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الصباح الجديد - متابعة:
ما زالت املعلومات املضللة بشأن 
كورونا  لفيــروس  املضاد  اللقاح 
بوباء  احمليطة  املؤامــرة  ونظريات 
كوفيــد19- تنتشــر على نطاق 
واســع عبــر وســائل التواصل 

االجتماعي حول العالم.
األمر الذي أجبر شــركة "تويتر" 
على التأكيد أنه سيكون مطلوبا 
من املستخدمني حذف التغريدات 
اجلديدة التي تقدم مزاعم كاذبة 
أو مضللة حول لقاح كوفيد19-، 
وذلــك فــي توســيع لقواعدها 
بشــأن املعلومــات اخلاطئة عن 

فيروس كورونا.
التواصــل  شــركة  وأضافــت 
قد  أنها  بيــان  فــي  االجتماعي 
حذف  املســتخدمني  من  تطلب 
التغريــدات التــي حتتــوي على 
مزاعم كاذبة توحي بأن اللقاحات 
عمدا  الضرر  إلحلاق  "تســتخدم 
بالناس أو الســيطرة عليهم مبا 

في ذلك تصريحات عن اللقاحات 
تثيــر الشــعور بوجــود مؤامرة 

متعمدة".

وقال موقــع "تويتر" إنه قد يقوم 
العام  بدايــة  اعتبــارا من  أيضا 
املقبل بوضــع عالمة حتذير على 

"شائعات  تقدم  التي  التغريدات 
ال أساس لها، وكذلك املعلومات 
املنقوصــة أو التــي تــرد خارج 

سياقها" بشأن اللقاحات.
التي  املؤامرة  ومن ضمن نظريات 
يتــم ترويجها تلــك التي تزعم 
على ســبيل املثال أن لقاحاً ضد 
فيــروس كورونــا ســُيؤدي لزرع 
شــريحة إلكترونية في اجلسم، 
حتى يتسنى من خاللها مراقبة 
وتتبع كل شــخص ميشي على 

األرض.
وهناك نظريــة املؤامرة املعروفة 
الشامل"،  الضبط  "إعادة  باسم 
والتــي تزعــم أن مجموعة من 
زعماء العالم دبرت تفشي الوباء 
من أجل السيطرة على االقتصاد 

العاملي.
وتزعــم هذه النظريــة أن خطة 
تهدف  الشــامل  الضبط  إعادة 
إلقامة نظام عاملي جديد، وتزعم 
مخططــاً  كان  كوفيــد19-  أن 

لتنفيذ ذلك.
كما انتشــر مقطع مصور يعود 
حصد  املاضي،  أغسطس  لشهر 

ماليــني املشــاهدات، يزعــم أن 
ترمب  دونالد  األميركــي  الرئيس 
هو وحده مــن ميكنه إحباط هذا 
اخملطط الســري، الذي يستخدم 
كوفيــد19- إلخضــاع االقتصاد 
األميركــي حتــى تبــدأ عملية 
"إعادة الضبط" ويأخذ الناس في 

"التسول" من أجل اللقاحات.
كما انتشــر كذلــك على نطاق 
ووسائل  "يوتيوب"  على  واســع 
األخرى  االجتماعــي  التواصــل 
فيلــم وثائقي فرنســي يشــير 
إلى مخطط عاملي ســري. ويروج 
الفيلم لنصائح طبية ال أساس 
لها ومعلومات مضللة ونظريات 

مؤامرة بشأن فيروس كورونا.
ويــروج الفيلم لعــدد كبير من 
املزاعم التي مت كشف كذبها في 
الســابق، ومنها مزاعم أن ارتداء 
صفوة  وأن  خطــر،  الكمامــات 
للوباء بصورة  العالم خططــت 

ما.

معلومات مضللة ونظريات مؤامرة بشأن لقاحات كورونا 
تستشري في مواقع التواصل االجتماعي

منها زرع شريحة مراقبة في اجسام المتعاطين

بغداد - الصباح الجديد:
انتقــد النائــب عن كتلــة النهج 
الســبت،  احملمداوي،  الوطني جمال 
إدارة السياســة  املركزي في  البنك 
بـ"االخفاق"  اتهمه  وفيما  النقدية، 
في إيقاف تدهور صرف العملة، دعا 
إلى مســاءلة البنك بســبب "هذا 

التخبط".
وقال احملمداوي بيــان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه: "ننتقد بشدة 

منهــج البنــك املركزي فــي إدارة 
السياســة النقديــة للبلــد الذي 
انخفاضا شــديدا في قيمة  سبب 
سعر صرف العملة العراقية مقابل 
بالغا  اثرا  وتــرك  األجنبية  العمالت 

على معيشة املواطنني".
انحرف  املركزي  "البنــك  أن  وأضاف 
عن أهدافه املرسومة له في القانون 
رقم )٥٦( لســنة ٢٠٠٤، وأخفق في 
إيقاف تدهور صرف العملة العراقية 

مقابــل الدوالر ومهــد للطفيليني 
مئات  على  باالستحواذ  والفاسدين 
االرباح غير  الدنانير مــن  مليــارات 

الشرعية".
وتابــع أن "البنك املركــزي العراقي 
أخفق في حتقيــق التنمية ومحاربة 
الفقــر وانحــراف التوزيــع العادل 
للمــوارد ألنه لم يتعامل بشــكل 
جدي في اإلفادة من الكتلة النقدية 
التي يفترض أن تذهب إلى االستثمار 

في اإلنتاج احلقيقي وليس املضاربة 
السريعة من أجل الربح فقط".

وأشار احملمداوي إلى أن "من واجبات 
البنك املركــزي احملافظة على القوة 
الشــرائية للدينار واستقرار الدخل 
األزمات  وإدارة  للمواطــن  النقــدي 
مثل ظاهرة  واالقتصاديــة  النقدية 
ســيكون  الذي  اجلامح  التضخــم 
نتيجــة طبيعيــة لفشــل البنك 

املركزي وتغيير سعر الصرف".

نائب يدعو الى مساءلة البنك المركزي وإيقاف 
نهب االموال عن طريقه 

قال انه مهد للطفيليين والفاسدين االستحواذ على مئات مليارات الدنانير

السليمانية - عباس اركوازي: 
لشؤون  القمة  اعلنت مؤسســة 
الالجئني والنازحــني عن هجرة 34 
الف عراقي خالل العام احلالي 2020 
اسمائهم  وتســجيل  اخلارج،  الى 

كالجئني في اوربا وامريكا وكندا.
وقــال رئيــس مؤسســة القمة 
لشــؤون الالجئــني والنازحني آري 
جالل فــي مؤمتر صحفــي عقده 
مبحافظة  املنظمــة  مقــر  فــي 
الصباح  حضرتــه  الســليمانية 
اجلديد، وعرض فيه النتائح واالرقام 
لنســبة  املنظم  احصتها  التــي 

البالد  مــن  والنازحني  املهاجريــن 
واقليم كردستان الى خارج العراق، 
ان عــام 2020 كان عامــاً ســيئا 
مقارنة  العراقيــني  للمهاجريــن 
املاضية، نظــرا الرتفاع  باالعــوام 
غير  املهاجرين  الالجئــني  اعــداد 

الشرعيني بنسبة الضعف.
واضاف جالل، ان نســبة املواطنني 
الذيــن يقدمون طلبات  العراقيني 
للحصــول على تأشــيرة لدخول 
االراضي التركية ارتفعت بنســبة 
كبيرة خالل الفتــرة االخيرة، وهم 
تركيا  من  التهريب  يسلكون طرق 

قاصدين احدى الدول االوربية، الذي 
اجراءاتها  انها شــددت مــن  قال 
لدخول  للالجئني  الســماح  بعدم 

اراضيها.   
واوضح، ايضاً في املؤمتر الصحفي 
الــذي تزامن مــع اليــوم العاملي 
لالجئــني الذي يصــادف ال 18 من 
ديسمبر من كل عام، ان املؤسسة 
متكنــت مــن اعــادة جثامني 16 
مواطنا عراقيــا قضوا خالل رحلة 
هجرتهم الى اوربا، ومت تســليمها 
الى ذويهم، فضألً عن العثور على 
ثالثة اطفال فقدوا خالل رحلتهم 

وتســليمهم  اوربا،  الــى  الهجرة 
اوضاع  ومتابعــة  عوائلهــم،  الى 
املعتقلــني من املهجريــن واعادة 
اعتقلوا  الــذي  مــن  العشــرات 
وسجنوا في تركيا واليونان ومصر 
وغيرها من الــدول، خالل محاولة 
العبور بطرق ووسائل غير قانونية.  
35 مواطنا من اقليم  واشــار الى 
كردســتان لقــوا مصرعهم غرقا 
في رحلة الهجرة، ما زال مصير 17 
مواطناً منهم مجوال، وهو ما يرفع 
نســبة اجمال املفقودين الى 170 
شخصاً في مختلف ارجاء العراق.  

ارتفاع نسبة الالجئين العراقيين في اوروبا الى الضعف 

35 الف عراقي هاجروا بالطرق غير الشرعية خالل 2020 

تركيا تسحب قواتها من سبعة نقاط
وزير المالية: سعر صرف الدوالر4شمالي غرب سوريا تنفيذا التفاقها مع روسيا

6 السابق مشوه واضر باالقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اغلقــت اســعار النفــط امــس 
الســبت، عند أعلى مســتوى لها 
في تسعة أشــهر ليختتم سبعة 
أسابيع متتالية من املكاسب حيث 
ركز املستثمرون على نشر لقاحات 
هذا  الــدوالر  وتراجــع   COVID-19
األســبوع. وأغلق خام برنت مرتفعا 
82 ســنتا أو 1.59 باملئة إلى 52.32 
دوالرا للبرميل بعد أن المس 52.48 
دوالرا وهــو أعلى مســتوياته منذ 
مارس آذار. وأغلق خام غرب تكساس 

 70 مرتفعا  األمريكــي  الوســيط 
سنتا أو 1.45 باملئة إلى 49.06 دوالرا 
بعد أن بلــغ 49.28 دوالرا وهو أعلى 

مستوى منذ فبراير شباط.
وانتعش الــدوالر األمريكــي قليالً 
امــس األول اجلمعــة لكنــه ظل 
بالقــرب مــن أدنــى مســتوياته 
فــي عامني ونصــف العــام الذي 
ســجله في اليوم السابق. ضعف 
الــدوالر يجعــل النفط والســلع 
األخــرى أرخص للمشــترين الذين 

يستخدمون عمالت أخرى.

النفط يغلق على ارتفاع
ويسجل أعلى مستوى في 9 أشهر

بغداد - الصباح الجديد:
اصدرت وزارة املالية امس السبت، 
تصريحا جديدا بشأن سعر صرف 
الدوالر امام الدينار، فيما اشــارت 
الصرف  تعديــل ســعر  ان  الــى 

سيكون ملرة واحدة.
وقال وزير املالية علي عالوي في بيان 
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه: 
"ال يخفى على ابناء شعبنا الكرمي 
العاملية  االقتصادية  االزمة  حجم 
التي جنمت عــن تداعيات جائحة 
كورونا وهــزت اقتصاديات معظم 
دول العالــم، وفــي بلدنــا العزيز 
الناجتة  املالية  االزمــة  فأن  العراق 
االيرادات  فــي  احلاد  التراجــع  عن 

النفطيــة ارتبطت ايضــا بوجود 
االقتصاد  فــي  هيكلية  اختالالت 
العراقي لم تتم معاجلتها جديا ومت 

ترحيلها من مرحلة الى اخرى".
اصبح  االساس  "على هذا  واضاف 
اجراء  اهميــة  للعيــان  واضحــا 
فــي مختلف  عاجلة  اصالحــات 
اجملاالت واحملــاور االقتصادية ومنها 
ســعر صرف العملــة"، موضحا 
انــه "رغــم ان هــذا القــرار هو 
ولكننا  الصعبــة  القــرارات  احد 
مضطرين التخــاذه لكونه يعالج 
ولتجنب  االزمة  مــن  كبيرا  جانبا 
احلاالت املشابهة التي تعرضت لها 

دول اخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد النائب عن حتالف الفتح عدي 
شعالن ابو اجلون امس السبت، أن 
مجلس النواب ســيؤجل عطلته 
مطلع  بدءها  املقرر  التشــريعية 
العــام املقبــل، في حــال وصول 
إلى   2021 املوازنة االحتادية لعــام 

اجمللس.
وقال أبو اجلون في تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، إن "احلكومة 
هي املســؤول األول عن تأخر اقرار 
حتى  أنها  اعتبــار  علــى  املوازنة 
اللحظة لم تقرها وترســلها الى 
مجلــس النواب بغية دراســتها 

والتصويــت عليهــا"، مبينــا ان 
"البرملان وحني صــوت على قانون 
االقتراض االول فإنه كان متضمنا 
التفاق يقضي بأن ترسل احلكومة 
املوازنــة خــالل شــهرين او ثالثة 
التصويت على  تاريخ  اشــهر من 

قانون االقتراض".
واضاف ابــو اجلــون، ان "العطلة 
التشــريعية جمللس النواب سيتم 
تأجيلها بحــال وصول املوازنة الى 
ترتبط  انها  اعتبــار  على  البرملان، 
واملشــاريع  املواطنــني  بحقــوق 
املتوقفة، وبالتالي فإن تشــريعها 

سيتم منحه االولوية حينها".

نائب: البرلمان سيؤجل عطلته التشريعية 
لمناقشة الموازنة المقبلة حال وصولها

وزير المالية:تعديل سعر صرف الدوالر 
لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقباًل

بغداد - وعد الشمري:
النيابية،  املاليــة  اللجنة  أكدت 
أمس السبت، رفضها التصويت 
املوازنــة بصيغته  على قانــون 
اإلعالم،  وســائل  في  املســّربة 
داعيــة إلى اتخاذ إجــراءات من 
الدوالر  ســعر  تخفيض  شأنها 
الســابق،  إلى وضعه  وأعادتــه 
وفيمــا توقعــت حصــول ذلك 
خالل األسبوع احلالي، حذرت من 
اللجوء إلى حلــول متس القدرة 
الشرائية للمواطن في مواجهة 

األزمة االقتصادية.
وقال عضو اللجنة النائب ناجي 
الســعيدي، أن "احملافظــة على 
العراقي  الدينــار  صرف  ســعر 
مقارنــة بالدوالر يعــّد الواجب 
األول للبنك املركزي، إضافة إلى 

دوره اآلخر املتعلق بالتنمية".
أن  الســعيدي،  وأضــاف 
"التصريحات احلكومية بشــان 
املوازنــة والتوقعات أو تســريب 
مسودة قانونها، كما حصل قبل 
يومني يؤثر ســلبياً على ســعر 

الصرف".
أن "مــا حصــل في  وأوضــح، 
اليومني املاضيني هو طلب كبير 
حصل على الــدوالر نتيجة تلك 
املســؤولة،  غير  التصريحــات 

وبالتالي أرتفع سعر الصرف".
وبني الســعيدي، أن "املستفيد 
األول من رفع ســعر الدوالر هي 
املصــارف العراقيــة الداخلــة 
العملــة، وجنت خالل  مزاد  في 
اليومني أرباحــاً كبيرة من خالل 
والبيع  دينار،   1019 الشراء مببلغ 

مبا يزيد على 1400 دينار".
وشدد، على أن "احلل في احملافظة 
الدينار، على  على ســعر صرف 

البنــك املركزي أن يضاعف ضخ 
الدوالر خالل األسبوع احلالي خللق 

نوع من التوازن واالستقرار".
"اللقاء  أن  الســعيدي،  وأوضح 
املســؤولني  مع  جمعنــا  الذي 
البنــك قبل يومــني ناقش  في 
الصــرف،  اســتقرار  موضــوع 
التنمويــة  املســائل  وكذلــك 
اجلهات  مع  بالتنســيق  األخرى 

ذات العالقة".
وأورد، أن "البنك املركزي ومبوجب 
 ،2004 لســنة   56 رقم  القانون 
هو مؤسسة مستقلة وال ميكن 
التدخــل في أعمالــه وبخالفه 
فأن ســيؤثر ذلك فــي موقفنا 
املالي  املســتوى  علــى  الدولي 

واالقتصادي".
ويواصل السعيدي، أن "مجلسي 

الوزراء والنواب حثا البنك املركزي 
املناســبة  اخلطوات  اتخاذ  على 
خلفض سعر الدوالر احلالي خالل 

اليومني املقبلني".
أن  إلــى  الســعيدي،  ومضــى 
"مجلس النــواب لن ميرر موازنة 
بنصوصهــا  املقبــل  العــام 
على  ســيما  ال  حالياً  املقترحة 
صعيد حتديد سعر صرف الدوالر 

بـ 1450 دينار عراقي".
اللجنة  عضــو  أفاد  جانبه،  من 
األخر النائب أحمد حمة رشــيد 
إلى "الصباح اجلديد"، بأن "ارتفاع 
ســعر الدوالر له آثار كبيرة على 
اجملتمع العراقــي كونه يخفض 
من القدرة الشرائية للمواطن".

وأضــاف رشــيد، أن "مجلــس 
النواب لن يصوت على األســعار 

وهنــاك  للــدوالر،  املقترحــة 
نقاشات ستحصل بهذا الصدد 
واالتفــاق على صيغة ال تؤثر في 
املســتوى االقتصادي الســيما 

بالنسبة لذوي الدخل احملدود".
أن "احلكومة لم  إلــى  ولفــت، 
تنجح لغاية اآلن في وضع آليات 
االقتصادية  األزمة  مع  للتعامل 
الراهنة وتعظيم موارد الدولة".

المالية النيابية ترفض التصويت على
موازنة ترفع سعر الدوالر وتستنزف المواطن 

اجتماع سابق للجنة املالية "ارشيف"

قالت ان الحكومة لم تنجح في التعامل مع األزمة االقتصادية

تقريـر

التزم

 بوسائل

 الوقاية

يتقدم رئيس التحرير 
إسماعيل زاير واسرة تحرير 

الصباح الجديد، بخالص 
التعزية ووافر المواساة الى 

الشيخ اسعد العيداني، محافظ 
البصرة، لوفاة والدته، سائلين 

العلي القدير ان يتغمدها 
برحمته وان يلهمه وذويه 

وأهله الصبر والسلوان

انا هلل وانا اليه راجعون

تعزية



محليات 2
وزير الزراعة يؤكد دعم 
المنتج المحلي لتطوير 

القطاع الزراعي

العراق واالتحاد االوروبي 
يبحثان التعاون في مجال 

التجارة واالستثمار 

بغداد - الصباح الجديد: 
افتتح وزير الزراعــة املهندس محمد كرمي 
اخلفاجي مهرجان العسل الرابع عشر على 
قاعــة وحدائق نادي العلويــة الذي أقامته 
جمعية النحالني العراقيني مبناســبة مرور 
30 عاماً من تأسيســها ، مؤكداً على دعم 

املنتج احمللي لتطوير القطاع الزراعي. 
وشــدد اخلفاجي خالل حفل اإلفتتاح على 
زيادة اإلنتاجية و حتقيق اإلكتفاء الذاتي من 
إنتاج العســل احمللي و ومنتجاته والسعي 
إلى تصديــره إلى اخلارج، مبيناً العمل على 
دعــم قطاع النحل والنحالــني في العراق 

وتذليل املعوقات التي تعترض عملهم.
و أشــاد اخلفاجي بدور جمعيــة النحالني 
العراقيني من خالل زيادة إنتاجية العســل 
احمللي الذي يتميز بجودته وقيمته الغذائية، 
فضــالً عن دورها الواضح فــي دعم املنتج 
احمللي و الذي بدوره يســهم في دفع عجلة 
القطاع الزراعي لألمــام وصوالً إلى أفضل 

إنتاج كما و نوعاً .
وشــهد املهرجان تنوعا متميــزاً ملنتجات 
العســل  مشــتقاته  بحضور مستشار 
الوزارة لشــؤون الثــروة احليوانية الدكتور 
حســني علــي ســعود و عدد مــن املدراء 

العاميني و اخملتصني في الشأن الزراعي.
مــن جانبه أبدى رئيــس جمعية النحالني 
العراقيني عن سعادته للدعم الذي تقدمه 
الوزارة للجمعية، مؤكداً مساندة جمعية 
النحالني العراقيني لالرتقاء بقطاع العسل 

دعماً للمنتج احمللي. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة التجارة عــن عقدها اجتماع 
للجنــة التجارة واالســتثمار املنبثقة عن 
االوربي   االحتــاد  مــع  والتعاون  الشــراكة 
مناقشة سبل التعاون في مجال التجارة و 
االستثمار واملواضيع املطروحة ضمن جدول 

االجتماع .
واوضح مدير عام دائرة العالقات االقتصادية 
اخلارجية عادل املســعودي  خالل ترؤســه 
اجتماع اللجنة عن اجلانب العراقي انه جرى 
خالل االجتماع مناقشة سبل التعاون في 
مجال التجارة و االســتثمار في القطاعات 
االقتصاديــة واملالية واخلدميــة احليوية و 
متكني القطــاع اخلاص مبا بخــدم القطاع 
العراقي و يسهم في اندماجه مع االقتصاد 

العاملي .
وقد ابدى جانب االحتاد االوروبي بضرورة دعم 
العراق في اجــراء الصالحيات االقتصادية 
وتقدمي الدعــم الفني جلميــع القطاعات 
ذات الصلــة .، مبينــا » ان الطرفني اتفقا 
كذلك علــى مواصلة اجلهود واالجتماعات 
بغية تنفيــذ بنود االتفاق مــدار البحث و 
وضع خطه مشــتركة لتنفيذ ذلك ، الفتا 
» ان  هذا االجتماع هو االول من نوعه نظرا 
النعقاده بعد دخول االتفاقية  حيز التنفيذ 

عام 2018 .
واشــار الى ان االجتماع عقــد عبر تقنية 
webex بحضــور ممثلني رفيعي املســتوى 
من االمانة العامة جمللــس الوزراء / الهيئة 
اخلارجيــة   وزارات  لالســتثمار  الوطنيــة 
واملاليــة والتخطيط والزراعــة والصناعة 
واملعــادن / والصحة والتجــارة والصناعة 
في احلكومة اقليم كردستان واحتاد الغرف 
في  اخملتصني  واملوظفني  العراقية  التجارية 

دائرة العالقات اخلارجية االقتصادية .
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التوفيق والنجاح من اهلل والتكرمي نصيــب اجملتهدين بعد حصولنا على 
بــراءة االخرتاع اخلاصة بتكلونوجيا املياه العالجيــة لعالج األمراض املزمنة 
نسئل اهلل لنا أن يســخرنا خلدمة اإلنسانية 2020/12/17 اخلميس قاعة نقابة 

طب االسنان يف بغداد املنصور
الباحث واملستشار بالطب التكميلي 
حيدر سعيد مطلب املساري 

تكريم 

بغداد - الصباح الجديد: 
طمأن رئيــس مجلس ادارة غرفة جتارة 
بغداد فراس رســول احلمداني ، التجار 
والعراقيني واألســواق بان سعر صرف 
الدوالر االميركي ســيعاود االستقرار 

خالل االيام املقبلة .
العراقية  احلكومة  الغرفة  رئيس  ودعا 
لتنظيم  اســتباقية  اعــداد خطــة 
عملية االســتقرار النقــدي للعملة 
العراقيــة مقابل الــدوالر ، من خالل 

خطة تنظمها مع اجلهات اخملتصة من 
مستشارين وخبرات في اجملال املالي .

ان االحداث وموجات  واكد احلمدانــي 
واملضاربــات  املتســارعة  االخبــار 
والشــائعات ولدت قلق داخل السوق 

العراقيــة ، وان اللجــان اخملتصة في 
الدولــة قــادرة على احملافظــة على 
استقرار الصرف ، خاصة ان موازنة عام 
٢٠٢١ ما زالت مســودة قيد املناقشة 

والدراسة .

