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بغداد - وعد الشمري:
أمس  ســائرون،  قائمــة  أكــدت 
الثالثاء، قــدرة التيار الصدري على 
تشكيل احلكومة املقبلة، مشيرة 
إلى أمكانية أن حتصل على مقاعد 
نيابيــة كبيــرة فــي االنتخابات 
املبكرة، محذرة مــن إتباع اآلليات 
السابقة في عملية اختيار رئيس 

الوزراء بتوافق جميع الكتل.
وقــال النائب عــن القائمة رياض 
املسعودي، في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "التيار الصدري لديه 
من الثقــة بأن ثقلــه اجلماهيري 
العديد  في حصده  سوف يسهم 

من املقاعد في البرملان املقبل".
أن "ظفــر  وأضــاف املســعودي، 
الوزراء،  رئيــس  مبنصب  الصدريني 
هو أمر طبيعــي نتيجة لقاعدته 
الشــعبية، وبذلك سيكون لدينا 
احلكومة  تشــكيل  فــي  أحقية 

املقبلة".
ولفت، إلى أن "ما نعمل عليه حالياً 
هو تشكيل كتلة سياسية قوية 
قــادرة على الظفر بعدد ال بأس به 
من املقاعد فــي االنتخابات تكون 
وحتالفات مع  لعقد مباحثات  نواة 
جهات وطنية جتمعنا معها وحدة 

الهدف وهو املصلحة العامة".
وفيما أكد املسعودي، أن "مشاركة 
اجلميــع في تشــكيل احلكومات 
أوصل العراق إلى هذا الوضع املزري 
للغاية"، شــّدد علــى "ضرورة أن 
التي شكلت  الكافة اجلهة  يعرف 
والتي تدعمهــا داخل  احلكومــة 
مجلس النواب وتتحمل املسؤولية 

عن إخفاقاتها".
ورفض املسعودي، حتميل "حتالفي 

مســؤولية  والفتــح  ســائرون 
تشكيل حكومة عادل عبد املهدي 
ومن بعده مصطفــى الكاظمي، 
يتجاوز  ال  نوابهمــا  عــدد  كــون 
112 عضــواً"، وزاد أن "هذا العدد 
غير كاف ملنــح الثقــة ألي وزارة 
وفق مــا نصت عليه الســياقات 

الدستورية".
ويواصل، أن "آلية تشكيل احلكومة 
للمرحلــة املقبلة ينبغي أن تتغير 
نحو تصحيح املسار وإيجاد كتلة 
داعمة واخرى معارضة تراقب األداء 
والوزاري وتقومه من خالل الوسائل 

الدستورية".

ومضى املســعودي، إلى أن"هدفنا 
نبحث  إمنا  بعينــه،  املنصب  ليس 
عن خدمة الناس من خالل برنامج 
يتوافق مــع متطلبات  حقيقــي 

املرحلة احلالية".
من جانبه، ذكر النائب عن الكتلة 
قصي الياســري، أن "همنا احلالي 

التهيئــة النتخابــات مبكرة  هو 
وضمان عدم تأجيلها".

وتابع الياســري، فــي تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "منصب 
رئيس احلكومة هو اســتحقاق لنا 
منذ االنتخابــات االخيرة، ونطمح 

ألن نحصل عليه في املبكرة".

ويواصــل، أن "الصدريــني لديهم 
الوطنية  الشخصيات  من  الكثير 
احلكومة،  تشــكيل  على  القادرة 
من خالل التنسيق مع اجلهات ذات 
العالقة وضمان مشــاركة جميع 
أطيــاف الشــعب العراقــي ومبا 

يضمن مبادئ الدميقراطية".

الصدريون: ظفرنا برئاسة الوزراء امر طبيعي 
وقادرون على تشكيل الحكومة 

حكومة اإلقليم تعلن التزامها بقانون تمويل العجز المالي
طالبت بغداد بتنفيذه نائب: بيع النفط المسبق بعقود طويلة األجل

يسبب خسائر مستقبلية
السليمانية - عباس اركوازي: 
اعلنــت حكومة اقليم كردســتان 
املالي  العجز  بقانون متويل  التزامها 
الذي اقره مجلــس النواب العراقي 
والذي تشير املادة السابعة منه الى 
ان احلكومة االحتادية تلتزم بارســال 
في  املالية  االقليــم  مســتحقات 
حال التزم االخير بتســليم احلصة 
املتفق عليها من النفط الى شركة 

سومو.
واعلــن وزيــر املالية فــي حكومة 
اوات شــيخ جنــاب في  االقليــم 
مؤمتــر صحفــي عقده فــي اربيل 

االقليم  ان حكومة  الثالثــاء،  امس 
بنود  تنفيــذ  على  املوافقــة  قررت 
قانون االقتــراض املالي وفقا للمادة 
الساق  ابدت في  وانها   ، الســابعة 
ايضــا التزامهــا بتنفيــذ كافــة 
احلكومة  اصدرتها  التــي  القرارات 

العراقية.
واشــار الــى ان مــن االن فصاعدا 
لعراقية  احلكومة  الكرة في ملعب 
احلكومة  على  وان  النواب،  ومجلس 
على  يقــع  مبا  االلتــزام  االحتاديــة 
وارسال  التزامات مالية  عاتقها من 

حصة االقليم وفقا لذلك القانون.

واشــار الى ان وزارة املالية ارســلت 
االحتادية  احلكومــة  الــى  رســالة 
واعلنت فيها االلتــزام مبا يقع على 
عاتقهــا وفقــا للقانــون، مطالبا 
اجلهــات املعنيــة فــي احلكومــة 
تهيئة  االقليم  االحتادية وحكومــة 
االســتعدادات الالزمة لتنفيذ بنود 

القانون. 
االقليم ملتزمة  ان حكومــة  واكد 
بالقانــون مطالباً اجلهــات املعنية 
تهيئة  بالعمــل على  الطرفني  في 
القانون  لتنفيذ  الالزمــة  االجراءات 
وما يترتــب على كل جانــب داعياً 

ارســال  الى  االحتاديــة  احلكومــة 
مستحقات االقليم وراتب املوظفني 

املتأخرة منذ اشهر.
وادى عجز حكومة االقليم عن تأمني 
رواتب مالكاتها، الى خروج تظاهرات 
كبيرة من قبل املوظفني واملواطنني، 
مرتباتهــم  بتأمــني  للمطالبــة 
شهدت  اخلدمات،  وتقدمي  الشهرية 
االمنية  االجهــزة  بني  اشــتباكات 
واملتظاهريــن، جنــم عنهــا احراق 
العديد من الدوائر احلكومية واملقار 
احلزبيــة بينمــا قتل شــاب وجرح 

العشرات مبحافظة السليمانية.   

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتغرب عضو جلنــة االقتصاد 
واإلستثمار البرملانية مازن الفيلي، 
اصــرار وزارة النفــط على املضي 
ببيــع النفــط العراقي املســبق 

بعقود طويلة األجل.
وقــال الفيلي في بيــان صدر عن 
مكتبــه امس الثالثاء نســتغرب 
كثيــرا مــن اصــرار وزارة النفط  
على املضــي ببيع النفط العراقي 
املســبق بعقــود طويلــة األجل 
لســنوات قادمــة  مببــرر توفيــر 
احلالية مع  باألســعار  الســيولة 

إمكانية ترتب خسائر على العراق 
وتقدمي فائــدة  لتلك الشــركات 
على  املســبق  بالدفع  املشــترية 

حساب الشعب".
واضاف "بتوضيح مختصر باألرقام 
يتضح عدم وجود  مبررات مقنعة 
لهذا التوجــه احملفوف باخملاطر الن 
لســنة  التخصيصات  مجمــوع 
ملرتني  االقتراض  مبالــغ  ٢٠٢٠ مع 
لــم تتجــاوز )٧٠( تريليــون دينار 
عراقي وهي متثــل اإلنفاق الفعلي 
، وهو ماميكــن اعتماده  للســنة 
مقياًسا في موازنة سنة ٢٠٢١ في 

التخصيصات واإلنفاق .
وباعتماد سعر برميل النفط الذي 
أعلنه وزير النفــط العراقي ) ٤٢( 
دوالر وكميــات النفط املصدر فان 
اإليرادات النفطية املتوقعة لسنة 
دينار  تريليون   )٥٥( تســاوي   ٢٠٢١
تقريبــا ، وبإضافة ايــرادات املنافذ 
التي أعلن عن تقديراتها وزير املالية 
صحيفة  مع  الصحفي  لقائه  في 
تصل  انها  البريطانيــة  الغارديان 
الى )٨( مليار دوالر ولكن الفســاد 
  ( يســتنزف أكثرها وهي تساوي  
، فان مجموع  دينــار  تريليون   )٩،٥

النفطية  وغير  النفطية  اإليرادات 
تريليون   )٦٥( مــن  اكثــر  تكــون 
، ناهيك عــن بقية اإليرادات  دينار 
غيــر النفطية االحتاديــة وإيرادات 
تراخيــص الهاتف النقال وضرائب 
وديون شــركاتها ، فضال عن عدة 
مزاد  فــي  تريليونــات تســتنزف 
العملة الصعبة فضاًل عن ايرادات 

اإلقليم النفطية ومنافذها.
ووفقا ملا تقدم من ارقام فان العجز 
التخطيطــي ملوازنــة ٢٠٢١ لــن 
بالقياس  دينار   تريليون   )٦( يتجاوز 

إليرادات النفط و املنافذ لوحدها.

البالد تفاوض »النقد الدولي « لتحديد 
مالحظات عن عالقة الدولة6سعر صرف الدينار

7بالمجتمع في العراق

الصباح الجديد ـ وكاالت :
كشــف رئيس جلنة النفط والطاقة 
في البرملان العراقي هيبت احللبوسي، 
عن إرســال وزارة النفط االحتادية في 
بغداد، فرق استكشــاف وطنية إلى 
محافظة االنبار للتنقيب عن النفط 

والغاز.
وقال احللبوســي في حديث صحفي، 
إنه "ومن خالل عــدة اجتماعات مع 
وزارة النفــط مت االتفاق على إرســال 
الوطنيــة  االستكشــافية  الفــرق 
وباشــرت فعال  االنبار،  الى  للتنقيب 

قبل نحو شهر ونصف بالعمل ضمن 
مناطق متتد من حقــل عكاز وصوال 
إلى قضاء راوة غربي االنبار 200 غرب 

غرب بغداد".
وأضاف أن "هناك بؤرا استكشــافية 
متوقع احتواءها علــى غاز يفوق 10 
مــرات ما موجــود في حقــل عكاز 
أن  إلى  االنبار"، الفتــا  الغازي غــرب 
"العمليات جتري بإشــراف مدير عام 
املهندس  النفطية  االستكشــافات 
نشــوان محمــد، وبواقع ثــالث فرق 

تعمل في احملافظة". 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التربية امس الثالثاء، 
الضوابط اخلاصة باشتراك الراغبني 

بأداء االمتحانات اخلارجية.
وذكــر بيــان للــوزارة ان "اللجنة 
الدائمــة لالمتحانات حــددت يوم 
األحد املقبــل املوافق 13/12/2020، 
لالمتحانات  التقــدمي  لبدء  موعدا 
اخلارجيــة، علــى ان يكــون يــوم 
اخلميــس املوافــق 14/1/2021 آخر 
موعد للتقدمي". وأضــاف البيان ان 
"الضوابط حددت األعمار املسموح 

لهــا للتقدمي للمرحلــة االبتدائية 
18 ســنة ) أي مواليد 2002 وقبلها 
( " مبينــا، ان "الطلبة املســموح 
لهــم باالشــتراك فــي االمتحان 
يجب  املتوسطة  للدراسة  اخلارجي 
أن يكونوا قد مضت ثالث ســنوات 
دراســية على انهائهم الدراســة 
االبتدائية، وأن يكون املشــترك في 
االعدادية مضت  املرحلــة  امتحان 
ثالث ســنوات دراسية أو أكثر على 
الدراســة  امتحان  بنجاح  اجتيازه 

املتوسط أو ما يعادلها".

 بغداد - الصباح الجديد: 
بني عضو اللجنــة املالية النيابية 
جمال كوجر، امس الثالثاء، ان هناك 
حتســن في اإليرادات غير النفطية 
احلكومة  منها  ستســتفيد  التي 
لسد العجز في املوازنة، مستبعدا 
جلوء احلكومة الى اقتراض مبلغ 48 

تريليون دينار لسد عجز املوازنة.
الدولة  ان "مــوارد  وقــال كوجــر 
التي  النفقــات  لســد  التكفــي 
العــراق، لكــن هناك  يحتاجهــا 
تغييرات في وضع الضرائب واجلباية 
واملنافذ احلدودية وأســعار النفط، 
وهذه التغييرات تتجه نحو األفضل 

وهي ما ســتزيد من الــواردات غير 
النفطية في املوازنة".

وأضاف ان "القــروض التي منحت 
اشــهر،  لثالثة  منحت  للحكومة 
عليها  حصلــت  القــروض  وهذه 
احلكومة في أســوأ ظــرف مير به 

العراق".
"احلكومــة  ان  كوجــر،  وأوضــح 
حصلت على قرض 12 تريليون دينار 
لثالثة اشــهر، ولو احتســب على 
مدى عام كامل فأنه ســيصل الى 
48 تريليون، في حني ان التحســن 
في اإليــرادات يؤكد عــدم التوجه 

القتراض املبلغ املذكور".

المالية النيابية تستبعد لجوء 
الحكومة الى االقتراض مجددا

مراهنون على مقاعد كثيرة يكسبونها في االنتخابات المبكرة

من ارشيف االنتخابات النيابية السابقة

وزارة النفط تباشر التنقيب
عن النفط والغاز في االنبار

األحد المقبل.. بدء التقديم على 
االمتحانات الخارجية ولمدة شهر 

التزم 
بوسائل 
الوقاية



محليات 2

بغداد - الصباح الجديد :

التقــى الســيد وزيــر الزراعــة 
بجمع  كــرمي  محمد  املهنــدس 
مــن الفالحن واملزارعــن ومربي 
في  واملستثمرين  احليوانية  الثروة 
النظر  بغية  الديوانية،  محافظة 
العقبات  وتذليــل  طلباتهم  في 
التي تواجههم وذلك على هامش 
افتتــاح املعرض الزراعــي والذي 
اختــص بعــرض اآلالت واملعدات 
الزراعيــة واملنتجــات النباتيــة 

واحليوانية. 
ووجه الوزير بحــل اغلب امللفات 
للضوابــط  وفقــا  العالقــة 
القانونية وضمــن إطار تخفيف 
الروتــن وإيجاد احللــول البديلة 
ملســاعدة  ســعيا  امللفات  لتك 
هذه الفئــة املهمة واملتخصصة 
باالنتــاج الزراعــي والعمل على 

دميومة اإلنتاج الزراعي. 
وبــن الوزير بأن تعديــل القوانن 
الزراعين  باملتفرغــن  اخلاصــة 
واالطبــاء البيطرين ســتقضي 
حتما إلى تشــغيل املهندســن 
البيطرين  واألطبــاء  الزراعيــن 
ومنحهم  البطالــة.  وامتصاص 
االمتيازات املنصوص عليها قانونا 
ومنها  التعديــالت  تلــك  ضمن 
احتســاب مدة التفــرغ الزراعي 
لغرض الترفيع والعالوة والتقاعد 
املشــاريع  إقامة  وحق  والتمليك 
الزراعيــة والصناعات التحويلية 
)24(لســنة  رقم  القانون  ومنها 

.2013
ودعا الوزير املهندســن الزراعين 
العمل  إلى  البيطريــن  واالطباء 
على وفق صفــة التفرغ الزراعي 
بغية احلصــول على فرصة عمل 

مدعومة من الوزارة.
وفي اإلطار نفسه قام الوزير بحل 
من  لعدد  واملعوقات  املشــكالت 
الفالحــن املتميزيــن والعاملن 
في عدة مجاالت ومنها قطاعات 
احلبوب والزراعة احملمية واحملاصيل 

تقليل  بغية  والدواجن  البستنية 
حلقــات الروتن غيــر الضرورية 
الزراعي  القطــاع  يعود على  ومبا 
االقتصــاد  وخدمــة  بالتطــور 

الوطني. 
الوزير  التقى  على صعيد متصل 
محافظ الديوانية زهير الشعالن 
وبحــث معــه االرتقــاء بالعمل 

الزراعي.
كمــا افتتــح الوزيــر معــرض 
التجهيــزات الزراعيــة األول في 
لعــرض  واخملصــص  احملافظــة 
فضال  الزراعية  واآلالت  املعــدات 
عن املنتجات الزراعية بشــقيها 

النباتي واحليواني .

وأكد الوزير خــالل كلمة ألقاها 
في حفــل االفتتاح مضى الوزارة 
بالنهوض بالقطــاع الزراعي من 
الذاتي  االكتفــاء  حتقيــق  خالل 
العليا  الرتب  وبــذور  احلنطة  من 
فضال عــن إيجاد آليــات جديدة 
وفعالة بتوفير وتسويق االسمدة 
واملســتلزمات الزراعيــة دعمــا 

لالقتصاد الوطني. 
بعد ذلك قام الوزيــر بجولة في 
أروقــة املعــرض مطلعــا على 
واملنتجــات   اآلالت  مختلــف 
توفير  بضــرورة  موجها  الزراعية 

أفضل الدعم للفالحن.
املعرض  افتتــاح  هامــش  وعلى 

قــام الوزيــر مبقابلــة الفالحن 
احليوانية،  الثروة  ومربي  واملزارعن 
إطار  املقابالت ضمن  حيث كانت 
االستماع خملتلف معوقات العمل 
وجهــود الــوزارة حلل املشــاكل 
واملعوقات وفقا للقوانن النافذة. 
كما شدد اخلفاجي خالل املقابالت 
علــى ما قامــت به الــوزارة من 
تعديالت بخصوص قوانن التفرغ 
طرقها  أخــذت  والذي  الزراعــي 
للتعديــل بعــد رفعهــا جمللس 
النــواب املوقر حيــث مت تضمن 
التفرغ  فترة  احتساب  التعديالت 
والترفيع  العالوة  الزراعي ألغراض 
املشــاريع  إقامة  وحق  والتقاعد 

الزراعية والصناعات التحويلية.
كما بــن اخلفاجي إجناز ما يقارب 
2000 معاملة تقاعد للمتفرغن 
بعد احتســاب اخلدمــة كاملة ، 
مشــيرا إلى حماية املنتج احمللي 
واســتمرار التعاون مــع اجلهات 
وتعضيد  االستيراد  ملنع  الساندة 
دور احملاصيــل الزراعية ومواصلة 
النباتي  وبشقيه  الزراعي  العمل 

واحليواني.
الزراعة  وزيــر  تــرأس  ذلــك  الى 
اجتماعاً مع دائرة وقاية املزروعات، 
لبحث تنفيــذ حمالت مكافحة 
اآلفات الزراعيــة، ومنها االدغال، 
للموسم الزراعي احلالي، واآلليات 

باكمــال  لإلســراع  الواجبــة، 
باملبيدات  اخلاصــة  التعاقــدات 
ســيما ومــا يشــهده القطاع 
الزراعي من حملة لتنفيذ اخلطة 

الزراعية الشتوية.
وجرى خالل االجتماع، مناقشــة 
ملف تســجيل واعتماد املبيدات 
يتم  التي  الرصينة،  والشــركات 
املبيدات  لتوفير  معهــا  التعاقد 
اخلفاجي  فيما شــدد  للفالحن، 
خزيــن  توفيــر  ضــرورة  علــى 
اســتراتيجي للوزارة من املبيدات 
واألدوية، ملواجهة احلاالت الطارئة 
واالزمــات، كمــا فــي البلــدان 

املتقدمة.

وزير الزراعة يؤكد ضرورة إيجاد الحلول المناسبة 
لمعوقات العمل الزراعي

افتتاح معرض التجهيزات الزراعية األول في الديوانية

دعا وزير الزراعة 
الى حل المشكالت 

والمعوقات للفالحين 
المتميزين والعاملين 
في قطاعات الحبوب 

والزراعة المحمية 
والمحاصيل البستنية 
والدواجن بغية تقليل 

حلقات الروتين غير 
الضرورية
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وزير الزراعة يفتتح معرض التجهيزات الزراعية في الديوانية

بغداد - الصباح الجديد :
متكنت إحدى وســتون جامعة عراقية من الدخول في 
 )UI Greenmetrics( التصنيــف العالي للجامعــات

بنسخته اجلديدة للعام 2020.
http://green�  وأظهر املوقع الرســمي للتصنيــف )
زيــادة   )  /metric.ui.ac.id/overall�rankings�2020
اجلامعات العراقية املتنافسة في هذه النسخة التي 
ســجلت دخول 61 جامعة عراقية حكومية وأهلية 
في هذا التصنيف وقد تصدرت جامعة بابل اجلامعات 

العراقية وفي الوقت نفسه احتلت املركز 128 عامليا.
UI Green� (وجتدر اإلشــارة إلى أن التصنيف العاملي )
metrics (( يعتمد معاييــر اهتمام اجلامعات بقضايا 
التنمية اجملتمعية واالستدامة البيئية، ومدى التزامها 
باملمارســات الصديقة للبيئة، وحرصهــا على زيادة 
الوعي ضمن نشاطاتها داخل احلرم اجلامعي واجملتمع. 

بغداد - الصباح الجديد :
قال وزير التخطيــط الدكتور خالد بتال النجم ان 
مجلس الــوزراء، خــول وزارة التخطيط، صالحية 
حتديــد موعد تنفيذ التعداد العام للســكان، في 

الوقت الذي تراه مناسبا .
واوضــح الوزيــر خالل ترؤســه اجتماعــا لغرفة 
العمليات واإلدارة التنفيذية وقطاعات العمل في 
التعداد العام للســكان، والذي حضره مستشار 
صندوق االمم املتحــدة للســكان الدكتور مهدي 

العالق.
وأضاف الوزير  ان الوزارة ماضية في اســتعداداتها 
لتنفيذ التعداد الســكاني، ملا ميثلــه من أهمية 
اســتثنائية للتنميــة، مشــيرا إلــى ان هــذه 
االســتعدادات ستركز على توفير متطلبات البنى 
التحتية للمشــروع، ســيما فيما يتعلق بتوفير 
االدارية، وشــراء  والصور اجلوية للوحدات  اخلرائط 
األجهزة اللوحية “التابليت”، التي ستستخدم في 

تنفيذ التعداد إلكترونيا .
وبن الوزير ان اخلرائط اخلاصــة باملناطق احلضرية 
أصبحت شبه مكتملة، فيما سيتم الشروع بإجناز 
اخلرائط والصور الفضائية للمناطق الريفية قريبا، 
معلنا في الوقت نفســه ، ان العمل على إنشــاء 
مركز وطني للبيانات، مســتمر، وسيكون بإمكان 
اي جهة االســتفادة مــن البيانات التــي يوفرها 
التعداد ، باســتثناء البيانات الشخصية املتعلقة 
باألفراد، التي تتطلب موافقتهم الشخصية على 

إتاحتها.

اعالم الماء العامة 
بتوجيــه مــن وزيــرة االعمــار 
العامة  والبلديــات  واالســكان 
املهندســة نازنن محمد وســو 
ومبتابعــة مســتمرة مــن قبل 
املهنــدس جنــم احليالــي بغية 
ارتفاع نســب اجناز املشاريع  في 
عليها  تشرف  التي  االستثمارية 
املديرية العامة للماء في  الوزارة 
، بهدف تقدمي افضل اخلدمات في 

إيصال املاء الصالح للمواطنن .
املهندس  زار  املنطلــق  هذا  ومن 
احليالي مدير  جنم سعيد محمد 
عــام املديرية العامــة للماء في 
العراق محافظة ميسان للوقوف 
على اهم املشــكالت واملعوقات 
في مشــروع ماء العمارة الكبير 
، وجتــول احليالي والوفــد املرافق 
له  خالل الزيارة التي رافقه فيها 
واملهندس  العمــارة  مــاء  مدير 
املقيم حيث اطلع على  منشٓاة 
املشروع ونســب االجناز ،حيث  مت 

مناقشة اهم السلبيات ميدانيا 
مع اجلهــة املنفذة وايجاد افضل 
احللــول الالزمة لهــا ، وقد وجه 
الشــركة   ، زيارته  خالل  احليالي 
العالقة  ذات  والدوائــر  املنفــذة 
على تســهيل االجراءات الالزمة 

لالسراع في اجناز املشروع  وحلها 
جميعــا وخــالل فتــرة  شــهر 
املشروع   لكادر  ليتســنى  واحد، 
واجلزئي  التجريبــي  التشــغيل 
الهالــي  خدمــة   ، للمشــروع 

احملافظة، 

واشار احليالي ان املشروع يسهم 
املواطنن  احتياجات  تغطية  في 
في  مدينة العمارة والقرى اجملاورة 
لها حيث تبلغ  طاقة املشــروع 
االنتاجيــة )16000 م3/ ســاعة( 
وعلى مساحة من االرض ١١٥ دومن 
البصرة  زهرة  شركة  تنفيذ  ومن 
للمقاوالت  ،مشــيرا إلى وصول 
نسبة االجناز فيه الى ٩٣،٥%، وأكد  
احليالي ان شهر كانون الثاني من 
عام ٢٠٢١ ســوف يشهد افتتاح 
اهلل حسب  ان شــاء  املشــروع 
التعاقدية  والتوقيتــات  االتفاق 
مع اجلهــة املنفذة ،والذي يغطي 
احتاجات احملافظة ملدة 25 ســنة 
قادمة، فضال عن تعزيز وحتســن  
واالقتصادية   املعيشية  الظروف 
النفقات  واالجتماعية وترشــيد 
، الن املشــروع يعــد مــن أكبر 
املشاريع االستثمارية للوزارة في 
العراق  ،و على مسافة قريبة من 

مركز احملافظة.

صالح الدين - الصباح الجديد :
تكريت  جامعة  رئيــس  برعاية 
رؤوف  الدكتــور وعد محمــود 
وبأشــراف عميد كلية الزراعة 
الدكتور فريال فاروق حسن اقام 
واإلنتاج  األغذية  علوم  قســم 
العلميــة  النــدوة  احليوانــي 
“االســتعماالت  املوســومة 
اخلاطئــة للمضــادات احليوية 

ومخاطرها” 
هدفــت الندوة إلى “تســليط 
املقاومة  ظاهــرة  على  الضوء 
للمضــادات احليوية مع اعطاء 
دور مهــم وواضــح للمتميــز 

منهــا وتأثيرهــا علــى اهــم 
املسببات املرضية وبيان مخاطر 
الصحيح  غيــر  االســتخدام 
واستخدام  احليوية  للمضادات 
العالية  الفعالية  االدويــة ذات 
والتي تؤدي الــى اضرار صحية 
خطيــرة، وتوعيــة احلضور عن 
تلك اخملاطــر ، اذ تُعد املضادات 
احليويــة عقــارات تســتخدم 
التي تتسبب  االلتهابات  لعالج 
بها البكتريــا وبعض الكائنات 
الدقيقــة االخرى وذلك مبحاربة 
لاللتهاب  املتســببة  البكتريا 
عبــر التحكــم فــي منوها او 

ايقافها. ضمت الندوة محورين  
“االســتخدام  األول عن  احملــور 
اخلاطــئ للمضــادات احلياتية 
واثارها اجلانبية” للدكتور احمد 
إســماعيل النزال التدريســي 
بقســم علــوم األغذية حتدث 
فيهــا عن تعريــف للمضادات 
عن  تاريخية  ونبــذة  احلياتيــة 
املضادات  واستخدام  اكتشاف 
احلياتيــة  وآلية عمل املضادات 
واالســتخدامات  احلياتيــة 
الســيئة للمضــادات واآلثــار 
الثاني  احملــور   اما  اجلانبية لها 
فقد تنــاول اخطــار املضادات 

احلياتية املستخدمة في عالئق 
مخلد  للدكتــور   احليوانــات” 
عريبي حسن التدريسي بقسم 
اإلنتاج احليواني بن فيها  دواعي 
احلياتية  املضادات  اســتخدام 
للحيوانــات واملضادات احلياتية 
للحيوانــات  املســتخدمة 
ومخاطرهــا وبن حســن آلية 
تأثيــر املضــادات احلياتية على 
ومقاومة  البكتيريــة  اخلليــة 
البكتريــا للمضــاد احليــوي و 
املضادات  اســتخدام  مشاكل 
احلياتية و اإلجــراءات الصحية 

والوقائية الالزمة اتباعها. 

