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الصباح الجديد - متابعة:
تتزايــد األصــوات املناديــة بعزل 
ترامب  دونالد  األميركــي  الرئيس 
قبل نهاية واليته في 20 من الشهر 
اجلــاري، وترتفع معهــا مطالبات 
الرئيس مايك  لنائب  الدميقراطيني 
بالتصويت  احلكومــة  ووزراء  بنس 
على تنحية ترامب مبوجب التعديل 
اخلامس والعشرين للدستور الذي 
يســمح لنائب الرئيــس وغالبية 
أعضاء احلكومة أن يقيلوا الرئيس 
إذا مــا وجدوا أّنه "غيــر قادر على 
حتّمل أعباء منصبه"، مشيرة الى 
ان التوقيــت أحد أكبــر العقبات 

السياسية واللوجستية لعزله
له  املتبقي  الوقــت  لقصر  ونظرا 
في البيت األبيض، ذكرت صحيفة 
األميركية كيفية  تاميز"  "نيويورك 
إجــراء عملية العــزل، وقالت إنه 
ظــرف اســتثنائي يثير أســئلة 
سياسية ودســتورية ولوجستية 

نادرا ما مــّر بها التاريخ األميركي، 
حيث لم يســبق أن متت محاكمة 
أي رئيس مرتــني خالل واليته، ولم 

تتم إدانة أي رئيس على اإلطالق. 
ميكن إقالة الرئيس بسبب اجلرائم 

أو اجلنح

يســمح الدســتور للكونغــرس 
بإقالــة الرؤســاء أو غيرهــم من 
التنفيذية  مســؤولي الســلطة 

قبــل انتهاء واليتهــم، إذا اعتقد 
املشرعون أنهم ارتكبوا "خيانة أو 
رشوة أو غيرها من اجلرائم واجلنح 

الكبرى".
وعملية العزل تتم على مرحلتني، 
األولى يصوت فيها مجلس النواب 
على ما إذا كان يجب عزله، وهو ما 
إلى شخص  االتهام  توجيه  يعادل 
ما في قضية جنائيــة، ويتم ذكر 
التهم في مواد املساءلة وتفصيل 

"مزاعم اجلرائم ضد األمة".
والثانية تأتي بعد تصويت األغلبية 
في مجلس النواب لصالح توجيه 
على  يجــب  حيــث  االتهامــات، 
مجلس الشيوخ النظر فيها على 
الفور والبــدء باحملاكمة، ويقاضي 
مجلس النــواب الرئيس، ويناقش 
املســؤولون عن العــزل ذلك أمام 
أعضــاء مجلس الشــيوخ الذين 
يعملون كهيئة محلفني، ويسمح 
تقليديــا للرئيس بتعيني محامني 

للدفاع، ويشــرف رئيــس احملكمة 
العليا على احملاكمة.

ولتتم إدانة الرئيس يجب أن يوافق 
ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على 
ذلك، وقد يؤدي عزل ترامب اآلن إلى 
منعه من تولــي منصب عام في 

املستقبل.
منعه من تولي املنصب مستقبال

وقد يبدو أنه مــن غير اجملدي عزل 
رئيس بينما هو على وشــك ترك 
منصبــه، إال أنه قــد تكون هناك 
ترامب  الرئيــس  علــى  عواقــب 
وفقــا  مســتقبال  ســتالحقه 

للصحيفة.
وإذا أدين الرئيــس ترامب، فيمكن 
ملنعه  التصويت  الشــيوخ  جمللس 
من تولي املنصب مرة أخرى. فبعد 
أن  على  الدســتور  ينــص  اإلدانة 
مجلس الشيوخ ميكنه النظر في 
أهلية الرئيــس لتولي أي منصب 

في املستقبل.

نيويورك تايمز: التوقيت أحد أكبر العقبات السياسية 
واللوجستية لعزل ترامب 

أوردت ان ما حدث نادر في التاريخ األميركي

السليمانية ـ عباس اركوازي:
دعــا نواب كرد مــن مختلف الكتل 
القيادة  العراقي  النواب  مجلس  في 
الكردية الى االسراع في ارسال وفد 
سياسي رفيع املســتوى الى بغداد، 
بهــدف تهيئــة االرضيــة لضمان 
فــي مجلس  االقليم  مترير حصــة 
النواب ووفقــا لالتفاق الذي توصلت 
اليه حكومة القليــم مع احلكومة 

االحتادية.
وقال عضو اللجنة املالية عن املكون 
تصريح  في  ميرزا  الكردي شــيروان 
للصباح اجلديــد، ان متريــر ما ثبت 
ميزانية االقليم في مســودة قانون 

املوازنــة، الــذي ارســلته احلكومة 
الى مجلــس النــواب، صعب وفقا 
البرملانية،  للكتــل  احلالي  للموقف 
وهو بحاجة الى بــذل جهود كبيرة 
لالقليم  املقررة  احلصة  على  لالبقاء 

في قانون املوازنة. 
واضــاف ميــرزا، ان ابــداء حكومة 
االقليم استعدادها لتسليم النفط 
الى احلكومة االحتادية مبادرة وعامل 
مناســبة  لتثبيت حصة  نســاعد 
لالقليم فــي موازنة عام 2021 الذي 
اجريــت القــراءة االولى لــه امس 

السبت.
وبينما لم يخف ميزا وجود خالفات 

حــادة بني نــواب االحــزاب والقوى 
السياســية الكردســتانية حــول 
طبيعة ونــوع العالقت بــني بغداد 
واربيل، اال انه اشــار الــى ان اجلهود 
اخلالفات  تلــك  الحتواء  مســتمرة 
وتوحيــد املواقف واجلهود بني الكتل 
تثبيت  على  والعمل سوية  الكردية 

حصة مناسبة لالقليم في املوازنة.
االقليــم  حكومــة  ان  واضــاف 
برميل  الف   250 مستعدة لتسليم 
وتوظيف  االحتاديــة  احلكومــة  الى 
املتبقي لدفع مستحقات الشركات 
املنتجة، وان مطالبة بعض االحزاب 
االقليم  العراقيــة حلكومة  والقوى 

يفرض  النفط كامالً  بتسليم ملف 
على احلكومــة االحتادية التزاما هي 
غير قادرة عل االيفاء به اجتاه االقليم 

في الوقت احلاضر. 
ودعــا ميــرزا القيــادة الكردية الى 
االســراع بارسال وفد سياسي رفيع 
مع  للتحــاور  بغداد  الى  املســتوى 
القوى السياسية العراقية، وتوضيح 
موقــف االقليم واســتحقاقه في 
اللغط احلاصل  وازالة  املوازنة،  قانون 
لدى بعض القوى السياســية، من 
وســعيها  االقليم  حكومة  موقف 
احلكومة  مــع  االزمــات  لتصفيــر 

االحتادية.

خمس خيارات امام حسم حصة االقليم في الموازنة االتحادية إجماع سياسي على إكمال نقص المحكمة 
االتحادية بتعديل قانونها

مطالبات باالسراع في ارسال وفد سياسي الى بغداد نواب: التصويت سيكون خالل الفصل التشريعي المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
أكد نواب، أمس السبت، ان هناك 
تعديل  علــى  سياســيا  إجماعا 
العليا  االحتاديــة  احملكمة  قانــون 
إلكمال عدد أعضائها دون املساس 
باملواد األخرى، مشيرين إلى أن هذا 
اإلجــراء ال يتطلب ســوى أغلبية 
لكنهم  البرملان،  داخل  بســيطة 
التصويت  عمليــة  أن  أوضحــوا 
التشريعي  ستحصل في الفصل 

املقبل، بالنظر لالنشغال بتشريع 
املوازنة في الشهر احلالي.

وقال النائب عن قائمة سائرون عالء 
الربيعي فــي حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "مجلــس النواب كان 
مشــكلة  ملعاجلة  خيارين  أمــام 
احملكمة االحتادية العليا طيلة املدة 
املاضية، أما بسن قانون جديد لها 
كامالً بتطبيق أحكام املادة 92 من 
الدســتور، أو اللجــوء إلى تعديل 

القانون النافذ".
"الكتــل  أن  الربيعــي،  وأضــاف 
السياسية استغرقت من احلوارات 
الوقت الطويــل، حتى وصلت إلى 
اتفــاق وقناعة بتعديــل القانون، 
النقــص احلاصــل في  وإكمــال 

أعضاء احملكمة االحتادية العليا".
وأشــار، إلى أن "الضرورة أصبحت 
ملحة لعودة نشــاط هذه الهيئة 
القضائية املهمة، كونها مسؤولة 

عن الرقابة على دستورية القوانني، 
على  املصادقة  موضــوع  وكذلك 

نتائج االنتخابات".
ولكن الربيعي أكد في الوقت ذاته، 
أن "مجلس النواب وخالل الفصل 
احلالي ســيكون منشــغالً بإقرار 
املوازنــة ولن يصــّوت على تعديل 
العليا  االحتاديــة  احملكمة  قانــون 
بل ســيتم ترحيله إلــى الفصل 

املقبل".

السودان ينفتح نحو إسرائيل ومنصات 
للمرة االولى منذ 10 اشهر..3التمويل الدولية

6خام البصرة الخفيف يالمس 56 دوالرًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد عضو مجلــس النواب يونادم 
كنا امــس الســبت، ان مجلس 
قانون  مشــروع  سيعرض  النواب 
االحتاديــة لعــام ٢٠٢١  املوازنــة 

للقراءة االولى اليوم االحد.
وقــال كنا فــي تصريــح تابعته 
الصبــاح اجلديد، ان “جدول اعمال 
لن  ليوم غــد  النــواب  مجلــس 
نقاش  غيــر  قوانني  اي  يتضمــن 

املوازنة”.

النــواب  “مجلــس  ان  واضــاف 
للقراءة  املوازنة  قانون  ســيعرض 
االولى )يــوم غد االحــد("، مبينا 
ان “االســتقطاعات مــن الرواتب 
فقط  اخلاصة  الدرجات  ستشمل 

ولن تصل الوظائف الصغيرة”.
وكانــت اكــدت اللجنــة املالية 
ان  املاضــي،  االربعــاء  النيابيــة، 
حديــث احلكومــة عن مشــروع 
بانها   2021 لعام  االحتادية  املوازنة 

اصالحية واهم وغير دقيق.

نائب: استقطاعات الرواتب تشمل 
الدرجات الخاصة فقط

بغداد ـ الصباح الجديد: 
عبرت وزارة اخلارجية العراقية امس 
السبت عن اســتغرابها من القرار 
الــذي صدرعن اخلزانــة األمريكّية 
وتداولتــه وســائل االعــالم، بحقِّ  
فالح  الشعبّي  احلشد  هيئة  رئيس 
مبتابعة  تعهــدت  فيما  الفّيــاض، 

املوضوع.
وذكر بيان للوزارة ان "وزارة اخلارجّية 
تعرب عن اســتغرابها مــن القرار 
بحقِّ  األمريكّية  اخلزانة  عن  الصادر 
فالح  الشعبّي  احلشد  هيئة  رئيس 
مّثل  "القرار  ان  الفّياض"، مؤكــداً 

مفاجأة غير مقبولة".
وأضاف ان "الوزارة ســتتابع بعناية 
مــع اإلدارة احلاليــة واجلديــدة في 
واشــنطن جميع القرارات الصادرة 
عــن وزارة اخلزانــة االمريكّية بحقِّ 
أسماٍء عراقّية والعمل على معاجلة 

تبعات ذلك". 
االميركية،  اخلزانــة  وزارة  وكانــت 
اصــدرت قرارا بوضــع الفياض في 
قائمة العقوبات، في اجراء لم يكن 
متوقعــا، األمر الــذي اثار حفيظة 
سياسيني ومراقبني عدوا ان سكوت 

احلكومة، يعد "امرا مقلقا".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هاجمت اللجنة املالية في مجلس 
موازنة  الســبت،  امــس  النــواب، 
توســعية  اياها  احلالي، عادة  العام 
انفجاريــة، فأغلــب بنــود االنفاق 

أصبح بها توسع وليس ترشيداً.
وقال مقــرر اللجنة، أحمد الصفار، 
أمانات  هي  املتقاعديــن  "رواتب  إن 
لدى احلكومة مت استقطاعها خالل 
فترة عملهم، وبالتالي مت استقطاع 
وبفرض  منهــم،  ســابقة  ضريبة 
الضريبة مرة أخرى عليهم، سنكون 
أمام حالــة االزدواج الضريبي، وهذا 

غير جائز".
وأوضح مقرر اللجنة املالية النيابية، 

أنــه "إذا كانــت احلكومــة بصدد 
تعويــض هذه الطبقــات بالرعاية 
التموينية؛  االجتماعيــة والبطاقة 
فإن هــذا األمر لن يحقــق الهدف، 
كــون البطاقــة التموينيــة فيها 
جانب كبير من الفســاد ألن السلة 
ال تصل كاملة الــى املواطن فضالً 
عن نوعيتها، وإذا كانت تســتهدف 
زيادة الضمــان االجتماعي والرعاية 
بإمكانهــا  فليــس  االجتماعيــة 
الفقيرة،  الشــرائح  تغطية جميع 
لذا فــإن تعويــض الضــرر الواقع 
الرعاية  خالل  من  التضخم  بسبب 
التموينية  والبطاقــة  االجتماعية 

صعب حتقيقه في الواقع".

موازنة 2021 انفجارية وبنودها توسعية 
وال يجوز استيفاء الضريبة مرتين

المالية النيابية :

اليوم القراءة األولى لمشروع الموازنة

الخارجّية تستغرب عقوبات الخزانة 
األميركّية على الفّياض وتتعهد 

بمتابعة األمر لحله

بغداد ـ الصباح الجديد: 
للقوات  العــام  القائــد  حيــا 
مجلــس  رئيــس  املســلحة، 
الــوزراء، مصطفــى الكاظمي 
البالد  امس الســبت، شــرطة 
التاســع  في مناســبة عيدها 
كلمة  في  مشــيرا  والتسعني، 
القاهــا الــى ان حتديــات البلد 
متثل  املناســبة  هذه  وان  كبيرة 

عنوان الدولة.
وقــال الكاظمي، فــي كلمته: 
"أحييكــم أيهــا األبطــال في 
كل  وفي  البطلة  األمنية  قواتنا 
مفاصل وزارة الداخلية في هذه 
املناسبة التي متثل عنوان الدولة 

واملشروع الوطني".
يقّدرون  "العراقيني  أن  وأضــاف، 
الكبيــرة  التضحيــات  عاليــا 
وزارة  التي قدمتها مؤسســات 
الداخلية، شهداء الداخلية هم 
شهداء العراق ورموزه، وسنقف 
كعراقيــني كل يــوم مقّدريــن 
الى  قادت  التي  التضحيات  تلك 
حماية العــراق وحترير أرضه من 
براثن عصابات داعش اإلرهابية".

وتابع الكاظمي: "هناك محطات 
كبيرة في عمل الداخلية ال يتم 
احلقيقي..  بحجمهــا  أخذهــا 
األمن احمللي ومطــاردة عصابات 
اجلرمية املنظمة واخملدرات وتأمني 
معامالت  وتســهيل  املناطــق 
البطاقــة املوحــدة واجلــوازات 
وغيرها، كلها نشــاطات كبيرة 
على  ثمارها  تؤتي  جبارة  وجهود 

األرض".
وقال رئيس الوزراء "كلنا ثقة بأن 
أبطال الداخلية سيكونون على 
العهد مع شعبهم وعلى العهد 
مع قادتهم، للقيام بدورهم في 

الداخلي وحماية  األمــن  حفظ 
"الشرطة  أن  وأوضح  الشعب". 
في خدمة الشعب، هذا الشعار 
كان ومازال، ويجب أن يســتمر، 
فنحن في خدمة شــعبنا، وهذا 
واجبنا الذي نفتخر به جميعا". 
البلد كبيرة وهي  وتابع "حتديات 
فرصة لإلصــالح والتعاون فيما 
بيننــا ومع مؤسســات الدولة، 

من أجل العنوان الوطني الكبير 
ومفهوم الدولة".

وكانت احتفلت شــرطة البالد، 
امس الســبت، مبــرور 99 عاماً 
على تأسيس اول نواة لها، في 9 

كانون الثاني 1922.
 وهنــأ رئيــس اجلمهورية برهم 
صالح الشرطة العراقية بجميع 
تشــكيالتها وصنوفها وجميع 

منتسبيها ضباطاً ومراتب بهذه 
املناســبة، وقال فــي بيان صدر 
عن مكتبه  إن "هذه املناســبة 
التضحيات  الســتذكار  تدعونا 
الكبيرة التي قدمتها تشكيالت 
الشرطة من أجل أمن املواطنني 
والســهر حلماية األمن الداخلي 
البلد،  فــي  االســتقرار  وتعزيز 
وكذلك دورهم املساند في احلرب 

جانب  إلى  اإلرهابي،  داعش  على 
املهام التــي يضطلعون بها في 
التخصصــات املعنيــة بتوفير 
للمواطنني  املطلوبــة  اخلدمات 
ومعامالتهم"..   يومياتهــم  في 
الـ99  تأسيســها  ذكــرى  ومع 
وزارة  في  املنتســبني  اعداد  بلغ 
الداخليــة 650 الفاً وبدأت برفع 
جاهزيتها الستالم امللف األمني 

من وزارة الدفاع.
عثمان  الداخليــة،  وزيــر  ووّجه 
التشــكيالت  جميع  الغامنــي 
رفع مستوى  واملديريات، بضرورة 
اجلاهزية إلــى أقصى قدر ممكن، 
حتى يتم تســلم املناطق التي 
تدار من قبل وحدات وزارة الدفاع 
والســيطرة على املــدن كافة، 

ومنها بغداد.

الكاظمي: التحديات امامنا كبيرة والداخلية 
تمثل عنوان الدولة والمشروع الوطني 

جانب من االحتفالية

في احتفال شرطة البالد بعيد تأسيسها التاسع والتسعين

تقريـر

ية
قا

لو
ل ا

سائ
بو

م 
تز

ال

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة الصحة والبيئة 
الســبت، عــن رصد  امــس 
مؤشرات وصفتها بـ”اخلطيرة 
جــدا” بشــأن التهــاون في 
االلتزام باإلجــراءات الصحية 
وارتداء الكمامات، محذرة من 
إصابات  ارتفــاع  ينذر  ذلك  ان 

فيروس كورونا مجددا.
بيان  فــي  الوزارة  واوضحــت 
لها انهــا تراقب بدقة املوقف 
الوبائــي اخلطيــر إلصابــات 
فــي  ووفياتــه   ١٩ كوفيــد 
االميركية  املتحــدة  الواليات 
ودول االحتــاد االوربي واململكة 
وبعض  البريطانية  املتحــدة 
تفشــي  بعد  املنطقــة  دول 
الســاللة اجلديدة والتي متتاز 
انتشــارها واصابتها  بسرعة 
العمريــة  الفئــات  جلميــع 
 ، االطفال  فئــة  وبضمنهــا 
والــذي بات يهــدد انظمتها 
الصحية بشكل خطير حيث 
الصحية  مؤسساتها  تعاني 
من اكتظــاظ احلاالت اخلطرة 

واحلرجة لذلــك اضطرت تلك 
اجراءاتها  لتشــديد  الــدول 
االحترازية الوقائية للسيطرة 
علــى التفشــي الوبائي  من 
خالل غلق كافة املؤسســات 
وحظــر االنشــطة التجارية 
الثقافيــة  و  االجتماعيــة  و 
للحفاظ على حياة مواطنيها 

وتقليل الوفيات.
أن حتســن املوقف الوبائي في 
العراق بشــكل كبيــر والذي 
زيــادة  اســتمرار  تعكســه 
نسب الشــفاء مع انخفاض 
لن  والوفيات  االصابــات  عدد 
يجعــل بلدنا فــي مأمن من 
خطر ارتفاع نســب االصابات 
مرة أخرى بســبب اســتمرار 
من  واالجانب  العراقيني  سفر 
الوبائي  التفشــي  ذات  الدول 
الى العــراق وبالعكس، والذي 
يدعونــا التخــاذ جملــة من 
االحترازية  الوقائية  االجراءات 
املواطنــني ملنع دخول  حلماية 
اجلديدة  املتحورة  الســالالت 

لفايروس كورونا اخلطير.

شددت على االلتزام باإلجراءات الصحية

الصحة ترصد مؤشرات "خطيرة 
جدا" تنذر بارتفاع إصابات كورونا



محليات 2
كهرباء الجنوب تواصل صيانة 

الوحدة الثانية في محطة 
كهرباء النجيبية الغازية

»المطاطية» تسوق 
كميات جديدة من 

األرضيات وزيت الوقود 

اعادة افتتاح ستة 
خطوط نقل داخل 
العاصمة بغداد

بغداد - الصباح الجديد: 
تواصل مالكاتنا الهندســية والفنية في محطة 
كهرباء النجيبيــة الغازية صيانة الوحدة الثانية 
بطاقــة 125 ميكا واطا اســتعدادا لصيف عام 
٢٠٢١ وبإشــراف مباشــر من قبل مدير عام إنتاج 
الطاقة الكهربائية فــي اجلنوب ، املهندس موفق 
يوسف السهالني ومبتابعة ميدانية من قبل مدير 

احملطة املهندس شوقي بشير .
واضــاف املدير العــام ان فترة الصيانــة 20 يوماً 
والتي تضمنت استبدال فالتر الزيت والهيدروليك 
وفتــح األغطية اخلاصــة باملولــد ، والعمل على 
تنظيف فالتر دخول هــواء تبريد املولد ، وتنظيف 
متحسسات الشــعلة ومن املؤمل إعادة الوحدة 
إلــى العمل خالل األيام املقبلــة بعد االنتهاء من 
أعمال الصيانة وربطها مع الشــبكة الوطنية ، 
يذكر أن احملطة مكونة من أربع وحدات بطاقة 500 

ميكا واط . 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنـــت الشــركة العامة للصناعات املطاطية 
واإلطارات إحدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
عن تسويق كميات جديدة من ُمنتجات مصنـــع 

تدويـر اإلطـارات املُستهلكـة في الديوانيـة . 
وأوضـــح مصدر مخول في الشــركة بأن مصنع 
تدويــر اإلطارات املُســتهلكة فــي الديوانية قام 
بتســويق أرضيات مطاطية بكمية بلغت ) ٣٠٠ ( 
متر مربع وزيت الوقــود ) Flue oil ( بكمية ) ٤٠ ( 

ألف لتر الى القطاع اخلاص .
واشــار املصدر اخملــول الــى ان هــذه األرضيات 
ورياض  الرياضية  للمالعب  كأرضيات  تســتخدم 
األطفال واحلدائق العامــة وأيضاً كعازل ألرضيات 
احملطات الكهربائية فيما يستخدم الوقود لألفران 
واحملارق اخمُلتلفة ، الفتاً الى ان املصنع املذكور اُنشأ 
باملشــاركة مع شــركة أبراج الكــوت ويعد من 
املشــاريع البيئية التي تعمل على تخليص البالد 
من اإلطارات املُســتهلكة وإنتاج ُمنتجات ُمفيدة 
ذات مواصفات عالية اجلودة وبفترة ضمان كافية 

وأسعار تنافسية .
وابدى املدير العام استعداد الشركة لتجهيز دوائر 
الدولة والقطاع اخلاص مبطحون املطاط مبُختلف 
القياسات واألرضيات املطاطية واملطبات مبُختلف 
األشكال والقياسات وزيت الوقود من مقر املصنع 

التسويقي في موقع مصنع إطارات الديوانيـة . 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الشــركة العامة لنقل املســافرين والوفود  
احدى تشــكيالت وزارة النقل عن اعادة افتتاح عدد 
من  خطــوط النقــل الداخلي تربط بــن مناطق 

وشوارع  العاصمة بغداد .
وقــال مدير عام الشــركة املهندس كــرمي كاظم 
الوزير وتنفيذا خلطط  حسن اســتنادا لتوجيهات 
الشــركة الراميــة لتفعيل واقع النقــل الداخلي 
مت تفعيــل 6 خطوط نقل داخلــي تربط بن مناطق 

وشوارع بغداد .
واضاف املدير العام ان حافالت الشــركة ســتعمل 
علــى 6 خطوط وحســب نقــاط االركاب واالخالء 
املتواجدة ، سينطلق خط النقل ذو الداللة ) ١٤( من 
منطقة البياع الى منطقة حي التراث ،خط النقل 
ذو الداللة) ٤٨ (من باب املعظم الى حي العامل ، خط 
النقل ذو الداللة)٢٤( مــن منطقة حي العامل الى 
البياع ، خط النقل ذو الداللة )١٠٧( ينطلق من باب 
املعظم الى حي الرسالة وخط النقل ذو الداللة) ٥( 
من باب املعظم الى االعظمية وايضا خط النقل ذو 
الداللة ) ٣٢( من باب املعظم الى ساحة عدن . يذكر 
ان الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود، اعلنت 
مســبقا عن اعداد خطة نقل مدروسة ومتكاملة 
لتنشــيط واقع النقل في عموم بغداد واحملافظات 

العراقية االخرى .. 

