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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن إئتــاف النصــر امس االحد 
الدينار  لتخفيض قيمــة  رفضــه 
املواطن،  دخــل  وتقليل  العراقــي 
وفيما عد هذا االجراء، "حربا" على 
احملدود، طالب  الدخل  وذوي  الفقراء 
بتقــدمي موازنــة كالتــي قّدمتها 
حكومة الدكتــور العبادي لألعوام 
على  قامــت  والتــي   2018-2015
حتديد األولويــات وضغط النفقات 

ومنع الهدر".
اطلعت  بيــان  في  االئتــاف  وقال 
عليه الصباح اجلديد: "نرفض إجراء 
تخفيــض قيمة الدينــار العراقي 
وتقليــل دخل املواطــن، والذي لن 
يعالج األزمة على املستوى املنظور، 
وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل 
احملدود، وسيفتح الباب واسعاً أمام 
التضخم، وقد ال ميكن احلفاظ على 
استقرار العملة،.. ويحّمل احلكومة 
لهذه  املؤيدة  السياســية  والقوى 
اخلطوة مســؤولية ما سينتج من 

انهيارات اقتصادية مجتمعية تؤثر 
على البنية االجتماعية واملعاشية 

للمواطنني".

اإلجــراءات  "هــذه  أن  واوضــح، 
في  املسؤول  غير  االنفاق  واستمرار 
ومترهلة  فاسدة  بيروقراطية  بيئة 

وفوضويــة، ووســط تواضع البنى 
التحتية واخلدمات التي تعتبر عماد 
األنشــطة اإلقتصادية والصناعية 

والزراعيــة ســتؤدي الــى نتائــج 
غيــر محمودة. ونخشــى من عدم 
التحّكم بسعر صرف  القدرة على 
الدينار وســط هذه الظروف، فكما 
ســعر  سياســة  فإنَّ  معروف  هو 
بجانب  تعمــل  الصرف سياســة 
ووجود  ناجحــة،  نقدية  سياســة 
وهذا  املالية،  لألسواق  فّعال  ميدان 
غير متوفــر حاليا مما يضطر البنك 
العملة  اســتخدام  إلــى  املركزي 
السيولة  على  للسيطرة  األجنبية 
وعلى مســتويات عرض النقد بدل 
حكومية  سياســة  على  االعتماد 
فعالــة في ضبط االنفــاق وحتفيز 

االقتصاد".
وتابــع، "ميكــن للحكومــة اتباع 
اجراءات أفضل وأقل تكلفة لتجاوز 
األزمة املالية، منها حتفيز االقتصاد 
فرص  وخلق  االســتثمار  وتشجيع 
عمل ،بدل ما يحصل حاليا، وتقدمي 
موازنة تضغط فيهــا االنفاق غير 
الضروري كالتــي قّدمتها حكومة 

الدكتــور العبادي لألعــوام 2015-
2018 والتــي قامــت علــى حتديد 
ومنع  النفقات  وضغــط  األولويات 

الهدر".
واشار، "لقد اســتطاعت حكومة 
العبادي وقتهــا ورغم ظروف احلرب 
وانهيار اســعار النفــط الكثر من 
مــن جتاوز  متتالية  ثاث ســنوات 
وأثبتت  اخلســائر،  بأقــل  األزمــة 
سياسة هيكلة األولويات، وضغط 
اإلنفاق، ومنع اإلنفاق غير الضروري، 
العملــة،  بيــع  نافــذة  وضبــط 
والتحكــم باملضاربــات، وتعظيم 
الــواردات الداخلية للدولة، وتقليل 
رواتب وامتيازات املســؤولني، أثبتت 
جناعتها بتجاوز األزمة، وقد حافظت 
على ســعر صرف الدينــار، وأّمنت 
الرواتب، حمــت الطبقات الفقيرة 
الدخــل، وحافظت على  ومحدودة 
االنفاق االساسي والضروري وأجنزت 
باعمال  وباشرت  بالتحرير،  مهامها 

اعادة االستقرار والبناء..

إئتالف النصر يعد تخفيض قيمة الدينار "حربا"
على الفقراء ويسبب التضخم

طالب باالستفادة من تجربة رئيس الوزراء األسبق العبادي 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــد اإلحتــاد العــام للجمعيات 
الفاحيــة التعاونية فــي العراق 
امــس االحــد، ان قرار رفع ســعر 
كبيرة"  بـ"خسارة  تسبب  الصرف 
وزارة  محمــا  والزراعة،  للفــاح 
املالية املســؤلية عن قرارها "غير 

املدروس"، على حد تعبيره.
العصاد  االحتــاد حيدر  رئيس  وقال 
في بيان تابعته الصباح اجلديد، أن 

"الفاح العراقي هو اكثر من تضرر 
الذي عملت  العملة  بارتفاع سعر 
عليــه وزارة املالية ويبــدو ان هذا 
االجراء كان غيــر مدروس وخاصة 
ان الــوزارة مازالــت مدينة للفاح 
الزراعي  مبســتحقاته للموســم 

املاضي".
واوضح العصاد ان "الفاح العراقي 
املســتوردة  املــواد  على  يعتمــد 
بنســبة كبيــرة فــي العمليــة 

الزراعيــة مثل البذور واالســمدة 
وغيرها  الباســتيكية  واالغطية 
مــن املــواد والتي حتســب عليه 
بالدوالر االمريكي بينما هو يسوق 
ما  العراقي وهذا  بالدينار  منتوجه 
سيولد فجوة كبيرة مابني تكلفة 
العمليــة الزراعية ومابني ســعر 
تسويق املنتج في األسواق احمللية".
وتابــع، "كان علــى وزارة املاليــة 
تســديد ما بذمتها للفاحني من 

مســتحقاتهم للموسم الزراعي 
دينار  تريلوني  تبلــغ  والتي  املاضي 
برفع ســعر  تبدأ  ان  قبــل  تقريباً 
الصرف للدوالر االمريكي وتتسبب 
بخســارة فادحة للفاح واملواطن 
علــى حد ســواء"، محمــا وزارة 
املالية "املســؤولية لهذه اخلسارة 
الكبيرة"، فيما طالبها بـ"االسراع 
لتســديد املستحقات بأقرب وقت 

ممكن". 

الجمعيات الفالحية: تغيير سعر الصرف
تسبب بخسارة كبيرة للفالح والزراعة

حملت وزارة المالية المسؤولية

السليمانية - عباس اركوازي:
املالية  اللجنة  فــي  عضو  اعتبر 
البرملانية، سيطرة بعض العوائل 
السياســية احلاكمة على ملف 
النفط في االقليم، ادى الى حتويل 
هذه الثــروة الى نقمة ووبال على 

املواطنني في االقليم.
واوضــح النائــب هوشــيار عبد 
تابعتــه  تصريــح  فــي  اهلل، 
وقــوع  اجلديــد،"ان  الصبــاح 

النفــط حتــت ســيطرة بعض 
االقليم،  في  السياسية  العوائل 
وخصوصــا عائلــة بارزاني حتول 
اقتصادية على شعب  الى كارثة 
كردســتان، وادى سوء االستفادة 
ثروات  تبديد  الــى  امللف  من هذا 
ديون طائلة على  وتراكم  االقليم 
اصبحت  بينما  االقليم،  حكومة 
العوائــل متلــك املليــارات على 

حساب الشعب.

ان رئيس  الــى  ولفت عبــد اهلل 
الساببق  العراقي  الوطني  املؤمتر 
املرحوم احمد اجللبي حذراالقليم 
منذ سنوات من الوصول الى هذه 
املرحلة، الن ما نشــاهده االن من 
اصبحت  بينما  للرواتــب  انعدام 

االحزاب غنية وحكومة فقيرة.
واضــاف، "ان ســوء اســتخدام 
يفقد  لــم  االقليم  فــي  النفط 
االقليــم حاضره فقــط وامنا هو 

ينذر بفقدان مســتقبله ايضاً"، 
وانه عــدا عن الديــون املتراكمة 
على كاهل املواطنني فانه ادى الى 
وشراء  الثمن،  مدفوع  اعام  خلق 
للذمم، واكد ان هنــاك تصورا بدأ 
يتبلور في العراق بضرورة تسليم 
الى احلكومة  النفط كاماً  ملف 
االحتاديــة، اال ان حكومة االقليم 
غير مستعدة لتسليم هذا امللف 

الى احلكومة االحتادية.

وصف ملف النفط بانه غدا طوقًا يقيد رقاب المواطنين في االقليم

هوشيار عبد اهلل: عائلة سياسية تتحكم
بنفط كردستان ترفض تسليمه

مصر واألردن وفلسطين تتحرك نحو 
«دانة غاز» تسجل معدال قياسيًا إلنتاج الغاز4مفاوضات تؤسس لـ( سالم عادل )

6من حقل خور مور

بغداد ـ الصباح الجديد: 
املالية  اللجنــة  كشــف عضو 
رشيد، عن  احلاج  أحمد  النيابية، 
ثاثة تغييرات مهمة في مشروع 

قانون املوازنة املالية لعام 2021.
وقــال عضــو اللجنــة "ننتظر 
وصول مشــروع قانــون املوازنة 
املالية مــن احلكومة و بقناعتي 
انها ســتصل جمللس النواب في 
اجلديد  التشريعي  الفصل  بداية 
الذي يبدأ في الثالث من الشهر 

املقبل".

وأكــد "حصــول 3 تغييرات في 
الوقود  ارتفاع سعر  املوازنة وهي 
أنواع من   8 %20، وتغيير  بنسبة 
اخملصصات فــي رواتب املوظفني 
رفع ســعر صرف  الى  باالضافة 
العراقي  الدينــار  مقابل  الدوالر 

بنسبة 17%".
العراقي قد  املركزي  البنك  وكان 
رفع ســعر صرف الدوالر مقابل 
ديناراً   1470 الى  العراقي  الدينار 
للجمهور و1460 ديناراً للمصارف 

املشاركة في مزاد العملة.

موازنة العام المقبل تتضمن رفع اسعار 
الوقود وتغيير 8 انواع من المخصصات

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تشــهد بغداد واحملافظــات اليوم 
تظاهــرات، تنطلق بعــد الظهر، 
دعــا اليها ناشــطون عبر مواقع 
احتجاجا  االجتماعــي،  التواصل 
امام  الــدوالر  ســعر  رفــع  على 
انهم    الناشــطون  واكد   ، الدينار 

مستعدون السقاط احلكومة  وال 
الدينار.

وكان وزيــر املالية اعلن  بشــكل 
مفاجىء امس االول الســبت، ان 
ســعر صرف الــدوالر اصبح 145 
دينارا للــدوالر الواحد  وهو ما اثار 
موجة غضب في الشارع العراقي.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قــال النائب عن كتلة بدر النيابية 
عدي شعان ابو اجلون امس األحد، 
إنه ســيعمل على جمــع تواقيع 
لرفــض مشــروع قانــون املوازنة 
املالية لعام 2021 في حال تضمن 
أو  املوظفني  تخفيض مخصصات 
الواحد  الدوالر  صرف  سعر  تثبيت 

بـ 1450 ديناراً.
وذكر أبو اجلون في تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، أن "احلكومة 
ووزارة املاليــة والبنــك املركــزي 
يلعبــون بالنار ولــم يتعظوا من 
جتارب مــن ســبقهم ويريدون أن 
يقفوا بوجه الشعب العراقي دون 
أن يعوا خطورة حتدي هذا الشعب 
املاضية  املاحــم  أثبتــت  الــذي 
انه شــعب ال يخضــع أو ينحني 

أن "إصاحات  لغير اهلل"، مبينــًا 
املنطقية ســتعود  غير  احلكومة 
بنتائج كارثية عليهم على اعتبار 
الفاسدين على  لدعم  أنها جاءت 

حساب الطبقات الفقيرة".
"احلكومة عدم  أن علــى  وأضاف، 
علــى  التصويــت  أو  مناقشــة 
املوازنة بحــال تضمنت تخفيض 
اخملصصات أو تثبيت ســعر صرف 
ديناراً، ألن تعبهم   1450 بـ  الدوالر 
سيرد لهم دون شــكر وسنعمل 
علــى جمــع تواقيــع للتصويت 
علــى ردها إلى من صــوت عليها 
لتعديلها بالشكل الذي ينسجم 
العراقي  الشــعب  مصالــح  مع 
الفســاد  مافيات  مصالح  وليس 
وبعــض الدول التــي ال تريد اخلير 

للعراق وشعبه".

نائب: الحكومة والمالية والمركزي يلعبون 
بالنار وسنرفض الموازنة في البرلمان

اليوم .. تظاهرات واسعة
تشهدها بغداد والمحافظات
احتجاجا على رفع سعر الدوالر

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت اللجنة املاليــة في مجلس 
القانون مينع  أن  النواب، أمس األحد، 
التدخــل في مهام البنــك املركزي، 
مشــيرة إلى أن رفع ســعر الدوالر 
يجــب أن يرافقه إجــراءات عملية 
بتشجيع الصناعة الوطنية وتقليل 
االعتمــاد على االســتيراد، ملمحة 
إلى وجود حترك لــدى بعض النواب 
وإقالتهــا  احلكومــة  باســتجواب 
نتيجــة قراراتها األخيــرة املتعلقة 

بالوضع االقتصادي.
وقــال عضو النائــب اللجنة أحمد 
حمة رشيد، في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "حتديد ســعر الصرف 
للــدوالر مقارنة بالدينــار العراقي، 
مســؤولية البنــك املركــزي الذي 
مينــع القانون كل من الســلطتني 
التدخل في  والتنفيذية  التشريعية 

أعماله".
وأضــاف رشــيد، أن "العديــد من 
املناقشــات قد دارت بهذا الشــأن، 
وكان اجلواب يأتي من البنك املركزي 
بأنه هيئة مستقلة مسؤولة  دائماً 
عــن مهــام ال يســتطيع اآلخرون 

التدخل فيها".
وأشــار، إلى أن "تغيير سعر الصرف 
في مقدمتها  كثيرة،  له ســلبيات 
حصــول تضخم كبيــر، وغاء في 
األسعار السيما للبضائع املستوردة 
منها، وسوف يعاني منها املوظفون 
بالدرجــة  الفقيــرة  والطبقــات 

األساس".
وأوضــح رشــيد، أن "جنــاح خطة 
احلكومة في السيطرة على الوضع 
االقتصادي من خال رفع سعر صرف 
بتوفير منــاخ أمني  الدوالر يكــون 
واقتصادي مناسب لعمل الصناعات 

الوطنية".

وبني، أن "املشــكلة التي كنا نعاني 
منها في املرحلة املاضية، هو تهريب 
العملــة الصعبة إلــى دول اجلوار، 

حتديداً إيران وتركيا وسوريا".
وشــدد رشــيد، على أن "احلكومة 
عليها أن تعمــل خال هذه املرحلة 
بتشــجيع الصناعــات الوطنيــة، 
واالعتماد على املعامل الداخلية في 
تهيئة املواد االستهاكية للعراقيني 

وعدم االعتماد على االستيراد".
وأورد، أن "الكميــات املعروضــة من 
املركــزي خال  البنك  عبــر  الدوالر 
األيام املقبلة سوف تخضع للعرض 
والطلب، وال ميكن حتديد كميتها في 

الوقت الراهن".
"التعامل مع  أن  إلى  ومضى رشيد، 
أن  ينبغي  الراهن  االقتصادي  الوضع 
يكون بقرارات متكاملة واســتعداد 

واضــح على جتــاوز األزمــة، وبنحو 
يخلق نوعاً من التوازن وال يكون على 

حساب الطبقات الفقيرة".
من جانبــه، ذكر مقّرر اللجنة أحمد 
الصفار، في تصريــح إلى "الصباح 
اجلديــد"، أن "القــرار الــذي اتخذه 
البنك املركزي بشــأن ســعر صرف 
الدوالر القى غضباً سياسياً وشعبياً 

واسع النطاق".

الفقير  أن "املواطن  الصفــار،  وتابع 
مســؤولية  يتحمــل  أال  ينبغــي 
للدولة، وعلى  االقتصــادي  اإلخفاق 
احلكومة أن متارس اختصاصاتها في 
وتأمني  املالي  الوضــع  على  احلفاظ 

االحتياجات العامة للناس".
وال يســتعبد أن "يتجه البعض من 
النواب إلى ممارســة دورهم الرقابي، 
واستجواب احلكومة متهيداً إلقالتها 

أي  مســؤولية  ســتتحمل  كونها 
تردي اقتصادي جديد ســيعاني منه 

املواطن خال األيام املقبلة".
يشار إلى أن احلكومة قد بدأت أمس 
األحد برفع ســعر صرف الدوالر إلى 
أكثر من 1450 دينــار، وتعتزم إجراء 
تخفيضات كبيرة على مخصصات 
رواتــب املوظفني فــي موازنة العام 

املقبل بحجة قلة موارد الدولة.

المالية النيابية تلمح: تحرك نيابي الستجواب 
الحكومة واقالتها على خلفية قراراتها األخيرة 

مجلس النواب "ارشيف"

اوردت ان القانون يمنع التدخل في قرار البنك المركزي برفع سعر الدوالر

تقريـر

التزم

 بوسائل

 الوقاية

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد عضو اللجنــة املالية 
الوائلــي امس االحد،  ماجد 
ان اقالة وزير املالية ومحافظ 
البنك املركزي ليست بعيدة، 
فيما اشار الى ان البرملان لن 
يسمح بسياســة التجويع 
نحــو  الشــعب  وارضــاخ 

التطبيع.
وقال الوائلي في بيان اطلعت 
اجلديد على نسخة  الصباح 
منــه "وّجهنا فــي اللجنة 
)رئاســة  الى  املاليــة كتاباً 
بنود  لتنفيذ  الوزراء(  مجلس 
)الورقــة البيضــاء( وكذلك 
من  اللجنة  مقترحات  تقدمي 
اجل تعظيــم االيرادات وحل 
التي تقف عائقاً  املشــاكل 
امام حل االزمة املالية وتقدم 

االقتصاد العراقي".
"الســلطة  ان  واضــاف 
التنفيذية مازالت متكاسلة 

قوت  الى  وتلجــأ  ومتراخية 
املواطن بشــكل مباشــر"، 
مشــيرا الــى ان "اول اجراء 
صرف  سعر  رفع  هو  اتخذته 
الدوالر وســربت بشــكل ال 
يخلو من التقصير نســخة 
املوازنة  مــن  رســمية  غير 
تقشفية  بسياســة  لتلوح 
ثمنهــا  يدفــع  قاســية 

املواطن".
وتابع "نقولهــا )من االخير( 
بسياســة  نســمح  لــن 
التجويــع ولـــن نسمـــح 
مبحاولـــة ارضاخ الشــعب 
نحو التطبيع"، الفتـــا الـى 
و  املالية(  )وزيـــر  "اقالـة  ان 
املركـــزي(  البنك  )محافظ 
ذلـك  عن  املسؤوليـن  وكـل 

ليسـت ببعيـدة".
عناه  ما  البيان  يفســر  ولم 
ارضاخ  النائــب ب" محاولة 

الشعب نحو التطبيع ".

عضو في المالية النيابية: 

نائب: لن نسمح بتجويع الشعب 
واقالة وزير المالية ومحافظ 

المركزي ليست بعيدة
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البصرة - سعدي السند :

صغيرة  غدة  النخاميــة  الغدة 
وتقع في قاعدة  1سم  حجمها 
بعظام  ومحاطــة  اجلمجمــة 
جميع  مــن  اجلمجمة  قاعــدة 
اجلهات مع وجود فتحة صغيرة 
الغدد كونها  تســمى ســيدة 
تنظم بقيــة الغدد الصماء في 
هرمونات  وتفرز  اإلنسان  جسم 
علــى معظم الغــدد املوجودة 
في اجلسم وتشكل اورام الغدة 
النخاميــة نحو من 2 – 4 % من 

االورام داخل عظام اجلمجمة .
تقســيمها  ميكن  األورام  وهذه 
الــى أورام فــارزة للهرمونــات 
او خاملــة ونظرا ملوقــع الغدة 
االعصاب  من  بالقرب  النخامية 
البصريــة  ، فأضافة الى افراز أو 
عدم افراز الهرمونات فأنها تؤثر 
ايضا على البصر وقد تؤدي الى 
البصر في بعض احلاالت  فقدان 
لهذا تعتبــر عمليات ازالة أورام 
الغــدة النخامية من العمليات 
العمليات  وكانت  جدا  الدقيقة 
فتح  ســابقا جترى عن طريــق 
اجلمجمة وفتح الــورم مبا فيها 

من مضاعفات ومشكالت  .

تشكيل فريق طبي متخصص 
لعالج أألورام

وللتعرف على الدور الكبير الذي 
يؤديــه فريق قاعــدة اجلمجمة 
في البصــرة التقينــا الدكتور 
استشاري  احلمدي  هادي  حسن 
جراحــة اجلملــة العصبية في 
دائــرة صحــة البصــرة وجرى 
احلديــث في الطابق الســادس 
التعليمي  الصدر  مبستشــفى 
وهو عضو الفريــق وقد قال : ن 
دائرة صحة البصرة بالتعاون مع 
كلية الطــب ومركز اورام الغدد 
الصماء في مستشفى الفيحاء 
اجلملة  جراحة  وشــعبة  العام 
فــي مستشــفى  العصبيــة 
قامــت  التعليمــي  الصــدر 

بتشكيل فريق طبي متخصص 
بواســطة  أألورام  لعالج هــذه 
ناظور األنف واجليوب األنفية من 
دون احلاجــة الى فتح اجلمجمة 
..  ومت تشكيل فريق العمل عام 
2014 واوفد الفريق للتدريب في 
وتركيا  وأملانيا وطهران  فرنســا 
وشــارك فــي مؤمتــرات وورش 
عمل في مختلــف الدول وبعد 
اكمال متطلبات التدريب ومنح 
العمل  بدأ  املطلوبة  الشهادات 
به عــام 2016 بأزالة اورام الغدة 
النخامية وماحولها بواســطة 
او  مضاعفــات  دون  الناظــور 
مشــكالت واجرى الفريق حتى 
150 عمليــة  مــن  اكثــر  االن 
ناجحة في مستشــفى الصدر 

بالعمل  ومستمرون  التعليمي 
في خدمــة املرضــى والبد من 
التوضيح بــأن الغدة النخامية 
تقــع بالقــرب من الشــرايني 
الرئيســة االمين وااليسر وايضا 
البصرية  االعصــاب  من  قريبة 
مما يجعــل عملية ازالــة الورم 
صعبــة جــدا ، وان اورام الغدة 
النخاميــة قد تكون نشــطة 
وتقــم بأفــراز هرمونــات مثل 
هرمــون النمو او هرمون احلليب 
الذي يؤثر على فعاليات اجلسم 
اخملتلفة وقد تكون االورام خاملة 
وبالتالــي تؤدي الــى نقص في 
الهرمونات وهذا يؤدي الى نقص 
في فعاليــات الغدد االخرى وان 
فريــق قاعدة اجلمجمــة الذي 

العمليــات هذه  بأجــراء  يقوم 
وهي العمليات الناظورية ألزالة 
اورام الغــدة النخاميــة يتألف 
من جــراح اختصاصي اذن وانف 
وحنجرة مع جــراح اختصاصي 
جملــة عصبية ويقــوم بعمل 
مشــترك ألزالة الورم عن طريق 
االنف واجليــوب االنفية وقاعدة 
تعــاون  وهنــاك   . اجلمجمــة 
قاعدة  مركز  مركزنــا  بني  وثيق 
اجلمجمــة في البصــرة ومركز 
الغدد الصماء في مستشــفى 
الفيحــاء حيــث يقــوم املركز 
هم  الذيــن  املرضــى  باحالــة 
بحاجة الــى اجراء عمليات بعد 
فريقنا  ويقــوم  حاالتهم  تقدمي 
املطلوبة لهم  العمليات  بأجراء 

الفيحاء  مركــز  الى  واعادتهم 
ألكمال العالج .

وفي اخلتام عّبر الدكتور حســن 
هــادي نيابة عن فريــق العمل 
بتقدمي شكر الفريق الذي يتألف 
مــن الدكتور أحمد العباســي 
بروفســور جراحة األذن و األنف 
البصرة  جامعــة  في  واحلنجرة 
كليــة الطــب رئيــس الفريق 
والدكتور دريــد احمد التميمي 
اختصاصي جراحة االذن واالنف 
واحلنجــرة / دائرة صحة البصرة 
.. ولكل من اســهم بأجناح هذا 
املشــروع خصوصــا الدكتــور 
مركز  مدير  منصور  علي  عباس 
الغدد الصماء في مستشــفى 
في  ســاهم  الــذي  الفيحــاء 

تشــكيل هذا الفريق والدكتور 
هاني موســى بدر استشــاري 
جراحــة االنــف واالذن احلنجرة 
في بغــداد لــدوره الفاعل في 
تثبيت اقدام الفريق وتشجيعه 
للقيام بالعمل وشــكرنا ايضا 
للدكتور عبــاس التميمي مدير 
عام دائــرة صحة البصرة ومدير 
التعليمي  الصدر  مستشــفى 
لتقدميهــم كل الدعــم ألجناح 
املهــام التي يقوم بهــا الفريق 
والبد من تقدمي الشــكر لعضو 
مجلس النــواب الدكتور جمال 
احملمــداي  و للدكتــور ضرغام 
االداري حملافظ  النائــب  االجودي 
توفير  فــي  لدورهما  البصــرة 

االجهزة الطبية .

أجرينا أكثر من 150 عملية ناجحة ألزالة اورام الغدة 
النخامية بالناظور دون مضاعفات

فريق قاعدة الجملة العصبية في البصرة للصباح الجديد

قامت دائرة صحة 
البصرة بالتعاون مع 
كلية الطب ومركز 

اورام الغدد الصماء 
بتشكيل فريق طبي 

متخصص لعالج هذه 
أألورام بواسطة 

ناظور األنف والجيوب 
األنفية من دون الحاجة 

الى فتح الجمجمة
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مراسل الصباح اجلديد مع فريق عمل قاعدة اجلملة العصبية في البصرة

بغداد - الصباح الجديد :
بحث وزير العدل القاضي ســاالر عبد الستار محمد 
مع ســفير الهولندي لدى  العراق ميشــيل ريتينار 
والوفد املرافق له  سبل تعزيز عالقات التعاون  املشترك 
في جميع اجملاالت ، سيما التعاون في اجلانب  القانوني 
وتبــادل اخلبرات الفنية بني اجلانبــني . وبحضور مدير 
عام دائــرة العالقات  العدلية االســتاذ احمد لعيبي 
عبد احلســني ومدير قسم  العالقات اخلارجية الست 

ميساء يعقوب إسماعيل . 
واكد الوزير ســعي وزارة العدل الى فتح آفاق جديدة 
مــن  التعاون املشــترك مع وزارة العــدل الهولندية 
وامكانيــة توقيع مذكــرات تفاهم في املســتقبل 
 القريب من اجــل تطوير عمل جميع الدوائر العدلية 

خدمة  للصالح العام . 
من جانبه، اكد الســفير الهولنــدي رغبة حكومة 
بالده بالتعاون  مع العــراق وامكانية توقيع اتفاقيات 
مشتركة مع وزارة  العدل وتبادل اخلبرات بني اجلانبني 

في اقرب وقت ممكن. 

