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الصباح الجديد - متابعة:
تنتظر الرئيــس األميركي املنتخب 
جــو بايــدن، العديد مــن امللفات 
الشــائكة لكــي يعاجلهــا وفــي 
مقدمتهــا فيــروس كورونــا الذي 
ســجل خالل األيام األربعة املاضية 
وبشــكل متتاٍل أرقاماً قياسية في 
إلى  باإلضافة  املتحــدة،  الواليــات 
تداعياته على االقتصاد ليس فقط 

في أميركا بل عامليا.
كما تنتظــره قضايــا دولية عدة، 
من العالقة مع الصني إلى روســيا، 
وصوالً إليــران، فضالً عن مســألة 
االتفاقيــات الدولية ومنها اتفاقية 

املناخ.
وفي هذا الســياق، أفــادت مصادر 
االنتخابية  حملتــه  مــن  مطلعة 
أنــه يعتزم توقيــع مجموعة أوامر 
تنفيذيــة منها إلغــاء احلظر على 
الســفر من بعض الدول والذي كان 
الرئيس املنتهية واليته دونالد ترمب 

أصدره ســابقا، بحســب ما نقلت 
امــس األحد صحيفة "واشــنطن 

بوست األميركية".

وكان ترمــب أصــدر فــي 27 يناير 
2018 مرسوما مينع دخول مواطني 
سبع دول، وهي إيران والعراق وليبيا 

إلى  واليمــن،  وســوريا  والصومال 
الواليات املتحدة.

إلى  بــالده  انضمام  كما ســيعيد 

اتفاقيات باريس للمناخ، بحسب ما 
تعهد به سابقا.

اتخذها  التي  الكبيــرة  اخلطوة  أما 
ســلفه ســابقا باالنســحاب من 
ووقف  العاملية،  الصحــة  منظمة 
املساهمة في متويلها، فيتوقع أيضا 
أن يعود عنها بايدن، ويعيد الشراكة 

مع املنظمة األممية.
بحســب  العمل  ســيعيد  كذلك 
املصــادر ببرنامــج "احلاملــني"، ما 
يســمح لألطفال الذين دخلوا إلى 
الواليات املتحدة بشكل غير قانوني 

البقاء في البالد
جتدر اإلشارة إلى أن االحتفاالت بفوز 
بايدن كانت انتشرت خالل الساعات 
املاضية بــني بعض جتمعات طالبي 
اللجوء الذين تقطعت بهم السبل 
على  ماتاموروس  إلــى  تيخوانا  من 
بعــد أكثر مــن 1500 ميــل على 
املكسيكية  األميركية  احلدود  طول 

السبت.

وتفجــرت الهتافــات فــي مخيم 
ماتامــوروس لالجئني وبني الكوبيني 
في ســيوداد خواريز فــي انعكاس 
لتجدد األمــل في أن الرئيس املقبل 
ســوف يرفــع احلظــر الفعلي عن 

اللجوء في الواليات املتحدة.
كمــا هتف الكوبيون في ســيوداد 
خواريز الواقعة في اجلانب اآلخر من 
احلدود من إل باسو بوالية تكساس 

"ال ترمب بعد اآلن".
يذكر أن سياســة ترمب املتحفظة 
البالد  الوافدين مــن خــارج  جتــاه 
واملهاجرين، كانــت أجبرت أكثر من 
66 ألف مهاجر علــى االنتظار في 
املكسيك في الوقت الذي تنظر فيه 
احملاكم األمريكية طلباتهم للجوء.

وطــوال أســبوع حبــس طالبــو 
اللجوء أنفاســهم وسط انتخابات 
إنهــا ســتحدد  الكثيــرون  قــال 

مستقبلهم.
تقرير آخر ص 3

منها العالقة بمنظمة الصحة العالمية والمهاجرين

واشنطن بوست: بايدن يعتزم الغاء قرارات عديدة
اتخذها سلفه ترامب

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد عضــو اللجنــة االقتصادية 
االحد،  الالمي،  النائب علي  النيابية 
أن ايرادات املنافذ لم تسجل اي زيادة 
رغم كل التعبئة اإلعالمية، مشيرا 
إلــى أن رئيــس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي ارتكب مخالفات قانونية.
وقــال الالمي في تصريــح تابعته 
الصباح اجلديد، ان “املنافذ احلدودية 
لم تســجل اي زيــادة مذكورة في 

ايرادتهــا رغم التعبئــة االعالمية 
املفروض  بانه  باالمر مؤكدا  احمليطة 
ان حتقق زيادة عاليــة بعد اجراءات 
حكومــة الكاظمــي االخيرة لكن 
احلقيقة غيــر ذلك باالضافة الى ان 
منافذ اقليم كردستان لم تدفع اي 

مبالغ للحكومة االحتادية”.
واضاف الالمــي،ان” الكاظمي مينح 
360 مليار دينار شهريا  كردســتان 
وهو اطــار مخالف للقانــون داعيا 

اياه الى مراجعة تصرفاته القانونية 
حيال ملف املالية”.

وأشــار إلى “ضرورة أن تســتقطع 
االقليم  امــوال  من  بغداد  حكومة 
واملنافذ  والضرائب  الكمارك  ايرادات 
باالضافة الــى النفط الذي النعرف 
اي شــي عنــه”، مبينــا أن “حتويل 
كردستان  الى  االموال  الوزراء  رئيس 
مخالفــة قانونية وعليــه ان يعيد 

حساباته”.

نائب في اللجنة االقتصادية النيابية:

 المنافذ الحدودية لم تسجل اي زيادة في االيرادات 
والكاظمي ارتكب مخالفات قانونية

السليمانية ـ عباس اركوازي:
في  الســابق  العضــو  كشــف 
االحتاد  في  القيادي  املركزي  اجمللس 
ابراهيم  الكردســتاني  الوطنــي 
تركي الحتالل  جالل، عن مخطط 
اقليم كردستان بتواطؤ من احلزب 
واوضح  الكردستاني.  الدميقراطي 
جالل في حديث للصباح اجلديد، ان 
االحتاد الوطني الكردستاني يرفض 
وبشدة مسعى احلزب الدميقراطي 
الكردستاني الشــعال حرب ضد 

حزب العمال الكردســتاني بايعاز 
وتوجيه من انقرة.

وقال القيــادي في االحتاد الوطني، 
إضفاء  يريد  الدميقراطي،  احلزب  ان 
الشــرعية على حرب اهلية ينوي 
بايعــاز مــن تركيا ان يشــعلها 
في املنطقة، وذلــك عبر محاولة 
اســتغالل نفــوذه واحلصول على 

دعم برملان االقليم.
وتابــع، "لقد طلــب الدميقراطي 
علــى  احلصــول  الكردســتاني 

العمال  احلرب ضد  شرعية خوض 
يحصل  جلسة  عبر  الكردستاني 
فيها علــى دعم برملان االقليم، اال 
ان االحتــاد الوطني الكردســتاني 
رفض ذلك واعترض حتى االن على 
هذه  مثل  وانعقاد  الشرعية  منح 

اجللسة.
الدميقراطي  ان  "اعتقــد  واضاف، 
الكردستاني يريد تسليم كركوك 
ايضاً لتركيــا مقابل احلفاظ على 
عالقاته معها، كما فعل ســابقاً 

بتســليمها النفط والغاز وامللف 
بعث  وقد  االقليم،  في  االقتصادي 
بالغاً الى االحتاد الوطني يشير فيه 
الى امكانية تشكيل االدارتني في 
اقليم كردســتان شريطة، ان يتم 
منطقتي  بني  االيرادات  تقســيم 
االحتاد  بينمــا رفض  احلزبني،  نفوذ 
فاالحتاد  الفكــرة،  هــذه  الوطني 
الى  يسعى  الكردستاني  الوطني 
تطبيق نظام الالمركزية االدارية و 

االقتصادية للمحافظات.

كشف عن مخطط تركي الحتالل اقليم كردستان  

ابراهيم جالل: الحزب الديمقراطي يسعى لشرعنة
حربه ضد العمال الكردستاني 

أنظمة القمع العربية تحبس أنفاسها
7قبل رحيل دونالد ترمب "الموانئ" تنفي دخول شركة إماراتية

6لمنافسة "دايو" المنفذة لميناء الفاو الكبير

الصباح اجلديد ــ وكاالت: 
اعلن اجمللــس العاملي للذهب، امس 
االحد، ان حيــازة العراق من الذهب 
متثل %8.5 من بقية عمالته األُخرى.

ونشــر اجمللس هذا الشــهر، جدوال 
ألحــدث حيــازات العالــم للذهب 
واطلعــت عليه " الصبــاح اجلديد 
" ان "العــراق ميتلــك 96.3 طناً من 
الذهــب وهي متثــل %8.5 من بقية 
ان  مبينا  االخرى"،  الصعبة  عمالته 
مقارنة  انخفضت  النســبة  "هذه 
بالعمالت االخرى عن الشــهر الذي 

سبقه التي كانت 8.8%".
واضافــت ان "اخــر عملية شــراء 

للعراق مــن الذهــب كان في عام 
2018 والتي بلغــت 6.450 اطنان"، 
يحافظ  "العراق مــازال  ان  مبينــا 
 38 املرتبة اخلامسة عربيا والـ  على 
عامليا من بني 100 دولة مدرجة في 

اجلدول".
واشار اجمللس الى ان "كمية حيازات 
الدول من الذهب بلغت 35.106 الف 
طن ، تأتي امريــكا في صدارة هذه 
الــدول بأكثر دول العالــم امتالكا 
للمعــدن النفيس ومبقــدار 8.133 
اطنان، تليها املانيــا ومبقدار 3.362 
ايطاليا وبواقع  ثالثــا  وتاتي  اطنان، 

2.451 طنني".

العراق يحافظ على مركزه الخامس 
عربيا بامتالكه 96.3 طنًا من الذهب 

بغداد - الصباح الجديد:
حــذر عضو فــي اللجنــة املالية 
النيابيــة امس االحد، احلكومة من 
إضاعة رواتب شهر كامل ملوظفي 
الدولة بســبب تاخير التســديد، 
مبينا انهــا ال تعتزم دفــع موازنة 

2021 قبل اذار املقبل.
وقال عضو اللجنة هوشــيار عبد 
اطلعــت عليه  فــي تصريح  اهلل 
الصباح اجلديد، إن “تاخير تســديد 
الرواتــب باســتمرار ســيؤدي الى 
فقدان راتب شهر كامل كما جرى 

في إقليم كردستان”.
واضاف عبد اهلل، ان “عمل احلكومة 

احلالية ال يرتقي الى مستوى تقدمي 
الشعبية  والتظاهرات  التضحيات 
التي دعــت الى االصــالح وحتقيق 

العدالة بحق الفاسدين”.
ان “مشــروع مسودة  إلى  وأشــار 
قانون االقتــراض ينص على ضرورة 
توفير الرواتب حتى شهر اذار املقبل 
اي ان احلكومة ال تنوي مطلقا دفع 
2021 قبل هذا  مســودة موازنــة 

املوعد”.
وبدأ االالف من املوظفني في بغداد 
وعدد من احملافظــات، امس األحد، 
اضرابا عن الدوام في بعض الدوائر 

سيما الصحية واخلدمية منها.

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئة حســن  وزير الصحة  أكد 
التميمي، االحــد، أن العراق اليزال 
لفيروس كورونا،  األولى  املوجة  في 
فيما حذر من زيــادة اإلصابات في 

موسم الشتاء.
وقال التميمــي إن " العراق ال يزال 
في املوجة األولى ومنذ ثالثة أشهر 
يسجل نسب شــفاء أما أعلى أو 
متســاوية مع حــاالت االصابات، 
والوضع حتى اآلن حتت الســيطرة 
فــي مــا يخــص إجــراءات وزارة 

الصحة"
التميمي عن "مخاوفه من  واعرب 

بدء موسم  اإلصابات مع  اتســاع 
الشتاء وتهاون املرضى أو املواطنني 
بااللتزام بتعليمــات الوقاية الذي 
قد يؤدي الى زيادة نسبة االصابات، 
ســيما مع تزايد االصابات بكورونا 
في دول العالم ودول اجلوار كاألردن، 

وايران، وتركيا".
وأوضح وزير الصحة: "مع انتشــار 
الوبــاء العاملــي وزيــادة االصابات 
وحــاالت الوفيــات ، فإن نســبة 
الشفاء في العراق بلغت 86 باملئة 
،وهذا مؤشــر جيد ،ولكننا نحتاج 
إلى تعاون املواطن للسيطرة على 

هذا الوباء.

وزير الصحة يحذر من زيادة اإلصابات 
بكورونا في الشتاء

عضو في المالية النيابية يحذر 
الحكومة من "إضاعة" راتب شهر 

كامل على الموظفين

بغداد - وعد الشمري:
أعلنت اللجنة املالية في مجلس 
النــواب عزمها عرض قانون متويل 
العجــز املالــي للتصويــت يوم 
أن  إلى  الفتــة  املقبل،  اخلميــس 
التي ســيتضمنها ال  القــروض 
تريليــون دينار، مبينة   15 تتجاوز 
نتيجة  باملبلغ جــاء  قبولهــا  أن 

الضغط لتأمني رواتب املوظفني.
أحمد  النائب  اللجنة  عضو  وقال 
حمــة رشــيد، في حديــث إلى 
"اجتماعات  إن  اجلديد"،  "الصباح 
املاضيني  اليومني  مت عقدها خالل 
مــع وزارة املاليــة بشــان املبلغ 
الــذي يتضمنــه القــرض الوارد 
العجز  قانون متويل  في مشــروع 

املالي".
وأضاف رشيد، أن "الوازرة أرسلت 
لنــا ظهر أمــس اول بيانــات ملا 
مصاريف،   مــن  الدولة  حتتاجــه 
وقدرتها بأنها 31 تريليون دينار، أي 
 10 خفضت عما ورد في املشروع 

تريليون دينار".
وبني، أن "املعلومات املتوافرة لدينا 
تؤكد أن حاجة الدولة الشــهرية 
تقدر بـــ 7 تريليون دينــار، ومبا ان 
العائــدات النفطيــة والضرائب 
توفر لنا بنحــو 4.5 تريليون دينار، 
فأن العجز الشــهري ال يتجاوز 3 

تريليون دينار".
وأوضــح رشــيد، أن "املبلغ الذي 
اقتنع بــه للموافقة ال يتجاوز 10 
تريليــون دينار لتأمــني نفقات ما 
رأي  تبقى من السنة، لكن هناك 

أخر يؤيد تخفيضه".
ويرجح، أن "يتم االتفاق على مبلغ 
يتراوح بــني 12 إلــى 15 تريليون 
دينــار، واللجنة املاليــة لن تقبل 
بالتصويــت على أكثــر من ذلك 

حتت أي ضغط كان".
"اللقاءات  أن  رشــيد،  ويواصــل 
ســوف تســتمر مــع احلكومة، 
والقادة السياســيني، قبل أن يتم 
عــرض املســودة النهائية داخل 

اللجنة للتصويت عليها".
ومضى رشــيد، إلى أن "املؤشرات 
تؤكــد أن وضع مشــروع القانون 
ضمــن جــدول اعمــال مجلس 

النواب ســوف يكون في جلسة 
اخلميــس املقبل مــن التصويت 
سببه  االســتعجال  وهذا  عليه، 
نتيجة  له  نتعرض  الذي  الضغط 

تأخير توزيع رواتب املوظفني".
من جانبه، ذكر عضو اللجنة اآلخر 
النائب أحمــد مظهر اجلبوري في 
أن  اجلديد"،  "الصباح  إلى  تصريح 
"املبلغ الــذي تطالب به احلكومة 

زال  ورغــم تخفيضه لكنــه ما 
كبيراً وفوق ما حتتاجه الدولة من 

نفقات باضعاف".
وتابــع اجلبوري، أن "احلــوارات مع 
اعطــت  االخيــرة  املاليــة  وزارة 
اشــارات جيدة بإمكانية الوصول 
الطرفني وعرض  يرضي  اتفاق  إلى 

القانون قريباً للتصويت".
ونوه، إلــى ان "الضغوط النيابية 

على احلكومة سوف تستمر خالل 
اليومني املقبلني من أجل اقناعها 
على اجــراء خفــض جديد على 

مبلغ القرض املقترح".
وانتهى اجلبــوري، إلى أن "مجلس 
األولى  القراءتــني  أنهــى  النواب 
والثانيــة ملشــروع قانــون متويل 
العجز املالي ولم يتبق لنا ســوى 
التصويــت الذي ســوف يحصل 

بعد اعداد التقريــر النهائي وهو 
إليه خالل االيام القليلة  ما نأمل 

املقبلة".
يشــار إلى أن مجلس الوزراء كان 
قد أحــال في وقت ســابق على 
مجلــس النواب مشــروع قانون 
يتضمن  الذي  املالي  العجز  متويل 
ونفقات  رواتب  لتغطيــة  قروضاً 
الدولة ملا تبقى من السنة احلالية.

المالية النيابية: ضغوطنا ستستمر على الحكومة
حتى قبولها تخفيض مبلغ القرض الى 15 تريليون دينار

جانب من اجتماع املالية النيابية ملناقشة العجز املالي

ترجيحات بعرض قانون تمويل العجز للتصويت الخميس المقبل

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
لألنواء  العامــة  الهيئة  بينــت 
ان  الزلزالي عن  والرصــد  اجلوية 
املوسم احلالـي سيكون مشابها 
حيث  من  الســابق  للموســم 
الـهـاطـلـة  األمـطـار  كميات 
خـصـوصـــا فـــي املـنـاطـق 

الـشـمـالـيـة والـشـرقـيـة.
وشهد املوســم السابق هطول 
اغـلـــب  فـــي  غزيرة  امطــار 
مـنـاطـــق الـبـــالد ادت الــى 
الـزراعـيـــة  احلركة  انـعـــاش 
وحتسن اخلزين املائي في السدود 

واخلزانات.
العراق  ممثل  الهيئة،  مدير  وقـال 
الدائم فــي املنظمــة العاملية 
التابعة   }WMO{ اجلوية  لالرصاد 
علي  املهنــدس  املتحــدة  لالمم 
صاحــب البهادلي فــي تصريح 
ان  اجلديــد،  الصبــاح  تابعتــه 
مع  دراســة  اجــرت  "الهيئــة 
مراجعة الـدراســـات السابقة 
بالتنســيق مع ممثلــي الوزارات 
املناخ  كمركز  املعنيــة  والدوائر 

والبحــث  العالــي  والتعليــم 
املائيــة  واملــوارد  الـعـلـــمي 
والعلــوم  والبيئــة  والزراعــة 
والتكنولوجيــا، اكــدت على ان 
املوسم احلالي سيكون مشابهاً 
املاضي،  للعام  املطري  للموسم 
وعند حصول اي تطرف باالمطار 
سيتســبب بكــوارث طبيعية، 
بينما تســتعد الدوائــر املعنية 
ضوء  على  باعمالهــا  للقيــام 
الدراســة املتبعة التي ســيتم 
والتفاصيل  باالرقــام  نشــرها 

الحقا.
واضــاف ان ذروة كميات االمطار 
تتركــز في املناطق الشــمالية 
والشــرقية مــن البلــد، امــا 
املناطــق االخــرى فتكون ضمن 
املعــدل الطبيعــي" مؤكدا ان 
"الفيضانات في العام املـاضـي 
حصلت جـــراء الســيول التي 
جـــاءت من الـحـدود الشرقية 
من ايـران، امـا املناطق الوسطى 
والغربيــة فلم تتأثــر بها فقد 

كانت االجواء طبيعية.

األنواء الجوية تتوقع أمطارًا 
غزيرة هذا الموسم وتحذر من 

"كوارث" في حال تطرفها



محليات 2

البصرة - سعدي السند :

تابع مكتــب الصباح اجلديد في 
البصرة وبالتنســيق مع الزمالء 
دائرة الصحة  واعالم  في عالقات 
أألنشطة  من  عددا  احملافظة  في 
والفعاليات الصحية التي تقدم 

للمواطنني .

أطلعنا رئيس الوزارء على اهم 
املنجزات 

في البــدء قال مدير عــام دائرة 
عباس  الدكتور  البصــرة  صحة 
: لقــد قدمنا  التميمي  خلــف 
مصطفــى  الــوزارء  لرئيــس 
لقائــه مبدراء  الكاظمــي خالل 
الدوائــر فــي البصــرة بحضور 
محافظ البصرة املهندس أسعد 
العيدانــي على اهــم املنجزات 
لالرتقــاء  العمــل  ومعوقــات 
املقدمة  الصحيــة  باخلدمــات 
للمواطنــني فــي املؤسســات 
الصحية والتي مت حتقيقها  خالل 
الفترة السابقة ، سيما اخلدمات 
املقدمة فــي ظل جائحة كورونا 
وما احــرزه اطبــاء احملافظة من 
تقدم في العمــل البحثي الذي 
كان من اهم نتائجه عالج مرضى 
حيث  النقاهة  ببالزمــا  الوبــاء 
الثالثة  املرتبــة  البصرة  احتلت 
عامليا باســتخدام تلك الطريقة 
التي ساهمت بشفاء الكثير من 

املرضى.

رئيس الوزارء يشكر  دائرة 
صحة البصرة

واضاف لقــد  طرحنا ايضا خالل 
اللقاء اهم املشكالت التي تعيق 
االرتقاء بتقدمي اخلدمات الصحية 
للمواطنــني على اكمــل وجه ، 
ســيما الســيولة املالية وتأخر 
العمل مبستشفى السياب ، وقد 
شــكر رئيس الوزارء دائرة صحة 
العالي و  احلــرص  البصرة على  
اجلهــود املبذولة من قبل اجلميع 
لتعزيــز اخلدمــات التــي تقدم 

للمواطنني  
مجلس ادارة دائرة صحة البصرة 

يعقد اجتماعا موسعا
وعقد مجلــس ادارة دائرة صحة 

البصرة اجتماعا موسعا برئاسة 
املدير العام الدكتور عباس خلف 
املكتب  مديرة  وحضور  التميمي 
ومدراء االقســام واملستشفيات 
ملناقشــة اســتعدادات عــودة 
اخلدمات الصحية في املؤسسات 
احتماالت  ومواجهــة  الصحية 
عودة ارتفــاع االصابات بفايروس 
كورونــا خالل الفتــرة اخلريفية 

والشتائية .
وقــال املدير العــام ان االجتماع 
الصحة  رئاسة  الذي عقد مببنى 
ناقــش تهيئــة املستشــفيات 
للمرحلة املقبلة ، سيما الردهات 
ومنظومات  املركــزة  والعنايات 
االوكســجني وتوفير العالجات ، 
كما ناقش االجتماع ايضا اخلطة 
املقدمة من قبل املستشــفيات 
ارتفــاع  احتمــاالت  ملواجهــة 
االصابــات بفيــروس كورونا مع 
الفتــرة اخلريفيــة والشــتائية 

املقبلة . 
وقد شــددنا على اهمية القيام 
بجميع االســتعدادات املطلوبة 

لتوفير  الصحية  املؤسسات  في 
للمواطنني  اخلدمــات  افضــل 
االقســام  مــدراء  وشــكرنا   ،
واملستشفيات واملالكات الطبية 
والصحيــة واالداريــة واخلدمية 
االصابة  خطــر  تواجــه  التــي 
واالمــراض  كورونــا  بفيــروس 

املعدية االخرى.