بغداد - الصباح الجديد :
العمــل  وزارة  وكيــل  بحثــت 
الدكتورة  االجتماعية  والشــؤون 
عبير اجللبي مع شــركة الضامن 
الزراعية  واخلدمــات  للمقــاوالت 

امكانية تعاون الوزارة مع الشركة 
ســكنية  مجمعات  بنــاء  فــي 
االحتياجــات  وذوي  للموظفــن 
اخلاصة الذيــن يعانون من ظروف 
وكيل  وابدت  صعبة.  معيشــية 

الوزارة استعداد الوزارة لتبني مثل 
هكذا مشاريع تخدم شريحة ذوي 
االحتياجات اخلاصة بعد اطالعها 
على النمــاذج املقدمة للبناء من 
قبل الشــركة والتي تســتخدم 

نظــام اجلدران العــازل الصديقة 
للبيئــة والواطــئ الكلفة والتي 
إنتاجها في وقت ســريع  ميكــن 
ومعمول به في مشاريع سكنية 

في الكثير من الدول اخلليجية .

)61( جامعة عراقية 
تدخل التصنيف العالمي  

UI Greenmetrics

وزير التخطيط يدعو الى استمرار 
العمل بتهيئة البنى التحتية 

لمشروع التعداد السكاني

مدير عام الماء يطلع على مراحل انجاز مشروع
 ماء العمارة الكبير

جامعة تكريت تعقد ندوة عن االستعماالت الخاطئة 
للمضادات الحيوية ومخاطرها

العمل تسعى الى بناء مجمعات سكنية لذوي االحتياجات الخاصة

 
عامر  عبدالعزيز 

ملتابعة  العليــا  اللجنــه  عقدت 
اجلاريــة في  التســويق  عمليــة 
احملافظــة اجتماعهــا ملناقشــة 
واقع حال التســويق في احملافظة 
والواجبات التي ميكن ان تقدم خالل 
ذروة التســويق التي من املتوقع ان 

تتصاعد خالل االيام . 
الكرعاوي  االجتماع هاشم  وتراس 
النجــف  احملافــظ  األول  النائــب 
االشــرف ، رئيس اللجنــه العليا 
التســويق فــي احملافظــة ومدير 
الرقابــة التجارية باحملافظة ومدير 
زراعة النجف ومدير األمن الوطني 
وممثل احتــاد اجلمعيات الفالحية  ، 
اضافة الى مدير فرع جتارة احلبوب . 
مت خالل االجتماع مناقشة  األمور 
معاجلــة  وضــرورة  التســويقية 
تقف  التي  واملعوقات  املشــكالت 
التسويقية  العملية  ســير  أمام 

وتذليــل العقبــات واملعوقات من 
اجل جناح  املوسم التسويقي. 

 وفي خبــر ذي صلة اكد املهندس 
مدير  طوفان  عجــي  عبدالرحمن 
عــام الشــركة العامــة لتجارة 
احلبوب ان إجمالي كميات الشلب 
التي مت  اســتالمها في محافظة 
النجف لغاية اليوم بلغت )٤٠٣٤٢ 
( طنا شــلب بانواعه فــي املواقع 

التسويقية  اخلمسة .
وبن سايلو الكوفه استلم )٧٥٥ ( 
طنا شلب ياسمن فل و )٥٩( طن 
اخملزني  اخلورنق  و مجمــع  مكيس 
اســتلم )٩ ( اطنان شلب ياسمن 
مكيس )٢١٨( طنا من شلب  عنبر 
مكيس ، وبلغت الكمية املسوقة 
الى ســايلو ابو صخير ) ٧٨٠طنا (  
ياســمن ) ٨٧ ( طنا  شــلب عنبر 
مكيس و ســايلو النجف األفقي 
ياسمن  شلب   طنا  استلم)٣٨٠( 
مكيــس )٥٨ ( طنا عنبر مكيس و 
مركز تســويق املشخاب ٢٥٧طن 
١٣٣طن  مكيس  ياســمن  شلب 

عنبــر مكيــس وبلــغ مجمــوع 
االســتالم لهذا اليــوم ٢٧٣٦طنا 

شلب بانواعه . 
ان مجموع  الى  العام  املدير  ولفت 
الكميــات التي مت اســتالمها في 
محافظة النجف االشــرف بلغت 

(٤٠٣٤٢( طنا من الشلب .  
علــى صعيــد متصــل اعلنــت 
احلبوب  لتجارة  العامة  الشــركة 
التحــارة  وزارة  احــدى شــركات 
في  الرفاعي  مباشــرة صومعــة 
محافظــة ذي قــار اســتالم اول 
كمية للشــلب املســوق ملوسم 
املديــر  واوضــح    .  ٢٠٢٠�٢٠٢١
العــام ان مالكاتنــا العاملة في 
باستالم  باشرت  الرفاعي  ســايلو 
املسوقن  من  الشلب  كميات  اول 
 ( املســتلمة  الكميــة  وبلغــت 
17.780( طن . واضاف الى ان وتيرة 
التسويق في املواقع في احملافظات 
الشلبية اخذت بالتصاعد وبلغت 
الكميــة املســوقة لغايــة هذا 
اليــوم ) 92,288( الف طن موزعة 

( 74,993 ( طن شــلب ياسمن و ) 
17,295 ( طن شــلب عنبر، مبينا 
اهتمام  تنال  التســويق  ان حملة 
رســمي ومتابعــات يوميــة من 
خالل زيارت املســوؤلن و شهدت 
املراكز التســويقية فــي النجف 
زيارة النائــب االول حملافظ النجف 
املسوقن  و  الفالحن  بن  وتواجدة 
واملعوقات  لهمومهم  واستماعه 

الفنية .
الفنية  اللجــان  الــى  وكشــف 
املشــكلة من اقســام السيطرة 
النوعيــة و التســويق والرقابــة 
والتدقيق اضافة الى ممثل من دائرة 
الرقابة التجارية و املالية في وزارة 
التجــارة و املكلفــة باجراء جتارب 
تصنيع الشلب في اجملارش االهلية 
و  االشرف  النجف  محافظتي  في 
املثنى لتحديد نسب االستخالص 
للشــلب املنتــج هذا املوســم ، 
حيث انهت جتربــة تصنيع كمية  
خمســون طن في اجملارش االهلية 

التي تتمتع مبواصفات حديثة . 

تقرير

تجارة الحبوب تناقش واقع حال التسويق في محافظة النجف

عدد من اعضاء اللجنة العليا ملتابعة عملية التسويق

احليالي يطلع على سير العمل في مشروع ماء العمارة الكبير
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنــت اجلمعية العامة لــأمم املتحدة، أمس 
االول االثنني، أن 27 ديســمبر سيكون »اليوم 
العاملــي لالســتعداد الوبائي«، فــي محاولة 
لضمان التعلم من الدروس ملواجهة أي أزمات 

صحية مستقبلية.
ويأتــي ذلك بعد عام من انتشــار وباء فيروس 
الدول  العالــم، حيث صادقــت  كورونا فــي 
األعضاء في اجلمعية العامة، التي يبلغ عددها 
193 دولة، باإلجماع على مشروع قانون يعترف 
باحلاجة إلى »زيادة مســتوى االســتعداد من 
أجل التعامل املبكر واملناسب بشكل أكبر في 

مواجهة أي وباء قد يظهر«.
وأكد مدير مجموعة األزمات الدولية في األمم 
املتحدة، ريتشــارد جوان، أنــه »مع الوضع في 
االعتبار، إعالن اجلمعيــة العامة من قبل عن 
أيام عاملية للشطرجن، واليوغا، واملراحيض، يبدو 

من العدل تخصيص يوم لأوبئة أيضا«.
وأشــار إلى أن اخلطوة الرمزيــة هي »محاولة 
من اجلمعية العامــة لتظهر أنها ذات صلة«، 
موضحــا أن »الكثير مــن البلــدان األصغر، 
واألكثر فقرا، قلقة من أنه لن يكون لها أي دور 
في اتخاذ قرارات واقعية جتاه التعافي، أو لقاح 

فيروس كورونا«.
جدير بالذكــر أن فيروس كورونا ظهر ألول مرة 
في مدينة »ووهــان« الصينيــة، أواخر العام 
املاضي، وبدأ باالنتشار عامليا، وأصاب منذ ذلك 
احلني أكثر من 66 مليونا، وتســبب بوفاة نحو 
مليون ونصــف املليــون، إذ وصفته منظمة 
الصحة العامليــة باجلائحة في مارس املاضي، 
ضمن إعالن قالت الواليات املتحدة ودول أخرى 

إنه تأخر كثيرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنــت الناشــطة فــي حركة »الســترات 
الصفراء« الفرنسية جاكلني مورو، أنها تعتزم 
عام  الفرنسية  الرئاســة  النتخابات  الترشح 

.2022
وقالت مورو لوكالة »فرانس برس« امس االول 
االثنني: »نظرا للوضع العام في فرنسا، قررت... 
املشــاركة في انتخابات الرئاســة عام 2022، 
ألمثل الناس العاديني، الذين أنا واحدة منهم«.
وأضافت الناشطة: »طموحي أن أعيد الصوت 
إلى الذيــن مت حرمانهم منه منذ فترة طويلة. 
وأرغب في توحيد الشــعب الفرنســي بكل 
تنوعه، رغم االنقاســام غير العادلة العديدة 

في مجتمعنا«.
الصفراء«  »الســترات  احتجاجــات  أن  يذكر 
انطلقت في فرنسا في نوفمبر عام 2018 ضد 
زيادة أســعار الوقود. ثم ارتفع سقف مطالب 
املتظاهرين، لتشــمل دائرة أوسع من القضايا 

االقتصادية واالجتماعية، ومطالب سياسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكد بيان مشترك ملكتب رئيس الوزراء 
أن  األوروبية  واملفوضيــة  البريطاني 
بوريس جونســون وأورسوال فون دير 
الين أكدا، خالل اتصال هاتفي، على 
إلى  للتوصل  الظــروف  توافر  »عدم 
اتفاق نهائي« بشــأن مرحلة ما بعد 
بريكســيت. وطلب املســؤوالن من 

مباشر  »الجتماع  اإلعداد  املفاوضني 
في بروكســل خالل األيام املقبلة«. 
وأكــد متحــدث باســم داونينــغ 
ستريت أن جونسون عازم على زيارة 

بروكسل.
والتقــى املفاوض األوروبــي بارنييه 
ونظيره البريطاني فروســت مجددا 
امــس االول اإلثنني في بروكســل، 

مــن  األخيــرة  األنفــاس  مبوجــب 
املفاوضــات حول بريكســيت، قبل 
األوروبية  املفوضية  لرئيسة  الرجوع 
أورســوال فون دير الين ورئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون تواليا.
االحتاد  قمــة  إلى  األنظــار  وتتوجه 
األوروبــي اخلميس حيث ســتطرح 
الكتلة  زعماء  اتفاق على  مســودة 

الـ27 أو سيتم اإلقرار بالفشل.
وأبلغ املفاوض األوروبي بارنييه امس 
االول اإلثنني ســفراء الدول األعضاء 
الـ27 أنــه لم يتّم إحــراز أي تقدم 
منذ استئناف املفاوضات األحد التي 
الليل، وفق  استمّرت حتى منتصف 
الفرنســية  األنباء  وكالة  نقلته  ما 

عن مصادر دبلوماسية.

واتفق املسؤوالن السبت املاضي على 
للمفاوضني  إضافيــني  يومني  منح 
للتوصل إلى اتفاق حول العالقات في 
مرحلة ما بعد بريكسيت مع وجود 
أقل من شــهر على انتهاء املرحلة 

االنتقالية في 31 كانون األول.
نفســها:  العالقة  النقاط  تزال  وال 
العادلة  املنافسة  وشــروط  الصيد 

واآللية املستقبلية حلل اخلالفات.
ومنذ خروجها الرســمي من االحتاد 
األوروبي في 31 كانون الثاني املاضي، 
ال تــزال بريطانيــا تطبــق القواعد 
األوروبية. إال أن خروجها من السوق 
صبح  املوحدة واالحتاد اجلمركي ســيُ
فعلياً في نهايــة الفترة االنتقالية 

في 31 كانون األول احلالي.

وفي غياب اتفاق، ستخضع املبادالت 
التجارية بني لنــدن واالحتاد األوروبي 
اعتبارا مــن األول من كانون الثاني ، 
العاملية  التجــارة  منظمة  لقواعد 
أي أنه سيتّم فرض رسوم جمركية 
يثير خطــر حصول  مــا  وحصص، 
أصال  ضعيفة  القتصــادات  صدمة 

بسبب أزمة وباء كوفيد19-.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفادت وسائل إعالم أميركية أن 
الرئيس املنتخب جو بايدن اختار 
أوســن،  لويد  املتقاعد  اجلنرال 
االميركية  القــوات  قــاد  الذي 
وترأس   2003 عام  بغداد  لدخول 
القيــادة املركزية )ســنتكوم(، 
ليكون أول وزير دفاع أميركي من 

أصول أفريقية.
وتفــوق اجلنرال الســابق الذي 

خاض حربي افغانستان والعراق 
والبالغ 67 عاما على املرشــحة 
املفضلة لهذا املنصب ميشيل 
الســابقة  الوكيلة  فلورنــوي، 
لــوزارة الدفاع، وســط ضغوط 
متارس على بايدن لترشيح املزيد 
من الشــخصيات من األقليات 

ملراكز في إدارته.
وأعلــن بايــدن امــس الثالثاء 
رســمياً عن اســمه، على وفق 

ما قالــت مجلة بوليتيكو التي 
كانت أول من كشــف عن هذه 
التســمية التي أكدتها الحقاً 
كل مــن صحيفة نيويورك تاميز 
وقناة »أي بي ســي«، لكن فريق 

بايدن يلتزم الصمت حتى اآلن.
وعمل بايدن مع اجلنرال أوســن 
حينما  أوباما،  بــاراك  عهد  في 
الرئيس  قرار  تنفيذ  على  أشرف 
ألــف   50 ســحب  الســابق 

عسكري أميركي من العراق في 
عام 2011. وإذا وافق الكونغرس 
علــى تعيينــه، ســيكون أول 
أميركي من أصول إفريقية يقود 

اجليش األميركي.
القوات  قيــادة  أوســن  وتولى 
األميركية في الشــرق األوسط 

بني عامي 2013 و2016.
»وســت  أكادميية  خريــج  وهو 
املرموقة،  العســكرية  بوينت« 

خــدم أكثر مــن 40 عامــاً في 
اجليش، قبل التقاعد عام 2016، 
فــي قطاع  للعمل  واالنتقــال 
الدفاع، كما عدد من ســابقيه. 
وهو عضــو في مجلــس إدارة 
»رايتــون تكنولوجيــز«، واحدة 
مــن أكبر الشــركات املصنعة 
في  الدفاع  ومعــدات  للطيران 
العالم. لكن تصديق تعيينه في 
مؤكداً،  أمــراً  ليس  الكونغرس 

إذ إن نوابــاً وخبــراء فــي األمن 
أعلنــوا معارضتهم  القومــي 
لهذه التسمية، مشيرين إلى أن 
السبع  دون  تزال  مدة تقاعده ال 

سنوات.
واعتمد الكونغرس قاعدة تنص 
علــى أن أي عســكري ســابق 
الدفاع،  وزارة  لتولــي  مرشــح 
يجــب أن يكــون متقاعداً منذ 

سبع سنوات على األقل.

األمم المتحدة: 27 ديسمبر 
»اليوم العالمي لالستعداد 

الوبائي«

ناشطة من »السترات 
الصفراء« تعتزم الترشح 

للرئاسة الفرنسية

»الظروف« تعرقل التوصل التفاق نهائي بين االتحاد األوروبي وبريطانيا

بايدن يختار وزيرا للدفاع هو األول من أصول افريقية

متابعة ـ الصباح الجديد :

تعاطيها  اليمنية  احلكومة  أكدت 
اإليجابــي مع املســار الذي يقوده 
مبعــوث األمم املتحــدة إلى اليمن 
مارتــن غريفيث إلحالل الســالم 
فــي البالد، شــريطة أن يؤدي إلى 
أســاس  على  ودائم  حل شــامل 
االنقالب  وينهي  الثالث  املرجعيات 
ويرفع املعاناة عن الشعب اليمني.

وأكد وزير اخلارجية اليمني محمد 
على  الشــرعية  حرص  احلضرمي 
تســهيل مهــام املبعــوث األممي 
والتوصــل إلى حل شــامل ودائم 
الثالث.  املرجعيــات  إلى  يســتند 
وجدد خــالل لقائه معني شــرمي، 
،التزام  لليمن  األممي  املبعوث  نائب 
احلكومــة بالتعاطــي اإليجابــي 
مع املســار األممــي وحرصها على 

تسهيل مهام غريفيث.
وقــدم املبعوث األممــي إلى أطراف 
النزاع قبل أشــهر مسودة اإلعالن 
التي  الشــامل  للحل  املشــترك 
عدلت أكثر من مرة بناء على طلب 
الطرفــني، فيما كثــف غريفيث 
جهوده في األسابيع األخيرة جلمع 

الطرفني وجهاً لوجه.
وأدان وزير اخلارجية اليمني استمرار 
أزمة  احلوثية الختالق  املمارســات 
مفتعلة في املشــتقات النفطية 
فــي مناطــق ســيطرتها بهدف 
ومتويل  اليمني  باملواطــن  اإلضرار 
آلة احلرب واختطاف هذه القضية 
سياســية،  مكاســب  لتحقيق 
الرسمية  األنباء  وكالة  بحســب 

»سبأ«.
وأكــد حــرص احلكومــة علــى 
األسرى  جلنة  اجتماعات  استئناف 
واملعتقلــني وصــوالً إلــى إطالق 
جميــع املعتقلــني بنــاء على ما 
مت االتفــاق عليــه ســابقاً وعلى 
مبــدأ »الكل مقابل الــكل«، مبن 
والناشــطون  الصحافيون  فيهم 

املشــمولني  واألربعة  واخملتطفون 
بقرارات مجلس األمن.

اســتمرار  ضــرورة  على  وشــدد 
امليليشيات  على  الدولي  الضغط 
الفني  الفريق  احلوثية بغية متكني 
مبهمة  البــدء  من  املتحــدة  لأمم 
التقييــم والصيانة خلزان »صافر« 
العائم، متهيداً لتفريغه من النفط 
ومنع حدوث كارثة بيئية تشــكل 

خطراً على اليمن واملنطقة.
مــن جانبــه، أكد نائــب املبعوث 
مبواصلة  املتحدة  األمم  التزام  األممي 

جهودها الرامية لتحقيق التهدئة 
السياسية،  املشاورات  واستئناف 
والبنــاء علــى مــا حتقــق فــي 
سويسرا إلطالق املزيد من األسرى 
واملعتقلني. وأشــار شــرمي إلى ما 
تبذلــه األمم املتحدة من جهود في 
سبيل إجناز املهمة املرتقبة للفريق 
الفني لأمم املتحدة ملنع حدوث أي 
كارثة محتملة خلزان »صافر« على 

السواحل الغربية لليمن.
في الســياق ذاته، أوضح املتحدث 
باسم احلكومة اليمنية راجح بادي 

أن كل جهــود احلكومة وحرصها 
اإليجابي مع كل  التعاطــي  على 
يقابل  األممية  واملبــادرات  الدعوات 
بتعنت أو متلص من امليليشــيات 

احلوثية.
 وقــال إن التعنــت احلوثي يقابله 
املتحدة  األمم  مــن  وليونة  »تــراٍخ 
وخطابها جتاه ما يقوم به احلوثيون 
ارتكبتها  التــي  اجلرائم  وآخرهــا 
والدريهمي،  امليليشــيات في تعز 
وحتى إدانتها كانت على استحياء 
ولم حتــدد من الطــرف الذي قام 

بهــذه األعمــال اإلجراميــة وهو 
معروف للجميع«.

ورأى أنــه »ما لم يشــعر احلوثي 
بأن اجملتمع الدولــي يتحدث بلغة 
أكثــر صرامة وحتــرك أكثر جدية 
فإن معاناة اليمنيني ستســتمر«. 
وأضــاف أنه »ال بد مــن التعاطي 
اإلدارة  جهــود  مــع  اإليجابــي 
احلوثيني  تصنيف  فــي  األميركية 

حركة إرهابية«.
ووصف املتحدث باســم احلكومة 
التحركات األمميــة إلقناع احلوثيني 

بالسالم »كالسير خلف السراب«. 
وقــال: »ال يوجد لدينــا أي تفاؤل. 
لم يحدث أي مؤشــر إيجابي منذ 
تقدمي مسودة اإلعالن املشترك من 
جانب احلوثيني، منذ ســتة أشهر 
وهم مينعون زيــارة املبعوث األممي 
في  تصعيد  وهنــاك  إلى صنعاء، 
احلوثيون  العسكرية.  اجلبهات  كل 
يتحدثــون في اللقاءات الســرية 
بالدبلوماســيني  التــي جتمعهم 
عن أنهم ال يريدون ســوى احلسم 

العسكري«.

يقودها مبعوث األمم المتحدة غريفيث إلحالل السالم

بريطانيا أول دولة في العالم تستخدم لقاح »فايزر«

وقدم المبعوث 

األممي إلى أطراف 

النزاع قبل أشهر 

مسودة اإلعالن 

المشترك للحل 

الشامل التي عدلت 

أكثر من مرة بناء 

على طلب الطرفين

محاوالت أممية الستئناف المشاورات بين اليمنيين 
وتشديد حكومي على حل ينهي االنقالب

متابعة ـ الصباح الجديد :

يســجل  الذي  البلد  بريطانيا،  تبدأ 
 ،)61014( أكبر عدد وفيات في أوروبا 
اليوم، حملة التطعيم بلقاح »فايزر« 
األميركي، لتصبــح بذلك أول دولة 
اللقاح،  العالم تســتخدم هذا  في 
والثانيــة عامليــاً، بعد روســيا، في 
الشروع في حملة تطعيم جماعي. 
وقال وزير الصحــة البريطاني مات 
، إن »األولوية ســتكون  هانكــوك، 
لأكثر ضعفــاً، وملَن تفوق أعمارهم 
الرعاية«  80 عامــاً، ولطواقــم دور 
والعاملــني فــي خدمــات الرعاية 

الصحية العامة.
في غضون ذلك، ارتفع إجمالي عدد 
كورونا  بفيــروس  املؤكدة  اإلصابات 
املســتجد في بريطانيــا إلى 71. 1 
مليون حالة حتى أمس، وذلك حسب 
بيانــات جلامعــة »جونــز هوبكنز« 
األميركية ووكالة »بلومبرغ« لأنباء.

تســجيل  مت  املتحدة،  الواليات  وفي 
عــدد مرتفع جــداً مــن اإلصابات 
اليومية بفيروس كورونا، أكثر الدول 

تضــرراً من الوبــاء )282 ألف وفاة(؛ 
حوالــي 181 ألــف إصابــة جديدة 
و1110 وفيات جــراء »كوفيد - 19«، 
وفق تعداد جامعة »جونز هوبكنز«. 
ومنذ أســبوعني، كان عدد الوفيات 
اليومية في الواليات املتحدة يتجاوز 
األلفني بشكل منتظم، مثل األعداد 
التي كانت تســجل في ذروة املوجة 
األولى في الربيع املاضي. وقد جتاوزت 
حصيلــة الوفيــات اليوميــة منذ 
خمسة أيام 2500، وهو مستوى لم 

يسجل أبداً من قبل.
من جانبه، أعلــن الرئيس األميركي 
محاميه  إصابــة  ترمــب،  دونالــد 
الشخصي رودي جولياني بـ«كوفيد 
- 19«، لينضــم إلى الشــخصيات 
املقربــة مــن الرئيس ممــن أصيبوا 
بالفيروس، الذين قلة منهم يضعون 

الكمامة.
السابق  نيويورك  بلدية  رئيس  وعمر 
البالــغ 76 عاماً، يضعــه في خانة 
األشــخاص األكثــر عرضــة خلطر 
الفيروس، وذكرت »نيويورك تاميز« أن 
جولياني نقل إلى مستشفى األحد 
املاضي. وجاء تأكيد إصابة جولياني 
بعدما جال في أنحاء البالد، متقدماً 

جهود الرئيس لقلب نتيجة فوز جون 
بايدن في انتخابات الرئاسة، التي لم 

تكلل بالنجاح.
وكان في مجلس والية ميشــيغان 
في النسينغ، األربعاء املاضي، وحضر 

جلســة اســتماع اســتمرت أكثر 
من أربع ســاعات مــن دون كمامة. 
واخلميس ظهر في مشــاهد بثتها 
شــبكة »ســي إن إن« فــي مدينة 
أتالنتا يســير في قاعة وهو يتحدث 

إلى عدد من األشخاص، ولم يكن أي 
منهم يضع كمامــة. وغرد الرئيس 
األميركي املنتهيــة واليته أن »رودي 
جوليانــي، أفضل رئيــس بلدية في 
الــذي عمل من دون  نيويورك  تاريخ 

األكثر  انتخابــات هي  لفضح  كلل 
فســاداً في تاريخ الواليات املتحدة، 
أصيــب بـ)الفيــروس الصينــي(« ، 
العبارة التي ســبق أن أثارت  مكرراً 

غضب بكني.
وقبل ســاعات من إعالن ترمب، كان 
جولياني يُجري مقابلة مباشرة على 
قناة »فوكس نيوز«، ولم تظهر عليه 
وقال  للمرض.  واضحــة  أي عالمات 
بيان،  لترمــب، في  القانوني  الفريق 
إن فحــوص »كوفيــد« التي أجريت 
جلولياني جاءت ســلبية مرتني قبل 
جولته األخيرة، »ولــم تظهر عليه 
أي أعراض، ولم تــأت نتيجة فحص 
)كوفيــد - 19( إيجابية إال بعد أكثر 

من 48 ساعة على عودته«.
وســيلتزم األعضــاء اآلخــرون في 
الفريــق القانوني بأوامــر أطبائهم 
وإرشادات مراكز الوقاية من األمراض 
والفحوص،  الذاتــي  العزل  بشــأن 
حســب البيان. وكتب جولياني، في 
تغريــدة، أنه »يحصل علــى رعاية 
»أتعافى  وأضــاف:  وبخيــر«.  رائعة 
بســرعة وأبقى علــى االطالع على 
كل شيء«. وجاء تشخيص جولياني 
بعد يــوم على إجــراء الرئيس الذي 

كثيــراً ما قلل مــن أهمية خطورة 
الذين  الوباء، بل حتى ســخر مــن 
يضعون الكمامات واألقنعة الواقية، 
أول جتمع سياســي ضخم له منذ 
االنتخابات. وحضر التجمع حشــد 
ضم آالف األنصــار الذين كانت قلة 

منهم تضع كمامة، في جورجيا.
وعبــرت الطبيبــة ديبــرا بيركس، 
منســقة خلية األزمة حول فيروس 
كورونا املستجد في البيت األبيض، 
إزاء جتاهل إجراءات وضع  القلق،  عن 

الكمامة في الواليات املتحدة.
وقالت، »أســمع أشــخاصاً يرددون 
كالببغاوات بأن الكمامات ال تنفع... 
الكبــرى ال تتحول  التجمعات  وبأن 
بــؤراً لتفشــي املــرض«. وأضافت: 

»إنهم على خطأ«.
وأُعلنت إصابة عدد من الشخصيات 
املقربة من الرئيس الذي هو نفســه 
أصيب بالفيروس قبل أســابيع من 
االنتخابات. ومن تلك الشــخصيات 
زوجته ميالنيــا وجناله دونالد جونيور 
وعدد  اإلعالمية  وسكرتيرته  وبارون، 
مــن املستشــارين ومديــر حملته 
والعديد من األعضاء اجلمهوريني في 

الكونغرس.