عامر عبدالعزيز 

اعلنــت وزارة التجــارة ان ومواقع 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
عاودت العمل بعد يوم من التوقف 
التــام في جميــع مواقــع العراق 

لتنفيذ حملة اجلرد السنوي . 
واوضــح املهنــدس عبدالرحمــن 
الشــركة  عجي طوفان مدير عام 
العامة لتجارة احلبوب ، لقد باشرت 
مواقعنا عملها من خالل معاودتها 
في  الفالحن  من  الشــلب  تسلم 
احملافظــات الشــلبية ، الى جانب 
جتهيز عــدد من املواقــع املطاحن 
باحلصــص املقــررة ، اضافــة الى 
معاودة مجرشة العمارة احلكومية 
بعمليــة تصنيــع الــرز  ومناقلة 
احلنطة من فــرع نينوى الى مواقع 

بغداد . 
اجلهد  ان  العــام  املديــر  واضــاف 
الفنــي في نينــوى باشــر باجراء 
مناقلة احلنطة احمللية من ســايلو 
الدورة وحسب  الى سايلو  الوائلية 
خطة املناقلــة املركزية ومت حتميل 
٦٢ شــاحنة  حلــد االن والتحميل 
مستمر لســاعات متاخرة ، واشار 
الى ان ســايلو الدوره باشر بتسلم 
باحلنطة  محملــة  شــاحنة   )٢٤(

احمللية واردة من صومعة الوائلية .
واشار املدير العام الى معاودة مراكز 
النجف  التســويق في محافظات 
واملثنى وبابل والديوانية  وميســان 
تسلم الشلب من الفالحن وبلغت 
 )  238,190  ( املســتلمة  الكميات 
طنا من شــلب موزعة ) 188,534 
( طن شلب ياســمن و ) 49,656( 
طن شلب عنبر ، وتوزعت الكميات 

في النجــف التي حلــت اوال بعد 
ان ســوقت ) 119,498( الــف طن 
والديوانيــة ثانيا بعد ان ســوقت 
) 88,685 ( طنــا وبابــل حلت ثالثا 
 )13,710  ( بعد ان سوق فالحوحها 
طنا وميسان سوقت ) 7,976( طنا 
والســماوة ســوقت )6,193 ( طنا 
واخيرا سايلو الرفاعي التي سوقت 

) 2,126( طنا .
 وبن طوفــان ان ســايلو النجف 
االفقــي وصــل معدل اســتالمه 
للشــلب املكيس هــذا العام الى 
اكثر من ) ٣١ ( الف طن من الشلب 
ولم يصل لهذا املســتوى لسنوات 
ومعــدل االســتالم فاق اســتالم 

العديد من املواقع . 
من جانب اخر كشف مدير عام جتارة 
احلبوب الى مواصلة فروع الديوانية 
و النجف مبناقلة الشلب الى فروع 

الشركة في كربالء واملثنى لفسح 
اجملال وتهيئة الطاقات اخلزنية التي 
تســهم في اســتالم الشلب من 
الفالحن اللذيــن ينتظرون دورهم 

في التسويق .
واشــار املديــر العام الــى ان فروع 
كركوك و الديوانية و املثنى وصالح 
الديــن جهــز املطاحــن بحصص 
جديــدة من احلنطة ، مع االشــارة 
الى ان فرع الشــركة في ميســان 
انهــى جتهيــز املطاحــن باحلصة 
العاشــرة  ، فيما عــاودت اجملارش 
احلكومية في احللــة والعمارة وابو 
النتاج  مجارشها  بتشغيل  صخير 
الــرز احملليــة اســتعدادا لتوزيعة 
التموينية  البطاقة  مفردات  ضمن 
لعام ٢٠٢١، وبعد ان عاودت اجملارش 
استالم كميات من الشلب لغرض 

تصنيعه الى رز . 

تقرير

»الحبوب« تعاود مناقلة الحنطة المحلية وتجهيز المطاحن وتسلم الشلب من الفالحين
مع بدء العام الجديد )٢٠٢١( 

األحد 10 كانون الثاني 2021 العدد )4571(

البصرة - سعدي السند:

تابع مكتب الصبــاح اجلديد في 
أنشطة  من  عددا جديدا  البصرة 
الكليــات واملراكــز العلمية في 
جامعــة البصرة بالتنســيق مع 
العالقات  الزمــالء فــي قســم 

واألعالم في اجلامعة .

مركز ابحاث البوليمر الوجبة 
االولى من احلجر املقرنص 

البوليمر  فقد سلم مركز ابحاث 
في جامعة البصرة الوجبة االولى 
من احلجــر املقرنــص املنتج في 

معمله لصالح كلية الهندسة.
وقال مدير املركز الدكتور عبد اهلل 
التميمي ياتي هــذا االجناز ضمن 
العقد املبرم بــن الطرفن والذي 
ينص على ان يقوم املركز بتجهيز 
كلية الهندســة بنحــو )1000( 
املقرنص  احلجــر  مربــع من  متر 
على شكل ثالث وجبات ، مضيفا 
باملركز من  باالرتقــاء  اننا نخطو 
البحث العلمي الى االنتاج فمنذ 
افتتاح املعمل العام املاضي دأبنا 
وهو  املقرنص  احلجر  على تصنيع 
من نوع خــاص ومبواصفات تفوق 

املواصفات القياسية العاملية.
من جانبه ذكر مدير املعمل مثنى 
عبد احلســن عبود ان العقد مع 
كلية الهندســة جــاء بعد اجناز 
عقــود جتهيــز عــدة كان اخرها 
مع كلية طب الزهــراء وبانتظار 
تنفيذ عقد اخر مع كلية العلوم 
والعمل متواصل في املعمل على 

قدم وساق.
يذكــر ان مركز ابحــاث البوليمر 
النهوض  مبرحلة جديــدة من  مير 
لعدة  الصناعــي حيث يحضــر 
مشــاريع فاعلة وإســتراتيجية 
مؤسسات  مع  عمل  وشــراكات 
ملمازجة  ودوائــر حكومية عــدة 

الدور االكادميي بالصناعي.

تكلسات االسنان
ونظمت كلية طب االســنان في 

علمية  البصرة محاضرة  جامعة 
القتها   بعنوان تكلسات االسنان 
رهــام عدنان  املســاعد   املدرس 

راضي .
 حتدثت احملاضرة عن تسبب بعض 
داخل  املتجمعة  البكتريــا  انواع 
الفم بعد تناول الطعام والشراب 
أو في أثنــاء التنفس العديد من 
املشكالت خاصة تلك األنواع التي 
تناول  تنمو بشــكل مفرط عند 
الطعام أو الشــراب الذي يحتوي 
على الســكّريات والنشويات فإن 
البكتيريــا تغذي نفســها وتبدأ 
بإنتــاج األحماض التي تتســبب 

بتّسوس األسنان والتهاب اللثة.
امكانية  احملاضــرة  بينــت  كما   
رؤيــة الكلــس بشــكل واضح 
على األســنان وذلك ببــروز مادة 

وميكن  السن  بطالء  تقوم  صفراء 
مالحظة هذه املــادة في األماكن 
التــي يصعب تنظيف األســنان 
فيهــا بســهولة مثــل مناطق 
خلــف األســنان وجوانبها عند 
بروز املادة الكلســية على السن 
حيث يشــعر الشــخص بوجود 
مــادة صلبة على الســن وميكن 
حتسســها باللســان وقد يغفل 
البعــض عن هــذه املــادة لذلك 
ابتداء  التكلس  أعــراض  تتفاقم 
التسبب  إلى  الســن  من ضعف 
 ) Gingivitis ( بالتهابــات اللثــة
وحساسيتها كما ميكن مالحظة 
انبعاث رائحــة كريهة من الفم 

حتى بعد تنظيف األسنان. 
وتهــدف احملاضرة الــى التعريف 
بأهمية تنظيف االسنان واحلفاظ 

عليها مــن التكلس فيما اوصت 
طبيب  زيــارة  بأهمية  احملاضــرة 
بأفضل  الستشــارته  االســنان 
التكلس  مشكلة  ملعاجلة  احللول 
وتنظيف االسنان من طبقة اجلير 
املتكونة عن طريق خطة عالجية 
يضعها الطبيب خوفا من تفاقم 
باالنحسار  اللثة  وبدء  املشكالت 

وتساقط االسنان .

تقييم أداء تنفيذ جودة 
املشروعات على وفق املواصفة 

القياسية
األعمال،  إدارة  فــي  بحث  وناقش 
جــودة  تنفيــذ  أداء  )تقييــم 
املواصفة  وفق  على  املشــروعات 
البحث  وتضمــن   ، القياســية( 
الطالب حسن جبار  قدمه  الذي 

، تناول  يوســف  أربعة فصــول 
الفصل األول الدراسات السابقة 
ومنهجيــة البحــث ، وتضمــن 
الفصــل الثاني اجلانــب النظري 
الثالث  الفصل  وبن   ، للدراســة 
اجلانــب العلمي، وجــاء الفصل 
الرابع واألخير بأهم االستنتاجات 

والتوصيات.
ويهــدف البحــث إلــى التعرف 
وعلى دور تقييم أداء تنفيذ جودة 
املشــروعات على وفق املواصفات 
الدوليــة l so.10006 2003 وابراز 
دور وفاعليــة تقييــم أداء تنفيذ 
جودة املشــروعات كذلك التعرف 
الشــاملة  الدولية  املعايير  على 
فــي تقييــم أداء تنفيــذ جودة 

املشروعات.
وأستنتج الباحث الى أن توضيح 

نتائــج تقييــم أداء تنفيذ جودة 
املشــروعات على وفق املواصفات 
الدولية في شــركة غاز البصرة 
جتــري على وفق معايير وأســس 
الشــركة  قبل  مــن  منخفضة 
ذات العالقــة ومن خــالل قائمة 
الفحص تبن أن اجلهة املستفيدة 
تركز أهتماما على معايير اجلودة 

واجلدول الزمني.
الباحث بضــرورة تبني  وأوصــى 
أستخدام معايير شاملة للحكم 
أداء جودة املشروعات  على تنفيذ 
على وفــق املعاييــر الدولية في 
لتحســن  البصرة  غاز  شــركة 
وزيادة  املشــروعات  لتنفيذ  األداء 
وجود  وضــرورة  املنتفعن  رضــا 
واملتابعة  بالتقييم  خاصة  وحدة 
وتنفيــذ جودة املشــروعات التي 
تقوم بعملية التوجيه واالرشــاد 
أصحاب  رأي  معرفة  على  وتعمل 
املصلحة ومــدى رضاهم بتنفيذ 

وتقييم أداء جودة املشروعات.

القيادة الكاريزماتية للمدربني
البدنية  التربية  وناقشــت كلية 
الرياضــة فــي جامعة  وعلــوم 
البصــرة بحثا بعنــوان )القيادة 
وعالقتها  للمدربن  الكاريزماتية 
لالعبــي  التنظيميــة  بالثقــة 
الدرجــة املمتــازة بكــرة القدم 
واجلنوبية  الوسطى  للمنطقتن 
)زياد  للباحث  من وجهة نظرهم( 
جالل خضير( وبأشــراف الدكتور 
عبداحلليم جبر نزال  وبن الباحث 
إلــى أهمية القيــادة في جميع 
مجاالت احلياة بصورة عامة وإلى 
الرياضي  الصعيد  على  أهميتها 
بصورة خاصة كون القيادة محوراً 
أساســياً في العمليــة اإلدارية 
والتــي ترتبــط بهــا الكثير من 

العوامل كالرضا والثقة والوالء .
وكان الهــدف من الدراســة بناء 
وتقنن وتطبيــق مقياس القيادة 
الكاريزميــة ملدربي أندية الدرجة 
وجهة  من  القــدم  بكرة  املمتازة 
الثقة  الالعبن ومقيــاس  نظــر 
التنظيميــة لالعبــن، والتعرف 

على العالقة بينهما .

منها انتاج الحجر المقرنص بمواصفات قياسية عالمية

ندوات ومحاضرات في جامعة البصرة عن تكلسات 
االسنان وجودة المشروعات والبيئة الحضرية 

تسبب بعض انواع 
البكتريا المتجمعة 

داخل الفم بعد 
تناول الطعام 

والشراب أو أثناء 
التنفس العديد 
من المشكالت 

خاصة عند تناول 
الطعام أو الشراب 

الذي يحتوي 
على السكرّيات 

والنشويات
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بغداد - الصباح الجديد: 
حســب توجيهات محافظ واسط 
الدكتــور محمد جميــل املياحي 
وبأشــراف مباشــر من قبل مدير 
بلدية الكوت املهندس حيدر جسام 
حمود  وعلــى الرغم من حلول ايام 
العمل من قبل  العطل إســتمرار 
مشــروع  لتطوير  املنفذة  املالكات 

داموك واحلقوقن .
وقال رئيس دائــرة املهندس املقيم 
املهنــدس وليــد محمــد هــادي 
تضمنت األعمال قلع جزء من التربة 
واعمال صب أساس بالندك وأعمال 

املقرنص  وتطبيــق  الكربســتون 
لتطبيــق  والتهيئــة  لألرصفــة 
واالستمرار  األمطار  مياه  ســاقية 
اجملاري  حملطة  امليكانيكية  باألعمال 
وكذلك تهيئة الشــوارع لألكساء 
الى  باإلضافــة  اإلســفلت  مبــادة 
بقية األعمال األخــرى املناطة بها 

الشركة والعمل مستمر 
واضاف بإشرت مالكاتنا في جميع 
ملديريتنا  التابعة  اخلدمية  األقسام 
ومبتابعة من قبل مســؤول شعبة 
تنظيف  بحملة  واملتابعــة  البيئة 
الكيترات وغســل األرصفة لكافة 

مداخل املدينة والشوارع الرئيسية 
واحلملة مســتمرة من أجل إظهار 

احملافظة بشكل أجمل
كمــا ان مالكاتنا تواصــل العمل 
لتطوير مشروع حي احلوراء برئاسة 
دائــرة املهندس املقيــم املهندس 
وليد عبد الصاحب حيث تضمنت 
األعمال قلع جزء من التربة وأعمال 
التهيئــة لصــب الشــوارع مبادة 
أعمال  وكذلك  املسلحة  اخلرسانة 
اجملــاري باإلضافة الى بقية األعمال 
الشــركة  بها  املناطــة  األخــرى 

والعمل مستمر .

بغداد - الصباح الجديد: 
والشــؤون  العمــل  وزيــر  دعــا 
االجتماعيــة الدكتور عادل الركابي 
يشــمل  ملؤمتر  وتهيئة  اعــداد  الى 
اجلهات الفاعلة مــن الوزارات حول 
ســوق العمــل واحتياجاتــه نظرا 
للحاجة امللحــة للخروج بتوصيات 

تنظم قطاع العمل في البالد. 
الوزير خالل ترؤســه اجتماعا  وقال 
جمللس العمل ان الــوزارة ومن خالل 
املهني بذلت  والتدريب  العمل  دائرة 
جهودا كبيرة لتنفيذ قانون التقاعد 
ومتكنــت  االجتماعــي  والضمــان 
من شــمول نحــو 90 ألــف عامل 

فــي قطاعات مختلفــة بالضمان 
اســتثنائية  ظروف  في  االجتماعي 
كان ميــر بها العراق من وضع صحي 
متمثــل بجائحــة كورونــا وحظر 

التجوال .
واشــار الوزيــر الى ان هــذا املنجز 
يأتــي للتخفيف عــن االقبال على 

مقابل  فــي  احلكومي  التوظيــف 
ضمــان حقوق الطبقــة العاملة ، 
موضحا ان اجــراءت الوزارة واضحة 
حلل حزء من مشكلة البطالة التي 
تعاني منها البــالد، وضرورة مغادرة 
مفهــوم ان الــوزارة تقتصــر على 

الرعاية االجتماعية. 

الوزير خالل االجتماع بضرورة  ووجه 
االعداد ملؤمتر خاص عن سوق العمل 
واحتياجاته وتشكيل جلنة حتضيرية 
ومحاور  واضحة  رؤيــة  تتولى وضع 
يتم مناقشتها مع اجلهات الفاعلة 
الوزارات والشركاء االجتماعين  من 
للخروج بنتائج تخدم قطاع العمل 

في البالد. 
وشــدد الركابي علــى اهمية فتح 
نافذة لوزارة العمل في دائرة االقامة 
ملتابعــة دخول العمالــة االجنبية 
للبــالد مــع التأكيد علــى ضرورة 
عدم ادخال العمالــة الى البالد دون 
حصولها على اجازة عمل رسمية. 

وزير العمل يدعو العداد مؤتمر عن سوق العمل واحتياجاتها

بغداد - الصباح الجديد: 
ترأس وزيــر الزراعة املهندس محمد 
كــرمي اخلفاجي، اجتماعا موســعا 
ضم كبــار منتجــي الدواجن حث 
فيه املنتجــن على مواصلة العمل 
وتوحيــد اجلهود مبا يــؤدي إلى زيادة 
اإلنتاج كما ونوعا ، مبينا ان الهدف 
مــن االجتماع هو حتديــد املعوقات 
لتفعيل وزيــاد اإلنتاج احمللي، وإعداد 
محضــر حــول االجتمــاع ملفاحتة 
اجلهــات املعنية لغرض إيجاد حلول 

جلميع معوقات العمل.
وحــث املنتجن ايضــا على ضرورة 
التكلفة  ســعر  علــى  احملافظــة 
احلقيقية واحلاجة الفعلية وامكانية 

وضع أسعار محددة ومستقرة وعدم 
أثقال كاهل املســتهلك، فضال عن 
املنتجن مبعية  تشــكيل فريق من 
مدير عام التخطيط واملتابعة ومدير 
عام الثروة احليوانية، لغرض تعضيد 
دور مربــي الدواجن وفقا لألســس 
العلمية وإدراج املعوقات ضمن ورقة 
عمل لعرضها علــى اجمللس الوزاري 

لالقتصاد. 
كما مت مناقشــة احلد مــن دخول 
الدواجــن ومنتجاتهــا إلــى البالد 
بصيغ غيــر قانونية، ملنــع األضرار 
باملنتــج احمللــي وحتقيــق اجلــدوى 
االقتصاديــة املناســبة للمربــن ، 
مشيدا باألعمال املهمة التي تقوم 

بها اجلهــات األمنية فــي احلد من 
الزراعة  وزارة  وإسناد عمل  التهريب 
، الفتا الى اهمية التنسيق  املباشر 
مع اجلهــات األمنيــة والتعاون مع 
الســيطرات ملنع األضرار باالقتصاد 

الوطني.
أراء  شــتى  إلى  الوزيــر  واســتمع 
املنتجن حول حماية عملهم وزيادة 
اإلنتاج وفي شتى احملافظات، والقيام 
بخطط عمل جديدة الجناح حمالت 
منع االستيراد وتوفير املواد العلفية 
ومنها الذرة الصفراء وجتهيزها ملربي 
الثروة احليوانية فضالً عن اللقاحات 
والعالجات البيطرية لزيادة وحتسن 

اإلنتاج احمللي .

مدير بلدية الكوت يطلع على مواصلة 
العمل لتطوير مشروع داموك والحقوقيين 

وزير الزراعة يؤكد ضرورة تحقيق التوازن 
في األسعار وعدم أثقال كاهل المواطن

حسب توجيهات محافظ واسط



محليات 2
كهرباء الجنوب تواصل صيانة 

الوحدة الثانية في محطة 
كهرباء النجيبية الغازية

»المطاطية» تسوق 
كميات جديدة من 

األرضيات وزيت الوقود 

اعادة افتتاح ستة 
خطوط نقل داخل 
العاصمة بغداد

بغداد - الصباح الجديد: 
تواصل مالكاتنا الهندســية والفنية في محطة 
كهرباء النجيبيــة الغازية صيانة الوحدة الثانية 
بطاقــة 125 ميكا واطا اســتعدادا لصيف عام 
٢٠٢١ وبإشــراف مباشــر من قبل مدير عام إنتاج 
الطاقة الكهربائية فــي اجلنوب ، املهندس موفق 
يوسف السهالني ومبتابعة ميدانية من قبل مدير 

احملطة املهندس شوقي بشير .
واضــاف املدير العــام ان فترة الصيانــة 20 يوماً 
والتي تضمنت استبدال فالتر الزيت والهيدروليك 
وفتــح األغطية اخلاصــة باملولــد ، والعمل على 
تنظيف فالتر دخول هــواء تبريد املولد ، وتنظيف 
متحسسات الشــعلة ومن املؤمل إعادة الوحدة 
إلــى العمل خالل األيام املقبلــة بعد االنتهاء من 
أعمال الصيانة وربطها مع الشــبكة الوطنية ، 
يذكر أن احملطة مكونة من أربع وحدات بطاقة 500 

ميكا واط . 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنـــت الشــركة العامة للصناعات املطاطية 
واإلطارات إحدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
عن تسويق كميات جديدة من ُمنتجات مصنـــع 

تدويـر اإلطـارات املُستهلكـة في الديوانيـة . 
وأوضـــح مصدر مخول في الشــركة بأن مصنع 
تدويــر اإلطارات املُســتهلكة فــي الديوانية قام 
بتســويق أرضيات مطاطية بكمية بلغت ) ٣٠٠ ( 
متر مربع وزيت الوقــود ) Flue oil ( بكمية ) ٤٠ ( 

ألف لتر الى القطاع اخلاص .
واشــار املصدر اخملــول الــى ان هــذه األرضيات 
ورياض  الرياضية  للمالعب  كأرضيات  تســتخدم 
األطفال واحلدائق العامــة وأيضاً كعازل ألرضيات 
احملطات الكهربائية فيما يستخدم الوقود لألفران 
واحملارق اخمُلتلفة ، الفتاً الى ان املصنع املذكور اُنشأ 
باملشــاركة مع شــركة أبراج الكــوت ويعد من 
املشــاريع البيئية التي تعمل على تخليص البالد 
من اإلطارات املُســتهلكة وإنتاج ُمنتجات ُمفيدة 
ذات مواصفات عالية اجلودة وبفترة ضمان كافية 

وأسعار تنافسية .
وابدى املدير العام استعداد الشركة لتجهيز دوائر 
الدولة والقطاع اخلاص مبطحون املطاط مبُختلف 
القياسات واألرضيات املطاطية واملطبات مبُختلف 
األشكال والقياسات وزيت الوقود من مقر املصنع 

التسويقي في موقع مصنع إطارات الديوانيـة . 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الشــركة العامة لنقل املســافرين والوفود  
احدى تشــكيالت وزارة النقل عن اعادة افتتاح عدد 
من  خطــوط النقــل الداخلي تربط بــن مناطق 

وشوارع  العاصمة بغداد .
وقــال مدير عام الشــركة املهندس كــرمي كاظم 
الوزير وتنفيذا خلطط  حسن اســتنادا لتوجيهات 
الشــركة الراميــة لتفعيل واقع النقــل الداخلي 
مت تفعيــل 6 خطوط نقل داخلــي تربط بن مناطق 

وشوارع بغداد .
واضاف املدير العام ان حافالت الشــركة ســتعمل 
علــى 6 خطوط وحســب نقــاط االركاب واالخالء 
املتواجدة ، سينطلق خط النقل ذو الداللة ) ١٤( من 
منطقة البياع الى منطقة حي التراث ،خط النقل 
ذو الداللة) ٤٨ (من باب املعظم الى حي العامل ، خط 
النقل ذو الداللة)٢٤( مــن منطقة حي العامل الى 
البياع ، خط النقل ذو الداللة )١٠٧( ينطلق من باب 
املعظم الى حي الرسالة وخط النقل ذو الداللة) ٥( 
من باب املعظم الى االعظمية وايضا خط النقل ذو 
الداللة ) ٣٢( من باب املعظم الى ساحة عدن . يذكر 
ان الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود، اعلنت 
مســبقا عن اعداد خطة نقل مدروسة ومتكاملة 
لتنشــيط واقع النقل في عموم بغداد واحملافظات 

العراقية االخرى .. 

عامر عبدالعزيز 

اعلنــت وزارة التجــارة ان ومواقع 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
عاودت العمل بعد يوم من التوقف 
التــام في جميــع مواقــع العراق 

لتنفيذ حملة اجلرد السنوي . 
واوضــح املهنــدس عبدالرحمــن 
الشــركة  عجي طوفان مدير عام 
العامة لتجارة احلبوب ، لقد باشرت 
مواقعنا عملها من خالل معاودتها 
في  الفالحن  من  الشــلب  تسلم 
احملافظــات الشــلبية ، الى جانب 
جتهيز عــدد من املواقــع املطاحن 
باحلصــص املقــررة ، اضافــة الى 
معاودة مجرشة العمارة احلكومية 
بعمليــة تصنيــع الــرز  ومناقلة 
احلنطة من فــرع نينوى الى مواقع 

بغداد . 
اجلهد  ان  العــام  املديــر  واضــاف 
الفنــي في نينــوى باشــر باجراء 
مناقلة احلنطة احمللية من ســايلو 
الدورة وحسب  الى سايلو  الوائلية 
خطة املناقلــة املركزية ومت حتميل 
٦٢ شــاحنة  حلــد االن والتحميل 
مستمر لســاعات متاخرة ، واشار 
الى ان ســايلو الدوره باشر بتسلم 
باحلنطة  محملــة  شــاحنة   )٢٤(

احمللية واردة من صومعة الوائلية .
واشار املدير العام الى معاودة مراكز 
النجف  التســويق في محافظات 
واملثنى وبابل والديوانية  وميســان 
تسلم الشلب من الفالحن وبلغت 
 )  238,190  ( املســتلمة  الكميات 
طنا من شــلب موزعة ) 188,534 
( طن شلب ياســمن و ) 49,656( 
طن شلب عنبر ، وتوزعت الكميات 

في النجــف التي حلــت اوال بعد 
ان ســوقت ) 119,498( الــف طن 
والديوانيــة ثانيا بعد ان ســوقت 
) 88,685 ( طنــا وبابــل حلت ثالثا 
 )13,710  ( بعد ان سوق فالحوحها 
طنا وميسان سوقت ) 7,976( طنا 
والســماوة ســوقت )6,193 ( طنا 
واخيرا سايلو الرفاعي التي سوقت 

) 2,126( طنا .
 وبن طوفــان ان ســايلو النجف 
االفقــي وصــل معدل اســتالمه 
للشــلب املكيس هــذا العام الى 
اكثر من ) ٣١ ( الف طن من الشلب 
ولم يصل لهذا املســتوى لسنوات 
ومعــدل االســتالم فاق اســتالم 

العديد من املواقع . 
من جانب اخر كشف مدير عام جتارة 
احلبوب الى مواصلة فروع الديوانية 
و النجف مبناقلة الشلب الى فروع 

الشركة في كربالء واملثنى لفسح 
اجملال وتهيئة الطاقات اخلزنية التي 
تســهم في اســتالم الشلب من 
الفالحن اللذيــن ينتظرون دورهم 

في التسويق .
واشــار املديــر العام الــى ان فروع 
كركوك و الديوانية و املثنى وصالح 
الديــن جهــز املطاحــن بحصص 
جديــدة من احلنطة ، مع االشــارة 
الى ان فرع الشــركة في ميســان 
انهــى جتهيــز املطاحــن باحلصة 
العاشــرة  ، فيما عــاودت اجملارش 
احلكومية في احللــة والعمارة وابو 
النتاج  مجارشها  بتشغيل  صخير 
الــرز احملليــة اســتعدادا لتوزيعة 
التموينية  البطاقة  مفردات  ضمن 
لعام ٢٠٢١، وبعد ان عاودت اجملارش 
استالم كميات من الشلب لغرض 

تصنيعه الى رز . 