بغداد - الصباح الجديد :
العراقية تســجيل طلبتها اجلدد  باشرت اجلامعات 
املقبولني ضمن قناة القبول املركزي للعام الدراسي 

.2021/2020
وفي هذا السياق اســتقبلت جامعة نينوى الطلبة 
املقبولني في كلياتها حيث أكملت جلان االســتقبال 
وتوجيه  التســجيل  لغرض  املطلوبة  املســتلزمات 

الطلبة الستكمال متطلباتهم.
ورحب رئيس اجلامعة الدكتور أســامة املشــهداني 
بالطلبــة املقبولــني موعــزا بتقدمي التســهيالت 
املمكنة في اجراءات التســجيل على وفق الضوابط 
والتعليمات النافذة متمنيا لهم في الوقت نفســه 

عاما مكلال بالنجاح والتوفيق. 

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنــت وزارة الزراعة ومن خالل الشــركة العراقية 
إلنتاج البذور عن صرف وجبة ثانية من مســتحقات 
املســوقني لبذور احلنطة في غماس ضمن محافظة 
الديوانية وبنســبة ٪30 أخرى ليكــون مقدار ما مت 

صرفه من مستحقات لهم بنسبة 60٪. .
واضافت الوزارة في بيان لها ان ذلك يهدف للتخفيف 
عن كاهل الفالحني واملزارعني وتوفير الدعم املطلوب 
لهم ســيما خالل هذه الفترة التي تشــهد تنفيذ 
اخلطة الزراعية الشــتوية، ومبا ميكــن الفالحني من 
زراعــة أراضيهــم ومواصلة العمــل الزراعي، حيث 
يشــهد القطاع الزراعي ارتفاعــا ملحوظا باالنتاج 
بعد اعتماد خطط علمية وضعتها الوزارة الســناد 

الفالحني وتقدمي الدعم الالزم لهم. 

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنت الشركة العامة لتسويق 
األدويــة واملســتلزمات الطبية 
احدى تشــكيالت وزارة الصحة 
والبيئــة وصــول ادويــة ومواد 

مختبرية.
واوضــح مديــر عام الشــركة 
االدويــة  لتســويق  العامــة 
واملســتلزمات الطبية في وزارة 
الصحــة الدكتــور الصيدالني 
علي حســن البلــداوي  ، مبينا 
وصــول مادة تســتعمل لعالج 

ومــواد  الكالســيوم  نقــص 
كيمياء  )محاليــل  مختبريــة 
ســريرية( من مناشــيء عاملية 

رصينة.
وتابع املدير العــام ان االجراءات 
بعقود  املتعلقــة  الكمركيــة 
هذه املواد يتــم إجنازها من قبل 
قســم اإلخراج اجلمركي متهيدا 
املتعاقد  اجلهات  من  الستالمها 

معها. 
كمــا اعلنت الشــركة العامة 
لتسويق االدوية عن وصول ادوية 

مهمة يســتخدم لعالج ارتفاع 
الرئوي  الشــرياني  الدم  ضغط 
وأدوية األمراض النادرة واالمراض 
الوراثيــة اضافــة الــى وصول 
مناشئ  ومن  طبية  مستلزمات 

عاملية رصينة.
وتابع املدير العــام ان االجراءات 
بعقود  املتعلقــة  الكمركيــة 
هذه املواد يتــم إجنازها من قبل 
قســم اإلخراج اجلمركي متهيدا 
املتعاقد  اجلهات  من  الستالمها 

معها. 

بغداد - الصباح الجديد :
تابع مديــر عام الشــركة العامة 
املهندس  بغــداد  كهرباء  لتوزيــع 
حسني عطا دهش الزبيدي في جولة 
ميدانية شــملت مركز ســيطرة 
الرئيســة وسيطرة  كهرباء بغداد 
لالطالع  املعري  وســيطرة  جميلة 
على اوضاع الشــبكة الكهربائية 
ومعاجلة ســقوط املغذيات نتيجة 

سوء االحوال اجلوية . 
وقد وجــه املدير العام باســتنفار 
جميــع مــالكات كهربــاء بغداد 
اجلهد  والفنية وحتى  الهندســية 
اجلوية  األحوال  االلي ملواجهة سوء 

وهطول االمطار..
كما ورافقه فــي اجلولة مدير فرع 
الصدر املهندس ســعدون موسى 
فليح النــداوي وفي ختــام الزيارة 

اثنــى املدير العام علــى اجملهودات 
الكبيرة للمالكات العاملة لضمان 
الوطني  الكهربائي  التيار  استمرار 
اجملهز واعطاء االولوية الى محطات 
الصرف الصحي من اجل استيعاب 
كميات املياه التي قد تتجمع جراء 
االمطار التي تشــهدها العاصمة 
بغــداد من اجل خدمــة مواطنينا 

الكرام.

بغداد - الصباح الجديد :
اعلنـــت الشــركة العامــة لصناعة 
األدوية واملستلزمات الطبية في سامراء 
إحدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
عن زيارة فريــق من برنامج االمُم املتحدة 

االمنائــي ) UNDP ( الــى مصنع احملاليل 
بإجراءات  للبــدء  نينوى  فــي  الوريدية 
التأهيل حسب  وإعادة  املوقع  إســتالم 
املواصفات املعتمدة في نظام التصنيع 
الدوائــي اجليد GMP ووفقــاً ملتطلبات 

اللجنة الفنية في وزارة الصحـة . 
وأجـرى الفريق الزائر جولة ميدانية في 
أقسام املصنع إلجراء الكشف املوقعي 
واالطالع على املواقع املشــمولة بإعادة 
التأهيل ، كما وعقــد اجلانبان اجتماعاً 

موسعاً ملناقشــة فقرات العقد وآلية 
البدء بإعادة التأهيل واملواقع املشمولة 
حيث جرى االتفاق علــى عدة اُمور من 
بينهــا إعطــاء األولوية فــي التنفيذ 
ملعاجلــة مالحظــات اللجنــة الفنية 

اخملتصة التابعة لوزارة الصحة وان يقوم 
املالك الفني التابــع للمصنع بتحديد 
الفقــرات املنفــذة منها مــع تنظيم 
جدول باألعمال غير املنّفذة ومواصفات 
املعدات االضافية املطلوبة وتقدميه الى 

ممثل منظمة UNDP لدراســة إمكانية 
تضمينهــا في تنــدر التنفيذ وكذلك 
ان يقــوم الفنيون في مصنــع احملاليل 
التي ميكن  الوريدية بتحديد الفقــرات 
اإلســتغناء عنها في الكشف األصلي 

تأييد من املصنع واملباشــرة  مع كتاب 
بإجــراءات التهيئــة لتســليم املوقع 
وقد تعهد فريــق االمُم املتحدة باإللتزام 
ضمن  واإلجناز  املطلوبــة  باملواصفــات 

الفترة الزمنية املقـررة .

العراق وهولندا يبحثان 
تعزيز العالقات الثنائية 

المشتركة

الجامعات العراقية 
تباشر تسجيل الطلبة 
المقبولين في كلياتها

صرف وجبة ثانية من 
مستحقات الفالحين لمسوقي 

بذور الحنطة في الديوانية

الصحة تعلن عن وصول ادوية ومواد مختبرية مدير عام كهرباء بغداد يتابع اعادة المغذيات 
لضمان ديمومة التيار الكهربائي

فريق ااُلمم المتحدة اإلنمائي يزور مصنع المحاليل الوريدية في نينوى

عامر عبدالعزيز

طوابير طويلة من وسائط النقل 
تاخذ  واالوزان  االنــواع  وبجميــع 
دورها بانتظام محملة بالشــلب 
امام بوابات املراكز التسويقية في 
احملافظات الشلبية امأل بتسليم 

محاصيلهم خملازن وزارة التجارة. 
واوضــح املهنــدس عبدالرحمن 
الشركة  عام  مدير  طوفان  عجي 
العامة لتجــارة احلبوب  ان وتيرة 
بشــكل  تتصاعــد  التســويق 
واضح بعــد ان كنــا قريبني من 
من  معهم  ومتواصلني  الفالحني 
خالل املســؤولني فــي احملافظات 
املباشــر  التواصل  او من خــالل 
معهــم اول باول ذللنا الكثير من 
املعوقــات وقدمنا التســهيالت 
التي من صالحية اللجنة املركزية 

للتسويق .
 وأضاف املدير العــام لقد دعمنا 
تخفيض  خــالل  من  الفالحــني 

اســعار اكياس اجلوت املستعمل 
الــى النصف والتي جــاء بنتائج 
واقع  انعكســت علــى  ايجابية 
التسويق وخاصة تسويق الشلب 
املكيــس ملواقعنــا فــي الفروع 

الشلبية . 
وكشــف مدير عام الشــركة ان 
اجمالي الكميات املسوقة لغاية 
هــذا اليــوم بلغــت )166,601) 
الف موزعــة )31,811 ( الف طن 
شــلب عنبــر و ) 134,789( الف 
طن شلب ياسمني ، موزعة على 
محافظة  جائت  والتي  احملافظات 
النجف االشرف اوال بكمية بلغت 
(79.845( الــف طــن ، و من  ثم 
حلت  التي  الديوانيــة  محافظة 
ثانيــا  بكمية ) 66.138( الف طن 
، ومحافظة بابل التي حلت ثالثا 
الف طن    )10.011 بلغت)  بكمية 
ومــن ثم ميســان بكمية بلغت 
( 5.340 ( الــف طــن و محافظة 
املثنى سوقت ) 4.697( الف طن و 
اخيرا سايلو الرفاعي التي سوقت 
(568( طن . وبــني املدير العام ان 

احملافظات  فــي  اخلزنية  الطاقات 
ذات الغــزارة في االنتــاج اخذت 
متتلىء الســيما الشلب املكيس 

الــذي اجته الفالحون بتســويقة 
بعد ان مت تخفيض اسعار اكياس 
اجلــوت املســتخدمة ، ليكــون 

وسيلة دعم وتشجيع للفالح .
على صعيــد متصل اعلنت وزارة 
التجــارة بدء اجملــارش احلكومية 

في بابــل وابو صخيــر والعمارة 
لتجارة  العامة  للشركة  التابعة 
احلبوب بعملية التصنيع واالنتاج 
الشــلب  من  احمللي  للرز  الفعلي 

املنتج للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ . 
تنفيــذا  العــام  املديــر  وقــال 
لتعليمــات الوزيــر بضــرورة ان 
تكون احملارش احلكومية ســباقة 
في انتاج الرز احمللي من الشــلب 
املســتلم هذا املوســم ، باشرت 
اجملــارش احلكومية في احللة و ابو 
صخير و العمارة باإلنتاج الفعلي 
الشــهر بعد  للرز منذ منتصف 
االنتهــاء مــن اعمــال الصيانة 

والتاهيل للمجارش . 
واضــاف املدير العــام الى اجلهد 
بابل  فروع  في  والهندسي  الفني 
مع  بالتنسيق  وميسان  والنجف 
القســم الهندســي في االدارة 
وتاهيل  صيانــة  اجنــز  العامــة 
اجملــارش احلكومية لتكون جاهزة 
لبدء االنتــاج الفعلي للرز وتكون 
ســباقة بانتاج الــرز احمللي لرفد 
مفردات البطاقة التموينية لعام 

. ٢٠٢١
وكشــف املدير العام كشف الى 
ان اجملرشة احلكومية في العمارة 
باشرت باالنتاج الفعلي للرز احمللي 
بحضور  محافظ ميســان على 
دواي ومعاون احملافظ ومدير االمن 
الوطنــي ومدير زراعة ميســان ، 
الفتا الى انة مت حتويل كمية )٢٠٠) 
طن من مادة الشلب الى مجرشة 
العمارة لغرض املباشرة الفعلية 
للتصنيــع بعــد ان مت تاهيلهــا 
بنصب ) بال نســفتر ( جديد من 

اجل حتسني نوعية الرز املنتج .
واشــار الــى ان مجرشــة احللة 
تواصل عملية تصنيع  احلكومية 
الــرز احمللــي وبلغ مجمــوع مامت 
تصنيعــة جتــاوز ) ٤٠٠( طن من 
مجرشة  وكانت   ، الياســمني  رز 
ابو صخير احلكومية قد باشــرت 
بانتاج الرز احمللي يوم ١٥-١٢-٢٠٢٠ 
، لتحقــق تصنيع اكثر من )٢٥٠) 
من الرز  احمللي وبنسبة استخالص 
تصل )٦٢٪( ومبواصفات تصنيعية 

متميزة .

تقرير

تجارة الحبوب : تصاعد وتيرة تسليم المحصول من الفالحية الى مخازن التجارة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

كشفت مصادر سياسية تفاصيل 
جديدة تتعلق باملداوالت التي جرت 
مع رئيس اجلمهورية ميشال عون 
ومن خاللــه رئيس »التيار الوطني 
احلر« النائب جبران باســيل، وأدت 
إقناعه بســحب مطالبته  إلــى 
بالثلــث الضامن في احلكومة من 
التداول، في مقابل التســليم له 
بتســمية وزيري الداخلية والعدل 

في احلكومة اجلديدة. 
وقالــت تصريحــات صحفية بأن 
خلية األزمة التي شكلها الرئيس 
إميانويل ماكرون كلفها  الفرنسي 
مبواكبــة االتصاالت مــع األطراف 
إلزالــة  الرئيســة،  السياســية 
العقبات التي تؤخر والدة احلكومة، 
واالستفســار منها عن األسباب 
التزامهــا،  عــدم  وراء  الكامنــة 
كمــا تعهدت بخريطــة الطريق 
وأكدت  لبنان،  إلنقاذ  الفرنســية 
مماثلة  اتصــاالت  مع  تالزمت  أنها 
تولتهــا قيادة »حــزب اهلل« حلث 
عون وصهره على اإلسراع بتأليف 

احلكومة.
ولفتت املصادر السياسية إلى أن 
أعضاء في خلية األزمة الفرنسية 
تواصلوا مع عون وباسيل، وبحثوا 
متســكهما  جدوى  فــي  معهما 
بالثلث الضامن، وكان جوابهما أن 
ال مانــع لديهما من التخلي عنه، 
في مقابل إسناد الداخلية والعدل 
إلى فريقهما السياســي، وقالت 
اقتراح  نقلوا  األعضــاء  بأن هؤالء 
عون إلى الرئيس املكلف بتشكيل 
احلكومة ســعد احلريري الذي بادر 
إلــى رفضه، بذريعة أنه يشــكل 
الفرنســية،  املبادرة  على  التفافاً 
ويفتح الباب أمام متثيل االنتماءات 
السياســية في احلكومــة، كما 
املتكامل  اقتراحه  في  عون  طالب 
الــذي طرحــه عليــه رداً علــى 
التشكيلة الوزارية املؤلفة من 18 
وزيراً حملها معــه إلى بعبدا في 

لقائه األخير برئيس اجلمهورية.

وأكدت أن قيادة »حزب اهلل« كانت 
قد بادرت إلى التحرك بقيام املعاون 
العام حسني  السياســي ألمينه 
خليل بزيــارة بعبدا للقــاء عون، 
باســيل مع حسن  تواصل  بينما 
نصر اهلل، في اتصــال أجراه أثناء 
اجتماعه مبســؤول وحدة االرتباط 

في احلزب وفيق صفا.
وقالــت املصادر بــأن »حزب اهلل« 
تولى نقــل اقتراح عــون وبطلب 
من باسيل إلى من يعنيهم األمر، 
من دون أن يبــدي رأيه فيه، ما عدا 
أنــه كان قد أبلغهمــا بأن ال مبرر 
الثلث الضامن  حلصولهما علــى 
إال إذا كانــت ثقتــه بحليفه  أي 
احلزب  مفقودة، مع أنهما يعرفان 
جيداً بأنه لــن يتخلى عنهما في 

الشدائد كما في السابق.
وبــكالم آخــر، فإن »حــزب اهلل« 

طمأن عون وباسيل بأن وقوفه إلى 
جانبهما ال يبرر متسكهما بالثلث 
احلــزب  أن  الضامــن؛ خصوصــاً 
تشكيل  تســهيل  على  يحثهما 
احلكومــة؛ ألن الوضــع إلى مزيد 
التأزم، ولم يعد يُحتمل، وبات  من 
في حاجــة إلى توفير احللول، لرفع 
الضغــوط التي يتعــرض لها من 

حاضنته الشعبية.
لكن القــدمي اجلديد فــي موقف 
احلزب يكمن في أن قيادته ليست 
في وارد الضغط على عون وباسيل 
الــذي يتولى ، كما يقول خصومه  
احلكومة،  تشــكيل  ملــف  إدارة 
إلى  أبلغته  وهذا مــا كانت قــد 
موفد ماكرون إلــى بيروت باتريك 
تنتظروا منا  له: »ال  دوريل بقولها 
الضغط علــى حلفائنا، ونحن مع 
تسريع تشــكيل احلكومة ونقف 

وراء مطالبهم«.
اهلل«  »حــزب  فــإن  وهكــذا 
جبران  الظــل«  »رئيــس  ومعــه 
باســيل، يســتمران - كما يقول 
»اخلدمات  تبــادل  خصومهما،في 
السياســية« وإال أين يُصرف دعم 
احلزب لتشكيل احلكومة، من دون 
أن يتدخل لدى باسيل وعون الذي 
إلى أقصى احلدود، ويسلم  يراعيه 
على بياض لشروطه، بدءاً بأن تأتي 
التشــكيلة الوزاريــة على قياس 
باســيل لتمكينه من أن يســترد 
زعامته في الشــارع املســيحي، 
في ضــوء العقوبــات األميركية 
املفروضة عليه من جهة، واحملاوالت 
اجلارية ملســاواة اآلخرين بعقوبات 
من نوع آخر في ملف انفجار مرفأ 
بيروت، من جهة أخرى، حتت عنوان 

»من ساواك بنفسه ما ظلمك«.

أن مصــادر مواكبة  ناهيك عــن 
لتعثر تشكيل احلكومة باتت على 
قناعة بأن تأخير تشــكيلها يعود 
ألســباب خارجية، وحتديداً إيرانية، 
وتعتبــر أن ما جرى مــن اتصاالت 
أبرزها تلك التي قام بها البطريرك 
املاروني بشــارة الراعــي أدت إلى 
انكشاف األطراف على حقيقتها، 

وتبيان من يعطل تأليفها.
وإذ أشــارت املصادر إلى أن احلريري 
لن يبقى صامتــاً إلى ما ال نهاية، 
وسيبادر إلى حتديد موقفه بعد أن 
يتواصل مــع الراعي للوقوف منه 
علــى األجواء التي ســادت لقاءه 
لباسيل، ليكون  بعون واستقباله 
في مقدوره أن يبني على الشــيء 
مقتضــاه، على قاعدة متســكه 
بثوابته لتشكيل احلكومة، نقلت 
في املقابل عن خصوم »حزب اهلل« 

أن مفتاح احلل هو اآلن بيد طهران 
اللبنانية  بالورقــة  مُتســك  التي 
كواحدة مــن األوراق للتفاوض مع 
الرئيس األميركي اجلديد جو بايدن.
وأكد هؤالء أن اتهام إيران بتعطيل 
افتراًء  تشــكيل احلكومة ليــس 
عليها، وكان قد سبق لها أن أخرت 
متام  الرئيس  تشــكيل حكومــة 
سالم ملدة عشــرة أشهر وعشرة 
أيــام، ولم تُفرج عنهــا إال بعد أن 
ضمنــت التوقيــع علــى االتفاق 
النــووي. ورأوا أن عــون يصر على 
تشــكيل حكومة سياسية حتت 
خانة متثيل االنتماءات السياسية، 
احلريري  تشــكيلة  بــأن  وقالــوا 
تضمنت أســماء من الئحة عون 
الذي اعترض على تولي جو صدي 
الطاقــة، بذريعة أنــه مقرب من 

حزب »القوات«.

على الرغم من ازمة البالد الخانقة

عقبات خارجية تحول من دون تشكيل الحكومة اللبنانية

ال تنتظروا 
منا الضغط 

على حلفائنا، 
ونحن مع 

تسريع تشكيل 
الحكومة ونقف 

وراء مطالبهم

متابعة ـ الصباح الجديد:

األوروبيــون  املســؤولون  دخــل 
والبريطانيون في الســاعات األخيرة 
من ســعيهم إلى التوصــل التفاق 
بريكســيت.  بعد  ما  جتاري ملرحلــة 
وال تزال هناك اختالفــات كبيرة، وال 
سيما بشــأن ملف الصيد البحري. 
وفي حني اعتبرت لنــدن أن مطالب 
االحتاد األوروبي املتعلقة بالصيد غير 
»معقولــة«، أكدت الــدول األعضاء 
في االحتــاد أنها لن تتنــازل عن هذه 
النقطــة. أما بروكســل فتــرى أن 
بــذل »جهد حقيقي  الطرفني  على 

وملموس«.
بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  ونبه 
جونسون إلى أن »الوضع يبدو صعبا، 
إذ ثمة هوة ينبغي ردمها. لقد بذلنا 
الكثير ونأمل أن يطرح أصدقاؤنا في 
االحتاد األوروبي ، شيئا ما على طاولة« 
املفاوضــات قبل أقل من أســبوعني 
علــى خــروج بريطانيا من الســوق 

األوربية املوحدة.
ومن جهتها، تعتبر لندن أن مطالب 
بالصيد  املتعلقــة  األوروبي  االحتــاد 
غير »معقولــة«. وتُعّد هذه القضية 
للعديد  بالنســبة  األهمية  شديدة 
من الدول األعضاء، مبا في ذلك فرنسا 
وهولندا وإسبانيا، وقد قال األوروبيون 

مرارا وتكرارا إنه لن يكون هناك اتفاق 
جتاري دون التنازل عن هذه النقطة.

»إنها حلظة احلقيقة«
وصرح كبير مفاوضي االحتاد األوروبي 
ميشال بارنييه للبرملان األوروبي »إنها 
حلظة احلقيقة. لم يتبق لدينا سوى 
القليل مــن الوقت، بضع ســاعات 

فقط إلجناح هذه املفاوضات«.
مداخلــة أنــور القاســم مراســل 
فرانس24 حــول محادثات »الفرصة 

األخيرة« حول بريكسيت
التي اتسمت  بداية األســبوع  وبعد 
التوصل  إمكان  بشــأن  بتفاؤل حذر 

إلى اتفاق، يبدو أن املواقف تتصلب.
واعتبر اخلبير في مجموعة أوراســيا 
مجتبى رحمن أن »تشاؤم« جونسون 
»النتزاع  محاولــة  في  »تكتيكــّي« 
مــن  األخيــرة  اللحظــة  تنــازالت 

األوروبيني«.
وأّطلع البرملــان االوروبي على نص أي 
اتفاق امس األحــد على أبعد تقدير، 
فيما تقول حكومة اململكة املتحدة 
إنها لن تســمح للمحادثات بتجاوز 

موعد 31 كانون األول.
وبعد مغادرتها رسميا االحتاد األوروبي 
فــي 31 كانــون الثاني ، ســتخرج 
اململكة املتحدة نهائيا من الســوق 
املوحدة واالحتاد اجلمركي األوروبي في 
31 كانون األول ، مع اتفاق أو من دونه.
 مع ذلــك، شــهدت ملحمة خروج 

األوروبــي  االحتــاد  مــن  بريطانيــا 
واســتمرت  عــدة،  منعطفــات 
املفاوضــات امس األحــد، إذ ال تزال 
هناك إمكانيــة لدخول اتفاقية حيز 
األخيرة  األيــام  التنفيــذ مؤقتا في 
من شــهر كانون ، وهو خيار يبدو أن 
الدول األعضاء تفّضله ولكن البرملان 

األوروبي يعارضه.
وفي مــا يتعلــق بقضيــة الصيد 
الشــائكة التي جعلــت منها لندن 
رمزا لســيادتها، يريد االحتاد األوروبي 
احلفاظ على حــق الوصول إلى املياه 

البريطانية الغنية باألسماك. 
سيعرض  أوروبي،  دبلوماســي  ووفق 

االحتاد األوروبي التنازل عما نسبته 15 
إلى %18 مــن قيمة نحو 650 مليون 
األوروبية  القــوارب  مما تصطاده  يورو 
في امليــاه البريطانية كل عام وعلى 
مدة عشــر ســنوات. لكن بحسب 
املصدر نفسه، تريد اململكة املتحدة 
%60 مما يحصل عليه  حصة بنسبة 

األوروبيــون حاليا، خالل أقل من ثالث 
سنوات. 

