـا شـاغله ليـال طويلـة مـن 
حقـا  هـل  والداكنـة)  البـاردة  الشـتاء  ليالـي 
التـي تواجـه املـوت تسـترحع كل  إن النفـس 
أو يريـد املـوت إعـان هزميتـي اآلن..(....  أيامهـا 
وهنـا يتبـن عنـد القـارىء والـدارس واألكادميي 
البـارع أن ذاكـرة احلـرب والدمـار مازالـت قائمة 
بـكل مفاصلهـا وحقبهـا الزمنيـة بـل وحتـى 
االماميـة  السـواتر  حافـات  عنـد  أماكنهـا 
وهديـر  النيـرن  وألسـنة  القذائـف  وأصـوات 
الطائـرات املعاديـة والصديقـة أنهـا تعود بكل 
تفاصيلهـا الـى حقبـة زمنيـة مـن أيـام احلرب 
ان  كـرمي  شـوقي  الكاتـب  إسـتطاع  اللعينـة 
يولفهـا علـى شـكل اسـطورة مـن أسـاطير 
هـدروا  الذيـن  وصعاليكهـا  وملوكهـا  بابـل 
احلواجـز  وبنـو  ذاتـه  ومزقـوا  اإلنسـان  كرامـة 

الشـائكة بينـه وبـن كبريائـه فصـار كالعبـد 
املأجـور يبنـي ويعمـر حتـى يتباهـى الطغـاة 
بجماليـة ذلك البنـاء وأعدوه حضارة سـتفخر 

بهـا األجيـال مـن بعدهـم.
وهنـا يعيدنـا الكاتـب شـوقي كـرمي إلـى ذلـك 
العصـر الذهبـي _ سـيدي نبونيـد _..التكثـر 
مـن ايـام بابـل.. ال تـرم امالـك فـوق اكتافهـا 
أرى  واملواجـع ال  الصـراخ  أرى غيـر  املدمـات...آل 
غيـر زمن مفتـول وفـارس ترجل عنـوة مضمخ 
بالبلـوى...... ثـم يواصـل هـذا النـداء..   التكثـر 
سـيدي فـا لـوم يفيـد وال بكاء...والأظـن لبابل 
عـودة بعـد كبوتها هـذه......كل مـا يحيط بها 
شـرور تتزايد....وتتزايد ونيران تشـتعل وشتات.. 
( .... ومـن هنـا تتضـخ الرؤيـا لدي كقـاريء غير 
مهتـم مبـا يكتب مـن ماحم عما أصـاب الباد 

... من ويـات 
ودمـار ان الكاتـب كان يريـد أن يلـوذ بـن بطون 
األسـاطير وينغمـر بتيـارات التأريخ املتشـعبة 
التـي خـاض  ليصـف حالـة احلـرب والاحـرب 
النـاس غمارهـا رغم أنوفهـم وخسـروا الكثير 
عندمـا  أكثـر  االمـر  الكثير.....وينكشـف 
يعاود))شـوقيا (( احلديـث فيتسـاءل) ال ادري لم 
تذكـرت امللك االمجد نبوخذ نصـر.. ال أدري ماذا  
تعنـي لـي كلمـة شـتات كل شـيء محمـول 
واالنهزام...شـوارع  الفوضـى  محامـل  علـى 
كانـت يومـا مزحزمـة بالتمجيد فغـدت فجأة 
تسـبح بخطـوات راكضـة باحثـة عـن بوابـة 
تـأوي خوفهـا فقيـات البيوت سـاكنيها وغدت 
اخلطوات سـيرها باجتاه مـدن عفنة التدري ألهل 
بابل السـكن مع انـاس اليدرون جذورهـم....(.....

ثـم يأتـي هنا عاصـف جديـد يتألق بـه الكاتب 
تتـكأ  أن  سـيدي  محنـة  يتسـاءل..)  عندمـا 
هنـا  اجلذع...(......ومـن  منخـورة  شـجرة  الـى 
أصبـح  كـرمي  شـوقي  بـأن  القـول  نسـتطيع 
لـكل  والشـرعي  الوحيـد  الوريـث  مبثابـة  هـو 
مـا حصـل مـن ويـات وحكايـا عـن العذابـات 
واخللـود للزمـن البابلـي وجلبـروت نبوخـذ نصـر 
الزمـن  ذلـك  مـن  األسـاطير  ابطـال  وجلميـع 
اجمليـد الـذي ظـل خالـدا بشـخوصه وماتركـوا 
لنـا مـن مـأس وويـات وانتصـارات رمبـا تكـون 
أشـبه بالوهـم أو ضـروب مـن اخليـال أو أنهـا 
كانـت حكايات كتـب لها التأريـخ أن تكون هي 
الدليـل الشـاخص وعلـى مـر الدهور بـن أعن 
القاصديـن المجـاد عريقة غدت اليـوم هياكل 

منخـورة الحياة فيهـا ألنها بنيـت على الظلم 
واملماليـك  وااللهـة  الطغـاة  وسـلطة  واجلـور 
وكلهـا تريـد أن متسـخ صـورة اإلنسـان التـي 
صورهـا اهلل بأحلـى أشـكال الروعة والفـن......

ولكـن هـذا االمـر لـم يكـن له مـذاق ملـن يريد 
أن يكـون متسـلطا على رقـاب اآلدميـن وكما 
وصفهـا الباحث االسـتاذ جاسـم اخلالدي) أنها 
لبابـة السـر محاولـة ملغـادرة الواقـع والغوص 
فـي األزمـان السـحيقة إذ عـاش اإلنسـان حتت 
اآللهـة وكهنتهـا املشـغوفن باحليـاة الباذخة 
أن هـذا االمـر لـم يقـف عنـد  اقـول  (.....وانـا 
وكهنتهـا  لالهـة  الوثنيـة  الكهـوف  بوابـات 
بـل تعـدى ألن تتلبـس تلـك التعاوييـذ ملـوك 
ذاك الزمـان واألزمنـة التـي تلتها فعـاد الظلم 
واجلـور وهتكـت حرمـة النـاس بـكل اصنافهم 
بـأن شـوقي كـرمي  وإنـي الجـزم  ودياناتهـم..... 
كان منهـكا حـد اإلعيـاء فـي وضـع النهايـات 
األخيـرة لهـذه امللحمـة الكبـرى أو األسـطورة 
التـي ليـس مـن السـهل الولـوج فـي عواملهـا 
يعـود  أراه  مـرة  كل  ففـي  والظاهـرة  اخلفيـة 
بالقـول)  الـورق  علـى  وروحـه  قلبـه  ليسـفح 
وحيديـن نبقى نطارد سـموم الصباحـات التي 
ال بـد وأن جتـيء ونحـن ندور...ونـدور وال منفـذ 
هـذه  قاربـت  وقـد  (.....امـا  شـوقيا  للخـاص 
اخلطابـات علـى نهاياتهـا فابـد لـي أن احيـي 
أخـي وزميلـي الروائي الكبير شـوقي كرمي على 
هـذا املنجـز الرائـع الـذي جـاء مبسـتوى كبيـر 
مـن البنـاء الفنـي للروايـة العراقيـة والعربية 
التـي  الكبيـرة  األعمـال  ويعـد مـن  والعامليـة 
جتمـع وبتماسـك كبير بـن األسـطورة والواقع 
وكمـا أبـدع مـن قبـل ماركيـز فـي مئـة عـام 
مـن العزلة وتسـانس جيبـور جيبو فـي رائعته 
السـاعة اخلامسة والعشـرون وهمبرت همبرت 
ومـارك تويـن وغيرهـم مـن عشـاق األسـاطير 
ومـا خلفته من حكايـا تثير الدهشـه والغرابة 
علـى  وقدرتـه  احلقيقيـة  اإلنسـان  ملاهيـة 
التنـوع فـي الظلـم والعدالة......ومـن رايـي أن 
) لبابـة السـر ( سـتبقى محـور نقـاش مفتوح 
النقـاد  مـن  كبيـر  جلمـع  كثيـرة  وتفسـيرات 
الهـدف  إلـى  للوصـول  والباحثـن  والدارسـن 
أعمـال  كتابـة هكـذا  مـن  واملرحـو  احلقيقـي 
وعامـة  األبـد  الـى  خالـدة  سـتظل  كبيـرة 
والعربـي  العراقـي  األدب  تأريـخ  فـي  مضيئـة 

علـى حد سـواء

قراءة في رواية شوقي كريم »لبابة السر« بين الواقع واالسطورة
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اضطرابات صحية خطيرة يسببها الطهو 
على الحطب 

كشــفت دراســة طبية حديثة أن طهو الطعام باستخدام 
احلطب على الطريقة التقليدية، من شــأنه أن يعرض صحة 
اإلنســان الضطرابات صحية خطيرة، وهو مــا يفند االعتقاد 
الســائد بأن »املوقــد القدمي« أفضل من اللجــوء إلى الغاز أو 

الكهرباء.
وتتراوح مخاطر الطهو باســتخدام احلطب بني أضرار يتعرض 
لها الطهاة أنفســهم ومــن يجاورهم أثنــاء الطبخ، وأخرى 

تصيب كوكب األرض بشكل عام.
وعرضت الدراسة صورا ملتقطة بتقنية »التصوير املقطعي 
احملوســب«، تفيد أن من يحضرون طعامهــم على موقد من 
احلطــب يصبحون أكثــر عرضة ألن يصابــوا باضطرابات في 
الرئة، ومت اســتعراض النتائج في اللقاء السنوي الذي تقيمه 
جمعية علم األشعة بأميركا الشمالية، التي تعرف اختصارا 

.»RSNA»بـ
ويلجأ ما يقارب 3 مليارات شخص في العالم إلى الطبخ على 
نيران احلطب أو احلشائش اليابسة أو الفحم، وينبه اخلبراء إلى 
أن الطهي بهذه الطريقة يودي بحياة 4 ماليني شــخص كل 

سنة، من جراء االنبعاثات التي تصدر عن هذه املواقد.
ويصر كثيرون على الطبخ بهذه الطرق التقليدية، رغم وجود 

بديل الغاز، وهو أمر يفاقم أزمة التلوث على كوكبنا.
ويرجح اخلبراء أن يكون تشبث كثيرين بهذه األساليب القدمية 
في الطبخ ناجما عن عوامل مالية أو عادات اجتماعية يصعب 
تغييرها، حتى وإن كان الدخــان املنبعث يحدث ضررا محدقا 

بالرئة.