بغداد - الصباح الجديد: 
شــدد مصرف النهرين االســالمي 
بأن خدماته التــي يقدمها  تخضع 
في تطبيقاتها الحكام  الشــريعة 
صيغة  ذلــك  ومثــال  االســالمية 
املرابحة االســالمية حيث يتم دفع 
مبلــغ التمويل الى البائع وليس الى 

زبون املصرف )طالب التمويل («.
وقال بيان لوحــدة االعالم واالتصال 

احلكومي ان »جميــع خدماتنا التي 
ذكرت صراحة فــي عروض التوطني 
ومت توقيــع االتفاقيات مــع الوزارات 
والدوائــر حولهــا وهــي ملزمة لنا 
ونحن على اســتعداد كامل  قانونا 
الكافية  السيولة  ولدينا  لتنفيذها 
لذلك ،وان هذه اخلدمات واالتفاقيات 
اخلاصة بتوطني رواتب املوظفني متت 

موافقة البنك املركزي عليها .

الهجمة  ان«هــذه  البيــان  واضاف 
مصرفنا  على  واملمنهجه  الشرسة 
واإلســاءة  جهودنا  تقويض  هدفها 
إلــى ســمعة مصرفنــا خصوصاً 
بعد النجاح امللحــوظ الذي حققه 
املصرف في هذا اجلانب.واشار الى ان 
» مصرفنا إذ يقّدم هذه التوضيحات 
الكرام  نؤّكد علــى مواطنينا  فإننا 
توّخي  الــى  الفئــات  ومن جميــع 

الدقــة وإســتقاء املعلومــة مــن 
مصادرنا الرســمية وعــدم اإلجنرار 
، كما نؤّكد على  خلف اإلشــاعات 
إســتمرار تقــدمي جميــع خدماتنا 
من أجل اإلرتقاء بالواقع املعيشــي 
، كما وندعوا  للمســتفيدين منها 
وســائل اإلعــالم إلى دعــم اجلهود 
املبذولــة من قبلنا في هــذا اإلطار 

حتقيقاً للصالح العام. 

بغداد - رحيم الشمري:
بحث وفد غرفة جتارة بغداد بالســفير 
الهندي في العراق بيرندر سنغ ياداف ، 
لبحث تطوير وتسهيل التبادل التجاري 

ورفع مستوى العالقات االقتصادية .
وتطرق وفد الغرفة من اعضاء مجلس 

االدارة دريــد الغريــري وحســام جواد 
املعلومات  تبادل  الى   ، واملستشــارين 
بــن البلدين ، واالتفاق على تســهيل 
اجراءات عمــل التجــار ، وقيام غرفة 
جتــارة بغــداد برســم طريــق لعمل 
الشركات االســتثمارية الهندية ، عن 

الرســمية  اجلهات  مخاطبــة  طريق 
ومســاعدتها بتفعيــل الشــراكة ، 
وعــرض دراســة متكاملــة لتصدير 

التمور العراقية الى الهند مباشرة  . 
واشــار الســفير الهندي ان مستوى 
التبادل بني العــراق والهند حاليا اربع 

وعشــرون ونصف مليار دوالر ، تتضمن 
اســتيراد النفــط العراقــي وتصدير 
بضائــع ، واهميــة تعزيــز التجــارة 
املشــتركة ، ورغبة احلكومة الهندية 
باالجتاه نحو العراق وفتح أبواب واسعة 

للتجارة واالستثمار . 

نطمئن التجار والعراقيين ان سعر صرف الدوالر سيعاود االستقرار

»النهرين االسالمي« : يتم دفع المبلغ
 الى البائع وليس الى )طالب التمويل (

العراق والهند يبحثان تطوير سبل التعاون التجاري بينهما 

رئيس غرفة تجارة بغداد :

البصرة - سعدي السند:

أعلنت الشــركة العامة ملوانئ 
للطلبة  القبــول  نتائج  العراق 
للدراسة في معهد  املتقدميني 
املوانئ للعام الدراســي )2020-
املقبولني  الطلبة  ودعت   )2021
معهــد  مراجعــة  االســاس 
املوانــئ الكائــن فــي منطقة 
املعقــل قرب الســاعة لغرض 
التسجيل مستصحبني معهم 
املستمسكات والوثائق االصلية 
املطلوبة بدءا مــن اليوم االحد 
ولغايــة   2020/12/20 املوافــق 
ليوم  الرســمي  الــدوام  نهاية 
 2020/12/24 املوافــق  اخلميس 
وخالف ذلك يسقط حق الطالب 

في القبول .
وبالنســبة للطلبــة االحتياط 
ســيتم تبلغيهم باحلضور عبر 
النقــال في حالة  الهاتف  رقم 
انسحاب احد الطلبة املقبولني 

االساس .

اجناز اعمال البنى التحتية 
للمعهد

أعلــن ذلــك للصبــاح اجلديد 
فرحــان  املهنــدس  الدكتــور 
مدير  الفرطوســي  محيســن 

الشركة العامة ملوانئ العراق
وأضاف أكملت الشركة مشروع 
تطوير طرق معهد املوانئ التابع 
لها مع انشاء منظومة متطورة 
جملاري األمطار مع أعمال الصبغ 
والذي نفذته الشــركة العامة 
.وذكر  النقل  مشــاريع  لتنفيذ 
الكابنت  توجيهات  وبحسب  انه 
ناصر حسني الشبلي وزير النقل 
البنى  وتطوير  االهتمام  بضرورة 
التحتيــة في موانئ وأقســام 
الشــركة مت اجناز أعمــال البنى 

التحتية للمعهد 
: أن  موانئ  وأضاف الفرطوسي 
تأهيل  مشــروع  أحالت  العراق 
في  األمطار  ومجــاري  الطــرق 
معهد املوانئ الى شركة تنفيذ 
 19 بتاريــخ  النقــل  مشــاريع 
املاضي  العام  مــن  األول  كانون 
للمواصفات  طبقاً  العمل  وإجنز 

املطلوبة 
فيما بني رئيس مهندسني أقدم 
مدير معهد  بريدي  ماهر سالم 
املوانئ ان مالكات الشركة أجنزت 
العمل بالرغــم من فترة احلظر 
بســبب جائحــة كورونا حيث 
مت رصف جميع طرق وســاحات 
تقدر  باملقرنص مبساحة  املعهد 
ب 2900 م٢مــع رصف 1800 م٢ 
انشــاء منظومة  أرصفة مــع 
متطورة جملاري األمطار أسهمت 
بسبب  املوظفني  معاناة  بإنهاء 

األمطار . 
وأضاف بريــدي ان األعمال التي 
أجريت في معهد املوانئ جعلته 
يليق بأســم وعراقة الشــركة 
خصوصــاً بعــد األعتــراف به 
من قبــل وزارة التعليم العالي 
واســتقبال  العلمي  والبحــث 
الطلبــة للعــام الثانــي على 

التوالي .

املفاضلة بني الطلبة جرت 
بشفافية عالية

ملوانئ  العامة  الشركة  واعلنت 
العــراق ان آلية قبــول الطلبة 
املتقدمني للدراســة في معهد 
عالية  بشــفافية  جتري  املوانئ 
تنافســية  على وفــق ضوابط 
باملفاضلــة مبجمــوع الدرجات 
عبر االستمارة اإللكترونية التي 
فتحــت مســبقاً للتقدمي على 
قســمي تقنيات املوانــئ وادارة 

املوانئ .
الدكتور  العــام  املديــر  وذكــر 
ان  الفرطوسي  فرحان  املهندس 
توجيهات وزير النقل تنص على 
اعطاء أهمية قصوى للشــباب 
مبيناً   ، املســتقبل  قادة  ألنهم 
ان الشــركة قدمت كل الدعم 
واملعنــوي لتطوير قدرات  املادي 
معهد املوانئ ليستقبل خريجي 

تتماشــى  التــي  االعداديــات 
تخصصاتها مع عمل تخصص 
املوانــئ حتى أصبح من املعاهد 
األولى في العــراق بأعتراف من 
وزارة التعليــم العالي والبحث 

العلمي .
مــن جانبــه بني مديــر املعهد 
أن اإلقبــال املتزايــد للطلبــة 
على  يدل  للدراســة  املتقدمني 
كفــاءة املعهــد حيــث وصل 
4176 متقدما  املتقدمــني  عدد 
 ، فرعيــه  علــى  ومتقدمــة 
موضحاً ان استمارات املتقدمني 
ســتخضع الى ثــالث جلان من 
الشركة  ضمنها جلنة عليا من 
بإشــراف املديــر العــام ووزارة 
مع  والتنسيق  وبالتعاون  النقل 
وزارة التعليــم العالي والبحث 
البصرة  تربية  ومديرية  العلمي 
لقبــول ) 120 ( متقدما بواقع ) 

60 ( طالبا لكل قسم 

يقبل 120 طالبا من  الطلبة 
املتقدمني

العراق  موانئ  معهــد  ان  يذكر 
يقبل بواقع 120 طالبا من طلبة 
الدراسة االعدادية بعد اعتماده 
من قبــل وزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمــي العراقيــة 
الدبلوم  لنيلهم شهادة  رسميا 
بعــد تخرجهم فــي محافظة 

البصرة .
جاء ذلــك بعد التوســع الكبير 
الذي تشــهده املوانــي العراقية 
في وقتنا احلالي حّتم على املوانئ 
ايجاد طــرق خللق موارد بشــرية 
متخصصــة بالعمل فــي اجملال 
البحــري  حيث مت التنســيق مع 
وزارة التعليــم العالــي والبحث 
التدريب  العلمي لتحويــل مركز 
العراقية  باملوانئ  اخلــاص  املهني 
الى معهــد متخصص بفرعني ) 

إدارة - تقنيات املوانئ ( يســتقبل 
االعداديــة  الدراســة  خريجــي 
واملهني  والعلمي  االدبي  بفروعها 
)  ميكانيــك ،كهربــاء ( لتخريج 
شــباب  مؤهلــني للعمــل في 
البحري  والفني  االداري  القطــاع 
بعدحصولهــم علــى شــهادة 

الدبلوم«.
قاعات  على  يحتــوي  املعهد  وان 
دراســية واسعة مقســمة الى 
والتدريــس  النظــري  التدريــس 
العملــي باإلضافــة الى خدمات 
شاملة تســاعد الطالب كمركز 
استراحة بعد اكمال حصصهم.

ومن اجلدير بالذكر ان وزارة التعليم 
العالــي والبحث العلمــي دائرة 
الدراســات واملتابعــة اجرت عدة 
املعهد  لتقييم  ميدانيــة  زيارات 
واشــادت  الوزارة  قبل  من  إلقراره 
بجهــود وزارة النقل احلثيثة بهذا 

الصدد .

آلية قبول الطلبة المتقدمين للدراسة جرت بشفافية عالية

شركة موانئ العراق تعلن أسماء الطلبة المقبولين في معهدها

احالت موانئ العراق 
مشروع تأهيل الطرق 
ومجاري األمطار في 

معهد الموانئ الى 
شركة تنفيذ مشاريع 

النقل بتاريخ 19 
كانون األول من العام 
الماضي وإنجز العمل 

طبقًا للمواصفات 
المطلوبة

مبنى معهد املونئ العراقية 

واسط - الغانم: 
استقبل مدير بلدية الكوت املهندس 
حيــدر جســام حمود فــي مكتبة 
رئيس جامعة واســط الدكتور مازن 

احلسني.
وثمن مديــر بلدية الكوت النجاحات 
واإلجنــازات التي حققتهــا اجلامعة 
والتقــدم في دعم احلــراك العلمي ، 
مؤكدا ان بلدية الكوت على استعداد 

تام في تقدمي التسهيالت في كل ما 
يخدم احلركة العلمية في املدينة من 

خالل تقدمي خدمات البلدية .
واســط  جامعة  رئيس  ثمــن  بدوره 
اجلهود املبذولة من قبل مدير البلدية 
وكوادره ملا يبذوله ويقدموه من جهود 
وعطاء في تقدمي اخلدمات على الرغم 
من الصعوبات التــي تواجئهم ومن 

اهلل التوفيق.

مدير بلدية الكوت يثمن االنجازات 
التي حققتها جامعة واسط 

منى خضير عباس
الشيعي   الوقف  ديوان  استنكر 
التواصــل  موقــع  إدارة  قيــام 
بإغالق  بوك«  االجتماعي »فيس 
للمـــرة  الديـــوان  صفحـــة 
التوالـي  دون أي  الثانيـة علـى 

مبـرر.
 ان ديــوان الوقــف الشــيعي 
مؤسسة حكومية تابعة جمللس 
الوزراء ومسؤول عن إدارة األوقاف 
املقدسة  والعتبات  الشــيعية 
واملزارات الشــيعية الشــريفة 
في  واحلســينيات  واملســاجد 

العراق .
قد  الشــيعي  الوقف  وديــوان 
تعرض فــي وقت ســابق بدون 
وجه حق الــى الغن واإلجحاف 

الى  واحملاربة طيلة سنوات عدة 
بها عدة  قامت  حمالت مظللة 

وســائل إعالمية مشبوهة في 
توجهاتهــا وأهدافهــا الغرض 

منها محاولة تشــويه صورته 
أمــام الرأي العــام وإحلاق األذى 
مبنجزاته الكبيرة التي تصـــب 
الشعـــب  مصلــــحة  فــي 

العراقـي.
الفيــس  فــي  صفحتــه  ان 
الوقف  بديــوان  اخلاصــة  بوك 
النشاطات  تنشــر  الشــيعي 
الثقافيــة والدينيــة اخلاصــة 
تنتهك  باملؤسســة فقط ولم 
والسياسات  الشــروط  من  أي 
املعمول بها في موقع التواصل 
غير  القرار  هذا  وان  االجتماعي، 
مبرر ويعتبر مجحف بحق ديوان 
الوقف الشــيعي ودليل واضح 
على عــدم اســتقاللية موقع 

الفيس بوك . 

الوقف الشيعي يستنكر اغالق صفحة
 الديوان على صفحة التواصل اال جتماعي 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أعــرب الفريق االنتقالــي للرئيس 
األميركــي املنتخب جــو بايدن عن 
الذي  التعاون  مستوى  من  إحباطه 
يتلقونه من املعينني السياســيني 
في وزارة الدفــاع )البنتاغون(، قائال 
إنه كان هنــاك »توقف مفاجئ في 

التعاون احملدود بالفعل هناك«.
واجتمع فريق بايــدن االنتقالي مع 
مســؤولني فــي وكاالت مختلفة 
للحصول علــى مراجعات مفصلة 
للبرامج والتحديات التي ســترثها 
تأخرت  عملية  وهي  اجلديدة،  اإلدارة 
عندما رفضت إدارة اخلدمات العامة 
إصدار تأكيد رســمي بأن بايدن فاز 

في االنتخابات.
وحدث التأخير عندما رفض الرئيس 
األميركي دونالــد ترامب، الذي عني 
العامة،  اخلدمات  إدارة  يديــرون  من 

االعتراف بخسارة االنتخابات.
وقــال يوهانــس أبراهــام، املديــر 

االنتقــال،  لعمليــة  التنفيــذي 
مراجعــة  فــرق  إن  للصحفيــني 
الدفــاع  وزارة  فــي  بايــدن  إدارة 
»بســحب  املاضي  اخلميس  علمت 
على  عنها  وأبلغــت  االجتماعات« 

الفور.
ودعا أبراهــام لالجتماعات وطلبات 
احلصول على معلومات الستئنافها 
إنه »ميكن  أبراهام  الفور. وقال  على 
أن يكون للفشــل في العمل معا 

عواقب تتجاوز يناير ».
وقدمــت وزارة الدفــاع أمس األول 
اجلمعة تقييمــا مختلفا. وأصدرت 
بيانا قالــت فيه إن هنــاك »وقفة 
عطلــة متفــق عليهــا بشــكل 

متبادل« بدأت امس السبت.
بعض  إن  الدفــاع  وقال مســؤولو 
االجتماعــات قــد مت تأجيلها حتى 
التركيز  الوزارة من  يتمكن موظفو 
بإمكانية  املرتبطــة  القضايا  على 
اإلغالق اجلزئي للحكومة امس األول 
اجلمعة إذا لــم يتمكن الكونغرس 
للتخفيف  االتفاق على تشريع  من 

من آثار كوفيد – 19.
وأقر الكونغرس قانون إنفاق مؤقت 
ملــدة يومــني أمــس األول اجلمعة، 

لتجنب اإلغالق.
وقــال كريســتوفر ميلــر، القائم 
بأعمــال وزير الدفــاع، إن »تركيزنا 
املقبلني  الرئيسي في األســبوعني 
األساســية  الطلبات  دعــم  هــو 
للحصــول على معلومــات« حول 
 19 عملية وارب ســبيد وكوفيد – 

»لضمان عملية انتقال مثالية«.
ورد أبراهام قائال »اســمحوا لي أن 
أكــون واضحا: لم يكن هناك اتفاق 

متبادل بشأن عطلة«.
أنه من  الواقع، نعتقد  وأضاف »في 
وغيرها  اإلحاطات  تستمر  أن  املهم 
مــن االلتزامات خالل هــذه الفترة 

حيث ال يوجد وقت نضيعه«.
وكان قــد جــرى تعيــني ميلر في 
املنصــب منــذ أكثر من خمســة 
أســابيع بقليل، بعد أن أقال ترامب 
وزيــر الدفــاع آنذاك مارك إســبر. 
واســتبدل ميللر بسرعة عددا من 

كبار مستشاري السياسة باملوالني 
لترامب الذين قد يكونون أقل رغبة 
أو قدرة على املشاركة بفعالية في 

عملية االنتقال.
وقال ميللر إن الوزارة ال تزال ملتزمة 
بعمليــة انتقال كاملة وشــفافة 
وتعمل على إعــادة جدولة نحو 20 
مقابلة مع 40 مسؤوال إلى ما بعد 

األول من يناير.
وأضاف أن الوزارة أجرت بالفعل 139 
مقابلــة وقدمت 5300 صفحة من 

املعلومات غير العامة أو السرية.
وأوضــح أبراهــام أن فريــق بايدن 
االنتقالي غيــر راض عن هذا القرار. 
ويصبح بايــدن رئيســا بعد ظهر 

العشرين من يناير.
وقــال أبراهام »كان هنــاك العديد 
من الوكاالت واإلدارات التي سهلت 
تبادل املعلومات واالجتماعات خالل 
األســابيع القليلــة املاضيــة. في 
الوقت نفســه كانت هناك جيوب 
الدفاع واحدة من  العناد، ووزارة  من 

تلك اجليوب«.

تقـرير

خالفات بين فريق بايدن االنتقالي والبنتاغون
»تعاون محدود وتوقف مفاجئ« 

متابعة ـ الصباح الجديد:

مثل اإلعالن عن تشكيل حكومة 
مينية جديدة، خطــوة مهمة في 
تنفيذ »اتفاق الرياض« في شــقه 
السياسي، وهو ما حظي بترحيب 

عربي ودولي واسع.
ورحب املبعوث األممــي اخلاص إلى 
بالتطورات  غريفيث،  مارتن  اليمن 
»اتفاق  تنفيــذ  فــي  اإليجابيــة 
الريــاض« مبــا في ذلك تشــكيل 

احلكومة اجلديدة.
البيــان  فــي  غريفيــث،  وهنــأ 
الصحافــي الصادر عــن مكتبه، 
الرئيس اليمنــي عبد ربه منصور 
هــادي، وأطراف »اتفــاق الرياض« 
واملكونــات  األحــزاب  وجميــع 
السياســية التــي دعمــت هذه 
العملية وســاهمت فيها، معرباً 
عــن تهنئته للمملكــة العربية 
املفاوضات  بنجــاح  الســعودية 

لتنفيذ االتفاق.
وقال إن »هذه خطوة مهمة لتعزيز 
وحتســني مؤسسات  االســتقرار 
الدولة ورفع مســتوى الشــراكة 
السياســية، وهي أيضــاً خطوة 
محورية نحو حل سياســي دائم 

للصراع في اليمن«.
وأشــار املبعوث اخلاص إلى ضرورة 
القيام باملزيد من العمل إلشــراك 
املــرأة اليمنيــة فــي احلكومــة 
ومناصــب صنــع القــرار، خاصة 
فــي أعقاب الســابقة التاريخية 
التي حددها االنتقال السياســي 
احلوار  اليمن من خــالل مؤمتر  في 

الوطني.
وأعــرب املبعــوث األممــي اخلاص 
بالنجاح  أمنياتــه  عن  اليمن  إلى 
والتوفيق لرئيــس الوزراء ومجلس 
ملواجهة  الوزراء فــي جهودهمــا 
تواجهها  التي  العديدة  التحديات 
البــالد وحتســني حياة الشــعب 

اليمني.
وكان الرئيــس اليمنــي قد أصدر 
بتشكيل حكومة  جمهورياً،  قراراً 
سياســية  كفاءات  مــن  جديدة 
امللك،  الدكتور معني عبد  يرأسها 
تضم 24 وزيــراً، في خطوة تكمل 
ِعقد »اتفــاق الرياض« اليمني في 

جرى  بعدما  السياســي  شــقه 
الشــق  تنفيذ  املاضي  األســبوع 

العسكري له.
ملنظمة  العام  األمني  أشــاد  كما 
التعاون اإلسالمي، الدكتور يوسف 
احلكومــة  بتنفيــذ  العثيمــني، 
الشــرعية فــي اليمــن واجمللس 
االنتقالي »اتفاق الرياض«، واإلعالن 
تشــكيل حكومــة كفاءات  عن 
مكونات  كامل  تضم  سياســية 

الطيف اليمني.
وثّمن األمني العام توجيهات خادم 
احلرمني الشــريفني امللك سلمان 
القمة  رئيــس  العزيــز  بن عبــد 
اإلســالمية، وولي عهده، مبواصلة 
اجلهــود كافة لدعــم اجلمهورية 
الدائم  اململكة  وحــرص  اليمنية 
واالســتقرار  األمن  حتقيــق  على 

للشعب اليمني.
وأشــاد العثيمني بحرص األطراف 
»اتفاق  تنفيــذ  علــى  اليمنيــة 
الريــاض« للوصــول إلــى احلــل 
اليمنية،  األزمة  وإنهاء  السياسي 
مبا يحقق مصلحــة اليمن ويعيد 

األمن واالستقرار.
االتفاق،  بتنفيذ  اإلمــارات  ورحبت 
معربة عــن أملها فــي أن تكون 
هذه خطوة على طريق حتقيق حل 
سياسي وتســريع الدفع مبسارات 

إنهاء األزمة اليمنية.
والتعاون  اخلارجيــة  وزارة  وأثنــت 
نشــرته  لها  بيــان  في  الدولــي 
)وام(، على  اإلماراتية  األنباء  وكالة 
الــدور احملوري للمملكــة العربية 
السعودية الشــقيقة في تنفيذ 
اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها 
الشعب  مصلحة  يحقق  ما  لكل 
في  ويســهم  الشــقيق  اليمني 

استقراره وأمنه.
وشددت الوزارة على أهمية تكاتف 
القوى اليمنيــة وتعاونها وتغليب 
املصلحة الوطنية العليا للتصدي 
للمخاطر التي تتعرض لها اليمن 
وأساسها االنقالب احلوثي. وجددت 
الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب 
طموحاته  ودعم  اليمني  الشعب 
واالزدهار  التنمية  في  املشــروعة 
والسالم واالستقرار في اليمن، في 

إطار سياســتها الداعمة لكل ما 
يحقق مصلحة شعوب املنطقة.

