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الصباح الجديد - متابعة:
املعارضة  حــزب  زعيــم  وجه 
الرئيســي في تركيا، انتقادات 
رجب  التركي  للرئيــس  الذعة 
طيب أردوغــان، وطريقة إدارته 
24 ساعة  انقضاء  بعد  للبالد، 
املالية  وزيــر  اســتقالة  على 
بيرات البيرق في البالد بطريقة 

مفاجئة
"الشــعب  زعيــم  واعتبــر 
اجلمهوري" كمال كليتشــدار 
أوغلو فــي كلمة ألقاها خالل 
محاضــرة فــي أنقــرة امس 
البالد  يدير  "أردوغان  أن  االثنني، 
وكأنها شــركة عائلية"، كما 
أكــد أن البنك املركــزي فقد 

استقالليته.
وتعليقــا على اســتقالة وزير 
املالية وصهر أردوغان عبر بيان 
إنه  انستغرام، قال  نشره على 
أمر غير مسبوق، ويظهر حجم 

األزمة التي يعيشها النظام.
كمــا وصف عــدم نشــر أي 
وســيلة إعالميــة كبيرة في 

تركيا خلبر االســتقالة إال بعد 
مرور نحــو 24 ســاعة باألمر 

اخملزي واملعيب.

إعالن إفالس
بدوره، أكد علي باباجان، زعيم 

حــزب الدميقراطيــة والتقدم 
املعــارض، في تركيــا، أن بيان 
ميثل  البيرق،  بيرات  اســتقالة 
إعالن إفــالس حلكومة أردوغان 
ونظام حكمه. وقال "ما حدث 
البارحة ليس بيان اســتقالة، 

إعالن  إفالس، هــو  بيــان  وإمنا 
إفالس للحكومة والنظام".

له، مبدينة  وانتقد في كلمــة 
بيلجيك حالــة الصمت التي 
سادت وســائل اإلعالم املؤيدة 
للدولة،  والتابعة  للحكومــة، 

"ما يحــدث محزن، أحد  قائالً 
الوزراء فــي هذا البلــد يعلن 
استقالته عبر مواقع التواصل 
ال  والصحافــة  االجتماعــي، 
تنطــق بحرف، النــاس تتلقى 
اخلبــر مــن مواقــع التواصل 

االجتماعي".

"ينتظرون التعليمات"
كمــا أضــاف "ال الصحافــة 
الصحافة  وال  للدولة،  التابعة 
املؤيدة للحكومــة، لم يكتب 
أحد شيئاً عن اخلبر، يبدو أنهم 
حقيقة  التعليمات،  ينتظرون 
ليس فقط الوضع االقتصادي، 
أيضا مــا وصلت إليــه حرية 
مؤلم  أمر  بلدنا  في  الصحافة 
تستطيع  ال  للغاية، صحافتنا 
بدون  االســتقالة  خبر  نشــر 

تعليمات وأوامر".
البلدان  تدار  بالقول: "ال  وختم 
العقليــة، وال يليق هذا  بهذه 
بجديــة الــدول، ال يتحســن 
االقتصاد في بلد معدوم احلرية، 

إذا علقتم  العدالــة،  ومعدوم 
املظالم،  وارتكبتــم  احلقــوق 
ومنعتم احلريات باستمرار فلن 
يتحســن أي شيء، املشكالت 
مشــكلة  ليســت  احلاليــة 
بتغييره،  ولن حتــل  شــخص، 
احلالية هي مشكلة  املشكلة 

نظام وفكر".
يذكر أن اســتقالة وزير املالية 
التركي، شــكلت احلدث األبرز 
إعالنه مســاء  منذ  تركيا  في 
األحد عبر تطبيق إنســتغرام 
اســتقالته من منصبه لدواٍع 
خاصة  قوله،  بحسب  صحية، 
أن البالد تشهد أزمة اقتصادية 
تتزامن مع تدهورٍ ســريع لليرة 
التركيــة التي فقدت %30 من 
قيمتها أمام العمالت األجنبية 

خالل العام اجلاري فقط.
يوم  بعد  االستقالة  تلك  وأتت 
واحد من إقالة الرئيس التركي 
مراد  املركزي،  املصــرف  حاكم 
أويصــال، وتعيني وزيــر املالية 

السابق ناجي إقبال مكانه.

 بعد استقالة وزير المالية

المعارضة التركية: حكومة أردوغان افلست وما يجري في البالد مخز

السليمانية–ـ عباس اركوازي:
بينمــا تناقلــت وســائل اعالم 
كردية انباء عــن وصول العالقة 
بني احلزبني الرئيســني في اقليم 
الوطنــي  االحتــاد  كردســتان 
الكردســتاني،  والدميقراطــي 
قد  التشــنج  من  مرحلــة  الى 
يعقبهــا التفكير فــي الذهاب 
نظام  الى  االقليم  تقسيم  نحو 
عبر  احلزبــان  يســعى  االدارتني، 
اجتمــاع عقداه امس االثنني في 

اربيــل الى اذابــة اجلليد وحتريك 
التوصل  باجتــاه  الراكدة  امليــاه 
االتفاق  تنفيذ  تضمن  اليات  الى 
املوقــع بينهما الذي تشــكلت 

مبوجبه حكومة االقليم.
الوطني  االحتاد  من  كوادر  وقالت 
للصبــاح  التغييــر  وحركــة 
اجلديــد، ان مشــاركتهم فــي 
حكومــة االقليم غيــر مجدية 
ولم جتر عليهم ســوى االستياء 
والســخط الشــعبي نتيجــة 

في  االقليم  لفشــل حكومــة 
وانعــدام  االصالحــات  اجــراء 
الشفافية في استعدادة وتوزيع 
ايــرادات النفط، وقمــع احلريات 
وانتهاك  والعامة  الشــخصية 

حرية التعبير. 
وكانت العالقة قد دخلت مرحلة 
من التشنج والتأزم عقب احداث 
16 اكتوبر عام 2017 في كركوك، 
اعقبت  التــي  االزمــة  تلتهــا 
التنافس بني احلزبني على منصب 

وبعدهــا  اجلمهوريــة،  رئيــس 
النتائج التي متخض عنها املؤمتر 
العام الرابع لالحتاد الوطني، الذي 
لم ياتي مبا تشتهي سفن احلزب 
بافل  انتخاب  الدميقراطي، عقب 
طالبانــي والهور شــيخ جنكي 
لرئاســة احلزب، وهو ما اغضب 
يعتبر  الذي  الدميقراطــي  احلزب 
هاتني الشخصيتني تامرتا عليه 
بعد االســتفتاء واحــداق ال 16 

اكتوبر في كركوك. 

بضمنها ملف الالمركزية االدارية وتحقيق الشراكة في الحكم  

اجتماع حاسم بين االتحاد والديمقراطي في محاوالت 
لتحريك المياه الراكدة بينهما

بغداد - وعد الشمري:
املاليــة في مجلس  اللجنة  أكدت 
النواب، أمس األثنني، أن تأخير توزيع 
الرواتــب بدأت تظهر اثاره بشــكل 
العراقية،  الســوق  علــى  واضــح 
مشــيرة إلى ترحيلهــا العديد من 
أبــواب القــرض الــذي تطالب به 
احلكومة إلــى موازنة العام املقبل، 
فيمــا شــددت علــى أن القــرض 
ســيقتصر علــى تلبيــة احلاجات 

الضرورية.

وقال مقــرر اللجنــة النائب أحمد 
"الصباح  حديــث  فــي  الصفــار، 
اجلديــد"، أن "احلكومــة تدير املال 
العام بشــقيها االيرادات والنفقات 
وبالتالــي فــأن تأمــني الرواتب من 

مسؤوليتها".
"أبســط  أن  الصفــار،  وأضــاف 
ولكننا  الرواتــب،  هــي  االلتزامات 
جنــد أن احلكومة جلــأت مرتني إلى 
مجلــس النــواب للحصــول على 
اقتراض لتأمينها وهو أمر مستغرب 

للغاية". وأشــار، إلى أن "املوظفني 
ميثلون شــريحة كبيرة من اجملتمع، 
مكتســب  حق  متثــل  ورواتبهــم 
أساســي ويجب عدم تأخيره ليوم 
واحــد". ولفــت الصفــار، إلى أن 
"التأخير املتكرر يؤثر بنحو ســلبي 
على اداء املوظــف، وعائلته، وصوالً 
إلى الوضع االقتصادي بشكل تام"، 
الفتاً إلى أن "السوق العراقية بدأت 
تتأثر فعلياً بهــذا التأخير والحظنا 
ركوداً فــي التعامــالت". وأردف، أن 

"القراءة الثانية لقانون متويل العجز 
املالي املتضمن احلصول على قروض 
السبت  الرواتب قد حصلت  لتأمني 
يفرض  الداخلي  والنظــام  املاضي، 
أن يحصل على التصويت بعد ذلك 

مبدة ال تقل عن أربعة ايام".
وأوضح الصفار، أن "اللجنة عقدت 
البيانات  فيــه  ناقشــت  اجتماعاً 
التي تطلــب مبوجبها  احلكوميــة 
احلصول على قروض وفق مشــروع 

قانون متويل العجز".

قالت إن تأخير الرواتب ظهرت اثاره على السوق

المالية النيابية: رحلنا العديد من بنود
القرض الحكومي إلى موازنة 2021

احتفاالت واصداء فرح ليس بفوز بايدن وانما 
صندوق التقاعد يواجه االفالس بعد3بخسارة ترامب في انتخابات الرئاسة االميركية

6استثمار امواله بالديون الحكومية

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
ربحت أســعار النفط مــا يزيد عن 
اثنــني باملئة امــس االثنــني، فيما 
برنت  خلام  اآلجلــة  العقود  ارتفعت 
فوق 40 دوالرا للبرميــل، بعد أن فاز 
بالرئاسة األمريكية وتعزز  بايدن  جو 
اإلقبال على اخملاطرة، مما عوض اخملاوف 
تفاقم جائحة فيروس  تأثير  بشــأن 
الطلب، بحســب ما  كورونا علــى 

نشرت "رويترز".
وارتفعت العقــود اآلجلة خلام برنت 
تســليم يناير 1.06 دوالر أو ما يوازي 
2.7 باملئة إلــى 40.51 دوالر للبرميل، 

الوسيط  وبلغ خام غرب تكســاس 
 38.21 ديســمبر  تسليم  األمريكي 
دوالر للبرميــل بارتفاع 1.07 باملئة أو 

2.9 باملئة.
أربعة  النفط من انخفاض  ويتعافى 
ليرتفع مع  املاضيــة،  باملئة اجلمعة 
بقية األســواق املالية بعد أن بدا أن 
بايدن هو الفائز في سباق االنتخابات 
األمريكيــة يوم األحــد. في غضون 
ذلك، ضَعف الدوالر مما عزز الســلع 
األمريكية  بالعملة  املُسعرة  األولية 
إذ أنها أصبحــت أقل تكلفة حلائزي 

العمالت األخرى.

أسعار النفط ترتفع وعقود برنت 
اآلجلة تتجاوز 40 دوالرا للبرميل

بغداد - الصباح الجديد:
باللجنة  ممثال  النواب،  منح مجلس 
املاليــة النيابية، الضــوء األخضر 
للحكومــة بصرف وإطــالق رواتب 

املوظفني.
وقال مقــرر اللجنــة املالية أحمد 
نيوز،  الفــرات  لوكالــة  الصفــار 
ان "االجتمــاع مــع رئيــس الوزراء 
مصطفى الكاظمــي ووزير املالية 
علي عالوي شــهد حواراً ونقاشــاً 
بشأن مشــروع قانون متويل العجز 

املالي )اإلقتراض( والرواتب".
االســبوع  هذا  "وخالل  انه  وأضاف 
وتبدأ  االقتــراض  قانــون  ســنقر 

الرواتب" مرجحاً  احلكومة بتوزيــع 
"التصويت علــى االقتراض يوم غد 
االربعاء او بعد غد اخلميس من هذا 

األسبوع".
وأكــد الصفــار "اتفقنــا خــالل 
الرواتب  إطــالق  االجتمــاع علــى 
والبرملان بدوره تعهد بتمرير القانون 
ولكن ليــس باملبلغ الــذي طلبته 
}41 ترليون دينــار{ وامنا  احلكومــة 
سنركز فيها على الضروريات وممكن 

تأجيل أخرى الى موازنة 2021".
وأوضــح "قلنــا لوزير املاليــة أبدأ 
القانون  إقــرار  الرواتب حلني  بتوزيع 

خالل هذا األسبوع".

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقيني  املعلمني  نقابة  تقدمت 
إلى  قضائية  بدعوى  االثنني،  امس 
مجلس القضاء األعلى ، ضد وزير 
املاليــة في حكومــة مصطفى 

الكاظمي، وفيما 
وبحسب وثائق؛ فإن النقابة طالب 
القضاء بإصــدار أمر والئي لصرف 

رواتب املعلمني.
ووفقاً لصورة عن وصل االســتالم 
أن القضــاء قبل الدعــوى للنظر 

فيها.
وتظاهر املئات من موظفي الدولة 
في عدة محافظــات عراقية، يوم 
أمس األحــد، احتجاجا على تأخر 

صرف رواتبهم لشهر تشرين االول 
املنصرم وذلك مع انقضاء أسبوع 

من شهر تشرين الثاني احلال.
الكاظمــي  حكومــة  وتواجــه 
انتقادات متزايدة جراء عجزها عن 
لصرف  الكافية  الســيولة  تأمني 
رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد 
في  هائلة  لضغوطــات  يعرضها 

األشهر املقبلة.
العراقيــة  احلكومــة  وتكافــح 
والنفقات  املوظفني  رواتب  لتأمني 
انهيار  جراء  األخرى  التشــغيلية 
أســعار النفــط بفعــل جائحة 
التــي شــلت قطاعات  كورونــا 

واسعة من اقتصاد العالم.

نقابة المعلمين العراقيين تقاضي 
وزير المالية بسبب تأخر الرواتب

البرلمان يعطي الحكومة الضوء 
األخضر بصرف الرواتب ويتعهد 

بتمرير قانون االقتراض

بغداد - الصباح الجديد:
املوظفني،  رواتب  تأخيــر  ازمة  تكاد 
االقتراض  الــى  احلكومة  وســعي 
املناهض  النــواب  مجلس  وموقف 
لها، وقــرارات وزارة املاليــة املثيرة 
اخبار  كل  علــى  تطغــى  للجدل، 
البــالد، كمــا باتت مادة دســمة 

لوسائل االعالم خارج هذه البالد.
وفي وقت حتتد فيه املواقف وتتبلور 
تظاهرات  في  املوظفني  احتجاجات 
ويترقب  احملافظات،  بعض  شهدتها 
املواطن خالله حال ناجعا ملشكالته، 
باغت قرار جديــد لوزير املالية املأل، 
وشكل صدمة جمللس النواب حسب 
ويتمثل  الركابــي،  كاطــع  النائب 
هذا القــرار بتخويل مدير عام دائرة 
عقــارات الدولة، بيع وتأجير وتثمني 

هذه العقارات.
ويتزامن توقيت هذا القرار، مع رفض 
اغلب النواب في البرملان لسياسات 
وزير املاليــة علي عبد األمير عالوي، 
ذلــك الرفــض الذي جتســد مرارا 

بطلب اقالة الوزير او استقالته.
وكان آخر النــواب املطالبني بإقالة 
الوزير النائب رعــد الدهلكي، نائب 
رئيس حتالف القــوى النيابية الذي 
املالية  وزيــر  االثنني،  امــس  طالب 
بتقــدمي اســتقالته واحلفاظ على 
االقتصادي  الوضــع  مــن  ماتبقى 
الى حالة  الوصــول  البلد قبل  في 
العراقية، مشــيرا  للدولة  االنهيار 
الى ان العــراق يغلي واملوظفني في 
بعض احملافظــات دخلوا في إضراب 

حلني صرف رواتبهم.
وقــال الدهلكــي في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه، ان “وزير 
املالية كما يبدو يغالط نفسه او رمبا 
اليعي ما يقولــه، حني يتحدث عن 
عدم وجود ســيولة مالية لتسديد 
الرواتب ، في وقــت هو يعلم جيدا 

ولديــه االرقام كاملة بــان ايرادات 
املنافــذ احلدودية والضرائب وواردات 
النفط وبدالت ايجار عقارات الدولة 
تكفي لتسديد الرواتب لعدة أشهر 

مقبلة وليس فقط هذا الشهر”.
وأضاف، أن “وزير املالية ال يعي حجم 
اخلطــر الذي وضع فيــه البلد وهو 
يتعامل مع االزمة بأســلوب مبهم 
ويســعى جاهدا إللقــاء الكرة في 

ملعب مجلس النواب بذريعة قانون 
االقتراض الذي ال يختلف اثنان على 
ان املبلغ املوضوع فيه يزيد عالمات 
االســتفهام على اداء هــذا الوزير 

ونواياه بدل الشفاعة له”.
املالية  “وزير  ان  الدهلكــي،  واوضح 
ال نعلم ماهي غايته احلقيقية من 
الى  البالد  ايصال  هكذا اصرار على 
حافة االنهيار والغليان الشــعبي، 

لكن كل مــا نعرفــه ان بقاء هذا 
انتحار  الرجل فــي منصبه فهــو 
رئيس احلكومة بحال  للعراق وعلى 
اراد احلفــاظ على االمــن والهدوء 
املالية  ان يقيــل وزيــر  اجملتمعــي 
وبأسرع وقت وتســنم وزارة املالية 
شــخص اخر كفــوء ومهني وقادر 
على ادارة االزمــة قبل خروج االمور 

الى منحنيات ال حتمد عقباها”.

ومن جانب آخــر، أكد النائب كاطع 
الركابــي امس االثنــني، ان مجلس 
النــواب مصــدوم بشــأن الكتاب 
الصادر عــن وزير املالية علي عالوي، 
الــذي يخص بيع عقــارات الدولة، 
فيمــا قال النائب ارشــد الصاحلي 
ان البرملان ســوف يرفض قرار الوزير 

بهذا الشأن.
وقال الركابي فــي تصريح اطلعت 

عليه الصباح اجلديــد، إن "الكتاب 
الصادر عــن وزير املالية علي عالوي، 
بخصــوص بيــع عقــارات الدولة، 
شــكل صدمة جمللس النواب، وهذه 
العراق  تاريخ  املرة االولى حتصل في 
املالية  وزير  بأن يعطي  هكذا حالة، 
مدير  الــى  املطلقة  الصالحيــات 
عام، ببيع وايجار وتثمني عقـــارات 

الدولة".

تحالف القوى: بقاء وزير المالية في منصبه
انتحار للبالد وندعو الى اقالته قبل انهيارها

حتالف القوى

البرلمان "مصدوم" من تخويله مديرا عاما بيع وتأجير عقارات الدولة بال اعالن مسبق

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
التعليــم  جلنــة  أعلنــت 
النيابية، يــوم االثنني، عزمها 
التحــرك للطعــن بقانــون 
والدرجات  الشهادات  معادلة 
احملكمــة  لــدى  العلميــة 
االحتادية واجراء تعديل سريع 
للقانون فــي مجلس النواب 

العراقي.
وقــال عضو اللجنــة رياض 
املسعودي لوكالة شفق نيوز، 
15 يوم من ارســال  إن "بعد 
الشــهادات  قانــون معادلة 
إلــى  والدرجــات العلميــة 
رئاسة اجلمهورية يعتبر نافذاً 
حتى لــو لم يتــم مصادقة 
على القانــون من قبل رئيس 
أن  إلى  الفتــا  اجلمهوريــة"، 
"إرسال القوانني من صالحية 

رئاسة مجلس النواب".
التعليم  "اللجنة  أن  وأضاف 
النيابية قدمت اعتراضاً على 
قانون معادلة الشهادات قبل 
التصويت عليه بالبرملان، كما 

أن هناك حتفــظ على بعض 
مواد القانــون، اضافة إلى أن 
جهات كثيرة رفضت القانون 
للتعليم  اجحافــاً  واعتبرته 

والشهادة العراقية".
وبني املســعودي، أن "اللجنة 
ســتعمل  النيابية  التعليم 
معادلة  بقانون  الطعن  على 
احملكمــة  فــي  الشــهادات 
او  تشــكيلها  بعد  االحتادية 
تعديل  إلجراء  سريعا  املضي 

على القانون".
اجلمهورية  رئيــس  وناقــش 
برهم صالح، في )2 تشــرين 
الثاني 2020( مع وزير التعليم 
العلمي  والبحــث  العالــي 
اجلامعات  رؤســاء  من  وعددا 
الشــهادات  "معادلة  قانون 
الذي  العلميــة"،  والدرجات 
اقره البرملان وأثار جدالً واسعاً.
وكان صــوت مجلس النواب، 
 ،2020 28 تشــرين األول  في 
علــى متريــر قانــون معادلة 

الشهادات والدرجات العليا.

