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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت وزارة النفــط أن خطة العام 
املقبــل تتضمــن إيقاف اســتيراد 
على  واالعتماد  النفطية  املشتقات 
اإلنتاج احمللي، فيما أوردت انها تعتزم 
ست  صوب  التصديرية  الطاقة  رفع 
ماليني برميل يوميا مــا بعد 2023، 
اذ قال مدير عام املشــاريع النفطية 
فــي وزارة النفــط محمــود عباس 
امس السبت إن "خطة الوزارة خالل 
إيقاف استيراد  2021 تتضمن  العام 
املشــتقات النفطيــة"، مبينــاً أن 
"هــذه اخلطة تنطلق من سياســة 
وزيــر النفط إحســان عبــد اجلبار 
الــذي تعهد فيها بإيقاف اســتيراد 
إنتاج  علــى  واالعتماد  املشــتقات، 

املصافي النفطية العراقية".
وأضاف أن "جائحــة كورونا عطلت 
عمــل الشــركات األجنبية اخلاصة 
مبشــاريع املصافــي"، مشــيراً إلى 
أن "مشــاريع عديــدة فــي مجال 
إلى مراحلها  البنزين وصلت  حتسني 

األخيرة ،ولكنهــا حتتاج إلى اخلبرات 
األجنبية".

لديهــا  النفــط  "وزارة  أن  وبــني 

مشــروع فــي محافظــة البصرة 
البنزين في  وحــدة حتســني  وهــو 
مصفــى الشــعيبة، وكذلك وحدة 

وبغــداد، وهي  الوســط  مبصافــي 
قريبــة للتشــغيل، ولكنها تعتمد 
على الشــركات األجنبية"، موضحاً 

أن "هذه املشــاريع ستكتمل العام 
املقبل ".

في الســياق، اعلنــت وزارة النفط 
لرفع  ســعيها  عن  الســبت  امس 
طاقتهــا التصديرية الــى 6 ماليني 
برميل يوميا، مشــيرة الــى تنفيذ 

مشاريع تشمل انشاء 24 خزانا .
وقال وكيل الوزارة لشؤون االستخراج 
كرمي حطاب في بيان صدر عن الوزارة 
امس، ان "الوزارة حترص على االسراع 
وتنفيذ مشــاريع تطوير  اجنــاز  في 
املســتودعات النفطيــة في قضاء 
الفاو مبحافظة البصرة، التي تهدف 
الى تعزيز وادامة الصادرات النفطية 

من املؤانى اجلنوبية ".
تقوم  "الــوزارة  ان  واضاف حطــاب 
تطوير  مشــاريع  بتنفيــذ  حاليــا 
مستودع الفاو النفطي والتي تهدف 
الى تعزيز وادامة الصادرات النفطية 
من املؤانى اجلنوبية من خالل تنفيذ 
مشاريع عمالقة، تشمل انشاء )24 ( 
خزان بطاقة )58(الف برميل"، مبينا 

ان "الهــدف منها هــو رفع الطاقة 
التصديريــة للمنظومة احلالية من 
)3،5( مليــون متر مكعــب الى )6 ( 
مليون برميل باليوم بعد عام 2023".

واشــار حطاب الى "ضرورة التفريق 
بــني الطاقــة التصديريــة املتاحة 
والتصدير  التصديريــة  للمنظومة 
الفعلــي الــذي حتدده الــوزارة وفق 
الفعليــة  احلاجــة  متطلبــات 

مستقبال".
واشار حطاب الى ان "هذه املشاريع 
تشمل انشــاء وبناء محطات توليد 
توربينيــة  ومضخــات  كهربائيــة 
عمودية  مساعدة  ومضخات  افقية 
وانابيب ومحطات واجهزة ســيطرة 
ومنظومات اطفاء، فضال عن تاهيل 
املعدات املتوقفة وغير ذلك، الفتا الى 
ان "خطط الــوزارة تهدف ايضاً الى 
تنفيذ مشــروع االنبوب البحري من 
مستودع الفاو الى مؤانى الصادرات 
النفطية ، فضالً عن مشاريع تطوير 

املنافذ التصديرية."

النفط تخطط اليقاف استيراد المشتقات ورفع الطاقة 
التصديرية الى 6 مليون برميل يوميا

بدء من العام المقبل

السليمانية - عباس اركوازي:
ترتدي الشابة شيماء العباسي مالبس 
بابا نوئيل وتقوم اثناء جتولها بدراجتها 
وســط الدمار واالطالل التي خلفتها 
احلرب مبحافظة املوصل بتوزيع الهدايا 
لُتدخل الفرحة علــى قلوب األطفال 
عبــر توزيع بعــض الهدايــا عليهم 
لتســعدهم مع اقتراب عيــد امليالد. 
الناشطة  مع  اجلديد  الصباح  وحتدثت 
وهي  العباســي،  شــيماء  الشــابة 

ارتدي مالبس  مســلمة كردية، قائلة 
بابا نوئيــل واركب دراجتــي المر بها 
وســط مبان بعضها مدمر، وبعضها 
االخر حلقت به أضرار جسيمة، واجتول 
فــي اروقــة مدينة املوصــل القدمية، 
باهلها حيث يتجمع االطفال  والتقى 
من حولي فرحني مبا ينوبهم من هدايا 
تدخل الفرحة في قلوبهم كما نغني 
معاً، وتتابع حتــى بات بعض األطفال 

يسمونني "ماما نويل".

المالك الطائر.. شابة كردية توزع هدايا اعياد 
الميالد وسط دمار الموصل

تتجول بين اطالل المدينة لتنشر البهجة على وجوه اطفالها 

بغداد-الصباح الجديد:
كشــف رئيس كتلة النهج الوطني 
موازنة  ان  الســبت،  عمار طعمــة، 
٢٠٢١ جتيز بيع اصــول الدولة املالية 
وشركاتها العامة خالل ستة اشهر 
في ظل الفساد املهيمن على قرارات 

الدولة.
واورد طعمــة في بيان تلقت الصباح 
مجموعة   " منــه،  نســخة  اجلديد 

مالحظات على موازنة عام ٢٠٢١:-
 1. املــادة )٦٠( مــن املوازنة تتضمن 
مبدأ خطيرًا وفيه تفريط بالغ بأصول 

الدولة اململوكة للشــركات العامة 
وتقرر بيعها خالل ستة اشهر ، علما 
ان هــذه األصول قد صرفــت الدولة 
مليارات  عشــرات  تشــييدها  على 
الدوالرات ولسنني عديدة واألخطر في 
هذه املادة انها تباع في ظروف هيمنة 
الدولة مما يعني  الفساد على قرارات 
األثمان  بأرخص  لبيعها  انها ستقود 
ومــن املؤكد ان الساســة النافذين 
ومــن خــالل واجهاتهــم التجارية 
األصول  هــذه  سيســتحوذون على 
الوطنية ، ومن هذه املادة واملواد التي 

تشــابهها في قانــون موازنة ٢٠٢١ 
بالتوجه  احلكومة  سياســة  تتضح 
الدولــة لكل األصول  إلنهاء ملكية 
اإلنتاجيــة ســواء كانــت زراعية او 
صناعيــة وعرضها للبيــع ، وال ادري 
مدى ارتباط هذا التوجه بسياســات 
الدولي  النقــد  ونصائــح صنــدوق 
وشروطه القاســية على العراق ! 2. 
منــح القانون دائرة عقــارات الدولة 
صالحية بيــع األراضي الزراعية التي 
تقع خــارج حدود محرمــات الطرق 
بدون  املائية  احلصــة  عنها  املقطوع 

مزايــدة علنية وجتيز للمشــتري ان 
يستعملها بشتى صور االستعمال ، 
القطاع  يعني إضعاف لنشاط  وهذا 
الزراعي الذي يعتمد بدرجة رئيســة 
على اصــل وجود األراضــي الزراعية 
فلماذا تفرط الدولــة بهذه األراضي 
الغرض  لغيــر  بتحويلها  وتســمح 
الزراعي وكان بامكانها ان تستثمرها 
من خالل شــركاتها العامــة او مع 
القطــاع اخلاص مبشــروعات زراعية 
إنتاجية تسهم في تعظيم اإليرادات 

غير النفطية .

نائب: موازنة ٢٠٢١ تجيز بيع اصول الدولة المالية 
وعقاراتها وشركاتها

الفلسطينيون يطالبون مجلس األمن
صادرات العراق النفطية ألمريكا ارتفعت3 بالوقوف ضد االستيطان االسرائيلي

6خالل االسبوع الماضي

 الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ســجلت أســعار النفــط امس 
مدعومة  طفيفا  ارتفاعا  السبت 
بتوصــل بريطانيا واالحتاد األوروبي 
إلــى اتفــاق جتــاري، فضــال عن 
عمليات الشراء في جلسة تداول 
منخفضــة احلجــم مــع نهاية 

األسبوع املاضي.
تكســاس  غرب  خــام  وســجل 
بلغ  ارتفاعا  االميركي  الوســيط 
11 سنتا، ليصل إلى 48.23 دوالرا 
ســجل  فيما  الواحد،  للبرميــل 
مزيــج برنــت اخلام ارتفاعــا بـ 9 
ســنتات، ليصل الى 51.29 دوالرا 

للبرميل

ان  بعد  الســوق مكاسب  وحقق 
األوروبي  واالحتاد  بريطانيا  توصلت 
إلــى اتفــاق جتــاري بعــد خروج 
بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبي، 

لينتهي النفط بارتفاع متواضع.
وعلــى مدار األســبوع ، انخفض 
اخلام األمريكــي ٪1.6 بينما فقد 
برنت ٪2، بينما انتعشت األسواق 
بشــكل حاد منذ أواخر تشــرين 
االول املاضي مــع تقدم اللقاحات 
إلــى املوافقــة فــي العديد من 
البلدان في جميــع أنحاء العالم، 
ازدياد،  ان اإلصابات التــزال في  اال 
وســيخيم الوباء علــى توقعات 

املستثمرين لعدة أشهر.

ارتفاع طفيف باسعار النفط بفعل 
االتفاق البريطاني مع االتحاد االوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد الدكتور هيثم العبيدي مدير 
قســم تعزيز الصحة فــي وزارة 
الصحة ان البــالد دفعت مقدمة 
تسلم لقاح فايزر املضاد لكورونا".
وقــال العبيدي في تصريح متلفز 
امس السبت ان شركة فايزر هي 

من ســتقوم بايصال اللقاح الى 
احملافظات، حسب االتفاق معها.

وتابــع :" ان لقاح فايزر ســيصل 
فــي نهاية آذار او مطلع نيســان 
املقبلــني"، مبينــا :" ان العــراق 
منفتــح علــى خمس شــركات 

مصنعة للقاح كورونا ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
املشتركة  العمليات  قيادة  قالت 
امس الســبت، إن بغــداد "آمنة 
وال يوجد أي تهديــد لها"، فيما 
أكدت تكثيف اجلهد االستخباري 

ملالحقة "مطلقي الصواريخ".
ونقلــت وكالة األنبــاء العراقية 
عن املتحدث باسم القيادة اللواء 
حتسني اخلفاجي قوله، إن "قيادة 
العمليات املشــتركة ومن خالل 
قيادة عمليات بغداد والقطاعات 
ما  ومن خالل  املتجحفلة معها، 
متثله العاصمــة بغداد من وضع 
أمني مستقر، لديها اإلمكانيات 
حالة  أي  إيقــاف  على  والقدرات 

تدهور للوضع األمني".
وأضاف اخلفاجــي أن "العاصمة 

بغــداد تتمتــع بأمن مــن خالل 
والقطعات  بغداد  عمليات  قيادة 
الدفــاع  وزارة  مــن  املنتشــرة 
والداخليــة وهــي تعمل بجهد 
كبيــر ، وأيضاً قطعات احلشــد 
الشــعبي ،والقطعــات التابعة 
وكذلك  الوطني،  األمن  وزارة  إلى 
اخملابرات واألجهزة األمنية األخرى، 
التي تعمل بكفــاءة وإمكانيات 
"بغداد  أن  عالية جداً"، مؤكــداً 

آمنة ،وال يوجد تهديد لها".
العمليــات  "قيــادة  أن  وتابــع 
اجلهــد  كثفــت  املشــتركة 
مطلقي  مبالحقة  االســتخباري 
التنظيمات  ومتابعة  الصواريخ، 
التي حتاول أن تسيء إلى الوحدات 

واألهداف احليوية".

العمليات المشتركة: بغداد آمنة
ونالحق مطلقي الصواريخ

يرجح وصوله نهاية آذار او بداية نيسان

الصحة: البالد دفعت مقدمة شراء 
لقاح فايزر المضاد لكورونا 

بغداد - وعد الشمري:
النيابية،  املاليــة  اللجنة  وصفت 
أمس السبت، مشروع املوازنة بأنه 
مبالغ به وغيــر منطقي، منتقدة 
لإلنفاق،  اخملصصــة  األموال  كثرة 
داعيــة إلى خفض اإلنفــاق العام 
ورفــع الســعر اخملطــط لبرميل 

النفط ملعاجلة العجز.
وقال مقــّرر اللجنة أحمد الصفار، 
في حديث إلــى "الصباح اجلديد"، 
إن "مشــروع املوازنة لم يرسل إلى 
مجلس النــواب لغايــة اآلن، وقد 
بعد  املقبلة  الساعات  خالل  يصل 

إكمال جوانبه القانونية".
"اللجنــة  أن  الصفــار،  وأضــاف 
تباشــر مهامهــا مبجرد  ســوف 
وصول املشروع من خالل مناقشة 
ومحاولة  والتخصيصات  النفقات 
الدستورية  الصالحيات  استخدام 
البنود  بــني  واملناقلــة  باخلفــض 

اخملتلفة".
 2021 إلــى أن "موازنــة  وأشــار، 
جاءت غيــر منســجمة متاماً مع 
للبلد,  واالقتصادي  املالــي  الوضع 
وكنا نتوقع أنها تقشــفية لكننا 
تفاجئنا بأنهــا تنطوي على إنفاق 

يصل إلى 150 تريليون دينار".
"األرقام  أن  إلــى  الصفــار،  ولفت 
جاءت غيــر واقعيــة ومبالغ بها، 
وســعر برميــل النفــط يخالف 
املنطــق؛ بعد أن مت وضعــه بـ 42 
دوالراً، فــي حني أن الســعر احلالي 

يصل إلى 52 دوالراً".
وبــني، أن "املعاجلة تكون باالعتماد 
علــى الورقة البيضــاء احلكومية 
التي تتضمن تخفيض النفقات، ال 
زيادتها كما مت اعتماده في مشروع 

القانون".
ويــرى الصفار، إلى أن "املشــكلة 

التــي واجهت الشــارع أيضاً هي 
زيادة ســعر صــرف الــدوالر التي 
يجب أن تأتــي معها قرارات لدعم 
االعتماد  وتقليل  الوطنــي  اإلنتاج 
على االستيراد وهو ما لم يحصل 
وبالتالي سيتحمل املواطن تبعات 

هذه الزيادة".
ومضى الصفــار، إلى أن "توجهات 
إلــى تضخم  أوصلتنا  احلكومــة 

في الســوق، وزيادة في األســعار 
للبضائع االســتهالكية بنســبة 
املواطن  حتملهــا  وبالتالــي   20%

البسيط".
من جانبه، ذكر عضو اللجنة أحمد 
النواب  "مجلس  أن  رشــيد،  حمة 
بإمكانــه رد املشــروع مــن خالل 
التصويت على رفضه قبل اخلوض 
في مناقشته إذا وجد أن نصوصه 

ال تتفق مع البرنامج احلكومي.
وتابــع رشــيد، في تصريــح إلى 
إقرار  "مدة  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
واحلوارات  النقاشات  بعد  املشاريع 
قد تصل إلــى 45 يوماً ما لم تكن 
هناك عراقيل خارج نطاق البرملان".
ونــّوه، إلــى أن "التوجــه هو عدم 
أعطــاء الضوء األخضــر للقبول 
مبزيد من القــروض، واإلضافة على 

تضمنتها  كما  العــراق،  مديونية 
املوازنة".

ويسترسل رشيد، أن "احللول تكون 
لتقليل  العــام  اإلنفــاق  بخفض 
نسبة العجز، ورفع السعر اخملطط 
للــدوالر، ومواجهة األزمــة بزيادة 

موارد الدولة غير النفطية".
وشــّدد، على أن "تلــك العوامل، 
مضاف عليها اســتحصال موارد 

الدولــة غيــر النفطية بشــكل 
شــفاف من املمكــن أن نصل من 
خاللها مجتمعة إلى إيرادات قادرة 

على تغطية العجز".
وانتهى رشــيد، إلى أن "املشكلة 
األبــرز التــي تواجــه املوازنة هي 
حيث  الرواتب،  استقطاع  موضوع 
ذلك  يرفض  النــواب  مجلــس  أن 

التوجه بأي شكل من األشكال".

المالية النيابية: الموازنة مبالغ بها
وتخالف ورقة الحكومة لإلصالحات االقتصادية

اجتماع للجنة املالية

تضم مبالغ انفاق ب 150 تريليون دينار 
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الصباح الجديدـ  متابعة :
نيويورك  صحيفــة  قالت 
بوست إن إدارة ترامب عززت 
حول  اجلوي  الدفاع  أنظمة 
األميركية  الســفارة  مقر 
في املنطقة اخلضراء، فيما 
نفت الســفارة ذاتها امس 

السبت، اخالء مبناها.
 في بغــداد مشــيرة إلى 
أن واشــنطن ال تنوي غلق 
السفارة في الوقت احلالي.

عن  الصحيفــة  ونقلــت 
دبلوماســيني أميركيني: " 
مت بالفعل إجــالء عدد من 
الســفارة  في  املوظفــني 
تولر  ماثيو  الســفير  لكن 
مازالوا  املوظفني  وعشرات 
يباشرون عملهم في بغداد 
ولــم يتم غلق الســفارة 

هناك ".
وأضافت نيويورك بوســت 
املركزيــة  القيــادة   " أن 

األمريكية ألقت اللوم على 
ميليشــيا مدعومــة من 
الهجوم  تنفيــذ  في  إيران 
الــذي وصفته باألكبر منذ 
10 ســنوات وتضمــن 21 

صاروخا ".
ولفتــت الصحيفة إلى أن 
مسؤولية  يحمل  ترامب   "
محذرا  إليران  الهجوم  هذا 
إياها من رد فعل كبير إذا ما 

استمرت في عدائها ".
نفــت  جانبهـــا  ومـــن 
الســفارة االمريكيــة في 
بغداد امس السبت، االنباء 
مبناها  اخالء  عن  املتداولة 
مؤكــدة  اســتمرارها في 

العمل .
وقالت السفارة في تغريدة 
على حســابها في تويتر ، 
انهــا " تنفي اخالء مبناها 
وتؤكــد االســتمرار  فــي 

العمل ".

واشنطن تعزز الدفاعات 
الجوية في محيط سفارتها 

ببغداد واألخيرة تنفي اخالءها 



محليات 2
وصول الدفعة الثانية 
من األجهزة المختبرية 

الحديثة الى مصنع نينوى

صرف الوجبة الثانية من 
مستحقات مسوقي بذور 

محصول الحنطة في ميسان

العمل تفتتح ورشة 
لتعليم الخياطة في دار 

تأهيل األحداث اإلناث

بغداد - الصباح الجديد: 
العامــة لصناعــة األدوية  أعلنـــت الشــركة 
واملســتلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن عن وصول الدفعة الثانية 
من األجهزة اخملتبريــة احلديثة الى مصنع احملاليل 

الوريدية في نينوى التابع للشركة .
وأشـــارت مديــرة مصنــع احملاليــل الوريديــة 
الكيمياوية إكـرام عبـــد اهلل بشيـر الى وصول 
الدفعــة الثانية مــن األجهزة اخملتبريــة احلديثة 
والبالغــة ) ٨ ( أجهزة لتعزيــز مختبرات املصنع 
وجتهيزها مبا حتتاجه من املُعدات واألجهزة اخملتبرية 
اجلديدة واملتطورة وذلــك الكمال متطلبات البدء 
بالتشغيل الفعلي ، الفتًة الى ان الشركة اجملهزة 
متمثلــة مبكتب القفــاف العلمــي قامت أيضاً 
بإرســال مالك فني متخصص لنصب وتشغيل 
األجهزة اجلديدة وبإشراف مديرة قسم السيطرة 
النوعية في الشركة ومسؤول السيطرة النوعية 
في املصنع وكذلك تدريــب وتأهيل املالكات على 

إجراءات التشغيل واإلدامـة .
يُذكـــر انه سبق وان مت اإلعالن عن وصول الوجبة 
األولــى من األجهزة اخملتبريــة احلديثة الى مصنع 
احملاليل الوريدية فــي نينوى والبالغة ) ١١ ( جهازا 
والشروع بأعمال نصبها وتشغيلها داخل اخملتبرات 
التابعة لشــعبة السيطرة النوعية من قبل كادر 
فني هندســي متخصص إضافة إلى تدريب كادر 

املصنع على إجراءات التشغيل واإلدامـة .