كمــا رّحبــت مملكــة البحريــن 
لـ«اتفاق  اليمنية  األطراف  بتنفيذ 
بوصفــه خطوة مهمة  الرياض«، 
لتعزيــز وتوحيد اجلهــود اليمنية 
ملواجهــة امليليشــيات احلوثيــة 
املدعومــة مــن إيــران، وحتقيــق 
في  اليمني  الشــعب  تطلعــات 

األمن والسلم واالستقرار.
وأشــادت وزارة خارجيــة مملكــة 
البحريــن باجلهــود اخمللصة التي 
بذلتها في هذا اخلصوص اململكة 
العربيــة الســعودية بتوجيهات 
احلرمــني  خــادم  مــن  ســامية 
الشريفني امللك ســلمان بن عبد 
العزيز، واألمير محمد بن ســلمان 
بــن عبد العزيز ولــي العهد نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع، 
ومــا تبديــه اململكة مــن حرص 
وازدهار  واســتقرار  بأمن  واهتمام 

اليمن الشقيق.
ونوهــت باإلعــالن عن تشــكيل 
سياســية  كفــاءات  حكومــة 

تضــم جميــع مكونــات اجملتمع 
اخلاصة  الترتيبات  وانتهاء  اليمني، 
حرص  مثمنة  العسكري،  باجلانب 
األطــراف اليمنية علــى املصالح 
اليمنيــة  للجمهوريــة  العليــا 
إلعادة  اجلهود  لتوحيد  وســعيها 
الشرعية اليمنية وحتقيق السلم 

واالستقرار في اليمن.
ورحبت مصر بتشــكيل حكومة 
تنفيذاً  مينية  سياســية  كفاءات 
الريــاض«، ومبا مُيثله  لبنود »اتفاق 
ذلك من خطوة مهمة في سبيل 
سياســية  لتســوية  التوصــل 

شاملة لألزمة اليمنية.
وثمن املتحدث الرســمي باســم 
اخلارجية املصرية أحمد حافظ، في 
بيان، اليوم، جهود اململكة العربية 
السعودية في رعاية تنفيذ »اتفاق 
الريــاض«، ومواصلــة دعم جهود 

احلل السياسي لألزمة اليمنية.
األطراف  بحــرص  حافظ  وأشــاد 
احلكومة  فــي  ممثلــة  اليمنيــة، 
واجمللــس  الشــرعية  اليمنيــة 
االنتقالــي اجلنوبــي، علــى إعالء 

تطلعات  وحتقيق  اليمن،  مصلحة 
إنهاء األزمة  شعبه الشقيق نحو 
املمتدة في البالد سعياً الستعادة 
التنمية  وحتقيق  واالستقرار  األمن 

املنشودة.
ورحبت احلكومــة األردنية بتنفيذ 
واإلعالن  الريــاض«،  »اتفــاق  بنود 
تشــكيل حكومــة كفاءات  عن 
الترتيبــات  وإنهــاء  سياســية 
الناطــق  وأعــرب  العســكرية. 
اخلارجية  وزارة  باســم  الرســمي 
األردنية السفير ضيف اهلل الفايز، 
األردن جلهــود جميع  تثمــني  عن 
املصلحــة  وتغليبهــا  األطــراف 
الوطنيــة، وكذلك جهود اململكة 
العربيــة الســعودية فــي رعاية 

تنفيذ بنود »اتفاق الرياض«.
عن  الفايز  الســفير  أعــرب  كما 
التمنيات بأن تسهم هذه اخلطوة 
فــي التوصل لتســوية شــاملة 
تنهــي األزمــة اليمنيــة وحتقق 
األمن واالســتقرار والسالم وتلبي 
في  اليمني  الشــعب  تطلعــات 

النمو واالزدهار.

 »اتفاق الرياض« خطوة محورية
لحل سياسي دائم للصراع في اليمن

سقوط خمس صواريخ على قاعدة أميركية في أفغانستان

واشنطن تؤكد نيتها إغالق آخر قنصليتين لها في روسيا

ترحيب عربي ودولي بتنفيذه 

الرئيس اليمني 
أصدر قرارًا 
جمهوريًا، بتشكيل 
حكومة جديدة من 
كفاءات سياسية 
يرأسها الدكتور 
معين عبد الملك، 
تضم 24 وزيرًا

اتفاق الرياض

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالــت عائلة شــخص يشــتبه بانتمائه 
لتنظيم داعش أن ابنهم لم يكن يستحق 
املوت برصاص الشــرطة األسترالية، وذلك 
بعد نشــر مقطع مصور تظهــر الثواني 

األخير من حياة ذلك الشاب.
وبحسب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
فإن اللقطــات أظهر اللحظــات األخيرة 
لراغي عبــدي، 22 عاما، قبل قتله على يد 
عناصر من الشــرطة وهو ميشي جتاههم 
على طريق لوجان الســريع مدينة بريزبان 

بوالية كوينزالند األسترالية.
وكان مســؤولون أســتراليون قد أعلنوا، 
أمــس األول اجلمعة، أن  زوجــني عجوزين 
قد وجدا مقتولني في منزلهما  بواســطة 
سكني استخدمها راغي عبدي في »واقعة 

إرهابية«.  
وقــال ضباط أمن إن راغي كان هدد عناصر 
الشرطة بســكني قبل أن يُقتل بالرصاص 
علــى طريق ســريع في ضواحــي بريزبان 
صباح يوم اخلميس، لكن الفيديو بحسب 
العائلة يظهر أن الشاب كان يسير بهدوء 

ولم تبدر منه أي حركات عدوانية.
وأوضحــت نائبــة مفوض شــرطة والية 
كوينزالند،تريســي لينفولد  أن السلطات 
عثرت علــى جثتي رجل يبلغ من العمر 87 
عاًمــا وامرأة تبلغ من العمــر 86 عاًما في 
منزلهما في وقــت الحق من يوم اخلميس 

بالقرب من مكان مقتل عبدي.
ورفضت لينفولد ذكر تفاصيل كيف ماتا، 
لكن احملققني في جرائم القتل وجدوا أدلة 
على أن عبــدي كان في املنــزل، على حد 

قولها.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن عبدي معروف 
مبيولــه املتطرفــة، وأنه تصرف بشــكل 
منفرد، وبالتالي جرى تصنيف جرمية القتل 

على أنها »حادث إرهابي«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حــذر كاتب تقرير ملنظمــة الصحة العاملية 
مت سحبه بشأن اســتجابة إيطاليا لفيروس 
كورونا رؤساءه في مايو من أن الناس قد ميوتون 
وأن الوكالة التابعة لــألمم املتحدة قد تعاني 
من ضرر »كارثي« لســمعتها إذا ســمحت 

للمخاوف السياسية بطمس الوثيقة.
وبحث التقرير الشــامل الكيفية، التي كان 
عليها رد فعل احلكومــة اإليطالية والنظام 
الصحي بعد أن أصبحت البالد بؤرة تفشــي 
املرض في أوروبا أواخــر فبراير، في ظل بيانات 
في الوقت الفعلي ودراسات حالة ملا جنح وما 
لم يكن يهدف إلى مســاعدة البلدان األخرى 

على االستعداد مع انتشار الفيروس.
وقامــت الوكالة بإزالة التقريــر بعد يوم من 
نشــره على موقعها علــى اإلنترنت، ما دفع 
املسؤول الذي نسق العمل إلى مناشدة رئيس 
أدهانوم  العامليــة، تيدروس  منظمة الصحة 
غيبريسوس، مباشــرة في 28 مايو والتحذير 
مــن أن اختفــاء التقرير يقــوض مصداقية 

منظمة الصحة العاملية.
وحــذر مــن أن أي محــاوالت أخــرى للرقابة 
من شــأنها أن تقوض اســتقاللية الوكالة 
وعالقاتهــا مع الــدول املانحــة التي مولت 

البحث.
وكتب فرانشيســكو زامبون، كبير املنسقني 
امليدانيني ملنظمــة الصحة العاملية إليطاليا 
وأقاليمها أثناء الوباء، قائــال إن التعامل مع 
التقرير ميكن أن يتسبب في »فضيحة كبيرة، 
في حلظة حساسة بالنسبة لوكالة الصحة 
التابعة لــألمم املتحدة مــع التحقيق املقبل 

بشأن »كوفيد 19«.
ونشــر التقرير، الــذي كتبه زامبــون وفريق 
من خبراء ومستشــاري الصحة العامة في 
منظمة الصحة العامليــة، في 13 مايو بعد 
أن حصل علــى املوافقات الالزمة داخل نظام 
األمم املتحدة، وفقا لوثائــق منظمة الصحة 
العامليــة الداخليــة، التي أطلعــت عليها 

أسوشيتد برس.

الشرطة األسترالية 
تقتل مشتبها 

باالنضمام لـ«داعش«

»تقرير« يحرج منظمة الصحة 
كشف حقيقة كورونا بإيطاليا

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال مسؤولون إقليميون وحلف 
صواريخ   5 إن  األطلسي  شمال 
أميركية  قاعــدة  على  أطلقت 
رئيســية في أفغانستان امس 
السبت، لكن لم تقع إصابات.  

شــاهكار،  وحيــدة  وذكــرت 
املتحدثــة باســم حاكم والية 
باروان الشــمالية، أن الصواريخ 
أصابت مطــار باغرام، وأضافت 
أنــه مت وضــع 12 صاروخــا في 

ســيارة وأطلق خمســة منها 
بينمــا متكنــت الشــرطة من 

إبطال مفعول سبعة آخرين.
ولم تســتطع تقــدمي تفاصيل 
أخــرى عن أي خســائر أو أضرار 
القاعــدة  داخــل  محتملــة 
األمريكية. وأضافت أنه لم تقع 
إصابات بني املدنيني في املنطقة، 
وأكد مسؤول في حلف شمال 
األطلســي الهجوم أن التقارير 
األولية أشارت إلى أن املطار لم 

أحد  يعلن  ولــم  بأضرار.  يصب 
مسؤوليته على الفور

 وفي أبريل أعلن تنظيم الدولة 
اإلســالمية مســؤوليته عــن 
على  صاروخية  هجمات  خمس 
إصابات،  تقــع  ولم  القاعــدة، 
الدولة  تنظيــم  أعلــن  كمــا 
عدة  عن  اإلسالمية مسؤوليته 
هجمات فــي العاصمة كابول 
في  مبا  األخيــرة،  األشــهر  في 
ذلك على مؤسســات تعليمية 

50 شخًصا،  أسفرت عن مقتل 
معظمهم من الطالب.

أفغانستان  في  العنف  تصاعد 
حتى مع إجراء مفاوضي طالبان 
واحلكومــة األفغانية محادثات 
للتوصل  محاولة  في  قطر،  في 
إلى اتفاق ســالم ميكن أن يضع 
حدا لعقود من احلرب. في الوقت 
نفســه، خاضت حركة طالبان 
معــارك مريــرة ضــد مقاتلي 
داعــش، ال ســيما في شــرق 

أفغانستان، بينما تواصل متردها 
ضد القوات احلكومية.  

وفــي وقــت ســابق مــن هذا 
األسبوع، عقد اجلنرال األميركي 
مارك مايلي، رئيس هيئة األركان 
اجتماعا  املشتركة،  األميركية 
طالبان  قــادة  مع  معلــن  غير 
اجلوانب  ملناقشــة  الدوحة  في 
العسكرية التفاق فبراير املاضي 

بني الواليات املتحدة وطالبان.
كان الهــدف مــن االتفاقيــة 

املوقعــة في قطر حيث حتتفظ 
متهيد  سياسي،  مبكتب  طالبان 
الطريق حملادثات ســالم مباشرة 
بني طالبان واحلكومة األفغانية.

بعد محادثات مع طالبان، توجه 
مايلــي إلــى كابول للتشــاور 
مــع الرئيس األفغاني أشــرف 
غني. وقال إنه شــدد للطرفني 
على احلاجة إلى خفض ســريع 
ملســتويات العنــف في جميع 

أنحاء البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكدت اخلارجية األمريكية أنها تنوي 
وقف عمل آخــر قنصليتني عامتني 

متبقيتني لها في روسيا.
وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة 
»تاس« الروسية أمس األول اجلمعة 

األمريكي مايك  اخلارجيــة  وزير  بأن 
سفير  مع  الوثيق  بالتشاور  بومبيو 
الواليات املتحدة لدى موسكو جون 
القنصلية  إغــالق  قرر  ســاليفان 
العامة في مدينة فالديفوســتوك 
بأقصــى شــرق روســيا وتعليــق 

العامة في  القنصليــة  أنشــطة 
مدينة يكاتيرينبورغ في سيبيريا.

وأشــار املتحدث إلى أن هذا القرار 
إعــادة تنظيم عمل  يأتي بهــدف 
الدبلوماســيني األمريكيــني فــي 
البالد بشــكل أمثل، وذلك »ضمن 

أمن  لضمان  املستمرة  اجلهود  إطار 
وسالمة عمل البعثة الدبلوماسية 

األمريكية في روسيا«.
وأوضح أن هذا اإلجراء ســيؤدي إلى 
السفارة  الوظائف في  ترتيب  إعادة 
األمريكية مبوســكو، ما ســيتيح 

تقدمي مصاحلها  املتحــدة  للواليات 
مبجــال السياســة اخلارجيــة في 

روسيا بشكل أكثر فعالية وأمنا.
»أسوشيتد  وكالة  أفادت  أن  وسبق 
بــرس« مؤخــرا بــأن إدارة الرئيس 
األمريكــي دونالــد ترامــب أبلغت 

الكونغــرس بنيتهــا وقــف عمل 
الرد  بزعم  العامتــني  القنصليتني 
على قرار الســلطات الروسية عام 
2017 خفــض عــدد املوظفني في 
األمريكية  الدبلوماســية  البعثات 

في أراضيها.
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متابعة ـ الصباح الجديد: 

التركيــة  القــوات  أكملــت 
االنســحاب من 7 نقاط مراقبة 
خفض  منطقة  في  عســكرية 
سوريا،  غرب  شمالي  التصعيد، 

حاصرتها قوات النظام.
التركية من  القــوات  وانتهــت 
واملعدات  القــوات  نشــر  إعادة 
كانت  التي  العسكرية  واآلليات 
تتواجد بهــذه النقاط في نقاط 
التي  املناطق  تقع ضمــن  أخرى 
تسيطر عليها فصائل املعارضة 
في  لتركيا  املواليــة  الســورية 

جنوب إدلب.
التركيــة  القــوات  وبــدأت 
االنســحاب من هذه النقاط في 
مبوجب  املاضــي  األول  تشــرين 
اتفاق مع روســيا. ومــن أهمها 
نقطة مورك االســتراتيجية في 
شــمال غربي حماة وشير مغار 
ونقاط أخرى في ســراقب شرق 
إدلب. وفي املقابل أقامت القوات 
التركية 3 نقاط جديدة في جبل 

الزاوية جنوب إدلب.
ودفعت تركيا على مدى الشهرين 
املاضيــن، وال تــزال بتعزيــزات 
ضخمة إلى نقاط املراقبة وسط 
تأكيدات بــأن إخالء النقاط التي 
أصبحــت محاصرة مــن جانب 
قوات النظــام ميثل عملية إعادة 
انتشار في إطار اتفاق مع روسيا 
وال يتضمــن أي تقليص للقوات 
التركية في شمال غربي سوريا.

68 نقطة مراقبة  تركيا  وأقامت 
عسكرية في املنطقة منذ العام 
اتفــاق خفض  2018 فــي إطار 
التصعيد الذي أسفر عنه مسار 
أســتانة بضمان كل من روسيا 

وتركيا وإيران.
احلكومــة  قــوات  وحاصــرت 
روسيا  من  املدعومة  الســورية 
عــدة مواقع عســكرية تركية 
العــام املاضي. وتعهــدت تركيا 
أي موقع تســيطر  تــرك  بعدم 

بدأت  لكنها  املنطقة،  في  عليه 
املاضي  أكتوبر  في  االنســحاب 

بضغوط من موسكو.
وفي هذا السياق، نقلت »رويترز« 
عن مصــدر تركــي، طلب عدم 
الكشــف عــن هويتــه، أن آخر 
اكتملــت،  اإلجــالء  عمليــات 
القوات  وأن  املاضــي،  اخلميــس 
التركيــة أعيــد نشــرها داخل 
األراضــي التي تســيطر عليها 
مبوجب  ألنقرة  املوالية  الفصائل 

االتفاق مع روسيا.
وقــال املصدر: »األمــر ليس في 
شكل سحب للقوات أو تقليص 
أعدادهــا. الوضــع يتعلق فقط 

بتغيير املوقع«.
وحتتفــظ تركيــا مبا يقــرب من 
ألفا من قواتها في شــمال   20
غربي ســوريا إلى جانب مقاتلي 
تدعمهــم  الذيــن  املعارضــة 
واملتشــددين الذين التزموا بنزع 

سالحهم واحتوائهم.
من جهته، قال »املرصد السوري 
حلقــوق اإلنســان« أمــس األول 
اجلمعــة : »ال صحــة ملــا يتم 
ترويجه من قبــل مصادر تركية 
حول انســحاب القوات التركية 
من 7 نقاط ضمن مناطق النظام 
السوري وآخرها كان مساء أمس، 
حيــث تؤكد مصــادر املرصد أن 

املنطقــة لم تشــهد خالل 48 
ســاعة الفائتــة أي انســحاب 
تركي من مواقع لها شمال غربي 

سوريا«.
وقــال: »فيمــا يخــص النقاط 
والبالــغ  الرئيســية  التركيــة 
عددهــا 12، انســحبت القوات 
التركية بشــكل كامــل من 5 
منهــا وهي مورك وشــير مغار 
بريف حماة، وعندان والراشــدين 
بريف حلــب، والصرمــان بريف 
إدلب، كما تواصل انسحابها من 
3 نقــاط رئيســية وهي العيس 
حلب،  بريــف  عقيل  والشــيخ 
حيث  إدلــب،  بريف  والطوقــان 

تتواصــل عمليــات التفكيــك 
وحــزم األمتعــة ومــن املرتقب 
أن يتــم إفراغها بشــكل كامل 
خالل الســاعات واأليام القليلة 
القادمــة، في حن تبقى 4 نقاط 
تركية رئيســية وهي في األصل 
لم حتاصر من قبل قوات النظام، 
وتتمثل بـــنقطة اشتبرق غربي 
جسر الشــغور والزيتونة بجبل 
التركمــان وصلوة بريــف إدلب 
بريف  سمعان  وقلعة  الشمالي 

حلب الغربي«.
وتابع: »ما يتعلق بالنقاط التركية 
انسحاب  لوحظ  املســتحدثة، 
4 نقاط  التركية مــن  القــوات 

معرحطاط  وهي  كامل،  بشكل 
والصناعة شــرق سراقب ضمن 
الريف اإلدلبي، ومعمل الكوراني 
بريف  اجلبــل  وقبتــان  بالزربــة 
حلــب، كمــا تواصــل تفكيك 
معداتها متهيد لالنســحاب من 
نقطة الدوير شــمال ســراقب. 
تركية  تزال عــدة نقاط  فيما ال 
ضمن  محاصــرة  مســتحدثة 
مناطق النظام الســوري ومنها 
احلبوب جنوب ســراقب  مركــز 
شــمال  الســيرومات  ومعمل 
ســراقب وترنبة غرب ســراقب، 
ونقطة بريــف حلب بالقرب من 

كفر حلب«.

تركيا تسحب قواتها من سبعة نقاط
شمالي غرب سوريا تنفيذا التفاقها مع روسيا

ال يتضمن أي تقليص في عديدها

دفعت تركيا على 
مدى الشهرين 
الماضيين، وال تزال 
بتعزيزات ضخمة إلى 
نقاط المراقبة وسط 
تأكيدات بأن إخالء 
النقاط التي أصبحت 
محاصرة من جانب 
قوات النظام يمثل 
عملية إعادة انتشار في 
إطار اتفاق مع روسيا 
وال يتضمن أي تقليص 
للقوات التركية في 
شمال غربي سوريا

انسحاب القوات التركية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، امس 
أنغيال  األملانية  للمستشــارة  اجلمعــة،  األول 
ميركل أنــه يريد فتح »صفحــة جديدة« مع 
االحتاد األوروبي، وفق ما أفادت الرئاسة التركية.

وقالت الرئاســة في بيان إنه خالل اجتماع عبر 
الفيديو مــع ميركل، »صّرح الرئيس إردوغان أن 
تركيا تريد فتح صفحة جديدة في عالقاتها مع 
االحتاد األوروبي، وشكر املستشارة ملساهماتها 
البناءة وجهودها لصالــح العالقات بن تركيا 

واالحتاد األوروبي«.
وأضافت الرئاســة أن »هنــاك فرصة جديدة« 
لتعزيز العالقــات بن تركيا واالحتاد لكن بعض 
الدول حتاول »خلق أزمة« لتخريب هذه »األجندة 

اإليجابية«، من دون حتديد الدول املقصودة.
وقرر القــادة األوروبين خالل قمــة ُعقدت في 
بروكســل األســبوع املاضي، فــرض عقوبات 
موّجهة على أنقرة بســبب »أفعالها األحادية 
واســتفزازاتها« في شــرق البحر املتوّســط، 
الغني بالغاز وحيث تتنازع تركيا السيادة على 

مناطق بحرية مع اليونان وقبرص.
ومنــذ أشــهر، متّر عالقــات تركيا مــع هذين 
العضوين في االحتاد األوروبي، في رحلة صعبة 
بشــكل اســتثنائي، وكذلك مع فرنسا التي 

تدعمهما.
ودعا إلى مراجعــة االتفاق املبرم عام 2016 بن 
االحتاد وتركيا حــول املهاجرين، معتبراً أن هذه 
املراجعة ســتكون »مفتاح أجندة إيجابية مع 

أوروبا«.
ومت التوصــل إلى هذا االتفاق بعد أزمة الهجرة 
التي شهدتها أوروبا عام 2015، مع وصول أكثر 

من مليون مهاجر إلى دول االحتاد.
ومبوجــب االتفاق، وافقت تركيــا على أن تعيد 
إلى أراضيها كل املهاجرين اجلدد الذين يصلون 
إلى اجلــزر اليونانية مبن فيهــم طالبو اللجوء 
كالســورين الفارين من احلرب في بالدهم. في 
املقابــل يصرف االحتاد االوروبي ســتة مليارات 
يورو لتركيا لتحســن ظروف عيش 3,6 مالين 

الجئ تستقبلهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت هيئة البث اإلذاعي والتلفزيوني احلكومية 
األمريكية »صوت أمريكا«، املوجهة للخارج، إن 
واشــنطن تواصل سحب قواتها من الصومال 
تنفيــذا لتوجيهات الرئيــس دونالد ترامب في 

وقت سابق من ديسمبر.
ونقلت »صوت أمريكا« عــن البنتاغون إعالنه 
أن القاعدة العســكرية البحريــة األمريكية 
العائمــة، املتمثلة في الســفينة »يو آس آس 
 USS Hershel( »هيرشــيل »وودي« ويليامــس
Woody« Williams«(، »تنفــذ عمليات بحرية 
قبالة سواحل الصومال« حتمل اسم »عملية 
أوكتاف كوارتز« من أجل »إعادة نشــر القوات 
األمريكيــة بنقلها من الصومــال إلى مواقع 
أخرى في شــرق إفريقيا« على حد تعبير كيلي 
كاهاالن املتحدثة باسم مكتب »أفريكوم« في 

رسالة إلكترونية إلى »صوت أمريكا«.
ويقدر عدد اجلنــود األمريكين في الصومال بـ 
700 عنصر، يقومون مبهام التدريب واالستشارة 
واملســاعدة في مكافحة القــوات احلكومية 
احمللية للتنظيم املسلح الصومالي »الشباب«. 
غير أن البنتاغون، يوضح املصدر اإلعالمي ذاته، 
لم يوضح عدد اجلنود املقرر سحبهم ولم يذكر 
هل متت عملية السحب بشكل كامل أم هي 

قيد اإلجناز وأين ستتم إعادة نشرها.
دونالد  الرئيس األمريكــي  وتدخل توجيهــات 
ترامب، بشــأن ســحب القوات األمريكية من 
الصومال، في إطار عزم واشنطن على سحب 
شامل لقواتها من عدة مواقع تنتشر فيها عبر 
العالم، مبا فيها أفغانستان والعراق، قبل نهاية 

واليته في يوم الـ 20 من يناير 2021.
وأوضحــت هيئة »صــوت أمريــكا«، نقال عن 
البنتاغــون، بــأن »القــوات املســحوبة )من 
الصومال( ســتواصل مهمتهــا في مكافحة 
املنظمــات املتطرفة العنيفــة في املنطقة«. 
ويأتي هذا في وقت تســتعد فيــه الصومال 

لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.