صحة البصرة جتتمع مع وفد 
من منظمة الصليب االحمر

العــام عقدنا  املديــر  وأضــاف 
خالل األســبوع املاضي اجتماعا 
تفصيليا مع وفــد من منظمة 
الصليــب االحمر الدولية حتدثنا 
املقدمة  اخلدمــات  عــن  فيــه 
واحتياجــات  للمواطنــني 
وســبل  الصحية  املؤسســات 

تعزيز التعاون مابني اجلانبني. 
وناقشــنا مع الوفــد جملة من 
القضايا التي تصب في مصلحة 
الصحية  املؤسســات  تطويــر 
بهدف االرتقاء باخلدمات املقدمة 
للمواطنــني والعمل على توفير 

االحتياجات التــي تعيق االرتقاء 
بالواقــع الصحي فــي احملافظة 
، فيمــا اطلع الصليــب االحمر 
علينــا خطته تهــدف الى دعم 
مركز االطــراف الصناعية وذلك 
من خالل تدريب املالكات العاملة 

فيه .
بوفد  اللقــاء  خــالل  وشــددنا 
الصليب على اهمية تعزيز سبل 
بهدف  الطرفــني  بــني  التعاون 
تقدمي العــون للمواطنني ، فيما 
املقدمة من قبل  شــكر اجلهود 
واالنســانية  الدولية  املنظمات 

خلدمة املواطن البصري .

األجتماع مبدراء التمريض في 
مستشفيات البصرة حول 

الية العمل
التمريض في  وقامــت شــعبة 
قســم االمور الفنية فــي دائرة 
اجتماع  بتنظيم  البصرة  صحة 
موســع مــع مــدراء التمريض 
في  والفينة  اإلداريــة  األمور  عن 

املستشفيات .

تاكيد  علــى  االجتماع  وشــدد 
واملتابعــة  الليليــة  الزيــارات 
للمــالكات التمريضية ومعرفة 
احتياجاتهم والتوزيع العادل في 
ساعات العمل وتنظيم اجلداول، 
وااللتــزام بالــزي التمريضــي ، 
والتسليم واالستالم بني املالكات 
، وزيــادة النقــاط فــي الردهات 
احلرجة والعناية املركزة ، والتوثيق 
الطبــي وأجــراء دراســة حول 
املــالكات العاملــة بالقطاعات 
الفائض منها  الصحية وسحب 
وترشيح   ، املستشــفيات  لرفد 
مسؤول شــؤون متريض في كل 
قطاع ، والتنســيق بني شــعبة 
توزيع  في  والتخطيط  التمريض 
املستشــفيات  على  املــالكات 

وحسب االحتياج.

 قطاع ابي اخلصيب ينفذ زيارة 
ملنفذ ميناء أبو فلوس

مدير  قبل  من  مباشــر  باشراف 
الدكتور  اخلصيــب  ابــي  قطاع 
قاســم محمد جاســم قامت 

قطاع  في  الصحية  الرقابة  فرق 
ابي اخلصيــب للرعاية الصحية 
األوليــة بزيــاره تقييميه ملنفذ 

ميناء أبو فلوس. 
وذكر اعــالم دائرة صحة البصرة 
نقال عــن مدير شــعبة الرقابة 
الصحية في قطاع ابي اخلصيب 
فالــح  فتحــي  وقائيــني  ر.م. 
عبداجلبار انــه مت اللقاء مع ادارة 
)ميناء ابو فلوس( والتباحث حول 
ومت  الطرفني  التعاون بني  ســبل 
تزويد املفــرزة الطبية في املنفذ 
مت  العمل كما  لتوثيق  بحاسوب 
تزويد املفرزة بجهاز استنســاخ 
ومت اجراء اللقاء مع مسوؤل وحدة 
اللوائــح الدولية وبحث ســبل 
تطوير العمل مع متابعة توصيل 
املفرزه  الى غرفة  واملاء  الكهرباء 
فحص  على  والتأكيــد  الطبيه 
العاملني والتأكد من حصولهم 
على شــهادات الفحص الطبي 
والتأكد من خلوهم من االمرض 
املنقوله وخصوصا مرض كورونا 

فايروس.

صحة البصرة تقيم عددا من األنشطة والفعاليات 
للحد من انتشار االمراض

تابعتها ) الصباح الجديد(..

اعادة عمل الباصات الحمر في ساحتي التحرير والطيران ببغداداعلن عن خطة لدعم القرى األكثر فقرا في جميع المحافظات

بحث مجلس ادارة 
دائرة صحة البصرة 

استعدادات عودة 
الخدمات في 

المؤسسات الصحية 
ومواجهة احتماالت 

ارتفاع االصابات 
بفايروس كورونا 

خالل الفترة الخريفية 
والشتائية
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جانب من دورة تدريبية في قضاء املدينة شمالي البصرة

بغداد - الصباح الجديد :
بحــث وزيــر الصحــة والبيئة الدكتور حســن 
التميمي مع وكيل وزير التربية فالح القيسي في 
مقر الوزارة افاق التعاون املشــترك ووضع خطة 
مســبقة حلماية الطالب في املراحل الدراســية 
خاصة مبواجهــة جائحة كورونــا تزامنا مع بدء 
العام الدراسي اجلديد واستعدادا لفتح عدد من 
املدارس بعد التزامها باملعايير العاملية واالجراءات 

الصحية .
من جهته اكد وكيل وزير التربية فالح القيســي 
اهمية احملاور التي مت مناقشــتها مع وزير الصحة 
وســيتم اتباعها من قبــل وزارة التربية كونها 
مهمة جدا ، وقامــت بدورها وزارة التربية بتوفير 
منصات للتعليم االلكتروني ومنصة نيوتن لبث 
املواد العلمية لطالب املراحل املنتهية واالنتساب 
والبث التلفزيوني والتنسيق مع املنظمات لدعم 
التعقيم  الكمامــات ومواد  بتوفير  التربية  وزارة 
لهم واملراكــز الصحية للمدارس التي ســيتم 
افتتاحهــا ، شــاكرا اجلهود والتعــاون من قبل 
الوزير ووزارة الصحة لوضعها االليات التي يجب 
اتباعها لوزارة التربية والتي تنقل صورة ايجابية 

وتطمئن املواطنني . 

بغداد - الصباح الجديد :
تـرأس وزير العمل والشؤون االجتماعية الدكتور 
عادل الركابي اجتماعاً مع مفتشــي وزارة العمل 
العمل في البصرة خالل زيارته احملافظة وتباحث 
معهــم في الســبل الكفيلة بايجــاد حاضنة 
مهنية رصينة تضمن من خاللها حقوق العمال 

وارباب العمل. 
وبني الركابي ان ملفتشــي العمل دوراً مهماً في 
ارســاء اخلطوات التي تطمح اليهــا الوزارة جتاه 
العمال ودعمهم اقتصادياً ومهنياً، مشــيرا الى 
ان الســلوك املهنــي واملصداقية مــن العوامل 
الناجعة التي تسهم في انصاف الطرفني سواء 

اكانوا عماالً ام ارباب عمل. 
كمــا اشــاد الوزير بعمــل املفتشــني ودعاهم 
الى مزيــد من احلرص وان تكون جــداول الزيارات 
للمشاريع بشكل منتظم وعلى وفق ما تعتمده 
الوزارة في جميع احملافظات، وان يتم التركيز على 
حتقيق نســبة تشغيل للعامل العراقي مبا اليقل 
عن ٥٠٪ ، اضافة الى شــمول جميــع العاملني 
االجتماعي  بالضمان  واخملتلــط  اخلاص  بالقطاع 
، مبدياً اســتعداده لتقدمي الدعم الكامل لعمل 
املفتشــني وحــل املشــكالت التــي تواجههم 
وخاصة مشــكلة نقص العجــالت، معلناً في 
الوقــت ذاته عن متديد حمــالت التفتيش بعدما 
ابداه نائب محافظ البصرة من اســتعداد لتوفير 
الغطاء االمني املطلوب للمفتشني في اثناء اداء 

مهامهم.

بغداد - الصباح الجديد :
أكــدت احملكمة االحتادية العليــا أصدراها أكثر 2000 
حكم وقرار دستوري منذ تأسيسها، الفتة إلى تضمني 

مبادئ تلك القرارات في مجلد واحد.
وذكرت احملكمة فــي بيان لهــا، أن “احملكمة االحتادية 
العليا اصدرت اليوم مجلداً مبناسبة الذكرى السنوية 
الـ )15( لتأسيســها، كأول محكمة دســتورية في 

الدولة العراقية بعد االستقالل”.
وأضاف البيان، أن “اجمللد يضم مبادئ االحكام والقرارات 
الصادرة عنها منذ تأسيســها في عام 2005 ولغاية 
العام احلالــي 2020، البالغ عددها أكثــر من )2000( 

حكم وقرار دستوري”.
وأشــار، إلى أن “هذه املبادئ وضعت بشــكل مصنف 
وبنحو يســهل للباحثني واملعنيني بالشأن القانوني 
الرجوع اليها، وهو متاح حالياً في املكتبات القانونية 

الرصينة”.

بغداد - الصباح الجديد :
اكد وزير التخطيط الدكتور خالد 
بتــال النجــم، ان الــوزارة، أعدت 
القــرى األكثر فقرا  خطة، لدعم 
فــي جميع احملافظــات، من خالل 
تنفيــذ املشــاريع اخلدميــة، في 
الصندوق  من  بتمويل  القرى،  تلك 
ومبشــاركة  للتنمية،  االجتماعي 
دوائــر التخطيــط واإلحصاء في 

احملافظات.
وأشار وزير التخطيط خالل لقائه 
واالحصاء  التخطيط  دوائر  مديري 
في جميــع احملافظات إلى ان عمل 
الوزارة يرتكز على اخلطط املكانية 
التي تعدهــا دوائر التخطيط في 
احملافظات، وهذه اخلطط تســتند 

إلــى املؤشــرات االحصائية، التي 
تعمل دوائر االحصاء على توفيرها 

.
ولفت الوزير الى ان املرحلة املقبلة، 
ستشهد استئناف العمل بتنفيذ 
عــدد مــن املســوح االحصائية، 
املهمــة فــي القطــاع الزراعي، 
واالقتصادي واالجتماعي، وتوظيف 
مؤشــراتها في معاجلة الفجوات 
التنمويــة فــي احملافظــات، كما 
ستسهم هذه املؤشرات في تعزيز 
التي قدمتها  الورقة اإلصالحيــة 
احلكومة، مشــددا علــى أهمية 
متابعة املشــاريع املســتمرة في 
جميع احملافظات، من قبل مالكات 
 ، واإلحصــاء  التخطيــط  دوائــر 

للوقوف على املشاكل والتحديات 
التي تواجه إجناز هذه املشاريع.

إلى ذلك ثمن الوزير ماتقدمه دوائر 
واإلحصــاء من جهود  التخطيط 
مهامهم،رغم  إجنــاز  فــي  طيبة 
التحديــات الكبيــرة التي تواجه 
وتفعيل  تعزيز  إلى  داعيا  عملهم، 
العمل املشــترك مــع احلكومات 
احمللية فــي احملافظــات، وموجها 
املمكنة  الظــروف  افضل  بتوفير 

لعمل هذه الدوائر.
مناقشــة  اللقــاء  وشــهد 
مســتفيضة، لواقع عمــل دوائر 
والتحديات  واإلحصاء،  التخطيط 
تواجه عملهــا، وتفاصيل  التــي 
خطط العمل في املرحلة املقبلة. 

بغداد - الصباح الجديد :
عقدت الشركة العامة للنقل البري 
احدى تشكيالت وزارة النقل اجتماعاً 
ترأســه  مدير عام النقل  موســعاً 
الشــحماني،  كرمي  مرتضــى  البري 
ضم مدراء اقســام وفروع الشــركة 
، ملناقشــة وضع خطــة عمل لعام 
2021 للنهوض بواقع عمل الشركة 

وتطويرها وتعظيم مواردها .
وقال مدير عام الشركة لقد مت خالل 
اللقاء بحث تبني الشــركة سياسة 
بتنويع  تتمثــل  تشــغيلية مثلــى 
االيــرادات وتعظيمها ومتويل ميزانية 
الدولــة عبر ابرام تعاقــدات جديدة، 
مؤكدا على أهميــة تفعيل العقود 
االســترتيجية كعقد نقــل احلبوب 

واالسمدة واملنتجات النفطية .، فيما 
قدم مدراء االقســام شرحاً مفصالً 
عن آليات ســير العمــل  واألجراءات 
املتبعة، كل حسب اختصاصة الثراء 

خطة العمل .
بان  وفي اخلتــام، وجه الشــحماني 
يكون االجتماع شهري لتقييم عمل 
الشــركة والوقوف على مستجدات 
العمــل فيهــا وحتديــد االنحرافات 

ومعاجلتها ...
على صعيد متصل اعلنت  الشركة 
العامة لنقل املسافرين والوفود اعادة 
عمل خطوط النقــل الداخلي املارة 
وسط  والطيران  التحرير  بســاحتي 
العاصمة بغــداد خدمة للمواطنني 
الكرام . واوضح مدير عام الشــركة 

املهنــدس كــرمي كاظــم حســني 
:بعــد اعادة افتتاح ســاحة التحرير 
اعادة  مت  العاصمة  والطيران وســط 
عمل خط النقل) ٣( الذي ينطلق من 
باب املعظم الى ساحة النصر وخط 
النقــل ذو الداللة )٤( ينطلق من باب 
املعظم الى ساحة الطيران  ،كما مت 
اعادة خط النقــل )٥٣( الذي ينطلق 

من ساحة التحرير الى الزعفرانية .
واضــاف املديــر العام ان الشــركة 
تسعى خالل االيام املقبلة ومع اعادة 
العاصمة  وســاحات  شوارع  افتتاح 
بغداد الــى اعادة تفعيل كل خطوط 
الداخلي وتســهيل عملية  النقــل 
التنقل للمواطنني الكرام عبر باصات 

الشركة احلديثة واملميزة .

وزيرا الصحة والتربية 
يبحثان االجراءات المطلوبة 

لمواجهة جائحة كورونا

ـه باعتماد  الركابي يوجِّ
رؤية مهنية تضمن حقوق 

العمال وأرباب العمل

المحكمة االتحادية العليا 
توثق أكثر من ألفي قرار 
دستوري في مجلد للمبادئ

وزير التخطيط : الشروع بتنفيذ مسوحات احصائية 
في المجال الزراعي واالقتصادي واالجتماعي

خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البري 
لعام 2021

برغم ازمة جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط

 
بغداد - الصباح الجديد :

أكد وزيــر الزراعة املهندس محمد 
كرمي اخلفاجي أن الوزارة استطاعت 
ومن خالل الدعم احلكومي أن توفر 
أغلب محاصيل الســلة الغذائية 
مناســبة  وبأســعار  للمواطنني 
أزمــة جائحة  ســيما خالل فترة 
انخفاض  من  رافقهــا  وما  كورونا 

أسعار النفط .
ولفت الوزير الى ان الوزارة حققت 
االكتفــاء الذاتــي مــن محصول 
احلنطة وبــذور الرتب العليا فضال 
عن االرتفاع بنسب االنتاج احليواني 
والدجاج  املائدة  اللحوم وبيض  من 
الالحم ، مشــيرا إلى تعاون جميع 
توجهات  مــع  الدواجن  منتجــي 
الــوزارة من خالل تســيير عجالت 

املائدة وبســعر  لبيع بيض  جوالة 
وان  الواحدة،  دينار للطبقة  5 آالف 
الــوزارة تعمل على انشــاء مراكز 
ومجمعــات تســويقية بالتعاون 
مــع جمعيــة منتجــي الدواجن 
الوزارة الجل جتهيز بيض  وبأشراف 
املائدة للمواطنني بشــكل مباشر 
فضال عن أنشــاء مخــازن مبردة 
وايقاف  اإلنتاج  الفائض مــن  خلزن 
األضرار باملنتج وبالفالح اضافة الى 
التأســيس للصناعات التحويلية 

للمواد التغذوية.
وبني الوزير انه متت املباشرة بتصدير 
مــا يقــارب ) 800( الــف طن من 
التمور وان هنــاك أكثر )700( الف 
طن من الشــعير جاهزة للتصدير 
، وفيما يخص تشغيل املهندسني 
الزراعيني واألطبــاء البيطريني بني 
الوزير اخلفاجي ان قانون 24 املعدل 
بعد اقراره سيســهم في تشغيل 

املتفرغني الزراعيني من املهندسني 
الزراعيني واألطباء البيطريني فضال 
واملعاهد  االعداديــات  خريجي  عن 
الزراعيــة بغية امتصاص البطالة 
فضال عــن منحهم القروض وحق 
التحويليــة  الصناعــات  إقامــة 
والغذائيــة والتمليك واحتســاب 
فتــرة التفــرغ الزراعــي الغراض 
والوزارة  والتقاعد  والترفيع  العالوة 
وفق  على  بتشــغيلهم  ماضيــة 
اخلطط املوضوعــة واخلاصة بهذا 

االجتاه.
 على صعيد متصل تفقد الوكيل 
اإلداري للوزارة الدكتور مهدي سهر 
اجلبــوري يرافقه مدير عــام دائرة 
البيطرة الدكتور ثامر حبيب حمزة 
مشاريع تربية االسماك في قضاء 

املسيب صحبة جلنة متخصصة.
اذ متت زيارة االقفاص العائمة مابني 
والتي  والطاقة  الشــمالي  اجلسر 

شــهدت االصابة بســبب كثافة 
التربية فيها ولوقوعها في مجرى 
النهر حيث تتاثر باالصابات القادمة 
من اعالي الفرات ، واستمع اجلبوري 
إلى شرح مفصل قدمه مدير عام 
دائرة البيطرة عن طبيعة االصابات 
املســجلة واجراءات دائرة البيطرة 
واهم التوجيهات والتوصيات بهذا 

اخلصوص.
املربــني  مــن  بعــدد  اللقــاء  ومت 
واالرشــادات  التوجيهات  وتقــدمي 
احتياجاتهم  وســماع  املطلوبــة 
وارائهــم بحضور وســائل اإلعالم 
والفضائيــات لالطــالع على واقع 
التربيــة ميدانيا حيث ان االصابات 
مسيطر عليها بعد تطويق احلاالت 
مــن قبــل وزارة الزراعــة والقيام 
وتوفيــر  الضروريــة  باالجــراءات 
مع  بالتنسيق  األخرى  املستلزمات 

اجلهات الساندة.  

تقرير

وزير الزراعة : وفرنا أغلب محاصيل السلة الغذائية وحققنا االكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير

حقل زراعي حملصول الشعير
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متابعة ــ الصباح اجلديد :
في أول خطاب له كرئيس منتخب 
األمريكية في  املتحــدة  للواليات 
ديالوير،  رأســه مدينة  مســقط 
الذين  الناخبني  بايدن  شــكر جو 
راســخا«،  صريحا،  »فوزا  أعطوه 
على حد تعبيره. وتعهد بايدن برأب 
الشعب  شــمل  ولم  بالده  صدع 
األمريكــي عــن طريــق »جتميع 
تقســيمها«  ال  املتحدة  الواليات 
وجعل بالده »محترمة في العالم 
مجــددا«. فيما أعلــن في الوقت 
نفسه عن »تشــكيل خلية أزمة 
ملواجهة وبــاء كوفيد19-« اعتبارا 

من اليوم االثنني.
الراســخ«..  »الفوز  شــكرا على 

و«حان وقت الشفاء«
العمر77  البالــغ من  بايدن،  وقال 
عامــا، في خطاب إعــالن النصر، 
متوجهــا إلــى أنصــاره الذيــن 
احتشدوا بســياراتهم في الهواء 
الطلــق »أيها األصدقاء، شــعب 
هــذه األمة قــال كلمتــه. لقد 
أعطانا فوزا صريحا، فوزا راسخا«.

وأضــاف »حان وقت الشــفاء في 
أمريــكا ، أتعهد أن أكون رئيســا 
ال يســعى إلــى التقســيم بل 
إلــى التوحيد«، فــي تناقض مع 
السياســة التي انتهجها ترامب 

طوال السنوات األربع املاضية.
وإذ أقر جو بايدن بأن أنصار ترامب 
أصيبــوا بخيبة أمل جــراء فوزه، 
قال »هؤالء ليســوا أعداءنا. إنهم 
أمريكيون«. وأضــاف »فلتبدأ هنا 
اليوم نهاية عصر الشيطنة هذا 

في أمريكا«.
إلى  وحتية  أمريكا  روح  اســتعادة 

ذوي األصول األفريقية
وتابع »ســعيُت إلى هذا املنصب 
الستعادة روح أمريكا، وإعادة بناء 
أال  األمة،  لهــذه  الفقري  العمود 
وجلعل  الوســطى،  الطبقة  وهو 
أمريــكا محترمــة فــي العالم 

مجددا«.
ووجــه النائــب الســابق لباراك 
من  أمريكي  رئيــس  أول  أوبامــا، 
أصول أفريقيــة، حتية خاصة إلى 

األمريكيــني املتحدرين من أصول 
أفريقيــة، مســلطا الضوء على 
دورهم في فوزه ببطاقة الترشيح 
انتخابــات  إلــى  الدميقراطيــة 

الرئاسة.
وبــدا بايــدن مفعما بالنشــاط 
في خطابــه، إذ وصل مهروال إلى 
نائبته  املنصة ليتناول الكالم من 
كاماال هاريس التي ســبقته إلى 
بزوغ  بأنه  انتخابه  الكالم، واصفة 

فجر جديد ألمريكا.
وقالــت هاريس »فــي وقٍت كانت 
احملك  على  نفســها  دميقراطيتنا 
أمريكا  وروح  االنتخابات،  هذه  في 
علــى احملك أمــام عيــون العالم 
أجمع، فقد دشــنتم يوما جديدا 

ألمريكا«.
للواليات  رئيســا  ينتخب  بايــدن 

املتحدة
وهاريس )56 عامــا( هي أول امرأة 
تنتخب نائبة لرئيس أمريكي، وقد 
امس  السبت  أكدت في خطابها 
األول  أنهــا »لن تكــون األخيرة« 
التي تشغل هذا املنصب، موجهة 
التحيــة إلــى »أجيال النســاء« 

اللواتي »مهدن الطريق« لها.
»لن أكون األخيرة«

املناصرين  تصفيــق  وقــع  وعلى 
ألبواق  أيضا  العنان  أطلقوا  الذين 
ســياراتهم، قالت السناتورة عن 
أول  أكون  »رمبا  والية كاليفورنيــا 
امرأة في هــذا املنصب، لكني لن 
»ألن كل  وأضافت  األخيرة«.  أكون 
فتاة صغيرة تشــاهد الليلة، ترى 
أن في هذا البلــد األمور ممكنة«، 
ســبيل  في  العمــل  متعهــدة 

»استئصال العنصرية املنهجية«.
وجهت  بايــدن،  غــرار  على  لكن 
إلى  نداء  املنتخــب  الرئيس  نائبة 
لم الشــمل والوحــدة، قائلة إن 
األمريكيني »انتخبوا رئيســا ميثل 

أفضل ما فينا«.
وشــكل اعتالء هاريــس املنصة 
بحد ذاتــه عالمة قوية على الدور 
إذ  بايدن،  إليها  الذي أسنده  البارز 
غالبا ما يفضل الفائزون بالرئاسة 
النصر  إعــالن  يكــون خطاب  أن 
مناسبة محصورة بهم ال تسلط 
فيها األضواء إال عليهم وحدهم، 
في حني اختار بايدن أن يتشــارك 

املنصة مع نائبته.
خطابهــا،  مســتهل  وفــي 
استشــهدت املدعيــة العامــة 
الســابقة بجون لويــس، أيقونة 

الذي  املدنية  احلقــوق  عن  الدفاع 
أصبح الحقاً عضــواً في مجلس 
وتوفــي في متــوز. وفي  النــواب 
االنتخابات الرئاسّية، أذهلت والية 
جورجيا اخلبراء بتصويت شــرائح 

واسعة فيها ملصلحة بايدن.
بوالدتها  هاريــس  أشــادت  كما 
التي  هاريــس  غوباالن  شــياماال 
هاجرت من الهنــد عندما كانت 
في التاسعة عشــرة من عمرها 

وتوّفيت في 2009.
وقالــت »رمبا لــم تتخّيــل هذه 
اللحظة متامــاً، لكّنا كانت تؤمن 
بشــدة بأمريكا حيث من املمكن 
عيش حلظة مماثلة. لــذا، أنا أفكر 
بها وبأجيال النســاء - النســاء 
والبيضاوات  واآلســيويات  السود 
والالتينيات والنســاء األمريكيات 

األصليــات على مر تاريــخ أمتنا، 
اللواتــي مهــدن الطريــق لهذه 

اللحظة الليلة«.
خلية إدارة أزمة لفيروس كورونا 

مــن جهة ثانية، أعلــن جو بايدن 
أنه شكل اليوم اإلثنني خلية أزمة 
املستجد،  كورونا  بفيروس  خاصة 
ملواجهة  وخبــراء،  تضم علمــاء 
إدارته  الذي ستجد  األبرز  التحدي 
نفســها أمامه منــذ اليوم األول 

لواليته.
وقال »شكلت اليوم اإلثنني خلية 
تضم علمــاء وخبــراء« من أجل 
حيز  تدخل  »خطــة  على  العمل 
20 كانون  التنفيــذ اعتباراً مــن 

الثاني 2021«.
تقضي  وضــع خطة  بايدن  وكان 
وطنيــة  اســتراتيجية  بإعــداد 

»للمضــي قدمــاً« فــي محاربة 
جائحة كوفيد19-، من خالل سن 
الكونغرس  فــي  رئيســي  قانون 
وطنية  اختبــار  حملــة  لتمويل 
على  متاحة  نتائجها  »ســتكون 
الفور«، وصناعة منتجات ومعدات 
طبية في الواليات املتحدة وجعل 
وضع الكمامات إجبارياً في املباني 
النقل  وســائل  وفي  الفدراليــة 
املشترك بني الواليات، وتوفير لقاح 
مجاني »للجميع« في املستقبل.