تقرير

»الحبوب« تعاود مناقلة الحنطة المحلية وتجهيز المطاحن وتسلم الشلب من الفالحين
مع بدء العام الجديد )٢٠٢١( 
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البصرة - سعدي السند:

تابع مكتب الصبــاح اجلديد في 
أنشطة  من  عددا جديدا  البصرة 
الكليــات واملراكــز العلمية في 
جامعــة البصرة بالتنســيق مع 
العالقات  الزمــالء فــي قســم 

واألعالم في اجلامعة .

مركز ابحاث البوليمر الوجبة 
االولى من احلجر املقرنص 

البوليمر  فقد سلم مركز ابحاث 
في جامعة البصرة الوجبة االولى 
من احلجــر املقرنــص املنتج في 

معمله لصالح كلية الهندسة.
وقال مدير املركز الدكتور عبد اهلل 
التميمي ياتي هــذا االجناز ضمن 
العقد املبرم بــن الطرفن والذي 
ينص على ان يقوم املركز بتجهيز 
كلية الهندســة بنحــو )1000( 
املقرنص  احلجــر  مربــع من  متر 
على شكل ثالث وجبات ، مضيفا 
باملركز من  باالرتقــاء  اننا نخطو 
البحث العلمي الى االنتاج فمنذ 
افتتاح املعمل العام املاضي دأبنا 
وهو  املقرنص  احلجر  على تصنيع 
من نوع خــاص ومبواصفات تفوق 

املواصفات القياسية العاملية.
من جانبه ذكر مدير املعمل مثنى 
عبد احلســن عبود ان العقد مع 
كلية الهندســة جــاء بعد اجناز 
عقــود جتهيــز عــدة كان اخرها 
مع كلية طب الزهــراء وبانتظار 
تنفيذ عقد اخر مع كلية العلوم 
والعمل متواصل في املعمل على 

قدم وساق.
يذكــر ان مركز ابحــاث البوليمر 
النهوض  مبرحلة جديــدة من  مير 
لعدة  الصناعــي حيث يحضــر 
مشــاريع فاعلة وإســتراتيجية 
مؤسسات  مع  عمل  وشــراكات 
ملمازجة  ودوائــر حكومية عــدة 

الدور االكادميي بالصناعي.

تكلسات االسنان
ونظمت كلية طب االســنان في 

علمية  البصرة محاضرة  جامعة 
القتها   بعنوان تكلسات االسنان 
رهــام عدنان  املســاعد   املدرس 

راضي .
 حتدثت احملاضرة عن تسبب بعض 
داخل  املتجمعة  البكتريــا  انواع 
الفم بعد تناول الطعام والشراب 
أو في أثنــاء التنفس العديد من 
املشكالت خاصة تلك األنواع التي 
تناول  تنمو بشــكل مفرط عند 
الطعام أو الشــراب الذي يحتوي 
على الســكّريات والنشويات فإن 
البكتيريــا تغذي نفســها وتبدأ 
بإنتــاج األحماض التي تتســبب 

بتّسوس األسنان والتهاب اللثة.
امكانية  احملاضــرة  بينــت  كما   
رؤيــة الكلــس بشــكل واضح 
على األســنان وذلك ببــروز مادة 

وميكن  السن  بطالء  تقوم  صفراء 
مالحظة هذه املــادة في األماكن 
التــي يصعب تنظيف األســنان 
فيهــا بســهولة مثــل مناطق 
خلــف األســنان وجوانبها عند 
بروز املادة الكلســية على السن 
حيث يشــعر الشــخص بوجود 
مــادة صلبة على الســن وميكن 
حتسســها باللســان وقد يغفل 
البعــض عن هــذه املــادة لذلك 
ابتداء  التكلس  أعــراض  تتفاقم 
التسبب  إلى  الســن  من ضعف 
 ) Gingivitis ( بالتهابــات اللثــة
وحساسيتها كما ميكن مالحظة 
انبعاث رائحــة كريهة من الفم 

حتى بعد تنظيف األسنان. 
وتهــدف احملاضرة الــى التعريف 
بأهمية تنظيف االسنان واحلفاظ 

عليها مــن التكلس فيما اوصت 
طبيب  زيــارة  بأهمية  احملاضــرة 
بأفضل  الستشــارته  االســنان 
التكلس  مشكلة  ملعاجلة  احللول 
وتنظيف االسنان من طبقة اجلير 
املتكونة عن طريق خطة عالجية 
يضعها الطبيب خوفا من تفاقم 
باالنحسار  اللثة  وبدء  املشكالت 

وتساقط االسنان .

تقييم أداء تنفيذ جودة 
املشروعات على وفق املواصفة 

القياسية
األعمال،  إدارة  فــي  بحث  وناقش 
جــودة  تنفيــذ  أداء  )تقييــم 
املواصفة  وفق  على  املشــروعات 
البحث  وتضمــن   ، القياســية( 
الطالب حسن جبار  قدمه  الذي 

، تناول  يوســف  أربعة فصــول 
الفصل األول الدراسات السابقة 
ومنهجيــة البحــث ، وتضمــن 
الفصــل الثاني اجلانــب النظري 
الثالث  الفصل  وبن   ، للدراســة 
اجلانــب العلمي، وجــاء الفصل 
الرابع واألخير بأهم االستنتاجات 

والتوصيات.
ويهــدف البحــث إلــى التعرف 
وعلى دور تقييم أداء تنفيذ جودة 
املشــروعات على وفق املواصفات 
الدوليــة l so.10006 2003 وابراز 
دور وفاعليــة تقييــم أداء تنفيذ 
جودة املشــروعات كذلك التعرف 
الشــاملة  الدولية  املعايير  على 
فــي تقييــم أداء تنفيــذ جودة 

املشروعات.
وأستنتج الباحث الى أن توضيح 

نتائــج تقييــم أداء تنفيذ جودة 
املشــروعات على وفق املواصفات 
الدولية في شــركة غاز البصرة 
جتــري على وفق معايير وأســس 
الشــركة  قبل  مــن  منخفضة 
ذات العالقــة ومن خــالل قائمة 
الفحص تبن أن اجلهة املستفيدة 
تركز أهتماما على معايير اجلودة 

واجلدول الزمني.
الباحث بضــرورة تبني  وأوصــى 
أستخدام معايير شاملة للحكم 
أداء جودة املشروعات  على تنفيذ 
على وفــق املعاييــر الدولية في 
لتحســن  البصرة  غاز  شــركة 
وزيادة  املشــروعات  لتنفيذ  األداء 
وجود  وضــرورة  املنتفعن  رضــا 
واملتابعة  بالتقييم  خاصة  وحدة 
وتنفيــذ جودة املشــروعات التي 
تقوم بعملية التوجيه واالرشــاد 
أصحاب  رأي  معرفة  على  وتعمل 
املصلحة ومــدى رضاهم بتنفيذ 

وتقييم أداء جودة املشروعات.

القيادة الكاريزماتية للمدربني
البدنية  التربية  وناقشــت كلية 
الرياضــة فــي جامعة  وعلــوم 
البصــرة بحثا بعنــوان )القيادة 
وعالقتها  للمدربن  الكاريزماتية 
لالعبــي  التنظيميــة  بالثقــة 
الدرجــة املمتــازة بكــرة القدم 
واجلنوبية  الوسطى  للمنطقتن 
)زياد  للباحث  من وجهة نظرهم( 
جالل خضير( وبأشــراف الدكتور 
عبداحلليم جبر نزال  وبن الباحث 
إلــى أهمية القيــادة في جميع 
مجاالت احلياة بصورة عامة وإلى 
الرياضي  الصعيد  على  أهميتها 
بصورة خاصة كون القيادة محوراً 
أساســياً في العمليــة اإلدارية 
والتــي ترتبــط بهــا الكثير من 

العوامل كالرضا والثقة والوالء .
وكان الهــدف من الدراســة بناء 
وتقنن وتطبيــق مقياس القيادة 
الكاريزميــة ملدربي أندية الدرجة 
وجهة  من  القــدم  بكرة  املمتازة 
الثقة  الالعبن ومقيــاس  نظــر 
التنظيميــة لالعبــن، والتعرف 

على العالقة بينهما .

منها انتاج الحجر المقرنص بمواصفات قياسية عالمية

ندوات ومحاضرات في جامعة البصرة عن تكلسات 
االسنان وجودة المشروعات والبيئة الحضرية 

تسبب بعض انواع 
البكتريا المتجمعة 

داخل الفم بعد 
تناول الطعام 

والشراب أو أثناء 
التنفس العديد 
من المشكالت 

خاصة عند تناول 
الطعام أو الشراب 

الذي يحتوي 
على السكرّيات 

والنشويات
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بغداد - الصباح الجديد: 
حســب توجيهات محافظ واسط 
الدكتــور محمد جميــل املياحي 
وبأشــراف مباشــر من قبل مدير 
بلدية الكوت املهندس حيدر جسام 
حمود  وعلــى الرغم من حلول ايام 
العمل من قبل  العطل إســتمرار 
مشــروع  لتطوير  املنفذة  املالكات 

داموك واحلقوقن .
وقال رئيس دائــرة املهندس املقيم 
املهنــدس وليــد محمــد هــادي 
تضمنت األعمال قلع جزء من التربة 
واعمال صب أساس بالندك وأعمال 

املقرنص  وتطبيــق  الكربســتون 
لتطبيــق  والتهيئــة  لألرصفــة 
واالستمرار  األمطار  مياه  ســاقية 
اجملاري  حملطة  امليكانيكية  باألعمال 
وكذلك تهيئة الشــوارع لألكساء 
الى  باإلضافــة  اإلســفلت  مبــادة 
بقية األعمال األخــرى املناطة بها 

الشركة والعمل مستمر 
واضاف بإشرت مالكاتنا في جميع 
ملديريتنا  التابعة  اخلدمية  األقسام 
ومبتابعة من قبل مســؤول شعبة 
تنظيف  بحملة  واملتابعــة  البيئة 
الكيترات وغســل األرصفة لكافة 

مداخل املدينة والشوارع الرئيسية 
واحلملة مســتمرة من أجل إظهار 

احملافظة بشكل أجمل
كمــا ان مالكاتنا تواصــل العمل 
لتطوير مشروع حي احلوراء برئاسة 
دائــرة املهندس املقيــم املهندس 
وليد عبد الصاحب حيث تضمنت 
األعمال قلع جزء من التربة وأعمال 
التهيئــة لصــب الشــوارع مبادة 
أعمال  وكذلك  املسلحة  اخلرسانة 
اجملــاري باإلضافة الى بقية األعمال 
الشــركة  بها  املناطــة  األخــرى 

والعمل مستمر .

بغداد - الصباح الجديد: 
والشــؤون  العمــل  وزيــر  دعــا 
االجتماعيــة الدكتور عادل الركابي 
يشــمل  ملؤمتر  وتهيئة  اعــداد  الى 
اجلهات الفاعلة مــن الوزارات حول 
ســوق العمــل واحتياجاتــه نظرا 
للحاجة امللحــة للخروج بتوصيات 

تنظم قطاع العمل في البالد. 
الوزير خالل ترؤســه اجتماعا  وقال 
جمللس العمل ان الــوزارة ومن خالل 
املهني بذلت  والتدريب  العمل  دائرة 
جهودا كبيرة لتنفيذ قانون التقاعد 
ومتكنــت  االجتماعــي  والضمــان 
من شــمول نحــو 90 ألــف عامل 

فــي قطاعات مختلفــة بالضمان 
اســتثنائية  ظروف  في  االجتماعي 
كان ميــر بها العراق من وضع صحي 
متمثــل بجائحــة كورونــا وحظر 

التجوال .
واشــار الوزيــر الى ان هــذا املنجز 
يأتــي للتخفيف عــن االقبال على 

مقابل  فــي  احلكومي  التوظيــف 
ضمــان حقوق الطبقــة العاملة ، 
موضحا ان اجــراءت الوزارة واضحة 
حلل حزء من مشكلة البطالة التي 
تعاني منها البــالد، وضرورة مغادرة 
مفهــوم ان الــوزارة تقتصــر على 

الرعاية االجتماعية. 

الوزير خالل االجتماع بضرورة  ووجه 
االعداد ملؤمتر خاص عن سوق العمل 
واحتياجاته وتشكيل جلنة حتضيرية 
ومحاور  واضحة  رؤيــة  تتولى وضع 
يتم مناقشتها مع اجلهات الفاعلة 
الوزارات والشركاء االجتماعين  من 
للخروج بنتائج تخدم قطاع العمل 

في البالد. 
وشــدد الركابي علــى اهمية فتح 
نافذة لوزارة العمل في دائرة االقامة 
ملتابعــة دخول العمالــة االجنبية 
للبــالد مــع التأكيد علــى ضرورة 
عدم ادخال العمالــة الى البالد دون 
حصولها على اجازة عمل رسمية. 

وزير العمل يدعو العداد مؤتمر عن سوق العمل واحتياجاتها

بغداد - الصباح الجديد: 
ترأس وزيــر الزراعة املهندس محمد 
كــرمي اخلفاجي، اجتماعا موســعا 
ضم كبــار منتجــي الدواجن حث 
فيه املنتجــن على مواصلة العمل 
وتوحيــد اجلهود مبا يــؤدي إلى زيادة 
اإلنتاج كما ونوعا ، مبينا ان الهدف 
مــن االجتماع هو حتديــد املعوقات 
لتفعيل وزيــاد اإلنتاج احمللي، وإعداد 
محضــر حــول االجتمــاع ملفاحتة 
اجلهــات املعنية لغرض إيجاد حلول 

جلميع معوقات العمل.
وحــث املنتجن ايضــا على ضرورة 
التكلفة  ســعر  علــى  احملافظــة 
احلقيقية واحلاجة الفعلية وامكانية 

وضع أسعار محددة ومستقرة وعدم 
أثقال كاهل املســتهلك، فضال عن 
املنتجن مبعية  تشــكيل فريق من 
مدير عام التخطيط واملتابعة ومدير 
عام الثروة احليوانية، لغرض تعضيد 
دور مربــي الدواجن وفقا لألســس 
العلمية وإدراج املعوقات ضمن ورقة 
عمل لعرضها علــى اجمللس الوزاري 

لالقتصاد. 
كما مت مناقشــة احلد مــن دخول 
الدواجــن ومنتجاتهــا إلــى البالد 
بصيغ غيــر قانونية، ملنــع األضرار 
باملنتــج احمللــي وحتقيــق اجلــدوى 
االقتصاديــة املناســبة للمربــن ، 
مشيدا باألعمال املهمة التي تقوم 

بها اجلهــات األمنية فــي احلد من 
الزراعة  وزارة  وإسناد عمل  التهريب 
، الفتا الى اهمية التنسيق  املباشر 
مع اجلهــات األمنيــة والتعاون مع 
الســيطرات ملنع األضرار باالقتصاد 

الوطني.
أراء  شــتى  إلى  الوزيــر  واســتمع 
املنتجن حول حماية عملهم وزيادة 
اإلنتاج وفي شتى احملافظات، والقيام 
بخطط عمل جديدة الجناح حمالت 
منع االستيراد وتوفير املواد العلفية 
ومنها الذرة الصفراء وجتهيزها ملربي 
الثروة احليوانية فضالً عن اللقاحات 
والعالجات البيطرية لزيادة وحتسن 

اإلنتاج احمللي .

مدير بلدية الكوت يطلع على مواصلة 
العمل لتطوير مشروع داموك والحقوقيين 

وزير الزراعة يؤكد ضرورة تحقيق التوازن 
في األسعار وعدم أثقال كاهل المواطن

حسب توجيهات محافظ واسط
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت دائــرة االعــام واملعلومــات في 
حكومة اقليم كردســتان  امس السبت 
عن صرف 8 رواتــب للموظفني والعاملني 
في القطاع العام خــال العام 2020 جزء 
منهــا دفعتهــا حكومة االقليــم واجلزء 
االحتادية، مشــيرة  احلكومة  أّمنتها  االخر 
الى اجملموع الكلــي للمبالغ املالية املوزعة 
و500 مليار  ترليونات،  للرواتب بلغت ستة 

دينار عراقي.
اليوم  الدائــرة في جدول نشــرته  وقالت 
تضمــن احصائيات باالرقام عن الرواتب، ان 
حكومة االقليم قامت بتأمني مانســبته 
%63.8 بينمــا أّمنــت احلكومــة االحتادية 

%36.1 من اجملموع الكلي لتلك الرواتب.
واوضحت ان حكومة االقليم وزعت الرواتب 
بتواريخ 13 – 1، و9 2-، و9 – 3، 4 – 5، 27 – 6، 
18 – 8، و15 – 10، و3 12- خال العام 2020، 
اال ان رواتب شــهر نيســان، ومتوز، وايلول، 

وتشرين الثاني لم يتم دفعها.
واشارت الدائرة الى قطع مبلغا مقداره 11 
مليارا و880 مليون دينار في شهور: كانون 
الثاني، وشــباط، واذار، ونيســان من قبل 

احلكومة االحتادية.
وبحســب جــدول الدائرة فــان احلكومة 
دينار  400 مليار  االحتادية ارسلت ماقيمته 
اال انها لم ترسل في الشهور )10-7-6-5-
11-12( اية مبالغ مالية الى حكومة اقليم 

كردستان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:    
قــال حاكم مصرف لبنــان املركزي رياض 
سامة إن عهد ربط العملة الدوالر انتهى، 
لكنه قال إن أي تعومي للعملة ســيعتمد 
على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، 
وذلك بحســب رويترز. جــاءت تصريحات 

سامة في مقابلة مع فرانس 24.
وعند ســؤاله خال املقابلة عما إذا كانت 
مرحلــة الربط بالــدوالر قــد انتهت، رد 

سامة: »الربط انتهى«.
وعندما ســئل عما إذا كان هذا يعني أن 
العملــة اآلن جرى تعوميها، قال ســامة 
لرويترز إن تصريحاته جــرى إخراجها من 
سياقها. وقال »قلت اعتمادا على صندوق 

النقد الدولي.. الدقة مهمة«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أسعار صرف الدوالر في البورصة الرئيسة 
واالســواق احمللية في بغــداد من جديد، 
بعد ســاعة ونصف من افتتاح البورصة 

الرئيسية السبت 9 كانون الثاني 2021
وقال مصدر صحفي ، إن بورصة الكفاح 
املركزية في بغداد سجلت امس السبت، 
100 دوالر  142700 دينارا عراقيــا مقابل 
امريكي، وسجلت بورصة احلارثية ببغداد 

142700 دينار مقابل 100 دوالر.
في حني سجلت بورصة الكفاح املركزية 
عنــد افتتــاح البورصة امس الســبت 
143600 دينــار عراقي مقابــل 100 دوالر 

امريكي.
وأشــار مراســلنا إلى أن اســعار البيع 
والشــراء انخفضــت ايضا فــي محال 
الصيرفة باألسواق احمللية في بغداد حيث 
بلغ ســعر البيع 144250 دينــارا عراقيا، 
بينما بلغت اسعار الشراء 142250 دينارا 

لكل 100 دوالر امريكي.

اقليم كردستان يعلن صرف 
6 ترليونات دينار رواتب عام 

2020

لبنان: تعويم العملة 
يعتمد على مفاوضات 

النقد الدولي 

الدوالر يسجل إنخفاضًا
جديدًا أمام الدينار 

اقتصاد6

 

متابعة ـ الصباح الجديد: 

البصرة  المــس ســعر خــام 
اخلفيــف للبرميــل الواحد 56 
دوالراً، للمــرة االولــى منذ 10 
اشــهر ، فيما ســجل ســعر 
البصرة  النفط من خام  برميل 
اخلفيــف 56 دوالراً.. وبرنت عند 
55.2 دوالراً.. وســلة أوبك 53.3 
دوالراً للمرة األولى منذ عشــرة 

أشهر«.
ورفع »يو.بــي.إس« توقعه خلام 
برنــت إلــى 60 دوالرا للبرميل 
العــام  منتصــف  بحلــول 
األحادي  اجلاري، عقــب اخلفض 
للســعودية وتوقعــات بتعاف 
قوي للطلب فــي الربع الثاني، 
توزيع  جراء  السفر  إنتعاش  مع 
لفيــروس  مضــادة  لقاحــات 

كورونا.
فيمــا أعلنــت ادارة معلومات 
امــس  األمريكيــة،  الطاقــة 
الســبت، عن هبــوط صادرات 
النفطية  والســعودية  العراق 
ألمريــكا إلــى »الصفر« خال 

االسبوع املاضي .
تقريــر  فــي  االدارة  وقالــت 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد، 
االســتيرادات  »متوســط  إن 
النفــط اخلام  االمريكيــة من 
اربع  من  املاضي  االسبوع  خال 
4.792 مليون برميل  دول بلغت 
197 الف  يومياً مرتفعة مبقدار 
برميل يومياً عن االسبوع الذي 
سبقه والذي بلغ 4.595 مليون 

برميل يومياً«.
لــم  »امريــكا  أن  وأضافــت 
تستورد النفط اخلام من العراق 
االســبوع  خال  والســعودية 
املاضي بعد أن صدرا معدل 123 
و118 الف برميل يومياً كاهما 
علــى التوالي خال االســبوع 

الذي سبقه«.
وأشــارت إلى أن »أكثر االيرادات 
خــال  ألمريــكا  النفطيــة 

االسبوع املاضي جاءت من كندا 
ومبعدل بلغ 3.894 مليون برميل 
التي  املكســيك  تليها  يومياً، 
بلغت كمية االستيرادات منها 
مبعدل 520 الــف برميل يومياً، 
بلغت  وبكمية  كولومبيــا  ثم 

337 الف برميل يومياً«.
»كميــة  أن  إلــى  وأشــارت 
من  االمريكيــة  االســتيرادات 
النفط اخلام من نيجيريا بلغت 
يوميا،  برميــل  الف   41 معدل 
فيما لم تســتورد النفط اخلام 

من البرازيل او االكوادور«.
وأعلنت ادارة معلومات الطاقة 
األميركية فــي 1 كانون الثاني 
املاضي، أن صــادرات العراق من 
النفط ألمريكا بلغت 123 الف 
االســبوع  خال  باليوم  برميل 

املاضي.
امس  النفط  أســعار  واغلقت 
السبت، لتحقق اكبر مكاسب 
 8٪ ارتفعت  حيث  اســبوعية، 
على مدار األســبوع ، مدعومة 
بخفض  الســعودية  بتعهــد 
اإلنتاج واملكاســب القوية في 

أسواق األسهم الرئيسية.
واغلــق خام برنــت عند 56.25 
 1.87 دوالرًا للبرميــل ، مرتفعاً 
دوالر أو ٪3.44، وســجل اخلــام 
بلغت  اســبوعية  مكاســب 
نسبتها %8.1، وأغلقت العقود 
تكســاس  غرب  خلــام  اآلجلة 
الوســيط )WTI( عنــد 52.72 
وســجلت  للبرميــل،  دوالرًا 
مرتفعــة 1.89 دوالر ، أو 3.72٪ 
، وهي أيًضا أعلى مســتوياتها 

وســجل  شــباط،  أواخر  منذ 
الوسيط  تكســاس  غرب  خام 
مكاســب أســبوعية بنسبة 

.7.7٪
العربية  اململكــة  وتعهــدت 
الســعودية االســبوع الفائت 
إضافية طوعية  بتخفيضــات 
في إنتــاج النفط مبقدار مليون 
ومارس  فبراير  في  يومًيا  برميل 
في إطار اتفاق سيبقي مبوجبه 
اإلنتاج   + أوبك  منتجي  معظم 
اإلغاق  عمليــات  خــال  ثابًتا 

اجلديدة.
ودفع ارتفاع األســهم العاملية 
اليابانيــة  مؤشــرات نيــكاي 
مســتويات  إلى  واألمريكيــة 
قياســية جديــدة ، حيث ركز 
املزيد من  املســتثمرون علــى 

الضــرر  إلصــاح  التحفيــز 
االقتصادي للوباء.