إردوغان يتوسل ميركل 
لفتح »صفحة جديدة« 

مع أوروبا

واشنطن تسحب 
قواتها من الصومال

متابعة ـ الصباح الجديد: 

أصدرته شبكة منظمات  تقرير  دان 
غير حكومية ويستند إلى نحو 900 
القسرية  واإلعادة  العنف  شــهادة 
غيــر القانونيــة للمهاجرين الذين 
تعرضوا للضرب أو السرقة أو إتالف 
متعلقاتهــم الشــخصية ومتــت 
مهاجمتهــم بالــكالب على حدود 

االحتاد األوروبي.
ونشــر هــذا »الكتاب األســود عن 
األول  امــس  القســرية«  اإلعــادة 
اجلمعــة. ووضع مببــادرة من كتلة 
املوحد/الشــمال  األوروبي  اليســار 
األخضر اليساري )يســار راديكالي( 
فــي البرملــان األوروبــي، مــن قبل 
»شبكة مراقبة العنف على احلدود« 
التي تضم عــددا من املنظمات غير 

احلكومية واجلمعيات.
يضم هــذا التقرير املؤلف من 1500 
صفحة شهادات مؤملة تتعلق بأكثر 
من 12654 شخًصا حول وقائع جتري 
منذ 2017 في إيطاليا وســلوفينيا 
واجملر واليونــان وكرواتيا وكذلك دول 

البلقــان األخرى غيــر األعضاء في 
االحتاد األوروبي مثل صربيا والبوسنة.

وقالت النائبة األملانيــة في البرملان 
)اليسار  إرنســت  كورنيليا  األوروبي 
جدا  املوحــد( »صدمنــا  األوروبــي 
بالروايــات التــي ال نهايــة لها عن 
واملهن  والســادي  القاسي  العنف 
الديكتاتوريات  بأكثــر  تذكرنا  التي 

وحشية«.
وعبرت عــن أملها في أن يســاهم 
هذا »الكتاب األسود« في »وضع حد 
احلكومات  ومعاقبة  اجلرائــم  لهذه 

املسؤولة عن هذه األفعال«. 
ويشــدد التقرير علــى أن عمليات 
اإلعادة القســرية املتمثلة في قيام 
دولــة ما »بطــرد املهاجريــن بدون 
منحهــم إمكانية تقدمي طلب جلوء 
وبدون األخــذ في االعتبار أوضاعهم 
طلب  إمكانية  وبدون  الشــخصية 
املســاعدة باســتخدام أســاليب 

العنف، غير قانونية«. 
وســلمت الوثيقــة إلــى مفوضة 
الداخلية باالحتاد األوروبي  الشــؤون 
إيلفا يوهانسون امس األول اجلمعة. 
وذكرت في بيان تلقته وكالة فرانس 

برس أن »اإلعادة القسرية ال تتوافق 
مع التشــريعات األوروبية واحلق في 

اللجوء«.
وأشــارت إلــى أن ميثــاق الهجرة 
واللجــوء الذي ُعرض في ســبتمبر 
ينص على آليــة ملراقبة احلدود ملنع 

مثل هذا السلوك. 
اضطــرت الوكالــة األوروبية حلرس 
احلدود والســواحل )فرونتكس( إلى 
بعد  مؤخــرًا،  نفســها  عن  الدفاع 
حتقيق نُشــر في العديد من وسائل 
اإلعالم، حول التورط إلى جانب خفر 
ممارســات  في  اليوناني  الســواحل 
غيــر قانونية تتمثل في إبعاد قوارب 
طالبــي اللجوء إلى تركيــا. ونفت 

احلكومة اليونانية هذه االتهامات.
من بن الشــهادات العديدة الواردة 
أفغاني  ملراهق  واحــدة  التقرير،  في 
يبلغ من العمر 17 عاًما، اكتشــفت 
الشــرطة اإليطالية في نوفمبر أنه 
كان يختبئ حتت شــاحنة في ميناء 
بــاري، ويقــول إنه تعــرض للضرب 
بعصــا قبل إعادتــه إلــى اليونان 
بالقــارب دون أن يتمكــن من تناول 

الطعام أو الشرب.

في اليونان، أُجبرت مجموعة مؤلفة 
من 65 شخًصا، تتراوح أعمارهم بن 
ثالثة أعوام و 50 عاًما، يتحدرون من 
واجلزائر  واملغرب  وسوريا  أفغانستان 
وتونس ومصر، على العودة إلى تركيا 
فــي نوفمبر عبر اجتياز نهر إيفروس 
الذي يفصل بن البلدين، سيرا على 

االقدام.
وأكد سوري، مت توقيفه خالل ديسمبر 
5 ســورين  2019 فــي كرواتيا مع 
آخرين، بينهم قاصــران يبلغان من 
15 عاًما، أنه تعرض للهجوم  العمر 
أطلقتهم  قبــل كالب  من  والعض 
إلى  بإعادتهم  قامت  التي  الشرطة 

البوسنة.
يشــير مؤلفا التقرير، هــوب باركر 
وميلينا زايوفيتــش، إلى أن عمليات 
اإلعادة القســرية التــي الحظتها 
الشبكة هي »مجرد حملة عن ظاهرة 
أكبر وأكثــر منهجية ال تزال منفية 

وغالًبا ما يتم جتاهلها«.
وأفــاد أن طالبي اللجوء أجبروا على 
احتجازهم  ومت  مالبســهم،  خلــع 
املعدات  إلــى  تفتقر  في منشــآت 

األساسية.

تقـرير

 1500 صفحة توثق انتهاكات أوروبية ضد الالجئين تذكر بـ»أكثر الديكتاتوريات وحشية«
»الكتاب األسود«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
رغم أن الرئيس األميركي ال يزال 
يلتــزم الصمت جتاه أكبر هجوم 
إلكتروني تعرضــت له الواليات 
املتحــدة، إال أن وزيــر اخلارجية، 
مايــك بومبيــو، اتهم روســيا 

بالوقوف خلف هذه االختراقات.
وقال بومبيو لبرنامج "ذي مارك 
ليفن شو"، "اآلن ميكننا أن نقول 
بشــكل واضح جــدا أن الروس 
وفق  الهجوم"،  ذلك  وراء  يقفون 

ما نقلته وكالة فرانس برس.
وفي هذا الصدد، أثار املشــرعون 
التســاؤالت بشــأن اعتبار هذا 
الهجوم "عمال حربيا"، في وقت 
يرى فيه بعض أعضاء الكونغرس 
بأن االختراقات التي يعتقد أنها 
جــاءت من متســللن يعملون 
الروسية، متثل  لصالح احلكومة 
"إعالن حرب"، وفقا لتقرير نشره 

موقع "ذا هيل".
كان مستشار الرئيس األميركي 

لشــؤون األمن القومــي، روبرت 
االوروبية  جولتــه  قطع  أوبراين، 
من أجل التعامــل مع تداعيات 
من  لعدد  اإللكترونــي  االختراق 
إشــارة  في  األميركية،  الوزارات 
لهذا  الهائل  للحجــم  واضحة 

الهجوم غير املسبوق.
عددا  اإللكتروني  االختراق  وطال 
احلكومية  املؤسســات  أبرز  من 
وزارات  بينهــا  من  األميركيــة، 
اخلارجية واخلزانة واألمن الداخلي 
والدفــاع، حيث ذكرت  والتجارة 
"نيويــورك تاميز"، بــأن الهجوم 
يعد واحــدا من أكثر االختراقات 
تعقيدا، ورمبــا أكبرها منذ أكثر 
بأن  وذكــرت  5 ســنوات،  مــن 
متسللن "على األرجح يعملون 

لصالح روسيا".
فــي املقابــل، أفــادت مجلــة 
بوليتيكــو األميركية، اخلميس، 
نقال عــن مســؤولن مطلعن 
بشــكل مباشــر، أن لدى وزارة 

الطاقة األميركيــة وإدارة األمن 
النــووي الوطنيــة، التــي تدير 
في  النووية  األســلحة  مخزون 
البالد، أدلة على أن قراصنة متكنوا 
من الوصــول إلى أنظمتهم في 
ضخمة،  إلكترونية  حملة  إطار 

وفقا ملا نقلته وكالة رويترز.

إعالن حرب
وقال السيناتور الدميقراطي ديك 
دوربــن تعليقا علــى الهجوم: 
إعــالن حرب  الواقع  فــي  "هذا 
من جانب روســيا على الواليات 
املتحــدة، ويجــب أن نأخذ ذلك 

على محمل اجلد".
وأضاف دوربن خالل مقابلة على 
األربعاء،  إن"،  إن  "ســي  شبكة 
"ال ميكننــا أن نكون أصدقاء مع 
فالدميير بوتــن وجنعله يقوم في 
نفس الوقــت بهــذا النوع من 
على  اإللكترونيــة  الهجمــات 

أمريكا". 

ونفت روسيا بشدة مسؤوليتها 
طال  الــذي  الهجوم  هــذا  عن 
العديــد من اجلهات الرســمية 
املتحــدة،  الواليــات  داخــل 
ذلــك لعمالء شــركة  وجتــاوز 
مايكروسوفت في دول مختلفة 

من العالم.
قّدر الســيناتور ماركو روبيو أن 
دولة أجنبية مســؤولة عن هذا 
و"املعقد"  "املتأنــي"  العمــل 
ميض  لم  لكنه  جيدا"،  و"املمول 

قدما في توجيه أصابع االتهام.
وقــال: "عندما تشــير إلى أحد 
ما، عليك أن تكون متأكدا"؛ ألن 

الهجوم "يوازي عمال حربيا".
قالت شــركة مايكروسوفت إن 
الذي  الروس  القراصنــة  هجوم 
حكومية  مؤسسات  استهدف 
ركز  مدنيــة،  وأخرى  أميركيــة 
على أكثر مــن 40 منظمة في 
مختلفة  ودول  املتحدة  الواليات 

حول العالم.

في مقال رأي نشــرته صحيفة 
"ديلي نيوز"، قال احملامي، كينيث 
مكاليون، تعليقا على الهجمات 
االخيرة: "هذا إعالن حرب يتطلب 

استجابة قوية وفورية".
وقــال مكاليون الذي ســبق له 
ووكاالت  العدل  وزارة  مع  العمل 
إن  األميركيــة،  االســتخبارات 
"الهجوم يعتبر خطير جدا؛ ألن 
روسيا تســتغل نقاط الضعف 
اإللكترونية األميركية، في فترة 
أزمة  ووسط  للرئاسة،  انتقالية 
صحية عامــة، وهذا مــا يؤدي 
إلــى تراجع القــدرات الدفاعية 

الوطنية".
ويطالب مكاليون اإلدارة اجلديدة 
مبكافحة هــذه التهديدات، وأن 
أولوياتها،  جتعل ذلك على سلم 
وذلــك بســبب أن "الهفــوات 
الســيبراني  لألمــن  احلاليــة 
للواليات  عميقا  تهديدا  تشكل 

املتحدة".

كذلك، شــدد علــى أهمية أن 
ميــارس الكونغرس ضغطا على 
البيــت األبيــض للتوقيع على 
قانون الدفاع الوطني لعام 2021 
(NDAA(، والــذي يحتــوي على 
أحكام هامــة في تعزيز دفاعات 

األمن السيبراني األميركي.
في هذا الســياق، تعهد الرئيس 
املنتخب جو بايدن، اخلميس، بأن 
يكون الــرد على الهجوم واألمن 
"أولوية  عام  بشكل  السيبراني 
قصوى" مبجرد توليه منصبه في 

العشرين من يناير املقبل.
يقــول بايــدن في بيــان: "نحن 
بحاجة إلى إيقاف وردع خصومنا 
عن شــن هجمــات إلكترونية 
كبيرة في املقــام األول"، مردفا: 
خصومنــا  يعلــم  أن  "يجــب 
أنني كرئيس لــن أقف مكتوف 
األيدي فــي مواجهة الهجمات 
اإللكترونيــة علــى مصاحلنــا 

القومية".

الهجمات االلكترونية الروسية على أميركا تمثل اعالن حرب
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متابعةـ  الصباح الجديد:

املاليــة، علي عالوي،  وزير  أعلن 
أن ســعر صرف الــدوالر البالغ 
1182 دينــار لكل دوالر مشــوه 
واضر االقتصــاد العراقي، مبينا 
أن موازنة العام املقبل ستفرض 

ضرائب جديدة.
وقال عالوي في بيان حول موازنة 
2021 اطلعــت عليه »الصباح 
 2021 موازنــة  إن  اجلديــد«، 
اعتمدت سعر صرف 1450 دينار 
لــكل دوالر، الن ســعر الصرف 
 1182 والبالغ  ســابقا  املعتمد 
دينار لكل دوالر هو مشــوه وال 
مؤكدا  الفعلي،  الواقع  يعكس 
أن ســعر الصرف السابق اضر 
باالقتصاد العراقي نتيجة تدفق 
الســلع من دول اجلوار الذي اثر 

سلبا على املنتج احمللي.
أن املستوى املناسب  إلى  وأشار 
لسعر الصرف هو سؤال محير، 
لكــن وزارة املاليــة تعتقد انه 
السباب متعددة وبعد الدراسة 
والتحليل ان يكون سعر الصرف 
في الوقت احلاضــر 1450 دينارا 
للدوالر الواحد رغم اعتقادنا بان 
واملسيطر  املعوم  الصرف  سعر 
عليه هو افضــل ولكن افضل 
احلاضر  الوقــت  فــي  احللــول 
هو هذا الســعر كونــه يخدم 
اخملتلفة  االقتصادية  القطاعات 
التنافسية  القدرة  تأثرت  حيث 
تأثرا خطيرا  للعراق  االقتصادية 
بســبب املغاالة فــي انخفاض 
تقييم سعر الصرف مما اثر على 
األجنبية  االســتثمارات  تدفق 
خارج قطــاع النفط، مؤكدا أن 
تأثير  له  الصرف  تعديل ســعر 
مفيد على العجز وسوف يضع 
العــراق في وضع يســمح له 
بإعادة التوازن إلى اقتصاده على 

خلفية سعر اكثر تنافسية.
أن حكومة مصطفى  إلى  ونوه 
الكاظمــي، أدارت االزمة املالية 
مبوارد محــدودة للغاية بدون أي 

دعم يذكر مــن اجملتمع الدولي، 
أن عدم اصــدار قانون  موضحا 
املوازنــة االحتادية لعــام 2020 
رتب أعباء إضافيــة عند اعداد 
موازنــة العام املقبل، وســبب 
بعدم معرفــة األرقام احلقيقية 
مشــيرا  االنفاق،  في  املطلوبة 
إلى أن ارتفــاع الرواتب والرواتب 
التقاعديــة أصبح مثيرا للقلق 
اذ أصبحــت بحــدود ٪120 من 

عائدات النفط.
بدأنــا عملية  عــالوي،  وأكــد 
القصور  معاجلة جديــة ألوجه 
في ادارتي الكمــارك والضريبة 
اإلصالحات  هذه  وستســتغرق 
بعض الوقــت الظهار النتائج ، 

هذه  تعظيم  املتوقع  من  ولكن 
اإليرادات في العام 2021، مبينا 
أن االنفاق كان املسألة الرئيسية 
اذ احلاجــة إلى ترشــيد فاتورة 
اذ  التقاعدية،  والرواتب  الرواتب 
ازدادت هــذه املعدالت عاما بعد 
عام مبعدل ينذر باخلطر وهي االن 

ابعد من املستويات احلرجة.
برامج  أن  إلى  املالية  وزير  ولفت 
واالعانات  احلكوميــة  الدعــم 
عصفــت باالقتصــاد، اذ وصل 
الدعــم الى مســتويات عالية 
جــدا، واصبــح مــن الصعب 
واالعانة  خفضــه،  او  تغييــره 
الكهرباء  لقطــاع  متنح  األكثر 
االقتصادية  التكاليف  قدرت  اذ 

 24 الكهرباء  لقطاع  احلقيقية 
تريليون دينار، اذ حوالي ٪10 من 
النــاجت احمللي اإلجمالــي، مبينا 
أن اإلعانــات للقطــاع الزراعي 
كلفــت الدولة العــام املاضي 
2.5 تريليــون دينار، اذ تقوم وزارة 
الزراعة بشــراء القمــح واألرز 
والشعير بأســعار اعلى بكثير 

من األسعار الدولية.
وبني أن الدعم املباشر للبطاقة 
التموينية اليزال يقترب من 2.5 
تضمنت  بينما  دينــار،  تريليون 
اإلبقاء  املقبــل  العــام  موازنة 
على الدعم للشــرائح الفقيرة 
والهشــة في البلد بل وزيادته، 
اذ تعمــل وزارة املالية مع البنك 

الدولــي ووزارة التخطيط على 
توســيع نطاق صندوق التنمية 
مليار  من  اكثــر  إلى  اجملتمعية 

دوالر.
وأشار إلى أن موازنة العام 2021 
500 مليون  خصصــت مبلــغ 
دينــار لزيادة رأس مــال البنوك 
وستخصص  للدولة،  اململوكة 
هذه األموال لتعزيز قاعدة رأس 

املال والكفاءة التشغيلية.
وركز عالوي علــى العجز املالي 
في موازنة العام املقبل، اذ اكد 
أنه سيبلغ 95 تريليون دينار بعد 
املتأخرات  جلميــع  املوازنة  إقرار 
وااللتزامــات القانونية بالعمل 
ولكن  التقاعديــة،  والرواتــب 

بعد تعديل ســعر صرف الدوالر 
تريليون   60 إلى  العجز  سيصل 

دينار.
ولفت عالوي إلى إضافة ضرائب 
جديدة للمبيعات باإلضافة إلى 
للضريبة  الكلي  الراتب  خضوع 
اذ سنحقق إيرادا إضافيا مبقدار 
إلى  دينار، مشــيرا  تريليون   5.2
أنــه مت فــرض رســوم مرورية 
اخملالفة  املركبات  جديدة علــى 
في موضوع التســجيل املروري 
ومــن املتوقع ان جتبــي إيرادات 
بحدود تريليون دينار، موضحا أن 
بيع النفط اخلــام إلى املصافي 
وشــركات النفــط باألســعار 

العاملية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اكدت عضو جلنــة اخلدمات النيابية 
منار عبد املطلب، امس السبت، بان 
سيقود  الدوالر  صرف  ســعر  ارتفاع 
لتوقــف جــزء كبير من املشــاريع 

اخلدمية في البالد.

وقالــت عبــد املطلب فــي تصريح 
صحفي ان« رفع سعر الدوالر وخفض 
قيمــة الدينــار العراقــي امر ليس 
االقتصادية  وانعكاســاته  بالهــني 
ســتكون مؤملة في العراق بســبب 
ضعف قــدرة احلكومة علــى توفير 

البدائل حلماية قطاعات واسعة من 
تداعياته السلبية«.

واضافــت عبــد املطلــب،ان« رفع 
الكثير  الدوالر سيقود  سعر صرف 
الى  واملقاولــني  الشــركات  مــن 
وان  خاصة  مشــاريعهم  ايقــاف 

بعضهــم مضطــر لشــراء مواد 
اولية مستوردة باتت كلفتها اعلى 
مع ارتفاع الــدوالر وهذا امر يجب 
االنتبــاه له مؤكدا بانــه اذا كانت 
احلكومة حتاول من خالل رفع الدوالر 
وايقاف  النقدية  الكتلة  امتصاص 

تهريب الدوالر لكن باملقابل سيقود 
قرارها الى انتكاسات اخرى في رفع 
اسعار املواد اخرى وخاصة املتعلقة 

باملشاريع«.
واشــارت عبد املطلب الى ان« قرار 
احلكومــة فــي رفع ســعر صرف 

الدوالر اذا صح انهــا تبنته فعليا 
ســيكون غيــر صحيــح في ظل 
يعاني منها  التــي  الراهنة  االزمة 
العراق مؤكــدة ضرورة ايجاد بدائل 
اخرى لزيادة الســيولة لدى الدولة 

لاليفاء بالتزاماتها املالية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
البنك  بيانــات صادرة عــن  أظهرت 
املركزي الكــوري اجلنوبي أن مبيعات 
الشركات الكورية اجلنوبية تراجعت 
بوتيرة أبطــأ في الربــع الثالث من 
العام اجلــاري، مقارنة مبا كانت عليه 
قبل ثالثة أشهر، مع حتسن أداء قطاع 

الصادرات،  حتســن  وسط  التصنيع 
بحسب ما نشرت »األملانية«.

وانخفضت مبيعات الشركات احمللية 
بنســبة 3.2 في املئة في الفترة من 
يوليو إلى ســبتمبر، مقارنة بنفس 
الفترة من العــام املاضي، متباطئة 
من انخفاض قياســي بلغ 10.1 في 

املئة في الربع الثاني. وتراجعت وتيرة 
الشــركات  مبيعات  في  االنخفاض 
ســجلت  ولكنها  الثالث،  الربع  في 
انخفاضا للربع السابع على التوالي.

 20 السنوية  ربع  البيانات  وتشــمل 
للتدقيق  خاضعة  شركة  و914  ألفا 
اخلارجــي. وخــالل الربــع املاضــي، 

التصنيع  قطــاع  مبيعات  تراجعت 
والشــركات الكبــرى بوتيــرة أبطأ 
بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل 
ثالثة أشــهر، حيث ظلــت صادرات 
الرقائــق قوية وزاد إنتاج الســيارات 
رغم تفشــي وباء كوفيــد.-19 كما 
انخفاضا  التصنيــع  شــهد قطاع 

فــي مبيعاته بنســبة 1.6 في املئة 
على أساس سنوي في الربع الثالث، 
مقارنة بانخفاض قدره 12.7 في املئة 

على أساس سنوي في الربع الثاني.
وانخفضــت مبيعــات الشــركات 
الكبرى بنســبة 3.6 فــي املئة على 
أســاس ســنوي في الربــع الثالث، 

مقارنة بانخفاض بنســبة 11.3 في 
املئة في الربع الثاني.

الكوري، حتسنت  املركزي  وبحســب 
فــي  أيًضــا  الشــركات  ربحيــة 
الربــع الثالــث، بفضل زيــادة أرباح 
اإللكترونيــات  صناعــة  شــركات 

والبتروكيماويات.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اجلارية  املعامالت  ميزان  عجز  قفز 
في الواليــات املتحدة فــي الربع 
الثالث من العــام، إذ أدى انتعاش 

قياســي لإلنفاق إلى دفع الواردات 
لالرتفــاع، وهــو ما فــاق تعافيا 

للصادرات.
وزارة  قالــت  »رويترز«،  وبحســب 

عجــز  إن  األمريكيــة  التجــارة 
الذي  اجلاريــة،  املعامــالت  ميزان 
يقيــس تدفق الســلع واخلدمات 
ومنها،  البالد  إلى  واالســتثمارات 

زاد 10.6 في املائة إلى 178.5 مليار 
دوالر في الربع املاضي.

وجرى تعديل بيانــات الربع الثاني 
161.4 مليار  لتظهر عجزا بقيمة 

170.5 مليار دوالر  دوالر، بدال مــن 
خبراء  وكان  السابقة.  القراءة  في 
اقتصــاد اســتطلعت »رويتــرز« 
آراءهــم قد توقعوا اتســاع عجز 

ميزان املعامــالت اجلارية إلى 189 
مليــار دوالر في ربــع العام املمتد 
بني متوز وأيلول وفي سياق متصل 

باملعامالت اجلارية.