التعليم النيابية تعتزم 
الطعن بقانون معادلة 

الشهادات والدرجات العلمية
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بغداد - الصباح الجديد:

تــرأس وزير التخطيــط الدكتور 
خالد بتال النجم اجتماع اللجنة 
ملعاجلــة  العليــا  التوجيهيــة 
العشــوائيات في العــراق، الذي 
حضره، الســيد وائل األشــهب، 
املتحــدة  االمم  برنامــج  مديــر 
للمســتوطنات البشــرية فــي 
بغداد، ، ومستشــار صندوق االمم 
الدكتور مهدي  املتحدة للسكان 
التخطيط  وزارتي  ووكيال  العالق، 
واإلعمــار واالســكان والبلديات، 
وعدد من املديرين العامني من وزارة 
التخطيــط ووزارة االعمار وامانة 
بغــداد ، والصنــدوق االجتماعي 

للتنمية.
وأكــد الوزير خــالل االجتماع ان 
امللفات  احد  متثل  العشــوائيات، 
املهمة واخلطيرة، التي يجب ايجاد 
يسهم  ومبا  لها،  املناسبة  احللول 
في خلق حياة افضل لساكنيها، 
مبينــا ان هنــاك ثالثــة ماليني 
يقطنون  إنســان  املليون  ونصف 
في هذه العشــوائيات التي جتاوز 
عددهــا األربعة آالف عشــوائية 
موجــودة فــي كل محافظــات 
العراق، حتتوي على اكثر من ٥٠٠ 
الف وحدة ســكنية، الفتا إلى ان 
االمم  برنامج  مع  وبالتعاون  الوزارة 
البشرية،  للمستوطنات  املتحدة 
لتنفيذ مســح  وضعــت خطة 
شامل للعشوائيات للوقوف على 
واملعاجلات  احللول  وحتديد  واقعها 
املطلوبــة، في ضوء القانون الذي 
مبعاجلة  واخلاص  الــوزارة،  قدمته 
وتسوية السكن العشوائي. واكد 
الوزير على املضي في ايجاد احللول 
املناســبة، على وفق ماتســمح 

به الظــروف في البلد، مشــيرا 
إلى ضرورة االســتفادة من جتارب 
الــدول األخرى في هــذا اجلانب، 
واالنفتاح على شــركات القطاع 
اخلاص، المكانية تنفيذ مجمعات 
سكنية مناسبة، تسهم في حل 
املشــكلة، مضيفا، ان احللول لن 
تكون مجتزأة لكي تســهم في 
إيقــاف التجــاوزات على األمالك 
العامــة، وضمان عيــش افضل 

للقاطنني في العشوائيات .
من جانبه، اكد مدير برنامج االمم 
البشرية،  للمستوطنات  املتحدة 
وائل األشهب، استعداد البرنامج 

املمكنة  الدعم  أنواع  لتقدمي كل 
ذات  واجلهات  التخطيــط  لوزارة 
العالقة، ســواء من حيث اقتراح 
احللــول او تنفيــذ تلــك احللول، 
االمم  والتنســيق مع منظمــات 
املانحة،  والــدول  املتحدة األخرى 
للحصــول على متويل ملشــاريع 

معاجلة العشوائيات في العراق.
االجتمــاع  ذلــك شــهد  إلــى 
مناقشــة مامت اجنازه من خطوات 
اخلاصة  الطريق  خريطــة  ضمن 
مبعاجلة العشوائيات، وسبل إقرار 
واســتراتيجيات  املعاجلة،  قانون 
وسياســات التعامل مع املناطق 

االستفادة  خالل  من  العشوائية، 
مــن التجربة املصريــة في هذا 

اجملال.
كما ناقش االجتماع آليات تنفيذ 
املســح الشامل للعشــوائيات 
والتوقيتات الزمنية ملراحل تنفيذ 

هذا املسح.
علــى صعيــد اخر بحــث الوزير 
مع مجموعة مــن رجال االعمال 
الســيد  برئاســة  العراقيــني 
رئيس مجلس  البغدادي،  ابراهيم 
االقتصاد العراقــي واقع القطاع 
التي  والتحديات  العراقي،  اخلاص 
التوجهات  تواجه عمله، في ظل 

القطاع  هــذا  ملنح  احلكوميــة، 
مع  للشراكة  املناسبة  املساحة 

القطاع العام احلكومي.
ومن بــني النقاط املهمــة التي 
اكد عليهــا الوزير مضــي وزارة 
التخطيــط، بتشــكيل مجلس 
ادارة القطاع اخلاص برؤية جديدة، 
تعتمد على امكانات وقدرات هذا 
القطــاع في ادارة نفســه، وفقا 
وتنموية  اقتصاديــة  لسياســة 
الدولة، مبشاركة  ترسمها  عامة، 

القطاع اخلاص.
الوزير الى ان هناك الكثير  واشار 
من اخلطــوات واإلجراءات املهمة، 

القيام  الــوزارة على  تعمل  التي 
بهــا في إطــار مهامهــا بدعم 
ومتكــني القطاع اخلــاص ودعوة 
القطاعات  وممثلي  االعمال  رجال 
االقتصاديــة، إلــى تقــدمي مــا 
لديهــم من مقترحــات وخطط 
تبنيها من  ودراســات، لكي يتم 
قبل الوزارة، في إطار سياســتها 
لدعم القطاع اخلاص ، واالهتمام، 
بتأهيل الشــباب مــن اخلريجني 
وغير اخلرجــني، وتطوير قدراتهم 
املهنية، في مختلف اجملاالت لكي 
في  العمل  علــى  قادرين  يكونوا 

القطاع اخلاص. 

وزير التخطيط يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية 
العليا لمشروع معالجة العشوائيات في العراق 

بالتنسيق مع برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية

اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت 

تمثل العشوائيات 
احد الملفات المهمة 

والخطيرة التي 
يجب ايجاد الحلول 
المناسبة لها، وبما 

يسهم في خلق حياة 
افضل لساكنيها، 

وان هناك 3 ماليين 
ونصف المليون إنسان 

يقطنونها
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بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجــارة ان املالكات الفنيــة في فرع  
ميســان التابع  للشــركة العامة لتجارة احلبوب ، 
باشــرت باعمال الصيانة والتاهيل جملرشــة العمارة 
احلكومية لتهيئتها للعمل واملســاهمة في تصنيع 

الرز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وقــال مدير عــام الشــركة املهندس االستشــاري 
عبدالرحمــن عجــي طوفان مع اعالن بدء موســم 
تسويق الشلب للموسم التسويقي في محافظات 
بانتطار مباشرة محافظات اجلنوب ميسان  الوسط 
و ذي قار  باشــر اجلهد الفني في فرع ميسان باجراء 
اعمــال الصيانة واعــادة تاهيل مجرشــة العمارة 
احلكومية لتكون جاهزة لعملية اجلرش وتصنيع الرز . 
واضاف ان املالكات الفنية بذلت جهدا كبيرا من اجل 
معاجلة مواطن اخللل التي عانى منها العاملون خالل 
املوســم املاضي ومت خالل هذا املوسم حتديث قسم 
من االجهزة وواملعدات والعمل متواصل من اجل زيادة 

كفاءتها وطاقتها االنتاجية .
مــن جانب اخر  بني املهندس ماجــد محمد احليدري 
مدير مجرشــة العمــارة احلكومية في ميســان ان 
اجملرشة أسســت عام ١٩٧٦ بطاقة أنتاجية ٥ طن/ 
ســاعة وبســبب تقادم وأندثار معداتهــا ، مت  أعادة 
تأهيلهــا فــي عــام ٢٠٠٨ بنصب معــدات جديدة 

مستوردة مسبقا” . 
واضاف انه وبســبب ضعف مواســم التسويق في 
محافظة ميســان توقفت عن العمل للفترة مابني 
٢٠١٢-٢٠١٩ حيث أقتصر عملها على جرش كميات 
الشــلب احملولة من مناطق الفرات االوسط وبطاقة 
ضعيفــة تتراوح مابني ٣-٤ طن/ســاعة ولنعم اهلل 
الكبيــرة على عراقنــا احلبيب فقد مــن اهلل علينا 
مبوسم أنتاج أستثنائي للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ ووفرة 
باحملصول املســوق الى فرعنا حيــث بلغت الكميات 
املســوقة العام املاضي بحدود )١٤٠٠٠ ( طن شــلب 
بالصنفني العنبر والياسمني كان جملرشتنا الدور في 
جرش كمية جتاوزت ٤٥٠٠ طــن رغم ظروف فايروس 
كورونــا وضعف الطاقــة االنتاجية وبدعــم أدارتنا 
العامة متمثلة مبديرنا العام املهندس االستشــاري 
عبدالرحمن عجي طوفان وإدارة القســم الهندسي 
متمثلة بالسيد رئيس القسم ومدراء الشعب قمنا 
بتجاوز املوســم االنتاجي بنجاح رغم توقفات احلظر 
وأصابة العديد من موظفينا بالفايروس اللعني وأميانا” 
منا نحن كادر اجملرشة قمنا بأجراء بعض التحديثات 

الالزمة ألجناح املوسم االنتاجي للموسم املقبل .

بغداد - الصباح الجديد:
شــرعت  الشــركة العامة لســكك حديد العراق 
احدى تشــكيالت وزارة النقل ، مبشروع نصب معبر 
جســر القيارة في كم )334( بالتعاون مع البلدية،  و 
كذلــك اعمال الصيانة ملفاصل الســكة بني قطاع 
القيارة والتلول في املوصل وذلك لرفع كفاءة خطوط 

السكك في املنطقة الشمالية . 
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الكابنت ناصر 
حسني الشبلي، بضرورة رفع كفاءة خطوط السكك 

في انحاء البالد كافة. 
وقال مدير عام السكك الســيد طالب جواد كاظم 
احلســيني : تابعنــا ميدانياً وبرفقــة مدير منطقة 
املوصــل، عمــل الكــوادر الهندســية والفنية في 
املنطقة الشمالية التابعة لشركة السكك لالطالع 
على سير عمل نصب وتبليط معبر جسر القيارة في 
كم )334( بالتنســيق مع بلديــة القيارة ومطابقته 
للمواصفات الفنيــة املعتمدة، باألضافة الى صيانة 
مفاصل خطوط السكك بني محطتي القيارة وتلول 

البق . 
وتابع احلســيني قوله : مت اجراء عملية ربط عوارض 
فوالذية عــدد )5( في املفصل اجلنوبــي حملطة قطار 
القيارة اضافة الى اعادة تأهيل خطوط الســكة بني 
محطتي قطار املوصل والقيارة لرفع كفاءة اخلطوط 

واملباني التي تضررت بفعل العمليات االرهابية . 
وشــدد مدير الســكك، على ضرورة تأهيل اخلط من 
بيجــي وصوالً الــى محطة القيــارة اضافة الى مد 
خط فرعي بطول )1000(م الى داخل مصفى القيارة 
وصوالً الى منصات حتميل املنتجات النفطية لتأمني 
نقل املنتجات النفطية من مصفى القيارة الى ميناء 
ام قصر اجلنوبي لغرض التصدير بواســطة االحواض 
التخصصيــة للشــركة  وذلك لتعظيــم وارداتها 

وجعلها من الشركات الرابحه . 

 واسط  - الغانم 
عقدت اللجنــة االمنية العليا في 
محافظة واسط اجتماعها الدوري 
االوضاع  مستجدات  فيه  تدارست 
االمنية االخيرة وخاصة املشكالت 

العشائرية. 
وبناًء على ضرورة االستقرار االمني 
واجملتمعــي صدرت اهــم املقررات 
في هذا الشــآن.منها  دعوة كافة 
محافظة  في  االصيلة  العشــائر 
التام  االلتــزام  واســط بضــرورة 
باالســتقرار االمنــي واالجتماعي 
تؤدي  ممارســات خاطئة  اي  ورفض 
الى خسائر بشرية ومادية وكثيف 
اجلهــد االمني واالســتخباري في 
اي حمل للسالح خارج نطاق  منع 
وفق  ذلك  والتعامل مــع  الدولــة 

القانون. 
كما تضمنت املقررات حتريك دعاوى 
قضائية ضــد املعتدين على مركز 
شــرطة النعمانية وايضــا الذين 
املتوسطة  االســلحة  استخدمو 

واخلفيفة في مدينة الكوت وقضاء 
احلي وتتولى االجهزة االستخبارية 
تزويــد مكافحــة اجرام واســط 
مدة  خــالل  املطلوبة  باالســماء 
زمنية محــددة وتكثيف املؤمترات 
مناطق  جميــع  في  العشــائرية 
االســتقرار  اجــل  من  احملافظــة 
االعراف  تنافي  تصرفات  اي  ورفض 
االجتماعية وتخالف القانون ومنع 
دخول حاملي االسلحة الى ساحة 

التظاهر في الكوت وتكثيف اجلهد 
االستخباري في حماية املتظاهرين 
السلميني اثناء مسيراتهم وأعادة 
في  التجاري  املنفــذ  بفتح  النظر 
منــذ زرباطيــة والى اشــعار اخر 
لعدم اســتقرار االوضــاع االمنية 
وخلقهم  الســائقني  بعض  ومترد 
للمشــكالت وأعتدائهــم علــى 
موظفي الســاحة احلدودية وحلني 

ايجاد حلول جذرية لذلك. 

صالح الدين - الصباح الجديد : 
 نوقشــت في جامعــة تكريت 
االنسانية  للعلوم  التربية  كلية 
اطروحــة  اجلغرافيــة  قســم 
فؤاد  رويده  للطالبــة  الدكتوراه 
عبداهلل ، املوســومة ) التقييم 
اجلغرافي للخدمات الصحية في 

محافظة صالح الدين(.
 تهــدف الدراســة إلــى تقييم 
في محافظة  الصحية  اخلدمات 
صالح الدين من منظور جغرافي، 
وذلك عن طريق معرفة اخلدمات 
أقضية  في  املتوافــرة  الصحية 
احملافظــة العشــرة وفي احلضر 
والريف من حيث العدد واملساحة 

واملــكان ، فضــالً عــن القــوى 
البشــرية مبســتوياتها كافــة 

واإلمكانات التكنولوجية .  
 توصلــت االطروحة الى عدد من 
محافظة  ان  اهمهــا  النتائــج 
صــالح الدين تعاني من عجز في 
مؤسســاتها الصحية متثل في 
(6( مستشــفيات و)79( مركــزاً 
صحياً رئيساً و )49( مركزاً صحياً 
فرعيــاً .علمــا ان احملافظة متلك 
(13( مستشــفى، و)59( مركــزاً 
صحياً رئيساً و)67( مركزاً صحياً 
فرعيــاً ، فضالً عــن )8( عيادات 
شعبية و)6( عيادات تأمني صحي 
)8( بيوت  و)30( بيتاً صحياً منها 

ال تعمل .   
كما تبني من خالل الدراســة ان 
احملافظــة تواجه عجــز في عدد 
وعجز  طبيباً   )865( يبلغ  األطباء 
في أطباء العيون بلغ )72( طبيب 
عيون ، في حني ظهر وجود فائض 
 (73( يبلــغ  من أطباء األســنان 
طبيب أســنان ، أما النقص في 
عدد املمرضني فيبلغ )843( ممرضاً 
حالياً ،وفائض في عدد الصيادلة 
بلــغ )330( صيدليــاً ، وظهر ان 
مستشفيات  في  األّســرة  عدد 
احملافظــة )1024( ســريراً ، وهذا 
يدل على وجود نقــص في عدد 

االّسرة يبلغ )6968( سريراً . 

بغداد - الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزيــر  ـــه  وجَّ
االجتماعيــة الدكتور عادل الركابي 
بان تتضمن تعديــالت قانون حقوق 
نفســها   االمتيازات  االعاقــة  ذوي 
لــذوي االحتياجــات اخلاصة اضافة 

ملا نــص عليه قانــون رعايــة ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة رقــم )126) 
لســنة ١٩٨٠ اخلاص بالدور االيوائية 
واليتامى واملســنني .  مت ذلك خالل 
العمل  وزير  ترأســه  الذي  االجتماع 
بحضــور رئيس هيئــة ذوي اإلعاقة 

واملــالك  اخلاصــة  واالحتياجــات 
املتقــدم في الــوزارة وهيئــة ذوي 
االعاقة، مؤكدا اهمية ايجاد صيغة 
قانونية تراعي التشريعات الوطنية 
واالتفاقيــات الدوليــة، خاصــة ان 
لكل قانون امتيازاتــه اخلاصة التي 

يجــب اســتغاللها ملصلحــة ذوي 
اخلاصة  االحتياجات  وذوي  االعاقــة 
على حد ســواء.  واشــار الوزير الى 
ضرورة إعادة مراكز التدريب  واقسام 
املركز الوطني للصحة والســالمة 
ارتباطها  فكــت  التــي  املهنيــة، 

بالوزارة ومت إحلاقها باحملافظات  لعدم 
قدرة احملافظات علــى تقدمي الدعم 
واخلدمات الضروريــة االمر الذي ادى 
الى هجرة املوظفني الى وزارات اخرى. 
واشــار الى اهمية توســيع برنامج 
االقــراض ليشــمل الباحثــني عن 

العمل وتوفير فرص عمل مناســبة 
لهم وتنظيم وخفض دخول العمالة 
االجنبية الى العــراق. لالطالع على 
مزيد مــن األخبــار بإمكانكم زيارة 
الوزارة وحساباتها في مواقع  موقع 

التواصل االجتماعي:

حبوب التجارة : البدء 
باعمال الصيانة لمجرشة 

العمارة الحكومية .

نصب معبر جسر القيارة 
لرفع كفاءة خطوط السكك 

اللجنة األمنية العليا تتدارس االوضاع في واسطفي المناطق الشمالية

دراسة التقييم الجغرافي للخدمات 
الصحية في محافظة صالح الدين

ـه بتمتع ذوي االحتياجات الخاصة باالمتيازات وزير العمل يوجِّ

 
منى خضير عباس

متكنــت الهيئــة العامــة للمياه 
اجلوفية من خــالل جهود العاملني 
في فروعها املنتشرة في محافظات 
بلدنا العزيز من اجناز )51( بئرا خالل 

شهر تشرين األول لعام 2020 .
وأكد املصــدر اإلعالمي في الهيئة 
حيث مت فحص )36( بئرا ونصب )9) 
طاقم ضخ مــع صيانة )4( طواقم 
ضخ ، وذلك لتوفير املياه للمواطنني 
من خالل حفر االبار واســتخدامها 
واحليواني  البشــري  لالســتعمال 
بعد  الزراعية  لالغــراض  وكذلــك 
اجــراء دراســات هيدروجيولوجية 
للمنطقــة اخملتــارة وحتديد مواقع 

االبار وفقاً لهذه الدراسة.
ففــي محافظــة نينــوى تكللت 
جهودها باجناز )11( بئرا خالل شهر 
تشــرين االول اضافًة الى فحص)9) 
آبــار ونصــب )2( طــــــاقم ضخ 
اضافة الى صيانة طاقم ضخ واحد 

ومن اهم هذه االبــــار )تل علي/1 
, خازوكــة/4 ,  قريــة كانيــالن/1 , 
مخيم الالجئني /1 ( باعماق تتراوح 
(30 ـ 250م( تأكيــداً علــى توفير 
الزراعية  لالراضــي  املطلوبة  املياه 
والقرى التي تقــع بعيدة عن املياه 

السطحية.
كما تسعى الهيئة العامة للمياه 
اجلوفية مــن خالل دورهــا الفعال 
باحلرص على توفير املياه للمواطنني 
اضافة  والزراعية  املنزلية  لالغراض 
الــى ارواء احليوانات ففي محافظة 
صــالح الديــن كثفــت الهيئــة 
املائي   الوضع  لتنشــيط  جهودها  
في احملافظة حيــث مت اجناز )10( ابار 
خالل شــهر تشــرين االول باعماق 
مختلفــة تتــــرواح مابــني )96 ـ 
144( م اضافة الــى فحص )8( آبار 
ومن اهم هذه االبار  بئر مدرسة ام 
املضايف االبتدائيــة بعمق )144(م  
بجهود فرقة حفر )120( وبئر هيئة 
احلشد الشعبي /املعسكر العاشر 

.
وتســتمر الهيئة في نشــاطاتها 

املقدســة   كربالء  محافظــة  في 
فــي توفير امليــاه اجلوفية لالراضي 
الزراعيــة وتوفير احلصــص املائية 
املطلوبــة لها بجهــود فرقة حفر 
(118( حيــث مت اجنــاز )5( آبار خالل 
شهر تشرين االول  منها بئر شركة 
ســهل اخلير رقم /10 بعمق )100)
م وبئر املعلى رقــم /1 بعمق )120)

م وتأتي هذه اجلهود من اجل ســد 
بالنسبة  املياه  احلاصل في  النقص 
للمناطــق التي تكــون بعيدة عن 
املياه  واستغالل  املائية  املسطحات 
اجلوفية  لسقي املزروعات بالدرجة 

االولى ومن ثم االحتياجات االخرى
كما ســعت الهيئة العامة للمياه 
اجلوفيــة بتكثيــف جهودهــا في 
املياه  لتوفيــر  االنبــار  محافظــة 
فــي املناطــق البعيدة عــن املياه 
لالغراض  واستخدامه  السطحية 
الزراعيــة والصناعيــة اضافة الى 
ارواء احليوانــات . حيــث بلــغ عدد 
االبار املنجزة فــي احملافظة )6( آبار 
خالل شهر تشــرين االول وباعماق 
(252 )150 ـ  مختلفة تتراوح بــني 

م منهــا بئري مدرســة الكســرة 
حتلية  وبئــر محطــة  االبتدائيــة 
)252(م لكل منها  الهبارية  بعمق 

بجهود فرقة حفر )63) .
بجهود  الهيئــة  متكنــت  وكذلك 
ديالى  عامليهــا فــي محافظــة 
للمحافظة  امليــاه  توفيــر  علــى 
لســد االحتياجات اآلنيــة  خلدمة 
املواطنني ولتوفيــر احلصص املائية 
في  الزراعية  لالراضــي  املطلوبــة 
 (8( اجناز  مناطق متفرقة حيــث مت 
آبار خالل شهر تشــرين االول لعام 
2020 فــي احملافظــة باعمـــــاق 
مختلفة بجهود فرق احلـــفر )73)

و )74( و)51( ومــن اهــم هذه االبار 
بئر الشوكة وبئر السالم باالضافة 
الى نصــب طاقم ضــخ واحد في 

احملافظة .
و في محافظــة البصرة مت اجناز بئر 
شــركة بغداد للمشروبات الغازية 
/ البصــرة نفع خــاص  بعمق )25) 
م في احملافظــة وبجهود فرقة حفر 
اليومية  لالستخدامات  وذلك   )53)

اخملتلفة .