تقرير

جولياني آخر المصابين بـ«كورونا« في الدائرة المقربة من ترمب

بدأت هيئة الصحة البريطانية االستعدادات حلملة التطعيم ضد كورونا

شبح اجلوع يخيم على اليمنيني
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بدأت الشــرطة الكندية في مونتريال، امس االول 
االثنني، بإزالة مخيم يضم مئات املشــردين الذين 
يقولــون إنهم فقدوا وظائفهــم ومنازلهم جراء 
أزمــة فيروس كورونا، وفق ما أفاد مراســل وكالة 

فرانس برس الذي تواجد في املكان. 
وطوقت الشــرطة املكان في حني تصدت عناصر 
مكافحة الشــغب وبعض اخليالة لبضع عشرات 

من املتظاهرين الرافضني الزالة اخمليم.
وكانــت إدارة جهاز اإلطفاء فــي املدينة قد أمرت 
بإزالة اخمليم بعد اشتعال النيران في إحدى خيمه 

خالل عطلة نهاية األسبوع.
وأقيم اخمليــم في يوليــو، وجلأ إليــه كثيرون ممن 
أصبحوا مشردين مؤخرا بعد أن فقدوا وظائفهم 
وأماكن سكنهم بسبب تداعيات وباء كوفيد19-.

وتعهد العديد من املقيمني في اخمليم بالبقاء فيه 
طوال مدة فصل الشتاء رغم قسوة الطقس.

وقالت لويز ديروزييه، املتحدثة باســم إدارة جهاز 
اإلطفاء في مونتريــال، للصحافيني إن ثلث اخليم 
التي يصل عددها إلى 60 قــد متت إزالتها بحلول 

منتصف النهار.
ومــن املقرر أن يتــم توفير بديل للمشــردين في 
أحد مركزين لإليواء فــي املنطقة، أحدهما فندق 
مت حتويلــه مؤخرا إلى مأوى، لكــن لم يكن اجلميع 

متحمسني لهذا احلل. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، امس الثالثاء، 
إن بالدها تواجــه تهديدات عســكرية يومية 
من »قوى اســتبدادية« ، بينما أعلنت الواليات 
املتحدة عن صفقة أسلحة جديدة بقيمة 280 
مليون دوالر للجزيرة التــي تطالب بها الصني، 

وهي السادسة هذا العام.
وفي حديثها مبنتدى أمني في تايبيه، أشــارت 
تساي إلى التهديدات في املنطقة، مبا في ذلك 
بحر الصني اجلنوبي »املعسكر بشكل متزايد« 
، والذي تطالب الصني بأجزاء كبيرة منه، حيث 
أقامت جزرًا اصطناعية مبرافق عسكرية جوية 

وبحرية.
وقالت تســاي: »حتــاول القوات االســتبدادية 
باستمرار انتهاك النظام القائم على القواعد«، 
التهديدات  أن »تايــوان تتلقى هــذه  وأضافت 

العسكرية على أساس يومي«.
وعــززت إدارة الرئيس األميركــي، دونالد ترامب، 
 11 بإجمالي  الدميقراطيــة،  للجزيــرة  دعمها 
صفقــة لبيع األســلحة، وأخطــرت احلكومة 
األميركيــة الكونغرس، امس االول االثنني، ببيع 

نظام اتصاالت معلومات ميداني جديد.
وأثارت هذه املبيعات غضب الصني، حيث عمدت 
إلى تكثيف أنشــطتها العسكرية بالقرب من 
تايوان، مبا في ذلك مهام القوات اجلوية العادية.

رئيسة تايوان تكشف 
تهديدات الصين العسكرية 

وتصفها باالستبدادية

الشرطة الكندية تزيل 
مخيما يضم مشردين 

بسبب كورونا

متابعةـ  الصباح الجديد:

طالب ممثلو خمس كتل برملانية 
فــي مجلــس نواب الشــعب 
التونســي، عبر ندوة صحفية، 
رئيس اجمللس راشــد الغنوشي 
برفــع احلصانــة البرملانية عن 
كتلة ائتــالف الكرامة احلليفة 
قضية  وتقدمي  النهضة،  حلركة 
عدليــة ضدها، علــى خلفية 
حادثة هي األولى من نوعها في 

البرملان.
وكثيرا ما يشهد مبنى البرملان 
مشــاحنات وتصعيــدا وتبادل 
اتهامــات وحتــى مواجهــات 
لفظيــة، وشــتائم ومطالبات 
بسبب  الغنوشي  بإســتقالة 
ودفاعه عــن خطاب  انحيــازه 

التكفير وإهانة النساء.
غير أن األمر تطور في جلســة 
امــس االول االثنني إلى العنف، 
بعد تعــرض النائب عن الكتلة 
الدميقراطية أنور بلشــاهد إلى 
بواســطة  بالضرب  اإلعتــداء 
قارورة ما تسبب في جرحه على 
مســتوى الوجه، كما تعرضت 
النائبة سامية عبو الى اإلغماء 
و شــهدت اجللســة العامــة 
مشــروع  في  للنظر  اخملصصة 
قانون املاليــة لعام 2021 حالة 
من الهلــع والفوضى وتعطلت 

أشغالها.
نواب  هــم  االعتداء،  مرتكبــو 
ائتالف الكرامــة، حلفاء حركة 
النهضــة وجناحهــا العنيف 
الذين أثاروا الفوضى في مدخل 
قاعة اجللســة العامة، بعد أن 
تسببوا في تعطل أشغال جلنة 
والطفولة  واألسرة  املرأة  شؤون 
للنظر في  اجملتمعة  واملســنني 
تصريحــات أحد نــواب ائتالف 
الكرامة املسيئة للنساء، والتي 
تضمنــت بحســب احلقوقيني 
على  حتريضيا  خطابا  واملراقبني 
النســاء فــي البــالد ومجانبا 
ومخالفا  املدنية  الدولة  ملنطق 

لدستور البالد.
هذا وقد سبق وطالب عدد من 
بإصدار  الغنوشي  راشد  النواب 
بيان يدين تصريحات النائب عن 
ائتالف الكرامة غير أن رئاســة 

مجلس النواب لــم ترد الفعل 
حيال خطاب النائب التحريضي 
واملعادي حلرية النساء، ما اعتبره 

النواب انحيازا واضحا.
ويشــار إلى أن رئاســة اجمللس 
اكتفت بإصــدار بيان دعت فيه 
لضبط النفس وتهدئة األوضاع 

وجتاوز اخلالفات داخل البرملان.
أنور  النائــب  قــال  جهته،  من 
بالشــاهد إن أحد نواب ائتالف 
الكرامــة اعتدى عليه بالضرب 
مسببا له جروحا على مستوى 
الوجــه فضــال عــن التهجم 
اللفظــي الذي تعــرض له كل 
بعد  الدميقراطية  الكتلة  نواب 
إيقاف  الكرامــة  نــواب  تعمد 
اجتمــاع جلنــة املــرأة وعرقلة 

اجتماعها.
ودعا النائب هشــام العجبوني 
إلى  الغنوشــي  له  تدوينة  في 
بسبب  منصبه  من  اإلستقالة 

ومنحازة  إدارة كارثية  ما سماه 
توتير  فــي  »تســبب  إنه  قائال 
األجواء بسبب حماية حلفائه«.

النائب حســونة  كما وصــف 
الناصفــي في مؤمتــر صحفي 
بالدواعش،  الكرامة  نواب كتلة 
لتهديد  تعرضــو  إنهــم  قائال 
مباشــر منهم وتوعد بجرهم 

ملربع العنف.
وأكــد النائب محمــد عمار أن 
»ميلشــيات الكرامــة تقــوم 
بعمل ممنهج لضرب مخالفيها 
ووصفهم بأعداء اهلل وأن رئيس 
ذلك  مسؤولية  يتحمل  البرملان 
بعد مماطلته في منح جلســة 
تصريحات  فــي  للتداول  عامة 
مســيئة للمــرأة التونســية 
ومقسمة للشــعب التونسي 

وال حتترم دستور البالد«.
وفي فيديو نشرته رئيسة كتلة 
عبير  احلــر،  الدســتوري  احلزب 

موســي، وصفت نائــب ائتالف 
الكرامة محمد العفاس، بنائب 
التكفيــر. وقالت إنه أهان املرأة 
الذي  الغنوشــي  بتواطــؤ من 
رفض طلــب عدد مــن النواب 
تصريحات  فحــوى  مناقشــة 
العفــاس فــي جلســة عامة 
بإضافــة نقطــة فــي جدول 
األعمــال ومت ترحيل الطلب إلى 
جلنة املــرأة ثم متــت مقاطعة 
والتشــويش  اللجنة  أعمــال 
النواب على  إصرار  ولدى  عليها 
رفع األمر لرئاسة اجمللس واجهوا 

عنف نواب ائتالف الكرامة.
وقالــت موســي إن »القنــاع 
النهضة  حركــة  عن  ســقط 
بادعاء  وحلفائهم  فــي عالقة 
املدنية و احترام حقوق النساء«.

مبشروع  تقدموا  أنهم  وأضافت 
الئحــة تدين العنف املســلط 
ضد النســاء وتتصدى حملاوالت 

التراجع عــن النموذج اجملتمعي 
وعن مكاسب مجلة  التونسي 
وستعرض  الشخصية  األحوال 
الالئحــة للنقــاش واملصادقة 
في جلســة عامة مبــا يعنيه 
التصويت عليها من التزام مادي 

ومعنوي بحقوق املرأة ودعمها.
فــي ســياق ذلــك، دان االحتاد 
العام التونســي للشــغل في 
بيان لــه »االعتــداء على نواب 
الكتلة الدميقراطية من الكتلة 
إنهم  وقال  للكرامة«،  اإلرهابية 
يتبنــون خطابــا مهينــا ضد 
مخالفة  في  التونســية  املرأة 
والقيم  والتشريعات  للدستور 

األخالقية.
املفضوح  بالتواطؤ  االحتاد  وندد 
لرئيس البرملان راشد الغنوشي 
ودفاعــه عن خطــاب التكفير 
مدينا  البرملــان،  داخل  والعنف 
سلوك كتلة الكرامة املتخفية 

باحلصانة البرملانية.
كما حملت املنظمة األعرق في 
الداعمني  األطــراف  كل  البالد 
بينها  ومــن  الكرامة  لكتلــة 
مســؤولية  النهضة  حركــة 
التشــجيع على العنف وقالت 
بقيادة  البرملان  مؤسســة  »إن 
مصــدرا  صــارت  الغنوشــي 
إلنتــاج األزمــات االقتصاديــة 

واالجتماعية واألمنية.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن وزارة 
املــرأة واحتاد النســاء وعدد من 
منظمــات الدفاع عــن حقوق 
احلقوقية  واملنظمات  النســاء 
كانت قد استنكرت تصريحات 
نائــب ائتــالف الكرامة محمد 
عفاس، التي وصف فيها حقوق 
النساء في تونس بأنها »تشرع 
واعتبرتها  اجلنســية«  احلريات 
للنســاء  مهينــة  مواقــف 

ومخالفة للدستور.

مطالبات نيابية معلنة باستقالته او سحب الثقة منه

إدارة الغنوشي للبرلمان التونسي
باتت مصدرا لألزمات والعنف والشتائم 

تعرض النائب عن 
الكتلة الديمقراطية 

أنور بالشاهد إلى 
االعتداء بالضرب 
بواسطة قارورة، 

كما تعرضت النائبة 
سامية عبو الى 

اإلغماء وشهدت 
الجلسة حالة من 
الهلع والفوضى 
وتعطلت أشغالها

عنف وشتائم داخل البرملان التونسي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الواليات  لــدى  اإلماراتي  الســفير  أكد 
املتحــدة يوســف العتيبــة، أن االتفاق 
اإلبراهيمي بني اإلمارات وإسرائيل جاء في 
سياق التغيرات التي تشهدها املنطقة، 
وكذلك اجلدل بشأن ضم إسرائيل أراض 

فلسطينية.
وقال العتيبة في لقاء مع شــبكة »أم 
أس إن بي ســي« اإلخبارية األميركية إن 
»االتفاق اإلبراهيمي جاء لســببني: األول 
أن املنطقــة تتغير، واالجتاهــات تتغير، 
والعقول تتغير، والناس أصبحوا متعبني 
مــن الصــراع، واأليديولوجيــا، والناس 

يريدون فرصا وعمال وأمال«.
واشنطن:  في  اإلماراتي  السفير  وأضاف 
»فــي اإلمــارات العربيــة املتحدة نحن 
فخورون بالدعم الشعبي لهذا اخلطوة. 
وبناء على اســتطالع أجري في اإلمارات 
اإلبراهيمي،  االتفــاق  عــن  اإلعالن  بعد 
أظهر أن الشــباب اإلماراتيني ممن تتراوح 
أعمارهم بني 18 و24 عاما، عندما سئلوا 
هل تدعمون االتفــاق اإلبراهيمي؟ أجاب 

89 باملئة منهم بنعم«.
ومضى يقول إن »هــذا يعطي انطباعا 
بأن هناك إدراكا بأن املنطقة تتحرك نحو 
اجتاهات مختلفة، ونحو تفكير مختلف، 
وعلينا أن نأخذ مبزايا هذا التوجه اجلديد«.

وأشار العتيبة إلى أن السبب الثاني وراء 
االتفاق اإلبراهيمــي، الذي أعلن عنه بني 
اإلمارات وإسرائيل في أغسطس املاضي، 
احلاصـــل بشـأن ضم  اجلـــدال  »هــو 

إسرائيـل أراض فلسطينيـة«.
أن  وأكد السفير اإلماراتي في واشنطن 

»ما يقود ذلــك فعال هو أن هناك الكثير 
من احلماس، وعدد كبير من الشــركات 
اإلســرائيلية تأتي إلى اإلمارات من أجل 

االستثمار والعكس صحيح«.
من جانبه، قال السفير اإلسرائيلي لدى 
واشنطن رون ديرمر، في املقابلة ذاتها، إن 
»مهم جدا«، مؤكدا  اإلبراهيمي  االتفاق 
أنه »حقق خطوات انتقالية في املنطقة 
أســرع مما كنا نتوقع، وسينقل املنطقة 
برمتها إلى وضع أفضل من الذي تعيشه 

اآلن«.
الســالم مع  أن معاهدة  إلــى  وأشــار 
اإلمارات جاءت بعد أكثر من ربع قرن من 
آخر اتفاق بني إسرائيل ودولة عربية هي 
األردن، الذي وقع اتفاق سالم مع إسرائيل 

في عام 1994.
وتطــرق ديرمر إلى قضيــة بيع الواليات 
املتحدة طائرات عسكرية من طراز إف-

35 إلى اإلمــارات، قائال إن هذه الصفقة 
»ال تقلق إســرائيل، وال تخــرق االلتزام 
األميركي باحلفاظ على تفوق إســرائيل 

العسكري في الشرق األوسط«.
وأكد أن ما يزعجه هو العودة إلى االتفاق 
النووي مع إيران، التي تسعى إلى زعزعة 

االستقرار في املنطقة«.
وأشار السفير اإلسرائيلي إلى اجتماعات 
عقدها مســؤولون أمنيــون أميركيون 
وأكتوبر  فــي ســبتمبر  وإســرائيليون 

املاضيني، ملناقشة هذا القضية.
ونوه بالبيان املشترك الذي أصدره رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو ووزير 
الدفاع اإلســرائيلي بيني غانتس، والذي 

نفى معارضة إسرائيل للصفقة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
بينما يســتعد الرئيــس األميركي 
املنتخب جو بايــدن لتولي منصبه 
في 20 يناير املقبل ال يزال االنقسام 
بني اجلمهوريني والدميقراطيني جاريا 
بشــأن حملة »الضغــط األقصى« 
على إيــران التــي أطلقتهــا إدارة 

الرئيس دونالد ترامب.
إنترست  ناشــيونال  مجلة  ونقلت 
عن املســؤول الســابق في مجلس 
قوله  سينغ،  مايكل  القومي،  األمن 
إن الضغــط األقصى »تســبب في 
ألم اقتصادي غير مســبوق للنظام 
اإليراني، لكنه لم يسفر بعد عن أي 

نتيجة تعزز املصالح األميركية«.
ففي عهد ترامب، تصاعدت التوترات 
وإيران، ووصلت  املتحدة  الواليات  بني 
إلى ذروتها في وقت ســابق من هذا 

العام.
وكانــت إحدى خطوات السياســة 
اخلارجيــة املميــزة لترامــب هــي 
انسحاب الواليات املتحدة من جانب 
واحد من االتفاق النووي اإليراني عام 
والذي شــهد تقييد طهران   ،2018

لتخصيــب اليورانيــوم مقابل رفع 
العقوبات االقتصادية.

الواليات  ومنذ ذلــك احلني، أعــادت 
املتحدة فرض عقوبات مشددة على 
إيــران أصابت اقتصادها بالشــلل، 
والذي تضرر أكثر من جراء تفشــي 

فيروس كورونا. 

ورغم ذلــك قال اخلبيــر في معهد 
ألبحــاث  األميركــي  املشــروع 
شــاك:  كوري  العامة،  السياســة 
»هذه احلملة لم تنجح. لم تستجب 
إيران للمطالب الـــ12 التي حددها 
بومبيو كشرط  مايك  اخلارجية  وزير 

مسبق ملفاوضات جديدة مع إيران«.

أوروبا  وفي محاولة للضغــط على 
على  لاللتفــاف  طريقــة  إليجــاد 
العقوبــات، تخلت إيــران ببطء عن 
حــدود االتفاق النــووي. وكان بايدن 
صرح بأنه سيعود إلى االتفاق، ويرفع 
العقوبــات إذا عــادت طهــران إلى 

االلتزام الصارم باالتفاق النووي.
لكن اخلبير مبعهد املشروع األميركي 
مايكل  العامة  السياســة  ألبحاث 
روبــني يصــف التخلي عــن حملة 
باعتبارهــا  األقصــى«  »الضغــط 
غير فعالة بـ«اخلطــأ، حتى لو كان 
زادت تخصيب  إيــران  أن  صحيحــا 
اليورانيــوم ودعمها للميليشــيات 

التي تعمل بالوكالة«. 
وأضــاف روبني، في مقاله املنشــور 
»ضع  إنترســت  ناشــيونال  مبجلة 
جانبــا مطالب بومبيــو الـ12 رغم 
ليســت  لكنها  أنهــا منطقيــة، 
للتحقيق«، مشيرا  قابلة  أو  واقعية 
إلــى أنها شــملت إنهــاء اإلرهاب، 
وانتشار  النووية،  األســلحة  وإنتاج 
التي  امليليشيات  ورعاية  الصواريخ، 
أنحاء  تقاتل احلكومات فــي جميع 

املنطقة، والتهديدات بالقضاء على 
إسرائيل، وما إلى ذلك. 

وبحسب روبني، فإنه ال يجب التخلي 
عــن سياســة الضغــط األقصى 
باعتبارها فاشلة، قائال إنه من اخلطأ 
النظر إلى السياسة األميركية في 
فراغ دون اعتبار طبيعة استراتيجية 
اعترض على  املضــادة. كمــا  إيران 
فكرة االرتباط بني االســتراتيجيات 
واإلدارة  املتحــدة  للواليات  الفعالة 

التي حتكم.
وفيمــا يتعلــق باعتراضــه علــى 
االســتراتيجيات  بــني  االرتبــاط 
واإلدارات األميركيــة، أوضــح روبني 
قائــال: »إن هذا االجتــاه املتنامي هو 
دليل على تســييس األمن القومي 
وتدميــر فعاليته، ويشــجع فقط 
إيران واألنظمــة املارقة األخرى على 
محاولة الصمود أمــام أي عقوبات 
من خالل انتظــار نتائج االنتخابات 
األميركيــة املقبلــة واملقامرة على 
إدارة جديــدة تتراجع عن سياســة 
الضغــط األقصــى فــي خضــم 

مشاحنات حزبية«.

سفير اإلمارات في واشنطن: 
تغير االتجاهات من أسباب 

االتفاق اإلبراهيمي

»ناشيونال إنترست«: من الخطأ التخلي عن »الضغط األقصى« على إيران
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بغداد - الصباح الجديد 

حذر نائب في مجلس النواب من 
مخاطر تخفيض ســعر صرف 
الدينــار العراقي أمــام الدوالر 
األميركي، في إطار االســتعداد 
ملناقشة مشروع املوازنة العامة 

االحتادية للعراق للعام املقبل.
الصفار  أحمــد  النائــب  وقال 
عضو اللجنة املالية في البرملان 
العراقي في تصريحات إعالمية 
إن »مشــروع املوازنــة االحتادية 
للعراق للعــام املقبل قد تصل 
إلــى البرملان بنهاية األســبوع 
احلالي أو مطلع األسبوع املقبل 
وأن ســبب تأخير وصولها يعود 
إلى التغييرات الســريعة التي 
طــرأت علــى أســعار النفط 
العامليــة التي وصلــت إلى 49 

دوالراً للبرميل الواحد«.
وأوضــح أن هــذه التغييــرات 
احلكومة  اســتدعت  السريعة 
ســعر  في  النظــر  لـ«إعــادة 
اخملطط  العراقي  النفط  برميل 
للموازنة كونه يؤثر في اإليرادات 
التصــرف  والعجــز وكيفيــة 

باإلنفاق العام«.
وتوقع الصفار »أن تتراوح نسبة 
العجــز فــي مشــروع املوازنة 
املقبلــة ما بــن 40 إلى 50 في 
املائة من حجــم اإلنفاق العام، 
فضــالً عــن أن الســبب اآلخر 
إلى  يعود  املوازنــة  إعداد  لتأخر 
املفاوضــات بــن وزارة املاليــة 
الدولي لتحديد  النقد  وصندوق 

سعر صرف الدينار العراقي«.
تدعــو  »أراًء  هنــاك  أن  وذكــر 
لتخفيض ســعر صرف الدينار 
العراقــي أمــام الــدوالر، وهذا 
التضخم  إلى  اإلجراء ســيؤدي 
أصحاب  علــى  ســلباً  ويؤثــر 
الدخل احملــدود الذين يعتمدون 
وزيــر  وكان  رواتبهــم«.  علــى 
عبد  إحســان  العراقي  النفط 

النفط  وزارة  بأن  اجلبار قد صرح 
وضعت مبلغ 42 دوالراً كســعر 
لبيع النفــط اخلام العراقي في 
للدولة  العامة  املوازنة  مشروع 
للعام املقبل، وأن أسعار النفط 
ماضيــة باالرتفــاع لتصل إلى 
أكثر مــن 50 دوالراً خالل العام 

املقبل. 
تصل  بنســبة  العراق  ويعتمد 
إلى 95 فــي املائة على اإليرادات 
املالية املتحققــة من مبيعات 
لدعم  شــهرياً  اخلــام  النفط 
خطط ومشاريع املوازنة العامة 

االحتادية السنوية.
رئاســة مجلس  وعقدت هيئة 
االول  امــس  العراقي  النــواب 
حواريــاً  اجتماعــاً  االحــد 
برئاســة النائــب األول لرئيس 
النواب، حســن كرمي  مجلــس 
جلنة  إليــه  دعــت  الكعبــي؛ 
األقاليــم واحملافظــات النيابية 
املوازنة اخلاصة بكل  ملناقشــة 
محافظة لعام 2021 واملشاريع 
تنمية  ومشــاريع  االستثمارية 
األقاليم والدوائر التي مت إحلاقها 
باحملافظــات، وحضــره كل من 

رؤســاء وأعضاء جلــان األقاليم 
املنتظمــة  غيــر  واحملافظــات 
واخلدمــات  واملاليــة  بإقليــم 
واإلعمــار النيابيــة واحملافظن 

رؤساء الوحدات اإلدارية.
وقال الكعبــي، خالل االجتماع، 
أولوية   2021 عــام  ملوازنــة  إن 
قصوى للمناقشة في االجتماع 
على  احملافظــات  خبرة  لزيــادة 
وهنا  املوازنــة،  وإرســال  إعداد 
املقبل  العام  موازنة  ســتكون 
أســرع لإلقرار من ســابقاتها، 
بحســب بيان صادر عن املكتب 

لرئيس  األول  للنائــب  اإلعالمي 
مجلس النواب. 

ملف  بحــث  »علينــا  وتابــع: 
احملافظات التي عانت من احلرمان 
فيها  املنجزة  املشاريع  عدد  في 
جراء ظــروف كثيرة عانت منها 
خــالل الفترة املاضيــة، وعلينا 
مع  ومســاواتها  حقها  ضمان 

بقية احملافظات«.
عدة  عــن  االجتماع  ومتخــض 
توصيات أهمهــا مفاحتة كافة 
املعنيــة  والدوائــر  الــوزارات 
بإجنــاز  اإلســراع  بخصــوص 

وبخاصة  املتأخــرة،  املشــاريع 
إجناز  نســب  التي حققت  تلك 
املائة،  فــي   70 جتــاوزت  عالية 
الوزارية  املشاريع  كافة  وحسم 
فــي احملافظات، إمــا بإكمالها 
بذلك  احملافظــات  تفويــض  أو 
والتنســيق مــع وزارة املاليــة 
بإطــالق  اإلســراع  بضــرورة 
املقرة  املاليــة  التخصيصــات 
وعدم تأخيرها، وضرورة أن يكون 
دور مهم في ملف  للمحافظة 
املنــح واملســاعدات الدوليــة 

واإلشراف عليها.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
امس  األردنية،  اململكــة  وجهت 
الثالثاء طلبا إلى العراق بشــأن 
توسعة قوائم السلع املعفاة من 

الرسوم العراقية.
ونقلت وســائل إعالم أردنية عن 
وزيــرة الصناعة واملعــادن، مها 
علــي، قولها، إن »الــوزارة تتابع 
الشــقيقة  اجلارة  مع  وتنســق 
العــراق بشــأن تعزيــز التبادل 
الصــادرات  وزيــادة  التجــاري 
ورفع  العراقي  للســوق  االردنية 
عدد الســلع االردنية املعفاة من 

الرسوم العراقية«.
واشارت علي الى »قيام وفد فني 
عراقي بريارة لعــدد من املصانع 

االردنية لغايات

الصناعة  واقــع  علــى  االطالع 
الوطنية وبحــث ملف عدة من 

بينها توسعة قوائم السلع
االردنية املعفاة من الرسوم«.

مــن جانبــه، قال رئيــس غرفة 
صناعــة األردن، فتحــي اجلغبير 
أن »فرض رســوم على منتجات 
التحديات  اكبر  يعتبر من  اردنية 
الصــادرات  زيــادة  تعيق  التــي 
االردنيــة الى اجلارة الشــقيقة 
العراق االمر الــذي يجعلها غير 
السوق  في  املنافسة  على  قادرة 

العراقي«.
وبن اجلغبيــر أن »الغرفة قامت 
مبخاطبة وزارة الصناعة والتجارة 
والتمويــن مــن اجــل التواصل 
مع احلكومــة العراقية من اجل 

االردنية  الســلع  قوائم  توسعة 
املعفاة من

الى  مشيرا  اجلمركية«،  الرسوم 
ان »فرص التعــاون بن فعاليات 

القطاع اخلاص في
البلدين كبيرة وواسعة«.

واكــد، أن »اهمية اعفــاء املزيد 
من الســلع االردنية من الرسوم 

اجلمركية التي يفرضها
 % 30 اجلانب بنســب تصل الى 
الصادرات  زيــادة  اجل  من  وذلك 
الوطنية وزيادة منافســتها مع 
دول  مــن  املســتوردة  مثيالتها 
اخرى«، مشــيرا الــى ان »ارقام 
البلدين دون  التجاري بن  التبادل 
مســتوى الطمــوح وال تعكس 

االمكانات املتاحة بن البلدين«.