»غير عادل وال مقبول«
إلى  الذي توجــه  بارنييــه  وأوضــح 
احملادثات األخيرة مع نظيره البريطاني 
ديفيد فروســت فور لقائــه أعضاء 
الصيد  أن مســألة  األوروبي،  البرملان 
البحــري مــا زالــت نقطــة اخلالف 
الرئيسية. وتابع »نحن ال نطلب أكثر 
وااللتزامات،  احلقــوق  بني  التوازن  من 
الوصول  حيث  مــن  باملثل  واملعاملة 

إلى أسواقنا واملياه«.
وإذا رغبــت اململكــة املتحدة بقطع 
الوصول إلى مياهها »يجب أن يكون 
لالحتاد األوروبي أيضا حق ســيادي في 
التعويض، عــن طريق تعديل  أو  الرد 
شــروط الوصول إلى أسواقه جلميع 
السلع وعلى وجه اخلصوص املنتجات 
الســمكية وهنــا تكمــن إحــدى 

الصعوبات الكبرى«، حسب بارنييه.
وأوضــح »ال أظــن أنه ســيكون من 
العدل أو املقبول أال يسمح للصيادين 
األوروبيني... بالوصــول إلى تلك املياه 
بينما تبقى بقيــة االتفاقية، خاصة 
بالنسبة للشركات البريطانية، على 

حالها«.
 ويرى كثر في بروكســل أن اخلطاب 
احملموم من اجلانبني كان مبثابة مناورة 
اللحظات  لتحقيق مكاســب فــي 
األخيرة قبل توقيع االتفاق الذي يقال 

إنه جاهز بنسبة 95 في املئة.
ويبدو أن املوضوعــني اآلخرين اللذين 
كانــا يعرقــالن كذلــك املفاوضات، 
وإدارة  العادلة  املنافسة  وهما شروط 
االتفاقية في املستقبل، باتا في طور 

احلل.
وفــي ما يتعلــق بالضمانــات التي 
املرتبطة  األوروبــي  االحتــاد  يطلبها 
باملنافســة من أجــل احلماية من أي 
إغــراق اجتماعــي أو مالــي أو بيئي 
من الشــركات البريطانيــة، قدمت 
اململكة املتحــدة تنازالت وتتوقع في 
املقابل مزيدا من املرونة من بروكسل 

بشأن الصيد.
وفي حــال عدم التوصــل إلى اتفاق 
جتــاري، ســتتم املبادالت بــني لندن 
قواعــد منظمة  وفــق  وبروكســل 
التجارة العامليــة، ما قد يعني فرض 

رسوم جمركية أو حصص.
في غضون ذلك، تســعى أعداد غير 
مسبوقة من شاحنات نقل البضائع 
للعبور من فرنســا إلى بريطانيا مع 
االنتقالية  املرحلــة  انتهــاء  اقتراب 

خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
 ويســارع التّجار إلى تخزين البضائع 
قبــل 31 كانــون األول ما يــؤدي إلى 
تفاقــم التأخيــر الناجــم أصال عن 
امليالد  عيــد  يســبق  الذي  التهافت 
وتعطل حركة الشــحن جــراء أزمة 

فيروس كورونا املستجد.

للتوصل الى اتفاق تجاري

محادثات الساعات األخيرة بين بريطانيا واالتحاد األوروبي لما بعد بريكسيت
تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفاد تقرير إخباري بأن اجليش الســوداني استعاد 
مناطق من تلك التي يضع جيش وميليشــيات 

إثيوبيا يدهم عليها.
وُقتل قائد عســكري ســوداني وثالثــة آخرون، 
إضافة إلى جــرح نحو 27، الثالثــاء املاضي، إثر 
كمــني نصبه جيش وميليشــيات إثيوبية على 
طوف من اجليش السوداني في منطقة حدودية.
وعاد أمس االول  )السبت(، القائد العام للجيش 
السوداني عبد الفتاح البرهان إلى اخلرطوم، بعد 
أن مكــث في قيادة اجليش باملنطقة الشــرقية 
لثالثة أيام برفقة رئيس هيئــة األركان وقيادات 

عسكرية رفيعة أخرى.
وتولى البرهان قيادة املنطقة الشــرقية ليومني 
مشرفاً على تقدم القوات السودانية التي جرى 
تعزيزها بإمدادات برية وجوية ملواجهة اعتداءات 

اإلثيوبيني.
ونقــل موقــع »ســودان تريبيون« عــن مصادر 
عســكرية موثوقة أن اجليش تقــدم نحو »خور 
شــد« و«قلع لبان«، بعد أن بســط ســيطرته 
على جبــل أبو طيور بالفشــقة التابعة لوالية 

القضارف.
وأشــارت املصادر إلى أن »خور شد« و«قلع لبان« 
تُعدان من أهم املواقع االستراتيجية في الشريط 
احلدودي بني الســودان وإثيوبيــا، وتقعان داخل 
األراضي السودانية بعمق سبعة كيلومترات من 

جبل أبو طيور.
وبدأ اجليش الســوداني خالل األســابيع األخيرة 
التمدد فــي األراضي التي كانت حتت ســيطرة 
امليليشيات اإلثيوبية املدعومة من جيش بالدها، 

طوال فترة الـ26 عاماً املاضية.
ويتوقع أن تعقد جلنة ترسيم احلدود بني البلدين، 
أول اجتماعاتها باخلرطــوم، الثالثاء املقبل، بعد 
العمليات العســكرية اجلارية السترداد املناطق 

السودانية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت منظمة الصحــة العاملية، في تعليقها 
علــى تقارير عن ســاللة جديدة مــن فيروس 
كورونا فــي بريطانيا، إنها علــى اتصال وثيق 

بسلطات هذه الدولة.
وذكــرت املنظمة، أن الســلطات البريطانية، 
تواصل تقــدمي كل املعطيــات املتوفرة لديها، 
حول النوع اجلديد مــن كوفيد19-، مبا في ذلك 

نتائج التحليل والبحث املستمر.
وأضافــت املنظمة، فــي تغريدة علــى تويتر: 
األعضاء  الــدول  وإبــالغ،  إطالع  »ســنواصل 
عند حصولنا  اجلديــدة،  باملعلومات  واجلمهور 
علــى املزيد عــن خصائــص هذا النــوع من 
الفيروســات وعــن أي عواقب قد تســفر عن 

ظهوره«.
في وقت ســابق، أكدت بريطانيا اكتشاف نوع 
جديد من الفيروســات التاجية املكتشفة في 
البالد. وذكرت أن هذه الســاللة، ميكن أن تكون 
معدية بنســبة 70 ٪ أكثر مــن املعتاد، لذلك 
يجب على الســكان توخي احلذر بشكل أكثر. 
والحظت السلطات البريطانية، أنه ال يوجد ما 
يشير إلى أن خطر هذه الساللة أكبر، من حيث 

الوفيات أو العالج في املستشفى.
ويوم أمس، وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون 
امس االول الســبت ، عن فــرض قيود جديدة 
في لندن وجنوب شــرق إجنلترا، والتي قال إنها 
تعني بشكل أساسي اإلغالق. وكذلك أعلنت 
ســلطات اســكتلندا وويلز أيضا تدابير أكثر 

صرامة.

الجيش السوداني 
يستعيد موقعين من 
ميليشيات إثيوبية

منظمة الصحة العالمية 
تعلق على الساللة الجديدة 

من كورونا في بريطانيا

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ال تزال االنتقادات الدولية الشــديدة 
تطال الصــني، لقمعها األقليات في 
البــالد وعلى رأســها أقلية األويغور 
املسلمة، وذلك مع تواتر التقارير التي 
تتحدث عن وقوع انتهاكات منهجية 

بحق ابناء ذلك اجملتمع احمللي.
وتتهم منظمــات تعنى بالدفاع عن 
حقوق اإلنســان الصني بأنها تعتقل 
في إقليم شــينجيانغ )شمال غرب 
الصني( ما ال يقل عن مليوني مسلم 

فــي »معســكرات إعــادة تأهيل« 
والعمل القســري، بينما  بكني عن 
إلى  تهدف  املهني«  للتدريب  »مراكز 

إبعاد األفراد عن التطرف الديني.
وأفادت دراسة أميركية أن ما ال يقل 
على 570 ألفا من أفراد أقلية األويغور 
املســلمة أرغموا علــى العمل في 
في  شــينجيانغ  في  القطن  حصاد 

شمال غرب الصني.
ناطقون  واألويغــور هم مســلمون 
بالتركية يشكلون اجملموعة العرقية 

األكبــر فــي شــينجيانغ، اإلقليم 
الشاســع الواقع في شــمال غرب 
الصني والــذي يتمّتــع بحكم ذاتي 
واحلدودي مــع كّل من أفغانســتان 

وباكستان.
»يعيش  تاميز  موقع«فيجن  وبحسب 
األويغور وغيرهم من املســلمني في 
رعب منــذ فترة طويلــة، ولكن اآلن 
يواجهون مســتوى أعلى من الرعب 

واخلوف.
فقد نقــل املوقع  عن أحــد املصادر 

أن هنــاك  عن 613 إماًمــا من ائمة 
املســاجد قــد اعتقلــوا كجزء من 
حملة الســجن خارج نطاق القانون 
الحتواء األقليات املسلمة في الصني 

والسيطرة عليها.
ويقو الناشــط األويغوري عبد الولي 
أيوب أن ســكان إقليم شــينجيانغ 
باتوا يشعرون باخلوف من املوت ألنهم 
لن يجدوا إمام مســجد يساعدهم 
في دفــن موتاهم وفقا للشــريعة 

اإلسالمية.

ونقل أيوب عن احملتجزين الســابقني 
في معســكرات االعتقــال قوله إن 
»اآلن األويغــور ليســوا خائفني من 
العيش حتت التعذيب والقمع، إنهم 
خائفون من املوت ... إنه أمر مأساوي 
للغاية«، في إشــارة إلــى عدم قدرة 

دفن املوتى بحسب الشريعة .
وقال ذلــك احملتجز إنــه عندما كان 
ميوت أحدهم كان عليهم أن يسجلوا 
اسهم في »قائمة انتظار« على أمل 
أن يتوفر أمام مســجد إلقامة صالة 

امليت.
وأوضــح خبــراء أنــه ليــس مــن 
املستغرب أن يســتهدف املسؤولون 
الدينية  الشــخصيات  الصينيــون 
وقــادة مجتمعــات األقليات بحجة 
التطرف« ألن بكني تسعى  »محاربة 
إلى تدمير ثقافة األويغور، موضحني 
أن هدم املساجد يهدف إلى القضاء 
على لغتهم بحيث أنها باتت املكان 
الوحيــد الــذي يســتطيعون فيها 

تعلهما واحلفاظ عليها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قّدم الرئيس األميركي املنتخب جو 
بايدن امس االول الســبت األعضاء 
قائال  البيئي،  فريقه  في  الرئيسيني 
إن إدارته ســتجعل مــن مكافحة 
االحتبــاس احلراري ركيــزة في إطار 
مســاعيه إلعــادة بنــاء االقتصاد 
األميركــي املتضــرر مــن جائحة 

كوفيد19-.

إن هؤالء األشــخاص  بايــدن  وقال 
الطموحــة  اخلطــة  »ســيقودون 
إلدارتــي، من أجل معاجلــة تهديد 

وجودي في عصرنا التغير املناخي«.
وأضاف بايدن في ويلمنغتون بوالية 
ديالويــر »أيها الناس، نحن في أزمة. 
متاًما مثلما نحتاج إلى أن نكون أمة 
موحدة ملواجهة كوفيد19-، نحتاج 
إلى استجابة وطنية موحدة لتغير 

املناخ«.
ومن بني املرشــحني الذين قّدمهم 
النائبة  االول الســبت،  بايدن امس 
ديــب هاالند التي اختارها لشــغل 
وإذا  الداخليــة.  وزيــرة  منصــب 
وافــق مجلس الشــيوخ على هذه 
التســمية، ســتكون هاالنــد أول 
الســّكان  من  متحــّدرة  أميركية 
األصليــني للبالد تتســلم حقيبة 

الداخلية، الوزارة املسؤولة خصوصا 
عن املوارد الطبيعية.

واشــار بايدن إلى ان إدارته ستعمل 
على حتديث البنية التحتية للمياه 
مجهزة  جلعلها  والطاقــة  والنقل 
بشــكل أفضل ملقاومــة الظروف 
إتاحة  وتالًيــا  القاســية،  اجلويــة 

العديد من فرص العمل.
وقال بايدن أيًضــا إنه يريد بناء 500 

الســيارات  لشــحن  ألف محطة 
الكهربائية و1,5 مليون منزل موفر 
إدارته ســتوفر  ان  للطاقة. واضاف 
ربع مليــون وظيفة »علــى الفور« 
من خالل توظيف أشخاص للعمل 
املهجورة  والغــاز  النفط  آبــار  في 
التــي تعتبر خطرا علــى الصحة 

والسالمة.
وكــرر بايدن أنه ســيعيد بالده إلى 

اتفاقيــة باريس للمناخ التي تخلى 
عنهــا الرئيس دونالــد ترامب، وانه 
سيعيد العمل مبجموعة كبيرة من 
القوانني البيئية التي ألغاها ترامب.
إنه اختار جينا مكارثي،  بايدن  وقال 
البيئة في  مديرة وكالــة حمايــة 
إدارة الرئيس الســابق باراك أوباما، 
لإلشــراف على تنســيق سياسة 

املناخ.

الصين تطارد األويغور حتى في موتهم

بايدن يقدم اعضاء فريقه البيئي ويؤكد العمل على مكافحة االحتباس الحراري
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متابعة ـ الصباح الجديد:

))التقــى ســامح شــكري وزيــر 
اخلارجية املصــري، ونظيراه األردني 
أميــن الصفــدي، والفلســطيني 
رياض املالكي، فــي القاهرة أمس، 
فيه  أكدوا  ثالثيــاً،  بيانــاً  وأصدروا 
تنســيق  »اســتهدف  اللقــاء  أن 
املواقف، وتبادل وجهات النظر حول 
التطورات والقضايا اإلقليمية، وفي 
بالقضية  املرتبطة  تلك  مقدمتها 

الفلسطينية((
القاهرة  بأن  اكدت مصادر مصرية، 
»تســعى لعقد لقاء رباعي مصري 
أردني - إسرائيلي«،   - - فلسطيني 
اذ أعلن وزراء خارجية الدول العربية 
الثــالث، خــالل مؤمتــر بالعاصمة 
املصرية أمس االول الســبت ، عن 
اتفاقهــم على »اســتمرار العمل 
على إطالق حترك فاعل الســتئناف 
مفاوضــات )جادة وفاعلــة( إلنهاء 
اجلمود في عملية الســالم، وإيجاد 
أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو 

السالم العادل«.
والتقــى ســامح شــكري وزيــر 
اخلارجية املصــري، ونظيراه األردني 
أميــن الصفــدي، والفلســطيني 
رياض املالكي، فــي القاهرة أمس، 
فيه  أكدوا  ثالثيــاً،  بيانــاً  وأصدروا 
تنســيق  »اســتهدف  اللقــاء  أن 
املواقف، وتبادل وجهات النظر حول 
التطورات والقضايا اإلقليمية، وفي 
بالقضية  املرتبطة  تلك  مقدمتها 

الفلسطينية«.
وناقش وزراء اخلارجية الثالثة »سبل 
لالنخراط  املعنيــة  األطــراف  دفع 

في العملية الســلمية«، مؤكدين 
الدوليــة  الشــرعية  أن »قــرارات 
ذات العالقة، وآخرهــا القرار 2334 
ومبــادرة الســالم العربيــة، متثل 
للتفاوض،  املعتمــدة  املرجعيــات 
باعتبــار أن التفاوض هو الســبيل 
الوحيد إلحالل السالم«،مشــددين 
علــى »ضرورة حث إســرائيل على 
اجللوس، والتفاوض من أجل التوصل 
لتســوية نهائية على أساس حل 
الدولتني، مبا يضمــن إقامة الدولة 
ذات  املســتقلة،  الفلســطينية 
الســيادة واملتواصلة جغرافياً على 
 1967 الرابــع من )حزيــران(  حدود 
والقــدس الشــرقية عاصمتهــا، 
إلى  جنباً  الدولتــان  تعيش  بحيث 

جنب في سالم وأمان وازدهار«.
كان مصدر مصري قد أكد تصريح 
صحفي فــي عددهــا، الصادر في 
أن اجلانبني  األول( اجلاري،  11 )كانون 
»يسعيان  والفلســطيني  املصري 
لبلورة موقف متناغــم إزاء مبادرة 
الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عباس لعقد مؤمتر دولي للســالم، 
ميكن من خاللــه حلحلة القضية 
الفلســطينية، وفق أسس حتظى 
بتوافــق أممــي ضمــن إطــار )حل 
الدولتني(«. فيما أفاد مصدر مصري 
آخر بأن هناك محاولة لـ«استعادة 
والبناء  ومقرراتها،  أوســلو  خبرات 
عليها، وتوســيع املظلة التي يتم 

العمل حتتها إلجناز حل توافقي«.
وأكــد وزراء اخلارجية الثالث »عمق 
العالقــات بــني الدول الشــقيقة 
الثالث، واحلــرص على تطويرها في 
مختلــف اجملاالت، وعلى اســتمرار 
األوضــاع  إزاء  املواقــف  تنســيق 

اإلقليميــة، مبــا يخــدم املصالح 
املشتركة والقضايا العربية، ويعزز 
األمن واالســتقرار فــي املنطقة«، 
القضيــة  أن  علــى  مشــددين 
القضيــة  »هــي  الفلســطينية 

العربية املركزية«.
وفي الســياق ذاته، توافــق الوزراء 
على »خطوات عمل مكثفة حلشد 
لإلجراءات  للتصــدي  دولي  موقف 
اإلســرائيلية الالشرعية، خصوصاً 
املنازل  بناء املســتوطنات، وهــدم 
األراضي«، وحــذروا من  ومصــادرة 
خطورتها بوصفها »ممارســات غير 
قانونية متّثل خرقاً للقانون الدولي، 
وفرص  الدولتــني  حــل  وتقــّوض 

التوصل لسالم عادل شامل«.
ووفق البيان الثالثي فإن القدس من 
قضايا احلل النهائي، التي يُحســم 
وضعهــا عبــر املفاوضــات، وفقاً 
للقانون الدولي وقرارات الشــرعية 
الدولية«، مــع تأكيد »ضرورة وقف 
باالحتالل،  القائمة  القوة  إسرائيل، 
تستهدف  التي  االنتهاكات  جميع 
اإلســالمية  العربيــة  الهويــة 
واملســيحية للقدس ومقدساتها، 
والقانوني  التاريخي  الوضع  وتغيير 

القائم«.
وشــدد الوزراء على أن »املســجد 
األقصــى املبارك  احلرم القدســي 
الشريف، بكامل مساحته، البالغة 

144 دومناً، هــو مكان عبادة خالص 
للمســلمني«، مؤكديــن أهميــة 
الوصاية الهاشمية التاريخية على 
املقدسات اإلســالمية واملسيحية 
بالقــدس في حماية املقدســات، 
اإلســالمية  العربيــة  وهويتهــا 

واملسيحية«.
كما حــذر الوزراء من انعكاســات 
األزمة املالية، التي تواجهها وكالة 
املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل  األمم 
الالجئني )أونروا(، على قدرة الوكالة 
احليوية  خدماتهــا  تقــدمي  علــى 
وثّمنوا  الفلســطينيني،  لألشقاء 
األشــقاء  يقدمه  الــذي  الدعــم 
والشــركاء فــي اجملتمــع الدولي 

العمل  ضــرورة  مؤكدين  للوكالة، 
بشــكل عاجل على ســد العجز 
في موازنــة الوكالة، وتوفير الدعم 
املســتدام حتى تتمكن من تنفيذ 

تكليفها األممي.
كما شــددوا على أهمية استمرار 
الوكالة في تأدية دورها كامالً، وفق 
تكليفها األممــي، إلى حني التوصل 
وفق  الالجئني،  لقضيــة  عادل  حلل 
القانون الدولي وقرارات الشــرعية 
الدولية ذات الصلة، وفي سياق حل 
شــامل للصراع على أســاس حل 

الدولتني.
في ســياق ذلك، ثّمــن نائب رئيس 
الــوزراء وزير خارجيــة األردن، ووزير 
الكبيرة  اجلهود  خارجية فلسطني، 
التي تقــوم بهــا جمهورية مصر 
العربية لتحقيق املصاحلة الوطنية 
ضــرورة  وأكــدا  الفلســطينية، 
االســتمرار في دعم هــذه اجلهود 

اخليرة.
وأكد الوزراء ضرورة إنهاء االنقسام، 
وتوحيــد الصــف الفلســطيني 
حمايــًة للقضية الفلســطينية، 
ولتفويــت الفرصة على اخملططات 

الرامية إلى تصفيتها.
وفيما بدا تكريســاً حملورية وأهمية 
حل  فــي  العربيــة  اجلامعــة  دور 
الفلســطينية، أوضحت  القضية 
مصادر صحفيــة أن »وزراء خارجية 
غداء  علــى  التقوا  الثــالث  الدول 
عمل«، في أعقاب املؤمتر الصحافي 
للوزراء الثالث، وذلك بحضور األمني 
العام للجامعــة أحمد أبو الغيط، 
مت خاللــه »مناقشــة اســتئناف 
ودور  السالم  عملية  دفع  مشاورات 

اجلامعة في هذا الشأن«.

مصر واألردن وفلسطين تتحرك نحو مفاوضات تؤسس لـ) سالم عادل (

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أشــار وزيــر اخلارجيــة اليوناني نيكــوس ديندياس 
األنباء  لصحيفــة »باربوليتيكا« ونقال عــن وكالة 
اليونانية، إلمكانية إلعــادة تقييم اتفاقية اجلمارك 

بني االحتاد األوروبي وتركيا.
وأضــاف دينديــاس، في احلــوار ذاتــه، أن العقوبات 
املفروضة على تركيا قد تتوســع لتشمل أشخاصا 

وكيانات أخرى.
وردا علــى موقف بعض الــدول األوروبية التى تقول 
إن فرض حظر على تصدير األســلحة إلى تركيا من 
شأنه تقويض متاسك الناتو، قال ديندياس إنه »خالفا 
لهذا االعتقاد، جاءت العقوبات األميركية ضد تركيا 
قبل يوم واحد من االجتماع األخير للمجلس األوروبي، 
على خلفية أن شــراء تركيا لألسلحة يلحق الضرر 

بالناتو«.
وذكر أن »تأثير العقوبات األميركية على تركيا سوف 
يصبح واضحا مع مرور الوقت وهو رسالة واضحة«.

وأشــار الوزير إلى أن آخر مرة فرضــت فيها الواليات 
املتحدة عقوبــات على تركيا كانــت في عام 1974 
بعد الغزو التركــي لقبرص، »والقــرار األخير الذي 
اتخذته الواليات املتحدة هو تأكيد عملي ملا قاله وزير 
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو مؤخراً في قمة وزراء 
خارجية حلف شمال األطلســي، بأن تركيا تقوض 

علناً استقرار ومتاسك حلف الناتو«.
وقــال ديندياس إنــه يتطلع إلى املزيــد من التدخل 
األميركي في شرقي املتوسط، ألن هذا »سيساهم 

بال شك في سالم واستقرار املنطقة«.
وفي وقت سابق، دعا منسق السياسة اخلارجية في 
االحتاد األوروبي، جوزيب بوريل، تركيا لوقف إجراءاتها 

العدوانية التي تتعارض مع املصالح األوروبية.
ولوح بوريل، في مقال له نشــر علــى موقع االحتاد 
األوروبي اإللكترونــي باتخاذ إجراءات قوية ضد تركيا 

في حال استمر تدهور العالقات معها.

اليونان ترجح ان تعيد 
أوروبا تقييم اتفاقية 

الجمارك مع تركيا
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بغداد – الصباح اجلديد  
أرتفعت أســعار صرف الدوالر، فــي العراق امس 
األحد، بعد قرار البنك املركزي العراقي برفع سعر 

الصرف.
وبلغ ســعر الدوالر في بغداد 1455 ديناراً اي 145 
ألفــاً و500 دينــار للمائة دوالر.، وفــي محافظة 

البصرة 1440 ديناراً وفي أربيل 1430 ديناراً.
وكان البنــك املركزي قرر اول أمس تعديل ســعر 
صرف الــدوالر وكما يلي: 1450 دينــارا لكل دوالر 
وســعر شــراء العملة األجنبية من وزارة املالية 
1460 دينارا لكل دوالر وسعر بيع العملة األجنبية 
للمصارف 1470 دينارا لكل دوالر سعر بيع العملة 

األجنبية للجمهور.
وتعزو وزارة املالية ســبب رفع سعر صرف الدوالر 

الى خفض العجز الكبير في موازنة 2021 .

بغداد – الصباح اجلديد 
كشفت وزارة الصناعة عن مشروع لرفع الطاقة 
االنتاجيــة ملصنع البطاريات الــى مليون بطارية 

سنويا بالتعاون مع احدى الشركات االيطالية.
التابع للشــركة  البطاريات  وقال مدير مصنــع 
العامة للســيارات واملعدات املهندس محمـــود 
طاهـر محمـــد، في حديث صحفي إن »مشروع 
انتــاج البطاريــات كان من املتوقــع االنتهاء من 
اجنــازه منذ اعــوام،  لكن الظروف التــي مر بها 
البلد بسبب احلرب على عصابات داعش االرهابية 
وتأخيــر التخصيصات املالية، أدت الى اجنازه على 
مراحل، إذ جرى انشاؤه ضمن اخلطة االستثمارية 
بني العامــني 2013 ـ 2017، من خالل التعاقد مع 
شــركة )ســوفيما( االيطالية اخلاصة بصناعة 
مكائــن انتاج البطاريات في الشــرق االوســط 

وأوروبا«.

الصباح اجلديد ــ وكاالت 
أكــدت رئيــس الهيئــة الوطنيــة 
لالســتثمار، ســها داود جنار اهتمام 
احلكومــة بإيجــاد احللــول الناجعة 
أمام  تقف  التــي  املعوقات  ملعاجلــة 
املتلكئــة  االســتثمارية  املشــاريع 
واملتوقفــة في احملافظــات من خالل 
اللجان الفنية املشــكلة في األمانة 

العامة جملس الوزراء لهذا الغرض وفق 
قرار مجلــس الوزراء املرقــم ) 245 ) 

لسنة 2019.
وقالت خالل ترأسها االجتماع الدوري 
لرؤســاء عدد من هيئات االســتثمار 
في احملافظات، إن اعــادة احلياة لتلك 
املشاريع من شأنه أن يسهم في توفير 
فرص عمل واسعه  للشباب وانتعاش 

الواقع االقتصادي في كل محافظة ، 
خاصة مع ما يواجهــه العراق حالياً 
من تداعيات جلائحة كورونا وانخفاض 
العام  أن  .وبينت  النفط عاملياً  أسعار 
املقبــل 2021 سيشــهد االعالن عن 
طرح فرصة استثمارية ألنشاء مدينة 
سكنية متكاملة في كل محافظة 
على غرار مشــروع مدينة بســماية 

الفعلية  احملافظــة  وحســب حاجة 
للوحدات الســكنية بعد تخصيص 
األراضي الالزمة لذلك ، مشيرة الى أن 
جناح مشــروع مدينة بسماية وأقبال 
املواطنني على الشــراء أعطى حافزاً 
كبيراً باقامة مثل هكذا مشاريع في 
احملافظات ، وخصوصــًا لذوي الدخل 

احملدود .