نفوق جماعي للبجع في بريطانيا
قالــت رئيســة األطباء البيطريــني في بريطانيا كريســتني 
ميدمليس إن مــوت البجع في أنحاء بريطانيــا مرتبط مبوجة 

إنفلونزا الطيور التي جاءت من أوروبا.
تسارع السلطات في بريطانيا الحتواء تفش إلنفلونزا الطيور 
بعــد أن مت ربط موجة نفــوق طيور البجع فــي جميع أنحاء 
بريطانيا مبوجة من إنفلونزا الطيــور التي اجتاحت بلدان من 

أوروبا، نقال عن صحيفة “ديلي ميل”.
وطلبت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية من الناس اإلبالغ 
عن مشــاهدة طيــور البجع النافقة بعــد التأكد من حاالت 
اإلصابة بفيروس “H5N8 في الطيور البرية”. ومت تأكيد تفشي 
فيــروس H5N8، الذي ظهر بني مجموعــات الطيور البرية في 
أوروبا ، في األوز والبجع في  مدينتي ” جلوسيسترشاير وديفون 

ودورست”.
وفي هذا السياق قالت رئيسة األطباء البيطريني في بريطانيا 
كريستني ميدمليس لصحيفة التلغراف: “بعد التأكد من عدد 
احلاالت لإلصابة بإنفلونزا الطيور فــي إجنلترا، اتخذنا إجراءات 

سريعة للحد من انتشار املرض”.
وأضافت قائلة: “مت وضــع بعض مربي الطيور في جميع أنحاء 
إجنلترا وويلز واسكتلندا حتت إجراءات صارمة لألمن البيولوجي 
بعد اكتشــاف حــاالت H5N8 فــي مزرعتــني للدواجن في 

هيريفوردشاير وتشيشير”.
وينصح خبــراء في الصحة بعــدم ملس الطيــور املصابة أو 
النافقة، بينما يعــد تناول حلوم هذه الطيور أو بيضها آمنا إذا 

طهي بشكل جيد؛ ألن ذلك يقتل الفيروس.

بغداد ـ فالح الناصر:

املتنبي  واحة  مؤوسسة  كرمت 
الثقافية، 50 يتميا من دار النور 
لأليتام فــي مهرجانها »األيتام 
فــي قلوبنــا« الــذي اقيم في 
جمعية الثقافة للجميع/ قاعة 
نازك املالئكة، مســاء أول أمس 
باشراف وزارة الثقافة والسياحة 
الثقافية  العالقة  دائــرة  واآلثار/ 
بالتعاون مع شــعبة  العامــة 

البيت الثقافي الفيلي.
املهرجــان بــدأ بقراءة ســورة 
الفاحتــة ترحما على شــهداء 
العراق، ثم عزف النشيد الوطني 
وكلمة السيدة ، أفراح الدايني، 
املتنبي  واحة  مديرة مؤسســة 
الشــاعران  ألقى  ثم  الثقافية، 
الصغيــران من ســكنة الدار ، 
عبد اهلل سالم وصالح العراقي 
العراق،  بحــب  تغنتا  قصيدتان 
بعدها قدمت مسرحية »بطوط 
املشــاكس« تأليــف وإخــراج، 
إبراهيــم حســب اهلل، ومتثيل 
ليلى هــادي وشــيماء العزاوي 
الغزي، وهي تهدف إلى  ومحمد 
التأكيد على الدراسة واالهتمام 
بها في رســالة إلــى االطفال 

احملتفى بهم.
ثم أنشد اطفال دار النور قصيدة 
جميلة لبغداد دار السالم، وقدم 

العــب اخلفة، مؤيد أبو ســاالر، 
عروضا في اخلدع البصرية نالت 

واملشاركني  احلضور  استحسان 
من أطفال وإدارة دار النور.

بعدها شــارك عدد من احلضور 
االطفال،  إلــى  هدايا  تقدمي  في 

واحة  مؤسســة  مديرة  وقالت 
الدايني  أفراح  الثقافية،  املتنبي 

لـ »الصباح اجلديد« ان املهرجان 
يأتي في دعم املؤوسسة لأليتام 
وجميع شــرائح اجملتمع، وان زرع 
االبتســامة على وجوه االطفال 
يعد جناحا بعد ذاتــه، مبينة ان 
زيارات  ستشــهد  املقبلة  املدة 
إلى  املؤوسســة  ميدانية إلدارة 
املنتديات  وكذلك  املســنني  دار 

الشبابية.
في حني، أوضحت مديرة دار النور 
لرعايــة األيتام، لقــاء العبودي، 
إيجابيــة تســهم  ان مبــادرة 
وهي  معنويا،  االيتــام  دعم  في 
فرصة لتغييــر االجواء وكذلك 
املهرجان من فقرات  ما تضمنه 
كانت نقطة مهمــة تعزز حب 
الدراســة لالطفــال، في وقت 
يجــب االهتمام مبســألة إعادة 
االعتماد  وعدم  رســميا  الدوام 
لكون  اإللكتروني  اجلانــب  على 
هذا ال ينفــع اطفالنا الذين لم 
يطلعــوا على آليات الدراســة 
اإللكترونية وهذا يتســبب في 

تراجع املستوى الفكري لهم.
واشــارت إلــى ان 50 يتميا من 
دار النــور لرعايــة االيتــام في 
املهرجان  اشتركوا في  املهرجان 
الذي نظمته مؤوسســة واحة 
املتنبي مشــكورة بالتعاون مع 
وزارة الثقافــة، وقدمت العبودي 
شــكرها جلميع املساهمني في 

إجناح املهرجان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصــل الفنانــة مليــاء األميــر، 
حتضيراتها للمشــاركة في تقدمي 
مبناســبة  جديــدة  مســرحيات 
احتفاالت رأس السنة امليالدية في 
مســرح »منتجع بابل«، مشــيرة 
إلى ان لديها مســرحيات سابقة 
قدمتها وحصلت على دعم نقيب 
الفنانيــني الدكتور جبــار جودي،  
واخملرج ستار الربيعي الذي قدمها 
الكاع«  في مســرحية »عشــك 
واخملرج واملنتــج نصيف أبو الهيل 

في مسرحية »شنو هاي«.
األمير في  الفنانة مليــاء  وقالــت 
اجلديد«:  »الصبــاح  لـــ  حديثها 

التمثيل، وعندما تهيأت لي  اهوى 
مجموعة  إلــى  االنضمام  فرصة 
على  يحرصون  الذين  الفنانني  من 
تقــدمي اعمال مســرحية هادفة، 
ســارعت في تلبية دعوة الفنانني 
الشــيخ،  الناجي، وكرمي  كاظــم 
كنت  حيث  الربيعي،  ستار  واخملرج 
تقدمي  في  للمشــاركة  متشوقة 
اجلمهور،  ومواجهة  املســرحيات 
اكمال  على  االصرار  منحني  وهذا 
واحلقيقة  الفــن،  مع  مســيرتي 
اتطلع لتقدمي اعمــال درامية في 
اكثر  التلفزيون الكــون متواصلة 
او  التمثيل ســواء باملســرح  في 

الدراما.

وتابعــت ان األعمال التي تقدمها 
في املســرحيات، هي هادفة فيها 
رسائل إلى اجلمهور املتلقي، وهذا 
ديدن الفن احلقيقــي الذي يتمثل 
في ايصال الفكرة بطريقة هادفة 
بعيــدا عن مــا يســيء للذائقة 

العامة.
وبينــت: ان الفنانــني الشــباب، 
حصلوا علــى فرصــة جيدة في 
امكاناتهم  يؤكدون  وهم  الظهور 
االعمــال  مــن  عبــر سلســلة 
وبرأيي  الدراميــة،  او  املســرحية 
ان الظهــور واملشــاركة يأتي في 
الدرجة االولــى من اجل ان يتعلم 
خبرته،  وتــزداد  الشــباب  الفنان 

وعليــه ان يجتهــد ويصبر لكي 
التمثيل  في  فرصته  يحصل على 
واثبات وجــوده، برغــم ان الفنان 
الشــاب يبقى بحاجة إلى الدعم 
املالي لتعزيز معنوياته لكي يبدع 

اكثر في تقدمي االفضل.
في20  املولودة  الفنانة  واختتمت، 
متوز 1993، انها تسعى إلى اكمال 
دراســتها والدخــول إلــى كلية 
الفنــون اجلميلة، حيــث ابتعدت 
الدراســة،  عن  ســابقة  لظروف 
سواء في السفر او مرض والدتها 
وانشغالها في السنوات املاضية، 
ممــا ابعدها عن اكمال دراســتها 

االكادميية.

لمياء األمير تحضر العمال مسرحية في احتفاالت رأس السنة الميالدية

واحة المتنبي الثقافية تقيم مهرجانا لتكريم 50 يتميًا 

معلومة 

 »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد- وكاالت:
ي مفاجأة غير متوقعة، خلصت دراسات مخبرية 
إلى معاجني األسنان حتتوي على مواد تعمل على 
حتييد فيروس كورونا داخل الفم نسبة 99 باملئة، 
األمر الذي يقلص من احتمــال أن ينقل املصاب 

باملرض العدوى إلى اآلخرين.
وقالــت الدراســات إن معاجني األســنان التي 
تتضمن تركيبــات الزنك احملتوي علــى كلوريد 
ســيتيل بيريدينيوم )CPC(، تقضي بصورة شبه 

تامة على الفيروس في الفم.
وتضمنت الدراسات اخملبرية معجون أسنان جديد 
قضى على كورونا بنسبة أكثر من 99 باملئة، بعد 
دقيقتني من غســل الفم، وأظهر املعجون الذي 
يحتوي على تركيبات الزنك فعالية بعد 30 ثانية 

فقط من استخدامه.
وتظهر نتائــج االختبارات أن معجون األســنان 
يكافح الوباء عن طريــق تقليل كمية الفيروس 
في الفم مؤقتا، مما يقلل فرص نشر العدوى عبر 

الرذاذ املتطاير منه.
وينتشــر الفيــروس، وفقا للمراكــز األميركية 
ملكافحــة األمــراض والوقاية منهــا، من خالل 
قطرات اجلهاز التنفســي، أو اجلزيئات الصغيرة 

التي تخرج مــن فم املصاب، عندما يســعل أو 
يعطس أو يتحدث أو حتى يتنفس.

وبالتزامــن مــع الدراســات اخملتبريــة، أجريت 
دراسة سريرية شــملت حوالى 50 مريضا داخل 
الدراسة  البرازيل، وأظهرت هذه  مستشفى في 
قدرة عدد من معاجني األسنان على تقليل كمية 

الفيروس في الفم بشكل مؤقت.
وجاءت الدراســات ضمن برنامج أبحاث شركة 
»كولغيت«، الذي يتضمن أبحاثا ســريرية على 
األشــخاص املصابني بالفيروس لتقييم فعالية 
منتجــات العنايــة بالفــم في تقليــل كمية 
الفيــروس داخله، مما قد يــؤدي إلى إبطاء انتقال 

الفيروس املسبب ملرض »كوفيد 19«.
وأجريت الدراســات، التي متت في أكتوبر املاضي، 
بالشــراكة مع معهد أبحــاث الّصحة العامة 
التابــع جلامعة روجتــرز نيوجيرســي األميركية 

الطبية، واخملتبرات اإلقليمية للسالمة احليوية.
وقالت »كولغيت« إن دراسات األبحاث السريرية 
اإلضافية واملدعومة في هذا الشــأن ال تزال في 

مراحلها املبكرة.
وقالــت الباحثة ماريا رايــان: »ال زلنا في املراحل 
األولى مــن أبحاثنا الســريرية، لكــن نتائجنا 

اخملتبرية األولية والسريرية واعدة للغاية«.
وأضافت: »في حني أن تنظيف األسنان بالفرشاة 
والشــطف ال يعتبر عالجا بحد ذاته أو وســيلة 
حلماية الفرد بشــكل كامل من العدوى، فإنهما 
قد يساعدان في تقليل انتقال الفيروس وإبطاء 

انتشاره«.