»القطــاع  ان  اجلغبيــر  وتابــع 
اجلارة  الــى  ينظــر  الصناعــي 
الشــقيقة العــراق كشــريك 

حقيقي
في مختلف اجملــاالت وصوال الى 
حتقيــق التكامــل االقتصــادي 

واقامة املشاريع
املشــتركة التي حتقــق الفائدة 

لكال الطرفن«.
واشار الى ان »الصناعة الوطنية 
خالل  كبيــرا  تطــورا  شــهدت 
السنوات املاضية من حيث اجلودة 
بدليل وصولها الى اكثر من 140 

سوقا حول العالم«.
التصدير  ملــف  وقال مســؤول 
العــراق في غرفــة صناعة  الى 
االردن ايهــاب قــادري، إن »وفــدا 

حكوميا عراقيا قام خالل شــهر 
تشــرين االول املاضي بزيارة عدد 
االردني لالطالع على  املصانع  من 
واقع املنتجات الوطنية ومناقشة 
املعيقــات التي حتــول دون زيادة 

التبادل التجاري بن البلدين«.
ان »الغرفــة قامت  وبن قــادري 
بتسلم اجلانب العراقي 399 بندا 

جمركيا تندرج حتتها
وذلك  االردنية  السلع  العديد من 
من اجل اســتثنائها من الرسوم 
اجلمركية مؤكدا ان تلك الرسوم 
تشــكل عائقا كبيــرا امام زيادة 
الصادرات واملنافسة داخل السوق 

العراقية«.
ولفت الى ان »الســوق العراقية 
تعد مــن االســواق املهمة التي 

الصادرات  لزيــادة  يعول عليهــا 
املصانع  »قدرة  مؤكدا  الوطنية«، 
االردنيــة على تلبيــة احتياجات 
الســوق العراقية مــن مختلف 

املنتجات بجودة عالية«.
واوضــح ان »قيمــة الصــادرات 
الوطنيــة وصلت الى 883 مليون 
دينــار العام 2013 فــي حن لم 
املاضي  العام  مليون   430 تتجاوز 
ووجود  اجلمركية  الرسوم  بسبب 

معوقات ادارية وفنية«.
وشــدد قــادري علــى »ضــرورة 
املتبــادل بشــهادات  االعتــراف 
واملقاييس  للمواصفات  املطابقة 
وإعــادة النظــر بكلــف اإلنتاج 
لتعزيز تنافســية املنتج الوطني 

محليا وخارجيا«.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
امس  النفط  أســعار  تراجعت 
خســائر  إلى  لتضيف  الثالثاء، 
التي جاءت  الســابقة  اجللسة 
في الوقت الذي استمرت حاالت 
اإلصابــة بفيــروس كورونا في 
املتحدة  الواليــات  في  االرتفاع 

وأوروبا.
اآلجلــة  العقــود  وتراجعــت 

الوسيط  تكســاس  غرب  خلام 
 0.57 أو  26 ســنتا  األمريكــي 
للبرميل  45.50 دوالراً  باملئة إلى 
بنحو الســاعة 05:20 بتوقيت 
غرينتش، بينما تراجعت العقود 
أو  34 ســنتا  اآلجلة خلام برنت 
0.70 باملئــة إلــى 48.45 دوالراً 
للبرميل، وخســر كال العقدين 
االول  امس   1٪ نحو  القياسين 

االثنن.
علــى الصعيــد العاملــي، أدى 
االرتفاع احلاد في حاالت اإلصابة 
إلى سلســلة  كورونا  بفيروس 
من عمليــات اإلغالق املتجددة ، 
الصارمة  اإلجراءات  ذلك  في  مبا 
األمريكية  والية كاليفورنيا  في 
وكوريا  أملانيــا  فــي  وكذلــك 

اجلنوبية.

طلبت واليــة كاليفورنيا امس 
االول االثنن من معظم الوالية 
إغــالق املتاجر والبقاء في املنزل 
مبوجــب أمر جديد سيســتمر 

ثالثة أسابيع على األقل.
وقالــت مصــادر حكومية في 
فرنســا إن البــالد قــد تضطر 
قيود  بعــض  إزالة  تأخيــر  إلى 
اإلغــالق األســبوع املقبل بعد 

أن تالشــى االجتــاه النزولي في 
احلاالت اجلديدة بعد أن ُســمح 
بإعادة فتح املتاجر أواخر الشهر 

املاضي.
بعــد ارتفــاع أســعار النفط 
خلفية  على  املاضي  األســبوع 
خطط طــرح اللقاحات واتفاق 
املصــدرة  البلــدان  منظمــة 
وحلفائها   )+ )أوبــك  للبتــرول 

، يُطلــق عليهــم مًعــا أوبك 
+ ، لكبــح زيادات اإلمــدادات ، 
يراقبون  إنهــم  محللــون  قال 
عــن كثــب جهود املشــرعن 
حزمة  للموافقة.  األمريكيــن 
حتفيز اقتصادي جديدة ستكون 
هناك حاجة إلى احلافز لدفع منو 
الوظائف ، وبالتالي الطلب على 

الطاقة.

األردن توجه طلبًا إلى العراق لتوسعة قوائم السلع المعفاة من الرسوم 

أسعار النفط تنخفض وسط ارتفاع إصابات الفيروس

يستعد لمناقشة مشروع الميزانية

البالد تفاوض »النقد الدولي« لتحديد سعر صرف الدينار

أن سبب تأخير 
وصول مشروع 
الموازنة يعود إلى 
التغييرات السريعة 
التي طرأت على 
أسعار النفط 
العالمية التي 
وصلت إلى 49 
دوالرًا للبرميل 

جانب من جلسات مجلس النواب العراقي 

متابعة ــ الصباح الجديد :

ارتفعت صادرات الصن في تشــرين 
الثاني بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب 
من ثالثــة أعوام، حســبما أظهرت 
األرقام الرســمية ، في وقت أسهم 
فيه ازدياد الطلب في أسواق رئيسة 
قبل مدة العطالت، في حتقيق فائض 

جتاري قياسي.
وبحسب »الفرنســية«، تعد األرقام 
دفعة جديدة مــن األخبار اجليدة في 
ثاني أكبــر اقتصاد في العالم، الذي 
يشــهد انتعاشــا بعد تدابير إغالق 
للحد من فيروس كورونا املســتجد، 
أدت إلى انكماش قل نظيره في وقت 

سابق من العام.
وارتفعــت الشــحنات إلــى اخلارج 
بنســبة 21.1 في املائة على أساس 
سنوي الشهر املاضي لتبلغ قيمتها 
268 مليار يورو مدعومة بطلب قوي 

على السلع الطبية واإللكترونيات.

واألرقــام التــي تعــد األفضل منذ 
2018، تخطت نســبة 12  شــباط 
فــي املائة التــي توقعهــا محللو 
بكثير  أفضل  وجــاءت  »بلومبيرج«، 
من النسبة التي سجلت في تشرين 
األول البالغــة 11.4 في املائة. ومتثل 
البيانات منوا للشــهر السادس على 

التوالي.
بنســبة  ارتفعت  الصــادرات  لكن 
4.5 في املائــة أي أقل من التوقعات 
بنســبة 7 في املائة، وأقل بقليل عن 

الشهر الذي سبقه.
في األشهر الـ11 من العام، أظهرت 
ارتفاع صــادرات  بيانــات اجلمــارك 
بنسبة  األقنعة،  ومنها  املنسوجات 
33 في املائة مع فرض حكومات في 

العالم تدابير الحتواء الفيروس.
ومنذ بداية العام حتى تشرين الثاني 
،بلغ إجمالي جتارة الســلع اخلارجية 
للصــن 29.04 تريليون يــوان »نحو 
1.8 في  4.44 تريليــون دوالر«، بزيادة 
املائة على أساس سنوي، متسارعة 

من زيــادة قدرها 1.1 فــي املائة في 
األشهر العشرة من العام.

وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا 
أكبــر شــريك جتاري للصــن خالل 
هــذه الفترة، يليها االحتــاد األوروبي 

والواليات املتحدة.
دورا  اخلاصــة  الشــركات  ولعبــت 
التجاري،  النمــو  دفــع  مهما فــي 
لها  اخلارجية  جتارتها  توسعت  حيث 
بنســبة 11.3 في املائة فــي الـ11 
46.4 في املائة من  شهرا لتشــكل 

إجمالي التجارة اخلارجية في البالد.
وأظهــرت البيانات أيضــا أن فائض 
بلغ  العالم  باقــي دول  الصن مــع 
75.41 مليار دوالر في تشــرين الثاني 
بـ58.44 مليار في تشــرين  ،مقارنة 
1990، بحسب  األول ،هو األكبر منذ 

»بلومبيرج نيوز«.
، ارتفع الفائض  في تشــرين الثاني 
للصن مــع الواليــات املتحدة، وهو 
نقطــة نــزاع رئيســة فــي احلرب 
التجارية بينهمــا، إلى 52 في املائة 

مسجال 37.4 مليار دوالر.
وبحســب »رويترز«، سجلت صادرات 
الصن أســرع وتيرة منــو خالل ثالثة 
أعوام في تشــرين الثانــي ، بفضل 
الطلــب القوي عامليا على الســلع 
أتاح  ما  اجلائحة،  لتجــاوز  الضرورية 
لثانــي أكبــر اقتصاد فــي العالم 

تسجيل فائض جتاري قياسي.
تأتــي قوة الصادرات رغــم أن اليوان 
ُقرب أعلى مستوى في أعوام مقابل 
أمر مشــجع لصناع  الدوالر، وهــو 
حيال  القلق  ينتابهــم  الذين  القرار 
تأثيــر ضعف الــدوالر األمريكي في 

قدرة الصن على املنافسة جتاريا.
في الوقت نفســه تعافــى إجمالي 
الشــهور  للصن خالل  احمللي  الناجت 
تراجع قياســي مبعدل  املاضية بعد 
6.8 فــي املائة خــالل الربع األول من 
العام احلالي عندما مت فرض إجراءات 
إغالق صارمة علــى أجزاء كبيرة من 
انتشار فيروس كورونا  الصن لوقف 

املستجد.

تقـرير

تجارة السلع الخارجية ترتفع إلى 4.4 تريليون دوالر في 11 شهرا
دفعة جديدة لالقتصاد الصيني 

بغداد - الصباح الجديد 
اعلن مصرف الرافدين امس الثالثاء عن فوائد 
مالية تصــل الى %4 للمواطنــن املودعن 

اموالهم.
وقــال املكتب االعالمي للمصــرف في بيان 
له تلقت » الصباح اجلديد » نســخة منه ان 
»فائدة حســابات التوفير للمواطنن متنح ٤ 
باملئة للذين يودعــون اموالهم في املصرف 

وحتسب نهاية كل شهر« .
ودعــا املصــرف »املواطنن الى زيــارة فروع 
املصرف واالطــالع على التعليمــات وايداع 
اموالهــم واالســتفادة مــن هــذه اخلدمة 
واســتالم الفوائــد املاليــة التــي يقدمها 

املصرف«.
وكان مصرف الرشــيد قد قــرر، أمس االول 
االثنن، رفــع الفائدة الــى3.5 ٪ للمواطنن 

مقابل ايداع اموالهم لديه.

الصباح الجديد ــ وكاالت
أظهرت بيانات اقتصادية رســمية نشــرت 
امس الثالثــاء منو االقتصــاد الياباني خالل 
الربع الثالث من العام احلالي بنســبة 22.9 
في املائــة من إجمالي الناجت احمللي ســنويا، 

وفقا لـ«األملانية«.
وتزيــد هــذه األرقــام الصادرة عــن مكتب 
احلكومة اليابانية، عن توقعات احملللن الذين 
كانوا يتوقعون منو االقتصاد مبعدل 21.5 في 
املائة ســنويا بعد منوه مبعدل 28.8 في املائة 

سنويا خالل الربع الثاني من العام احلالي.
في الوقت نفسه ســجل االقتصاد الياباني 
منوا ربع سنوي مبعدل 5 في املائة خالل الربع 
الثالث من العام احلالي متوافقا مع توقعات 
احملللن بعد منوه مبعدل ربع ســنوي قدره 8.2 

في املائة خالل الربع الثاني.
وأشــار تقرير مكتب احلكومة اليابانية إلى 
تراجع اإلنفاق االســتثماري في اليابان خالل 
الربع الثالث بنســبة 2.4 فــي املائة مقارنة 
بالربــع الثاني في حن كان احملللون يتوقعون 
تراجعه بنســبة 3.2 في املائــة، بعد تراجع 

بنسبة 4.5 في املائة خالل الربع الثاني.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
تعتزم شركتا هيونداي موتور وكيا موتورز، 
ســحب أكثر من 82 ألف مركبة إلصالح 
خلل في املكونــات وفق مــا أعلنت وزارة 

النقل الكورية اجلنوبية، امس الثالثاء.
ونقلــت وكالــة يونهــاب عن بيــان وزارة 
إن  والنقل  التحتيــة  والبنيــة  األراضــي 
الكوريتن،  الســيارات  صناعة  شــركتي 
أعلنت ســحب 82,657 وحدة بسبب خلل 

في املكونات في 47 طرازًا.
ومن املنتظــر أن تســحب »هيونداي« ما 
مجموعــه 51,048 ســيارة، مبــا في ذلك 
الســيارة الكهربائية كونا )EV( واملوديالت 
الهجينــة باإلضافــة إلى خاليــا الوقود 
نيكسو EV، املصنعة خالل الفترة بن يناير 
2018 ونوفمبر املاضي، بسبب خلل برمجي 

في نظام الكبح.
وســتقوم شــركة »كيا« أيًضا بتحديث 
البرامج أو استبدال أجزاء من 1895 سيارة 
»سول إي«، خالل الفترة بن فبراير ونوفمبر 

2020، إلصالح نفس املشكلة.
وهــذه أحدث عملية ســحب تقــوم بها 
شــركات صناعــة الســيارات العاملــة 
في كوريا اجلنوبية بســبب مشــاكل في 

مكونات السيارة.
وأوضحــت الوزارة أن الشــركات بدأت في 

تعرض خدمات اإلصالح واالستبدال. 
أو  االتصــال  املركبــات  وميكــن ملالكــي 
زيــارة مراكز اإلصــالح واخلدمة اخملصصة 

الستبدال األجزاء مجانا.

الرافدين ينافس الرشيد 
ويرفع فوائده الى ٤%

نمو االقتصاد الياباني 
بنسبة 22.9% 

هيونداي وكيا تسحبان 28 
ألف سيارة الصالح خلل 
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سعد عبد الرزاق 

٣- قوانني كان لهــا تأثير في تغيير 
اجملتمع )١٩٥٨-١٩٧٥)

تتميز هذه الفترة بحدثني متميزين 
الطبقات  على  واضح  بشكل  اثرت 
والفئات التــي يتكون منها اجملتمع 

العراقي.
األول: قانــون األصالح الزراعي لعام 

1958
القوانيني االشــتراكية في  الثاني: 

عام 1964
قانون األصالح الزراعي لعام 1958:

بالرغم من الســهولة التي مت فيها 
اســتبعاد النخبة احلاكمة للعهد 
امللكي يوم 14 متوز 1958, فقد تطلب 
التخلص من طبقة مالك االراضي، 
التي كانت متثل القوة السياســية 
الداعمــة للنظام امللكــي، جملة 
مــن االجــراءات الســريعة متثلت 
الرئيســية في تشريع قانون  أداته 
االصالح الزراعي »ولذلك اســرعت 
تســتكمل  ولم  الثــورة،  حكومة 
الشهر الثالث من عمرها بعد، الى 
إصدار قانــون االصالح الزراعي رقم 
30 لســنة 1958، وقــد وضع على 
غرار القانون املصري رغم عدم وجود 
أوجه شــبه بني انظمة الزراعة في 

البلدين”. 
ولم تقتصر التغيرات الطبقية في 
هــذه الفترة على كبــار املالك، بل 
والتجار،  املوظفني،  فئات  شــملت 
املهن  واصحــاب  األعمال،  ورجــال 
العليا وغيرهم.  ورمبا ان اكبر تغيير 
الفترة  هــذه  في  اجتماعي حصل 
هي بدايات الهجرة الريفية للمدن، 
خاصــة الى بغــداد والبصرة، التي 
خالل خمسة عقود غيرت التركيب 
الى  وحولتها  للمــدن،  االجتماعي 
مدن ريفية.  والغريــب في هذا، أن 
حصول الفالحني علــى األرض من 
لم  الزراعي،  األصــالح  قانون  خالل 
يشــجعهم على العمــل والبقاء 
فيها، بقدر مــا كان إغراء الهجرة 
الى املدن أقوى وأشــد.  ويفســرها 
البعض بــأن عالقة الفالح العراقي 
بســبب  ضعيفة،  بقيت  بــاالرض 

خلفيته البدوية.
الى  الريفيني  وبلغ عدد املهاجريــن 
بغــداد وحدها للســنوات املمتدة 
بني اعــوام 1957-1965 حوالي 210 
الف نســمة بزيادة قدرها 23  الف 
نسمة عن العقد السابق، واستمر 
والديوانية  الكوت  ألوية  من  النزوح 
والبصرة، بدالُ عن الناصرية والعمارة 
.  وبلــغ مجمــل عــدد املهاجرين 
بــني احملافظات في إحصــاء 1977 
حوالي 1,7 مليون مهاجر يشكلون 
%14 مــن مجموع الســكان.  وفي 
إحصاء عــام 1987 بلغ مجمل عدد 
املهاجرين 2 مليون مهاجر مبا يعادل 

%12 من مجموع السكان. 

القوانني االشتراكية في متوز 
1964

وفي متــوز 1964 أعلنــت احلكومة 
في عهد عبد السالم عارف قوانني 
التأميم التي شملت ثالثني صناعة 
لألســمنت  شــركات  )أربع  كبرى 
وخمس شــركات للمطاحن وثالث 
وثالث شركات  للســكاير  شركات 
جتارية ومعملني للصابون ومعملني 
للحياكــة  ومعملــني  لألحذيــة 
والنســيج, ومعمــالً للجوت وأخر 
وأخر  للسجاد  وثالثاًَ  القطن،  لبذور 
لألســمنت  وواحد  البنائية  للمواد 
وواحد للورق وواحد للكبريت وواحد 
عقارية(   وشــركة  النباتية  للزيوت 

وجميع املصارف وشركات التأمني.
وكانــت دوافع التأميم سياســية 
للحاق  اقتصاديــة،  منهــا  أكثــر 
بركب اجلمهوريــة العربية املتحدة 
)مصر( التي كانت قد أجرت تأميم 
الكبــرى بعــد حركة  شــركاتها 
االنفصال عن سوريا في عام 1961.  
وكان الغرض من هذا التأميم تقارب 
الوحدة  اعــالن  اجل  مــن  البلدين 
بينهما, وهو الشــرط الذي وضعه 

املفاوض املصري للعراقيني.
وبالرغم مــن عدم تأثــر االنتاجية 
كثيراً فــي الصناعات املؤممة إال انه 
)التأميم( استبعد عملياً فئة رجال 
الصناعيني  واملســتثمرين  األعمال 
وغيرهــم في القطــاع اخلاص من 
النشاط االقتصادي.  ونتيجة لذلك 
بقى املستثمر احمللي العراقي متردداُ 
في مجال  االستثمار  لفترة طويلة 
الصناعة.  وجاء فــي تقرير للبنك 
1966 مايلي: »لقد  الدولي في عام 
ثٌبطت تأميمــات 1964 الى حد ما 
املستثمرين في القطاع اخلاص، ولو 
ان التعويــض نص عليه  في جميع 
احلكومة  إســتيالء  لكن  احلــاالت، 
لــم يكــن ذا أثر ضار علــى كفاءة 
االنتاج  زاد فعــالً  وقد  العمليــات، 
واالربــاح فــي كثير مــن املصانع 

املؤممة«. 
التأميم ومــن قبله  أثقــل  لقــد 
االصــالح الزراعــي الدولــة مبهات 
تنظيمية وإداريــة لم تكن مهيئة 
لتأديتها، مما اثقل بالتالي دورها في 
اجملتمع، وســمح لها فيما بعد من 

الهيمنــة على قطاعات واســعة 
متعلقة بحياة املواطن العراقي.

٤- الدولة الريعية )١٩٧٥-٢٠٠٣(
تتميز هذه املرحلة بإرتفاع اســعار 
النفــط العراقي بعد عــام 1974, 
حيث كان ميكن لسيل املال املتدفق 
على البالد ان يحقق أهداف الدولة 

احلقيقية في التنمية.
واملســألة التي يطرحهــا اقتصاد 
املوارد او »لعنة املوارد« كما يفضل 
ان يســميها بعــض االقتصاديني 
العالم  بلــدان  فــي  املتخصصني 
الريعي  باإلقتصاد  واملعروفة  الثالث 
تتعلق بتضخم دور الدولة وتدخلها 
في كافة مجاالت اجملتمع حتى تلك 
اخلاصة باألفراد، وبإختصار توجهها 

بالتالي نحو االستبداد.
كل ذلك ســاعد على تعزيز »تأثير 
احلكومة في البنيــة األجتماعية« 
، واحتلت الدولــة موقعاً احتكارياً 
والتأمني«  املصــارف  »ميــدان  في 
وسيطرت على »الصناعة الكبيرة«، 
وتدخلت في ميادين القطاع اخلاص 
االقتصادية مثــل »الزراعة والنقل 

واملواصالت وجتارة اجلملة”،
ويحدث األقتصــاد الريعي خلالً بني 
الدولــة واجملتمع، فمن خالل اعتماد 
الدولة على مصــادر متويل خارجي 
يقــل ارتباطها باجملتمــع كمصدر 
املُنتج  العمــل  ويصبح  للقيمــة، 
الريعية.   الدولــة  لوظيفة  ثانويــاً 
وكلما يقــل اعتمــاد الدولة على 
اجملتمــع تنخفض مكانــة املواطن 
فيه، بــل يصبح عباً علــى الدولة 
فتقوم بإطعامه ورشــوته وإرهابه 
من اجل القبول باألمر الواقع.  ويؤدي 

هذا الى انســالخ احلكام وتعاليهم 
عن اجملتمع وبالتالي اإلخالل بأبسط 
املبادىء الدميقراطيــة التي تعتمد 
عليها الدولة احلديثة.  وعندما تقل 
أهمية الضرائــب أو تنعدم كمورد 
املواطنني  مطالبــة  تقــل  للدولة 
فتاريخ  السياســية،  باملشــاركة 
الدميقراطية، كما هو معروف، كان 
قد بدأ مع شعار »ال ضرائب من دون 

متثيل«. 
العراقــي نحو  االقتصــاد  توجــه 
اخلصخصة في عام 1987 كمخرج 
املتفاقمة  االقتصادية  ملشــكالته 
جراء النفقات العسكرية الباهضة 
للحرب مع ابــران، واللحاق بالركب 
القطاع  نحو  التوجــه  في  العاملي 

اخلاص واألسواق احلرة.
اســتفادت منذ ١٩٩١ فئات قريبة 
مــن النخبــة احلاكمــة بحكــم 
عالقاتها القرابية والصداقة والوالء 
والنفوذ من شراء افضل مؤسسات 
القطاع العام التي جنت منها ارباح 
خيالية، والتي استطاعت في فترة 
االقتصادي-  احلصــار  –فترة  الحقة 
من تبوء مراكز مهيمنة واحتكارية 
في الســوق العراقية.  اســتغلت 
هذه الفئات الظروف االســتثنائية 
التي مــر بها العراق جــراء احلصار 
االقتصادي الدولــي املفروض عليه 
من  الثانية  اخلليــج  حــرب  بعــد 
واردات  االســتحواذ على معظــم 
واخلارجيــة،  الداخليــة  التجــارة 
ال  ألســباب  نفوذها  مســتخدمة 
تتعلــق بالنشــاط االقتصادي في 
السوق  طريق  عن  وبالتالي  التجارة 
عمليات  فــي  والدخول  الســوداء 
تهريب كبرى مبا فيها تهريب النفط 

بأسعار مخفضة عن سعر السوق، 
جنــت منها ثــروات طائلة مكونة 
رأســمالية  أو  بإقتصاد  مايعــرف 

.Crony Capitalism »الشلة«
ومنذ وصول البعــث في ١٩٦٨ إلى 
الســلطة ازدادت سهولة التحكم 
ازدياد واردات  باجملتمع، خاصة بعــد 
النفط، وحتول االقتصاد العراقي إلى 
اقتصاد ريعي. فخــالل فترة نهاية 
الســبعينيات، جرى صعود السلم 
االجتماعي من قبل فئات جديدة من 
املقاولني املوالني لرجال الســلطة، 
كما ازدادت في هذه الفترة بشكل 
الفت للنظر فئــة موظفي الدولة.  
ونتيجة للغرور وللسياسة الهوجاء 
العقوبات  فتتــت  البعــث،  حلكام 
النســيج  الدوليــة  االقتصاديــة 
وأوقعت  للمجتمــع،  االجتماعــي 
بالكثير من الفئات الوســطى إلى 
وقاربت  االجتماعي،  السلم  أسفل 

بعضها خط الفقر.
وإذا نظرنــا إلــى مســار الدولــة 
العراقيــة، خاصــة منــذ نهايــة 
احلــرب العاملية األولــى، جنده ميال 
إلى ســطوة الدولة علــى اجملتمع، 
فيتمكــن من بيده الســلطة من 
تغيير عدد من جوانب بنية اجملتمع.  
فالبريطانيون سعوا لتشكيل بنية 
اجتماعية حديثــة، ورمبا جنحوا في 
هذا املضمار إلى حد كبير، فظهرت 
طبقات وفئات وتشــكيالت حديثة 
بجانب تلــك التقليدية، رغم أنهم 
القبائل وبعض  ركزوا على حكــم 
أغنياء املدن.  وجــاء قانون اإلصالح 
الزراعي ليلغــي طبقة كبار املالك، 
وجــرى حتســن واضــح لكثير من  
فئات الطبقة الوســطى بعد عام 
١٩٥٨، إال أن قوانــني التأميم لعام 
١٩٦٤ قــد قوضت مصالح القطاع 
اخلاص، وجعلته يتردد في االستثمار 
في بعض النشــاطات االقتصادية، 

خصوًصا الصناعية منها.

٥- األحتــال االمريكــي وتدهــور 
الدولة العراقية منــذ ٢٠٠٣ وحلد 

اآلن
ولد  الــذي  السياســي  النظام  أن 
األمريكي  األحتالل  قوات  توّلي  بعد 
كان فــي قالبه العــام دميقراطياً، 
ورمبــا دميقراطياً ومتفائــالً للغاية، 
من حيــث محاولتــه الفصل بني 
الســلطات الثــالث، وضمان حرية 
وتأســيس  واألجتمــاع  التعبيــر 
األحــزاب، ومراقبة الدولة من خالل 
وأخيراً  عنها،  مستقلة  مؤسسات 
متكــني املواطن من إنتخاب حكامه 
ونزيهة، كل  انتخابــات حــرة  عبر 
ذلــك مــن دون وجود مؤسســات 
تعــزز تطبيق مثــل هــذه املهام.  
ولقد اثبتــت التجربة العراقية بأن 
باالنتخابات  الدميقراطيــة  اختزال 
كانت ممارســة خاطئــة، “فرغم ان 
االنتخابات هي جزء هام واساســي 
مــن الدميقراطيــة، فالدميقراطية 

واالنتخابات ليستا الشيء  نفسه 
متامــاً. فاالنتخابات هي ببســاطة 
إال    . الدميقراطية”  لتنفيــذ  اآللية 
انه كان ينبغي من أجل حتقيق مثل 
هذه املهــام أعطــاء فرصة أطول 
ملرحلــة إنتقاليــة تتكفل بإصالح 
كافــة اخلروقات والســلبيات التي 
وتوفير  الســابق،  النظام  خّلفهــا 
األمن واخلدمات للمواطن، ومحاربة 
األرهاب الذي جنح بالتالي في شــل 

العملية السياسية. 
لم تكن مؤسسات الدولة العراقية 
الدميقراطي  التغيير  مهّيأة ملواكبة 
البــالد.  فمنظومة  الذي جرى في 
القضاء في العراق التي كانت حكراً 
على حــزب البعث خــالل النظام 
الســابق، ادت الى تعطيل القضاء 
واســتقالليته، ثم  حتولت تدريجياً 
الى مؤسسة تابعة لسلطة رئيس 
الــوزراء.  وإذا نظرنا الى الدســتور 
الذي يعتبر املوّجه لســير العملية 
السياسية، فهو يحمل منذ إقراره 
في اســتفتاء عام ٢٠٠٥ تناقضات 
عميقة بحيث يتعذر العمل به من 
دون تعديله، ومــع كل مثالبه فقد 
جرى جتاوزه بشكل سافر، ولم يجر 
تطبيق الكثير من فقراته، منها على 
املثال اجمللس االحتادي، وهو  ســبيل 
مبثابة الغرفة الثانية جمللس النواب، 
فــكان لوجوده تهدئــة الكثير من 
التوترات السياسية.  وجرى تفسير 
متحيز لرئيس الوزراء املالكي  خالل 
انتخابــات ٢٠١٠، حــول ”القائمة“ 
و“الكتلة“، التي ســوف تطيل عمر 
القادمة.  االنتخابات  نتائــج  جميع 
كما حصــل غيــاب متعمد لكل 
ألجهزة  واحملاسبة  املســاءلة  انواع 

الدولة ومسؤوليها، مما زاد مستوى 
الفساد األداري وسرقة اموال الدولة 
في  هذا  تقريبــاً،  خرافي  بشــكل 
للنزاهة  مستقلة  هيئة  وجود  ظّل 
مهمتها كشف الفساد ومحاربته.  
السياسي من  النظام  يتمكن  ولم 
توفير األمــن للمواطن، حيث وصل 
اســتياء عدد كبير مــن املواطنني 
الى حد استعدادهم لقبول حاكم 
متســلط، إذا ما وفــر لهم األمن 
واألمان.   ونتيجة للضعف الواضح 
في منظومة الدفاع متّكنت عصابة 
األستيالء  داعش من  متطرفة مثل 
على ربع األراضي العراقية وحكمها 
بالقوة منذ عــام ٢٠١٤.   وزاد األمر 
تعقيداً ضعف احلكومة بشكل بارز 
املســلحة  الفصائل  مختلف  جتاه 
باستقالل  تعمل  التي  )املليشيات( 
عن الدولة، ولــدى بعضها اجندات 
اقليميــة ودوليــة.  ولــم تتمكن 
الدولــة رغم امليزانيــات الضخمة 
التي وفرها الريع النفطي، من تقدمي 
الكهرباء  مثــل  للمواطن  خدمات 
واملــاء الصالح للشــرب والصحة 
والتعليم وغيرها.  أخيراً ثمة زيادات 
مســتويات  بإرتفاع  محسوســة 
الفقــر، خاصــة فــي احملافظــات 

اجلنوبية التسع.