تقرير
“الجوفية” تنجز حفر )51( بئرا في عموم المحافظات

معدات خاصة بحفر االبار
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متابعة ـ الصباح الجديد :

العربيــة  األفعــال  ردود  كشــفت 
والعاملية، ســواء الســريعة منها او 
املتأنيــة، أن الغالبية مــن زعماء دول 
العالم كانت تنتظر او تتمنى خسارة 
ترامب،  دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
ســيما في العالم الغربي، اذ كشف 
األميركي  الرئيس  التهاني على  توالي 
املنتخــب جو بايــدن مــن كل أنحاء 
واشــنطن وخاصة  ان حلفاء  العالم، 
في أوروبا، وجدوا انتخاب األخير، فرصة 
لبداية جديدة بعد ســنوات من التوتر 

في ظل إدارة األول.
ردود األفعال لم تقف عند الساســة 
او املســؤولني على مســتوى العالم، 
الشــعبي  املســتوى  على  وامنا حتى 
األميركــي، ففــي العديد مــن املدن 
األميركيــة، تهافــت آالف األميركيني 
إلى الشــوارع لالحتفال بفــوز بايدن 
وأبواق  الفــرح  صيحــات  مطلقــني 
ســياراتهم بعد دقائق على إعالن فوز 

املرشح الدميقراطي.
وقرع مؤيــدو الدميقراطي جــو بايدن 
ألبــواق  العنــان  وأطلقــوا  األوانــي 
سياراتهم وأشعلوا األلعاب النارية في 
مختلف أنحاء املدن األميركية بعد أن 
الرئاسة في فوز  اقتنص مرشــحهم 
صعب على الرئيــس اجلمهوري دونالد 

ترامب.
وبعد دقائق من إعــالن كبرى احملطات 
التلفزيونية فــوز بايدن بعد أربعة أيام 
حبس فيهــا األميركيون أنفاســهم 
ترقبا ملا ستسفر عنه انتخابات الثالث 
من تشــرين الثاني ، تدفق املئات على 
البيت األبيض وقــد ارتدى معظمهم 
كمامــات منعا النتشــار كوفيد19- 
وذلــك لالحتفال خارج ســياج أمني 

وتردد دوي األلعاب النارية من بعيد.
دونا توماس، وهي من ســكان  وقالت 
وقفزت  احلافلة  واشــنطن »كنت في 
منها للمجيء إلى هنا مباشــرة، إلى 
البيت أألبيض«. وأضافت »هذا شــيء 
يســتحق االحتفال. شــيء انتظرناه 

طويال«.
ومت إغالق الشوارع أمام حركة املرور، في 
بايدن مسيرات  وقت نظم فيه مؤيدو 
رفعوا خاللهــا مجموعة متنوعة من 
املثليني وحركة )حياة السود  شعارات 

مهمة( واألعالم األميركية.
القريب  ســيركل  دوبونت  حــي  وفي 
خرج بضــع مئات في موكــب باجتاه 
البيت األبيض وهم يعزفون املوسيقى 
ويغنــون ويرقصــون على وقــع أبواق 

السيارات واألجراس.
 »يستحق كل دقيقة«

في  الصاخبة  الصيحــات  انفجــرت 
ردهات الفندق الذي يقيم فيه مساعدو 
تبادل أعضاء  وبينما  ديالوير.  بايدن في 
احلملة املصافحات بالكوع والعناق في 
الهواء في الفندق، قال مساعد لبايدن 
إن األمر كان »يستحق كل دقيقة« من 

االنتظار.
وكانت الشمس ساطعة في فيالدلفيا 
التي حصل  النســبة  حيث جعلــت 
عليها بايــدن وهي %80.8 مقابل 18.3 
لترامــب الدفة متيل لصالح املرشــح 

الدميقراطي.
وعبــر مؤيدو بايــدن عــن بهجتهم 
وغنت  الشوارع.  في  وتعانقوا  ورقصوا 
شــقيقتان ضد ترامب فــي مواجهة 

مؤيدين له عبر الشارع.
وفي نيو أورليانز، عبرت دانا كالرك وهي 
أمريكية من أصل أفريقي عن سعادة 
غامرة. وكانت قــد وقفت في الطابور 
أكثر من ثماني ساعات لإلدالء بصوتها 
طفلها  حتمــل  وهي  بايــدن،  لصالح 

ميسون )18 شهرا( بني ذراعيها.
وقالت »أنا اآلن فــي مباراة كرة القدم 
التي يلعب فيها ابنــي األكبر، وبدأت 
فــورا اجلري حول امللعــب عندما رأيت 

األنباء« .
وترددت الصيحات والهتافات وأنطلقت 
األلعاب النارية في حي ايســت اتالنتا 
فيلدج وهو معقل دميقراطي في أتالنتا 

مع إعالن أنباء فوز بايدن.
وقالت املمرضة إمييلي ديتل )36 عاما( 
املؤيدة للحزب الدميقراطي إنها تشعر 
بالراحة، لكنها تتوق لرؤية ما سيكون 
عليــه رد ترامــب. وقالت »لــن يكون 

لطيفا، أؤكد لكم ذلك«.
وســارع ترامب، الذي كــرر الزعم بأن 
االنتخابات شابها تالعب دون أن يقدم 
دليال، إلى اتهام بايدن »بالتعجل إلعالن 

فوزه زيفا«.
وأضاف »االنتخابات لم حتسم بعد«.

وفي هاريســبرج في بنسلفانيا التي 
جعلــت بايدن يحصل علــى أكثر من 
الالزمة  االنتخابــي  اجملمــع  أصــوات 
270 صوتا، تظاهر نحو  للفوز وعددها 
املشــاركني  ترامب  مؤيــدي  من  مئة 
فــي احتجاجات حتت شــعار »أوقفوا 
الوالية  السرقة« أمام مبنى كونغرس 
في مواجهة عــدد مماثــل تقريبا من 

مؤيدي بايدن.
وجتمع مئات من مؤيــدي ترامب على 
درج مبنى كونغرس والية ميشــيغان 
في النســينغ ملوحــني برايات عليها 
صور ترامــب ونائبه بنس، وهتفوا »لم 

ينته األمر« و«سنبقى هنا لألبد«.
وعند مبنــى كونغرس واليــة أريزونا، 
فــي فينيكس، ســاد جو مــن التوتر 
الشــديد في الوقت الــذي جتمع فيه 
باملئات، يحمل بعضهم  ترامب  مؤيدو 
أســلحة نارية ويهتفون »فاز ترامب« 
و«سنكســب في احملكمة«. وووجهوا 
اللوم لوســائل اإلعالم فــي إعالن فوز 

بايدن. وهتف محتج »وســائل اإلعالم 
جزء من االنفالب«.

وفي ضاحيــة بروكلني فــي نيويورك 
انطلقت أبواق الســيارات ولوح الناس 
بقبضات أيديهم فــي الهواء ابتهاجا 

وهتفوا فرحا في الشوارع.
وقال انــدرو ريفني )45 عامــا( »انتهى 
الكابــوس«. بينما قال جــاره جينيث 
هنــري )51 عامــا( »بوســعنا اآلن أن 

نتنفس مرة اخرى«.
وقالت إميي بريســلتون )37 عاما( وهي 
مصصمــة جرافيك حرة فــي أتالنتا 
إنها كانت متشــي مع ابنتها سيلفي 
والتي  عامــني  العمــر  من  البالغــة 

سألتها »ما الذي يحدث يا أمي؟«
وأضافــت »قلــت لها إن الشــخص 
الصالح فاز. كما أن أمرأة ســتصبح 
اآلن نائبة للرئيس. فقالت لي »أريد أن 

أكون رئيسة‘».
العالــم يهنــىء بايــدن علــى فوزه 

»التاريخي«

املانيا
قالت املستشــارة األملانية التي عانت 
من عالقات معقدة مع واشــنطن في 
ظل رئاســة دونالد ترامــب، »تهانينا، 
أمتنى من كل قلبي احلــظ والنجاح«. 
لالطلسي  العابرة  »صداقتنا  وأضافت 
ال بديل عنها إذا ما أردنا جتاوز التحديات 
كتب  مــا  وفق  الراهنــة«،  الكبيــرة 
املتحدث باســمها عبر موقــع تويتر. 
وأكد وزير اخلارجية األملاني هايكو ماس 
من جهته، أنه يتطلــع إلى »انطالقة 
جديدة« للعالقة عبر األطلسي. وكتب 
في تغريدة »نريد البنــاء على تعاوننا 
اجلديد( من  االمريكــي  الرئيــس  )مع 
أجــل انطالقة جديدة في العالقة عبر 
األطلسي«، فيما رحب نائب املستشارة 
أوالف شــولتز بفتح »صفحة جديدة 

في العالقة عبر األطلسي«.

فرنسا
تغريدة  فــي  الفرنســي  الرئيس  قال 
»االمريكيون اختاروا رئيسهم. تهانينا 
جلو بايدن وكاماال هاريس لدينا الكثير 
من العمل ملواجهة التحديات الراهنة. 

لنعمل معاً«.

بريطانيا
هنــأ رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونسون جو بايدن »النتخابه« رئيساً 
للواليــات املتحــدة، ونائبتــه كاماال 
هاريــس ل«جناحها التاريخــي«. وغّرد 
جونســون »الواليات املتحدة حليفتنا 
بشــكل  للتعاون  وأنا متحمس  األبرز 
وثيق بشــأن أولوياتنا املشــتركة، من 

التغير املناخي إلى التجارة والدفاع«.

االحتاد االوروبي
هّنــأ رئيس اجمللــس األوروبي شــارل 
األوروبية  املفوضية  ورئيســة  ميشال 
أورســوال فون دير الين بايدن على فوزه 
االمريكية،  الرئاســية  االنتخابات  في 
وشــددا على رغبة االحتاد األوروبي في 
إعادة بناء »شراكة قوية« مع الواليات 
املتحــدة. وكتب ميشــال في تغريدة 

»تهاني جلو بايدن وكاماال هاريس«. 
وأضــاف »االحتــاد األوروبي مســتعّد 
لاللتزام بشراكة قوية عابرة لألطلسي. 
والتجارة  واملناخ  والتعددية  كوفيد19- 

الدولية هــي حتديات يجب مواجهتها 
معاً«. من جهتهــا قالت فون دير الين 
في بيــان »أهنئ بحرارة الســيد جو 
،وأتطلــع للقائه في  بايدن على فوزه 

أقرب فرصة ممكنة«.

حلف شمال األطلسي
هّنأ األمــني العام حللف دول شــمال 
بايدن  ســتولتنبرغ  ينس  األطلســي 
لفــوزه فــي االنتخابــات الرئاســية 
»مؤيدا  بكونــه  مشــيداً  االمريكية، 
قويــا« للحلف، وعّبر عن »حماســته 
للعمــل« معــه. وكتب فــي تغريدة 
»أعرف جو بايدن، إنه مؤيد قوي حللفنا، 
وأنــا متحمس للعمل بشــكل وثيق 
معه. حلف أطلسي قوي هو أمر جّيد 
بالنســبة ألميركا الشمالية وكذلك 

ألوروبا«.

كندا
الكندي جاســن  الــوزراء  رئيس  هنأ 
ترودو بايدن وكامــاال هاريس لفوزهما 
االمريكية.  الرئاســية  االنتخابات  في 
وقال تــرودو في بيــان »أتطلع للعمل 
مــع الرئيــس املنتخب بايــدن ونائبة 
الرئيس هاريس، وإدارتهما والكونغرس 
االمريكي حتى نتمكــن من النهوض 

معا بالتحديات العاملية الكبرى«.

ايرلندا
كان رئيــس الــوزراء اإليرلندي مايكل 
مارتن من بني أوائــل الزعماء الدوليني 
املهنئــني لبايدن املتحــّدر من أصول 
إيرلنديــة. وجاء فــي بيــان ملارتن أن 
بايــدن بقدر  »إيرلنــدا تفتخــر بجو 
اإليرلنديات  أجيــال  بــكل  تفتخر  ما 
واإليرلنديــني وأجدادهــم الذين أغنوا 
مبثابرتهــم وعبقريتهــم التنّوع الذي 
يقوي أمريكا«. وتابــع البيان »إنه يوم 
مميز ألبناء مقاطعتي لوث ومايو الذين 
واحدا  بايدن  املنتخب  الرئيس  يعتبرون 

منهم«.

اليونان
اليوناني كيرياكوس  الوزراء  رئيس  غرد 
الرئيــس  »نهنــىء  ميتســوتاكيس 

االمريكــي املنتخب جو بايــدن. بايدن 
صديق حقيقي لليونان وأنا متأكد من 
أن العالقات بني بلدينا ستزداد قوة في 

ظل رئاسته«.

بلجيكا
وغرد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر 
دي كــرو »كل التهانــي جلــو بايــدن 
النتخابك الرئيس الســادس واألربعني 
قياســي  عدد  أدلى  املتحدة.  للواليات 
مــن الناخبــني بأصواتهــم في هذه 
احلياة  حيوية  يوضح  وهذا  االنتخابات، 
السياسية األميركية ودميقراطيتها«.

ايطاليا
غــرد رئيس الــوزراء االيطالي جوزيبي 
كونتــي قائــال »تهانينــا للشــعب 
االمريكية  واملؤسســات  االمريكــي 
علــى املشــاركة الكبيــرة واحليوية 
اســتعداد  على  نحن  الدميقراطيــة. 
للعمل مع الرئيس املنتخب جو بايدن 
جلعــل العالقة عبر األطلســي أقوى. 
ميكن للواليــات املتحدة االعتماد على 
ايطاليا باعتبارها حليفا قويا وشريكا 

استراتيجيا«.

اسبانيا
غــرد رئيس الــوزراء االســباني بيدرو 
سانشــيز »اختار الشــعب االمريكي 
للواليات  واألربعني  الســادس  الرئيس 
بايــدن وكاماال  نهنــىء جو  املتحدة. 
هاريــس. نتمنى لكم احلظ اجليد وكل 
التعاون  الــى  التوفيق. نحــن نتطلع 

معكم ملواجهة التحديات أمامنا«. -

الهند
وهنأ رئيــس الوزراء الهنــدي ناريندرا 
مــودي بايــدن ووصف نائبتــه كاماال 
هاريــس االبنــة المرأة هنديــة بانها 
مصــدر »فخر كبيــر«. وغــرد مودي 
الرائع«. وفي  انتصــارك  »اهنئك على 
تغريدة منفصلة لهاريس، كتب رئيس 
الوزراء الهنــدي »جناحك رائد، ومصدر 
فخــر هائل ليس لعائلتــك فقط، بل 
أيضــا جلميــع االمريكيــني من أصل 

هندي«.

الســناتور ميت رومني أول شخصية 
»الرئيس  تهنــئ  كبــرى  جمهوريــة 

املنتخب« جو بايدن
أول  رومنــي  ميــت  الســناتور  كان 
شــخصية جمهوريــة كبــرى تهنئ 
جو بايــدن على فوزه فــي االنتخابات 
الرئاســية األمريكيــة، منتصرا على 
دونالــد ترامب الذي لــم يعترف بعد 
بهزميتــه. وكتب الســناتور عن يوتاه 
الذي يعتبر من منتقدي ترامب »نقدم 
أنــا و)زوجته( آن تهانينــا إلى الرئيس 
املنتخــب جو بايــدن ونائبــة الرئيس 
ووصفهما  هاريس«  كامــاال  املنتخبة 
بأنهما يتميزان بـ«حسن النية وأطباع 

مثيرة لإلعجاب«
ميركل تهنئ بايدن وتشدد على عالقة 

عابرة لألطلسي »ال بديل عنها«
 هنــأت املستشــارة األملانيــة أنغيال 
ميركل جــو بايدن، مشــددة على أّن 
بديل  »ال  لألطلســي  العابرة  العالقة 
عنهــا«. وقالت املستشــارة األملانية 
التــي عانت من عالقــات معقدة مع 
واشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب، 
»تهانينــا ،أمتنى له من كل قلبي احلظ 
العابرة  »صداقتنا  مضيفة  والنجاح«، 
لالطلســي ال بديل عنهــا إذا ما اردنا 
جتاوز التحديات الكبيرة الراهنة«، وفق 
ما كتب املتحدث باســمها عبر موقع 

تويتر.
ينس ســتولتنبرغ يرحــب بفوز بايدن 
»املؤيد القوي« حللف شمال األطلسي  
هّنأ األمــني العام حللف دول شــمال 
جو  ســتولتنبرغ  ينــس  األطلســي 
بايدن لفوزه في االنتخابات الرئاســية 
»مؤيدا  بكونــه  مشــيداً  األمريكية، 
قويــا« للحلف، وعّبر عن »حماســته 
للعمــل« معــه. وكتب فــي تغريدة 
»أعرف جو بايدن، إنه مؤيد قوي حللفنا، 
وأنــا متحمس للعمل بشــكل وثيق 
معه. حلف أطلسي قوي هو أمر جّيد 
بالنســبة ألمريكا الشمالية وكذلك 
ألوروبــا«. وتعــّرض احللــف النتقادات 
الرئيس  جانــب  من  ومتكــررة  الذعة 
األمربكي املنتهية واليته دونالد ترامب 
الذي يعتبر أنه مكلف جداً وعفا عليه 

الزمن. 

باراك اوباما يشــيد بانتصار جو بايدن 
»التاريخي«

 أشــاد الرئيــس األمريكي الســابق 
باراك أوبامــا بانتصار نائبه الســابق 
الســباق  في  »التاريخي«  بايــدن  جو 
إلــى البيت األبيض. وقــال أوباما، أول 
أسود يتولى الرئاســة األمريكية، في 
بيــان »من حظنا أن جــو ميلك امليزات 
املطلوبة ليكون رئيســا، وأنه يتصرف 
منذ اآلن على هذا األســاس. ألنه حني 
ســيدخل البيت األبيض فــي كانون 
من  مجموعــة  ســيواجه   ، الثانــي 
التحديات االســتثنائية لم يسبق أن 
عرفها رئيس جديد: جائحة متفشية، 
واقتصاد ونظام قضائــي غير عادلني، 

ودميوقراطية في خطر ومناخ مهدد«.

أول رئيس عربية يهنئ بايدن بالفوز 
بالرئاسة .. السيسي  

توالت ردود األفعال في العالم العربي 
على فوز الدميقراطي جو بايدن برئاسة 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، بعد 
اجلمهوري  غرميه  منافسه شرسه مع 
التي  االنتخابــات  في  ترامــب  دونالد 
بدأت الثالثاء املاضي، وأعلنت نتائجها 
بفــوز »جو«  أمريكية  إعالم  وســائل 
بفارق كبير عن الرئيس احلالي للواليات 

املتحدة األمريكية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
أول رئيس وقائد عربــي يقدم التهانئ 
إلــى الرئيس األمريكــي املنتخب جو 
بايدن، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن 

األمريكية باللغة العربية.
اجلمهورية في  باســم  املتحدث  وقال 
بيان نشــره علــى صفحتــه مبواقع 
التواصــل: وجه الرئيــس عبد الفتاح 
الي  التهنئة  اليوم  السيسي مســاء 
للواليات  املنتخب  الرئيــس  بايدن  جو 
املتحــدة االمريكية وذلــك بعد اعالن 
نتائج االنتخابات الرئاسية االمريكية.

وأضاف بسام راضي: »أكد الرئيس في 
التطلع للتعاون  املناســبة علي  هذه 
والعمــل املشــترك من اجــل تعزيز 
العالقات الثنائية االســتراتيجية بني 
مصــر والواليات املتحــدة االمريكية 
مبــا فيه صالــح البلدين والشــعبني 

الصديقني.

لبنان
وقدم الرئيس اللبناني العماد ميشال 
عــون التهانئ في برقيــة قائال: يعرب 
الرئيس عــون عن أمله فــي أن يعود 
في عهــد الرئيس بايــدن التوازن في 
ملا فيه  األمريكية  اللبنانية-  العالقات 
مصلحة الشعبني اللبناني واألمريكي 

الصديقني.

عمان
مــن جانبهــا قالــت وكالــة األنباء 
الســلطان  إن  الرســمية،  العمانية 
هيثم بن طارق يبعث برقية تهنئة إلى 
الواليات  لـ  الرئيس املنتخب  بايدن  جو 
املتحــدة األمريكية، أعــرب فيها عن 
ثقة  على  حلصولــه  تهانيــه  خالص 
الشــعب األمريكي وانتخابه رئيًســا 

للفترة الرئاسية القادمة.

الكويت
و بعث أمير دولة الكويت، الشيخ نواف 

األحمد ببرقية تهنئــة إلى  جو بايدن 
املتحدة  للواليــات  املنتخب  الرئيــس 
األمريكيــة، عّبــر فيها عــن خالص 
تهانيه بالثقة التي أواله إياها الشعب 
األمريكــي بانتخابه رئيســا للواليات 
املتحدة، وفق ما نشــرت وكالة األنباء 

الكويتية »كونا«
كما هنأ أمير الكويت، السيدة كامال 
هاريــس مبنصبهــا كنائبــة للرئيس 
املنتخب، مشيداً بالعالقات التاريخية 
الكويت  دولة  تربط  التي  والراســخة 

والواليات املتحدة الصديقة.
الدائم  التطلــع  البــالد  أميــر  وأكد 
واملشترك لتعزيز أواصر هذه العالقات 
وتطوير التعاون املشــترك بينهما في 
مختلف اجملــاالت واالرتقاء به الى آفاق 
أرحــب خدمة ملصلحتهمــا في ظل 
التي  عالقة الشراكة االســتراتيجية 
الصحة  موفــور  متمنياً  جتمعهمــا، 
بني  الوطيدة  وللعالقــات  والعافيــة 
البلدين الصديقــني املزيد من التطور 

والنماء.

االردن
وكتب العاهــل األردني امللك عبد اهلل 
على تويتر: »إننــي أتطلع إلى العمل 
معكم على تعزيز الشراكة التاريخية 
املتينة بــني األردن والواليات املتحدة ، 
لصالح أهدافنا املشتركة املتمثلة في 

السالم واالستقرار واالزدهار«

العراق
في العراق، كتب الرئيس العراقي برهم 
صالح علــى تويتر: »صديق وشــريك 
موثــوق في قضية بناء عــراق أفضل. 
نتطلع إلى العمــل لتحقيق أهدافنا 
املشــتركة وتعزيز السالم واالستقرار 
في منطقة الشرق األوسط بأكملها«.

االمارات
وفي اإلمارات فكتب الشــيخ محمد 
بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلــى للقوات املســلحة اإلمارانية 
على تويتــر: » خالص التهاني إلى جو 
بايدن بفوزه في االنتخابات الرئاســية 
نائبة  األمريكية وإلى كامــاال هاريس 
الرئيــس، وأصدق األمنيــات بالتوفيق 
لهمــا في حتقيــق مزيد مــن التقدم 
للشــعب األميركي الصديق، اإلمارات 
تربطهما عالقــات صداقة  وأمريــكا 
تاريخيــة وحتالف إســتراتيجي قوي، 
وســنواصل تعزيزهــا خــالل املرحلة 

املقبلة.
أمــا حاكم دبــي الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوب فنشــر صورة على 
تويتر جتمعه مــع بايدن قائال: »تهانينا 
للواليات  الـــ46  املنتخــب  للرئيــس 
املتحدة األمريكية جــو بايدن ونائبته 
باالنتخابات  بفوزهــم  هاريس  كاميال 
األمريكيــة الرئاســية. عالقاتنا منذ 
خمسة عقود راســخة واستراتيجية 
مع الواليات املتحــدة.. ومتنياتنا لهذه 
العالقة املزيد من التقدم والرسوخ مع 

الرئيس املنتخب اجلديد«.

اليمن
الرئيس عبدربــه منصور هادي  وبعث 
رئيــس اجلمهورية، اليوم، برقية تهنئة 
للرئيس األمريكي جو بايدن، هنأه فيها 
مبناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية 

في بالده.
واشــاد رئيس اجلمهوريــة في برقيته 
بالعالقــات الثنائيــة بــني البلديــن 
الصديقــني .. مؤكــداً تطلعه لتعزيز 
هذه العالقــات وتطويرهــا مبا يخدم 

البلدين والشعبني الصديقني .
وعبر رئيــس اجلمهورية فــي البرقية 
باســمه وباســم حكومة وشــعب 
اجلمهورية اليمنية عن أصدق التهاني 
واطيــب التبريــكات لفخامته بهذه 
املناســبة .. متمنياً له موفور الصحة 
والســعادة وحلكومة وشعب الواليات 
التقدم  الصديق  االمريكيــة  املتحدة 

واالزدهار.