بغداد - الصباح الجديد: 
وجه وزير الزراعــه املهندس محمد كرمي اخلفاجي 
بقيام الشــركة العراقية إلنتــاج البذور بصرف 
وجبة ثانية من املســتحقات املالية وبنســبة ) 
%30( ملســوقي بذور محصول احلنطة للموسم) 
2020 ( في محافظة ميسان  ضمن فرع الشركة 
العراقية في نهر ســعد وذلك دعمــا للفالحني 
واملزارعني في احملافظة، بغية مســاعدتهم على 
مواصلة العمل الزراعــي وتنفيذ اخلطة الزراعية 
احلالية. جتدر اإلشــارة إلى أن الوزير قد وجه بدعم 
محافظة ميســان ومن الناحيتني املادية والفنية 
وتذليــل العقبات وجتاوز حلقات الروتني وحســب 
الضوابط والقوانــني النافذة ، ويأتي هذا التوجيه 
بصرف وجبة ثانية من املستحقات كخطوة أولى 
باجتاه النهــوض بالقطاع الزراعــي في احملافظة، 
حيث ســتتم املباشــرة باعمال زراعية واســعة 
بالتنســيق مع مركز احملافظــة ومديرية الزراعة 
إليجاد حلــول حقيقية لكل املعوقــات الزراعية 
واالخذ بيد الفالحني واملزارعني ورفع مستوى األداء 
لدى العاملني بالقطــاع الزراعي فضال عن تنمية 
اجملتمع الريفي وزيادة اإلنتاج احمللي ودعم العملية 

الزراعية. 

بغداد - الصباح الجديد: 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  افتتحـت 
ورشة تدريبية لتعليم اخلياطة في دار تأهيل 
األحداث االناث )البيت اآلمن( الكائنة مبنطقة 

الصليخ في بغداد. 
وقالت مدير الدار ايناس ســعد ان الورشــة 
اقيمت بالتعــاون مع منظمة )بنت الرافدين( 
التي ســتتولى تدريــب املســتفيدات على 
فــن اخلياطة والتفصيل، مبينة ان الورشــة 
شــاركت فيها )15( مســتفيدة مــن الدار 
وذلك في محاولة لتعليمهن مهنة تؤهلهن 
لالنخــراط في ســوق العمل وتســهم في 

دمجهن اجتماعيا.

عامر عبدالعزيز 

تواصــل مالكات الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب فــي الفروع واملواقع 
عملهــم فــي جميــع احملــاور من 
خالل اســتمرار تســلم الشــلب 
مــن الفالحني واملســوقني وبوتيرة 
، الى جانب اســتمرار  متصاعــدة 
اجلهد الهندسي في املواقع باعمال 
املتابعــة والصيانــة ، الــى جانب 
بالوجبة  املطاحــن  جتهيز  مواصلة 
العاشرة من خلطة احلنطة املقررة .
واوضح املهندس عبدالرحمن عجي 
طوفان مدير عام الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب  ان مالكات الشركة 
في اجملارش احلكومية تواصل العمل 
لساعات متاخرة في تصنيع الشلب 
وتهيئة الرز ليكــون جاهزا للتوزيع 
ضمن مفــردات البطاقة التموينية 
للعام ٢٠٢١ ، مشــيرا الى ان هناك 
اكثــر من محــور ملناقلــة احلنطة 
احمللية لتعزيز خزين مواقع بغداد من 

احلنطة احمللية . 
املراكــز  ان  العــام  املديــر  واكــد 
التسويقية في احملافظات الشلبية 
تواصل استالم الشلب من الفالحني 
و املســوقني بوتيــرة متصاعــدة ، 
املسوقة  الكميات  ان  الى  مشــيرا 
 )192,015  ( بلغت نحو  اليوم  لغاية 

الف طن من الشلب بانواعه. 
وقال مدير عام الشركة بعد جهود 
مضنية من قبل اجلهد الهندســي 
والفنــي في فــروع بابــل والنجف 
اجملارش  تاهيــل  اعادة  مت  وميســان 
احلكومية فــي احللة وابــو صخير 
والعمــارة ، تواصــل هــذه اجملارش 
جاهزا  ليكون  الــرز  تصنيع  عملية 
للتوزيع ضمن حصــص عام ٢٠٢١ 
على موائــد املواطنيني ، مبيننا الى 
الكميات التــي مت تصنيعها لغاية 
اليــوم بلغت كميات الــرز املصنع 
اكثر من ) ٩٤٧( الف طن في اجملارش 
الثالث ، هــذه الكميات توزعت في 
) ٥٣٧( طنا وفي  مجرشــة احللــه 
مجرشــة ابو صخيــر ) ٣٠٠( طن ، 

اضافة الــى كمية )١١٠( اطنان في 
مجرشة العمارة .

وبني املدير العام ان مواقع وسايلوات 
الشــركة تواصل عمليــات جتهيز 

املطاحــن باحلصــص املقــررة من 
احلنطة احمللية سلفة )٥٠٪( الوجبة 

العاشــرة ، مشــيرا الى ان فروع و 
مواقع الشــركة جهــزت املطاحن 
بكميات جديــدة من احلنطة حيث 
واصل سايلو الطوز جتهيز مطحنة 
وبلغت  باحلنطــة  ســتار  ســرمد 
الكمية اجملهزة هذا اليوم ) ١٥٢.٥٦٠( 
طنا ليصبح اجمالي الكمية اجملهزة 
من احلصة العاشرة ) ٩١٩.٥٤٠( طنا 
، فيمــا بلغ مجموع مــا جهز   من 
حنطة ملطاحن محافظة ميســان 
) 6838( طنا ، ومواقع الشــركة في 
 ( بكمية  املطاحن  الديوانية جهزت 
5513( الف طن للحصة العاشــرة 
، و بلــغ اجمالــي الكميــة اجملهزة 
 )٩٤٨٠( االنبــار   ملطاحن محافظة 
طنا من اصل ) ١٠٢٢٥( نســبة ٥٠% 
 )٢٠٤٤٦( البالغ  الكلي  من اخملصص 
الرفاعي جتهيز   ، فيما واصل سايلو 
الوجبــه   %٥٠ ســلفة  املطاحــن 
لعام  املســوقة  احلنطة  من  االولى 
٢٠٢٠ وتوزعــت مواقع التجهيز من 
صومعــة الرفاعي ومركز تســويق 
دهيمــي ضمن مخصــص احلصة 

العاشره وحســب مجهز الكميات 
املدرجة في ادناه  : صومعة الرفاعي 
التجهيــز  اجمالــي   )٤٧٦.٨٢٠  (
)٦٦٠.٨٨٠( طنــا و مركز  الدهيمي ) 
٥٧٨.٦٨٠( ليكون اجمالي التجهيز ) 
٣١٢٥.٨٦٠( طنا ، صومعة الناصرية 
واصلــت جتهيــز مطحنة ســومر 
في   االهلية  املطاحــن  و  احلكومية 
احملافظــة باحلصة ســلفه )  % 50 ( 
للوجبة العاشــرة حيث بلغ جتهيز 
مطحنة ســومر احلكومية بكمية 
االهلية  واملطاحن  )114،720( طنــا 

بكمية )321،840( طنا . 
 وكشــف الى ان كميــات احلنطة 
اجملهــزة من مواقع وســايلوات فرع 
من  للمحافظة  ملطاحــن  نينــوى 
احلصــة العاشــرة / الوجبة االولى 
)٥٠% ( بلغــت )١٥٦٣٠.٨٦٠ ( طنا ، 
اما فرع النجف فقد بلغت الكمية 
اجملهــزه للمطاحــن مــن   احلصه 
العاشره )  ٦٠٠٥ ( الف  طن حنطه 
اخلورنق  محليه وجهزت من مجمع 

اخملزني  . 

تقرير

تجارة الحبوب: كميات الشلب المسوق من الفالحين بلغت )192,015 ( الف طن
مالكاتنا تواصل تجهيز المطاحن بالحنطة للوجبة العاشرة  
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البصرة - سعدي السند:

تؤكد الشــركة العامــة ملوانئ 
العراق حرصها املتواصل على أن 
تكون فاعلة في تنفيذ خططها 
وبرامجهــا املينائية التي تخدم 
مسيرتها لتكون وتبقى مبستوى 
املســؤولية امللقاة على عاتقها 
فــي تعظيــم ايراداتهــا لدعم 
واألنفتاح  الوطنــي  االقتصــاد 
بشــكل أكبر علــى موانئ دول 
العالــم عبر عشــرات اخلطوط 
املالحية الدولية لتثبت أنها على 
طريق النجاحات والتطور دائما .

تطوير مشاريع االتصاالت 
جاء ذلك في لقاء أجرته »الصباح 
املهندس  الدكتــور  مع  اجلديد« 
فرحان محيســن الفرطوســي 
مدير عام شــركة موانئ العراق 
مضيفــا : ان األســبوع املاضي 
حفــل بالعديد مــن الفعاليات 
املينائية املهمــة ومنها تأكيدنا 
مشــاريع  تطوير  ضــرورة  على 
باملوانــئ  اخلاصــة  االتصــاالت 
العراقيــة مبــا يتــالءم ومعايير 

منظمة البحرية الدولية. 
العــام خالل تفقده  املدير  واكد 
قسم االتصاالت والرصد البحري 
البصــرة  ومحطــة الســلكي 
ان  املركزية حني  املوانــئ  وبدالة 
لهذا القســم اهمية كبيرة في 
تنظيم عمليات املالحة البحرية 
في املوانئ العراقية ، واشرنا الى 
ضرورة مواكبــة التطور احلاصل 
في مجــال تكنلوجيا االتصاالت 

البحرية .
واوعــز املدير العــام الى اجلهات 
مشــاريع  لتطويــر  املعنيــة 
االتصــاالت ومبــا يتناســب مع 
البحرية  املنظمــة  متطلبــات 
الدولية IOM .، وان موانئ العراق 
اعدت خطة مستقبلية تتضمن 
اقامة دورات في مجال االتصاالت 
والرصــد البحري ملنتســبيها ، 
لتطوير قدراتهــم في هذا اجملال 
اضافة الى توفير اجهزة متطورة 

لالتصاالت والرصد البحري .

دور مهم لقسم املسافن 
والصناعات البحرية 

وقــال املدير العام خــالل زيارتنا 
الى قســم املسافن والصناعات 
البحريــة جددنا الدعــوة في أن 
و  إمنوذجا  القســم  يكون هــذا 
في  التسفني  ألعمال  منافســاً 
دول اجلــوار واملنطقــة واطلعنا 
خالل زياراتنا ملقر القســم على 
االعمــال التي يقــوم بها املالك 
للشــعب  والفني  الهندســي 
والوحــدات املرتبطــة بــه قرب 
اجنادين   ( العائمــني  احلوضــني 
(، وأعربنا عــن دعمنا  وحطــني 
لألداء املتميز الذي يقومون به في 
البحرية  الوحدات  وصيانة  ادامة 
ملوانئ العراق او الوحدات البحرية 

االهليــة ، وأســتمعنا في اثناء 
لقائنــا مدير القســم ومعاونه 
وطلباتهــم   املوظفــني  والــى 
وابدينا في ذات الوقت دعم إدارة 
الشركة العليا الى كل العاملني 

وتوفير احتياجاتهم .
مــن جانبه قــدم مدير قســم 
البحرية  والصناعات  املســافن 
رئيس املهندســني اســعد عبد 
الوهــاب عبــد الواحد شــكره 
وتقديره للمدير العام على الزيارة 
امليدانية والوقوف على متطلبات 

القسم واحتياجاته.

معاجلة احلاويات املتخلفة 
وتوفير ساحات خزن خارج 

املوانئ
وأوضــح مدير عــام املوانئ لقد 
مع  موســعاً  اجتماعاً  عقدنــا 

اجلهات الساندة ملعاجلة احلاويات 
ام قصر  مينــاء  فــي  املتخلفة 
الشــمالي وفيما ابــدت املوانئ 
اســتعدادها توفير ساحات خزن 
واملصادرة  املتخلفــة  للحاويات 
وناقشــنا مع   ، املينــاء  خــارج 
رئيــس اركان القــوة البحريــة 
ومــدراء اجلهــات العاملــة في 
امليناء ســبل معاجلــة احلاويات 
املتخلفة واملتروكة وضرورة اخالء 
امليناء  داخــل  الســاحات منها 
لتعظيم  للمناولة  واستغاللها 

االيرادات. 
وبــني املديــر العــام بحســب 
توجيهات وزيــر النقل ان املوانئ 
مســتعدة لتوفير ساحات خلزن 
احلاويــات التــي تصادرها هيئة 
الكمارك او اتالف احلاويات احململة 
انتهت  التــي  الغذائية  باملــواد 

صالحيتهــا بعد اقــرار اجلهات 
القضائية بذلك .

اعتماد وصل مشفر في دخول 
الشاحنات الى ميناء ام قصر

وأكد املدير العــام ملوانئ العراق 
اعلنــت   شــركتنا  ان  أيضــا  
اعتماد وصل مشــفر في دخول 
قصر  ام  ميناء  الى  الشــاحنات 
والتزوير  للتكرار  جتنبا  الشمالي 
 ، وفرضت عقوبات على اخملالفني 
وذكرنا بهذا الصدد ان توجيهات 
وزيــر النقــل تؤكد علــى  اجناز 
االعمــال على وفق الســياقات 
املوانئ  شــركة  وتعتزم  احلديثة 
يقتضي  جديد  برنامــج  اعتماد 
اجراء وصل مشــفر للشاحنات 
)مشــفر(  امليناء  الــى  الداخلة 
وذلــك بوضــع ) Barcode ( غير 

قابل للتزويــر او التكرار من قبل 
سائقي الشاحنات. 

من جانبه اشــار مدير ميناء ام 
قصر الشمالي رئيس مهندسني 
فــرزدق عبدالــرزاق مت االعتمــاد  
على الوصل املشــفر  لسائقي 
الشاحنات ومنعهم من الوقوف 
في الســاحات وفــرض غرامات 
علــى اخملالفني تصــل الى   150 
الف دينار او منعهم ملدة شــهر 
من دخــول امليناء وذلك لتنظيم 
الشاحنات  وخروج  دخول  عملية 

الى امليناء.
يذكر ان املدير العام للموانئ قام 
بجولة ميدانية في وقت ســابق 
علــى عمليــات دخــول وخروج 
الشــاحنات ووجه بوضع برنامج 
لتنظيــم العمــل بأنســيابية 

عالية. 

بغداد - الصباح الجديد: 
برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد 
الدكتور جاســب لطيف  الكــرخ 
الصحة  قســم  نظم  احلجامــي 
العامة الورشة السنوية السادسة 
على قاعــة الدائــرة املركزية ملدة 
يومني بحضور مدير قسم الصحة 
الفتالوي  نــازك  الدكتور  العامــة 
ومدراء قطاعــات الرعاية الصحية 
واملراكــز الصحيــة االولية لغرض 
عرض االجنازات والنشاطات اخلاصة 
بقطاعات الرعاية الصحية االولية 
وشعب قسم الصحة العامة خالل 
الضوء على  وتســليط   2020 عام 
جائحة  مواجهة  في  االجنازات  اهم 

كورونا ومناقشــة اهــم املعوقات 
واحللول املقترحة حلل هذه املعوقات 
االســتراتيجية  اخلطة  ومناقشة 
لقســم الصحة العامة خالل عام 

. 2021
والقى املدير العــام كلمته التي 
احلاضرين  بجميــع  فيهــا  رحب 
مثنيا على عمل قســم الصحة 
في  العاملني  وجميــع  العامــة 
الرعايــة  وقطاعــات  القســم 
وجهودهــا  االوليــة  الصحيــة 
املتميــزة والفعالة والتي يشــار 
اليها بالبنان في مواجهة جائحة 
كورونا ، مبينا ان تسليط الضوء 
واالعــالم في العــراق على عالج 

فيــروس كورونــا لــم تركز على 
قطاعات الرعاية الصحية واغلب 
تركيزها هو على املستشــفيات 
فقط حيــث ان اغلــب املصابني 
بالفيــروس مت تشــخيصه فــي 
املراكــز الصحية وهــذه اجلهود 
الطبية  املــالكات  بهــا  تقــوم 
والصحيــة والســاندة من خالل 
املتابعة واجراء الفحوصات من دار 
الى دار اضافــة الى متابعة حالة 
املريض حتى يتم شفائه وارسال 
الى املستشفيات  احلاالت احلرجة 

اخملتصة . 
بعدهــا قام مدير قســم الصحة 
الفتالوي  نــازك  الدكتور  العامــة 

باستعراض اهم املؤشرات الصحية 
االولية  الصحية  الرعايــة  لبرامج 
العامة من  الصحة  لشعب قسم 
خالل عــرض توضيحي شــرح من 
خالله عمل برامج و وحدات وشعب 
القســم ومناقشة نسب االجنازات 
واهمها ) مواجهــة فيروس كورونا 
، لقاح االطفال  ، وفيات االمهــات 
، الكشف املبكر  التغذية  ، ســوء 
عن الســرطان ، التــدرن ، االمراض 
غير االنتقاليــة ، الرقابة الصحية 
، اليــة عمل املركــز الصحي وفقا 
للمتغيرات فــي اجملتمع( فضال عن 
وضع اخلطط االســتراتيجية لعام 

.2021

بغداد - الصباح الجديد: 
دعــا وزير التخطيــط الدكتور خالد 
بتــال النجــم القطــاع املصرفــي 
العراقــي، العام واخلاص، الى ان يأخذ 
دوره التنموي، من خالل مســاهمته 
املشــاريع  متويــل  فــي  احلقيقيــة 
االســتثمارية، والدخول في شراكات 

منتجة مع القطاع احلكومي.

االجتماع  ترؤسع  الوزير  واســتعرض 
التطورات  الــراي  لهيئة  الشــهري 
العراق،  يشــهدها  التي  االقتصادية 
في ظــل االزمة الراهنــة، وتصويت 
مجلــس الوزراء على قانــون املوازنة 
 ،٢٠٢١ لســنة  للدولــة  العامــة 
وماتضمنته من اصالحات اقتصادية، 
تســتهدف في نهاية املطاف حتريك 

الواقــع االقتصــادي، وجتــاوز االزمة 
الفتا  البلد.  يواجههــا  التي  اخلانقة 
الى ان النفط مازال يشــكل املصدر 
الرئيس لتمويل املوازنة، وهذا املصدر 
العاملية  محكوم باســعار الســوق 
التــي تتأثر باالزمــات واالحداث التي 
يشهدها العالم، فضال عن ان العراق 
انتاجية  بقدرات  جانبه محكوم،  من 

الوفت نفسه،  محددة، مشــيرا في 
اال ان نســبة كبيرة مــن العجز في 
رواتب  وان  افتراضيــة،  هــي  املوازنة 
املوظفــني مؤمنة بنحو تام، مبينا ان 
التخصيصات االستثمارية وان كانت 
قليلة، اال انها ستســهم في حتريك 
واجناز الكثير من املشــاريع في العام 
املقبل. الى ذلك شهد اجتماع هيئة 

الرأي في وزارة التخطيط مناقشــة 
املدرجــة على  عدد مــن القضايــا 
املصادقة  بينها  ومن  االعمال،  جدول 
علــى مذكرات تفاهــم للتعاون بني 
والسيطرة  للتقييس  املركزي  اجلهاز 
النوعية، واالجهزة النظيرة، في ُعمان 
وتونس، وفلسطني، في مجال امللكية 
الصناعية واملشورة الفنية وتسجيل 

الصناعية.  والنماذج  االختراع  براءات 
ومــن جانب اخــر ناقــش االجتماع 
برامــج تدريبية لتطوير  ايضا، وضع 
قدرات العاملني فــي الوزارة، ومنهم 
لتتناسب مهاراتهم مع  املهندسني، 
طبيعة املهام التي يؤدونها، ســيما، 
متابعة املشــاريع االســتثمارية في 

عموم احملافظات. 