اخلامتة
الدولة  هل هناك أمل في إصــالح 
العراقيــة؟  إن أي فكــرة لإلصالح 
ال بد أن تبــدأ بالنخبة احلاكمة، ما 
دمنا بصدد أن الدولة تصنع اجملتمع، 
إذ ينبغــي أن تتوفر لديهــا اإلرادة 
والقابليــة والوضــوح فــي خوض 
عملية اإلصالح، التي هي ليســت 

من املهام السهلة مطلًقا. ويصعب 
في ظروف العراق، من اختيار نخبة 
لدينا  إذ  بالنزاهة،  حاكمة تتســم 
إرث مــا يقارب الســبعة عشــرة 
هدفها  سياســية،  لنخــب  عاًما 
الشــخصي الثراء من أموال البالد.  
ولألسف القول بإنه ليس بالضرورة 
أن تكون هــذه النخبة منتخبة من 
قبل الشعب، كما مت انتخاب جميع 
النخب السابقة التي احتلت املراكز 
األولى في الدولة، وذلك ألن شريحة 
واسعة من الناخبني، ال تصوت على 
برنامج وكفاءة املرشــح،  أســاس 
بل على أســاس انتمائه الديني أو 
الطائفي أو اإلثني، وهذا ما ينسف 
فكرة االنتخابات برمتها. وينبغي أن 
تتميز النخبــة التي نحن بصددها 
التي  الوطنية،  العراقيــة  بالهوية 
ال تفرق بني أبناء الشــعب بحسب 
انتمائهم الطائفي أو العشائري أو 

احمللي أو القومي.  
وإن أفضل بدايــة لبرنامج اإلصالح 
ال بــد أن تبدأ بالتخلــص من كل 
مظاهر الدولة الفاشــلة املتسمة 
اإلدارية  بالضعف في إجناز مهامها 
لضبــط  الالزمــة  والتنظيميــة 
الناس واملــوارد. وأن تتمكن الدولة 
الشرعي  االســتخدام  احتكار  من 
للعنف، من خالل التخلص من كل 
اجلماعات املسلحة التي تسير وفق 
أجندات خاصة بهــا، وأن ال تتحول 
للعناصر  ملجــأ  إلى  البالد  أراضي 
اخلطــرة كأمراء احلــرب واجلماعات 
مبحاربــة  تقــوم  وأن  اإلرهابيــة. 
وتخفيف  وإدانتهــم،  الفاســدين 
الصراعــات الداخلية، وتوفير األمن 
واالهتمام  للمواطــن.  والســالمة 
بتقــدمي أقصى احلــدود للخدمات 
االكتفاء  وعدم  األساسية،  العامة 
باحلــد األدني. وينبغــي إعادة تقومي 
مؤسســات الدولــة األساســية: 
التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
بحيث تعمل بالشــكل االحترافي 
املســتقل، وحتفيز طاقــات اجلهاز 
البيروقراطــي والقوات املســلحة 
واألمنية. وأخيــرًا أن تتمكن الدولة 
من بسط نفوذها على أرضها وعلى 
الوطنية  حدودها  وحماية  شعبها، 
.  وبالتأكيــد إن مثل هذا البرنامج 
يتطلب فــي ظروف العــراق إعادة 
وتعديلها  الدستور  مواد  في  النظر 
ينبغي  املناســب، كما  بالشــكل 
أشار  التي  املؤسسات  بعض  إحياء 
إليها الدســتور كاجمللــس االحتادي 

وغيرها. 
 لكن، الغريــب، أن كل هذه األمور 
ليست مخفية على أحد، وحكامنا 
أفضل مــن يعرفهــا، لكنهم غير 
مســتعدين  للتغييــر، فالدولــة 
»العميقــة« التــي صنعوها خالل 
السنوات املاضية، كافية حلمايتهم 
من احملاسبة واملساءلة، وجتني لهم 
ثروات ال طائــل لها.  وأخيرًا، ال يبدو 
في األفق أن التغيير قادم، وسيكون 

البديل في الغالب مكلًفا للغاية.
فرض احلــراك اجلماهيــري التي عم 
العراق منــذ ١ أكتوبر املاضي ٢٠١٩، 
شعار االنتخابات املبكرة بعد متكنها 
املهدي،  عبد  حكومة  اســقاط  من 
يشترك  ال  نزيهة  بحكومة  مطالبة 
بها كل اولئك الذين ســاهموا  في 
حكومــات ما بعد ٢٠٠٣.  وبســبب 
الداخلية  وبنيتــه  احلــراك  طبيعة 
التــي تتلخــص في كونــه حركة 
اجتماعية واعية، فإنه بهذا املطلب 
يكــون قد حقــق اهدافــه كاملة.  
فاحلركات االجتماعية تســاهم في 
اوسع  اهداف تصب ملصلحة  حتقيق 
اجلماهير، لكنهــا ال تتمكن مبفردها 
من تغيــر نظام احلكــم، فهذه من 
اختصــاص االحزاب السياســية أو 
اجليــش كما هــو عادة فــي بعض 
واســتطاع  الثالث.  العالــم  بلدان 
اعداد غقيرة  ان يســتقطب  احلراك 
من اجلماهيــر الواعيــة خاصة بني 
الشباب من اجلنسني، الذين مارسوا 
وواعي  ســلمي  بشــكل  حراكهم 
لتحقيق اهداف محددة.  في البداية 
ابرز  هــي  بالعمل  املطالبــة  كانت 
نتيجة  وذلك  الســائدة،  الشعارات 
ارتفاع مستويات البطالة الى حدود 
احلكومة  عاجلت  ولــو  مقبولة،  غير 
البطالــة، خاصة  انذاك مشــكلة 
بني الشــباب، فلرمبــا انتهى احلراك 
فــي إطار هذه احلــدود.  لكن القمع 
واســتمراره  باملتظاهرين  والتنكيل 
احلراك  صعــد  مختلفة،  قــوى  من 
إسقاط حكومة عبد  الى  مطاليبه 
املهدي، وقد جنح بهذا املطلب جناحاً 
تامــاً.  وبالتأكيــد لم يكــن احلراك 
موافقاً على عمــل مجلس النواب، 
وكانت املطالبة بتغيره تعني القيام 

بإنتخابات مبكرة.
املبكرة  االنتخابات  إن  ولكن لألسف 
سوف لن حتل مشــكلة البالد، إذ ان 
املطلوب جتديد كامل هياكل الدولة: 
الســلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائيــة، وهذا مــن غير املمكن 
حتقيقه من خالل االنتخابات املبكرة 
لوحدهــا، خاصــة وان التحضيرات 
األولية  لإلنتخابات القادمة تشــير 
الى بقاء نفس القوى التي تســيطر 

على الدولة حالياً.

مالحظات عن عالقة الدولة بالمجتمع في العراق

في تموز 1964 أعلنت الحكومة في 
عهد عبد السالم عارف قوانين التأميم 
التي شملت ثالثين صناعة كبرى )أربع 

شركات لألسمنت وخمس شركات 
للمطاحن وثالث شركات للسكاير 
وثالث شركات تجارية ومعملين 

للصابون ومعملين لألحذية ومعملين 
للحياكة والنسيج

هل هناك أمل في إصالح الدولة العراقية؟  إن أي فكرة لإلصالح 
ال بد أن تبدأ بالنخبة الحاكمة، ما دمنا بصدد أن الدولة تصنع 

المجتمع، إذ ينبغي أن تتوفر لديها اإلرادة والقابلية والوضوح 
في خوض عملية اإلصالح، التي هي ليست من المهام السهلة 

مطلًقا. ويصعب في ظروف العراق، من اختيار نخبة حاكمة تتسم 
بالنزاهة

بالرغم من السهولة التي تم فيها 
استبعاد النخبة الحاكمة للعهد 

الملكي يوم 14 تموز 1958, فقد 
تطلب التخلص من طبقة مالك 
االراضي، التي كانت تمثل القوة 

السياسية الداعمة للنظام الملكي، 
جملة من االجراءات السريعة تمثلت 

أداته الرئيسية في تشريع قانون 
االصالح الزراعي

القسم الثاني



ثقافة 8دراسة
دراسة

قراءة

مجالت

بعــض رجاالت احلكم، وهذا ال شــأن له 
بالســلطة واحلكم، بل له شــأن واسع 
بســلوك اإلنســان اجملبول على الشر، إذ 
ينفتــح الفضاء الروائــي لرواية )1952( 
على اللواء عويس باشا، الذي ميت بصلة 
قرابــة إلى امللك، فضال عــن كونه كبير 
مرافقيه، عويس باشــا الذي أنشأ عزبة، 
مزرعة قريبة من القاهرة، هو الذي أحب 
الفضاء  ينفتــح  الهادئة،  الريــف  حياة 
الروائي على عويس هذا آمرا بشــد وثاق 
كرامة بن ســرحان الســقا إلى شجرة 
اجلميزة، وجلده مئــة جلدة، على الرغم 
ولوال  واعتراضهم،  له،  الناس  من تشفع 
عبــاس أبو حميــدة الشــخص املهاب 
والسياسي الشــيوعي، ملات كرامة ابن 
الســقا بني يدي عويس جلــدا، فعباس 
هو الذي أخذ الســوط من يــده، ووبخه 
على قســوته هذه. وما آلم أبوه سرحان 
الســقا جلد ابنه، بل تخــاذل هذا االبن 
أمام عويس باشــا، واستعطافه من غير 
جدوى، ال لســبب ســوى أنه قرأ أشعارا 
للشــاعر البريطانــي املعــروف توماس 
ستيرن اليوت من قصيدته ذائعة الصيت 
)األرض اليبــاب( على مســامع جويدان، 
وصويحباتها  تنزهها  لدى  الباشــا  ابنة 

قرب األهــرام، الذي عد هذا جتاوزا ال ميكن 
التغاضي عنه.

تنقل لنــا رائعــة )1952( جلميل عطية 
التي تكثر  احليــاة،  وقائــع من  إبراهيم، 
فيها اآلراء وتختلف، فإذا تعاطف الناس 
مع شــخص، وهبــوه محاســن غيره، 
وإذا كرهوه ســلبوه محاســنه، فها هو 
فالح عكاشــة،  الولد  املغنواتي  املغني، 
الــذي يغادر القرية نحو اإلســماعيلية، 
يــدور بعربته يبيع النــاس ومنهم جند 
والبرتقال،  الفاكهة  البريطانيــة،  القوة 
يستغل السياسيون بساطته، فيهيئون 
قنبلــة موقوتة في عربتــه، كي تنفجر 
مقراتهم  واجلند  الضبــاط  مغادرة  عند 
ظهراً، فتنفجر القنبلة في الوقت احملدد، 
فتقتل وجترح عدداً مــن الضباط واجلند 
البريطانيني، فيتحول عكاشــة املطرب، 
الــذي ال يفقه شــيئا في السياســة، 
والذي أحيا قبل أيام حفال صاخبا ساهرا 
في قصر عويس باشــا، على شرف ابنة 
الباشــا وصويحباتها، واكل حتى بشم، 
وشــرب من غالي اخلمور، حتــى ما عاد 
يفقه شيئا، هو البطني الشريب الشره، 
حتول عكاشــة هذا إلــى مناضل كبير 
تنســبه  سياســية  فئة  وفدائي؟!وكل 
إليها، اإلخوان املســلمون يطلقون عليه 
األخ الشهيد عكاشة، ويقيمون له صالة 
الغائب،. ويترحمــون عليه، ويؤكدون أنه 
من رجالهم ومن أتباع الشيخ سالمة أبو 
حجازي، خطيب جامع عزبة البدرشــني، 
االستئناف على  واملسجون في ســجن 

ذمة حريق القاهرة.
أما الشــيوعيون فيؤكــدون، لقد ضرب 
الرفيق عكاشــة املثل، ولنــا منه عبرة،. 
ولقد كان الشهيد عكاشة مثاال وقدوة 
في العمل التنظيمــي! لكن عباس أبو 
حميدة ابن عزبة عويس باشا، الذي كان 
يعرف حقيقة املغني عكاشة، ال يطاوعه 
لسانه على مشاركة الناس لغوهم، وال 

يستطيع البوح باحلقيقة املرة!
قلــت إن الرواية تقترب فــي أحيان عدة، 
من ذكر بعض األســماء احلقيقية، ال بل 
تذكرها، امللــك فاروق ورؤســاء الوزارات 
وزاراتهم،  تأليــف  فــي  فشــلوا  الذين 
بسبب ســوء األحوال وتأزمها،. والسيما 
بعد اســتقالة وزارة النحاس باشــا، أو 
إقالة امللك لها، إثر اشــتداد الصراع بني 
القصر امللكي وحــزب الوفد، ووزارة علي 
ماهر التي استقالت فجأة، وتولى أحمد 
جنيب الهاللي وزارة سماها وزارة التحرير 
والتطهيــر، لكنها لم تنجــز حتريرا وال 
تطهيرا! وما عمرت طويال، ثم جاءت وزارة 
حسني سري باشــا التي استقالت هي 
األخرى، وأخيــراً وزارة بهي الدين بركات، 

أربع حكومات في أقل من نصف ســنة! 
وأضحى البلد من غير وزارة تدير شؤونه، 
فضالً عن ورود أسماء من العهد اجلديد، 
جمال  البكباشــي  جنيب،  محمد  اللواء 
عبد الناصر وعبد احلكيــم عامر. لكنه 
يقترب في أماكن عديدة من اإلشارة إلى 
أوديت(   ( الطبيبة  أســماء معينة، مثل 
كرمية أحمد باشــا السيد، وهي كما أرى 
كرمية الدكتــور أحمد لطفي الســيد، 
الذي يلقبه املصريون ) أستاذ اجليل( وهو 
على الرغم من محافظته سياســياً، إال 
أن كرميته كانت شــيوعية الهوى، ولوال 
اعتنائها بتلك الســيدة السويدية، يوم 

حريــق القاهرة، التي كانــت تعاني آالم 
الطلــق، ومن ثــم نقلها إلى الســفارة 
الســويدية ملواصلة االعتناء بتلك املرأة 
أللقى رجال األمن القبض عليها، بعد ما 
شاع عنها أنها من املساهمني في حوادث 
احلريق، فضال عن جنل دولة الهاللي باشا 
فهو من زعماء الشيوعيني في اجلامعة، 

فلقد ترك األبناء دين آبائهم!
وكالعادة يتقلب الناس ومييلون مع الهوى 
حيث مال، فهذا حمــادة أبو جبل، الذي 
كان ميني نفســه بصدور األمر بتعيينه 
عمــدة عزبة عويس باشــا، وظل يتملق 
الباشــا كي يصدر األمر بعموديته، ما أن 

انقلب احلال ودالت دولة امللوك، حتى مترد 
على طلبات األميرة شويكار زوجة اللواء 
عويس الذي اعتقله العســاكر الثائرون، 
وقد ملست األميرة جويدان فضال عن أمها 
هذا التغير في أخــالق الرجل وتصرفاته 
واجلفاوة التــي كان يقابلهما بها قائلة: 
كان الباشــا على وشــك تعيينه عمدة 
لكن حركة اجليش أفســدت مســعاه، 
الشدة تظهر معادن الرجال، لقد اختفى 
العمدة ولم يأت ليسأل عن الباشا حتى 

من قبيل اجملاملة.

احترام الذات واملبدأ
إن روايــة )1952( للروائي املصري الراحل 
جميل عطية إبراهيم، الذي أمضى أكثر 
من نصف عمره خــارج بلده، والذي كان 
يزوره سنويا، كي ال تنقطع آصرته بالوطن 
الذي أحب، والذي انتهى به املطاف أواخر 
ســنوات العمر فــي دور الرعايــة، كما 
أمضاها عالــم النفس الســوري فاخر 
عاقل، تصويــر دقيق للحياة املصرية إبان 
تلك الســنة الفاصلة العاصفة 1952، 
منــذ بداية شــهر كانــون الثاني/يناير 
وحتى حــوادث كفر الــدوار خريف تلك 
الســنة، حيث أطلق جيش الثورة! النار 
على العمــال املطالبني مبطالب مهنية، 
فضال عن ضرورة عودة اجليش إلى ثكناته 
بعد أن أدى دوره، وترك السياســة ألهلها 
املدنيني، فثارت ثائرة العســاكر وأطلقوا 
عليهــم النار. وعــادت الدنيا كما كانت 
ســابقا، حتى عجب الناس من هذا الذي 
امللك بحجة املساهمة في  أمن  اعتقله 
العساكر  وأطلق سراحه  القاهرة،  حريق 
الثوار، الذيــن ما عتموا أن اعتقلوه ثانية 
بإطالق  وأخافوه  شــديدا،  عذابا  وعذبوه 

الرصاص عليه.
لقد تولى اليوزباشي أنور عرفة، التحقيق 
مع هذا الشــيوعي عبــاس أبو حميدة، 
صاحب مقولــة: كلكم كفرة، وهو الذي 
أنقــذ كرامة ابن ســرحان الســقا من 
ســياط اللواء عويس باشــا، ومن يجرؤ 
على أخذ الســوط من يــده، البل وبخه، 

وبخ الباشا على قسوته.
لقد قبض اليوزباشــي أنــور عرفة، ترى 
الســادات؟!قبض  أنور  اليوزباشــي  أهو 
على عشرات الباشوات السابقني، وعلى 
اثنني من رؤساء الوزارات السابقني، وعلى 
أفراد من األســرة احلاكمة السابقة، ولم 
يصادفــه معتقــل له ثبات عبــاس أبو 
حميدة، الــذي يؤكد له: يا عرفة بك إنك 

لن تقتلني، وأنا لن أعترف!.

شكيب كاظم

أعــادت وفاة الروائي املصــري املغترب في 
1979، ليعيش في  سويسرة منذ ســنة 
لوزان، بعد أن سئم احلياة في مصر، أقول: 
أعادت وفاة الروائي جميل عطية إبراهيم، 
املولود في محافظة اجليزة ســنة 1937، 
أعادت وفاته في يوم اجلمعة العاشــر من 
نيســان/ أبريل 2020 إلــى ذاكرتي روايته 
)1952( الصــادرة عن دار الهالل في ضمن 
سلســلة روايات الهالل ، في شــهر متوز/ 
1990، املوافق لشــهر ذي احلجة  يوليــو 
1410هـ، ألعود لقراءة هذه الرواية الناهلة 
من التاريــخ املصري احلديــث، إلى درجة 
التطابق في أحيــان عدة، وهو الذي يؤكد 
املؤرخني  الرواية من دراســات  اســتفادة 
للشــأن املصري احلديث، أمثال األساتذة: 
أحمد حمروش، وجمال الشرقاوي، وطارق 
البشــري، وصالح عيسى، والدكتور رفعة 
الســعيد، فضال عن كتابــات الصحفي 

املؤرخ محمد حسنني هيكل.
هذه الرواية التاريخيــة، ما اكتفت بنقل 
وقائع احلــوادث كما حصلت فــي احلياة 
فقــط، بل تعــدت ذلك إلــى ذكر بعض 
الشخوص بأســمائهم احلقيقية، بيد أن 
هذين األمرين ما انقصا شــيئا من فنية 
الرواية، وانسياب حوادثها، ومن ثم شغف 
القراء والنقاد بهــا، ودليلنا طبعها أكثر 
مــن طبعة، وقــد اردفهــا جميل عطية 
إبراهيم بروايتني هما)أوراق 1954( و)1981( 
لتمســي ثالثيــة روائية تتنــاول احلدث 
التي  التموزي مــن جوانبه كافــة، وهي 
جاءت لتصور األشــهر األخيرة من حكم 
بحوادث  بــدءا  املالكة،  املصرية  األســرة 
حريق القاهرة، الذي طال أهم الشــوارع 
التجارية فيها، أواخر شهر كانون الثاني/ 
يناير 1952، ومن ثــّم توتر احلال مع القوة 
البريطانية املعسكرة في مدن القناة، وال 
سيما مدينة اإلسماعيلية، حيث قصفت 
مبنى احملافظة، واســتخدمت ســالحها 
الثقيل ضد قوات الشــرطة املصرية في 
تلــك املنطقة، التي ال يتعدى ســالحها 

املسدس والبندقية.

رواية تاريخ سياسي
روايــة )1952( التي هي جــزء من ثالثية 
روائيــة- كمــا أســلفت-خطتها يراعة 
الروائــي املصري جميل عطيــة إبراهيم، 
األدبي استحقاقه،  النقد  الذي ما أعطاه 
جاءت لتنقل صورا من حياة الريف املصري 
أواخر أيــام امللك فاروق بن فــؤاد، وروايات 
الريف فضال عن أفالمه، أراها أكثر حيوية 
مــن روايات املدينة، تصور الرواية قســوة 

)1952( للروائي جميل عطية إبراهيم

سرد تاريخي للسنة األخيرة من أيام ملوك مصر

منور مال حسون
الشــعر لغــٌة معبــرة توحي بأنها وســيلة 
للوصول الى أعماق املتلقي  دون استئذان . هذا 
ألنها كاملعجم له كيان خاص مميز ال يتوفر في 

الفروع األدبية األخرى .
هــذا إضافة الــى أن الشــعر يتمتــع بلغة 
املوســيقى التي تنســاب من خــالل دالالتها 
وألفاظها وجماليتها الفنية .. إذ أن الشاعر » 

ينقل الكلمات ذات اإلمياء الفني » *
مــن خالل اســتقراء ديــوان ) لغــة األمواج ( 
للشــاعرة نــور الدليمي ، ظهــرت مجموعة 
ألفاظ ناطقة بصرخات احلب واللوعة .. وصور 
إيحائية مليئة باجلمالية وشغف األنثى .. تلك 
األلفاظ التي تعــزف نغمات احلب التي نثرتها 

أعماق الشاعرة في قصائد عمودية .
ففي قصيــدة ) تنغيمات أنثــى البحر( تبث 
صرخات روحها الهائمة في بحر الغزل باآلخر 
حيث لوعة احلب يُشــعل اجلســد ، فتتناغم 
نغمات احلب مع مفرداتها التي تبثها أعماقها 

، وهي تزغرد بلوعة الشوق / ص 5
سيزغرد شوقي في جسدي

ويطوف بكل األمصار ِ
يا أنت ونحوك جتذبني 
وبروحي رقص األطيار 

وقد شــاعت فــي قصائدها ألفــاٌظ تنطق 
بتجربتهــا الوجدانية العميقــة . ومن تلك 

األلفاظ 
) عشقتك / احللم  / عشقي / احترفتك / حد 

اجلنون / هواه / اشتهائي / أحبك ( 
تلك األلفاظ التي تتنوع في الدالالت من خالل 
الصور الشــعرية , ووفق الســياقات الواردة 

فيها .. ففي قصيدة ) صوت القلب ( ص 51
تقول : 

أتاني على هفهفات املساِء 
نداؤك حتى استثار هنائي 

وطرُت أنا عبر صوت األثير 
أمللُم نفسي بثوب احلياِء

هنا جنــد تفاعل ذات الشــاعرة مــع وعيها 
احلسي وبإيحائية ناطقة بالغزل الدفني ، وهي 

تلملــم النفس بثوب احلياء حــني أتاها نداؤه 
الذي استثار هناءها ..

وفي مقطع من القصيدة نفسها تقول :
بكل جنوني أريدك أنت 

وليس ِسواك أرى في رجائي 

أُريد التوسل كي ال تغيب 
وتترك روحي بسجن اجلفاءِ 

فالنص يكمن فيه شوق الشاعرة احلاملة بكل 
جنونها ، وفق ســياق تخيلي وبنداٍء توسلي 
باآلخر ، وبتفاعل رومانســي اإليقاع في منت 

النص .
فالشاعرة اســتخدمت أنساقاً حسية بني ) 
اجلنون والتوسل ( وهي حتاول توظيف املفردات 
التي تسعى من خاللها الى هندسة خارطة 

أشواقها ..
بناًء هندسياً  وعملية اإلبداع الشعري تخلق 
تبث الشــاعرة مــن خــالل فضاءاتها جتربة 
جمالية أخرى دون االكتفاء بإيحائية العشق 
العشــق  .. ذلك  والشــغف وعواملها احلاملة 
املتأصل في ثنايا كل قلــب وفّي ، حني يكون 

عشقه خروجاً عن الذات ... أال وهو  ) الوطن ( 
ففي قصيدتها ) ستبقى مهاباً ( ص87  تبث 
أشواقها املزينة باالعتزاز بأرض الوطن املهاب 

إذ تقول : 
باٍق وتبقى ُمهابا أيها الوطُن

مهما تكالبِت األيام واحملُن

لن تنتهي ودُم الفرسان منسفٌك
على ثراك وفينا يعصف الزمُن

والبد من اإلشارة الى أن لكل شاعر إحساس 
االنتماء لألرض .. وهو كلٌّ ال يتجزأ من الَنفس 
..ذلــك االنتماء الســاكن في  الرومانســي 
دواخلــه زماناً ومكانا. حيــث يبث من خالله 
مشــاعر ممزوجة باحلنني واالنصهار .. وتتجلى 
ذلك في قصائد الشاعرة ) نور أحمد الدليمي 
( من خالل ألفاظ ومفردات لغوية منها ) وجع 
العراق / اجلراح / سوح / العال / الرجولة / مهاباً 

/ اجملد / احملن / ثراَك ...( .
وكل هذا يزيد من اإلمتاع اللغوي ، وكما يقول 
)بول فاليــري ( »  اللغة فن الشــعر »  إذ لم 
تفتعل الشاعرة الغموض ، ولم تقم السدود 

بني قصائدهــا والقراء .. بل تبث كلمات ندية 
فــي كل الفصول ، مقرونة مبشــاعر تعكس 

حب الوطن ، وهي ترسم وجع املعاناة : 
وجع العراق ص ) 49(

وجُع العراق بأضلعي يتصّدع 
وبه نتوه وباجلراح نلّوُع 

كما وتقول في القصيدة نفسها :
كنا فقدنا األمن في سوح الُعــال 

وعال على صوت الرجولة مدفُع
شّطْت بنا دار األحبة ُمذ نـــأى 

عّنا األمان وصار حلماً يجزُع
إن املتأمل في تلك األبيات يجد الطابع احلزين 
والرؤيا القامتة ، وهو إحســاس ممــزوج بقوة 
العاطفــة ، واملقرون بتداعيــات الواقع املر .. 
فالشعر احلقيقي يكون مشحوناً بالوعي من 
التي تتمخض مبعان ٍمتشحة  الدالالت  خالل 
باألســى النابع من الواقــع املعاش لتصوغه 

أنامل الشاعرة إبداعاً ..
وبهــذا توجت الشــاعرة جتربتها الشــعرية 
بنتاجها البكر ) لغة األمواج ( بلغة حســية 

عالية تؤثث لنفسها رسوخاً في الذاكرة ..