السودان
وكتب رئيس احلكومة السودانية عبد 
اهلل حمــدوك على تويتــر: نيابًة عن 
شعبنا، أُهّنئ الرئيس املُنتخب جوزيف 
بايــدن ونائبتــه كمــاال هاريس على 
انتخابهمــا. نتطلــع للعمل معهما 
ملواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون 

بني شعبينا وبلدينا.«.
وحســم الدميقراطي جو بايدن سباق 
الرئاســة األمريكية، السبت املاضي، 
بفارق ضئيل  الناخبــون  رفض  بعدما 
القيادة العاصفــة للجمهوري دونالد 
ترامــب، فــي مقابــل تعهــد بايدن 
مبحاربة جائحة فيروس كورونا وإصالح 

االقتصاد في بلد منقسم.
االنتخابي  اجملمع  بأصــوات  بايدن  وفاز 
ليرتفع  بنســلفانيا  لوالية  العشرين 
عــدد األصــوات التي جمعهــا ألكثر 
من 270 الالزمــة للفوز، مما دفع جميع 
شــبكات التلفزيون الكبــرى إلعالنه 
فائزا بعد أربعة أيام من اإلثارة الشديدة 
في أعقاب االنتخابات التي أجريت يوم 

الثالثاء املاضي.
وقال بايدن على تويتر »أتشرف وأشعر 
بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب 
األمريكي في شــخصي وفي )كامال( 
هاريــس نائبة الرئيــس املنتخب. لقد 
صوت عدد قياسي من األمريكيني في 

مواجهة عراقيل غير مسبوقة.
انتهاء احلملــة حان  وأضــاف: »مــع 
الوقت لتجــاوز الغضب والتصريحات 
القاســية وتوحيد الصفوف كشعب 
واحد. حان الوقت كــي تتحد أمريكا 

وتبرأ«.

بعد اربع سنوات من التوتر على المستويين الداخلي والخارجي

احتفاالت واصداء فرح ليس بفوز بايدن وانما بخسارة ترامب في انتخابات الرئاسة االميركية

جو بايدن دونالد ترامب

امير الكويت  نواف االحمد ملك االردن عبد اهلل الرئيس املصري عبد الفتح السيسي

احتفاالت انصار بايدن بالفوز 
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد :

حتــاول حكومــة رئيس الــوزراء 
مصطفى الكاظمي حتويل إطالق 
رواتب املتقاعدين الشــهرية إلى 
»بشرى ســاّرة«، إذ ترسل وكاالت 
األنباء احمللّيــة خبر إطالق الرواتب 
بإشعارات ســريعة إلى الهواتف 

احملمولة.
وقد فشــلت حكومة الكاظمي، 
حّتــى اآلن، فــي وعودهــا بعدم 
املتقاعديــن  برواتــب  املســاس 
وتســليمها في أوقاتهــا احملّددة 
عقوداً  قضوا  الذين  للمتقاعدين 
املؤسســات  فــي  اخلدمة  فــي 
خالل  مــن  ودفعوا،  احلكوميــة، 
أمواالً  شــهرية،  اســتقطاعات 
لصندوق التقاعد الستردادها بعد 

انتهاء خدمتهم.
وتأخر تسليم الرواتب املتقاعدين 
ألكثــر من مــرة خالل األشــهر 
املاضيــة، فيمــا جرى تســليم 
رواتبهــم على دفعتني  بعضهم 
لدى  توّفر ســيولة  لعدم  نتيجة 

وزارة املالّية.
يكون صندوق  أن  املفتــرض  ومن 
التقاعد غنّياً نتيجة لالشتراكات 
التــي يدفعهــا نحــو ٤ ماليني 
موظف حكومي، إال أن الصندوق، 
الــذي يعتمــد عليــه أكثر من 
مليوني متقاعد عراقي شــهرياً، 
يواجــه »شــبح اإلفــالس« بعد 
 6.8 إلى نحو  انخفاض موجوداته 

مليار دوالر.
ــر اخلبيــر االقتصــادي عبد  واشَّ
الرحمــن املشــهداني انخفاضاً 
التقاعد  أموال صندوق  في  كبيراً 
خــالل عقــد ونّيــف، مقارناً بني 

الوقت احلالي واألعوام السابقة.
»ملكية  إن  املشــهداني  وقــال 
صندوق التقاعــد كانت في عام 
ترليون   67 أكثر من  و2007   2006
دينار عراقي«، فيما ال تتعّدى اليوم 
6.8 مليار دوالر، بحســب صندوق 

النقد الدولي.
التقاعد  حُتيــط هيئــة  وفيمــا 
نفسها بهالة من السرّية، وتبدو 
قلعة حصينة أمام اإلعالم، تترّدد 
تسريبات عن أن »شبح اإلفالس« 

يخّيم على صندوق التقاعد.
ويرمــي املشــهداني باللوم على 

وصول  في  املتعاقبــة  احلكومات 
صنــدوق التقاعد إلى الشــحة 
املاليــة. »صنــدوق التقاعد كان 
يكون  ان  ويفتــرض  ثــروة  ميتلك 
ألنه  العامة  املوازنة  عن  مستقال 
ناجت عن اســتقطاعات املوظفني 
منذ تأسيس الدولة العراقية الى 
أن  املشــهداني قبل  قال  اليوم«، 
يضيف ان »الثروة استولت عليها 
احلكومات السابقة حني اقترضت 

من الصندوق«.
ويهدف صنــدوق تقاعد موظفي 
الدولــة إلــى احتســاب احلقوق 
بالقانون  للمشمولني  التقاعدية 
رقم 27 لسنة 2006 املعدل وجمع 
االشتراكات من منتسبي الدولة، 
واســتثمار جزء مــن أمواله في 
حافظات استثمارية وفق القانون 

للتقليل عن كاهل املوازنة.
االقتصــادي  اخلبيــر  وشــّخص 
أهداف  في  انحرافــاً  الفهد  عالء 

التقاعد، وقال  تأســيس صندوق 
ان »صنــدوق التقاعــد حتّول إلى 
لديه  وليس  للحكومــة،  مقرض 

استثمارات«.
وفي أيلول املاضــي، اعتقلت قوة 
أمنية مدير هيئة التقاعد العامة 
بناء  الســاعدي  الســابق أحمد 
على حتقيقات اللجنة املشــكلة 
بأمــر رئيــس الــوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وقــال الفهــد إن »احلكومــة لم 
التي  املشــكالت  مــا هي  توضح 
تّورط بها الساعدي وهي املشاكل 
الهيئة وصندوق  تعاني منها  التي 

التقاعد«.
وربطت احلكومات السابقة صندوق 
التقاعد الوطنــي باملوازنة العامة 
للبــالد، بالرغم مــن أن الصندوق 
يجــب أن يحظــى باســتقاللية، 
واالعتماد على اشتراكات املوظفني 
الشهرية التي يدفعونها للصندوق 

قبل إحالتهم إلى التقاعد.
أزمة  الكاظمي  حكومــة  وتواجه 
املوظفني  رواتب  تسليم  في  جدّية 
واملتقاعديــن نتيجة لألزمة املالية 
اخلانقة التــي يعانيها العراق جراء 
انخفاض أســعار النفط بســبب 
جائحــة »كورونــا« التــي ضربت 
اقتصادات العالم منذ مطلع العام 

احلالي.
الــوزراء  رئيس  وتضــع حكومــة 
املتقاعدين  الكاظمــي  مصطفى 
الرواتــب  توزيــع  فــي  كأولويــة 
الشــهرية على املواطنــني الذين 
يرتبطون باقتصاد الدولة بشــكل 

مباشر.
ويعتمــد نحو أكثر مــن ٧ ماليني 
عراقي، من موظفــني ومتقاعدين 
وحاصلني على الرعاية االجتماعية، 
التــي تقدمهــا  األمــوال  علــى 

احلكومة.
االقتصادية  السياســات  أّدت  وقد 

عادل  برئاسة  السابقة  للحكومة 
عبــد املهدي إلى زيــادة الضغوط 
ما  بحسب  التقاعد،  صندوق  على 

يؤشر املشهداني والفهد.
وأشــار املشــهداني إلى إن »عدد 
املتقاعديــن يزيــد عــن 2 ونصف 
االجراءات  بفعــل  متقاعد  مليون 
الســابقة«،  للحكومة  اخلاطئــة 
إلى أن »قــرار احلكومة الذي  الفتاً 
اخــرج فــي نهايــة 2019 حوالي 
225 ألــف موظف كان من املمكن 
االســتفادة منهم لثالث أو أربع زاد 

األعباء على الصندوق«.
يشــّكل  ما  وحــده  هــذا  »ليس 
بحســب  الصندوق«،  علــى  عبئاً 
اخلاّصة  »فالدرجات  املشــهداني، 
رواتبهــا عالّية رغم مســاهمتها 
الذي  الصنــدوق  فــي  الضعيفة 
تتلقــى منه أمــواالً بعــد انتهاء 
خدماتها التي ال تتجاوز في الغالب 

أربع أعوام«.

في مقتــرح اإلصــالح االقتصادي 
البيضاء«،  ب«الورقة  ُسمّيت  التي 
قّدمــت احلكومة تصــّوراً يُفصل 
مبوجبه صندوق التقاعد عن املوازنة 

العامة للبالد.
احتســاباً  املشــهداني  ويجــري 
لــواردات الصندوق مــن املوظفني 
أن  ويجد  اخلدمة،  في  املســتمرين 

الصندوق ميكنه متويل املتقاعدين.
وأوضح املشهداني »لدينا 3 ماليني 
موظف إذا كانت االستقطاعات 7 
باملئة تشكل مصدراً للصندوق فإن 
هذا يعني حوالي 3 ونصف ترليون 
وال  للصندوق ســنوياً  تدخل  دينار 
اتوقع أن الصندوق يدفع هذا املبلغ 

سنوياً للموظفني«.
وتبــدو عضــو اللجنــة املاليــة 
أيضاً  متفائلة  حمدون  محاســن 
وتأمينها،  املتقاعدين  رواتب  بشأن 
ارصدة  لديهم  »املتقاعدين  وقالت 

موجودة في صندوق التقاعد«.

انخفاض موجوداته إلى نحو 6.8 مليار دوالر

صندوق التقاعد يواجه االفالس بعد استثمار
 امواله بالديون الحكومية

فشلت حكومة 
الكاظمي، حتّى 
اآلن، في وعودها 
بعدم المساس 
برواتب المتقاعدين 
وتسليمها في 
أوقاتها المحدّدة 
لهم الذين قضوا 
عقودًا في الخدمة 
في المؤسسات 
الحكومية

مبنى هيئة التقاعد الوطنية

متابعة ـ الصباح الجديد :

توقــع مختصون ومحللــون نفطيون، 
أن يحقق النفط اخلام انتعاشــا خالل 
األســبوع اجلاري، التضاح الرؤية بشأن 
نتائج االنتخابات األمريكية، بعد إعالن 
فــوز جو بايــدن بالرئاســة األمريكية 
بعد فترة من اجلــدل حول فرز األصوات 
ما أســهم في تعزيز االضطرابات في 

السوق.
إن  لـ«االقتصادية«  مختصــون  وقــال 
األســعار في املقابل ما زالت حتت وقع 
ضغوط هبوطية واسعة جراء االنتشار 
الســريع لوبــاء كورونــا فــي العالم 
والدولية  األوروبية  االقتصــادات  وعودة 
إلــى مرحلة اإلغالق مجــددا ما زاد من 
التوقعــات الســلبية لضعف الطلب 

العاملي على النفط اخلام.
اجتماعات  عــدة  األســواق  وتترقــب 
حاســمة لتحالــف »أوبــك +« بقيادة 
السعودية وروسيا، خالل الشهر اجلاري 

تختتم باالجتماع الوزاري املوسع، بينما 
تتأهب األوســاط النفطيــة الحتمال 
كبيــر أن يقدم حتالف »أوبــك +« على 
متديد مســتوى التخفيضات اإلنتاجية 
الكبيــرة البالغــة 7.7 مليــون برميل 
يوميا إلــى العام املقبــل وذلك بعدما 
صــدر ترحيب من اجلانب الروســي في 
هذا الصدد وفي ظــل ضغوط »أوبك« 
بتحســني  أعضائها  على  املســتمرة 

مستوى االمتثال لتخفيضات اإلنتاج.
انخفاض أســعار  إلى  اخملتصون  ولفت 
النفــط بنحو 10 في املائة، األســبوع 
املاضي في ضوء إعــالن دول أوروبية مبا 
في ذلك أملانيا وفرنســا عمليات إغالق 
جديدة بعدما ســجلت حاالت اإلصابة 

اليومية بالفيروسات رقما قياسيا.
وفي هذا اإلطــار، يقــول روس كيندي 
العضو املنتدب لشركة »كيو إتش أي« 
الدولية للطاقة، إن أسعار النفط اخلام 
عانت ضغوطا هائلة في نهاية األسبوع 
املاضــي حيث انخفض ســعر النفط 
اخلــام إلــى مــا دون 38 دوالرا للبرميل 

بســبب تفشــي فيروس كورونا وعدم 
حسم االنتخابات األمريكية ما أدى إلى 

بث حالة من املعنويات السلبية.
اجلاري ســتكون  األســبوع  أن  وأضاف 
معنويــات الســوق في وضــع أفضل 
بعــد حســم االنتخابــات األمريكية 
وإعالن فوز الرئيــس املنتخب جو بايدن 
بالرئاســة مرجحا أن األعــداد املتزايدة 
من الشــكاوى القانونيــة من الرئيس 
دونالد ترمب لن يكــون لها تأثير كبير، 
مشيرا إلى أن التحدي األكبر واألهم في 
الواليات املتحدة سيظل هو وباء كورونا 
خاصة بعدما أصبحت أمريكا أول دولة 
تسجل 100 ألف حالة في يوم واحد، ما 
يبدد أي فرصة لتعافي الطلب ويبشــر 

مبزيد من االنخفاض ألسعار النفط.
من جانبــه، يرى، دامير تســبرات مدير 
تنميــة األعمال في شــركة »تكنيك 
جروب« الدوليــة، أن إعالن فــوز بايدن 
التغيير في  الرغبة في  بالرئاسة يؤكد 
ظل الضغوط الهائلــة جلائحة كورونا 
التي تتطلب إيجاد أي حلول فاعلة في 

مواجهتها حتى صارت توقعات الطلب 
أكثر كآبة مع إغالق مصافي تكرير في 

الواليات املتحدة وأوروبا نتيجة للوباء.
وأضــاف أن الطلب علــى النفط اخلام 
في العالم ليس كله في وضع ضعف 
حاد، فهناك أمل ينبعث من آسيا التي 
املضيئة  الطلب  نقطة  احملللون  يعدها 
في هــذه املرحلــة، موضحــا أهمية 
االجتماعــات املقبلــة جملموعة »أوبك 
+« التي ســتدرس متديــد تخفيضات 
اإلنتــاج احلالية إلى العــام املقبل ملنع 
حدوث تخمة في املعروض النفطي في 

السوق.
ويقــول بيتــر باخر احمللــل االقتصادي 
للطاقة  القانونية  الشــؤون  ومختص 
إن اإلغالقات األوروبية فرضت حالة من 
املعنويات الســلبية في األسواق، لكن 
التسارع املتوقع في جهود احتواء الوباء 
األمريكيــة اجلديدة  اإلدارة  من خــالل 
ســيعمل على إنعاش الطلب وتفعيل 
جهود احتواء تداعيات األزمة وفاتورتها 

االقتصادية الباهظة.

تقـرير

اإلغالقات األوروبية تفرض معنويات سلبية على أسواق النفط 
جهود احتواء الجائحة كفيلة بإنعاش الطلب

الصباح الجديد - وكاالت: 
توقع اســتطالع للرأي أجرته رويترز امس 
االثنــني شــمل 20 اقتصاديا أن يســجل 
االقتصاد املصري منوا ضعيفا بنسبة 3.3% 
في الســنة املالية 2020-2021 التي بدأت 
فــي يوليو/متوز، انخفاضا مــن %5.9 التي 
كانت تســتهدفها احلكومة قبل تفشي 

فيروس كورونا العام اجلاري.
وأدت اجلائحة النهيار السياحة منذ مارس/
آذار وتباطؤ أنشــطة اقتصادية أخرى لكن 
توقعات النمو حتســنت قليــال عنها في 

استطالع مماثل قبل 3 أشهر.
وقالت مونيــت دوس -محلل أول االقتصاد 
الكلي وقطاع اخلدمات- من »إتش.ســي« 
)HC( لألوراق املالية »توقعاتنا لعام 2020-
2021 تســتند لتراجــع متوقــع إليرادات 
الســياحة بنحو %50 على أساس سنوي 
مع تأثير سلبي على مستويات العمالة، ما 
قد يقود لنمو حقيقي ضعيف الستهالك 

األسر«.
ويتوقع االســتطالع الذي أُجري في الفترة 
مــن 15 إلــى 25 أكتوبر/تشــرين األول أن 
يتعافى منو الناجت احمللي اإلجمالي ملصر في 
 5.5% %5 ويرتفع إلى  2021-2022 ليصبح 

في 2023-2022.
وفي األشــهر القليلــة املاضية، حصلت 
احلكومــة على متويل خارجــي ال يقل عن 
17 مليار دوالر لســد الفجــوة في ميزان 
املدفوعات الناجمة عن انهيار الســياحة 
ويشــمل املبلغ نحو 8 مليــارات دوالر من 

صندوق النقد الدولي.
استطلعت  -الذين  االقتصاد  خبراء  وتوقع 
آراءهم- تباطؤ التضخم الســنوي  رويترز 
ألسعار املســتهلكني في املدن إلى 5.8% 
فــي 2020-2021، لكنــه ســيرتفع إلى 
%7 فــي 2021-2022 و2022-2023، وقــد 
سجل معدل التضخم السنوي %3.7 في 
سبتمبر/أيلول املاضي ارتفاعا من %3.4 في 
أغســطس/آب قرب أقل مستوياته في 14 

عاما.
وقالت كالي ديفيــس اخلبيرة االقتصادية 
إيكونوميكس«  أفريكان  »إن.كيه.سي  في 
)NKC African Economics(، »نتوقــع أن 
يرتفع معدل التضخم على املدى املتوسط 
مع ضعف ســعر الصرف وارتفاع أســعار 
الســلع األولية عامليا وسط تعاف للطلب 

العاملي«.
وتوقع اقتصاديون ارتفاع سعر صرف الدوالر 
مقابل اجلنيــه املصري إلــى 15.8 جنيها 
مصريا للدوالر بنهاية ديسمبر/كانون األول 
املقبل مــن حوالي 15.65 جنيهــا حاليا، 
ثم يرتفع إلى 16.5 جنيها في ديســمبر/
كانــون األول 2021، و17 جنيها للدوالر في 

ديسمبر/كانون األول 2022.

توقعات بتباطؤ نمو 
االقتصاد المصري في السنة 

المالية 2021-2020
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بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت هيئة النزاهة االحتادية، امس 
فــي مديرية  أن مالكاتها  االثنــني، 
حتقيق البصرة نفذت عمليتي ضبط 
حاالت "تزوير وهدر للمال العام" في 
مستندات شراء وأضابير عقارية في 
شركة نفط البصرة ومديرية بلدية 

شط العرب.
بالهيئة  التحقيقــات  دائرة  وقالت 
في بيــان اطلعت عليــه "الصباح 
اجلديــد"، إن "فريــق مديرية حتقيق 

البصــرة، الذي انتقل إلى شــركة 
نفط البصــرة، قام بضبــط (113( 
مستنداً مزوراً (وهمياً( خاصا بشراء 
املعدات  لقســم  االحتياطية  املواد 
الشــركة مت مبوجبها  النفطية في 
صرف مبلغ مليار و400 مليون دينار 

من قبل الهيئة املالية للشركة".
وبينــت أن "املواد لم يتم شــراؤها 
وصرفــت مبالغها حملــالت وهمية، 
وأســفرت العمليــة عــن ضبــط 
املعدات  قســم  مديــر  ســكرتير 

التشــغيلية وشــقيقه بعّدهمــا 
املتسلمني للمبلغ املذكور".

وأضافت، أن "الفريق، الذي انتقل إلى 
مديرية بلدية شط العرب، متكن في 
عملية منفصلة مــن ضبط (462( 
إضبــارة عقارية؛ لوجــود هدر كبير 
باملال العام مــن خالل بيع العقارات 
بنــاء على طلبات شــراء، وتقديرها 
مببالــغ ال تتناســب مع أســعارها 
احلقيقيــة، كونها تقــع في مركز 

قضاء شط العرب".