وقال محللون إن أسعار النفط 
في  تشــهد تصحيًحــا  قــد 
الطلب  إذا ظل  املقبلة  األشهر 
بالوباء.  مقيــًدا  الوقــود  على 
القيود الصارمة على الســفر 
األخرى في جميع  واألنشــطة 
الزيادة  الحتــواء  العالم  أنحاء 
في حاالت COVID-19 تؤثر على 
مبيعــات الوقــود ، مما يضعف 
احتماليــة تعافي الطلب على 
الطاقة فــي النصف األول من 

عام 2021.
مضيئة  نقــاط  أيًضــا  هناك 
لاســتهاك علــى الرغم من 
فيــروس كورونا حيــث يواجه 
نصف الكرة الشــمالي شتاء 

قارس البــرودة. أدى أبرد طقس 
1966 إلى  في بكني منذ عــام 
احمللية  الطاقة  أســعار  ارتفاع 
ومــن املتوقع أن تظــل درجات 
أوروبا  أنحاء  معظم  في  احلرارة 
وآسيا دون املتوسط في معظم 

شهر كانون الثاني.
فــي غضــون ذلــك، ارتفعت 
إلــى  اآلســيوية  األســهم 
امــس  قياســية  مســتويات 
السبت ، فيما بلغ مؤشر نيكي 
اليابانــي ذروة ثاثــة عقود، إذ 
عن  البصر  املســتثمرون  غض 
بفيروس  اإلصابة  حاالت  ارتفاع 
السياسي  واالضطراب  كورونا 
ليركزوا  املتحــدة  الواليات  في 
على اآلمال في تعاف اقتصادي 

في وقت الحق من العام.

خام البصرة الخفيف يالمس 56 دوالرًا
للمرة االولى منذ 10 اشهر

بلغ متوسط 
االستيرادات 
االميركية من النفط 
الخام خالل االسبوع 
الماضي من اربع 
دول 4.792 مليون 
برميل يوميًا مرتفعة 
بمقدار 197 الف 
برميل يوميًا

احدى عمليات استخراج النفط اخلام 

 
متابعة ـ الصباح الجديد:

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته 
للنمو فــي الصني لـ2021 مبقدار 0.3 
نقطة، إلى 7.9 فــي املائة، وذلك في 
لتفشــي  االقتصادية  العواقب  ظل 
كورونا املســتجد، الذي ما زال يلقي 

بثقله على الطلب احمللي.
ووفقا لـ«رويترز«، متكنت الصني، التي 
ظهر فيها الفيروس نهاية 2019 من 
القضاء إلى حد كبير على تفشــي 
الوباء في الربيع، وقد تشــكل الباد 
االقتصــاد الرئيــس الوحيــد، الذي 

يشهد منوا إيجابيا في 2020.
ويتوقع صندوق النقد الدولي منوا 1.9 
في املائة للعام املاضي، وهو معدل لم 
يتغير عن تشرين األول. وسيكون ذلك 
أســوأ نتيجة للنمو في الصني منذ 
اإلصاحات  بدايــة عصر  قبل   ،1976

االقتصادية.
ولفت صندوق النقــد الدولي إلى أن 
»االقتصــاد الصيني يواصل التعافي 
الوباء بفضــل اجلهود  بســرعة من 
الكبيرة الحتــواء الفيروس وإجراءات 
السياسة الســريعة للتخفيف من 

تأثير األزمة«.
وأضــاف »لكــن النمو غيــر متوازن 
ألن االنتعــاش يعتمد بشــكل كبير 
على القطــاع العام فيمــا يتخلف 
االســتهاك اخلــاص عــن الركب«، 
مؤكــدا أن الوباء »أضــاف كثيرا من 
الديون،  خصوصــا  الضعف«،  نقاط 

التي تضعف االقتصاد.
يرتفع عجز  أن  املتوقــع  لذلك، مــن 
املوازنة إلــى 18.2 في املائة من الناجت 
احمللي اإلجمالي 2020 في مقابل 12.6 
في املائة عام 2019 بحســب صندوق 

النقد الدولي.
من  الصيني  االقتصــاد  متكن  وفيما 
الوباء،  مــع  و«التكيف«  االنتعــاش 
بفضــل التجــارة عبــر اإلنترنــت، 
خصوصا والطلــب القوي في اخلارج 
علــى املنتجات الواقيــة من فيروس 
يبقى  أن  يتوقــع  املســتجد،  كورونا 
النشــاط »دون قدرته القصوى على 
املدى املتوســط » حســب تقديرات 

الصندوق.
وحــذر صندوق النقــد الدولي من أن 
إجراءات التباعد املفروضة ملنع انتشار 
الوباء »ستستمر في إبطاء« النشاط 

في قطاع اخلدمات هذا العام.

وبسبب شــلل االقتصاد بداية العام 
املاضي جراء تفشــي الوباء، انخفض 
 6.8 الصيني  اإلجمالــي  احمللي  الناجت 
في املائــة في الربــع األول من العام 
قبل أن يســتعيد 3.2 فــي املائة في 
الربع الثاني ثم 4.9 في املائة في الربع 

الثالث.
أمس،  الصينية  الســلطات  وعزلت 
مدينتني إلى اجلنوب من بكني وقطعت 
الطرق البرية املؤديــة إليهما مانعة 
مايــني املواطنني من مغادرتهما، في 
وقت تسعى لوقف أكبر تفش جلائحة 

كوفيد19- في ستة أشهر.
وتقول الســلطات إنها متكنت حتى 
الوباء على  اآلن من الســيطرة على 
نطاق واســع، منذ رصده املرة األولى 
في ووهان نهايــة 2019. وجنحت في 
القضاء بسرعة على بؤر محدودة عن 
وفرض  جماعية  فحوص  إجراء  طريق 
تدابيــر إغــاق محلية وقيــود على 

التنقل.
لكن ســلطات إقليم هيبي سجلت 
127 إصابــة جديــدة بكوفيــد19-، 
إضافة إلــى 183 إصابــة لم تظهر 
على أصحابها أعراض، في األســبوع 

املاضي.

واألغلبيــة العظمى مــن اإلصابات 
ســجلت في مدينة شيجياتشواجن، 
التي تعد عــدة مايني نســمة في 
إقليم هيبــي، الذي يصــل إجمالي 
عدد ســكان املناطق احمليطة به إلى 
11 مليون نسمة، كما سجلت تسع 
حاالت مؤكدة في مدينة شــينجتاي 
البالغ عدد ســكانها سبعة مايني 

نسمة.
ومنعت جميع الســيارات واملواطنني 
مــن مغــادرة املدينتــني إال في حال 
أعلنت  حســبما  القصوى،  الضرورة 
ســلطات هيبــي اجلمعــة. وتعهد 
املســؤولون إجراء »مراقبــة صارمة 
حلركة تنقل الناس والســيارات« مع 
وضع جميع املناطق الســكنية حتت 
»إدارة مغلقة«، وهي عبارة يقصد بها 

اإلغاق.
كما منع أهالي هيبي من دخول بكني 
أو مغادرة اإلقليم إال في حال الضرورة 

القصوى.
وقــال لي كــي رئيس مركــز هيبي 
ملكافحة األوبئة في مؤمتر صحافي إن 
»حاالت التفشي مستوردة من اخلارج، 
والبلدية  واإلقليم  الدولة  لكن خبراء 
يجرون حتقيقا معمقا ملعرفة املنشأ«.

تقـرير

»صندوق النقد« يخفض توقعاته للنمو الصيني في 2021 
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بعد أسوأ ارتفاع منذ 1976

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشف مستشــار رئیس الوزراء 
محمد  مظهر  املالیة  للشــؤون 
صالــح، امــس الســبت،  ،عن 
اخلتامیة  احلســابات  جهوزيــة 
لغاية 2019 ،وفي حالة املصادفة 
على موازنتــي 2013 و2014 فان 
باقي املوازنات تتقدم بسرعة ألن 
كل واحدة تســتند الى االخرى، 
موضحــاً بان احلكومــة احلالیة 
اخلتامیة  احلســابات  ســتحیي 

للموازنات لعامي 2013 و2014.
الكاظمــي  حكومــة  وأقــّرت 
مشــروع قانون املوازنــة العامة 
،وأرســلته إلــى   2021 لســنة 

مجلس النواب للتصويت علیه.
وقال صالــح في حديث صحفي 
ان احلسابات اخلتامیة لعام 2013 
كان يجــب ان تقدم مــع العام 
2014 ،مشیراً الى ان موازنة 2014 
لم تقدم بسبب املشكات التي 
عاشــها العراق خال ســیطرة 

على  االرهابیة  داعــش  عصابات 
بعض احملافظات.

ويقول صالــح إن األوضاع املالیة 
قادت  العراق،  في  االنكماشــیة 
خطیرة  اقتصادية  مظاهــر  إلى 
إذ أدى انكماش الطلب أو اإلنفاق 
احلكومــي في العــام 2020 إلى 
الوطني،  الدخــل  تعاظم فجوة 
وانخفــاض النمو بنحو 11 %عن 

معدالته.
وأضــاف أن االنكمــاش رافقــه 

تعاظم في مســتويات البطالة 
لم يقل عن 25 %من قوة العمل 
العراقیة، فضاً عن تزايد معدالت 
الفقر بین الســكان التي تعدت 

30 %من أسر الباد.
لعام  العراق  موازنة  ويبلغ حجم 
 113( دينار  تريلیــون   164،  2021
ملیــار دوالر(، 120 تريلیوناً منها 
مخّصصة للنفقات التشغیلیة، 
ورأس  االســتثمارية  للنفقــات 
املــال. موازنة هــي األضخم في 

تاريــخ العراق احلديــث، إذ تعادل 
تريلیوناً  و44  دول  موازنات خمس 
عربیة، هي: قطر )53 ملیار دوالر(، 
واألردن  ملیــاراً(،   15( واإلمــارات 
)14 ملیــار دوالر(، والبحريــن )8 
ملیارات(، وسوريا )6ملیارات(، في 
حین يبلغ العجز حوالى 50 ملیار 

دوالر.
الوزراء  رئیــس  مستشــار  ويرى 
العراقــي أن العجز فــي املوازنة 
ميكن معاجلته في بعض فقراتها، 

مثل زيادة أسعار النفط، وضغط 
النفقــات، إذ يتوّقــع أن تواصل 
أســعار النفــط الصعــود إلى 
مســتويات أعلى لتصل إلى 65 
الواحد، مع حلول  للبرمیل  دوالراً 

الصیف املقبل.
وقال صالح إنــه ال يوجد برنامج 
ملزم حالیــا بین العراق وصندوق 
يتابع عجز  الدولي، ولكنه  النقد 
احلســاب اجلاري ملیزان املدفوعات 

للبلدان األعضاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وعــدت وزارة املالية بإجــراء زيادة 
على الفوائد املستحصلة من رفع 
االجنبية  للعملة  الصرف  ســعر 
مقابل الدينار العراقي، وذلك بعد 
القرار الــذي اتخذه البنك املركزي 
احمللية  العملــة  قيمــة  بخفض 
وإرتفاع اســعار السلع والبضائع 

املستوردة في الباد.
بيان صحفي،  الوزارة فــي  وقالت 
انها تــدرك متاًما أن هنــاك عددًا 

من التدابيــر الداعمة التي يتعني 
اتخاذهــا لزيادة اآلثــار اإليجابية 
لتعديــل ســعر الصــرف. لــم 
تستطع وزارة املالية القيام بذلك 
علناً بســبب حساسية املوضوع 
وألن املوازنة يجب أن تتم املوافقة 
عليها أوالً من قبل مجلس الوزراء 

.
مناقشــات  قادت  إنهــا  وتابعت 
مستفيضة في األسابيع املاضية 
مجلس  مــن  املوازنة  اقــرار  بعد 

الوزراء حول متابعة تعديل ســعر 
الصرف مع اطــراف عديدة داخل 

احلكومة وخارجها«.
املناقشــات  ان هــذه  واضافــت 
باجتماع  املقبل  األسبوع  ستتوج 
موســع مقتــرح مــع الفاعلني 
مــن  الرئيســيني  االقتصاديــني 
القطــاع العــام واخلــاص حيث 
برنامــج  املاليــة  وزارة  ســتضع 
سياستها املفصل املصمم لزيادة 

الفوائد من تعديل سعر الصرف.

عن  بيانها  فــي  الــوزارة  واعربت 
أملها بأن تتزامــن هذه اإلجراءات 
مــع املناقشــات داخــل مجلس 

النواب بشأن املوازنة.
»إجراءات  أن  الــى  البيان  واشــار 
السياســة الرئيســية حلمايــة 
الفقــراء والضعفاء قد مت إدراجها 
في املوازنة ومناقشــتها في بيان 

الوزير  بخصوص املوازنة«.
وكان البنك املركــزي العراقي قد 
قرر رفع ســعر بيع الدوالر للبنوك 

 1460 إلــى  الصرافة  وشــركات 
للدوالر  دينــارا   1182 دينارا، مــن 
الواحــد، بهدف تعويــض تراجع 
اإليــرادات النفطيــة الناجم عن 

تدهور أسعار النفط.
ويعتمــد العــراق %90 من دخله 
على عائــدات النفط، وكانت آخر 
مــرة خفض فيها قيمــة الدينار 
2015 عندما رفع  األول  في كانون 
ســعر بيع الدوالر إلى 1182 دينارا 

مقابل 1166 دينارا في السابق.

بشأن  قراره  املركزي  البنك  ودشن 
التسعيرة اجلديدة لبيع الدوالر في 
املزاد العلني للعملة في الـ20 من 
شــهر كانون األول املاضي، ومنذ 
ذلك احلني، يشــهد البنك تراجعاً 

مببيعات العملة.
ويتعرض العــراق لضغوط كبيرة 
حتت وطأة اســوأ ازمة اقتصادية 
يشــهدها منذ عام 2003 ولغاية 
اآلن لتدني أسعار النفط وتفشي 

فيروس كورونا.

مظهر صالح: حكومة الكاظمي تحسم موازنات السنوات السابقة

المالية رفع الفوائد المستحصلة من العملة االجنبية مقابل الدينار 
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ثقافة 8
دراسة

الفعالية الشعرية والسردية في موت المؤلف وتصدعات النص”
قصيـدة تعـد محطـة مكانيـة توقـف 
عندهـا بعـض الوقـت ومتالهـا فـي كل 
ابعادهـا وافرغ شـحنته الشـعرية عند 
عتبتها،لذلـك صـار الزمـان فـي عرفـه 
هو)الوجـود الـذي ال يكون موجـودا اثناء 
اثنـاء ال  وجـوده والـذي يكـون موجـودا 
وجوده) حسـب تخريج هيغـل..( ص57..

فدع الريح تهدهد هذا املركب شيئا
واسـترخ فمـا تلـك نهايـة هـذا العالم   

/ص58
اجملموعـة  علـى  فالوقـوف 
التـي  السـبعني(  الشـعرية)خالصة 
انتجتهـا ذهنية املنتج )الشـاعر( كاظم 
الثقافيـة  الهويـة  حتقـق  احلجاج،وهـي 
وسـياقا  شـعريا  جوهـرا  بوصفهـا 
اجلملـة  الشـاعر  اعتمـاد  عالئقيـا..(،اذ 
تكشـف  التـي  الواضحـة  الشـعرية 
ال  املعانـي  ثبـات  تضمر..وترسـخ  وال 
اللغويـة  االزمـات  مـن  تسـتحلبها  ان 
فقـراءة  ص71،  اجملازيـة..(   والتضـادات 
حتليليـة للمجموعـة الشـعرية)انا اقرأ 
البرق احتطابا( للشـاعر حسب الشيخ 
جعفـر رائد القصيدة املدورة السـتيني..
املؤهـالت  وصاحـب  الروائي،املترجـم 

النادرة،تعـد مجموعتـه هذه حسـب ما 
يـراه الناقد )امتـداد لدواوينه السـابقة 
وال سـيما ديـوان )كـران البـور( من حيث 
اهتمامـه الـذي وصـل الى حـد الهوس 
املوزونـة  الشـعرية  املقاصيـر  بكتابـة 
الشـعرية  اجلمـل  تتعـدى  ال  والتـي 
الثالث،ووضـع شـعره احلـر علـى شـكل 
مضغوطـة  مقتضبة..وجتـارب  حكـم 
علـى لسـان االنسـان وايحـاءات احليوان 
والنبـات واجلماد على حد سـواء..(ص82، 
ثـم يقف علـى ثنائيـة الضـوء والعتمة 
ان يقولـه احلجـر( للشـاعر  اراد  في)مـا 
ياسـني طـه حافظ الـذي يسـتثمر فيه 
عـددا مـن الثنائيـات داخـل منظومتـه 
الشـعرية.. ثـم ينتقـل الـى مجموعـة 
عبـاس بانـي )دفتـر جنـون( وتداعياتهـا 
للشـاعر  آدم(  )مشـقة  الشـعرية،فـ 
سـتار عبـداهلل الناصـري، فالتشـكيل 
للشـاعر  الرمـاد(  في)ثريـات  االسـلوبي 
البنيـة  ورصـد  السـادة،  عبـد  احمـد 
الصياغية وسـياقات انتاجهـا للداللة.. 
فالوقـوف على اجملموعة الشـعرية)وجه 
االرض(  الـى  نافـذة  السـماء،  الـى 
عمـر  الشـاعر  ذهنيـة  انتجتهـا  التـي 
ان)املـرارة  الناقـد  يـرى  والتـي  السـراي، 
الشـعري  املـزاج  كل  علـى  طاغيـة 
الـذي امتـد علـى مـدى)176 قصيـدة(/
اجملموعـة  بقـراءة  ص114....تالهـا 
لنفـس  وهـي  فقـط(  الشـعري)للدرس 
ان حلظـة  الناقـد  يـرى  والتـي  الشـاعر 
الدراميـة  بنيتهـا  في)حتقيـق  النـص 
ايصالهـا  فـي  ايقاعيتهـا  وانسـكاب 
ص113،فالوقـوف  باحلاضـر..(  املاضـي 
الضائعـة( االوقـات  على)حمـى  حتليـال 

جدليـة املـاء والهواء حلسـن السـلمان، 
فمغامـرة جـواد احلطـاب الشـعرية في 
محـاورة )نصـب احلرية(..تبعهـا بجـدل 
فـي  واملوضوعيـة  الذاتيـة  التمثـالت 
ديوان)احـزان صائـغ الطني(جلبـار الكـواز 
فشـعرية املـكان في)ورقة احللـة للكواز 
ايضـا، فالوقـوف علـى مجموعـة عبـد 
البيـاض(  السـادة البصري)اصفـى مـن 
نصـوص  الناقـد  عليهـا  اطلـق  التـي 
لصـور مائيـة، اضافة الى بروز االسـلوب 
إلعطـاء  قابلـة  مبفـردات  السـردي 
مسـتوى تصويـري مهم، ثـم يعرج على 
ويقتلنـا  غرقـى  الثانيـة)  مجموعتـه 
العطـش( ويؤكـد فيهـا علـى الوظيفة 
)خسـوف  فــ  للشـعر،  االستشـفائية 
القمر(والتعالـق النصـي للشـاعر رعـد 
الشـاعر  فيهـا  يحـاول  التـي  زامـل، 
محـاكاة التراث بشـكل عصـري متمرد 
التقليديـة(  وقوالبـه  اشـكاله  علـى 
على حـد تعبيـر الناقـد ص165..فقراءة 
حتليليـة للمجموعة الشـعرية )جتاعيد 
القريشـي،  مهـدي  للشـاعر  املـاء( 

اجملموعـة  علـى  الناقـد  وقـوف  تالهـا 
علـي  للشـاعر  سـمني(  الشـعرية)ليل 
فرحـان وكان مسـتهلها النقدي)حارس 
احلـدود وتأثيـث القصيدة(،ثـم يتسـاءل 
الـى  السـمع  تسـترق  الـذات  هـل 
اجملموعـة  تنـاول  ان  بعـد  نفسـها؟، 
لكـي  السـمع  الشعرية)اسـترق 
اسـمعني( للشـاعر رحيـم السـاعدي، 
فشـعرية املراكـز املتقابلـة اسـتعارات 
اللغـة  سـعير  مـن  تزيـد  جيولوجيـة 
والوقـوف على مجموعة الشـاعر زعيم 
غلطتها(،فشـعرية  فـي  نصار)احليـاة 
الفتـى  في)بريـد  والشـعبوي  املهمـش 
السـومري( للشـاعر عدنـان الفضلـي.. 
ومتوضعـات  الربيعـي  غـرام  فسـيبار 
القصيـدة املؤنثـة فـي الراهـن العراقي 
ثـم  )رابسـوديات(،  مجموعتهـا  عبـر 
وقفـة علـى شـعرية الشـاعرة ابتهـال 
فـي  مجموعتها)جسـدها  فـي  بليبـل 
احلمام( حيث مقصديـات البوح االنثوي، 
وشـكل  امللونـة  الشـعرية  فاللحظـة 
الرحـال(  اشـد  في)لعينيـك  الشـعر 
للشـاعرة فاطمـة الزبيدي، فالكشـف 
عـن مالمـح النسـوية في)لك..تفاصيل 

املطر( للشـاعرة ميـادة املبارك،فالوقوف 
علـى اجملموعة الشـعرية)من فزز الرماد؟ 
فالوقـوف  الركابـي،  سـجال  للشـاعرة 
مـن  الشـعرية)حرف  اجملموعـة  علـى 
وحركـة  الديـن،  كمـال  ألديـب  مـاء( 
الشـبح.. احلرف/حركة الظـل، النقطة، 
وانتقـال الناقـد للتأمـل وحتليـل النـص 
عيـدان  علـي  الشـاعر  عنـد  الوامـض 
لطائـر  رجـاء  ومجموعتـه)ال  عبـداهلل 
املـكان  شـعرية  فـي  الغيهب(،فقـراءة 
اجلنـوب  الشـعرية)فضاء  واجملموعـة 
الشـعري( اعـداد الشـاعر حامد حسـن 
الياسـري وهـي تتضمن نصوصا لسـتة 
ومـن  ميسـان  مـن  شـاعرا  وسـبعني 
بخصوصيـة  حتظـى  مختلفـة  اجيـال 
الهويـة، فقـراءة فـي قصائـد بـال هوية 
وامنوذجهـا اجملموعـة الشـعرية) نقـوش 
مجبـل  للشـاعر  الـروح(  مسـلة  فـوق 
احليـاة  صـورة  انهـارت  الـذي  املالكـي، 
امامـه وانكسـر الزمـن خلفه(على حد 
نقديـة  متابعـة  تلتـه  الناقـد،  تعبيـر 
لنصـوص الشـاعر علي حنـون العقابي 
عبـر مجموعتـه الشـعرية)وحدي ولـم 
قلبي(،فالوقـوف  سـوى  معـي  يكـن 

اجملموعـة  ظـالل  عـن  السـتار  وازاحـة 
الشـعرية) وانت تلمعني اصابـع الوقت( 

العبيـدي.. عمـران  للشـاعر 
   أمـا القسـم الثانـي فانحصـر فـي) 
السـرد القصصـي والروائـي( واشـتمل 
علـى قراءة نقديـة لرواية سـعد محمد 
رحيـم حتـت ايقونـة عنوانية)الفجـوات 
فـي  الغيـاب  وعالقـات  السـردية 
البحر(..التـي  امرأة..شـفق  رواية)ترنيـم 
شـعرية  افعوانيـة  انسـيابية  حملـت 
وحتـاول  مسـكوتها  علـى  تنطـوي 
اضمـاره لسـحب القـارئ الـى منطقة 
للوصـول  املنتـج  يصبـو  التـي  اجلمـال 
اليهـا، فاالنتقـال الـى القـص القصيـر 
و)ليلـة املرقـد(  مفارقـة السـرد احملايـث 
كـرمي،  لشـوقي  عنـه(  واملسـكوت 
فاالنتقـال الـى العالـم الروائـي وتأمـل 
وحتليـل روايـة هيثـم بهنـام بردى)ابراث( 
التـي تنفتـح علـى املـكان الذي)يصنف 
ملعقوليـة  تبعـا  السـردية  الوحـدات 
منتظمة)تأخر/تقـدم/ جوار/فـراق( علـى 
اخلليل،فالسـرد  الناقـد  تعبيـر  حـد 
روايـة)أخ(  فـي  باآلخـر  واالحتـكاك 
بـردى،  بهنـام  هيثـم  للروائـي  الثانيـة 
التـي يتصـدى فيهـا للحظـة وجوديـة 
وتاريخيـة خطيـرة مـر بهـا العـراق ابان 
اجتيـاح اجليـش االمريكـي ومـن حتالف 
 ..2003 عـام  العراقيـة  للدولـة  معـه 
تقاناتهـم  احـدث  معهـم  حاملـني 
تطورا(ص255..بعدهـا  االكثـر  احلربيـة 
تنـاول نقديا اجملموعـة القصصية)كتاب 
والتدافعـات  الثـاوي  السـرد  احليـاة( 
احلكائيـة لعبـد االمير اجملر،فقوة السـرد 
القائمـة  السـلطة  بنيـة  فضـح  فـي 
رواية)جثـث  عنهـا  تكشـف  التـي 
سـكران،  السـماعيل  اسـماء(  بـال 
افعـاال  بوصفهـا  املكبوتـة  فالرغبـات 
صالـح  قصص)اعترافـات  فـي  سـردية 
مطـروح  صالـح  للقـاص  حمـدان(  بـن 
ملوضوعـة  االجتماعـي  بالنسـق  تالهـا 
علـى  في)مدونـات  وقـراءة  االصطيـاد 
جسـد القتيلـة( للقـاص ذاته،فالوقوف 
محمـد  كتبـه  ملـا  وتفكيـكا  حتليـال 
تكرهـني  روايته)ملـاذا  فـي  جبـر  علـوان 
السـرد  رميارك؟(،فالوقـوف على)ايروتيكا 
فـي رواية)متاهـة آدم( لبرهـان الشـاوي، 
فمجموعـة عبـد علي اليوسـفي)كهل 
بغـداد( واملقصديـة التأويلية والشـروط 
الثقافيـة فيها،فاحلديـث الـذي ليس له 
نهايـة في)بحر ازرق.. قمر أبيض( حلسـن 
البحـار. واخيـرا بنيـة التكـرار واالفعـال 
الدرويـش( رواية)نذيـر  فـي  الكالميـة 
والسـيرة  فاملصـادر  العامـري،  لناهـي 
اضافـة  الناقـد  وبهـذا حقـق  الذاتيـة. 
خالقة للمكتبـة واحلركـة النقدية وهو 
يكشـف القنـاع عـن وجـوه ابداعيـة...