اإلمتاع اللغوي في ديوان ) لغة األمواج (

عدد جديد من مجلة » القوافي« 

هذه الرواية التاريخية، ما 
اكتفت بنقل وقائع الحوادث 

كما حصلت في الحياة 
فقط، بل تعدت ذلك إلى ذكر 

بعض الشخوص بأسمائهم 
الحقيقية، بيد أن هذين األمرين 

ما انقصا شيئا من فنية الرواية، 
وانسياب حوادثها، ومن ثم 

شغف القراء والنقاد بها، 
ودليلنا طبعها أكثر من طبعة، 

وقد اردفها جميل عطية 
إبراهيم بروايتين هما)أوراق 

1954( و)1981( لتمسي ثالثية 
روائية تتناول الحدث التموزي 

من جوانبه كافة

غالف الرواية

متابعة الصباح الجديد:

صدر عن بيت الشعر في دائرة الثقافة في 
الشارقة العدد 16 من مجلة »القوافي« 
الشــهرية؛ وجاءت افتتاحية اجمللة حتت 
والتناغم  اإلبداع  عنوان »الشارقة.. مالذ 
الشعري«، وجاء فيها: وها هي الشارقة 
حتمل على عاتقها مسؤولية كبيرة جتاه 
الشعر، ومواصلة مســيرته وهي حتلق 
بجناحي الواقع واخليال بكل الوســائل 
التعبيريــة اخلالقة، لكــي تقيس درجة 
تطور الشــعر، ومدى تداوله في واقعنا 
املتغيــر، فضالً عن احتضــان اإلبداعات 
اجلديــدة، وإتاحة الفرصــة لها للتعبير 
عن أفكارها، واملشاركة في احلياة األدبية 
بروح مغامرة، جنباً إلى جنب مع قامات 

اإلبداع في عاملنا العربي؛ في الشــعر، 
والتماهي  الشــعري،  واملسرح  والنقد، 
أيضاً مع روح املدن الشعرية، وهي تطل 
عبر األزمنة القدمية بروح عصرية وّثابة، 
فيكتمل الزمن الشعري باتساق األفكار 
التي حترص »القوافي« على طرحها عبر 
أبوابهــا اخملتلفة، لتقــدم باقة للقارئ 
العربي تنسجم مع حركة تطور األدب 

وتقدمها. 
إطاللــة العدد حملت عنوان الشــعر 
نافــذة اللغــة على التجديــد، وكتبه 

الشاعر محمد طه العثمان.
في باب مسارات، أحمد الصويري يكتب 
عن برامج شــعرية تربعت على عرش 

اإلعالم.
وتضمن العدد لقاء مع الشاعر املغربي 
وحــاوره مخلص  الطبال،  عبدالكــرمي 

الصغير.
واستطلع اإلعالمي حمدي الهادي، آراء 
بعض الشــعراء والنقاد حول »املسرح 

الشعري.. غياٌب غير محتمل«.
فــي بــاب »مــدن القصيــدة« كتبت 
الشــاعرة منى حســن عن »اخلرطوم.. 

عروس الشعر والنيلني«.
في باب »أجنحــة« حاور اإلعالمي عطا 
عبدالعزيز  الكويتي  الشاعر  عبدالعال 
املشــاري الذي يــرى الشــارقة مدينة 

الشعر.
وتنوعــت فقرات »أصــداء املعاني« بني 
حدث وقصيدة، ومن دعابات الشــعراء، 
وقالــوا فــي، وكتبها اإلعالمــي فواز 

الشعار.
وفــي باب مقــال كتب الشــاعر رابح 
فالح عن »رثاء املدن.. ســرد في الذاكرة 

واملكان«.
فــي بــاب »عصــور« كتب الشــاعر 
عبدالواحد عمران، عــن البردوني الذي 

يرى بعيني زرقاء اليمامة.
وفي باب »نقد« كتبت الشاعرة سمية 
دويفي، عن »النخلة في الشعر.. هوية 

ووطن«.
تناول  الكتــب«  »اســتراحة  باب  وفي 
الشاعر حسن الراعي ديوان »كنُت أراوغ 

ظلي« للشاعر مصعب بيروتية.
وفــي بــاب »اجلانــب اآلخــر« تطرقت 
الدكتــورة حنــني عمر، إلى »شــعراء 

أبصروا بنور الكلمات«.
.  وزخــر العدد مبجموعــة مختارة من 
القصائــد التي تطرقــت إلى مواضيع 

شعرية شتى
واختتــم العدد بحديث الشــعر ملدير 

عبداهلل  محمــد  الشــاعر  التحريــر 
البريكي بعنوان: »الشــعُر بني عامني« 

وجاء فيه:
كنت أبحث باألمس عــن كلمات تعبر 
عن حبي للشجر واملاء والشعر، فوجدت 
أن أعظم الكلمات هي التي لم تكتب 
بعــد، وأن العام الذي ســيفارقني كان 
الذي  وهو  الشــعراء،  وصديَق  صديقي 
احمِلَن، وعّرَفنا فيه كيف تصير  ســقانا 
القصيدة قراءًة ملا سيحدث، قراءة قابلة 
للتأويل، فقد قال الشــعراء كلماتهم 
وهم يستشــرفون غــداً مجهوال، غداً 
ينام في العيون، وينــأى عن بث الراحة 
في النفــوس، لكّن الزمــن كفيٌل بأن 
يشــاطر الشــعر أفراحه وأحزانه، وأن 

ميضى بالكلمات إلى الربيع.
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كيف يؤثر الملح على مرضى ارتفاع ضغط 
الدم والوزن الزائد؟

حذر علماء أمريكيون مرضــى ارتفاع ضغط الدم من تناول 
األطعمة شــديدة امللوحة. مثل هذا الطعام يثير العطش، 

ومينع استهالك هؤالء األشخاص لكميات كبيرة من املاء.
باإلضافة إلى ذلك، أنكرت مجموعة من الباحثني في مركز 
بوسطن الطبي Beth Israel Deaconess الرأي القائل بأن 
كميات كبيرة من امللح تســاهم في إنقاص الوزن. مت اختبار 
النظرية في املمارسة العملية في محاولة لتطوير توصيات 

غذائية لألشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
شــملت التجربة العلمية 400 شــخص، تناول بعضهم 
طعاًما تقليديًا، وتنــاول الباقون طعاًما صحًيا يحتوي على 

ثالثة مستويات مختلفة من امللوحة.
وجد أن نقص امللح في الطعــام يقلل العطش والضغط، 
كما أنه ال يؤثر على زيادة الوزن. لذلك، فإن اســتبعاد امللح 
عامل مهــم في عالج ارتفــاع ضغط الــدم وطريقة غير 

مجدية متاًما لفقدان الوزن الزائد.
نُشــر في اجمللة Hypertension: “تســاهم دراستنا بشكل 
كبيــر في النقاش العلمي وتســلط الضــوء على أهمية 
خفض الصوديوم في الطعام كوسيلة خلفض ضغط الدم”.
لذلك، ميكن ملرضى ارتفاع ضغــط الدم تقليل كمية امللح 
في الطعام بأمان دون اخلوف من زيادة الوزن. ووعد الباحثون 
بأن اخلطوة التالية ســتكون دراســة اخلصائص الغذائية 

ملرضى السكري.

اعراض سرطان المعدة
كشفت صحيفة ديلي إكســبريس، العالمات األولى التي 
يجب البحث عنها لتشــخيص سرطان املعدة في مراحله 

املبكرة.
 Cancer وتشير الصحيفة استنادا إلى بيانات املوقع الطبي
Research UK الرســمي، الذي نشــر العالمــات املقلقة 

التالية:
– اضطراب النشاط الطبيعي للمعدة.

– مشكالت في بلع الطعام.
– فقدان غير مبرر للوزن.

– ضيق التنفس.
ويحذر األطباء في نفس الوقــت، من أنه ال داعي للقلق، إذا 
كانت هذه األعراض مؤقتــة وال تصاحبها آالم في منطقة 
البطــن أو غثيان. ألن هــذه األعراض قد تكون إشــارة إلى 
أن الشــخص يعاني من عســر الهضم العادي، الناجت عن 
اإلفراط في تناول الطعــام، وتناول األطعمة املقلية واحلارة، 
وكذلك اإلفراط في تناول املشــروبات احملتوية على الكافيني 
واملشروبات الكحولية والغازية ورمبا القلق والتدخني وتناول 

املضادات احليوية.
ويؤكد األطباء، على أنه إذا استمرت هذه األعراض أكثر من 

أسبوعني فمن الضروري استشارة الطبيب.
ملاذا يبطيء عمل القلب ليال؟

أجرى علماء دراسات على الفئران اخملتبرية، وكشفوا سبب 
بطء عمل عضلة القلب ليال.

ووجدت الدراسة، التي أجراها علماء من جامعة مانشستر، 
أن العصب املبهم ال يشــارك بشــكل مباشر في تنظيم 
معدل ضربات القلب في الليل، بينما تكون العقدة اجليبية 

مسؤولة عن إبطاء نبض القلب.

بغداد / رحيم الشمري :

شددت جلســة حوارية في مجلس 
النواب عقدتها جلنة املرأة واألســرة 
البرملانية وجمعية األمل  والطفولة 
العراقية وهيئة األمم املتحدة للمرأة 
في العراق ، على دور املراة والنائبات 
في صناعة االمن والســالم ، لزيادة 
الوعــي حلملــة ١٦ يــوم ملناهضة 
التي  املــراة واملظاهر  العنف ضــد 
تتعــرض لهــا النســاء وتاثيرهــا 
السلبي على االستقرار االسري في 
اجملتمع ، وتعبئة اجلهود لنبذ العنف 

ضد النساء .
واكــد نائب رئيس مجلــس النواب 
، من  إننــا  الدكتور بشــير حــداد 
األسرة  بقضايا  واملهتمني  الداعمني 
واملــرأة ونثمن التنســيق والتعاون 
ونامل   ، واملرأة  خلدمة قضايا االسرة 
بــإدراج مشــروع قانــون مناهضة 
االعمال  االسري على جدول  العنف 
قريبا ، وشعار اجللسة »السالم يبدأ 
من منازلنا« ، واملهام التي متارســها 
املــرأة فــي مجتمعاتنــا ال ميكــن 
التقليل من شــأنها ، وليس نصف 
اجملتمع فحســب ، بل هــي اجملتمع 
بأكملــه ، ودميومة احليــاة واجملتمع 
الكامنة  والرغبة  واملواظبة  واملبادرة 
والتطور  واإلبداع  واإلجناز  العمل  في 
املســتمر ، ومتيزت بدورهــا الكبير 
العاملة واملوظفة والشاعرة والعاملة 
والقاضيــة والطبيبــة واملعلمــة 
واملهندسة والفنانة والوزيرة ، وممثلة 
عن الشــعب وتتصدر املســؤولية 
لتكــون نائبة فــي البرملــان ، ونرى 
ضرورة تشريع قانون وطني ملكافحة 

العنف األســري ، بعد ان يستوفي 
القانــون املعايير الدوليــة ، والقيم 
خصوصية  ويراعــي  اإلجتماعيــة 
اجملتمــع العراقي ، وخطــوة ال غنى 
عنها ملنــع االنتهــاكات والتعامل 
معها ومكافحتهــا والوقاية منها 

، علــى أن يقترن بالتوعية القانونية 
واحلقوقية ونشــر ثقافة حقوق كل 
فرد من افراد االســرة رجــالً كان او 
امرأة أو طفالً ، وهي حقوق إنسانية 

ملزمة .
واشارت رئيســة جلنة املراة واالسرة 

والطفولة النائب ميسون الساعدي 
، ان اللجنة والنائبات تســير بايجاد 
قوانني  وادراج  االســري  للعنف  حل 
حماية املراة واالسرة في التشريعات 
وزيادة  والتعريف  وتثبيت حقوقهــا 
حمــالت التثقيــف واملعرفة ، فيما 

النائب  قدمت نائب رئيــس اللجنة 
موجزة حول  ورقــة  اجلبوري  انتصار 
التي  التشــريعات  دعم  اجلهود في 
تعزز السلم والتماسك االجتماعي 
، وعرض الدكتور علي الطاهر نتائج 
اســتبيان العنف االســري في ظل 

جائحة كورونا .
وقدمــت الدكتورة وفــاء املهداوي 
التكلفــة االقتصاديــة للعنــف 
وتأثيره على التنمية ، فيما تناولت 
مديــرة منظمــة بنــت الرافدين 
في بابــل علياء األنصــاري البعد 
االجتماعي العنف وتأثيره على امن 
واســتقرار االسرة واجملتمع والدوري 
اجللسة  وشــهدت   ، املستلخصة 
ونقاشــات  مداخــالت  احلواريــة 
واراء دعت الى ايجــاد احللول لكل 
واالجتماعية  االقتصادية  املشاكل 
، التــي توثــر وتعصف باالســرة 
بشــكل مباشــر وتؤدي الى نتائج 

مستقبلية مخيفة وكارثية .
وركــزت رئيســة جمعيــة االمل 
العراقية هناء ادورد على ، مفاهيم 
وتفاصيل بالقانون مهم توضيحها 
للجميع قبــل ان يعارض ، وتفهم 
ان التشــريع جلميع افراد االســرة 
والدولية  الدينيــة  االبعــاد  واخذ 
واالجتماعيــة ، وضــرورة ان يدرج 
على جــدول اعمال مجلس النواب 
تفاصيل  مناقشــة  تتم  وبعدها   ،
وتبادل  القانونية  والفقــرات  املواد 
ان االســرة  ، وليعلم اجلميع  االراء 
تتعــرض لضغوط نفســية اكبر 
مــن قدراتهــا ورغــم كل شــي 
تســاند الدولة وبقيت نواة اجملتمع 
وحافظــت على البــالد وطن امن 
رفعت  واملــراة   ، بكرامة  للعيــش 
رايــة البلد عاليا ووصلت الى أعلى 
املراتب وأثبتــت جدارتها وكفاءتها 
، وأوجــاع العراقيات ازدادت في ظل 
املتردية  االمنية  واالوضــاع  احلروب 
ومــا حلقهــا مــن خطــف وقتل 

وتهجير.

الصباح الجديد- وكاالت:-
توصلت دراسة أميركية حديثة إلى 
أن مواد موجودة في أغذية طبيعية 
فيروس  قد تســاعد في مقاومــة 
ملرض  املســبب  املســتجد  كورونا 
كوفيد19-، فما هــذه األغذية؟ وما 

آلية تأثيرها؟

تشو  يو  الباحثان  الدراســة  وأجرى 
ودي يو شــيه في قســم بيولوجيا 
النبات وامليكروبات في جامعة والية 
كارولينا الشــمالية فــي الواليات 
»احلدود  في مجلة  ونشرت  املتحدة. 
 Frontiers in النبــات«  علــوم  في 
Plant Science. ودرس الباحثان تأثير 

مركبــات في هذه األغذية على إنزمي 
الرئيســي لفيروس كورونا  البروتيز 
 main protease (Mpro) املســتجد
of SARS-CoV-2. وهو إنزمي رئيسي 
لفيروســات كورونا وله دور محوري 
في عملية تكاثر ونســخ الفيروس. 
اخملتبر، ال على  الدراسة في  وأجريت 

البشر. وقد عثر الباحثان على نقطة 
ضعــف الفيروس وهي هــذا اإلنزمي 
الضروري لعمليــة التكاثر والدمج. 
وانطلق الباحثان من أن تعطيل هذا 
اإلنزمي ســيؤدي إلى موت الفيروس، 

وذلك وفقا لتقرير لدويتشه فيله.
ووجد الباحثون أن املواد املوجودة في 

4 أغذيــة ميكنها أن تعيق عمل إنزمي 
البروتني لفيروس كورونا، وهي:

الشاي األخضر
 muscadine املســكدين  العنــب 

grape
الكاكاو

الشوكوالتة الداكنة

إنه نظــرا لعدم  الباحثــان  وقــال 
وجود دواء فعــال لعالج كوفيد19-، 
فــإن هذه البيانــات توصي بأن هذه 
ومســتخلصات  الغذائية  املركبات 
والكاكاو  والعنب  األخضر  الشــاي 
ميكــن أن تســتخدم للتدخــل في 

تدمير فيروس كورونا.

أغذية تقاوم فيروس كورونا

جلسة حوارية في مجلس النواب لتعزيز دور المراة 
باالستقرار المجتمعي وتحشيد الجهود لنبذ العنف

 »عدسة: زياد متي«

بغداد ـ فالح الناصر :
فتحت مؤوسسة شــموس عراقية لإلعالم 
الدولــي، آفــاق التعاون مع دار النــور لرعاية 
املؤوسسة،  واوضحت مديرة  وااليتام،  األرامل 
جنالء الشمري، ان وفد مؤوسستها زار دار النور 
لتأهيل األرامل واأليتــام والتقى مديرة الدار، 
لقاء العبــودي، مبينة ان الوفــد الزائر اطلع 
على أهم النشــاطات التي ميارســها طالب 
الــدار والوقوف علــى احتياجاتهم من أجل 
تقدمي الدعم ملســاندتهم وهم يســتقبلون 

املوسم الدراسي اجلديد 2021/2020.
وقالت الشــمري في حديثها لـــ »الصباح 
اجلديــد«: ان مديــرة الــدار تســعى جاهدة 
ومتكينها  األصولية  املوافقات  الســتحصال 
من طلبها الذي تقدمت به إلى اجلهات العليا 
في أمكان منحها قطعــة أرض تخصصها 
لتشييد مقرا متكامال وجديدا للمستفيدين 

من سكنة الدار.
وبينت ان السيدة العبودي، فقدت زوجها ابان 
العنف الطائفي، وقررت ان تفتتح دارا ليكون 
صدقة جارية على روحه وايضا يكون ســندا 
ملن ال مآوى لهم من االيتــام او تقدمي املعونة 
إلى فئة النساء األرامل، منوهة إلى أن هناك 

تعاون وتنسيق مشترك بني اجلانبني في املدة 
املقبلة.

من جانبهــا، قدمت مدير الدار، شــكره إلى 
وفــد املؤووســة لتفقدهم أحــوال طالبها 
الذين عبروا عن ســعادتهم بالزيارة، مؤكدين 

حرصهــم على تعزيــز التفوق فــي اجلانب 
الدراســي واحلصــول علــى ارفــع الدرجات 
ليكون أســاس حصولهم على شهادات في 
اختصاصــات يحلمون أن يحصلوا عليها في 

املستقبل.

شموس عراقية تفتح آفاق التعاون مع دار النور 

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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القاهرة ـ وكاالت:
عرض مسؤولو نادي بيراميدز، الثنائي أحمد الشيخ 
وأمير عادل، على املدرب األرجنتيني رودلفو أروابارينا، 
متهيدا حلســم التعاقد معهما من عدمه.. وتراجع 
الزمالك عن إمتام التعاقد مع الالعبني، رغم احلصول 
علــى توقيعهما فــي انتقاالت حرة، حيث فســخ 
الشــيخ عقده مع األهلي بالتراضي، كما ال يرتبط 

أمير عادل بأي فريق حاليا.
 وبيراميدز يحتاج بالفعــل لتدعيم مركزي اجلناح 
األميــن، بعد إيقاف إبراهيم حســن محليــا وقاريا 
ملدة 3 شهور لتعاطي املنشــطات، كما أن الفريق 
بحاجة لالعب يكون منافســا لعبد اهلل السعيد 
في دور صانع األلعاب.. وتعاقد بيراميدز مع صفقات 
مميزة للموسم اجلديد، على رأسها رمضان صبحي 
وشــريف إكرامي وأحمــد فتحي ومحمــود وادي 

ومحمود صابر وكرمي الطيب.

نيويورك ـ وكاالت:
أصــدرت رابطــة دورّي كــرِة الســلِة األمريكــي، 
قيودَ الســالمِة اخلاصة مببارياِت املوســم املقبلة، 
والعقوباِت املُترتبِة على َخرقها.. وذكرت الرابطة أن 
املوســَم لن يتوقَف في حال وجود إصاباٍت َمحدودة 
بفايروس كورونا، فيما لم يتّم التطرق للحاالت التي 

قد تؤدي إلى جتميد النشاط.
وســيكون على كل ُمصــاب عــدَم االنضمام إلى 
تدريباِت فريقه ملدٍة ال تقُل عن عشــرِة أيام، وأضاف 
البروتوكول، أن بعثة الفرق التي تلعب خارج األرض، 
يجب أال تتعدى خمسة وأربعنَي فرداً، منهم سبعة 
عشــرَ العباً، كما متَّ حتديُد عقوباٍت مشــددٍة على 
البروتوكول، تتضمــُن غراماٍت  التي تخــرُق  الفرق 

وإيقافات، وتصل حلِد اإلبعاد.

نيويورك ـ وكاالت:
املعتزل  املالكمــة  أعلن بطــل 
االميركــي فلويــد مايويذر أنه 
سيخوص نزااًل استعراضياً ضد 
جنم موقع يوتيوب مواطنه لوغان 
بــول، في 20 شــباط من العام 
املكان..  أن يحدد  دون  املقبل من 
)43 عاماً(  ولم يخض مايويــذر 
نزال تنافسي منذ لقائه مع  أي 
أندري بيرتو في 2015، في العام 
الذي تواجه فيه مع األســطورة 
باكيــاو. مانــي  الفيليبينيــة 

أما بــول )25 عامــاً( الذي يبلغ 
عــدد متابعيه علــى “يوتيوب” 
22 مليونًــا، خاض نــزااًل واحًدا 
في  غرميه  املالكمــة ضــد  في 
املوقع “كاي أس أي” في تشــرين 
الثانــي 2019.. وأثــار بول العام 
مســتخدمي  غضــب   2017
اإلنترنت لنشــره مقطع فيديو 

لرجــل ينتحــر شــنقاً غابــة 
أوكيغاهارا فــي اليابان، ما دفع 
“يوتيوب” لقطع بعض العالقات 
التجاريــة معــه.. وفــي العام 
تواجه مايويــذر مع جنم الفنون 
اإليرلندي  اخملتلطــة  القتاليــة 
لم  الذي  ماكغريغــور  كونــور 
املالكمة  فــي  نــزال  اي  يخض 
املواجهــة  وانتهــت  ســابًقا، 
بفــوز األميركــي الــذي ختم 
بخمسني  “النظيفة”  مسيرته 
هزميــة. أي  وال  مقابــل  فــوزًا 

وبعد عام تغلــب مايويذر على 
تنشــني  اليابانــي  منافســه 
رياضــة  بطــل  ناســوكاوا 
بالده  فــي  بوكســينغ  الكيك 
بالضربــة الفنيــة القاضيــة 
اســتعراضي  نــزال  خــالل 
بينهما فــي طوكيو جنى منه 
االميركي تســعة ماليني دوالر.

الدوحة ـ وكاالت:
املنظمة لكأس  اللجنة  عقدت 
أمير دولة قطر، مؤمتراً صحفياً، 
أعلنت فيه الســماَح خلمسنَي 
باملئِة من احلضــور اجلماهيرّي، 
خالل النهائّي الذي سيشــهُد 
افتتــاَح ملعــب الريــان، رابع 
املالعب اجلاهــزة لكأس العالم 
2022™.وســتقام  قطر   FIFA
املباراة النهائية عند الســاعة 
الســابعة من مساء 18 كانون 
األول اجلاري، مــع تطبيق كافة 
اإلجراءات االحترازية ملنع انتشار 
املســتجد. كورونــا  فيــروس 
وخــالل املؤمتــر الصحفي قال 
السيد خالد الكواري، مدير إدارة 
املنظمة  اللجنة  في  التسويق 
لبطولــة كأس أمير دولة قطر، 
اجلميع من العبني  إن ســالمة 
تأتي  ومشــجعني ومنظمــني 
االســتعداد  أولويات  رأس  على 
عن  معرباً  الكبيــر،  للنهائــي 
تهنئتــه جلمهور ناديي الســد 
النهائي،  والعربي بالوصول إلى 
لرؤيــة مشــجعي  وتطلعــه 
الناديني وعشــاق كــرة القدم 
فــي امللعــب املونديالــي في 
التي  الوقائيــة  التدابيــر  ظل 
اخملتصة  اجلهــات  اعتمدتهــا 
فــي وزارة الصحــة العامــة.

احلصول  أولويــة  منــح  وتقرر 
ملشــجعي  املباراة  تذاكر  على 
ناديي السد والعربي، والعاملني 
فــي اخلطــوط األماميــة في 

الصحيــة،  الرعايــة  مجــال 
إجناح  فــي  أســهموا  والــذي 
جائحة  ملكافحة  قطــر  جهود 
كورونــا.. وفــي هذا الســياق 
“اعتمدنــا  الكــواري:  أضــاف 
نظامــاً جديــداً حلجــز تذاكر 
املبــاراة بدأت باملرحلــة األولى 
األولوية  خاللهــا  منحت  التي 
والعربي  السد  ناديي  ملشجعي 
للحجز املســبق، وجرى بعدها 
اجلماهير في  الباب جلميع  فتح 
املرحلــة الثانية، وقد شــهدنا 
بفضل اهلل إقبــاالً كبيراً على 
التذاكر”. لشــراء  التســجيل 

وأوضــح الكواري أن تســجيل 
الرغبة في شــراء التذاكر يليه 
اســتالم املشّجع رســالة عبر 
بعدها  ميكنه  اإللكتروني  بريده 
اإللكترونية  القســيمة  شراء 
ثــم التوجــه مــن 16 إلى 17 

كانــون االول إلــى مركز قطر 
أو إلى واحد  الوطني للمؤمترات 
مــن مقــري الســد أو العربي 
الســتالم التذاكر بعــد إجراء 
نتيجته  كوفيــد19-  فحــص 
ســلبية، أو فحص األجســام 
وتكون  املضــادة لكوفيــد19- 
نتيجته إيجابيــة، داعياً جميع 
بإنهاء  املسارعة  إلى  املسجلني 
التذاكر. خطوات احلصول على 

مــن جانبه قــال الدكتور عبد 
مستشــار  املصلح،  الوهــاب 
لشــؤون  العامة  الصحة  وزير 
قطر  إن  والطــوارئ  الرياضــة 
حتتــل مكانــة كبيــرة علــى 
خارطة الرياضــة العاملية قبل 
الوبــاء وخالل األزمــة الراهنة، 
مشــيراً إلى أن قطر تنفرد عن 
أي دولة أخرى فــي العالم في 
نهائية  ملبــاراة  اســتعداداتها 

على هــذه الدرجة من األهمية 
بحضــور جماهيــري كبير في 
الظروف االستثنائية. ظل هذه 

االحترازية  اإلجراءات  وتشــمل 
بــني  خاليــة  مقاعــد  تــرك 
التباعد  املشــجعني لضمــان 
االجتماعــي، وااللتــزام بارتداء 
الكمامــات، وتعقيــم امللعب 
قبــل املباراة، إضافــة إلى إبراز 
تطبيق احتراز قبل الدخول إلى 
امللعب. وسُيتاح لكل فرد شراء 
تذكــرة واحدة كحد أقصى مع 
التسلسلي  التذكرة  رقم  ربط 
الشــخصية  البطاقة  برقــم 
حلاملهــا، ولــن يُســمح لغير 
باستخدامها  التذكرة  صاحب 
ســيتعني  كما  املباراة،  حلضور 
االلتــزام  املشــجعني  علــى 
اخملصصة  املقاعد  في  باجللوس 
لهــم فــي مدرجــات امللعب.

