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الصباح الجديد - متابعة:
قال املرصد السوري حلقوق اإلنسان، 
االثنــن، إن تركيــا أوقفت عمليات 
إعــادة املرتزقــة الســورين الذين 
دفعــت بهم لدعم صفــوف قوات 
حكومة الوفاق الليبية إلى بالدهم 
منذ حوالي شهر ونصف، وما زالت 
8000 مرتزق،  ببقاء نحو  تتمســك 
رغــم توقــف املعارك بــن طرفي 
الصــراع وتوقيع اتفاق لوقف إطالق 

النار.
ولم يتحــدث املرصد عن أســباب 
إبقاء تركيا علــى آالف املرتزقة في 
ليبيا، لكن يرجح أن أنقرة ســتقوم 
باســتخدام هؤالء مــرة أخرى على 
ضوء املستجّدات األخيرة بليبيا التي 
عســكرية  مواجهات  باندالع  تنذر 
إن قوات  الليبي  جديدة، قال اجليش 
والتحشيد  التجييش  بدأت  الوفاق 
لها منــذ األيام املاضيــة مدعومة 

باألسلحة التركية واملرتزقة
ومنذ نهاية الصراع العسكري على 

العاصمة طرابلس، بدأت تركيا في 
إعادة املرتزقة السورين إلى بالدهم 
بعد نهاية دورهم وانتهاء عقودهم، 

لكن املرصد الســوري أكد أن هذه 
العمليــة توقفــت منــذ 43 يوما، 
حتديدا من منتصف شــهر نوفمبر 

الفائت من العام اجلاري، متســائال 
رغم  املرتزقة  بقــاء  أســباب  حول 
التوافق الليبي - الليبي، في الوقت 

الذي أسدل الســتار فيه عن نفس 
امللف في أذربيجان.

وأشار املرصد في بيان إلى أن تعداد 
األراضي  إلى  الذين ذهبــوا  اجملندين 
الليبية حتى اآلن، بلغ نحو 18 ألف 
350 طفال دون  مرتزق، من بينهــم 
ســن الـ18، عاد منهم نحو 10750 
إلى ســوريا، بعد انتهــاء عقودهم 
وأخذ مستحقاتهم املالية، في حن 
الذين وصلوا  اجلهاديــن  تعداد  بلغ 

إلى ليبيا، 10000.
املرتزقة  بقــاء  ان  مراقبــون  ورجح 
الســورين في ليبيا، مرتبط بشن 
حــرب تســعى اليها انقــرة، ضد 
اجليــش الوطنــي الليبــي بقيادة 
اذ كشفت  املســير خليفة حفتر، 
مصادر ليبيــة مطلعة النقاب عن 
احتمال نشوب معركة وشيكة بن 
طرفي النزاع في ليبيا، إثر معلومات 
مؤكدة عن أن وزيــر الدفاع التركي 
خلوصــي أكار، أطلــع مســؤولي 
حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج 

على خطة احلرب التي تســتهدف 
مواقع اجليش الوطني بقيادة املشير 
خليفة حفتر في سرت واجلفرة، قبل 
أن ينهي زيارته السريعة إلى هناك ، 

التي دامت بضع ساعات فقط.
وقالت مصادر، طلبت عدم تعريفها، 
إنــه رغــم املســاعي اإلقليميــة 
والدولية ملنع نشــوبها، فإن احلرب 
"اقتربــت جــداً" وإنها "رمبــا باتت 
قاب قوســن أو أدنى"، مشيرة إلى 
أن "تركيا تســعى عبر شن عملية 
الوفاق  لقوات  مفاجئة  عســكرية 
إلــى إجبــار اجليــش الوطني على 
التراجــع عن مواقعــه احلالية في 

مدينة سرت ومنطقة اجلفرة".
ويعّد إخراج املرتزقة الســورين من 
األراضــي الليبية أحد أهم مطالب 
اجليش الليبي قبل االنخراط في أي 
الليبية،  األزمة  مسار سياسي حلل 
اللجنة  بنــود تفاهمات  وأحد أهم 

العسكرية املشتركة 5+5.
تقرير آخر ص 3

تركيا تبقي 8000 مرتزقا سوريا في ليبيا
رغم توقف المعارك بين طرفي الصراع

مراقبون يرجحون اعتزامها اشعال حرب ضد الجيش الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــد رئيــس الــوزراء مصطفــى 
عدم  االثنــن،  امــس  الكاظمــي 
السماح للسالح املنفلت بالتحرك 
دعا  فيما  االنتخابــات،  اجراء  خالل 
الى  والبرملان  السياســية  القــوى 

حسم موضوع احملكمة االحتادية.
ترؤســه  خالل  الكاظمــي  وقــال 
الوزراء  يضــم  موســعا،  اجتماعا 
وعددا من رؤساء الهيئات املستقلة 

ومفوضيــة  األمنيــة  واألجهــزة 
االنتخابــات، لتفعيــل آليات دعم 
والعملية  االنتخابــات  مفوضيــة 
املركزية  "املهمــة  ان  االنتخابيــة 
حلكومتنــا هــي إجــراء انتخابات 
حكومــة  باعتبارهــا  مبكــرة، 
استثنائية بكل املقاييس، فهي نتاج 
حلراك شــعبي من جهــة ومطلب 
للمرجعية والقوى السياسية التي 

تنشد التغيير من جهة أخرى". 

واضــاف ان "احلكومــات املتعاقبة 
منذ عام ٢٠٠٣ جعلــت من الفترة 
االنتقاليــة فترة مســتدمية، وهذا 
يعد من أكبر األسباب التي جعلت 
الى  مشــيرا  عقيمــة"،  اآلليــات 
"اننــا اآلن على مفتــرق طرق، بعد 
أهداف أساســية  ثالثة  أن حتققت 
في هــذه الفتــرة االنتقالية التي 
نقودهــا اآلن، اوالهــا رئيــس وزراء 
مستقل ال ينتمي الى أي من الكتل 

انتخابات  ومفوضية  السياســية، 
مستقلة، وقانون انتخابات منصف 
يفــوز فيه من يحصــل على أعلى 

األصوات". 
وتابــع "لدينا فرصــة للنجاح في 
بالدولة  الشــعب  ثقة  اســتعادة 
واآلليــات  السياســي  والنظــام 
الدميقراطية، وذلك بإقامة انتخابات 
نزيهة وعادلة من شــأنها أن حتقق 

استقرار البلد".

الكاظمي: لن نسمح للسالح المنفلت بالتحرك 
خالل االنتخابات وتهديد حرية المواطن

داعيا الى حسم قضية المحكمة االتحادية

بغداد - وعد الشمري:
أكدت اللجنــة املالية في مجلس 
النــواب، أمــس االثنــن، أن أرقام 
غيــر   2021 موازنــة  مشــروع 
صحيحة، مشــيرة إلى أن العجز 
احلقيقي ســيصل إلى 42 تريليون 
دينار، الفتاً إلــى أن إقرارها بحاجة 
إلى مباحثات معمقة مع احلكومة 
للخــروج بقانــون ال ميكن الطعن 

فيه الحقاً. 

وقال عضو اللجنــة النائب جمال 
"الصباح  إلــى  كوجر في تصريح 
اجلديــد"، إن "االعتراضات ما زالت 
مشروع  على  وشــديدة  مستمرة 
الــذي صوتت عليه  املوازنة  قانون 

احلكومة مؤخراً".
"املــردودات  أن  كوجــر،  وأضــاف 
يتضمنها  التي  املالية لإلصالحات 
وال تشكل  املشــروع ضئيلة جداً 
شــيئاً أمام النفقات، السيما وأن 

وليس  حقيقــي  املوجود  العجــز 
افتراضياً".

وأشــار، إلى أن "مجمــوع املوازنة 
سيكون 142 تريليون دينار، في حن 
أن مواردنا ال تتجــاوز 100 تريليون 
دينار بحســب تقديرات احلكومة، 
ســواء مــن النفــط أو الضرائب 

وغيرها من املوارد".
ولفــت كوجــر، إلــى أن "العجز 
وفق تقديــرات احلكومة يصل إلى 

42 تريليــون دينار، وهــو حقيقي 
وفعلي"، مستدركاً "على احلكومة 
أن تضع أرقامــاً واقعية عن املوارد 
وال  العراقي،  الشعب  بها  ونصارح 

نقع في مأزق خالل العام املقبل".
وبن، أن "مــوارد العراق منذ بداية 
العام احلالــي ولغاية أيلول املاضي 
لم تتجــاوز 53 تريليون دينار، وهذا 
يعنــي أنها ال تشــكل على مدار 
السنة أكثر من 80 تريليون دينار".

المالية النيابية: عجز موازنة 2021 حقيقي
ويصل لـ 42 تريليون دينار

انتقدت الحكومة لتضمين المشروع أرقامًا غير صحيحة

الغموض يكتنف تفجير ناشفيل على الرغم
تقرير : األسواق العالمية حافظت على سعر3من كشف هوية المشتبه به

6متدن لبرميل النفط على مدى أشهر عديدة 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أكد رئيس االحتاد العمالي اللبناني 
بشــارة األســمر امس االثنن، أن 
العراقية  الطحــن  مســاعدات 
حافظــت على اســتقرار ســعر 
رغيــف اخلبز في لبنــان ملدة ثالثة 

أشهر على األقل.
وقالــت الســفارة العراقيــة في 
الصباح  تلقــت  بيان  بيروت فــي 
اجلديد نســخة منــه إن "القائم 
املفوض  الوزير  املؤقــت،  باألعمال 
يرافقه  النصراوي،  االله  عبد  أمن 

احمد جمال كنهش،  املستشــار 
العمالي  االحتاد  من  وفداً  استقبال 
بشــارة  يرأســه  لبنان  في  العام 
األســمر"، مبينة أن "الوفد أشاد 
بذلتها  التــي  النوعية  باجلهــود 
املساعدات  ايصال  في  الســفارة 
العراقية الى لبنان وخاصة مادتي 

وقود املازوت والطحن".
وأشــار الوفد، وفقاً للبيان، إلى أن 
"وقوف العراق إلى جانب لبنان في 
عمق  على  دليــل  احلالية  محنته 

العالقات االخوية بن الشعبن".

مساعدات الطحين العراقية للبنان 
حافظت على استقرار سعر رغيف الخبز

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بدأت  تركيا، امس اإلثنن، تصدير 
الكهرباء إلى العــراق، عبر خط 

سيلوبي- زاخو ملدة  11 شهراً.
ويأتي ذلك بعد منح هيئة تنظيم 
سوق الطاقة في تركيا، ترخيصاً 
لتجارة  أكسن"  "أكسا  لشركة 
الطاقــة، بتصدير 150 ميغاوات 

من الكهرباء للعراق.
ومبوجــب العقــد املبــرم مــع 
تزويده  الشــركة  العراق ستبدأ 
بالكهرباء اعتبــاراً من امس 28 
1 تشــرين  األول وحتى  كانــون 

الثاني 2021.
يشــار إلــى أن تركيــا تصــدر 
الكهربــاء فــي الوقــت الراهن 
إلى 3 دول هــي جورجيا واليونان 

وبلغاريا.
وقال رئيس هيئة تنظيم ســوق 
إن  يلمــاز،  مصطفى  الطاقــة 
تركيا  حققتها  التــي  القفزات 
السنوات  في  الطاقة  قطاع  في 
األخيــرة تبعــث علــى الفخر. 
وأوضح أن تركيا باتت مبســتوى 
احتياجات  تلبيــة  مــن  ميكنها 

جيرانها من الكهرباء.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
يعقــد العراق وتركيــا، اجتماعاً 
الشــهر املقبل ملناقشة مسودة 

اتفاق بشأن ملف املياه.
وقــال وزير املــوارد املائية مهدي 
احلمدانــي في تصريح رســمي 
امــس االثنــن انــه مت "االتفاق 
علــى حتديد يوم اخلامس عشــر 
لعقد  املقبل  الثانــي  من كانون 
التركي  اجلانــب  مــع  اجتمــاع 
ملناقشــة مبادرة مسودة االتفاق 
العراقي،  اجلانــب  التــي قدمها 
بشأن سد أليسو وحصة العراق 

املائية".
وبينن إنه "قد متت تســمية وزير 

املــوارد كمبعــوث خــاص ميثل 
للتفاوض  العراقيــة  احلكومــة 
التركي  الرئيس  ممثل  مع  املباشر 
رجــب طيب أردوغــان في املوعد 
حقيقية  إرادة  وبوجــود  احملــدد، 
ستتم ترجمتها على ارض الواقع 

لضمان حقوق العراق املائية".
وتابــع احلمدانــي، أن "احلكومة 
العراقيــة بــادرت متمثلة بوزارة 
املــوارد املائية بتقــدمي بروتوكول 
تعــاون يتضمن جــدوال يضمن 
حقوق العراق املائية من نهر دجلة 
السد كسابقة  ذلك  تنفيذ  بعد 
لم حتصل منذ عشــرات السنن 

بتقدمي مسودة ذلك االتفاق.

اجتماع عراقي ـ تركي لمناقشة 
ملف المياه منتصف الشهر المقبل

تستمر حتى 1 تشرين الثاني 2021

تركيا باشرت تصدير الكهرباء 
الى البالد منذ األمس

السليمانية - عباس اركوازي:
برملان  املعارضــة في  قاطعت كتل 
برملان  االقليــم جلســة عقدهــا 
كردســتان، امس االثنن خصصت 
االقليم  وفد حكومة  الســتضافة 
املفاوض، الذي زار بغداد خالل االيام 
املاضية واعلن توصله الى اتفاق مع 
احلكومة االحتادية على قانون موازنة 

.2021
التبريرات  املعارضــة  ورفضت كتل 
التي قدمها وفــد حكومة االقليم 
املفــاوض حــول تقدم احــرزه في 
مباحثاتــه مــع املســؤولن فــي 

احلكومة االحتادية.
وقال علي حمه صالح: ان التبريرات 
التــي قدمها الوفــد املفاوض غير 
مجديــة وعليه ان يكــون صريحا 
مع االحزاب السياســية والشعب 
باعالن الفشــل وعدم التوصل الى 
فــي مباحثاته مع  نتائج مرجــوة 

بغداد.  
استلمت  االقليم  ان حكومة  واكد 
اربعة مليــارات دوالر لقــاء بيعها 
النفط مســبقاً لبعض الشركات 
العامليــة وهي غير قــادرة االن على 
تسليم النفط للحكومة االحتادية.

واضاف اذا ما كانت حكومة االقليم 
املواطنن  مشاكل  مبعاجلة  مهتمة 
عــن حجم  الكشــف  عليها  فان 
صادراتها النفطية واستغالل قانون 
موازنة عام 2021، الذي قال ان فيه 
فرصة كبيرة ملعاجلة املشــاكل مع 

احلكومة االحتادية.
ودعا حمــه صالح حكومة االقليم 
الى عدم االنتظار واملبادرة لتسليم 
النفــط الــى احلكومــة االحتادية، 
مشــيراً الــى ان اربيــل تتحمــل 
املســؤولية عن انعــدام الثقة بن 
حكومة االقليم واحلكومة االحتادية.

ولقت الى ان على حكومة االقليم 
تســليم النفــط منــذ االن وعدم 
االنتظار حلن اقرار قانون املوازنة، الن 
تثبيت مســتحقات االقليم لن مير 
مرور الكــرام في مجلس النواب، اذا 
ما لم تبادر حكومة االقليم مسبقا 
بتسليم النفط الى شركة سومو.

بدوره اشار رئيس كتلة حراك اجليل 
اجلديد كاظــم فاروق الــى ان وفد 

حكومة االقليم فشــل في حتقيق 
االهداف املرجوة من الزيارة مشــيراً 
الــى ان الوفــد لم يتمكــن خالل 
اســبوعن قضاها في بغــداد لم 
يتمكن مــن احلصول على اية وعود 
من احلكومة االحتادية بارسال رواتب 

املوظفن.
واضــاف فاروق فــي مؤمتر صحفي 
تابعته الصبــاح اجلديد، ولفت الى 

الى  زيارة وفد حكومــة االقليم  ان 
بغــداد هي فــي االســاس ناقصة 
يذهب  وقال،"وفــد  مهيئــة،  وغير 
لكي يطالب بغــداد مبنحه حصته 
ان تكون  دون  االحتاديــة  املوازنة  من 
حكومــة االقليم على اســتعداد 
لاللتزام مبــا يقع علــى عاتقه من 
التزامــات مبلــف النفــط واملنافذ 
احلدودية"، اضافــة الى انها تتجاوز 

علــى حقوق املوظفــن واملواطنن 
وتقطع رواتبهــم نعاني من انعدام 
وهي  الفساد  وتفشــي  الشفافية 
متنع الناس مــن التعبير عن ارائهم 

بحرية دون خوف.
واســتبعد فــاروق ان تبــدي بغداد 
االســتعداد لالتفاق مــع حكومة 
االقليم دون ان تسلم االخيرة كامل 

ايراداتها النفطية وغير النفطية.

ودعا فــاروق حكومــة االقليم الى 
ابداء حســن النية وتسليم النفط 
الــى احلكومة االحتاديــة دون وضع 

شروط او مطالب تعجيزية.
واضاف فاروق، ان حصة االقليم من 
13 ترليون دينار  املوازنة تبلغ نحــو 
وهو مبلغ جيد سينقذ االقليم من 
التي  االقتصادية  واملشاكل  االزمات 

يواجهها.

اغلب الكتل في برلمان كردستان تطالب
حكومة اإلقليم بتسليم النفط الى بغداد

منشأة نفطية في االقليم "ارشيف"

شبهت اوضاع المواطنين في االقليم ببركان سينفجر في اية لحظة 
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
البنك  مبيعــات  أنخفضــت 
الدوالر،  مــن  العراقي  املركزي 
بشكل غير مسبوق يوم امس 

األثنن.
اليومية  النشــرة  وبحســب 
فان  العملة  مــزاد  للبنك عن 
إجمالي البيــع ألغراض تعزيز 
األرصدة في اخلــارج  )حواالت، 
مليوناً   33 بلغــت  إعتمادات( 
أما البيع  و878 دوالراً  و63 الفاً 
النقدي فبلغ مليون و100 ألف 

دوالر.
في حن كان إجمالي املبيعات 
و163 ألفاً  34 الفــاً  الكليــة 

و878 دوالراً.
املتواتر لبيع  واثار االنخفــاض 
اثار  العملة،  الدوالر في مــزاد 
محتجــن نظمــوا تظاهرات 
أمــام البنك املركزي في بغداد 
مطالبــن بإقالــة مصطفى 
غالــب محافظ البنــك، ألنه 
يريد جتويع الشــعب حســب 
وصفهم، بعد قــرار تخفيض 

قيمة الدينار العراقي.

شــعارات  املتظاهرون  ورفــع 
تصف محافظ البنك املركزي، 
كما  الشعب،  جتويع  يريد  بأنه 
طالبــوا مبحاســبة "مصارف 

الفساد".
وكشف نشــطاء على مواقع 
التواصل االجتماعي، عن توافد 
املتظاهرين  مــن  كبيــر  عدد 
البنك املركــزي، ُمعبرين  أمام 
لتخفيــض  رفضهــم  عــن 
ســعر صرف الدينار العراقي، 
محافظ  بإقالــة  ومطالبــن 

البنك املركزي.
أن  إلــى  النشــطاء  وأشــار 
النقدية  القيمــة  انخفــاض 
للدينــار العراقــي ســيكون 
البســيط  املواطن  ضحيتها 
الذي كالعــادة هو من يحمل 

الهموم وأخطاء احلكومات.
وأضافــوا، أن مبيعــات البنك 
اليوم  للدوالر  العراقي  املركزي 
كان ٣٤ مليــون دوالر في حن 
تتجاوز  املبيعات  معدل  كانت 
٢٠٠ مليــون دوالر فــي اليوم 

خالل االشهر الثالثة املاضية.

إنخفاض غير مسبوق بمبيعات 
الدوالر ومحتجون يطالبون 

بإقالة محافظ البنك المركزي



محليات 2
وفد اللجنة التنسيقية 

لمجلس الوزراء يطلع على 
سير العمل في الداموك 

النقل تناقش التجاوزات 
في المواقع السياحية 

على ضفتي نهر دجلة

العراق وفرنسا يبحثان 
تأهيل الطائرات الزراعية 
للقيام بالمكافحة الجوية 

واسط - الغانم: 
التابعة  التنسيقية  اللجنة  اطلع وفد من 
لالمانة العامة جمللس الوزراء برفقة معاون 
محافظ واســط للشؤون الفنية املهندس 
رحمن يسر ناهي واملعاون الفني ملدير بلدية 
الكوت املهندس حمزة الزركاني على سير 
العمل ملشــروع تطوير منطقتي الداموك 

والضباط .
واثنى الوفد علــى اجلهود املبذولة من قبل 
املالكات القائمة على تنفيذ هذا املشــروع 
والى مديــر بلدية الكــوت املهندس حيدر 
جســام حمــود ملــا يقدمه مــن خدمات 
للمواطنني في ظل الظروف الصعبة التي 
يواجهها العــراق على الصعيد االقتصادي 
وتفشــي وباء جائحــة كورونــا ومن اهلل 

التوفيق . 

بغداد - الصباح الجديد: 
عقدت وزارة النقل متمثلًة بالدائرة الفنية، 
وقيادة عمليات بغداد ومديرية الدفاع املدني 
ومديرية النجدة النهرية ووزارة املوارد املائية 
ملناقشة  موسعاً  اجتماعاً  البحري  والنقل 
االجــراءات املتبعة في املواقع الســياحية 

املطلة على ضفاف نهر دجلة.
وقال رئيس جلنة االجتماع عبد اخلالق كاظم 
عباس : اســتناداً لتوجيهات وزير النقل مت 
خالل االجتمـــاع مناقشـــة التجـاوزارت 
علـــى ضفـاف نهـر دجلـــة فـي جانبـي 
امليدانية  واملتابعــة  والرصافــة  الكـــرخ 
للمواقـــع الســياحية فيهــا واألجراءات 
واالمـــان  السالمـــة  لشـــروط  املتبعة 
النهريـة  الوحـــدات  عـــن  والكشـــف 

العائمـة والثابتـة.

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث وزيــر الزراعة املهنــدس محمد كرمي 
اخلفاجي في مكتبه الرســمي مع السفير 
الفرنسي برونو اوبير ملف الطيران الزراعي 
والتعاون مع شركة إيرباص واملضي بتأهيل 
الطائرات الزراعية، حيث قطعت املفاوضات 
اشواطا مهمة باجتاه تعضيد دور املكافحة 

اجلوية للمحاصيل الزراعية.
كمــا مت بحث ملــف الصحــة احليوانية 
واســتيراد احليوانــات احليــة واللحوم من 
فرنســا وحســب الضوابط والشــهادات 
املناسبة  اتخاذ اإلجراءات  الصحية، لغرض 
من قبل دائــرة البيطرة، مع األخذ باالعتبار 

كافة التعليمات املتفق عليها.
ووجه الوزير الدعوة للســفير الفرنســي 
حلضور فعاليــات األســبوع الزراعي الذي 
ســيقام فــي شــهر اذار املقبــل  لغرض 
التواصل بني الوزارة من جهة والشــركات 
الفرنســية والقطاع اخلــاص العراقي من 
جهة ثانية، والعمل على توســيع التعاون 

الثنائي بني البلدين الصديقني.
من جانبه قدم الســفير الضيف الشــكر 
الوزيــر على حفــاوة االســتقبال، متمنيا 
للعالقات بــني البلدين املزيــد من التطور 

واالزدهار .