وتابعــت أن "قيمــة الهــدر باملال 
العــام تقــّدر بـــ(2,000,000,000( 
أنه "متّ  الى  دينار"، مشــيرًة  ملياري 
أصوليني  ضبــط  محضري  تنظيم 
باملضبوطات فــي العمليتني اللتني 
نفذتا بناء على مذكرتني قضائّيتني، 
على  املّتهمني  رفقــة  وعرضهمــا 
قاضي محكمــة التحقيق اخملتّصة 
بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة؛ 
الــذي قــّرر توقيفهما علــى ذّمة 

التحقيق".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
محافظة  زراعــة  مديرية  أعلنــت 
انطالق  االثنــني،  امــس  كركــوك، 
عمليات تســويق محصــول الذرة 

الصفراء في احملافظة.
وقالت املديرية في بيان اطلعت عليه 
أولويتها  »الصباح اجلديد »، إن »من 
هو أجناح موسم التسويق وتخفيف 

واملزارعني  الفالحــني  عــن   االعباء 
وضمان سرعة التســويق«، مؤكدًة 
على »أهميــة التعــاون والتكاتف 
بــني اجلميع ألجناح موســم حصاد 
الصفراء  الذرة  محصول  وتســويق 

في كركوك«.
ترأســه  »أجتماعــا  أن  وأضافــت 
محافــظ كركــوك وضــم مديــر 

زراعــة كركوك ورئيــس اجلمعيات 
الفالحية وممثلني عن  شركة ما بني 
والشــركة  للبذور  العامة  النهرين 
العراقيــة ألنتاج البــذور، فضالً عن 
اجلهــات اخملتصــة بالتســويق من 
الالزمة  األســتعدادات  أجل وضــع 
لعملية التســويق«، مشــيرًة الى 
»ضرورة أجناحهــا  فضال عن تالفي 

من  الفنيــة  واملشــاكل  التأخيــر 
اضافية   ســاحات  تخصيص  خالل 

للتسويق في عموم احملافظة«.
تســويق  »عمليــة  أن  وأوضحــت 
محصول الذرة الصفراء في كركوك 
أنطلقت أبتداًء من اليوم وتســتمر 
لغاية االول من ايار من العام القادم 

.»٢٠٢١

النزاهة تضبط 113 مستندًا مزورًا في شركة نفط البصرة 

انطالق عمليات تسويق محصول الذرة الصفراء في كركوك
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ثقافة 8
د. وسام حسين العبيدي

متابعة الصباح الجديد:

فـي   الثقافيـة  األوسـاط  احتفـت 
مصـر بالروائـي العراقـي علـي لفتـة 
سـعيد بعد فـوزه بجائـزة توفيق بكار 
للروايـة العربيـة فـي تونـس واقيمت 
لـه ثـاث نـدوات شـارك فيهـا أكثـر 
مـن 22 ناقـدا وأديبـا مـن ادبـاء عـرب 

ومصريـن 

الندوة االولى
اقامهـا صالون سـاملينا بالتعـاون مع 
دار الفـؤاد  وكانـت عـن روايـة مزامير 
الروائيـة  قدمتهـا  والتـي  املدينـة 
املصريـة املبدعة عليـاء هيكل وقالت 
حققـت  عربيـة  قامـة  امـام  نحـن 
السـاحة  فـي  الكبيـر  حضورهـا 

العربيـة الروائيـة 
وقالـت الناقـدة الدكتـورة نـوران فؤاد 
القـراءة  اثنـاء  تبكـي  كانـت  انهـا 
لصـدق مـا كتبـه وقالـت نحـن امام 
ابداعاتـه  تصنيـف  يصعـب  كاتـب 
ونصوصـه االدبيـة انـه كاتب يشـرح 
العـراق  وليـس  العربـي  مجتمعنـا 

فقـط الشـقيق 
وحتـدث الدكتـور خالـد عبـد الغنـي 
أن سـعدا يسـتثمر املـكان اسـتغاال 
مكانهـا  التـي  ثاثيتـه  وان  مثاليـا 
كربـاء كانت رائعة وانه فرشـها على 
تاريـخ العـراق احلديث فـي الصراع بن 

االرهـاب والوعـي والثقافـة .
رجـب  سـمير  محمـد  الدكتـور  امـا 
فقـد ذكـر ان سـعيدا يفعـل اجلانـب 
وانـه ينقـد  املفارقاتـي فـي كتاباتـه 
زمـن  فـي  السياسـي سـواء  الواقـع 
النظام السـابق أو الزمـن الراهن فهو 
مبتكـرة  بطريقـة  الدهشـة  يصنـع 
امـا األديبـة السـورية عبيـر العطـار 
فقالـت أن الروايـة تعـزف موسـيقى 
السـرد  خـط  طـول  علـى  جنائزيـة 
تضاريسـا  نفسـك   جتـد  حتـى 
الباد..مخبـوزة  بأوجـاع  معجونـة 
بأتـوٍن ال ينطفئ جمـره وال يبلغ رماده 

احلـدث. سـماء 
ان  العربـي   هشـام  الشـاعر  وقـال 
البطـل  واللغـة كانـت همـا  السـرد 
وقـد اعتمـد علـى الوصف لشـرعنة 
النـص وانـه كان يجتـرح الكثيـر مـن 
الكلمـات لتعطي دهشـة اخرى وقال 

سـيكون  ترجـم  اذا  العمـل  هـذا  ان 
مهمـا في حن قـال عادل عبـد الرازق 
ان الروايـة تلعـب علـى حبيـل االبداع 
بطريقـة مدهشـة ولهـذا جنحد قلقا 
احلـروب  مـن  اسـتفاد  وانـه  لإلبـداع 
ليعـري الواقـع ليـس فـي العـراق بـل 

فـي الوطـن العربـي.
وقالـت الروائيـة رباب فؤاد ان سـعيدا 
الذيـن  العـرب  الروائيـن  مـن  يعـد 
نتاجـه  تطبـع  انهـا  الـدار  تفتخـر 
روايـات  ان  واضافـات  واملهـم  املتنـوع 
العراقيـة  احلقـب  تتنـاول  سـعيد 
اخملتلفـة وهو ميتلـك وعيا كبيـرا بلما 
فـي  اخلاصـة  طريقتـه  ولـه  يكتـب 

النصـوص انتـاج 

الندوة الثانية
اقامهـا صالـون االنفوشـي الثقافـي 
في مدينـة االسـكندرية والتي كانت 
عتيـق(  )حـب  الفائـزة  الروايـة  عـن 
الشـرنوبي  حنـان  الدكتـورة  وقالـت 
انهـا روايـة كبيـرة تتحدث عـن تاريخ 
الـى  العثمانـي  العهـد  مـن  العـراق 
امللكـي  والصـراع  االنكليـزي  العهـد 

مـن خـال قصـص حب..وانهـا روايـة 
الصـراع الطبقـي واالنسـان والتضاد 
ولـه  املعلوماتـي  والنثـر  والفقـه 
طريقـة متميـزة فـي اللعب السـردي 

وكانـت النهايـة رائعـة
وقـدم الناقـد العربي الكبيـر الدكتور 
حسـام عقـل محاضـرة عـن الروايـة 
العربيـة  الروايـات  مـن  عدهـا  التـي 
الفـوز  تسـتحق  وانهـا  الكبيـرة 
واالحتفـاء الن سـعيدا ميتلـك الكثير 
مـن القدرة علـى  ابتـكار طريقته في 
السـرد وقد اختار العنـوان بدقة حتى 
ان لـه اهـداء كان فـي غايـة االبـداع 
ابتـكار  فـي  حتـى  رائعـا  كان  وأنـه 
مصطلحاتـه اخلاصـة حيـث يجعلـه 

مطواعـا.
األديبـة املصريـة رانيـا ثـروت قالت ان 
العتـق فـي العنـوان كان مميـزا وانهـا 
قـرات الروايـة فـي ظـرف ثاثـة ايـام 
وهـو امـر يحصـل للمـرة االولـى الن 
الروايـة سـاحرة وجميلـة وانها حتقق 
النهايـة  الـرواس جعـل  وان  النشـوة 
مفتوحـة واعتقـد ان لهـا جـزءا ثانيا 

سـيكون لهـذه الروايـة

الروائيـة املصرية منـى منصور حتدثت 
عـن املـكان وانـه كان رمزيا وان نسـاء 
احلـب  فـي  اخلسـارات  رغـم  الروايـة 
لكنهـن امتلكـن اجلـرأة فـي الطـرح 
وقـد جنـح الروائـي فـي منح رسـالته 

الثقافيـة بعدهـا الفكـري .
امـا االديبة الفلسـطينية بشـرى ابو 
شـرار فقالـت ان الروايـة تنتمـي الـى 
الوطـن واحلكايـة فيهـا كانـت مميـزة 

الن الروائـي ممتلـك ادواتـه اإلبداعيـة
امـا الروائـي املصري منيـر عتيبة فقد 
حتدث عـن عاقته بسـعيد وانه روائي 
ملتـزم ومثابـر في فنه وسـبق ان اقام 
لـه بيـت السـناري نـدوة فـي العـام 

املاضـي ومت االحتفـاء بإصداراته
مصطفـى  الشـاعر  قـال  حـن  فـي 
العاميـة  اسـتخدام  ان  السـباعي 
فـي الروايـة  لم يـأت اعتباطـا بل الن 
الزمـن والفكـرة واحلكايـة حتمـت ان 

تكـون هـذا الطريقـة رمزيتهـا

الندوة الثالثة
االسـكندرية  كتـاب  احتـاد  اقامهـا 
اشـرف  الشـاعر  قدمهـا  حيـث 

دسـوقي علي مرحبـا باألديب العراقي 
وبروايتـه ) فضـاء ضيـق( التي تتحدث 
عـن املـكان بـن كربـاء والقاهـرة وان 
العريـة  االسـماء  مـن  يعـد  الروائـي 
التـي شـكت حضـورا فـي املشـهد 

األدبـي
وقدمت االديبة الفلسـطينية بشـرى 
ميكـن  ال  وإنـه  دراسـتها  شـرار  ابـو 
االمسـاك بهـا مـن طـرف واحـد الن 
الروائـي ميتلـك القـدرة علـى التاعب 

فـي الزمـان واملـكان واملعلومـة
ان  شـحاتة  محمـد  الشـاعر  وقـال 
الروائـي ميتلـك املوهبـة الكبيـرة وهو 
سـر النجـاح وقد تسـاءل هـل الرواية 

هـي روايـة حـدث أو حكـي الروايـة 
امـا الروائيـة رباب فـؤاد قـرات باإلنابة 
دراسـة الدكتـور محمد سـمير رجب 
وقـال أن سـعيدا سـاحر يسـحر أعن 
وعقـول القـراء بالكلمـات فيحيلهم 
إلـى جتربـة فنيـة جماليـة تتسـامى 
بالواقع املأسـاوي الـذي ميكن تطبيقه 

علـى دول عربيـة أخـرى كثيرة 
امـا االديبـة السـورية عبيـر العطـار 
تسـتكمل  الروايـة  هـذه  ان  فقالـت 
املـكان  فـي  املدينـة  مزاميـر  وايـة  ر 
تناقـش  او  حتاكـم  وانهـا  الكربائـي 
نظـر  وجهـة  مـن  العربـي  الواقـع 
املثقف وهـي متازح بـن الواقع واخليال

ان  فقـال  ربيـع  احمـد  الروائـي  امـا 
سـعيدا ال يقـدم حكايـة بـل يقـدم 
فكـرا فـي اغلـب رواياتـه وهـذا فـان 
االمـر قـد ال يعجـب البعـض وخاصة 
مـن لـه تعصـب فـي اي اجتـاه سـواء 

دينيـا  او  سياسـيا  كان 
ورأى الروائـي محمـد عبـاس علـي ان 
سـعيدا الـذي عرفتـه وقراتـه ميتلـك 
ميتلـك  مثلمـا  السياسـي  الفكـر 
مهـم  اديـب  وهـو  الثقافـي  الفكـر 
كان  وان  وبالواقـع  باملـكان  ويهتـم 
متخيـا لكنـه يضعنـا امـام املـكان 

نـراه وكأننـا 
عبيـر  اللبنانيـة  الناقـدة  وقالـت 
يحيـى ان الروايـة تعـد مـن الروايـات 
االيديولوجيـة مبعنـى ان البطـل هـو 
روايـات  هـي  روايـات  وهكـذا  العقـل 
ميتلـك  الروائـي  ان  وقالـت  احلداثـة 

االبـداع  مـن  الكثيـر 

بغداد ـ الصباح الجديد:

صـدر للناقـد يوسـف عبـود جويعـد، 
كتابـه  الثقافيـة،  الورشـة  دار  وعـن 
الـذي حمـل عنـوان   الثالـث  النقـدي 
السـرد  فـي  احلداثويـة  »املتغيـرات 
فـي  نقديـة  دراسـات  وهـو  الروائـي«، 
الروايـة العراقيـة احلديثـة. وقـد أختار 
الناقـد فـي هـذا الكتـاب نخبـة مـن 

عالـم  الـى  انضمـوا  الذيـن  الـرواة 
مـن  كتاباتهـم  حملـت  مبـا  احلداثـة 
السـرد  عالـم  فـي  واضحـة  تغيـرات 
ميسـلون   – امرأتـن  صلصـال  وهـم: 
هاشـم ،عركشـينة السـيد – سلمان 
كيـوش ، شـظية فـي مكان حسـاس 
– وارد بـدر السـالم ، فنتازيـا السـيد 
جلجامـش – هونـر كـرمي ،قلعـة طاهر 
– حسـن السـلمان، ليل صاخـب جداً 
– هديـة حسـن ،ليـل صاخـب جـداً – 

هديـة حسـن ،مصـل اجلمـال – اوالد 
الكلـب – عبد الزهرة علـي ،مضاجعة 
املـوت – فاطمة خضور ،منـازل ح 17 – 
رغـد السـهيل ،الوجه اآلخـر للضباب 
– كرمي صبـح، انتحار تكتيكي – تهاني 
محمد،مواسـم الثلج والنـار – كاظم 
الشـويلي،  النسـاي – يوسـف احملسن 
ابراهيـم،  عائشـة   – الغزالـة  ،حـرب 
حيـاة باسـلة – حسـن النـواب ،رتـاج 
عبـد اخلالـق – صـادق اجلمـل ، قصـر 

الثعلـب – ابراهيـم سـبتي ،قسـطرة 
– ناظـم جليـل املوسـوي ،وعـدت امي 
،كـم  البطـاط  ياسـمن   – بالعـودة 
اكـره القـرن العشـرين – عبـد الكـرمي 
العبيـدي، مزامير املدينـة – علي لفتة 
سـعيد ،الذئاب علـى االبـواب – احمد 
خلـف ، وهو اضافـة نوعيـة للمكتبة 
العربـي  املتلقـي  وتعريـف  العراقيـة، 
باحلركـة االدبيـة السـردية فـي البلـد 

ومامـح التطـور فيهـا.

لم تكـن التطـورات العلمية التي اجتاحـت العالم، 
بـذات أثـٍر فاعـٍل فـي تغييـر بنيـة التفكيـر وآليـات 
إنتاجـه الذهنيـة مبـا يتعلـق فـي الشـأن العمومـي 
اجلماعـات  بـن  التعامـل  بأخاقيـات  يرتبـط  الـذي 
واألفـراد، وكأن ثمـة فاصـًا بـن مـا يُنتجـه العقـل 
ويسـتقبله فيمـا يخـص التطـورات العلميـة التي 
مـن شـأنها إمـداد احليـاة بـكل مـا يعـزز رفاهيـة 
اإلنسـان وحتقيـق رغباتـه بأسـرع الطـرق وأجنعهـا، 
وبـن مـا يُنتجـه أو يسـتقبله مـن أفـكار ومبـادئ 
ثمـة  إذ  املعيشـة،  حياتـه  مبجمـل  تتعلـق  وقيـم 
سـكوٌن وجمـود فـي احلالـة الثانيـة، دفعـت مفكرا 
مثـل الدكتـور محمـد عابـد اجلابـري أن يتوقف عند 
العقـل العربـي فـي مرحلة زمنيـة واحـدة - مرحلة 
مـن  بعدهـا  مـا  عليهـا  ويقيـس  التدويـن-  عصـر 
عصـور، وبهـذا يكـون كل ما أنتجـه العقـل العربي 
ميثـل فـي صورتـه النهائيـة تعبيـرا عن عصـٍر واحد، 
وبهـذا كان السـكون صفـًة لذلـك العقـل، باعتبار 
تشـابه اآلليـات فـي عـرض املشـكلة، وصـوال إلـى 
سـبيل  علـى  ولنأخـذ  واحللـول،  املعاجلـات  تشـابه 
الديـن  داخـل  الفكـري  االختـاف  ظاهـرة  املثـال، 
الواحـد أو املذهـب الفقهـي/ الكامـي الواحد، فهل 
يتبايـن مـن  اخملتلَـف عليـه،  أو  اخملتلِـف  تلّقـي  كان 
عصـرٍ آلخر في السـاحة الثقافية العربيـة حتديًدا..؟ 
وحـن نراجـع تاريخنا فـي هـذه النقطة وصـوالً إلى 
احلاضـر، ونصطـدم بصخـرة التلّقـي السـالب ممثـا 
عليـه،  اخملتلَـف  أو  للمختلِـف  والرفـض  باملمانعـة 
هـل سـُنفاجأ بعدهـا بتشـابه آليات املعاجلـة لتلك 
نُفاجـأ، فاملعاجلـات هـي  أبـًدا ال  أقـول:  الظاهـرة..؟ 
أيًضـا مسـتوحاة من صميـم لوامس التلقـي، وكما 
وبهـذا  املقدمـات«؛  ألخـسِّ  تبـٌع  »النتيجـة  قيـل: 
يبقـى اخملتلِـف أو اخملتلَـف عليـه مسـكونا بهاجس 
التوّجـس منـه في مخيـال تلـك العقليـة األحادية، 
اجلاهـزة  واألحـكام  والشـكوك،  بالريبـة  ُمحاًطـا 
ُمسـبًقا، التـي مـن شـأنها حتجيـم أثـره املُبتغـى 
فـي احمليط الـذي انبثق فـي أجوائـه باخلطـأ..!! وهذا 
اخلطـأ نستشـعره بوضـوح فيمـا قيـل ويُقـال عـن 
مـن كان بتلـك الصفـة فـي سـياق األسـف لضياع 
منجـزه وأثـره: )فـان ليـس مكانـه هنـا( نعـم هـو 
خطـأٌ فـادٌح فـي تصـّور ذلـك اخمليـال املعّبـأ بالنظرة 
السـكونية املسـتمدة بدورهـا مـن األسـاف، وبهذا 
ثـّم  ومـْن  مباركتهـا،  تنـال  السـلفي،  االسـتمداد 
مشـروعيتها فـي التجـّذر واالسـتمرار، ولعّل منطق 
أحـكام  مـن  إلـخ  التفسـيق..  التبديـع/  التكفيـر/ 
تلـك  جتليـات  أحـد  ميثـل  اخملتلـف،  اآلخـر  تطـال 
العقليـة، التـي ال يقتصـر حضورهـا عنـد فئـة من 
النـاس هـم أقـل تعليًمـا مـن اآلخريـن، بـل ميكن أن 
جندهـا عنـد علمـاء وباحثـن مرموقن فـي مختلف 
أو  منهـا  الصرفـة  سـواء  العلميـة  االختصاصـات 
اإلنسـانية، وليـس حكـرا مثـل ذلـك السـلوك على 
مـن  أيضـا  واجلهـل  فالعلـم  النـاس،  مـن  اجلهلـة 
املفاهيـم النسـبية، وال يعنـي حضـور أحدهمـا في 
عقـل أحٍد مـن الناس، انتفـاء اآلخر في كل مسـارب 
التفكيـر. وفـي سـياق تعليـل هـذا األمر أجـده نتاج 
تربيـة بيئـة ترّسـمت حدودهـا بهـذا الطابـع، ومـع 
أّننـا نؤكـد فـي الوقـت نفسـه أنـه بإمـكان العقل 
متزيـق شـرنقة السـكونية عليها والتمـرد على ذلك 
ا، ولكنه أيًضا  النسـق الثقافي الضاغـط مجتمعيًـّ
يتطلـب إلـى توفير مناخ مائـم لتجـاوزه، والتحليق 
بعيـًدا عـن أسـواره، مبـا مينحـه اجلـوُّ األَُسـري - على 
أقـل تقديـر- مـن فرصـٍة للثقـة بإمكانـات الـذات، 
وإيجـاد  املشـاكل  تخّطـي  علـى  مواهبهـا  وإمنـاء 
احللـول. وفي حـال انعـدام الفـرض األخيـر، ليس لنا 
إال أن نـردد مـع تلـك العجـوز حـن رأت شـاتها ممزقة 
بأنيـاب الذئـب الـذي تربـى بلبنهـا حـن كان صغيرًا 

)فـا أدٌب يُفيـُد وال أديـُب(..!

مصائر االختالف في 
الثقافة العربية

بعد حصوله على جائزة الرواية العربية بتونس.. 
مصر تحتفي بــ »علي لفته سعيد«

متابعة

اصدار

متابعة الصباح الجديد:

مجلـة  مـن  الثانـي  العـدد  صـدر 
»األديـب« الثقافيـة التي يـرأس حتريرها 
الكاتـب العراقـي عبـاس عبد جاسـم، 
وهو عـدد خاص بــ »التنوير النسـوي«، 
وأكادمييـات  باحثـات  فيـه  شـاركت 
عراقيـات وعربيـات في خمسـة محاور 
أساسـية: »اجلندر واجلنوسـة ودراسات 
التابـع«، وقـد زّيـن الغـاف األول لوحـة 
للفنـان السـوري صفـوان داحـول، بينا 
للفنـان  لوحـة  األخيـر  الغـاف  زّيـن 
وتصـّدرت  برغـود.  إبراهيـم  السـوري 
كلمـة رئيـس التحرير املعنونـة بـ »في 
التنويـر النسـوي« بحوث العـدد، حيث 

فيها: جـاء 
»لعـل أهـم نقطـة حتـوِّل فـي سـياق 
بـدأت  للعالـم،  النسـوية  الرؤيـة 
عابـرة  عامليـة(  )نسـوية  بتشـكيل 
بعـد  وخاصـة  الغربيـة  للنسـوية 
 cmpowcr – إدخـال مفهـوم التمكـن
حيـاة  فـي  حتـّوال  بوصفـه   -   ment
التفاوتـات  منهـا  لتختفـي  املـرأة 
القائمـة على الطبقـة والعـرق والنوع 
أمـا  العالـم«،  بلـدان  االجتماعـي فـي 
فقـد  أهميـة  األكثـر  التحـّول  نقطـة 
بدأت مـع ظهـور »االستشـراق« إلدوارد 
سـعيد فـي تفكيـك املنطـق الداخلي 
مفاهيـم  علـى  القائـم  لاسـتعمار 
االستشـراق اجلنسـي، وذلك مـن خال 
مجـازات اخليـال األوروبـي، ومـن جدلية 
االستشـراق ظهـرت دراسـات نسـوية 
جديـدة فـي )التابـع والهامـش واملركز( 

لكتابـة تاريخ جديـد للمرأة الشـرقية، 
وظفـت فيـه مفهـوم )التمثيـل( الذي 
اسـتخدمه فوكـو وطّوره إدوارد سـعيد 

استشـراقي. نقـدي  منظـور  مـن 
رئيـس  اصطلـح  املنطلـق  هـذا  ومـن 
الدراسـات  تسـمية  علـى  التحريـر 
النسـوية بـ )التنوير النسـوي( لكسـر 
إطـار ما هـو متحفظ ومنطـي وتقليدي 
واحليـاة  واجلنوسـة  املـرأة  سـياق  فـي 
بـن  السـريرية  والعاقـات  اجلنسـية 
اجلنسـن، وقبـل ذلـك، نعنـي بالتنوير، 
التحـرر، فالتحـّرر ال  املـرأة مـن  متكـن 

يتحقـق إال فـي إطـار التنويـر.
لهـذه  املطروحـة  احملـاور  أن  ورغـم 
الدراسـات تعنـى بـ »الفكر النسـوي«، 
فقـد خرجـت عنهـا بعـض االكادمييات 
والباحثـات بـ »األدب النسـوي«، مما صار 
اجلمـع بينهمـا ضـرورة ال بـد منها، في 
حـن كنـا نسـعى بقـوة التوجـه نحو 
االختاف مع السـائد في طـرح )الفكر 
النسـوي( بأفـق تنويري أوسـع من ذلك.