روما ـ وكاالت:
سيباسيتان  الفرنســي  تّوج 
بلقبه  تويوتا  ســائق  أوجييه 
الســابع في بطولــة العالم 
للراليــات، بعد فوزه أول أمس 
اإليطالي محقًقا  مونزا  برالي 
واألربعني  التاســع  انتصــاره 
في مســيرته، امام اإلستوني 
أوت تاناك حامل اللقب العام 

املاضي واإلسباني داني سوردو.
وقال أوجييــه )36 عاماً( بعد 
الفوز إثر موســم شهد إلغاء 
الســباقات  نصــف  قرابــة 
فيــروس  جائحــة  بســبب 
كورونا املســتجد “أنا سعيد 
جــًدا ولكنــي لــن أقفز في 
الهــواء، ألن هناك الكثير من 
هذا  يعانون  الذين  اإلشخاص 

العام، لذا أريد أن أبقى الئًقا”.
وبعــد حتقيقه أربعــة ألقاب 
 2013 مع فولكســفاغن بني 
أم-سبورت  مع  واثنني  و2016، 
فورد فــي عامي 2017 و2018، 
ثاني  عاًما(   36( أوجييــه  بات 
ســائق فقــط فــي التاريخ 
مع  العاملي  اللقــب  يحقــق 
بعد  مختلفني  صانعني  ثالثة 

كانكونني  يوهــا  الفنلنــدي 
(1986 مــع بيجــو، في 1987 
مع  و1993  النسيا  مع  و1991 
تويوتــا(.. يُذكر أن الفرنســي 
لــوب  سيباســتيان  اآلخــر 
القياســي  الرقــم  يحمــل 
بعــدد مــرات احــراز لقــب 
تســع  بواقع  العالم،  بطولة 
و2012.  2004 بــني  مــرات 

أروابارينا يحسم صفقتي 
الشيخ وأمير عادل

رابطة الـ NBA تصدر 
قيود السالمة الخاصة 

بالمباريات

العواصم ـ وكاالت:

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان 
املدير الفني لريــال مدريد، أنباء 
ســارة قبل مواجهة بوروســيا 
مونشــنجالدباخ مســاء اليوم 
األربعــاء ، في إطار منافســات 
اجلولة األخيرة من دور اجملموعات 

لدوري أبطال أوروبا.
وشــهد مران الفريق أول أمس، 
تــدرب دانــي كارفاخــال مــع 
بقية اجملموعة قبــل يومني من 
املباراة املرتقبــة، وبات األمر بيد 
زيــدان التخاذ القرار بإشــراكه 
ملواجهــة  بــه  االحتفــاظ  أو 
أتلتيكو مدريد الســبت املقبل 
تعافى  بعدمــا  الليجــا،  فــي 
مــن إصابته العضليــة.. ويريد 
كارفاخــال الســير على خطى 
زميله راموس، الذي عاد للتدرب 
اجملموعة،  مع  طبيعي  بشــكل 
وأصبــح وجوده ضد بوروســيا 

مونشنجالدباخ أمرًا مؤكًدا.
مارتن  فإن  منفصل،  وفي سياق 
أوديجارد أثار الشــكوك بسبب 
وجــود بعــض انزعاجــات في 
أمس  وخضع  اليســرى،  ساقه 
أطباء  قبــل  من  للفحوصــات 
النــادي لتحديد قــوة إصابته.. 
صالة  فــي  أوديجــارد  وتــدرب 
األلعــاب الرياضية مع املُصابني 

إيدين هازارد وماريانو دياز.
“مونــدو  صحيفــة  وذكــرت 
راموس  سيرجيو  أن  ديبورتيفو”، 
مدافع وقائــد ريال مدريد، متاح 
للمشاركة أمام مونشنجالدباخ، 

الكاملة  جاهزيته  تأكدت  حيث 
للحاق باملباراة.. وكان راموس قد 
التدريبات،  شــارك في جزء من 
بعدما غــاب لفترة عن املباريات 
لها  تعرض  التــي  اإلصابة  بعد 
خالل مشــاركته مــع منتخب 

بالده اإلسباني.
وأضافت أن زيــدان املدير الفني 
االعتمــاد  بإمكانــه  للريــال، 
علــى رامــوس أمام بوروســيا، 
مشــيرة إلــى أنه مــن املرجح 

أن يبــدأ أساســًيا، ما لم حتدث 
أخرى،  ومــن جهة  أي مفاجأة.. 
“الشــيرجنيتو”  برنامج  كشف 
اإلســباني، أن رامــوس تــدرب 
بالفعل مع اجملموعة، قبل املباراة 

املهمة أمام مونشنجالدباخ. 
الفوز  إلى  ريال مدريــد  ويحتاج 
أو التعادل مع مونشــنجالدباخ، 
من أجل التأهــل لدور الـ16 من 
املســابقة، حيث إن الهزمية مع 
انتصار إنتر ميالن على شاختار، 

خــارج  بامليرجنــي  ســتطيح 
األبطال.

إلى ذلك، اختــار االحتاد األوروبي، 
احلكم الهولندي بيورن كويبرس، 
إلدارة مباراة ريال مدريد وبوروسيا 
األخيرة  باجلولة  مونشنجالدباخ 
األبطال.. بدوري  اجملموعات  لدور 
ويعد كويبرس، الذي ســيعاونه 
على اخلطوط، ساندر فان روكل 
وإرفني زينســترا، حكمــا دوليا 
منذ عــام 2006، وميتلك خبرات 

كبيرة بعد إدارته لكأس السوبر 
األوروبي عام 2011 ومشــاركته 
في يــورو 2012، ونهائي الدوري 
 ،2012-2013 موســم  األوروبي 
ونهائي األبطال موســم -2013

.2014
وســتكون مواجهــة الفريــق 
امللكي ومونشنجالدباخ حاسمة 
للفريقــني فــي التأهــل للدور 
املقبل مــن البطولــة القارية.
كما يُدير اإلجنليزي أنتوني تايلور، 

وأتلتيكو  ســالزبورج  مواجهة 
مدريد.

بيســويك  جاري  تايلور،  ويعاون 
دولي  حكــم  وهــو  نــان،  وآدم 
أدار  الذي  2013، وهــو  منذ عام 
مواجهة إنتر ميالن وريال مدريد 
في 25 تشــرين الثاني املاضي.. 
بالنكــوس  الروخــي  ويحتــاج 
لنقطــة وحيــدة علــى األقل 
لضمان عبــوره للدور املقبل من 

البطولة بشكل رسمي.
أنطونيو  تلقــى  اخر،  من جانب 
كونتي، املدير الفني إلنتر ميالن، 
ضربــة موجعة قبــل املواجهة 
املرتقبة ضد شاختار دونيتسك 
األوكراني، اليوم األربعاء ، بختام 
أبطال  لــدوري  اجملموعــات  دور 

أوروبا.
وبحسب صحيفة “كوريري ديلو 
ســبورت” اإليطالية، فإن فيدال 
لــم يتدرب مــع اجملموعة اليوم 
اإلثنني، ولــن يكون جاهزًا خلوض 
املباراة ضد شــاختار.. وأضافت: 
“فيــدال يُعاني مــن إصابة في 
املبــاراة ضد  فخذه األميــن من 
املاضــي،  األســبوع  بولونيــا 
االختبارات  من  ملزيد  وسيخضع 
غــًدا، لكن يبدو أنــه لن يلحق 
باملباراة”.وأشــار التقرير، إلى أن 
كونتي ليس مســتعًدا خلسارة 
وبالتالي  أطــول،  فتــرة  فيدال 
ميكنه خوض مواجهة شــاختار 
دون التشــيلي.. إنتر الذي يتذيل 
جدول ترتيــب اجملموعة، يحتاج 
للفــوز على شــاختار، مع عدم 
وبوروســيا  مدريد  ريــال  تعادل 
لثمن  للعبور  مونشــنجالدباخ، 

النهائي.

زيدان يستعيد سالحا قويا قبل موقعة مونشنجالدباخ

ريال مدريد في لقاء سابق امام مونشنغالدباخ

ضربة موجعة لكونتي قبل موقعة شاختار

مايويذر يخوض نزااًل استعراضيًا ضد نجم يوتيوب لوغان بول نهائي كأس قطر سيشهد حضورًا جماهيريًا بنسبة 50 %

أوجييه يتوج بلقب بطولة العالم للراليات

العبو املنتخب األملاني

المانشافت يبدأ االعداد لكأس أمم أوروبا

ميونيخ ـ وكاالت:

مــدرب املنتخــب األملانــي يفتح 
الباب أمام عودة الثالثي املستبعد 
توماس مولر وجيروم بواتنغ وماتس 
هوميلس الى تشــكيلة املنتخب 
األملاني لكرة القــدم.. فتح املدرب 
يواكيــم لــوف الباب أمــام عودة 
الثالثي املســتبعد تومــاس مولر 
بواتنــغ وماتس هوميلس  وجيروم 
الى تشكيلة املنتخب األملاني لكرة 
القدم، بالقول إنه قد يستدعيهم 
في  الـ”مانشافت”  مع  للمشاركة 
كأس أوروبا الصيف املقبل إذا كان 

ذلك “ملصلحة املنتخب الوطني”.
وعلــى غرار مــا قاله مــرارا بعد 
مونديــال روســيا 2018، ردد لوف 
منذ  األول  الصحافــي  مؤمتره  في 
تشــرين   17 في  املذلة  اخلســارة 
الثاني أمام إســبانيا بسداســية 
نظيفة فــي دوري األمم األوروبية ما 
تســبب بحملة كبيــرة من أجل 
إقالته من منصبه، أن “في الوقت 

احلالي، ال أرى حاجة” لعودة الثالثي 
الذي دفــع ثمن تنــازل األملان عن 
لقبهــم العاملــي وخروجهم من 

الدور األول.
لكنه اســتطرد قائال “رددت دائما 
أنــه إذا رأيــت، قبل اإلعــالن عن 
الصيف  أوروبا  )لكأس  التشكيلة 
املقبــل(، أن هذا الفريــق بحاجة 
الى هذا أو ذاك مــن أجل النجاح، 
فســنقوم بذلك )سيستدعي أي 
العب مســتبعد( علــى أي حال”، 
مشددا “سأفعل كل ما هو ضروري 

ملصلحة املنتخب الوطني”.
التي  بالفلســفة  لــوف  والتــزم 
املونديال  اعتمدها منذ اخلروج من 
الروســي باالعتمــاد علــى اجليل 
اجلديد مع منحــه الوقت الكافي 
من أجــل إثبات جدارته، مشــددا 
اإلثنني بأنه لن يلجأ الى “القدامى” 

إال في حال اإلخفاق الهائل.
وتابع “في الوقت احلالي، ليس لدي 
أي فكرة عما سيكون عليه الوضع 
في آذار”، في إشارة منه الى موعد 
اخملصصة  املقبلة  الدولية  النافذة 
الوطنيــة،  املنتخبــات  ملباريــات 

متمنيا “أن يكــون جميع الالعبني 
يتعرضــوا  وأال  جيــدة،  بصحــة 
لإلصابــة. ويأتي بعدهــا التجمع 
األخير قبل نشر قائمة كأس أوروبا” 
التي أرجئت من صيف 2020 حتى 
صيف 2021 بسبب تفشي فيروس 

كورونا املستجد.
“قبل ذلك، سنطرح على  وكشف 
أنفسنا جميع األسئلة مرة أخرى، 
وسنقرر  اخليارات،  كافة  وسندرس 
من األفضل للنجاح”.ولدى سؤاله 
بالثالثي  مؤخــرا  اتصــل  إذا  عما 
املســتبعد مولر وزميله في بايرن 
النادي  ومدافــع  بواتنغ  ميونيــخ 
البافاري السابق وبوروسيا دورمتوند 
احلالــي هوميلس، أجاب لوف “كال، 

لم أفعل ذلك حتى اآلن”.
ولــم يكن مصير لــوف )60 عاماً( 
موضوع نقاش كبير قبل الســابع 
لكن  الثاني،  تشــرين  من  عشــر 
إســبانيا  أمام  التاريخية  الهزمية 
دقت جرس اإلنذار في أملانيا ودفعت 
بالكثيرين الى املطالبة باستقالته 
من املنصــب الذي يشــغله منذ 
2006.. لكن االحتاد احمللي للعبة قرر 

الثقة  جتديد  املاضي  الشهر  أواخر 
بلوف بعد االستماع الى حججه.

ورأى االحتاد أنه “ال ميكن وال ينبغي 
منفصلــة  مبــاراة  اســتخدام 
كمقياس لــأداء العام للمنتخب 
واملدرب”، في إشارة إلى الهزمية في 
إســبانيا، مضيفا “يجب أن يبقى 
االســتعدادات  إلى  منصباً  نظرنا 
لليورو العام املقبــل. لدينا قناعة 
راســخة بأن يواكيم لوف وفريقه 
 )...( ســينجحون  املدربــني  مــن 
للجميع”. الصعــب  الوضع  رغم 

وسيكون األملاني في اختبار صعب 
الصيف املقبل، إذ أوقعتهم قرعة 
القاريــة في مجموعة  النهائيات 
“املــوت” إلى جانب فرنســا بطلة 
العالــم، والبرتغال حاملة اللقب، 

واجملر.
وبعد جتديد الثقة، بقيت مســألة 
عــودة الثالثي الذي قــاد بالده الى 
لقب مونديــال 2014، محط جدل 
بعدما أحالهــم لوف إلى التقاعد 
دولياً في آذار 2019 على حســاب 
تشــكيلة من اجليل اجلديد، وهم 
بالكاد بلغوا الثالثني من العمر.    

تقرير

لوف يفتح الباب أمام عودة الثالثي المستبعد



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق نفط الوسط فوزا مهما 
ومتسك بصدارة الدوري املمتاز، 
وذلك علــى النفط بهدف من 
أقيمت  التي  املباراة  رد في  دون 
مســاء اول أمس فــي ملعب 
اجلولة  الدولي حلساب  النجف 
السابعة.. هدف املباراة الوحيد 
جــاء برأســية الالعــب عبد 
اهلل عبد األميــر في الدقيقة 
رصيده  الوسط  نفط  84.ورفع 
للنقطــة 16 فــي الصــدارة 
عند  النفط  رصيد  جتمد  فيما 
النقطة 9 في املركز السادس.

اإليجابي  التعــادل  وحســم 
1-1، مبــاراة الديوانية وضيفه 
الديوانية،  افتتــح  الطلبــة، 
إيزاك  احملترف  التســجيل عبر 
وتعادل   ،15 الدقيقة  باديال في 
الفقار  ذو  الطلبة عن طريــق 
عايد فــي الدقيقة 24.. املباراة 
الطرفني،  من  حماسية  كانت 
وشــهدت بداية مميــزة أثمرت 
عن هدف مبكر للديوانية عبر 
احملترف ايزاك في الدقيقة 15.. 
وضغط الطلبة، وكاد أن يدرك 
لكن  صباح،  أمير  عبر  التعادل 

احلارس متكن من رد الكرة.
متكــن   ،24 الدقيقــة  وفــي 
تعديل  مــن  عايد  الفقــار  ذو 
الشــوط  لينتهي  النتيجــة، 
األول بالتعــادل اإليجابي 1-1.. 

انخفض  الثاني،  الشوط  وفي 
األداء نســبًيا، ولــم يتمكــن 
الطلبة  وضيفــه  الديوانيــة 
من هز الشــباك مجددًا.. ورفع 
12 نقطة  إلى  الطلبة رصيده 
فــي املركز الثانــي، فيما رفع 
الديوانيــة رصيده إلى 9 نقاط 

في املركز الثامن. 
وفي مبــاراة أخرى، متكن أمانة 
بغداد من خطــف ثالث نقاط 

مهمــة، بعد فــوزه 1-0 على 
مضيفه الكهرباء، على ملعب 
التاجي.. الهــدف الوحيد جاء 
أمانة بغداد،  بواســطة العب 
جبار كرمي، في الدقيقة 71 من 

املباراة.
وبحــث أمانــة بغــداد عــن 
التعويض بعد اخلســارة التي 
تعرض لهــا الفريق في املباراة 
املاضيــة أمام احلدود، وجنح في 

ذلك عندما ســجل جبار كرمي، 
هدف الفوز فــي الدقيقة 71.. 
ورفع أمانة بغداد رصيده إلى 9 
التاسع، فيما  املركز  نقاط في 
جتمد رصيــد الكهرباء عند 7 

نقاط في املركز الثالث عشر.
على  الســلبي  التعادل  خيم 
الكهربائية  الصناعات  مباراة 
وضيفه املينــاء، والتي أقيمت 
الصناعة..  نــادي  ملعب  على 

املبــاراة لــم تكن باملســتوى 
بعــض  برغــم  املطلــوب 
لم  والتي  للطرفني،  الهجمات 
تثمر عن شيء، لتنتهي املباراة 

بالتعادل السلبي.
ورفع امليناء رصيده إلى 8 نقاط 
في املركز احلادي عشــر، فيما 
رفــع الصناعــات الكهربائية 
رصيــده إلى 6 نقاط في املركز 

الثامن عشر.

جلنــة  اعلنــت  ذلــك،  إلــى 
مباريات  مواعيد  املســابقات 
الكرة،  لــدوري  الثامنة  اجلولة 
اذ تفتتح يوم الســبت املقبل 
املوافــق 12 كانون االول اجلاري 
ففــي  مباريــات،   4 بإجــراء 
الســاعة السادسة والنصف 
مساء جترى في ملعب الشعب 
الدولي مبــاراة فريقي الطلبة 
ونفــط الوســط، تســبقها 
في الســاعة 2 ظهــرا مباراة 
وفي ملعب  والسماوة،  النفط 
جــذع النخلــة تقــام مباراة 
املينــاء والكرخ في الســاعة 
والربع مساء، ويضيف  الرابعة 
الديوانيــة في ملعبــه فريق 

اجلوية في الساعة 2 ظهرا.
االحــد  اجلولــة  وتســتكمل 
باقامة 6 مباريات، ففي ملعب 
الشعب الدولي تقام مباراتان، 
2 ظهرا بني  الساعة  االول في 
الزوراء والصناعات الكهربائية، 
تعقبها في الساعة السادسة 
والنصف مساء مباراة الشرطة 
والنجف، وفي الساعة الرابعة 
الكفل  مبلعب  مســاء  والربع 
القاســم  فريقي  مباراة  تقام 
واحلدود، ويضيف أمانة بغدادف 
ريق نفــط البصــرة، ويتواجه 
أربيل ونفط ميسان في ملعب 
وفي ملعب  فرانســوا حريري، 
زاخو جترى مباراة اهل الدار مع 
وتقام  زاخــو،  فريق  ضيوفهم 
 2 الساعة  املباريات في  جميع 

ظهرا.

نفط الوسط يعزز صدارته لدوري الكرة الممتاز
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حجز نادي احلشد الشعبي، مقعده في الدوري الساوي 
التنشــيطية للموسم  بالبطولة  تتويجه  املمتاز بعد 
2021-2020.. وفاز فريق احلشــد عصــر أول أمس على 
نادي غاز الشــمال بنتيجة 95_ 43.. واقيمت البطولة 
التنشــيطية لكرة الســلة في قاعة الشعب لأللعاب 

املغلقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
علق مهاجم املنتخب الوطني بكرة القدم عالء عباس، 
على توقيعه مع نادي جيل فيســنتي البرتغالي.. واعلن 
النادي البرتغالي في وقت ســابق اليوم، عن تعاقده مع 

املهاجم العراقي حتى 2023.
وقــال عباس فــي تدوينــة عبر حســابه الوســمي 
على”انســتغرام”، “حتدي جديد وجتربة ادعوا من اهلل ان 
يجعلها بداية حقيقة في اول التجارب االوربية”.واضاف 
“شــكرا جلميع اجلماهيــر العراقية التــي وقفت معي 
ودعمتني طــول الفترة املاضية عســى ان ارد جزءاً من 
هــذا ألدين الذي يزين رقبتي”.وتابع “حتدي مع نادي “جيل 
فيســنتي” للبدء مبرحلة كتابة مســيرة جميلة رفقة 

جماهير واعضاء النادي بجميع تفاصيله”.
ويعد عباس ثالث عراقي يلعب في الدوري البرتغالي بعد 

اسامة رشيد ومهند علي.

المكتب اإلعالمي:
اختــارت الهيئة اإلدارية لنادي أمانــة بغداد الرياضي 
املهندس )عالء معن)، أمني بغداد، رئيســا فخريا لها، 
وجاء ذلك خالل زيارة قام بها السيد فالح املسعودي، 
رئيس النادي، إلى الســيد األمني فــي مكتبه..  ومن 
خالل هذه الزيارة، عرض )املسعودي) تفاصيل عن نادي 
أمانة بغداد، وما وصل إليه خالل السنوات السابقة، 
وعرض االجنازات خالل الفترة املاضية واحلالية، وتلمس 
)معن) أوضاع الهيئة اإلداريــة، وظرفها الصعب في 

تسيير أنشطة ألعابها.
وجاء اإلختيار من مســاحة التقدير الكبير للســيد 
أمني بغداد ملــا يتمتع به من حضورٍ خاص وســلوٍك 
اجتماعي نادر، وحبه للرياضة والرياضيني، والشــباب 

بصفة عامة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد معاون مدير عام الدائرة الهندسية والشوؤن الفنية 
في وزارة الشباب والرياضة املهندس اياد طارق ،ان ملعب 
مدينة الصدر) احلبيبية) سعة 32 الف متفرج سيكون 
جاهزاً لإلفتتاح مطلع العــام املقبل، عقب اإلتفاق مع 
الشــركة املنفذة على إمتام املالحظات في مدة أقصاها 

بداية العام 2021 .
وقال “طــارق” في تصريح لقســم اإلعــالم واالتصال 
احلكومــي : إن الدائرة الهندســية وجهت عــدداً من 
اخلطابات والكتب الرسمية  إلى الشركة املنفذة ملشروع 
ملعب املدينــة) احلبيبية ) من أجــل إكمال املالحظات 
املثبتة التي أشــرها الســيد الوزير عدنان درجال خالل 
زياراتــه التفقدية للملعب إلــى جانب املالحظات التي 
وضعتها جلنة اإلســتالم األولي، من أجل إجنازها مطلع 

العام ليكون إيذاناً بإفتتاح امللعب بشكل رسمي .
وأضاف “طارق”: أن أهــم املالحظات التي مت اإلتفاق على 
إجــراء تعديالت عليها هــي معاجلة بعــض اجلوينات 
واملفاصل اإلنشائية، والسقوف الثانوية املتضررة ،كذلك 
مت صيانة املسطح األخضر)ساحة امللعب ) من خالل زرع 
البذور الشــتوية وقص الثيل كصيانة دورية موسمية، 
أيضاً يتم حالياً تشغيل سواقي تصريف مياه األمطار، 
مبيناً ان الدائرة الهندسية ومن خالل التنسيق مع دائرة 
األقاليم وشوؤن احملافظات تباحثت في جملة من األمور 
التي تتعلق بالتشغيل وإدارة املرفق بصورة عامة عقب 

إستالمه بشكل رسمي.

نادي الحشد الشعبي 
يتأهل إلى سلة الممتاز

عالء عباس يعد رحلته 
مع فيسنتي بالتحدي

عالء معن رئيسا فخريا لنادي 

أمانة بغداد  

افتتاح ملعب مدينة الصدر 

مطلع العام المقبل

لينا الطاهر

درجال يستقبل الوفد السعودي

جولة تفقدية ملديرية بسماية

تستعد للمشاركة في البطولة العربية في مصر

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالــت العبــة منتخبنــا الوطني 
انهها  الطاهر،  لينا منهل  للركبي، 
املنتخب  مع  للمشــاركة  تستعد 
الوطنــي فــي البطولــة العربية 
املقبلة في جمهورية مصر العربية 
التفوق  إلــى  وتطمح   2021 عــام 
في البطولة واملســاهمة في احراز 
افضــل النتائج وصوال إلى معانقة 

اللقب.
واوضحــت ان البطولــة املقبلــة 
ســتكون اول مشــاركة ملنتخبنا 
النســوي بالركبي علــى الصعيد 
الركبي  احتاد  اخلارجي، حيث يتطلع 
إلــى اثبات جدارتــه وتهيئة جميع 
على  واملنافســة  النجاح  مقومات 

لقب البطولة العربية.
واضافــت الطاهــر: انضممت إلى 
مبكر،  بوقــت  الرياضــي  امليــدان 

ففــي مرحلة الدراســة االبتدائية 
كنت اشــترك في جميع االنشطة 
الدراســة  مرحلة  اما  الرياضيــة، 
املتوســطة، فقــد التحقــت مع 
والدتي التربويــة »هدى عبد اهلل«، 
اقيمت  ولعبت ضمن بطوالت عدة 
وكربالء  النجــف  في محافظــات 

وواسط.
وبينــت انهــا في مرحلــة الصف 
الثالــث املتوســط، اختيــرت من 
اخلارجية  ووزارة  التربيــة  وزارة  قبل 
األميركية للمشــاركة في برنامج 
اميــركا ملدة  ورياضي في  ثقافــي 
واســتمرت مشــاركاتي  يوما،   18
في البطــوالت الرياضية بدعم من 

والدتي ووالدي واخوتي.
وقالــت لينا، الطالبــة في املرحلة 
الرابعة في كليــة التربية البدنية 
وعلوم الرياضــة/ جامعة بغداد، ان 
فعالية الركبي بدأت في العراق عام 
2018، واالحتــاد برعاية مركز ليفون 
للتجميــل وزراعة الشــعرل، وهي 

تواصل تدريباتها لكنها لم تنضم 
إلى أي نادي في املدة املاضية.

واشــادت بعمل احتاد الركبي الذي 
باقامة  اثبات جدارته  إلى  يســعى 
العديــد من الــدورات التحكيمية 
االرتقاء  إلى  التي تهدف  والتدريبية 
بالعاملني في االحتــاد وكذلك حث 
االندية على تشــكيل فرق باللعبة 
من أجل توسيع قاعدتها، كذلك ان 
االحتاد يجري جوالت لنشــر اللعبة 

واالرتقاء بها نحو االفضل.
واشادت الالعبة لينا منهل الطاهر، 
بدور وزير الشباب والرياضة الكابنت 
عدنــان درجال، في دعــم منتخب 
تدريباته  نقل  على  والعمل  الركبي 
فــي مالعــب جامعة بغــداد، مع 
العمــل على تهيئــة خطوط نقل 
لالعبات، مبينة ان اجلميع ينتظر ان 
يحصل املنتخب الوطني النســوي 
على سيارة لنقل الالعبات بحسب 

توجيهات وزير الشباب والرياضة.
واضافت الالعبــة لينا، قائلة: امتنى 

أن ارفع العلــم العراقي في احملافل 
التي  الركبي  رياضــة  اخلارجية في 
تعــد حديثــة العهد فــي العراق، 
وهدفي النجاح واالســتمرار واثبات 
اجلدارة، ســيما ان العبات املنتخب 
بفضل  النجــاح  إلــى  يتطلعــن 
وتشجيعه  اللعبة  احتاد  مســاندة 
التدريبية  الوحــدات  في  املتواصل 
املنتخب  العبــات  جتريهــا  التــي 

الوطني.
ووجهــت الالعبة لينــا كلمة إلى 
النســاء، قالت فيها« علــى املرأة 
ان تبحــث عــن الهــدف الذي جتد 
وتتجاوز  ولتحــاول  فيه،  نفســها 
جميع املصاعب واســمى هدف هو 
اكمال اجلانب الدراسي والبحث عن 

النجاح من دون توقف«.
وقالــت ان كلمتها للجمهور هي » 
كل هدف صعب، يستحق املواجهة 
والتعــب والوصــول إلــى حتقيقه 
فصناعة االهــداف حتتاج إلى املزيد 

من الوقت لكي تتحقق«.