علوان السلمان

وروايـة(  والسـرد)قصة  الشـعر  بـني  مـا 
يسـبح الناقـد االسـتاذ الدكتور سـمير 
الثقافـي  املنجـز  عوالـم  فـي  اخلليـل 
العراقـي الـذي انتجتـه ذهنيـة ناضجة، 
واسـهم االحتـاد العـام لألدبـاء والكتـاب 
فـي العراق فـي نشـره وانتشـاره/2020..

كونـه يعتمد قـراءة الفعالية الشـعرية 
التي تنتج من تفاعـل الذاتي واملوضوعي 
املتصلـني بنائيـا مـن حيـث اللغـة التي 
تاريخـي.  اجتماعـي،  اطـار  فـي  تـدور 
املنتـج  منهـا  يشـكل  اداة  بصفتهـا 
يحمـل  الـذي  اجلمالـي  )الشـاعر(عامله 
تطلعاتـه ورؤاه، وفيمـا يتعلـق بالقراءات 
الناقـد سـبيلها  اتخـذ  السـردية فقـد 
اساسـيتني:  بنيتـني  علـى  معتمـدا 
اولهمـا وحـدات البنـاء السـردي، اذ تتبع 
واسـتقراء بنـى السـرد مـن جهـة وبناء 
مـن  وعيهـا  ومسـتويات  الشـخصيات 
الزمكانيـة  الـى  اضافـة  اخـرى،  جهـة 
واالحـداث وترابطهـا، امـا البنيـة الثانية 
لـذا كان  املضمونـي،  باملعنـى  فتمثلـت 
تتبـع املشـكالت االجتماعيـة التـي تزج 
مـن  احليـاة  معتـرك  فـي  الشـخصية 
مقدمـة  والصراع،مـع  املمارسـة  خـالل 
مقولـة  املؤلـف(  منها:)مـوت  تعريفيـة 
نقديـة اطلقهـا الناقـد الفرنسـي)روالن 
تبنـاه  مصطلـح  الـى  فتحولـت  بـارت( 
النقـاد الغربيـون ومن ثـم العـرب، وارادوا 
ان يكـون املـوت مجـازا مبعنـى ان يكـون 
النـص االبداعـي منقطعـا او منفصال او 
مسـتقال عـن مؤلفه الـذي ينتهـي دوره 
بكتابته ونشـره فيصبح ملـكا للقراء..( 
ص9، اتبعهـا مبدخـل عن)االدب النسـوي 
فـي مواجهـة النقـد الذكوري)اجلنوسـة 
واالنوثـة والذكورة(،ثـم يعرج علـى قراءة 
وكانـت  الشـعري  االبـداع  مـن  بعضـا 
)شـعرية موفـق محمـد احملطـة االولـى 
للقسـم االول/ الشـعر، اذ وقـوف الناقد 
علـى مجموعته الشـعرية التـي  كانت 
داللتهـا السـيميائية )غـزل حلي(،التـي 
دائـرة  ضمـن  تنـدرج  انهـا  الناقـد  يـرى 
املـوت بشـقيها: املعلن واملسـكوت عنه، 
اضافة الـى اعتمادهـا اجلملة الشـعرية 
التـي تتوسـل املفـردة الشـعبية إلغنـاء 
صبوتهـا وهـي تتعامـل بشـكل غريـزي 
مـع مـا هـو ال مرئـي الـى جانـب املرئـي 
مسـتوى  علـى  سـواء  تنـازل  اي  دون 
االبتعـاد  مسـتوى  او  اللغويـة  البراعـة 
الشـعبوية..(ص51،  عـن  االمـكان  قـدر 
فالوقـوف علـى شـعرية الشـاعر مظفر 
النـواب( عبر العنونة الدالة )االسـتجابة 
الثقافيـة ومحـو الـذات(،اذ يـرى الناقـد 
ان شـعرية النـواب تلخـص حياته،فـكل 

الوقوف على المجموعة 
الشعرية)خالصة السبعين( 
التي انتجتها ذهنية المنتج 

)الشاعر( كاظم الحجاج،وهي 
تحقق الهوية الثقافية 
بوصفها جوهرا شعريا 

وسياقا عالئقيا..(،اذ اعتماد 
الشاعر الجملة الشعرية 

الواضحة التي تكشف وال 
تضمر..وترسخ ثبات المعاني 

ال ان تستحلبها من االزمات 
اللغوية والتضادات المجازية..(  
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قراءة

نصتكريمـ

علي لفتة سعيد

للروائـي  الصـادم  الرجـوع  روايـة  تعتمـد 
ابراهيـم االعاجيبـي فـي بنيتهـا الكتابية 
علـى التمـدد االفقـي للحكاية مـع صعود 
عمودي للمنت لسـردي في بعـض ملفاصل.. 
التدوينيـة  اللعبـة  أخـذت  لروايـة  فهـذه 
فيبهـا علـى متديـد احلكايـة الـى مـا ميكن 
الوصول الـى حلظة تقشـير الواقع وإماطة 

عنه. اللثـام 
فهـذه الروايـة التـي تبـدأ مـن العنـوان قد 
كشـفت عـن حكايتهـا منـذ الصفحـات 
االولـى، وهـو االمـر الـذي يجعـل املتلقـي 
حكايـات  مـن  العنـوان  وراء  عمـا  يبحـث 
أخـرى.. فالرجـوع يأتـي بعد غياب وسـفر و 
قطيعـة ولقاءـ والصادم هـو احملتوى األعلى 
ملاهيـة العنـوان، وفيهـا أي املفـردة يكمـن 
البحـث عـن التأويـل بعـد ان تتـم مللمـة 
القصديـات فـي فهـم الصادم فـي عملية 
الرجـوع، حيـث يصـل االخ الـى البيـت بعد 
غيـاب بسـبب احلـرب ليجـد زوجتـه وقـد 
تزوجهـا االخ فتحـدث الفجيعـة لكبـرى.

يجعـل  احلكايـة  فـي  التوسـع  إن عمليـة 
لينيـب  للـراوي  صالحياتـه  مينـح  الروائـي 
باحلديـث عـن الشـخصيات األخـرى  عنـه 
الواقـع،  مـن  تنطلـق  التـي  والفعاليـات 
جعلهـا  وان  واقعيـة  احلكايـة  ان  باعتبـار 
الروائـي فـي جوانبهـا متخيلـة، وهـو أمـر 

طبيعـي، لكـن الهدف مـن التأطيـر لهذه 
احلكايـة باللعـب االفقـي، هـو مـا جعـل 
املـنت يأخـذ عملية االنشـطار فـي احلكاية 
والتوزيـع الـى حكايات صغيـرة. الن االصل 
العـام جلمـع القصديـة، هـو الغضـب من 
هـذا لواقـع الـذي جعـل احلكايـة تتسـّيد 
املـنت  فـي حـني جعـل  السـردي،  املوقـف 
السـردي يعطـي مالمحـه للحكايـة عبـر 
علـى  القـدرة  لهـا  شـخصيات  اختيـار 
معاجلـة مـا هـو مضمـر فـي احلكايـة وما 

هـوة معلـن لتوسـيع دالالتـه.
إن بنيـة الكتابـة اعتمـدت علـى حالتـني 
مهمتني، وهمـا الواقع الضمنـي واملتخّيل 
اخملفـي.. وفـي احلالتـني ثمـة ما هـو مرّجح 
لكـي يقـود احلكاية التـي دفعـت بالروائي 
الـى االستسـالم في الكثيـر مـن املواقع.. 
من خـالل إعطـاء االهميـة للحكاية على 
اسـتخدام  خـالل  ومـن  السـرد،  حسـاب 
اللغـة التـي تعطي دفـع شـبه رباعي الى 
الواقـع احلكائـي. مبعنـى ان هنـاك عمليـة 
اشـهار للواقـع واضامر للسـرد. ولهذا فان 
املسـتوى االخبـاري هـو القامـة العليا في 
احلكائـي  بجانبيهـا  لرويـة  تفاصيـل  كل 
ظهـور  يتـم  خاللـه  ومـن  والسـردي.. 
املسـتوى التحليلـي الـذي يعيـد الروائـي 
بعـض صالحياتـه مـن الـراوي، وخاصة في 
االجـزاء التـي تتعلـق باجلانـب السياسـي 
تصعـد  الغضـب  فعـل  الن  واحلـرب، 
مفتتـح  لـه  تـرك  قـد  وهـو  مناسـيبه، 

التأويـل االول الذي يحمـل قصدية الفكرة 
الكليـة مـن خـالل املقدمة فـي الصفحة 
االولـى قبـل االسـتهالل، حـني اختـار قوال 
االنسـان  نسـيج  )مـن  كانـت  الميانويـل 
الفاسـد لـم يصنـع ي شـيء مسـتقيم 

) بدا ا
وهـو ما جنـده املفـردة احملتّجـة متوّهجة او 
محترقـة. ولهـذا فـان اللجوء الـى طريقة 
سـرد متناوبـة مـا بـني اخملاطـب واملتكلـم 
والغائـب يعود الـى تلك الطريقـة اهتمام 
لدفـق  واعطائهـا  باحلكايـة  الروائـي 
منـذ  واضحـا  جنـده  مـا  وهـو  الواقعـي. 
االسـتهالل حيـث تكـون الصـورة االولـى 
يعـود   ( واحلكائـي:  السـردي  املتنـني  فـي 
الغائـب حامـال معـه حنينه ولهفتـه الى 
أهلـه وك مـا يشـده الـى أرضـه................ 
وتشـتتها بـني الهنـا والهنك اكـون كمن 
خـرج مـن ظلمـة لـم يحلـم يـن يخـرج 

منهـا ذات يـوم (
علـى  تعتمـد  كذلـك  الكتابـة  بنيـة  إن 
املتسـارعة  بطريقتـني،  االنثيـاالت  بـث 
التدوينيـة  املقـدرة  وبحسـب  والبطيئـة، 
الفكـرة  مناقشـة  يريـد  الـذي  للروائـي 
يعيشـه،  الـذي  بالواقـع  تعصـف  التـي 
ومـا فعلتـه احلـرب واالنظمـة والتحـوالت 
العـراق..  ولهـذا  التـي شـهدها  الكبـرى 
فـان الروائـي ورمبـا كان بقصد، لـم يجعل 
ملتنـه أي تنقيـط لفواصل اجلمـل، وتركها 
وكأنـه يريد املواصلـة احلكائيـة للمتلقي، 

ملعرفـة  توّقـف  هنـاك  يكـون  ال  وبهـذا 
انتهـاء اجلملـة مـن بدايتهـا اجلديـدة، الن 
التفكيـك  ثـم  ومـن  الـروي،  أراد  السـارد 
للواقـع والشـخصيات، وبعدهـا التحليـل 
ملـا جـرى  فـي املـكان والزمـان، وبالتالـي 
االنتبـاه الـى مرمـى القصديـات أكثـر من 
االنتبـاه الـى لعبـة التدويـن.. لذلـك جعل 
بـدل التنقيـط فراغـا بني اجلمل مسـافته 
حـرف واحـد، وكأنـه يريـد معاجلـة الفعل 
قـد  أو  السـردي  مسـتواه  فـي  التدوينـي 
يجدهـا البعـض غفلة فـي التدوين بلعبة 
الـذي  الـراوي  لسـان  علـى  السـتمرارية 
يتحـّول مـن صيغـة الغائـب الـى املتكلم 

الـى اخملاطـب. 
روايـة  الصـادم  الرجـوع  راويـة  ان 
االزمنـة  تتنـاول  التـي  احلكائـي  احلـدث 
مكانيـة  رقعـة  علـى  والشـخصيات 
واحـدة سـواء كان فـي العمـل اسـترجاع 
السـير  او  الشـخصيات  ألبعـاد  ذاكراتـي 
خـالل  مـن  احلكايـة  مـدى  توسـيع  فـي 
الفكريـة، سـواء  املوجهـات  العديـد مـن 
تلـك التـي حتمـل ايديولوجيـات متناقضة 
او التـي حتمـل الضيـاع الفكري لإلنسـان، 
فـان احلـرب هـي مقيـاس هـذا ) الضيـم ( 
الـذي تـرك أثـرا غيـر محمـود فـي احلالـة 
االنسـانية العراقيـة ،وهـذا ال ينفـي وجود 
الـذي يأخـذ االبعـاد  مسـتوى التصويـري 
التوصيفيـة للمـكان مثلمـا يأخـذ االبعاد 

للشـخصيات. النفسـية 

متابعة الصباح الجديد:

 اختتمـت قبـل ايام في املسـرح الوطني ببغداد 
مهرجـان عيون السـنوي لإلبداع العربي لسـنة 
املوسـيقار  اسـم  وحمـل  ب١٢  بدورتـه   ٢٠٢٠
)نصيـر شـمه( وحضـر حفـل التكـرمي العديـد 
مـن  واإلعالميـة  الثقافيـة  الشـخصيات  مـن 
داخـل العـراق وخارجـه وشـهد املهرجـان تكرمي 
الكاتـب والقـاص النجفـي ميثـم اخلزرجي من 
ضمـن عـدد مـن االدبـاء والفنانـني واالعالمـني 
املشـهد  اثـروا  الذيـن  والعـرب  العراقيـني 
الثقافـي... ويذكـر أن القـاص اخلزرجـي عضـو 

احتـاد االدباء والكتـاب العراقي وامني الشـؤون 
الحتـاد  التابـع  السـرد  نـادي  فـي  الثقافيـة 
النجـف اشـترك فـي  االدبـاء والكتـاب فـرع 
مهرجانـات داخـل وخـارج القطـر وفـاز بعـدة 
جوائـز منهـا مسـابقة االحتـاد العـام لألدبـاء 
)بريـد  مجموعتـه  عـن  العراقيـني  والكتـاب 
االلهـة( وجائـزة قصـص علـى الهـواء التـي 
تنظمهـا مجلـة العربـي الكويتيـة بالتعاون 
مـع اذاعـة مونـت كارلـو باإلضافة الـى جوائز 
فـي دور نشـر عراقيـة وعربيـة... صـدرت لـه: 
١- بريـد االلهـة قصـص قصيـرة ٢- النـزوح 
نحـو املمكن قصـص قصيرة ٣-محنـة الرائي 

قصـص قصيـرة قيـد الطبـع .

سالم السالم

يالحُق القمُر جرحي العتيق
يسألني :

 أّيها الغريب 
عن ماذا  تبحث في هذه الطريق 

املزدحمة  بآه ؟
- أبحث عني ، نسيتني هنا.

كذلك حذرتني أمي:

ال تبتعد  كثيرا  ياولد
فاحلننُي مْوجع

طريق العودة حلٌم
كقبلة - مرمي -  أبنة اجليران
تكتب على منديلها املعّطر

رسالة حب ليست لي
بل للغريب.
الذي قالت 

له أمه:
ال تبتعد ياولد...

أخشى عليك من احلب
الذي يرسلك الى حرب ضروس 

دفاعا عن ال شيء  مبسّمى وطن... 
ميطرك باألغاني  

عن حبيبتك التى تزوجت 
من الذي بعث بك الى احلرب.  
فاحلبُّ خدعٌة ابتكرها احلاملون 

امتلكها من باع  بيتك 
ما ان  ميمَت وجهك 

َشْطرَ احلرب.

التمدد الحكائي في رواية »الرجوع الصادم« لــ »ابراهيم األعاجيبي«

) قمٌر أحمق..(»عيون« يكرم القاص ميثم الخزرجي 
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فلتر يقضي على كورونا داخل السيارات
وعدت شركة »هوندا« اليابانية لصناعة السيارات 
بالقضاء على %99.8 من الفيروســات بواســطة 

فلتر سّمته »كوروماكو«.
وعرضت شــركة هوندا اليابانية منتجها املسمى 
»كوروماكــو«، وهــو عبارة عــن »فلتــر« يوضع 
في صالــون الســيارة، ووعدت بــأن يقضي على 

الفيروسات داخلها.
وميكن القول إن هذا »الفلتر« يقوم بوظيفة مماثلة 
ملا تقوم به »كمامة األنف والفم« التي يستعملها 

اإلنسان، أي منع انتشار الفيروسات.
وتوضح الشــركة اليابانية أن املنتج له ســطح 
خاص قادر علــى التقاط الفيروس، إلتالفه بتفاعل 
كيميائي ملادة فوسفات الزنك التي تستعمل في 

منع تكون الصدأ.
الفيروســات  على  القضاء  »كوروماكو«  وبإمكان 
املوجودة داخل أماكن اجللوس بالســيارة، مثل تلك 
التي تعلق باإلنسان عندما يقوم مثال بالتسوق ولو 

ملدة قصيرة.
وصرحت هونــدا أن »كوروماكو« بإمكانه القضاء 
على %99.8 من الفيروســات التــي تتحرك داخل 
السيارة في غضون 15 دقيقة من تشغيل التهوية 
بالســيارة، أما الفيروسات املوجودة على األسطح 

فيقضى عليها خالل 24 ساعة.
وللمرشــح اجلديد عمر افتراضي ويجب استبداله 

سنويا أو بعد قطع مسافة 15 ألف كيلومتر.

أبرز صيحات الشعر في 2021
انطالقاً من أســابيع املوضة التــي أقيمت مؤخراً، 
ظهر العديد من صيحات الشــعر، مبا فيها قصات 
وتســريحات الشــعر، وهي التي ستحدد اجتاهات 

الشعر لعام 2021.
وأفسحت جتارب احلجر الصحي الذي فرضه فيروس 
كورونا اجملال واســعاً أمام ألوان الشعر الطبيعية، 
التي سيطرت على أســابيع املوضة التي أقيمت 
مؤخراً. ومــن املتوقع أن نشــهد الكثير من ألوان 
الشــعر الرملية والبنية والبنية بلــون القرفة... 
إضافة الى صبغات الشعر الطبيعية التي ال حتتاج 

الى الكثير من الصيانة.
وتســربت موضة الشــعر التي كانت رائجة في 
التســعينيات الى معظم منصات عروض 2021، 
لذلــك من املتوقــع أن تطغى علــى عالم اجلمال 
في عام 2021، مبا فيها تســريحات الشعر الناعم 
الشعر  وأكسسوارات  املنسدل بشــكل طبيعي 

الضخمة متعددة األلوان.
ســتكون صاحبات الشــعر اجملعد الطبيعي من 
احملظوظات في عام 2021، نظراً الى أن تســريحة 
الكيرلي، بشــتى أشــكالها خصوصاً املنسدلة 
منها، ســتكون من أكثر تسريحات الشعر رواجاً، 
وهي من التســريحات التي متنح الشــعر حجماً 

وجتعله يبدو أكثر كثافة.

ملونشريط
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الصباح الجديد - متابعة:

يصفون  االشــخاص  من  العديد 
الزواج بانه الســبب االول لتدمير 
مشــاعر احلب، لكن ليس منهم 
مــن يفكر قليال باألســباب التي 
بعد  تأفل  احلــب  جتعل مشــاعر 

الزواج.
ومرحلة  العاطفيــة  العالقــات 
اخلطبــة ال ميكــن ان حتدد مالمح 
الــزواج الناجــح، ففــي هاتــن 
املرحلتن يظل الشــاب والشابة 
في حالة خوف وقلق ما يجعلهما 
عن  بعيدة  بطريقــة  يتصرفــان 
العفوية وقريبة اكثر الى التصنع 
يكذب  ان  الــى  تصــل  واحيانــا 
احدهما على االخر بشأن طبيعته 
الشــخصية وطبيعــة الظروف 
احمليطــة بــه خوفا من خســارة 

الشريك.
من بــن التغييــرات التي حتصل 
بعد الزواج والتي تؤثر على عالقة 
فهي  االول،  الطفــل  اجناب  احلب، 
الطرفن،  على  متاما  جديدة  جتربة 
والبد ان تأخذ اهتمام األم بالكامل 
ما يُشــعر الزوج بانه مهمل، ومن 
هنا تبدأ املشكالت الصغيرة التي 
ميكن ان تكبر مبــرور الوقت ان لم 

يتصارحا بشأن ما يزعجهما.
ال شــك في ان تأثير والدة الطفل 
االول علــى احلــب بــن الزوجن 
وعلى حياتهما معــاً كبير. فهذا 
قد يشكل  لكنه  احلدث ســعيد 
مرحلــة صعبة فــي عالقتهما. 
حدوث  الى  تــؤدي  الطفل  فوالدة 
تغيير كبير في عاداتهما اليومية. 
وبالطبع لن متتلــك االم في هذه 

احلالــة الوقت الكافي جملالســة 
االب والتحدث اليه والســؤال عن 
احواله. ومــن الضروري ان يتفهم 
يشــعر  واال  اجلديد  الواقــع  االب 
بالغضب او التوتر قدر استطاعته 
بالضغط  الزوجة  إلحساس  منعاً 
النفسي وحدوث اخلالفات بينهما.
ميكن لوجــود الطفــل اجلديد ان 
يقلــب حياة الزوجن رأســاً على 
عادات  عقب ويشــمل هذا غالباً 
النوم واخلروج من املنزل والعطالت 

تنظيم  بطــرق  يرتبط  مــا  وكل 
على  يتعن  اذ  اليوميــة.  احليــاة 
جديدة  بأمور  االهتمــام  الزوجن 
منها صحة الطفل وطريقة نومه 

وطعامه ومرضه وغير ذلك.
ان تختلف مواضيع  من املمكــن 
احلوار الــذي يدور بينهما والتركيز 
الطفل  حــاالت  علــى  ينصــب 

اخملتلفة وكل جديد يرتبط به.
اول اطفال االسرة  في حالة والدة 
تتغيــر احوال املــرأة وتتحول من 

الزوجــة واحلبيبة الــى االم. كما 
ان الزوج يتحول الــى كونه االب. 
ما يؤدي الى تغييــر كبير في دور 
كل منهما داخل االســرة. ولهذا 
متضي الزوجة اطول وقت ممكن مع 
الطفل ومن املمكن ان يجد الزوج 
صعوبة في تقبل هذا الدور اجلديد 
الذي تؤديه. وقد يشعر الزوج األب 
الطفل منافس له عن  بأن  احياناً 
طريق الالوعي ورمبا يشعر بالغيرة 
منه ومن اهتمــام زوجته »املبالغ 

به« حتى وان كانت تتعامل بصورة 
طبيعية مع اخمللــوق اجلديد الذي 

يربط بينهما.
تأثير والدة الطفل االول على احلب 
اجل  ومن  واضــح.  الزوجــن  بن 
منع حدوث ما يســمى »شــجار 
الطفل« علــى كل منهما احلرص 
على التعامل مــع احلياة اجلديدة 
بهدوء. عليهما اوالً الســعي الى 
التكيف مع هــذه احلياة اجلديدة 
ومع التغييــر الذي يتمثل بدخول 

عنصر جديد اليها.
الزوجان  يتحــدث  ان  املهــم  من 
صريح  بشــكل  التغيير  هذا  عن 
املهمات  تعــداد  تام مع  وبوضوح 
التي بــات على كل منهما القيام 

بها.
علــى جتنب  يحرصــا  ان  يجــب 
الشعور بالتوتر او القلق وان كانت 
هذه املرحلة متعبة وغير ســهلة 
فعليهمــا ان يكونــا علــى قدر 
املســؤولية فكل من يختار حياة 
الزوجيــة يعرف ان الــزواج يعني 
اســرة هو مســؤول مع الشريك 
اول  والطفــل  انشــائها،  علــى 

اعمدتها.
عليهما ادارة هذه املرحلة باهتمام 
من خالل تنظيم حياتهما. ويعني 
هذا ان يخصصا وقتــاً يقضيانه 
الطفل  لهما  ســمح  كلما  معاً 
بذلــك. ميكنهما مثــالً ان يختارا 
يتشاركان  ان  او  يشاهدانه  فيلماً 
واملمتعــة  املســلية  االحاديــث 

واملضحكة.
على الزوجــة ان حترص على عدم 
اهمال زوجهــا وان توليه العناية 
املطلوبة كلمــا متكنت من ذلك. 
فمن الفضل اال يشعر بأنه مهمل 

ووحيد.
وفي حال لــم يتمكن الزوجان من 
التكيف مع هذه املرحلة من املفيد 
ان يعتمدا على خبرة االختصاصية 
التــي ميكن ان تشــرح درجة تأثير 
عليهمــا  االول  الطفــل  والدة 
وكيفية التعامل مع ذلك، اضافة 
الى انهمــا ميكن ان يســتعينان 
الطريقة  ويستذكران  بأسرتيهما 
التي كانت تتعاطــى بها االم مع 

اوالدها وزوجها.