دراسة تكشف نتائج غير متوقعة لمعاجين االسنان 

لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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ميونيخ ـ وكاالت:
أعلــن يونيــون برلــني األملانــي، أن مهاجمه 
ماكس كــروز، ســيغيب لعدة أســابيع بعد 
تعرضــه إلصابــة في الفخــذ خــال مباراة 
الديربــي، التي خســرها الفريق أمــام هيرتا 
برلــني، بثاثة أهــداف مقابل هــدف، اجلمعة.

ويقــدم كــروز صاحــب الـــ32 عامــا، العب 
منتخــب أملانيا ســابقا، مســتويات متميزة 
مع يونيــون برلني منذ انضمامــه للفريق في 
آب املاضي.. وســجل كروز 6 أهــداف وصنع 5 
آخرين في املوســم احلالي من البوندســليجا، 
ليصبح أحــد أهم أعمدة يونيــون في حتقيق 
حلم التأهل إلى إحــدى البطولتني األوروبيتني 
فــي املوســم الثانــي لــه بالبوندســليجا.

المنامة ـ وكاالت:
شــهد ثمن نهائي كأس ملــك البحرين، غزارة 
تهديفية فــي املســابقة التي تــوج بلقبها 
احملرق النســخة السابقة.وســجلت الفرق 20 
هدفــا في املواجهات، حيــث يعتبر احلد األكثر 
تســجيا برصيد 7 أهداف جاءت في شــباك 
قالي، وبعدها مواجهة احملرق ومدينة عيســى 
(4-1(.. وانتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي 
بني املنامة والشباب، حســمها األول لصاحله 
في الــركات الترجيحية، فيمــا انتهت مباراة 
واحــدة فقط بهدف نظيف، جــاءت بني الرفاع 
واخلالديــة، والتي حســمها الرفــاع لصاحله.. 
وســجل عبد اهلل عبدو، جنــم احلد، أحد أجمل 
أهداف دور الـ16 بتســديدة قوية من مســافة 
بعيدة في شــباك قالي.ويلتقي في ربع نهائي 
الــكأس، احلالة مــع الرفاع الشــرقي، والرفاع 
ضــد النجمــة، واحلد مــع املنامــة، واألهلي 
ضد احملرق، في كاســيكو الكــرة البحرينية.

الجزائر ـ وكاالت:
أعلن احتــاد اجلزائــر، أول أمس، 
توصله التفاق مع مدربه السابق 
لقيادة  فروجيه  تيري  الفرنسي 
الفريــق في املرحلــة املقبلة.. 
وذكر احتــاد اجلزائر في صفحته 
على موقع التواصل االجتماعي 
سيوقع  فروجيه  أن  “فيسبوك” 
على عقد مدته موسما واحدا، 
بديا ملواطنه فرانســوا  ليحل 
تشــيكولويني، الذي أقيل من 
منصبه على خلفية مقاطعته 
ملراســم حفل كأس الســوبر 
اجلزائري الذي خسره االحتاد أمام 
جاره شــباب بلوزداد 1 / 2 قبل 

أسبوعني.

وكان فروجيــه، 57 عامــا، درب 
احتاد اجلزائر في موســم 2018 / 
2019، لكنــه أقيل من منصبه 
مولودية  أمــام  اخلســارة  بعد 
اجلزائر في ديربي الكرة اجلزائرية 
2 / 3 قبــل أســابيع من ختام 
الدوري احمللي الذي شهد تتويج 

الفريق باللقب.
اجلزائر ســجل  احتاد  ان  يذكــر 
بدايــة متواضعة فــي الدوري 
احمللي، حيث خســر في اجلولة 
وفاق  ضيفه  أمــام  االفتتاحية 
ســطيف 1 / 2، قبــل أن ينتزع 
تعــادال ثمينــا مــن مضيفه 
شبيبة الساورة 2/2، في اجلولة 

الثانية.                   

باريس ـ وكاالت:
رومــان  الفرنســي  أعــرب 
فريق هاس،  جروجان، ســائق 
عن أمله في املشاركة بسباق 
أبوظبــي املقــرر فــي ختام 
العالم  منافســات بطولــة 
فورموال  ســيارات  لسباقات 
1، وذلك رغــم اإلصابات التي 
تعــرض لها إثر حــادث مروع 
الكبرى  اجلائــزة  ســباق  في 
البحرينــي، الــذي أقيم يوم 
املاضــي، على مضمار  األحد 
البحريــن الدولي في صخير. 
وقــال جروجــان: “ال أريــد أن 
أنهي مسيرتي بهذه الصورة، 
بالنســبة  مهم  والســباق 

لي، لكن ليــس بأهمية باقي 
حياتي”.ولــم يجــدد هــاس 
عقــد جروجان إلــى ما بعد 
املوســم اجلاري، وهو ما يعني 
أن السائق لن ينافس بسيارة 

املقبل  املوســم  أي فريق في 
لفورموال 1.

يغيب  اإلصابــات،  وبســبب 
جروجان، عن الســباق الثاني 
فــي البحريــن املقــرر على 

وقال  أمس،  نفســه  املضمار 
جروجان، الذي يعاني من حروق 
في كلتــا يديه، إن األطباء لم 
يتخــذوا قرارا نهائيا بشــأن 
إمكانية مشاركته في سباق 
أبوظبــي.وال يرغــب جروجان 
تفاديا  أي مخاطرة  في خوض 
للتأثير علــى حركة إصبعي 
يده  واإلبهــام في  الســبابة 
اليســرى.وحال عدم إمكانية 
مشــاركة جروجان في سباق 
أبوظبي، فإنــه يعتزم توجيه 
نداء لفــرق فورموال 1، مبنحه 
فرصة خوض اختبارات يقطع 
خالها عشر لفات أو 15 لفة 

في كانون الثاني املقبل. 

بوينس آيرس ـ وكاالت:
قدم املشرعون في مجلس مدينة 
قانون  آيرس مشــروع  بوينــوس 
لتســمية أحد شوارع العاصمة 
باســم األســطورة األرجنتيني 
له..  الراحل دييغو مارادونا تكرمياً 
ويســعى هؤالء إلى إطاق اسم 
مارادونــا، الذي فارق احلياة في 25 

تشــرين الثاني عــن 60 عاماً إثر 
نوبة قلبيــة، على جزء من طريق 
أرجنتينوس  ملعــب  إلى  مؤدية 
جونيورز، وهو ملعب الفريق الذي 
بدأ فيه مارادونا مسيرته الكروية 
عشرة  اخلامسة  في  كان  عندما 
من عمــره. وقد ســّمي امللعب 

باسمه فعاً في العام 2004.

ويهدف مشــروع القانون اجلديد 
أيضاً إلى إنشــاء “دائرة سياحية 
ورياضية وثقافيــة” في منطقة 
مــن 30 مبنــى حول االســتاد، 
ملارادونــا في  دائــم”  كـ”تكــرمي 
املنطقة التي بــدأ فيها كاعب 

كرة قدم.
وقــال عضــو مجلــس املدينة 

راعي  وهــو  موريســي،  كاوديو 
التشــريع، إن “ال شــيء ميكــن 
أن يســاوي البهجة والســعادة 
لشعب  مارادونا  منحهما  اللتان 
األرجنتــني. لكننا نعتقد أن هذه 
الدائــرة الثقافيــة والرياضيــة 
ستكون ضرورية إلبقائه حّياً اآلن 

وإلى األبد”.

العواصم ـ وكاالت:
أعلنــت رابطــة الاعبــات 
احملترفــات في كــرة املضرب 
رســميا اعتمادهــا من االن 
وصاعــدا الصيغــة ذاتهــا 
في  احملترفني  الاعبــني  لدى 
إطــار حتديث  الــدورات، في 
على  وســُيطلق  اللعبــة.. 

 5 والبرميير  االلزامية  البرميير 
وهما املسابقتان الرسميتان 
بعد بطوالت الغراند ســام، 
احملترفــات  دورات  تســمية 
لأللــف نقطــة.. وتتحــول 
دورات البرميير الى دورات 500 
نقطة، انترناشونال الى 250.
رابطة  بيان صــادر عن  وقال 

تدير  التي  احملترفات  الاعبات 
والتي  السيدات  لدى  اللعبة 
بفضل   1973 عام  أنشــئت 
األميركية  النجمــة  دعــم 
“عملت  كينــغ  جــني  بيلي 
رابطة الاعبات احملترفات مع 
من  احملترفني  الاعبني  رابطة 
وانتظام  االســتمرارية  أجل 

كــرة املضــرب االحترافية”.
وأكــدت رئيســة الرابطــة 
ميكي الولــر أن الهدف “هو 
مســاعدة أنصــار رابطــة 
الشركاء  احملترفات،  الاعبات 
اإلعام  ووســائل  التجاريني 
من أجل املشــاركة ومتابعة 

رياضتنا”.

اإلصابة تحرم برلين 
من كروز

غزارة تهديفية في كأس 
ملك البحرين

مدريد ـ وكاالت:

عزف  مدريــد  أتلتيكو  واصــل 
الليجا،  في  االنتصــارات  نغمة 
بفوزه املنطقي على ضيفه بلد 
الوليد، بهدفني من دون رد، على 
ميتروبوليتانو(،  )وانــدا  ملعبه 
أول أمس ضمــن اجلولة الـ12.. 
حتى  املدريدي  الفريــق  وانتظر 
الدقيقــة 56، ليفــك شــفرة 
اجلناح  بفضل  الضيوف،  شباك 
تومــاس  الفرنســي  الدولــي 
ليمار.وفــي الدقيقــة 72، عزز 
يورينتــي  ماركــوس  البديــل 
آخر  بهــدف  األتلتــي،  تقــدم 
“إكلينيكيا”. املبــاراة  به  أنهى 

“الروخيبانكوس”  قطار  وواصل 
دهس املنافسني محليا، للمباراة 
السابعة تواليا، ليقتنص الفريق 
صــدارة الليجا مؤقتــا، بعدما 
رفع رصيــده إلى 26 نقطة.. أما 
بلــد الوليد، فــا زال قابعا في 
منطقــة اخلطر )املركــز الـ19 
وقبل األخيــر( برصيد 10 نقاط.

في حــني، خــرج ريــال مدريد 
رامون  ملعب  من  ثمني  بانتصار 
أمس،  أول  بيزخوان،  سانشــيز 
إشــبيلية  على  الفــوز  بعــد 
مــن دون رد، وســجل املغربــي 
إشبيلية،  حارس  بونو،  ياســني 
هــدف الريال الوحيــد، باخلطأ 
في مرمــاه، فــي الدقيقة 56.

“أوبتــا”  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيــات، فقد خــرج ريال 
مدريد من مباراتــني متتاليتني 
خــارج ملعبه أمام إشــبيلية 
بشــباك نظيفة، للمرة الثانية 
في تاريخ مشاركاته في الدوري 
الشبكة،  وأشــارت  اإلسباني.. 

