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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
األميركية  الدفــاع  وزارة  أعلنت 
)البنتاغــون( ليلــة امس االثنني 
أن حاملة الطائــرات يو إس إس 
نيميتــز ســتبقى فــي اخلليج 
بســبب "التهديــدات األخيرة" 
من جانب إيران، وذلك بعد تقارير 
إلى  أنها ســتعود  إلى  أشــارت 
املتحدة في  بالواليــات  قاعدتها 
اعتبره مؤشــرا  البعض  ما كان 

خلفض التصعيد.
وجتــري نيميتز دوريــات في مياه 
اخلليــج منــذ أواخــر تشــرين 
الثانــي املاضــي، لكّن وســائل 
إعــالم أميركيــة كانــت قالت 
هــذا األســبوع إن كريســتوفر 
ميلر القائــم بأعمال وزير الدفاع 
األميركي أمــر حاملة الطائرات 

بالعودة إلى قاعدتها.
تاميز  نيويــورك  صحيفة  وكانت 
نقلت عن مسؤولني أميركيني أن 

هذه اخلطوة هي إشارة لـ"خفض 
لطهران  موّجهــة  التصعيــد" 
األيام  جتنبا حلــدوث صدام فــي 

األخيرة للرئيــس املنتهية واليته 
دونالد ترامب في منصبه.

غيــر أن ميلر اصــدر األحد بيانا 

معاكســا قال فيه إنه "بالنظر 
التي  األخيــرة  التهديدات  الــى 
أصدرهــا القــادة اإليرانيون ضد 

ومســؤولني  ترامــب  الرئيــس 
آخرين، فقد  أميركيني  حكوميني 
نيميتز  الطائــرات  حاملة  أمرُت 
بوقف إعادة انتشارها الروتينية".

إس  إس  يــو  "ســتبقى  واضاف 
نيميتــز اآلن فــي موقعهــا في 
منطقة عمليات القيادة املركزية 
األميركيــة. ال ينبغــي ألحد أن 
يشكك في عزم الواليات املتحدة 

األميركية".
ويأتــي هــذا البيان بعد ســنة 
القدس  فيلق  قائــد  على مقتل 
في احلرس الثــوري اإليراني اللواء 
رئيس  ونائب  ســليماني  قاسم 
أبو  العراقي  احلشــد الشــعبي 
مهدي املهندس في ضربة جوية 

أميركية قرب مطار بغداد.
واثارت تلك الضربة العداء القدمي 
الذي ميتد ألربعني عاما بني طهران 
وواشــنطن، باالضافة خملاوف من 
مواجهة في العــراق حيث ميلك 

كالهما نفوذا واسعا.
وتظاهر آالف العراقيني األحد في 
الذكرى األولى ملقتل ســليماني 
هتافــات  مردديــن  واملهنــدس، 
مــن بينهــا "كال كال أميــركا" 

و"االنتقام".
وعشــية الذكــرى، قــال وزيــر 
جواد  محمد  اإليرانــي  اخلارجية 
إن  ظريف في تغريــدة اخلميس، 
"عمالء اســتفزازيني إسرائيليني 
يخططون لشــن هجمات على 
لوضع  العــراق"  في  األميركيني 
"ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 

في مأزق بسبب حرب ملفقة".
واتهمت طهران الرئيس األميركي 
املنتهيــة واليته بالســعي إلى 
اختــالق "ذريعة" لشــن "حرب" 
قبل خروجه مــن البيت األبيض 
في 20 كانــون الثاني بعد والية 
شــن خاللها حملــة "ضغوط 

قصوى" على طهران.

البنتاغون يتراجع ويأمر حاملة الطائرات نيميتز
بالبقاء في الخليج بعد تهديدات ايرانية

آالف العراقيين تظاهروا في الذكرى األولى لمقتل سليماني والمهندس 

السليمانية - عباس اركوازي:
النفط  استبعد عضو في جلنة 
والغاز مبجلــس النواب العراقي، 
من  االقليم  حكومة  تتمكن  ان 
النفط  مبلف  الشفافية  حتقيق 
بانه غيــر خاضع  الــذي قــال 
عائلة  وتديره  الوزارة  لســلطة 

سياسية وتتحكم مبوارده.
واوضح الدكتــور غالب محمد 
في حديث للصبــاح اجلديد، ان 

والغاز  النفط  ملف  مشــكلة 
في االقليم تكمــن في ان هذا 
خاضعاً  ليــس  اخلطير  امللــف 
لصالحية الــوزارة او الوزير الذي 
الميتلك صالحية ادارة هذا امللف، 
واردف،" ان ملف النفط يخضع 
ورئيس  االقليم  رئيس  لسيطرة 
اخلاضعة  والشركات  احلكومة، 

لهما.
غالــب محمد اشــار الــى ان 

االقليم باع في 2019 ما قيمته 
8 مليارات دوالرمن النفط دخلت 
3 مليــارات منهــا فقــط الى 
خزينة حكومــة االقليم، بينما 
ذهب %65 املتبقية منها كأجور 
عن خدمات االنتاج واالستخراج 
والبيــع، وهــو مــا اعتبــر انه 
مستغرب ويعكس مدى وحجم 
الفساد والفشــل الذي يشوب 

ملف النفط.

حكومة  باسم  املتحدث  واعلن 
االقليم جوتيار عادل في بيان، ان 
رئيس احلكومة مســرور بارزاني 
قــرر ترشــيح الدكتــور كمال 
اتروشــي لشــغل منصب وزير 
في حكومة  الطبيعيــة  املوارد 
االقليم، الذي بقي شــاغراً حلد 
الذاتية  ســيرته  وارســل  االن، 
الى برملــان االقليم ملنحه الثقة 

كوزير للثروات الطبيعية.

عضو في لجنة الطاقة: ملف النفط في االقليم 
ليس خاضعا لسلطة الوزارة 

ائتالف المالكي: تصريحات التيار الصدري
هدفها التسقيط سياسي

استبعد ان يوافق الديمقراطي الكردستاني على تسليم النفط السباق نحو االنتخابات يبدأ مبكرا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بزعامة  القانــون  دولة  ائتالف  رد 
نوري املالكي امــس االثنني على 
العبيــدي،  صــالح  تصريحــات 
املتحــدث باســم زعيــم التيار 
الصــدري مقتدى الصــدر، التي 
بالعمل على  املالكي  اتهم فيها 
وفق اجنــدات أميركية الضعاف 

القوات األمنية العراقية.
رسول  االئتالف  في  القيادي  وقال 

أبو حســنة في تصريــح تابعته 
الصبــاح اجلديد، ان "املالكي جاء 
الى الســلطة في فتــرة حرجة 
جداً بســنة 2006، عندما كانت 
ومقطعــة  مقســمة  بغــداد 
حرب  تعيش  واحملافظات  األوصال 
بني املليشــيات والقوات األمنية، 
االحزاب  املكاتب  وحرق  واغتياالت 
وقطع رؤوس، وعمل املالكي خالل 
االولى  األربع من واليته  السنوات 

على حتقيق األمن واالستقرار". 
الصادرة  "التصريحات  أن  واضاف 
هدفها  الصــدري،  التيــار  مــن 
قرب  مع  السياســي  التسقيط 
انتخابية،  االنتخابــات ألهــداف 
خصوصــاً ان التيــار ليس لديه 
شــيء يتحدث فيه غير الهجوم 
على املالكــي، خصوصاً مع قرب 

كل انتخابات". 
وكان قــال العبيــدي فــي لقاء 

األميركية  القــوات  إن  متلفــز، 
جــاءت إلــى العــراق بطلب من 
احلكومــة العراقية حملاربة داعش 
والفصائل املسلحة رحبت بذلك 

في حينها. 
املتحــدث باســم زعيــم التيار 
الصدري مقتــدى الصدر، قال أن 
رئيس الوزراء االسبق نوري املالكي 
بإضعاف  االميركية  االجندة  نفذ 

القوات االمنية. 

المرصد السوري: تركيا تنشئ قاعدة 
مليونا عائلة عراقية تحت خط الفقر3عسكرية في عين عيسى واشتباكات عنيفة 

6بفعل كورونا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد مدير دائــرة مكافحة اخملدرات 
مازن  العراقيــة،  الداخلية  بــوزارة 
البصرة  أن محافظتي  القريشــي، 
وميسان تنتشر فيها جتارة اخملدرات، 
ومستقراً  "ممراً  العراق  أصبح  حيث 
للمخدرات"، مشــيراً إلى أنه خالل 
 2020/1/1 من  املمتدة  الفترة  خالل 
2020/11/30 مت إلقاء القبض  إلــى 
على أكثر من 6 آالف متهم بتعاطي 

وجتارة اخملدرات بينهم نساء.
اطلعت  في حوار  القريشــي  وقال 
عليه الصبــاح اجلديد امس اإلثنني، 
أن " االحصائيات شــهدت ارتفاعاً 
عامي  خــالل  اخملدرات  نســبة  في 
املديريــة  الســيما  و2020   2019

العامــة ملكافحة اخملــدرات أخذت 
الــدور األكبر للحد مــن هذه اآلفة 
من خالل القبض على املتهمني في 

جتارة هذه املوا".
وأضاف: "خــالل املدة من 2020/1/1 
إلــى 2020/11/30 ألقينــا القبض 
علــى أكثر مــن 6 آالف شــخص 
ومقســمة االحصائية وفق اجلنس 
واالعمار"، موضحــاً أن الذكور غير 
البالغــني أكثر من 200 شــخص، 
والبالغني أكثر من 6 آالف أي حوالي 
القبض  إلقــاء  مت  6600 شــخص 
عليهم، أما اإلناث ال يتجاوز اجملموع 
80 إلى 85 من اإلناث، غير البالغات 
أشــخاص   10 مــن  أكثر  منهــن 

والبالغات أكثر من 70 شخص".

اعتقال 6 آالف و600 متهما بقضايا 
المخدرات في البالد خالل 11 شهرًا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
رئيس حتالــف عراقيون عمار  دعا 
احلكيم امس االثنني، إلى حســم 
الدوليــة  الشــركة  موضــوع 
الفاحصة لنظام الفرز اإللكتروني 
والتأكــد من إمكانيــة اختراقه، 
مطالبا األمم املتحــدة بدور رقابي 

في امللف االنتخابي.
بيان  فــي  احلكيم  وقال مكتــب 
صدر عن مكتبه، إن "رئيس حتالف 
في  مبكتبه  اســتقبل  عراقيــون 
بغــداد، جينني بالســخارت ممثل 
األمني العام لــأمم املتحدة االثنني 

اســتعراض  مت  حيــث   2021/1/4
السياسي في  تطورات املشــهد 
واالستحقاقات  واملنطقة  العراق 
االســتحقاق  ومنهــا  القادمــة 
االقتصادي  والواقــع  االنتخابــي 

واملعاجلات املطلوبة".
وشــدد احلكيم خالل اللقاء، وفقاً 
االنتخابات  "موعــد  على  للبيان، 
القادمة واستكمال اإلجراءات ملنح 
اإلانتخابات شــرعيتها القانونية، 
وحرية  االنتخابي  األمــن  وأهمية 
املرشــح والناخب في اختيار من 
يراه مناسبا للترشيح واالختيار".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اتهمت جلنة التخطيط ومتابعة 
البرنامــج احلكومي في مجلس 
النــواب امس، وزيــر املالية علي 
املركزي  البنك  عالوي ومحافــظ 
بالتســبب  غالــب  مصطفــى 
العام،  باملال  واالضــرار  باالهمال 
سيحاسبهما  البرملان  ان  مبينة 
في حــال عدم تقدميهمــا دليل 

البراءة.
وقال نائــب رئيس اللجنة محمد 
البلــداوي ان “مجلــس النــواب 

عازم على اســتكمال استجواب 
املالية علي عالوي ومحافظ  وزير 
البنك املركزي العراقي مصطفى 
تقصيرهمــا  بســبب  غالــب 
وقيامهما باألضرار املالي الكبير".

واضاف البلداوي، ان “رفع ســعر 
الدوالر امام العملة احمللية الدينار 
يعــد كارثة ال ميكن الســكوت 
البرملان جميع  وقد جمــع  عنها 
الستجوابهما  واالســئلة  االدلة 
فضال عن قيامهما بإعداد موازنة 

مجحفة بحق املواطنني ".

لجنة نيابية تتهم وزير المالية ومحافظ 
المركزي باإلضرار في المال العام

خالل لقائه الممثلة االممية جينين بالسخارت 

الحكيم يدعو لرقابة أممية على االنتخابات 
والتأكد من نظام الفرز اإللكتروني

بغداد - وعد الشمري:
أكدت اللجنــة املالية في مجلس 
النواب، أمس االثنني، أن رفع ســعر 
صرف الــدوالر وّفــر للحكومة 25 
تريليــون دينار، كاشــفة عن توجه 
إللغــاء العديد من أبــواب اإلنفاق 
في مشــروع املوازنة كونها فائضة 
عــن احلاجة، مشــددة على ضرورة 
التفكيــر بتأمني رواتــب املوظفني 

وتوفير اخلدمات بالدرجة األساس.
وقال عضــو اللجنة عبــد الهادي 
إلــى  حديــث  فــي  الســعداوي، 
"الصباح اجلديــد"، إن "اتفاق داخل 
مجلــس النواب بأن مبلــغ اإلنفاق 
العام في مشــروع املوازنة االحتادية 
للعام احلالي كبير جــداً وصل إلى 

164 تريليون".
وأضاف الســعداوي، أن "املشــروع 
احلكومي ال يتفق مع املنهاج الوزاري 
الــذي يتضمــن إصالحــات مالية 
اإلنفاق،  واقتصادية، وتقشــف في 

ومعاجلة العجز املالي الكبير".
وأشــار، إلى أن "العراق ليس لديه 
ملعاجلة  الكافية  النقدية  ســيولة 
العجــز، وهناك أبــواب فتحت في 

املوازنة فائضة عن احلاجة".
ولفت الســعداوي، إلى أن "املوازنة 
وفي الظرف احلالي ينبغي منها أن 
تتركز علــى محورين قد جتاهلهما 
املشروع احلكومي، األول تأمني رواتب 
وشــبكة  واملتقاعدين  املوظفــني 
قوت  بوصفها  االجتماعية  الرعاية 
املقدمة  اخلدمات  والثاني  الشعب، 

إلى املواطن".
ويرى، أن "رفع ســعر صرف الدوالر 
وّفر للحكومــة 25 تريليون"، مبيناً 
النصف  أزمــة  يعالــج  أن "هــذا 
األول من العــام احلالي، إضافة إلى 
املوارد النفطيــة، وبالتالي علينا أن 

نضع خطــة للتعامل مع اإليرادات 
ونوزعها على األبواب املناسبة لها".

وينصــح الســعداوي "احلكومــة 
مبعاجلة  التفكيــر جدياً  بأن عليها 
الوضــع االقتصادي ملــا تبقى من 
العــام احلالي، أي النصــف الثاني 

منه"
وقــّدر بــأن "مجمــوع اإليــرادات 
شــهرياً  النفطية  وغير  النفطية 

ســتصل إلى 5 تريليون دينار، ومع 
فارق ســعر صرف الدوالر سيصبح 
لنا بنحو 7.5 تريليون دينار، وبالتالي 
ما سيتبقى لسد احتياجات الدولة 
شهرياً هو 2.5 تريليون دينار تقريباً".

ومضى الســعداوي، إلــى أن "احلل 
األفضل ملعاجلــة العجز هو ضغط 
اإلنفاق املوجود في املوازنة والبحث 
عن تفعيل املوارد األخرى التي تدخل 

أمــواالً مثــل الضرائب والرســوم 
القطاعات  ودعم  احلدودية،  واملنافذ 

االنتاجية الزراعية والصناعية".
مــن جانبه، ذكــر عضــو اللجنة 
أحمــد حمة رشــيد فــي تصريح 
إلى "الصباح اجلديــد"، أن "املوازنة 
سوف تشــهد مناقشات موسعة 
من أجل الوصول إلــى نص موحد 
ميكن أن نصوت عليه بالتنسيق مع 

احلكومة".
وتابــع رشــيد، أن "العديــد مــن 
اإلشــكاليات قد أثيرت حول حجم 
اإلنفاق واحلاجــة إلى تقليل مبلغه 
لكي يتناسب مع الوضع االقتصادي 

احلالي".
وأوضــح، أن "مجلس النــواب مّدد 
يعرض  التشــريعي وسوف  فصله 
أول  في  األولــى  للقراءة  املشــروع 

جلسة سيتم حتديدها، ومن بعدها 
نبــدأ مرحلة املناقشــات الفعلية 

والتعديالت".
وانتهى رشيد، إلى أن "االعتراضات 
موضوع  علــى  مبكــراً  ســجلت 
استقطاعات الرواتب، لكن موضوع 
ســعر الصرف هو ضمن السياسة 
البنك  يحددهــا  التــي  النقديــة 

املركزي العراقي".

اإليرادات النفطية وغيرها ستبلغ شهريًا 
5 تريليون دينار مع فارق سعر صرف الدوالر

جانب من حقول النفط جنوبي البالد

اكدت التوجه إللغاء أبواب فائضة عن الحاجة في موازنة 2021... اللجنة المالية :
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
واصلــت أســعار النفــط، 
ارتفاعها لليــوم الرابع على 
برنت  خام  سجل  اذ  التوالي، 
نتيجة  للبرميــل،  دوالرا   53
على  الطلب  ارتفاع  توقعات 
احلالي  العــام  خالل  النفط 
برميل  مليــون   96 نحو  إلى 

يوميا.
وعقدت امس االثنني، اللجنة 
الوزارية املشــتركة في أوبك 
ملناقشــة  اجتماعها  بلس، 
شهر  خالل  اإلنتاج،  مستوى 
أوبك  تتوقع  اذ  املقبل،  فبراير 
ارتفاع الطلــب على النفط 
نتيجة حتســن االقتصاد في 
مواصلة  مع  اســيا،  شــرق 
االغــالق في معظــم الدول 

االوربية واألمريكية.
العاشــرة  الســاعة  وفــي 
صباحا من يوم امس بتوقيت 
العاصمة بغداد، سجل خام 
للبرميــل،  دوالرا   53 برنــت 
بنســبة ٪2.36 عن  مرتفعا 
االرتفاع  هذا  ويعود  االفتتاح، 
إلــى اعتماد عــدد كبير من 

اللقاحات ضد فيروس  الدول 
كورونا.

وتشــير مصــادر مطلعــة 
تواصلــت معهــا "الصباح 
في  دول  عــدة  ان  اجلديــد"، 
أوبــك بلس حذرة مــن زيادة 
انتاج النفط خالل األشــهر 
القادمة، اال ان روســيا ترغب 
بزيادة انتــاج أوبك بلس 500 

الف برميل يوميا.
وقال اخلبير النفطي الدولي، 
محمد الصبــان، امس " إن 
بلس،  الوبك  اليــوم  اجتماع 
في  زيادة  هناك  هل  سيحدد 
انتــاج او ال، مشــيرا إلى أن 
هناك رغبة لدى بعض الدول 
بزيــادة اإلنتــاج ولكــن هل 
الزيادة مناســبة في الوقت 

احلالي ".
ونــوه الصبان إلى أن " هناك 
تفاؤال في الســوق النفطية 
تتمثل بظهور اللقاحات ضد 
فيــروس كورونــا وانخفاض 
لعــدة  األمريكــي  اخملــزون 
أســابيع، وانتعــاش الطلب 

الصيني على النفط ".

النفط يواصل االرتفاع والعراق 
يرغب بزيادة انتاج أوبك بلس



محليات 2
وزير العمل يؤكد أهمية 
وضع آلية جديدة للمضي 
بمشاريع تشغيل الشباب 

العراق وكندا يبحثان 
تنفيذ المشاريع 

االستثمارية المستقبلية 

بغداد - الصباح الجديد: 
أكـــد وزير العمل والشــؤون االجتماعية 
الدكتــور عــادل الركابــي ضــرورة وضع 
آلية جديدة للمضي مبشــاريع مدروســة 
لتشــغيل الشــباب تكــون ذات جــدوى 
وجتاوز  املطورين  باملشــاركة مع  اقتصادية 
جميع العقبات الســابقة اخلاصة مبوضوع 
العقــود مع اضافة تعديــات على الدليل 

االسترشادي. 
وقال الوزير خال ترؤســه اجتماعاً للجنة 
واملطورين  الشباب  تشغيل  ملشروع  العليا 
ان الوزارة تســعى اليجــاد صيغة توافقية 
مــع املطورين للمضي مبشــاريع على وفق 
آليات واضحــة وبطريقة صحيحة بحيث 
ال تشكل عبئا على الشباب وحتقق مردودا 
اقتصاديا لهم، مشيرا الى ضرورة ان يكون 
هناك اسهام حقيقي في املشاريع من قبل 
املطورين بحــدود مــن 20-%30 من قيمة 

املشروع. 
واضاف الوزيــر ان الوزارة ال تريــد ان تكون 
العقود الســابقة التي وقعهــا املطورون 
مــع وزارة التخطيط الســبب في تعطيل 
املشــروع وتسعى النهاء اجلدل بشأنها من 
خــال عرض ملوضوع علــى مجلس الوزراء 
اليجــاد صيغة قــرار للمضي باملشــروع 
بعقود جديدة بعد التشــاور مع املطورين 
بشــأن الدليل االسترشادي الضافة بعض 

التعديات. 
يذكر ان مشروع تشغيل الشباب هو دراسة 
الشباب  ملســاعدة  واجتماعية  اقتصادية 
العاطلــن عن العمل مــن خال منحهم 
قروضا متوســطة عــن طريــق االقراض 
اجلماعي وعدم حتميلها اية اعباء وتبسيط 
اجراءات احلصول عليها، إذ ان مبلغ القرض 
املمنوح للشــباب للمشروع اجلماعي يبلغ 
٣٠ الــى ٥٠ مليون دينار، ويشــترك املطور 

باملشروع مع الشباب. 