وتســجل الواليــات املتحدة منذ 
بضعــة أيــام فــورة فــي أعداد 
وقد  بالفيروس.  اجلديدة  اإلصابات 
بلغت احلصيلــة الوبائية اليومية 
127 ألف إصابة  اجلمعة أكثر من 
جديــدة. وأدت اجلائحــة إلى وفاة 
نحو 235 ألف شخص في الواليات 

املتحدة.
وبايدن الذي يتهم ترامب بتقويض 
البالد،  في  الصحة  خبراء  سلطة 
وعــد خــالل احلملــة االنتخابية 
األطباء  النصيحة من كبير  بأخذ 
أنطوني فاوتشــي الــذي يحظى 
باحتــرام كبيــر في خليــة أزمة 
بفيروس  اخلاصة  األبيــض  البيت 
كورونا. كمــا وعد بإلغاء مفاعيل 
الذي اتخذه ترامب في متوز  القرار 
الواليات  وأمر مبوجبه بانســحاب 
الصحة  منظمــة  مــن  املتحدة 

العاملي.
ولــد جو بايــدن في ســكرانتون 
التابعــة لوالية بنســلفانيا عام 
1942، أصبــح محاميــاً في عام 
مقاطعة  وانتخــب جمللس   ،1969

نيوكاسل عام 1970.
في عــام 1972 انتخــب ألول مرة 
مبجلس الشــيوخ وأصبح حينها 
أصغر سيناتور في تاريخ الواليات 

املتحدة.
أعيد انتخابه في مجلس الشيوخ 
6 مرات، وعندما اســتقال ليتولى 
منصــب نائب الرئيــس كان رابع 

أكبر عضو في اجمللس.
وتولى بايــدن منصب نائب رئيس 
السابق  للرئيس  املتحدة  الواليات 
باراك أوباما بني عام 2009 و2017.

كان عضواً قدمياً ورئيســاً سابقاً 
للجنة العالقات اخلارجية

تشكيل خلية أزمة لمواجهة وباء كوفيد19-«

الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن يتعهد بتوحيد الواليات المتحدة من الداخل

جو  بايدن بعد الفوز

أقر جو بايدن بأن 
أنصار ترامب أصيبوا 

بخيبة أمل جراء 
فوزه، قال »هؤالء 

ليسوا أعداءنا. 
إنهم أميركيون«. 

وأضاف »فلتبدأ هنا 
اليوم نهاية عصر 
الشيطنة هذا في 

أميركا«
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بغداد _ الصباح الجديد :
كشف مصرف الرشيد امس األحد، عن زيادة سحبات 
منافذ املاستر كارد لتكون )٥( خمس سحبات في اليوم 

الواحد .
وذكر املكتب االعالمي للمصرف فــي بيان له إنه تقرر 
»زيادة سحبات منافذ املاســتر كارد لتكون )٥( خمس 
ســحبات في اليوم بواقع )١٠٠( مليــون )مائة مليون 

دينار( للسحبة الواحدة« .
وأشــار البيان الى ان التعليمات تضمنت ان يكون لدى 
صاحب املنفذ حســاب جاري في املصرف، داعياً، »كافة 
اصحاب املنافذ لســحب املبالغ الالزمة لتغطية رواتب 

املتقاعدين واملوظفني«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت :
تتكشــف صورة هبوطيــة على نحو متزايــد للدوالر 
األمريكي، الذي عانى أسوأ أســبوع له منذ آذار بفعل 
مؤشرات على أن االحتياطي الفيدرالي قد يطبع النقود 
بدالً من اإلنفاق احلكومــي لتعزيز االقتصاد في أعقاب 

انتخابات يوم الثالثاء.
قد يعني احتمال انقسام حكومة الواليات املتحدة مع 
سيطرة اجلمهوريني على مجلس الشيوخ حزمة حتفيز 
مالي أصغر من املشــرعني، وزيادة الضغط على البنك 
املركزي األمريكي لتكثيف شراء السندات والسياسات 

األخرى الداعمة اقتصاديًا التي أثرت على الدوالر.
أعلنت الشــبكات الرئيســية امس األول السبت فوز 
الدميوقراطــي جــو بايدن فــي االنتخابات الرئاســية 
األمريكية ، مما أعطى بعض اليقني بعد أيام من التقارير 
املتضاربــة حول من قد يدير البيــت األبيض على مدى 

السنوات األربع املقبلة.
في الوقت نفســه ، ال يزال بإمكان الدميقراطيني الفوز 
مبزيد من النفوذ في مجلس الشيوخ إذا سارت سباقات 
اإلعادة في مقعدين يســيطر عليهما اجلمهوريون في 
جورجيا في شــهر يناير ، مما عزز قضيــة حزمة حتفيز 
مالي أكبر كان ينظر إليها بعض املستثمرين على أنها 

دوالر سلبي.
تأتي هذه اخملاوف اجلديدة على رأس القضايا التي دفعت 
الدوالر إلى االنخفاض في معظــم عام 2020 ودفعت 
بعض املســتثمرين إلى القلق بشــأن وضعه كعملة 
احتياطيــة مهيمنة في العالم ، مبــا في ذلك توقعات 
أســعار الفائدة املنخفضة للغايــة واإلنفاق احلكومي 

الهائل في الواليات املتحدة لسنوات حتى تأتي.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
للنفط  الوطنية  املؤسسة  حذرت 
في ليبيــا ، من صعوبــات مالية 
تواجههــا رغم تخطــي إنتاجها 
مليون  حاجــز  اليومي  النفطــي 

برميل، وفقا لـ”األملانية”.
وقالــت في بيــان نشــرته أمس 
األول الســبت ، “إن اإلنتاج اليومي 
وصــل إلى مليــون و360 ألفا و35 
برميــال”، محــذرة مــن صعوبات 
ماليــة تواجهها وشــح كبير في 
ميزانياتهــا، أدى إلى تراكم الديون 
على شــركات القطاع وتأخر كبير 

ملرتبات شركاتها اخلدمية.

وأكدت أنها رمبا لن تكون قادرة على 
اإلنتاج  مســتويات  على  احملافظة 
احلالية، بل مــن املمكن انخفاضه 
بالكامل فــي ظل ما  إيقافــه  أو 
وصفتــه بـ”تلكؤ بعــض اجلهات 
وعرقلتها جهود املؤسســة لزيادة 
الوطن  باقتصاد  والنهوض  اإلنتاج 

من جديد.
وقالت املؤسسة، اململوكة للدولة، 
“إن الفضل فــي زيادة اإلنتاج يعود 
إلــى العاملني في قطــاع النفط 
في مختلف مناطــق ليبيا، الذين 
متكنــوا من حتقيق هــذه اإلجنازات 
الكبيرة، التي لم تكن لتتحقق لوال 

االستثنائية  تكاتفهم، وجهودهم 
التــي بذلــت في ظــروف صعبة 
املالية  الظــروف  للغايــة، خاصة 

احلالية التي مير بها القطاع”.
وكانت املؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا رفعت اإلثنني حالة القوة 
القاهــرة في آخر املنشــآت، التي 
كانت مغلقة بســبب حصار على 
صادرات اخلام من قوات من شــرق 
البالد استمر ثمانية أشهر. ووصل 
اإلنتاج مطلع الشــهر اجلاري، إلى 
680 ألــف برميل يوميا. وتســبب 
احلصــار منــذ كانــون الثاني في 
هبوط إنتــاج ليبيا من النفط إلى 

نحو مائة ألف برميل يوميا من 1.2 
مليون برميــل يوميا. وكان مصدر 
نفطــي ليبي قال فــي تصريحات 
ســابقة، “إن إنتاج ليبيا من اخلام 
ارتفع إلى ما يزيد بأكثر من الثلث 
على مســتواه في وقت سابق هذا 

الشهر”، وفقا لـ”رويترز”.
ومستوى اإلنتاج احلالي منذ بداية 
تشــرين الثاني ينطوي على قفزة 
كبيــرة من نحــو 500 ألف برميل 
يوميا في وقت ســابق من الشهر، 
إذ كانت مؤسســة النفط، تتوقع 
ارتفــاع اإلنتاج إلــى مليون برميل 
يوميا خالل أسابيع قليلة مع قيام 

بإعادة تشغيل  “أوبك”  ليبيا عضو 
قطاعها النفطي، قبل أن تعلن عن 

صعوبات مالية تواجهها حاليا.
ويعــد اإلنتاج من حقل الشــرارة 
الليبي هو األكبر فــي ليبيا، يبلغ 
نحو 160 ألــف برميل يوميا، وكان 
من املتوقــع أن يرتفع تدريجيا إلى 
300 ألف برميل يوميا. وتســببت 
زيادة اإلنتاج من ليبيا في الضغط 
اخلام في ظل مخاوف  على أسعار 
متنامية متعلقة بالطلب، بسبب 
قيــود بــدأت حكومــات فرضها 
ملكافحة موجــة ثانية من فيروس 

كورونا املستجد.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
تراجعت واردات الصني من الســلع 
األساســية في شــهر أكتوبر عن 
الشهر السابق ويرجع ذلك بصورة 
أساسية إلى عوامل موسمية من 
بينها عطلة مطولة مطلع الشهر 

فــي البالد التي متثل أكبر مشــتر 
للمواد اخلام في العالم.

ونقلــت “بلومبــرج” امــس االحد 
عــن بيانات مصلحــة اجلمارك أن 
إلى  تراجعت  اخلــام  النفط  واردات 
أدنى مســتوى في 6 أشــهر عند 

42.6 مليون طــن حيث انخفضت 
حصــص املصافي اخلاصــة بينما 
احلكوميــة  الشــركات  قلصــت 

املشتريات بسبب أعمال صيانة
ورغم هذا قال مسؤول تنفيذي كبير 
في شــركة “تشاينا بتروكيميكال 

كورب” املالكة ألكبر مصفاة تكرير 
في البــالد إنه من املرجــح ارتفاع 
الصادرات للعام 2020 بنســبة 10 
2019 ألكثر من  املائة مقابــل  في 
550 مليون طن حيــث قاد تعافي 

االقتصاد إلى ارتفاع الطلب.

من  البالد  مشــتريات  وتراجعــت 
الفحم في أكتوبر إلى 13.7 مليون 
العام  أدنى مستوى خالل  طن وهو 
اجلاري حيث يقترب املشــترون من 
احلد األقصى السنوي غير الرسمي 

عند نحو 300 مليون طن.

الرشيد يقرر زيادة عدد 
سحبات منافذ الماستر كارد

الدوالر يعاني اسوأ اسبوع 
له بعد توقعات بطبع 

عمالت للدوالر

تراكم ديون شركات قطاع النفط في ليبيا يهدد بوقف كامل لإلنتاج

واردات الصين من النفط تتراجع إلى أدنى مستوى في 6 أشهر

متابعة ـ الصباح الجديد :

العامة  الشــركة  نفى مديــر 
فرحــان  العراقيــة  للموانــئ 
دخول  األحد  امس  الفرطوسي 
شــركة إماراتيــة علــى خط 
“دايو”  شــركة  مع  املنافســة 
الكوريــة املنفذة ملينــاء الفاو 

الكبير.
حديث  في  الفرطوســي  وقال 
اليومني  “خــالل  إنــه  صحفي 
املقبلني سيكون هناك توضيح 
وقــرار حكومــي رســمي من 
أعلى مســتويات الدولة بشأن 
األحداث األخيرة وما يشاع حول 
عمل الشركة املنفذة للميناء”.

وعــن حقيقــة إنهــاء عقــد 
الشــركة، قال الفرطوسي، “ال 
يوجد قرار بهذا اخلصوص وتسير 

األمور بالنحو الصحيح”.
من  عدد  تصريحات  وبخصوص 
أعضاء مجلس النواب، بشــأن 
دخول شركة إماراتية على خط 
املنافســة، ذكر مدير الشركة، 
دخول شــركة  عن  “احلديث  أن 
إماراتية أو غير ذلك غير صحيح 

نهائيا”.
وفــي وقــت ســابق، أكــدت 
)عودة  العراقيــة  النقــل  وزارة 
املفاوضات بني الوزارة وشــركة 
“دايــو” الكوريــة، الســتئناف 
الفاو  العمل في مشروع ميناء 
الكبير، بعد إنهــاء عملها من 

قبل الوزارة.
وقــال مصدر مخــول بالوزارة، 
طلبت  الكورية،  “الشــركة  إن 
إعادة املفاوضات مع وزارة النقل 
العراقيــة، لعقــد اتفاق جديد 
حــول كلفــة املشــروع ومدة 

إنشائه”.
وأضــاف، أن “وزارة النقل، وبعد 
إلغــاء العمــل مع الشــركة 

اتصاال مع  الكوريــة، فتحــت 
شــركة صينية قبل ثالثة أيام، 
الســتالم اكمال املشروع، إال أن 
دايو قدمتً  عرضاً  جديدا بشأن 

تنفيذ املشروع”.
وتابع املصــدر الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه، أن “شركة 
بزيادة  طالبــت  الكورية  دايــو 
تكلفــة تعميق املينــاء ألكثر 
من 14ً  متــرا إلى ملياري و370 
مليون دوالر، بعد أن كان العقد 

ينص على 5.2 مليار دوالر”.
أصدرت  قد  النقل،  وزارة  وكانت 
في وقت سابق ً توضيحا بشأن 
عمــل شــركة دايــو الكورية 

املنفذة مليناء الفاو الكبير.
وذكرت الوزارة فــي بيان تلقته 
“ الصبــاح اجلديــد “ إنه “منذ 
الوزراء  رئيس  حكومة  تســنم 
مصطفــى الكاظمي مهامها 
اولت ميناء الفاو الكبير اهمية 
باخلطــوات  وباشــرت  كبــرى 
الفعلية للتنفيذ فتم التفاوض 
لعدة  الكورية  دايوو  مع شركة 
قرار  لديهــا  منهــا،  اســباب 
الســابق  الوزراء  مجلــس  من 
العقود  شروط  من  باستثنائها 
احلكومية من اجل االســراع و 
رفع وتيرة العمل، كما ان آليات 
و مكائن الشــركة و مالكاتها 

الفنية موجودة  و  الهندســية 
فــي ارض العمل مما يوفر وقتا و 

جهدا اسرع”.
واضافت أن “دايوو نفذت بنجاح 
للميناء،  الغربي  االمواج  كاسر 

بناًء على ما تقدم مت
التفاوض ملدة ثالثة اشــهر من 
قبل وزارة النقل متمثلة بالوزير 

و الكادر املتقدم فيها
و  للشركة  الســابق  املدير  مع 
كادرها املتقــدم بوجود اعضاء 
من جلنة اخلدمات النيابية وجلنة 
التوصل  ومت  النيابيــة،  النزاهة 
التفاق مبدئي لتنفيذ خمســة 
حوضالرسو  وبعمق  مشــاريع 

والقنــاة املالحيــة بعمق 8.19 
و  ملياران  قيمته  اجمالي  مببلغ 
ثلثمائة وســبعني مليون دوالر 
الى ثالث  و مبــدة تنفيذ متتــد 

سنوات”.
واوضحت أنه “بعد تعيني املدير 
اجلديد ملشروع ميناء الفاو حضر 
املتمثل بشركة  الكوري  اجلانب 
معاون  راســهم  وعلــى  دايوو 
مدير شــركة دايــو القادم من 
ســيؤول، اذ طالبت شركةدايو 
برفع سقف مبالغ التنفيذ من 
2 مليــار و370 مليون دوالر الى 
2 مليــار و800 مليون في ما لو 
العماق  الوصول  الــوزارة  ارادت 

”.8.19
ولفتت الى أن “وزير النقل رفض 
هذه املطالب واعطائهم مهلة 
عنقرارهم  للعــدول  ايام  ثالثة 
االول،  املبدئي  باالتفاق  وااللتزام 
وفي لقائهــم االخير بعد املدة 

احملددة
االلتزام  دايــو  رفضت شــركة 
باالتفــاق االول واصرارهم على 
وزيادة  االضافــي  املبلغ  اضافة 
مدة التنفيذ وهو ما حدا بالوزير 
رفض رفع سقف املطالب فيما 
لو بقت شــركة دايو التمسك 
واملفاوضات  االخيــر  بقرارهــا 

الزالت مستمرة”.

طالبت بزيادة تكلفة تعميق الميناء ألكثر من 14 مترا

توقعات مخيفة لسوق الطاقة في العالم بعد فوز بايدن

اعلن مدير عام 
المواني العراقية 

سيكون هناك 
توضيح وقرار 

حكومي رسمي من 
أعلى المستويات 

بشأن األحداث 
األخيرة وما يشاع 
حول عمل شركة 

دايو المنفذة للميناء

“الموانئ” تنفي دخول شركة إماراتية لمنافسة 
“دايو” المنفذة لميناء الفاو الكبير

الصباح الجديد ـ وكاالت :

توقعات  اقتصادي، عن  تقرير  حتدث 
اميركا  الطاقــة في  مخيفة جملال 
والعالــم بعــد فــوز جــو بايدن 
بالرئاسة االميركية، حيث أن بايدن 
املناصر للبيئــة وللطاقة اخلضراء 
ســيحدث تغييــرا في سياســة 

الطاقة األميركية.
اهتماًمــا  بايــدن  وأظهــر 
األطراف  متعددة  بالدبلوماســية 
الدميقراطية  اإلدارات  غــرار  علــى 
الســابقة. قد يعني ذلك مســارًا 
نهائًيــا ألعضاء أوبك إيران وفنزويال 
للخروج من عقوبات واشنطن وبدء 
الضخ مرة أخرى ، إذا مت اســتيفاء 

الشروط املناسبة.
في إيــران ، ميكن أن يشــمل هذا 
املسار نهًجا مشترًكا بني واشنطن 
وأوروبا ، على غرار الصفقة التي مت 
التوصل إليها في عهد إدارة أوباما.

في فنزويال ، من املرجح أن يســتمر 
العقوبات  تفضيــل  فــي  بايــدن 

الرئيس  نظــام  علــى  للضغــط 
نيكــوالس مادورو ، لكنــه قد يزيد 
اجلهود الدبلوماســية إلنهاء املأزق 
من خــالل التفاوض على انتخابات 
جديدة أو تقاســم الســلطة مع 

املعارضة.
وأدت العقوبــات األحاديــة التــي 
فرضهــا الرئيس املنتهيــة واليته 
دونالــد ترامب علــى البلدين إلى 
ســحب نحو 3 ماليني برميل يومًيا 
مــن النفط اخلــام من األســواق 
الدولية ، أي مــا يزيد قليالً عن 3٪ 

من اإلمدادات العاملية.
ويفتقر بايدن إلى العالقة احلميمة 
التي طورها ترامب مع ولي العهد 
السعودي األمير محمد بن سلمان. 
هــذا البلد هــو أكبر صــوت في 
منظمة البلــدان املصدرة للبترول 
، ممــا يعني أن بايدن قد ال يشــارك 
عــن كثب فــي سياســة اإلنتاج 
للمجموعة. كما أنه من املرجح أن 
يعتمد على القنوات الدبلوماسية 
الهادئة للتأثير على أوبك أكثر من 

اعتماد ترامب على تويتر.
بايدن بعد كيف  تُفّصل حملة  لم 

ستتعامل مع هذه القضايا ، لكن 
أي تأثير قد ميارسه كرئيس سيكون 
علــى األرجــح في خدمــة نفس 
الهدف – ســعر معتــدل للنفط. 
يحتــاج أي رئيس أمريكي إلى وقود 
للمستهلكني.  التكلفة  ميســور 
وبالنســبة لبايدن ، يجب أن يكون 
الســعر مرتفًعا مبــا يكفي جلعل 
بدائــل الطاقة النظيفــة للوقود 
املنافســة  على  قــادرة  األحفوري 

لدعم خطته الطموحة للمناخ.
كان ترامــب أكثــر انخراًطــا مع 
منظمة البلــدان املصدرة للبترول 
)أوبــك( من معظم أســالفه. وقد 
أثر في بعض األحيان على سياسة 
أوبك بتغريداته ومكاملاته الهاتفية 
، حيث دعا إلى سعر نفط منخفض 
مبــا يكفي للمســتهلكني ولكنه 

مرتفع مبا يكفي لعمال احلفر.
كما أضعفت عقوباته تأثير صقور 
أوبــك فنزويال وإيران داخل اجملموعة 
، وأزالت عقبتني تاريخيتني كبيرتني 
أمــام سياســة أوبــك املواليــة 
لواشــنطن. وركــزت هــذه القوة 
مع الســعودية املنتجــة الرائدة ، 

إلــى جانب روســيا ، وهي جزء من 
اجملموعة املعروفة باسم أوبك +.