بغداد - الصباح الجديد: 

خالد  الدكتور  التخطيــط  وزير  اكد 
بتال النجم ان التنميَة املســتدامَة، 
بجميــِع اهداِفهــا وتوجهاتِها، متثُل 
منطلقاً حقيقيــاً، لتحقيِق العيِش 
الكــرميِ، للمواطن الــذي ميثلُّ محورَ 

التنميِة، وهدفها .
واضــاف الوزير في كلمــة له خالل 
تكامِل  افتتاح ورشة عمل عن تعزيزِ 
في  املســتدامِة  التنميــِة  اهــداِف 
ســياِقها الوطنــِي التــي نظمتها 
اإلمنائي  البرنامج  مع  بالتعاون  الوزارة 
لألمم املتحــدة : في ظــِل االلتزاماِت 
التي قطعهــا العراُق امــاَم اجملتمِع 
توطني  علــى  يعمَل  بــان  الدولــي، 
وحتقيِق اهداِف التنميِة املســتدامِة، 
تعلِقها بواقعنــا الوطني، فإن  بقدرِ 
التزاماٍت  جميعــا،  علينا  يلقي  ذلَك 
مرتبطٌة مبســاراٍت محددٍة  كبيــرٍة، 
واشــار   . واضحٍة  زمنيٍة  وتوقيتــاٍت 

الوزير الــى ان العراَق، يواجــُه اليوَم، 
ظروفاً صعبًة للغايــة، تُلقي بظالٍل 
ســلبيٍة قامتٍة علــى االقتصاد، الذي 
عانــى كثيــرا ولعقــودٍ طويلٍة من 
اختالالٍت هيكليٍة كبيرٍة، اوصلتنا الى 
طريٍق شبِه مسدود، نتيجَة االعتمادِ 
املفرِط على النفط، وعدم االلتفاِت . 
مشيرا الى ان الفرصة باتت مناسبة 
للمضي قدما فــي اجراِء االصالحاِت 
وتصحيِح  املطلوبــة،  االقتصاديــِة 
مســاراِت التنمية، وفــي مقدمتها، 
ريعيتِه واحاديتِه  اخراج االقتصاد من 
مصادرِ  تنويــع  خالل  النفطية،مــن 
اداء  مســتوى  وحتســني  التمويــل، 
القطاعــات االنتاجيــة، وهــذا ميثل 
ترجمــًة حقيقيًة، لتحقيــِق اهداِف 
التنميــِة املســتدامِة، التي تتطلُب 
حتقيــَق االمــِن الغذائي املســتدام، 
وتهذيب الســلوك االستهالكي لدى 
املواطن، وهذه من االساليِب الفعالِة، 
وحتقيِق  البيئِة  وحمايِة  الفقرِ،  حملاربِة 

احلكِم الرشيد، واالهداف االخرى .

اهداِف  لتحقيــِق  رؤيتَنــا،  ان  وبــني 
الى  تســتنُد  املســتدامِة،  التنميِة 
أُسِس الشــراكة الثالثيِة بني الدولِة 
والقطــاِع اخلــاِص واجملتمــع املدني، 
ومتكنِي جميِع اصحاِب املصلحِة، من 
التخطيِط،  املشــاركِة، في عملياِت 
دورٍ  وممارســِة  والرقابــِة،  والتنفيــِذ 
مناســٍب، إلمكاناتِهــا فــي تلــك 
العمليــات ، مؤكــدا ان العراُق يبذل 
جهــوداً كبيــرًة للتعاون مــع الدول 
اجلــارة والصديقة، لتجاوز التحديات، 
منها  مايتعلُق  سيما،  تواجُهه،  التي 
بالتنميــِة واعــادِة االعمــار، وتأمنِي 
العودِة الطوعيِة املستدامِة للنازحني. 
مــن جانبها قالــت املمثــل املقيم 
املتحــدة االمنائي في  لبرنامــج االمم 
العراق الســيدة زينة علي احمد في 
كلمة لها عبر املنصــة االلكترونية 
:أن توطني مؤشــرات أهداف التنمية 
املســتدامة وضمــان ادماجهــا في 
اإلطــار االســتراتيجي الوطني متثل 
مدخال اساسيا لتبني منهجا وطنيا 

ســتراتيجيا على وفق اطر منطقية 
ميكــن ان تســهم في اعــداد نظم 
التقارير ووضع اليات متطورة لقياس 
التقــدم احملرز في حتقيــق كل هدف 
على وفق رؤية العراق 2030. مضيفة 
ان توطني املؤشرات تعد من املهمات 
االساســية التي تعمــل عليها فرق 
التنميــة املســتدامة التقنية على 
مســتوى القطاعــات واحملافظــات 
ومالكات اجلهاز املركزي لإلحصاء مع 
اللجنة الوطنية للتنمية املستدامة 
بالشــراكة والتعاون مع برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي، والشــركاء الدوليني 

واحملليني كافة. 
من  العديد  عقــد  املؤمتــر  وشــهد 
توطني  تناولت  التي  العمل،  جلسات 
مؤشرات التنمية املستدامة املتعلقة 
بالبعديــن البيئي و االقتصادي فضال 
املســتدامة  التنمية  عن مســارات 
ضمن احملتوى الوطني. كذلك شهدت 
الورشــة اطالق تقرير فجوة ومنصة 

البيانات التنمية املستدامة .

تقرير

وزير التخطيط: التنميَة المستدامَة تمثُل منطلقًا حقيقيًا لتحقيِق العيِش الكريِم للمواطن
خالل ورشة عمل نظمت بالتعاون مع برنامج االنمائي لألمم المتحدة 
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البصرة - سعدي السند:

تواصل جامعــة البصرة للنفط والغاز 
العلمية  ومراكزهــا  كلياتهــا  عبــر 
عقــد عــدد مــن النــدوات واحللقات 
النقاشية والورش في عدد من اجملاالت 

التخصصية واجملتمعية .

حتول الصناعة االستكشافية 
واالنتاجية

فقد نظمــت كلية هندســة النفط 
والغاز محاضرة علميــة بعنوان حتول 
واالنتاجية  االستكشــافية  الصناعة 
نظــرة مقربــة على مراكــز عمليات 
التحكم عن بعــد ROC وحاضر فيها 
التدريســي في قسم هندسة النفط 
والغاز املدرس املســاعد جناح ســعيد 
عبد الرضا بحضور نخبة من اســاتذة 
الســنوات  ان  الكلية أوضح  وطلبــة 
العشــر االخيرة قد تبنت الشــركات 
اخلدمات  وشــركات  الكبرى  النفطية 
النفطية الســاندة لهــا تقنيات غير 
السياســية  االزمات  ملعاجة  تقليدية 
واالقتصادية املتمثلة بتغيرات اســعار 
النفــط ونتاجها على ســوق العمل 
والعمالة املشتغله بهذا القطاع اذ ان 
التكنولوجيا املقدمــة تعالج االزمات 

األقتصادية.
 كما أشــار الى ان اســتمرار عملية 
االنتاج في ظل ظــروف كورونا واحلجر 
املنزلــي جاءت مــن خــالل التقنيات 
احلديثة مثــل مراكز التحكم عن بعد 
مراكز متخصصة مجهزة  متثل  والتي 
واأللكتروني  التقنــي  العتــاد  بأحدث 
يدار من قبــل افراد ذوي خبره اليتطلب 
حضورهم الى موقــع العمل في برج 
احلفر او منشآت االنتاج وحسب مجلة 
ويل ســتريت فأن شــركة شلمبرجر 
النفطية  الرائدة في مجــال اخلدمات 
متكنت من خــالل تقنية العمليات عن 
بعد والى النصف الثاني من هذا العام 
من حفــر 1250 بئرا حول العالم بعدد 
افراد مهندسني عمليات عن بعد بواقع 

250 مهندسا.
 وذكــر عبد الرضا ان هــذه االبتكارات 
اخلالقة لها دور كبير في رسم مستقبل 
لكبرى شركات  االقتصادية  السياسة 
النفط املعروفة بأسم االخوات السبع 
والتي تعمل ضمن ثالث محاور : تقليل 

النفقات التشــغيلة ، حتســني االداء 
من خالل االعتماد علــى التكنولوجيا 
بدل االنســان ، ضمان اســتمرار هذه 
الشــركات وبقاءها على املدى البعيد 
اســواق  على  اســتحواذها  خالل  من 
احملاضرة  املنافســة وفي ختام  السوق 
جــرت مناقشــات من قبــل احلضور 
واجاب عن األســئلة املوجه اليه بهذا 

اخلصوص. 

ندوة اقتصادية عن سياسات 
تخفيض سعر الصرف

الصناعيــة  اإلدارة  كليــة  وعقــدت 
البصرة  في جامعــة  والغــاز  للنفط 
للنفط والغاز نــدوة اقتصادية بعنوان 
)سياســات تخفيض ســعر الصرف : 
الدوافع واالثار االقتصادية واالجتماعية 
املتوقعة فــي العــراق( قدمها عميد 
كليــة االدارة الصناعية للنفط والغاز 

الدكتور سامي هاشم الساعدي وادار 
الندوة املعــاون االداري الدكتور نصيف 
جاســم العبادي وعلى قاعة املؤمترات 

املركزية في الكلية.
العامة  الســمات  الباحــث  وتنــاول 
لالقتصــاد العراقــي احلديــث والذي 
يعاني من اختــالالت هيكلية عميقة 
في تكوينه ، تتلخــص باعتماده على 
النفــط كمصــدر وحيــد تقريباً في 
تكوين الناجت احمللي االجمالي ، مع غياب 
دور القطاعات االقتصادية االخرى مثل 
وانكشاف   ، باجململ  والزراعة  الصناعة 
البلــد اقتصادياً جتــاه العالم اخلارجي 
وهذا مؤشر بشكل اوضح في اختالل 
وغيرها من  الســلعي  التجاري  امليزان 
العوامل الرئيســة، والتي سببت ازمة 
معقدة تتشــابك اطرافها ، ومن اهم 
واعتماد  خانقة  ماليــة  ازمة  نتائجها 
االيرادات  علــى  املتعاقبة  احلكومــات 

النفطيــة فقط في الغالب لتســيير 
شــؤون االقتصاد الكلــي دون العمل 
علــى تنويع قاعــدة االقتصاد وكذلك 
ضعــف القطاع اخلــاص الفاعل ورواد 
االعمال وســوء املناخ االســتثماري ، 
وكذلك الركود االقتصــادي الذي يعد 
اهم ســمات االقتصاد العراقي احلالي 
وضياع نسبة كبيرة من الثروة املنتجة 
النفطية على مدى السنوات املاضية.

واستعرض الســاعدي نتائج تخفيض 
قيمة العملــة احمللية مقابل العمالت 
االجنبيــة والتي ترتبــط بعدة عوامل 
ومنهــا حالة القطــاع اخلارجي وتاثير 
التخفيض على اســعار املســتهلك 
النمو  زيــادة  على  التخفيض  وتاثيــر 
التخفيض  وتاثير  والتجارة  االقتصادي 
على الفئــات االجتماعية التي تعتمد 
التخفيض  وتاثيــر  احلكومي  الدعــم 
علــى الثقــة بالعملة احملليــة وتاثير 

التخفيض على املوازنة العامة للدولة 
، كما اوضح احملاضر بان تاثير تخفيض 
العملة في اســعار املستهلك  قيمة 
يعتمد على نســبة االســتيرادات من 
االســتهالك احمللي فكلمــا زادت هذه 
النسبة يكون اثر التخفيض اكبر ، مما 
يولد ضغوطا تضخمية بانتاجه ارتفاع 
االسعار بشكل عام ، كما هو احلال في 
العراق اذ يعاني مــن محدودية االنتاج 
واالعتماد بشكل  التنوع  ونقص  احمللي 
اساس على االستيرادات ، وكذلك على 
مدى توفر املنتجات احمللية اذ ينخفض 
اثــر تخفيــض العملة كلمــا توفرت 
بدائل محليــة للمنتجات التي تعوض 

املستورد.
 ونــّوه الســاعدي الــى ان مســتوى 
تخفيض العملــة اذا كان كبيرا فانه 
ســيؤدي الى ارتفاع نســبة التضخم 
بشكل كبير ، سيما اذا كانت العوامل 

االخرى ال تساعد على كبح التضخم 
، وفــي ختام الندوة تطرق الســاعدي 
الــى ابــرز التاثيرات التي ســتحدثها 
عمليــة تخفيض العملة على الفئات 
االجتماعية التي تعتمد على احلكومة 
، فــان التخفيــض ســيقلل القدرة 
الشــرائية لدى الفئات الواســعة من 
محــدودي الدخل ، ويــؤدي التخفيض 
لزيــادة نفقات احلكومــة للدعم عبر 
نظام التوزيع العــام او ما يطلق عليه 
البطاقة التموينية وهذا ما سيؤي الى 
عدة اثار سلبية ومنها انخفاض الدخل 
االنتاج  وانخفاض  احلقيقي للموظفني 
احمللي من السلع واخلدمات نظرا لكون 
مجمل املواد االولية هي مواد مستوردة 
وكذلك انخفــاض التوظيف في االمد 
القصيــر نتيجــة اغــالق الكثير من 
املصانع واحملال التجارية وعدم استقرار 

سعر الصرف احمللي.

في أنشطة تخصصية ومجتمعية شهدتها جامعة البصرة للنفط والغاز

ندوتان عن تحّول الصناعة االستكشافية واالنتاجية 
واالثار االقتصادية بعد تخفيض سعر صرف الدوالر

تبنت الشركات 
النفطية الكبرى 

وشركات الخدمات 
النفطية الساندة لها 

تقنيات غير تقليدية 
خالل السنوات العشر 

االخيرة لمعالجة 
االزمات السياسية 

واالقتصادية المتمثلة 
بتغيرات اسعار النفط

جانب من ندوة تخفيض سعر الصرف .. الدوافع واالثار االقتصادية واالجتماعية املتوقعة

عامر عبدالعزيز 
استعرض مدير عام الشركة العامة 
املهندس عبدالرحمن  لتجارة احلبوب 
التســويقي  موقف  طوفــان  عجي 
حملصول الشــلب في فــروع ومواقع 

الشركة الشلبية. 
وقال املدير العام ان كميات الشــلب 
املسوق من قبل الفالحني الى مخازن 
الشــلبية   احملافظات  الشــركة في 
بلغت ) 213,064( الف طن ، مشــيرا 
حســب  املســوقة  الكميات  الــى 
االصنــاف كانــت )169,604( الــف 

طن شلب ياســمني واصناف اخرى و 
(43,459 ( الف طن شلب عنبر  .

وبني املدير العام ان محافظة النجف 
في مقدمة احملافظات الشلبية التي 
انتجت محصول الشــلب و بلغ مامت 
بلغ  التسويقية  املراكز  في  استالمة 
اكثر من  )105,646 ( الف طن موزع.  
( 89,401(  الف طن شلب ياسمني و 

(16,245 ( الف طن شلب عنبر .
محافظــة  مســوقي  ان  واضــاف 
الديوانية ســوقوا خملازن الشــركة ) 
80,853( الف طــن موزعة ) 69,507( 

الف طن شــلب ياسمني و ) 11,345( 
الف طــن شــلب عنبــر  ، وتوزعت 
بقيــة الكميات التي ســوقت خملازن 
الشركة حســب في محافظة بابل 
بلغت الكميــات ) 12,455( الف طن 
و ميســان سوقت ) 7,044(  الف طن 
( 5,565( الف طن واخيرا مت تســويق 
كمية  ) 1,498( الف طن الى ســايلو 
الرفاعــي . من جانب اخــر بني مدير 
عام الشــركة ان مجمع اخلورنق في 
محافظــة النجف واصــل مناقلة ) 
٤٧طن ( طن شــلب مكيــس لفرع 

املثنــى ، كما ومت مناقلــة )١٣٠( طن 
شلب ياسمني مكيس  من سايلو ابو 
صخير الى فرع املثنى ومناقلة كمية 
(١٢٠( طن شــلب  ياسمني مكيس 
من مركز تســويق املشخاب الى فرع 
املثنى وتاتي مناقلة الشلب املكيس 
من عدد من مراكز تســويق النجف 
لفســح اجملال وتوفير طاقات خزنية 
ميكن من خاللها استالم اكبر قدر من 
الشــاحنات احململة بكميات الشلب 
والتي تنتظر دورها امام ابواب املراكز 

التسويقية في النجف .

كاظم العبيـدي
تعد قيادة شــرطة ذي قــار واحدة من 
الدوائــر املهمة واملفصليــة في كثير 
من القضايــا التي تهم املواطن ، حيث 
عملت علــى مدى اعوام ســابقة مد 
جســور التعاون مع مختلف شــرائح 
احملافظــة ، نتيجة لوجود ضباط اكفاء 

املعهودة في  لــه خبرتهــم  ومهنيني 
العمل االمنــي . وبذلك اوعــزت وزارة 
الداخليــة بتعيــني عميد الشــرطة 
احلقوقــي حســني حســوني حمدان 
معاونــا لقائد شــرطة ذي قار ملهنيته 
العالية وكفاءته املعروفة بعد ان شغل 
عدة مناصــب مختلفة اجادها بجدارة 

متميزة  جناحــات  خاللها  مــن  وحقق 
وتُقّيمه  تتابع عملــه  الــوزارة  جعلت 
لهــذه اجلهود الكبيــرة التي خدم بها 
ابنــاء مدينتــه ذي قــار . واالن ذي قار 
تنعم باالمن واالمان بعد ان اجرت وزارة 
الداخلية  التغييــرات االدارية في عدة 
مناصب ومنها قائد شــرطة احملافظة 

اللواء عودة سالم عبدو وكذلك العميد 
احلقوقــي حســني حســوني حمدان 
معاونا للقائد وعدد من املناصب املهمة 
في احلركات واالعــالم وغيرها . وبذلك 
تتمنــى »الصبــاح اجلديــد« التوفيق 
والســداد جلميع العاملني فــي قيادة 

شرطة ذي قار . 

مدير عام الحبوب: كميات الشلب المسوق للمخازن والسايلوات تجاوزت ) )213 الف طن

»الداخلية« ُتعّين العميد الحقوقي حسين حسوني 
حمدان معاونا لقائد شرطة ذي قار 

املهندس عبد الرحمن عجي طوفان مدير عام الشركة العامة لتجارة احلبوب 

العميد احلقوقي حسني حسوني حمدان
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متابعة ـ الصباح الجديد:

رغم أن السلطات األميركية كشفت 
هوية املشتبه به في التفجير الذي وقع 
في مدينة ناشــفيل بوالية تينيسي، 
إال أن الغمــوض ال يزال يكتنف احلادث 
الذي وقع بطريقة غريبة تشير إلى أن 
منفذ التفجير رمبا لم يكن شــخصا 

طبيعيا.
وكشــفت الســلطات، ليلــة امس 
االثنــن ، أن منفذ التفجير هو أنثوني 
كوين وارنر ويبلــغ من العمر 63 عاما، 
وتعتقد السلطات أن وارنر لقي حتفه 
في االنفجــار الذي وقع فــي كارفان 
متوقف إثر عد تنازلي غامض بث عبر 

مكبر للصوت قبل دقائق من احلادث.
الفدراليــة في  الســلطات  وحتقــق 
وارنــر من بن  أن يكــون  احتماليــة 
املصابــن ببارانويــا شــبكات اجليل 

.»5G« ،اخلامس
االنفجار خارج منشــأة مملوكة  ووقع 
الســلكية  االتصــاالت  لشــركة 
إلى إصابة  وأدى   AT&T والالســلكية 
خدمات  وتعطيــل  أشــخاص،  ثالثة 

الهاتف احملمول في عدة مدن أخرى.
وقالــت وســائل إعــالم أميركية في 
ناشــفيل أن وارنــر عمل مستشــارا 
لتكنولوجيــا املعلومات في شــركة 

عقارات.

وقال ستيف فريدريش، وكيل العقارات 
التحقيقات  مبكتــب  اتصــل  الــذي 
الفيدرالي بعد سماع اسم الرجل في 
نشرة إخبارية، إن احملققن الفيدرالين 
ســألوه عما إذا كان وارنــر يعاني من 

رهاب تقينة اجليل اخلامس أم ال.
WSMV، قالــت مصادر  وفًقا حملطــة 
قريبة من التحقيق إن من بن خطوط 
إشارة  اخملتلفة، كانت هناك  التحقيق 
إلــى أن وارنر مقتنــع بنظرية مؤامرة 
تســتخدم   5G تقنيــة  أن  مفادهــا 

للتجسس على األميركين.
وبدا وكأن عمدة ناشــفيل جون كوبر 
ليلة امس االثنن  يشير إلى أن »نظرية 
مؤامرة اجليل اخلامس« التي  قد تكون 

ذات صلة بالتحقيق. 
 Face برنامج  وقال جــون كوبر فــي 
the Nation علــى قناة ســي بي إس: 
»بالنسبة لنا جميًعا محلًيا، يبدو أنه 
يجب أن تكون هناك صلة ما مبنشــأة 

AT&T وموقع التفجير«. 
كان كوبر على اتصال وثيق مع وكاالت 
التي  الفيدرالية واحمللية  القانون  إنفاذ 
جتــري التحقيق، وكذلــك مع احلاكم 
اجلمهــوري لوالية تينيســي بيل لي، 
الذي طلب مــن الرئيس دونالد ترامب 

إعالنًا عن كارثة فيدرالية.

»الرجل املنعزل«
وحســب صحيفة واشــنطن بوست 

التــي حتدثت مــع جيران وارنــر، فإنه 
ونادرا ما يغادر  كان شخصا »منعزال« 
منزله، وال يرد على أي دعوة من جيرانه 

لالحتفال بعيد امليالد.
وحسب واشنطن بوســت، نقل وارنر 
ملكية عقــار كان ميلكــه المرأة من 

لوس أجنلوس من دون مقابل.
»صوت تسجيل قبل االنفجار«

االنفجــار في وقــت مبكر من  ووقع 
صباح عيد امليالد عندما حاول ضباط 
الشرطة، الذين اســتدعوا إلى املوقع 
بعــد أنبــاء عن إطــالق النــار، إجالء 

السكان احمللين. 
وحذر تسجيل من عربة سكن متنقلة 
يظهر صوت امرأة تتخللها مقتطفات 
من املوسيقى من أن االنفجار وشيك.