بغداد - الصباح الجديد: 
العامة لســكك حديد  الشــركة  بحثــت 
العراق احدى تشــكيات وزارة النقل متمثلًة 
مبديرها العام طالب جواد احلســيني مع وفد 
 )Paciflc future energy( شــركة   ممثلــي 
في مقر الشركة، دراســة خطوط السكك 
االستثمارية واملستقبلية وانشاء خط سكة 

حديد املونريل )كرباء – جنف( .
وقال املدير العام يأتي ذلك استناداً لتوصيات 
وزير النقل باعادة وتطوير واقع السكك بكل 
مفاصلها لرفــع كفاءتها من خال انشــاء 
اخلطــوط املســتقبلية من قبل الشــركات 
وتوســيع  املالية  لتعظيم مواردها  الرصينة 
افــاق املشــاريع ذات اجلــدوى االقتصادية مما 
التي  ايجابا على مجمــل اخلدمات  ينعكس 
تضطلع بها السكك ملواكبة التطور احلاصل 
فــي البلدان اجملــاورة في اجملال الســككي  ، 
مقدماً شــرحاً مفصاً عــن اطوال اخلطوط 
واهم مشــاريع السكك واالجنازات املتحققة 
وطموحــات الشــركة لبناء ومــد خطوط 

السكك املعروضة لاستثمار.

هاشم مهدي السوداني
                                                                                                                                         
يحتفــل العراقيــون كل عام بذكرى 
تأســيس  على  عــام   )100( حلــول 
اجليش العراقي مبــرور قرن من الزمن 
والذي يعكس تاريخ هذه الســنوات 
املكللة بالعز والشــموخ والبطوالت 
التي خطت في ســفر هــذا اجليش 
اخلالد بدماء الشــهداء وعزم الرجال 
خلدمة شعبنا والذود عن تراب وطننا 

احلبيب... 
حيث تأســس جيشــنا االبي في )6/ 
كانون الثاني/1921( ...  وبانتهاء احلرب 
العاملية االولى )1914 – 1918( انتهى 
العهــد العثماني في العراق       وبدأ 
البريطانيــون احملتلــون يتحكمــون 
التــي   العهــود  ناقضــي  بالبــاد 
اشــاعوها مدعن حترير الباد ... اآل أن 
االســتعمار اجلديد أستمر بأساليب 
القمع والظلم وإذالل الشعب خافاً 
للوعود التــي تعهدوا بها خال وبعد 
احلــرب , ومتر الســنوات واســاليب 
يســتمر  وهــو  االســتعماراملهينه 
االوضاع  بتدني  واملماطلــة  باملراوغة 
ولم يتحقق اي شــيء من الســام 
بل  املنتظر  الرغيــد  والعيش  واحلرية 
اســتهتر احملتلون بحقــوق ومقدرات 

الشعب وازداد الوضع سوء ... 
وهنا أجمع قادة الثورة العراقية لوضع 
احللول بحمل الساح بوجه السلطة 
الباد  بوضع  املتحكمــة  البريطانية 
وتبداء الشــرارة االولــى عند واقعة 
الرميثــة فاحتــة الكفــاح احلقيقي 

العشــرينية  الثورة  واندالع  للتحدي 
في اخر يــوم من شــهر حزيران عام 
1920 هذا اليوم التاريخي الذي هبت 
به العشــائر العراقية االصيلة على 
ابو اجلون  اثر اعتقال )الشيخ شعان 
( شيخ قبيلة الظوالم – بني حجيم 
– ليكون االنعطاف الكبير الذي احرج 
االســتعمار البريطانــي  البغيــض 
وحناجر الثوار تردد ) الطوب احســن 
لو مكواري ( فجلــس احملتل مضطراً 

للتفاوض ...   
 )1920  / االول  تشــرين   /25( وفــي 
املؤقتة  الوزراء  رئاســة  تشــكيل  مت 
النقيب  الرحمن  برئاسة السيد عبد 
وضمــت حكومتــه أول وزيــر دفاع ) 
الفريق – جعفر مصطفى العسكري 
( وهكذا شرع قادة الضباط العراقين 
وليكون  الدفاع  وزارة  دوائــر  بتنظيم 
يوم ) 6 / كانون الثاني / 1921(  تاريخ 
مجيد مت فيه تأسيس جيشنا املقدام 
وعقــد اول اجتماع رســمي ومت فتح 
دوائــر الوزارة حيــث كان  املقر العام 
للجيش العراقي  ) بقصر عبد القادر 

باشا اخلضيري .
وكانــت البدايــة  تشــكيل دوائر ) 
احلــركات – االدارة – اللوازم – الطبابة 
– احملاســبات ( وقد تولى اول منصب 
لرئاســة اركان اجليش ) الباشا نوري 
النواة أسست اجليش  ( وهذه  سعيد 
في جيش  كانــوا  عراقين  بعشــرة 
احلجاز والذين حاربوا الدولة العثمانية 
حيــث امتلــك اجليش خبــرة هؤالء 
الضباط وغيرهــم ووضعوا خطوات 
كبيرة ورصينة أبتدت بتشــكيل اول 

فوج في اجليش العراقي وكان باسم 
)فوج االمام موســى الكاظم ع ( وتا 
ذلك تشــكيل االفواج والتشكيات 
وقيــادات الفرق ليخطــط باكتمال 
القوات الثــاث ) البريــة – اجلوية – 

البحرية ( .. 
للجيش صــوالت وجوالت  واصبحت 
واحلرب ضد  والثورات  االنتفاضات  في 
الصهاينة مما ترســخ فــي العقلية 

العراقيــة مشــروعية االســتعانة 
باجليش بامور كثيرة ليتم حســمها 
... حتــى جــاءت ثورة 14 متــوز 1958 
املباركــة التي انهــت احلكم امللكي 
واعان ) اجلمهورية العراقية ( وبتأييد 
شــعبي واســع اال ان هذه املكاسب 
الثورة  التي حققتهــا  والتطلعــات 
بل  وفاحن  عمــال  مــن  للكادحن 
ولــكل الشــعب العراقي لــم تدم 

الرجعية  املؤامــرات  طالتها  ان  بعد 
والدكتاتورية لتقود انقاب مشــبوه 
في ) 8 شــباط 1963 ( وجترأ اجملرمون  
الوطني  الزعيم   ( الثورة  باعدام قائد 
( ليمر  الشــهيد عبد الكرمي قاسم 
العراق مبحنة ســوداء ومما ) زاد الطن 
بلة ( اســتلم احلكم من عام 1963 
وطيلة اكثر مــن ) اربعة عقود ( من 
قبل زمرة مــن القتلة واجملرمن لتقع 

البــاد مبحن واحــزان وحــروب التي 
ادخلت الباد واجملتمع العراقي بجميع 
باملزيد  وقومياتــه  واديانــه  طوائفه 
احلروب  دوامة  ســيما  املأســات  من 
التــي راح ضحيتها خيــرة الضباط 
اوامر  والشــباب حيث كانت  واجلنود 
السلطة اجلائرة حتكم الباد )باحلديد 
والنــار ( حتى انهــار اجملتمع باكمله 
والكل يبحث عن مــاذ للهروب من 
املتسلطن الذين اباحوا الدم العراقي 
وكان اجليش العراقي الضحية االولى 
عندمــا اجبر باالبتعــاد عن مهنيته 
املستويات  تدنت  حتى  العســكرية 
واملعنويــات وطمــر كل نفس وطني 
ســيما بعــد  قــرارات االمم املتحدة 
اثرت على لقمة عيش الشعب  التي 

العراقي ليفقد كل امل  .. 
وفــي اذار عام 2003 اعتــدت القوات 
االمريكيــة  بحربها الشــاملة على 
الباد وادت الى احتال العراق وسقوط 
النظام .وبتاريــخ 26 ايار 2003 اصدر 
احلاكم االمريكي املنصب على العراق 
 ( )بول برميــر( قراره ســيىء الصيت 
بحل اجليش العراقــي ( ... هذا القرار 
الــذي عرض الباد الــى اخلراب وفتح 
اعداء  امام  مصراعيهــا  على  احلدود 
والفاســدين  االرهابين  العراق مــن 
خرابهم  وطال  واخملربــن  والطامعن 
لتدخل  الدولــة  جميع مؤسســات 
الباد بدوامة فقدان االمن والتخريب 
املتعمــد والنهب والســلب والقتل 
... وهنــا دعت احلاجــة العادة اجليش 
على وفق عقيــدة تعتمد الدفاع عن 
الوطن واحترام دول اجلوار وبناء افضل 

العاقات لترســيخ االمن والســام 
في املنطقة والعالــم ... وفي مطلع 
عــام 2004 فتحــت ابــواب التطوع 
منتسبي  واعادة  الشباب  الستيعاب 
لبناء  اجليش لاستفادة من خبرتهم 

بلدنا .  
 بعدما قام جيشنا البطل بالتصدي 
للمعتديــن الدواعــش واالرهابيــن 
واخملربن ومن دفعتهم  اجندات حاقدة 
وبكل بســالة اثبت اجليــش هويته 
العراقيــة االصيلــة ودحر اخملططات 
اخلبيثة التــي كانت تريد تدمير بلدنا 
حتــى انبرى ابطال العراق بجيشــه 
املقدام للقتال ويعيد مكانته وهيبته 
بن جيوش العالم وهــو يروي االرض 
الغالية  والتضحيات  الزكية  بالدماء 
وقد حرر االرض واصان العرض تسانده 
بذلك قوات عراقية مخلصة بعناوين 
وطنية صادقة لهذه التربة املقدسة 
، لذلك نحتفل اليوم بالذكرى ) 100( 
لتأســيس هــذه اجلحافــل املباركة 
ونحن نتعطر بذكر كل الذين وضعوا 
القواعد االساسية الصحيحة وبنوا 
اجليــش وخدموا  الباد بعز وشــرف 
ليسلموا االمانة  ألبناء العراق الذين 

كانوا أها للمسؤولية.
 وبهذه املناســبة  نســتذكر باجال 
وفخــر واعتزاز شــهداء العــراق وال 
ننسى الدماء التي روت االرض باالرواح 
الطاهــرة التي ضحت من اجل وحدة 
العراق احلبيب ويبقى بلدنا قبله لكل 
اخمللصن  الذين ترســخت بقلوبهم 
حب العراق والتضحية من اجل ارضه 

وشعبه . 

تقرير

يحتفل العراقيون بذكرى حلول )100( عام على تأسيس الجيش العراقي الباسل 
عكس التاريخ سنوات مكللة بالعز والشموخ والبطوالت 
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البصرة - سعدي السند:

ألول مرة في البصرة وفي عموم 
احملافظــات جنحت مديرية زراعة 
الزراعة  املتمثلة مبختبر  البصرة 
النسيجية في انتاح موز صنف) 
G9(   كراند ناين قصير الســاق 
حيث مت اكثاره نسيجيا وباعداد 
وقد  احلقل  فــي  وزراعته  كبيرة 

وصل الى مرحلة االنتاج .

اجناز فريد من نوعه
واوضح مدير زراعة البصرةعامر 
للصباح  احلســن  سلمان عبد 
اجلديد ان هذا يعــد اجنازا فريدا 
مــن نوعــه وبجهــود عراقية 
اخملتبر من  ذاتية فشــكرا ملاك 
العاملة  واملاكات  املهندســن 
فيه فقــد عمــل اجلميع بجد 
في ســبيل حتقيق هــذ االجناز 
والعمل  الصعبة  الظروف  رغم 
مســتمر فــي ســبيل حتقيق 

اجنازات اخرى.
ولفــت مديــر الزراعــة انه في 
مطلــع حزيران املاضــي مت بيع 
شــتات املوز صنف كراند ناين 
قصير الســاق واملنتج نسيجيا 
في مختبر الزراعة النســيجية 
التابع الى مديرية زراعة البصرة 
واجلاهــزة للزراعة فــي االرض ، 
وهذا مــاكان ان يتم اال بجهود 
ماك اخملتبر الذين كانوا يعملون 
الذي  الظروف واحلظر  برغم كل 
مّر خال األشهر املاضية في عام 
2020  بســبب تفشي فايروس 
والتقدير  الشــكر  كورونا فكل 
على اجلهود املبذوله جلميع كادر 

مختبر الزراعة النسيجية.

معلومات عن شجرة املوز
املوز فــى األصل حتت  وينــدرج 
مســمي األعشــاب ، لغيــاب 
املوز  لنبتة  اخلشــبية  الســاق 
حيــث إن ســاقها  تتألف من 
ملتفه حول  أوراق صلبــة  عدة 
بعضهــا البعض فى مجموعة 
واحــده حتى تســتطيع حمل 

والثمار  الطويلة  الورقية  األفرع 
املزروعات  ، وهو مــن  الثقيلــة 
بكثرة فى  تزرع  التى  الرئيســة 
االســتوائية  الدول  من  العديد 
ويعد مصدر الدخل الرئيس لهم 
ذات  النباتات  إلى عائلة  وينتمي 
الفلقة الواحده املعمرة وتنضج 
نبتة املوز بعد مرور 10 أشهر أو 
15 شهرا من بدء التزهير فتأخذ 
النبتــة شــكل كأس ثم تنمو 
لتصل إلى مرحلة الكف وتشبه 
اخلرطــوم وبعــد فتــرة تتحول 
العناقيــد إلى ثمــرة املوز التى 
تتكون فوق بعضها البعض فى 
صفوف مترتبه، وبعد مرور سنه 
يقطع ثم يخزن فى مستودعات 
األخضر  اللون  إلى  يتحول  حتى 
ثم إلى اللــون األصفر مع مرور 
الوقت وحتتاج شــجرة املوز إلى 
تربة خصبة وخالية من الديدان 

الثعبانية لكي تستطيع النمو، 
فيجب على املزارع أن يروي األرض 
جيداً وميدها بالسميد واالعتناء 

بها جيداً.

استمرار حملة مكافحة 
أمراض النخيل في البصرة

وأكــد تواصــل مديريــة زراعة 
مجانيــة  بحملــة  البصــرة 
ملكافحــة أمــراض النخيل في 
باســتخدام  احملافظة  عمــوم 
مبيــدات من مناشــىء عاملية 
معتمدة لدى وزارة الزراعة داعيا 
الشعب  مراجعة  إلى  الفاحن 
املبيــدات  لتســلم  الزراعيــة 
مجانا بعد إجراء الكشــف وأن 
اخملتصة في قســم  ماكاتنــا 
وقاية املزروعات ووحدات الوقاية 
في الشــعب الزراعية املنتشرة 
بعموم احملافظة تواصل حملتها 

اجملانية ملكافحة أمراض النخيل 
والتي تشــمل تعفــن النورات 
الزهرية ) خيــاس طلع النخيل 
( و لفحة اجلريد حيث أســفرت 
احلملة مبكافحة مئات الدومنات.

 ودعــا  مديــر الزراعة الفاحن 
الشعب  مراجعة  إلى  واملزارعن 
الكشــف  إلجــراء  الزراعيــة 
بســاتينهم  علــى  املوقعــي 
 ، وجتهيزها باملبيــدات املطلوبة 
احلملة مستمرة  أن  إلى  مشيرا 
حتى نفاذ كمية املبيدات اجملهزة 

من دائرة وقاية املزروعات .
زيادة إنتاج محصول 

الطماطم في مزارع اللحيس 
وأعلنت مديريــة زراعة البصرة 
مركز  مســؤول  خــال  ومــن 
التســويق ) العلــوة (  حســن 
علي ناصر ان الكمية املســوقة 
حملصول الطماطم بلغت )١٣٩٥( 

طنــا وبســعر )٥٠٠٠_١١٠٠٠( 
للصنــدوق الواحد فــي قضاء 
الزبيــر نظرا للدعــم املتواصل 
و  للفاحــن  الزراعــة  لــوزارة 
تزويدهم  خــال  من  املزارعــن 
االرشادات  وتقدمي   ، باألســمدة 
الازمــة لنشــر طــرق الزراعة 
مكافحة  إلــى  إضافة  احلديثة 
اآلفــات واحلشــرات بحمــات 
مكافحة مجانية التي يقوم بها 
قســم وقاية املزروعات و توزيع 
املبيدات بشــكل مستمر على 
أصحاب املزارع والبساتن إضافة 
احلدودية  املنافذ  غلــق  قرار  إلى 
ومنع االســتيراد وحماية املنتج 
احمللي أدى إلى زيادة املســاحات 
في  الطماطم  حملصول  املزروعة 

احملافظة.

وصول احملافظة الى االكتفاء 

الذاتي من محصول الطماطم
من جانب آخر أعلن معاون مدير 
حســن  هادي  البصرة  زراعــة 
قاسم  عن زيادة إنتاج محصول 
ووصول  احملافظة  في  الطماطم 
الذاتي  االكتفــاء  الى  احملافظة 
حيــث بلغــت كميــة اإلنتاج 
)1010( اطنــان وذلــك لزيــادة 
املســاحات املزروعــة حملصــول 
الطماطــم بواقع )20165( دومنا  
، كمــا بــن اســتمرار مديرية 
بحملة مكافحة  البصرة  زراعة 

أمراض النخيل .
زيادة املســاحات  وكما أكد على 
املزروعــة حملصــول احلنطة بواقع 
)32878 (دومنا للموســم الزراعي 
نظرا لدعم وزارة الزراعة من حيث 
األسمدة والبذور واملبيدات إضافة 
إلــى تنظيم الدورات اإلرشــادية 

لنشر طرق الزراعة احلديثة .

الوصول الى االكتفاء الذاتي من محصول الطماطة

الول مرة.. زراعة البصرة تنجح بزراعة وانتاح موز 
صنف  )كراند ناين( بعد اكثاره نسيجيا

تم بيع شتالت 
الموز صنف كراند 
ناين قصير الساق 

والمنتج نسيجيا 
في مختبر الزراعة 

النسيجية التابع 
الى مديرية زراعة 
البصرة والجاهزة 
للزراعة في االرض

جانب من زراعة املوز نوع كراندناين في البصرة

واسط - الغانم: 
حســب توجيهــات محافــظ 
محمــد  الدكتــور  واســط 
وباشــراف  املياحــي  جميــل 
مباشــر من قبل مديــر بلدية 
الكوت املهندس حيدر جســام 
العمــل من  حمــود يســتمر 
لتطوير  املنفــذة  املاكات  قبل 
واحلقوقين  دامــوك  مشــروع 

برئاســة دائرة املهندس املقيم 
املهنــدس وليد محمــد هادي 
حيث تضمنت األعمال قلع جزء 
من التربة واعمال صب أســاس 
الكربســتون  وأعمال  بانــدك 
لألرصفة  املقرنــص  وتطبيــق 
والتهيئــة لتطبيــق ســاقية 
واالســتمرار  األمطــار  ميــاه 
باألعمــال امليكانيكيــة حملطة 

اجملاري وكذلك تهيئة الشــوارع 
لألكساء مبادة اإلسفلت إضافة 
األخرى  األعمــال  بقيــة  الــى 
والعمل  الشــركة  بها  املناطة 

مستمر ومن اهلل التوفيق. 
كمــا يواصــل اجلهــد اآللــي 
ملاكاتنا في قســم حي اجلهاد 
وتنظيف  النفايات  برفع  العمل 
بعض  وتسوية  وقص  الكيترات 

الشوارع والساحات في مناطق 
متفرقــة لقاطع حــي اجلهاد ، 
فيمــا يواصل اجلهد البشــري 
في قســم الكرامة والفاحية 
ورفــع  الكيتــرات  بتنظيــف 
الكرامة. قاطع  ضمن  النفايات 

والعمل مستمر من أجل تقدمي 
أفضل اخلدمات للمواطنن ومن 

اهلل التوفيق.