مرفت صالح 
اســتأنفت مجلة املأمون الصادرة 
والنشــر   للترجمة  املأمون  دار  عن 
إصدارهــا الورقــي عبــر العــدد 
الفصلي الرابع لعــام 2020 الذي 
تضمن العديد من الدراسات واملواد 

الثقافية فضالً عن ملف العدد. 
كتب رئيس التحرير عبد اللطيف 
املوســوي في مقالــه الذي حمل 

ثنائية  واحليــاة..  )املــوت  عنــوان 
جدلية( عــن هيمنة املــوت على 
الفكــر اإلنســاني حتــى أصبح 
الشغل الشاغل لألدباء واملفكرين 
وغيرهــم ، مفتتحــاً ملف العدد 
الذي ُخصــص لـ )جدليــة املوت 
واحلياة في األدب( وأســهمت فيه 
نخبٌة من الكّتاب  منهم الدكتورة 
اجلزائر  مــن  ســعدوني  رشــيدة 

ومحمد يونس ومحمد جبير وعلّي 
جّبار عطّية وآخرون.

وفي باب دراســات، كتــب الناقد 
والروائــي العربي ابراهيم جاد اهلل 
دراســًة عــن اســتلهام األقنعة 
األفريقيــة في الفن التشــكيلي 
الباحث  اســتعرض  كما  الغربي، 
معالم  إســماعيل  جالل  املغربي 
التأســيس في فلسفة ابن سينا، 

الدكتور  جنــاح هادي كبة  وتناول 
رواية )تابو( للروائي حميد اخملتار .

اما فــي زاوية )نص ونقــد( فنقرأ 
دراســًة مطولًة لقصيــدة )رمح 
فــي خاصرة الفــؤاد( للشــاعرة 
الفلســطينية جنالء جميل بقلم 
معروف  املصري  والناقد  الشــاعر 
صالح أحمد، وقّدمت اجمللة لقرائها 
كما  متنوعــة،  حــوارات  أربعــة 

آخر  )رفوف(  باب  اســتعرضت في 
االصدارات. 

ثقافيًة  العديد مــواد  ونقرأ فــي 
متنوعًة أخرى في باب) آفاق( منها 
مــادة بعنوان )اجلاحــظ .. املثقف 
كمــا يجــب أن يكــون ( للكاتب 
العربي حامت السروي، وأخرى حتدثت 
عن الفنان الراحل يوســف العاني 

كتبتها ندى مهدي شكر.

 كذلك تطالعنا في باب )نصوص( 
)عازف  بعنــوان  قصــة قصيــرة 
الكورونا الصغير( لباسم القرآني، 
العطار  أخــرى حلمــدي  وقصــة 
بعنوان )قطعة شــوكوالتة(، كما 
بيرالتيال   لفكتوريــا  قصــة  نقرأ 
بعنوان)مترجم املوت( ترجمها عن 
االسبانية  املترجم العراقي املقيم 

في مدريد الدكتور حيدر هتور.

مجلة )المأمون( تفتح ملف جدلية الموت والحياة 

الطفل االول حياة جديدة وبداية التغيير بشكل الحب

لقطة

معلومة

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«

يحكى انه كان هناك رجال يشكو أن في بطنه 
ضفدعا يسمع صوته ويشعر به في كل وقت، 
فذهب إلــي الطبيب وحكى له مشــكلته، 
تعجب الطبيب في البداية من شكوى الرجل، 
وطلب منه القيام بعــدة فحوصات وحتاليل، 
وبالطبع لم يجد في بطنه الضفدع املزعوم، 
فأخبر الرجل بالنتيجة، فاســتنكر املريض رد 
الطبيب وقال في غضب شــديد : إنك مجرد 
طبيب فاشــل، كيف ميكنــك أن تنكر وجود 
ضفدع في بطني وتقول أني واهم؟ وأنا أقسم 
أنني أســمع صوته، وترك العيادة وذهب وهو 

يشتعل غضباً .
ذهــب بعــد ذلــك إلــى عــدد مــن األطباء 
واملستشــفيات ولكن الكل اجمــع علي انه 
ليس هناك أي ضفــدع في بطنه وأنه يتخيل 
ذلك، وازداد وضعة الصحي ســوءاً ، حتي أشار 
عليه صديق أن هناك أحد األطباء املشهورين 
ميكنــه أن يحل مشــكلته ويخلصه من هذا 
الضفدع املزعج وأعطاه عنوانه . أسرع املريض 
علــى الفور إلى ذلك الطبيب املشــهور وقال 
له: لقد مررت خــالل املدة املاضيــة بالكثير 
من التجارب الفاشــلة مع أطباء فاشــلن ال 
يتقنون عملهم وال يفقهون من الطلب شيئاً 

والــكل قال لي إنــه ال يوجــد أي ضفدع في 
بطني، مع العلم أنني أشعر بحركته وأسمع 
صوته ومتأكد متاماً مــن وجودة، فهل ميكنك 

مساعدتي ؟
كشــف الطبيب علــي املريض واكتشــف 
بالطبع أنه ال يوجد ضفدع في بطنه، وقبل أن 
يعطيه النتيجة، فكر قليالً وخشى ان يشوه 
هذا الرجل سمعته إذا أخبره من جديد بعدم 
وجــود ضفدع في بطنه كمــا فعل مع بقية 

االطبــاء، فقال للرجل: لقد رأيــت بالفعل أن 
هنــاك ضفدعا يتحرك في بطنك، فرح الرجل 
كثيراً وهو يقول: أنــت أول طبيب أثق به، أنت 
مثال للطبيب اخمللص املتقن لعمله، أنا كنت 
متأكدا من ذلك ولكن بقية األطباء الفاشلن 
لم يصدقوني مــا زاد الوضع ســوءاً وتأخرت 
حالتي الصحية، فأرجوك ساعدني وأخرج هذا 
الضفدع من بطني حتي أرتاح واعود من جديد 

إلي صحتي .
فقال له الطبيب: علينا أن نقوم بإجراء عملية 
جراحية بسيطة إلخراج هذا الضفدع، فوافق 
الرجــل علي الفــور فقام الطبيــب بتخدير 
املريض وطلب من إحدى املمرضات أن تشتري 
له ضفدعاً من محل بيع احليوانات القريبة من 
العيادة، وما إن فــاق املريض من التخدير وجد 
وأمامهم  يهنئونه  واملمرضات  الطبيب  حوله 
الضفدع املزعــوم، ففرح كثيــراً ومن يومها 
حتســنت صحته ولم يشتِك مرة أخرى من أي 

عارض.
زاره الطبيــب بعــد مدة وســأله عن صحته 
فأجابــه بانه بــأمت عافية، فاخبــره الطبيب 
بحقيقة ما جرى، وان ما كان يشــعر به مجرد 
وهم فصدم وشعر باحلرج واخلجل من نفسه.

حكاية وهم تحول الى حقيقة

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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لندن ـ وكاالت:

حتدث بيــب جوارديــوال، مدرب 
مانشستر سيتي، عن مواجهة 
ســيتي،  لبرمنجهام  فريقــه 
اليــوم األحد فــي كأس االحتاد 
اإلجنليــزي، وذلــك فــي املؤمتر 
الصحفي اخلاص باملباراة والذي 

أجراه أول أمس.
واســتهل جوارديــوال املؤمتــر 
الصحفي باحلديث عن الغيابات 
كايل  »تواجد  كورونا:  بســبب 
البدالء  مقاعد  علــى  وجابريل 
في األولد ترافورد، وسنرى كيف 
ســيتفاعالن فــي التدريبات«.
أضاف: »إذا أتــت نتيجة حتليل 
دويل  وتومي  وفيران  إديرســون 
ســلبية، فرمبا يشــاركون في 
أول  األولى  التدريبــات للمــرة 
أمــس، وال يزال إيريك وكول في 

العزل«.
منصور  الشــيخ  شــراء  وعن 
اإلجنليزي،  لالحتــاد  ألقدم كأس 
قال: »هــي لفتة طيبة، هذا ما 
يقوم به النــادي، هذا أول كأس 
ســيتي،  مانشســتر  به  توج 
وميكننــا وضعه فــي املتحف 
القدم«.وبالنظر  لكرة  الوطني 
إلــى جاهزية أجويــرو: »تدربنا 
أمس بصورة جيدة، وإذا كان في 

حالة جيدة غًدا، سيشارك«.
أما عن عودة الثالثي شــتيفني 
وتوريــس ودويــل، علــق بيب: 
»يكون مــن الغامض التفاعل 
مع كورونا، كل حالة مختلفة، 
واآلخر  باإلنهاك  البعض بشعر 
يكون في حالة جيدة، ســنرى 
ومــاذا  ســيتفاعلون  كيــف 

يشعرون«.

التحضير  إلــى  بيــب  وتطرق 
للمباريــات في أجــواء كورونا: 
»من األفضل أن يتواجد اجلميع، 
لكننــا ال منلك اجلميع وبالتالي 
علينــا التأقلم، منلك اآلن 14 أو 
املعنوية  الروح  ولكن  العًبا،   15
الطريقة  لنا  وتظهر  تصدق،  ال 
التي يجــب أن نعيش بها هذا 

املوسم وفي املستقبل«.

وأضاف: »األمر يتعلق بالتفكير 
األيام  فيمــا ســنفعله فــي 
القليلــة املقبلــة أو فــي كل 
مباراة، كل يــوم من املمكن أن 
حصة  ســنجري  شيء،  يتغير 
تدريبية غًدا وســنرى الالعبني 
املتاحني، وسنتخذ القرار، علينا 

العمل يوم بيوم«.
وعلــق علــى تطور مســتوى 

الفريــق الدفاعي: »باســتثناء 
مباراة ليســتر، قدمنا مباريات 
جيدة منذ بداية املوسم بالنظر 
إلى الصالبة الدفاعية والفرص 
التي هــددت مرمانا، ولكن من 
الواضح مؤخــرًا أن رباعي خط 
الدفــاع أصبــح أفضــل، ولم 
يرتكبوا األخطاء احلمقاء، الكل 

ملتزم ويقدم املساعدة«.

بقيــادة  جوارديــوال  وأشــاد 
ذلــك  فيرناندينيــو: »يظهــر 
قبــل املباراة وبني الشــوطني، 
وال يقتصر األمــر على حديثه 
مع الالعبني بــل في التدريبات 
لعــب كارتكاز وحيد  يوم،  كل 
أمام بوجبا وبرونو، وقدم مباراة 

خيالية«.
فيرناندينيو  عقــد  نهاية  وعن 

بنهاية املوســم، قال: »في هذا 
اجلزء من املوســم، كل شــيء 
مفتوح، فإذا لم نحقق النتائج 
العمل  علينا  إقالتنا،  ســتتم 

على مراكزنا كل يوم«.
وحتــدث جوارديــوال عــن تأثير 
النظر  »أفتقده، يكفي  أجويرو: 
إلى أرقامــه ملعرفة جودته، هو 
العب فريد، ولسوء احلظ عانى 
من إصابــات صعبة، هو العب 
مهم فــي اجملموعــة، وركبته 
تتحســن وهــذه هــي األنباء 
اجليدة، ســيبدأ املباراة وسنرى 
ســيتمكن  التي  الدقائق  عدد 

من خوضها«.
من جانب اخر، يطمع ماوريسيو 
لباريس  الفني  املدير  بوكيتينو، 
ســان جيرمان الفرنســي في 
التعاقــد مع أحد جنــوم فريق 

مانشستر سيتي اإلجنليزي.
الالعبني  أعمال  وكيل  وكشف 
الشــهير برونو ساتني لشبكة 
كانال بلــس أن بوكيتينو أبلغ 
اإلدارة الباريســية بأول صفقة 
وأضاف  معهــا..  التعاقد  يريد 
األرجنتيني  املدرب  بأن  ســاتني 
مواطنه  ضــم  فــي  يطمــع 
أجويــرو مهاجــم  ســيرجيو 
املوسم  انتهاء  بعد  الســيتي 
اجلاري.. وينتهي تعاقد املهاجم 
األرجنتينــي مع ناديه اإلجنليزي 
بنهاية املوســم اجلاري.. وتولى 
ماوريســيو بوكيتينــو مهمة 
الباريســي بتعاقــد  الفريــق 
حيث  ونصف،  ملوســمني  ميتد 
مع   2023 صيف  في  سينتهي 
إمكانية التمديد لعام إضافي.. 
وخلف بوكيتينو نظيره األملاني 
توماس توخيــل الذي أقيل من 
منصبه قبل 6 أشهر من نهاية 

تعاقده.

يالقي برمنجهام اليوم ضمن كأس االتحاد اإلنجليزي

جوارديوال: السيتي يتمتع بصالبة دفاعية.. ونفتقد أجويرو

جوارديوال

روما ـ وكاالت:
خفف زالتــان إبراهيموفيتش، مهاجم ميالن، من حدة 
آالم فريق ميالن، بعد الهزمية أمام يوفنتوس، في اجلولة 
16 بالدوري اإليطالي.. وعاد إبراهيموفيتش، للمشاركة 
فــي تدريبــات الفريق بعدمــا غاب عــن التواجد مع 

الروسونيري حلوالي شهر ونصف؛ بسبب اإلصابة.
وذكر موقع »توتو ميركاتو«، أن زالتان زف نبأ سارا ملدربه 
ســتيفانو بيولي، بعدما شارك اليوم اجلمعة، في جزء 
من تدريبات الفريق مع بقية زمالئه.. من جهته، شــدد 
بيولي على أنه ال يعتقد أن إبراهيموفيتش ســيتواجد 
مببــاراة الغد أمــام تورينو، والتي ســتجمع الفريقان 
مبلعب ســان ســيرو، في إطار  اجلولــة 17 من الدوري 
اإليطالــي.. وقال بيولي، خالل املؤمتــر الصحفي: »أجنز 
زالتان برنامجه، وقام ببعض األعمال، لكن ال أعتقد أنه 
سيكون متاًحا غًدا«. ورغم غيابه حلوالي شهر ونصف، 
إال أن إبراهيموفيتــش يعد هداف ميالن هذا املوســم 
بالكالتشــيو، بعدما شــارك في 6 مباريات ســجل 

خاللها 10 أهداف.

الدوحة ـ وكاالت:
ســحق الدحيل ضيفه الوكرة، بنتيجة 8-1، أول أمس، 
ضمن منافســات اجلولة 13 من دوري جنوم قطر لكرة 
القدم.. ورفــع الدحيل رصيده إلى 27 نقطة في املركز 
الثاني، بفارق 8 نقاط خلف املتصدر السد، والذي كان 
قد سحق السيلية 8-0.. على اجلانب اآلخر، جتمد رصيد 

الوكرة عند 13 نقطة في املركز التاسع.
تقدم الدحيل في الدقيقة الثانية عن طريق إدميلسون 
جونيــور، قبل أن يضيف دودو ترينــدادي الهدف الثاني 
في الدقيقة الثالثــة.. وفي الدقيقة التاســعة، عاد 
تريندادي ليضيف الهدف الثانــي له والثالث لفريقه، 
قبل أن يسجل إدميلسون جونيور 3 أهدف متتالية في 

الدقائق العاشرة و 16 و19.
وســجل محمد بن يطو هــدف الوكــرة الوحيد في 
الدقيقة األولى من الوقت احملتســب بدال من الضائع 
للشــوط األول.. وفي الدقيقة 70، ســجل املعز علي، 
الهدف السابع من ضربة جزاء، قبل أن يختتم تريندادي 
مهرجان األهداف فــي الدقيقة 72 بالهدف الثالث له 

والثامن لفريقه.

لندن ـ وكاالت:
أعلن أرســنال املنافس في الدوري اإلجليزي املمتاز 
لكرة القدم إعارة قلب الدفاع وليام ساليبا إلى نيس 
الفرنسي على سبيل اإلعارة لنهاية املوسم اجلاري 

ملنحه فرصة أكبر خلوض مباريات.
وقضى ســاليبا، الذي تعاقد معه أرســنال في متوز 
2019 مقابل نحو 27 مليون جنيه استرليني )36.59 
مليون دوالر(، املوسم املاضي على سبيل اإلعارة في 
سانت إتيان ولم يلعب حتى اآلن أي مباراة مع النادي 
املنافس في الدوري املمتاز حيث اقتصرت مشاركة 
الالعب البالغ مــن العمر 19 عاما مع فريق حتت 21 
عاما فقط.. كما اســتبعد العب منتخب فرنســا 
للشــباب من تشــكيلة الفريق في دور اجملموعات 

للدوري األوروبي.
وقال إيدو املدير الفني ألرســنال »واجه وليام ظروفاً 
صعبة العام املاضي حيث تسببت اإلصابات وإنهاء 
الدوري الفرنسي مبكراً في قلة مشاركاته بسبب 
وباء كورونا«.   وتابع »لذلك قررنا بعد التشــاور مع 
وليام أن قضاء ما تبقى من املوســم على ســبيل 
اإلعارة مع نيس هو أفضل الســبل ملواصلة برنامج 
تطوره«.ويحتــل نيــس املركز 12 في الــدوري بعد 
16 مباراة وسيســتأنف املنافســات بعد العطلة 

مبواجهة بريست يوم األربعاء.

إبراهيموفيتش 
يخفف أحزان ميالن

مهرجان أهداف للدحيل 
في شباك الوكرة

أرسنال يعلن إعارة ساليبا 
إلى نيس

نيويورك ـ وكاالت:

 اوقف كل من ســان انتونيو ســبيرز 
انتصارات  سلســلة  نتــس  وبروكلني 
وفيالدلفيــا  ليكــرز  اجنليــس  لــوس 
بفوزهما  تواليا  ســفنتي سيكســرز 
118-109 و122- علــى منافســيهما 
109 ضمن دوري كرة الســلة االميركي 
للمحترفــني.. على ملعب »ســتايبلز 
ســنتر«، مني لــوس اجنليــس ليكرز 
بخسارته الثالثة هذا املوسم مقابل 6 

انتصارات بسقوطه امام سان انتونيو.
ولم تنفع النقاط ال50 التي ســجلها 
جنما الفريق ليبرون جيمس )27 نقطة( 
وانتوني ديفيس )23(في ابعاد اخلســارة 
عن ليكرز بعد سلسلة من 4 انتصارات 
تواليا، في حني كان الماركوس الدرديج 
افضل مسجل في صفوف سان انتونيو 

مع 28 نقطة.
وهي املرة الثانية التي يحقق فيها سان 
انتونيو نتيجة الفتة هذا االسبوع بعد 
االخر  الطرف  الثالثاء  فوزه على كليبرز 
في مدينة لوس اجنليــس على امللعب 

ذاته.
وفي املباراة الثانية، تألق جو هاريس في 
صفوف بروكلني نتس ليقوده الى الفوز 
سيكســرز  ســفنتي  فيالدلفيا  على 
28 نقطــة ليضــع حدا  بتســجيله 
لسلسة من خمســة انتصارات تواليا 
ملنافسه.. وســاهم ايضا كاريس لوفير 
للفائز مــع 22 نقطــة و10 متابعات. 
في املقابــل، اكتفى جنما سيكســرز 
الكاميروني جويل امبييد واالســترالي 

بن سيمونز ب22 و14 نقطة تواليا.
وجاء فوز نتــس على الرغم من خوضه 
املباراة في غياب ابرز جنمني في صفوفه 
وهما كيفن دورانت وكايري ايرفينغ حيث 
غاب االول بسبب بروتوكول جائحة19- 

والثاني »السباب شخصية«.
واعرب مدرب نتس ســتيف ناش عن ان 
غياب ايرفينغ شكل مفاجأة له وال يزال 
غير متأكد من االســباب الذي دفعته 
الى التغيب عن املباراة وقال في نهايتها 
»ارسلت له رســالة نصية ولم اسمع 
منــه اي رد حتــى االن. بطبيعة احلال، 
آمل ان يكون على ما يرام ونحن نحترم 

خصوصيته«.

في املقابل، كشف ناش بان دورانت الذي 
يعزل نفســه حاليا خملالطته شخصا 
الى  ايجابيا بفيروس كورونــا قد يعود 
املالعب االحد ضد اوكالهوما ســيتي.. 
ترايل باليزرز فوزا سهال  وحقق بورتالند 
على مينيســوتا متبروولفــز 117-135 
بفضل 39 نقطة لنجمه داميان ليالرد 
واضاف اليها 7 متابعات ومثلها متريرات 
حاســمة.. وفي مباراتــني اخريني، فاز 
داالس مافريكــس على دنفــر ناغتس 
وكليفالند  التمديــد  بعــد   117-124

كافالييرز على ممفيس غريزليز 94-90.
وحافظ فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز، 
على أفضل ســجل بني فرق دوري كرة 
بعدما  للمحترفني،  األمريكي  الســلة 
جتاوز تســجيل برادلي بيــل 60 نقطة، 
ليفوز )141-136( على ضيفه واشنطن 

ويزاردز.
وعــادل بيل الرقــم القياســي لعدد 
النقاط في مبــاراة واحدة فــي تاريخ 
ويزاردز واملسجل باسم جيلبرت أريناس، 
فــي الفوز على لوس أجنليس ليكرز في 

ديسمبر/ كانون األول 2006.

وفرض سيكسرز سيطرته منذ البداية 
وأنهى الشــوط األول متقدما )67-82) 
بفضل تألق جويل إمبيد وســيث كري، 

إذ سجال 15 و20 نقطة على الترتيب.
وجنــح صاحب األرض في زيــادة الفارق 
إلى 21 نقطة فــي بداية الربع الثالث، 
لكن تفوقه تقلص إلى 10 نقاط فقط 
بعدما أحــرز بيل 25 نقطــة في هذا 
الربع.. وواصــل ويزاردز انتفاضته إلى أن 
تقــدم )127-126( قبل أقل من 6 دقائق 

من النهاية.
لكن إمبيد وكري اســتعادا إيقاعهما 
اخلامس  لفــوزه  سيكســرز  ليقــودا 
التوالــي.. وتصــدر إمبيد قائمة  على 
مســجلي سيكسرز برصيد 38 نقطة 
وتبعه كري ولــه 28 نقطة.. وكان بيل 
هو األكثر تســجيال في صفوف ويزاردز 
متفوقا بـ3 أضعاف علــى أقرب زميل 
له وهو راســل وستبروك الذي أحرز 20 
نقطة باإلضافة إلى 12 متريرة حاسمة.. 
الشرقي  القسم  سيكســرز  ويتصدر 
بينما  واحــدة،  وهزمية  انتصــارات  بـ7 
تلقى ويزاردز اخلســارة السادسة في 8 

مباريات.

سبيرز ونتس يوقفان سلسلة انتصارات ليكرز وسيكسرز
في الدوري األميركي للمحترفين 

تقرير

دوري السلة االميركي

العواصم ـ وكاالت:
حملت قرعة دور اجملموعات في دوري 
اليوم  التــي أقيمت  أبطال إفريقيا، 
اجلمعة، فــي أحد فنــادق القاهرة، 
املصري  الزمالك  بــني  صداًما مثيرًا 
والترجي التونســي، فــي اجملموعة 
أيًضا مولودية  التي تضــم  الرابعة 

اجلزائر وتوجنيت السنغالي.
ما  نوًعا  متوازنــة  القرعــة  وجاءت 
بالنســبة إلى األهلي املصري حامل 
اللقب، وصاحب الرقم القياسي في 
التتويــج بالبطولة )9 ألقاب(، حيث 
بجانب  األولــى  اجملموعة  فــي  وقع 
فيتا كلــوب الكونغولي وســيمبا 
واملريخ الســوداني. ونفس  التنزاني 
البيضاوي  الوداد  إلى  بالنسبة  األمر 
الذي جاء في اجملموعــة الثالثة مع 
أتلتيكو  وبيترو  الغينــي  فرق حوريا 
األجنولــي وكايــزر تشــيفز اجلنوب 
إفريقي. ووقع فريقا الهالل السوداني 
وشباب بلوزداد اجلزائري، في اجملموعة 

الثانيــة التــي ميكــن تســميتها 
»مجموعة املوت«، حيث ضمت إلى 
جوارهمــا مازميبي الكونغولي وصن 

داونز اجلنوب إفريقي.
املشــاركة  العربية  األندية  وتوجت 
في هذه النسخة، بـ21 لقًبا لدوري 
9 ألقــاب لألهلي،  األبطــال، بواقع 

و5 للزمالــك، و4 للترجــي، واثنــني 
في  للمولودية..  وحيد  ولقب  للوداد، 
املقابل، لم حتصــد األندية الثمانية 
العربيــة، املشــاركة في هذه  غير 
البطولة، ســوى 7 ألقــاب، بواقع 5 
ملازميبي، ولقــب وحيد لكل من صن 

داونز وفيتا كلوب.