وعانــى ضابطان من إصابــات، بينما 
تســبب االنفجار في تصاعد الدخان 

األســود وألســنة اللهب مــن قلب 
املنطقة الســياحية بوســط مدينة 

ناشفيل.
املدنية  االتصــاالت  وتأثرت شــبكات 
والطارئــة في ناشــفيل والعديد من 
املــدن األخــرى، مبا في ذلــك لويزفيل 

ونوكسفيل وبرمنغهام وأتالنتا.
نظرية املؤامرة وشبكة اجليل اخلامس

يذكــر أن علماء النفــس في جامعة 
قدموا خالل  نيوكاســل،  نورثمبريــا، 
الســنة اجلارية، أول دليل علمي على 
جتاه  العنيف  الســلوك  بــن  الصلة 
نظرية  ومعتقدات  االتصــاالت  قطاع 

املؤامرة حول التقنية.
أشــارت   »phys.org« موقــع  ووفــق 
شركات االتصاالت ومسؤولو الشرطة 
واملنافــذ اإلعالمية فــي جميع أنحاء 
 5G العالم إلى أن نظرية املؤامرة حول
أشــعلت موجة مــن الهجمات على 
عمال االتصاالت والبنية التحتية منذ 

بداية وباء كورونا.
ومت اإلبــالغ عن هجمــات احلرق العمد 
حلقت  التي  اجلنائيــة  األضرار  وحاالت 
ومعــدات  والكابــالت  بالصــواري 
االتصاالت األخرى في أكثر من 12 دولة  
في جميــع أنحاء العالــم، من بينها 
أماكن مختلفة فــي أوروبا، إلى كندا 

وأميركا ونيوزيلندا.
وفي أبريل، نقلت شبكة »بي بي سي« 
املضايقات  عــن  روايات  البريطانيــة 

والعنــف وحتى التهديــدات بالقتل، 
جتاه مهندسي االتصاالت في اململكة 
املتحدة، بسبب نظريات خاطئة تشير 
إلى أن ظهور الفيروس التاجي مرتبط 

بشبكة اجليل اخلامس.
واستكشــف الدكتــور دانيال جولي 
والدكتورة جيني باترسون، من جامعة 
نورثمبريــا، العالقة بن املعتقدات في 
نظريات املؤامرة لشبكة اجليل اخلامس 
ووبــاء فيــروس كورونا، واالســتعداد 
االرتباط  ردًا على  العنف  الســتخدام 

املزعوم بينهما.
وقام الباحثون بتقييم مستويات 601 
مشــارًكا في اململكة املتحدة من ممن 

يؤمنون بالنظرية املؤامرة.
وخلــص فريــق البحث بــأن املعنين 
مختلفة  مســتويات  مــن  طيعانون 
من »جنــون العظمة« ممــا يجعلهم 
عدائية  نيــة  هنــاك  بأن  يعتقــدون 

جتاههم، وأوطانهم.
كما كشــفت النتائج أن االعتقاد في 
نظريــات مؤامرة اجليــل اخلامس كان 

مرتبًطا بشكل تلقائي بتبرير العنف.
إلى جانب ذلك، أبرزت النتائج نية أكبر 
لالنخراط في ســلوكيات عنيفة في 
اشتركوا  الذين  أولئك  لدى  املستقبل 

في املعتقدات التآمرية.
لكن الشــرطة األميركية أيضا قالت 
إنه من املبكر احلديث عن دوافع منفذ 

هجوم ناشفيل.

تقـرير

الغموض يكتنف تفجير ناشفيل على الرغم من كشف هوية المشتبه به
بارانويا الـ«5G« والرجل الذي ال يغادر منزله

متابعةـ  الصباح الجديد:

مطلعة  ليبية  مصادر  كشفت 
نشــوب  احتمال  عــن  النقاب 
بــن طرفي  وشــيكة  معركة 
النزاع في ليبيــا، إثر معلومات 
مؤكــدة عــن أن وزيــر الدفاع 
التركــي خلوصــي أكار، أطلع 
الوفــاق  حكومــة  مســؤولي 
برئاسة فائز السراج على خطة 
احلــرب التي تســتهدف مواقع 
اجليش الوطني بقيادة املشــير 
خليفة حفتر في سرت واجلفرة، 
قبل أن ينهي زيارته الســريعة 
إلــى هناك ، التــي دامت بضع 

ساعات فقط.
عدم  طلبــت  مصــادر،  وقالت 
إنه رغم املســاعي  تعريفهــا، 
اإلقليمية والدولية ملنع نشوبها، 
فإن احلــرب »اقتربت جداً« وإنها 
»رمبا باتت قاب قوسن أو أدنى«، 
مشــيرة إلى أن »تركيا تسعى 
عبــر شــن عملية عســكرية 
مفاجئة لقوات الوفاق إلى إجبار 
اجليش الوطني على التراجع عن 
مواقعه احلالية في مدينة سرت 

ومنطقة اجلفرة«.
ومن املرجــح ان هذه املعلومات 
ســربت الى وفد مصــري رفيع 
املستوى يزور  العاصمة الليبية 
األولى  زيــارة هي  في  طرابلس، 
مــن نوعهــا منذ عــام 2014، 
اخملابرات  ويضم مســؤولن من 
املصرية  اخلارجية  ووزارة  العامة 
واللجنة املصرية املعنية بامللف 
رسمية  محادثات  قادوا  الليبي، 
حكومة  مســؤولي  كبــار  مع 
الســراج، على رأسهم كل من 
نائبــه أحمد معيتيــق، ووزيري 
والفريق  واخلارجيــة،  الداخلية 
األركان  رئيــس  احلــداد  محمد 
وأسامة  الوفاق،  لقوات  العامة 
الغربية  املنطقــة  آمر  اجلويلي 

العسكرية.
وقــال وزيــر الداخليــة فتحي 

باشــاغا إنــه ناقــش بحضور 
عماد الطرابلســي رئيس جهاز 
مع  الوفاق  بحكومــة  اخملابرات 
الوفد املصري التحديات األمنية 
التعاون  تعزيز  املشتركة وسبل 
باإلضافة  البلديــن،  بن  األمني 
إلى سبل دعم اتفاق وقف إطالق 
»جلنة  ومناقشة مخرجات  النار 
5+5« من أجــل تأييد اجملهودات 
األممية بشــأن احلوار السياسي 
واخلــروج مــن األزمــة الراهنة 

بالطرق السياسية والسلمية.
وأدرج باشــاغا في بيان له هذا 
السياســات  »ضمن  االجتماع 
التي  الداخلية  لــوزارة  األمنية 
تهــدف إلــى توطيــد عالقات 
التعــاون مع الدول الشــقيقة 
العمل  وأهميــة  والصديقــة 
املشترك بن القاهرة وطرابلس«.

رســمية  زيارة  أول  هــي  وهذه 

يقــوم بهــا وفد مصــري إلى 
حكومة  تشكيل  منذ  طرابلس 
الوفاق برئاســة فائز السراج إثر 
اتفاق السالم املبرم في منتجع 
الصخيــرات باملغرب نهاية عام 

.2015
وفي مؤشر على إمكانية إعادة 
فتحها مجــدداً، تضمن جدول 
أعمال الوفد املصــري زيارة إلى 
مقر السفارة املصرية بطرابلس، 

واملغلقة منذ سنوات.
ونقلت وســائل إعــالم موالية 
حلكومــة الوفــاق عــن مصدر 
دبلوماســي قولــه إن الزيــارة 
التي تتم بالتنســيق بن وزارتي 
وخارجية  املصريــة  اخلارجيــة 
الوفــاق، تعد بدايــة أولى نحو 
العالقــات  إعــادة  محاولــة 
شــكلها  إلى  الدبلوماســية 
مطالبة  إلى  مشيراً  الطبيعي، 

اجلانب الليبي بتفعيل االتفاقية 
املشــتركة املتعلقــة باحلريات 
األربعــة، إلــى جانــب املالحة 
اجلوية، وإعادة فتح األجواء نحو 
اخلدمات  وتقدمي  القاهرة،  مطار 

القنصلية من داخل طرابلس.
ولم تتضمن احملادثات أي اجتماع 
الدفاع  وزير  النمروش  مع صالح 
بحكومــة الوفاق أو رئيســها 
الســراج الذي تغيــب عن زيارة 
خلوصي أكار وزير الدفاع التركي 

إلى طرابلس.
بدوره، هاجم عبد الهادي احلويج 
املوازية  باحلكومة  اخلارجية  وزير 
في شرق ليبيا، الزيارة واعتبرها، 
بعد  احلرب  لطبــول  قرع  مبثابة 
العسكري  املســار  في  التقدم 

.»5+5«
وقــال احلويج فــي تغريدة على 
موقــع »تويتــر«: »وزيــر احلرب 

األوضــاع  يناقــش  التركــي 
أمر يدعو للضحك  السياسية. 
واســتغاللهم  الليبين  علــى 
لتأجيــج طبــول احلــرب، رغم 
املســار  فــي  احملــرز  التقــدم 
محاولــة  وهــي  العســكري، 
ليبي،  ليبي  تقــارب  أي  لعرقلة 
الفرصة  تفويت  الليبين  وعلى 
على املستعمر التركي الغاشم 

احلالم بعودة حكم اآلستانة«.
وخاطــب الطرف اآلخــر قائالً: 
»يوهمونكــم بأننــا أعداؤكم. 
اســتالب  وعدونــا،  عدوكــم 
القــرار الليبي وهيمنة األجنبي 
وتغول امليليشــيات واإلرهابين 
واخلارجــن عن القانــون. عدونا 
التركــي  العــدوان  املشــترك 
الغاشــم. صححوا بوصلتكم 
ودعونا نذهب لسالم الشجعان 
الشــاملة،  الوطنية  واملصاحلة 

ونفوت الفرصــة على األجنبي 
الغاشم«.

األناضــول  وكالــة  ونقلــت 
التركية لألنباء عن عادل قزيط، 
مديــر مطار مصراتــة الدولي، 
الرحالت  لتســيير  اســتعداده 
اجلوية واستئناف العمل باملطار 
ركابه  إعادة جتهيــز صالة  بعد 
التــي تعرضت حلريــق في )آب( 
املاضي، الفتاً إلــى تلقي املطار 
تركية  قبل شركة  من  مقترحاً 

إلعادة بنائه وتطويره.
إلى ذلــك، بثت شــعبة إعالم 
لقطات  الوطني  باجليش  احلرب 
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إطالق  مت  الذين  ملقاتليها  مشاة 
اللجنة  بإشــراف  ســراحهم 
العسكرية »5+5« بعد أن كانوا 
ميليشــيات  لدى  ُمحتجزيــن 

الوفاق منذ فترة.

تركيا تعتزم اشعال حرب في ليبيا باستهداف 
جيشها الوطني بقيادة حفتر

حصاد 2020.. أكثر من 500 عملية خطف لمدنيين في سوريا

أكثر من 19 مليون إصابة بكورونا في الواليات المتحدة

تزامنًا مع عودة التصعيد بين طرفي النزاع

تركيا تسعى 
عبر شن عملية 
عسكرية مفاجئة 
لقوات الوفاق 
إلى إجبار الجيش 
الوطني على التراجع 
عن مواقعه الحالية 
في مدينة سرت 
ومنطقة الجفرة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حّذر كبيــر خبراء األمــراض املعديــة، أنتوني 
فاوتشــي، ليلة امس االثنــن ، األميركين من 
أن أســوأ ما في وباء كوفيد19- رمبا لم يحدث 
بعد، ما قد يدفع البالد إلى »مرحلة حرجة« مع 

ارتفاع وتيرة السفر أثناء فترة العطلة.
وقــال اخلبير، الذي عينه الرئيــس املنتخب جو 
بايدن مستشــارا حول وباء كوفيد19- بعد أن 
كان عضوا في خلية األزمة التي شكلها دونالد 
ترامب: »أشــارك الرئيس املنتخب بايدن قلقه 
من أن األمر قد يزداد األمر ســوًءا في االسابيع 

املقبلة«.
وحذر بايدن، األربعاء املاضي، من أن »أحلك أيام 

املعركة ضد كوفيد أمامنا، ال وراءنا«.
وكشــف فاوتشي، الذي يشــجع كل شخص 
مؤهل طبيا على تلقي اللقاحات، أنه يشــعر 
بالرضــى بعــد تلقيه اجلرعــة األولــى نافيا 

مواجهته »أي شيء خطير على اإلطالق«.
وأفاد اجلراح العام جيروم آدامز على قناة »آيه بي 
سي« بأنه مثل فاوتشــي »قلق للغاية« بشأن 

ازدياد اإلصابات بعد العطلة.
وانخفضــت الرحالت الســياحية في الواليات 
املتحدة هذا العام بشــكل كبير في موســم 

األعياد، لكنها ظلت كبيرة.
وجتاوز متوســط عدد املســافرين جوا أكثر من 
مليــون يومًيا ملــدة 6 أيام متتالية األســبوع 

املاضي، وفًقا لوكالة أمن النقل.
وبعــد عطلة عيد الشــكر الشــهر املاضي، 
ارتفعــت اإلصابات بفيروس كورونا في الواليات 
املتحدة بشــكل حاد في ديسمبر، مع تسجيل 
أكثر مــن 200 ألف إصابــة جديدة وفي بعض 

األحيان أكثر من ثالثة آالف وفاة يومًيا.
ومع اقتــراب وحدات العناية املركزة في العديد 
من املستشــفيات من طاقتها االســتيعابية 
القصوى، كرر فاوتشي أن البالد قد تواجه »زيادة 

مفاجئة«.
ولكن مع بــدء حملة التلقيح في جميع أنحاء 
البالد، وتخصيصها أوالً للعاملن الصحين في 
اخلطوط األمامية والعاملن في مرافق الرعاية 

الطويلة األجل، الح لألميركين بصيص أمل.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن غرق السفينة 
الروسية  »أونيغا«، في بحر بارنتس، وفقدان 17 

شخصا كانوا على متنها.
وقالت الــوزارة إن أجهزة الطــوارئ متكنت من 
إنقاذ بحاريــن اثنن، فيما رجحت وفاة 17 آخرين 
كانوا على منت السفينة، نظرا ألن املياه شديدة 

البرودة.
ســفينة  غرقت  األولية،  البيانــات  وبحســب 

»أونيعا« بسبب كثافة اجلليد في هذا املوسم.
وأوضحت أجهزة الطوارئ أن االتصاالت منعدمة 
في املنطقة التي غرقت فيها الســفينة، وجتري 

فيها اآلن عمليات البحث عن املفقودين.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت وزارة الدفــاع األذربيجانية، امس االثنن، 
مقتل أحد جنودها بهجوم شــنته »مجموعة 
مسلحة أرمنية« على إحدى نقاط متركز القوات 

األذربيجانية في قره باغ.
أذربيجان تعلن مقتل جندي بهجوم على إحدى 
نقاطها العســكرية في قــره باغبوتن: وقف 
إطالق النار ونشــر قوات حفظ سالم روسية في 

قره باغ
باكو تعلن مقتل 4 من جنودها وإصابة اثنن في 

قره باغ وتلقي اللوم على يريفان.

فاوتشي يحذر: األسوأ 
مع كورونا لم يحدث بعد

غرق سفينة روسية في بحر 
بارنتس والطوارئ ترجح 

وفاة 17 شخصا

أذربيجان تعلن مقتل جندي 
بهجوم على إحدى نقاطها 

العسكرية في قره باغ

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
شــهدت األراضي السورية التي 
تخضــع لســيطرة العديد من 
القــوى أكثــر مــن 512 عملية 
2020، وفق  العــام  خطف خالل 
بيانــات املرصد الســوري حلقوق 

اإلنسان.
اخلاضعــة  املناطــق  وتصــدرت 
اخلطف  حاالت  النظام  لسيطرة 

األكثر بــن جميــع املناطق في 
ســوريا، ومن بــن اخملطوفن 61 

طفال و53 امرأة.
والكثير من هــؤالء اخملطوفن ال 
يزال مصيرهم غير معروف، فيما 

قتل 43 منهم.
ورغم اختالف القوى املســيطرة 
علــى املناطق في ســوريا، إال أن 
من  تعاني  املناطــق  هذه  جميع 

تنتشــر  األمني« حيث  »الفلتان 
وامليليشــيات  اخلطف  عصابات 

واجلماعات املسلحة.
وشهدت  املناطق التابعة للنظام 
الســوري  نحو 200 حالة خطف 
خالل 2020، بينهم 35 طفال و11 
امــرأة، قتل منهم 9 أشــخاص 

بينهم طفلة وامرأتان.
ونحــو ربــع اللذيــن تعرضــوا 

للخطــف من مناطــق النظام 
كانوا من درعا مبا عدده 41 حالة، 
ودمشق 39 حالة، حلب 31 حالة، 
28 حالة  الســاحل  ومحافظات 

خطف.
التركي  النفوذ  مناطق  وشهدت 
 183 ألنقرة،  املواليــة  والفصائل 
20 طفال  بينهم  اختطاف،  حالة 
 11 و28 امــرأة، وقتــل منهــم 

شخصا.
أما مناطق نفوذ ســيطرة قوات 
»قســد«،  الدميقراطية  ســوريا 
لـ  خطف  عمليات  شهدت  فقد 
4 أطفال و5  92 شخصا، بينهم 

نساء.
لدى  املتوفرة  املعلومات  وتشــير 
املرصــد أن مناطــق هيئة حترير 
الشــام والفصائــل املســلحة 

حالة   39 شهدت  لها،  املشابهة 
خطف بينهم طفلن و9 نساء.

وتشهد ســوريا نزاعا داميا منذ 
العام 2011 تســبب مبقتل أكثر 
من 387 ألف شخص وأحلق دمارا 
هائالً بالبنى التحتية والقطاعات 
املنتجة وأدى إلى نزوح وتشــريد 
ماليــن الســكان داخــل البالد 

وخارجها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
جتاوز عدد األشــخاص الذين أصيبوا 
بكوفيــد19- في الواليــات املتحدة 
منذ بدء تفّشي اجلائحة عتبة الـ19 
مليون شخص، أمس األحد، حسب 
بيانــات نشــرتها جامعــة »جونز 
هوبكنز«، ما يعني أّن البالد سّجلت 

مليــون حالة إضافّية فــي أقّل من 
أسبوع.

وأظهرت بيانات اجلامعة التي تُعتبر 
تتّبع جائحة كوفيد19-  في  مرجعاً 
أّن الواليــات املتحدة، البلد األّول في 
اإلصابات  أعداد  العالم على صعيد 
والوفيــات الناجمة عــن الفيروس، 

 20,30 الســاعة  حّتــى  ســّجلت 
امــس االول األحــد، مــا مجموعه 

19,107,675 إصابة.
وقبــل ســّتة أّيــام فقــط، كانت 
 18 عتبة  جتــاوزت  املتحدة  الواليات 
مليون حالة. وأحصــت البالد أيًضا 
مــا مجموعــه 333,069 وفاة جّراء 

اجلائحة.
ووّقــع الرئيــس األميركــي، دونالد 
ترامب، مســاء أمــس، بضغط من 
جميــع االطــراف، وبعد أيــام من 
الرفض، على خطــة حتفيز جديدة 
لالقتصاد قيمتهــا 900 مليار دوالر، 
متنــح إعانات لألســر والشــركات 

الصغيرة املتضررة من كوفيد19-.
وحّذر كبيــر خبراء األمراض املعدية، 
أن أسوأ ما  أنطوني فاوتشــي، من 
في وباء كوفيــد19- رمبا لم يحدث 
بعد، ما قد يدفع البالد إلى »مرحلة 
حرجة« مع ارتفاع وتيرة السفر أثناء 

فترة العطلة.

وقــال اخلبيــر الذي عينــه الرئيس 
املنتخب، جو بايدن، مستشارا حول 
وباء كوفيــد19- بعدما كان عضوا 
فــي خليــة األزمة التي شــكلها 
ترامب، »أشارك الرئيس بايدن قلقه 
من أن األمر قد يزداد األمر سوءاً في 

االسابيع املقبلة«.
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بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة التجــارة، امــس االثنــن عن 
املواد  بأســعار  للمتالعبن  انذارات  توجيهها 
الغذائية، فيما توعدت باتخاذ اجراءات قانونية 

بحق اخملالفن.
وذكرت املتحدث باســم الوزارة محمد حنون 
فــي بيــان ورد ملوقــع IQ NEWS، أن »الفرق 
الرقابيــة في دائرة الرقابــة التجارية واملالية 
قامت مع االجهزة االمنية في وزارة الداخلية 
بجوالت ميدانية في علوتي الرشيد والتاجي 
واالســواق واحملال التجارية فــي جانب الكرخ 
ملتابعة اســعار املــواد الغذائيــة والزراعية 

ومحاصيل اخلضر والفواكه«.
واضــاف حنــون ان »الفــرق ســجلت اثناء 
نســبيا  ارتفاعا  احمللية  لالســواق  متابعتها 
في اسعار الرز املســتورد واحمللي وكذلك زيت 
الطعام والطحن املستورد والسكر والبيض 
املائدة احمللي من خالل متابعة فاتورات الشراء 
مع تسجيل استقرار اسعارالفواكه واخلضر«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلَن وزير العمل والشــؤون االجتماعية عادل 
الركابي، اضافة تخصيــص يقرب من ترليوني 
دينــار ضمن موازنــة 2021 الــى وزارته لدعم 

الفئات الفقيرة والضعيفة.
وقال فــي تصريــح صحفي واطلعــت عليه 
»الصباح اجلديــد »، إن »وزارته شــكلت جلنة 
لدراســة املوازنــة التي خصصــت لها ضمن 
موازنــة 2021, فضال عن دراســة آليــة زيادة 
نسبة الشمول من املستفيدين برواتب الرعاية 
مبلغ  رفع ســقف  وامكانيــة  االجتماعيــة، 

االعانات وفقا للسيولة املالية املتوفرة«.
واكد الركابي: »اضافة التخصيص الى موازنة 
وزارته، ســيعطيها مرونة كبيرة في شــمول 
اعــداد جديدة باعانــات الرعايــة االجتماعية 
وذوي االعاقــة واملعــن املتفــرغ, فضــال عن 
النظر بامكانية رفع ســقف االعانة في ضوء 
التخصيص املالي الذي ســيتوفر والســيولة 
املاليــة التي ميكن ان توفرهــا وزارة املالية بعد 

اقرار املوازنة«.
وكان وزير العمل عادل الركابي قد كشــف في 
وقت ســابق، عن تقدمي دراســة لشمول 600 
ألف متقدم باعانات شبكة احلماية في موازنة 

العام املقبل.

انذارات للمتالعبين بأسعار 
المواد الغذائية والتجارة 
تتوعد بإجراءات قانونية

إضافة ترليوني دينار إلى 
تخصيصات وزارة العمل 

في موازنة 2021

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:
 

عام 2020، كان استثنائيا على 
أكثر من صعيد، بحكم الوضع 
اخلــاص الذي فرضتــه جائحة 
مناحي  علــى مختلف  كورونا 
احليــاة، ففــي 2020 أصبحت 
في  ازدحاما  املــدن  أكثر  بعض 
العالــم شــبه مهجــورة، إثر 

احلجر الصحي وتدابير اإلغالق.
ولعــل قطاع النفــط كان من 
تأثرا  األكثــر  القطاعــات  بن 
التي تشرف على  السنة  خالل 
األسواق  حافظت  إذ  االنقضاء، 
علــى ســعر متدنــي لبرميل 
النفط على مدى أشهر عديدة، 
حول  خالفــات  ذلك  أثــار  وقد 
بن  األزمة  مع  التعامل  طريقة 
أكبــر الدول املنتجــة للنفط، 

خاصة السعودية وروسيا.
ألقــى االنهيــار التاريخي في 
العام  هــذا  احملروقات  أســعار 
بثقلــه على شــركات النفط 
فــي  ســيما  وال  العمالقــة، 
الســعودية،  العربية  اململكة 
النفط في  التي تعتمد علــى 
متويل جــزء كبير مــن اإلنفاق 

احلكومي.
مجلــة »فوربيــس« قارنت بن 
1985 و2020 بالقــول  عامــي 
تبدو  الســنتن  املقارنة بن  إن 
االنهيــار فــي  مناســبة، ألن 
أســعار النفــط الــذي حدث 
فــي كال العامــن »نشــأ في 
البدايــة لنفس الســبب وهو 
إغراق  فــي  الســعودية  رغبة 
بدافع  بالنفط  العاملية  السوق 
الرغبة في اســتعادة حصتها 

املفقودة«.
فيروس  جائحــة  أن  صحيــح 
في  أثــرت  املســتجد،  كورونا 
بحسب  لكن  النفط،  أســعار 

ينبغي ألحد  »فوربيس« فإنه ال 
أن يســتبعد حــرب األســعار 
بن الســعودية وروســيا التي 
اندلعــت في 4 مارس بســبب 
انهيار اتفاقية »أوبك +« كعامل 

كبير في أزمة النفط احلالية.
استمر انهيار »أوبك +« لبضعة 
أدى  لكنــه  فقــط،  أســابيع 
الذي  اليوم  ذلك  إلى  مباشــرة 
لن يُنسى في أبريل عندما حتول 
ســعر غرب تكساس الوسيط 
إلى سالب 37.63 دوالرًا للبرميل  

بطريقة غير مسبوقة.
كان السبب، مخاوف التجار من 
امتالء مخــزون اخلام األميركي 

بالكامل في وقت ما خالل مايو 
وسط تقارير عن وجود أسطول 
من ناقــالت النفط حتتوي على 
50 مليــون برميــل مــن اخلام 
الســعودي متجه إلى مصافي 

التكرير األميركية.
التقارير لم  أن هذه  تبن الحًقا 
تكن دقيقة جــًدا، لكن الضرر 
كان قد حــدث، وكان كل ذلك 
للنظام  كبيــرة  صدمة  مبثابة 

العاملي.
والغاز  النفط  قامت شــركات 
وأوروبا  الشــمالية  أميركا  في 
بتخفيــض ما يقــرب من 145 
مليار دوالر مجتمعة في األرباع 

 ،2020 عام  األولى مــن  الثالثة 
وهــو أكبر عــدد خــالل فترة 
التسعة أشــهر تلك منذ عام 

2010 على األقل.
ســتريت  »وول  لتحليل  ووفًقا 
جورنــال« جتاوز هــذا اإلجمالي 
عمليــات  كبيــر  بشــكل 
إجراؤها  مت  التــي  التخفيــض 
خالل نفــس الفترات في 2015 
األخير  الكســاد  خالل  و2016، 

للنفط.
وبلغت نســبة التخفيض تلك 
ما يقرب من 10 فــي املئة من 
القيمــة الســوقية اجلماعية 
شــركات  كانت  للشــركات. 