توقعات نيابية بإلغاء عشرات المشاريع الخدمية بعد رفع سعر الدوالر

تراجع مبيعات الشركات الكورية 3.2 % خالل الربع الثالث

178.5 مليار دوالر عجز ميزان المعامالت الجارية األمريكي في الربع الثالث

موازنة العام القادم ستفرض ضرائب جديدة

وزير المالية: سعر صرف الدوالر
 السابق مشوه واضر باالقتصاد

إن موازنة 2021 
اعتمدت سعر 
صرف 1450 
دينار لكل دوالر، 
الن سعر الصرف 
المعتمد سابقا 
والبالغ 1182 
دينار لكل دوالر 
هو مشوه وال 
يعكس الواقع 
الفعلي

متابعة ـ الصباح الجديد:

فاقم الدوالر خســائره بعد أسبوع 
من التراجع دفعه إلى أدنى مستوى 
فــي عامني ونصف، إذ اســتقطب 
نزولــه مزيدا مــن البائعــني على 
ربح  إلى حتقيق  الساعني  املكشوف 

سهل.
تعافى مؤشر  اجللســة  لكن خالل 
الدوالر وارتفع فــي أحدث تعامالت 
0.2 فــي املائة عند مــا يقل قليال 
عــن 90، لكنه مــا زال يتجه صوب 
تســجيل انخفاض بنســبة 1 في 
املائــة خــالل األســبوع. علما بأن 
العملــة األمريكيــة بلغــت أدنى 
مستوياتها في أكثر من عامني عند 

89.723 أمس األول.
ويتوقع محللون أال يكون لتحديثات 
بشــأن السياســات مــن البنوك 
املركزية في الواليات املتحدة واليابان 

يذكر  تأثير  وسويســرا  وبريطانيــا 
اجتاهات سوق  لتغيير  األسبوع  هذا 
العملة في اآلونة األخيرة والضعف 

الطويل األمد للعملة األمريكية.
وارتفع الدوالر نصفا في املائة مقابل 
الني إلى 103.959 يــن لكنه ما زال 
منخفضــا 0.5 فــي املائــة مقابل 

العملة اليابانية في األسبوع.
وتخلى اجلنيه االسترليني عن بعض 
مع  واليورو  الدوالر  مقابل  مكاسبه 
اســتمرار محادثات صعبة بشــأن 
التوصل إلــى اتفاق جتــاري ملا بعد 
خروج بريطانيا مــن االحتاد األوروبي 

بني اململكة املتحدة والتكتل.
وجرى تــداول بيتكوين عند نحو 23 
ألف دوالر، بعد أن صعدت إلى أعلى 
مستوياتها على اإلطالق أمس األول.
إلــى ذلك، قــاد تنامي آمــال إقرار 
حتفيز في الواليــات املتحدة الذهب 
إلــى االرتفاع على مــدى ثالثة أيام، 
ما يضع املعدن األصفر على مســار 

الثالث  لألســبوع  مكاسب  حتقيق 
على التوالي.

ونزل الذهب فــي املعامالت الفورية 
0.1 فــي املائة إلــى 1884.41 دوالر 
الساعة  بحلول  »األونصة«  لألوقية 
وفــي  جرينتــش.  بتوقيــت   0531
في   2.4 الذهــب  ارتفع  األســبوع، 
املائــة. وتراجع الذهــب في العقود 
املائة إلى  0.1 في  األمريكية اآلجلة 

1889.40 دوالر.
وقالت مارجريت ياجن »التحفيز املالي 
األمريكي موضوع في احلسبان على 
نحو ما، لــذا املتعاملون يســعون 
إلى جني األربــاح قبل عطلة نهاية 

األسبوع«.
اجلمهوريــون  النــواب  وســرع 
الكوجنــرس  فــي  والدميقراطيــون 
جهودهــم إلقرار جولــة جديدة من 
املساعدات لتخفيف تداعيات فيروس 
كورونا أمس األول، فيما قال مشرعون 
من احلزبــني »إن اإلخفاق في التوصل 

إلى اتفاق لم يعد خيارا«.
وقال هان تان محلل السوق لدى »إف.

إكس.تــي.إم«، »إنه بينمــا قد يدفع 
التوصــل إلى صفقة حتفيز أســعار 
الذهب إلى االرتفاع، فإن صعودا أكثر 
استدامة ســيتطلب مؤشرات على 

ارتفاع الضغوط التضخمية«.
ويقول محللون »إن الذهب ســيلقى 
الدعم من تعهد مجلس االحتياطي 
األمريكي«  املركــزي  »البنك  االحتادي 
السندات  برنامجه لشــراء  مبواصلة 
حلني حــدوث »تقدم كبيــر آخر« في 
اســتعادة التوظيــف الكامل وبلوغ 

هدفه للتضخم عند 2 في املائة.
وبالنســبة إلــى املعادن النفيســة 
األخرى، تراجعت الفضة 1.1 في املائة 
إلى 25.77 دوالر لألوقية. ونزل البالتني 
1 في املائة إلى 1033.67 دوالر وارتفع 
البالديــوم 0.1 في املائة إلى 2343.18 
دوالر وهــو مرتفع 0.8 فــي املائة في 

األسبوع.

تقـرير

خسائر الدوالر تستقطب البائعين على المكشوف 
الذهب يزداد بريقا لألسبوع الثالث

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اكــد اخلبيــر االقتصــادي عبــد الرحمــن 
املشهداني امس السبت ان تسريب مسودة 
املوازنــة بضمنها مقترح رفع ســعر صرف 
الدوالر مقصــود وله غايتان ، مرجحا  ارتفاع 
سعر الصرف للسنة املقبلة ليصل الى 160 
الف دينار بالســوق احمللية اذا ما وافق البرملان 

على مقترح احلكومة .
وقال املشــهداني في تصريح صحفي ان » 
تســريب مشــروع قانون املوازنة واملتضمن 
مقترح احلكومة برفع ســعر صــرف الدوالر 
مقصــود ولــه غايتــان األولى جــس نبض 
الشارع والغاية الثانية استفادة للمضاربني 

واملتنفذين من فرق السعر » .
وأضاف ان » رفع سعر صرف الدوالر سيحمل 
املواطنيني وأصحاب الدخــول احملدودة أعباء 
كبيرة وســيضر بحالتهم االقتصادية وذلك 
من خالل ارتفاع أسعار املواد الغذائية وغيرها 

من السلع الضرورية«.
ورجح املشــهداني، »ارتفاع ســعر الصرف 
للســنة املقبلة ليصل الــى 160 الف دينار 
بالســوق احملليــة اذا ما وافــق البرملان على 

مقترح احلكومة«

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلنــت وزارة الزراعــة، كســر احتــكار 
الشــركات العاملية في مجــال انتاج بذور 

اخلضر محليا.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف 
في بيان اطلعت عليه »الصباح اجلديد«، إن 
»املالكات البحثية في دائرة البستنة احدى 
تشــكيالت وزارة الزراعة قامت بانتاج بذور 
الباميا الهجينة )عبيــر( اخلاصة بالزراعة 
احملميــة والتــي ال يوجد لهــا منافس في 

الشركات العاملية«.
واضاف: »ســعر املغلــف الواحد من هذه 
البذور هو  50 الف دينــار، فضالً عن انتاج 
بذور اخليــار الهجني )مجد( اخلاص بالزراعة 
احملمية وهو املنافس القوي للبذور األجنبية 

وبسعر 35 الف دينار للمغلف الواحد«.
واشار الى »انتاج محصول القرع الهجيني 
)الطيب  والذي اطلــق عليــه  الكوســة 
احملمية وســعر  بالزراعة  واخلاص  والبركة( 
املغلف ال يتجاوز 15 الــف دينار، باالضافة 
الى انتــاج بــذور الباميا )بتيــرة( اخلاصة 
بالزراعة املكشــوفة ويبلغ سعر املغلف 7 

االف دينار«.
واوضــح أن »هذه البــذور كانت محتكرة 
من قبل شــركات البذور االجنبية في حني 
اصبحت  االن منتجــة محليا«، مؤكدا أن 
»ذلك ياتي ضمن مساعي الوزارة وباحثيها 
اصنــاف محلية  واســتنباط  بذور  بانتاج 

مالئمة للظروف البيئية السائدة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اجلوية  للخطوط  العامة  الشركة  حقَقت 
في وزارة النقل، أكثر مــن 18 مليون دوالر 

أرباحاً خالل الشهر احلالي.
وقال وزير النقل، ناصر الشبلي، إن »التقرير 
الشهري للشــركة يظهر تطوراً حقيقياً 
في عملها«، الفتــاً إلى أن »جائحة كورونا 
أثرت بشــكل كبير في عمل الشركة في 

املدة السابقة«.
وأشار الشبلي إلى أن » انطلقت أول طائرة 
من بغداد إلى مدينة دوســلدورف األملانية، 
وهــي أول رحلــة عراقيــة بعــد انقطاع 

طويـل«.

خبير اقتصادي : تسريب مقترح 
رفع سعر الدوالر بالموازنة 

مقصود لهذين السببين

الزراعة تعلن كسر احتكار 
الشركات العالمية في 
مجال إنتاج بذور الخضر 

18 مليون دوالر ايرادات 
الخطوط الجوية خالل 

الشهر الجاري
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دراسة

»خارج الجوق« واقتفاء تقنية االيجاز الجملي

اصدار

متابعة الصباح الجديد:

عـن دار غيـداء االردنيـة للتوزيع والنشـر صدر 
كتابـان  هنـاوي  ناديـة  الدكتـورة  للناقـدة 
جديـدان، األول بعنـوان) قصة القصة دراسـة 
ميثودولوجيـة فـي جريـان القصـة العراقية 
مـن املنابـع إلـى املصبـات( والثانـي عنوانـه) 

النقـدي(.  اجلـدل  في 
فـي  جـاء  الـذي  األول)  الكتـاب  تتبـع  وقـد 
400 صفحـة مـن القطـع الكبيـر ( مسـيرة 
متتبعـا  وفنيـا  تاريخيـا  العراقيـة  القصـة 
مـا أفرزتـه هـذه القصـة مـن جتـارب منهـا 
خـال  العراقـي  السـرد  تقاليـد  تشـكلت 
قرن مـن عمـر القصـة العراقية، مسـتعيدا 
إلـى الواجهـة عيون هـذه القصـة ونصوصاً 
قصصيـًة أخـرى كانـت بحكم تقـادم الزمن 
متواريـة عـن عـن النقـد أو أنـه أهمـل فـك 
شـفرات بنياتهـا الفنية غبنـاً أو تقصيـراً او 
قصـوراً ، مـع أنها شـكلت اللبنات األسـاس 
عبـر  العراقـي  السـرد  عليهـا  انبنـى  التـي 
مراحلـه املتعـددة وكانت فيها مناذج سـردية 
أو  جتاهلهـا  ميكـن  ال  محطـات  مبثابـة  هـي 

نسـيانها. 

ويبتغـي الكتاب تقدمي قـراءات حتاول االفات 
ممـا هـو مكـرر ومتحيـص مـا درج عليـه مـن 
مسـلمات وتطامنـات بهـدف الوصـول إلى 
التجـارب الفاعلة فـي خلق تقاليـد القصة 
العراقيـة مـع تبيـان املسـتوى الفنـي الذي 
احتلـت  حتـى  وإخـاص  بحرفيـة  بلغتـه 
لهـا موقعـاً متقدمـاً فـي عالـم السـردية 

بية.  لعر ا
دار  التـي  القصصيـة  النصـوص  وأغلـب 
حولهـا النقـد تقـرأ ألول مـرة والقليل منها 
مختلفـة،  نقديـة  بخلفيـات  قراءتـه  متـت 
سـواء مت تناولهـا نقديـا لوحدهـا أو ضمـن 
نصـوص أخـرى؛ ومع ذلـك فإن تقـادم العهد 
علـى تلـك اخللفيات النقدية يجعـل القراءة 
ممـا  معهـا.  معرفـي  اشـتباك  مبثابـة  لهـا 
يجعـل لكل قصـة قصتها التـي تدلل على 
القصصـي  السـرد  فـي خريطـة  موقعهـا 
متواتـراً  مشـواراً  تواصـل  وهـي  العراقـي، 
واثقـاً  املنابـع ويتجـه  مـن  يجـري متدفقـاً 
صـوب املصبـات. ويهـدف الى تقـدمي قراءات 
النـص  أّن  حقيقـة  مـن  تنطلـق  جديـدة 
الغنـي فنيـاً والغزيـر معنـًى وعطـاًء يظـل 
قابـًا دائمـاً للتحليـل والتفسـير والتأويـل 
وبـأي شـكل ُكتـب بـه هـذا النص وفـي أي 

أوان ُقـرئ. والسـبب أّن مـا فـي بنيتـه مـن 
نابضـاً  والتفـرد يجعلـه  واألصالـة  العمـق 

للقـراءة  صاحلـاً  باجلمـال  متدفقـاً  باحليـاة 
مهمـا تباينـت املناهـج النقديـة وتغايـرت 

اجتاهاتهـا واختلفـت منعرجاتهـا وتباعـدت 
مفاضاتهـا. 

وتوزعـت فصـول الكتاب بن جزأيـن، تضمن 
اجلـزء األول) مرحلـة البواكيـر: نصـف قـرن 
من الريادة والتأسـيس( و) الوضـوح والتبلور: 
القصـة  و)   ) وحياتيـاً  زاٍه سـردياً  قـرن  ربـع 
فُخصـص  الثانـي  اجلـزء  أمـا  النسـوية( 
واالسـتمرار:  االسـتقرار  مرحلـة  لــ)  كلـه 
ربـع قـرن عاصـف سـردياً ( واشـتمل علـى 
فصـول ضمـت دراسـات لنمـاذج قصصيـة 
نوعيـة بعضهـا انعطـف بالسـرد العراقـي 
وبعضهـا  وحقيقيـة،  مهمـة  انعطافـات 
ل مـع غيره ظاهـرة أدبيـة فكان  اآلخـر شـكَّ
مـن الضـروري دراسـتها والوقـوف عندهـا. 
أمـا الكتـاب الثانـي فعنـي باجلـدل بوصفه 
باالعتـراض  الـرد  سـمتها  نقديـة  فاعليـة 
أو التعضيـد أو مـا بينهمـا او هـو ممارسـة 
مناقشـة  فـي  تتخصـص  الحقـة  قرائيـة 
وحتليـل قـراءة نقدية بعينها سـابقة عليها 
القـراءة  طرحتـه  مـا  انتـاج  إعـادة  بهـدف 
معارضـة  أو  إليهـا  باإلضافـة  أمـا  األولـى 
طروحاتهـا أو بدحـض مزاعمهـا أو مغايـرة 
توصاتهـا ونتائجهـا جزءا أو كا أو بكشـف 
تسـويف وفضـح سـطو كان قـد ُوري فيها، 

أو بتوكيـد نهـج واجتـراح مفهـوم اجترحه 
كاتبهـا أو باإلشـادة بصحـوة اتسـم بها أو 
غفلـة وقـع فيهـا. هـذا وتضمن كتـاب) في 
اجلـدل النقـدي( الـذي جاء فـي 170 صفحة 
مـن القطـع الكبيـر فصـوال ثاثـة. حمـل 
النقـد  اجلـدل  فـي  عنـوان)  األول  الفصـل 
التجـادل  دار  التـي  املقـاالت  وضـم  نظـري( 
فيهـا حـول مسـألتن نظريتـن: األولى هي 
 Narrative Sequence السـردية  املتواليـة 
بوصفهـا مجموعـة أحـداث بعينهـا يتـم 
مسـتوى  علـى  تسلسـلها  فـي  التاعـب 
بالقـول  تتعلـق  الثانيـة  واملسـألة  احلبـك. 
بأفـول النظريات ومابسـات فهـم التداخل 
بعنـوان)  الثانـي  الفصـل  وجـاء  النصـي. 
فـي اجلـدل النقـد أدبـي( وفيـه حتـدد اجلـدل 
التعاطـي  وكيفيـات  القرائيـة  بالفاعليـة 
مـع النصـوص األدبيـة، والفرق بـن أن تكون 
املمارسـة النقديـة عـن درايـة وقصديـة أو 
تكـون عـن تغافـل وتـراخ وال غائيـة. ومتحور 
الفصـل الثالـث وعنوانـه) في اجلـدل النقد 
ثقافـي( حـول مسـائل ثقافيـة كالترجمـة 
واالسـتكتاب  واخلـارج  الداخـل  ومثقفـي 

البحثـي والتفكـر املعرفـي وغيـر ذلـك. 

»قصة القصة« و«الجدل النقدي«.. جديد د. نادية هناوي

حســـي  اولهما  متداخلن:  عاملـــن 
الســـرد  اعتماد  مع  وجداني،  وثانيهما 
املشـــهدي الذي تتشـــكل من خاله 
رؤية تكشـــف عـــن حالة نفســـية 
محلقة  ابداعية  بشـــحنة  مشحونة 
باحلركة  تضج  التـــي  الصورة  أفق  في 
ممكناته  بـــكل  الواقع  حتاكـــي  وهي 

املنتج)الشـــاعر(  ينســـجها  التـــي 
جمالي  بنســـق  ابعادهـــا  ويرســـم 
الداللية  التداعيـــات  من  متشـــكل 

اللغوية.. واالنزياحـــات 
ثقوبك واالصابع

روحان ميتزجان
فاسرق من االصابع

بعضا من وهج الدميومة
لتفور االطاقة

بلذيذ احلمى
مادامت الثقوب

تتجلى بها موخزات الروح   /ص85
  فالشـــاعر ينســـج نصـــا مهدرجا 
محققا لوظيفته اجلوهرية املســـتفزة 
يتكئ  وهـــو  اآلخر..  اجلمعـــي  للذات 
علـــى فكرة ورؤيـــا ابداعيـــة خالقة 
لصورهـــا املمزوجـــة بالعاطفة التي 
بدونها)تكـــون صور فارغـــة( على حد 
نصية  فاعلية  كروتشـــه..خللق  تعبير 
متزج ما بـــن املشـــهدية واحلدث من 
الى  والنفاذ  الطبيعـــة  توظيف  خال 
الذاكـــرة، فضا عن اتســـامه بصور 
حســـية متفجرة بغنائية شـــفيفة، 
كونهـــا تنبثـــق من حلظـــة التجلي 
مضطرب  وجـــود  ســـياق  من  وتنتزع 
تركيبيـــة  ببنيـــة  بلغـــة تتســـم 
وايقاعية  داللية  من)جوانب  تتشـــكل 
منبعثـــة من الداخـــل اجلملي، فضا 

الرؤيوي(.. اجلانـــب  عن 
كلما أمعن في النسيان

تشرئب
من رماد تابوتها الذكرى

بإشـــراق  املتجدد  ضوعهـــا  وتنبض 
للشـــمس  /ص86

  فالنص يتجـــاوب والواقع االجتماعي 
فـــي ازمانـــه وحتوالتـــه الفكريـــة 
الذهن  تســـتحث  يومية  لغـــة  عبر 
املكثفة  جمله  عوالـــم  في  للتنقيب 
بالزمن  املشـــبعة  الرؤيوية  للحظـــة 
واحلركـــة، واخلالقـــة لصورهـــا التي 
اضافة  التصويرية،  باحلســـية  تتسم 
الـــى اعتماد املنتج)الشـــاعر( تقانات 

الكلمي  كالتقطيع  واســـلوبية  فنية 
العمودي:

استعر لفتح االوراق املتاصقة

أ
ل
م

س
ط

ر
ة    /ص91

الذي يخلق قيمة تشـــكيلية للفظة 
مع  تتساوق  ايحاءات  يشـــكل  ومناخا 
املعنـــى العـــام للنـــص، اضافة الى 
الفـــوارز التقنية الزمنية والوســـيلة 
تضفي  التي  الصامتـــة  التعبيريـــة 
النص جـــو نفســـي للتأمل  علـــى 
اهتمامه  عن  الذاكرة...فضـــا  وحتريك 
مع  والفكـــرة،  الدراميـــة  بالبنيـــة 
اســـتثمار الفعل الـــذي ينطوي على 
بعديـــن اساســـين: اولهمـــا البعد 
الزمني  البعـــد  وثانيهمـــا  احلدثـــي 
مـــع توظيفـــه النـــص القرآني:)الى 
يـــوم ينظـــرون( كان رجائـــي(ص49.. 
الرتباطـــه بالذاكـــرة اجلمعيـــة من 
االيحائية  بدالالتـــه  واالحتفاظ  جهة 
وطاقتـــه التعبيرية مـــن جهة اخرى، 
اضافـــة الى انه يســـهم في تصعيد 
طاقة  ومنحـــه  النصي  التشـــكيل 
تســـهم في توســـيع مديات النص..
)الشـــاعر(  املنتج  قـــدم  وبذلـــك    
نصوصـــا تقـــوم علـــى مرتكزيـــن 
متداخلـــن: اولهما املرتكز الســـردي، 
وثانهمـــا التعبير الذاتـــي، فضا عن 
بوصفه  الشـــعري  الفعل  اعتمـــاده 
نبضا وجدانيا يتشـــكل فـــي اعماق 
مكتظ  واقـــع  عـــن  ليعبر  النـــص 
بالتناقضـــات املتصارعـــة إلثارة وعي 
تخلق  وهـــي  )املتلقي(  املســـتهلك 
نوعـــا مـــن التماهـــي ما بـــن االنا 
واآلخـــر عبـــر اشـــكالية جدلية مع 
الشـــعرية  التجربة  افـــق  اختـــزال 
عما  للكشف  الفاظها  واســـتنطاق 
من  النصيـــة  مشـــاهدها  خلـــف 
عمق نفســـي و معاييـــر جمالية وما 

الذاكرة. تختزنـــه 

علوان السلمان

الوجود  وطأة  الختراق  مغامرة  الشـــعر 
بلغتـــه الزئبقيـــة املوحيـــة بتفاعل 
معاملـــه مـــن اجـــل تشـــكيل رؤية 
املنتج.. روح  داخـــل  تتنفس  ابداعيـــة 

الشاعر..املبدع..اخلالق..
اجلوق(  الشـــعرية)خارج  واجملموعـــة    
جدا  والقصيرة  القصيـــرة  بنصوصها 
واســـهمت  عواملها.،  شـــكلت  التي 
نشـــرها  فـــي  اجلديـــدة  امـــل  دار 
تكشـــف  كونها  وانتشـــارها/2019.. 
الذات  بطبيعـــة  تتصـــل  رؤيـــة  عن 
اســـتيعابها  مع  الفكري  وتكوينهـــا 
تعبيرية  لغة  بتوظيـــف  الواقع  حلركة 
تعتمـــد اللفظـــة املوحيـــة، املؤطرة 
للحظتهـــا الدالـــة، مـــع تركيز في 
البنـــاء والتكثيـــف الداللـــي وايقاع 
الثنايـــا اجلملية،  بـــن  منبعـــث من 
اللغوي  االنزيـــاح  اعتماد  الـــى  اضافة 
من  اجلملي  االيجـــاز  تقنيـــة  باقتفاء 
مزدوج  فنيـــا  بعدا  النـــص  منح  اجل 
الرؤيا)واقعـــي/ تخييلـــي( مـــع عمق 
الداللـــة، ابتداء من العنـــوان العامة 
الدالـــة  وااليقونـــة  الســـيميائية 
اسمية  جلملة  املشـــكان  بفونيميها 

اركانها... احـــد  حـــذف   مضافة 
رمبا خارج اجلوق اعزف

حيث انفرادي واقفا
له نسق/ ميلك البسمة املشرقة

وله باب رؤيا/تطل الى الصبح
تنثر فوق الرؤوس

تباشير ابتسامات عطر يضوع
ولكننـــي اخلع الشـــمس مـــن وجه 

طلتها
كلما الح بعض بصيص من الليل

يفتح نافذة لشروقي
الى اللحظة اآلسرة    /ص5

  فالنـــص يحمل رؤيـــة حياتية جتمع 
مبواقف  واملوضوعـــي  الذاتـــي  بن  ما 
فكريـــة وانســـانية وهو يســـبح في 

المجموعة الشعرية)خارج 
الجوق( بنصوصها القصيرة 
والقصيرة جدا التي شكلت 

عوالمها.، واسهمت دار 
امل الجديدة في نشرها 

وانتشارها/2019.. كونها 
تكشف عن رؤية تتصل 

بطبيعة الذات وتكوينها 
الفكري مع استيعابها لحركة 

الواقع بتوظيف لغة تعبيرية 
تعتمد اللفظة الموحية، 

المؤطرة للحظتها الدالة، 
مع تركيز في البناء والتكثيف 

الداللي وايقاع منبعث من بين 
غالف الكتابالثنايا الجملية

حوار

حاورها: كه يالن محمد

ميـُأ الفـُن ثغـرات الـروح ويختـرُع احليـاة كلمـا 
متَّ اعتقالهـا علـى حـد قـول جيـل دولـوز ويحـررُ 
اإلنسـان من ضيق العبـارة وذلك عندمـا يضيُف 
خـال   مـن  املعجـم  إلـى  جديـدة  إمكانيـات 
االسـتعارات اللونيـة واللغويـة بحيـُث تنطلـُق 
بارغامـات  والتتقيـد  أرحـب  أفـق  نحـو  الرؤيـُة 
ظاهـر احلـدث وهذا مـا يفسـُر العودة إلـى األدب 
والفـن كلما حلـت الكـوارث بالبشـرية إذ كانت 
األشـكال التعبيريـة اجلديـدة املُتلبـدة بالغضب 
املدمـرة  العدميـة  الفنانـن ضـد  مُتثـُل رسـالَة 
واملعانـاة الناجمـة من احلـروب. كذلك فـإنَّ الفن 
لـم يكْن بعيـداً عن تنـاول ابتاء اإلنسـان بصراع 
مريـر مـع األوبئـة. حـول دور الفـن ومـا ميكـُن أن 
يقدمـُه عبر تفاعله مـع الواقع اإلنسـاني املتأزم 
كان لنـا حوار مـع الفنانـة واألكادمييـة اللبنانية 
»هنـاء عبداخلالـق« فاملتابـُع ألعمالهـا األخيـرة 
يـرى ملمحـاً جديـداً فـي أسـلوبها وال يتخطـى 
الهمـوم  مقاربـة  فـي  العاليـة  حساسـيتها 

اإلنسـانية.