صحة الكرخ تقيم الورشة السنوية السادسة لعرض منجزات عام 2020

وزير التخطيط: انجاز الكثير من المشاريع االستثمارية العام المقبل 

مدير عام شركة موانئ العراق للصباح الجديد  :

خططنا تعظيم الموارد وتحقيق النجاحات في كل مجاالت عملنا 

اوعز مدير عام موانئ 
العراق الى الجهات 

المعنية لتطوير 
مشاريع االتصاالت 

وبما يتناسب مع 
متطلبات المنظمة 

IOM البحرية الدولية

مدير عام املوانئ يتفقد قسم املسافن والصناعات البحرية في الشركة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

مع تأجيج سلسلة من االعتداءات 
شــبه اليوميــة للمســتوطنني 
اليهــود فــي الضفــة الغربيــة 
احملتلــة، التي حتظــى بدعم قوات 
اجليــش اإلســرائيلي وحمايتــه، 
توجهــت وزارة اخلارجية واملغتربني 
إلى  عاجلة  برسالة  الفلسطينية 
تطالبه  الدولــي،  األمــن  مجلس 
بإعادة االعتبار لدوره ومهامه التي 
ملبادئ  واالنتصار  لتحقيقها،  وجد 
القانون الدولي والشرعية الدولية 
وقراراتها، ومبادئ حقوق اإلنســان، 
عدم  بشأن   »2334« القرار  وتنفيذ 
ووقف جرائم  االستيطان،  شرعية 

املستوطنني. 
لها  بيــان  في  اخلارجية،  وذكــرت 
أمس األول اجلمعة، أن »االعتداءات 
على  املســتوطنون  ينفذها  التي 
أبناء شــعبنا، ال تهدف فقط إلى 
بهم،  والتنكيل  املواطنــني  إرهاب 
استعمارية  مبخططات  ترتبط  بل 
توسعية لســرقة مزيد من األرض 
الفلســطينية، لصالح توســيع 
العشوائية.  والبؤر  املســتوطنات 
وهذه االعتــداءات تندرج في إطار 
تلــك األهداف، الراميــة لتحقيق 
وفرض الضــم التدريجي والفعلي 
)ج(  املصنفــة  املناطــق  جلميــع 

وأسرلتها«.
وأضــاف البيان: »مــا يحصل من 
الواســعة  املنطقة  اســتهداف 
الواقعــة جنــوب وجنــوب غربي 
واملمتدة  نابلس،  مدينة  وشــرقي 
الضفة  من  الشرقية  املناطق  إلى 
الغربيــة احملتلــة، بهــدف إقامة 
يكرس  اســتيطاني ضخم،  جتمع 
فصــل املناطــق إلــى )كنتونات( 
معزولــة بعضها عن بعض، وربط 
املســتوطنات، وحتويلهــا لتجمع 
بالعمق  يرتبط  ضخم  استيطاني 
اإلسرائيلي، وهو ما سيؤدي إلغالق 
الباب نهائياً أمام أي فرصة إلقامة 
دولة فلســطينية قابلــة للحياة 
ومتصلــة جغرافياً، وذات ســيادة 

بعاصمتها القدس الشرقية«.
وقد جــاءت هــذه الرســالة في 

الضفــة  فيــه  شــهدت  وقــت 
الغربيــة يوماً حافــالً، أمس األول 
القمعية  باملمارســات  اجلمعــة، 
للمســتوطنني وجنــود االحتالل. 
فقد أصيــب، عصر اجلمعة، طفل 
وشــاب بقنبلتــي غــاز مســيل 
باالختناق،  والعشــرات  للدمــوع، 
ملسيرة  االحتالل  قمع جيش  خالل 
قريــة كفر قــدوم األســبوعية، 
واملطالبة  املناهضة لالســتيطان 
بفتح شــارع القريــة املغلق منذ 
17 عامــاً. وأفاد منســق املقاومة 
بأن  شــتيوي،  مــراد  الشــعبية، 
بني  اندلعت  عنيفــة  مواجهــات 
خالل  االحتــالل  وجنود  الشــبان 
اقتحام القريــة، ما أدى إلى إصابة 
طفل )10 أعــوام( بقنبلة في يده، 
وشاب )19 عاماً( بقنبلة في بطنه، 
باالختناق،  العشــرات  إلى  إضافة 

عوجلوا ميدانياً.
وقمعت قوات االحتالل، أمس األول 

اجلمعة، املشــاركني في مســيرة 
ومنعتهم  األســبوعية،  سلفيت 
من الوصــول إلــى أراضيهم في 
منطقــة »الرأس« غــرب املدينة. 
قنابل  االحتــالل  وأطلــق جنــود 
الصــوت، والغاز املســيل للدموع 
صــوب املواطنــني، وشــدد مــن 
املنطقة،  في  العسكرية  إجراءاته 
لعدم وصول املواطنني إلى األراضي 

املهددة باالستيالء. 
املســتوطنون  قام  املقابــل،  وفي 
باقتحام بلدة كفل حارس شــمال 
ســلفيت بحماية جيش االحتالل، 
ورددوا  تلموديــة،  طقوســاً  وأدوا 
عنصريــة.  وشــعارات  هتافــات 
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن 
املســتوطنني اعتــدوا على منزل 
املواطن جالل فريــد بوزيه، وقاموا 
برشــقه باحلجــارة، مــا أدى إلى 
الظهر  واحدة في  إصابة طفلتني، 
)11 عامــاً(، واألخــرى )13 عامــاً( 

بحالة إغماء نتيجــة الهلع. ودعا 
محافظ سلفيت عبد اهلل كميل 
لتحــرك عاجل لوقــف اعتداءات 
باحملافظة،  املتكررة  املســتوطنني 
الفوري  التحــرك  مؤكداً ضــرورة 
والعاجــل علــى كل املســتويات 
احملليــة والدوليــة للجــم هــذه 
الهمجية  واملمارسات  االعتداءات 

املتكررة بحق أبناء احملافظة.
وفــي محافظــة نابلــس، أصيب 
باالختنــاق  املواطنــني  عشــرات 
بالغاز املسيل للدموع، أمس األول 
االحتالل  اجلمعة، خالل قمع قوات 
اإلسرائيلي، مسيرة احتجاجاً على 
إقامة بؤرة استيطانية في أراضي 

قرية بيت دجن شرق نابلس. 
وفــي بلدة قباطيــة جنوب جنني، 
اعتقلت قوات االحتالل، أمس األول 
)اجلمعة(، الشــابني طاهر محمد 
طاهر زكارنة، وأحمد صالح زكارنة، 
والعبث  منزليهما  مداهمة  عقب 

أثرها  فاندلعت على  مبحتوياتهما. 
مواجهات في البلدة. وأطلق جنود 
املغلف  املعدني  الرصاص  االحتالل 
املســيل  الغاز  وقنابل  باملطــاط، 
للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد 

بحاالت االختناق.
املعدني  بالرصاص  مواطن  وأصيب 
املغلف باملطاط، وآخرون باالختناق، 
االحتــالل  جيــش  قمــع  خــالل 
اإلســرائيلي، أمس، مسيرة منددة 
بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في 
منطقة جبل »الشرفة« بقرية دير 

جرير شرق رام اهلل.
من جهتها، دعت اللجنة امليدانية، 
اإلطار املنبثــق عن القيادة املوحدة 
تصعيد  إلى  الشعبية،  للمقاومة 
وتفعيل املقاومة الشعبية في كل 
املهددة  واملناطق  التمــاس  مواقع 
االحتالل  باالســتيالء عليها مــن 
االستيطاني اإلســرائيلي، في كل 
املدن والقــرى واخمليمات، في ذكرى 

انطالقة الثورة الفلسطينية، الذي 
يصادف األول من كانون الثاني. 

إلى »تشــكيل  اللجنة  كما دعت 
للمقاومــة  املوحــدة  اللجــان 
احلراسة  جلان  وتشكيل  الشعبية، 
واخمليمات«،  والقــرى  املدن  كل  في 
مؤكدة أهمية استدامة الفعاليات 
االستعماري  لالستيطان  املقاومة 
وقطعان املســتوطنني الذين عاثوا 
فســاداً وكثفوا مــن اعتداءاتهم 
الفلســطينيني  املواطنني  بحــق 
العزل، بدعــم من حكومة وجيش 
إقامة  التسارع في  االحتالل، حيث 
البؤر االســتيطانية واقتالع وحرق 
األشجار واحملاصيل الزراعية، وقطع 
الطــرق علــى املواطنــني العزل، 
وإرهاب الشيوخ والنساء واألطفال. 
ودعت اجملتمع الدولي واألمم املتحدة 
إلى التدخل العاجل لتوفير احلماية 
لشــعبنا، ومحاكمــة مجرمــي 
اجلنائية  احملكمــة  أمــام  االحتالل 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بعد حوالي أسبوعني على اكتشاف 
ســاللة جديدة من فيــروس كورونا 
فــي بريطانيا، يتحــدث العلماء عن 
ساللة أخرى من هذا الفيروس بدأت 
بالظهور في جنوب أفريقيا. ورغم أن 
املعلومات املتوفرة عن هذه الساللة 
غير مكتملة حتى اآلن، إال أن ردودا بني 
وزيري الصحة في البلدين مت تبادلها 
على إثرها. فقد قال وزير الصحة في 
جنوب أفريقيا زويلي مخيزي، ردا على 

نظيــره البريطاني، إنه ال يوجد دليل 
على أن الســاللة األخيــرة أخطر أو 
معدية أكثر من تلك املكتشفة في 

بريطانيا.
وأوضح وزير الصحــة في بيان صدر 
في وقت متأخر من مســاء اخلميس 
»اآلن، ال يوجد دليل على أن -501في2 
أكثر عدوى من الساللة البريطانية، 
البريطاني«.  وزير الصحة  كما اعتبر 
مضيفــا »ال يوجد دليــل أيضا على 
أنها تؤدي إلى شــكل أكثر خطورة 

من املــرض أو زيادة معــدل الوفيات 
من الســاللة البريطانيــة أو أي من 
الطفرات التي مت حتديدها في جميع 

أنحاء العالم«.
واعتبر وزيــر الصحة البريطاني مات 
هانكوك األربعاء أن الساللة اجلديدة 
املتحوِّرة في جنوب إفريقيا تشــكل 
»مصدر قلق كبير ألنها أكثر عدوى، 
ويبدو أنها حتورت أكثر من الســاللة 
في  اكُتِشــفت  كانت  التي  اجلديدة 
اململكة املتحــدة«، معلنا عن قيود 

الســفر بني البلدين. وقــال مخيزي 
في بيانه مبناسبة عيد امليالد إن هذه 
التصريحــات »رمبا تكــون قد أوحت 
بأن الســاللة جنوب األفريقية كانت 
الثانية  عامال رئيســيا في املوجــة 
املتحدة،  اململكة  تشــهدها(  )التي 

لكن األمر ليس كذلك«.
وتظهــر أدلــة البحــث أن الطفرة 
البريطانية نشــأت قبــل تلك التي 
أفريقيا، وفق  اكتشــفت في جنوب 

الوزير.

وأشــار الوزيــر إلــى أن البريطانيني 
عندمــا أبلغــوا منظمــة الصحة 
العاملية عن وجود الســاللة اجلديدة 
في بالدهم في منتصف أيلول ، كانوا 
قد رصــدوا ظهورها فــي مقاطعة 
كينت في 20 أيلول »أي قبل شــهر 
من ظهور الساللة جنوب األفريقية«.

وأعرب الوزير عن أســفه لقرار حظر 
الســفر بني اململكة املتحدة وبالده، 
مؤكــدا أنه »ال يوجــد دليل على أن 
الساللة جنوب األفريقية أكثر عدوى 

من الساللة البريطانية«، األمر الذي 
دفع السلطات التخاذ هذا اإلجراء.

الدولة  أفريقيــا،  جنوب  وســجلت 
األكثر تضــررا في القــارة، أكثر من 
14 ألف إصابة في اليومني املاضيني، 
8 آالف  مقابل متوســط يتراوح بني 

و10 آالف إصابة في مطلع األسبوع.
وأملح مخيــزي األربعاء إلــى أنه قد 
تكــون هنــاك حاجة لفــرض قيود 
جديدة »للحد من هذا املعدل املقلق« 

لالنتشار.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تنشــغل الهند ببيــع الصني 50 
التســلح  عالية  مســّيرة  طائرة 
صحيفــة  لكــن  لباكســتان، 
تكذب  الهندية  تاميز«  »هندوستان 
أقوال اإلعــالم الصيني بأن ال قدرة 
لنيودلهــي علــى رد هجمات هذه 

الطائرات ضد قواتها.
في ردهــا على الصحافة الصينية 
التي رّوجت خالل األسابيع املاضية 
فكرة أن اجليش الهندي لن يتمكن 
من الرد على هجوم بعدد كبير من 
الطائرات املســّيرة الصينية »وينغ 
لونــغ 2« التي قــررت بكني بيعها 

آباد، تقول »هندوســتان  إلســالم 
مصــادر  إلــى  اســتنادا  تاميــز«، 
عســكرية هندية خبيــرة، إن هذا 
املهاِجم  صحيح في حال سيطرة 
على اجلو وافتقاد خصمه لســالح 
متكافيء مثلما هو شأن الطائرات 
املســيرة األمريكيــة فــي العراق 

وسوريا أو أفغانستان، فيما الوضع 
مختلف فــي احلالة الهندية، رغم 
املعترف بها للمســيرات  القدرات 
الصينيــة التي أثبتــت قوتها في 
عدة بــؤر للنزاعات املســلحة في 

إفريقيا وآسيا.
من  »توضيحات«  تشــترط  الهند 

الصني قبل انطالق اجلولة الـ 9 من 
املباحثات حول النزاع في »الداخ«

ونقلت الصحيفة عن قائد ســابق 
في القوات اجلويــة الهندية قوله 
بــكل ثقة: »ســواء تعلــق األمر 
بخط املراقبة في جامو وكشــمير 
)علــى احلدود مــع باكســتان( أو 

بخــط املراقبة الفعلــي في الداخ 
الصني(،  الوضع متوتــر مع  )حيث 
يخضع اجملال اجلوي الهندي ملراقبة 
دقيقة وشديدة من طرف الرادارات 
بكل  يتــم،  واملقاتــالت. وســوف 
بساطة، إسقاط املسّيرات في حال 

اجتيازها اخلطوط«.

اكتشاف ساللة أخرى من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا

الهند »ليست قلقة« من شراء باكستان 50 طائرة حربية مسيرة من الصين

الفلسطينيون يطالبون مجلس األمن
 بالوقوف ضد االستيطان االسرائيلي

إثر يوم يتسم باالعتداءات والقمع

قمعت قوات االحتالل، 
أمس األول الجمعة، 

المشاركين في 
مسيرة سلفيت 

األسبوعية، ومنعتهم 
من الوصول إلى 

أراضيهم في 
منطقة »الرأس« 

غرب المدينة. وأطلق 
جنود االحتالل قنابل 

الصوت، والغاز 
المسيل للدموع صوب 

المواطنين

فلسطينيون خالل احتجاجات في قرية بيت دجن شرق نابلس

متابعة ـ الصباح الجديد:

في تطور جديد يشير إلى إصرار تركيا 
على التدخل في شؤون دول املنطقة 
وضرب القرارات الدولية، عرض احلائط، 
توجــه وزير الدفــاع التركي خلوصي 
أكار إلــى ليبيــا، الســبت، بصحبة 

ضباط عسكريني كبار.
وذكرت وكالة »األناضول«، أن خلوصي 
أكار يــزور ليبيــا »لتفقــد وحــدات 
تركية«، في البلد الذي يسعى جاهدا 
إلنهاء املعارك واألزمات التي غرق فيها 

منذ سنوات.
وتأتي الزيارة التي لم تعلن مســبقا، 
بعدمــا دعا املشــير خليفــة حفتر 
مقاتليه إلى إخــراج القوات التركية 
الداعمــة حلكومة الوفــاق، في وقت 

تتواصل احملادثات إلنهاء احلرب.
وساهم الدعم التركي لهذه احلكومة 
في صد هجــوم على طرابلس لقوات 
حفتــر املدعومة من روســيا ومصر 

واإلمارات في أبريل 2019.
وأبــرم الطرفان اتفاقــا لوقف إطالق 
النار فــي نوفمبر املاضــي يضع حدا 

رســميا للقتال وميهد الطريق إلجراء 
انتخابات في نهاية العام املقبل.

لكن حفتر أشــار إلى أنــه »لن يكون 
هناك ســالم في ظل املستعمر ومع 
وجوده على أرضنا«، وذلك في خطاب 
الـ69 الســتقالل  الذكرى  مبناســبة 

ليبيا.
أيها الضباط واجلنود  وقال »استعدوا 
ترفض  تركيــا  دامــت  ما  األبطــال، 
منطق الســالم واختارت لغة احلرب، 

فاستعدوا لطرد احملتل«.
وجتاهلــت تركيــا القــرارات الدولية 
حلظر إدخال السالح إلى ليبيا، وأمدت 
حكومة فايز الســراج وميليشياتها 
نقلتهم من  الذين  واملرتزقة  بالسالح 

سوريا.
وكان أقــر البرملان التركي األســبوع 
املاضــي، مقترحــا ميدد بقــاء اجلنود 

األتراك في ليبيا ملدة 18 شهرا.
وأكد القائد العام للقوات املســلحة 
املاضي،  اخلميــس  الليبية  العربيــة 
املشــير أركان حرب خليفة حفتر، أنه 
»ال خيــار أمام األتراك ســوى مغادرة 

ليبيا، سلما أو حربا«.
ودعا حفتــر إلى »االســتعداد لطرد 

القــوات التركية وميليشــياتها من 
األراضــي الليبية«، قائال إنه »يجب أن 

نصوب نيران أسلحتنا نحو تركيا«.
التركية التي  وتعليقا على اخلطــوة 
بزيارة  املتمثلة  تلت تصريحات حفتر، 
وزيــر دفاعها إلــى ليبيا، قــال مدير 
مركز األمة للدراسات االستراتيجية، 
محمد األسمر، إن الزيارة »ليست ردة 
فعل على خطاب حفتــر فقط، وإمنا 
امتدادا للســبب الــذي جعل حفتر 
يوجه هذا اخلطــاب، وهو قرار البرملان 

التركي«.
وشــدد األســمر على أن ذلك القرار 
»يستوجب حتركات كبيرة، ألن الوضع 
اآلن في غــرب ليبيا، حيــث تتمركز 
االســتخباراتية  التركية  القيــادات 
التابعة  وامليليشــيات  والعسكرية، 
لها، يشهد انشــقاقا كبيرا بإشراف 

تركي«.
وعلل مديــر مركز األمة للدراســات 
»توجد  بالقول:  ذلك  االســتراتيجية 
هناك قوتان متصارعتان لدعم أطراف 
سياســية.. هما في إطار واحد وهو 
إطار حكومة الوفاق، لكنهما حتمالن 

أجندات مختلفة«.

واعتبر أن هناك »قطاعا على رأســه 
يتزعمه  وآخر  يدعمه،  ومن  الســراج 
وزيــر داخلية حكومــة الوفاق فتحي 
باشــاغا، إلــى جانب عــودة قيادات 
ميليشياوية أبرزها هيثم التاجوري، مما 

أدى إلى وجود اصطفافات مختلفة«.
كما نوه إلى اتخاذ السراج مجموعة 
من اإلجراءات، أبرزها فصل »الردع« عن 
أخرى،  وتخويله بصالحيات  الداخلية، 
باإلضافــة إلى وجــود مجموعة من 
التقاطعات التي ترعاها تركيا بشكل 

أو بآخر.
واعتبر األسمر أن تركيا »تلعب بورقة 
للحفــاظ على  األخيــرة  الضغــط 
»أنقرة  قائال:  ليبيا«،  في  مكتسباتها 
تلعــب في الوقت بــدل الضائع، ألنه 
ســيكون هناك في آخر يناير تطبيق 

لقانون استقرار ليبيا«.
وتسعى األطراف الليبية إلى الوصول 
إلى حل سياســي ينهي األزمة التي 
متزق البالد منذ ســنوات، ومت التوصل 
إلــى اتفاق لوقــف إطــالق النار في 
نوفمبــر، يضع حدا رســميا للقتال 
وميهــد الطريق إلجــراء انتخابات في 

نهاية العام املقبل.