مدير بلدية الكوت يطلع ميدانيا على اعمال تطوير مشروع داموك والحقوقيين 
حسب توجيهات محافظ واسط 



3 شؤون عربية ودولية

متابعةـ  الصباح الجديد:

حلقوق  الســوري  املرصد  أفــاد 
اإلنســان بأن القــوات التركية 
تعمــد إلــى إنشــاء قاعــدة 
مقابل  لها  جديدة  عســكرية 
بلدة عني عيسى الواقعة بريف 
واخلاضعة  الشــمالي  الرقــة 
ســوريا  قــوات  لســيطرة 
تســتمر  فيما  الدميقراطيــة، 
تركيا  املدعومــة من  الفصائل 
عنيفة  اشــتباكات  خوض  في 
الدميقراطية  ســوريا  قوات  مع 

في محيط البلدة.
ووفقــا للمرصد، جددت القوات 
املوالية  والفصائــل  التركيــة 
لهــا قصفهما البري ملواقع في 
ريف ناحية عني عيســى، حيث 
اســتهدفت محاور قرية معلق 
ومخيم اخلالدية في ريف البلدة 
، دون ورود معلومات عن خسائر 

بشرية حتى  اآلن.
وكان املرصد الســوري قد رصد 
امس االثنني اندالع اشــتباكات 
املوالية  الفصائــل  بني  عنيفة 
وقوات سوريا  من جهة،  لتركيا 
الدميقراطيــة من جهــة أُخرى 
لناحية  الغربيــة  احملــاور  على 
الرقة،  عيســى شــمالي  عني 
في محاولــة للفصائل التقدم 
على قريتي هوشــان وخالدية، 
وســط قصف مدفعــي تركي 
مكثف يطــال املنطقة محاور 
 M4 االشــتباك، وطريق اإلم فور

شمالي الرقة.
كما شــهد ريف منبج الغربي 
قصفــا متبادال بــني الفصائل 
املوالية لتركيــا وقوات مجلس 
لقوات  التابع  العسكري  منبج 

سوريا الدميقراطية.
من جهــة أخرى، أكــد املرصد 
أيضا عودة طريق احلسكة  حلب 
الدولي إلى العمــل من جديد، 

حيث جرى مــرور قوافل مدنية 
وجتارية من عني عيســى  نحو 
تل متر بريف احلســكة، مبرافقة 

دوريات روسية.
واصلت القــوات التركية الدفع 
بتعزيزات عسكرية إلى نقاطها 
املنتشرة في جنوب إدلب، بينما 
جبل  في  النظام قصفه  واصل 
ومحيطها. كما كثفت  الزاوية 
قوات  ملواقــع  قصفها  تركيــا 
في  )قسد(  الدميقراطية  سوريا 

منبج والباب في شرق حلب.
في  التركية،  القــوات  وأدخلت 
ســاعة مبكرة من صباح أمس 
رتالً يضم أكثر من  االول األحد، 
30 آلية حتمل دبابات وأســلحة 
ومواد لوجيســتية مــن معبر 
كفر لوســني شــمال إدلب ومت 

املنتشرة  النقاط  على  توزيعها 
جنوب  فــي  الزاوية  جبــل  في 
شمـــال  الواقعـــة  احملافظة 

غربـي سوريـا.
التركية  القوات  واســتحدثت 
والنقاط  القواعــد  من  العديد 
العســكرية في منطقة جبل 
الزاويــة، للفصل بــني مناطق 
وفصائل  النظام  قوات  سيطرة 
املعارضة، ملنع أي عمل عسكري 
من قــوات النظام يســتهدف 
إدلب، بينما ســحبت عدداً من 
نقاطها في حماة وحلب وشرق 
إدلب بســبب محاصــرة قوات 
النظام لها، مبوجــب اتفاق مع 
روسيا وأعادت نشرها في جنوب 

إدلب.
في الوقت ذاته، قصفت فصائل 

غرفة عمليــات »الفتح املبني« 
مناطق  الصاروخية،  بالقذائف 
على  النظــام  قوات  ســيطرة 
الزاوية،  بجبــل  التماس  محاور 
بينمــا جــددت قــوات النظام 
قصفها الصاروخي على بلدات 
الزاوية جنوب  وقرى ضمن جبل 
شــمال  الغاب  وســهل  إدلب 

حماة.
في  املتبادل  القصــف  وتواصل 
شرقي  وشــمال  شرق  مناطق 
حلب، من جهة، وقوات »مجلس 
و«مجلس  العســكري«  منبج 
شهد  حيث  العسكري«،  الباب 
الباب،  محور الدغلبــاش بريف 
الباب  مجلس  بني  اشــتباكات 
والفصائــل الســورية املوالية 
لتركيــا، كما قصفــت األولى 

مناطق في قريتي عبلة وحزوان 
بريف الباب، فــي حني قصفت 
القوات التركية قرى جاموسية 
وأم جلود وأم عدســة والصيادة 
قــوات  لســيطرة  اخلاضعــة 
بريف  العسكري  مجلس منبج 

منبج.
قد  التركية  القــوات  وكانــت 
قصفــت باملدفعيــة الثقيلة، 
أطــراف بلدة تل رفعت وســد 
النيربيــة  وقريــة  الشــهباء 
انتشار  وسموقة ضمن مناطق 
القــوات الكردية في ريف حلب 

الشمالي.
منبج  مدينــة  ريف  ويشــهد 
الغربــي قصفــاً متبــادالً بني 
الفصائل املوالية لتركيا، وقوات 
مجلس منبج العسكري التابع 

لـ«قسد«.
التركيــة  القــوات  وقصفــت 
املتمركزة في شمال منبج قرى 
الغربي،  الشمالي  املدينة  بريف 
بأكثر مــن 35 قذيفة مدفعية. 
جمللس  اإلعالمــي  املركز  وقــال 
منبج العســكري، عبر موقعه 
القصف  مصدر  إن  الرســمي، 
قرية  في  التركية  القاعدة  كان 

الياشلي شمال منبج.
إغالقه  جــرى  الطريق  أن  يذكر 
منذ بداية التصعيد في نوفمبر 
الفائــت مــن العــام املنصرم، 
بتاريخ  واحد  يــوم  ملدة  وافتتح 
20 ديســمبر الفائــت، قبل أن 
يتم إغالقه من قبل الروس مرة 
أخرى على خلفيـــة اســتمرار 

التصعيد.

المرصد السوري: تركيا تنشئ قاعدة عسكرية
في عين عيسى واشتباكات عنيفة قربها

30 آلية تركية إلى جنوب إدلب وقصف للباب ومنبج

جددت القوات 
التركية والفصائل 
الموالية لها 
قصفهما البري 
لمواقع في ريف 
ناحية عين عيسى

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال رئيس الوزراء األردني بشــر اخلصاونة إن بالده 
أبرمت اتفاقا مع فايزر وشريكتها بيونتيك لشراء 
مليون جرعة من لقاح كوفيد19- كما ستحصل 
على مليوني جرعــة أخرى من برنامج كوفاكس 
مبنظمــة الصحــة العاملية، مضيفــا أن هناك 

محادثات للحصول على املزيد من اجلرعات.«
وأكد مسؤولون في وزارة الصحة أنهم يتوقعون 
وصول اإلمــدادات األولــى من لقاح الشــركة 

األميركية في فبراير.
وأعــدت برنامــج كوفاكس منظمــة الصحة 
العاملية لضمان حصول ســكان الدول الفقيرة 
ومتوسطة الدخل في أنحاء العالم على اللقاح 

ضد فيروس كورونا.
وقال اخلصاونة للبرملان إن نظام الرعاية الصحية 
األردني رفع طاقته االســتيعابية إلى ثالثة أمثال 
منذ أكتوبر مع تخصيص أســرة وعنابر جديدة 

ملرضى كوفيد19-.
وفي األســبوع املاضــي، قال وزيــر الصحة نذير 
عبيــدات إن احلكومــة تأمل في طــرح برنامج 
حتصني مجاني ألكثر من عشــرة فــي املئة من 

السكان وعددهم عشرة ماليني نسمة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعيد انتخاب الدميوقراطّية نانســي بيلوسي 
رئيسة جمللس النواب األميركي بأغلبية ضئيلة 
خالل اجللســة األولى للكونغرس الـ117 التي 

أظهرت انقسامات عميقة.
وبيلوســي )80 عاًما( املتحدرة من كاليفورنيا 
والتي كانت اخلصم الرئيســي لدونالد ترامب 
خالل اجلزء الثاني من واليته الرئاســية، تعود 
لتوّلي منصبها ملدة سنتني رغم ممانعة بعض 

األصوات في حزبها.
وحصلت بيلوسي على 216 صوتا مقابل 209 
ملنافســها اجلمهوري كيفني مكارثي. وأعطى 
الذين كانــوا حاضرين  اجلمهوريــني  جميــع 
أصواتهم لهذا األخير، بينما لم يعط خمسة 

دميوقراطيني أصواتهم لبيلوسي.
ومت جتديــد املقاعــد البالــغ عددهــا 435 في 
مجلس النواب بشكل متزامن مع االنتخابات 

الرئاسية.
وتبقى األغلبية في مجلس الشــيوخ معّلقة 
في الوقت احلالي بانتظار انتخابات فرعية في 
جورجيا، ســيتقرر على أثرها ميزان القوى في 
واشــنطن مع بدء والية الرئيس الدميوقراطي 
املنتخب جو بايدن الذي يتولى منصبه في 20 

يناير.

األردن يبرم اتفاقا 
للحصول على 3 ماليين 

جرعة من لقاح فايزر

بيلوسي تفوز برابع والية 
لرئاسة النواب األميركي

متابعة ـ الصباح الجديد:

عززت الواليات املتحدة قوتها العسكرية 
في منطقة الشــرق األوسط حتسبا ألي 
فعــل عدائــي إيراني. فطهــران تصعد 
مــن خطابهــا االســتعراضي لزعزعة 
أمن املنطقة، خاصــة أن أذرعها توعدت 
بأعمــال إرهابية بالتزامــن مع مرور عام 
على مقتــل اجلنرال في احلــرس الثوري، 

قاسم سليماني، بضربة أميركية.
ويحبس العالم أنفاسه في األيام األخيرة 
من والية الرئيس األميركي، دونالد ترامب،  
الــذي توعد إيران برد قاس على أي هجوم 
إيراني تنفذه طهران فــي اخلليج، حيث 
تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على 
نظام خامنئي كبلت أذرعه في املنطقة.

وتوعــد قائــد احلــرس الثوري، حســني 
سالمي، الســبت املاضي، بالرد على أي 
خطوة تستهدف إيران، وذلك خالل زيارته 
جزيرة اســتراتيجية في اخلليج، في ظل 
حتركات عسكرية أميركية في املنطقة، 
شملت توجه حاملة الطائرات يو إس إس 
نيميتز، وقطع بحريــة مرتبطة بها إلى 
مياه اخلليج في األسابيع املاضية، وحتليق 
قاذفات استراتيجية من طراز بي52- فوق 

اخلليج مرتني في اآلونة األخيرة.

رسالة ردع
لكن اخلبير العسكري والعقيد املتقاعد 

باجليش األميركي، ديفيد دي روش، يرى أن 
التحشــيدات العسكرية األميركية في 
منطقة الشرق األوســط، تأتي في إطار 

رسالة ردع. 
وقال دي روش فــي مقابلة مع قناة احلرة، 
إن »واشــنطن تريــد أن تقــول إن هناك 
برهانــا على اإلمكانية العســكرية وإن 
لدينا الكثير من القوات، وإن لدينا طرقا 
عديــدة إلحلــاق األذى بكــم إذا أحلقتم 
األذى مبصاحلنــا، وهذه إجراءات عملياتية 

معيارية للقوات األميركية«. 
ووردت تقارير عــن وصول صواريخ إيرانية 
مصالح  لضــرب  العــراق  إلــى  دقيقة 

أميركية في العراق أو اخلليج. 
وقال ريتشــارد جولبــرغ، كبير الباحثني 
في مؤسســة الدفاع عن الدميقراطيات 
واملدير الســابق ملكافحة أسلحة الدمار 
الشــامل اإليرانيــة في مجلــس األمن 
القومــي األميركــي، »نعلــم أن هناك 
صواريخ هربــت إلى العراق وإلى احلوثيني 
في اليمن وإلى ســوريا وإلى لبنان ونتابع 

هذه التهديدات«
ويــرى جولبرغ، فــي مقابلــة صحفية 
أن »إيــران غير متــرددة في اســتخدام 
صواريخ حتى من أراضيها، كما أن لديها 
القــدرة للوصول إلى نقاط أبعد لو أرادوا 
اســتهداف إســرائيل مثال وليس فقط 

القوات األميركية في اخلليج«. 
وأضاف أنــه إذا حدث هجــوم من داخل 
العراقية، فهذا ســيكون على  األراضي 

حســاب الشــعب العراقي والســيادة 
الشــعب  أن  أعتقد  وأنــا ال  العراقيــة 
العراقي يرضى بأن يكون بيدقا في أيدي 
إيــران، كما أن أميــركا حينها لن يكون 

لديها خيار سوى الدفاع عن مصاحلها. 

أصعب أسبوع
ويتوقع عالوي أن يكون األســبوع األخير 
من فترة حكم ترامب هو أصعب أسبوع 
سيمر به اخلليج ودول املنطقة وخصوصا 

العراق. 
ويوضــح أن تصاعــد وتيــرة التصعيد 
الكالمــي تــدل علــى أن »اإليرانيني لن 

وأن  الثــأر،  اســتراتيجية  يتنازلــوا عن 
األميركيني لن يتنازلوا عن اســتراتيجية 
الكرامــة، وبالتالي الصــراع ما بني الثار 
والكرامة صراع صفري ومدمر للمنطقة 
وهو ما جعــل اإلدارة العراقية برئاســة 
الكاظمي تسارع بفتح خط ساخن مع 

اجلانبني األميركي واإليراني«. 
وأضــاف أن التصعد في حالــة الصراع 
األميركي اإليراني »إما أن يكون مباشــرا 
وبالتالي الصدام والضربة الثانية مقابل 
األولــى، أو تدخل طرف ثالــث من خالل 
القوات اإلســرائيلية التي قد تســتثمر 
املوقــف بضــرب موقــع نــووي إيراني 

بطائرات إف 35 األميركية التي اشتراها 
اإلســرائيليون قبل عدة أشــهر، وهو ما 
سيغير مســار الصراع وســينقله إلى 

صراع مفتوح. 
ويحذر عالوي أنه فــي حالة االنتقال إلى 
صــراع مفتوح فــإن »هذا ســيؤدي إلى 
أن يكــون هناك مبرر لتدخــل الفصائل 
الوالئية القريبة من إيران، وبالتالي نظرية 
الرمال املتحركة ســتكون هي ســيدة 
املوقــف على األرض في العراق وســوريا 
ولبنــان وامليــاه اإلقليمية فــي اخلليج 

وكذلك البحر األبيض«.
اجليــش  أجلــى  التوتــر،  تزايــد  ومــع 

اإلســرائيلي،امس االول األحد، مواطنني 
إسرائيليني من املناطق املتاخمة للحدود 
مع لبنان قرب بلــدة املطلة، وأعلن أنها 
منطقة عســكرية مغلقة، في أعقاب 
مظاهرات لناشطني لبنانيني على احلدود 

ترتبط مبرور عام على مقتل سليماني.
وكانت مصادر أمنية إســرائيلية حذرت 
من إمكانية تنفيذ إيران اعتداءات ضدها 
من مناطق مختلفة في الشرق األوسط 
مثل العــراق واليمــن ردا علــى مقتل 
محســن  النووي،  والعالم  ســليماني، 
فخري زاده، كما أن اجليش اإلسرائيلي رفع 
من درجة جهوزيتــه على احلدود من دون 

زيادة في عدد قواته.
ويقول جولبــرغ »لو كان هنــاك تهديد 
جــاء عبــر القنــوات االســتخباراتية، 
ونســمع هذا من البنتاغون، أن إيران رمبا 
مســتعدة للقيــام بعمــل إرهابي ضد 
القوات األميركية، رمبا في العراق، عندها 
يجب على الواليات املتحدة أن تتخذ كل 
االعتداء،  هــذا  لردع  الضرورية  اخلطوات 
والتأكد أن نظام إيران يعرف أننا سنرد لو 

مت تنفيذ هذا التهديد«. 

من يضرب أوال؟
يشــير جولبــرغ إلــى أن الفيصل في 
استخدام القوة العســكرية من جانب 
الواليــات املتحــدة هــو إحلــاق الضرر 
بأشــخاص أميركيني »أعتقد أن أي نوع 
من الضربات الهجومية غير املســبوقة 

بأي فعل إيراني من جانب الرئيس ترامب 
أمــر غير محتمل، لكنه لو رأي أي تهديد 
يتجسد في األيام املقبلة أو إذا أحلق ضرر 
بأميركيني، وهذا خــط أحمر أعلن عنه 
منذ أشــهر، عندها ميكن أن يكون هناك 

إجراء عسكري«.
وســبق لترامب أن حــّذر إيــران من أنه 
ســيحملها املســؤولية في حال مقتل 
أي من مواطنيه في العــراق، وذلك بعد 
الســفارة  قرب  اســتهداف صاروخــي 
األميركية فــي بغداد الشــهر املاضي، 
اتهمت واشــنطن فصائل عراقية قريبة 

من طهران بالوقوف خلفه. 
ويرى عــالوي أن القيادة اإليرانية »حاولت 
ضبط النفــس والضغط على الفصائل 
الشرق  منطقة  في  املســلحة  الوالئية 
األوســط والعراق على وجــه اخلصوص 
لعدم اســتهداف املصالــح األميركية، 
لكــن فــي املقابــل ال يــزال التصعيد 
اخلطابي واإلعالمي مستمر«، مشيرا إلى 
أن اجلانب األميركــي »يترقب ويراقب من 
خالل االستخبارات اجلوية حركة الوكالء 

وكذلك حركة اإليرانيني«. 
ويقول دي روش »رمبا هناك بعض التصعيد 
مع اقتراب مغادرة ترامب للبيت األبيض، 
لكن ال أعتقد أن الرئيس يفكر في ضربة 
اســتباقية على املصالح اإليرانية، كما 
لو كان احلــال في حالة بقائه في احلكم، 
مضيفا أن »إيران يجــب عليها أن تبقى 
صامتة لأليام الباقية من حكم ترامب«.

تقـرير

إيران على صفيح ساخن والعالم يحبس أنفاسه
أيام إدارة ترامب األخيرة 

مكالمة مسجلة تكشف ضغط ترامب على مسؤول االنتخابات بجورجيا 

ديفيد شينكر في زيارة إلى األردن والجزائر والمغرب

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دونالد  األمريكــي  الرئيــس  ضغط 
ترامــب علــى أكبــر مســؤول عن 
العمليــة االنتخابية بوالية جورجيا 
لتحويل  »إليجــاد« أصوات كافيــة 
هزميته فــي الوالية إلى فــوز، وذلك 
طبقــا ملكاملــة هاتفية مســجلة 
الســبت املاضــي حصلــت عليها 
صحيفة واشــنطن بوســت. وتعد 
هــذه املكاملــة أحــدث محاولة من 

جانب ترامب لتعزيز مزاعم ال أساس 
لها عن تزوير االنتخابات.

وتعــد هذه املكاملة أحــدث محاولة 
مــن جانب ترامب لتعزيــز مزاعم ال 
أســاس لها عن تزويــر االنتخابات. 
وقالــت واشــنطن بوســت التــي 
نشــرت اليوم األحد مقتطفات من 
والية  ترامب وســكرتير  بني  املكاملة 
رافينسبرجر  براد  اجلمهوري  جورجيا 
واســتمرت ســاعة، إن ترامب راوح 

فــي حديثه مــع رافينســبرجر ما 
والتهديد  واالســتجداء  اإلطراء  بني 
بعواقب جنائية غامضة في محاولة 
لتغيير خســارته فــي جورجيا أمام 
الرئيــس الدميقراطــي املنتخب جو 

بايدن.
وتابعت الصحيفة أن رافينســبرجر 
ومستشــار مكتبــه رفضــا طوال 
وأبلغا  ترامــب  املكاملــة تأكيــدات 
الرئيس بأنه يســتند إلــى نظريات 

التي جرت  االنتخابات  املؤامرة بشأن 
بنزاهة ودقة.

وطبقا ملقتطفــات من املكاملة التي 
نشــرتها واشــنطن بوســت على 
ترامب  قــال  اإللكتروني،  موقعهــا 
»مواطنــو جورجيا غاضبون .. الناس 
في البالد غاضبون... وال يوجد ما مينع 
من القول، مثلمــا تعلم، إنك أعدت 
ترامب في  وتابع  )األصوات(«.  إحصاء 
»أنظر.. هذا كل  املســجلة  املكاملة 

ما أريد منــك فعله. كل مــا أريده 
هــو إيجاد 11780 صوتــا.. ألننا فزنا 

بالوالية«.
وأصر ترامب على أنــه »ال ميكن بأي 
حال« أن يكون قد خســرها. وأحجم 
التعليق. ولم  البيت األبيــض عــن 
يــرد مكتب رافينســبرجر بعد على 
طلبــات للتعليــق. ولــم يكن لدى 
مكتب بايــدن، املكلف بعملية نقل 

السلطة، تعليق فوري على التقرير.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
يجــري مســاعد وزيــرة اخلارجية 
األميركية لشــؤون الشرق األدنى، 
األردن  إلــى  زيارة  ديفيد شــينكر، 
 3 املــدة من  واجلزائــر واملغرب في 
إلــى 12 ينايــر ملناقشــة التعاون 
االقتصــادي واألمنــي مــع قــادة 

احلكومة.
وجاء في موقع الوزارة أن شــينكر، 

»على  رحلتــه  خــالل  ســيؤكد، 
التــزام الواليات املتحــدة العميق 
والسالم  االقتصادي  الرخاء  بتعزيز 
واالســتقرار في الشــرق األوسط 

وشمال أفريقيا«.
يذكــر أن شــينكر ســبق وأن زار 
املغرب، فــي أكتوبر 2019، في إطار 
جولة قادته إلــى لبنان كذلك، في 
احلدود  ترســيم  مباحثــات  غمرة 

البحرية بينها وبني إسرائيل.
ورافق شينكر وقتها سفير الواليات 
املتحدة الســابق لدى اجلزائر، جون 
الوسيط  دور  لعب  الذي  ديروشــر، 

األميركي في تلك املفاوضات.
املغربية،  باململكــة  حلوله  وخالل 
مبســؤولني  شــينكر  اجتمــع 
حكوميني في املغرب ملناقشة فرص 
واألمني  االقتصادي  التعــاون  زيادة 

لتعزيز الشراكة االستراتيجية بني 
الواليات املتحدة واملغرب. 