إلى أن املرة األولى كانت في عام 
ريال  يرفع  االنتصار  1967.وبهذا 
مدريد رصيده إلى 20 نقطة في 
املركز الثالث بجــدول الترتيب، 
في حني يتجمد رصيد إشبيلية 
عند 16 نقطة في املركز اخلامس.
الرابعة  الهزمية  برشلونة  ولقى 
)2-1( خال  بنتيجــة  محلًيــا، 
وســجل  قــادش،  مواجهــة 
في  خيمينيز  ألفــارو  لقــادش 
الدقيقــة 8، وألفــارو نيجريدو 
في الدقيقة 63، بينما ســجل 
العب  ألكاال  بيدرو  لبرشــلونة 
قــادش باخلطأ فــي مرماه في 

57.وبهذه اخلســارة  الدقيقــة 
يتجمــد رصيد برشــلونة عند 
14 نقطــة في املركز الســابع، 
في حني يرتفع رصيد قادش إلى 
اخلامس. املركــز  18 نقطة في 

إلى ذلك، جنح مانشستر يونايتد 
في قلب تأخره بهدف أمام وست 
هام في الشــوط األول، للتقدم 
بثاثــة أهــداف في الشــوط 
الثانــي، ضمن لقــاءات اجلولة 
رقــم 11 من الــدوري اإلجنليزي 
املمتاز.. وصنــع برونو فيرنانديز 
الهدف األول الذي ســجله بول 
خارج  مــن  بصاروخية  بوجبــا 

الدقيقة  فــي  اجلــزاء  منطقة 
أن يضيف ماســون  65، قبــل 
في  الثاني  الهــدف  جرينــوود 
الدقيقة 68، وســجل ماركوس 
الثالــث  الهــدف  راشــفورد 
انفراد. مــن   78 الدقيقــة  في 

وبحسب أرقام شــبكة “أوبتا”، 
فمنذ ظهــور برونــو األول في 
شهر شباط املاضي، ساهم في 
تسجيل 36 هدًفا في 38 مباراة 
خاضها في جميع املســابقات 
رفقة اليونايتد )سجل 22 هدًفا 
وصنع 14 آخرين(، أكثر بـ5 أهداف 
على األقل من أي العب آخر في 

الفترة. نفــس  في  البرمييرليج 
ثاني  يونايتد  مانشســتر  وبات 
البرمييرليج،  تاريــخ  فــي  فريق 
يســجل أكثر مــن هدفني في 
خــارج  متتاليــة  مباريــات   9
أرضه، بعــد ليــدز يونايتد في 
شــهر نيســان من عام 2001.. 
وبحســب شــبكة  “ســكاي 
جرينوود  ســجل  ســبورتس”، 
20 هدًفــا ملانشســتر يونايتد، 
ليصبــح أصغــر العــب يصل 
إلى هــذا الرقم مع الفريق منذ 
هو  وهذا  وايتســايد،  نورمــات 
هدفه األول في البرمييرليج منذ 

22 متــوز املاضي، والذي أتى أمام 
وســت هام أيًضا.. وجنح بوجبا 
في تســجيل هدفه الثاني في 
البرمييرليج منذ شــهر نيسان 
من عــام 2019، وبشــكل عام 
مانشستر  مع  أهداف   4 سجل 
في شباك وست هام، أكثر من 
أي فريــق آخر فــي البرمييرليج.
مــن جانبه، تغلب مانشســتر 
فولهام  ســيتي على ضيفــه 
بهدفني مــن دون رد، في املباراة 
التي احتضنهــا ملعب االحتاد.. 
وســجل ثنائية السيتي رحيم 
دي  وكيفــني   )5( ســترلينج 
برويــن )26(.. وبتلــك النتيجة 
رفع الســيتي رصيــده إلى 18 
نقطة ليرتقي إلى املركز الرابع، 
فــي حني جتمد رصيــد فولهام 
عند 7 نقاط فــي املركز الـ17.
إلــى ذلــك، واصــل مهاجــم 
جيرو،  أوليفييــه  تشيلســي، 
تألقــه فــي األونــة األخيــرة، 
ليســجل هدفــا في شــباك 
ليدز يونايتــد، وجاء هدف جيرو 
بعــد ثاثــة أيــام فقــط، من 
إحــرازه “ســوبر هاتريــك” في 
ضمن   ،)4-0( اشــبيلية  شباك 
أوروبا. أبطال  دوري  منافســات 
“أوبتــا”  لشــبكة  ووفقــا   
لإلحصائيات، فإن جيرو بات أول 
العب يســجل فــي 6 مباريات 
أساسيا  فيها  يشارك  متتالية، 
مع تشيلسي بالدوري اإلجنليزي 
الدولي  فعــل  بعدما  املمتــاز، 
جيمــي  الســابق  الهولنــدي 
فلويــد هاســلبانك األمر ذاته، 
فــي تشــرين أول 2001..  كما 
أصبح جيرو أكبر العب سنا يهز 
الشباك، في 6 مباريات متتالية 
يخوضها أساسيا بالبرمييرليج، 
وعمــره 34 عامــا و66 يومــا.

ريال مدريد يكرر رقما عمره 53 عاما أمام إشبيلية

صراع على الكرة بني وسط ميدان اشبيلية  اوكامبوس ومدافع ريال مدريد  ميندي

مانشستر يونايتد يكرر رقم ليدز في 2001

الفرنسي فروجيه مدربا التحاد الجزائر  جروجان يأمل في المشاركة بسباق أبوظبي

مشروع قانون إلطالق اسم مارادونا على أحد شوارع بوينوس آيرس رابطة الالعبات المحترفات تعلن صيغة مماثلة للرجال

جانب من مباراة سابقة للمحترفني بكرة السلة

دوري المحترفين لكرة السلة ينطلق في 22 الجاري

نيويورك ـ وكاالت:

يســتهل ليكرز حملــة الدفاع عن 
لقبه بطا للدوري األميركي في كرة 
الســلة للمحترفني مبواجهة قوية 
ضد جاره لــوس اجنليس كليبرز في 
22 كانون األول.. يفتتح لوس اجنليس 
ليكــرز حملة الدفاع عن لقبه بطا 
للــدوري األميركي في كرة الســلة 
للمحترفني مبواجهة قوية ضد جاره 
لوس اجنليــس كليبرز في 22 كانون 
االول كما أعلنت رابطة الدوري التي 
كشــفت عن مباريات األيام الثاثة 
األولــى فقط من برنامج املوســم.

ويأتــي انطاق املوســم اجلديد بعد 
املوســم  انتهاء  على  اســابيع   10
اذار  فــي  توقــف  الــذي  املاضــي 
املاضي بســبب جائحة كوفيد19- 
قبل ان يعــاود نشــاطه اواخر متوز 
وشــهد احراز ليكرز بقيــادة جنمه 
بفوزه على  اللقــب  ليبرون جيمس 
النهائي. الــدور  فــي  ميامي هيت 

وتقام مباراة أخرى في 22 كانون االول 

بني غولدن ســتايت ووريرز وبروكلني 
نتس ستشهد عودة جنم االول كيفن 
دورانــت الذي لم يخــض اي مباراة 
منذ خضوعــه لعملية جراحية في 
وتــر اخيل فــي حزيران/يونيو 2019.
ويشــهد يوم 23 من الشهر احلالي 
ايضا مواجهة قويــة بني ميلووكي 
يانيس  اليوناني  جنمه  بقيادة  باكس 
بوسطن  مواجهة  في  انتيتوكومنبو 
الصاعد جايسون  سلتيكس وجنمه 
تاتوم، باإلضافة الى مباراة اخرى بني 
داالس مافريكــس وفينيكس صنز.

ولن تقــام أي مباراة يــوم 24، لكن 
 5 إقامــة  سيشــهد   25 تاريــخ 
ليكرز  مواجهــات  أبرزها  مباريــات 
مــع مافريكــس، وميامــي هيــت 
وغولدن  اورليانز  نيــو  بيليكانز  ضد 
ووريــرز مــع ميلووكــي  ســتايت 
باكس.. وستكشــف رابطة الدوري 
رزمة املباريــات التالية يوم اجلمعة.

48 حالة  الرابطة وجود  كما أعلنت 
فيــروس كورونا بني العبــي االندية 
املشــاركة فــي الــدوري األميركي 
اثر نتائــج 546 فحصا حصلت بني 
24 و30 تشــرين الثانــي ، وهو رقم 

مرتفع مقارنة مــع احلاالت القليلة 
الفرق  تواجــد  خال  ظهــرت  التي 
لــدى معاودة  اورالندو  في فقاعــة 
النشــاط فــي اواخر متــوز املاضي.
وكان غولدن ســتايت ووريرز ومقره 
ســان فرنسيســكو أعلن بأنه قام 
بتأخيــر موعــد عــودة الفريق الى 
واحد هذا  ليــوم  الفردية  التدريبات 
األسبوع نظرا لوجود حاالت إيجابية 
فــي صفوفه.. وبحســب اإلجراءات 
الصحية املعتمــدة من قبل رابطة 
الدوري، يتعني على اي العب مصاب 
نفســه  يحجــر  ان  بكوفيــد19- 
لفترة 10 أيــام على األقل ورمبا أكثر 
في حــال كان يعاني مــن عوارض.
يذكر ان فــرق الدوري بدأت تدريباتها 
خال االســبوع احلالــي، وبإمكانها 
خــوض مباريات جتريبية للموســم 
اجلديــد اعتبارا مــن 11 احلالي.. ومت 
االتفــاق على إقامــة 72 مباراة في 
املوسم العادي بدال من 82 وسيسمح 
ذلــك بإقامــة األدوار االقصائية في 
أيــار والدور النهائي فــي متوز ، قبل 
انطــاق دورة األلعــاب األوملبية في 
طوكيو )23 متوز - 8 آب(.. وســيكون 

التغيير األكبر في آلية حتديد أفضل 
ثمانية فرق ملرحلة الـ«باي أوف« بني 
اندية املنطقتني الشرقية والغربية.
وجرت العادة أن يتأهــل أول ثمانية 
فرق مــن كل منطقة إلــى مرحلة 
»بــاي أوف«، لكــن فــي املوســم 
احلالــي تخطــط الرابطــة للعب 
املصنفة  الفرق  بني  بطولة مصغرة 
من الســابع إلى العاشــر، من أجل 
والثامن. الســابع  املصنفني  حتديد 
واســتخدمت آلية مماثلة املوســم 
املاضي عندما اســتؤنف الدوري في 
فقاعة أورالندو بعد إغاق دام أربعة 
أشهر جراء تفشــي جائحة كورونا 
املســتجد.ومبوجب اآلليــة اجلديدة، 
الفريق احلاصل على سابع  سيلعب 
أعلى نســبة فوز في كل منطقة، 
مباراة على أرضه ضد الفريق صاحب 
املركز الثامن في املنطقة نفســها.
الفائز  الفريق  ســيصنف  وبالتالي، 
في تلك املباراة ســابعاً، أما اخلاسر 
فاصلة  مبــاراة  ذلك  بعــد  فيلعب 
بني  املواجهــة  مــن  الرابــح  مــع 
الفريقني صاحبي املركزين التاســع 
والعاشــر لتحديــد ثامــن امللحق.                                                                      

تقرير

ليكرز يبدأ حملة الدفاع عن اللقب ويفتتح الموسم بمواجهة قوية ضد كليبرز
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بغداد ـ فالح الناصر:

يواصــل مدرب حــراس مرمى 
منتخبنا الشبابي لكرة القدم، 
تأهيل  جبار،  حســن  الدكتور 
حــراس املرمــى فــي وحدات 
مبلعــب  صباحيــة  تدريبيــة 
الراحــل علي كاظــم بواقع 3 
ـ 4 وحــدات إســبوعيا، وذلك 
وتنمية قدراتهم، سيما  لتعيز 
ان حراس املرمــى في املنتخب 
لم يشــتركوا اساســين في 
بالدوري  فرقهــم  مبارياتهــم 
املمتاز، مما يتســبب في تراجع 
لياقتهم البدنية، ويركز املدرب 
البدنية  باجلوانب  االرتقاء  على 
حلماة  والتكتيكية  واملهاريــة 
قبل  جاهزين  ليكونوا  الشباك 

النهائيات.
املنتخب الشبابي الذي يستعد 
لنهائيات آسيا في أوزبكستان 
ســيلعب  املقبل،  آذار  شــهر 
التي  الثانية  اجملموعــة  ضمن 
وكوريا  اليابان  منتخبات  تضم 
اجلنوبية والبحرين، يقوده املالك 
املدير  مــن  املؤلف  التدريبــي 
اإلداري جليــل صالــح، واملدير 
الفني قحطــان جثير واملدربن 
وخالد  جودي  مؤيد  املساعدين 
محمــد صبــار وأحمد جمعة 
مدربا للياقة البدنية والدكتور 
حســن جبــار مدربــا حلراس 
الطبي  املــالك  ويضم  املرمى، 
واملعالج  البدران  بدران  الدكتور 
واإلدارين  عكلة،  رياض  الطبي 
حميد محسن »ابو رجوة« علي 

بدر وعمار سلمان.
كورونا واللياقة البدنية

يقــول الدكتور حســن جبار: 
الفتــرة املاضية بســبب وباء 
واضحا  تراجعا  شهدت  كورونا 
وانحفاضــا مبعــدالت اللياقة 
البدنيــة لالعبــي منتخبنــا 
وليس هــم فقط  الشــبابي، 
بــل الصــورة كانــت واضحة 
على انخفــاض اجلانب البدني 
لكثير من الالعبن ســواء في 
واملنتخبات، وبعد جتمع  األندية 
منتخبنــا الشــبابي في قطر 
واجراء مباراتــن وديتن، انتهتا 
تكن  لم  وخســارة  بالتعــادل 
متوقعة، ظهر جليا التراجع في 

اجلانب البدني، وكان لتشخيص 
احمللل الفني للمنتخب الكابنت 
منتظــر مجبــل، دورا مهمــا 
فــي الوقوف عنــد العديد من 
النقــاط املهمة، ممــا يدفعني 
اجلانب  وتنمية  لتعزيز  حقيقة 
البدني حلــراس املرمى في هذه 
تدريب  املدة، حاليا اشرف على 
4 حــراس مرمى هــم »احمد 
شــاكر 2001 ، ومحمد حسن 
 2002 حبيب  وحســن   ،  2002
ومنتظــر احمــد 2001 »، في 
حراس  التحــاق  ننتظــر  حن 
ناظم  نــدمي  املغتربن  املرمــى 
2001 الذي يلعــب في الدوري 
الســويدي، كما نترقب اكمال 
املغترب  املرمى  حارس  إجراءات 
الــذي   2001 أحمــد حســن 
الدمناركي،  الــدوري  في  يلعب 
وهنالك جهود كبيرة تبذل من 
احتــاد الكرة واملــالك التدريبي 
للمنتخب الشبابي مع منسق 
املنتخــب مــع املغتربن خالد 
ســلمان، وايضا اإلعالمي رافد 
الالعبن  اهالــي  مع  ســالم، 
الالعبن  لتهيئة مســتلزمات 
والتحاقهم مع ليوث الرافدين.

وذكر ان حراس مرمى ايضا هم 
مؤهلن لالنضمام إلى منتخب 
عن  حتت  وســيبقون  الشباب 

»رضا  وهــم  التدريبي  املــالك 
عبد العزيــز الذي انضم لنادي 
الصادق  ومحمــد  الديوانيــة، 
حــارس مرمى شــباب اجلوية 

واسماء أخرى«.
تقصيرا  هنالــك  ان  واوضــح 
العديد من  واضحا في عمــل 
إدارات األندية الرياضية التي ال 
تهتم مبستوى حارس املرمى من 
االســاس ولم متنحه االهتمام، 
بل لم تعمل على تعين مدرب 
لذلك  اختصاص،  حراس مرمى 
نرى العديد مــن حراس املرمى 
بحاجة إلى تأهيل من األساس، 
وهــذا ليس تقليــال من عمل 

مدربي حراس املرمى.
قلة املشاركة مشكلة

ويشــير مدرب حــراس مرمى 
منتخبنا الشبابي لكرة القدم 
إلــى ان املعانــاة كبيــرة في 
املرمى،  مســألة تأهيل حراس 
عن  بعيدين  يزالــون  ما  ألنهم 
ضمن  أنديتهــم  فــي  اللعب 
منافســات الــدوري املمتــاز، 
واحلقيقة، تكلمنا معهم لكي 
اللعب  فرصــة  على  يحصلوا 
ان ينضموا إلى اندية ليســت 
في  كانت  ســواء  متقدمــة، 
املمتاز  للــدوري  الترتيب  اواخر 
يحتاج  االولى، حيث  الدرجة  او 

علميا  املرمى  او حارس  الالعب 
الواحد نحو  للعب في املوسم 
50 مباراة، في حن نعاني كثيرا 
الالعبن في  من قلة مشاركة 

املباريات هذا املوسم.
الصباحية  التدريبــات  ان  وبن 
تشــهد ايضا حضــور طالب 
أحمــد  ايهــاب  املاجســتير 
في امتــام بحثه عــن التدريب 
االنفجارية  والقوة  الباليستي 
والســرعة وهذا ضمن منهاج 
عملي مع حراس املرمى، فضال 
علــى الفائــدة متبادلــة بن 

الطرفن.
مباريات ودية ومعسكر تدريبي

الدكتور  املرمــى  حراس  مدرب 
حســن جبار، قــال ان املنهاج 
الذي يســبق النهائيات قدمه 
املالك التدريبي إلى التطبيعية 
يتضمــن إجــراء مبــاراة امام 
منتخــب شــباب لبنــان في 
والن  الدولــي،  كربــالء  ملعب 
لبنان لم يتأهل إلى النهائيات، 
ترحلوا  الشــباب  فان العبــي 
مباراة  وســتكون  األوملبي  إلى 
ذات فائــدة فنيــة لالعبينــا، 
مباراتن  اقامــة  علــى  فضال 
وديتــن امام منتخب شــباب 
الســعودية وتقام املباراتن في 
الســعودية،  العربية  اململكة 

في حن هنالك امكانية كبيرة 
للمشــاركة في بطولة دولية 
تقام في تركيا مبشــاركة نحو 
7 منتخبات أوروبية وآســيوية، 
كما قدم املالك التدريبي ضمن 
منهاجــه اقامــة معســكرا 
تدريبيــا يكون مقاربــا الجواء 
تضيــف  التــي  أوزبكســتان 
النهائيات، ومن املرجح ان يكون 

املعسكر التدريبي في تركيا.
شهادات وأجنازات

يشــار إلى ان الكابنت الدكتور 
مســيرة  ميلك  جبار،  حســن 
طويلــة فــي الوقــوف بــن 
مع  ســواء  الثالث  اخلشــبات 
اجلوية  منها  اجلماهيرة  األندية 
او  الصناعــة،  مــع  ورحلتــه 
اشــترك  الوطنية،  املنتخبات 
اآلســيوية  التدريب  دورات  في 
لدورات  وبالنسبة   ..cو  B فئتي 
حراس املرمى املســتوين االول 
والثاني وينتظر املشــاركة في 

دورة املستوى الثالث.
وعلى صعيد التدريب عمل في 
نادي نوروز مــع الراحل محمد 
العلوم  أندية  ثم  الشــيخلي، 
ثم  واالتصاالت،  والتكنولوجيا 
بدأت رحلته مدربا حلراس مرمى 
منتخب الناشئن في تصفيات 
آسيا بالنيبال مع املدرب طالب 

جلــوب، وبعدهــا انضم ملالك 
الكابنت  مع  الناشئن  منتخب 
قحطان جثير واكمل مسيرته 
مع  ايضا  الشباب  منتخب  مع 
وفي  نفســه،  التدريبي  املالك 
هذه السنوات اسهم في الفوز 
 2014 العرب في قطر  ببطولة 
ثم  في قطر  آسيا  وتصفغيات 
النهائيــات التي حصل عليها 
العراق للمرة االولى في تاريخه 
عــام 2016 في الهنــد، ولعب 
مونديال الناشــئن في الهند 
ايضا، كما شــارك فــي الفوز 
بلقب بطولة غربي آســيا في 
فلســطن عام 2019، وبعدها 
في بطولة شــباب آسيا التي 
تأهــل منهــا إلــى النهائيات 

املرتقبة.
طاقات إلى االضواء

في مســيرة الدكتور حســن 
جبار، اسماء حلراس مرمى عدة 
املنتخبات  او  لالنديــة  قدمها 
منهم » أحمد باسل الذي لعب 
والتكنلوجيا  العلــوم  لنــادي 
ثم  الشــرطة  إلــى  وانتقــل 
املنتخب الوطني، وعلي فيصل 
حارس من االتصــاالت لينتقل 
إلى حراسة مرمى ناديي الكرخ 
وأمانة بغداد، وســجاد كاظم 
الذي يــذود حاليا عن شــباك 
كذلك  الكهربائية،  الصناعات 
الذي استقطبه  محمد عباس 
املدرب حســن جبــار من فرق 
لينضم  املدرســية  البطوالت 
إلى منتخب الناشئن والشباب 
فاألوملبــي وحاليــا ضمن نادي 
عمار  العزيز  وعبــد  الكهرباء، 
حارس مرمــى زاخو حاليا الذي 
باالختبارات  املدرب  اكتشــفه 
الناشــئن،  ملنتخب  اخلاصــة 
وكذلــك علــي عبــادي حاليا 
ومصطفى  النفط  نادي  ضمن 
زهير في صفوف نفط الوسط 
الديوانية  مــع  ووليــد عطية 
ومحمد أحمد بنادي القاســم 
ومنذر جنم فــي الصناعة ومنر 
قحطان ضمن ســامراء وكرار 
محمد مــع الطلبــة ومؤمل 
محمد مع الشرطة ورضا عبد 
وحراس  الديوانية  فــي  العزيز 
اخريــن تتلمذوا حتت اشــراف 
املــدرب احلاصل على شــهادة 
الدكتوراه في اختصاص اختبار 

وقياس وتدريب حراس املرمى. 