رة التونسـية الدكتورة  ويذكـر، أن املفكِّ
فـي  العـدد  قّدمـت  قرامـي،  آمـال 
حملـت  مفتوحـة  نقديـة  مقاربـة 
)فـي  النسـوية  »احلـركات  عنـوان 
اجملهـر«، حيـث  العربـي( حتـت  العالـم 
سـاءلت فيه الفكـر النسـوي املعاصر، 
ورصـدت أهـم التحّوالت التـي عصفت 
بالعالـم، وذهبـت إلـى أننـا تأخرنـا في 
إثـارة األسـئلة  اجلوهرية، والشـروع في 
املراجعـات والتعديـل وتصحيح املسـار 
النسـوي، وحّددت فـي مقاربتها خمس 
العربيـة:  )النسـوية  نسـوية:  قضايـا 
/ النسـوية  صيغـة املفـرد أم اجلمـع ؟ 

النسـوية   / التحديـق  وبـؤر  العربيـة 
اإلسـامية  فـي اسـتراتيجية التعامل 
مع املـوروث الدينـي/ إرهاصات تشـكل 

حـركات نسـوية جديـدة(. 
قرامـي:  التونسـية  ـرة  املفكِّ تقـول 
ميينيـة  ضغـط  قـوى  علـى  »عثرنـا 
النسـاء  أجسـاد  تراقـب  مسـيحية 
اإلجهـاض،  ممارسـة  مـن  ومتنعهـن 
ووجدنـا مجموعـات ايديولوجيـة أخرى 
مؤسسـات  علـى  التمويـل  تقطـع 
جامعيـة فتجبرهـا علـى غلق أقسـام 

والنسـوية«. اجلنـدر  دراسـات 
العراقيـة  اآلثـار  عاملـة  شـاركت  كمـا 
أسـتاذة  البحرانـي  زينـب  الدكتـورة 
تاريـخ الفن واآلثـار في جامعـة كوملبيا 
»اجلنـس  عنـوان  حملـت  بدراسـة 
واجلنوسـة واجلسـد فـي فن بـاد ما بن 

النهريـن«.
جرجـس  سوسـان  الدكتـورة  وقّدمـت 
»اجلسـد  بعنـوان  ميدانيـة  دراسـة 
حـول  جندريـة  دراسـة  املسـتهلك: 
الطـاق فـي منطقـة عـكار – لبنـان«، 
حيـث قامت فيهـا بتفكيك إشـكالية 
عليـه  تنطـوي  ومـا  الطـاق(  )ظاهـرة 
واجتماعيـة،  نفسـية  مشـكات  مـن 
واقتصاديـة، وذلك من خال دراسـة أدق 

االنثروبولوجيـة. التفاصيـل 
وسـاهمت الدكتـورة هنـاء خليف غني 
النسـوية  املوضوعـات  أكثـر  بترجمـة 
جدة حداثة    )السـايبورغات النسـوية( 
بوصفهـا مخلوقـات مـا بعـد جندرية، 
أي كائنـات هجينـة، واسـتناداً إلى هذا 
التقسـيم  تفكيـك  يـؤدي  االفتـراض، 
مـن  احلـد  إلـى  اجلنـدر  علـى  املبنـي 

البطرياركيـة  السـلطة  بنـاء  هيمنـة 
)األبويـة( فـي اجملتمـع مسـتقبا.

سـامية  األردنيـة  الكاتبـة  أمـا 
العطعـوط، فقد كتبت دراسـة تركزت 

املعاصـر«  النسـوي  »اخلطـاب  علـى 
املركـز ووهـم  تناولـت فيهـا »تشـتت 

االنتصـار«.
احلمدانـي  نوافـل  الدكتـورة  وشـاركت 

االسـتاذة فـي جامعـة ديالـى بدراسـة 
النسـوي: مـا تكتبـه  األدب  »جنوسـة 
املـرأة فـي عالـم متغّيـر«، ومـن أهـم 
القضايـا املصطلحيـة التـي عاجلتهـا 
فيهـا »اجلنسـانية« بوصفهـا »أوسـع 
حتتويهـا،  ورمبـا  اجلنوسـة،  مـن  داللـة 

وتتجاوزهـا.
ترجمـة  الثقافيـة«،  »األديـب  وقدمـت 
لفصـل من كتـاب »أنا قتلت شـهرزاد« 
اللبنانيـة  والصحفيـة  للشـاعرة 
جمانـة حـداد، ويُعـد هـذا الفصـل من 
أهـم املقـاالت املثيـرة للجـدل واحلـوار 
الثقافي فـي تالريخ النسـوية العربية.
اجلابـري  فوزيـة  الدكتـورة  وكتبـت 
أسـتاذة مـادة السـرديات فـي جامعـة 
األضـداد    »صـراع  عـن  دراسـة  املثنـى 
واختـاف الهويـة« بحثـت فيهـا فضاء 

الروائيـة. وسـردياتها  احلـرب 
أمـا الدكتـورة أنصـاف سـلمان علوان، 
والدراسـات  العربـي  األدب  أسـتاذة 
الثقافيـة، فقـد قدمـت دراسـة  ألهـم 
الــ »عامات في رحلة النسـاء الروحية 
العراقيـة«،  النسـائية  الروايـة  فـي 
حيـث ذهبـت فيهـا إلـى وجود أسـباب 
الروايـة  جعلـت  ودافعـة،  محرِّكـة 
العربيـة جتنـح إلـى جعـل األسـطورة 
واجهـة متـّرر مـن خـال رموزهـا مـا لم 
تسـتطع التشـهير به، رمبا ألن روائييها 
الـرأي  بحريـة  تسـتبد  لبـاد  ينتمـون 
والفكـر، وهذا مـا تتقاسـمه كل الباد 

العربيـة«.
وقّدمـت الشـاعرة والكاتبـة العراقيـة 
دراسـة  اميـركا،  مـن  ميخائيـل  دنيـا 
األميركيـة  للبرفيسـورة  مترجمـة 

جـورج  جامعـة  مـن  بتلـر  جوديـث 
اجلنـدر:   – )اجلنـس  بعنـوان  واشـنطن، 

نسـوية«.  وآراء  ظواهـر 
العراقـي  والكاتـب  الناقـد  وشـارك 
عبـاس عبـد جاسـم بدراسـة حملـت 
عنـوان »عاقـات الهيمنـة فـي تاريـخ 
الكاتـب:  يتسـاءل  وفيهـا  النسـاء«، 
عاقـات  تفكيـك  ينبغـي  أيـن  مـن 
مـن  النسـاء:  تاريـخ  فـي  الهيمنـة 
عيـوب كتابـة التاريـخ الرسـمي لـه أم 
عنـه؟  املسـكوت  دالالت  تغييـب  مـن 
تفـّكك  قـد  النسـاء  تاريـخ  كان  وإن 
إلـى )تواريـخ نسـائية( متعـّددة بتعدد 
فمـا  والثقافـات،  والطبقـات  األعـراق 
إلعـادة  البديلـة  والصياغـات  احللـول 
بوعـي جديـد  النسـاء(  )تاريـخ  كتابـة 
غير منقسـم علـى ذاته؟ ويـرى الكاتب 
فـي  النسـاء  تاريـخ  شـهد  أيًضـا: 
العصريـن األمـوي والعباسـي، وخاصة 
فـي عصـر االنحطـاط العربـي تطـورا 
ًفـي تاريـخ األنسـاق اجلنسـانية يفـوق 
وجنـس  )ِعـرق  مـن  اآلخـر  صـّوره  مـا 
عـّد  كمـا  جسـدية،  ومسـتعمرات( 
الكاتـب تاريـخ النسـاء – مجـاال حيويا 
مفتوحـا للتحـّري والتأويـل والتحقيـق 
فـي سـياق تشـكيل الرؤيـة النسـوية 
للعالـم، وخاصـة بعد أن تغّيـرات أمناط 
اسـتمرار)تاريخ  عوامـل  مـا  األسـئلة: 
النسـاء( بعد انقسـام الوعي النسـوي 
علـى ذاتـه؟ ومـا عوامـل االنقطاعـات 
وهـل  النسـاء؟  تاريـخ  فـي  احلاصلـة 
سـُيعنى تاريـخ النسـاء بالعاقات بن 
بأفـق  اجلنسـانية  بتاريـخ  أم  اجلنسـن 

منهمـا؟  أوسـع 

مجلة األديب الثقافية.. عدد جديد

المتغيرات الحداثوية في السرد الروائي
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بخاخ كورونا األنفي يبشر بـ »وقاية مذهلة«
تترقــب دول العالم طرح لقاحات ضد فيروس كورونا املســتجد، 
حتى تعــود تدريجيا إلى احلياة الطبيعية، لكــن هذا األمر قد ال 

يتحقق سريعا، السيما في البلدان الفقيرة.
وبحسب موقع »إينغادجيت«، فإن الدول ذات الدخل املنخفض قد 
تواجه صعوبات في احلصول على لقاح، كما أن التوزيع قد يتعثر 

في املناطق القروية والنائية.
وإزاء هذه الصعوبات، عكفت جامعة كولومبيا في والية نيويورك، 
على تطوير بخاخ يســتطيع الوقاية مــن اإلصابة بالعدوى التي 

تسبب مرض »كوفيد 19«.
وأورد املصدر أن هذا البخاخ األنفــي مت جتريبه بنجاح على حيوان 

النمس ومناذج ثالثية األبعاد لرئة بشرية، فأظهر نتائج واعدة.
ويعتمد هذا البخــاخ على مزج مادة دهنيــة إضافة إلى مركب 
»البيتيــد« الذي يضم أحماضا أمينية من أجل احلؤول دون وصول 
الفيروس إلى نسيج اخللية. ويحمي هذا البخاخ خاليا اجلسم من 
اإلصابة، من خــالل عرقلة البروتني البارز في الفيروس ومنعه من 
أخذ الشكل الذي يحتاج إليه. ويعمل هذا البخاخ بشكل فوري، 
ويرجح أن يكون قادرا على وقاية من يستخدمه طيلة 24 ساعة، 
واألهــم من ذلك، أنه ليس في حاجة إلى التبريد، أي أنه مفيد ملن 

يعيشون في القرى غير املوصولة بالكهرباء.

ضجة بعد اعتداء عمرو دياب 
تداول مســتخدمو مواقع التواصل االجتماعي مقطعا مصورا 

للفنان املصري عمرو دياب، وهو يعتدي على أحد معجبيه.
ويرصــد املقطع املصور املتداول أخذ عمــرو دياب الهاتف الذكي 
اخلــاص بأحد املعجبني من يده، وذلك أثناء محاولة األخير التقاط 

صورة له في كواليس أحد حفالته الغنائية.
 ولم يكشف املقطع املصور عن ســبب غضب دياب، األمر الذي 
أثار جدال بني متابعيه علــى مواقع التواصل االجتماعي، إذ اعتبر 
البعــض منهم أن تصرفه غريب وغير معهــود من جانبه، بينما 

اعتبر آخرون أنه تصرف غير الئق بحق املعجب.
 وكان عمــرو دياب أحيــا حفال غنائيا في ختــام مهرجان اجلونة 
الســينمائي، بحضور العديد من الفنانني، فــي مقدمتهم دينا 

الشربيني وهاني رمزي وهالة صدقي.

بقاء البكتيريا على قيد الحياة في الفضاء
اكتشــف العلماء نوع من البكتيريا القادرة على البقاء على قيد 
احلياة في ظروف قاسية للغاية في الفضاء اخلارجي، حيث متكنوا 
حل هذا اللغز بعد عمل اســتغرق عــام كامال. وأجرى علماء من 
جامعة فيينا دراســة راقبوا من خاللها تغيرات البكتيريا من نوع 
» Deinococcus radiodurans«، التي كانت في الفضاء اخلارجي 
ملدة عام. »يتنقل بني الكواكب«... كائن حي بقي 3 ســنوات على 
قيد احلياة في الفضاء... صور ووفقا لنتائج الدراسة التي مت نشرها 
عبر صفحــات مجلة » Microbiome«، فــإن البكتيريا لم تنجو 
فقط، وإمنا خلقت أيًضا آليات جديدة إلصالح الضرر في خالياها. 
وأشار العلماء إلى أن البكتيريا استطاعت حتمل إلشعاع الكوني 
والشمسي، والبقاء على قيد احلياة في ظروف قاسية، باإلضافة 

إلى انعدام اجلاذبية وتقلبات درجات احلرارة والتجمد.
ووفقــا للعلماء، فإن ذلك أصبح ممكنا )بقائها على قيد احلياة في 
الفضاء( بسبب تنشيط العديد من التفاعالت في خالياه، مما أدى 
إلى تخفيف اإلجهاد، باإلضافة إلــى إصالح تلف احلمض النووي 
واحلماية من أنواع األكســجني التفاعلية باستخدام جزيء أمني 

حيوي املنشأ - بوتريسني.

ملونشريط
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الصباح الجديد - وكاالت: 

فــي كثير مــن األحيــان يجد 
بعض األشــخاص صعوبة في 
زيادة حجم العضالت، ويلجأون 
والتي  فقط  الرياضة  للتمارين 
تكون شاقة في بعض األحيان 
في ظــل عدم وجــود الطعام 

املناسب.
هنــا مجموعة مــن األطعمة 
تســاعدك على بناء العضالت 
بشــكل ســريع مع ممارســة 

التمارين الرياضية.

األلبان ومنتجاتها
جيدا  مزيجــا  األلبــان  توفــر 
والكربوهيــدرات  للبروتينــات 
جيد  مصــدر  وهي  والدهــون 
إلى  باإلضافــة  للكالســيوم، 
الفيتامينــات واملعادن األخرى، 
أو بعد  فشــرب كــوب قبــل 
كبيرة  بدرجة  يساعد  التمارين 

على زيادة حجم العضالت.

الرز
مناســبا  مصدرا  الــرز  يعتبر 
الكربوهيدرات  على  للحصول 
والذي يوفر عددا كبيرا السعرات 
احلرارية، وهو ما يســاعد على 
الشاقة  التمارين  على  التغلب 
من أجل زيــادة العضالت، وفقا 

ملوقع »هيلث الين«.

املكسرات وزبدة البندق

حتتــوي حفنة صغيــرة واحدة 
170 سعرا  من اللوز اخلام على 
حراريا، و6 غرامات من البروتني، 
و4 غرامــات مــن األلياف، و 15 

جراما من الدهون الصحية وهو 
ما ميكنك من احلصول بسرعة 
على مئات الســعرات احلرارية 

التي تساعد في التمارين.

اللحوم احلمر
تتمتــع اللحوم احلمــر بوجود 
»الليوســني«، وهــو احلمــض 

الــذي  األساســي  األمينــي 
لتحفيز  جســمك  يحتاجــه 
العضالت،  في  البروتني  تخليق 
أنســجة عضليــة  وإضافــة 

جديدة، كما أنــه يحتوي على 
456 ســعرة حرارية وما يقرب 

من 49 غراما من البروتني.
باإلضافة إلى ذلك، تعد اللحوم 
احلمر واحدة من أفضل املصادر 
الغذائي،  للكرياتني  الطبيعية 
أفضل مكمل  يكون  رمبا  والذي 

لبناء العضالت في العالم.

البطاطا
ينصح خبــراء التغذية بتناول 
البطاطا املســلوقة أو اخملبوزة 
الرياضة، بسبب  قبل ممارســة 
احتوائها علــى الكربوهيدرات 
على  تســاعد  التي  املعقــدة 
ضبط نســبة الســكر بالدم 
وتنظيــم مســتويات الطاقة 
باجلســم وحتتــوي البطاطس 
أيضــا علــى معــادن مفيدة 
مثــل  العضــالت،  لصحــة 
البوتاســيوم الذي يحسن من 
واملاغنسيوم  إليها،  الدم  تدفق 
الذي يساعدها على االسترخاء.

األسماك
مصدر  مصدر  األســماك  تعد 
غنــي بالبروتني، ملــا يوجد بها 
من نســبة عالية من أحماض 
العناصر  مــن  وهي   ،3 أوميجا 
حتتاجهــا  التــي  الغذائيــة 
العضــالت لالستشــفاء بعد 
التمرين، إذ تساعد على إصالح 
وخصائصها  التالفــة،  اخلاليا 
املضادة لاللتهابات تعمل على 

تخفيف اآلالم العضلية.

الصباح الجديد - وكاالت: 
يكافــح العلمــاء من أجــل إنقاذ 
ســمكة كان قــد اعتقــدوا بأنها 
قد انقرضــت منذ ســنوات، لكن 
اكتشــاف مجموعــة جديدة من 
صنفهــا النادر الذي يعــود تاريخه 
65 مليون عــام، جعل  ألكثر مــن 
عليها  للحفاظ  يكافحون  العلماء 

ومنعها من االنقراض.
اكتشــفت الســمكة النادرة قبل 
مــدة قصيرة وحتديدا في عام 1956 
مــن قبــل طالــب متخصص في 

عملــم األحياء، حيــث بقيت على 
حافة االنقراض لعقود من الزمن.

واألمير تشــارلز خالل  ديانا  األميرة 
دقيقة صمت أمــام نصب تذكاري 
للجنــود اجملهولــني فــي املقبــرة 
كوريا  ســيئول،  جنــوب  الوطنية 
اجلنوبية 2 نوفمبر/ تشــرين الثاني 

1992
فالسان  نهر  في  السمكة  وتعيش 
الســريع في إيطاليا، يطلق عليها 
اسم »أســبريت« )Asprete(، وهي 
الصخور،  ليلية تعيش بني  سمكة 

ويقــدر العلماء أنهــا تواجه حتديا 
البقاء في ظل الظروف  خطيرا مع 

احلالية، بحسب »بي بي سي«.
نيكــوالي  األحيــاء،  عالــم  قــال 
كراســيون: »بعد ســنوات عديدة 
مــن محاولة إنقاذهــا، كان الناس 
يخبروننــا أن هذا النــوع انقرض.. 
لكننا كنا على يقني من أنها ال تزال 

موجودة«.
وتشــير التقديرات الرســمية إلى 
أن الســمكة متواجــدة حاليا في 
نهر فالسان ملســافة 1 كم تقريبا 

بنســبة تتــراوح بــني 10 إلى 15 
سمكة فقط.

بينمــا كانــت الســمكة تعيش 
بنســبة 100 ســمكة تقريبا في 
كل كيلومتر عند اكتشــافها قبل 
الفترة  في  اختفــت  لكنها  عقود، 

األخيرة ولم تلحظ لسنوات.
األحياء،  أندريه توجــور، عالم  لكن 
صدم مؤخــرا عنما عثــر على 12 
ســمكة، متجمعة فــي منطقة 
صغيرة، عند قيامه مبمارسة هواية 

الصيد في النهر.

سباق إلنقاذ سمكة نادرة عمرها 65 مليون سنة

أطعمة تساعد على بناء العضالت

معلومة

 »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد - وكاالت: 
كشف موقع “هيلث الين” عن 5 أعراض تدل على 
أن األمعاء واجلهاز الهضمي ال يعمالن بشــكل 

سليم في جسم اإلنسان.
وجاءت العالمات التي نشرها املوقع في تقرير له 

كالتالي:

اضطراب املعدة
وهذه االضطراب قد يتمثل في الشعور بالغازات، 
وصعوبة  واإلســهال  واإلمســاك،  واالنتفــاخ، 

التخلص من الفضالت.

اتباع نظام غذائي 
ميكن لنظــام غذائي غنــي باألطعمة املصنعة 
والسكريات املضافة أن يقلل من كمية البكتيريا 
اجليدة في أمعائك، األمر الذي يصيبها بخلل في 

العمل.

تغييرات غير مقصودة 
قد يكون اكتســاب الوزن أو فقدانــه دون إجراء 
تغييرات على نظامك الغذائي أو عادات ممارســة 
الرياضــة عالمة علــى وجود خلل فــي القناة 

الهضمية.

اضطرابات النوم 
قد تســاهم القناة الهضمية غير الصحية في 
اضطرابــات النوم مثــل األرق وبالتالي تؤدي إلى 

التعب املزمن.

تهييج اجللد
قد تكون األمراض اجللدية مثل األكزميا مرتبطة 
بتلف األمعاء. وقد يؤدي التهاب األمعاء الناجت عن 
سوء التغذية إلى زيادة “تسرب” بعض البروتينات 

إلى اجلسم، والتي بدورها ميكن أن تهيج اجللد.

أعراض تكشف عن خلل بالجهاز الهضمي

لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

بدأت أخيرا تشعر أنك صنعت شيئا عظيما 
خالل الفترة املاضيــة وحققت النجاح الذي 
كنت حتلم بــه. تنوي خالل هذه الفترة تنفيذ 
بعض املشــاريع التي اســتغرقت شــهورا 

متتالية للتخطيط لها.

ال تستســلم جملرد ســماعك انتقادات على 
يقذفها  املثمرة  فالشــجرة  طريقة عملك، 
اجلميــع باحلجارة . ال حتمل الشــريك هموم 
مشاغلك املهنية، فهو غير مسؤول عن أمور 

ال صلة له بها. 

تتميز اليوم باملــرح وروح الدعابة أثناء حوارك 
مع اآلخرين. ستساعدك سرعة بديهتك اليوم 
على إخفاء مشــاعرك بشــكل غير ملحوظ 
لآلخرين. أنت شخص منطٍو وتضع حدودا عند 

التعامل مع أي شخص. 

يجــب أن تبذل مجهــودا حتــى تصل إلى 
مــا تريد. الشــريك يعمل كل ما بوســعه 
ليسعدك ويقدم لك الدعم الالزم، فكن على 
قدر املسؤولية امللقاة على عاتقك. عليك أن 

تشعره بحبك له وتقديرك ملواقفه.

متر اليوم بلحظات صعبة عندما تشــعر أن 
الوقت مير بســرعة جدا دون االستفادة منه 
بقدر اإلمكان. قد تؤثر حالتك النفسية على 
من حولــك. حاول أن تتــرك فرصة لآلخرين 

ليساعدوك بدال من إحباطهم. 

قد ال تكون مرتاح البال هذا اليوم، والســبب 
كثرة املشكالت العملية والضغوط، إضافة 
إلى مطالب رئيسك في العمل وأسرتك. يوم 
مناسب ملشاركة احلبيب أحالمه وطموحاته 

حتى تشعر بقربه منك. 

يجب أن تكون شــخصا واقعيا وعمليا اليوم. 
ركز علــى أهدافك وحققها على أرض الواقع. 
ال يعرف من حولك األفــكار التي حتتفظ بها 
لنفســك ألنهــم ال يعلمون كيــف يقرأون 

أفكارك.

كل ما حتتاجه اليوم هو الراحة والهدوء،ولكن 
لسوء حظك قد تكون هذه األمور مستحيلة 
في يوم مثل هذا. رمبــا تكون مضطرا اليوم 
لتنظيف غرفتك أو ترتيب خزانة مالبسك أو 

تغيير بعض ديكورات املنزل. 