النفط األوروبية الكبرى من بن 
أكثر شركات النفط قوة، حيث 
ثلث عمليات  أكثر من  شكلت 
التخفيض فــي الصناعة هذا 

العام.
النفــط  منتجــو  وســجل 
املتحدة،  الواليات  في  الصخري 
انخفاًضا أكبر مما كان عليه في 

السنوات األربع املاضية مًعا.
التي  البيانــات،  واســتبعدت 
األولى  الثالثة  األرباع  شــملت 
2020، خطة شــركة  عام  من 
إكســون موبيل التــي أعلنت 
ما  لشــطب  مؤخــرًا  عنهــا 
يصــل إلى 20 مليــار دوالر في 

الرابع وخفضت شــركة  الربع 
شــيفرون التي تبلــغ قيمتها 
10 مليارات دوالر في أواخر عام 

.2019
 S&P( بيانات من  لتحليل  وفقا 
 )Global Market Intelligence
ســجل الطلــب العاملي على 
مســبوق،  غير  انهيارا  الطاقة 
التدفقــات  حيــث تضاءلــت 

النقدية من النفط والغاز.
وقالت الشــركة فــي مقدمة 
حتليليهــا إن »انهيار عام 2020 
)األعوام  جميًعــا  جتاوزهم  رمبا 
السابقة(، ال سيما بالنظر إلى 

سرعته وشدته«.

تقرير : األسواق العالمية حافظت على سعر
متدن لبرميل النفط على مدى أشهر عديدة 

عام 2020 األسوأ على قطاع النفط

ألقى االنهيار 
التاريخي في أسعار 
المحروقات هذا 
العام بثقله على 
شركات النفط 
العمالقة، سيما في 
السعودية، التي 
تعتمد على النفط 
في تمويل جزء 
كبير من اإلنفاق 
الحكومي

احدى محطات تصفية النفط في الواليات املتحدة 
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ثقافة 8
دراسة

د. علي جواد الطاهر ورأيه في العقاد..
فصول ذاتية من سيرة غير ذاتية

)....(. ولـم ميـر باحللـة اسـم مـن  وحسـن 
هـذه األسـماء التـي تنتهـي بتـاء )طويلة(: 
مدحـت، بهجـت.. إال ما كان من اسـم وليد 
جـار لنـا، سـماه أبـوه )حكمـت( وميكـن أن 
يرجع سـر التسـمية إلى أن أقـرب )حكمت( 
إلـى احللـة هـو )حكمـت اجلادرجـي( الـذي 
متلـك أسـرته أراضي واسـعة من البسـاتن 
علـى طريق احللـة- بابل واألسـرة أصـًا من 

بغداد”.
أقـول: لعـل أسـتاذي يقصـد )رفعـت( أبـو 
األسـتاذ كامـل اجلادرجـي وليـس )حكمت(
٢--ص١٩ جـاء قولـه: “وغيـري يحدثـك عـن 
تركـي  قائـد  هـذا  وعاكـف  عاكـف،  دكـة 
)الثانـي(  احلميـد  عبـد  السـلطان  أرسـله 
نكلـت  متـرد  بلـدة  وكانـت  احللـة  لتأديـب 
مـرة،...  مـن  أكثـر  العثمانـي  باجليـش 
أنهـم غيـر  وقـد صـوروا للسـلطان علـى 

. ” مسـلمن
الـرزاق  عبـد  رفعـة  الباحـث  علـق  أقـول: 
محمـد الذي أعارنـي الكتاب على حاشـية 
يكـن  “لـم  نصـه  مـا  ذاتهـا  الصفحـة 
السـلطان عبـد احلميـد فـي احلكـم فقـد 
أخـوه  مكانـه  ونصـب   ١٩٠٩ سـنة  عـزل 

رشـاد”  محمـد 
٣-ورد اسـم املؤلـف احمـد عـزة دروزة مـرة 
عـن  احلديـث  لـدى   ٤٧ الصفحـة  علـى 
كتابـه )التاريـخ العربي( فهو كتاب سـلس 
علـى  ثانيـة  ذكـره  ويـرد  ضخامتـه.  علـى 
والكتـاب   “ نصـه:  مـا  ٦١و٦٢  الصفحتـن 
الثالـث )....( كتـاب ) تاريـخ األمـة العربيـة( 
مؤلفـه فلسـطيني يقيم في العـراق، كان 
مدرسـاً فـي دار املعلمن االبتدائيـة، الدرس 
ليـس جديداً علينـا، فلقد تلقينـاه من قبل 
فـي الصـف السـادس علـى كتـاب املؤلـف 
السـوري أحمـد عـزة دروزة وكتـاب املقدادي 

شـبيه بـه فـي املنطق.
أقـول: أسـتاذي الطاهـر يقصـد باملقـدادي؛ 
دروزة  اسـم  وصحـة  املقـدادي،  درويـش 
دروزة( وليـس أحمـد كتبـت  )محمـد عـزة 
عنه مقـاال في جريدة )العراق( صيف سـنة 
١٩٨٩ علقـت عليـه األديبة سـهام الناصر. 
األول  العربـي  القومـي  الرعيـل  ودروزة مـن 
الـذي عمل من أجـل القضيـة العربية، ولد 
فـي نابلس سـنة ١٨٨٩ وتوفي سـنة ١٩٨٤.
مقاباتـه  عـن  حديثـه  لـدى   ٢٥٣ ص   -٤
عـدداً مـن أدباء مصر جـاء قوله:”” وسـامة 
موسـى ومقـر مقاباتـه: جمعيـة الشـبان 
املسـيحين، قابلتـه وزاد إعجابـي بـه وهـو 

الـذي يعجبنـي منـذ زمـن بعيـد”.
أقـول: لقد قـرأت مقالـة ألسـتاذي الطاهر، 
خـاف هـذا املعنى نشـرتها ثقافيـة جريدة 
)اجلمهوريـة( في ٢٥ من تشـرين األول ١٩٨٥ 
عنوانها)سـامة موسـى(  أعاد نشـرها في 
كتابه ) أسـاتذتي. ومقاالت أخـرى( الصادرة 
طبعتـه األولـى عـن دار الشـؤون الثقافيـة 

ببغـداد سـنة ١٩٨٧، وسـأقتبس منـه مـا 

يؤيـد قولي: “وبلـغ القاهرة.. واحلـال متوترة.. 

مراحـل  أعلـى  فـي  وفـاروق  والنقراشـي 

الشـدة. بلـغ وتهيأ لـه أن يقرأ كتـاب )تربية 

سـامة موسـى( فـي بلد سـامة موسـى 

واكتشـف الطلبـة املصريـون الكتـاب، ولو 

قلـت لـك إنهـم- فـي جملتهـم- يجهلون 
ملـا  موسـى  سـامة  اسـمه  كاتبـاً،  رجـًا 
صدقتنـي، ولـو قلـت لـك إننـي أحتـدث عن 
طلبـة قسـم اللغـة العربية بكليـة اآلداب 
إن  لـك  قلـت  ولـو  تكذيبـي.  فـي  ألوغلـت 
الـذي عرفـه منهم عرفـه على أنه سـامة 
حجـازي لتوقفـت عـن القـراءة )...( وتبقـى 
الزيـارة التـي ال بـد منهـا ومهمـا يكلـف 
 )..( فـي حـارة شـعبية  ذا  أنـا  وهـا  األمـر.. 
البـاب  فيفتـح  اجلـرس،  إلـى  اليـد  ومتتـد 
وتطـل امـرأة )..( قالـت السـيدة احملترمـة: 
ميكنـك االلتقـاء بـه فـي جمعيـة الشـبان 
املسـيحين )..( العجـب مـن هـذا الكاتـب 
املـكان  فـي  ويلتقـي  شـيئاً  علمنـا  الـذي 
الـذي ال يكـون فيـه! وتذكـرت مـا كان مـن 
أسـماء أوالده. خوفو وخفـرع )ورمبا ميكرع(.. 
ومـا روي فـي غيـر مصلحتـه مـن أشـياء 
تضعـه فـي موضـع املتناقض )..( وجلسـت 
أحدثـه ومعـي حماسـتي التـي صحبتنـي 
مـن عـراق ١٩٤٧)..( ولكنـه ليـس معـي..)..( 
ولـم يطـل اللقـاء.. ألن أهراماً شـاهقة قد 
تهـاوت مـن مخيلتـي، ولـم يكـن سـامة 
موسـى الـذي إزائـي سـامة موسـى الذي 
مـأ ذهنـي )..( وانتهـى فـي النفـس شـيء 
اسـمه سـامة موسـى، فقـد مـات فيهـا 
سـنة ١٩٤٨)وليـس ١٩٥٨ حـن مـات عـن 
إحـدى وسـبعن سـنة(”. تراجـع. ص٢٩٥ص 

.٢٩٦
٥- يـورد الطاهـر فـي الكتـاب ذكـر أخيـه 
األكبـر مـراراً وتكـراراً، فـي موضـع الشـكر 
وعرفـان فضلـه عليـه وتيسـير أمر درسـه، 
فكنـت أعلق على حاشـية الكتاب أو أناجي 
ذاتـي. ملـاذا ال تذكر اسـمه يـا أسـتاذي؟ هو 
بعـض حقـه عليـك وعلينـا، حتـى قـرأت 
مقالتـه )أخي فـي جتاربي( التي نشـرها أول 
مرة فـي جريـدة )اجلمهورية( فـي ١٩٩٢/٨/٧ 
وأعيـد نشـرها فـي كتابـه )كلمـات( الـذي 
العامـة  الثقافيـة  الشـؤون  دار  أصدرتـه 
ببغـداد سـنة ١٩٩٧، ألعـرف ويعـرف القراء 
أن اسـم أخيـه األكبـر هـو )عبـد الكـرمي( 
فهـذا أقل مـا يجـب عليـه وعلينـا إزاءه أن 
نذكـر؛ أن نذكـر عبـد الكـرمي جـواد الطاهر. 
وأياديـه البيـض علـى شـقيقه علـي جواد 

. هر لطا ا

شكيب كاظم

رأيه بالعقاد
ضيقـه  بدايـة-   - يعلـن  الطاهـر،  األسـتاذ 
زاره  فهـو  لـذا  كتابتـه،  وأسـلوب  بالعقـاد 
كل  ضحـى  يعقـده  الـذي  مجلسـه  فـي 
جمعـة، غيـر معجـب بـه ومحـب لـه، بـل 
ليـزوره فقط، كأنه إسـقاط لفـرض، وهو ما 
اسـتطاع قراءتـه بل حـاول” ولكنك ال متضي 
معـه أكثـر من سـطور، ونظرات هنـا وهناك 
علـى أول هـذه الفقـرة مـن املقالـة أو تلك.. 
حلظـات وتضيـق ذرعا وإذا بك تسـير يـدا بيد 
مـع آخريـن كطه حسـن أو الزيـات أو املازني 
أو زكـي مبـارك.. كلهـم إال الكاتـب الكبير” 

تراجـع. ص١٠٧
وفـي جمعـة مـا يجـده يسـتقبل زواره وهو 
مـن  طاقيـة  رأسـه  وعلـى  )البجامـة(  فـي 
قمـاش البجامـة ذاتهـا، وضيافـة العقـاد ال 
تعنـي أكثـر من فتح البـاب لزائريـه، واقتعاد 
أقـرب )تخـت( إليك في هـذه القاعـة، ثم ما 
عليـك سـوى االصغـاء، فالرجل وحـده الذي 
يتكلـم، وان أردت املشـاركة فليـس اكثر من 
إبـداء إعجـاب أو تأييد، أو طرح سـؤال! تنظر 

ص١١١
وتعـود  السـامر  وينفـض  الظهـر  ويقتـرب 
فـي  بقـي  عمـا  نفسـك  وتسـأل  أدراجـك 
نفسـك مـن زيـارة )الكاتـب الكبيـر( سـوى 
قولتـه ووراءهـا مـا وراءها من حقد وحسـد: 
ومطربهـا  حسـن  طـه  أديبهـا  أمـة  ذلـت 

تنظـر ص١١٣ الوهـاب.  عبـد  محمـد 
هـو يـرى أن العقـاد ال يوحي باملهابـة واجلال 
تعاظمـه  إلـى  ذلـك  يـرد  وقـد  والقدسـية، 
وبعـده عن التواضـع وعن الروحيـة ومعاناته 
نّسـاء!!  النسـيان،  كثيـر  فهـو  النسـيان، 

ص١١٢ تنظـر 
فـي حـن يخـص األسـتاذ الطاهـر، يخـص 
الدكتـور طـه حسـن بفصـل شـيق واصفاً 
إيـاه بأسـتاذي.. هـو الذي خصه مبقـال ضاف 
آخـر عنوانـه )نبـأ( عـن نبأ رحيل طه حسـن 
وأعاد نشـره في كتابـه )أسـاتذتي. ومقاالت 
أخـرى( تقرأ هـذا الفصـل فتطـرب وتعجب.

مالحظات
١—جـاء فـي الصفحـة ١٧ وتسـميته ) علي( 
مـا نصـه: “ولـو لـم يسـمه عليـا لسـماه 
مبـا هـو معـروف فـي احمللـة والبلـدة حسـن 

في جمعة ما يجده 
يستقبل زواره وهو في 

)البجامة( وعلى رأسه 
طاقية من قماش البجامة 

ذاتها، وضيافة العقاد ال 
تعني أكثر من فتح الباب 

لزائريه، واقتعاد أقرب )تخت( 
إليك في هذه القاعة، ثم ما 
عليك سوى االصغاء، فالرجل 
وحده الذي يتكلم، وان أردت 

المشاركة فليس اكثر من 
إبداء إعجاب أو تأييد، أو طرح 

سؤال !
العقاد

قراءة

قراءة

علوان السلمان

 النـص السـردي، نـص الواقـع الـذي يخلـق 
التسـاؤالت مـن خال نسـجه سـلم االرتقاء 
االنسـاني وحتقيـق عوالم الوظيفـة اجلمالية 
والداللـة االجتماعيـة، وفقـا لزخـم اللحظة 
عليهـا  يغلـب  والتـي  النـص  تتلبـس  التـي 
الطابـع احلسـي بتوظيف لغة تسـير بخطن 
وثانيهمـا  الصياغـة..  اولهمـا  متداخلـن: 

التعبيـر.
اجملموعـة  عوالـم  علـى  وبالوقـوف 
القصصية)حكايـات حميمة( التي نسـجتها 
انامـل القـاص صـاح زنكنـة واسـهم االحتاد 
العـام لأدبـاء والكتاب في العراق في نشـرها 
وانتشـارها/٢٠٢٠.. كونهـا نصـوص تعبـر عن 
وهـج التجربـة والتشـكيل االدهاشـي واجملـاز 
املتخيل بسـردية حتمل قدرا مـن الرؤية، ابتداء 
الدالـة  السـيميائية  العامـة  العنـوان  مـن 
والنـص املـوازي الذي  يحدد املسـارات النصية 
بعنواناتهـا الفرديـة والثنائية االلفـاظ والتي 
تشـكل مبجموعهـا عناصـر جـذب ملعايشـة 
املنت واسـتنطاق مشاهده السـردية والفاظه 
الرامـزة، باعتمـاد االنزيـاح املتجـاوز واملتمركز 
جلملـة  املشـكان  بفونيميـه  الـذات،  علـى 
فضـا  جمالـي،  معنـى  الـى  حتيـل  اسـمية 
عـن توكيـده التعامـل النفسـي مـن جهـة 
والتعامـل النصـي ببعديـه الداللـي والرمـزي 

اخـرى..  من جهـة 
)بعـد طـول انتظـار اتفقنـا علـى لقـاء فـي 
كافتريـا الركن الهـادئ وذهبت الـى الكافتريا 
وجلسـت  املوعـد  مـن  سـاعة  نصـف  قبـل 

احسـب الدقائـق والثوانـي أرقـب وصولهـا، 
ودوى صـوت انفجـار قريـب مـن املـكان حتى 
ان الدخـان ورائحـة البـارود قـد تسـرب الـى 
الكافتريـا وبقيت انتظرها اكثر من سـاعتن 
صاحـب  الـذي  واملـرج  الهـرج  مـن  بالرغـم 
حـادث االنفجـار ولـم تـأت، غـادرت الكافتريا 
وصلـت  وحـن  وغضبـا  حنقـا  أغلـي  وانـا 
البيـت فتحت احلاسـوب كي احـذف صداقة 
هـذه املـرأة اللعـوب واحظرها الى االبـد، بيد 
اننـي وجـدت منشـورا غريبا علـى صفحتها 
املكللـة بوشـاح احلداد االسـود حتمـل صورة 
طليقتي وتنعى استشـهادها )استشـهدت 
اليـوم املدرسـة الفاضلة بشـرى حمـد كرمي 

اثـر التفجيـر االجرامـي الــ ......( ص١١..
    فالنـص يعتمـد نزعـة سـردية وقصديـة 
االسـتقصاء   عنصـر  توظيـف  مـع  رامـزة 
فـي  اسـهمت  التـي  الصفـات  وتراكـم 
تصعيـد احلـدث والكشـف عن توتر نفسـي 
للـذات املنتجـة، فضـا عـن انه يحمـل رؤية 
حياتيـة جتمـع مـا بـن الواقعـي والتخييلي 
عبـر مواقـف فكريـة وانسـانية وهو يسـبح 
ووجدانـي(  متداخلن)حسـي  عاملـن  فـي 
باعتمـاد  الزمكانيـة  حـدود  جتـاوز  مـع 
نسـجها  يحقـق  التـي  السـردية  اللحظـة 
املنتج)القاص( من خال مشـاهده السـردية 
التـي شـكلت)مغامرة ظرفيـة فـي اللحظة 

الوجدانـي(.. التقادهـا  املمتلكـة 
صديقتـي  صبـاح،  كل  بهـا  أمـر  )كنـت 
الصغيـرة بائعـة اجلرائـد ذات التسـع سـنن 
بجديلتهـا السـوداء وقـت ذهابـي الـى مقـر 
علـى  سـيرا  البيـت  مـن  القريـب  عملـي 
القدمـن وابتـاع منهـا نسـخة مـن اجلريـدة 

وفـي اليوم او االيام التي اكـون فيها مجازا او 
منشـغا حتتفظ لي بجرائدي هاشـة باشـة 
وحشـتنا  واهلل  بفـرح طفولـي:  تـردد  وهـي 
اسـتاذ.. وتقـدم لـي زهـرة حمـراء كالعـادة 
حتـى اطلقـت عليهـا اسـم زهـرة التوليـب 

وكانـت هـي مبتهجـة بهذا االسـم..
ـ مـاذا تعنـي زهـرة التوليـب اسـتاذ؟.. تعني 

احلب.. زهـرة 

 كان ذلك قبل خمسـة عشـر عامـا، تدرجت 
فـي الوظيفـة وصرت مديـرا لدائرتـي، صباح 
هـذا اليـوم وضعـت سـكرتيرتي ذات اجلديلة 
السـوداء والتـي اهيـم مبفاتنها خفيـة رزمة 
كبيـرة مـن اجلرائـد القدميـة علـى مكتبـي 
وعليهـا زهرة حمراء، سـألتها مسـتغربا: ما 

كل هـذه اجلرائـد يا أسـيل؟
ـ هـذه نسـختك، لقـد احتفظـت بهـا لـك 

منذ خمسـة عشـر عاما.. صحت مندهشـا: 
قالـت  التوليـب؟  زهـرة  انـت  هـل  أسـيل 
مبتسـمة: نعم اسـتاذ، انـا بائعـة اجلرائد ..( 

ص٧١.. ـ  ص٧٠   /
بالنسـق  االمسـاك  يحـاول  فالقـاص    
حافلـة  بلغـة  الدرامـي  والتوتـر  احلكائـي 
عـن  فضـا  االحـداث،  تداخـل  مـع  باجملـاز 
الكينونـة  اسـتنطاق  علـى  يشـتغل  انـه 
اللفظيـة عبر عاقة الـدال واملدلول لتفعيل 
االثـر احلسـي فينسـج نصا يـزاوج بـن واقع 
انسـاني مكتظ باالغتـراب والتأزم النفسـي 
اليوميـة  والتفاصيـل  التداعـي  فيسـتثمر 
بلغـة  املعتمـة  املعالـم  بعـض  إلضـاءة 
ومناخاتهـا  الـذات  خطـاب  عبـر  محكيـة 
مـن اجـل ايجـاد حالـة مـن التـوازن والعالم 
املوضوعـي، ومحاولتـه خلـق نـص يشـتبك 
معـه  تفاعليـة  عاقـة  فيقيـم  والواقـع 
بلغـة تعتمـد التكثيـف الصـوري واالختزال 
ادهاشـية  اسـلوبية  ضربـة  مـع  اجلملـي 
وهـو يقـوم علـى عاملـن مكانيـن: أولهمـا 
الواقع)املوضـوع(  وثانيهمـا:  الذاكرة)الـذات(. 
تتشـكل  املتصارعـة  الثنائيـة  هـذه  ومـن 
حركـة التجـاذب والتنافـر بلغـة تنحو صوب 

املمتنـع. السـهل 
 )وهـا انـا ابكيـك، حلمـا يراودنـي وكابوسـا 
يؤرقنـي، كـم ابغـي اخلـاص منـك، لكننـي 
اسـوار  مغـادرة  فـي  الشـجاعة  امتلـك  ال 
وسـلبتني  علـي  ضاقـت  التـي  مملكتـك 
كينونتـي، وقدميا قال الشـاعر ابو الوشـاء: ان 
احلـب هو قلـة النـوم وادمـان الفكـر واظهار 
اخلشـوع واعـان احلنـن.. وسـأقول كمـا قال 