بكين ـ وكاالت:
لكرة  اآلســيوي  االحتاد  قال 
 18 النســخة  إن  القــدم 
والتــي  آســيا  كأس  مــن 
الصني ستقام  تستضيفها 
فــي املــدة مــن 16 حزيران 

وحتى 16 متوز 2023.
وتستضيف الصني البطولة 
في عشــر مدن مبشــاركة 
24 منتخبــا علــى مدار 31 
أيام  بثالثة  أكثــر  وهو  يوماً 
في  املاضية  النســخة  من 
وتقــام   ..2019 اإلمــارات 
البطولة فــي الصني للمرة 
الثانية بعــد تنظيمها ألول 

مرة في 2004.
وقال ويندســور جون، األمني 
»نثق  اآلسيوي  لالحتاد  العام 
املقبلة  البطولــة  أن  فــي 
في الصني ســتكون األكبر 
القدم  تاريخ كرة  واألروع في 
اآلســيوية، نعلم أن اللجنة 
الصيني  واالحتــاد  املنظمة 
ســينظمان  القدم  لكــرة 
  .»2023 في  تاريخية  بطولة 
هي   2019 نســخة  وكانت 
التي  البطولــة،  األول مــن 
تقــام كل أربعة أعوام، التي 
تتوســع فيها املشاركة من 
16 إلــى 24 منتخبــاً وأحرز 

املنتخب القطري اللقب. 
من جهته قال شــي كيانغ 
احمللية  اللجنــة  أمني عــام 
»مع  للبطولــة:  املنظمــة 
تأكيــد مواعيــد البطولة، 
سوف تتمكن اللجنة احمللية 
أعمال  تنظيم  من  املنظمة 
االســتعداد بدقــة أكبــر، 
حيث أن أعمال االســتعداد 
ما  وفق  تســير  للبطولــة 
هــو مقرر في بنــاء املالعب 
والتنظيم وبرامج املتطوعني 
نعمل مع  وغيرها، وســوف 
االحتاد اآلســيوي مــن أجل 

تنظيم بطولة رائعة«.

أمستردام ـ وكاالت:
الفرنســي- املهاجم  انتقل 
هالر  سيباســتيان  العاجي 
من وســت هام االجنليزي الى 
الهولندي  امستردام  اياكس 
ملــدة اربعة مواســم مقابل 
مليون   22,5 بلغــت  صفقة 
يــورو كمــا اعلــن االخيــر 
بيان  فــي  وجاء  أمــس..  أول 
الهولنــدي  النــادي  صــادر 

»توصل اياكس ووســت هام 
اتفاق  الى  هالر  وسيباستيان 
الالعــب  بانتقــال  يقضــي 
الفرنســي-العاجي«.وتعتبر 
االغلى الستقطاب  الصفقة 
الدوري  الــى  الالعبني  احــد 
املوقع  الهولنــدي بحســب 
الرســمي الياكس.وسيلعب 
السابق  مدربه  بإشراف  هالر 
اريك تن هاغ الذي اكتشــفه 

لدى تدريبه نادي اوتريخت من 
ويستطيع   ..2017 الى   2014
اول  خوض  العاجــي  الدولي 
مباراة رسمية له في صفوف 
فريقــه اجلديــد فــي مباراة 
القمة ضــد الغرمي التقليدي 
ايندهوفــن اليــوم االحــد.. 
ويتصدر اياكس ترتيب الدوري 
احمللي متقدمــا بفارق نقطة 

واحدة عن ايندهوفن.

لندن ـ وكاالت:
قرر االحتــاد اإلجنليزي لكرة القدم 
تغرمي نونو إسبريتو سانتو مدرب 
وولفرهامبتــون 25 ألــف جنيه 
وحذره  دوالر(  ألف   34( إسترليني 
مــن تكــرار اخملالفة مســتقبالً 
بعــد تعليقاته ضــد احلكم لي 

ميسون.. وانتقد املدرب البرتغالي 
 1-2 الهزمية  بعد  احلكم ميسون 
قائال  املاضي  الشهر  بيرنلي  أمام 
إنه »ليس جيــداً مبا يكفي إلدارة 

مباريات في دوري األضواء«.
وقال االحتاد اإلنكليزي إن نونو أقر 
بأن تعليقاتــه »كانت غير الئقة 

ألنها توجه إساءة شخصية إلى 
ميســون وتضر بصورة اللعبة«.

املركز  وولفرهامبتــون  ويحتــل 
13 في الــدوري املمتاز برصيد 22 
نقطة ويســتضيف كريســتال 
بــاالس في الــدور الثالث لكأس 

االحتاد اإلجنليزي.

الزمالك يصطدم بالترجي.. وقرعة 
متوازنة لألهلي والوداد في أبطال إفريقيا

رسميًا تحديد موعد كأس آسيا في 
الصين 2023

هالر من وست هام الى اياكس امستردام
االتحاد اإلنجليزي يعاقب مدرب وولفرهامبتون



رياضة

بغداد ـ فالح الناصر:

اشــادت وزارة الشباب والرياضة 
فتنس  هــوك  أكادميية  بعمــل 
اجلسم  ونحت  للرشاقة  الدولية 
مؤكــدة  القتاليــة،  والفنــون 
الدعم  تقــدمي  ســتواصل  انها 
لنشــاطات هذه األكادميية التي 
للرياضة  نوعيــة  نقلــة  تعــد 

والشباب في العراق.
وقــال مدير قســم األنشــطة 
دائرة  فــي  الرياضية  والبرامــج 
التربية البدنية في وزارة الشباب 
عبد  جنم  الدكتــور  والرياضــة، 
مطشــر، ان هــوك فتنــس من 
األكادمييــات املتميزة للرشــاقة 
وهي  القتالية،  الفنــون  والعاب 
بإدارة البطــل العاملي علي كرمي 
امللقب علي هوك وهو احد ابطال 
اللعبــة املعروفني على الصعيد 
العاملــي، وهــو صاحــب فكــر 
حديث، لذلك ارتات وزارة الشباب 
والرياضة ممثلة بقسم االنشطة 
دائرة  فــي  الرياضية  والبرامــج 
التربية البدنيــة عقد بروتوكول 
مــع اكادمييــة هــوك فتنــس، 
اقامة  البروتوكول  هــذا  وتخلل 
ثــاث دورات، االولى للمســتوى 
األول اقيمت في وزارة الشــباب 
اما  الــوزارة،  ملوظفات  والرياضة 
محافظة  في  جرت  فقد  الثانية 
والثالثة ستقام  الســليمانية،  
ابتــداء من يــوم اخلميس املقبل 
ثاثة  ملدة  أربيــل،  في محافظة 
ايام، وهــي للمســتوى الثالث، 
حيث تشمل هوك فتنس 28 من 
واشار  بها،  اخلاصة  املســتويات 
عبد مطشر إلى ان الدورة الرابعة 
ســتقام فــي مدينــة املوصل، 
وستتبعها اقامة دورات اخرى في 
محافظات بالتتابع مثل كركوك 
ثم صاح الدين وبقية احملافظات 
احلبيب  عراقنا  ربــوع  في جميع 

وذك لنشــر هــذه الرياضة التي 
تتميز ايضا باملوسيقى واحلركات 
وهــي تعمل على قوة ورشــاقة 

اجلسم وتخفيف االوزان.
واوضح ان هذه الرياضة تشــمل 
كا اجلنسني، وفكرتها هي رياضة 
رســائل  تبعث  وهي  للجميــع 
ونعمل على توسيعها في جميع 
ثقافة  من  ملا حتملــه  احملافظات 
رياضية وهي مطلوبة جدا، وقال 
ان رياضة هوك فتنس هي ترتبط 
اجلماعات،  مــع  كبيــرة  بصورة 
حيث طلبة جامعة السليمانية 
اقامة دورة لطلبتها، كما هنالك 
طموح باقامــة دورة في جامعة 
أربيل، كذلك في املوصل، منوها 

إلــى ان هــوك فتنــس تعتمد 
وهذا  الرياضــة،  فــي  احلداثــة 
شــيء مهم، لكــون الكثير من 
على  تعتمد  الرياضيــة  املناهج 
الكاســيكية، وهي بحاجة إلى 
وتطوير، فدخــول هذه  حتديــث 
الرياضية فــي مناهج اجلامعات 

جدا مهم.
هــذا واقيم كرنفــال بهيج في 
افتتــاح مقر االكادميية مســاء 
بحضور  بغــداد،  فــي  اخلميس 
التي  الشــخصيات  من  العديد 
قدمــت التهانــي والتبريــكات 
إلدارة االكادمييــة، متمنيــة لها 
تتميز  رياضة  النجاح في إضافة 
مبواصفــات حديثة إلــى امليدان 

الرياضي، في حني اجرت الوكاالت 
تغطية  واإلعاميــني  اإلخبارية 

خاصة عن احلفل.
وقدم رئيس االكادميية شــهادات 
تقديريــة للحضور من الضيوف 
الذين ثمنــوا دور إدارة االكادميية 
من  يقدمونه  ملا  فيها  والعاملني 
أسس  ارســاء  في  كبيرة  جهود 
صحيحــة لرياضة حديثة تضم 
ومتنوعــة  جميلــة  فعاليــات 
الرشــاقة والفنون  في جانبــي 

القتالية.
مــن جانبه، قال مديــر اكادميية 
علي  الدوليــة،  فتنــس  هــوك 
كرمي او علــي هــوك، ان افتتاح 
االكادمييــة خطــوة مهمة جدا 

النــه ميثل االحتــاد العاملي واحتاد 
الشرق االوســط بهذه الرياضة، 
مبينــا ان هنالــك نقلة مهمة 
ستيب  الكارديو  رياضة  تشهده 
مع امليوزك ونعمل على ان تكون 
هــذه الرياضة ثقافة وليســت 
مجرد رياضة، اذا نعمل على نقل 
الرياضة األوروبيــة والية العمل 
في  وكذلك  التخصص،  هذا  في 
إدارة القاعــات الرياضية اخلاصة 

بها.
واشــار إلــى ان اكادمييــة هوك 
فتنس الدوليــة معترف بها في 
122 دولة، وقــال ان املقر اجلديد 
ســيكون مركز تدريبي وتأهيلي 
للمدربــات واملدربني، وســيضم 

رشــاقة  والعاب  تدريب،  صاالت 
وفنون قتالية.

واوضح ، ان فريقه العامل ضمن 
االكادميية يتوزع على محافظات 
العراق، فهنالــك 102 مدربة و4 
مدربني يعملون منذ 4 ســنوات، 
وهــذه االعــداد قابلــة للزيادة 
النشاطات  توســعة  بحســب 
واقامة الــدورات وهنالك طلبات 
لانضمام إلى االكادميية، وذكر ان 
من بني هذا العدد من املدربني هو 
يعتمد على 12 مدربا في تطوير 

رياضة الكارديو ستيب.
كما ثمن هوك، دور وزارة الشباب 
والرياضــة ممثلة بدائــرة التربية 
االنشطة  قسم  ورئيس  البدنية 
الدكتور  الرياضيــة،  والبرامــج 
جنم عبد مطشر، على تعاونهم 
إلقامة  واملساندة  الدعم  وتقدمي 
االنشــطة والــدورات اخلاصــة 
إلى  منوها  فتنس،  برياضة هوك 
احملافظات  مــن  هنالك طلب  ان 
احلديثة  الــدورات  هــذه  باقامة 

وتوسيع قاعدة الرياضة.
وتابع ان التنسيق ايضا متواصل 
مــع اجلامعــات القامــة دورات 
للطلبــة، ســيما ان االكادميية 
ســبق لها اقامة نشــاط خاص 
باجلامعــات ونــال استحســان 
كان  في حني  املسؤولني،  واشادة 
هنالك تفاعا كبيرا من الطلبة 

املشاركني في النشاط.
علي هــوك، اكد ان مشــروعه 
الكبيــر، بل احللم الــذي يتمناه 
ان يكــون حقيقة هــو ان يكون 
لاكادميية احتادا مســتقا، وهذا 
ما يعمل عليه مع املتخصصني 
وفــي مقدمتهــم الدكتور جنم 
عبد مطشر ودعم وزارة الشباب 
ما  إلى  يصــل  الذي  والرياضــة 
70 % في دعم نشاطات  نسبته 
بالرشــاقة  اخلاصة  االكادمييــة 
القتالية  والفنون  اجلسم  ونحت 
»االيروبك / كارديو ستيب/ فتنس 

بدي/ كروس فت«.

كرنفال بهيج في افتتاح المقر الرسمي ألكاديمية 
هوك فتنس الدولية

أحمد عبدالكريم حميد »الشباب والرياضة« تشيد بالعمل وتؤكد مواصلة تقديم الدعم

استمرار المنتخبات ضرورة

ان اعان االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفآ( الغاء بطوالت 
كأس العالم للشــباب والناشــئني تبعه قــرار االحتاد 
اآلسيوي للعبة بالغاء مسابقات هذه الفئات العمرية 
رغم اســتعدادات املنتخبات املتأهلة وبقية املنتخبات 
األشــبال التي تســتعد هي أيضاً. ان قرار اإللغاء جاء 
بعد تأجيل للموعد املقرر للنهائيات عقب تفشي وباء 
كوفيد 19 وظهور سالة جديدة منه. احلفاظ على ارواح 
الاعبني واملدربني واإلداريني واجلهود الســاندة والدعم 
اللوجســتي ووســائل الصحافة واإلعام اآلســيوي 
والعامليــة امر ال بد منه بغية احلّد من االنتشــار ونقل 
الفيروس إلى الدول األُخرى التي حتاول بجهودها الذاتية 
التخلص من هذا الوباء الذي ضرب الكرة األرضية وقتل 
الكثيرين واشــكاله تختلف بحدتــه وتأثيره من دولة 

ألُخرى.
برأيي، على الهيئــة التطبيعية القائمة بأعمال االحتاد 
املركزي لكــرة القدم اتخــاذ قرار باســتمرار تدريبات 
املنتخبات واقامة املباريات الودية مع األندية واشراكها 
في املســابقات احمللية اخلاّصة في الفئات العمرية دُون 
احتســاب للنتائج من أجل االحتكاك ومعرفة قابليات 
وأمكانات الاعبني ومدى ارتفاع مســتوياتهم وُفرصة 
ملدربــني املنتخبات فــي متابعة العبي بقيــة األندية 
واســتدعاء األفضل لصفوف املنتخبــات وان ايقاف أو 
ابعاد هذه اجملموعة من الاعبني عــن املنتخبات حالياً 
سيؤثر سلبياً ونفسياً واضاعة جملهودات املدربني الذين 
عملوا علــى تطوير وصقل امكانــات العبيهم طوال 
املدة الســابقة واجراء االختبــارات جملموعة جديدة من 

الاعبني. 
سؤالي: َهل ستتخذ الهيئة التطبيعية قراراً مبشاركة 
املنتخبــات فــي مســابقة دوري الرديف، الشــباب، 
الناشــئني؟ وَهل توقــف الهيئة عمــل وتدريبات هذه 
املنتخبات في ظل غياب املشــاركات القارية وغيرها؟ 
وما الضير في اســتمرار التدريبات وخــوض املباريات 
التجريبية مع أندية الدوري املمتاز والدرجة األوَّلى طوال 

هذا املوسم واعداد املنتخبات لاستحقاقات املقبلة؟.
أخيراً، ان قرار اإللغاء لاســف نال من الفئات الصغيرة 
للمنتخبات العاملية برمتها وهذا القرار ســيؤثر على 
املنتخبات التي ستحل وتذهب جهود املدربني والاعبني 
ادراج الرياح والشاطر من يستمر بالوتيرة ذاتها واقامة 
مسابقات لدعم هذه املنتخبات لاستحقاقات املقبلة 
وبدورنــا ننتظر ونتطلع قرار الهيئــة التطبيعية بهذا 

الصدد.  
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إعالم الشباب والرياضة

أَكَد ُمدير َعام دَائرة الَطب الرِيَاضي 
وَالِعاج الَطبيعــي الدكتور حيدر 
رحيــم  أن َعــام 2020 كان َعاًمــا 
ُمتميــزًا َحافًا  باإلجّنَــازات لَدائرة 
َفيروس  وحََتديات  الرِيَاضــي  الَطب 
ُكورونــا , إذ َقدَم ُمنتســبو الَدائرة 
ُجهودًا اْســِتثنائية  نَفخر بها ومَبا 
رَافقها من حرٍص وَدقٍة في الَعمِل .
ُمضيًفا أن تَقــدمي اخلَدمة الَطبية 
املُتميــزة لرِيَاضيــي ُكل اإلحّتِادات 
الــوزارة  وَُموظفــي  الرِيَاضيــة 
تَواصلت  اجمُلتمع  َشرائح  وَُمختلف 
احلَظر  ُظــروف  أصعِب  فــي  َحتَّى 
تَخللها املُســاهمة املُستمرة في 
َفحِص الرِيَاضيني من َمرِض َفيروس 
ُكورونا بالَتعــاوِن مع وزارِة الَصحة 
فضًا عن تَشــكيِل فريــق ُمدرب 
َخــاص بالَتعفير , َحيــُث متَ تَعفير 
دَوائر الوزارة أكثر مــن َمرٍة وَتَدريب 
ماك من ُموظفي الــوزارة للقياِم 

بهذِه املُهمة. 
وَتَابــع بالقــوِل : إن تَنفيذ اخلُطة 

الَتوعويــة الَســنوية لَتوعية ُكل 
شــرائح اجملتمع وايصال توجيهات 
السيد الوزير بالتركيز على اجلَانب 
الَتوعوي َكانت َحاضــرًة من ِخاِل 
باخلُطِة  املُقرة  الَتوعويــة  الَبرامج 
اخلُمســية للَدائرِة بِشكٍل ُمباشر 
أو ِمن ِخــاِل املَنصات األلكترونية 
وَبِنســبة تَنفيذ 100 % مع الكَثير 
املُشاركة  .وَ  الَتوعوية  املُبادرات  ِمن 
وَاإلذاعية  الَتلفزيونية  الَبرامج  في 
لَتوعيــِة املُواطنــني ِمــن َفيروس 
ُكورونا وَآليــات َتنب الُوباء وَفق َما 

َمعمول بِه َعاملًيا .
تَنفيذ ُخطة َجمع  أن  وَأَشار رحيم 
الَعينــات من الرِيَاضيــني في إطارِ 
بَرامج ُمكافحة املُنشطات اْسَتمر 
بِصورٍة َطبيعية على َقدرِ املَسؤولية 
بِصورٍة َشــاملٍة أيًضــا وَفق َما هو 
َمنوط بَِدائرتنــا .وَفي اجلَانِب اآلخر 
فأن الَتعاون مع اجلَامعاِت الِعرَاقية 
الُكليات  لَتدريِب ُطاب  ُمهمٍة  في 
الَطب  دَائرة  دَاخل  االْخِتصاص  ذَات 
الَعملية  الَناحيــِة  ِمــن  الرِيَاضي 
وَالَنظرية متَ وَفــق اجلَداول وَاألعداد 
املُــراد تَدريبها ، ُمنوًهــا أن الَدائرة 
بَِندواتها وَوَرشــها الَعملية َكانت 

الَعاِم  تَســير بِصورٍة َطبيعية في 
املُنصرم وََمازلنا نَسير بِذاِت الَنسق 
مع َتنفيذ ُمفردات اجلَودة وَالَتطوير 
وَفق  اخلَدمات  تَقدميِ  في  املُؤسسي 

أْحَدث ُصورة مُمكنة.
من جانب اخر، َجدد وَزير الَشــباب 
ِحرْص  درجــال،  عدنان  وَالرِيَاضــة 
الِوزَارة على تَوفير األرَْضية املُناسبة 

الرِيَاضية..  األنِْدية  دََعم  َسبيِل  في 
الَسيد  اْســِتقبال  ذلك خال  َجاَء 
الرِيَاضي،  الــزَوراء  نَادي  وَْفد  الَوزير، 
ُمبيًنا أن رُؤية الــِوزَارة تَعتمد على 

اْسِتقطاب اجلِهات الرَاعية لألنِْدية 
وَاإلحّتَــادات َعبرَ تَخطيط َســليم 
لَتجاوز الُظــروف الَصعبة وَتَواجد 
الرِيَاضي  اجمَلال  في  الرَاعية  اجلِهات 
الرِيَاضة  دفِع َعجلة  َسُيسهم في 
الِعرَاقيــة إلى األمــام على الرَغِم 
تَنتظرنا،  التــي  الَتحديــات  مــن 
وَنَتأمل َتاوزها للُوصوِل إلى نَاصيِة 

الَنجاح.
الَقطاع  مــع  الَتعــاون  وَأَضــاف: 
املَصرفي احلُكومي وَاخلَاص في دَعِم 
األنِْشــطة الرِيَاضية وَالَشــبابية 
ُمهــم جًدا فــي ظــِل َمحُدودية 
ِميزانية الــِوزَارة في الَظرِف الرَاهن 
عــن َطريــِق رَِعايــات أو ُقــروض 
ملَشــاريٍع وأنِْشطٍة ُمختلفٍة أو عن 
املُنتديات  فــي  االْســِتثمار  َطريِق 
الرِيَاضية،  واإلحّتَــادات  الَشــبابية 
ُمشيرًا على َضرورة اإلْسراع  بإجْنَاز 
َمشــروع َملعب الــزَوراء الرِيَاضي 
الِسيما  املَطلوبة،  املُواصفات  وَفق 
وأن ملَلعِب الــزَوراء ُخصوصيًة لدى 
اجلَمهور الرِيَاضي.. من َجانبِه أَشادَ 
الَوفــد الَضيف بُطروحــات الَوزير 
درجال وَبَحثُه عن الُسبل الَكِفيلة 

بَدعم َقطاعي الَشباب وَالرِيَاضة.

الَشباب  وزارة  َشــاركت  ذلك،  إلى 
الَبدنية  الَتربية  دَائــرة   - وَالرِيَاضة 
وَالرِيَاضة / َقســم الَكشــافة في 
االْحِتفالية التــي أَقامتها ُمديرية 
ُشــؤون احمُلاربني مِبُناسبِة ُمرور 100 

َعام على تَأسيِس اجلَيش الِعرَاقي.
وََقال ُمدير َقســم الَكشافة عامر 
عبــد الرحمــن: نُبــارك لِقواتنــا 
التي  ُصنوفها  بِجميِع  املُســلحة 
َسطرت أروع املَاحم الُبطولية في 
الذودِ عن أرِض الِعرَاق وَُمقدســاتِه 
وَأبعدوا  اإلرهابيــة  اجلَماعات  َضد 
َخطرهم عــن الِعــرَاق وَاملَنطقة، 
َســائلني املَولى تعالــى أن يَحفظ 
َجيشنا الِعرَاقي الَباسل وأن يَرحم 
ُشــهداؤه وأن يَجعل َمســكنُهْم 
ُمنتســبو  وََقدم  الَنعيــم.  َجنات 
َقسم الَكشافة بَاقة ُورد إلى ُمدير 
َعام املُديرية الَعامة لُشؤون احمُلاربني 
الَفريق الركن محمد العســكري, 
فضــًا عــن اإلعــام الِعرَاقيــة 
املُقاتلني. في  زَينــت ُصــدور  التي 
املُقابِل َقــدَم الَفريق الركن محمد 
العســكري َشــهادة تَقديرية إلى 
ُمدير َعــام دَائرة الَتربيــة الَبدنية 

وَالرِيَاضة.

َدائرة الَطب الِرَياضي َتحتفي ِبعام  َكامل ُمتميز من الُجهِد َوالَخدمات الَصحية الُمتكاملة
وسط تحديات فايروس كورونا

نشاطات سابقة لدائرة الطب الرياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
خــاض املنتخب الوطنــي بكرة 
التدريبية  وحداتــه  اولى  القدم، 
امــارة دبي بدولــة االمارات  في 
العربيــة املتحــدة.. ووصل وفد 
املنتخب الوطني بكرة القدم الى 
ملواجهة  حتضيــراً  اخلميس  دبي، 
الودي. االطار  في  االرض  اصحاب 
وستقام املباراة بني املنتخبني يوم 

بعد غد الثاثاء ضمن استعدادات 
املنتخبني للتصفيات االســيوية 
املزدوجة على ملعب ستاد زعبيل 
بنادي الوصل، ضمن التحضيرات 
آســيا  ونهائيات   2022 ملونديال 

.2023
وغــاب عن وفد أســود الرافدين، 
الاعبان عاء عبد الزهرة وأمجد 
عطــوان، بســبب اإلصابة التي 

حلقــت بكل منهما فــي الدوري 
الاعب  املمتاز، فيما متــت دعوة 
همام طارق احملترف باإلسماعيلي 
املصــري، لتعويض غياب عطوان 
مع  الوديــة  املبــاراة  أن  .يذكــر 
املنتخــب اإلماراتــي، مت تثبيــت 
موعدهــا رغم إلغــاء البطولة 
الرباعية التــي كانت مقررة في 

دبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر احتاد كرة الســلة ، تغيير 
مواعيــد ثاث مباريــات، في 
اجلولــة الثالثة مــن النافذة 
الثانيــة، واملقررة فــي احلادي 
عشر من شــهر كانون الثاني 
االحتاد  ســر  أمني  اجلاري.وقال 

خالد جنــم »مت تغيير مواعيد 
مباريــات يــوم غــد اإلثنني ، 
النقل  مقتضيــات  بســبب 
مع  وبالتنســيق  التلفزيوني 
الناقلة«.وأوضــح  الشــركة 
أن مباراة احلشــد الشــعبي 
متام  في  ســتكون  والشرطة 

الســاعة الرابعــة بــدال من 
الثالثة مســاًء، فيما ستكون 
مباراة اخلطوط والكهرباء في 
من  بدال  السادســة  الساعة 
اخلامســة، ومباراة األعظمية 
الثامنة  الساعة  في  والنفط 

بدال من السابعة.