ودعت رئيــس الهيئة الى تشــكيل 
جلنة للتخطيط الستراتيجي تشرف 
لالســتثمار  الوطنية  الهيئة  عليها 
وعضوية رؤســاء هيئات االســتثمار 
في احملافظات تعنى بدراســة احلاجة 
الفعلية لكل محافظة من املشاريع 
القطاعات  وحســب  االســتثمارية 
االســتثمارية  االجازة  ملنحها  متهيداً 

وفق القانــون والتعليمــات بدالً من 
بشكل  االســتثمارية  االجازات  منح 
عشــوائي وغيــر مــدروس ، مؤكدة  
أهميــة تعزيــز التعاون بــني هيئات 
االستثمار في احملافظات واملؤسسات 
من  لها  التابعة  والدوائــر  احلكومية 
أجل تطوير العمل األســتثماري في 

العراق .

الصباح اجلديد ــ وكاالت 
أعلــن املفوض الســامي الفرنســي للتخطيط 
فرانسوا بايرو في مقابلة نشــرت امس األحد أن 
»جهاز االنتاج« في فرنســا يواجه »وضعا حرجا«، 
لكن لم يفت األوان لتصحيحه، بحسب ما نشرت 

»الفرنسية«.
وقــال بايرو في مقابلة مع صحيفــة »لو جورنال 
دو دميانــش« إن »كل العالــم أدرك أنه ال ميكننا أن 
ندعم مالياً منوذجا اجتماعيا سخيا إلى هذا احلّد 
ما لم يكن لدينا جهــاز االنتاج الذي ميكن متويله 

عبر الضرائب والرسوم واملساهمات«.
وأضاف »لكن من وجهة النظر هذه، فرنســا في 
وضع حرج. الصناعة في فرنســا تسهم بنسبة 
13 باملئة في إجمالي النتــاج الداخلي. هذه تبلغ 
هذه النســبة 25 باملئة! أما في إيطاليا فهي 19 
باملئة«، مؤكدا أن »إطالق استعادة اجلهاز اإلنتاجي 
الفرنسي، سيكون التحدي األكبر للعقد املقبل«.
واعتبــر املســؤول املقرب من الرئيس الفرنســي 
إميانويل ماكــرون أنه »يجب علــى الدولة ضمان 
املنتجــات احليوية« و«املصلحــة العامة« مقابل 
»عدد مــن املنتجــات احليوية )التــي ذهبت إلى( 
خارج أوروبا منــذ 20 أو 25 عاماً«، داعياً إلى وضع 

»استراتيجية وطنية«.
ويصّنف بايرو ضمن املنتجات احليوية »األدوية وعدد 
من القطــع اإللكترونية واملــواد األولية املتعلقة 
بالنووي أو قطاع األلياف البصرية والهرمونات في 
صناعة األدوية« أو العناصر التي تدخل في عملية 

اإلنتاج الزراعي.
وأكد أن الدولة والصناعيني هم »الفاعلون الذين 
يجب أن ينظمــوا هذه احلماية التــي تُعد مبثابة 

واجب وطني«.

الصباح اجلديد – وكاالت   
النقــد،  ســلطة  قالــت 
لإلحصاء  املركــزي  واجلهــاز 
األحد،  اليوم  الفلســطيني، 
إن االقتصــاد ســجل تراجعا 
حادا يصل إلى %12 خالل عام 
»كورونا«  جائحة  جراء   ،2020

وتداعياتها.
وأوضحــت ســلطة النقــد 
صحفي  بيــان  في  واالحصاء 
أداء االقتصاد  مشــترك حول 
والتنبــؤات   ،2020 لعــام 
أنه   ،2021 لعــام  االقتصادية 
جراء هــذا التراجع شــهدت 
معظم األنشطة االقتصادية 
تراجعا فــي القيمة املضافه، 
ما أدى النخفاض ملحوظ في 
نصيب الفــرد من الناجت احمللي 
عدد  في  وتزايــد  اإلجمالــي، 
العاطلــني عن العمل لتدخل 
الفقر،  دائرة  إلى  فئات جديدة 
ويتراجع بذلك مستوى الطلب 

العام ملؤشــري االســتهالك 
واالستثمار الكلي.

وأشــارا إلى أن العــام 2020 
احمللي  الناجت  في  تراجعا  شهد 
اإلجمالي بنسبة %12 مقارنه 
2019، فمــع بداية  مع عــام 
التأثر بجائحــة كورونا والتي 
ألقــت بظاللها خــالل الربع 
االول مــن عام 2020، شــهد 
االقتصاد الفلسطيني تراجعا 
نســبته %4 مقارنة مع الربع 
املناظــر 2019، ليزداد التراجع 
في ظل تعمق اجلائحة، والتي 
على أثرهــا فرضت مجموعة 
من اإلجــراءات ضمــن حالة 

الطوارئ.
اإلجمالي،  احمللي  الناجت  وارتفع 
إال أن مستواه ظل أقل مما كان 
عليه قبل اجلائحة، متأثرا أيضا 
اإلسرائيلي  االحتالل  بإجراءات 
عائــدات  املتعلقــة بحجــز 
اســتمرت  والتي  املقاصــة، 

ألكثــر من ســبعة أشــهر 
متتالية، وتشكل تلك األموال 
ما نســبته %70 من إجمالي 
املصــدر  وتعتبــر  اإليــرادات 
النفقات  لتغطية  االساسي 
اجلارية. وعلى مستوى اإلنفاق 
الكلي  اإلســتهالك  تراجــع 
نفس  في فلســطني خــالل 
العام بنســبة %6 كما تراجع 
بنســبة  الكلي  االســتثمار 

.36%
وســلطة  اإلحصــاء  وبــني 
األنشــطة  معظم  أن  النقد 
تراجعاً  شــهدت  اإلقتصادية 
ملحوظاً في قيمتها املضافة 
مع  مقارنة   2020 العام  خالل 
2019. وســجل نشاط  العام 
تراجع  قيمة  أعلــى  اخلدمات 
تراجع  %10، كمــا  وبنســبة 
بنسبة  اإلنشــاءات  نشــاط 
%35، ثــم نشــاط الصناعة 
 ،12% بنســبة  تراجع  الــذي 

تراجعا  الزراعة  وشهد نشاط 
بنسبة 11%.

امليزان  عجز  اســتمرار  وأكدا 
التجاري وتراجع حجم التبادل 
التجاري مــع العالم اخلارجي 
وإنخفاض الواردات والصادرات 
من وإلى فلســطني، وأشــارا 
2020 بلغ  إلى أنه خالل العام 
حجــم التبــادل التجاري من 
مليارات   10 فلســطني  وإلى 
بنســبة  أي  أميركــي  دوالر 
تراجع وصلت إلى %10 مقارنة 
مع عــام 2019، وذلك نتيجة 
النخفاض الصادرات بنســبة 
%7 لتصل إلى 2.5 مليار دوالر 
أميركي، وانخفــاض الواردات 
مبــا نســبته %11 لتصل إلى 
7.4 مليــار دوالر أميركي خالل 
عــام 2020، ليشــهد امليزان 
التجــاري تراجعــاً في العجز 
5 مليارات دوالر  ويصل حوالي 

أميركي.

أسعار الدوالر في العراق 
بعد قرار البنك المركزي

الصناعة تكشف عن انتاج 
مليون بطارية سنويًا

الوطنية لالستثمار: العام المقبل سيتم االعالن عن إنشاء مدينة سكنية في كل محافظة الصناعة الفرنسية في 
»وضع حرج«

االقتصاد الفلسطيني تراجع %12 في 2020 
وتوقعات بنموه العام المقبل

الصباح اجلديد

أعلنــت شــركة دانــة غــاز، عن 
تســجيل معدل قياســي إلنتاج 
الغاز مــن محطة خورمور ملعاجلة 
الغاز في إقليم كردســتان العراق 
بيرل  شــركات  الئتالف  التابعــة 
بتروليــوم ومبعدل 430 مليون قدم 
مكعب قياســي يومياً بتاريخ 15 
ديســمبر 2020. وبلغ معدل إنتاج 
الغــاز خالل الربــع األخير من عام 
2020، 400 مليــون قــدم مكعب 
يومًيــا، بزيادة قدرهــا %8 مقارنًة 

بنفس الفترة من عام 2019.
كما أعلنت الشركة عن استئناف 
أعمــال التوســعة في مشــروع 
إنشــاء أول خطوط معاجلة الغاز 
والذي تبلــغ طاقته اإلنتاجية 250 
مليون قدم مكعب من الغاز يومياً 
في محطــة »خورمــور » بإقليم 
كردســتان العراق. وقــد مت تعليق 
أعمــال التوســعة خالل شــهر 
مارس املاضي وذلك نتيجة للقيود 
املفروضــة جراء تفشــي جائحة 

كوفيد19-. 
وتلتزم جميع األطراف املشــاركة 
بتنفيذ  تاماً  التزاماً  املشــروع  في 
هذا املشروع في أسرع وقت ممكن 
مــع احملافظة على أعلــى درجات 
وتتوقع شركة  والســالمة.  األمن 
دانــة غــاز االنتهاء مــن األعمال 
اإلنشــائية وبدء انتــاج الغاز في 
الربــع األول من عــام 2023، كما 
تنظر الشركة في اخليارات املتاحة 
لهذا  الزمنــي  اجلــدول  لتقليص 
املشــروع. ومبوجب التزام حكومة 
إقليم كردســتان العراق مبراجعة 
الفواتير املســتحقة من ديسمبر 

2019 إلــى فبرايــر 2020، والبالغ 
مجموعهــا 30 مليون دوالر والتي 
امليعاد.  فــي  تســديدها  يتم  لم 
أشــارت دانة غاز إلى استالم بيرل 
بتروليــوم ملقتــرح مــن حكومة 
املتأخرات  جميع  لتسديد  اإلقليم 
خالل عام 2021 مع جتاوز أســعار 

خام برنت حاجز اخلمسني دوالر.
ائتالف«بيــرل  ويواصــل   
بتروليوم«تعاونه البّناء مع حكومة 
بشــأن  العراق  كردســتان  إقليم 
هــذه املســألة لضمان تســديد 

املســتحقات في الوقت املناسب. 
وتواضب حكومة إقليم كردستان 
العراق على تســديد املستحقات 
وعلى شــكل  بصــورة منتظمة 

دفعات شهرية منذ مارس 2020.
وقال الدكتــور باتريك أملــان وارد، 
لشــركة«دانة  التنفيذي  الرئيس 
املشــتركة  عملياتنا  غاز«:تواصل 
في بيرل بتروليوم تســجيل أرقام 
قياســية جديــدة فيمــا يتعلق 
أعلى  على  احملافظــة  مع  باإلنتاج 
والســالمة  الصحة  مســتويات 

رجاحة  يؤكد  ممــا  والبيئة،  واألمن 
في  األجل  طويلة  اســتراتيجيتنا 
التركيز على تطوير حقولنا عاملية 
كردســتان  إقليم  في  املســتوى 

العراق. 
حكومة  إلــى  بالشــكر  ونتوجه 
إقليــم كردســتان العــراق التي 
تدعمنــا بشــكل كبيــر، خاصًة 
بعدمــا منحتنا الضــوء األخضر 
التوسعة ضمن  أعمال  الستئناف 
بروتوكــوالت وضوابــط صحيــة 
صارمــة. ويعمل ذلــك على إزالة 

عقبة كبيرة مــن أمامنا ويضعنا 
علــى الطريق للبــدء بإنتاج الغاز 
فــي الربــع األول من عــام 2023. 
كما يســعدني أيضــاً أن أعلن أن 
متوســط إنتاجنا للغاز في الربع 
الرابع قد ارتفع بنسبة %8 ليصل 
إلــى 400 مليــون قــدم مكعب 
قياســي في اليوم مقارنة بنفس 

الفترة من العام املاضي.
12 عاماً من الشراكة 

وأضاف الدكتور باتريك قائالً: »بعد 
مرور 12 عاماً من الشراكة القوية، 

يظــل التزامنا ومســاهمتنا جتاه 
شعب إقليم كردستان العراق قوياً 
كما هو. وعلى الرغم من التحديات 
2020 بسبب  التي شــهدها عام 
اجلائحة  فرضتهــا  التــي  القيود 
العاملية، لكن عمل فريقنا بال كلل 
للحفاظ على استمرارية عملياتنا 
على مــدار العــام، مــع االلتزام 
والســالمة  الصحة  ببروتوكوالت 
التدفق املستمر  الصارمة لضمان 
للغــاز من أجــل تزويــد اإلقليم 

بحاجته من الكهرباء«.

استأنفت أعمال التوسعة في إقليم كردستان العراق

في وقت يشارف فيه عهد الرئيس ترامب على نهايته

 اعلنت شركة دانه 
غاز عن استئناف أعمال 

التوسعة في مشروع 
إنشاء أول خطوط 

معالجة الغاز والذي 
تبلغ طاقته اإلنتاجية 

250 مليون قدم 
مكعب من الغاز يوميا

»دانة غاز« تسّجل معداًل قياسيًا إلنتاج الغاز من حقل خور مور

الصباح اجلديد ــ وكاالت 

اتهمــت بكــني واشــنطن أمس 
األخيرة  أعلنــت  بالتنمــر، بعدما 
فرض قيود على صادرات عشــرات 
الشــركات الصينية على خلفية 
عالقاتها احملتملة باجليش الصيني، 

وفقا لـ«الفرنسية«.
وقت  في  الصــادر  اإلعــالن  ويأتي 
يشارف فيه عهد الرئيس األمريكي 
دونالد ترمب علــى نهايته، بعدما 
توتــرت العالقــات بني واشــنطن 
وبكني في ظل إدارته التي شهدت 
انطالق حرب جتاريــة بني الدولتني، 
املتحدة  الواليــات  أدرجــت  بينما 
مئات الشركات الصينية وفروعها 
على قائمتهــا للكيانات اخلاضعة 

للعقوبات.
الصينية  التجــارة  وزارة  وأكــدت 
أمس، أنها تعــارض بحزم اخلطوة 
التــي ســتؤثر في أكبر شــركة 

مصنعة للشرائح اإللكترونية في 
»باتخاذ  وتعهدت  البالد »سميك«، 
اإلجــراءات املطلوبة حلماية حقوق 

الشركات الصينية.
املتحدة  الواليات  الــوزارة  واتهمت 
بانتهــاك الرقابة علــى الصادرات 
وغير ذلك من اإلجــراءات ملواصلة 
قمــع الكيانات األجنبيــة، بينما 
حضت واشنطن على التوقف عن 

األحادية والتنمر.
وأشــار ويلبــر روس وزيــر التجارة 
إلــى أن  األمريكــي أمــس األول، 
اإلجــراءات التــي ســتحد مــن 
إمكانية قيام الشركات األمريكية 
بتعامالت جتارية مع تلك الصينية 
للرد  اتخــذت  للتدابير  اخلاضعــة 
حلقوق  بكــني  انتهــاكات  علــى 
الصيني  اجليش  وأنشطة  اإلنسان 
- خصوصا في بحر الصني اجلنوبي 
- إضافة إلى ســرقة التكنولوجيا 

األمريكية.
دعما  تلقت  »ســميك«  أن  ويذكر 
مبليارات الــدوالرات من بكني وتعد 

في صلــب جهود البــالد لتطوير 
اكتفائها الذاتي تكنولوجيا. ويعني 
فرض قيــود عليها أنه ســيكون 
التقدم  األمريكية  الشركات  على 
بطلب للحصول على رخصة قبل 
التصدير إلى »سميك« وتستهدف 
خصوصا قدرة الشــركة الصينية 
الالزمة  املــواد  على  احلصول  على 
إلنتاج شــرائح بحجم 10 نانو متر 
أو أصغر، التي تعد النخب األول في 

القطاع.
األولى،  البارحة  واشنطن  وأضافت 
عشرات الشركات الصينية، بينها 
البالد في صناعة  أكبر شركة في 
أشــباه املوصــالت إلــى القائمة 
الســوداء، في خطوة هي األحدث 
في جهود الرئيس األمريكي دونالد 
جتاه  سياســته  لتشــديد  ترمب 

الصني.
وردا علــى ذلك، أكــد واجن يي وزير 
أن على  أمــس،  الصيني  اخلارجية 
طريق  اختيــار  املتحدة  الواليــات 
احلوار والتشاور مع الصني بدال من 

انتهاج طريــق العقوبات األحادية 
»غيــر املقبــول« ضد الشــركات 

الصينية.
وبحسب »رويترز«، حث واجن الواليات 
»ابتذال  عــن  الكف  على  املتحدة 
القومي ومواصلة  مفهوم األمــن 
القمــع العشــوائي للشــركات 

الصينية«.
يركز  واجن في كلمــة ملنتدى  وقال 
العالقات  حالــة  علــى  أساســا 
األمريكية الصينيــة »نحتاج إلى 
اعتمــاد احلوار والتشــاور بدال من 

العقوبات«.
وأعلنــت إدارة الرئيــس األمريكي 
دونالــد ترمب أمــس أنها فرضت 
قيــودا علــى صادرات املؤسســة 
الدولية لتصنيع أشــباه املوصالت 
شــركة  أكبر  وهــي  »ســميك« 
لتصنيــع الرقائــق اإللكترونيــة 
فــي الصني لتقييــد وصولها إلى 
التكنولوجيــا األمريكية بســبب 
باجليــش  املزعومــة  عالقاتهــا 

الصيني.

تقرير

الصين تتهم اميركا بالتنمر بعد فرض قيود على عشرات من شركاتها

 متابعة احدى محطات معاجلة الغاز في اقليم كردستان

الشركات الصينية
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قراءة

»لبابة السر«.. بين الواقع واألسطورة

قراءة

سالم مكي

الصـور  التخييليـة،  ومتثالتـه  املـرأة،  جسـد 
واأللـم..  النشـوة  آهـات  والسـود،  البيـض 
أنهـا  تبـدو  وهواجـس  وهمـوم،  اشـتغاالت 
نالـت مـن قلـم ابتهـال بليبـل، لدرجـة أنها 
حّولـت قلمـا إلـى مشـروع كتابـة دائمة عن 
ذلـك اجلسـد الـذي ال تنظر إليـه ابتهال على 
أنـه مجـرد كتلـة من حلـم ودم، بل هـو صورة 
الواقـع واحليـاة، بـكل جتلياتهـا وتناقضاتهـا. 
ذلك اجلسـد الـذي منـه تنطلق احليـاة، ومنه 
تنتهـي، كان مغامـرة جريئـة، قـررت ابتهـال 
اخلـوض فيهـا، رغـم مـا سـتتركه القـراءات 
ال  مسـّبقة،   انطباعـات،  مـن  السـطحية 
تنظـر إلـى اجلسـد، إال مجـرد وعـاء لسـكب 
دمعـة«  ثقـل  مـن  »مائـالت  العالـم.  مـاء 
أنـه  أزعـم  بليبـل،  البتهـال  جديـد،  كتـاب 
بالكشـف  املتمثـل  مشـروعها  مـن  جـزء 
عـن جسـد املـرأة، والسـعي لتعريـة اجملتمع 
والسـطحي.  الضحـل  خطابـه  وتفكيـك 
وكثيـرا مـا تسـعى ابتهال إلى الكشـف عن 

وكأنـه  الغـالف،  مضامـن نصوصهـا عبـر 
نـص افتتاحـي، تكتبـه الشـاعرة رسـما أو 
صـورة، تعطـي القارئ إشـارة معينـة، على 
مـا تريـد قولـه، وإن كان ذلك القـول محاطا 
بكتـل ضبابيـة. فذلك اجلسـد الـذي حمل، 
كل أوجـاع احليـاة، ووقـف بوجه احلـرب بكل 
يكـن  لـم  فـي حيـاة،  وانصهـر  أشـكالها، 
مخطـط لهـا منـذ البدايـة أن تكـون. ذلك 
منصبـا  بقـي  والصامـد،  القـوي  اجلسـد 
وشـامخا، حـن كان يتلقـى طعنـات الزمن. 
كفيلـة  كانـت  وحدهـا،  الدمعـة  لكـن 
بانحنائـه. الدمعـة، ببعدها الرمـزي املتمثل 
بنفـاذ األلـم إلـى ما هـو أبعـد من اجلسـد، 
إلـى الـروح. ومثلما ينزف اجلسـد دمـا، تنزف 
الـروح دمعـا، ونزف الروح أشـد وقعـا وإيالما 
مـن نزف اجلسـد. ولعل صورة الغالف تشـي 
بالكثيـر ممـا تريـد ابتهـال قولـه. فامرأتـن، 
تلبسـان السـواد الـدال علـى احلـزن واأللم، 
وإشـارة اليـد وحركـة األصابع التي توشـك 
علـى رفـع األصبـع األوسـط، كلهـا دالالت 
علـى أن املـرأة، ليسـت علـى مـا يـرام. صور 
كلهـا  الدامعـة،  والعـن  املائلـة  الـرأس 

إشـارات علـى أن قـوة املـرأة وثباتهـا يكمـن 
هنالـك.. وابتهـال، عندما جعلت من جسـد 
خّطـت  إمنـا  الشـتغالها،  مسـاحة  املـرأة 
لنفسـها طريقـا غيـر مألوف، ونسـق خاص 
بهـا، ذلك أن أغلب الشـواعر، كـن قد جعلن 
مـن الرجـل، ملهما لهن، في حـن إن ابتهال 
جعلـت مـن جسـد املـرأة، ينبوعـا تغتـرف 
منـه الشـعر والنثـر علـى السـواء. وجعلت 
مـن ذلك اجلسـد فعـال رافضا وكاشـفا عن 
حاجـة ورغبـة فـي االحتـاد مـع كائـن آخـر، 
مينـح السـكينة والرغبـة فـي البقـاء علـى 

الوجود.  قيـد 
حـذرة،  بلغـة  تتحـدث  اجملموعـة،  نصـوص 
يتربـص،  الـذي  اآلخـر  أشـواك  بـن  تسـير 
وبـن األنا التـي سـئمت الكبـت املزمن. في 

النـص األول » نهـود« تقـول:
أنـا أنحـدر، أترهل، كمـا تفعل نهـود األرامل 

حتـت الثياب
أنا أسأل عن احلكمة البالغة.

كم انحدرن؟
أنا انتفاخها وتضّخمها

حـول  اجللـد  يتعـرج  حيـث  الدائـرة  أنـت 

الداكنـة احللمـة 
أفـق  فـي  يبـزغ  أسـمر  قمـر  أول  الدائـرة.. 

لطفـل ا
بـدأت ابتهـال بـأول جـزء مـن جسـد املـرأة، 
الترهـل..  االنحـدار/  وظائـف.  عـدة  ميـارس 
أكثـر مـا يشـوه النهد، وهـي إمنا تّذكـر هنا، 
بوظيفـة معينـة للنهـد، وهي إثـارة الرجل، 
الذي صنعـت مخيلته منه جـزءا مخصصا 
لإلثـارة والتعبئـة اجلنسـية. حتـى أن تلـك 
الصـورة أفرغـت النهـد مـن كامـل محتواه 
ووظيفتـه األصليـة. ولكنهـا فـي النهايـة، 
تّذكـر بـأن وظيفـة النهـد للرضاعـة، ومنح 
احليـاة للطفـل. فهـو القمـر الوحيـد فـي 
إلـى  النهـد  تعيـد  وكأنهـا  الطفـل.  أفـق 
النهـد  لــ  واختيارهـا  وظيفتـه احلقيقيـة. 
بـدل الثـدي، لـه دالالت ثقافيـة واجتماعية. 
وهـي كما قلت، تسـعى ملسـك العصى من 
املنتصـف.. فبـن الوظيفـة األصليـة التـي 
وجدتـه الطبيعـة ألجلهـا وهـي الرضاعـة، 
وبـن الوظيفـة التـي صنعها خيـال الرجل، 
أن  ابتهـال  اسـتطاعت  رفيـع،  خيـط  ثمـة 
متـرره علـى القـارئ دون أن ينقطـع. فالترهل 

لنهـود  صفـة  همـا  اللـذان  واالنحـدار، 
األرامـل، حتيلنـا إلـى الصفـة الثانيـة التـي 
صنعتهـا مخيلـة الرجـل، وأول قمـر يبـزغ 
الوظيفـة  إلـى  حتيلنـا  الطفـل،  أفـق  فـي 
األصليـة، لكنهـا باملقابـل، وضعـت احلـدود 
بـن الوظيفتن. فاجلـزء اخملصـص للوظيفة 
وهـي  محـددة  منطقـة  فـي  يقـع  األولـى، 
الثانيـة  الوظيفـة  أن  حـن  فـي  احللمـة. 

ميارسـها النهـد كلـه.
املائـالت مـن ثقـل دمعـة لسـن مـن ضمـن 

اللواتـي يدخلـن املعادلـة.
أملن أخبرك؟

إنهن منت سرا ليتعلمن
االعتناء بأجسادهن املثقوبة، لبرما

وجدن شيئا
يخلص قلوبهن من األورام

بهـذه املقطع، ختمت ابتهـال نص » مائالت 
مـن ثقـل الدمعـة« . فالنهـد، ومتاشـيا مـع 
مـا أفرزه مخيـال الرجـل قدميا وحديثـا، كان 
مـدار اهتمـام وعنايـة املـرأة، كونهـا تـدرك 
أنـه، ثريا اجلسـد، ومفتتـح أولي لهـا ككل. 
أجسـادهن املثقوبـة/ قلوبهـن مـن األورام.. 