امـرؤ القيـس:

أغرك مني ان حبك قاتلي
                     وانك مهما تأمري القلب يفعل
نعم...احبـك واعتقـد ان حبـي هـذا يخـدش 
كبريائـي لكنـه يزيـدك بهـاء والقـا وفتنـة 
قلبـي  مشـيئة  وفـق  سـأحبك  وتبختـرا، 
املفتون، وهـذا القلب الذي لن يـرض بالهزمية 
سـأطاوعه  االستسـام،  يستسـيغ  وال 
واجعلـه تابعا ملن يهوى ومنتشـيا بحماقته، 

ص٦٩.. ـ  ص٦٨  الوجـد..(  حماقـة 
  فاملنتـج )القاص( يقيـم عاقات حميمة بن 
اجـزاء النص بجمل مكثفة، مشـبعة بالرؤى 
بطاقـة  واملشـحونة  واجلماليـة،  الدالليـة 
التوتـر مـن اجـل احملافظـة علـى العاطفـة 
املتمـردة علـى الواقـع ببنـاء فنـي.. تركيبـي 
الـذات  بـن  متناسـقة  معماريـة  يعتمـد 
واملوضـوع بصـورة مائمة للحالة النفسـية 
املسـتعينة بحقولهـا الداللية)زمـان ومكان 
وحدث(..فضـا عـن اعتماده تقانـة التضمن 
الشـعري كتكنيـك فنـي يوظفـه املنتج في 
البنيـة النصيـة لتعزيـز فكرتـه وتوصيلهـا 
مكثـف  بتعبيـر  للمسـتهلك)املتلقي( 
الداللـة، مكتنـز بالتجربة احلياتيـة  املعانقة 

االزمان.
وبذلـك قـدم املنتج)القـاص( نصوصـا فيهـا 
ميـارس حريته فـي تسـجيل اللحظـات التي 
متيزهـا  مـع  الذاتيـة،  الرؤيـة  زاويـة  حتددهـا 
بعامتـن دالتـن: أولهمـا البنيـة الدراميـة، 
وثانيهمـا اللغة املسـكونة بأبعادهـا الرامزة 
املنطلقـة  املعنـى،  عمـق  عـن  والكاشـفة 
مـن ضميـر املتكلـم )االنـا( بوحـدة بنائيـة 
واالسـتداللي  السـردي  الفعـل  احتضنـت 

الشـعوري. واالنفعـال 

 منتهى عمران

 روايـة عراقيـة بنسـق مختلـف. تقوم على 
الفكـرة قبل الشـخصية واحلـدث، فكّل ما 
يـدور فـي الروايـة عمـد احلديثـي إلـى زّجه 
فـي خدمـة الفكرة ولكـن مـن دون افتعال، 
مـزج الواقـع باخليال، وسـار بهمـا بخطوط 
يدعمـان بعضهمـا كمـا سـكة  متوازيـة 
يتوّقـف  تسـير كقطـار  الفكـرة  القطـار. 
فـي محطاتـه املتواليـة، تبـدأ عتبتهـا من 
العنـوان )ثقـوب عاريـة(، حيـث يشـير فـي 
فـي  جلهـة  مـا  ثقـوب  علـى  محّطـة  كّل 
حياتنـا، وبعيدا عـن االيروتيك أو االيروسـك 
أو اإلباحيـة واالبتـذال التـي نتلّمسـها فـي 

الروايـات. عادة ينشـغل احلديثي بفلسـفة 
بـدًءا  الثقـوب،  هـذه  وراء  اخلفـي  املعنـى 
آدم وحـواء مـن اجلنـة  مـن حلظـة خـروج 
الكاتـب  يتسـاءل  األرض،  إلـى  ونزولهمـا 

علـى لسـان بطـل الروايـة »أوس«: 
يخلـع  أن  يسـتطيع  منكـم  مـن  ــــــ 
محـور  هـو  السـؤال  هـذا  اآلن؟  مابسـه 
أسـئلة  سـتتبعه  الـذي  الروايـة  فكـرة 
أخـرى عديـدة يتنّقـل معها بـن أصدقائه 
جسـد  يحاكـي  وذكرياتـه.  وحبيبتـه 
يتعاطـى  أن  لـه  وكيـف  عاريـا،  اإلنسـان 
اجملتمـع معـه؟ ومـاذا لـو كان كّل النـاس 
يحاكـي  اهلل؟  خلقهـم  كمـا  كذلـك 
بغـداد  مدينتـه  أبنيـة  أيًضـا  الكاتـب 
ومقاهيهـا والنهـر واجلسـر، وحتـى حروف 

حتمـل  التـي  ثقوبهـا  ليكتشـف  اللغـة 
حلياتنـا. املعانـي  اختـزاالت  مـن  الكثيـر 

يسـتثمر  ذاتهـا.  بحـّد  واقعيـة  الروايـة 
الكاتب شـخوًصا مـن احليـاة العادية مثل 
املوظفن وطّاب اجلامعة وحّراس وشـرطة 
وباعة، ليسـت هنـاك شـخوص خيالية أو 
وهمية. وكذلـك األماكن واألحـداث ماعدا 
ذروة الروايـة حيـث املشـهد الفانتازي الذي 
يـدور فـي شـارع حيفـا، إذ تتحـّول فكرتـه 
اخلياليـة إلـى واقـع متخّيـل. وقد اشـتغل 
عليـه الكاتـب بأسـلوب سـردي مدهـش 
يرتقـي إلـى املشـهد السـينمائي املؤثر أو 

تشـكيلية  لوحة 
متحّركـة إلثبـات فيها.  كأّنه يقـود القارئ 

إلـى السـماء، ثم يعود بـه إلى األرض.

فاستحق هذا املشـهد أن يشكل ذروة غير 
تقليديـة جنـح الكاتـب فـي تشـكيله إلى 
أبعـد احلـدود. النقـاش بـن بطـل الروايـة 
والشـخصيات األخـرى هو األسـلوب الذي 
اعتمـده الكاتـب فـي طـرح أفـكاره علـى 
اإلجابـة  تكـون  مـا  عـادة  أسـئلة  شـكل 

عليهـا بالسـخرية واّتهامـه باجلنـون.
أّمـا املـرأة فكانـت علـى غيـر العـادة لهـا 
عليـاء  فكانـت  املتفـّردة،  شـخصيتها 
أفـكاره،  فـي  لـه  شـريكة  أوس  حبيبـة 
تناقشـه بها وتطـرح وجهة نظـر تختلف 
عـن أصدقائه، ترافقه بخياالته وهلوسـاته 

التـي يّتهمـه بهـا 
أن  دون  مـن  جانبـه  إلـى  تقـف  اآلخـرون، 
تكـون تابعـة لـه، وهـذا يُحسـب للكاتب.

 تبقـى الروايـة مفتوحـة النهايـة للقـارئ 
علـى  بطريقتـه  يجيـب  ورمّبـا  ليناقـش، 
أسـئلة وأفـكار رمّبـا مـرت ببـال أحدهـم، 
ولكنـه لـم يسـتطع أن يطرحها بشـكل 
أحسـبها  احلديثـي..  فعـل  كمـا  روايـة 
بصمـة فـي السـرد العراقـي إن لـم أكـن 
مـن  غيرهـا  علـى  االّطـاع  فاتنـي  قـد 
الروايـات التـي نحـت هـذا املنحـى األكثـر 
حداثـة فـي كتابـة الروايـة، فقـد اعتمـد 
والبسـيط  السـهل  السـردي  األسـلوب 
بعيـًدا عن الشـعرية أو الفذلكات اللغوية 
أو االلتفـاف على األفـكار ومتويهها، ولكنه 
أيًضـا،  املبتذلـة  املباشـرة  فـي  يقـع  لـم 
فكانـت قراءتهـا ممتعـة وسلسـلة ومثيرة 

واألوسـع. الرحـب  مبعناهـا  لأفـكار 

االستقصاء وتراكم الصفات في »حكايات حميمة«

»ثقوب عارية« لــ علي الحديثي محاولة في كشف المعنى

القسم الثاني
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ابل تخطط إلنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة 
ببطارية 

قالت تقارير صحفية عاملية أن شــركة »أبــل« األمريكية تنوي 
دخول عالم الســيارات الكهربائية املــزودة ببطارية من إنتاجها 

والتي ستكون »خارقة« ومختلفة متاما عن مثيالتها.
وأشــار موقــع »إنغادجيــت« التقني املتخصص إلى أن قســم 
السيارات ذاتية القيادة املعروف باسم »مشروع تيتان« التابع ل أبل 
يخطط إلطالق تلك الســيارة الكهربائية اجلديدة في مطلع عام 

.2024
وما مييز ســيارة »أبل« الكهربائية املرتقبة هي تزويدها ببطارية 
تتميز بتصميم أحادي »خارق« سيســمح بإضافة املزيد من املواد 
النشــطة إلى خليطة الطاقة لزيادة كفاءتها وقدرتها، وتتحمل 

نطاقا أكبر من السير.
ولفتت التقارير إلى أن شركة »أبل« تدرس إمكانية تزويد بطارية 
ســيارتها الكهربائية بتقنية »كيمياء ليثيوم فوسفات احلديد« 

غير املستخدمة في البطاريات املماثلة، لزيادة نطاق عملها.
وتتميــز تلــك البطاريات في حــال اعتمادها بأنهــا أقل عرضة 
الرتفاع درجات احلــرارة، وال تتطالب الكوبالت، الذي يأتي أكثر من 
%60 من إمدادادته من جمهورية الكونغو، ما ســيقلل تكلفتها، 
ما يجعلها أقرب الشــبه ببطاريات »آيفون« اجلديدة التي أثبتت 

كفاءتها في السوق العاملية.
أما بالنســبة ملميزات الســيارة الكهربائية، فتنوي أبل تزويدها 
مبستشــعرات »ليدار« التي تعتمد على الذكاء الصناعي لفهم 

املناطق احمليطة بها.
وقالت مصادر من داخل »أبل« إنها قد تســتعني بشريك خارجي 

للمساعدة في تصنيع السيارة الكهربائية اجلديدة.
وحذرت املصادر من أن الشركة تسعى إلى أال تتسبب التأخيرات 

املرتبطة بجائحة »كوفيد 19« بتأخير اإلنتاج حتى عام 2025.

اكتشاف مذهل في منطقة البحر الكاريبي
حاول صائد الكنوز داريل ميكلوس فك شــيفرة “خارطة الكنز” 
التي أنشأها رائد فضاء ناسا السابق غوردون كوبر، واتباعه بحثا 

عن الكنوز التي يأمل في العثور عليها.
وحقــق كوبر اكتشــافا رائعا أثناء دورانه حــول األرض في رحلة 
مدتها 122 ساعة الكتشــاف املواقع النووية، حيث قام بتصوير 
أكثر من 100 حالة شاذة حول جنوب الكاريبي، واعتقد فيما بعد 
أن البقع الداكنة التي ظهرت على الصور هي سفن غارقة، وأثناء 
عمله في اخلفاء لعقود من الزمن، أنشأ خارطة اعتقد أنها ميكن 

أن تكشف عن كنوز مبليارات الدوالرات.
وقبل رحيله، شــارك بحثــه الدقيق مع صديقــه املقرب داريل 
ميكلــوس، الذي تعاون مع مستكشــفني وباحثني متمرســني 

لتحديد مواقع الكنوز.
وفــي إحدى حلقات برنامج Discovery UK، غطس ميكلوس في 
امليــاه حملاولة العثور على حطام بعض الســفن التي غرقت منذ 

عدة مئات من السنني على متنها كنوز ثمينة.
وبعد ســنوات من االستكشــاف، حــدد الفريق أخيــرا حطاما 
لسفينة غارقة. وأثار هذا االكتشاف إعجاب ميكلوس، الذي كان 
في طريقه لتحقيق حلمه في حتديد مواقع احلطام التي رسمها 
كوبر. وقال: “هذه مجرد بداية، أردت فقط تأكيدا هنا )مشيرا إلى 
رأسه(. وقد حصلت عليه. هناك أكثر من 60 موقعا في انتظارنا، 
ووقت العمل هذا مهم للغاية. أشعر أنه من واجبي الوفاء مبا لم 

يكن غوردون قادرا على القيام به”.
وصنع غوردون كوبــر التاريخ كرائد فضــاء، وأصبح أول أمريكي 
يقضــي يوما كامال في الفضــاء، وأول أمريكي ينام في الفضاء، 

وآخر أمريكي ينطلق في مهمة مدارية فردية متاما.

ملونشريط
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الصباح الجديد- وكاالت:-

كشفت سلســلة وثائقية أنه 
رمبا عثــر على “أطالنطس” بعد 
اكتشــاف مدينــة قدمية على 
عمق 200 قدم حتت األرض تضم 
أنها تتطابق مع  رسومات يبدو 

وصف أفالطون.
اليوناني  الفيلســوف  ووصف 
اجلزيرة األسطورية ألول مرة في 
و”كريتياس”،  “طيماوس”  نصيه 
إنها قــوة بحرية معادية  قائال 

حاصرت “أثينا القدمية”.
وفي القصــة، متكنت أثينا من 
األطلنطي  للهجــوم  التصدي 
على عكــس أي دولة أخرى في 
العالــم آنــذاك، ويُفترض أنها 
تشــهد علــى تفــوق اليونان 
القدميــة. وتختتم األســطورة 
بسقوط أطالنطس في حظوة 

اآللهة وتغرق حتت املاء.
كــرس  الســنني  آالف  ومنــذ 
املؤرخــون حياتهم للعثور على 
أطالنطــس، ولــم ينجــح أي 

منهم في ذلك.
لكن قناة “ديسكفري” كشفت 
اختراق  يغيــر  أن  كيف ميكــن 
مذهــل ذلــك، خــالل احللقة 
 Blowing“ اجلديدة من سلسلة

.”Up History
وأوضــح الــراوي: ” اكتشــف 
علماء اآلثــار أكروتيري مدفونة 
حتت 200 قــدم من األرض، وهي 
مدينة قدمية يزيــد عمرها عن 
3000 عام. وفــي أوجها، كانت 
مرصوفة  الضيقة  شــوارعها 
باحلجــارة  معقــد  بشــكل 
وساحتها محاطة مبنازل خالبة 

يزيــد ارتفاعها مــن ثالثة إلى 
أربعة طوابق”.

مــن  “مجموعــة  وأضــاف: 
الواجهات.  تزين  امللونة  احلجارة 
اآلن بسقف  واألنقاض محمية 
عالــي التقنيــة يوفــر مناخا 

داخليا ميكن التحكم فيه”.

وتابــع: “تشــير األنقــاض إلى 
حضارة متطــورة للغاية تزدهر 
قبل  الســنني  آالف  منــذ  هنا 

نهايتها املفاجئة”.
فــي  السلســلة  واســتمرت 
الكشــف عن كيفيــة تعرض 
البركاني،  لالنفجــار  أكروتيري 

كما وصفه أفالطون.
وأضافت: “يتسبب ثوران بركاني 
فــي تكوين ســحابة ضخمة 
الرماد  تنفث  20 ميــال  بارتفاع 
حتى مصر، على بعد 200 ميل.

ووصــف الكتاب القدماء كيف 
أغرقــت  الرمــاد  ســحابة  أن 

العالم في الظالم، ما تســبب 
في شــتاء عاملي ملــدة عامني. 
وغطت سحابة من الرماد يصل 
ســمكها إلى 200 قدم اجلزيرة 

بأكملها.
وقــال الــراوي: “عندمــا انهار 
فإنه  املاء،  فــي  الفارغ  البركان 

غّير شكل اجلزيرة إلى األبد”.
وبعــد أكثــر مــن 3000 عام، 
يبحث علماء اآلثــار املعاصرون 
في اجملتمع القدمي. وأشار الراوي: 
“أدى ثــوران بركان ســانتوريني 
عــام 1650 قبــل امليــالد إلى 
تدمير كل أشــكال احلياة على 
اجلزيرة ومحو حضارة بأكملها. 
األطالل التي احتفظ بها الرماد 
البركانــي تقدم حملــة عن هذه 
احلضارة املفقودة. وتزين اجلدران 
التي  اجلميلة  اجلدارية  اللوحات 
بجانب  احملليــة  احليــاة  تصور 

البحر”.
وفي عــام 360 قبــل امليالد، قام 
الفيلســوف اليونانــي أفالطون 
بتســجيل األســطورة، قصــة 
حضــارة متقدمة دمرتها اآللهة 

لغطرستها.
أكروتيري في  ومنــذ اكتشــاف 
عشر،  التاســع  القرن  منتصف 
أن  العلماء  مــن  العديــد  ادعى 
سانتوريني هي جزيرة أطالنطس 

األسطورية املفقودة.
ومن الالفت للنظــر أن اللوحات 
اآلثار  علمــاء  اكتشــفها  التي 
تصور مجتمعا مشــابها لذلك 

الذي وصفه أفالطون.
وتابع الــراوي: “ميكن العثور على 
أدلة على االرتبــاط في اللوحات 
اجلدارية املذهلة التي تزين جدران 
كل منزل. وتصــور هذه اللوحات 
النابضة باحلياة جنة مليئة بألوان 
وأزهــار وحيوانات غريبــة.. إنها 
دليل على حضارة ثرية ومتطورة 
للغايــة. واختفاؤهــا املفاجــئ 
يدفــع الكثيرين إلى االعتقاد بأن 
سانتوريني هي جزيرة أطالنطس 

املفقودة”.

الصباح الجديد - وكاالت:
اإلجناب منحة كبيرة من السماء، 
لكن لــه ضريبة عليــِك حتّملها، 
فسوف تكافحني من أجل احلصول 
إجناب  بعد  الذاتيــة  الرعاية  على 
طفلــك، وبعــد أن حتاولي حتقيق 
التــوازن بني رعايــة طفلك الذي 
يســتهلك معظم وقتــك، وبني 
تقدمي الرعاية النفسية واجلسدية 
لنفسك، سوف تفاجئني أن هناك 

محوراً مهماً فــي حياتك يحتاج 
أيضاً إلــى الوقت واالهتمام، وهي 

عالقتك الزوجية.
األمر ليس مرعباً وال مســتحيالً، 
هناك 3 عــادات ميكنِك اعتمادها 
الزوجية  عالقتك  على  لتحافظي 

بعد إجناب طفلك.
احملادثة اليومية

قد تظنني أن احلديث مع زوجك كل 
يوم هو أمر مســتحيل في وجود 

ترتيب  ميكنِك  ولكن  رضيع،  طفل 
محادثــة يومية فــي موعد ثابت 
وااللتــزام بها، مثــالً ثبتي موعداً 
للحديث مع زوجك ملدة ربع ساعة 
قبل النوم، سوف تساعدكما هذه 
اليومية في احلفاظ على  الدقائق 

تواصلكما.
15 دقيقة وقت  أن  رمبــا تظنــني 
قليــل، ولكن انظــري إلى اجلانب 
اإليجابي من األمــر، هذه الدقائق 

اليوميــة الثابتة من التواصل مع 
البقــاء معاً  أفضــل من  زوجك، 
الوقت سوف  دون أي تواصل، ومع 
جتديــن أن هنــاك فرصــة لزيادة 
هذا الوقت، لتســتعيدا تدريجياً 

تواصلكما الكامل.
موعد ليلي أسبوعي

هذه العادة سوف تتطلب منكما 
ولكنهــا  لتحقيقهــا،  جهــداً 
اجلداول،  ترتيــب  عناء  تســتحق 

وتأخيــر أولوية بعض املهام، ثّبتي 
لتقضيا  أسبوع  كل  ليلياً  موعداً 
ليلة رومانسية في املنزل ولكنها 

تشبه اخلروج معاً في موعد.
وشاهدا  رومانسياً،  عشاء  حضرا 
فيلمــاً معــاً، وحتدثا واســتمعا 
وارقصا معاً  الهادئة،  للموسيقى 

أيضاً.
ال تتخّلي عن هــذا املوعد الليلي 
كل أسبوع، فسوف يشعركما بأن 

تتوقف  لم  الرومانسية  حياتكما 
بعد اإلجناب.

أعمال اللطف العرضية
العــادة لن تتطّلــب منِك  وهذه 
جهداً في التخطيط، إنها تعتمد 
ووقتــك، فكلما  قدرتــك  علــى 
ســنحت لــِك الفرصــة، قّدمي 
تتفاوت  لزوجــك،  لطيفة  أعماالً 
ووقتك  طاقتك  حســب  قيمتها 

املتاح.

المحادثة اليومية تحافظ على العالقة الزوجية 

»أطالنطس«.. مدينة عمرها 3000 عام بلوحات «مطابقة لرواية أفالطون«

لقطة

دراسة

آثار بابل »عدسة: زياد متي«

الصباح الجديد - وكاالت:
يقول الباحثــون إن اإلصابــة باالكتئاب أثناء 
الطفولة أو في ســنوات املراهقــة تزيد من 
احتماالت املرض واملوت املبكر في وقت الحق...
شملت الدراسة الســويدية طويلة املدى ما 
يقــرب من 1.5 مليون ســويدي، من بني هؤالء 
أصيب أكثر من ٣٧ ألف باالكتئاب مرة واحدة 

على األقل بني سن 5 و19 عاًما.
ومع متابعة املشــاركني في الدراسة ملدة 12 
عاًما، كان األشخاص الذين لديهم تاريخ مبكر 
من االكتئاب أكثر عرضة لإلصابة بـ 66 حالة 
طبية من أصل 69 مت تقييمها في الدراســة، 
مبا في ذلك اضطرابات النوم ومرض الســكري 
من النوع 2 والتهاب الكبد الفيروسي وأمراض 

الكلى والكبد..واليكم تفاصيل أكثر.

االكتئاب في الطفولة
باإلضافة إلى ذلك، كان هؤالء األشخاص أيًضا 
أكثر عرضة لألمراض األخرى بشكل ملحوظ، 
مع تضاعف خطر الوفاة املبكرة ستة أضعاف

االختالفات بني الفتيات والشباب
كانت الفتيات املصابات باالكتئاب في مرحلة 

املراهقــة أكثــر عرضة لألمــراض، فضالً عن 
التهابات املســالك البولية واجلهاز التنفسي 
واجلهــاز الهضمي، وفي املقابــل كان الرجال 
ومشــاكل  بالســمنة  لإلصابة  عرضة  أكثر 
الغدة الدرقية وأمراض االضطرابات الهضمية 

واضطرابات النسيج الضام واألكزميا.
ميكن تفســير جزء من االرتباط بني االكتئاب 
في مرحلة املراهقة والطفولة وخطر اإلصابة 
باملرض والوفــاة الحًقا من خــالل اضطرابات 

الصحــة العقليــة األخــرى، مثــل القلــق 
وتعاطي اخملدرات، وفًقــا للباحثني في معهد 

كارولينسكا في السويد.

مراقبة األمراض النفسية
تشــير النتائج، التي نُشرت على اإلنترنت في 
 ،JAMA Psychiatry ديسمبر املاضي في مجلة
إلــى أن الشــباب الذين عانوا مــن االكتئاب 
يحتاجون إلى املراقبة للكشــف عن مشاكل 

صحية أخرى.
وقالت الباحثة ســارة بيرغن: »تظهر دراستنا 
أن األطفــال واملراهقــني الذين مت تشــخيص 
إصابتهم باالكتئاب معرضون بشــكل كبير 
خلطر املوت املبكر وإيــذاء النفس واملعاناة من 

أمراض أخرى في وقت الحق من احلياة«.
وأضافت فــي بيان صحفي »إنها تؤكد أهمية 
للمســاعدة  واملراهقني  األطفال  تلقي هؤالء 
التــي يحتاجونها وأن يقــوم الطاقم الطبي 
واجلســدية  النفســية  األمــراض  مبراقبــة 

الالحقة«.
وأشــار الباحثون إلى أنه بينما نــادرًا ما يتم 
تشــخيص االكتئاب عند األطفال الصغار، إال 

أن اخلطر يزداد في مرحلة املراهقة.