وســتنظر إدارة بايــدن فــي إعادة 
الدخول في اتفاقية باريس للمناخ 
، وهي اتفاقية دوليــة مت التفاوض 
عليها خــالل إدارة أوباما ملكافحة 
االحتبــاس احلراري الذي انســحب 
إنه قــد يضر  ترامــب من قولــه 

باالقتصاد األمريكي.
وتعهــد بايــدن أيًضــا بخفــض 
االنبعاثــات األمريكية إلى الصفر 
الصافي بحلول عام 2050 ، مبا في 
ذلك عن طريق خفــض االنبعاثات 
مــن صناعة الطاقة إلــى الصفر 
 –  2035 بحلــول عــام  الصافــي 
وهو هدف ســيكون مــن الصعب 
حتقيقه بدون أغلبية دميقراطية في 

الكوجنرس.
ويــرى بايــدن أن تغير املنــاخ ميثل 
تهديــًدا وجوديًــا للكوكــب ، وأن 
االنتقال من الوقود األحفوري ميكن 
أن يكون فرصة اقتصادية إذا حتركت 
كافية  بســرعة  املتحدة  الواليات 
لتصبــح رائــدة فــي تكنولوجيا 

الطاقة النظيفة.

تقرير

عقوبات ترامب ادت الى سحب نحو 3 ماليين برميل يومًيا من األسواق الدولية

كاسر االمواج الذي نفذته شركة دايو

ترامب



تقادم الخطيب*

بايدن  الدميقراطي جــو  املرشــح   فوز 
للمنطقة  جديــدة  بدايــة  ســيعني 
العربية، وسيسفر بال شك عن تغيرات 
علي السياسة األمريكية سيكون أبزر 
املتضررين منها ولي العهد الســعودي 
محمد بن سلمان، يليه الرئيس املصري 
عبد الفتاح السيســي، الــذي يواجه 
حتديات كبري علي املســتويني الداخلي 
واخلارجي، عالوة على توقع انحسار نفوذ 
ولي عهد أبوظبي الشــيخ محمد بن 
زايد. حتليل تقادم اخلطيب ملوقع قنطرة.

األمريكية  املتحدة  الواليات  لم تشهد 
من قبل رئيســاً مثــل الرئيس احلالي 
دونالــد ترمــب، مــن ناحيــة التدني 
فالرجل  واملهني.  واألخالقي  السياسي 
يتعامــل مــع السياســة مبنطلــق 
السياسي،  مبنطق  وليس  السمســار 
الذي يعرف قوة بــالده ومكانتها على 
الصعيــد العاملي أو املبادئ التي تتعلق 
اإلنسان.  وحقوق  واحلرية  بالدميقراطية 
التي  والطريقة  الرجــل  خلفية  ولعل 
جاء بها )كونه خارج املؤسسة احلاكمة 
وهنــا أقصــد احلزبــني الدميقراطــي 
واجلمهوري( تدل علي أزمة القيادة علي 
املســتوي الداخلي، التي متــر بها اآلن 

الواليات املتحدة األمريكية. 
منذ أن وصل دونالد ترمب إلي السلطة 
فــي 2016 تغيــر وجه العالــم حقا، 
فاليمني املتطرف أصبح أكثر قوة عما 
كان عليه مــن قبل، مســتمدا قوته 
أن  العنصرية، كما  من خطابات ترمب 
منطقة الشرق األوسط أصبحت أكثر 

قتامة عما كانت عليه من قبل.
لقد تصرف ترمب خــارج كل األعراف 
الراسخة  والدبلوماسية  السياســية 
منذ عقــود، فقد قام بتعقيد القضية 
اخلليجية ودعــم احلصار املفروض علي 
قطــر، كما أنــه أطلق العنــان لتلك 
األنظمة القمعية بإشــعال نار احلروب 
والتدمير وقتل املعارضني وســجنهم، 
موفرا لهم في ذلك غطاءا سياســيا 
ملمارســة كل تلك اجلرائــم على مرأي 
ومسمع من العالم، وقضية الصحفي 
السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل 
في قنصلية بالده في إسطنبول وحرب 
اليمن مثاالن واضحان على تقدمي ترمب 
هذا الدعم السياســي لهذه األنظمة 
القمعية في املنطقة العربية لتمارس 
ما يحلو لها من قمع وقتل وانتهاكات 
واسعة حلقوق اإلنسان دون أي خوف من 
أي ضغوط قد متارسها الواليات املتحدة 

أو حلفاءها في هذا الشأن.
اســتغلت تلك األنظمة القمعية هذا 
الغطاء السياســي املقــدم من ترمب 
لتعزيــز ســلطتها من خــالل قبضة 
أمنيــة ال تعرف الرحمة وعصف بدولة 
للدســتور  بتعديالت  والقيام  القانون، 
للبقاء في الســلطة مدة أطول، كما 
فعل الرئيس املصري احلالي عبد الفتاح 
السيســي، الذي قام بتغيير الدستور 
ليســتطيع البقاء في السلطة حتى 

عام 2030.
أنظمة القمع العربية تخشــى عودة 
ملفات حقوق اإلنســان والدميقراطية 

إلى أجندة االدارة االمريكية اجلديدة
لكن ومع اقتراب االنتخابات األمريكية 
القلــق تلك األنظمة  تنتاب حالة من 
االســتبدادية، فاســتطالعات الــرأي 
تؤكد على تقدم املرشــح الدميقراطي 
جو بايــدن علي الرئيــس احلالي بفارق 
كبير، وهذا معنــاه أن بايدن قد يكون 
هــو الرئيس القادم للواليــات املتحدة 
األمريكيــة، ولو حدث هذا فســيكون 
اللعبة  لتغيير قواعــد  هذا مقدمــة 

السياسية في الشرق األوسط.
ففوز جــو بايدن يعنــي تصدر خطاب 
حقوق اإلنســان مرة أخــري في أجندة 
الرئيــس األمريكي وهــذا ميثل خطرا 
حقيقيا لتلــك األنظمة القمعية في 
الشرق األوسط. ففي مصر مثال يتخذ 
الرئيس عبد الفتاح السيســي موقفا 
معاديــا حلقوق اإلنســان منذ صعوده 
للسلطة في 2014، حيث قام باعتقال 
العام  اجملــال  اآلالف وغلــق  عشــرات 
والســيطرة على اإلعــالم، إلى جانب 
التنفيذية  الهيمنة على الســلطتني 
للتعديــالت  طبقــا  والتشــريعية 
الدستورية التي متت في العام املاضي.

يقوم  التي  القمعية  املمارســات  هذه 
بهــا الرئيس املصــري احلالي ناجتة عن 
قناعــة شــخصية لديه بــأن هامش 
احلرية، الــذي مت منحه للمعارضة قبل 
2011 إلى جانب الســماح للمنظمات 
اإلنســان  العاملة فــي مجال حقوق 
مبمارســة نشــاطها، هو مــا أدي إلى 
االنتفاضــة الثورية فــي فبرابر 2011 
بالرئيس  إلــي اإلطاحــة  أدت  والتــي 

املصري الســابق حســني مبارك. هذا 
هو الهاجس والدافع األساســي خلف 
هذه التصرفات التي يقوم بها الرئيس 
املصري احلالي، وقد ســاعده علي ذلك 
األمريكي  الرئيس  منحه  الذي  الغطاء 
دونالــد ترمب للرئيــس املصري مقابل 
تنازالت سياســية أو في إطار صفقات 
سياسية من أبرزها ما يسمي بصفقة 

القرن.
فــوز املرشــح الدميقراطي جــو بايدن 
ودخولــه البيت األبيض ســيكون له 
انعــكاس بال شــك على سياســات 
الرئيس املصري، وبالتالي ستضعه حتت 
ضغوط دولية من قبل الواليات املتحدة 
وحلفائهــا، كما أنه ســيجعل هناك 
مؤسسات داخل الدولة املصرية تراقب 
الوضع عن كثب وقد تتدخل في حلظة 
معينة لإلطاحة بالرئيس املصري، وهنا 
أقصد املؤسســة العســكرية والتي 
القادرة  الوحيــدة  اجلهة  اآلن  أصبحت 

علي إحداث تغيير في مصر.
العربية  القمعية  األنظمة  »استغلت 
الغطاء السياســي املقدم مــن إدارة 

دونالد ترمب لتعزيز سلطتها من خالل 
قبضة أمنية ال تعرف الرحمة أدت إلى 
جتميد احلياة السياسية وإغالق الفضاء 
العام وتشــويه صورة وسرديات الربيع 

العربي.«
ومن هذا املنطلق ميكــن فهم ما يتم 
تداوله من أخبــار اآلن عن تبرع الرئيس 
املصــري بأموال حلملــة ترمب أمال في 
مســاعدته في الفوز فــي االنتخابات 
الســلطة، مما سينعكس  والبقاء في 
علــى بقــاء الرئيس املصــري ذاته في 
السلطة وتقدمي املزيد من التنازل علي 
املصري ومكانة  القومي  األمن  حساب 
تراجعت كثيرا  التــي  اإلقليمية  مصر 

في عهده.

السعودية تستعد ملرحلة ما بعد 
ترمب

في اململكة العربية السعودية يتشابه 
األمــر ذاته مع ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان، الــذي صعد إلي 
والية العرش في ظل الرعاية واملوافقة 

السياسية لدونالد ترمب.

ومبوجب هــذه الرعاية وهــذا الغطاء 
بإزاحة  ابن ســلمان  السياســي، قام 
ولــي العهد الســابق محمد بن نايف 
من والية العهد وتنصيب نفســه وليا 
للعهد بدال منه علــي غير إرادة هيئة 
البيعة املنوط بها ترشيح ولي العهد، 
ثــم في وقــت الحق قام ابن ســلمان 
باعتقال ابن عمه ولي العهد الســابق 
محمــد بن نايف وحتديــد إقامته، وهو 
ما فعله الحقا مــع عمه األمير أحمد 
األقرب  والذي يعتبــر  العزيــز  بن عبد 
ملنافسة بن ســلمان في والية العهد، 

وتولي عرش اململكة.
لــم ينتــه األمر عنــد هذا احلــد، بل 
قام ابن ســلمان بإصــدار أوامر بقتل 
الصحفي الســعودي املعــروف جمال 
خاشــقجي فــي قنصلية بــالده في 
اهتز لها  إسطنبول، في جرمية بشعة 
العالــم أجمع. لكن الدعــم والغطاء 
السياســي املمنوح من الرئيس ترمب 
إلي ولي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان سهل من مهمته تلك ليقوم 
بهذه اجلرمية البشــعة دون أن يأخذ في 

ولينجو  الدولية،  األفعال  ردود  احلسبان 
الحقا بفعلته تلك.

توقع انحســار نفوذ ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد وتراجع دور محور 

الثورات املضادة لثورات الربيع العربي
بالنسبة لإلمارات وولي عهدها محمد 
بن زايد تعتبر خسارة ترمب، لو حدثت، 
للوبــي اإلماراتي املشــكل في  هزمية 
اإلماراتي  الســفير  بقيادة  واشــنطن 
لــه عالقات  والذي  العتيبة،  يوســف 
نافذة في واشــنطن، وهنــاك أنباء مت 
تداولهــا من قبل عن تدخــل اإلمارات 
فــي االنتخابات الرئاســية األمريكية 
املاضية، مما قد يعني فتح حتقيقات في 

هذا املضمار تؤدي إلي إدانة ابن زايد.
أيضا  فعليــا  تعنــي  ترمب  خســارة 
انحسار نفوذ ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، رجل اإلمارات 
القوي واحلاكم الفعلي لها، الذي يريد 
أن يكون رجل املنطقة على حساب دور 
مصر املريضة. خســارة ترمب ستكون 
في اجململ ضربــة موجعة حملور الثورات 
املضــادة لثــورات الربيــع العربي في 
املنطقة، وســتضع حدا أيضا للحرب 

الدائرة في اليمن منذ سنوات.
الثورية  االنتفاضــات  انطــالق  منــذ 
فــي الشــرق األوســط، أو مــا يعرف 
بالربيــع العربــي، واملنطقة تشــهد 
سيولة وانســيابية وتغيرا في موازين 
القوي وتراجعا لــدور الواليات املتحدة 
األمريكيــة وعودة الدور الروســي من 

خالل البوابة السورية.
تعمق تراجــع دور الواليات املتحدة حتت 
حكم ترمب أكثر ممــا نتج عنه صعود 
قوي إقليمية أخــري مثل تركيا وإيران، 
إلي جانب توحــش األنظمة القمعية 

العربية.
لــذا فإن فوز جو بايدن ســيعني بداية 
جديدة للمنطقة العربية، وسيســفر 
بال شــك عن تغيرات علي السياســة 
املتضررين  أبزر  جتاه سيكون  األمريكية 
منها ولــي العهد الســعودي محمد 
بن ســلمان، يليه الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيســي، الذي يواجه حتديات 
كبري علي املستويني الداخلي واخلارجي 

ميكن أن تهدد استقرار نظامه.
*تقادم اخلطيــب، باحث مصري حصل 
على الدكتوراة من جامعتي برينستون 
السياسي  االتصال  وبرلني، ومســؤول 
الوطنية للتغيير في  سابقا باجلمعية 
مصر وهو محلل سياسي وكاتب بعدد 

من الصحف العربية واالجنبية.

عن موقع قنطرة

يان فيرنر مولر

الدميقراطيون  يشــعر  ــــ  برلــني 
والعديد من اجلمهوريني بقدر عظيم 
مــن اإلغــراء لرفــض إدارة الرئيس 
باعتبارها  ترمــب  دونالد  األميركي 
انحرافــا شــاذا. ومتامــا كمــا قد 
يحاول اجلمهوريــون إلقاء اللوم عن 
االنتهاكات العديدة التي ارتُـِكـَبـت 
خالل الســنوات األربع األخيرة على 
ترمب، على أمــل أن يصبح دورهم 
التمكينــي فــي طــي النســيان 
ســريعا، رمبا يرغــب الدميقراطيون 
في اســتعراض احترامهم لألعراف 
الدميقراطيــة، من خــالل االمتناع 
بكل كرم وســماحة عــن مقاضاة 
كذلــك،  األمــر  كان  إذا  املاضــي. 
ففــي حال فــوز جو بايــدن عندما 
يكتمل إحصاء وفــرز كل األصوات 
نوفمبر/ من  الثالــث  انتخابات  في 
تشــرين الثاني، فمن غير املرجح أن 
يُـَحـاَســـب ترمب وحكومته على 
في  الشــائن  الفاضح  ســجلهم 
املبادئ  وانتهاك  والقسوة،  الفساد، 

الدستورية األساسية.
بعيدا عن احلســابات السياســية، 
زعــم كثير مــن املراقبــني ــ من 
الدميقراطــي  الرئاســي  املرشــح 
الســابق أندرو ياجن إلــى حقوقيني 
ـ أن الدكتاتوريات  ومؤرخــني بارزينـ 
التافهــة فقــط هي التــي تالحق 
خصومها املهزومني. وبسبب دوافع 
واضحة للغاية تخصه، ارتأى املدعي 
العام األميركي بِـل بار أن »الفائزين 
يحاكمــون  الذيــن  السياســيني 
طقوسيا اخلاسرين السياسيني هم 
أيضا ال يشــكلون املــادة احلقيقية 
للدميقراطية الناضجة«. بيد أن هذه 
التعميمات شــديدة التســرع. فال 
ينبغي الرد على شعار ترمب املوجه 
ضد هيالري كلينتون في عام 2016، 
»احبسوه«؛  بشــعار  »احبسوها«، 
ليس  وجتاوز«  »ســامح  شعار  لكن 

البديل الوحيد.
يتعني على األميركيني أن مييزوا بني 
ثالث قضايــا: جرائم رمبــا ارتكبها 
ترمب قبل تولــي املنصب؛ ومزاعم 
فساد وقســوة ارتكبها هو وأقرانه 
أثنــاء توليه منصبه؛ وســلوكيات 
كشــفت عن نقاط ضعف بنيوية 
األميركي  السياسي  النظام  تعيب 
فــي عموم األمــر. وكل مــن هذه 
القضايا تتطلب استجابة مختلفة 

بعض الشيء.
تاريخيــا، اتســمت حتــوالت فــي 
العديــد من البلــدان األخرى بعيدا 
عن االســتبداد ــــ أو التعافي من 
باالســتعداد  ــ  تدهــور دميقراطي 
لتــرك أهل الســلطة الســابقني 
دون عقاب. وكما تالحظ العالِـــمة 
السياســية إيريكا فرانتز، فإن 59% 
من القادة املســتبدين الذين أطيح 
بهم من السلطة واصلوا ببساطة 
مع  الطبيعية«.  حياتهم  ممارســة 
ذلك، في احلــاالت حيث لم تتحرك 
املستعادة  أو  اجلديدة  الدميقراطيات 
الســابقني،  املســؤولني  حملاكمــة 
فإنهــا كانــت غالبا تشــكل جلان 
في  العفو  تقــدم  التي  احلقيقــة، 
واعترافات  مقابل معلومات صادقة 
اجلرائم. وحظي  مرتكبي  ِقـَبـل  من 
هذا النهج بأكبر قدر من الشــهرة 
في دولة جنــوب أفريقيا بعد حكم 

الفصل العنصري.
تتمثــل خصوصية الوضــع احلالي 

في الواليات املتحــدة في أن ترمب 
يخضــع بالفعــل للتحقيــق في 
برئاسته.  ترتبط  ال  جرائم محتملة 
واآلن، يحقــق املدعــي العــام في 
مانهاتن واملدعي العام في نيويورك 
في ممارســات قامت بهــا منظمة 
ترمــب تتمثل في أشــكال عديدة 
من االحتيال. على الرغم من كونها 
غير سياسية ظاهريا، فإن ممارسات 
ترمب في مجال األعمال أنبأت بـِ ــ 
وألقت بظاللها على ــ احملســوبية 
الوقحة والفساد في رئاسته. وحتى 
لو لم ينجــح في حتويــل الواليات 
املتحــدة بالكامل إلــى دولة مافيا 
على غــرار اجملر في عهــد فيكتور 
أوربان، فإن هــذا ليس املقصود إلى 

حد كبير.
عــالوة على ذلك، إذا أُسـِقـَطـــت 
التحقيقات في ممارســات منظمة 
ترمــب ببســاطة مبجــرد مغادرته 
ملنصبه، فســوف يبدو االتهام بأنها 
كانت مجرد مكائد سياسية وكأن 

له ما يبرره، وخاصة عندما نضع في 
االعتبار أن مســؤولي إنفاذ القانون 
دميقراطيون.  أنهم  تصادف  املعنيني 
مــن ناحيــة أخــرى، إذا أســفرت 
التحقيقات عن حبس رئيس سابق، 
فرمبا يقرر مؤيــدو ترمب املدججون 
بالســالح إنفاذ القانــون بأيديهم 
وفقــا ملنظورهم؛ وهــذا يعني في 
االنقســامات  تعميق  تقديــر  أقل 

السياسية التي تبتلي البالد.
مع وضع هذه اخملاطر في احلسبان، ال 
يوجد ســبب من حيث املبدأ يجعل 
مــن غير املمكــن معاقبــة زعيم 
سياســي على النحــو الالئق على 
القادة  من  فالعديد  ارتكبها.  جرمية 
عوقبوا، بل وعاد بعضهم إلى احلياة 
السياسية بعد ذلك. فقد أُجـِبـــر 
رئيــس الــوزراء اإليطالي الســابق 
ســيلفيو برلســكوني علــى أداء 
اخلدمة اجملتمعية بعد إدانته بتهمة 
االحتيال الضريبي )استدعى تقدمه 
في العمر عقوبة أكثر تساهال(. وهو 

البرملان األوروبي، مما  اليوم عضو في 
يجعل من الصعب على أي شخص 
االدعــاء بــأن القضــاة الليبراليني 
أرادوا ببســاطة إســكات الفارس. 
لكن املقصــود من إنفــاذ القانون 
واضحة مفادها  إرسال إشــارة  هو 
برلســكوني في  اســتراتيجية  أن 
الدخــول إلى السياســة من أجل 
احلصــول على احلصانة وتشــتيت 
االنتبــاه عــن تعامالتــه التجارية 

املشبوهة لن يتحول إلى سابقة.
ثــم هناك مســألة ســجل ترمب 
الفعلــي فــي املنصــب. الواقع أن 
املرء يســتطيع أن يجــد وفرة من 
السياســات املرفوضة بشدة، لكن 
من اخلطأ أن نتخلى عن ما أســماه 
الرئيس توماس جيفرســون، بعد أن 
خلف خصمه اللدود جون أدامز في 
عام 1801: »السالمة التي ميكن بها 
التسامح مع اخلطأ في الرأي، حيث 

يُـتـرَك العقل حرا حملاربته«.
ال ميكننا أن نقول الشــيء ذاته عن 

التي  املنهجية  والقســوة  الفساد 
أظهرتها إدارة ترمب في االستجابة 
 2019 كورونا  فيــروس  مرض  ألزمة 
)كوفيد19-(، وفي فصل األطفال عن 
آبائهم على احلدود. كما اقترح أستاذ 
القانون مارك توشــنت من جامعة 
هارفارد، البد من إنشاء جلنة حتقيق 
السياسات  بشأن  احلقائق  لتقصي 
واألفعال التي جتاوزت مسألة انعدام 
الكفاءة إلــى عالم من األحقاد ذات 
الدوافع السياســية. ومن األهمية 
مبكان أن نعمل على تأسيس سجل 
رمبا من خالل  الئق لهذه األحــداث، 
تقدمي التســاهل واللني في مقابل 
التصريح باحلقيقة. والبد أن يساعد 
ذلــك في التفكير فــي اإلصالحات 
البنيوية، مما يجعل الفســاد مبقابل 
حلقــوق  الصارخــة  واالنتهــاكات 

اإلنسان أقل ترجيحا على األقل.
أخيرا، خرق ترمب الكثير من األعراف 
الرئاسية غير الرسمية، من الوقائع 
ـ مثل سباب الناس  التافهة نسبياـ 

على تويتر ــ إلــى الوقائع اخلطيرة 
مثــل إخفــاء إقراراتــه الضريبية. 
احلقوقيني  مــن  العديد  زعم  وكما 
االســتجابة  فــإن  األميركيــني، 
احلكيمــة تتمثل في إنشــاء جلنة 
منفصلة لدراســة نقاط الضعف 
البنيوية التي تعيب الرئاســة. رمبا 
يجد مثل هــذا التحقيق أن العديد 
مــن األعراف غير الرســمية ــ من 
مع  العالقات  إلى  املالية  الشفافية 
وزارة العدل ــ حتتاج إلى التدوين في 
هيئة قوانني. لــن يكون هذا النهج 
من قبيل االنتقــام. فبعد فضيحة 
وترجيت، اسنت الكوجنرس األميركي 
سلســلة من القوانــني األخالقية 
املهمــة، والتي مــال احلزبــان إلى 