األميركيون  املســؤولون  ويتبــادل 
واملغاربــة، واجلزائريــون، الزيــارات 
الدبلوماســية بانتظــام لتجديد 
لتعزيز  مًعــا  بالعمل  االلتزامــات 

التعاون في عدة مجاالت.
وجــاءت إحــدى الزيــارات األخيرة 
ملسؤول أميركي رفيع قبل أسابيع 

فقــط مــن ســفر شــينكر إلى 
املغرب، لتعزيز الشراكة بني الرباط 

وواشنطن.
الســنة  من  وقــت ســابق  ففي 
الدفــاع  وزيــر  املنتهيــة، وصــل 
اجلزائر  إلى  إســبر  مارك  األميركي 
ثم املغــرب، بأهــداف مماثلة لتلك 
املبادالت  سلســلة  فــي  املدرجة 

الدبلوماسية.
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد البنــك املركزي العراقي، امــس االثنني، ان 
العمل جار العتمــاد الدينار العراقي في منصة 

بنى للتحويالت املالية.
وذكر بيان للبنك املركزي، انه »بهدف العمل على 
توسيع نطاق املدفوعات اإللكترونية، مت االنطالق 
الفعلي والتشــغيل ملنصة بُنــى للمدفوعات 

العربية البينية«.
وأوضح ان » بُنى هــي منصة تعمل على توفير 
خدمات املقاصة والتســوية في الوقت الفعلي 
للتحويالت املالية عبر احلدود بني الدول العربية 
وبالعمالت العربية والدوليــة وقد مت تنفيذ اول 
حركــة من خالل املصــارف بني دولــة االمارات 
وجمهوريــة مصــر العربية وبعملــة الدرهم 

االمارتي«.
وأضاف البيــان ان »البنك املركزي العراقي وعدد 
مــن املصارف احمللية ســبق وان قامــوا بتوقيع 
اتفاقية واكمال املتطلبات الفنية للمشــاركة 
في املشروع بالتنسيق مع صندوق النقد العربي 
والعمل جاري العتماد الدينار العراقي في النظام 
للمرحلة القادمة«. وتابع ان »املصارف املشاركة 
في الدول العربية ستتمكن من ارسال واستالم 
املدفوعــات فيما بينها بصــورة آمنة وموثوقة 
فيما سُتساعد هذه املنصة على تقليل اللجوء 
إلى املراكــز العاملية من البنوك املراســلة في 

مقاصة وتسوية املدفوعات العربية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أظهــرت بيانــات رســمية نشــرها معهد 
اإلحصــاء التركي )تركســتات( امس االثنني 
ارتفاع التضخم في تركيا في ديســمبر إلى 

%14.6 على أساس سنوي.
وكان التضخم الســنوي سجل %14.03 في 
نوفمبر. بينما كان ســجل في ديســمبر من 
عام 2019 ارتفاعا بنسبة %11.84 على أساس 

سنوي، بحسب ما نشرت »األملانية«.
وأفــاد املعهد، بحســب مــا أوردتــه وكالة 
»األناضول« التركية لألنباء، بأن الزيادة األكبر 
في ديسمبر املاضي كانت من نصيب السلع 

واخلدمات املتنوعة بنسبة 28.12% .
وعلى أســاس شهري، ســجل مؤشر أسعار 

املستهلكني ارتفاعا بنسبة 1.25%.
ورفــع البنك املركــزي التركي في ديســمبر 
املاضي معدل الفائدة الرئيسي من %15 إلى 
%17. وأكد أنه ســيبقي على سياسة نقدية 
صارمة »حتــى تظهر مؤشــرات قوية على 

انخفاض دائم في التضخم«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اكدت شركة تسويق النفط »سومو«، امس 
االثنني، ان األردن يفاوض العراق بشــان شراء 
النفط اخلــام مرة اخرى بعــد انتهاء العقد 

السابق.
وقال مدير الشركة عالء الياسري في حديث 
صحفــي ، إن العراق لم يصــدر النفط اخلام 
خالل شــهر كانون األول النتهــاء فترة عقد 
تزويــد األردن بالنفط اخلام، مبينــا ان االردن 
تتفاوض حاليا مع العراق بشأن جتديد العقد.
واضاف الياسري »سيتم خالل العقد اجلديد 
حتديد الكميــات النفطية املصــدرة لالردن 
وفترة العقد«، متوقعا ان »يتم جتديد العقد 

واالعالن بشكل رسميا قريبا«.
ولم يســتورد االردن النفــط اخلام من العراق 
خالل شــهر كانــون االول املاضــي في حني 
استورد ما مقداره 252 ألف برميل في تشرين 

الثاني املاضي.
وكان األردن تلقــى فــي أيلــول 2019 أولى 
شحناته مبوجب اتفاق لشراء 10 آالف برميل 
يوميا مــن النفط اخلام مــن حقول كركوك 
لتلبية جزء من الطلب احمللي قبل ان يوقفها 
انخفاض  نتيجــة  ايار وحزيران  في شــهري 
اسعار النفط، ليعاود االستيراد مرة اخرى في 

شهر ايلول املاضي.

المركزي : العمل جار العتماد 
الدينار العراقي في منصة 

بنى للتحويالت المالية

التضخم في تركيا يرتفع 
إلى 14.6 % في ديسمبر

سومو: األردن يفاوض العراق 
لتجديد عقد شراء النفط

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

أوضح مستشــار رئيس الوزراء 
العراقي للشؤون املالية مظهر 
محمد صالح أن نســبة الفقر 
في البالد بلغــت 30 باملئة من 

مجموع السكان.
ونقلت وكالــة األنباء العراقية 
عن، املستشــار املالي أن نسبة 
الفقــر ارتفعــت إلى نســبة 
30 باملئــة بني أفراد الشــعب 
العراقي، مشــيرا إلــى أن بني 
أولئــك الفقــراء،« مهجــرون 
قدمــاء وعاطلون عــن العمل، 
إضافة إلــى أن هنالك أكثر من 
نتيجة  أضيفت  عائلة،  مليوني 
اجتاحت  التي  جائحة كورونــا 

العالم«.
وتشير هذه النسبة إلى ارتفاع 
كبير للغاية في أعداد الفقراء، 
فبحســب بيانات رسمية فإن 
نسبة الفقر في العراق لم تكن 
تتجاوز 15 فــي املئة في العام 
2013، ووصلت إلى 22 في املئة 

في السنة التي تلته.
وأظهر مسح الفقر لعام 2018 
أن محافظة املثنــى التي تعد 
البالد،  في  محافظة  أكبر  ثاني 
تعد األولى بأعلى نســبة فقر 
تصل إلى 52 فــي املئة، والتي 
تليهــا الديوانيــة 48 في املئة 
وميســان 45 في املئة وذي قار 

44 في املئة.
في  الفقــر  نســبة  وبلغــت 
محافظة نينوى 37.7 في املئة، 
املئة،  22.5 فــي  ديالى  تليهــا 
املئــة، صالح  في   19 واســط 
الدين 18 في املئـــة، األنبار 17 
في املئــة، البصرة 16 في املئة، 
النجف 12.5 فــي املئة، كربالء 

11 في  12 في املئـــة، بابـــل 
املئـة.

وكانت نســبة الفقر األقل في 
العاصمة بغــداد 10 في املئة، 
املئة،  فــي   8.5 دهــوك  تليها، 
كركوك 7.6 في املئة، أربيل 6.7 

في املئة.
يتظاهر  املاضي  أكتوبــر  ومنذ 
مئات آالف العراقيني للمطالبة 
بتغييــر النظــام السياســي 
احلاكمــة  الطبقــة  ورحيــل 
املتهمــة بالفســاد، فــي بلد 
تعصف بــه األزمــات األمنية 

والسياسية منذ عقود.
أعلن  التظاهرات  تلــك  وعقب 
آنذاك،  العراقي  الــوزراء  رئيس 
عادل عبد املهدي، عن استقالة 
أواخــر نوفمبر  حكومتــه في 
أن ينجح  2019، قبل  العام  من 
فــي  الكاظمــي  مصطفــى 
جديدة  حكومة  في  تشــكيل 
بعد مخاض عســير اســتمر 

ألشهر طوال.
ويعتبر العراق من الدول الغنية 
واملعدنية  والثــروات  بالنفــط 
فشــل  أن  غيــر  والزراعيــة، 

احلكومــات املتعاقبــة أدخلت 
البــالد في دوامة مــن األزمات 
السياســية ومــن تبعها من 
كــوارث اقتصادية تركت آثارها 
على  أبنــاء  علــى  القاســية 
الكثير  آراء  الشعب، بحســب 

من اخلبراء واملراقبني.
االقتصاد  جلنــة  أكــدت  فيما 
النيابية الى ان رواتب املوظفني 
خط احمر، كاشفة عن فقدان 
ثالثــة ماليني موظــف وعامل 
لوظائفهم، بسبب ارتفاع سعر 
وقالت عضو  الــدوالر.  صــرف 

اللجنة ندى شــاكر جودت، ان 
بشــأن  كلمته  أعطى  البرملان 
خط  بأنها  املوظفــني  رواتــب 
املواد الدستورية  أحمر، ومت ذكر 
التي يجب اال متــس بها رواتب 
املوظفني«، مؤكدة »استضافة 
وزير املالية خــالل املدة املقبلة 
الرئاســة  بعد ان حتــدد هيئة 
يكون  أن  يجــب  الــذي  املوعد 
باسرع وقت كونها املمثلة عن 

الشعب«. 
أســعار  »ارتفــاع  أن  وبينــت 
صرف الدوالر بشــكل مفاجئ 

امــر غيــر صحيــح ويجــب 
أن يكــون االرتفــاع تدريجيــا 
ليكــون تأثيــره فــي املواطن 
خفيفة«،  بصــورة  البســيط 
مؤكــدة ان »ارتفاعــه بهــذه 
الرواتب،  وتخفيــض  الطريقة 
املواطـــن«.  ثمنــه  ســيدفع 
ولفتت إلــى ان »احتاد املقاولني 
اســتضافته  خــالل  أبلغهم 
في اللجنــة، ان االرتفاع أوقف 
ثالثة  فأن  وبالنتيجــة  اعماله 
ماليني موظف وعامل ســيتم 

تسريحهم لهذا السبب.

مليونا عائلة عراقية تحت خط الفقر بفعل كورونا
ارتفعت إلى نسبة 30 بالمئة

أظهر مسح الفقر 
لعام 2018 أن 
محافظة المثنى 
ثاني أكبر محافظة 
في البالد، تعد 
األولى بأعلى نسبة 
فقر تصل إلى 52 
في المئة

فقراء يبحثون عن بقايا طعام في املزابل

متابعة ـ الصباح الجديد:  

ارتفعت أســعار عقود خــام برنت 
ألقرب إســتحقاق، امــس االثنني ، 
بنســبة 2.1 في املائة لتتداول عند 

52.9 دوالر للبرميل.
كمــا صعدت أســعار خــام غرب 
تكساس الوسيط WTI )األميركي( 
ألقرب إستحقاق، بنحو 2.1 في املائة 

لتتداول عند 49.4 دوالر للبرميل.
وكانت األسعار قد ارتفعت مع بدء 
الترخيــص للقاحــات الوقاية من 
فيروس كورونا، وتوافق »أوبك+« على 
متديــد اتفاق خفــض االنتاج حتى 

نهاية العام.
و15 يوليو املاضي، قال وزير الطاقة 
بن  عبدالعزيز  األميــر  الســعودي 
ســلمان، إن تخفيضــات اإلنتــاج 
الفعليــة جملموعة »أوبــك+«، التي 
ســتبدأ مطلــع آب ، ســتبلغ 7.7 
مليون برميل يوميا وترتفع إلى 8.1 
مليــون برميل يوميا بعــد إضافة 
أقل  التــي كانت  الدول،  تعويضات 

امتثاال في الشهور املاضية.

اتفاق  و6 يونيــو املاضي، مت متديــد 
أوبــك+ بخفض االنتــاج بواقع 9.7 
مليــون برميل يوميا حتــى نهاية 

يوليو املقبل.
مدفوعة  األخيرة  االرتفاعات  موجة 
بتحســن الطلب مع بــدء الفتح 
التدريجي لالقتصادات حول العالم 
وتخفيف قيــود مواجهة »كورونا«، 
إضافة إلــى تقلص املعــروض مع 
إعــالن تخفيضــات طوعيــة من 
برميل  الســعودية مبقدار مليــون 

يوميا.
ووجهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو 
الســعودية بتخفيض إنتاجها من 
البترول اخلام، لشــهر يونيو القادم، 
بكمية إضافيٍة طوعية تبلغ مليون 
برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض 
الذي التزمت به اململكة في اتفاقية 
أوبك بلس األخيرة، في الثاني عشر 

من إبريل 2020.
التخفيض  حجم  ســيكون  وبهذا 
اململكة، قياساً  به  الذي ســتلتزم 
على معدل إنتاجها في شهر إبريل 
املاضــي، نحــو 4.8 مليــون برميل 
إنتاجها  ســيكون  وبالتالي  يومياً. 

لشهر يونيو، بعد اخلفضني األساس 
7.5 مليون برميل  والطوعي، نحــو 

يومياً.
كما وّجهت وزارة الطاقة، الشركة 
إلى الســعي خلفــض إنتاجها في 
املســتوى  عن  اجلاري،  مايو  شــهر 
املســتهدف وهو نحــو 8.5 مليون 
برميل يومياً، بالتوافق مع عمالئها.

وتستهدف من هذا اخلفض اإلضافي 
حتفيــز الدول املشــاركة في اتفاق 
أوبك بلــس، والدول املنتجة األخرى، 
لاللتزام بنسب اخلفض التي التزمت 
بها، وتقدمي املزيــد من اخلفض في 
إنتاجها، وذلك ســعًيا منها لدعم 
استقرار األسواق البترولية العاملية.
وكانت أســعار النفط صعدت في 
دول  بدء  األخيرة، بفضــل  الفتــرة 
حتالــف »أوبك +« بتنفيــذ االتفاق، 
الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 
مباشــرة  يوميا،  برميل  مليون   9.7
بعــد التراجعــات احلادة ألســعار 
التطبيق  بــدء  تنتظر  ولم  النفط، 

الذي كان مقررا له األول من أيار.
ودعم االرتفاع عامل آخر في جانب 
الطلب، وهــو عودة عديد من الدول 

بشــكل  اقتصاداتها  فتــح  إلــى 
تدريجي، مبا يعنــي تفاؤال بتحريك 

الطلب على النفط.
عالوة على عامل طمأنة السعودية 
األســواق عندما تراجعت األسعار، 
إجراءات  التخــاذ  بأنها مســتعدة 

إضافية إلعادة االستقرار إليها.
ومطلــع أيــار املاضي بــدأ تطبيق 
االتفــاق التاريخي بــني دول حتالف 
»أوبك +« على خفض اإلنتاج بواقع 
9.7 مليون برميل يوميا لشــهرين، 
ثــم تقليــص خفض اإلنتــاج إلى 
ثمانية ماليني برميل يوميا بدءا من 

متوز حتى نهاية 2020.
والحقا يتم تقليــص اإلنتاج بواقع 
ســتة  إلى  يوميا  برميــل  مليوني 
ماليني برميل يوميا، بدءا من مطلع 

2021 حتى نيسان 2022.
وتأتي ارتفاعات النفط األخيرة بعد 
تراجعات حادة اجللســات السابقة 
العاملية  اخملزونــات  تراكــم  نتيجة 
وانخفــاض الطلب بشــكل كبير 
بســبب تداعيات فيــروس كورونا، 
الذي أدى إلــى إغــالق دول العالم 

حدودها.

تقـرير

النفط يقفز أكثر من 2 % وبرنت يالمس 53 دوالرا للبرميل
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الخام »األميركي« يتجاوز 49 دوالرا

احدى محطات تصفية الغاز في الواليات املتحدة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكــدت جلنــة األمــن والدفاع 
سعيها  االثنني،  امس  النيابية، 
إلدراج الفاحصني لالنتساب في 
والداخلية ضمن  الدفاع  وزارتي 
موازنة 2021، فيما شددت على 
األمنية  األجهــزة  دعم  ضرورة 

بالتسليح والتدريب.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب 

تصريح  فــي  الشــمري  نايف 
العراقية  األنبــاء  وكالة  أوردته 
لــم   2021 "موازنــة  إن  )واع( 
كافياً  ماليــاً  دعمــاً  تتضمن 
للقوات األمنية العراقية سواء 
اجلوية"،  أو  البحريــة  أو  البرية 
التخصيصات  "قلة  أن  مؤكداً 
املاليــة جتعــل عــدم مواكبة 
القوات األمنية التطور احلاصل 

في دول العالم كافة".
"جلنة  أن  الشــمري،  وأضــاف 
األمن والدفاع سيكون لها لقاء 
موسع مع اللجنة املالية بشأن 
وحتديداً  األمنيــة  القوات  دعم 
والداخليــة  الدفــاع  وزارتــي 
واجهزة اخملابرات واألمن الوطني 
وغيرهــا"، مبينــاً أن “ القوات 
في  نقص  مــن  تعاني  األمنية 

الدعم اللوجســتي، الســيما 
املتواجدة  القتاليــة  القــوات 
في مناطــق عدة مــن العراق 
التســليح  الى  التــي بحاجة 

والتدريب".
وبشــأن الفاحصني لالنتساب 
في وزارتي الدفاع والداخلية ذكر 
الشــمري، أن "هناك فاحصني 
منذ عام 2017 لوزارة الداخلية، 

وآخريــن من 15 تشــرين األول 
2019 لوزارة الدفاع ، حيث إنهم 
إنه  إال  أكملوا جميع اإلجراءات 
مت تأجيل التحاقهم، منوها بأن 
جلنة األمن سيكون لها اجتماع 
مع اللجنــة املاليــة من اجل 

ادراجهم ضمن موازنة 2021".
وأوضح، أنه "وفق قانون اخلدمة 
والتقاعد العسكري تتم إحالة 

مجموعة على التقاعد حسب 
السن القانونية، وحتل محلهم 
إلى  باالضافة  أخرى،  مجموعة 
أن القــوات األمنية بحاجة إلى 
طاقــات شــبابية جديدة يتم 
واعدادهــم بصورة  تدريبهــم 
جيدة حتى يتمكنوا من الدفاع 

عن أرض العراق".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
شهدت ســنغافورة في عام 2020 
أســوأ ركود اقتصادي في تاريخها 
بســبب وباء فيــروس كورونا، وإن 
كان الركــود أقــل حدة ممــا كان 
متوقًعــا، وفًقا لألرقام الرســمية 
الصادرة االثنني، بحسب ما نشرت 

»الفرنسية«.
ســجلت نســبة الركود %5,8 من 
الناجت احمللي اإلجمالي، بينما بلغت 
%6,5 في هذه  الرسمية  التوقعات 
الدولة التي تضررت فيها قطاعات 

التجارة والسياحة احليوية بشدة.
وكانت ســنغافورة قد سجلت أول 
ركود لها منذ األزمة املالية العاملية 

عام 2008 في الربع الثاني من عام 
2020، عندمــا أغلقــت احلكومة 
معظم أماكن العمــل كجزء من 
التدابيــر املشــددة التــي فرضت 
ملكافحة انتشــار فيــروس كورونا 

املستجد.
ســنغافورة  كانــت  ولطاملــا 
التــي تتمتــع بكونها أحــد أكثر 
العالم،  في  انفتاًحــا  االقتصادات 
تعتبر مؤشــرا على وضع االقتصاد 
العاملي، وقد دق التدهور الكبير في 

اقتصادها ناقوس اخلطر.
انتعــش االقتصــاد فــي النصف 
الثاني من العام، وبدأت القطاعات 
املصنوعــات  مثــل  الرئيســية 

بالنهوض.
االقتصاد  انكمش  الرابع،  الربع  في 
بنســبة %3,8 على أساس سنوي، 
أي أقــل ممــا كان متوقعــا، وفًقا 
لبيانــات النمو األولية الصادرة عن 

وزارة التجارة.
قال اخلبير االقتصادي اإلقليمي في 
مجموعة »ســي آي إم بي برايفت 
بانكينغ« سونغ سينغ وون لوكالة 
الركود ليس باحلدة  إن  فرانس برس 
التي كان يُخشــى منها بســبب 
الصادرات القوية لبعض الســلع، 
متوقعا حدوث »انتعاش بنحو 6%« 

هذا العام.
واوضــح »أن الشــركات تواصــل 

االســتفادة من املزيد من تخفيف 
القيود وزيــادة الطلب العاملي على 

)الرقائق الصغرى( واألدوية«.
احتواء  مــن  ســنغافورة  ومتكنت 
الفيــروس، ولكــن الفيــروس عاد 
للظهور بني العمــال األجانب ذوي 

األجور املنخفضة.
إال أن الوباء تراجع بشــكل حاد في 
األسابيع األخيرة، ولم يتم تسجيل 
ســوى عــدد قليل مــن اإلصابات 

اليومية.
أطلقت الســلطات في األســبوع 
املاضي حملة تطعيم ضد فيروس 
كورونا، مما جعل سنغافورة من أولى 

الدول اآلسيوية التي تقوم بذلك.

البرلمان يسعى الدراج الفاحصين بالدفاع والداخلية ضمن موازنة 2021

 2020.. أسوأ ركود اقتصادي لسنغافورة في تاريخها
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ثقافة 8
قراءة

)الخطأ الذهبي( وتراتيل السقوط في الهاوية 
قصص أمجد توفيق ...