ســيزورك اليوم أحد األصدقــاء أو اجليران في 
منزلك في فترة الصباح، وزيارته ستكون سببا 
في سعادتك وبهجتك طوال اليوم. قد يبلغك 
هذا الشــخص بأخبار ســارة أو قد يشجعك 

على املشاركة في عمل مميز ومختلف.

هل قمت بترتيب منزلك خالل األيام املاضية؟ 
إذا كنت قــد رتبته بالفعــل، فيجب عليك 
اليوم أن تبدأ بالتشــاور مع أفراد األسرة في 

بعض األمور والقضايا املهمة. 

األمور العملية و األخبار اجليدة التي ترافقك 
منذ الصباح جتعلك سعيدا و نشيطا إلنهاء 
أعمالك بكل براعة. في فترة ما بعد الظهر 
قد يخف نشــاطك وتشعر بالنعاس فحاول 

كبت رغبتك في الذهاب إلى السرير. 

الجديالدلو

أي شيء يتعلق بحياتك العاطفية سيكون 
على ما يــرام خاصــة إذا تصرفت بطريقة 
صحيحة. عليك أن تبذل كل جهودك حتى 

تتأكد من شعورك جتاه شخص ما. 

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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أحمد عبدالكريم حميد 

رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصل وفــد منتخبنا الشــبابي 
لكرة القــدم أول أمس إلى قطر 
وديتني  مباراتني  استعدادا الجراء 
امام نظيره القطري اســتعدادا 
لنهئيات كأس آسيا.. ووجَه مدرب 
لكرة  للشــباب  العراق  منتخب 
القــدم، قحطان جثيــر، الدعوة 
لـ23 العبا لقائمة املنتخب التي 
قطر  منتخب شباب  ســتواجه 
ودياً في 12 و15 من الشهر اجلاري 
بالدوحــة، وذلك ضمن حتضيرات 
املنتخبني لنهائيات آسيا حتت 19 
عاما، والتي ستقام مطلع العام 

املقبل في أوزبكستان.
شــاكر  أحمد  القائمة:  وضمْت 
ومحمد حسن وندمي نادر حلراسة 
املرمــى، وأحمد حســن مكنزي 
وعبد اهلل محمد  وزيد حتســني 
وليــث جنم وحســني جاســم 
ســعد  وكرار  خلف  وعبــداهلل 
وكاردو كاميــران ومتني ديار خلط 

الدفاع.
علي  وعباس  قاسم  الرزاق  وعبد 
العابدين  وزيــن  شــوقي  وعلي 
قحطان جثير وكرار محمد اخملتار 
وأمير أحمــد ونهاد محمد خلط 
الوســط، وسالم أحمد وحسني 
عبداهلل ورضا فاضل وحسني زياد 
الهجوم. كما وصَل، مساء  خلط 

أول أمس إلى العاصمة القطرية 
الدوحة، كاردو كاميران، محترف 
حتت  اإلنكليزي  باالس  كريستال 
18 عاما، وذلك من أجل االنضمام 
لتدريبات منتخب العراق الوطني 
ملالقاة  يســتعد  الذي  للشباب، 

شباب قطر ودياً في الثاني عشر 
واخلامس عشر من الشهر اجلاري.

أثناء  الالعب  استقبال  في  وكاَن 
وصوله إلى مقر إقامة املنتخب، 
الفريق قحطــان جثير،  مــدرب 
ومن  املساعد..  التدريبي  وجهازه 

املؤمل أن يلتحق احلارس، ندمي نادر، 
محتــرف فالكنبرج الســويدي، 
وكذلك الالعب متني ديار صالح، 
محترف بروندبي الدمناركي، بوفد 
املنتخب خالل الساعات املقبلة، 
فيمــا غّيبت اإلصابــة محترف 

احلمادي،  علي  اإلجنليزي،  سوانزي 
عن قائمة املنتخب خلوض وديتي 

قطر.
إلى ذلك، كشــف احتــاد الكرة 
القطري عن تشــكيلة منتخب 
الشباب، التي ستخوض مباراتني 

وديتــني مع العراق يومي 12  و15 
بأكادميية  احلالــي  الشــهر  من 
العبــا،   34 وتضــم  أســباير، 
آسيا  لبطولة كأس  اســتعدادا 

حتت 19 سنة بأوزبكستان.
القطــري  املنتخــب  ويلعــب 
بجانب  الرابعــة  اجملموعــة  في 
منتخبات طاجيكستان وماليزيا 
اخملتارون هم:  واليمن.والالعبــون 
حيدر  وكــرمي  طــارق  مصطفى 
ويوســف عبــد اهلل وعبد اهلل 
اليزيدي ومحمد مناعي وفيصل 
محمد وعبــد الرحمن النعيمي 
من الســد، وعبد الرحمن حسن 
ومصطفــى عصــام ومحمــد 
منصور وســيف الدين حســن 
اهلل  وعبــد  الــزراع  وجاســم 
يوســف وشــلبان عبد اهلل من 
عصام  ومصطفــى  الغرافــة، 
واملكي محسن ونايف احلضرمي 
ومحمد سراج وخالد علي وهادي 

تباسيده من الريان.
وديــاب هارون وجاســم املهيري 
ولطفــي مادجر وعلــي محمد 
ومحمد عماد من الدحيل، وعبد 
الرحمن  وعبد  الســليطي  اهلل 
الصادق وفيصــل العبيدلي من 
الكرمي  عبــد  وأســامة  العربي، 
وعلي املري من معيذر، وجاســم 
الشرشــني من األهلــي، وعبد 
الرحمــن محمــد مــن الوكرة، 
وعبد اهلل محمود من السيلية، 

ومحمد عبد الوهاب من اخلور.

الشبابي يصل الدوحة ويستعد لمالقاة نظيره القطري وديا

مواهب واعدة في كرة الطاولة 

ملعب الشعب.. احتضن بطوالت مهمة 
منذ تأسيسه في العام 1966

الشرطة توافق على استقالة شهد

قصي منير مدربا للديوانية
بغداد ـ الصباح الجديد:

يســتقطب املركــز الوطنــي 
الرياضيــة  املوهبــة  لرعايــة 
املــالكات  وتعمــل  الواعديــن 
قدراتهم  تطوير  على  التدريبية 
فنية  الى مستويات  وايصالهم 
ونبأ  ورود  واملوهوبتان  متقدمة.. 
عالء صبيح . شقيقتان تواصالن 
التدريبــات باشــراف مدربهما 

كفاح املالكي.
ونبأ تؤكدان حبهما للعبة  ورود 
واصرارهما علــى بلوغ منصات 
التتويــج بفضــل التدريبــات 
املســتمرة وجهــود والدهمــا 
الذي يصر علــى ايصالهن الى 
التدريبــات، وتقول ورود »الصف 
تؤدي  انها  االبتدائــي«  اخلامس 
تدريباتهــا منــذ ســنتني في 
املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
الرياضية مع شقيقتها الكبرى 
نبأ فهي  املوهوبــة  امــا  رقية، 
الدراسي  املوســم  ســتدخل 
اجلديــد بالصف االول، وتشــير 

إلى حبهــا إلى كــرة الطاولة 
الذي  والتشجيع  االهتمام  بعد 
تتلقــاه من اســرتها ومالكها 
التدريبي. واشاد والد املوهوبتان 
مبا يقدمــه املركز الوطني لكرة 
الطاولــة مــن اهتمام بــادارة 
الكابنت حكمــت جواد واملدربني  
والســعي الى صناعة الالعبني 

املوهوبني النهم يتعاملون تربويا 
اجلهود  ويبذلــون  الصغــار  مع 
في تطويــر قدراتهم في اجلانب 
التربوي  اجلانب  ان  مبينا  الفني، 
الفني  ثــم  األولويات  يتصــدر 
وهذا يسهم في صناعة العبني 
مبواصفات متقدمة في شــتى 

األلعاب الرياضية.

محمد صادق السامرائي:
اجلمعة  يــوم  علينــا  مريــت 
الرابعــة  الذكــرى  املاضيــة 
واخلمســني الفتتــاح ملعــب 
مت  الــذي  الدولــي  الشــعب 
6/تشــرين  االحد  يوم  افتتاحه 
الثانــي فــي عــام 1966م قام 
الراحل  الرئيس  امللعب  بافتتاح 
عبدالرحمن عارف وكانت مباراة 
منتخب  بــني  امللعب  افتتــاح 
بغــداد االهلي ونــادي بنفيكا 
لصالح  وانتهــت  البرتغالــي 
.واســتعرض   1-2 نادي بنفيكا 
للقراء االعــزاء البطوالت التي 
الدولي  الشعب  شهدها ستاد 
. بطولــة العالم العســكرية 
والــدورة  النهائيــات،   1968
الرياضيــة العربية املدرســية 
الرابعة 15 - 24 تشــرين الثاني 
1971، كأس فلســطني االولى 
1 - 14 كانــون الثانــي 1972، 
العالــم العســكرية 11 - 20 
حزيران 1972، بطولة اعياد متوز 
العسكرية االولى 14 - 21 متوز 
1973، اعياد متوز الثانية 14 - 19 

متــوز 1974، تصفيات اجملموعة 
الثانية لبطولة كأس امم اســيا 
21 تشــرين الثاني الى 2 كانون 
االول 1975، البطولــة املصغرة 
لفرق الشــرطة العربية 1976، 
الشــباب العربيــة الرباعيــة 
العالم  1976، تصفيات بطولة 
العسكرية تشرين الثاني 1978، 
كأس اخلليج العربي اخلامســة 
 ،1979 نيســان   9  - اذار   23

تصفيات اوملبياد موســكو 16 
- 31 اذار 1980، بطولــة االندية 
العربية االولــى 1982،  بطولة 
الثانيــة  العربيــة  الشــرطة 
1985، كأس فلســطني الثالثة 
للشباب 1989،  بطولة مجلس 
لالندية  الثانية  العربي  التعاون 
اجملموعــة  تصفيــات   ،1990
الرابعة لبطولة شباب اسيا 29 

ايار - 7 حزيران 1998. 

الدائرة اإلعالمية
لنادي  االدارية  الهيئــة  عقدْت 
الشــرطة اجتماًعا ملناقشــة 
االستقالة التي تقدم بها مدرب 
فريق كرة القــدم، عبد الغني 
شــهد، فضال عن أمــورٍ اخرى 
مطروحة على جدول اعمالها. 
شــكرها  االدارة  تقــدُم  وإذ 
وتقديرهــا العاليــني للمدرب، 
عبــد الغني شــهد، للجهود 

السابقة،  املدة  التي بذلها في 
إال انها تعلــُن موافقتها على 
قبــول االســتقالة التي تقدم 
بهــا املــدرب شــهد. مؤكدة 
أنها تدرُس عــددا من اخليارات 
املــدرب  خلالفــة  التدريبيــة 
املســتقيل. مشــددة على ان 
املدرب احمللي لن يكون من ضمن 
خياراتها، مــع االحترام الكبير 

لكل كفاءاتنا احمللية.

الوحــدات  ان  االدارة  وبّينــْت 
التدريبيــة املقبلــة للفريــق 
املــدرب  بإشــراف  ســتكون 
املساعد اجلديد هيثم الشبول، 
اللياقة  مــدرب  عــن  فضــال 
البدنيــة، االســباني غونزالو، 
حلــني التوصل الى اتفــاٍق مع 
مدرٍب جديد يقــود الفريق في 
ومن  املقبلة..  االســتحقاقات 

اهلل التوفيق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لنادي  اإلدارية  الهيئة  أعلنت 
الديوانية ، تعيني قصي منير 
مديــرا فنيا للفريــق، خلفا 
للمدرب املقال سعد حافظ. 

 ويتألــف الطاقم اجلديد من 
باإلضافة  مدربا،  منير  قصي 
محســن  ســعيد  للثالثي 
وتيســير عبد احلسني وعدي 
عمــران. عــالوة علــى علي 

حسني جليل مدرباً للحراس، 
اللياقه  مدرب  ماجد  ودكتور 
فرحات  وحســني  البدنيــة، 
لبنانــي  معالــج  دكتــور 

اجلنسية.
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ضمن التحضيرات لنهائيات آسيا

يبدو ان التصريحات السياســية التي تدهشــنا بني 
احلــني واحلني اآلخر لم تكن الوحيدة املســيطرة على 
وســائل الصحافة واإلعــالم و«السوشــيل ميديا«، 
فالتصريحــات واألخبار الرياضية فــي وطننا العراق 
تشاطر هذا االندهاش بشكل كبير واخر التصريحات 
ســوء الكرة املوحدة ملباريــات دوري املمتاز وجاء بهذه 
التصريحات ان هذه النوعية من الكرات عندما تصل 
إلى يد احلارس تغير اجتاهها، سبحان اهلل، ومحتمل ان 
هذه الكرة صنعت لتتجنــب يد احلراس الذي البعض 
منهم ومن خالل متابعتنا لهم في املباريات لم يحرك 
ســاكناً وهم يتابعون الكرات تُعانق شــباكهم ولم 
يقفز البعــض منهم ولو مبحاولة الخــراج الكرة، بل 
وقف احلارس حاله من حالي مشاهد ملسار الكرة وهي 
تدخل املرمى. التصريح االخر الذي استمعت له هو ان 
هذه الكرة ال تصلح ملباريات الفرق الشــعبية؛ واقول 
هذا ان بعض املباريات لم ترتِق ملستوى العبي الصغار 

في أحد شوارع بغداد. 
هنــا ال بد ان نقول ان بعض الفــرق التي لعبت بهذه 
الكرة نقلت كرات قصيرة وطويلة ولم يتغير مسارها 
ومنهم من راوغ وســيطر على الكــرة، لكن يبدو ان 
اســتعمال املثل العراقي العربي لــن يندثر »اللي ما 
يعرف يركص يكول الــكاع عوجة«. كان يتحتم األمر 
علــى الهيئة التطبيعية لالحتــاد عندما تعاقدْت مع 
شــركة اميبرو االجنليزية ان يطلبــوا منهم »طوية ام 
اليدة« حتى يتم مســكها بإحكام وال نرى أهدافاً في 
دورينا تلبية لطلبات بعض احلراس والالعبني واملدربني. 
بعبارة أُخرى، ان الكرة هذه مهما كانت نوعيتها تلعب 
فيها كل الفرق املشاركة، يعني اذا اصابك ضرر، فهذا 

الضرر يصيب بقية الالعبني واحلراس.
سؤالي: ملاذا تطفو على ســطح األحداث تصريحات 
غريبة في رياضتنا؟ وهــل التبرير الذي يحاول الالعب 
أو املــدرب أو اإلداري هو حل أم محاولــة اثارة اجلمهور 
والــرأي العام؟ وهل كرات مجمعــات حافظ القاضي 
ذات نوعيــة ومواصفات عاملية بصناعة باكســتانية 

تقليدية أفضل من بقية الكرات؟!
أخيراً، نتمّنى ان يركــز الالعبون واملدربون في املباريات 
بشــكل أكبر وان يظهروا بصــورة أفضل وان يقدموا 
مســتوى فنياً يليق بهم وبأنديتهم وان األخطاء غير 
املقصودة التي قد حتدث هنا وهناك حتدث في الدوريات 
العاملية ولو تابع مدربونا الدوري الروســي حلمدوا اهلل 
على األخطــاء القاتلة التي حتدث وادت للحرمان مدى 
احلياة من الرياضة الرسمية ونحُن لسنا باملثل العاملي 
طبعاً، بل مازلنا نبحث عن ُسبل تغير الواقع الشبابي 

والرياضي ونحُن، لألسف، بعيدين عن العالم كثيراً!.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــهدت قرعة منافســات دور الـ 32 لبطولة كأس 
العراق 2020/ 2021 مواجهات سهلة لفرق املقدمة 
الكبيــرة، اذ يلعب جنان بابل امام الزوراء، ونوروز امام 
الطلبة واخلالص يالقي الشــرطة، فــي حني يلعب 
املصافي امام اجلوية، ويلتقــي اجلوالن امام النجف، 
ويلعب الهندية والكــرخ، ويتقابل اجلماهير وامليناء، 
ويتواجه االثير امام النفط وبابل يالقي احلدود واربيل 
يضيف نفط ميســان وامانة بغداد يالقي الديوانية 
والشــرقاط امام الســماوة واتلهندية يالقي الكرخ 
واألمواج املوصلي امام زاخو والصناعات الكهربائية 
امام نفط الوســط وشــهربان يالقي نفط البصرة 

والقاسم يواجه الكهرباء.

طوبة ام »اليدة«

مواجهات دور الـ 32 
لبطولة الكأس

ورود ونبأ

ملعب الشعب

الراحل حسني العاني ميينا مع زهير شمة وعباس برازيلي ايام نادي السالم

حسني العنكوشي

نعمت عباس*

اإلداري الراحل حسني محمد صادق 
العاني رئيس نادي الســالم ومدير 
أندية بغداد مطلع التســعينيات 
من القــرن املاضي كان مدرســة 
إداريــة - اهلل يرحمــه أبــو رافد - 
منــوذج وقدوة صاحلة فــي العمل 
اإلداري، حيــث كان ميتلــك خبرات 
طويلــة وعريضة ســواء في وزارة 
أو  األوملبية  اللجنــة  أو  الشــباب 
نادي الســالم، وعندما كان رئيساً 
لنادي السالم شكل جلنة وسماها 
جلنة رقابة مهمتهــا تتابع قرارات 
تطبيقها  ومــدى  اإلدارية  الهيئة 
وكان يتعامل مع اإلداريني واملدربني 

باحترافية.
وفي إحــدى املرات تولــدت قناعة 
الســالم  لنادي  اإلدارية  للهيئــة 
بعدم جتديد العقــد ملدرب الفريق 
في الدوري املمتاز وقــال أنا اتولى 
العدل  هذا املوضوع ألنه ليس من 
أن نرســل كتاباً لإلعــالم بإعفاء 
وإقصــاء املــدرب الذي قــدم لنا 
خدمات وجمعتنا عالقة طيبة به، 
ســوف أســتدعيه للنادي وأخبره 
بقرار الهيئة اإلدارية وأجعله يقدم 

اعتذاراً لعدم اســتكمال مهمته 
مع النادي، وهكــذا يجب أن تكون 
ومن  واملدربني  اإلدارات  بني  العالقة 

العاني علينا أن نستوعب الدرس.
كان الراحــل يحرص علــى اقامة 
حفال سنويا لتأسيس نادي السالم، 
يحــرص فيه على تقــدمي التكرمي 
التي  والفرق  النادي  ملبدعي  اخلاص 
تتفــوق في البطــوالت، مع تكرمي 
رجال اإلعالم والصحافة في خطوة 
تعزز مسيرة النجاح وتثمن جهود 
الرياضيني واصحاب مهنة املتاعب 

والبحث عن احلقيقة.
الديوانية مــن احملافظات التي لها 
مكانــة خاصة في نفســي ألنها 
محافظة األدب والرياضة، فقدمت 
لنا جنوم ومواهــب وما زالت ينبوع 

من املواهب في كل اجملاالت، أتذكر 
عندما كنت مشرفاً لكرة السالم 
عــام 1993 و كان وقتهــا املدرب 
الكابنت سمير شــاكر لعبنا أمام 
الديوانيــة فــي الديوانية، وكانت 

واإلداريــني  الرياضيــة  اجلماهيــر 
أحســن  اســتقبلونا  واملدربــني 
استقبال ومازلت أتذكرها، وانتهت 
املبــاراة لصاحلنا بهدف وســجله 
الالعــب عدنان حســني جنم نادي 

سعيداً  وكنت  ســابقاً،  الشرطة 
عندمــا علمت أن الكابنت ســعد 
حافــظ مدرباً لكــرة الديوانية ملا 
أعــرف عن هذه الكفــاءة من أيام 
الدراســة اجلامعيــة عندما كان 
أحد طالب كلية التربية الرياضية 
بجامعة بغداد، وكان العباً متميزاً 
الدوري مع شــباب  وحقق بطولة 
الفريق  ومثــل  الشــرطة،  نــادي 
الذهبي للكرة  العصــر  أيام  األول 
قطر  فــي  واحترف  الشــرطاوية 
واستعان بخدماته الكابنت املثالي 
راضي شنيشــل في اجلهاز الفني 
لنــادي قطر وذلك ملعرفــة األنيق 
العلمية  حافظ  بقدرات  شنيشل 
والعملية ألنه عمل في أندية قطر 

وحقق جناحات كثيرة.
رسالتي لرئيس نادي الديوانية األخ 
أرى من  والذي  العنكوشي  حسني 
يرشدني  ما  دائًما  الذي  إحساسي 
لالجتــاه الصحيح أن هــذا الرجل 
يحب أن يعمل ويقدم شيء لنادي 
الديوانيــة ولكن النجــاح يحتاج 
لصبر ووقت، بـ 9 واحدات تدريبية 
يقيم عمل الكابنت ســعد حافظ 
املدرب األكادميي التربوي ذو اخلبرات 
التدريبيــة الطويلــة، نأمــل من 
املوقرة منح  أنديتنــا  إدارات  كافة 
املدربني الثقة والوقت كي يتسنى 

لهم العمل بحريــة وهدوء وبدون 
ضغوطات.

كل التوفيق للغزال األسمر قصي 
أن يعم االســتقرار  ونأمــل  منير 
أنديتنــا،  جميــع  فــي  الفنــي 
تزدهر  سوف  الفني  وباالســتقرار 
اللعبــة وتنتعش، وعلــى اإلدارات 
أن تتعلم أصــول املهنة من درس 
العاني، حيث على قنوات التواصل 
االجتماعي يتم اإلعالن على إقالة 

املدرب، ونأمل أال يتكرر املشهد.
كل التوفيق للكابنت املثالي سعد 
حافــظ في املهــام القادمة، وفي 
اخلتام أحــب أن أقول له: “أن تتألم 
يعنــي أن تنتج املعرفــة” وهذا ما 

قاله الكاتب الروماني.
“همسة ديوانية”

التاريخ  األستاذ حارث مدرس مادة 
في مدرسة شــعم في إمارة رأس 
اخليمة في دولــة اإلمارات العربية 
الديوانية  أهالــي  املتحدة هو من 
ومنتخبنا  الرياضة  ألخبار  ومتابعاً 
الوطنــي، وفي مباريــات منتخب 
التي تقام علــى مالعب  العــراق 
اإلمارات أزوده بتذاكر دخول املالعب 
وأذهب له لداره الكائن في منطقة 
شــعم تقديراً للديوانية ولناسها 

الطيبني.
* مدرب عراقي محترف

تقرير
حسين العاني وحسين العنكوشي وما بينهما



ذهب الذين يُعاش في أكنافهم 
وبقيُت في َخلٍَف كجلِد األجرِب

قائله : لبيد بن ربيعة 
وقــد عــاش حتــى بلــغ مائة 

وعشرين فقال :
ولقد سئمُت من احلياة وطولها
وسؤاِل هذا الناس كيف لبيُد ؟
وقيل : مات وهو ابن 157 سنة 

اسد الغابة ) /ج217/4(
**

اخلير والشر مقرونان في َقرٍَن 
بكّل ذلك يأتيك اجلديداِن

نســبهما ) ابــن االثيــر ( في ) 
اسد الغابة ( لســويد بن عامر 

املصطلقي .
وقال الزبير بن بكّار :

هذا الشــعر البي قالبة الشاعر 
الهذلي ....