قبولها.
ال ينبغــي لهــذا النهــج الثالثي 
الشعب أن يصرف االنتباه عن مهام 
احلكم األكثر إحلاحــا. فعلى الرغم 
من أنه قــد يتطلب إنفــاق بعض 
رأس املال السياسي، فإن التكاليف 
املترتبة على التقاعس عن العمل أو 
»املضي قدما« على وجه الســرعة 
أعلى كثيــرا، كما كانت  قد تكون 
احلال بعــد عفو جيرالــد فورد عن 
يعترف  )الذي لم  ريتشارد نيكسون 
َقـــط بأي ذنب(، والتســاهل الذي 
أظهره بعــد فضيحة إيران-كونترا، 
واســتخدام إدارة جورج دبليو بوش 
املكثــف للتعذيــب فــي مالحقة 
أهــداف »حربهــا العامليــة علــى 

اإلرهاب«.
مــن املؤكــد أن عــددا كبيــرا من 
اجلمهوريــني رمبــا يحاربــون جهود 
البحث عن احلقيقة بــكل ما أوتوا 
من قوة. لكن آخرين رمبا يستخدمون 
حتقيقــا عامــا يركز على حتســني 
عمل املؤسســات األميركية إلبعاد 
أنفسهم عن ترمب وإرثه. احلق أنهم 
على  بالفعل  أنفســهم  أظهــروا 

أنهم انتهازيون.
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ثقافة 8
رأي

يأتي كل  الذي  البســـتاني  ســـريعة.. 
مـــدة لتشـــذيب احلديقـــة، أبي كان 
القيام  يجب  خطـــوة  كل  إلى  يوجهه 
بهـــا فـــي عملـــه، بائـــع اخلضروات 
املتجول حـــن يخاطبه أبي، يتســـمر 
التي  للنافـــذة  ناظـــراً  العربة  عنـــد 
خـــرج منها الصـــوت، ثـــم يضع لي 
وأينعها.  اخلضـــروات  أجود  الكيس  في 
ســـوى  دوري  يكن  لم  لي  وبالنســـبة 
الوقـــوف قرب هـــؤالء وغيرهم، ولكم 
واحترامهم  انصياعهـــم  يفرحنـــي 
أبي. كنت ســـعيداً  الواضح لصـــوت 
ألننـــي أشـــعر أن الصوت خـــارج من 
حنجرتـــي أنا. أتخيل أننـــي من احتدث 
واحركهم  وأهيمن عليهـــم  معهـــم 
كمـــا يحرك صانـــع الدمـــى ألعابه. 
ال  أبي  ألن  مرتاحـــاً  كنـــُت  أنني  حتى 
املتحرك.  كرســـيه  مغادرة  على  يقوى 
في  هيبة  الصـــوت  منحنـــي  لقـــد 
التي  اخلفة  لـــوال  يعرفونني،  من  قلوب 

الشـــيء، لكنت  كانت عنـــدي بعض 
قد أتقنـــت الدور بشـــكل كبير. فأنا 
لم أكن عنيـــداً كأبي. عنـــاده وأنفته 
إلى أبعد حـــد يتخيله اإلنســـان. لم 
يكـــن يرضى مبســـاعدة أحد ســـوى 
أمـــي، وحتى أمي رســـم لهـــا والدي 
ففي  تتخطاها.  ال  للمســـاعدة  حدوداً 
بعض األحيـــان يْنتُر ذراعـــه بعنف إذا 
بنظرة  ويحدجها  أمي،  بها  أمســـكت 
حـــادة لتذكيرهـــا فتنتبـــه وتواصل 
القرب  يكـــن  لـــم  بهدوء.  عملهـــا 
للطمأنينـــة كما هو  أبي مثيـــراً  من 
البعـــد عنه. حـــن أكون قريبـــاً منه 
ال أســـمع صوتـــه كثيـــراً. قربنا منه 
يجعلـــه صامتاً طـــوال الوقت. رمبا ألن 
والطمأنينة  الراحـــة  مينحه  منه  قربي 
أدنو من  ولكـــن حـــن  علـــى حالي. 
الشـــارع ينبري عبر نافذتـــه ملراقبتي. 
باالبتعاد كثيراً.  فلم يكن يســـمح لي 
باعثـــاً صوته املهيب ملســـاندتي تارة، 
قبل  في قضاء شـــيء  لتوجيهـــي  أو 
خروجـــي من املنـــزل. كانـــت نظرات 
اخلشـــية الدائمـــة في عيـــون أبناء 
في  تثير  الصـــوت،  ذلك  من  الشـــارع 
والتفاخـــر عليهم.  الغبطة  نفســـي 
ولم أكن أحـــزن إال فـــي األوقات التي 
يذكرنـــي فيهـــا أبـــي بضعفي. حن 

منبهاً: يصارحنـــي 
لَك إلـــى األبد..  - لن أكـــون ســـنداً 
عن  دافْع  املســـؤولية..  حتمـــل  عليك 

نفســـك وأمـــك إذا حدث قـــدرٌ لي. 
بخوفه،  تشـــي  التي  العبـــارات  هذه 
تثيـــر فـــي قلبي هـــزة وارتبـــاك ال 
غياب  من  القلق  بســـهولة.  أنساهما 
صوته املؤثـــر، كان يســـيل في روحي 
واألحزان..  الظنـــون  أشـــواك  فتنمو 
لقد  وحســـب؟!.  أبـــي صوتاً  هل كان 
صوته  فـــي  كلها  األبـــوة  أختصـــر 
الرهيـــب. لم يرافقني إلـــى مكان ما. 
أو  إلى الطبيب  لم نســـافر، لم نذهب 
يشـــتري لي مالبس العيد واملدرســـة. 
يفعله  الـــذي  الكثير  أبـــي  يفعل  لم 
هذا  مع  ولكـــن  اآلخرون.  األوالد  آبـــاء 
شـــعرُت أنه قد منحنـــي األمان كله 
بالثقة. حتى  املشـــحون  عبر صوتـــه 
أننـــي لم أفكـــر في مـــوت بدنه بل 
يربطني  يعـــد  لـــم  صوتـــه!.  مبوت 
نبرة  ذات  قويـــة  حنجرة  ســـوى  بأبي 
كلُّ  واحلـــزن  أحد.  أمامهـــا  يصمد  ال 
بقاع نفسي  احلزن كان يســـتوطن في 
حـــن أفكـــر فـــي رحيلـــه ذات يوم. 
الضيـــق واأللم الـــذي يتركه الصمت 
ماحدث  وهذا  غيابه!.  بعد  والســـكون 
يـــوم حملوه من كرســـيه ذات ليلة ال 

وراء  ببطء  تســـير  أمي  كانت  أنساها. 
الرجـــال الذيـــن حملوا جثمـــان أبي. 
اخرجـــوه من الغرفـــة وتركوني وحيداً 
أمام كرســـيه والشرشـــف الذي كان 
أهتم  لـــم  فخذيـــه.  علـــى  يضعه 
وماذا  أين ســـيأخذونه  إلى  ســـاعتها 
أجثو  كنـــت  ألنني  بعدها،  ســـيجري 
كعصفـــور جريح في ظـــالم وصمت 
النافذة  مـــن  رأســـي  مددت  الغرفة. 
يناديني  أبـــي  كان  التـــي  العاليـــة 
ويحذرنـــي ويســـاندني مـــن خاللها. 
لم أر غيـــر املنـــازل وأضواءها الالمعة 
التي تهتز بســـبب دموعـــي املنهمرة. 

على  منت  حـــن  ليلتها  أذكـــر  مازلت 
كرســـيه حتى مجيء الصبـــاح. احلزن 
ال يوصف.  تعبـــاً  البـــدن  فـــي  يورث 
املركون  بالشرشـــف  التحفت  لهـــذا 
وغفوت.. كان  املتحرك  الكرســـي  على 
يســـير  غريبـــاً.. حلمت بصوت  حلماً 
معـــي ويطير فوقي ويحط كالنســـر 
جتســـد  كيف  أعرف  ال  ذراعـــي.  على 
الصوت تـــارة على شـــكل طائر، وتارة 
على شـــكل إنســـان ضوئـــي، كلما 
أمامي!. في  تالشـــى من  أردت مسكه 
صبـــاح اليـــوم التالي حـــن صحوُت 
مـــن نومي، كانـــت عظامـــي كلها 

سحقت  ســـيارة  عجالت  وكأن  تؤملني 
بدنـــي. نهضت على مهـــل وانا أطالع 
عبر  بدفء  املتســـلل  الشـــمس  ضوء 
النافـــذة. لقد كانت عينـــاي متعبتن 
في  طالعتهما  حـــن  وذابلتـــن  جداً 
التي  الغرفـــة   أجـــّس  بدأت  املـــرآة. 
كان يســـكن فيها أبـــي بنظراتي. اآلن 
وبالتحديـــد صرت أميز بعـــض أثاثها 
وزواياهـــا، ألنني لم أكـــن أطالع حن 
قربه ســـوى صوتـــه. كنت  أجلـــس 
أرى صوتـــه قبل أن أســـمعه وهذا ما 
أعاد لـــي احلزن الشـــديد حلظتها. لم 
األقراص  بعـــض  ســـوى  انتباهي  يثر 
كانت  الصـــوت.  وجهـــاز  الليزريـــة 
مركونة بشـــكل مرتب علـــى طاولة 
أن هذا  أذكـــر  النافـــذة.  إلى جانـــب 
يســـتعن  أبي  كان  الصوتـــي  اجلهاز 
به على ســـماع أدعية فـــي الصباح، 
وبعـــض االغانـــي حـــن ينتصـــف 
النهار واملوســـيقى ليـــاًل. اقتربت من 
واجلهاز  لألقـــراص  ونظـــرت  الطاولة 
الـــذي كان أبي حريصـــاً على نظافته. 
شديدين  وشـــوق  فضول  ضغط  وحتت 
إلى ســـماع شـــيء كان أبي يسمعه 
من  قرصاً  اجلهـــاز  ألقمت  قبـــل،  من 
ضمـــن األقراص املرصوفـــة.. لقد كان 
ٌل  صوت أبـــي..!!. نعم.. صوته ُمَســـجَّ
في تلـــك األقراص!!. أحاديـــث ووصايا 
يحكها  لـــم  وذكريـــات  وتنبيهـــات 
لي مـــن قبل. بـــل حتى صـــراخ منه 
وعبـــارات جاهـــزة كتلـــك التي كان 
تلك  فـــي  النافذة.!.  يطلقهـــا مـــن 
اللحظـــة شـــعرت أن أبي عـــاد إلى 
احليـــاة. كان مثل ما ُخيـــل لي عبارة 
فـــي جوف  راكد  هائـــل  عن صـــوت 
وفاته  تلـــت  التي  األيام  فـــي  ذاكرتي. 
كنـــُت فرحاً وســـعيداً، علـــى الرغم 
كانت  الـــذي  العـــزاء  مجلـــس  من 
أمي.  لتعزية  إليـــه  يتوافدن  النســـاء 
علـــى الرغـــم مـــن توبيخهـــا هي 
ونظـــرات النســـوة املليئـــة بالعتب 
والتقريـــع. لكنني لم أهتم بشـــكل 
على  أبـــي  كان صوت  لقـــد  كبيـــر. 
قيد احلياة.. أســـمعه عبر الســـماعة 
الكبيـــرة فـــي الغرفـــة وأنـــا ألعب 
مبتهجاً في الشـــارع، مع اســـتغراب 
ودهشـــة الصبية من صـــدور الصوت 
أبي هو  رحيـــل صاحبه.. صـــوت  بعد 
اإلرث العظيـــم الـــذي تركه لـــي، أنا 
شـــدة  من  صوتها  وهن  التـــي  وأمي 
لكنها  الشـــيخوخة.  ثـــم  البـــكاء 
حن كبـــرُت صارت تبتهـــُج، وتغمُض 
عينيها بســـالم كلمـــا تكلمُت معها 

نبرتي. وســـمعت 

أنمار رحمة اهلل

مع  أعيش  كنـــُت  حـــن  صبـــاي  في 
أهلـــي فـــي منزلنـــا القـــدمي. كانت 
نافذة  العلـــوي  الطابـــق  فـــي  لدينا 
تطل على الشـــارع من غرفـــة والدّي. 
نزلت  إذا  ويراقبني  أبـــي  خلفها  يجلس 
للعب مـــع أبنـــاء اجليـــران. ولم أكن 
أر منـــه شـــيئاً فالنافذة ذات ســـتارة 
مشـــبكة. لكنني أســـمع ويســـمع 
اخمليف.  اجلهـــوري  صوته  مـــن  األخرون 
حن أنســـى نفســـي وأنا أهـــرول وراء 
العالي  يأتيني صوتـــه  الكـــرة مثـــاًل 
محذراً: انتبه.. ســـيارة آتيـــة. وإذا حدث 
يتدخل  بيني وبن أصدقائـــي،  شـــجار 
لي،  القوي ســـنداً  أبي ُمرســـاًل صوته 
دوّيه،  يســـمعون  حن  الصبية  فيرتعد 
ويتركونني وشـــأني خوفـــاً من صاحب 
الصـــوت. فـــي احلقيقـــة لـــم أكن 
أجلـــس كثيراً عنـــده داخـــل الغرفة، 
بـــل أفتح البـــاب على مهل وأســـرق 
يّدخن  وهـــو  أطالعه  حـــن  نظـــرات 
كرســـيه  على  جالســـاً  النافذة.  عند 
وواضعـــاً الشرشـــف علـــى فخذيه. 
ولـــم أر ســـاقيه إال في املـــرات التي 
تغير أمـــي فيها الشراشـــف بن مدة 
وأخرى. وكنُت أســـأل أمي عن ســـبب 
على  الغرفة،  فـــي  الطويل  أبـــي  بقاء 
ذلك الكرســـي ذي العجـــالت. وملاذا ال 
يخـــرج إلى الشـــارع، احلي، الســـوق؟. 
ملـــاذا لم أر صديقـــاً يـــزوره أو يزور هو 
أصدقائه؟!،  مـــن  أو  أقاربنا  مـــن  أحداً 
فتجيب أمي: ال تشـــغل بالـــك بهذا.. 
بالك  يشـــغل  أن  يســـتحق  ما  هناك 
كدراســـتك وواجباتك.. ســـيفرح أبوك 
بهـــذا.  ثم تغّيـــر املوضـــوع وال أجني 
منهـــا إجابة واضحة تشـــفي غليلي. 
كنُت أثـــق بصوت أبي أكثـــر من ثقتي 
املدرســـة كان  أوقات  بحضـــوره. ففي 
أن  والعجيب  بـــاإلدارة.  يتصل هاتفيـــاً 
مدير املدرســـة الـــذي كان يتزّمت في 
رأيـــه معي، يلن ويتواضـــع حن يتصل 
فيغض  عن شـــأني.  ويكلمه  أبـــي  به 
في  أســـأت  قد  كنت  إذا  عنـــي  النظر 
أية  احتجُت  إذا  ويســـاندني  ما،  موقف 
مســـاعدة في أوقـــات الـــدوام.. جابي 
الكهربـــاء املنهك حن يدخـــل لباحة 
املنـــزل، أكـــون واقفـــاً قربـــه أطالع 
وجهـــه العابس فـــي ضجـــر، وما إن 
يســـمع صوت أبي فيتبـــدل وجهه إلى 
ثم  لن،  إلـــى  وطريقة كالمه  ارتخـــاء 
الكهرباء  ورقـــة  يســـتعجل في قطع 
يـــدي ويخـــرج بخطى  ويرميهـــا في 

صـــوُت أبــــي

لن أكون سندًا لكَ إلى األبد.. 
عليك تحمل المسؤولية.. دافعْ 

عن نفسك وأمك إذا حدث قدرٌ 
لي. 

هذه العبارات التي تشي 
بخوفه، تثير في قلبي هزة 

وارتباك ال أنساهما بسهولة. 
القلق من غياب صوته المؤثر، 

كان يسيل في روحي فتنمو 
أشواك الظنون واألحزان.. هل 
كان أبي صوتًا وحسب؟!. لقد 

أختصر األبوة كلها في صوته 
الرهيب. لم يرافقني إلى مكان 

ما. لم نسافر، لم نذهب إلى 
الطبيب أو يشتري لي مالبس 

العيد والمدرسة. 

من اعمال الفنان ضياء العزاوي

نص

بتول سّتار

) 1 (
عندما توقفنا عن اللقاء

أثرت شفقة الهدوء بداخلي
الـذي كان يسـتلقي علـى أحـد كلماتـك 

املثيـرة للعنـاق
عناق بحجم رغبتك

وكتمانك لها
أسمع صوتك املتقد باحلنن

من النسيم القادم عبر آهاتك
لرسـمة  تطلعـت  كلمـا  تطلقهـا  التـي 

عينـي

وازعاجك املفرط لي في زوايا ذاكرتي
كلما امتنعت عن تقبيلَك

املليئـة  الهـوى  غابـات  خلرافـة  وسـردَك 
لُقبـل  با

التي ال ميكن عبورها
اال من خاللك

ولـم تكملهـا فـي كل مـرة .. ألنـك فـي 
حالـة سـفٍر دائـم

وكما كنت تفعلها دائًما
حن يضج الشارع مبفردات احلياة والبقاء

متسـك بيـديَّ كمـا ميسـك البـرد أسـباب 
الرحيـل بـن أصابـع قدميـك.

بقيت أنا على عادتي
حتى عندما توقفنا عن اللقاء

االلـم  بلـذة  جيـًدا  وأمسـك  أمشـي 
الغيـاب. وعنفـوان 

) 2 (
خياٌل متعٌب،

يركُن في زاويٍة متتلئ بالضباب
التـي  واملواعيـد  املهجـورة  األيـام  ضبـاِب 

، ُخذلـت 
والرغبات احلزينة التي تصدرت املشهد

كلمـا أصبـح اخليـال هزيال ، أخـذت رغبتي 
تزداد عطًشـا

وال ماء هنا،
واالحـالم  فارغـة  األمنيـات  أوعيـة  ألن 

متامـا منسـية 

رغبتي تذود بنفسها داخل صدري
وحزنها له صدى ميزق انياب اجلمال

كحـزن رجل لـم يجد في الوجوه متسـًعا 
دمعته لرؤية 

فلجأ خللق النكات .
رغبـة حزينـة فـي حالـة احتضـار ، تأبـى 
سـماع  مثـل  املبتذلـة  بالطـرق  اخلـروج 

. الرديئـة  األغانـي 
املشـؤوم  قصرهـا  فـي  املـوت  وتفضـل 
بداخلـي علـى ان يفتح لهـا الباب شـاعٌر 
لـم يكتب سـوى عـن امـرأٍة ال وجـود لها.

) 3 (
وااليـام  رقـم  مجـرد  الوقـت  كان  حـن 

اسـماٌء للمداولـة بـن ضجيـج االسـئلة 
املواعيـد عـن 

كنت اراقب الوصول غير املمكن 
وأحتن أصوات الفرصة االخيرة 
قبل الفرح الذي يجرجر اذياله

بعد التأخر عن موعده
أريـد للكـون أن ميشـي علـى حافـة عقرب 
الهجـر  حلظـة  منـذ  املتوقفـة  سـاعتي 

االولـى 
انه املكان اخلاطئ لألحالم

منـذ  اجتاهـه  غّيـر  الـذي  املمكـن  انـه 
مجيئـي 

نحو طريق حيث الفتة ) ممنوع( 
تتصدر املشهد

*
تتكلم لتحاول 
تصرخ لتحاول

حتاول صوب الالجدوى ...
حيث تعتاد كل شيء 

ظلمة غرفتك ، أصوات العصافير 
قصـص  معهـا  حتمـل  التـي  واالغانـي 

. الطويـل  احلـب  سـفر  عبـر  متعبـة 
تعتـاد ان تكـون ضيًفا ثقياًل على نفسـك 

..
تعتاد الهدوء ..

الى ان تنام وحيًدا في نهاية اليوم .