أنقرة تلعب في الوقت بدل الضائع 

وزير الدفاع التركي يزور ليبيا برفقة رئيس األركان وقادة الجيش

تقـرير

وزير الدفاع التركي خلوصي اكار

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قتل شــرطيان أفغانيان بعــد انفجار قنبلة الصقة 
في سيارتهما وسط العاصمة كابل امس السبت، 
كما أصيب مدني بجروح وفق ما أفاد املتحدث باسم 

الشرطة فردوس فرامارز.
وقال فرامارز إن عنصري أمن أصيبا بجروح في هجوم 
مشــابه بقنبلة استهدف ســيارة للشرطة غرب 
كابــل، كما حتدث عن انفجار ثالــث في املدينة ولم 

يسفر عن سقوط ضحايا.
وهــزت أعمال عنف مشــابهة كابل وعــدة واليات 
أفغانية أخرى في الشهور األخيرة، شملت تفجيرات 

وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة األهداف.
وتبنى تنظيم داعش بعــض الهجمات، فيما تتبنى 
حركة طالبان هجمات أخرى مشــابهة تســتهدف 

القوات األمنية األفغانية.
وتعــرض عــدة صحفيني وسياســيني وناشــطني 
حقوقيني لهجمات مع ازدياد العنف في أفغانستان 
على الرغــم من محادثات الســالم بــني احلكومة 

وطالبان.
ومن املقرر أن تسأنف محادثات السالم التي انطلقت 
فــي 12 ســبتمبر املاضي في الدوحــة مطلع يناير 

املقبل.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت الداخلية الكويتية، امس السبت، ضبط 
حدثني وشــخصا آخر بالغا، بحوزتهم أسلحة 

وذخائر غير مرخصة، ويتبنون فكرا متطرفا.
واإلعالم  للعالقــات  العامة  اإلدارة  وأوضحــت 
األمني في الــوزارة، أنه بناء علــى التعاون بني 
األجهزة األمنية اخملتصة، وبعد البحث والتحري، 
مت ضبط أحد املتهمــني الذي أقّر أنه مت التعارف 
على شــخص من خالل أحد برامــج التواصل 
وحوارات،  نقاشات  بينهما  وحصل  االجتماعي، 

تبني أنهما يحملون نفس الفكر املتطرف.
وأشارت اإلدارة في البيان إلى أنه »بعد عمل املزيد 
من التحريــات وتكثيف عمليات البحث وجمع 
املعلومات، مت ضبط شــخصني آخرين أحدهما 
حدث يحمالن نفس الفكر املتطرف، وبعد أخذ 
اإلذن القانوني الــالزم مت تفتيش منزلهما، وعثر 
على أســلحة وذخائر غير مرخصة، وشعارات 

وأجهزة تصوير«.
ووفق اإلدارة فقد متت إحالة األشــخاص الذين 
ألقي القبض عليهم، واملضبوطات إلى اجلهات 
اخملتصة، التخــاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة 

بحقهم.
وكانت صحيفة »القبس« الكويتية قد نشــرت 
على مدار األيام الثالثة املاضية أنباء بشأن ضبط 
مجموعة من األحداث غرر بهم تنظيم »داعش«، 
وعثــر بحوزتهــم على أســلحة وذخائــر كانوا 
ينوون اســتهداف دور العبادة واجملمعات التجارية 
ومنشآت أخرى قبيل االحتفال بأعياد رأس السنة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفادت وســائل إعــالم محلية إيرانيــة بتنفيذ 
حكم اإلعدام أمس الســبت بحق »عبد احلميد 
میربلوتــش زهي« أحد أعضــاء تنظيم »جيش 

العدل«.
التابعة للسلطة  أنباء ميزان  وبحســب وكالة 

القضائية اإليرانية، فإن حكم اإلعدام نفذ.
وأدين میربلوتــش زهي بقتل اثنــني من احلرس 
الثوري اإليراني عام 2015 في هجوم مسلح على 
دورية للحرس في جبال بيرك بإقليم سيســتان 

وبلوشستان بجنوب شرق إيران.

قتلى وجرحى في 
3 تفجيرات هزت 

العاصمة األفغانية

الكويت تعتقل متطرفين 
»بحوزتهم أسلحة«

تنفيذ حكم اإلعدام 
بأحد أعضاء تنظيم 

»جيش العدل« في ايران
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
يســتمر ســعر صرف الــدوالر األمريكي 
في تراجعه إلى مســتويات تاريخية أمام 
الشــيكل اإلســرائيلي، حيث وصل اليوم 

السبت إلى أدنى مستوى منذ 24 عاما.
وبلغ ســعر صرف الدوالر مقابل الشيكل 
امس الســبت 3.21 شــيكل، وهــو أدنى 

مستوى منذ نوفمبر عام 1996.
التراجع، هــو صعود  ومن أســباب هــذا 
الشيكل أمام الدوالر بفعل قرارات حكومة 
املتعلقة  اجلديــدة  اإلســرائيلي  االحتالل 
بالعــودة إلــى اإلغــالق األســبوع املقبل 

ملكافحة جائحة كورونا.
ويتوقع محللون وخبراء إسرائيليون أن صرف 
الــدوالر قد يصل إلى 3.10 شــيكل خالل 
العام القادم إذا ما استمرت السيناريوهات 

احلالية خاصة اجليوسياسية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت وزارة الزراعة، امس الســبت، عن تلقيها 
عروضا من دول عدة لشراء املنتجات واحملاصيل 
الزراعية، مشــيرة إلى تصديــر أكثر من )150( 

ألف طن من التمور إلى اخلارج.
وقال املتحدث باســم الوزارة حميد النايف في 
بيان اطلعت عليه الصبــاح اجلديد إن »الوزارة 
لديها خطة لتصدير الفائض، وهذا ما حتقق من 
خالل تصدير الفائض من محصول الطماطم، 
حيث تلقينا عدة عروض من شــركات القطاع 
اخلاص لتصديــر هذا احملصول إلــى عدة بلدان 
عربية، وباخلصوص اململكة العربية السعودية 
التــي مت تصدير أكثــر مــن )4500( طن لعدة 
محاصيل زراعيــة لها ،من بينهــا الطماطم 

واخليار والباذجنان والفلفل والبصل والليمون«.
وأضاف النايــف، أن »الوزارة تلقت عروضاً أخرى 
من دول عدة لشــراء منتجاتنا الزراعية ملا متتاز 
بــه من جودة عالية ،وتلقينــا عروضاً من خالل 
شركات سيتم الكشــف عنها بعد أن حتصل 
على املوافقات الرســمية«. ونوه إلى أن »الوزارة 
متفائلــة في ما يخص واقــع القطاع الزراعي 
اآلن، حيث متكنت الوزارة مــن تصدير أكثر من 
)150( ألف طن من التمــور إلى اخلارج وتصدير 
الشــعير إلى إيران ،ومتكنا من خالله تســديد 
مبالغ كبيرة من الديون كانــت بذمة العراق«، 
الفتاً إلى أن »الوزارة تسعى إلى زراعة محاصيل 
جديــدة ،ولكن مــا يعيق خطط الــوزارة هي 
اخلطط اإلروائية للميــاه«. وتابع: »عندما يتوفر 
لدينا خزين ستراتيجي للمياه نتمكن من زراعة 
مختلف احملاصيل الزراعيــة وبكميات كبيرة«، 
مؤكــداً أن »اخلطط الزراعية محكومة باخلطة 
الزراعية ،وال ميكن أن نقوم بزراعة دومن واحد من 

دون موافقة وزارة املوارد املائية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن مصرف الرشــيد، امس السبت، ايقاف 
عمليات الســحب وااليداع حلسابات التوفير 
ولغاية 3 كانون الثاني، وذلك النتهاء الســنة 

املالية والغرض التطبيق فقط.  
وأوضح املكتب االعالمي في بيان، أن »االيقاف 
يشــمل حســابات التوفير فقــط والغراض 
تطبيق احلسابات«، مشيرا الى أنه »مت توجيه 
فــروع املصرف التعامل مع حاالت الســحب 
االضطرارية خــالل الفترة املذكــورة باملرونة 

املناسبة«.  
وأضاف أن »هذا االجراء معمول به نهاية كل 
عام مع استمرار العمل باحلسابات االخرى«.  

الدوالر يتراجع أمام 
الشيكل ألدنى مستوى 

ألول مرة منذ 24 عامًا

العراق يلتقى عروضا 
دولية لشراء منتجاته 

الزراعية

مصرف الرشيد يوقف السحب 
واإليداع في »حسابات التوفير« 

حتى مطلع العام المقبل

اقتصاد6

متابعةـ  الصباح الجديد:

اعلنــت ادارة معلومات الطاقة 
األمريكية، امس الســبت، عن 
زيادة صــادرات النفط العراقية 
االف   105 الى  املتحدة  للواليات 
برميــل يوميا خالل االســبوع 

املاضي.
لها  تقرير  فــي  االدارة  وقالــت 
اطلعت عليها » الصباح اجلديد 
االستيرادات  »متوســط  إن   ،  «
اخلام  النفــط  من  االمريكيــة 
خالل االسبوع املاضي من ثمان 
برميل  4.675 ماليني  بلغت  دول 
 141 مبقدار  منخفضــة  يوميا، 
باليوم عن االسبوع  الف برميل 
الذي ســبقه والذي بلغ 4.816 

ماليني برميل يوميا«.
وبينــت ان »امريكا اســتوردت 
العراق خالل  اخلام مــن  النفط 
االســبوع املاضي مبعــدل 105 
آالف برميل باليوم بعد ان نزلت 
الى الصفر في االســبوع الذي 

سبقه«.
واشــارت االدارة الــى ان »اكثر 
المريكا  النفطيــة  االيــرادات 
خالل االسبوع املاضي جاءت من 
ماليني   3.204 بلغ  ومبعدل  كندا 
برميل يوميا، تليها املكســيك 
مبعدل 850 الــف برميل يوميا، 
برميل  االف  وبـ206  البرازيل  ثم 
يوميا، والســعودية بـ198 الف 

برميل يوميا«.
وذكرت ان »كمية االســتيرادات 
من  اخلام  النفط  من  االمريكية 
االكــوادور بلغت 73 الف برميل 
يوميا، ومــن كولومبيا 71 الف 
برميل يوميــا، فيما انخفضت 
من نيجيريا لتصل الى معدل 3 

االف برميل يوميا فقط«.
فيمــا اغلقت أســعار النفط 
بشــكل طفيف امس السبت 

مدعومة بعمليات الشــراء في 
وقت متأخر في جلســة تداول 
منخفضــة احلجم مــع نهاية 

األسبوع.
بعد  مكاسب  الســوق  وحقق 
ان توصلــت بريطانيــا واالحتاد 
األوروبــي إلى اتفــاق جتاري بعد 
خــروج بريطانيــا مــن االحتاد 
األوروبي، لينتهي النفط بارتفاع 

متواضع.
تكســاس  غــرب  خام  اغلــق 
بارتفاع  االمريكــي  الوســيط 
بلغ 18 ســنتا إلى 48.30 دوالرا 
للبرميل، في حــني اغلق مزيج 
برنت اخلام اآلجلة على 13 سنتا 

الى 51.37 دوالرا.
وعلى مدار األســبوع ، انخفض 
اخلام األمريكي ٪1.6 بينما فقد 

برنت 2٪.
وانتعشت األسواق بشكل حاد 
أواخــر أكتوبر مــع تقدم  منذ 
في  املوافقة  إلــى  اللقاحــات 
العديد من البلــدان في جميع 
ان اإلصابات  اال  العالــم،  أنحاء 
التزال في ازدياد، وسيخيم الوباء 
على توقعات املستثمرين لعدة 

أشهر.
من جهــة أخرى أعلنــت وزارة 
النفط، أن خطــة العام املقبل 
اســتيراد  إيقــاف  تتضمــن 

املشــتقات النفطية واالعتماد 
على اإلنتاج احمللي.

وقــال مديــر عــام املشــاريع 
النفطيــة في الــوزارة محمود 
لوكالة  فــي حديــث  عبــاس 
عليه  واطلعت  العراقية  االنباء 
»الصبــاح اجلديــد«، إن »خطة 
الوزارة خالل العام 2021 تتضمن 
إيقــاف اســتيراد املشــتقات 
النفطيــة«، مبينــاً أن »هــذه 
اخلطة تنطلق من سياسة وزير 
النفط إحسان عبد اجلبار الذي 
تعهــد فيها بإيقاف اســتيراد 
إنتاج  على  واالعتماد  املشتقات 

املصافي النفطية العراقية«.

وأوضح عبــاس أن »وزير النفط 
وفــور تســنمه املنصب تعهد 
بــأن تشــهد الفتــرة األولــى 
وخالل ســتة أشهر من انطالق 
العمــل إيقاف نصــف كميات 
االستيراد«، الفتاً إلى أنه »مجرد 
في  احلالية  املشــاريع  إكمــال 
املصافي ســتكون هناك نتائج 

جيدة«.
وأضــاف أن »جائحــة كورونــا 
الشــركات  عمــل  عطلــت 
األجنبيــة اخلاصــة مبشــاريع 
أن  إلــى  مشــيراً  املصافــي«، 
فــي مجال  »مشــاريع عديدة 
إلى  وصلــت  البنزين  حتســني 

مراحلها األخيرة ،ولكنها حتتاج 
إلى اخلبرات األجنبية«.

وبــني أن »وزارة النفــط لديها 
مشــروع في محافظة البصرة 
وهو وحدة حتســني البنزين في 
وكذلك  الشــعيبة،  مصفــى 
وبغداد،  الوسط  مبصافي  وحدة 
وهن قريبات للتشغيل ،ولكنهن 
الشــركات  علــى  يعتمــدن 
األجنبيــة«، موضحــاً أن »هذه 
املشاريع تقريباً ستكتمل العام 
»وزارة  أن  إلــى  ولفــت  املقبل. 
النفط تســتورد ســنوياً ثالثة 
مليارات ونصف املليار من مادتي 

البنزين والكاز«.

صادرات العراق النفطية ألمريكا ارتفعت
خالل االسبوع الماضي

متوسط االستيرادات 
االمريكية من النفط 
الخام خالل االسبوع 
الماضي من ثمان 
دول بلغت 4.675 
ماليين برميل يوميا، 
منخفضة بمقدار 141 
الف برميل باليوم عن 
االسبوع الذي سبقه 
والذي بلغ 4.816 
ماليين برميل يوميا

منشأة نفطية جنوبي البالد

متابعة ـ الصباح الجديد:

تصــدرت الســعودية قائمــة أكبر 
مــوردي النفط إلى الصــني، بعد أن 
ارتفعت شــحناتها 43 في املائة في 
تشــرين الثاني إلى 8.48 مليون طن 
أو ما يعادل 2.06 مليون برميل يوميا، 

مقارنة بتشرين األول 
أكبر منتج  لـ«رويترز«، خفض  ووفقا 
في »أوبك« األســعار إلــى العمالء 
اآلسيويني، وأظهرت بيانات جمركية 
ارتفــاع واردات الصني مــن اململكة 
إلى  الثاني  الفترة من كانــون  خالل 
تشــرين الثاني 2.2 فــي املائة، على 
أساس سنوي إلى 77.98 مليون طن.

وتكشف البيانات أن روسيا التي حتل 
في املركز الثاني وردت 6.1 مليون طن 
أو ما يعادل 1.48 مليون برميل يوميا، 
مقارنة بـ1.56 مليــون برميل يوميا 

في تشرين األول .
في ســباق  وروســيا  والســعودية 
متقــارب لتصبحا أكبــر مورد نفط 
2020، إذ تعــزز الدولتان  للصني في 
صادرات اخلــام إلى القوة االقتصادية 
حتى فــي الوقت الــذي تلحق فيه 
جائحة فيروس كورونا الضرر بالطلب 
العاملي على النفط في العام اجلاري.

الصني  واردات  ارتفعت  السياق،  وفي 
مــن النفــط اخلــام مــن الواليات 
املتحدة 13 مثال في تشــرين الثاني 
على أساس ســنوي إلى ثالث أعلى 
مســتوى على اإلطالق، إذ ســرعت 
الشركات وتيرة مشــتريات الطاقة 
املنصوص عليها مبوجب اتفاق جتاري 

مع واشنطن.
وكشــفت بيانات من اإلدارة العامة 
للجمــارك أن واردات الصــني مــن 
مليون   3.61 بلغت  األمريكي  النفط 
طن أو ما يعادل 878 ألفا و839 برميال 
0.26 مليون طن  يوميا ارتفاعا مــن 
في تشــرين الثاني من العام املاضي 
ومقابل 1.625 مليون طن في تشرين 

األول.
ويأتي املســتوى املسجل في تشرين 
الثاني مقارنة باملســتوى القياسي 

في أيلول البالغ 3.9 مليون طن.
وشــحن العراق الذي يحتــل املركز 
الثالث بني املوردين 5.098 مليون طن 
من النفط إلى الصــني أو ما يعادل 
1.24 مليون برميــل يوميا، فيما بلغ 
إجمالي الكمية في أول 11 شــهرا 
من العام 56.94 مليــون طن، بزيادة 
نحو 21 في املائة فوق مستوى الفترة 
نفسها قبل عام. ولم تتلق الصني أي 
نفط من فنزويال مجددا بحســب ما 

تكشفه البيانات.

وتراجعت صادرات الصني من البنزين 
املاضــي، عن  الثاني  فــي تشــرين 
ارتفاعات قياســية، فيما ســجلت 
واردات الغاز الطبيعي املســال ذروة 

جديدة فــي ظل زيــادة الطلب في 
مستهل موسم التدفئة.

وقالــت اإلدارة العامة للجمارك في 
الصــني أخيرا، »إن صــادرات البنزين 

في تشــرين الثانــي انخفضت إلى 
1.26 مليون طن من 1.84 مليون طن 
القياسي  املســتوى  ودون  عام،  قبل 
 1.91 األول عند  املسجل في تشرين 

مليون طن«.
الوقود  صــادرات  إجمالي  وانخفض 
املكرر بنحو الثلث في تشرين الثاني 
على أساس سنوي، إذ حدت املصافي 
احملليــة املبيعات إلى اخلارج بســبب 

فتور هوامش البنزين.
وكشــفت البيانــات أن واردات الغاز 
إلى  ارتفعــت  املســال  الطبيعــي 
مستوى قياسي بلغ 6.61 مليون طن 
6.51 مليون  في تشــرين الثاني من 

طن قبل عام.
وأظهر مســح لألعمال في الصني، 
تسارع النشــاط في قطاع املصانع 
الزمن  بأســرع وتيرة خالل عقد من 
يتعافى  الثاني حيــث  في تشــرين 
ثانــي أكبر اقتصاد فــي العالم إلى 

مستويات ما قبل الوباء.
وارتفع مؤشر Caixin / Markit ملديري 
54.9 من  إلى  املشــتريات الصناعي 
53.6 في أكتوبر، مع بقاء املؤشر فوق 
مســتوى 50 الذي يفصل بني النمو 
واالنكماش للشــهر الســابع على 
التوالــي. ويتنافــس املنتجون حاليا 
الســوقية في  فــي احلصص  بقوة 
األسواق اآلسيوية التي تتمتع بطلب 
قوي وأفضل كثيرا من وضع الطلب 
في الواليــات املتحــدة وأوروبا، إذ أن 
الطلب القوي من آســيا يعد إحدى 
النقاط املضيئة القليلة لعام 2020.

و ال يــزال الطلــب الصينــي محور 
اهتمام وتركيز من قبل املنتجني نظرا 
لكون مستوى أدائه أفضل كثيرا من 
بقية مســتويات الطلب في العالم 
خاصة في الواليــات املتحدة وأوروبا 
اللتني تعانيان تداعيات اإلغالق العام 
وضعفا حادا في االستهالك، معتبرا 
أن وضع االقتصاد العاملي ما زال قامتا.
أنبــاء الصني اجلديدة  ونقلت وكالة 
)شــينخوا( عن مديــر إدارة الطاقة 
الوطنية، قولــه: إن إنتاج الصني من 
النفط اخلام سيصل إلى 194 مليون 
طن، مبــا يعادل 3.87 مليــون برميل 

يوميا، في 2020.
وســيعني ذلك ارتفاع اإلنتاج للعام 
الثاني علــى التوالي، وزيادته 1.6 في 
املائة من 191.01 مليون طن أنتجتها 
الصني في 2019، ليصبح أعلى إنتاج 
لبيانات  وفقــا   ،2016 منذ  ســنوي 

املكتب الوطني لإلحصاءات.
تأتي الزيادة عقــب قفزة في اإلنتاج 
من حقلي تشانغقينغ وتارمي البريني 
ومن خليــج بوهاي، حســبما ذكره 
تشانغ جيان خوا مديرة إدارة الطاقة 

الصينية.
والصني أكبر مستهلك للطاقة في 
العالم، وكانت ســادس أكبر منتج 
للنفــط في 2019، بحســب وكالة 

الطاقة الدولية.