بغداد ـ طه الجنابي:
يعــد نــادي امليثــاق الرياضي، من 
بالنســبة  االم  او  العريقة  األندية 
فــي مختلــف  الصــدر  ملدينــة 
والفردية  اجلماعيــة  الفعاليــات 
خارجيــة  داخليــة  ومشــاركات 
الوطنية  املنتخبــات  رفد  متعددة 
والســيما  الاعبــني  مبختلــف 
فراس  السيد  القتالية،  الفعاليات 
ســهم املديــر التنفيــذي للنادي 
حتدث عن إجنــازات النادي واملواهب 
الواعدة فــي االلعاب كافة مؤكدا 
بانــه. النادي يحتــاج الى دعم من 
قبل املؤسسات احلكومية متمثلة 
بالــوزارة الشــباب  واحتــاد القدم 
واللجنــة االوملبيــة مــن اجل ان 
تأخذ هــذه املواهب فرصتها ومتثل 
املنتخبات افضل متثيل  واستعرض 
السيد سهم اسماء المعة لعبت 
للنادي مؤسســة لــه العبني من 
طراز املرحوم ناطق هاشم  والاعب 
الفذ حبيب جعفــر وعباس عبيد 
وصباح زبون واملرحــوم فالح عودة  

وبطل العالم للشــباب باملاكمة 
٢٠١٥كرار ســهم وفراس ســهم  
وســامي العيبي  بالدراجات وعلي 

الكيار من مؤسسي  النادي.
 وأضاف السيد ســهم بان رئيس 
النادي. حاليا الســيد حيدر سام 
محســن يعمل مبهنيــة من اجل 

مبختلف  النــادي  ودعــم  تطويــر 
الوسائل املتاحة لكن من الضروري 
ان تتفاعل معنا املؤسســات  جداً 
مشيرا الى ان فعالية القدم تواصل 
تألقها فــي دوري الدرجه االولى ومت 
مفاحتة وزارة الشــباب حيث أرسل 
الشباب  وزير  درجال  عدنان  الكابنت 

كتابا الــى اللجنة التطبيعية في 
احتاد القدم لتحمل النفقات كونه 
لم يســتلم  اي منحــة من قبل 
الــوزارة هذا من جانــب من جانب 
املشــاركات  العديد من  لدينا  اخر 
الفرديــة في مختلــف احملافظات 
والعاقات  التنسيق  يتم عبر  وهذا 
مع االخــوان في احملافظات، وأضاف 
ســهم ان الفعاليــات املوجــودة 
حاليــا هي كرة القــدم واملاكمة  
والتايكوجستو  واجلودو واملصارعة 
والكيكوشغاي شنغاي  والدراجات 
واملواي تاي والشطرجن والنايكواندو.

واشار الى ان   االدارة املميزة واملدربني 
املهنيني  في النــادي يعدون برامج 
فعالية  فــي كل  الاعبني  الختيار 
وخملتلف الفئــات العمرية من اجل 
حتقيق العدالــة في اختيار الاعب 
املوهــوب ومنح فرصــة للمواهب 
لكــي تأخــذ دورهــا وهــذا االمر 
انعكس إيجاباً علــى نتائج النادي 
الداخليــة واخلارجيــة حيث متكن 
النــادي من احلصول علــى العديد 

مت اإلجنازات الداخلية في مختلف 
الفعاليات ومنها التتويج بألوملبياد 
التــي أقامتهــا  مديرية شــباب 
ورياضــة الصدر  لأللعــاب  برعاية 
فضا  والرياضــة.  الشــباب  وزارة 
اخلارجية  احملافــل  في  التواجد  عن 
والسيما بطولة غربي اسيا باجلودو 
وبطولة  اآلسيوية  األندية  وبطولة 

األندية العربية باملاكمة باألردن.
نــادي بحجــم  هــذه الفعاليات 
للمنتخبات يجب  ورافــد  املتعددة 
ان يكــون له تقييم مميــز والتفاته 
كبيــرة من قبل املؤسســات رغم 
ان هذه املؤسســات تعيش حالية 
اســتثنائية مــن توقــف األموال 
ألســباب ادارية وفنيــة لكن  هي 
مســالة وقت وحتل هــذه األزمات  
النادي  العون لهذا  يد  وعليهم مد 
تــرك بصمات في  والذي  الطموح 
أندية  الفعاليات في حني  مختلف 
جماهيرية عريقة سرحت مختلف 
الفعاليات بحجج عدم توفر الدعم 

املالي.

اسود الرافدين يواصلون التدريبات 
لمالقاة اإلمارات

تغييرات مواعيد مباريات ثالثة السلة

نادي الميثاق إنجازات مميزة ورافد أساسي للمنتخبات باأللعاب  الجماعية والفردية

فراس سهم رئيس نادي امليثاق



--1
قصة االعرابي الذي أراد أْن يترك ناقته 
طليقًة ، مســتنداً الــى توكله على 
اهلل القادر على حفظها له ، معروفة 

شائعة ...
ولم يتركه الرسول )ص( حتى قال له 

:
" اعِقلْها وتوكْل "

اّن اتخــاذ االجــراءات الالزمة حلفظ 
الناقة البُدَّ أْن تُتخذ ، وتقترن بالتوجه 
الى اهلل والتوكل عليه لتتم العملية 

بنجاح كامل .

--2
وكلنا يعلــم ان ) الوقايــة خيٌر من 
العالج ( ولكن الســؤال املركزي الذي 

يطرح نفسه :
كم هم اولئك امللتزمون مبا تقتضيه 

الوقاية من كوفيد 19 ِمْن إجراءات ؟
ويؤسفنا ان نقول :

ان هنــاك تهاونــا واضحــاً من قبل 
اتخــاذ هذه  في  املواطنني  معظــم 
االجــراءات الوقائية ، وهــذا ما دعانا 
الــى كتابة هذه الســطور محذرين 
من عواقــب االنفالت، ومؤكدين على 
واالجراءات  بالنصائح  االلتزام  أهمية 
النفس من  املقررة صحّيا، لصيانــة 

االصابة بالوباء اخلطير .
امــا اذا تركنــا احلبل علــى الغارب 
وأهملنا التقيد باملنهج املرسوم فاّن 
أخطار الوباء رهيبة ال ترحم ، ال سيما 
ونحن في خضم موسم بارد ينشط 

فيه الوباء بشكل كبير .

– -3
لقــد عطّلْنا )مجلــس الصدر( الذي 
كان ينعقد آخر ثالثاء من كل شــهر، 
ومنذ شــهر آذار املاضي حتاشــياً من 
اجتمــاع رُّواده األحبة، وتقارب أماكن 
االجتماع،  قاعــة  فــي  جلوســهم 
حفاظا عليهــم والتزاماً مبا تقتضيه 

اجراءات الوقاية املعلومة .

--4
وأنا أســمح لنفســي ان أخــرق مما 

مــع  االجتماعــي  االدب  يقتضيــه 
بعــض االحبة الذين ميــدون أيديهم 
ملصافحتــي دون أْن أمــد لهم يدي، 
أفعــل ذلك مرغماً لكيــال أحيد عن 

االجراء السليم صحّيا .
ومعذرة مــن كّل األحبة الذين قد ال 
يروق لهم ذلك ، ولكننــا اذا كنا بني 

خيارين :
خيار إرضاء االحبة 

وخيار االلتزام بأهداب املنهج الصحي 
السليم .

للذمة  املُبــرء  الثاني  اخليــار  فّضلنا 
طبقاً ملا متليه الضوابط .

--5

اّن العودة الى التجمعات في األفراح 
واألحزان بعيداً عن االلتزام بالضوابط 
الصحية ، ظاهرة خطيرة وال يســوغ 
لنا ان نبقى إزاءها متفرجني صامتني 
على  والتأكيد  التحذيــر  مــن  والبُدَّ 

ضرورة االلتزام بالضوابط الصحّية .

--6

واملأمــول من القراء االعــزاء جميعا 
االصغــاء لنــداء الشــرع والعقل ، 
وااللتزام بخارطة الطريق املرســومة 
الدعوات  الباب مــع خالص  في هذا 
االعزاء  وأهله  احلبيب  الوطن  بخالص 

من الوباء ومن كل بالء .

إعْقِلْها وَتَوَكْل

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

هوليــوود  جنــم  تصــدر 
جــورج كلوني غالف عدد 
كانــون الثاني 2021 جمللة 
GQ بنســختها التركية. 
ونشــرت صفحــة اجمللة 
للتواصل  موقعهــا  على 
الصــورة  االجتماعــي 
:"من  بتعليــق  مرفقــة 
عبارة  يجــدون  الذين  بني 
"أنا لســت نادماً على أي 
"بالطبع، هناك  شــيء": 
حلظات أعود فيها وأقول" 
أمتنى لو لم أقل ذلك، لم 
أتصرف هكــذا ". اآلن، إذا 
عدنا إلى الوراء ونظرنا إلى 

به، فســنحذف  مررنا  ما 
األمور  من  املئات  عشرات 
من  عليها  نأســف  التي 
حياتنــا. ما يهــم، كيف 
لنفســك،  بها  تعتــرف 
الندم الذي ال تســتطيع 

هضمه سيسممك". 

األميركي  النجــم  تقدم 
الى  هالــدر  ســومر  إيان 
متأخرة  مبعايدة  معجبيه 
الســنة  ملناســبة حلول 
ونشــر   2021 اجلديــدة 
صــورة لــه بالقــرب من 
املوقد تظهــره وهو يوقع 
صوره  مــن  كبيراً  عــدداً 
رســالة  وكتب  ملعجبيه، 
طويلــة لهم جــاء فيها: 
"عام جديد ســعيد. كان 
التوقيع  محاولــة  هدفي 
وإجناز  الصــور،  آالف  على 
األشياء واخلروج من املنزل. 
لقد كنت متأخرا جدا في 
كل ذلك وأنا أعتذر بصدق 
لكم أيها املعجبون. اعتذر 

ألولئك الذين اشتروا صورا 
لــي ألحبائهم فــي أعياد 
امليالد أو العطالت ولم اكن 
حاضرا، ســوف أفعل اآلن. 
سأنهي ما بدأته وال أطيق 
جميًعا.  لرؤيتكم  االنتظار 
لقد دعمتموني، ورفعتوني 
بأرواحكــم وأفكاركم وأنا 

أقدركم أكثر مما تعرفون.

العاملية  النجمة  أعلنت 
تســجيلها  لوفاتو  دميي 
خاللها  مــن  ترد  ألغنية 
على االحتجاجات املؤيدة 
لدونالد ترامب، في خطوة 
وكتبت  للجــدل.  مثيرة 
لوفاتــو على حســابها 
موقــع  علــى  اخلــاص 
التواصــل االجتماعــي: 
االســتوديو  فــي  "أنــا 
أعمــل على شــيء مميز 
على  اليوم  االعتداء  بعد 
الدميقراطية".  يشار الى 
ان عــدد م انصار الرئيس 
اقتحموا  ترامب  السابق 
مبنى الكونغرس بأعمال 
العالم  وجدها  شــغب 
انهــا صــورة حلقيقــة 
اميركا.  في  الدميقراطية 
آخر كانت  على صعيــد 

لوفاتو  دميــي  كشــفت 
مؤخرا أنها بدأت تشــعر 
والقلق، بعد  بإإلكتئــاب 
املنزلــي،  العــزل  مــدة 
فيروس  تداعيات  بسبب 
دميي  وأشــارت  كورونــا. 
الــى   "CNN" لشــبكة
صعوبات  واجهــت  أنها 
نفســية، ولــم تتمكن 
وأن  صداقــات،  خلق  من 
تأثرت  النفسية  حالتها 

بشكل سلبي.

جورج كلوني

ديمي لوفاتو

إيان سومر هالدر

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت شــركة Geely الصينية عن سيارة جديدة من أسرة 
Binrui، وصفهــا الكثيــرون بأنها املنافس اجلديد لســيارات 

Camry الشهيرة من تويوتا.
وصممت ســيارة Binrui F-Type اجلديدة بهيكل أنيق وكبير 
مبنــي على منصات BMA التي طورتهــا Geely بالتعاون مع 
فولفو، وجهــزت بالعديد من امليزات املتقدمــة التي خولتها 

لتكون من بني أفضل سيارات الفئة +C لهذا العام.
وتختلــف املركبة عن ســيارات Binrui الســابقة من حيث 
املظهر اخلارجي وخصوصا من حيث تصميم املرايا وأغطيتها 
وتصميــم اإلطارات احمليطة بفتحات العجــالت في الهيكل، 
وكذلك من ناحية تصميم شــبك غطاء املبرد الذي يتوسط 
الواجهــة األمامية، وتصميــم الواجهة اخللفيــة وصندوق 
األمتعة. وجهزت بفتحة سقف كبيرة ميكن التحكم بنافذتها 
كهربائيا، ومبنظومــات لتدفئة املقاعد واملقــود، ومنظومات 
كهربائيــة للتحكم بوضعيــات املقاعد، إضافــة إلى أحدث 
أنظمــة املولتيميديا والتكييف، وحساســات للضوء واملطر، 

وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

جيلي تعلن عن منافس 
قوي لسيارات كامري

الصباح الجديد - وكاالت:
جتري الشــرطة البريطانية، بحثا دؤوبــا ألجل التوصل إلى 
"محتال" حقن امرأة مسنة بلقاح زائف ضد كورونا ثم أخذ 

منها مبلغا باهظا يقارب 217 دوالرا.
ونبه احملققون إلى أن هذا الشــخص رمبا يعرض حياة الناس 

للخطر، إذا لم يجر إلقاء القبض عليه.
وزعــم "احملتال" أنــه يعمل في هيئة الصحــة العمومية 
البريطانية. ولم يجر التأكد مما إذا كان هذا احملتال قد حقن 

املرأة املسنة بأي مادة، ام مجرد ماء مقطر.
ولم تظهر أي أعراض جانبية على املرأة البريطانية املسنة 
بعد أخذ اجلرعة "املزيفة" من لقاح ""كوفيد 19"، وتأكدت 
ضحيــة النصــب من ســالمتها بعد إجــراء فحوص في 

املستشفى.
وقال كيفن إيفاس، احملقق في العاصمة لندن، إن ما حصل 
أمٌر مقزز وهجــوم غير مقبول، ثم أكد أن الســلطات لن 

تتساهل مع الواقعة.
وشــدد على أن اعتقال هذا احملتال في أقرب وقت ممكن أمٌر 
حاســم، ليس ألنه يسلب الناس أموالهم فقط، بل ألنهم 

يعرض حياتهم أيضا للخطر.
وأظهرت صــور ملتقطة بكاميــرا املراقبة في الشــارع، 
مواصفات احملتال الذي خدع املرأة املسنة وسلب منها مئات 

الدوالرات.

محتال يحقن ضحاياه بلقاح 
مزيف مقابل مئات الدوالرات

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم 
بعد عشــرين عاما هزه الشــوق الى 
اعماله  استعادي جململ  إقامة معرض 
في الرســم خالل شهر شباط املقبل. 
حصــاد رحلتــه مــع الرســم 2000 
)اغلفة  50 كومكس  لوحة، وأكثر من 
انه الفنــان )محي خليفة(  مجالت(.  
الــذي اختــار وصف "فنان الســالم" 
عنوانا لصفحته على شبكة التواصل 

االجتماعي.
يقول: "نشــأت فــي منطقة الفضل 
التي تعج فيها الصراعات السياسية 
واالجتماعية، وكان فائق حسن وضياء 
املنطقة، عرفت  العزاوي من ســكنة 
فيها معنى احلزن ألني عشت يتيما، ما 
جعلني انزوي واعيش مع حكايات امي، 
واهرب الى ضفاف دجلة قرب منطقة 
)اجمليديــة( اصنع من الطني اشــكال 

اخليول العربية".
منــي  األكبــر  "شــقيقاتي  وتابــع: 
يرســمن مبهــارة وحرفيــة عالية من 
دون ان يشــجعهن أحــد للدخول الى 
عالم الفن ويحترفن الرســم، فتأثرت 
بلوحــات كانــت تعلق علــى جدران 
البيت، متثل الزقــاق واحمللة والطبيعة 
ونسوة في الســوق، كان هذا العالم 
احملفــز احلقيقي ألدخل عالم الرســم 
وانا فــي املرحلة االبتدائيــة، ووجدت 
التشــجيع من معلم الرسم )سالم 
البياتــي( صاحب اختــام بغداد والذي 
كان له األثر الكبير فــي حياتي، فقد 
اعتبرني رســام املدرسة، ما عزز الثقة 
في نفســي ألرسم اول منظر طبيعي 
عام 1968، وكان حصيلة حماســي ان 
اصمم مجلة كاملــة لألطفال فيها 
قصص من حكايات امي ورســوماتي. 
الكبير طالب مكي  الفنان  ومبساعدة 
استطعت العمل كرسام في )مجلتي 

واملزمــار( واذكر حينها كانت تقع على 
شــارع أبو نؤاس  في عمــارة )الرواف(، 
فكان لي ما اريــد وكأني اعيد التوازن 
الى نفســي من خالل ما أقوم به من 

عمل فني او الرسم الصحفي".
املتوســطة عمل في  فــي مرحلــة 
مجلة املســرة مقابل اجر جيد ما عزز 
فــي روحه التواصل، فأصبح الرســم 
عشــقه االزلي واليومي، يرســم من 
دون توقف "اشــعر أني موهوب وليس 
محترف. درســت على يد فائق حسن 
في كلية الفنــون وتعرفت على كبار 
الفنانني مثل قاسم ولي ورضا احلبيب 

وغيرهم".
وعــن اهــم اعماله يقول: "رســمت 
لوحة بقياس )2 م وعرض 180 ســم( 
 1994 مللكة األردن )نور احلســني( عام 
واشــتراها مني صاحب متحف فني، 
وكانت امللكة حينها قد رعت معرضي 
عن اخليول امللكية في األردن. ورسمت 
خالل رحلتي الفنية ما يصل الى 2000 
لوحة وشــاركت في رســم 50 غالف 
مجلة منها مجــالت عراقية وعربية، 
ايضا لدي جدارية بعنوان )امرأة بابلية( 
في أحد القصور الرئاســية رسمتها 
عام 1990 ال اعــرف ان كانت موجودة 

الى االن ام ال، اما عملــي )ليل بغداد( 
تعرض  الكاظمية  حدائــق  إحدى  في 

للتخريب والتكسير". 
على صفحته الشخصية في شبكة 
التواصل االجتماعي وضع اسم )فنان 
الســالم( ألنه " ادعو للجمال والسالم 
من خالل اعمالي الفنية، ما ســيجده 
املتلقي من خالل املعرض الشــخصي 
الذي اســتعد إلقامته على قاعة دائرة 
الثقافة،  وزارة  التشكيلية في  الفنون 
وسيتضمن ســيرة حياتي و60 لوحة. 
علما ان اخر معرض شخصي لي كان 
عام 2000 على قاعة الرواق في بغداد". 

الصباح الجديد - وكاالت:
نشــر مدافع فريق ريال مدريد ســرخيو 
راموس، فيديو على حسابه الرسمي على 
"إنســتغرام" في حتدي للثلــوج واألجواء 

الباردة.
وحظي فيديــو راموس بأكثر من ســتة 
ماليني و500 ألف مشــاهدة، حيث ظهر 

وسط تساقط الثلوج بصدر مكشوف.
وعّلق راموس على الفيديو الذي ظهر فيه 

بأحد املالعب مازحا: "أحب الصيف".
وكان عدد من الالعبني قد نشروا مقاطع 
الثلــوج" أمثال  فيديو لهــم لـ"حتــدي 
الســويدي زالتان إبراهيموفيتش مهاجم 
ميــالن اإليطالــي، والذي ظهــر مبالبس 

الســباحة، وهــو يرمتي علــى كومة من 
اجلليد.

وغّطــت الثلــوج مدريد فيمــا توقعت 
الســلطات أن يشــهد نصــف األراضي 

اإلســبانية أحــواال جويــة ســيئة هذا 
االسبوع.

وقال الناطق باســم الوكالــة الوطنية 
لألرصاد اجلويــة روبني دلكامبــو لوكالة 
فرانــس بــرس: "إذا صّحــت التوقعات، 
فســنواجه واحدة من أكبــر العواصف 

الثلجية في السنوات األخيرة".
وســجل األربعاء رقم قياســي لدرجات 
احلرارة املتدنية على مســتوى إســبانيا 
بلغ 34.1 درجة حتــت الصفر على ارتفاع 
أكثر من ألفي متر عن مســتوى سطح 
البحر عند محطة األرصاد اجلوية اخلاصة 
في كلوت دي ال يانســا، في وسط جبال 

البيرينيه اإلسبانية.

راموس يشارك بتحدي الثلج

التشكيلي محيي خليفة: اهم اعمالي امرأة 
بابلية في أحد القصور الرئاسية

الصباح الجديد - وكاالت:
تعاقدت الفنانة أمينة خليل على 
بالك  "خلــي  مسلســل  بطولة 
مــن زوزو" لتخــوض بــه املاراثون 
املقرر  من  والذي  املقبل  الرمضاني 
أن يبدأ التصوير خالل املدة املقبلة.

بطولة  علــى  أيضاً  تعاقــد  كما 
املسلســل الَفّنــان محمد ممدوح 
تايســون والذي سيجسد به دوراً 
رئيســا مع أمينة خليل. وشاركا 
من قبل معاً في بطولة عدة أعمال 
منها فيلم "اخللية" ومسلسال "ال 

تطفئ الشمس" و"قابيل".
خلــي بالك مــن زوزو كان قد قدم 
كتبه  مصري  استعراضي  كفيلم 
صالح جاهني وأخرجه حسن اإلمام 
ســعاد  الفنانة  ببطولته  وقامت 

حســني الى جانب حسني فهمي 
الفيلم  ويتناول   .1972 وعرض عام 
قصــة فتــاة تنتقــل بعاملها من 
شــارع محمد على وراقصاته إلى 
اجلامعة، تطمح الى التعليم وترك 
هذه املهنــة لكنها ترتبط بقصة 
حب مع شاب من الطبقة الغنية 
وتتحــول الى صــراع تتوالى فيه 
أحداث الفيلــم. وال يعلم الى االن 
ان كان املسلسل الذي ستقوم به 
امينة خليل نســخة طبق االصل 
من الفيلم ام مجرد قصة مأخوذة 

عنه.
جديــر بالذكــر أن أمينــة خليل 
شــاركت مؤخراً من خالل ِحكاية 
"آخــر الليــل" الذي يُعد ســابع 
"منرة  املنفصلة ملسلسل  احللقات 

والــذي  اتنــني" 
ُعــرض مؤخــراً 
منصة  علــى 
 ،"VIP "شاهد 
َعّبرت  حيــث 
إعجابها  عن 
ة  بفكــر
 ، لعمــل ا
لــت  قا و

إّن مــا مّيــز 
أن  املسلســل 

"لكل جنم حلقة 
وهــذا  خاصــة، 

ديناميكية  يعطي 
للقصة، فضالً عن أن 

ذاتها ممتعة  القصة بحد 
وواقعية".

أمينة خليل تخوض ماراثون 
رمضان بـ"خلي بالك من زوزو"

الصباح الجديد - وكاالت:
لم يرد زوجان مــن كينيا على 
ومنصات  اجملتمــع  انتقــادات 
السوشــيال ميديــا بســبب 
الفــارق الكبيــر فــي الطول 
بينهما واحتفال بعقد قرانهما.
ويبلغ طــول العــروس ليليان 
واويــرا غاتيمو، أكثر من مترين 
الزوج حزقيال  بينما يبلغ طول 
موانغــي ماينا، عمره 33 عاما، 

أقل من متر بقليل.
وتعــود تفاصيــل قصة احلب 
بينهمــا، حني التقــت ليليان 
مرة  ألول  املســتقبلي  بزوجها 
في حفل زفاف صديق مشترك 
فــي أبريــل 2017، وأعجبــت 

ليليان بشجاعة خطيبها.
ووفقــاً لتقريــر بي بي ســي، 
أن  "مبجرد  إنــه  العروس  قالت 
وقلت  هاتفي،  رقم  طلب  رآني، 
رجل  هذا  أن  حينها  لنفســي 

حقيقي".

وبعد فترة وجيــزة، منا حبهما 
لبعضهمــا، لكــن أهلهمــا 
وأصدقائهمــا كانــوا رافضني 
زواجهما بشكل قطعي، حتى 
أن عائلــة الزوج حاولت إقناعه 
على  والعثور  خطيبتــه  بترك 

امرأة من طوله.
أيًضا،  أصدقاؤهما  وانتقدهما 
"أهانني  ليليــان:  وأوضحــت 
كالما  لي  موجهــني  البعض، 

غير لطيفا".
وادعى البعــض أن ليليان في 

عالقــة مــع موانغــي 
لكونه رجل أعمال ولديه 

الكثير من األموال.
علــى  ليليــان  وردت 
االنتقادات السلبية التي 
زواجهما،  بعد  اشــتدت 
تصريحاتها:  فــي  قائلة 

أمر  وهو  تافه  أمر  "الطول 
وتابعت:  أبــدا"،  يقلقنا  ال 
للغايــة  "نحــن ســعداء 
ونســتمتع حًقــا بشــهر 
العســل، احلــب ليــس له 

حدود".

زوجان يثران الجدل بسبب فارق الطول بينهما
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