حسين جبار يؤهل حراس مرمى الشباب إلى نهائيات آسيا
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المنهاج الذي يسبق المعترك القاري يتضمن مباريات ودية ومعسكرًا تدريبيا

 بغداد ـ الصباح الجديد:
حددَ االحتاد اآلســيوي لكــرة القدم االول من 
نيســان املقبل موعدا النطــالق دوري ابطال 
آسيا، بعد ان كان مقررا إقامته في االول من 
أمن  2021-2020.وقاَل  املقبل ملوسم  شباط 
سر نادي الشرطة، ممثل العراق في البطولة، 
عالء بحر العلوم في بيــان للنادي ان “النادي 
االحتاد االسيوي  تسلم، إشعارا رســميا من 
أشــار فيه الى حتديد االول من نيسان املقبل 

موعدا جديدا إلقامة البطولة”.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه مدير عام الرياضة في اقليم كردســتان 
شاكر ســمو، بنقل البطل الباراملبي كوفان 
حسن الى مشفى خاص لتلقي العالج الالزم 
لفيروس كورونا.وذكر بيان عن مكتب سمو ان 
“مدير عام الرياضة في اقليم كردستان شاكر 
سمو، تفقد احلالة الصحية للبطل الباراملبي 
في العاب القوى كوفان حســن في مشفاه 
مبدينــة اربيل الــذي يعاني مــن مضاعفات 

إصابته بفايروس كورونا”.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت الهيئــة االدارية لنــادي القوة اجلوية 
اجتماعــا ،علــى خلفية النتائج الســلبية 
للفريق فــي اجلولتن املاضيتــن من الدوري 
املمتــاز .حضر االجتماع رئيــس النادي اللواء 
شهاب جاهد واعضاء االدارة والكادر التدريبي 
ورابطة املشــجعن، ملناقشــة وضع الفريق 
خصوصا بعد اخلســارة االخيــرة امام زاخو 
.وحتدث رئيس نادي القوة اجلوية اللواء شهاب 
الفريق  جاهد عن اخلسارتن وتراجع مستوى 
واســتمرار نزيــف النقــاط ، مطالبا املالك 
التدريبــي والالعبــن بتصحيح املســار في 

املباريات املقبلة .
من جهتــه اوضح املدرب ايوب اوديشــو انه 
شــخص الكثير من احلــاالت واالخطاء من 
بعض الالعبن ، ولديــه ثقة كبيرة في عودة 
الفريق الى سكة االنتصارات ، داعيا اجلمهور 

الى دعم الفريق.

الشرطة يشارك بدوري 
أبطال آسيا

سمو ينقل كوفان إلى 
مشفى خاص

إدارة الجوية تدعم 
فريق الكرة 

حمزة غزوان

نفط الوسط واربيل في دوري الكرة

بطل رفع االثقال حمزة غزوان 

بغداد ـ وداد إبراهيم: 

كان والــده قــدوة امامه بجســده 
الرياضي الضخم، حتى صار حلمه ان 
ميتلك جسد رياضي مفتول العضالت 
ما دفعه ليأخذ طريــق الرياضة، دون 
ان يعــرف كيف يصل الى حلمه وهو 
في املرحلــة االبتدائية فأصبح العب 
للكرة الطائرة، اال ان جسده النحيل 
وهيئته الضعيفة كانت مصدر قلق 
واحراج لــه حتى انه لــم يكن يريد 
النظر الى نفســه في املرأة، ويشعر 
بأنه دون االخرين، والوصول الى احللم 
مســتحيل، انــه بطل رياضــة رفع 
االثقــال )حمزة غــزوان 1995(، الذي 

حدثنا عن مشواره الرياضي فقال:
الرياضــة منذ الطفولة،  كنت أحب 
وقــد أكون أحب اللعــب اال انني لم 
وانا  الطريق  اكن اعرف كيف اختــار 
في مقتبل العمر فانتســبت لفريق 
التدريبات  وتواصلت في  الطائرة  كرة 
حتى املرحلة املتوسطة وشاركت في 

الكرخ، ومن محاســن  لفريق  مباراة 
الصدف ان بيتــي كان قريب من نادي 
العطيفيــة الرياضــي فكنت اذهب 
يوميا ملشــاهدة تدريبــات )منتخب 
بغداد للقــوة البدنية( وكنت اعجب 
بهــم، وما ان اعود للبيــت حتى ابدأ 
ازيد من  ان  اليومية بهدف  التدريبات 
قوتي البدنية وازيد ضخامة عضالتي 
وتواصلت  العضالت  مفتول  وألصبح 
في التدريبات لسنوات حتى بدأ وزني 
يزداد بل صار في جسدي بناء عضالت 

بشكل ملحوظ. 
ومــع هــذا كنــت اذهب الــى نادي 
العطيفية بشــكل مســتمر حتى 
ان  املرسومي  املدرب عامر  طلب مني 
أشــارك في بطولــة )منتخب بغداد 
للقوة البدنية( علــى الرغم من إني 
لم ادخــل معه فــي التدريب فكان 
الطلب مفاجئ بالنسبة لي، اذ كيف 
سأكون امام جمهور وحكم ألول مرة، 
فشاركت وانا في غاية القلق فعملت 
املــدرب وطبقتها حتى  بتعليمــات 
أحــرزت املركز الثالث فــي البطولة، 
واذكــر حينها مثلت نادي الســكك، 

وبعدها صرت اعد نفســي لبطوالت 
العــراق حتــى حصلت علــى املركز 
الثاني في نفس السنة أي عام 2014

البطولــة فتحــت امامــي طريــق 
الدراسة 

وتابع: وفي سنة ٢٠١٥ احرزت بطولة 
بطولة  اول  وهــي  للشــباب  العراق 
ومكنتني  العراق  على مســتوى  لي 
هــذه البطولة من الدخول الى كلية 
اخلاصة  الفئة  الرياضية على  التربية 
االكادميية  للدراســة  وكان  لألبطال، 
أهميتهــا في إضافة قــدرة وكفاءة 
وثقافة رياضيــة عالية للوصول الى 
مراكز متقدمــة واحراز املراكز األولى 
في البطــوالت التي شــاركت فيها 

وتوالت مشاركاتي حتى عام 2018.
اما عن تشجيعه للشباب فقال: كان 
حلمي ان احقق لكل شاب ما يتمناه 
فقــررت العمل والتدريــب في قاعة 
رياضية من اجل تشــجيع الشــباب 
على الرياضة واحــراز البطوالت وفي 
كل أنواع الرياضة بعــد ان عرفت ان 
العراق عبــارة عن منجــم لألبطال 
الرياضين حتى وان لم ينالوا العناية 

واالهتمــام فهناك شــباب يتدربون 
علــى حســابهم اخلاص مــن اجل 
حتقيــق احالمهم وفــي العراق أيضا 
بطالت رياضيــات اذ وجدت ان الفتاة 
العراقية هي األخرى تشــق طريقها 

الى البطولة.

اسعى للفوز ببطولة العالم 
اما عــن ما يســعى له فقــال: لم 
اســتطع البقاء في العــراق لظروف 
خاصة فغــادرت الــى تركيا وعملت 
رياضية لكن  رياضي في قاعة  مدرب 
بن احلــن واألخر ازور العــراق واطلع 
على مســتوى الرياضيــن علما اني 
اسعى للمشاركة في بطولة العالم 
في رياضة حمل االثقال بوزن 120 كم 

ألرفع اسم العراق عاليا.
اما عــن أحالمه فقال: احلم ان يكون 
للرياضة في العراق الشأن الكبير، وان 
الرياضي  الرياضي مثلــه مثل  يكون 
في دول العالم يتمتع بحقوق كبيرة 
وميتلك ما يســاعده على ان يواصل 
طريقه الى البطولة، وما يشــجعه 

على ان ميثل بلده في احملافل الدولية.

تقرير

احلم ان يكون للرياضة في العراق شأن كبير

 بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق اليوم االثنن مباريات اجلولة 
السابعة من املرحلة االولى لدوري 
مباريات،  اربع  باقامة  املمتاز  الكرة 
الكهربائية  الصناعــات  فيتواجه 
وامليناء في ملعــب الصناعة، في 
حن تقام مبــاراة الكهرباء وأمانة 
بغداد في ملعب التاجي، ويضيف 
الديوانية في ملعبه فريق الطلبة، 
وتقام جميع املباريات في الساعة 
2 ظهــرا، فــي حــن يلتقي في 
الســاعة الرابعة والربع عصرا في 
ملعب كربــالء الدولي فريقا نفط 

الوسط والنفط.
وتقام غٍد ســت لقــاءات، احلدود 
يضيف زاخو فــي ملعب التاجي، 
ملعبه  فــي  الســماوة  ويلعــب 
امام الشــرطة، ويلتقــي النجف 
الدولي،  النجف  ملعب  في  واربيل 
ويشــهد ملعب ميســان الدولي 

مباراة نفط ميسان والكرخ، وتقام 
2 من  املباريات في الساعة  جميع 
بعد الظهر، فــي حن تقام مباراة 
نفط البصرة والــزوراء في ملعب 
الرابعة  الساعة  في  النخلة  جذع 
والربع عصــرا، وتقام مباراة اجلوية 
والقاســم في الســاعة 6 مساء 

مبلعب الشعب الدولي.
ويقف نفط الوســط باملركز األول 
ولــه 13 نقطة، ثم اربيــل ثانيا بـ 
11 نقطــة متفوقــا علــى فريق 
الثالث  املركــز  صاحــب  الطلبة 
بفارق االهداف، يقــف الزوراء رابع 
وله 10 نقاط بفــارق االهداف عن 
غرميه اجلوية الــذي يحتل الترتيب 
اخلامس.. وفي سباق الهدافن، فان 
الصدارة تتوزع بن 3 العبن ولكل 
منهما 4 أهداف، هم “امين حسن 
مــن اجلوية ومحمــد إبراهيم من 

الكهرباء ومنار طه من احلدود”.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
لرعاية  الوطنــي  املركــز  يجــري 
املوهبة الرياضية بالعاب القوى في 
دائرة شــؤون االقاليم واحملافظات، 
اختبارات معيارية النتقاء املوهوبن 

التدريبات  يواصلــون  الذيــن  من 
باشــراف املدرب نصــر عبود وهم 
مجموعة من املتقدمن اجلدد لكال 

اجلنسن ملواليد 2008 /2012 .
عبود اكد ان االختبارات ســتجري 

باشــراف جلنة عليــا متخصصة 
لكي يلتحق الالعب الذي يجتازها 
ويحجز موقعــه ضمن فرق الفئة 
العمريــة الواعــدة فــي املركــز 
الوطنــي و التي تعتبر االســاس 

القوى  العاب  فــي  الرياضي  لبناء 
، موضحا ان الفئات الســابقة مت 
ترحيلها ســواء لفئــات متقدمة 
فــي املركــز او انضمــوا لالندية 

واملنتخبات الوطنية.