1- بعـد انتشـار وبـاء كورونـا بـدأ االهتمـام من 
جديـد بـأدب األوبئـة ومتـت اسـتعادة األعمـال 
وقـوع  احتمـال  تناولـت  التـي  السـينمائية 
الفـن  فـي  احلالـة  انعكسـت  كيـف  الكارثـة 

لتشـكيلي؟ ا
تزامـن ظهـور كورونـا مع انهيـار القيـم الكبرى 
فـي عالـم اليـوم، وخاصـة فـي اجملتمعـات التي 
وهـذا  بعدهـا.  ومـا  احلداثـة  بفردانيـة  تباهـت 
قادنـا إلـى تطويـر أسـئلة وأفـكار فرضهـا وضع 

إنسـاني كارثـي. 

فـكان ال بـد من العـودة سـواء بـاألدب أو بالفن 
إلـى معاناة البشـرية من األوبئـة الفتاكة على 
مـّر العصـور، خللـق حوار فكـري أخاقـي عميق 
إليـه  مـا سـتؤول  اسـتنتاج  ورمبـا  واسـتطاع 

هـذه اللحظـات اإلنسـانية الكئيبـة القادمة.
فبـرزت بعـض املقـاالت الفنيـة تسـتذكر زمـن 
)الطاعـون(، الوباء الـذي اختلطت رمـوزه الدالة 
عليـه وأبرزهـا شـكل شـيطان يهدد البشـرية 
الوبـاء  فنانـن جّسـدوا حـاالت  وبـن  بالفنـاء، 
واملوت بشـكل واقعـي... ومقاالت أخـرى تناولت 
أعمـااًل لفنانـن رسـموا العزلـة أو تنبـؤا بهـا 

كالفنـان ادوارد هوبـر وغيـره..
لكـن الفـن ال يقـف عنـد هـذا احلـد إمنـا هـو 
األداة للتشـبث مبظاهـر احليـاة ومقاومة اخلوف، 
للتعبيـر عـن الـذات في ظـل حالة مـن العزلة 

املصير. والقلـق علـى 

2 - كيـف تبدلـت مواضيع وأسـاليب الفن في 
كورونا؟  زمن 

كورونـا،  زمـن  فـي  الفـن  أسـاليب  تعـددت 
ففـي بدايـة األزمـة أخـذ الفـن صفـة اإلعـان 
والتوعيـة والتحذيـر مـن مخاطـر الوبـاء، مثـل 
شـعار )خليـك بالبيـت( وغيرها من الشـعارات، 
بطريقـة تخلو مـن الترهيب والذعر، وتشـجيع 
مبتعـة  الوقائيـة،  املمارسـات  علـى  املتلقـي 
جماليـة تناقلتهـا منصـات ووسـائل التواصـل 

االجتماعـي. 
ومـن أجـل تخفيـف وطـأة العزلة قامـت بعض 
لوحـات  حتويـل  إلـى  النـاس  بدعـوة  املتاحـف 
كاسـيكية نالـت شـهرة واسـعة إلـى لوحات 
ونشـرها  عصـري  وأثـاث  جـدران  داخـل  حّيـة 
علـى وسـائل التواصـل وذلـك الختـراق العزلـة 

وحتطيـم اجلـدران بـن املتحـف واملتلقـي. 
بهـدف  الشـارع  فنـون  إلـى  الفنانـون  واجتـه 
التوعيـة والتوثيـق اليومي التفاعلـي. باإلضافة 
إلـى تشـجيع املعـارض االفتراضيـة لتحطيـم 
جـدار العزلـة وخلـق مسـاحات لونيـة تعبيرية 
مـن  مفصليـة  حلالـة  وتـؤرخ  املرحلـة  جتسـد 

التاريـخ احلديـث.
أمـا املواضيع والتقنيات ال تعـد وال حتصى، وكان 
لظهـور أول صـورة فوتوغرافيـة للفيـروس حتت 
اجملهـر تأثيـًرا كبيـرًا فـي أعمـال الفنانـن فبات 
رمـزًا علمًيـا وفنًيـا وليس شـبًحا متخيـًا كما 
األزمنة السـابقة. كذلك تأثيـر القناع وأهميته 

فـي احلمايـة تـرك أثـرًا كبيـرًا فـي العديـد مـن 
الفنية. األعمـال 

3-عندمـا تأخـر إيجاد وصفة طبيـة للمعاجلة 
انصرفـت األنظار نحو الفلسـفة واألدب بحثاً 
عـن العـزاء برأيـك ماذا ميكـُن للفـن أن يقدمه 

على هذا املسـتوى؟
»اإلنسـانية ال تتحمـل كثيـرًا مـن الواقع« على 
حـد تعبيـر إليـوت، لذلـك علينـا أن نتوصل إلى 
لنتمكـن مـن  نتخطـاه  أو  الواقـع  توافـق مـع 
حتملـه. وللفـن دور بـارز فـي تخطي هـذا الواقع 
املتـأزم كمـا فـي جائحـة كورونـا. فالفـن هـو 
الدعـم  تقـدمي  اإلبداعـي، مـن خـال  الصمـود 
النفسـي والتعبيـر عـن الـذات كخطـوة أولـى 
للفنـان. أمـا جتاربـه الفنيـة فهـو يتشـارك بها 
مـع اآلخريـن ويحـّث املتلقـي علـى التفاعل مبا 
يجسـده مـن همـوم مشـتركة معـه، سـاعًيا 
الوبـاء  مـن  والقلـق  بامللـل  الشـعور  لكسـر 
وتقليـص حدة ظـروف احلجر الصحـي والتباعد 

االجتماعـي.
كمقاومـة  اإلبداعيـة  الرؤيـة  يقـّدم  فالفـن 
مشـرقة فـي زمـن اخليبـات، هـو مبثابـة ومضة 
ضوئية تشـع النور ملن تسـوده الكآبـة والعزلة. 

4- فـي أعمالـك الفنيـة األخيـرة تفاعلـت مع 
مـن  الناجمـة  الوجوديـة  واألزمـات  الوقائـع 
أخطـاء البشـرية أو الكـوارث الطبيعيـة هـل 
كان لهـذا األمـر دورُ فـي الصخـب أو الكثافـة 

التعبيريـة فـي لوحاتـك؟
بعـد  كورونـا  وبـاء  أحدثهـا  التـي  العزلـة  إن 
فـي  واالقتصـادي  االجتماعـي  الوضـع  انهيـار 
وفشـل  السياسـي  الوضـع  بسـبب  لبنـان 
وتسـلطهم  السـلطة  بزمـام  املتحكمـن 

علـى مقـدرات البـاد، قـاد الفنـان إلى أسـئلة 
وجودية ملتبسـة ومسـتحيلة، أعقبـه انفجار 
مرفـأ بيـروت الـذي أصابنا فـي الصميـم وهدم 
مـا تبقـى مـن مداميـك بداخلنـا كنـا نحـاول 
تدعيمهـا بـكل مـا أوتينـا مـن قوة نسـتمدها 
مـن الفـن لبنـاء إطـار تعبيـري جامـع للجمال 

باحليـاة. والتمسـك 
هـذا الصخـب النفسـي هـو حصيلـة عمليـة 
تفاعـل واعيـة وغيـر واعيـة فـي خضـم الزمان 
فـي  أثـرًا  يتـرك  أن  الطبيعـي  ومـن  واملـكان، 
الكثافـة اللونية التعبيريـة في أعمالي األخيرة، 
مختلفـة  وسـائط  اسـتعمال  فـي  وكذلـك 
ومنهـا املـرآة احملّدبـة وهـي إعـادة تقـدمي ملـا هو 
مألـوف بصيـٍغ أو طـرٍق غيـر مألوفـة. فجعلـت 
فـي أحـد األعمـال فيـروس كورونا في وسـطها 
سـهامنا  تسـليط  إال  نريـد  ال  لعـن  كهـدف 
عليـه إلنقـاذ البشـرية.. وفـي عمل آخـر مللمت 
أجزاء مـرآة محدبة كمـا تلملم بيـروت أجزائها 
اليـوم، ولونتهـا مبا تبقـى من مرفأ بيـروت بألوان 

تعبيريـة تخفـي تعـب وجوهنـا وآالمهـا.. 

5- تكتسـُب املـرأُة حضـوراً الفتاً فـي لوحاتك  
األخيـرة هـل أردت بذلـك إضفـاء بُعـد رمـزي 

للكائـن األنثـوي؟
ال أطـرح موضـوع املرأة مـن منظار »النسـوية« 
باملعنى االصطاحـي للكلمة، لكننـي أتناولها 
بإخـاص امـرأة تعيـش هموم النسـاء وتشـعر 
مبعاناتهـن، لذلك يصعـب تخطي هـذه املعاناة 
إلـى القضايا العامـة دون التعبير عـن املرأة من 
منطلـق وجـودي فهـي انعـكاس حللـم تعبيري 

صـادق، وهـي املنَفذ إلـى النور. 
إن التعامـل مـع املوقـف التشـكيلي بتعبيرية 
فـي حضـور املـرأة يطـرح قضاياهـا بجماليـات 

تتناسـب مـع مـا متّثلـه املـرأة مـن قيـم ورمـوز 
أعمالـي  وفـي  واألمومـة،  واحليـاة  احلـب  مثـل 
األخيرة جسـدت املرأة بوجعهـا وصبرها وأملها، 
هـذه املضامـن جتتمـع لتحاكـي أحاسيسـها 
املتخبطـة فـي أزمـة الوجـود وتصـدع مفاصل 
حياتهـا مبـوت محتـم ألحـد أفـراد عائلتهـا أو 
أكثـر، النهيـار بنيانهـا املـادي واملعنـوي. لذلـك 
أتـى التعبيـر عـن هـذه املـرأة بانشـطار األجزاء 
وقـوة الترميـز بصريًـا، وتفعيـل دورهـا كنموذج 
للكائـن املقهـور واملكافـح مـن خـال دمجهـا 

وتكثيفهـا مـع اخلطـوط واللـون.

ه من الضروري بالنسـبة  6- هـل تعتقديـن بأنَـّ
وماهـي  غيـره  أعمـال  متابعـة  للفنـان 
األعمـال الفنيـة ألهمـت بفكرة عبـرت عنها 

؟ يقتـك بطر
يطـور الفنـان رؤيته من خـال املتابعـة الدؤوبة 
لأعمـال البصرية املعاصرة وسـهولة التواصل 
فـي عالـم التكنولوجيـا، ومن خال مشـاركته 
ومتابعتـه للحركة التشـكيلية سـواء بحضور 

املعـارض الهامة أو زيـارة املتاحف. 
مـا يسـتهويني فـي املتابعـة هـو البحـث عـن 
حالـة الدهشـة والغرابـة، ملنحـي رؤيـة جديدة 
بحيـث يكـون الشـكل واحملتـوى غيـر مألوفـن 
وغيـر اعتياديـن، ممـا يتطلـب منـي قـدرًا مـن 
االهتمـام والتأنـي لقراءة العمل فكريًـا وبصريًا، 

وهـذا يعـزز مـن محتـواه ومضمونـه. 
أمـا اإللهـام فـا يأتينـي من فكـرة محـددة إمنا 
املكثفـة  وأحاسيسـي  تسـاؤالتي  خـال  مـن 
باحليـاة والوجـود، ألتوصـل إلـى رسـم مغامـرة 
بصرية بـإداء تشـكيلي وتقني متداخـل، يحوي 
بحاجـة  رمـوز  إلـى  باإلضافـة  مرئيـة  عناصـر 

لفـك طاسـمها. 

هناء عبدالخالق: الفن هو الصمود اإلبداعي، من خالل تقديم الدعم النفسي والتعبير عن الذات
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بغداد ـ الصباح الجديد:
 

العراق ما  املشهد الشعري في 
النســوية  الطاقات  يقدم  يزال 
التــي تكتب في شــتى فنونه، 
والشاعرة، ودق اخلفاجي، كتبت 
فــي احلــر والنثر، كمــا كتبت 
واالبوذية،  والزجنيــل،  الدارمــي 
مولعة بالشعر، ومبرور السنوات 
الســيد  عريان  للراحل  قــرأت 
خلــف، ومظفــر النــواب وبدر 
شاكر السياب ونزار قباني ونازك 
مشتركا  ديوانا  وقعت  املالئكة، 
الشــعراء  من  مجموعــة  مع 
بعنوان »احمد راضي في ضمير 
قصيدة  كتبت  وفيه  الشعراء« 
»ابكيتني يا ابا هيا« وديوان اخر 
مشــترك مع نخبة من شعراء 
العراق والعرب للشعر الفصيح 
»شــعراء في عيون الباسقة«، 
وتترقــب اصدارا لديــوان جديد 
مصر  جمهورية  في  مشــترك 

العربية.
»الصباح  لـــ  اخلفاجي  تقــول 
جائحة  فتــرة  فــي  اجلديــد«: 
كورونا، وانحســار احلركة بنحو 
كبير، ســارعنا إلى إبقاء جذوة 
التوهج مشتعلة عبر سلسلة 
مشاركات عن طريق »أون الين« 
الباسقة  مؤسسة  طريق  وعن 
والتنمية،  والفنــون  للثقافــة 
اشــتركت في مهرجان شعري 

إلى جانب نخبة من الشــعراء 
املهرجان  فــي  وحصلت  العرب 
وفي  الذهبــي،  الوســام  على 
مبهرجان  شــاركت  ايضا  االردن 
عشتار باشراف الشاعرة وصال 

الصقار.
وكشــفت اخلفاجي، انها تهوى 
الرســم والتعامل مــع األلوان 
والفرشاة، شاركت في معارض 
الفن  في  ومشتركة  شخصية 

التشــكيلي، مبينة ان رحلتها 
مع الرســم بدأت عندما كانت 
االبتدائيــة من  املرحلــة  فــي 
الدراسة، ثم توالت مشاركاتها 
فــي مهرجانــات اقيمــت في 

»النجف  واحملافظــات  بغــداد 
توزعــت  اذ  وبابــل«،  وكربــالء 
املشــاركات بني الرســم على 
وباالصباغ  والسيراميك  الزجاج 
والفحم، ترسم  والزيتية  املائية 

والكاريكاتير   البورتريــه  كذلك 
التشكيلي واإلنطباعي.

وقالت انها تتحضر للمشاركة 
في مهرجان للفن التشــكيلي 
سيقام عبر »اون الين« في األردن، 
وستشارك فيه بخمس لوحات 
زيتية، ســاعية إلى إضافة جناح 
جديد للفن التشكيلي العراقي 

في احملافل اخلارجية.
ودق اخلفاجــي، اوضحــت انها 
حترص على التعلم ممن سبقوها 
فــي مجالــي الشــعر والفن 
التشكيلي، تعمل على املواكبة 
النــدوات  وحتضــر  واملتابعــة 
وامللتقيات، كما تشــارك فيها، 
تستفيد ايضا من النقد، وتنمي 
قدراتهــا وصــوال إلــى حتقيق 

االفضل.
تختتم حديثها بالقول: صقلت 
موهبتي تدريجيا، واعتبرها روح 
جتســدت داخلي ثــم انطلقت 
إلى الفضاء مــن خالل االطالع 
واملمارســة واحلضــور امليداني 
النجاح  إلى  اسعى  واملشاركة، 
في الشــعر والفن التشكيلي، 
وهذا طموح مشــروع ما دمت 
أقدمــه من منجز  مبا  مقتنعة 
في امليدان األدبي والفني، سيما 
انني املك العديد من النصوص 
والقصصية لكنها  الشــعرية 
بعيدا عن  زالت محفوظــة  ما 
بســبب  إصدارات  إلى  حتويلها 

التكلفة املادية.

ودق الخفاجي.. الموهبة روح تتجسد داخليا
الفلكيون يسجلون انبعاثا قوياثم تنطلق إلى الفضاء 

ألشعة غاما من أقدم مجرة في الكون
GN- ســجل الفلكيون انبعاثا قويا ألشعة غاما في مجرة

z11 التي تشكلت إثر االنفجار الكبير للكون.
وســاعد هذا االكتشاف الفلكيني في تدقيق املسافة التي 

تفصلنا عن تلك اجملرة وقياس سرعة  نشوء النجوم.
 Nature وقــال الفلكيون فــي مقال نشــروه في مجلــة
Astronomy إن انبعاث أشعة غاما الذي حدث بعد االنفجار 
الكبير بـ525 مليون عام اعتبر سابقا أقدم انبعاث ألشعة 
غامــا في تاريخ الكــون. لكن االكتشــاف املذكور أثبت أن 
هنــاك انبعاثات غاما أقدم منه بـــ100 مليون عام. ويعني 
ذلك ان جنوم اجليل الثاني التي تســببت في انبعاثات غاما 

كانت قد تشكلت بعد االنفجار الكبير بـ425 مليون عام.
يذكر أن جنوما أولى في الكون تنتمي إلى ما يســمى باجليل 
الثالث لم تكن تشبه الشمس وغيرها من النجوم املعاصرة 
لها، إذ أن نواها لم تتضمن إال الهيدروجني والهيليوم. لذلك 
كانت أبعادها غير محدودة وزادت كتلتها مبقدار مئات املرات 

عن كتلة الشمس.
واحترقــت تلــك النجوم بســرعة كبيرة نســبيا، أي بعد 
مرور عشــرات املاليني من الســنني، فانفجرت بعد انتهاء 
احتياطيات الهيدروجني فيها وحتولت إلى جنوم السوبرنوفا 

غير املستقرة.
وتســببت تلك االنفجارات النووية احلرارية الشــديدة في 
انتشــار الهيليوم وعناصر كيميائية أخــرى أكبر منه وزنا  
في الكون حيث بدأت تتشكل مجرات جديدة وجنوم تشبه 

الشمس تنتمي إلى اجليلني الثاني واألول.
ورصد فريق من العلماء برئاســة عالــم الفيزياء الفلكية 
في جامعة الس فيغــاس األمريكية، جان بينغ، أقدم مجرة 
معروفة في الكون تســمى بـــ GN-z11 وتقع في كوكبة 
الدب األكبر. وحســب العلماء فإن تلــك اجملرة نرصدها في 
الوقت الراهن بحالة عاشتها بعد مرور نحو 400 مليون عام 

من االنفجار الكبير.

األقنعة ذات االستخدام الواحد
حل وقائي سيئ يجب التخلص منه

بسبب االنتشار الكبير جلائحة الفيروس التاجي في جميع 
أنحــاء العالم إلــى التزام الناس مبجموعــة من اإلجراءات 

االحترازية، التي تبدأ باستخدام األقنعة.
ومع اســتخدام األقنعة بكميات كبيــرة، يتم حث الناس 
على اعتماد األقنعة القابلة إلعادة االستخدام، بحسب ما 

ذكرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.
جاء هذا بعد استطالع جديد أوضح بأن هناك ما يقارب من 
102 مليون قناع يتم التخلص منها كل أسبوع في الواليات 

املتحدة األمريكية.
ويوجــد الكثير من العامــة الذين يســتخدمون األقنعة 
العاديــة أكثر من مرة مع عــدم معرفتهم أن هذه األقنعة 
مصنوعة من البالستيك وليست قابلة إلعادة االستخدام 

مرة ثانية أبدا.
وفي تقدير لعدد األقنعة التي تســتخدم مرة واحدة والتي 
يتم التخلص منها كل أسبوع تقريبا، فهي تكفي لتغطية 

ملعب وميبلي ألكثر من 232 مرة.
قال مدير مركز إعادة التدوير في الواليات املتحدة األمريكية، 
إن األقنعة ذات االستخدام الوحيد شكلت سببا رئيسا في 

زيادة معدل انتشار الوباء في أنحائها.

ملونشريط

الصباح الجديد- وكاالت:
هناك ســلوكيات وتصرفات تبدو 
تافهة، ولكنهــا كفيلة بأن تثير 
غضبك جتاه زوجك، مثل االنشغال 
إهمال  أو  بهاتفــه،  األســرة  عن 
التأخر في  أو  مهامه جتاه األسرة، 
إجنازهــا، أو التعامــل بإهمال مع 

األغراض املهمة بالنسبة إليِك.

البداية،  فــي  ذكرنا  ولكن كمــا 
بسيطة،  الســلوكيات  هذه  فإن 
وال تســتحق أن تهدمــي زواجك 
وتستسلمي للشــعور باالنزعاج 
مــن زوجك طوال الوقــت، وإليِك 
6 نصائح تســاعدِك في التعامل 
ســلوكيات  مع  صحيــح  بنحو 

زوجك املزعجة.

هنــاك العديــد مــن التصرفات 
التي ميارســها زوجك يومياً وتثير 
غضبك جتاهه، بعضها فقط هو 
ما يستحق املناقشة، لذا اختاري 
وجتاهلي  تستحق،  التي  معاركك 
ما ميكن متريره بسالم، فليس من 
املنطقي قضاء معظم وقتك مع 
زوجك في معارك حيال تصرفاته.