كلهـا دالالت إشـارية علـى العطـب الكبير 
الـذي تعانـي منـه املرأة نفسـيا، فـكان البد 
لهـا مـن مخـرج أو متنفـس، يخرجهـا مـن 
سـوى  منـه  مهـرب  ال  الـذي  الواقـع  ذلـك 
اللجـوء إلـى اجلسـد نفسـه. فهل تسـعى 
ابتهـال إلدانـة الرجـل الـذي وجـد فـي صدر 
التـي  املـرأة  تديـن  ام  لإلثـارة؟  مـادة  املـرأة 

اسـتجابت خليـال الرجـل؟ 

ابتهال بليبل.. ورمادية الجسد االنثوي 

ســـيدي دون القســـم بأله مثـــل مرودك 
!!..( ثـــم يـــردف ) لم التريدني أن أقســـم 
مبـــرودك وهو رب بابل وناصرهـــا ؟!..( ويؤكد 
ذلـــك في األجابـــة ..) ها أنـــت جتيب على 
ســـؤالك رب بابل وناصرهـــا ..( ويتجلى أمر 
الناس  رقـــاب  على  وســـطوتهم  الطغاة 
في  أوطانهم  وســـلب  اراداتهم  وأمتـــالك 

احملاورة  هذه 

العجيبـــة التي يزجنا فيها شـــوقي كرمي 
الستار عن  أنه كشـــف  أن يالحظ  دون  من 
عنجهيـــة األلهة أو امللوكية وســـلطانها 
في األرض مـــن خالل ) مامعنـــى أن يكون 
بربوبيتـــه ولم تصر  أن هـــو أخل  ربا  الرب 
علـــى ابقائه .. مـــرودك هذا ألـــه مجنون 
 )... جعلته النذالـــة يودع بابل بـــن املوت 
وهنا تبـــرز معالـــم األحـــداث جلية يوم 
كان من يـــرأس العباد ميتلك شـــجاعتهم 
بعد  املوت  علـــى  واقدامهم  وبســـالتهم 
من  ثوراتهم  أمتـــالك  الى  ذلـــك  تعدى  أن 
وزجهم  املتعاقبـــة  احلروب  اشـــعال  خالل 
ضحايا  امللتهبـــة  أتونها  فـــي  كالقطيع 
لتهـــوره وعشـــقه للدم ولـــروح املغامرة 
من  بريقه  ضـــاع  الـــذي  الســـيف  وحب 
صبغة الـــدم التي تغلـــف جميع أضالعه 
.. عندما يتســـاءل الكاتـــب ) وأين هم األن 
– لـــم اليقولون شـــيئا عن ذبـــح بابل من 
القفـــى ...( ويبقـــى الكاتب حائـــرا ) بن 
كائنـــات مأت احشـــاءعا بجيف األضاحي 
العامة  أوصـــال  وتركت اجلوع يســـري بن 
.. فهو يـــرى أن الكهنة أشـــد خطرا على 

..  ).. قاتليها  مـــن  بابل 
الذي  والنزيف  الروحـــي  النشـــيج  هذا  أن 
الـــدم املهـــدور ومنذ بدايـــة ظهور  ميثل 
صنـــاع احلـــروب بأبهى صـــورة جلبروتهم 
وبطشـــهم فقـــد متعنوا في حـــرق روما 
ةأجـــزاء كبيـــرة مـــن أرض اخلليقة حتى 
كانـــت مهاراتهم تتجدد فـــي كل مرحلة 
لتنفجر  األنســـان  نضـــوج  مراحـــل  من 
وكتلة  كبيـــر  دوي  شـــكل  علـــى  فجأة 
واللهب  النيـــران  ألســـنة  حتملها  غائمة 

واليابس   األخضـــر  ليحرق 
)فالبابـــة الســـر ( هـــي الوحيـــدة التي 
الفكرية  اجلـــذور  معرفـــة  عـــن  تتحدث 
ألعتمـــاد األســـطورة في رســـم اللوحة 
الكبيـــرة ملا ميارس من عنف ضد األنســـان 
ومنذ بدايـــة اخلليقة وجاءت بشـــيء أروع 
وبراعته  كـــرمي  شـــوقي  الكاتب  قدرة  من 
روحا متقدة  األســـاطير  تلـــك  إعطاء  في 
بـــرد الفعل الكبيـــر على العنـــف الذي 
األنســـانية جمعاء  األلهة ضد  مارســـته 

وهـــذا أعلى درجـــات احلبكـــة الفنية في 
الى  تضاف  أســـطورة  وجعلها  الرواية  بناء 
مســـيرة األحاث التي عاشـــها الناس رغم 
نابوكوف  فالدميير  رســـم  ومثلما   .. انوفهم 
وماركيـــز وغوغول واتســـانس جيبور جيبو 
املعالم  وغيرهـــم  كازنتزاكي  ونيكـــوالي 
. الرصينة  الرواية  لبنـــاء  احلقيقية واخلفية 
تبقى ) لبابة الســـر( هي إشـــارات ومعالم 
بأمكنة وشـــخوص عاشوا  واضحة تذكرنا 
على هذه األرض وبنوا فيهـــا وعمروا وأعلوا 
البنيان ثم مـــن بعد ذلك جـــاءوا بطوابير 
مـــن اخلونة والضعفـــاء ليبـــدوا بخرابها 
كما فعـــل املغول والتتـــار وهوالكو وحرق 
كل نبتـــه طيبة في حقولهـــا ومزارعها .. 
الوحيد  الشـــاهد  بابل هي  أرض  فكانـــت 
الـــذي تركه لنـــا الكاتب الكبير شـــوقي 
كرمي فـــي رائعته هـــذه التي دمـــج فيعا 
الواقـــع والتأريـــخ واألســـطورة بـــأروع ) 
خلطـــة( أدبية وحرفية ومهنيـــة عالية ...
كبيرة  إضافـــة  تعد  الســـر(  لبابـــة   ( أن 
ملا  مثير  وســـرد  البـــالد  هـــذه  لتأريـــخ 
كان  ومغمـــرات  احـــداث  من  شـــهدته 
لها  خلف  مـــن  هم  احلقيقيون  أبطالهـــا 
أكبر رصيد مـــن احلكايا الغريبـــة واملريبة 
التي الميكـــن الحد أن ميحوهـــا بجرة قلم 
لها  أراد  مثلمـــا  فصولهـــا  يتناســـى  أو 
شـــوقي كـــرمي ) أن تظل أشـــتعاال دائما 
واغنيـــات تعبأ احلناجر بالفـــرح واألمنيات 
( .. لكنـــه يعـــود بترديد الســـؤال احملير ) 
فمالـــك تبويد تواجه الســـيف بـــوردة .. 
مالك تبـــدل العويل بغناء عـــذب .. مالك 
تريـــد لســـومر ان تواجـــه النـــار بهدوء 

وأنتظـــار المبرر لـــه ..( .. 
في  عائمـــا  كـــرمي  يبقـــى شـــوقي  اذن 
ثورتـــه خالدا فـــي نفوره من كل شـــيء 
اليســـتطيع أن يفنـــي األرض ويطمـــس 
معاملهـــا حتى تظـــل بابل ترفـــل بعزتها 
وترتـــدي ثيـــاب العفـــاف التـــي مزقها 
صهيـــل اخليول اجلامحة في جلـــة األنتظار 
وهي  اوروك  لعودة  اســـوارها  الطويل خلف 
تقيـــم الصرح اخلالد وتتلو لســـومر أعذب 

. األناشيد 

محمود خيون 

 في اجلـــزء األول من هذه الدراســـة لرواية 
الكاتـــب والناقـــد الكبير شـــوقي كرمي ) 
لبابـــة الســـر ( أشـــرنا الى أن أســـتطاع 
وبحرفيـــة ومهنيـــة قـــل نظيرهـــا لدى 
غيرة مـــن الكتـــاب الذين يحاولـــون مزج 
وماورثنا  األســـاطير  بحكايـــات  الواقـــع 
عنهـــا من مفاجـــآت ومفارقـــات قد يقف 
املـــرء عندها حائـــرا اليعلم مـــن العلم األ 
الذين  وأبطالهـــا  اليســـير لفك رموزهـــا 
أســـتخدمها  مثلما  مثيرة  ألقابـــا  حملوا 
األقدمـــون في األســـاطير فمثـــال متوز أله 
املوت  أله  وبلوتـــو  احلب  أله  اخلير وعشـــتار 
الثالثة في  الرؤوس  ذو  وحارسه ســـيربيروس 

... األغريقية  األســـاطير 
بـــأن شـــوقي كرمي  القول  نعيـــد  وهنـــا 
اســـتطاع أن ) يولف ( ذلـــك املزيج واخلليط 
والشـــخوس  األحـــداث  مـــن  الصعـــب 
واحالتهـــم الـــى شـــخوس عرفناهم من 
خـــالل ما أورثـــوه لنـــا من مـــآس وأحزان 
أن جتوس  قبـــل  قلوبنا  وذكريـــات تعصـــر 
أعماقنـــا بأقدامهـــا املشـــوهة الغريبة اذ 
آثارها حتتل مســـاحات كبيرة من  مازالـــت 
للحب  معنى  أي  التعـــرف  التي  قلوبنا  رمال 
مثلمـــا عرفت حدود العشـــق املمنوع الذي 

... عنه  يتحدثـــون 
اليد  امللك  ففي األســـاطير كان لســـطوة 
الطـــوى والقوية لتســـخير كل متعة من 
أجل إرضـــاء نزواته ومن مهه من حاشـــية 
.. ومـــن يعتـــرض ذلك فســـيكون مصيره 
املـــوت على يد الســـياف الـــذي يقف عند 
األبـــواب ... وتأسيســـا علـــى ذلـــك فمن 
للناس  الكبير  احللم  يتحقق  أن  املســـتحيل 
العادين في جتســـيد املبـــادئ والقيم التي 
اعتناقها  الـــى  النـــاس  يتجـــه بعض  قد 
كمـــا يعتقـــدون عاداتهـــم ودياناتهـــم 
وبأطيافهـــم كافة .. وهذا الشـــيء تتضح 
الكابيـــة واجلـــاردة  مـــن خالل  معاملـــه 
القســـم  يكرر  الرواية وهو  مايحاور بطـــل 
) ملبـــرودك( بالقـــول ) أظـــن أنـــي أصدق 

هنا نعيد القول بأن شوقي 
كريم استطاع أن ) يولف ( 

ذلك المزيج والخليط الصعب 
من األحداث والشخوس 
واحالتهم الى شخوس 

عرفناهم من خالل ما أورثوه 
لنا من مآس وأحزان وذكريات 

تعصر قلوبنا قبل أن تجوس 
أعماقنا بأقدامها المشوهة 

الغريبة اذ مازالت آثارها 
تحتل مساحات كبيرة من 

رمال قلوبنا التي التعرف أي 
معنى للحب مثلما عرفت 

حدود العشق الممنوع الذي 
يتحدثون عنه 

غالف الرواية

دراسة

د. سمير الخليل

اسـتعمل الكاتـب »سـلمان كيـوش« حكايـات 
بطعـم  )مصقولـة  كتابـه  فـي  املهمشـن 
احلنظـل وسـير جنوبيـة أخـرى(، الصـادرة عـن 
واملفهـوم   ،2017 بغـداد  قناديـل-  ومكتبـة  دار 
األمـر  تعلـق  سـواء  للثقافـة،  األنثروبولوجـي 
مجتمعـات  »تقليديـة«،  املسـماة  باجملتمعـات 
أو  األهـوار،  وقـرى  اجلنوبـي  العراقـي  الريـف 
باجملتمعـات نفسـها ، وقـد هجرت عالـم الريف 
واألهـوار إلـى األبـد، وسـكنت فـي عشـوائيات 
املـدن الكبـرى كبغـداد مثـاًل )النزوح السـومري 

الكبيـر(.
تأخـذ اهتماماتـه بذاكرة املـكان، وذاكـرة الناس 
األرشـيفية عـن سـر بعـض املبدعـن اجلنوبين 
املهمشـن معنـى أكثر اتسـاعاً وشـموالً وحتيل 
علـى »األثـار الثقافيـة« التـي خّلفوهـا وراءهـم 
أو خّلفهـا املـكان. أي أنهـا حتيل علـى االنتاجات 
الرمزيـة املثمنـة اجتماعياً وقد ركـز على مجال 
الفنـون وخاصـة الغناء الريفي والذي هو سـليل 
الغنـاء السـومري القـدمي، فاملُغّني فـي الكتابة 
املسـمارية يرمـز لـه بـرأس ابـن آوى، والغناء عن 
السـومرين هو عـواء متواصل مشـحون باأللم 
والشـجن والغصـة، وهـذا ديـدن الغنـاء الريفي 

في اجلنـوب العراقـي العتيق.
وإذا كان »سـلمان كيـوش« يجتهـد فـي بحثـه 
ودراسـته ضمن علـم اجتماع الثقافـة، وبحدود 
بالـذات، فألنـه تعلـق مبوضوعـة  هـذا الكتـاب 
اآلليـات االجتماعيـة التـي منهـا ينبـع اإلبـداع 
أمنـاط  مختلـف  تفسـر  التـي  وتلـك  الفنـي 
الشـعبوي  معناهـا  )فـي  الثقافـة  اسـتهالك 
املعبـأ  الشـعبي  احلـس  بحسـب  والقيمـي( 
املمارسـات  تعلـق  باعتبـار  التأريخـي،  باحلـس 
الثقافيـة الشـديد بالتراكـم االجتماعـي وهـو 
يتـوارث كذخيـرة حّيـة ال ميكـن أن متـوت مـا دام 

لهـا خزنـة أمنـاء وجمهـور شـغوف.
الثقافـة  معاجلـة  املؤلـف  يقصـد  عندمـا 
الشـعبية فـي معناها األنثروبولوجـي، يلجأ إلى 

اسـتخدام مفهـوم آخر هو »ذاكرة املهمشـن« 
شـك  وال  األطـول  التفسـير  الـى  فيعمـل 
لتصوره اخلـاص بـ«حزن املعدان« وبحسـب هذا 
التفسـير الطويـل تتكـون ذاكرة املـكان / حزن 
املتواصـل( مـن  القصـّي  احلـزن  )وهـو  املعـدان 
أنسـاق من االسـتعدادات املسـتدامة والقابلة 
للنقـل، إنهـا ثقافة قابلة مسـبقاً، لالشـتغال 
بوصفهـا ثقافـة مبنينـة ، أي باعتبارهـا مبادئ 
ميكـن  ومتثيـالت  ملمارسـات  ومنظمـة  مولـدة 
لهـا ، موضوعيـاً، أن تتأقلـم مـع هدفهـا، مـن 
دون افتـراض رؤيـة واعيـة للغايـات والتحكـم 
الصريـح فـي العمليـات الضروريـة مـن أجـل 

  . غها بلو
لقـد رصد املسـكوت عنه في حياة املهمشـن 
البعيـد  الريـف  الذيـن يشـكلون ذاكـرة ذلـك 
الرضـا  عبـد  سـعيدة،  حسـن  والوحيـد: 

السـباهي، سـلمان املنكـوب ، عبـادي العماري، 
سـيد فالـح، سـيد محمـد، جويسـم، كريدي، 
سـويف خلف، سـيد سـروط البطاط، سكينة 
حسـن،  فالـح  واخلوشـية،  فليفـل  العماريـة، 
عبـد الزهـرة الكعبـي، مسـعود العمارتلـي ... 

الـخ .
املهمشـون:  فيهـا  عـاش  التـي  واألماكـن 
الكحالء، مسـيعيدة، الشـلفة، األهوار، العدل، 
الواديـة، اجملـر الكبيـر، وشـطوط اخـرى كثيرة، 
وادي السـالم )مقبـرة النجف االشـرف( ، شـرق 
القنـاة )بغداد(، اجلـوادر، كراج النهضـة ... الخ .

محنـة  يعالـج  وهـو  اآلتـي  املنطـوق  ولنقـرأ 
 : سـعيدة«  »حسـن  للمطـرب  التسـمية 
))هـل كان مـن املمكـن أن يسـتمر بأسـم آخر؟ 
هـل ميكـن للذاكـرة أن تقبـل باسـم آخـر غيـر 
»سـعيدة« التـي الزمتـه كوشـم غائـر، فوقـع 
االسـم يبـدو لـي ، ولغيـري، قـدراً أدنـى للحتم 
منه لالختيار ؟ وحده حسـن سـعيدة من شـذ 
عن شـيوع الذكـورة االسـمية الطاغيـة فأّنث 
اسـمه، أو أّنـث لـه، رمبـا ليريـح املالئكـة مـن 
عنـاء البحـث عـن أسـماء أمهاتنـا يـوم النداء 
األكبـر، ورمبـا ألنـه عّد سـعيدة صاحبـة الذنب 
يـوم حملتـه  واجلسـيم  األول  واخلطـأ  الكبيـر 
دون أن تسـتأذنه، وألنهـا اقترفـت حماقة اجنابه 
للضيـم بـال أدنـى ضمانـة للسـعادة، فأبقـى 
علـى اسـمها صليبـاً يتولى تذكيـره، كل حن، 
بـأن الوعـي والصحـو هما ألـّد عدّويـن(( )ص9). 
عبـر  هنـا  املقصـودة  االسـتعدادات  تكتسـب 
سلسـلة كاملة من التكييفـات اخلاصة بأمناط 
معينـة. )ذاكـرة املـكان/ جغرافيـا( املهمشـن 
هـي، إذن، ما ميّيز طبقـة أو مجموعة اجتماعية 
تقاسـمها  ال  التـي  األخريـات  إلـى  بالنسـبة 
الظـروف االجتماعيـة ذاتهـا. هنـاك أسـاليب 
حيـاة تتناسـب مع مختلـف املواقع فـي فضاء 
اجتماعـي معـّن، وهـي التعبيـر الرمـزي عـن 
االختالفـات املنطبعـة، موضوعيـًا فـي ظـروف 
الوجـود: ))فـي اجلنـوب يتكاثـف الزمـن، يتلبـد 
بغيـوم اجلمـال فيمطرهـا علـى األرض هنـاك 
درراً بحجـم الـذّر، لـذا يسـير النـاس حفاة كي 

يبيحـوا ألقدامهـم لثم مـا تنّثه السـماء وهي 
تعتـرف أنهـا ما أطلـت علـى أرض أكثـر وداعة 
مـن اجلنـوب. يسـير النـاس حفـاة، وكان ميكـن 
أن ينتعلـوا، ألن التحّفـي هـو األكثـر مالئمـة 
للحـزن الذي يقابلـون به جماالً مسـرفاً باذخاً(( 

)ص23).
ذاكـرة املـكان تشـتغل بوصفها جتسـيداً مادياً 
للذاكـرة اجلماعيـة، معيـدة للَخلَـف انتـاج ما 
اكتسـبه الَسـلَف. إنهـا تسـمح للمجموعـة 
أنهـا  باعتبـار  كينونتهـا،  فـي  باالسـتمرار 
وعـي  تفتـرض  ال  وإنهـا  االسـتيطان،  عميقـة 
األفـراد لتكـون ناجعـة، فهـي قـادرة، فـي ظـل 
وضعيـات جديـدة، علـى اختراع وسـائل جديدة 
تـؤدي بهـا وبتوسـطيتها وظائـف قدميـة، إنها 
تفسـر سـبب تصرف أعضاء الطبقـة الواحدة، 
غالبـاً، بطريقـة متشـابهة، دومنـا حاجـة إلـى 

. ر و تشا
لألفـراد  يسـمح  مـا  إذن،  هـي،  املـكان  ذاكـرة 
وتبنـي  االجتماعـي  فضائهـم  فـي  بالتوجـه 
وإذا  االجتماعـي،  وانتماءهـم  تتفـق  ممارسـات 
كان أرشـيف املـكان يجعـل بإمـكان الفـرد أن 
ال  ذلـك  فـإن  اسـتباقية  اسـتراتيجيات  يبنـي 
مينـع هذه االسـتراتيجيات من أن تكـون منقادة 
وفكـر  إدراك  ترسـيمات  وعيـة،  ال  بترسـيمات 
والتنشـئة  التربيـة  فعـل  عـن  تتولـد  وفعـل 
وعـن  الفـرد  لهـا  يخضـع  التـي  االجتماعيـة 
»ثقـل  ولهـا  بـه  متصلـة  ابتدائيـة«  »جتـارب 

الالحقـة. بالتجـارب  مقارنـة  مفـرط« 
هــا هـو سـّيد صـروط البطاطـا، األب الروحي 
الصغيـر«  بـ«العبـاس  امللقـب  األهـوار،  ألهـل 
يسـتمع للغنـاء ويواجـه كل احلـزن الوجـودي 
مباشـرة، ودفعـة واحـدة: ))سـكن رأس سـّيد 
يطـرف  أن  عـن  حتـى  وكـف  متامـاً،  صـروط 
بجفنيـه، كنـت منشـغالً بالنظـر إلـى وجهه 
وقـد صعقتنـي املفاجـأة ، كـدت أزعـق: سـّيد 
صـروط يطـرب؟! العبـاس الزغيـر ينود برأسـه 
انتبهـت  محمـد«،  »سـيد  بصـوت  طربـاً 
للعصافيـر وطيـور أخـرى ال تكاد تبـن وهي متد 
برؤوسـها مـن أعشاشـها عنـد تالقـي أطراف 

الشـباب العاليـة فوقنـا، والحت منـي التفاتة 
إلـى بـاب املضيـف والفضـاء الواسـع املمتـد 
ضـروع  تركـت  صغيـرة  عجـول  ثمـة  بعـده، 
أمهاتهـا، ومـدت أبوازها مسـتطلعة ما يجري 

)ص62). املضيـف((  فـي 
ذاكـرة املـكان أو ذاكـرة املهمشـن، هـي أيضـاً 
اجلماعيـة،  للذاكـرة  احلرفـي  باملعنـى  جتسـيد 
إن االسـتعدادات املسـتدامة التـي متيـز ذاكـرة 
املكان هي اسـتعدادات جسـمانية أيضـاً، متثل 
التخّلـق اجلسـدي، هـذه االسـتعدادات تكـّون 
عالقة باجلسـد تكسـب كل مجموعة أسـلوباً 
املراقـب،  يالحـظ  كمـا  األمـر  لكـن  خاصـاً، 
يتجـاوز ذلـك. إن التخلـق اجلسـدي أكثـر مـن 
أسـلوب خـاص، إنه تصـور للعالـم االجتماعي 
»متجسـد«، بـل هـو أخالقيـة متجسـدة عبـر 
إميـاءات كل واحـد وأوضاع جسـده، ومـن دون أن 
يتفطـن هـو ذاتـه إلى األمـر، ومـن دون أن يكون 
اآلخـرون، بالضـرورة، واعـن بـه أيضاً، يكشـف 
كل شـخص عـن خزين الذاكـرة العميـق الذي 
يسـكنه، لـكأن املميـزات االجتماعيـة تصبح، 
مـا  »طبيعيـة«:  إذن،  اجلسـدي  التخلـق  عبـر 
يبـدو ومـا يعـاش علـى أنـه »طبيعـي« ينبـع 
»تطبيـع«  ميثـل  الذاكـرة.  مـن  احلقيقـة،  فـي 
التـي  اآلليـات  مـن  واحـداً  هـذا  االجتماعـي 
الفريـد  الوجـود  دوام  جناعـة،  بأعلـى  تضمـن 
املرتبـط باملـكان: ))فليفـل جزء كبير مـن ذاكرة 
اخليبـة،  غائـر مـع  تأريـخ طويـل  لهـا  مدينـة 
اختزلـه في الهـزء مبا حولـه، فقد حـّول وجوده 
كلـه وطبلته إلى جـرس إنذار يقرعـه قريباً من 
آذان القانـون، أي قانـون ال يشـتم فيـه رائحـة 
حريتـه، ليعلـن ثورتـه ومتـرده ضده، يـردد الناس 
فـي »الكيـارة« ومـا حولها اسـمه، يسـتهّلون 
لهمـس منخفـض طويل يزفـرون فيـه قرفهم 
وخوفهـم مـن احليـاة وعليهـا، حتـى لـم يعـد 
مـن معنـى »للقطاعـات« فـي قلـب املدينة بال 
فليفـل، فكأنـه رئتها الكبيـرة وقلبهـا الذي ال 
يتقـن غير السـخرية والتهكم على كل شـيء 

ومـن كل شـيء(( )ص94 ومـا بعدهـا(.
إن جتانـس ذاكـرات اجملموعـة أو الطبقـة الـذي 

يضمـن إضفـاء التجانـس علـى األذواق هـو ما 
يجعـل التفضيـالت واملمارسـات »املدركة على 
أنهـا بديهيـة وتلقائيـة احلدوث« قابلـة للفهم 
والتوقـع، مباشـرة. علـى أن االعتـراف بتجانس 
تنـوع  إنـكار  إلـى  يـؤدي  ال  الطبقـة  ذاكـرات 
»األسـاليب الشـخصية«، ومـع ذلـك يتوجـب 
فهم هـذه التنوعـات الفردية بحسـب املقاربة 
الثقافيـة، بوصفها تنويعات ثقافية ينكشـف 

عبرهـا تفـرد الوضـع ضمـن الطبقة واملسـار.
مـن  االجتماعـي«  »املسـار  مفهـوم  مّكـن 
التخلـص من تصـور ثبوتـي للذاكـرة اجلمعية، 
ليـس الذاكـرة اجلمعيـة، بالنسـبة للمقاربـة 
االسـتعدادات  مـن  جامـداً  نسـقاً  الثقافيـة، 
يحـّدد، آلياً، متثيـالت األفـراد وأفعالهم ويضمن 
إعـادة االنتـاج االجتماعـي بـال قيـد وال شـرط، 
والسياسـية  االجتماعيـة  الراهـن  ظـروف  إن 
واأليديولوجيـة ال تفسـر تفسـيراً تامـاً عمـل 
إن  للتعديـالت.  القابـل  اجلمعيـة  الذاكـرة 
أو  باجملموعـة  اخلـاص  االجتماعـي  املسـار 
الفـرد، أي جتربـة احلـراك االجتماعـي )الترقي أو 
التدنـي أو الثبـات أيضـاً( املتراكم واملسـتبطن 
علـى مـدى أجيـال عديـدة، يجـب أخـذه بعـن 
االعتبـار فـي حتليـل تنويعـات )ذاكـرة املـكان/ 
»سـلمان  تصـور  وهـذا  املهمشـن(،  ذاكـرة 
كيـوش« لثقافـة »ذاكـرة املـكان«، وقـد انصب 
علـى وصـول »كـراج النهضـة« نقطـة جتمـع 
املهمشـن وهـم يرحلـون نحـو املـوت أو الفقد 
وفـي جميـع االجتاهـات: ))لـكل مـكان لغتـه، 
النهضـة  للحيـاة،  التنّكـر  النهضـة  ولغـة 
املطليـة باللـون اخلاكـي، وتعـّط منهـا رائحـة 
البـول املتخمـر لـن تستسـلم لغيـر منطقها 
احلربـي، فهـي منطقـة »خلفّيات« حلـروب بكل 
االجتاهات واألشـكال ، بـدوام النهضة سـتدوم 
فكـرة احلـرب فـي رؤوس أجيـال ، فليبـادر أهالي 
معهـم،  العشـاق  الشـهداء  كل  الشـهداء، 
إلـى زراعة أشـجار ورد فـي النهضـة، وليعّلقوا 
أقمـاراً في سـمائها احلالكة الكاحلة عسـى أن 
تغّيـر منطقهـا وتكـّف عـن حّثها احلثيـث لنا 

لنبحـث عـن حـرب جديـدة(( )ص21).