املترديـة التي عاشـها وتعيشـها البالد 
نتيجـة األخطـاء الكارثية التـي ورثناها 
مـن عهـود مضـت جتـدد فيهـا اخلـراب 
طالـت  حتـى  شـيء  لـكل  والدمـار 
وهنـا   .. ومبدئيتـه  األنسـان  عقليـة 
األلـم  مـن صـور  أخـرى  تظهـر صـورة 
والفجيعـة التـي صورهـا لنـا الكاتـب 
بوضوح تـام ) تبخرت الراحة التي شـعر 
بهـا الطبيـب وتفتـت ذراتهـا فـي هواء 
مشـبع برائحـة الـدم .. ذلـك أنـه دخـل 
الـذي كانـت  الوقـت  املستشـفى فـي 
قتلـى  تنقـل  األسـعاف  سـيارات  فيـه 
دارت  معركـة  فـي  سـقطوا  وجرحـى 
رحاهـا فـي قلـب مدينـة بغـداد ..بـذل 
الطبيـب أقصـى جهـده للحفـاظ على 
أنظـاره  أمـام  تتسـرب  كانـت  حيـوات 
فـال تخلـف اال لـون الفجيعـة ومرارتها 
لـو  يـردد مـع نفسـه  .. كان  القاسـية 
أن القتلـة يدركـون حجـم العـذاب هل 
بهـذا   ..  ).. األسـتمرار  بوسـعهم  كان 
التوصيـف الرائـع والسـلس واألسـلوب 
بشـفافية  واملركـب  البسـيط  احلـواري 
السـرد التـي الميكـن ألي سـارد متمكن 
الكتابـة  فـي  ميارسـها  أن  ومحتـرف 
الفنـي  البنـاء  أدوات  ميتلـك  كان  اذا  األ 
أمتلكهـا  مثلمـا  والروائـي  القصصـي 
أمجـد توفيـق فـي “ اخلطـأ الذهبـي “ 
وشـوقي كرمي في “ قطار أحمر الشـفاه 
“ وعبد السـتار ناصر في “ تلك الشمس 

أحبهـا “ وآجاشـا كرسـتي فـي “ املـرأة 
املكسـورة “ و “شـرق املتوسـط “ لعبـد 
الرحمـن منيـف والتي تعد مـن الروايات 
الرائـدة التـي حتدثـت وبـكل جـرأة حلال 
األوضـاع األجتماعيـة والسياسـية في 
بالدنـا العربيـة ..مـن دون حتديد أسـماء 
شـخصية  أو  مدينـة  ذكـر  أو  معينـة 
معروفـة ..وأمنا جاءت مسترسـلة لواقع 
ٍ داٍم ومريـٍض عانـى ويعانـي مـن تهورات 
وأخطاء أنـاس ٍ ركبهم الغـرور فأرتكبوا 
مئـات األخطـاء الكارثيـة التـي آلت في 
منزلـق الهاويـة .. وكان البـد للكاتب أن 
يلجـأ الـى الرمزيـة أو الربط بـن الواقع 
واألسـطورة مثلما حدث فـي رواية لبابة 
السـر لشـوقي كرمي والتـي حتدثنا عنها 
فـي مناسـبات سـابقة ...وبصـورة أكثر 
القـاص  وعذوبـة يصطحبنـا  شـاعرية 
مـن  أخـرى  رحلـة  فـي  توفيـق  أمجـد 
رحالتـه املفعمة بحـب احليـاة وكراهية 
املـوت وصانعيـه على األرصفـة واحلواري 
دهاليزهـا  بـن  حتـوي  التـي  املتعبـة 
وأزقتهـا القدميـة الناس البسـطاء ..) أن 
لكل شـجرة سـراً يكتشـفه من يحمل 
قلبـاً جسـوراً فـي صـدره ، وحلمـاً فـي 
رأسـه ، دونهمـا ، ويصبح السـر متاهة 
املـوت  يدخلهـا  مـن  علـى  مكتـوب 
ويعـرف القرويـون أن نضج الثمـرة التام 
يعنـي سـقوطها وال أمل الحـد بأنتظار 
اتسـقط  النهـال   ، اهلل  ثمـار  سـقوط 
األ فـي حـب عميـق ... تنسـج احلقائـب 
خيوط األسـطورة تسـحب مـن األحالم 
.. وخيـوط احلقيبـة مـن صوف املاشـية 
 .. باألسـاطير  حقيبـة  متـأ  أن  ميكـن   ..
وميكـن لالسـطورة أن تنسـج حقائب ..( 
.. ويكمـل الكاتب هذا املقطع الشـعري 
بآهـات وحسـرات  املشـحون  والسـردي 
عيـون  علـى  سـتارها  تسـدل  كبيـرة 
الـى  والتطلـع  للحيـاة  احملبـن  وقلـوب 
الـدم  ..) وعندمـا يفـور  الغـد املنشـود 
فـي أثـداء العـذارى وتتفتـح اخلاليـا في 
أنتظـار النـداء ، تكـون ثمـار اهلل غافية 
فـي حقيبة يحملها شـاب يظلل احللم 
جسـارة قلبـه يدخـل القـرى كطائـر ، 
ويطـوف البيوت ليوزع ثمـاره ..( – أعتقد 
أن الكاتـب أراد بهذه الصورة أن يجسـد 
مقـام الشـهداء وتضحياتهـم التي لم 
يكتـب لهـا اخللـود كمـا أراد صانعوها ، 
فقـد تناثرت في مهـب الريح وداسـتها 
أقـدام مشـوهة غريبة بعد أن مت سـرقة 
النصـر من بـن حدقـات عيـون اليتامى 
الذهبيـة  األخطـاء  بسـبب  واألرامـل 
الكاتـب  لنـا  يعيـد  ...وهنـا  الكارثيـة 
الكـرة مـرة أخـرى فـي القـول ) القلـب 

اجلسـور يوفـر للعـذراء سـكرتها األولى 
وهـي التكـون األ بهذه الثمـار ..(- 

الوصـف  فـي  الكاتـب  أبـدع  لقـد 
حتمـل  مفرداتـه  مـن  وجعـل  والتعبيـر 
موسـيقى شـعرية وبـأدق تفصيالتهـا 
ومعانيهـا فهـو هنـا يؤكـد لنـا حالـة 
األقتـدار الطوعـي وليس األجبـاري عند 
الرجـال فـي حـال عزمهم علـى األقدام 
أو  بشـجاعة فائقـة لفعـل شـيء مـا 
حتقيـق مـرام قـد يترتـب عليـه الكثيـر 
مـن املواقـف ... وهـذا أوجزه فـي جملة 
واحـدة “ قلـب األسـد” وقـد اسـتطاع 
أمجـد توفيق وبحبكـة ومهنية وحرفية 
شـديدة التركيـز الى ربط هـذه املواقف 
املعانـي  فـي  متشـابه  أخـرى  مبواقـف 
الشـجاعة كلمـة   ( فيـردف  والـدالالت 
والكلمـة موقـف ، واملوقـف انسـان ذو 
ذاكـرة فـال يعقـل أن يطالـب حيـوان أو 
طيـر أو شـجرة مبوقـف ألنهنم ليسـوا 
بشـراً أو أنهم اليتذمـرون ...وأذا ما ارتبط 
املوقف باإلنسـان ، فال شـيء يزينه أكثر 

مـن الصـدق وعندهـا سـيكون امتيـازاً 
األنسـاني  املوقـف  يتمتـع  أن  عظيمـاً 
بصـدق حيـوان أو  طيـر أو شـجرة ذلـك 
النهـم اليعرفـون غيـره – غيـر الصدق – 
ويتمتعـون باعفـاء مطلق عـن موجبات 
احلركـة أو الثبـات (- وبهـذه التنظيـرات 
 .. بالـدالالت  املكتظـة  الفلسـفية 
يذهـب بنـا الكاتـب بعيـداً الى قـراءات 
سـابقة لروايـات فلسـفية مثـل كتاب 
روجـرز  لنايجـل   “ الفالسـفة  جنـون   “
فيـه  يبحـث  ..والـذي  ثومبثـون  وميـل 
عـن نظريـات معمقـة بشـأن الثقافـة 
بـأن  يؤكـد  اذ   .. األجتماعـي  والنظـام 

حيـاة العقـل التقـود بالضـرورة
أسـتطاع  رمبـا  أو  عقالنيـة  حيـاة  الـى 
أمجـد توفيـق أن يعيدنا الـى “محاورات 
افالطـون “ التـي ترجمهـا زكـي جنيـب 
محفـوظ خيـر ترجمـة ..وأنـي الحسـد 
الكاتـب علـى هذه القـدرات الفـذة في 
الكتابـة التـي يحق لـي أن أصفها بأنها 
مجـردة عن السـرد العـادي الـذي نقرأه 

فـي روايـات وقصـص اليوم أنه أسـلوب 
جديـد ومميـز جـاء بـه الكاتـب وبأبـداع 
رصـن ومتألـق قـل نظيـره ..ولعلـه في 
هـذه املـرة يكشـف عـن سـر كبيـر بأن 
أخطـاء أصحـاب القـرار أخطاء ليسـت 
يتصورهـا  كمـا  وبسـيطة  سـهلة 
البعـض بـل هي حالـة خطـرة ومغامرة 
كبيرة وبائسـة قـد تقود الى السـقوط 
فـي حافـة الهاويـة .. وهنـا مـا يؤكـد 
 ، عليـا  نقطـة  الذهبـي  اخلطـأ   ( ذلـك 
وألنـه كذلـك فهـو يفتـح قياسـاً الـى 
علـى  التناقـض  مينحـه  الـذي  الفهـم 
صحـة  مـن  محسـوبة  غيـر  مسـاحة 
يتضمـن  أنـه   .. مفترضـة  أو  واقعيـة 
كسـر حاجـز األعتيـاد وحاجز السـكون 
العقـل  يرعـاه  الـذي  املنطـق  وحاجـز 
جليـاً  يتضـح  األمـر  ..وهـذا   ) املغـرور 
بـأن الغـرور قـد يسـبب املهالـك علـى 
اذا  أو اجملموعـة ولكـن  الفـرد  املسـتوى 
بأكملهـم   ٍ لقـوم  الغـرور  ذلـك  كان 
فماذا سـيحل بهـم غير الدمـار واخلراب 
 .. والرجـوع الـى عصـور قدميـة وباليـة 
وحقيقـة األمـر أن الغـرور قـد يصيـب 
احلضـاري  واجلهـل  بالتخلـف  النـاس 
أي فـي زمـن التكنلوجيـا والعلـم تبـرز 
هـذه التناقضـات علـى أشـدها فتكون 
كاألرضة تـأكل وتنخر كل مـا يصادفها 
.... لكـن أمجـد توفيـق يعـود ليبـرر ملن 
أرتكبـوا تلـك األخطاء الذهبيـة بالقول 
) دفـع كثيرون فـي أخطاء ترابيـة كثيرة 
تلـك األخطـاء التـي التشـرف النفـس 
العظيمـة بـل أنهـا تتضح بهـا وتقتل 
أيـة نقطة تألـق فيها وآن لنـا أن ننفض 
النفيـس  املعـدن  عـن  ونبحـث  التـراب 
التـي   ، املمتلئـة  املعتـدة  الـروح  ،عـن 

تخضبـت اخلطـأ الذهبـي (-  
أقـول أن مجموعـة “ اخلطـأ الذهبـي “ 
تعـد  توفيـق  أمجـد  والقـاص  للروائـي 
احلـرب  أهـم ماكتـب عـن  واحـدة مـن 
والدمـار واألخطاء اجلسـيمة التي ولدت 
املآسـي والويـالت وبأسـلوب مبسـط .. 
أنهـا تذكرنـا أن تطابـق عامـل التمثيل 
مـع روايـة “ ملن تقرع األجراس “ ألرنسـت 
همنغـواي التي أثـارت جدالً واسـعاً بن 
أوسـاط النقـاد والكتـاب واألدبـاء وهـي 
سـرد مثيـر حلكايـات عن احلـرب األهلية 
املدمـرة في أسـبانيا التي صارت تشـبه 

الـى حـٍد ما احلـروب التـي أورثناهـا ...
نحـن  أيـن  الـى  نتسـاءل  ذلـك  وإزاء 

؟؟! األجـراس  تقـرع  وملـن  ماضـون 

محمود خيون 

علـى  تعرفـت  السـبعينيات  منتصـف 
أمجـد توفيـق عـن طريـق أخـي الكبيـر 
الروائـي علـي خيـون .. كان شـابا يافعـا 
طافحا باحليوية والنشـاط وكأنه يريد أن 
يخلق أشـياء كثيـرة ..كان همـه الوحيد 
هـو أن يقـدم اخليـر بأعلـى مسـتوياته .. 
عرفتـه يحمـل قلبا يتسـع محبة جلميع 
علـى  حسـدته  حينئـذ   .. حولـه  مـن 
ذلـك وحاولـت تقليـده كراهـب وأصبـت 
وهـو   .. احلصـاد خيـرا  فـكان  ذلـك  فـي 
محبـة الناس ودميومـة الصلـة باآلخرين 
أو  الثقافـي  الوسـط  سـواء كانـوا مـن 
هـو  هكـذا   .. الوظيفـي  أو  األجتماعـي 
أمجـد توفيق الشـاعر والروائـي والكاتب 
بسـبب  أفترقنـا   .. واألنسـان  واملعلـم 
الظـروف القاهـرة التـي مـرت بهـا البالد 
.. ثـم شـاءت األقـدار أن نلتقـي ثانيـة .. 
كنـت أراقبـه عـن كثـب وأقـرأ مايكتـب 
عندمـا يقـع بـن يـدي أي منجـز أدبي له 
مالحظـات  مبجموعـة  أحتفـظ  وكنـت 
لقـراءات سـابقة ..يذكرنـي أمجد توفيق 
مبـارك توين األميريكـي الضائع بن عقله 
والفلسـفة  الشـعر  يكتـب   .. وقلبـه 
ويغـور فـي أعمـاق احلكاية التي سـرعان 
مـا تتحـول الى عمل روائـي كبير ومتميز 
مجموعتـه  أتصفـح  وأنـا  واليـوم   ..
الذهبـي  اخلطـأ   ( األخيـرة  القصصيـة 
( ..أقـف حائـرا مـن أيـن أبـدأ قراءتـي ملـا 
كتبـت  وحواتيـت  حكايـا  مـن  ضمتـه 
بلغـة سـردية شـعرية .. فأنـت عندمـا 
تبـدأ القراءة في ) قال السياسـي الكبير 
لطبيبـه الـذي أنهـى فحصـاً روتينـاً : - 
كيـف جتـد األلـم ؟؟يجيـب ليـس ثمـة 
ما يخشـى منـه فصحتـك جيـدة ..قال 
السياسـي وكأنـه يحـدث نفسـه – لـم 
أقصـد وضعـي الصحي .. نظـر الطبيب 
.. فأبتسـم  بوجـه ببـالدة مـن نـوع مـا 
السياسـي وهـو يقـول – كنـت أقصـد 
وضـع البلـد ..!! لم يبدو على السياسـي 
أنـه ينتظـر أجابـة لكنه سـمع الطبيب 
يقـول :- فخامتكـم يتلقـى تقاريـر مـن 
أجهـزة متخصصـة وقـادرة علـى الرصد 
والتحليـل االسـتنتاج وانا الاملك سـوى 
رأي شـخصي يعـوزه التوثيـق .. بـل أنـه 
 ...) أكثـر  ال  األول  االنطبـاع  الـى  أقـرب 
فـي يقينـي أنه طبيـب املسـؤول األعلى 
فـي الدولـة مثـل ) طبـاخ الريـس ( .. في 
هـذا احلـوار الصاخـب واملشـحون مبئـات 
ليـس  الكاتـب  بنـا  يعـود   .. التسـاؤالت 
الـى الـوراء وأمنـا يعيـد ألذهاننـا احلالـة 

لقد أبدع الكاتب في الوصف 
والتعبير وجعل من مفرداته 

تحمل موسيقى شعرية وبأدق 
تفصيالتها ومعانيها فهو هنا 

يؤكد لنا حالة األقتدار الطوعي 
وليس األجباري عند الرجال 

في حال عزمهم على األقدام 
بشجاعة فائقة لفعل شيء ما 
أو تحقيق مرام قد يترتب عليه 

الكثير من المواقف

مجالت

اصدار

متابعة الصباح الجديد:

صـدر عـن بيـت الشـعر فـي دائـرة الثقافة 
بالشـارقة العـدد 17 من مجلـة »القوافي« 
حتـت  اجمللـة  افتتاحيـة  وجـاءت  الشـهرية؛ 
عنوان »الشـارقة.. تشـكل وجه املسـتقبل 
اإلبداعـي«، وفيهـا: مـع بدايـة عـام جديـد 
متضـي »القوافـي« إلى غايتها وهـي متدثرة 
مبوضوعاتهـا النقدية، وحواراتها الشـعرية، 
املشـهد  مـع  تتماهـى  التـي  وأبوابهـا 
الثقافي العربي كمشـروع مفتوح، يسـعى 
إلـى التفرد بـروح املغامـرة في ظـل الرعاية 
سـلطان  الدكتـور  الشـيخ  مـن  الكرميـة 
اجمللـس  عضـو  القاسـمي،  محمـد  بـن 
األعلـى حاكـم الشـارقة، الذي بفضـل رؤاه 
تشـكيل  فـي  الشـارقة  متضـي  احلكيمـة 
ومـن  العربـي،  الثقافـي  املسـتقبل  وجـه 
ثـم طـرح القضايـا اإلبداعيـة املعاصرة في 
كل مجـاالت األدب، عبـر تسـجيل جناحـات 

الـرواد، واالحتفـاء بجيل املبدعن الشـباب، 
والبحـث عن األصـوات املتوهجـة الكامنة 
فـي طيات األرض العربيـة، لتظل اإلنتاجات 

املبدعـة هـي ذاكـرة علـى مـر العصور.
الشـعر  عنـوان  حملـت  العـدد  إطاللـة 
واملوسـيقى.. أصـوات فـي أزمنـة تتوالـى، 
وكتبـه الدكتور إبراهيـم مصطفى احلمد. 
وتضمـن العد لقاء مـع الشـاعر املوريتاني 
، وحاوره الشـاعر  محمد احلافـظ ولد أحمدُّ
اخملتـار السـالم. واسـتطلع اإلعالمي أحمد 
حـول  الشـعراء  بعـض  آراء  الصويـري، 

أمنياتهـم فـي العـام اجلديـد.
فـي بـاب »مـدن القصيـدة« كتب الشـاعر 
الدكتـور عبـداهلل احلريـري عـن »قرطبـة.. 

قـالدة األندلـس واملدينـة الزاهـرة«.
 في بـاب »أجنحـة« حـاور اإلعالمي حمدي 

الهـادي الشـاعرة اإلماراتية رهـف املبارك.
بـن  املعانـي«  »أصـداء  فقـرات  وتنوعـت 
حـدث وقصيـدة، ومـن دعابـات الشـعراء، 
وقالوا فـي، وكتبها اإلعالمي فواز الشـعار.

يوسـف  الشـاعر  كتـب  مقـال  بـاب  فـي 
عبدالعزيـز عـن »أوصـاف النـص الشـعري 
بـاب  التـراث واحلداثـة«. فـي  فـي خطـاب 
عبدالـرزاق  الشـاعر  كتـب  »عصـور« 
األشـقري.  كعـب  الشـاعر  عـن  الربيعـي 
وفـي بـاب »نقـد« كتـب الشـاعر محمـد 
العثمـان، عن »السـراب.. شـراع الشـعراء 

والغيـاب«.  احلضـور  فـي 
وفـي بـاب »تأويـالت« قـرأ الشـاعر حسـن 
العانـي  وسـام  الشـاعر  قصيـدة  الراعـي 
»اسـتراحة«، وقـرأ الدكتـور محمـد صالح 
زيـد قصيـدة الشـاعر السـر مطـر »صـبٌّ 

ببـاب الريـح«.
تنـاول  الكتـب«  »اسـتراحة  بـاب  فـي 
الدكتـور ثابـت األلوسـي ديـوان »ليـس في 
غرفتـه شـبح« للشـاعر العمانـي حسـن 
اآلخـر«  »اجلانـب  بـاب  وفـي  املطروشـي. 
تطـرق الشـاعر نـزار أبوناصر إلى »شـعراء 
وقصائـد  خافتـة  أصـوات  مشـاهير.. 

متوهجـة«.

مـن  مختـارة  مبجموعـة  العـدد  وزخـر 
مواضيـع  إلـى  تطرقـت  التـي  القصائـد 

شـتى. شـعرية 
ملديـر  الشـعر  بحديـث  العـدد  واختتـم 
التحريـر الشـاعر محمد البريكـي بعنوان: 
»قصـة الشـعر« وجـاء فيه: منـذ أن كانت 
القصيـدة كانـت العصافير، وهذا هو سـر 
احلـروف  وسـر  الكلمـات،  فـي  املوسـيقى 
التـي تشـبه صـوت الطيـور النائمـة على 
األغصـان، فقط حملنا أقالمنـا وصحائفنا 
البيضـاء ومضينـا خلـف الغيـوم، وكتبنـا 
الشـعر وزناً وقافيـًة، صمتاً وحركـًة، قطرًة 
وبحيـرًة، وحـَده الشـعر يقـدر أن ميضي بنا 
فـي السـاعات األولـى مـن الصبـاح عنـد 
بـاب الشـمس دون أن نحتـرق، وعند مدخل 
الليـل دون أن يغيـب هو مع ذرات الشـعاع، 
أرض،  كل  فـي  املشـاكس  الشـعُر  وحـَده 
وفـي كل فضـاء، فهـو موجـود معـي فـي 

كل وقـت، موجـود فـي النـوم واليقظـة.