قبل أن تعّبري عن اســتيائك جتاه 
تصــرف زوجك، فكــري قليالً أوالً 
في الســبب الذي قد دفعه لهذا 
التصــرف، التمســي لــه العذر 
وأحســني الظن به، فــال تبادري 

بالتفكير في أسباب سيئة.
قبل انتقاد زوجك أو محاســبته 
علــى أفعالــه، فكري فــي اجلزء 

فقد  باملعادلــة،  يخصــك  الذي 
تكونني مشــاركة بشكل أو بآخر 
في دفعه لهذه الســلوكيات، أو 
رمبا قد تشــعرين بالغضب الزائد 
نتيجة أنــِك مرهقة أو مترين بأيام 
تضاعف  التي  الشــهرية  الدورة 
فال  وبالتالي  السلبية،  مشاعرك 

ذنب لزوجك.

إذا وجدِت أنه ال بد من مناقشــة 
زوجك في تصرفاته التي تزعجك، 
كلماتك،  انتقــاء  على  فاحرصي 
وحتدثــي معــه بلطــف وهدوء، 
فاحلديث اللطيــف تكون نتائجه 
الكلمات  مــن  بكثيــر  أفضــل 
واالنتقاد  اللوم  وأساليب  املزعجة 

وإلقاء االتهامات.

نصائح للتعامل مع سلوكيات زوجك المزعجة

ودق اخلفاجي

األحد 20 كانون األول 2020 العدد )4558(

Sun. 20 Dec. 2020 issue (4558)

معلومة

الصباح الجديد - وكاالت:
ينصح خبــراء في مجال الصحــة بتناول 
أطعمة معينة خالل فصل الشــتاء، حتى 

متنحهم الدفء في الطقس البارد.
ونقل موقــع »boldsky« فــي تقرير له عن 
خبــراء، قولهم: »في حــني يحرص معظم 
الناس على تكديس املنزل باملالبس الشتوية، 
واحلصول على مدفأة، غالبا ما ينسون أهم 

وأسهل طريقة للتدفئة في الشتاء«.
وأوضحوا أن أهم وأسهل طريقة هي تناول 
أطعمة ميكن أن تســاعدك فــي البقاء في 

حالة دفء وعافية خالل شهور البرد.
وذكر التقرير مجموعــة من األطعمة التي 

ينصح بتناولها في فصل الشتاء:

اخلردل
 نوع من التوابل النفاذة املعروف أنه يحافظ 
على دفء اجلسم خالل فصل الشتاء، حيث 
يحتوي على مركب الذع رئيســي يســمى 
»أليل إيزوثيوســيانات«، والذي ميكن أن يرفع 

درجة حرارة اجلسم بطريقة صحية.

القرفة

ميكن أن تساعد إضافة القرفة إلى أطباقك 
خــالل فصل الشــتاء فــي تعزيــز عملية 
التمثيل الغذائي، وبالتالي توليد احلرارة في 

األجواء الباردة.

الزعفران
بالذهب  املعروف  الزعفران  مشروب  يساعد 

األحمر في تدفئة جسمك في برد الشتاء. 

العسل
من أفضــل األطعمــة املناســبة لفصل 
الشــتاء، لكونه غني بالعديد من العناصر 
الغذائيــة والســكريات الطبيعيــة التي 
متنحك دفعة سريعة من الطاقة. ويساعد 
العســل أيضا في عالج التهاب احللق، وهي 
مشــكلة تواجه معظــم الناس في فصل 

الشتاء.

سكر اجلاجري
نوع من األطعمــة املريحة التي حتتوي على 
نسبة عالية من السعرات احلرارية، ويساعد 
تناوله خالل فصل الشــتاء في حتفيز حرارة 

اجلسم.

التوابل أسهل طريقة للتدفئة في الشتاء

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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نعمت عباس*

رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

لســكة  اجلويــة  القــوة  عــاد 
بالفوز  املمتاز،  بالدوري  االنتصارات 
1-0 على حســاب مضيفه نفط 
الوســط، ضمن اجلولة التاسعة، 
اخلميــس.. ومتكن القوة اجلوية من 
الفــوز بعد 3 تعــادالت وهزميتني، 
لُيبعد الضغوطات عنه، في وقت 
تعرض فيه متصدر الترتيب، نفط 
الوســط، للخســارة الثانية في 
اجلوية  القــوة  املســابقة.وانتظر 
حتى الدقيقة 80، ليحسم األمور 
لصاحلــه بهدف الالعــب البديل 
علي محسن.. وارتفع رصيد القوة 
اجلويــة إلى 15 نقطــة، في حني 
جتمد رصيد نفط الوسط عند 17 

نقطة.
واكتفــى فريــق الــزوراء بنقطة 
التعادل الســلبي مــن مواجهة 
أول  التي جــرت مســاء  املينــاء 
أمســعلى ملعب جــذع النخلة 
الفريقان  يوفــق  ولم  البصرة  في 
فــي الوصول إلى الشــباك، رغم 
حصولهما علــى عدد من الفرص 

على مدار شوطي اللقاء.
الــزوراء، فرصتني ثمينتني،  وأضاع 
رأســية  امليناء  حارس  أبعد  حيث 
مهنــد عبد الرحيــم، وعلت كرة 
حســني علي العارضة.في املقابل 
وقفت عارضة الزوراء بوجه محترف 
العارضة  امباي، حيــث هز  امليناء 
برأسية هائلة في الدقيقة األخيرة 
مــن املبــاراة لتنتهــي بالتعادل 
الســلبي.ورفع الزوراء رصيده إلى 
النقطة 15 في املركز الثاني، فيما 
رفع املينــاء رصيده إلى النقطة 9 

في املركز الـ14.
 1-1 وتعــادل الشــرطة، بنتيجة 
أمام نفط ميسان، في املباراة التي 

ميســان  ملعب  على  جمعتهما 
محمدوه  ناصــر  تقدم  األوملبــي، 
الدقيقة  فــي  ميســان  لنفــط 
ناطق  وتعادل ســعد  اخلامســة، 
للشــرطة في الدقيقة اخلامسة 
رصيد  وارتفع  الثاني..  الشوط  من 
الشرطة إلى 14 نقطة في املركز 
الرابــع، وهــو نفــس رصيد نفط 

ميسان سادس الترتيب.

على  الســلبي،  التعــادل  وخيم 
الصناعــات  مبــاراة  نتيجــة 
الكهربائية ضد أمانة بغداد، الذي 
أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 67.. 
ورفع أمانة بغــداد رصيده إلى 13 
الثامن، مقابل  املركــز  نقطة في 
الكهربائية  للصناعــات  نقاط   7
في املركز الثامن عشــر. . وواصل 
املمتاز،  بالدوري  التوهج  الكهرباء، 

بعد فــوزه الثاني توالًيــا، بتغلبه 
علــى القاســم، بهــدف نظيف 
الالعب أحمد محمود في  سجله 

الدقيقة 73.
وارتفــع رصيد الكهربــاء إلى 13 
نقطة في املركز السابع، في حني 
ظل القاسم باملركز التاسع عشر 

برصيد 6 نقاط.
حقق فريــق النجف فــوزا مهما 

2-0، ســجل  النفط  على ضيفه 
هدفي النجف شــادي حموي في 
الدقيقــة 43 وعزز النتيجة أحمد 
صالل في الدقيقة 66 من املباراة..  
النقطة  إلى  رصيده  النجف  ورفع 
12 في املركز احلادي عشــر وجتمد 
رصيد النفط عند النقطة 12 في 

املركز التاسع.
الكرخ مباراته ضد  حســم فريق 

ضيفه أربيل بفوز ثمني 2-0 وحقق 
الكــرخ الفوز الرابع في املوســم 
احلالي واألول لــه بعد وفاة مدربه 
كــرمي ســلمان متأثــرا بإصابته 

بفيروس كورونا.
علــى اجلانب اآلخر، تعــرض أربيل 
للخســارة الثالثة له في الدوري، 
والثانيــة علــى التوالي.وترجــم 
منتظر عبد األمير أفضلية الكرخ 
بهدف أول سجله في الدقيقة 37، 
قبل أن يضاعف زميله عبد الرزاق 
قاســم النتيجة بهــدف ثان في 
الدقيقة 57.الكرخ رفع رصيده إلى 
14 نقطة، وجتمد رصيد أربيل عند 

12 نقطة.
وفي لقــاء آخر باجلولة نفســها، 
تعادل الســماوة على ملعبه مع 
عن  الســماوة  1-1،تقدم  الطلبة 
الدقيقة  فــي  عدنان  طريق حمد 
47، وتعادل الطلبة بهدف محمد 

جفال في الدقيقة 67.
ملدرب  األولــى  املباراة  وهذه هــي 
اجلديد شــاكر محمود،  السماوة 
خلفــا  املهمــة  تســلم  الــذي 
للمســتقيل غالب عبد احلسني.. 
ورفع السماوة رصيده إلى 8 نقاط، 
في املركــز 16، وزاد رصيد الطلبة 
إلــى 14 نقاط في املركــز الثالث 

مؤقتا.
نقطة  علــى  الديوانية  وحصــل 
ثمينة، من مستضيفه احلدود في 
ملعب التاجي فــي بغداد، بعدما 
تعــادل 1-1 بهدف قاتل ســجله 
فالح عبد الكــرمي قبل دقيقة من 
نهاية اللقاء.وكان احلدود تقدم في 
الدقيقة 50 بهدف سجله محمد 
الباقــر، لكنه أخفــق في حتقيق 
انتصاره الثاني باملســابقة.. ورفع 
الديوانية رصيــده إلى 11 نقطة، 
في حــني بلغ احلــدود النقطة 8، 

متخلفا عن الديوانية بـ 3 نقاط.

نفط الوسط يحافظ على الصدارة برغم خسارته امام الجوية 
في الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز
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صراع على الكرة في مباراة اجلوية ونفط الوسط

هدية البكر 
وهدية العنكوشى

البكر  الراحل احمد حســن  العراقى  الرئيس 
اهدى دار سكن لكل العب من العبى منتخب 
العراق املشــارك فى بطولــة اخلليج العربى 
الرابعــة التى اقيمت فــى الدوحة عام 1976 
قبل املبارة النهائية امام الفريق الكويتى وجاء 
خبر هذا التكرمي مــن خالل البرنامج الرياضى 
املشــهور »الرياضة فى اسبوع » الذى يقدمه 
االســتاذ الفاضل مؤيد البدرى وذلك من خالل 
فقرة رسائل املشاهدين سال احد املشاهدين 
ما هديــة الفريــق العراقى فى حالــة الفوز 
بالبطولة وقال ابو زيدون التشــجيع والتثمني 
هو التكرمي الــذى يقدمه الشــعب العراقى 
ملنتخبنا الوطنى واثناء البرنامج جاءت رسالة 
عبر الفاكــس من الرئيس العراقى الســابق 
تكرمي دار ســكن لكل العب فى حالة الفوز او 

اخلسارة.
وحدثني املــدرب القدير مجبل فرطوس كابنت 
الفريق العراقى فى تلك البطولة يقول عندما 
سمعنا خبر التكرمي عن طريق البدرى لن ننم 
تلك الليلة وســهرنا حتى الصباح واحتفلنا 
بهذا التكرمي ومدرب الفريق االستكلندى دانى 
ماكلــن بقى يبكى ويقــول » راحت البطولة 
مــن عندنا » وفعال ذهبت البطولة لالشــقاء 

الكويتيني.
 اما تكرمي السيد حسني العنكوشى اهداء كل 
العب من العبى فريق الديوانية سيارة هونداى 
فى حالة الفوز على فريق نادى الشــرطة هل 
هذا التكرمي يشــغل الالعبــني ويجعلهم فى 
توتر وضغط نفســى اما يدفعهــم للتحفز 
واالستعداد للمبارة بروح قتالية ورغبة صادقة 
فى الفوز باملبارة واحلصول على السيارة وهذا 
ما ســنتعرف علية بعد صافــرة حكم املبارة 
نامل ان تكون املبارة جميلة فى كل تفاصيلها،  

واهلل من وراء القصد.

*مدرب عراقي محترف

15

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

نال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
مهاجم بايرن ميونيخ، جائزة أفضل 
العب في العالــم لعام 2020،خالل 
احلفــل االفتراضــي الــذي أقيــم 
مســاء اخلميس، في مدينة زيوريخ 
توج  البولندي  الدولي  السويسرية.. 
موســمه االســتثنائي مع الفريق 
البافاري بنيل اجلائزة على حســاب 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو، جنم 
يوفنتــوس، وليونيل ميســي، قائد 

برشلونة.
وكشــف االحتاد الدولي لكرة القدم 
اإللكتروني،  »فيفا« عبــر موقعــه 
التصويــت، حيث حصد  نتائج  عن 
نقاط،  عدد  أعلى  ليفاندوفســكي 
مكنــه مــن التتويــج باجلائــزة. . 
موســًما  البولندي،  املهاجم  وقّدم 
اســتثنائًيا مــع الفريــق البافاري، 
وقاده حلصــد 5 ألقاب هــذا العام، 
هي الــدوري األملانــي، وكأس أملانيا، 

ودوري أبطال أوروبا، والسوبر األملاني، 
والسوبر األوروبي.

وحصــد ليفاندوفســكي، جائــزة 
الدوري األملاني،  الهداف في بطوالت 
وكأس أملانيــا، ودوري أبطــال أوروبا، 
خــالل املوســم املاضــي.. وهــذه 
هــي املرة األولــى، التي يتــوج بها 
ليفاندوفســكي بجائــزة األفضل، 

التي انطلقت عام 2016.
وحصــل صاحب الـــ 32 عاًما على 
52 نقطة وضعتــه في املركز األول، 
متقدًما على رونالدو، الذي جاء بعده 
برصيد 38 نقطة، فيما حل ميسي 
35 نقطة.. وجاء السنغالي  بـ  ثالًثا 
ســاديو ماني، جنــاح ليفربول، في 
املرتبــة الرابعة برصيــد 29 نقطة، 
يليــه البلجيكي كيفــن دي بروين، 
سيتي،  مانشســتر  وســط  العب 
بفارق 3 نقاط أقــل.. واحتل املصري 
محمد صالح جنــم ليفربول، املركز 
السادس برصيد 25 نقطة، متقدًما 
علــى الفرنســي كيليــان مبابي، 
بفارق  باريس سان جيرمان،  مهاجم 

6 نقاط.
يشــار إلى أن مجلة فرانس فوتبول 
الفرنسية، ألغت جوائزها هذا العام، 
وعلى رأسها الكرة الذهبية، بسبب 

جائحة كورونا.
حصد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن 
ميونخ، جائزة أفضــل حارس في عام 
2020، املقدمة من االحتاد الدولي لكرة 
القدم »فيفــا«، وتنافس مع نوير على 
هذه اجلائزة، في القائمة النهائية، كل 
من يان أوبالك حــارس مرمى أتلتيكو 
مدريد، وأليســون بيكر حارس مرمى 
ليفربــول.. وقــّدم احلــارس العمالق 
موسًما رائًعا مع البايرن، وساهم في 
حصد 5 ألقاب هذا العام، هي الدوري 
األملانــي، وكأس أملانيــا، ودوري أبطال 
أوروبــا، والســوبر األملاني، والســوبر 

األوروبي.
إلى ذلــك، أعلن االحتــاد الدولي لكرة 
القــدم »فيفــا«، عن الفائــز بجائزة 
اجلمهور فــي 2020، وفــاز ماريفالدو 
نظرًا  باجلائزة  سيلفا  دا  فرانسيسكو 
الفتقاره إلى املال الالزم لدفع تكاليف 

االنتقــاالت، لذا جلأ إلى الســير على 
قدميه ملدة 12 ساعة، وعبر ثالث مدن 

ملشاهدة فريقه يلعب.
وكان يتنافــس على اجلائــزة كل من: 
جيمس أندرســون الذي تبــرع بعدة 
القدم ودعم  أندية كرة  ماليني، لدعم 
النســائية،  القدم  وكــرة  الشــباب 
باإلضافة إلى املشجعني الكولومبيني 
جانًبا،  الذين وضعــوا خصوماتهــم 
واجتمعوا مًعا لتوزيــع الطعام على 

احملتاجني خالل جائحة كورونا.
يذكر أن هذه اجلائزة يحسم بالكامل 
من خالل تصويت اجلماهير على املوقع 

الرسمي لالحتاد الدولي لكرة القدم.
في حني، فاز بجائــزة اللعب النظيف 
التي يقدمهــا الفيفا، اإليطالي ماتيا 
أجنيســي، الذي أنقذ حياة منافسه 
ماتيو بريانو، عقــب فقدان وعيه في 
أو  املباراة.. ومتنح هــذه اجلائزة لالعب 
مدرب أو فريق أو مســؤول أو مشجع 
مبفرده أو مجموعة املشجعني، تقديرًا 
لســلوك يدل على اللعــب النظيف 

املثالي سواء داخل امللعب أو خارجه.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة األفضل في 2020
نوير يحصد جائزة األفضل بين الشباك

ليفاندوفسكي

بغداد ـ الصباح الجديد:
والرياضة  الشــباب  وزير  برعاية 
دائرة  وبالتعاوِن مع  درجال  عدنان 
التربية البدنية والرياضة، أقامت 
شــعبتي رعايــة ذوي اإلعاقــة 
واالحتياجــات اخلاصــة والطب 
الرياضــي فــي ُمديرية شــباب 
ورياضــة كركــوك بالتنســيِق 
مــع جمعية قصــار القامة في 
كركوك، مهرجانًــا رياضًيا لذوي 
اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة في 
الرياضية  لأللعــاب  بالدي  قاعة 
املُغلقة، بحضور ُمعاون ُمدير عام 
والرياضية  البدنية  التربية  دائرة 
الدكتور ميثم حســني وعدد من 

املسؤولني.
وأكد الدكتور ميثم حسني على 
إيــالء ذوي االحتياجات  أهميــة 
اخلاصــة االهتمــام والرعاية مبا 

يضمن صون كرامتهم وحريتهم 
الكرمي..  العيــش  فــي  وحقهم 
وأضــاف حســني أن االهتمــام 
بهذه الشريحة هو واجب وطني 
وحق من حقوق اإلنســان أكدت 
عليه إتفاقيات حقوق اإلنســان 

العاملية.
وتَضمــن املهرجــان عــددًا من 
لــكال  الرياضيــة  الفعاليــات 
اجلنســني, وفي اخلتــام مت توزيع 
علــى  والهدايــا  املداليــات 

املُشاركني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرياضية  الصحافــة  احتاد  جدد 
العراقــي في االنتخابــات التي 
اقيمت أمس علــى حدائق مقر 
نقابة الصحفيــني ببغداد، جدد 
ثقتــه برئيســه الزميــل خالد 
عدنان  الدكتور  وانتخب  جاسم، 

لفتة نائبا ويوســف فعل امينا 
للســر، وفــاز بعضويــة االحتاد 
»ميثــم احلســني ومؤنس عبد 
اهلل وجعفر العلوجي وبالل زكي 
السعد  وسمير  املالكي  وسيف 

وعمار ساطع وجمعة الثامر«.
بحضور  االنتخابــات  واقيمــت 
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جلنة  رئيــس  وحضرها  عضــوا، 
البرملانية،  والرياضــة  الشــباب 
مؤسسة  ورئيس  عليوي،  عباس 
الرياضــي  والتغييــر  االصــالح 
وقائع  نقل  ومت  الكنانــي،  صباح 

االنتخابات عبر الهواء مباشرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامــت جلنة اإلحصــاء باالحتاد 
العراقي لكرة السلة ورشة عمل 
واحلاالت  املعلومــات  إعادة  حول 
اإلحصائية لالحصائيني الدوليني 
مــن أجل االســتعداد لإلحصاء 

مباريات الدوري املمتاز.
وســن  الدكتورة  رحبــت  وكما 
حنون باحلضور وأشــادت بجهود 
املواســم  فــي  اإلحصائيــني 
الســابقه وخصوصاً اإلحصائي 
أحمــد املطبعــي لــه جهــد 

اإلحصائي  العمل  في  استثنائي 
وجميــع العاملني فــي اللجنة 
في  واضحــه  بصمــات  لهــم 
عملهــم ويجب أن نكــون أكثر 
تعاون من أجل إخراج هذا الدوري 

بأفضل صور إحصائية.

ميونيخ ـ وكاالت:
إيرلينــج  النرويجــي  حقــق 
بوروســيا  مهاجــم  هاالنــد، 
جديــدة،  جائــزة  دورمتونــد، 
بقميص أسود الفيستيفاليا.. 
ووفًقــا للحســاب الرســمي 
لالحتــاد األملاني عبــر »تويتر«، 
فقد فاز هاالنــد بجائزة العب 
في  الثانــي  تشــرين  شــهر 

البوندسليجا.
شــهر  خالل  هاالند  وســجل 
تشــرين الثانــي، 5 أهداف في 
في  بواقع هدف  البوندسليجا، 
بايرن ميونخ، و4 أهداف  شباك 

في شباك هيرتا برلني.. 
ويحتل هاالند املركز الثاني في 

البوندســليجا،  قائمة هدافي 
بعد مرور 12 جولة، برصيد 10 

أهــداف، وبفــارق 5 أهداف عن 
روبرت ليفاندوفسكي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامــت دائــرة التربيــة البدنيــة 
والرياضة، بالتعــاون مع احتاد الكرة 
حلــكام  تدريبيــة  دورة  املصغــرة، 
 (30) القدم مبشاركة  كرة  سداسي 
وألقى  اجلنســني..  لكال  مشــاركاً 
محاضــرات الدورة التي اســتمرت 
على مدى ثالثــة ايام احلكم الدولي 
أحمد عباس الذي َقدم سلسلة من 

الدروس اشــتملت اجلانبني النظري 
والعملي. وقال احمد عودة املوسوي 
مديــر عام دائــرة التربيــة البدنية 
والرياضة لوكالة شــفق نيوز، »لقد 
على  الرياضيني  بتشــجيع  قمنــا 
االنخراط مبثل هــذه الدورات بهدف 
انتشار هذه الرياضة احلديثة«. واشاد 
ينظمها  التــي  باألنشــطة  عودة 
املتنوعة  والبرامج  األنشطة  قسم 

كان  سواًء  الفئات  كافة  لتشــمل 
البطوالت  مســتوى  علــى  ذلــك 
تَنظيم  أو احلكام من خالِل  لالعبني 
دورات حتكيمية وتطويرية للمالكات 
دورة  تنظيم  أن  البشــرية، مضيفاً 
من  تعــد  املســتجدين  للحــكام 
األمــور املهمة لتطويــر أداء احلكم 
ودعمه وتأهيلــه حتى يكون مؤهاًل 

ومستعدا إلدارة املباريات.

كركوك ترعى المهرجان الرياضي
 لذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة 

اتحاد الصحافة الرياضية ينتخب إدارته الجديدة 

ورش للمعلومات واإلحصائيات في اتحاد السلة

هاالند يحصد جائزة جديدة في ألمانيا

ثالثون حكمًا يشاركون بالدورة 
التدريبية لحكام سداسي كرة القدم

املشاركون في مهرجان كركوك

هاالند

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــوج فريــق احلــدود للركبي بلقــب بطولة 
اجلمهورية (دوري ليفون لســباعيات الركبي) 
بعد فوزه على فريق إمــام املتقني بنتيجة 26 
نقطــة مقابل 5 نقاط في املباراة التي اقيمت 
اخلميس على ملعــب البرج في جامعة بغداد 
وباشراف مباشــر من قبل قسم االحتادات في 

دائرة التربية البدنية والرياضية.
ونال العب احلدود حســني عدنان جائزة افضل 
العب في الدوري واحرز زميله في احلدود سرمد 
عبد لقب هداف الدوري.وحقــق احلدود نتائج 
كبيرة في الدوري حيث فــاز في ثالث مباريات 
على فرق الطف والصحــة وامام املتقني ولم 
يتلقــى اي خســارة في البطولــة.. اما فريق 
امام املتقــني فتغلب فــي مباراتني على عني 
متر و اجلنسية وخســر امام احلدود في املباراة 

اخلتامية.
يذكر ان نــادي احلدود كان وصيف النســخة 
املاضية مــن الدوري العراقــي للركبي 2019 

الذي توج به فريق االسكان.