االكتئاب في الصغر يعرضك ألخطار مهمة في الكبر

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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الدكتــور عبــد اللطيف جمال 
رشيد - السليمانية:

اصبــح ملــف الطاقــة جــراء االزمة 
االقتصاديــة والتداعيــات التي خلفها 
ملف النفط والغاز في اقليم كردستان 
والعالقة بني حكومة االقليم واحلكومة 
جلماهير  الشــاغل  الشــغل  االحتادية، 
كردستان والعراق واالوساط السياسية 

واحلكومية واالعالمية.
فيما يخص رواتــب املوظفني واملالكات 
احلكومية املتأخرة، مع انها اســتحقاق 
لكل موظف في االقليم اال انها ال توزع 
كما ينبغي، ورغــم انها تتاخر في كثير 
من االحيان ومتنح خالل فترات متباعدة، 
اال ان حكومة االقليم لم تكتف بذلك، 
وجلأت الى اســتقطاع نسب كبيرة من 
رواتب املوظفني دون ان تســند في ذلك 

على اية معطيات قانونية.
تعاطي حكومــة االقليــم وفقا لهذه 
االليــة مع رواتب املوظفــني ميثل اجراءاً 
غير شــرعي نادر على املستوى الوطني 
وعلى صعيد مختلف دول العالم، ويندر 
حتى في االنظمــة الدكتاتورية، ان جتد 
حكومة تســتقطع رواتــب موظفيها 

وتتالعب باستحقاقاتهم الوظيفية.
واالنظمة  احلكومــات  بعــض  ان  حتى 
تلجا قبل ان تفكر في املســاس برواتب 
موظفيها ومالكاتها العامة الى خيارات 
اخــرى، مثل حــل احلكومة وتشــكيل 
حكومــة جديــدة، او تخفيــض رواتب 
وامتيازات املسؤولني بدأً برئيس احلكومة 
باصغر املســؤولني، في مســعى  نزوالً 
املوظفني وخصوصا  رواتب  لتأمني  منها 

الشرائح الضعيفة من اجملتمع.
اال اننا ومع االسف جند بان املسؤولني في 
االقليم اصبحوا عبئا ثقيالً على كاهل 
املواطنــني، وفي ســبيل احلفــاظ على 
الشــخصية  وامتيازاتهم  مصاحلهــم 
وامتيازات حاشــيتهم واملقربني منهم، 
جتاوزا علــى القوانني والدســتور، االمر 
الذي ادى حتميل املواطنني تبعات سلبية 

افقدتهم القدرة على التحمل.
وفي مقدمة النقــاط التي يتم بحثها 
تعاطــي حكومة  اليها هي  واالشــارة 
والغاز  النفــط  ملــف  مــع  االقليــم 
تلك  الن  احلدودية،  والنقــاط  والكمارك 

النقــاط خلفــت مشــاكل كبيرة بني 
احلكومــة االحتادية وحكومــة االقليم، 
تفاقمــت عقب عــام 2014، وذلك بعد 
تصديــر النفط بنحو منفــرد من قبل 
حكومــة االقليــم، وتوقيعهــا علــى 
العشــرات مــن العقــود النفطية مع 
شــركات اجنبية، دون العودة الى بغداد، 

كما ينص الدستور العراقي.
يبقى ملف النفط فــي االقليم ولغاية 
االن مجهول املعالــم، وعلى الرغم من 
توقيع عشرات العقود النفطية طويلة 
االجل، اال انــه ال االحزاب السياســية 

في كردســتان وال الشــعب او البرملان 
واملنظمات ومؤسسات حكومة االقليم، 
مطلعة على تفاصيل هذا امللف وجتهل 
حلد االن فحواه، فضــاًل عن ان احلكومة 
العراقي  النــواب  ومجلــس  االحتاديــة 
يعتبران جتارة وتصديــر النفط من قبل 
حكومة االقليم اجراءاً غير شرعي وغير 
قانوني، النه لم يحصــل على موافقة 
مجلــس النــواب واحلكومــة االحتادية، 
حتى ان الرئيــس الراحل مام جالل حذر 
املســؤولني فــي االقليم عبر رســالة 
رســمية، من خطورة االســتمرار بهذه 

السياســية، التي تتعارض مع القوانني 
والدستور العراقي، اضافة الى انها تهدر 
ثروات االقليم وتهدد مســتقبل اجياله 
القادمة، فضالً عن انها تضع ثرواته حتت 

تصرف دول اجلوار.
ما نــراه االن مــن انعدام للشــفافية 
وسوء لالدارة واالهدار والتالعب الواضح 
والهيمنة والســيطرة احلزبية على ابار 
النفط وجتارة وبيع النفط والغاز، هو جزء 
من التبعــات الكارثية لهيمنة االحزاب 
وســيطرتها على هذا امللف، بعيدا عن 

مؤسسات ودوائر حكومة االقليم.

االســتقالل  حتقيــق  سياســة  ان  اذا 
انتهجتهــا حكومة  التي  االقتصــادي 
االقليم خالل االعوام املاضية، حتولت الى 
عبئ وتركة ثقيلة، تسببت باهدار ثروات 
تبعات قروض  املواطنني  االقليم وحتميل 
اثارها  يتحملــون  ســتجعلهم  طائلة 

للسنوات املقبلة.
كان ينبغي باالحزاب السياسية احلاكمة 
وحكومة االقليم مراجعة الذات وايقاف 
نزيف الثروات املستمر، واعادة هذا امللف 
اخملتصة،  واجلهــات  االقليم  برملــان  الى 
العادة النظر به وتصويبه ليتم تسليمه 

الحقا الى احلكومة االحتادية، لترى مدى 
االستفادة املتحققة من وراء هذا امللف 
الذي اثبت فشله، نظرا الن العقود التي 
شــركات  مع  االقليم  حكومة  وقعتها 
النفــط العاملــة في االقليــم عقود 
شراكة وليســت عقود خدمة، كما هو 

معمول به لدى احلكومة االحتادية.
االن وبعــد ان كثر احلديث عــن العقد 
اخلمسيني الذي وقعته حكومة االقليم 
مع تركيا والذي ينبغي ان ال يطلق عليه 
صفة عقــد قانوني، نظــرا النه يفتقر 
مع  واليتوافق  القانونيــة  املقومات  الى 

الدســتور العراقــي، مما مينــح حكومة 
االقليم باعتبارها جــزء من العراق حق 
التراجع عن هــذه العقود، دون ان يترتب 
على كاهلها اية تبعات قانونية، لذا فانه 
ينبغــي اتباع بعض النقــاط واخلطوات 
االقتصادية  االزمــات  ملعاجلــة  الهامة 
تتمثل  والتي  واالجتماعية  والسياسية 

ب :
1 - اعــادة بنــاء الثقة بــني املواطنني 
وبني  ناحيــة،  االقليــم من  وحكومــة 
حكومة االقليم واحلكومة االحتادية من 
جهة اخرى، واناطقة هذا االمر باشخاص 
خبراء مهنيني لتحقيق املصلحة العامة 
وليــس مصالح االشــخاص واالطراف 

احلزبية.
2 - حتقيق الشــفافية في ملف النفط 
والغاز وااليرادات االخرى والكشــف عن 
حجم القروض املتراكمة بذمة حكومة 
االقليم، اضافة الى الكشف عن حجم 
االيــرادات واليــة توزيعها امــام برملان 
واحلكومة  النواب  ومجلس  كردســتان، 

االحتادية.
3 -  االتفاق مــع احلكومة االحتادية على 
التي وقعتهــا حكومة  النفــط  عقود 
النفط والغاز، واعادة  االقليم في قطاع 
النظــر بها مــن قبل مجلــس النواب 

واحلكومة االحتادية.
4 - تسمية وفد رفيع املستوى من اخلبراء 
احلكومة  التفاوض مع  واملهنيني، العادة 
االحتاديــة، حــول ملف النفــط والغاز 
واالســتحقاقات املالية االخرى حلكومة 
االقليــم التــي تقــع بذمــة احلكومة 
االحتادية، وحسم امللفات العالقة املالية 

واالدارية والفنية مع احلكومة االحتادية.
ومقاضــات  ومعاقبــة  مســاءلة   -  5
املسؤولني املتســببني عن خلق االوضاع 
االقتصادية واملالية االستثنائية، اضافة 

الى اعادة الثقة مبؤسسات الدولة.
6 - انتهــاج سياســة واقعيــة حتضى 
بالشــفافيه في ملف النفــط والغاز، 
وااليــرادات املالية، وخصوصــاً في هذه 
املرحلــة التي مير بها اقليم كردســتان 

والعراق واملنطقة بازمة مالية حادة.
7 - تكثيــف املســاعي مــع احلكومة 
االحتادية لتشــريع قانون النفط والغاز، 
نظرا الن انعدام مثل هكذا قانون تسبب 
بخلق مشاكل وازمات اقتصادية وادارية 
وفنية كان يفترض اقرار القانون منذ عام 
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إبراهيم مشارة*
القتل منبوذ في كل الشرائع وعند كل 
زاوية تأملية فــي هجمات  الشــعوب. 
فرنســا، بعيدا عن خطاب إباحة العنف 
وتســويغ القتــل لســبب دينــي وعن 
خطاب استعالئي مســارع إلى التنديد 
بالظالميــة كائــال مبكيالــني. الكاتب 
في  يفــرق  إبراهيم مشــارة  اجلزائــري 
تعليقه بني نقد باحث عن احلقيقة وبني 
ازدراء يؤجج الكراهية مؤديا إلى شــرخ 

اجتماعي.
فرنســا  احداث  املقالــة  هــذه  تعالج 
زاوية تأمليــة بعيدا عن  الدموية مــن 
اخلطــاب الــذي يبيح العنف ويســوغ 
القتل لســبب ديني –وفــي احلوار مالذ 
ومخرج- وبعيدا عن اخلطاب االستعالئي 
الذي يســارع إلى التنديــد بالظالمية 
والقروســطية ويكيل مبكيالني، فهناك 
فرق بــني النقد من حيث هــو نقد يراد 
به البحث عــن احلقيقة لوجه احلقيقة 
والتهكم واالزدراء الذي يؤجج مشــاعر 
إحداث شــرخ  إلى  ويــؤدي  الكراهيــة 

اجتماعي.
بــادئ ذي بــدء نتضامــن مع الشــاب 
األســتاذ  التاريخ  مــدرس  الفرنســي 
الذي  املوتــورة  وعائلته  باتــي  صامويل 
غنب في أيامه ورحل في شــرخ شبابه، 
ونســتنكر اجلرمية التــي أودت بحياته، 
فالقتــل فعل منبوذ في كل الشــرائع 
وعنــد كل الشــعوب ينبو عنــه اخللق 
التمثيل  ناهيك عن  اإلنسانية  والفطرة 

أو قطع األعضاء.
ولقــد توالت األحــداث اجلســام تترى 
في الســنوات األخيرة في فرنســا من 
اعتــداء على مقر جريدة شــارلي إيبدو 
إلــى الهجوم على مســرح باتكالن ثم 
الــذي أودى بحيــاة املدرس  هذا احلادث 

الفرنسي، وغيره.

ساسة فرنسا وإعالمها - افتقاد 
للموضوعية

التراب  العنف علــى  أفعــال  كثير من 
الفرنســي -والتي ندينهــا ونتمنى أال 
وإعالمها  فرنســا  يردد ساســة  تكرر- 
أنها  والصراحة  املوضوعية  إلى  املفتقد 
من جــراء عدوانية اإلســالم ورجعيته 
وعداوته للمرأة واحلياة بصفة عامة، وأن 
األصوليــني نتيجة للتربية اإلســالمية 
الظالميــة القروســطية يفعلــون ما 
يفعلون، ولكنهــم ال يذهبون بعيدا في 

التحليل واملكاشفة والصراحة.
ن بعــض هذه األفعال وبعض املشــاعر 
الغاضبة هي أحيانا ردات أفعال سياسية 
لبســت لبوس الدين كعقاب لفرنســا 
علــى تدخلها فــي البالد اإلســالمية 
والعربية خاصة وروحها االســتعمارية 
التــي ترفض بصلــف التخلــي عنها، 
مع  التعامل  في  العنصرية  وسياستها 
املهاجرين وتصنيفهم ضمنيا مواطنني 
من درجات دنيا ووصمهم بكافة أشكال 
والتأخر  والعنــف  والتــردي  التخلــف 

املدرسي واللصوصية واإلدمان.
إن األستاذ الفرنسي هو ضحية خلطاب 

الكراهيــة واالســتفزاز قبــل أن يكون 
الذي  املتطــرف  ذلك  لســكني  ضحية 
ذبحه وقطع رأســه فهــو يعرف فقط 
حرية النقد والسخرية وال يعرف أن مس 
مشــاعر اآلخرين فعل فــظ أيضا فما 
فائدة الســخرية من نبي جملرد اإلضحاك 
والتسلية في حني أن ذلك النبي يقدسه 

مليار مسلم أليست هذه أيضا جرمية؟

أين تعلُّم مبدأ االحترام في مدارس« 
األنوار«؟

إن الشــاب القاتــل والشــاب املقتول 
كالهمــا ضحيتــان خلطــاب التطرف 
والتجهيــل املمنهــج ولو أن الشــاب 
صامويل تعلم في مدارس«األنوار« مبدأ 
االحترام والنقد البناء ألمســك نفسه 
ولكن  والتســلية،  عن مجرد اإلضحاك 
هذه املدارس حتتاج إلى إصالح كبير بدل 
أن تتدخــل في مدارس اآلخرين وتعلمها 

املناهج وفلسفة التربية.
ولو أن ساسة فرنسا عقدوا ندوة وطنية 
واستشــاروا خبراء بعد حادثة »شارلي 
إيبــدو« لتدورَِك األمر قبل اســتفحاله 
وملا وصلت احلال إلى جرمية قتل املدرس، 
ولكنهــم ظلوا يطنطنــون بالظالمية 
واإلرهاب اإلســالمي حتــى وقعت هذه 
احلادثة والتي هي مؤشــر على تصاعد 
األعمال مســتقبال في حالِة ما لم يتم 
حل املشكل من جذوره بتجرمي االعتداء 
وبث  الســخرية  الديانات جملــرد  علــى 
خطابات الكراهية واحلقد واالســتعالء 

العنصري.

القاتل ارتكب خطأ في حق املسلمني 
واإلسالم

كما أن ذلك القاتل الذي حمل سكينه 
وأجهز على الضحيــة ارتكب خطأ في 
موكال  فليس  واإلســالم  املسلمني  حق 
النبــي محمد عليه  بالــرد وال إنصاف 
السالم، فدفاعه بهذا الشكل سيعقد 
مــن وضعيــة املســلمني في فرنســا 
ويفتح مزيدا مــن ردات الفعل العنيفة 
من الطــرف اآلخر ومزيدا من مشــاعر 
تخدم  ولــن  والكراهية،  االســتخفاف 
فعلته هذه ال النبي محمد وال اإلســالم 

في شيء.
فاملســألة موكلــة برجــاالت الفكــر 
فرنســا  فــي  والساســة  واإلســالم 
واملنظمات اإلســالمية والسياسية في 
العالــم العربي واإلســالمي عبر احلوار 
التشــريعات  وســن  املتبادل  واالحترام 
التي متنع تكرر اإلساءة جملرد اإلساءة وبث 
خطابات الكراهية واحلقد واالســتعالء 

العنصري.
إن العقاب مثال -ولو أنــه موقوت وغير 
دائم وال ميكن له أن يستمر في مقاطعة 
البضائع الفرنسية- سلوك حضاري من 
قبل الشــعوب العربية واملسلمة، وهو 
يقول بلغة اقتصادية ال نريد بضائعكم 
فلســنا مجرد أفواه وبطون مستهلكة 
ولكننا أصحاب شرف وتاريخ وعرض نأبى 
أن تدنســوه بهذيانكم. فهل كان هذا 

األمر باملفاجــئ لهم وهم الذين ميلكون 
مراكز البحث والدراسات االستراتيجية 
ولم يأخذوا العبرة من قضية الرســوم 
املســيئة فــي الدمنارك ومــا حدث من 
مقاطعــة حتى اضطــرت الدمنارك إلى 

االعتذار، فلَِم تكرر فرنسا نفس اخلطأ؟

ما وراء كثرة األحداث الدموية في 
فرنسا

يبدو أنه من كثرة هذه األحداث الدموية 
في فرنســا في الفترة األخيــرة أن هذا 
البلد لديه مشــكلة مع اإلسالم وأنه ال 
املغتربني وال مع  التعاطي مع  يحســن 
اإلســالم كحقيقة موجودة على التراب 
الفرنســي وال اإلســالم كديانة عاملية 
أغنــت التجــارب الروحية اإلنســانية، 
ناهيك عن العطاء اإلسالمي في حقول 

املعرفة والتحضر والتشريع.
كثير من الدول األروبية لديها مسلمون 
ولم حتــدث فيها هذه املشــاكل ]بهذه 
الكثرة[: أملانيا مثال أو إسبانيا أو السويد.

فالتعاطي األملاني مع الدين اإلســالمي 
والثقافة اإلسالمية جدير باالحتذاء في 
أوروبا برمتها، فهنــاك فرق بني احلكمة 
والوقــار والرزانة والعلم عند الســيدة 
السيد  عند  والرعونة  وطاقمها  ميركل 
ماكــرون وطاقمه وإال فمــا الداعي إلى 
هــذه التصريحات العدوانيــة واألقوال 
الفرنسي  الرئيس  قبل  من  االستفزازية 
في حق اإلســالم؟ هل يريد صب الزيت 
علــى النــار؟ يخيــل إلينــا أن الرئيس 

الفرنســي ينطبق عليه املثــل القائل: 
»أراد أن يغيظ زوجته فخصى نفسه«.

إنــه بهــذه التصرفــات والتصريحات 
ينقص من شــعبيته ويؤجج مشــاعر 
الكراهيــة واحلقــد داخــل اجلمهورية 
الفرنسية التي قد تتحول في املستقبل 
إلى ساحة حرب بني املدن والضواحي، ال 
كما كانت في السابق يتهم بها شباب 
من اجليل الثالث أدمنوا تعاطي احلشيش 
أو أخفقوا في دراساتهم كما يصمهم 
ساسة اليمني الفرنسي، ولكن من قبل 
يؤذي  الذين  واحملترفني  املثقفني  جيل من 
مشاعرهم سب ديانتهم والتطاول على 
نبيهم ال بالعلــم والنقد ولكن باحلقد 
التي  العنصرية   والضغينة واألحــكام 

مللنا من تكرارها.

أيضا املسلمون يصنعون مجد فرنسا
فرنســا التــي بهــا آالف األطبــاء من 
املســلمني واملئــات مــن الباحثني في 
املعاهــد العلمية الفرنســية  واملركز 
الوطنــي للبحث العلمــي،  وفي كافة 
املرموقة  العلميــة  واملراكز  اجلامعــات 
مسلمون يســاهمون في صناعة مجد 
والفني  والثقافــي  العلمــي  فرنســا 
والصناعي، وال داعي لذكر األرقام فهذه 
مســألة ال يشــك فيها أحد حتى من 

اليمني املتطرف نفسه.
فهل يريد الســيد ماكــرون أن يتوقف 
كل شــيء؟ إن هــؤالء الذيــن يطعــن 
بالسخرية  دينهم  في  فرنســا  ساسة 

بحجة النقد والفكر احلر املستلهم من 
وفالسفة  وفولتير  ومونتيســكو  ديدرو 
األنوار هــم الذين يصنعــون مجد هذا 
البلد، ولو أنهم وجــدوا احلريات والبنى 
التحيــة للمعرفة والصناعــة واحلرية 
والدميقراطية فــي بلدانهم ما جلأوا إلى 
فرنسا وهم ال يعيشون مجرد عالة على 
الفرنسيني، حتى أباؤهم من اجليل األول 
هم الذين اشــتغلوا في أحلك الظروف 
االقتصادي  فرنسا  رخاء  وســاهموا في 

باعتراف الفرنسيني أنفسهم.
قد يقول قائل إنهــا حرية الفكر وحرية 
السخرية من الدين وفرنسا بلد احلريات، 
ولكن نذكر اجلميع بأن فرنســا نفسها 
فيلســوفها   يقول  باحلرية  تتغنى  التي 
عند  تنتهي  أصابعــك  »حريــة  فولتير 
عيون اآلخريــن«، فهناك فــرق بني نقد 
الفكر ونقد الدين من حيث هو نقد يراد 
به البحــث عن احلقيقة وبني احلقد وبث 
الكراهية والسخرية كما فعلت شارلي 

إيبدو وهذا املدرس.

فرق بني املستشرقني ومجلة شارلي 
إيبدو

لقــد كان املستشــرقون الفرنســيون 
ينتقــدون اإلســالم فــي مؤلفاتهــم 
ومحاضراتهــم وندواتهــم اجلامعيــة 
أحد  لهم  تعــرض  فما  والتلفزيونيــة، 
العالم  إلــى  يأتــون  بشــيء بل كانوا 
اإلسالمي مرحبا بهم، وبعضهم يكتب 
بشــيء قليل أو كثير مــن املوضوعية 

واآلخر بشــيء من  االستعالء العنصري 
الفرنســية،  لوزارة اخلارجية  التبعية  أو 
ومــع ذلك فــإن كتبهــم مترجمة إلى 
ِـ  العربية. هل نذكر ساســة فرنســا بـ
سلفستر دي ساسي ولويس ماسينيون 
وبالشير وجاك بيرك ومكسيم رودنسون 

وغيرهم؟

الهجوم على اإلسالم للفوز 
باالنتخابات

كما أن اتخــاذ الهجوم على اإلســالم 
مرة  باالنتخابات  للفوز  كحصان طروادة 
ثانية من قبل الرئيس ماكرون والتغطية 
االقتصادية  فرنســا  مشــاكل  علــى 
واالجتماعية باتخاذ اإلسالم كبش فداء 
مســالة غير أخالقية وغيــر ناجعة ألن 

السحر سينقلب على الساحر.

مفتاح دميومة السلم االجتماعي في 
فرنسا

النــاس معنى  إن فرنســا -التي تعلم 
روسو  فلســفة  في  االجتماعي  العقد 
االجتماعية  احليــاة  الدين في  وفضيلة 
عند دوركامي وأهميــة التجربة الروحية 
بغض النظر عن صلتها بالواقع العلمي 
واخلبــر ة احلياتيــة كما عند لوســيان 
غولدمان ومدرســة احلوليــات- مجبرة 
على ســن تشــريعات توقف خطابات 
واالســتعالء  والكراهيــة  الســخرية 
ضمانا لدميومة الســلم االجتماعي وإال 
فهي مقبلــة على حــرب أهلية تدفع 
ثمنهــا غاليــا، فلم يعــد يعيش على 
أراضيها بضعــة آالف من املهاجرين بل 
املاليني وهؤالء ال يرضون بالســخرية من 

معتقداتهم.
وعلى ساســة فرنســا النظر في عمق 
املشــكل: لَِم كان في فرنسا ظالميون 
وأصوليون تعطيهم فرنســا كل شيء 

ويعطونها العنف والقتل؟

انتهاك حقوق اإلنسان باسم احلرية 
الفكرية 

إن الدين مسألة شخصية داخل اجملتمع 
إن  الفرنســي وهو غير قابل للنقاش. 
لكل شخص احلق في ممارسة اعتقاده 
وطقوســه في إطار فضــاء املواطنة 
وعلى كل شــخص أن يحترم غيره وأالَّ 
يســخر من عقيدته وطقوسه ورموزه 
الدينيــة وإال عدنا إلى القروســطية 
ونحن ندعي احلداثــة واملدنية والتقدم 
دائما،  كما يدعــي ساســة فرنســا 
فهناك انتهاك حلقوق اإلنســان باسم 
احلريــة الفكرية املزعومــة. وال يخفى 
على احلصيــف الفرق بني النقد البريء 
والســخرية  احلقيقة  عــن  الباحــث 

والكراهية والعنصرية.