ذاكرة المكان والدالالت الثقافية في »مصقولة بطعم الحنظل«
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بغداد ـ فالح الناصر:
  

الشاعر«عدنان  تأبني  حفل  في 
هاشــم املالكي« الــذي تبناه 
»ثامر  دربــه  رفيــق  الشــاعر 
فرقة  مع  بالتعاون  السعيدي« 
عدنــان املالكي الفنية، القيت 
الراحل  اســتذكرت  قصائــد 
الذي فارق احلياة قبــل ايام اثر 
ضيفت  املــرض،  مضاعفــات 
احلفل قاعة نــازك املالئكة في 
للجميع،  الثقافــة  جمعيــة 
بحضور اسرة الراحل وجمع من 

الشعراء واصدقائه ومحبيه.
بــدأ احلفــل بقــراءة ســورة 
الفاحتة علــى روح الراحل، ثم 
قــراءة آي من الذكــر احلكيم، 
للقــارئ، خضر العذاري، عريف 
احلفــل الشــاعر الســعيدي 
التعزية  مقدما  باحلضور  رحب 
بوفاة رفيق دربــه، متحدثا عن 
رحلة الشــاعر وصعوبات عدة 
واجهــت مســيرته، ثم حتدث 
شقيق  املالكي،  هاشم  صدام 
الراحل، مســتعرضا محطات 
من رحلته في الشعر واإلعالم 
اعتلى  ثم  املسرحي..  واإلخراج 
منصة الشعر كل من » حامد 
وعلي  نايف  وســعد  الشمري 
ووسام  الراشد  ومحمد  االديب 
عســكر«..  وفاضل  االســدي 
قصائدهم  في  عبروا  الشعراء 

عن حزنهم الشــديد بفقدان 
رفيــق دربهم، فــي حني خيم 
احلزن على محيا احلضور الذين 
شــاركوا بتقــدمي التعازي إلى 
الفقيــد، وحتدث  اســرة وذوي 

الشــاعر ثامر الســعيدي عن 
شــعراء غادروا احليــاة من دون 
إلـــى  ذكرهم مشيرا،  يتم  ان 
نهـــاد طـــارق ومحمـد جبار 
السعـدي وكاظـم عبـد علـي 

واخريـن.
بعدها مت عرض مسرحي قصير 
يتحدث عــن جمع من اصدقاء 
الشــاعر وكيف انتظروه على 
املوعد، لكنــه تاخر وتبني لهم 

رحل  ثم  املستشــفى  في  انه 
مــن دون وداعهــم، ليطــوف 
القاعة نعش رمزي وسط بكاء 
احلضور  وتفاعلهم مع املشهد 
املسرحي شارك  العرض  املؤثر، 

الفنانــون »عواد  تقدميــه  في 
ومحمد  األمير  وملياء  السلمان 
العربي وحسني كاظم وسجاد 

طالب وعلي سلمان«.
يشار إلى ان الشاعر الراحل، هو 
من مواليد البصرة، 1963 خريج 
البصرة،  بتروكيماويات/  معهد 
آب الربعة أوالد وثالثة بنات، هو 
شاعر وناقد له اعمال شعرية 
منها »امبراطور اخلراب«، اصدر 
كتــاب »طائــر اجلنــوب« عن 
خلف  السيد  عريان  الشــاعر 
1999، وحصل على جائزة  عام 
افضل ناقد في الوطن العربي، 
ثــم مشــروع كتابــه كاظم 
الكاطع لكنه لم  اســماعيل 
يكتمــل.. لــه نشــاطات في 
الصحافة املكتوبة عبر العديد 
العديد  وأســس  املقاالت،  من 
اخرها،  اإلخبارية  الوكاالت  من 
اينانــا املســتقلة لألنباء، وله 
جتارب في االخراج املسرحي اذا 
عرضهن  مت  مسرحيات،   5 قدم 
في بغداد واحملافظات، في حني 
اكمل اخر مسرحية قبل وفاته 
باربعة ايام، وفي وقت رحل قبل 
ان تبصــر النور إلــى اجلمهور،  
يقوم  ان  صدام،  شــقيقه  قرر 
بعرضها في املــدة املقبلة مع 
مجموعة من الفنانني الكمال 
مســيرته ووفاء ملا بذله فيها 
من جهــد وحرص كما هو دأبه 

في أي نشاط يقوم به.

قصائد وعرض مسرحي في حفل تأبين الشاعر عدنان المالكي 
 “سويوز” تنجح في وضع 36 قمرا صناعيا

بريطانيا في املدار
جنح صــاروخ “ســويوز – 2.1 بي” الفضائي الروســي، اليوم 
اجلمعة، في وضع 36 قمــرا صناعيا بريطانيا في املدار، وفقا 
ملا أعلنه دميتــري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروســية 

“روسكوسموس”.
وكتــب روغوزين على “تويتر” أن عملية نشــر جميع األقمار 
الصناعية أجنزت بنجاح، موجها تهنئته جلميع املشــاركني 

في املشروع.
وأطلــق “ســويوز – 2.1 بي” اليــوم اجلمعة حامــال األقمار 
الصناعية البريطانية من مطار “فوستوتشــني” الفضائي 

الروسي.
وأفاد ناطق باســم مؤسسة “روس كوســموس” بأن مطار 
“فوستوتشــني” شــهد اليوم ألول مرة فــي تاريخه إطالق 
أقمار صناعية خاصة، أما العــدد اإلجمالي للصواريخ التي 
أطلقت من املطار الفضائي منذ عام 2016 إلى حد اآلن فبلغ 

6 صواريخ.

تسجيل انبعاث قوي ألشعة غاما
من أقدم مجرة في الكون

GN- سجل الفلكيون انبعاثا قويا ألشــعة غاما في مجرة
z11 التي تشكلت إثر االنفجار الكبير للكون.

وساعد هذا االكتشــاف الفلكيني في تدقيق املسافة التي 
تفصلنا عن تلك اجملرة وقياس سرعة نشوء النجوم.

 Nature وقــال الفلكيــون فــي مقال نشــروه في مجلــة
Astronomy إن انبعاث أشعة غاما الذي حدث بعد االنفجار 
الكبير بـ525 مليون عام اعتبر ســابقا أقدم انبعاث ألشعة 
غاما في تاريخ الكون. لكن االكتشاف املذكور أثبت أن هناك 
انبعاثــات غاما أقدم منه بـ100 مليــون عام. ويعني ذلك ان 
جنوم اجليل الثاني التي تســببت في انبعاثات غاما كانت قد 

تشكلت بعد االنفجار الكبير بـ425 مليون عام.
يذكر أن جنوما أولى في الكون تنتمي إلى ما يســمى باجليل 
الثالث لم تكن تشبه الشمس وغيرها من النجوم املعاصرة 
لها، إذ أن نواها لم تتضمن إال الهيدروجني والهيليوم. لذلك 
كانت أبعادها غير محدودة وزادت كتلتها مبقدار مئات املرات 

عن كتلة الشمس.
واحترقت تلك النجوم بســرعة كبيرة نســبيا، أي بعد مرور 
عشرات املاليني من السنني، فانفجرت بعد انتهاء احتياطيات 
الهيدروجني فيها وحتولت إلى جنوم السوبرنوفا غير املستقرة.

وتســببت تلك االنفجــارات النووية احلرارية الشــديدة في 
انتشــار الهيليــوم وعناصر كيميائية أخــرى أكبر منه وزنا 
في الكون حيث بدأت تتشــكل مجرات جديدة وجنوم تشبه 

الشمس تنتمي إلى اجليلني الثاني واألول.
ورصــد فريق من العلماء برئاســة عالــم الفيزياء الفلكية 
في جامعة الس فيغاس األمريكية، جــان بينغ، أقدم مجرة 
معروفة في الكون تسمى بـ GN-z11 وتقع في كوكبة الدب 
األكبر. وحســب العلماء فإن تلك اجملــرة نرصدها في الوقت 
الراهن بحالة عاشــتها بعد مرور نحــو 400 مليون عام من 

االنفجار الكبير.
والحظ، جــان بينغ، وزمالؤه في أبريل عام 2017 أن ســطوع 
اجملــرة ازداد إلى حد بعيد خالل 20 ثانية في قســم املوجات 
حتت احلمراء لطيفها. وتوصل الفلكيون إلى استنتاج مفاده 
أن تلك الظاهرة الفضائية تشــبه انبعاثا قويا ألشعة غاما. 
وميكن مقارنة كمية الطاقة التي يسببها االنبعاث بالطاقة 

التي تولدها أضخم جنوم السوبرنوفا.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
البركانية  االنفجــارات  تشــكل 
تهديــدا مدمرا للبشــر. ولذلك 
العالمات  العلمــاء حتديد  يحاول 
املنذرة بحدوث انفجارات وشيكة 

لتجنب املزيد من اخلسائر.
وأجبــر جنســنا البشــري على 
بجوار  العيــش  مــع  التكيــف 
البراكني آلالف الســنني. وتتجمع 
العديد من املستوطنات اآلن حول 
التي  الفــرص  بســبب  البراكني 
إلى  اخلصبة  التربــة  من  توفرها، 
السياحة وإمكانية توليد الطاقة 

احلرارية األرضيــة. ونتيجة لذلك، 
فإن القــدرة علــى التنبؤ مبوعد 
انفجار البراكني أمر حيوي حلماية 

السكان احملليني.
وكشفت خبيرة البراكني بجامعة 
كامبريــدج، إلويــز ماثيــوز، عن 
العديد مــن العالمات التحذيرية 
التي ميكن أن تســاعد في التنبؤ 
وقالت:  البركانيــة.  باالنفجارات 
“إحــدى العالمات هي الكشــف 
ومنخفضة  الضحلة  الزالزل  عن 
احلجم، والتي تنجــم عن صعود 
الصهارة شــبه املنصهــرة التي 

أقــل كثافة من  ألنهــا  ترتفــع 
الصخور الصلبة احمليطة”.

وأضافت: “هذه الزالزل هي عالمات 
إنــذار مبكر، على ســبيل املثال 
ثوران جبل سانت هيلينز في مايو 
1980، الذي كان النشاط الزلزالي 
من منتصف مارس من ذلك العام 

إنذارا مبكرا النفجاره”.
مســتوى  يزداد  “قد  وأوضحــت: 
النشاط بشكل حاد قبل االنفجار 
مباشرة، ولكن ليس هذا هو احلال 
أيضا  ميكن  أنــه  وأضافت  دائما”. 
مراقبــة إجهاد غرفــة الصهارة 

مبوعد  التنبــؤ  في  للمســاعدة 
وبالتالي متى  إطــالق الضغــط 

ميكن توقع حدوث ثوران بركاني.
وقالت: “مت حتســني هذه العملية 
الســنوات  فــي  كبير  بشــكل 
األخيرة من خالل تطبيق مرشــح 
كاملــان على اإلشــارات. ويبحث 
هذا في البيانــات الزمنية ويأخذ 
في االعتبار الضوضاء اإلحصائية 
لتقديــر األمنــاط املســتقبلية، 
وبالتالــي متــى ميكــن إطــالق 

الضغط، ما يؤدي إلى االندالع”.
وأشــارت إلى أن طريقة التحليل 

ثوران  دراســة  هذه جنحــت عند 
أالســكا في  أوكموك في  بركان 

عام 2008.

وجنح هذا على الرغم من إشارات 
اإلجهــاد اخلفيــة، مبا فــي ذلك 

التشوه الطفيف لألرض.

عالمات التحذير الرئيسية لثورات البراكين الوشيكة

جانب من احلفل
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الصباح الجديد - وكاالت:
 درس علماء األحياء باستخدام حتليل الترابط 
األصل  وحددوا  والنظائري،  الكامل  اجلينومي 
اجليني والبيئي للفيلة وتاريخه ، مبســاعدة 
األنياب التي عثر عليها في ســفينة غرقت 

في القرن السادس عشر.
وتفيــد مجلــة Current Biologyن بأنه في 
عام 1533 كانت الســفينة البرتغالية “بوم 
جيســوس” حتمــل حمولة وزنهــا 40 طنا: 
نقود ذهبية وفضيــة ونحاس وأكثر من 100 
ناب للفيلة، ولكنها غرقت في طريقها إلى 
الهند قبالة ســواحل إفريقيــا بالقرب من 

ناميبيا احلالية.
وقد درس علماء مــن ناميبيا وجنوب إفريقيا 
وبريطانيــا والواليات املتحــدة أنياب الفيلة 
التي عثر عليهــا في هذه الســفينة التي 

اكتشفت عام 2008.
وتقول أليدا دي فالمينغ، الباحثة من جامعة 
إلينوي فــي أوربان شــامبني، “عندما غرقت 
الســفينة أصبحــت األنياب حتــت طبقة 
الســبائك املعدنية في قــاع البحر، ما منع 
تآكلها بســبب التيارات البحرية، التي ميكن 
أن تؤدي إلى تدمير وتشتيت حطام السفينة 

وحمولتها. عالوة على هــذا، توجد في هذه 
املنطقة تيارات بحرية بــاردة التي كما يبدو 

حافظت على احلمض النووي في األنياب”.
ومتكــن الباحثون مــن اســتخراج احلمض 
النووي مــن 44 نابا وأجروا حتليــال جينيا، ما 
ســمح لهم بتحديد أنواع الفيلة وموطنها 
اجلغرافي والتضاريس األرضية التي عاشــت 
فيها. واتضــح أن جميع األنيــاب تعود إلى 
فيلة عاشــت في غابات غرب إفريقيا. ووفقا 
للباحثة دي فالمينغن تتفق هذه النتائج مع 
إنشاء مراكز التسويق البرتغالية على امتداد 

سواحل غرب إفريقيا خالل تلك الفترة.

وقد كشفت الدراسات الالحقة مليتاكوندريا 
احلمــض النووي، التي تنتقــل عبر خط األم، 
على حتديــد املوطن اجلغرافــي بدقة عالية، 

وتبني أن جميعها من ذات املنطقة.
ومتكن الباحثون من حتديد 17 ساللة عائلية 
تنتمي لهــا هذه الفيلة، ال تــزال أربع منها 

فقط تعيش في إفريقيا إلى اآلن.
ويقول البروفيســور ألفريد روكا من جامعة 
إلينوي في أوربان شامبني، “اختفت السالالت 
األخرى، ألن غرب إفريقيا فقد 95% من الفيلة 
خالل القرون الالحقة، نتيجة الصيد وتدمير 

املوائل”.
وبينــت نتائــج التحليالت األخــرى أن هذه 
الفيلة عاشــت في منطقــة انتقالية بني 
إلى  الغابات والسافانا وهاجرت من منطقة 
أخرى على مدار الســنة/ كما يبدو بحثا عن 

املياه.
ويشير البروفيســور، كان يعتقد أن الفيلة 
انتقلت للعيش فــي غابات غرب إفريقيا في 
القرن العشرين، بعد أن قضى جتار العاج على 
فيلة الســافانا متاما. ولكن نتائج دراســتنا 
تؤكد أن الفيلة عاشت في تلك املنطقة في 

القرن السادس عشر.

الحمض النووي.. ألنياب الفيلة يحدد أصلها 

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

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

تتمنى او تتوقع.

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

النه يزيد الطني بّله.

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

أفضل في املدة األخيرة.

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

احلساسيات بينك وبني الشريك.

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

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

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

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

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

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

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

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

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

الشريك كما هي العادة.

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

املفضل لتجديد شهر العسل.

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

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

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

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

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

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

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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ميونيخ ـ وكاالت:
أقــدم نادي بايرن ليفركوزن، علــى لفتة طيبة قبل 
مبــاراة الفريق أمام بايرن ميونــخ، في اجلولة الـ13 
من الدوري األملاني.. وقرر مســؤولو ليفركوزن تكرمي 
ثنائي بايــرن، روبرت ليفاندوفســكي ومانويل نوير، 
بعد تتويج الثنائي بجوائز األفضل من االحتاد الدولي 
لكــرة القدم “فيفا”.وحصل ليفاندوفســكي على 
جائزة أفضــل العب في العالم لعــام 2020، فيما 

حصد نوير جائزة أفضل حارس.
وقدم فرنانــدو كارو، املدير العام لنــادي ليفركوزن 
ورودي فولــر، املدير الرياضي، هدايــا لثنائي الفريق 
البافــاري وباقتني من الــورود، احتفــاء بهما بعد 

تتويجهما باجلائزتني.

العواصم ـ وكاالت:
قالت رابطــة محترفات التنس إن املوســم اجلديد 
لتنس الســيدات سينطلق ببطولة أبوظبي ما بني 
اخلامــس و13 من كانون الثاني املقبل، في حني تقرر 
إلغاء بطولتي أوكالند وشينتشني في العام املقبل.. 
وجاء اإلعالن عن موعد بداية املوســم مع الكشف 
عن تفاصيل أول سبعة أسابيع من املوسم اجلديد.

وستقام األدوار التأهيلية لبطولة أستراليا املفتوحة 
فــي دبي ما بني 10 و13 من كانون الثاني املقبل قبل 
توجه الالعبات إلى ملبورن ومن ثم الدخول في حجر 
صحي ملدة أســبوعني قبل انطالق البطولة الكبرى 
األولى للموسم في الثامن من شباط بعد تأجيلها 

ملدة ثالثة أسابيع.
وبعد انتهاء احلجر الصحي ستســتضيف ملبورن 
في نفس التوقيت ما بني 31 كانون الثاني والسابع 
من شباط بطولتني للســيدات من أجل مساعدة 
الالعبــات على االســتعداد ألســتراليا املفتوحة.. 
كما ســتقام بطولة أخرى في األسبوع الثاني من 

أستراليا املفتوحة.
وقال ستيف ساميون رئيس االحتاد في بيان “يسعدنا 
اإلعــالن عن أول دفعة من البطوالت التي ســتقام 
خالل األســابيع األولــى من موســم 2021 والتي 
ســتقام كل منهــا في بيئة تكــون فيها الصحة 

والسالمة  على رأس األولويات”.  

القاهرة ـ وكاالت:
حصل املصري رامي السبيعي، على لقب مستر 
أوملبيا لكمال األجسام للعام اجلاري، وهي أعلى 
الســبيعي  للمحترفني.وتُوِّج  اللعبة  بطوالت 
الذهبية،  امليداليــة  علــى  باللقــب، وحصل 
متفوًقــا على الثنائي األمريكي الشــهير في 
اللعبة براندون كيــري، وفيل هيث الذي حصل 

على البطولة ملدة 7 أعوام متتالية.
هت الدعوة لرامي  كانت اللجنة املنظمــة، وجَّ
للمشــاركة في البطولة التي تســتضيفها 
الواليات املتحــدة األمريكية في الفترة بني 17 
إلــى 20 من الشــهر اجلاري.ويعد الســبيعي، 
35 عاًما، أو “بيج رامي” كمــا يلقب، أحد أبناء 
محافظة كفر الشــيخ املصرية، وبدأ مشواره 
فــي الكويت قبل 10 أعوام، وأصبح أول مصري 
يحصد لقب بطولة مســتر أوملبيا.ولعب رامي 
مــن قبل في بطولة مســتر أوملبيا عام 2013، 
 ،2014 الثامن، والســابع فــي  واحتل املركــز 

واخلامس بـ2015، واملركز الرابع عام 2016.

الدوحة ـ وكاالت:
توج أولســان هيونداي الكوري 
أبطال  دوري  بلقــب  اجلنوبــي، 
آســيا، للمــرة الثانيــة فــي 
1-2 على  تاريخه، بعدما تغلب 
مساء  اإليراني،  بيرســبوليس 
أول أمــس، في مبــاراة نهائية 
مثيــرة، أقيمــت على ســتاد 
اجلنوب بالدوحة.. افتتح مهدي 
عبدي قرة التســجيل لصالح 
بيرســبوليس في الدقيقة 45، 
ثم أدرك جونيور نيجراو التعادل 
ألولســان هيونداي في الثواني 
األخيرة من الوقت احملتسب بدل 

الضائع للشوط األول.
وبعد 9 دقائق من بداية الشوط 
نيجراو  أضــاف جونيور  الثاني، 
الهدف الثانــي للفريق الكوري 
من ضربة جــزاء، ليرفع الالعب 
في  أهــداف   7 إلــى  رصيــده 
متساويًا  اآلســيوية  البطولة 
مع عبد الرزاق حمد اهلل العب 
صدارة  في  الســعودي،  النصر 
أولسان  وتوج  الهدافني..  قائمة 

هيونــداي بلقــب دوري أبطال 
آســيا للمرة الثانية، حيث فاز 
باللقب في عام 2012، في حني 
أخفق بيرسبوليس في التتويج 
املباراة، حضور  األول.وشــهدت 
اجلماهير بنسبة %30 من سعة 

ستاد اجلنوب.
توج يون بيت جارام، العب خط 
وسط أولسان هيونداي الكوري 

أفضل العب  بجائــزة  اجلنوبي، 
فــي دوري أبطال آســيا، عقب 
تتويج الفريــق بلقب البطولة، 
للمــرة الثانيــة فــي تاريخه.. 
ونال جارام، اجلائزة عقب املباراة 
النهائية.. وســجل يــون بيت 
جارام، 4 أهداف خالل مســيرة 
فريقه في البطولة اآلســيوية 

هذا املوسم.

روما ـ وكاالت:
رونالدو،  كريســتيانو  متكــن 
يوفنتوس، من تســجيل  جنم 
هدفني خــالل مواجهة بارما، 
 13 اجلولة  إطار منافسات  في 
من الــدوري اإليطالي.. ووصل 
كريســتيانو إلى الهدف رقم 
12 له هذا املوســم، ليتصدر 
جدول ترتيب الهدافني متفوًقا 
علــى زالتــان إبراهيموفيتش 
وروميلــو  ميــالن،  مهاجــم 
لوكاكو مهاجم اإلنتر، وسجل 
أهداف حتى   10 كل منهمــا 

اآلن.
“أوبتــا”  شــبكة  وذكــرت 
هو  رونالدو  أن  لإلحصائيــات، 
واحد من خمسة العبني فقط 
متكنوا من تســجيل 32 هدف 

على األقل خالل سنة تقوميية 
الــدوري  تاريخ  فــي  واحــدة 

اإليطالي. 
هذا  رونالدو  رصيــد  في  وبات 
العــام 33 هدفــا، وحقق ذات 
اإلجناز إيستفان نيرس وسجل 

32 هدفا فــي عام 1951، عمر 
ســيفوري أحرز 33 هدفا بعام 
1961، وجونــار نوردال أحرز 36 
1950، وفيليتشــي  هدفا في 
بوريل الذي سجل 41 هدفا في 

عام 1933.

أبو ظبي ـ وكاالت:
منتخب  مدير  حارب،  بدر  أشــاد 
القدم الشاطئية،  اإلمارات لكرة 
املنتخب  معســكر  مبكاســب 
اخلارجي فــي العاصمة املغربية 
الرباط، الذي بدأ يــوم 13 كانون 
اليوم، في  وانتهــى  اجلاري،  األول 
إطار االستعدادات لالستحقاقات 

القارية والدولية املقبلة.
يأتــي  املعســكر  أن  وأوضــح 

في فتــرة مهمة بعــد انقطاع 
خالله  وركــز  للنشــاط،  طويل 
اجلهــاز الفنــي، بقيــادة املدرب 
الوطنــي محمد املازمــي، على 
اجلانــب البدنــي لالعبــني، وهو 
ما حتقق بشــكل كبيــر.. وأثنى 
حــارب، علــى املســتوى اجليد، 
الذي ظهــر عليه العبو املنتخب 
اإلماراتي فــي املباراتني الوديتني، 
مشــيرا إلى تطلع اجلميع لرفع 

املستويني البدني والفني بشكل 
تدريجي، اســتعدادا جملموعة من 

االستحقاقات عام 2021.
شــكره  املنتخب،  مديــر  وقدم 
لكرة  املغربية  امللكية  للجامعة 
القــدم، على دعمها وتســهيل 
لنجــاح  األســباب  مختلــف 
املعســكر، والذي خــاض خالله 
منتخب اإلمارات، مباراتني وديتني 

مع نظيره املنتخب املغربي، 

باريس ـ وكاالت:
أول  باريس ســان جيرمان رســمًيا،  أعلن 
أمس، عن طبيعة إصابــة جنمه البرازيلي 
نيمار، واملوعد املتوقع لعودته إلى املالعب.. 

وتعرض نيمــار إلصابة قويــة، بعد تدخل 
عنيف مــن تياجو مينديز، العب وســط 
ليون، خــالل مباراة الفريقني في اجلولة 14 

للدوري الفرنسي.

وأصــدر ســان جيرمــان بيانًا، قــال فيه: 
“ســيواصل نيمــار عمليــة تعافيه بعد 
إصابته بالتواء في الكاحل األيسر، فهناك 
منطقــة فــي العظام قد تضــررت، ومن 

املتوقع عودتــه للعب في كانــون الثاني 
املقبل”.وأصبح من املؤكد غياب نيمار عن 
مواجهة ليل في الدوري الفرنسي، وكذلك 

مواجهة ستراسبورج األربعاء املقبل.