تقـرير
السعودية تتصدر قائمة أكبر موردي النفط

إلى الصين بعد ارتفاع شحناتها 43 %
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تتابع اجلهات اخملتّصة منذ شــهر 
تقريباً املالحقة القانونية والفنية 
لقرابة 60 ألف شــركة مسجلة 
رســمياً وال متتلك نشــاطاً جتارياً 
اجلهات  تلك  أكدت  فيما  حقيقياً، 
أنَّ أمام تلك الشركات شهرا واحدا 
لتصويب أوضاعها ودفع ما عليها 

من غرامات وضرائب  للدولة.
ونقل في تشــرين الثاني املاضي، 
التســجيل  دائرة  عن مدير عــام 
السابق بوزارة التجارة رشاد خلف 
هاشــم، تأكيده "وجــود 80 ألف 
شركة ُمسّجلة، منها شركات ال 

وجود لها منذ 15 سنة".
كما أكد هاشــم أن "الشــركات 
التي لها نشــاط جتاري خاص هي 
نكون  وبذلــك  شــركة،  الف   20
60 الف شــركة وهمية"،  أمــام 
أن "الوزارة باشرت باجراءات  مبيناً 
غيــر مســبوقة لتصفيــة هذه 
الشركات من خالل تشكيل جلنة 
ووزارة  الوطني  واالمن  اخملابرات  من 

التجارة، وإمهال 60 يوما لتصفية 
هذه الشــركات من خالل إجراءات 

تقوم بها الوزارة".
ومــن خــالل متابعة اإلجــراءات 
التي قامت بها مديرية تســجيل 
الشركات، وعبر التواصل مع مدير 
تسجيل الشركات احلالي، مجاهد 
العيفان، تبني أن "االجراءات ما زالت 
االنذار  ولم ميض على  مســتمرة، 
اال شــهر واحد، وستتخذ مديرية 
اخرى  اجراءات  الشركات  تسجيل 
في بداية عام 2021؛ تترتب عليها 
اعالنات مقــروءة ومتلفزة لتكون 
أكثر انتشــاراً لتتمكن الشركات 
من دفع الغرامــات املترتبة عليها 

وتســديد الضرائــب، فضــالً عن 
املتعلقـة  املعلومـــات  حتديـــث 

بها".
ونوه العيفان بأن "الشطب وإزالة 
الشركات اخملالفة تترتب عليه أمور 
عينية  أمالكا  المتالكها  قانونية، 
وبالتالي  مصرفيــة،  وحســابات 
سيتم حجز أموالها املنقولة وغير 
املنقولة، حلني تســديد ما بذمتها 
اجتماعي  وضمــان  ضرائــب  من 
"اســتمرار  وغرامــات"، مؤكــداً 
االجراءات من قبل مديرية تسجيل 
الشــركات، للوقــوف علــى عدد 
الشــركات الفعليــة التي متارس 

عملها بشكل فعلي".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الغرف  أحتــاد  رئيــس  اســتنكر 
التجاريــة العراقية عبــد الرزاق 
التعســفية  االجراءات  الزهيري، 
التي تقوم بها اجلهات االمنية في 
كافة محافظات العراق من أجبار 
التجار على بيع املــواد والبضائع 
بسعر الصرف املعتمد من البنك 

املركزي ب ١١٩٠.
تلقته  بيــان  في  الزهيــري  وقال 
»الصبــاح اجلديد »، انــه بالرغم 
من أعمام البنــك املركزي املرقم 
٢٤٤٠/كانون الثاني /٦ في ٢٠-١٢-
٢٠٢٠ الذي قرر وبشــكل رسمي 
أعتمــاد ســعر صــرف ب ١٤٧٠ 
امريكي  دوالر  لــكل  عراقي  دينار 
مشترى من املصارف واملؤسسات 
للمستفيد  املصرفية  غير  املالية 
هذا  ان  الــى  واالشــارة  النهائي 
الســعر املعتمد هو ثابت ونهائي 
وغيــر قابل للتغييــر، مضيفا ان 
تدخــل هذه اجلهات التعســفي 
واالجراءات املتخــذة بحق التجار 

تدعونــا الى الوقــوف كمنظمة 
التجار  ترعى  أقتصاديــة  مهنية 
وتنهض باالقتصــاد لتوفير املواد 
العراقي  للمواطــن  االساســية 
محققــني العيش الكــرمي الذي 
عن  مبؤسســاتها  الدولة  عجزت 

توفيره له .
االجــراءات  هــذه  ان  واضــاف 
التعســفية غير الدســتورية او 
الى  تعيدنا  أمنا هــي  القانونيــة 
عصر الدكتاتورية وسلطة الدولة 
التي ال حتترم احلقوق واحلريات وهي 
مؤشــر خطير للغاية على مدى 
االصالح  محاولــة حرف مســار 
التجــار  وحتميــل  االقتصــادي 
واالخفاق  الفاشــلة  السياسات 
في ملــف االمن الغذائي من قبل 

القائمني عليه.
واشــار الــى أن اعمــام مجلس 
القضاء االعلى فسر وطبق بصورة 
خاطئة من جهــات أنفاذ القانون 
اذا انــه ال يعنــي أيقــاف التجار 
الشرفاء بل مراقبة االسعار ومنع 

املضاربة وليس أجبار التجار على 
البيع بأسعار توازي سعر الصرف 
الســابق ١١٩٠ الذي غادره البنك 

املركزي مبوجب أعمامه اعاله .
وبني أن ســعر الصرف اجلديد وما 
له من أثار ســلبية على التجار مت 
قبوله على مضــض على الرغم 
من تفاجئنــا به ولم يكن بصورة 
تدريجية لالســتعداد له ، وليس 
منــة من التجــار أن تســتذكر 
احلكومــة مواقف هــذا القطاع 
الشريف في مواجهت وباء كورونا 
وما بذله للتخفيف من أثاره على 

املواطن الكرمي  .
ونــوه الــى ان أســتمرار هــذه 
في حالة  التعســفية  االجراءات 
عدم الكــف عنها وإيقافها تؤدي 
بنــا الى  ان نقــرر  وعلى مضض 
الى غلق االســواق واحملال ومنافذ 
البيــع حفاظا على كرامة وهيبة 
القطاع التجاري اخلاص الذي كان 
له دور مشــرف وريــادي في دعم 

الدولة في أزماتها .

اجراءات قانونية ضد 60 ألف شركة 
ة« في العراق »وهميَّ

اتحاد الغرف التجارية يستنكر االجراءات 
التعسفية الصادرة من الجهات االمنية
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ثقافة 8
 عبد علي حسن

ريسان الخزعلي

) 1 (
السـياب يتجـدد باسـتمرار ، يتجـدد 
فـي 24  رحيلـه  مبناسـبة  ال  بشـعره 
التـي  املناسـبة  تلـك   ،  ..  1964/  12/
تُقّربنـا اليه سـنوياً ، تقّربنـا من اعادة 
قراءة شـعره ، من مشـاهدته ايقاعياً 
وسـماع صوتـه الشـعري املغايـر، من 
الغربـة  تلـك   ، غربتـه  مـع  التمـاس 
التـي لـم تكـن فـي جوهرهـا غربـة ً 
مكانيـة ً حتـى وان تشـاغلت باملكان 
، بـل غربـة وجوديـة / زمانيـة أملتهـا 
ظـروف وحتوالت سياسـية واجتماعية 

ونفسـية.
 ، املـكان  السـياب متطامـن مـع   َّ إن 
وإن َّ غرابـة تسـميات املـكان ، املـكان 
السـابق لوجـوده ، قد أضفـت ملمحاً 
شـعره  علـى   ) باشـارياً   ( جماليـاً 
وبدرايـة الشـعرية وفعـل الشـاعرية 
َّ البعـض  علـى السـواء ، حتـى ظـن 
أن َّ هـذه التسـميات ليسـت عراقيـة 
كان  هنـا  مـن   ،.. جيكـور   ، بويـب   :
اشـعاع املـكان يبدأ من العنـوان ، من 
مركـز القصيدة ، من تشـكيل البنية 
االيقـاع  مـع  وبإتسـاق   ، الشـعرية 
 . التسـميات  لغرابـة   ٍ واع  وبـإدراٍك 
وحـن يكـون االثنـان ، بويـب وجيكور 
، قريبـن مـن مـرأى السـياب ، يكـون 
مـن  قريبـاً  الشـعري  التصعيـد 
احليـاة ، اخلارجيـة والروحيـة ، ويكـون 
الشـاعر فـي انصـات ٍ آخر ال يشـغله 
الزمـن ببعـده الوجـودي كثيـراً بعـد 
َ ان تداخـل بويـب وتداخلـت جيكـور 
فـي الزمـن الشـعري / زمـن السـياب 
الزمـن  أي   ، الكتابـة  املكانـي حلظـة 
الـذي أوقفـه املـكان ، كمـا يحصـل 
مع الصـورة الفوتوغرافيـة . ولو كتب 
شـاعر آخـر اآلن عـن بويـب وجيكـور ، 
فـإن َّ الكتابـة سـتقع في فـخ املكان 
زمـن  الـى  وسـُنحيلها   ، املكشـوف 

السـياب ال غيـر.

) 2 (
غربـة السـياب ، غربـة زمانيـة ضاربة 
 ، حـلَّ  أينمـا  الروحيـة  اعماقـه  فـي 
ومثـل هـذا التوصيـف يُـداري قناعته 
ويقينـه واعتـداده الشـعري ، كمـا أن 
هـذا االعتـداد قـد فّجـرَ فيـه هاجس 
هـدم   ،..) الهـدم   ( وتلّمـس  املغايـرة 
فضـاء  وفتـح  األول  الشـعري  البنـاء 
االيقـاع الـى منتهـاه ، وبذلـك انتقل 
مـن البنـاء الـى الهـدم ومـن الهـدم 
الـى البناء اجلديد . لقد هدم الشـكل 
ومـط َّ االيقـاع ، إنـه ُ هـادم وبـان ٍ في 
مـع  لايقـاع  ومقـارِب  ذاتـه  الوقـت 
 ٍ ِشـكل  اجـل  مـن  اجلديـدة  البنيـة 
ٍ ومحتـوى جديديـن  ، وتعبيـر  جديـد 
. يقـول أدونيـس فـي كتابـه )  ايضـاً 
قصائد بدر شـاكر السـياب .. مقدمة 
السـياب  بـدر شـاكر   :...) ومختـارات 
 ، احلضـور  علـى  اإلوَل  شـهودنا  مـن 
تعبيـر  ووالدة   ، جديـد  محتـوى  والدة 
الشـهادة  هـذه  دالئـل  مـن   . جديـد 
رفـض الفصـل بـن التعبيـر واحليـاة 
، والشـكل واحملتـوى : ليـس الشـكل 
أو  امنوذجـًا  أو  رداءه  أو  احملتـوى  وعـاء 
أو  تتحـرك  حيـاة  هـو  وامنـا   ، قانونـاً 
فعالـم   . يتحـرك  عالـم  فـي  تتغّيـر 
الشـكل هـو كذلـك عالـم حتـوالت.

) 3 (
نثّبـت هنا نـص قصيدة / ألنـي غريب 
/ مـن مجموعة ) املعبـد الغريق ( كما 
ثّبتهـا السـياب فـي مسـعاه الفني / 
واملقاربـة  والبنـاء  الهـدم   – اجلمالـي 
للشـكل  صـورة  حيـث   ، االيقاعيـة 

االيقاعي: للتحـول  وصـورة 
1 ألني غريبب

َّ العراق َ احلبيب 2 ألن 
3 بعيد ٌ ، وإّني هنا في اشتياق ْ

4 إليه ِ ، إليها ..أُنادي : عراق
5 فيرجع ُ لي من ندائي نحيب

6 تفّجر َ عنه ُ الصدى
7 أحسُّ بأّني عبرت ُ املدى

8 الى عالم ٍ من ردى ال يُجيب
9 ندائي

10 وأما هززت الغصون ْ
11 فما يتساقط ُ غير َ الردى

12 حجار ْ
13 حجار ٌ وما من ثمار

14 وحتى العيون
15 حجار ٌ ، وحتى الهواء ُ الرطيب

16 حجار ٌ يُنّديه بعض ُ الدم ِ

17 حجار ٌ ندائي ، وصخر ٌ فمي
18 ورجاي َ ريح ٌ جتوب ُ القفار .

إن َّ الهـدم فـي الشـكل / البنيـة قـد 
متَّ فـي هـدم البنـاء األسـاس الثماني 
األُفقـي في النظـام اخلليلـي : فعولن 
..فعولـن  فعولـن  فعولـن  فعولـن 
فعولـن فعولـن فعولـن الـى تراتبيـة 

ٍ جديـدة / بنـاء جديـد – يأخـذ البنـاء 
-3-1-4-4-3-4-4-4-3-2  : التفعيلـي 
الترتيـب  وحسـب   4-4-3-4-2-3-1-4

.)18-1  ( للقصيـدة  الكتابـي 
املهـدوم  الشـكل  الـى  العـودة   َّ إن 
بجمـع  تتـم  أن  باإلمـكان  عروضيـاً 
التسلسـات : 3+4 أو4+5 أو7+8 أو17+ 
لـن  سـوف  املعنـى  لكـنَّ  18أُفقيـاً 
يتحقـق بالكامـل كما فـي 3+4 أو8+7 
أو 17+ 18 ومثـل هـذه العودة ال يُريدها 
 ، هـدم  موقـف  فـي  ألنـه  السـياب 
وألن املعنـى الـدال أراد لـه أن يكتمـل 
ومبقاربـة  و18-10   9-1: بنيتـن  فـي 
متنوعـة  واحـدة  نغميـة  ايقاعيـة/ 
التكـرار باملنطـق اإلحصائـي ، حيـث 

جـاء التكـرار علـى النحـو اآلتـي: 
التكرار العدد

_____ _____
الرباعي 9
الثاثي 5
الثنائي 2
األحادي 2

رقـم  البيانـي  الشـكل  حتليـل  ومـن 
 ) صيحـة   ( أنَّ  نكتشـف  رياضّيـاً   2
 / غريـب  ألنـي   / النهائيـة  السـياب 
 - الصوتيـة  الناحيـة  مـن   – بأنهـا 
 ) linear y=x ( ليسـت صيحة خطّيـة
كمـا في الشـكل رقـم 1 وامنا صيحة 
 parabola(املكافـئ القطـع  بهيـأة 
y=x2 (أي أنهـا متصاعدة أُسـّياً ، رغم 
اسـتخدام وحـدات االيقـاع ذاتهـا ، ااّل 
، وتلـك  بأوتـار إضافيـة  أنهـا ُعزفـت 
 / التجديديـة  السـياب  براعـة  هـي 

التحديثيـة.
السـياب يتجـدد فـي كل قـراءة ، ألنه 
مـن احليـاة ومـع احليـاة وفـي احليـاة ، 
وفـي هـذه املقاربـة بن شـكل البنية 
الشـعرية وااليقـاع ، ناحـظ كم كان 
الهدم بنائيـاً ؟ وكم كان البناء هدمياً 
الهـدم   : التوصيفـن  كا  وفـي   ،.. ؟ 
واملعنـى  الشـكل  ينهـض   ، والبنـاء 
وكأنـه   ، جديـد  بنـاٍء  فـي   ، واحملتـوى 
خـارج احملـدد اخلليلـي ، حيـث التنويع 

املوسـيقي املغايـر للعـزف األول...

هل تُسّمَن الذي ألقى هياما ؟
أَْم جنوناً باألماني ؟ أم غراما ؟

ما يكون احلبُّ ؟ نَْوحاً وابتساما ؟
حـاَن  إذا   ، احلَـّرى  األضلـِع  ُخفـوَق  أم 

التاقـي
فـراراً   ، فأطرقـُت   ، عينينـا  بـن 

قي شـتيا با
عن سماٍء ليس تسقيني ، إذا ما ؟

جئُتها مستسقياً ، إالّ أواما
* * *

العيـون احلـور ، لـو أصبحـَن ظـًا في 
بي ا شر

جّفِت األقداُح في أيدي صحابي
دون أن يَْحَضَن حتى باحلباِب

حافاتـك  مـن   ، كأُس  يـا   ، هيئـي 
مكانـا  ، السـكرى 

تتاقى فيه ، يوماً ، شفتانا
في خفوٍق والتهاِب

وابتعادٍ شاَع في آفاقِه ظلُّ اقتراِب

* * *
لـم  لـو  املكلـوُم  قلبـَي  َتَنَّـى  كـم 

تسـتجيبي
من بعيٍد للهوى ، أو من قريِب

آِه لـو لـم تعرفـي ، قبـل التاقي ، من 
! حبيِب

أيُّ ثغٍر َمسَّ هاتيك الشفاها
ساكباً شكواُه آهاً … ثم آها ؟

غيـر أّنـي جاهـٌل معنـى سـؤالي عن 
؛ هواها 

أهو شيٌء من هواها … يا هواها ؟
* * *

أَْحسُد الضوَء الطروبا
ُموشكاً ، مما ياقي ، أن يذوبا

عرَ التثاما ، في رباٍط أوسع الشَّ
السماء البكُر من ألوانه آناً ، وآنا

ال يُنيُل الطرَف إالّ أرجوانا
الضـوء  ذلـك  قلبـي حملـٌة مـن  ليـَت 

؛ السـجِن 
أهو حبٌّ كلُّ هذا ؟! خّبريني

التـي  التأريخيـة  االنعطافـة  علـى  الجـدال 
التفعيلـة  قصيـدة  جيـل  حركـة  أحدثتهـا 
الرياديـة بتحـّول النسـق الشـعري مـن باغـة 
النـص  ليحقـق   ، النـص  باغـة  إلـى  اجلملـة 
يـد  علـى   ، والعضويـة  املوضوعيـة  وحدتـه 
الوقـت  بـأن  أدركـوا  الشـعراء  مجموعـة مـن 
بعـد  االجتماعـي  املتحـّول  حملايثـة  حـان  قـد 
احلـرب العامليـة الثانيـة ، وليبدأ عصـر قصيدة 
املدينـة بعـد هيمنـة قصيـدة البـداوة لقـرون 
طويلـة تخّللهـا خـروج أّولـي للموشـحات في 
اخلـروج  محـاوالت  وبعـض  العباسـي  العصـر 
علـى النسـق العمـودي كالبنـد وسـواه الـذي 
 ، املقتـرح  للشـكل  التأثريـة  اخللفيـة  ُعـد 
وبذلـك بـدأ التّشـكل اجلديـد ملعياريـة جنومية 
وإدراك  جيلـي  جهـد  وفـق  العربـي  الشـعر 
لضـرورة التجديـد ، فبعـد أن ظهـرت التجارب 
العربـي  الشـعر  مسـيرة  خـال  الشـخصية 
منـذ شـعر مـا قبـل اإلسـام وحتـى منتصف 
القـرن املاضـي ، مقترنـة مبـدى ما تكنـت منه 
تلـك التجـارب لتحقيـق جنوميـة امتلكت كل 
مقّومـات الفعـل الشـعري لتجـاوز ما سـبق ، 
علـى أن تلـك النجومية الشـخصية لـم تغادر 
منطقـة البيـان الباغي وضّخ أقصـى ما ميكن 
من صـور البيـان والبديـع واحملسـنات اللفظية 
منـذ  العربـي  الباغـي  النقـد  بهـا  اهتـم 
وسـواهم  والقرطاجنـي  والقزوينـي  اجلرجانـي 
مـن النقاد الباغيـن ، لذا كان املتحـّول اجلديد 
الـذي احدثـه جيل الـرّواد فـي منتصـف القرن 
املاضـي بقطـع النظر عـن وجود تأثيـر خارجي ، 
لم يكـن متوقفاً عند حدود النسـق الشـكلي 
الواقـع  مقاربـة  إلـى  ذلـك  جتـاوز  وامنـا  فقـط 
ومشـاكله عبـر صيـرورات مضمونيـة ابتعدت 
الشـعرية  األغـراض  نسـقية  قّوضـت  بـل 
كالغـزل والرثـاء واملديـح واالخوانيـات التي قام 
عليها شـعر العمود العربي ، وقد كان للشـاعر 
بـدر شـاكر السـياب املكانة املتقدمـة في هذا 
األسـطوري  القنـاع  لبنيـة  فـكان   ، التحـول 
موجهـات  اسـتثمار  فـي  الفاعـل  حضـوره 
األسـطورة فـي كتابة النـص الشـعري اجلديد 
األسـطورة  بـن  موضوعـي  معـادل  وإيجـاد 
السـتخدامه  كان  كمـا   ، الواقـع  وحركيـة 
املفـردة العامية نزوعـاً الهتمام الشـعر اجلديد 
بظاهـرة التغريـب ، فضـًا عن تكريـس هيمنة 
النصيـة  الرسـالة  فـي  املرجعيـة  الوظيفـة 
التـي تداخلـت مـع همـوم الواقـع ومحـاوالت 
الطبقيـة  املواطـن  وهمـوم  ملشـاكل  تثلهـا 
والوطنيـة . لقد أسـهمت جتارب الـرواد اآلخرين 
املائكـة وبلنـد والبياتـي إضافـة إلى السـياب 
فـي صياغـة الرؤيـة اجلماليـة واملعرفيـة جليـل 
حمـل لـواء التمـرد والتجـاوز ، إاّل أن النمـوذج 
السـيابي ظـل حاضـرا وممتـداً فـي العديـد من 
للعقـود  والعـرب  العراقيـن  الشـعراء  جتـارب 
القادمـة خاصـة العقد السـتيني الـذي عّدت 
املشـروع  فـي  جديـداً  طـوراً  شـعراءه  جتـارب 
احلديثي للشـعر العربـي ، غير أن هذا املشـروع 
تشـّكل  باجتـاه  السـيابي  النمـوذج  تّثـل  قـد 
مشـروع جديد وفقـّا ملا تفـرزه الواقـع العراقي 
والعربـي مـن أحـداث ووقائـع اسـتدعت منطـاً 
واملضمـون  الشـكل  مسـتوى  علـى  جديـدا 
أضـاف الكثيـر مـن التقنيات واملناطـق اجلديدة 
خيـوط  تقطـع  أن  دون  مقاربتهـا  تـت  التـي 
الوصـل بينهـا ومنـوذج شـعراء الريـادة وخاصة 
النمـوذج السـيابي ، حتى دخول قصيـدة النثر 
إلـى حاضنة املشـهد الثقافي العراقـي ، إاّل أن 
قصيـدة التفعيلـة ظّلـت أمينـة فـي نهـل ما 
ميكـن مـن النموذج السـيابي الذي امتـّد تأثيره 
إلـى بنية الشـعر العربـي عمومـا ، وبذلك فإن 
السـياب  أسـهم  الـذي  التحديثـي  املشـروع 
بشـكل مائـز في تأثيـث فواعـل جتـاوزه وتأثيره 
، فـإن اسـتمرار تأثيره فـي الاحق مـن التجارب 
تؤكـد غنـى وصحـة مشـروع الـرواد ، واعتمـاد 
شـعراءه على مرجعيـة راكزة وواعيـة لعملية 
التحـول في النسـق الشـعري ، وبعد مـرور 56 
عامـاً على رحيل السـياب فإن جتربتـه ومنوذجه 
علـى  سـواء  وبحـث  دراسـة  مشـروع  اليـزال 
املسـتوى األكادميـي أو النقدي وحتى الشـعري.