تقرير

لينا الطاهر تطمح في التفوق مع منتخبنا الوطني للركبي

إعالم الشباب والرياضة:
الشــباب  وزيــر  اســتقبل 
والرياضــة عدنــان درجال أول 
الســعودي  الوفــد   ، أمــس 
امللعب  تنفيذ  على  املُشــرف 
السعودي  العاهل  من  املُهدى 
إلــى الشــعب العراقي،  في 
مدينــِة بســماية ، لغــرِض 
املُقترح  املوقــع  على  اإلطالع 
ووضــع اللمســات األخيــرة 

للُمباشرة بالتنفيذ .
وَقدم الوزير درجال شرًحا وافًيا 
للوفد الســعودي عن أهمية 
موقع بســماية، ومــا لُه من 
أفضليــة كبيرة عــن املواقع 
عن  فضاًل  األُخــرى،  املُقترحة 
ملُلتقى  اإلستراتيجية  املكانة 
الطرق الداخلة إلى العاصمة 
بغداد، وأفضليتُه في الوصوِل 
الُطــرق  وُخطــط  الســريع 
املشاريع  تُنفذ  التي  السريعة 

السكنية الكبيرة.  
ُمضيًفــا أن املوقع احلالي َيتاز 
عالية  ُسكانيٍة  بكثافٍة  أيًضا 
َسُتســهم في إجناِح املشروع 
مــن َجوانٍب عــدة، كجمهورٍ 
دائم التواجد بسبب قربُه من 
امللعب فضاًل عن خلِق حركٍة 
رياضيــة كبيرة عنــد إكمال 
متثلُه  ومــا  الرياضة  املدينــة 
من حالِة حتفيز لدى الشــباب 

لتوافر احتياجاتهم فيها . 
باجلانــِب  يتعلــق  وَفيمــا 
الوزير  أوضــح  االســتثماري 
درجال أن من املُمكن استثمار 
وُمحيط  املُقتربــات  جميــِع 
امللعب واملدينة الرياضية ألنها 

بالكامل  ُمهيئــة  َســتكون 
وناجحــة للعمل واملشــاريع 
في  لها  احلاجــة  مَتــس  التي 
ُمحيــط املنطقــة، وجعلها 
إلى  تُضاف  ترفيهيــة  مدينة 
املدينــة الرياضية، وهنا نكون 
قــد َحققنا أهدافنــا املهمة 
املُهدى  املشــروع  وأولها جناح 
من األشقاء، والذي يُوثق على 
األرض ُعمــق وأصالة العالقة 
بينهمــا.  وأَشــار درجال إلى 
أن وجــود مدينــة بســماية 
الســكنية التي تتســع إلى 
100 ألــف وحــدة ســكنية 
وامُلمع  رائعة،  أجواء  َسُتخلق 
الســكني في بســماية هو 
أحــدث املمعات الســكنية 
بتقنياٍت  العــراق  في  الكبرى 
عاليــة اجلــودة ، ُمبيًنا للوفد 

الشقيق أن هناك طريق سريع 
املدينة  لربِط  أيضاً  َســُينفذ 
عملية  يُســهل  مــا  باملوقع 

وصول اجلماهير .
الوفــد  أن  بالذكــرِ  َجديــر 
الســعودي تألف مــن رئيس 
إدارة املشــاريع  في  مكتــب 
وزارة املالية الســعودية) جلنة 
املالعب) ســامي بن ســعود  
الشبيبي، وُمستشار ُمساعد 
الدوليــة  للشــؤون  الوزيــر 
اهلل  عبد  املالية  والسياسات 
بن عبد العزيز الدامي، والوكيل 
املُساعد للشؤون الفنية  في 
وزارة الرياضــة) جلنة املالعب)

ممدوح بــن ناصــر ، فضاًل عن 
ُمدير عام  تَنفيذ املشاريع في 
وزارة الرياضــة) جلنة املالعب) 

ضاوي بن محمد الغامدي .

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقد رئيس اللجنــة العليا الدارة 
املراكــز الوطنية لرعايــة املوهبة 
الرياضية مستشار الوزارة لشؤون 
الرياضة د. حســن علــي كرمي ، و 
عضو اللجنة املديــر العام لدائرة 
شــؤون االقاليم واحملافظات طالب 
جابر مسلم، املنشآت الرياضية في 
مديرية رعاية املوهبة الرياضية في 
املديرية  مدير  يرافقهما   ، بسماية 
محمد اميــر اســماعيل ، وجتوال 
في مراكز االلعــاب الفاعلة حاليا 
في املديرية ، وتلــك التي في طور 
التهيئــة الحتضان العاب رياضية 
، فضال عــن االطالع على  جديدة 
رياضية  التحتية ملنشــأت  البنية 

حيوية مثل مسبح بسماية.
يشــار الى انه من املؤمل ان تضم 

الرياضية  املوهبــة  رعاية  مديرية 
في بســماية الصفوة اخملتارة من 
في  الرياضية  املوهبــة  مشــروع 

العراق لتكون اول اكاديية رياضية 
فــي مختلف  االبطال  لصناعــة 

االلعاب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد املركزي للكرة الطائرة، 
العــراق  انديــة  اقامــة بطولــة 
للناشــئني للموسم -2019 2020 
2003 فما فوق في محافظة  تولد 
ميســان للمدة من 8 /12 / 2020 
ولغايــة 12/ 12/ 2020 ، علمــاً ان 
االجتمــاع الفني واجــراء القرعة 
في متام الســاعة الرابعة من يوم 
7/ 12 / 2020 في قاعة الشــهيد 
وسام عريبي ، ويتوجب على االندية 
املشاركة  ارســال كتب  املشاركة 
الكرمي  الســيد عبــد  على هاتف 
عبد العبــاس االمني املالي لالحتاد / 

رئيس االحتاد الفرعي في ميســان 
وملــدة اقصاها يــوم 5/ 12 /2020 
الالعبني في  مع جلب كشــوفات 
اللوائح  الفني وحســب  االجتماع 

والتعليمات.
الفنيــة  اللجنــة  واثنــت  هــذا 
واملســابقات على املشــاركني في 
بطولة العراق للناشئني تولد 2003 
فمــا فوق  وتــود ان توضح مايلي ؛ 
اشــارة الى الفقرة 13 من الالئحة 
الفنية للبطولــة ،، يتوجب مايلي 
للكشــف  الالعبون  -1يخضع  ؛؛- 
وفق  احلقيقيــة  اعمارهــم  عــن 
املستمسكات االصولية » البطاقة 

املوحدة ، أو » هوية االحوال املدنية ، 
شهادة اجلنسية العراقية » ، هوية 
التموينية«  البطاقــة  الطالــب، 
نسخا اصلية واستنساخ ،، وجتلب 
جميعهــا -2 يتعهد ممثــل النادي 
ومــدرب الفريق  خطيا بســالمة 
، وصحــة أعمــار العبــي فريقه ، 
القانونية  التبعات  وخالفه يتحمال 
-3 تشكل جلنة برئاسة »ممثل االحتاد 
املركزي ، املشــرف على البطولة » 
وعضوية اربعــة اعضاء من ممثلي 
االنديــة والذي ســيتم اختيارهم 
في االجتماع الفني لتدقيق حاالت 

الالعبني.

درجال َيستقبل الوفد السعودي لتفقد موقع 
بسماية الُمقترح للملعب الُمهدى إلى العراق

اللجنة العليا الدارة المراكز الوطنية تتفقد 
مديرية موهبة بسماية

ميسان  تضيف دوري الناشين بالكرة الطائرة

لقطة من مباراة نفط الوسط والنفط



منــذ انطــاق عرضــه 
تعرض مسلســل  األول، 
شــيكاغو"  "شــارع 
سليمان  واخملرج  للمؤلف 
عبد العزيــز للعديد من 
بعض  بسبب  اإلنتقادات 
املشــاهد اجلريئة. املمثل 
دريــد حلام الذي شــارك 
فــي العمــل كضيــف 
اإلنتقادات  على  رد  شرف 
في حديــث الحد املواقع 
ال  "العمــل  الفنيــة: 
اجلامــع  عــن  يتحــدث 
بل عن شــارع  األمــوي، 
الطبيعي  شيكاغو، ومن 
جريئة  مشاهد  تصور  أن 
الشارع  ذلك  في  ما  نوعاً 
واملشاهد  قدمياً،  املعروف 
ضمن  جــاءت  املعروضة 

النطاق الدرامي املنطقي 
واملبرر". مــن جهة ثانية، 
نفى دريد حلام الشائعات 
أمس،  يــوم  طالته  التي 
والتي تتعلــق بوفاته إثر 
كورونا،  بفيروس  إصابته 
مؤكــداً أنه اعتــاد على 
هذه األخبــار التي تتكرر 
كل فترة، وأكد أنه بخير، 
وال يعاني مــن أي عارض 

صحي.

املصــري  املمثــل  أعلــن 
محمد محمود عبد العزيز 
خبر وفاة عمه محمد عبد 
العزيز، حيث نشر صورة له 
على حســابه اخلاص على 
موقع التواصل االجتماعي، 
إليه  وإنا  "إنــا هلل  وكتب: 
محمد  عمــي  راجعــون، 
عبد العزيــز في ذمة اهلل، 
والدعاء  الفاحتة  )اسألكم 
ألبويــا وعمى محمد وكل 
من رحلوا عنا". وقد تلقى 
محمــد عددا كبيــرا من 
املتابعني.  قبل  التعازي من 
أن آخــر أعمال عبد  يذكر 
"قيد  العزيــز مسلســل 

عائلي" وتدور أحداثه بشأن 
فكرة الصراع بني شقيقني 
"فضــل وكامــل" وطوال 
احللقات نتعرف على جذور 
هذا الصــراع، ولكل واحد 
منطقه  الشــقيقني  من 
في الصراع والذي يدور بني 

اجلميع الكبار والصغار.

شاركت الفنانة اللبنانية 
فيديــو  خليــل  داليــدا 
صفحتها  فــي  جديــد 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي  التواصــل 
تظهــر فيــه بصالــون 
داليدا  وأطلت  التجميل. 
تضع  التجميل  وخبيــرة 
لهــا املاكيــاج، وظهرت 
كاســيكية  بإطالــة 
ترقص  ناعمة وبدت وهي 
على  عفويــة  بطريقــة 
أنغام أغنية تامر حسني 
والقى  بشوقك".  "عيش 
من  عدد  إعجاب  الفيديو 
عبروا  الذيــن  متابعيها 
عــن حبهم لهــا وأبدوا 

بإطالتهــا  إعجابهــم 
الفيديو  وأرفقت  األنيقة، 
بتعليق كتبت فيه: "ضع 
قلبــك وعقلــك وروحك 
في أصغــر األعمال التي 
تقوم بها، وهذا ســر من 
أســرار النجاح ما تنسوا 
على  اإلبتســامة  تخلوا 

وجوهكم".

دريد لحام

داليدا خليل

محمد محمود عبد العزيز

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد-وكاالت:
أعلنت "جمعية تيرو للفنون " و"املســرح الوطني اللبناني" 
و"مسرح إسطنبولي"، إقامة إحتفالية فنية مبناسبة الذكرى 
املئوية على والدة الكاتب واخملرج اللبناني نزار ميقاتي مؤسس 
املســرح الوطني اليومي، في الثاني عشر من ديسمبر/كانون 

األول في املسرح الوطني اللبناني اجملاني في مدينة صور.
 تتضمن االحتفالية معرضا للصــور الفوتوغرافية عن حياة 
نزار ميقاتي املهنية، كما سيعرض فيلم وثائقي عن مسيرته، 
اضافة الى عرض مســرحية "لوين بدنا نــروح؟" لفرقة تيرو 
للفنون ، وستشــهد االحتفالية تكرمي لعدد من فرقة املسرح 
الوطني ومنهــم الفنان عمر ميقاتــي والفنانة امال عفيش 

والراحلني إبراهيم مرعشلي وهند طاهر.
وأكد مؤسس "املسرح الوطني اللبناني اجملاني" املمثل واخملرج 
قاسم إســطنبولي "أهمية اإلحتفاء بالراحل نزار ميقاتي ملا 
قدمه للمسرح وللفن في لبنان كي تتعرف األجيال في لبنان 
على تاريخ رائد من رواد املسرح اللبناني والعربي والتي ستبقى 
أعماله خالدة مع فرقة املســرح الوطنــي اليومي الذي كان 

الفنان شوشو جنمه األول حتت قيادة املعلم نزار ميقاتي".

المسرح الوطني اللبناني يحتفي 
بالذكرى المئوية لوالدة نزار ميقاتي

الصباح الجديد-وكاالت:
حظي شاٌب عراقي مبتابعة واسعة على منصات التواصل 
االجتماعي، مؤخرا، بعدما شــارك مقطــع فيديو يطلُب 
فيه من البيت األبيض أن يحــل أزمة العراق، في ظل تردي 

اخلدمات وهشاشة البنية التحتية.
وحقــق صانع احملتــوى، علي عادل االنتشــار، لظهوره وهو 
يتحدث بعفوية وبلغة إجنليزية بسيطة، بينما كان يخاطب 

الرئيس األميركي املنتخب، جو بادين.
وقال الشــاب املقيٌم في مدينة بابل، "بايدن، ساعدني من 
فضلك.. ســاعدني ألنني غاضب"، ثم أشار إلى احلالة التي 
وصفها باملزرية عندما يهطل املطر في فصل الشــتاء، فا 
يجري تصريف املياه. وطلب الشــاب العراقي من بايدن، في 
رســالة طريفة، أن يدعوه إلى نيويــورك أو لوس أجنلوس أو 

الس فيغاس.
وأثارت الرســالة حيرة وســط املتلقني، إذ ثمــة من عّدها 
رســالة ســاخرة فقط، بينما قال آخرون إنهــا نابعة من 

"حرقة"، وبالتالي، فهي ليست مجرد مزاح.
وقال إنه ناشد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، من ذي قبل، 
كما وجه رسالة مماثلة إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 

الكاظمي.

شاٌب عراقي يتحول إلى نجم بعد 
"فيديو شكوى" إلى البيت األبيض

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحالم يوسف:
عندما نتحدث عن الدين االسامي 
فأول ما نصفه به انه دين سماحة، 
فــي عــدة مواقف  كما نســتند 
الــى قوله تعالى "ادفــع بالتي هي 
احســن" وايضا قولــه " فمن عفا 
واصلــح فاجره علــى اهلل" وكلها 
تصب في فلــك العفو عند املقدرة 
االساءة،  واالحسان عند  والتسامح 
لكن من منا يؤمن بها ويطبقها في 

حياته؟
نهار طه باحثة بعلم النفس تعيش 
في مانشســتر تقــول: فعل اخلير 
بنحو عام أصعب من فعل الشــر، 
كما هــو احلال في البنــاء والهدم، 
الهدم،  من  بكثيــر  أصعب  فالبناء 
لكــن لتعزيز القــوة واإلرادة لفعل 
احلقة  االنســان  روح  وتعزيــز  اخلير 
ومحبــة اخليــر، على االهــل إدراك 
والشر  فاخلير  مسؤولياتهم،  حجم 
حالتــان ترتبطان بأفعــال كثيرة ال 
تتجزأ، فمن يطلــب من ابنه ضرب 
قطــة ألنهــا اكلت طيــرا ميلكه، 
يجب ان يعلم انه يربــي ابنه على 
رد اإلســاءة بإســاءة أكبر فالقطة 
حيوان يتبع غرائزه، اما هو، انســان 
عليه ان يحكــم عقله قبل االقدام 

على أي فعل او طلب.
وتابعت: االحسان ملن اساء الينا يبدأ 
منذ الصغر، فانت كي تربي ابنك على 
فعل اخلير ليس عليك ان تأمريه بذلك، 
بــل يجب ان تقدمي انــت على فعل 
اخلير وســيقلدك هو بنحــو ال ارادي، 

فمن املستحيل ان يرى االبن امه وهي 
تخطط لرد اساءة من أحدهم بإساءة 
أقســى بحجة العني بالعني والسن 
بالســن والبادئ أظلم، وال تتعزز روح 

االنتقام لدى االبن.
كما يبدو فان رد اإلســاءة باإلحسان 
مرتبط بطبيعة التربية التي يتلقاها 
األبنــاء، فهي اذن ان لــم تكن طبعا 

فيمكن ان نغرسها بالتطبع.
 تقــول زهــراء البهادلي "مدرســة 
ابلغ  متقاعــدة": تزوجــت وانا لــم 
التاســعة عشــر من عمري، لكني 

تربيت علــى اخاقيات عــدة اهمها 
احتــرام االكبر مني ســنا حتى ولو 
ام زوجي  كان عدوي، تعاملــت معي 
بطريقة ما انزل اهلل بها من سلطان، 
اذ كانت تأمرني للقيام ببعض اعمال 
البيــت بطريقة وكأنهــا تريد بها ان 
تســتفزني طمعا بإغضابي ومن ثم 
افتعال مشــكلة معي، لكني دائما 
كنت اتلقى اوامرهــا بروح رياضية او 
هكــذا كنت اظهر لهــا، واردد كلمة 
"تأمرينــي" وصدقيني مبــرور الوقت 
روضتها وصارت تخجل من نفســها 

ومن تصرفاتها وتبــدل احلال وحتولت 
عدائيتها لي الى محبة.

حالة زهراء البهادلي تثبت ان مقابلة 
االساءة باإلحســان ميكن ان تغير من 
شخص، وميكن ان حتيل الشر الى خير، 
وهل هناك اســمى وارقــى واروع من 
هذا عند اهلل؟ مناســبات دينية عدة 
متر علينا، هناك مــن يتخذها فرصة 
لتجاوز خاف والبدء باملصاحلة، وهناك 
من متر عليه وال تنــال منه اال دعوات 
وآيات واحاديث يرددها بلسانه من دون 

ان يفقه معناها او يعتبر منها.

الصباح الجديد-وكاالت:
ينتظر محبو أغنيــة "الراي"، أن تقوم 
والعلوم  للتربية  املتحدة  منظمة األمم 
والثقافــة "اليونيســكو"، بدراســة 
امللــف الذي تقدمت به اجلزائر ســنة 
2016، بخصــوص تصنيف هذا اللون 
املوسيقي الذي انطلق من احمللية إلى 
رحاب العاملية في "تراث اإلنسانية غير 

املادي".
وبعد أربع ســنوات من إيــداع اجلزائر 
للملف، يتساءل البعض عما إذا كانت 
للحسم  ســتتحرك  "اليونســكو" 
بشأن هذا اللون الغنائي كإرث إنساني.
الفن  لهذا  الشعرية  النصوص  وتعود 
إلى بدايــات القرن املاضي، في حواضر 
وبوادي غرب اجلزائر، ليتطور مع الوقت 
املغنيني  مــن  بفضــل جيل  ويتحول 
فرضت  موســيقى  إلــى  املوهوبــني 

نفسها على الصعيد العاملي.

ونقلت صحف محليــة في اجلزائر، أن 
"اليونسكو" ستدرس هذا امللف قريبا 
خال الدورة اخلامســة عشرة للجنة 
احلكوميــة املشــتركة حلماية التراث 
الثقافــي غير املادي، املقــرر انعقادها 
افتراضيــا مــن 14 إلى 19 ديســمبر 

احلالي.
وحتصــي اجلزائر خمســة عناصر من 
تراثها غير املادي في القائمة التمثيلية 
لـ"اليونســكو" وهــي: أهليل لقرارة 
وهو تراث شــعري، ثم فستان الزفاف 
التلمســاني، وموســيقى "إمــزاد"، 
وعروض "ركب أوالد ســيدي الشيخ" 
يتمثل في االحتفال  الذي  و"السبوع" 

باملولد النبوي في تيميمون.
تعود اجلذور اللغوية ملصطلح "الراي" 
إلى الــرأي، حيث أن املغنــي يعبر عن 
آرائــه اخملتلفة مهمــا كانت محرمة 

اجتماعيا.

الراي الجزائري يشق طريقه نحو تراث اإلنسانية 

صالح الناس في مقابلة االساءة باإلحسان 

متابعة الصباح الجديد
يقول الباحث املســاري ان املاء ميتاز 
بخصائــص التتوفــر قط لســائل 
غيره فهــو يتفاعل في نفس الوقت 
كحامض وكقاعــدة ، وبذالك ميكن 
ان يتفاعــل مع نفســه في ظروف 
خاصة”وهو مــاده ضعيفة التركيب 
هشــة البنيان ، قابلــة للتغير حتت 
بالصوت  يتأثــر  املؤثرات”فهو  اقــل 
والبرودة  واحلــرارة  واملغناطيســية 
والضــوء والطاقــة احليوية وخضع 
لتجــارب كثيــرة تبــني منهــا انه 
يحتفظ باملعلومات املرسلة من قبل 

االجسام البيولوجية .
ويتكــون جــزيء املاء على شــكل 
قطب  له  الذي  املغناطيس  يشــبه 
سالب وأخر موجب يدور حول نفسه 
بسرعه كبيرة وحول اجلزيئات االخرى 
على مســافه ثابتة مما يجعل للماء 

في هذه احلاله نوعا من التماسك .
املتماســكة  املاء  جزيئات  وتتفكك 
ذبذبات  تأثير  ويعد تشــكيلها حتت 
الصــوت او املؤثــرات اخلارجية وفي 
تلك احلالة ينســاب بحرية اكبر الى 
مشــحون  وهو  اخلايا  ســيتوبازم 
بالطاقــة التــي حتفــز اخللية على 
العمــل بنشــاط وبشــكل افضل 
ويشكل املاء ثلثي وزن اجلسم )84%) 
من وزن الدمــاغ )%80 ( من وزن املخ 
)%90( من وزن اخلايا اللمفاوية كما 
يشكل املاء بنســبة )%80( من وزن 

الســيتوبازم اجلزء االكبــر منه حر 
وجــزء بســيط ) %4.4( فقط تنحل 
والفسفور  البوتاســيوم  أماح  فيه 
الســكريات وقليل جداً من  وبعض 

الدهون .
وتتم جميع العلميــات احليوية في 
اخلايا اجلســم داخل وســط مائي 
واملــاء يعمــل كمذيــب فيزيد من 
للخلية  احليوية  العمليات  ســرعه 
بأقــل فاقد ممكن مــن الطاقة التي 
النه  أدينوزيــن  ثاثــي  فــي  تتمثل 
يتفاعل مع عــده مكونات عضوية 
 ATP وغير عضوية بســبب خاصية
جزيئات  بها  تتميز  التي  الفوسفات 
 electrical polarity املاء واملــاء لديه
االستقطاب الكهربائي القدرة على 
التغير والتكيف الذاتي عند اي تأثير 
يجرى عليه في محيطه ويبلغ اعلى 
قدرة له على ذالك بني درجتي 35و40 
درجة مئوية وهي درحة حرارة اجلسم 
النشــيطة  احليه  الكاائنــات  عند 
ومنهــا االنســان وميكن للجســم 
ان يصبــر عن املاء مــدة اقصاها 72 

ساعة.
وقد أدرك قدماء املصريني فوائد املاء 
العاجية فكان الكهنة يستأثرون مبا 
يســمونه املاء املبارك الذي يحصون 
به امللوك وامللكات من الشــر وأدرك 
العلماء اهميــة املاء في عاج كثير 
من االمراض حتى اصبح العاج باملاء 
من طرق العاج املتعارف عليهال في 

كثير من احلضارات القدمية.
وملا تقــدم العلم وجد املــاء مكان 
الصدارة في العاج سواء كان باملاء 
الســاخن او الثلــج حيــث انه اول 
مايتبادر الى الذهن عند االســعاف 
من لســع او حرق او كدمة وقد ثبت 
علميا ان شــرب كوب من املاء البارد 
في الصباح قبل تنــاول الطعام اي 
تنبيه االمعاء  الريق( يفيد في  )على 
الكسوله ويكافح االمساك ويعمل 

كحمية لتخفيض الوزن .
وعلى مر العصور اســتخدم البشر 
مــن جميــع االجناس مــاء العيون 
لعــاج االمراض اجللديــة وقد ثبت 
في  املعدنية  املياه  اســتخدام  جناح 
والتهابات  املرتفع  الدم  عاج ضغط 
املفاصــل وامراض القلــب واالكزميا 
العاج  اثبت  كما  اجللد(  )حساسية 
باملياه املعدنيــة جناحا ملحوظا في 
عاج الســمنه ففي فرنسا اجريت 

جتربــة على 34 مريضــا يعانون من 
الدم  الكولسترول في  ارتفاع نسبه 
وقد اقتصر عاج هوالء املرضى على 
تنــاول امليــاه املعدنيــه فقط ثاث 
مرات يوميــا دون اي عاج طبي اخر 
واستمر هذا العاج ملده ثاثني يوما 
فأتت النتائج افضل مما توقع االطباء 

املعاجلون .
وفــي اجملر توصــل االطبــاء الى انه 
ميكن عاج حــاالت التهاب املفاصل 

دون االســتعانه بعقــار الكورتيزون 
واالكتفاء بعــاج املرضى عن طريق 
املياه املعدنية وفي روســيا تشــرف 
احلكومه على مراكــز العاج باملياه 
املعدنية وتوليهــا عناية كبيرة بعد 
ان توصــل االطباء هناك الى ان املياه 
املعدنية افضل وســيلة ملنع اصابه 
اجلسم باالمراض وزيادة مناعته ضد 
كثير من االمراض ويتردد عليها اكثر 

من 6 مايني مواطن سنويا .
انتشــرت في االلفية الثالثة الكثير 
واخلطيرة  املستعصية  االمراض  من 
كأمراض الشلل النصفي والسرطان 
والصدفية والتي عجز الطب احلديث 
عن ايجاد احلل لهــا واصبح اجلميع 
لهذا  التبديــل  البحث عــن  قيــد 
الكيميائية وكان  وادويتــه  الطــب 
منهــا العاج بالطاقــه او مايطلق 
عليــه الريكــي او طاقــة الكم او 
الذي شــهد  البرانا  او  الهرتز  طاقة 
فــي االوســاط العربية فــي االونة 
االخيــرة رواجا كبيرا او مثل املعمول 
به حاليا في املستشفيات االوروبية 
واالســيوية ومنها اليابان جنبا الى 
جنب مع الطب احلديث كما انه بدا 
العمل به في مراكز عاج خاصه في 
دول عربية عده ابرزها الكويت ولبنان 

والسعودية .
الباحــث بالطب التكميلي  )توصل 
حيدر سعيد املساري ( املستشار في 
واالبحاث  للدراســات  الهوية  مركز 

الــى تكنولوجيا جديدة لعاج كثير 
من االمــراض املزمنه مبــاء الطاقه 
الهمايا القلوي والول مرة في العراق 
واملنطقة انتاج املاء )الطاقة الهمايا 
القلــوي ( ذو االهميــة الصحية اذا 
وجد عامليا ان امليــاه القلوية تعمل 
على ازاحة اجلذور احلرة الضاره جلسم 
االنســان واملتولدة نتيجــه الثلوث 
البيئــي او تنــاول العقاقير الطبية 
يدخل في تركيبها ملح الهمايا ذات 
االهميــة الصحية لوجود 94 معدن 
فعاليتة  والذي ظهــر  فيه  طبيعي 
اخملتبرية  احليوانــات  فــي  العاجية 
ودمج  واالنســان  واالرانب  الفئــران 
العاج بالطاقه الريكي والتي تعمل 
لتعديل  والبرانــا  واالهتزاز  بالتــردد 

شاكرات اجلسم والهالة.
اذ وجــد املاء املســتخدم قــد رفع 
وخفض  لاكسدة  املضادة  القابلية 
HDL نسبة الســكر الزائد وخفض

في الدم والدهون الثاثية اضافة الى 
احلميدة  الدهنية  البروتينــات  زيادة 
مــن البروتينــات الدهنيــة ورفــع 
االوكسجني وليس له اي تأثير سلبي 
على انســجة الكبدLDL الســيئه 

والكلى والدماغ والقلب.
اســتمر البحث مدة 7 اشهر بكلية 
قسم  املستنصرية  اجلامعة  العلوم 
البحــوث احليواني وباشــراف ماك 
طبي وعلمي متقدم واحلمد هلل على 

اجناز هذا البحث خلدمة االنسانية. 

باحث عراقي يتوصل الى تكنولوجيا جديدة لعالج االمراض المزمنة بماء الطاقة الهماليا القلوي
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