ليفركوزن ُيكرم 
ليفاندوفسكي ونوير

اإلعالن عن أول “دفعة” من 
بطوالت السيدات لعام 2021

رامي السبيعي بطاًل لمستر 
أولمبيا لكمال األجسام

لندن ـ وكاالت:

شــباك  ليفربــول  أمطــر 
باالس  مســتضيفه كريستال 
بســباعية نظيفــة أول أمس 
ضمــن املرحلة 14 مــن الدوري 
القدم..  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي 
بذلــك  ليفربــول  وســجل 
على  توالياً  الســادس  انتصاره 
ارض خصمــه فــي البرمييرليغ 
وليبتعــد في صــدارة الترتيب 
بفارق 6 نقــاط مؤقتاً عن أقرب 

منافسيه.
اللقب  حامل  أهداف  وســجل 
مينامينو  تاكومــي  اليابانــي 
مانيه  ســاديو  السنغالي   ،)3)
(35(، البرازيلــي روبرتو فيرمينو 
(44 و68(، جــوردان هندرســون 
(52( واملصــري محمــد صالح 
الـ”ريــدز”  وابتعــد  و84(.   81)
للمبــاراة العاشــرة توالياً عن 
ثالث  وأضــاف  الهزمية  شــبح 
ليعــزز صدارته  لرصيده  نقاط 
للبطولــة برصيــد 31 نقطة، 
فيما جتمد رصيــد رجال املدرب 
18 نقطة  روي هودجسون عند 

في املركز الثاني عشر.
وهــو الفــوز األول لليفربــول 
خــارج أرضه منــذ تغلبه على 
تشيلســي 0-2 فــي 20 أيلول 
الثانية  املرحلــة  املاضي ضمن 
مــن البطولــة خــاض بعدها 
خمس مباريــات تعادل في أربع 
وخسر في واحدة. كما أنها املرة 
ثالثة  فيها  التي يسجل  األولى 
اهــداف في الشــوط األول من 
الدوري  في  ملعبه  خارج  مباراة 
منــذ كانــون األول 2017 ضد 

بورمنوث.. ولم يسبق لكريستال 
باالس أن تلقى ســبعة أهداف 

في مباراة على أرضه.
وانفــرد صالح بصــدارة ترتيب 
هدافــي البطولــة برصيد 13 
هدفا، متقدمــا على دومينيك 
ايفرتون  كالفيرت-لويــن العب 
هيونغ- سون  اجلنوبي  والكوري 
مني جنم توتنهــام )11 هدفاً(.. 
وبعد تســجيله هدفني ومتريره 
الفرعون  أضحى  حاسمة،  كرة 
في  يشــارك  بديل  أول  املصري 

ثالثــة أهــداف لليفربــول في 
البطولة.

مــن جانب اخــر، قــاد املدافع 
إيفرتون  مينا،  ياري  الكولومبي، 
للفوز على ضيفه آرســنال )-2

1(، وســجل مينا هدف فريقه 
مــن   ،45 بالدقيقــة  الثانــي، 
ضربة رأســية إثر ركلة ركنية، 
األيســلندي  زميلــه  نفذهــا 
ووفقا  سيجوردسون..   جيلفي 
لإلحصائيات،  “أوبتا”  لشــبكة 
فإن آخر 4 أهــداف أحرزها مينا 

بالبرمييرليج، جاءت في الدقيقة 
نفســها )45(.. وهذه ثاني مرة 
فقط فــي تاريــخ البرمييرليج، 
يســجل فيها العــب واحد 4 
الدقيقة  أهداف متتاليــة، في 

ذاتها.
ولم يسبقه لهذا الرقم الفريد، 
يونايتد  مانشستر  العب  سوى 
إيجلز،  كريس  السابق،  وبيرنلي 
الــذي أحرز 4 أهــداف متتالية 
بالدقيقــة 90، بني عامي 2007 

و2011.

إلى ذلك، عاد مانشستر سيتي 
بعد  االنتصــارات  ســكة  الى 
تعادلني متتاليــني بفوز صعب 
ســاوثهامبتون  مضيفه  على 
بهدف نظيف حمل توقيع رحيم 
املدرب  فريق  وكان  ســتيرلينغ، 
االسباني بيب غوارديوال سقط 
في فخ التعادل 1-1 مع وســت 
السابقة  املرحلة  في  بروميتش 
على ملعب االحتاد بعد مواجهة 
سلبية مع جاره وغرميه يونايتد 

في “أولد ترافورد”.

ســاوثهامبتون  منــي  فيمــا 
ثالث  بعــد  االولى  بخســارته 
الهزائم  مباريــات خالية مــن 
آخرهــا تعــادل 1-1 على ارض 

ارسنال األربعاء. 
ويترقب رالــف هازنهاتل مدرب 
املهاجم  موقف  ساوثهامبتون، 
دانــي إجنز، بعد شــكوك حول 
تعرضــه إلصابة فــي عضالت 
اخلسارة  خالل  اخللفية،  الفخذ 
في  مانشســتر ســيتي  أمام 
الــدوري اإلجنليزي، وخــرج إجنز، 
هداف ساوثهامبتون في الدوري 
برصيد 6 أهداف هذا املوســم، 
قبل االســتراحة بينما فشــل 
تعويض  فــي  ســاوثهامبتون 
على  -1صفــر  وخســر  تأخره 
ملعبــه أمام ســيتي.. وخضع 
عاما   28 البالغ عمــره  الالعب 
الشــهر  الركبة  فــي  جلراحة 
املاضــي مــا أبعده عــن ثالث 

مباريات.
وقــال هازنهاتــل “ال ميكــن أن 
نقــول اآلن، إنها مشــكلة في 
أمتنى  اخللفية،  الفخذ  عضالت 
أن يكــون توقف في وقت مبكر 
ومناسب، لقد حتدثت إليه قبل 
املباراة، ولقد غامرنا بإشــراكه 
مــن البداية بعد فتــرة غياب 
طويلة، كنت أفكر بشــدة في 
عدم إشــراكه في املباراة، ولوال 
سيتي  مانشســتر  نواجه  أننا 
ما فعلت ذلك... أمتنى أال تكون 
اإلصابــة خطيرة”.وســيفتقد 
الوسط  العب  ســاوثهامبتون 
يواجه  عندمــا  روميو  أوريــول 
فولهــام فــي اجلولــة املقبلة 
بعدمــا حصــل علــى اإلنذار 

اخلامس.

ليفربول يمطر شباك كريستال باالس بسباعية وصالح يتصدر الهدافين

تهنئة الالعب محمد صالح من زميله

في الجولة 14 من المرحلة االولى للدوري اإلنجليزي

رونالدو يدخل قائمة تاريخية للدوري أولسان هيونداي يحرز لقب أبطال آسيا
اإليطالي

شاطئية اإلمارات ينهي معسكر المغرب

نيمار يعود لسان جيرمان 

بيكيه

كومان: لم نفقد فرصنا في الليجا

مدريد ـ وكاالت:

حصل مدافع فريق برشلونة، جيرارد 
بيكيــه، علــى جائزة االســتحقاق 
الرياضي فــي كتالونيا، خالل حدث 
مت تنظيمه باملتحــف الوطني للفن 
بكتالونيــا.. ومتنــح هــذه اجلائــزة 
للرياضيــني والكيانــات الرياضيــة 
وجناحهم  بفضل عملهــم  الذيــن 
قد ســاهموا في تعزيز الرياضة في 

كتالونيا.
وحصل بيكيه على هذه اجلائزة، التي 
ســلمها له األمني العــام للرياضة 
فــي كتالونيــا جيــرارد فيجيراس، 
نظرا لـ”التزامــه وارتباطه بالرياضة 
في كتالونيا وإلســهاماته الدولية”.
وقال مدافع البرســا “نبدأ في تقدير 
األشياء عندما نفقدها أو نُضيعها، 
لقــد أدركت أنني كنــت محظوظا 
عندما حققت حلمــي بالعودة إلى 
برشلونة بعد رحيلي عن الفريق ملدة 
4 ســنوات”.وأضاف “يجــب أن نقدر 
مــا منتلكه، ألن حقيقــة كوننا من 

كتالونيا جتعلنا محظوظني ألننا هنا 
منتلك كل شيء”.

التعادل  فخ  في  برشــلونة  وسقط 
خــالل   )2-2( بنتيجــة  اإليجابــي 
مواجهــة فالنســيا، علــى ملعب 
كامب نــو مســاء أول أمس، ضمن 
اجلولــة الـ14 من الدوري اإلســباني 
ميسي  لبرشــلونة  “ليجا”.وسجل 
في الدقيقــة )4+45( ورونالد أراوخو 
لفالنسيا مختار  بينما سجل   ،)52)
دياخابي )30( وماكسي جوميز )69).. 
وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده 
إلى النقطة 21 فــي املركز اخلامس 
ويرتقي  الليجــا،  ترتيــب  بجــدول 
فالنسيا إلى املركز الـ12 وفي رصيده 

15 نقطة.
من جانبه، أعرب رونالد كومان املدير 
الفني لبرشــلونة، عن استيائه من 
التعادل اإليجابي بنتيجة )2-2( خالل 
كومان،  وقــال  فالنســيا،  مواجهة 
صحيفة  نقلتها  تصريحــات  خالل 
“ماركا” اإلسبانية: “لقد كانت مباراة 
صعبــة، وكان علينــا أن نكون أكثر 
تركيزًا، وكانت لدينا الفرص لكن لم 
وفالنســيا  األوقات،  نركز في بعض 

دافعوا جيًدا ضدنا”.
وأضــاف: “بذلنا جهًدا في الشــوط 
الثانــي لتحقيق الفــوز، لكننا لم 
نصنع فرصا كما أردنا، ولعبنا مباراة 
غيــر منتظمــة، وخســرنا الكرات 
في مناطق خطيــرة، ولعبنا بثالثي 
في خط الدفاع للســيطرة بشكل 

أفضل على املباراة”.
وتابع املديــر الفني لبرشــلونة: “ال 
أعتقد أنه كانت هناك مشكلة في 
األداء، لكــن كان يوجد عدم انتظام 
في املبــاراة، وفقدنا الكرات، والفريق 
أصبح لديه شكوك”.وأردف: “كنا نريد 
واملشــكلة  املباريات،  بجميع  الفوز 
املشكلة هي  التعادل،  ليســت في 
أننا خســرنا 4 أو 5 مباريات وهذا هو 
الســبب أن التعادل اليوم ســيء”.
وعن هدف املدافع رونالد أراوخو، قال 
كومان: “من املهم أن يسجل املدافع 
وهو عمل بشكل جيد، لكن لألسف 
هدفه لم يجلب لنا النقاط الثالث”.
وفيما يخــص األرجنتينــي ليونيل 
املدرب  قال  البرســا،  قائد  ميســي 
الهولندي: “نحن نعلم أن مســيرته 
رائع  اليوم  وإجنــازه  لإلعجاب،  مثيرة 

للغاية”.
وحول إصابة دي يوجن، كشــف: “كان 
الراحة فــي تدريبات  يشــعر بعدم 
هناك خطر ملشاركته  وكان  األمس، 
أساسًيا وفًقا لألطباء، وتركناه على 
مقاعد البدالء، ثم قمت بإشــراكه 
بدال من بوســكيتس، لكن ليس ألن 

سيرجو كان سيًئا”.
الفني لبرشلونة  املدير  واســتكمل 
“عــدم  عامــا:  الـــ57  صاحــب 
االســتمرارية؟ ســن الالعبني يؤثر، 
وقد تكون هناك شــكوك، والالعبني 
الشــباب يجب أن ينضجوا”.وواصل: 
“اســتقبال األهــداف مــن الكرات 
الثابتة؟ الالعبني طوال القامة لدينا 
دورهم الدفاع في مثل هذه املواقف، 
وكان  مبفرده،  قفز  فالنســيا  والعب 
يجب الدفــاع ضده، نحــن بالفعل 

لدينا مشاكل في الكرات الثابتة”.
وأمت كومان: “نحن لم نودع املنافسة 
على لقــب الليجا، وهنــاك العديد 
من النقاط يجــب أن نحققها، وهو 
موســم صعب للغاية، وفي غضون 
شهرين قد يكون كل شيء مختلفا، 

وعلينا أن نكافح حلصد النقاط”.

تقرير

بيكيه يحصد جائزة استثنائية في كتالونيا



فالح الناصر

رياضة

 

بغداد ـ الصباح الجديد:

اجلولــة  مباريــات  تنطلــق 
االولى  املرحلة  من  العاشــرة 
لدوري الكــرة املمتازي يوم غد 
الثالثاء باقامة اربع مواجهات، 
اذ يلعب احلــدود امام املتصدر 
نفــط الوســط فــي ملعب 
يســتقبل  والديوانية  التاجي 
املباراتني  الكهرباء وتقام  فريق 

في الساعة 2 ظهرا.
في حني يضيــف الطلبة في 
مساء  والربع  الرابعة  الساعة 
فــي ملعب الشــعب الدولي 
فريق النجف فــي مباراة تبدو 
صعبة على الطرفني، وتعقبها 
في الســاعة الثامنــة مباراة 
اجلوية والسماوة، وفيها يتطلع 
الثالث  النقاط  اجلوية لكسب 
ملواصلة مطاردة املتصدر نفط 
الوســط ووصيفه الزوراء، في 
حــني يأمل الســماوة اخلروج 
بنتيجــة إيجابية بادارة مدربه 
اجلديد شاكر محمود في ثاني 
اختبار في مهمته اجلديدة بعد 
خطفه التعــادل امام الطلبة 

في اللقاء السابق.
وتقام االربعاء ســت مباريات، 
الدولــي  الشــعب  ملعــب 
يضيــف مباراتــني االولى في 
مساء  والربع  الرابعة  الساعة 
بــني النفط ونفط ميســان، 

الساعة  في  تعقبها  حني  في 
الشــرطة  مبــاراة  الثامنــة 
ملعب  في  ويلتقــي  والكرخ، 
الكفل فريقا القاســم ونفط 
البصرة في الســاعة 2 ظهرا، 
وفــي التوقيت ذاتــه يضيف 
وفي  الزوراء،  فريق  بغداد  أمانة 
ملعبه، يســتقبل زاخو فريق 
الصناعــات الكهربــائ فــي 

التوقيت ذاتــه، كما جترى في 
مباراة  حريري  فرانسوا  ملعب 
 2 الســاعة  وامليناء في  اربيل 

ظهرا.
وقررت جلنة املســابقات تغيير 
اآلتية ضمن  املباريات  توقيتات 
اجلولة العاشــرة، مباراة فريق 
القاسم أمام نفط البصرة من 
الســاعة السادسة والنصف 

مســاًء إلى الســاعة الثانية 
إصالح  لعدم  الظهر،  بعد  من 
العطــل املوجود فــي ملعب 
تغيير  مت  الدولي.وأيضا  الكفل 
اجلوية  القــوة  مبــاراة  موعد 
أمام الســماوة من الســاعة 
الســابعة والربع مســاًء إلى 

الساعة الثامنة مساًء.
وكذلك تغيير مباراة الشرطة 

أمــام الكــرخ من الســاعة 
الســابعة والربع مســاًء إلى 
الثامنة مساًء، لعدم  الساعة 
وجود منازع إضافية في ملعب 

الشعب الدولي.
من جانبه، أكد حســن أحمد، 
مير  فريقه  أنَّ  النجــف،  مدرب 
بأفضــل حاالته، مشــيرًا إلى 
املقبلة  املباراة  أن هدفهم من 

الثالثاء،  غد  يوم  الطلبة،  أمام 
سيكون احلصول على النقاط 
الفريق  التي ســتقرب  الثالث 

من املربع الذهبي.
وقــال أحمد فــي تصريحات 
حالة  في  »الفريــق  لكووورة: 
معنويــة جيدة وميــر بأفضل 
تكرمي  بعــد  خاصة  حاالتــه، 
احملافظ للفريق بعد الفوز على 
املاضية«،  اجلولــة  في  النفط 
الفتا إلــى أن ترتيــب الفريق 
جيًدا في ظــل خوضنا مباراة 
بحكم  الفرق  بقيــة  من  أقل 

تأجيل مباراتنا مع الكرخ.
الـ11  الترتيب  النجف  ويحتل 
بـ12 نقطة، وله مباراة مؤجلة، 
بها سيكون على  الفوز  وحال 
بعد نقطتــني فقط من نفط 
نقطة. بـ17  املتصدر  الوسط 

جيد  فريق  »الطلبــة  وأضاف 
يضم مجموعة شبابية مميزة، 
لكننا نراهن على فريقنا الذي 
حقــق االنســجام املطلوب«، 
منوًهــا إلــى أن الفريــق قد 
عبد  محمد  خلدمــات  يفتقد 

الزهرة إلصابته بشد عضلي.
دراســة  أنه متت  إلى  وأشــار 
ولدينا  الطلبة  لعــب  طريقة 
معلومات وافــرة عن مفاتيح 
لعبــه وســنضع التكتيــك 
املناســب إليقافه وسنخوض 
املباراة بشــعار الفوز وكسب 
النقاط الثالث؛ ألنها ستضعنا 

بني الفرق األربعة األولى.

الجوية يتطلع لعبور السماوة والطلبة بمواجهة صعبة امام النجف
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باألمــس وعلى حدائــق نقابة الصحفيني 
العراقيــني، اقيم املؤمتــر اإلنتخابي لالحتاد 
العراقــي للصحافــة الرياضية، وشــهد 
املؤمتر تنظيما جيدا باشراف ورعاية نقابة 
وفد جلنة  العراقيــني وحضور  الصحفيني 
الشباب والرياضة البرملانية برئاسة عباس 
عليوي ونائبه ديار برواري، ورئيس مؤسسة 
صبــاح  الرياضــي،  والتغييــر  اإلصــالح 
الكناني، إلى جانب رؤساء احتادات رياضية 
وشــخصيات أكادمييــة، و142 عضوا من 
اصل 190 ميثلون تشــكيلة االحتاد العراقي 

للصحافة الرياضية.
االنتخابات اسفرت عن جتديد الثقة برئيس 
االحتاد، الزميل خالد جاســم، في حني فاز 
الدكتور عدنان لفتة مبنصب نائب الرئيس، 
ويوســف فعــل ألمانة الســر، وعضوية 
الثامر  وجمعة  العلوجــي  “جعفر  الزمالء 
وعمار ســاطع وسيف  احلســني  وميثم 
املالكــي وبالل زكــي ومؤنــس عبد اهلل 

وسمير السعد”.
ونحن اذ نقدم التهنئة للزمالء الذين نالوا 
ثقــة الهيئة العامة واعتلــوا مواقع إدارة 
االحتاد، فأننا نأمل حظا أوفر للزمالء الكرام 
الذين لم تســعفهم االصوات للفوز، كما 
هو شيء إيجابي ان تشهد تشكيلة االحتاد 
انضمام  الرياضيــة  للصحافة  العراقــي 
وجوه جديدة، شبابية متلك احلضور املتميز 
في الوسط الصحفي الرياضي املتخصص 
بالصحافة املكتوبة وممن ميتلكون شهادات 

أكادميية.
املرحلة املقبلة، ال بد ان تشــهد تغييرات 
في مفصل العمل اخلاص باالحتاد العراقي 
للصحافة الرياضية، وان يؤدي احتادنا املوقر 
دورا أكبــر، ونحــن اذ نتحدث عــن العمل 
املقبل، فال ننكر مــا قام به الزمالء الكرام 
ممن شــغلوا مناصب اإلدارة في السنوات 
املاضية، فقد كان اجلانب املالي هو العائق 
االبرز في مسيرة تقدم عجلة االحتاد، لذلك 
ال بد ان يبحث احتادنــا اجلديد على منافذ 
دعم وال يكون االعتم ا دكليا على اللجنة 
األوملبية، التي عملت بروتني قاتل أســهم 
العديد  املوفد الصحفــي عن  في تغييب 
من الوفــود الرياضية التــي مثلت العراق 
في احملافل اخلارجية والشواهد كثيرة، إلى 
جانب ضــرورة دعم الزمــالء باقامة ورش 
انعقاد  والعمل علــى  تدريبيــة تطويرية 
اإلدارية  الهيئة  بــني  اجتماعات متواصلة 
والهيئة العامة، وهذه االجتماعات ستوفر 
فرصــة لتبادل االفكار وتقــدمي املقترحات 
من أجــل االرتقاء بالعمــل نحو االفضل، 
كما من الضرورة تسهيل إجراءات العمل 
الصحفي وضمان حقوقه وقائمة الطلبات 

رمبا تطول.
الرياضية يشــهد  الصحافة  واقــع  لكن 
تراجعا خطيرا، ســيما بعد اندثار وتوقف 
قســري ملطبوعات تهتم بالشأن الرياضي 
املالعب”  املثال “صحيفــة  وعلى ســبيل 
الناطقــة بأســم اللجنــة األوملبية وما 
كانــت توفره من فســحة كبيــرة لعمل 
الصحفيني الرياضيــني وايضا مصدر رزاق 
للعديد مــن الصحفيــني والعاملية في 
هذا الوســط، أيضا يحتاج الصحفي إلى 
املساندة والدعم وإيالء االهتمام من اجلهة 
التــي ينتمي إليها رســميا، وهــي نقابة 
الصحفيني العراقيني األم، واالحتاد العراقي 

للصحافة الرياضية.

مبارك للصحافة الرياضية 

ابراهيم جليل »الثالث وقوفا« ميني الصورة مع فريق املوهبة الرياضية بالسلة

مدرب سلة الموهوبين .. إبراهيم جليل:

 
بغداد ـ فالح الناصر: 

اعرب مدرب فئة الشــباب في املركز 
الوطني لرعاية املوهبة لكرة السلة، 
في  عن ســعادته  جليل،  إبراهيــم 
رؤيــة العبــي املركــز الوطني وهم 
األضواء  أندية  في صفوف  يلتحقون 
بفضل ما قدموه من امكانات فنية 
مثلوا  التــي  البطوالت  فــي  عالية 
االشبال  لفئات  الوطني  املركز  فيها 
وحصلــوا  والشــباب  والناشــئني 
على اإلشــادة والثناء مــن املتابعني 
ليلتحقوا مباشــرة إلى فرق مهمة 
تلعب في دوري االضواء لكرة السلة 
واخلطوط  والنفط  الشــرطة  ابرزها 

والكهرباء وغاز الشمال وغيرها.
جليل/  إبراهيــم  الكابــن  واشــار 
البدنية  التربية  ماجستير من كلية 
الرياضة فــي جامعة بغداد،  وعلوم 
إلى ان املستويات الفنية التي قدمها 
العبي املركــز الوطني كانت كفيلة 
بنقلهــم إلى متثيل أنديــة الدرجة 
الالعبــني كانوا  ان  املمتــازة، مبينا 

على قدر املســؤولية فــي متثيلهم 
فــرق املركز الوطني فــي البطوالت 
التي اشــترك فيهــا املركز الوطني 
البطوالت  صعيد  على  السلة  لكرة 
بغداد  او منافســات  التنشــيطية 
والعراق لفئات االشــبال والناشئني 

والشباب.
وتابع ان العديد من الالعبني انضموا 
إلــى أنديــة الدرجة املمتــازة لكرة 
محمد  مقدمتهــم،  وفي  الســلة 
انتقال  اللــذان  ميثم  واغلحر  فالح 
الكهرباء  ورباعي  نادي الشرطة،  إلى 
حســن جاســم وعلي ثائر وحسني 
جاسم واحمد ثائر وفي نادي اخلطوط 
الالعــب باقــر ميثم وعلــي عباس 
املنتقل مؤخرا مــن نادي النفط إلى 
الشمال، وهنالك مفاوضات مع  غاز 
وجوه أخرى بينها حسني عليم الذي 
نلقــى العديد من العــروض يدرس 
احدها من أجل التوقيع واللعب في 

دوري الدرجة املمتازة.
واشــار إلى ان ترحيــل الالعبني إلى 
االندية اسهم في فتح باب االنضمام 
إلى املوهوبني اجلدد، وحاليا في املركز 
الوطنــي لرعاية املوهبــة الرياضية 

مواليــد 2004 و2005 يلعبون ضمن 
 2006 يلعــب  فيما  الشــباب،  فئة 
و2007 ضمن فرق الناشئني والفئات 

الصغيرة متثل فريق االشبال.
ان  إبراهيــم جليل  املــدرب  واوضح 
املركز الوطنــي لرعاية املوهبة بكرة 
االقاليم  لدائرة شؤون  التابع  السلة 
الشــباب  وزارة  فــي  واحملافظــات 
والرياضة، يقوده الكابن نصير احمد 
الذي يعمل على تشــجيع املالكات 
التدريبية في تادية مهماتها بالنحو 
االمثل، كما يتابــع ميدانيا الالعبني 
تذليل  علــى  ويحــرص  الواعديــن 
الصعوبــات التي تعترض مســيرة 

التحضير لالستحقاقات املقبلة.
واشــاد املــدرب الشــاب باملالكات 
التدريبيــة العاملــة فــي املركــز 
لؤي سامي  الدكتور  وتضم  الوطني 
واملدربــان فاضــل بنيــان ومهنــد 
جهود  مــن  يقدمونه  ملــا  مهــدي 
كبيــرة يحرصون فيهــا على قيادة 
مثالي  بشــكل  التدريبية  الوحدات 
القــاء محاضرات  يعملــون علــى 
ثقافية لالعبني وتشــجيعهم على 
والرياضة  الدراســة  فــي  التفــوق 

وحتقيق التوازن عبر االهتمام باجلانب 
التعليمي بالتســاوي مع اللعب في 
اجــل صناعة  الوطني، من  املركــز 
صحيح  أساســهم  جيدين  العبني 
ورصني وهذا يعــود بالفائدة الفنية 
وااليجابية على اعداد العبني مؤثرين 
لتعزيــز قاعــدة كرة الســلة وهذا 
بالتالي يسهم في توزيع العبني إلى 
األندية واملنتخبات الوطنية باللعبة.

وقال انه اشــترك في حتقيق العديد 
من األلقــاب لفرق املركــز الوطني 
لكرة الســلة على صعيــد جميع 
الفئــات، منهــا املركــز االول فــي 
االشــبال  لفئة  بغداد  تنشــيطية 
واملركــز الثانــي على صعيــد دوري 
بغداد وفي فئة الناشئني املركز االول 
االول  ثــم  التنشــيطية  بالبطولة 
على دوري بغداد واألول على مستوى 
الثاني  املركز  الشــباب  العراق، وفي 
على صعيــد بغداد والثاني ايضا في 
بطولة أندية العــراق، منوها إلى ان 
جميع املــالكات التددريبية العاملة 
فــي املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
الرياضية لكرة الســلة شاركت في 

حتقيق هذه األلقاب.

تقرير

العبو المركز الوطني يلتحقون بأندية األضواء وهذا مكسب كبير

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرياضي،  الــزوراء  نادي  حدد 
مساء السبت، لقائه املقبل 
مع فريق الوحدة الســعودي 
في  النــادي  اعــالم  .وذكــر 

ان فريقه ســيالعب  بيــان، 
فــي  الســعودي  الوحــدة 
مكة  في  الشــرائع،  ملعب 
نيسان  شهر  خالل  املكرمة، 
املقبل ضمــن امللحق املؤهل 

ملســابقة دوري أبطال آسيا.
واضاف، الذي سيحقق الفوز 
املباراة، ســيضمن  هذه  في 
اجملموعات  دور  فــي  التواجد 

للمسابقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمــس،  أول  انطلقــت 
من  االولى  اجلولة  منافسات 
بكرة  املمتاز  العراقي  الدوري 
الســلة على قاعة الشعب 
الشرطة  وتغلب  بغداد..  في 

على احللــة بنتيجة 58-111 
في اولى مباريات البطولة.