 *إبراهيم مشارة كاتب وناقد جزائري 
مــن مواليــد بــرج زمــورة 1967، نال 
شهادة الدراســات العليا في األدب، 
كتب العديد من املقاالت في الشــأن 

الفرنسي
عن موقع قنطرة

ملف النفط والغاز في االقليم وتداعياته

مأزق حرية التعبير في فرنسا
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

والرياضة  الشــباب  وزيــر  أعلن 
درجــال، موافقة مجلس  عدنان 
الــوزراء عن زيــادة املنحة املالية 
الرياضية  لألنديــة  اخملصصــة 

للعام املقبل ٢٠٢١.
وقــال الوزير درجال فــي بيان إن 
»مجلــس الوزراء وافق رســمياً 
علــى مقترحه الــذي تقدم به 
لألندية  املاليــة  املنحة  لزيــادة 
الرياضية اليغ خمســة مليارات 
بدالً عن مليار و مئتي مليون دينار 
، ضمــن املوازنة املاليــة العامة 
للعام املقبل ، بهدف دعم األندية 
املالية  الضائقة  من  تعاني  التي 
و تفعيل اجلانــب الرياضي فيها 
احلقيقية  القاعــدة  تعد  كونها 
الوطنيــة  املنتخبــات  لرفــد 
بالالعبني املوهوبني و في مختلف 

الفعاليات الرياضية«.
وأكــد أن »املقترح القــى ترحاباً 
الوزراء،  من قبل مجلــس  كبيراً 
ال سيما رئيس الوزراء مصطفى 
خالل  يشــدد  الذي  الكاظمــي 
جلســات مجلس الــوزراء على 
دعم قطاعي الشباب و الرياضة 
و إيــالء األهمية الكبيــرة لهذا 

اجلانب«.
وفي ســياق اخــر، اكــدت وزارة 
َقــرار  ان  والرياضــة  الشــباب 
الســماح بدخــول اجلمهور الى 
االزمة  بخليــة  املالعب منــوط 
حصرًا ».وذكــرت الوزارة في بيان 
» : اوردت بعض الوكاالت واملواقع 
اإلخبارية االلكترونية خبرًا ال ميت 
للحقيقِة بـ)صلة(، مفادُه أن وزير 
الشــباب والرياضة عدنان درجال 

َمحدود  رياضي  جلمهور  َســمح 
الذي  النجــف  ملعب  بدخــول 
يَحتضــن ُمباراة فريقــي القوة 
اجلوية والنجف ضمَن دوري الكرة 

املُمتاز ».
واوضحت الوزارة :« ان الســماح 
بدخول اجلمهور مــن عدمِه هو 
أواًل  األزمــة  أمر منــوط بخليِة 
حصرًا  املســؤولة  اجلهة  كونها 
عن هذا املوضوع، وال شأن للوزارِة 

أو الوزير بذلك«.

الشــباب  وزير  ان  الى  واشــارت 
والرياضة الذي َحضر ملُشــاهدِة 
املُبــاراة علــى هامــِش زيارتــِه 
وجه  االشــرف،  النجف  مُلافظِة 
خليِة  مبقــرراِت  االلتزام  بضرورِة 
للجمهور  السماح  وعدم  األزمة 
ان  ويَجب  للُمبــاراة،  بالدخــوِل 
يأخذ ُمشــرف املُباراة وقوات أمن 
ا دورهما كونهما  املالعب حتديــدً
اجلهتــني املســؤولتني عن ذلك 

داخل َملعب املُباراة.

مــن جانــب اخر، أحكــم نفط 
الوســط، قبضته علــى صدارة 
بعد  املمتــاز،  بالدوري  الترتيــب 
فوزه مســاء أول أمس على فريق 
الكهرباء، بهدف دون رد في املباراة 
التي أقيمت على ملعب التاجي 
حلساب اجلولة الـ11.سجل هدف 
عمر  الالعب  الوحيــد،  املبــاراة 
املنصــوري في الدقيقــة 4 من 

املباراة.
 فرض نفط الوســط أســلوبه 

على  وحصــل  الكهرباء  علــى 
الرابعة،  الدقيقة  ركلة جزاء في 
املغربي  املتــرف  منها  ســجل 
عمــر املنصــوري الهدف.وأضاع 
ثمينتني،  فرصتني  الوسط  نفط 
عن طريق املترف الســيراليوني 
تشيكا فوفونا والثانية عبر عمر 
املنصوري، لينتهي الشوط األول 
بتقدم نفط الوســط بهدف من 

دون رد.
في  الكهرباء  أفضليــة  وبرغم   

الشوط الثاني، إال أنه لم ينجح 
فــي اســتثمار الفــرص، وكان 
أخطرها ركلــة حرة لالعب عالء 
محيسن، ومحاولة أخرى لرحيم 
أوالبــي لتنتهــي املبــاراة بفوز 
نفط الوســط )1-0(. ورفع نفط 
 23 النقطة  إلى  الوسط رصيده 
في صــدارة الترتيب، فيما جتمد 
رصيد الكهرباء عند النقطة 14 

في املركز السابع مؤقتا.
مباراة  السلبي  التعادل  وحسم 
النجــف والقــوة اجلويــة، التي 
النجف  ملعــب  علــى  أقيمت 
الدولي، وبرغــم أن املباراة جاءت 
في ســياق الصراع على وصافة 
جدول الترتيــب، إال أن الفريقني 
لعبــا بتحفظ عال، ولــم يرتق 
الطموح.ولــم  ملســتوى  األداء 
تشهد املباراة ســوى عدد قليل 
رأســية  بينها  من  املاوالت،  من 
أمين حسني، التي علت العارضة، 
التي  أحمــد،  معني  وتســديدة 
تصدى لها احلــارس فهد طالب 
على دفعتــني، لتنتهي املواجهة 
بالتعــادل الســلبي.ورفع القوة 
اجلوية رصيده إلــى النقطة 19، 
فــي املركــز الثانــي، بينما رفع 
 ،16 النقطة  إلى  النجف رصيده 

في املركز السادس.
وفي مبــاراة أخرى، خيم التعادل 
السماوة  مباراة  على  الســلبي 
واحلدود التي جــرت على ملعب 
السماوة حلســاب اجلولة الـ11. 
الوصول  عــن  الفريقان  وعجــز 
بيضاء. املباراة  لتنتهي  للشباك 
إلى  رصيــده  الســماوة  ورفــع 
النقطة 9 في املركز الـ18، وبذات 
الرصيد للحدود، والذي يســبقه 

مبركز بسبب فارق األهداف.

مجلس الوزراء: زيادة منحة األندية الرياضية ضمن موازنة 2021
نساء الرافدين ونفط نفط الوسط يحكم قبضته على صدارة دوري الكرة

الشمال بطالت 
األندية بالمصارعة

شالكه يستعين 
بخدمات غروس

منصوري يتوج ببطولة 
المنستير الدولية للتنس

بغداد ـ  الصباح الجديد:
اختتمــت أول أمس في مدينــة الديوانية 
بطولــة اندية العراق باملصارعة النســوية 
لفئات الناشــئات والشــابات واملتقدمات 
التــي نظمهــا االحتــاد العراقــي املركزي 
للعبة بالتعــاون مع نادي الرافدين الرياضي 

واستمرت ليومني.
واســفرت نتائج البطولة للمتقدمات عن 
حصــول نــادي الرافدين علــى املركز االول 
وشط العرب ثانيا والشعلة ثالثا › وفي فئة 
الشابات جاء نفط الشــمال اوال والبصرة 
ثانيا واملثنــى ثالثا.وفي ختام البطولة التي 
شارك فيها /15/ ناديا من مختلف املافظات 
اجلوائــز علــى الفــرق الفائــزة والالعبات 

الفائزات.

ميونيخ ـ وكاالت:
عنّي شالكه املهدد بالهبوط في دوري الدرجة 
األولــى األملانــي لكــرة القدم السويســري 
كريســتيان غروس مدرباً للفريق حتى نهاية 
املوسم.ويتذّيل شــالكه الترتيب بأربع نقاط 
من 13 مباراة ولم يفــز في آخر 29 مباراة في 

دوري األضواء.
 وكان األهلي الســعودي هــو آخر فريق عمل 
فيه غروس حتى شــباط املاضي كما ســبق 
اإلنكليزي  هوتســبير  توتنهــام  تدريــب  له 
وشــتوتغارت األملاني والزمالــك املصري.ونال 
غروس لقب الدوري السويسري أربع مرات مع 

جراسهوبر ومرتني مع بازل.
وقال غروس في بيــان: »يجب أن نحدد هدفنا 
ونعمل علــى حتقيق النتائج، أريد رؤية حماس 
الالعبــني طيلة الوقــت، نحــن بحاجة إلى 
أجواء جيدة وااللتفــاف حول الفريق من أجل 
استعادة النجاح، سأقدم كل ما لدي لتحقيق 
أهدافنا سوياً«.وأصبح غروس هو املدرب الرابع 
لشــالكه هذا املوسم ويتولى املسؤولية بدالً 
من هوب ســتيفنز الذي عمــل لفترة مؤقتة 
بعد رحيــل مانويل باوم في وقت ســابق من 

الشهر احلالي.

تونس ـ وكاالت:
توج التونســي إســكندر منصوري، ببطولة 
املنســتير الدولية للتنس، التــي تبلغ قيمة 
جوائزهــا املاليــة 15 ألــف دوالر، بعــد فوزه 
في النهائي على الياباني كايشــي يوشــيدا 
املصنف 329 عامليا، بشوطني دون رد بواقع )6-

4( و)6-7(.
يشار إلى أن منصوري املصنف 388 عامليا، كان 
قد فاز في الدور األول على الفرنســي فارديي 
بشــوطني من دون رد، وبنفــس النتيجة على 
الفرنسي دوال باساتري  في الدور ثمن النهائي.
وفي الدور ربع النهائي وجد إسكندر منصوري 
نفســه في طريــق مفتوح حيث فــاز على 
النمساوي دافيد بيشــالر مبجموعتني دون رد، 
ثم تأهل للدور النهائي مباشــرة بعد أن أعلن 
مواطنه معز الشــرقي االنســحاب ألسباب 
صحية. وبعد تتويجه سيحقق العب منتخب 
تونــس للتنس، قفزة فــي التصنيف العاملي 

لالعبني املترفني.
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نيويورك ـ وكاالت:

أحلــق داالس مافريكــس خســارة 
تاريخيــة مبضيفــه لــوس أجنليس 
كليبــرز عندما تغلــب عليه 124-

73 األحد حاســماً الشوط األول في 
صاحله بفارق 50 نقطة للمرة األولى 
في تاريخ دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني.وتأثــر كليبــرز كثيــراً 
بغياب جنمه كواهي لينارد بســبب 
إصابة فــي فكه تعرض لها اجلمعة 
بعد اصطــدام غير مقصــودة مع 
زميله اإلســباني سيرج إيباكا ومتت 

معاجلتهم على إثرها بثماني غرز.
رهيبة  واستســلم كليبرز بسرعة 
أمام اللعب السريع للضيوف الذين 
ضربوا بقوة منذ البداية فحســموا 
الربعــني األول والثاني في صاحلهم 
بفارق كبيــر 36-13 و41-14 لينهوا 
-77( 50 نقطة  بفارق  االول  الشوط 

.)27
نسبيا  األرض  أصحاب  واســتيقظ 
فــي الربع الثالث بتســجيلهم 10 
نقــاط متتاليــة ووقفوا نــدا امام 
ثالث  بفــارق  فكســبوه  ضيوفهم 
)30-27( ســرعان ما  نقاط فقــط 
األخير  الربع  في  مافريكس  عوضها 
بكســبه بفارق 4 نقــاط )16-20(، 
لينهي املبــاراة في صاحله بفارق 51 

نقطة )73-127(.
هذا  األول  بفــوزه  مافريكس  ويدين 

املوســم بعد خســارتني متتاليتني 
امــام فينيكس صنز والقطب االخر 
ملدينة لوس أجنليــس، ليكرز حامل 
اللقــب، إلى عمالقه الســلوفيني 
الذي ســجل  دونتشــيتش  لــوكا 
24 نقطــة وكان قــاب قوســني أو 
دابل«  الـ«تريبــل  من حتقيــق  أدنى 
مع تســع متابعات وثماني متريرات 
مــن جوش  حاسمة.وســاهم كل 
أيضا  هارداواي  وتيم  ريتشاردســون 
في فوز مافريكس حيث سجل االول 
21 نقطة وأضاف الثاني 18 نقطة.. 
وقدم العبو كليبرز، أحد املرشــحني 
وتعرضوا  أداًء مخيًبا  باللقب،  للفوز 
للخســارة االولى هذا املوسم بعد 
بداية قوية حققوا خاللها انتصارين 
خــارج القواعد على ليكــرز ودنفر 

ناغتس.
وكان بول جورج أفضل املســجلني 
في صفوف كليبرز برصيد 15 نقطة، 
وأضاف اإلسباني ســيرج إيباكا 13 
متابعات.وعلق  تســع  مــع  نقطة 
االميركية  الســلة  أســطورة كرة 
جونسون  »ماجيك«  إرفينغ  السابق 
على فارق الـ50 نقطة في الشــوط 
األول وهــو رقم قياســي في تاريخ 
الدوري، قائــالً في تغريدة على تويتر 
»لم أر في حياتي مثــل هذا الفارق 
في تاريخ الدوري وكليبرز يلعب على 

أرضه«.
بطل  كافالييــرز،  وتابــع كليفالند 
2016، بدايتــه القويــة وحقق فوزه 

الثالــث تواليا عندمــا تغلب على 
ضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
درومونــد  آنــدري  118-94.وفــرض 
نفســه جنًما في صفوف كافالييرز 
بتسجيله 24 نقطة مع 14 متابعة 
وثــالث متريــرات حاســمة وثــالث 

»سرقات« للكرة.

وحذا بيســرز حذو كافالييرز وحقق 
بدوره انتصــاره الثالث توالًيا عندما 
تغلــب علــى ضيفــه بوســطن 
 25 108-107 بفضــل  ســلتيكس 
نقطة ملالكولم بروغدون وهي الغلة 
ذاتهــا لنجم بوســطن جايســون 
تايتــوم مع 11 متابعة دون ان يجنب 

فريقه اخلسارة الثانية تواليا.
وأوقف تشارلوت هورنتس االنطالقة 
عندما  نتــس  لبروكلــني  القويــة 
تغلــب عليــه 106-104 محققــاً 
فــوزه األول هذا املوســم وملحقاً 
بضيفه اخلسارة االولى هذا املوسم.
فــوز هورنتس  الفضــل في  ويعود 

الى غوردون هايوارد الذي ســجل 28 
زميله  روزيير،  تيــري  وأضاف  نقطة، 
في بوســطن سلتيكس، 19 نقطة 
وبي.جاي. واشنطن 14 نقطة مع 12 

متابعة.
وقال هايوارد الذي انتقل الى هورنتس 
في تشــرين الثاني املاضي قادما من 
سلتيكس »إنه فوز ال يصدق بالنسبة 
لنا. ولم ينفع بروكلني نتس الذي بات 
-2008 اول فريق منذ ليكرز موســم 

اأوليني بفارق  2009 يفوز في مباراتيه 
20 نقطــة أو أكثر، تألق جنميه كيفن 
دورانت وكايري إرفينغ بتسجيلهما 29 

و25 نقطة على التوالي.
وواصل لــوس أجنليس ليكــرز حامل 
اللقــب صحوته وحقق فــوزه الثاني 
تواليــاً عندمــا تغلب علــى ضيفه 
بفضل   ،91-127 متبروولفز  مينيسوتا 
20 نقطة لكايل كوزما و18 نقطة مع 
تسع متابعات لنجمه ليبرون جيمس.

وحقق غولدن ستايت بطل املوسمني 
قبل املاضيني فوزه األول هذا املوســم 
في ثالــث مباراة علــى التوالي خارج 
قواعده عندما تغلــب على مضيفه 
129-128.وفــرض  بولــز  شــيكاغو 
ستيفن كوري نفســه جنما للمباراة 
36 نقطة لغولدن ستايت  بتسجيله 
الذي استمر غياب جنمه االخر دراميوند 
أندرو  وأضاف  االصابة،  بســبب  غرين 
ويغينز 19 نقطة مع تســع متابعات 

والبديل اريك باسكال 15 نقطة.
ووريرز ضربــة موجعة جديدة  وتلقى 

باصابة العب ارتــكازه ماركيز كريس 
بكســر في كاحــل قدمــه اليمنى 
وســيضطر الــى اخلضــوع لعملية 
جراحية ســتبعده عــن املالعب مدة 
النجم كالي  إلــى  ليضــاف  طويلة، 
املوسم  الذي سيغيب عن  طومسون 
في  بقطع  اصابــة  بســبب  بأكمله 
اليســرى  لركبته  الصليبي  الربــاط 
خالل فترة االســتعدادات للموســم 
اجلديد علماً بانه غاب عن اغلب فترات 
املوســم املاضــي بســبب قطع في 
وتر اخيل.وانتكــس ميلووكي باكس، 
صاحــب افضل ســجل فــي الدوري 
املنتظــم املوســم املاضــي، مجددا 
نيويورك  مضيفــه  امام  بخســارته 

نيكس 130-110.
وهي اخلســارة الثانيــة لباكس بعد 
األولى أمام بوســطن سلتيكس في 
املبــاراة االفتتاحية مقابــل فوز على 
ووريرز .. وبرز الثنائــي جوليوس راندل 
وإلفريد بايتون في صفوف الفائز بـ29 
نقطة مع 14 متابعة لالول و27 نقطة 
اليوناني  العمالق  تألــق  للثاني، فيما 
يانيــس أنتيتوكومنبــو كعادتــه في 
صفوف باكس بتســجيله 27 نقطة 

و13 متابعة.
املباريات، خســر واشنطن  باقي  وفي 
ويزاردز امام أورالندو ماجيك 120-113، 
فينيكس  امام  كينغز  وســاكرامنتو 
100-116، وفــاز نيــو أورليانز  صنــز 
بيليكانز على سان انتونيو سبيرز 98-
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داالس مافريكس يلحق خسارة تاريخية بكليبرز
الدوري األميركي للمحترفين

لقطة من املباراة

نعمت عباس *
الذهبي  املثلث  رحيم صدام شقيق 
كاظــم وكرمي ونعيم نشــأ وترعرع 
فــي عائلــة رياضيــة معروفة في 
الرياضي الكــروي ميتلك  الوســط 
املثالــي  الالعــب  كل مواصفــات 
يتمتــع مبواصفــات فنيــة وبدنية 
املواهب  مكتشــف  شاهده  رائعه 
الكابــن مجيد حميــد عوفي في 
لقطاع ٣٧ وضمه  الشعبي  الفريق 
لنجوم الثورة ابرز الفرق الشــعبية 
جنمي  يضم  العراق  مســتوى  على 
الدوري  وهدافــي  العــراق  منتخب 
العراقي رحيــم حميد وكرمي صدام 
لعب في بداية مشواره الكروي مع 
الهالل  فريق  مثل  حيث  املؤسسات 
فــي دوري الصناعــة وفــي مباراة 
الكابن  والتي حضرهــا  االفتتــاح 
الراحــل عمــو بابا والتــي جمعت 
فريــق الهالل وفريــق الزيوت وفريق 
الزيوت يضم مجموعة من العناصر 
اجليدة امثال كاظم موســى ورياض 
وجبر  ابراهيــم  وخليل  محيبــس  
طواري وقدم رحيم مســتوى كبير 
في املباراة وغلق جميع الطرق امام 
العبي فريق الزيــوت وانتهت املباراة 
بفــوز الزيوت بهدف واحد ســجله 
خليل ابراهيم من ضربة خارج اجلزاء 
في ظل وجود رحيم املدافع الفدائي  
كل كرة مع الالعب املنافس يحصل 

عليها ملــا ميتلك من قوة وســرعة 
وسرعة االنقضاض.

اســتدعى لنــادي الصناعــة وقاد 
الفريــق للفوز فــي بطولة الكاس 
لعب ملنتخب شباب العراق وساهم 
فــي احــراز  لقــب بطولــة كأس 
فلســطني حتــت اشــراف املدربني 
الراحل ثامر محســن واملثالي  حازم 
التي  النهائية  املباراة  جســام وفي 
انتهت بهدف  للراحل احمد راضي 
بتمريرة من داينمو منطقة الوسط 
شــاكر محمــود. قدم بــن صدام 
مستوى اتسم  بالشجاعة والقدرة  
منطقة  علــى  الســيطرة  علــى 
اجلزاء بشــكل كامل احبط جميع 
عاصرت  السعودي  الفريق  هجمات 
هذا الالعب اخللوق املبوب في ثالث 
محطــات فريق جنوم الثــوره وفريق 

طيران اجليش ونادي الصناعة وجدت 
انه يحمل كل صفات جنمنا الراحل 
ناظــم شــاكر ومســألتان حالت 
دون اســتمراره في اللعــب االولى 
االصابــات املتكــرره الثانية الميلك 
الطموح والرغبــة في التواصل مع 
الكرة عكس ماكان اشقاؤه الكابن 
كاظــم كان العب موهــوب يصنع 
الفــارق فــي اي مــكان يتواجد به 
وكــرمي املثابر بهدفه  صعدنا لكاس 
اجملتهد  ونعيم  باملكســيك  العالم 
كوريا  امام  املباراة  من  باســتبداله 
خرجنا مــن كاس العالم عام ١٩٩٤ 
وبرغم اعتزال رحيم املبكر وابتعاده 
عن املالعب ولكنه ســيبقى عالمة 

مضيئة في تاريخ نادي الصناعة.

* مدرب عراقي محترف

القاهرة ـ وكاالت:
الســبيعي  ممــدوح  اســم  تصدر 
»بيــج رامي«، بطل مســتر أوملبيا 
للمحترفــني لكمــال األجســام، 
الرياضية  املشــهد في األوســاط 
العب  أول  أصبــح  بعدما  املصرية، 
مصري فــي التاريــخ يحصل هذا 

اللقب العاملي.
 وقام الدكتور أشــرف صبحي وزير 
الشــباب والرياضة، بتكرمي الالعب 
اخلميس  رامــي«،  بـ«بيج  امللقــب 
املاضي في مؤمتر صحفي موســع 
حتــت ســفح األهرامــات. وتلقى 
للظهور  دعــوات  عــدة  رامي  بيج 
الكبير  إجنــازه  بعــد  تليفزيونيــا، 
الــذي يتحقق ألول مــرة في تاريخ 

الرياضــة املصرية وللمــرة الثانية 
على الصعيد العربي بعد اللبناني 

سمير بنوت.وبيج رامي تلقى دعوات 
 »mbc masr« للظهور عبر قناتــي
تفاوض  محل  األمر  ومازال   ،»cbc»و
الذي سيحصل  املالي  املقابل  حول 

عليه بطل كمال األجسام.
 وتــرددت أنباء، أن بيــج رامي طلب 
احلصــول علــى نصــف مليــون 
جنيه من كل قنــاة للظهور على 
بالشركة  مصدر  لكن  شاشــتها، 
الراعية املســؤولة عن تسويق بيج 
رامــي، أكــد أن هذه األمــور محل 
إلى  وأشار  نهائية.  تفاوض وليست 
أن بيــج رامي طلب مبلغــا كبيرا 
بالفعل للظهور التليفزيوني ولكن 
األمر محــل تفاوض مــع القنوات 

التي طلبت ظهوره فضائيا.