عناوين لضياع متكرر 

االثنني 9 تشرين الثاني 2020 العدد )4530(

Mon. 9 Nov. 2020 issue )4530(

قراءة

د.عمار إبراهيم الياسري

مـن  الرحـالت  أدب  سـرديات  تنفـك  لـم 
التحـوالت البنيويـة التـي شـهدتها احلداثة 
الروائيـة والقصصية ، فالتنوعـات الصوتية 
كان  سـواء  باألزمنـة  والتالعـب  للـرواة 
السـردية  واألنسـاق  اإلبطـاء  أم  بالسـرعة 
والدائـري  واملتـوازي  املتنـاوب  السـرد  مثـل 
وغيرهـا كانت مائـزة فيها ، فالذات السـاردة 
كانـت  مهمـا  واحلداثـة  للمغايـرة  تسـعى 
بنيـة الشـكل الـذي تعتمده في مشـغلها 
اإلبداعـي ، ولـو تابعنـا العديـد مـن نصوص 
أدب الرحـالت مثـل سـمات األخضـر املتألـق 
أبيـض  وقمـر  عاصـي  جاسـم  للروائـي 
واحللـم  البحـار  حسـن  للروائـي  أزرق  بحـر 
البوليفـاري للشـاعر والرحالـة باسـم فرات 
نلحـظ التحـوالت البنيويـة للحداثـة فيهـا 

بشـكل مـواز للروايـة احلديثـة.
ولـم تختلـف مرويـة طريـق البلقـان لألديب 
حسـن عبـد راضـي عـن سـابقاتها ، فقـد 
سـعى النـاص إلـى أفـراد معماريـة سـردية 
موازيـة للمـن احلكائـي ؛ فعلـى الرغـم من 
أن رحلـة الهجـرة التي بدأت من بغـداد مروراً 
بتركيـا ثم اليونان ثـم مقدونيا ثم صربيا ثم 
كرواتيـا ثم النمسـا ثم بلد االسـتقرار املانيا 

كانـت على وفـق طروحات منظـر الواقعية 
بالفعـل  تلبسـت  وقـد  الطبيعـة  االملانـي 
لـم  األحـداث  فـي  املشـارك  الـراوي  أن  إال 
يكتـف بالقبـض علـى احلكايـة فقـط ؛ بل 
عمـد إلى توظيـف تقانـات السـرد احلديثة 
فـي مبناه السـردي ولـو تابعنـا الصفحات 
التاسـعة والثالثة عشـرة واحلادية واألربعن 
يقـن  كسـرت  مونتاجيـة  تقانـة  نلحـظ 
السـرد احلاضـر حتت عنـوان )مقطع عرضي( 
االسـترجاع  تقانـة  السـارد  فيهـا  أعتمـد 
يقـع  السـردي  املـن  جعـل  ممـا  ؛  الزمنـي 
حتـت نسـقن ، األول زمـن احلـدث الـذي دون 
فيـه سـفر الرحلـة والثاني ماضـوي وصف 
فيـه ذات األمكنـة التـي تـدور بهـا االحداث 
بنسـقية السـرد املتناوب ، وهنـا نلحظ  أن 
السـرد املتنـاوب لـم يقتصر علـى التداخل 
النصوصـي بـن احلكايتـن ؛ بـل جعـل من 
حكايـة املقطـع العرضـي على وفـق تقانة 
اسـترجاعية ، ولـو تابعنا الصفحـة الثالثة 
عشـرة حينما وصـف اخلطـوط الناقلة في 
مطـار أتاتـورك » بل لك أن تقـف على احلزام 
الناقـل وهو يتحـرك بك قدما ، أو أن متشـي 
فوقـه فتتضاعـف سـرعتك » ثـم ينتقـل 
فـي الصفحـة ذاتها إلـى املقطـع العرضي 
حينمـا وصـف األحزمـة الناقلة فـي مدينة 
الطـب وقـت افتتاحهـا في سـتينات القرن 

املنصـرم » كان مـن ضمنهـا تزويـد املدينـة 
بأحزمـة ناقلـة لتسـهيل انتقـال األطبـاء 
واملرضـى واملمرضـن » ، نلحظ السـارد هذه 
املقاربـة املكانيـة لـم يكتـف فـي املغايـرة 
النسـقية للسـرد بـل عمـد إلـى مقاربـة 
مكانيـة بن شـاخصن مكانيـن األول كان 
مألوفـاً مزدهـراً باحلداثة قبل مطـار أتاتورك 
بعقـود لكنـه بفعـل جنـون ساسـته حتول 
إلـى مـكان طـارد تسـوره اخلرائـب ويظللـه 

احلروب. دخـان 
ولـم يعتمـد السـارد على توظيـف املونتاج 
املنتـاوب بـن نسـقن سـردين ؛ بل شـظى 
؛  زمنـن مختلفـن  الواحـد علـى  النسـق 
ولـو تابعنـا الصفحـات الرابعة واخلمسـن 
نلحـظ  والسـبعن  والرابعـة  والسـبعن 
نسـق االسـترجاع كان مالزما للزمن احلاضر 
؛ إذ يقـول فـي الصفحة الثالثة والسـبعن 
حينما يصف شـوارع تسـالونيكي » ولشد 
مـا أبهرتنـي شـوارع تسـالونيكي بأناقتها 
ومتاجرهـا  أضوائهـا  وتناسـق  املفرطـة 
وأضواء سـياراتها وحركة النـاس فيها » ثم 
ينتقـل فـي الصفحـة الرابعـة والسـبعن 
إلـى عقـد مقاربـة مكانيـة مع شـارع ولي 
عصـر فـي مدينة  إيرانيـة زارها موفـداً عام 
التـي  الشـوارع  أجمـل  مـن  وكان   «  2014
رأيتهـا فـي حياتـي ، فهـو غيـر مسـتو بـل 

يتصاعـد تدريجياً صوب نهايته الشـمالية 
، وتصطـف على جانبيه فـي توزيع منتظم 
للغايـة أشـجار باسـقات« ؛ فالسـارد هنـا 
إذ لـم يكتـف  الرحـالت  حقـق مـآالت أدب 
بوصـف مـا القـاه مـن مشـاق السـفر ؛ بل 
عقـد مقاربـات مكانيـة زاخـرة باملعلومات 
باصـرة  عـن  الرائـي  فعـن   ، اجلغرافيـة 

تستكشـف وتنقب وتسـتذكر وتقـارن في 
رحلتهـا مـن أجـل شـحذ سـاردية املتلقي 
وتشـكيل  مـن جهـة  األزمنـة  مللمـة  فـي 

صـور ذهنيـة لألمكنـة مـن جهـة أخـرى.
مت  مـا  علـى  السـرد  تقانـات  تقتصـر  لـم 
رصـده سـابقاً ، بـل وظـف السـارد تقانـات 
زمنيـة مثل اإلبطاء والتسـريع حسـب بنية 
احلـدث ، ففـي تركيـا التـي تنوعـت فيهـا 
طـرق املغـادرة مـا بـن سـمير وأبـو دانيـال 
وصابـر السـوداني مـا جعـل السـرد يعتمد 
جوانيـات  فـي  احلفـر  مت  حينمـا  اإلطالـة 
الشـخصيات بعـد تعرضهـا إلـى محاوالت 
وحشـة  تكابـد  وهـي  واالحتيـال  النصـب 
الغربـة وهـذا مـا نلحظـه  وألـم  الطريـق 
فـي الصفحـة الثالثـة واخلمسـن حينمـا 
تشـاغل السـارد املشـارك في األحـداث مع 
قاهـرة  وجوديـة  تسـاؤالت  وسـط  نفسـه 
» هـل ميكـن للمـرء أن يهاجـر فـي اجتاهـن 
فـي آن؟ ها أنـا أفعل ، فجسـدي يركب هذه 
اآللـة املسـماة »سـيارة« اآلبقـة مـن عقال 
املـكان » ، فالتشـظي الوجـودي جتلـى مـن 
خـالل التسـاؤالت والوصـف واملشـاق التـي 
الوقفـة  فهـذه   ، املهاجريـن  لهـا  تعـرض 
الزمنيـة التـي جتلـت مـن خالل التسـاؤالت 
أعطـت لسـاردية املتلقي مسـاحة تخيلية 
مـن جهـة واسـتراحة مـن التنامـي احلدثي 

مـن جهـة أخـرى ، فـي حـن كان توظيـف 
بنيـة  الشـعرية  واالستشـهادات  احلـوارات 
فـي  األخـرى  هـي  سـاهمت  مشـهدية 
اإلبطـاء املشـهدي ، أما التسـريع السـردي 
الـذي أمنـازت بـه املروية فـي أماكـن األزمنة 
امليتـة ، وجتسـد من خـالل تقانتـي اخلالصة 
فـي  واضحـة  كانـت  فاخلالصـة   ، واحلـذف 
الصفحـات التـي تناولـت دولتـي مقدونيـا 
، إذ أكتفـى السـارد بخمـس مـن  وصربيـا 
أزمـات  أو  كبيـر  وصـف  دون  الصفحـات 
دراميـة ، واحلـذف جتلـى مـن خالل دمـج أيام 
ذات ضـرورة سـردية  تكـن  لـم  أو سـاعات 
وهـذا مـا جتسـد فـي أماكـن عديـدة منها 
الصفحـة الثانيـة بعـد املائـة فـي مدينـة 
بعـد   « قـال  حينمـا  األملانيـة  هامبـورج 
مسـير سـاعتن تقريبـا وكنـا قـد دخلنـا 
األراضـي األملانيـة توجهـت أنا وعالء وبشـار 
إلـى عربـة املطعـم » ، هنـا حـذف السـارد 
سـاعتن ليـس لهمـا ضـرورة سـردية ممـا 

سـاهم فـي اختـزال زمـن احلكايـة. 
حسـن عبد راضي راو عارف بتقانات السـرد 
احلديثـة مـا جعـل املعمـار السـردي ملرويـة 
طريـق البلقـان التي تعـد مـن أدب الرحالت 
قريبـة جداً مـن تقانات السـرد الروائي التي 
تشـد املتلقـي إلـى بنيتهـا منـذ مهاداتها 

األولى.

معمارية السرد في مروية طريق البلقان لألديب حسن عبد راضي
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األنبار تتجه القامة المنطقة االقتصادية 
العراقية - األردنية 

أعلنت هيئة اســتثمار األنبار، االحد، عن توجهها نحو 
إقامة املنطقة االقتصادية العراقية – األردنية بإشراف 

مصري.
وقال رئيــس الهيئة مهــدي صالح النومــان في بيان 
اطلعت عليه إن “تلك املنطقة التي تُقّدر مســاحتها 
بـ10 االف دومن، ســيكون نصفها باجلانب األردني، واآلخر 

في اجلانب العراقي”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في زيارته 
لألردن قبل شــهرين، أكد ضرورة إنشــاء هذه املنطقة 

واستكمال متطلباتها«.
وعــّد النومان هذه املنطقــة من املناطــق »الواعدة«، 
مشــيراً الى أنه »مت إعداد قانون هــذه املنطقة، واختير 

رئيس مجلس إدارتها بعد تشكيل مجلس اإلدارة«.

فوائد المساج للرجال
يصنف املساج على كونه واحداً من التقنيات العالجية 
التى تلعب دوراً محورياً في تعزيز صحة الرجل اجلسدية 
والنفســية والتي تعتمد على تدليك العضالت واألوتار 

واجللد واألربطة.
ووصف األطباء املســاج على كونه مســكنا طبيعيا 
لآلالم حيث يســاهم في إطالق مادة اإلندورفينات التي 

تساهم في االسترخاء وتخفيف اآلالم.
إضافة إلى حتســن وظائف النظام املناعى للجســم 
وحتفيز اجلهــاز اللمفاوي للتخلص من الســموم إلى 
جانب دور املســاج في حتســن األداء اجلنسي وذلك من 
خــالل التقليل من ارتفاع ضغط الــدم وإبطاء نبضات 

القلب وحتسن الدورة الدموية.
وفيما يتعلق بالفوائد النفســية للمساج على الرجل، 
يساهم املساج في احلد من اإلصابة باالكتئاب عبر رفع 
مســتوى الســيروتونن في الدماغ، ويحد من اإلصابة 

باإلجهاد والقلق واملساهمة في حتسن جودة النوم.

وّدعي التجاعيد بالترطيب
مــن املعروف أن بخار املاء يعود بالكثير من الفوائد على 
الوجه، إذ يعمل على تفتيح مسامات البشرة وتنقيتها 
من البقايا الضاّرة والشوائب التي ميكن أن تؤدي إلى منو 

البثور والرؤوس السوداء عليها.
لكن يبــدو أن فوائد البخار ال تقتصــر على ذلك، فهو 
يعمــل أيضاً على احلد من ظهور التجاعيد، ويعزز إنتاج 
الكوالجن واإليالســتن، ما يجعل البشرة أكثر مرونة 

ويؤخر ظهور عالمات التقّدم في السّن.
كذلك ميكن االســتعانة بالبخار أن تعزز رطوبة البشرة 
وجتعلها أكثر شــباباً وصحة وحيويــة. كما مينع بخار 
املاء املعانــاة من الكثير من االلتهابــات اجللدية ويحّد 
من ظهور البقع واملشاكل اجللدية مثل الندوب احلمراء 
والتهّيج. كذلك يعمل على توســيع األوعية الدموية، 
ما يســّهل عملية مرور األوكسيجن إلى البشرة. وفي 
موازاة ذلك يجب العناية بالبشــرة من طريق التنظيف 
اليومي وتطبيق كرميات الترطيب وشــرب كمية كافية 

من املاء واعتماد نظام حياتي وغذائي صحي.

ملونشريط
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تساعد الفيتامينات واملعادن التي نحصل عليها 
من األطعمة أو األقراص على مســاعدة اجلسم 
ألداء وظائفه اخملتلفة، إذ أن كل عنصر غذائي له 

دور محدد يؤديه وال ميكن استبداله عنصر آخر.
وعندما ال حتصل أجســامنا لفترة طويلة على 
كميات كافية من عنصر غذائي معن، يحدث ما 
يسمى بنقص التغذية املترافقة بأنواع مختلفة 
من املشــكالت الصحية، وذلك بحســب موقع 

»تاميز أوف إينديا«.
وللتغلب على هذا النقص في املغذيات، يعتمد 
الكثير من الناس علــى الفيتامينات واملكمالت 
الغذائيــة ويتســاءلون غالبا عــن أفضل وقت 
لتناول هذه املكمالت للحصول على أكبر فائدة 

صحية منها.
هناك قواعد يجب على املرء مراعاتها عند تناول 
يجب  أولها  الغذائية،  واملكمــالت  الفيتامينات 

تناول األقراص بانتظام وفي الوقت املناسب.
ويجب التقيد أيضا بأن هناك فيتامينات يفضل 
تناولها بعــد تناول الوجبة، فــي حن أن هناك 
فيتامينــات يفضل تناولها علــى معدة فارغة، 

وفق ما يلي:

الفيتامينات القابلة للذوبان في املاء

يذوب هذا النــوع من الفيتامينــات في املاء مما 
يســهل على اجلســم امتصاصها، حيث يأخذ 

حاجته منها ويتخلص من الكميات الفائضة.
 فيتامن سي وجميع فيتامينات ب قابل للذوبان 
فــي املــاء، ويتــم امتصاصها بشــكل أفضل 

علــى معدة فارغة، لذا يفضــل تناول مثل هذه 
الفيتامينات علــى معدة فارغة، ويحبذ قبل 30 

دقيقة من تناول وجبة اإلفطار.

الفيتامينات التي تذوب في الدهون
يــذوب هذا النوع مــن الفيتامينــات عن طريق 
الفيتامينات  هــذه  اجلســم  يحتاج  الدهــون، 
بكميات قليلة، ويتم تخزين الكميات اإلضافية 
منها بشــكل عام فــي اجلســم، واإلفراط في 
تناول هــذا النوع يــؤدي إلى حدوث »تســمم 

الفيتامينات«.
 فيتامــن أ وفيتامن ك وفيتامن هـ وفيتامن د 
هي بعــض الفيتامينات التي تذوب في الدهون، 
يجب تناول هذه العناصــر الغذائية أثناء تناول 
الصحية  بالدهون ويفضــل  الغنيــة  الوجبات 
منها لتحقيق امتصاص أفضل من قبل اجلسم، 

مثل األسماك واملكسرات وزيت الزيتون.

فيتامينات ما قبل الوالدة
تتنــاول معظــم النســاء احلوامــل أقــراص 
الفيتامينــات املتعــددة لتحســن صحة ومنو 
الطفــل، يتم وصفها عمومــا مبكمالت احلديد 
والكالســيوم وحمض الفوليــك، ومن األفضل 
تناول هذه الفيتامينات قبل تناول وجبة الغداء.

أفضل وقت لتناول الفيتامينات 

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،حاول أن تهــدأ اليوم وال 
تتهور فمن املهم اليــوم أن تهتم بآراء اآلخرين 
وال تنتقدهم. ال تقاطع أي شخص أثناء حواره. 

اصمت واجعل أذنيك صاغية للجميع. 

عزيــزي برج العذراء،ال تتخذ قــرارات مهمة فى 
حياتــك العاطفية بدون تفكير وبحث عميق ال 
يؤدي ذلك في النهاية إلى الندم. على الصعيد 

الصحي.

عزيزي برج اجلوزاء،توقع اليوم أن تكون شــخصا 
إيجابيــا ومتفاهما مــع مــن حولك.عالقتك 
باحلبيــب ســتصير أقوى هذه الفتــرة. كما ان 
الظروف ستســاعدك خالل األســابيع املقبلة 

على حتسن عالقتك به. 

عزيزي برج امليزان،يطلب منك أفراد العائلة اليوم 
مطالــب عديدة. رمبا يحــاول بعضهم االبتعاد 
عنك ورمبا يتمرد البعض عليك. إذا كنت ال تريد 
أن تفقــد أعصابك في هــذه املواقف، يجب أن 

تبتعد لفترة عن هذه األجواء. 

عزيــزي بــرج القــوس،ال تخش مــن مواجهة 
التحدي، كن مستعدا وقدم أفضل ما لديك. قد 
تشعر أنك محبط وحزين بسبب ظروف ما في 
الغريبة، وتعيش  وتراودك بعض األفكار  العمل، 

حلظات من التشاؤم.

عزيزي بــرج احلوت،أفكارك تبــدو واضحة جدا 
ولكن من حولك ال يســتوعبون ما تقول. على 
الرغم من اخلجل الذي تشــعر به عند التحدث 
أمام اآلخرين، إال أنك ال تخــاف من التعبير عن 

رأيك.

عزيزي بــرج الدلو،ال تعتمد علــى احلظ الذي 
يرافقك ويحمــي خطواتك،بل افعل ما تكلف 
به وابذل كل جهودك للوصول إلى مبتغاك! قد 
يكون االنتباه واحلذر مــن متطلبات هذا اليوم 

الذي يضطرك إلى مواجهة مسألة دقيقة.

عزيزي برج الثور،تهتم اليوم باملغامرات وعنصر 
اإلثــارة والتشــويق. ال جتعل األمــور الصغيرة 
والتافهة حتبطــك وتثبط من هممك وعزميتك. 
انظر إلــى األمور نظرة عامة وشــاملة وافهم 

أهمية توسيع نطاق رؤيتك لألمور.

عزيزي برج األســد،القوة التي تشعر بها اليوم 
جتعلك تشــعر أن بإمكانك أن حترك اجلبال من 
مكانهــا. قد تقوم اليوم ببعــض األفعال التى 

يراها البعض مستحيلة وصعبة.

عزيزي برج العقرب،على الرغم من أن كل شيء 
يسير على ما يرام اليوم، إ ال أنك قد جتد نفسك 
مكتئبا ويائســا من هذه احلياة. لديك خوف من 

فقدان شخص ما حتبه كثيراً. 

عزيزي برج اجلدي،هــل فكرت من قبل في تربية 
حيــوان أليف فــي منزلك؟ إذا كانــت الفكرة 
تراودك اليــوم، انطلق على الفور وقم بشــراء 
حيــوان أليف كقطــة أو ســلحفاة. إذا كنت 

تتمنى ذلك بالفعل.

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،أمــور طارئــة تثير بعض 
االنفعاالت،عليــك القيام ببعــض التعديالت 
لتالفي الوضع الحقا. األجواء احمليطة بالشريك 
تخلق نوعا من االرتياح، وهذا يدفعك إلى اتخاذ 

خطوات سريعة. 

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء

بغداد - الصباح الجديد

يعيــش الرجــل حتى ســن 76 
عاماً؛ وفقاً ألحــدث أرقام مراكز 
السيطرة على األمراض والوقاية 
منهــا، بينمــا تعيــش املــرأة 

املتوسطة حتى سن 81 عاماً.
املرأة  أن  الدراســات،  وبحســب 
تتمتع بصحة جيدة في السنوات 
اإلضافية التي تعيشها، بعكس 
الرجل، وجد مؤشر HALE التابع 
ل منظمــة الصحــة العامليــة، 
والذي يحســب عدد الســنوات 
التــي يتوقع أن يعيشــها رجل 
أو امــرأة دون اإلصابــة مبرض أو 
إصابــات، أن الرجــال ميكنهــم 
التطلع إلــى 67 عاماً، يتمتعون 
بصحة جيدة، بينما ستستمتع 
بـــ70 عاماً من  املرأة األمريكية 

الصحة.
هــذه الفجــوة فــي العمر بن 
ظاهرة  ليســت  واإلناث  الذكور 
جديــدة؛ بــل موجــودة منــذ 
عقود، يقول الدكتــور بيرميندر 
الطــب  أســتاذ  ساشــديف، 
ب جامعة  العصبــي  النفســي 
نيو ســاوث ويلز في أســتراليا، 
والذي درس طول عمر اإلنســان: 
»هذه الفجوة بن اجلنســن في 
تنطبق  املتوقع،  العمر  متوسط 
على جميع اجملتمعات، وليســت 
مقتصرة على الطبقة الغنية أو 

الفقيرة«.
أكثر من  النســاء  تعيــش  ملاذا 

الرجال؟
 يقول ساشديف إن هناك عدداً 
الشــائعة،  النظريات  من  قليالً 
بالبيولوجيا،  يتعلــق  بعضهــا 
والبعض اآلخر يتعلق بالسلوك، 

ويضيــف: »الرجــال هــم أكثر 
والشــراب  للتدخــن،  عرضــة 
املفرط، وزيــادة الوزن«، هم أيضاً 
أقــل عرضة لطلب املســاعدة 
الطبية في وقــت مبكر، وإذا مت 
تشخيصهم مبرض؛ فمن املرجح 
أن يكونوا غير ملتزمن بالعالج«. 
عالوة على كل ذلك، كما يقول، 
مــن املرجح أن يتعــرض الرجال 
خملاطر تهــدد حياتهم واملوت في 
حوادث السيارات أو املشاجرات أو 

القتال باألسلحة النارية.
هناك أدلــة علــى أن بيولوجيا 
مرتفعة  مستويات  لديه  الرجل 
التستوســتيرون  هرمــون  من 
الذكــري، قد تؤدي بــه إلى نوع 
مــن املشــاكل التــي ميكن أن 
تقصــر حياته، وجــد بحث من 
مســتويات  أن  ديــوك،  جامعة 
هرمون التستوستيرون املرتفعة 
مرتبطة بســلوكيات محفوفة 
باخملاطر، يقــول اخلبراء إن هرمون 

يختصر  قــد  التستوســتيرون 
الرجل بطــرق أخرى، يقول  عمر 
كيونغ جن من، أســتاذ العلوم 
البيولوجيــة بجامعة إينها في 
كوريا اجلنوبية: تقلل الهرمونات 
وظيفة  من  الذكرية  اجلنســية 
املناعــة، وتزيد من خطر اإلصابة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية.
في حــن أن الروابط بن هرمون 
املناعة  ووظيفة  التستوستيرون 
غير واضحة، تشــير دراسة من 

إلى األبحاث اخملتبرية التي تظهر 
أن التستوستيرون قد مينع إطالق 
املقاومة  املناعيــة  اخلاليا  بعض 
لألمراض، من ناحية أخرى، هناك 
قدر كبير من األبحاث التي تربط 
املستويات املنخفضة من هرمون 
القلب  بأمراض  التستوستيرون 
لدى  السيئة  الصحية  والنتائج 
الرجــال؛ لذا فــإن العالقات بن 
التستوســتيرون وصحة الرجل 

معقدة.

قــد يكون ذلــك بســبب عدم 
مسؤولية هرمونات الرجل، على 
املرأة  هرمون  يقدم  قد  النقيض، 
اإلســتروجن لها بعض الفوائد 
اإلضافية على مدى احلياة. يقول 
ساشديف: »يبدو أن اإلستروجن 
يحمــي؛ فقــد ثبت أن لــه دوراً 

مضاداً لألكسدة«.
 وجــدت مراجعــة عــام 2013 
الغدد  الدوليــة لعلم  اجمللة  في 
الصماء دليالً على أن اإلستروجن 
ميكن أن مينع تلف احلمض النووي 
أظهرت  املــرض،  إلى  يؤدي  الذي 
على  دليالً  أيضــاً  املراجعة  هذه 
أن هرمون اإلســتروجن ميكن أن 
يساعد في احلفاظ على وظيفة 

اخلاليا الطبيعية والصحية.
النتائج،  األنواع من  تساعد هذه 
في تفسير فجوة طول العمر بن 
الذكور واإلناث، ولكن ملاذا يغرس 
التطــور واالنتقــاء الطبيعــي 
النســاء، وليس الرجال، بصفات 

إطالة احلياة؟
هــذا  يقــول ساشــديف: كل 
تخميني متاماً، ولكن قد يكون له 
عالقة بالدور التاريخي للمرأة في 
تربيــة األطفال. يقول: »مبجرد أن 
يولد األطفال، ميكن التخلص من 
الرجال، لكن اجلســد القوي لألم 

مهم لبقاء النسل«.
تطــور جســد املــرأة ليقــاوم 
للحمل  اجلســدية  الصدمــات 
والوالدة ويتعافى منها؛ فضالً عن 
متطلبــات الرضاعة الطبيعية، 
وهــي حتديــات ال يتعــرض لها 

جسد الرجل مطلقاً.
كما يقــول املثل، مــا ال يقتلنا 
يجعلنا أقوى، وبالنسبة للنساء، 
قد تترجم هــذه القوة إلى حياة 

أطول وأكثر صحة.  