وفــي مواجهــة اخــرى فاز 
البصرة  نفــط  على  النفط 
ثالث  75-43.وفي  بنتيجــة 
املباريات تغلب الكهرباء على 

غاز الشمال بنتيجة 55-76.
وجنح نادي احلشــد الشعبي 
بتحقيق انتصــاره االول في 
مشــاركته االولــى بتغلبه 
بنتيجة  الشمال  نفط  على 

.64-114

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت مساء أول أمس بطولة 
بوكســنغ  بالكك  العراق  أندية 
التــي اقيمــت فــي محافظة 
الديوانيــة، حيــث شــارك في 
البطولــة ٢٨ نادي، وشــارك في 

اســتمرت  240العب،  النــزاالت 
النــزاالت اربعــة ايــام متتالية 
نتيجة زخم الالعبني، فاز باملركز 
األول نادي مصافي اجلنوب جامعا 
٣٨ نقطة فيما حــل نادي املرور 
باملركز الثانــي جامعا ٣٠نقطة 

واحتل نادي احللــة املركز الثالث 
استمرت  وقد  نقطة،   ١٤ جامعا 
النــزاالت لســاعات متاخرة من 
الليل بسبب كثرة الالعبني، وقد 
النــزاالت جمهــور غفير  حضر 

ساند الالعبني في نزاالتهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافقت الســلطات فــي اقليم 
بدخول  السماح  كردستان، على 
نســبة %50 مــن اجلماهير الى 
رئيس  القدم.وقال  كــرة  مالعب 
احتاد كردستان لكرة القدم سفني 

كنابي فــي تدوينة عبر صفحته 
إن  »فيسبوك«  على  الرســمية 
»شــكرا لكل من محافظ اربيل 
وحلبجة  ودهوك  والســليمانية 
وجارميان، الذين سمحوا بدخول 
القادمة  املباريــات  في  اجلماهير 

بنسبة 50 %«.
ان »الدخول ســيكون  واضــاف 
في  الصحية  التعليمات  حسب 
اجلمهور  دخول  بالتأكيد  املالعب 
ويضيــف  حافــزاً  سيشــكل 

اجلمالية للمباريات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حسني  الشــاب،  الالعب  ابدى 
نادي  فريــق  جنــاح  جاســم، 
العني الذي يلعــب ضمن دوري 
الدرجة االولــى جملموعة بغداد،  
ابدى ثقته ان يســتعيد فريقه 
مســاره الصحيــح ويحقــق 
نتائــج تلبي طموحــات اإلدارة 
واملالك التدريبي، مشيرا إلى ان 
فريقه لعــب 6 مباريات انتهت 
والنصف  بالتعــادل  نصفهــا 
االخــر باخلســارة، مبينــا انب 
مدرب الفريق هشــام حســن 
قدم اســتقالته وحاليا الفريق 
جبار  رعــد  املدربــان  بعهــدة 
ان فريقه  وياســر فؤاد. وقــال 
يلعب ضمــن اجملموعة الثالثة 
املدني  »الدفاع  فرق  تضم  التي 
واجلامعة  والعدالــة  والعلــة 
واحملموديــة  العــراق  وشــباب 
والفتح«..  والوديع  والســياحة 
جاسم  حسني  الالعب  واوضح 
ان املباريات املقبلة يسعى فيها 
وعقد  التعويض،  إلــى  الفريق 
الالعبون العزم على تســجيل 
نتائج إيجابية من اجل االرتقاء 

مبوقــع الفريق في الئحة ترتيب 
فرق اجملموعــة، اذا يقف الفريق 

حاليا بالترتيب السادس.
واشار إلى ان فريق العني، تعادل 
والعدالة  الفتــح  اندية  امــام 
واحلريــة، في حني خســر امام 
أندية الشــعلة وسباب العراق 
والدفــاع املدنــي، مؤكــدا ان 
املباريات شــهدت اهدار الفريق 
بعض  افتقد  وكذلــك  الفرص 
الالعبني إلى اخلبرة، لكن املالك 
تعزيز  علــى  يعمل  التدريبــي 
اجلانب املعنوي لالعبني بالتعاون 

لتحقيــق  النــادي  إدارة  مــع 
املقبلة  املباريــات  في  االفضل 

بالدوري.
جدير بالذكر ان الالعب حسني 
في  مســيرته  بــدأ  جاســم، 
املدرســة الكروية حتت اشراف 
الشموسي، ولعب  املدرب جبار 
احلسنني،  نادي  اشــبال  لفريق 
ثــم فريــق الناشــئني بعدها 
نــادي اجلوية لفريق  إلى  انتقل 
شــباب  بعدهــا  الناشــئني، 
ودرجة  امليثاق  ورديف  الشرطة، 

أولى مع نادي بالدي واحلدود.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للمنتخب  الفني  اجلهاز  اعلن 
بقيــادة  للركبــي  الوطنــي 
عبــد  مصطفــى  املــدرب 
القائمــة االوليــة للمنتخب 
البطولة  في  سيشارك  الذي 

الركبي  لســباعيات  العربية 
في  التي ستقام  السادســة 
االسكندرية للمدة 11-14 من 

شهر شباط 2021.
وقــال مصطفــى عبــد في 
»مت  انه  الركبــي،  للجنة  بيان 

للقائمة  21العبا  اســتدعاء 
االولى بعد متابعته ملنافسات 
افرزت عن  التــي  ليفون  دوري 
ظهــور خامات شــابة جيدة 
مكانها  حتجز  ان  استطاعات 

في املنتخب«.

الزوراء يالعب الوحدة السعودي في نيسان

فوز الشرطة والنفط في افتتاح سلة الممتاز

مصافي الجنوب يخطف كأس الكك بوكسنغ

دخول %50 من الجماهير الى مالعب كردستان

حسين جاسم .. فريق العين يسعى لتصحيح 
المسار في الدرجة االولى

العراق يشارك في البطولة العربية للركبي

لقطة من دوري الكرة املمتاز



تخلــى النجــم جيــم 
كاري عــن جتســيد دور 
األميركــي  الرئيــس 
املنتخب جــو بايدن، في 
 Saturday" برنامــج 
وبذلــك   ،"Night Live
ســينتقل الــدور إلــى 
خالل  أخرى،  شــخصية 
املدة املتبقية من موسم 
جيم  وكتب  البرنامــج. 
فــي صفحتــه اخلاصة 
التواصل  موقــع  علــى 
اإلجتماعي: "على الرغم 
من أن مدة واليتي كانت 
ستة أسابيع فقط، فقد 

شعرت بســعادة غامرة 
 SNL النتخابي كرئيس لـ
، أعلى نــداء الواجب في 
"أود  وأضاف:  الكوميديا. 
املضي قدًمــا لعلمي أن 
بايدن هــو املنتصر ألنني 

جنحت في ذلك. 

النجم بول مكارتني  هنأ 
النجمــة  صديقتــه 
على  ســويفت،  تايلــور 
اجلديد  ألبومهــا  جنــاح 
بطريقــة   ،"Evermore"
صفحته  عبــر  غريبــة 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي.  التواصــل 
مكارتني مقطع  ونشــر 
فيديــو ظهر فيــه، وهو 
خلع  في  تايلور  يســاعد 
حذائهــا، وعّلق: "تهانينا 
لصديقتي تايلور سويفت 
)وحذائهــا( على ألبومها 
الرائع الــذي احتل املركز 
األول في اململكة املتحدة 
هذا األسبوع والشك في 

الواليات املتحدة". وكانت 
تايلور قد فاجأت محبيها 
اجلديد،  ألبومهــا  بطرح 
األولى  املرة  ليست  وهذه 
ألبوم  التي تطــرح فيها 
وتعلــن عنه قبل إطالقه 
فقط،  معدودة  بساعات 
فقد حدث ذلك بألبومها 

 ."Folklore" السابق

السورية  املمثلة  كشفت 
إصابتهــا  بياعــة  دميــا 
بفيــروس كورونــا منــذ 
أســبوع، مشــيرًة إلى أن 
جيدة،  حاليــاً  صحتهــا 
ونشــرت عبــر صفحتها 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي  التواصــل 
قدمت  فيديــو،  مقطــع 
فيــه وصفــة وصفتهــا 
أجل  مــن  بـ"اخلطيــرة" 
إســتعادة حاستي الشم 
والتــذوق بعــد اإلصابــة 
بالفيروس. وأشارت إلى أن 
هذه الوصفــة قدمية جداً 
بـ"جامايكان"،  وتســمى 
وهي عبارة عن حبة برتقال 
واحــدة توضع علــى النار 
للشوي، ثّم يتم تقشيرها 
ووضعهــا في كــوب مع 

ســكر وأكلها ســاخنة، 
الشــم  حاســتي  لتعود 
والتذوق بســرعة. وعّلقت 
بالقول:  الفيديــو  علــى 
"وصفة خطيرة السترجاع 
حاسة الشم والتذوق بعد 
برتقال  بكورونــا،  االصابة 
لتشــن(   ( كرمنتينــا  او 
باملغربي جربوها وخبروني، 
واهلل يشــفي كل مصاب 
ويحميكــن يــا رب، قلبي 

معكن".

جيم كاري

ديما بياعة

بول مكارتني

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
قررت فتاة مــن مدينة باتنة اجلزائريــة التبرع بجزء من 
كبدها إلنقاذ خطيبهــا الذي كان يحتاج إلى زراعة هذا 

العضو بعد تدهور حالته الصحية.
وقالت الفتــاة التي تدعى إميان إن "ســليم ســيكون 
زوجي وعلي أن أقف بجانبــه، وأقدمت على التبرع أمال 
في شــفائه من تلف يعانيه بالكبد"، مشــيرة إلى أن 

خطيبها ما يزال ينتظر جراحة مهمة.
وأوضح الشاب ســليم أنه فوجئ بإصابته بتلف الكبد 
بعــد أن كان يعانــي من آالم في البطــن لفترة طويلة، 
مضيفا أنه يسعى للعالج حتى يتمكن من الزواج وإمتام 

فرحته.
والقى قرار إميان استحســانا واســعا لــدى رواد مواقع 
التواصــل االجتماعــي الذين أشــادوا بإيثارهــا النادر 
وســلوكها املثالي. مــع ان العديد من النســوة علقن 
علــى املوضوع بجملة "ليس هناك رجال يســتحق هذه 
التضحيــة واجملازفة" لكــن باملقابل هناك من اشــدن 
بتصرفها ووجدن انه دليل على احساســها باملسؤولية 

جتاه من حتب.

فتاة تقرر التبرع بجزء من 
كبدها إلنقاذ خطيبها

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت مجلة "فوربس"، إن الروســية أناستازيا رادزينسكايا 
البالغة من العمر ســتة أعوام، دخلت للمــرة الثانية في 

قائمة أكثر عشرة مدونن أجرا على موقع "يوتيوب".
وذكرت اجمللــة، أن "أناستاســيا رادزينســكايا، من إقليم 
كراســنودار، احتلت املرتبة الســابعة فــي ترتيب املدونن 
األعلــى أجرا علــى YouTube في العالــم وفقا لفوربس 
 Like األمريكيــة". وحتمل قناة الطفلة الروســية، اســم

.Nastya
ووفقا للمجلة فــي عام 2019 احتلت الطفلة الروســية 

املركز الثالث في التصنيف، وكان دخلها 18 مليون دوالر.
وفي هذا العام بلغ دخلهــا 18.5 مليون دوالر، وبلغ إجمالي 
عدد املشاهدات - 39 مليارا، والعدد اإلجمالي للمشتركن 
190.6 مليون. وكانت اناستاســيا الطفلــة الوحيدة بن 

.YouTube أفضل عشرة مدونن على
وتتحدث قناة "Like Nastya" علــى يوتيوب، إلى األطفال 
وتسرد عليهم تفاصيل من حياتها مبا في ذلك عن زياراتها 

ملدن املالهي لألطفال في بلدان متعددة.

طفلة عمرها ست سنوات 
بقائمة أعلى عشرة مدونين 

دخال على اليوتيوب عام 2020

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
شــابة  الشــمري  جعفــر  نــور 
اســتطاعت ان تثبت ان االرادة حتت 
أي ظرف تغدو سلما نرتقي به الى 
احالمنا وان كانــت جنمة من جنوم 

السماء.
متزوجــة وام لولد وبنت، لم تقصر 
جتــاه أي منهــم، ســواء زوجها ام 
ولديهــا. ربة بيت لكنهــا اوجدت 
لنفســها عمــال مــن مكانهــا، 
لتكون  لهــا غرفــة  فخصصــت 
ورشــتها اخلاصة ملمارســة حرفة 
النحــت والرســم علــى الزجاج، 
واســتطاعت ان تبدع بأعمالها وان 

جتذب اليها زبائن عدة.
تقول الشــمري: "لــدي ومذ كنت 
الرسم، لذلك فبعد  طفلة موهبة 
ان اكملــت دراســتي وبســبب ان 
التعين فــي دوائــر الدولة صعب 
نعرفها، خطرت  ألسباب عدة كلنا 
لــي فكــرة النحت علــى الزجاج 
وبالفعل  اخلــاص،  عملــي  لتكون 
ابتعــت آلة النحت وبــدأت اتعلم 
مبادئ احلرفة من خالل الفيديوهات 

على موقع اليوتيوب". 
وتابعــت: "اخــت زوجــي الكبرى 
شــجعتني بعــد ان اعلمتهــا مبا 
انوي، واهلي ايضا لكن زوجي رفض 
متعبا  فوجده  البداية  في  املوضوع 
رغبتي  وامــام  لــي لكن  ومجهدا 

استطعت ان اقنعه باألمر".

مــا هــي طبيعــة االلــوان التي 
علــى  بالرســم  تســتعملينها 

الزجاج؟
- "فــي البداية لم اكن اعلم كيف 
ومن ايــن آتي باأللــوان، بحثت في 
املكتبات وفي االنترنت، واستطعت 
اعثر على مكان اشــتريت منه  ان 
املــواد االوليــة وتعلمــت طريقة 
تركيبها ودمجها والشخص نفسه 
الذي اشــتريت منه االلــوان لديه 
فيديو على الصفحة اخلاصة بالبيع 
يوضح فيه العمليــة بتفاصيلها. 
فــي البداية فشــلت اكثر من مرة 
وتولد لدي احبــاط، وتركت العمل 
فيهــا، لكــن بعد ايــام اصّريت ان 
اكرر التجربة الــى ان اتقنها متاما، 
وبالفعل استطعت ان اتقنها وابدأ 
بالعمل وانتج حتفا جميلة، وانشأت 
التواصل  مواقــع  علــى  حســابا 

االجتماعي لعرضها وبيعها".

من الــذي اختار اســم الصفحة 
"فيروزه"؟

- "اخــت زوجــي اقترحت االســم 
واحببتــه ايضا، وبــدأ املقربون في 
البداية يطلبون مني بعض االعمال 
والرسم على  البســيطة، للنحت 

ادخلت  ثــم  ومن  والزجاج،  املرايــا 
اخلشــب ألعمالــي وبــدأ زوجــي 
بتشجيعي ومساندتي وبدأ يشتري 
لي ما احتاجه من مواد خام واحيانا 

يساعدني بالرسم".

الرجــاج الذي تختارينه للرســم 
هــل هي حتــف زجاجيــة جاهزة 
تبيعن  وهــل  عليها؟  وترســمني 
التصاميــم جاهــزة ام حســب 

الطلب؟
- "انا اجلب الزجاج واقص الشكل 
الذي اريده سواء مربع او دائري ام او 
شكل اخر، وفي البداية، في البداية 
كنت اصمم حسب الطلب، لكني 
فيما بعــد صرت اصمــم لوحات 
واعرضها جاهــزة وان اعجبت احد 

يطلب حتفة تشبهها".

االلوان  حتدثــت عــن 
تقومــني  كونــك 

مجهــا  بد
ما  وتركيبهــا 

هي االلوان التي تستعملينها؟
والوان  والثنر  - "الكلير "الوارنيش" 

اصباغ السيارات وبودرة امليتاليك".

اســم الصفحة فيــروزه هل هذا 
يعنــي ان اللــون الفيــروزي هــو 
التي  الــوان التحف  الغالب على 

تصنعيها؟
- "بدايــة اود ان اؤكــد ان اســم 
فيروزة  وليــس  فيــروزه  الصفحة 
الن االســم الثاني هناك صفحات 
بالفعل حتمله، اما بالنسبة لأللوان 
فاســتعمل الكثير منهــا وال اركز 
على لون معن، لكــن اللون االكثر 
اســتعماال االزرق ألنه لون السماء 

واملشمشي ألنه لون الغروب". 

التي  الرســوم  ما هــي طبيعــة 
او  بنحتهــا  تقومــني 

رسمها؟
واالكثر  -"الغالب 
طلبا من الزبائن 
ت  ثيــا ا لتر ا

البغدادية واملرأة التي ترتدي العباءة، 
واآليات القرآنية".

هــل ورث ابنــك وابنتــك موهبة 
الرسم؟

- "نعــم ابني احمد يرســم بالوان 
ويرسم  اخلشــبية  وااللوان  املاجك 
بصــورة جميلــة، اشــجعه دائما 
ان يســتمر مبمارســة هوايته الى 
جانب الدراســة، امــا ابنتي حوراء 
فتستعمل أي لون تقع عليه يدها 
االكرليك او املاجيك والزيتي واأللوان 
املائية، اضافة الــى حبها للتطريز 

واحلياكة".

ما هو حلمك؟

- "أنشئ ورشة كبيرة لتوفير فرصة 
بهذه  يرغنب  اللواتي  للفتيات  عمل 
االعمــال وال يجدن الدعم املطلوب 
ملمارســته، وان يتوســع العمــل 
فيكون في كل بيت حتفة من اعمال 

الورشة".

فيروزه.. تحف فنية تجمع كل االلوان

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت العبة التنس الروســية ماريا 
شــارابوفا ،البالغة مــن العمر "33 
عامــاً" من رجل األعمــال واملليونير 
البريطانــي ألكســندر غيلكــس، 

البالغ من العمر"41 عاماً".
ونشــرت عبر حســابها في موقع 
التواصل اإلجتماعي "إنســتغرام" 
الــذي يتابعها فيــه اربعة مالين 
صــوراً  شــخص،  ألــف  و100 
رومانســية لهما وعّلقت: "قلت 
نعم منذ اليوم األول الذي التقينا 
فيــه. وكان هذا ســرنا الصغير، 

أليس كذلك".
وحصــدت واحــدة مــن أكثــر 
الصور رومانســية ملاريا وزوجها 
 289 على  غيلكس  ألكســندر 
ألــف إعجاب خالل يــوم واحد 

فقط.
وتســاءل املالين حول العالم 
مــن هو احملظــوظ الذي جنح 
من  واحدة  قلــب  باختطاف 
في  التنس  العبــات  أجمل 
العالم؟ ألكسندر غيلكس، 
رجــل أعمــال بريطانــي، 
املؤسس املشارك لصندوق 
اإلســتثماري  املــال  رأس 
 ،  "Squared Circles"
أيضاً املؤســس املشارك 
الذي   ،"Paddle8" ملــزاد 
ترأســه مــن 2011 إلى 

2018. عضو مجلــس إدارة أكادميية 
نيويورك للفنون.

و ألكسندر مشهور ببراعته في بيع 
األعمال الفنية الثمينة، وهو صديق 
مقــرب لألميــر ويليــام "38 عاماً" 
الذي التحــق معه بكلية إيتون رغم 
أنه يكبره بثالث ســنوات. تبلغ ثروة 
ألكســندر غيلكس الصافية "20" 
مليــون دوالر، وكان الزوج الســابق 
مليشا نونو، الصديقة املقربة لدوقة 

ساسكس ميغان ماركل.
انهــت  وكانــت ماريــا شــارابوفا 
مســيرتها املهنية فــي 26 فبراير-

العام. وتعيش في  شــباط من هذا 
الواليــات املتحدة منذ 25 عاًما حتى 
اآلن، وفي عام 2012 أّسست شركة 
"Sugarpova" التــي تنتج احللويات 
الفاخرة وتبيعهــا في كثير من دول 
العالم حتى الشرق األوسط واخلليج 

العربي.
يشــار إلى أن ماريا شــارابوفا برغم 
اعتزالها رياضة التنس على مستوى 
اإلحتــراف، إال إنهــا مازالــت إمرأة 
رياضية بامتياز، ومتارس رياضات أخرى 
كالبيالتيس واملشــي واملالكمة إلى 
جانب التنس للحفاظ على رشاقتها 

ولياقتها البدنية العالية املميزة.
وبدأت عالقة الثنائي ماريا وألكسندر 
في عــام 2018، وبعد عامن توجاها 
بالزواج، وأعلناه شخصياً عبر مواقع 

التواصل اإلجتماعي.

ماريا شارابوفا تعلن زواجها من 
مليونير بريطاني صديق 

الصباح الجديد - وكاالت:
مفاجأة  كلــوز  ســانتا  قــرر 
األطفال وانضم إلى أســماك 
أســماك  فــي حديقة  القرش 
أكواريــو ريو مارين فــي  ريو دي 
جانيــرو خــالل املــدة اليومية 
وظهر  األسماك.  إلطعام  احملددة 
في مقطــع الفيديــو املتداول 
ميديا  السوشــيال  مواقع  عبر 

الســيدة كلوز واثنان مــن األقزام داخل  
األكواريو الضخم ذات الشهرة الواسعة 
هناك. مــن جانبه قال فوملر ســلفادور، 
الغطاس والــذي كان يرتدي زي بابا نويل 
الشهيرة إننا نأتي لبعث السعادة، ليس 
فقط لألطفــال ولكن لــكل من يؤمن 
بعيد امليالد خالل األوقات الصعبة. وبابا 
نويل أو سانتا كلوز، هو شخصية ترتبط 
بعيــد امليالد، معروفة غالبــاً بأنها رجل 

عجوز سعيد دائماً وسمن جداً وضحوك 
يرتدي ستره يطغى عليها اللون األحمر 
وبأطــراف بيضاء وتغطــي وجهه حلية 
ناصعة البياض، وكما هو مشــهور في 
قصص األطفال فإن بابا نويل يعيش في 
السيدة  زوجته  مع  الشــمالي  القطب 
كلوز، وبعض األقــزام الذين يصنعون له 
هدايا امليالد، واأليائل التي جتر له مزالجته 

السحرية.

الصباح الجديد - وكاالت:
فازت أماندين بوتي، التي مثّلت منطقة 
ملكة  بلقب  الفرنســية،  النورمانــدي 
جمــال فرنســا 2021، حيــث اختيرت 
احلســناء البالغة من العمر 23 عاما في 
احلفل الذي صادف مــرور 100 عام على 

انطالق املسابقة.
املاجســتير  درجة  لنيل  أماندين  وحتضر 

من جامعة كاين الواقعة شــمال غربي 
مؤسســات  إدارة  تخصــص  فرنســا، 

صحية.
واختيرت من بن 29 مرشــحة، تراوحت 
أعمارهــن بــن 18 و24 عاما، حســبما 

ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.
وقالت الفائزة بلقــب ملكة اجلمال في 
لتغيير  ستســعى  إنها  صحفي،  مؤمتر 

وإظهار  اجملتمعــات  فــي  املرأة  صورة 
قوتها، وقدرتها على القيام بأي شيء.
ونظــرا للتدابيــر الصحيــة املتبعة 
املستجد،  كورونا  بفيروس  واملرتبطة 
فقد بّث حفــل انتخاب ملكة جمال 
فرنســا على التلفزيــون، من دون أن 

يحضره جمهور.
وضّمــت جلنة التحكيــم عددا من 
الشــخصيات وأبرزها ملكة جمال 
الكون في العام 2016، الفرنســية 

إيريس ميتينير.
جديــر بالذكر أن مســابقة ملكة 

جمال فرنســا تعد من بن أقدم 
مســابقات اجلمــال فــي 

أنها  العالم، علما 
ألول  نظمت 

في  مــرة 
م  لعــا ا
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بابا نويل يحتفل مع اسماك القرش فرنسا تختار ملكة جمالها في حفل استثنائي

الصباح الجديد - وكاالت:
نقلت وسائل إعالم عن ياباني ُحِكم عليه باإلعدام 
لقتله تسعة أشخاص في 2017 بعد استدراجهم 
إلى منزله عبر "تويتر" قوله إنه ال يعتزم استئناف 

احلكم، لكنه يرغب في الزواج قبل إعدامه.
وكانت محكمة في طوكيو حكمت باإلعدام على 
تاكاهيرو شيرايشي لكونه قتل تسعة أشخاص 

التقاهم عبر شبكات التواصل االجتماعي.
وكان الســفاح شيرايشــي يختار ضحاياه الذين 

راوحت أعمارهم بــن 15 عاما و26 من 
أصحاب امليول االنتحارية، ويستدرجهم 
عبر "تويتر" بعــد أن يوهمهم بأنه قادر 
على مســاعدتهم في مشــاريعهم أو 

حتى املوت بجانبهم.
ومــع أن محامي شيرايشــي كانوا بدأوا 
باإلعداد للطعن في احلكــم، إال أنه صّرح 
لصحيفة "ماينيشــي شينبون" أن احلكم 
"بديهي" مؤكداً أنه لم يكــن متوتراً لدى 

النطق به.
لكــّن شيرايشــي متنــى أن يلتقــي "فتاة 
اعتياديــة" وأن يتزوجها قبــل تنفيذ احلكم 
فيه. وقــال للصحيفة "أريــد أن أتزوج، وأن 

ألتقي شريكة وأنا موجود في السجن".
وكان وكالء الدفــاع عنه ينــادون مبعاقبته 
بالســجن املؤبد بحجــة أن ضحاياه كانوا 
قد أظهروا ميــوال انتحارية عبر وســائل 
التواصــل االجتماعي وأعطوه موافقتهم 

على قتلهم.
غير أن احملكمة ردت هــذه الفرضية التي 
ينفيها املتهم نفســه، وكذلك األمر مع 
إثبات وجود اضطرابات  محاولة محاميه 
نفســية لــدى موكلهم فــي محاولة 

لتخفيف العقوبة في حقه.

ياباني يطلب الزواج 
كأمنية اخيرة قبل االعدام
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