السياب مأثرة 
قصيدة السياب : ألني غريبالجيل الريادي

مقاربة االيقاع والبنية الشعرية

هل كان حبا

دراسة

نص

جّبار الكّواز

 بعـد موتـه التراجيـدي غريبـا فـي 
إحـدى مشـافي الكويت وتشـييعه 
الباهـت حتـت زخـات مطـر خفيـف 
فـي أواخـر كانـون االول الـى بشـارة 
لـه عـن  الكاملـة  االعمـال  اصـدار 
دار الرافديـن بجمـع الشـاعر املميز) 
بجهـد  خضيـر(  محمـود  علـي 
اسـتثنائي الئـق بـه. مـازال سـؤال 
املشـهد  فـي  حاضـرا  السـياب 
االبداعـي العراقي والعربـي والعاملي 
بوصفـه ثيمـة كبرى اسـتطاع جتاوز 
احملليـة الـى ضفاف العاملية واسـس 
بقـوة الوعـي اخلطـوط التجديديـة 
فـي  العربـي  الشـعر  فـي  االولـى 
عصـره اجلديد فكان اجلسـر الذهبي 
العربـي  الشـعر  بـه  عبـر  الـذي 
واحلداثـة..  التجديـد  ضفـاف  الـى 
وبعيـدا عّمـن كان الرائـد احلقيقـي 
للقصيـدة اجلديـدة )التفعيلة( وعن 
اليـه  التـي وجهـت  كل االتهامـات 
ظـل  وسياسـيا  واجتماعيـا  فنيـا 
السـياب شـخصية اشـكالية على 
مسـتوى حياتـه واجنازاته الشـعرية 
التـي امتـازت منهـا املطـوالت التي 
اسسـت اضافـة الى البنيـة الفنية 

والشـكلية املسـتجدة مصدر جدل 
قائمـا  اواره  زال  طويـل وعميـق مـا 
فـي كل لقاءات الشـعراء والباحثن 
والدارسـن.. رمبا كان تثاله الشـهير 
على شـط العرب يشـكل صورة من 
الوفـاء الشـعبوي لـه خاصـة بعـد 
سـقوط الشـمولية اذ جنـا التمثـال 
مصيـر  يـاق  ولـم  التخريـب  مـن 
تأثيـره  بقـوة  لـه  اجملـاورة  التماثيـل 
االبداعـي فـي وجدان النـاس رغم ان 
اكثرهـم قـد ال يكـون قـرأ لـه نصا 
واحـدا ولكن قيمتـه الفنية الكبرى 
انعكسـت علـى قيمـة اجتماعيـة 
عميقـة التأثيـر شـعبويا حتى صار 
التمثـال محجا عراقيـا جلميع زائري 
السـياب  يرتبـط  وبهـذا  البصـرة. 
عضويـا بالنـاس مـن خـال اهتمام 
شـعره بهمومهم التـي طاملا كتب 
التـي  العظيمـة  مطوالتـه  عنهـا 
شـكلت سـفرا ابدعيـا جديـدا فـي 
عالـم الشـعر العربـي فـي بواكيـر 
مـا  تـرى  التجديديـة...  محاوالتـه 
بعـد  السـياب؟!  مـن  تبقـى  لـذي 
نصـب مهمـل ال يحظـى بعناية اال 
بعـد مناشـدات اعاميـة مسـتمر 
فتبـدو كهبـة شـخصية السـكات 
االعـام. وبعـد مهرجانات بسـيطة 
ال ترتقـي الـى أهميته التأسيسـية 

شـعريا، وبعـض دراسـات اكادمييـة 
تناولـت شـعره ومـرت عليـه مـرورا 
ابداعـي  فـرض  بسـيطا كإسـقاط 
وطنـي. ولـو حاولنـا ان نقـارن بينـه 
العـرب  املبدعـن  مـن  غيـره  وبـن 
لوجدنـاه  رمزيتـه  الـى  يرتقـون  ال 
فـي اقصـى حـاالت االهمـال. فهـل 
فكرنـا مثـا بتأسـيس معهـد ادبّي 
باسـمه على غرار شـعراء اوروبا؟! او 
اسسـنا جامعـة حتمل اسـمه كما 
وفردوسـيها  ايـران  جمهوريـة  فـي 
الـذي حتمل اسـمه اكبـر جامعاتها 
نعمـم  ان  فكرنـا  هـل  اطاقـا؟!، 
طبعـات  فـي  الكاملـة  أعاملـه 
شـعبية نرتقـي بهـا بذائقـة الناس 
ونشـهد لـه انـه يسـتحق ان يكون 
فـي كل بيـت عراقـي بـل عربـي؟!..
مصـدر  الكبيـر  السـياب  يبقـى 
مسـتوى  علـى  اشـكالية  اسـئلة 
البنيـة الشـعرية واملضمويـة التـي 
انطـوت عليـه اعمالـه كلهـا. تـرى 
هـل مـا زال سـؤال االنتمـاء احلزبـي 
الضيـق الـذي نـزع السـياب روحـه 
انتمـاء  خضـم  فـي  ليرتـي  منـه 
هـذا  اسـباب  احـد  ضيقـا  اكثـر 
طبيعـة  ان  ام  املقصـود؟!  االهمـال 
تكويـن  فـي  املتحكمـة  الذائقـة 
ذوات امرائنـا الوطنيـن الثقافيـة إن 

كانـوا مثقفـن هـي الـي تقـود الى 
االنتمـاء  طبيعـة  أن  أم  االهمـال؟! 
املذهبـي صارت  االسـاس في احلكم 
علـى منجـزات االدبـاء العراقين بل 
العـرب والسـياب واحـد منهـم ولو 
السـياب  قيمـة  نقـارن  ان  حاولنـا 
بغيـره  عراقيـا  الفنيـة  االبداعيـة 
يحتفـل  ان  السـياب  يسـتحق  اال 
بتاريـخ  التذكيـر  او  ميـاده  بعيـد 
وفاتـه كذكـرى وطنيـة عراقية.. هل 
اكتفـت وزارة الثقافـة هي سـعيدة 
بتملكهـا بيت اهلـه وتركته مهما 
نهـرا  بويـب  وابقـاء  الريـاح  تـذروه 
دارسـا يسـأل زائرو البيت السـيابي 
احلقيقـة  يكتشـفون  وحـن  عنـه 
دعـوة  الذهول..انهـا  يصيبهـم 
وطنيـة العـادة التذكيـر باسـتعادة 
محاولـة  وفـي  عراقيـا  السـياب 
بالشـواخص  االهتمـام  بعـث 
العمرانيـة التـي ذكرهـا في شـعره 
ومنـزل  اجللبـي  بيـت  كشناشـيل 
االقنـان مثا وهي مازالت شـاخصة 
متداعيـة منتظـرة الهـدم مـن قبل 
الطبيعـة.. عوامـل  او  املسـتثمرين 

االمـور  السـياب هـذه  اال يسـتحق 
البسـيطة سـهلة التنفيـذ ويبقى 
السـؤال قائمـا فـي كّل عام)ماالذي 

تبقـى مـن السـياب(!؟

ما الذي تبقى من السياب !؟
مقال
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بغداد ـ فالح الناصر: 
  

اإلخبارية   SSM وكالــة  افتتحت 
مقرها في بغداد  رسميا، واعلنت 
اقامتهــا العديد من االنشــطة 
املقبلة،  للمــدة  منهاجها  ضمن 
واقيــم حفل االفتتاح الرســمي 
بالتعاون مع مؤسســة  للمقــر 
واحة املتنبــي الثقافية، وحضرت 
»الصباح اجلديد« وتابعت النشاط 
والفني  اإلداري  املالكان  ابداه  الذي 
لوكالــة SSM  ومؤسســة واحة 
املتنبــي فــي التهيــؤ للحفــل 
مــن  جمــع  وحضــر  وإجناحــه، 
الشــخصيات االدبية مــن بغداد 
واحملافظــات والعديد من الفنانني 
إلدارة  التهاني  لتقدمي  واإلعالميني 

الوكالة واملشاركة في احلفل.
العراقي،  صــالح  احلفــل،  عريف 
رحب باحلضــور وأثنى على خطوة 
افتتــاح املقر الرســمي للوكالة 
يرأسه  التي تعتمد مالكا شبابيا 
علــي أبو عــراق، وبعدهــا ألقى 
رئيــس الوكالــة ثمــن فيها ممن 
االفتتاح،  فرحــة  وشــارك  حضر 
مؤكدا ان منهاج االنشــطة التي 
ستعتمدها  في املدة املقبلة يعد 
إضافة للجانــب اإلعالمي واألدبي 

في العراق.
وقدم شكره إلى مديرة مؤسسة 
واحــة املتنبــي، أفــراح الدايني، 
الكبيرة في املســاهمة  جلهودها 
بافتتاح الوكالة وابداء املســاندة 

التي ســتكون عامــل مهم في 
انطالقة إيجابية للعمل املشترك 
في صالــح خدمة  يصــب  الذي 

اإلعالم واحلركة الثقافية.

اإلخبارية،   SSM وكالة  ان  واوضح 
واالهتمــام  بالتطويــر  تعنــى 
والثقافية،  اإلعالميــة  بالطاقات 
املثنى  محافظة  في  فرعا  ولديها 

بإدارة، زينب عبد العظيم، وكذلك 
فرع فــي محافظة كركوك يضم 
محافظــات الشــمال، وفرعا في 
وسيتم  العربية،  مصر  جمهورية 

افتتاح فرعهــا في دولة لبنان في 
املدة املقبلة.

وقــال ان الوكالــة ســبق لها ان 
رعت كتابا مشــتركا جملموعة من 

األرواح«،  »مرايا  الشباب  الشعراء 
لتوقيــع كتاب  وأقامــت حفــال 
الشــاعر فيصل عبد اهلل كاظم 
أحب« وشارك مالكها  ملن  »اكتب 
في العديد مــن امللتقيات الفنية 

واألدبية.
إلقاء  االفتتاحــي  احلفــل  تخلل 
الزيدي  للشعراء ســعيد  قصائد 
وسعد الرماحي القاسمي وصالح 
وســجاد  اخلفاجي  وودق  العراقي 
وأقيمت  العقابي،  وعمار  اجلوراني 
الفنان  فيها  حفلة غنائية شارك 
جمال األسمر والفنانة سناء جنم 

العبودي.
من جانبها، اوضحــت مديرة فرع 
املثنى،  محافظــة  فــي  الوكالة 
سعيدة  انها  العظيم،  عبد  زينب 
باحلضور واملشــاركة فــي احلفل 
االفتتاحي مــع زميليها اكرم رزاق 
وعمــار مزعل، مبينــة ان فريقها 
يتألف من 5 أعضاء هم » أكرم رزاق 
محررا وعمار مزعل وغفران حسني 
وأمجــد اجلابري وعامــر فاضل«، 
مؤكــدة ان العمل فــي الوكالة 
والتخويل  لالعتمــاد  وفقــا  يتم 
الرســمي وهنالك تنســيقا مع  
في  واإلنسانية  احلكومية  اجلهات 
محافظــة املثنى، مشــددة على 
ان فريق فرع الوكالة يســعى إلى 
نقل همــوم املواطن في احملافظة 
وكذلك إيصال جميع االنشــطة 
واألخبــار التــي تتعلــق بجميع 
واجتماعية  سياســية  اجلوانــب 

وفنية وأدبية ورياضية وغيرها.

وكالة SSM اإلخبارية تفتتح مقرها وتعلن منهاج حافل باألنشطة
تقطع األنفاس عند صعود الدرج يستوجب االنتباه

يعاني بعض األشــخاص من تقّطــع األنفاس عند صعود 
الدرج ألســباب مختلفة، منها التعب. لكن من املمكن أن 
يواجه هذه املشكلة أيضاً األشــخاص الرياضيون. وغالباً 
ما ال يدعو هذا إلى القلق. لكن يجب استشــارة الطبيب 
في حــال ترافق ذلك مع بعض األعــراض مثل ألم الصدر 

والقدمني وانتفاخ الكاحلني.
وقد يرتبط تقّطع األنفاس عند صعود الدرج لدى األشخاص 
الذين ميارسون الرياضة بأسباب منها عدم التحمية، وهو 
الروتني الذي يلجأ إليه كل الرياضيني قبل البدء بالتمارين.

وفي حال صعود الســاللم مــن دون فعل هذا، من املمكن 
الشعور بالتعب بسبب املرور السريع من حالة الراحة إلى 
حالة النشاط، مما يدفع اجلسم إلى بذل مجهود إضافي ملّد 

العضالت باألوكسيجني.
ويُشار إلى أن عملية التحمية تعمل على حتضير العضالت 
للحركة، وعلى زيادة دفق الدم واألوكسيجني إليها، وعلى 
احلد مــن احتمال التعّرض لإلصابــات. ولهذا من األفضل 
عدم القيام بأي نشاط بدني قبل ممارسة حركات التحمية 

البسيطة.

وضعية اجلسم قد تدل على بداية تدهور الدماغ
تســبب حالة “خرف أجســام ليوي”، وهي نوع شائع من 
اخلرف يُعزا إلى الترســبات اجملهرية غيــر الطبيعية التي 
تتلــف خاليا الدماغ مبــرور الوقت، مشــاكل في القدرات 

العقلية وعدد من الصعوبات األخرى.
ويصف اخلــرف عموما مجموعات مــن األعراض املرتبطة 
بتدهور الدماغ، وميكن أن تؤدي “أجسام ليوي” إلى مشاكل 

في التفكير واحلركة والسلوك واملزاج.
وكشــفت جمعية ألزهامير )AS( أن زهاء ثلثي األشخاص 
املصابني بخرف “أجســام ليوي”، يعانون من صعوبات في 
احلركة عند تشــخيص احلالة، ويزداد هذا العدد مع تقدم 

احلالة.
وتوضح AS “هذه األعراض تشبه أعراض مرض باركنسون، 

وتشمل حركة بطيئة وصلبة مع تعبير وجه فارغ”.
وقد تؤدي التغييرات التي تطــرأ على الوضعية أيضا إلى 
اإلصابة بخرف “أجسام ليوي”. وحتذر AS: “قد تكون وضعية 
الفرد منحنية وقد تكون مشــيته متقلبــة. وقد يعانون 
أيضا من صعوبة في التوازن، وقد ترجتف أطرافهم أحيانا”.

وتشمل األعراض األخرى خلرف “أجسام ليوي” ما يلي:
اضطرابات النوم.

فقدان حاسة الشم.
اإلمساك.

سلس البول.
وليس من الواضح ســبب تطور ترســبات “أجسام ليوي”، 

وكيف تتلف الدماغ بالضبط.
ومــع ذلك، هناك بعض عوامل اخلطر التي يبدو أنها تدعم 
هذه العملية املدمرة. تعتبر حاالت مثل ارتفاع ضغط الدم 
وارتفاع الكوليســترول، من عوامل اخلطر ألســباب أخرى 

للخرف مثل مرض الزهامير.
وتوصلــت الدراســات احلديثــة إلى العديد مــن اجلينات 
املرتبطة بارتفاع مخاطر اإلصابة بخرف “أجســام ليوي”. 
وبينما تســاعدنا هذه االكتشــافات على فهم بيولوجيا 
خرف “أجسام ليوي”، فإن امتالك أحد هذه اجلينات اخلطرة 

ال يعني بالضرورة أنك ستصاب باملرض.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
املفاهيم  مــن  العديــد  يوجــد 
اخلاطئــة املتعلقــة باملســاحة 
اآلمنة، ووضع احلدود في العالقات، 
بغــض النظــر عن نوعهــا، في 
بعض األحيان نشــعر بأن احلدود 
أمــر غير ضــروري فــي العالقة؛ 
ألن الطرف اآلخــر يجب أن يكون 
على دراية بــكل تفاصيل حياتنا، 
وأن إخفــاء بعض األمــور عنه أو 
امتالكنا لوقتنا اخلاص بنا قد يؤثر 
ســلباً على عالقتنا. في حقيقة 
األمــر، فإن كل العالقــات اجليدة 
واضحة  حــدود  بها  والصحيــة 

كال  فيهــا  وينعــم  وصريحــة، 
الطرفني مبســاحة آمنة، ويحترم 
أطرافها هذا األمــر جيداً.  وضع 
حدود صحية فــي العالقة ليس 
أمراً ســهاًل، وال يحدث من تلقاء 
نفســه، ولكنه يحتــاج إلى بذل 
العالقة  أطراف  يكون  وأن  اجلهود، 
متفاهمني جيــًدا، كما أن احلدود 
الصحية تســمح لكال الطرفني 
وتساعدهم  بالراحة،  بالشــعور 

على التطوير من أنفسهم.
 وحتــى تتمكن مــن وضع حدود، 
ســوف يكون مــن الضــروري أن 
مــع الطرف اآلخر،  تكون واضحاً 

وأن تخبره مبــا تريد وتتحدث إليه 
وحدودك،  وقيمك  معتقداتك  عن 
وفي كثير من األحيــان؛ منيل إلى 
الطرف  يريــده  ما  مــع  التكيف 
اآلخر، فننسى أنفسنا متاماً، وهو 

اخلطأ الذي يرتكبه كثيرون.
وضع حــدود صحية في العالقات 
مــا هــو إال انعــكاس نفســك 
وجتسيد لهويتك، ومن أنت؟ وماذا 
املطاف ســوف  نهاية  وفي  تريد؟ 
يعزز وضعك في احلياة مع شريك 
حياتك، وبغــض النظر عن ما إذا 
كانــت احلدود كبيــرة أو صغيرة، 
فهي مهمة وتســتحق االحترام 

والتقدير.
 على سبيل املثال، إذا طلب منك 
أو  حياتك  اآلخر، شــريك  الطرف 
أحد أشــقائك، عدم  أو  صديقك 
اســتخدام ممتلكاته من دون إذنه، 
ولكنك اســتخدمت سيارته في 
كل األحوال، رمبــا يكون هذا األمر 
ولكنه  إليك،  بالنسبة  مهم  غير 
شديد األهمية بالنسبة إليه. هل 
حتلم بامتالك حــس الدعابة في 
عالقاتك االجتماعية؟.. إليك احلل 
في 7 خطوات بغــض النظر عن 
مدى انتهاك احلدود، وبغض النظر 
ارتكبته،  الذي  التجاوز  حجم  عن 

ســواء كان كبيــرًا أو صغيرًا، فال 
يحب أن يتم جتاهــل حدوده، وأال 
حتظى مســاحته اآلمنة باحترام. 
ضع في اعتبارك، إنه إذا سمحت 
أو صديقــك  لشــريك حياتــك 
والتعدي  خصوصيتــك  باختراق 
على حدودك، خوًفــا من رد فعله 
أو جتنباً إلغضابه، فاعلم أنك في 
تؤذي  وبأنك  غير صحيــة،  عالقة 

نفسك.
 وضع حدود صحية يتطلب بعض 
األمــور الضروريــة، ويحتاج بذل 
وقبل  أوالً  لذلــك  والعمل،  اجلهد 
أي شــيء عليك أن تكون صريحاً 

وأن تتحــدث عن ما تريد، وأن متنح 
الطــرف اآلخــر الوقــت الكافي 
إذا كان يقبل هذه  للتفكير فيما 

احلدود أم ال.
 وضع افتراضات من شأنه إحداث 
ســوء تفاهم، ويتسبب في وقوع 
العديد من املشاكل في العالقات.  
رمبا تشــعر بأنك تعرف شــريك 
حياتك مبا يكفي لتحديد شعوره، 
ولكن هــذا غير حقيقي؛ ألن هذه 
تكون  والتخمينات  االفتراضــات 
في كثير من األحيان خاطئة متاماً، 
لذا عليك أن تســأله عن حقيقة 

شعوره، وأن تعرف في ما يفكر.  