بغداد - الصباح الجديد
املصري  الفنان  أســرة  كشــفت 
الراحــل، عبد احلليــم حافظ عن 
أنها ستحسم اجلدل احمليط بأكبر 
لغز يحيط به بعد وفاته، من خالل 
طرح وألول مرة مذكراته الصوتية.
الفنان محمد شــبانة، جنل  وقال 

شــقيق عبــد احلليــم حافظ إن 
أسرته ستطرح املذكرات الصوتية 
ستكشــف العديد من املفاجآت 
بصوته، ومن أبرزهــا تأكيده عدم 
زواجه من الفنانة الراحلة ســعاد 
حسني، وهو اللغز الذي مازال يثير 

حيرة معجبيهما.

وثيقة  تنشــر  كويتية  إعالميــة 
»زواج عرفي« بن ســعاد حسني 

وعبد احلليم حافظ
تصريحات  فــي  شــبانة  وأضاف 
أن  اللبنانية  »النهــار«  لصحيفة 
الصوتية  احلليــم  عبــد  مذكرت 
ســيتم طرحها في شهر مارس/ 

آذار 2021، بالتزامن مع ذكرى وفاته 
الـ31.

واستنكر محمد شبانة املعلومات 
اخلاطئة والشائعات التي نشرتها 
جاجناه شقيقة سعاد حسني في 
الراحل، ومنها  كتابها عن عمــه 
عقد زواجه مــن املمثلة الراحلة، 

مؤكدا أنه مزور، وأن اإلمضاء املدون 
عليه ليس اخلاص بحليم.

وتابع مســتنكرا أن »عبد احلليم 
حافظ كان يقيم في منزل العائلة، 
ويســتقبل العديد مــن الفنانن 
معنى  فهل  منزله،  في  والفنانات 
ذلك أنه كان على عالقة بالفنانات 

الالتي كن يترددن عليه«.
وكانت جاجناه عبد املنعم، شقيقة 
ســعاد حسني، كشــفت للمرة 
األولى، خالل برنامج تلفزيوني فى 
2016، عن وثيقة  أيلول  ســبتمر/ 
احلليم  زواج شــقيقتها من عبد 

عرفيا، احملررة عام 1960.

أسرة عبد الحليم حافظ تحسم جدل أكبر لغز يحيط به

النساء اطول عمرًا من الرجال
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بغداد ـ الصباح اجلديد:

زار رئيــس الــوزراء مصطفــى 
تدريبــات  مقــر  الكاظمــي، 
املنتخب الوطنــي بكرة القدم، 
في ملعــب الشــعب الدولي.. 
ويخوض منتخب اسود الرافدين 
وحدتــه التدريبيــة الثانية في 
ملعــب الشــعب الدولي، بعد 
انقطاع طويل بســبب جائحة 
األردن  ملباراتي  حتضيــرا  كورونا، 
فــي  الوديتــن  واوزبكســتان 
اإلمــارات يومــي 12 و17 مــن 

الشهر احلالي.
ووجَه مــدرب منتخبنا الوطني 
الســلوفيني  القــدم،  لكــرة 
ستريشــكو كاتانيتش، الدعوة 
القــوة اجلوية،  لالعــب فريــق 
حســن رائــد، لالنضمــام إلى 
ستخوُض  التي  املنتخب  قائمة 
وديتــي األردن وأوزبكســتان في 
من  والسابع عشر  الثاني عشر 
اجلاري.. وشارُك حسن  الشــهر 
الرافدين  تدريبات أسود  رائد في 
الشعب  ملعب  على  تقام  التي 

الدولي.
الســلوفيني،  املــدرب  ويقــود 
التدريبية  الوحــدة  كاتانيتش، 
االولى بحضــور جميع الالعبن 
املدعوين للقائمــة، اضافة الى 
الســيلية،  صفوف  في  احملترف 

مهند علي.. وتســتمُر تدريبات 
املنتخب الوطني على ادمي ملعب 
الشــعب يومي السبت واألحد، 
على ان يغادر الوفد الى االمارات 
اليوم االثنن املوافق التاسع من 

هذا الشهر.

الشباب  وزير  شــارك  ذلك،  إلى 
والرياضــة عدنان درجــال ، في 
أعمــال النــدوة احلوارية ضمن 
فعاليات معرض االعمال الدولي 
روانگة فرص الــذي يوفر  فرص 
العمل والتدريب املهني للشباب 

فــي اربيل مبشــاركة نخبة من 
االعمال  فــي قطــاع  اخملتصن 

والتوظيف والتدريب املهني .
شــكره  عــن  درجــال  وعبــر 
املعرض  وأهميــة  للمنظمــن 
واملوضوع الذي اقيمت من أجله 

تضمنت  التي  احلواريــة  الندوة 
خارطة  لرسم  مهمة  طروحات 
نحو  للشــباب  حقيقية  طريق 
الفرص  وصناعــة  التوظيــف 
مشــيراً إلى أن حتديــث األفكار 
االخرين  لتجارب  واإلســتجابة 

كبيرة  أهمية  على  تقع  املفيدة 
مبهنية  النجاح  طريق  رسم  في 
عاليــة وتفكير عميــق يجنبنا 
الفشــل ، الفتاً إلى أن شــباب 
اليوم يتمتعــون بفرص مثالية 
في  العلمي  التقــدم  أتاحهــا 
وســائل اإلتصال لســبر  أغوار 
املعرفــة والتمعن فــي الفرص 

والتدريب الذي أخذ امناطاً عدة.
نحــن  بالقــول:  وأضــاف 
كمؤسســات راعية للشــباب 
علينا الوقــوف معهم متى ما 
إختلفوا لذلك، وهذا من صميم 
عملنا في وزارة الشــباب فضالً 
املســتقبلي  التخطيط  عــن 
لســنوات  اإلســتراتيجي 
مســتقبلية وعدم املراوحة في 
مكان واحد بأطر قدمية، والقصد 
التخطيط في إســتثمار  هــو 
الشــبابية  البشــرية  املــوارد 
الكفوءة أســوة بــدول العالم 
املتقدمــة، وأكد الوزير درجال أن 
لوزارة الشباب والرياضة مناهج 
مختلفة فــي العمل والتدريب 
ال تقــف عند حــدود مدينة أو 
محافظة ولكنها منفتحة على 
اجلميع مبشــاركة مؤسســات 

دولية ومدنية وحكومية. 
وثمن احلضور تواجد وزير الشباب 
الداعمة  وطروحاتــه  والرياضة 
املتجددة في  ومبادراته  للشباب 
التدريــب وخلق فــرص العمل 

للشباب.

الكاظمي يزور تدريبات اسود الرافدين في ملعب الشعب الدولي

عودة رونالدو لتشكيلة البرتغال
 ضد فرنسا وكرواتيا

الكابتن درجال.. اما آن اآلوان النصاف 
اسرة الراحل حامد فوزي

العواصم - وكاالت:
يوفنتــوس  مهاجــم  عــاد 
إلــى  رونالــدو  كريســتيانو 
تشــكيلة منتخــب البرتغــال 
بعدما اســتدعاه املدرب فرناندو 
فرنسا  ضد  للمباراتن  سانتوس 
وكرواتيا فــي اجلولتن األخيرتن 
دوري  اجملموعات ملسابقة  دور  من 
األمم األوروبية.. وكان رونالدو غاب 
في  للبرتغال  األخيرة  املباراة  عن 
دوري األمم الشــهر املاضــي ضد 
السويد )-3صفر( بسبب اإلصابة 
بفيروس كورونا املستجد في 13 

تشرين األول.
منتصــف  رونالــدو  وتعافــى 
املاضي وخاض مباراتن  األسبوع 
األولى  يوفنتــوس،  فريقــه  مع 
سبيتسيا  ضد  الدوري  في  بديالً 
وســجل ثنائيــة )4-1(، والثانية 
اجملري  فرنتسفاروش  ضد  كاملة 
الثالثة  اجلولة  في  األربعاء   )1-4(
دوري  اجملموعات ملسابقة  دور  من 
يغيب  املقابل،  في  أوروبا..  أبطال 
قطب الدفــاع اخملضرم بيبي )37 

عاماً( بسبب اإلصابة.
وأعرب ســانتوس عن اســتيائه 
لغيــاب بيبي الذي مــدد عقده 
عام  بورتو حتــى  مــع  مؤخــراً 
2023. وقال فــي مؤمتر صحافي 
»إنه قدوة لالعبــن الصغار في 
التدريــب والتصرفــات )...(. من 
املؤســف أنه ليس هنا ألنه في 
العادية هو أساسي في  األوقات 

التشكيلة«.
للمرة  الدعوة  ســانتوس  ووجه 
وولفرهامبتون  جناح  إلى  األولى 
اإلنكليزي بيــدرو نيتو ومهاجم 

سبورتينغ براغا باولينيو.

وتلعــب البرتغال، بطلــة أوروبا 
ودوري األمم، مع أندورا ودياً األربعاء 
علــى ملعــب »دو لــوش« في 
لشــبونة، ثم فرنسا في امللعب 
ذاته في 14 تشــرين الثاني قبل 
رحلة إلى كرواتيا بعد ذلك بثالثة 
أيام.. وتتقاسم البرتغال وفرنسا 
صدارة اجملموعــة الثالثة برصيد 

10 نقاط لكل منهما.
وقال سانتوس »سيكون الهدف 
هو التأهــل مرة أخــرى إلى دور 
األربعة لــدوري األمم والدفاع عن 
الــكأس التــي فزنا بهــا العام 
املاضي )...( ولكــن أيضاً ملراقبة 
بعض الالعبــن الذين يتمتعون 

بجودة متثيل هذا املنتخب«.
وهنا التشكيلة: حلراسة املرمى: 
أنطونيو لوبيش )ليون الفرنسي( 
)وولفرهامبتون  باتريســيو  وروي 
اإلنكليزي( وروي سيلفا )غرناطة 
جــواو  اإلســباني(..وللدفاع: 
كانسيلو وروبن دياش )مانشستر 
ونيلســون  االنكليزي(  ســيتي 

)وولفرهامبتــون(  ســيميدو 
وجوزيــه فونتــي )ليــل( وروبن 
اليوناني(  )أوملبياكوس  سيميدو 
وروي ماريــو )نابولــي اإليطالي( 
ورافايل غيريرو )بوروسيا دورمتوند 
دوارتي  ودومينغــوس  األملانــي( 
)غرناطة(.. وللوسط: دانيلو بيريرا 
الفرنسي(  جيرمان  سان  )باريس 
وروبــن نيفيش وجــواو موتينيو 
كارفاليو  ووليام  )وولفرهامبتون( 
وبرونو  اإلســباني(  بيتيس  )ريال 
يونايتد  )مانشســتر  فرنانديش 
اإلنكليزي( وريناتو سانشيز )ليل( 

وسيرجيو أوليفيرا )بورتو(.
ســيلفا  برنــاردو  للهجــوم: 
)مانشستر سيتي( وديوغو جوتا 
)ليفربول االنكليزي( وكريستيانو 
االيطالي(  )يوفنتــوس  رونالــدو 
وفرانشيسكو ترينكاو )برشلونة 
اإلســباني( وجــواو فيليكــس 
)أتلتيكو مدريد اإلسباني( وبيدرو 
نيتــو )وولفرهامبتون( وباولينيو 

)سبورتينغ براغا(.            

بغداد ـ امير الفرطوسي: 
يقــول الكابنت غــامن عريبي في 
الدفاع  »غامن عريبي صقر  كتاب 
أمثل  كنــت  عندما  الطائــر«، 
املنتخب الوطني ومنتخب بغداد 
فــي ٓان واحد وخــالل التدريبات 
واملباريات على مدار األسبوع في 
الى  إليها تعرضت  املشار  الفرق 
العضلة  إصابة وهي »قطع في 
الرباعية«. بعد هذه االصابة لم 
يبــادر أي من املســؤولن بٕاجراء 
عمليــة العالج غيــر ٓابهن مبا 
إليه وضعي خصوصا  ســيؤول 
وانا العب شــاب في تلك الفترة 
لذلك قرر املدرب »باسل مهدي« 
الذهاب بي صوب االحتاد العراقي 
لكرة القدم من اجل التوســط 
لدى »مؤيــد البدري« رئيس احتاد 
ان  في  إلقناعــه  ٓانــذاك  الكرة 
العالج  االحتــاد مبوضوع  يتكفل 
وهنــا قــال البــدري: »جايبلي 

زعاطيط تريدني اعاجلهم«.
ومع هــذا احلديــث دخل حارس 
منتخب العراق الســابق حامد 
فــوزي يحمل )الچــاي( وقدمه 

للبــدري وهنا قلت في نفســي 
عندمــا  مصيــري  »ســيكون 
تنتهي رحلتي مع الكرة أن أكون 
بســبب  االحتاد  »چايجي«فــي 
اإلهمال الذي يطال الالعبن بعد 

االعتزال.
ما جعلني اكتــب هذا املوضوع 
برغم ان الكتاب نشــر في عام 
»2015« هو مشــاهدتي لصورة 
احلارس حامد فوزي في ارشيفي 
يوم أمس فهذا االنســان تعرض 
وفاته  قبل  وكبيــر  لظلم كثير 
الصحية(  )احلمامات  في  فعمل 

عامــاً واحداً من ثــم عمل في 
الكثير من  وعمل  التذاكر  قطع 
بتاريخه  تليــق  ال  التي  االعمال 
، حصــل ذلك بســبب اإلهمال 
فــي  املســوولن  إدارة  وســوء 

التعامل مع النجوم.
اود ان تصل رســالتي الى  وهنا 
والرياضة)احملترم(  الشــباب  وزير 
زوجة  درجــال،  عدنان  الكابــنت 
الراحــل حامد فــوزي على قيد 
احلياة امتنى منــك تكرمي زوجته 
)ياشن  اقل تقدير فزوجها  على 
العــرب( ويكفي ..أما ادارة القوة 
أبطالها  تتذكر  ان  اجلوية عليها 

وان ال تنسى عائالتهم.
ســمعتها  كذبة  أكبــر  اخيراً 
)ابن  في حياتي هــي مصطلح 
النادي( فمــاذا يجني ابن النادي 
)بعد ان تنضب قواه وينتهي به 
املطاف في البيت غير أن ينتظر 
أجله وهو يتضور جوعاً (.. فماذا 
جنــى حامد فــوزي عندما ترك 
االحتــراف في الــدوري املصري 
وفضل الرجوع للدفاع عن عرين 

الصقور؟.
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
املركز االعالمي توج فريق نادي البصرة بكأس 
بطولة املرحوم رشيد حميد بكرة الصاالت 
التي نظمتها جلنة الصاالت باحتاد الكرة في 
البصرة وذلك إثر فوزه باملباراة النهائية علئ 
نادي الشــرقيه بأربعة اهداف بيضاء تناوب 
على تســجيلها حمزة عباس في الدقيقة 
9 في الشــوط األول و فيما شهد الشوط 
الثانــي أضاف النفط ثالثــة أهداف حملت 
امضاء حسن كاظ و وسام كاظم و ابرهيم 

سالم.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اختتمــت مســاء أول أمــس منافســات 
بطولة املرحــوم الدكتور )محمد حســن( 
أللعاب القوى مبشــاركة 61 ناديا وما يقارب 
400 رياضــي ورياضية ، فــي مضمار كلية 
، واستمرت  الرياضة  البدنية وعلوم  التربية 
على مدى ثالثة ايام بحضور وزير الشــباب 

والرياضة عدنان درجال.ا
بفئة الرجال متكن فريق اجليش من التتويج 
باملركز االول برصيد 325 نقطة ، وجاء باملركز 
الثاني فريق الشــرطة برصيــد 216 نقطة 

فيما حل امليناء ثالثا برصيد 96 نقطة.
وبفئة الشباب اسفرت البطولة عن تتويج 
نــادي احللــة اوال برصيد 242 واملينــاء ثانيا 
برصيد 117 والبصرة ثالثا برصيد 91 نقطة . 
وفي فئة الناشئن جاء احللة اوال وجمع 197 
نقطة وحل نينوى ثانيــا برصيد 107 نقاط 

وجنوب املوصل ثالثا وجمع 105 نقاط .
وفي منافسات النساء توج فريق البيشمركة 
اوال بعد ان جمع 140 نقطة ،والســالم ثانيا 
برصيد 119 نقطة والكاظمية ثالثا برصيد 
63 نقطة . وفي منافســات الشــابات توج 
فريق االتصــاالت اوال وجمــع 194 نقطة ، 
واجلنســية ثانيا وجمع 137 نقطة ، وديالى 
ثالثا وجمع 134 نقطة . وفي فئة الناشئات 
توج فريق غاز الشمال اوال برصيد 175 نقطة 
،وحل الكهرباء ثانيــا وجمع 108 نقاط، ثم 

فتاة ديالى ثالثا برصيد 92 نقطة .
وشــهدت البطولــة حتطيم ثالثــة أرقام 
عراقية جديدة ، االول في مســابقة القفز 
بالزانة للسيدات لالعبة زهراء جمال وقفزت 
العارضة علــى ارتفــاع 2,75 م ، فيما كان 
الرقم الســابق 2,60 م . والرقم الثاني جاء 
بســباق 100م رجــال لالعب حســن علي 
ناهي بزمن بلغ 10,42 ثانية ، والرقم الثالث 
جاء بســباق 100م سيدات ومتكنت البطلة 
الدولية دانة حسن من حتطيم الرقم بزمن 

بلغ 11,68 ثانية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
 وافقــت وزارة الشــباب والرياضــة علــى 
اســتحداث نادي رياضي في ناحية حدودية 
شــرق محافظة ديالى .وقــال رئيس االحتاد 
الفرعي لكرة القدم في ديالى خلف جالل ان 
وزارة الشباب والرياضة وافقت على تاسيس 

نادي مندلي الرياضي .
واضاف ان تاســيس نــادي مندلي الرياضي 
ســيحقق حلم شــباب ورياضيي الناحية 

ملمارسة انشطتهم الرياضية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اختتمــْت أول أمــس اختبارات 
)درجة  الصــاالت  كــرة  حكام 
أولــى( التــي أقيمــت علــى 
مــدار يومن في ملعــب وزارة 
مبشاركة  والرياضة،  الشــباب 
68 حكمــا بحضور رئيس جلنة 
والشــاطئية،  الصــاالت  كرة 

صبحي رحيم، ونائبه د. محمد 
واشرف  أعضائها،  وبقية  غني، 
على االختبارات اعضاء قســم 
اللياقة البدنية في جلنة احلكام 
وســمير  عبود  املركزيــة، جنم 

شبيب. 
إجــراء محاضــرات نظرية  ومتَ 
وعملية اضافة إلجراء اختبارات 

اللياقة البدنية، وشــرح قانون 
كرة قــدم الصاالت والتعديالت 
اجلديدة التي طرأت عليه. وتأتي 
االختبارات من أجل حتديد  هذه 
احلكام الذيــن يحُق لهم قيادة 
مباريــات دوري كــرة الصاالت 
إنطالقه في  املؤمــل  الذي من 
الثالث عشر من الشهر احلالي.

نفط البصرة يتوج بكأس  
المرحوم رشيد حميد

الجيش واالتصاالت والحلة 
أوال في ألعاب القوى

استحداث نادي مندلي 
الرياضي

اختتام اختبارات حكام الدرجة األولى للصاالت

رونالدو

سباق الدراجات

الراحل حامد فوزي مع النجم البرتغالي 

االتحاد الدولي للدراجات النارية يعاقب ياماها

العواصم ـ وكاالت:

تألــق اإلســباني بول إســبارجارو 
حتــت األمطار، ليحصــد مركز أول 
املنطلقــن فــي بطولــة العالم 
للدراجــات النارية، للمــرة الثانية 
هذا املوســم، مع فريق كيه.تي.إم 
في جائــزة أوروبا الكبرى، أول أمس. 
حصد  الذي  إسبارجارو،  وسينطلق 
جائزة  فــي  املنطلقن  أول  مركــز 
ســتايريان الكبــرى، فــي ٓاب، من 
الصف األول في فالنســيا، بعدما 
حقــق زمنا قــدره دقيقــة واحدة 
و40.434 ثانيــة.. وجاء أليكس رينز، 
متســابق ســوزوكي، فــي املركز 
الثاني، وبجانبه تاكياكي ناكاجيما 

متسابق هوندا.
وسيبدأ خوان مير، متصدر الترتيب 
العام، سباق أمس من املركز اخلامس 
مــع ســوزوكي، فيما ســينطلق 
أقرب مالحقيــه على اللقب، فابيو 

كوارتارارو، من املركز 11 مع ياماها.
اخملضــرم  اإليطالــي  وســينطلق 
فالنتينو روســي، العائد بعد غياب 
بفيروس  إصابته  بســبب  سباقن 
كورونــا، مــن املركــز 18، فيمــا 
ســيبدأ زميله في مونستر ياماها، 
من  بينياليس،  مافريك  اإلســباني 
زمنية  وبعقوبــة  الصيانة  مركــز 
خمس ثوان، بعد اســتخدامه أكثر 
من خمس محركات في املوسم.     

من جانب اخر، قــال االحتاد الدولي 
خصم  إنــه  الناريــة،  للدراجــات 
50 نقطــة من رصيــد ياماها في 
منافســات الصانعــن ببطولــة 
العالم للدراجات النارية، بعد إجراء 
تغييــرات على محركــه، من دون 
احلصول على موافقة جماعية من 

الفرق األخرى.
وذكــرت صحيفة أوتو ســبورت أن 
ياماها رهن التحقيقات بعد مزاعم 
عن انتهاك اللوائح في احملركات التي 
استخدمها الفريق بجائزة إسبانيا 
الكبرى في افتتاح املوســم.. وذكر 

حكم االحتــاد الدولي، أن ياماها لم 
يحترم البروتوكول بســبب إشراف 
داخلي، ولهــذا تقرر خصم ضعف 
فابيو  عليها  التي حصــل  النقاط 
كوارتــارارو في انتصــاره في حلبة 
20 نقطة  خيريز.. كما تقرر خصم 
ياماها،  إنرجي  مونســتر  فريق  من 
و37 نقطــة من بترونــاس ياماها.. 
وتراجــع ياماها إلــى املركز الثالث 
في بطولــة الصانعن برصيد 158 
نقطة، مقابل 171 نقطة لدوكاتي 

املتصدر وسوزوكي 163 نقطة.
ولــم يتم خصــم أي نقــاط من 
رصيد متســابقي ياماها، إذ يتأخر 
واإلســباني  كوارتارارو  الفرنســي 
واإليطالــي  بينياليــس  مافريــك 
نقطة   25 بفارق  موربيديلي  ماركو 
عن متسابق ســوزوكي، خوان مير 

متصدر الترتيب العام.      
احلكومــة  أعلنــت  ذلــك،   إلــى 
البرتغال  إقامــة جائزة  البرتغالية، 
بطولة  في ختام موســم  الكبرى 
العالــم للدراجــات النارية في 22 

تشــرين الثانــي اجلاري، مــن دون 
جماهير، بعد فــرض إجراءات عزل 
جزئــي ، ملكافحــة ارتفــاع حاالت 

اإلصابة بفيروس كورونا.
وتقام أول جائزة كبرى في البرتغال 
للدراجات الناريــة منذ 2012، على 
حلبة أجلارفي خلف األبواب املغلقة 
بعد إعالن أنطونيو كوســتا رئيس 
الوزراء العزل اجلزئي بدءا من تشرين 

الثاني اجلاري.
وحضر نحــو 27 ألف متفرج جائزة 
العالم  ببطولة  الكبــرى  البرتغال 
لســباقات فورموال 1 للســيارات، 
لكن كوستا قال إن األمر لم ينجح 
بسبب عدم تطبيق قواعد التباعد 
االجتماعي.. وأضاف “ما حدث خالل 
اجلائزة الكبرى غير مقبول وال ميكن 

تكراره”.
وتابع “أبلغنا املنظمن بٕاقامة سباق 
الدراجــات النارية بــدون جماهير، 
بســبب عدم قدرتنــا على تنظيم 
فعاليات على هــذا النحو بحضور 

اجلماهير”. 