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
الرياضية/  املوهبــة  قســم  نظم 
شــعبة االنشــطة ، بدائرة شؤون 
محاضرة  واملافظــات،   االقاليــم 
ملدربــي املراكــز الوطنيــة لرعاية 
) كيفية  بعنوان  الرياضية،  املوهبة 

حساب اجلهد البدني خالل الوحدة 
التدريبيــة ( تســتمر يومني، على 
قاعة املاضــرات مبركز موهبة كرة 
القدم في مجمع ملعب الشــعب 
الدولي ، و يديرها املاضر اآلســيوي 
أحمد جمعــة والكابن مصطفى 

ســالمة ، وقــد تناول اليــوم االول 
التدريبي  تدريبية كاحلمل  مفاهيم 
وأشــكاله وأنواعه وتقييمه ومدى 
تأثيره في اإلجناز الرياضي إضافة إلى 
إعطاء أمثلة رياضية على القدرات 

في أداء التمرينات.

مليون جنيه يؤخر ظهور رحيم صدام.. مسيرة إبداع أوقفتها اإلصابة  
بيج رامي بعد »مستر أولمبيا«

محاضرة لمدرب الموهوبين عن حساب الجهد البدني 

رحيم حميد األول جلوسا ميني الصورة  ضمن نادي الصناعة

رامي السبيعي



مواقــع  رواد  تــداول 
اإلجتماعــي  التواصــل 
جديدة  صــور  مجموعة 
للنجمة العاملية النا ديل 
بعدســات  التقطت  ري، 
في  "الباباراتزي"  مصوري 
بالواليات  أجنلــوس  لوس 
املتحــدة األميركية، بعد 
خطوبتها  إعالن  من  أيام 
العــازف كاليتون  علــى 
النا  وظهرت  جونســون. 
بــوزن زائــد وهــي تضع 
إصابتها  جراء  يد  حمالة 
اليســرى،  يدهــا  فــي 
واعتمدت فــي إطاللتها 

مالبس كاجوال. 
يذكــر أن وســائل إعالم 
أن  مؤخراً  أفــادت  عاملية 
ديل  النا  العاملية  النجمة 

راي ســتصدر أغنيتهــا 
اجلديدة التي حتمل عنوان 
 Chemtrails over the"
country club " فــي 11 
كانــون الثاني املقبل من 
قناتها  على   ،2021 العام 
و  يوتيوب.  الرسمية على 
كان آخــر أعمالها أغنية 
 Let me love you like"
على  وذلك   ،  "a woman

قناتها عبر يوتيوب.

بــدأ يــوم امــس تصوير 
أول مشــاهد مسلســل 
داخــل  "الطــاووس" 
"اســتديو مصــر"، مــع 
اإلجراءات  باتخــاذ  التقيد 
من  للوقايــة  االحترازيــة 
فيــروس كورونــا. وتــدور 
في  املسلســل  أحــداث 
يســيطر  إجتماعي  إطار 
علية الغموض والتشويق، 
ويشــارك فــي بطولتــه 
ســليمان  جمال  املمثلون 
وسميحة  الصايغ  وسهر 
أيوب. وجاري ترشيح بقية 
األبطال املقرر مشاركتهم 
ســيناريو  باملسلســل. 
أشرف  الدليل،  كرمي  وحوار 

علــى الكتابة محمد ناير، 
العزيز  رؤوف عبد  وإخراجه 
الــذي كان عقــد خــالل 
جلســات  املاضية  الفترة 
عمل مع جمال ســليمان، 
لالســتقرار على اخلطوط 
للمسلســل  الرئيســة 
املقرر عرضه خالل ســباق 
شهر رمضان املقبل 2021. 

األزياء  شــاركت عارضــة 
اللبنانية الميتا فرجنية، مع 
متابعيها صور جديدة لها، 
في صفحتها اخلاصة على 
موقع التواصل اإلجتماعي 
داخل  مــن  فيها  وظهرت 
تقــوم  وهــي  املطبــخ 
إطاللة  معتمدة  بالطهي 
األحمر،  باللــون  منزليــة 
وتســريحة شعر مرفوعة 
ناعم.  ماكياج  إلى  إضافة 
يذكــر أن فرجنيــة رُزقــت 
وأعلنت  مبولودهــا  مؤخراً 
اخلبر من خالل نشر الصور 
األولــى معــه مــن داخل 
حسابها  عبر  املستشفى 

اخلاص على موقع التواصل 
واختــارت  اإلجتماعــي. 
البنها  ايريك  اسم  بدورها 
الثاني بعدما أطلقت على 
إبنها األول إسم "جاسنت" 
تفضــل  أنهــا  يبــدو  إذ 
بدال من  األجنبية  األسماء 

األسماء العربية املعروفة.

النا ديل ري

الميتا فرنجية

جمال سليمان

أخبــارهــــــــــم

ما بــن إغالق لدور العــرض وذعر من التواجــد بها خوفا من 
اإلصابة بالعدوى، تقلب حال مدينة الســينما األمريكية من 
منطقة تــدر املليارات من الدوالرات، جاذبــة للنجوم وتصوير 
ومتابعة األفالم اجلديدة إلى مدينة ُمفلســة وحزينة، تخشى 
االســتوديوهات الكبيرة بها من ضخ أعمالهــا اجلديدة بها، 
وجه لها »كوفيــد19-« ضربات موجعة بعد إغالق دور العرض 
السينمائية بها ملدة تقترب من 5 أشهر منذ انتشار الفيروس 
فــى الواليات املتحدة وحتولها إلى واحــدة من أعلى الدول فى 

معدالت اإلصابة عامليا منذ فبراير املاضى،
ومــع إعادة افتتاح دور العرض الســينمائية، لم تعد هوليوود 
كما كانت، مزيد من التأجيالت لعروض األفالم التى كان يتوقع 
أن يشــهدها 2020، بينما آثرت بعض الشــركات عدم انتظار 
املزيد حتى تتحســن األمور، فاملوجة الثانية من »كوفيد19-« 
تشــتد، فطرح هوليوود أفالمها رقميا عبر املنصات املدفوعة 
بجانــب العرض التجارى لها بدور العرض الســينمائية خارج 
الواليات املتحدة، لتواصل صناعة الســينما حتقيق املزيد من 
اخلســائر، بينما يواصل مســؤولو دور العرض وموزعو األفالم 
إرسال اســتغاثاتهم إلى الكوجنرس األمريكى للتدخل بضخ 
وتوجيه مساعدات إلى رابطة موزعى األفالم ودعم دور العرض 

دون استجابة حتى اآلن.

2020 عام انتكاسة 
السينما األمريكية

الصباح الجديد - وكاالت:
ســيدون التاريــخ ان بابا نويــل في عــام 2020 لم يجلب 
لألطفال والكبار هدايا أعياد امليالد حســب، بل جلب لهم 

وباء كورونا مثلما وقع في مناطق عدة.
وتوفي 18 شخصا من نزالء أحد دور الرعاية في بلجيكا إثر 
إصابتهم بفيروس كورونا املستجد، عقب زيارة أجراها "بابا 

نويل" مصاب بالعدوى.
وذكرت صحيفــة "ديلي ميل" البريطانيــة أن "بابا نويل" 
وفريقه نقلوا العدوى في وقت سابق من هذا الشهر لـ121 

مقيما و36 عامال بدار الرعاية الواقعة مبدينة أنتويرب.
وألقى مغردون اللوم على "بابا نويل" بعد تداول صوره داخل 
دار الرعايــة قبل أســبوعن، تزامنا مع تســجيل زيادة في 

الوفيات داخل املنشأة.
ومت الكشف عن إصابة "بابا نويل" بالفيروس بعد ثالثة أيام 
من زيارته، ما دفع مســؤولي الــدار إلجراء فحوص مكثفة 

للمقيمن.
وفي الواليــات املتحدة، أصيب "بابا نويــل" وزوجته "ماما 
نويل" في والية جورجيــا بفيروس كورونا من دون علمهما، 
ما تســبب بوضع عشــرات األطفال فــي احلجر الصحي 
وانقطاعهم عن الدراسة ملدة أسبوعن. وفور تأكد إصابة 
بابــا نويل ومرافقته بالفيروس، تقرر عزل أكثر من 50 طفال 

ملدة 14 يوما. 

عام 2020 حتى زيارات 
بابا نويل مشؤومة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
في مبادرة تشع علينا امل بان القادم 
افضل، اطلق مجموعة من الشباب 
في محافظة كربــالء مبادرة تتمثل 
بتعليق مالبس شتوية على االعمدة 
البرد  موجــة  بعــد  للمحتاجــن، 
اغلب مدن  التي تشهدها  القاسية 
العراق، وتزامنا مع اعياد رأس السنة 

امليالدية. 
مثل هذه املبادرات تبشرنا بأن العام 
املقبل يحمل لنــا بعض التفاصيل 
اجلميلة التــي تثبــت ان العراق ما 
زال فيه خيــر وافر، لكن القبح دائما 
يلطــخ أي بقعة نظيفة فيشــوه 
الصــورة التي يســعى امثال هؤالء 

الشباب الى تنقيتها. 
في التفاصيل، علــق مجموعة من 
الشباب املموسر في كربالء معاطف 
الكهرباء  اعمــدة  علــى  شــتوية 
وارفقوها بورقة كتب عليها "مبادرة 
دفء، خذها ان كنت تشــعر بالبرد"، 
بعــد ان اجتاحت موجة بــرد انحاء 

البلد وازدياد عدد املشردين.
صاحب الفكــرة وأحد الداعمن لها 
علــي امليالي كتب فــي تدوينة له: 
"في بعــض الــدول األوروبية يقوم 
الناس امليســورين بوضع مالبس من 
معاطف الى بلوزات على االشــجار 
واالعمدة لتكــون عونا للمحتاجن 
واملعوزيــن، فلــم ال نقــوم باملبادرة 

نفسها في العراق".  
وأضــاف، "فــي وقت الليــل كنت 
تنام في الشــارع،  الناس  أرى بعض 
وآخريــن ينامون في عربــات الدفع 
التي يعملون بها وقت النهار، فضال 
عــن أطفــال يبيعون في الشــارع، 
وجميعهم بحاجــة الى جاكيت أو 

لفاف أو أغطية رأس".  
وتابع، "لكي ننشر هذه املبادرة، قررت 
اليوم وضــع جاكيت ولفــاف على 

أحد األعمدة في الشــارع، وأدعوكم 
جميعاً أيضاً إلى تنفيذ هذه املبادرة". 
والقت املبادرة دعم وتشجيع عدد من 
املواطنــن، اذ قال مصطفى اجلنابي 
من سكنة محافظة بغداد: شعرت 
بقشعريرة في جسمي وانا اقرأ عن 
هذه املبادرة الرائعة، وألني اسكن في 
بغداد قــررت ان ادعو اهالي املنطقة 
اغلبهم،  واســتجاب  باملثل  للقيام 
واتفقنا ان نقــوم باملبادرة في احدى 
املناطق الشــعبية التي تســكنها 

عائالت فقيرة.
 اجد ان مثــل هذه املبادرات تعزز من 

العراقين، فعلي  الوطنية بن  الروح 
امليالــي ورفاقه عندمــا قاموا بهذه 
املبادرة، لــن يعرف احملتاج اســم او 
قومية او ديــن صاحبها، اضافة الى 
انهــا تثبت ان العراق بقــدر ما فيه 
جهلــة متخلفن ظالميــن هناك 
باملقابل متنورين محبن للخير، كي 
ال يصابون شــباب اليــوم باإلحباط 

واليأس".
وحيت الناشطة املدنية نسرين عبد 
االله علــي امليالي وقالت: "شــكرا 
لعلي امليالي ولكل من رافقه ودعم 
فكرته، شــكرا لهم النهــم زرعوا 

االمــل فينا بان العراق لم يســقط 
بعد في الهاويــة، خاصة وان املبادرة 
وتذكير  للعديــد منا  كأنها صحوة 
بأن هنــاك محتاجــن ينتظرون ان 
ونقدم  االنسانية  بعن  اليهم  ننظر 
لهــم يد العــون، فهؤالء لــم ميدوا 
ايديهم ويتســولوا حاجتهم ومثل 
هذه املبادرات حتفظ لهم كرامتهم، 
وتقويهــم اكثــر علــى مواجهــة 

مصاعب احلياة.. 
شكرا مرة اخرى لعلي امليالي وامتنى 
ان تتوســع املبــادرة لتشــمل كل 

محافظات العراق ومدنه. 

الصباح الجديد - وكاالت:
توقعــت اخلبيرة بعلــم الطاقة الصيني" 
الفينج شــوي" روال جريس"، حال األطفال 

العام املقبل كل حسب برجه:
مولود برج احلمل

ســوف يكون العام اجلديد عام االنفعاالت 
القصيرة االمد يعبر عن نفســه باالنفجار 

بن احلن واحلن اآلخر.
مولود برج الثور

يكون طفلك صلبــاً وعنيدا، ولذلك  ميكن 
لآلباء واألمهات أن يتبعوا معه األســاليب 
اإليجابيــة و أن يبــرروا طرقهــم التربوية 

بصورة مقبولة لتفكيرهم. 
مولود برج اجلوزاء

عليــك أال  تضعي أمام مولــود هذا البرج 
مجموعة كبيرة من اخليــارات، فهذا يثير 

تردده، وقد يغضب ويضطرب بسرعة.
مولود برج السرطان

سوف يكون عام الزعامة والقيادة بالنسبة 
لــه، وعليــك أن توجهي طفلــك لكي ال 

يصاب بالغرور.
مولود برج األسد

سيكون عام األسرة والصداقة 
التجمع  يحــب  ألنه 

ثــف  لتكا ا و
األسري.

مولود برج 
العذراء

التغيير وســوف تالحظن  ســيكون عام 
تقربه منك، وتغيير عاداته لألفضل، وسوف 

يساعدك في تدبير أمور البيت.
مولود برج امليزان

ســيكون عام التردد، فعليــك ان تتحملي 
تــردده في االختيــار في كل شــيء حتى 

أصناف الطعام. 
مولود برج العقرب

ســوف يحقــق بعــض أحالمــه، ويجب 
ألعاب  بشراء  حتقيقها  في  مســاعدته 
لهــا عالقة بعالم البحــار والبيئة 

والعلوم اخملبرية.
مولود برج القوس

شــخصيتهم  تتســم 

بالقياديــة وهم ينجحون فــي كل مكان 
وسيبنون ثقة مع اهاليهم. 

مولود برج اجلدي
هوايته تقليــد الكبار والبنت ترغب بارتداء 
مالبس أمها، وسوف تصبح ذات مكانة في 

مسرح املدرسة. 
مولود برج الدلو

سينالون  ما يرغبون فعلى الرغم من أنهم 
يجهلون فــي أي اجتاه يســيرون، يعملون 

باستمرار إلى أنه يصلوا إلى غايتهم.
مواليد برج احلوت

يتذوق  بأنهــم  البــرج  مواليــد  يتســم 
املوسيقى ويجيدون الرقص وسوف يحرزون 

تقدماً في هذه اجملاالت.

توقعات االبراج لألطفال  في العام الجديد2021؟

مبادرة دفء تبشر بعام مقبل جميل

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد صدور قرار حاســم من رئاسة 
بإلغاء  الــوزراء في مصــر  مجلس 
العــام اجلديد،  كل حفــالت بداية 
اإلجراءات  ضمن  التجمعات  وإلغاء 
االحترازيــة ملنــع تفشــي املوجة 
الثانية من فيــروس كورونا، قررت 
للخدمــات  املتحــدة  الشــركة 
بالنجمة  االســتعانة  اإلعالمية، 
اللبنانية نانســي عجرم واملصري 
تامر حسني إلحياء حفل االحتفال 
بليلة رأس السنة من دون جماهير 
على أن يــذاع احلفــل مجانا عبر 

قنوات أون واحلياة.
وقــال املهنــدس حســام صالح 
املتحدث الرســمي باسم املتحدة 
احلفل  إن  اإلعالميــة،  للخدمــات 
ســيتضمن أهم وأجمــل أغنيات 

تامر حسني ونانسي عجرم.
وقدمــت نانســي حفــال أون الين بث 
حصريًا عبر احــدى الفضائيات العربية 
25 ديسمبر  امليالد يوم  أعياد  مبناســبة 
اجلاري، ويعد هذا احلفل الثالث لـنانسي، 
الــذي يقام أون الين هذا العام بســبب 

فيروس كورونا.
تامر حســني مؤخرا  بينمــا احتفــل 
ويوتيوب  تويتر  موقعــي  تريند  بتصدره 
في مصر وعــدة دول عربية، كما حصل 
19 على موقع الفيديوهات   على املرتبة 

"يوتيوب" على مستوى العالم.
وقــال تامر حســني: انتظــروا كليب 
)فوالذي( خالل أيام إن شاء اهلل، وهيكون 
مــزج بــن ألبومــي وفيلمــي املقبل 
)مــش أنا(، وانتظروا أيضــا مفاجأة في 
ثالثة من  وانتظروا مفاجــأة  الفالنتن، 
العيار العنيف في املدة القليلة املقبلة.

نانسي عجرم وتامر حسني يحييان 
حفالت رأس السنة من دون جمهور

الصباح الجديد - وكاالت:
من  علمية  أبحــاث  مركز  حذر 
احلصول  بعد  الكحــول  تناول 
على اللقــاح املضاد لفيروس 

كورونا املستجد.
ونقل موقع "نيو ساينتست" 
عن ألكسندر جينسبرج مدير 
معهــد "جاماليــا" لبحوث 
)موســكو(  امليكروبيولوجيا 
أن تنــاول الكحول 
أن  ميكــن 
يضعف 

املناعة بشكل بالغ، وقد يجعل اللقاح 
غير فعال.

وأضاف العالم الروســي جينســبرج: 
"ننصــح بقــوة باإلحجام عــن تناول 
الكحول ملدة ثالثــة أيام بعد احلصول 

على اللقاح".

وأوضح أن هذا التحذير بتجنب اخلمور 
"ســبوتنيك  بلقاح  فقــط  يتعلق  ال 
V"، ولكن بجميــع اللقاحات املضادة 

لفيروس كورونا املستجد.
العلمية  املؤلفات  أن  إلى  املوقع  وأشار 
التي تناولــت الكحول واجلهاز املناعي 
احتســاء  اإلفــراط في  أن  تكشــف 
املناعة،  أحد عوامل إضعاف  الكحول، 
األمر الذي يقلل من قدرة اجلهاز املناعي 

على محاربة األجسام الدخيلة.
الذين  ووفقا للموقع فإن األشــخاص 
يتناولون الكحــول بكثرة أكثر عرضة 

من غيرهم للعدوى وااللتهابات.
ومن جانبها قالــت اختصاصية علم 
املناعة في جامعة إدنبره في بريطانيا 
إليانــور رايلي إن: "األشــخاص الذين 
يحتســون الكحول بكثرة يعانون من  
مشــكالت كثيرة منهــا ضعف في 

وظائف اجلهاز املناعي".

تحذير من شرب الخمر 
بعد الحصول على لقاح كورونا 

الصباح الجديد - وكاالت:
قال الفنــان املصري هاني شــاكر إن 
الغناء لعام  الغناء للبصل أفضل من 

2020 املوشك على االنصرام.
وفــي فيديــو متــداول علــى مواقع 
التواصل رد شاكر ضاحكا على طلب 
ملضيفته بالغناء لعام 2020 وقال "ما 

نغني للبصل أحسن".
وكان رواد مبواقــع التواصل االجتماعي 
قد تداولوا الفيديو التشــويقي حللقة 
من ســهرة خاصة ستذاع على إحدى 
الفضائيــات املصريــة فــي وداع عام 

2020، ويحــل ضيفــا فيهــا املغني 
املصري هاني شاكر.

يذكر أن الفيديو شــمل حديثا لهاني 
وتعليقات  أغانيه،  بعض  بشأن  شاكر 

على صور قدمية له.
وفي الفيديو أيضا نفى هاني شــاكر 
ترشحه  بشأن  تدور  التي  الشــائعات 

ملنصب رئيس نادي الزمالك.
جدير بالذكر أن هاني شــاكر يخوض 
وألول مــرة جتربة جديدة هــي الغناء 
باللهجة اللبنانية، ويســتعد إلصدار 
أغنية "كيف بتنســى"، التي يتعاون 

فيها مــع الفنان وليد 
توفيق ملحنا.

توفيق  وليــد  ونشــر 
علــى حســابه مبوقع 
فيديو  "إنســتغرام" 
كشــف فيه مقطعا 
وشــوق  األغنية،  من 
لقــرب  اجلمهــور 
إصدارها، من كلمات 
نادين أســعد، وأحلان 
وتوزيع  توفيــق،  وليد 

باسم منير.

هاني شاكر عن الغناء لوداع 2020: 
نغني للبصل أحسن

الصباح الجديد - وكاالت:
تلقــى الفنــان رامز جــالل، حتذيرا 
مشددا ومبكرا من نقيب اإلعالمين 
في مصر، من عواقب تقدمي موسم 
جديد من برامج املقالب في موسم 
رمضان 2021، الفتا إلى أن رامز لم 
لعضوية  لالنضمام  رسميا  يتقدم 
النقابة، ما يحــول بينه وبن تقدمي 
البرامج، كما أنه لن يسمح بعرض 
أي برنامــج يتضمن ســخرية من 

املشاهير أو محاولة لترويعهم.
وسبق أن حاولت النقابة منع عرض 
برنامــج "رامــز مجنون رســمي" 
قانونية  ألســباب  فشلت  ولكنها 

أوضحها احملامي أشرف عبد العزيز، 
الوكيل القانوني لرامز جالل.

وفــي ســياق متصل قــال مصدر 
فــي "مجموعــة MBC" تعقيبــاً 
علــى البيان الصــادر مــن نقابة 
اإلعالميــن، إن القــرار الصادر من 
نقابة اإلعالمين خاص بالوســائل 
اإلعالميــة التــي تبث مــن داخل 
جمهورية مصر العربية، وال ينطبق 
على مجموعه قنوات "MBC" ألنها 
مجموعة قنوات غير مصرية وتبث 
من دولة اإلمــارات العربية املتحدة 

وفقاً للقوانن املُتبعة.
وأشــار املصدر إلــى أن هذا النمط 

البرامــج  مــن 
حاضر  الترفيهية 

بقوة عاملياً ويتمتع 
كبيــرة  بشــعبية 

علــى الكثيــر مــن 
والشبكات  التلفزيونات 

بأن حلقات  الرائدة. مؤكداً 
البرنامج ال تُبث إال بعد احلصول 

املعنين،  الضيوف  موافقة  على 
عقب تعّرضهم للمقلب وليس 

املوافقات  تلــك  لتجيز  قبله، 
عــرض احللقات في إطار من 

والثقة  املشترك  التفاهم 
املُتبادلة.

تحذير لرامز جالل من تقديم 
برنامج المقالب في رمضان 2021


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