المساحة اآلمنة »ضرورية لعالقات صحية«..
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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
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عربي معاصر
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لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان
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صيفية 
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8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .
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 2 – مدينة أميركية 
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رتبة عسكرية .
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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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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقت الهيئة التطبيعية لالحتاد 
العراقي لكرة القدم النســخة 
االحتاد  قبل  املُرسلة من  األخيرة 
الدولي لكــرة القدم )فيفا( من 
لوائح ومدونــة االنتخابات قبل 
التصديق عليها بشكل نهائي.

وجاَء في رســالة االحتاد الدولي، 
أنه »متت املوافقة على النسخة 
األخيــرة مــن لوائــح ومدونة 
انتخابات االحتــاد العراقي لكرة 
عليها  وافــق  والتــي  القــدم 
االحتادان الدولي واآلسيوي، وجتب 
ترجمتها إلــى اللغتني العربية 
والكردية، وإرســالها إلينا قبل 
ملراجعتهــا   6/1/2021 تاريــخ 

والتصديق عليها«.
في  الدولــي  االحتــاد  وأضــاَف 
رسالة  تسلم  »نؤيد  رســالته: 
ممثل احلكومة العراقية بشــأن 
التقــدم احلاصــل فــي قانون 
من  ونطلُب  الرياضية،  االحتادات 
متابعة  التطبيعيــة  الهيئــة 
األمر لكي يتــم التصديق على 
إدخال  بعــد  املذكور  القانــون 
الدولي  االحتاديــن  مقترحــات 
واآلســيوي، وإعالمنــا بذلــك 

بأسرع ما ميكن«.
وثمَن الفيفا »اجلهودَ العظيمة 
للهيئــة التطبيعيــة إلصالح 
لالحتاد  اإلداري  الهيكل  وحتسني 
العراقــي لكرة القــدم، وما مت 
اجنــازه لغاية اآلن، وأنه ســوف 
يشــجع االحتــاد العراقي على 
مواصلتنا باملعلومات عن تقدم 

قانون االحتادات الرياضية«.
إلــى ذلك، تفتتــح اليوم االحد 

احلادية عشــرة  اجلولة  مباريات 
الكرة  لدوري  االولى  املرحلة  من 
املمتــاز باقامة ثــالث مباريات، 
فيلعب املتصدر نفط الوســط 
ملعب  فــي  الكهربــاء  امــام 
التاجي، ويلتقي النجف واجلوية 
الدولي،  النجــف  ملعــب  في 
الســماوة في ملعبه  ويضيف 

فريق احلدود.
وتقــام غــد االثنــني، خمــس 
ذاتها،  اجلولــة  فــي  مباريــات 

في  والنفط  الكــرخ  فيلعــب 
راضي،  احمد  الســاحر  ملعب 
ويشهد ملعب الصناعة مباراة 
فريقي الصناعــات الكهربائية 
وفريق القاســم، وفــي ملعب 
فرانســوا حريري تقــام مباراة 
اربيل والشــرطة، ويلعب نفط 
ميسان امام الطلبة في ملعب 
البصرة  ونفط  الدولي،  ميسان 
يضيــف الديوانيــة في ملعب 

البصرة الدولي.

وفي يــوم الثالثاء تقام مباراتان، 
في ملعب الشعب الدولي جترى 
وفي ملعب  وزاخو،  الوراء  مباراة 
امليناء  يلتقي  الدولــي  البصرة 

وفريق امانة بغداد.
مــن جانب اخــر، يفقــد فريق 
نفط الوســط، خدمات العبني 
مؤثريــن في تشــكيلة الفريق 
أمام الكهرباء، اليوم األحد ، في 
الدوري  11 من عمر  إطار اجلولة 
املمتــاز، على ملعــب التاجي.. 

نبيل عباس،  الفريق،  وقال مدير 
»نفط الوســط سيفقد جهود 
رســالن حنون وخلدون إبراهيم 
البطاقــات  تراكــم  بســبب 

الصفراء«.
وأشــار إلــى أن اجلهــاز الفني 
البدالء،  حتضيــر  بــدأ  للفريق، 
منوًهــا »نتمتع بوجوه شــابة 
قادرة على ســد الفــراغ الذي 
وخلدون  حنون  رسالن  سيتركه 
أن  عبــاس،  إبراهيم«.وأوضــح 

الفريق وصل أمــس إلى بغداد، 
أجل  من  الفوز  هدفه  وسيكون 
, يشــار  احلفاظ على الصدارة. 
إلــى أن نفط الوســط يتصدر 
املمتاز  الــدوري  ترتيــب  جدول 

برصيد 20 نقطة.
مــن جانب اخر، اعلنــت الهيئة 
التطبيعيــة الحتاد كــرة القدم، 
بالبطاقــات  العمــل  ايقــاف 
التعريفية للصحفيني بســبب 

كثرة حاالت التزوير.
ان  بيــان  الهيئــة في  وذكــرت 
»الهيئــة التطبيعية، ابتداًء من 
اجلولة احلادية عشرة، قررت إيقاف 
العمــل بالبطاقــات التعريفية 
)الباجات( التي تســمح حلاملها 
واملصوريــن  الصحفيــني  مــن 
الدخول الى املالعب في مباريات 
الدوري املمتاز للموســم ٢٠٢٠-

٢٠٢١، بســبب كثــرة حــاالت 
التزوير«.واوضحــت ان » »الهيأة 
آلية  بإعالن  ستقوم  التطبيعية 
جديدة لدخول املالعب تســهل 
مهمة الصحفيني واملصورين من 
اداء واجباتهم بانسيابية عالية«.
وفي ســياق اخــر، تدعــو جلنة 
في  املشاركة  األندية  املسابقات 
بطوالت الفئــات العمرية ودوري 
إلى  تنظيمية،  وألمــور  الرديف، 
ايــداع أجور احلــكام للمرحلتني 
األولــى والثانية مــن البطوالت 
لدى  كتأمينات  أعــاله  املذكورة 
مدة  وخــالل  االحتاد،  حســابات 
 ،2020/12/31 حتــى  أقصاهــا 
الســماح  يتم  لــن  وبخالفــه 
تتخلف  التي  األندية  باشــتراك 
عــن االيــداع.. علمــاً أن االحتاد 
سيتحمل أجور التحكيم لألدوار 

النهائية.

فيفا يرسل النسخة األخيرة من النظام 
الداخلي النتخابات اتحاد القدم

الموسوي رئيسا ثالث مباريات في افتتاح الجولة الحادية عشرة لدوري الكرة اليوم
شرعيا التحاد الجودو

الشرطة يطلب 
ضم محمد داود

ادارة الحدود 
تنتقد التحكيم 

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أكد وزير الشــباب والرياضــة عدنان درجال 
أن االحتاد الدولي شــدد على ضــرورة اعتماد 
سمير املوسوي رئيسا شرعيا لالحتاد العراقي 
للجودو.. وقــال درجال أن االجتماعات املتكررة 
مع ممثلي األوملبيية الدوليــة واجمللس األوملبي 
األســيوي اوضحت كثيرا من التفاصيل التي 
تخــص االحتادات األوملبية ومــن بينها قضية 

احتاد اجلودو الذي يقوده حاليا رئيسان.
ونقل درجال رأي االحتــاد الدولي للجودو الذي 
أكد على تعامله مع رئيس االحتاد احلالي سمير 
املوســوي، حصرا.. وبني ما يتــم من إجراءات 
مقبلة بشأن اإلنتخابات وغيرها يجب أن تتم 
من خالل االحتاد احلالي باالتفاق، الفتا أن وجهة 
نظر االحتاد الدولي للعبة واضحة وصريحة ومت 

ابالغ االحتادات والهيئة العامة بذلك.
يشار إلى أن احتاد اجلودو أقام مؤمترين انتخابيني 
في وقت ســابق احدهم شــهد فوز ســمير 
املوسوي ومجموعة من االعضاء واملؤمتر األخر 
شــهد انتخاب عدي طارق رئيسا ومجموعة 

من األعضاء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يأمل نادي الشــرطة الرياضــي ضم الالعب 
الدولــي محمــد داود الذي ميثــل فريق نادي 
النفــط، وذلك في ضوء ما يقدمه الالعب من 
مســتويات فنية عالية، أسهمت في خطفه 
ناد\ي الشــرطة فتح  االضواء وبالتالــي فأن 
قنوات اتصال مع إدارة نــادي النفط والالعب 
لغرض امتــام الصفقة في فتــرة االنتقاالت 

الشتوية.
فــي  النفــط  إدارة  ان  مصــادر  واوضحــت 
اجتماعها مع ادارة الشرطة اشترطت مقابل 
داود بطاقة االســتغناء  الالعب محمد  منح 
أن حتصــل على خدمــات كل من علي مهدي 

وحسام جاد اهلل إضافة ملبلغ 250 مليون.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت ادارة نادي احلدود الرياضي، انها ســتتعامل 
بالــرق القانونية التــي تواجه فريقهــا الكروي 
بالدوري املمتاز.. وذكر بيان عن احلدود ان »تدريبات 
فريقنا بكرة القدم شــهدت تواجد رئيس الهيئة 
اإلدارية لنادي احلــدود الرياضي العميد فواد ناصر 
الركابي الذي اكد على دعم اإلدارة الكامل لفريق 
كرة القدم الذي سيشــد الرحال الى محافظة 
الســماوة ملالقاة اهل الدار اليــوم االحد ضمن 
منافســات اجلولة احلادية عشــر من عمر دورينا 

الكروي«.
واضــاف ان »رئيس النــادي حث اجلهــاز الفني 
والالعبني على تقدمي األفضــل في قادم املباريات 
والتركيز في املباراة وترك االعتراضات على احلكام 
التي ليســت مبصلحة الفريــق وان كانت هناك 
اخطاء في بعض احلاالت فأن االدارة ســتتعامل 
بالطــرق القانونية مع هذا الظلــم وان الفريق 
مطالب االن بتحقيق الفوز كون املركز الذي يقف 
فيه هو ليس من افكار االدارة التي تتفهم ظروف 
كرة القدم ســيما وان فريقنا يقدم مســتويات 
جيــدة لكن ينقصــه احلظ في بعــض االحيان 
والتركيــز ايضاً في الدقائق االخيرة التي خســر 

بسببها الفريق نقاط كثيرة«.
وتابع »كما شــهدت التدريبات تواجد امني ســر 
النادي السيد حازم تيموز الذي اشارة بدوره على 
ان االدارة داعمــه للفريق بشــكل كبير وتنتظر 
حتقيــق االنتصار في مباراة الســماوة التي تعد 
بســت نقاط كون املنافس هو مشارك لفريقنا 
بنفس النقاط وان فريقنا قادر على كسب الفوز».

وتابع تيموز بحســب البيان، »ال نريد النظر الى 
اخللف ونتحســر على نقاط املباريات السابقة 
التــي فقدناهــا علينــا ان نركز فــي املباريات 
القادمة وال نضيــع اي نقاط ونحن قادرون على 

حتقيق ذلك«.
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العواصم ـ وكاالت:

التنس األملانية أجنليك  تتأهب جنمة 
كيربر املصنفــة األولى على العالم 
املوسم  منافســات  خلوض  سابقا، 
اجلديد من بطوالت التنس.. وستجد 
كيربر أمامها كافة اخليارات مطروحة 
بدءا من التطلع الســتكمال قائمة 
سالم«  »جراند  بطوالت  في  ألقابها 
األربع الكبرى، حتى احتمال االعتزال.

وقالــت كيربــر »32 عامــا« فــي 
األملانية  األنبــاء  لوكالة  تصريحات 
)د.ب.أ( مــن منزلها في بولندا ومقر 
تدريبها، إنها ســتغيب عن بطولة 
مباشــرة  وســتتوجه  أبوظبــي.. 
إلى أســتراليا لبدء مشــوارها في 
موســم 2021، عبــر بطولــة في 
أستراليا  لبطولة  ملبورن استعدادا 
»جراند  بطــوالت  أولى  املفتوحــة، 
سالم« في املوســم، املؤجلة إلى 8 

شباط.
لم تشارك كيربر في أي بطولة منذ 
خروجهــا املفاجئ من الــدور األول 

)روالن  املفتوحــة  فرنســا  ببطولة 
جاروس( فــي أيلول املاضي، بالتزامن 
التــي صعبت  كورونا  فوضــى  مع 
األمور عليها.. وقالت كيربر: »تتدرب 
مرارا وتكرارا وفــي النهاية ال تكون 
لديــك رؤية واضحة ملــا تتدرب من 

أجله«.
بعد 10 أعــوام قضتها في مالعب 
التنــس، أبــدت كيربــر شــعورها 
بصعوبة التعامل مع غياب اجلماهير 
واحلجــر الصحي )أســبوعان( الذي 
سيطبق على الوافدين إلى أستراليا 
اجلديد..  املوســم  في  للمشــاركة 
وقالت كيربر: »ميكنك الصمود أمام 
هذا لفترة قصيرة، لكن اســتمراره 
بالنســبة  صعبا  ســيكون  طويال 
لي«.وأكــدت: »ال ميكننــي االنتقال 
من فقاعة إلى أخــرى. ممتنة للعب 
مجددا، لكن ليســت هــذه األجواء 
التي أعرفها، وأفتقد شيئا ما حقا«.
للمركز  تراجعت  التي  وأضافت كيربر 
أســتراليا  لبطولــة  إن  عامليــا،   25
إذ  املفتوحــة مكانة خاصــة لديها، 
توجهــت خاللهــا بــأول ألقابها في 

جراند سالم )2016(، قبل حصدها في 
العام نفســه لقب أمريكا املفتوحة 
)فالشــينج ميدوز(، ثــم فوزها بلقب 

وميبلدون في 2018.
وتتطلــع كيربر حلصد لقب فرنســا 
لتلتحق  جــاروس(  )روالن  املفتوحــة 
باجملموعة الصغيرة من النجوم الذين 
حصــدوا اللقب فــي جميع بطوالت 
اإلجناز  هــذا  ويحظى  جراند ســالم.. 
بأهمية لدى كيربــر أكثر من التتويج 

مبيدالية ذهبية في أوملبياد طوكيو.
االختيار،  لــدي  كان  »إذا  وأوضحــت: 
ســأختار بالطبع رابع لقــب لي في 
باريس«، مؤكدة أن  جراند ســالم في 
الفــوز بجميــع ألقاب جراند ســالم 

سيكون تكليال ملسيرتها.
وذكــرت كيربــر: »قررت االســتعداد 
بأفضــل شــكل ممكن وأتطلــع إلى 
عن  متخليــة  أســتراليا«،  بطولــة 
وقالت:  إيقــاف مســيرتها..  فكــرة 
أثق  التفكير قائــم. لكنني  »بالطبع 
بقلبي ومشــاعري )في اتخاذ القرار(، 
)سأســتمر( طاملا أســتمتع بالتنس 
وكنت قادرة على األداء بشــكل جيد، 

وهو ما أعشقه ويشكل جزءا مني«.
وتــرى باربــرا ريتنر املدربة الســابقة 
للفريق األملانــي ببطولة كأس االحتاد 
لفرق تنس الســيدات، أن مســتقبل 
النتائج..  أيضا على  يتوقف  كيربر قد 
وقالــت ريتنر في تصريحــات لبوابة 
ســبوكس: »ميكنني تخيل أن أجنليك 
ميكنهــا العودة لتحقيــق جناح كبير 
للغاية، لكــن النهاية قد تكون قريبا 

أيضا«.
اعتزالها  عــدم  »حقيقة  وأضافــت: 
تظهــر أن أجنليــك ال تــزال حتظــى 
بالشغف بداخلها. ولكن األمر يتعلق 
مبدى قدرتها علــى الصمود أمام كل 
الشــابات«.وأوضحت  الالعبات  هؤالء 
)بشــأن  التفكير  »نحيــت  كيربــر: 
االعتــزال( جانبا. ولكن مبجرد أن تفكر 
في هذا األمر، ال يكون بإمكانك محوه. 
هذه اللحظة ستأتي في وقت ما، رمبا 
قريبــا أو ال، أنا ال أعرف«.واســتطردت 
تقول: »ســأرى كيف ستسير األمور. 
القيود، واللعب دون جماهير، هي أمور 
مهمة وتؤثر كثيرا على اســتمتاعي 

باللعبة«.

موسم 2021.. أنجليك كيربر بين الشغف وهاجس االعتزال
الالعبة األلمانية تبدأ وطها من بطولة أستراليا المفتوحة

كيربر

متابعة ـ الصباح الجديد:
القدم،  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  ينظم 
اســتفتاء الختيــار النــادي األكثر 
شــعبية في قارة آســيا، تتنافس 
الغرب اآلســيوي  أنديــة متثل  فيه 
وأخرى متثل الشــرق، على أن يصعد 
الغــرب ومثلهما من  فريقان مــن 
يتم  النهائيــة،  للمرحلة  الشــرق 
اختيار األكثر شعبية على مستوى 
القارة من بينهم.ويستمر التصويت 
الختيــار أكثر األندية شــعبية في 
الغرب حتى يوم أمس الســبت 26 

كانون األول اجلاري.
الــزوراء  فريقــي  العــراق  وميثــل 

والشــرطة في االستفتاء، ويشارك 
في اســتفتاء غربي آســيا األندية 
الفائــزة في التصويــت الذي جرى 
بكل دولة، في وقت سابق، باإلضافة 
إلى أربعة أندية أخرى حصدت عددا 
كبيرا من األصــوات عند حصولها 

على املركز الثاني في بلدها.
وميثل السعودية في هذا االستفتاء 
الهالل والنصر، حيث فاز األزرق بلقب 
أكثر األندية شعبية في السعودية 
في استفتاء اجلماهير، وحصل على 
%49 من أصوات الذين شــاركوا في 
ذلك االســتفتاء، وجاء العاملي ثانيا 
بنســبة %33 .وخرجــت أندية احتاد 

وأهلي جدة بعد حصول كل منهما 
على %7 فقط ، في ذلك االستفتاء، 
والشباب بحصوله على 4 % فقط.

من  االســتفتاء  فــي  ويشــارك 
الزوراء  اآلســيوي،  الغــرب  أندية 
الهــالل  )العــراق(،  الشــرطة   ،
والنصر )الســعودية( ، الفيصلي 
والوحدات )األردن( ، شــباب اخلليل 
العربي  )فلسطني(،  القدس  ،هالل 
)قطر(، شعب إب )اليمن(، النجمة 
)لبنان(، االحتاد )ســوريا( ، الشارقة 
)اإلمارات،(  القادســية )الكويت( ، 
احملرق )البحرين( ، ظفار )ســلطنة 

عمان(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواصــُل في القاعة الرئيســية 
الــدورة  بابــل  محافظــة  فــي 
التحكيميــة الدولية حلكام كرة 
القدم الشــاطئية للفترة من ٢٣ 
لغاية ٢٥ من الشهر احلالي، والتي 
يشــارك فيها 16 حكما، ويحاضر 
السابقان  الدوليان  احلكمان  فيها 

)احمد عباس وأغر مزاحم(، والتي 
ينظمها االحتــاد الفرعي في بابل، 
وبإشــراف مباشــر من جلنة كرة 
الصاالت والشــاطئية في الهيأة 
التطبيعية، وبالتعاون مع مديرية 

شباب ورياضة بابل.
الصاالت  كــرة  جلنــة  وتســعى 
هذه  خــالل  مــن  والشــاطئية، 

الدورات، الى تطوير قدرات حكامها 
الشــباب الطامحــني للحصول 
اجل  الدوليــة من  الشــارة  على 
االســتحقاقات  في  العراق  متثيل 
الدولية املقبلــة، فضال عن قيادة 
احمللية  البطــوالت  في  املباريــات 
التي تقيمها سنويا مثل بطولتي 

الدوري والكاس.

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
القســام  امليدانبة  املتابعة  اطار  في 
املوهبة واملنشــآت الرياضية التابعة 
لدائرة شــؤون االقاليــم واحملافظات 
الدائرة للشــؤون  ، تفقــد معاونــا 

االداريــة والفنيــة ، قســم املوهبة 
الرياضيــة في ديالــى والتقيا مديره 
والتدريبية  االدارية  العاملة  واملالكات 
يضمها  التي  االلعــاب  في مختلف 
، واطلعــا على احتياجات القســم 

واملوظفــني ، ووعدا برفعها الى املدير 
العــام للدائرة طالب جابر مســلم، 
الذي  بالشكل  توفيرها  والعمل على 
يضمــن دميومة وتطــور وتائر العمل 

الرياضي واإلداري في القسم.