متابعة الصباح الجديد:

صـدر حديًثـا عـن منشـورات فضـاءات فـي 
األردن كتـاب »اإلنسـانيات والرقميـات وعصر 
مـا بعد كورونـا« لأديبة واألكادمييـة املغربية 
زهـور كـرام، وهـو كتاب يشـخص إشـكاالت 
آنيـة تعيشـها الـذات العربيـة وهـي تواجـه 
ثقافيـة  سـياقات  ضمـن  التكنولوجيـا 
لبنـاء  وفكريـة مختلفـة، تشـخيًصا ميهـد 
صـورة مسـتقبلية للـذات في عالـم ما بعد 

كورونا.
اإلنسـانيات  عالقـة  الكتـاب  يناقـش 
بالرقميـات بصفتهمـا حقال معرفيـا جديدا، 
ينهـض على ربط منجـزات املاضـي باحلاضر، 
وهـو الربـط الـذي بإمكانـه تنويـر الطريـق 
نحـو متوقـع آمـن فـي عالـم متغيـر. لذلـك 
جلـأت الباحثـة إلـى رصـد عالقـة »النحـن« 
الرقميـة  الثـورة  أرغمـت  إذ  بالرقميـات، 
اإلنسـان علـى السـباحة فـي اجملـال الرقمي، 

وجعلتـه  عيشـه  ومنـط  تواصلـه  ويسـرت 
جـزءا مـن هذا املـد السـائل والالنهائي الذي 
توفـره الرقميـات مـن معلومـات وخدمـات، 
بـل إن الرقميـة حتولـت إلـى بديـل حقيقـي 

للحيـاة فـي شـقها املعيشـي.
كورونـا  أجبـرت  فقـد  للمؤلفـة،  ووفًقـا 
العالـم  مـن  االنسـحاب  علـى  اجملتمعـات 
اخلارجي، وفـي املقابل حضـرت التكنولوجيا 
بوصفهـا بديـال لهـذا العالم اخلارجـي، وقد 
تولد عـن هذا االنتقـال سـؤال عميق: كيف 

سـنوجد بعـد كورونـا؟
مجموعـة  حتديـد  مـن  الكتـاب  ينطلـق 
اإلنسـانيات  قبيـل  مـن  املفهومـات  مـن 
والرقميـات والـذكاء االصطناعـي والعالقـة 
التكاملية احلاصلة بن اإلنسـان واحلاسـوب 
وعالقـة االفتراضـي بالواقـع، وهـي مفاهيم 
تواكـب طبيعـة التحـوالت التـي تعيشـها 
اجملتمعـات، وتنخرط في الزمـن التكنولوجي 
علـى  تقـوم  التـي  الشـراكة  منطـق  مـن 
االنتقـال السـريع واالنفتاح املسـتمر وليس 

فقـط علـى االسـتهالك. ويناقـش الكتـاب 
إشـكاال دقيقـا يتمثـل فـي رصـد متثيـالت 
التكنولوجـي،  عبـر  االجتماعـي  اخلطـاب 
جملـة  تفكيـك  إلـى  الباحثـة  سـعت  إذ 
مـن اخلطابـات مـن قبيـل »الشـعب يريـد« 
معينـة«  ملنتوجـات  املقاطعـة  و«خطـاب 
وبلـورة دميقراطيـة جديـدة ومتثيـالت حقوق 
التكنولوجيـة  الوسـائط  عبـر  اإلنسـان 

ومتوقـع األنـا فـي املواقـع االجتماعيـة.
فـي  اإلداري  التدبيـر  املؤلفـة  تقـارب  كمـا 
األنظمـة  أن  ذلـك  بالتكنولوجيـا  عالقتـه 
العربيـة تعيـش رهانـا كبيـرا يتأسـس على 
التقليـدي  التدبيـر  مـن  االنتقـال  ضـرورة 
إلـى زمـن تكنولوجـي يقـوم على السـرعة 
ميكـن  فهـل  واملعرفـة،  واملعلومـة  واجلـودة 
إدارة  بلـورة  فـي  كورونـا  أزمـة  تسـهم  أن 
تكنولوجيـة بوصفهـا اسـتراتيجية تنموية 

وليـس فقـط تدبيـرا ملرحلـة؟
األدب/  عالقـة  الكتـاب  يناقـش  ذلـك،  إلـى 
القـراءة بالتكنولوجيـا، وهنا تفيـد الباحثة 

بنـاء  فـي  أسـهم  الرقمـي  األدب  أن  كـرام 
متثـالت جديـدة بخصـوص الكتابـة والقراءة 
واملؤلـف والقـارئ، وهـي محاور سـعى األدب 
الرقمـي إلـى إعـادة بنائهـا وفـق خصوصية 
خصوصيـة  التكنولوجـي،  الوسـيط 
بالشـكل  عالقتنـا  تعمـق  أن  شـأنها  مـن 
الورقـي، ذلـك أن جتـارب أدبية كثيرة شـيدت 
نصوصهـا التجريبيـة عبـر االعتمـاد علـى 
أشـكال جمالية ال ميكن فهمهـا ومقاربتها 

إال باالعتمـاد علـى املعرفـة الرقميـة.
اإلعـالم  عالقـة  أيضـا  الكتـاب  ويناقـش 
الرقمـي  اإلعـالم  بالتكنولوجيـا:  والتنميـة 
حتديـات  يواجهـان  االجتماعيـة  واملواقـع 
التدبيـر، حيث تتأسـس الرقميـة على تدفق 
املعلومة وسـيولتها، إذ صارت متاحة بوفرة، 
وتثيـر الوفـرة االنتقـال مـن االسـتهالك إلى 
اإلنتـاج، ولـن يتحقق ذلـك )وفقـا للمؤلفة( 
إال عبر سـن سياسـات تعليمية وسياسـية 
واقتصاديـة واجتماعية هدفهـا تأهيل الفرد 

كـي يسـهم فـي صناعة هـذه التحـوالت.

يثيـر  املعلومـة  سـيولة  أن  املؤلفـة  وجتـد 
غيـر  املعلومـة  أن  ذلـك  امللكيـة،  إشـكال 
تنظمهـا،  وأخالقيـات  بقوانـن  مقيـدة 
وبالتالـي باتـت ملكيـة املعلومـة مشـاعة 
احلقـل  تدبيـر  شـأن  ومـن  منتهيـة.  وغيـر 
التكنولوجـي تدبيـرا حكيمـا أن يتحول إلى 

االقتصاديـة. للتنميـة  رافعـة 
أسـهمت  كورونـا  محنـة  أن  كـرام  وجتـد 
فـي خلـق بيئـة افتراضيـة، إذ أجبـر الوبـاء 
بالتكنولوجيـا  الشـعوب علـى االسـتعانة 
بوصفهـا وسـيطا دفاعيـا وحمائيـا سـهل 
والسياسـة  والتعليـم  األعمـال  إدارة 

والثقافـة.
يناقـش  مبحـور  كتابهـا  املؤلفـة  وتختـم 
عبـر  املسـتقبل،  فـي  األنـا  متوقـع  شـروط 
رصـد التحديـات اجلوهريـة التـي طرحتهـا 
التكنولوجيـا  مـع  تعاملنـا  فـي  كورونـا 
بـن  مـا  املنشـود  التفاعـل  تناقـش  كمـا 

والرقميـات. اإلنسـانيات 

عدد جديد من » القوافي«

»اإلنسانيات والرقميات وعصر ما بعد كورونا«
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الصباح الجديد - وكاالت:

وتناول  باألطبــاء  الرجال  عالقة 
فهناك  جــداً،  معقدة  األدويــة 
الفئة التي ترفض زيارة الطبيب 
وأخــرى ال تقوم بذلــك إال بعد 
دخولها مرحلــة صحية حرجة 
وأخيراً الفئة األكثر شهرة والتي 
»تفضل املوت علــى تناول حبة 

دواء« .
وطبعاً كي ال نظلم اجلميع هناك 
فئة تهتم بصحتها بشكل دائم 
الفحوصات  إجراء  على  وتواظب 
تتجنب  التي  وللفئــة  الطبية. 
 10 لكم  نعــرض  الطبيب  زيارة 
فحوصات طبيــة على كل رجل 
تنقذ  قــد  لهــا؛ ألنها  اخلضوع 

حياتكم. 

ضغط الدم
يصــاب واحــد مــن كل أربعة 
ضغط  ارتفاع  مبرض  أشــخاص 
عمرهم.  منتصــف  فــي  الدم 
األمراض  إلى  يؤدي  الدم  وضغط 
الدماغية  والســكتات  القلبية 
كان  وإن  الكلــوي.  والفشــل 
مشاكل  مع  عائلي  تاريخ  هناك 
الضغط أو األمراض القلبية فإن 
الفحص ضرورة  اخلضوع لهــذا 
زيــارة أي صيدلية  ملحة. ميكن 
قريبــة أو شــراء جهــاز قياس 
الضغط، وفي حال كانت القراءة 
النهائيــة 140/90 حينها يجب 
الطبيب؛  بزيــارة  جدياً  التفكير 
ألنك تعاني من ضغط دم مرتفع.

سرطان البورستات
يعد من أكثر أنواع الســرطانات 
شــيوعاً بــن الرجــال، وترتفع 
معــدالت اإلصابــة كلما تقدم 
الرجل بالســن. وعلى كل رجل 
جتاوز اخلمسن من عمره اخلضوع 

بانتظام لفحص البروستات. 
بصعوبة  الشعور  األعراض  ومن 
أي  متامــاً،  العكس  أو  بالتبــول 
احلاجة املتكررة للتبول. باإلضاقة 
إلى ألــم في  منطقــة األرداف 
وأخيــراً العجز اجلنســي. فوائد 
الفحص هذا هي خضوع املريض 

اإلصابة  جتنبــه  وقائــي  لعالج 
بالسرطان، ناهيك عن اكتشاف 
اإلصابــة مبكراً مــا ينقذ حياة 

املريض. 

السكري
وتقدر  القاتــل،  العصــر  مرض 
بالنوع  املصابن  الرجال  نســبة 
دون  الســكري من  الثاني مــن 
السكري  مليون.  بنحو  علمهم 
في حال لم تتــم معاجلته يؤدي 
والفشــل  القلب  أمــراض  إلى 
الدماغية  والســكتات  الكلوي 
وفقدان البصــر، وأحياناً إلى بتر 
يلعب  العائلة  تاريــخ  األطراف. 
دوراً مهمــاً هنا أيضــاً، فإن كان 
أحد أفــراد العائلة من املصابن 
فوراً  اخلضوع  يجب  بالســكري 

للفحص. 
اإلصابة  التحذيرية  األعراض  من 
التبــول  الشــديد،  بالعطــش 
اإلرهاق  كبيرة،  وبكميات  املتكرر 
باإلضافــة إلى فقــدان مفاجئ 

للوزن. 

الكولسترول
أنواع  اجلذرية في  التغييرات  أدت 
األطعمة التي نتناولها إلى تزايد 
بالكولسترول،  اإلصابة  معدالت 
احلياة  ضغوطــات  عــن  ناهيك 
يتالعــب  فالتوتــر  املســتمرة، 
ارتفاع  الكولسترول.  مبستويات 
يــؤدي  الكولســترول  معــدل 
وتصلب  القلبية  األمــراض  إلى 
الشــراين. ال يوجــد إشــارات 
حتذيريــة محددة ميكــن احلديث 
الفئة  إن كنــت من  عنها لكن 
التي تتناول األطعمة املشــبعة 
بالدهــون أو تعانــي مــن الوزن 
الزائد، وطبعاً إن كان أي فرد من 
أفراد العائلة يعاني من املشكلة 

هذه فيجب اخلضوع للفحص. 

سرطان اخلصية
مــن أســهل األمــراض عالجاً 
في حــال مت اكتشــاف اإلصابة 
مبكراً. ويصاب بسرطان اخلصية 
بشكل كبير الذكور حتت الـ 35  
من عمرهم. األعراض التي يجب 

التنبه لها هي تورم في اخلصية 
أو بــروز ورم صغير عــادة يكون 
الشعور  أو  احلمص  بحجم حبة 
باأللــم في إحــدى اخلصيتن أو 

كلتيهما.

أمراض الرئة
يودي ســرطان الرئــة بحياة 21 
ألف رجل سنوياً، وعدد ضحاياه 
أكبر من ضحايا سرطان القولون 
مــن  كنــت  إن  والبروســتات. 
عن  االقالع  إما  فعليك  املدخنن 
هذه العادة الســيئة أو اخلضوع 

لهذا الفحص بشكل دوري.  
مــن  النــوع  هــذا  خطــورة 
عدم  فــي  تكمن  الســرطانات 
ظهور أعراضه في املراحل األولى، 
أن يكون  ما تظهــر بعد  وغالباً 
قد وصل إلــى مراحل متقدمة. 
من األعراض التــي يجب التنبه 
لها، الســعال املستجد الذي ال 
يختفي، سعال مصحوب بالدم، 
الصوت،  في  بحة  النفس،  ضيق 
في محيط  حاد  بألم  الشــعور 

منطقــة الكتفن وبــروز أوردة 
الصدر. 

ضغط العني -غلوكوما
يعرف ضغط العن أيضاً »باملياه 
الزرقاء«، وتصيب الرجال أكثر من 
النساء وفي حال لم يتم عالجها 
قــد تؤدي إلــى العمــى. ترتفع 
نسبة إصابة الرجال بالغلوكوما 
بعــد جتاوزهــم ســن األربعن، 
وتتضاعــف هذه النســبة في 
حال اإلصابة بالسكري والصداع 
النصفــي. أعــراض الغلوكوما 
ال ميكن رصدهــا إال بعد حدوث 
فإن  لذلك  بالبصــر،  مشــاكل 
الفحص الدوري للعيون أمر هام. 

هشاشة العظام
أن  اجلديــدة  األبحــاث  أثبتــت 
الكثافة  بفقدان  يبدأون  الرجال 
العظميــة بعد جتاوزهم ســن 
الثالثــن، وتصيب واحداً من كل 
خمســة رجــال. وإن كانت هذه 
النســب لم تقنعك فإن نسبة 

الرجال بســبب  الوفيــات عند 
كسر الورك تصل إلى 37%.

التي يجب رصدها،  من األعراض 
الشعور بألم شديد بعد التعرض 
لضربة خفيفة، اإلصابة بكسور 
بعد تعثر بســيط. وإن كنت من 
الذين يتناولون أدوية حتتوي على 
الثالثة  الكورتيزون ملدة جتــاوزت 
األشهر فيجب مراجعة طبيبك؛ 
ألن الكورتيــزون من املســببات 
العظام.  لهشاشــة  الرئيسية 
وبطبيعــة احلال فــان انخفاض 
مــع  التستوســترون  هرمــون 
التقدم بالســن يؤثر أيضاً على 

الكثافة العظمية.

سرطان اجللد
أكــد تقريــر صادر عــن معهد 
بحوث السرطان في بريطانيا أن 
عدد الرجال الذين ميوتون بسبب 
سرطان اجللد يفوق عدد النساء. 
فالســرطان األســود يحصــد 
 900 1300 رجل مقابل  ســنوياً 

امرأة.
النسبة هو  ارتفاع  في  والسبب 
تأخر الرجال في طلب املساعدة، 
بيولوجية  عوامل  إلى  باإلضافة 
يتعامل  الرجــل  جســد  جتعل 
بشــكل مختلف مع ســرطان 
اجللد. األعراض التي يجب التنبه 
لها هي نزيف اجللد، تغير حجم 
ولون الشــامات في اجللد، عدم 
انتظــام حوافها وتغيــر لونها 

والشعور بحكة مزعجة. 

فحص الثدي
بــات مــن املعلوم بأن ســرطان 
الثــدي يصيــب الرجــال أيضاً، 
عدم  في  تكمــن  لكن خطورته 
بعد  إال  الذكور  عند  اكتشــافه 
وصولــه ملراحل متقدمة. يصاب 
نتيجة  الثدي  بســرطان  الرجل 
اختالل التــوازن الهرموني، الذي 
يؤدي إلى تضخم غدة الثدي، وقد 
يصاب به بســبب عوامل وراثية. 
من األعراض التــي يجب التنبه 
لها ظهور ورم في محيط حلمة 
الثدي، إفرزات قد تكون مصحوبة 
الغدد  الثدي، وتضخم  بالدم من 

اللمفاوية حتت اإلبط.  

أمراض تهدد حياة الرجل في حال لم يجر الفحوصات الطبية مبكرًا
3 فيتامينات أكثر فاعلية لتقوية المناعة

حتدثت األســتاذة املســاعدة في قســم النظام الغذائي 
والتغذيــة بجامعة فلوريدا، كريســتينا باالســيوس، عن 

الفيتامينات واملعادن األكثر فاعلية في تقوية املناعة.
ولفتت باالســيوس، في املقام األول إلــى أهمية فيتامن 
“ســي” الضروري لتتمكن خاليا الــدم البيضاء مبكافحة 
االلتهابات. أوصت األخصائية بتناول البرتقال وغريب فروت 

والفراولة والطماطم والتوت البري.
وأشــارت اخلبيرة أيًضا إلى أن االنتباه النخفاض مستويات 
فيتامن )د( فهذا يرتبط بزيادة خطر اإلصابة بأمراض اجلهاز 
التنفسي لدى البالغن واألطفال. ونصحت بتناول مكمل 

فيتامن “د 3” واستشارة الطبيب بشأن اجلرعة املطلوبة.
وقالت إن الزنك مهم أيضــا للنمو الطبيعي وعمل اخلاليا 
التي تؤثر على عمل جهاز املناعة. وأضافت باالســيوس أن 
زيادة تركيز الزنك في اجلسم ميكن أن مينع تكاثر الفيروسات 

مثل فيروس شلل األطفال وفيروس كورونا.
وكشــفت خبيرة العالج بالزيوت العطرية آنا سيمينوفا، 
عن مجموعة من الزيوت التي تســاهم فــي تقوية جهاز 
املناعــة وحتمي من اإلصابة باألمــراض اخملتلفة. وهي: زيت 
شــجرة الشــاي، واألوكالبتوس، وزيت الليمون، والصنوبر، 
والتنوب، ورافينســارا، والالفندر، والزعتر وزيوت األوريغانو، 
بشكل يومي مينع انتشار الفيروسات ويحمي من اإلصابة 

بالعدوى املوسمية.

طبيب يتحدث عما يحدث للشخص وقت 
الوفاة

يصف الطبيب عملية الوفــاة الطبيعية بأنها مريحة 
وسلمية للغاية.

وصف مدير قســم العناية املركزة واإلنعاش في املركز 
الطبــي في جامعة نيويورك في الجنون، الطبيب ســام 

بارنيا، الوفاة بأنها عملية »مريحة للغاية«.
قــال العالم، الذي »أعاد« نحو ألــف مريض من العالم 
اآلخر، إن األشخاص الذين كانوا على وشك املوت يصفون 
أحيانًا لقاءات مع أقارب متوفن. ومع ذلك، ال يزال هذا ال 

ميكن اعتباره دليالً على وجود حياة بعد املوت.
قــال بارنيا أثناء العرض التلفزيوني الشــعبي للطبيب 
األمريكي محمد أوز: »املوت عملية وليست حلظة أبيض 

وأسود«.
وأوضــح العالم أن النتيجــة النهائيــة للعملية هي 
تقليل كمية األكســجن التي تدخــل الدماغ. نتيجة 
لذلك، يتوقف الدماغ عن العمل ويفقد الشخص وعيه 

بالواقع.
ونقلت صحيفة »ديلي إكسبريس« عن بارنيا، قوله: »في 
حلظة توقف القلب، تتوقف جميــع العمليات احلياتية 
ألن الدم ال يتدفق إلى الدماغ والكلى والكبد. نصبح بال 

حياة وال حراك.  إن األطباء يعتبرون هذه حلظة املوت«.
يصف الطبيب عملية الوفــاة الطبيعية بأنها مريحة 

وسلمية للغاية.
يصف بعض األشــخاص الذين هم على وشــك املوت 
ضوًءا ســاطًعا ودافًئا وترحيًبا، باإلضافة إلى الشــعور 
برؤيــة أقاربهم املتوفــن. يصف الكثيرون اإلحســاس 
باالنفصال عن أنفســهم ومشاهدة األطباء واملمرضات 
يســاعدونهم. يؤكد آخرون أنهم في هــذه اللحظات 

متكنوا من إعادة النظر في كل ما حدث في حياتهم.

معلومة

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد الزفاف املليء بـ احلب واملشاعر والفرح، 
يأتي شــهر العســل الذي يكّلل من خالله 
حب الطرفان لبعضهما البعض، عبر قضاء 
فتــرة وجيزة مــن الوقت وحدهمــا . كيف 
متلئن األجواء بـ الرومانسية في تلك الفترة 

؟ إليِك هذه اخلطوات :

النزول في شاليه
اجتمعا سوياً حتت سقف شــاليه، ومتّتعا 
بالــدفء إلى جانــب نيران مشــتعلة. في 
الواقــع، إن كنتما تشــكالن ثنائيــاً يُحّب 
األماكــن اخلارجية جداً، فإّن الشــاليه هو 
اخليــار األمثــل بالنســبة إليكمــا، فبعد 
متضية يومكمــا بالتزلج أو باستكشــاف 
الطبيعــة، مُيكنكما العودة إلى الشــاليه 
والتنّعم برفقة بعضكما البعض، في أجواء 

رومانسية.

التزلج
سواء أكنتما متارسان رياضة التزلج بانتظام 
أو كنتما في بداية الطريــق، لَِم ال متضيان 
شــهر عســلكما على حلبة التزلج؟ في 

الواقــع، ميكنكما اخلضوع لــدروس خاّصة 
بالكبار ملساعدتكما في حتسن مهارتكما 
الفردّية واجلماعّية املتعلقة برياضة التزّلج.

ركوب اخليل
من بن النشــاطات األكثر رومانسيًة، التي 
مُيكنكما مزاولتها خالل الشتاء، بينما تصل 
الثلوج إلــى ركبتيكما، ركــوب عربة خيل 

يجّرها حصان. تخّيال أنكما تشعران بالدفء 
معاً حتت بطانّية واحدة.

نشاطات شتوية مشوقة
هل حتّبان مزاولة النشــاطات الشتائّية التي 
تؤّدي إلــى رفع األدرينالن في اجلســم؟ لَِم ال 
جترّبان النشاطات الشــتوية معاً، مثل تسّلق 

اجلبال اجلليدّية والتزحلق على اجلليد وغيرها.

شهر عسل شتوي ورومانسي

لقطة »عدسة: زياد متي«

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تبــدأ اليــوم الثالثــاء مباريات 
اجلولة الثالثة عشرة من املرحلة 
االولى لدوري الكرة املمتاز باجراء 
فريق  املتصدر  مباريــات،  خمس 
نفط الوســط يحل ضيفا على 
الصناعــات الكهربائيــة فــي 
الســاعة  في  الصناعة  ملعب 
ملعب  وفــي  الثانيــة ظهــرا، 
الساعة  وفي  الدولي  الشــعب 
الرابعة والربع مساء تقام مباراة 
الــزوراء والديوانيــة، فــي حني 
يضيف ملعــب النجف الدولي 
والربع  السادســة  الساعة  في 
مســاء مباراة فريقــي النجف 
الساحر  ملعب  وفي  والكهرباء، 
احمد راضي بنــادي الكرخ تقام 
مباراة الكــرخ واجلوية، في حني 
يضيــف ملعب التاجــي مباراة 
وتقام  والشرطة،  النفط  فريقي 
املباراتــني في الســاعة الثانية 

ظهرا.
وفي يوم غد االربعاء تســتكمل 
خمس  باقامة  اجلولــة،  مباريات 
فرانســوا  ملعب  ففي  مباريات، 
حريري في الساعة الرابعة والربع 
مساء تقام مباراة اربيل والطلبة، 
ويضيف ملعب ميســان الدولي 
في الساعة الثامنة مساء مباراة 
وجترى  واحلــدود،  ميســان  نفط 
مساء  السادسة  الســاعة  في 
في ملعب جــذع النخلة مباراة 
والسماوة،  البصرة  نفط  فريقي 
ويضيــف ملعــب الكفــل في 
الســاعة الثانية ظهــرا مباراة 
بغداد،  وأمانة  القاســم  فريقي 
في حني يتواجه زاخو وامليناء في 
الثانية  ملعب االول في الساعة 

ظهرا.