واســم ابــي قالبة : احلــارث بن 
صعصعة 

***
وال خير في ِحلٍم اذا لم يكْن له 

بَوادِرُ حتمي َصْفَوُه أْن يُكّدرا
هو للنابغــة اجلعدّي ، وحني قال 
هذا البيت أردفه ببيت آخر فقال:
وال خيرَ في جهل اذا لم يكن له 

حليٌم اذا ما أورد األمر أصدرا
فقال النبي )ص(:

" أجــدَت ال يفضض اهلل فاك " 
، مرتني 

****
والنفس راغبٌة اذا رَغْبَتها 

واذا تُرّد الى قليل تقنُع
البيــت البي ذوَيــب الذهلي من 
قصيدة شهيرة له في رثاء بنيه 
–وكانوا خمسة ، أِصيبوا في عام 

واحد ، وفيها ِحَكٌموشواهد 
وأولها :

أَِمَن املنوِن وَرَيْبها تتوَجُع
والدهُر ليس مبُْعِتٍب َمْن يجزُع

وفيها يقول :
واذا املنّية أنشبت أَْظفارَها 

ألفيَت كلَّ متيمٍة ال تنَفُع
 *****

وما شــاب رأســي من ســننٍي 

تتابعت 
علّي ولكْن شيبتني الوقائُِع

قائله : ابو الطفيل عامر بن واثلة 
" قيل :

انه قدم على معاوية ، فقال له :
كيــف وجــُدك )اي حزنك( على 

خليلك أبي احلسن ؟
-ويعني به االمــام امير املؤمنني 

علي بن ابي طالب )ع( –
قال :

كوجد أّم موســى على موسى ، 
وأشكو التقصير "

اسد الغابة / ج5 /180
 ******

ال ألفينَك بعد املوت تندبُني 
وفي حياتي مازدوتني زادي !

البيت ألبي عبيد بن األبرص 
وهنــاك من يبكــي عليك ميتا، 
بينما هو َمْن أشّد من يخذلَُكفي 

حياتك ..!!
 *******

بِيٌض صنائُعنا ُسوٌد وقائعنا 
ُخْضٌر مرابعنا ُحْمٌر مواضينا

البيــت مــن قصيدة شــهيرة 
لصفي الدين احللي 

واأللــوان األربعــة كانــت ألوان 

الَعلَــم العراقــي أيــام احلكم 
امللكي في العراق )1958-1921(

 ********
أرى النــاس َمــْن داناُهــُم هاَن 

عندهم 
وَمْن أكرمْتُه ِعزَُة النفس أُكرما

للقاضــي علي بن عبــد العزيز 
اجلرجاني من أبيات جاء فيها :
يقولون لي فيك انقباض وامنا 

رَأَوْا رجالً َعْن موقف الُذلِّ أجحما
ولم أقــض حّق العلــم إْن كان 

ُكلما 
بدا طمع صّيرتُه لَي ُسلّما

ولو أنَّ أهل العلم صانوه صانهم 
ولو عظّموه في النفوس لُعِظما

 *********
والشــعر ما لــم يكــن ذكرًى 

وعاطفًة
أو حكمًة ، فهو تقطيع وأوزاُن

البيت من قصيدة عامرة وألمير 
الشعراء أحمد شوقي 

ومنها قولُه :
ونحن في الشرق والفصحى بنو 

رَِحٍم
ونحُن في اجلرح واآلالم إخواُن

 **********
ســئمُت تكاليف احليــاة ، وَمْن 

يَِعْش
                                 ثمانني َحْوالً 

– ال أبالك – يسأِم
البيت لزهير بن أبي سلمى 

لقــد كان الســأم يــالزم أبناء 
الثمانني 

أما فــي أيامنا هــذه فهو يالزم 
العراقيني أجمعني ..!!

 ***********
فال التأنيُث السم الشمس َعْيٌب 
                         وال التذكير َفْخٌر 

للهالِل
البيت البي الطّيب املتنبي ، وهو 
ُمشــعر مبا للمرأة مــن أهمّية 
ومكانــة ال ينبغــي ان يغمطا 

لكونها انثى .
ان الشــمس مؤنثة وهي ســّر 

احلياة ...

أبيات شائعة واضاءات نافعة

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

هنــأت املمثلــة اللبنانية 
ماغــي بو غصــن زميلها 
ناصيف  اللبناني  الفنــان 
أغنيته  جنــاح  زيتونعلــى 
أطلقها  التــي  اجلديــدة 
مؤخرا "يا عســل" كاتبة 
اخلــاص  حســابها  عبــر 
التواصــل  موقــع  علــى 
اإلجتماعــي: "الف مبارك 
ناصيف زيتون دائما متميز. 
وصديقــي الغالــي خالد 
اآلغا ما مننسى هاجلمعة 

احللوة. اشتقتلك".
بــدوره رد ناصيــف زيتون 
علــى تعليــق ماغــي بو 
يا  غصــن قائالً: "شــكراً 
مذوقة ست ماغي و احلى 

جمعــة واهلل اشــتقنا". 
وجــاء تعليــق بــو غصن 
بعدما نشر اإلعالمي خالد 
اآلغا صــورة جتمعه بهما 
:"ابــارك لصديقي  معلقاً 
قلبي  على  والغالي  العزيز 
ناصيف زيتــون جديده "يا 
ان ناصيف  عســل" علماً 
من ارقى وانقى من عرفت .

حّلــت املمثلــة املصرية 
ليلــى علــوي، ضيفــة 
علــى برنامــج "اليــف 
الذي  الدوبلكــس"،  من 
"أبلة  الدميــة  تقدمــه 
ليلى  وكشفت  فاهيتا"، 
انها من  املقدمة عن  في 
مواليد عام 1962، واسم 
دلعها هو "لولي"، ولديها 
شــقيقة تدعــى مليــاء 
البرنامج،  معها  حضرت 
كمــا أنها حاليــا عزباء 
النجارة  أعمــال  وحتــب 
وعندمــا  وامليكانيــك 
الدوالب  يحدث كسر في 
اخلــاص بهــا تصلحــه 
حتــب  وال  بنفســها، 
األســماك  تناول 

والقرنبيط. وأشــارت إلى 
في  ترغب  كانــت  أنهــا 
تدرس  بكليــة  االلتحاق 
فيها ميكانيك السيارات، 
وأول راتــب حصلت عليه 
كان 75 قرشــا، ولفتــت 
إلــى أن دمعتهــا قريبة، 
وتبكي كثيــراً، وتالحقها 
العديــد من الشــائعات 
مثــل امتالكها للقصور 

مواقــع  عبــر  إنتشــر 
اإلجتماعــي  التواصــل 
مقطــع فيديــو للفنان 
املصري عمــرو دياب وهو 
جتاه  غريب  بتصرف  يقوم 
إحدى  في  معجبيه  أحد 
الهاتف  فأخــذ  احلفالت، 
يحاول  وهو  منه،  احملمول 
في  دياب  وظهر  تصويره. 
الفيديــو وهــو ينزل من 
متجهاً  املســرح  علــى 
كان  الذي  املعجــب  إلى 
الهاتف  ليمسك  يصوره 
في حني  يده،  من  احملمول 
حاولــت املمثلة املصرية 
متنعه،  الشــربينيأن  دينا 
إال أنه دفــع يدها وتوجه 

للمعجب، ليأخذ الهاتف 
من يــده. يُذكــر أن دياب 
أغنيته  طــرح  قد  كانت 
جميل"،  "اجلــو  اجلديدة 
قليلة  أيــام  مــرور  بعد 
"أهي  أغنية  على طــرح 
أهي"، من كلمات محمد 
القياتــي، أحلــان محمد 
يحيى، وتوزيع أحمد عادل.

ماغي بو غصن

عمرو دياب

ليلى علوي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
ســلط موقع "هيلث الين" الضوء على أهمية هرمون السعادة 
واملعــروف بـ "الســيروتونني" ودوره في منح اإلنســان شــعورا 

باالرتياح النفسي في ظل ضغوط احلياة.
وعرف املوقع في تقرير له هرمون السعادة بأنه:" مضاد االكتئاب 

ألنه يلعب دورا مهما في حتسني املزاج ومقاومة االكتئاب".
ولتحفيز هذا الهرمون وزيادته في اجلســم قدم املوقع مجموعة 

من النصائح البسيطة والتي جاءت كالتالي:
عند ممارســتك للرياضة احرص على شــرب كميــات كافية من 
السوائل. وتناول وجبات منخفضة البروتني بقدر احتياج جسمك 
فقط. وال حترم نفسك من الكربوهيدرات بشكل زائد. ايضا علينا 
احلرص على تناول املــوز واألناناس والبرقوق. وتنــاول احملار واحلبار 

البحري كل بضعة أسابيع.
وقــدم املوقع نصيحة لــأزواج بان يحرصوا علــى عالقة زوجية 

متجددة ومليئة بالعاطفة وخالية من الروتني وامللل. 
الشــكوالتة دائما تكون حاضرة عندما يكــون احلديث عن املزاج 
والراحة النفســية فال حترم نفســك من تناولها مبا يتناسب مع 
برنامج الســعرات احلرارية اخلاص بك. وحتتوي الشــكوالتة على 
التربتوفان الذي يساعد على حتســني املزاج، ولكن يجب تناولها 

باعتدال الحتوائها على الكثير من السكر والدهون.

سبعة اشياء منها المأكوالت 
البحرية تحقق السعادة

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت شركة Atlis اوائل العام املاضي نيتها طرح سيارة بيك 
آب عمالقة جتتمع فيها قوة املركبات األميركية الكبيرة وتقنيات 

السيارات الكهربائية، واليوم باتت معالم املركبة أكثر وضوحا.
 Atlis XT وبالنظر للتســريبات التي انتشــرت لتصميم سيارة
املنتظــرة، نالحظ أنها صممت بهيكل ضخم يحمل مالمح من 
سيارات GMC وفورد رباعية الدفع الكبيرة، لكنه يتميز مبصابيح 
ضيقة تعمل بتقنيات LED متنحه روح احلداثة وطابع الســيارات 
الكهربائية. أمــا واجهة القيــادة في هذه املركبة فســتخلو 
تقريبا من األزرار التقليدية، وســيجري التحكم بكامل تقنيات 
املولتيميديــا وأنظمة التكييف واإلضــاءة وأنظمة القيادة عبر 
شاشة عمالقة توضع في منتصف الواجهة، اضافة الى شاشة 

كبيرة قبالة السائق مباشرة تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.
ومــن املفترض أن تــزود املركبة مبحركات كهربائيــة قادرة على 
توليد عزم يزيد على 400 حصان،  وبطاريات ميكن شحن %80 من 

سعتها في غضون عشر دقائق فقط.
وســتطرح من Atlis XT عدة نسخ، نســخة ببطاريات تكفيها 
لقطع مســافة 483 كلم بالشــحنة الواحدة، ونســخ فيها 
بطاريــات تكفي لقطــع 644 أو 805 كلم بالشــحنة الواحدة، 
وتتميز جميع النسخ تبعا للشركة املصنعة بسهولة الصيانة 
واستبدال القطع، إذ ســيكون باإلمكان استبدال احملرك أو علبة 
التروس فيها خالل 20 دقيقة فقط، أما أســعارها فستبدأ من 

45 ألف دوالر.

" Atlis XT وحش" أميركي 
جديد سيرى النور قريبا!

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
الكثير من النــاس عندما يتحدثون 
عن انفســهم يقولون ان الصراحة 
اهــم مــا مييزهــم وقــد خســروا 
االصدقاء وحتى  الكثير من  بسببها 
بعض االفراد من االقــارب، لكن هل 
فعال هنــاك هذا العــدد الكبير من 
من  السنا  الصريحني؟  االشــخاص 
الشــعوب اجملاملة الى حد بعيد رمبا 
يصل في كثير من االحيان حد النفاق 

االجتماعي وألسباب عديدة.
الصراحة  بــني  الفــرق  عــن  بعيدا 
والوقاحة وبني اجملاملة والنفاق، سألنا 
عددا من االشخاص فيما لو تعرضوا 
ان  الى موقف معــني اجبرهم على 
كنوا  وان  وواضحني  صريحني  يكونوا 

خسروا جراء هذا، صديقا او قريبا!
عبد الرحمن املوسوي يقول: "علمني 
ابي مذ كنت صغيرا ان اكون صريحا، 
وواضحا، وكان يؤكد لي ان الشخص 
لغايتك  والعــارف  والذكــي  احملــب 
ســيحترم صراحتك ويتمســك بك 
اكثر، اما الشخص الذي اعتاد النفاق 
والكــذب فلــن تعجبــه صراحتك 
مكسب.  خسارته  ومثله  ووضوحك 
عملت بنصيحتــه ووجدتها اعظم 
ما ميكــن ان نتعلمه. اليوم لدي عدد 
كبير مــن االصدقاء الذين احترمهم 
رائعني واعدهم  ويحترموني، وكلهم 
اخوتي، فقد متســكوا بعالقتهم بي 
برغــم اني كنت فــي بعض االحيان 
اتصــرف بوقاحــة النــي اصدمهم 
باحلقيقة من دون اي مفردة تهونها".

العديد  اما مثال السراي فقد خسر 
مــن اصدقائــه للســبب نفســه، 
الصراحــة اذ قال: "لأســف هناك 
بكذبة  العيش  يفضلون  اشــخاص 
ويحبون من يخدعهم حتى وان كانوا 
يدركــون خديعتهم له املهم انها ال 
تصدمــه وال متنعه من فعل ما يريد. 
عدد من االصدقاء انقطعت عالقتي 
بهم بســبب اني كنــت انصحهم 
بفعــل او عــدم فعل شــيء معني، 

مــع اني احتدث لصاحلهــم، لكنهم 
لــم يفهموا غايتــي وبعضهم ظن 
انــي احاول التقليل من شــأنه ومن 
طريقته بالتفكيــر. املهم اني اليوم 
اشــعر بالنــدم احيانا النــي كنت 
صريحــا معهم، فيبدو ان هذا الزمن 

زمن نفاق ومجامالت فارغة".
مع ان املوضوع ال يتعلق بزمن، والدليل 
ما ذكره عبد الرحمن املوسوي، لكن 
يبقــى لكل منا رأيــه ووجهة نظره 
التــي يبنيهــا على اســاس جتاربه 

الشخصية.
بثينة عبد الــرزاق حتدثت عن موقف 
بســببه  وخســرت  معها  حصــل 
صديقــة مقربــة وقالت: "آســفة 
لبعض العقول التــي ال تفكر ابعد 
من انفها، كانت لدي صديقة مقربة، 
احبهــا جــدا لدرجة انــي قطعت 
عالقتي مع احداهــن النها لم تكن 

انها كانــت دائمة  حتبها، وبســبب 
الســؤال مــا رايك بي ومــا رايك مبا 
فعلتــه، فكانت هي من يطلب الرأي 
وكنــت بحكم الصداقــة والعالقة 
التي افترضُت انهــا جتاوزت موضوع 
اجملاملة كنت اصارحها برأيي وكانت 

دائما تنتفض ويزعجها رأيي".
 وتابعت: "في احــدى املرات اخبرتها 
اني لن اجيــب اال اذا وعدتني بتقبل 
صراحتي ووافقــت، فصارحتها بكل 
ما اريد وقلت في نفســي ســيكون 
املوقف اليــوم مفترق طــرق اما ان 
تتقبل االمر او ال وساعتها لن استمر 
بعالقتي معها ألني اجد مثلها اناس 
اخاف  وانــا  واضحني  وغيــر  كاذبون 
امثالهــا، وبالفعل غضبت بشــدة 
ووصل االمــر الى كيل من االتهامات 
طالتني منها فاخترت ان انســحب 
من عالقتي بها اخسرها ألني بالفعل 

وجدت في هذا مكسب، ألنها لم تثق 
بي مثلما فعلــت، ولم حتبني بالقدر 

نفسه".
عشتار مشني الباحثة بعلم النفس 
اختصرت األمــر بقولها: "ال ميكن ان 
الصراحة بجملة  نختصر موضــوع 
او حتى صفحة كاملــة في جريدة، 
لكن هناك نقطة اساسية علينا ان 
ننتبه اليهــا، ان احلديث الصريح مع 
الصديــق يختلف عنه مــع القريب 
ويختلف عنه مع من هم اكبر سنا او 
اصغر، ويختلف عندما يكون املقابل 
احد الوالديــن، فأخي ميكن ان اخبره 
انه مخطئ لكن مــن هو اكبر مني 
ســنا او امي او ابي ال ميكن ان اقولها 
حرفيا لكن ميكن ان املح بطريقة غير 
مباشــرة، هنا انا كنت صريحة لكن 
بحــدود، وهذا امر مهــم كي يتقبل 

االخر صراحتنا وال يعدها وقاحة.

الصباح الجديد - وكاالت:
دار ســوذبيز في جنيف،  كشــفت 
وردي  حجــر  لعــرض  االســتعداد 
اســتثنائي من املــاس، وهو جزء من 
أكبر ماسة وردية مت اكتشافها على 
اإلطالق في روسيا، ويقّدر سعرها مبا 

بني 23 و38 مليون دوالر.
ووفقــاً للتقاريــر الصحافيــة فأن 
املزاد ســيفتتح يوم اإلربعاء املقبل، 
ذي  عليها  أطلــق  التــي  واملاســة 
ســبيريت أوف ذي روز تيمناً باســم 

فرقة باليه شهيرة، أرجوانية - زهرية 
زاهية وتعــد أكبر قطعة تعرض في 

مزاد على اإلطالق.
يبلــغ طــول املاســة البيضاويــة 
الشــكل، 1,7 ســنتيمتر وعرضها 

1,27 سنتيمتر.
واكتشــفت املاســة األصلية التي 
تشــكل هذه املاســة قطعة منها 
فــي جمهورية ســاخا )ياقوتيا( في 
شــمال شــرق ســيبيريا في العام 
ألروســا  مجموعــة   مــن   2017

من  عاماً  األمر  واســتغرق  الروسية 
العمل الدقيق لتقطيعها وإعطائها 
شــكلها البيضوي مع احلفاظ على 
لونها الالمع، وفقاً ملدير املبيعات في 

الدار بينوا ريبيلني.
ســعرها يقدر مبا بني 23 و38 مليون 
دوالر. ما يعني أن سعر القيراط 2,56 
مليون دوالر، وهو سعر قريب جداً من 
2,6 مليون  البالغ  القياســي  الرقم 
دوالر للقيــراط الذي ســجلته قبل 

عامني في جنيف  بينك ليغاسي.

ماسة وردية استثنائية للبيع بأكثر من 38 مليون دوالر

بالصراحة نكسب انفسنا ولو خسرنا بعض االشخاص

الصباح الجديد - وكاالت:
إعــالم وصف  اوردت عدة وســائل 
"ضارب النساء" على املمثل العاملي 
جوني ديــب البالغ مــن العمر"57 
عاماً" إثر خسارته قبل أيام قضيته 
البريطانية  "ذا صن"  ضد صحيفة 
التــي اتهمها بالتشــهير به حني 
نشــرت تقريراً يشــير إلــى ضربه 
آمبر هيرد،   املمثلة  السابقة  زوجته 
مانفاه تكراراً، وحاول تبرئة نفســه 
برفع دعوى تشهير ضد الصحيفة، 

وخسرها مؤخراً.
أفــالم  سلســلة  بطــل  وأجبــر 
"قراصنــة الكاريبــي" جوني ديب 
على اإلنســحاب من اجلــزء الثالث 
من سلسلة أفالم األبطال اخلارقني 
: "الوحــوش الرائعــة" بطلب من 
شــركة اإلنتاج " وارنر بــراذرز"، إثر 
واإلعالمية  القضائية  املشــكالت 
التي خاضها مــع طليقته املمثلة 
العاملية آمبر هيــرد، واتهمته فيها 
بتقرير صحفي اإلساءة إليها بدنياً 
تعاطي  إدمانــه  بســبب  ولفظياً 
الكحول واخملــدرات خالل زواجهما، 

ما ينفيه بإصرار.
وأصدر جوني ديب بياناً خاصاً بشأن 
انسحابه قال فيه :"أود أن أعلمكم 
أنــه قد ُطلــب منــي التخلي عن 
جتسيد شخصية الشرير " جيليرت 
 Fantastic " غريندلوالد" في أفالم
Beasts" التــي كتبتهــا جي كي 
"هاري  سلســلة  مؤلفة  رولينــغ، 
بوتر" الشــهيرة، من جانب شركة 
"وارنر براذرز"، وقد احترمت طلبهم 

ووافقت عليه".
وأصر ديب في بيانه الذي نشره يوم 
اخلاص مبوقع  اجلمعة في حســابه 
التواصل اإلجتماعي "أنســتغرام" 

الــذي يتابعه فيه ســبعة ماليني 
و700 ألف شــخص حــول العالم، 
علــى براءتــه من تهمة اإلســاءة 

إلى زوجته الســابقة، آمبر 
هيرد، ووعــد مبواصلة 

القانونية  معركته 
إلثبات ذلك، وتابع: 

"لن يغير احلكم 
لي  يا لســر ا
الصــادر عــن 
في  احملكمــة 
ململكــة  ا
ة  ملتحــد ا
"بريطانيــا" 

حــي  كفا
ل  لقــو
حلقيقــة  ا
أنني  وأؤكد 

خطــط  أ
لالســتئناف، 

إن عزمــي مــا 
يزال قويا وأعتزم 

إثبــات أن املزاعم 
لن  كاذبــة،  ضدي 

حياتي  حتديــد  يتم 
املهنيــة  ومســيرتي 

من  اللحظة  هــذه  في 
الزمـن.

وحظــي جوني ديــب بتعاطف 
متابعيه  معظــم  وتضامــن 
ومعظم  منهن،  النساء  حتى 
وقوف  عن  أعربت  التعليقات 

جانبــه،  إلــى  أصحابهــا 
وثقتهــم ببراءتـــه مــن 
التـــي  اإلســـاءة  تهمة 
زوجـته  إليـــه  توجههـا 

آمبـر  املمثلـة  السابقـــة 
هيـرد.

جوني ديب يعد 
جمهوره بمواصلة 
معركته القانونية
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