شؤون االقاليم تتفقد موهبة ديالى 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بهدف تفعيل املنهاج التدريبي 
الســنوي املعتمــد للمراكــز 
املوهبــة  لرعايــة  الوطنيــة 
 ، القــدم  لكــرة  الرياضيــة 
االقاليم  شؤون  لدائرة  التابعة 
واحملافظات، في كل من مديرية 
رعايــة املوهبــة الرياضية في 
بسمايـــة ببغـداد مـن خـالل 
برامج تنشيطيـــة ومبـادرات 
وديـة  مباريـات  إقامـــة  مثـل 
وبطـــوالت ، اقامتهـــا تلـك 
املراكز لتحقيــق اقصى فائدة 
التدريبيــة  الوحــدات  مـــن 
، عن طريق خلق  االســبوعية 
واالحتكاك  التنافــس  فــرص 
وجتــاوز  اخلبــرات  الكتســاب 
نقــاط الضعــف ســواء في 
االعــداد او االداء ، فقد اقامت 
مديريــة املوهبــة الرياضيــة 

فــي بســماية ، مبــاراة ودية 
الفئات  لفريقها وقــد تنوعت 
تولدات  العمرية لالعبيــه يني 
مع  و٢٠١٠،  ٢٠٠٨و٢٠٠٩  عــام 
فريق نـــادي املنشـــآت التابع 

لوزارة الداخلية ، حضرها مدير 
املديرية محمد امير اسماعيل 
ومســؤولني مــن اجلانبـــني ، 
فضـــال عـــن اوليـــاء امـور 

الالعبـني.

الزوراء والشرطة ضمن استفتاء 
األكثر شعبية في آسيا

انطالق الدورة التحكيمية
 لحكام الشاطئية في بابل

مراكز الموهبة في بسماية
 تكثف برامجها التنشيطية

محاضرة ملواهب كرة القدم في بسماية



روي عن الرسول االعظم )ص( انه قال 
:

" ثالث خصال َمــْن ُكنَّ فيه أو واحدٌة 
منهــنَّ كان في ظل عرش اهلل يوم ال 

ِظلَّ االّ ِظلُّه :
رجٌل أعطى الناس من نفســه ماهو 

سائِلُُهم ،
ورجٌل لم يُقــّدم رجال ولم يؤخر رجالً 

حتى يعلم أنَّ ذلك هلل رضا ،
أخاه املســلم بعيب  ورجٌل لم يعب 
حتى ينفي العيَب عن نفســه ، فانه 
ال ينفــي منها عيبــاً االّ بدا له عيٌب 
وكفى باملرء شغالً بنفسه عن الناس 

"
--1

يضع الرسول )ص( بني أيدينا خارطة 
النجاة، ويعلنها واضحًة صريحة دون 
لبــس او غموض، فيســلط األضواء 
على خصــال ثالث مــا أخفهن في 

اللسان وما أثقلهن في امليزان :

االولى :

االنصاف 
ومقتضــى االنصاف أْن تُعامل الناس 
ِبِْثِل ما تُريد أْن يعاملوك به، ســواء 

بسواء 
انك ترغب في أْن ُتترم وهذا ما يُلزمك 
باملبــادرة الى احترامهــم وتوقيرهم 
بعيداً عن كل الوان االنتقاص واالزدراء 

واالساءة .
وانك تطمح الى أْن يهرع اخوانك الى 
مساعدتك حني تقع في مأزق ، وهذا 
ما يقتضيك أْن تكون الرقم البارز في 
والتعاون  والتراحم  التكافل  معادالت 

والبر االجتماعي ...

وانــك لتطمح الى أْن تكون انســاناً 
فــي اعمالــك، موفقا في  ناجحــاً 
حياتك، وهذا ما يجب ان تتمناه لكل 
اخوانــك بعيداً عن احلســد والكيد 

وااليذاء واالضرار بهم .
اّن احلى املشــاعر أْن تعتبر جناَحُهم 
جناَحــَك ، ويســعدك أنْيحظوا بكل 

الوان التوفيق والسداد .

وليــس ثمة من معنــى لالنصاف اذا 
ان يفرشــوا لك  تريــد منهم  كنت 
الطريق بالزهــور والرياحني ولكنك ال 
تكف عن زرع األشواك في طريقهم، 
وقــد تعمد الــى وضــع األلغام في 
طريقهم لتعيقهم عن الوصول الى 

ما يريون... وهنا تكمن الكارثة .

الثانية :

الســلمية  واملســيرة  االســتقامة 
املنطلقــة من احلرص علــى الدوران 
َمدارَ الطاعة هلل واالبتعاد عن مهاوى 
العصيان لــه ، واالنفالت والوقوع في 

مستنقعات الباطل .
زينُة  النقي الطاهر هــو  اّن املســار 
العمر، وهو الرصيد املهم املوصل الى 

النجاة .

الثالثة :

تطهيــُر النفس من العيــوب، وبَدالً 
من االنشــغال بعيوب الناس والتلذذ 
بذكرهــا وكشــفها لآلخرين ليكن 
احلرص على التخلص مما تتســم به 
نفســك من عيوب وما تنطوي عليه 

من شوائب وثغرات .
اّن االميــان يدعوك أْن تراقب نفســك 
وتاسبها ،وجتاهد من أْجِل تطهيرها 
من العيوب واآلثــام، وهذا هو اجلهاد 

االكبر،وهو سبيل النجاة .

كيف تضمن النجاة؟

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

اللبناني  املمثــل  وّجــه 
رســالة  اخلال  يوســف 
مؤثرة عــن والده الراحل 
الشــاعر يوســف اخلال 
وذلك ملناسبة عيد امليالد، 
ونشــر عبــر صفحتــه 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي  التواصــل 
صــورة لوالــده، وعّلــق 
عليها قائالً: "رحل.. كنت 
..ما ورثت  التاســعة  في 
ســوى إســم كالوشم 
ال مُيحــى لــم أفهمــه 
مثقالً  عبئاً  ..كان  حينها 
"تكاثرت  وتابع:  بالوقت". 
األزمنة فيه لكن تكاثرت 
عقلي  ال  أنا  فيَّ  األمكنة 
كان  ال  و  نََضــج  كان 

جسدي يََسع". من ناحية 
ذكرى  وبناســبة  أخرى، 
زواجــه التاســعة مــن 
نيكول  اللبنانية  الفنانة 
ســابا، أعاد اخلال نشــر 
مقطــع فيديو ظهر فيه 
مع ســابا وهما ينشدان 
أغاني عيد امليالد، متمنياً 
إنتهاء عام 2020 الى غير 

رجعة.

الســوري  الفنان  نشــر 
صورة  خليل  مكســيم 
لها وكتب معايدة خاصة 
جلمهوره ملناســبة اعياد 
امليالديــة.  الســنة  رأس 
فاز  قد  مكســيم  وكان 
أفضل ممثل عربي  بجائزة 
مهرجان  في   ،2020 لعام 
العربيــة،  الفضائيــات 
ونشــر عبــر صفحتــه 
للجائزة،  صــورة  اخلاصة 
شــكر فيهــا مكرميه، 
ملهرجان  "شــكراً  وعّلق: 
على  العربية  الفضائيات 
منحي جائزة أفضل ممثل 
عربي 2020، شكراً إللكم 
إنتو وحملبتكم و لكل حدا 

بحــس إنه اســهم ولو 
بجزء بسيط بهاد الشي. 
هــي اجلائــزة مــو إللي 
لألشــخاص  اجلائزة  هي 
أصحــاب  احلقيقيــني.. 
الصافية..الضمير  النوايا 
الصــادق.. احلي..احلــب 

األرض  على  واإلنسانية.. 
كانوا أو بالسما".

شاركت املمثلة اللبنانية 
املتابعني  الراســي  نادين 
اخلاصة  صفحتهــا  عبر 
التواصل  موقــع  علــى 
صــورة  اإلجتماعــي 
بطليقهــا  جمعتهــا 
املمثل اللبناني جيسكار 
وولديهمــا  نــادر  أبــي 
و"كارل"،  "مارســيل" 
امليالد.  عيــد  ملناســبة 
مع  املتابعــون  وتفاعــل 
الصورة بشــكل كبير، إذ 
أثنوا على خطوة الراسي 
وأبي نــادر اإلجتماع معاً 
من أجل ولديهما وخاصًة 
في هذه املناســبة. ومن 
كانــت  أخــرى،  ناحيــة 

األنظار  الراسي  خطفت 
اجلديــدة،  بإطاللتهــا 
امليالد،  بعيــد  إحتفــاالً 
أن  ملتابعيــه  متمنيــة 
العيد  هــذا  لهم  يجلب 
بهذا العام الفرح واألمل.

ونشــرت نادين صورة لها 
متأّلقة  فيهــا  ظهــرت 

بإطاللتها.

يوسف الخال

نادين الراسي

مكسيم خليل

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
شــهد عــام 2020 العديد من األزمــات واخلالفات بــني النجوم 
وبعضهم، وبرغم انه عام مملــوء باألحداث املريرة وجائحة كورونا 
التــي فقدنا فيها العديــد من النجوم، لكن أبرز حســنات تلك 

السنة يتمثل بحل اخلالفات وانتهائها باملصاحلة.
وكان لعــام 2020 نصيب كبير من إنهــاء اخلالفات مع احمليطني 
بأصالة، حيث أنهت النجمة الســورية أصالة نصري ِخالفها مع 
زَميلتهــا ميادة احلناوي من خالل أداء أغنيــة "كان يا مكان" في 
حفلها بالكويت، وقالــت إّنها ُمبادرة ُصلح لهــا مع ميادة بعد 
ســنوات من الَقطيعة واخلاِلفات وتَبــادل التصريحات العدائية 

بينهما.
وأنهى الفنان املصري عمرو دياب ِخالفه مع املوزع املوسيقي طارق 
مدكور بعد ســنوات من الِفراق الفني، ونَشــر حمدي هذا العام 
صورة جمعتــه بعمرو دياب في أثناء التحضيــر أللبومه األخير، 
ليعلنا بذلك إنهاء اجلفاء الذي اســتمر بينهما 16 عاماً منذ آخر 

ألبوم جمعهما "ليلي نهاري".
وبعد انفصال النجمة املصرية أنغام عن زوجها املوزع املوسيقي 
وامللحــن أحمد إبراهيــم واالنتهاء بالطالق، وَضعــت أنغام َحداً 
خلاِلفها مع ابنها الكبير عمر عارف الذي دخل في مشادة كالمية 
مع والدته بسبب معارضته لزواج والدته من إبراهيم ليشهد عام 
2020 مصاحلــة االم وابنها، باالحتفال بعيد ميالده برفقتها على 

أحد الشواطئ وَوََجهت له رسالة معايدة.

2020 تنهي خالفات النجوم

الصباح الجديد - وكاالت:
لــم يؤثر كورونا علــى احلفالت اخلاصة فــي املهرجانات، بل طال 
حفالت الزفاف ايضا، حيث احتفلت ملكــة جمال لبنان فاليري 
أبو شــقرا بزواجها من رجل األعمال زياد عمار تخلل احلفل بعض 
التوتر حيث تدخلت القوى األمنية ســريعا لتفريق املدعوين من 
منــزل العريس لتطبيق القرارات االحترازية ملنع تفشــي فيروس 

كورونا.
األزمة نفســها تكررت في حفل زفاف ديانــا كرزون من االعالمي 
معاذ العمري، حيث اســتدعت األجهزة األمنيــة األردنية معاذ 
عقب عقــد زفافه بتهمة مخالفة أوامر عــدم عقد التجمعات 

بسبب جائحة كورونا.
وفي حفل زفاف النجمة ياســمني صبري على امللياردير أحمد أبو 
هشيمة اكتفوا براسم عقد القران في منزل العريس وغاب والد 
ياسمني عن احلفل بســبب تواجده ضمن الفريق الطبي املعالج 

ملرضى كورونا.
واكتفت غادة عبد الرازق بزفة من جنوم مسلســلها "ســلطانة 

املعز" إلشهار زواجها على مدير التصوير هيثم زينتا.
كما أعلن فارس كرم زواجه بعد اكتشــاف حدوث املراسم سرا، 
وأكد محمد عساف زواجه من رمي عودة وقال في تسجيل صوتي 
نشره حساب MBC4 على موقع تويتر، أنه "كان يتمنى مشاركة 
اجلميع حفل زفافه، إال أن ذلك لم يحدث بسبب الظروف الصعبة 
التي مير بها العالم بسبب جائحة كورونا وفرض إجراءات التباعد 
االجتماعي، فضالً عن املصاب األليم الذي وقع للشعب اللبناني 

في بيروت.

كورونا سيطر على حفالت 
زفاف المشاهير في الـ 2020

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحالم يوسف
االحتفــاالت برأس الســنة اجلديدة، 
ليســت ابتكارا حديثا على مواطني 
البالد، كما انهــا ال تختلف عن اقدم 
احتفال سنوي برأس السنة في هذه 
البالد ، اال في موعد االحتفال، حسب 
املؤرخــني، فقد كانت رأس الســنة، 
بداية الربيع الذي يصــادف األول من 

نيسان. 
يقول مدير متحف الناصرية الباحث 
واملنتقــب اآلثاري عامر عبد الرزاق عن 
العراق  احتفاالت رأس الســنة فــي 
القدمي: كانت هنــاك احتفاالت برأس 
وكانت  القــدمي،  العراق  في  الســنة 
احتفــاالت بهيــة وجميلــة، لكــن 
العراق  احتفاالت رأس الســنة فــي 
القدمي كانت تقام في األول من نيسان، 
أي بداية الربيع، وهذا اليوم في العراق 
القــدمي والذي يتســاوى فيــه الليل 
والنهار، يبدأ من يوم احلادي والعشرين 
من آذار نفسه الذي نحتفل اليوم به 
بعيد الربيع وميتد لـ 11 يوما الى االول 

من نيسان، رأس السنة.
االحتفال "حجيتو  يوم  وتابع: يسمى 
اكيتو" ويعني رأس السنة، وهناك في 
العراق القدمي بيت كبير وواســع يقع 
على أطراف كل مدينة، ويسمى بيت 
االكيتو أي بيت احتفاالت رأس السنة، 
وكانوا يختارون أرياف املدن لبناء بيت 
وطبيعة  واســعة،  أرض  ألنها  اكيتو 
خالبة، ويقال أن االحتفاالت كانت متتد 

الى 11 يوما.
تتمثل  االحتفــاالت  كانت  وأضــاف: 
بإلقاء قصائد الشعر والغناء وإشعال 
البخــور وطقوس معنيــة بالعبادة. 

العائالت فــي العراق القــدمي جتتمع 
بهذه املناســبة على مائــدة واحدة، 
وتتبــادل األكالت الطيبة فيما بينها، 
وتقيــم احتفاالت موســيقية. ومن 
بعد  ميارســونها  كانوا  التي  العادات 
االحتفاالت، أن كل شخص يقوم بزرع 
شجرة، ويكون مســؤوال عن االعتناء 
بها، وتبدأ أيضا عملية تنظيف املدن 

في هذا اليــوم والبنــاء، اضافة الى 
مشــاريع مد اجلســور وبناء املعابد، 
وما كان يســمى في العــراق القدمي 
بـ "صــب القالب" ألنهــا تعد بداية 
احلياة اجلديــدة، فقد كان حب الوطن 
ما يجمعهم، ويســعون الى احلفاظ 

عليه.
تتشــابه تلــك الطقوس مــع اعياد 

 25 التي تبدأ من يوم  الكريســماس 
ديســمبر وهنــاك بعــض الكنائس 
تقيمــه ليلة الســادس مــن يناير. 
العراقيــون اليــوم يحاولون بشــتى 
الطرق تعزيــز اواصر االخوة واملواطنة 
امليالدية  بينهم، ورأس الســنة  فيما 
احــدى وســائلهم  والكريســماس 

لتحقيق الغاية النبيلة. 

الصباح الجديد - وكاالت:
املوقع الرسمي لفيلم "املنشق"  أعلن 
)The Dissident( املثيــر للجــدل، عن 
الواليات  أنحــاء  بدء عرضه في جميع 

املتحدة تزامنا مع عيد امليالد.
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  ونشر 
اخلاصــة بالفيلم اإلعــالن، ان الفيلم 
قنوات  للشــراء على  سيصبح متاحا 
الفيديو عند الطلب املميزة في الثامن 

من يناير املقبل.
ويتزامــن عــرض الفيلم مــع الذكرى 
األولى من صدوره فــي 24 يناير 2020، 
حيــث عــرض ألول مرة فــي مهرجان 
الواليات  فــي  الســينمائي  صندانس 

املتحدة. وشهد العرض حضور هيالري 
كلينتــون وخديجة جنكيــز خطيبة 
الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتدور قصة الفيلم الوثائقي، للمخرج 
برايان فوغل، بشــأن قضية  األميركي 
الســعودي جمال  الصحفي  اغتيــال 
خاشــقجي في القنصلية السعودية 

في اسطنبول بتركيا.
 Briarcliff أعلنت شــركة  أن  وســبق 
على  استحوذت  التي   ،Entertainment
حقوق الفيلم، انه سيتاح للعرض في 
دور الســينما وعبر الطلب اخلاص في 
أواخر عــام 2020 بالتزامن مع الذكرى 

الثانية ملقتل خاشقجي.

"المنشق" في دور العرض بعيد الميالد

االحتفاالت بالكريسماس ورأس السنة 
وسيلتنا لتعزيز المحبة

الصباح الجديد - وكاالت:
قدمت جنمة الغناء األميركية الشــهيرة أريانا 
غراندي بتقدمي مئات الهدايا ملرضى صغار السن 
في مستشفيات مانشستر، قيمة كل واحدة 
منها ـ100 يورو على شكل قسائم شرائية من 
إحدى املواقع اخملصصة للتبضع أونالين ملناسبة 

عيد امليالد.
واختــارت النجمــة البالغــة 27 عامــاً إهداء 
أطفال مرضى في مستشفى األطفال امللكي 
وحضانة مانشستر امللكية، وتأتي هذه املبادرة 
بعد ثالث سنوات من انتهاء حفلها املوسيقي 
في هذه املدينة بكارثــة مروعة متثلت بانفجار 

أودى بحياة  انتحــاري 
22 شخصاً.

ويدعى  املرضى  أحد  والد 
ستيف قال لـ أخبار مانشستر 

املســائية :" قالت لي ابنتي: انظر 
أبي لقد تلقيت قســيمة شــرائية 
الهدية  كانــت  غراندي،  أريانــا  من 

موضوعة فــي علبة صغيرة وال يوجد 
عليها رسالة وال حتى اسم الشخص 
املرســل، هذه بادرة طيبــة ورائعة وال 

يوجد منها أي إعالن أو فائدة لذا تعرف 
أنه مميز".

أريانا غراندي تقدم مئات الهدايا 
ألطفال مرضى لمناسبة عيد الميالد

الصباح الجديد - وكاالت:
منــذ عشــر ســنوات، يربي 
"غالي املراجلة" األسود داخل 
بيتــه وحديقته الصغيرة في 
أثارت  في ظاهــرة  البصــرة، 
املدينة  ســكان  اســتغراب 
الواقعة جنوب شرقي العراق.

وقال الرجل الذي يعشق تربية 
لـ"رويترز":  وترويضها  األسود 
أسود  ثمانية  فيها  "حديقتنا 
فوق  أعمارها  بالغــة،  جاهزة 
إناث  اربع  العشــر ســنوات. 

واربعة ذكور".
تتكاثر  احليوانــات  أن  وأوضح 
كل سنة، حيث "يصبح لدينا 
بالسنة  تلد  لبؤة  أشبال. كل 

مرة من شبلني إلى 3".
وتقــدر قيمة األســد با بني 
دوالر،  آالف  وعشــرة  ســتة 
وقد بــاع املراجلة 62 أســدا 
رباها خالل الســنوات العشر 

املاضية.
وقال: "التكاثر أنتج ما يقارب 
العشر  مدار  على  62 شــبال 

ســنوات األخيرة، بعتهم في 
بغداد واحللة وداخل البصرة".

واختار املراجلة أن يربي أسودا 
إفريقية، ألنه يرى أنها تتكيف 
البيئة  مــع  أكثر  بســهولة 

احمليطة بها.
ويحتفــظ املراجلة بأشــبال 
يبلغ  حتى  بيته  في  األســود 
ينقلها  ثم  3 سنوات،  عمرها 

حلديقتــه  ذلــك  بعــد 
تســتقبل  التــي 

كل  يدفــع  زوارا 
يعادل  ما  منهم 

دوالريــن لرؤية 
ت  نــا ا حليو ا

املفترسة.
 : ضــح و أ و

والدة  "بعد 

األشــبال بحوالي 45 
للبيت  نحضرها  يوما 
هنا  ترويضها  ونكمل 
بســكان  تتك  حتى 
جزءا  وتصيــر  املنــزل 
أليفة  منهم. تصبــح 

مائة باملائة. كما لو أنك 
تربي خروفــا أو دجاجة. 

احلياة طبيعية".

بصراوي يربي االسود في بيته 
ويصفها بالدجاج والخراف
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