في  الوســط  نفط  فريق  ويقف 
26 نقطة،  صدارة الترتيب ولــه 
يليه الشرطة وله 23 نقطة، ثم 
اجلوية بـ 22 نقطة، والزوراء رابعا 
برصيــد 19 نقطــة.. وفي صراع 
الهدافني، يقف أمين حســني من 
اجلوية في املقدمة وله 8 أهداف، 
ثم محمد إبراهيم من الكهرباء 
وموســى عدنــان مــن النفط 

برصيد 6 أهداف.
إلى ذلك،اطلــق مدرب فريق كرة 
القــدم بنادي الكهربــاء عباس 
انســانية إلعانة  مبادرة  عطية، 

ذوي جنــوم الكــرة مــن ضحايا 
فيروس كورونا.وخسر العراق عدة 
جنــوم في العام املاضي بســبب 
بفيروس  اصابتهم  مضاعفــات 
كورونا املســتجد أبرزهم: احمد 
وعلي هادي  وناظم شاكر  راضي 

وكرمي سلمان.
وقــال عطيــة فــي تدوينة عبر 
علــى  الرســمية  صفحتــه 
»فيسبوك«، »خسرنا في السنة 
والبكاء  املاضية اصدقاء كثيرين 
يكفي«.واضاف  ال  عليهم  واحلزن 
»اقترح ان يتم استقطاع %5 من 

النخبة للتبرع بها  عقود مدربي 
لذويهم وانا اول املتبرعني«.

األندية،  تعاقــدات  وفي ســياق 
اعلن نادي الــزوراء الرياضي، أول 
أمس، تعاقده مــع املدرب راضي 
كرة  فريق  لتدريــب  شنيشــل، 
القدم.. وذكــر النادي في بيان ان 
»ادارة نادي الزوراء سمت الكابنت 
راضي شنيشــل مدرباً لفريقها 
»شنيشــل  ان  الكروي«.واضاف 
االمير  عبــد  حيــدر  يســاعده 
وحســام فوزي وصالــح حميد 
مدرباً للحراس ونصير عبد االمير 

مدرباً للياقــة وعبد االمير ناجي 
محلالً فنياً«.

من جانب اخر، اعلن نادي الطلبة 
ناصر،  الرياضي، تســمية سعد 
مدرباً حلراس مرمى كرة »االنيق«.
أن »الهيئة  بيان  النادي في  وذكر 
للنادي ســمت حارس  االداريــة 
مرمى الطلبة واملنتخب الوطني 
السابق سعد ناصر مدرباً حلراس 
للكابنت  خلفــاً  الفريق  مرمــى 
عبد الكرمي ناعم الذي اعتذر عن 

تكملة املشوار مع الفريق«.
واضافت أن »ناصر اتفق مع ادارة 

والذي  العقد  بنــود  على  النادي 
سيســتمر الى نهاية املوســم 
احلالي بشــكل اولي حلني اتضاح 
الرؤيا للمــدرب«، مبيناً ان »ناصر 
االحد  اليوم  بالتدريبــات  التحق 
رفقة  احلــراس  تدريبــات  وقــاد 
املدربني ابراهيــم عبد نادر وفريد 
»الهيئــة  ان  مجيد«.وتابعــت 
اي  تسمية  تنفي  للنادي  االدارية 
مــدرب لقيادة الفريــق االول وال 
االسماء  زالت في طور مناقشة 
الختيــار االنســب فــي الوقت 

احلالي«.
املدرب  مع  النجف  إدارة  واتفقت 
عبــد الغني شــهد، على قيادة 
للمســتقيل  خلفــا  الفريــق 
حســن أحمد، اعتبارا من اجلولة 
الهيئة  عضو  للدوري.وقــال   13
اإلدارية للنجف علي هاشــم، أن 
رئيــس الهيئة الدكتــور رضوان 
باملــدرب ومت  الكنــدي اجتمــع 
االتفاق معــه على قيادة الفريق، 
اعتبارا من اجلولــة املقبلة أمام 

الكهرباء.
أبدى  شــهد  املــدرب  أن  وبــني 
مدربا  العمــل  على  موافقتــه 
للفريــق بشــكل طوعــي دون 
احلديث باألمور املالية، بشرط أن 
الالعبني.وأوضح  حقوق  تســلم 
»ومت االتفاق على تسليم الدفعة 
الثانية لالعبني البالغة %15 من 
اإلدارة  أن  إلى  عقودهم«.وأشــار 
ملتزمة باملوعد وستدفع الدفعة 
الثالثــة أيضــا باملوعــد احملدد، 
من أجل خلق اســتقرار نفسي 
من  املــدرب  ليتمكن  لالعبــني، 
حتقيق نتائج طيبــة مع الفريق.
يشــار إلى أن النجف تعرض في 
أمام  خسارة  إلى  املاضية  اجلولة 
هدف  مقابــل  بهدفني  احلــدود 

واحد.

خمس مباريات اليوم في بدء الجولة 
الثالثة عشرة لدوري الكرة الممتاز

ابو الهيل ينهي المرحلة عطية يطلق مبادرة لدعم ذوي نجوم الكرة من ضحايا كورونا 
االولى بصدارة لبنان

اربع مباريات في الدور 
الثاني لممتاز السلة

تغيير تسمية االتحاد 
العراقي للسباحة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املدرب العراقي احملترف عبد الوهاب 
أبو الهيل، املرحلة االولى لدوري الكرة في 
لبنان وهو يقود فريقــه االنصار للصدارة 
برصيــد 27 نقطة من 11 مبــاراة حقق 
فيها الفوز بتسع مباريات وخسر مباراتني 
فقط، مســجال 28 هدفا واهتزت شباكه 

5 مرات.
الفوز في اخــر مباريات  وحقق االنصــار 
املرحلة االولى الســبت على فريق اإلخاء 
عاليــة بهدفني من دون رد في املباراة التي 

اقيمت مبلعب جونيه البلدي.
يذكر ان املــدرب عبد الوهــاب ابو الهيل 
يعمل مدربا لفريــق االنصار اللبناني، في 
حني يعمل مدربا حلــراس املرمى الكابنت 

العراقي معن جميل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد احتاد كرة الســلة اخلامس من الشهر 
اجلــاري موعدا النطــالق الــدور الثاني من 
الدوري املمتاز والتــي تتضمن تقاطع أندية 
بغــداد فيمــا بينهــا وتنافس فــرق بقية 
احملافظــات معا.. وقــال أمني ســر االحتاد 
الدكتــور خالد جنــم إن االحتاد حــدد اليوم 
الثالثاء موعدا الســتكمال الدوري بانطالق 
نافذته الثانية حيث ســتلعب أندية بغداد 
فيما بينها واملباريات جميعها ستكون في 
قاعة الشــعب املغلقة، فيما حتتضن قاعة 

مدينة كركوك منافسات أندية احملافظات.
يلتقي  أربع مباريات،  الثالثاء  اليوم  وستقام 
واألعظمية  الشــرطة  األولــى فريقي  في 
ثم مبــاراة النفط واخلطــوط اجلوية فيما 
احلشــد  نظيره  الكهرباء  فريق  ســيواجه 
الشعبي.. وحتتضن قاعة كركوك مباراة غاز 
الشمال ونفط الشمال، على أن تستكمل 

املباريات املتبقية يوم اخلميس املقبل.
يشــار إلى أن أربعة أندية حققت العالمة 
الكاملــة من النقاط في الــدور األول وهي 
أندية النفط واحلشــد الشعبي والشرطة 

والكهرباء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت الهيئــة االدارية لالحتــاد العراقي 
للسباحة، تغيير تسمية االحتاد الى »االحتاد 
املائية«. وااللعــاب  للســباحة  العراقــي 
وقال رئيس االحتاد خالــد كبيان في بيان ان 
للسباحة،  العراقي  لالحتاد  االدارية  »الهيئة 
تقرر تغيير اســم االحتاد الى االحتاد العراقي 

للسباحة وااللعاب املائية«.
واوضح ان »هذا القــرار اتخذ خالل اجتماع 
الهيئــة االدارية لالحتاد لكــون االحتاد يرعى 
 ، االوملبية  العــاب هي)الســباحة  اربعــة 
الســباحة في املياه املفتوحة، الغطس الى 
املاء ، كرة املاء(«.وتابع »مت مخاطبة االحتادين 
الدولي واالسيوي للموافقة على هذا القرار 
، وكذلك اعالم اجلهات املعنية ذات العالقة 
االوملبية  واللجنة  والرياضة  الشــباب  وزارة 

العراقية«.
مــن جانــب اخــر، اعلــن االحتــاد املركزي 
للسباحة، تعاقده مع مدرب اوكراني لقيادة 
املنتخبــات الوطنيــة في االســتحقاقات 
املقبلة.وقــال رئيــس االحتاد خالــد كبيان 
في بيان إن »وزير الشــباب والرياضة عدنان 
درجال، اوعز بالتعاقد مع مدرب الســباحة 

االوكراني سيرجي بيليتيوك«.
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إعالم الشباب والرياضة:

والرياضة  الشــباب  وزارة  أقامــت 
- دائــرة التربية البدنيــة والرياضة 
بالتعاوِن مع جلنِة الســومو بكس، 
الثالثة  العــراق  بُطولة  ألســبت، 
للُمالكمــة الســومرية للفئــاِت 
الُعمرية بحضــورِ ُمدير عام الدائرة 
أحمد عــودة، وُمشــاركة أكثر من 
)200( العــٍب مُيثلــون )١٢( فريًقــا 
فــي قاعــِة األنشــطِة الرياضية 
في املدينِة الشــبابية ُقرب َملعب 

الشعب الدولي.
وقال ُمدير قسم األنشطة والبرامج 
في دائــرِة التربيِة البدنية والرياضة 
الدكتــور جنــم عبد مطشــر : إن 
القســم َقص َشريط ٢٠٢١ بإقامة 
أوِل نَشــاٍط رياضي على ُمســتوى 
الــوزارة، ُمبيًنا أن ُمديــر عام دائرة 
التربيــة البدنيــة والرياضة أحمد 
عودة َشددَ خالل َحفل االفتتاح على 
دعِم الوزارة جلميِع األلعاب والِسيما 
هــذِه الرياضــة التي جَتمع اســم 
بلعبِة  الســومرية  العراق  حضارة 

البوكس.
وأضاف مطشر أن األندية املُشاركة 
في الُبطولِة هي اإلســكان وآليات 
الشرطة وبالدي واألثير والزعفرانية 
األشــرف  النجف  والتضامــن من 
وأبطال  الســاموراي  وأكادمييــات 
العراق والنمــور وُمنتديات اجلعيفر 
وجســر ديالى وسوق الشوخ، وأحرز 
املَركــز األول وََحل  نادي اإلســكان 
ُمنتدى سوق الشــيوخ من ذي قار 
اجلعيفر  وُمنتــدى  الثاني  باملركــزِ 
من بغداد - الكــرخ باملركزِ الثالث، 
ُمشيرًا إلى أن ُمؤسس هذِه الرياضة 
هو جعفر علــي وَوََضــع َقوانينها 
وانتشــرت بأكثــر مــن ١٢ دولــٍة 
في  بها  اخلاصة  الُبطوالت  وأُقيمت 

مصر واملغرب.
وفي ســياق اخر، دََخلت بُطولة آسيا 
ســيل للجهــاِت احلكوميــة بُكرِة 
القدم املُصغرة التــي تُنظمها وزارة 
الشــباب والرياضة - دائــرة التربية 
األنشطة  – قسم  والرياضة  البدنية 
والبرامج بالتعاوِن مع َشــركِة آسيا 
ســيل لالتصــاالت مِبُشــاركِة )24( 
فريــٌق مُيثلون الوزارات واملُؤسســات 

والهيئــات احلكوميــة، دََخلــت دور 
الـــ16 أذ أُقيمــت اليــوَم الســبت 

2021/1/2 علــى ملعِب املرحوم علي 
الشبابية  املدينِة  حسني شهاب في 

خمســَة ُمواجهات أنتهت َجميعها 
بالفوز، وََجمعــت األولى َفريقي وزارة 

وأنتهت  التجــارة  ووزارة  الداخليــة 
بفوزِ الداخلية بنتيجة )3 – 1(, فيما 
َجمعــت املُباراة الثانيــة َفريق ديوان 
الوقف الســني وَفريق َشركة آسيا 
الوقف  ديــوان  وأنتهت بفوزِ  ســيل 
السني بنتيجة )6 – 0(، وفي الثالثِة 
َتكن َفريــق وزارة العدل مــن الفوزِ 
على َفريــِق وزارة اخلارجية بنتيجة )3 
– 1(, وفــي املُواجهِة الرابعة َفازَ َفريق 
هيئة احلشــد )ب( على َفريِق األمانة 
العامة جمللُس الوزراء بنتيجة )4 – 0(, 
وفي اللقــاِء اخلامس َتكن َفريق وزارة 
االتصاالت من الفوزِ على َفريِق ديوان 

الوقف الشيعي بنتيجة )4 – 2(.
من جانــب اخر، أقام ُمنتدى شــباب 
ورياضة حي النصر التابع إلى ُمديرية 
شباب ورياضة بغدادـ  الرصافة، ورشًة 
ثقافيًة بعنواِن )أنواع الشخصية في 
علم النفس(، َعبرَ املنصة األلكترونية 
ُمشــارًكا،   )248( مبُشــاركِة   ،)fcc(

وقدمها احمُلاضر يعرب نزار.
وتَطرق احمُلاضر فــي بدايِة حديثِه إلى 
َمفهوم الشخصية في علِم النفس 
هو دراســٌة علمية لسلوِك اإلنسان، 
أما  بِه،  احمُليطة  البيئــة  وتوافقُه مع 

للشــخصيِة  االصطالحي  املعنــى 
لنماذِج  نسبًيا  ُمنظمٌة  )صيغٌة  فهو 
الســلوك، واإلجتاهــات، واملُعتقدات، 
والقيــم النمطية لشــخٍص ُمعني، 

والتي يعترف بها هو واآلخرون(.
وذَكر نــزار أنواع الشــخصيات ومن 
االنطوائية،  الشــخصية   : أهمهــا 
الشــخصية القهرية، الشــخصية 
الشــخصية  الســيكوباتية، 
الشــخصية  االضطهاديــة، 
النرجسية،  الشخصية  الهستيرية، 
الفصاميــة،  شــبه  الشــخصية 
الشــخصية احلديــة، الشــخصية 
االعتمادية،  الشخصية  املُتحاشية، 
الشــخصية العدوانية، الشخصية 
االنهزامية، الشخصية الوسواسية، 
الشــخصية االكتئابية، الشخصية 
املُتزنــة،  الشــخصية  اإليجابيــة، 
الشــخصية  املُرتابة،  الشــخصية 
القاسية،  الشــخصية  الســاذجة، 
الشــخصية الَعطوفة، الشخصية 
املُستســلمة. وفــي اخلتــاِم َفتــح 
للُمشاركني بابًا للنقاِش والسؤال، إذ 
طرحت األســئلة على احمُلاضر وأجاب 

عنها.

دائرة التربية البدنية تقيم ُبطولِة العراق بالُمالكمة السومرية للفئاِت الُعمرية
َتقُص َشريط 2021 بمنافسات لـ 200 العب

من نزاالت املالكمة السومرية لألشبال

بغداد ـ الصباح الجديد:
التحــق العــب منتخب شــباب 
العــراق لكــرة الطاولة، حســني 
الشمال  نفط  نادي  بفريق  عاكش، 
لتمثيله في منافسات املومي املقبل 
بعد ابرامه عقدا مــع إدارة النادي 
الذي يعد مــن األندية املتميزة في 

البطولة.
وقال عاكــش لـ "الصباح اجلديد": 
وقعت لفريق نادي نفط الشــمال 
بعد ان وجهــت إدارة النادي عرضا 
لتمثيل فريقهــا في دوري االضواء 
للموسم  استعدادا  الطاولة  بكرة 
يكون  ان  تطلعاتــه  مبينا  املقبل، 
اضافة إلــى صفــوف الفريق في 
الدوري وان يســهم فــي احلصول 

على افضل النتائج.
واضــاف ان الفريق يقــوده املدرب، 
ايــاد طاهر، ويضــم مجموعة من 
وســام  منهم  املتميزين،  الالعبني 

طاهــر وشــاهو، واشــار الــى ان 
الفريق يســتعد للعب في بطولة 
الــدوري املمتــاز الذي ســينطلق 
شهر شباط املقبل، منوها إلى ان 
ايضا العبني  الفريق تضم  صفوف 

محترفني.
يذكر ان الالعب حسني عاكش مثل 
فريق املركز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية وبرز في كرة الطاولة قبل 
ان يلتحق بصفوف األندية املمتازة 
الشباب  منتخب  اعضاء  احد  وهو 
باللعبة، اذ دافع عــن الوان العراق 
واسهم  في بطوالت خارجية عدة 
مع زمالءه في حتقيــق العديد من 
النتائــج اإليجابيــة، ســيما في 

بطوالت غربي آسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ياسر عمر،  الواعد،  الالعب  يطمح 
مواليــد 2007، إلــى التفــوق في 
الطائرة،  الكــرة  املفضلة  رياضته 
وهو العب حاليا ضمن فريق املركز 
الوطني لرعايــة املوهبة الرياضية 
باللعبــة، ويشــرف علــى تدريبه 

الدكتور عمر سعيد.
منذ خمس سنوات يواصل الالعب 
ياســر تدريباته مع اقرانه الالعبني 
واملساندة  الدعم  يلقون  املوهوبني، 
والتشجيع من مدير املركز الوطني 
للكرة الطائرة، عالء شــاكر، ومن 
املدربــني، واشــترك املوهــوب في 
مهرجانني اقامهــا املركز الوطني 
لتنشيط دور الالعبني وخلق اجواء 
تنافســني بــني املوهوبــني، وهذه 
املهرجانــات ضمن أجنــدة املركز 
العام  املنهاج  اطــار  وفي  الوطني 

الذي يعنــى بتأهيل وتطوير قدرات 
الالعبني املوهوبني في رياضة الكرة 

الطائرة.
في فترة جائحــة كورونا، وكبقية 

على  ياســر حريصا  كان  رفاقــه، 
التدريب في املنزل باشــراف والده 
الذي  الدكتور عمر سعيد  الكابنت 
مثل العديد من األندية واملنتخبات 
الوطنيــة، قبــل ولوجــه عالــم 
التدريــب، ويؤكد ان التدريبات بعد 
استئنافها تتواصل بانتظام واصرار 
الالعبني على احلضور واملواظبة في 

الوحدات التدريبية.
يــرى ان رياضــة الكــرة الطائرة، 
بــني العبي  تعاونا  لعبة تشــهد 
جهدا  وهنالــك  الواحد،  الفريــق 
كبيرا للجميع من دون اســتثناء، 
معربا عن أملــه في اللعب لفريق 
الشرطة او البحري في املستقبل، 
مبينا ان العديــد من العبي املركز 
إلــى اللعب في  الوطنــي وصلوا 
ميلكون  وهــم  املتقدمة  األنديــة 

مهارات فنية عالية.

حسين عاكش يلتحق بفريق نفط 
الشمال لكرة الطاولة

ياسر عمر.. يطمح بالتفوق في الكرة الطائرة 

ياسر عمرحسني عاكش

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، افتتاح 
مالعب تنس جديدة في مجمع ملعب 

الشعب الدولي االسبوع املقبل.
وذكــرت الوزارة فــي بيــان، أن "وزير 

الشــباب والرياضــة عدنــان درجال، 
تفقد مالعب التنس األربعة في املركز 
الشــعب  ملعب  مبجمع  التدريبــي 
اربعة  التدريبي  املركز  ويضم  الدولي. 
مالعــب، ثالثة منها للتدريب وملعب 

رئيس واحد، مت إعادة تاهيلها بالكامل، 
إذ بدأ العمــل فيها بإيعــاز من وزير 
الشــباب والرياضة منتصف شــهر 

تشرين الثاني املاضي 2020".
واضافت أن "الوزيــر درجال عبر عن 

العمل في  التام مبواصفــات  رضاه 
مالعب التنس الذي نفذته شــركة 
NYNORD الســويدية وألول مــرة 
 Hard في العراق ارضيــات اكريلك
court ومواصفــات دولية معتمدة 

لدى االحتاد الدولي للتنس ITf. وأكد 
التي  الزيــارة  درجــال، خالل  الوزير 
رافقــه فيها مدير عام دائرة التربية 
البدنية احمد عــودة زامل، و ماجد 
للشــركة  املفوض  املدير  اجلــادري 

املنفذة، ان املالعب االربعة ستكون 
بحلة  املقبل  االسبوع  خالل  جاهزة 
التي حتتاج  للعبة  مناسبة  جميلة 
منا كل الدعم عقب إهمال لعقود 

طويلة".