المركز الوطني بالعاب القوى يجري اختبارات للموهوبينالجولة السابعة للممتاز الكرة تنطلق اليوم باربع لقاءات

حسني جبارة يتوسط حراس مرمى املنتخب الشبابي لكرة القدم



مايفعله بعض اعضاء مجلس النواب يقترب كثيرا 
من الدعاية الســوداء التي تستهدف حتقيق املزيد 
من املكاســب االنتخابية ..على حســاب االصالح 
وتقــدمي اخلدمات للجمهور وتغيب عن هذه االفعال 
النوايــا الصادقــة وينطلق اصحابهــا من قضايا 
واحداث مت التطرق اليها ملرات عديدة ويصح القول 
بانها تنتمي الــى امللفات املســتهلكة التي يتم 
اللجوء اليها من اجل اثارة اجلمهور واشــغاله عن 
القضايا احلقيقية وامللفــات املصيرية التي انتظر 
العراقيون ســنوات طويلة من دون ان يجدوا حلوال 
حاســمة لها ومع اقتراب االســتحقاق االنتخابي 
يســعى نواب من كتل واحــزاب مختلفة الطالق 
تصريحــات ميكــن وصفهــا بانها اســتعراضات 
اعالميــة يحاولون فيهــا االدعاء وايهــام اجلمهور 
بانهم اســتطاعوا كشف ملفات فســاد كبيرة 
وتالعب مبقدرات واموال الدولــة فيما احلقيقة بان 
هذه القضايا وامللفات قدمية وسبق لديوان الرقابة 
املالية وهيئة النزاهة ومحاكم القضاء ان ادرجتها 
ضمن اللجــان التحقيقية وســيرت ملفاتها في 
دوائر القضاء ومت تعليق البعض منها بســبب عدم 
اكتمال املعلومات او بســبب هروب بعض املتهمني 
فيهــا او صدرت احــكام قضائية بحــق عدد من 
املتورطني فيها ويحاول بعض اعضاء مجلس النواب 
اجترار االكاذيب بشــانها من خالل التصريح بانها 
ملفــات جديدة على الرغم من تســجيل الدعاوى 
فيها منذ اكثر من عشــرة ســنوات او اكثر وجتري 
عمليات تســقيط وابتزاز لبعض املســؤولني في 
الوزارات والهيئات لغايات واغراض حزبية او لتمرير 
بعض املكتســبات املادية واملعنوية على حســاب 
احلقائــق التي ينتظرهــا اجلمهور وعلى حســاب 
اخلدمة احلقيقية والميكن وصف مثل هذه احملاوالت 
اال بوصفها خيانة للقسم النيابي ونكوثا للعهود 
التي قطعهــا النائب امام جمهــوره في حمالته 
االنتخابيــة وقد اصبحت هذه املمارســات ظواهر 
سيئة في املشهد السياســي العراقي ويوما بعد 
اخر يدرك الشعب بان مايراه ومايسمعه على منابر 
املؤمتــرات الصحفية لبعض اعضاء مجلس النواب 
انتخابية  هو مبثابة اســتعراض اعالمي ومزايــدة 
مكشوفة ومن االمثلة على مانقوله املناكفات في 
ملفات الفساد في الوقفني السني والشيعي وفي 
هيئة االعالم واالتصاالت والبنك املركزي وفي ملف  
ميناء الفاو وفي ملف املنافذ احلدودية وفي مشاريع 
امانة بغداد وفي اخلــالف املالي  بني حكومة املركز 
وحكومة االقليم وغيرهــا من امللفات االخرى التي 
يعرف اجلميع بانها ملفات قدمية يحاول اليوم بعض 
النواب اتخاذها فرصا دعائية للترويج لشخوصهم 
واضفاء صفات النزاهة والشجاعة على انفسهم 
وخداع اجلمهور بحركتهم وفي نفس الوقت تشويه 
عمل املســؤولني في هــذه الدوائر وتســقيطهم 
لغايات حزبية ومصالح فئوية واتهامهم بالفساد 
فيما احلقيقة هي ان املتورطني في هذا الفساد قد 
مت اقالتهم او انهاء مسؤولياتهم منذ زمن بعيد وان 
جرمية هؤالء االبرياء انهم اســتلموا املسؤولية في 
اعقاب الكشــف عن ملفات الفســاد وليس قبله 
واليدرك هؤالء املبتــزون واجملترون لهذه االكاذيب بان 
مايفعلــوه لن يزيدهم فخرا ولن يقربهم من قلوب 
الناخبني مادام مايقولوه ومايفعلوه يفتقد الصدق 
الذي ترتكز عليــه العالئق الطيبة مع اجلمهور في 

كل مكان وزمان .       

استعراض ودعاية 
سوداء ..!!

د. علي شمخي

ضّجت مواقــع التواصل 
بخبر  مؤخرا  االجتماعي 
التركية  املغنية  انفصال 
حبيبها  عــن  هاديســا 
املمثــل التركــي كاهان 
نشرت  عليها  وردا  يلدرمي، 
رومانسية  هاديسا صورة 
كشــفت انهمــا ما زاال 
الشــائعات  وان  معــا 
تنال منهما.  املغرضة لن 
وكانت أصيبت هاديســا 
بعد  كورونــا،  بفيــروس 
إجرائهــا لفحــص الـــ
شــعورها  بسبب   PCR
لتأتي  املــرض  بعــوارض 
وعلى  إيجابية.  النتيجة 
الفور غــادر كاهان يلدرمي 
منزلها حيث كان يقضي 
معهــا الفتــرة املاضية 

أخرى،  ناحية  ومن  هناك. 
يلدرمي  الصحافة  الحقت 
خالل تواجده في السيارة 
حيث مت سؤاله عن صحة 
عن  املتداولــة  األخبــار 
من  بالزواج  القرار  إتخاذه 
حبيبته هاديســا، إال إنه 
من  واعتذر  اإلجابة  رفض 
الصحافــة بحجــة أنه 
خجل بســبب اإلشــارة 

اخلضراء والناس تنتظر.

اللبنانية  الفنانة  فاجأت 
املتابعــني  حلــود  ألــني 
لها  قدمية  صورة  بنشرها 
مــن مرحلــة طفولتها، 
اخلاص  حســابها  علــى 
علــى موقــع التواصــل 
ونالــت  االجتماعــي. 
العديد  صورتها اعجــاب 
من املتابعــني، والالفت ان 
بل  تتغير  لــم  مالمحها 
بقيــت على حالها، اذ من 
املعــروف عــن ان ألني لم 
التجميل،  اي عمليات  جتر 
وكان الكثير يشكك بهذا 
بسبب ان بعض العمليات 
ال تترك اثرا ويبدو الشكل 

طبيعيا جــدا، وايضا الن 
صارت  التجميل  عمليات 
غير  بني  شائعة حتى من 
ان  ذكره  اجلدير  املشاهير. 
حلود أحيــت مؤخرا ذكرى 
ميــالد والدتهــا الفنانة 
سلوى  الراحلة  اللبنانية 

القطريب.

املصري كرمي  املمثل  احتفل 
فهمــي بعيد ميــالده في 
حفل بسيط برفقة زوجته 
وعدد من األصدقاء. ونشرت 
دانيا البنــاوي زوجة فهمي 
عبــر خاصية القصة صوراً 
من احلفل وبــرز على قالب 
للمناسبة  اخملصص  احللوى 
على  كداللة  تسعة  الرقم 
فوز النــادي األهلي املصري 
منذ  التاســعة  بالبطولة 
أيام في دوري أبطال إفريقيا. 
الزاهد  املمثلة املصرية هنا 
وزوجهــا أحمــد فهمــي 
شقيق احملتفى به كانوا من 
احلضــور كذلك حضر  بني 
املصري  املمثــل  مــن  كل 

وزوجتــه  رمــزي  شــريف 
الثنائي  وكان  أميــن،  ريهام 
كرمي فهمــي وزوجته تألقا 
على الســجادة احلمراء في 
القاهرة  مهرجــان  افتتاح 
السينمائي الدولي إذ ارتدت 
أنيقاً  أبيض  دانيا فســتاناً 
فيمــا تأنق فهمــي ببدلة 

سوداء.

هاديسا

كريم فهمي

ألين لحود

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
برعايــة رئيس اجلمهوريــة الدكتور 
الثقافة  وزير  برهم صالح وحضــور 
الدكتور حســن ناظــم، اقيم على 
صالتي املســرح الوطني ومســرح 
)ليالي  الرافدين في بغداد احتفالية 
التــي اقامتها دائرة  الســليمانية( 
الثقافة  وزارة  في  واملسرح  السينما 
بالتعــاون مع  واآلثــار  والســياحة 
املديريــة العامة للثقافــة والفنون 
الفنون  وجمعية  الســليمانية  في 

اجلميلة الكردية.
 اســتمرت الفعاليات يومني قدمت 
خاللها لوحات استعراضية وفقرات 
مسرحيا  وعرضا  غنائية  موسيقية 
وفيلما  التشــكيلي  للفن  ومعرضا 
االحتفالية  واســتهلت  سينمائيا، 
بتكرمي نخبــة من مبدعــي مدينة 

السليمانية.
حاضرة  كانــت  اجلديد"  "الصبــاح 
وســجلت انطباعات وزيــر الثقافة 
الدكتور حســن ناظم وهو يتحدث 
لوســائل االعالم: "حضورنــا اليوم 
فنانــي  مــن  نخبــة  واســتقبال 
من  نوع  ومثقفيهــا  الســليمانية 
وزارة  التواصل املهم واالســاس في 
الثقافة، فهناك سعي حثيث إلقامة 
قنــوات للتواصــل مــع اجملتمعات 
املتنوعــة العراقية، وحتــرص الوزارة 
علــى اقامة انشــطة اخــرى تعزز 

الثقافة العراقية املتنوعة".
 واضــاف: "هــذا النشــاط نوع من 
التي نعيشــها  التحــدي للظروف 
اليوم بسبب جائحة كورونا، فاذا كان 
هنــاك امكانية ان نقيــم مثل هذا 
النشاط لعشرات املثقفني والفنانني 
القادمني من الســليمانية، فاعتقد 

اننا ماضون في الوزارة بالفعل بوضع 
خطط تتيح لنا التواصل الفعلي". 

الفنــان هيــوا رؤوف مديــر مديرية 
فــي  الفنيــة  والفرقــة  التــراث 
الثقافة  لوزارة  التابعة  السليمانية 
والشــباب في اقليم كردستان ذكر 
ان: الفعالية مبنزلة تبادل ثقافي بني 
الثقافتني العربية والكردية لتوسيع 
عالقاتنا الفنية والثقافية بني بغداد 
مدينة الزهور والسليمانية عاصمة 
كردســتان،  اقليم  فــي  الثقافــة 
نحــن نخبــة مــن فنانــي الفنون 
والتشكيلية  واملسرحية  الشعبية 
شاركت  والسينمائية،  واملوسيقية 
فرقتنــا "فرقة الفنون الشــعبية" 
بلوحتني استعراضيتني، كما قدمت 

مســرحية بعنوان )اســمع يا عبد 
السميع( لقسم املسرح في معهد 
الفنون اجلميلة –السليمانية اخراج 
االســتاذ كوران نامــق، كما قدمت 
اجلميلة  الفنــون  فرقــة جمعيــة 

الكردية فقرات موسيقية غنائية".
وفي معرض الفن التشكيلي التقينا 
الفنان محمد فتــاح مدير عام دائرة 
الذي قال: احيي  الفنون في حلبجة 
جميع الذين ساهموا في رسم هذا 
الكبير من اخواتنا  الفني  املشــهد 
واخواننا في دوائر املســرح واالخوان 
تأتي  اليوم  مشاركتنا  التشكيليني، 
بالتنسيق بيننا وبني منتدى املسرح 
في بغــداد من اجل نقل مشــاهد 
االجتاهات  فنية متنوعة من شــتى 

الى العاصمة احلبيبة بغداد، وبدورنا 
كفنانني تشكيليني من السليمانية 
عرضنــا مجموعــة مــن اللوحات 
ونتمنــى ان تكون قــد نالت اعجاب 

احلضور".
اما الفنان التشــكيلي فالح النجار 
فتابع قائال: ليالي السليمانية جتربة 
جميلة جدا ملد جســور الثقافة بني 
التجربة  تعــرض  وبغــداد،  االقليم 
والفلكلــور  والتقاليــد  العــادات 
واالغاني الكردية إضافة الى الفنون 
التشكيلية، على مدى يومني عرضنا 
الكردية  الفعاليــات  من  مجموعة 
من مســرح ودبكة واغان كردية مع 
 14 ضم  الذي  التشــكيلي  املعرض 

لوحة لـ 14 فنان تشكيلي كردي".