تقرير

إسبارجارو أول المنطلقين في جائزة أوروبا



من بني دروس االخطاء في العملية الدميقراطية 
التي افرزتها التجربة السياســية العراقية هو 
االصــرار املمنهج على التشــبث بالشــخوص 
واالليات واالســاليب في ادارة املؤسســات وفي 
اتبــاع اخلطط لتســيير مقــدرات الدولة وعلى 
الرغم من االجماع احمللي والدولي على الفشــل 
الــذي اصاب هذه اخلطــط العقيمــة التي لم 
تنتج أي متغيــرات ايجابية في مجاالت التنمية 
واالعمار فــي العــراق اال ان اخلوف مــن فقدان 
السلطة اليزال يحيط باملتحكمني في العملية 
السياسية ويدفعهم هذا اخلوف للتمسك اكثر 
مبقاليــد االمور وبات االســتئثار مبقدرات احلكم 
عالمة فارقة متيز هذا احلقبة التاريخية .ومع كل 
مفصــل انتخابي يتطلع الشــعب العراقي الى 
مغادرة جيل سياسي اثبتت التجارب االنتخابية 
على مدى سبعة عشر عاما اخفاقه في تقدمي أي 
اجناز حقيقي تلتف مجموعات سياسية مناصرة 
جملموعات الفاشــلني مدعومة مــن قبل اطراف 
محليــة وخارجية من اجــل العمل على زجهم 
مجددا في الســباق االنتخابي وقد ابتكرت هذه 
اجلهات اساليب ملتوية العادة انتاج من يريدونهم 
ومن ينتمون اليهم في النهج واالسلوب وتتخفى 
هذه اجلهات في كل دورة انتخابية حتت مسميات 
مختلفة ومن بني هذه االساليب محاوالت الدفع 
بوجوه جديــدة يصح القول انها مستنســخة 
لتلك الوجــوه التي لم يعد الشــعب العراقي 
يطيق وجودها في املشهد السياسي فان فشل 
هذا املســعى او صعب عليهم تقدمي مثل هذه 
الوجوه حتاول قوى االحزاب املمثلة في السلطتني 
التشــريعية والتنفيذية الدفع باجتاه اخر يتمثل 
باستدعاء الوزراء املســتقلني او ممن ينتمون الى 
احــزاب اخرى المتثــل قوى ضغط مباشــرة في 
املشــهد السياســي ومن ثم يتم استهدافهم 
بضغوطات سياسية يتم فيها التلويح بسحب 
الثقة عنهم داخل قبــة مجلي النواب او تلويث 
املهني وتوجيه تهم  ادائهم  سمعتهم وتشويه 
وخططهم  مشاريعهم  وعرقلة  اليهم  الفساد 
ومقترحاتهم داخل اللجان احلكومية او توظيف 
البرملــان البتزازهم  النيابيــة داخل قبة  اللجان 
واتباع سياسة االمالء عليهم من اجل اجبارهم 
او اكراههم على اتباع نفس االســاليب واملناهج 
التي مت انتهاجها في الســنوات الســابقة من 
قبل االحزاب واجملموعات التي مت التثبت من عدم 
قدرتها او فشــلها في ادارة مؤسسات حكومية 
وفشــلها ايضا في تقدمي أي رؤى او افكار ملعاجلة 
ملفات وازمات تســببت بضياع فــرص االعمار 
في العراق وتســتهدف مثل هذه اجلهات االبقاء 
على سياسة االستئثار باملناصب حتى لو كانت 
اســماء ممثليها خارج املنظومة السياسية التي 
تدير مؤسســات الدولة وحتفل الوزارات العراقية 
اليوم بامثلة كثيرة ملا نقوله في هذه الســطور 
فثمة محــركات مخفية تدير العمــل داخلها 
ترتبط ارتباطا مباشــرا بهرميات حزبية تتحكم 
في تعيني وكالء الــوزارات واملدراء العاميني ومتنع 
أي خطط تســعى لتصحيح االوضاع من خالل 
منح الفرصــة ملن يحملون الكفــاءة او تنطبق 
عليهم املواصفــات املهنية لتولي املســؤولية 
داخل دوائــر الوزارات العراقية ويحتاج االمر املزيد 
من الشــجاعة لكشــف هذا االنتهاك اخلطير 
واملزيد مــن الوعي لوقف هــذا االنحدار املتمثل 
باالســتئثار املمنهج ملقاليد القــوة والتاثير في 

حتديد االسماء واالليات الدارة مقدرات البالد.  

استئثار ممنهج ..!!

د. علي شمخي

أثــارت الفنانــة العراقية 
اجلــدل  حســون  شــذى 
بإطاللتهــا، في حفل عيد 
اإلماراتية  اإلعالمية  ميالد 
فقد  العزيز،  عبــد  مهيرة 
ظهــرت بفســتان أبيض 
قصيــر وعنــد األكتــاف 
يحمل أسلوب ملكي، كما 
ظهرت مبقطــع فيديو من 
وحدها  فيه  ترقص  احلفل، 
علــى نغمــات األغانــي، 
إنتقدهــا  البعــض  أن  إال 
بســبب هــذه اللقطات، 
خصوصاً مع اإلعتماد على 
فســتان قصير، ما تسبب 
في جــدل كبيــر. وإرتدت 
مهيرة في احلفل فســتاناً 

أبيــض، ووصــف البعض 
اذ  الزفاف،  املناسبة بحفل 
أن الفخامــة طغت عليه، 
فالقاعة زُينت بالورود، وفي 
أحــد الفيديوهات ظهرت 
مهيــرة وهــي ترقص مع 
زوجها خالد عز، على أنغام 
أغنية "قمر الليل"، للفنان 

اللبناني وليد توفيق.

أحيت الفنانــة اللبنانية 
جنوى كرم حفالً جماهيرياً 
أقيم  دبــي  في  ضخمــاً 
في  دبي  فنــادق  أحد  في 
الهــواء الطلــق غّنــت 
فيــه باقــة مــن أجمل 
واجلديدة  القدمية  أغانيها 
من  ســاعتني  مدى  على 
اجلمهور  وتفاعل  الوقت. 
احملبوبة  فنانتهــم  مــع 
بحماسة ضمن الضوابط 
انتشــار  التــي يفرضها 
املستجد.  كورونا  فيروس 
وكان آخــر حفل لـ جنوى 
كرم أحيته في شهر آذار/
مارس املاضي وغابت بعد 
ذلك عن احلفالت بســبب 
انتشــار كورونــا، لتعود 

فتطــل علــى محبيها. 
وأعربــت عن ســعادتها 
مجدداً  جمهورها  مبالقاة 
مصدقني  "مش  بقولها: 
نرجــع نتالقــى ونهَيص 
اإلنسان  ألن حرية  ونزّقف 
بفرح  العيــش  منحتــه 
ويعبر عن فرحته متل ما 
اإلنسان  أصل  بدو ألن  هو 

احلرية والفرح".

السوري  املمثل  كشــف 
مكســيم خليــل عمره 
احلقيقي خــالل احتفاله 
نشــره  عبر  ميالده  بعيد 
صــورة له فــي صفحته 
الرسمية على أحد مواقع 
االجتماعــي  التواصــل 
وكان أمامــه قالــب من 
احللوى للمناســبة وعلق 
عليها :"بالقول:"42 سنة 
واتركوه  احلــب  عيشــوا 
الحالمكــم..  ياخدكــم 
احلب بخليــك ما تخاف.. 
تستســلم..  ما  بخليك 
احلب بخليــك عايش..هو 
وهو  الطريق  وهو  البداية 
النهاية"، وتابع :"شــكراً 

لكل احملبة يلي بتغمروني 
اليوم  فيها داميــاً وحتديداً 
السعادة  كل  ..بتنمالكم 
والنجــاح واحلب". وتلقى 
من  كبيراً  عدداً  مكسيم 
محبيه  مــن  املعايــدات 
وكذلــك مــن زمالئه في 
الوســط الفنــي ومــن 

إعالميني.

شذى حسون

مكسيم خليل

نجوى كرم

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
نســمع دائما صفات تتعلــق بااللوان 
فمثال اللــون االزرق بصفته من االلوان 
الباردة والهادئة، فان املشــافي اختارته 
مع اللون االبيض لتكســو جدرانها به 
كي يساعد على منح املريض حالة من 

االسترخاء.
اما اللــون االحمر فارتبط باحلب والقوة 
ايضا ألنــه لون الــدم، وهناك نســاء 
كثيــرات يختــرن لون احمر الشــفاه 
الفرضية  تلــك  الــى  االحمر نســبة 
املتمثلة بدليل القــوة. واللون االصفر 
دليل غيرة وهناك بعض الشعوب تعده 

تعبيرا عن السرور.
يقــول الباحث دانييل اوبرفيلدتســتل 
من معهــد علم النفس فــي جامعة 
جوهانس غوتنبرج بأملانيا، والذي شارك 
في دراســة دولية بشــأن االرتباط بني 
املشــاعر واأللوان: "أظهرت الدراسة أن 
إعادة التوافق، إجمــاع عاملي كبير في 
هذا الشأن، وشــملت الدراسة حوالي 
4600 شــخص من 30 دولة في ســت 
قارات. وطلب من املشاركني تصنيف 12 
لوناً، وفًقا لـ 20 شعور متفاوت. وشكل 
الباحثون قيماً متوسطة على املستوى 

احمللي، وقارنوها باملستوى العاملي.
وذكر الباحثون في الدراسة التي نشرت 
فــي مجلة علــم النفــس. ان االلوان 
بعادات  مرتبط  النفــس  على  وتأثيرها 
وثقافات الشــعوب، ففي الوقت الذي 
جند ان اللون االبيض تعبير عن الســالم 
والفرح، بدليل فســتان زفاف العرائس، 
فانه في الصني يرتبط باحلزن. وينطبق 
الشيء نفسه على اللون األرجواني في 
اليونان. حيث يرتــدون اللون االرجواني 
في الكنيسة االرثوذكسية للتعبير عن 

احلداد. وفي حني يرتبــط اللون االصفر 
لدى اغلب الشعوب العربية ي بالغيرة 
واحيانــا باحلقد، الصفــراء، جنده عند 
بعض الشعب، مالزما للحزن وقد يكون 
الســبب في هذا انه يرمز الى اخلريف 
وتســاقط اوراق االشــجار التي غالبا 
يكسوها اللون االصفر في هذا الوقت.

يقــول أوبرفيلــد تيفســتل ان هناك 
مجموعة كاملة مــن العوامل املؤثرة 
احملتملة، اللغة والثقافة والدين واملناخ 
وتاريخ التطور البشري والنظام املعرفي 

البشري.
اما خبيــرة النفس أميرة حبراير، فتجد 
ان دراســة علم نفس األلــوان، جديدة 
نســبياً وتواجه العديد من التحديات، 
تتمثل الصعوبة الرئيســة بان االلوان 
وتأثيرها على النفس تؤثر فيها عوامل 
عــدة، تتعلــق بطبيعــة الشــخص 
وطبيعة افــكاره، وطبيعة البيئة التي 
ينشأ فيها، لذلك فان الصعوبة تكمن 
بكثرة العوامل التي ميكن ان تؤثر على 
انفعاالتنا وحالتنا النفســية، وال ميكن 

دراسة عامل اللون لوحده حتى وان عزل 
الشــخص داخل جزيــرة فيبقى املناخ 
والوحدة واملسافة التي يبعد فيها عن 
حياته املعتادة، عوامل اخرى تتنافس مع 

االلوان في قدرتها على تغيير مزاجه.
لكن وبغض النظر عــن تعدد دالالتها 
واختالفهــا وتناقض االفكار بشــأنها، 
تبقى لوحــة احلياة غيــر مكتملة اال 
باأللــوان مجتمعــة بحلوهــا ومرها، 
بقبحها وحالوتهــا، املهم ان نعرف من 

أي زاوية ننظر اليها.

الصباح الجديد - وكاالت:
بيريفا،  يكتيرينا  الدكتورة  كشــفت 
مديــرة مختبــر التغذيــة املرتبطة 
الفدرالي لبحوث  املركــز  بالعمر في 
احليويــة  والتكنولوجيــا  التغذيــة 
وســالمة األغذية، خصائص اجلسم 

التي تعكس تفضيالتنا الذوقية.
وتشير الدكتورة إلى أن هذه اخلصائص 
تتكون عند اجلنني في األسابيع الستة 
والســبعة األولى من منوه في الرحم. 
فاألم  الوراثة.  تعديــل  "ميكن  وتقول: 
بتناول أطعمة  في فترة احلمل ترغب 
أيضا.  يؤثر في اجلنــني  ماحلة وهــذا 
تناول  عند  يحصل  نفســه  والشيء 
املواد املرة واحللوة. لذلك يولد الطفل 
ولديه رغبة فطريــة بتناول احللويات، 
ولكــن إذا قدمت للطفل كمية أكبر 

من احللويات، سيزداد إدمانه عليها. 
وتوضح: "هناك أشــخاص يفضلون 
تنــاول األطعمــة املاحلــة وبكميات 

من  يعانــون  عــادة  وهؤالء  كبيــرة، 
وهم  الدم.  ضغط  مستوى  انخفاض 
بهذه الطريقة يحاولون حتسني عمل 
األوعيــة الدموية. وهناك أشــخاص 
يسعون دائما لتناول األطعمة احلارة، 
وهــؤالء يعانون عادة مــن نقص في 

افرازات املعدة". 
اما الرغبــة اجلامحة لتناول احللويات 
فلهــا أســبابها، وتقــول "هنــاك 
بكل  احللويــات  يحبــون  أشــخاص 

وهذه عالمة  العمرية  مراحلهم 
تشــير إلى عدم استقرار 

التمثيــل  عمليــة 
الغذائي للغلوكوز. 
تعمل  "هنا  وتقول، 
قــوة اإلرادة فقط. 
كان  إذا  فمثــال 
قد  الشــخص 

علــى  تعــود 
الشاي  شرب 

مع ثــالث مالعق 
كمية  فيمكــن 
فــي  الســكر 

الشاي تدريجيا، وسوف يتعود عليها. 
ونفــس الشــيء يشــمل األطعمة 

املاحلة وغيرها".

لماذا نميل إلى تناول الحلوى والموالح؟

ثقافات الشعوب وامزجتها تتباين عالقاتها باأللوان 

الصباح الجديد - وكاالت:
إختلفت طرق تعبير املشــاهير في الواليات املتحدة 
األميركيــة على فوز املرشــح الدميقراطي جو بايدن 
في اإلنتخابات الرئاسية، فمنهم من أجهش بالبكاء 
وآخرون إختاروا نشــر صــور له وكتابة عبــارات تبرز 

فرحتهم، وآخرون شاركوا مقاطع فيديو.
النجمة جينيفر لوبيز إحتفلــت بطريقتها اخلاصة 
بفوز بايدن، ونشرت عبر صفحتها اخلاصة على موقع 
التواصل اإلجتماعي، مقطــع فيديو من رقصة لها 
في إحدى حفالتها، وعّلقــت: "بايدن رئيس وهاريس 
النائبة"، في إشــارة إلى فرحتها الكبيرة بهذا الفوز 

على ترامب.
اما دميي لوفاتو، فقالت: "رئيســنا الـــ 46 جو بايدن، 
لقد كنت أنتظر هذه الصــورة ألنني كنت أعرف من 
أعماقي أنك ستكون رئيسنا القادم، نحتفل اليوم مع 
املاليني من األميركيني الذين جتاوزوا احلواجز لصندوق 
االنتخابات، كانت هذه انتخاباتنا وفوزنا معاً، ما يزال 
هناك الكثير مــن العمل الذي يجب القيام به ولكن 

اليوم سوف نحتفل ببعضنا البعض".

بينما حرصــت عارضة األزياء األميركية 
بيال حديد على تهنئة الرئيس األميركى 
اجلديــد جو بايدن، بنشــر صــورة خلبر 
مبوقع  الشخصي  عبر حســابها  فوزه 
بالرئاســة  لتهنئتــه  إنســتجرام، 

األميركية والفوز على دونالد ترامب.
ليدي غاغا لم تتمالك نفســها وبكت 
من الفرح في مقطع فيديو شــاركته 
فــي صفحتهــا الرســمية على أحد 
بينما  االجتماعــي.  التواصــل  مواقع 

نشرت النجمة كريسي تايغن عدة صور 
من بينها صورة لـ بايدن حني كان ما يزال 

يافعاً، وأشــادت بخطوته في اختيار نائبة 
له من أصول هندية ببشرة سمراء وهي املرة 

األولى في تاريــخ أميركا، وكتبت أريانا غراندي 
في منشور :"شكراً يا اهلل أنا أبكي".

وكتبــت املغنيــة العاملية شــاكيرا:"أحتفل مع 
أطفالي مبرحلة جديدة من الوحدة والشــفاء التي 

ستبدأ بفترة حكم جو بايدن".

نجمات اميركا يعبرن عن فرحتهن 
بفوز جو بايدن كّل بطريقتها 

الصباح الجديد - وكاالت:
 "BMW" أعلنت عمالق صناعة السيارات في العالم شركة
أول نظام قيادة كهربائي لبدلة مجنحة تصل ســرعتها إلى 

186 ميال في الساعة.
وبحسب املوقع الرســمي للشــركة، تعاونت "BMW" مع 
رياضي القفز املظلي النمساوي احملترف بيتر سالزمان البتكار 
بدلة مجنحة مــع محرك كهربائي يزيد من ســرعة ووقت 

الطيران.
وتتكــون البدلة من مروحتي كربون توفــران قوة تبلغ 7.5 

كيلو واط، وســرعة حوالــي 25000 دورة في الدقيقة، 
وإجمالي القدرة يبلغ 15 كيلو واط، أي 20 حصاناً تقريباً، 
وترتبط هاتان املروحتان ببطارية يتوفر تشــغيلها ملدة 

خمس دقائق.
وفي الرحلة األولى، قفز احملترف النمســاوي سالزمان 
في الهواء على ارتفاع 10000 قدم فوق سلسلة جبال 
األلب. يذكر أن فكرة البدلة اجملنحة الكهربائية بدأت 
عام 2017، كرســومات تخطيطية قام بها سالزمان 

حتولت بعد ذلك إلى مناذج رقمية ثم االمنوذج األول.
وقال ســالزمان ملوقع الشركة إنه "في البداية كانت 
مجرد منوذج مصنوع من الــورق املقوى، وقمت ببنائه 
ألمتكن من التعــرف على حجم وحدة الطيران، مبا في 
ذلك البطاريات وكل ما يتعلق بها، ثم تعاونت مع بي 
إم دبليو، التي وفرت األدوات املطلوبة لتصميم البدلة 

ونظام القيادة".

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد إجناب 14 مولودا جميعهــم من الذكور، رُزَِق 
أميركي وزوجته في والية ميشيغان أخيرا بأول 

مولودة أنثى.
ونقلت صحيفة "ديترويت فري برس" احمللية 
عن الوالد جاي شــواندت قوله: "الفرحة 
تغمرنــا، ونحنا متحمســان جدا لفكرة 

انضمام ماغي جاين إلى عائلتنا".
وولــدت الطفلــة ماغــي جايــن، في 
رابيدس،  فرانــد  مبدينــة  مستشــفى 
قرب بحيرة ميشــيغان، وبلغ وزنها 3,4 

كيلوغرامات. 
ووصف شــواندت طفلته اجلديدة بأنها 

"أجمل هدية كان ميكن أن نتمناها".
وفي عــام 2014، كانت الوالدة كيتيري 
شــواندت توقعت أن يؤدي إجنابها فتاة 
إلــى "صدمة" في العائلــة التي متلك 
برنامــج تلفزيــون الواقع اخلــاص بها 

ويحمل عنوان "14 أوتدورز ِمن". 
وتزوج جاي وكيتيري شواندت عام 1993 
بعد ان ظال مرتبطني منذ سن املراهقة، 

ورزقا ثالثة صبيان حتى قبل أن ينهيا دراستهما.
وفــي تعليقه على احلــدث، قال االبن البكر تايلــر )28 عاماً( 
مازحاً "ال أعتقد أن والدتي متلك أي قطعة ثياب زهرية اللون".

الصباح الجديد - وكاالت:
في خطــوة رمزية تشــير إلى انتهــاء فترة 
حكمــه، قــررت إدارة متحــف مدام توســو 
الشــهير في لندن تبديل مالبــس متثال دونالد 
ترامب الشمعي، بطقم رياضي ملمارسة لعبة 

الغولف.
الدميقراطي  املرشــح  وجاءت اخلطوة بعد إعالن 
جو بايدن فوزه في االنتخابات، امس االول السبت، 
بعدما حســم أصوات والية بنسلفانيا احلاسمة 

ملصلحته.
وكان متثال ترامب في متحف مدام توســو مكتسيا 
ببدلة سوداء طيلة فترة رئاسته للواليات املتحدة، إال 
أن هذه البدلة مت اســتبدالها، مبالبس الغولف، الرياضة 
املفضلة للرئيس املنتهية واليته، وإلى جانبها سلة تضم 

العصي اخملصصة للعبة.
وكان ترامب ميــارس الغولف لدى إعالن نتائج االنتخابات، في 
أحد منتجعاته بواليــة فيرجينيا. ومصر على رفض النتائج: 

أعمل على تشكيل فريق دفاع.
وضم املتحــف إلى قائمــة أعماله متثاال شــمعيا باحلجم 

الطبيعي لترامب أواخر عام 2016، عندما فاز في االنتخابات 
الرئاسية على حساب املرشــحة الدميقراطية آنذاك هيالري 

كلينتون.
يشار إلى أن املتحف يعد من بني أشهر متاحف الشمع حول 

العالم، وميتلك فروعا في عدة دول.

"بي إم دبليو" تختبر أول بدلة طائرة 
بسرعة -186ميال في الساعة 

بعد إنجاب 14 صبيا.. زوجان
 أميركيان يرزقان بأول أنثى 

متحف مدام توسو يبدل
 مالبس تمثال ترامب
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