افتتاح مالعب تنس جديدة 



قول على قول 
فرَّوا من الُنقادِ والنقِد

فرارََهْم ِمن صولِة األُسِد
وما دَرَوْا أنَّ َفالَح الفتى
قبولُه الصائَب وامُلدي

وقد ترى رأياً ولكّنه
البُدَّ أْن يُعقَب بالرَدِّ

ومرحبا بالنِقد اْن لم يَُكْن
قد شابَُه شيٌء ِمَن احلِْقِد

هناك َمْن َفرُّ ِمن النقد والُنقاد 
فرارَُه من صولة األسد ...

ورمبــا اعتبــر االشــارة الــى 
للمأل ضرباً  اخطائه وكشفها 
مــن الهزمية املوجعــة، بينما 
للغاية،  طبيعيــة  القضيــة 
، وسيُد  ويُصيب  يُخطئ  فاملرء 
احللــول إْن أخطــأَ رجوعه الى 
الصواب من دون إصرار وال عناد 

.
لقد كتبنا مقالة عنوانها :
) مرحباً بالنقد املوضوعي ( 

األديب  العزيز  األخ  قرأها  وحني 
الشــيخ  الناهض  اخلطيــب 
ماجد الصيمري – حفظه اهلل 

– بعث لنا بقصيدة عنوانها :
قول على قول 

قصيدتــه  ننشــر  اذ  ونحــن 
املرســلة الينــا، نبعــث اليه 
اجلميل  والثناء  اجلزيل  بالشكر 
ونُحييــه على روحــه الوثابة، 
القضايا  مــع  احلار  وتفاعلــه 
املطروحــة في ميــدان الفكر 
وندعــوه  واالدب،  والثقافــة 
سبحانه ان يُســبغ عليه كلُّ 
ألوان التوفيــق ليوافينا برقيق 

نفحاتِه وجميل أبياتِه .
قوٌل على قول :

تأييداً للسيد الصدر في دعوته 
للنقداملوضوعي :

إليك ربَّ الفضل واملِد
نفرُّ من ذا املرض املُعدي

من اعتقادٍ أنَّنا فوَق أن
تنالَنا األلُسُن بالنَّقد
إليَك ياربِّ ويا هوَل ما

نلقاُه من إحساسنا املُردي
فبعضنا نصُف إلٍه وبعٌض 

كإلٍه صمٍد فردِ
يُريُد أن يُلِجَم َمن في الكرى

يُضِمُر قوَل احلقِّ أو يُبدي
فهو عن األخطاء في معزٍَل

وسهُوُه في غاية الُبعِد
وهو مبا يظنُّه صار كالـ

جاهِل باجلهِل وبالقصـِد
وهو كما املنوِن من ُعجبِه

بالنَّــــفِس ال یُهدى وال يَهدي
وِكلْمُة احلقِّ جهاٌد إذا  
قيلت بال شرط وال قيِد

ياريـشَة الناقِد ال تــحذري
أن جتعلي الطينَة في اخلدِّ

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

مــع إطالقهمــا املوقع 
اخلــاص مبؤسســتهما 
هاجــم   ،"Archewell"
البريطانــي  اإلعالمــي 
الشــهير بيرس مورغان 
األميــر هاري  كل مــن 
وزوجتــه ميغان ماركل، 
بإســتغالل  وإتهمهما 
امللكيــة  ألقابهمــا 
الشخصية،  ملصاحلهما 
إليزابيث  امللكة  مطالباً 
منهمــا.  بنزعهــا 
صحيفــة  وبحســب 
إكســبرس"  "ديلــي 
البريطانيــة، رّد مورغان 
على متابع عبر صفحته 
اخلاصة على أحد مواقع 

التواصل اإلجتماعي: "ال 
يستغالن  هما  أحبهما، 
امللكيــة  ألقابهمــا 
مكاســب  لتحقيــق 
بينما  ضخمــة،  جتارية 
بــأي مــن  ال يقومــان 
كونهمــا  واجباتهمــا 
عضويــن فــي العائلة 

املالكة".

يصــل النجــم العاملــي 
مينا  أصــل مصــري  من 
مسعود إلى القاهرة خالل 
الساعات املقبلة، من أجل 
تصوير فيلمه اجلديد "في 
عز الضهر"، والذي يشارك 
املمثلون  بطولتــه  فــي 
الزاهد،  هنــا  املصريــون 
الدين ومحمد  ميرنا نــور 
علي رزق، وسيخضع مينا 
لــدورة تدريبية في اللغة 
الفيلم.  أجل  من  العربية 
"في عــز الضهر" الفيلم 
األول ملينا في مصر، وتدور 
أحداثه بشــأن مجموعة 
مــن الشــباب يتحــدث 
كل واحــد منهــم بلغة 
من  الفيلــم  مختلفــة. 

كتابة كرمي ســرور وإخراج 
الذي دخل  مرقس عــادل، 
مؤخرا إلى العناية املركزة 
بفيروس  إصابتــه  بعــد 
كورونا، ومن املقرر أن يبدأ 
من  شفائه  بعد  التصوير 
اجلمهور  وينتظــر  الوباء. 
بشغف رؤية مينا مسعود 
على ارضه ويتحدث بلغته 

األم.

بــررت املمثلة الســورية 
نادين حتســني بيك سبب 
غيابها عــن جنازة اخملرج 
حامت علي، إذ نشرت صورة 
بالراحــل حامت  جتمعهــا 
تعليقاً:  وكتبــت  علــي 
"لكل الي سألوني سبب 
عدم وجودي بجنازة اخملرج 
واالستاذ حامت علي، ما كان 
عندي القدرة والقوة وحلد 
هــي اللحظة مــا قدرت 
حتى اني شوف أي فيديو 
انسان  كل  تشييعه.  من 
بطريقته،  بعبر عن حزنه 
األساس  احملرك  علي  حامت 
للســحر الي تركــه وراه 
وهــاد اإلرث العظيم الي 

تركلنا اياه، خســارة ألنا 
نحن الســوريني. اخملرجني 
لألســف  ببلدنا  املهمني 
اليد  أصابع  على  ينعدون 
بحاجتك  كنــا  الواحدة. 
وما زلنا. وكان لسا عندي 
أمــل جتمعنــي فرصــة 
جميلــة بعمل اتشــرف 

فيه معك.

بيرس مورغان

نادين تحسين بيك

مينا مسعود

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
في اول اســبوع من العــام اجلديد، 
نلتقــي بلقاء شــخصية ثرية بكل 
ما حباهــا اهلل مــن مواهب وبكل 
ما علمته احلياة من جتــارب، الفنان 
والشــاعر واخملرج فالح هاشم، الذي 
اشــتهر بدوبالج أصوات شخصيات 
كرتونية شــهيرة في عالم الكرتون 
فــي ثمانينيــات القرن العشــرين، 
اضافة الى أدائــه ألدوار في عدد من 

املسرحيات واالفالم.
قال فــي بداية اللقاء عــن امنياته 
لهذا العام على املستوى الشخصي 
"أن تبقى صحتي بخير وان ال أشعر 
يؤملني في جســدي كلما  بشــيء 
اســتيقظ من النوم صباحا. ونحن 
بدورنا ندعو له ان يتعافى ويستأنف 

نشاطه بكامل صحته.
و اضــاف: "الباقــي مــن االمنيات.. 
الباقي مجــرد تفاصيل. وغالبا  كل 
التحقيق  امنيــات ممكنــة  تكــون 
حني اكون معافى. كأن اســافر الى 
بلدان لم أزرهــا معوضا ما فات في 
زمن الوبــاء. وأن أكتب وأمثل فيلما 
جديدا بعد فيلمني سابقني أحدهما 
وان  االخيرة.  الفنية  اللمســات  في 
اطبع ديوان شــعر جديد ومجموعة 
قصصيــة وكتابا اخــر فيه خالصة 
جتربتي في التأمل. وهي كتب جاهزة 
تأخــرت طباعتهــا بســبب موجة 

كورونا. 
وتابــع: " االمنيات العامــة، ما يراود 
قلوب وعقــول الوطنيني العراقيني، 
مرحلة  الــى  بلدهــم  ينتقل  بــأن 
االســتقرار في ظل سلطة وطنية 
ال مــكان فيها لنهــج احملاصصات 
املقيتة حاضنة الفســاد، وان يكون 
هناك قانون احزاب مينع بشكل صارم 
وجود اي حزب او تكتل يتأسس على 
عرقية.  او  طائفية  اصطفافات  وفق 
وهــذا هو طريــق اخلــالص الوحيد 

الظروف  ان تصبح  وامتنى  للمعافاة. 
مناســبة لعودة الكفاءات العراقية 

من اخلارج. 
"لألسف  قال:  الفنية  املشاريع  وعن 
الصحي  الوضــع  رهينة  ســتبقى 
كورونا  جائحة  تراجــع  ومدى  العام 
وطفرات اجليل اجلديد من الفايروس. 
الن العمل الفنــي اجلماعي لم يعد 
املتكرر مع  االغــالق  ممكنا بســبب 
زيادة االصابات. يبقى انتاجنا الفردي 
فقــط. ولــدي كما اســلفت كتبا 

منجزة. ومشروع فيلم روائي . 
هل لك ان حتدثنــا عن تفاصيل هذه 
املشاريع فيما يخص الفيلم حتديدا؟

دور  فيهمــا  اؤدي  فيلمــان  هنــاك 
االول بعنــوان "فطــور  البطولــة، 
اجنليــزي" مت عرضه فــي لندن كما 

عرض في بغداد، وبثته قناة العراقية 
مرتني قبل بضعة شــهور، سيناريو 
واخراج جعفر مــراد. الفيلم الثاني 
ايضــا من تأليفه واخراجــه، اجنزناه 
كامــال وهو فــي املراحــل االخيرة 
من  املونتاج. واخملــرج يتحفظ على 
الفيلم حلــني عرضه.  اعالن اســم 
اما مشــروعي اخلاص فهــو كتابة 
الواقع  فيلم مختلــف ميتزج فيــه 
باخليال العلمي، ألجل عني واســعة 
في معاجلة قضايــا وجودية عميقة 
ناضجة لكن  بأساسياتها  .والفكرة 
صياغتهــا تتوالى مــع التقدم في 

وضعها على الورق".
وما قصة الفيلم الذي مت اجنازه؟

تــدور احداثه بشــأن اســتاذ للفن 
التشــكيلي يرســم لوحة في ظل 

النظام السابق فيتم تأويل مضمون 
اللوحة فيســجن ســنوات طويلة. 
وحني يخرج من الســجن تبدا رحلة 
املعاناة االشد وهي رحلة الفيلم الى 

النهاية .
هــل الفنــان املغترب ميتلــك حرية 
اكبر  من غيره بطرح افكار جريئة او 
صعبة يتطرق لها الفنان الي بداخل 

البلد؟
اكيــد . نحن هنا نقول كل ما نريد و 
ننتقد بكل جرأة اي سلوك ألي حزب 
او شــخصية. و قــد طلبت مرة من 
أصدقائنا في الداخل ان ال يشاركونا 
كل ما نقــول خوفا على حياتهم. و 
في  الوطنيني  علــى  نحن حريصون 
العراق ونعتبرهم الرصيد الذي نبني 
عليه اآلمال، خصوصا جيل الشباب.

الصباح الجديد - وكاالت:
العاصمة  فــي  املطاعم  احد  اســتحدث 
الكولومبيــة بوجوتا طريقة غريبة لتقدمي 
شطائر البرجر مغلفة بأوراق الذهب، وتبلغ 

تكلفة هذا الطبق الفاخر 59 دوالراً.
إلــى جانــب هــذا الســاندويتش الــذي 
يســتهدف األثرياء من شتى أنحاء العالم، 
هناك وجبات أخرى تضمها قائمة املطعم، 
بينها برجر اعتيادي يُبــاع مقابل 11 دوالراً 

فقط، األمــر الذي يوضح فــارق التكلفة 
الكبيــر بينــه ذلك الذي يقدك بشــرائح 

الذهب.
باوال:  ماريا  املطعــم،  وتقول طاهية 

"يتــم وضح البرجــر داخل اخلبز 
وإغالقه ثم توضع رقائق الذهب 
مــن اخلارج. ميكــن أن يتضرر 

هــب  لذ ا ا ذ إ
لتصق  ا

بإصبعــك، فإذا لــم تضعه فــي مكانه 
الصحيح".

املطعــم الكولومبي البتــكار هذه وجلأ 
محاولة  فــي  الوجبــة، 
الزبائن  جلــذب  منه 
بطريقة مختلفة، 
الوضــع  بعــد 
الذي  الســيء 
فرضه فيروس 

كورونا املســتجد على شــتى القطاعات 
ومن بينها قطاع الفنادق واملطاعم.

ومن اجلديــر بالذكر أن كولومبيا تعاني من 
تفشي جائحة كورونا بشكل كبير، حيث 
ُفرض إغالق وطني من مارس إلى أغسطس 
الدعم احلكومي،  الرغم من  املاضي، وعلى 
إال أن هــذه اإلجراءات أضــرت بالعديد من 
الشركات، بينما سجلت البالد 1.5 مليون 

حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 حتى اآلن.

مطعم كولومبي يقدم شطائر البرجر مغلفة برقائق الذهب

الفنان فالح هاشم: امنيتي انتقال 
البلد لحالة االستقرار السياسي

الصباح الجديد - وكاالت:
حتدثت الفنانة املصرية انغام في 
احد  على  ضيفــة  حلولها  اثناء 
البرامــج االذاعية عن شــوطها 
الفني وأمنياتهــا التي حققتها 

في رحلة صعودها. 
وقالت: "من الصعب أن أُحَســب 
بدأت  على جيــل معني، حيــث 
شــوطي الفني بُعمر الطفولة، 
ووقتهــا كان زمالئي من الفنانني 
أكبر ســناً، ومنهم مــن أكمل 

املشوار ومنهم من اعتزل". 
ألعمالها  اختياراتهــا  عــن  أما 
الفنيــة فقالت: "أنا )شــاطرة( 
جــداً فــي اختياراتــي العملية 
كثيراً  أخطــئ  ولكني  والفنية، 
في اختيارات النــاس من حولي. 
أنني أعطي تركيزي كله ملا  كما 
أقدمه من أغــاٍن، إذ إنني ال أحب 
تكرار أي جملة اســتعملتها في 
أغنية قدمية ولو صادف وحدث أن 

تكررت أي جملة ال بد من وضعها 
عن  وبعيداً  في ســياق مختلف 

القدمي متاماً".
كما حتدثــت عن أعمالها الفنية 
القادمة سواء سينما أم دراما: "ال 
أملك تكنيكاً معيناً في التمثيل، 
م ما أشعر به. وأمتَّنى  أَُقدِّ ولكني 
وماجد  الصاوي  خالد  مع  العمل 
الكدوانــي ومحمــود حميــدة، 
الذين  املمثلني  أكثــر  من  ألنهم 
أجد أن أداءهم مبهر ويعجبني".

وعــن االشــخاص املؤثريــن في 
طعيمة  "أميــر  قالــت:  حياتها 
على املســتوى املهنــي من أهم 
الشعراء في الـ20 سنة املاضية، 
أرقى  واملايسترو هاني فرحات من 
الشخصيات وأشطر املوسيقيني 
فــي مصر. أما تركي آل الشــيخ 
ر ومبدع فــي أفكاره  فهــو ُمَفكِّ
بالشعر،  وأحب شــغفه  الفنية، 
ومــن أجمل مــا غنيــت أغنية 

)بخاف أفــرح( التــي كتبها لي، 
الشخصي هو  املســتوي  وعلى 
لطيف وطيب. أما خالد عز فهو 
ملحن عظيم ومختلف وصوته 
رائع، وفهد موزع موهوب جداً، 
الدين محمد  بهاء  والشــاعر 
ولــم تكتب من  نادرة  أفكاره 
عبد  إيهــاب  وامللحن  قبــل، 
للمدرســة  ينتمي  الواحــد 

التعبيرية التي أحبها".
اســتعداد  "لدي  وتابعــت: 
لعمــل دويتو )راب( بشــرط 
"اليقة"  األغنيــة  تكون  أن 
علي. أما بالنسبة لعالقتي 
واألغاني  )املهرجانات  بلون 
فليســت  الشــعبية( 
عميقة، بنحو عام اجد ان 
املغني هو صوت الناس، ما 
أحب أن أكون عليه خاصة 
أو  الوطنية  األغانــي  في 

القضايا العامة".

أنغام: انا شاطرة باختيار اعمالي 
وفاشلة باختيار من حولي

الصباح الجديد - وكاالت:
 "Daily mail" موقــع  كشــف 
البريطانــي أنه مت إرســال أكثر 
من 100 مليار رســالة عبر 
الفوري  التراسل  تطبيق 
رأس  ليلة  آب"  "واتــس 

السنة.
ولفــت إلــى أن هــذا 
العــدد الكبيــر مــن 
اليوم  الرســائل فــي 
من  أكثر  يعد  نفسه، 
أي يــوم آخر في تاريخ 
التطبيق، حيث  هــذا 
الكم  بني هذا  أنه من 
الرســائل  من  الهائل 
االفتراضية، كان هناك 
أكثــر مــن 12 مليار 

صورة.
وميثل الرقم القياسي 
ارتفاعــا جديدا في 
التطبيق،  شعبية 
في  يستمر  حيث 
االنتشــار حــول 
وفقــا  العالــم 

."Daily mail"للـ
استحوذ  البريطاني،  املوقع  وبحسب 
البريطانيون على أكثر من 900 مليون 
رســالة، بينما بلغت نسبة الرسائل 
املبعوثة من الهنود، أكثر من 20 مليار 
رسالة، ولفت املوقع إلى أن الترحيب 
بالعــام اجلديــد والدخــول في عقد 
جديد قد يجعل من الصعب كســر 
الرقم القياســي لعدد الرسائل في 
يوم واحد باملستقبل، مع احتمالية أن 
تكون ليلة رأس السنة اجلديدة 2020 

مرشحة محتملة.

من جانبها أوضحت شــركة "واتس 
التام  التشــفير  آب" قائلة: "يضمن 
بني األطراف في واتــس آب، أنك أنت 
الــذي تتواصــل معه،  والشــخص 
الوحيدين اللذين بإمكانكما قراءة ما 
يتم إرســاله، وليس باستطاعة أحد 

آخر قراءة ذلك، وال حتى واتس آب".
وأضافــت: "بالرغــم من ذلــك، من 
العــدل أن نفترض أن عددا كبيرا جدا 
من الرسائل املرســلة في الـ31 من 
ديسمبر، كانت أمنيات بسنة جديدة 

سعيدة".

"واتس آب" يحطم رقما 
قياسيا بعدد رسائل التهنئة

روبوتات ترقص على أغنية 
Do You Love Me

الصباح الجديد - وكاالت:
انتهى عرض رومانســي بكارثة ألحد 
على  املرأة  ســقطت  حيث  الزوجني 
بعد  قدًما   650 ارتفاعــه  منحــدر 
حلظات من قول نعــم على عرض 
 Bild للــزواج بهــا.  وفًقا ملوقــع

اإلخباري.
وقبلت املــرأة االقتراح قبل حلظات 
فقط من انزالقها من جبل فالكيرت 
وكان الزوجان قد صعدا اجلبل قبل يوم 

واحد.
وبأعجوبة، جنت املرأة التي لم تذكر اسمها 
من الهبوط الذي يبلغ ارتفاعه 650 قدًما 
من اجلرف بفضل تســاقط الثلوج بينما 
زلت  الذي حاول االمســاك بها  شــريكها 

قدمه أيًضا وسقط 50 قدًما في الهواء.
ومت إنقــاذ كالهما بعــد أن عثر أحــد املارة على 
املرأة مســتلقية بال حراك، الذي اتصل بخدمات 
الطوارئ في غضــون ذلك كان ال بــد من إنقاذ 
خطيبها بواسطة مروحية من حافة اجلرف الذي 

كان يتشبث به.
وقال ضابط شــرطة فــي مكان احلــادث وفقا 
لصحيفة ديلي ميــل: "كان االثنان محظوظني 
ًا  للغاية! لوال الثلـــج لكـــان األمـــر مختلفـ

متاًمـا".
وتلقى االثنان العالج الطبي، ومت تشخيص إصابة 
الرجل بكســر في الفقاريات. وهذه ليست املرة 
األولى التي يفشــل فيها عرض رومانسي ففي 
ســبتمبر املاضي، دمر قارب هارب عرض زواج ما 

ادى الى سقوط الرجل في املاء.

امرأة تسقط على منحدر
 يبلغ 650 قدًما في أثناء خطبتها

الصباح الجديد - وكاالت:
الهندســة  شــركة  جمعــت 
الروبوتات  وتصميــم  األمريكيــة 
روبوتاتهــا   Boston Dynamics
ونشــرت   ،2021 بعــام  لالحتفال 
مقطع فيديو لها وهي تؤدي روتيًنا 
 Do" ًما علــى أغنية رقًصــا مصمَّ
 The بواســطة   "You Love Me

.Contours
انتشــر الفيديــو علــى اإلنترنت 
بشكل كبير منذ أن متت مشاركته 
قبل يــوم. وكتبت الشــركة على 
طاقمنا  "اجتمع   :YouTube موقع 

بالكامــل لالحتفــال ببدايــة ما 
نأمل أن يكون عاًما أكثر ســعادة: 
عام جديد ســعيد منا جميًعا في 

."Boston Dynamics
وعلى Twitter متت مشاهدة رقصة 
الروبوت 1.1 مليــون مرة وحصدت 
آالف اإلعجابــات والتعليقات كما 
لفــت انتبــاه الرئيــس التنفيذي 
 SpaceX Elon و Tesla لشــركة
Musk ، الذي شــاركه على منصة 

املدونات الصغيرة.
وفي اآلونــة األخيرة ظهــر روبوت 
Boston Dynamics فــي فيديــو 

فيروسي 
حيــث  آخــر 

الكلــب  تصويــر  مت 
اآللــي Spot the robot dog وهو 

يســحب عربة ملصمــم املؤثرات 
والشــخصية  األميركية  اخلاصة 

التلفزيونية آدم سافاج.
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