الحدود يتوج بلقب 
»دوري ليفون« 

لسباعيات الركبي



--1
هناك وصايا مهمة تُورث الصالح، 
وتُضفي على النفس الطمأنينة، 
وتدفع بها الى الصفاء والنقاء ...

--2
اّن وصايا احلكماء املستوحاة من 
جتاربهــم وحصافــة آرائهم لها 
امليزان، فكيف بوصايا  ثقلها في 
الرســول املصطفــى )ص( وهو 
معدن املكارم والفضائل واحملاسن 
ومنهل الظامئــن الى التكامل 
واالخالقي  واالجتماعي  الروحــي 

واحلضاري ؟
اّن وصاياه حتتل املرتبة العليا في 
بأهدابها  والتمســك   ، األهمية 
النجاحــات ما تقر  ِمــَن  يُحقُق 
به العيــون، وتنال بــه النفوس 

أمنياتِها ..
– -3

العظيمة  الوصايــا  هــذه  ومن 
وصيُتُه )ص( ألبي ذر – رضوان اهلل 

عليه – حيث نُقل عنه قوله : 
" أوصاني رسول اهلل )ص( بسبع 
أوصاني أْن انظرَ الى َمْن هو دُوني ،

وال أنظر الى َمْن هو فوقي 
وأوصاني بحب املســاكن والدنّو 

منهم ،
وأوصاني أْن اقوَل احلّق وإْن كاَن ُمّراً 
وأوصاني أْن أَِصَل رحمي وإْن أدبرْت
وأوصاني أْن ال أخاف في اهلل لومَة 

الئم 
وأوصاني أْن اســتكثر ِمَن قول ) 
ال حــوَل وال قوَة اال بــاهلل العلّي 
العظيم ( فانها من كنوز اجلنة "
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ان اجملتمــع يضــم العديــد من 
الطبقــات فهنــاك االغنياء الى 

جانب الفقراء ،
وهنــاك العلمــاء الــى جانــب 

السادرين في بحار اجلهل ..
العاملون  الناهضــون  وهنــاك 
الواعــون الى جانب الكســالى 
اخلاملن الذين ال يحسنون شيئا 
وال يقّدمــون خدمة على االطالق 

...
وهكذا ..

واالنسان حن يكون فقيراً وينظر 
الى ما ميلكه األثريــاء من أموال 
ضخمة، وأرصدة فخمة متكنهم 
من حيــاة رغيــدة هانئة،يعيش 
حالًة صعبة من االنفعال جتعله 
يرى نفسه مغضوبا عليه من قبل 
اهلل ســبحانه، وِمثُل هذه احلالة 
متأل نفســه حسرات، وتبعده عن 
أْن يكون من احلامدين الشاكرين 
لربهم فيبوء باخلســران، مضافاً 
الى ماهو فيه من الضيق والبؤس 

واحلرمان ..
أما اذا نظــر الى َمْن ُهــْم دُونَُه 
سبحانه  اهلل  بانَّ  سيشعر  فانه 
فاذا  اخللق،  فّضله على كثير من 
كان هو يتنــاول ثالث وجبات من 
الطعام في كل يوم –وان لم تكن 
دســمة – فهناك َمْنال يستطيع 
ان يّوفر لنفســه وجبــة طعام 

واحدة في كل يوم ..!!
--4

ان املترفن مــن ذوي الثروة واجلاه 
يعيشــون في أبراٍج عاجية، وهم 
بالناس،  االختــالط  يتحاشــون 

منهم  والفقــراء  وباملســاكن 
بوجه خاص، وهــذا ما يحوّلهم 
الــى عناصر حتمل من ســمات 
يَْعزِلُها  ما  واالستكبار  الطغيان 
عن أوســع الشرائح االجتماعية 
ويحرمهــا مــن ان تنال شــرف 
االنخــراط في قائمة احملســنن 
االبــرار ، حيث تقســو القلوب ، 

وتغلظ الطباع ،
وتفسد االخالق ..،

الَســِيُر املشحونُة  ولن تبقى االّ 
املشــينِة  بالســلبيات 

دينّياًواجتماعّياً واخالقيا .
--5

اّن الرجال الذين يفرضون احترامهم 
علــى النــاس والتاريخ،هم اولئك 
الذين ال يخادعون وال يصانعون وامنا 
يقولون احلــق وال تأخذهم في اهلل 

لومة الئم 
واحلــى العناويــن للشــخصية 
االنســانية هو التحلــي بالصدق 

والثبات على قول احلق ونصرته .
وأين الناطق الشجاع من " اإلّمعة 
" الهزيل الذي ال يحظى اال باملهانة 

واالزدراء 
--6

ومن مكارم االخــالق صلُة االرحام 
َمْن يُصّر على القطيعة،  َمَع  حتى 
على  القبيح  االصــرار  هــذا  ومع 
القطيعة يختار لنفسه ان يقطع 

حبل عمره ويبوء باالثم ...
--7

ان اســتحضار االنسان للحقيقة 
بانه ال ميلك لنفسه نفعاً  القائلة 
وال ضّرا مهم جدا لئال يطغي ولئال 

ينحرف ويشذ ...
فال حوَل لالنسان وال قوَة االّ بالتوكل 
واالعتماد علــى الرّبالعظيم الذي 
ال يعجزه شــيء في االرض وال في 

السماء .
ومع استذكار هذه احلقيقة يقطع 
االنســاُن املؤمــُن أشــواَطه نحو 
حتقيق اهداف املشــروعة، وهو في 

غاية من القوة واالطمئنان .
وبهذا يحرز جناحاته .

الوصايا العظيمة

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بعد ان كانت قد أعلنت 
داف  هيــالري  املمثلــة 
عودتها إلــى ديزني من 
"ليزي  سلســلة  خالل 
ماغوايــر"  والتي تقوم 
املطلقــة  ببطولتهــا 
يبــدو ان هذا املشــروع 
ففــي  يتحقــق.  لــن 
التفاصيل التي نشرتها 
صفحتها  على  هيالري 
مواقع  احد  في  اخلاصة 
االجتماعي  التواصــل 
اوضحت  بيانــاً  كتبت 
حتقيق  عدم  سبب  فيه 
هــذا املشــروع وقالت: 
"أعلــم انــه مت وضــع 

مجهــود كبير من اجل 
عودة هــذا العمل لكن 
ولألســف لــن يحصل 
هــذا االمر. كنــت أريد 
ان تكون عــودة "ليزي" 
صادقة ومتثل هوية هذه 
الشــخصية اليوم وما 

تستحقه".

املصري  الكاتــب  نشــر 
عبد  ســليمان  محمــد 
املالك صورة من حتضيرات 
املسلســل اجلديد "قصر 
بطلة  مع  جتمعه  النيل"، 
العمــل، املمثلة املصرية 
دينــا الشــربيني  واخملرج 
مرعي،  خالــد  املصــري 
والذي سيعرض في شهر 
وتُعــد   .2021 رمضــان 
هذه الصــورة هي األولى 
لدينــا، بعد أن إنتشــرت 
بشأن  األخبار  من  الكثير 
الفنان  إنفصالهــا عــن 
ديــاب،  عمــرو  املصــري 
وإختفائها عن الســاحة 
الفنية خالل املدة املاضية، 
وكان واضحاً أن دينا غّيرت 

لون شعرها، وخسرت من 
وزنها. وستبدأ دينا تصوير 
مسلســل "قصر النيل" 
املقبلــة،  األيــام  خــالل 
ليكون أول تعاون لها مع 
اخملــرج خالد مرعــي، أما 
سليمان  محمد  الكاتب 
عبــد املالك، فســبق أن 
تعاون معه في مسلسل 

"مليكة".

أشــاد املمثــل اللبنانــي 
يوســف اخلــال بالفنــان 
نبيل وأغنيته "لو"،  سيف 
مشــيراً الى أنها أعجبته 
كثيــراً. وكتــب اخلال في 
على  اخلاصــة  صفحتــه 
موقع التواصل اإلجتماعي: 
اللهجــة حنن  "رجولــة 
ولووه  أغنية  للشــهامة.. 
شــو حلــوة! هــذا رأيي.. 
فــي العراق مــا رأيهم؟". 
رّد سيف على اخلال،  بدوره 
وشــكره على رأيه واصفاً 
إياها باألنيــق، وأنه يفتخر 
بــه كنجم، وكتــب: "في 
التمثيــل ... فنــان وفــي 
انيق شكرا   ... الشخصية 
اخلال،  يوســف  للممثــل 

جنم نفتخر بــه". يُذكر أن 
أغنية "لــو"، التي طرحها 
ســيف فــي شــهر متوز/
كلمات  من  املاضي،  يوليو 
علــي البدر، أحلان ســيف 
نبيــل، توزيع عمــر صباع، 
والكليــب إخراج حســن 
شــعالن، وتخطــى الـ40 
مليون مشاهدة عبر قناته 

الرسمية على "يوتيوب".

هيالري داف

يوسف الخال

دينا الشربيني

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تصدرت جنمة تلفزيون الواقــع وصاحبة العالمة التجارية 
ملســاحيق التجميل كايلي جينر، قائمة فوربس السنوية 
ألعلى املشاهير أجرا عام 2020 مبكاسب بلغت 590 مليون 
دوالر العام املاضي، بينما جاء مغني الراب األميركي كانييه 
ويســت في املرتبة الثانية بفارق كبير بلغ 170 مليون دوالر، 

وفقا ملا جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.
واحتل أســطورة التنس روجر فيدرر املركز الثالث بصفته 
الرياضــي األعلى أجرًا بأربــاح بلغــت 106.3 مليون دوالر، 
معظمها من صفقــات التأييد، مبا فــي ذلك صفقة ملدة 
عشــر ســنوات بقيمة 300 مليون دوالر مع ماركة املالبس 

.Uniqlo اليابانية
وبحسب "فوربس: حصل املشاهير األعلى أجرا في العالم 
على 6.1 مليار دوالر قبل الضرائب والرسوم، بانخفاض 200 

مليون دوالر عن عام 2019".
واحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو املركز الرابع بـ 
105 مالين دوالر، يأتي معظمها من راتبه الســنوي البالغ 
64 مليون دوالر مع يوفنتوس، وجاء النجم ليونيل ميســي 

في املركز اخلامس بـ 104 مالين دوالر.

المشاهير األعلى أجرا 
في العالم لعام 2020

الصباح الجديد - وكاالت:
وفاة باولو روسي..هداف مونديال عام 1982

فقدت إيطاليا أحد أســاطيرها في نهائيات كأس العالم، بوفاة 
مهاجمها باولو روســي، هداف مونديال عــام 1982، عندما توج 
منتخب بالده بطالً. حيث أعلنت محطة راي سبورت التليفزيونية 
اإليطالية وفاة باولو روسي هداف إيطاليا في حصدها لقب كأس 
العالم لكرة القدم 1982 تُوفي عن عمر ناهز 64 عاماً، حيث كان 

يعمل كمحلل للمباريات في محطة راي سبورت. 
جو بايدن ينتخب لرئاسة اإلدارة االميركية

أصبح جو بايدن الرئيس السادس واألربعن للواليات املتحدة في 
السابع من نوفمبر، حيث هزم الرئيس ترامب مبساعدة حاسمة 
من واليته، والية بنســلفانيا، والتي أعطته األصوات لدفعه إلى 
الفــوز وإنهاء واحدة من أكثر االنتخابات إثارة للجدل في الذاكرة 

احلديثة.
وفاة دييجو أرماندو مارادونا

وفاة أســطورة الكرة األرجنتينية عقب تعرضه لسكتة قلبية، 
عن عمر 60 سنة. في أثناء التواجد في بلدة تيجري، حيث خضع 

مارادونا مؤخراً لعملية جراحية إلزالة جلطة دموية من الرأس.
شائعات وفاة كيم جونغ أون

أثار املرشد األعلى لكوريا الشــمالية التكهنات بأنه إما مريض 
بشكل خطير أو ميت بعد أن غاب عن فعاليات إحياء ذكرى جده 
كيم إيل ســونغ في 15 أبريل. وظهر مــرة أخرى بعد 20 يوم في 
الصور التي نشــرتها وســائل اإلعالم احلكومية في حفل قص 
الشــريط، وواجه  موجة جديدة من الشكوك بشأن صحته في 
أغســطس عندما ادعى مسؤول كوري جنوبي أن جميع املظاهر 

كانت مزورة وأنه في غيبوبة.

ابرز االحداث لعام 2020

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
كل واحد منا راودته كوابيس متعددة 
في اثنــاء النوم، بغــض النظر عن 
مســبباتها لكنها وبحسب علماء 
النفس، ميكن ان تؤدي بصاحبها الى 
الى  ورمبا  بأمراض معينــة،  االصابة 
املوت خاصة في حال كان الشخص 
يعاني من ازمات قلبية او في جهازه 

التنفسي.
مــن  نتخلــص  ان  ميكــن  كيــف 
الكوابيس وهل ميكــن اعتماد مبدأ 

مواجهة اخلوف معها؟ 
الباحث  اخلالق طاهــر  يقول عبــد 
بعلم النفس الى ان املوضوع مشابه 
نوعا ما حيث قال: "ميكن للمواجهة 
ان تخفــف من حــدة االنفعال في 
بكوابيس  يتعلق  وهــذا  النوم  اثناء 
ان كان كابوسه عبارة  معينة، مثال 
عــن موت احد يحبــه، هنا ميكن ان 
يردد مع نفســه، ان الــكل مصيره 
الفناء وان مــوت هذا القريب او ذاك 
امر حتمي عليــه ان يواجهه، ميكن 
ملثل هذه احلالة ان يختفي كابوسه 
متاما او رمبا تصبــح انفعاالته معه 

اقل حدة".
واكــد طاهــر على موضــوع جتنب 
القلــق والتوتــر "اود ان اؤكــد هنا 
علــى حــال العراقيــن، حيث كل 
مــا يحيطهــم يصيبهــم بالتوتر 
ويستفزهم، من حال السياسة الى 
كمجتمع،  حالنــا  وحتى  االقتصاد 
التوتر  اال  فاألخبــار ال جنني منهــا 
والفيس بوك كذلــك بوصفه ناقال 
لكل االخبار والشائعات ايضا. علينا 
ان نعود انفسنا على االبتعاد عنها 
، او في اقــل تقديــر متابعتها في 
وقت معن، وال نحرص على الركض 
خلفها وخلف كل تفصيلة والبحث 
عن مصادر لكل خبر للتأكد وملعرفة 
تزامنت معه، كل هذا  احداث اخرى 
اجهاد فكر ونفسي، ومن الطبيعي 
ان ينتج عنه كوابيس ليلية في اثناء 

النوم".
كما يشــير البروفيســور الروسي 
رومــان بوزونوف، إلــى أن "احد اهم 
طرق التخلص من الكوابيس، جتنب 
االجهــاد والتعب النفســي ولتوتر 

والقلق".
رومــان أضــاف، ان الكوابيس التي 
نراها ليال تقسم إلى فئتن. "األولى، 
إذا كان الشــخص يحلــم بصورة 
دوريــة بقصــص مختلفــة. فهذا 
شــكل من أشــكال إعادة األحداث 
إيجاد  الدماغ  يحاول  اليومية، حيث 
مخرج من مشــكلة مــا. فإذا جنح 
في ذلك فســوف يتكيف وينســى 
ما حدث. والفئــة الثانية، كوابيس 
مهووســة. يعود الشخص خاللها 
دوريــا إلى حلم مخيــف وال ميكنه 
الالزم ونســيان احلادث  القرار  اتخاذ 

والتكيف معه".
وايد طاهر كالم رومان بالقول: "هناك 
اشــخاص ضعيفــي االرادة، عندما 
تواجههم مشكلة ال يفكرون باحلل 
انفسهم  داخل  يتقوقعون  ما  بقدر 
لكسب التعاطف واحيانا لعجزهم 
عن التفكيــر او عجزهم عن ايجاد 
اما بســبب كونها مشــكلة  حل 
كبيــرة او بســبب كونــه ال ميلك 
ارادة صلبــة. اضافة الــى ان بعض 
االشخاص وبسبب طبيعة حياتهم 
االقتصادية  واحلالــة  االجتماعيــة 
التــي ميرون بها، يجدون انفســهم 
داخل دائرة مغلقة ال يعرفون طريقا 
للخروج منهــا وبالضرورة هذا احلال 
تنتــج عنه كوابيــس تزيد من حدة 

االرهاق الذي يعيشه في الواقع".
وتابع: "يشير عدد من علماء النفس، 

إلى أن آليات التحكم باألحالم كثيرة 
تتمثل  واحدة  بحلقة  ترتبط  وكلها 
الواقعية،  باحلياة  الفعلي  بالتحكم 
واالعباء  املشــكالت  من  والتخلص 
الشــخص، فمثال  يعيشــها  التي 
والسقوط  واملالحقات  اخلوف  أحالم 
بالصراعــات  جميعهــا  ترتبــط 
الشخص.  بها  مير  التي  الشخصية 
العراك  أحالم  الرجال  يشاهد  لذلك 
والشــجار أكثر من النســاء ألنهم 
ميرون مبثل هذه املواقف كثيرا. وهناك 
من يحلم بالرسوب في االمتحان او 
السير عاريا وسط حشد من الناس، 
ترتبط  املوعد، جميعها  والتأخر عن 
مبشكالت شــخصية. وهذا ينطبق 
علــى االطفــال ايضا، فلــكل منا 
وفي كل مرحلة عمرية مشــكالته 

اخلاصة واخملتلفة".

الصباح الجديد - وكاالت:
بعــد أن الحظــت اإلقبــال الكبير 
على ســيارة Seltos العــام اجلاري، 
قــررت شــركة كيا إدخــال بعض 
هذه  على  والتعديالت  التحسينات 

املركبة.
وتبعا للخبراء في كيا فإن التعديالت 
اجملهزة   Seltos منــاذج  على  أدخلت 
مبحــركات MPI 2.0 التــي صممت 
بعــزم 149 حصانا ومحــركات 1.6 
T-GDI التوربينية بعزم 177 حصانا، 

العديد من  التعديــالت  وشــملت 
اخلصائص الفنيــة والتقنية لهذه 

السيارات.
وخارجيا جهزت الســيارات املعدلة 
بخطوط إضاءة جانبية مميزة أسفل 
اكتسبت شبكا  احملرك، كما  غطاء 
أماميــا مزينــا بإطارات بــارزة من 

الكروم اللماع.
السائق  تنبيه  مبيزة  املركبات  وزودت 
لوجود ركاب فــي املقاعد اخللفية، 
وحصلت علــى أنظمة مولتيميديا 

جديدة قادرة على االتصال السلكيا 
عبر  الذكية  والهواتف  األجهزة  مع 
 Android و Apple CarPlay تقنيات
 USB وظهــرت فيهــا مآخذ ،Auto
إضافيــة لشــحن اإللكترونيــات، 
وتغيير تصميــم واجهة القيادة، إذ 
جهزت الواجهة بشاشــات جديدة 
وعدادات قيــادة إلكترونية محاطة 

بإطار بارز موحد.
أمــا نســخ +Premium مــن هذه 
الســيارات فجهزت أيضــا بنظام 

االصطدامــات  لتجنــب  متطــور 
األماميــة فــي أثناء الســير على 
الطرقات، ونظام أمان حديث لتجنب 

احلوادث على تقاطعات الطرق.
وصنعت الســيارات بهيكل بطول 
اربعة أمتار و37 سنتيمترا، املسافة 
بن محوري العجالت فيه 263 سم، 
مخصصة  مبقاعد  مجهزة  وبقمرة 
التحكــم  ميكــن  ركاب  خلمســة 
ودرجــة حرارتها عبر  بوضعياتهــا 

أنظمة كهربائية متطورة.

كيا تعدل إحدى أجمل سياراتها رباعية الدفع

تخلص من الكوابيس بحل مشكالتك الواقعية

الصباح الجديد - وكاالت:
خالفــا ملــا هو معــروف عن 
الفنانــن والطــرق العديدة 
التي يتخذونها لإلعالن عنها، 
حتى في بث بعض الشائعات 
تايلور سويفت  تعمل  احيانا، 
بســرية تامة على البوماتها 
الغنائيــة، هذا مــا صرح به 
املصور الســينمائي رودريغو 
بتصوير  قــام  الــذي  برييتو 
 "Willow" كليــب  فيديــو 
للنجمــة العامليــة تايلــور 
ســويفت والــذي اكــد في 

تصريح له أنها تعمل بسرية 
تامة مــن دون أن تفصح عن 
للمقربن  حتى  معلومات  أي 

منها.
وأكــد رودريغــو برييتو خالل 
 "Rolling Stone" لـ  حديثه 
أن بالرغم مــن تواصله املدة 
املاضيــة بكثافة مــع تايلور 
ســويفت إال أنــه لــم يكن 
ألبومها  أي فكرة عــن  لديه 
التاســع الذي حمــل عنوان 
وأطلقتــه   "Evermore"
وقال: "حتى  أيــام.  منذ عدة 

األول  اجتماعنــا  فــي 
لــم اكن أعلــم ما هي 
ســيقع  التي  األغنيــة 
اختيارهــا عليها لتقوم 
بتصويرها". وكشــفت 
ســويفت  أن  برييتــو 
التي  الوحيــدة  هــي 
كان مســموح لهــا 
باســتعمال هاتفها 
خــالل التصويــر، إذ 
معظم  مــن  ُطلب 
التخلي  املوجودين 

عن هواتفهم.

تايلور سويفت تعمل بسرية 
تامة على البومها التاسع

الصباح الجديد - وكاالت:
وفقــاً ملوقــع The New York Times p رصــدت أحداث 
شــاهدها العالم ألول مــرة مثل إلغاء احلج واكتشــاف 
السرطان في عظام الديناصورات ما جعل عام 2020 مميزا 

بجدارة  ومن ضمن االحداث:
إلغاء احلج ألول مرة في التاريخ احلديث

أعلنت اململكة العربية الســعودية في يونيو أن احلجاج 
خارج البالد سيمنعون من السفر إلى املسجد احلرام في 
مكة أقدس األماكن اإلسالمية، مما يلغي فعلًيا احلج ملا قد 

يكون املرة األولى في التاريخ املعروف.
علــى الرغم من احلرب وظروف الســفر الغــادرة واألوبئة 

السابقة التي أثرت على احلج، كانت هذه هي املرة األولى 
التي أدى فيها حظر ســفر رســمي إلى قلب الطقوس 

املقدسة.
اول مصور اسود لغالف مجلة

أصبح داريو كامليز، الذي التقط صورًا للممثلة فيوال 
ديفيس في غــالف مجلة فانيتي فيــر في يوليو 

وأغســطس، أول مصور أسود يصور الغالف في 
تاريخ اجمللة، وفًقا حملررها. جاء القرار في أعقاب 

اجلدل الدائر بشــأن صورة غالف مجلة فوغ 
بيلز، العبة  لشهر أغسطس لســيمون 

جمباز، التقطتها املصورة الشهيرة آني 
ليبوفيتز وقال النقاد إن صور السيدة 

بايلز لم تكن تالئم لون بشرتها.
الديناصورات

حدد العلمــاء في متحف أونتاريو 
ماكماســتر  وجامعة  امللكي 

العظميــة  الســاركوما 
خبيث  ســرطان  اكتشاف 
في العظــام في عينة من 
 Centrosaurus apertus
وهــو ديناصــور ذو قــرون 
عاشــب عاش قبل حوالي 
76 مليون ســنة. وهذا أول 
تشــخيص مؤكد لإلصابة 
فــي  خبيــث  بســرطان 

ديناصور. 

اشياء تحدث ألول مرة في عام 2020
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