الصباح الجديد-وكاالت:
أعلنت الشركة الوطنية الصينية للطاقة 
النوويــة أن الصني بدأت بتشــغيل اجليل 
اجلديد من "الشــمس االصطناعية"، على 
)HL-2M Tokamak(، محققة  وفق نظــام 

أول تصريف بالبالزما.
وأوضحــت الشــركة أن نظــام عمل هذه 
الطاقة يعتمد على جهــاز صمم "لتكرار 
داخل  التي حتــدث  الطبيعية  التفاعــالت 
الهيدروجني  غازي  باســتعمال  الشــمس 
وكالــة  والديوتريــوم كوقــود"، حســب 
لألنباء،  الرســمية  الصينية  "شــينخوا" 
موفرا طاقــة صديقة للبيئــة "من خالل 

االندماج النووي املتحكم به".

ويتوفر النظــام املبتكر محليا على القدرة 
على "توليد البالزما بسخونة أكثر من 150 
مليون درجة مئوية"، على وفق وكالة األنباء 
ابتكارا علميا واعدا يتوقع  الصينية، ويعد 

له أن "يعزز بشكل كبير البحث والتطوير 
للتكنولوجيات الرئيســة في 

بحوث فيزياء البالزما في 
الصني".

يانــغ  وحســب 
كبير  وي،  تشينغ 

ســي  مهند
في  اجلهــاز 

معهــد 

للفيزياء تابع للشــركة الوطنية الصينية 
للطاقة النووية بجنــوب غرب الصني، فإن 
الصيني  للجهاز  التكنولوجية  املواصفات 
عالية التطور. وقال إن "وقت حبس الطاقة 
ألجهــزة توكاماك الدولية أقــل من ثانية 
 HL-2M واحدة. ومدة التصريف لـ 
تبلــغ حوالي عشــر 
ووقــت  ثــوان، 
حبس الطاقة 
بضع  هــو 
من  مئات 
ملللــي  ا

ثانية".

الصباح الجديد-وكاالت:
أثــارت النجمة العاملية ســكارليت 
مصر،  في  كبيراً  جدالً  جوهانســون 
وتصدر إســمها محــركات البحث، 
باإلفراج عن  بعد احلديث عن دورهــا 
ثالثة من موظفــي "املبادرة املصرية 

للحقوق الشخصية" بكفالة.
املصرية  املبــادرة  مؤســس  وأكــد 
بهجت  حسام  الشخصية  للحقوق 
اإلفراج عنهــم، وكتب عبر صفحته 
اخلاصــة على أحد مواقــع التواصل 
أن  أؤكد  أن  اإلجتماعــي: "ميكننــي 
أصدقائي وزمالئي في املبادرة املصرية 
للحقوق الشــخصية جاسر وبشير 
وكــرمي مت إطالق ســراحهم وهم في 
املنــزل االن ما أعتقد أنــه يعني أننا 
)وأنــت( متكننــا من" إطالق ســراح 

موظفي املبادرة.
وأوضح بهجت في تعليق آخر له، أنه 

قصد بـ"أنت" اإلشارة إلى دور املمثلة 
جوهانسون،  ســكارليت  األميركية 
التي بثــت مقطع فيديو، شــاركت 
الفنانني  مــن  بارزة  ضمن مجموعة 

طالبوا بإطالق سراحهم.
وكانت قالت جوهانسون في مقطع 
الفيديو الذي شــاركته وطالبت فيه 
باإلفــراج عنهم: "الــكالم في مصر 
اليوم خطر، أريد أن ألقي الضوء على 
ظلماً  عليهم  قبض  أشخاص  اربعة 
بسبب عملهم في الدفاع عن كرامة 
ومحمد  وكرمي  وهم جاســر  غيرهم 

وزكي".
وتابعت جوهانســون: "هؤالء الرجال 
قضوا حياتهم فــي محاربة الظلم، 
واآلن وجدوا أنفسهم خلف القضبان 
يواجهون تهماً ملفقة قد تؤدي بهم 

إلى سنوات عدة داخل السجن".
جرميتهم  أن  "احلقيقــة  وأكملــت: 

الوحيدة 
الوقــوف 

ع  فــا للد
كرامة  عــن 

فقد  املصريــني، 
املبــادرة املصريــة تعمل  ظلت 
لســنوات بشــجاعة فائقــة 
ومن دون كلــل على اخلطوط 
النــاس  حلمايــة  األماميــة 

األضعف والدفاع عنهم".
قائلة:  حديثهــا  وختمــت 
"اليــوم أنــا أتضامــن مع 
الكثير  ومع  شــعب مصر، 
العالم،  حول  الشعوب  من 
الفوري  باإلفــراج  وأطالب 
عن جاســر وكرمي ومحمد 

وزكي".

الصباح الجديد-وكاالت:
يطلــق تطبيق فايبر مهرجــان اجلوائز 
في العالم العربي مع مسابقة عجلة 
احلظ خالل الشهر اجلاري. آالف الهدايا 
واجلوائز من ضمنها سيارتني وقمصان 
نادي برشــلونة موقعة من جنوم النادي 
ســتكون مــن نصيب املســتخدمني 

العرب.
وســيتمكن املســتخدمون في الدول 
العربيــة من خالل عجلــة احلظ الفوز 
ممّيــزة مقدمة من  بجوائز وخصومات 
وإقليمية  عاملية  تطبيقات وشــركات 
مثل: نادي برشــلونة وتطبيق شــاهد 
خلدمة بث األفالم واملسلسالت وتطبيق 
كرمي خلدمات النقل والتوصيل وشركة 
بالتجزئة عبر  للبيــع  الرائــدة  جوميا 
اإلنترنــت وتطبيق تــوازن للتأمل ورفع 

جودة احلياة إضافة الــى كتاب صوتي 
يضــم اآلالف مــن الكتــب الصوتية 

املسموعة.
وحتتفل شركة فايبر، اململوكة لشركة 
التطبيقات  وأحــد  اليابانية  راكتــون 
للتواصــل عبر  العالــم  الرائــدة في 
الرســائل واملكاملات اجملانيــة واآلمنة، 
بعقد من التميز والتطــّور والنمو في 

جميع أنحاء العالم، مبا 
في ذلك الدول العربية، 
تطبيق  يعــد  حيــث 

فايبر مــن أكثر تطبيقات 
من  املراســلة اســتعماالً 

املستخدمني العرب.
املستخدمون  سيتمكن  كما 

مســابقة  في  املشــاركة  من 
عجلة احلظ خالل الفترة من 25-1 

ديسمبر اجلاري.

فايبر يحتفل بعامه العاشر

بغداد- الصباح الجديد:
أصــدرت األمانــة العامة 
العراقي،  الــوزراء  جمللس 
األمــر الديوانــي اخلاص 
بتأليف اللجنة التحضيرية إلعالن 
ســامراء عاصمة العراق للحضارة 

اإلسالمية.
اللجنة  وســيترأس 
لألمــر،  وفقــا 
محافــظ صالح 
الديــن، حيــث 
ســتعمل  "
على  اللجنــة 
املهــام  وفــق 
املنصوص عليها 
رقم  القانون  في 
 (2020 )10 لسنة 
التعديل  قانــون 
لقانــون  األول 
ء  ا مر ســا
صمــة  عا
ق  ا لعــر ا
ة  ر للحضــا

اإلسالمية رقم )5 لسنة 2018(".
وتضم اللجنــة في عضويتها كل 
من "ممثل عن العتبة العســكرية 
نائبا لرئيس اللجنــة، وقائم مقام 
إضافة  للسر،  أمينا  قضاء سامراء 
إلى مديــر بلدية قضاء ســامراء، 
العامــة لآلثار  الهيئة  وممثل عــن 
والتراث في وزارة الثقافة، وممثل عن 

جامعة سامراء".
أن  التاريخية،  املدونــات  ويذكر في 

للعباسيني  سامراء كانت عاصمة 
بعد بغداد، وقد حرف اسمها القدمي 
)ســر من رأى(، وقد بناها املعتصم 
العباسي ســنة )221 هـ \ 835 م( 
وتعرضت  دولتــه،  عاصمة  لتكون 
أغلــب مبانــي مدينــة ســامراء 
للتدميــر في أثناء الغــزو املغولي 
والصفــوي وحالهــا حــال مدينة 
ومبانيها  أســوارها  بغداد، هدمت 

الشاهقة.

الصباح الجديد-وكاالت:
منــذ بــدء جائحة كوفيــد19-، 
اقتصــر تواصل كوليــت دوبا، 
نزيلة إحدى دور رعاية املسنني 
في فرنسا، مع ابنتيها على 
أو  الفيديو  احملادثات عبــر 

من وراء نافذة.
أصبــح  اآلن  لكــن 
البالغة  املرأة،  مبقدور 
 97 العمــر  مــن 
عامــا، اإلحســاس 
تهما  بلمســا
بفضل أنبوب قابل 
أكمام  مع  للنفخ 

بالستيكية.
األنبوب  وداخــل 

الــذي أُطلق عليه اســم "فقاعة 
العناق"، ميكن لنزالء دور املســنني 
املعزولــني عــن العالــم اخلارجي 
حلمايتهــم مــن فيــروس كورونا، 

ومعانقتهم،  أقاربهــم  مصافحة 
حيث يظل هناك حاجز بالستيكي 

يفصل بينهم طوال الوقت.
لوازو، مساعدة  وقالت ســتيفاني 
متريض فــي دار املســنني الواقعة 
مبدينة جومــون القريبة من احلدود 
مع بلجيــكا: "جلبــت )الفقاعة( 

إحساسا بالراحة".
وأضافــت أن النــزالء كانــوا قبل 
تركيب هذه الفقاعة يرون أقاربهم 
عبــر نافذة أو عبر كاميــرا، وكانوا 
يفتقدون التواصل احلقيقي بشدة.

وبعد نهاية كل لقاء بني أحد النزالء 
وأقاربه، يتولى عامل في دار املسنني 
تطهير الفقاعة اســتعدادا للقاء 

التالي.

االستعداد إلعالن سامراء عاصمة 
العراق للحضارة اإلسالمية

"فقاعة العناق".. حل مبتكر 
الحتضان المسنين في زمن كورونا

سكارليت جوهانسون 
تلعب دورا باإلفراج عن 

موظفي المبادرة المصرية 

الصين تعلن تشغيلها الجيل الجديد من "الشمس الصناعية"

موسيقى وغناء ومسرح وسينما 

"ليالي السليمانية" تضيء فضاءات بغداد
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